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  اولويت هاي جديد تامين ارز مشخص شد
بانك مركزي اولويت هاي جديد تامي��ن ارز بابت مصارف ارزي خدماتي مورد نياز 

متقاضيان به نرخ اعالمي اين بانك را به شبكه بانكي ابالغ كرد. 
 به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، بخش��نامه شماره 97214 اين بانك، پيرو 
اطالعيه ش��ماره 7 صادر ش��ده و تامين و انتقال ارز به نرخ اعالمي بانك مركزي بابت 

موارد 9 گانه زير را بالمانع اعالم كرده است: 
1- تامين و انتقال          /پرداخت ارز بابت هزينه هاي دفاتر نمايندگي  خارجي در ايران )از 
جمله دفاتر نمايندگي بانك هاي خارجي در داخل كش��ور(، از محل حساب ارزي اين 

نمايندگي  ها، مشروط بر آنكه ارز مورد نظر قبال توسط آنها تامين شده باشد. 
2- تامين و انتقال          /پرداخت ارز بابت ارائه خدمات كنسولي سفارتخانه هاي خارجي 
داخل كش��ور و نمايندگي هاي ديپلماتيك مقيم اي��ران از جمله خدمات اخذ رواديد 
و كنس��ولي از محل حس��اب هاي ارزي متصل به دستگاه هاي POS ارزي مستقر در 

سفارتخانه ها يا كنسولگري ها بالمانع است. 
3- تامين و انتقال ارز براي صندوق ضمانت صادرات ايران بابت پرداخت هزينه هاي 
بيمه اتكايي ب��ه بيمه گران خارجي، پرداخت خس��ارت بيمه نامه ها و ضمانتنامه هاي 
اعتباري ارزي به صادركنندگان و سيس��تم بانكي، پرداخت هزينه هاي حقوقي وصول 
مطالب��ات خارجي به موسس��ات خارجي، پرداخت حق اش��تراك بانك هاي اطالعات 
خريداران و بانك هاي خارجي براي اعتبارس��نجي آنها با تاييد باالترين مقام صندوق 

ضمانت صادرات ايران بالمانع است. 
تبصره: در خصوص تامين ارز براي پرداخت خسارت بيمه نامه ها و ضمانتنامه هاي 
اعتباري ارزي به صادركنندگان و سيستم بانكي، صندوق ضمانت صادرات ايران موظف 
است نسبت به پيگيري وصول خسارت هاي پرداختي و بازگرداندن عين ارز به نرخ روز 

اعالمي از سوي اين بانك اقدام كند. 
4- تامين و انتقال ارز بابت حق الوكاله دعاوي خارجي و س��اير هزينه هاي حقوقي 
مرب��وط ب��ه بخش دولتي، در ص��ورت ارائه تاييديه دفتر مركز ام��ور خدمات حقوقي 
بين المللي جمهوري اسالمي ايران كه در آن مبلغ حق الوكاله و موسسه خارجي مورد 
نظر قيد ش��ده، در وجه حس��اب اعالم شده توس��ط دفتر مذكور بالمانع است. ضمنا 
در رابطه با حق الوكاله دعاوي خارجي اش��خاص حقيقي و حقوقي ايراني )بخش غير 
دولتي( به ميزان صورت حس��اب وكيل در خارج از كش��ور در وجه وكيل كه اصالت و 
اعتبار آن توس��ط نمايندگي جمهوري اس��المي ايران در كشور مورد نظر تاييد شده 

باشد، بالمانع است. 
5- تامين و انتقال ارز بابت اصل، سود و تمام عوايد حاصل از سرمايه گذاري خارجي 
در كشور با تاييد سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران بالمانع است. 
6- تامين و انتقال ارز بابت هزينه هاي حمل، ترانزيت و توزيع محموله هاي پستي 
بين المللي براي شركت ملي پست جمهوري اسالمي ايران با امضاي ذي حساب يا مدير 
امور مالي و معاونت برنامه ريزي، پش��تيباني و توسعه مديريت شركت مذكور با تاييد 
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و براي كاروران پستي غيردولتي و شركت هاي فعال 
خدمات پستي سريع بين الملل )داراي مجوز     /پروانه فعاليت از سازمان تنظيم مقررات 
و ارتباط��ات راديويي( با ارائه اصل صورت حس��اب و تايي��د وزارت ارتباطات و فناوري 

اطالعات از طريق پست بانك بالمانع است. 
7- تامين و انتقال              / پرداخت ارز )به صورت اس��كناس( بابت برگزاري همايش هاي 
بين المللي و اعطاي جوايز جشنواره ها و مسابقات به درخواست وزارتخانه ها، سازمان ها، 
موسسات و ش��ركت هاي دولتي و واحدهاي وابسته و نهادهاي انقالب اسالمي و نهاد 
عموم��ي غيردولتي با امضاي ذي حس��اب يا مدير امور مال��ي و معاونت اداري و مالي 

بالمانع است. 
8- تامين و انتقال          /پرداخت ارز به اتباع خارجي )جهانگردان خارجي( بابت تبديل 
مجدد ريال هاي اضافي ناشي از تبديل ارز در سيستم بانكي كشور با ارائه صورت حساب 

فروش ارز و حداكثر در سقف آن از محل منابع آن بانك بالمانع است. 
9- تامين و انتقال ارز بابت هزينه اجاره و حق اش��تراك ش��بكه هاي اطالعاتي و 
بازاريابي ديجيتال )اينترنت، رويترز، گوگل و...( با ارائه درخواست متقاضي غيردولتي 
منضم به اصل صورت حساب و با تاييد وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، حداكثر به 

ميزان مندرج در آن تا سقف 80 هزار يورو يا معادل آن به ساير ارزها بالمانع است. 

نيـاز اقتـصاد ايـران

 صفحه 2  صفحه ۱3 

س��ودجويان  ب��ا  قاط��ع  »برخ��ورد 
ماليات��ي« راهبردي اس��ت ك��ه از منظر 
رييس جمه��وري دول��ت از طري��ق آن 
قص��د دارد ت��ا در مقابل س��ودجويان و 
فرصت طلبان اقتصادي بايستد و از منافع 
مردم دفاع كند. رييس جمهور گفت: مردم 
مطمئن باشند كه توليد يا تامين كاالهاي 
مورد نياز جامعه و حل هرگونه مش��كل 
بخش هاي توليدي در اين عرصه اولويت 
دولت اس��ت. به گزارش »تعادل« به نقل 
از پايگاه اطالع رس��اني رياست جمهوري، 
حس��ن روحان��ي در اين جلس��ه كه روز 
دوشنبه و با حضور مسووالن دستگاه هاي 
ذي ربط تش��كيل ش��د، افزود: در حالي 
كه دول��ت تمام خدم��ات و ارز موردنياز 

كاالهاي موردنياز را تامين مي كند، نبايد 
هزينه سودجويي عده يي را مصرف كننده 
بپردازد. رييس جمهور با اش��اره به اينكه 
مبناي افزايش قيم��ت كاالها و خدمات 
نبايد فراتر از نرخ تورم باشد، تصريح كرد: 
پذيرفتني نيس��ت كه افرادي از دولت ارز 
4200 تومان��ي بگيرند و با س��ودجويي 
در بازار با قيمت ب��اال و اجحاف به مردم 

بفروشند. 
روحاني كنترل توليد، توزيع و قيمت 
كاالهايي كه روزمره مورد نياز مردم است 
را محور اصلي فعاليت دستگاه هاي مرتبط 
دولتي و عمومي اعالم و گفت: عرضه كاال 
توسط توليدكنندگان و واردكنندگان بايد 
با س��رعت مطلوب ص��ورت گيرد و همه 

عوامل تاخير در ترخيص و عرضه برطرف 
ش��ود. او هدف اصلي دول��ت در حمايت 
از بخ��ش توليد را رف��اه و آرامش جامعه 
دانس��ت و افزود: رشد پايدار بخش توليد 
در گرو اين است كه با سود متعارف بازار 
خود را گس��ترش دهد. روحاني با تشريح 
ش��رايط كنوني و برنامه بدخواهان كشور 
براي ايجاد بي ثبات��ي ذهني و مصنوعي 
در اقتص��اد ملي، ادام��ه داد: مردم تحت 
ه��ر ش��رايطي نباي��د تحت فش��ار قرار 
گيرند، به ويژه در مورد كاالهاي اساس��ي 
و كاالهايي ك��ه در داخل كش��ور توليد 
مي ش��ود. ضمن اينكه، در شرايط فعلي 
منطقي نيست كااليي كه تماما در داخل 
كشور توليد مي ش��ود با قيمت  جديدي 

در اختي��ار مصرف كنن��ده ق��رار گي��رد. 
رييس جمهور در بخش ديگري از سخنان 
خود، افزود: دولت اجازه سوءاس��تفاده در 
بازار كاالهاي موردنياز مردم را نخواهد داد 
و اگر كساني به فكر سود بادآورده هستند، 
آماده برخورد مالياتي قاطع باش��ند. او بر 
و  اقتصادي-فرهنگ��ي  هماهنگ��ي الزم 
رسانه يي براي دور كردن التهابات از بازار 
و ايجاد فشارهاي رواني كاذب و همچنين 
ل��زوم بهره گيري از نظ��ارت عمومي و به 
مي��دان آمدن اتحاديه ه��ا و اصناف براي 
س��اماندهي ب��ازار تاكي��د ك��رد. در اين 
جلسه مس��ووالن دس��تگاه هاي ذي ربط 
گزارش آخرين وضعيت بازار و برنامه هاي 

پيشنهادي حوزه خود را ارائه دادند. 

رييس سازمان انرژي اتمي در حاشيه 
حض��ور در اج��الس اس��لوفروم در نروژ 
گفت: اميدواريم بتوانيم به نحو احس��ن 
از منافع ملي خودمان دفاع كرده و آنچه 
حق اس��ت را بيان كنيم. به گزارش ايرنا، 
علي اكبر صالحي روز گذشته با بيان اين 
مطلب اف��زود: بنا به دع��وت دولت نروژ، 
ب��ه اين كش��ور آمده ايم ك��ه در اجالس 
اس��لو فروم شركت كنيم. رييس سازمان 
انرژي اتم��ي ادام��ه داد: در اين اجالس 
تعدادي از مسووالن ارگان هاي جهاني و 
بين المللي مانند س��ازمان ملل و وزيران 
خارجه و همچنين كارشناس��ان سياسي 
كشورهاي مختلف حضور دارند كه با آنها 
صحبت هايي خواهيم داشت و تبادل نظر 

صورت خواهد گرفت. صالحي بيان داشت: 
در حاشيه اوسلوفروم مالقات هايي را هم با 
دبيركل سازمان ملل و نيز با نخست وزير 
و وزير امور خارجه نروژ خواهيم داش��ت. 
همچنين با وزير مش��اور در امور خارجي 
آلمان هم ديدار خواهيم كرد. مالقات هاي 
متعدد ديگري هم با توجه به بحث برجام 
و مس��ائلي كه با بيرون رفت��ن امريكا از 
آن پي��ش آمده، خواهيم داش��ت. رييس 
س��ازمان انرژي اتمي عن��وان كرد: قطعا 
بحث برجام يكي از مهم ترين موضوعاتي 
است كه مورد گفت وگو قرار مي گيرد و ما 
مواضع ايران را به طور واضح و ش��فاف در 
اين اجالس بيان خواهيم كرد. در نشست 
اسلو فروم مقامات و شخصيت هاي بيش 

از يك 100 كش��ور جه��ان حضور دارند 
و درخص��وص مهم ترين منازعات جهاني 
و راهكاره��اي تحق��ق صل��ح بين المللي 
تبادل نظر مي كنند. اس��لو فروم به عنوان 
يك نشست هم انديشي بين المللي كه از 
سوي وزارت خارجه نروژ برگزار و از سوي 
مركز گفت وگوي بشردوس��تانه سوييس 
حمايت مي شود از سال 2003 با برگزاري 
نشست هاي س��االنه در ماه ژوئن در اسلو 
ب��ه كانوني براي مذاك��ره و تبادل نظر در 
خصوص درگيري هاي بين المللي از جمله 

در آفريقا و آسيا تبديل شده است. 
آوري  گرده��م  ب��ا  نشس��ت  اي��ن 
ميانجيگ��ران، بازيگ��ران و تصميم گيران 
ارشد بين المللي فضا را براي گفت وگوهاي 

غيررسمي و تبادل نظر و تجربه در جهت 
تبيي��ن چالش هاي ف��رارو و دس��تيابي 
ب��ه راه حل مناس��ب براي آنها براس��اس 
مدل چتم هاوس فراه��م مي كند. مركز 
گفت وگوي بشردوس��تانه از سال 1999 
فعاليت خود را آغاز كرده و به عنوان يك 
نهاد ميانجيگري پيشرو در جهان شناخته 
ش��ده اس��ت. نروژ از ابتداي دهه 90 در 
تعدادي از درگيري هاي بين المللي نقش 
ميانجيگ��ري و ايجاد صل��ح را ايفا كرده 
است. ايفاي اين نقش از طريق تسهيل در 
مذاكرات رسمي، پشتيباني از كانال هاي 
مخفي مذاكره و نيز مش��اركت و حمايت 
از اتحاديه ه��اي بين الملل��ي در اين روند 

صورت گرفته است. 

مل��ي  تي��م  دي��دار  آس��تانه  در   
فوتبال كش��ورمان برابر اس��پانيا، سايت 
كنفدراس��يون فوتبال آس��يا به بررسي 
وضعيت تيم ملي فوتبال ايران پرداخته 
است. به گزارش سايت رسمي فدراسيون 
فوتب��ال، س��ايت كنفدارس��يون فوتبال 
آس��يا در گزارش��ي به نق��ل از كارلوس 
كي روش سرمربي تيم ملي فوتبال ايران 
نوش��ت: مكان اول گروه B جام جهاني 
روسيه نه فروش��ي است و نه اجاره داده 
مي شود، اسپانيا تيم باكيفيتي است اما 
ما مي خواهي��م جايگاه خودم��ان را در 
اين گروه حفظ كنيم. كي روش از جمله 
مربياني است كه در گذشته گير نمي كند 
بلكه همواره در ح��ال برنامه ريزي براي 
تداوم بخشيدن به صدرنشيني تيم تحت 

هدايتش در گروه B اس��ت كه تيم هاي 
قدرتمند اس��پانيا، پرتغال و مراكش در 
آن حض��ور دارند. تيم ملي فوتبال ايران 
پس از پيروزي يك بر صفر هيجان انگيز 
مقابل مراكش در نخستين بازي مرحله 
گروهي و با توجه به تساوي 3 - 3 اسپانيا 
و پرتغال، صدرنشين گروه B شده است. 
شاگردان كي روش بايد در بازي دوم 
مرحل��ه گروهي در مقاب��ل قهرمان جام 
جهاني 2010 يعني اسپانيا قرار بگيرند؛ 
قهرماني كه مس��لما باي��د از ضربه آزاد 
دقايق پاياني »كريستيانو رونالدو« كه نه 
تنها هت تريك او را تكميل كرد بلكه يك 
امتياز ارزشمند را براي پرتغال به ارمغان 

آورد؛ بسيار رنجيده خاطر باشد. 
با اي��ن حال، س��رمربي پرتغالي تيم 

اي��ران كه روي تيم خود متمركز ش��ده 
است؛ بدون هيچ گونه نگراني درخصوص 
بازي با اس��پانيا؛ از تداوم صدرنش��يني 
در گ��روه B و خي��ز بلن��د تيمش براي 
نخستين راهيابي به مرحله حذفي جام 
جهاني پس از 5 دوره حضور ناموفق در 

اين رقابت ها، ابراز اطمينان كرد. 
كي روش كه تيم مل��ي ايران را براي 
دومي��ن س��ال پياپ��ي به ج��ام جهاني 
فوتبال رس��انده اس��ت، در ادامه تصريح 
كرد: مكان اول گروه نه فروش��ي اس��ت 
و نه اجاره داده مي ش��ود. اسپانيا تيم با 
كيفيتي اس��ت اما ما مي خواهيم جايگاه 
خودمان را حف��ظ كنيم. پيروزي مقابل 
مراكش دومي��ن پيروزي تيم ملي ايران 
پس از جام جهاني 98 فرانسه است و اين 

بدان معناست كه شاگردان كي روش با 
نيرويي مضاعف و اميد فراوان به ميدان 

نبرد با »الروخا« پا خواهند گذاشت. 
ك��ي روش در اين باره تاكيد كرد: اگر 
ب��ازي مقابل مراكش براي ما فينال جام 
جهاني فوتبال بود؛ بازي چهارش��نبه در 
برابر اس��پانيا به طور حتم براي مان حكم 
فينال دنيا را دارد. سايت اي اف سي ادامه 
داد: پي��روزي مقابل مراكش، جش��ن و 
پايكوب��ي ايرانيان را در داخل كش��ور به 
همراه داشت و حاال اين تيم با روحيه يي 
مضاعف بايد به مصاف اسپانيايي برود كه 
آشفتگي ناش��ي از اخراج ناگهاني يولن 
لوپتگي س��رمربي اسبق آنها و جايگزين 
شدن وي با فرناندو هيرو، در كاروان شان 

رخنه كرده است. 

خبر سرمقاله

  اگر سعادت مي خواهيد، قانون بخواهيد*

 حدود 6 س��ال پيش كتابي در حوزه اقتصاد سياس��ي منتش��ر ش��د 
ك��ه به س��رعت مورد توجه همگان ق��رار گرفت، به وي��ژه در ايران كه دو 
ترجمه از آن منتش��ر ش��د. »چرا ملت ها شكس��ت مي خورند« عنوان اين 
اثر با دو نويس��نده بود. دارون عجم اوغلو، اقتص��اددان ترك تبار امريكايي 
كه در ام اي تي تدريس مي كند و جيمز رابينس��ون اس��تاد علوم سياس��ي 
بريتانيايي كه در دانش��گاه شيكاگو تدريس مي كند. اين كتاب به مقايسه 
دو تفكر سياس��ي مي پردازد. يكي تفكري كه معتقد به »حاكميت قانون« 
يا »Rule of Law« اس��ت و براي پيشبرد توسعه كشور، نهادهاي حافظ 
اي��ن تفكر را بنا مي نه��د و ديگري تفكري كه خالف گونه اول اس��ت، نه 
تنه��ا به قانون اعتقادي ندارد بلكه ريش��ه نهادها را هم مي خش��كاند. اين 
كتاب شروع جالبي دارد: شهري به نام نوگالس با يك فنس به دو قسمت 
تقسيم شده است؛ يك بخش در اياالت متحده امريكا قرار دارد و ديگري 
در مكزيك. مردم اين ش��هر از يك نژاد هستند، ژن آنها يكي است، سابقه 
تاريخي آنها يكي اس��ت، زبان آنها يكي اس��ت و از لح��اظ جغرافيايي در 
يك مختصات قرار دارند اما س��طح زندگي آنها كامال متفاوت است. مردم 
»نوگالس ه��اي امريكايي« خيلي مرفه تر و آينده دارتر از مردمان »نوگالس 
مكزيك« هستند. اين تمايز فقط و فقط به »حاكميت قانون« و نهادهاي 
سياسي اي كه حافظ حاكميت قانون هستند، برمي گردد، آن گونه كه سطح 
زندگي مردم نوگالس مكزيك در غياب نهادهايي كه مي توانند مانع شيوع 
و توس��عه فساد شوند، بس��يار پايين است. از نگاه اقتصاددان ترك و استاد 
علوم سياسي بريتانيايي تا وقتي »حاكميت قانون« برقرار نشود و نهادهايي 
براي حفاظت از اين حاكميت برپا نش��ود، امكان توس��عه اقتصادي وجود 
ندارد خالصه اينكه به باور آنها توسعه اقتصادي از كانال سياسي مي گذرد. 
تجربه كشورهاي توسعه يافته نيز اين نشانه ها را تاييد مي كند. انگلستان 
پس از انقالب ش��كوهمند خود و با تاس��يس مجلس نمايندگان و سپس 
گروه ه��اي سياس��ي فعال در حوزه ه��اي مدني توانس��ت پايه هاي رقابت 
اقتصادي را بنا نهد. هر چند اين روند از بدو انقالب ش��كوهمند تا ش��روع 
اقتصاد توس��عه يافته نزديك به 200 سال طول كشيد اما آنچه به يادگار 
گذاش��ت، اين بود كه بدون اجماع سياس��ي بر سر منافع ملي نمي توان پا 
به عرصه توس��عه اقتصادي گذاشت. اين موضوع براي كشوري مانند ايران 
بس��يار حايز اهميت به نظر مي رسد. اگر توسعه سياسي - اقتصادي ايران 
را از سال 1285 شمسي مقطع انقالب مشروطه فرض كنيم 112 سال از 
آن مي گ��ذرد. طي اين مدت ايران جز طرح هاي عمراني پايه يي در دوران 
رضاشاه؛ 4 برنامه عمراني در دوران محمدرضا پهلوي و 5 برنامه توسعه يي 
در دوره جمهوري اس��المي گذرانده اس��ت. يعني به طور متوسط نيمي از 
112سال توام با برنامه هاي توسعه اقتصادي بوده است، اما هنوز ايران جزو 
كشورهاي نوظهور يا Emerging Market نشده است. به نظر مي رسد، 
  Rule of law دلي��ل عم��ده آن نبود نهادهاي حافظ حاكميت قان��ون و
باش��د. اگر بر حسب اس��تثنا برنامه يي موفق از آب در آمده -  مثل برنامه 
عمراني چهارم دوره محمدرضا پهلوي يا برنامه سوم توسعه دولت خاتمي- 

حاصل  توافق كوتاه مدت رقباي سياسي بر سر منافع ملي بوده است. 
در مقط��ع كنوني ايران در حال س��پري كردن ي��ك دوره حاد و داغ 
سياس��ي اقتصادي است. دش��منان بيروني ائتالفي را به اشكال گوناگون 
عليه ايران شكل داده اند كه مي توان آثار آن را بر اقتصاد كشور مشاهده 
كرد. با وجود آنكه خيلي ها گمان مي برند، رهايي از مش��كالت اقتصادي 
راه حل اقتصادي مي طلبد اما تجربه 112 س��ال ايران و چند صد س��اله 

جهان توافق بر سر اصول سياسي را پيش شرط نخست مي داند. 
*برگرفت��ه از مقال��ه مي��رزا ملكم خان از نخس��تين ش��ماره قانون 
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رييس جمهور به اخاللگران اقتصادي هشدار داد

شمشير ماليات بر سر سودجويان
 همين صفحه 

وحيد محمودي، كارشناس حوزه فقر در گفت وگو با »تعادل« تشريح كرد 

 فقر ايراني 
زاييده فساد است

 صفحه 9 

جام جهاني

»اژدهاي زرد« غايب در 
ميدان، حاضر در تبليغات

8

روحاني در جلسه ساماندهي بازار: 

سودجويان اقتصادي آماده برخورد قاطع مالياتي باشند

صالحي: از منافع ملي به نحو احسن دفاع مي كنيم

كي روش:  رتبه اول گروه نه فروشي است و نه اجاره داده مي شود

ند
هو

سپ
ت 
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س: 

عك

 حدود 6 س��ال پيش كتابي در حوزه اقتصاد 
سياس��ي منتشر شد كه به س��رعت مورد توجه 
هم��گان قرار گرف��ت، به ويژه در اي��ران كه دو 
ترجمه از آن منتشر شد. »چرا ملت ها شكست 
مي خورن��د« عن��وان اين اث��ر با دو نويس��نده 
ب��ود. دارون عج��م اوغلو، اقتص��اددان ترك تبار 
امريكاي��ي ك��ه در ام اي تي تدري��س مي كند و 
جيمز رابينسون استاد علوم سياسي بريتانيايي 
كه در دانش��گاه ش��يكاگو تدريس مي كند. اين 
كتاب به مقايس��ه دو تفكر سياس��ي مي پردازد. 
يكي تفكري كه معتقد به »حاكميت قانون« يا 

»Rule of Law« است ...

گروه راه و شهرسازي| شهال روشني|
در ح��ال حاضر بان��ك مركزي رش��د قيمت 
مس��كن را طي 6 سال گذشته بي س��ابقه و يك 
ركورد تازه توصيف مي كند. اين در حالي اس��ت 
كه دو نهاد دولتي متولي اعالم آمارهاي رس��مي 
دو رق��م متف��اوت ب��راي ن��رخ تورم مس��كن در 
ارديبهشت امسال اعالم كرده و بانك مركزي نرخ 
تورم بخش مسكن را 8.1 درصد برآورد مي كند، 
درحالي كه وزارت راه و شهرسازي رقم 12درصد 
را تخمين زده اس��ت. همچني��ن گزارش ميداني 
رس��انه هاي داخل��ي از ب��ازار مس��كن از افزايش 
بي س��ابقه قيمت به نس��بت يك ماه قبل حكايت 
دارد. براس��اس اي��ن گزارش ه��ا قيم��ت هر يك 
مترمربع مس��كن در برخ��ي مناطق تهران از 20 

تا 70 درصد افزايش يافته است ...

 اگر سعادت مي خواهيد
قانون بخواهيد*

5 راهكار تعديل قيمت مسكن

سرمقاله

گزارش

 همين صفحه  

 صفحه ۱۰  

كالن

3

ضرورت رفع ابهام از قانون 
پيگيري اقتصاد مقاومتي

مقاومت��ي در  اقتص��اد  كل��ي  سياس��ت هاي 
29بهمن 1392 توس��ط مق��ام معظم رهبري به 
»روساي قواي سه گانه و رييس مجمع تشخيص 
مصلحت نظام« ابالغ ش��د. پس از اين ابالغيه كه 
مورد اقبال بسياري از كارشناسان اقتصادي قرار 
گرفت، دولت و مجلس هر كدام براي اجراي اين 
سياست ها وظايف و برنامه هايي را در دستور كار 
خ��ود قرار داده و تالش كردند از لوازم و امكانات 
در دس��ترس خود جهت بسترس��ازي و نهادينه  
كردن اين سياس��ت ها استفاده كنند. مجلس در 
تاريخ 5 خرداد سال 1394 قانون نحوه پيگيري 
تحقق سياس��ت هاي كل��ي اقتص��اد مقاومتي را 
تصوي��ب كرد و از س��وي ديگر دولت هم س��تاد 

فرماندهي اقتصاد مقاومتي را تشكيل داد. 
خروج��ي و ثمرات اي��ن نهادس��ازي ها را در 
گفت وگ��و با مجتب��ي خالصي، ريي��س دبيرخانه 
ش��وراي اقتصاد و امور اقتصاد مقاومتي س��ازمان 

برنامه و بودجه كشور دنبال كرده ايم ...

 بهاره مهاجري   

 بهاره مهاجري   
معاون سردبير



چرايي مخالفت كميسيون مشترك با اليحه اصالح ساختار دولت در گفت  و گو با الياس حضرتي

تفكيكبيحاصل

دادستان كل كشور خبر داد

تعقيب قضايي عامل انتشار خبر كذب بانوان ايرانشهري
انتشار خبر كذب تجاوز به بانوان ايرانشهري در 
استان سيستان بلوچس��تان كه طي روزهاي اخير 
بازتاب هاي فراواني در افكار عمومي ايجاد كرده بود؛ 
سرانجام پاي قوه قضاييه را به موضوع خبر سازي در 

شبكه هاي اجتماعي باز كرد. 
در شرايطي كه انتش��ار برخي اخبار غيرواقعي 
در شبكه هاي اجتماعي و برخي سايت ها مشكالت 
بس��ياري را در كش��ور ايجاد مي كند؛ قوه قضاييه 
قصد دارد از طريق افزاي��ش دامنه هاي نظارتي بر 
روند انتشار اخبار و رويدادها نظارت بيشتري داشته 
باشد تا از طريق افزايش نظارت با انتشار دهندگان 
اخبار كذب مقابله شود.  در همين زمينه دادستان 
كل كش��ور گفت: عامل انتشار خبر كذب تجاوز به 
تعدادي از بانوان در ايرانشهر تحت تعقيب قضايي 
قرار مي گيرد. كس��ي كه چنين خبري را ساخته و 
در ي��ك جمع عمومي اعالم ك��رده بايد بتواند اين 
ادعا را اثب��ات كند. به گزارش »تع��ادل« از روابط 

عمومي دادستاني كل كشور، محمدجعفر منتظري 
با تكذيب ادعاي مطروحه مبني بر تجاوز به تعدادي 
از بانوان در شهرس��تان ايرانش��هر از پيگيري اين 
موضوع در دادس��تاني كل و مراجع قضايي استان 
سيستان و بلوچستان خبر داد و اظهار كرد: مطابق 
اع��الم مقام هاي قضايي محلي و دادس��تاني مركز 
استان سيستان و بلوچستان و بررسي هايي كه بنده 
ب��ه عمل آوردم موضوع به اي��ن ترتيبي كه مطرح 
شده، تكذيب مي ش��ود. او تصريح كرد: شكايتي از 
سوي دو يا سه نفر از بانوان انجام شده كه بايد ديد 
موضوع در چه حدي و به چه كيفيتي بوده اس��ت 

و آيا شكات به شكايت خود باقي هستند يا خير؟

 كاسبان اخبار دروغ
دادس��تان كل كشور با ابراز تاسف از اينكه گويا 
عده يي در كش��ور و با توجه به شرايط موجود براي 
پرداختن به اخباري كه هيچ مبنا و منشأ صحيحي 

ندارد مامور هستند، افزود: متاسفانه عده يي اذهان 
عمومي را مورد هجوم خبر دروغين خود قرار داده 
و تشويش اذهان عمومي مي كنند ولي بحث مهم 

اين است كه بايد موضوع ريشه يابي شود. 
او از دس��تور به مراجع ذي صالح قضايي براي 
يافت��ن منش��أ و تحت تعقيب ق��رار گرفتن عامل 
انتش��ار اين خبر كذب خبر داد و گفت: كسي كه 
چني��ن خبري را س��اخته و بي مبنا در يك جمع 
عمومي و مراس��مي اعالم كرده اس��ت حتما بايد 
بتواند اين ادع��ا را اثبات كند. در غير اين صورت 
اين اقدام با عنوان اتهامي تشويش اذهان عمومي 
به موجب قانون قابل تعقيب خواهد بود. منتظري 
از ادامه بررسي ها و پيگيري ويژه دادستاني كل در 
مورد اين موضوع خبر داد و با بيان اينكه دستگاه 
قضايي در دف��اع از حريم و نواميس مردم تكليف 
قانون��ي خ��ود را انجام مي دهد، گف��ت: قطعا اين 
ماجرا به اين كيفيتي كه مطرح شده دروغ محض 

اس��ت و منبع اين خبر را نيز تح��ت تعقيب قرار 
خواهيم داد و مقدمات آن نيز فراهم شده است. 

 تاثير منفي خبرسازي هاي دروغين
منتظري ادامه داد: امروز كش��ور ما متاسفانه با 
آماج��ي از اينگونه اخبار جعل��ي و دروغين مواجه 
است و همانطور كه در همه دنيا اتفاقاتي اينچنيني 
رخ مي ده��د در كش��ور 80 ميليوني ما نيز ممكن 
اس��ت يك حوادث س��وئي اتفاق بيفت��د كه البته 
وظيفه دستگاه قضايي، امنيتي و انتظامي پيگيري 
و پيش��گيري از وقوع اينگونه مسائل است؛ اما قوه 
قضاييه ب��ا اينكه يك فردي از حض��ور در جمعي 
سوءاس��تفاده كرده يك خبر دروغي��ن و جعلي را 
بدون بررس��ي صحت و س��قم آن منتش��ر كرده و 
حيثيت و آبروي خانواده ها را مورد هجمه قرار دهد، 

برخورد قاطع خواهد داشت. 
دادستان كل كشور به همه كساني كه تريبوني 
در اختيار دارند، توصي��ه كرد در بيان مطالبي كه 
جنب��ه خب��ري دارد حتما صحت و س��قم قضيه 
را بررس��ي كنن��د و افزود: همه بدانن��د در صورت 
انتش��ار يك خبر كذب اينچنيني كه آثار و تبعات 
سوءاجتماعي دارد قطعا موضوع قابل تعقيب خواهد 
بود. او با تاكيد بر اينكه قطعاً دستگاه قضايي شكايت 

كسي را كه به قوه قضاييه مراجعه كند در چارچوب 
قانون پيگيري مي كند، خاطرنشان كرد: همه بايد 
بدانند كه مس��ائل مربوط به امور اخالقي، نواميس 
مردم و مسائلي كه جنبه حيثيتي و خانوادگي دارد 
به موجب موازين شرعي و قانوني بايد مكتوم بماند 
بنابراين همگان وظيفه دارند اگر حادثه يي در جايي 
اتف��اق افتاد، آن را مكتوم كنند نه اينكه با طرح در 
اماكن عمومي در صورت بي اساس و بي مبنا بودن 
آن ذهن خانواده ها و افكار عمومي را مشوش كرده و 

موجبات سوءاستفاده عده يي را فراهم كنند. 

 توصيه مهم امام جمعه ايرانشهر به مردم 
در همين زمينه موالنا محمدطيب مالزهي، امام 
جمعه مس��جد نور اهل سنت ايرانشهر درخصوص 
تجمع و اعتراض م��ردم براي تجاوز صورت گرفته 
به چند دختر ايرانش��هري گفت: مردم براي حادثه 
ايرانشهر تجمع نكنند زيرا مسووالن قول پيگيري و 
برخورد داده اند.  مولوي عبدالحميد اسماعيل زهي، 
امام جمعه اهل سنت زاهدان نيز با اشاره به پرونده 
تجاوز به دختران در ايرانشهر گفت: براي اينكه به 
اين جنايت صحيح و درست رسيدگي شود، كساني 
ك��ه مورد آزار و تج��اوز قرار گرفته ان��د حتما بايد 

شكايت كنند و ترسي نداشته باشند. 

گروه ايران|
درحال��ي دول��ت روحان��ي از ابت��داي دولت 
دوازده��م به دنبال تفكيك دو وزارتخانه صنعت، 
مع��دن و تج��ارت و وزارتخان��ه راه، مس��كن و 
شهرسازي به همراه احياي سازمان ملي جوانان 
بود كه كميسيون اصالح ساختار دولت به اليحه 
دول��ت در اين ب��اره راي منفي داده اس��ت. راي 
منف��ي آنان نتيجه برگزاري چندين جلس��ه اين 
كميس��يون با حض��ور نمايندگان دول��ت، مركز 
پژوهش هاي مجلس و چند نهاد ديگر بود اما اين 
راي، دولتي ه��ا را از تصويب اليحه مايوس نكرده 
است. اگرچه كميس��يون بررسي اصالح ساختار 
دول��ت با اي��ن اليحه مخالفت كرده اس��ت اما با 
اصرار دولت اين اليحه ب��ه صحن مي آيد تا راي 
همه نمايندگان مشخص كند كه بررسي تفكيك 
وزارتخانه ها ادامه پي��دا كند يا همين جا خاتمه 
ياب��د. رييس كميس��يون اصالح س��اختار دولت 
مي گويد يا نمايندگان در جلسه علني اين هفته 
ب��ه اليحه راي مثبت مي دهند كه براي بررس��ي 
بيش��تر اليحه به كميسيون برمي گردد يا آنكه با 
راي منفي خود تفكيك وزارتخانه ها را به بايگاني 

مي فرستند. 

 چرايي مخالفت با اليحه
الياس حضرتي درباره چرايي مخالفت اعضاي 
كميس��يون مش��ترك اص��الح س��اختار دولت با 
اليحه تفكيك وزارتخانه ه��ا مي گويد: نمايندگان 
براي مخالفت داليل مختلفي داش��تند. برخي از 
اعضاي كميس��يون مش��ترك معتق��د بودند اين 
اليحه پش��توانه مطالعاتي ن��دارد و دولت در اين 
زمينه درس��ت عمل نكرده است، تنها در دو برگ 
اليحه يي را براي بررسي به مجلس فرستاده است 
درحال��ي كه اي��ن اليحه بايد به همراه گزارش��ي 
مفص��ل از عقبه آن به مجلس تقديم مي ش��د. او 
مي افزايد: بايد دولت در اليحه خود توضيح مي داد 
كه پس از گذشت چند سال از ادغام وزارتخانه ها 
چه زيان هاي��ي متوجه عملكرد دولت ش��ده و با 

تفكي��ك آنها چه گره هايي از كار باز مي ش��ود. به 
گفته نماينده تهران در مجلس ش��وراي اسالمي، 
اعتقاد ديگري كه ميان نمايندگان وجود داش��ت 
كه براساس آن س��اختار دولت با تفكيك اين دو 
وزارتخانه اصالح نخواهد ش��د و اگر چنين هدفي 
دنب��ال مي ش��ود، دولت بايد آس��تين ب��اال زده و 

اليحه يي جامع تر ارائه كند. 
رييس كميس��يون مش��ترك اصالح س��اختار 
دول��ت توضيح مي دهد: مش��كل س��اختار فعلي 
دولت صرفا در اين وزارتخانه ها نيس��ت در همين 
زمينه مسائل مختلفي مطرح شده كه بايد آنها را 
هم مورد بررس��ي قرار داد ازجمله پيشنهاد شده 
ت��ا بخش آب از زيرمجموع��ه وزارت نيرو خارج و 
وزارتخانه ي��ي به ن��ام آب، منابع طبيعي و محيط 
زيست تشكيل شود، بخش برق وزارت نيرو نيز در 
زيرمجموعه وزارت انرژي گنجانده شود. همچنين 
در اين جلسات موضوع عمران روستايي و موضوع 
تفكيك وظايف ش��هرداري ها مطرح شد. از سوي 
ديگ��ر در بح��ث بودجه ريزي نيز باي��د تحوالتي 

صورت بگيرد. 
او مي افزايد: س��ومين بحثي كه در اين زمينه 
وجود داش��ت اين ب��ود كه تفكي��ك وزارتخانه ها 
راه حل اصالح ساختار دولت نيست. بر اين اساس 
بايد ن��گاه عميق تري به س��اختار اداري داش��ته 
باش��يم؛ اينكه دول��ت بايد چ��ه ماموريت هايي را 
برعهده بگيرد يا بخ��ش خصوصي كه چه هويت 
و ماموريتي داش��ته باش��د. در اي��ن بين وضعيت 
تش��كل هاي مردم نه��اد چگونه باش��د و آنها چه 
نقش��ي ايفا كنند كه اينها همه س��واالتي اس��ت 
كه براي اصالح واقعي س��اختار دولت بايد به آنها 
پاس��خ داد. ب��ه گفته حضرتي براس��اس اين نگاه 
بايد به طور ريش��ه يي ماموريت ها بازبيني شده و 
اگر نياز ب��ود مورد بازنگري قرار بگيرد. چه بس��ا 
در بررسي ها مشخص ش��ود، نيازي به اين تعداد 
وزارتخانه يا نيروي انس��اني در آن نيس��ت و بايد 
برخي ماموريت ها به بخش خصوصي واگذار شود. 
وي مي گويد: احساس��ي ه��م در ميان اعضاي 

كميسيون مشترك اصالح س��اختار دولت وجود 
داش��ت ك��ه رييس جمهور ب��ا برخي وزي��ران به 
اصطالح مالحظه دارد و مي خواهد تعدادي از آنها 

را از طريق ادغام وزارتخانه ها تغيير دهد. 
به باور اين عضو كميس��يون اقتصادي مجلس، 
شرايط اقتصادي كشور به گونه يي است كه نبايد 
براي پرس��نل وزارتخانه ها استرس و نگراني ايجاد 
كنيم چراكه تا تغييرات اعمال شود دست كم يك 
س��الي طول مي كش��د و در اين شرايط اين اتفاق 

به صالح نيست. 

 اصرار دولت به تصويب اليحه
در همين حال روز گذشته قاسم ميرزايي نيكو 
در گفت وگ��و با خان��ه ملت گفته ب��ود با وجود 
مخالفت مجل��س به  علت اص��رار دولت، اصالح 

ساختار دولت در صحن علني بررسي مي شود. 
او با اش��اره به تصمي��م دولت مبني بر اصالح 
س��اختار دولت گفت: براي بررسي تصميم دولت 
كميسيون مشتركي با حضور نمايندگان مجلس 

و دولت، متخصصان و كارشناس��ان تشكيل شد 
و طرح ها و لوايح مربوطه در آن رسيدگي شد. 

نماينده دماوند و فيروزكوه در مجلس شوراي 
اس��المي بر همين اساس يادآور ش��د: دولت به 
دنب��ال تفكي��ك دو وزارتخان��ه صنع��ت، معدن 
و تج��ارت و راه و شهرس��ازي ب��ه 4 وزارتخانه و 
تفكي��ك وزارت ورزش و جوانان به دو س��ازمان 

است. 
او اف��زود: درخص��وص تصميم دول��ت تقريبا 
9جلس��ه در كميسيون مشترك برگزار شد اما با 
تمام بررس��ي هاي صورت گرفته هيچ كدام حائز 
رأي اعضا نشده و با مخالفت مجلس روبه رو شد. 
ميرزايي نيك��و در ادامه با بي��ان اينكه گزارش 
نهايي كميسيون مشترك به هيات رييسه تقديم 
ش��د، عنوان كرد: با وجود نتيجه حاصل شده در 
كميس��يون مش��ترك، دولت همچن��ان بر لوايح 

تفكيك وزارتخانه هاي خود اصرار دارد. 
عضو كميسيون ش��وراها و امور داخلي كشور 
در مجلس شوراي اس��المي خاطرنشان كرد: به 

علت پافش��اري دولت، مقرر شد لوايح مربوط به 
تفكيك وزارتخانه ها كه پيش از اين در كميسيون 
مورد بررس��ي قرار گرفته و آماده است در صحن 
علني بررس��ي شود كه موعد آن به احتمال زياد 

هفته آتي خواهد بود. 
حس��ن روحاني پس از پي��روزي در انتخابات 
رياست جمهوري در سال گذشته اقدام به ارسال 
اليح��ه تفكي��ك وزارتخانه ها به مجل��س كرد تا 
پي��ش از آغاز به كار دولت دوازدهم، مجلس اين 
اليح��ه را به تصويب برس��اند. روحاني از مجلس 
خواس��ت كه اين اليحه پي��ش از معرفي وزراي 
دولت دوازدهم بررس��ي ش��ود اما مجلس موافق 
چنين نظري نبود و اعتقاد داش��ت براي بررسي 
اين اليحه بايد وقت بيش��تري گذاشت. پيگيري 
اليح��ه تفكيك وزارتخانه ه��اي صنعت، معدن و 
تجارت و وزارتخانه راه، مس��كن و شهرس��ازي از 
سوي دولت درحالي اس��ت كه ادغام آنها همين 
چند سال پيش و در اواخر كار دولت دهم انجام 

شده بود. 
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 روحاني به سوييس و اتريش سفر مي كند؛پاد| 
رييس جمهور كشورمان در صدر يك هيات بلندپايه 
سياسي و اقتصادي، به دعوت رسمي روساي جمهوري 
سوييس و اتريش به اين دو كشور اروپايي سفر مي كند. 
معاون ارتباطات و اطالع رس��اني دفتر رييس جمهور 
ضمن اع��الم اين خبر اف��زود: رييس جمهوري نيمه 
اول تيرماه و به دعوت رييس جمهور س��وييس براي 
سفري دو روزه به برن سفر مي كند. پرويز اسماعيلي 
گف��ت: ديدار و مذاك��ره با رييس جمهور س��وييس، 
دي��دار با ايرانيان مقيم و نيز امضاي اس��ناد همكاري 
در حوزه هاي مختلف سياس��ي، اقتصادي و فرهنگي 
از مهم ترين برنامه هاي روحاني در س��فر به سوييس 
است. او افزود: رييس جمهوري سپس با دعوت رسمي 
رييس جمه��ور اتري��ش، برن را به مقص��د وين ترك 

خواهد كرد. 
 افزايش حق�وق، نيازمند صدور احكام جديد 
است؛تعادل| سخنگوي دولت نوشت: افزايش و واريز 
حقوق، جز تامين بودجه، نيازمند صدور احكام حقوقي 
جديد از جانب دستگاه هاس��ت. محمدباقر نوبخت در 
آخرين توييت خود نوش��ته اس��ت: همان گونه كه در 
نشست خبري گفتم براس��اس توافق سازمان برنامه 
و بودج��ه و خزانه داري كل، اعتب��ارات موردنياز براي 
پرداخ��ت حقوق كاركن��ان دولت و بازنشس��تگان با 
احتساب افزايش مصوب سال 9۷، تامين و تخصيص 
يافته است. اما واريز حقوق جز تامين بودجه نيازمند 

صدور احكام حقوقي جديد از جانب دستگاه هاست.
 بررس�ي احكام دانش�جويان معترض دي ماه 
در دولت؛ايلنا| دستيار رييس جمهور در امور حقوق 
ش��هروندي درخصوص پيگيري وضعيت دانشجويان 
معترض در دي ماه س��ال گذش��ته گفت: مساله اين 
دانش��جويان در دولت مطرح ش��ده و پيگير كارشان 
هستيم.  ش��هيندخت موالوردي درباره رسيدگي به 
احكام صادر شده براي دانشجوياني كه در اعتراضات 
دي ماه بازداشت شده اند، گفت: در حال حاضر احكام 
بدوي اين دانشجويان صادر شده است كه بايد ببينيم 
احكام قطعي چيس��ت. دستيار رييس جمهور در امور 
حقوق شهروندي درخصوص برخي لوايح مهم مانند 
حمايت از كودكان و نوجوانان گفت: دولت درخواست 
اولويت كرده اس��ت و ما زنان كابينه هم يك نامه سه 

امضايي به مجلس فرستاديم. 
 نمايندگان مخالفان سوري براي تدوين قانون 
اساس�ي مش�خص ش�دند؛ايرنا| رييس مخالفان 
دولت سوريه مستقر در روسيه اعالم كرد كه فهرست 
اس��امي نامزده��اي ش��ركت كننده در كميته قانون 
اساس��ي س��وريه براي كش��ورهاي ضامن آتش بس 
در سوريه)ايران، روس��يه و تركيه( ارسال شده است. 
صدري جميل با بيان اينكه اين فهرس��ت 25خرداد 
براي دولت هاي ايران، روس��يه و تركيه ارس��ال شده 
اس��ت، گفت: مخالفان س��وريه درخواست كرده اند تا 
28خرداد در ژنو ديداري با نمايندگان ايران، روس��يه 
و تركيه داشته باشند. جميل درباره موضوع اين ديدار 
درخواس��تي گفت: قصد داريم در ژنو بر س��ر تمامي 

جزئيات با 3كشور ضامن آتش بس گفت وگو كنيم. 
 س�ومين دور گفت وگوهاي با  س�وييس؛برنا| 
سومين دور از گفت وگوهاي سياسي ايران و سوييس 
درحالي ديروز- دوش��نبه- در تهران برگزار ش��د كه 
دو دور اي��ن گفت وگوها در برن، پايتخت س��وييس 
تشكيل ش��د. نخس��تين دور گفت وگوهاي سياسي 
ايران و س��وييس در خ��رداد ماه 1395 به رياس��ت 
مجيد تخت روانچي و »رسيه« قائم مقام وزارت خارجه 
سوييس در برن برگزار شد. مركز ديپلماسي رسانه يي 
وزارت ام��ور خارجه در خبر اين نشس��ت اعالم كرد: 
باتوجه به عالقه مندي ايران و كنفدراسيون سوييس به 
گسترش بيش از پيش مناسبات دوجانبه، دور جديد 
گفت وگوهاي جامع سياس��ي به رياست سيدعباس 
عراقچي، معاون سياس��ي وزارت ام��ور خارجه ايران 
و پاس��كال بريس��ويل، مع��اون وزارت ام��ور خارجه 

فدراسيون سوييس ديروز در تهران برگزار شد. 
 ارج�اع تخلفات از قانون بانك مركزي به قوه 
قضاييه؛ايس�نا| نماينده مجلس شوراي اسالمي در 
نامه يي خطاب به هيات رييسه مجلس خواستار اعمال 
ماده 23۶ آيين نامه درخصوص ارجاع تخلفات از قانون 
توسط بانك مركزي به قوه قضاييه شدند. در اين نامه 
خطاب به هيات رييسه مجلس آمده است:»با عنايت 
به وضعيت به وجود آمده براي موسس��ه كاس��پين و 
فرش��تگان به نظر مي رسد كه توس��ط بانك مركزي 
جمهوري اسالمي عدم رعايت شؤونات و نقض اجراي 
قان��ون و اجراي ناق��ص قانون توس��ط بانك مركزي 

معمول شده است. 

روي موج خبر

رييس جمهور گفت: روابط ديرينه ايران و قطر 
هر روز در حال توسعه است و ما مصمم هستيم كه 
اين روابط بيش از پيش در همه عرصه ها توس��عه 
يافته و تقويت شود و من شخصا روند توسعه روابط 
دو كشور را دنبال مي كنم. به گزارش »تعادل« به 

نقل از پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري، حسن 
روحاني ديروز در تماس تلفني شيخ تميم بن حمد 
آل ثاني امير قطر با وي، ضمن تبريك متقابل عيد 
سعيد فطر، ابراز اميدواري كرد كه تهران و دوحه 
بتوانند از ظرفيت هاي بسيار زيادي كه براي روابط 

تجاري و اقتص��ادي ميان دو كش��ور وجود دارد، 
بيش از پيش اس��تفاده كنن��د. روحاني مقاومت 
و ايس��تادگي ملت و دولت قطر در برابر فش��ارها، 
تهديدها و محاصره ناعادالنه را ستودني دانست و 
گفت: ايران محاصره تحميل��ي قطر را ناعادالنه و 
باعث تفرقه و تنش بيشتر ميان كشورهاي منطقه 
مي دان��د و تمامي تالش خ��ود را براي همكاري و 
مس��اعدت ملت و دولت قطر و ثبات منطقه به كار 
مي گيرد. رييس جمهور با تاكيد بر اينكه سياست 
تهران، تعام��ل و گفت وگو با كش��ورهاي منطقه 

براي پايان دادن به اختالفات اس��ت، تالش براي 
ايج��اد ثبات و امني��ت در كل منطق��ه را به نفع 
هم��ه ملت هاي منطقه دانس��ت و اظهار داش��ت: 
سياست هاي ماجراجويانه برخي كشورهاي منطقه 
را نادرست مي دانيم و معتقديم كه تداوم اين روند 
بي ترديد مش��كالت موجود در منطقه ازجمله در 
فلسطين، سوريه و يمن را بيشتر مي كند.  روحاني 
ضرورت رايزني هاي منطقه يي دو كشور و تقويت 
پايه هاي همكاري و تش��ريك مس��اعي در مسير 
منافع مش��ترك را مورد تاكيد قرار داد. امير قطر 

نيز در اين تماس تلفني با تبريك عيد سعيد فطر 
به دولت و ملت ايران، تاكي��د كرد: روابط ديرينه 
اي��ران و قطر هر روز در حال توس��عه اس��ت و ما 
مصمم هستيم كه اين روابط بيش از پيش در همه 
عرصه ها توسعه يافته و تقويت شود و من شخصا 
روند توسعه روابط دو كشور را دنبال مي كنم. شيخ 
تميم بن حمد آل ثان��ي همچنين ابراز اميدواري 
ك��رد كه موفقيت هاي تيم ملي فوتب��ال ايران در 
جام جهاني روسيه كه البته در گروه دشواري قرار 

گرفته، تداوم يابد. 

روحاني در گفت وگوي تلفني با امير قطر: 

تهرانهمچناندركناردوحهخواهدبود

چهرهها

محمدباقر الف��ت معاون اجتماعي 
و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه 
دي��روز در دي��دار با رييس س��ازمان 
مبارزه با مفاسد جمهوري آذربايجان 
ب��ا بيان اينك��ه موقعي��ت جغرافيايي 
ايران و همسايگي با كشور افغانستان 
موج��ب قاچاق مواد مخ��در به اروپا و 
ساير كشورها شده و همچنين با توجه به تحريم هاي ناعادالنه و 
ظالمانه، جرايم و آسيب هاي جدي و فراواني به ايران تحميل شده 
است، گفت: بخش اعظم فساد اداري ايران به خاطر تحريم هاست. 
به گزارش ايسنا، معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه 
قضاييه عنوان كرد: آثار جرايم فراملي و سازمان يافته به ما تحميل 
شده است و ما اميدواريم اين تهديد با همكاري و مشاركت ساير 
كشورها مرتفع شود. معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم 
قوه قضايي��ه افزود: در ايران قوه قضاييه امنيت س��رمايه گذاري 
را تضمين كرده و رييس محت��رم قوه قضاييه چندين بار اعالم 
كرده است كه موانع حقوقي و قضايي سرمايه گذاران خارجي را 
برطرف و بستر فعاليت اقتصادي سرمايه گذاران در ايران را فراهم 
كرده ايم. معاون اجتماعي و پيش��گيري از وقوع جرم قوه قضاييه 
با اشاره به مس��ائل و مشكالت ايران گفت: به واسطه فرهنگ و 
تمدن غني مردم ايران توانس��ته ايم، شرايط و فضاي مطلوبي را 

براي زندگي بهتر فراهم كنيم. 

 بخش اعظم فساد اداري ايران 
به خاطر تحريم هاست

دبير كميس��يون ماده 10 احزاب 
گفت: دس��تورالعمل پرداخت يارانه 
اح��زاب ب��ا 10 م��اده و 12 تبصره 
به زودي نهايي مي ش��ود.  به گزارش 
ايرنا، بهرام سرمست ديروز در نشست 
خبري با تش��ريح مصوبات پنجمين 
جلس��ه كميس��يون ماده10 احزاب 
اظهار داش��ت: يكي از مسائل موردبحث در اين جلسه بررسي 
دستورالعمل نحوه تخصيص اعتبارات كمك و يارانه به احزاب 
بود. او افزود: دبيرخانه اين كميسيون دستورالعملي را در 10 
ماده و 12 تبصره تهيه كرده كه شاخص هاي تخصيص يارانه 
به احزاب خواهد بود البته اين ش��اخص ها پيشنهادي است و 
هنوز قطعي نشده اس��ت. دبير كميسيون ماده 10 احزاب به 
مصوبه جلس��ه 24 ارديبهشت اين كميسيون مبني بر اينكه 
اح��زاب گزارش تطبيق خ��ود را بايد با قانون جديد در مهلت 
قانوني به دبيرخانه ارائه كنند، يادآور شد: دبيرخانه كميسيون 
ماده 10 احزاب بايد تا 14 تير 9۷ مراتب عدم تطبيق احزاب 
با قانون جديد را به آن دسته از احزابي كه در اين مورد اقدام 
نكرده اند به صورت كتبي و رسمي ابالغ كند. سرمست تاكيد 
كرد: تا زمان رسيدگي اين كميسيون به گزارش احزاب مبني 
بر تطبيق با قانون جديد، جلسات و فرآيندهاي موردنياز براي 

تطبيق در كميسيون قابل بررسي خواهد بود. 

 دستورالعمل پرداخت يارانه احزاب
به زودي نهايي مي شود

مبارز  عضو جامع��ه روحاني��ت 
درخص��وص تغيي��رات راس اي��ن 
تش��كل گف��ت: از آنجايي ك��ه قرار 
اس��ت، فعاليت جامعه روحانيت به 
سراسر كشور گس��ترش يابد، نياز 
اس��ت معاونت هايي تش��كيل شده 
و ش��عب  اس��تاني تاس��يس شود 
كه مصطف��ي پورمحمدي ب��ه عنوان دبي��ركل موقت اين 
مس��ووليت را عهده دار ش��ده اس��ت. حجت االسالم حسين 
ابراهيم��ي در گفت وگو ب��ا خانه ملت با اش��اره به تغييرات 
اخي��ر در راس جامع��ه روحاني��ت مبارز و اساس��نامه آن 
گفت: دبير كلي مصطف��ي پورمحمدي موقت و صرفا براي 
راه اندازي جامع��ه روحانيت بوده و آيت اهلل موحدي كرماني 
همچنان دبير كل جامعه روحانيت مبارز اس��ت لذا ش��ائبه 
هرگونه انشعاب در جامعه بي اساس است. اين عضو جامعه 
روحانيت مبارز كه س��ابقه نمايندگ��ي در دوره هاي دوم و 
هش��تم مجلس شوراي اسالمي را نيز در كارنامه خود دارد، 
بر همين اساس تصريح كرد: از آنجايي كه اساسنامه جامعه 
روحانيت مبارز تغييراتي داش��ته و قرار است مجامع آن در 
اس��تان ها و شهرستان ها نيز راه اندازي شود، الزم بود فردي 
كه فرصت اجرايي دارد به عنوان دبيركل موقت باشد تا كار 

راه اندازي شود. 

 آخرين تغيير و تحوالت
جامعه روحانيت مبارز

س��ابق  تي��م  ارش��د  عض��و 
تاكي��د  هس��ته يي  مذاكره كنن��ده 
ك��رد: ترامپ ب��ا خ��روج از برجام 
ضمن اينكه ش��انس همكاري هاي 
منطقه يي با ايران را كش��ت، ايران 
را به س��مت بلوك ش��رق هل داد 
ضمن اينكه تش��نج در روابط ايران 
و امري��كا را هم افزايش داد. به گزارش ايلنا، سيدحس��ين 
موس��ويان طي سخنراني در ش��وراي روابط خارجي ايالت 
ورمونت امريكا با موضوع »س��ه تاثي��ر كالن خروج ترامپ 
از برج��ام« گفت: خ��روج ترامپ از برج��ام عواقبي فراتر از 
روابط اي��ران و امريكا و حتي موضوع هس��ته يي دارد. اين 
ديپلمات سابق كشورمان با بيان اينكه برجام برجسته ترين 
توافق تاريخ عدم اش��اعه بعد از دوران جنگ سرد است كه 
ترامپ متاسفانه آن را توافقي هولناك خوانده است، تصريح 
كرد: ترامپ مهم ترين دستاورد و سرمايه تاريخ عدم اشاعه 
س��الح هاي هسته يي را به چالش كشده است. واقعيت مهم 
است كه ايران عضو معاهده ان پي تي است و بمب هسته يي 
هم ندارد در حالي كه اس��راييل ه��م معاهده را نپذيرفته و 
هم تنها بازيگر در خاورميانه است كه صدها بمب اتم دارد، 
اعتقادي به عاري س��ازي خاورميانه از سالح هاي هسته يي 

ندارد و در اين زمينه هم همكاري نكرده و نخواهد كرد. 

 ترامپ ايران را به سمت بلوك شرق
هل داد

 با حكم فرمانده معظم كل قوا: 
 حجت االسالم ادياني به

رياست سازمان عقيدتي سياسي 
ناجا منصوب شد

حضرت آي��ت اهلل خامنه اي فرمان��ده معظم كل 
ق��وا با ص��دور حكمي حجت االس��الم آق��اي حاج 
س��يد عليرضا ادياني را به رياس��ت سازمان عقيدتي 
سياس��ي نيروي انتظامي جمهوري اس��المي ايران 
منصوب كردند. به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر 
مقام معظم رهب��ري، متن حكم فرمانده معظم كل 
قوا به اين ش��رح است:  »جناب حجت االسالم آقاي 

حاج سيدعليرضا ادياني
نظر به تعهد و شايس��تگي و تجارب ارزنده، شما را 
به رياست س��ازمان عقيدتي سياسي نيروي انتظامي 
جمهوري اس��المي اي��ران منصوب مي كن��م. ارتقاي 
هوش��ياري و بصيرت ديني و انقالب��ي آحاد كاركنان 
خ��دوم ني��روي انتظام��ي و خان��واده آن��ان و نظارت 
بر پياده س��ازي موازين ش��رعي در تم��ام فرآيندها و 
روش هاي عملي نيرو، آشناسازي بيش از پيش پليس 
در برخورد حكيمانه با مردم و تعامل اثربخش و هم افزا 
با فرماندهي ناجا و دفتر عقيدتي سياس��ي فرماندهي 
كل قوا مورد انتظار است. از تالش هاي ارزشمند جناب 
حجت االسالم آقاي حاج شيخ ابوتراب بهرامي در طول 
خدمت تشكر و قدرداني مي كنم و توفيق همگان را از 

خداوند متعال مسألت دارم.«
سيد علي خامنه اي
۲۷ خرداد ۱۳۹۷
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3 كالن
 تاثير ترامپ بر بازار خودرو

تسنيم| رييس شوراي رقابت گفت: پيش از اعالم 
ترامپ مشكلي در بحث بازار وجود نداشت اما پس از 
صحبت هاي وي اين آشفتگي بازار به وجود آمد. رضا 
ش��يوا درباره افزايش قيمت خودرو گفت: در رابطه با 
خودروهايي صحبت مي كنيم كه بازار انحصاري دارند. 
قيمت خودرو به تعداد ش��ركت ها بستگي ندارد و به 
س��هم بازار مربوط مي شود و اين بازار، بازار انحصاري 
 اس��ت. رييس ش��وراي رقابت گفت: بان��ك مركزي

3 متغير دارد كه يكي از آنها تورم بخشي است كه سال 
به سال تورم اجزاي خودرو را محاسبه مي كند و  پس 
از آن م��ا قيمت واحد را اعالم مي كنيم. بانك مركزي 
تا پايان اسفند ماه قيمت تورم را محاسبه مي كند و تا 
پايان سال به ما اعالم مي كند. وي با اشاره به جلسه يي 
كه با خودرو سازان داشت، گفت: پيش از اعالم ترامپ 
مش��كلي در بح��ث بازار وجود نداش��ت ام��ا پس از 

صحبت هاي وي اين آشفتگي بازار به وجود آمد. 

 ارائه 10 هزار ميلياردي تسهيالت 
براي اشتغال روستايي

خانه مل�ت| ي��م زارع ريي��س كميس��يون ويژه 
حماي��ت از تولي��د ملي مجلس با اش��اره ب��ه ارائه 
تسهيالت يك و نيم ميليارد دالري صندوق توسعه 
ملي براي طرح هاي اشتغال زايي گفت: بر اين اساس 
حدود 10هزارميليارد تومان تسهيالت ارزان قيمت با 
سود حدود 6 درصد براي شهرهاي زير 10هزار نفر، 
روستاها و عشاير اختصاص يافته است كه فرآيند آن 
با طرح هاي زودبازه تفاوت دارد چراكه در طرح هاي 
زودب��ازده نظ��ارت ضعيف بوده و در امكان س��نجي 
طرح ها دقت نمي ش��د. س��خنگوي كميسيون ويژه 
حماي��ت از تولي��د مل��ي و نظارت بر اج��راي اصل 
44 قانون اساس��ي مجلس شوراي اس��المي افزود: 
طرح ه��اي حوزه اقتصاد دانش بني��ان، حوزه اقتصاد 
مقاومتي و طرح هاي��ي براي افزايش بهره وري آب با 
اولويت عشاير و روس��تا مي تواند تحوالت خوبي در 
حوزه اش��تغال به ويژه حماي��ت از بخش خصوصي 
ايجاد كند. وي با بيان اينكه منابع صندوق توس��عه 
ملي دو خروجي توانمندي بخش خصوصي و ايجاد 
اش��تغال را به هم��راه دارد، ادامه داد: باي��د بر ارائه 
تسهيالت نظارت كرد تا افرادي كه در شهرها زندگي 
كرده و بازنشسته شده اند، منابع را اخذ نكرده سپس 
در مح��ل م��ورد نظر هزينه نكنند ت��ا اين طرح نيز 
به سرنوشت طرح هاي زودبازده دچار نشود. نماينده 
آباده، بوانات و خرمبيد در مجلس ش��وراي اسالمي 
يادآور شد: 4 بانك كش��اورزي، پست بانك، توسعه 
تعاون و صندوق كارآفريني اميد تس��هيالت اشتغال 
روستايي و عشايري را پرداخت مي كنند و يك طرح 
ممكن اس��ت 100ميليون توم��ان و يك طرح يك 

ميليارد تومان تسهيالت اخذ كند. 

اخبار

بررسي عملكرد تسهيالت ارزي صندوق توسعه 
ملي در س��ال 1396 نشان مي دهد كه 158طرح 
در مجم��وع 5ميلي��ارد دالر تس��هيالت دريافت 
كردند كه از نظر تع��داد بخش صنعت و معدن با 

68 طرح در رتبه نخست قرار دارد. 
صندوق توس��عه ملي نقش بين نسلي و ذخيره 
ارزي اي��ران را دارد كه بر اس��اس ماده 84 قانون 
برنام��ه پنجم توس��عه با هدف تبديل بخش��ي از 
عوايد ناش��ي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي 
و فرآورده هاي نفتي ب��ه ثروت هاي ماندگار، مولد 
و س��رمايه هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم 
نسل هاي آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده هاي 

نفتي تاسيس شد. 
طبق گزارش ايرنا، تس��هيالت صندوق توسعه 
مل��ي ب��ه 2 بخ��ش تس��هيالت ارزي و ريال��ي 
تقس��يم مي ش��ود؛ مطاب��ق اساس��نامه صندوق، 
اس��تفاده كنندگان از تس��هيالت صندوق فعاالن 
اقتصادي بخ��ش خصوصي، تعاون��ي و بنگاه هاي 
اقتصادي متعلق به موسس��ات عمومي غيردولتي 

هستند. 
مبلغ كل تس��هيالت ارزي پذيرش شده توسط 
صن��دوق )اعالم وصول ش��ده( تا پايان س��ال 96 
مع��ادل 37 ميليارد و 488ميلي��ون دالر بوده كه 
از اي��ن ميزان 34 ميلي��ارد و 857ميليون دالر به 

مرحله تخصيص ارز رسيده است. 
از مجم��وع تس��هيالت ارزي مس��دود ش��ده 
20ميليارد و 242ميليون دالر به بخش خصوصي، 
معادل 94 ميليون دالر به طرح هاي بخش تعاون 
و مع��ادل 14 ميلي��ارد و 521ميلي��ون دالر ب��ه 
طرح هاي بنگاه هاي وابس��ته به نهادهاي عمومي 

غيردولتي اختصاص يافته است. 
بر اين اس��اس از همه مبلغ مسدود شده براي 
پرداخت تس��هيالت از طريق قراردادهاي عامليت 
ارزي، 15 ميليارد و 173ميليون دالر با همكاري 
بانك هاي عامل و بانك مركزي به مرحله پرداخت 

رسيده است. 
در س��ال 96 صندوق توس��عه ملي نس��بت به 
س��پرده گذاري در بانك هاي دولت��ي و خصوصي 
براي اعطاي تسهيالت ريالي به طرح هاي اقتصادي 
اقدام كرد؛ مجموع ميزان سپرده گذاري هاي انجام 
شده توسط صندوق 112هزار ميليارد ريال بود. 

همچنين س��رجمع س��پرده گذاري هاي انجام 
شده از ابتداي س��ال 1394 تا پايان سال 1396 

نيز برابر 222 هزار ميليارد ريال است. 
بر پايه اطالعات ثبت ش��ده در س��امانه فرآيند 
تسهيالت صندوق توس��ط بانك ها در سال 96 از 
محل همه قراردادهاي منعقد شده در اين سال و 
قرارداده��اي منعقده قبلي كه طي پارس��ال فعال 

بوده اند، مبلغي بيش از 69ميليارد و 300ميليارد 
ريال به متقاضيان اختصاص يافته كه مجموع اين 
مبلغ از ابتداي س��ال 1394 تا پايان س��ال 96 به 

ميزان 113ميليارد و 900 ميليارد ريال است. 
در س��ال 1396 در مجم��وع 18 فقره قرارداد 
مبل��غ  ب��ه  ارزي  تس��هيالت  اعط��اي  عاملي��ت 
12ميلي��ارد و 550 ميلي��ون دالر براي اس��تفاده 
متقاضيان واجد ش��رايط از منابع ارزي اختصاص 
ياف��ت كه در اين ميان بيش��ترين مبل��غ قرارداد 
ب��ه بانك صنع��ت و معدن با 3ه��زار ميليون دالر 
اختصاص دارد و بانك پاس��ارگاد و ملت به ترتيب 
با 1500 و 1200ميليون دالر در رتبه هاي بعدي 

اعطاي تسهيالت ارزي قرار دارند. 
پارس��ال 47 فقره طرح ب��ا مجموع 2ميليارد و 
941 ميلي��ون دالر اعالم وصول ش��د و براي 24 
ط��رح به مبلغ يك ميليارد و 759ميليون دالر نزد 
بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مسدود شد. 
همچنين در اين س��ال 27 فقره طرح به مبلغ 
607 ميليون دالر به داليل مختلف همچون انجام 
ندادن تعهدات توس��ط متقاضي در مهلت تعيين 

شده يا درخواست بانك عامل باطل شد. 
بر اس��اس گزارش بانك مرك��زي از محل كل 
تسهيالت ارزي داراي مسدودي از ابتداي تاسيس 
صندوق در سال 1396 مجموع پوشش هاي صادر 
ش��ده براي گش��ايش هاي اعتبار اس��نادي توسط 
بانك ه��اي عام��ل 6 ميلي��ارد و 945ميليون دالر 
بابت 81طرح بود. همچنين براي 158فقره طرح 
با مبلغ 5ميليارد دالر پرداخت قطعي انجام شد. 

بررس��ي عملك��رد تس��هيالت ارزي صن��دوق 
توس��عه ملي در س��ال 1396 بيانگر اين اس��ت، 
بخش صنع��ت و معدن با 68 فقره طرح به ارزش 
333ميليون دالر بيش��ترين تس��هيالت ارزي به 
لحاظ تعداد و نفت و گاز باالدستي با 9 فقره طرح 
ب��ه مبلغ 2ميليارد و 482ميليون دالر بيش��ترين 
تسهيالت ارزي به لحاظ ارزشي را دريافت كردند. 
بر اساس اين گزارش بيشترين تسهيالت ارزي 
گش��ايش ش��ده با مبلغ 3ميلي��ارد و 88 ميليون 
دالر نيز مربوط به نفت و گاز باالدس��تي است كه 

545ميليون دالر آن مسدود شد. 

معاون توس��عه كارآفريني وزير تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي گفت: 21هزار طرح اش��تغال زايي 
در مناطق روس��تايي و عش��ايري به كميته هاي 

فني ارسال شده است. 
آن  گونه كه ايرنا گزارش داده اس��ت، »عيسي 
منصوري« در نشس��ت طرح ملي اشتغال پايدار 
در مناطق روس��تايي و عش��ايري ب��ا اعالم اين 
مطلب اف��زود: تاكنون 1200ميلي��ارد تومان از 
س��وي صن��دوق كارآفريني اميد، بانك توس��عه 
تعاون، پس��ت بانك و بانك كشاورزي به عنوان 
موسس��ات عامل به متقاضيان پرداخت ش��ده و 
معادل 6200ميليارد تومان طرح در كميته هاي 

فني تصويب و به موسس��ات عامل ارس��ال شده 
اس��ت. وي اظهار داش��ت: اج��راي اين طرح كه 
از اواخر س��ال گذشته آغاز ش��د، امسال شتاب 
بيش��تري يافته و س��رعت پرداخت تس��هيالت 

افزايش يافته است. 
به گ��زارش ايرنا، مجلس ش��وراي اس��المي 
تابستان س��ال گذشته با برداش��ت 1.5ميليارد 
دالر از منابع صندوق توسعه ملي با هدف ايجاد 
اش��تغال پايدار و فراگير در مناطق روس��تايي و 
عش��ايري موافقت كرد و ب��ه دنبال آن آيين نامه 
اجرايي آن اواخر آبان ماه به تصويب دولت رسيد 
و به اين ترتيب از اواس��ط زمستان پارسال وارد 

فاز اجرايي ش��د و صندوق توس��عه ملي نيمي از 
منابع م��ورد نظر را به حس��اب بانك هاي عامل 

واريز كرد. 
صن��دوق كارآفريني اميد، بانك كش��اورزي، 
بانك توس��عه تعاون و پس��ت بانك، چهار بانك 
عامل��ي هس��تند ك��ه طرح ه��اي تايي��د ش��ده 
كارگروه هاي ملي و اس��تاني براي ايجاد اشتغال 
را دريافت و به متقاضيان وام پرداخت مي كنند. 
ب��ه گفته علي ربيعي وزير تع��اون، كار و رفاه 
اجتماع��ي در قالب اش��تغال فراگي��ر، 120هزار 
ش��غل در مناطق روس��تايي و عش��ايري ايجاد 

مي شود. 

دريافت تسهيالت 5 ميلياردي 158 طرح از صندوق توسعه ملي

21 هزار طرح اشتغال زايي در مناطق روستايي دريافت شده است

رييس دبيرخانه شوراي اقتصاد و امور اقتصاد مقاومتي سازمان برنامه و بودجه كشور در گفت  و گو با »تعادل« اظهار كرد

ضرورت رفع ابهام از قانون پيگيري اقتصاد مقاومتي
گروه اقتصاد كالن  

سياس��ت هاي كلي اقتصاد مقاومتي در 29بهمن 
1392 توس��ط مقام معظم رهبري به »روس��اي 
قواي سه گانه و رييس مجمع تشخيص مصلحت 
نظام« ابالغ ش��د. پ��س از اين ابالغي��ه كه مورد 
اقب��ال بس��ياري از كارشناس��ان اقتص��ادي قرار 
گرفت، دولت و مجلس هر كدام براي اجراي اين 
سياست ها وظايف و برنامه هايي را در دستور كار 
خود قرار داده و تالش كردند از لوازم و امكانات در 
دسترس خود جهت بسترسازي و نهادينه  كردن 
اين سياست ها استفاده كنند. مجلس در تاريخ 5 
خرداد س��ال 1394 قانون نح��وه پيگيري تحقق 
سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي را تصويب كرد 
و از سوي ديگر دولت هم ستاد فرماندهي اقتصاد 

مقاومتي را تشكيل داد. 
خروج��ي و ثمرات اي��ن نهادس��ازي ها را در 
گفت وگ��و با مجتب��ي خالصي، ريي��س دبيرخانه 
ش��وراي اقتصاد و امور اقتصاد مقاومتي س��ازمان 
برنامه و بودجه كشور دنبال كرده ايم. خالصي در 
اين گفت وگو به موضوع نقص قانون مجلس اشاره 
ك��رده و درباره تبعات عدم اج��راي آن مي گويد: 
هدف تشكيل س��تاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي 
همان نيات پيش��نهاددهندگان شوراي فراقوه يي 
است كه در قانون مجلس مورد تاكيد قرار گرفته 

است. 
وي همچنين مي  افزايد: جلسات اخير ستاد به 
رياست معاون اول رييس جمهور و با حضور معاون 
اول قوه قضاييه و نايب رييس اول مجلس شوراي 

اسالمي و ساير اعضاي ستاد برگزار شده است.
از زم�ان ابالغ سياس�ت هاي كلي اقتصاد 
مقاومتي، دولت چه اقداماتي را براي اجراي 
اين سياست ها در دستور كار خود قرار داده 

است؟
اقتص��اد مقاومت��ي در  سياس��ت هاي كل��ي 
29بهمن 1392 توس��ط مق��ام معظم رهبري به 
»روساي قواي سه گانه و رييس مجمع تشخيص 
مصلحت نظام« ابالغ ش��د. دولت بي درنگ)يكم 
اس��فند 1392( ت��الش خويش را ب��راي اجراي 
اوامر مقام معظم رهبري به كار بس��ت و در گام 
اول ضمن تقس��يم وظايف توس��ط مع��اون اول 
رييس جمه��ور، ظرفيت قانون��ي عالي ترين ركن 
اقتص��ادي كشور)ش��وراي اقتصاد( ب��راي تلفيق 

و هماهنگ س��ازي برنامه ه��اي اجراي��ي اقتصاد 
مقاومتي در نظر گرفته شد. 

س�هم مجل�س ش�وراي اس�المي در اين 
تقسيم وظايف چه بوده است؟

دولت در ش��رايطي اين مهم را در دس��تور كار 
خود قرار داده بود كه مجلس ورودي در اين حوزه 
نداشته است. مجلس ش��وراي اسالمي با مدت ها 
تاخير)15م��اه بع��د از اب��الغ سياس��ت هاي كلي 
اقتصاد مقاومتي توسط مقام معظم رهبري( قانون 
»نحوه پيگيري تحقق سياس��ت هاي كلي اقتصاد 
مقاومت��ي« را در تاري��خ 5 خ��رداد 1394 مورد 

تصويب قرار داد. 
بديهي اس��ت كه دولت در اجراي اين امر مهم 
منتظر تصميم نهاد ديگري نش��د و تحقق اجراي 
سياس��ت هاي كلي اقتصاد مقاومت��ي را از طريق 
به  كارگيري ظرفيت قانوني ش��وراي اقتصاد مورد 

توجه قرار داد. 
قانون »نحوه پيگيري تحقق سياست هاي 
كل�ي اقتص�اد مقاومتي« تاكن�ون تا چه حد 
توانسته به دولت در زمينه اجراي برنامه هاي 
مربوط ب�ه سياس�ت هاي اقتص�اد مقاومتي 

كمك كند؟
در اي��ن خصوص ابتدا بايد دانس��ت كه قانون 
مصوب مجلس ش��وراي اس��المي در خ��رداد ماه 

1394 داراي ي��ك ابه��ام جدي ب��ود و آن اينكه 
مسوول اصلي تشكيل ش��ورا و سازوكار دبيرخانه 

كارگروه مشترك يا شورا مشخص نشده بود. 
براس��اس ماده)1( اين قانون  بايد ش��ورايي با 
عضويت معاون اول رييس جمهور، نايب رييس اول 
مجلس شوراي اس��المي و معاون اول رييس قوه 
قضاييه براي كس��ب اطالع از برنامه هاي 3 قوه و 
هماهنگي الزم در جهت رفع موانع اجرايي تحقق 
سياس��ت هاي اقتصاد مقاومتي در كشور تشكيل 
ش��ود. اين درحالي اس��ت كه متولي تشكيل اين 
ش��ورا در قانون مورد نظر مشخص نشده كه اين 
مساله از وجود ابهام در اين قانون حكايت دارد. بر 
اين اساس ماده)2( آن نيز كه به تشكيل كارگروه 
مش��ترك از قواي س��ه گان��ه با انتخاب ش��وراي 
مذكور اشاره دارد با عنايت به اينكه تشكيل شورا 

مشخص نيست با ابهاماتي روبه روست. 
يعني بع�د از 3س�ال تاكنون ب�راي رفع 
مش�كل ابه�ام قان�ون فوق تالش�ي صورت 

نگرفته است؟
ب��راي بررس��ي وضعيت اج��راي اي��ن قانون، 
جلس��ه يي در تاريخ 17 آبان سال 1396 در محل 
كميس��يون اصل 44 مجلس ش��وراي اسالمي با 
حضور مسعود پزشكيان نايب رييس اول مجلس 
ش��وراي اس��المي، حميدرض��ا فوالدگ��ر رييس 

كميس��يون اصل 44 مجلس ش��وراي اسالمي و 
تعدادي از نمايندگان عضو كميس��يون همچنين 
حس��ين ميرشجاعيان حس��يني مع��اون محترم 
اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان 
نماين��ده معاون اول رييس جمه��ور به همراه نادر 
ش��كربيگي نماينده س��ازمان بازرسي كل كشور، 
حميديان نماينده قوه قضاييه و اس��المي نماينده 
معاونت ام��ور اقتصادي وزارت ام��ور اقتصادي و 
دارايي تشكيل شد. در جلسه مذكور پس از بحث 
و بررس��ي پيرامون موضوع همه اعضاي جلسه بر 

مبهم بودن قانون مذكور تاكيد داشتند. 
چه پيشنهاداتي مطرح شد؟

در اين جلسه پزشكيان براي رفع مشكل ابهام 
قان��ون فوق، پيش��نهاد كرد كه رياس��ت مجلس 
شوراي اسالمي طي نامه يي با دعوت از معاون اول 
رييس جمهور و معاون اول قوه قضاييه و با حضور 
نايب رييس اول رييس مجلس ش��وراي اسالمي، 
نخس��تين جلس��ه ش��وراي مذكور را خود برگزار 
كنند و يكي از دس��تورات جلس��ه فوق مشخص 
كردن متولي و دبيرخانه اجراي قانون ياد ش��ده، 
باشد. همچنين پيشنهاد شد كه با تنظيم طرحي 
از س��وي نمايندگان مجلس ش��وراي اس��المي، 
متولي و دبيرخانه ش��وراي مذكور با اضافه كردن 
يك تبصره به قانون فوق مش��خص ش��ود تا قوه 
مجري��ه به عنوان متولي اصل��ي از معاون اول قوه 
قضاييه و نايب رييس اول مجلس شوراي اسالمي 
براي تشكيل جلسات شورا دعوت به عمل آورد. با 
اين حال تاكنون اين طرح در صحن علني مجلس 

شوراي اسالمي مطرح نشده است. 
ب�ه وظاي�ف دول�ت برگردي�م. نهادهاي 
اجرايي به طور دقيق و مس�تند چه كارهايي 

انجام داده اند؟ 
ب�ا وجود اين ابهامات، دولت در اس�تمرار 
مسير با عزمي راسخ طي طريق كرده است. 
طي اين مس�ير با تصريح مقام معظم رهبري 
به ش�يوه مناسب تري اس�تمرار يافت: يعني 
تشكيل ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي. - 
به نظر شما آيا تشكيل اين ستاد مي تواند در 
پيش�برد اهدافي كه ذيل سياست هاي كلي 
صورت بندي شده است، كمك كند؟ چگونه؟

تلقي دولت اين بود كه تشكيل ستاد فرماندهي 
اقتصاد مقاومتي مي تواند نهادسازي مناسبي باشد 

كه اهداف پيش��نهاد دهندگان شوراي فراقوه يي را 
نيز تامين مي كند چراكه اندك زماني پس از ابالغ 
قان��ون »نحوه پيگيري تحقق سياس��ت هاي كلي 
اقتص��اد مقاومتي« مصوب 5 خ��رداد 94 مجلس 
شوراي اسالمي، ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي 

تشكيل شده بود. 
از منظر دولت، ايج��اد نهادهاي موازي آن  هم 
با استفاده از سياس��ت هاي كلي اقتصاد مقاومتي 
مي توانس��ت موجبات وهن سياس��ت ها را در پي 
داشته باشد و به طور بديهي اقدام درخوري تلقي 

نمي شود. 
تش��كيل س��تاد فرماندهي اقتص��اد مقاومتي 
براس��اس مصوب��ه ش��ماره 85001 /ت 52442 
ه��� م��ورخ 31ش��هريور 1394 هي��ات وزي��ران 
مناس��ب ترين بستر و اقدام اصلي دولت به  منظور 

اجراي ماده)1( قانون مزبور بوده است. 
لطف�ا از جلس�ات و خروج�ي اين س�تاد 
توضيح دهيد. چه كس�اني در اين جلس�ات 
حض�ور مي يابن�د و چه مصوبه هايي داش�ته 

است؟
پ��س از تش��كيل، س��تاد فرمانده��ي اقتصاد 
مقاومتي با برگزاري 49جلس��ه در سطح مقامات 
عال��ي كش��وري و لش��كري عمده ت��الش خود 
را معط��وف به فراهم س��ازي زمينه ه��اي اجراي 
سياس��ت هاي كلي اقتص��اد مقاومت��ي از طريق 
تشكيل كارگروه هاي تخصصي، تصويب برنامه هاي 
مل��ي، طرح ها و پروژه هاي مرتب��ط با هر برنامه و 
چگونگي نظارت بر اجراي آنها كرده اس��ت. ستاد 
فرمانده��ي اقتص��اد مقاومتي تاكنون ب��ا اهتمام 
جدي و بهره مندي از ظرفيت هاي اجرايي كش��ور 
در مس��ير تحقق اهداف سياست هاي كلي اقتصاد 

مقاومتي گام برداشته است. 
حضور معاونان قضايي، مقننه و اجرايي كه 
در قانون مصوب مجلس تصريح شده است، 

چگونه است؟ 
جلس��ات اخير س��تاد به رياس��ت معاون اول 
رييس جمهور و با حض��ور معاون اول قوه قضاييه 
و نايب رييس اول مجلس ش��وراي اسالمي و ساير 
اعضاي ستاد برگزار شده است. خوشبختانه حضور 
فعال مس��عود پزش��كيان بر غناي تركيب س��تاد 
افزوده اس��ت و نكته يي از ناحي��ه مجلس در اين 

خصوص)تركيب ستاد( مطرح نشده است. 
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مردم به دنبال محصوالت 
بيمه اي درمان محور

ايمان ايزدي مقدم  كارشناس بيمه 
محصوالت بيمه ي��ي درمان  محور را مي توان با 
سازوكارهاي مبتني بر »مديريت ريسك و ارزيابي 
ريسك« به عنوان محصوالت سودآور عرضه كرد. 
در بس��ياري از محاف��ل تصميم گير در صنعت 
بيمه كليد افزايش ضريب نفوذ بيمه در كش��ور را 
»نوآوري در خدمات و محصوالت بيمه متناس��ب 
ب��ا نيازهاي جامع��ه« عنوان مي كنن��د. حقيقتي 
غيرقاب��ل انكار كه در 80 س��ال عمر صنعت بيمه 
در كش��ور همواره نوآوري متناس��ب ب��ا نيازهاي 
جامع��ه پيش نرفته و صرفا محصوالت بيمه يي در 
هر ش��ركت نام خود را عوض كرده اند و در نتيجه 
محصوالت بيمه يي قادر به پوش��ش تمام خطرات 

و ريسك ها و هزينه هاي درماني و... نبوده است. 
اين روزها با رشد روزافزون هزينه هاي درماني 
و از س��وي ديگر عدم پوش��ش كامل اين هزينه ها 
توس��ط بيمه هاي پاي��ه؛ يكي از عم��ده نيازهاي 
جامع��ه بيمه هاي درمان محور اس��ت. بيمه هايي 
ك��ه بتواند هزينه هاي بيمارس��تاني خان��وار را در 
بيمارس��تان هاي خصوصي پوش��ش دهد.  جالب 
آنكه برخي بانك ها از سال هاي پيش ارائه خدمات 
بيمه تكميلي درماني به مشتريان خود را به عنوان 
يك مزيت رقابت��ي و امتيازي مطرح كرده اند و تا 
ح��دودي در اين امر نيز موفق ظاهر ش��ده اند. به 
نوعي كه متناس��ب با س��پرده بانكي، هزينه هاي 

بيمارستاني تا سقفي مشخص پرداخت مي شود. 
اما خود صنع��ت بيمه هنوز روي اين محصوالت 
كار ويژه ي��ي انجام نداده اس��ت، ص��رف نظر از يك 
ش��ركت خاص بيمه يي كه به پش��توانه يك شركت 
كمك رسان ارائه تخصصي خدمات درمان تكميلي 
را براي جامعه هدف در نظر گرفته اس��ت اما س��اير 
شركت هاي بيمه اين مزيت را هنوز مورد بررسي قرار 
نداده ان��د. محصوالت مكملي ك��ه مي توان با بيمه 
زندگي ارائه كرد و هزينه هاي درماني را پوش��ش 
داد. ضم��ن افزودن بر س��هم بيمه هاي زندگي در 
سبد ش��ركت نياز جامعه به بيمه هاي درماني نيز 

مورد توجه قرار گرفته است. 
اليته برخي ش��ركت ها با شناخت اين ظرفيت ها 
به سمت آن رفته اند، بي شك در مقابل بيمه ثالث و 
خسارت هاي آن، محصوالت بيمه يي درمان محور را 
مي توان با سازوكارهاي مبتني بر »مديريت ريسك 
و ارزياب��ي ريس��ك« به عنوان محصوالت س��ودآور 
عرضه كرد. اگر در عرضه و فروش بيمه درمان محور 
»نرخ متناس��ب با ريس��ك« تعريف شود و »كنترل 
خس��ارت ها« به درس��تي انجام گيرد اين محصول 
مي تواند سبد پرتفوي ش��ركت هاي بيمه را از ثالث 
محوري به سمت بيمه هاي خرد اشخاص تغيير دهد.  
محصولي كه عرضه مي ش��ود به علت آنكه متناسب 
با نياز جامعه طراحي ش��ده، بازارسازي خود را طي 
كرده و براي بازاريابي آن كافي اس��ت شبكه فروش 

اطالع رساني را در دستور كار خود قرار دهد.
شايد اين پرسش مطرح شود كه ريسك هجوم 
بيماران براي خريد اين پوشش را چگونه مي توان 
كنت��رل كرد؟ مي ت��وان اين س��وال را مطرح كرد 
مگر وقت��ي يك خودرو بيمه ش��خص ثالث صادر 
مي كنيم يك ريسك چند ميليوني را نمي پذيريم؟ 
تف��اوت اين دو ريس��ك در اين اس��ت ك��ه ما در 
بيمه هاي درم��ان محور در انتخ��اب بيمه گذار از 
روش گزينشي با ارزيابي و در برخي موارد چكاپ 
بيماري ها استفاده مي كنيم، يا طرح را متناسب با 
الگوي سالمتي جامعه طراحي مي كنيم مثال براي 
يك محدوده س��ني خاص جدول، پوشش و تعهد 

خاص ارائه مي كنيم.

معاون بانك و بيمه وزارت 
اقتصاد تغيير كرد

امير باقري به عن��وان معاون جديد امور بانك، 
بيمه و ش��ركت هاي دولتي وزارت اقتصاد منصوب 
ش��د. باقري با مدرك دكتراي اقتصاد پيش از اين 
رييس دفتر اقتصاد كالن س��ازمان برنامه و بودجه 
بود و داراي س��وابقي چون مع��اون مديركل دفتر 
بررسي هاي اقتصادي وزارت نيرو، سرپرست دفتر 
بررس��ي هاي اقتصادي وزارت نيرو، مديركل دفتر 
خصوصي س��ازي امور برق وزارت ني��رو، مديركل 
دفتر اقتصاد كالن معاون��ت برنامه ريزي و نظارت 

راهبردي رييس جمهور بود.

تكذيب كسر ماليات از 
كارتخوان هاي فروشگاهي

مدي��ر اداره نظام پرداخت بانك مركزي كس��ر 
۹درص��د ماليات بر ارزش افزوده به ازاي هر خريد 
از كارتخوان ه��اي فروش��گاهي از اول تي��ر ماه را 
تكذيب ك��رد. داوود محمدبيگ��ي در گفت وگو با 
ايبنا درخصوص انتش��ار مطلبي در فضاي مجازي 
و ش��بكه هاي اجتماعي درخصوص كسر ۹درصد 
ماليات بر ارزش  اف��زوده در هنگام خريد با كارت 
از كارتخوان هاي فروشگاهي از اول تير ماه و واريز 
آن ب��ه خزان��ه دولت گف��ت: اين مطل��ب به  هيچ  
وجه صحت ندارد و ش��ايعه است و از اول تير ماه 
قرار نيس��ت، تغيي��ري در روند خري��د با كارت از 

كارتخوان هاي فروشگاهي صورت بگيرد. 
چندي اس��ت كه در ش��بكه ها و پيام رسان هاي 
اجتماع��ي خبر مبني بر كس��ر ۹ درص��د ماليات بر 
ارزش  اف��زوده در هر خريد با كارت از كارتخوان هاي 
فروشگاهي منتشر ش��ده و درحال چرخش است و 
براس��اس آن از مردم خواسته  شده كه از اول تير ماه 
ب��راي جلوگيري از اين روند به  صورت مس��تقيم از 
عابربانك ها پول درياف��ت و خريد خود را به  صورت 
نقدي انجام دهند كه اين موضوع از سوي مدير اداره 

نظام هاي پرداخت بانك مركزي تكذيب شد. 

يادداشت

اخبار

260 هزار ميليارد تومان چك در ارديبهشت ماه 97 وصول شد

پيش بيني كاهش چك هاي برگشتي با استعالم آني چك
سهم 10 درصدي تعداد و 75 درصدي رمزدار  از وصول چك

گروه بانك و بيمه  محسن شمشيري 
با اقدام بانك مركزي در يكسان سازي ابعاد و 
ظاهر چك هاي بانك��ي همچنين افزايش ضريب 
اطمينان چك هاي صادره در قالب س��امانه صياد 
و امكان اس��تعالم آني چك ها، انتظار مي رود در 
نيمه دوم امس��ال تعداد چك هاي برگش��تي به 
نحو چشمگيري كاهش يابد. طبق آخرين اعالم 
چك هاي برگش��تي در ارديبهشت ۹7 به ميزان 
14.4درص��د از كل تع��داد و 17.5درصد از كل 
مبلغ چك هاي مبادله يي برگشت خورده است. 

به گ��زارش »تعادل« ۲8ش��هريور ماه س��ال 
قبل بانك مركزي از س��امانه يي ب��ا عنوان صياد 
رونمايي كرد كه قرار بود طي آن يكپارچه سازي 
چك انجام ش��ود؛ اقدامي كه منج��ر به افزايش 
مي��زان اطمينان و اعتماد به چك خواهد ش��د و 
از طريق اصالح برخي رويه ها، امكان درخواست 
الكترونيكي همچنين اس��تعالم وضعيت حساب 

صادركننده چك وجود دارد. 
زمان پيش بيني شده براي كامل شدن چرخه 
صدور چك هاي صيادي در بانك هاي كش��ور نيز 
نيمه ارديبهش��ت اعالم شده بود كه اين زمان به 
پايان ش��هريور ماه تغيير يافت. در روزهاي اخير 
بان��ك ملي از توق��ف صدور و توزي��ع چك هاي 
غيرصيادي در ش��عب اين بانك خبر داد و اعالم 
ك��رد: بان��ك ملي در عم��ل به دس��تورات بانك 
مركزي براي پياده س��ازي كامل س��امانه صدور 
يكپارچه الكترونيكي چك)صياد( صدور و توزيع 

چك هاي غيرصيادي را متوقف كرد. 
بان��ك مركزي در توصي��ف چك هاي صيادي 
اع��الم ك��رد: س��امانه صياد ب��ا متمركزس��ازي 
درخواس��ت هاي دسته چك، امكان اعتبارسنجي 
صاحب��ان حس��اب و امض��ا را فراهم ك��رده و از 
اختصاص دس��ته چك به افراد فاقد صالحيت و 

بد سابقه جلوگيري مي كند. 
در پ��ي اي��ن اع��الم، بان��ك ص��ادرات ايران 
ني��ز عنوان كرد ك��ه اين بان��ك چك هاي طرح 
قديم)غيرصيادي( س��اير بانك ها را تنها تا پايان 
مرداد ماه ۹7 پذي��رش خواهد كرد. در اطالعيه 
اين بانك آمده اس��ت: با تمدي��د مهلت پذيرش 
چك ه��اي ط��رح قدي��م تا ٣0م��رداد م��اه ۹7 
چك هاي طرح قديم)غيرصي��ادي( تاريخ آينده 
س��اير بانك ها به ش��رط آنكه تاريخ روي چك تا 
همين زمان در سامانه واگذاري چك الكترونيك 
ثبت ش��ده باشد در ش��عب بانك صادرات ايران 
پذيرش خواهند ش��د و عالوه ب��ر اين چك هاي 
تاري��خ آينده ط��رح قديم كه بع��د از اين تاريخ 
در سيستم ثبت ش��وند از سوي سامانه چكاوك 

عودت خواهند شد. 
بنا ب��ر اين گزارش، بانك ص��ادرات از ابتداي 
ش��هريور ماه س��ال جاري چك ه��اي قديمي را 
نمي پذيرد و مش��تريان ب��راي دريافت وجه اين 
چك ها به نزديك ترين ش��عبه بانك صادر كننده 
راهنمايي خواهند ش��د. هر چن��د بانك مركزي 
در قالب سامانه صياد نسل جديدي از چك هاي 
بانك��ي را ب��ه متقاضيان معرفي كرده اس��ت اما 
ضواب��ط صدور چ��ك تغييري نك��رده و به گفته 
ناصر حكيم��ي؛ معاون فناوري ه��اي نوين بانك 
مرك��زي، مش��تريان براي دريافت چ��ك بايد به 
شعب مراجعه كنند و البته در قالب امكان جديد 

مي توانند درخواست اينترنتي نيز ارائه كنند. 
بانك س��امان نيز در اطالعيه ي��ي اعالم كرد: 
تمام دارندگان حس��اب هاي جاري بانك سامان 
كه دس��ته چك ط��رح قديمي در اختي��ار دارند 
حداكثر تا تاريخ ٣ش��هريور 1٣۹7 بايد نسبت به 
استفاده از برگه هاي چك باقي مانده يا ارجاع آن 
به شعب بانك اقدام كنند تا پس از اعتبارسنجي، 
دس��ته چك جديد با طرح صي��اد در اختيار آنها 

قرار گيرد. 
براساس دستورالعمل بانك مركزي از چهارم 
ش��هريور ماه چك هاي جاري كه شناسه يكتاي 
صياد نداش��ته باش��ند، قابليت وصول در سامانه 
چكاوك را نخواهند داشت و فقط در شعب بانك 

صادركننده قابل وصول خواهند بود. 

 ويژگي هاي چك هاي نسل جديد
نكته حائز اهمي��ت در صدور چك هاي صيادي 
عالوه بر يكسان سازي شكل ظاهري و ابعاد دسته 
چك ها، افزايش اطمينان بخشي به مشتريان بانكي 
و تالش براي كاهش حجم چك هاي برگشتي است. 
در قالب سامانه جديد صدور چك نه تنها مشتريان 
مي توانن��د از ميزان اعتب��ار و وضعيت صادركننده 
چك اطمينان حاصل كنند، خود ش��عب بانك ها 
نيز مي توانند با استعالم وضعيت مشتري، اشتباه در 
صدور دسته چك هاي جديد براي مشتريان داراي 

چك هاي برگشتي و مشكل دار را متوقف كنند. 
براي چك هاي صيادي ٣ سطح ويژگي امنيتي 
تعريف شده است: در سطح اول سري و سريال هاي 
چك به صورت برجسته چاپ شده كه با لمس قابل 
تش��خيص است. در سطح دوم ويژگي هاي امنيتي 
نگاه كردني مانند واتر مارك و طرح مخفي در برگه 
چك وجود دارد كه اين دو سطح به راحتي توسط 

عموم مردم قابل تشخيص است. 
در سطح سوم نيز ويژگي هاي امنيتي حرفه يي 
به چك ها افزوده ش��ده كه قابل تش��خيص توسط 
ابزارهاست و براي بانكداران و اشخاصي كه استفاده 
مس��تمر و مكرري از چك ها دارند، قابل اس��تفاده 
است. س��امانه صياد به صورت ۲4ساعته از طريق 
سامانه پيامكي به درخواست هاي استعالمي پاسخ 

خواهد داد. 
ناصر حكيم��ي پيش از اين ب��ا تاكيد بر اينكه 
س��امانه صياد يك سامانه متمركز است، بيان كرد: 
آم��ار، اطالعات و عملكرد هر كس��ي كه متقاضي 
دس��ته چك باشد از طريق يك سامانه متمركز در 
صياد استعالم مي شود و در صورتي كه اهليت الزم 
را براي گرفتن دس��ته چك داش��ته باشد، فرآيند 

صدور دسته چك براي وي اتفاق مي افتد. 
مع��اون فناوري هاي نوي��ن بانك مركزي گفت: 
ويژگي بس��يار مهم ديگر س��امانه صياد اين است 
كه يك ش��ماره منحصر به فرد روي هر برگ چك 
درج مي ش��ود كه دريافت كننده چك مي تواند اين 
رقم را به سامانه پيامكي بانك مركزي ارسال كند 
و در هم��ان لحظه مطلع ش��ود، صادر كننده چك 
سوءسابقه داشته يا نه و آيا حساب او مسدود شده 

يا نه يا قبال چك برگشتي داشته يا نه؟
وي خاطرنشان كرد: از مواردي كه درحال حاضر 
در دست انجام بوده و براي رسيدن به اهداف پروژه 

مهم است به چند مورد اشاره مي كنم: 
اتصال تمامي شعب بانك ها به سامانه صياد براي 

خدمت رساني صحيح به تمام نقاط كشور؛
برقراري تمهيدات الزم در ايستگاه كاري چكاوك 
بانك ه��ا ب��راي درج داده هاي الزم ازجمله شناس��ه 
استعالم صيادي در راستاي اعمال ممانعت سيستمي 
به جه��ت عدم پذيرش چك هاي ب��ا طرح قديم در 
چكاوك ؛ تجهيز كامل ش��عب بانك ها به دستگاه ها 

و تجهي��زات الزم جه��ت درج و خوان��ش باركد دو 
بعدي براي افزايش س��رعت پذيرش چك و كاهش 
اش��تباهات كاربري راه اندازي كامل سامانه استعالم 
همگاني چك براي اطالع رس��اني به موقع و مناسب 
س��وابق اعتباري صاحبان حساب به ذي نفعان چك 
در جهت ايجاد شفافيت اطالعاتي براي اخذ تصميم 

مناسب و كاهش حجم چك برگشتي؛
ايجاد مكانيسم مناسب جهت پذيرش چك هاي 
م��دت دار از قب��ل واگ��ذار ش��ده در ش��عب براي 
جلوگيري از تحميل زحمت مضاعف به اش��خاص 

حقيقي و حقوقي به جهت بازپس گيري چك ها؛
عالوه بر اين به دليل عدم اعالم فراخوان مناسب 
از س��وي بانك ها، اس��تقبال دارندگان دسته چك 
ب��راي تعوي��ض آن قابل توجه نبوده و الزم اس��ت 
اطالع رس��اني صحيح توس��ط بانك ها براي تغيير 

چك هاي قديمي انجام شود. 

 17.5 درصد چك ها برگشت خورد
در ارديبهش��ت ماه 1٣۹7 در كل كش��ور بيش از 
۹.۹ ميليون فقره چك ب�ه ارزش�ي ب�الغ ب�ر 7۹4هزار 
ميليارد ريال مبادله شد كه نسبت به ماه قبل از نظر 
تع��داد 47درص��د و از نظر مبلغ 70درص��د افزايش 
نش��ان مي دهد. همچني��ن در ماه مورد گ��زارش در 
اس��تان تهران حدود ٣.7ميليون فقره چك به ارزشي 
حدود 456ه�زار ميليارد ريال مبادله شد.  به گزارش 
»تعادل« در ارديبهشت ماه 1٣۹7 معادل 54درصد از 
تعداد چك هاي مبادله يي ك�ل كش���ور در ٣ اس�تان 
تهران، اصفهان و خراس��ان رضوي مبادله ش��ده است 
ك���ه به  ترتي�ب ب�ا ٣7درص���د، ۹درص�د و 7 درصد 
بيشترين س��هم را در مقايسه با س��اير استان ها دارا 
 بوده اند. همچنين 68درصد از ارزش چك هاي فوق در

٣ اس�تان ته�ران 57 درص�د، خراس�ان رضوي 5درصد 
و اصفهان 5.5 درصد مبادله شده است كه بيشترين 

سهم را در مقايس�ه ب�ا ساير استان ها دارا بوده اند. 

 چك هاي  برگشتي
در ارديبهش��ت م��اه 1٣۹7 در كل كش��ور 
ح���دود 1.4 ميلي�ون فق�ره چ�ك ب�ه ارزش���ي 
ح���دود 1٣۹ه��زار ميليارد ريال برگش��ت داده 
شده كه نس��بت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ 
به ترتيب 4۹درص�د و 55درصد افزايش نش��ان 
مي دهد. در كل كش��ور 14.4درصد از كل تعداد 
چك ه��اي مبادله يي و 17.5درص��د از كل مبلغ 

چك هاي مبادله يي برگشت داده شده است. 
در ماه مورد گزارش در اس��تان تهران بالغ بر 
501هزار فقره چك ب�ه ارزش�ي ح�دود 7٣ه�زار 
ميليارد ريال برگش��ت داده شد. در استان تهران 
1٣.7درص��د از كل تعداد چك ه��اي مبادله يي 
و 16درص���د از كل مبل��غ چك ه��اي مبادله يي 
برگش��ت داده شده است.  در ماه مذكور در بين 
س��اير استان هاي كشور بيش��ترين نسبت ارزش 
چك ه��اي برگش��تي ب�ه ك���ل ارزش چك هاي 
مبادله ش��ده در اس��تان به ترتيب به استان هاي 
كردس��تان 54درص��د، كهگيلوي��ه و بويراحمد 
۲7درصد و خراسان ش��مالي ۲7درصد اختصاص 
يافته اس��ت و استان هاي بوش�هر 8درص�د، ايالم 
11 و خوزستان 1٣درصد كمترين نسبت ارزش 
چك هاي برگشتي به كل ارزش چك هاي مبادله 

شده در استان را به خود اختصاص داده اند. 

 چك هاي رمزدار وصولي
در ارديبهش��ت م��اه 1٣۹7 در كل كش��ور 
ح��دود يك  ميليون و ۲0ه��زار فقره چك رمزدار 
به ارزشي بالغ بر 1۹51هزار ميليارد ريال وصول 
شد كه نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و ارزش به 
ترتي�ب 104درص�د و 60درصد افزايش داش��ته 
است. در استان تهران حدود ٣75هزار فقره چك 
رمزدار به ارزشي ح�دود 144۲هزار ميليارد ريال 

وصول شد. 
در م��اه مذك��ور 51درصد از تع��داد چك هاي 
رم��زدار وصولي در ٣ اس��تان ته���ران ٣6درص�د، 
خراس��ان رضوي 7درصد و اصفهان 7درصد وصول 
ش��ده اس�ت ك�ه بيش�ترين س���هم را در مقايسه 
با ساير اس��تان ها دارا بوده اند. همچنين 80درصد 
از ارزش چك ه��اي ف��وق در اس��تان هاي ته�ران 
74درص�د، اص�فهان ٣.٣درصد و خراس��ان رضوي 

٣درصد وصول شده است. 
در ارديبهش��ت ۹7 حدود ۹ميليون و 505هزار 
فقره چك وصول شده كه 8.485ميليون آن عادي 
و 1.0۲ ميلي��ون آن رمزدار بوده اس��ت. در نتيجه 
س��هم چك عادي 8۹.٣درصد و سهم چك رمزدار 

مع��ادل 10.7 درصد بوده اس��ت. اما مبلغ وصولي 
معادل ۲60.6هزار ميليارد تومان بوده كه 65.5هزار 
ميليارد تومان آن چك عادي و 1۹5.1هزار ميليارد 
توم��ان آن رم��زدار بوده اس��ت. به عب��ارت ديگر 
۲5.1درصد مبلغ را چك عادي و 74.۹درصد مبالغ 

چك رمزدار تشكيل داده است. 
با اينكه چك هاي رمزدار از نظر تعداد تنها سهم 
10.7درصدي از كل چك هاي وصولي ارديبهشت 
۹7 داش��ته اند اما به خاطر مبل��غ باالي آنها حدود 
75درص��د مبالغ را به خود اختصاص داده اند و اين 
موضوع نشان مي دهد كه سهم چك هاي عادي از 
معامالت و قراردادهاي كاري در حال كاهش بوده 
اس��ت و مردم ترجيح مي دهند با تراكنش بانكي و 
كارت به كارت يا اينترنتي يا از طريق چك رمزدار 

كارهاي خود را به پيش ببرند. 

 چك هاي برگشتي به تفكيك علل
در ارديبهش��ت م��اه 1٣۹7 در كل كش��ور حدود 
1.4 ميليون فقره چك به ارزشي ب�الغ ب�ر 1٣٣ه�زار 
ميليارد ريال به داليل كس��ري يا فق��دان موجودي 
برگش��ت داده شده اس���ت. در واق�ع در ك�ل كش�ور 
از نظر تعداد ۹6درصد و از نظر ارزش۹5درصد از كل 
چك هاي برگش���تي ب�ه دالي�ل كس���ري ي�ا فقدان 
موجودي بوده است.  در استان تهران بالغ بر 480هزار 
فقره چك به ارزش��ي ب�الغ ب�ر 6۹ه�زار ميليارد ريال 
به داليل كسري يا فقدان موجودي برگشت داده شده 
است. در واقع در استان ته�ران از نظر تعداد ۹5درصد 
و از نظر ارزش ۹5درصد از كل چك هاي برگش���تي 
ب�ه دالي�ل كس���ري ي�ا فقدان موجودي بوده است. 
در ماه مذكور در بين ساير استان هاي كشور بيشترين 
نس�بت ارزش چك هاي برگش�تي ب�ه داليل كسري 
يا فقدان موجودي به كل ارزش چك هاي برگشتي در 
اس��تان به ترتيب ب�ه استان هاي كردستان ۹۹درصد، 
كهگيلويه و بويراحمد ۹8درص��د و اردبيل ۹8درصد 
 اختص��اص يافت��ه و اس��تان هاي خراسان ش��مالي با
80 درصد، خوزس��تان ۹1درص��د و فارس ۹1درصد 
كمترين نس���بت ارزش چك هاي برگشتي به داليل 
كس��ري يا فقدان موجودي ب�ه ك�ل ارزش چك هاي 

برگش�تي در استان را به خود اختصاص داده است. 

 چك هاي  وصولي
در ارديبهش��ت ماه 1٣۹7 در كل كشور حدود 
8.5 ميليون فقره چك به ارزشي بالغ بر 655ه�زار 
ميليارد ريال وصول ش��د كه نسبت به ماه قبل از 
نظر تعداد و مبلغ به ترتيب 47.٣درصد و74درصد 

افزايش نشان مي دهد. 
همچني��ن 85.6درصد از كل تع��داد چك هاي 
مبادله ي��ي و 8۲.5درص���د از كل مبل��غ چك هاي 
مبادله ي��ي وصول ش��د. در اس��تان ته��ران حدود 
٣.۲ميلي��ون فق��ره چ��ك ب���ه ارزش���ي ح���دود 
٣84هزارميليارد ريال وصول ش��ده است. در استان 
ته��ران 86درصد از نظر تع��داد و 84 درصد از نظر 
ارزش چك هاي مبادله يي، وصول چك انجام ش��ده 
اس��ت.  در ماه مذكور در بين ساير استان هاي كشور 
بيشترين نس��بت تعداد چك هاي وص�ولي ب�ه ك�ل 
چك هاي مبادله يي در استان به ترتيب به استان هاي 
گ�يالن 88درص�د، ي�زد 88درص�د و البرز 87درصد 
اختصاص يافته اس��ت و در واقع گيالن، يزد و البرز 

خوش حساب ترين ها بوده اند. 
همچنين اس��تان هاي كهگيلوي���ه و بويراحمد 
با  74درصد، كردس��تان 77درصد و خراسان شمالي 
80درصد پايين ترين نسبت تعداد چك هاي وصولي 
به كل چك هاي مبادله ش��ده در اس��تان را به خود 

اختصاص داده اند. 
در م��اه مورد گزارش در بين س��اير اس��تان هاي 
كشور بيشترين نس��بت ارزش چك هاي وصولي به 
كل ارزش چك هاي مبادله يي در اس��تان به ترتيب 
به اس��تان هاي بوش��هر ۹1درصد، ايالم 8۹درصد و 
خوزس��تان 86 درصد اختصاص يافته و استان هاي 
كردستان 45درصد، كهگيلويه و بويراحمد 7۲درصد 
و خراسان شمالي 7۲درصد كمت�رين نس�بت ارزش 
چك ه��اي وص�ولي ب�ه ك�ل ارزش چك هاي مبادله 

شده در استان را به خود اختصاص داده اند. 

14.4 درصد از كل تعداد و 17.5 
درصد از كل مبلغ چك هاي مبادله يي 

برگشت داده شد.در ارديبهشت 97 
حدود 9ميليون و 505 هزار فقره چك 

وصول شده كه 8.485 ميليون آن 
عادي و 1.02ميليون آن رمزدار بوده 

 است. در نتيجه سهم چك عادي
89.3 درصد و سهم چك رمزدار 

معادل 10.7درصد بوده است اما مبلغ 
وصولي معادل 260.6هزارميليارد 

تومان بوده كه 65.5 هزارميليارد تومان 
آن چك عادي و 195.1هزارميليارد 

تومان آن رمزدار بوده است به عبارت 
ديگر 25.1درصد مبلغ را چك عادي 

و 74.9درصد مبالغ چك رمزدار 
تشكيل داده است

                                                                                                      

سكه به 2.5 ميليون بازگشت
ارز سه نرخي تاييد نشد

گروه بانك و بيمه  احسان شمشيري 
 قيمت س��كه بهار آزادي طرح جديد كه طي چند 
روز گذشته روند كاهشي را در پيش گرفته بود با وجود 
كاهش نرخ اونس جهاني به 1۲80 دالر، روز دوشنبه 
۲8 خرداد ۹7 بار ديگر با افزايش ۲10هزار توماني به 

باالي ۲ميليون و 500هزار تومان رسيد.
به گزارش »تعادل« كارشناس��ان دليل اين افت و 
خي��ز را پايان يافتن تعطي��الت عيد فطر و همچنين 
عرضه اوراق گواهي پيش فروش سكه ارزيابي كرده اند 
و برخي فعاالن بازار نيز معتقدند كه برخي خريداران 
تماي��ل دارند كه به جاي نگهداري اوراق س��كه، خود 
سكه طال را نزد خود نگه دارند و همين امر باعث شده 
كه با وجود كاهش حدود ٣00هزار توماني در روزهاي 

اخير بار ديگر نرخ سكه افزايش يابد. 
برخي صاحب نظران نيز معتقدند كه در حال حاضر 
به دليل ركود برخي بخش هاي اقتصادي، تنها سهام و 
شاخص بورس و نرخ و خريد و فروش سكه براي جذب 
نقدينگي مورد توجه قرار گرفته و دسترسي به بازار ارز 

آزاد وجود ندارد و خريد و فروش مسكن نيز رونق الزم 
را ندارد. در نتيجه با رش��د ش��ديد نقدينگي به باالي 
1500هزار ميليارد تومان، سرمايه گذاران به سمت بازار 
سكه هدايت ش��ده اند.  بر اين اساس روشن است كه 
دو نوع س��ليقه براي خريد سكه بين خريداران وجود 
دارد، عده يي تمايل به نگهداري خود س��كه طال دارند 
و عده يي نيز از اوراق گواهي س��كه استقبال كرده اند و 
نرخ سكه و خريد و فروش آن مورد توجه فعاالن بازار 
قرار گرفته اس��ت. در اي��ن رابطه پيمان قرباني معاون 
اقتصادي بانك مركزي نيز اعالم كرده كه بانك مركزي 
به دنبال تعديل نرخ سكه است و در اين زمينه اقدامات 

مختلفي را مدنظر قرار داده است. 
قيمت ها در بازار تهران نشان مي دهد كه قيمت هر 
قطعه س��كه تمام بهار آزادي طرح جديد در بازار تهران 
با ۲10هزار تومان افزايش، ۲ميليون و 5٣5هزار تومان 
تعيين ش��د.  همچنين هر قطعه سكه تمام بهار آزادي 
طرح قديم با 86 هزار تومان رشد، ۲ميليون و ٣8۹هزار 
تومان داد و ستد شد. از سوي ديگر هر قطعه نيم سكه 

بهار آزادي با ٣0هزار تومان افزايش قيمت، يك ميليون 
و ۲17ه��زار توم��ان و هر قطعه ربع به��ار آزادي نيز با 
15 هزار تومان رش��د نس��بت به روز گذشته 6۹7هزار 
تومان معامله شد.  بر اساس اين گزارش هر قطعه سكه 
گرمي با ۲هزار توم��ان افزايش ٣۹6هزار تومان معامله 
ش��د و هر گرم طالي 18عيار نيز با 6هزار و ۹40تومان 
رش��د ۲1٣ هزار و 440 تومان قيمت خورد. از س��وي 
ديگ��ر قيمت هر دالر امريكا با ٣تومان افزايش نس��بت 
به روز گذش��ته 4 هزار و ۲4۲ تومان تعيين شد. افزون 
ب��ر اين نرخ هر يورو نيز ب��ا يك تومان افت به 4 هزار و 
۹17تومان رسيد و هر پوند نيز با ٣تومان افزايش 5 هزار 
و 6۲۹تومان قيمت گذاري شد. در حالي كه در روزهاي 
گذش��ته اخباري مبني بر س��ه نرخي شدن ارز و ايجاد 
بازار دوم ارزي منتش��ر و به گوش مي رس��د، مسووالن 
بانك مرك��زي و وزارت صمت مي گويند كه تصميمي 
در اين زمينه گرفته نش��ده است.  در چند روز گذشته 
اخبار ضد و نقيضي از س��ه نرخي ش��دن ارز به گوش 
مي رسد و گفته مي شود با توجه به محدوديتي كه براي 
تعداد كاالهاي دريافت كننده دالر 4۲00توماني وجود 
دارد، قرار اس��ت بانك مركزي در قالب سامانه سماصا 
تخصيص ارز را انجام دهد، به گونه يي كه براي كاالهاي 
اساس��ي دالر با قيمت رسمي )كه اكنون 4۲4۲ تومان 
اس��ت( به اضافه يارانه 400 توماني در نظر گرفته شود 

و همچنين بخش��ي از كاالهاي وارداتي دالر به قيمت 
رسمي 4۲4۲توماني دريافت كنند. بر اساس اين روال 
كساني كه نياز آنها ضروري نيست با نرخي خارج از دو 
نرخ موجود بايد ارز را تامين كنند كه البته برخي خبرها 
از اين حكايت دارد كه اين نرخ سوم 6500تومان تعيين 
شده است.  يحيي آل اسحاق رييس اتاق سابق بازرگاني 
تهران نيز در اين باره گفته كه ارز توافقي يا همان نرخ 
س��وم ارز به ش��كلي منظم و بر اساس فرمولي كه وزير 
صنعت، مع��دن و تجارت كليات��ش را تصويب كرده و 
جزئي��ات آن به زودي ابالغ مي ش��ود، بين صادركننده 
و واردكننده مبادله خواهد ش��د كه در واقع براس��اس 
واريزنامه هاي صادراتي با نرخي مشخص واگذار مي شود. 
اين در حالي اس��ت كه تاكنون چنين خبرهايي از 
سوي مسووالن بانك مركزي و وزارت صنعت، معدن و 
تجارت رد شده است. حميد قنبري مدير اداره تامين 
اعتب��ارات ارزي بانك مركزي در گفت وگو با ايبنا با رد 
اين اخبار اظهار داش��ت: بانك مركزي تصميمي براي 
تخصيص ارز جز با نرخ رس��مي 4۲4۲ توماني نگرفته 
و چنانچ��ه قرار باش��د، اقدامي در اي��ن زمينه صورت 
گيرد، به صورت رس��مي اعالم خواهد ش��د.  از سوي 
ديگر مجتبي خسروتاج رييس سازمان توسعه تجارت 
در مورد احتمال س��ه نرخي شدن ارز گفته است كه 
نرخ ارز رسمي كشور كه با 4۲00تومان براي هر دالر 

امريكا در مورخ ۲۲ فروردين اعالم شد تا به حال تغيير 
جدي نداشته و كمافي السابق پابرجاست و هيچ نرخ ارز 
ديگري هم در حال حاضر بر اساس اعالم بانك مركزي 
رس��ميت ندارد.  معاون سازمان توسعه تجارت نيز در 
واكنش به برخ��ي اظهارنظرها مبني بر واردات برخي 
كاالها با دالر با نرخ بيش از 4۲00تومان گفته اس��ت: 
بر اساس تمهيدات صورت گرفته از سوي دولت هيچ 
برنامه يي براي واردات با نرخ ارز ديگري غير از آنچه در 
مصوبات دولت آمده، امكان پذير نخواهد بود؛ بنابراين 
ادعاي برخي رسانه ها به ويژه در شبكه هاي مجازي در 

اين خصوص صحت و سنديتي ندارد. 
محمدرضا مودودي در پاس��خ به اين سوال كه آيا 
قرار است، اختصاص ارز 4۲00توماني به برخي كاالهاي 
وارداتي مانند تلفن همراه و خودروهاي خارجي قطع 
ش��ود؟ توضيح داده اس��ت: هم  اكنون بحثي مبني بر 
ممنوعيت واردات وجود ندارد اما چنانچه بر اثر شدت 
تحريم ها شرايط اقتصادي كشور ايجاب كند، شايد در 
فرآيند واردات و صادرات سياست هايي اتخاذ شود كه 
مطابق آنها تغييرات��ي در روند فعلي صورت گيرد. اما 
در ش��رايط فعلي هنوز هيچ بخشنامه يي درخصوص 
ممنوعيت يا بازار دوم ارزي ابالغ نشده است. از اين رو 
همچنان از ديد ما فقط يك بازار رسمي ارز كه از سوي 

بانك مركزي اعالم مي شود، وجود دارد. 
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5 بورس و فرابورس
 نگاهي بر صورت هاي مالي سال 96 »خگستر«: 
شركت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو اطالعات و 
صورت هاي مالي 12ماهه منتهي به 29 اسفند ماه 96 
را حسابرسي نشده و با سرمايه معادل يك هزار و 500 
ميليارد ريال منتشر كرد. بر اين اساس شركت با انتشار 
عملكرد سال 96 خود اعالم كرد در سال مالي ياد شده، 
معادل 573 ميليارد و 66 ميليون ريال س��ود خالص 
داشت و بر اين اساس مبلغ 382ريال سود به ازاي هر 
س��هم خود اختصاص داد كه در مقايسه با دوره مشابه 
س��ال مالي قبل معادل 44درصد كاهش داشته است. 
اين درحالي است كه »خگستر« در پايان سال مالي 95 
مبلغ 685 ريال س��ود به ازاي هر سهم خود اختصاص 
داده بود. براساس اين گزارش به سود خالص دوره نيز 
س��ود انباشته ابتداي سال اضافه شد و در نهايت مبلغ 
5 هزار و734ميليارد و 541 ميليون ريال سود انباشته 

پايان دوره در حساب هاي اين شركت منظور شد. 
 افزاي�ش ي�ك ه�زار و 500 درص�دي عملكرد 
»وملي«: ش��ركت س��رمايه گذاري گ��روه صنعتي ملي 
اطالعات و صورت هاي مالي 12ماهه منتهي به 29 اسفند 
ماه 96 را حسابرسي نشده و با سرمايه معادل 247ميليارد 
و 360ميليون ريال منتش��ر كرد. عالوه بر اين شركت با 
انتشار عملكرد سال 96 خود اعالم كرد در سال مالي ياد 
ش��ده، معادل 3ميليارد و 961ميليون ريال سود خالص 
داشت و بر اين اساس مبلغ 16ريال سود به ازاي هر سهم 
خود اختصاص داد كه در مقايس��ه با دوره مش��ابه سال 
مالي قبل معادل يك هزار و 500 درصد افزايش داش��ته 
است. همچنين »وملي« در پايان سال مالي 95 مبلغ يك 
ريال س��ود به ازاي هر سهم خود اختصاص داده بود. اين 
درحالي است كه به س��ود خالص دوره نيز سود انباشته 
ابتداي س��ال اضافه ش��د و در نهايت مبلغ 13ميليارد و 
343ميليون ريال سود انباشته پايان دوره در حساب هاي 

اين شركت منظور شد. 
 انتش�ار صورت هاي مالي 96 »وبشهر«: شركت 
توس��عه صنايع بهش��هر اطالع��ات و صورت ه��اي مالي 
12ماهه منتهي به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسي نشده 
و با س��رمايه معادل 8 هزار و 250ميليارد ريال منتش��ر 
كرد. همچنين شركت با انتش��ار عملكرد سال 96 خود 
اعالم كرد در س��ال مالي ياد ش��ده، مع��ادل يك هزار و 
242ميليارد و 633 ميليون ريال س��ود خالص داشت و 
بر اين اساس مبلغ 151ريال سود به ازاي هر سهم خود 
اختصاص داد كه در مقايسه با دوره مشابه سال مالي قبل 
معادل 11درصد كاهش داش��ته است. اين درحالي است 
كه »وبشهر« در پايان سال مالي 95 مبلغ 169ريال سود 
به ازاي هر س��هم خود اختصاص داده بود. براس��اس اين 
گزارش به سود خالص دوره نيز سود انباشته ابتداي سال 
اضافه شد و در نهايت مبلغ دو هزار و 414ميليارد و 875 
ميليون ريال سود انباشته پايان دوره در حساب هاي اين 

شركت منظور شد. 
 افزايش سود »خفنارو«: شركت مهندسي صنعتي 
روان ف��ن آور اطالعات و صورت ه��اي مالي مياندوره يي 
6ماهه منتهي به 31 شهريور ماه 96 را حسابرسي نشده 
و با س��رمايه معادل 100 هزار ميليون ريال منتشر كرد. 
همچنين، شركت با انتشار عملكرد 6ماهه خود اعالم كرد 
در دوره ياد شده مبلغ 5 ميليارد و 398ميليون ريال سود 
خالص كس��ب كرد و بر اين اساس مبلغ 54 ريال سود 
به ازاي هر س��هم محقق كرد. اين شركت در دوره مشابه 
س��ال مالي قبل مبلغ 22ريال سود شناسايي كرده بود. 
»خفناور« در پايان س��ال مالي گذشته به ازاي هر سهم 
95 ريال س��ود محقق كرد. افزون بر اين، با افزوده شدن 
س��ود انباشته ابتداي سال به سود خالص دوره درنهايت 
مبلغ 21ميليارد و 337 ميليون ريال سود انباشته پايان 

دوره در حساب هاي اين شركت منظور شد. 

رويخطشركتها

»تعادل« از افزايش تقاضا در بورس تهران گزارش مي دهد

فردوسي جاي خود را به حافظ داد
گروه بورس|

 ش��اخص كل ب��ورس اوراق به��ادار ته��ران 
ط��ي 3روز معامالت��ي اخير با افزاي��ش 8 هزار و 
155واحدي)معادل 8.4 درصد رش��د( توانست، 
رق��م 104هزار و 533 واحد را به خود اختصاص 
ده��د اين اتفاق درحالي رخ داد كه ميزان رش��د 
ب��ازار س��هام از ابت��داي س��ال 1397 تا كنون با 
ميزان رش��د فعل��ي برابري مي كن��د. در همين 
حال همزمان با تغيير مس��ير نقدينگي از س��اير 
بازار ه��ا  روز به روز ش��اهد رون��ق در بخش مولد 
اقتصادي هس��تيم كه در چنين شرايطي به طور 
قطع وظيفه دولت و نهاد ناظر بورس در راستاي 
تعمي��ق ب��ازار با حماي��ت همه جانب��ه از جامعه 
س��هامداري بيشتر احساس مي ش��ود. در همين 
حال كه شاهد درخشش لحظه به لحظه شاخص  
بورس هستيم، مش��اهده مي شود نقدينگي هايي 
ك��ه براي خري��د دالر در ميدان فردوس��ي صف 
كش��يده بودن��د به س��مت تاالر حاف��ظ درحال 
حركت هس��تند. از س��ويي عالوه بر س��هامداران 
هميش��گي بازار، س��اير افراد جامعه هم همانند 
گذش��ته با توجه به رش��د نماگر ها به طور قطع 
جذب معامالت سهام خواهند شد و سرمايه خود 
را وارد تاالر شيشه يي بورس مي كنند. در چنين 
مواقعي اغلب س��رمايه ها به س��مت خريد سهام 
سوق پيدا مي كند و افزايش قابل مالحظه تقاضا 
نس��بت به عرضه در مقايس��ه با گذش��ته بيشتر 
احساس مي ش��ود. بر اين اساس سهامداران تازه 
وارد بورس  بايد اين نكته كه تحت هيچ شرايطي 
به طور مس��تقيم وارد معامالت نش��وند را مورد 
توجه قرار دهند چرا كه اغلب كارشناسان بورسي 
معتقدند س��رمايه گذاران در صورتي كه اطالعات 
كافي و دانش مالي الزم را در حوزه بازار سرمايه 
ندارند  بايد از طريق صندوق هاي س��رمايه گذاري 
ك��ه قابليت اتكا را دارن��د، وارد جريان معامالتي 

بورس شوند. 

 تداوم صعود بورس
براساس اين گزارش در روند داد و ستد سهام 
ط��ي معامالت روز دوش��نبه، نمادهاي چادرملو، 
فوالد مباركه، گل گهر، تاپيكو، صنايع پتروشيمي 
خليج فارس، فوالد خوزس��تان و پتروشيمي جم 
بيش��ترين تاثير مثبت را بر رش��د دو هزار و 81 
واحدي ش��اخص كل داش��تند. همچنين در روز 
گذشته شاخص هم وزن نيز 63 واحد رشد كرد. 
ش��اخص هاي ب��ازار اول و دوم نيز به ترتيب يك 
هزار و 761واحد و دو هزار و 934واحد صعودي 
ش��دند. اف��زون بر اين س��رمايه گذاران بورس��ي 
ديروز بيش از دو ميليارد و 551 ميليون س��هم، 
ح��ق تقدم و س��اير دارايي هاي مال��ي را در بازار 
دس��ت به دس��ت كردند كه ارزش اين مبادالت 
بي��ش از 710ميليارد توم��ان بود. حجم و ارزش 
معامالت نس��بت به روز ماقبل رشد كرده است. 
اين درحالي اس��ت كه گروه هاي فلزات اساسي، 
كانه فلزي و ش��يميايي امروز با بيش��ترين حجم 
و ارزش معام��الت در ص��در برتري��ن گروه هاي 
صنعتي ايس��تادند. بر اين اس��اس صدرنش��يني 
ب��ازار نيز با بيش��ترين رش��د قيم��ت متعلق به 
نمادهاي چادرملو، نيرومحركه، سراميك صنعتي 
اردكان، توس��عه معدني و صنعتي صبانور، گروه 
پتروش��يمي س��رمايه گذاري ايراني��ان، نهادهاي 
مال��ي ب��ورس اوراق بهادار و فيبر اي��ران بود. در 
مقابل نمادهاي داروسازي زهراوي، صنايع كاشي 
و سراميك س��ينا، پگاه آذربايجان غربي، سيمان 
بجنورد، قند لرس��تان، الكتريك خودرو ش��رق و 
ايران ياسا تاير و رابر با بيشترين كاهش قيمت در 
انتهاي جدول معامالت قرار گرفتند. عالوه بر اين 
سرمايه گذاران بورس��ي ديروز براي خريد سهام 
توس��عه و معدني صبانور، پرداخ��ت الكترونيك 
ش��هرداري  مش��اركت  اوراق  كي��ش،  س��امان 
س��بزوار، سهام گروه پتروش��يمي سرمايه گذاري 
ايرانيان، سهام پتروشيمي ش��ازند، بورس اوراق 
بهادار تهران و آلومينيوم ايران بيش��ترين تقاضا 
و س��نگين ترين صف هاي خري��د را ثبت كردند. 
در مقابل گروهي از س��رمايه گذاران با عرضه هاي 
س��نگين تصميم گرفتند از اوراق مشاركت رايان 
سايپا، اوراق مشاركت ش��هرداري سبزوار، اوراق 
مشاركت شهرداري تهران، اوراق صكوك سايپا و 
اوراق مشاركت شهرداري مشهد خارج شوند. در 
پايان معامالت نيز س��ايپا با معامله 202ميليون 
س��هم بيش��ترين حجم معامالت و فوالد مباركه 
ب��ا معامل��ه 617 ميليارد ريال بيش��ترين ارزش 

معامالت را ثبت كردند. 

 چراغ سبز دولت
از سويي ديگر حسن قاليباف اصل، مديرعامل 
ش��ركت ب��ورس اوراق به��ادار تهران ب��ا حضور 
در ي��ك برنام��ه خبري ب��ه روند صع��ودي بازار 
س��رمايه در روزهاي اخير اش��اره ك��رد و گفت: 
س��رمايه گذاران ب��ه دنبال نش��انه هاي مثبتي از 
تصميم ه��اي دولتي براي ورود به بازار س��رمايه 
هس��تند و اين چراغ س��بز از سوي دولت روشن 
ش��د و ورود نقدينگي هاي جديد به بازار سرمايه 
را رق��م زد. وي درخصوص رش��د جهش��ي بازار 
س��هام با تاكيد بر اينكه بررس��ي كل بازار نشان 
مي دهد هم��ه بخش ها درحال صعود هس��تند، 
گفت: نقدينگي هاي جدي��د در همه صنايع بازار 
جذب شده كه مهم ترين دليل آن بررسي ارزش 
جايگزيني شركت هاي بورسي است. وي با تاكيد 
ب��ر اينكه ش��ركت ها در بازار س��رمايه ارزان تر از 
ارزش واقعي خود هس��تند، گفت: درحال حاضر 
به طور قطع راه اندازي يك كارخانه مش��ابه بنگاه 

توليدي كه در بازار س��رمايه وجود دارد از خريد 
س��هام آن بنگاه توليدي از بازار س��رمايه بسيار 
گران تر اس��ت. مديرعامل ب��ورس تهران با تاكيد 
بر اينكه رشد پر جهش بازار سرمايه به اين شكل 
ادامه دار نخواهد ب��ود، تاكيد كرد: از يك مرحله 
به بعد متغيرهاي بنيادي و س��اختار سود و زيان 

شركت ها پراهميت مي شود. 

 با تحليل وارد شويد
ب��ه گفت��ه وي، ش��ركت هاي ب��ازار س��رمايه 
واكنش هاي متفاوتي نس��بت به متغيرهاي كالن 
اقتصادي دارند به عنوان مثال رشد نرخ ارز براي 
شركت هاي صادرات محور اتفاق مثبتي است اما 
براي بنگاه ه��اي توليدي كه م��واد اوليه خود را 
وارد مي كنند، مشكل ساز خواهد بود. مديرعامل 
ش��ركت بورس با تاكيد بر اينكه س��رمايه گذاران 
بايد با تحليل بنيادي اقدام به خريد سهام كنند، 
تصريح كرد: اس��اس بازارهاي مالي اعتماد است 
و قاعدتا براي ادامه رش��د فعل��ي، ثبات قوانين و 
مقررات بسيار مهم اس��ت. قاليباف اصل با اشاره 
ب��ه اينكه يك آالرم مثبت ارزي از س��وي دولت 
توانس��ت بخ��ش قاب��ل توجه��ي از نقدينگي ها 
را ب��ه س��مت بازار س��رمايه جذب كن��د، گفت: 
س��رمايه گذاران به سيگنال هاي مثبت به سرعت 

واكنش نشان مي دهند. 

 فرصت تامين مالي و عرضه اوليه
وي نقدينگ��ي وارد ش��ده به بازار س��رمايه را 
فرصت بس��يار خوبي دانس��ت و ادام��ه داد: هم 
مديران بازار و هم ناش��ران پذيرفته ش��ده و هم 
دول��ت بايد قدر اين فرصت را بدانند؛ چراكه اين 
نقدينگي باعث توس��عه در اقتصاد خواهد ش��د. 
مديرعامل ش��ركت ب��ورس، ورود س��رمايه هاي 
جدي��د را فرصتي ب��راي تامين مالي ش��ركت ها 
اعالم كرد و افزود: بازار مثبت بهترين زمان براي 
تامين مالي اس��ت چراكه در بازار راكد نمي توان 
تامين مالي انجام داد. وي با تاكيد بر ويژگي هاي 
افزايش حجم تامين مالي در بازار سرمايه گفت: 
تامي��ن مالي باع��ث افزايش نقدش��وندگي بازار 
سرمايه و افزايش قدرت مالي بنگاه هاي توليدي 
مي شود. به گفته مديرعامل شركت بورس رونق 
ب��ازار س��رمايه بهترين فرصت ب��راي عرضه هاي 
اوليه اس��ت زي��را در روندهاي رش��دي بورس، 
عرضه هاي اوليه باعث كس��ب بازدهي هاي قابل 
توجه مي ش��ود. به همين دليل شركت هايي كه 
در گذش��ته به دليل ركود بازار س��رمايه از ورود 
به آن منصرف شدند، مي توانند از پتانسيل امروز 

اين بازار استفاده كنند. 
وي با تاكيد ب��ر اينكه نقدينگي هايي كه وارد 
بازار سرمايه مي ش��ود به طور مستقيم به بخش 
مولد اقتصاد تزريق شده و رشد و رونق اقتصادي 
را به هم��راه دارد، اظه��ار كرد: س��اير بازارهاي 
موازي بازار س��رمايه كاذب و كوتاه مدت هستند 
كه رش��د اقتصادي و اش��تغال ايج��اد نمي كنند 
و امتي��ازي براي اقتصاد ندارن��د. به عنوان مثال 
افزايش نرخ ارز به اقتصاد كش��ور لطمه مي زند و 
باعث كاهش ارزش پول ملي مي شود. قاليباف با 
تاكيد بر اينكه رش��د بازار سرمايه تازه آغاز شده 
است، گفت: درآمد ش��ركت ها هنوز هماهنگ با 
رش��د نرخ ارز افزايش نيافته است كه باعث رشد 

قيمت سهام شود. 
وي ب��ا تاكيد ب��ر اينك��ه س��رمايه گذاران به 
دنبال نش��انه هاي مثبت��ي از تصميم هاي دولتي 
براي ورود به بازار س��رمايه هس��تند، گفت: اين 
چراغ س��بز از س��وي دولت روشن ش��د و ورود 
نقدينگي هاي جديد به بازار س��رمايه را رقم زد. 
مديرعامل ش��ركت ب��ورس تهران درباره س��هم 
ب��ازار س��رمايه از تامين مال��ي در اقتصاد گفت: 
نقش اصلي بازار س��رمايه تامين مالي بنگاه هاي 
اقتصادي است و هر بنگاهي كه وارد بازار سرمايه 
مي شود، هدفش تامين مالي سريع و ارزان از اين 
بازار اس��ت. وي با تاكيد بر تنوع ابزارهاي تامين 
مالي در بازار س��رمايه گفت: يكي از ويژگي هاي 
بازار سرمايه، خالقيت و نوآوري است و مهندسي 
مالي در اين بازار براساس نيازهاي روز به تعريف 
اب��زار در حوزه هاي مختلف مي پ��ردازد. به گفته 
قاليباف دولت در س��ال هاي گذش��ته بسياري از 
نيازهاي مالي و بودجه يي خود را از بازار سرمايه 

تامي��ن كرده و همچنان اين نقش بورس درحال 
پررنگ تر شدن اس��ت. مديرعامل شركت بورس 
تاكيد كرد: بازار س��رمايه با س��رعت و س��هولت 
در تامي��ن مالي بنگاه هاي تولي��دي، هزينه ها را 
كاهش مي دهد و هر چه بازار بزرگ تري داش��ته 
باشيم، س��هم تامين مالي نيز در اقتصاد افزايش 

خواهد يافت. 

 بازار سرمايه، مولد محور 
از سويي ديگر، محسن خدابخش مدير نظارت 
بر بورس ها و بازارهاي سازمان بورس بحث تورم 
و ارزش جايگزيني را مهم ترين عوامل رشد بازار 
در روزهاي اخير دانس��ت و گفت: بازار س��رمايه 
مكاني براي تامين مالي بلندمدت شركت هاست 
و باعث مي ش��ود بنگاه هاي توليدي بتوانند افراد 
عادي را به عنوان س��هامدار خرد در سود و زيان 
خود ش��ريك كنند. وي با تاكيد ب��ر اينكه بازار 
سرمايه تنها بازاري است كه مي تواند باعث رشد 
اقتصادي ش��ود، گفت: ت��داوم ورود نقدينگي به 
بازار س��رمايه باعث افزايش س��رمايه شركت ها و 
ورود ش��ركت هاي جديد به اين بازار مي شود كه 
چرخه اقتصاد را روان ت��ر و تامين مالي را بهبود 
مي بخش��د. خدابخش درب��اره روند آين��ده بازار 
س��هام گفت: در بازار س��رمايه همه صنايعي كه 
در بازارهاي موازي فرصت سرمايه گذاري دارند، 
فعال هس��تند. ب��ه عنوان مثال حوزه مس��كن و 
س��اخت و س��از يا طال و س��كه، در بازار سرمايه 
نمايندگان��ي دارند. وي ب��ا تاكيد بر اينكه تفاوت 
بازار س��رمايه با س��اير بازارها اين اس��ت كه اين 
بازار مقام ناظر دارد كه از ش��ركت هاي پذيرفته 
ش��ده، شفاف س��ازي مي خواهد، گف��ت: فرصت 
س��رمايه گذاري در همه صنايع براي عالقه مندان 
به اي��ن بازار مهياس��ت. بازار س��رمايه به جذب 
نقدينگ��ي و رون��ق توليد كم��ك مي كند، عالوه 
بر اينكه از ش��فافيت بااليي نيز برخوردار اس��ت. 
مدي��ر نظارت ب��ر بورس ها و بازارهاي س��ازمان 
ب��ورس ادامه داد: ثبات در سياس��ت گذاري يكي 
از مولفه هاي مهم رش��د بازار سرمايه است. وقتي 
س��رمايه گذار از ثب��ات تصميم ه��اي اقتص��ادي 
اطمينان داشته باش��د، مي تواند براي چشم انداز 
آينده و با نگاه بلندمدت س��رمايه گذاري در بازار 

انجام بدهد. 
وي در ادام��ه ب��ه اقدامات س��ال گذش��ته 
س��ازمان بورس اش��اره كرد و گفت: باتوجه به 
ميانگين  اصالح دس��تورالعمل هاي معامالت��ي 
تاخير شركت ها در انتشار گزارش هاي دوره يي 
به ش��دت كاهش يافته اس��ت كه باعث مي شود 
بازار س��رمايه به س��مت كاراتر ش��دن حركت 
كند. خدابخش با اش��اره به اينك��ه عدم تقارن 
اطالعات��ي ت��ا حد زي��ادي از بين رفته اس��ت، 
خاطرنش��ان كرد: بازار سرمايه مولدمحور است 
و يك��ي از نقش هاي اصل��ي آن كمك به تامين 
مالي ش��ركت ها به صورت بلندمدت اس��ت كه 

باعث روان تر شدن اقتصاد مي شود. 

 نگراني جامعه از تورم انتظاري
عالوه بر اين، بهروز خدارحمي كارشناس بازار 
س��رمايه نيز با اشاره به اينكه جامعه نگران تورم 
انتظاري اس��ت و قصد دارد س��رمايه اش را بيمه 
كند، گفت: در اين ش��رايط اگر ب��ازاري نظامند 
را در اختي��ار جامعه قرار دهي��م از آن به خوبي 
اس��تفاده مي كند، در غير اين صورت س��رمايه ها 
با نگاه س��فته بازانه به اقتص��اد ضربه مي زنند. به 
گزارش س��نا، وي طيف نگ��ران از تورم را كه به 
س��مت بازارهاي غيرمولد هج��وم برده اند مورد 
توجه قرار داد و اظهار داش��ت: امروز ش��رايطي 
فراهم ش��ده كه اين گ��روه در نزديك ترين بازار 
به توليد، سرمايه گذاري كنند. اين استاد دانشگاه 
با تاكيد بر اينكه بازار س��رمايه نزديك ترين بازار 
به بخش توليد كش��ور اس��ت، ادامه داد: با ورود 
س��رمايه ها به بازاره��اي كاذب و غيرمولد بخش 
كوچكي از جامعه س��ود مي كنند اما زيان بخش 
عمده يي از مردم و كاه��ش قدرت خريد جامعه 
را به دنبال دارد. وي رش��د بازار سرمايه را باعث 
رون��ق توليد دانس��ت و گف��ت: البت��ه بازارهاي 
غيرمولد زودتر از بازار س��رمايه رشد خود را آغاز 
كردند و صنايع خوش پتانس��يل بورسي با تاخير 

صعودي شدند. 

 آهنگ رشد بورس 
خدارحمي معتقد است در شرايط امروز مردم به 
اين نتيجه رس��يده اند كه با خريد سهام پرپتانسيل 
مي توانند س��رمايه هاي خ��ود را بيمه كنن��د. البته 
افزاي��ش نگاه كنترلي دولت به بازارهاي س��وداگرانه 
 يك��ي از داليل اين موضوع اس��ت. اگر اين كنترل از

10 الي 15 سال گذشته آغاز شده بود و فرهنگ سازي 
ورود سرمايه ها به بازار سرمايه انجام مي شد بسياري 
از مش��كالت امروز وجود نداشت. به گفته وي، بازار 
س��رمايه با وجود نهادهاي نظارت��ي قدرتمند اجازه 
افزايش لجام گس��يخته قيمت ه��ا را نمي دهد و اگر 
كسي قصد دارد متناسب با درصد ريسك پذيري اش 
سرمايه گذاري كند، بازار سرمايه بهترين گزينه است. 
وي با اشاره به اينكه تا چند سال گذشته مردم عادت 
كرده بودند س��رمايه هاي خ��ود را بدون پذيرش هر 
ريس��كي در بانك ها سپرده كنند، گفت: اما با توجه 
به سرنوشت برخي بانك ها و موسسات مالي و كنترل 
نرخ بهره، فرهنگ س��ازي اجباري در جامعه رخ داد 
كه افراد را مجبور مي كند براي سرمايه گذاري ميزاني 
از ريس��ك را بپذيرند و در اين ش��رايط بازار سرمايه 
بهترين گزينه اس��ت، چراكه اين بازار باعث افزايش 
ارزش پايدار دارايي ها است و به ساير اقشار جامعه نيز 
آسيب نمي زند. اين كارشناس بازار سرمايه در ادامه 
گفت: آهنگ رشد بورس شايد كند شود ولي ادامه دار 
خواه��د بود. خدارحمي با اش��اره به اينكه باتوجه به 
ش��رايط منطقه يي كش��ور ما افزايش ارزش صنايع 
پرپتانسيل نگران كننده نيست، اظهار داشت: اما اين 
نگراني وج��ود دارد كه س��رمايه گذاران به خصوص 
گروه هاي تازه وارد تصور كنند رونق در همه بخش ها 

و صنايع بازار سرمايه به يك اندازه وجود دارد. 

 رفتار سنجيده سرمايه گذاران 
وي با تاكيد بر اينكه س��رمايه گذاران با تامل و 
س��نجيده نسبت به خريد سهام اقدام كنند، افزود: 
س��هامداران براي خريد سهام عجله نكنند و اسير 
هيجانات نشوند؛ چراكه رشدهاي پرسرعت ادامه دار 
نيس��ت. اين كارش��ناس بازار س��رمايه به معامله 
ه��زار ميليارد توماني س��هام در بازارهاي بورس و 
فرابورس طي معامالت روز يك ش��نبه اشاره كرد و 
گفت: حجم معامالت رقم بزرگ و معناداري است. 
خدارحمي تاكيد كرد: بازار س��رمايه بارها توانسته 
مش��كالت بخش هاي مختلف اقتص��اد را برطرف 
كند و با اتكا به بازار س��رمايه بس��ياري از مس��ائل 
برطرف ش��ده اس��ت. راه اندازي بازار بدهي، انتشار 
اس��ناد خزانه و حتي گواهي س��كه ط��ال گواه اين 
مدعاست كه بازار سرمايه مي تواند نقش كليدي در 
اقتصاد داش��ته باشد. وي پتانسيل جذب يك هزار 
ميليارد تومان در يك روز را توس��ط بازار س��رمايه 
اتفاق قابل تاملي دانست و به سرمايه گذران توصيه 
كرد: سنجيده حركت كنند. خدارحمي با اشاره به 
اينك��ه بازار س��رمايه كامال برعكس س��اير بازارها 
است كه مشاورانش هميشه طرف خريد يا فروش 
هس��تند و بي طرف كس��ي را راهنمايي نمي كنند، 
گفت: بازار س��رمايه نهادهايي را تاسيس كرده كه 
حت��ي اجازه خريد و فروش هم ندارند و نقش آنها 
به طور صرف مش��ورتي است. وي معتقد است بازار 
س��رمايه با وجود اثرات خوبي كه ب��ر اقتصاد دارد 
هنوز به اندازه يي نرسيده كه بتواند بار كل اقتصاد 
را به دوش بكش��د. از همين رو، بهتر اس��ت دولت 
مش��وق هاي جديد ارزي را به شركت هاي بورسي 
به عنوان شفاف ترين بخش اقتصاد تخصيص دهد 
تا بورس رش��د كند. اين كارشناس بازار سرمايه با 
تاكيد بر اينكه دولت بايد نقش هاي بيشتري را به 
بازار س��رمايه واگذار كند، گف��ت: اگر دولت بهاي 
بيشتري به بازار سرمايه بدهد، اين بازار در سال هاي 
آينده بزرگ تر خواهد ش��د و مي تواند باعث رونق 
اقتصادي ش��ده و سهم قابل توجهي در كل اقتصاد 
داشته باش��د. وي ضعف در وضع قوانين كنترلي، 
نظارتي و مالياتي را براي بخش هاي س��فته بازانه و 
سوداگرانه بسيار ضعيف دانست و گفت: بايد براي 
اي��ن بخش ها قوانين س��خت گيرانه تصويب كرد و 
از آنها ماليات گرفت. اين اس��تاد دانشگاه با اشاره 
به اينكه بازار س��رمايه از شدت شفافيت به مرحله 
عرياني رس��يده اس��ت، گفت: به نظر مي رسد اين 
شفافيت به ضرر ش��ركت هاي بازار سرمايه شده و 
مشوق منفي ايجاد كرده است. خدارحمي با تاكيد 
بر اينكه دولت بايد همه همت خود را براي كنترل 
بخش هاي س��فته بازانه و سوداگرانه بگذارد، گفت: 
شركت هاي بازار سرمايه با توجه به شفافيت بااليي 
ك��ه دارند باي��د در كمترين زم��ان ممكن فرآيند 
مالياتي را بگذرانند. اين شركت ها بايد از شفافيت 
خود منتفع شوند و دولت با وضع مشوق هايي براي 
آنه��ا به جامع��ه عالمت مثبت ب��راي ورود به بازار 

سرمايه را بدهد. 

آگهي مزايده
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ش�ركت بهره برداري راه  آهن ش�هري تهران و حومه در نظر دارد مجوز بهره برداري تعدادي از 
غرفه ها و فضاهاي تجاري خود را از طريق برگزاري مزايده عمومي واگذار نمايد.

مبلغ سپردهموضوعرديف

بهره برداري از غرفه هاي تجاري شماره 19 و20 )قديم( در ايستگاه شهيد 1
95،000،000مفتح با كاربري اغذيه سرد و گرم و نوشيدني به متراژ 27 متر مربع

بهره برداري از غرفه تجاري شماره 1)قديم( در ايستگاه شهداي هفتم تير 2
380،000،000با كاربري اغذيه سرد و گرم و نوشيدني به متراژ 49/3 متر مربع

3

بهره برداري از فضاي تجاري )شامل راهرو و14 باب غرفه( در ايستگاه 
صادقيه با كاربري آزاد )دفاتر خدمات الكترونيك- اداري- نمايشگاه 

لوازم خانگي و مبلمان- نمايشگاه لوازم و تجهيزات آفرود و گردشگري 
و كوهنوردي- فروشگاه - تفريحي- خانه كودك- آژانس هواپيمايي و 
گردشگري- فرهنگي و هنري- ورزشي بانوان( به متراژ 500 متر مربع

880،000،000

 ل��ذا از اش��خاص حقيقي و حقوق��ي دعوت مي گردد به منظ��ور دريافت اوراق مزايده و كس��ب اطالعات 
بيش��تر با واري��ز مبلغ1،000،000ريال بابت اس����ناد و پاكات م��خصوص مزايده به ح��س��اب ج��اري 
700802749328 بانك شهر)ش��عبه ام��ام خمين��ي)ره( كد 264( در وجه ش��ركت بهره برداري راه آهن 
ش��هري تهران و حومه تا پايان وقت اداري روز چهارش��نبه مورخ 1397/04/06 به نشاني: تهران- خيابان 
انقالب اسالمي- تقاطع حافظ- ش��ماره956- طبقه پنجم- مديريت امور قراردادها)مناقصات و مزايدات( 
مراجعه نمايند. تحويل اس��ناد مناقصه تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 1397/04/09 مي باشد. جهت 

كسب اطالعات بيشتر به سايتhttp://metro.tehran.ir مراجعه شود.
- تاكيد مي گردد اسناد مزايده فقط به  صورت حضوري و براي اشخاص حقوقي با ارايه معرفي نامه رسمي، 

كپي اساسنامه و آگهي آخرين تغييرات روزنامه رسمي قابل دريافت است. 
- اين آگهي در روزنامه هاي كثيراالنتش��ار به چاپ رسيده و هزينه آن به عالوه هزينه كارشناسي بر عهده 

برنده مزايده خواهد بود.
شركت بهره برداري راه  آهن شهري تهران و حومه

شركتبهرهربداري


راهآهنشهريتهرانوحومه
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  كارخانجات آب معدني
در مرز تعطيلي

تسنيم  دبير انجمن آب هاي معدني و آشاميدني 
كش��ور با تاكيد بر اينكه صنايع امروز در تامين مواد 
اوليه موردنياز توليد بطري مش��كل دارند، گفت: اگر 
فك��ري به حال تامين مواد اولي��ه صنايع آب معدني 
نشود آنها مجبور به تعطيلي خواهند بود. پيمان فروهر 
با اش��اره ب��ه اينكه در حال حاضر واحد پتروش��يمي 
تندگويان تنها تامين كننده مواد مورد نياز توليد بطري 
صنايع لبني، نوش��ابه و آب معدني است، اظهار كرد: 
در طول چند ماه گذشته اين واحد توليدي نرخ مواد 
اوليه را با محاس��به قيمت ه��اي بين المللي و نرخ ارز 
4هزار و 200 توماني تعيين كرد كه اين موضوع باعث 
رشد قابل توجه قيمت ها براي واحدهاي توليدي شد. 
او با اش��اره به اينكه متاسفانه عالوه بر افزايش قيمت 
مواد اوليه تقاضاي كاذب هم در بازار رشد قابل توجهي 
داش��ته، گفت: صنايع روغن، نوش��ابه، آب معدني و 
لبنيات 90درصد م��واد نياز خود را از توليدكنندگان 
پرفي��وم خري��داري مي كنند. دبير انجم��ن آب هاي 
معدني و آشاميدني كشور، اضافه كرد: توليدكنندگان 
پرفي��وم با وجود آنكه مواد اوليه خود را از بورس كاال 
آنهم با قيمت هفت هزار تومان مي خرند اما در زمان 
ارائه اين مواد به صنايع مختلف مبناي قيمت را بازار 
آزاد تعيين مي كنند كه اين موضوع مش��كالت بسيار 
شديدي را براي واحدهاي توليدي روغن، آب معدني 

و لبنيات به وجود آورده است. 

 بازرسي 127 هزار و 658 واحد 
حمل و نقل كاال 

ش�اتا  مديركل بازرس��ي ويژه س��ازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان به اهم فعاليت ها و 
عملكرد سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت سراسر 
كش��ور در بخش حمل و نقل درون ش��هري و برون 
ش��هري )كاال و مسافر( در سال گذشته اشاره و بيان 
كرد: براس��اس آمار ارائه ش��ده در سال 96، نظارت و 
بازرسي حمل و نقل درون و برون شهري كاال و مسافر 
در سراسر كشور انجام شده و 127 هزار و 658 واحد 
مورد بازرسي قرار گرفته اند. محمدحسين موحدنژاد با 
بيان اين مطلب، افزود: در يك سال گذشته 2 هزار و 
745 فقره پرونده در اين دو بخش تش��كيل و ارزش 
تخلفات كشف شده 22 ميليارد و 792 ميليون و 324 
هزار و 904 ريال است. او با اشاره به رسيدگي به 907 
فقره پرونده تخلف مربوط به ش��ركت ها و موسسات 
حمل و نقل برون ش��هري مسافر در مقطع زماني ياد 
ش��ده بيان كرد: ارزش تخلفات كش��ف شده در اين 
بخش نيز 18ميليارد و23 ميليون و 223 هزار و 604 
ريال برآورد شده است. موحدنژاد اضافه كرد: در مدت 
زمان ياددشده در بخش برون شهري كاال 218 مورد 
پرون��ده تخلف به ارزش 2 ميلي��ارد و 367 ميليون و 
543 هزار و 350 ريال تش��كيل و براي رسيدگي به 
تعزيرات حكومتي استان ها ارسال شده است. مديركل 
بازرس��ي ويژه س��ازمان حماي��ت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان با تاكيد بر اهميت و لزوم انجام بازرسي 
از پايانه هاي مس��افربري و حمل و نقل كاال گفت: در 
بخش درون شهري مس��افر يك هزار و 442 پرونده 
تخلف به ارزش يك ميلي��ارد و 643 ميليون و 814 
هزار و 150 ريال و همچنين در بخش درون ش��هري 
كاال 178 پرون��ده تخل��ف ب��ه ارزش 757 ميليارد و 
743 ميليون و 800 هزار ريال تش��كيل شده است. 
موحدن��ژاد افزود: اين س��ازمان به طور دقيق و جدي 
ب��ا هرگونه قصور در امر حم��ل و نقل عمومي درون 
و برون ش��هري مس��افر و بار نظارت دايمي دارد و در 
صورت اثبات تخلف از سوي شركت هاي مذكور با آنان 
طبق موازين قانوني برخورد مي شود. او از شهروندان 
خواس��ت در صورت مش��اهده هرگونه تخلف در اين 
زمين��ه از طريق مراجعه حضوري ي��ا ارتباط با تلفن 
124 مراتب را به س��ازمان صنع��ت، معدن و تجارت 
استان ها اطالع دهند تا در اسرع وقت مورد پيگيري و 

رسيدگي قرار بگيرد. 

  حذف دالر ۴2۰۰ توماني
براي واردات لوازم آرايشي 

ايسنا  رييس انجمن واردكنندگان لوازم آرايشي، 
بهداشتي و عطريات، گفت: براساس بخشنامه يي كه 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت ابالغ كرده ليس��ت 
كاالهايي كه نرخ دالر براي واردات شان  تغيير مي كند، 
اعالم ش��ده كه لوازم آرايشي و بهداشتي نيز جزو آن 
اس��ت. در پي نوسانات ارزي، دولت اقدام به راه اندازي 
س��امانه نيما يا همان نظام يكپارچه ارزي كرد كه در 
قال��ب آن براي كاالهاي اساس��ي دالر 3800 توماني 
و ب��راي بقيه كااله��اي واردات��ي دالر 4200 توماني 
اختصاص پيدا كند و در پي آن قرار شد ليست اقالمي 
براي كاالهاي صادراتي مش��مول بازگشت ارز حاصل 
از ص��ادرات و براي واردات نيز ليس��ت اقالم كاالهاي 
ضروري تدوين و ابالغ ش��ود اما زمزمه هايي مبني بر 
راه اندازي نرخ س��وم ارز يا همان نرخ توافقي كه بين 
صادركننده و واردكننده توافق مي ش��ود، مطرح شده 
كه لوازم آرايش��ي و بهداشتي يكي از اين كاالهاست 
ك��ه ليس��ت تخصي��ص دالر 4200 تومان��ي ب��راي 
واردات آن صحبت ش��ده است. در اين زمينه فريبرز 
گشايش��ي اظهار كرد: بعيد مي دانم كه تاكنون كسي 
از واردكنندگان لوازم آرايشي و بهداشتي دالر 4200 
توماني گرفته باشد و از واردكنندگان نيز چنين چيزي 
را نشنيده ام. او با بيان اينكه براي واردات لوازم آرايشي 
و بهداشتي بعيد است كه ارز 4200 توماني اختصاص 
دهند، گفت: با توجه به اينكه 15 كارخانه براي توليد 
اي��ن كاال در فرودگاه پيام و چهار كارخانه در قش��م 
در ح��ال راه اندازي اس��ت، در اكثر كاالهاي اين گروه 
بي نياز خواهيم شد. رييس انجمن واردكنندگان لوازم 
آرايش��ي، بهداش��تي و عطريات با بيان اينكه نبايد از 
كره جنوبي و تركيه بس��ياري از اقالم لوازم آرايش��ي 
و بهداش��تي را وارد كنيم، ادام��ه داد: در حال حاضر 
كاالهاي��ي چون مواد غذايي و دارو در اولويت باالتري 
ب��راي تخصيص ارز 4200 توماني هس��تند و انتظار 
نداريم كه به لوازم آرايش��ي و بهداش��تي دالر 4200 

توماني اختصاص پيدا كند.

اخبار

در يك گزارش پژوهشي ابهامات و ايرادات نقشه راه معدن بررسي شد

6 راهبرد تقويت معدن

مدير دپارتمان تجارت سفارت انگليس در تهران اعالم كرد

از ورود كسب وكارهاي انگليسي به ايران حمايت مي كنيم
»كيث ولينگز« مدير دپارتمان تجارت بين الملل 
سفارت بريتانيا در تهران گفت: از آنجا كه بانك هاي 
ايراني با مش��كل تاخير در ايج��اد روابط كارگزاري 
بانكي با بانك هاي بزرگ بين المللي روبه رو هستند، 
گام هايي بايد رو به  جلو برداش��ته شود و ايران نياز 
دارد تا اس��تانداردهاي مربوط ب��ه انطباق و مقررات 
خود را بهبود بخشد. دپارتمان تجارت بين الملل در 
س��ال 2016 در سفارت انگليس، در تهران تاسيس 
ش��د؛ اي��ن دپارتمان از تج��ارت و س��رمايه گذاري 
در برخ��ي از حوزه ه��اي داراي اولويت در تجارت و 
سرمايه گذاري ميان انگليس و ايران حمايت مي كند. 
اين حوزه ها عبارتند از: هواپيمايي و فرودگاه، نفت، 
گاز و پتروشيمي، برندهاي پوشاك و خرده فروشي، 
س��المت و خدم��ات درماني، زيرس��اخت ها و آب، 
معدن، كش��اورزي، آموزش و خودروسازي. »كيث 
ولينگز« مدير دپارتمان تجارت بين الملل س��فارت 
انگلستان در تهران در گفت وگو با پايگاه خبري اتاق 
ايران درباره اين دپارتمان گفت: »ما با ارائه اطالعات 
و ارتباطات، از ورود كسب وكارهاي انگلستاني به بازار 

ايران حمايت مي كنيم. ما با بازرگانان، سازمان هاي 
دولتي و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كش��اورزي 
ايران جهت معرفي نمايندگان شركت هاي انگلستاني 
هم��كاري مي كني��م.« او تصريح ك��رد: »دپارتمان 
م��ا قدردان ارتباطات كاري مناس��ب موجود با اتاق 
بازرگاني مش��ترك اي��ران و انگليس، ات��اق تهران، 
اتاق ايران و ديگر مراجع دولتي اس��ت.« او در ادامه 
س��خنان خود تاكيد كرد: »م��ا مي توانيم قرارهاي 
صدور ويزا براي مقامات ايراني و مس��افران تجاري 
به انگليس را تس��هيل كنيم و ميزب��ان رويدادهاي 
پرتعداد تجاري ميان دو كش��ور باش��يم.« به گفته 
مدير دپارتمان تجارت بين الملل سفارت انگلستان 
در تهران، در س��ال گذشته ما از هيات هاي تجاري 
ايران��ي در بخش هاي��ي نظي��ر آب،  انگليس��ي و 
هواپيمايي، حمل ونقل، خودرو و توس��عه منطقه يي 
حمايت كرده ايم. همچني��ن هيات هايي از ايران در 
حوزه هاي مع��دن، حفاظت الكتروني��ك و فناوري 
اطالعات و س��المت و خدم��ات درمان��ي به زودي 
جهت مالقات با شركت هاي انگليسي به لندن سفر 

خواهند كرد. او تصريح كرد: ما مي توانيم فرصت هاي 
سرمايه گذاري در ايران را از طريق وب سايت تجارت 
بين الملل به ش��ركاي انگليسي بالقوه معرفي كنيم. 
او در ادام��ه گف��ت: »اي��ران دومين اقتص��اد بزرگ 
خاورميانه اس��ت كه حجم تخميني توليد ناخالص 
داخلي آن در سال 2016، بيش از 400 ميليارد دالر 
بوده است. ايران همچنين دومين كشور پرجمعيت 
خاورميانه و منطقه افغانستان و پاكستان با جمعيت 
تخميني 80 ميليون نفر است. دولت انگليس تجارت 
با ايران را حمايت كرده و از موضع حمايت انگليس 
از توافق هسته يي با ايران به عنوان زيربناي گسترش 
روابط سياس��ي و اقتصادي با ايران تاكيد نموده و از 
شركت هاي انگليسي كه مي خواهند با ايران تجارت 
كنند، حمايت مي كند.« به گفته »ولينگز«، مقامات 
وزارت امور خارجه و كش��ورهاي مش��ترك المنافع، 
دپارتمان تجارت بين الملل و خزانه داري س��لطنتي 
در تالش ان��د تا چالش هاي پي��ش رو را رفع كنند؛ 
اتفاقي كه با مش��اركت بانك هاي انگليس و شركاي 
بين الملل��ي ما، به منظور بررس��ي نگراني هاي فعلي 

در جريان اس��ت. او ادامه داد: »از آنجا كه بانك هاي 
ايراني با مش��كل تاخير در ايج��اد روابط كارگزاري 
بانكي با بانك هاي بزرگ بين المللي روبه رو هستند، 
گام هايي بايد رو به  جلو برداش��ته شود و ايران نياز 
دارد تا اس��تانداردهاي مربوط ب��ه انطباق و مقررات 
خود را بهبود بخشد.« به گفته مدير دپارتمان تجارت 
بين الملل سفارت انگليس در تهران، اگرچه تسهيل 
تراكنش ها يا ارائه خدمات بانكي درنهايت تصميمي 

تجاري است كه هر بانك به اقتضاي تحليل ريسك 
و تماي��ل به اتخاذ آن، فعالي��ت مي كند، اما با توجه 
به منافع كس��ب وكارها در ايران، حل اين مشكل ها 
يكي از اولويت هاي دولت انگليس باقي خواهد ماند. 
او پيشنهاد كرد: توصيه ما به تجار انگليسي اين است 
كه در نخستين فرصت، با بانك هاي خود در انگليس 
صحبت كنند تا ببينند چه پشتيباني و توصيه هايي 

را مي توانند دريافت كنند. 

گروه معدن  
بخ��ش مع��دن و صنايع معدني اي��ران يكي از 
پايه هاي اقتصاد مقاومتي و پيش��ران توسعه كشور 
در ش��رايط خاص است كه با چالش هاي متعددي 
روبه رو اس��ت. نبود اس��تراتژي جام��ع اين حوزه و 
تصميم گيري هاي س��ليقه يي و غيركارشناسي در 
دوره هاي مختل��ف، موجب توس��عه غيرمتوازن و 
بعضا ركود در اين بخش ش��ده است. اين در حالي 
است كه براس��اس گزارش بازوي پژوهش مجلس 
شوراي اسالمي، سياس��ت هاي پيشنهادي وزارت 
صنعت، مع��دن و تج��ارت در پيش نويس س��ند 
نقش��ه راه معادن و صنايع معدن��ي در افق 1400، 
بيش از اينكه سياست باش��ند، جنبه اقدام عملي 
و راهكار عملياتي دارند كه در رس��يدن به اهداف 
آن ابهام بس��ياري وجود دارد. از ديگر س��و، به نظر 
مي رسد روح كلي سياست هاي اصل چهل و چهارم 
قانون اساس��ي در تعيين مسووالن اجرا و پيگيري 
و همكاران رعايت نش��ده و نقش بخش خصوصي 
واقع��ي در تحقق راهبردها و سياس��ت ها كمرنگ 
ديده شده اس��ت. با وجود اين، ايجاد سيستم هاي 
هوش��مند براي جم��ع آوري، پ��ردازش و تحليل 
اطالعات ش��بكه فع��االن بخش مع��دن و صنايع 
معدني كشور مي تواند سياست گذاران اين بخش را 
با مجموعه يي از داده هاي واقعي و قابل استناد براي 
تصميم س��ازي و تصميم گيري بر پايه واقعيت هاي 
موج��ود روبه رو كن��د. همچنين هوشمندس��ازي 
بخش معدن و صنايع معدن��ي يكي از راهكارهاي 
مهم براي ش��فافيت، ايجاد فرصت هاي برابر براي 
سرمايه گذاران و ساير فعاالن اين حوزه، كاهش فساد 
 و افزاي��ش بهره وري خواهد بود. بر همين اس��اس،

6 راهبرد »توسعه اكتشاف، تامين پايدار اطالعات، 
بهره برداري بهينه از معادن، بهبود فضاي كسب وكار 
بخش معدن و صنايع معدني و رشد متوازن توليد، 
توس��عه بازار، صادرات غيرنفتي و مديريت واردات، 
جذب س��رمايه گذاري، گس��ترش تامي��ن مالي و 
افزايش متوازن ظرفيت، توسعه پايدار بخش معدن 
و صنايع معدني، ارتقاي كيفيت محصوالت معدني، 
افزايش بهره وري، بازس��ازي و نوس��ازي و توسعه 
پژوهش هاي كاربردي، صنايع دانش بنيان و ارتقاي 
فناوري« براي تقويت بخش معدن بايد مورد توجه 

متوليان معدني كشور قرار گيرد. 

 چالش هاي معدني 
فعالي��ت در ح��وزه مع��ادن و صناي��ع معدني، 
در حالت��ي اثرگذار و موتور محركه توس��عه پايدار 
كش��ور خواهد بود كه محصوالت ب��ا ارزش افزوده 
ب��اال و صادرات محور توليد ش��وند و زنجيره ارزش 
محصوالت معدن��ي بر پايه فناوري ه��اي روز دنيا 
تكميل ش��ود. خام فروشي و عدم توليد محصوالت 
ب��ا ارزش اف��زوده ب��اال و همچني��ن بي توجهي به 
منابع ناش��ناخته و كمتر شناخته شده معدني در 
كشور، ارزش افزوده قابل توجهي براي اقتصاد ايران 
نخواهد داش��ت، بنابراين تقوي��ت تمام حلقه هاي 
زنجي��ره ارزش محصوالت معدني بايد در دس��تور 
كار نهادهاي مربوطه قرار گيرد و تدوين استراتژي 
و سياس��ت گذاري در اين بخش براس��اس تكميل 
زنجي��ره ارزش محص��والت معدن��ي و براس��اس 

ظرفيت هاي كشور صورت گيرد. 
اما با اين حال، چالش هاي متعددي پيش روي 
مع��دن و صنايع معدني وجود دارد، كه براس��اس 
گزارش مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي، 
اين چالش ها را مي توان به س��ه دسته چالش هاي 
»كالن«، »بين بخشي« و »درون بخشي« تفكيك 
كرد. در گ��روه چالش ه��اي »كالن« حوزه معدن 
و صناي��ع معدني، نبود اس��تراتژي جامع معدن و 
صنايع، عدم تبيين اهميت و جايگاه بخش معدن 

در توسعه پايدار كشور و نيز عدم ثبات اقتصادي از 
مهم ترين چالش هاي پيش روي اين بخش بوده كه 
پيامد هايي را به دنبال داش��ته است. اما مهم ترين 
پيامد هاي آن را مي توان از تصميمات س��ليقه يي و 
مقطعي، اتالف منابع كشور، آسيب هاي اقتصادي، 
اجتماعي و زيست محيطي، فقدان چشم انداز روشن 
ب��راي س��رمايه گذاري، در اولويت قرار نداش��تن و 
ناشناخته ماندن بخش معدن در نهادهاي حاكميتي 
به عنوان پيشران اقتصاد مقاومتي، محيط كسب و 
كار نامساعد، نبود فضاي امن براي سرمايه گذاري، 
ايجاد مش��كالت مبادالت مالي، صادرات و واردات، 
سياس��ت هاي ناپاي��دار ارزي و درنهاي��ت رك��ود 

اقتصادي نام برد. 
اما در بخش چالش هاي »بين بخشي« مي توان 
از ضعف زيرساخت هاي كشور نام برد كه در حوزه 
تامي��ن انرژي و حمل و نق��ل، توانايي الزم و كافي 
وجود ندارد كه باعث بروز مشكالتي همچون عدم 
رقابت پذي��ري در صادرات محصوالت معدني و نيز 
معطل ماندن پتانس��يل هاي معدني به دليل عدم 
دسترس��ي به زيرس��اخت ها شده اس��ت. از سويي 
ديگر، فقدان س��ازوكار و الگ��وي واحد براي تعامل 
با محيط زيس��ت و منابع طبيعي ب��ه عنوان ديگر 
چالش هاي بخش معدن باعث شده تا زمينه ايجاد 
فس��اد و بروكراس��ي اداري آماده شود و در نتيجه 
مشكالت متعددي در اكتشاف و بهره برداري ايجاد 
كند. از ديگر س��و، مواردي مانند عدم اس��تفاده از 
ظرفيت هاي علمي و پژوهشي براي توسعه فناوري 
و افزايش بهره وري و نيز ايجاد شكاف ميان دانشگاه 
و صنعت را مي توان از مش��كالتي دانس��ت كه در 
نتيج��ه چالش تحت عنوان ع��دم ارتباط نظام مند 
با دانش��گاه ها، مراكز آموزش عالي و پژوهش��ي در 
بخش معادن به وجود آمده است. از آن سو، فقدان 
سازوكارهاي مناس��ب براي تامين مالي و تشويق 
س��رمايه گذاري در پروژه ها به عنوان يكي ديگر از 
چالش هاي »بين بخشي« باعث بروز پيامد هايي در 
چرخه فعاليت هاي معادن كشور شده كه مشكالتي 
همچون عدم توسعه متوازن در حلقه هاي مختلف 
زنجيره، ارزش محص��والت معدني، معطل ماندن 

پتانسيل بالقوه كشور در زنجيره ارزش محصوالت 
معدني، عدم امكان ايجاد واحدهاي بزرگ مقياس 
معدني شده كه در نهايت منجر به بهره وري پايين 

بخش معدن و صنايع معدني ايران شده است. 
ام��ا در گ��روه چالش هاي درون بخش��ي حوزه 
معادن، عواملي مانند سياس��ت گذاري كوتاه مدت 
و دوره اي، ضعف اكتش��اف در كش��ور، عدم توجه 
به الزامات توس��عه پايدار، عدم حمايت از صادرات 
محصوالت معدني و نگاه اشتغال محور به جاي نگاه 
اقتصاد محور به عنوان اصلي ترين چالش هاي پيش 
روي اين بخش هس��تند ك��ه پيامدهايي را نيز به 
دنبال دارند. در پي اين پيامدها ايجاد مانع به جاي 
هم افزاي��ي، موازي كاري و ات��الف منابع و تحميل 
هزينه به كش��ور، توسعه نامتوازن صنايع معدني و 
كاهش رقابت پذيري صنايع معدني از جمله مسائلي 
است كه در بخش معادن كشور به وجود آمده است. 

 نقشه راه
در تدوي��ن نقش��ه راه مع��دن، سياس��ت هاي 
كلي اقتص��اد مقاومتي و اهداف��ي مانند درونزايي، 
برونگراي��ي، دانش بنيان و عدالت محوري و تقويت 
رقابت پذيري و صادرات محور درنظر گرفته ش��ده 
اما در عين حال تحقق اهداف و برنامه هاي تدوين 
ش��ده در نقشه راه به فراهم شدن شرايط پيراموني 
مانند ثبات اقتصاد كالن، بهبود روابط بين المللي، 
ثبات سياس��ت هاي اقتصادي و... منوط شده است. 
با توجه ب��ه اينكه بخش مع��دن و صنايع معدني 
يكي از پيشران هاي اصلي اقتصاد مقاومتي است و 
مي تواند در ش��رايط تحريم و فشارهاي بين المللي 
نقش موثري در مقاوم سازي اقتصاد كشور در برابر 
تحريم ها و فشارها داشته باشد، بايد نقشه راه با در 
نظر گرفتن شرايط كشور و پيش بيني سناريوهاي 
مختلف ازجمله تحريم ها، فش��ارهاي بين المللي، 
محدوديت هاي مبادالت مالي، صادرات و... تدوين 
شود. بنابراين تدوين نقشه راه، بدون درنظر گرفتن 
واقعيات كشور و بدون داشتن انعطاف پذيري الزم 
براي مواجهه با شرايط پرتالطم دنياي امروز، نتايج 

مطلوب و قابل قبولي نخواهد داشت. 

اما به عنوان چش��م انداز و اهداف كالني كه در 
حوزه معدن و صنايع معدني ايران مد نظر اس��ت، 
مي توان ب��ه مواردي مانند شناس��ايي، اكتش��اف 
مقدماتي و تفضيلي پتانس��يل هاي معدني كشور، 
بهره برداري بهينه و هدفمند، توسعه پايدار زنجيره 
ارزش صنايع معدني ب��ا هدف توليد محصوالت با 
ارزش افزوده باال، افزايش رقابت پذيري و بهره وري 
بنگاه ه��اي معدن��ي و صنايع معدني، اس��تفاده از 
ظرفي��ت بخش خصوصي واقع��ي و جذب دانش و 
س��رمايه گذاري خارجي، توس��عه پايدار معادن در 
هر سه پايه اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي، 
توسعه پتانسيل هاي ناش��ناخته يا كمتر شناخته 
شده معدني، تامين نيروي انساني كارآمد و فراهم 
كردن محيط كار ايمن و مناس��ب اشاره كرد كه تا 
اف��ق 1400 پيش روي صنايع معدني ق��رار دارد. 
اگرچ��ه تعيين اه��داف كمي توليد بايد براس��اس 
شناس��ايي پتانسيل هاي معدني كش��ور و در نظر 
گرفتن زيرساخت هاي انرژي، حمل و نقل، نيروي 
انساني و... باشد، اما مبناي تعيين اهداف كمي براي 
زنجيره ارزش محصوالت مختلف معدني بايد شفاف 

و نظام مند ارائه شود. 

 فاصله توليد تا افق 1۴۰۰
در بخش زنجي��ره ارزش آهن وفوالد، با در نظر 
گرفتن اهداف كمي توليد تا افق 1400، براي توليد 
34ميليون تن ش��مش فوالد خ��ام، 104 ميليون 
تن س��نگ آهن، 53 ميليون تن كنسانتره، 49.5 
ميليون تن گندل��ه، 4.4 ميليون تن كلوخه و 32 
ميليون تن آهن اسفنجي مورد نياز است. اگرچه در 
سند نقشه راه معادن و صنايع معدني ايران، ميزان 
استخراج سنگ آهن از معادن كشور در سال 1396، 
80 ميليون تن ذكر ش��ده، اما در گزارش عملكرد 
ايميدرو در س��ال 1396، ميزان اس��تخراج سنگ 
آه��ن تا پايان س��ال 1396، حدود 60 ميليون تن 
و ظرفيت قابل استخراج معادن سنگ آهن كشور 
در ويراي��ش دوم برنامه راهب��ردي وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، 66 ميليون تن ذكر شده كه عدد 
اس��تخراج 80 ميليون تن در س��ال 1396 داراي 

ابهام اس��ت. در اهداف كمي تولي��د تا افق 1400، 
اس��تخراج 107 ميليون تن سنگ آهن پيشبيني 
ش��ده اس��ت كه دس��تيابي به اين ميزان، نيازمند 
توسعه اكتش��افات، تامين ماشين آالت و تجهيزات 
و توسعه زيرساخت هاي انرژي و حمل ونقل است. 

از ديگر س��و، ظرفي��ت واحدهاي فع��ال توليد 
كنس��انتره در كش��ور تا پايان س��ال 1396 حدود 
52 ميليون تن گزارش ش��ده كه در سال 1396 با 
ضريب بهره وري 63 درصد، در مجموع 33 ميليون 
تن كنسانتره توليد شده است. بنابراين امكان توليد 
ح��دود 50 ميليون تن كنس��انتره وج��ود خواهد 
داش��ت. همچنين ظرفيت واحده��اي فعال توليد 
گندله كشور تا سال 1396 برابر با 48 ميليون تن 
بوده كه تا پايان سال 1396 ميزان توليد گندله به 
32 ميليون تن رسيده و در سال 1400 امكان توليد 
51/8 ميليون تن گندله وجود دارد. از سويي ديگر، 
ظرفيت واحدهاي توليد آهن اسفنجي نيز در سال 
1396 به حدود 30 ميليون تن رسيده است كه با 
ضريب بهره وري متوسط 74درصد، 22 ميليون تن 
آهن اسفنجي توليد شده است. براساس واحدهاي 
در دست اجراي قابل تحقق امكان رسيدن به توليد 
34 ميليون تن آهن اسفنجي و حتي بيشتر نيز در 
اف��ق 1400 وجود دارد. ب��ا توجه به ميزان توليد و 
كيفيت زغال س��نگ در داخل كشور، تامين ماده 
اوليه توليد اين واحدها با چالش مواجه خواهد بود. 
براس��اس آمار اعالم ش��ده در س��ند نقشه راه 
مع��ادن و صنايع معدن��ي وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، ظرفيت توليد فوالد خام كش��ور در س��ال 
1396 ب��ه ميزان 32/62 ميليون ت��ن بوده كه در 
س��ال 1396 مع��ادل 22 ميليون تن ف��والد خام 
در كش��ور توليد شده اس��ت. اگرچه امكان توليد 
34 ميلي��ون تن فوالد تا اف��ق 1400 امكان پذير 
خواه��د ب��ود، اما نكته قاب��ل توج��ه در اين مورد 
»صرفه اقتصادي ناش��ي از مقياس« اس��ت كه به 
دليل س��رمايه گذاري هاي كوچ��ك و ناكارآمد در 
اين حوزه، بسياري از واحدهاي كنوني توليد فوالد 
كشور با چالش هزينه هاي توليد باال مواجه هستند. 
در حال حاضر در بخش فوالد خام كش��ور 8درصد 
از توليدكنندگان سهم 57درصدي از توليد ساالنه 
را داش��ته و 92درصد ديگر فقط سهم 43درصدي 
از تولي��د دارند. اين آمار نش��ان دهنده وجود تعداد 
چش��مگيري واحد توليدي با مقياس غيراقتصادي 
در حلق��ه توليد فوالد خام اس��ت و اين معضل در 

توليد محصوالت فوالدي بسيار چشمگيرتر است. 
براساس اين تحليل به نظر مي رسد، رسيدن به 
اهداف كمي بخش اكتشاف در افق 1400 نيازمند 
تجديدنظ��ر جدي در راهبردهاي بخش اكتش��اف 
كشور است. نبود اس��تراتژي واحد، تعدد نهادهاي 
دخي��ل و تصميم گير در حوزه اكتش��اف و فقدان 
الگ��وي واحد براي ارائه اطالع��ات و داده هاي قابل 
اعتماد ازجمله چالش هاي اصلي اين حوزه است كه 
در صورت رفع موانع امكان توسعه بخش اكتشاف 
در كش��ور وجود خواهد داشت. اكتشاف معادن به 
عنوان حلق��ه اول زنجيره توليد محصوالت معدني 
گلوگاه رشد و توس��عه بخش معدن كشور است و 
با توجه به اينكه اكثر منابع معدني كشف شده در 
دوره هاي گذش��ته، رو به اتمام هستند و عيار مواد 
معدني كاهش يافته است، تعيين راهبردهاي بخش 
اكتشاف و سياس��ت گذاري درست مي تواند ضمن 
توس��عه فعاليت هاي معدني، نياز كش��ور به تامين 
م��واد اوليه فرآيندهاي توليد را از خارج از مرزهاي 
ايران كاهش دهد. براساس نقشه راه وزارت صنعت 
در افق 1400 ارزش صادرات بخش معدن و صنايع 
معدني با رشد 2 برابري به 18 ميليارد دالر و سهم 
بخش مع��دن و صنايع معدن��ي از توليد ناخالص 
داخلي با رشد 6.1 برابري به 8درصد خواهد رسيد. 

نايب رييس اتاق اصناف ايران با تاكيد بر اينكه 
دولت باي��د حامي و ناظر بر فعاليت هاي اقتصادي 
كش��ور باشد، اين پرسش را مطرح كرد كه اصناف 
چق��در در برنامه ه��اي اقتصادي دول��ت جا دارند 
و برنام��ه دولت تاكن��ون براي حماي��ت از بخش 
خصوصي چه بوده است؟ جالل الدين محمدشكريه 
در گفت وگو با پايگاه خبري اتاق اصناف ايران افزود: 
مجموعه اصناف يك قشر تاثيرگذار در فعاليت هاي 
اقتصادي جامعه هس��تند كه در شؤونات مختلف 

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور تاثير زيادي 
دارند و هم��ه اين موارد در فعاليت هاي پيش��ين 
اصناف كامال مش��هود است. او با بيان اينكه بخش 
خصوص��ي به تنهايي راه به جايي نمي برد، تصريح 
ك��رد: بخش خصوصي در تمام كش��ورهاي جهان 
به ويژه كش��ورهاي توسعه يافته زماني مي تواند به 
توسعه برسد كه از حمايت هاي منطقي همه جانبه 
مسووالن برخوردار باشد. شكريه با اشاره به اينكه 
داش��تن اقتصاد پويا در تمام زمينه هاي اجتماعي، 

سياس��ي نيازمند برنامه ري��زي اس��ت، ادامه داد: 
استفاده از پتانسيل اصناف يكي از راه هاي رسيدن 
به اهداف اقتصاد مقاومتي است. كارآفرينان بخش 
خصوصي س��ربازان جبهه اقتصادي كشور هستند 
كه الزم است به خواسته هاي آنان توجه و رسيدگي 
شود. او به سهم 50درصدي GDP )توليد ناخالص 
داخلي( در كش��ورهاي توس��عه يافت��ه در اختيار 
SMEها )بنگاه هاي كوچك و متوس��ط( اش��اره 
ك��رد و با تاكيد بر اينكه اين واحدهاي كوچك 75 
درصد اشتغال و 40درصد صادرات را در كشورهاي 
توس��عه يافته در اختيار دارند، يادآور شد: دولت ها 
 بايد اقتصاد كش��ور را به س��مت اقتصاد اشتغال زا 
و شفاف س��ازي در اقتصاد هداي��ت كنند نه اينكه 
از س��رمايه ملي يارانه يي داده ش��ود كه در اقتصاد 

ملي نقش نداشته باشد. وي درباره نقش بانك ها در 
اقتصاد مقاومتي اظهار كرد: افزايش شعب بانك ها 
و موسس��ات مالي و اعتباري يك��ي از دغدغه هاي 
مهم اقتصادي كشور است. او ادامه داد: سپرده هاي 
مردمي  بايد در مس��ير توليد، رشد صنوف توليدي 
و صنعت و بورس قرار بگيرند. نايب رييس اول اتاق 
اصناف ايران با بيان اينكه حدود يك سوم جمعيت 
كش��ور در بخش اصن��اف فعال هس��تند و از اين 
راه ارتزاق مي كنند، گفت: ايجاد اش��تغال متوازن، 
پايدار و س��يال در گرو توج��ه ويژه دولت به حوزه 
اصناف اس��ت اما پرداخت تسهيالت بانكي با نرخ 
س��ود 18 درصد گره يي از مش��كالت اصناف حل 
نمي كند.  ش��كريه اظهار كرد: اصناف بزرگ ترين 
قطب كارفرمايي كشور محسوب مي شوند؛ بنابر اين 

اگر نگاه ويژه دولت به  سمت تشكل هاي خصوصي 
به ويژه بخش اصناف معطوف شود، قطعا در حوزه 
اش��تغال كشور تحوالت بس��يار مثبت و بنياديني 
اتفاق مي افتد. او ادامه داد: همچنين براي حركت 
در مسير اقتصاد مقاومتي بايد تغييرات بنيادي در 
قانون كار و بيمه تامين اجتماعي ايجاد شود كه در 
صورت تحقق اين مساله، ظرفيت هاي حوزه اصناف 
براي ايجاد فرصت هاي شغلي افزايش چشمگيري 
پيدا خواهد كرد. ش��كريه درخصوص بيمه تامين 
اجتماعي گفت: دولت بايد براي واحدهاي صنفي 
كه اشتغال زايي بيشتري ايجاد مي كنند، تسهيالت 
ويژه بيمه يي از قبيل دادن يارانه در نظر بگيرد و با 
پايين نگه داشتن نرخ حق بيمه، انگيزه آنان را براي 

اشتغال زايي افزايش دهد.

نايب رييس اتاق اصناف ايران مطرح كرد

ايجاد اشتغال پايدار از طريق اصناف
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7  جهان
نامزد راست گرا، پيروز انتخابات 

رياست جمهوري كلمبيا
گروه جهان| ايوان دوكه در انتخابات روز يك شنبه 
۲۷ خرداد با كس��ب بي��ش از ۵۴درصد آرا و با غلبه بر 
رقيب خود گوس��تاوو پترو از حزب چپ گراي »جنبش 
پيشرو« پيروز ش��د. پترو در اين انتخابات ۴1/8درصد 
از آرا را كس��ب كرده اس��ت. اين نخس��تين انتخابات 
رياست جمهوري كلمبيا پس از امضاي پيمان صلح بين 

دولت و شورشيان فارك محسوب مي شود. 
به گزارش يورونيوز، ايوان دوكه ماركز عضو جريان 
راس��ت ميانه موسوم به حزب »دموكراتيك ميانه رو- 
دس��ت هاي قوي و قلب هاي بزرگ« از حاميان الوارو 
اوريبه رييس جمهوري پيش��ين كلمبياس��ت. رقيب 
دوكه يعني گوستاوو پترو يكي از حاميان هوگو چاوز 
رهبر فقيد ونزوئال در دوران حياتش بوده است. پترو 
همچني��ن مخالف و منتقد فعال عليه حزب راس��ت 
محافظه كار كلمبيا بوده كه س��ال ها ق��درت در اين 
كشور را در دست داشته است. او ضمن تبريك گفتن 
پيروزي رقيبش اعالم كرد كه به شكس��ت اعتقادي 
ندارد. او در توييتر خود نوشت: »كدام شكست؟ هشت 
ميليون كلمبيايي آزاد موضع خود را مشخص كردند. 
شكستي در كار نيست. ما )به عنوان حزب( فعال دولت 
نخواهيم بود.« احزاب چپ كلمبيا كه بيش از چندين 
ده��ه با يكديگر اختالف داش��ته اند، نتوانس��ته اند به 
كرسي رياست جمهوري اين كشور برسند يا حتي در 
كنگره كنترل را به دست بگيرند. با اين حال نمي توان 
تاثير پيمان سال ۲۰1۶ با شورشيان فارك را بر نظر 
۵۰ ميليون راي دهنده كلمبيايي در شكست چپ ها 
ناديده گرفت. دوكه پوپوليست و از مخالفان سرسخت 
صلح با شورشيان فارك به شمار مي رود و اعتقاد دارد، 
توافق نس��بت به اين گروه بيش از حد نرم و بردبارانه 
بوده است. او معتقد است كه پيمان صلح بين دولت 
و شورشيان متزلزل اس��ت و رهبران فارك همچنان 
بر اس��اس اين پيمان مي توانند دوباره به فعاليت هاي 
مس��لحانه خود بازگردند.  ايوان دوكه كاهش ماليات 
براي سرمايه گذاران، تقويت بخش نفت و سوخت هاي 
فس��يلي و ص��ادرات را خواس��تار اس��ت، در حالي كه 
گوس��تاوو پترو از نظام اقتصادي بر مبناي سوخت هاي 
جايگزين و انرژي هاي تجديدپذير و همچنين اصالحات 
ارضي س��خن مي گويد. در ش��رايط كنوني كلمبيا كار 
دوكه ماركز آس��ان نخواهد بود و در ماه آگوس��ت كه 
رسما رياست جمهوري را بر عهده مي گيرد، چالش هاي 
عمده يي پيش روي او خواهد بود. اقتصاد كلمبيا بسيار 
ضعيف است و قاچاق مواد مخدر به مناطقي كه زماني 
تحت كنترل فارك بوده س��رايت كرده است و از سوي 
ديگر بيش از نيم ميليون ونزوئاليي در جست وجوي كار 

و غذا وارد خاك كلمبيا شده اند.

 غني آتش بس با طالبان
را تمديد كرد

دفتر رياس��ت جمهوري افغانس��تان اعالم كرد كه 
آتش ب��س يك جانبه با طالبان براي مدت 1۰روز ديگر 
تمديد شده است. به گزارش رويترز، دفتر اشرف غني 
اعالم كرده آتش بس اوليه يي كه با طالبان اعالم كرده 
و قرار بود در روز چهارشنبه هفته جاري پايان يابد را تا 
1۰روز ديگر تمديد كرده است. با اين حال سخنگوي 
دفتر رياس��ت جمهوري گفته نيروه��اي امنيتي افغان 
همچنان در طول اين آتش ب��س مي توانند از خود در 
مقابل هر گونه حمله يي دفاع كنند. اين در حالي است 

كه طالبان تمديد آتش بس با كابل را رد كرده است. 

دميرتاش: بخش ترسناك فيلم 
آغاز نشده است

تلويزي��ون دولت��ي تركي��ه، س��خنراني انتخاباتي 
صالح الدين دميرتاش را از زندان پخش كرد. به گزارش 
آسوش��يتدپرس، صالح الدي��ن دميرت��اش از رهبران 
محب��وس ح��زب دموكراتيك خلق حام��ي كردها از 
راي دهندگان خواسته در انتخابات ۲۴ ژوئن )يك شنبه 
آين��ده( مانع تش��كيل رژي��م خودكام��ه رجب طيب 
اردوغان شوند. او فضاي كنوني تركيه را دشوار خوانده 
و هشدار داده بخش ترسناك اين فيلم هنوز آغاز نشده 
است. دميرتاش به اتهامات مرتبط با تروريسم زنداني 
اس��ت اما از آنجايي كه در هيچ يك از جرايم محكوم 
نش��ده، توانست در انتخابات نامزد شود. اين كانديداي 
۴۵ساله مي گويد، به طور غيرقانوني بازداشت شد چون 

دولت از او مي ترسد. 

 شليك يك فروند
موشك بالستيك به عربستان 
مناب��ع يمن��ي از حمله موش��كي جدي��د ارتش و 
كميته هاي مردمي يمن به جنوب عربستان خبر دادند. 
به گزارش المس��يره، يگان موش��كي جنبش انصاراهلل 
يمن يك فروند موش��ك بالس��تيك به س��وي پايگاه 
نظامي سعودي »مستحدث« در حومه جيزان شليك 
كرده است. ائتالف عربستان چند روز است كه با وجود 
هشدارهاي نهادهاي بين المللي و سازمان ملل نسبت 
به قتل ع��ام غيرنظاميان در بندر حدي��ده تجاوزهاي 

نظامي خود را به اين منطقه آغاز كرده است. 

تدابير اقتصادي جديد اردن 
در راه است

نخست وزير جديد اردن ضمن دفاع از كابينه خود 
در مقاب��ل انتق��ادات مردم، وعده بس��ته تدابير جديد 
اقتصادي را داده اس��ت. به گزارش آناتولي، دولت عمر 
الرزاز متشكل از 1۵وزير موجود در دولت هاني الملقي 
نخست وزير بركنار شده است كه به  دنبال اعتراض هاي 
گسترده عليه قانون ماليات بر درآمد بركنار شد. الرزاز 
پس از تشكيل دولت جديد به معترضان قانون ماليات 

بر درآمد وعده داد، اين قانون را لغو كند. 

دريچه

كوتاه از منطقه

سوريه: پهپادهاي امريكايي مناطق شرقي را بمباران كردند 

اعتراض دمشق، تكذيب پنتاگون
گروه جهان|

 رس��انه هاي دولتي سوريه اعالم كرده اند كه 
هواپيماهاي متجاوز ائتالف امريكايي ضد داعش 
در ادامه تعدي از چارچوب شوراي امنيت يكي 
از مواضع ارتش س��وريه در حومه جنوب شرقي 
ديرال��زور واقع در ش��رق اين كش��ور را بمباران 
كردن��د كه ط��ي آن تعدادي كش��ته و زخمي 
ش��دند. پنتاگون اما هرگونه دخال��ت نيروهاي 

امريكايي در اين حمله را تكذيب مي كند. 
ب��ه گزارش ايس��نا و به نق��ل از خبرگزاري 
رسمي سوريه )سانا(، يك منبع نظامي سوري 
گفته اس��ت كه ائت��الف امريكايي ب��ه يكي از 
مقرهاي نظامي ارتش سوريه در شهرك الهري 
در جنوب ش��رق بوكمال حمل��ه هوايي كرده 
اس��ت كه طي آن تعداد قابل توجهي كشته و 
زخمي بر جاي گذاش��ت. برخي منابع از جمله 
ديدبان حقوق بش��ر سوريه، شمار قربانيان اين 
حمله را 38 نفر اعالم كرده است. در اين راستا 
يك مق��ام در ائت��الف هم پيمانان س��وريه به 
رويترز گفته پهپادهاي ناش��ناخته كه احتماال 
امريكايي بودند، محل استقرار نيروهاي عراقي 
حشد ش��عبي بين بوكمال و التنف و همچنين 
مواضع ارتش س��وريه را ه��دف گرفتند و اين 
س��اختمان را كامال ويران كردند. اين در حالي 
است كه وزارت دفاع امريكا )پنتاگون( از زبان 
آدريان رانكين گالوي سخنگوي خود اطالعات 
منتش��ر شده توسط رس��انه هاي دولتي سوريه 
را تكذيب كرده اس��ت. گالوي مدعي شده اين 
حمل��ه كار اياالت متحده يا ائتالف به اصطالح 

ضد داعش نبوده است. 
س��خنگوي فرمانده��ي مرك��زي امريكا در 
خاورميانه نيز به رويترز گفته است؛ هيچ يك از 
نيروهاي ائتالف ضد داعش حمله يي در نزديكي 
منطقه بوكمال نداش��ته اند. نيروهاي امريكايي 
در جنوب غرب بوكمال در صحراي س��وريه در 
نزديكي مرزهاي مش��ترك اين كشور با اردن و 

عراق مستقر هستند. ايسنا نوشته: »اين تجاوز 
جديد ائتالف بين المللي به اصطالح ضد داعش 
س��ه روز پس از آزادس��ازي جاده حقل الورد، 
المعيزله و الطماح ت��ا منطقه فيضه ابن موينع 
در محوري به طول ۴۰ كيلومتر توس��ط ارتش 
س��وريه و پاكس��ازي اين منطقه از مين و مواد 
انفجاري به جا مانده داعش در مساحت ۲۰۰۰ 
كيلومتري در باديه غربي الميادين انجام شده 
است. ائتالف امريكايي عمدا دست به حمالتي 
عليه مواضع ارتش س��وريه در راس��تاي تالش 
مذبوحان��ه براي باال ب��ردن روحيه از بين رفته 
تروريس��ت ها در مقابل پيشروي ارتش مي زند. 

واشنگتن همچنين انواع حمايت ها را از داعش 
جه��ت ادامه حضورش ب��راي بهره ب��رداري از 

مقاصد خود در سوريه صورت مي دهد.«

 حمله پس از مخالفت دمشق
برخي رس��انه ها در ش��رايطي از حمله امريكا به 
جنوب سوريه خبر داده اند كه پيش تر برخي ناظران 
با اشاره به سوريه با خواسته هاي امريكا و اسراييل و 
توقف رايزني هاي سياسي براي امضاي توافقنامه يي 
كه روس��يه براي تحقق آن تالش مي كرد، احتمال 
آغاز درگيري ها در جنوب سوريه را داده بودند. گفته 
ش��ده، از جمله خواسته هاي واشنگتن و تل آويو كه 

از سوي دمشق رد شد، تاكيد بر دور شدن نيروهاي 
ارتش س��وريه از نوار مرزي كه پيش از اين در سال 
۲۰11 وجود داشت و نيز خواسته هاي تكراري چون 
عدم ورود نيروه��اي ايراني يا نيروهاي حزب اهلل به 
منطق��ه ب��ود. ارتش س��وريه از چن��د هفته پيش 
تجهي��زات نظامي خود را ب��ه مناطق تحت كنترل 
خ��ود منتقل كرد ت��ا براي عملي��ات نظامي آماده 
شود. جنوب سوريه به  دليل قرار گرفتن در نزديكي 
مرزه��اي اردن و اراضي اش��غالي و نيز نزديكي اش 
به دمش��ق از اهميت جغرافيايي برخوردار است. بر 
همين اساس ارتش سوريه ارسال تجهيزات نظامي 
براي شروع عمليات را تكميل كرده و حدود ۴۰هزار 

نيرو براي عمليات درعا، حومه آن و حومه ش��مالي 
الس��ويداء تا خط آتش بس در مرزهاي مش��ترك با 
فلس��طين اش��غالي آماده نبرد ش��ده اند. گروه هاي 
مخالف مسلح سوري ۷۰درصد مساحت دو استان 
درعا، مهد اعتراض ها عليه دمشق و القنيطره واقع در 
مجاورت مرزهاي اراضي اش��غالي را در دست دارند. 
نيروهاي ائتالف به رهبري امريكا هم در پايگاهي در 
تنف حضور دارند. تنف روستايي در صحراي سوريه 
اس��ت، در يك منطقه مرزي بين آن كشور، عراق و 

اردن و از نظر راهبردي اهميت زيادي دارد. 
در همين حال منابع اسراييلي خبر داده اند 
كه ژنرال والديمير ايوانوفس��كي رييس پليس 
نظامي روس��يه در جنوب س��وريه يك شنبه و 
در آستانه نشس��ت ژنو در مقر وزارت جنگ و 
رياست ستاد مشترك ارتش رژيم صهيونيستي 
در تل آوي��و ديدارهاي��ي با افس��ران عالي رتبه 
ارتش اس��راييل براي بررس��ي تح��والت اخير 
سوريه داشته اس��ت. گفته شده، اين مذاكرات 
در چارچ��وب هماهنگي هايي انجام ش��دند كه 
از بي��ش از دو س��ال پيش مي��ان رهبران دو 
طرف درباره اوضاع س��وريه وج��ود دارند، اين 
هماهنگي ها در س��طح ميدان��ي ميان معاونان 
روساي س��تاد مش��ترك ارتش دو طرف و در 
س��طح سياس��ي در نشس��ت س��ران و نيز در 
رايزني هاي مس��تمر مي��ان بنيامي��ن نتانياهو 
نخس��ت وزير رژيم صهيونيس��تي و والديمي��ر 
پوتين رييس جمهوري روس��يه و نيز س��رگئي 
ش��ويگو وزير دفاع روس��يه و آويگدور ليبرمن 

وزير جنگ رژيم صهيونيستي انجام مي شوند. 
مناب��ع آگاه ف��اش كرده ان��د ك��ه دوش��نبه 
نشس��ت هايي مي��ان طرف ه��اي ب��ه اصطالح 
مخالف س��وريه در ژنو برگزار ش��ده و قرار است 
نشس��ت هايي نيز به دعوت استفان دي ميستورا 
فرستاده سازمان ملل به سوريه سه شنبه )امروز( 
با مش��اركت نمايندگان بلندپايه روسيه، ايران و 

تركيه در ژنو برگزار شود. 

انزجار مالنيا از رويكرد »تحمل صفر« دولت ترامپ 

جمهوري خواهان در انتقاد از سياست مهاجرتي به دموكرات ها پيوستند
گروه جهان| طال تسليمي|

 بان��وي اول امريكا در اظهارنظري كم س��ابقه در 
مواجهه با سياس��ت هاي مهاجرتي همسرش دونالد 
ترام��پ، از جداي��ي ك��ودكان از خانواده هاي ش��ان 
در مرزه��اي مكزي��ك ابراز انزجار ك��رد و تالش دو 
ح��زب را ب��راي اصالح اين سياس��ت مناقش��ه آميز 
خواس��تار ش��د. دموكرات ها پيش تر تغيي��ر در اين 
سياس��ت ها را خواستار ش��ده بودند و روز يك شنبه 
چهره ه��اي مطرح جمهوري خواه ني��ز همگام با آنها 
از رييس جمهوري امريكا خواس��تند ب��ه اين بحران 
مهاجرتي پايان دهد. قانون گ��ذاران جمهوري خواه، 
الرا بوش بانوي اول پيشين، روزنامه يي محافظه كار و 
يكي از مشاوران پيشين ترامپ هم در محكوم كردن 
جدايي خانواده ها كه در ۶ هفته گذش��ته بيش از دو 
هزار كودك را از پدر و مادرهاي ش��ان جدا كرده، به 
دموكرات ها پيوس��تند. رويكرد دولت ترامپ در اين 
زمين��ه در روزهاي اخير س��يلي از انتقادها را در پي 
داش��ته است. مايكل وي. هايدن كه در دولت جورج 
دابليو بوش رييس س��يا ب��ود، در واكنش به گزارش 
جدايي كودكان و خانواده ها در مرز مكزيك تصويري 
از يكي از اردوگاه هاي آلمان نازي را در ش��بكه هاي 
مجازي منتش��ر كرد و نوشت: »يك دولت ديگر هم 

مادران و كودكان را از يكديگر جدا كرد.«

 بانوي اول در برابر رييس جمهوري
به گ��زارش گاردين، س��خنگوي مالني��ا ترامپ 
گف��ت: »بانوي اول از مش��اهده كودكان جدا ش��ده 
از پدر و مادرش��ان بس��يار ناراحت است.« استفاني 
گريش��ام در ادامه افزود: »بانوي اول معتقد است ما 
بايد در كش��وري زندگي كنيم كه هم��ه قوانين در 

آن رعايت مي ش��وند، اما در عين حال بايد كشوري 
باشد كه دولت آن احساس را نيز در نظر مي گيرد.« 
ب��ه گفته گريش��ام، مالنيا ترام��پ اب��راز اميدواري 
كرده دو جناح براي دس��تيابي ب��ه اصالحات موفق 
مهاجرتي با يكديگر همكاري كنند. الرا بوش بانوي 
اول پيشين نيز درخواس��ت مشابهي را مطرح كرده 
و در واشنگتن پس��ت نوش��ته سياس��ت تحمل صفر 
»بي رحمانه« و »غيراخالقي« اس��ت. او كه برخالف 
مالنيا حل اين مش��كل را مس��ووليت دولت ترامپ 
دانس��ته و نه دوطرف، نوش��ت: »دليل اين جدايي ها 
اجراي سياس��ت تحمل صفر درباره پدر و مادرهاي 
اين كودكان اس��ت كه به گذر غيرقانوني از مرزهاي 

ما متهم شده اند.«
مداخله مالنيا در حالي صورت گرفته كه گزارش ها 
كودكان زنداني ش��ده در انباري در تگزاس را پس از 
جدا شدن شان از والدين به تصوير كشيده اند. گشت 
مرزي امريكا به رس��انه ها اجازه ورود به يكي از اين 
تاسيس��ات را داده اس��ت. اما وزير امنيت ملي دولت 
ترامپ گفت اين مساله گزارش اشتباه سياستمداران 
و رسانه ها بوده اس��ت. كريستين نيلسن در توييتي 
نوشت: »ما سياس��تي براي جدا كردن خانواده ها در 
مرزها نداريم. ما همان سياس��ت دولت هاي پيشين 
را ادام��ه مي دهيم و ك��ودكان تنها در ش��رايطي از 

خانواده ها جدا مي شوند كه در خطر باشند.«

 جبهه مشترك دموكرات ها 
و جمهوري خواهان

ج��دا از مالني��ا، ش��ماري از متح��دان ترامپ 
ازجمله فرانكلين گراهام مس��وول پيش��ين روابط 
عمومي كاخ سفيد، آنتوني اسكاراموچي و ليندزي 

گراهام سناتور جمهوري خواه نيز به صف منتقدان 
سياست هاي مهاجرتي رييس جمهوري پيوسته اند. 
نيويورك تايمز در گزارشي در اين باره نوشت، 
مساله زماني اهميت ويژه يي يافت كه قانون گذاران 
ح��زب دموكرات در اعتراض ب��ه جدايي ها در روز 
پ��در از مراكز بازداش��ت در تگزاس و نيوجرس��ي 
دي��دن كردند و مجلس نماين��دگان خود را براي 
بررس��ي قوانين مهاجرتي در هفت��ه جاري آماده 
ك��رد. تصاوي��ر ك��ودكان در انب��ار ب��دون پدر و 
مادرهاي ش��ان احساس��ات عمومي را برانگيخت 
و س��بب ش��د دولت در موضع دفاعي قرار بگيرد. 
ترامپ از اش��اره مس��تقيم به جداي��ي خانواده ها 
خ��ودداري كرد و گفت دموكرات ها بايد در زمينه 
قوانين امنيت مرزي با جمهوري خواهان همكاري 
كنند. او در توييتي خطاب به دموكرات ها نوشت: 
»منتظر بعد از انتخابات نش��ويد، چون قرار است 
شكس��ت بخوري��د.« اما پ��س از آن بان��وي اول 
بيانيه ي��ي منتش��ر و از جدايي ك��ودكان و پدر و 

مادرها ابراز انزجار كرد. 
س��ناتور جمهوري خواه سوزان كالينز ناراحتي 
خ��ود را از جدايي ه��ا به اس��تثناي م��واردي كه 
ش��واهدي دال بر سوء اس��تفاده يا دليلي مش��ابه 
وج��ود دارد، ابراز داش��ت و گف��ت: »آنچه دولت 
تصمي��م به انجام آن گرفت��ه، جدا كردن كودكان 
از پ��در و مادرها براي ارس��ال اين پيام اس��ت كه 
اگر با كودكان تان از م��رز بگذريد، كودكان تان را 
از ش��ما خواهند گرفت. اين مساله براي كودكان 
وحشت انگيز است؛ آنها قربانيان بي گناه اين روند 
هستند و اين مساله مغاير با ارزش هاي ما در اين 

كشور است.«

بي��ل كلينت��ون رييس جمهوري پيش��ين نيز 
اظهاراتي مشابه را در انتقاد از سياست  مزبور بيان 
كرد و گفت ترامپ از اقدامي ناشايس��ت به عنوان 
اهرم فشار عليه دموكرات ها و براي ترغيب آنها به 
پذيرش محدوديت هاي قوانين مهاجرتي استفاده 
كرد. او در توييتر نوشت: »اين كودكان نبايد ابزار 
مذاكره باشند. رس��اندن آنها به خانواده هاي شان 
نش��ان مي دهد كه امريكا به عش��ق همه والدين 
ب��ه فرزندان ب��اور دارد و از آن حمايت مي كند.« 
هي��الري كلينتون همين مت��ن را مجددا توييت 

كرد. 
فايننش��ال تايمز هم نوش��ت، ترامپ ه��ا بارها 
در اظه��ارات عمومي خود گفته ك��ه تنها قوانين 
امريكا را به اجرا گذاش��ته است، اما برخالف گفته 
رييس جمه��وري، هي��چ قانوني وجود ن��دارد كه 

مستلزم جدايي كودكان از پدر و مادرهاي شان در 
مرز باش��د. ترامپ خود پيش تر از سياست تحمل 
صفر كه اوايل س��ال جاري ميالدي توس��ط جف 
سشنز دادس��تان كل اعالم شد، به عنوان موردي 
براي چانه زني با دموكرات ها در مناظرات آش��فته 
درباره سياست مهاجرتي امريكا سخن گفته بود. او 
روز شنبه در توييتي نوشت، دموكرات ها مي توانند 
به اين جدايي اجباري خانواده ها در مرزها از طريق 
 همكاري با جمهوري خواهان بر سر قانوني جديد، 

پايان دهند.
كنگره قرار است اين هفته دو اليحه مهاجرتي 
رقيب را بررسي كند كه هر دو توسط نمايندگان 
جمهوري خواه تنظيم ش��ده اند؛ اما شواهد موجود 
نشان مي دهد احتمال حمايت دموكرات ها از اين 

دو اليحه بسيار اندك است. 

 انتقاد نمايندگان مصر 
از طرح رياضت اقتصادي 

 عوارض 241ميليون دالري هند 
بر ۳۰كاالي امريكايي 

 سئول به  دنبال پايان تخاصم
در شبه  جزيره كره تا پايان 2۰18

گروه جهان|
گروهي از نمايندگان مصر از عبدالفتاح السيس��ي رييس جمهوري اين كش��ور كه به 
توصيه صندوق بين المللي طرح رياضت اقتصادي را در اين كشور كليد زده، انتقاد كرده اند. 
به گزارش رويترز، وزارت نفت مصر يك ش��نبه اعالم كرد كه تحت برنامه اصالحات 
اقتصادي صندوق بين المللي پول كه نيازمند رياضت اقتصادي اس��ت، قيمت سوخت 
را ت��ا ۵۰درص��د افزايش مي دهد. منتقدان بر اين باورند ك��ه رياضت اقتصادي زندگي 
را براي اقش��ار متوسط مصري س��خت تر كرده است. با اين حال تارك الموال وزير نفت 
مي گويد: اين افزايش قيمت به مصر كمك مي كند تا در تخصيص سوبسيدهاي دولتي 
ب��راي ۲۰19-۲۰18۷ به مي��زان ۵۰ ميليارد پوند مصري )۲.8ميلي��ارد دالر( ذخيره 
كن��د. وزارت نفت اعالم كرده قيمت بنزين 9۵ اكتان از ليتري ۶.۶۰پوند به ۷.۷۵پوند 
افزايش يافته است؛ قيمت بنزين 9۲ اكتان از ليتري ۵پوند به ليتري ۶.۷۵پوند افزايش 
يافته اس��ت؛ قيمت بنزين 8۰ اوكتان هم از 3.۶۵پوند در هر ليتر به ۵.۵۰پوند رسيده 
است. اين وزارتخانه همچنين قيمت كپسول گاز را هم براي خانوارهاي مصري افزايش 
داده اس��ت. قيمت هر كپس��ول گاز از 3۰ پوند به ۵۰ پوند افزايش يافته است. قيمت 
كپسول هايي كه استفاده تجاري دارند از ۶۰پوند به 1۰۰پوند افزايش يافته اند. همچنين 
دولت مصطفي مدبولي نخست وزير جديد مصر اعالم كرده قيمت تعرفه تاكسي ها هم 
بين 1۰ تا ۲۰درصد افزايش خواهد يافت. مدبولي گفته قيمت نان تحت تاثير افزايش 
۵۰.۷درص��دي قيمت ديزل باال نخواهد رف��ت. او گفته وزارت ت��داركات، هزينه هاي 
اضافي نانوايي ها را متحمل مي ش��ود تا تضمين شود كه قيمت قوت اصلي مصر تغيير 
نخواهد كرد. مس��ووالن مصر اميدوارند، اين اصالحات دردناك در آينده باعث ش��وند 
سرمايه گذاران دوباره به اين كشور بازگردند و اقتصاد اين كشور را كه پس از بهار عربي 

در ۲۰11 در هم شكسته است، احيا كنند. 

گروه جهان|
دولت نارندرا مودي نخس��ت وزير هند با پر كردن فرم هاي س��ازمان تجارت جهاني 
اعالم كرده كه بر 3۰ كاالي وارداتي از امريكا تعرفه  ۵۰درصدي به ارزش ۲۴1ميليون 

دالر وضع كرده است. 
به گزارش سي ان ان، هند اعالم كرده كه در اقدامي تالفي جويانه مقابل وضع تعرفه 
بر واردات فوالد و آلومينيوم از سوي امريكا، امتيازات تجاري اين كشور را تعليق و براي 
3۰ كاالي وارداتي از امريكا تعرفه يي تا ۵۰درصد وضع مي كند. در فهرس��ت 3۰كاالي 
امريكايي كه دهلي نو تهيه كرده موتورسيكلت هاي با حجم موتور باالي 8۰۰ سي سي 
نيز ديده مي شود كه با تعرفه  ۵۰درصدي مواجه خواهند شد؛ واردات سيب نيز با تعرفه  
۲۵درص��دي و واردات بادام و گردو هم با تعرفه  ۲۰درصدي روبه رو مي ش��وند. دهلي نو 
هفته گذشته در نامه يي كه به سازمان تجارت جهاني ارسال كرد، اين سازمان را از اقدام 
خود آگاه كرده است. گفته شده، مجموع افزايش تعرفه  واردات براي تمام كاالهاي اين 
فهرس��ت باعث مي ش��ود، هزينه واردات براي امريكا ۲۴۰ميليون دالر افزايش يابد كه 
اين همان ميزاني است كه هند از اقدامات محافظه كارانه دونالد ترامپ آسيب مي بيند. 

دونالد ترامپ ماه مارس براي تمام واردات فوالد و آلومينيومي كه به اياالت  متحده 
وارد مي شود، تعرفه  ۲۵ و 1۰درصدي وضع كرد. در حالي كه برخي كشورها نسبت به 
اين قانون معاف شدند، براي هند اين گونه نشد. پيش از اين هند اعالم كرده بود كه در 
۲1 ژوئن اقدامات تالفي جويانه خود را اجرا خواهد كرد. دونالد ترامپ در نشست اخير 
هفت گروه صنعتي در كانادا از خش��م خود نسبت به روابط تجاري ناعادالنه خارجي با 
هند سخن گفت و تاكيد كرد كه درباره هند برخي تعرفه ها تا 1۰۰درصد است. ترامپ 
گفته بود: »1۰۰درصد! و ما هيچ تعرفه يي وضع نكرده ايم. ما نمي توانيم اين كار را ادامه 

دهيم. ما مثل قلكي هستيم كه همه از آن دزدي مي كنند.«

گروه جهان|
يك ديپلمات عاليرتبه كره  جنوبي اعالم كرد، دولت اين كشور در نظر دارد به  صورت 

رسمي تخاصم در شبه جزيره كره را تا پايان سال جاري ميالدي به پايان برساند. 
به گ��زارش خبرگ��زاري يونهاپ، كنگ كيونگ ه��ا، وزير امور خارج��ه كره جنوبي 
گفت:»رهبران كره شمالي و امريكا در اجالس تاريخي خود درباره اين مساله گفت وگو 
كرده اند و كره جنوبي نيز درباره ايجاد يك جدول زمان بندي خاص و چارچوب مناسب 
منعطف اس��ت. ما در اين باره در مش��ورت نزديك با امريكا هس��تيم. من مي دانم كه 
مذاكرات مش��ابهي در اجالس تاريخي امريكا و كره ش��مالي انجام گرفته است.« وزير 
خارجه كره  جنوبي افزود:»پايان رسمي اين جنگ به معناي ورود به روند تاسيس يك 
رژيم صلح  در ش��به جزيره كره اس��ت. من فكر مي كنم چين مي تواند يك نقش بسيار 
مهم در اين روند كلي بازي كند و در همين راستا كره  جنوبي مذاكراتي با چين خواهد 

داشت.«
كنگ كيونگ ها در ادامه اظهاراتش ابراز اميدواري كرد در حاشيه نشست منطقه يي 
آس��ه آن كه قرار اس��ت در اوايل ماه آگوست در س��نگاپور برگزار شود، بتواند مذاكرات 
جداگانه يي را با همتاي خود از كره شمالي  داشته باشد. او درباره ايجاد يك خط تماس 
تلفني مس��تقيم ميان ترامپ و كيم ج��ون اون گفت:»هنوز چني��ن اتفاقي رخ نداده 
اس��ت.« مايك پومپئو، وزير خارجه اياالت متحده ني��ز گفته هنوز اقدام عملي در اين 
باره صورت نگرفته، با اين حال چند روز پيش ترامپ اعالم كرد كه شماره تلفنش را به 
كيم داده اس��ت. وزير امور خارجه كره  جنوبي گفت اين مساله در مذاكرات كارشناسان 
مورد گفت وگو قرار مي گيرد. او درباره لغو تحريم هاي اعمال شده عليه كره شمالي هم 
گفت:»موضع ما اين است كه تحريم ها بايد تا زماني كه گام هاي حقيقي و معناداري از 

سوي پيونگ يانگ براي خلع سالح هسته يي برداشته شود، ادامه يابد«.
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جامجهاين8
صدر گروه B فروشي نيست

در آس��تانه دي��دار تيم ملي ايران و اس��پانيا در 
دور دوم مرحله گروهي جام جهاني 2018، سايت 
كنفدراسيون فوتبال آسيا )AFC( درباره اين بازي 
نوش��ته اس��ت: كارلوس كي روش كسي نيست كه 
با خاطرات گذش��ته اش زندگي كند. سرمربي تيم 
ملي اي��ران برنامه ريزي هايش را براي نگهداش��تن 
ايران در صدر جدول گروه B جام جهاني روس��يه 
انجام داده اس��ت. ايران بع��د از بازي هاي دور اول 
مرحله گروهي، صدرنشين گروه است و اين جايگاه 
را به لطف پيروزي نفس گير دقيقه آخري اش مقابل 
مراكش و تساوي اسپانيا و پرتغال در ديگر بازي اين 
گروه دارد. بازي بعدي ايران، مصاف با قهرمان جام 
جهاني 2010 است كه قطعا از نبردن بازي قبلي اش 
مقابل پرتغال، در ديداري كه كريستيانو رونالدو در 
آن هت تريك كرد و براي تيمش يك امتياز گرفت، 
ناراضي است. كي روش اما نگران چيزي كه اسپانيا 
در اي��ن بازي مي خواهد ارائه كند، نيس��ت چون او 
روي تيم خودش تمركز دارد و هدفش اين اس��ت 
كه تيمش نه تنه��ا در صدر جدول بماند بلكه يك 
گام بلند براي نخستين صعودش به مرحله حذفي 
بعد از 5 حضور در جام جهاني بردارد. كي روش كه 
براي دومين ب��ار متوالي با ايران به جام جهاني راه 
پيدا كرده است، گفت: »صدر جدول گروه فروشي 
نيس��ت و آن را اج��اره هم نمي دهند. اس��پانيا تيم 
باكيفيتي است، اما ما هم نمي خواهيم صدر جدول 

را از دست بدهيم.«

 فغاني بهترين داور
جام جهاني

نظرس��نجي،  ي��ك  در   Ratetheref س��ايت 
وضعيت داوران جام جهاني را تا اين مرحله از جام 
جهاني ارزياب��ي كرده كه در اي��ن ارزيابي عليرضا 
 فغان��ي در صدر قرار دارد.  در نظرس��نجي س��ايت
Ratetheref، عليرض��ا فغاني از س��وي مخاطبان 
1926 راي مثبت دريافت كرده اس��ت و با 4 ستاره 
در ص��در اين نظرس��نجي قرار دارد. بدين ش��كل 
مخاطبان اين س��ايت عملكرد فغاني را نس��بت به 
ديگ��ر داوراني كه تاكنون بازي ها را س��وت زده اند، 
بسيار خوب ارزيابي كردند. در رتبه دوم اين جدول، 
بيورن كوئيپرس هلندي و در رتبه سوم نستور پيتانا 

آرژانتيني قرار دارند. 

ايران در ۱۹ بازي 5 گل 
دريافت كرده است

سرمربي تيم ملي فوتبال اسپانيا اعالم كرد: ايران 
در 19 بازي اخيرش تنها 5 گل دريافت كرده است. 
به  گ��زارش آس، فرناندو هيرو پي��ش از ديدار تيم  
 ملي فوتبال  اسپانيا و ايران در يك نشست خبري با 
اش��اره به ديدار برابر پرتغال گفت : تنها نكته يي كه 
از بازي برابر پرتغال راضي نيس��تم دريافت سه گل 
بود. هنوز خيلي زود اس��ت بگوييم تيم هاي بهتري 
از  اس��پانيا نيز در اين جام حضور دارند. اتفاقي كه 
براي تيم   ملي فوتبال آلمان رخ داد، ممكن اس��ت 
براي هر تيمي بيفتد. در اينجا ۳2 تيم س��طح باال 
حضور دارند. هميشه بازي نخست سخت و پيچيده 
اس��ت و اس��ترس بر بازي حكمفرماست. ما مقابل 
قهرمان اروپا يك امتياز به دست آورديم و در حال  
حاضر تيم   ملي فوتبال اي��ران را پيش رو داريم كه 
در 19 بازي آخر خود تنها 5 گل دريافت و ۳۷ بار 
دروازه  حريفانشان را باز كرده است. اين تيم1۷ گل 
از طريق ضربات آزاد زده است. سرمربي  اسپانيايي 
در پايان در م��ورد لوپتگي گفت : نمي خواهم از هر 
بازيكن نظرش را راجع  به اخراج لوپتگي جويا شوم. 
اگر مخالف يا موافق باشند در تصميم نهايي فرقي 
نخواهد كرد چون پيش از اين همه چيز مش��خص 
شده است. رييس فدراسيون فوتبال تصميم گرفت 

او را بر كنار كند و بايد به آن احترام گذاشت. 

 نيم نگاه سرمربي »سوانسي«
 به قدوس

سرمربي جديد تيم سوانسي انگليس همچنان به 
دنبال مهاجم ايراني تيم سابقش در ليگ برتر سوئد 
اس��ت. به گزارش ولز آنالين، س��امان قدوس يكي 
از بازيكن��ان كليدي گراهام پوتر )س��رمربي جديد 
سوانسي( در زمان حضورش در تيم اوسترشوندس 
س��وئد بود. قدوس را به عنوان بازيكن آزاد در سال 
2014 به خدمت گرفت و به بهترين گلزن 2 فصل 
اخير تيم اوسترشوندس تبديل شد. درخشش اخير 
قدوس باعث ش��د تا باشگاه هاي آلماني، فرانسوي، 
اس��پانيايي، بلژيكي و انگليس��ي به دنبال جذب او 
باش��ند. در ادامه خبر اين رس��انه ولزي آمده است: 
دانيل كيندبرخ، رييس باشگاه اوسترشوندس پيش 
از اين در واكنش به پيش��نهادهاي خارجي سامان 
ق��دوس گفته بود: فكر مي كنم س��امان قدوس در 
تابستان انتقال خواهد يافت، زيرا بهتر از فروش در 

ماه ژانويه است. 

 داوري كه
كارگزار شركت بيمه اي است

»جوني��ت چاك��ر« داور تركيه يي ب��ازي ايران 
مراكش عالوه بر ش��غل داوري به عن��وان كارگزار 
ش��ركت بيمه يي مش��غول به كار است. به گزارش 
تُركي��ش فوتبال، در حالي فيف��ا »جونيت چاكر« 
تركيه يي را به عنوان داور مس��ابقه ايران-مراكش 
در ج��ام جهاني 2018 روس��يه انتخ��اب كرد كه 
اين داور 41 س��اله تركيه يي عالوه بر امر قضاوت 
به عنوان كارگزار يك ش��ركت بيمه يي مشغول به 
كار اس��ت. بر همين اساس نخستين مسابقه ايران 
و مراكش روز جمعه در ورزش��گاه 6۷ هزار نفري 
سن پترزبورگ با سوت آقاي »جونيت چاكر« آغاز 
ش��د كه در نهاي��ت با پيروزي تيم مل��ي ايران به 

پايان رسيد. 

جام جهاني 2018

جام جهاني با نزديك به 3 ميليارد تماشاگر، محلي مهم براي بازاريابي برندهاي مطرح دنياست

»اژدهاي زرد« غايب در ميدان، حاضر در تبليغات
تعادل| نادي صبوري |  

جام جهاني فوتبال به عنوان بزرگ ترين رويداد 
ورزشي سال نه فقط توجه عالقه مندان به اين ورزش 
بلكه توج��ه صاحبان برندها را ني��ز به خود جلب 
مي كند. اساس��ا تبليغات در جريان تورنومنت هاي 
فوتبال يكي از پايه هاي اساسي ماركتينگ ورزشي 
را تشكيل مي دهد. آخرين اطالعات منتشر شده از 
روس��يه حاكي از اين است كه نزديك به ۳ميليون 
بليت براي تماشاي مس��ابقات جام جهاني در اين 
كشور فروخته مي ش��ود. فيفا نيز پيش بيني كرده 
اس��ت كه ۳ميليارد نفر در سراسر جهان از طريق 
تلويزيون  تماش��اگر اين بازي ها باشند. جام جهاني 
آمار خيره كننده ۳.2ميليارد نفر تماشاگر را در سال 
2014 به ثبت رس��اند كه شامل فقط يك ميليارد 
نفر تماش��اگر بازي آلمان و آرژانتين مي ش��د. اگر 
ش��ما صاحب يك برند مطرح باشيد قطعا از كنار 
تبليغ برند خود در ميان چنين حجمي از تماشاگر 

نخواهيد گذشت. 
طبق گزارش س��ي ان بي س��ي، ج��ام جهاني 
همواره س��هم زيادي را از رشد حوزه تبليغات به 
خود اختصاص مي دهد. امسال نيز پيش بيني شده 
كه 10درصد رشد در حوزه تبليغات از جام جهاني 
ناشي شود. كمپاني زنيت كه در حوزه تبليغات و 
رسانه فعال است، مي نويسد:»عالوه بر اينكه شمار 
تماش��اگران تلويزيون در هر كشور در دوره جام 
جهاني به باالترين حد خود مي رسد، جام جهاني 
طيف متنوعي از مخاطبان را كه شما نمي توانيد 
پاي تلويزيون گير بياوريد به خود جذب مي كند. 
اين گروه جوانان خوره موبايلي هستند كه تمايل 
دارن��د بيش��تر وقت خ��ود را بي��رون از خانه و با 
تكنولوژي هاي روز صرف كنند.« اما آن چيزي كه 
تبليغات در اين دور از مس��ابقات را از سري هاي 
پيشين متمايز مي كند، تبليغات به زبان هايي غير 
از انگليس��ي و برندهاي كمتر ديده ش��ده توسط 

مخاطب فوتبال است. 
سي ان ان ماني مي نويسد كه برندهاي مشهوري 
چون »م��ك دونالد«، »ويزا كارت«، »كوكاكوال«، 
»بادويزر« تنها اسپانس��رهاي فيف��ا در اين جام 
جهاني نيس��تند. لوگوهاي كمتر ش��ناخته شده 
چيني مانند واندا و ويوو نيز در اين ميان به چشم 
مي خورند. پيش تر س��ي ان بي سي نوشته بود كه 
كمپاني ه��اي چيني نزديك به 8۳5 ميليون دالر 
اضافه در اين جام جهاني صرف تبليغات مي كنند. 
س��هم امريكا از رشد تبليغات 400ميليون دالر و 
سهم روسيه به عنوان ميزبان تنها 64 ميليون دالر 
است. طبق برآورد كمپاني زنيت، برندهاي چيني 
يك سوم رشد تبليغات 2.4ميليارد دالري در جام 

جهاني را به خود اختصاص داده اند. 
ب��راي مقايس��ه درخصوص چش��مگير بودن 
هزينه صرف ش��ده توسط كمپاني هاي چيني در 
جام جهاني روس��يه خوب اس��ت، بدانيد كه كل 
هزينه صرف ش��ده توس��ط چين در سال 201۷ 
در حوزه تبليغات 80.4 ميليارد دالر بوده اس��ت، 
اين رقم در امريكا 19۷.5ميليارد دالر و در روسيه 

64 ميليون دالر اس��ت.  اما پررنگ ش��دن نقش 
برندهاي چيني در تبليغ��ات جام جهاني 2018 
درحالي اس��ت كه ش��ركت هاي چون جانسون و 
جانسون امريكا و شركت بريتانيايي كاسترول)كه 
همواره در اسپانس��رينگ فيفا حضور داشتند( به 
دنبال رس��وايي مال��ي س��ال 2015 قراردادهاي 

اسپانسرشيپ خود با فيفا را تمديد نكردند. 
موضوع عدم حضور تيم ملي چين در رقابت ها 
در تقاب��ل با حضور پررنگ برندهاي اين كش��ور، 
نكات جالبي را براي تحليل به دست مي دهد. سي 
ان بي سي در گزارشي عنوان كرده كه شي جين 

پين��گ، رييس جمهور چين ي��ك طرفدار پر و پا 
قرص فوتبال است. او قبال گفته بود كه آرزو دارد، 
چين برنده جام جهاني ش��ود. پينگ همچنين از 
عالقه چين براي ميزباني اين رقابت ها در س��ال 
20۳0 صحبت كرده است. چين همين حاال نيز 
با س��رمايه 400ميليون دالري كه چندي پيش 
صرف خريد 1۳درصد سهام تيم منچستر يونايتد 
كرده اس��ت، يك سرمايه گذار فوتبالي به حساب 
مي آيد. فايننشال تايمز مي نويسد كه كنسرسيوم 
خصوصي خريدار س��هام منچستر يونايتد، مالك 
باشگاه هاي ملبورن و نيويورك نيز هست. اما براي 

بس��ياري اين پرسش مطرح است كه آيا كمپين 
تبليغاتي برندهاي چيني در جام جهاني روس��يه 

نتيجه داده و مخاطب خود را پيدا مي كند؟ 
س��المون چادويك، استاد بازاريابي ورزشي در 
دانشگاه س��الفورد مي گويد:»اگرچه ممكن است 
اين تبليغات با هدف جذب مخاطبان چيني انجام 
شده باشد اما احتماال خارج از چارچوب تبليغاتي 
است كه تماشاگران اروپايي عادت به ديدن آنها در 

جريان تورنومنت ها دارند«.
پس از رس��وايي مالي سال 2015 كه مقامات 
فيفا را گرفتار كرد، ش��ماري از اسپانس��رهاي جا 

افتاده فيفا به صورت دسته جمعي از اين فعاليت 
خارج ش��دند. برندها از سوي ديگر نگران نزديك 
ش��دن بيش از حد به روس��يه كه هنوز متهم به 
دخالت در انتخابات رياست جمهوري امريكا بوده 

و تحت تحريم است نيز هستند. 
آمار منتش��ر شده از س��وي يك شركت ناظر 
بازار نش��ان مي دهد كه اسپانسرينگ فيفا پس از 
رس��وايي مالي و در طول 4س��ال اخير منتهي به 
جام جهاني روس��يه، افت��ي 11درصدي را تجربه 
كرده اس��ت. پاتريك مك نالي كه در سال 19۷0 
مشاور مدل حمايت مالي از فيفا بوده است، اعتقاد 
دارد كه فيفا ديگر نام هاي بزرگ را جذب نمي كند. 
البته كارشناس��ان اعتقاد دارن��د كه اين افت 
بيش��تر از ه��ر چيز مرب��وط به م��كان برگزاري 
مسابقات است. روسيه مشكلي بسيار بسيار بزرگ 
براي بسياري از اسپانسرها و شركاي تجاري است 
ب��ه اين خاطر ك��ه فهم كامل ش��رايط براي آنها 
دش��وار اس��ت. برندهاي بزرگ به همين واسطه 
بسيار محتاطانه عمل كرده اند. استيو مارتين كه 
از س��ال 2006 در كمپين تبليغاتي كوكاكوال در 
جام جهاني فعاليت كرده است، مي گويد: »برندها 
از تبليغاتي كه اشاره يي به فرهنگ روسيه داشته 
باشد، پرهيز كرده اند« كمپاني هاي غربي ممكن 
اس��ت در جام جهاني س��ال 2020 نيز به خاطر 
ريسك همكاري با قطر رفتاري مشابه نشان دهند.
 رش��د تعجب برانگيز برندهاي چيني در حوزه 
تبليغات جام جهاني در فضاي رسانه يي اين كشور 
كه فضايي چندان آزاد نيست نيز سر و صدا به پا 
كرده اس��ت. روزنامه ساوث چاينا مورنينگ پست 
مي نويس��د كه كمپاني هاي چيني به فيفا كمك 
كردند بعد از رس��وايي مالي س��ال 2015 دوباره 
روي پا بايس��تد. طبق افشاگري هاي سال 2015 
برخي از مقامات فيفا به فس��اد مالي، رشوه گيري 
و پول ش��ويي متهم ش��دند. اين اتهامات ش��امل 
درياف��ت پول براي اعط��اي ميزباني جام جهاني، 
اعطاي امتياز پخش مس��ابقات ب��ه معاون فيفا با 
رقمي بس��يار كمتر از ارزش واقع��ي و مواردي از 

اين دست مي شد. 
ساوث چاينا مورنينگ پست ادامه مي دهد هر 
چند بازيكنان چين��ي در اين جام جهاني حضور 
نخواهند داش��ت اما چيني ه��ا در قالب تبليغات 
حض��وري پررنگ را در جام جهاني س��ال 2018 

ايفا مي كنند. 
در روز افتتاحيه مسابقات، نام گروه چيني واندا 
نيز در كنار ديگر شركاي اصلي فيفا يعني »قطر 
اير وي��ز«، »آديداس«، »گزپ��روم«، »كوكاكوال«، 

»ويزاكارت« و »هيوندايي« ديده مي شد. 
ش��ركت خوش��ه يي مونگين��وي چي��ن حق 
انحصاري فروش نوعي نوشيدني و بستني را داخل 
استاديوم به دست آورده و ليونل مسي، ستاره تيم 
ملي آرژانتي��ن را نيز براي كمپين تبليغاتي خود 
اس��تخدام كرده اس��ت. مونگين��و پيش تر اعالم 
كرده بود كه ۳00ميليون دالر امريكا در كمپين 

تبليغاتي خود در روسيه هزينه خواهد كرد. 

رييس جمهور چين در حال روپايي زدن در ورزشگاه كروك پارك دوبلين- 20۱2

 مرد مكزيكي حرف گوش كن
كاربران توييتر و اينستاگرام عكس هاي مردي 
حرف گوش كن! را دست به دست مي كنند كه به 
جاي آنكه خودش به جام جهاني برود، ماكتش را 
به روسيه فرستاده است. چرا كه زنش به او اجازه 
رفتن به اين س��فر را نداده است. دوستان اين مرد 
مكزيكي در بازي روز يك شنبه تيم ملي اين كشور 
با آلمان، ماكتي را از او به همراه داشتند و با پخش 
عكس هاي آن در ش��بكه هاي اجتماع��ي، او را به 
شهرت رس��اندند. هر چند اين شهرت با تمسخر 

به دست آمد. 
 تو كه نمي خواستي راي بدي چرا رفتي!

از حضور كفاش��يان و س��اكت در كنگره فيفا 
براي انتخاب ميزبان جام جهاني 2026 چند روز 

مي گذرد اما كاربران توييتر همچنان اين موضوع را 
دستمايه نوشته هاي طنز و جدي خود قرار داده اند. 
يكي از كاربران توييتر نوشته كه اين دو نفر هم يه 
كاره رفتند كنگره فيفا تا براي انتخاب ميزبان جام 
جهاني 2026 به عنوان تنها كشور دنيا راي ممتنع 
بدهند. نمي شد وقتي نظر ايران از قبل معلوم بود 
مثل كوبا اينها هم نمي رفتند؟ مراكش از يك سو و 
۳ كشور كانادا، امريكا و مكزيك نامزد ميزباني جام 
جهاني 2026 بودند كه س��رانجام مراكش در اين 
رقابت شكست خورد و ۳ كشور امريكايي بيشترين 
راي را كسب كردند. ايران در اين بين نه به ميزباني 

مراكش راي داد نه آن ۳ كشور امريكايي. 
 فريب تيم ها با شباهت چهره بازيكنان!

چش��م بادامي ه��ا ب��ا اس��تفاده از ش��باهت 

چهره هايش��ان ديگ��ر تيم ها را فري��ب مي دهند. 
س��رمربي تيم فوتب��ال كره جنوب��ي مي گويد در 
بازي هاي دوستانه قبل از جام جهاني از بازيكنانش 
خواس��ته پيراهن هايي با ش��ماره هاي متفاوت از 
شماره اصلي ش��ان را بپوش��ند تا حريفاني كه به 
گفت��ه او نمي توانند چهره بازيكنان كره جنوبي را 
از هم تش��خيص دهند، گيج شوند. به گفته شين 
تائ��ه يون��گ در بازي هاي اخير مقاب��ل بوليوي و 
سنگال، تنها سون هئونگ مين، مهاجم تاتنهام و 
كي سونگ يئونگ، كاپيتان تيم، شماره هاي اصلي 
خود را پوشيده اند. او گفته »آنها ممكن است چند 
تا از بازيكنان ما را بشناسند اما براي غربي ها خيلي 
سخت است كه بين آسيايي ها تفاوت قائل شوند و 

ما هم به همين دليل اين كار را كرديم.«

جرقه شگفتي هاي جام زده شد

قهرمان ها هم مي ميرند

مهدي بيك|
»الهه فوتبال ش��ادي هايش را ميان زائران معابد 
فوتبال يكسان تقسيم مي كند و هيچ تيمي هميشه 
شاد يا هميش��ه غمگين نخواهد بود. « اين عبارات 
واقعيتي است كه همه كساني كه به نوعي با فوتبال 

چه در مقام طرفدار و چه در مقام بازيكن، مربي و... 
در ارتباط هستند به نوعي آن را درك كرده اند؛ هيچ 
تيمي هر اندازه هم كه قوي باشد قادر نيست هميشه 
شاهد پيروزي را در آغوش بكشد و تيم هاي ضعيف تر 

نيز سرانجام روزي به پيروزي لبخند خواهد زد. 

 جرقه شگفتي هاي جام جهاني 2018، اما اين بار 
از روز چهارم بازي ها زده ش��د؛ روزي كه در جريان 
آن آلم��ان و برزي��ل به عنوان نخس��تين و دومين 
تيم هاي پرافتخار هم��ه ادوار جام جهاني روبه روي 
حريفان ش��ان قرار گرفتند و با كمترين دس��تاورد 
بازي ه��اي روز چهارم را ترك كردند؛ آلمان در بازي 
با مكزيك نتيجه را يك بر صفر واگذار كرد و برزيل 
هم در مقابله با سوييس دستاورد نازل يك امتياز را 
كسب كرد تا يك بار ديگر اين حقيقت در ميان اهالي 
فوتبال و كارشناسان نمايان شود كه نتايج در فوتبال 
قابل پيش بيني نيست. اين نتايج براي ايراني كه قصد 
دارد مس��ير فتوحات خ��ود را از دل تاريخ پرافتخار 
تيم هايي چون پرتغال و اس��پانيا باز كند الهام بخش 

است و مي تواند درس هاي فراواني داشته باشد. 

 قهرمان ها هم مي ميرند
ژرمن هاي مغرور مقابل مكزيك با نتيجه يك بر 
صفر شكس��ت خوردند. شكستي كه به اعتقاد اليور 
كان گلر سابق آلمان ها حتي مي توانست با گل هاي 

بيشتري به سود مكزيك پايان پذيرد. 
آلمان مدافع عنوان قهرماني در جام جهاني 2018 
همان سرنوشتي را پيدا كرد كه پيش از اين بسياري 
از قهرمانان ادوار گذش��ته ج��ام جهاني به آن دچار 
شده بودند. اس��پانيا قهرمان رويايي جام 2010 در 
نخستين بازي جام جهاني 2014 با شكست حقارت 
بار 5 بر يك برابر هلند زلزله يي چند ريشتري در جام 
جهاني برزيل ايجاد كرد؛ اتفاقي كه چهار سال قبل 

از آن براي ايتاليايي كه در سال2006 قهرمان شده 
ب��ود رخ داد و در براب��ر تيم هاي نه چندان مطرحي 
چون پاراگوئه و نيوزيلند به تساوي رسيد و در برابر 
اسلواكي باخت و از دور بازي هاي جام جهاني 2010 
حذف شد. فرانس��ه قهرمان جام جهاني 1998 نيز 
در نخس��تين بازي جام جهان��ي 2002 مقابل تيم 
نه چندان سرشناس سنگال طعم شكست را چشيد و 
چند دهه قبل از آن نيز آرژانتين مارادوناي افسانه يي 
كه قهرمان جام جهاني 1986 ش��ده ب��ود در برابر 
كامرون در جام جهاني 1990 تن به شكس��ت داد. 
همه اين اع��داد و ارقام كه به نوعي تاريخ فوتبال را 
مي س��ازد به تيم هايي مانند ايران كه كمتر شانس 
درخش��ش در جام جهاني را دارن��د، اين واقعيت را 
يادآور مي كند كه براي افتخارآفريني در جام جهاني 
بيشتر از سابقه درخشان به همبستگي و جنگندگي 
و اعتماد به نفس نياز اس��ت و چه بسا كه ايران هم 
بااستفاده از اين ابزارها بتواند مقابل تيم هاي مدعي 

چون اسپانيا و پرتغال حقانيت خود را ثابت كند. 

 فوبياي شكست در سلسائو
روزي ك��ه آلمان در جام جهان��ي 2014 موفق 
ش��د؛ طومار برزيل ميزبان را به س��رعت برق و باد 
ب��ه هم بپيچد برخي از طرف��داران متعصب فوتبال 
اعالم كردند كه اين پايان تاريخ فوتبال است و فصل 
تازه يي از تاريخ فوتبال آغاز شده است. فصل تازه يي 
كه در آن برزيل به عنوان س��لطان بالمنازع صحنه 
فوتب��ال به انته��اي تاريخ خود رس��يده و بايد از نو 

همه چيز را شروع كند و خودش را دوباره اثبات كند. 
بسياري از تحليلگران سقوط دولت رسف در برزيل 
را يكي از ش��راره هاي آتش شكس��ت برزيل مقابل 
آلمان ارزيابي كردند كه در ادامه س��اختار سياسي 
و اجتماعي اين كش��ور را دگرگون ساخت. يك روز 
بعد از پايان جام جهاني 2014 اعالم شد كه فوتبال 
برزي��ل به دنب��ال زدودن غبار شكس��ت تلخ مقابل 
آلمان اس��ت؛ برنامه هاي تازه يي براي فوتبال برزيل 
طراحي ش��د و ش��كل تازه يي از مناسبات ارتباطي 
پيش بيني شد تا برزيل دوباره به رفيع ترين جايگاه 
خود در فوتبال برس��د. در مس��ير اين زايش دوباره 
تالش هاي بسياري صورت گرفت تا سرانجام برزيل 
به عنوان نخستين تيم راه يافته به جام جهاني راهي 
روسيه شد؛ اما نخستين نمايش برزيل در روسيه؛ نه 
تنها طرفداران دو آتشه اين تيم را راضي نكرد بلكه 
حتي كارشناسان خوشبين را هم به انتقاد واداشت؛ 
حتي اگر فرض كنيم كه گل س��ويس به برزيل در 
حالت خطا به ثمر رسيد باز هم از اين واقعيت عريان 
نمي توان چشم پوشي كرد كه مردان سلسائو در حد 
و اندازه ه��اي خود در زمين ظاهر نش��دند. هرچند 
برخي از تحليلگران برزيلي در رس��انه ها ادعا كردند 
كه برزيل با دورانديشي سعي مي كند كه انرژي خود 
را براي بازي هاي مهم تر ذخيره كند اما واقعيت آن 
اس��ت كه هنوز تبعات شكس��ت تحقير آميز مقابل 
آلم��ان در روح و روان بازيكنان برزيلي وجود دارد؛ 
ترسي كه بازيكنان برزيلي براي قهرماني بايد قطعا 

با آن مقابله كنند. 

فوتبال در فضاي مجازي

روي خط بازي ها

اساس��ا حمايت مالي از فيفا در ۳ ش��كل صورت مي گيرد. ش��كل نخس��ت 
ش��ركت هايي هستند كه فيفا در وب س��ايت خود از آنها با عنوان »شريك« ياد 
مي كند. تركيب اين ۷ش��ركت تا پيش از افشاي فساد مالي برخي مقامات فيفا 
در سال 2015 ثبات داشت. اما در ادامه تغييراتي را از سر گذارند. درحال حاضر 
۷ برن��د كوكاكوال، آديداس، گزپروم، واندا، قط��ر اير ويز، هيوندايي و ويزا كارت 
شركاي تجاري فيفا هستند. دسته دوم در وب سايت فيفا با عنوان »اسپانسرهاي 
جام جهاني فيفا« معرفي ش��ده اند. اين دس��ته شامل شركت لوازم الكترونيكي 
هايسنس، نوشيدني بادويزر، مك دونالد، شركت تكنولوژي ويوو و شركت مونگينو 
است. دسته سوم، حاميان ملي نام دارند كه حق و حقوقي چون پخش مسابقات 
را در اختيار مي گيرند. پيش تر از اين شركت ها با نام »حاميان ملي« ياد مي شد 
اما اين  بار فيفا ش��ركت ها را به ۳ دس��ته حاميان افريقايي، حاميان آس��يايي و 

حاميان اروپايي تقس��يم كرده و از آنها با عنوان »حاميان منطقه يي« ياد كرده 
است. شركت سرمايه گذاري مصر تنها حامي افريقايي اين دور از مسابقات است. 
از آس��يا ۳ شركت »ديكينگ«، »لوس��ي« و »ياده آ« به عنوان حامي منطقه يي 
معرفي شده اند. ديكينگ شركتي چيني فعال در زمينه بازاريابي ورزشي است. 
شركت هاي لوسي و ياده آ نيز هر دو چيني و به ترتيب در حوزه تكنولوژي و توليد 
موتورسيكلت هاي برقي فعال هس��تند. حاميان اروپايي اين دور از رقابت ها نيز 
شامل »آلفا بانك«، »شركت استخراج معدن الماس الروسا«، »شركت مخابراتي 
روس تلكام« و » ش��ركت راه آهن روس��يه« هس��تند كه همانطور كه از نامشان 
پيداس��ت همگي مربوط به كشور ميزبان مي ش��وند. همانطور كه در سطور باال 
عنوان شد اين دسته از حاميان حقوقي چون پخش تلويزيوني مسابقات، فروش 

بليت و حقوق تجاري را در منطقه خود به دست مي آورند.
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وحيد محمودي، كارشناس حوزه فقر در گفت وگو با »تعادل« تشريح كرد 

فقر ايراني زاييده فساد است
آيسان تنها|

دولت يازدهم كه بر سر كار آمد انتقادات تندي 
را عليه سياس��ت هاي حمايتي دولت احمدي نژاد 
مطرح كرد. اينكه مجموع تيم اقتصادي آن دولت 
ب��ا در پيش گرفتن سياس��ت هاي توزي��ع منابع 
نقدي عمال »گداپروري« را ترويج داده و با وجود 
هزينه هاي س��نگيني كه در زمين��ه حمايت هاي 
درآم��دي انج��ام داده ول��ي فقر گس��ترده تر و به 
اين ترتيب منابع مالي دولت نيز تلف ش��د. همان 
منابع��ي كه مث��ال اگر صرف هزينه ه��اي عمراني 
مي شد هم ش��غل ايجاد مي كرد، هم به بخشي از 
پرو ژه ه��اي نيمه تمام دولت س��امان مي داد و هم 
كم��ك مي كرد دولت بخش��ي از بدهي هاي خود 
به پيمان كاران را پرداخت كند. اكنون ولي دولت 
يازدهم رفته يكس��ال از عم��ر دولت دوازدهم هم 
گذشته ولي دولت همچنان يارانه نقدي مي دهد و 
همچنان منابع مالي كشور تلف مي شود و آن گونه 
كه كارشناس��ان حوزه فقر مي گويند همچنان از 
تعداد فقرا كاس��ته نش��ده. البته آم��ار و اطالعات 
رس��مي درباره وضعيت فقر در ايران وجود ندارد 
كه بتوان تغييرات آن را طي زمان را بررسي كرد. 
با اين حال طبق آنچه وحيد محمودي كارشناس 
حوزه فقر و عضو هيات علمي دانش��گاه تهران به 
»تعادل« گفته با محاس��باتي كه وي به ش��خصه 
درباره فقر انجام داده به اين نتيجه رس��يده است 
كه ب��ا افزايش فقر در اي��ران در دولت هاي نهم و 
دهم اين وضعيت تا ام��روز كم و بيش ثابت بوده 

است. 
به گفته محمودي دليل بهبود نيافتن وضعيت 
فقراي ايران طي ش��ش س��ال گذش��ته ريشه در 
ادامه سياس��ت هاي محم��ود احمدي ن��ژاد دارد. 
چراكه دولت هيچ وقت از فضاي سنگين پوپوليسم 
احمدي نژاد خارج نش��د و همچنان در زمين وي 
بازي كرده است. به اين ترتيب كه به جاي طراحي 
برنامه هاي تازه براي توانمدس��ازي فقرا و كاهش 
تحميل هزينه هاي حمايتي، همچنان يارانه نقدي 
داده اس��ت و هزينه هاي حمايتي خود را افزايش 
داده، وضعيتي كه البته نمي تواند ادامه دار باشد! در 
حالي كه هزينه هاي دولت هر روز تندتر مي دود و 

درآمد آن از همراهي پابه پا عاجز مانده. 
در ادامه مش��روح گفت وگوي »تعادل«، با اين 

اقتصاددان را مي خوانيد: 
***

دولت يازدهم كه بر سر كار آمد، نسبت به 
دولت دهم انتقادهاي جدي داش�ت مبني بر 
اينكه دولت دهم سياست هايي به كار گرفت 
كه نتايج آن سياست ها به فقر در ايران دامن 
زد. در عين حال براي جبران آن هم دست به 
سياس�ت هاي توزيع يارانه نقدي زد كه خود 
محل انتقاد بس�ياري است و همين سياست 
نيز ت�ورم زا بود. با اين حال پس از گذش�ت 
ش�ش س�ال از تغيير دولت به نظر نمي رسد 
كه دولت جز همان روش اس�تمرار پرداخت 
يارانه هاي نق�دي و افزايش هزينه هاي مالي 
حمايتي اقدام ديگري ب�راي بهبود وضعيت 
مع�اش فقرا كرده باش�د. چه نظ�ري درباره 

سياست هاي حوزه فقر دولت داريد؟
و  فقرزداي��ي  سياس��ت هاي  بخواهي��م  اگ��ر 
محروميت زداي��ي در دولت ه��اي مختلف ايران را 
بررس��ي كنيم. به اين نتيجه خواهيم رس��يد كه 
اين سياس��ت ها در تمامي دولت هاي مختلف بعد 
انقالب از سوي دولتمردان مورد توجه بوده است. 
به طور كلي در 40 س��ال گذشته مسووالن كشور 
به دنب��ال آن بوده اند كه به آرم��ان اصلي انقالب 
اس��المي دس��ت يابند. آرماني كه تحقق عدالت 

اجتماعي عنوان شده بود. 
با اين حال در نظر داش��ته باشيد كه »عدالت 
اجتماعي« مقوله يي اس��ت كه ابعاد مختلف دارد. 
اگ��ر آن را در ح��د حداقل��ي آنكه كاه��ش فقر و 
نابراب��ري اقتصادي اس��ت در نظر بگيريم، متوجه 
خواهيم شد باوجود تخصيص منابع مالي بسياري 
در اين موضوع ولي بهره وري در اين حوزه بسياري 

پايين بوده است. 
وقتي علت يابي مي كنيم متوجه مي شويم يكي 
از مهم ترين علت هاي چنين اتفاقي اين بوده است 
كه ديدمان فكري مسلط بر فقرزدايي يك ديدمان 
ايرانيزه شده دولت  رفاه درآمدي محور بوده است 
كه صرفا با تزريق منابع مالي و پول مي خواس��ت 
مش��كالت را رفع كند. در حالي كه مي بينيم پول 
كش��ور در اين بخش هم تزريق شد ولي خروجي 
قابل مالحظه يي نداش��ته اس��ت. اكنون 40 سال 
گذش��ته و 1300 ميليارد دالر از پول نفت كشور 
به اين بخش تزريق ش��ده، س��وال اينجاست كه 
نتيجه آن چه بوده؟ ساير سياست هاي رفاهي چه 

نتيجه يي در بر داشته اند؟
در تمام اين س��ال ها رويكرد مواجهه با فقر در 
اي��ران، درمان محور بوده اس��ت. آن هم با نگرش 
اعانه يي و صدقه يي. ش��يوه يي ك��ه در آن افراد به 
دولت وابسته مي شوند. وقتي دولت سياست هاي 
فقرزداي��ي خود را به اين ش��كل پيش ببرد و در 
آخ��ر خط اقدام ب��ه درمان كردن كن��د، مدام به 
تعداد اف��راد در صف دريافت افزوده خواهد ش��د 
درحال��ي كه دولت ه��م ظرفيت درم��ان و توان 
درم��ان محدودي دارد. ضم��ن اينكه درماني هم 
كه انج��ام مي گيرد حالت مس��كن خواهد يافت. 
به اين ترتي��ب خود اف��راد و خانوارها هم درمان 
پايدار نخواهند داش��ت و ل��ذا چرخه بازتوليد فقر 
تكرار مي ش��ود. همان گونه ك��ه مي بينيم اكنون 
خروجي سياست هاي فقرزدايي دولت ها در ايران 
نيز مرتبا بازتوليد فقر بوده اس��ت و تعداد افرادي 
كه فقير مي ش��وند م��دام افزاي��ش مي يابد. البته 

مي ت��وان نوعي ديگر هم با فقر مواجه ش��د و آن 
از طريق نگاه پيش��گيرانه است. به اين ترتيب كه 
دولت زمينه ه��اي الزم را در حوزه هاي اقتصادي، 
اجتماعي و سياس��ي ب��ه گونه يي ايج��اد كرده و 
فض��اي محيط اقتصادي را فراه��م كند كه مرتبا 
تعداد فقرا افزايش نيابد. اين شيوه يي است كه در 

ايران مورد استفاده قرار نگرفته است. 
به عنوان يك كارش�ناس اقتصادي حوزه 
فقر اگر قرار باش�د براي دولت در اين مقطع 

راهكاري ارائه دهيد آن راهكار چيست؟
بنده از سال 1380 تاكنون بارها هشدار داده ام 
كه اين نگ��رش درآمدمح��وري حمايتي اعانه يي 
مرتب بخش هاي حمايت��ي دولت را فربه مي كند 
و وقتي اين بخش فربه ش��د، دولت توان و بودجه 
الزم ب��راي تمهيد و تامين اين س��يل حمايتي را 
نخواهد داشت. هميش��ه تاكيد كرده ام كه دولت 
بايد يك نگرش توانمندس��از داش��ته باش��د و به 
اين ترتيب توانمندي انس��اني را افزايش دهد. به 
نظ��ر من اين توانمندي و قابليت انس��اني دو بال 
دارد. يك قابليت فردي اس��ت كه ش��امل درآمد، 
سالمت، مهارت، تحصيالت، تجربه و... مي شود و 
ديگري قابليت محيطي اس��ت ك��ه به موجب آن 
برابري فرصت هاي اقتصادي، اجتماعي، سياس��ي 
و محيطي فراهم مي ش��ود. ب��ه اين ترتيب اگر در 
جامعه ميزان فساد اقتصادي و  فرصت هاي نابرابر 
كم ش��ود؛ مثال ژن  هاي مرغوب )با مزاح( كاهش 
يابن��د و ب��راي اف��راد در عرصه ه��اي اجتماعي، 
اقتصادي و سياس��ي قدرت انتخاب به وجود بيايد 
قاعدتا امكان پرواز خواهد يافت. پرنده براي پرواز 
هم بال و هم فضاي پرواز مي خواهد. حاال س��وال 
اينجاس��ت كه ماموريت دولت چه مي تواند باشد؟ 
به نظرم ماموريت دولت هم تمركز بر قابليت هاي 
فردي و هم تمركز بر قابليت هاي محيطي است. 

درباره قابليت هاي محيطي بايد بگويم كه اين 
موضوع در قانون اساس��ي هم تصريح ش��ده است 
مثال اصل 43 قانون اساس��ي مي گويد كساني كه 
تواناي��ي كار، مه��ارت و تجربه دارن��د ولي درآمد 
ندارن��د در قالب بنگاه هاي كوچك و متوس��ط و 
تعاوني ها س��ازماندهي ش��وند. و به آنها پول داده 
شود. در اين مورد ذكر نشده است كه به هر كسي 
كه اراده كرد وام داده شود كه بتواند براي خودش 
بنگاه راه بيندازد؛ بلكه تاكيد شده بايد منابع مالي 
حمايتي مربوط به اين موضوع در اختيار كس��اني 

قرار گيرد كه شرايط آن را دارند. 
اكنون بس��ياري از افراد فقي��ر اين ويژگي ها را 
ندارد. بررس��ي ها درباره وضعيت خانوارهاي فقير 
نشان مي دهد سرپرس��ت خانوار حدود 30درصد 
آنها از اساس از س��واد پايه هم برخوردار نيستند 
يا مثال ۷0درصد بيكاران كشور فاقد هرگونه توان 
مهارت هس��تند. به نظرم اينجا نقطه يي است كه 
مسووليت دولت تعيين مي ش��ود و بايد از درآمد 
محوري به سمت توانمندس��ازي برود. به عبارتي 
به دنبال آن باش��د كه ظرفيت قابليت هاي فردي 
و قابليت ه��اي محيطي را با هم ب��اال ببرد. دولت 
بايد روي باال بردن كيفيت آموزش��ي و  همچنين 
توانمندس��ازي اف��راد كار كند. باي��د يك نهضت 
كارآفريني ايج��اد كند و گروه هاي هدف كه زنان 
و جوانان و... هس��تند مورد توجه قرار گيرند و در 
قالب بسته توانمندي به آنها هم دوره هاي مهارتي، 

آموزشي و... هم تسهيالت ارائه شود. 
ب�ه موض�وع قابليت ه�اي فردي اش�اره 
كرديد. اكنون بس�ياري در جامعه اين انتقاد 
را دارن�د كه افزايش مهارت هاي فردي لزوما 
منج�ر به خ�روج از فق�ر و در مرحله بعدي 
ارتقاي موقعيت اجتماع�ي و اقتصادي افراد 
نمي ش�ود چرا كه افرادي ك�ه از فرصت هاي 
بهتري بهره مندن�د پيش تر آن موقعيت ها را 

تصاحب كرده اند. چه نظري داريد؟
در ح��وزه قابليت هاي فردي باي��د زمينه هاي 
برابري فرصت فراهم ش��ود. نبايد انتظار داش��ته 
باش��يد كه در جامعه يي كه فساد سيستمي شده 
فقر و محروميت كاهش يابد. در اين شرايط هرقدر 
هم كه شما مبلغ هزينه هاي حمايتي را باال ببريد، 
اتفاقي نمي افتد چون فسادي كه در جامعه حادث 
شده اس��ت زاينده فقر است. فس��اد قابليت كش 
اس��ت و تبعيض و شكاف طبقاتي را افزايش داده 

و افراد را از حوزه اخالق انساني خارج مي كند. 
ببيني��د افرادي كه وارد اين سيس��تم فاس��د 

مي شوند يا دانه درش��ت هايي هستند كه منابع را 
به چنگ آورده و منجر به تعميق فساد و افزايش 
فاصله طبقاتي مي ش��وند يا »تخم مرغ دزدهايي« 
هس��تند كه در اين شرايط سوق داده مي شوند به 

سمت كسب درآمد از طرق فسادزا. 
در مس��اله فس��اد الزم مي دانم ب��ه بحث تورم 
اش��اره كنم. يكي از وظايف دولت ها كنترل تورم 
اس��ت. به قول فريدمن تورم خطاي دولت هاست. 
هرق��در تورم افزاي��ش يابد قدرت خري��د افراد و 
قدرت انتخ��اب آنها كاهش يافت��ه و مجبورند به 
دنبال جايگزين كار و فراغ��ت بروند يا با دريافت 
زيرميزي و... درآمد كسب كنند. اكنون مي بينيم 
ك��ه زيرمي��زي در ايران تبديل به انتظار ش��ده و 
دريافتي افراد به هيچ عنوان عددي نيست كه در 
قالب دس��تمزد دريافت مي كنند. اين وضعيت در 
فضاي محيطي آس��يب ايجاد مي كند و مي تواند 
نظام حركت اداري و   س��ازماني را از مسير رسمي 
خ��ود خارج كند. اين خود يك رويه ضد توس��عه 
اس��ت و مي تواند آث��ار منفي خ��ود را بگذارد. در 
چنين سيس��تمي دولت در ايجاد اش��تغال پايدار 
دچار مش��كل مي ش��ود. فرض كني��د در چنين 
ش��رايطي دولت مي خواهد از شيوه هاي حمايتي 
درآمدي هم اس��تفاده كند. طبيعي است كه روز 
به روز بر افرادي كه به حمايت درآمدي نياز دارند 

افزوده مي شود. 
اكنون كميته امداد و به بهزيس��تي را بررس��ي 
كنيد ببينيد برنامه ايجاد اش��تغال توس��ط اين دو 
مركز چگونه است؟ مي بينيم كه برنامه قدرتمند و 
فراگير وجود ندارد. البته در حوزه هايي مانند صنايع 
دستي و... فعاليت هايي صورت گرفته ولي در سطح 
خرد اس��ت و چندان موثر نيست. در حالي كه روز 
به روز به تعداد افرادي كه زير پوش��ش اين مراكز 

حمايتي قرار مي گيرند افزوده مي شود. 
به موضوع آموزش دانش و مهارت اش�اره 
كرديد اين موضوعي نيست كه بايد از طريق 
سيس�تم آموزش و   پ�رورش و آموزش عالي 
مس�تقيما پيگيري ش�ود؟ آموزش در ايران 
با چ�ه خللي رو به روس�ت كه اف�راد درآن 

توانمند نمي شوند؟
نظام آموزش و پرورش ما تقريبا تعطيل است. 
ب��ه نظر من اگر در بس��ياري از م��دارس ابتدايي 
را ببندي��م براي مملكت بهتر اس��ت. بودجه هاي 
س��االنه را بررس��ي كنيد و ببينيد ب��ه آموزش و 
پرورش چقدر توجه مي ش��ود؟ مهجورترين گروه 
هميش��ه گروه آموزش پرورش و معلمان هستند. 
چگونه از اين سيس��تم ممكن است افراد توانمند 
خارج ش��وند؟ در آموزش عالي هم وضعيت خوب 
نيست. با اين كيفيت آموزش عالي و اين سيستم 
مدرك گرا چگونه مي توان به نتيجه دلخواه رسيد؟ 
اكنون چن��د برابر نياز جامعه دكتر و تكنيس��ين 

توليد مي شود، چرا بايد چنين اتفاقي بيفتد؟ 
ضم��ن اينكه به��ره وري نظ��ام آموزش��ي ما 
نيز بس��يار پايين اس��ت. در نظر بگيريد از س��ال 
13۵8 تاكنون درآمد س��رانه ما ب��ه قيمت ثابت 
تغيير آنچناني نكرده اس��ت در حالي كه خروجي 
دانشگاه هاي ما 30 برابر شده است. كامال مشخص 
اس��ت كه بهره وري نظام آموزشي ما بسيار پايين 
است. واقعيت اين است كه اين افراد آموزش ديده 
نتوانس��ته اند موتور اقتصاد مملكت را آن گونه كه 
انتظار مي رفت به كار بيندازند و اين مساله چيزي 

جز نتيجه نظام آموزشي ناكارآمد نيست. 
 چندي پيش يكي از مس�ووالن اقتصادي 
كشور آماري داده بود مبني بر اينكه در سال 
۱۳۹۶ فقط ب�راي هفت هزار نف�ر از افرادي 
كه وارد بازار كار ش�ده اند شغل ايجاد نشده 
اس�ت چقدر اين آمارها را منطبق بر واقعيت 

مي دانيد؟
ببينيد اين وظيفه دولت نيس��ت كه اش��تغال 
ايج��اد كند. هر ق��در كه دولت نيروي بيش��تري 
استخدام مي كند همان اندازه به ضرر كشور است. 
دولت اكنون در تالش اس��ت كه با استخدام افراد 
بيشتري در دولت بخشي از مساله بيكاري را حل 
كن��د. در حالي ك��ه اين خطاس��ت. دولت اكنون 
آن قدر فربه ش��ده كه تبديل به سرويس دهنده به 
خود ش��ده است. دولتي كه نمي تواند كار عمراني 
و سرمايه گذاري كند طبعا نمي تواند در حوزه هاي 
حمايتي هم موفق شود. اين شيوه هايي كه اكنون 
دولت به كار بسته كه به واسطه آن نرخ بيكاري را 

كاهش دهد ش��ايد در كوتاه مدت جواب دهد ولي 
در بلندمدت موثر نخواهد بود. 

اكن��ون دولت مدام آمار مي دهد كه مثال 800 
هزار نفر وارد بازار كار ش��ده اند و توانس��ته است 
براي بيش��تر آنها ش��غل ايجاد كند. در حالي كه 
اين در بلندمدت براي كشور مفيد نيست و دولت 
را همچنان فربه تر و مخارج را بيش��تر مي كند كه 
معلوم نيست دولت در آينده از پس آن بر بيايد. 

اين نوع ايجاد اشتغال ضدتوسعه است. درنظر 
بگيريد كه به موازات اين نوع اشتغال ايجاد كردن؛ 
آن گونه كه الزم اس��ت اش��تغال ايجاد نمي شود و 
همين مساله به نحوه ديگري هم به كشور آسيب 
وارد مي كند. از اين منظر كه مثال وقتي اش��تغال 
مناسب صورت نگيرد، تعداد افراد بيمه ده به نظام 
صندوق هاي بازنشستگي كاهش پيدا مي كند و به 
عبارتي نرخ پشتيباني كاهش مي يابد. اين وضعيتي 
است كه در صندوق هاي بازنشستگي بحران ايجاد 
مي كند. وقتي در صندوق هاي بازنشس��تگي نرخ 
پش��تيباني به پايين ت��ر از ۵ برس��د )۵ نفر بيمه 
دهد يك نفر بازنشس��تگي بگي��رد( بحران ايجاد 
مي ش��ود. اكنون مي بينيم كه صندوق ها كس��ري 
بودجه ش��ديد پيدا كردند و دولت مجبور است به 
آنها كمك كند. امس��ال مي بينيم كه دولت براي 
كمك به صندوق هاي لشكري و كشوري در بودجه 
۵0 هزار ميليارد تومان درنظر گرفته است كه اين 
مي��زان به نظر من در آين��ده صندوق هاي تامين 

اجتماعي هم اضافه مي شود. 
دولت تا كي مي تواند به اين ش�يوه ادامه 
دهد؟ باتوجه به محدوديت هاي شديد منابع 

مالي دولت، چه افقي پيش بيني مي كنيد؟ 
پيش بيني من اين اس��ت ك��ه با اين وضعيت 
اگر دولت بخواهد ش��يوه هاي خود را ادامه دهد 
تا سال1400 ببيش��تر دوام نخواهد آورد. اكنون 
در نظ��ر بگيريد بيش��تر درآمدهاي��ي كه دولت 
براي خود در نظر گرفته اس��ت س��لبي است. به 
افزايش عوارض توجه كنيد، دولت به اين ترتيب 
كساني كه مي خواهند سفر خارجي بروند جريمه 
مي كند. خب تا كي مي شود به اين وضعيت ادامه 
داد؟ به نظر من ادامه اين وضعيت چندان ميسر 
نيست. اساسا ديدمان حوزه هاي فقرزدايي ما يك 
ديدمان اعانه يي يارانه اس��ت ك��ه مرتبا افزايش 
مي يابد و تا اين ريل مس��تقر است اتفاقي از نظر 

كاهش پايدار فقر رخ نخواهد داد. 
چن�دي پي�ش دول�ت از برنام�ه جدي�د 
فقرزداي�ي خود رونمايي ك�رد. برنامه يي كه 
در چارچوب بودجه ۹۷ گنجانده شده است. 
درب�اره اي�ن برنامه  ه�م انتقادات�ي كه ذكر 

فرموديد برقرار است؟
ببينيد اين برنامه كمي متفاوت است. نخستين 
نكته ي��ي كه باي��د درب��اره اين برنام��ه ذكر كنم 
اين اس��ت كه ت��الش كرده ش��فافيت در مخارج 
و هزينه ه��اي خ��ود را افزايش ده��م و هم اينكه 
برنامه هاي كوتاه مدت فقرزدايي هم در نظر گرفته 
است. اين دو ويژگي از اقدامت مثبت دولت بود. 

ب��ا اين حال نبايد از نظر دور داش��ت كه آنچه 
دولت در قالب برنامه فقرزدايي منتشر كرده برنامه 

فقرزدايي به حساب نمي آيد. 
جاي ي��ك برنام��ه فقرزدايي در اي��ران خالي 
اس��ت. اگر بخواهيم برنامه هاي فقرزدايي در ايران 
را بررس��ي كنيم به يك برنامه مي رسيم و آن هم 
مربوط به دولت دوم مرحوم هاشمي رفس��نجاني 
بود كه يك سند ملي فقرزدايي تهيه شد. البته آن 
هم به جايي نرسيد. البته الزم است ذكر كنم كه 
در دولت  اصالحاتي كه چندان شعار فقرزدايي هم 
نمي داد بيشترين كاهش فقر در همان دولت اتفاق 
افتاد. طوري كه نرخ فق��ر در آن دولت 11درصد 

كاهش يافت. 
ب��ا اين ح��ال در دول��ت بعدي يعن��ي دولت 
احمدي ن��ژاد اين دس��تاورد برگش��ت و دوباره به 

30درصد رسيد. 
باتوج�ه ب�ه اينك�ه اطالع�ات و آمارهاي 
مربوط ب�ه فقر اعم از خط فق�ر و... در ايران 
منتش�ر نمي شود، مرجع اين اعداد و ارقامي 

كه اعالم مي كنيد كجا هستند؟
اين محاسبات را خودم انجام مي دهم. سبدي 
را در نظ��ر مي گيرم كه به موج��ب آن بتواند 13 
قلم كاالي م��ورد نياز بدن خود را )معادل ۲300 
كالري( تامين كند. همچنين نيازهاي غيرخوراكي 

حداقلي وي درنظر گرفته مي شود. 
 در دولت روحاني چه اتفاقي افتاد؟

آن اطالعات در حال محاس��به اس��ت هنوز به 
عدد قطعي نرسيده ايم

برآورد چطور است؟
به نظر مي رسد تغييرات چنداني نكرده باشد.

تغييرات به سمت بهبود است يا وخيم تر 
شدن؟

تغيي��رات معنادار نيس��ت. حداقل طي 4 يا ۵ 
سال گذشته تغييرات معناداري در اين زمينه رخ 

نداده است. 
ب�ا اين حال نابرابري طب�ق ضريب جيني 

افزايش يافته است. 
يكي از داليل آن حذف يارانه ها بوده اس��ت. به 
هر حال در نظر داشته باشيد هرقدر عدم شفافيت، 
فساد و... در اقتصاد رخ بدهد اثر خود را در اقتصاد 

به شكل افزايش نابرابري مي گذارد.
برگرديم به برنامه فقرزدايي دولت؟

تاكيد مي كنم نمي ش��ود به آنچه منتش��ر شد 
برنام��ه فقرزداي��ي بگويي��م. تع��دادي برنامه در 
بودج��ه ۹۷ آمده كه خيلي متفاوت از س��ال هاي 
قبل نيست. فقط كمي برنامه ها پررنگ تر است. با 
اين حال ايرادات مهمي هم دارد مثال خط فقري 
كه به صورت تلويحي مورد توجه قرار گرفته خط 
فقر شديد است. همان خط فقري كه برابر با خط 
حمايتي دستگاه هاي حمايت است. اين در حالي 
اس��ت كه اين برنامه بهتر بود ب��ه جاي خط فقر 
ش��ديد )حداق��ل خوراكي ها( خط فق��ر مطلق را 
در نظر مي گرف��ت )حداقل نيازه��اي خوراكي و 

غيرخوراكي( . 
هرچن��د به نظ��رم اين ميزاني ك��ه براي خط 
فقر درنظر گرفته ش��ده است نيز براي فقر شديد 

مناسب نيست. 
از نظر فرصت هاي ش�غلي برنامه را چطور 

ارزيابي مي كنيد؟
در حوزه اش��تغال هم همان طور كه گفتم بايد 
ش��غل در حوزه هاي كالن اقتصادي ايجاد ش��ود 
تا تاثي��ر پايدار در فقرزدايي داش��ته باش��د. اين 
تمهيداتي كه در اين برنامه انديشيده شده چندان 

موثر نيست. 
چ�ه نظ�ري درب�اره اي�ده پنج�ره واحد 
حمايتي داريد كه در بودجه گنجانده ش�ده 

است؟
يك مساله كه در اين برنامه به آن اشاره شده 
پنجره واحد نظام حمايتي است. پنجره حمايتي 
نبايد اين طور باش��د كه تعدادي خانوار شناسايي 
و به آنها كمك ش��ود. پيش��نهاد من براي پنجره 
واحد حمايتي اين اس��ت كه ابتدا اينكه بايد يك 
ديد مان واحد ش��كل بگيرد. اي��ن ديدمان بايد با 
رويكرد توانمندسازي نيروي انساني كار كند. بعد 
همه دس��تگاه هاي حمايتي اع��م از دولتي و غير 
دولتي در نظر گرفته شوند و همه در يك پنجره 
واح��د فعاليت كنند. همچنين باي��د منابعي كه 
وجود دارد درنظر گرفته شود. اكنون يك درآمد 
از طري��ق بودجه وج��ود دارد، برخي منابع مالي 
از س��وي برخي نهادهاي غيردولتي وجود دارد، 
مثال ستاد اجرايي فرمان امام بنياد بركت، آستان 
ق��دس رضوي بخ��ش حمايتي خ��ود، همچنين 

بنياد مستضعفان بنياد علوي را دارد و... 
ب��ه اين ترتي��ب هم در ح��وزه در آمدي و هم 
در ح��وزه برنامه هاي اقدام اين نهادها مي توانند با 
يكديگر هماهنگي و همكاري داش��ته باشند. اگر 
اين نظام حمايتي يكپارچه ش��كل بگيرد در اين 
ص��ورت متولي هماهنگي آن دولت خواهد ش��د. 
دول��ت مي توان��د از اين نهادها و بنيادها بپرس��د 
كه چقدر مي توانند منابع، ظرفيت تكنيكي، توان 

اجرايي و... دارند؟ 
در اي��ن زمين��ه الزم اس��ت وزارت كار ابت��دا 
ويژگي بيكاران را مش��خص كند؛ اينكه هر كدام 
چ��ه مهارت هاي��ي دارن��د و... بر مبن��اي آمايش 
سرزمين و ظرفيت هاي بازار كار به چه مهارت ها و 
تخصص هايي نياز است و... بعد از دستگاه ها براي 
آموزش نيروها كمك بخواه��د. در ادامه بايد اين 
اطالعات پردازش ش��ود و برنامه تقسيم كار تهيه 
و پس از آن در حوزه اجرا تقس��يم وظايف صورت 

بگيرد. 
پس نظر شما بر اين است كه دولت در اين 
برنامه همچنان بر اقدامات حمايتي درآمدي 

خود تاكيد كرده است؟ 
بله ببينيد دول��ت در همين گزارش فقرزدايي 
بر همين رويكرد تاكيد شده است. دولت مي گويد 
هزينه هاي حمايتي را از سال 13۹۲ تا 13۹6 در 
ح��دود ۲30 درصد افزايش داده و از آن به عنوان 
پوئن مثبت قلمداد كرده ولي از نظر روند توس��عه 
اين اقدام مطلوب نيس��ت. ضمن اينكه در كاهش 

فقر نيز تاثير مطلوبي نگذاشته است. 
 دول�ت يازده�م هم�واره به ش�يوه هاي 
حمايت�ي درآم�دي نق�د داش�ت و دول�ت 
احمدي ن�ژاد را از اين بايت ب�ه ويژه از بابت 
پرداخت يارانه ها نق�د مي كرد ولي همچنان 
ك�ه ديديم كه خودش ه�م كار دولت قبل را 

ادامه داد، چرا؟
دولت يارانه ها را قط��ع نكرد. حاال چه به دليل 
مالحظ��ات سياس��ي و چه به لح��اظ مالحظات 
اخالق��ي پرداخت يارانه ه��ا را همچنان ادامه داده 
اس��ت. بنابراين مي توان در نظر داش��ت كه دولت 
هنوز در حوزه هاي حمايتي در زمين احمدي نژاد 
بازي مي كند و از نظر برنامه يي نتوانست از فضاي 
س��نگين پوپوليس��م كه احمدي نژاد در دورانش 
ايجاد كرد عبور كرده و برنامه هاي خود را طراحي 

كرده و اجرا كند. 

 علت ترقي سهم خدمات 
در رشد اقتصادي

يك اقتصاددان با اش��اره به سهم باالي بخش 
خدمات در رش��د توليد ناخالص داخلي و رش��د 
اقتصادي، اين سهم بزرگ را لزوما معادل با ايجاد 

ارزش افزوده بيشتر ارزيابي نكرد. 
به گزارش ايس��نا، حس��اب هاي مل��ي فصلي 
مرك��ز آمار اي��ران بر مبناي س��ال پاي��ه 13۹0 
نش��ان مي دهند كه نرخ رش��د محصول ناخالص 
داخلي )ب��ه قيمت بازار( در س��ال 13۹6 حدود 
3.۷ درص��د بوده اس��ت، نتايج مذك��ور حاكي از 
آن است كه رش��ته فعاليت هاي گروه كشاورزي 
يك درصد، گروه صنعت )ش��امل: استخراج نفت 
خام و گاز طبيعي، ساير معادن، صنعت، انرژي و 
ساختمان( 1.6درصد و فعاليت هاي گروه خدمات 
6.8درصد رش��د داشته است. همچنين مطابق با 
آمارهاي منتش��ر ش��ده از س��وي بانك مركزي 
س��هم فعاليت ه��اي خدماتي از رش��د اقتصادي 
س��ال 13۹6 حدود ۲.۲درصد اس��ت كه از ديگر 
بخش ه��اي صنعت، معدن و كش��اورزي بس��يار 

بيشتر است. 
خدم��ات ي��ا س��رويس ها هرگون��ه فعاليت يا 
مزيت��ي اس��ت كه از ي��ك طرف به ط��رف ديگر 
ارائه مي ش��ود و لزوما نامحسوس است و مالكيت 
چيزي را ب��ه دنبال ندارد. اين بخ��ش از اقتصاد 
را در  اخي��ر رش��د چش��مگيري  در دهه ه��اي 
كش��ورهاي توسعه يافته داش��ته و تا سال ۲01۵ 
نزدي��ك به 80 درصد از مي��زان ارزش افزوده در 
كش��ورهايي همچون فرانس��ه و اياالت متحده را 
به خود اختصاص داده اس��ت. با اين حال رش��د 
اي��ن بخش در همه كش��ورهاي دنيا به يك معنا 
نمي تواند مثبت باشد؛ چرا كه رشد حوزه خدمات 
در كشورهاي توسعه يافته عمدتا به خاطر ايجاد 
ارزش اف��زوده ناش��ي از توليد عل��م و تكنولوژي 
اس��ت، در حالي ك��ه در كش��ورهاي نفتي يا در 
حال توس��عه اين رش��د مي تواند ناش��ي از رشد 
فعاليت هاي واس��طه يي مربوط به واردات عظيم 

كاالها يا محصوالت مصرفي باشد. 
در اي��ن ب��اره حيدر مس��تخدمين حس��يني، 
كارشناس مسائل اقتصادي در گفت وگو با ايسنا، 
ب��ا بيان اينكه اساس��ا بخش خدم��ات با مصرف 
رابطه مس��تقيمي دارد، اظهار كرد: در چارچوب 
فعاليت هاي اقتصادي و مناسباتي كه براي توليد 
ناخالص داخلي كش��ور انجام مي شود بخش هاي 
مختلفي درگير هس��تند؛ بخش هاي توليدي كه 
ش��امل بخش صنعت و معدن و كش��اورزي است 
و همچنين بخش هاي خدماتي كه بازارهاي مالي 
و بانك ه��ا، ب��ورس و فعاليت هايي كه در خدمت 

توليد و توزيع محصوالت گرفته مي شود. 
وي با بيان اينكه در دو دهه گذش��ته تركيب 
رش��د اقتصادي در كش��ورهاي پيش��رفته دنيا از 
صنع��ت به س��مت خدمات حركت كرده اس��ت، 
اضاف��ه كرد: جاي��گاه بخش خدم��ات در تركيب 
رش��د اقتصادي كش��ورهاي در حال توسعه بايد 
مورد تحلي��ل قرار گيرد. در اين كش��ورها توليد 
س��هم كمي از رش��د اقتص��ادي دارد و در عوض 
خدمات بسيار بيشتر رشد كرده كه بخشي از آن 
به واسطه رش��د بنگاه هاي مالي است؛ همچنين 
اس��تارتاپ ها بخش بزرگي از ح��وزه خدماتي را 
در س��ال هاي اخير ب��ه خود اختص��اص داده اند 
كه شبكه هاي تاكس��يراني اينترنتي و سايت هاي 
اينترنتي توزيع كاال از جمله آنها هس��تند. عالوه 
بر اينها موسسات بانكي و بورس هم در اين حوزه 

سهم زيادي دارند. 
اي��ن اقتصاددان با بي��ان اينكه در كش��ور ما 
زمان��ي كه بخش خدم��ات افزايش مي يابد يعني 
بخش هاي توليدي كوچك تر شده اند، اظهار كرد: 
در سال هاي گذشته سرمايه گذاري در بسياري از 
حوزه هاي توليدي كاهش پيدا كرده است. اينكه 
ما خودمان را با كش��ورهاي توس��عه يافته كه در 
آنها بخش خدمات رو به رشد است مقايسه كنيم 
كار درستي نيست، چرا كه بايد به جنس خدماتي 

كه گسترش يافته هم توجه داشته باشيم. 
مستخدمين حسيني با بيان اينكه بزرگ شدن 
بخش خدمات لزوما مس��اوي با تس��هيل هر چه 
بيش��تر خدمات رساني در كشور نيست، گفت كه 
بخشي از اين مساله به دليل رشد واسطه گري ها 
در اقتصاد است كه به خودي خود باعث مي شود 
يك محصول دس��ت به دس��ت بچرخد و چه بسا 

در نهايت گران تر به دست مصرف كننده برسد. 
او با تاكيد بر اينكه بايد رش��د جهش��ي بخش 
خدمات را براي اقتصاد خودمان به صورت مستقل 
تحليل كنيم، ادامه داد: ما بايد سرمايه گذاري در 
مجموعه هاي توليدي مانند معدن و كش��اورزي 
يا هرچي��زي كه مي تواند منجر ب��ه ايجاد ارزش 
افزوده شود را افزايش دهيم. اينكه بخش خدمات 
در كش��ور ما رش��د داشته اس��ت دليل بر ايجاد 
ارزش افزوده توليدي نمي ش��ود. بخش بزرگي از 
خدمات در كشور به مباحث مربوط به واردات يا 

صادرات كاالها مربوط مي شود. 
اين اقتصاددان در پاي��ان با بيان اينكه بخش 
توليدي در كش��ور ما هنوز بس��يار ضعيف است، 
اظهار كرد: بس��ياري از محص��والت ما به خاطر 
نبود بازار مناس��ب انبار شده است. مثال در بخش 
كاشي و سراميك ما حدود ۲00 ميليون مترمربع 
از توليداتم��ان به دليل ركود مس��كن در انبارها 

نگهداري مي شود. 
بخش خدمات كه از آن به عنوان بخش س��وم 
اقتصاد هم تعبير مي شود، مجموعه فعاليت هايي 
اس��ت كه به تولي��د ارزش از طري��ق محصوالت 
غيرقابل مش��اهده يا ناملموس منجر مي شود. به 
عنوان مثال نامه رساني كه وظيفه تحويل نامه را 
بر عه��ده دارد، نه محصولي تولي��د مي كند و نه 
چيزي را استخراج مي نمايد، اما فعاليت وي باعث 
تس��هيل امور و آفرينش ارزش مي ش��ود و از اين 
نظر داراي اهميت اقتصادي است. بخش خدمات 
مي توان��د بخش وس��يعي از فعاليت ه��ا از جمله 
حمل ونق��ل كااله��ا، خدمات ش��هري و خدمات 
وابسته به فناوري هاي  اطالعاتي را پوشش دهد. 

رشد
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كالن10
 بازار ملك

چه زماني رام مي شود؟
ب��ازار پ��ر ت��ب و تاب 
اخير  هفته ه��اي  مس��كن 
ش��اهد جهش��ي يك ب��اره 
خ��روج  آن  عل��ل  ب��ود. 
ب��ازار  برج��ام،  از  امري��كا 
ارز،  و  لجام گس��يخته طال 
گراني قاب��ل توجه مصالح 
سود  كاهش  س��اختماني، 
بانك��ي يا اعتماد نداش��تن 

به موسس��ات سود ده يا كمبود واحدهاي خشك 
و پيش فروش اس��ت؟ اما به احتمال قوي اينكه 
تمام كاال و اقالم اساس��ي يكي پس از ديگري يا 
خيلي ها به صورت همزمان درحال گران ش��دن 
اس��ت و بازار مسكن هم احساس كرده كه از اين 

ماراتن جا مانده است. 
بازار مسكن چند س��الي است كه در ركود به 
س��ر مي برد و معموال اگر قرار باشد، جاني دوباره 
در كالبد اين تن خس��ته بدمد به صورت پلكاني 
آن هم ابتدا رونق س��پس افزايش قيمت اس��ت. 
فراموش نكنيم كه ركود و رونق با گراني و ارزاني 
دو مقوله جدا هستند. تاثيرگذاران چند روز پيش 
بازار مس��كن كاش ابتدا راهكاري براي خروج از 
كس��ادي و در پي آن گراني پيش��نهاد مي دادند. 
در س��ال جديد ش��اهد گراني در كل اجناس به 
خصوص مصالح ساختماني هس��تيم. با توجه به 
اينك��ه اين موضوع بيش��تر مي تواند بر واحدهاي 
درحال س��اخت نوس��انات قيمتي داش��ته باشد 
درحالي كه اكثر واحده��اي آماده فروش مربوط 
به س��ال هاي قبل اس��ت از اي��ن رو اين موضوع 
نمي تواند عامل اصلي در گراني بازار مسكن باشد. 
ام��ا آنچه در اين مي��ان از هم��ه تاثيرگذار تر 
بوده، وجود ش��ايعات به خصوص از سوي عده يي 
مش��اوران امالك و دالالن و برخي سايت هاست. 
با وجود س��اخت و ساز فراوان از سوي گروه هاي 
مختلف در س��ال هاي گذش��ته و وجود خانه هاي 
ميليوني خالي از سكنه، ش��هروندان نتوانسته اند 
خانه دار ش��وند يا به عبارتي خانه مطبوع خود را 
برگزينند. در چند سال اخير به تبع ركود، خريد 
و ف��روش بازار رهن و اجاره هم تقريبا مس��كوت 
ماند به طوري كه تعجيل و اس��ترس صاحبخانه 
از مستاجر پيش��ي گرفته بود و از ترس اينكه به 
عل��ت فراوان��ي خانه هاي رهن و اج��اره خانه اش 
خالي نماند و اينكه الاقل نگهباني براي خانه اش 
تامين كند. ولي امس��ال با توجه ب��ه اينكه بازار 
رهن و اجاره هنوز ش��روع نشده است به صورت 
پي��ش از موع��د، تب و تابي در بازار ايجاد ش��ده 
كه قيمت ها را به ص��ورت تصاعدي افزايش داده 
و پشت شيش��ه بنگاه ها و سايت هايي مثل ديوار 
قيمت ه��ا را آنچن��ان افزايش داده اند ك��ه واقعا 

سوال بر انگيز شده است.
معموال خريداران موثر و مس��تاجران همواره 
اين استرس را دارند و در گراني سمت خريداري 
مي روند. متاس��فانه روالي كه برخي از مشاوران 
امالك پيش گرفته اند به فروشنده يا صاحبخانه 
قول مي دهند كه خانه را با قيمت بيش��تري به 
فروش يا اجاره مي رس��انند از طرفي همين قول 
را ب��ه صورت بالعكس به خريدار يا مس��تاجران 

مي دهند.
از ديگ��ر انتقادات وارده بر مش��اورين امالك 
اين است كه هر قيمتي از سوي فروشنده اعالم 
مي ش��ود بر شيش��ه مغازه خود الصاق مي كنند. 
اينج��ا الزم اس��ت مش��اور ام��الك ب��ا اطالع و 
اش��راف از قيمت محلي و منطقه ي��ي قيمت را 
به فروش��نده اعالم كند. ضرورت دارد، اتحاديه 
ام��الك ب��ا برگ��زاري كالس ه��اي آموزش��ي و 
توجيهي اين مهم را به مش��اوران امالك گوشزد 
كند ك��ه اين صنف به عنوان مش��اوران امين و 
ص��ادق در معامالت ورود كنند نه فقط س��ود و 

درآمد خود را در نظر بگيرند.
اعضاي اين صنف الاقل اين تجربه را دارند كه 
در پس توفان گراني و خريد و فروش چند سال 
پيش و ركود چند س��اله هستند و تعداد خريد 
و فروش ماهانه آنها در حد انگشت ش��مار ش��ده 
اس��ت)به اس��تثناي واحدهاي كوچك مشمول 
وام مس��كن( و از اين رو شك نداشته باشند كه 
خيزش چند روزه اين ايام ركودي س��نگين تر از 

دور قبل در پي خواهد داشت.  

بانك مسكن از تسهيالت 
ساخت سود مي برد

عضو هيات مديره انجمن انبوه سازان با بيان اينكه 
بانك مس��كن از اوراق وام س��اخت منتفع مي شود، 
گفت: سود اوراق تسهيالت مسكن با احتساب هزينه 

اوليه خريد ۲۴درصد است. 
حس��ن محتش��م در گفت وگو با تس��نيم درباره 
اظهارات يكي از مديران بانك مسكن مبني بر اينكه 
بانك مذكور از محل اوراق تسهيالت ساخت سودي 
نمي برد، اظهار كرد: اينكه گفته شده بانك مسكن از 
اوراق تسهيالت ساخت س��ودي نمي برد يك حرف 
بي معني است. او ادامه داد: بانك يك بنگاه  مالي است 
كه در قبال گردش پول مردم)س��پرده گذاري و ارائه 
تسهيالت( سود مي برد. محتشم با بيان اينكه ساير 
بانك ها هم همين وضعيت را دارند، افزود: بانك ها از 
محل پول مردم سودآوري دارند و امور خود را از اين 
طريق مي گذرانند. رييس س��ابق انجمن انبوه سازان 
با اش��اره به اينكه انبوه س��ازان براي استفاده از اوراق 
مسكن بايد پول در گردش داشته باشند، اظهار كرد: 
سود اين تس��هيالت 18درصد است اما با احتساب 
هزين��ه اوليه خريد اوراق، س��ود اين تس��هيالت به 
۲۴درص��د افزايش مي يابد. محتش��م گفت: در واقع 
سازنده بخشي از س��ود تسهيالت را قبل از دريافت 

وام پردخت مي كند. 

يادداشت

خبر

محمدعلي مهري  
كارشناس ارشد شهرسازي

»تعادل« داليل جهش قيمت ملك را بررسي مي كند

5 راهكار تعديل قيمت مسكن

عوامل موثر بر گراني واحدهاي مسكوني
اقتصاد به معناي ساده آن يعني مديريت 
مناب��ع مالي )اعم از ريال��ي و منابع طبيعي 
برخ��وردار از آن( در ي��ك جامعه براي نيل 
به پايداري كس��ب وكار و ب��ه تبع آن رونق 
اقتص��ادي خانواره��ا و در نهاي��ت تثبيت و 

تضمين درآمد ملي يك كشور. 
زماني كه مديريت اين اقتصاد براي نيل 
ب��ه اهداف مذكور دچار نوس��ان و ناپايداري 
مي گردد، باي��د به عوامل درون��ي و عوامل 
بيروني موثر بر اين داليل پرداخت. بحث اقتصاد مسكن نيز متاثر از 

اين عوامل به دو شكل، تاثيرات خود را نمودار مي كند: 

 عوامل درون سازماني اقتصاد مسكن 
از عوامل دروني مي توان از سياس��ت گذاري هاي دولتي در بخش 
مس��كن و برنامه ريزي هاي توليد و واگذاري مسكن و تدوين نظامات 
يارانه يي از جمله تس��هيالت ساخت و خريد مسكن در قالب وام هاي 
دولتي و سياست هاي تشويقي و تنبيهي و تسهيالت مربوط به صدور 
پروانه هاي ساخت مس��كن و تدوين برنامه هاي تعاملي بين مجريان 
و متوليان امر توليد مس��كن ازجمله ش��هرداري ها و وزارت مسكن و 
سازمان هاي نظام مهندسي و ساير زيرمجموعه هاي اين نهادها و دواير 
دولتي نام برد كه هر كدام از اين تصميمات به تنهايي مي تواند تاثير 
و نمود خود را در حوزه اقتصاد مسكن تعريف و تاثيرگذار نمايد. كما 
اينكه با توجه به سياس��ت هاي اعمالي در ادوار گذش��ته و همچنين 
برنامه هاي جاري اين دوره نيز تاثير خود را بازتاب داده است كه نتيجه 
آن فعاليت توسعه يي در شهرها در كنار ضعف قوانين، منجر به مداخله 
دولت در بازار زمين و مسكن، باعث ايجاد ارزش افزوده )رانت( فراوان 
و به دنبال آن انحصارگرايي و افزايش مداوم قيمت ملك شده است و 
مهم تر آنكه مكان يابي بي قاعده براي توسعه شهرها باعث پراكندگي 
توس��عه كالبدي شهرها و گسيختگي و عدم انس��جام كالبدي آن و 
تخريب محيط زيست و در نتيجه كاهش كيفيت زيست شهري شده 
است. در اين رابطه مي توان به تشريح تاثير عوامل يادشده اشاره كرد. 
پس از انقالب اسالمي عمده توجه سياست هاي مسكن به مساله 
زمين معطوف ش��د كه مهم ترين آن ملي كردن زمين ش��هري براي 
توزيع مجدد مالكيت آن بود كه در سال 1358 انجام معامالت روي 
زمين هاي شهري ممنوع اعالم شد و سياست دولت با عامليت بنياد 

مسكن انقالب اختصاص زمين به گروه هاي كم درآمد براي رفع نياز 
و حل اجاره نش��يني اين طيف از افراد جامعه بود. اما همين سياست 
باعث تش��ديد مهاجرت به داخل ش��هرها شد و در ادامه و با تصويب 
قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن در همان 
س��ال، گام بلندي در راستاي دخالت همه جانبه دولت در بازار زمين 
و مس��كن فراهم ش��د. به طوري كه براساس اين قانون ذخيره اراضي 
شهري در تهران و س��اير شهرهاي بزرگ بدون پشتوانه مطالعاتي و 

برنامه ريزي شده تقريبا به حد صفر نزديك شد. 
به دنبال اين تحوالت و آسيب شناسي عملكرد قوانين فوق در سال 
1361 با تصويب قانون اراضي شهري دولت درصدد كنترل و نظارت 
عاليه بر عملكرد و نحوه واگذاري و تخصيص زمين به متقاضيان برآمد 
به نحوي كه عمال تامين و عرضه زمين و در پي آن توليد مسكن در 
كش��ور در حيطه وظايف دولت قرار گرفت. مي توان اذعان داشت كه 
تهيه و تصويب قانون اراضي ش��هري نخستين اقدام سازمان يافته و 
فراگير براي نظم دهي به بحث تملك و واگذاري زمين در يك سازمان 
متمركز دولتي بوده كه براي رفع آش��فتگي هاي بازار زمين و مسكن 
ايجاد شد. اما خأل بين عرضه و تقاضاي زمين و وجود عوامل قدرتمند 
در بازار سرمايه يي زمين و مسكن باعث افزايش مداوم قيمت زمين و 

به قدرت رسيدن دوباره بازار ملك و امالك در كشور گرديد. 
سال 1368 مصادف است با تدوين نخستين برنامه توسعه كه در 
اين برنامه مساله زمين در دو بخش مكان يابي و تامين زمين مدنظر 
قرار گرفت و در اين برنامه س��هم دولت در عرضه زمين به ۴5درصد 
محدود ش��د كه بايد توسط سازمان زمين شهري در داخل شهرها و 
شهرهاي جديد عرضه مي شده اس��ت. و در برنامه دوم توسعه سهم 
دولت از عرضه زمين به 30درصد كاهش يافت و بدين ترتيب كاهش 
سهم دولت در عرضه زمين و محدود كردن آن به توسعه منفصل را 
مي توان از ويژگي هاي سياس��ت گذاري اين برنامه دانست. در برنامه 
توس��عه سوم دولت س��عي كرد به طور كلي پاي خود را از بازار زمين 
و مس��كن بيرون بكشد و فروش زمين هاي دولتي به قيمت هاي بازار 
آزاد را به عنوان يك محور اصلي سياست گذاري زمين در برنامه سوم 
توسعه مطرح كرد. اين پديده منجر به افزايش قيمت زمين و به تبع 
آن مس��كن توليدي در كشور ش��د. در برنامه چهارم و پنجم توسعه 
هم موضوع زمين به مسكن ختم شد و مواردي چون ارائه تسهيالت 
بانكي به سازندگان مسكن و كمك به مسكن محرومان و نوسازي و 

بهسازي بافت هاي فرسوده شهري مورد توجه قرار گرفت. 

مسكن و نياز به آن چه در بعد مصرفي و چه در بعد سرمايه يي و 
نقش آن در شكوفايي اقتصاد ملي مقوله يي نيست كه بتوان به راحتي 
از كنار آن گذشت. اما با مطالعه و بررسي برنامه ششم توسعه مي توان 
به عدم توجه مس��تقيم به اين پارامتر مهم اقتصادي را شاهد بود. به 
نحوي كه هيچ راهكار و برنامه عملياتي بر توس��عه س��اخت و توليد 
مس��كن و ارائه آن به متقاضيان تعريف نشده است. از اين رو، به نظر 
نمي رسد كه اين عدم توجه به مقوله مسكن در برنامه ششم سهوي 
و غير عمدي باش��د. در برنامه ي��ي كه به تمام بخش هاي اقتصادي و 
زيربنايي و اجتماعي و فرهنگي و با رويكرد توسعه همه جانبه، پايدار، 
دان��ش بنيان، عدالت بنيان، م��ردم بنيان، درون زا و ب��رون زا و براي 
دس��تيابي به رشد اقتصادي ش��تابان، پويا، پايدار و اشتغال زا، تقويت 
رقابت پذيري و ارتقاي بهره وري، توسعه مشاركت بخش هاي خصوصي 
و تعاوني، توانمندس��ازي فقرا و محرومين، ارتقاي سرمايه اجتماعي، 
تعالي و توس��عه فرهنگي، و... پرداخته ش��ده اس��ت، از اين رو، نبود 
جايگاه توس��عه و توليد مسكن و راهكار عملياتي آن نمي تواند بدون 
دليل باشد. تنها دليل اين مهم، آن مي تواند باشد كه دولت نگران از 
تبعات منفي دخالت هاي گذشته در حوزه مسكن، اين بار نمي خواهد 
مثل ساير برنامه هاي توسعه اقتصادي خود را مسوول پيامدهاي منفي 
ناش��ي از دخالت بدون برنامه دولتي در اقتصاد زمين و مسكن بداند. 
خالصه اينكه در برنامه توسعه ششم توجه به اقتصاد و شكوفايي آن 
بس��يار مورد توجه بوده و بايد انتظار داشت اقتصاد مسكن نيز حتما 
در دل اين مقوله جاي گرفته و مورد توجه هست اما به صورت پيدا 
و صريح به آن پرداخته نش��ده اس��ت تا از تبعات آتي هر گونه قول و 
وعي��د احتمالي، اقتصاد ملي آس��يب و صدمه نبيند به نحوي كه به 
تناسب نياز و ايجاب شرايط اقتصادي در طول برنامه و به استناد ماده 
و تبصره هاي مختلف آن بتوانند راهكار متناس��ب در طول زمان و به 

مقتضيات اقتصادي آن دوره تصميمي در خور را اتخاذ كند. 
آنچه با مطالعه برنامه هاي توسعه و سياست هاي قبل از آن در حوزه 
مسكن عيان است، فرآيندي از دخالت هاي افراطي تا عدم دخالت هاي 
موثر و به موقع دولت در بازار زمين و مسكن را شاهد هستيم. به نحوي 
كه طي اين مدت س��ازوكار موثر و مداوم��ي را براي كنترل قيمت و 

مقابله با سوداگري در حوزه ملك و امالك اتخاذ نشده است. 

 عوامل برون سازماني اقتصاد مسكن 
از جمله عوامل بيروني موثر بر اقتصاد مسكن مي توان به افزايش 
جمعيت و تحركات اقتصادي در ساير بخش هاي توليد و خدمات در 
حوزه مس��كن و عوامل اجتماعي و سياس��ي و عدم مديريت صحيح 
منابع مالي مردم و توجه موثر به توس��عه بازار و نوس��انات بازارهاي 

موازي از جمله ارز و طال و بورس اش��اره كرد. آنچه از دليل آشفتگي 
كنوني بازار مس��كن به دنبال آن هستيم بيش��ترين سهم را عوامل 

تجميعي بروني دارند. 
ب��ه اس��تناد تحليل رياض��ي و خطي اقتص��اد مس��كن و باتوجه به 
پارامترهاي عرضه و تقاضا و همزمان وجود خانه و آپارتمان هاي خالي و 
باتوجه به ميزان پروانه هاي صادره در يكي دو سال اخير و مهم تر از آنها 
وجود چندصد هزار مترمربع برج و آپارتمان نيمه ساخته در سطح شهرها 
كه هنوز متقاضي موثر و قابليت فروش آني پيدا نكردند، همه نش��ان از 
آن دارد كه موضوع كمبود مس��كن به معناي واقعي آن منتفي است و 
اين عامل به تنهايي نمي تواند دليلي بر افزايش قيمت مسكن باشد و از 
طرفي وجود منابع طبيعي الزم براي فرآوري و توليد مصالح ساختماني 
در كش��ور نيز به حد كفايت موجود ب��وده و در اين زمينه نيز كمبودي 
احس��اس نمي شود. آنچه موثر اس��ت بعد رواني و عدم احساس امنيت 
اقتصادي در اين حوزه و مخصوصا براي س��رمايه هاي سرگردان مردمي 
)نقدينگي جامعه( و تاثير التهابات و هيجانات ناش��ي از افزايش ناگهاني 
ارز و طال و نيز تصميمات سياسي در سطح داخل و بين الملل و نگراني 
از بازگشت تحريم هاي اقتصادي و... همگي به صورت عوامل تجميعي و 
نگران كننده موجب شده است كه مسكن و زمين نيز دستخوش افزايش 
قيمت و روند گراني هاي هيجاني اين روزهاي بازار اقتصادي كشور گردد. 

 نتيجه گيري
در واكاوي دالي��ل درون��ي موثر در اقتصاد مس��كن كه هر يك از 
داليل آن به صورت انفرادي مي توانس��ت بر حوزه مس��كن تاثيرگذار 
باش��د، مي ت��وان نتيجه گرفت در زم��ان آرامش اقتص��ادي و بدون 
»شوك« فرصت بازبيني و اصالح ساختار و تعريف دخالت موثر دولتي 
را باز تعريف كرد و از تجربيات گذشته به آينده يي مطمئن تر گام نهاد. 
اما زمان��ي كه عوامل بيروني مقدم و موثر تر از عوامل دروني اس��ت، 
شناسايي و خنثي كردن آنان و در مدار قرار دادن دوباره آنان زمانبر 
و مه��ارت خاص��ي الزم دارد كه در صورت اغف��ال از »زمان« و نحوه 
پرداختن به آن موجب مي شود، خأل زماني ايجاد شده، خود تبديل به 
تهديدي شود كه التهابات و هيجانات مديريت نشده، باعث نابساماني 
اقتصاد در حوزه مسكن گردد و موجب افزايش قيمت و گراني مسكن 
شود. كما اينكه تاثيرات عوامل دروني آرام و مدت دار و در طول زمان 
خود را بروز مي نمايند ولي تاثيرات عوامل بروني، س��ريع و در حجم 
باال و شوك آور هستند. هر دو عامل نياز به پيش بيني و درايت و اتخاذ 
تصمي��م موثر در طول زم��ان دارند به نحوي كه اگر از تبعات هر يك 
از آنان غافل شويم، بايد شاهد تاثيرات مخرب و ماندگار آن بر پيكره 

اقتصاد مسكن باشيم. 

گروه راه و شهرسازي| شهال روشني|
در حال حاضر بانك مركزي رشد قيمت مسكن را 
طي 6 سال گذشته بي سابقه و يك ركورد تازه توصيف 
مي كند. اين در حالي اس��ت كه دو نهاد دولتي متولي 
اعالم آمارهاي رس��مي دو رقم متفاوت براي نرخ تورم 
مسكن در ارديبهشت امسال اعالم كرده و بانك مركزي 
نرخ تورم بخش مس��كن را 8.1 درصد برآورد مي كند، 
درحال��ي كه وزارت راه و شهرس��ازي رقم 1۲درصد را 
تخمين زده است. همچنين گزارش ميداني رسانه هاي 
داخلي از بازار مس��كن از افزايش بي س��ابقه قيمت به 
نسبت يك ماه قبل حكايت دارد. براساس اين گزارش ها 
قيمت هر يك مترمربع مسكن در برخي مناطق تهران 
از ۲0 ت��ا 70 درص��د افزايش يافته اس��ت. به هر رو، بر 
پايه گزارش بانك مركزي ميانگين رشد قيمت مسكن 
در مناط��ق ۲۲گانه تهران در ارديبهش��ت امس��ال به 
نس��بت يك ماه قبل 35درصد بوده است. اين شاخص 
براي برخي مناطق تا 70درصد نيز پيش  رفته اس��ت. 
همچنين وزارت راه و شهرسازي از افزايش 33درصدي 
معامالت مس��كن در ارديبهش��ت امسال در مقايسه با 
يك ماه قبل خبر داده اس��ت. اين آمارها در حالي ارائه 
مي شود كه ابزارهاي پليس��ي در بازار ارز و محدوديت 
عرضه دالر موجب بازگشت سپرده هاي سرگرداني كه 
جذب اين بازار ش��ده بود، به بازار مس��كن شده است. 
در شرايطي كه بازگشت احتمالي تحريم هاي گسترده 
عليه ايران تمامي بازارها را تحت تاثير قرار داده، مسكن 
و ط��ال همچنان به عنوان دو ب��ازار »امن« براي حفظ 

ارزش سرمايه انتخاب  شده اند. 

 چرا نقدينگي ها به سمت ملك رفت؟
در همين رابطه، ايمان رفيعي كارشناس ساخت وساز 
اظه��ار ك��رد: در دهه گذش��ته نقدينگي رش��د حدود 
 ۲0درصد در س��ال را داش��ته و اين رشد در كنار رشد 
3 تا ۴درصدي توليد ناخالص داخلي، تبديل به افزايش 
نرخ تورم، افزاي��ش نرخ همه كاالها و خدمات از جمله 

ارز شده است. 
رفيعي افزود: در 3 ماهه اخير كه بازار پولي كش��ور 
به ش��دت دچ��ار هيجان و آش��فتگي ش��ده، نقدينگي 
سرگردان كه به گفته مس��ووالن تا 500 هزار ميليارد 
تومان مي رسد، به مثابه اژدهايي سيري ناپذير، به سرعت 
در ح��ال درنوردي��دن بازارهاي مختلف ب��راي جبران 

كاهش ارزش ازدست  رفته خود است. 
وي با بيان اينكه اي��ن عدم تعادل بين ارزش قبلي 
و فعلي پول ملي، به ش��دت موجب ناآرامي بازارها شده 
و رش��د روزافزون قيمت ارز نيز به دامنه اين نوس��انات 
افزوده اس��ت، گفت: بازار نيمه جان مس��كن هم كه با 
تالش هاي چندس��اله دولت و بانك ها رونقي بسيار كم 

يافته بود، با اين نوسانات دوباره تشنج كرد. 
رفيع��ي گف��ت: اگرچه اي��ن افزاي��ش قيمت هاي 
لحظه يي، ممكن است اين فرضيه را در ذهن متبادر كند 
كه بازار مسكن رونق گرفته، اما با بررسي دقيق عوامل 
و بازيگ��ران فعلي اين بازار درمي يابيم كه اين جس��م 
نيمه جان نه تنها زنده نشده بلكه حركات و نوسانات آن، 
نه به جهت حيات دوباره، بلكه مانند عروس��ك بي جان 
خيمه شب بازي است كه توسط بازيگردانان به حركت 
درآمده است. اين كارشناس ساخت وساز گفت: در حال 
حاض��ر بازيگردانان اي��ن ماجرا از جنس س��ازندگان و 
خريداران واقعي مسكن نبوده بلكه عمده آنان، كاسبان 
و دالالني هستند كه بدون توجه به شرايط بازار و توان 
خري��دار، قيمت ها را لحظه يي تعيي��ن مي كنند و اين 
جس��م نيمه جان را هرروز به اين سو و آن سو مي كشند. 
رفيعي گفت: اين نمايش غم انگيز در مقابل چهره هاي 
حيرت زده و نااميد كساني اجرا مي شود كه در كشاكش 

اين بازار مكاره، حاصل سال ها تالش و پس انداز خود را 
ازدست رفته مي بينند و نااميدانه در كوچه پس كوچه هاي 
فردوس��ي و منوچهري به دنبال دالرفروشان براي زنده 

نگه  داشتن ارزش اندك سرمايه خود هستند. 

 رشد نقدينگي از كنترل خارج شده است
اين كارشناس ساخت وساز بابيان اينكه حجم عظيم 
پايه پولي كش��ور در سال هاي اخير كه موجب انباشته 
ش��دن مقدار قابل توجهي از نقدينگي در دس��ت مردم 
ش��ده اس��ت، گفت: كنترل اين ش��رايط را براي دولت 
بيش ازپيش سخت كرده اس��ت. وي اظهار كرد: دولت 
نخس��تين كس��ي بود كه س��وار بر موج گراني ها شد و 
زنگ اول را در شروع افزايش قيمت ها، با تغيير رسمي 
قيم��ت ارز از 3700 ب��ه ۴۲00 تومان ب��ه صدا درآورد 
و در ح��ال حاضر بازارهايي مثل خودرو و مس��كن كه 
بيشترين ثبات و كمترين نوسان قيمت را در سال هاي 
اخير داشتند، شاهد بيشترين شوك قيمتي شدند. اين 
كارشناس ساخت وساز درنهايت گفت: در شرايط فعلي 
كه قيمت ها در بخش مس��كن لحظه يي ب��اال مي رود، 
جهت ركود نيز تغيير پيدا كرده است. در سال هاي قبل 
در قبال فروشندگان مسكن خريدار كمي وجود داشت، 
اما امروز در مقابل صف طوالني خريداران و دالالن بازار 

مسكن فروشندگان كمي وجود دارند. 

 چرا قيمت ها افزايشي است
در همين رابطه، آلبرت بغزيان استاد اقتصاد دانشگاه 
تهران معتقد است: بحث رونق مسكن از دو جنبه عرضه 
و تقاضا قابل بررسي است. در بخش عرضه، در گام اول 
افراد س��ودجو و فرصت طلب و كساني كه نان را به نرخ 
روز مي خورن��د، از باال بردن قيمت مصالح س��اختماني 
نظير شيرآالت و... در بازار شروع مي كنند و هزينه توليد 

مسكن را باال مي برند. 
بغزي��ان افزود: توجيه اين افراد س��ودجو آن اس��ت 
ك��ه چون نرخ ارز در بازار آزاد ب��ه حدود 7 هزار تومان 
رس��يده و آنها نيز مواد و مصالح را گران مي خرند، پس 
باي��د هزينه تولي��دات خود را باال ببرن��د. بنابراين يك 
توليدكننده مس��كن هم كه اقدام به ساخت واحدهاي 
مسكوني كرده يا در حال ساخت آنها است، قيمت خود 
را براساس قيمت تمام شده جديد اعالم مي كند. در اين 
شرايط چون قيمت مسكن گران شده، پس عرضه كننده 
مسكن س��عي مي كند تا عرضه خود را در بازار كاهش 
ده��د و اين باعث افزايش قيمت مس��كن مخصوصا در 

بازار واحدهاي نوساز مي شود. 
اين اقتصاددان ادامه داد: در بخش تقاضا هم با توجه 
ب��ه افزايش نرخ دالر و تورمي كه در راه اس��ت، مالكان 
يا افرادي كه س��رمايه در اختيار دارن��د، به اين نتيجه 
مي رسند كه بهتر است س��رمايه خود را تبديل كنند؛ 
بنابراين يا به فكر تبديل به احسن خانه خود مي افتند 
يا اينكه اگر قبال دارايي را خريداري كرده بودند كه حاال 
گران شده، آن را مي فروشند و تبديل به خانه مي كنند؛ 
بنابراين در يك سمت اين قضيه متقاضيان مسكن قرار 
مي گيرند. به عقيده بغزيان، اما بين اين دو بخش عرضه 
و تقاضا، عرضه كننده غالب است؛ يعني عرضه كننده ها 
هم به دليل افزايش هزينه توليد مس��كن و هم به دليل 
دامن زدن به جو بحراني موجود، فروش��نده ها و افرادي 
را كه حاضر به فروش مس��كن خود ش��ده اند، تشويق 
مي كنند ك��ه قيمت خود را باال ببرن��د؛ با اين توضيح 
كه قيمت دالر و طال حدود 50درصد باال رفته اس��ت، 
بنابراين آنها هم بايد خانه خود را گران تر بفروش��ند تا 
در اين بازار سودي كسب كنند. در اين ميان يك سري 
از افراد هم بطوركلي از فروش منصرف مي شوند كه باز 

بخش عرضه تحت تاثير قرار مي گيرد. 

 افزايش قيمت مسكن منطق ندارد
بغزيان همچنين در ادامه صحبت هاي خود با اشاره 
به افزايش بي منطق قيمت خانه در برخي مناطق تهران 
گف��ت: قيمت ها بايد عددي باش��د كه مغ��ز بتواند آن 
را تحلي��ل كند. بايد ديد اين قيمت ه��ا از كجا آمده و 
خانه هايي كه روي دست بسياري از افراد مانده بود، حاال 

چطور اين همه افزايش پيدا كرده است. 
وي معتقد است: درواقع هم اكنون گروهي از دالالن 
در بازار ارز، خودرو، مس��كن و در بازار ساير كاالهاي با 
دوام وجود دارند كه اين بازارها را هدايت مي كنند و به 
بحران دامن مي زنند. به گفته اين كارشناس اقتصادي، 
البته قيمت ه��اي نجومي در حالي اعالم مي ش��ود كه 
قيمت هاي اعالمي با قيمت هاي معامالتي فرق مي كند؛ 
يعني فروش��نده واقعي و خريدار واقعي با هم به توافق 
مي رسند و درنهايت قرارداد مسكن با قيمتي پايين تر از 

آنچه در ابتدا اعالم مي شود، بسته مي شود. 
اين مدرس دانشگاه در عين حال تاكيد كرد: ولي با 
اين حال اين وضعيت دوام نمي آورد، چون عمال قدرت 
خريدي وارد اقتصاد نش��ده كه ما شاهد افزايش خريد 
مس��كن باش��يم. اين رويه ش��ايد به نوعي نجات دادن 

خودشان از اين تورم انتظاري است. 

 داليلي براي رشد ملك
در همي��ن رابطه، س��جاد فروغي كارش��ناس بازار 
مس��كن ب��ا بي��ان اينكه زمان��ي كه عرضه  مس��كن را 
نمي توانيم به صورت انبوه آن به صورت دايم و پيوسته 
افزايش بدهيم، چشم انداز افزايشي قيمت مسكن را در 
جامعه تزريق مي كني��م، گفت: اين تزريق براي جامعه  
م��ا كه افراد جامعه ب��ه علت زيان ده ب��ودن توليد واژه  
سرمايه گذاري را به دنبال توليد به كار نمي برند، بسيار 
گران تمام مي شود؛ چراكه سرمايه گذاري را در مسكن 

ديده و همان مي شود كه امروز شده است. 
فروغ��ي افزود: در چنين ش��رايطي راهي ش��دن 
بانك ه��ا، بنگاه ه��اي مال��ي، دالل ه��ا و تصدي گران 
س��ودجو از بازارهاي س��كه و ارز و خ��ودرو به بخش 
مس��كن و فقدان نظ��ارت جدي و س��ازماني بر بازار 
تقاضا و عرضه مس��كن نويد س��الي سخت و بحراني 
را براي بخش مسكن مي دهد كه اگرچه براي دالالن 
و صاحبان بنگاه هاي امالك ش��يرين خواهد بود ولي 
براي افراد بي پول و بدون س��ر پناه و اجاره نش��ينان 
س��خت س��پري خواهد ش��د. وي افزود: در ش��رايط 
فرآورده ه��اي  و  مصال��ح  توليد كنن��دگان  كنون��ي 
س��اختماني و صاحبان زمين و آپارتمان با مقايس��ه 
سود در بازارهاي ارز، سكه و خودرو به افزايش بيشتر 

قيمت ها و اجاره بها مي انديشند. 

 راهكار تعديل قيمت ها؟
فروغي با بيان اينكه هرچند كه ظاهرا قواي سه گانه 
در عمل برنامه مش��خصي براي نج��ات افتصاد ندارند 
گفت: براي كنترل بازار مسكن مي توانند از چند راهكار 

جدي بهره برد. 
وي گفت: در گام اول بايد از ورود و خروج آس��ان 
س��ازندگان غيرحرفه يي، نهاده��ا و همچنين بانك ها 
و موسس��ات اعتباري به بخش مس��كن ضمن وضع 
قواني��ن بازدارن��ده جلوگي��ري كرد. اين كارش��ناس 
مس��كن در خصوص گام دوم گفت: در گام دوم بايد 
قوانين مالياتي به گونه يي تنظيم شود تا ميزان ماليات 
اخ��ذ ش��ده از درآمد حاص��ل از فعاليت س��ازندگان 
غيرحرف��ه اي، نهاده��ا و بانك ه��ا در بخش مس��كن 
بيشتر از س��ازندگان حرفه يي در اين بخش باشد. به 
گفت��ه فروغي تعديل قيمت س��كه و ارز متناس��ب با 
تحوالت نرخ تورم راهكار س��وم و كاهش بيشتر نرخ 

س��ود بانكي راهكار چهارم است. وي همچنين گفت: 
توجه به شفاف س��ازي در بازار زمين اعمال مديريت 
هوش��مندانه در بازار زمين از طريق تدوين سياست 
ملي زمين مي تواند به عنوان راهكار پنجم تلقي شود. 
اين كارش��ناس مس��كن درنهايت گف��ت: همچنين 
دولت بايد در جهت تامين مس��كن اقشار آسيب پذير 
اقدامات جدي تري داش��ته باشد تا اين قشر از جامعه 
در هنگام تورم هاي اينچنيني از لحاظ س��ومين نياز 

اساسي زندگي آسيب پذير نشوند. 

 افزايش قيمت ها دور از انتظار بود
در همين رابطه، مهدي سلطان محمدي كارشناس 
مسكن با با بيان اينكه افزايش قيمت ها در بازار مسكن 
دور از انتظار بود گفت: اگرچه بس��ياري از كارشناسان 
افزاي��ش قيم��ت را براي اين ب��ازار براي س��ال جاري 
پيش بين��ي مي كردن��د اما اين افزايش قيم��ت فراتر از 
انتظارها طي اين سه ماه رخ داده است و با اين اوصاف 
دليلي ن��دارد كه قيمت ه��ا در اين بازار با اين ش��يب 
كماكان افزايش داش��ته باشد. س��لطان محمدي افزود: 
افزايش قيمت مسكن در سال جاري سبب افزايش نرخ 
اجاره بها خواهد شد.وي اظهار كرد: باتوجه به اينكه نرخ 
اجاره بها تابعي از قيمت مس��كن است بنابراين مي توان 
گفت كه افزايش نرخ قيمت مسكن سبب افزايش نرخ 

اجاره بها در سال جاري خواهد شد. 
اين كارش��ناس مس��كن با تاكيد بر اينكه اساس��ا 
نمي ت��وان پذيرفت كه در ح��ال حاضر قيمت هايي كه 
 در ب��ازار مس��كن رخ داده حباب قيمتي اس��ت گفت: 
به نظر مي رس��د كه قيمت هايي كه بي��ن خريداران و 
فروشندگان مسكن معامله مي شود قيمت واقعي مسكن 
است و نمي توان اصطالح حباب به آن اطالق كرد. اين 
كارشناس مسكن بر خالف بيشتر كارشناسان افزايش 
قيمت مسكن در سال جاري را طبيعي دانست و گفت: 

باتوجه به اينكه مسكن عموما در دوره هاي رونق و ركود 
در نوسان است و با درنظر گرفتن اين امر كه اساسا در 
دوره هاي رونق مسكن شاهد افزايش قيمت ها هستيم 
بنابراين مي ت��وان گفت كه افزايش قيمتي كه در حال 
حاضر براي بازار مس��كن رخ داده اس��ت خيلي دور از 

انتظار و غيرطبيعي نيست. 

 قيمت ها اندكي غيرمنطقي است
س��لطان محمدي با تاكي��د بر اينكه اص��رار برخي 
دس��ت اندركاران بازار مس��كن بر ايجاد حباب در بازار 
مسكن ممكن است مشكالت زيادي را براي خريداران 
ايج��اد كن��د، عنوان كرد: ب��ه عنوان مثال بس��ياري از 
خريداران مس��كن پس از س��ال ها و با تحمل ش��رايط 
س��خت نس��بت به تامين مال��ي براي خريد مس��كن 
اق��دام كرده ان��د اين ع��ده تحت تاثير تبليغات س��و و 
غيركارشناس��ي افراد مبني بر اينكه بازار مسكن دچار 
حباب است ممكن است دچار سوءتفاهم شوند و خريد 
خود را به تعويق بيندازند. اين كارش��ناس مسكن ادامه 
داد:  اين در حالي اس��ت كه ممكن است در همين بازه 
زماني قيمت ها در بازار مس��كن مجددا رشد پيدا كنند 
و از اي��ن رهگذر خريداراني كه به اميد كاهش قيمت و 
شكسته ش��دن حباب قيمت ها خريد خود را به تعويق 
انداخته اند دچار زيان ش��وند و حتي قدرت خريد خود 
را ب��راي خريد مس��كن تا حد زيادي از دس��ت دهند. 
س��لطان محمدي درعين حال با ي��ادآوري اين موضوع 
كه باتوجه به اينكه رش��د مس��كن طي سه ماهه سال 
ج��اري به صورت غيرمنطق��ي و دور از انتظار باال رفته 
است درنهايت گفت: هيچ دليل منطقي و توجيه پذيري 
وجود ندارد كه اين قيمت ها كماكان به صورت صعودي 
رش��د داشته باشند؛ و پيش بيني محتمل اين است كه 
درنهايت قيمت ها يك افزايش جزئي داشته باشند و به 

يك ثبات برسند.

دكتر سيدمنصور غيبي 
كارشناس اقتصاد مسكن
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 از اصالح�ات دفاع مي كنم ن�ه از اصالح طلبان؛ 

ياسوج    معاون وزير كشور در دولت اصالحات گفت: در 
ايران هر انديشه و حركتي در جهت تضعيف حكومت 
بالقوه خطرناك اس��ت. به گزارش ايلنا، سيدمصطفي 
ت��اج زاده مع��اون وزي��ر كش��ور دولت اصالح��ات در 
جمع ش��وراي هماهنگي احزاب اصالح طلب اس��تان 
كهگيلويه وبويراحمد با حساس خواندن شرايط كنوني 
كشور ايران در منطقه و دنيا، يادآور شد: ما در شرايط 
حساسي به سر مي بريم. تاج زاده با طرح اين سوال كه 
آيا اصالحات در ايران ج��واب مي دهد؟ هم ادامه داد: 
 آنچ��ه بنده از آن دفاع مي كنم اصالح طلبي اس��ت نه 
اصالح طلبان. او گفت: اصالح طلبي داراي تباري  است 
كه از اميركبير و مصدق و... شروع مي شود.  اين فعال 
سياسي اصالح طلب ايران، نخستين مولفه اصالحات را 
نفي خشونت ورزي ذكر و يادآور شد:  بقيه مولفه ها در 

ذيل آن قرار مي گيرند. 
 تاكيد اس�تاندار اصفهان بر حل مش�كالت و 
چالش ه�ا؛ اصفه�ان    پس از آيي��ن تكريم و معارفه 
رس��مي منصور يزدي زاده مديرعامل جديد ذوب آهن 
اصفه��ان كه با حض��ور مقامات كش��وري و محلي و 
جمعي از مديران صنايع كش��ور برگزار شد، در جلسه 
ويژه يي با مهرعليزاده اس��تاندار اصفهان، مشكالت و 
چالش هاي ذوب آهن مورد بحث و بررسي قرار گرفت. 
در اين جلس��ه كه جعفر سرقيني معاون وزير صنعت 
مع��دن و تجارت، مرتضي لطفي مديرعامل ش��ركت 
س��رمايه گذاري تامي��ن اجتماعي )شس��تا( و احمد 
زماني مدير ش��ركت س��رمايه گذاري صدر تامين نيز 
حضور داشتند، مهرعليزاده طي سخناني گفت: يكي 
از چالش هاي مهم صنعت، بحث آب است كه صنايع 
بايد در اين زمينه صرفه جويي و همكاري جدي داشته 
باش��ند و به سمت اس��تفاده بهينه از پساب فاضالب 
حرك��ت كنند. وي با اش��اره به موض��وع مهم اقتصاد 
مقاومتي و تاكيد بر افزاي��ش توليد و صادرات، اظهار 
اميدواري كرد: اميد اس��ت ذوب آهن بتواند با همت و 
تالش كاركنان س��ختكوش خود به جايگاه واقعي در 

عرصه توليد دست يابد. 
 طراح�ي و س�اخت نمون�ه داخل�ي ويلچ�ر 
هوش�مند؛ تبريز    ويلچر هوش��مند وي��ژه معلوالن 
و جانب��ازان دف��اع مقدس با تالش محقق��ان يكي از 
ش��ركت هاي مس��تقر در پارك علم و فناوري استان 
آذربايجان ش��رقي، در راستاي حمايت از كاالي ايراني 
طراحي و س��اخته شد. عليرضا پورمهدي سنگستاني 
مج��ري اين طرح، ابراز داش��ت: به علت قيمت باالي 
آن كمتر مورد استقبال معلوالن و جانبازان قرار گرفته 
 اس��ت. او با اش��اره به اينكه اين طرح با هزينه بالغ بر 
300 ميليون ريال در مدت 9 ماه تمام مراحل طراحي، 
شبيه سازي، سيمولوشن و ساخت قطعات و مونتاژ آن 
به اتمام رسيده، يادآور شد: در صورت حمايت مالي از 
س��وي نهادها و دستگاه هاي مختلف و سرمايه گذاري 

مي توان آن را به توليد انبوه رساند. 
 نصب بزرگ تري�ن چرخ فل�ك خاورميانه در 
ش�هربازي كوهسار؛ ساوجبالغ   معاون برنامه ريزي 
و اداري مال��ي فرمان��داري س��اوجبالغ در بازدي��د از 
روند اجرايي ش��هربازي كوهسار از پيشرفت فيزيكي 
90درص��دي اين مجموعه خبر داد و گفت: با ش��روع 
ش��هربازي، اشتغال صدها نفر فراهم مي شود. محسن 
دهقان آزاد گفت: ش��هربازي ايثار ك��ه در حال اتمام 
اس��ت، يك��ي از بي نظيرترين واحده��اي تفريحي و 
گردشگري استان البرز محسوب مي شود و در آينده، 
اشتغال صدها نفر به صورت مستقيم و غيرمستقيم را 

فراهم مي كند. 
كارگ�ران؛  افزاي�ش 19.5درص�دي حق�وق   
بندرعباس    نماينده بندرعب��اس در مجلس افزايش 
حق��وق كارگران را حركتي براي رفع مش��كالت آنها 
عنوان كرد.  محمد آشوري در حاشيه نشست انجمن 
كارگري استان با استاندار افزود: اميدواريم با تداوم اين 
حركت طي سال هاي آينده بخش زيادي از مشكالت 
جامع��ه كارگري در كش��ور مرتفع ش��ود.  اس��تاندار 
هرمزگان نيز در اين نشست گفت: پيش بيني مي شود 
تا پايان س��ال مالي 3۵0 خانه بهداش��ت در استان به 
بهره برداري برسد.  فريدون همتي افزود: افزايش هزار 
و ۵۴0 تخت بيمارستاني در استان از ديگر طرح هايي 

است كه به سرعت در حال اجراست. 
 جزئي�ات حركت قطار مش�هد- ش�لمچه؛ 
مش�هد   مديركل راه آهن خراس��ان گفت: براساس 
تفاهمنامه ميان يك ش��ركت خدمات زيارتي با يك 
ش��ركت حمل و نق��ل ريلي، قطار مشهد-ش��لمچه 
راه اندازي ش��د.  محمدهادي ضيايي مهر اظهار كرد: 
مس��افراني كه قصد زيارت عتب��ات عاليات را دارند 
طبق اين قرارداد كه به مدت يك سال اعتبار دارد، 
از ابتداي مردادماه سال جاري مي توانند سفر ريلي 

به شلمچه داشته باشند. 
او يادآور ش��د: باتوجه به اين امر كه از ش��لمچه تا 
بصره به ميزان 30 كيلومتر امكان سفر ريلي وجود 
ندارد، مسافران قطعا بايد از طريق جاده يي به خاك 
عراق وارد ش��وند و ب��ه بصره بروند، پ��س از آن از 
بصره تا كربال يا بغداد را مي توانند به صورت ريلي و 

جاده يي طي كنند. 
 واكس�ينه ش�دن 560 ه�زار راس دام در 
زنجان؛ زنج�ان  ۵60 هزار راس دام در زنجان عليه 
تب برفكي واكس��ينه ش��دند. مديركل دامپزشكي 
اس��تان زنج��ان گف��ت: ۵60هزار راس دام س��بك 
و س��نگين از اس��فند سال گذش��ته تاكنون در اين 
اس��تان عليه بيم��اري دامي تب برفكي واكس��ينه 
ش��دند.  حاج كاظم��ي افزود: فاز نخس��ت عمليات 
واكسيناس��يون عليه بيماري تب برفكي در س��طح 
دامداري هاي صنعتي، نيمه صنعتي و سنتي مناطق 
روس��تايي استان زنجان اس��فند سال گذشته انجام 
ش��د.  او، از آغاز ف��از دوم عمليات واكسيناس��يون 
در س��طح دامداري هاي صنعتي استان زنجان خبر 
داد و اف��زود: اين عمليات توس��ط 29 اكيپ دولتي 

و خصوصي به صورت رايگان در حال انجام است.

اخبارشهرستانها

صاحبان مشاغل خانگي از مشكالت اين نوع مشاغل مي گويند

تسهيالت بانكي و بروكراسي چالش مشاغل خانگي

از طريق افزايش توليد ملي، ارتقاي كيفيت و كرامت نيروي انساني صورت گرفت

دستيابي به نرخ تحقق 10۳درصدي برنامه توليد

گروه بنگاه ها   
بعد از تش��كيل دولت تدبي��ر و اميد طرح ارائه 
تس��هيالت براي مشاغل خانگي به عنوان راهبردي 
كم هزينه براي كس��ب و كارهاي خانگي و با هدف 
اشتغال زايي خرد در سطح كشور در مسير اجرايي 

شدن قرار گرفت. 
اين طرح با الگو برداري از ساير كشورهاي در حال 
توس��عه دنيا، درصدد ايجاد واحدهاي توليدي بسيار 
كوچك با دربرداش��تن مزايايي از قبيل ايجاد توازن 
بين مسووليت خانوادگي زنان و اشتغال آنان، حذف 
هزينه ه��اي مربوط به خريد، ره��ن و اجاره كارگاه و 
اياب و ذهاب، اس��تفاده از نيروي كار س��اير اعضاي 
خانواده و ايجاد زمينه هاي كار خانوادگي شكل گرفته 
اس��ت.  بهره گيري از اين طرح به صورت اصولي اين 
ام��كان را فراهم مي آورد تا اف��راد بتوانند در محيط 
خانه با اس��تفاده از كمتري��ن و ارزان ترين ابزارها به 
ايجاد كس��ب و كارهاي مختل��ف بپردازند.  با وجود 
مزيت هاي مناسب اجراي اين طرح و استقبال مردم 
و خانواده هاي متوس��ط و پايي��ن جامعه براي تامين 
بخشي از هزينه هاي معيش��ت خود، با دست اندازها 
و موانع بس��ياري روبه رو اس��ت. در واق��ع بايد گفت 
وام هاي مشاغل خانگي در س��ال هاي اخير به عنوان 
مهم تري��ن راهكار دولت براي ايجاد اش��تغال در پيچ 
و خم ه��اي نظ��ام بانكي گرفتار ش��ده اس��ت.  نبود 
نظارت دس��تگاه هاي متولي و تاييد كننده تسهيالت 
ب��راي متقاضيان واقعي اين گونه تس��هيالت ازجمله 
آس��يب هايي اس��ت كه همواره از كنار آن به آساني 

عبور مي شود. 
اي��ن مان��ع در درازمدت باعث ب��ه وجود آمدن 
زمينه هاي بسياري براي برخي افراد در بهره گيري 
از اين تس��هيالت براي اموري غير از ايجاد اشتغال 

و توليد مشاغل خانگي شده است. 
وجود برخي قوانين دس��ت و پاگير در تصويب 
و تاييد تس��هيالت اش��تغال خانگي از جمله مدت 
و دوره زمان��ي بازپرداخ��ت اين وام ه��ا نيز از ديگر 
مش��كالتي اس��ت كه متقاضيان اي��ن وام ها با آن 
دس��ت و پنجه ن��رم مي كنند.  هم��كاري نكردن 
بانك ه��اي عامل ب��راي اعطاي اين تس��هيالت نيز 
مهم ترين دغدغ��ه و مانعي بزرگ در دس��تيابي و 
بهره مندي متقاضيان منتظر مشاغل خانگي است.  

ادعاي كمب��ود اعتبارات داخلي، عدم هماهنگي بين 
دس��تگاه هاي معرفي كنن��ده، عدم پيگري از س��وي 
نهادهاي متولي امر، همه و همه دست در دست هم 
داده اند تا مراكز و موسس��ات مالي و اعتباري بتوانند 
س��نگي در جلو پاي وام گيرندگان بيندازند تا جايي 
ك��ه برخي متقاضيان چند س��ال در صف انتظار اين 

تسهيالت منتظر مي مانند. 

 مانع تراشي بانك ها
مانع تراش��ي بانك ها در قالب بروكراسي اداري 
در حالي اتفاق مي افتد ك��ه به گفته برخي ادارات 
و نهادهاي معرفي كننده تس��هيالت به اين مراكز، 
بانك عامل در شهرس��تاني چون مراغه از پرداخت 
تسهيالت به حدود 19 نفر متقاضي مشاغل خانگي 
كه جمع وام هاي آنان كمت��ر از 1.۵ ميليارد ريال 

بوده، همچنان سرباز مي زند.  محمد ابراهيمي، يكي 
از متقاضيان وام هاي مش��اغل خانگي مي گويد: با 
وجود ثبت نام در س��امانه و نيز تاييد طرح توس��ط 
دس��تگاه متولي امر، پس از گذشت يك سال هنوز 

موفق به دريافت اين تسهيالت نشده ام. 
او اضاف��ه مي كند: در اين راس��تا نيز حتي اداره 
كار و نيز دستگاه اجرايي تاييد كننده نيز از معرفي 
ب��ه بانك و دريافت تس��هيالت اظه��ار بي اطالعي 
مي كنند.  رقيه محمدزاده يكي ديگر از متقاضيان 
وام ه��اي مش��اغل خانگ��ي در مراغه نيز ب��ه ايرنا 
مي گويد: عدم پيگيري اين تسهيالت از سوي اداره 
كار و نيز س��خت گيري هاي سيس��تم بانكي براي 
وام هايي كمتر از 100 ميليون ريال، ما را از دريافت 
اين تس��هيالت و ايجاد اشتغال و رهايي از بيكاري 

نااميد كرده است. 

 بروكراسي در كمين مشاغل خانگي
رييس اداره كار، تع��اون و رفاه اجتماعي مراغه 
نيز در گفت وگو با ايرنا با بيان اينكه همراهي نكردن 
بانك ها مانع مهمي در مسير ارائه تسهيالت مشاغل 
خانگي به متقاضيان اس��ت، اظهار مي كند: وجود 
برخي قوانين و بروكراس��ي اداري نقش اساسي در 

اين زمينه داشته است. 
ناصر مظهريان اضافه مي كند: هم اكنون بيشتر 
تس��هيالت مش��اغل خانگي از طري��ق معرفي به 
ش��عبه هاي چهار بانك مسكن، تجارت، صادرات و 

رفاه به متقاضيان پرداخت مي شود. 
او ادامه مي دهد: متاس��فانه بيش��تر متقاضيان 
معرفي ش��ده به بانك هاي اين شهرستان موفق به 

دريافت وام هاي خود نشده اند. 
او تشريح مي كند: در س��ال گذشته براي ۴86 

طرح مشاغل خانگي در اين شهرستان ۴8 ميليارد 
و 830ميليون ريال تسهيالت تاييد و به بانك هاي 

عامل معرفي شده است. 
وي اضاف��ه مي كن��د: از مجم��وع طرح ه��اي 
 معرفي ش��ده به بانك هاي عامل تاكنون ۴۴ طرح

1۴ميليارد و 230 ميليون ريال تسهيالت دريافت 
كرده اند. وي اب��راز اميدواري مي كند با رايزني هاي 
انج��ام ش��ده در قال��ب كارگروه ه��اي تخصصي و 
جلسات انجام ش��ده با حضور مديران بانكي، روند 
اعطاي تسهيالت در زمينه مشاغل خانگي در اين 

شهرستان تسهيل شود. 
معاون سياسي اجتماعي فرمانداري مراغه نيز به 
ايرنا مي گويد: عدم تحقق اعطاي تسهيالت بانكي به 
دليل عدم برنامه ريزي هاي كافي و نيز وجود برخي 

قوانين دست و پاگير بانكي است. 
جواد محمودي اضافه مي كند: وجود مشكل در 
ضمانت هاي بانكي توس��ط متقاضيان و نيز كمبود 
برخي اعتبارات و منابع بانكي نيز زمينه س��از عدم 
دسترسي متقاضيان وام هاي مشاغل خانگي به اين 

تسهيالت شده است. 
رييس ش��عبه مركزي بانك تجارت مراغه نيز 
با تاكيد بر تالش اين بانك براي رفع مش��كالت 
موج��ود در زمين��ه اعطاي تس��هيالت مش��اغل 
خانگ��ي مي گويد: اين بان��ك در صورت دريافت 
تاييديه از س��وي كارگروه هاي اس��تاني، مشكلي 

براي ارائه تسهيالت ندارد. 
محمود تقي فام اضافه مي كند: وجود بدهي هاي 
بانكي در بين متقاضيان و ني��ز عدم ارائه ضامن و 
ضمانت معتبر توسط متقاضيان ازجمله مشكالتي 

پيش روي دريافت اينگونه وام هاست. 
تاكن��ون برگزاري جلس��ات متعدد ب��ا حضور 
مس��ووالن ارشد شهرستاني و استاني نيز نتوانسته 
ديوار بلند تس��هيالت بانكي را براي رونق مشاغل 
خانگي كوتاه تر كند كه در اين ميان سهم بانك ها 
در عريض و طويل تر شدن اين ديوار بيشتر از همه 

عوامل مشهود است. 
اين تسهيالت هم اكنون نيز در گره هاي پيچيده 
در هم سيستم عريض و طويل بانكي و اداري چشم 
انتظار نگرش��ي جديد و رو به جلو و چش��م اندازي 

اميدبخش براي اشتغال خرد در جامعه است. 

آمار و ارقام توليدي گروه خودروس��ازي سايپا بيانگر آغاز شتاب 
توليد از واپسين روزهاي آبان ماه 96 است و در حالي كه گروه سايپا 
در س��ال 96 توانس��ته بود 100درصد برنامه خود را محقق كرده و 
666666 دس��تگاه خودرو توليد كند )1۷درصد بيش��تر از سال 9۵ 
و ۷9درصد افزايش به نس��بت س��ال 9۴(، تا تاري��خ 19 خرداد ماه 
سال 9۷ نيز توانسته 12۷۴۵۷ دستگاه خودرو توليد كند كه اين به 
معناي شكس��تن ركورد توليد در همين بازه زماني از 6سال گذشته 
و همچنين افزايش 29۵0۷دس��تگاهي توليد نسبت به مدت مشابه 

سال 96 )رشد 30درصدي توليد( است. 
الزم به ذكر اس��ت، گروه س��ايپا ب��ا اين ميزان توليد توانس��ته 
اس��ت، ضمن دس��تيابي به نرخ تحقق 103 درص��دي برنامه توليد 
)3۴61دستگاه بيشتر از برنامه(، بيش��ترين توليد خودرو در كشور 
را در همين مدت )فروردين، ارديبهشت و خرداد 9۷( داشته باشد. 

بهبود كيفيت محصوالت )با برند س��ايپا( و محصوالت مشترك 
با ش��ركا نيز از آذر ماه س��ال 96 مورد توجه گروه سايپا قرار گرفت 
و اين گروه خودروس��ازي توانس��ت ضمن باال بردن س��طح كيفيت 
محصوالت خود موفق به ارتقاي يك س��تاره كيفي براي محصوالت 
خانواده تيبا و پرايد 131س��ايپا در بهمن ماه 96 بش��ود، همچنين 
افزايش 1.۵درصدي ميانگين رضايت مشتريان  محصول در سال 96 
از جمله دستاوردهاي سايپا در حوزه كيفيت محصول است، افرون بر 
اين شاخص رضايت مشتريان از خدمات پس از فروش نيز با رشدي 
حدود 1۴درصد به نس��بت 3ماهه پاياني س��ال 9۴ به عدد ۷13 در 
3ماهه چهارم س��ال 96 رسيده است. در ضمن گروه سايپا توانسته 
زمان رسيدگي به درخواست هاي مشتريان را در سال 96 به نسبت 
سال 9۵ به ميزان 1۵درصد بهبود دهد و اين موضوع بيانگر كاهش 

۴روزه زم��ان پاس��خگويي )از 26.1روز ب��ه 22.1روز( در اين گروه 
خودروساز است. همچنين با هدف ارتقاي خدمت رساني به مشتريان 
و بر اساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته تعداد نمايندگي هاي رتبه 
1 با 280درصد افزايش به نسبت سال 9۵ به 19نمايندگي رسيده و 
شاهد رشد 118درصدي نمايندگي هاي رتبه 2 و رشد 19درصدي 
تعداد نمايندگي هاي رتبه 3 را در زنجيره نمايندگي هاي گروه سايپا 
شاهد هس��تيم. ذكر اين نكته ضروري است كه در اين مدت تعداد 
نمايندگي هاي فروش و خدمات پس از فروش اين گروه خودروسازي 

از 909نمايندگي به 933 نمايندگي رسيده است. 
بيش��ترين سهم بازار كسب شده در ۷س��ال گذشته نيز يكي از 
مهم ترين دس��تاوردهاي گروه خودروس��ازي سايپاس��ت كه محقق 
ش��ده اس��ت. با توجه به گزارش هاي توليد گروه سايپا در حالي كه 
متوس��ط فروش ماهانه تا آذرماه 96، ۴229۷دس��تگاه بوده به مدد 
همت جهادي پرسنل و تزريق تفكر جديد مديريتي متوسط فروش 
ماهانه از آذرماه 96 تا خرداد 9۷ به ۵9909دس��تگاه رس��يده است. 
همچنين بر اس��اس گزارش هاي ارائه شده توسط گمرك جمهوري 
اس��المي ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت س��ايپا توانسته در 
فروردين ماه سال 9۷ بيش از ۴6درصد سهم بازار خودرو در كشور را 
كسب كند. در ضمن مقايسه فروش )تعدادي( نسبت به مدت مشابه 
سال هاي گذشته تا تاريخ 9۷/3/9 بيانگر افزايش ۴0درصدي تعداد 
فروش اس��ت و اين امر به معناي فروش 10۵۴29دس��تگاه خودرو 
در اين مدت اس��ت ك��ه افزايش 30231دس��تگاهي فاكتور فروش 
نسبت به مدت مشابه سال 96 و افزايش 366۵۷ دستگاهي فاكتور 
فروش نس��بت به مدت مشابه سال 9۵ را نشان مي دهد.  بيشترين 
ارزش فروش محصوالت در ۴سال گذشته نيز حاصل همين افزايش 

توليد است. مقايسه فروش )ارزشي( نسبت به مدت مشابه سال هاي 
گذش��ته تا تاريخ 9۷/3/9 بيانگر افزاي��ش ۵0درصدي ارزش فروش 
اس��ت و اين يعني 3۷2۷ميليارد تومان ف��روش انواع خودرو در اين 
مدت كه افزايش 1238ميليارد تومان فاكتور فروش نسبت به مدت 
مشابه سال 96 و افزايش 1813ميليارد توماني فاكتور فروش نسبت 

به مدت مشابه سال 9۵ را بيان مي كند. 
اس��فندماه س��ال 96 ماه ثبت ركوردها در گروه س��ايپا بود، زيرا 
بيش��ترين تعداد فروش ماهانه به ميزان 91600دس��تگاه در اسفند 
ماه سال 1396 اتفاق افتاد و شكست ركورد فروش ماهانه )ارزشي( 
به ميزان 3۵63ميليارد تومان نيز در اس��فند ماه سال 96 ثبت شد، 
همچنين ثبت ركورد فروش اينترنتي با فروش ۷۵00دستگاه ساندرو 
استپ وي در 2.۵ساعت در اسفندماه سال 96 بيانگر به ثمر نشستن 
همه در تالش هاي پرسنل س��ايپا در يك سوم پاياني سال بود. الزم 
به ذكر است، بر اساس گزارش هاي ارائه شده، افزايش نسبت فروش 
اينترنتي ب��ه كل از 12درصد به 22درصد كه از آبان ماه س��ال 96 
اتف��اق افتاده منجر به كاهش هزينه 20ميلي��ارد توماني براي گروه 

خودروسازي سايپا شده است. 
گروه س��ايپا عالوه بر تمركز بر توليد و فروش محصوالت در اين 
مدت با بس��يج همه امكانات و توانمندي هاي خود اقدامات ديگري 

صورت داده كه از جمله مي توان به موارد زير نيز اشاره كرد: 
 تمركز بر پرداخت نقدينگي به قطعه سازان ضعيف تر

 كاهش مطالبات قطعه سازان
 تامين 100درصد نقدينگي از طريق فروش محصوالت

 ساماندهي مجدد شبكه نمايندگي ها و تالش براي اجراي 
عدالت

 شكس��تن ركورد ف��روش محصوالت و به تب��ع آن ورود 
نقدينگي به شركت

 ش��روع مذاكرات با برنده��اي برتر جهان��ي جهت توليد 
محصوالت مشترك

 شفافيت و تعامل مناسب با بورس و سهامداران
 بازنگري برنامه توسعه محصول گروه

 تمركز بر توسعه ساخت داخل به جاي خريد هاي خارجي
 تمركز بر توسعه سيستم هاي فروش جهت از بين بردن ناعدالتي 

و بعضا رانت
 جانمايي مناسب محصوالت بر اساس ماموريت شركت ها

 گسترده كردن مش��اركت در تصميم گيري هاي استراتژيك از 
چند فرد به يك تيم چند تخصصه

 كرام��ت ني��روي انس��اني و پرداخ��ت عدالت محور بر اس��اس 
شايستگي در عملكرد

همه موارد ذكر ش��ده فوق نشان دهنده عزم مديران و تالشگران 
عرصه صنعت در گروه خودروسازي سايپاست براي ارائه كاالي ايراني 
با كيفيت و در شأن ملت شريف ايران و همچنين توسعه اشتغال و 
كارآفرين��ي براي جوانان اين مرز و بوم و تحقق منويات مقام معظم 

رهبري و دولت تدبير و اميد. 

كردس�تان  مديرعامل ش��ركت 
توزيع نيروي برق كردس��تان گفت: 
اگر مصرف برق اس��تان را مديريت 
نكنيم 80 مگاوات خاموشي در استان 
خواهيم داش��ت. هيوا لهونيان ديروز 
در س��مينار آموزش��ي بهينه سازي 
مصرف انرژي در بخش اداري كه در 
سنندج برگزار شد، اظهار كرد: امسال كشورمان به دليل كمبود 
بارش هاي سال گذشته و كاهش آب ذخيره شده پشت سدها 
با شرايط خاصي روبه رو شده است.  او افزود: ماموريت و رسالت 
ما فعال كردن همه پتانس��يل ها و ظرفيت هاس��ت زيرا اگر به 
درستي اين ظرفيت ها شناسايي شوند نه تنها خاموشي نداريم 
بلكه انرژي اضافي را هم خواهيم داش��ت.  مديرعامل شركت 
توزيع نيروي برق كردستان به اهميت بحث مطالعه، آموزش 
و آگاهي بخشي به مردم تاكيد و عنوان كرد: هنوز طراحي ها 
و امكان سنجي ما در مراحل مقدماتي است و نيازسنجي ها به 
درستي صورت نمي گيرد.  او در ادامه با اشاره به اينكه براساس 
پيش بيني ها امس��ال ۵8 هزار مگاوات در كشور پيك مصرف 
برق اس��ت، تصريح كرد: به اعتقاد م��ا با نصف اين ميزان هم 

مي شود كشور را اداره كرد. 
لهونيان ادامه داد: 20 هزار مگاوات از اين ميزان فقط صرف 
سيستم هاي سرمايشي مي شود كه با اين ميزان برق، كشوري 

همچون عراق يا دو كشور از آسياي ميانه اداره مي شود. 

 بدون مديريت مصرف 
برق قطع مي شود

خراس�ان رضوي  دبي��ر انجمن 
قطعه سازان خراسان رضوي گفت: اگر 
شوراي رقابت دست از سر خودروساز 
ب��ردارد و بگذارد عرضه و تقاضا روند 
خود را ادامه دهد دست واسطه ها نيز 

كوتاه خواهد شد. 
محمدرضا جواهري در گفت وگو 
با ايس��نا، درخصوص ش��رايط فعلي بازار خودرو، اظهار كرد: 
عرض��ه و تقاضا هميش��ه در جامع��ه حاكم اس��ت، اگر يك 
خودروساز عنوان كند كه سمند امروز 60 ميليون تومان كسي 
آن را خري��داري نخواه��د كرد اما اگر از قيمت آن كم ش��ود 

مصرف كننده آن را خريداري خواهد كرد. 
او ادام��ه داد: ش��وراي رقاب��ت كاري مي كن��د ك��ه ي��ك 
ماش��يني ك��ه ش��ركت ايران خ��ودرو آن را ب��ا 32ميلي��ون 
توم��ان  ميلي��ون   ۴2 ب��ازار  در  مي كن��د  تولي��د  توم��ان 
اي��ن  اي��ن مي��ان   ب��ه دس��ت مصرف كنن��ده برس��د، در 

10 ميليون تومان مابه التفاوت نصيب واسطه ها مي شود. 
دبير انجمن قطعه س��ازان خراس��ان رضوي اف��زود: صنف 
ما دچار يك گرفتاري ش��ده و عالوه ب��ر آن درگير چك هاي 

برگشتي نيز شده، زيرا خودروساز به ما پولي نداده است. 
جواه��ري عنوان كرد: ش��وراي رقابت اگر دس��ت از س��ر 
خودروس��از بردارد و بگذارد خريدار قيمت كاال خود را تعيين 

كند ديگر دچار اين آشفتگي نخواهيم بود. 

 خودروسازي بايد
از انحصار دولت خارج شود

البرز  سرپرست شركت شهرك هاي 
صنعتي البرز از برگزاري تورهاي صنعتي 
ويژه صاحبان صنايع و 2 استارت آپ در 
حوزه بازار و صادرات اس��تان، خبر داد.  
به گ��زارش ايلنا، محمدامين بزازي پور 
فرشي با اشاره به اينكه در تيرماه سال 
جاري 3 تور صنعتي در اس��تان برگزار 
مي شود، گفت: بازديد از نمايش��گاه »اينوتكس« و »آگروفود« در 
قال��ب تور صنعتي، انجام خواهد ش��د.  او اف��زود: صاحبان صنايع 
اس��تان البرز از دو نمايش��گاه مذكور كه با حضور واحدهاي فناور 
و شركت هاي دانش بنيان در محل نمايشگاه هاي بين المللي تهران 
برگزار مي ش��ود، بازديد مي كنند.  فرشي خاطرنشان كرد: هدف از 
برگزاري تورهاي صنعتي، آشنايي صنعتگران و واحدهاي صنعتي 
با توانمندي هاي توليد و صنعت س��اير رقبا، تبادل اطالعات فني، 
اقتصادي، تجاري و بازارياب��ي، فروش كاال و خدمات و خريد مواد 
اوليه و تجهيزات و فرصت مناسبي براي انعقاد قراردادهاي تجاري 
و تبادالت تكنولوژيكي براي واحدهاس��ت.  سرپرس��ت ش��ركت 
شهرك هاي صنعتي البرز، اظهار كرد: 2 استارت آپ در حوزه توسعه 
بازار و صادرات در استان برگزار مي شود.  وي هدف از برگزاري اين 
استارت آپ ها را كمك به توسعه بازار واحدهاي صنعتي عنوان كرد 
و افزود: اين كار در قالب يك رويداد يك روزه، نيمه دوم سال 9۷ 
برگزار خواهد شد و افراد نخبه در حوزه بازاريابي آموزش هاي الزم 

را در قالب ايده ارائه مي كنند.

 تور صنعتي ۳ روزه
ويژه صاحبان صنايع در البرز

اصفهان  س��يدمصطفي علوي، با 
بيان اين مطلب گفت: ميزان مصرف گاز 
استان اصفهان در س��ال 1396 بالغ بر 
20ميليارد و 39 ميليون و ۵۴1 هزار و 
8۵3 مترمكعب بوده اس��ت.  به گزارش 
»تعادل« به نقل از روابط عمومي شركت 
گاز استان اصفهان، او افزود: سال گذشته 
باتوجه به گازرساني مس��تمر به ويژه در بخش صنعت و همچنين 
نيروگاه شهيد محمد منتظري توزيع گاز در سطح استان نسبت به 
سال 139۵ حدود 8درصد افزايش يافته است.  مديرعامل شركت 
گاز استان اصفهان، گفت: در سال گذشته در بخش مصرف كنندگان 
عمده )مصارف باالي 100متر مكعب بر ساعت( نظير؛ فوالد مباركه، 
ذوب آه��ن، نيروگاه ها، صنايع و... 16 ميليارد مترمكعب و در بخش 
مصرف كنندگان جزو )مش��تركين بخش هاي خانگي و تجاري كه 
مصارف گاز آنها بين يك تا 100 مترمكعب بر س��اعت است( بيش 
از ۴ميليارد و 263 ميليون مترمكعب گاز طبيعي در س��طح استان 
توزيع شد.  او،تصريح كرد: در واقع، مجموع كل گاز در سطح استان 
33درص��د در نيروگاه ها، 22درص��د در صنعت فوالد، 19درصد در 
بخش خانگي، 12درصد در واحدهاي توليدي صنعتي، 6درصد در 
 ،CNG پااليشگاه ها، 2درصد در حمل نقل عمومي در جايگاه هاي
يك درصد در بخش كش��اورزي و ۵درصد باقي مانده در بخش هاي 
عمومي نظير مراكز آموزشي، فرهنگي، مذهبي و اماكن و تاسيسات 

دولتي توزيع و به مصرف مي رسد. 

 مصرف 16 ميليارد مترمكعب گاز 
در صنايع اصفهان
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اقتصاد اجتماعي12
مديريت پسماندهاي صنعتي 

بايدها و نبايدها
هانا طارميان 

كارشناس ارشد و فعال زيست محيطي 
ب��ا ايج��اد و گس��ترش واحده��اي صنعتي و 
فعاليت ه��اي تولي��دي در كش��ور اع��م از صنايع 
ش��يميايي، غذايي، نفت و پتروش��يمي، فوالد و... 
تنوع محصوالت و گسترش كاربردهاي محصوالت 
اي��ن صناي��ع در زندگي روزم��ره انس��ان، توليد 
انواع پس��ماندهاي صنعتي و خطرناك در كش��ور 
همواره رو به رش��د بوده است، اين موضوع يكي از 
معضالت مهم جوامع بش��ري در حال حاضر تلقي 
مي شود. ورود پسماندها به محيط زيست اگر بدون 
كنترل و مديريت صحيح باش��د، موجب بدمنظره 
ش��دن محيط، آلودگي آب، هوا و خاك و به خطر 
افتادن بهداش��ت و س��المت افراد جامعه مي شود. 
تجربيات جهاني نش��ان داده اس��ت ك��ه چنانچه 
پس��ماندها تحت مديريت مناسب قرار نگرفته و با 
شيوه هاي علمي و فني به مواِد با مخاطرات كمتر 
تبديل نشوند و در نهايت به طور اصولي و به روش 
مناس��ب دفع نگردند، منش��ا خطرات قابل توجه و 
تهديدات فراواني خواهند ش��د. باتوجه به ماهيت 
و مق��دار پس��ماندهاي صنعتي و ويژه در كش��ور، 
مديريت اجرايي پس��ماندهاي ويژه و صنعتي بايد 
در دس��تور كار قرار داده ش��ود. به ع��الوه، وجود 
مكان��ي متمركز ب��ا امكانات و تجهيزات مناس��ب 
جهت مديريت پس��ماندهاي صنعتي و ويژه و نيل 
به اهداف زيست محيطي منطقي به نظر مي رسد. 
اين مجتمع ها پس��ماندهاي صنعت��ي را از همان 
ابتداي توليد تا سرنوشت نهايي مديريت و نظارت 
خواهند كرد. در اين مجموعه ها  بايد كليه فرآيندها 
از ابت��داي چرخه مديريت پس��ماند )جمع آوري و 
ذخيره س��ازي( تا دفع نهايي )بازيافت، سوزاندن و 
دفن( تحت نظارت كارشناسان مجرب اداره شود. 
در توليد روزانه چند هزار تن پس��ماند صنعتي يا 
ويژه در كشور ش��كي وجود ندارد، جهت بازيافت 
بخش عمده يي برخي از پسماندها همچون روغن 
كاركرده، مواد پالس��تيكي، كاغذ و برخي ضايعات 
هيدروكربن��ي ني��ز واحده��اي در كش��ور فع��ال 
هس��تند اما مديريت پس��ماند هاي صنعتي طبق 
امارهاي هاي رس��مي و غيررسمي در كشور حال 
و روز خوش��ي را ندارد. چرا؟ مشكل از كجاست؟ 
قوانين مش��كل دارن��د؟ مجريان مش��كل دارند؟ 
ناظران مش��كل دارند؟ ش��ايد بشود گفت در همه 
بخش ها ما مشكل داريم اما ريشه اين مشكالت در 
كجاست؟ چگونه مي شود با اين مشكالت برخورد 
كرد. اگر در مستندات و سوابق مجددا رجوع شود 
در بسياري از موارد راهكار ها از قبل مشخص شده 
است و جسته و گريخته در هر گزارشي بخشي از 
راهكار حل مش��كل ديده ش��ده است اما تا زماني 
ك��ه تمركز روي رفع مش��كل به ص��ورت اصولي و 
هماهنگ صورت نپذيرد، كاس��بان پسماند اجازه 
نخواهند داد مش��كل حل و فصل شود. بايد قبول 
كنيم همان طور كه در كشور كاسبان تحريم وجود 
داش��ته اند كاسبان پسماندي نيز داريم كه دانسته 
يا نادانس��ته براي منفعت هاي زود گذر و كوچك، 
جنايت ه��اي طوالن��ي مدت را در حق اين نس��ل 
و نس��ل هاي آينده روا داش��ته اند. پس با شناخت 
موض��وع و قان��ون به نظ��ر نگارنده، م��ا در بخش 
مديريت پس��ماندها در كشور با دو مشكل اساسي 
روبرو هستيم اوال به دليل نداشتن اطالعات تقريبا 
دقيق از وضعيت كمي و كيفي پس��ماندها، اصوال 
نمي دانيم كه مي خواهيم چ��ه چيزي را مديريت 
نمايم. اين مس��اله سبب مي ش��ود كه مشكل دوم 
حادت��ر ش��ود و نمي دانيم كه اس��تراتژي و برنامه 
مان براي مديريت اين پس��ماندهايي كه در حوزه 
صنع��ت به ويژه چه هس��تند روش مديريتي مان 
براي دفع يا پردازش چه باش��د. نبايد از گذش��ته 
آن ق��در نگران ش��ويم، كه آينده را نيز از دس��ت 
بدهيم. راهكار بسيار س��اده است ما در اينجا نياز 
ب��ه چند الگو برداري داريم. ما بايد بدانيم كه نبايد 
چ��رخ را دوباره اختراع نمايي��م! ما بايد بدانيم كه 
مش��كل ما اگرچه بايد به دست خودمان حل شود 
اما در گذش��ته دورتر در بس��ياري از كشور ها اين 
مشكالت وجود داش��ت و حل شد! ما بايد بدانيم 
كه در ش��رايط پراس��ترس و ب��دون برنامه انجام 
ن��دادن هر كاري بهتر اس��ت تا اينكه كار اش��تباه 
انجام ش��ود و آس��يب آن، اعتماد عمومي را سلب 
نماي��د! آيا حل معضل پس��ماند، ب��ا درايت و عزم 
و اراده مل��ي ما ايرانيان وطن دوس��ت، امكان پذير 

نيست؟ تفكر با شما!

يادداشت

مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان تهران تشريح كرد

4 محور براي رونق گردشگري در تهران
تهران اگرچه پس��وند پايتخت را با خود يدك 
مي كش��د اما در چرخه گردش��گري از بسياري از 
استان ها عقب تر است. در س��ال هاي اخير تهران 
بيش��تر از آنكه به واس��طه جاذبه هاي گردشگري 
ش��ناخته ش��ود با انبوهي از آلودگي هاي محيط 
زيستي، ترافيك و آسيب هاي اجتماعي در اذهان 
مردم نقش بس��ته اس��ت. از طرف ديگر در سايه 
بي توجهي ها بس��ياري از بناهاي تاريخي پايتخت 
تخريب ش��ده يا به دليل تخلفات گسترده، دچار 
تغيير هويت شده اند. مسووالن به تاريخ اين شهر 
وفادار نبوده و نتيجه چنين عواملي س��بب ش��ده 
تا تهران بيش از آنكه گردش��گرپذير باشد بر مدار 
گردشگرفرس��تي حركت كند  حال آنكه استقرار 
بس��ياري از رويدادهاي اجتماع��ي و فرهنگي در 
پايتخت، در س��ايه مديريت درس��ت مي تواند به 
عاملي براي جذب گردشگر نه در سطح ملي بلكه 
در س��طح بين المللي تبديل شده و براي پايتخت 

كسب درآمد كند.
از طرف ديگر كارشناس��ان،  گران بودن هزينه 
اقام��ت در تهران را يكي از داليل��ي مي دانند كه 
تهران را از قافله گردشگري دور نگه داشته است. 
در اس��تان هايي كه صنعت گردش��گري، رش��د و 
رونق بسياري داشته در كنار هتل ها، اقامتگاه هاي 
بومگردي ش��كل گرفته كه حق انتخاب بيشتري 
به مسافران مي دهند اما از ظرفيت هاي بوم گردي 
درتهران در س��ال هاي اخير غفلت ش��ده تا جايي 
كه پايتخت تنها يك اقامت��گاه بوم گردي دارد. با 
اين حال دالرو بزرگ نيا، مديركل ميراث فرهنگي، 
صنايع دس��تي و گردش��گري اس��تان تهران كه 
س��ه ماه از انتصابش در اين س��مت مي گذرد  در 
نخس��تين نشس��ت خبري كه با اصحاب رس��انه 
داش��ت از زير و رو شدن سياس��ت هاي تهران در 
زمينه بوم گردي خبر داده و براي رونق گردشگري 
در تهران 4محور را تفكيك كرده اس��ت. او درباره 
چشم انداز آينده بوم گردي در ايران بيان كرد:»ما 
ذهنيت ويژه يي در مورد روستاهاي استان تهران 
نداري��م تا پايان س��ال ۹۶ فقط ي��ك مورد مجوز 

بوم گردي صادر شده كه اكنون فعال است«.
وي گفت:»براس��اس برنامه ريزي ها، چشم انداز 
ايجاد ۱۰۰بوم گردي در اس��تان تهران در دستور 
كار است كه در فاصله كوتاهي تاكنون نزديك به 
4۶ پرونده براي تقاضاي بوم گردي مطرح ش��ده و 
حدود 8 پروانه نيز فعال ش��ده اند بنابراين نبايد از 

اين ظرفيت غافل شويم.«
بزرگ نيا با تاكي��د بر اينكه اگر تهران مي تواند 
گردشگرفرست باش��د بايد به اين باور برسيم كه 
مي تواند مقصد گردشگري نيز انتخاب شود، ادامه 
داد: »درست است كه گردشگري تهران را در چند 
محور ديده ايم اما مانع از اين نيس��ت كه در ديگر 
بخش ها نگاه به جلو نداشته باشيم. ما قصد داريم 
تا فستيوال تهران را با موضوع تهران قديم برگزار 

كنيم«.

مدي��ركل مي��راث فرهنگ��ي اس��تان ته��ران 
همچنين از آمادگي افزودن ۷۰۰تخت به ظرفيت 
اقامتي استان تهران خبر داد و گفت:»برخي از اين 

پروژه ها در هفته دولت به بهره برداري مي رسد.«

 4 محور گردشگري درتهران
او در ادامه به تقس��يم بندي اساسي محورهاي 
صنعت گردش��گري در تهران اش��اره ك��رد و در 
توضيح اين محورها  گفت:»محور فرهنگي تاريخي 
كه مي تواند گردش��گران قابل توجهي را به استان 
و ش��هر تهران وارد كند هر چند ميراث فرهنگي 
تاكنون در معرفي آثار تاريخي ضعيف عمل كرده 

است اما تبليغات مي تواند اثرگذار باشد.«
وي محور »گردش��گري رويداده��ا« را دومين 
محور دانست و ادامه داد: »ميراث فرهنگي تاكنون 
از رويدادهايي مانند جشنواره هاي فجر كه اغلب با 
حضور تيم هاي خارجي در كش��ور برگزار مي شود 
هيچ اس��تفاده يي نكرده اس��ت باي��د ديد تاكنون 
چقدر از فرص��ت رويدادها و كنفرانس هايي مانند 
نمايش��گاه هاي بين المللي و جشنواره هاي فيلم و 
موس��يقي فجر به عنوان يك محصول گردشگري 

استفاده كرده ايم«.
او رويداد جش��نواره »كن« را نمونه يي مشابه 
و قابل مقايس��ه با ايران دانس��ت و افزود:»ساالنه 
افراد زيادي به »ك��ن« مي روند تا در كنار حضور 
در آن جش��نواره به بُعد گردشگري آن منطقه نيز 
بپردازند، اما ما هنوز متاسفانه نتوانسته ايم از اين 

اتفاق به درستي استفاده كنيم.«
بزرگ نيا س��ومين محور را محور »گردشگري 

مذهب��ي« عنوان ك��رد و افزود:»8 ميلي��ون زائر 
س��االنه به حرم حض��رت  عبدالعظيم مي روند و با 
منابع درآمدي اس��تحصال خود آيي��ن زيارت از 
آن منطق��ه را به جا مي آورن��د درحالي كه هنوز 
نتوانس��ته ايم از آن حتي در قالب يك روش ساده 
و سنتي براي معرفي آثار تاريخي استفاده كنيم.«
وي گفت:»ما چند محور اساس��ي را در تهران 
در نظر گرفته ايم. ي��ك محور تاريخي و فرهنگي 
است كه در اين محور بايد به اين نيز توجه داشت 
ك��ه اگر به موقع حريم برخ��ي از بناهاي تاريخي 
تعيين مي ش��د، مش��كلي در حفاظ��ت از آنها به 
وج��ود نمي آمد ي��ا در حوزه مي��راث معنوي در 
برخي از محورها به پژوهش هاي فوري نياز داريم 
كه عناصر فرهنگي اس��تان را مشخص كند مانند 
اطلس جامع باستان شناسي با اين وجود در بخش 

معرفي آثار بسيار ضعيف بوده ايم.«
ميلي��ون   8 ري  شهرس��تان  اف��زود:»در  وي 
مس��افر به حرم عبدالعظي��م مي روند درحالي كه 
مش��هدالرضا ميزبان ۱۵ميليون مس��افر اس��ت. 
فاصله عددي آن زياد نيست، ولي اگر براي اين 8 
ميليون برنامه داشته باشيم، مي توان از اين فرصت 

و ظرفيت استفاده هاي زيادي كرد.«
مدي��ركل مي��راث فرهنگ��ي اس��تان تهران؛ 
چهارمين محور توس��عه گردش��گري ب��ا نگاه به 
صنعت گردش��گري و محصول آن را »گردشگري 
س��المت« عنوان كرد و افزود: »فضاهاي كالبدي 
بيمارس��تاني كه در حال حاضر در دست ساخت 
هس��تند نيز با ن��گاه به پذيرش بيم��اران در حد 
بين المللي ب��ه بهره ب��رداري مي رس��ند بنابراين 

معتقدم اين ظرفيت در سطح ملي و استان تهران 
با ظرفيت هاي منابع انساني و استفاده از پزشكان 

حاذق مي تواند به نتايج مطلوبي برسد.«

 تالش براي حل تخلفات در حوزه ميراث 
فرهنگي

مدي��ركل مي��راث فرهنگي، صنايع دس��تي و 
گردشگري استان تهران، در ادامه به برخي تخلفات 
در بناهاي تاريخي در ماه هاي اخير اش��اره كرد. او 
درباره ساخت و ساز كافه باغ نگارستان نيز كه به 
اين بنا آس��يب وارد كرده است، گفت:»اداره كل 
ميراث فرهنگي اس��تان تهران درباره اين موضوع 
پيگي��ري حقوقي خ��ود را انجام داده اس��ت. اين 
پرونده درحال رس��يدگي است، طرح شكايت نيز 
ش��ده و ما از اين ساخت و سازها بازديد كرده ايم. 
اينكه حكم تخريب صادر ش��ود يا نه را نمي دانيم 
ولي در اجراي حك��م نياز به تصميم گيري داريم. 
بايد بتوانيم تغييرات انجام ش��ده را به شكل اوليه 
دربياوري��م تا اصالت بنا حفظ ش��ود.  اي كاش در 
مسير ساخت و ساز شرايطي به وجود مي آمد كه 

اصال به چنين جاهايي ختم نمي شد.«
بزرگ ني��ا همچنين درباره پيگي��ري تخلفات 
مدي��ران قبلي بخ��ش حقوق��ي اداره كل ميراث 
فرهنگ��ي ته��ران نيز تصري��ح كرد:»درب��اره هر 
تخلف��ي كه به وجود آمده يا نه، مراكز رس��يدگي 
وج��ود دارد كه حكم صادر مي كنند كه البته بايد 
حكم صادره با اصل جرم تناس��ب داشته باشد. ما 
هنوز وقت نكرده ايم كه درباره ضرر و زيان ناش��ي 
از آن صحب��ت كنيم.« مدي��ركل ميراث فرهنگي 

اس��تان ته��ران درباره عبور خط مترو از چش��مه 
علي ش��هرري و كم شدن آب آن نيز گفت:»ده ها 
خط مت��رو در تهران وجود دارد ك��ه يكي از آنها 
به مش��كل برخورده اس��ت. ما چندين نشست با 
مس��ووالن مترو برگزار كرده ايم و تحقيقات مركز 
زمين شناس��ي را نيز خوانده اي��م. ميراث فرهنگي 
در اي��ن زمينه كوتاهي نكرده اس��ت. ما در برخي 
مس��ائل مانند ايس��تگاه متروي موزه فرش آنها را 
قانع كرده ايم كه نبايد ايجاد ش��ود. مطالعات آنها 
درباره چشمه علي نيز ما را قانع كرد كه خط مترو 
آس��يبي به سفره هاي زيرزميني چشمه علي وارد 
نمي كند. آنها به ما گفتند كه اگر ۲۰متر كار جلو 
برود ش��اهد خواهيم بود كه دوباره آب به چشمه 
برمي گ��ردد.« وي درباره خروج خانه هاي تاريخي 
شهريار فريبرز و حس��ام لشگر از فهرست ميراث 
مل��ي نيز توضيح داد: »در هر يك از اين پرونده ها 
صرفا كارش��ناس ما وكيل اين پرونده نبوده است. 
ما اجازه داريم كه براي پرونده ها وكيل بگيريم تا 
حداقل بعدا كسي متهممان نكند كه اين پرونده ها 
ناقص به دادگاه رفته اس��ت ولي پيگيري ها دچار 
ضع��ف بوده اس��ت. اگ��ر دادگاه نپذيرفت كه اين 
پرونده ها بايد در فهرس��ت ميراث ملي بماند و در 
مرحله ب��دوي و تجديدنظر حكم ص��ادر كرد، ما 

ناچار به رعايت آن هستيم.«

 تامين امنيت گردشگران در شهر ري
مدي��ركل مي��راث فرهنگي، صنايع دس��تي و 
گردش��گري اس��تان تهران در ادامه در پاس��خ به 
آخرين اقدامات انجام ش��ده براي وضعيت امنيت 
گردش��گران در دولت آباد شهرري اظهار كرد: »با 
حوزه امنيت گردشگري به اين نتيجه رسيديم كه 
با اجاره يك دفتر شخصي و آماده سازي تجهيزات 
اتفاقات اين منطقه را به درس��تي رصد كنيم، اما 
بايد به سرعت به فكرافزايش ظرفيت هاي اقامتي 
در ش��هرري باش��يم، چون اگر س��اماندهي انجام 
نش��ود، نمي ت��وان اقام��ت را كنترل كرد. س��عي 
مي كنيم خطاي كمتري داش��ته باشيم و مسائل 

امنيتي را رعايت كنيم.« 
وي ادامه داد: »ما به س��مت مسير ساماندهي 
اين وضعي��ت پيش مي روي��م تا اف��راد حرفه يي 
وارد فض��اي اژانس ه��ا ش��وند، از س��وي ديگر با 
ورود اس��تارتاپ ها ك��ه براي فضاي نوي��ن آماده 
نيس��تند، آن در معرض تهدي��د خواهند بود.« او 
همچنين در مورد فعاليت »اس��نپ تريپ« كه به 
اعتقاد كارشناس��ان به نوعي ي��ك رفتار رقابتي با 
آژانس هاي هتلداران خوانده ش��ده است، نيز بيان 
ك��رد: »فعاليت اس��نپ يك موض��وع ملي و يك 
نكته اجتناب ناپذير است. اس��تارت آپ ها آمده اند 
و گس��ترش پيدا كرده اند، موضوع به اين سادگي 
نيس��ت كه براي بهتر ش��دن وضعيت ۱۰ آژانس 
ميدان را براي عده ي��ي باز نگه  داريم و درها را به 

روي ديگران ببنديم«.

معاون پرورشي و فرهنگي وزارت آموزش و پرورش كاظمي در پاسخ به پرسشي درباره حادثه 
رخ داده در مدرس��ه غرب تهران گفت: بس��ياري از مطالبي كه در فضاي مجازي منعكس ش��د 
بعدا مشخص شد كه واقعيت نداشت. ناظمي در مدرسه غيرانتفاعي تخلف كرده بود كه وزارت 
آموزش و پرورش به آن به صورت ويژه رس��يدگي مي كند؛ اج��ازه دهيد بنده ورود نكنم. البته 
برنامه هاي مختلفي در اين حوزه داريم. عليرضا كاظمي افزود: با حوزه معاونت تربيت بدني تيم 
مش��تركي تش��كيل داديم كه اگر مساله خاصي ايجاد و ضرورت مداخله فوري باشد اين تيم در 
ش��بانه روز با اعضاي تخصصي آمادگي حضور ميداني دارد. در همان مورد خاص مدرس��ه غرب 
تهران هم اين تيم مس��تقر ش��د و پيگيري الزم را انجام داد.  او به كمبود نيروي پرورشي اشاره 
كرد و گفت: تالش هاي بسياري مي شود تا اين كمبود جبران شود. يقين دارم خأل نيروي انساني 
با مدل ها و الگوهاي مختلف طراحي ش��ده در مركز منابع انس��اني پر مي ش��ود. كاظمي درباره 
هدايت تحصيلي نيز گفت: هدايت تحصيلي مس��ير خود را طي مي كند و مساله خاصي نداريم. 
او همچنين با بيان اينكه س��ند ۲۰۳۰ در فضاي آم��وزش و پرورش موضوعيت ندارد گفت: نه 
س��ندي و نه برنامه يي در اين زمينه داريم در حالي كه هر اتفاقي مي افتد آن را به ۲۰۳۰ ربط 
مي دهند. آموزش و پرورش در راس��تاي س��ند تحول بنيادين به همه ساحت هاي تربيتي توجه 
دارد. معاون پرورشي و فرهنگي وزارت آموزش و پرورش برنامه هاي تابستاني آموزش و پرورش 
براي دانش آموزان را اعالم كرد و گفت: پيش بيني ما اين است كه شمار پايگاه هاي اوقات فراغت 

در سال جاري به ۳۳ هزار مورد برسد و بتوانيم ۵ ميليون دانش آموز را جذب كنيم. 

بسياري از مطالب مدرسه غرب تهران واقعي نبود
س��خنگوي وزارت بهداش��ت با بيان اينكه برخي 
واردكنندگان مي خواهند، تجهيزات پزشكي كه سال 
گذش��ته وارد كرده اند را با ارز باالتر به فروش رسانند، 
تاكيد كرد كه تمام اجن��اس بايد با قيمت موجود در 
س��ايت وزارت بهداش��ت به فروش رس��ند و از مردم 
خواس��ت تخلفات را به سامانه ۱۹۰ اعالم كنند. ايرج 
حريرچي در نشست خبري با اشاره به نوسانات ارزي 
اخير و مباحثي كه درباره قيمت تجهيزات پزش��كي 
و داروه��ا مطرح مي ش��ود، گفت: باي��د توجه كرد كه 
۲۷۰هزار قلم تجهيزات پزش��كي ثبت شده در وزارت 
بهداشت داريم و تخصيص ارز براي تجهيزات وارداتي 
ي��ا مواد اوليه با همكاري بانك مركزي به صورت روان 
و با قيمت ارز 4۲۰۰توماني در حال انجام اس��ت و جز 
موارد ان��دك، كمبودي در حوزه تجهيزات پزش��كي 
كش��ور وجود ن��دارد. از طرف��ي روند تولي��د و ورود 
تجهيزات پزش��كي نيز به خوبي در حال انجام است و 
مشكلي هم در اين زمينه ايجاد نخواهد شد. او افزود: 
البته ممكن است تطابق با شرايط جديد زمانبر باشد، 
اما در اين شرايط در برخي موارد مي بينيم كه بعضي 
ب��ر خالف مصالح و منافع م��ردم و روند رفتاري كلي 
توليد كنندگان و وارد كنن��دگان، برخي وارد كنندگان 
تجهيزات پزش��كي ك��ه قبال اجناس را ب��ا ارز ۳8۰۰ 
ي��ا 44۰۰توماني اوايل س��ال گذش��ته وارد كرده اند، 
مي خواهند تجهيزات پزش��كي خ��ود را با ارز باالتر به 
فروش برسانند و در برخي موارد هم شاهد عدم عرضه، 
عرضه ناقص و احتكار در اين حوزه هستيم. رسما اعالم 
مي كنم كه هيچ گونه افزايش قيمتي براي تجهيزات و 
كاالهاي پزشكي اعمال نشده و در كليه موارد اجناس 
بايد با قيمت موجود در سايت وزارت بهداشت به فروش 
برسند. بنابراين مردم مي توانند هر گونه تخلف قيمتي 
را به س��امانه ۱۹۰ يا به اداره كل تجهيزات پزش��كي 
وزارت بهداشت يا به شعبه رسيدگي ويژه به تخلفات 
تجهيزات پزشكي يا به ش��عب تعزيرات حكومتي در 
اس��تان ها اطالع دهند و برخورد قانوني و قاطع هم با 
متخلفان انجام شده و مجوز واردات شان به شركت هاي 
ديگر داده مي شود. حريرچي تاكيد كرد: در عين حال 
كليه بيمارس��تان ها اعم از خصوصي، دولتي، عمومي 
غيردولتي، خيريه و... مكلفند تمام تجهيزات پزشكي را 
براي بيماران بستري در داخل بيمارستان تامين كنند. 
بنابراين مردم هر گونه ارجاع بيمار به بيمارس��تان را 
براي تامين تجهيزات پزش��كي به سامانه ۱۹۰ اطالع 
دهد. سخنگوي وزارت بهداشت با بيان اينكه در حوزه 
دارو س��ه س��ازمان به طور مرتب بازار را پايش و رصد 
مي كنند و به طور هفتگي گزارش مي دهند، ادامه داد: 
درب��اره داروهاي ژنريك و برند ژنريك كمبودي وجود 

ندارد، اما ۵۷مورد داروي خارجي وارداتي دچار كمبود 
ش��ده است. يعني از ۲۷۰۰ قلم داروي موجود در بازار 
تنه��ا ۵۷ داروي خارجي كمبود داري��م كه اكثر آنها 
توليد مش��ابه داخلي دارن��د. از طرفي طبق بند »ب« 
ماده ۷4 قانون شش��م توسعه، وزارت بهداشت موظف 
به حمايت از توليد، عرض��ه و تجويز داروهاي ژنريك 
اس��ت و حمايت بيمه يي را بايد فقط به داروهاي فاقد 
نام تجاري اختصاص دهد. طبق مصوبه مجلس واضح 
است كه درباره داروهايي كه توليد داخلي ژنريك دارند 
جز برخي اس��تثنائات خاص نبايد هيچ گونه وارداتي 
انجام ش��ود. البته وضعيت داروهاي خارجي كه توليد 

داخل ندارند و انحصاري هستند متفاوت است. 

 2مشكل عمده در حوزه دارو
حريرچي با بيان اينكه در حوزه دارو شاهد دو مشكل 
عمده هستيم، افزود: نخستين مشكل تمايل تعدادي 
از مردم به مصرف داروي خارجي با تصور اشتباه بهتر 
بودن داروي خارج��ي و كم تاثير بودن داروي داخلي 
است. من به طور واضح اعالم مي كنم كه داروي توليد 
داخل داراي همه استانداردهاي بين المللي داخل است 
و مردم به دانش��مندان ايراني و توليد كنندگان ايراني 
اطمينان كرده و داروي ايراني مصرف كنند. مش��كل 
دوم درب��اره نحوه تجوي��ز داروي خارج��ي و ترجيح 
داروي خارجي در برخي پزش��كان و همين مشكل با 
ابعاد وس��يع تر در داروخانه هاست. بايد توجه كرد كه 
در اين زمينه برخ��ي انگيزه هاي اقتصادي و بازاريابي 
شركت هاي خارجي و شركت هاي وارد كننده هم بسيار 
موثر است؛ چرا كه قيمت داروي خارجي بسيار گران 
اس��ت و با فروش هر واحد داروي خارجي هم س��ود 
بيشتري عايدش مي شود و مابه التفاوت قيمت داروي 
خارج��ي و ژنريك هم به صورت آزاد و نقدي از بيمار 
دريافت مي ش��ود. بنابراين طبيعي است كه در برخي 
موارد القاي مصرف داروي خارجي براي كس��ب سود 
بيشتر وجود داشته باشد. در اين زمينه هم انجمن هاي 
علمي و ه��م انجمن هاي صنفي و هم توليد كنندگان 
داخلي بايد اقدامات بيشتري را در زمينه آگاهي بخشي 
به مردم و توجيه علمي و اخالقي بيشتر تجويز كنندگان 

انجام دهند. 
حريرچ��ي در ادامه گفت: با كم��ك دولت وزارت 
بهداشت تعهد كرده است كه در پنج سال آينده ساالنه 
۶۰هزار شغل جديد را عمدتا در بخش غيردولتي و در 
زمينه هاي جديد خدماتي مانند مراقبت در منزل و... 
ايجاد كند و امس��ال نيز ايجاد ۷۳ هزار شغل را تقبل 
كرديم كه تاكنون ۲8 هزار ش��غل احصا ش��ده و قرار 
اس��ت ميزان ۲۳۷۰ميليارد تومان وام براي اين ميزان 

اشتغال اختصاص يابد كه در حال انجام است. بهره اين 
وام ها هم برابر ميزان بهره وام هاي معمول است، اما در 
ادامه كه ميزاني از اشتغال ايجاد شد، قسمتي از وام از 
طري��ق يارانه دولتي جبران مي ش��ود تا كار مقرون به 
صرفه باشد. حريرچي در ادامه صحبت هايش در پاسخ 
به س��والي درباره ورود برخي داروهاي خارجي خاص 
و گران به كش��ور گفت: حدي كه ب��راي ورود داروها، 
تكنولوژي ها يا درمان هاي جديد در كشورها وجود دارد 
بين نيم تا س��ه برابر درآمد س��رانه ناخالص آن كشور 
اس��ت. به عنوان مثال اگر داروي جديدي تا يك برابر 
س��رانه باشد و به ازاي يك برابر درآمد سرانه يك سال 
عمر باكيفيت ايجاد كند، آن را قبول مي كنند. البته در 
برخي موارد با توجه به اولويت كشورها مي توان تا سه 
برابر درآمد س��رانه هم اين اقدام را انجام داد. در كشور 
ما يك برابر درآمد سرانه ۵۰۰۰دالر و سه برابر آن ۱۵ 
هزار دالر است. بنابراين درمان هايي وجود دارند كه به 
ازاي دو تا سه ماه افزايش بقا چند صدهزار دالر هزينه 
دارند يا به ازاي هر س��ال افزايش عمر بايد ۷۰۰ هزار 
دالر برايش��ان هزينه شود. اين در حالي است كه اين 
هزينه در وسع هيچ بيمه و خانواده يي نيست. به همين 
دليل هم همه كشورها محدوديت هايي را در اين زمينه 
گذاشته اند و مي گويند اگر چنين پولي داريد آن را در 
پيش��گيري هزينه كنيد. او در پاسخ به سوالي درباره 
محروميت دو دانشجوي دانشگاه علوم پزشكي شهيد 
بهشتي به دليل حضور در تجمعات صنفي گفت: درباره 
اتفاقاتي كه در دانشگاه ها رخ مي دهد، مراجع الزم در 
داخل دانش��گاه رسيدگي و احكامي را صادر مي كنند 
كه قابل پيگيري است. البته من در اين مورد اطالعي 
ندارم، اما اگر چنين موضوعي باش��د آن را رس��يدگي 

مي كنيم. 

سوءاستفاده برخي واردكنندگان تجهيزات پزشكي از جريانات ارزي



omran@taadolnewspaper.ir  66420769 13راه و شهرسازي  Tue. Jun  19. 2018  1127   سه شنبه 29  خرداد 1397     5 شوال 1439  شماره 

در نشست اطالع رساني و آموزشي هيات بين الدولي تغيير اقليم مطرح شد

افت بارش هاي ايران به زير خط فقر

نتايج اطالعات مركز آمار ايران نشان مي دهد

از هر ۱۰ آپارتمان يك واحد خالي از سكنه

گروه راه و شهرسازي|
نشست اطالع رساني و آموزشي هيات بين الدولي 
تغيير اقليم ديروز درحالي برگزار ش��د كه چند سالي 
است كارشناسان هواشناسي هشدار داده اند كه ايران 
با خطرات جدي از نظر پيامدهاي تغيير اقليم روبه رو 
است و براي بس��ياري از اين پيامدها آمادگي الزم را 
ندارد، اين هشدارها با كاهش شديد ميزان بارش باران 
طي س��ال هاي گذشته همراه شده است ضمن اينكه 
افزايش چش��مگير وقوع س��يل و رعد و برق در اغلب 
نقاط كشور طي سال جديد، كارشناسان را نسبت به 

پيامدهاي تغيير اقليم نگران كرد. 
در نشس��ت اطالع رس��اني و آموزش��ي هي��ات 
بين الدولي تغييراقليم كه در محل سازمان هواشناسي 
برگزار ش��د، جاناتان لين رييس بخش اطالع رس��اني 
هي��ات بين الدولي تغيي��ر اقليم )IPCC(، ش��وكونا 
نايب ريي��س IPCC، ادوي��ن الدرين  مع��اون رييس 
گ��روه اول IPCC  و داود پرهيزگار  رييس س��ازمان 
هواشناس��ي ايران حضور داشتند و به تشريح شرايط 

حال حاضر و تبعات تغيير اقليم پرداختند. 
مع��اون وزير راه و شهرس��ازي و رييس س��ازمان 
هواشناسي با بيان اينكه بارش ها در ۱۲ سال اخير در 
ايران همواره كمتر از اندازه نرمال بوده است، گفت: دما 
در ايران هم بيش از ۲ درجه سليسيوس افزايش يافته 
و اين خود نوعي هشدار است كه تغيير اقليم رخ داده 
است و الزم است همه برنامه هاي توسعه يي را باتوجه 

به تغيير اقليم بازنگري كنيم. 
پرهيزگار كه نماينده ايران در IPCC است، اظهار 
كرد: تغيير اقليم و توس��عه پاي��دار دو مبحث مرتبط 
هستند. او افزود: شاهد وقوع اتفاقاتي در سطح كشور 
هستيم كه نمونه هاي علمي توسعه پايدار است، امروز 
حوزه درياچه ارومي��ه، زاينده رود، كارون و تاالب ها يا 
خشك شده يا در آستانه خشك شدن هستند كه يك 
بخش آن مربوط به حوزه خشكس��الي است و بخش 
ديگر هم مربوط به توس��عه بيش از اندازه توان اقليم 
منطقه اس��ت. پرهيزگار ادامه داد: امروز در بس��ياري 
از مناطق نه تنها در آب هاي س��طحي كه در آب هاي 

زيرسطحي هم دچار مشكل هستيم. 
رييس سازمان هواشناسي بيان كرد: مشكلي كه در 
درك تغيير اقليم وجود دارد، اين است كه تغيير اقليم 

بسيار كند  شكل مي گيرد؛ بنابراين واكنش ها نسبت 
به آن زير س��وال مي رود، اما ش��واهد علمي حاكي از 
رخ دادن اي��ن اتفاق اس��ت. وي گفت: در ايران حدود 
۱۲ سال است كه بارش ها همواره كمتر از اندازه نرمال 

است كه اين نشان از تغيير دارد. 

بحران گازهاي گلخانه اي تا 3۰ سال آينده 
عالوه بر رييس سازمان هواشناسي كشور، معاون 
ريي��س كارگروه اول IPCC هم در اين نشس��ت به 
بحث درباره موضوع تغيير اقليم پرداخت و گفت: اگر 
به روند انتش��ار گازهاي گلخانه يي ادامه دهيم، ظرف 
۱5 تا 30 س��ال آينده همه  چي��ز را تمام مي كنيم و 
نمي توانيم افزايش دماي جهان را به ۲ درجه محدود 
كني��م. ادوين  الدرين اظهار ك��رد: در همه جاي دنيا 
تاثي��رات تغيي��ر اقليم را مش��اهده كرده اي��م و همه 
اقيانوس ه��ا، قاره ها، كش��ورهاي فقي��ر و غني تحت 

تاثير اين موض��وع قرار گرفته ان��د. او ادامه داد: تاثير 
اي��ن تغيير اقليم در آب هاي آش��اميدني، اقيانوس ها، 
يخچال ها، س��المت، بهداش��ت و اقتصاد موثر است. 
الدرين با طرح اين س��وال كه گازه��اي گلخانه يي از 
كجا مي آيد، توضيح داد:  انتشارات سوخت هاي فسيلي 
در مجموعه داده ها مش��خص شده اند، از سال ۲000 
تا ۲0۱0 ميالدي گازهاي گلخانه يي بيش��تر منتشر 
 CO2 شد كه به خاطر انتش��ارات دي اكسيد كربن
بوده اس��ت. معاون رييس كارگروه اول IPCC اظهار 
كرد: سياست گذاران نش��ان داده اند، حد افزايش دما 
نمي تواند ۲ درجه بيشتر باشد، از سال هاي ۱870 تا 
۲0۱6 ميزان TIC ،565 كربن توليد شده است و اگر 
بخواهيم آن ۲ درجه را حفظ كنيم، بايد آن ۲ درجه 
را محدود كنيم. الدرين اضافه كرد: اگر كاهش عميق 
انتشارات گازهاي گلخانه يي نداشته باشيم، خشكي ها 
بيشتر مي ش��ود. او بيان كرد: در اين حوزه سه روش 

پيش روي ماس��ت؛ اول آنكه گام هايي را  برداريم كه 
مقررات تغييرات در سطح فعاليت هاي بشري كمتر به 
تغيير اقليم منجر ش��ود كه اگر اين كار را نكنيم، دما 
افزايش مي ياب��د. الدرين افزود: همچنين بايد خود را 
تطبيق دهيم و گام هايي  برداريم تا تاثيرات تغيير اقليم 
را كاهش دهيم، زي��را هر چه دما افزايش يابد قدرت 
تطبيق ما كاهش مي يابد. معاون رييس كارگروه اول 
IPCC تاكي��د كرد: اگر نتوانيم خ��ود را با اين وضع 
تطبيق دهيم، دچار مشكل مي شويم. او بيان كرد: اين 
كارگروه شواهدي دارد كه انسان بر تغيير اقليم موثر 

است و شكي در اين زمينه وجود ندارد. 

 افزايش دما و تاثير آن بر اقليم دنيا
نايب رييس هيات بين الدولي هم در اين نشس��ت 
با بيان اينكه موض��وع تغيير اقليم از ۱990 ميالدي 
مطرح ش��د، گفت: ب��ا افزايش دم��ا و توليد گازهاي 

گلخانه يي مش��كالت عديده يي در دنيا رخ مي دهد و 
محصوالت كش��اورزي هم در اين حوزه آسيب جدي 
مي بيند. سوكونا اظهار كرد: ما در ارتباط با تغيير اقليم 
مساله مشترك داريم، تغيير اقليم مساله يي گسترده 
اس��ت. او ادام��ه داد: IPCC هيات بين الدولي تغيير 
اقليم است، جوي كه در آن نفس مي كشيم، دور دنيا 
مي چرخد و روي همه افراد تاثير دارد، بنابراين ارتباط 

بين اقليم در كره زمين وجود دارد. 
نايب رييس هيات بين الدولي تصريح كرد: تركيب 
اين جو به خاطر فعاليت ها افزايش مي يابد، )وس��ايل 
نقلي��ه، گازهاي گلخانه يي و آلودگ��ي( در جو ايجاد 
مي كنند، همچنين بيابان زايي و جنگل زدايي در حال 
انجام اس��ت و اينها به عنوان ش��اخص هاي گرمايي 
بر دم��ا، رطوبت جو، يخچال هاي قط��ب و كوه هاي 
يخ تاثيرگذار اس��ت. او بيان كرد: كش��ور اندونزي در 
حال حاضر در فصل خشك ، بارش دارد، چون اصول 
در حال تغيير اس��ت. س��وكونا با بيان اينكه افزايش 
جمعيت، انتشارات گازهاي گلخانه يي مصرف سوخت 
را افزايش مي دهد، گفت: با افزايش مصرف سوخت، 
افزايش دم��ا و افزايش توليد گازه��اي گلخانه يي را 
داري��م. نايب رييس هي��ات بين الدول��ي تغيير اقليم 
ادامه داد: در ۱50 س��ال اخي��ر به ويژه پس از جنگ 
جهاني دوم غلظت گازهاي گلخانه يي بيش��تر شد و 
در ۱990 ميالدي تغيير اقليم مطرح ش��د. به گفته 
او با توليد بيش��تر گازه��اي گلخانه يي دماي جو هم 
افزايش مي يابد و اين گرمايش بيشتر در نواحي قطبي 
رخ مي دهد. س��وكونا افزايش دما در دنيا را هشداري 
ب��راي م��ردم اعالم كرد و گفت: اگ��ر دما 4 درجه به 
ص��ورت ناگهاني باالتر ب��رود، روي محصوالت اصلي 
كش��اورزي موثر اس��ت، تغيير دماي س��ريع در يك 
دهه تا نيم قرن مي تواند مش��كالت بزرگ بيافريند و 
ميلياردها نفر تحت تاثير اين قرار مي گيرند. او افزود: 
هر چه بيشتر وضعيت اقليم را تحت تاثير قرار دهيم، 
ريسك بيشتر مي شود اما اگر تغييرات اقليم را محدود 
كنيم و بخواهيم آينده پايا داشته باشيم، ابزارهاي آن 

را در اختيار داريم. 
نايب رييس هيات بين الدول��ي تغيير اقليم تاكيد 
كرد: كاهش يخ  اقيانوس ها و آلودگي شهرها دستاورد 

همين مشكالت است. 

گروه راه و شهرسازي|
نتايج اطالع��ات مركز آمار ايران نش��ان مي دهد كه 
جمعيت كش��ور از س��ال 65 ت��ا 95 ح��دود 60درصد، 
تع��داد خانوارها ح��دود ۱50 درصد و تع��داد واحدهاي 
مسكوني ۱77درصد رش��د داشته كه طبق بررسي هاي 
صورت گرفته تعداد س��اخت راضي كننده بوده ولي نحوه 

پراكندگي و توزيع آن مطلوب نبوده است. 
همچنين ميانگين قيمت فروش يك مترمربع زيربناي 
مسكوني ساختمان در شهر تهران از بهار سال 9۱ تا 9۲ 
داراي رش��د ۱00درصدي بوده، در حالي كه از اين زمان 
تا زمس��تان س��ال 95 اين روند ثابت بوده و بعد از آن تا 

زمستان 96 رشد 30درصدي را تجربه كرده است. 
بر اساس اطالعات منتشر شده تعداد معامالت فروش 
واحد مسكوني در شهر تهران در زمستان سال 90 داراي 
رش��د قابل توجهي ب��وده و به ۱۲0ه��زار معامله در اين 
ش��هر رسيده است. نكته مهم و قابل توجه در اين بخش 
ميانگين عمر واحدهاي مسكوني خريد و فروش شده در 
شهر تهران بود كه طبق آمار موجود در زمستان سال 96 
متوس��ط عمر واحدهاي فروخته ش��ده به باالي ۱0سال 
رس��يده است، مس��اله يي كه حاكي از دير معامله شدن 

واحدهاي نوساز در اين زمان دارد. 
با توج��ه به اعداد و ارقام ارائه ش��ده از س��وي مركز 
آم��ار ايران با وجود آنكه تعداد معامالت در ش��هرها طي 
س��ال هاي اخير روند نزول��ي دارد، ولي قيمت  واحدهاي 
مس��كوني همچنان رشد داشته اس��ت، از سوي ديگر با 
وجود نوس��ان اندك مبالغ در سال هاي ۱393 تا ۱396، 
روند افزايش مبلغ اجاره بيش از قيمت مسكن بوده است. 
در اين رابطه اعمال سليقه مالكان و همچنين تعيين آن 
بر اساس سود بانكي از عوامل اين افزايش به شمار مي رود. 
بنابراين مي توان نتيج��ه گرفت بدون توجه به اينكه 
بازار مسكن در حالت ركود به سر مي برد، رشد ميانگين 
مبلغ اجاره، روند طبيعي و رو به رشد خود را دنبال كرده 
اس��ت. گفتني است، جدول واحدهاي مسكوني خالي در 
كش��ور نشان دهنده اين واقعيت اس��ت كه حداقل از هر 
۱0واحد مس��كوني يك واحد خالي از سكنه هستند. از 

داليل بروز اين پديده مي توان به افزايش خريد مسكن به 
عنوان كاالي سرمايه يي طي سال هاي ۱390 تا ۱393 و 
همچنين مسكن هاي مهر فاقد متقاضي در كشور اشاره 
كرد. الزم به ذكر است كه در حال حاضر نسبت خانه هاي 
خالي به داراي سكنه در كشور ۱۱درصد اعالم شده است. 
همچني��ن طبق اطالع��ات موجود بين س��ال 90 تا 95 
حدود 450هزار واحد مسكوني به طور متوسط در كشور 
ساخته شده كه 6ميليون واحد آن جزو واحدهاي كم دوام 
و نيمه بادوام اس��ت، واحدهايي كه اگ��ر بخواهيم آنها را 
بهسازي و بادوام كنيم به زماني بالغ بر ۱3سال نياز داريم. 

 مختصات مسكن در تهران؟
اي��ن ش��رايط در كالن ش��هر تهران نمود و س��رعت 
بيشتري دارد. عبدالملكي رييس اداره عمران و بهسازي 
شهري اس��تان تهران اطالعاتي در اين باره ارائه كرد و با 
اش��اره به افزايش 3برابري جمعيت تهران ظرف 50سال 
گذش��ته و اط��راف اين كالن ش��هر تا 5 براب��ر گفت: در 
حال حاضر ش��هر تهران بيش از ۱0 ميليون نفر ظرفيت 
جمعيت پذيري دارد و از 500 هزار خانه خالي برخوردار 
است كه بر اساس سرش��ماري عمومي سال 95، استان 
تهران با ۱6 شهرستان بيش از ۱3ميليون جمعيت دارد 
كه ميانگين شهرنشيني در اين استان 93.8 درصد است. 
بر اس��اس اطالعات مركز آمار در ش��هر تهران حدود 
۲ ميلي��ون و 890ه��زار خانواده، 300ه��زار واحد خالي 
و ۱70ه��زار اقامت��گاه دوم وج��ود دارد ك��ه ۲3درصد 
اين خانواده ه��ا، ۲4درصد واحده��اي خالي و ۲3درصد 
اقامتگاه هاي دوم در بافت فرسوده قرار گرفته اند. به گفته 
عبدالملكي، استان تهران با بيش از 8700 و 6۱00هكتار 
حاشيه نشيني و بافت فرسوده مواجه است كه جمعيتي 
بالغ بر 4/5ميليون نفر را در برمي گيرد و بيش از ۲ميليون 
و 500هزار نفر در شهر تهران از اين جمعيت سهم دارند. 
وي تصريح كرد: ش��هر تهران از مجموع 6۱هزار و 553 
هكتار مساحت مناطق شهري داراي 3هزار و ۲68 هكتار 
مساحت بافت فرسوده شهري است كه مناطق ۱0، ۱۲ و 
۱۱ به ترتيب داراي بيشترين سهم بافت فرسوده نسبت 

به مس��احت منطقه هس��تند و ح��دود ۱0 درصد بافت 
فرسوده شهر را تشكيل مي دهند. 543 شهر شامل بافت 
تاريخي، بافت فرس��وده و سكونتگاه غيررسمي در تهران 
هدف بازآفريني ش��هري است. وي با اشاره به اختصاص 
9 هزار و 665 ميليارد ريال در برنامه ششم توسعه كشور 
براي اهداف بازآفريني ش��هري در اس��تان تهران گفت: 
شهرس��تان هاي تهران، بهارس��تان و ورامي��ن نيز داراي 
بيش��ترين مساحت بافت فرسوده در بين شهرستان هاي 
استان تهران هستند. عبدالملكي با بيان اينكه حوزه هاي 
مداخ��الت بازآفريني ش��هري پايدار ش��امل بافت هاي 
فرسوده ش��هري، سكونتگاه هاي غيررس��مي، بافت هاي 
تاريخي، حوزه هاي روس��تايي ادغام  ش��ده در ش��هرها و 
حوزه ه��اي داراي كاربري هاي ناس��ازگار يا كاربري هاي 
شهري اس��ت، افزود: دو شهر اسالمشهر و چهاردانگه در 
اس��تان تهران داراي طرح مصوب بافت فرسوده هستند، 
طرح بافت فرس��وده شهرهاي باغستان، باقرشهر، قدس، 
ورامين و قرچك نيز در دس��ت تهيه و تصويب اس��ت و 
تاكنون شهرهاي احمدآبادمستوفي، شريف آباد، فرون آباد 
و ارجمند تعيين محدوده بافت فرسوده نشده اند. وي بيان 
كرد: ش��هرهاي انديش��ه، پرند، پرديس و جوادآباد فاقد 
بافت فرسوده هستند كه ۱0شهر تهران، ورامين، قدس، 
مالرد، گلستان، پيش��وا، پاكدشت، نسيم شهر، شهريار و 
باغستان بيشترين ميزان بافت فرسوده را دارند. او با اعالم 
اينكه تهران تنها ش��هري اس��ت كه مطالعات سكونتگاه 
غيررس��مي در دس��ت تهيه دارد، گفت: 33 شهر استان 
فاقد مطالعات سكونتگاه هاي غيررسمي هستند. وي اظهار 
كرد: شهرهاي اسالمشهر، ورامين، قرچك، قدس، شهريار، 
گلس��تان، نسيم شهر و پاكدش��ت داراي طرح مطالعاتي 
ساماندهي سكونتگاه هاي غيررسمي هستند. عبدالملكي 
درب��اره وضعيت طرح هاي س��اماندهي و توانمندس��ازي 
سكونتگاه هاي غيررسمي اس��تان تهران افزود: شهرهاي 
داراي طرح مصوب ستاد استاني بازآفريني پايدار شهري، 
هشت شهر اسالمشهر، قدس، ورامين، شهريار، پاكدشت، 
نسيم شهر، قرچك و گلستان هس��تند كه طرح هاي دو 

شهر كالن شهر تهران و مالرد در دست تهيه است. 

 قيمت مسكن 
به حالت قبل باز  نمي گردد

فردين يزداني، مدير علمي طرح جامع مسكن با تاكيد 
بر اينكه دو تفاوت ميان رشد قيمت مسكن سال گذشته 
با س��ال جاري وجود دارد و بعيد است قيمت ها به حالت 
قبل بازگردد، گفت: رشد قيمت مسكن در سال گذشته 
به دليل رشد تقاضا، باال رفتن قدرت خريد و رونق مسكن 

بعد از 5 سال ركود بوده است. 
به گزارش فارس، يزداني افزود: افزايش قيمت مسكن 
در ماه گذش��ته را اگر بخواهيم با افرايش قيمت مسكن 
در سال گذش��ته مورد بررسي قرار دهيم بايد بگويم كه 
افزايش قيمت مسكن تا حدودي طبيعي است اما افزايش 
قيمت مسكن در ماه گذشته تا حدودي غيرطبيعي بود 
كه ناشي از اثرات سياست هاي خارجي ، تحريم و نوسانات 
نرخ ارز بوده اس��ت. او درباره رشد قيمت مسكن تصريح 
كرد: اقتصاد را اگر دو بخش كنيم يك بخش مبادله يي و 
بخش ديگر غيرمبادله يي است، حجم نقدينگي متاسفانه 
به هر دليلي كنترل نش��د و بخشي از اين نقدينگي وارد 
بخش مبادله يي ش��د و قس��متي از آن ه��م وارد بخش 

غيرمبادله يي كه مسكن و مستغالت باشد، شد. 
اين كارشناس ارشد بخش مسكن اضافه كرد: اگر راه 
بخش مبادله يي كند شود آن سرمايه يي كه وجود دارد، 
وارد بخش غيرمبادله يي مي شود بنابراين افزايش قيمت 
مسكن در يكي دو ماه اخير ناشي از تحوالتي است كه در 
روابط بين الملل رخ داده است كه پيامد آن نوسانات ارز و 
محدود شدن بخش مبادله يي است يعني ورود بخشي از 
آن سرمايه ها به بخش مستغالت و مسكن است كه باعث 

رشد قيمت ها مي شود. 
يزداني گفت: افزايش يكي دو ماهه اخير در مس��كن 
را مي توان ناش��ي از همين پيامدهاي بين المللي و رشد 
نرخ ارز و محدود شدن بخش مبادله يي دانست اما ساير 
افزايش قيمت ها مثل افزايش قيمت مس��كن در س��ال 
گذشته را مي توان ناشي از كاهش هزينه و افزايش تقاضا 
دانس��ت كه البته تا حدودي اين رشد قيمت مسكن كه 
ناش��ي از افزايش تقاضاي موثر و باال رفتن قدرت خريد 
بود بايد طبيعي دانست. مدير علمي طرح جامع مسكن 
درباره احتمال بازگشت قيمت مسكن به قيمت هاي قبلي 
اظهار كرد: تصور نمي كنم اين بازگشت قيمت ها رخ دهد 
چراكه وقتي قيمت ها افزايش يافت، س��خت اس��ت كه 
مجددا به قيمت هاي قب��ل برگردد. يزداني درباره تعادل 
ميان عرض��ه و تقاضا گفت: برآورد طرح جامع مس��كن 
دس��ت باال گرفته نشده و اينكه به هر حال توليد مسكن 
به پيش بيني طرح جامع نرسيده است، يك بخش مهمي 
از آن مربوط به اين است كه تخريب و نوسازي بافت هاي 

فرسوده صورت نگرفته است. 
او ادامه داد: وجود ۱0درصد خانه خالي طبيعي نيست 
يعني وجود ۲.5ميليون مسكن خالي از سكنه غيرطبيعي 
اس��ت. به گفته مدير علمي طرح جامع مسكن دريافت 
ماليات از خانه هاي خالي براي كل بخش بازار صرف  نظر 
از اي��ن تغييرات قيمت، اثرات مفيدي دارد و اگر اجرايي 
مي ش��د روي تقسيم س��رمايه، روي واحدهاي لوكس و 
اقشار متوسط مي توانست موثر باشد. يزداني اظهار كرد: 
درياف��ت مالي��ات از خانه هاي خالي الزام��ا روي كنترل 
قيمت ها نمي تواند موفق باش��د اما آث��ار مثبت ديگري 
مي تواند داشته باشد يعني اگر بازار مسكن تهران را بين 
واحدهاي لوكس و واحدهاي متوسط تقسيم كنيد يك 
بخش از سرمايه بدون هيچ دليلي وارد واحدهاي لوكس 
شده و عقيم شده است بنابراين مي توانست از سودآوري 
آنجا كم كند و وارد توليد واحدهايي شود كه نياز مصرفي 

مردم است و به اين بخش كمك كند. 

 بزرگراه همت تا پايان سال
به كرج مي رسد

اس��تاندار البرز با اش��اره به اينكه پروژه ادامه بزرگراه 
همت به البرز)ش��هداي البرز( با جديت دنبال مي ش��ود، 
گفت: با وجود مشكالت مالي، انتظار مي رود تا پايان سال 

جاري شاهد اتمام پروژه همت باشيم. 
به گزارش ايسنا، محمدعلي نجفي گفت: پيشرفت اين 
پروژه به 87 درصد رس��يده و ب��ا توجه به اهميت پروژه 
همت براي تس��هيل در ترددهاي كش��وري كه بر دوش 

البرز است اين امر با جديت ويژه يي دنبال مي شود. 
او ادامه داد: سرعت اجراي پروژه مناسب بوده و موانع 
استاني آن رفع ش��ده است. نجفي با بيان اينكه پروژه با 
توجه به شرايط و منابع مالي پيش رفت، اضافه كرد: مانع 
استاني، اعتباري و كشوري براي اجراي اين پروژه وجود 
ندارد. پروژه ادامه همت كه از س��ال 89 در دس��تور كار 
قرار گرفته اس��ت؛ ۱4.6كيلومتر ط��ول دارد و از انتهاي 
منطقه ۲۲شهر تهران آغاز و با گذر از شمال كرج به جاده 
چالوس وصل مي ش��ود؛ اتمام اين پ��روژه مي تواند تاثير 
بسيار زيادي در كاهش ترافيك استان البرز داشته باشد.

ايرانشهر
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 تبعيض در پخش مسابقات فوتبال
در فضاهاي شهري خاص

آغاز مس��ابقات فوتبال جام جهاني و تصميم اس��تانداري مبني بر پخش  نشدن مسابقات 
فوتبال در فضاهاي باز ش��هري انتقادات فراواني را در پي داش��ت و موجب تعطيلي عمده يي 
از برنامه ريزي ها براي پخش فوتبال در ۲۲ بوس��تان تهران و ورزشگاه آزادي شد؛ با اين حال 
آن گونه كه عضو ش��وراي ش��هر تهران مي گويد: اين ممنوعيت براي برخي افراد خاص وجود 

ندارد و آنها مي توانند فوتبال را در فضاهاي باز تحت اجاره شان پخش كنند. 
به گزارش ايس��نا حجت نظري با بيان اينكه مصوبه يي وجود دارد كه بر اس��اس آن اجازه 
پخش فوتبال در فضاهاي باز شهري داده نمي شود، گفت: بر اساس اين مصوبه با پخش فوتبال 
در منطقه ۲ برخورد ش��د؛ اما متاسفانه شاهد برخوردهاي دوگانه هستيم؛ به گونه يي كه در 
مجموعه »بام لند« كه از شهرداري تهران اجاره شده، مي بينيم كه در فضاي باز با اخذ مبلغي 
تحت عنوان وروديه، فوتبال پخش مي شود. وي گفت: اگر قرار باشد، فردي كافه دار به واسطه 
ش��غل س��ابقش و ارتباطاتي كه دارد، فوتبال را در فضاي باز پخش كند، جاي سوال است كه 
چرا مابقي افراد نمي توانند چنين كاري انجام دهند؟ بر اس��اس اين مصوبه پخش فوتبال در 
فضاي باز ممنوع اس��ت. حاال چه فضاي جلو كافه باش��د و چه پارك، علي القاعده بايد فوتبال 
در فضاي باز شهري پخش شود؛ اما حاال كه ممنوع شده جاي سوال است كه چرا در يك جا 
اين مسابقات پخش شده؟ و مگر بين افراد مختلف تفاوتي وجود دارد كه قانون در مورد برخي 
طور ديگري اجرا مي ش��ود؟ نظري در پاسخ به اين سوال كه آيا دريافت وجه غيرقانوني بوده 
است؟ هم گفت: بليت فروخته شده و نمي تواند، غيرقانوني باشد اما اصل اين اتفاق يعني پخش 
فوتبال در فضاي باز خارج از مصوبه )نهايي( بوده است. مساله اين است كه اگر بناست عده يي 
بتوانند مجوز اكران فوتبال در فضاي باز را بگيرند، اين مجوز بايد براي ديگران هم صادر شود. 
عضو ش��وراي شهر تهران با بيان اينكه » شخصا از عدم پخش فوتبال در تمام بوستان ها، 
معابر و... كه محل تردد عمومي مردم است، ناراحتم«، گفت: اما ناراحتي بيشتر من اين است 
كه دوگانگي در اجراي اين مصوبه ديده مي ش��ود و در حالي ادامه پخش فوتبال در بوس��تان 
نهج البالغه ممنوع شده كه در يك فضاي ديگر اين فوتبال پخش مي شود؛ اقدامي كه سبب 

مي شود تا مردم گمان كنند با پرداخت پول مي شود مصوبه يي را دور زد و لغو كرد. 
نظري ادامه داد: اميد اس��ت، اين رفتارهاي دوگانه پايان يابد و تغييري در تصميم »عدم 
پخش فوتبال در بوستان نهج البالغه و ديگر فضاهاي باز شهري« ايجاد شود، چراكه پس از برد 
تيم ملي نيز همه مشاهده كرديم كه چطور در امنيت كامل شهروندان به شادي در كنار هم 

پرداخته و چه نشاطي در جامعه ايجاد شد. 
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»تعادل« به ابعاد هك شدن سايت ثبت سفارش پرداخته است

كليد راز تخلف خودرويي 
در دستان كيست؟ 

گروه صنعت|  
پرون��ده واردات غيرقانوني حدود 6400 دس��تگاه 
خودرو به كش��ور در زمان بس��ته بودن س��ايت ثبت 
س��فارش واردات خودرو، با ورود سازمان بازرسي كل 
كشور، وارد فاز تازه يي شده است. رييس اين سازمان 
طي اظهاراتي گفته بود، واردات غيرقانوني خودرو در 
زماني صورت گرفته كه سايت وزارت صنعت هك شده 
بود. اين درحالي اس��ت كه وزارت صنعت روز گذشته 
طي اطالعيه يي، چني��ن اظهاراتي را تكذيب كرد. اما 
پرسش��ي كه مطرح مي ش��ود اينكه چرا ادعاي هك 
شدن س��ايت وزارت صنعت تا اين اندازه حايزاهميت 
اس��ت؟ پاس��خ اينكه اگر ادعاي قاضي سراج صحت 
داشته باش��د، متخلفين را احتماال بايد در جايي غير 
از وزارت صنعت جست وجو كرد. البته اين نخستين بار 
نيس��ت كه روند پيگي��ري اين پرون��ده ابعادي فني 
پيدا مي كند. پيش از اي��ن نيز الزام وزارت صنعت به 
انتقال تمام داده هاي مرتبط با ثبت سفارش از سايت 
»ثبتارش« به »س��امانه جامع تجارت«، براي عده اي 
اي��ن ظن را ايجاد كرد كه از ميان بردن رد تخلف، در 
دس��تور كار بوده است. با وجود تمام ابهامات و رفت و 
برگش��ت هايي كه پرونده واردات غيرقانوني خودرو به 
كشور از س��ر گذرانده اما يك پرسش همچنان باقي 

است: كليد راز تخلف خودرويي در دستان كيست؟
  

چن��د ماه پيش كليپي در فضاي مجازي دس��ت به 
دس��ت ش��د كه صفي از خودروهاي لوكس را در يكي 
از بنادر كش��ور در خليج فارس نش��ان م��ي داد. فردي 
كه كلي��پ را ضبط مي ك��رد، رو به دوربي��ن در مورد 
خودروهايي صحب��ت مي كرد، قيمت ه��اي ميلياردي 
داش��تند و ح��اال داش��تند در انباره��اي گمرك خاك 
مي خوردن��د. ظاه��را واردكنندگان خ��ودرو به داليلي 
نمي توانستند دارايي ارزشمند خود را آزاد كنند. ماجراي 
خودروهاي ميلياردي خاك گرفته در انبارهاي گمرك 

اما حاال وارد فاز تازه يي شده است. 
رسانه يي شدن واردات حدود 6400 دستگاه خودرو 
لوكس��ي كه به دنب��ال ممنوعي��ت واردات خودروهاي 
خارجي در زمس��تان س��ال 1396 در انبار گمرك گير 
كرده بودند، باعث ش��د واردكنن��دگان متخلف نتوانند 
محصوالت وارداتي خ��ود را ترخيص كنند. رييس كل 
گم��رك اي��ران در اظهارنظري تلويحا گفت��ه بود: اين 
س��ازمان فعاليت قانوني خود را به درس��تي انجام داده 
و اگر مس��ووليتي در اي��ن زمينه وج��ود دارد، متوجه 
گمرك نيست. فرود عسگري در ارديبهشت ماه با بيان 
اي��ن مطلب به فارس گفته بود: واردكننده، خودرو را به 
گمرك اظهار كرده و ما در سامانه فراخوان ثبت سفارش 
را انج��ام مي دهيم و عوارض محاس��به ش��ده و كنترل 
مج��دد از نظر تاييد مجوزها صورت مي گيرد. س��پس 
مجوز ثبت س��فارش به صورت فايل اكس��ل به سازمان 

توسعه تجارت ارسال مي شود و آنها نيز مجددا بررسي 
و تاييد آن را به صورت كامنت در سامانه اعالم مي كنند 
و سيس��تم اجازه ترخيص را بر اس��اس ثبت س��فارش 
مي ده��د. اين اتفاق ب��راي كل خودروها افتاده اس��ت 
و از نظ��ر ما هيچ مش��كلي ندارد. او ادام��ه داده بود: از 
نظر ما اين خودروها سند الكترونيكي دارد كه دستگاه 
صادركننده )سازمان توسعه تجارت( بايد پاسخ دهد. از 
لحاظ گمرك اسناد براي ترخيص مشكلي نداشته است 
اما موضوع جعل ثبت س��فارش كه براي سازمان متولي 
ابهام دارد، س��ازمان توس��عه تجارت باي��د جواب دهد. 
فرآيندهاي گمركي طبق ضوابط بوده و استعالم ها انجام 
و تاييد ش��ده و اقدام به ترخيص خودروها كرديم. كل 
6400 خودرو به داخل وارد نشده و از اين تعداد حدود 
1900دس��تگاه خودرو با استفاده از اين ثبت سفارش ها 
به گمرك اظهار و وارد ش��ده اند. از اين رو، مسوول رفع 
ترديد و ابهام در ثبت س��فارش ها گمرك نيست. با اين 
سخنان رييس كل گمرك، توپ در زمين وزارت صنعت 
افتاد. مديران س��ازمان توسعه تجارت هم تلويحا اصل 
ماجرا را پذيرفتند و قول پيگيري دادند، اما صريح ترين 
س��خنان را مجتبي خس��روتاج، رييس سازمان توسعه 
تجارت در نشس��ت خبري در ارديبهش��ت ماه بر زبان 
آورد. خس��روتاج گفته بود: س��ازمان توسعه تجارت در 
چندين نوبت در اين باره كه برخي ثبت سفارش واردات 
خودروها مورد تاييد نيست، اطالع رساني كرده است. بر 
اين اساس، با وجود آنكه تيرماه سال گذشته بارها اعالم 
شد ثبت س��فارش واردات متوقف شده، اما خودروهايي 
از مس��ير گمركات ترخيص ش��ده كه ثبت سفارش��ات 
آنها بعد از تاريخ اعالمي بوده اس��ت. او همچنين گفته 
بود كه اين اش��كال هم مي تواند مربوط به سيس��تم يا 
افرادي كه مس��وول در ثبت س��فارش بودند، باشد. اما 
زماني كه موضوع را با ش��ركت هاي واردكننده در ميان 
مي گذاريم، مي گويند »كارمندانمان ثبت سفارش انجام 
داده ان��د و ما از آن بي خبريم.«  با اين حال خس��روتاج 
ت��وپ را دوب��اره به زمين گمرك انداخ��ت و گفته بود: 
آنچ��ه به عنوان ثبت س��فارش فاقد اصالت شناس��ايي 
ش��ده به گمركات اعالم كرديم و اين گمركات هستند 
كه بايد بگويند چه  تعداد خودروهايي كه اعالم كرديم 
ثبت سفارش��ات آنها واقعي نيست. آنچه در حال حاضر 
در قالب 6400 دستگاه خودرو مطرح مي شود مواردي 
از ثبت سفارش هاي خارج از تاييد ماست كه در واقع ما 
چنين ثبت سفارش��ي را در سيستم انجام نداديم، حال 
اينكه چطور ش��ركت ها و افراد توانسته اند ثبت سفارش 
انج��ام دهن��د، بايد به  صورت فني رس��يدگي ش��ود و 
گمركات تعداد خودروهاي ترخيص  شده پس از اعالم 

توقف ثبت سفارش را اعالم كنند. 

 فرار واقعيت از چنگ آمار
اما بحث پرونده واردات غيرقانوني 6400 دستگاه 

خودرو به كش��ور در زمان ممنوعيت ثبت س��فارش 
واردات، جزو معدود پرونده هاي اقتصادي اس��ت كه 
هر س��ه قوه و بسياري از نهادها را درگير كرده است. 
در اسفندماه 1396، يكي از اعضاي كميسيون اصل 
90 مجلس ش��وراي اسالمي از ثبت سفارش واردات 
حدود 19هزار دس��تگاه خ��ودرو خارجي در زمان 7 
ماهه بسته بودن سايت ثبت سفارش خبر داد. بهرام 
پارس��ايي در اين باره گفته بود؛ در زمان بسته بودن 
س��ايت حدود 19هزار ثبت س��فارش صورت گرفته 
كه متاس��فانه تعدادي از اين خودروهاي ثبت شده 
نيز از گمرك ترخيص ش��ده است. البته آمار دقيق 
خودروهاي ترخيص ش��ده در دس��ترس نيس��ت و 
استعالمات الزم در اين زمينه صورت مي گيرد، اما به 
 صورت كلي تعداد خودروهاي ترخيص شده از چند 

صد دستگاه گذشته است. 
پيشرفت پرونده اما نش��ان داد كه تعداد واقعي 
اي��ن خودروها نه »چند صد« دس��تگاه اس��ت و نه 
»19 هزار« دستگاه. كمي بعد، دفتر مبارزه با جرايم 
سازمان يافته كه يكي از دفاتر زيرمجموعه سازمان 
گمرك كشور است، ثبت سفارش غيرقانوني حدود 
6400 دستگاه خودرو خارجي را مصداق »قاچاق« 
دانسته و آنها را مشمول مقررات قاچاق كاال دانسته 
بود. بر اس��اس ابالغيه اخير دفتر مب��ارزه با جرايم 
س��ازمان يافته، تمام خودروهايي كه ثبت س��فارش 
آنه��ا از 28 تيرماه تا 9 دي ماه 1396 انجام ش��ده 
باشد، به  دليل استفاده از ثبت سفارش هاي شائبه دار 
مش��مول مقررات قاچاق شده است. رييس انجمن 
واردكنندگان خودرو هم در اظهار نظري گفته بود: 
مسووالن مربوطه واردات غيرقانوني 6400 دستگاه 
خودرو را تاييد كرده اند اما عددي كه ما داريم بيش 
از اين مقدار است و طبق اطالعات ما در زمان بسته 
بودن ثبت سفارش بيش از 1۵هزار دستگاه خودرو 
به صورت غيرقانوني وارد ش��ده اس��ت.  حاال ابهام 
موج��ود در پرونده تخلف خودرويي موجب ش��د تا 
قوه قضايي��ه هم به ماجرا ورود كن��د. البته رييس 
س��ازمان بازرسي كل كشور طي تازه ترين اظهارات 
خود معتقد اس��ت كه واردات غيرقانوني خودرو به 
دنبال هك شدن سايت وزارت صنعت اتفاق افتاده 
است. ناصر سراج كه البته روايت آماري متفاوتي از 
تعداد خودروهايي دارد كه از سد ممنوعيت واردات 

گذشته اند، مي گويد: متاسفانه سايت وزارت صنعت، 
معدن و تجارت هك ش��د و ح��دود ۵ هزار خودرو 
مدل باال و گران قيمت وارد كشور شد. از اين تعداد، 
ح��دود 4هزار خ��ودرو ترخيص و وارد بازار ش��ده 
اس��ت و هزار خودرو همچنان در گمرك اس��ت كه 

اميدواريم در اين خصوص نيز تصميم گيري شود. 

 قاچاق به روايت »هكرها«
وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت اما اين گفته 
قاضي س��راج را قبول ندارد، چراكه در اين صورت 
مس��ووالن اين وزارتخانه بايد پاسخ دهند كه چرا 
متوجه هك ش��دن سايت نش��ده اند. عالوه بر اين، 
هك شدن سايت ثبت سفارش به اين معني است 
كه تخلف از داخل وزارتخانه صورت نگرفته و بايد 
در جاي ديگري به دنبال آن گشت. اين در حالي 
اس��ت كه چندي پيش، برخ��ي خبرها حكايت از 
بركناري مس��وول فني س��ايت ثبت س��فارش در 
وزارت صنعت و ارس��ال مدارك او به قوه قضاييه 
داش��ت. وزارت صنع��ت در اطالعيه يي اعالم كرد 
كه ادعاي س��راج در مورد هك ش��دن سايت اين 
وزارتخانه صحت ندارد. در بخشي از اين اطالعيه 
آمده اس��ت: »بررس��ي هاي انجام ش��ده از سوي 
وزارت صنعت، معدن و تجارت مش��خص كرد كه 
در مجم��وع 6481 خودرو با تخلف واردكنندگان 
و س��امانه ثبت س��فارش به گمركات كش��ور وارد 
شده كه از اين تعداد 1900خودرو ترخيص شده 
و مابقي خودروها همچن��ان در گمرك مانده كه 
سازمان تعزيرات حكومتي و دستگاه هاي نظارتي 
و اطالعات��ي در ح��ال بررس��ي موض��وع تخل��ف 
ترخي��ص 1900خودرو به كش��ور اس��ت.  مركز 
حراس��ت وزارت صنعت، مع��دن و تجارت به جد 
پيگير موضوع تخلف صورت گرفته است و پس از 
شناس��ايي و برخورد با متخلفان نتايج را به اطالع 

عموم مي رساند.« 
با اين همه اين نخس��تين بار نيست كه جريان 
ماجراي واردات غيرقانوني حدود 6400 دس��تگاه 
خودرو به كشور س��ر از ابعاد »فني« در مي آورد. 
خبرگزاري تسنيم در روزهاي ابتدايي ارديبهشت 
ماه امسال، زمزمه الزام به كارگيري »سامانه جامع 
تج��ارت« را به پرون��ده واردات غيرقانوني خودرو 

ربط داده و نوشته بود: »بر اساس بخشنامه جديد 
س��ازمان توس��عه تجارت، تمام رديف تعرفه هاي 
باقيمان��ده در س��امانه ثبت س��فارش به س��امانه 
جام��ع تجارت انتقال خواهد يافت. براس��اس اين 
بخش��نامه، مجوز ثبت س��فارش اع��م از افتتاح يا 
تمدي��د صرفا بايد از درگاه س��امانه جامع تجارت 
انجام شود. اين در حالي است كه سازمان توسعه 
تجارت اعالم كرده كه اين امر در راستاي تسهيل 
ام��ور متقاضي��ان و در اج��راي تصويبنامه هيات 
وزي��ران در جهت س��اماندهي و يكپارچه س��ازي 
فرآيند ثبت س��فارش انجام ش��ده است. اما آيا در 
نق��ل و انتقال اطالعات ثبت س��فارش به س��امانه 
جام��ع تجارت، آمار ثبت س��فارش هاي غيرقانوني 
پاك خواهد ش��د يا وزارت صنع��ت براي اين امر 
پيش بيني هاي الزم را انجام داده است؟« پرسشي 

كه هيچ پاسخي به آن داده نشده است.
با همه اينها آنچه پرون��ده واردات غيرقانوني 
6400دس��تگاه خودرو به كش��ور را ت��ا اين حد 
مه��م مي كند، نه ابع��اد پرونده بلكه ش��يوه دور 
زدن قانون اس��ت. ب��ه ويژه آنكه ن��وك اين كوه 
ي��خ در زماني هويدا ش��ده كه ب��ه دليل افزايش 
كم س��ابقه ن��رخ ارز و زمزم��ه تحريم ها، قيمت 
خودروهاي وارداتي به يك باره جهش��ي ش��ديد 
را تجربه كرده است. مي توان پرسيد واردات اين 
خودروها چه ارتباطي با انس��داد 7 ماهه سامانه 
ثبت س��فارش )ثبتارش( در زمستان سال 1396 
دارد؟ چرا وزارت صنعت و گمرك كشور در مورد 
مقصر احتمالي سوءاس��تفاده از ثبتارش يكديگر 
را محك��وم مي كنند؟ پرس��ش ديگر كه مي تواند 
پ��رده از بس��ياري از واقعيت ها ب��ردارد اينكه آيا 
س��ايت ثبتارش واقعا هك ش��ده و اي��ن فرآيند 
واردات غيرقانون��ي واقع��ا در زمان هك ش��دن 
س��ايت اتفاق افتاده اس��ت؟ آيا انداختن تقصير 
به گردن هكرهاي مجهول الهويه مي تواند گره از 
راز اي��ن ماجرا بردارد؟ از اين رو به نظر مي رس��د 
كه رييس س��ازمان بازرس��ي كل كش��ور بايد با 
شفافيت بيش��تري در اين زمينه صحبت كند و 
چنانچه مداركي دال بر اين هك ش��دن س��ايت 
ثبت س��فارش دارد، براي روش��ن ش��دن اذهان 

عمومي آن را ارائه دهد. 

تصميم رنو آثار مثبتي دارد
ايسنا | رييس انجمن صنايع همگن قطعه سازي 
با بيان اينكه موضع اخي��ر رنو مبني  بر باقي ماندن 
در ايران با وجود تحريم هاي امريكا، تاثيرات مثبتي 
بر ديگر ش��ركت ها دارد، اظهار كرد كه پژوسيتروئن 
ني��ز به ادامه همكاري با ايران تمايل دارد و به  دنبال 

راه هاي تحقق اين موضوع است. 
محمدرض��ا نجفي من��ش گفت: اظه��ارات اخير 
مديرعام��ل رنو مبني بر اينكه اين ش��ركت با وجود 
تحريم هاي امريكا به فعاليت هاي خود در ايران ادامه 
خواهد داد، تاثيرات مثبت��ي بر تصميم گيري ديگر 

خودروسازان خارجي فعال در ايران دارد. 
وي با بيان اينكه وقتي رنو رسما اعالم مي كند كه 
با وجود خروج امريكا از برجام در ايران مي ماند عمال 
راه را براي ديگر خودروس��ازان خارجي باز مي كند، 
خاطرنشان كرد: ممكن است در آينده ايجاد مشكل 
در نق��ل و انتق��االت بانكي مش��كالتي در فرآيند و 
تيراژ توليد محصوالت رنو ايجاد كند اما اين شركت 
همان طور كه اعالم كرده ايران را ترك نخواهد كرد. 
او ادام��ه داد: در اي��ن ش��رايط به نظر مي رس��د 
مشكلي در ادامه توليد محصوالت فعلي رنو همچنين 
اجرايي شدن قرارداد اين شركت با سازمان گسترش 
و نوس��ازي صنايع ايران)ايدرو( براي توليد و عرضه 
محصوالت جديد رنو در ايران وجود نخواهد داشت. 

ريي��س انجمن صنايع همگن قطعه س��ازي افزود: 
گذشته از رنو، پژوس��يتروئن نيز هم اكنون با حمايت 
دولت فرانس��ه درحال رايزني با دولت امريكاس��ت تا 
بتواند راهي براي ادامه همكاري با ايران پيدا كند. آن 
طور كه ما اطالع داريم پژوس��يتروئن نيز قلبا مايل به 
ترك ايران نيس��ت و تماي��ل دارد به همكاري خود با 
خودروسازان ايراني ادامه دهد.  وي در پاسخ به اينكه 
چرا دو خودروس��از فرانس��وي موضع گيري متفاوتي 
در قبال همكاري با ايران داش��ته اند؟ اظهار كرد: اين 
موضوع كه پژوس��يتروئن اخيرا اع��الم كرد تا گرفتن 
مج��وز از امريكا فعاليت هاي خود را تعليق مي كند به 
معناي لغو فعاليت ها در ايران نيس��ت بلكه به معناي 
خري��دن زمان براي يافت��ن راهكارهايي براي در امان 

ماندن از فشار امريكايي هاست. 

 مهم ترين مبادي وارداتي
در 2 ماهه 97

ف�ارس| ۵ مب��دا وارداتي كاال طي دو ماه س��ال 
1397 شامل كشورهاي چين با ارزش 1736ميليون 
دالر، ام��ارات متحده عربي 986ميلي��ون دالر، كره 
جنوبي 423ميليون دالر، آلمان 3۵7ميليون دالر و 
تركيه 3۵3ميليون دالر بوده كه س��هم اين ۵كشور 
از كل واردات ۵7 درصد بوده و متوس��ط قيمت هر 
تن كاالي وارداتي 1291دالر و تغييرات نس��بت به 
مدت مش��ابه س��ال قبل 1.6درصد كاهش داش��ته 
اس��ت. براساس آخرين اعالم سازمان توسعه تجارت 
در دو ماه ابتداي امس��ال، آمار ثبت س��فارش حدود 
20ميليارد دالر بوده كه اين رقم در مقايسه با مدت 
مشابه سال گذشته 8 ميليارد دالر بيشتر شده است. 
مجتبي خسروتاج پيش از اين در اين باره گفته بود 
كه از 20ميليارد دالر ثبت سفارش انجام شد، طي دو 
ماه ابتداي امسال كمتر از 6.8 ميليارد دالر ترخيص 
شده است زيرا تمام ثبت سفارش هاي واردات منجر 
به واردات نمي ش��ود.  از ديگر س��و پس از اعالم نرخ 
مصوب 4200تومان در اواخر فروردين امسال توسط 
بانك مركزي براي واردات كاال ثبت س��فارش براي 
واردات كاال با توجه به اختالف نرخ ارز در بازار ثانويه 
به  ش��دت افزايش يافته به طوري كه به گفته برخي 
كارشناسان و فعاالن اقتصادي احتمال افزايش ثبت 
سفارش واردات به 90ميليارد دالر تا پايان سال 97 
وجود دارد. اين درحالي اس��ت كه ارزش واردات كاال 
در س��ال گذش��ته ۵4 ميليارد دالر بوده كه با توجه 
به روند افزايش ثبت سفارش واردات كاال پيش بيني 
مي ش��ود، اين رقم در س��الي كه با عنوان حمايت از 

كاالي ايراني نامگذاري شده، افزايش يابد. 

انعقاد تفاهمنامه براي رسيدگي 
به پرونده هاي قاچاق

تفاهمنامه همكاري چهارجانبه ستاد مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز، گم��رك، نيروي انتظامي و س��ازمان تعزيرات 
حكومتي ب��ا هدف رس��يدگي به موقع ب��ه پرونده هاي 
قاچاق كاال و تعيين تكليف كاالهاي مكشوفه منعقد شد. 
به گزارش س��تاد مبارزه با قاچ��اق كاال و ارز، تفاهمنامه 
همكاري چهارجانبه براي تسريع در پيگيري پرونده هاي 
قاچ��اق با امض��اي علي مويدي خرم آبادي رييس س��تاد 
مب��ارزه با قاچ��اق كاال و ارز، فرود عس��گري رييس كل 
گمرك، س��ردار سرتيپ پاس��دار ايوب سليماني معاون 
هماهنگ كنن��ده ناجا و جمال انصاري رييس س��ازمان 
تعزيرات حكومتي منعقد شد. اين تفاهمنامه در راستاي 
اجراي مصوبه اعضاي اصلي ستاد مبارزه با قاچاق كاال و 
ارز و ب��ه اس��تناد بند ب رديف 8 و ردي��ف 17 ماده )4( 
قانون نيروي انتظامي ايران در مبارزه با قاچاق منعقد شد. 
تفاهمنام��ه هم��كاري چهارجانب��ه در جه��ت رفع 
مش��كالت و افزايش ضريب دقت كارشناسي در تشكيل 
پرونده هاي قاچاق كاال و همچنين س��رعت در رسيدگي 
و حذف اطاله مراحل رسيدگي، رعايت حقوق شهروندي 
و كاهش آث��ار و تبعات رواني و اجتماعي حاصل از ورود 
اتهام بي دليل به مردم، كاهش هزينه نگهداري توس��ط 
سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي به سبب دقت 
در كشف قاچاق و افزايش ضريب سالمت اداري و كاهش 
تخلفات منعقد ش��ده است. بر اس��اس اين تفاهمنامه از 
اين پس كارشناس��ان ام��ور گمركي و فن��ي گمرك با 
حك��م مديركل يا ناظ��ر گمركات اس��تان مي توانند در 
ايستگاه هاي ايست و بازرسي در راستاي ماموريت مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز مس��تقر ش��وند.  به همين ترتيب در 
صورت مواجهه موارد مظنون ب��ه قاچاق در صورت ارائه 
هر گونه سند مثبته گمركي، نماينده گمرك با استفاده از 
دسترسي هاي موجود به سامانه هاي الكترونيكي گمرك، 
نس��بت به بررسي اصالت و انطباق يا عدم انطباق كاال با 
س��ند ابزاري اقدام خواهد كرد و در غير اين صورت و در 
صورت جاسازي كاال و فقدان سند مثبته گمركي نماينده 

ناجا بررسي و اظهارنظر خواهد كرد. 

تعادل|   
نمايندگان بخش خصوصي در نشس��تي با حضور 
رييس  كل اس��بق بانك مركزي به مس��اله بدهي هاي 
انباش��ته ش��ده و سياس��ت هاي ارزي دولت پرداختند 
و از ل��زوم اصالح سياس��ت ها و جراحي بيماري بدهي 
گفتند. رييس اسبق بانك مركزي در اين نشست ضمن 
تحليل سياس��ت هاي ارزي دولت به مساله بدهي هاي 
انباش��ته ش��ده نيز پرداخت. او بر اين عقيده است كه 
وضعيت بدهي ه��اي دولت، اقتصاد ايران را به ش��كل 
بيماري درآورده كه درمان او ديگر با دارو نتيجه بخش 
نيست و بايد زير تيغ جراحي برود. طهماسب مظاهري 
بدهي زاي��ي را راه حل برون رفت از اين معضل نمي داند 
و ب��ه بان��ك مركزي پيش��نهاد مي كند ك��ه از تجربه 
كش��ورهايي نظير »كره جنوبي، برزيل و امريكا« كه در 
زمان بروز بحران سال 2008 راه حلي جز بدهي زايي را 
در پيش گرفتند، درس بگيرد. اين كش��ورها با افزايش 
پايه پولي با شرايطي ويژه و تدابيري خاص اقدام كردند 
كه ما نيز  مي توانيم چنين راه حلي را اقتباس كرده و با 
تطبيق با شرايط اقتصاد ايران آن را پياده سازي كنيم. 
به گفته او، اقتصاد ايران نيازمند طرح ملي تسويه بدهي 
اس��ت و اگر چنين طرحي پايه ريزي نشود، روز به روز 
بر ميزان بدهي ها انباش��ته خواهد شد. به گزارش اتاق 
تهران، دوازدهمين نشس��ت كميس��يون ب��ازار پول و 

سرمايه در حالي برگزار شد كه طهماسب مظاهري كه 
س��ابقه حضور در دولت و فعاليت ب��ه عنوان وزير امور 
اقتص��ادي و داراي��ي و رييس  كل بان��ك مركزي را در 
پرونده خود دارد، براي تحليل شرايط فعلي اقتصاد در 
حوزه پول و ارز در اين نشس��ت حضور يافت.  در آغاز 
اين نشست علي س��نگينيان رييس كميسيون پول و 
بازار س��رمايه اتاق تهران با اشاره به شكل گيري بحران 
بدهي در كشور گفت: بر اساس آخرين گزارش ها، حجم 
مطالب��ات غيرجاري نظام بانكي به بي��ش از 130هزار 
ميلي��ارد توم��ان رس��يده و بخش قابل توج��ه آن نيز 
غيرقابل وصول است. او با بيان اين مقدمه از طهماسب 
مظاهري كه در دولت هاي گذش��ته تصدي وزارت امور 
اقتصادي و دارايي و نيز بانك مركزي را بر عهده داشته 
است، درخواست كرد كه تحليل خود را از سياست هاي 
ارزي دول��ت و نيز وضعيت بدهي ه��ا ارائه كند. رييس  
كل اس��بق بانك مركزي نيز در ابتدا به سياس��ت هاي 
اخير ارزي دولت پرداخت و در اين باره گفت: آنچه در 
همين نشست به عنوان مسائل ارزي فعاالن اقتصادي 
مطرح ش��د، مويد آن است كه تصميم دولت در حوزه 
ارز، خام و غيركارشناس��ي بوده است. البته  مي پذيريم 
كه اين تصميمات براي جلوگيري از بروز بحران اتخاذ 
ش��ده است و در عين حال بس��ياري از كارشناسان بر 
اين باور هستند كه اين سياست ها بايد تعديل و اصالح 

شود. اما دولت تاييد نسبي اين هدف يعني جلوگيري از 
شكل گيري بحران را به منزله تاييد كل سياست ارزي 
خود تلقي كرد و گوش ش��نوايي نسبت به مشكالت و 
تبعات تصميماتي كه گرفته اس��ت، ن��دارد. او در ادامه 
ب��ه برخي تبعات اين تصميمات اش��اره ك��رد و گفت: 
عالوه بر مش��كالتي كه بيان شد، مساله يي كه به نظر 
 مي رس��د در آينده چالش ايجاد كند، مربوط به قانون 
جذب  س��رمايه گذاري خارجي اس��ت. طبق اين قانون 
 سرمايه گذاران  مي توانند، سود حاصل از فعاليت خود را 
به نرخ آزاد ارز از كشور خارج كنند، بنابراين مساله اين 
است كه  سرمايه گذاران چگونه  مي خواهند سود خود را 
به صورت ارزي از كش��ور خارج كنند. در حالي كه در 
گذش��ته و حتي در زمان جنگ، حرمت تضمين دولت 
در اين زمينه حفظ ش��د. مظاه��ري ادامه داد: اين بيم 
وج��ود دارد كه دولت به دليل عدم ايفاي تعهدات خود 
به  سرمايه گذاران خارجي از سوي نهادهاي بين المللي 

ملزم به پرداخت خسارت به  سرمايه گذاران شود. 
 رييس اس��بق بانك مرك��زي با اش��اره به برخي 
خطاهاي دولت هاي گذش��ته در حوزه سياس��ت هاي 
ارزي و تكرار آن در دولت كنوني عنوان كرد كه گويي 
دولت دچار لختي ش��ده و گوش��ش بدهكار هشدار ها 
نيس��ت. مظاهري ادامه داد: دول��ت  مي گويد به همه 
نيازه��ا ارز 4200توماني اختص��اص  مي دهد و نرخي 

جز اي��ن رقم را ب��راي دالر قبول ن��دارد. بنابراين ارز 
4200توماني به بسياري از كاالها كه در سبد معيشتي 
م��ردم قرار ندارد نيز تعلق  مي گيرد. به طوري كه گفته 
 مي شود، در دو ماه ابتدايي سال حدود 20ميليارد دالر 
ثبت سفارش صورت گرفته است. اين در حالي است كه 
اكنون حفظ هر يك دالر نيز حايز اهميت است و تداوم 
اين سياست، دست مان را از ذخاير ارزي خالي  مي كند. 
در اين دوران كه امريكا عليه كش��ور جنگ اقتصادي 
برپا كرده، ذخاير ارزي به مثابه فشنگ و مهمات است. 
مظاهري در بخش ديگري از سخنانش به موضوع 
بدهي ها اش��اره كرد و گفت: رقم بدهي هاي دولت در 
پاي��ان دولت يازدهم حدود 740ه��زار ميليارد تومان 
اعالم شد كه بخشي از آن بدهي دولت به بانك مركزي 
و سازمان تامين اجتماعي است. اكنون رقم بدهي هاي 
دولت به نقطه يي رسيده است كه از محل ارزش افزوده 
فعاليت هاي اقتصادي قابل پرداخت نيس��ت. در عين 
حال بدهي زايي راه حل برون رفت از اين مساله نيست. 
او با بيان اينكه بانك مركزي براي حل اين مساله بايد 
وارد عمل شود، ادامه داد: ساير كشور ها نظير كره جنوبي، 
برزيل و امريكا در زمان بروز بحران سال 2008 راه حلي 
جز بدهي زايي را در پيش گرفتند. آنها اقدام به افزايش 
پايه پولي با ش��رايطي ويژه و تدابيري خاص كردند و ما 
 مي تواني��م از اين راه حل اقتباس كنيم و نوعي از همين 
مكانيسم را با تطبيق شرايط با اقتصاد ايران پياده كنيم. 
او با تاكيد بر اينكه اقتصاد ايران نيازمند طرح ملي تسويه 
بدهي اس��ت، ادام��ه داد: اگر چنين طرح��ي پايه ريزي 
نشود، روز به روز بر ميزان بدهي ها انباشته خواهد شد.  
در ادامه اين نشست برخي اعضاي كميسيون بازار پول و 

سرمايه اتاق تهران نيز به طرح نظرات و دغدغه هاي خود 
پرداختند. ابتدا سيدحسين سليمي اين پرسش را مطرح 
كرد كه آيا مس��ابقه يي كه مي��ان بانك ها براي دريافت 
س��پرده بيش��تر ايجاد ش��ده، خطرناك نيست؟ عباس 
آرگون ديگر عضو اين كميس��يون نيز با اشاره به آنچه 
رش��د شتابان نقدينگي و مشكالت معيشتي  مي خواند، 
اين پرسش را مطرح كرد كه آيا آزادسازي نرخ ارز، تورم 
س��نگيني ايجاد نمي كند؟ محمد اتابك هم اين انتقاد 
را مط��رح كرد كه چرا با وجود بدهي هايي كه دولت به 
صنعت دارد، اين بدهي با بدهي فعاالن اقتصادي تهاتر 
نمي شود. طهماس��ب مظاهري در پاسخ به پرسش ها و 
نقدهاي نمايندگان بخش خصوصي، وضعيت بدهي ها 
را شبيه بيماري توصيف كرد كه كار او از دارو گذشته و 
بايد تن به جراحي بدهد و اين جراحي حساس نيازمند 

يك تيم متخصص و هماهنگ است. 
او در پاس��خ به پرس��ش س��ليمي نيز گفت: ادامه 
مسابقه بانك ها براي جذب سپرده هاي بيشتر، بانك ها 
را به وضعيت موسس��ات مالي ورشكسته دچار خواهد 
كرد. مظاهري همچنين با اشاره به مسائلي كه در مورد 
سياس��ت هاي ارزي مطرح ش��د، گفت: اكنون برقراري 
نظ��ام چند نرخي ارز يك الزام اس��ت؛ يعني دولت بايد 
به كاالهاي معطوف به معيشت مردم ارز 4200 توماني 
اختص��اص ده��د و نرخ آزاد را رها كن��د. در واقع بدون 
فراهم كردن برخي مقدمات نمي توان سياست تك نرخي 
را اعم��ال و اج��را كرد. ام��ا اگر مقدمات فراهم باش��د، 
آزادسازي نرخ ارز براي بخشي از تقاضاها تورم سنگيني 
ايج��اد نمي كند، اما در ص��ورت فراهم نبودن مقدمات، 

تورم انفجارگونه يي ايجاد  مي شود.

تعادل|  
در پي نوس��انات ارزي دولت اقدام به راه اندازي سامانه نيما يا 
هم��ان نظام يكپارچه ارزي كرد ك��ه در قالب آن براي كاالهاي 
اساس��ي دالر 3800توماني و براي بقيه كااله��اي وارداتي دالر 
4200توماني اختصاص پيدا كند و در پي آن قرار ش��د، ليست 
اقالمي براي كاالهاي صادراتي مش��مول بازگش��ت ارز حاصل از 
صادرات و براي واردات نيز ليست اقالم كاالهاي ضروري تدوين 
و ابالغ ش��ود اما زمزمه هاي��ي مبني بر راه اندازي نرخ س��وم ارز 
ي��ا همان نرخ توافق��ي كه بين صادركنن��ده و واردكننده توافق 
مي شود، مطرح شد كه متوليان سازمان توسعه تجارت اين خبر 
را رد مي كنن��د. بنا به اظهارات آنها، بر اس��اس تمهيدات صورت 
گرفته از س��وي دولت، هيچ برنامه يي ب��راي واردات با نرخ ارزي 
ديگ��ري غير از آنچه در مصوبات دولت آمده، امكان پذير نخواهد 

بود؛ بنابراين ادعاي برخي رسانه ها به ويژه در شبكه هاي مجازي 
در اين خصوص صحت و س��نديتي ندارد. معاون صادراتي وزير 
صنعت، مع��دن وتجارت نيز در اين ب��اره توضيح مي دهد: هيچ 
نرخي جز دالر 4200توماني براي واردات و 3800 توماني براي 
واردات كاالهاي اساسي رس��ميت ندارد، اما جهت جلوگيري از 
مش��كالت رقم حواله  ارزي ب��راي واردات كاال تا ۵ميليون دالر 

افزايش يافت. 
از اين رو مجتبي خس��روتاج ضمن رد س��ه نرخي شدن ارز 
اظهار مي كند: نرخ ارز رس��مي كشور كه با 4200تومان براي 
ه��ر دالر امريكا در م��ورخ 22 فروردين اعالم ش��د تا به حال 
تغيير جدي نداشته و مثل قبل پابرجاست. البته اين اظهارات 
در ش��رايطي عنوان مي ش��ود كه خبرها حاكي از تصويب نرخ 
توافقي يا همان نرخ س��وم ارز در هيات دولت است. به طوري 
 كه رييس س��ابق ات��اق بازرگاني تهران هم با صحه گذاش��تن 
ب��ر اين موضوع مي گويد: برخي واردكنن��دگان مواد معدني از 
دالر 4200 توماني سوء اس��تفاده كردند؛ از همين رو، به گفته 
يحيي  آل اس��حاق دولت براي جلوگيري از اين سوء استفاده ها 
نرخ س��وم ارز يا همان نرخ توافقي را تعريف كرده كه از سوي 

وزير صنعت تصويب ش��ده و جزئياتش به زودي ابالغ مي شود. 
بر اين اساس ارز توافقي يا همان نرخ سوم ارز به شكلي منظم 
و بر اس��اس فرمولي كه وزير صنعت، معدن و تجارت كلياتش 
را تصويب ك��رده و جزئيات آن به زودي ابالغ مي ش��ود، بين 
صادركنن��ده و واردكننده مبادله خواهد ش��د ك��ه در واقع بر 
اساس واريزنامه هاي صادراتي با نرخي مشخص واگذار مي شود. 
از اين رو بنا به اظهارات معاون صادراتي وزير صنعت، معدن 
و تجارت، نرخ ارز رس��مي كش��ور كه با 4200 تومان براي هر 
دالر امري��كا در مورخ 22 فروردين اعالم ش��د تا به حال تغيير 
جدي نداش��ته و كمافي السابق پابرجاس��ت، نرخ 3800توماني 
نداريم، بلكه چون تعدادي از اقالم كاالهاي اساس��ي مش��مول 
دريافت يارانه هس��تند، نرخ مانده مي شود 3800 تومان، هيچ 
نرخ ارز ديگري هم در حال حاضر بر اساس اعالم بانك مركزي 

رسميت ندارد. 
كاالها بر اساس منابع ارزي موجود بانكي و ارزهاي صادراتي 
خريداري شده در سامانه نيما و بر اساس اولويت بندي كاالهاي 
اساسي، مواد اوليه، ماشين آالت و در نهايت كاالهاي مصرفي در 
شبكه بانكي و س��امانه نيما بايد تخصيص ارز و تامين ارز شود. 

مجتبي خس��روتاج بيان كرد: شكاياتي در مورد تاخير در تامين 
ارز واردات از س��وي فعاالن اقتصادي واصل شده كه تقاضاهاي 
ارزي در سامانه نيما منتظر اقدام مانده اند كه در حال رسيدگي 

در كارگروه ماده 14 مستقر در بانك مركزي هستيم. 
رييس سازمان توس��عه تجارت در مورد اختصاص ۵ ميليون 
دالر ارز به توليد كنندگان براي واردات مواد اوليه اظهار داش��ت: 
در گذش��ته حداكثر رقم حواله هاي ارزي ۵00 هزار دالر بود كه 
در واردات بعض��ي از اقالم با مش��كل مواجه مي ش��د و به ناچار 
براي يك ثبت سفارش باالي ۵00هزار دالر چندين نوبت حواله 
ارزي صورت مي گرفت. رييس س��ازمان توس��عه تجارت افزود: 
حواله هاي ارزي ب��راي واردات بعضي از كاالها تا رقم ۵ ميليون 
دالر افزايش يافت. خس��روتاج همچنين در پاسخ به اين پرسش 
كه اختصاص حواله هاي ۵ ميليون دالري براي واردات مواد اوليه 
براي عده يي رانت ايجاد مي كند، چنانچه شنيده شده كه عده يي 
از توليد كنندگان و برخي به نام توليد كننده اين ارزها را دريافت 
و به كش��ور باز نمي گردانند، گفت: اين مناب��ع ارزي بدون اخذ 
تعهد و وثيقه نبايد در اختيار متقاضيان گذاشته شود و جزئيات 

اين موضوع را بايد از بانك مركزي سوال كرد. 

در نشست فعاالن اقتصادي، ضرورت اجراي طرح ملي تسويه بدهي ها مورد تاكيد قرار گرفت

راه عبور دولت از چالش بدهي ها 

»تعادل« بررسي مي كند 

از تكذيب تا تاييد نرخ سوم ارز 
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15 نفت و انرژي
لزومسازگارشدنباكمآبي

ايلناوزير نيرو با بيان اينكه خشكس��الي يك پديده 
موقتي اس��ت و بايد با آن مقابله كرد، اظهار داش��ت: اما 
كم آبي يك پديده مستمر است كه بايد با آن زندگي كرد 
و س��ازگار ش��د. رضا اردكانيان در پاسخ به اين سوال كه 
با توجه به مش��كل كم آبي و ب��راي جلوگيري از كاهش 
محصوالت كش��اورزي، آي��ا وزارت نيرو ب��ا وزارت جهاد 
كش��اورزي در اين زمينه تمهيداتي انديشيده اند؟ گفت: 
بله، در كارگروه ملي كه تشكيل شده است چهار وزارتخانه 
نيرو، صنعت و معدن، جهاد كشاورزي و كشور به همراه 
دو معاونت حفاظت محيط زيست و برنامه و بودجه حضور 
دارند كه كار اصلي ش��ان سازگاري با كم آبي است.  وزير 
نيرو خاطرنشان كرد: زماني كه اولويت ما تامين آب شرب 
اس��ت و آب كم اس��ت طبيعتا از بخش كشاورزي كسر 
خواهد ش��د كه در اين بخش ابتدا سعي مي شود باغات 
حفظ و آب مورد نيازشان تامين شود و در بخش زراعت 
نيز س��عي خواهد ش��د با مالحظاتي كه در مورد تامين 
معيشت كش��اورزان اس��ت محدوديت به بخش زراعت 
منتقل ش��ود.  وي تاكيد كرد: اصل اميدواري اين اس��ت 
كه با فضاي همكاري كه فراهم هست كم كم بپذيريم كه 
ما پديده خشكسالي نداريم بلكه كم آبي است.  اردكانيان 
تشريح كرد: خشكسالي يك پديده موقتي است و بايد با 
آن مقابله كرد اما كم آبي يك پديده مستمر است كه بايد 
با آن زندگي كرد و س��ازگار ب��ود.  وي در ادامه افزود: در 
بح��ث كم آبي بايد بپذيريم كه ما نبايد در برخي مناطق 
محصوالت پرآب بر داشته باش��يم، ما بايد نوع كشت را 
ع��وض كنيم و روش آبياري را تغيي��ر دهيم.  اردكانيان 
در پاس��خ به سوالي مبني بر اينكه آيا امسال واردات آب 

داشته ايم؟ گفت: تا اين لحظه واردات آب نداشته ايم. 

سالمدوبارهبهكارتسوخت
تس�نيمپانزدهم تيرماه س��ال جاري يعني حدود 
20 روز ديگر زمان رونمايي از كارتخوان هاي جديد در 
جايگاه هاي عرضه س��وخت اعالم شده، كارتخوان هايي 
كه قرار اس��ت كار س��وخت گيري را تس��هيل كرده و 
اس��تفاده از كارت سوخت شخصي را دوباره رونق دهد.  
مديرعامل ش��ركت ملي پخ��ش فرآورده هاي نفتي در 
خصوص جزئيات دستگاه هاي جديد كارتخوان سوخت 
در جايگاه ه��ا گفت: باالترين مزيت اي��ن كارتخوان ها، 
حذف هزينه هاي تامين و نگهداش��ت از دولت خواهد 
ب��ود كه اين مهم از طريق ش��بكه بانكي كش��ور انجام 
مي ش��ود و صرفه جويي قابل توجهي به همراه خواهد 
داشت.  س��يدمحمدرضا موس��وي خواه درباره مزاياي 
كارتخوان هاي جديد جايگاه هاي سوخت اذعان داشت: 
در پياده س��ازي و تجهيز اين س��ري از كارتخوان ها از 
فناوري روز اس��تفاده شده و براي رفاه حال هموطنان، 
پرداخت هزينه سوخت بدون دخالت نيروي انساني نيز 

ميسر خواهد شد. 

رفعخطرخاموشيهايگسترده
ايرن�امعاون وزير نيرو در نشس��ت ش��وراي پايايي 
منطقه يي برق خوزس��تان در اهواز بيان كرد: با توجه به 
وضعيت برق، تابستان امسال هيچ گونه خاموشي گسترده 
و با برنامه يي در هيچ نقطه يي از كشور نخواهيم داشت.  
همايون حائري اظهار داش��ت: مردم و مس��ووالن براي 
صرفه جويي در مصرف برق بس��يار كم��ك كرده اند و با 
همكاري كه مردم خواهند داشت، اين مهم در آينده هم 
كنترل خواهد شد. معاون وزير نيرو با اشاره به بهره برداري 
از چن��د طرح و پروژه در س��فر به خوزس��تان ادامه داد: 
ترانس پنجم پس��ت اهواز با ظرفيت 315مگاولت آمپر 
احداث شده كه در شرايط فعلي مي تواند به پايداري برق 
در خوزس��تان كمك كند.  حائري اضافه كرد: بر اساس 
آخرين گزارش هاي دريافتي تعميرات نيروگاه هاي استان 
خوزستان انجام شده است و به خوبي وارد مدار شده اند 

و آماده تامين برق هستند. 

تريبون وزير

كوتاه از دنياي انرژي
گروهانرژي

بانزديكترش�دنبهبرگزارينشس�ت
ب�راي جهان�ي رس�انههاي ت�ب اوپ�ك،
پرداختنبهحواش�يايننشس�تبيشتر
ميش�ود.ه�رچن�دازديدگاهبخش�ياز
و عربستانسعودي تحليلگران،خواس�ت
روسيهبرايافزايشتوليدنفتخامدربازه
كنونيچندانغيرمنطقينيس�تامابراي
مخاطببيطرفپرواضحاستكهبسياري
ازگزارشه�ايرس�انههايبينالملليدر
روزه�اياخي�رباانگي�زه»سياس�ي«وبا
حماي�تطيفخاصيبرايقدرتمندكردن
گفتمان»پاياندادنبهطرحكاهشتوليد
نفتخام«منتشرميشود.بهنظرميرسد
رس�انههايغربيبهدنبالساختندوگانه
عربس�تانازيكس�ووايرانوونزوئالاز
س�ويديگردرنشس�ت23ژوئ�ناوپك
هس�تند.امادرواقعتاريخچهاوپكنشان
ميدهدكهكشورهاقابليتحلاختالفات
اينچنينيراداراهستند.گزارش»تعادل«

رادراينمورددرادامهميخوانيد.
  

حض��ور چهره هاي نفتي 2 كش��ور روس��يه 
بزرگ تري��ن  به عن��وان  عربستان س��عودي  و 
توليدكنن��دگان نف��ت خ��ام جه��ان )در كنار 
امريكا( اي��ن روزها در رس��انه هاي دنيا به طرز 
چشمگيري پررنگ ش��ده است. بسياري اعتقاد 
دارند اين دس��ت گزارش ها نه نمايانگر واقعيت 
فضاي حاكم بلكه تالش��ي براي به رخ كشيدن 
نقش اين كش��ورها در مناسبات نفتي است. در 
تازه ترين گ��زارش مرتبط با اين حوزه بلومبرگ 
مطلب��ي را ب��ا تمركز ب��ر وضعيت وزي��ر انرژي 

عربستان در حال حاضر نوشت. 
اي��ن خبرگزاري نوش��ت كه عملك��رد خالد 
الفال��ح وزير انرژي عربس��تان از 2 س��ال پيش 
و زم��ان انتصابش تاكنون خوب بوده اس��ت؛ او 
توانس��ت اعضاي غيرمنسجم اوپك را به كاهش 
توليد نفت ترغيب كند، روس��يه را به پيوس��تن 
به ط��رح كارتل نفت��ي اوپ��ك و كاهش عرضه 

نفت دعوت كند و س��پس شاهد افزايش حدودا 
75درص��دي قيمت برنت تا س��طح 80 دالر در 

هر بشكه باشد. 
اما س��خت ترين امتح��ان فالح هفت��ه ديگر 
خواه��د ب��ود؛ زماني كه س��ازمان كش��ورهاي 
توليدكننده نفت خام، دش��وارترين جلسه خود 
در چند س��ال اخير را برگ��زار مي كنند. اقتصاد 
جهاني در حال رش��د، وض��ع تحريم هاي جديد 
علي��ه اي��ران و احتض��ار صنعت نف��ت ونزوئال 
نيروهاي س��وار بر بازار هستند و فالح در همين 
زمان مي خواه��د راه امني براي خروج از توافق 
كاه��ش توليد پيدا كند؛ راهي ك��ه به تغييرات 

زياد در قيمت ها منجر نشود. 
اوپك محل ن��زاع منافع ژئوپليتيك متناقض 
اس��ت و اين همان  چيزي است كه كار را براي 
اي��ن مهن��دس مكانيك ك��ه ح��ال در منصب 
ديپلمات نخست نفتي عربستان سعودي مشغول 
به كار اس��ت، س��خت تر مي كن��د. در حالي كه 
رياض و مس��كو روي افزايش توليد توافق دارند، 
كاراكاس و ته��ران در پي قيمت هاي باالتر براي 

جبران تاثير تحريم هاي امريكا هستند. 
ناظ��ران كهن��ه كار  از  راج��ر دي��وان يك��ي 
سياست هاي اوپك در موسسه مشاوره آي اچ اس 
ماركي��ت در اي��ن ارتباط ب��ه بلومب��رگ گفت: 
»اتفاق نظ��ر اوپ��ك در ح��ال انفجار اس��ت. من 
نمي دان��م كه چطور مي ش��ود مواض��ع متناقض 
ايران، عربس��تان، روسيه و ونزوئال را با هم آشتي 
داد. تناقض در منافع آنها از حساب خارج است.«

در پش��ت صحنه نيز دولت ترامپ كه نگران 
اث��ر افزايش قيمت نفت روي نظر راي دهندگان 
انتخابات ميان دوره يي در اين كشور است، براي 
افزيش توليد به ش��دت در حال رايزني با اوپك 
اس��ت. از همين رو، آمريتا س��ن تحليلگر ارشد 
نفت در موسسه مشاوره انرژي اسپكتس عقيده 
دارد كه بعد از س��اليان دراز، اين سياس��ي ترين 

نشست اوپك است. 
زمان��ي كه در ماه مه س��ال 2016 الفالح به 
وزارت انرژي عربستان س��عودي منصوب شد تا 
جانش��ين علي النعيمي كهنه كار ش��ود كه اين 

مقام را 25 سال دراختيار داشت، عربستان نفوذ 
كمي روي بازار داش��ت. در همين زمان، توليد 
نفت شيل امريكا بازار را در نورديده بود و اوپك 
در پاس��خ به تهاجم ش��يل، سياست »هر كس 

دنبال كار خويش« را دنبال مي كرد. 

ورودتكنوكرات
الفال��ح يك تكنوك��رات تمام عيار اس��ت كه 
ش��ب ها كمتر از 4 س��اعت مي خواب��د و روزها 
آس��تين ها را باال مي زند. در نخستين قدم، فالح 
از آمادگي عربستان براي اجراي »سياست توليد 
نفت در زمان دلخواه« اطمينان حاصل كرد. اين 
همان سياستي بود كه نعيمي در سال 2014 بر 
ديگر كش��ورهاي اوپك تحمي��ل كرده بود. فالح 
س��پس با كم��ك رييس خود يعن��ي محمد بن 
س��لمان، به سمت روسيه دس��ت همكاري دراز 
ك��رد و از بزرگ تري��ن توليدكنن��ده نفت جهان 
خواس��ت تا به طرح كاهش توليد اوپك كه قرار 
بود بعد از يك دهه به منصه اجرا گذاشته شود، 

بپيوندد. 
او توانس��ت رابطه كاري نزديك��ي با همتاي 
روس خود، الكس��اندر نواك، ايجاد كند تا اتحاد 
مي��ان بزرگ ترين صادركنندگان نفت جهان هر 
چه محكم تر ش��ود. نواك و فالح به طور معمول 
و چ��ه حض��ورا و چه از طريق تلف��ن با يكديگر 
صحبت مي كنن��د تا زمان مواجهه با رس��انه ها 

اتحاد كالم ميان آنها حفظ ش��ود. روز سه شنبه 
آنها در اس��تاديوم لوژنيكي شهر مسكو بودند تا 
بازي نخس��ت جام جهاني يعني روسيه در برابر 
عربس��تان را شاهد باشند. دو روز بعد، نواك در 
عربستان سعودي بود تا در يك مالقات كاري با 

الفالح ديدار كند. 
محم��د الش��اطي نماينده كوي��ت در اوپك 
به بلومب��رگ گفت كه الفال��ح دو رهاورد براي 
كارتل نفتي اوپك به همراه آورد. وي ادامه داد: 
»نخس��تين رهاورد فالح، هم��كاري خوب ميان 
كش��ورهاي غيرعضو اوپك و اوپك اس��ت. اين 
همكاري خوب دليلي ب��راي موفق بودن توافق 
جاري كاهش توليد است. دومين نكته ، توانايي 
اوپ��ك در اين اس��ت كه او هميش��ه ب��ه دنبال 
ايده ه��اي جديدي مي گ��ردد و مي تواند فارغ از 

كليشه ها فكر كند.«
در ابت��دا، عربس��تان با الفالح ش��روع خوبي 
نداش��ت. ش��ايد به اين دليل كه س��عودي هاي 
تصميم داش��تند ب��راي جبران تولي��د كم نفت 
و به ج��اي محدود س��اختن ص��ادرات، ذخاير 
خ��ود را كاه��ش دهند. در ميانه س��ال 2017، 
الفالح، مالقاتي مخفيانه ب��ا معامله گران نفت و 
صاحبان صندوق هاي پوش��ش ريسك در لندن 
داش��ت كه رون��د امور را تغيي��ر داد. پس از آن 
عربستان سعودي صادرات نفت خود به امريكا را 
به پايين ترين س��طح در 20 سال گذشته رساند  

و از آن به بعد اوضاع براي اوپك بهتر شد. 
پس از چند س��ال رش��د كم رم��ق، رونق به 
اقتصاد جهاني بازگش��ت و تقاض��ا براي نفت به 
مرزهاي وراي روند هاي پيش بيني ش��ده رسيد. 
در همي��ن حي��ن، صنعت نفت ونزوئ��ال با تمام 
عظمت��ش رو ب��ه زوال نهاد و در س��ال جاري 
بخ��ش نفت اي��ران بار ديگر تح��ت تحريم هاي 

اياالت متحده قرار گرفت. 
ام��ا نتيجه يي كه اوپك گرف��ت، آميزه يي از 
كار س��خت و شانس بود. با اين همه با بازگشت 
برنت به مرز 80 دالر، س��ود و زيان عربس��تان 
مس��اوي ش��د. در ماه مارس، عربستان سعودي 
بعد از حدود 5 س��ال بيشترين مقدار پول نفتي 

)پترودالر( يعني 13 ميلي��ارد دالر را وارد بازار 
كرد. 

بلومب��رگ در ادام��ه اين گزارش ام��ا رويكرد 
مت��ن را از تحلي��ل وضع بازار تغيي��ر داده و علنا 
به زواياي ش��خصي زندگي الفالح پرداخته اس��ت 
كه براي بس��ياري از مخاطبان داليل انتش��ار آن 

مشخص نيست. 
تالش اين دس��ت رسانه ها در چند مدت اخير 
ترس��يم رويكردي واگرايانه در اوپك است كه در 
نهايت به نقطه يي يكس��ان ختم نمي ش��ود. البته 
بايد اين را نيز در نظر داشت كه هيچ كس انتظار 
ن��دارد ايران و ونزوئال به س��ادگي ب��ا اتمام طرح 
كاهش توليد موافقت كنند اما اينكه اين 2 كشور 
پس از مذاكرات در نهايت تصميم خواهند گرفت 
ك��ه تصميم گروه را بپذيرن��د چندان دور از ذهن 
نبوده و در تاريخ اوپك نيز بي س��ابقه نيست. البته 
ايران، ونزوئال و حتي عراق در روزهاي اخير مقابل 

يكه تازي عربستان در اوپك موضع گرفته اند. 
همي��ن دي��روز حس��ين كاظم پ��ور اردبيلي 
نماينده اي��ران در اوپك ب��ه بلومبرگ گفت كه 
اي��ران به اتفاق ونزوئال و عراق پيش��نهاد افزايش 
توليد ك��ه مورد حمايت عربس��تان س��عودي و 
روس��يه قرار دارد را در نشس��ت رس��مي هفته 
جاري اوپك و متحدانش در وين وتو خواهد كرد. 
حس��ين كاظم پ��ور اردبيلي ك��ه از اعضاي 
كهنه كار در عرصه اوپك اس��ت در ادامه به اين 
خبرگزاري گفت: سه عضو موسس اوپك با اين 
پيش��نهاد مخالفت خواهند كرد. اگر عربس��تان 
سعودي و روس��يه بخواهند توليد افزايش پيدا 
كند، اين امر مس��تلزم توافق جمعي اس��ت. اگر 
اين دو كش��ور بخواهند ب��ه تنهايي اقدام كنند، 

نقض توافق همكاري به شمار مي رود. 
او در بخ��ش ديگ��ري از صحبت هايش گفته 
است: من به برادرانم در اوپك و روسيه مي گويم 
الزم نيس��ت ترامپ كه 2 كشور موسس اوپك و 
همچنين روسيه را تحريم كرده است، آرام شود. 
ما كشورهاي مقتدري هستيم كه مسووليت ها و 
ارزش هاي خ��ود را داريم. دنيا بايد در برابر اين 

رفتار متكبرانه بايستد. 

گروهانرژي
چال��ش دولت ب��راي تغيير رويك��رد ادارات 
پرمص��رف ب��رق همچن��ان راه حل مش��خصي 
ن��دارد. در تازه ترين خبر منتش��ر ش��ده در اين 
مورد س��ازمان برنامه و بودجه از طريق س��تاد 
فرماندهي اقتصاد مقاومتي موظف ش��ده است 
كه اسراف كاري اداره هاي دولتي در مصرف برق 
را با كاس��تن از بودجه آنها جبران كند. پيش تر 
مديرعام��ل توزيع برق تهران ب��زرگ گفته بود 
ك��ه 25درصد مصرف برق تهران بزرگ ش��امل 
سازمان هاي دولتي مي شود كه نيمي از مصرف 

آنها مربوط به تجهيزات سرمايشي است. 
اطالع رس��اني  پاي��گاه  گ��زارش  ب��ه 
رياست جمهوري جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد 
مقاومتي ظهر ديروز)دوشنبه( به رياست معاون 
اول رييس جمهور برگزار شد. اسحاق جهانگيري 

در اين جلس��ه با اش��اره به گزارش ارائه شده از 
افزايش مصرف برق در كشور و ضرورت كاهش 
مص��رف براي گذر از پيك مصرف در س��ال ۹7 
بر ضرورت برنامه ريزي صحيح در دس��تگاه هاي 
اجراي��ي ب��راي كاهش مصرف برق ب��ه ويژه در 
تابس��تان تاكيد كرد و گفت: الزم است، وزارت 
نيرو در اس��رع وق��ت راهكارها و پيش��نهادات 
اي��ن وزارتخانه را براي كاه��ش مصرف برق در 
دس��تگاه هاي اداري دولتي به هيات دولت براي 

تصويب ارائه كند. 
وي ب��ا تاكي��د ب��ر توانمندي كارشناس��ي و 
مديري��ت ق��وي در وزارت ني��رو تصري��ح كرد: 
اطمينان دارم با برنامه ريزي و مديريت مناسب 
وزارت نيرو از پيك مصرف برق س��ال ۹7 بدون 
خاموش��ي و بروز مش��كل عبور خواهيم كرد و 
دولت نيز در تخصيص و تامين منابع مالي مورد 

نياز به اين وزارتخانه كمك خواهد كرد. 
وزي��ر نيرو نيز در اين جلس��ه ب��ا بيان اينكه 
در س��ال جاري برنامه هايي متف��اوت از برنامه 
سال هاي گذش��ته براي كاهش مصرف برق در 
دس��تگاه هاي دولتي تدوين ش��ده است، گفت: 
براساس س��از وكارهاي طراحي شده، اميدوارم 
شاهد اثرات چشمگيري در صرفه جويي مصرف 

برق در سال جاري باشيم. 
در اي��ن جلس��ه ك��ه وزراي ني��رو، دف��اع و 
پش��تيباني نيروهاي مسلح، ارتباطات و فناوري 
اطالعات، نفت، صنعت، مع��دن و تجارت، امور 
اقتص��ادي و داراي��ي، معاون علم��ي و فناوري 
رييس جمهور، معاون رييس جمهور در امور زنان 
و خانواده، رييس س��ازمان اداري و استخدامي 
كشور، مديرعامل شركت مادر تخصصي توانير، 
مديرعامل ش��ركت مپنا و رييس اتاق بازرگاني 
ايران نيز حضور داش��تند، دبير ستاد فرماندهي 

اقتصاد مقاومتي گزارش��ي از برنامه هاي بخش 
برق ب��راي گذر از پيك مصرف س��ال ۹7 ارائه 
كرد و به تش��ريح برنامه ه��اي وزارت نيرو براي 
عبور از بحران خاموشي در سال جاري پرداخت. 
توضيحات��ي  همچني��ن  گ��زارش  اي��ن  در 
درخص��وص وضعي��ت ظرفيت منصوب ش��بكه 
سراسري برق كشور به تفكيك نيروگاه، تغييرات 
پيك روزانه شبكه سراسري برق، برنامه مديريت 
مص��رف برق، تنظيم س��اعت كار دس��تگاه هاي 
اجراي��ي دولت��ي، فرهنگ س��ازي و اس��تفاده از 
رس��انه ها براي تروي��ج فرهن��گ صرفه جويي و 
مديريت بهينه مصرف برق درخصوص روشنايي 

معابر و بزرگراه ها ارائه شد. 
در اين جلس��ه سازمان برنامه و بودجه موظف 
ش��د در صورت افزايش مصرف برق بيش از حد 
متعارف توسط دستگاه هاي اداري دولتي، هزينه 
برق مصرفي را از بودجه اين دستگاه ها كسر كند. 
در ادام��ه اين جلس��ه به موض��وع اثرات و 
پيامده��اي ناش��ي از تحري��م در صنعت برق 
كش��ور پرداخته ش��د و پس از بح��ث و تبادل 
نظ��ر درباره پيش��نهاداتي در جهت رفع اثرات 
تحري��م و تامين منابع مال��ي و تجهيزات مورد 
نياز صنعت برق كشور، تصميمات الزم در اين 

خصوص اتخاذ شد. 
در پاي��ان اين جلس��ه همچنين در راس��تاي 
اجراي منويات مقام معظ��م رهبري درخصوص 
ض��رورت ع��دم واردات كااله��ا و اقالمي كه در 
داخل كش��ور تولي��د مي ش��ود، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت مكلف شد ظرف مدت يك هفته 
فهرس��ت كاالهايي كه در داخل كشور به اندازه 
كافي توليد مي ش��ود يا واردات آنها غيرضروري 
اس��ت را به دبيرخانه ستاد براي طرح و تصويب 

در جلسه آينده ستاد ارائه كند.

»تعادل«ازحواشينشست23ژوئنكارتلنفتيگزارشميدهد

آزمون چالش برانگيز براي اوپك

تنبيهاداراتپرمصرفبرقباكسرازبودجه

اوپك محل نزاع منافع ژئوپليتيك 
متناقض است و اين همان  چيزي است 
كه كار را براي اين مهندس مكانيك 
كه حال در منصب ديپلمات نخست 
نفتي عربستان سعودي مشغول به كار 

است، سخت تر مي كند. در حالي كه 
رياض و مسكو روي افزايش توليد 
توافق دارند، كاراكاس و تهران در 

پي قيمت هاي باالتر براي جبران تاثير 
تحريم هاي امريكا هستند
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بازارهنر

ضيافتموسيقيايرانيدرمدرسهبزرگان
دومین اج��راي مجموعه منتخب 
اركستر س��مفونیك تهران و اركستر 
مل��ي در حال��ي برگ��زار ش��د ك��ه 
مخاطب��ان ايراني با حض��ور در تاالر 
كنس��رواتوار چايكوفس��كي مسكو از 

اين اجرا استقبال كردند. 
دومین اج��راي مجموعه منتخب 
اركستر سمفونیك تهران به رهبري 
ش��هرداد روحان��ي و اركس��تر ملي 

به رهبري فريدون ش��هبازيان يك ش��نبه ش��ب 
۲۷ خ��رداد ماه در حالي برگزار ش��د كه حضور 
مخاطب��ان ايراني در ت��االر مجلل كنس��رواتوار 
چايكوفس��كي مس��كو از نكات جالب توجه اين 

اجراي زنده بود. 
در دومین شب از اجراي اين مجموعه كه بعد 
از دي��دار گروه با محمد س��لطاني فر وزير ورزش 
و جوانان و س��نايي سفیر كش��ورمان در روسیه 
ص��ورت گرفت، مجموعه منتخب اركس��ترهاي 
دولتي كه به دعوت كنس��رواتوار چايكوفس��كي 
در كش��ور روس��یه به س��ر مي برد ضمن اجراي 
قطعاتي از آثار آهنگس��ازان روسي چند قطعه از 
آثار آهنگسازان ايراني ازجمله حشمت سنجري، 
حس��ین دهلوي، احمد پژمان و شهرداد روحاني 
ب��ه اجراي چهار قطعه ب��ا كالم و بي كالم ايراني 
ديگ��ر با مضمون مل��ي میهني به آهنگس��ازي 
ش��هرداد روحان��ي، فريدون ش��هبازيان و بابك 
زري��ن پرداختن��د. س��االر عقیلي نی��ز همچون 
نخس��تین اج��راي اين گروه در س��ن پترزبورگ 
به عنوان خواننده قطعات باكالم حضور داش��ت. 
ش��هرداد روحان��ي در بخش هاي اين كنس��رت 
ضم��ن ارائه توضیحاتي از روند انعقاد تفاهمنامه 
بنی��اد فرهنگي هن��ري رودكي با كنس��رواتوار 

چايكوفسكي براي اجراي چند برنامه 
موسیقايي در ايران و روسیه از روند 
تولید چه��ار قطعه بي كالم و با كالم 
مجموع��ه اركس��ترها به مناس��بت 
همزماني حضور اين گروه در روسیه 
با ج��ام جهاني فوتبال س��خن گفت 
و پ��س از آن از حضور تماش��اگران 
ايراني و غیرايراني حاضر در س��الن و 
میزبان روسي براي مهمان نوازي شان 

قدرداني كرد. 
دومین كنس��رت مجموعه منتخب اركسترها 
در ت��االر مجلل كنس��رواتوار چايكوفس��كي در 
حالي برگزار ش��د كه ظهر روز برگزاري كنسرت 
علي اكب��ر صفي پور مديرعام��ل بنیاد رودكي در 
ضیافت ناهار س��فیر كش��ورمان در روس��یه به 
وزير ورزش پیش��نهاد داده بود در صورت امكان 
ش��رايطي فراهم ش��ود تا تعدادي از اعضاي تیم 
مل��ي فوتبال كش��ورمان از اين كنس��رت ديدن 
كنن��د كه به دلیل برگزاري جلس��ه اعضاي تیم 
ملي فوتبال اين امكان میس��ر نش��د. البته هنوز 
اين احتمال وجود دارد كه در س��ومین كنسرت 
پیش رو در ش��هر كازان روسیه شرايطي فراهم 
ش��ود تا در صورت اجازه كادر فن��ي تعدادي از 
بازيكنان از كنس��رت ديدن كنند. كنس��رواتوار 
دولتي چايكوفس��كي مس��كو يكي از مراكز مهم 
تحصیالت عالي حوزه موسیقي در كشور روسیه 
اس��ت كه در سال ۱۸۶۶ تاس��یس شده و گفته 
مي ش��ود پ��س از كنس��رواتوار س��ن پترزبورگ 
قديمي ترين كنس��رواتوار روسیه است. البته نام 
اصلي اي��ن كنس��رواتوار در ابتدا »كنس��رواتوار 
س��لطنتي مس��كو« بود كه از سال ۱۹۴۰ به نام 

پیتور ايلیچ چايكوفسكي تغییر نام داد. 

»سونامي«اينهفتهتمامميشود
مه��ران ملكوت��ي كه اي��ن روزها 
مش��غول صدابرداري »س��ونامي« به 
كارگردان��ي میالد صدرعاملي اس��ت 
درب��اره روند تولید اي��ن اثر صحبت 
ك��رد. مه��ران ملكوتي صداب��ردار با 
اش��اره ب��ه جديدتري��ن فعالیت هاي 
خود در حوزه س��ینما اظهار كرد: در 
حال حاضر مشغول صدابرداري فیلم 
سینمايي »س��ونامي« به كارگرداني 

میالد صدرعاملي هستم. وي ادامه داد: اين فیلم 
پروژه سختي اس��ت ولي كارگردان آن كارش را 
بلد اس��ت. اين صدابردار تاكید كرد: خوشبختانه 
ديگ��ر تعريف كارگردانان فیل��م اول تغییر كرده 
اس��ت و همه مي دانند كه اين گروه از هنرمندان 

با دانش و آگاه��ي كامل پا به عرصه 
سینما مي گذارند و به خوبي مي دانند 
چ��ه چی��زي را در اين هن��ر دنبال 
مي كنن��د. او اظهار كرد: روزهاي آخر 
فیلمبرداري »سونامي« در حال انجام 
است و فكر مي كنم تا پايان اين هفته 
»س��ونامي« به پايان رس��د. ملكوتي 
كه پیش از اين فیل��م »نمره چهار« 
را كارگردان��ي كرده اس��ت در پايان 
و در پاس��خ به اينكه تجربه فیلمس��ازي را تكرار 
مي كند يا خیر، گفت: بعید مي دانم كه تا مدت ها 
بتوانم دس��ت به تولید فیلم س��ینمايي بزنم زيرا 
 در ش��رايط فعلي ساخت فیلم س��ینمايي بسیار 

سخت است. 

جامجهانيوجنگ
القدسالعربي

هیج��ان ج��ام جهاني 
۲۰۱۸ تم��ام كش��ورهاي 
دنیا را دستخوش تغییراتي 
كرده اس��ت. بس��یاري از 
مسائل در سايه اين رويداد 
ورزش��ي بین المللي موقتا 
رنگ باخته است. از جمله 
اين كش��ورها سوريه است 
كه روزنامه القدس العربي، 

 چاپ لندن اعتقاد دارد جام جهاني س��بب ش��ده تا 
جنگ در اين كشور از تب و تاب بیفتد. اين روزنامه 
در يكي از گزارش هاي خود به اين موضوع پرداخته 
و مي نويسد: »اين روزها هیچ چیز در سوريه مهم تر 
از اخبار جام جهاني ۲۰۱۸روسیه، گل زني ها و اخبار 
ستاره هاي فوتبال نیس��ت، به طوري كه سوري ها نه 
تنها امور شخصي بلكه مسائل داخلي و جنگ را نیز 

موقتا از ياد برده اند.«
در بخش ديگ��ري از گزارش اي��ن روزنامه آمده 
اس��ت: »ش��بكه هاي اجتماعي كه به نوعي دماسنج 
ملت ه��ا به حس��اب مي آين��د، مملو از اخب��ار جام 
جهاني ۲۰۱۸ اس��ت و س��وري ها هم در فیس بوك 
و تويیت��ر بیش از هم��ه درباره اين روي��داد جهاني 
صحبت مي كنند؛ حتي افراد عالقه مند به سیاس��ت 
و اقتصاد يا افرادي كه جز جنگ و درگیري مسلحانه 
چی��زي را دنبال نمي كنند، اين روزها از جام جهاني 
مي گويند. بهبود ملموس اوضاع امنیتي در شهرهاي 
سوريه به هزاران سوري كمك كرده است تا به اخبار 
جام جهاني گوش دهند و مس��ابقات تیم ها را تماشا 
كنند. مسابقات جام جهاني ۲۰۱۸ روسیه با برقراري 
آتش بس در جبهه هاي جنگ س��وريه همزمان شده 
اس��ت آتش بس بي س��ابقه يي كه تاكنون شهرهاي 
سوريه طي ۸ سال گذشته شاهد آن نبوده اند حتي 
جبهه جنوبي درعا همچنان آرام است و صداي هیچ 
گلوله يي از آن به گوش نمي رسد، چه كسي مي داند 
شايد جنگ در اين منطقه تا پايان جام جهاني روسیه 

شعله ور نشود.«

نيويوركتايمز
مس��یر ديدار تاريخي 
رهب��ران كره ش��مالي و 
امريكا پر بود از ديدارهاي 
مخفي میان جاسوس ها، 
گفت وگو میان كارآفرينان 
س��ودمحور و همچنی��ن 
نقش گزارش  نشده داماد 
اياالت  ريیس جمه��وري 
جمالت  اي��ن  متح��ده، 

بخشي از تحلیلي است كه روزنامه نیويورك تايمز 
در گزارش امروز خود به آن اشاره كرده است. اين 
روزنام��ه در اين گزارش به نقش جرد كوش��نر در 
دي��دار دونالد ترامپ و كیم جون��گ اون پرداخته 
و نوش��ت: »يك كارش��ناس امور مال��ي امريكايي 
تابس��تان گذشته با پیشنهادي غريب قدم به كاخ 
سفید گذاش��ت: دولت كره ش��مالي مي خواهد با 
»جرد كوشنر« داماد و مشاور ارشد ريیس جمهوري 
امريكا گفت وگو كند. اين كارشناس امور مالي كه 
»گابريل ش��ولتز« ن��ام دارد، توضی��ح داد كه يك 
مقام عالیرتبه كره ش��مالي در پي آن بود تا كانال 
تماس��ي براي بررسي ديدار میان »دونالد ترامپ« 
ريیس جمه��وري امريكا و »كیم جونگ اون« رهبر 
كره ش��مالي برقرار كند كه ماه ها ب��ود يكديگر را 

تهديد به حمله نظامي مي كردند. 
در بخ��ش ديگري از اين گزارش آمده اس��ت: 
»اقدام ش��ولتز يكي از قدم هايي بود كه دست آخر 
مس��یر را براي دي��دار تاريخي كی��م جونگ اون و 
ترامپ در سنگاپور هموار كرد؛ مسیري كه به گفته 
مقام هاي فعلي و پیش��ین و همچنین افراد آش��نا 
با اين مذاك��رات، پر بود از ديدارهاي مخفي میان 
جاسوس ها، گفت وگو میان كارآفرينان سودمحور و 

همچنین نقش گزارش نشده كوشنر. 

كيوسك

يكاجرايتازهاز»عليرفيعي«درتاالروحدت
علي رفیعي قصد دارد در نیمه دوم امسال نمايش »خانه برناردا آلبا« اثر فدريكو گارسیا لوركا را در تاالر وحدت روي صحنه 
ببرد.  علي رفیعي طراح و كارگردان تئاتر ايران كه آخرين بار و در پايیز سال ۹۴ نمايش »خاطرات و كابوس هاي يك جامه دار از 
زندگي و قتل میرزا تقي خان فراهاني« را در تاالر وحدت به صحنه برده، قصد دارد امس��ال نیز اثري تازه را طراحي و كارگرداني 
كند. او كه در كارنامه خود تجربه يي از اجراي نمايش��نامه هاي »عروس��ي خون« و »يرما« را دارد، با انتخاب »خانه برناردا آلبا« 
سه گانه نمايشنامه هاي فدريكو گارسیا لوركا را كامل كند. »يك روز خاطره انگیز براي دانشمند بزرگ وو«، »عروسي خون«، »يادگار 
سال هاي شن«، »رومئو و ژولیت«، »شازده احتجاب«، »در مصر برف نمي بارد« و »شكار روباه« از جمله آثاري هستند كه علي 
رفیعي طي سال هاي گذشته به صحنه برده است. اين كارگردان در حالي نمايش »خانه برناردا آلبا« را در تاالر وحدت اجرا خواهد 
كرد كه طبق برنامه اعالم  شده از سوي تماشاخانه ايرانشهر قرار بود، فروردين سال ۹۶ نمايش »يك روز خاطره انگیز براي دانشمند 

وو« را روي صحنه ببرد و بعد از آن خبرهايي هم از اجراي اثري در تئاتر شهر شنیده شد كه هیچ  يك قطعي نشدند. 

چهرهروز

نگاهيبهكشورهاييكهمردمبيشترينهزينهرابرايتحصيالتفرزندانشانصرفميكنند

سرمايهگذاريسنگينبرايدرسخواندن
گروهگوناگون|

نتايج تحقیقات به دس��ت آمده، نشان 
مي دهد پیشرفت در يادگیري و رسیدن به 
مدارج تحصیلي بهترين راه براي به دست آوردن شغل 
مناسب در هنگ كنگ است. شايد به اين دلیل باشد كه 
والدين در هنگ كنگ بیشترين هزينه را براي تحصیل 

فرزندان خود اختصاص مي دهند. 
طبق گزارش هاي به دس��ت آمده حدود ۸۷ درصد 
از والدين در سراسر جهان تالش مي كنند تا هزينه هاي 
آموزش فرزندان خود را تامین كنند. اين هزينه ها شامل 
ش��هريه هاي تحصیل در مدارس يا دانشگاه، هزينه هاي 
حمل ونقل، مس��كن و كتاب ه��اي آموزش��ي در زمان 

تحصیالت است. 
امروزه براي ورود به بازار كار جهاني، آموزش وپرورش 
گزينه مهمي براي جوانان به  شمار مي رود. بر اين اساس 
بس��یاري از والدين، زمان و هزينه خود را براي كمك به 
آموزش و تحصیالت فرزندان خود صرف مي كنند. آنها با 
كاهش هزينه هاي تفريح و زندگي خود تالش مي كنند تا 

فرزندانشان موفق شوند. 
طبق آخرين گزارش هاي به دس��ت آمده، همانطور 
كه اش��اره شد در میان كشورهاي مورد بررسي، والدين 
هنگ كنگي بیش��ترين هزينه را براي آموزش فرزندان 
خود اختصاص مي دهند. اين هزينه هاي از دوره دبستان 
تا كارشناسي محاسبه ش��ده است. طبق آمار به دست 
آمده، والدين در هنگ كنگ حدود ۱3۲هزار و ۱۶۱دالر 
ب��راي تحصیالت و آموزش كودكان از دوره دبس��تان تا 
كارشناس��ي هزينه مي كنند. بر اين اساس هنگ كنگ 
در میان س��اير كشورهاي بررسي شده، باالترين رتبه را 
درخصوص ص��رف هزينه براي آموزش فرزندان به خود 

اختصاص داده است. 
امارات دومین كش��وري است كه والدين هزينه هاي 
بسیاري را براي آموزش فرزندان خود اختصاص مي دهند. 
آن طور كه در بسیاري از گزارش ها آمده، تحصیل  كردن 
در امارات بسیار حائز اهمیت است چراكه دانشگاه هاي 
اين كشور، راه  ورودي براي ادامه تحصیل در دانشگاه هاي 
معتبر جهان هستند. به نظر مي رسد، آينده يي كه براي 
تحصیالت در امارات به تصوير كش��یده شده، والدين را 
ترغیب مي كند كه هزينه هاي بس��یاري را براي آموزش 
فرزندان خود اختصاص دهند. طبق آمار به دست آمده، 
در اين كش��ور از دوره دبستان تا كارشناسي نزديك به 
۹۹هزار و 3۷۸دالر توسط والدين براي آموزش فرزندان 

هزينه مي شود. سنگاپور نیز از ديگر كشورهايي است كه 
در س��ال هاي اخیر پیشرفت قابل  توجهي در زمینه هاي 
علمي داش��ته كه به عقیده كارشناسان اين پیشرفت ها 
در س��ايه سیاست هاي آموزشي اين كش��ور بوده است. 
به نطر مي رس��د عالوه بر نظام  آموزشي مناسب در اين 
كش��ور، حمايت والدين سنگاپوري نیز عامل موثري در 
پیشرفت هاي علمي دانش آموزان و دانشجويان اين كشور 
بوده اس��ت. آن ط��ور كه در اين گ��زارش آمده، والدين 
در س��نگاپور به طور متوس��ط ۷۰هزار و ۹3۹دالر براي 
آموزش فرزندان خود از مقطع دبس��تان تا كارشناس��ي 

هزينه مي كنند. 
در میان كش��ورهاي مورد بررسي، امريكا چهارمین 
كش��وري اس��ت كه والدين بیش��ترين هزين��ه را براي 
آموزش فرزندان خود صرف مي كنند. به گفته بسیاري 
از دانشجويان دانشگاه هاي امريكا، تحصیل در اين كشور 
ارزان نبوده و بدون كمك هزينه تقريبا غیرممكن است. 
طبق آمار به دست آمده، هزينه يي كه والدين امريكايي 
براي آموزش و تحصیل فرزندان خود از مقطع دبستان 
تا كارشناس��ي اختصاص مي دهند نزدي��ك به ۶۰ هزار 
دالر برآورد ش��ده اس��ت. والدين تايوان��ي نیز هزينه يي 
مشابه امريكايي ها براي آموزش فرزندان خود اختصاص 
مي دهند. طبق اين گزارش، والدين در چین و اس��ترالیا 
نیز هزينه هاي بسیاري براي آموزش فرزندان خود صرف 
مي كنند. آن طور كه در ساير گزارش ها به دست آمده، 
تحصیل در چین تاثیر قابل  توجهي براي آينده فرزندان 

در بازارهاي تجارت جهاني دارد. 

مالزي، بريتانیا، مكزيك و كانادا از ديگر كش��ورهايي 
هس��تند كه والدين هزينه هاي بسیاري را براي حمايت 
تحصیلي و آموزش��ي از فرزندان خود اختصاص داده اند. 
میانگی��ن هزينه هايي كه والدين در اين كش��ورها براي 
آموزش فرزندان خود از دبستان تا كارشناسي اختصاص 

مي دهند حدود ۲3هزار دالر برآورد شده است. 
هند، اندونزي، مصر و فرانس��ه آخرين كش��ورهايي 
هس��تند كه در اين گزارش  به آنها اشاره شده است. در 
اين كشورها میانگین هزينه يي كه والدين براي آموزش 
فرزندان خود از دوره دبس��تان تا كارشناسي اختصاص 

مي دهند حدود ۱۶تا ۱۸هزار دالر گزارش شده است. 
البت��ه بايد به اي��ن نكته نیز توجه ش��ود كه هزينه 
تحصیل در برخي از كشورها مانند هند بسیار پايین بوده 
و در بسیاري ديگر از كشورها دانش آموزان و دانشجويان 

تحت حمايت هاي دولتي هستند. 
اين گ��زارش بر پايه میانگین هزينه هاي آموزش��ي 
اختصاص يافته  به فرزندان از مقطع دبستان تا كارشناسي 
به دست آمده است. در اين میان گفته شده كه ۹۱درصد 
از والدين تمايل دارند كه فرزندانشان تا بیشتر از مقطع 
كارشناسي به تحصیالت خود ادامه دهند و از اين تعداد 
۷۶درصد آنها اعالم كرده اند كه براي تحصیالت تكمیلي 
فرزندانشان نیز حمايت مالي خواهند كرد. به طور مثال 
طبق آمار به دست آمده، اهمیت مدرك كارشناسي ارشد 
براي دستیابي به فرصت هاي شغلي بهتر در میان والدين 
چین��ي و اندونزي ۹۱درصد و در میان والدين مكزيكي 

۹۰درصد اعالم شده است. 

آمارنامه

قدمزدندرطهرانقديمباغزلخوانيهايشهرري
موس��یقايي  پژوهش��ي  مجموعه 
»غزل خواني هاي ش��هرري« برگرفته 
از غزل خوان��ي طهران قديم به همت 

ساسان فاطمي آماده انتشار شد. 
ساس��ان فاطمي م��درس، مولف 
و پژوهش��گر موس��یقي درب��اره اثر 
پژوهش��ي جديدش اين گونه گفت: 
تم��ام كاره��اي مرب��وط به انتش��ار 
»غزل خواني هاي  پژوهشي  مجموعه 

شهرري« به اتمام رسیده و هم اكنون در مرحله 
دريافت مجوز ق��رار دارد و فكر مي كنم كتاب تا 
پايان تابستان در دسترس مخاطبان قرار بگیرد. 
اين مجموعه آثار پژوهشي قرار بود سال گذشته 
منتشر ش��ود اما به دلیل انجام مراحل تكمیلي 

انتشار آن به سال ۹۷ موكول شد. 
او درب��اره محتواي اين مجموعه پژوهش��ي 
توضیح داد: »غزل خواني هاي شهرري« ازجمله 
آثار تالیفي من اس��ت كه بیش از ۱۰ سال روي 

آن كار كرده ام. اي��ن اثر برگرفته از 
غزل خوان��ي طه��ران قدي��م به ويژه 
منطق��ه ش��اه عبدالعظیم اس��ت كه 
خیلي ه��ا از آن به عن��وان ترانه هاي 
كوچه باغي ياد مي كنند اما نام اصلي 
اين نواهاي موسیقايي »غزل خواني« 
اس��ت. اين نويس��نده و پژوهش��گر 
اف��زود: الب��ه الي اج��راي بازي هاي 
قديم��ي و س��نتي ش��هر ته��ران، 
غزل هاي بس��یار زيبايي نیز خوانده مي شد كه 
ت��الش كرده ام در فضاي میداني و تئوريك اين 
آث��ار را جم��ع آوري كرده و به بی��ان تاريخي و 
پژوهشي موضوع بپردازم. البته غزل خواني فقط 
محدود ب��ه ترنابازي و فضاهايي از اين دس��ت 
نمي ش��ود بلكه در رس��م »گ��روي كبوتر« هم 
غزل خواني هايي وج��ود دارد كه مي توانیم آنها 
را از نظر كیفیت موس��یقايي و ريش��ه فرهنگي 

اجتماعي مورد بررسي قرار دهیم. 

تاريخنگاري

مرگ علي شريعتي در لندن
بیس��ت و نه��م خ��رداد ۱35۶ عل��ي ش��ريعتي از 
نويسندگان و پژوهش��گران ديني برجسته ايران بنا به 
داليل نامش��خص در ۴۴س��الگي در لندن رخ در نقاب 

خاك كشید. 
اسفند ماه سال ۱353 شريعتي پس از تحمل ۱۸ماه 
زندان انفرادي در كمیته ش��هرباني آزاد ش��د. اس��ارت 
درازمدت در س��لول او را س��خت به نور آفتاب حساس 
كرده بود و از نظر روحي هم بس��یار افس��رده شده بود. 
رژي��م همه راه هاي مبارزه اجتماعي را بر او بس��ته بود، 
حسینیه ارشاد تعطیل و او از تدريس در دانشگاه محروم 

شده بود. مبارزه مخفي هم عمال امكان نداشت. 
 ساواك او را ش��ديدا تحت نظر داشت و روز به روز 
هم حلقه اين محدوديت ها تنگ تر مي شد:»ظاهرا آزاد 
هستم و از قید اس��ارت به اصطالح رهايي يافته ام ولي 
آنچه مس��لم اس��ت نوع زندانم تغییر ك��رده و از زندان 
دولتي به زندان خانه منتقل ش��ده ام.« يكي از ش��ب ها 
درحال عبور از خیابان، چند نفر از دانش��جويانش او را 
مي شناس��ند، او را در میان مي گیرن��د، دكتر هم كه از 
ديدن آنها خوشحال شده طبق عادت ديرينه اش با آنها 
گرم گفت وگو مي شود، مدتي با هم صحبت مي كنند و 

بعد از هم جدا مي ش��وند. پس از چند روز خبر مي رسد 
كه همه آن دانشجويان دس��تگیر شده اند. توانايي هاي 
دكتر شريعتي براساس آنچه همسرش نوشته است در 
روزهاي خانه نشیني اجباري روز به روز كاهش مي يافت 

و اعصابش سخت فرسوده تر مي شد. 
ش��ريعتي پ��س از ۲س��ال، خس��ته از وضعیتش 
تصمیم به »هجرت« گرفت ام��ا ممنوع الخروج بودن 
مانع بزرگي براي مهاجرت او به خارج از كش��ور بوده 
اس��ت. در مشورتي كه دكتر با دوستانش مي كند و با 
تحقیقات آنها مش��خص مي شود كه تمام پرونده هاي 
او در س��اواك تحت عنوان »علي شريعتي« يا »علي 
ش��ريعتي مزيناني« طبقه بندي شده است درحالي كه 
نام خانوادگي او طبق شناس��نامه »مزيناني« بوده نه 
ش��ريعتي. به همین دلیل او توانست پاسپورت بگیرد 
و ۲۶ ارديبهش��ت 5۶ تهران را به قصد بروكسل ترك 
كند. او چند روز بعد بروكس��ل را به قصد لندن ترك 
كرد. ش��ريعتي كه چند روز بع��د فرزندانش هم به او 
پیوس��ته بودند در خانه علي فكوهي ساكن شده بود. 
آن ش��ب تا ديروقت گرم صحبت با خانواده اش و علي 
فكوهي و همسرش بود. اما حالش خوب نبود. قبل از 

خ��واب از دخترش آب و بعد چ��اي مي خواهد. صبح 
روز بع��د جن��ازه او درحالي ك��ه روي زمین نزديك 
در افت��اده بود، ديده ش��د. آنگونه ك��ه فكوهي بعدها 
نوش��ت، ماموران ساواك و س��فارت ايران در انگلیس 
خیلي زودتر از انتظار از مرگ شريعتي خبر داشتند و 
درخواس��ت انتقال جسد او به تهران را مطرح كردند. 
آنگونه كه نزديكان ش��ريعتي گفته اند، او در روزهاي 

كوتاه هجرت حال روحي خوبي نداشته است.

ميراثنامهايستگاه

انيميشنيكهسينماهايامريكاراگرفت
و  »شگفت انگیزان ۲«  انیمیشن  نمايش  با 
فروش بیش از ۱۸۰ میلیون دالري آن در 
سینماها، اين فیلم صدرنشین باكس آفیس 

امريكا شد. 
 »۲ »شگفت انگیزان  ورايتي،  گزارش  به 
 ۱۸۲ فروش  با  ديزني-پیكسار  محصول 
 ۴۴۱۰ در  نمايش  از  خود  دالري  میلیون 

سالن سینما در امريكاي شمالي در نخستین آخر هفته نمايشش خوش درخشید. به 
اين ترتیب اين فیلم به پرفروش ترين فیلم انیمیشن در نخستین آخر هفته نمايشش 
بدل شد و موفق شد »در جست وجوي دوري«  را كه سال ۲۰۱۶ با فروش ۱35 
میلیون دالر ظاهر شده بود، جا بگذارد. اين فیلم كه ساخته برد بِرد است با صداي 
بازيگران قسمت نخست، شامل كريگ تي. نلسون در نقش آقاي شگفت انگیز، هالي 
هانتر در نقش االستي گرل، ساموئل ال. جكسون در نقش فروزون و سارا وول در 
نقش ويولت ساخته شده است. اين انیمیشن همچنان ماجراهاي خانواده پار را دنبال 
مي كند كه با داشتن مسوولیت هاي ابرقهرمانانه مي خواهند زندگي نرمال داشته 
باشند. برد نويسنده و كارگردان قسمت اصلي اين انیمیشن نیز بود كه سال ۲۰۰۴ 
در افتتاحیه اش ۷۰.5میلیون دالر فروخت و دومین افتتاحیه پرفروش براي يك فیلم 
بلند انیمیشن را رقم زد. اين فیلم برنده جايزه اسكار بهترين انیمیشن سال شد و 
در سراسر جهان ۶33 میلیون دالر فروش كرد. »اوشن ۸« با فروش نزديك به ۲۰ 
میلیون دالر ديگر از نمايش در ۴۱۴5 سالن سینما مكان دوم باكس آفیس را به 
خود اختصاص داد. اين فیلم كه چهارمین ادامه بر مجموعه »اوشن« است تاكنون 

۷۹ میلیون فروش كرده است. 

مسجد600ساله»سردوپل«يزدچشمانتظاراعتبار
مجموعه تاريخي »س��ردوپل« كه شامل 
مسجد، آب انبار، حسینیه و بازارچه است در 
حد فاص��ل دو محله تاريخي و قديمي حاج 

يوسف و سیدگل سرخ يزد قرار دارد. 
بناي اين مجموعه قديمي به ويژه مسجد 
آن هم اكن��ون بعد از گذش��ت ۶۰۰ س��ال 
درحال تخريب بوده و نیاز جدي به بازپیرايي 

و مرمت دارد. مس��جد س��ردوپل كه به گوشواره مس��جد جامع شهرت دارد حدود 
۲۰۰س��ال قبل از مسجد جامع كبیر ساخته شده كه بنا به گفته قديمي ها مسجد 

جامع كبیر يزد از مسجد سردوپل الگو برداري شده است. 
اين محل كه با قدمت بیش از ۶۰۰ س��ال به ثبت ملي رس��یده در برخي كتب 
تاريخي با قدمتي حدود ۹۰۰سال مشهور است و به گفته مشاهیر و بزرگان ديني اين 

مسجد عنوان گوشواره مسجد جامع كبیر يزد را از آن خود كرده است. 
ريیس س��ازمان میراث فرهنگي شهرستان يزد با اش��اره به اعتبارات مالي سال 
آينده اين سازمان در مورد بازپیرايي مسجد سردوپل گفت: همت بخش خصوصي 
در رسیدگي به اماكن تاريخي نقش مهمي در افزايش گستره فعالیت میراث فرهنگي 
كشور ايفا مي كند. محمدرضا فالحتي افزود: در اعتبارات سال مالي ۹۶ بودجه يي به 
مسجد سردوپل اختصاص داده نشده و فقط استحكام بخشي اين مكان در گذشته 
انجام ش��ده است. اين مس��وول در مورد بازپیرايي مسجد سردوپل گفت: ۴5درصد 
اعتبارت تعلق گرفته به مساجد و حسینیه ها در سال جاري مالي به پايان رسیده كه 
اين مسجد را شامل نمي شود. فالحتي در ادامه با بیان اينكه مرمت مسجد سردوپل 
در اولويت اجرايي سال آينده قرار گرفته، گفت: ترمیم بافت تمامي اين مجموعه در 

اعتبارات سال آينده غیرعملي است. 
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