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رييس س��ازمان ان��رژي اتم��ي اي��ران گفت كه 
جمهوري اس��امي ايران هر گونه س��انتريفيوژ 
با هر ميزان س��ويي مي تواند توليد كند و ديگر از 
آستانه ها گذشته است. به گزارش ايرنا، علي اكبر 
صالحي روز دوشنبه در حاشيه بازديد از مجتمع 
غني س��ازي ش��هيد مصطف��ي احمدي روش��ن 
نطن��ز در گفت وگو ب��ا خبرنگاران اف��زود: برخي 
بدون اط��اع و با بي انصافي مطالب��ي را در زمينه 
هس��ته اي بيان مي كنند كه موجب��ات ناراحتي 
مردم را فراه��م مي كنند از جمل��ه اينكه صنعت 
هسته اي بطور كامل نابود شده اما اينها هيج اثري 
در اراده ما نخواهد گذاش��ت و ملت ايران مطمئن 
باشند اين صنعت پابرجاس��ت و مطابق منويات 
رهبري و دس��تور رييس جمهوري امور به پيش 
خواهد رفت. وي اظهار كرد: برجام نتيجه تفاهم 
جمهوري اسامي ايران و با ش��ش كشور بود و از 
نظر ما در بعد فني به توصيه مقامات پابرجاماندن 
حقوق هس��ته اي ملت ايران بوده اس��ت البته از 
طرف مقابل برجام تفاهمي بود ت��ا راه ايران را به 
س��وي فعاليت هاي غير صلح آميز مسدود كند. او 
تصريح كرد: بر اين اساس محدوديت هايي در نظر 
گرفته ش��د كه به دو بخش زماني و تعداد برخي 
از تجهيزات مورد اس��تفاده در صنعت هس��ته اي 
متمركز بوده است. رييس س��ازمان انرژي اتمي 
ايران گفت: از زماني خلق ايده جديد تا توليد انبوه 
براي ش��ركت هايي كه در زمينه هاي هس��ته اي 
سابقه دارند دست كم هشت سال طول مي كشد 
اما ما در اي��ن زمينه براي انتظارها ظاهر ش��ديم 
ب��راي نمونه ir6 س��ال ۸۸ كليد خ��ورد و اولين 
نمونه آن ۲۰ فروردين ۸۹ رونمايي شد. صالحي 
ادام��ه داد: االن نزديك ب��ه ۹ س��ال از رونمايي 

نخستين دس��تگاه مي گذرد بدين معنا پنج سال 
بيش از برجام روي آن كار شد و اگر مي خواستيم 
مي توانس��تيم آن را ب��ه توليد انبوه برس��انيم اما 
براس��اس معيارها پيش رفته ايم . وي با اشاره به 
بازديد خبرنگاران از سالن تحقيق و توسعه سايت 
شهيد احمدي روش��ن گفت: پيش از برجام پنج 
ماشين سانتريفيوژ داش��تيم كه امروز سالن ما پر 
از ۱۶ نوع سانتريفيوژ نسل جديد است و تنها در 
۲ ماه گذشته در س��الن مذكور نصب شد و برخي 
از آنها از جمل��ه ir9 با ظرفيت ۵۰ س��و يا irs يا 
ir7 س��اخته و در كنار ساير نس��ل هاي موجود 
كارگزاري ش��ده اس��ت. به گفته وي پيش برجام 
ظرفيت عمليات��ي نزديك به ۱۱ هزار س��و بوده 
است. وي اظهارداشت: پس از گام سوم و تنها در ۲ 
ماه گذشته اين ميزان به هشت و ۶۰۰ سو رسيده 
است. رييس سازمان انرژي اتمي ايران يادآور شد: 
در اين چالش علمي كه جمهوري اسامي پيش 
روي اس��تكبار جهاني قرار گرفته بود دانشمندان 
ما تنها در ۲ ماه ۲ هزار و ۶۶۰ س��و با سانتريفيوژ 
جديد به ظرفيت موجود اضافه كردند. صالحي با 
اشاره به سه گام برداشته شده در دوران پسا برجام 
افزود: محدوديت هاي مربوط به ذخاير اورانيوم و 
آب سنگين و سطح غني سازي و تحقيق و توسعه 
به تدريج كنار رف��ت و برخي س��انتريفيوژها كه 
برچيده شده بود با كمترين ميزان تخريب دوباره 
نصب شد در حالي كه آنها تصور داشتند دست كم 
۱۰ درصد ماش��ين ها در فرآيند آس��يب ببينند. 
وي اضافه كرد: در ۲ ماه گذشته بهينه سازي هاي 
فراواني درزمينه برق رس��اني به زيرسيس��تم ها و 
لوله كش��ي ها انجام ش��د كه در زمان مقتضي آن 

اقدام هاي بزرگ نيز تشريح خواهد شد.

علي اكبر صالحي، رييس سازمان انرژي اتمي ايران

ايران توانايي توليد هر سانتريفيوژي را دارد مهدي مقدسي|
نماينده مجلس شوراي اسالمي|

گروه اقتصاد كان| اخيرا س��ران ق��وا درباره ايجاد 
محدودي��ت ب��راي واردات كاالهاي��ي ك��ه توليد 
داخل دارند، مصوبه اي داش��ته اس��ت كه انتقاداني 
را بر انگيخته اس��ت. عمدت��ا ناظر بر اينك��ه ايجاد 
محدوديت ب��راي واردات كااليي كه توليد مش��ابه 
در داخل كش��ور دارند مانع از رقابت كاالي داخلي 
مي شوند. انتقادات بيش��تر بر دستوري عمل كردن 
مسووالن اس��ت. با اين حال من معتقدم كه گرچه 
اقتصاد دس��تور نمي پذيرد ولي ما اكنون در شرايط 
اضطرار هستيم. وقتي ش��رايط برابري براي واردات 
و ص��ادرات كاال وجود ن��دارد قاعدتا باز گذاش��تن 
مرزه��اي كش��ور ب��راي ورود كاال ب��ه آن مي تواند 
مشكاتي براي اقتصاد كش��ور ايجاد كند. مجلس 
به عنوان دس��تگاه ناظر خود نبايد اجازه دهد بازار 
داخلي در اختي��ار كاالهاي خارجي ق��رار گيرد در 

شرايطي كه كاالهاي توليد داخل به آن نيازمندند.
اكنون من مثا ب��ه واردات در حوزه واگن س��ازي 
انتقاد دارم. وقتي ما توليد واگن باري و مسافربري 
را در كش��ور مي تواني��م انجام دهيم ب��ه چه دليل 
و منطق��ي بايد اج��ازه واردات واگن صادر ش��ود؟ 
اكنون اقتصاد كش��ور تحريمي اس��ت و بيش از هر 
زماني نياز به حمايت از تولي��د داخل داريم. برخي 
تصميم گي��ران با اج��ازه ب��ه واردات واگن باري به 
 صناي��ع داخل��ي و توليدات آس��يب رس��انده اند. 
قطعا اكنون بايد واردات محدود به كاالهايي ش��ود 
كه امكان توليد مش��ابه آنها وجود ندارد. اما با اين 
حال بايد ب��راي اج��راي صحيح اي��ن تصميمات 
نظارت هم وجود داش��ته باش��د. به اين ترتيب كه 
همزمان با اين مصوبه ها، قيمت ها هم كنترل شود 
كه بازار آشفته نش��ود. دولت بايد اين مصوبه را كه 
مصوب��ه خوبي هم هس��ت به نحوي اج��را كند كه 

تبعات منفي آن را به حداقل برساند. البته حمايت 
از توليد داخل در قالب ممانع��ت از ورود كاالهايي 
كه توليد مشابه داخل دارند فقط منحصر به مصوبه 
اخير س��ران قوا نيس��ت. اين رويك��رد در چند ماه 
اخير صورت گرفته اس��ت و مبنا بر اين شده است 
كه درباره صنايعي مانند داروسازي، لوازم خانگي، 
واگن س��ازي، س��اخت قطعه يا حوزه نف��ت، گاز و 
پتروش��يمي از ظرفيت هاي داخل بيشتر استفاده 
ش��ود. با اين ح��ال ايراد كار آنجاس��ت ك��ه وقتي 
برنامه اي مي خواهد عملياتي شود، چون مدل مالي 
براي جبران نيازها فراهم نش��ده است، تصميمات 

دولت گاهي محدود باقي مي ماند. 
اما مس��اله فق��ط همين نيس��ت. اكن��ون بين تيم 
اقتصادي دولت نيز انس��جام مورد نياز وجود ندارد 
و براي برون رفت از اين وضعي��ت و خروج از بحران 
بايد چاره اي انديشيد. متاس��فانه وزارتخانه ها هنوز 
هم جزيره اي عمل مي كنند، اين در حالي است كه 
براي پيشرفت برنامه ها و اجراي صحيح آن بايد در 
برنامه هاي دولت انس��جام وجود داشته باشد. بعضا 
اين تصميمات خوبي در حوزه كان گرفته مي شود 
اما در اجرا اثر خود را آنگونه كه بايد بروز نمي دهد، 
براي مثال بانك مركزي يك رويك��رد دارد، وزارت 
صنعت رويكردي ديگر براي خود دارند، اين تناقض 
ميان سياست هاي دولت باعث شده موفقيتي كه ما 
به دنبال آن هستيم محقق نشود. البته حركت هاي 
مثبتي هم ص��ورت گرفت��ه و ما منكر نمي ش��ويم 
اما كافي نيس��ت و باي��د حتما رويك��رد دولت اين 
باش��د كه بين بخش هاي مختل��ف اقتصادي خود 
انسجام ايجاد كند و سياس��ت هاي هماهنگي را در 
پيش بگيرند. بدن��ه دولت هر يك براي خود س��از 
جداگانه اي نزند بلكه همه به يك سياست مشترك 
كه سر آن به اجماع رسيده اند جامه عمل بپوشانند، 

من ايراد اساسي را در اين نقطه مي بينيم.

اقتصاد دستوري نيست اما...
گزارشسخن نخست

 همين صفحه  

سخن نخست

اقتصاد دستوري نيست 
اما...

گ��روه اقتص��اد كان| 
اخيرا س��ران قوا درباره 
ايج��اد محدوديت براي 
واردات كاالهاي��ي ك��ه 
تولي��د داخ��ل دارن��د، 
مصوبه اي داش��ته است 
كه انتقاداني را بر انگيخته 
است. عمدتا ناظر بر اينكه 
ايجاد محدودي��ت ب��راي واردات كااليي كه توليد 
مشابه در داخل كش��ور دارند مانع از رقابت كاالي 
داخلي مي شوند. انتقادات بيشتر بر دستوري عمل 
كردن مسووالن است. با اين حال من معتقدم كه 
گرچه اقتصاد دس��تور نمي پذيرد ول��ي ما اكنون 
در شرايط اضطرار هس��تيم. وقتي شرايط برابري 
براي واردات و ص��ادرات كاال وجود ن��دارد قاعدتا 
باز گذاشتن مرزهاي كش��ور براي ورود كاال به آن 

مي تواند مشكاتي براي اقتصاد كشور ايجاد كند. 

مهدي  مقدسي

 صفحه 10  

دانش و فن

هزينه هاي »وس« از جيب 
چه كساني برمي گردد

پس از تاخير در اعام هزينه خدمات ارزش افزوده با 
دستور دادستاني، از طرف مسووالن ارتباطي كشور 
اعام ش��د كه با جلب نظر قوه قضايي��ه، پول های 
رفته از جيب مردم به آنها برمي گردد؛ درحالي كه 
شركت هاي خدمات ارزش افزوده، اپراتورها و دولت 
همگي از ذي نفعان مستقيم و غيرمستقيم خدمات 
ارزش افزوده محسوب مي شدند، بايد ديد بازگشت 
اين هزينه ها چه سازوكاري دارد و كساني كه در اين 

سال ها از درآمدهاي ميلياردي سود بردند...

مسكن

هشدار درباره پيامدهاي 
كاهش توليد مسكن

 شهال روشني|
بر اس��اس آمارهای بانک مرکزی تعداد معامات 
آپارتمان های مسکوني شهر تهران در هفت ماهه 
سال ۱3۹۸ حدود 3۵.۸ هزار واحد مسکوني بوده 
که اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال پيش از 
آن، ۵7.۵ درصد کاهش داشته است.  در اين مدت 
متوسط قيمت يک مترمربع بناي واحد مسکوني 
معامله شده از طريق بنگاه های معامات ملکي در 
ش��هر تهران ۱۲ ميليون و 7۰۰ هزار تومان بوده 
که نسبت به دوره مشابه س��ال قبل ۸۱.3 درصد 
افزايش داش��ته اس��ت. بر اس��اس اين آمارها در 
مهرماه جاری حدود 3 هزار و 4۰۱ واحد مسکونی 
معامله شده که اين ش��اخص در مهر ۹7 حدود ۹ 
هزار و 3۵7 واحد و در مهر ۹۶ ح��دود ۱3 هزار و 
۸۱۵ واحد بوده است. اين آمارها در حالی ارائه شده 
که ميزان نرخ تورم در ماه مذکور بر اس��اس سال 

پايه ۹۵ حدود 4۲ درصد بوده است.
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 صفحه 13 

همين صفحه

رييس سازمان انرژي اتمي ايران:

ارزش ريالي معامالت ملكي در تهران طي 7 ماهه نخست سال 8‚24 درصد افت كرد

 ايران توانايي توليد 
هر سانتريفيوژي را دارد

انقباض اقتصاد مسكن درسال 98

مجلس

رييس كميس��يون اقتصادي مجلس از نهايي 
شدن س��امانه موديان مالياتي در كميسيون 
متبوعش خب��ر داد. الي��اس حضرتي رييس 
كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسامي 
در گفت وگو با خانه ملت در تش��ريح نشست 
روز دوشنبه )۱3 آبان ماه( كميسيون متبوع 
خود به حضور اميدعلي پارسا رييس سازمان 
ماليات��ي و ش��اپور محمدي ريي��س بورس و 

اوراق بهادار ايران اشاره كرد.
 نماين��ده م��ردم ته��ران، ري، ش��ميرانات، 
اسامش��هر و پردي��س در مجلس ش��وراي 
اس��امي با بيان اينكه در جلس��ه امروز مواد 
ارجاعي اليحه ماليات برارزش افزوده از صحن 
علني مورد بررس��ي قرار گرفت، افزود: برخي 
از اين مواد بررس��ي و اصاح ش��د و مقرر شد؛ 
مواد باقي مانده فردا در كميس��يون اقتصادي 
اصاح و بررسي اين اليحه به پايان برسد. وي 
اظهار كرد: اليحه ماليات برارزش افزوده هفته 
آينده به صحن علني تقديم مي شود تا مجدد 
در دستوركار صحن قرار گيرد. حضرتي با بيان 
اينكه كميس��يون اقتصادي جلسات بسياري 
را صرف بررسي س��امانه موديان مالياتي كرد، 
اضافه ك��رد: پ��س از اصاح ايرادات ش��وراي 
نگهبان، اجراي س��امانه مودي��ان مالياتي به 
دولت اباغ و دول��ت نيز اجراي آن را س��ريعا 
در دس��توركار خود قرار داده اس��ت.  رييس 
كميس��يون اقتصادي مجلس با بيان اينكه با 
راه اندازي س��امانه موديان مالياتي ش��فافيت 
برقرار مي ش��ود، ادام��ه داد: س��امانه موديان 
مالياتي بش��ارتي براي ايرانيان اس��ت زيرا به 
واس��طه آن مميز محوري و بررس��ي سنتي 

ماليات پايان مي يابد.

 الياس حضرتي : اليحه
  ماليات بر ارزش افزوده 

هفته آينده به مجلس مي رود

برجام

يك س��خنگوي اتحادي��ه اروپا دي��روز گفت كه 
پايبندي اين اتحادي��ه به »برج��ام« به پايبندي 
ايران به توافق هسته اي حاصل شده در سال ۲۰۱۵ 
بستگي دارد. به گزارش گروه بين الملل خبرگزاري 
فارس، يك سخنگوي اتحاديه اروپا امروز دوشنبه 
)۱3 آبان/4 اكتبر( اعام كرد اين اتحاديه هنوز به 
توافق هسته اي با ايران )موسوم به برجام( پايبند 
است.  »ماجا كوچيانيك«، سخنگوي كميسيون 
اروپا گفته كه برجام »مربوط به امنيت ما اس��ت و 
توافقي نيست كه فقط براي امنيت منطقه و اروپا 
اهميت داشته باش��د، بلكه براي امنيت كل دنيا 
است.« به نوشته آسوشيتدپرس، اين سخنگوي 
كميس��يون اروپا در بخش ديگري از س��خنانش 
گفت ك��ه پايبن��دي اتحادي��ه اروپا ب��ه توافق به 
»پايبندي كامل ايران« وابسته است. طبق گزارش 
خبرگزاري فرانس��ه، كوچيانيك درباره سخنان 
امروز »علي  اكبر صالحي«، رييس سازمان انرژي 
اتمي ايران هم اظهارنظر ك��رد. او گفت از اعانيه 
ايران »مطلع اس��ت« اما براي اظهارنظر درباره آن 
منتظر تأييد آژانس بين المللي انرژي اتمي خواهد 
ماند.« رييس س��ازمان انرژي اتمي امروز دوشنبه 
از راه ان��دازي زنجيره 3۰ تايي س��انتريفيوژهاي 
ir6خبر داد او گفت: »طي ۲ ماه، ۱۵ سانتريفيوژ 
نسل جديد راه اندازي ش��ده كه كار بسيار بزرگي 
اس��ت و امروز ش��اهد راه اندازي زنجيره 3۰ تايي 
ماشين هاي سانتريفيوژ ir6 هستيم.« سخنگوي 
كميسيون اروپا كه در جمع خبرنگاران در بروكسل 
حضور داشت گفت: »ما از ايران خواسته ايم بدون 
تأخير اين گام ها را به عقب برگردانده و از برداشتن 
گام هاي ديگري كه به تضعيف توافق هس��ته اي 
منجر مي ش��ود خودداري كند.«  اين سخنگوي 
كميس��يون اروپا ضمن بيان اينكه اتحاديه اروپا 
كماكان به توافق هسته اي پايبند خواهد بود گفت: 
»اما ما همواره تأكيد كرده ايم كه تعهد ما به توافق 
هس��ته اي به پايبندي كامل ايران ]به اين توافق[ 
وابسته است.« كش��ورهاي اروپايي بعد از خروج 
امريكا از توافق هسته اي برجام در ارديبهشت ماه 
سال گذشته به وعده هاي خود براي جبران خروج 
واش��نگتن و برخوردار كردن ايران از مزاياي اين 
توافق عمل نكرده اند.  با گذشت يك سال و محقق 
نشدن وعده هاي اروپا، ش��وراي عالي امنيت ملي 
ايران در بيانيه اي روز ۱۸ ارديبهشت ماه سال جاري 
)در س��الگرد خروج امريكا( ب��ه طرف هاي توافق 
هشدار داد در صورتي كه ظرف ۶۰ روز به تعهدات 
خود در زمينه هاي نفتي و بانكي عمل نكنند ايران 
طبق مفاد برجام، از تعهدات خود ذيل اين توافق 
خواهد كاست.  از آن زمان به بعد ايران در سه گام از 

تعهدات خود در توافق هسته اي كاسته است.

 اتحاديه اروپا: پايبندي ما 
به برجام به پايبندي كامل 

ايران بستگي دارد

جهان

 معاهده تجاري آسيا
 ۲۰۲۰ امضا مي شود

15

سخنگوي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس 
از رد طرح رف��ع انحصار زبان انگليس��ي در نظام 
آموزش��ي در كميس��يون متبوعش با اكثريت آرا 
خبر داد. س��يدحمايت مي��رزاده در گفت وگو با 
خبرنگار خبرگزاري خانه ملت در تشريح نشست 
ديروز )دوش��نبه ۱3 آبان ماه( كميسيون آموزش 
و تحقيقات مجلس ش��وراي اسامي، عنوان كرد: 
دستور كار نخست كميسيون آموزش و تحقيقات 
مجلس بررس��ي طرح رفع انحصار زبان انگليسي 
در نظ��ام آم��وزش همگاني كش��ور در دس��تور 
كار كميس��يون ب��ود كه ب��ا اكثري��ت آرا اعضاي 

كميسيون اين طرح را رد كردند.

  اعمال سه پيشنهاد در الزام دولت به تعيين 
سرفصل جنايات امريكا در كتب درسي

نماين��ده م��ردم گرمي مغ��ان در مجلس ش��وراي 
اس��امي ادامه داد: همچنين طرح ال��زام دولت به 
تعيين س��رفصل جنايات امريكا در كتب درس��ي و 
دانشگاه ها كه كليات آن در صحن علني مجلس به 
تصويب رسيد براي اعمال پيش��نهادات در دستور 
كار مجل��س قرار گرف��ت كه بر اين اس��اس مهلتي 
سه ماهه به دولت براي تدوين آيين نامه اجرايي اين 
طرح اعطا ش��د. وي افزود: افزون بر وزارتخانه هاي 
س��ه گانه نام ب��رده در قانون يعن��ي وزارتخانه هاي 
»آموزش و پرورش«، »علوم، تحقيقات و فناروي« و 

»بهداشت، درمان و آموزش پزشكي« تمامي مراكز 
آموزشي و موسسات علمي هم مكلف به تعيين اين 
سر فصل  ها شوند. ميرزاده اضافه كرد: همچنين در 
متن طرح تأكيد شد كه اسناد النه جاسوسي براي 
تدوين سرفصل هاي متون درس��ي در اولويت قرار 

داشته باشد.
  ادغام دو طرح ضد استكباري با يكديگر 

وي افزود: ط��رح »الزام دولت به حماي��ت از مراكز 
علمي- تحقيقاتي ضد استكباري« نيز با طرح »الزام 
دولت به حماي��ت همه جانبه از افراد و موسس��ات 
ايراني ك��ه از اقدامات امريكا متضرر ش��دند« ادغام 

شد و اين طرح به تصويب رسيد.

  تعيي�ن اعض�اي كميت�ه اعمال م�اده 234 
درباره استان سيستان و بلوچستان

سخنگوي كميس��يون آموزش و تحقيقات مجلس 
يادآور ش��د: همچنين اعضاي كميت��ه اعمال ماده 
۲34 آيين نامه داخلي مجلس ش��وراي اسامي در 
خصوص اج��راي ناقص قوانين مرب��وط به آموزش 
و پرورش و عدم تحقق عدالت آموزش��ي در استان 
سيستان و بلوچستان نيز تعيين ش��دند كه بر اين 
اس��اس س��يدحمايت مي��رزاده، محم��ود نگهبان 
سامي، عليرضا س��ليمي، فاطمه سعيدي، محمد 
بيرانوندي، فريده اوالدقباد و قاسم احمدي الشكي 

به عنوان اعضاي كميته انتخاب شدند.

رد طرح رفع انحصار زبان انگليسي در نظام آموزشي
خبر

سامانه پيامكي 
 روزنامه تعادل 

30005320

شهادتحضرتامامحسنعسگريعليهالسالمراتسليتميگوييم



روي موج خبر

   شناس�ايي و برخ�ورد با عوام�ل قاچاق 
گوشي تلفن همراه؛  وزارت اطالعات |

وزارت اطالعات از شناسايي عوامل بيش از ۱۲۰۰ 
ميليارد ريال قاچاق گوش��ي تلفن همراه خبر داد.  
در پي اقدامات اطالعاتي و عملياتي سربازان گمنام 
امام زمان)عج( و با بهره گيري از توان س��امانه هاي 
هوشمند، عوامل اصلي قاچاق تلفن همراه شناسايي 
و با دس��تور مقامات قضايي بازداشت شدند. بنابر 
اين گزارش ارزش كاالي قاچاق شناس��ايي ش��ده 
اوليه به كشور توسط اين متخلفان، بيش از ۱۲۰۰ 
ميليارد ريال برآورد ش��ده اس��ت. متخلفان با دور 
زدن قوانين امور گمركي و سوءاستفاده از اطالعات 
هويتي مسافران و زائران عازم خارج از كشور، اقدام به 
رجيستر كردن گوشي هاي قاچاق به صورت مسافري 
كرده بودند. گفتني است فرآيند شناسايي و برخورد 
با قاچاقچيان تلفن همراه و سوءاستفاده كنندگان از 
تسهيالت مسافري به طور مستمر در حال انجام است 
و ديگر مظنونين به قاچاق تلفن همراه نيز شناسايي 
شده اند كه پس از تكميل پرونده، به مراجع قضايي 
معرفي خواهند ش��د و برخورد هاي الزم با ايشان 
صورت خواهد پذيرفت. وزارت اطالعات همچنين 
به تمامي مسافران و زائران عازم خارج از كشور توصيه 
كرده در خصوص حفظ اطالعات هويتي و مسافري 
خود اهتمام الزم را به خرج دهند و از هرگونه واگذاري 
اطالعات هويتي و ارتباطاتي خود با هدف فعال سازي 
گوشي هاي تلفن همراه قاچاق در شبكه قانوني كشور 
خودداري كنند. زيرا در نهايت گوشي قاچاق به نام 
ايشان در سامانه گمرك ثبت شده و احتمال تعقيب 

كيفري  وجودخواهد داشت.

  امري�كا توانايي تغيير چه�ره راهبردي 
منطقه و جهان را ندارد؛ باشگاه خبرنگاران|

مش��اور عالي فرمانده معظم كل ق��وا گفت: تمامي 
تحوالت چين، روسيه و هند به ضرر امريكايي ها در 
حال رقم خوردن است. سردار سرلشكر پاسدار سيد 
يحيي رحيم صفوي در ويژه برنامه يوم اهلل سيزده آبان 
در حرم رضوي، با اشاره به پيروزي انقالب گفت: شاهد 
افول امريكا و قدرت گيري جبهه مقاومت هس��تيم؛ 
چرا دانش��جويان پيرو خط امام در ۱۳ آبان ۵۸ النه 
جاسوسي امريكا را تسخير كردند؟ روز گذشته مقام 
معظم رهبري سخنان بسيار مهمي را بيان فرمودند. 
دستيار و مش��اور عالي فرمانده معظم كل قوا گفت: 
امريكا توانايي تغيير چهره راهبردي منطقه و جهان 
را به نفع خودش ندارد و تمامي تحوالت چين، روسيه 
و هند به ضرر امريكايي ها در حال رقم خوردن است. 
سرلشكر رحيم صفوي افزود: حمايت سياسي و مشاوره 
نظامي ايران بود كه باعث شكست امريكا و متحدان 
غربي و عربي و برخي كشور هاي منطقه در سوريه و 
شكست تروريست هاي تكفيري در حلب و موصل شد.

  موس�وي ادع�اي روزنام�ه  امريكايي را 
تكذيب كرد؛  اطالع رساني وزارت خارجه|

س��خنگوي وزارت ام��ور خارج��ه ادع��اي 
وال اس��تريت ژورنال به نقل از يك مقام امريكايي 
مبني بر درخواست ايران براي ايجاد بخش كنسولي 
امريكا در سفارت سوييس در تهران را تكذيب كرد. 
»سيدعباس موسوي« ادعاي منتشره در روزنامه 
وال استريت ژورنال به نقل از يك مقام امريكايي مبني 
بر اينكه ايران خواس��تار ايجاد يك بخش خدمات 
كنسولي امريكا در سفارت سوييس در تهران شده 

است به شدت تكذيب كرد.

  تش�كيل پرون�ده ب�راي ريي�س جمعيت 
هالل احمر؛  باشگاه خبرنگاران|

يك منبع آگاه از تش��كيل پرونده براي علي اصغر 
پيوندي رييس جمعيت هالل احمر در دادس��راي 
جرايم اقتصادي خبر داد. يك منبع آگاه اظهار كرد: 
علي اصغر پيوندي رييس جمعيت هالل احمر در 
دادس��راي جرايم اقتصادي داراي پرونده باز است 
و يك بار هم براي ارايه توضيحات به دادسرا احضار 
شده اما تاكنون در اين رابطه بازداشت نشده است. 
طي چند ماه اخير اخبار ضد و نقيض بس��ياري در 
خصوص احضار، بازداشت و حتي استعفاي پيوندي 
از رياست جمعيت هالل احمر مطرح شده كه هر بار 

توسط روابط عمومي هالل احمر تكذيب شده اند.

  وزارت خارجه عراق تعرض به كنسولگري 
ايران در كربال را محكوم كرد؛ ايرنا|

وزارت امور خارجه عراق با انتشار بيانيه اي اعالم كرد 
كه تعرض برخي افراد تحت پوشش تظاهركننده به 
ساختمان كنسولگري ايران در شهر مقدس كربالي 
مع��ال را محكوم مي كند. وزارت ام��ور خارجه عراق 
تاكيد كرده است كه نمايندگي هاي ديپلماتيك كه 
برپايه توافقنامه هاي دو جانبه در عراق ايجاد شده اند، 
داراي حرمت هستند و نبايد امنيت آنها به مخاطره 
بيفتد. بيانيه اضافه كرده است كه امنيت نمايندگي ها 
و كنسولگري هاي خارجي خط قرمز است و اجازه داده 
نمي شود به آنها تعرض صورت گيرد. به نوشته بيانيه، 
وزارت امور خارجه عراق تاكيد مي كند كه اين گونه 
رفتارها بر مناسبات دوستانه و حسن همجواري كه 

دو كشور را به هم پيوند زده، اثرگذار نيست.

  انتظ�ار »ترام�پ« براي مذاك�ره با ايران 
سرابي بيش نيست؛ مهر|

دبير مجمع تش��خيص مصلحت نظام گفت: انتظار 
رييس جمه��ور امريكا مبن��ي بر اينكه مس��ووالن 
كشورمان با آنها مذاكره كنند، سرابي بيش نيست. 
محسن رضايي ديروز در حاشيه راهپيمايي ۱۳ آبان در 
جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز را يك روز تاريخي 
مي دانيم و مبارزه با استكبار را تا بيرون راندن امريكا از 
منطقه و خنثي كردن اثر دخالت هاي آنها در منطفه 
ادامه مي دهي��م. وي در خصوص اعمال تحريم ها از 
سوي امريكا عليه ملت ايران نيز گفت: ايران به هيچ وجه 
از اين تحريم ها نمي ترسد و سخت تر از اين تحريم ها 
را ملت ايران در اين ۴۰ سال اخير تجربه كرده است، 
انتظار رييس جمهور امريكا هم مبني بر اينكه مسووالن 

كشورمان با آنها مذاكره كنند، سرابي بيش نيست.

ايران2

گزارش حضور مردمي در روز ملي مبارزه با استكبار

راهپيمايي گسترده ۱۳ آبان  درسراسر ايران
مراس��م راهپيمايي روز »دانش آموز« و روز »مبارزه 
با اس��تكبار جهاني« ديروز در سراسر ايران با حضور 
گس��ترده مردم، مس��ووالن و دانش��جويان  با شكوه 

خاصي برگزار شد.
۴۱س��ال پي��ش در چني��ن روزي )س��يزدهم آبان 
۱۳۵۸هجري شمس��ي- چه��ارم نوامب��ر ۱979( 
دانش��جويان ايران در اعتراض به توطئه هاي متعدد 
امريكا ضد انقالب اس��المي ايران، النه جاسوس��ي 
)سفارت( امريكا را در تهران تسخير كردند. حادثه اي 
كه وقوع آن منشأ بس��ياري از تحوالت در ابعاد ملي، 
منطق��ه اي و بين الملل��ي و الهام بخش بس��ياري از 
تحركات ضد استعماري شد. اما ۴۱ سال پس از روزي 
كه جوانان خط امامي با هدف اعتراض به دخالت هاي 
گاه و بي گاه اي��االت متحده در رون��د كلي انقالب و 
پذيرايي از ش��اه مخلوع راهي محل س��فارت امريكا 
شدند، جوانان نس��ل چهارم و پنجم انقالب اسالمي 
در كنار نسل هاي قبلي روزي را گرامي داشتند كه در 
آن مطالبات ضد استكباري ايرانيان كشور را در مسير 

تازه اي از استقالل و خودباوري قرار داد. 
جوانان و م��ردان و زنان��ي كه آمده بودن��د تا بگويند 
همان طور كه نسل اول جوانان انقالبي كشور را در برابر 
حاشيه سازي ها و دخالت هاي امريكا حفظ كردند، آنها 
نيز كش��ور را در برابر تحريم ه��اي دامنه دار اقتصادي 
حمايت خواهند ك��رد تا با عبور از اين پيچ حس��اس 
تاريخي دريچه اي به س��مت توسعه پايدار و پيشرفت 
همه جانبه پيش روي نسل هاي مختلف ايراني گشوده 
شود. مراسم راهپيمايي راس ساعت 9 و ۳۰ دقيقه در 
مقابل النه جاسوسي »سفارت سابق امريكا در تهران « و 
همچنين در ساير استان ها با حضور اقشار مختلف مردم 

به ويژه دانش آموزان و دانشجويان آغاز شد. 
مراس��مي كه با شعار »استكبار س��تيزي و مقاومت 
اسالمي، سرآغاز افول و فروپاشي امريكا« در هزار شهر 
و شهرستان كشور برگزار شده است. حضور مسووالن 
اجرايي، تقنيني و قضاي��ي از جمله نكات قابل توجه 

مراسم ديروز بود.

  بيانيه دانش آموزي يوم اهلل ۱۳ آبان
دانش آموزان ش��ركت كننده در راهپيمايي يوم اهلل 
س��يزدهم آبان در بيانيه اي تاكي��د كردند: ۱۳ آبان 
نگيني درخشان در تاريخ استكبارستيزي ملت ايران 
اس��ت. روزي است كه انقالب اس��المي با نثار خون 

دانش آموزان و دانشجويان جاودانه شد.
بنا بر اعالم شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي متن 
كامل اين بيانيه به ش��رح زير است: ۱۳ آبان نگيني 
درخش��ان در تاريخ استكبارس��تيزي مل��ت ايران 
اس��ت. روزي است كه انقالب اس��المي با نثار خون 

دانش آموزان و دانشجويان جاودانه شد.
امروز روزي اس��ت كه دانش��جويان پيرو خط امام، 
آخرين النه فساد و جاسوسي شيطان بزرگ امريكا 
را در ايران به تسخير درآوردند. اين حماسه به قدري 
ش��كوهمند بود كه پير ُمرِشدمان آن را انقالب دوم، 
و حتي مهم  ت��ر و بزرگ تر از انقالب اول خواند و حاال 
ما دانش  آموزان و س��ربازان كوچك اين خاك با هم 
عه��د مي  بنديم كه هفت توصيه رهبر عزيزمان را در 
بيانيه گام دوم كه ِخطاب به جوانان بوده را اجرا كنيم.

در ادامه اين بيانيه آمده اس��ت: ما دانش آموزان عهد 
مي  بندي��م كه در مس��ير علم و پژوه��ش، به حدي 
برسيم كه هر كسي كه بخواهد به علمي دست پيدا 
كند، مجبور ش��ود زبان فارس��ي را فرا گيرد و در اين 
مسير عالوه بر علم و پژوهش، عهد مي بنديم وظيفه 
خود را در مدرسه با فعاليت منسجم در تشكل  هاي 
امين دانش آموزي ايفا نماييم. ما دانش آموزان عهد 
مي بنديم كه ب��ا وجود تهاجم ه��اي ضدمعنويت و 
ضداخالق كه از س��وي غرب و ش��رق م��ا را تهديد 
مي كند، با تقويت منش اخالق��ي و رفتاري خود، بر 
اساس اسالم ناب محمدي )ص( آن را در جامعه نيز 

تقويت كنيم.
ما با مواليمان عهد مي بندي��م طبق آنچه فرموديد 
راه حل اقتصاد و مش��كالت كش��ور را از طريق بوسه 
زدن بر پنجه ه��اي گرگ نمي بينيم و با ش��ما عهد 
مي بنديم اين مشكالت را در كشور با مديريت صحيح 

و جهادي حل كنيم و پنجه  هاي استكبار رو به افول 
را در هم شكنيم.

در ادام��ه اين بيانيه با مورد خط��اب قرار دادن رهبر 
معظم انقالب آمده اس��ت: ما دانش  آموزان با ش��ما 
رهبر فرزانه عهد مي بنديم كه براي مبارزه با هر نوع 
فساد كه از طرف مسووالن و غير مسووالن باشد، از 
تمام نيرويمان استفاده كنيم و تالش مي كنيم در راه 
عدالت كه در ص��در هدف هاي اوليه همه بعثت هاي 
الهي بوده و در جمهوري اس��المي نيز داراي همان 
شأن و جايگاه است شكاف هاي طبقاتي در جامعه از 

بين برود و همان طور كه به ما اميد داديد، اميدتان را 
نااميد نمي كنيم.

ما نوجوانان دانش آموز با شما عهد مي بنديم كه براي 
استقالل و آزادي كشور كه بر اساس اخالق و قانون 
باش��د اين دو را حفظ كنيم و در اين راه كنار ش��ما 
ايستاده ايم تا اوج افتخار و عزت را براي نظام مقدس 

جمهوري اسالمي به ارمغان آوريم.
اين بيانيه مي افزاي��د:  اي رهبر عزيرتر از جانمان؛ ما 
با ش��ما عهد مي بنديم كه به فضل خدا در آينده اي 
نه چندان دور به عنوان مديران جهادي اين جامعه، 

عزت ملي كشورمان را حفظ كنيم و رفاه و معيشت 
شايسته مردم و مستضعفين كشور را فراهم آوريم.

ما جوانان با ش��ما عهد مي بنديم ك��ه در مواجهه با 
توطئه غ��رب براي ترويج س��بك زندگ��ي غربي با 
همتي جهادي و هوشمندانه به طور همه جانبه با آن 
مقابله كنيم و امروز همگام با س��اير سربازان مهدي 
صاحب الزمان )ع��ج( اينجا دور هم جمع ش��ده ايم 
تا بگوييم ما نس��ل چهارم و پنجم انقالب اس��المي 
بيداريم و قطعا كابوس س��ال هاي آينده استكباران 

عالم خواهيم بود.

سخنگوي دولت: 

گام چهارم تعهدات برجامي از سوي رييس جمهوري اعالم مي شود
همزمان با نشس��ت خب��ري رييس س��ازمان انرژي 
اتمي كشورمان در خصوص افزايش دانش هسته اي 
ودر ش��رايطي كه ايران اعالم كرده تا زمان استيفاي 
منافع اقتصادي اش از برجام فرايند كاهش تعهدات 
برجامي اش را بر اس��اس برنامه از پيش اعالم ش��ده 
ادامه خواهد داد، س��خنگوي دولت دوازدهم با بيان 
اينكه درباره شروع گام چهارم تعهدات برجامي پيش 
اعالمي نخواهيم داشت، خاطرنشان كرد: »جزييات، 
روز و س��اعت مقرر آن توسط رييس جمهوري اعالم 
خواهد ش��د.« اظهاراتي كه نش��ان مي دهد ايران به 
دنبال آن است تا به دور از فضاسازي هاي رسانه اي و 
حاشيه سازي هاي غيرضروري، ساير كشورهاي عضو 
برجام را متوجه اين واقعيت عيني كند كه براي تداوم 
حيات برجام همه طرف هاي مس��وول بايد در زمينه 

اجراي تعهداتشان اقدامات عملي نشان دهند. 
ربيعي در پاس��خ به اين پرس��ش كه فرصت ۶۰ روزه 
سوم براي تامين منافع ايران توسط اروپا ۲ روز ديگر 
به پايان مي رس��د با توجه به عدم تامين منافع ايران، 
گام چهارم كاهش تعهدات برجامي در چه س��طحي 
عملياتي مي ش��ود، گفت: اج��ازه دهيد همان روزي 
كه كاهش تعه��دات برجامي اعمال مي ش��ود خود 
رييس جمهوري اعالم كند و پيش اعالمي نخواهيم 
داشت و در روز و ساعت مقرر آقاي روحاني جزييات 
آن را اعالم خواهد كرد.  وي افزود: قطعًا بنا به وعده اي 
كه داش��تيم در گام هاي مختلف هم ب��ه اروپايي ها 
فرصت داديم و هم افكار عمومي خودمان ديدند كه با 
صبوري و صبر استراتژيك كه داشتيم اين ما نبوديم 
كه خواس��تيم از برجام خارج ش��ويم و اين سياست 
زورگويانه امريكا و عدم مقاومت اروپا بوده كه ما را به 

اين نتيجه رسانده است. 

  دولت در پنج سال اول رشد ۱۲ درصدي 
را تجربه كرد

ربيعي در ادامه اظهاراتش با اشاره به شرايط اقتصادي 
كشور گفت: تراز تجاري كشور سال ۱۳9۱، ۱۱ هزار 
و 9۳۳ ميليون دالر منفي بوده كه سال ۱۳97 با يك 
هزار ۶9۸ ميليون دالر، مثبت شده است، در سال 9۶ 
يك تكانه داشتيم و در سال 9۴ و 9۵ هم تراز تجاري ما 
مثبت بود، خود اين آمار نشان مي دهد كه دولت براي 

حل مشكالت، معيشت و زندگي مردم ايستاده است؛ 
توليد داخلي به اشتغال زياد گره خورده است، واردات 
كاالي مصرفي م��ا ۳۱.۲ درصد در اين مدت كاهش 
داشته است. وي افزود: با آمارهايي كه از ستاد مبارزه 
با قاچاق دريافت كرديم، ۲ ميليارد دالر كاهش قاچاق 
كاال داشتيم. قاچاق كاال مرهون زحمت هاي نيروي 
انتظامي، وزارت كشور و دستگاه هاي مختلف است و 
همچنين سياست هاي درست اقتصادي كه با قاچاق 
كاال مقابله كند؛ اينها اقدامات خوبي بوده است، يك 
ه��زار و ۵۲۴ قلم كاال را از تعرفه ها خارج كرديم، فكر 

مي كنم اين عملكرد قابل دفاع بوده است.

  نامه رييس جمهوري به پادش�اه عربس�تان 
و بحرين

موض��وع تحركات ت��ازه دولت براي حل مش��كالت 
منطقه اي از ديگر پرس��ش هايي بود كه ربيعي به آن 
پاسخ گفت. سخنگوي دولت در پاسخ به سوالي درباره 
نامه رييس جمهوري به پادش��اه عربستان و بحرين 
گفت: دولت همواره تاكيد داشته كه به دنبال صلح و 
ثبات منطقه است كه همين رويكرد جانمايه نگارش 
نامه به پادشاهان دو كش��ور عربستان و بحرين بود. 
سخنگوي دولت تصريح كرد: دولت جمهوري اسالمي 

معتقد اس��ت كه مي توان دوجانبه هاي متعددي در 
منطقه ايجاد كرد. 

مسائل اقتصادي و گمركي زيادي با كشورهاي منطقه 
داريم و فشارهاي امريكا نبايد باعث ايجاد فاصله ميان 
همسايگاني شود كه با بنيان هاي مشترك فرهنگي و 
ديني سال ها در كنار يكديگر زندگي كرده اند. ما بارها 
اعالم كرديم براي صلح منطقه يك همكاري دس��ته 
جمعي منطقه اي نياز اس��ت. وي افزود: كش��ورهاي 
منطقه منافع عميقي در اين منطقه دارند. كشورهاي 
خ��ارج از اين منطقه، حتي ابرقدرت��ي مانند امريكا، 
براساس منافع خود در اين منطقه فعاليت مي كنند 
و اگر منافع��ش ايجاب نكند، منطقه را ترك خواهند 
كرد. همان طور كه ديديم حتي به قوم مظلوم كرد هم 
وفا نكردند و زماني آنها را در جهت منافع خود به كار 
گرفت و زماني هم در برابر دش��من رهايشان كردند. 
ربيعي خاطرنش��ان كرد: فكر مي كنيم كه حتي بازار 
كش��ورهاي منطقه، در حدي است كه بتواند اقتصاد 

همين كشورها را پويا و فعال كند.

  چند سناريو براي اصالح قيمت ها
ربيعي عنوان كرد: هنوز چند س��ناريوي مختلف را 
در اين خص��وص در دولت مطرح بود ك��ه ما دنبال 

مي كرديم. در اين س��ناريوهاي ما سعي كرديم نظر 
اقتصاددانان، كارشناس��ان حتي جامعه شناس��ان 
را ني��ز دريافت كني��م. اي��ن موض��وع در مراحل و 
دوره هاي مختلف نيز مطرح بوده است. كارشناسان 
اقتصادي و اجتماعي ني��ز در اين زمينه ديدگاه هاي 
متنوعي داشتند كه سازمان مديريت برنامه ريزي و 

وزارتخانه هاي اقتصاد از آنها بهره گرفتند.
ربيعي بيان كرد: چند س��ناريو ب��راي اصالح قيمت 
مطرح شده است. اما اعالم مي كنم هنوز تصميم نهايي 
درباره انتخاب يكي از اين سناريوها، اتخاذ نشده است. 
و آنچه در اين خصوص مشخص شده را اعالم مي كنم. 
وي ادامه داد: بنابر نظر رييس جمهوري، هرگونه منابع 
حاصله از تغييرات قيمت با هدف عادالنه كردن توزيع 
منابع عمومي و در جهت كاهش فاصله طبقاتي به كار 
گرفته خواهد شد. تاكيد مي كنم هيچ يك  از درآمدها 
به خزانه براي بودجه و مصارف دولتي هزينه نخواهد 
شد و ريالي از درآمدها به خزانه براي بودجه و مصارف 

دولتي نخواهد رفت. 
س��خنگوي دولت تصريح ك��رد: آنچ��ه از اين منابع 
به دس��ت خواهد آم��د و با تاكيد هم اي��ن موضوع را 
اعالم مي كنم، اين اس��ت كه به س��مت اقشاري كه 
س��هم كمتري از ثروت ملي را در اختيار دارند مانند 
حقوق بگيران ثابت، افراد با درآم��د ثابت، كارگران، 
بازنشستگان كارمندان، گروه هاي هدف معين شده، 
بخش هاي كم برخوردار، منتهي به ش��كل هوشمند 
توزيع خواهد ش��د. ربيعي يادآور شد: مطالعات ما تا 
امروز نشان مي دهد كه مشمولين ما حدود 7 دهك 
خواهند بود. اي��ن طرح، طرح حماي��ت اجتماعي و 
معيشتي است كه در مقابل تكانه هاي تورمي تحريم، 
اطمين��ان از امنيت قضايي و بهبود معيش��ت مردم 
اس��ت كه صورت مي پذيرد.  وي اضافه كرد: بنابر اين 
تا به امروز هيچ سناريويي به صورت قطعي مشخص 
نشده و تصميمي قطعي نيز اتخاذ نشده است. منتها  
همان طور كه رييس جمهوري نيز پيش از اين اعالم 
كردند در ص��ورت هرگونه تصميم، درآمد حاصله اي 

كه  ذكر شد، هزينه خواهد شد.

  هيچ ذرت آلوده اي وارد كشور نشده است
ربيعي طرح برخي مس��ائل درب��اره ورود ذرت هاي 

آلوده به كش��ور را موجب نگراني  جامعه عنوان كرد 
و گف��ت: درخواس��ت مي كنم كه دوس��تان در بيان 
مطالب، دقت كنند كه موجب ناآرامي رواني جامعه 
در اين ش��رايط نشود. اجازه بدهيد افرادي كه در اين 
زمين��ه كار و فعاليت كرده اند اين موضوع را پاس��خ 
بدهند.  وي عنوان كرد: آنچه مشخص است و سازمان 
استاندارد نيز امروز به ما اعالم كرد اين است كه هيچ 
ذرت آلوده اي وارد كش��ور نشده است. ابتدا روي اين 
موضوع يك تفاهم عمومي داشته باشيم. وي تصريح 
كرد: آنچه مطرح بوده، اين است كه مقداري ذرت، نه 
توسط دولت، بلكه از س��وي بخش هاي ديگري وارد 
شده بود و سازمان استاندارد و دامپزشكي همان زمان 
گزارش هايي را ارايه كرد كه هر كدام از اين سازمان ها 
اختالف نظ��ري، راجع ب��ه ميزان اس��تاندارد به طور 
جداگانه داشتند در يكي از سخنراني ها هم اين مساله 
را به صورت مفصل توضيح دادم.  ربيعي در پاس��خ به 
سوالي درباره طرح مسكن اجتماعي كاركنان دولت، 
گفت: پنج وزارتخانه و س��ازمان براي ساخت مسكن 
كاركنان دولت تفاهمنامه  امضا كردند. وزارت مسكن 
و راه و شهرسازي با تك تك وزارتخانه ها تفاهمنامه 
امضا مي كن��د و روز ۱۵ آبان روز رونمايي و آغاز ثبت 
نام مسكن خواهد بود. وي افزود: ۱۰ استان براي اقدام 
ملي مسكن انتخاب شدند: زنجان، اردبيل، سيستان 
و بلوچستان، يزد، خراسان شمالي، خراسان جنوبي، 
سمنان، كهگيلويه و بويراحمد، چهارمحال و بختياري 
و همدان استان هايي هستند كه در ۱۵ آبان رونمايي 

و آغاز به كار مي كنند.

  FATF  مانع ايجاد مشكالت بيشتر مي شود
ربيعي در م��ورد ل��زوم تصويب اليح��ه FATF نيز 
گفت: آنچه ما االن دنبال مي كنيم لوايح خود دولت 
جمهوري اسالمي در اين خصوص است. تصويب اين 
لوايح متضمن منافع ماس��ت. وي تاكيد كرد: كسي 
ادعا نمي كند كه در كوتاه مدت، تصويب لوايح مربوط 
به FATF، مس��اله اي را حل مي كند ولي به هر حال، 
از ايجاد مسائل و مشكالت جديد براي ما جلوگيري 
خواهد كرد. س��خنگوي دولت گفت: لوايح مربوط به 
FATF، فقط به اين دولت اختصاص ندارد و دولت هاي 

قبل هم اين موضوع را دنبال مي كردند. 
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تلخي هاي موقت »جراحي قضايي« به شيريني تبديل مي شود
رييس قوه قضاييه گفت: ممكن است اقدامات قضايي در مسير مقابله با فساد ابتدا مثل يك دارو در كام برخي افراد 
تلخ بيايد اما نهايتًا تبديل به س��المت نظام اداري كشور مي ش��ود. به گزارش اداره كل روابط عمومي قوه قضاييه، 
آيت اهلل سيدابراهيم رييسي در جلسه شوراي عالي قوه قضاييه يادآور شد: امروز با وجود جنگ سنگين اقتصادي، 
سياسي، رواني و اقتصادي دشمن عليه ملت ايران، به لطف خدا جمهوري اسالمي در مسير تعالي و پيشرفت خود 
به پيش مي رود. رييس قوه قضاييه در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به انتشار گزارش گزارشگر حقوق بشر 
ايران، تأكيد كرد: ما در چهار دهه گذشته بارها اعالم كرده ايم كه حكومت مان مبتني بر شريعت است و در خصوص 
آنچه مربوط به اجراي احكام الهي در بحث كيفرها و مجازاتهاست، با هيچ فرد و نهادي سخن و بحث نداريم. در قوه 
قضاييه نيز شرع انور، مبناي اصلي كار است و تعجب مي كنم فردي كه مسلمان است، بدون توجه به آيات، روايات و سنت نبوي)ص(، مطالبي 
را تدوين كرده و توجه ندارد كه ما به هيچ عنوان از مبناي ديني خود دست برنمي داريم. رييسي در بخش ديگري از اظهاراتش تصريح كرد: 
همه اقدامات ما و جراحي هاي قضايي در جهت تداوم سالمت نظام اداري كشور، صيانت از دولتمردان و حمايت از خدمتگزاران به مردم است.  
همين مبنا، امروز دولت، مجلس، دس��تگاه ها و همه دغدغه مندان ارزش هاي انقالب و پيشرفت كشور را در مسير مبارزه با فساد كنار خود 
مي بينيم و تأكيد مي كنيم كه مبارزه با فساد، اصالح امور و سالمت اداري در ذات انقالب اسالمي است، لذا هيچ گونه ناسالمتي و فساد، زيبنده 

نظام نيست و هيچ كس نبايد آن را بپذيرد.

ظرفيت هاي اقتصادي روابط ايران و آذربايجان فعال شود
رييس مجلس دهم با بيان اينكه در شرايط كنوني زمينه براي توسعه همكاري هاي ايران و آذربايجان فراهم است، 
گفت: مجلس براي گسترش همكاري هاي پارلماني با كشور آذربايجان محدوديتي قائل نيست. به گزارش مهر، 
علي الريجاني در ان ديدار با سفير آذربايجان در ايران، بر لزوم گسترش همكاري هاي پارلماني ايران و آذربايجان 
تأكيد كرد و گفت: مجلس شوراي اسالمي براي گسترش همكاري هاي پارلماني با كشور آذربايجان محدوديتي 
قائل نبوده و روابط بايد در تمام زمينه ها تسهيل شود. رييس مجلس تاكيد كرد: در شرايط كنوني فضاي بسيار خوبي 
براي تقويت همكاري ها و مناسبات اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي بين ايران و آذربايجان فراهم است، از 
اين رو مسووالن دو كشور بايد در راستاي فعال سازي اين ظرفيت ها تالش كنند. الريجاني تصريح كرد: توسعه روابط 
اقتصادي و صنعتي از جمله همكاري هاي كش��اورزي، شهرسازي و حمل و نقل بين دو كشور ايران و آذربايجان ضروري است كه بايد مورد 
توجه قرار گيرد. در ادامه اين ديدار، »بنياد حسين اف« سفير كشور آذربايجان در تهران، روابط دو كشور ايران و آذربايجان را گسترده و تاريخي 
توصيف كرد و گفت: باكو همواره از توسعه همكاري ها و مبادالت ميان دو كشور حمايت مي كند و روند همكاري ها در مسير گسترش است. 

سفير كشور آذربايجان در تهران، با اشاره به تمهيدات صورت گرفته براي توسعه گردشگري ميان دو كشور ايران و آذربايجان، گفت: در كشور آذربايجان 
تسهيالتي براي تقويت حوزه گردشگري ميان دو ملت انجام شده و اميدواريم با اين اقدامات، در آينده اي نزديك شاهد تقويت اين بخش باشيم، از 

طرف ديگر سهم سرمايه گذاري متقابل بين دو كشور ايران و آذربايجان در حال افزايش است.

چهره ها



3 كالن

عضو كميسيون اقتصادي مجلس در گفت وگو  با »تعادل« از سياست محدوديت واردات دفاع كرد

حمايت به شرط كيفيت
گروه اقتصاد كالن| آيسان تنها| 

گرچه در روزهاي گذشته سران سه قوه مصوبه اي 
داش�تند كه به موج�ب آن قرار اس�ت از ورود 
كاالهايي كه توليد مشابه داخل دارند جلوگيري 
ش�ود ولي نظر برخي كارشناس�ان اقتصادي و 
فعاالن بخش خصوصي اين اس�ت ك�ه دولت با 
اين كار مان�ع از رقابتي ش�دن كاالهاي داخلي 
ش�ده و در نتيجه اجازه مي دهد كاالهاي ايراني 
گران و بي كيفي�ت بماند. با اين حال بس�ياري 
ازجمله محمدرضا پورابراهيمي عضو كميسيون 
اقتصادي مجلس ش�وراي اس�المي در شرايط 
كنون�ي اقتصاد اي�ران حماي�ت از كاالي توليد 
داخل را براي اقتصاد كش�ور ضروري مي دانند. 
همچنانكه تجربه جهاني نيز نشان مي دهد كه 
كشورهاي با اقتصاد آزاد همزماني كه توليد داخل 
را در معرض تهديد بدانند از ديوارهاي تعرفه اي 

بهره مي برند.
به گزارش »تعادل«، در روزهاي گذش�ته سران 
س�ه قوه مصوبه اي داش�تند كه ب�ه موجب آن 
ورود كاالهايي كه توليد مشابه داخل داشتند را 
ممنوع مي كرد. اين موضوع بالفاصله با واكنش 
شديد بسياري از اقتصاددانان رو به رو شد. اينكه 
دوبت با ممنوعيت ورود كاالهاي خارجي عمال 
مانع رقابت ش�ده و به نوعي مقابل اقتصاد آزاد 

ايستاده است. 
در همين زمينه محمدرضا پور ابراهيمي، عضو 
كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي در 
گفت وگو با »تعادل«، اظهار كرد: در شرايط تحريم 
ما مكلف و موظفيم مسيري را در پيش گيريم كه 
به تراز تجاري كشور كمك مي كند. بهبود تراز 
تجاري كشور به اين معني است كه نياز به ارز براي 
واردات كاال كمتر ش�ود و از س�وي ديگر عرضه 
محصوالت داخل براي اينكه به صادرات برسند 

و ارزآوري داشته باشند، بيشتر شود.
وي همچني�ن به موضوع تحريم ها اش�اره كرد 
و گفت: در ش�رايطي كه كش�ور با نوعي جنگ 
اقتص�ادي دس�ت و پنجه نرم مي كن�د، اوضاع 
مديريت براي ورود كاال به كشور به همين منوال 
است. اگر شرايط اقتصاد كشور عادي بود توصيه 
ما رقابت بود. اما به هر حال در شرايطي مي توانيم 
اين كار را انجام دهيم يعني زمينه ها را براي ايجاد 
رقابت بين كاالي داخل�ي و خارجي فراهم كرد 
و از مزاياي آن بهره مند ش�ويم كه شرايط براي 

ص�ادرات كاالي ايراني فراهم باش�د و اقتصاد 
ما آسيب پذير نباش�د. ولي اكنون حتما مسير 
درستي را در پيش گرفته ايم و ضروتي ندارد كه 
كاالهايي را كه مي توانيم در كشور توليد كنيم، 
وارد كنيم. اما اين همه ماجرا نيست. به هر حال 
كيفي�ت كاال و همچنين قيم�ت آن تحت تاثير 
رقابت تعيين مي شود. بازاري كه در رقابت كامل 
باش�د كاالهاي با كيفيت تر و ارزان تر دراختيار 
مشتريان خود قرار مي دهد ولي بازاري كه رقابت 
در آن وجود نداشته باش�د و به انحصار نزديك 
شود، توليدكننده انگيزه هاي خود براي ارتقاي 
كيفيت كاال را از دس�ت مي دهد. اكنون يكي از 
مشكالت ممانعت از ورود كاالي خارجي به كشور 
مي تواند همين باشد كه توليدكننده  ايراني كه 
بازار را انحصارا به دست گرفته است، انگيزه اي 
براي ارتقاي كيفيت كاالهاي خود و در عين حال 

تعديل قيمت هاي آنها نداشته باشد.

   حاال سوال اينجاس�ت كه در چنين شرايطي 
چه مكانيزم هاي�ي را مي توان به كار بس�ت كه 
توليدكنن�ده خود را مل�زم به بهب�ود و ارتقاي 

كيفيت كاالهايش بداند؟
در همين زمينه پورابراهيم��ي چنين توضيح داد: اما 
در رابط��ه با كيفيت كاالها بايد بگويم كه ما حتما بايد 
ضمانت كيفيت را از مسير هاي خود پيگيري كنيم. مثال 
اينگونه نباشد كه ما كاالهاي بي كيفيت و بنجل را به 
مردم بفروشيم به اين بهانه كه كشور در تحريم است. 

او با بيان اينكه حمايت از مصوبه سران قوا به اين معني 
نيست كه مجلس ارايه كاالهاي بي كيفيت به مردم را 
تحمل مي كند، ادامه داد: تاكيد مي كنم قطعا مجلس 
از مصوبه سران قوا كه به موجب آن از ورود كاالهايي كه 
توليد مشابه داخل دارند، جلوگيري مي شود حمايت 
مي كند و رعايت الزامات آن را در اولويت قرار داده است. 
به نظر ما كار خوبي صورت گرفته اس��ت اما اين به اين 
معنا نيست كه گام دوم مبني بر كيفي سازي كاالهايي 
كه ممنوعيت واردات براي آنها قائل شديم در دستور 
كار دولت و دستگاه ها و وزارتخانه هاي مربوطه نيست.

   تجربه حمايت از كاالهايي كه توليد داخل دارند
با اي��ن حال تجربه حمايت از تولي��د كاالهاي داخلي 
چندان هم تجربه موفقي نبوده اس��ت. دولت ايران در 
دو دهه گذش��ته همواره به دنبال آن بوده است كه به 
طرق مختلف از كااله��اي داخلي حمايت كند. بعضا 

در مواردي مانند خودروسازي، ساليان دراز با تعيين 
تعرفه ب��ر خودروهاي خارج��ي از خودروهاي داخلي 
حمايت شده اما لزوما دستاورد قابل مالحظه اي نداشته 
است. همانطور كه امروز بسياري از خودروهاي توليد 
داخل كيفيت قابل دفاعي ندارند، قيمت  آنها در قياس 
با استانداردهاي جهاني بسيار باالست و در عين حال در 
عرصه جهاني نيز با خودروي خارجي چندان قابل رقابت 
نيستند. در عين حال اخباري از زيان ده بودن صنايع 

خودروسازي كشور به گوش مي رسد.
   س�وال اين اس�ت كه آيا اين ن�وع حمايت ها 
تاكن�ون در اقتصاد ايران موثر واق�ع بودند و به 
قوت گرفتن توليد داخل منجر شده اند يا خير؟ 

 دراين زمينه پورابراهيمي بيان كرد: ما از كاالي توليد 
داخل حمايت مي كنيم ولي الزم است الزاماتي را هم 
در نظر بگيريم. به اين ترتيب كه براي حمايت خود از 
كاالي داخلي مدت زماني مشخص كنيم. مثال اگر اين 
مسير در يك بازه زماني 2 ساله جواب نداد، ديگر آن 
را استمرار ندهيم.  مثال به خودروسازي توجه كنيد. 

اكنون ديگر حمايت از خودروس��ازي هيچ منطقي 
ندارد، چند دهه بايد حمايت كرد تا كاالي بي كيفيت 
به دست مردم برسد؟ االن اگر بگويند واردات خودرو 
بايد ممنوع شود من موافق نيستم چون به قدر كافي 
از اين صنعت حمايت كرده ايم. مش��خص اس��ت كه 
اين صنعت نمي توان��د آنطور كه انتظار مي رود عمل 
كند. چرا نمي تواند؟ مش��خص نيس��ت بايد از خود 

آنها پرسيد.
 البته فقط هم خودروس��ازي نيس��ت بسياري ديگر 
هستند كه بهترين كيفيت را در همين شرايط عرضه 

كرده اند. پس هميشه شرايط يكسان نيست.
به طور خالصه بايد بگويم كه حمايت مش��روط به آن 
اس��ت كه فاز دوم حمايت هم داشته باش��يم. به اين 
ترتيب كه اگر حمايت در يك بازه زماني منجر به افزايش 
كيفيت نشد، در اين ش��رايط بايد گفت ما نمي توانيم 
هزينه هاي مردم را باال ببريم اما نفس قضيه در شرايط 
جنگ اقتصادي اولويت ما با محدوديت كاالهايي است 

كه مي توانيم در داخل كشور توليد كنيم.

   دنيا چه تجربياتي دارد؟
درست است كه بس��ياري از اقتصاددانان پس از مصوبه 
س��ران قوا بر اين مصوبه حمله ك��رده و آن را خالف اصل 
آزادي اقتصادي دانسته اند ولي واقعيت اين است كه حتي 
كشورهايي با اقتصاد آزاد هم در مواردي براي حمايت از 
توليد داخلي كشورشان اقدام به وضع تعرفه هاي سنگين 
بر كاالهاي مش��ابه خارجي كرده اند يا اينكه اصال به طور 
كلي ورود برخي كاالهاي خارجي را به كشورشان ممنوع 
كرده اند. آلمان كه امروز چهارمين اقتصاد بزرگ دنياست 
از س��ال 1879 )دوره بيسمارك( سياست هاي تعرفه اي 
سنگين را وضع كرد. همين امريكا هم كه همواره پرچم دار 
اقتصاد آزاد بوده در دوره ترامپ سياس��ت هاي تعرفه اي 
قابل توجهي وضع كرد؛ تعرفه هاي باال براي كاالهاي توليد 
چيني و حتي اروپايي. اكنون مي بينيم كه رشد اقتصادي 
اين كشور به دو درصد رس��يده و نرخ بيكاري آن نيز 3.5 
درصد اس��ت كه نوعي ركورد در سال هاي اخير براي اين 
كشور محسوب مي شود و بسياري بخشي از اين دستاوردها 

را حاصل سياست هاي تعرفه اي ترامپ مي دانند.
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382 شركت دولتي سال آينده  1440 هزار ميليارد تومان بودجه مي گيرند
رييس س��ازمان برنام��ه و بودجه كش��ور گفت: براي 
بودجه س��ال آينده 382 شركت دولتي رقمي معادل 
يك ميليون و ۴۴۰ هزار ميليارد تومان پيش بيني شده 
است.  محمدباقر نوبخت با بيان اينكه گزارش عملكرد 
و پيش بيني بودجه س��ال 99 ش��ركت هاي دولتي، 
دوازدهم آبان ماه تقديم مجلس شده افزود: بنابر تبصره 
۴ ماده 182 قانون آيين نامه داخلي مجلس گزارشي از 
بودجه شركت ها بايد تا 15 آبان تقديم مجلس مي شد، 

به همين دليل امروز در پانزدهمين جلسه ستاد بودجه 
كشور، آخرين اصالحات و بررسي هاي الزم براي ارايه 
اين گزارش در دستور كار قرار گرفت.وي گفت: در اين 
جلسه براي بودجه 382 شركت دولتي رقمي معادل 
يك ميليون و ۴۴۰ هزار ميليارد تومان پيش بيني شده، 
اين ارقام بر مبناي بودجه ريزي عملكرد ش��ركت ها و 
قيمت تمام شده فعاليت هاي شركت هاي دولتي، تهيه 
شده است. اين بودجه نسبت به امسال 12 درصد رشد 

دارد. نوبخت افزود: بر اين اساس مقرر شد شركت هاي 
دولتي در سال 1399 بيش از 2۰۰ هزار ميليارد تومان 
در طرح ه��اي عمراني س��رمايه گذاري كنند كه اين 
رقم با 6۰ هزار ميلي��ارد توماني كه در بودجه عمومي 
براي طرح هاي عمراني ديده ش��ده است حدود 26۰ 
هزار ميلي��ارد تومان براي طرح ه��اي عمراني در نظر 
گرفته شده است. وي ادامه داد: حدود ۴۰ هزار ميليارد 
تومان نيز در تبصره 18 براي اش��تغال، بودجه ريزي 

شده تا در س��ال 1399 به اين بخش اختصاص دهيم 
بنابراين مي توان گفت: براي سال آينده بيش از 3۰۰ 
هزار ميليارد تومان در طرح هاي عمراني و اش��تغال زا 
س��رمايه گذاري خواهد شد. رييس س��ازمان برنامه و 
بودجه كش��ور گفت: در شرايطي كه كشور با توجه به 
تحريم هاي ظالمانه محاصره شده بهترين راه استفاده از 
ظرفيت هاي دروني است كه شركت هاي دولتي در اين 
زمينه بايد نقش تاريخي و اقتصادي خود را به خوبي ايفا 

كنند. نوبخت افزود: با جمع بندي اخير، اين گزارش به 
مجلس شوراي اسالمي ارسال خواهد شد و بودجه كل 

كشور نيز در 15 آذر به مجلس ارسال مي شود.
وي تاكيد كرد: اليحه كل كش��ور كه ش��امل بودجه 
عمومي و بودجه شركت ها مي ش��ود به طور رسمي و 
قانوني 15 آذر تقديم مجلس خواهد شد و امروز فقط 
گزارش عملكرد شركت هاي دولتي و پيش بيني بودجه 

آنها در سال 99 به مجلس مي رود.

دژپسند: از تالطم عبور كرديم
وزير اقتصاد با اشاره به سالگرد آغاز تحريم هاي رسمي امريكا عليه ايران، 
آمارهاي اقتصادي امروز كشور را نشانه اي از ناكامي وعده ٣ ماهه ترامپ 

دانست و تاكيد كرد: ما از شرايط تالطم اقتصادي عبور كرديم.
فرهاد دژپس��ند در نودمين نشست ش��وراي گفت وگو دولت و بخش 
خصوصي با بيان اينكه ١٣ آبان عالوه بر مناس��بت هاي قبلي، از س��ال 
گذشته و با شروع رسمي تحريم هاي امريكا، يك مناسبت اقتصادي هم 
دارد اظهار كرد: سال گذشته در چنين روزي تحريم هاي امريكا رسمًا 
آغاز شد و اين در شرايطي بود كه ترامپ به برخي ها اعالم كرده بود اگر 
تا ٣ ماه با سياست هاي تحريمي او عليه ايران همراهي كنند، رژيم ايران 
تغيير مي كند. وزير امور اقتصاد و دارايي ادامه داد: اما امروز بعد از گذشت 
يكسال از آغاز اين تحريم ها، نه تنها خواسته ترامپ و تغيير رژيم رخ نداد 
بلكه به يمن همبستگي ملت ايران و بخش خصوصي و دولت، شرايط به 
گونه اي شده كه ترامپ به روايت روساي چندين كشور امروز اعالم مي كند 

كه ايران، نظامي نيست كه به اين سهولت قابل تغيير باشد.
 وي گفت: در همين مدت روساي كش��ورهاي مختلفي از جمله ژاپن 
و فرانسه به ش��دت بدنبال اين بودند كه ايران را مجاب به مذاكره كنند.

دژپسند با اشاره به شرايط اقتصادي كشور گفت: آنچه امروز در بخش 
اقتصاد ش��اهدش هس��تيم حتما مطلوب ما نيس��ت ولي بحمداهلل با 
هدف گذاري دولت امريكا بسيار متفاوت است. وزير اقتصاد افزود: امروز با 
گذار از دوره تالطم، به شرايط روبه بهبود و البته قابل قبول ورود كرده ايم. 
وي گفت: آمار صادرات٧ ماهه نخست امسال گرچه به نسبت مدت مشابه 
سال قبل ١١ درصد كاهش داشته ولي اين ظاهر امر است چراكه در ۴ 

ماه پاياني سال قبل با توجه به تاكيدات فعاالن اقتصادي، پايه قيمت هاي 
صادراتي اصالح و 3 درصد  كاهش يافت. وزير امور اقتصاد و دارايي ادامه 
داد: اين يعني با در نظر گرفتن هم��ان نرخ پايه صادراتي ٧ ماه ابتدايي 
پارسال، ميزان صادرات محصوالت غير نفتي با وجود تمام تحريم ها رشد 
داشته است. دژپسند با اشاره به بهبود برخي شاخص هاي اقتصادي از 
جمله توليد و اشتغال نيز گفت: به عنوان مثال در ستاد اقتصاد مقاومتي 
استان خراسان رضوي به دقت اين شاخص ها را بررسي كرديم و جالب 
اينجا بود كه نرخ بيكاري روستايي به حدود ٣.٧ درصد و نرخ بيكاري در 
مناطق شهري اين استان به ٨.٧ درصد رسيده است. وي با تاكيد مجدد بر 
نقش بر آب شدن نقشه هاي دشمن خاطرنشان كرد: امروز در شرايطي قرار 
داريم كه روند تالطم در اقتصاد ايران متوقف شده و اقتصاد ايران درحال 
طي كردن روند روبه بهبود است. وي با اشاره به تعادل نسبي نرخ ارز در 
كشور گفت: امروز در شرايطي كه صادرات نفت ما با مشكل مواجه شده 
و صادرات غيرنفتي به كمك آمده، شاهد تعادل نسبي نرخ ارز در كشور 
هستيم و شاهديم كه تقاضاي ارز در بازار نيما كمتر از عرضه است. وي در 
پايان با تقدير از بخش خصوصي و همراهي مردم و همبستگي ملت گفت: 
آمار 6 ماهه نشان مي دهد اقتصاد ايران ظرفيت پرش دارد و مردم ما نيز 
شايسته شرايط اقتصادي بهتري هستند، لذا اميدواريم بخش خصوصي 
به عنوان فوروارد تيم اقتصادي كشور، نقشي را ايفا كند كه سال بعد شاهد 
آمارهاي بهتري در اقتصاد باشيم.  امريكا رسماً آغاز شد و اين در شرايطي 
بود كه ترام��پ به برخي ها اعالم كرده بود اگر تا ٣ ماه با سياس��ت هاي 

تحريمي او عليه ايران همراهي كنند، رژيم ايران تغيير مي كند. 

تعيين سبد معاش و هزينه هاي خانوار در جلسه كميته دستمزد
علي خدايي در بيان جزييات جلسه كميته دستمزد گفت: در اين جلسه 

محاسبات سبد معاش براي تعيين دستمزد 99 آغاز خواهد شد.
علي خدايي گفت: در جلسه كميته دستمزد قرار است تعيين سبد معيشت 
و هزينه هاي خانوار در دستور كار قرار بگيرد و در اين زمينه اجماع حاصل 
شود.. به گفته  خدايي، بايستي در شوراي عالي كار سبد معيشت به صورت 
سه جانبه تعيين شود، البته با استناد به مراجع و اعداد و ارقامي كه قبال 
توافق شده است. نماينده كارگران ادامه داد: اول كار در كميته دستمزد، 
بحث بررس��ي اجمالي وضعيت معيش��ت كارگران را خواهيم داشت و 
محاسبات براي تعيين دستمزد سال بعد، كمي ديرتر شروع خواهد شد. 
ما نمايندگان كارگري درخواست كرديم كميته زودتر تشكيل شود چراكه 
دولتي ها رقم هاي نامعقولي را براي مزد و حقوق پيشنهاد كرده اند. خدايي 
در ارتباط با اين پيش بيني ها گفت: رقم پيشنهادي بودجه سنواتي روي 
دستمزد كارگران تاثير مي گذارد هرچند مطمئن هستيم آقاي نوبخت و 
دولت از وضعيت معيشتي مردم بي اطالع نيستند؛ به همين دليل است 
كه ما نمايندگان كارگران قصد داريم اعداد و ارقام سبد معاش و دستمزد 
را زودتر مش��خص كنيم البته ترجيح ما اين است كه به اين موضوع كه 
آقاي نوبخت چه مزدي در نظر گرفته، توجهي نكنيم؛ عدد 15 درصدي 
را اينطوري تصور مي كنيم كه براي شروع مذاكرات، دولت با عدد 15 به 
جلسه مزدي مي آيد.او ادامه داد: نمايندگان كارگري امسال هم روي تاثير 
تورم روي هزينه هاي زندگي تمركز مي كنند نه روي تاثير تورم روي درآمد 
و به هيچ عنوان زير بار عدد و رقمي كه پشتش منطق نباشد، نمي رويم؛ 
االن به نظر مي رسد، پشت 15 درصد هيچ منطقي وجود ندارد؛ مشخص 

نيست اين 15 چه نقشي دارد؛ آيا جبران قدرت خريد از دست رفته است؛ 
آيا برابر با نرخ تورم است؟ با هيچ كدام از اين معيارها نمي خواند!نماينده 
كارگران در شوراي عالي كار به نمايندگي از جانب كارگران تاكيد كرد: 
دوباره مي خواهيم كارشناسان برنامه و بودجه داليل خود را براي 15 درصد 
افزايش مزد به مردم ارايه بدهند؛ مشتاقيم بشنويم بر چه اساسي اين عدد 
را تعيين كرده اند؛ چراكه اين عدد هيچ مناسبتي با وضعيت فعلي جامعه 
ندارد. به گفته  خدايي، احتمااًل يكي، دو جلسه ابتداي كميته دستمزِد 
شوراي عالي كار، به بررسي وضعيت معيشت كارگران و ميزان افزايش 
هزينه هاي زندگي اختصاص داشته باشد و سپس محاسبات مزدي در 
دستور كار قرار بگيرد. خدايي در ارتباط با راهكارهايي كه پيش ازاين گروه 
كارگري براي بهبود معاش كارگران پيشنهاد كرده بودند و قرار بود اين 
راهكارها پيگيري شود، گفت: اصالح ماده 1۴9 قانون كار )موضوع مسكن 
كارگري( و بحث اصالح ساختار تعاوني ها در خود شوراي عالي كار مطرح 

شده و در معاونت اجتماعي جلساتي برگزاري شده است.
او در ادامه گفت: در مبحِث اصالح ساختار تعاوني ها، معاونت تعاون وزارت 
كار همراهي الزم را با ما ندارد اما اصالح تبصره دو ماده 1۴9 در حال انجام 
است و پيش نويس آن هفته بعد آماده مي شود. خدايي در پايان تاكيد كرد: 
به موازات انجام محاسبات مزدي و تعيين مزد سال بعد، بايستي راهكارهاي 
ميان مدت و بلندمدت براي بهبود معاش كارگران كه از جمله آنها احياي 
تعاوني هاي مصرف كارگري و تامين مسكن از طريق تعاوني هاي مسكن 
دموكراتيك است، كليد بخورد؛ در غير اين صورت، كارگران هر روز بيش 

از روز قبل دچار بحران معيشتي مي شوند.

۴۰ هزار فرصت شغلي  از طريق كاريابي ها 
مديركل دفتر هدايت نيروي كار و كاريابي هاي وزارت 
كار ب��ا اش��اره به به كارگم��اري ۴۰ هزار نف��ر از طريق 
كاريابي ها از ابتداي سال جاري، از افت تقاضاي شغلي 
از س��وي كارفرمايان خبر داد. محمد اكبرنيا، با تشريح 
آخرين آمار مراجعه كارجويان به كاريابي ها اظهار كرد: 
بر اساس استخراج آخرين گزارش از سامانه كاريابي ها 
در هفت ماهه سال جاري، حدود 2۴2 هزار نفر كارجو 
به كاريابي ها مراجعه كردند كه از اين تعداد جوينده كار، 
حدود ۴۰ هزار نفر مشغول به كار شدند. وي افزود: البته 
از مجموع مراجعه كنندگان به كاريابي ها در هفت ماهه 
نخست س��ال جاري 215 هزار نفر از طرف كاريابي ها 
براساس شرايط شغلي به كارفرمايان معرفي شدند اما 
تاكنون فعال ۴۰ هزار نفر به كارگمارده شدند. مديركل 
دفتر هدايت نيروي كار و كاريابي هاي وزارت كار بااشاره 

به افت به كارگم��اري كارجويان از طريق كاريابي ها در 
سال هاي بعد از اجراي برنامه شش��م توسعه )1396( 
ادام��ه داد: در واق��ع موضوعات مربوط ب��ه حمايت از 
كارفرمايان براي اشتغال به كار كارجويان و كمرنگ شدن 
معافيت هاي كارفرمايان از پرداخت حق بيمه سهم بيمه 
كارفرمايي باعث ش��د تا با افت به كارگماري كارجويان 
از طرف كاريابي ها مواجه شويم. اكبرنيا با بيان اينكه با 
وجود افت به كارگماري نيروي كار از طريق كاريابي ها 
طي دو س��ال و نيم گذش��ته اما ميزان اشتغال به كار از 
طريق كاريابي ها در هفت ماهه امسال نسبت به هفت 
ماهه سال گذشته با رشد 28 درصدي مواجه بوده است، 
ادامه داد: در حالي كه در هفت ماهه سال گذشته حدود 
27 هزار نفر از طريق كاريابي ها به كارگمارده شدند، اين 
ميزان در هفت ماهه امسال به ۴۰ هزار نفر رسيده است.

چرخ هيچ اقتصادي با وام 18درصد نمي چرخد
يك مقام كارگري، خودتحريمي هاي داخلي را دليل 
نامساعد بودن فضاي كسب و كار دانست و گفت: هيچ 
صنعتي در جهان با وام 18 درصد دوام نمي يابد و چرخ 

هيچ اقتصادي نمي چرخد.
ناصر چمني در گفت وگو با ايس��نا، با تاكيد بر بهبود 
فضاي كسب و كار در كشور اظهار كرد: اكنون چندين 
سال است كه از لحاظ فضاي كسب و كار در وضعيت 
خوبي به سر نمي بريم و در مورد نرخ رشد اقتصادي 
هم كه در برخي دولت ها شاهد بوديم، نرخ رشد يك 
درصد و س��ه درصدي كه اعالم ش��د، از محل رشد 
صنعت و توليد نبود بلكه ف��روش نفت و درآمدهاي 
نفتي باعث ش��ده كه درآمد س��رانه ما باال برود و به 

حساب رشد اقتصادي گذاشته شود.
وي دليل اصلي نامس��اعد بودن فضاي كسب و كار 

ايران را خ��ود تحريم هاي داخلي دانس��ت و گفت: 
اگرچه تحريم هاي بيگانگان در فضاي كس��ب و كار 
كش��ور بي تاثير نبوده ول��ي خود تحريم��ي بدتر از 
تحريم هاي خارجي است و به توليد و اشتغال ضربه 
مي زند. به گفته رييس كانون عالي انجمن هاي صنفي 
كارگران هرچقدر كه فضاي كسب و كار كشور رونق 
يابد فضاي اش��تغال بهبود يافت��ه و درصد بيكاري 
كاهش مي يابد. چمني گفت: در شرايطي كه مشكل 
 ص��دور مجوز داري��م و نمي توانيم امكان��ات الزم را

در اختيار توليدكنن��دگان قرار بدهيم چطور انتظار 
داريم فضاي كسب و كار بهتر شود؟ 

بس��ياري از كارآفرين��ان با وجود آنكه ط��رح و ايده 
اش��تغال خوبي دارند در مرحل��ه اخذ مجوز متوقف 
مي شوند يا با وجود گرفتن مجوز به دليل عدم حمايت 

مالي دلسرد و مأيوس شده و از ادامه كار بازمي مانند. 
وي بروكراسي هاي زائد اداري در بخش هاي صنعت 
و توليد را از ديگر موانع كس��ب و كار دانست و گفت: 
اين امر باعث ش��ده تا كسي كه مي خواهد در كشور 
كارآفريني كند كشور ديگري را براي سرمايه گذاري 
انتخاب كند يا پولش را در بانك بگذارد و سودش را 
بگي��رد؛ از اين رو دولت بايد يك س��از و كار منطقي 
و روان ت��ر را ب��راي فعالي��ت كارآفرينان در كش��ور 
پيش بيني كند. چمني با بيان اينكه با وام 18 درصد 
چرخ اقتصاد نمي چرخد، گفت: هيچ صنعتي در دنيا با 
چنين بهره  بانكي نمي تواند سرپا بماند و اين در حالي 
است كه در كشورهاي امريكا و ژاپن براي تسهيالت 
دو درصد كارمزد مي گيرند و بانك در س��ود و زيان 

توليد شريك است.

خبر كالن

فعاالن اقتصادي از صحت 
آمار مطمئن شوند

رييس مركز آمار با بيان اينكه فهرس��ت و اس��امي 
ش��ركت هاي داراي مجوز در اين حوزه در س��ايت 
مركز آمار ايران اطالع رس��اني ش��ده است، گفت: 
فعاالن اقتصادي مي توانند هر گونه اطالعات درباره 
اين شركت ها را از مركز آمار ايران به دست بياورند و 
پس از آن نسبت به همكاري با اين شركت ها اقدام 
كنند. جواد حس��ين زاده در گفت وگو با ايلنا درباره 
فعاليت ش��ركت هاي خصوصي ب��راي تهيه آمار 
در حوزه كس��ب و كار و فروش اي��ن آمار به فعاالن 
اقتصادي گفت: فهرس��ت و اس��امي شركت هاي 
داراي مجوز در اين حوزه در سايت مركز آمار ايران 
اطالع رساني شده است و متقاضيان مي توانند براي 
همكاري با اين شركت ها از طريق اقدام كنند. وي 
افزود: در اين فهرست منتشر شده حتي مدت زمان 
گواهينامه و اعتبار مجوز اين شركت ها هم ذكر شده 
است. رييس مركز آمار ايران با اشاره به ارايه مجوز به 
گرايش هاي تخصصي و تفكيك گرايش ها در حوزه 
تهيه آمار توسط شركت هاي بخش خصوصي گفت: 
گواهينامه ها در گرايش هاي مختلف ارايه مي شود، 
هر مجوزي مربوط به يك گرايش خاص است و هيچ 
شركتي نمي تواند با دارا بودن مجوز در يك گرايش 
خاص درباره گرايش ديگري نس��بت به تهيه آمار 
اقدام كند.  وي با اش��اره به روند نظارت بر عملكرد 
ش��ركت هاي خصوصي تهيه آمار براي جلوگيري 
از انتشار آمارهاي نادرست در بخش هاي مختلف 
اقتصادي گفت: به صورت دوره اي بر نحوه عملكرد 
ش��ركت ها نظارت داريم و نظارت هاي ساالنه هم 
انجام مي شود. از سوي ديگر در موعد تمديد مجوزها، 
شركت مورد نظر مدارك و اسنادي را بايد ارايه كند تا 

روند تهيه آمار و سالمت آن را نشان دهد. 
حسين زاده با تاكيد بر اينكه شركت هاي بازرگاني و 
تجاري از صحت مجوزهاي شركت غيردولتي براي 
اخذ آمار در حوزه هاي مختلف مطمئن شوند، ادامه 
داد: فع��االن اقتصادي مي توانند هر گونه اطالعات 
درباره شركت هاي داراي مجوز را از مركز آمار ايران 
به دست بياورند و پس از آن نسبت به همكاري با اين 

شركت ها اقدام كنند.

پاورقي اقتصادي

مردم، قدرت و منافع )110(

نوشته:  جوزف  استيگليتز|
ترجمه:  منصور   بيطرف|
  فصل هشتم- راه پيش رو

  قوه قضاييه
 حمالت ترامپ به سيس��تم قضايي كشور مشخصا  
تند و زننده بوده است. زماني كه دادگاه ها پشت سر 
هم حكم مي كردند كه منع سفر مسلمانان به امريكا از 
سوي وي، سوءاستفاده از قدرت بوده است - تخلف از 
حقوق اساسي افراد -   او مانند ديگر رييسان جمهور كه 
وقتي با حكمي كه آنها مخالف بودند مواجه مي شدند، 
درخواس��ت فرجام داد. اما او بيشتر از ديگر رييسان 
جمهور اين كار را كرد، او از كتابچه بازي مس��تبدان 
هر كجا را يك صفحه كنده است: او به خود دادگاه ها 
حمله كرد، اعتماد در قوه قضاييه و نقش ش��ان را به 
عنوان يك داور عادل به تحلي��ل برد . هر چند كه از 
دست دادن شؤون و موقعيت دادگاه عالي به عنوان 
يك داور حكيم و عادل با رياس��ت جمهوري ترامپ 
شروع نشده اس��ت. اين شان به تدريج به سراشيبي 
افتاده بود كه آن هم ناشي از يك استراتژي درازمدتي 
بود كه توسط جمهوري خواهان براي محصور كردن 
دادگاه با قاضي هايي كه دوست داشتند تا تصميمات 
را براساس ايدئولوژي شان و منافع اليتي شان بگيرند 

صورت گرفته بود. به 
نظر مي رسد كه اين 
استراتژي دارد جواب 
مي دهد: دو دهه آخر 
دي��ده مي ش��ود كه 
تصميمات به شدت 
حزب��ي بوده اس��ت. 
البته رييسان جمهور 
هميش��ه حماي��ت 

دادگاه عالي را از ديدگاه شان مي خواستند؛ هر چند 
كه به طور سنتي رييسان جمهور اهميت داشتن نقطه 
نظر دادگاه عالي را به عنوان يك داور عادل، متوازن و 
حكيم درك مي كردند. رييس جمهور اچ دبليو بوش 
شايد با انتصاب قاضي بي كفايت كالرنس توماس، 
آغازگر هجمه به دادگاه عالي باشد . تالش بي پرواي 
جمهوري خواهان براي پر كردن دادگاه ها با قاضي هاي 
حزبي مشكل ديگري را به وجود آوردند كه از مجموعه 
»اصول« نيمه تمامي برمي خاست كه زمينه پنهان 
ائتالف عجي��ب و غريب ش��ان بود كه ب��راي مثال 
ليبرترين ها، حمايت گرايان ترامپ و نهادهاي شركتي 
را كنار يكديگر قرار مي دهد. البته اين مهم تر از آن نبود 
كه دادگاه عالي در خصوص مواردي از سياست ها و 
قواعد سياسي بازي حكم راند، يا همچنانكه جورج 
دبليو بوش را حتي با آنكه اقليت روشني از آراي مردمي 
را داشت نافذا به عنوان رييس جمهور انتخاب كرد. 
به طور طبيعي جمهوري خواهان قويا به حقوق اياالت 
معتقدند. اما در زماني كه بوش در مقابل ال گور قرار 
گرفت، اگر هر ايالتي حق خودش را مي داشت، ال گور 
به عنوان رييس جمهور انتخاب مي ش��د. به همين 
خاطر قضاوت جمهوري خواهي در دادگاه عالي عمال 
پا گذاشتن روي ارزش هاي طبيعي شان بود تا بتوانند 
نتيجه سياسي كه خودشان مي خواهند به دست آورند. 
به طور مشابه، زماني كه دادگاه عالي مجوز مشاركت 
نامحدود كمپين ها را همراه با نگاه شهروندان متحد 
در مقابل كميسيون انتخابات فدرال داد در واقع نقش 
پول و اقتصاد را به طور نابرابر در سيستم سياسي ما 
تقويت كرد و به طريقي پيشنهاد مي كرد كه پول هنوز 

سياست امريكا را فاسد نكرده است .

سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي



اخبار

رييس كل بانك مركزي همزمان با روز ۱۳ آبان اعالم كرد 

تمركز بر رشد سرمايه گذاري و رونق توليد ملي

رشد ۳۲ درصدي پرداخت خسارت  بيمه تحوالت بازار ارز و طال 

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
تالش ها در اقتصاد بايستي متمركز شود بر رشد تشكيل 
سرمايه ثابت ناخالص داخلي و رونق توليد ملي، كاهش 
اتكاي بودجه دولت به نفت و ايمن سازي اقتصاد نسبت 
به نوسانات درآمدهاي نفتي و س��رعت دادن به روند 

اصالح نظام بانكي كشور.
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، دكتر عبدالناصر 
همتي افزود: ۱۳آبان ۹۸ و يكس��ال از ش��روع جنگ 
اقتصادي و تحريم بانكي و صادرات نفت ايران توسط 
امريكا مي گذرد. آن روزها پيش بيني يكسال بعد مشكل 
و تاحدي نگران كننده بود اما امريكا با تداوم يكسال فشار 
حداكثري به هدف اصلي اش كه از هم فروپاشي اقتصاد 

و در نهايت به زانو درآوردن ايران بود، نرسيد.
ريي��س كل بان��ك مركزي گف��ت: ن��رخ ارز كه خود 
امريكايي ها از آن به عنوان ش��اخص مهم تاثير فشار 
ياد مي كردن��د، از ۱۴۳۵۰توم��ان در ۱۳آبان ۹۷ به 
۱۱۳۰۰تومان در ۱۳آبان ۹۷ رسيد و ۲۱درصد افزايش 

قدرت پول ملي به همراه داشت. 
وي گفت: تورم ناشي از تغيير نرخ ارز و اخالل در بخش 
خارجي اقتصاد، فشار زيادي به اقتصاد ايران، خصوصا 
اقشار بادرآمد پايين و ثابت وارد آورد و رفاه بخش مهمي 
از مردم از بابت تحريم آسيب ديد كه نياز به ترميم دارد.

دكتر همتي افزود: نهايتا ثبات نسبي به اقتصاد برگشت 
و شاخص هاي مهم اقتصادي نظير تورم و رشد غيرنفتي 

به آرامي در مسير بهبود قرار گرفت.

    نگاه�ي ب�ه ش�اخص هاي 10 س�ال اخي�ر 
سرمايه گذاري و توليد

براي تحلي��ل وضعي��ت س��رمايه گذاري و توليد در 
۱۰سال اخير واقداماتي كه بايد در اين زمينه در جهت 
رش��د س��رمايه گذاري و رونق توليد انجام شود، الزم 
است كه آمارها و ش��اخص هاي توليد صنعتي و رشد 

سرمايه گذاري مورد بررسي قرار گيرد. 
رش��د اقتصادي در ۱۰ س��ال اخير براي ۴ سال منفي 
برآورد شده است. رشد سرمايه گذاري براي شش سال 
منفي برآورد شده است. رش��د ارزش افزوده صنايع و 
معادن به عنوان يك بخش عمده توليدي كشور براي 
۳ سال منفي گزارش ش��ده و براي سال هاي ۹۷، ۹۸ 
نامشخص است. رشد بهره برداري براساس پروانه هاي 
صنعتي نيز براي ۴ سال منفي گزارش شده و براي دو 

سال آخر نيز نامعلوم است.
همچنين رش��د ارزش افزوده بخش كشاورزي براي 
يكس��ال منفي گزارش ش��ده و براي دو س��ال آخر 
نامعلوم اس��ت. رشد ارزش افزوده س��اختمان براي 
۴س��ال منفي گزارش و براي دو سال آخر نيز منفي 

برآورد شده است. 
اين ش��اخص ها نش��ان مي دهد كه وضعيت توليد و 
سرمايه گذاري كشور در سال هاي اخير با فراز و نشيب و 
چالش هاي متعددي مواجه شده كه نيازمند رسيدگي 
اس��ت و براي تمرك��ز روي س��رمايه گذاري و توليد و 
كاهش وابستگي به واردات كاالهاي خارجي، نيازمند 
بهبود فضاي كسب وكار، امنيت سرمايه گذاري، حقوق 
مالكيت، تش��ويق س��رمايه گذاران و ايجاد احساس 
تعلق به ميهن و ساير شاخص هاي اجتماعي، سياسي، 
فرهنگي و اقتصادي و سياس��ت خارجي است كه در 
هر مورد بايد صاحب نظ��ران و متخصصان خبره آن 
اظهارنظر نمايند و اميد اس��ت كه فرصت كنوني كه 
مسووالن روي سرمايه گذاري و توليد اظهارنظر هايي 
مطرح كرده اند، بتواند در بهبود فضاي كسب وكار و رفع 
چالش ها موثر باشد تا توليد و سرمايه گذاري رونق بگيرد 

و ابرچالش هاي اقتصاد ملي را نيز رفع كند. 
رشد ارزش افزوده صنايع و معادن به قيمت ثابت سال 
۱۳۹۰ در سال هاي ۹۲ تا ۱۳۹6 به ترتيب در سال ۹۲ 
معادل ۴.۲- درصد، در سال ۹۳ معادل ۵.۴ درصد، در 

س��ال ۹۴ معادل 6.۱- درصد، در سال ۹۵ معادل ۲.۲ 
درصد، در س��ال ۹6 معادل ۵.۱ درصد بوده است. در 
بخش كشاورزي نيز اين ارقام به ترتيب معادل ۵.۵، ۵.۴، 
۴.6، ۴.۲ و ۳.۲ درصد بوده است. در بخش ساختمان 
نيز متاثر از ركود نسبي اين بخش در سال هاي اخير به 
ترتيب معادل ۹.۲-، ۰.۹-، ۱۷-، ۱۳.۱ – و ۱.۲ درصد 

بوده است كه در سال ۹6 مثبت شده است. 
رشد سرمايه گذاري يا تشكيل سرمايه ثابت ناخالص 
نيز به قيمت ثابت س��ال ۱۳۹۰ براي سال هاي ۹۲ تا 
۹6 ب��ه ترتي��ب ۷.۸-، ۷.۸، ۱۲-، ۳.۷- و ۱.۴ درصد 
گزارش ش��ده كه در سال ۹6 و متاثر از پذيرش برجام 

مثبت شده است. 
شاخص توليد كارگاه هاي بزرگ صنعتي نيز براساس 
قيمت ثابت س��ال ۱۳۹۰، در س��ال هاي ۹۲ تا ۹6 به 
ترتيب با ۳.۳، 6.۸، ۲.۹-، ۸.۷ و 6 درصد همراه ش��ده 
است. سرمايه گذاري براساس جواز تاسيس نيز با ۱۲-، 

۲۹، ۱.۵- و ۳۷ درصد رش��د همراه شده اما براساس 
پروان��ه بهره برداري صنعتي كه نش��ان دهنده تحقق 
س��رمايه گذاري است رشد س��رمايه گذاري صنعتي 
معادل ۷۸، ۱.۴-، ۱۹، 6۲ و ۸.۷- درصد بوده است كه 
متاثر از روي كار آمدن دولت روحاني در سال هاي ۹۴ 
و ۹۵ رشد مثبت داشته اما در سال ۹6 و شروع نوسانات 

ارزي و كالن اقتصاد منفي شده است. 
در بخش س��اختمان نيز براس��اس س��طح زير بناي 
پروانه هاي صادر شده در س��ال هاي ۹۲ تا ۹6 رشد ها 
عمدتا منفي و صفر بوده و۳.۴، ۴۰-، ۱۴-، ۳.۱ و صفر 
درصد بوده و در عمل نيز شاخص هاي توليد حكايت 
از ركود نسبي و رشد هاي منفي در برخي سال ها بوده 
است و كاهش معامالت در دو سال اخير و سال هاي ۹۷ 
و ۹۸ نيز حكايت از ركود و رشد منفي بخش ساختمان 
و پيش بيني رش��د منفي در بخش بهره برداري است. 
همچنين آمار سهم خريد مس��كن از كل تسهيالت 

بانكي در ش��ش ماهه اول ۹۸ نشان مي دهد كه سهم 
خريد مس��كن به ۳ درصد كل وام هاي بانكي كاهش 
يافته و س��هم ساخت و ساز مس��كن از كل تسهيالت 
بانكي به ۷ درصد در نيمه نخست سال ۹۸ رسيده است. 
رشد تعداد پروانه هاي س��اختماني نيز در اين ۵ سال 
۹6-۱۳۹۲ به ترتيب ۷.6-، ۳۲-، ۱۳-، ۱۲ و ۴ درصد 
بوده و براي س��ال هاي ۹۷ و ۹۸ نيز رشد منفي پيش 
بيني شده است. رشد ساختمان هاي تكميل شده نيز 
به ترتي��ب6۳، ۴،  ۱۲-، ۳۵- و ۵۴ درصد بوده اما براي 
سال هاي ۹۷ و ۹۸ رشد منفي پيش بيني شده است. 

    89 تا 91 با قيمت ثابت سال 1۳8۳
رشد ارزش افزوده صنايع و معادن به قيمت ثابت سال 
۱۳۸۳ در سال هاي ۸۹ تا ۱۳۹۱ به ترتيب در سال ۸۹ 
معادل ۷.۹ درصد، در سال ۹۰ معادل ۵ درصد، در سال 
۹۱ معادل 6.۴- درصد، بوده است. در بخش كشاورزي 

نيز اين ارقام به ترتيب معادل ۴.۹ و ۰.۱- و ۳.۷ درصد 
بوده است. در بخش ساختمان نيز متاثر از ركود نسبي 
اين بخش در سال هاي اخير به ترتيب معادل ۱ و ۲.۵ و 

۳.6- درصد بوده است 
رش��د اقتصادي يا توليد ناخالص داخلي نيز به قيمت 
ثابت س��ال ۱۳۸۳ براي سال هاي ۸۹ تا ۹۱ به ترتيب 
6.۵ و ۴.۳ و 6.۸- درصد گزارش ش��ده اس��ت. رش��د 
سرمايه گذاري يا تشكيل س��رمايه ثابت ناخالص نيز 
به قيمت ثابت س��ال ۱۳۸۳ براي سال هاي ۸۹ تا ۹۱ 
به ترتيب ۳.۸، ۳.۵ و ۲۳.۸- درصد بوده كه با ش��روع 
تحريم هاي بين المللي، در سال هاي ۹۱ و ۹۲ با رشد 
منفي زيادي همراه ش��ده و در سال ۹۲ نيز به قيمت 
ثابت سال ۸۳ معادل 6.۹- درصد گزارش شده است. 

شاخص توليد كارگاه هاي بزرگ صنعتي نيز براساس 
قيمت ثابت سال ۱۳۸۳، در سال هاي ۸۹ تا ۱۳۹۱ به 
ترتيب با ۱۰ و 6 و ۹- درصد همراه بوده كه در سال ۹۲ 

نيز ۴- درصد منفي گزارش شده است
 س��رمايه گذاري براساس جواز تاس��يس نيز با ۳.۷ و 
۷.۴- و ۲۱.۵- اعالم شده اما براساس پروانه بهره برداري 
صنعتي كه نش��ان دهنده تحقق سرمايه گذاري است 
رشد س��رمايه گذاري صنعتي معادل 6.۸- و ۱۷.۸- و 
۴۵.6- درصد بوده اس��ت . رشد منفي براساس پروانه 
بهره برداري بيشتر از رشد منفي براساس جواز تاسيس 
ب��وده و نش��ان مي دهد ك��ه اوال تاخي��ر در تكميل و 
راه اندازي طرح هاي صنعتي زياد است و دوما در عمل 
مشكالت وچالش ها و نرخ تورم و رشد هزينه ها باالتر از 
پيش بيني ها باعث مي شود كه پيش بيني ها تحقق نيابد 
و هزينه ها بيشتر شود و در نتيجه سرمايه گذاري صنعتي 
با تاخير و هزينه بيشتر و رشد منفي باالتر همراه شود. 

در بخش س��اختمان نيز براس��اس س��طح زير بناي 
پروانه هاي صادر شده در سال هاي ۸۹ تا ۹۱ معادل ۳6 
و۵ و ۳.۵- درصد بوده و در عمل نيز شاخص هاي توليد 
در س��ال ۹۱ به دليل شروع تحريم ها حكايت از ركود 

نسبي و رشد منفي بوده است. 
رشد تعداد پروانه هاي س��اختماني نيز در اين ۳سال 
ب��ه ترتي��ب۲۹ و ۵ و۲.۴- درصد بوده اس��ت. رش��د 
ساختمان هاي تكميل شده نيز در سال هاي ۸۹ و ۹۰ 
نيز به ترتيب ۱۸.6- و ۷.۴ درصد بوده اس��ت اما براي 
سال ۹۱ به دليل تغيير نوع آمارگيري اگرچه رشد مثبت 

بوده اما قابل مقايسه با سال هاي ديگر نيست. 
هم��ه اي��ن م��وارد نش��ان مي ده��د كه براي رش��د 
س��رمايه گذاري و رون��ق تولي��د، تنها نمي ت��وان به 
تمرك��ز روي صنعت و توليد يا پرداخت تس��هيالت و 
حمايت هاي دولتي اكتفا كرد بلكه بايد محيط كسب 
وكار داخلي، روابط بين المللي، انتقال دانش فني، امنيت 
سرمايه گذاري، حقوق مالكيت و در يك كالم محيط 
زندگي سرمايه گذار و احساس تعلق او را بهتر كرد و اين 
موضوع به تمام جنبه هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي، 
سياست خارجي، و مس��ائل فرهنگي پيوند خورده و 
ارتباط گسترده اي بين انگيزه و تشويق سرمايه گذاري 
و توليد با بهبود محيط كسب وكار و زندگي اجتماعي و 

امنيت سرمايه گذاري وجود دارد. 
شاهد مدعا ارتباط معنادار با رشد مثبت يا منفي بين 
شاخص هاي كالن اقتصادي و صنعتي است كه نشان 
مي دهد وقتي روند مثبت و بهبود فضاي كسب وكار 
را شاهد هس��تيم به صورت همزمان رشد اقتصادي 
كل كش��ور، ارزش افزوده بخش هاي اقتصادي، رشد 
مجوزه��ا و پروانه ه��اي بهره برداري صنعتي، رش��د 
تعداد مجوزها و پروانه هاي بهره برداري س��اختمان، 
رشد ساختمان هاي تكميل شده روند مثبتي به خود 
گرفته اند و در برخي س��ال ها كه ب��ه دليل تحريم، يا 
داليل ديگري مثل كاهش درآمد دولت و نفت شاهد 
تضعيف فضاي كس��ب وكار بوده ايم اين شاخص ها 

عمدتا به صورت همزمان منفي شده اند.

بررسي آمارهاي عملكرد صنعت بيمه در سال ۱۳۹۷ 
نشان مي دهد كه اين صنعت در مجموع بيش از ۲۸ هزار 
ميليارد تومان خسارت پرداخت كرده كه نسبت به سال 

قبل از آن ۳۲.۳ درصد افزايش نشان مي دهد.
به گزارش »تعادل«، بر اس��اس آمارهاي اعالم شده در 
سالنامه آماري بيمه مركزي، در سال ۱۳۹۷ صنعت بيمه 
۲۸۸6۸۳.۳ ميليارد ريال خسارت پرداخت كرده است 
كه از اين رقم ۳6.۳ درصد توس��ط بخش دولتي )بيمه 
ايران( و 6۳.۷ درصد توسط بخش غيردولتي پرداخت 
شده است. صنعت بيمه در سال ۹۷ در حالي كه بيش از 
يك ميليون و ۹۱۴ هزار فقره خسارت نسبت به سال قبل 
از آن كمتر پرداخت كرده، اما با اين حال رقم خس��ارت 
پرداختي آن ۷۰۴۲۵.۳ ميليارد ريال بيشتر بوده است.

بررسي آمارهاي منتشره توس��ط بيمه مركزي نشان 
مي دهد كه صنعت بيمه كش��ور در سال گذشته بيش 
از يك ميليون و ۹۱۴ هزار و ۵۱۰ فقره خس��ارت كمتر 

نسبت به سال قبل از آن پرداخت كرده است.
بررس��ي س��النامه آماري بيمه مركزي در سال ۱۳۹۷ 
نش��ان مي دهد كه تا پايان اسفندماه س��ال ۱۳۹۷ در 
مجم��وع ۴۵۴۴۳۱.۲۷ هزار ميلي��ارد ريال حق بيمه 
توسط شركت هاي بيمه توليد ش��ده است. از اين رقم 
66۰6۴.۵۲ ميلي��ارد ري��ال حق بيمه توليد ش��ده در 
بخش بيمه هاي زندگ��ي و ۳۸۸۳66.۷6 ميليارد ريال 
مربوط در بخش بيمه ه��اي غيرزندگي بوده كه حدود 
۱۱۳۹۱۲.۸۱ ميليارد ريال نس��بت به سال قبل از آن 

رشد به ثبت رسانده است.
در سال گذش��ته صنعت بيمه ۲۳۹6۷.۳ ميليارد ريال 
خس��ارت براي بيمه نامه هاي زندگ��ي و ۲6۴۷۱6.۰ 
ميليارد ريال ب��راي بيمه نامه هاي غيرزندگي پرداخت 
كرده است. بر اين اساس كل خسارت پرداختي صنعت 

بيمه در مدت م��ورد گزارش ۲۸۸6۸۳.۳ ميليارد ريال 
بوده اس��ت. از سوي ديگر اين آمار نشان مي دهد كه در 
سال ۱۳۹۷ صنعت بيمه براي بخش زندگي تعداد ۵۱۹ 
هزار و ۲۴۱ فقره خسارت بابت بيمه نامه هاي زندگي و 
تعداد ۵6 ميليون و ۹۱۵ هزار و ۲۷۴ فقره بابت بيمه هاي 

غيرزندگي خسارت پرداخت كرده است.
براين اساس صنعت بيمه در سال گذشته ۵۷ ميليون و 
۴۳۴ هزار و ۵۱۵ فقره خسارت پرداخت كرده، اما نكته 
مهم اينجاست كه اين رقم نسبت به تعداد ۵۹ ميليون و 
۳۴۹ هزار و ۲۵ فقره خسارت سال ۹6 تعداد يك ميليون 

و ۹۱۴ هزار و ۵۱۰ فقره كمتر است.
براين اس��اس بيمه ايران به عنوان تنها شركت بخش 
دولتي در س��ال گذش��ته ۱۰۴۸۵۵.۴ ميلي��ارد ريال 
خس��ارت پرداخت كرده كه نسبت به س��ال قبل از آن 
رش��دي ۱۳.۵ درصدي را نشان مي دهد. اين رقم براي 
بخ��ش غيردولتي ۱۸۳۸۲۷.۷ ميلي��ارد ريال بوده كه 
رشد عجيب ۴6.۱ درصدي داشته است. بيشترين رشد 
پرداخت خسارت در بين شركت هاي بيمه متعلق به بيمه 
حكمت صبا بوده است. اين شركت با وجود آنكه كمتر 
از يك درصد از سهم بازار صنعت بيمه را در اختيار دارد 
و مبلغي معادل ۲۵۷.۲ ميليارد ريال خسارت پرداخت 
كرده اما رشد خسارت پرداختي آن نسبت به سال ۹6 
برابر با ۲۰۵۵.6 درصد بوده است! بعد از اين شركت نيز، 
خسارت پرداختي موسسه بيمه كلوپ بين المللي بيمه 
متقابل اطمينان متحد قشم ۷۴6.۵ درصد و بيمه دي 
۲۲۳.۴ درصد نسبت به سال ۹6 افزايش يافته است.بعد 
از بيمه ايران، شركت هاي بيمه آسيا با ۲۹۵۵۷.۲ ميليارد 
ريال، دي ب��ا ۲۳۹۴۷.۹ ميليارد ريال، دانا با ۲۱۲۲۵.۵ 
ميليارد ريال و البرز با ۱۹۳۷۲.۵ ميليارد ريال خسارت 

در سال ۹۷ پرداخت كرده اند.

گروه بانك و بيمه | 
روز دوشنبه ۱۳ آبان ۹۸، در بازارهاي جهاني نرخ اونس 
طال بدون تغيير ۱۵۱۴ دالر قيمت گذاري شد. همچنين 
با اعالم نرخ دالر در بازار آزاد و معامالت نقدي به قيمت 
۱۱۳۱۰ تومان، نرخ طال و سكه نيز نسبت به روز يك شنبه 
كاهشي شد. مظنه يك مثقال طالي آب شده ۱۷ عيار 
با كاهش س��ه هزار توماني نسبت به روز يك شنبه يك 
ميليون و ۷۷۴ هزار توم��ان، هر گرم طال ۱۸ عيار ۴۰۹ 
هزار و 6۰۰ تومان، سكه طرح جديد با كاهش ۱۳ هزار 
توماني ۴ ميليون تومان، طرح قديم ۳ ميليون و ۹۹۰ هزار 
تومان، نيم سكه ۲ ميليون و ۸۰ هزار تومان، ربع سكه يك 
ميليون و ۲۸۰ هزار تومان و سكه يك گرمي ۸۴۰ هزار 
تومان معامله شد. به گزارش تعادل، صرافي هاي مجاز 
بانك مركزي قيمت خريد دالر را ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان 
و قيمت فروش آن را ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان اعالم كرده اند. 
اين صرافي ها هر يورو را به قيمت ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان 
مي خرند و ۱۲ هزار و 6۰۰ تومان مي فروشند.  در سامانه 
س��نا نيز نرخ لحظه اي دالر ۱۱۳۰۰ و نرخ يورو ۱۲6۰۰ 
تومان اعالم شد. سامانه سنا نرخ ميانگين ارز در دوشنبه 
۱۳ آبان ۹۸ را براي دالر ۱۱ هزار و ۱۹۱ تومان، يورو ۱۲ 
هزار و ۴۸۷ تومان، پوند انگليس ۱۴ هزار و ۱۸۹ تومان، 
درهم امارات ۳ هزار و ۷۸ تومان، لير تركيه ۲ هزار و ۳۱ 

تومان و يوآن چين يك هزار و 6۷۴ تومان اعالم كرد. 
در بازار ارز رس��مي نيز بانك مركزي نرخ ۴۷ ارز را اعالم 
كرد كه بر اساس آن نرخ ۲۳ ارز مانند يورو و پوند نسبت به 
روز يك شنبه افزايش و قيمت ۹ واحد پولي ديگر كاهش 
ياف��ت؛ نرخ دالر و ۱۴ ارز ديگر نيز ثابت ماند. بر اس��اس 
اعالم بانك مركزي هر دالر امريكا براي روز دوشنبه ۱۳ 
آبان ماه ۹۸ بدون تغيير نسبت به روز يك شنبه ۴۲ هزار 
ريال قيمت خورد. همچنين هر پوند انگليس با ۱۵ ريال 

افزاي��ش ۵۴ هزار و ۳۴۵ ريال و ه��ر يورو نيز با ۲۰ ريال 
افزايش نس��بت به روز يك ش��نبه ۴6 هزار و ۹۱6 ريال 

ارزش گذاري شد.
قيمت ارز كه طي روزهاي گذشته با افزايش همراه بود، 
روز دوشنبه به ثبات نسبي رسيد و بر همين اساس بانك ها 
روز دوشنبه هر دالر امريكا را ۱۱ هزار و ۲۸۷ تومان و هر 
يورو را به قيمت ۱۲ هزار و ۴۴۴ تومان مي خرند. قيمت 
خريد هر پوند انگليس در بانك ها ني��ز ۱۳ هزار و ۸۹۸ 
تومان اعالم شده است كه نسبت به روز يك شنبه تفاوتي 
ندارد. قيمت ارز مسافرتي در بانك ها همچنان از قيمت 
فروش آن در بازار باالتر است؛ به طوري كه قيمت فروش 
ارز مسافرتي در بانك ها ۱۲ هزار و ۵۹۴ تومان اعالم شده 
كه با احتساب كارمزد به حدود ۱۳ هزار تومان مي رسد 
كه نسبت به روزهاي قبل كاهش يافته است. از سوي ديگر 
قيمت طال تحت تاثير پيشرفت مذاكرات تجاري امريكا 
و چين و آمار اشتغال مطلوب امريكا كه تقاضا براي خريد 
اين فلز ارزشمند را محدود كرد، در معامالت روز دوشنبه 
بازار جهاني كاهش يافت. به گزارش ايسنا، هر اونس طال 
براي تحويل فوري در معامالت روز جاري بازار سنگاپور 
۰.۱ درصد كاهش پيدا كرد و به ۱۵۱۱ دالر و ۴۲ سنت 
رس��يد. در بازار معامالت آتي امريكا، هر اونس طال ۰.۱ 
درصد كاهش يافت و به ۱۵۱۳ دالر و ۹۰ س��نت رسيد. 
امريكا و چين روز جمع��ه اعالم كردند در پايان دادن به 
جنگ تجاري ۱6 ماه هاي كه به اقتصاد جهاني آسيب زده 
است، پيشرفت كرده اند و مقامات امريكايي اعالم كردند 

ماه جاري ممكن است توافقي امضا شود.
بازارها همچنين از آمار اقتصادي مثبتي كه هفته گذشته 
منتشر شد و نگراني ها نسبت به كندي رشد اقتصادي را 
تا حدودي تخفيف داد، دلگرم شدند. گزارش وزارت كار 
امريكا نشان داد اقتصاد اين كش��ور در اكتبر ۱۲۸ هزار 

شغل ايجاد كرده كه باالتر از برآورد ۷۵ هزار شغل جديد از 
سوي اقتصاددانان بود اما نرخ بيكاري همان طور كه پيش 
بيني شده بود، به ۳.6 درصد رشد كرد. به گفته مارگارت 
يانگ يان، تحليلگر بازار شركت “سي ام سي ماركتس “، 
جو بازار در كوتاه مدت بهتر از آن است كه سرمايه گذاران 
بخواهند به طال توجه كنند و البته افت ارزش دالر، كاهش 
قيمت طال را محدودتر كرده است. اما در بلندمدت فضا 
براي افزايش قيمت طال وج��ود دارد زيرا انتظار مي رود 
بانك مركزي امريكا سال ميالدي آينده نرخ هاي بهره را 
براي تحكيم اقتصاد و بهبود اعتماد بازار، كاهش دهد. بانك 
مركزي امريكا هفته گذشته نرخ هاي بهره را براي سومين 
بار در سال ميالدي جاري كاهش داد اما اعالم كرد تا زماني 
كه نشانه اي از وخامت بيشتر اوضاع مشاهده نكند، كاهش 

بيشتري در نرخ هاي بهره صورت نخواهد داد.
نرخ هاي بهره پايين تر با كاه��ش هزينه نگهداري طال 
كه دارايي بدون بازدهي است، س��رمايه گذاري در اين 
فلز ارزشمند را جذاب تر مي كند. دالر روز جمعه پس از 
انتشار گزارش اشتغال مثبت امريكا، تالش كرد صعود 
كند اما نظرسنجي نه چندان مطلوب از بخش توليد مانع 
از بهبود ارزش اين ارز شد. دالر در برابر سبدي از ارزهاي 
رقيب در ۹۷.۲۱۸ واحد ايستاد در حالي كه روز جمعه 
به ۹۷.۱۰۷ واحد س��قوط كرده بود كه پايين ترين حد 
در سه ماه اخير به شمار رفت. بر اساس گزارش رويترز، 
بازارهاي سهام آسيا روز دوشنبه تحت تاثير خوش بيني 
به مذاكرات تجاري امريكا و چين و آمار اش��تغال مثبت 
امريكا به باالترين حد در ۱۴ ماه گذشته صعود كردند. 
طبق تحليل فني رويترز، هر اونس طال براي تحويل فوري 
ممكن اس��ت مقاومت در سطح ۱۵۱۹ دالر را بشكند و 
شكس��تن اين قيمت زمينه را براي پيشروي اين فلز تا 

سطح ۱۵۳۴ دالر فراهم مي كند.
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امكان صدور آني كارت هديه 
در كيوسك هاي بانك پاسارگاد

بانك  پاس��ارگاد ام��كان ص��دور آن��ي كارت هديه 
در طرح هاي متع��دد و با متن دلخ��واه را از طريق 
كيوسك هاي مستقر در ۹۳ شعبه خود فراهم كرد.  به 
گزارش روابط عمومي بانك  پاسارگاد، كيوسك هاي 
كارت هديه مستقر در ۹۳ شعبه اين بانك در تهران و 
برخي از شهرستان ها، با امكان دسترسي ۲۴ ساعته، 
عالوه بر صدور كارت هدي��ه، قابليت انجام تمامي 
تراكنش هاي غيرنق��دي بانكي را نيز دارند. گفتني 
است به زودي تعداد شعبه هاي مجهز به كيوسك هاي 
كارت هديه در تهران و شهرستان ها گسترش خواهد 
يافت. مشتريان براي دريافت ليست شعبه هاي مجهز 
به اين كيوسك ها و كسب اطالعات بيشتر مي توانند 
به سايت بانك  به نش��اني www.bpi.ir مراجعه 
كنند يا با مركز مشاوره و اطالع رساني اين بانك به 

شماره ۸۲۸۹۰ تماس حاصل كنند.

تصويب اليحه الحاق يك 
تبصره به قانون صدور چك

هيات دولت اليحه پيشنهادي بانك مركزي براي 
الحاق يك تبصره به قانون چك را با هدف مديريت 
نقدينگي و ثبات بخش��ي به وضعي��ت اقتصادي 
كش��ور در حوزه هاي پولي، ارزي و بانكي تصويب 
كرد. به گزارش پايگاه اطالع رساني دولت، اعضاي 
هيات دولت، اليحه پيشنهادي بانك مركزي براي 
الحاق يك تبصره به قانون چك را با هدف مديريت 
نقدينگي، ثبات بخشي به وضعيت اقتصادي كشور 
در حوزه هاي پولي، ارزي و بانكي و همچنين تعميق 
شفافيت و حذف زمينه هاي احتمالي ارتكاب جرايم 
به تصويب رساندند. براس��اس اين اليحه صدور و 
تحويل چك هاي تضمين ش��ده توسط بانك ها به 
مشتري، مس��تلزم تكميل فرم درخواست توسط 
متقاضي در شعبه بانك در حضور متصدي بانكي، 
درج مش��خصات دقيق گيرنده روي چك تضمين 
شده براساس ضوابط اعالمي توسط بانك مركزي 
و نيز ثبت علت درخواس��ت صدور چك مزبور نزد 
بان��ك صادركننده چ��ك خواهد ب��ود. همچنين 
وصول مبلغ چك تضمين شده توسط بانك، صرفًا 
در وجه گيرنده )ذي نفع( كه مش��خصات وي روي 
چك تضمين شده درج ش��ده، امكان پذير است و 
ظهرنويسي و انتقال چك تضمين شده به ديگري، 
فاقد اعتبار خواهد بود. ابطال چك تضمين شده به 
درخواست متقاضي يا وكيل و نماينده قانوني وي 
بدون نياز به ظهرنويسي گيرنده )ذي نفع( توسط 
بانك امكان پذير است. دستورالعمل اجرايي مربوط 
به نحوه اجراي مفاد اين تبصره توس��ط بانك ها به 
پيش��نهاد بانك مركزي جمهوري اس��المي ايران 
تهي��ه و به تصويب ش��وراي پول و اعتب��ار خواهد 
رسيد. تعديل مبالغ جزاي نقدي فعاليت   هاي ضد 
رقابتي در راس��تاي اجراي سياست هاي كلي اصل 
۴۴  هي��ات وزيران به پيش��نهاد مركز ملي رقابت، 
با توجه به رش��د ش��اخص بهاي كاالها و خدمات 
مصرفي، مبالغ جزاي نقدي موضوع فصل نهم قانون 
اجراي سياس��ت هاي كلي اصل ۴۴ را تعديل كرد. 
در اي��ن مصوبه براي اقدامات احتكار و اس��تنكاف 
از معامله، قيمت گ��ذاري تبعيض آميز، تبعيض در 
ش��رايط معامله، قيمت گذاري تهاجمي، اظهارات 
گمراه كننده، فروش ي��ا خريد اجباري، عرضه كاال 
يا خدمت غير استاندارد، مداخله در امور داخلي يا 
معامالت بنگاه يا شركت رقيب و كسب غيرمجاز، 
سوءاستفاده از اطالعات و موقعيت اشخاص، جرايم 
نقدي بين ۳۹۷ ميليون ري��ال تا ۳ ميليارد و ۹۷۵ 

ميليون ريال تعيين شده است.

رفع ناترازي بانك ها در جريان 
اصالح نظام بانكداري در كشور

عضو كميسيون اقتصادي مجلس، با تاكيد بر ضرورت 
اصالح نظام بانكي در كشور گفت: اصالح نظام بانكي 
بايد با پايان دادن به س��يكل معيوب عدم استقالل 
بانك مركزي همراه باشد. شهاب نادري در گفت وگو 
با ايِبنا با اشاره به ضرورت هاي رفع ناترازي بانك ها در 
جريان اصالح نظام بانكداري در كشور گفت: در حال 
حاضر مشكالتي كه به ناترازي بانك ها منجر شده بايد 
به تدريج و با اصالح نظام بانكداري رخ دهد. نماينده 
مردم پاوه و جوانرود در مجلس ش��وراي اس��المي، 
با ناكافي خواندن اقدامات انجام ش��ده در سال هاي 
اخير براي بهبود وضعيت بانكداري در كشور افزود: 
تنگناهاي بسيار به ويژه در بحث تجهيز و تخصيص 
منابع خود عاملي براي بيشتر شدن مشكالت شبكه 
بانكي در س��ال هاي اخير بوده است. وي با تاكيد بر 
اينكه برخوردهاي قهري صرف يا دستوري نمي تواند 
مشكل شبكه بانكي را رفع كند، تصريح كرد: در همه 
كشورهاي پيشرفته به موضوع استقالل بانك مركزي 
به عنوان اصلي مهم توجه شده در كشور ما نيز بايد 
اين اصل به عنوان شاخص اصلي بهبود وضعيت شبكه 
بانكي مدنظر باش��د. اين نماينده مردم در مجلس 
دهم، با بيان اينكه باال بودن نرخ بهره و وجود بي شمار 
دستورالعمل و آيين نامه هاي متفاوت از مشكالت 
نظام پولي كش��ور اس��ت، گفت: بايد با اصالح نظام 
بانكي عالوه بر در نظر گرفتن استقالل بانك مركزي 
زمينه همگرايي در آيين نامه ها هم فراهم شود. وي 
با تاكيد بر اينكه استقالل بانك مركزي به اين معنا 
اس��ت كه بانك مركزي بتواند سياست هاي پولي و 
اعتباري را فارغ از هرگونه فشار سياسي و بر اساس 
اهداف و مصالح تنظيم و اجرا كند، افزود: تا زماني كه 
آيين نامه ها از هر سو بر عملكرد شبكه بانكي تاثيرگذار 
اس��ت نمي توان اميدي بر اس��تقالل بانك مركزي 
داشت. عضو كميس��يون اقتصادي مجلس شوراي 
اسالمي، با بيان اينكه اصالح نظام بانكي بايد با پايان 
دادن به سيكل معيوب عدم استقالل بانك مركزي 
همراه باشد، گفت: به طور حتم اثرات استقالل بانك 
مركزي هم��ه بخش هاي اقتصادي كش��ور را در بر 

خواهد گرفت.

ارقام سال هاي 89 تا 91 براساس سال پايه 1383 و ارقام سال هاي 92 تا 96 براساس سال پايه 1390 و ارقام 97 
و 98 برآوردي براساس پيش بيني صندوق بين المللي پول IMF است

سال- بر مبناي سال 
پايه 1390

توليد 
ناخالص

رشد اقتصادي- 
درصد

رشد 
سرمايه گذاري - 

درصد

رشد ارزش 
افزوده صنايع و 

معادن 

رشد ارزش 
افزوده 

كشاورزي 

رشد ارزش 
افزوده 

ساختمان 

رشد 
بهره برداري 

صنعتي

138959036.53.87.94.91-6.8

139061574.33.55-0.12.5-17.8

13915683-7.7 -23.8-6.43.7-3.6-45.6

139258540.3-7.8-4.25.59.278

139360433.27.85.45.4-0.9-1.4

13945947-1.6-12-6.14.6-1719

1395669112.5-3.72.24.2-13.162

139669413.71.45.13.21.2-8.7

----منفي13976607-4.8 

----منفي9.5-5980پيش بيني 98



آمار معامالت 

روي خط شركت ها

5 بازار سرمايه

»تعادل«احتماالتپيشرويبازارسهامرابررسيميكند

بي تصميمي در سايه فقدان اخبار خوب

حاشيه تازه براي افزايش سرمايه از محل مازاد تجديد ارزيابي دارايي ها 

گروه بورس |محمد امين خدابخش|
روز گذش��ته افت قيمت ها در بورس تهران به كاهش 
1.39 درصدي شاخص كل اين بازار انجاميد. طي اين 
روز ريزش ياد شده در دماسنج اصلي بازار سرمايه سبب 
شد تا اين شاخص براي سومين هفته متوالي تا كانال 
304 هزار واحدي نوس��ان كند و به سطح 304 هزار و 
676 واحد برسد. همچنين كاهش قيمت ها سبب شد 
تا شاخص كل هم وزن نيز عقبگردي 0.92 درصدي را 
متحمل ش��ود و كاهش 788 واحدي آن را وارد كانال 

85 هزار واحدي كرد.
به نظر مي آيد كه پس از ي��ك دوره رونق دور از انتظار 
كه بازدهي ميانگين بيش از 70 درصدي را براي كليت 
نمادهاي بورسي به همراه داشته است، حاال با رسيدن 
قيمت ها به سطوح مورد انتظار تحليلگران از سرعت 
رشد كاسته شده و بازار در مسير اصالح رشد خود گام 
بر مي دارد. در واقع آن طور كه از تغييرات شاخص بورس 
تهران انستنباط مي شود، از ابتداي هفته گذشته فاز 
جديد اصالح مورد نظر خ��ود را در قالب برخوردهاي 
مكرر با ميانه كانال 309 هزار واحدي نشان داده و همين 
امر سبب شده تا به عقيده برخي از كارشناسان در ميان 

مدت اصالح بيشتر بازارها در مسير افت باشد.
كاهش دي��روز قيمت ها پ��س از آن روي مي دهد كه 
طي دو هفته گذشته افزايش ميزان عرضه ها و ترجيح 
س��هامداران به فروش بيشتر سبب ش��ده بود تا بازار 
سهام به نوعي نسبت به ماه هاي قبل دچار ركود تقاضا 
شود و همين امر به نصف شدن قيمت برخي از نمادها 
بينجامد. به موجب همين ركود شاخص بورس تهران 
كه تا سطح 330 هزار واحدي پيش رفته بود، نزديك به 
10 درصد از ارتفاع خود را تنها در چند روز از دست داد.

مطابق با آنچه كه بسياري از كارشناسان مي گفتند دليل 
اين كاهش سراسيمه تنها در چند روز رشد بيش از اندازه 
قيمت در نمادهايي بود كه در 6 ماهه نخس��ت امسال 
رشد قيمت بسياري داشتند و همين امر سبب شده بود 
تا ب��ا افزايش بهاي آنها بيش از ارزش ذاتي، قيمت آنها 

روي تابلوي معامالت حبابي شود. 
در واق��ع همانطور كه در گزارش ه��اي قبل نيز به آن 
اشاره شد، دليل ريزش  قيمت ها در نيمه دوم مهرماه 
بيش از آنكه برگرفته از افزايش غيرمنطقي قيمت ها 
در نمادهاي بزرگ بازار باش��د ناشي از همه گير شدن 
هيجان فروش در تمامي نمادهاي بازار و حتي نمادهايي 

اس��ت كه از ارزش كافي بني��ادي براي تداوم رش��د 
برخوردارند. با اين ح��ال همانطور كه انتظار مي رفت 
كاهش قيمت در نمادهاي ارزنده شكل جدي به خود 
نگرفت و از آنجايي كه نقش اين نوع سهام در تغييرات 
شاخص كل بورس اثر قابل توجهي دارد، افت شاخص 

بورس از 10 درصد فراتر نرفت.
حاال با ق��رار گرفتن نماگر اصلي ب��ازار در ميانه كانال 
304 هزار واحدي و نبود نوس��انات جهت دار، به نظر 
مي آيد كه سرمايه گذاران در خصوص مسير آينده بازار 
و امكان رش��د آن در روزهاي آتي ترديد بيشتري پيدا 
كنند. بر اس��اس آنچه كه در صفحه نخست تارنماي 
شركت مديريت فناوري بورس تهران درج شده است 
ارزش معامالت امروز بازار از 2 هزار ميليارد تومان نيز 
فراتر نمي رود. اين در حالي اس��ت كه ارزش معامالت 
در روزهاي رونق بازار و حدود يك ماه پيش از 3 هزار و 
500تومان فراتر مي رفت؛ عاملي كه در روز كاهشي بازار 
به تنهايي نشانگر ضعف طرف تقاضا و عدم رغبت كافي 

براي خريد سهام در قيمت هاي فعلي است. 
البته با بررسي قيمت بيش��تر نمادها به نظر مي آيد با 
وجود كاهش تقاضا در يك ماه اخير، جو رواني حاكم بر 
بازار نيز تا حدود بسياري تعديل شده است و آنطور كه در 
روزهاي پاياني مهرماه شاهد بوديم خبري از عرضه هاي 
سنگين و هيجاني نيست. در روزهاي اخير نيز با افشاي 
اطالعات مربوط به عملكرد 6 ماهه شركت ها مشخص 
شد كه وضعيت مالي بيشتر آنها به انداره تخميني كه 
تحليلگران پيش تر در مورد وضعيت س��هام داشتند 
مناسب است. به نظر مي رسد كه همين عامل نيز دليلي 
شده تا به همراه حمايت صندوق هايي كه نقش حمايتي 

در بازار دارند، خبري از تداوم صفوف فروش نباشد.

     گزارش 6 ماهه هاي متعادل
به همين منظور و براي روش��ن ش��دن بهت��ر زواياي 
تغيي��رات قيمت در روزه��اي پيش رو »تع��ادل« به 
گفت وگ��و با پيمان تاتايي كارش��ناس بازار س��رمايه 
پرداخت و نظر وي را در خصوص داليل حركات فعلي 

بازار جويا شد. 
اين كارشناس بازار س��رمايه در خصوص تغيير روند 
صع��ودي قدرتمند و ثب��ات ح��دودي قيمت ها در 
بسياري از نمادهاي بازار گفت: در حال حاضر بسياري 
از گزارش هاي 6 ماهه ش��ركت ها نش��انگر وضعيت 

متعادل شركت ها هستند. همين امر سبب شده تا با 
قرار گرفتن قيمت بسياري از نمادها در حد معقول، 
حداقل در برهه زماني فعلي ش��اهد رش��د قيمت در 
نمادهاي بنيادي بازار نباشيم. در واقع مي توان دليل 
ثبات قيمت ها در محدوده فعلي را ناشي از آن دانست 
كه گزارش هاي 6ماهه در حدي جذاب نيس��تند كه 
بازار براي رش��د شتابان قيمت، نقدينگي بيشتري را 

وارد بازار كند.
وي در مورد ماهيت حركت قيمت ها در شرايط فعلي 
و احتمال افت معني دار ش��اخص در روزهاي پيش رو 
افزود: به نظر من بازار در مقطع كنوني نياز به اصالح دارد 
با اين حال قرار گرفتن بيشتر نمادها در قيمت منطقي 
بنيادي سبب مي شود تا بيش از آنكه در انتظار اصالح 
قيمتي و كاهش بهاي سهام باشيم، بيشتر گمانه زني ها 

در خصوص اصالح زماني بازار صورت بگيرد.

تاتايي ادام��ه داد: در اين مقطع تنها نمادهايي امكان 
اص��الح قيمتي را دارند كه معام��الت آنها در ماه هاي 
گذشته به رشد بيش از حد و بعضا چند برابري قيمت 
انجاميده اس��ت. در صورت وقوع چنين اصالحي نيز 
تعداد و حجم اين نمادها در مقايسه با ساير نمادهاي 
بورسي به حدي كم است كه نمي توان انتظار عقبگرد 
غير معمول شاخص بورس تهران در روزهاي گذشته 

را داشت.
اين كارشناس بازار سرمايه در ادامه گفت: بايد بپذيريم 
كه بازده��ي 70 درصدي بازار تا مقطع كنوني بيش از 
آنكه رويدادي طبيعي و روتين باشد، حاصل تغييرات 
قيمت ارز در سال گذشته است و از اين رو نبايد انتظار 

تداوم آن در سال هاي پيش رو را داشت. 
وي افزود: در واقع ديد سهامداران به بازده بازار در ماه ها 
و س��ال هاي پيش رو بايد به گونه اي باش��د كه انتظار 

بازده رويايي را نداش��ته باش��ند. به نظر مي آيد كه در 
نظر گرفتن بازده 20 الي 30 درصدي براي س��نوات 
پيش رو به اندازه كافي معقول باشد.  پيمان تاتايي در 
خصوص حركات احتمالي قيمت در روزهاي پيش رو 
خاطرنش��ان كرد: براي روزهاي پيش رو بيش از آنكه 
انتظار تغييرات عمده اي در قيمت هاي كنوني را داشته 

باشم، نوسان هاي مقطعي را محتمل مي دانم.
تداوم شرايط فعلي سبب مي شود نگاه بازار به نمادهاي 
ارزنده تعديل شود كه بهطور كلي سهام داراي ارزش 
بنيادي با اقبال بيش��تري رو به رو شود. در حال حاضر 
بازار محرك قوي كه بتواند تداوم رشد چند ماه اخير را 
در هفته هاي آينده براي بازار سهام ميسر كند، ندارد. 
از اين رو انتظار مي رود با انتشار گزارش هاي عملكرد 
9 ماهه ش��ركت ها، قدرت خريد چنداني در معامالت 

سهام مشاهده نشود.

گروه بورس| 
چندماه از زماني كه دو بانك تجارت و صادرات، افزايش 
سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي ها دادند و به اين 
وس��يله خود را از ش��ر ماده 141 قانون تجارت راحت 
كردند، نگذش��ته اما اكنون، بانك مركزي، حواش��ي 
جديدي براي اين عملي��ات مالي بانك ها ايجاد كرده 
است. به طوري كه حنيفي، معاون نظارتي بانك مركزي 
در شرح شرايط افزايش سرمايه بانك ها از محل مازاد 
تجديد ارزيابي دارايي ها مي گويد: درباره اين موضوع 
بانك مركزي مالحظات خاص��ي دارد. نكته اول اين 
است كه از سوي بانك ها، دارايي كه بايد فروخته شود، 
نمي تواند به عنوان منابع بلندمدت طبقه بندي شده 
و بانك از آن محل افزايش س��رمايه داشته باشد. نكته 
دوم اينكه اين دارايي ها و سهم ها عمدتا به پشتوانه پول 
سپرده گذار خريداري شده اس��ت و با توجه به اينكه 
به طور متوس��ط فقط 5 درصد منابع بانك ها از محل 
وجوه صاحبان سرمايه تامين شده، ثبت اضافه ارزش 
ناش��ي از تجديد ارزيابي دارايي ها كه متعلق به عمدتا 
سپرده گذاران است در سرمايه بانك ها منطقي نيست.

حنيفي ادامه داد: در واقع اين دارايي، به طور مشاع بين 
سپرده گذار و س��هامدار است. نكته سوم اين است كه 
دارايي كه بانك بابت مطالبات تمليك نموده نيز قابل 
تجديد ارزيابي و بردن به حساب سرمايه نيست چراكه 
اين دارايي با پرداخت ديون ش��خص بدهكار شايد با 

تغييراتي مواجه شود. اين مقام نظارتي در مورد اينكه با 
اين وصف بانك ها از چه محلي مي توانند تجديد ارزيابي 
دارايي داشته و آن را به حساب سرمايه ببرند، پاسخ داد: 
آنچه كه در سمت راست ترازنامه بانك ها مانند شعب 
و ساختمان و حتي شعب خارجي وجود دارد، توسط 
بانك ها مي تواند مورد تجديد ارزيابي دارايي قرار گرفته 

و به حساب سرمايه برود.
حنيفي درباره دليل محدوديت بانك مركزي در افزايش 
سرمايه بانك ها از محل تجديد ارزيابي دارايي ها، افزود: 
بانك مركزي تا پايان س��ال 98 به همه بانك ها مهلت 
داده كه طب��ق ماده 16 و 17 قان��ون رفع موانع توليد 
سرمايه گذاري ها و دارايي هاي مازاد و غير مرتبط خود 
را واگذار كنند و در غير اين صورت مشمول مجازات هاي 

در نظر گرفته شده در مواد قانوني مزبور خواهند شد.
وي ادامه داد: حرف ما اين اس��ت كه بانك ها بايد اين 
دارايي هاي مش��اع را تاكنون به فروش مي رساندند و 
قانون رفع موانع توليد نيز بر اين موضوع صحه گذاشته 
و تا االن هم رويه  اي ك��ه بانك ها به آن عمل كرده اند، 

همين بوده است.
حنيفي در مورد اينكه دارايي هاي قابل فروش بانك ها 
چگونه مشخص مي شود گفت: دارايي هاي قابل فروش 
هر بانك كامال مشخص است، به طور مثال اگر بانكي 
در معدن يا س��هام غير بانكي س��رمايه گذاري نموده 
نمي تواند از اين محل افزايش س��رمايه بدهد و اساسا 

براي عدم فروش آن بايد پاسخگو باشد. معاون نظارتي 
بانك مركزي تاكيد كرد: بانك ها از محل هاي ديگر از 
جمله مطالبات، سود انباشته و آورده نقدي و تسعير ارز 
مي توانند افزايش سرمايه بدهند و البته افزايش سرمايه 

از همه محل هاي قانوني امكان پذير است.

     واكنش سازمان بورس
در همين رابطه، حس��ن اميري، عض��و هيات مديره 
سازمان بورس نيز درباره نامه مخالفت بانك مركزي با 
افزايش سرمايه يك بانك از محلي به غير از دارايي هاي 
ثابت و توضيحات نهاد ناظر بازار پول گفت: در اين رابطه 
دو نكته قابل طرح و بيان اس��ت. نخس��ت اينكه هنوز 
بخشنامه يا رويه اي از سوي بانك مركزي ابالغ نشده 

كه شامل همه بانك ها باشد.
وي ادامه داد: نكته دوم اين اس��ت كه سازمان بورس 
درحال مذاك��ره و رايزني با مس��ووالن بانك مركزي 
در م��ورد چن��د و چ��ون افزاي��ش س��رمايه بانك ها 
ب��وده و اس��تدالل ها و نكات��ي را مطرح ك��رده تا در 
تصميم گيري ه��اي بانك مركزي ب��راي نظام بانكي 

لحاظ شود.

     تسري تصميم بانك مركزي به كل بازار سهام
اين تصميم بانك مرك��زي در خصوص نحوه تجديد 
ارزيابي بانك ها، موج هيجاني با ديد منفي نسبت به بازار 

ايجاد كرد اما يك مقام مسوول بازار سرمايه معتقد است 
كه تنها چند شركت از صنعت بانكي را تحت تاثير قرار 

داده و تسري آن به كل بازار درست نيست.
محمود رضا خواجه در گفت وگو با سنا گفت: بازار سهام 
امروز تا حد زيادي متاثر از خبر تصميم بانك مركزي 
در خصوص نحوه تجديد ارزيابي بانك ها بود. اين اتفاق 
درحال��ي رخ داد كه اين موضوع تنه��ا چند بانك و در 
حقيقت چند شركت از بازار سهام در صنعت بانكي را 
متاثر مي كند و تسري تصميم بانك مركزي به كل بازار 
به نوعي بيش واكنشي است كه بازار نسبت به اخبار از 
خود نشان مي دهد. نايب رييس هيات مديره شركت 
بورس تهران تصريح كرد: موضوع تجديدارزيابي يك 
شركت يا چند شركت از يك صنعت در يك سال گذشته 
بسيار مطرح شده و چندين بار تصميمات متعددي در 
اين خصوص مطرح و بحث شده و اين موضوع جديدي 
نيس��ت . خواجه نصيري افزود: به نظر مي رس��د اين 
واكنش در شرايط فعلي كه بازار در حال رسيدن به نقطه 
ثبات بود در واقع عكس العمل به خبري است كه ابعاد 
آن تا اين حد گسترده نيست و نبايد به كل بازار تسري 
پيدا كند. وي خاطرنشان كرد: نكته قابل تامل آن است 
كه بسياري از شركت ها برنامه اي براي تجديدارزيابي 
نداشتند و وضعيت شركت بازدهي و EPS شركت ها 
كامال توجيه كننده قيمت آنها درشرايط كنوني بود و 
نكته اي نداشتند كه از اين خبر متاثر شوند. مديرعامل 

تامين سرمايه تمدن افزود: نكته دوم اينكه بسياري از 
ديگرشركت ها كه بحث تجديد ارزيابي را در دستور كار 
قرار داده بودند در صنايع مختلف بودند و ارتباطي به اين 
مصوبه نداشتند. موضوعي كه بسيار محل تصميم گيري 
س��رمايه گذاران بوده و س��رمايه گذاران بر آن تمركز 
داشتند اين بود كه دارايي هايي كه در ترازنامه شركت ها 
بوده ارزشي را داشته كه به زعم سرمايه گذاران ارزشمند 
بوده و تجديد ارزيابي فرآيندي بوده كه مي توانسته از 
نگاه حسابداري اين موضوع را ش��فاف كند. بنابراين 
اساسا مبناي تصميم گيري ارزشمند بودن دارايي هاي 
ترازنامه اي ش��ركت ها و وضعيت ش��ركت ها بوده كه 
كماكان در كليه ش��ركت ها به قوت خود باقي است .  
خواجه نصيري گفت: ازسرمايه گذاران تقاضا مي كنيم 
كه حتما در زمان سرمايه گذاري در بازار سرمايه با تمركز 
روي صنعت و شركت ها و با استناد به وضعيت پرتفوي 
خود تصميم گيري كنند و از تصميم گيري هيجاني يا 
شرايطي كه روند بلندمدت يا تحليل هاي عميق را تحت 
تاثير قرار مي دهد، جلوگيري كرده و برتصميم گيري و 

تحليل هاي دقيق تر تمركز كنند .
به گفته وي اخبار مقطعي مي تواند تاثيرات مقطعي هم 
بر بازاربگذارد اما قطعا در ميان مدت و بلندمدت، سهام 
مختلط هر صنعت و متناس��ب با ش��رايط بنيادي آن 
صنعت و شركت تحليل مي شود و به واسطه آن مي تواند 

بازده متناسب را براي سرمايه گذاران ايجاد كند.

س��خنگوي كميس��يون اقتصادي مجلس گفت: 
آزادسازي سهام عدالت از جمله مطالبات اصلي ما 
در اين دوره از مجلس بود اما تاكنون در اين زمينه 

هيچ گونه اليحه اي به مجلس ارايه نشده است.
چن��دي پي��ش عليرضا صال��ح، رييس س��ازمان 
خصوصي سازي در گفت وگو با يكي از خبرگزاري ها 
اعالم كرد، آزادسازي سهام عدالت منتظر تصويب 
اليحه مربوطه در مجلس است و سعي مي كنيم تا 
آخر سال سهام عدالت دست مردم آزادسازي شود.

وي همچنين اعالم كرد كه براي آزادسازي سهام 
عدالت يك اليح��ه در مجلس در حال بررس��ي و 

تصويب است كه اگر به تصويب نهايي برسد و تبديل 
به قانون شود، آزادسازي انجام مي شود.

حسن حسيني ش��اهرودي در گفت وگو با ايرنا در 
واكنش به اظهارنظر مطرح ش��ده از سوي رييس 
سازمان خصوصي س��ازي در خصوص آزادسازي 
س��هام عدالت گفت: آزادس��ازي س��هام عدالت از 
جمله مطالبات اصلي ما در اين دوره از مجلس بود 
اما تاكن��ون در اين زمينه هيچ گون��ه اليحه اي به 

مجلس ارايه نشده است.
وي ادامه داد: از ابتداي دوره مجلس دهم تاكنون 
بارها خواستار آزادسازي سهام عدالت بوديم و اعالم 

كرديم اين سهام قابليت عرضه و واگذاري در بورس 
دارد و بايد قيمت پايه آن از طريق بورس رقم بخورد 

اما تاكنون اين اتفاق رخ نداده است.
حسيني ش��اهرودي افزود: ما همچن��ان در انتظار 
اقدام دولت هستيم و هيچ نيازي به اليحه از سوي 

مجلس در كميسيون اقتصادي نيست.
نماينده مردم شاهرود در مجلس شوراي اسالمي 
خاطرنشان كرد: اين اقدام بايد به طور حتم هر چه 
زودتر در دستور كار قرار گيرد، از چند سال گذشته 
اين موض��وع را از دول��ت و وزارت اقتصاد مطالبه 
كرديم تا ضمن آزادسازي س��هام عدالت، قابليت 

عرضه در بورس را داشته باشد. به گفته وي، اكنون 
مالكان س��هام عدالت، مالك سهام خود نيستند و 
هيچ گونه حق و حق��وق و اجازه دخل و تصرفي را 

در سهام خود ندارند.
اين عض��و كميس��يون اقتصادي مجل��س با بيان 
اينكه در صورت آزادس��ازي سهام عدالت شراكت 
حداكثري مردم در تصميم هاي واحدهاي اقتصادي 
افزايش مي يابد، افزود: با آزادس��ازي سهام عدالت 
مردم صاحب سهام خود هس��تند و قادر به خريد 
و ف��روش آن در بورس خواهند ب��ود، همچنين از 
اين طريق ارزش افزوده اي براي سهامش��ان ايجاد 

مي ش��ود. وي با تاكيد بر اينكه زماني كه سهام در 
بورس عرضه شود سود و زيان آن عادالنه و متناسب 
با بازار خواهد ش��د، خاطرنش��ان كرد: در صورت 
عرضه س��هام عدالت در بورس ب��ه دليل افزايش 
تقاضا قيمت س��هام افزايش مي ياب��د و بالعكس، 
بنابراين از اين طريق تناس��ب و تعادل در سهامي 
ايجاد مي ش��ود كه سرنوش��ت آن اكنون در دست 

صاحب آنها نيست.
حسيني شاهرودي در پايان گفت: ما بيش از 3 ماه 
اس��ت كه به دنبال اين اقدام هستيم و دولت قول 
داده آن را اجرايي كند اما هنوز عملي نشده است.

اليحهآزادسازيسهامعدالتبهمجلسارايهنشدهاست
سخنگويكميسيوناقتصاديمجلس:

Tue. Nov5. 2019   سه شنبه    14 آبان 1398   7  ربيع االول 1441  سال ششم    شماره   1515 

ريزش شاخص ها 
در بازار سهام

گروه بورس | ش��اخص كل بورس تهران، طي 
روز گذش��ته چهار هزار و 284 واحد افت داشت 
كه در نهايت اين شاخص به رقم 304 هزار و 676 
واحد رس��يد. براس��اس معامالت ديروز بيش از 
سهميليارد و 54 ميليون سهم، حق تقدم و اوراق 
بهادار به ارزش 13 هزار و 206 ميليارد ريال داد و 
ستد شد. همچنين شاخص كل )هم وزن( با 788 
واحد كاهش به 85 هزار و 316 واحد و ش��اخص 
قيمت )ه��م وزن( با 527 واحد افت به 57 هزار و 
47 واحد رس��يدند. شاخص آزاد شناور نيز چهار 
هزار و 958 واحد كاهش به رقم 348 هزار و 618 
واحد رس��يد، شاخص بازار اول س��ه هزار و 380 
واحد و شاخص بازار دوم هفت هزار و 511 واحد 
كاهش داشتند. عالوه بر اين در بين تمامي نمادها، 
سرمايه گذاري ساختمان ايران )وساخت( با 38 
واحد، س��رمايه گذاري البرز )هلدينگ( )والبر( با 
34 واحد و توليدي فوالد سپيد فراب كوير )كوير( 
با 33 واحد بيش��ترين تأثير مثبت را بر شاخص 
كل داش��تند. در مقابل بانك مل��ت )وبملت( با 
316 واحد، پااليش نفت تهران )شتران( با 217 
واحد، س. نفت و گاز پتروشيمي تامين )تاپيكو( 
با 176 واحد، پااليش نفت بندرعباس )شبندر( 
با 148 واحد، گروه مپنا )سهامي عام( )رمپنا( با 
141 واحد، توس��عه معادن و فلزات )ومعادن( با 
135 واحد و بانك پاسارگاد )وپاسار( با 132 واحد 
از جمله گروه هايي بودند كه افت شاخص بورس 
را رقم زدند. برپايه اين گزارش، در بين نمادهاي 
معامالتي روز گذش��ته، نماد بان��ك ملت، بانك 
تجارت، بانك اقتصاد نوين، سايپا، بانك صادرات 
ايران، مس شهيد باهنر و صنايع شيميايي ايران 
در گروه نمادهاي پربيننده قرار داش��تند. گروه 
خودرو نيز صدرنشين برترين گروه هاي صنعت 
شد و در اين گروه 487 ميليون و 655 هزار برگه 
س��هم به ارزش يك ميليارد و 491 ميليون ريال 
داد و ستد شد. روز گذش��ته، شاخص فرابورس 
نيز نزديك به 31 واحد افت داش��ت و روي كانال 
سه هزار و 883 واحد ثابت ماند. همچنين در اين 
بازار 791 ميليون و 93 هزار برگه سهم به ارزش 
بيش از پنج هزار و 490 ميليارد ريال داد و س��تد 
شد. عالوه براين در بين تمامي نمادها و بيمه كوثر 
)كوثر(، قاسم ايران )قاس��م(، گروه صنايع كاغذ 
پارس )چكاپا( بيشترين تأثير مثبت را بر شاخص 
اين بازار داشتند. براساس اين گزارش، در مقابل 
نماد س��هامي ذوب آهن اصفهان )ذوب(، توليد 
برق عسلويه مپنا )بمپنا(، هلدينگ صنايع معدني 
خاورميانه )ميدكو(، صنايع ماش��ين هاي اداري 
ايران )ماديرا( و ش��ركت آهن و فوالد ارفع )ارفع( 

مانع از رشد بيشتر اين شاخص شدند.

   مبلغ فروش »قمرو« ۱۰۷درصد افزايش 
يافت: شركت قند مرودشت در فعاليت يك ماهه 
مهر1398 توانس��ته مبلغ فروش خ��ود را 107 
درصد افزايش دهد. به گزارش سنا، شركت قند 
مرودشت طي گزارش فعاليت ماهانه يك ماهه 
منتهي به 30مهر1398 مبلغ فروش خود را به 
189ميليارد و 6ميليون ريال رساند. مبلغ فروش 
اين شركت در ش��هريور1398 به 91ميليارد و 
207ميليون ريال رسيد كه طي مهر ماه معادل 
107درصد افزايش يافته اس��ت. اين شركت از 
ابتداي سال مالي تا پايان 30مهر1398 توانسته 
مبلغ فروش خود را به 288ميليارد و 280ميليون 
ريال برساند. »قمرو« در گزارش 12ماهه منتهي 
به 31خرداد1398 اعالم كرده اس��ت كه قصد 
دارد در دوره 12ماهه منتهي به 31خرداد1399 
ظرفيت كارخانه را به ميزان 2هزار و 500 تن ارتقا 
دهد. عالوه بر اين ن��رخ فروش محصوالت براي 
دوره 12ماهه منتهي به 31خ��رداد1399 نرخ 
فروش محصول اصلي ش��ركت از طرف سازمان 
حمايت از مصرف كنن��دگان و توليدكنندگان 
تعيين مي شود و در صورت اشباع بازار از محصول 
شكر كاهش نرخ فروش از نرخ مصوب دولت نيز 

متصور است.

   تعيين سود ۴۰ ريالي هر سهم »وخارزم«: 
مجمع عمومي شركت سرمايه گذاري خوارزمي 
تقسيم مبلغ 40 ريال سود نقدي و 111 ريال سود 
خالص براي هر سهم اين شركت را در مجمع به 
تصويب رس��اند. مجمع عمومي عادي س��االنه 
شركت سرمايه گذاري خوارزمي براي سال مالي 
منتهي به 31 خرداد ماه 1398 در روز شنبه 11 
آبان ماه 1398 برگزار شد. دستور جلسه مجمع 
عمومي س��االنه »وخارزم« براي دوره مالي ذكر 
شده به ش��رح زير بوده اس��ت:  استماع گزارش 
هيات مديره و بازرس قانوني، تصويب صورت هاي 
مالي سال )دوره( مالي منتهي به 31 خرداد ماه 
1398، انتخاب حسابرس و بازرس قانوني، انتخاب 
روزنامه كثيراالنتشار، انتخاب اعضاي هيات مديره، 
تعيين حق حضور اعضاي غير موظف هيات مديره 
و تعيين پاداش هيات مديره. براس��اس گزارش 
منتش��ر ش��ده در خصوص اين جلسه، خالصه 
تصميمات مجمع عمومي شركت سرمايه گذاري 
خوارزمي عبارت است از:  سود نقدي به ازاي هر 
س��هم به مبلغ 40 ريال و سود خالص به ازاي هر 
س��هم 111 ريال تصويب شد. سود خالص يك 
هزار و 384 ميليارد و 435 ميليون ريال و س��ود 
انباشته پايان دوره با لحاظ كردن مصوبات مجمع، 
588 ميليارد و 899 ميليون ريال اعالم شد. رازدار 
به  عنوان بازرس قانوني و حسابرس و همچنين 
آزم��وده كاردان ب��ه عنوان ب��ازرس علي البدل 

انتخاب شدند.

همكاريهايبورستهرانوشانگهايتوسعهمييابد
بورس ه��اي ته��ران و ش��انگهاي ب��راي توس��عه 
همكاري هاي دوجانبه س��ند همكاري امضا كردند 
كه اين امر در چارچوب گس��ترش روابط فرامرزي به 

اجرا درآمد.
در مراس��م امضاي تفاهم نامه كه ب��ه ميزباني بورس 
ش��انگهاي و همزمان با هفتادمين سالگرد تاسيس 
جمهوري خلق چين در اين كشور برگزار شد، فرصتي 
براي مقام هاي مس��وول هر دو بورس جهت رايزني و 

آشنايي با بازارهاي س��رمايه، فرصت ها و زمينه هاي 
همكاري فراهم آمد؛ ضمن آنكه هيات ايراني جلساتي 
را با تعدادي از واحدهاي بورس شانگهاي برگزار كرد و 
موضوعات موردعالقه طرفين بررسي شد. از مسووالن 
بورس ميزب��ان براي بازديد رس��مي از بورس تهران 

دعوت به عمل آمد.
به گ��زارش ايرنا، تفاهم نامه امضاش��ده امكان تبادل 
تجربه و اطالعات بين طرفي��ن، برگزاري دوره هاي 

آموزش��ي و همكاري در زمينه هاي سرمايه گذاري 
خارجي، طراحي محصوالت از جمله انواع صندوق ها 
و اوراق مشاركت، توسعه زيرساخت هاي معامالتي و 
نظارتي، ارتقاي ساختار راهبري شركتي، كنترل هاي 
داخلي و افشاي اطالعات همچنين انجام پروژه هاي 
مطالعاتي مش��ترك را منطبق بر قوانين هر دو بازار 
فراهم مي آورد. همچنين، پس از مراسم امضاي سند 
همكاري، و به دعوت شركت س��پرده گذاري چين، 

نشستي با مقامات اين موسس��ه انجام شد و طي آن 
گزارشي از قابليت ها و سازوكارهاي پس از معامالت 
به هيات ايراني داده شد و براي همكاري با بازار سرمايه 
ايران اعالم آمادگي گرديد. بورس ش��انگهاي اخيرا 
موزه اي را از مس��تندات و آثار تاريخي فعاليت بورس 
در اين كشور به همراه اشياي اهدايي ساير بازارها، از 
جمله نشان و هديه بورس تهران راه اندازي كرده است؛ 
مس��ووالن بورس تهران براي آشنايي با فعاليت هاي 
ترويج فرهنگ س��رمايه گذاري در چين و توسعه آن 
در كشور از اين موزه هم بازديدي انجام دادند. بورس 
ش��انگهاي با ارزش بيش از چهار و نيم تريليون دالر 

)اكتبر 2019( بزرگ ترين ب��ازار اوراق بهادار چين و 
چهارمين بورس بزرگ دنيا پس از نيويورك، نزدك و 

گروه بورس ژاپن است.
حدود 1600 ش��ركت در اين بورس پذيرفته شده، و 
گردش ماهانه معامالت سهام آنها به طور متوسط در 
سال گذشته حدود 500 ميليارد دالر برآورد مي شود. 
در نيمه نخست سال جاري ميالدي، تعداد 27 عرضه 
اوليه )بيش از 5 درص��د كل عرضه ها در بورس هاي 
جهاني( ب��ه ارزش حدود 5 ميلي��ارد دالر در بورس 
ش��انگهاي صورت گرفته است. سند مزبور سوم آبان 

ماه جاري به امضا رسيد.
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با صدور بيانيه مشترك ۳  دستگاه دولتي 

ورود ذرت هاي آلوده تكذيب شد
تعادل |

به دنبال انتش��ار برخي اخبار مبني ب��ر ورود ذرت آلوده 
به كشور، س��ازمان ملي اس��تاندارد ايران اين موضوع را 
تكذيب كرد. طبق اعالم اين سازمان، تمام محموله ذرت 
۳۵۰ هزار تني وارد شده به كشور، از نظر كيفي مشكلي 
نداشته و حائز اس��تانداردهاي الزم بوده است. در همين 
حال، ۳ دستگاه دولتي از جمله »سازمان ملي استاندارد«، 
»گم��رك جمهوري اس��المي اي��ران« و »وزارت جهاد 
كشاورزي« با صدور بيانيه اي مش��ترك ورود ذرت هاي 
آلوده به كش��ور را تكذيب كردند. در بيانيه مشترك اين 
سه دستگاه دولتي، آمده است: پيرو انتشار اخبار متناقض 
درباره ورود ذرت هاي آلوده، به هموطنان گرامي اطمينان 
مي دهيم كيفيت و س��المت ۳۵۰ هزار تن ذرت قبل از 
ورود به كشور را سه مرجع نظارتي سازمان ملي استاندارد 
ايران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان 
دامپزشكي پايش و تاييد كرده اند و سپس مجوزهاي الزم 
براي ترخيص صادر شده است. بنابراين مصرف كنندگان 
نسبت به س��المت ذرت ها و محصوالت تهيه شده از اين 
محموله هيچ گونه نگراني نداشته باشند. در همين رابطه 
علي ربيعي سخنگوي دولت نيز روز گذشته در اظهاراتي 
عنوان كرد: هيچ ذرت آلوده اي وارد كش��ور نشده است. 
برخي غير از دولت ميزاني ذرت وارد كرده بودند كه يا امحا 

و يا بازگشت داده شده است.

   داستان ذرت هاي آلوده چه بود؟ 
تابستان ۱۳۹۶ چند واردكننده دولتي و خصوصي حدود 
۵۰۰ هزار تن ذرت وارد كش��ور مي كنن��د. از اين ميزان 
حدود ۱۲۵ هزار تن )اع��داد و ارقام مختلفي در گزارش 
ذكر ش��ده ولي رقم دقيق همين ۱۲۵ هزار تن اس��ت( 
آلوده به سمي به نام آفالتوكسين بود. سازمان استاندارد 
مجوز خروج كاال را نمي دهد و ب��ه داليل تجاري، امكان 
ارجاع كاال هم نيست. دو راه باقي مي ماند؛ ارجاع يا امحا. 
در ش��رايطي كه واردكننده براي اخذ مجوز ورود تالش 
مي كند، رييس جمهوري، دس��تور مي دهد كه كاال بايد 
ارجاع يا امحا شود. امحاي كاال هزينه و دردسر زيادي دارد 
و براي همين ه��م حاال يك خريدار كه براي ذرت ها پيدا 
شده ممكن است بتواند كاال را به كشورهايي صادر كند 
كه استاندارد متفاوتي در اين زمينه دارد يا مي خواهند از 
اين ذرت براي الكل سازي استفاده كنند. اما پس از آنكه 
كميسيون اصل نود با حضور وزير جهاد كشاورزي، رييس 
سازمان ملي استاندارد، استاندار خوزستان و مسووالني 

از س��ازمان بازرسي كل كشور، تعزيرات، گمرك و ديوان 
محاسبات با موضوع تعيين تكليف ۵۰۰ هزار تن ذرت آلوده 
به قارچ آفالتوكسين تشكيل شد و مقرر شد ۱۴۰ هزار تن 
ذرت آلوده ظرف يك ماه امحا شود يا از كشور خارج شود 
 و اسناد سالمت باقي اين ميزان نيز به مجلس ارايه شود. 
اما به دنبال انتش��ار اين اخبار مبني بر ورود ذرت آلوده به 
كشور، سازمان ملي استاندارد ايران پس از گذشت بيش از 
دو ماه اين موضوع را تكذيب كرد. طبق اعالم اين سازمان، 
تمام محموله ذرت ۳۵۰ هزار تني وارد ش��ده به كشور از 
نظر كيفي مشكلي نداش��ته و داراي استانداردهاي الزم 
بوده است. اين در حالي است كه امير خجسته نايب رييس 
كميسيون اصل نود مجلس در مرداد ماه سال جاري در 
اين م��ورد گفته بود: ۵۰۰ هزار تن ذرت آلوده به كش��ور 
وارد شده است. به گفته وي، عدم هماهنگي دستگاه هاي 
دولتي دليل واردات ذرت هاي آلوده است لذا وزارتخانه هاي 
جهاد كشاورزي و بهداشت و مسووالن گمرك مكلف به 
ارايه اسناد شدند. بنابه اظهارات او، با پيگيري انجام گرفته 
و با توجه به اسناد موجود متوجه شديم كه ميزان ذرت ها 
۵۰۰ هزار تن است كه ۳۵۰ هزار تن وارد شده و مابقي در 
انبارها وجود دارد، لذا امروز از مسووالن گمرك خواسته 
شد تا گزارش مبسوطي به ما ارايه دهند. از اين رو وزراي 
اقتصاد، جهاد كش��اورزي و بهداشت و درمان نيز بايد در 

نشست مربوط به بررسي اين موضوع حضور پيدا كنند.
در همين حال، رييس كميسيون اصل ۹۰ قانون اساسي 
مجلس در مورد ورود ذرت هاي آلوده گفته اس��ت: مردم 
خيالشان راحت باشد كه يك دانه از اين ذرت ها هم به داخل 
كشور وارد نشده است. داوود محمدي رييس كميسيون 
اصل ۹۰ قانون اساس��ي مجلس، در حاشيه جلسه علني 
روز گذش��ته مجلس در خصوص پرونده ذرت هاي آلوده 
در كميس��يون اصل ۹۰ در جمع خبرنگاران عنوان كرد: 
گزارشي به كميسيون اصل ۹۰ رسيد كه ذرت هاي آلوده 
در گمركات كشور وجود دارد. بر همين اساس، كميسيون 
تيمي را براي بررسي موضوع اعزام كرد، جلسات متعددي 
برگزار شد كه مسووالن گمركات، وزارت بهداشت، سازمان 
استاندارد، سازمان دامپزشكي و مركز پژوهش هاي مجلس 
ش��وراي اسالمي در آن جلسات حضور داشتند. او با بيان 
اينكه اين موضوع در دولت هم مطرح بوده اس��ت، افزود: 
در اين باره در دولت تصميمي اتخاذ ش��ده بود، كه يا اين 
ذرت ها به كش��وري كه از آنجا وارد شده )برزيل( مرجوع 
ش��ود يا چنانچه ام��كان تبديل آن به ف��رآورده اي ديگر 
همچون الكل وجود دارد، اين اقدام صورت گيرد. محمدي 

ادامه داد: نظر ديگر اين بود كه اين ذرت ها به كشوري كه 
با اس��تانداردهاي آنان هماهنگ اس��ت ارسال شود؛ اين 
موضوع در كميسيون اصل ۹۰ هم براي پيگيري مصوب 
شد. او اظهار كرد: خيال مردم راحت باشد كه يك دانه از 
اين ذرت ها هم به داخل كشور وارد نشده است. تمامي اينها 
در گمركات است و كميسيون و ساير دستگاه هاي ذي ربط 
هم بر آن نظارت دارند تا به هيچ نحوي وارد كشور نشود. 
رييس كميسيون اصل نودم قانون اساسي گفت: درباره 
علل واردات چنين محصوالتي به كش��ور در كميسيون 
بحث كرديم، اين ذرت ها برابر اس��تانداردهاي كشور ما 
كه بسيار  سخت هس��تند  آلوده شناخته شده است، اما 
براساس استانداردهاي برخي كشورها اين ذرت ها آلوده 
نيستند و قابليت مصرف نيز دارد. بنابه اظهارات او، البته 
تمام اين ذرت ها نيز- كه ۵۰۰ هزار تن بوده است- آلوده 
شناخته نشده، بلكه در كپه هاي ۵۰۰ تني آزمايش شدند 
و در بعضي از كپه هاي آن آلودگي ذرت آن هم بر اس��اس 

استانداردهاي ايران تشخيص داده شد. نماينده قزوين در 
مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: تخلفات در اين مورد در 
دستگاه قضايي قابل بررسي است كميسيون پرونده را به 
دستگاه قضايي مي فرستد و قاضي درباره تخلف احتمالي 
و كوتاهي دستگاه يا افراد در آن اظهارنظر مي كند؛ از نظر 
كميسيون مشكل اين است كه اين ذرت ها در يك مدت 
طوالني- حدود پنج سال- بالتكليف مانده كه اين از نظر 
كميسيون تخلف محسوب مي شود، زيرا ماندن اين ذرت ها 
در گمرك به واس��طه عوامل جوي ممكن است تاثيرات 
منفي داشته باشد و آلودگي را تشديد كند؛ مهلت داديم 

ظرف يك ماه آينده اينها تعيين تكليف شود.

   بيانيه مشترك درباره ذرت هاي آلوده
در همين حال، سازمان ملي استاندارد، گمرك و وزارت 
جهاد كش��اورزي درباره ذرت هاي آلوده بيانيه مشترك 
صادر كردند. به گزارش سازمان ملي استاندارد، در بيانيه 

مشترك اين سازمان با گمرك جمهوري اسالمي ايران و 
وزارت جهاد كشاورزي درباره ذرت هاي آلوده آمده است: 
پيرو انتشار اخبار متناقض درباره ورود ذرت هاي آلوده، به 
هموطنان گرامي اطمينان مي دهيم كيفيت و سالمت 
۳۵۰ هزار تن ذرت قبل از ورود به كش��ور را س��ه مرجع 
نظارتي سازمان ملي اس��تاندارد ايران، وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي و سازمان دامپزشكي پايش و تاييد 
كرده اند و سپس مجوزهاي الزم براي ترخيص صادر شده 
است. بنابراين مصرف كنندگان محترم نسبت به سالمت 
ذرت ها و محصوالت تهيه شده از اين محموله هيچ گونه 
نگراني نداشته باشند. در ادامه اين بيانيه مشترك آمده 
است: تاكيد مي ش��ود براي ذرت هايي كه آلودگي آن در 
آزمايش هاي متعدد به اثبات رسيده، مجوز ورود به كشور 
صادر نشده و از ترخيص آنها ممانعت به عمل آمده است. 
بديهي است، براي اركان مختلف دولت، همواره سالمت و 

ايمني مواد غذايي جامعه در اولويت قرار دارد.

عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران اعالم كرد

اخذ عوارض صادرات  سنگ آهن همچنان برقرار است
سجاد غرقي، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران، با اشاره به 
مشكالت جدي نظام حكمراني حوزه معدن، معتقد است 
اخذ عوارض ۲۵ درصدي از صادرات س��نگ آهن به بهانه 
جلوگيري از خام فروش��ي، لطمات زيادي به تامين مالي 
حوزه مع��دن وارد كرده و نظام عرضه و تقاضا را نيز در بازار 

داخل بر هم زده است.
اواخر ش��هريور ماه بود ك��ه معاون امور مع��ادن و صنايع 
معدني وزي��ر صنعت، معدن و تجارت از ابالغ بخش��نامه 
اخذ عوارض ۲۵ درصدي براي صادرات مواد خام معدني، 
از جمله سنگ آهن، به گمرك خبر داد؛ تصميمي كه البته 
با اعتراض گ��روه بزرگي از فعاالن بخش خصوصي مواجه 
ش��د. اتاق بازرگاني تهران نيز از طريق نامه نگاري با معاون 
اول رييس جمهوري مراتب اعتراض فعاالن اقتصادي و نيز 
مراتب ضرر و زيان ناش��ي از اعمال محدوديت بر صادرات 
 سنگ آهن را به اطالع او رساند. اسحاق جهانگيري نيز طي 
نامه اي به وزير صنعت، معدن و تجارت با رونوشتي به رييس 
ات��اق تهران، وزارت صنعت را مكلف به مش��ورت با بخش 
خصوصي در خصوص عوارض صادرات  س��نگ آهن كرد. 
اكنون اما در حالي كه بيش از يك ماه از دستور معاون اول 
رييس جمهوري سپري شده، خبرها حاكي از آن است كه 
اخذ عوارض ۲۵درصدي بر صادرات  سنگ آهن همچنان 
در جريان است. سجاد غرقي، عضو هيات نمايندگان اتاق 
تهران، با تاييد اين موضوع به روابط عمومي اتاق تهران گفت: 
از اوايل سال جاري، معاونت معدني وزارت صنعت، معدن و 

تجارت، زمزمه وضع عوارض بر صادرات محصوالت معدني 
را مط��رح كرد كه اين موضوع مورد اعتراض فعاالن بخش 
معدن قرار گرفت. اما با وجود اين اعتراضات اخذ عوارض ۲۵ 
درصدي بر صادرات  سنگ آهن از اول مهرماه سال جاري 
اجرايي شد و همچنان ادامه دارد. غرقي ابراز اميدواري كرد 
كه مساله عوارض بر صادرات  سنگ آهن تا يك الي دو ماه 
آينده حل شود. او با بيان اينكه صادرات محصوالت معدني، 
يكي از كانال هاي اصلي تامي��ن مالي پروژه هاي معدني و 

البته يك��ي از پايه هاي اصلي توس��عه بخش معدن ظرف 
دهه گذشته بوده اس��ت، ادامه داد: گفتماني ضدتوسعه و 
ضدصادرات تحت عنوان مبارزه با خام فروشي كه اطالق 
غلطي در مورد فعاليت هاي معدني است، سبب ساز وضع اين 
عوارض شد. استدالل هاي ديگري كه وزارتخانه براي اعمال 
عوارض ۲۵درصدي مطرح كرد، جبران كسري بازار داخل 
و جلوگيري از صادرات محصوالت معدني با ارزش افزوده 
پايين و ادله اي از اين دست بود كه بازار داخلي دچار كسري 

مواد اوليه اس��ت. غرقي با اشاره به اينكه اين ادله مبتني بر 
واقعيت ها نيست، توضيح داد: در زنجيره محصوالت معدني، 
كسري در مواد اوليه و نهاده ها وجود ندارد و اين بخش در 
مواردي كمتر و در مواردي بيشتر دچار مازاد توليد است. 
اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران سپس به سه اثر منفي 
اعمال عوارض بر صادرات  سنگ آهن اشاره كرد و گفت: اين 
تصميم، كانال تامين مالي فعاالن معدني براي اجراي پروژه ها 
را مسدود كرده و در عين حال تعادل عرضه و تقاضا را در بازار 
داخل دچار اختالل  مي كند. اثر سوم آن اين است كه نظام 
قيمتي براي مصرف كنندگان انحصاري  مي شود. به همين 
دليل تاكنون، فعاالن بخش معدن مذاكرات متعددي را با 
دولت و مجلس به انجام رسانده اند كه اين بخشنامه لغو شود.

غرقي با اش��اره به اينك��ه زنجيره توليد م��واد معدني در 
پايين دست و باالدست با اختالل جدي مواجه است، اين 
اختالل را به س��اختار حكمراني بخش معدن نسبت داد و 
گفت: س��اختار حكمراني بخش معدن، متعلق به دوران 
تاسيس بوده و حدود ۵۰ سال است كه تغيير نكرده. در دوران 
تاسيس، دولت در قامت يك سرمايه گذار وارد بخش معدن 
شد و از تاسيس واحدهاي بزرگ حمايت كرد. در نتيجه يك 
ساختار متمركز ستادي و دولتي پديد آمد. بخش معدن 
حدود ۱۵ سال است كه از اين دوران عبور كرده و زنجيره ها 

چه به صورت متوازن يا نامتوازن تشكيل شده است. 
در واق��ع، بخ��ش خصوص��ي وارد ح��وزه معدن ش��ده 
و اي��ن حوزه هم ب��ه لحاظ حج��م و هم به لح��اظ تعداد 

 بنگاه ها، رش��د قابل مالحظ��ه اي را تجربه كرده اس��ت.
او با بيان اينكه نظام حكمراني بخش معدن، متناس��ب با 
اين تحوالت تغيير نكرده است، افزود: هنوز نظام حكمراني 
جديدي كه س��اير ذي نفعان هم به ص��ورت واقعي در آن 
مش��اركت داشته باشند، ش��كل نگرفته و كماكان دولت 
تعيين كننده نهايي اس��ت. معتقديم در سياست گذاري 
بخش معدن دولت، سازمان هاي توسعه اي نظير ايميدرو، 
سازمان نظام مهندسي به عنوان بازوي كارشناسي، اتاق 
و تشكل هاي بخش خصوصي بايد مشاركت جدي داشته 
باش��ند و حكمراني در اين بخش به وس��يله شبكه اي از 
ذي نفعان صورت بگيرد؛ چرا كه مسائل حوزه معدن متعدد 
و پيچيده است و افزايش تعداد معادن از حدود ۶۵۰ معدن 
در سال ۱۳۶۵ به حدود يك هزار و ۵۰۰ پروانه بهره برداري 
در سال هاي اخير، ضرورت مشاركت ذي نفعان در حكمراني 

اين بخش را نشان  مي دهد.
او در ادامه با تاكيد بر اينكه ساختار متمركز فعلي، ناكاركردي 
و فس��اد ايجاد  مي كند، گفت: دولت اكنون بيش��تر نقش 
كارگزار بخش خصولتي را ايفا  مي كند تا حكمران بهينه كل 
صنعت و تنزل جايگاه دولت به اين سطح، سبب شده كه 
بخش عمده اي از زنجيره و ذي نفعان ناديده انگاشته شده 
و به مشاركت دعوت نشوند. صداي اعتراضي كه اكنون در 
مورد اخذ عوارض و مسائلي از اين دست شنيده  مي شود، 
مربوط به زنجيره اي است كه بزرگ شده و اما امروز مطالبات 

و پيشنهادات آن مسموع واقع نمي شود.

فرار مالياتي 15 هزار ميليارد توماني كارت هاي بازرگاني اجاره اي
عضو كميس��يون اقتصادي مجلس با تاكيد بر اينكه بالغ 
بر ۱۵هزار ميليارد تومان ب��رآورد فرار مالياتي كارت هاي 
بازرگاني اجاره اي اس��ت، گفت: اين كار باعث شده است 
به كشور نيز لطمه وارد شود و واردات بي حساب و كتاب و 
بدون نظارت را در پي داشته است. علي اكبر كريمي نماينده 
مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه عدم قرائت تحقيق و 
تفحص در مورد قاچاق در صحن مجلس امري نادرست 
بود و قابل دفاع نيست، اظهار داشت: به علت اينكه برخي 
دستگاه ها به اطالعات گزارش انتقاد داشتند، قرار شد هيات 
تحقيق و تفحص گزارش را تدقيق و به هيات رييسه ارايه 
كند.  كريمي با بيان اينكه بيش از ۹۰ درصد قاچاق از مبادي 
رسمي كشور صورت مي گيرد، افزود: راه هاي طراحي شده 
براي واردات باعث قاچاق كاال اس��ت. سياست هاي دولت 
زمينه اصلي فراهم كردن قاچاق است. اين نماينده مجلس 
ادامه داد: در بحث قاچاق كاال به اتاق بازرگاني نيز انتقاداتي 
وارد اس��ت. زيرا مرجع صدور كارت بازرگاني اتاق است و 
تاييد آن با وزارت صنعت اس��ت. مش��كلي كه وجود دارد 
پاس كاري اين دو دستگاه در خصوص كارت هاي بازرگاني 
است. كارت هاي بازرگاني اجاره اي و يك بار مصرف ماحصل 
اين ناهماهنگي شده است. در گذشته همين مشكل باعث 
شده كه به افرادي غير بازرگان، كارت گرفته شده و از آنها 
سوءاستفاده شود. كريمي با تاكيد بر اينكه بالغ بر ۱۵ هزار 
ميليارد تومان برآورد فرار ماليات��ي كارت هاي بازرگاني 
اجاره اي است، افزود: اين كار باعث شده به كشور نيز لطمه 

وارد شود و واردات بي حساب و كتاب و بدون نظارت را در 
پي داش��ته است. اين نماينده مجلس بيان كرد: بر اساس 
اظهارنظر دولت ميزان قاچاق كاهش پيدا كرده است. اما 
اين كاهش به دليل افزايش نرخ ارز است كه ديگر قاچاق 
صرفه اقتصادي ندارد. در حال حاض��ر با توجه به نرخ ارز 
ما قاچاق معكوس داريم. يعن��ي كاالها به صورت قاچاق 
به خارج از مرز ها صادر مي ش��ود كه اين مساله نيز ناشي 
از سياست گذاري غلط دولت است. كريمي گفت: زماني 
اعالم شد افرادي كه تا س��قف يك ميليون دالر صادرات 
دارند از پيمان سپاري ارزي معاف هستند. همين افراد با 
اخذ كارت بازرگاني به صادركننده تبديل شدند. اما اين افراد 
هيچ گونه بازگشت ارزي نداشته اند كه باعث متضرر شدن 
كشور شده است.  اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس 
افزود: دولت بابت تصميمات اشتباهي كه مي گيرد هيچ 
هزينه اي پرداخت نمي كند اما بخش خصوصي اينگونه 
نيس��ت. به همين خاطر وضعيت اقتصادي كشور وخيم 
شده است. سياست هاي دولت مي تواند منشأ اصلي قاچاق 
باش��د. مثال ارز ۴۲۰۰ توماني منشأ رانت و فساد است كه 
اين تصميم نظر رييس جمهور بوده است.  كريمي در پايان 
گفت: بيشترين حجم قاچاق در كشور را قاچاق سوخت 
تشكيل مي دهد. اين ش��رايط زماني كه وجود دارد باعث 
خروج سوخت از مرزهاي كش��ور مي شود. به گونه اي كه 
قاچاقچيان به اسم حالل گازوئيل از مرز خارج مي كنند. 
در همين خصوص حسين سالح ورزي نايب رييس اتاق 

بازرگاني در برنامه پايش گفت: اساس��ا كارت بازرگاني به 
عنوان مجوزي براي مبادرت صادرات و واردات كاال است 
كه مشتركا توس��ط اتاق بازرگاني و وزارت صنعت صادر 
مي شود.كساني كه با اين كارت اقدام به واردات مي كنند 
يعني از مبادي رسمي اين كار را انجام مي دهند، در حالي 
كه قاچاق از مبادي غير رسمي انجام مي شود. وي گفت: 
بر اساس توافق صورت گرفته با سازمان امور مالياتي، هر 
صادر كننده هنگام صادرات، ۴ درصد ماليات بر عملكرد 
پرداخ��ت مي كند. به همين دليل فرار مالياتي از س��وي 
اعضاي اتاق بازرگاني اندك است. اين بدهي مالياتي مربوط 
به سنوات قبل است. اين فعال اقتصادي ادامه داد: دولت 
شرايطي براي دريافت كارت بازرگاني در نظر گرفته است. 
اتاق بازرگاني به عنوان يك پيشخوان عمل مي كند. اينكه 
قبال براي افراد غير كارت صادر ش��ده مربوط به اش��كال 
قانوني بوده كه در حال حاضر رفع شده است. سالح ورزي 
در پايان افزود: در حال حاضر چيزي به نام كارت بازرگاني 
يك بار مصرف وجود ندارد. اما بعضي هس��تند كه كارت 
بازرگاني خود را اجاره مي دهند كه كاري غيرقانوني است. 
تاكنون نيز ۲ هزار كارت بازرگاني اجاره اي باطل شده است. 
در خصوص استفاده از كارت هاي بازرگاني اجاره اي اتاق 
بازرگاني مسوول نيست و بايد دستگاه هايي دولتي اجازه 
همچين كاري را ندهند. متاسفانه با وجود اينكه اجاره كارت 
بازرگاني قانوني نيست، اما دستگاه هاي دولتي و قضايي در 

اين زمينه اقداماتي انجام نداده اند.

اليحه ماليات بر ارزش افزوده به كجا رسيد؟
رييس كميسيون ماليات، كار و تأمين اجتماعي اتاق ايران 
گفت: بخش خصوصي در م��ورد اليحه ماليات بر ارزش  
افزوده تالش خود را كرده ولي همه خواس��ته هايش در 
نهايت به نتيجه نرسيده است؛ با اين حال، بيش از 7۰درصد 

مطالبات بخش خصوصي لحاظ شده است.
اليح��ه ماليات ب��ر ارزش  افزوده براي بررس��ي و اصالح 
بيشتر به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
ارجاع شده است. قرار است عصر ديروز دوشنبه اعضاي 
كميسيون اقتصادي مجلس پس از پايان صحن علني، 
مواد ارجاعي از صحن درباره اليحه ماليات بر ارزش افزوده 
را در كميسيون بررسي كنند. قانون ماليات بر ارزش افزوده 
در ارديبهشت ماه سال ۱۳۸7 به تصويب مجلس شوراي 
اسالمي رسيد و در تاريخ يكم مهر ماه ۱۳۸7 در ۵۳ ماده 
و ۴7 تبصره به صورت آزمايش��ي براي مدت ۵ سال در 
كش��ور به اجرا درآمد؛ اگرچه زمان اجراي آزمايشي آن 
۱۲ سال طول كشيد. محمود تواليي، رييس كميسيون 
مالي��ات، كار و تأمين اجتماعي اتاق ايران مي گويد: طي 
حدود دو سال اتاق ايران با محوريت كميسيون ماليات، 
كار و تأمين اجتماع��ي، بارها با فعاالن بخش خصوصي 
از صنف هاي متعدد جلس��ه برگزار كرده و نظرات آنها را 
درباره ماليات بر ارزش افزوده دريافت و جمع بندي كرده 
و درنهايت در متن اليحه ماليات بر ارزش افزوده بخشي 
از آن نظرات شنيده شده است. بخش خصوصي در مورد 
اليحه ماليات بر ارزش افزوده تالش خود را كرده ولي همه 

خواسته هايش در نهايت به نتيجه نرسيده است؛ با اين 
حال، بيش از 7۰ درصد مطالبات بخش خصوصي لحاظ 
شده است. به نظر مي رسد در نشست كميسيون اقتصادي 
مجلس هم متن اليحه تغيير چنداني نداشته باشد.  تواليي 
به »پايگاه خبري اتاق ايران« مي گويد: ما تا نهايي شدن 
اليحه اميد داريم كه همه پيشنهادهاي بخش خصوصي 
مورد توجه قرار گيرد؛ البته اينكه در روند تصويب اليحه، 
بخش خصوصي به طور مستمر درگير بندهاي آن بود، 

اقدامي مثبت است.
تواليي با اش��اره به طوالني ش��دن زمان اج��راي قانون 
آزمايش��ي ماليات بر ارزش افزوده مي گويد: در دنيا روال 
اين گونه است كه تغيير و اجراي قوانين مالياتي بطور آني 
انجام نمي شود. بايد سازمان امور مالياتي و مردم با آن قانون 
آشنا شوند و سازوكار اجرا مشخص شود. اما متاسفانه اين 

قانون بعد از تصويب، از نيمه دوم سال اجرايي شد.
او معتقد است: اجراي عجوالنه قانون ماليات بر ارزش افزوده 
كه بايد به صورت آزمايشي بود، به مردم، توليدكننده ها و 
سازمان امور مالياتي آسيب جدي زد. بايد قبل از فراهم 
شدن سازوكارهاي و فرآيندها، نوع ماليات ستاني، مميزي 
و آموزش نيروي انساني براي عملياتي شدن اين قانون، 
مورد توجه قرار مي گرفت، براي همين بازخوردهاي منفي 
زيادي داشت. به دليل ايرادهاي فراوان بار ديگر به اين حوزه 
ورود كردند ولي در نهايت خيلي سريع نتوانستند اقدامي 

انجام دهند و بررسي اين قانون به درازا كشيد.

طرح نظارت ويژه بر 
نانوايي ها ادامه دارد

وزارت صمت| سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنن��دگان، از تداوم طرح نظ��ارت ويژه بر 
نانوايي ه��ا خب��ر داد و اعالم ك��رد هرگونه عدول 
از وزن چان��ه، قيمت ه��اي مص��وب و عدم نصب 
نرخنامه تخلف است و با متخلفان برخورد مي شود. 
س��يدداوود موس��وي افزود: پ��س از ابالغ مصوبه 
كارگروه ملي س��اماندهي گن��دم، آرد و نان، اين 
سازمان در بخش��نامه هاي متعدد نظارتي مراتب 
را به س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها و 
اتاق اصناف ايران مبني بر ضرورت تشديد اقدامات 
كنترلي و بازرس��ي در راس��تاي صيانت از حقوق 
مصرف كنندگان و برخورد ب��ا تخلفات احتمالي 
ابالغ كرده اس��ت و مراتب با حساسيت در دستور 
كار مراجع ياد شده قرار دارد. او ادامه داد: واحدهاي 
نانوايي مكلف به نصب نرخنامه متحدالشكل تهيه 
شده توسط اتحاديه نانوايان، در معرض ديد عموم 
بوده و از روز يك ش��نبه مورخ ۱۲ آبان ماه هرگونه 
عدول از وزن چانه، قيمت هاي مصوب و عدم نصب 
نرخنامه، تخلف محسوب شده، با متخلفان برخورد 
قانوني انجام خواهد گرفت و ضمن قطع سهميه آرد 
واحدهاي متخلف، پرونده تخلف گرانفروشي براي 
اعمال قانون به سازمان تعزيرات حكومتي ارسال 
خواهد شد. موسوي اظهار كرد: برابر آخرين اطالعات 
واصله از ناحيه س��ازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان تهران، در قالب طرح ويژه بازرسي و نظارت 
بر عملكرد واحدهاي خبازي با همكاري بازرسان 
اتاق اصناف در حدود ۴۰۰۰ بازرسي انجام گرفته و 
پرونده واحدهاي متخلف تنظيم و اقدامات نظارتي 
در قالب بازرسي هاي مشترك به صورت روزانه ادامه 
داشته و گشت هاي مشترك بازرسي با حضور ساير 
دستگاه هاي مرتبط كماكان در دستور كار قرار دارد.

خريد و فروش »زيرخاكي« 
غيرقانوني است

تسنيم| رييس اتحاديه صنف فروشندگان اشياي 
قديمي و صنايع دستي با بيان اينكه بر اساس قانون 
هرگونه اشياء و قطعات تاريخي و ارزشمند قديمي، 
جزو ثروت ملي محسوب مي شود، از غيرقانوني بودن 
هرگونه معامله و حتي جابه جايي »زيرخاكي« خبر 
داد. س��يد محمد عبداللهي با اشاره به غيرقانوني 
بودن خريد و فروش هرگونه زيرخاكي اظهار كرد: 
بر اساس قانون، قطعات ارزشمند قديمي و تاريخي 
جزو ثروت  ملي كشور محسوب مي شود و بر همين 
اس��اس هرگونه خريد و فروش زيرخاكي و حتي 
جابه جايي آن غيرقانوني و جرم است. او ادامه داد: بر 
همين اساس، اتحاديه ما به شدت نسبت به چنين 
موضوعي حساس است و در صورت مواجهه با چنين 
مواردي به شدت با متخلفان برخورد خواهد كرد. 
عبداللهي گفت: با توجه به اينكه اش��ياء ارزشمند 
قديمي جزو ثروت ملي محسوب مي شوند، حتي 
در صورت پيدا كردن اتفاقي چنين اش��يايي، بايد 
سريعًا نس��بت به تحويل آن اقدام كرد. عبداللهي 
اضافه كرد: با توجه به حساسيت موضوع و اهميت 
آن، هيچ يك از اعضاي اي��ن اتحاديه حق خريد و 
فروش چنين اجناسي را ندارند. او با اشاره به افزايش 
كالهبرداري ها از طريق جعل اشياء تاريخي گفت: 
خريد و فروش اجناس جعلي از ديگر مشكالتي است 
كه در چند سال گذشته به شدت افزايش داشته و 
بر همين اساس، اين اتحاديه، نظارت دقيق تري را 
براي برخورد با چنين تخلفاتي اعمال كرده است. او 
گفت: خريد و فروش هر شيء كپي تنها در شرايطي 
قانوني است كه كپي بودن آن اعالم شود و حتي براي 
كپي سكه هاي قديمي نيز ضوابط خاصي وجود دارد 
تا امكان كالهبرداري وجود نداشته باشد؛ به عنوان 
مثال ساخت سكه هاي كپي تنها در صورتي مجاز 

است كه يك طرف آن كپي باشد.

تهران ۲۰۰۰ قنادي مازاد دارد
تسنيم| رييس اتحاديه قنادان تهران با اشاره 
به كاهش حداقل ۴۰ درصدي فروش شيريني با 
باالرفتن قيمت ها، گفت: در طول اين مدت تعداد 
زيادي از قنادي هاي تهران بس��ته شده اند. علي 
بهره مند در واكنش به تاثير گران ش��دن قيمت 
ش��يريني بر ميزان فروش قنادي هاي پايتخت 
اظهار كرد: با توجه به اينكه با گران شدن قيمت ها، 
قدرت خريد مردم كاهش مي يافت، ما در اتحاديه 
قنادان تهران تالش كرديم، قيمت ها را به گونه اي 
تعديل كنيم كه قدرت خريد شيريني براي مردم 
كاهش نيابد و اين در ش��رايطي بود كه برخي از 
اعضاي ما خواستار قيمت هايي باالتر از نرخ هاي 
فعلي بودند. او ادامه داد: ما در چنين ش��رايطي 
در تعامل با س��ازمان حمايت و با در نظر گرفتن 
شرايط اقتصادي مردم، تصميم گرفتيم قيمت ها 
را به گونه اي افزايش دهيم كه فش��ار كمتري به 
مش��تريان وارد ش��ود، ولي با اين وجود فروش 
نسبت به سال هاي قبل حداقل ۴۰ درصد كاهش 
داشته است. او گفت: همچنين در طول اين مدت 
تعداد زيادي از قنادي هاي تهران بسته شده اند و 
اين در حالي است كه تعداد افرادي كه از صنف ما 
مي روند بيشتر از تعدادي ورودي هاي صنف شده 
و اين يعني صنف قنادي ه��ا در حال كوچك تر 
شدن است.  بهره مند با انتقاد از بي توجهي به حريم 
صنفي در قوانين فعلي گفت: عدم رعايت حريم 
صنفي خسارت هاي جبران ناپذيري به صنف ما 
وارد كرده و با توجه به اينكه قانون صراحتا اعالم 
كرده كه حريم صنفي مطرح نيست، گاهًا در يك 
خيابان مشاهده مي كنيم كه چندين قنادي در 
كنار هم مشغول فعاليتند و همين امر باعث شده 
تا اين واحدها با مشكالت متعددي براي تامين 
هزينه هاي خود مواجه ش��وند. او عنوان كرد: در 
صورت رعايت حريم صنفي، تهران حدود ۱۰۰۰ 
قنادي نياز دارد و تقريبًا ۲۰۰۰ قنادي، اضافه بر 

نياز در تهران مشغول فعاليت هستند.
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گروه انرژي| فرداد احمدي|
نمايشگاه برق امس�ال از اين حيث قابل توجه 
بود كه وزير برق س�وريه به هم�راه چند تن از 
مقام هاي دولتي عراق و ارمنستان براي مراسم 
افتتاح آن شركت كردند، اين بدين معني بود 
كه قرار اس�ت فعاليت ش�ركت هاي ايراني در 
پروژه هاي برقي اين كش�ورها گسترش يابد. 
همينطور هم ش�د و محمد زهي�ر خربوطلي، 
وزير برق س�وريه ضمن بازديد از نمايش�گاه، 
قراردادهاي بازس�ازي ش�بكه برق سوريه به 
دست مهندسان ايراني را امضا كرد. اما كشور 
س�وريه كه هنوز بطور كامل از جنگ و اشغال 
خالصي نيافته و به منابع نفتي گس�ترده نيز، 
همانند آنچ�ه در عراق وجود دارد دس�ترس 
ندارد، چگونه از پس بازپرداخت مطالبات اين 
شركت ها برمي آيد؟ روزنامه تعادل در گفت وگو 
با محمد پارسا، عضو سنديكاي برق ايران تالش 
كرد براي اين پرس�ش پاسخي بيابد. پارسا در 
اين خصوص بيان كرد كه اصوال تامين مالي اين 
پروژه ها به اين صورت است كه از طرف خطوط 
اعتب�اري دولت ايران يا فاينانس  كش�ورهاي 
ديگر تأمي�ن خواهد ش�د. در همين خصوص 
عفت نوروزي، پژوهشگر ارشد گروه مطالعات 
بين الملل علم و فناوري كه پژوهشي را در اين 
مركز تحت عنوان »بررس�ي الگوي مشاركت 
ايران در بازسازي كش�ورهاي آسيب ديده از 
جنگ عراق، س�وريه و يمن« انج�ام داده نيز 
در اين باره بيان كرد كه معموال در اين شرايط 
بازپرداخت ها بلندمدت يا به صورت غيرمالي 
هستند. از س�وي ديگر، با توجه به بدهي قابل 
توج�ه وزارت نيرو به ش�ركت هاي خصوصي 
ايراني در حوزه برق و ش�رايط اقتصادي حاكم 
بر اي�ران كه از تحريم هاي امريكا متاثر ش�ده 
است، اين پرسش مطرح مي شود كه آيا وزارت 
نيرو از اين پس قادر به تأمين مالي شركت هاي 
ايراني خواهد بود؟ پاسخ پارسا به اين پرسش، 
لزوم حركت ايران به س�مت رايزني در سطوح 
باال براي جذب سرمايه خارجي براي پروژه هاي 

تعريف شده در سوريه است. 

با توجه به آنكه ميزان خس��ارت هاي وارد ش��ده بر 
س��وريه به مراتب بيش��تر از عراق است و همچنين 
سوريه همچون عراق از ثروت عظيم نفتي برخوردار 
نيس��ت، بنابراين نح��وه بازپرداخ��ت خدماتي كه 
شركت هاي ايراني در سوريه انجام مي دهند، محل 
س��وال اس��ت. از طرف ديگر آن طور كه خبرگزاري 
فارس گزارش داده؛ وزارت نيرو بيش از 25 تا 30 هزار 

ميليارد تومان بدهي به پيمانكاران بخش خصوصي 
برق دارد و از سوي ديگر حدود 30 هزار ميليارد تومان 
از دولت طلبكار اس��ت كه بر اساس آخرين اظهارات 
وزير نيرو، قرار است بخشي از اين بدهي ها از طريق 

تهاتر نفت تسويه شود.
محمد پارسا، عضو سنديكاي برق ايران در اين رابطه 
بيان كرد: »ايران قب��ا يك خط اعتباري اختصاص 
داده بود كه در 8 س��ال اخير ش��ركت هاي ايراني در 
بخش صنايع و به خصوص برق، با آن اعتبار پروژه هاي 
زيادي را در س��وريه كار كردند. اكنون نيز قرار بوده 
است كه دولت خط اعتباري دومي را اختصاص دهد، 
اما اين خط اعتباري به دليل مشكات اقتصادي اين 
روزهاي ايران، ناشي از تحريم ها متوقف شده است. از 
نظر بنده با اين شرايط بايد به اين سمت پيش برويم 
كه بخش تامين اعتبارات مالي پروژه هاي تعريف شده 
در سوريه را به كشورهايي نظير چين، روسيه، فرانسه 
و تركيه واگذار كنيم و با آنها شراكت كنيم و آنها پول 
پروژه ها را تأمين كنند و ما كار اجرايي را انجام دهيم.«

وي ادامه داد: »براي اين منظور، صندوق بين الملل 
صادرات ايران بايد پروژه هاي سوريه را بيمه كند و نرخ 
بيمه را هم مثل وضعتي كه با عراق و افغانستان دارد، 
تا يك درصد پايين بياورد تا ش��ركت هاي ايراني به 

پشتوانه بيمه و نفوذ باالي ايران در سوريه، خيالشان 
راحت باشد و با منابع مالي كشورهاي ديگر، پروژه ها 

را پيش ببرند.«
پارس��ا اظهار كرد: »تاكنون هم ب��راي تامين مالي 
پروژه هاي ش��ركت هاي ايراني در سوريه، هم دولت 
اي��ران و هم چيني ها و هم روس ها س��رمايه گذاري 
كرده اند. اما در حال حاضر بايد به اين س��مت پيش 
برويم كه اين وضعيت فاينانس كشورهاي ديگر براي 
پروژه هاي ايراني در سوريه را سازماندهي كنيم و براي 

جذب اين منابع مالي برنامه داشته باشيم.«
وي اف��زود: »همانطور كه بيان ش��د الزم اس��ت كه 
ايران پروژه ها را تضمي��ن كند. چون به دليل جنگ 
در س��وريه، ريسك س��رمايه گذاري باال است و اكثر 
كش��ورها تمايل به س��رمايه گذاري در آن را ندارند. 
اما ايران در س��وريه هزينه هاي جاني و مالي زيادي 
را متحمل ش��ده است و در صنعت برق سوريه از 30 
سال قبل فعاليت داشته و بيشتر پروژه هاي برقي اين 
كشور را ايراني ها انجام داده اند. همچنين شركت هاي 
ايراني خيلي از حضور داعش در سوريه ترس ندارند، 
چ��ون تجربه انجام پ��روژه در مناط��ق خطرناك را 
دارند. ش��ركت هاي ايراني چاره اي هم جز پذيرش 
ريس��ك وضعيت سوريه را ندارند، در حال حاضر كه 

ما نمي توانيم به اروپا صادرات داش��ته باش��يم، بايد 
ايراني ها در همين كش��ورهايي كه ريسكشان باالتر 
است و ش��ركت هاي كش��ورهاي ديگر كه به دليل 
ترسش��ان از امنيت تمايلي به فعالي��ت ندارند، كار 
كنند.«  وي با بيان اينكه حدود 50 درصد پروژه هايي 
كه در سوريه انجام مي شود توسط بخش خصوصي 
واقع��ي در حال انجام اس��ت، در رابط��ه با چگونگي 
رغبت اين ش��ركت ها به سرمايه گذاري و فعاليت در 
سوريه با توجه به مطالبات معوق وزارت نيرو به بخش 
خصوصي گفت: »بس��ياري از شركت هاي ايراني به 
دليل همين عدم پرداخت بدهي ه��ا، با وزارت نيرو 
كار نمي كنند. در عوض شركت هاي برقي ايراني در 
خارج از كش��ور فعال هستند. بخشي از شركت هاي 
برقي ما در عراق، افغانس��تان، سوريه و ازبكستان در 
حال فعاليت هس��تند و فاينانس پروژه هايشان را يا 
بانك جهاني، يا بانك آس��يايي ي��ا منابع خود دولت 
ميزبان برعه��ده مي گيرد يا منابع ژاپني و چيني آن 

را تأمين مي كنند.«
پارس��ا گفت: »چون دولت ها ق��درت و توان مذاكره 
بيش��تري دارند، بهتر اس��ت كه دولت اي��ران براي 
مشاركت مالي سرمايه گذاران خارجي در پروژه هاي 
اي��ران در س��وريه وارد مذاكره با آنها ش��ود.« عفت 

نوروزي، پژوهشگر ارش��د گروه مطالعات بين الملل 
علم و فناوري كه پژوهش��ي را در اي��ن مركز تحت 
عنوان »بررسي الگوي مش��اركت ايران در بازسازي 
كش��ورهاي آس��يب ديده از جنگ عراق، س��وريه و 
يمن« انجام داده اس��ت نيز درباره نحوه بازپرداخت 
مطالبات شركت هاي حوزه برق ايراني فعال در سوريه 
بيان كرد: »در پروژه اي كه انجام داديم، برآوردي از 
خس��ارات واردشده به س��وريه انجام شد و نيازهاي 
ف��وري و ثانويه آنها مورد شناس��ايي قرار گرفت كه 
حوزه برق و انرژي جزو حوزه نيازهاي فوري اين كشور 

طبقه بندي شدند.«
وي ادامه داد: »اگر دو كش��ور سوريه و عراق را با هم 
مقايسه كنيم، با توجه به فاصله زماني از اتمام جنگ، 
سوريه تأثير بيش��تري از عراق داشته است. سوريه 
هن��وز ه��م در بخش هايي درگير جنگ اس��ت و در 
بخش هاي ديگر نيز جنگ تازه تمام ش��ده است. اما 
از اتمام جنگ عراق با داعش فاصله زماني بيش��تري 
گذشته است و در نتيجه، پروژه ها كمي بالغ تر هستند 
و مدل هاي ق��راردادي مقداري جديدتر هس��تند. 
در واقع، كشور س��وريه در مرحله نخست بازسازي، 
يعني اصطاحا مرحله »بازس��ازي تخريب ها« قرار 
دارد. در اين مرحله تاش مي ش��ود زيرساخت ها و 
سازه هاي تخريب ش��ده از جنگ بازسازي شوند. اما 
عراق در مرحله دوم بازسازي، يعني اصطاحا، مرحله 
»نوسازي« قرار دارد كه در آن، بخش هايي كه به دليل 
درگير شدن كش��ور با جنگ مورد غفلت قرار گرفته 

بودند، مورد توجه قرار مي گيرند.«
نوروزي اظهار كرد: »با توج��ه به مطالبي كه مطرح 
شد، احتماال س��وريه هنوز توان بازپرداخت ندارد و 
خيلي نبايد به اين مس��اله اميد داشت كه اين كشور 
در كوتاه مدت بتواند مطالبات شركت هاي خارجي را 
بازپرداخت كند. معموال در كشورها كه بافاصله پس 
از جنگ بازسازي شان شروع مي شود، مدل اقتصادي 
كه براي همكاري مورد استفاده قرار مي گيرد، مدل 
قراردادهاي بلندمدت است يا حتي اخذ امتيازهاي 
غيرمالي از اين كشورها است. مثا تجهيز خدماتي 
از طريق پذيرش نيروي كاري كه از كشور ايران برود 
و در سوريه شاغل شود، يا اينكه كشور سوريه بشود 

متحد ايران در محافل سياسي بين المللي.«
وي درب��اره اينكه چ��ه ش��ركت هايي در حوزه برق 
سوريه وارد مي شوند، گفت: »تا جايي كه اطاع دارم 
قرار بوده است شركت هاي خصوصي ورود كنند، اما 
طرف هاي قرارداد، به دليل مسووليتي كه امضاها به 
همراه دارد، معموال ارگان هاي دولتي هس��تند. در 
اين مورد دولت هاي ايران و سوريه با يكديگر قرارداد 
امضا مي كنند تا تضمين هاي الزم به ش��ركت هاي 

خصوصي مجري طرح ها داده شود.«

 وزير نفت با اشاره به تحوالت بازار جهاني نفت و عرضه 
سهام آرامكو، بازار روال خود را طي كرده و قيمت نفت 

از رقم 60 دالر به ازاي هر بشكه باالتر نمي رود. 
بيژن زنگنه در حاشيه بازديد از گروه شركت هاي توربو 
كمپرسور نفت )او تي سي(، ضمن اشاره به تحوالت بازار 
جهاني نفت، پيش بيني خود از نشست پنجم دسامبر 
اوپك را اينگونه مطرح كرد كه؛ پيش بيني  مي شود كه 
ميزان كاهش توليد نفت بيشتر شده و شاهد كاهش 

بيشتر عرضه نفت اوپك در بازارهاي جهاني باشيم. 
او به موضوع عرضه سهام آرامكو و تاثير آن بر بازارهاي 
جهاني نفت خام نيز اشاره كرد و توضيح داد: بازار روال 
قبلي خود را طي خواهد كرد. در حال حاضر قيمت نفت 
در محدوده 60 دالر براي هر بشكه در نوسان است و هر 
چه تاش  ش��ود قيمت نفت باال رود، از رقم 60 دالر به 
ازاي هر بشكه باالتر نمي رود و در همين سطوح مي ماند.

خبرگزاري ايسنا در خصوص پاسخ زنگنه به موضوع 
پيوستن برزيل به اوپك نوشت: براي پيوستن برزيل 
به اوپك مشكلي ندارم، اما ديگر با پيوستن كشور هاي 

كوچك به اوپك موافقت نمي كنم. 
وزير نفت در واكنش به خبر هايي مبني بر نزديك شدن 
روابط ايران و عربستان و تاثير آن بر بازار نفت نيز گفت: 
اين موض��وع فعا جنبه روان��ي دارد و تاثيري در بازار 

نفت ندارد.

مشكلتامينبنزينسوپرحلشد
زنگنه در ادامه به موضوع كمبود بنزين سوپر نيز اشاره 
كرد و گفت: در حال حاضر عمده مشكل تامين بنزين 
سوپر حل شده است. بنزين سوپر چند روزي به دليل 
تعمير پااليشگاه اراك و مش��كات ديگري با كمبود 
روبرو ش��د كه تاكيد كردم كه حتما اين مش��كل حل 

شود و بنزين سوپر تامين شود. در حال حاضر آن طور 
كه به من اطاع دادند، اين مشكل حل شده است. وزير 
نفت در حاشيه بازديد از شركت توربو كمپرسور نفت 
ايران تشريح كرد: تاكنون 3.6 ميليارد دالر به شركت 
او تي س��ي، كار سپرده ش��ده و 200 ميليون يورو نيز 
سرمايه گذاري از س��وي اين شركت انجام شده است. 
به گواه كارشناسان و مديران نفت، مشكلي در كيفيت 
تجهيزات وجود نداشته و نكته قابل توجه در اين بخش، 
انتقال فناوري در شركت او تي سي است، چراكه اين 
مساله به درستي اتفاق افتاده و شركت آلماني زيمنس 

شريك اين شركت در گام نخست بوده است.
او اضافه كرد: زنگنه ادامه داد: شركت زيمنس در شرايط 
تحريم ايران را ترك كرد، اين موضوع س��بب ش��د به 
همت متخصصان شركت او تي سي،  فناوري برگرفته از 

زيمنس بومي سازي كنند. 

زنگنه ب��ا بيان اينكه ش��ركت توربو كمپرس��ور نفت 
هم اكنون يك برند اس��ت و آينده اين شركت همانند 
گذشته آن درخش��ان است افزود: وزارت نفت ساخت 
پمپ ه��اي درون چاهي، س��اخت كمپرس��ور براي 

جمع آوري گاز هاي مشعل، بخش فشارافزايي سكو در 
بخش دريايي )كه قرار بود از سوي توتال انجام شود(، 
ساخت ميني ال ان جي را به شركت او تي سي توصيه 

كرده است. 

حتي با وجود تحريم هاي امريكا، ميدان گازي پارس 
جنوبي در مركز اس��تراتژي ايران براي توليد هر چه 
زودت��ر حداقل ي��ك ميليارد مترمكع��ب در روز گاز 

قرار دارد.
پس از خروج موقت چين از فاز 11 ميدان گازي بزرگ 
پارس جنوبي ايران به خاطر مسائل سياسي، شركت 
نفت ايران به دنبال ش��ركت هاي داخلي براي ادامه 
توليد مي گردد. بيژن زنگنه، وزير نفت ايران با توجه به 
محدوديت هاي فني و مالي شركت هاي داخلي براي بر 
عهده گرفتن چنين پروژه هاي بزرگي، عناصر فازهاي 
11، 15 و 21  را جدا كرده و س��ه فاز ديگر 25، 26 و 
27 س��اخته است. بيشتر كارهاي اين فازهاي جديد 
قبا انجام شده اند. زنگنه هفته گذشته اظهار داشت 
كه تمامي بخش هاي دريايي فازهاي پارس جنوبي در 

نيمه اول 2020 كاما توسعه خواهند يافت.
به گزارش تسنيم، حتي با وجود تحريم هاي امريكا، 
ميدان گاز طبيعي پارس جنوبي در مركز استراتژي 
ايران براي توليد هر چ��ه زودتر حداقل يك ميليارد 
مترمكعب در روز گاز ق��رار دارد. توليد اين ميدان در 

حال حاضر 875 ميليون مترمكعب در روز است.
اي��ن بخ��ش 3700 كيلومترمربعي از ح��وزه گازي 
9700 كيلومت��ر مربع��ي كه اي��ران با قط��ر در آن 
ش��ريك اس��ت، تقريبا 14.2 تريلي��ون مترمكعب 
ذخاير گازي )مع��ادل 8 درصد كل ذخاي��ر دنيا( به 

عاوه 18 ميليارد بش��كه ميعان��ات گازي دارد. اين 
حوزه براي تبديل ش��دن ايران به يك بازيگر جهاني 
اصل��ي در ب��ازار گاز طبيعي مايع بس��يار حس��اس 
اس��ت. در واقع، پارس جنوبي در حال حاضر حدود 
 60 درص��د كل توليد گاز ايران را تش��كيل مي دهد.

كار در اكث��ر فازه��اي اصلي اين مي��دان رو به پايان 
اس��ت. زنگنه اعام كرد كه فاز 14 اين پروژه تا پايان 
سال جاري ايراني پايان خواهد يافت. اين سكو پس از 
عملياتي شدن قرار است 14.1 ميليون مترمكعب گاز 
طبيعي در روز توليد كند. هدف فاز 13 هم توليد 57 

ميليون مترمكعب گاز در روز است.
به اي��ن ترتيب راه ب��راي توليد ح��دود 28 ميليون 
مترمكعب گاز طبيعي در روز بعاوه 75 هزار بش��كه 
ميعانات گازي و ساير محصوالت همراه باز مي شود. 
پس از خروج امريكا از برجام و آغاز تحريم ها، سرعت 
توس��عه فازهاي 17 و 18 و 20 كند ش��ده است ولي 

تقريب��ا 95 درصد آماده هس��تند. كل توليد فازهاي 
17 و 18 ح��دود 39 تا 41 ميليون مترمكعب در روز 
است كه براي بخش توليد برق داخلي مورد استفاده 

قرار مي گيرد.
قرار بود فاز هاي 22 تا 24 تا پايان سال جاري ايراني 
51 ميليون مترمكعب در روز توليد داشته باشند ولي 
كمبود ارز خارجي پس از خروج امريكا از برجام باعث 
تغييراتي در تاريخ توليد آنها شد. پس از خروج امريكا 
از برجام و بي ثباتي به وجود آمده در شركت هاي غربي، 
ايده جايگزيني فناوري روس��يه و چين مطرح ش��د. 
اين پيشنهاد زماني مطرح شد كه روسيه هم درگير 
تحريم هاي بيش��تر از طرف امريكا ب��ود. چين كامًا 
متعهد به شراكت در فازهاي مختلف اين پروژه بود تا 
زماني كه دورنماي اين مشاركت براي پكن مشخص 
شد. با توجه به اين محدوديت ها، فازهاي 22، 23 و 24 
در حال حاضر با ظرفيت كامل خود فعاليت نمي كنند 

و 50 تا 55 درصد كارايي خود را ارايه مي دهند.
تاكنون 33 ميليارد دالر در فازهاي عملياتي ش��ده 
پارس جنوبي هزينه شده اس��ت. حدود 90 ميليارد 
دالر ديگر الزم اس��ت تا فازهاي باقيمانده عملياتي 
شوند و ظرفيت تمام فازها تا هدف مورد نظر افزايش 
يابد. تخفيفي كه ايران به مذاكره كنندگان خصوصي 
پيش��نهاد داده 9 تا 14 درصد كمت��ر از نرخ تعيين 

شده است. 

يك كارشناس حوزه انرژي گفت: امروز زماني است كه 
بايد فناوري ها را رشد دهيم تا زماني كه دروازه ها باز شد 
بتوانيم به جاي 4 ميليون به 10 ميليون بش��كه توليد 
برسيم.  عبدالصمد رحمتي با اش��اره به لزوم تمركز بر 
سرمايه گذاري و توليد تكنولوژي در صنعت نفت اظهار 
داشت: اگر ما هم اكنون، در شرايط تحريم و وضعيتي كه 
در كشور جاري و ساري است، درآمد كافي براي اكتشاف 
و توسعه فناوري هاي ازدياد برداشت داشتيم، براحتي تا 
10 ميليون بشكه هم مي توانستيم توليد داشته باشيم.  او 
در گفت وگو با ايلنا بيان كرد: از لحاظ فناوري مشكل داريم 
كه قرار بود از طريق  اي پي س��ي به داخل كشور منتقل 
ش��ود، اما محقق نش��د. ولي اگر در همين وضعيتي كه 
اكنون قرار داريم به شرطي كه پول داشتيم و مي توانستيم 
سرمايه گذاري ها را زياد كنيم و فناوري هاي مورد نياز را 
در دسترس داشتيم، مي توانستيم از 4 ميليون بشكه به 

10 ميليون بشكه توليد در روز برسيم. 
اين كارش��ناس حوزه انرژي تصريح كرد: اگر در همين 
بره��ه اي كه توليد و ص��ادرات افت پيدا ك��رده بتوانيم 
تجهيزات و فناوري را در كشور ارتقا دهيم، با تغيير شرايط 
بين الملل به سرعت به بيش از دو برابر ميزان توليد قبل 

از تحريم اخير خواهيم رسيد.
او يادآور شد: وقتي كشور مي تواند با مهندسي معكوس 
توليد پهپاد و موش��ك پيش��رفته داش��ته و در صنايع 
هوانيروز تا اين حد موفق باش��د چرا اين تمركز عاوه بر 

آن به سمت جايي كه درآمدزايي دارد، نمي رود؟ درست 
كه بحث امنيتي يك حفاظ و ديواره دفاعي است كه بايد 
دور كشور به وجود  آيد ولي در بحث درآمدزايي به نفت 
وابسته ايم بايد فناوري ها را در صنعت نفت نيز متمركز 
كنيم. رحمتي خاطرنش��ان كرد: امروز زماني است كه 
باي��د فناوري ها را رش��د دهيم تا زماني ك��ه دروازده ها 
باز ش��د بتوانيم به جاي 4 ميليون به 10 ميليون بشكه 
توليد برسيم. اكنون كه فضا باز است، مي توانيم در بحث 
فناوري و تكنول��وژي هزينه كني��م، روي بحث ازدياد 
برداشت و بهبود برداشت تمركز كنيم تا درآمدهاي نفت 
را افزايش دهيم. او خاطرنشان كرد: صنايع مربوط به نفت 
پيچيده تر از پهباد و موشك و صنايع هوايي كه كشور به 
موفقيت هاي قابل توجه اي در آنها دست يافته، نيست. 
اگر دانش صنايع دفاعي در نفت نيز متمركز شود انحصار 
بسياري از تجهيزات شكسته شده و توليد نفت ارتقاي 

قابل توجهي خواهد داشت.
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بررسيانتقالآبدريا
درشورايعاليآب

فارس| مع��اون اول رييس جمه��ور در چهلمين 
جلسه شوراي عالي آب با تاكيد بر مديريت منابع آبي 
و برنامه ريزي براي تامين آب مورد نياز كشور، گفت: 
تامين بخش��ي از آب مصرفي كش��ور از دريا بايد در 
دستور كار شوراي عالي آب باشد و اين شورا با كمك 
رسانه ها و مراجع اجتماعي موثر فرهنگ سازي الزم 
در اين زمينه را انجام دهد. اسحاق جهانگيري با بيان 
اينكه همه سازمان ها و نهادها با محوريت شوراي عالي 
آب موضوع انتقال آب دريا به مناطق مركزي و كم آب 
كشور را به عنوان يك اولويت و مساله اساسي در نظر 
بگيرند، اظهار داشت: دستگاه هاي مختلف ماحظات 
اجراي اين دس��تور از جمله نحوه بهره برداري از آب 
دريا، نمك زدايي و مصرف بهينه آب شيرين شده را 
مورد بررسي دقيق قرار دهند و در صورت لزوم مصوبه 
مورد نياز از مجلس ش��وراي اسامي نيز اخذ شود. 
معاون اول رييس جمهور با اش��اره به اينكه سواحل 
جزو توسعه يافته ترين بخش هاي هر كشوري به شمار 
مي رود، افزود: توسعه سواحل كشور در دولت  يازدهم 
و دوازدهم موضوعي حائز اهميت ب��وده و اقدامات 
مناسبي به ويژه در حاشيه خليج فارس و درياي عمان 
و سواحل مكران انجام شده است و تاش گرديده تا 
با استفاده از آب دريا، فعاليت هاي اقتصادي و صنايع 
نيازمند آب در اين مناطق رونق و توسعه پيدا كند. رضا 
اردكانيان، وزير نيرو نيز در اين جلسه با اشاره به ميزان 
نزوالت جوي در سال جاري و پيش بيني ها از ميزان 
بارندگي، گزارشي از چگونگي تامين كسري آب شرب 
و صنعت براي 17 استان كشور از درياي عمان و خليج 

فارس ارايه كرد.

پيشبينيبانكجهانيازنفت
۵۸دالريدر۲0۲0

بانك جهاني اعام كرد: كند شدن سريع تر از حد انتظار 
رشد اقتصادي، بدترين تهديد براي دورنماي قيمت 
نفت است و متوس��ط قيمت نفت در سال 2020 به 
58 دالر در هر بشكه مي رسد. گزارش ماه اكتبر بانك 
جهاني از دورنماي بازارهاي كاال نشان مي دهد طبق 
آخرين پيش بيني ها، ميانگين قيمت شاخص جهاني 
نفت خام برنت در 2019 معادل 60 دالر در هر بشكه 
خواهد بود كه اين مي��زان 6 دالر كمتر از دورنماي 
پيش بيني شده در ماه آوريل است. پيش بيني قيمت 
نفت براي 58 دالر در هر بش��كه خواهد بود كه اين 
مقدار 7 دالر كمتر از دورنماي تعيين شده در شش 
ماه گذشته است.  بانك جهاني اعام كرد: رشد مصرف 
نفت در حال حاضر همگام با كند شدن رشد اقتصاد، 
نسبت به پيش بيني هاي قبلي آهسته تر شده است 
و در سال آينده افزايش ناچيزي خواهد داشت.  اين 
نهاد بين المللي اعام كرد: »كند شدن سريع تر از حد 
انتظار رشد اقتصادي بدترين تهديد براي دورنماي 
قيمت نفت اس��ت.« در اين گزارش همچنين آمده 
است تاثير منفي حمله به تاسيسات نفتي عربستان 
در ماه سپتامبر بس��يار كوتاه مدت بود كه دليل آن 
بازگشت سريع عربس��تان به ظرفيت كامل توليد، 
افزايش منابع مختلف عرضه نفت مانند نفت شيل و 

كاهش تقاضا است.

9۵۲ميليونليترصرفهجويي
درآبباتوليدانرژيهاينو

توليد انرژي هاي نو باعث شده بيش از يك ميليارد و 
230 ميليون مترمكعب از مصرف سوخت هاي فسيلي 
در ايران كه از عوامل اصلي آاليندگي هوا در كش��ور 
است، كاسته و بيش از 952 ميليون ليتر در مصرف آب 
نيز صرفه جويي شود. پايگاه اطاع رساني وزارت نيرو 
اعام كرد: تاكنون از منابع تجديدپذير چهار ميليارد 
و 329 ميليون كيلووات ساعت، انرژي توليد شده كه 
اين ميزان توليد برق توانس��ته از انتشار 2 ميليون و 
974 هزار تن گاز گلخانه اي در كشور بكاهد. عملكرد 
نيروگاه هاي تجديدپذي��ر، 476 ميليون كيلووات 
ساعت كاهش تلفات در شبكه برق را به همراه داشته 
و مانع انتش��ار 18 هزار تن آالينده هاي محلي شده 
اس��ت. اكنون 377 مگاوات نيروگاه تجديدپذير در 
كش��ور در حال احداث اس��ت و ظرفيت نصب شده 
انرژي هاي نو به 834 مگاوات رسيده و تاكنون 115 
نيروگاه تجديدپذير مگاواتي در كشور نصب شده و 
37 نيروگاه مگاواتي ديگر نيز در حال احداث است. 
گفتني است كه 41 درصد نيروگاه هاي تجديدپذير 
كشور از نوع خورشيدي، 36 درصد از نوع بادي، 10 
درصد از نوع برق آبي كوچك، 2 درصد از نوع بازيافت 
حرارتي و توربين هاي انبساطي و يك درصد نيز از نوع 

زيست توده است. 

مصرفبنزينباكارتسوخت
شخصيمحدوديتندارد

شركت ملي نفت در واكنش به خبري مبني بر آغاز 
بي سر و صداي سهميه بندي سوخت در وزارت نفت 
اعام كرد: هيچ گونه سهميه بندي و محدوديتي در 
كارت هاي هوشمند س��وخت شخصي افراد اعمال 
نشده است. اين شركت اعام كرد: در پي سوءاستفاده 
از كارت هاي س��وخت شخصي در كش��ور به دليل 
اختاف قيمت قابل توجه با كش��ورهاي همسايه، 
مجموعه دولت و وزارت نفت و ش��ركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي ايران، طرح الزامي شدن استفاده 
از كارت س��وخت ش��خصي را از 22 مردادماه سال 
98 اجراي��ي ك��رد و پ��س از آن به م��رور در ميزان 
سوخت گيري از طريق كارت سوخت جايگاه داران 
محدوديت هايي را اعمال و اعام كرد.  براين اساس 
برخ��ي منابع اعام كردند كه س��وخت گيري براي 
افراد داراي كارت به ميزان 20 ليتر محدود شده كه 
ش��ركت ملي نفت اين خبر را كذب دانست و اعام 
كرد: هم اكنون هر فرد مي تواند با اس��تفاده از كارت 
هوشمند سوخت شخصي در هر تراكنش 60 ليتر 

سوخت گيري كند.



پاسخ به يك سوال در تعامالت انرژي ايران با تركيه: 

صادرات گاز  يا  برق؟
1- مقدمه

چندي است كه در محافل انرژي اين سوال مطرح است 
كه در تعامالت انرژي ايران و تركيه، ميان گاز و برق كدام 
يك ارجح است. پاسخ به اين سوال كوتاه چندان ساده 
نيست و ابعاد مختلفي دارد. دو بعد از اين موضوع را كه 
در ابتدا به ذهن مي رسد، بنا داريم بررسي كنيم. مورد 
اول عملياتي بودن صادرات برق در مقايسه با گاز طبيعي 
و دوم آنكه آيا صادرات برق از نظر مالي ارزش باالتري 
نسبت به گاز دارد يا نه؟ البته بررسي موشكافانه مورد 
دوم در گرو پاسخ مثبتي است كه نسبت به عملياتي 

بودن صادرات برق برسيم.

  2- عملياتي بودن صادرات برق نسبت 
به گاز طبيعي

ابتدا نگاهي به زيرساخت هاي صادراتي هر دو بخش 
خواهيم داشت سپس بازار هر دو بخش را بررسي كرده 
و برآوردي از وضعيت آينده آنها با توجه به تحليل هاي 

موجود ارايه خواهيم كرد.
1,2- زيرساخت هاي صادراتي

1,1,2- برق
در حال حاضر مطابق با اطالعات منتشر شده توسط 
سازمان انتقال برق تركيه در سال 2018 ايران از دو 
طريق امكان صادرات برق به تركيه دارد. اولي محور 
ترانزيت برق خوي- باش قلعه و دومي محور ترانزيت 

برق بازرگان- دوغوبايزيد. 
مطابق با اطالعات مندرج در گزارش ساليانه صنعت 
ب��رق تركيه در 6 ماهه دوم س��ال 2018 كه حداكثر 
واردات برق به تركيه صورت گرفته اس��ت، ظرفيت 
انتقال ش��بكه واردات تركيه از محوره��اي ايران به 

ترتيب 450 و صفر مگاوات در هر ماه بوده است.
2,1,2- گاز

مهم ترين زيرساخت واردات گاز تركيه از ايران خط 
لوله شرق يا همان خط لوله تبريز- دوغوبايزيد است. 
اين خط لوله كه ظرفيت صادرات ساالنه 14 ميليارد 
متر مكعب گاز طبيعي را دارد از تبريز ش��روع ش��ده 
و پس از عب��ور از مرز بازرگان به س��مت دوغوبايزيد 

حركت مي كند.  
اين خط لوله يكي از 6 خط لوله فعال واردات گاز تركيه 
اس��ت. مجموع ظرفيت خطوط لول��ه واردات تركيه 
حدود 88 ميليارد مترمكعب در سال است كه 16% از 

اين ظرفيت مربوط به خط لوله ايران است. 
در حال حاضر ايران قرارداد فعال به حجم 10 ميليارد 
مترمكعب در س��ال صادرات گاز با تركيه دارد كه تا 
س��ال 2026 اعتبار دارد. اين خط لوله در راس��تاي 
قرارداد منعقده در تاريخ 1375/5/17 )8 آگوس��ت 
1996( بين ش��ركت ملي گاز ايران و شركت بوتاش 

تركيه احداث گرديده است. 
گاز طبيعي مورد نياز اين قرارداد از منابع  گازي جنوب 
ايران از طريق خطوط لوله سراسري 1، 2 و 3، خطوط 
لول��ه 48 اينچ قزوين- تبريز و خ��ط 40 اينچ تبريز- 

بازرگان)جمعا به ط��ول تقريبي 2000 كيلومتر( به 
ايس��تگاه اندازه گيري گاز صادراتي بازرگان رسيده و 
پس از انجام عمليات اندازه گيري به سيستم خط لوله 

48 اينچ كشور تركيه ارسال مي شود. 
همانطور كه از مطالب ذكر شده مي توان نتيجه گرفت، 
زيرساخت هاي صادراتي در هر دو بخش وجود دارد. 
با اين حال از منظر متوليان انرژي تركيه در مقايسه 
استراتژيك زيرساخت هاي واردات برق و گاز طبيعي از 
ايران، مسلما خط لوله گاز طبيعي از اهميت بيشتري 

براي آنها برخوردار است. 

2,2- بازار وارداتي
در اين بخش مي خواهيم نگاهي به س��بد برق و گاز 
طبيعي تركيه و سهم واردات در هر دو بخش داشته 

باشيم.
1,1,2- برق

خالصه آمار برق تركيه در س��ال هاي اخير در جدول 
)1( است. 

مطابق با آمار در س��ال 2018 تركيه بيش از مصرف 
واقعي خود توليد داشته و ميزان بسيار اندك واردات و 
صادرات را در جهت حفظ تعامالت انرژي با كشورهاي 
همسايه داشته است. ميران واردات برق تركيه نسبت 

به مصرف واقعي ثبت شده كمتر از 1 درصد است.
2,1,2- گاز طبيعي 

خالصه اي از آمار بازار گاز طبيعي تركيه در چند سال 
اخير را در جدول 2 آورده ايم. 

برخالف بخش برق در بخش گاز طبيعي عمال توليد 
و واردات ج��اي خود را عوض كرده ان��د و مطابق با 
آمار س��ال 2018 كه توسط س��ازمان تنظيم بازار 
انرژي تركيه منتشر شده است، ميزان توليد نسبت 
به واردات كمتر از 1 درصد اس��ت. وابستگي شديد 
تركيه به واردات در گاز طبيعي كامال مشهود است.

در ادامه جدولي از ميزان واردات گاز طبيعي تركيه از 
مبادي مختلف )خط لوله و LNG( را آورده ايم. ايران 
متاسفانه در حوزه LNG حرفي براي گفتن ندارد؛ اما 
در ميان ساير كشورهاي صادركننده گاز طبيعي به 
تركيه از طريق خط لوله، رتبه دوم را دارد. جداول 3 
و 4 با جزئيات آمار هاي وارداتي تركيه را به تفكيك 

مسيرهاي ورودي آورده است.
ميزان واردات گاز طبيعي تركيه از هر كدام از مبادي 
وارداتي در سال 2018 در جدول 4 بررسي شده است. 
ش��ركت خطوط لوله نفت تركي��ه )بوتاش( )طبق 
قانون بازار گاز طبيعي به شماره 4646( با 5 كشور 
ق��رارداد خريد گاز طبيع��ي دارد ك��ه از ميان آنها 
2 مورد قرارداد واردات LNG ب��ا نيجريه و الجزاير 
اس��ت. جدول 5 ميزان واردات گاز طبيعي ناظر بر 
قراردادهاي بلندمدت بوتاش با س��اير كش��ورها را 
بررسي كرده است.  نكته قابل توجه در آناليز عرضه 
گاز طبيعي تركيه سهم بازار نقدي LNG در تامين 

گاز طبيعي است. 

در سال 2018 حدود 10/2 درصد از سبد عرضه گاز 
طبيعي از طريق بازارهاي نقدي تامين شده است.

3,2- نگاهي به آينده بازارهاي برق و گاز طبيعي 
1,3,2- برق 

مطابق با ماده 20 قانون انرژي الكتريكي به ش��ماره 
6446 وزارت انرژي و منابع طبيعي موظف است هر دو 
سال يك بار مقادير تخميني تقاضاي انرژي الكتريكي 
را تا 20 سال آينده منتشر كند. در تدوين اين برآورد 

20 ساله پارامتر هاي ذيل مورد توجه  بوده است: 
   نرخ رشد اقتصادي

  جمعيت و تعداد خانوار
  مصرف انرژي الكتريكي بخش تبديل

  مصرف داخلي و اتالف شبكه
  بهره وري

مدل هاي م��ورد بحث در باال به 3 س��ناريو منتهي 
شده است كه در مجموع 15 سري زماني متفاوت را 
تشكيل مي دهد كه برآورد نهايي تمامي محاسبات 
در جدول ذيل آمده است. آخرين جدول)شماره6( 
منتشر ش��ده در وب سايت رس��مي وزارت انرژي و 
منابع طبيعي تا س��ال 2038 اس��ت كه ما در اينجا 

صرفا برآورد تا سال 2030 را آورده ايم. 
از طرفي مطابق با برنامه هاي افزايش ظرفيت توليد 
كه توسط ش��ركت هاي توليدي منتشر شده است، 
نش��ان از آن دارد كه برنامه ه��اي افزايش ظرفيت 
توليد همگام با افزاي��ش تقاضا پيش خواهد رفت و 
مشكلي از بابت عرضه و تقاضا وجود نخواهد داشت. 
هر ساله برنامه 5 ساله از برآورد ظرفيت توليد توسط 
شركت انتقال برق تركيه )TEIAS( منتشر مي شود 
كه مطابق با اطالع��ات مندرج در آخرين گزارش تا 
سال 2022 در خصوص برآورد ظرفيت توليد تركيه 

با دو سناريو ذيل مواجه هستيم.
2,3,2- گاز طبيعي

مطابق ب��ا تحليل هاي س��ال 2018 بانك جهاني، 
تركيه تا سال 2030 با رش��د مصرف گاز طبيعي تا 
حدود 66bcm مواجه است. براي تامين اين ميزان 
از گاز طبيعي در سال هاي 2021 و 2024 به ترتيب 
با فرض تمديد قراردادهاي بلندمدت خود با نيجريه 
و الجزاير و همچنين تحقق تمامي برنامه هاي واردات 
گاز طبيعي از طريق شبكه خطوط لوله بين المللي 
همچن��ان ح��دود 9/9bcm نيز باي��د از بازارهاي 
نقدي LNG دريافت كند تا تع��ادل ميان عرضه و 

تقاضا برقرار شود.
 جزيي��ات بيش��تر در ج��دول 7آم��ده اس��ت. 
با بررسي برآوردهاي عرضه و تقاضا در دو بخش برق 
و گاز طبيعي متوجه مي ش��ويم كه تركيه در بخش 
برق ضمن تامين مطمئن نياز داخلي، رفته رفته به 
يك كش��ور صادركننده تبديل خواهد شد؛ اين در 
حالي است كه در بخش گاز طبيعي وابستگي خود به 
واردات را همچنان خواهد داشت و در سال هاي آتي 

به دنبال بازارهاي جديد تامين خواهد بود.

  3- بررس�ي مزيت ص�ادرات ب�رق از منظر 
اقتصادي

با وجود اينكه به نوعي در بخش 2 روشن شد كه تركيه 
به عنوان يك بازار مصرف كننده برق نيست با اين حال 
براي دستيابي به يك جمع بندي دقيق تر نگاهي اجمالي 

به شرايط مالي صنعت برق نيز انداخته ايم. 
1,3- تركيه

در ابتدا به بررس��ي قيمت هاي برق در ب��ازار عمده و 
خرده فروش��ي تركيه مي پردازي��م. قيمت گذاري در 
بازار فروش عم��ده در چارچوب هاي مختلفي صورت 

مي گيرد.
در سال 2018 قيمت متوسط فروش عمده MCP با 
افزايش 38 درصدي نسبت به سال 2017 به 233 لير 
در هر مگاوات ساعت رسيد. در ادامه ميانگين قيمت 
فروش شركت تجارت و تبادل برق تركيه )TETAS( را 
در سال هاي اخير مالحظه مي فرماييد. سازمان تنظيم 
بازار انرژي تركيه مطابق با قانون موظف است هر ساله 
4 بار قيمت گذاري مربوط به برق در بازار خرده فروشي 
را مصوب و منتش��ر كند. آخرين مصوبه اين سازمان 
كه مربوط به سومين فصل سال 2019 است به شرح 

ذيل است:
اين جداول بر اس��اس كروش در هر كيلووات ساعت 
منتشر مي شود كه براي راحتي در محاسبات به لير در 
هر كيلووات س��اعت تبديل شده سپس براي مقايسه 
بهتر با ش��رايط اقتصادي ايران از قرار هر لير 20359 

ريال )مندرج س��امانه س��نا در تارنماي بانك مركزي 
ايران( برحس��ب 10 هزار ريال در هر كيلووات ساعت 

تبديل شده است.
بيش��ترين قيمت فروش برق به تجاري در ساعت اوج 
مص��رف )22-17( معادل 1590 توم��ان به ازاي هر 
مگاوات ساعت است و كمترين قيمت فروش برق بدون 
احتساب تعرفه فروش به خانواده هاي شهدا و جانبازان 
و بخش خانگي در ساعات شب است كه معادل 279 

تومان به ازاي هر مگاوات ساعت است.
2,3- ايران

در قانون بودجه سال 1397 بخش برق، قيمت متوسط 
هر كيلووات س��اعت برق 814 ريال لحاظ شده است. 
البته كه اين ميزان مس��لما بس��يار پايين تر از هزينه 
عملياتي توليد برق در ايران اس��ت. منابع رس��مي و 
غيررسمي متعددي طي مصاحبه هاي مطبوعاتي از 
رقم هاي متفاوتي صحب��ت به ميان آورده اند كه عمال 
دست يافتن به رقم دقيق هزينه توليد برق در ايران براي 
پژوهشگر كار بسيار دشواري است. در يكي از اين موارد 
به نقل از مشاور مدير منطقه اي برق تهران اعالم شده كه 
قيمت تمام شده برق در ايران معادل 250 تا 350 تومان 
به ازاي هر كيلووات ساعت است. اين درحالي است كه 
نرخ صادراتي برق چند برابر قيمت تمام شده برق است. 
پس عمال مي توان نتيجه گرفت كه اختالف قيمت برق 
صادراتي ايران در مقايس��ه با قيمت ارايه شده برق به 

مصرف كنندگان تركيه چندان توفيري ندارد.

  4-  نتيجه گيري
با وجود زيرساخت هاي صادراتي در هر دو بخش برق 
و گاز طبيع��ي وجود دارد. با اين حال از منظر متوليان 
انرژي تركيه،در مقايس��ه استراتژيك زيرساخت هاي 
واردات برق و گاز طبيعي از ايران، مسلما خط لوله گاز 
طبيعي از اهميت بيشتري براي آنها برخوردار است. 
بيش از مصرف واقعي برق خود توليد داش��ته و ميزان 
بسيار اندك واردات و صادرات را در جهت حفظ تعامالت 
انرژي با كشورهاي همسايه داشته است. ميزان واردات 
برق تركيه نسبت به مصرف واقعي ثبت شده كمتر از 
1درصد است. بر خالف بخش برق در بخش گاز طبيعي 
عمال توليد و واردات جاي خود را عوض كرده اند و ميزان 
توليد نسبت به واردات كمتر از 1 درصد است. وابستگي 
ش��ديد تركيه به واردات در گاز طبيعي كامال مشهود 
است. با بررسي برآوردهاي عرضه و تقاضا در دو بخش 
برق و گاز طبيعي متوجه مي شويم كه تركيه در بخش 
برق ضمن تامين مطمئن نياز داخلي، رفته رفته به يك 
كشور صادركننده تبديل خواهد ش��د؛ اين در حالي 
است كه در بخش گاز طبيعي وابستگي خود به واردات 
را همچنان خواهد داشت و در سال هاي آتي به دنبال 

بازارهاي جديد تامين خواهد بود. 
از طرفي اختالف قيمت برق صادراتي ايران در مقايسه با 
قيمت ارايه شده برق به مصرف كنندگان تركيه چندان 

توفيري ندارد.
منبع: موسسه مطالعات بين المللي انرژي
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 جدول 1-3- واردات گاز طبيعي از هر كدام از مبادي گاز طبيعي به تركيه 2018 )ميليون متر مكعب( 

سهم )%(وارداتورودي

خطوط لوله

1)Blue Line( متعلق به خط آبي )DURUSU( 1297225,8دورور سو

2)West Line( متعلق به خط لوله غرب )MALKOCLAR( 1067021,2مالكوچالر

786315,6گوروبالق )GURBULAK( متعلق به خط لوله تبريز- ارزروم3

657113تركگوزو )TURKGOZU( متعلق به خط لوله باكو-تفليس-ارزروم4

9561,9سيدغازي )SEYITGAZI( متعلق به خط لوله تاناپ5

LNG پايانه

6)EGEGAZ ALIAGA( 40979پايانه اژه گاز علي آغا

7)MARMARA EREGLISI( 45188,1پايانه مرمره ارغيلسي

8)ETKI( 25565پايانه اتكي ليمان

9)DORTYOL FSRU( 1570,3پايانه شناور دورتيول

50360100مجموع

جدول 5- قراردادهاي بلندمدت خريد گاز طبيعي تركيه 

وضعيتتاريخ انقضاتاريخ شروعمدت )سال(تاريخ قراردادحجم )BCM/Y(طرف قرارداد

در حال عمليات419882019942024الجزاير

در حال عمليات 1,219952219992021نيجريه 

در حال عمليات1019962520012026ايران

در حال عمليات1619972520032025روسيه )جريان آبي(

در حال عمليات819982319982021روسيه)خط غربي(

---16199930تركمنستان

در حال عمليات6,620011520072021آذربايجان )شاه دنيز فاز1(

-620111520182033آذربايجان )شاه دنيز فاز2(

در حال عمليات15,020113520112046آذربايجان

 جدول 1- خالصه آمار بازار برق تركيه در 3 سال اخير 

201620172018واحد 

توليد )+(

272,563292,595295,442گيگاوات ساعتتوليد با مجوز

1,1373,0318,212گيگاوات ساعتتوليد بدون مجوز

654 ،273,700295,626303گيگاوات ساعتمجموع توليد

6,4002,7292,466گيگاوات ساعتواردات )+(

مصرف )-(

277,522292,003302,772گيگاوات ساعتمصرف واقعي

مصرف بر اساس 
صورت حساب هاي 

صادره
212,328225,713233,610گيگاوات ساعت

1,4423,3003,073گيگاوات ساعت   صادرات )-(

 )TWh( 2030 جدول 6- تقاضاي انرژي الكتريكي در تركيه تا 

سناريو3سناريو2سناريو1سال

2019313,8315,2316,5

2020327,3329,6332,1

2021340,5344,4348,7

2022353,2359,6366,4

2023366,8375,8385,2

2024380,4392,1404,3

2025392,6406,9422,3

2026404,6421,8440,7

2027416,6436,6458,9

2028428,8451,7477,6

2029441,0466,8496,6

2030453,0481,7515,4

 جدول2- خالصه آمار بازار گاز طبيعي تركيه در 3 سال اخير

201620172018واحد

367354428ميليون مترمكعبتوليد )+(

46,35255,24950,360ميليون مترمكعبواردات )+(

46,39553,85749,328ميليون مترمكعبمصرف )-(

674630673ميليون مترمكعبصادرات )-(

1,7002,9483,167ميليون مترمكعبذخيره

 جدول 3- واردات گاز طبيعي تركيه از طريق خط لوله و LNG در سال هاي 2013 تا 2018 )ميليون مترمكعب گاز طبيعي( 

     گاز وارداتي  سال
مجموعLNGخط لوله

ميزاندرصد )%(ميزاندرصد )%(ميزان

20133942087,08584912,9245269

20144198185,22728114,7849262

20154078884,21764915,7948427

20163872483,54762816,4646352

20174448580,521076519,4855250

20183903277,511132822,4950360

20182019202020212022ظرفيت توليد )تراوات ساعت(

484492513536539سناريو 1 )بلندپروازانه(

391424441462464سناريو 2 )واقع بينانه(

)bcm( 2030 جدول 7- برآورد بانك جهاني از نحوه تامين تقاضاي گاز تركيه تا

2018201920202021202220232024202520262027202820292030حجمقرارداد

LNG 4,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,4الجزاير

LNG 1,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,3نيجريه

6,66,66,66,66,66,66,66,66,66,66,66,66,66,6آذربايجان فاز 1

60/82/34/85/25/266666666آذربايجان )تاناپ(

1616161616161616161616161616روسيه )درياي سياه(

1413,513,513,513,513,513,513,513,513,513,513,513,513,5روسيه )خط غرب با ترك استريم(

9/68/48/48/48/48/48/48/48/48/48/48/48/48/4ايران

LNG 5152,454,555,355,456,256,256,256,256,256,256,256,2مجموع بدون بازار نقطه اي

55,453,554,655,656,758,258,960,361,362,363,564,866,1كل تقاضا

LNG 4,410,20,31,32,12,74,25,16,17,48,69,9بازار نقطه اي

55,453,554,656,656,758,258,960,361,362,363,564,866,1كل عرضه



يادداشت 9 مسكن

»تعادل« تحوالت بازار ملك تهران در مهرماه را بررسي مي كند

هشدار درباره پيامدهاي كاهش توليد مسكن
گروه راه و شهرسازي| شهال روشني|

بر اس��اس آمارهای بان��ک مرکزی تع��داد معامالت 
آپارتمان های مسکوني شهر تهران در هفت ماهه سال 
1398 حدود 35.8 هزار واحد مسکوني بوده که اين 
رقم در مقايسه با مدت مشابه سال پيش از آن، 57.5 

درصد کاهش داشته است.
 در اين مدت متوسط قيمت يک مترمربع بناي واحد 
مسکوني معامله ش��ده از طريق بنگاه های معامالت 
ملکي در ش��هر تهران 12 ميليون و 700 هزار تومان 
بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل 81.3 درصد 
افزايش داش��ته است. بر اساس اين آمارها در مهرماه 
جاری حدود 3 هزار و 401 واحد مسکونی معامله شده 
که اين شاخص در مهر 97 حدود 9 هزار و 357 واحد 
و در مهر 96 حدود 13 هزار و 815 واحد بوده اس��ت. 
اين آمارها در حالی ارائه ش��ده که ميزان نرخ تورم در 
ماه مذکور بر اساس س��ال پايه 95 حدود 42 درصد 

بوده است.
در مه��ر ماه س��ال 1398، متوس��ط قيمت يک متر 
مربع زيربنای واحد مس��کوني معامله شده از طريق 
بنگاه هاي معامالت ملکي شهر تهران 12 ميليون و 
720 ميليون تومان بود که نس��بت به ماه قبل و ماه 
مشابه سال قبل به ترتيب 0.4 و 47.7 درصد افزايش 
نشان مي دهد. با تحليل اين آمارها می توان دريافت 
رابطه مستقيمی بين افزايش قيمت مسکن و تعداد 
معامالت ي��ک رابطه االکلنگی وج��ود دارد يعنی با 
افزاي��ش قيمت مس��کن  تعداد معامالت به ش��دت 

کاهش می يابد .
رابطه معکوس معامالت و قيمت را می توان به وضوح 
در آمارهای  تابستانی بازار مسکن ديد زمانی که قيمت  
مسکن در تابستان به ميزان قابل توجهی کاهش يافت 
و حتی قيمت های کف بازار با کاهش چشمگيری روبرو 
شد تعداد معامالت نيز به ميزان قابل توجهی نسبت به 

ماه های ابتدايی سال افزايش يافت .
اگرچه هيچ کارشناسی نمی تواند منکر رابطه معامالت 
و قيمت مس��کن با هم باشد، اما اين دو موضوع رابطه 
بس��يار مس��تقيم تری با ميزان توليد دارند زمانی که 
توليد افزايش پيدا کند قيمت ها کاهشی و در نتيجه 

معامالت افزايشی می شود .
آمارها نشان می دهد، در دورانی که بازار مسکن مملو 
از واحدهای مس��کونی بوده قيمت ها رشد چندانی 
نداشته و معامالت به شکل شگرفی افزايشی بوده  است. 
بنابراين با توجه به شاخص توان خانوار که در درازمدت 
مهم ترين شاخص قيمت مسکن است،  به اين نتيجه 
می رسيم که رشد قيمت مسکن از توانايی خانوار پيشی 
گرفته و طبيعتا بايد خود را با شرايط بازار تنظيم کند 

و به تعادل برسد.

    معامالت مسکن در ماه های آتی
بر اس��اس آمارهای ذکر ش��ده و همچنين به اعتبار 
گفته های گروهي از کارشناسان و فعاالن، بازار مسکن 
در ماه های آتی نيز شاهد رکود- تورمی خواهد بود به 

باور اين عده اين چرخه تا سال 99 نيز ادامه دار است.
در همين رابطه، حسين احمد اوغلی، کارشناس بازار 
مسکن با بيان اينکه به طورکلی شروع رونق و افزايش 
قيمت مسكن در آذرماه ١٣٩٦ آغاز و در ارديبهشت ماه 
١٣٩٧ به اوج خودرسيد، گفت: افزايش نرخ مسکن در 
اين ماه باعث شد رکود 5 ساله معامالت مسکن بشکند؛ 
اما در ادامه آمارها نشان داد در تمامی ماه هاي تابستان و 
پاييز سال 97 حجم معامالت به صورت مداوم کاهشی 
بوده و اي��ن کاهش به نحوی بود که بازار مس��کن در 

شش ماهه دوم ٩٧ وارد ركورد تورمي شد.
حسين احمد اوغلی گفت: با تحليل دوران رکود و رونق 
در طی س��ال های اخير می توان دريافت همواره بازار 
مسکن روی چرخه ركود -پيش رونق - رونق -پيش 
ركود بوده است. با بررسي شرايط فعلي بازار و مطالعه 
سوابق ٥ دوره ركود و رونق به نظر مي رسد بازار مسكن 
پس از گذراندن ٤ سال ركود و رونق ٥ ماهه از آذر ٩٦تا 

خرداد ٩٧ از ابتدای امس��ال وارد فاز پيش ركود شده 
است.  وی گفت: بنابراين با تحليل اين آمارها می توان 
دريافت وضعيت بازار در ادامه س��ال ١٣٩٨ و ١٣٩٩ 
رکودی و در سال 1400 پيش رونق و در سال 1401 

وارد فاز رونقی خواهد شد.
 احمد اوغلی گفت: بازار مس��كن ع��الوه بر تحوالت 
دروني خود، از شرايط ساير بازارها و وضعيت سياسی، 
اقتصادي، امنيتي كش��ور نيز متأثر اس��ت. از اين رو، 
پيش بيني صورت گرفته بر اساس شرايط فعلي كشور 
اس��ت و چنانچه اتفاق فوق العاده اي رخ دهد، شرايط 

به گونه ای ديگر رقم خواهد خورد.

    مساله كاهش ساخت و ساز
 اين کارشناس مسکن بابيان اينکه هم اکنون مشکل 
جدی مسکن نبود معامالت يا افزايش قيمت نيست، 
گفت: در حال حاضر بزرگ ترين مشکل مسکن، کاهش 
ميزان ساخت وساز است. بر اساس آمارها و با توجه به 
رشد جمعيت کش��ور و همچنين عوامل ديگر مانند 
ازدواج، کش��ور به صورت ساليانه حداقل يک ميليون 
واحد مسکونی نياز دارد و هم اکنون باوجود 2.5 ميليون 
خانه خالی در کشور، هنوز با کسری 4 ميليون واحد 

مواجه هستيم.
وی گفت: در حال حاضر مسئوالن بايد نگاه عميق تری 
به کاهش ميزان ساخت وساز داشته باشند و نبايد به 
جهت دار کردن مس��ئله کاهش معامالت امر توليد را 
کوچک بشمارند. اگرچه دو مسئله معامالت و توليد 
رابطه مس��تقيمی باهم دارند و ب��ا افزايش معامالت 
انگيزه توليد نيز بيشتر می  شود، اما نا ديده گرفتن امر 
توليد هم زمان با کاهش معامالت همانند شمش��ير 
دو لبه عم��ل می کن��د. آمارها و تجربه ه��ای موفق 
کشورهای توسعه يافته در امر مسکن به خوبی نشان 
می دهد توليد می تواند نقش منجی در بازار مسکن را 
داشته باش��د. چراکه با افزايش توليد و افزايش عرضه 
توان مالی و ق��درت چانه زنی بخش تقاضای مصرفی 

افزايش می يابد.

    نقش تولید در افزایش و رونق معامالت
در همي��ن رابط��ه، محمدعلی مهری، کارش��ناس 
ساخت وس��از با بيان اينکه بر اساس آمارها در بخش 
ساخت وس��از و صدور پروانه های ساختمانی در شهر 
تهران، در فاصل��ه ماه های فروردين تا تير ماه س��ال 
گذشته 27 هزار و 626 پروانه ساخت صادرشده بود، 
اما در مدت مش��ابه امسال اين رقم به 21 هزار و 822 

پروانه رسيده که حاکی از کاهش 21 درصدی است.
مهری گفت: کاهش پروانه های ساختمانی به دليل 3 
مؤلفه اصلی و 2 مؤلفه فرعی و دو ريز فاکتور بوده است. 
3مؤلفه های تأثيرگذار بر روند صدور پروانه شامل رکود 
تورمی مسکن، نبود نقدينگی های مؤثر در بازار مسکن 

و نبود چشم انداز مثبت به فضای آتی است.
وی گفت: چنانچه می دانيد زمانی که تقاضای مصرفی 
برای يک کاالی مصرفی وجود نداشته باشد انگيزه ای 
ب��رای توليد وجود نخواهد داش��ت ام��ا ازآنجايی که 
مس��کن جزو نيازهای اوليه است می توان اين انگيزه 
توليد را با ابتکارات عمليات��ی به بازار تزريق کرد. اين 
ابتکارات شامل توانمندسازی بخش مصرفی با استفاده 
از تس��هيالت ويژه، خري��د واحدهای آماده توس��ط 
ش��هرداری و س��ازمان های ذی ربط و توسعه به ورود 

نقدينگی ها به سمت اين بازار مسکن است.
اين کارشناس بابيان اينکه يکی از بزرگ ترين مشکالت 
عدم توليد نبود نقدينگی های کافی است، گفت: اگرچه 
ميزان نقدينگی در کش��ور رقم بسيار بااليی است اما 
مسير کنونی اين پول ها به سمت بازار سرمايه است. 
بر اس��اس آمار بانک مرکزی حج��م نقدينگی که در 
ابتدای دولت دوازدهم در تيرماه س��ال 1396 کمی 
بيش از 1333 هزار ميلي��ارد تومان بود، در مدت 20 
ماه��ه منتهی به اس��فند 1397 بي��ش از 549 هزار 
ميليارد تومان افزوده ش��ده اس��ت.وی ادامه داد: در 
دولت دوازدهم هرماه حدود 27.4 هزار ميليارد تومان 
نقدينگی جديد ايجادش��ده اس��ت. بنابراين به نظر 
می رسد که در پايان 1398 حجم نقدينگی از 2000 
ه��زار ميليارد تومان هم عبور کن��د. اگرچه از ابتدای 

سال جاری بخش اعظمی از اين نقدينگی ها وارد بازار 
سرمايه شده و متأسفانه به س��ه علت نبود مديريت، 
حضور دالالن و س��وداگران و عدم برنامه ميان مدت 
و بلندمدت به چالش کش��يده شد اما بازار مسکن نيز 
می تواند اين نقدينگی ها را جذب کند؛ اما مطمئنا بايد 
برنامه ريزی هايی بر حضور اين حجم از نقدينگی ها در 

بازار مسکن تعيين شود.
وی در خصوص مؤلفه بعدی نيز گفت: متأسفانه فضای 
کنونی اقتصاد کشور بس��يار مبهم بوده و سازندگان 
نمی دانند با هزينه کردهای سنگين آيا می توانند به 
نقدينگی خود و سود لحاظ شده برسند يا نه؟ بنابراين 
نياز است دولت فضای توليد و عرضه را شفاف تر کند تا 

نقدينگی ها هرز نروند.
اين کارشناس در خصوص دو مؤلفه فرعی توليد نيز 
گفت: در حال حاضر، افزايش نهادهای س��اختمانی 
و هزينه های جانبی صدور پروانه باعث ش��ده قيمت 

تمام شده توليد برای توليدکنندگان سنگين باشد.
وی گفت: بر اساس آمارها شاخص قيمت نهاده هاي 
ساختمان هاي مسكوني شهر تهران در فصل تابستان 
١٣٩٨ به عدد ٤٠٧ رسيد كه اين رقم نسبت به شاخص 
فصل قبل )٤٠٦.٩(، تقريبًا بدون تغيير و نس��بت به 
شاخص فصل مشابه سال قبل )٣١٥.٤(، ٢٩.٠ درصد 

افزايش داشته است.
همچنين درصد تغييرات ميانگين شاخص چهارفصل 
منتهي به فصل تابستان سال ١٣٩٨ نسبت به ميانگين 
ش��اخص چهارفصل منتهی به تابستان سال ١٣٩٧ 
معادل ٤٩.٢ درصد بوده كه نس��بت به همين اطالع 
در فصل قبل که ٥٦.٣ درصد بوده ٧.١ درصد کاهش 
داشته است. در فصل تابس��تان سال١٣٩٨ شاخص 
قيمت گروه »سيمان، بتن، شن و ماسه« با ١٣ درصد 
افزايش نس��بت به فص��ل قبل بيش��ترين تأثير را در 

شاخص كل داشته است.
اين کارشناس بابيان اينکه افزايش گروه های مختلف 
مصالح س��اختمانی می توان��د انگيزه س��ازندگان را 
کاهش دهد، گفت: بر اساس آمارها گروه »سنگ« با 

٣.٩ درصد و گروه »انواع بلوک، س��فال و آجر« با ٥.٣ 
درصد افزايش به ترتيب رتبه هاي بعدي تأثيرگذاری 
در افزايش شاخص قيمت نهاده هاي ساختمان هاي 

مسكوني شهر تهران داشته اند.
وی همچنين در خصوص افزايش هزينه های جانبی 
ساخت نيز گفت: بر اساس آمارهای غيررسمی در حال 
حاضر هزينه های ش��هرداری، نظام مهندسی، وزارت 
نيرو و... نسبت به سال گذشته 15 تا 30 درصد افزايش 
داشته است و گذشته از هزينه ها، پروسه کاری صدور 
پروانه سازندگان را دچار مش��کالت عديده ای کرده 
است. در حالت عادی صدور پروانه 5 ماه زمان می برد، 
حاال اگر مشکلی هم پيش بيايد و پرونده در کميسيون 
ماده 100 و ماده 5 بررسی شود، اين فرآيند طوالنی تر 
هم خواهد شد.مهری در خصوص دو ريز فاکتور نبود 
انگي��زه توليد نيز گفت: اين دو ري��ز فاکتور مربوط به 
کاهش حاشيه سود توليد مسکن نسبت به دوران رونق 

و توليد نقدينگی با روش های راحت تر است.
وی در خصوص کاهش حاشيه سود توليد گفت: هنوز 
هم تصور برخی از س��ازندگان از بازار توليد مس��کن 
بازاری با سود 60 تا 70 درصدی بيشتر از آورده خود 
است درحالی که اين حاشيه سود به رقمی در حدود 
20 تا 30 درص��د کاهش يافته اس��ت. اگرچه انتظار 
حاشيه سود همانند سابق به هيچ عنوان صحيح نيست 
اما به نظر می رسد بخشی از سازندگان برای رسيدن 
به اين مورد دست از توليد کشيدند تا شايد وقت ديگر 
دوباره وارد بازار شوند.اين کارشناس در خصوص توليد 
نقدينگی و افزايش حجم کمی پول گفت: برای تحليل 
اين موضوع می توان به  ضرب المثل »کسی که شير 
می خواهد گاو نمی خرد« اشاره داشت زمانی که شير 
به ميزان قابل توجهی در دسترس بوده و با نرخ خوب 
خريداری می ش��ود هيچ کس به دنب��ال خريد منبع 
اصلی نمی رود در حال حاضر نيز کس��ی که می تواند 
به راحتی با داللی و سوداگری يا انباشت پول در بانک ها 
و مؤسسات به س��ودهای آن چنانی برسد چرا درگير 

چاکرم و مخلصم شهرداری و نظام مهندسی شود.
وی گف��ت: به هرحال تا زمانی ک��ه وضعيت توليد در 
کش��ور بهبود پيدا نکن��د نمی تواند انتظ��ار رونق در 

معامالت و توليد مسکن داشت.

    انتظار رونق اشتباه است
در همي��ن رابطه، اي��رج رهب��ر، نايب رئيس انجمن 
انبوه س��ازان اس��تان با بيان اينکه رونق بازار مسکن 
رابطه تامی بارونق توليد و ساخت مسکن دارد، گفت: 
نمی توان انتظار رونق از بازاری داش��ت که بنيان های 
توليدی آن به چالش کشيده شده است. در حال حاضر 
عوارض سنگين شهرداری باعث رکود توليد شده است؛ 
و اگر کسی فکر می کند هزينه شهرداری ها تأثير جدی 
در قيمت تمام شده مسکن ندارد، کامال در اشتباه است.

رهبر افزود: در حال حاضر هزينه تمام شده شهرداری 
از ابتدای ص��دور پروانه تا پاي��ان کار رقمی در حدود 
800 هزار تومان برای هر مترمربع است که بار و فشار 
اين افزايش در وهله اول بر دوش س��ازنده و بعد برای 
مصرف کننده است. چراکه سازنده مجبور است برای 
دريافت نقدينگی های بلوکه شده خود از سود زحمتی 
خود بکاهد. رهبر بابيان اينکه افزايش هزينه ها که باعث 
گران تر شدن ساخت وساز می شود، گفت: در نهايت اين 
وضعيت، منجر به خواب سرمايه می شود. بايد زمان و 
هزينه های صدور پروانه را کاهش دهيم شايسته نيست 
سازنده ای که بخش بزرگی از دارايی خود را وارد بازار 
توليد کرده در راهروهای شهرداری و نظام مهندسی به 

چالش کشيده شود.
وی بابيان اينکه ش��هرداری ها به بروکراس��ی اداری 
عادت کرده اند، گف��ت: هراندازه به زمان صدور پروانه 
افزوده شود، س��ازنده، مصرف کننده و شهرداری که 
بايد عوارض را س��ريع تر دريافت کند، دچار دردس��ر 
می ش��وند. قطعًا خواب 6 ماهه س��رمايه باعث ضرر و 

زيان سازنده می شود.

تغییر مسیر بازار مسكن در مهر ماه جدي نیست
گروه راه و شهر سازي| بهار طاهري |

گزارش مهر ماه بازار مسكن شهر تهران بانك مركزي 
نش��ان مي دهد بعد از ماه ها اين بخش از مدار منفي 
خارج شده اس��ت، البته اين آمار نسبت به سال قبل 

همچنان تحول بزرگي را نشان نمي دهد.
بر اس��اس گزارش بان��ك مركزي، تع��داد معامالت 
آپارتمان هاي مس��كوني شهر تهران در مهر ماه سال 
1398، به 3.4 هزار واحد مسكوني رسيد كه نسبت به 
ماه قبل 22 درصد افزايش و نسبت به ماه مشابه سال 
قبل 63.7 درصد كاهش نش��ان مي دهد. همچنين، 
متوسط قيمت خريد و فروش يك مترمربع زيربناي 
واحد مسكوني كه در بنگاه هاي معامالت ملكي معامله 
شد 12 ميليون و 720 هزار تومان بود كه نسبت به ماه 
قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 0.4 و 47.7 درصد 

افزايش نشان مي دهد.
 حجم معامالت مسكن در ماه هاي گذشته پايين بود، 
بطوري كه در ش��هريور ماه به زير 3 هزار فقره رسيد 
كه اين رقم نگران كننده بود، اما در مهر ماه معامالت 

مسكن روند افزايشي داشت.

    رشد ماهانه قراردادهاي اجاره 
در عين حال، بر اساس آمار مشاوران امالك تهران كه 
مقداري با آمار بانك مركزي متفاوت است، در مهرماه 
1398 بالغ بر 4 هزار و 29 قرارداد خريد و فروش ملك 
در ش��هر تهران به امضا رسيده كه نسبت به ماه قبل 
22درصد افزايش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 67 
درصد كاهش نش��ان مي دهد. قراردادهاي اجاره نيز 

در مهرماه 1398 بالغ بر 12هزار و 913 مورد بوده كه 
نسبت به شهريور امسال 2.9 درصد افزايش و نسبت 

به مهرماه پارسال 12 درصد كاهش يافته است.
در سال 98 شاهد كاهش معامالت به دليل افزايش 
قابل مالحظه قيمت مسكن در ماه هاي قبل و كاهش 

قدرت خريد متقاضيان واقعي مسكن بوديم.
هرچندمعامالت مس��كن هنوز در سطح قابل قبولي 
قرار ندارد، ولي با توج��ه به تغييرات و افزايش حجم 
معام��الت مس��كن در مهر م��اه، بايد دي��د كه اين 
روند در ماه هاي آتي نيز ت��داوم دارد يا نه؟ از طرفي 
سياس��ت هاي دولت و بانك مسكن، و از سوي ديگر 
بازارهاي رقيب مثل طال، ارز و بورس با ثبات مواجه 
شدند كه تركيب اين عوامل باعث اثرگذاري و رونق 

نسبي مسكن در مهرماه شد.
هرچند حداقل تا سه سال آينده نبايد انتظار تحوالت 
جدي در معامالت مس��كن داش��ت، در حال حاضر 
عمده تقاضاي موثر در بازار مسكن، تقاضاي مصرفي 
است و سرمايه گذاري و س��فته بازي چندان جواب 
نمي دهد. اما بطور كلي در حوزه مسكن تعادل عرضه 
و تقاضا برقرار نيس��ت.متقاضيان مس��كن به دليل 
افزايش شديد قيمت ها به شدت تحت فشار هستند 
به همين دليل روال عادي و نرمال را در بازار مسكن 
شاهد نيس��تيم.اگر از جنبه اقتصادي به مسكن نگاه 
كني��م اصلیترين دارايي در سبد خانواده ها اس��ت؛ 
تغييراتي که در قيمت مسکن رخ مي دهد. از يك سو 
باعث تغيير دارايي و ثروت فرد در طول زمان و به تبع 

آن مطلوبيت ناشی از مصرف میشود.

از طرفي با توجه به متفاوت بودن تركيب دارايي براي 
افراد مختلف، تغيير در قيمت مسکن باعث خواهد شد 
ثروت افراد مختلف در مقايسه با يكديگر تغيير کند. 
اگر از جنبه سرپناه نيز به مسکن نگاه كنيم، اهميت 
نوسان هاي قيمت مسكن براي دولت حتی میتواند 
بيشتر باشد، زيرا نوسانهاي قيمت مسکن و به ويژه 
افزايش هاي س��ريع آن از جمله تهديدهاي است که 
هدف تضمين دسترسی مردم به مسکن را با چالش 
مواجه می کند. بررسيعملکرد بازار مسکن در ايران 
وجود نوسانهاي نسبتًا مستمر و در برخ��ي موارد، 

شديد را در اين بازار نشان مي دهد .
آنگونه كه كارشناس��ان اظهار مي كنند، بعيد است 
در آينده نزديك تحوالت و اتفاقات خاصي در حوزه 
معامالت مس��كن ايجاد ش��ود، تا زماني كه تكليف 
متغيره��اي اثرگذار بر ب��ازار مس��كن مانند قيمت 
زمين براي س��اخت آپارتمان يا منزل مس��كوني، از 
عوامل بسيار مهم در عرضه مس��كن و تاثيرگذار در 

قيمت ها است.
همچنين قيمت مصالح كه تحت تاثير عوامل مختلف 
و از جمله تورم است، بر قيمت مسكن و نهايتا بر اين 
بازار تاثيرگذار اس��ت. چرا كه با وج��ود تورم قيمت 
مصالح ساختماني افزايش يافته و در نتيجه ساخت 
و س��از كاهش يافته و نهايتا ركود در اين بازار شكل 
مي گيرد.البته ممكن اس��ت تحركات كوچكي مثل 
رشد معامالت كه در مهر ماه شاهد بوديم، روي دهد 

اما رونق ايجاد نخواهد شد.
اگ��ر ثبات در بازاره��اي موازي مثل ب��ازار طال و ارز 

باقي بماند، مي توان انتظار داش��ت كه قدرت خريد 
متقاضيان مسكن به تدريج در بازه چهار تا پنج ساله 
افزايش يابد. اين بدين معنا اس��ت كه از يك طرف با 
ثبات قيمت مسكن مواجه شويم و از طرف ديگر تورم 
ثابت بمان��د، در آن صورت با افزايش س��طح درآمد 
عمومي، تحرك به ش��كل تدريجي در بازار مس��كن 

ايجاد مي شود.
ميانگين قيمت مسكن در شمال تهران 24 ميليون 
تومان ش��ده كه 25 درصد نسبت به ارديبهشت ماه 
كاهش يافته و به س��طح اسفندماه سال قبل رسيده 

است. تنها در يك ماه گذشته ميانگين قيمت مسكن 
در منطقه يك 11 درصد و در منطقه 3 هشت درصد 
كاهش ياف��ت. با اين حال در مناطق مياني و جنوبي 
تهران كاه��ش قيمت ناچيز بوده اس��ت. به هرحال 
تجربه نش��ان داده به مقداري كه قيمت مس��كن در 
زمان رون��ق باال م��ي رود در زمان كس��ادي، پايين 
نمي آيد.و بايداين را در نظر داشته باشيم كه افزايش 
معامالت مس��كن ش��هر تهران در مهرماه نسبت به 
شهريورماه نمي تواند يك تحول جدي در بازار مسكن 

محسوب شود.
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دالیل جذابیت 
سرمایه گذاري در مسكن

بازار معام��الت زمين و 
مسكن و سرمايه گذاري 
در اي��ن بازاره��ا تقريبًا 
يك��ي از قديمي ترين و 
مطمئن ترين زمينه هاي 
س���رماي��ه گ�ذاري در 
كشورها به شمار مي رود. 
تقاضاي دايم��ي و رو به 
رشد در اين بازار در كنار 
عدم وجود تهديدات و خطراتي مانند ورشكستگي، 
تحريم، و س��اير مخاطراتي كه سرمايه گذاري در 
بازارهاي ديگر را تهديد مي كند، موجب ش��ده تا 
ورود به بازار ساخت و معامله مسكن و زمين، يكي 
از كم ريس��ك ترين و مطمئن ترين زمينه ها براي 
سرمايه گذاري محسوب شود. با وجود تمام مزايايي 
كه ورود به بازار مسكن به همراه دارد، يكي از نكات 
منفي اين بازار اين است كه فعاليت در اين بازار به 
ويژه در دهه اخير براي همه امكان پذير نبوده است. 
وجود بازار هاي كوتاه مدت و سهل الوصولي مانند 
بازارهاي ارز، طال و بورس باعث شده سرمايه گذاري 
در بازار زمين و مسكن با تنزل جايگاه و رتبه در بين 
مقاصد سرمايه گذاري مواجه شود. از جمله عواملي 
كه موجب كاهش ميل و امكان ورود سرمايه گذاران 
خرد به بازار مسكن شده است. دوره سرمايه گذاري 
طوالني و همچنين مدت نس��بتًا قابل توجه دوره 
بازگشت سرمايه و س��ود در قياس با ساير بازارها 
مانند بورس و ارز از جمله ديگر عوامل مهمي است 
كه باعث ش��ده س��رمايه گذاران ترجيح دهند در 
بازارهاي كوتاه مدت ورود پيدا بكنند. با بررس��ي 
بازارهاي مختلف اقتصادي و همچنين مش��اهده 
نوسانات آنها در س��ه دهه اخير، شايد بازارهايي را 
كه با وجود افت و خيزهاي متعدد بتوان س��ودده 
معرفي ك��رد، س��رمايه گذاري در ب��ازار ارز، طال، 
بورس و در نهايت مس��كن اس��ت. با بررسي روند 
تغيير قيمت ها در اين چه��ار بازار كه عمده منابع 
نقدينگي موجود در سطح جامعه را به خود جلب 
و جذب مي كند، ش��ايد بتوان مطمئن ترين و كم 
خطر ترين بازار در كشور را بازار مسكن معرفي كرد. 
با اينكه بازاره��اي ارز، طال و بورس از نظر جذابيت 
ظاهري و سودهاي مقطعي، اولويت ورود باالتري 
نسبت به بازار مسكن را دارند، اما در نهايت بازاري 
كه در شرايط بسيار متالطم اقتصاد امروزي بتواند 
سرمايه افراد را بطور مطمئن و بلندمدت حفظ كند 
و آن را به سالمت به سر منزل مقصود برساند، بازار 
مسكن اس��ت. بازار هاي كوتاه مدت و زود بازده به 
دليل س��طح انتظارات مقطعي و همچنين خرد 
بودن حجم س��رمايه هاي ورودي پتانسيل نوسان 
زي��ادي را دارند. به همين دليل اين بازارها معمواًل 
در خط مقدم جذب اثرات منفي ناشي از تالطمات 
و تغييرات سياسي، اجتماعي، فرهنگي و بين المللي 
جامعه هستند. از اين رو، سرمايه هاي موجود در اين 
بازارها فرار بوده و با افزايش دامنه نوسانات يا حتي 
وجود حالت سكون طوالني مدت در اين بازار ها، به 
سرعت راهي ساير مقاصد سرمايه گذاري مي شوند. 
در طي يك س��ال و نيم گذش��ته كه نوس��انات و 
تالطمات اقتصادي موجب هيجان بس��يار زيادي 
در اقتصاد جامعه ش��د، ش��اهد ورود حجم زيادي 
از نقدينگي به اين بازار ه��اي كوتاه مدت زود بازده 
مانند ارز و طال بوديم. دامنه نوس��انات ايجاد شده 
در اين بازارها به تمام بخش هاي اقتصادي كش��ور 
كشيده شد و موجب افزايش هزينه ها و قيمت ها 
در ساير بازارها از جمله بازار مسكن گرديد، بطوري 
كه قيمت ها در اين بازار بيش از 100 درصد افزايش 
پيدا كرد. افزايش شديد قيمت ها در اين بازار همراه 
با جذابيت و كش��ش بازاره��اي زود بازده موجب 
خروج بخش��ي از عالقه مندان به س��رمايه گذاري 
در بازار مس��كن ش��د. عالوه بر اين موارد، عواملي 
مانند عدم تطبيق مبلغ تسهيالت بانكي با ميزان 
افزايش بهاي مسكن و همچنين كاهش شديد توان 
عمومي اقتصاد جامعه، موجب كاهش شديد حجم 
معامالت در بازار مسكن شد. ناتواني و كاهش حجم 
معامالت موجب فروكش كردن بخشي از التهاب 
كاذب ايجاد ش��ده در بازار مسكن و تخليه حباب 
قيمتي ناشي از آن شد. كاهش تقاضا و همچنين 
توقف روند افزايش قيمت ه��ا در اين بازار موجب 
خروج بخش��ي از افرادي كه با هدف سودجويي و 
ايجاد التهاب در قيمت ها وارد اين بازار شده بودند 
شد. تداوم كاهش قيمت ها در بازارهاي ارز و طال كه 
اولين مقاصد سرمايه گذاري در كشور ما را تشكيل 
مي دهند، موجب تغيير مسير جريان نقدينگي به 
سمت بازارهاي سوم و چهارم كه به ترتيب بازارهاي 
بورس و مسكن هستند شد. همان گونه كه در چند 
ماه اخير ش��اهد بوديم، شاخص بازارهاي بورس با 
پشت سر گذاشتن ركوردهاي قبلي، به رقم بيش از 
300 هزار واحد رسيده است، بطوري كه بازار بورس 
ايران به عنوان س��ودده ترين بازار بورس جهان نام 
گرفته است. پس از بازار بورس، بازار مسكن نيز آرام 
آرام پذيراي نقدينگي خارج ش��ده از بازارهاي اول 
و دوم بوده و در مهر ماه امس��ال شاهد رشد حجم 
معامالت همزمان با تداوم آرامش نسبي موجود در 
بازار مسكن هستيم. عالوه بر اين موارد شايد بتوان 
دليل ديگري كه موجب رونق نسبي بازار مسكن 
در ماه اخير دانست را به عواملي مانند نزديك شدن 
به ماه هاي پاياني س��ال و ت��رس از افزايش مجدد 
قيمت ها كه بطور سنتي در هر سال اتفاق مي افتد و 
همچنين به كف قيمت توليد رسيدن بهاي فروش 
امالك نسبت داد. جداي از عوامل مذكور و همچنين 
احتماالت مختلفي كه ذكر نش��ده است، توجه به 
اين نكته ضروري است كه با وجود تمام جذابيت ها 
و كششي كه ساير بازارها براي جذب نقدينگي دارا 
هستند، بازار مس��كن چون هر دوجنبه مصرفي و 
سرمايه گذاري را بطور همزمان براي سرمايه گذاران 
به ارمغان مي آورد و همچنين تنوع بهره برداري از 
آن، همواره حفظ سرمايه گذاران را تضمين مي كند.

ايمان رفيعي
كارشناس مسكن

    حسين احمد اوغلی، کارشناس بازار مسکن: هم اکنون مشکل جدی مسکن نبود معامالت يا افزايش قيمت نيست، گفت: در حال حاضر بزرگ ترين 
مشکل مسکن، کاهش ميزان ساخت وساز است. بر اساس آمارها و با توجه به رشد جمعيت کشور و همچنين عوامل ديگر مانند ازدواج، کشور 
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ابهام در سازوكار بازگشت هزينه هاي خدمات ارزش افزوده به كاربراني كه متضرر شدند

هزينههاي»وس«ازجيبچهكسانيبرميگردد
گروه دانش و فن   

پس از تاخير در اعالم هزينه خدمات ارزش افزوده با دستور 
دادستاني، از طرف مسووالن ارتباطي كشور اعالم شد كه 
با جلب نظر ق��وه قضاييه، پول های رفته از جيب مردم به 
آنها برمي گردد؛ درحالي كه شركت هاي خدمات ارزش 
افزوده، اپراتورها و دولت همگي از ذي نفعان مس��تقيم و 
غيرمستقيم خدمات ارزش افزوده محسوب مي شدند، بايد 
ديد بازگشت اين هزينه ها چه سازوكاري دارد و كساني كه 
در اين سال ها از درآمدهاي ميلياردي سود بردند، همراه 

اين روزهاي سخت هم خواهند بود يا خير.
 )Value Added Services( خدمات ارزش اف��زوده
که به اختصار VAS ناميده می ش��وند، ش��امل مواردی 
غير از خدمات اس��تاندارد اپراتورها مانند تماس صوتی و 
پيامک معمول اس��ت كه می تواند توسط خود اپراتورها 
يا توسط شرکای ثالثی که به عنوان تامين کننده  محتوا 
)Content Provider( شناخته می شوند، ارائه شود. 
مهم ترين موضوعات خدمات ارزش افزوده تلفن همراه، 
شامل اخبار، مس��ابقات و رأی گيری، تبليغات موبايلی و 
اطالع رسانی مي ش��ود. اگرچه استفاده از خدمات ارزش 
افزوده بايد اختياری و توسط کاربر انتخاب شود، اما برخی 
از ش��رکت های ارزش اف��زوده، کارب��ران را بدون آگاهي 
خودشان، به عضويت اين سرويس ها درآورده اند. بنابراين 
در عي��ن حال كه اين خدمات ممكن اس��ت مورد توجه 
برخي از کاربران هم قرار داش��ته كه از آنها استفاده های 
بسياری کرده باشند، اما از آنجايي كه اين خدمات معمواًل 
هزينه های بااليی دارند، برای مثال ارس��ال يک پيامک 
ارزش افزوده به کاربر می تواند حداقل ۳۰۰ تومان هزينه 
داش��ته باش��د، هزينه هاي زيادي كه در قبوض كاربران 
سيم كارت هاي دائمي آمده يا سرويس هايي كه موجب 
تمام شدن اعتبار سيم كارت هاي اعتباري شده، اعتراض 
بس��ياري از كاربران را در پي داشت تا جايي كه منجر به 
واكن��ش وزير ارتباطات و فناوري اطالعات ش��د. پس از 
آنكه محمدج��واد آذري جهرمي از پرونده  يک تخلف در 
ارزش افزوده که موجب يک کالهب��رداری ۳۳ ميليارد 
تومان��ی از کاربران در حوزه س��رويس های ارزش افزوده 
خبر داد و اعالم كرد كه در نهايت اين مبالغ كسرشده به 
حساب كاربران بازگشته اس��ت. با وجود اين، اعتراضات 
در زمينه خدمات ارزش افزوده و به خصوص مواردي كه 
عضويت در آنها بدون اطالع خود كاربران صورت گرفته 
بود، ادامه داش��ت. به همين دليل آذري جهرمي اين بار 
و اواخر شهريور، از تصميم خود براي تعطيلي هميشگي 
سرويس هاي ارزش افزوده خبر داد كه البته با واكنش هاي 

موافق و مخالف بسياري مواجه شد. از طرفي حسين فالح 
جوشقانی معاون وزير ارتباطات و فناوری اطالعات پس 
از آن، در اوايل مهر، با اش��اره به اقدامات انجام شده برای 
مديري��ت »وس« گفت: »تيم نظارتی ما ب��رای افزايش 
نظارت بر حوزه سرويس ارزش افزوده در اپراتورها مستقر 
می شوند و همچنين اقدامات ديگری انجام می دهيم که 
بعد از به سرانجام رسيدن آن نتايج را اعالم خواهيم کرد.« 
آذری جهرمی نيز اعالم کرد: »در گام اول شفاف س��ازی، 
اپراتوره��ا را ملزم کرديم طی يک هفته به هر مش��ترک 
اعالم کنند در سه س��ال گذشته چه مبلغی از جيبشان 
برای خدمات وس و به حس��اب چه ش��رکت هايی رفته 
است.« هرچند اعالم ليست خدمات ارزش افزوده با تاخير 
مواجه شد كه حسين فالح جوشقانی در خصوص تاخير 
اپراتورهای تلفن همراه در ارس��ال پيامک اطالع رسانی 
»ميزان پولی که هر کاربر در سه  سال گذشته به خدمات 
ارزش اف��زوده پرداخت کرده اس��ت«، در روزهاي پاياني 
مهرماه، گفت: »اطالعات مربوط به هزينه سرويس های 
ارزش افزوده مشترکان در اپراتورها آرشيو شده بود که در 
حال بازيابی است تا برای مشترکان ارسال شود، اما پيرو 
شکايتی که ش��رکت های ارزش افزوده به دادستانی کل 
کشور ارايه داده اند، معاون دادستان کل از اپراتورها خواسته 
تا اين پيامک را ارسال نکنند.« او همچنين توضيح داده بود: 
»در مسير مقابله با تخلفات صورت گرفته در ارايه خدمات 
ارزش افزوده، همراهی دس��تگاه قضايی مهم و ضروری 
اس��ت. بنابراين در حال تهيه گزارشی کامل هستيم تا از 
ظرفيت باالی دستگاه قضايی در برخورد با اين تخلفات 
نيز برخوردار شويم. تالش می کنيم اطالع رسانی مربوط 
به موضوع سرويس های ارزش افزوده در سريع ترين زمان 
انجام ش��ود. اخيرا نامه ای با امضای وزير ارتباطات برای 
روس��ای سه قوه ارس��ال شده اس��ت که در آن خواستار 
مس��اعدت آنها در توقف بخش ناص��واب خدمات ارزش 
افزوده و بازگرداندن مبالغ کاله برداری ش��ده به حساب 
مردم ش��ده اند که اميدواريم از سوی اين مسووالن مورد 
توج��ه و حمايت قرار بگيرد.« در نهاي��ت وزير ارتباطات 
به تازگي درباره اجرايي كردن وعده خود برای پايان دادن 
به کاله برداری ها و دست کردن در جيب مردم، در توييتی 
با هشتک های حق الناس و پايان وس نوشت: »پول هايی 
که برای شرکت های ارزش افزوده در اين چند سال از شما 
اخذشده را با #۶*۸۰۰* می توانيد ببينيد. شکايتی هم 
داشتيد لطفاً از طريق پيامک به ۸۰۰۷ بفرستيد.« البته در 
حالي كه بسياري از كاربران پس از اظهارات وزير ارتباطات، 
اقدام به گرفتن اين شماره كردند تا ببينند چه هزينه اي را 

خواسته يا ناخواسته به سرويس هاي ارزش افزوده پرداخت 
كرده اند، در ساعات ابتدايي، پيامي را با اين مضمون دريافت 
كردند كه نتيجه ظرف حداكثر 24 ساعت اعالم مي شود 
كه شايد به دليل حجم باالي پيام هاي ارسال به اپراتورها، 
پاسخگويي مناسبي به تمامي افرادي كه درخواست آمار 
خدمات ارزش افزوده خود را داش��تند، نش��د. هرچند با 
گذشت چند ساعت، برخي از كاربران اظهار كردند كه از 
طرف رگوالتوري پيامكي با ذكر هزينه و عنوان خدمات 

ارزش افزوده برايشان ارسال شده است. 
تاكي��د وزي��ر ارتباط��ات ب��ه بازگردان��دن هزينه هاي 
دريافت ش��ده از مردم در حالي است كه ساالنه بخشی 
از بودجه کش��ور از طريق درآمد اپراتورهای تلفن همراه 
برای دولت تامين می شود؛ همان طوركه به گزارش مهر، 
بر اساس آنچه در پيش بينی بودجه 9۸ آمده است، وزارت 
ارتباطات از محل درآمد اپراتورها بالغ بر ۶۸ هزار و ۸4۵ 
ميليارد ريال درآمد خواهد داش��ت و باتوجه به اينکه بر 
اساس قانون اپراتورهای موبايل موظف هستند بخشی 

از درآم��د خود را به دول��ت اختصاص دهند، پيش بينی 
می ش��ود با پايان »وس«، س��هم دولت نيز از اين درآمد 
کاهش يابد. محاس��به تقريب��ی از درآم��د اپراتورهای 
موبايل حاکی از آن اس��ت که حدود ۱۰ درصد از درآمد 
اپراتورهای هم��راه از محل بازار خدم��ات ارزش افزوده 
است که با احتساب کسر سهم ارائه دهندگان خدمات و 
تجميع کنندگان و ساير بازيگران اين اکوسيستم، حدود 
۳۰ تا 4۰ درصد از اي��ن رقم به اپراتور موبايل اختصاص 
می يابد. در صورتی که ارزش بازار اين خدمات را مطابق 
گفته وزير ارتباطات 2۶۰۰ ميليارد تومان درنظر بگيريم، 
با توجه به اينك��ه اپراتورهاي موبايل بايد مبلغ 2۸ تا ۳۱ 
درصد درآمد را به رگوالتوری پرداخت کنند، برآوردهای 
تخمينی نشان می دهد که از مجموع درآمد حدود ۸۶۰ 
ميليارد تومان��ی دو اپراتور از مح��ل VAS، حدود 2۸۰ 
ميليارد تومان در اختيار رگوالتوری قرار می گيرد. محاسبه 
ديگری که از اين تخمين به دس��ت می آيد حاکی از آن 
اس��ت که با وجودی که از سال 9۰ تاکنون بازار خدمات 

»وس« برقرار اس��ت و در صورتی که هر دو اپراتور تلفن 
همراه در مجم��وع، درآمدی بي��ش از ۱۳ هزار ميليارد 
تومان برای بازار خدمات ارزش افزوده ايجاد کرده باشند، 
با اين فرمول تقريبی و با احتساب ۳۰ تا 4۰ درصد سهم 
درآمدی اپراتور از اين بازار، در مجموع طی هش��ت سال 
گذش��ته رگوالتوری ۱۵۰۰ ميليارد تومان درآمد از اين 
بازار داش��ته است.  بنابراين صرف نظر از اينكه شكاياتي 
كه از شركت هاي خدمات ارزش افزوده مي شود چطور 
قابل پيگيري خواهد بود و سازوكار تفكيك كاربراني كه به 
خواسته خود از اين خدمات استفاده كردند با كساني كه 
هيچ اطالعي از عضويت در سرويس هاي خدمات ارزش 
افزوده نداشتند،  چگونه است.  اينكه هزينه هايي كه قرار 
است به كاربران بازگردانده شود، از كجا پرداخت مي شود 
و آيا تنها شركت هاي ارزش افزوده يا اپراتورها هستند كه 
اين وظيفه بر دوش آنها گذاش��ته مي شود يا درآمدهاي 
دولت كه در اين سال ها از اپراتورها دريافت شده هم قابل 

پيگيري و بازگشت خواهد بود هم قابل توجه است. 
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با گوگل مپ به تماشاي 
ديدني هاي شهر برويد

گوگل مپ در جديدترين آپديت خود به كاربران 
در پيدا كردن آثار باستاني و مهم شهرهاي بزرگ 
كمك مي كند. به گزارش ايسنا، گوگل مپ كه 
بدون ش��ك يكي از بزرگ ترين اپليكيشن هاي 
ناوبري مبتن��ي بر مكان جغرافيايي به ش��مار 
مي رود، به كاربران اج��ازه مي دهد تا به راحتي 
آثار تاريخي و باستاني مهم در شهرهاي بزرگ 
كش��ورهاي مختلف جه��ان را پي��دا كنند. بر 
اساس گزارش وب سايت phonearena، اين 
قابليت براي آن دسته از كاربراني كه به سفرهاي 
داخلي و خارجي عالقه مندند، بسيار سودمند و 
كاربردي خواهد بود. كاربران به منظور استفاده 
از اي��ن قابليت جديد بايد به پلتفرم فروش��گاه 
آنالي��ن و اينترنتي گوگل پلي اس��تور مراجعه 
كرده و جديدترين نس��خه به روزرساني شده از 
برنامه گوگل مپ را روي گوشي اندرويدي خود 
دريافت، دانلود و نصب كنند. بر اساس تصاوير 
منتشرشده، مي توان دريافت كه گوگل مپ از 
اين پ��س به كاربران اين ام��كان را مي دهد كه 
هنگام باز كردن نقش��ه منطقه موردنظر خود، 
ديدني هاي مهم آن محل را نيز مشاهده كنند 
تا در صورت تمايل در س��اعات مناسب، به آن 
مراجعه كرده و از تماشاي زيبايي هاي طبيعي و 

تاريخي آن لذت ببرند.

 آغوش روسيه 
براي هوآوي باز مي شود

به نظر مي رسد روسيه قصد دارد به منظور مقابله 
با سياست هاي دولت امريكا، از حضور و فعاليت 
مخابراتي شركت چيني هواوي استقبال بسيار 
بيش��تري كند. به گزارش ايس��نا، وقتي دولت 
ترامپ، رياس��ت جمهوري اياالت متحده امريكا 
تحت تاثير اتهامات مختلفي همچون جاسوسي 
و شنود مكالمات شهروندان و مقامات امريكايي 
و همچنين همكاري و تحويل اطالعات به دولت 
چين، فعاليت ش��ركت چيني هواوي را در اين 
كش��ور ممنوع اعالم كرد و از تمامي كشورهاي 
هم پيمانش همچون كانادا، اس��تراليا، نيوزلند، 
ژاپ��ن، بريتانيا و بس��ياري ديگر از كش��ورهاي 
اروپايي خواس��ت كه موجب من��ع فعاليت اين 
اپراتور مخابراتي و غول تكنولوژي چيني شوند، 
روسيه از طرفي ديگر راه را براي هواوي باز كرد تا 
به توسعه زيرساخت هاي الزم براي شبكه نسل 
پنجم اينترنت 5G در اين كشور پهناور بپردازد. 
پيشتر نيز اخبار و گزارش هاي متعددي مبني بر 
استقبال روسيه از حضور و فعاليت هاي مخابراتي 
ش��ركت چيني هواوي و دهان كج��ي به دولت 
ترامپ، رياس��ت جمهوري اياالت متحده امريكا 

منتشر شده بود.
بر اساس گزارش مجله فوربس، والديمير پوتين، 
ريييس جمهوري روس��يه در جريان برگزاري 
فروم بين المللي اقتصادي س��نت پترزبورگ در 
مالقات با شي جي پينگ، رييس جمهوري چين، 
كه در ژوئن 2۰۱9 ميالدي برگزار ش��د، امريكا 
را به تالش ه��اي عامدانه و خصمانه براي بيرون 
انداختن هواوي از بازاره��اي جهاني و تصاحب 
سهم آن در كشورهاي مختلف متهم كرده و اين 
اقدامات را آغاز جنگ هاي تكنولوژيك توصيف 

كرده بود. 
حاال هم زمان با ملي شدن اينترنت در روسيه، به 
نظر مي رسد كه ضرورت بيشتري براي همكاري 
با ش��ركت چيني هواوي در خصوص توس��عه و 
راه اندازي شبكه هاي مخابراتي و اينترنتي ديده 
و تصميم گرفته اس��ت كه با آغ��وش باز پذيراي 
حضور و فعاليت بيشتر و گسترده شركت هواوي 
باشد. دولت روسيه قصد دارد از حضور و فعاليت 
هواوي در زمينه توس��عه شبكه 5G بهره ببرد و 
بدين ترتيب در زماني كه اين ش��ركت به شدت 
از س��وي دولت هاي غربي و متحد امريكا تحت 
فشارهاي سياسي و تجاري قرار گرفته و از سوي 
بسياري از غول هاي تكنولوژي همچون گوگل، 
كوالكام، اينتل و مايكروس��افت نيز تحريم شده 
اس��ت، براي ورود و توسعه زيرساخت هاي الزم 

براي شبكه 5G فرش قرمز انداخته است.

موس پدي كه شارژر مي شود
رقابت براي توليد لوازم جانبي جذاب رايانه اي 
اين روزه��ا وارد مراحل تازه اي ش��ده و يكي از 
اي��ن لوازم ك��ه روزبه روز محبوب تر مي ش��ود، 
ش��ارژر بي س��يم اس��ت كه حاال در قالب يك 
موس پد عرضه ش��ده اس��ت. به گزارش مهر به 
نقل از نيواطلس، يك ش��ركت تجاري ش��ارژر 
بي س��يم تازه اي را در قالب ي��ك موس پد روانه 
ب��ازار كرده كه ه��م مي توان م��وس را روي آن 
ق��رار داد و ه��م مي توان گوش��ي هم��راه را با 
استفاده از آن شارژ كرد. موس پد شارژر بي سيم 
 كه توس��ط يك ش��ركت هندي توليد ش��ده 
Pennline Deskmo ن��ام دارد و جنس آن 
از چرم اس��ت. وزن كم و ظرافت و مقاومت باال 
از جمله مزاياي اين ش��ارژر بي سيم است. اين 
موس پد مي توان��د در كنار لپ ت��اپ و به جاي 
تراك پد آن مورد استفاده قرار بگيرد. موس پد 
يادشده به صورت تاشو طراحي شده و يك ميدان 
مغناطيسي در زير پوسته بيروني آن، امكان شارژ 
گوشي را فراهم مي كند. طراحي تاشو تكيه دادن 
گوشي به اين موس پد در زمان شارژ را هم ممكن 
 مي كند. ش��ارژر بي س��يم اين موس پد از نوع
۱۰ واتي اس��ت و لذا براي شارژ گوشي به مدت 
زمان زي��ادي نياز ندارد. ام��كان انجام مكالمه 
صوتي و ويدئويي نيز در حين انجام شارژ بي سيم 
وجود دارد. قيمت اين ش��ارژر بي سيم ۳۱ دالر 
است كه از سايت شركت سازنده يعني ويليام پن 

قابل خريداري است.

مش��اور وزير ارتباطات و رييس كميته پدافند غيرعامل 
وزارت ارتباطات از تهيه پيوس��ت پدافندي شبكه ملي 
اطالعات ب��ه عنوان يكي از اولويت هاي اساس��ي پدافند 
سايبري در حوزه ICT با هدف افزايش پايداري شبكه در 
مقابل تهديدات خبر داد. به گزارش وزارت ارتباطات، صادق 
بيك پور يكي از اولويت هاي اساس��ي پدافند سايبري در 
حوزه ICT را تهيه پيوست پدافندي شبكه ملي اطالعات 
اعالم ك��رد و گفت: »به همين منظ��ور دو طرح افزايش 
پايداري شبكه ملي اطالعات و بهسازي زيرساخت هاي 
حوزه ICT در برابر حوادث و تهديدات، پيگيري مي شود. 
فضاي سايبر كشور يكي از سرمايه ها و دارايي هاي مهم، 
استراتژيك و حياتي اس��ت كه غفلت از پاسداري از آن، 
خسارات و صدمات سنگيني را براي نظام اسالمي به همراه 
دارد. با توجه به تحت تاثير قرار گرفتن زندگي عموم مردم 
از گستردگي و ويژگي هاي منحصربه فرد فضاي مجازي و 
به همراه داشتن فرصت هايي بي نظير و تهديدهايي نرم و 
مخرب، شناخت درست و مواجهه منطقي با آن ضرورتي 
انكارناپذير است.«مشاور وزير ارتباطات به سياست وزارت 
ارتباطات در بخش پدافند غيرعامل اش��اره كرد و گفت: 
»بهبود فضاي تعامل بين سازماني در حوزه هاي مختلف 
ICT به نحوي كه همه مكمل يكديگر بوده و در نهايت به 
پايداري ارتباطات منجر شود، يكي از سياست هاي اصلي 
اين كميته در وزارتخانه ارتباطات اس��ت. در همين حال 
هدايت، راهبري، هماهنگ��ي و مديريت متمركز، رصد 
و پايش تهديدات، ارتقاي س��طح آمادگي دستگاه هاي 
اجرايي، آموزش حرفه اي و تخصصي از ديگر ماموريت هاي 
اصلي كميته پدافند غيرعامل در وزارت ارتباطات است.«

همچنين مانور تس��ت پايداري ش��بكه ملي اطالعات و 
پايداري اليه هاي مختلف اين شبكه در جلسه اي در محل 
شركت ارتباطات زيرساخت برگزار شد. بيك پور در اين 
جلس��ه گفت: »اولويت اصلي پدافند غيرعامل در حوزه 
ارتباطات زيرساخت، توسعه زيرساخت ها با رويكرد ملي 
اس��ت. يكي از اهداف اصلي پدافند غير عامل، حفاظت 
از زيرس��اخت ها و دارايي هاي كش��ور اس��ت تا هرگونه 
آس��يب پذيري در براب��ر تهديدات را شناس��ايي كرده و 
اقدامات پيشگيرانه انجام شود. براين اساس با توجه به وجود 
حمالت احتمالي در بستر شبكه، اين ضرورت احساس 
مي شود كه تست هاي پايداري شبكه برگزار شود. عالوه 
بر اهميت وجود دانش در زيرساخت شبكه، برخورداري 
از نيروي انساني خالق، متعهد و متخصص نيز از مواردي 
است كه مي تواند به ارتقاي كيفيت پايداري شبكه كمك 
كند.«رييس كميته پدافند غيرعامل وزارت ارتباطات و 
فناوري اطالعات، برگزاري مانور تست پايداري شبكه ملي 
اطالعات در زيرساخت را همزمان با هفته پدافند غيرعامل 
از اقداماتي عنوان كرد كه درصد آمادگي و قابل پيش بيني 

شدن حمالت احتمالي را افزايش مي دهد.

دبير ستاد توسعه حمل ونقل پيشرفته معاونت علمي 
رياست جمهوري گفت: »در صورت ايجاد اجماع ملي 
و حمايت از صنعت خودروسازي نوين، در يك افق پنج 
س��اله مي توانيم به فناوري توليد خودروهاي خودران 
دست يابيم.« چندي پيش محمدجواد آذري جهرمي 
وزير ارتباطات در حس��اب كاربري خود در شبكه هاي 
اجتماعي از توسعه خودروهاي بدون راننده و ارتقا شبكه 
اينترنت كش��ور به 5G در آينده اي نزديك خبر داد و 
نوشت: » جوان هاي ما هميشه بهترين ها را رقم مي زنند. 
به مركز تحقيقات مخابرات گفتم با همكاري دانشگاه ها، 
توسعه فناوري خودروي بدون راننده  هوشمند را پيش 
ببرند. در هوش مصنوعي و دانش كالن داده ها چيزي 
كم نداريم، االن وقت س��اخت محصول بوده و تا آمدن 
5G وقت زيادي نمانده است.« در اين راستا به گزارش 
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، منوچهر منطقي 
درباره ام��كان توليد خودروهاي خودران در كش��ور و 
اقداماتي كه تاكنون در اين زمينه انجام گرفته اس��ت، 
گفت: »هوشمندسازي خودروها ش��امل چهار حوزه 
خودروهاي برق��ي، خودروهاي متص��ل، خودروهاي 
اشتراكي و خودروهاي خودران مي شود كه اين خودروها 
به نوع��ي خودروهاي آينده محس��وب مي ش��وند. در 
اين زمين��ه معاونت علمي و فناوري در س��ه مبحث از 
خودروهاي آينده ورود كرده كه نخستين مبحث مربوط 
به خودروهاي الكتريكي مي شود كه اين نوع خودروها 
از سال 2۰۰۵ موردتوجه قرارگرفته اند؛ يعني مدت زمان 
زيادي ه��م از طرح بحث آن در جهان نگذش��ته و اين 
خودروها را مي توان جزو فناوري هاي نوظهور تلقي كرد. 

فناوري هاي نوظهور اين فرصت را به ما مي دهد كه در 
صورت توجه بتوانيم همگام با س��اير كشورها وارد اين 
فضا شويم. يكسري از فناوري ها هستند كه سال هاست 
از ظه��ور و بروز آن مي گذرد و م��ا در اين حوزه ناچار به 
تقليد خواهيم بود؛ اما يك س��ري از فناوري ها مثل نانو 
و بايو هس��تند كه نوظهور محسوب مي شوند و وقتي با 
كشورهاي پيش��رفته وارد اين عرصه شديم توانستيم 

همگام با آنها پيشرفت كنيم.«
دبير ستاد توسعه حمل ونقل پيشرفته معاونت علمي 
رياست جمهوري با بيان اينكه توجه ويژه به اين مباحث 
مي تواند آينده كشور را تضمين كند گفت: »همانطور 
كه در م��ورد فناوري نانو و بايو توجهات ويژه اي ش��د و 
بر اساس آن توانستيم توفيقات جهاني به دست آوريم 
در حوزه هاي خودروهاي الكتريك��ي، اتصال پذيري و 
خودران، اس��تعدادهاي فوق العاده باالي��ي داريم و در 
صورت توجه مي توانيم توفيقات خوبي كس��ب كنيم. 
كافي است كه در سطح ملي نظر واحدي ايجاد شود كه 
اين مباحث مهم است و بايد به عنوان يكي از فناوري هاي 
نوظهور به آن توجه كرد. مطمئنم در صورت توجه ويژه 

به اين حوزه، مي توانيم به س��رعت با بقيه كش��ورهاي 
جهان  همگام شويم، منتها يك تهديدي هم وجود دارد 
كه خيلي بايد به آن  توجه شود. االن كشورهايي كه روي 
خودروهاي الكتريكي كار مي كنند، امريكا، هند و چين 
هستند. چين در اين زمينه با سرعت زيادي پيشرفت 
مي كند و ممكن است با كمي غفلت تا چشم  باز كنيم 
ببينيم كه اتوبوس هاي برقي چيني خيابان هاي كشور 
را تسخير كرده اند؛ بنابراين ممكن است استعدادي كه 
در كشور در اين زمينه وجود دارد با ورود مجموعه هاي 

چيني مثل سال هاي قبل بالاستفاده بماند.«
منطقي درباره تصور خود از چشم انداز توليد خودروهاي 
نوين و بطور ويژه خودران در كشور گفت: اگر در كشور 
اين اجماع ايجاد ش��ود و مس��ووليت توس��عه فناوري 
خودروهاي نسل جديد به گروهي تنفيذ شود و بگويند ما 
همانطور كه از فناوري نانو و بايو حمايت كرديم از صنعت 
خودروس��ازي نوين هم حمايت مي كنيم، معتقدم در 
يك افق پنج ساله مي توانيم به فناوري توليد خودروهاي 
خودران دست پيدا كنيم كه اصاًل موضوع عجيب وغريبي 
هم نيست، چراكه اكنون به چشم انداز دوساله دستيابي 
به فناوري اتوبوس هاي برقي رسيده ايم يا اينكه ظرف سه 
سال توانستيم به فناوري ساخت موتورسيكلت هاي برقي 
برسيم. درباره خودروهاي الكتريكي كه مطمئن باشيد 
ظرف سه تا پنج سال مي توانيم به فناوري توليد آن دست 
پيدا كنيم. بنابراين در صورت توجه خاص و تبديل شدن 
اين مساله به اولويت ملي در بحث رقابت پذيري مي توانيم 
حوزه تولي��د خودروهاي خودران و الكتريكي را همپا و 

همسنگ فناوري نانو توسعه دهيم.«

افزايش پايداري شبكه در برابر تهديد توليد خودروهاي خودران در چشم انداز پنج ساله

بررسي درآمد دولت از اپراتورهاي موبايل
باتوجه به اينكه بر اساس قانون اپراتورهاي موبايل موظف 
هستند بخشي از درآمد خود را به دولت اختصاص دهند، 
پيش بيني مي ش��ود با پايان »وس«، س��هم دولت نيز از 
اين درآمد كاهش يابد. به گزارش مهر، س��االنه بخشي از 
بودجه كشور از طريق درآمد اپراتورهاي تلفن همراه براي 
دولت تامين مي ش��ود، از س��وي ديگر بر اساس آنچه در 
پيش بيني بودجه 9۸ آمده است، وزارت ارتباطات از محل 
درآمد اپراتورها بالغ بر ۶۸ هزار و ۸4۵ ميليارد ريال درآمد 
خواهد داشت كه از اين ميزان سازمان تنظيم مقررات و 
ارتباطات راديويي با سهم 9۳.4 درصدي مبلغ ۶4 هزار و 
۳۱۱ ميليارد ريال و شركت ارتباطات زيرساخت با سهم 
4.2 درصدي مبلغ 2 هزار و 9۰۶ ميليارد ريال را در اختيار 
مي گيرند. تحقق اين درآمد از آنجايي حاصل مي ش��ود 
كه مطابق با پروانه اپراتورهاي فع��ال در حوزه ارتباطات 
و فناوري اطالعات، اين اپراتورها بايد س��االنه مبالغي را 
به عنوان حق الس��هم دولت از درآمدهاي خود بپردازند 
كه بخش اعظم آن در اختي��ار رگوالتوري قرار مي گيرد. 
اين درآمد از اپراتورهاي تلفن همراه از محل حق پروانه، 
 )USO( هزينه هاي نامبرينگ، خدمات اجباري عمومي
كه حدود سه درصد برآورد مي شود، حق فركانس شبكه 
موبايل، حق فركانس شبكه هاي راديويي، درآمد حاصل از 
مكالمات بين الملل صادره و وارده و نيز حدود 2۸.۱ درصد 

از درآمد حاصل از سرويس ها و خدمات ارايه شده در حوزه 
ICT حاصل مي شود.

نحوه پرداخت حق السهم دولت از محل اين خدمات، در 
مصوبات مختلفي از سوي كميس��يون تنظيم مقررات 
ارتباطات مورد تاكيد قرار گرفته است. به نحوي كه عالوه بر 
حق السهم دولت از واگذاري پروانه خدمات اپراتوري، نحوه 
تس��هيم درآمد اپراتورها از مكالمات بين الملل صادره از 
كشور، در مصوبه ۱۷۶ كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات 
آمده و در اين مصوبه مقرر شده كه اپراتورها از درآمد خود 
بايد مبلغي را به خدمات عمومي اجباري ارتباطات و فناوري 
اطالعات و حق سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
پس از كسر سهم شركت ارتباطات زيرساخت، اختصاص 
دهند. در ساير خدمات نيز، مبالغ حق السهم دولت، خدمات 
عمومي اجباري ارتباطات و فناوري اطالعات )USO( و 
حق رگوالتوري از كل درآمد ناخالص اپراتورها محاسبه 
و دريافت مي شود. از سوي ديگر مصوبه 24۵ كميسيون 
تنظيم مقررات ارتباطات كه درباره اصول حاكم بر انتقال 
منافع طيف فركانس است، اجازه مي دهد كه رگوالتوري 
مبلغي را بر اساس ماده سه قانون استفاده از بي سيم هاي 
اختصاصي و غيرحرفه اي مصوب سال ۱۳۶۰ و آيين نامه 
قيمت گذاري طيف امواج راديويي مصوبه شماره ۱۰۷ در 

قبال فركانس واگذارشده، از اپراتور دريافت كند.

در مصوبه 24۸ كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات نيز 
مدل محاسبه مبالغ تس��هيم درآمد دولت از درآمدهاي 
حاص��ل از ارايه خدمات ارزش اف��زوده اپراتورها تصويب 
شده است كه طبق آن اگر اپراتور به صورت نيابتي نسبت 
به ماني كالكش��ن )جمع آوري مبالغ( به صورت DCBيا 
Direct Carrier Billing براي هرگونه شخص ثالث 
از جمله توليدكننده محتوا اقدام كند، سهم اپراتور، برابر 
قرارداد منعقدش��ده با شخص ثالث، همان درآمد اپراتور 
محسوب مي شود و بايد در قبال آن از درآمد تعريف شده 
به رگوالتوري، سهم دهد.مطابق با مصوبات موجود و آنچه 
در پروانه اپراتورهاي موبايل آمده اس��ت، برآورد مي شود 
 كه ساالنه در مجموع حدود ۳۱ درصد از درآمد اپراتورها 
با توجه به اصول حاك��م بر پروانه هر اپرات��ور، در اختيار 
دولت قرار مي گيرد. حال با توجه به اينكه چندي اس��ت 
وزير ارتباطات در پي شفاف س��ازي ارايه خدمات ارزش 
افزوده تلفن همراه )VAS( كه از سوي اپراتورها و با حضور 
شركت هاي ثالث ارايه كننده اين خدمات عرضه مي شود، 
قصد پايان دادن به اين بازار را دارد، اين سوال مطرح مي شود 
كه با پايان يافتن اين خدمات چه رقمي از سهم رگوالتوري 

از محل درآمدهاي ارزش افزوده كاسته خواهد شد.
آذري جهرمي ارزش بازار خدمات VAS را حدود 2۶۰۰ 
ميليارد تومان برآورد مي كند و به دليل مشكالتي از جمله 

كالهبرداري و سوءاستفاده از ناآگاهي كاربران كه توسط 
خدمات دهندگان ارزش افزوده ايجاد شده، قصد دارد اين 
خدمات را پايان دهد. وزير ارتباطات دليل تعطيلي بازار 
كسب و كارهاي ارزش افزوده را اجحاف حقوق كاربران و 
تخلف و كالهبرداري شركت هايي عنوان كرده كه اين بازار 
را در اختيار گرفته اند و تاكيد دارد كه مهم ترين موضوع در 
برخورد با VAS، حق الناس است كه از سوي اين شركت ها 

ناديده گرفته مي شود.
محاسبه تقريبي از درآمد اپراتورهاي موبايل حاكي از آن 
است كه حدود ۱۰ درصد از درآمد اپراتورهاي همراه از محل 
بازار خدمات ارزش افزوده است كه با احتساب كسر سهم 
ارايه دهندگان خدمات و تجميع كنندگان و ساير بازيگران 
اين اكوسيستم، حدود ۳۰ تا 4۰ درصد از اين رقم به اپراتور 
موبايل اختصاص مي يابد. حال در صورتي كه ارزش بازار اين 
خدمات را مطابق گفته وزير ارتباطات 2۶۰۰ ميليارد تومان 
درنظر بگيريم، با توجه به اينكه اپراتورهاي موبايل بايد مبلغ 
2۸ تا ۳۱ درص��د درآمد را به رگوالتوري پرداخت كنند، 
برآوردهاي تخميني نشان مي دهد كه از مجموع درآمد 
حدود ۸۶۰ ميليارد توماني دو اپراتور از محل VAS، حدود 
2۸۰ ميليارد تومان در اختيار رگوالتوري قرار مي گيرد. 
به معناي ديگر امسال حدود 2۸۰ ميليارد تومان، سهم 
رگوالتوري از بازار خدمات ارزش افزوده اس��ت. البته اين 

ارقام به غير از مالياتي است كه شركت هاي خدمات ارزش 
افزوده و كاربران بابت اين خدمات پرداخت مي كنند؛ با اين 
وجود در صورتي كه اين كسب وكارها تعطيل شود، تخمين 
زده مي شود كه حداقل حدود 2۸۰ تا ۳۰۰ ميليارد تومان از 

درآمد رگوالتوري در سال كاهش مي يابد.
محاسبه ديگري كه از اين تخمين به دست مي آيد حاكي از 
آن است كه با وجودي كه از سال 9۰ تاكنون بازار خدمات 
»وس« برقرار اس��ت و در صورتي ك��ه هر دو اپراتور تلفن 
همراه در مجموع، درآمدي بيش از ۱۳ هزار ميليارد تومان 
براي بازار خدمات ارزش افزوده ايجاد كرده باشند، با اين 
فرمول تقريبي و با احتساب ۳۰ تا 4۰ درصد سهم درآمدي 
اپراتور از اين بازار، در مجموع طي هش��ت سال گذشته 
رگوالتوري ۱۵۰۰ ميليارد تومان درآمد از اين بازار داشته 
است. با وجود اين، ارقام دقيق حق السهم دولت از درآمد 
اپراتورهاي موبايل هنوز توسط رگوالتوري اعالم نشده و 
اين سازمان به عنوان نهاد مقررات گذار اين حوزه، تاكنون 
از ارايه پاسخ شفاف در مورد س��هم اپراتورهاي موبايل و 
مبالغ دريافتي خودداري كرده است. با اين حال اين سوال 
همچنان مطرح است كه سهم دقيق رگوالتوري از محل 
خدمات ارزش افزوده اپراتورهاي موبايل چقدر اس��ت و 
درآمدي كه رگوالتوري از اپراتورها دريافت مي كند، صرف 

چه موضوعاتي مي شود.
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وام هاي كوچك چطور به كسب وكارهاي چين رونق داد؟

در مسير راه انداختن كسب وكار شخصي
گروهبنگاهها|

اقتصاد ايران در شرايطي براي پشت سر گذاشتن چالش 
تحريم ها تالش مي كند كه موضوع توسعه كسب و كار 
خرد به عنوان يك اولويت اساسي در اتمسفر اقتصادي 
كشورمان مطرح شده است؛ اولويتي كه با استفاده از 
آن مي توان هم در زمينه مقابله با فقر مطلق گام هاي 
اساسي برداشت و هم در حوزه اشتغالزايي، رشد توليد و 

در نهايت صادرات منشأ خدمات بسياري شد. 
اما در شرايطي كه موضوع حمايت از كسب و كار خرد 
از سوي مقامات ارشد كشور و فعاالن اقتصادي مطرح 
شده است؛ يافتن پاسخي براي اين پرسش كه با استفاده 
از چه مكانيسمي مي توان هم نيازهاي مالي بنگاه هاي 
خرد را پوش��ش داد و ه��م در زمينه انتق��ال دانش و 
تكنولوژي مورد نياز اين نوع كس��ب و كار تالش كرد. 
استفاده از تجربيات ساير كشورها در اين زمينه يكي 
از راهكارهايي اس��ت كه به نظر مي رسد در اين زمينه 

كارگشا باشد. 
در شرايطي كه بسياري از فعاالن اقتصادي در كشورمان 
موضوع تامين مالي بنگاه ها و معضالت بانكي را از جمله 
مهم ترين مشكالت كسب و كار خرد در كشور معرفي 
مي كنند، فين تك هاي خصوصي در سايركش��ورها 
مردم را از گرفتاري در سيس��تم بانك هاي دولتي رها 
كرده اند. آنها با پرداخت سريع و آنالين وام هاي كوچك 
به كس��ب وكارهاي كوچك، امكان كارآفريني را براي 
جوان ها فراهم كرده اند. نمونه هايي كه با استفاده از آنها 

مي توان تصويري از اين اكوسيستم ارايه كرد.

  تالش براي راه اندازي كسب و كار 
ژانگ پنگ، براي راه انداختن كسب وكار شخصي اش 
مصمم بود اما نمي خواست كه از دوستان يا خانواده اش 
پول بگيرد. او سراغ يك وام دهنده آنالين رفت؛ ۳۰هزار 
يوآن معادل با ۴ هزار و ۲۶۰ دالر براي باز كردن مغازه 
آجيل فروشي وام گرفت. سود آن در سال اول ۱۸درصد 
بود و پرداخ��ت آن ابتدا براي ژانگ دش��وار بود. حاال، 
دوس��ال بعد از آن زمان در حالي كه اين پس��ر جوان 
تنها ۲۲س��ال دارد، صاحب يك مرسدس بنز است و 
براي افتتاح فروشگاه دومش در زادگاه خود، يوچنگ، 
برنامه ريزي مي كند.« بلومبرگ، از رونق كسب وكارهاي 

چين با وام هاي كوچك چنين روايت مي كند.

با بهره گي��ري از جمعيت آنالين انبوه و اكوسيس��تم 
پيشرفته تجارت الكترونيكي، صنعت نوپاي »فين تك« 
در چين گس��ترش يافته اس��ت. فين تك، به هر گونه 
فناوري نوآورانه در زمينه مالي اطالق مي شود. كسب 
و كاره��اي فين ت��ك، از عالقه مندي ه��اي جدي��د 
س��رمايه گذاران اس��ت و تبديل به يكي از زمينه هاي 
مورد توجه كارآفرينان براي راه اندازي كسب و كارهاي 

خالقانه شده است.
حاال در چين اين صنعت و فين تك هاي تامين اعتبار 
مجموعه اي از راهكارهاي تامين مالي را براي كارآفرينان 
و خانواده ها ايجاد كرده است. بلومبرگ مي نويسد: »به 
اين ترتيب آنها را از خفه ش��دن در سيستم بانكداري 

دولتي رها كرده است.«

  نمونه هاي مصداقي از رشد
گروه »علي بابا« به عنوان يك غ��ول آنالين در چين، 
»ماي بان��ك« را در س��ال ۲۰۱۵ راه انداخت. طي اين 
مدت اين فين تك به ۱۶ ميليون كس��ب وكار كوچك 
چيني بيش از ۲ تريليون يوآن وام داده است. بر اساس 
گزارش بلومبرگ، اين سيستم اعتبارات غيروثيقه اي را 
از طريق مدلي كه با عبارت »۳-۱-۰« شناخته مي شود، 
ارايه مي دهد: ۳ دقيقه براي درخواس��ت، ۱ ثانيه براي 
تاييد، صفر انساِن درگير. اين روش به دليل اطالعات 
جمع آوري شده توسط علي بابا امكان پذير است. شركت 
عظيم علي بابا، پلتفرمي با عنوان »تائوبائو« براي خريد 
آنالين دارد كه يكي از بزرگ ترين ها در جهان اس��ت.

اين پلتفرم امكان دسترسي كسب وكارهاي كوچك 
را ب��ه بازارهاي مصرفي مش��تريان فراهم مي كند. بر 
اساس گزارش ايرنا، ماي بانك از طريق همين پلتفرم 
معامالت را براي ارزيابي اعتبار هر دو طرف بررس��ي 
مي كند. نتيجه اين اقدامات بهره وري بيشتر براي براي 
بخش خصوصي چين بوده است. اين بخش بيشتر از 
كسب وكارهاي كوچك و متوسط تشكيل شده است 
كه ح��دود ۶۰ درص��د از كل توليدناخالص داخلي و 
۸۰درصد از مش��اغل چين را تش��كيل مي دهد. اما بر 
خالف تالش هاي رسمي براي پرداخت وام هاي بيشتر، 
كسب وكارهاي كوچك و متوسط چين تا پيش از اين 
گرسنه اعتبارهاي مالي بودند. چرا كه بانك هاي دولتي 
وام هايشان را به شركت هايي با ريسك پايين تر و البته 

بهره وري پايين تر اختصاص مي دهند؛ شركت هايي كه 
بيشتر آنها دولتي هستند.

آن طور كه بلومبرگ مي نويسد، رشد اين وام دهنده هاي 
آنالين تنها براي كارآفرينان و راه اندازي كس��ب وكار 
نبوده اس��ت. بلك��ه مصرف كنندگان نيز ام��كان وام 
گرفتن ساده براي خريد پيدا كرده اند و همين مساله 
ميزان مصرف چيني ها را بسيار افزايش داده است. اين 
روند رشد س��ريعي داشته تا آنجا كه ميزان وام گرفتن 
مصرف كنن��دگان طي يك دهه گذش��ته هر س��ال 
۲۰ درص��د رش��د كرده اس��ت. چنين ش��رايطي در 
چين، ميزان مصرف را به ش��دت افزاي��ش مي دهد و 
به تعادل اقتصادي به دور از وابس��تگي س��نتي چين 
به س��رمايه گذاري و صادرات كمك مي كند. شركت 
مشاوره اي »آي ريس��رچ« پيش بيني كرده است كه 

تامين مالي مصرف كننده تاسال ۲۰۲۱ در چين دو برابر 
مي شود و به ۱۹ تريليون يوآن مي رسد.

اما رشد تامين  مالي و پرداخت اعتبارات در پلتفرم هاي 
آنالين، كامال مثبت نبوده  و گرفتاري هايي نيز به همراه 
داشته است. دنگ شيائوپينگ، رهبر سابق چين گفته 
بود: »وقتي يك پنجره باز مي شود، چند مگس هم داخل 
مي آيند.« حاال نيز چنين اتفاقي در باز شدن سيستم 

مالي چين افتاده  است.

  دسترسي آسان به اعتبارات
بر اساس گزارش بلومبرگ، تنظيم كنندگان مقررات 
سال گذشته بعد از شكست برخي پلتفرم ها سركوب 
وام ه��اي فرد به ف��رد را آغاز كردن��د و باعث اعتراض 

سرمايه گذاران عصباني شدند. 

از س��ويي ديگر دسترس��ي آس��ان تر به اعتبارات به 
خصوص براي مصرف كنندگان جوان، بدهي خانوار 
را به بيش از ۵۰درصد از توليد ناخالص داخلي رسانده 
است. اين رقم هنوز با اس��تانداردهاي جهاني پايين 
است اما زماني كه بدهي هاي تجاري چين نيز به آن 
اضافه شود، دليل موجهي براي نگراني تحليل گران 
است. از طرف ديگر براي قرض گيرندگان اعتبارات نيز 
مساله ساده نيست. جائو شياچنگ، جوان ۲۸ساله اي 
از ش��يان در ش��مال چين مي گويد: »هر ماه به طور 
متوسط ۵ هزار يوآن كه از قرض دهنده آنالين هوآبي 
مي گيرم، خرج مي كنم. بعضي وقت ها به ۱۰هزار يوآن 
هم مي رسد. اما آخر ماه زماني كه قبض ها  مي رسند 
ناگهان مي فهمم كه خداي من! واقعا من اينقدر خرج 

كرده ام؟«

 خروج روزانه ۲۵۰۰ تن كاال 
از بندر چابهار

سيس�تانوبلوچستان| 
سيس��تان و بلوچس��تان 
معاون بندري و اقتصادي 
اداره كل بنادر و دريانوردي 
سيس��تان و بلوچستان از 
ورود ۳۴۰ هزار تن كاالي 
اساسي از اول مهرماه امسال 
در بندر چابهار خبر داد.  به گ��زارش اداره كل بنادر و 
دريانوردي سيستان و بلوچستان، حسين شهدادي 
گفت: از ابتداي مهرماه امسال ۶ كشتي حامل كاالي 
اساسي ش��امل جو و ذرت دامي، شكر خام و برنج در 
مجموع با ظرفيت ۳۴۰ هزار تن در بندر چابهار پهلو 
گرفته و تاكنون ۲۱۰ هزار تن آن تخليه شده و فرآيند 
تخليه كشتي ذرت نيز در حال انجام است. وي با اشاره 
به بارگيري و خروج ۷۰ درصد كاالهاي تخليه ش��ده 
از بندر در يك ماه گذش��ته ادامه داد: روند خروج كاال 
به ص��ورت ميانگين روزانه ۲ ه��زار و ۵۰۰ تن از بندر 
چابهار در جريان اس��ت، چراكه اولوي��ت اصلي اين 
اداره كل جلوگيري از رس��وب كاال در بنادر به منظور 
اس��تفاده مطلوب از ظرفيت هاي بندري و تس��ريع 
جريان كاالهاي وارداتي است. به گفته معاون بندري 
و اقتص��ادي اداره كل بنادر و دريانوردي سيس��تان و 
بلوچس��تان، فاكتورهاي تاثيرگذار در جريان رسوب 
و افزايش ماندگاري كاال در بنادر كشور، تغيير سريع 
قوانين، تعدد و كثرت مراجع صدور بخشنامه ها و گاهي 
تفاسير متفاوت از بخشنامه ها به صورت ناخواسته است.

بانك ها سريع تر تكليف 
سرمايه گذاري را مشخص كنند
ن  و مع��ا | گي�ان
هماهنگي امور اقتصادي 
اس��تاندار گيالن بر لزوم 
تسريع در تعيين تكليف 
و پرداخ��ت تس��هيالت 
۵۲ طرح سرمايه گذاري 
معرفي شده به بانك هاي 
عامل اس��تان تاكيد كرد . به گزارش ايلنا، جلس��ه 
كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان با حضور 
آرش فرزام صفت معاون هماهنگي امور اقتصادي 
استانداري، جمعي از مديران كل، روساي بانك هاي 
عامل استان و تعدادي از مديران واحدهاي صنعتي 

در فرمانداري سياهكل برگزار شد.
معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار گيالن در 
اين جلسه خواستار توجه بيشتر بانك هاي عامل به 
رفع موانع توليد در شهرس��تان سياهكل و تسريع 
در تعيين تكليف و پرداخت تس��هيالت ۵۲ طرح 
سرمايه گذاري معرفي شده به بانك هاي عامل استان 
شد و گفت: بانك هاي عامل استان نظرات نهايي خود 
درخصوص طرح هاي معرفي شده را در كوتاه ترين 
زمان ممكن اعالم كنند تا در صورت عدم تأييد، طرح 

ديگري جايگزين شود.
وي خاطرنش��ان ك��رد: از بانك ه��اي عامل انتظار 
داريم كه در زمان پرداخت تسهيالت يا درخواست 
استمهال همكاري بيش��تري با واحدهاي توليدي 

داشته باشند.

بهره وري موقوفات مستلزم 
ورود سرمايه گذاران است

ي�زد| ريي��س اوقاف و 
امور خيريه شهرس��تان 
برخ��ي  گف��ت:  ي��زد 
موقوفه ها قابل اس��تفاده 
نيس��ت و از انتفاع خارج 
ش��ده كه كمك خيران و 
سرمايه گذاران را مي طلبد 
چرا كه هيچ راهي جز سرمايه گذاري و افزايش درآمد 

در اين زمينه وجود ندارد.
محمدحسين كاظمي ديروز در جمع خبرنگاران 
اف��زود: برخ��ي موقوفه ه��ا درآمدي ن��دارد و تنها 
راهكار ب��راي افزايش درآمد اي��ن موقوفه ها ورود 
سرمايه گذاران و خيران است كه اميدواريم به ياري 
اوقاف آمده تا موقوفه ها به بهره وري برسد و در قبال 
درآمد، اجراي نيت به درس��تي انجام ش��ود كه در 
اين صورت بس��ياري از مشكالت جامعه قابل حل 
خواهد ش��د. كاظمي با اشاره به نيات اين موقوفات 
اظهار داش��ت: وقف هتل ويژه كودكان س��رطاني 
كه بخشي از هزينه هاي آنها را تامين كند، وقف بر 
فضاسازي شهري و فضاي سبز شهري، اطعام غدير 
و خطبه خواني غدير و ترويج فرهنگ اميرالمومنين 

همچنين طبخ غدا از جمله نيات موقوفات است.
وي با اشاره به موقوفه اي در عيد قربان مبني بر قرباني 
۱۴ گوسفند به نيت ۱۴ معصوم اظهار داشت: در اين 
راستا ۱۲۰۰ بسته گوشت تهيه و با همكاري برخي 

ارگان ها توزيع شد.

تسهيل در ارايه رواديد از سوي 
فرانسه مورد تأكيد قرار گرفت
اصفه�ان| رييس دفتر 
نمايندگ��ي وزارت ام��ور 
خارجه در اصفهان گفت: 
استاندار اصفهان در ديدار 
سفير فرانس��ه در ايران به 
بيان ظرفيت هاي استان در 
زمينه هاي مختلف از جمله 
صنعت، گردشگري و دانشگاهي پرداخت و بر تسهيل 
در ارايه رواديد از س��وي فرانس��ه تأكيد كرد. عليرضا 
ساالريان در گفت وگو با ايسنا در خصوص ديدار اخير 
سفير فرانسه با استاندار اصفهان و مباحث مطرح شده 
در اين ديدار، اظهار كرد: فيليپ تيه بو- سفير فرانسه 
جديداً به اين سمت منصوب شده و اصواًل رسم است 
كه سفراي تازه منصوب شده كه كارشان را در تهران 
آغاز مي كنند سفر به استان هاي كشور داشته باشند و 
با توجه به اينكه اصفهان هميشه مطرح بوده، طبيعي 
است كه جزو اولين مكان هايي باشد كه براي بازديد 
انتخاب ش��ود. وي افزود: سفير فرانسه براي آشنايي 
با ظرفيت ها و مسووالن استان به اصفهان سفر كرد و 
سفر ايشان از چند وقت قبل از طريق سفارت فرانسه 
درخواست شده بود و روز گذشته يك شنبه با استاندار 
و شهردار اصفهان ديدار كرد.اوگفت:  در اين ديدار بر 
توسعه روابط گردشگري دو طرف و ظرفيت مناسب 
ب��راي همكاري هاي دوجانبه تأكيد ش��د. وي افزود: 
همچنين تسهيل در ارايه رواديد از سوي فرانسه مورد 

تأكيد استاندار اصفهان قرار گرفت.

 دستور رييس قوه قضاييه 
براي بهبود اوضاع قضايي 

آذربايجانش�رقي| 
رييس قوه قضاييه در سفر 
اخي��ر خود ب��راي بهبود 
اوضاع قضايي آذربايجان 

شرقي دستوراتي داد.
ب��ه گ��زارش باش��گاه 
موس��ي  خبرن��گاران، 
خليل اللهي با اشاره به توجه به مشكالت ايجاد شده 
در استان براي همزماني بررسي پرونده هاي كيفري 
و خانواده در يك مجتمع قضايي گفت: بر اس��اس 
تقاضاي ما، به دس��تور رييس قوه قضاييه، دادگاه 
خانواده از س��اير دادگاه ها در يك ساختمان مجزا 
تفكيك مي شود و بخشي از اعتبارات آن در اين سفر 

اختصاص يافت.
او افزود: در يك ماه اخير در منطقه ارم ۱۱۵۰۰ متر 
مربع خريداري ش��د و در اختيار دادگس��تري قرار 
گرفت. رييس قوه دس��تور دادند اين ساختمان بنا 

شده و در اختيار پرونده هاي خانواده قرار گيرد. 
او با بيان اينكه در حوزه مبارزه با فساد اقتصادي در 
۱۸ ماه از سال ۹۷ و ۹۸ بيش از ۴۰ نفر دستگيري 
داشتيم كه ۲۲ ميليارد تومان به بيت المال بازگشت 
و حدود ۱۰۰ س��ال به حبس محكوم شدند، اضافه 
كرد: عالوه بر اين پرونده ها شنبه گذشته تعدادي 
دستگير شدند كه در مجموع با ساير پرونده ها ۲۳۸ 
ميليارد تومان پرونده مفاسد اقتصادي و ۱۰۹ ميليون 

دالر مفاسد ارزي كشف و در دست بررسي است.

چهرههاياستاني

آب شرب شرق بهشهر وصل 
شد

س�اري|  اس��تاندار مازندران از وصل شدن آب 
شرب شرق بهشهر كه براثر وقوع سيل روز گذشته 
خط انتقال آن تخريب ش��ده بود خبر داد. احمد 
حسين زادگان در جلسه مدديريت بحران با اشاره 
به اينكه در س��يل شرق استان سه واحد تخريب 
شده و ۳۰ واحد خسارت باالي ۵۰ درصد ديده اند، 
گفت: پرداخت كمك هاي بالعوض به خسارت 
ديدگان سيل شرق استان سريعا آغاز شود. حسين 
زادگان با بيان اينكه خط انتقال آب شرق بهشهر 
را س��يل برده بود، افزود: با پيگيري و كار مداوم؛ 
ساعت ۲ بامداد امروز آب شرب شرق بهشهر وصل 
شد. وي يادآور شد: از ۹ روستايي كه در گلوگاه، 
بهسازي چشمه و خطوط انتقال آب آنها را آب برده 
بود، آب ۷ روس��تا تا ديروز وصل شد و ۲ روستاي 
ديگر طي امروز وصل مي شود. مقام عالي دولت در 
استان با اشاره به اينكه امور مربوط به امداد و نجات 
نيز به خوبي انجام شده است و كماكان تداوم دارد، 
اظهار داشت: همه راه ها نيز در اين مناطق باز شده 
ولي پاكس��ازي حرايم راه ها و آبراه ها با اولويت و 

جديت دنبال مي شود.

كشف بيش از 30 ميليارد ريال 
دستگاه بيت كوين قاچاق

قزوي�ن| فرمانده انتظامي قزوين از كش��ف ۹۷ 
دس��تگاه تولي��د ارز ديجيت��ال »بيت كوين« در 
شهرستان تاكستان خبر داد و گفت: ارزش كاالهاي 
كشف ش��ده ۳۰ ميليارد و ۶۰۰ ميليون ريال بوده 
است. س��ردار مهدي حاجيان ديروز تصريح كرد: 
به منظور جلوگيري از قاچاق كاال و ارز و برخورد با 
مفسدان اقتصادي، طرح تشديد و مبارزه با قاچاق 
به عنوان يكي از مهم ترين اولويت هاي ماموريتي 
فرماندهي انتظامي استان در دستور كار قرار گرفت. 
وي اضافه كرد: در راستاي اجراي اين طرح و با انجام 
اقدام هاي اطالعاتي و تحقيقات گس��ترده پليس، 
ماموران پليس آگاهي تاكستان موفق به شناسايي 
يك��ي از مخالن امنيت اقتصادي و كش��ف مزرعه 
بيت كوين در اين شهرستان شدند. سردار حاجيان 
در ادامه گفت: با هماهنگي مقام قضايي و در عملياتي 
ضربتي محل استخراج ارز ديجيتال مورد بازرسي 
قرار گرفت و ۹۷ دس��تگاه ماين��ر قاچاق به همراه 

تجهيزات و متعلقات مربوط به آن نيز كشف شد.

 درختان باغ ملي
شناسنامه دار مي شوند

شيراز| رييس كميس��يون گردشگري و زيارت 
شوراي شهر شيراز با اشاره به اينكه باغ ملي داراي 
سرمايه غني از درختان ارزشمند و اصيل سرو است 
از شناس��نامه دار كردن درختان و حفظ آنها خبر 
داد و افزود: با توجه به اهميت پوشش گياهي اين 
مجموعه، طراحي اين پروژه، كمترين دخل و تصرف 
را در فضاي سبز باغ ملي اعمال مي كند و حتي ارتفاع 
س��ازه ها كمتر از درختان سرو در نظر گرفته شده 
است. »سولماز دهقاني« گفت: طراحي ساختمان 
و فضاي اين پروژه توسط بخش خصوصي و توليد 
محتوا و ساخت اِلمان توسط سازمان سيما، منظر 
و فضاي سبز ش��هرداري انجام مي شود. دهقاني از 
انتخاب باغ ملي واقع در چهار راه حافظيه به عنوان 
مكان پيش��نهادي براي اين پروژه خبرداد و افزود: 
بازآفريني و بهبود فضاي پرآسيب باغ ملي از داليل 

انتخاب اين مكان است.

۱۹ ميليون ليتر سوخت قاچاق 
در خراسان جنوبي كشف شد

بيرجند| مديركل تعزيرات حكومتي خراس��ان 
جنوبي گف��ت: ۱۹ ميليون ليتر س��وخت قاچاق 
۶ ماه نخست امس��ال در اين استان كشف و ضبط 
شد در حالي كه اين ميزان در مدت مشابه پارسال 
يك ميلي��ون و ۱۸ هزار ليتر بود. محمدحس��ين 
اشرفي ديروز در نشست كميسيون برنامه ريزي، 
هماهنگ��ي و نظارت بر مبارزه با قاچ��اق كاال و ارز 
استان خراس��ان جنوبي افزود: عمده پرونده هاي 
وارده به شعب تعزيرات حكومتي استان مربوط به 
بخش قاچاق كاال و ارز و بيشتر مربوط به تخلفات 
سوخت است. وي تصريح كرد: تعداد پرونده هاي 
مربوط به قاچاق س��وخت در ۶ ماه نخست امسال 
نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل ۲۱۵ درصد 
افزايش يافته اس��ت. مديركل تعزيرات حكومتي 
خراسان جنوبي به افزايش ۲۰۷ درصدي رسيدگي 
به پرونده هاي قاچاق در استان اشاره و اظهار داشت: 
در زمينه رس��يدگي به پرونده هاي وارده به شعب 
تعزيرات حكومتي امكان اينك��ه بتوانيم در همه 

شهرستان هاي استان مستقر شويم، وجود ندارد.

چابهار مشكل تامين گاز مايع 
ندارد

چابهار|  معاون برنامه ريزي و توسعه فرمانداري ويژه 
شهرستان چابهار گفت: در راستاي خدمات رساني 
هر چه بهتر به عموم مردم، همه ما موظف و مكلفيم 
تا با كمترين هزينه، دسترسي به خدمات آسان و 
مطلوب را فراهم آوريم.  عليرضا مير با تاكيد بر اينكه 
در حال حاضر هيچ گونه مشكلي در تامين و توزيع 
گاز مايع در سطح شهرستان چابهار نداريم، افزود: با 
توجه به اينكه فصل زمستان را در پيش رو داريم، بايد 
طوري برنامه ريزي، نظارت و مديريت كنيم كه حتي 
ذخيره سازي گاز مايع در شرايط بحران پيش بيني 
ش��ود. مير بيان كرد: از عموم مردم و همشهريان 
خواسته مي شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف، 
سوءاستفاده احتمالي، كم فروشي  و گران فروشي در 
راستاي نظارت بر تنظيم بازار ، موارد و موضوعات را 
به موقع گزارش دهند تا با افراد فرصت طلب و خاطي 

از طريق قانون برخورد شود.

مديرعامل اي��ران خودرو از روند كاهش��ي تعه��دات معوق اين 
خودروساز با موعد تحويل سال ۹۷ و عرضه خودروهاي ثبت نامي 
خبر داد و گفت: از ابتداي سال جاري تا دوازدهم آبان ماه حدود 
۲۰۰ هزار دس��تگاه خودرو از تعهدات معوق تحويل مش��تريان 

شده است. 
فرشاد مقيمي افزود: البته برخي از تعهدات نيز از سال قبل وجود 
دارد كه به دليل شرايط خاص اقتصادي كشور، خودروي آنها قابل 

توليد و تحويل نيس��ت كه پيشنهاداتي به مشتريان محترم ارايه 
شده تا در صورت تمايل و رضايت، خودروي مورد نظر تبديل و با 
تعيين تكليف نهايي، خودروي تبديلي به سرعت در ليست تحويل 
قرار گيرد. وي افزود: تعهدات معوق در فروش فوري محصوالت 
ايران خودرو در هفته اول مهرماه حدود ۳ هزار و۶۰۰دستگاه بود 
كه در حال حاضر اين شركت هيچ گونه تعهد معوقي براي فروش 

فوري محصوالت خود ندارد.

مديرعامل ايران خودرو خبر داددر مراسم اهداي نمادين بسته هاي كيف و نوشت افزار شركت همراه اول انجام شد

به روز شدن تحويل خودروهاي فروش فوري ايران خودروتوزيع بسته هاي اهدايي  بين دانش آموزان مناطق محروم

بسته هاي اهدايي كيف و نوشت افزار همراه اول در بين دانش آموزان يكي 
از مناطق محروم استان گلستان توزيع شد. به گزارش »تعادل« از اداره كل 
ارتباطات شركت ارتباطات سيار ايران، مراسم اهداي نمادين بسته هاي كيف 
و نوشت افزار شركت همراه اول به دانش آموزان شهرستان مرزي »مراوه تپه« 
استان گلستان با حضور جمعي از مسووالن استاني در مدرسه ابتدايي كمينه 
روستاي قره قاشلي برگزار شد. هادي حق شناس استاندار گلستان در اين 
مراسم اظهار كرد: قول ساخت يك دبيرس��تان ۱۲ كالسه در روستاهاي 

شهرستان مراوه تپه را از مديرعامل شركت مخابرات استان مي گيريم تا همراه 
اول بتواند خدمتي ماندگار در اين منطقه انجام دهد. وي شهرستان مراوه تپه 
را يكي از محروم ترين شهرستان هاي اين استان عنوان كرد و گفت: هدف ما 
ساختن استان و كشوري آباد است و در اين مسير همه بايد همراهي الزم را 
داشته باشند. در اين مراسم، در راستاي مسووليت اجتماعي همراه اول ۱۴۱۰ 
بسته كيف و نوشت افزار به دانش آموزان شهرستان مرزي مراوه تپه اهدا كرد 

تا به شكل نمادين از ادامه راه مهمي كه در آن قدم نهاده است، خبر دهد.



اقتصاد اجتماعي12اخبار

8 ميليون ايراني تحت پوشش هيچ بيمه اي قرار ندارند

بيمه سالمت  در سراشيبي سقوط
گسترش بيمه تامين اجتماعي و پوشش بيمه اي بيش 
از 43 ميليون نفر و اجراي طرح بيمه سالمت كه حدود 
11 ميليون نفر را تحت پوشش خود قرار داده است در 
شرايطي است كه روز گذشته وزير بهداشت اعالم كرد، 
نزديك به 8 ميليون ايراني تحت پوشش هيچ بيمه اي 
قرار ندارند. اين وضعيت در حالي اس��ت كه بر اساس 
اصل ۲۹ قانون اساس��ي، »دولت مكلف است كه آحاد 
جامعه را تحت پوشش خدمات بيمه اي ببرد؛ آن هم از 
محل منابع عمومي و منابع حاصل از مشاركت مردم.« 
در اين راس��تا در شرايطي كه س��ازمان بيمه سالمت 
دچار كسري بودجه است، دولت قصد دارد نظام بيمه 
پايه اجباري سالمت را به استناد آيين نامه »بيمه پايه 
اجباري سالمت و ارزيابي وسع« در كشور مستقر كند و 
از روز گذشته هم جزييات ثبت نام بيمه اجباري سالمت 
براي افرادي ك��ه از هيچ حمايت بيم��ه اي برخوردار 
نيستند، اعالم شد. اجراي اين طرح در حالي است كه 
هنوز معلوم نيست منابع مالي اجراي آن از چه طريقي 
قرار اس��ت تامين شود و با وجود كس��ري بودجه اين 
سازمان آينده طرح به كجا ختم مي شود چرا كه طاهر 
موهبتي، مديرعامل سازمان بيمه سالمت، در بيست و 
سومين جلسه شوراي اطالع رساني بيمه سالمت در 
خصوص تامين منابع اين طرح از سوي دولت اعالم كرد: 
»با وجود آنكه در بودجه سال جاري سازمان، اين طرح 
پيش بيني نشده بود اما طرح را آغاز كرديم با آنكه بعيد 
مي دانم تزريق مالي هم اتفاق بيفتد اميدارم س��ازمان 
برنامه و بودجه نس��بت به تامين بودجه طرح در سال 
آينده اقدامات مناسبي انجام دهد.« اما اين وضعيت در 
حالي است كه كارشناسان بيمه معتقدند اگرچه طرح 
جديد اميدواركننده بوده ولي با توجه به كسري بودجه 
سازمان بيمه سالمت، نياز به يك برنامه بلندمدت دارد 
البته اين اظهارنظر درحالي است كه بررسي طرح جديد 
بيمه پايه اجباري سالمت نشان مي دهد كه قرار نيست 

بيمه براي همه افراد به شكل رايگان باشد.

   فراز و نشيب بيمه سالمت 
با آغاز به كار طرح تحول سالمت در سال ۹3 مقرر شد 
پوشش بيمه رايگان براي ايرانيان محقق شود؛ طرحي 
كه براي پوشش 5 ميليون نفر آغاز به كار كرد و متناسب 
با اين جمعيت نيز بودجه اي براي آن در نظر گرفته شد 
اما،  با آغاز به كار اين طرح 11 ميليون نفر در سراسر كشور 
تحت پوشش رايگان بيمه س��المت قرار گرفتند. اين 
درحالي بود كه بودجه متناسب با افزايش جامعه آماري 
بيمه شدگان تغييري نكرد و همين موضوع چالشي شد 
براي شروع بدهي هاي سازمان بيمه سالمت به مراكز 
ط��رف قرارداد و به دنبال آن آب رفتن خدماتي كه اين 
بيمه به مخاطبان خود ارايه مي داد. كسري بودجه اين 
سازمان در شرايطي است كه طاهر موهبتي، مديرعامل 
س��ازمان بيمه س��المت در جلس��ه اخير خود با علي 
الريجاني، رييس مجلس شوراي اسالمي بر اين موضوع 
تاكيد كرده و گفت: پيش بيني ما براي اعتبارات مورد 

نياز در سال ۹۹ حدود ۲۲ هزار ميليارد تومان است كه 
از مجلس مي خواهيم از اين موضوع حمايت كند. حاال 
با اين شرايط به استناد بند الف ماده ۷۰ قانون برنامه 5 
ساله ششم توسعه، آيين نامه اجرايي بيمه پايه اجباري 
سالمت و ارزيابي وسع توسط هيات وزيران در جلسه 
۲۷ مرداد تصويب ش��د. از روز گذشته طرح »پوشش 
اجباري بيمه سالمت همگاني« آغاز شده و افراد فاقد 
بيمه درماني موظفند نسبت به بيمه كردن خود اقدام و به 
شعب دفاتر پيشخوان دولت مراجعه كنند. سعيد نمكي، 
وزير بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي روز گذشته 
درباره طرح جديد بيمه سالمت گفت: »طرح پوشش 
همگاني اجباري بيمه س��المت با استفاده از ظرفيت 
قانوني بند الف ماده ۷۰ قانون برنامه ششم توسعه محقق 
مي شود. در بررس��ي هايي كه از اجراي بيمه به شكل 
اختياري در ۲5 كشور ديگر داشتيم، متوجه شديم كه 
اگر قرار باشد تنها به شكل اختياري بيمه را پيش ببريم، 
چندان موفق نخواهيم بود. ولي كشورهايي كه به دنبال 
پوشش اجباري بيمه با حمايت دولت در گرفتن سرانه 
حق بيمه از افراد برخوردار هس��تند، س��اختار موفقي 
خواهند داشت. در دنيا گفته مي شود بيمه هاي موفق 
باي��د از افراد دارا گرفته و به افراد ندار بدهند يا با هزينه 
در زمان سالمتي به فكر هزينه هاي دوره بيماري باشيم. 
ما هم با همين برنامه پيش مي رويم تا بتوانيم حدود 8 
ميليون نفر را كه فاقد هر گونه پوشش بيمه اي هستند، 

بيمه كنيم.« 

   در حوزه درمان انديشه بلندمدت وجود ندارد
آغاز ط��رح جديد بيمه س��المت از روز گذش��ته در 
حالي است كه كارشناس��ان بيمه معتقدند اين اتفاق 
اميدواركننده بوده اما نياز به برنام��ه بلندمدت دارد. 
اكبر قرباني، عضو كارگروه درمان هيات امناي سازمان 
تامين اجتماعي كه منتقد طرح تحول نظام سالمت 
اس��ت درباره اين موضوع گفت: دولت در حوزه درمان 
انديشه بلندمدت ندارد، همين حاال هم اگر الزام هاي كار 
را رعايت نكنند خيلي زود به بن بست مي خورند و نظام 
سالمت كشور را در چاه ديگري مي اندازند؛ با اين تفاوت 
كه ديگر هيچ اميدي به درآمدن از اين چاه  وجود ندارد. 
نكته ديگري كه دولت بايد مدنظر داشته باشد بازگشت 
نظام سالمت به اهداف برنامه 5 ساله پنجم توسعه است. 
يعني اينكه عالوه بر گسترش پوشش هاي بيمه  اي بايد 
براي هر ايراني يك پرونده الكترونيك درمان راه انداخت. 
اين خود جلوي مشكالت بعدي كه مافياي درمان ايجاد 
مي كند و سوءاستفاده هايي كه مي شود را مي گيرد. نكته 
بعدي اين اس��ت كه براي دريافت كنندگان خدمات 
گروه بندي تعريف ش��ود. نمي توان همه روستاييان يا 
عشاير را به رايگان تحت پوشش بيمه برد؛ چراكه برخي 
از آنها با وجود روستانشيني؛ صاحب كسب و كار و مال 
و مكنت هس��تند و مي توانند هزينه هاي درمانشان را 
پرداخت كنند. براي حفظ حيات بيمه اجباري سالمت 
بايد نظام شناس��ايي قوي و مدرن داش��ت.  قرباني با 
بيان اينكه هدف از گسترش پوشش بيمه سالمت در 

برنامه 5 ساله ششم توسعه اين بود كه پرداخت از جيب 
بيمه شدگان كاهش يابد، افزود: همچنين قرار بود كه 
تعرفه ها يكسان سازي ش��وند؛ اما اين اتفاق  ها نيفتاد 
و ش��اهد زوال آن هس��تيم. در چنين شرايطي دولت 
مي خواهد با ارايه طرح بيمه اجباري سالمت نقابي ديگر 
به چهره طرح بپوشاند و آبرويي براي خود بخرد اما بايد 
الزام ها را رعايت كند. اينكه دولت مي خواهد پرداخت 
حق بيمه را براي عده اي اجباري كند خوب و اميدبخش 
است اما بايد تمام جنبه ها را درنظر داشت. اگر فردي 
وجود دارد كه درآمدش در سطح حداقل دستمزد بود 
مي توان درصدي از هزينه هاي درمان وي را به صورت 
يارانه پرداخت و اينگونه به او كمك كرد. از اين جهت 
سطح بندي افرادي كه مي خواهند وارد اين سفره شوند 

بيش از اندازه مهم است. 
از سويي در روس��تاها خانوارهايي را داريم كه با يارانه  
نقدي زندگي سر مي كنند و هيچ درآمد ديگري ندارند 
و اگر بخواهيم آنها را براي دريافت هزينه هاي درمان و 
بيمه تحت فشار بگذاريم، قيد سالمت خود را مي زنند.

   جزييات طرح پوشش اجباري بيمه همگاني
طرح پوشش اجباري بيمه همگاني ديگر قرار نيست 
براي همه افراد به ش��كل رايگان باشد. در طرح جديد 
عالوه  بر رفع  همپوشاني هاي بيمه اي، آزمون ارزيابي 
وس��ع انجام مي ش��ود تا افرادي كه خودشان توانايي 
پرداخت حق بيمه  دارند، از پوشش بيمه رايگان خارج 

شوند؛ حق بيمه اي كه براي هر نفر ساالنه معادل 58۰ 
هزار و 8۰۰ تومان است. بر همين اساس با ورود وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي؛ متقاضيان بيمه سالمت، 
توسط اين وزارتخانه و با اعالم رضايت خود درخصوص 
دهك درآمدي شان، ارزيابي وسع مي شوند و چنانچه 
در دهك درآمدي اول تا سوم قرار گيرند يا به عبارتي 
افرادي كه تا 4۰ درصد حداقل حقوق مصوب ش��ده 
توس��ط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را دريافت 
مي كنند، تمام حق بيمه آنها توس��ط دولت پرداخت 

خواهد شد. 
گ��روه دومي كه ب��راي ارزيابي وسع ش��ان اقداماتي 
صورت مي گيرد، افرادي هستند كه 4۰ درصد حداقل 
حقوق را دريافت مي كنند و در دهك درآمدي 4 قرار 
دارن��د. 5۰ درصد حق بيمه اين ده��ك را نيز دولت 
پرداخت مي كند و مابقي را خودش��ان. اما افرادي كه 
حقوق شان باالتر از حداقل حقوق مصوب است، صد 
در صد س��رانه حق بيمه خود را خودش��ان پرداخت 
مي كنند. بنابر اظهارات مديران سازمان بيمه سالمت، 
ارزيابي وسع از سوي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
صورت مي گيرد و س��ازمان بيمه سالمت هيچگونه 
دخالت��ي در اين موضوع نداش��ته و تم��ام اطالعات 
درآمدي به دست آمده از افراد نيز نزد وزارت تعاون، 
كار و رف��اه اجتماعي محفوظ خواهد ماند. اما تكليف 
كساني كه تاكنون بيمه رايگان بوده اند و پس از ارزيابي 
وس��ع ممكن اس��ت مشخص ش��ود ديگر خودشان 
توانايي پرداخت حق بيمه خود را دارند، چه مي شود؟ 
به گفته مديركل بيمه سالمت استان تهران، كساني 
كه تاكنون بيمه  رايگان بوده اند تا تاريخ 31 فروردين 
سال آينده همچنان بيمه رايگان خواهند بود و در 6 
ماه آتي تا تاريخ مذكور اين افراد دفترچه بيمه 6 ماهه 
با 1۲ برگ دريافت مي كنند. پس از موعد مقرر اگر در 
ارزيابي وسع مشخص  شود مي توانند حق بيمه خود 
را به ش��كل كامل يا بخشي از آن را پرداخت كنند، از 
31 فروردي��ن ۹۹ به بعد حق بيمه پرداخت خواهند 
كرد. همچنين ارزيابي وسع براي روستاييان نيز مانند 
سايرين انجام مي شود و پس از آن، چه در صورتي كه 
مقرر شود فرد خود مي تواند وجه بيمه را پرداخت كند 
و چه مقرر شود پرداخت به عهده دولت است، افراد در 
قالب نظام ارجاع و پزش��ك خانواده خدمات دريافت 
مي كنند. همچنين بنابر آيين نامه جديد اين سازمان 
از اين پس مقرر شده است تا دوره انتظار 1۰ روزه براي 
فرد بيمه شده در نظر گرفته شود؛ اين به آن معناست كه 
از روزي كه فرد بيمه مي شود تا مدت 1۰ روز نمي تواند 
خدمات مربوط به آن بيماري  كه به خاطرش روي تخت 

بيمارستان قرار گرفته را دريافت كند.
 به گفته مديرعامل سازمان بيمه سالمت اين موضوع 
دقيقا هم راس��تا با اهداف بيمه است كه مردم مكلف 
مي ش��وند در زمان سالمتي خود را نس��بت به باليا 
بيمه كنند تا در زمان بيم��اري از خدمات بيمه خود 

استفاده كنند.
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واگذاري دو شركت 
تامين اجتماعي به بانك رفاه

مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي از برقراري توازن 
بين منابع و مصارف اين س��ازمان خبر داد و گفت: 
با برخي اصالحات مديريت��ي در منابع و مصارف و 
همچنين دريافت منظم سود از شستا طي ماه هاي 
اخير شاهد بازگشت توازن در منابع و مصارف هستيم 
و اميدواريم اين روند تداوم داش��ته باشد.  مصطفي 
ساالري در جلسه اي با معاون درمان و مديران حوزه 
درمان سازمان تأمين اجتماعي اظهار كرد: مديريت 
منابع مالي در حوزه درمان سازمان ارتقاء مي يابد و در 
آينده نزديك اختصاص بودجه به مراكز درماني ملكي 
تأمين اجتماعي براساس عملكرد آنها انجام مي شود.

وي با اشاره به تجربه مديريت مراكز درماني تأمين 
اجتماعي به ص��ورت هلدينگ، گف��ت: اداره مراكز 
درماني به ص��ورت هلدينگ نباي��د به يكپارچگي 
مديريتي مراكز درماني در استان ها خللي وارد كند 
و رابطه كاري بيمارستان هاي هر استان با مديريت 
درمان آن استان و همچنين معاونت درمان سازمان 
بايد مشخص باش��ند. س��االري تخصيص بودجه 
عملياتي را زمينه ساز تحول جدي در خدمت رساني 
مراكز درماني دانس��ت و گفت: با اين كار اختيارات 
مديريت مراكز براي صرفه جويي در هزينه ها بدون 
كاستن از كيفيت خدمات افزايش مي يابد و عالوه بر 
اين، مديريت بيمارستان براي هزينه كرد منابع حاصل 
از صرفه جويي نيز داراي اختيارات بيشتري خواهد بود. 
مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي افزايش اختيارات 
معاونت درمان اين سازمان براي تخصيص بودجه را 
از ديگر برنامه ها برشمرد و گفت: بودجه اختصاصي 
براي بخش درمان س��ازمان در هر ماه حدود ۲ هزار 
ميليارد تومان است كه اين بودجه تحت نظر معاونت 
درمان هزينه مي شود و اختيارات معاونت درمان در 
مديريت منابع مالي افزايش مي يابد. ساالري با اشاره به 
تفاهم نامه سازمان تأمين اجتماعي با وزارت بهداشت 
براي پرداخت به روز مطالبات جاري دانشگاه هاي علوم 
پزشكي و همچنين توسعه زيرساخت هاي پرونده 
الكترونيك به منظور مديريت بهينه منابع مالي، اظهار 
كرد: با استقرار پرونده الكترونيك بسياري مسائل ديگر 
برطرف مي شود و ما نهايت همكاري را براي تكميل 
اين سامانه به عمل مي آوريم. وي ادامه داد: براساس 
تفاهم نامه منعقد ش��ده، چارچوب مشخصي براي 
همكاري با مراكز طرف قرارداد داريم كه مبناي عمل ما 
است. پرداخت مطالبات مراكز طرف قرارداد از مهرماه 
به روز درحال پرداخت اس��ت. در بخش دانشگاهي 
بدهي جاري ما در هر ماه كمتر از ۷۰۰ ميليارد تومان 
اس��ت كه از ابتداي مهر تاكن��ون در 3 مرحله هر بار 
۷۰۰ ميليارد توم��ان پرداخت كرده ايم. مديرعامل 
س��ازمان تأمين اجتماعي همچنين از برنامه ريزي 
براي تسويه بدهي بانكي اين سازمان خبر داد و گفت: 
عمده بدهي بانكي ما به بانك رفاه است كه دو شركت 
خارج از شستا را به اين بانك واگذار مي كنيم و مراحل 
اجرايي واگذاري دو ش��ركت وابسته به شستا به اين 
بانك نيز درحال انجام است. س��االري افزود: با اين 
واگذاري، اموال س��ازمان تأمين اجتماعي در درون 
خانواده اين سازمان باقي مي ماند و بانك رفاه نيز توان 
پرداخت تسهيالت جديد و فعاليت بانكي مناسب تري 
خواهد داشت. اميرعباس منوچهري، معاون درمان 
سازمان تأمين اجتماعي نيز در اين جلسه گفت: نگاه 
مثبت دكتر ساالري نسبت به حوزه درمان فرصت 
ارزشمندي براي ارتقاي خدمات درماني در سازمان 
فراهم كرده است و اميدواريم با شرايط مناسب ايجاد 
شده ش��اهد بهبود و ارتقاء خدمات به جامعه تحت 
پوشش س��ازمان باش��يم. وي اصالح سازوكارهاي 
تخصي��ص بودجه و مديريت منابع مال��ي در حوزه 
درمان تأمين اجتماعي را زمينه ساز ارتقاء عدالت در 
پرداخت ها و افزايش كيفيت خدمات درماني مراكز 
تأمين اجتماعي ارزيابي كرد و افزود: مديريت منابع 

مالي از مهم ترين اولويت هاي ما خواهد بود.

ارسال۱۱۴هزار پيامك براي 
پاسخ به ترك تحصيل كودكان

مديركل دفتر امور آسيب هاي اجتماعي وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي از عزم جدي اين وزارتخانه براي 
شناسايي و بازگش��ت به تحصيل كودكان بازمانده 
از تحصيل به چرخ��ه آموزش و پ��رورش خبر داد. 
احمدرضا پرنده، در خصوص بازگش��ت به تحصيل 
كودكان گفت: معاونت رفاه به منظور پيشگيري از فقر 
آموزشي، طرح شناسايي كودكان بازمانده از تحصيل را 
به عنوان يكي از برنامه هاي محوري در دستور كار قرار 
داده است. وي با بيان اينكه به منظور اجراي اين طرح، 
فهرست كودكان بازمانده از تحصيل از وزارت آموزش 
و پرورش دريافت و سپس در پايگاه اطالعات ايرانيان 
مورد بررسي قرار گرفت، تصريح كرد: با همكاري خوب 
سازمان ثبت احوال كشور، كد ملي سرپرست خانوار 
اين كودكان احصاء و با كمك وزارت ارتباطات شماره 
تماس اين خانوارها دريافت شد. مديركل دفتر امور 
آسيب هاي اجتماعي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
تاكيد كرد: به منظور شناسايي اين كودكان و بررسي 
علل بازماندگي از تحصيل، ابتدا 114 هزار پيامك از 
س��وي اين وزارتخانه براي خانواده ها ارسال شد كه 

حدود 11 هزار از خانوارها پيامك را پاسخ دادند.
وي در خص��وص خانوارهايي كه پاس��خ پيامك را 
نداده اند، خاطرنش��ان كرد: از طريق برقراري تماس 
تلفني با تك تك اين خانوارها و همچنين مراجعه به 
درب منازل آنان به دنبال شناسايي داليل بازماندگي 
از تحصيل كودكان اين خانوارها هستيم تا از طريق 
حمايت هاي الزم از سوي وزارت متبوع و موسسات 
خيريه بتوانيم آن دس��ته از كودكاني كه امكان فرا 
گرفتن آموزش را دارند به چرخه تحصيل بازگردانيم.
مديركل دفتر امور آسيب هاي اجتماعي وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي افزود: البته بررسي ها در سنوات 
قبل نشان مي دهد يكي از داليل مهم بازماندگي از 
تحصيل معلوليت هاست؛ همچنين داليلي از جمله 
دوري از مدرسه، مسائل فرهنگي، فقر، دو زبانه بودن 

و مشكالت خانوادگي نيز از ديگر داليل بوده است.

خودروسازان چگونه مي خواهند مانع آلودگي  سواري ديزلي شوند
تابس��تان امسال بود كه ش��ركت ايران خودرو ديزل 
با ارسال نامه اي به س��ازمان حفاظت محيط زيست 
خواس��تار صدور مجوز براي توليد خودروي سواري 
ديزلي شد. پس از آن سازمان حفاظت محيط زيست 
ضمن اع��الم مخالفت خ��ود با تولي��د آن گفت كه 
خودروي ديزلي 4۰ برابر بيشتر از خودروي بنزيني 
ذرات معلق و 8 برابر بيشتر از آن آالينده ناكس توليد 
مي كند همچنين وزارت بهداشت نيز اعالم كرد كه 
در سال ۲۰1۲ س��ازمان جهاني بهداشت دود ديزل 
را س��رطان زاي قطعي اع��الم كرد اما با تم��ام اينها 
يك شركت خودروس��ازي مجددا درخواست صدور 
مجوز ب��راي توليد 5۰ هزار خودرو س��واري ديزل را 
كرد اين درخواس��ت در حالي است كه كارشناسان 
محيط زيست معتقدند فناوري هاي كاهش آالينده 
دود موتور ديزل بسيار پيچيده تر از خودروي بنزيني 

است.
يوسف رش��يدي، عضو هيات علمي دانشگاه شهيد 
بهش��تي درباره اين موضوع گفت: طرح اين شركت 
خودروس��از براي كاهش آالينده »ناك��س« موتور 
ديزل استفاده از سيس��تم بازچرخاني اگزوز و براي 

كاهش ذرات معلق آن اس��تفاده از فيلتر دوده است 
همچنين از فيلتر اكسيداس��يون ب��راي جمع آوري 
هيدروكربن هاي نسوخته استفاده خواهد شد. به طور 
كلي س��ه تكنولوژي كنار هم كار خواهند كرد تا اين 

سواري ديزلي در شرايط مساعدي قرار گيرد.
اين متخصص آالينده هاي زيست محيطي با اشاره به 
رويكرد اي��ران خودرو به نصب فيلتر دوده اظهاركرد: 
الزام هاي��ي براي نصب فيلت��ر دوده در »خودروهاي 
سنگين ديزلي« وجود دارد اما خودروسازان به بهانه 
تحريم ها مي خواهند از آنها سرباز كنند اين درحالي 
اس��ت كه قصد دارند براي »توليد سواري ديزلي« از 

فيلتر دوده استفاده كنند.
به گفته رش��يدي در خودروهاي س��واري بنزيني با 
كاتاليست مي توان آلودگي را كنترل كرد اما در حال 
حاضر براي نصب همين يك قطعه با مشكالتي مواجه 
هستيم. حاال در نظر بگيريم كه براي كنترل آلودگي 
سواري ديزلي مجبوريم از س��ه تكنولوژي كنار هم 
استفاده كنيم. از اين رو تجربه نشان مي دهد كه توليد 

سواري ديزلي گامي به عقب است.
اين عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي افزود: 

مطالعات انج��ام ش��ده در اروپا نش��ان مي دهد كه 
خودروهاي س��واري ديزلي در مرحله تس��ت براي 
دريافت مجوز، آلودگي به مراتب كمتري نس��بت به 
زماني دارند كه به مرحله توليد مي رس��ند. با در نظر 
گرفتن تمام اين جوانب و اينكه فناوري هاي كاهش 
آالينده دود ديزل بسيار پيچيده تر از تكنولوژي هاي 
خودروي بنزيني اس��ت ما همچن��ان مخالف توليد 

سواري ديزل در كشور هستيم.
رشيدي با تاكيد بر اينكه س��ازمان بهداشت جهاني 
بهداشت نيز اعالم كرده كه دود ديزل سرطان زا است، 
تصريح كرد: اروپا نيز در حال حاضر به دنبال كاهش 

توليد سواري هاي ديزلي است.
اين وضعيت در حالي است كه عيسي كالنتري، رييس 
سازمان حفاظت محيط زيست هم اخيرا در نامه اي 
به مصطفي ميرس��ليم، موسس ش��ركت تحقيقات، 
طراحي و توليد موتور ايران خودرو  اعالم كرد: » بهتر 
بود هزينه اي كه جهت توسعه و طراحي موتور سواري 
ديزل��ي در آن مجموعه صورت گرفت، در راس��تاي 
طراحي و پايه ريزي تولي��د خودروهاي برقي صرف 
مي شد كه هم به لحاظ صرفه جويي در مصرف سوخت 

و هم از ساير مناظر محيط زيستي و آينده نگري براي 
كشور مفيدتر است. براس��اس ادعاي مديران پروژه، 
حدود 5۰ ميليون يورو براي طراحي و توليد اين موتور 
ديزلي هزينه شده است. با اين مقدار هزينه مي توان 

حدود 8۰۰۰ خ��ودرو برقي به ناوگان تاكس��يراني 
شهرهاي بزرگ اضافه كرد كه بطور يقين تأثير مثبتي 
در كاهش آلودگي هواي كالن شهرها و تضمين كننده 

محيط زيست نسل هاي آينده خواهد بود.«

عضو هيات مديره انجمن داروسازان ايران: 
قيمت دارو بايد واقعي شود

عضو هيات مديره انجمن داروسازان ايران، در ارتباط 
با تزريق ارز دولتي به بازار دارويي كشورتوضيحاتي 
ارايه داد. حميد خيري، گفت: دارو بايد قيمت واقعي 
خود را پيدا كند و تا زماني ك��ه اين معضل برطرف 
نش��ده، مش��كالت مختلف به صورت دومينو وار به 

حوزه دارو خراب مي شود.
وي افزود: ت��ا زماني كه دارو به قيم��ت واقعي خود 
نرسيده، نمي توان از مديريت بهينه منابع و هزينه ها 
صحبت كرد. خيري ادامه داد: وقتي دارو با يارانه هايي 
نظير اختصاص ارز دولتي، توزيع مي ش��ود، مس��ير 
قاچاق معك��وس آن هموار خواهد ش��د، كما اينكه 
در ح��ال حاضر نگراني هاي��ي بابت قاچ��اق دارو از 
كشورمان به كشورهاي همس��ايه وجود دارد. عضو 
هيات مديره انجمن داروس��ازان ايران، تاكيد كرد: 
دارو بايد در قالب ارز نيمايي به دست مصرف كننده 
برسد ولي معناي اين خواسته، آن نيست كه گراني 
دارو به مردم و مصرف كننده منتقل شود، بلكه بايد 
از س��اختارهاي بيمه گر يا ساير ابزارها و راهكارهاي 
مناس��ب، براي جلوگيري از ايجاد فشار بر بيماران 

استفاده كرد. خيري به مهر گفت: دولت موظف است 
كه زيرساخت هاي الزم را فراهم كند تا افزايش قيمت 
دارو به مردم منتقل نشود. در غير اين صورت تغيير 
نرخ ارز دارو، مصائب ديگري به دنبال خواهد داشت 
كه مي تواند فضاي عمومي بهداشت و درمان كشور 

را باچالش هاي جدي مواجه كند.
وي افزود: قطعا در اين مس��ير بايد اذعان داشت كه 
اين تصميم، صرفا در حوزه اختيارات و توانايي هاي 
س��ازمان غذا و دارو نيس��ت و بايد دولت به معناي 
واقعي كلم��ه، اراده كن��د و اين تغيير ب��زرگ را به 

سرانجام برساند.

مصوبه كاهش تنوع مدارس به مجلس بازگشت
وزير آموزش و پرورش خبر داد

وزير آموزش و پرورش با اشاره به بازگشت مصوبه كاهش 
تنوع مدارس به مجلس گفت: طب��ق رويه اي كه بين 
مجلس و شوراي نگهبان است به موضوعاتي كه شوراي 
عالي انقالب فرهنگي ورود مي كند مجلس نبايد ورود 
كند. محسن حاجي ميرزايي در حاشيه مراسم نواختن 
زنگ ملي استكبار س��تيزي درب��اره ورود مفاهيم النه 
جاسوسي به كتب درسي طبق فرامين رهبري گفت: 
در س��ندتحول بنيادين پيش بيني هايي براي تدوين 
محتواي كتب درسي متناس��ب با ساحت هاي شش 
گانه شده اس��ت كه اميدواريم به زودي در كتاب هاي 
درسي گنجانده شود.  وي ادامه داد: دانش آموزان بايد 
درك روشني از محيط اجتماعي پيراموني خود داشته 
باشند. مقاومت ملت ايران حاكي از آن است كه فرهنگ 
استكبارستيزي ريشه هاي محكمي دارد و همه حساس 
هستند كه در برابر امريكا يك صدا و يكپارچه حركت 
كنند. اين امر در برنامه ريزي درسي هم در دستور كار 
بوده و انجام خواهد ش��د. در همه مدارس تالش هايي 
صورت گرفته است.  وي در پاس��خ به پرسشي درباره 
ورود كتاب هاي درسي به بازار سياه گفت: با اخباري كه 

دريافت كردم در برخي مدارس كتاب بطور كامل توزيع 
نشده بود. ما چند بار وضعيت را كنترل كرديم.  حاجي 
ميرزايي بيان كرد: آمار آنها كه ثبت نام نكرده اند مشخص 
است و آنها شناسايي ش��ده اند و با آنها تماس گرفتيم. 
برخي كال ثبت نام اينترنتي انجام نداده بودند و برخي 
موارد ديگري هم بود اما كوتاهي هايي نيز از سوي برخي 
مسووالن مناطق داش��تيم.  به گزارش مهر وي اظهار 
كرد: بيش از تعداد دانش آموزان با كاغذ يارانه اي كتاب 
چاپ كرديم وقيمت كتب 4۰ درصد قيمت واقعي است 
و نيازي به مراجعه به كتابفروشي ها نيست. ممكن است 
برخي كتاب ها از طريق برخي مناطق بيرون رفته باشد 

يا سرقت شده باشد. اگر كپي هم شده باشد غيرقانوني 
اس��ت.  وي افزود: امس��ال روش توزي��ع كتاب تفاوت 
كرده بود و برخي از آن خرسند نيستند و ممكن است 
فضاسازي ها نشانه آن باشد. اما اكنون اشكاالت برطرف 
شده است.  وي در پاسخ به اينكه آيا مصوبه تنظيم بخشي 
از مقررات مالي، اداري و پشتيباني آموزش و پرورش در 
شوراي نگهبان رد شده است گفت: بله، شوراي نگهبان 
به اكثر بندها ايراد گرفته است، بندهايي چون اختصاص 
يك درصد درآمد ش��ركت ها، اج��اره دادن واحدهاي 
آموزشي، اعمال مدرك دوم فرهنگيان و كاهش تنوع 
مدارس كه مالحظاتي داشته و به مجلس برگشته است 
تا ببينيم چه اقداماتي انجام مي دهد.  وي درباره ايرادات 
وارد بر مصوبه تنوع مدارس ادامه داد: طبق رويه اي كه 
بين مجلس و شوراي نگهبان برقرار است به موضوعاتي 
كه شوراي عالي انقالب فرهنگي ورود مي كند مجلس 
نبايد ورود كند و برعكس. به جهت اينكه مدارس سمپاد 
موضوعي است كه شوراي عالي انقالب فرهنگي به آن 
وارد شده و اساس��نامه آن را تصويب كرده است مورد 

ايراد گرفته است. 
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ارزش ريالي معامالت ملكي در تهران طي 7 ماهه نخست سال 8‚24 درصد افت كرد

انقباض اقتصاد مسكن در سال 98
گروه راه و شهرسازي| مجيد اعزازي|

در حالي كه طي هفت ماهه نخست سال جاري، حجم 
معامالت ملك در تهران افت 58 درصدي را تجربه كرده 
است، ارزش ريالي معامالت مسكن تنها 24.8 درصد 
تنزل يافته اس��ت. علت شكاف ميان ميزان افت اين دو 
ش��اخص را مي توان در شرايط »ركود تورمي« مسكن 
جس��ت وجو كرد، آنجا كه همزمان ب��ا ركود معامالت، 
قيمت مسكن در جهت مخالف تا 82.7 درصد جهش 
را ثبت كرد. به عبارت ديگر، در دوره مورد بررسي، علت 
اف��ت ارزش ريالي معامالت مس��كن به مي��زان حدود 
50درصد از افت حجم معامالت، افزايش شديد قيمت ها 
در بازار مسكن بوده است. با فرض ثابت بودن قيمت ها، 
در صورتي كه تعداد معامالت كاهش يابد، انتظار مي رود 
كه ارزش معامالت نيز به همان ميزان يا با تفاوتي اندك 
كاهش يابد. اما از آنجا كه در هفت ماهه نخس��ت سال 
98 متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسكوني حدود 
83 درصد رش��د يافته، ارزش ريالي معامالت همگام با 
حجم معامالت افت نكرده است و در واقع رشد قيمت ها 
در بازار ملك، همچون س��دي، مانع افت بيشتر ارزش 
معامالت و به عبارتي كوچك تر ش��دن اقتصاد مسكن 

تهران شده است.

    افت 20 درصدي تعداد پروانه هاي صادره 
از س��وي ديگر، طي هفت ماهه نخست سال جاري در 
قياس با دوره مشابه سال قبل، تعداد پروانه هاي صادره 
براي احداث واحدهاي مس��كوني ك��ه به معني تمايل 
سازندگان به س��رمايه گذاري در پروژه هاي جديد و به 
نوعي رشد اقتصاد مس��كن به شمار مي رود، دچار افت 
20.9 درصدي ش��ده اس��ت و از 34 هزار و 614 پروانه 
صادره در دوره مورد بررس��ي س��ال قبل به 27 هزار و 
384 پروان��ه ص��ادره در دوره هفت ماهه س��ال جاري 

رسيده است.

     عاليم كوچك شدن اقتصاد مسكن
ب��ر اس��اس آماره��اي منتش��ر ش��ده از س��وي دفتر 
سرمايه گذاري و اقتصاد مسكن، طي هفت ماهه نخست 
سال گذشته 87 هزار فقره معامله واحد مسكوني در شهر 
تهران ثبت ش��ده است كه اين رقم با 58 درصد افت در 
دوره مشابه سال جاري به 36 هزار و 515 فقره كاهش 
يافته است. همچنين متوسط قيمت يك متر مربع واحد 
مسكوني آپارتماني در هفت ماهه نخست سال گذشته 
7 ميليون و 33 هزار تومان بوده است كه با رشد 82.7 
درصدي در دوره مشابه سال جاري به 12ميليون و 846 
هزار تومان افزايش يافته اس��ت. مجموع ارزش ريالي 
معامالت ملك نيز در دوره مورد بررس��ي سال گذشته 

51 هزار و 900 ميليارد توم��ان بوده كه در هفت ماهه 
نخست سال جاري با افت 24.8 درصدي به 39 هزار و 
40 ميليارد تومان كاهش يافته است. تعداد پروانه هاي 
صادره براي واحدهاي مسكوني نيز در هفت ماهه نخست 
سال 97 بالغ بر 34 هزار و 614 فقره بوده كه با افت 20.9 
درصدي، در دوره مشابه سال جاري به 27 هزار و 384 
فقره رسيده است. بر اين اساس، با توجه به ثبت رشد هاي 
منفي قابل توجه در ش��اخص هاي »تعداد معامالت«، 
»ارزش معامالت« و همچنين »تعداد پروانه هاي صادره« 
براي واحدهاي مس��كوني مي ت��وان نتيجه گرفت كه 
اقتصاد مسكن در هفت ماهه نخست سال جاري حدود 
يك چهارم نسبت به اندازه خود در سال 97 كوچك تر 
شده است، به گونه اي كه رشد قابل توجه قيمت مسكن 
در دوره مورد نظر نيز نه تنها نتوانس��ته مانع افت ارزش 
ريالي معامالت شود، بلكه خود به عاملي براي تشديد و 
تعميق ركود در بازار مسكن تبديل شده است. البته ذكر 
اين نكته ضروري است كه متوسط قيمت هر متر مربع 
واحد مسكوني در ماه هاي مرداد و شهريور سال جاري 
رشد هاي منفي بيش از 2 درصد را تجربه كرد، اما در مهر 
ماه همزمان با سنت ش��كني بازار در افزايش معامالت 
نسبت به شهريور هر سال، شاخص قيمت ها نيز مثبت 

شد و كمي باالتر از صفر ايستاد.

    رشد 321 درصدي ارزش ريالي معامالت
در ارديبهشت

ب��ر اس��اس آماره��اي منتش��ر ش��ده از س��وي دفتر 
سرمايه گذاري و اقتصاد مسكن طي مهرماه امسال ارزش 
معامالت بازار مسكن مناطق 22گانه شهر تهران 3هزار 
و 630 ميليارد تومان بوده كه در مقايسه با ماه پيش از 
آن )شهريور ماه( حدود 23.5 درصد افزايش يافته اما 
در قياس با مهرماه سال گذشته رشد منفي 50.2 درصد 

را تجربه كرده است.
بر اساس گزارش دفتر سرمايه گذاري و اقتصاد مسكن، 
در شهريور ماه امسال ارزش ريالي 2 هزار و 455 فقره 
معامله مسكن انجام شده در تهران بالغ بر 2 هزار و 940 
ميليارد تومان بود كه به ترتيب نسبت به ماه قبل و ماه 
مش��ابه س��ال قبل منفي 19.9 و منفي 60.9 درصد 
)بيشترين كاهش ارزش ماهانه معامالت در سال 98( 
رشد را برجاي گذاشته است. در اين حال، بازار مسكن 
در اولين ماه س��ال 98 بر خالف سال هاي پيش از آن 
شروع خوبي در حجم و ارزش ريالي معامالت مسكن 
داشته و ركورد مناسبي از خود به جاي گذاشته است. 
در فروردين سال جاري ارزش ريالي معامالت به 3 هزار 
و 160 ميليارد تومان رسيد، اما در مقابل ارزش ريالي 
معامالت در دومين ماه بهار 98 با توجه به افزايش قيمت 

رش��د قابل توجهي داشت. در ماه مورد اشاره بر اساس 
آمار وزارت راه و شهرس��ازي ارزش ريالي معامالت به 
13ه��زار و 300 ميليارد توم��ان افزايش يافت، يعني 

رشد 321 درصدي.
اين در حالي بود كه در خردادماه روند كاهشي معامالت 
در بازار مسكن ادامه داشت و در 31 روز آخرين ماه بهار، 
ارزش ريالي معامالت نيز تقريبا س��قوط 50 درصدي 

را تجربه كرد. در خرداد امس��ال ارزش ريالي معامالت 
مسكن تهران 6 هزار و 880 ميليارد تومان بود. بر اساس 
اين گزارش، در اولين ماه تابس��تان نيز روند كاهشي 
معامالت و ارزش ريالي آن ادامه داش��ت، بطوري كه 
براي تيرماه 98 بالغ بر 4 ه��زار و 898 فقره معامله به 
ارزش 5 هزار و 470 ميليارد تومان ثبت شد. در مرداد و 
شهريور نيز روند كاهشي ادامه داشت و ارزش معامالت 

اين ماه ها به ترتيب 3 ه��زار و 670 ميليارد و 2 هزار و 
940 ميليارد بود. در مهرماه امس��ال اما روند كاهشي 
تغيير كرده و شاخص ها مقداري صعودي شده است. در 
اين ماه تعداد معامالت مسكن شهر تهران با رشد ماهانه 
حدود 21 درصد به 3 هزار و 457 فقره و ارزش آن به 3 
هزار و 630 ميليارد تومان )رشد 23.4 درصدي نسبت 

به شهريور 98( افزايش يافته است.

دعوت از تهران براي عضويت در شوراي جهاني شهرهاي هوشمند
پيروز حناچي شهردار تهران در حاشيه مراسم روز جهاني 
ش��هرها و چهارمين دوره اهداي جايزه جهاني خشت 
طاليي تهران با مهمت دومان دبيركل سازمان شهرهاي 
متحد و دولت هاي محلي منطقه غرب آسيا و خاورميانه 
)UCLG MEWA( و هيات شهرداران ترك ديدار كرد.
به گزارش ايسنا، مهمت دومان در اين ديدار در سخناني 
گفت: از شما مي خواهيم كه ما را تنها نگذاريد. ايران براي 
حضور در سازمان هاي مختلف تالش مي كند، يكي از اين 
موارد نيز سازمان منطقه اي شهرهاي متحد و دولت هاي 
محلي منطقه غرب آسيا و خاورميانه است. در نشستي كه 
شما حضور نداشتيد، شما را به عنوان يكي از روسا انتخاب 
كرديم. همه اعضا در نشست عمومي به شما راي دادند. در 
دوره پيشين شهرداري تبريز رياست را بر عهده داشتند.  
دبيركل سازمان شهرهاي متحد افزود: اميدواريم كه در 
دوره شهرداري جنابعالي از طرف شما خدمات و اقدامات 
بس��ياري ببينيم. تهران از يك فرهنگ غني برخوردار 
است. شهرهاي شما زيبايي هاي زيادي دارند كه بايد اين 
زيبايي ها را با هم تبادل كنيم. شهرداري شما از پرسنل 

قوي و كاربلدي برخوردارند.
دومان ادامه داد: تهران را براي شوراي جهاني شهرهاي 
هوش��مند پيش��نهاد داديم؛ در اين نشس��ت گفتم هر 
تشكيالتي بدون تهران و ايران ناقص خواهد بود. مي دانم 
در اجراي تعهدات مشكالتي وجود دارد. در خصوص حق 
عضويت مشكالتي وجود دارد كه براي حل اين مساله اين 
هفته را مهلت داريم. ما قطعا خواهان حضور و عضويت 
تهران در شوراي جهاني ش��هرهاي هوشمند هستيم. 
مي دانيم كه قرار اس��ت از شما يك هيات نمايندگي به 
آفريقاي جنوبي تش��ريف بياورند. قرار است در آنجا به 
معرفي ايران و تهران بپردازيم اما مش��كالت مربوط به 

نشست عمومي بايد طي اين هفته حل شود. 

دومان گفت: قرار بود اين نشست در فلسطين برگزار شود 
اما به خاطر مالحظاتي كه از آنها مطلع هستيد به اين جا 
آمديم. از شما تشكر مي كنم كه ميزباني از ما را پذيرفتيد. 
ما به عنوان اعضاي تش��كيالت منطقه اي غرب آسيا و 
خاورميانه آماده و متمايل به همكاري با شما هستيم. در 
نشست هاي پيشين در ايران حضور داشته ايم و اميدوارم 
در نشست هاي آينده به رياست شما تعامل پربار و مفيدي 
داشته باشيد. متاسفانه در منطقه اي هستيم كه مشكالت 

فراوان داريم. 
او گفت: هدف ما اين است كه با وجود مشكالت موجود 
دوس��تي و ب��رادري را ميان خود تقويت كني��م. اگر ما 
ملت هاي اين منطقه متحد و منسجم باشيم، كل دنيا هم 
در برابر ما شانسي نخواهد داشت. اگر ملت هاي اين منطقه 
مشكالت كوچك را كنار بگذارند و متحد شوند مي توانيم 

به مسير خود ادامه دهيم.

    فرهنگ مشترك ايران و تركيه
حناچي نيز در اين ديدار با خوشامدگويي به همكارانش 
از ش��هرهاي مختلف آس��يايي گفت: اي��ران و تركيه 
همسايگاني هس��تند كه همواره در ياري به يكديگر 
شتاب داش��ته اند. جداي از بحثي كه در اتحاد شهرها 
داريم، بايد يادآور فرهنگ مشتركي شوم كه ميان ما 
وجود دارد. در سفري كه به استانبول و ديگر شهرهاي 
تركيه داشتم با آثاري مواجه شدم كه با وجود ترك بودن 
به راحتي خوانده مي شد. اين نشان دهنده ريشه هاي 
طوالني فرهنگي ميان دو كش��ور است؛ هم در تمدن 
منطقه اي پيش از اس��الم و هم در دوران اسالمي آثار 
مشترك فراوان وجود دارد. رشته هاي محكمي ما را به 

يكديگر پيوند مي دهد. 
شهردار تهران افزود: در مورد شهرها و تجارب شهرها نيز 
با شما هم عقيده هستم. شهرها و مخصوصا كالن شهرها 

مسائل مشابه يكديگر دارند. مس��ائلي مثل آلودگي، 
ترافيك، پسماند و مشكالت ناشي از تمركز جمعيت، 
موضوع مشترك ميان تمام كالن شهرهاست. همچنين 
تالش براي برون رفت از اين مشكالت هم در هر نقطه 
از جهان مي تواند شكل مشابه داشته باشد. تالش روي 
پررنگ كردن مزيت هاي شهرها كاري است كه تركيه 
در آن بسيار موفق بوده. فعاليت هاي تركيه در اين حوزه 
در كالس جهاني است. كاري كه در نيروگاه برق در غرب 
استانبول انجام شده جزو تجربيات در كالس جهاني 
است. همچنين تجربيات ديگري كه در باقي كشورهاي 

منطقه وجود دارد مورد توجه ماست.
او ادام��ه داد: ظرف چند دهه اخير ه��م در غرب و هم 
در كش��ورهاي خاورميانه ٣ اتفاق ب��زرگ رخ داده كه 
فرصت هاي بي بديلي براي شهرها به وجود آورده است. 
اولين بحث خروج صنعت از ش��هر اس��ت. بسياري از 
كارخانجاتي كه علت توسعه شهرها بودند ديگر امكان 
توليد در داخل شهرها را ندارند. خروج صنايع از داخل 
ش��هرها تهديد و البته فرصت هايي را براي شهرها به 
وجود آورده است. شهرهاي هوشمند اين تهديد را به 
فرصت تبديل مي كنند. ما نيز در ايران تجربيات زيادي 
در اين زمينه داريم. حناچي گفت: دومين پديده اي كه 
اتفاق افتاد توسعه بخش خصوصي بود. شهرداري ها و 
دولت ها حتي اگر بخواهند هم منابع كافي براي مديريت 
شهر ندارند. در حقيقت موتور محرك اين تحركات بنيه 
بخش خصوصي خواهد بود. سومين پديده نيز واگذاري 
ق��درت به دولت ه��اي محلي بوده اس��ت؛ حمايت از 
شوراهاي شهر و شهرداري ها به خاطر اين موضوع بوده. 
مي دانم كه در كشور تركيه در اين زمينه موفقيت هاي 
زيادي حاصل شده است و رقابت هاي محلي مي تواند 

نتيجه مستقيم براي مردم هر منطقه داشته باشد.

شهردار تهران تاكيد كرد: ما در اين حوزه در ابتداي راه 
هستيم اما تمام تالش خود را به كار مي بنديم. سه ماه 
پيش در تهران انتخابات ش��وراياري ها را داشتيم. اين 
رويداد در ٣5٠ محله، ١6٠٠ شعله با ١٢ هزار كانديد 
محلي برگزار شد. براي ما جالب بود كه ميزان مشاركت 
در مقياس محلي از آنچه فكر مي كرديم بسيار بهتر بود. 
اين انتخابات در تهران ب��راي اولين بار به صورت تمام 
الكترونيك برگزار ش��د. در زمينه هوشمندسازي نيز 
تالش هاي زيادي در تهران صورت گرفته است. بخشي 
از اي��ن فعاليت ها را در رصدخان��ه تهران خواهيد ديد 
كه اطالعات تبديل به نقشه هاي سه بعدي مي شوند 
تا بهتر مورد فهم و تحليل قرار گيرند.  حناچي گفت: 
ما براي مردم تهران حس��اب كاربري باز كرديم و تمام 
سرويس هاي ش��هري را در آن حس��اب در دسترس 
قرار مي دهيم. اين حساب در حال حاضر بيش از 2.5 
ميليون نفر عضو دارد. شهردار تهران يكي از مشكالت 
بزرگ تهران را موضوع پس��ماند دانست و اظهاركرد: 
ما در تهران روزان��ه 65٠٠ تن زباله را حمل مي كنيم. 
سياس��ت تفكيك از مبدا و بازيافت آغاز ش��ده است و 
هدف اين اس��ت كه بازيافت بيشتر و حمل كمتر را در 
دستور كار داشته باشيم. اميدواريم روزي را ببينيم كه 
هيچ پسماندي را دفن نكنيم. برنامه ريزي ما بر مبناي 
اين هدف است. مطمئنا استفاده از تجربيات شهرهاي 
ديگر ما را در اين زمينه كم��ك خواهد كرد. حناچي 
گفت: شهرداري ها نهادهاي عمومي هستند. درست 
اس��ت كه در چارچوب دولت ها حكومت مي كنند اما 
مسائل سياسي از منافع شهروندان كامال تفاوت دارند. 
من فكر مي كنم كه تهران و بقيه كالن شهرهاي ايران كه 
در اتحاديه كالن شهرها رياست اشان را بر عهده دارم، 

همه آماده همكاري در اين زمينه هستند. 

پروژه هاي كوچك شهري در محالت تهران اجرا مي شود
حامد مظاهريان، معاون برنامه ريزي، توسعه شهري و امور 
شوراي شهردار تهران با بيان اينكه دستور كار جديد شهري 
توجه به توسعه محالت است، تاكيد كرد: بنا داريم بجاي 
اجراي 20 پروژه بزرگ در ش��هر، صدها پروژه كوچك در 
محالت شهر تهران داشته باشيم كه به خواست و نظر مردم 
طراحي و اجرا مي شوند. به گزارش ايرنا، مظاهريان در مراسم 
رونمايي از پويش »آرزوهاي تهران« كه با محوريت محله 
يوسف آباد در فرهنگسراي شفق برگزار شد، گفت: مردم 
محله بايد در كنار مديران ش��هري براي افزايش كيفيت 
زندگي در ش��هر تالش كنند و دس��تور كار جديد شهري 
نيز توجه به شهروندان و توسعه محله اي است. وي اضافه 
كرد: در تمام دوره هاي تاريخي شكل گيري تهران، هدف ها 
معطوف به پروژه هاي بزرگ ش��هري بود زيرا شهر نياز به 
توسعه زيرساختي داش��ت اما اكنون با توسعه شهر، زمان 
توجه به محالت و خواست مردم در محالت است. معاون 

شهردار تهران با بيان اينكه هدف مديريت شهري تعريف 
پروژه در مقياس محلي است، ادامه داد: به جاي 20 پروژه 
بزرگ مقياس در شهر، مي توانيم صدها پروژه كوچك محلي 
داشته باشيم اما به شرط آنكه پروژه براي محله باشد، مردم در 
خصوص آن پروژه اظهارنظر كنند و مردم نيز در اجراي آنها 
مشاركت كنند. مظاهريان با اشاره به تفاوت نگاه در توسعه 
شهري و توسعه محلي اظهار كرد: اگر از مردم در خصوص 
مشكالت نظرخواهي شود، مشكالتي نظير آلودگي هوا، 
ترافيك و آسيب هاي اجتماعي را اعالم مي كنند اما وقتي از 
آنها در خصوص مشكالت محله خودشان سوال شود بدون 
شك پاسخ ها متفاوت خواهد بود. او ادامه داد: شلوغي محله، 
امنيت محله، وضعيت نهرهاي آب و حتي فضاي سبز محله 
و مسائل ديگر مي تواند مورد خواست و توجه مردم محله 
باشد. مظاهريان با تاكيد براينكه مش��اركت مردم هم در 
تصميم سازي ها و هم اجراي پروژه ها مهم است، گفت: البته 

گاهي مشاركت مردم در پروژه مستقيم است و گاهي هم 
به صورت غيرمستقيم و از طريق پرداخت به موقع عوارض 
شهري است. به گفته معاون ش��هردار تهران، شهروندان 
همانطور كه از مديريت شهري انتظار خدمات رساني دارند، 
بايد در برابر شهر نيز احساس مس��ووليت كنند و تفاوت 
شهرنشين با شهروند همين مشاركت و مسووليت پذيري 
آنها در شهر است. او با اشاره به تعدد نهادهاي مختلف مانند 
شوراياري ها، سراي محله، مدير محله، دفاتر نوسازي محله 
و غيره در سطح محالت اضافه كرد: حلقه مفقوده براي اتصال 
اين نهادها، حول محور شهروندان مي تواند شكل بگيرد و 
آرزوي تهران فرصتي است كه همه حول خواست شهروندان 
به خدمت رساني بپردازيم. آرزوهاي تهران فرصتي تكرار 
نشدني است تا مردم براي افزايش كيفيت زندگي در شهر 
يك مشاركت موثر داشته باشند.  محسن هاشمي، رييس 
شوراي اسالمي شهر تهران نيز با بيان اينكه پويش »آرزوهاي 

تهران« كمبودهاي هر ناحيه را براي ما روشن كند، گفت: 
رسيدن به 15 ميليون س��فر روزانه با حمل ونقل عمومي 
آرزوي من براي شهروندان تهراني است. به گزارش ايسنا، 
هاش��مي اظهار كرد: برگزاري يك پويش و حركت مدني 
براي تحقق مطالبات شهروندان يكي از راهبردهاي مديريت 
شهري است و با استفاده از نظرسنجي ها مي توان راحت تر 
به ايده ها و مطالبات مردم رس��يد. مزيت پويش آرزوهاي 
تهران اين است كه مي تواند كمبودهاي هر ناحيه را براي 
ما روشن كند؛ با اين روش مي توانيم به مرور مناطق ديگر را 
هم پوشش دهيم و در كل تهران از مزاياي آن استفاده كنيم، 
چرا كه اين پايش و پويش هزينه بسيار كمي دارد. هاشمي با 
اشاره به نظرسنجي  از شهروندان در ابتداي فعاليت شوراي 
پنجم گفت: رفع معضل آلودگي هوا و ترافيك و ساماندهي 
آسيب هاي اجتماعي شهر از اولويت هايي بود كه مردم تهران 
در اين نظرسنجي عنوان كردند.يكي از آرزوهاي مشخص 

مردم تهران بهبود سيستم اتوبوس راني و حمل ونقل عمومي 
است .مردم مي خواهند ظرفيت استفاده از اتوبوس راني را 
افزايش دهيم در حالي كه بايد در طول 10 سال گذشته اين 
ظرفيت را 30 درصد بيشتر مي كرديم. او گفت: از طرف ديگر 
درست اين بود كه متوسط عمر اتوبوس بيشتر از 5 يا ٨ سال 
نشود اما االن كه دقت مي كنيم مي بينيم دغدغه حمل ونقل 
و محيط زيست به درستي مد نظر دولتمردان و مسووالن قرار 
نداشته است.اكنون تعداد اتوبوس ها كمتر از 6 هزار دستگاه 
است و عمر متوسط آنها نيز باالي 11 سال شده است. وي 
با بيان اينكه هنوز ظرفيت مترو روزانه ٢ميليون سفر است، 
تصريح كرد: دولت در اين مورد نيز تمهيداتي انديشيده و 
سال ٩5 قرار شد ٢ميليارد دالر براي تامين واگن هاي مترو 
هزينه شود اما بوروكراسي مانع تحقق اين هدف شد. با وجود 
وجود 10 كارخانه اتوبوس سازي و 4 كارخانه واگن سازي در 

كشور، هنوز نتوانسته ايم به اين هدف برسيم.
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پيامد ناآرامي هاي عراق 
براي ايرالين هاي ايراني

ش��ركت هاي هواپيمايي ايراني پروازهاي خود به 
فرودگاه هاي نجف و بغ��داد را قطع كرده اند و تنها 
چند ايرالين در حال بازگرداندن مس��افران خود از 
عراق به ايران هس��تند. به گزارش مهر، در روزهاي 
اخير كه التهابات داخلي عراق افزايش و به شهرهاي 
زيارتي كربال و نجف نيز تسري يافته است، برخي 
دستگاه هاي ذي مدخل در انتقال زائران به عتبات 
عاليات از جمله وزارت امور خارجه و سازمان حج و 
زيارت اعالميه هايي مبني بر ممانعت از سفر اتباع 
ايراني به همسايه غربي مان صادر كرده اند كه سبب 
شده تا س��فرهاي زميني و هوايي به مقاصد كربال 
و نجف كاهش يافته يا قطع ش��ود. در همين راستا 
مقصود اسعدي ساماني در گفت وگو با خبرنگار مهر 
از كاهش ش��ديد پروازهاي نجف از سوي تعدادي 
از ايرالين ها و قطع ش��دن پروازهاي نجف و بغداد 
از سوي تعدادي ديگر از ش��ركت هاي هواپيمايي 
ايراني خبر داد. در حال حاضر بس��ياري از پروازها 
به عتبات عاليات قطع شده است. برخي شركت ها 
هم كه در حال انجام پروازها هس��تند، صرفا براي 
بازگرداندن مسافراني كه در فرودگاه نجف منتظر 
هواپيماهاي ايراني است، به عراق پرواز مي كنند. دبير 
انجمن صنفي شركت هاي هواپيمايي با بيان اينكه 
در حال حاضر تقاضاي س��فرهاي هوايي به سمت 
عراق وجود ندارد، گفت: علت آن انتش��ار اطالعيه 
وزارت امور خارجه اس��ت كه از مردم درخواس��ت 
كرد تا اطالع ثانوي از سفر به شهرهاي زيارتي عراق 
بپرهيزند.قيمت بليت هاي عتبات نيز كاهش يافته 
و شركت هاي هواپيمايي متضرر مي شوند. به همين 
دليل با توجه به اطالعيه وزارت امور خارجه، برخي 
شركت هاي هواپيمايي از روز گذشته پروازهاي خود 
به عراق را كاهش داده يا قط��ع كرده اند. اين فعال 
صنفي حمل و نقل هوايي با بيان اينكه البته يكي دو 
شركت هواپيمايي همچنان پروازهاي عتبات خود را 
برقرار دارند، يادآور شد: اين شركت ها هنوز برنامه اي 
براي قطع پروازهاي عراق خود اعالم نكرده اند. وي 
درباره زمان بازگش��ت پروازهاي عتبات به برنامه 
پروازي شركت هاي هواپيمايي گفت: ازسرگيري 
پروازهاي نج��ف و بغداد به ش��رايط داخلي عراق 
بستگي دارد؛ در حال حاضر در بغداد و برخي ديگر از 
شهرهاي جنوبي عراق تظاهرات وجود دارد.گفتني 
است بر اساس آنچه سايت فاليت رادار 24 نمايش 
مي دهد، در حال حاضر هيچ پروازي از ايران به سمت 
عراق از هيچ يك از فرودگاه هاي ايران و بالعكس در 

جريان نيست.

توقف خروج شهروندان از 
تهران نيازمند سياست جديد

دبي��ر كان��ون سراس��ري انبوه س��ازان گف��ت: 
حاشيه نش��يني حوزه ش��هري را تهديد مي كند و 
اكنون اتفاق وارونه اي درحال شكل گيري است و آن 
اينكه مستاجران تهراني در حال خروج و كوچ از شهر 
هستند.  كاهش قيمت خانه در اغلب مناطق شهري 
پايتخت به صورت الك پشتي ادامه دارد و آن طور 
كه گزارش هاي وزارت راه و شهرسازي از قيمت خانه 
در پايتخت خبر مي دهد بازار مسكن در مسير ثبات 
قيمتي قرار گرفته است و اكنون موقعيت مناسبي 
براي خريد خانه در تهران آغاز ش��ده اس��ت. با اين 
حال، اگر قيمت هاي فعلي خانه در تهران با ميانگين 
قيمتي 12 ميليون 848 هزار تومان در هر متر مربع 
را مالك قرار دهيم و به كاهش بيش از اين فكر نكنيم، 
براي مس��تاجران تهراني نيمه نخست سال آينده 
نيز چالش پيدا كردن خانه اي با اجاره متناس��ب با 
حقوق  و درآمد آنها وجود خواهد داشت. ماه گذشته 
رييس مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران خبر 
داد، با افزايش تورم و قيمت رهن و اجاره مس��كن، 
مستاجران تهراني در معرض حذف از شهر هستند و 
مشخص نيست كه جامعه 42 درصدي مستاجران 
تهراني بتوانند شانس دوباره سكونت در اين شهر را 
داشته باشند يا خير.در همين رابطه، حسن محتشم، 
عضو هيات مديره انجمن صنفي انبوه سازان مسكن 
و س��اختمان اس��تان تهران گفت: عدم توانايي در 
پرداخت اجاره بها و شرايط كلي اقتصاد كشور باعث 
شده است كه تهران از مستاجران قديمي خالي شود.

به گزارش ايرنا، او افزايش قيم��ت اجاره بها بدون 
افزايش توانايي مالي خانواده ه��اي ايراني را يكي 
از داليل اصلي اين پديده دانس��ت و گفت: شرايط 
اقتصاد كالن كشور باعث شده است كه در 2 سال 
اخير با كاهش ارزش پولي ملي مواجه ش��ويم. در 
حال��ي كه درآمد مردم افزاي��ش نيافته و هزينه ها 
چند برابر ش��ده است. محتش��م گفت: بخشي از 
اين هزينه مربوط به هزينه هاي مس��كن اس��ت و 
از آنجا كه نرخ اجاره تابعي از قيمت مس��كن است 
مستاجران در مقابل ارقام پيشنهادي مالكان امكان 
انتخاب ندارند. از س��ال 97 تاكن��ون خانه بيش از 
200 درصد گران ش��ده اس��ت و در چند ماه اخير 
با قرار گرفتن در مس��ير ثب��ات 20 درصد كاهش 
داش��ته اما هم چنان در مقابل درآمد خانوار ايراني 
رقمي بس��يار سنگين اس��ت كه باعث جلوگيري 
از خانه دار ش��دن مصرف كننده واقعي مي ش��ود. 
محتشم اضافه كرد: شرايط اقتصادي فعلي گوياي 
آن است كه مستاجران تهراني نمي توانند همزمان با 
سكونت در اين شهر از پس هزينه هاي اجاره مسكن 
هم برآيند و بنابراين سكونت در اطراف تهران را به 
عنوان راه حلي انتخاب كردند. فرشيد پورحاجت، 
دبير كانون سراسري انبوه سازان نيز در همين زمينه 
گفت: حاشيه نشيني حوزه شهري را تهديد مي كند 
و اكنون اتفاق وارونه اي درحال شكل گيري است و 
آن اينكه مستاجران تهراني در حال خروج وكوچ از 
شهر هستند. او اين موضوع را تهديدي جدي براي 
حوزه اجتماعي دانست و گفت: متناسب با افزايش 
تعداد مس��تاجران و با توجه به كوچ قابل مالحظه 
مستاجران از پايتخت نيازمند سياست ورزي جديد 

در حوزه توليد مسكن استيجاري هستيم.

خالصه وضعيت بازار مسكن طي 7 ماهه نخست سال 98
هفت ماهه نخست سال 

97
هفت ماهه نخست سال 

98
نرخ رشد نسبت به دوره مشابه 

سال قبل )درصد( 
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»تعادل«ازروايتجديدتعهداتمعوقخودروسازانگزارشميدهد

تناقض در تحويل خودروهاي معوق شده
تعادل|گروه صنعت|

تحويل خودروهاي معوق ش��ده در ش��رايط كنوني با 
دو تناقض روبه رو اس��ت. اولين مورد را مي توان تاكيد 
خودروس��ازان بر تحويل اين خودروها به مشتريانشان 
عنوان كرد. اين سخنان از سوي مسووالن خودروسازي 
در حالي مطرح مي شود كه بسياري از مشتريان همچنان 
از عدم تحويل خودرو و حتي عدم دريافت دعوتنامه براي 
تكميل وجه گله مند هستند. برخي از مشتريان از تكميل 
وجه خود پس از دريافت دعوتنامه مي گويند كه ثمره اي 
برايشان نداشته و باز هم از تاريخ مندرج در قراردادشان 
ماه ها مي گذرد اما خبري از تحويل خودروهايشان نيست. 
و اما دومين تناقض را مي توان در آمار ارايه شده از زمان 
پيش فروش ها دنبال كرد در برخي موارد خودروهايي 
كه توليد آنها متوقف شده است همچنان پيش فروش 
ش��ده و برخي از آنها نيز ميزان توليدشان بيش از پيش 
فروش هاي صورت گرفته اس��ت. اين اتفاقات در حالي 
است كه وزير صنعت، معدن و تجارت اعالم كرده است 
كه خودروسازان براي تكميل تعهدات خود تنها تا پايان 
امس��ال مهلت دارند و در صورت عدم تحويل خودروها 
توسط خودروسازاني كه توان تحويل تعهدات را داشتند 
اما عامدانه و براي كسب منفعت از عمل به آن سرباز زدند، 
به تعزيرات معرفي خواهند شد. حال بايد ديد با توجه به 
شرايط به وجود آمده از س��وي خودروسازان و نگراني 
مش��تريان از عدم دريافت خودروهايشان در اين مدت 

عكس العمل دولت چه خواهد بود؟

  مشتريان منتظر
خودروسازي ها در سال گذش��ته با مشكالتي مواجه 
شدند كه به گفته خودشان باعث شد تا خودروهاي آنها 
ناقص مانده و نتوانند به تعهدات خود به مردم پايبند 
باشند. همچنين خريداران به دليل تاخير در تحويل 
خودروها و بعضا درخواس��ت افزاي��ش وجه برخالف 
قرارداد في مابين آنها و خودروسازان دست به اعتراض 
زده و اعتصاب هايي را رقم زند. اين سر و صداها باعث شد 
تا وزارت صنعت به اين بحث ورود كرده و رضا رحماني، 
وزير صنعت، معدن و تجارت عالوه پيگيري هاي خود 
در راس��تاي تخلفات مالي خودروس��ازان و تغييرات 
مديريتي ب��ه خودروس��ازان براي تكمي��ل تعهدات 
تنها تا پايان امس��ال مهلت دهد. همچني��ن او درباره 
خودروسازاني كه به تعهدات خود عمل نكردند، تاكيد 
كرد كه شركت هايي كه توان تحويل تعهدات را داشتند 
اما عامدانه و براي كس��ب منفعت از عمل به آن سر باز 
زدند، به تعزيرات معرفي ش��دند. اما خودروسازان كه 
پيش از اين قرار بود تا پايان مهر ماه امس��ال تعهدات 
معوق خود را انجام دهد، همچنان دعوتنامه هاي تكميل 
وجه را به دست خريداران نرسانده اند. اين در حالي است 
كه مسووالن زمان تسويه تعهدات معوق شركت هاي 
خودروسازي را پايان مهر اعالم كرده بودند كه پس از 
مدتي اين زمان تا پايان سال تمديد شد. هنوز در مورد 
وضعيت فعلي اين تعه��دات، ميزان دقيق آنها و زمان 

تسويه شان، اطالعات دقيقي وجود ندارد. 
بررسي هاي ميداني »ايرنا« نشان مي دهد، بسياري از 
خريداران از سال 96 تاكنون به دنبال دريافت خودرو 
ثبت نامي خود هس��تند؛ اما همچنان پيشنهادهاي 
ديگ��ري غي��ر از خ��ودرو م��ورد نظر خ��ود دريافت 
مي كنند. پيشنهاد جايگزيني خودروهاي ثبت نامي با 
خودروهايي كم قيمت تر از قبلي با پرداخت ما به التفاوت 
براي دريافت خودرويي با قيمت باالتر كه در صورت عدم 
پذيرش همچنان خريداران درگير تحويل خودرو ثبت 
نامي خود هستند يا در صورت پذيرش و تبديل آن به 
خودروهايي كم قيمت تر يكي از آنها دريافت و ديگري 
همچنان با بي تفاوتي خودروسازان در تحويل مواجه 
است. دليل اين رويكرد نيز اين است كه خودروهاي ثبت 
نامي با افزايش قيمت رو به رو شده اند يا در برخي موارد 
به دليل تحريم ها خودروهاي پيش فروش شده قابليت 
توليد ندارد.  حال اما خودروسازان طي اخباري اعالم 
كرده اند كه تعهدات معوق خود را درباره فروش فوري 
ندارد و خريداراني كه تكميل وجه خود را انجام داده اند، 

خودروهايشان را دريافت كرده اند. در واقع اگر بخواهيم 
به تفكيك پاسخ خودروسازان را مورد نظر قرار دهيم. 
مسووالن ايران خودرو اعالم كرده اند كه ايران خودرو 
اكنون هيچ گونه تعهد معوق درباره فروش فوري ندارد 
و ب��ا افزايش تيراژ توليد و همدلي قطعه س��ازان، روند 
كاهشي تعهدات معوق سال 9۷ و تحويل خودروهاي 
ثبت نامي چشمگير هم بوده اس��ت. بطوريكه فرشاد 
مقيمي، مديرعامل ايران خودرو از روند كاهشي تعهدات 
معوق اين خودروساز با موعد تحويل سال 9۷ و عرضه 
خودروهاي ثبت نامي خبر داده و گفته است: از ابتداي 
امس��ال تا دوازدهم آبان ماه حدود 200 هزار دستگاه 
خودرو از تعهدات معوق تحويل مشتريان شده است. 
البته برخي از تعهدات نيز از سال قبل وجود دارند كه به 
دليل شرايط خاص اقتصادي كشور، خودروي آنها قابل 
توليد و تحويل نيست كه پيشنهاداتي به مشتريان ارايه 
شده تا در صورت تمايل و رضايت، خودروي مورد نظر 
تبديل و ب��ا تعيين تكليف نهايي، خودروي تبديلي به 
سرعت در ليست تحويل قرار گيرد. به گفته او، تعهدات 
معوق در فروش فوري محصوالت شركت در هفته اول 
مهرماه در حدود 3 هزار و600دس��تگاه بود كه اكنون 
اين شركت هيچ گونه تعهد معوقي براي فروش فوري 
محصوالت خود ندارد.  و ام��ا در مورد تعهدات معوق 
خودروسازي سايپا نيز مجيد باقري، قائم مقام مديرعامل 
سايپا در امور فروش نيز چندي پيش اعالم كرد كه تمام 
مشترياني كه در سال 9۷ اقدام به تكميل وجه كرده و 
پذيرش آنها در صف فاكتور قرار گرفته بود، خودروهاي 
خود را دريافت كرده ان��د. او تاكيد كرده كه تعدادي از 
مشتريان هس��تند كه در سال 9۷ ثبت نام كرده اند اما 
باوجود صدور دعوت نامه، بنا به داليل مختلف در مهلت 
مقرر نس��بت به تكميل وجه و پرداخت الباقي قيمت 
خودرو خ��ود اقدامي نكرده اند. بديهي اس��ت در اين 
مورد، پس از صدور دعوتنامه جديد، در صورت تمايل 
به تكميل وجه، خودروهاي اين دسته از مشتريان نيز با 
قيد اولويت در فهرست برنامه تحويل قرار خواهد گرفت. 
باقري توضيح داد: مشترياني نيز از سال قبل وجود دارند 
كه به دليل تحريم ها، خودروي آنها قابل توليد و تحويل 
نيست )نظير ساندرو، برليانس و...( كه پيشنهادهايي 
به اين گروه از مش��تريان ارايه شده و در صورت تمايل 
و اقدام مش��تريان به تبديل و تعيين تكليف خودروي 
ثبت نام ش��ده، خودروي تبديلي آنها به س��رعت در 
ليست تحويل قرار خواهد گرفت. بر اساس اظهارات او، 
در بهمن ماه سال گذشته ۵۴0 هزار تعهد معوق وجود 
داشت، اما از ميزان دقيق تعهدات فعلي، آماري اعالم 

نشده است. اما در مقابل آمار و ارقام ارايه شده از سوي 
خودروسازان مبتني بر انجام تعهدات معوق، همچنان 
خريداران بر ع��دم تحويل خودرو خود اصرار ورزيده و 
مي گويند كه پول آنها همچنان در دست خودروسازان 
باقي مانده و سود اندكي در س��ال هاي گذشته به آن 
تعلق گرفته است. اين در حالي است كه قيمت خودرو 
در كارخانه از قيمت آن در بازار بيشتر است و از آنجا كه 
باقي مبلغ بر اس��اس قيمت روز با خريداران محاسبه 
مي شود، اين خريدار است كه از هر دو سو متضرر شده 
است. همچنين در گزارش هاي ميداني آمده، كه برخي 
از خودروسازان نيز پس از دريافت دعوتنامه و پرداخت 
وجه در ق��رار داد مدت زم��ان 60 روز را براي تحويل 
خودرو اعالم ك��رده بودند كه در قرار داد 60 روز كاري 
ذكر نش��ده اما همچنان از زمان مذكور تاكنون ۴ ماه 
گذشته و هيچ خبري از تحويل خودرو نيست. اين در 
حالي است كه ۱۴ شهريور ماه، مجيد باقري، قائم مقام 
مديرعامل گروه خودروسازي س��ايپا در امور فروش، 
گفته بود: تمام خودروهاي معوق سال گذشته و تعهدات 
مرتبط با سال 9۷ را تا پايان مهرماه به مشتريان تحويل 
مي دهيم .ب��ا توجه به تكميل و تجاري س��ازي تعداد 
زيادي از خودروهاي داراي كسري قطعات و همچنين 
اجراي موفقيت آميز طرح عبور مستقيم و توليد تمام 
محصوالت سايپا به صورت كامل، تا پايان مهرماه همه 

تعهدات مربوط به سال 9۷، تحويل داده خواهد شد.
مش��كالت تحويل خودروهاي پيش خريد ش��ده در 
انواع مختلف همچنان ادام��ه دارد و مردم نمي دانند 
كه ش��كايت خ��ود را بايد به كجا ببرن��د كه به نتيجه 
برسد. اين مشكالت مردمي در حالي است كه »عباس 
تابش«، رييس س��ازمان حمايت از توليدكنندگان و 
مصرف كنندگان و معاون وزير صنعت نيز 26 خرداد ماه 
امسال گفته بود كه خودروسازان تا پايان مهر ماه تمام 
تعهدات معوق خود را اجرا مي كنند. تابش آن زمان گفته 
بود كه بر اساس برنامه اي كه دو خودروساز به ما اعالم 
كرده اند تا آخر شهريور و مهرماه تعهدات خود را بطور 
كامل ايفا مي كنند. بنابراين پيش فروش ها براي مدت 
قبل از پايان تعهدات و تحويل معوقات ممنوع شد. در پي 
درخواستي كه در يك برنامه ريزي جديد اعالم داشتند، 
اجازه پيدا كردند كه به اندازه ايفاي تعهداتشان بتوانند 
براي سال بعد پيش فروش داشته باشند. او در آنزمان با 
اشاره به فاصله بين بازار و قيمت گذاري ها كه بر اساس 
سياست ها بايد ۵ درصد باشد اما از آن هم بيشتر است، 
اعالم كرد كه اين فاصله ماندگار نيس��ت و پيش بيني 
ما اين اس��ت كه با توجه به سير نزولي كه در قيمت ها 

ش��اهد هس��تيم به زودي تفاوت قيمت بازار و قيمت 
خودروسازان همان پنج درصد خواهد شد.

  تناقض در توليد خودرو و تعهدها 
حال آمارها در ۵ ماهه اول امس��ال از افت ۴0 درصدي 
توليد خودرو حكايت دارد. براساس آخرين داده هاي 
آم��اري وزارت صمت، در حالي كه ت��ا پايان مردادماه 
امسال تعداد كل سواري هاي توليد شده در شركت هاي 
خودروسازي 29۱ هزار دستگاه محاسبه شده، اين رقم 
در مدت مشابه سال قبل ۴۸۴ هزار دستگاه بوده است. 
از سويي ديگر، بنابر گزارشي كه خودروسازان از توليد 
خود به بورس ارايه داده اند، در مجموع 3۷6 هزار و 26۸ 
دستگاه انواع محصول سواري تا پايان شهريور در اين 
سه شركت به توليد رسيده است، در حالي كه در نيمه 
نخست سال گذشته، اين رقم بيش از ۵36 هزار دستگاه 
بود. در واقع خودروس��ازان اصلي كش��ور در نيم سال 
ابتدايي امسال بيش از ۱60 هزار دستگاه كمتر از مدت 
مشابه سال گذشته توليد داشته اند. اين آمار از عملكرد 
شش ماه نخست امسال نش��ان مي دهد، ۸ خودروي 
عمدتا مونتاژي با توقف توليد در شهريور امسال مواجه 
شده اند. »س��راتو«، »آريو«، »سوزوكي گرندويتارا«، 
»تندر90 ايران خودرو«، »تن��در90 پارس خودرو«، 
»ساندرو«، »پارس تندر« و »دانگ فنگ« با توقف توليد 
مواجه شده اند. در چنين شرايطي، گفته مي شود كه 
آنها حداقل 200 تا ۴۵0 هزار تعهد معوق دارند. البته 
آمار دقيق��ي از ميزان معوقات خودروس��ازان موجود 
نيست. در اين راستا مهدي صادقي نياركي، سرپرست 
معاونت صنايع وزارت صمت، دو هفته پيش اعالم كرد 
كه از زمان ايفاي تعهدات توسط خودروسازن 262 هزار 
تعهد متعلق به س��ال 9۷ و قبل از آن ايفا شده است و 
۱۷0 هزار تعهد معوق باقي مانده است. رييس سازمان 
حمايت از حق��وق توليدكنندگان و مصرف كنندگان 
نيز از ۴۱0 هزار خودرو تعهد معوق خودروسازان خبر 

داده بود.

  گزارش ميداني از خودروهاي ثبت نامي
در همين حال، اما گزارش هاي ميداني از مردم نشان 
مي دهد، از خودروهاي ثبت نامي سال گذشته بسياري 
تحويل داده نش��ده و قيمت خودروهاي ثبت نامي با 
زمان اوليه آن بسيار متفاوت است. خريداران معتقدند 
كه پيش خريد خودروها به ظاهر س��ود است اما آنها 
خودرو مي خواس��تند نه پول؛ همچنين اگر به دنبال 
سود هم بودند در صورت سپرده گذاري در بانك بيش 

از اين مقدار سود دريافت مي كردند. معوقات »پرايد« و 
»ساينا« در حالي است كه سايپا در نيمه نخست امسال، 
پرتيراژترين خودروساز كشور بوده است. با وجود اين، بر 
اساس آماري كه سايپا به بورس ارايه كرده، اين شركت 
تا پايان ش��هريور امس��ال ۱۷9 هزار و ۸۱3 دستگاه 
محصول سواري را به توليد رسانده كه در مقايسه با 6 
ماه نخست سال گذشته 3.2 درصد كاهش تيراژ داشته 
است.  گزارش هاي قبلي نشان مي داد توليد »برليانس« 
در گروه خودروسازي سايپا متوقف شده، با اين حال در 
آمار »پارس خودرو«، تيراژي پنج دستگاهي براي اين 
محصول در شهريور به ثبت رس��يده است. خودروي 
»چانگان« نيز طي 6ماه ابتدايي امس��ال، س��ه هزار و 
۷2۱ تيراژ داش��ته و بنابراين توليد آن ۵۵ درصد افت 
كرده ، كه ميزان فروش آن نيز 2 هزار و ۸۱۸ دس��تگاه 
بوده است. اما توليد ديگر محصول چيني سايپا يعني 
»آريو« متوقف شده است. سايپا تا پايان شهريور امسال 
تنها ۱20 دستگاه »آريو« به توليد رسانده كه نسبت به 6 
ماه ابتدايي سال گذشته 9۷ درصد افت را نشان مي دهد.

از آن سو، ايران خودرو در 6 ماه ابتدايي امسال تيراژ ۱۵۸ 
هزار و 6۱۷ دستگاهي را به ثبت رسانده كه نشان مي دهد 
در مقايسه با بازه زماني مشابه سال گذشته ۴0 درصد 
كاهش توليد داشته اس��ت. بر اساس آخرين اطالعات 
ارايه شده در سايت كدال، ايران خودرو در گروه »پژو« 
از ابتداي سال مالي تا پايان شهريور امسال، ۱02 هزار 
و ۸9۱ خودرو توليد كرده  است و در همين دوره، ۱06 
هزار و ۵3۱ خودروي پژو فروخته اس��ت. اين در حالي 
است كه شركت ايران خودرو طرح پيش فروش عادي 
خود از فردا آغاز مي كند. در اين طرح گروه محصوالت 
»پژو۴0۵، س��مند، پژو 206، پژو پارس، دنا و پژو 20۷ 

« با موعد تحويل مهر و آبان سال 99 عرضه مي شود. 

  پاسخ وزير به تخلف در تعهدات معوق
در حالي كه فضاي تحويل خودروهاي معوق همچنان 
مبهم باقي مانده است، وزير صمت در گفت وگويي با ايلنا 
درباره گراني برخي از خودروها و شكايت هاي صورت 
گرفته و تمهيدات وزارت صم��ت در اين مورد، عنوان 
كرده اس��ت كه علت گراني برخي از خودروها مربوط 
به عرضه و تقاضاي آنان در بازار اس��ت، هنگامي كه ما 
از يك خودرو يك ميليون دستگاه توليد مي كنيم اما 
بي��رون كارخانه چيزي حدود 6 تا ۷ ميليون متقاضي 
وجود دارد بديهي است كه آن محصول گران شود. رضا 
رحماني معتقد است كه اين روزها فضاي سرمايه گذاري 
در بازار خودرو تصحيح شده و ديگر آن دسته از خريدها 
كه از س��ر نياز نيست و براي انباش��ت سرمايه است را 
مشاهده نمي كنيم. بنا به اظهارات وزير صمت، گاهي 
متقاضي يك محصول براي نياز و استفاده نيست افراد 
از آن به عنوان س��رمايه استفاده و با خريد آن به نوعي 
سرمايه گذاري مي كنند. سعي شد با توجه به نياز واقعي 
جامعه تيراژ توليد برخي از محصوالت كه مصرف كننده 
واقعي دارد را باال ببريم كه همين امر باعث كاهش قيمت 
آنان ش��ده است، اين نشان مي دهد اگر عرضه و تقاضا 
مديريت شود مي توان جلو بسياري از سواستفاده ها را 
گرفت. رحماني درباره پيشنهاد جايگزيني خودرو به 
جاي خودروهاي پيش فروش شده و اينكه آيا اين روند 
تخلف محسوب مي شود يا خير نيز توضيح داده است: 
بايد ديد كه اتفاق براي كدام محصوالت رخ داده است، 
آنهايي كه توليد مي ش��وند يا آن دسته از خودروهايي 
كه بر اثر تحريم وارد نمي شوند. اين اتفاق بيشتر براي 
خودروهاي خارجي افتاده است كه يا وارد نمي شوند يا 
اينكه قطعات شان براي توليد به كشور نمي آيند. اگر 
خودرويي توليد مي شود اما به جاي آن ديگر محصوالت 
را به مشتري پيشنهاد مي دهند اين كار خالف است اما 
اگر خودرو توليد نمي شود تخلف به حساب نمي آيد. در 
صورت اتفاق دوم به خودروسازان پيشنهاد داديم كه 
با مشتري به تفاهم برسند زيرا در هر صنعتي مشتري 
مهم ترين اصل است و هميشه حق با اوست، بنابراين 
گفتيم سود و جريمه پرداخت كنند يا به طريق ديگري 

اقدام كنند. 
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رونق توليد، الزمه حمايت از 
صادرات غير نفتي

س�ازمان توس�عه تجارت| رايزن بازرگاني 
سابق ايران در عمان گفت: براي رونق بخشي به 
توليد كشور، حمايت از توسعه صادرات غير نفتي 
ضرورتي اجتناب ناپذير است. عباس عبدالخاني با 
تاكيد بر لزوم برداشتن گام هاي اجرايي در تحقق 
رونق توليد به عنوان ش��عار س��ال جاري گفت: 
براي رونق بخش��ي به توليد كش��ور، حمايت از 
توسعه صادرات غير نفتي ضرورتي اجتناب ناپذير 
است. او افزود: تقويت و تحكيم زير ساخت هاي 
تجاري، تسهيل س��ازي تجارت خارجي به ويژه 
با كشورهاي همسايه، تشويق حضور بنگاه ها و 
موسسات تجاري در كشورهاي هدف، حمايت 
از پاويون هاي ملي در نمايشگاه هاي بين المللي 
تخصصي و همچنين پشتيباني از رايزنان بازرگاني 
در كش��ورهاي هدف صادراتي و بازارهاي ديگر 
كشورها، قطعا بر بهبود چرخه توليد داخلي كشور 
تاثير شاياني خواهد داشت. رايزن بازرگاني اسبق 
كشورمان در لبنان اضافه كرد: محصوالت زيادي 
در كشور با كيفيت و بسته بندي مناسب و كامال 
رقابتي توليد مي شود كه نيازمند حمايت همه 
جانب دولت از صادرات هستند تا با راهكارهاي 
تخصصي و به بهترين نحو در بازارهاي هدف نفوذ 
پيدا كنند. او گفت: يكي از مهم ترين راهكارهاي 
حضور در بازارهاي هدف، ثبت شركت و اقداماتي 

مانند مونتاژ كاال و صادرات مجدد است.

صادرات غيرنفتي به ۱۵ كشور 
همسايه در دستور كار 

 ش�اتا| وزير صمت در ديدار با بازرگانان ايراني 
مقيم چين بر ضرورت توسعه صادرات كاالهاي 
ايراني و ايجاد بازاره��اي جديد هدف صادراتي 
تاكي��د كرد. رضا رحماني در اين ديدار با اش��اره 
به برنامه هاي صادراتي كشورمان در سال رونق 
توليد، بيان كرد: افزايش صادرات غيرنفتي را به 
۱۵ كشور همسايه در دستور كار داريم. او خطاب 
به بازرگانان و تجار ادامه داد: روي افزايش مقاصد 
صادراتي كاالهاي س��اخت كش��ورمان و ايجاد 
بازارهاي هدف صادراتي كار كنيد. ش��ايان ذكر 
است كه رضا رحماني پيش از اين نيز در ديدار با 
وزير تجارت ازبكستان و وزير كشاورزي و غذاي 
بالروس بر گسترش و توسعه مناسبات و مراودات 
تجاري تاكيد كرد. گفتني است كه وزير صنعت، 
معدن و تجارت پس از ش��ركت در هجدهمين 
اجالس نخست وزيران س��ازمان همكاري هاي 
شانگهاي در تاشكند ازبكس��تان، براي شركت 
در افتتاحيه نمايشگاه بين المللي واردات چين و 
انجام چند ديدار و برنامه كاري مهم به كشور چين 
سفر كرد و هم اكنون در اين كشور به سر مي برد.

 ايجاد نگاه جديد 
در توسعه صادرات غير نفتي

س�ازمان توس�عه تجارت| مع��اون طرح و 
برنام��ه وزارت صنعت، مع��دن و تجارت گفت: 
توس��عه صادرات ب��ه عنوان يك��ي از مهم ترين 
اولويت ه��اي وزارت صنعت، مع��دن و تجارت 
در ش��رايط حال حاضر كشور اس��ت كه بر اين 
مبنا، سياس��ت گذاري ها با محوريت تس��هيل 
صادرات و ايجاد فرصت هاي توسعه در قالب هدف 
استراتژيك عملياتي و اجرايي تعريف شده است. 
سعيد زرندي اظهار كرد: بايد نگاه جديدي براي 
توسعه صادرات غيرنفتي در كشور ايجاد كنيم و 
از روش هاي نوين براي تقويت اين بخش بهره مند 
ش��ويم. او افزود: توليد محصوالت داراي قابليت 
صادراتي و ب��ه كارگيري سياس��ت جايگزيني 
واردات با هدف توس��عه و تعميق ساخت داخل 
توسط وزارت صمت در پيش گرفته شده است. 
زرندي عنوان كرد: در اين زمينه برنامه ريزي هاي 
الزم براي ارزيابي توانمندي سازندگان، شناسايي 
نيازها، تعيين سطح فناوري كاالها و محصوالت، 
طراحي اس��تانداردهاي محصوالت و در نهايت 
امكان سنجي ساخت داخلي كاالهاي منتخب 
از طريق فعالس��ازي ظرفيت خال��ي واحدهاي 
توليدي در راستاي رونق توليد و توسعه واحدهاي 
موجود و تكميل طرح هاي نيمه تمام در دستور 
كار قرار گرفته اس��ت. اين مقام مس��وول عنوان 
كرد: توانمند س��ازي بنگاه هاي خرد، كوچك و 
متوسط در راس��تاي افزايش صادرات از طريق 
كنسرس��يوم هاي صادراتي مد نظر ق��رار دارد. 
همچنين توس��عه صادرات به ۱۵ كش��ورهاي 
همس��ايه با توجه به ش��رايط تحريم و اثري كه 
اين صادرات در تأمين منابع ارزي كش��ور دارد، 
از اولويت هاي مورد توجه وزارت صنعت، معدن 

و تجارت است. 

آقای علی محمد بیگ زاده طی درخواست وارده شماره 15399مورخ 98/08/04 منضم به دو 
برگ استشهاد محلی که به تاییددفتر خانه اسناد رسمی شماره 37ایالم رسیده مدعی است 
سند مالکیت ششدانگ یک باب خانه پالک 1823/1727اصلی به علت جابجایی مفقود شده 
است که برابر پرونده ثبتی سند مالکیت ششدانگ یک باب خانه پالک1823/1727اصلی 
ذیل ثبت50469صفحه40جلد276 بنام حیدر خز علی صادر و تسلیم گردیده است.سپس 
مع الواسطه برابر سند انتقال قطعی شماره 88624مورخ 1387/03/13 دفتر خانه 27ایالم بنام 
علی محمد بیگ زاده منتقل گردید و برابر سند رهنی شماره88625مورخ 1387/03/13 دفتر 
خانه 27ایالم در قبال مبلغ 368257407ریال در رهن بانک مسکن قرار گرفت.لذا مراتب در 
اجرای تبصره ذیل ماده 120آیین نامه قانون ثبت اعالم تا هرکس که سند مالکیت نزد وی بوده و 
یا مدعی انجام معامله می باشد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اصل سند مالکیت 
و یاسند معامله را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم ارائه نماید در غیر اینصورت پس 

از انقضای مهلت قانونی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام قانونی بعمل خواهد آمد.

آگهی فقدان سند مالکيت 
پالک ۱727/۱823اصلی

صفری
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم

قوه قضاییه
سازمان ثبت اسناد وامالک كشور

 پروانه بهداشتی ساخت کرم به شماره پروانه 18570 /21   اداره كل ثبت اسناد وامالک استان ایالم
و   18569 /21  و    18571 /21  و21/18572  و  18573 /21   
به نام شرکت سپید سپاروک ارس مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط است .

مفقودی

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزیز مي توانند نظرها، انتقادات و پیشنهادهاي 
خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئیات به این 

سامانه پیامك نمایند. 

انتقاد از شيوه ترخيص خودروهاي دپو شده

اعالمآمادگيبرايارايهظرفيتهاياقتصاديايرانازطريقيونيدو
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت، با تش��ريح وضعيت 
اقتصادي و حوزه صنعت در كش��ورمان ط��ي برگزاري 
هجدهمين كنفرانس عمومي س��ازمان توسعه صنعتي 
س��ازمان ملل )يونيدو(، اظهار كرد: اي��ران از قابليت ها و 
ظرفيت هاي بسياري در حوزه هاي مختلف نظير منابع 

انساني، منابع طبيعي، و زيرساخت ها برخوردار است. 
به گزارش ايسنا، برات قباديان با بيان اينكه يكي از اهداف 
اصلي ايران، كمك به شركت هاي داخلي در صنايع مختلف 
براي همكاري با شركت ها و سازمان هاي بين المللي به منظور 
تبادل فناوري اس��ت، از تمايل كشورمان براي همكاري با 
ساير كشورهاي در حال توسعه در حوزه هاي صنعتي، فني 
و مهندسي خبر داد. او حوزه صنعت را يكي از كليدي ترين 
حوزه هاي اقتصاد و اساس رشد و توسعه اقتصادي هر كشور 
عنوان كرد، بطوري كه دستيابي به توسعه اقتصادي بدون 
دستيابي به توسعه صنعتي امكان پذير نخواهد بود. معاون 

وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينكه بعد از اجراي 
برجام، شركت ها و سرمايه گذارن خارجي تمايل فراواني 
براي حضور در حوزه صنعت ايران ابراز كردند، عنوان كرد 
كه متاسفانه اين فرصت ها بدليل رفتار غيرقانوني امريكا و 
اقدامات زورمدارانه يكجانبه اين كشور عليه ايران، تحت تاثير 
قرار گرفتند. خروج يكجانبه امريكا از برجام و اعمال مجدد 
تحريم هاي غيرقانوني، اثر مخربي بر سرمايه گذاري خارجي 
در حوزه صنعت ايران داشته است. معاون وزير صمت در اين 
رابطه اعالم كرد كه جمهوري اسالمي ايران از يونيدو انتظار 
دارد بطور كامل به مس��ووليت خود براي توسعه صنعتي 
اعضاي سازمان ملل عمل كرده و فعاالنه در پروژه هاي توسعه 

صنعتي ايران مشاركت نمايد.
 هجدهمين كنفرانس عمومي سازمان توسعه صنعتي ملل 
متحد )يونيدو( از تاريخ ۱2 آبان ۱39۸ )3 نوامبر 20۱9( 
به مدد پنج روز در شهر ابوظبي امارات متحده عربي آغاز 

به كار كرد. كنفرانس عمومي اصلي ترين ارگان يونيدو به 
شمار مي رود كه وظيفه تعيين خط مشي و سياست هاي 
كلي اين س��ازمان را بر عهده دارد و هر دو س��ال يك بار 
تشكيل جلسه مي دهد. اين چهارمين بار از زمان تبديل 
شدن يونيدو به يك آژانس تخصصي ملل متحد است كه 
كنفرانس عمومي در مكان��ي غير از مقر اصلي يونيدو در 
شهر وين اتريش برگزار مي گردد. جمهوري اسالمي ايران 
از اعضاء فعال يونيدو محس��وب مي شود و در ارگان هاي 
اصلي آن از جمل��ه هيات مديره، كميته برنامه و بودجه و 
كنفرانس عمومي حضوري فعال دارد. هياتي از جمهوري 
اسالمي ايران مركب از كاظم غريب آبادي، سفير و نماينده 
دايم كشورمان نزد دفتر سازمان ملل متحد در وين، برات 
قباديان معاون وزير صنعت، معدن و تجارت، سيد مهدي 
ميرصالحي مديركل دفتر مالكيت معنوي وزارت صمت، 

در اين اجالس حضور دارد.

ایسنا| دبير انجمن واردكنندگان خودرو در پي صدور 
دستور ترخيص ۱0۴۸ دستگاه از خودروهاي دپو شده 
در گمرك كه ۱000 دستگاه آن متعلق به يك شركت 
است، گفت: درست آن بود كه وزير طبق قانون، مصوبه 
هيات دولت را براي ترخيص تمام خودروهاي وارداتي 
متوقف در گمرك اخذ مي كرد. مهدي دادفر اظهار كرد: 
مصوبه دولت براي ترخيص خودروهاي متوقف شده در 

گمرك بايد بطور كلي تمديد شود؛ اما متوجه شديم كه 
ظاهرا تصميم اتخاذ شده براي ترخيص ۱0۴۸ دستگاه 
از اين خودروها، در جلس��ه كارگروه هماهنگي بانك 
مركزي گرفته شده و وزير صنعت، معدن و تجارت هم 
دستور ترخيص را صادر كرده اس��ت. او ادامه داد: اين 
در حالي اس��ت كه ما از چهار ماه پيش مي گوييم كه 
مشكل همه خودروهاي وارداتي و خريداران آنها را حل 

كنيد، اما متاسفانه يك دفعه و يك شبه خبر مي آيد كه 
۱0۴۸ دستگاه خودرو اجازه ترخيص پيدا كرده اند كه 
۱000 دستگاه آن فقط مربوط به شركت كرمان موتور 
است. دبير انجمن واردكنندگان خودرو ادامه داد: اين 
موضوع اصال به عدالت، مس��اوات و گره گشايي از امور 
مردم نزديك نيست. بهتر است تصميمي گرفته شود 
كه رضايت همه جلب شود. البته طبق قانون، كااليي 

كه داراي پروانه گمركي اس��ت باي��د از گمرك خارج 
شود؛ اما سوال اينجاست كه اگر اين خودروها به دليل 
داشتن پروانه گمركي ترخيص شده اند، چرا تاكنون 
اجازه ترخيص داده نش��ده ب��ود؟ و اگر نبايد ترخيص 
مي شدند، چطور يك شبه اجازه ترخيص داده شد؟ او 
با بيان اينكه در كل اينكه خودروهاي مانده در گمرك 
ترخيص ش��وند كار خوبي است، افزود: الزم بود كمي 

س��نجيده تر يا جامع تر اين تصميم گرفته مي ش��د تا 
اين همه ش��ائبه در آن به وجود نمي آمد. دادفر اظهار 
كرد: رويه اي كه از وزارت صمت مي بينيم آن است كه 
سليقه اي كار مي كند. درست آن بود كه طبق قانون، 
مصوبه هيات دولت را براي ترخيص تمام خودروهاي 
وارداتي متوقف در گمرك اخذ مي كردند؛ نه اينكه براي 
ترخيص خودروهاي يك شركت خاص دستور دهند.



15 جهان

ترديد هند درباره نقش چين در بزرگ ترين بلوك تجاري جهان 

دور جديدي از تقابل مجلس نمايندگان و كاخ سفيد

معاهدهتجاريآسيا۲۰۲۰امضاميشود

ترامپبرايفرارازاستيضاح،دولتراتعطيلميكند؟

گروه جهان| 
تايلند اعالم كرده كشورهاي جنوب شرق آسيا متعهد 
ش��ده اند تا فوريه۲۰۲۰ ميالدي معاهده اي را به امضا 
برسانند كه مي تواند بزرگ ترين بلوك تجاري جهان 
را ش��كل دهد. انگيزه جديد براي دستيابي به توافق از 
جنگ تجاري امريكا-چين گرفته ش��د؛ اختالفي كه 
رشد اقتصادي منطقه اي را به پايين ترين حد در پنج 

سال گذشته رسانده است.
به گزارش رويت��رز، وزارت خارجه چين پس از ديدار 
»لي كيانگ« نخس��ت وزير چين، با رهبران جنوب 
ش��رق آسيا اعالم كرده: »دس��تيابي به نتيجه  فوري 
از مذاكرات مش��اركت اقتصادي جام��ع منطقه اي 
)RCEP( بنيان يكپارچگي اقتصادي ش��رق آسيا را 

رقم خواهد زد.« 
در بيانيه نهايي نشست مجمع كشورهاي جنوب شرق 
آسيا موسوم به آسه آن كه در بانكوك برگزار شد، آمده 
است: »اين گروه متش��كل از ۱۰ كشور از تعهد براي 
امضاي توافق ش��راكت اقتصادي جامع منطقه اي در 
۲۰۲۰ ميالدي استقبال كرده اس��ت. اين مساله به 
شراكت گسترده و مهم براي يك سيستم باز، جامع 
و مبتني ب��ر تجارت بين المللي و گس��ترش زنجيره 
ارزش ها مي انجامد.«  بنا براين گزارش،  ۱۶ كشوري كه 
قرار است اين توافق را امضاء كنند بيش از سه ميليارد 
جمعيت دارند و حجم اقتصاد آنها به ۱۷ هزار ميليارد 
دالر مي رسد. اين ميزان حدود ۴۰ درصد كل تجارت 
جهاني است. »پرايوت چاناوچا« نخست وزير تايلند، 
گفته مذاك��ره درباره توافق تج��ارت آزاد بايد تا پايان 
سال جاري خاتمه يابد تا راه براي سرمايه گذاري، رونق 
بازرگاني و رشد اقتصادي هموار شود. وزير تجارت تايلند 
هم در اين باره گفته است: »گفت وگوها براي توافق روي 
بزرگ ترين بلوك تجاري قطعي شده است. هندوستان 
نيز در انتشار اين بيانيه حضور دارد و به صورت مشترك 
بيانيه را اعالم مي كنيم. امضاي اين توافق س��ال آتي 

ميالدي خواهد بود.«

ترديدهندبرايپيوستنبهطرحجامع
نام هند در ش��رايطي در بيانيه پايان��ي آمده كه نارندرا 
مودي نخست وزير هند، در جمع رهبران جنوب شرق 
آسيا حتي به اين مشاركت اشاره هم نكرده و در عوض 
روي سخنش به بازنگري در توافق تجاري موجود ميان 
آسه آن و هند بوده اس��ت. رويترز نوشته، نارندرا مودي 
حتي در پيام هاي توييتري پس از نشس��ت با رهبران 
تايلند و اندونزي هم به اين موضوع اشاره اي نكرده است.

در اين ميان دولت هند آش��كارا اعالم كرده تا زماني كه 

نگراني هاي اين كشور مانند كاهش تعرفه هاي گمركي، 
واردات از چين و همچنين ايج��اد دفاتر منطقه اي در 
۱۵كشور عضو برطرف نش��وند، طرح جامع همكاري 

اقتصادي منطقه اي )RCEP( را امضا نخواهد كرد. 
نشريه هندي »تايمز او اينديا« هم دوشنبه نوشته است: 
سي وپنجمين اجالس سران كشورهاي عضو اتحاديه 
جنوب شرق آسيا )آسه آن( با حضور تعداد زيادي رهبران 
داخل و خارج از اين منطقه در بانكوك با ش��عار تقويت 
چندجانبه گرايي، ارتباط��ات و همكاري هاي تجاري 

منطقه اي و بين المللي آغ��از به كار كرد. اگرچه اعضاي 
اين گروه انتظار دارند كه توافق جامع همكاري اقتصادي 
منطقه اي در پايان اين نشست به امضا برسد اما تايلند 
و فيليپين معتقدند كه نهايي شدن اين توافق به زمان 
بيشتري نياز دارد. هند هم اعالم كرده دولت نارندرا مودي 
حاضر به قبول هيچ گونه ضرب االجلي نيست و مي خواهد 

پيش از امضاي اين توافقنامه، منافع هند تامين شوند.
بر اين اس��اس، انتظار مي رود يك تواف��ق اوليه ميان 
كشورهاي عضو آسه آن در مورد توافق جامع همكاري 

اقتصادي منطقه اي به دس��ت آيد. اي��ن توافقنامه به 
كش��ورها اجازه خواهد داد تا آزادانه تر به تجارت ميان 
خود بپردازند. امضاي اين توافقنامه كش��ورها را ملزم 
خواهد كرد تا تعرفه هاي گمركي براي ۸۰ تا ۹۰ درصد 
از كاالها را لغو كنند و قوانين خدمات و سرمايه گذاري را 
تسهيل بخشند. به گفته افراد مطلع،  مدلي كه كشورهاي 
عضو پيمان طرح جامع همكاري اقتصادي منطقه اي، 
آن را دنبال مي كنند نوعي مشاركت جامع اقتصادي 

منطقه اي به سبك اتحاديه اروپا است.
اگرچه تواف��ق جامع همكاري اقتص��ادي منطقه اي 
)RCEP( شامل ۱۰ كشور آسه آن از جمله ژاپن، كره، 
استراليا و نيوزيلند مي شود، نگراني اصلي هند كسري 
تجاري اين كش��ور با چين ب��ه ارزش ۶۳ ميليارد دالر 
در ۲۰۱۷-۱۸ ميالدي اس��ت. هند به شدت از ناتواني 
براي رقابت ب��ا كاالهاي ارزان چيني ه��راس دارد. از 
خواس��ته هاي ديگر هند براي ورود به اين توافقنامه، 
كاهش دسترسي آزاد و بدون گمرك كاالهاي چيني 
به بازارهاي كشور هاي عضو است. هند بطور مداوم به 
چين فشار آورده تا بازار خود را براي ورود محصوالت 
فناوري اطالعات و دارويي هند باز كند. هند اعالم كرده 
اين اقدام مي تواند به كاهش كس��ري تجاري بين دو 
كشور كمك كند. هند و چين در سال ۲۰۱۴ با هدف 
ترغيب صادرات هند و كاهش كسري تجاري با چين، 
يك برنامه توسعه پنج ساله براي همكاري هاي تجاري 

و اقتصادي در نظر گرفتند. 
ايده توافق آزاد تجاري نخستين بار از سوي چين مطرح 
شد. پكن با طرح اين پيش��نهاد درصدد ايجاد تعادل 
در برابر توافق تجاري موس��وم به »مشاركت دو سوي 
اقيانوس آرام« )TPP( است. توافق كشورهاي دو سوي 
اقيانوس آرام شامل ۱۱ كشور از جمله كانادا، شيلي و 
استراليا مي شود. اياالت متحده امريكا نيز قصد داشت 
به اين توافق بپيوندد اما پ��س از ورود دونالد ترامپ به 
كاخ سفيد در سال ۲۰۱۷ ميالدي اين كار عمال منتفي 

اعالم شد.

گروه جهان| 
در حالي كه نمايندگان امريكايي قصد دارند در روزهاي 
آينده دور جديدي از نشست هاي اداي شهادت در جريان 
تحقيقات پرونده استيضاح دونالد ترامپ را آغاز كنند، 
برخي از شهود اصلي كاخ سفيد اعالم كرده اند كه در اين 
نشست ها ش��ركت نخواهند بود. اين در حالي است كه 
مجلس نمايندگان اخيرا با تصويب قطعنامه اي حضور 
مقام هاي رسمي دولت در اين نشست ها را اجباري كرده 
اس��ت.  به اعتقاد ناظران، مخالفت حاميان ترامپ براي 
حاضر شدن در جلسات شهادت در كميته هاي مجلس 
نمايندگان امري��كا، مي تواند منازع��ه جديدي را بين 
كاخ سفيد و نمايندگان دموكرات بر سر قدرت و اختيارات 
الزم براي انجام اين تحقيقات به وجود آورد. س��ي ان ان 
نوشته، دموكرات ها قصد دارند در صورتي كه نزديكان 
ترامپ از حضور در كنگره خودداري كنند رييس جمهور 

را به سوءاستفاده از قدرت متهم كنند. 
موضوع ديگري ك��ه اين روزها مطرح ش��ده، احتمال 
استفاده دولت ترامپ از مناقشه بودجه عليه نمايندگان 
دموكرات است؛ به وچه اينكه ترامپ از ارايه تضمين براي 
تعطيل نكردن دوباره دولت ب��ه تالفي روند تحقيقات 

استيضاح خودداري كرده است. 
هافينگتون پس��ت نوش��ته، ترامپ درباره نگراني ها از 
احتمال تعطيلي دولت در اواخر ماه جاري گفته »بايد 
ديد چه اتفاقي خواهد افتاد.« او با انتقاد از دموكرات ها 
گفته: »تنها كاري كه مي توانند انجام دهند حرف زدن 
درباره تماس تلفني من با رييس جمهوري اوكراين است 

كه اشكالي نداشت. آنها به اين تماس تلفني اتكا كرده اند 
اما حزب جمهوري خواه تاكنون هرگز به اين اندازه متحد 
نبوده است.« ترامپ گفته: »كنگره تا ۲۲ نوامبر مهلت 
دارد كه درباره طرح بودجه به توافق برسد.« با توجه به 
نزديك بودن اتمام مهل��ت بودجه موقت دولت امريكا، 
نمايندگان بايد تا آن زمان طرح هاي بودجه را براي سال 
مالي كه از اكتبر آغاز مي ش��ود تصويب كرده يا مهلت 
بودجه موقت را تمديد كنند. بدون دستيابي به راه حلي 
در اين زمينه تع��دادي از عمليات دولت فدرال متوقف 

خواهد شد.
در همين حال يك مقام امريكايي  كه افشاگري اش عليه 
ترامپ به تحقيقات استيضاح او انجاميده، پيشنهاد داده 
كه بطور مستقيم با جمهوري خواهان حاضر در كميته  
اطالعاتي كه سرپرستي اين تحقيقات را بر عهده دارد، 

ارتباط داشته باشد.
خبر پيش��نهاد اين افش��اگر به جمهوري خواهان در 
حالي منتشر ش��ده كه دونالد ترامپ در اقدامي كه از 
هنجارهاي موجود در چنين پرونده هايي دور است، از 
او خواسته كه هويت خود را افشا كند. ترامپ همچنين 
در مقابل كاخ سفيد اين افشاگر را از افراد اوباما خوانده و 
گفته: »هويت او را بايد افشا كنيد و به اين حقه سياسي 

پايان دهيد.«
نشريه واشنگتن پست يك روز پيشتر درباره اتهام زني 
دونالد ترامپ عليه منتقدان و افشاگران عليه خود نوشته: 
مك كارتيسم در واقع برگرفته از نام جوزف آر. مك كارتي 
سناتور جمهوري خواه اسبقي است كه در دهه ۱۹۵۰ بر 

مبناي ادعاهاي غلطش مبني بر وجود يك دولت پنهان 
به شهرت رس��يد. اين تاكتيك كم ارزش مك كارتي در 
افترا زدن به كارمندان دولت و متهم كردن آنها به عدم 
وفاداري و تالش براي س��رنگوني در سال ۱۹۵۷ با او از 
مي��ان نرفت. در روزهاي اخير همپيمانان راس��تگراي 
ترامپ وقتي فهميدند كه آلكس��اندر ويندمن نظامي 
كهنه كار مدال گرفته، شهادت هاي مخربي را در جريان 
تحقيقات مربوط به استيضاح مطرح كرده است از موضوع 
محل تولد ويندمن براي زير سوال بردن ميهن پرستي اش 
اس��تفاده كردند... اين رخدادها هر چند منزجركننده 
هستند اما نبايد اين افترازني ها را به عنوان اتفاقي منحصر 
به فرد در نظر گرفت. زدن برچس��ب ع��دم وفاداري و 
غيرامريكايي بودن به مخالفان سياسي يكي از رفتارهاي 
مخصوص ترامپ است. او نانس��ي پلوسي را هم متهم 
مي كند به اينكه به خاطر مطرح كردن تحقيقات مربوط 
به استيضاح از اياالت متحده امريكا متنفر است. او بارها 
پلوسي و آدام شيف رييس دموكرات كميته اطالعاتي 
مجلس نمايندگان، را به خيانت هم متهم كرده است. 
ترامپ دموكرات هايي كه در زمان سخنراني سراسري 
»وضعيت كشور« در ۲۰۱۸ ميالدي او را تحسين نكردند 
به خيانت و غير امريكايي بودن متهم كرد. به نظر مي رسد 
يكي از نقايص بي ش��مار ترامپ، اين فرضيه اوست كه 

خودش را »تمام ملت امريكا« در نظر مي گيرد.
واشنگتن پست در ادامه نوشته: در امريكا اما مقام هاي 
دولت س��وگند مي خورند كه از قانون اساسي حمايت 
و دف��اع كنند، نه از ترامپ. م��ردم امريكا هم به پرچم و 

جمهوري امريكا اظهار وفاداري مي كنند، نه به شخص 
دونال��د ترامپ. اين ذهنيت كه دونال��د ترامپ و اياالت 
متحده امريكا يكي و يكسان هستند همان چيزي است 
كه مك كارتيس��م از آن ريشه مي گيرد. رييس جمهور 
فعلي امريكا بايد ياد بگيرد كه وفاداري ما به ملت است 
نه به شخص او. كنگره مي تواند و بايد اين مساله را به او 

گوشزد كند.
ويندمن كه كارشناس ارش��د امور اوكراين در شوراي 
امنيت ملي امريكاس��ت به نمايندگان گفته محتواي 
مكالمه ترامپ با ولوديمير زلنسكي )رييس جمهوري 
اوكراين( را مخل امنيت ملي امريكا تشخيص داده و در 
همان زمان مراتب نگراني و هشدار خود را در گزارشي 
كتبي رس��ما به مافوق خود اطالع داده است. اين افسر 
امنيتي امريكا گفته: »از شنيدن آن مكالمه نگران شدم. 
به نظرم درست نبود كه از يك دولت خارجي خواسته 

شود تا درباره يك شهروند امريكايي تحقيق كند.«

روند تحقيقات درباره اس��تيضاح ترامپ در ش��رايطي 
ادامه دارد كه نظرسنجي مش��ترك »ان بي سي نيوز« 
و وال اس��تريت ژورنال نش��ان مي دهد در حال حاضر 
۴۹درصد مردم امريكا موافق اس��تيضاح ترامپ و كنار 
گذاشتن او از اين سمت هستند. بر اين نظرسنجي، ۴۶ 
درصد از شركت كنندگان هم با استيضاح ترامپ مخالفت 
هستند. اين در حالي است كه در نظرسنجي ماه گذشته 
اين وضعيت برعكس بوده و ۴۳ درصد شركت كنندگان 

موافق استيضاح ترامپ و ۴۹ درصد مخالف آن بودند. 
افزايش موافقان با كنار گذاش��تن ترامپ از سمت خود 
بيشتر از بين حاميان حزب دموكرات و رأي دهندگان 
بدون گرايش حزبي بوده است. در نظرسنجي جديد ۸۸ 
درصد دموكرات ها با استيضاح ترامپ و كنار گذاشتن 
او از مقام رياس��ت جمهوري موافق بوده اند. ۴۳ درصد 
رأي دهن��دگان بدون گرايش حزبي هم با اين مس��اله 

موافق و ۴۶ درصد مخالف استيضاح ترامپ بوده اند.

دريچه

كوتاه از منطقه

تجمع همزمان حاميان و 
مخالفان رييس جمهوري لبنان 
گروه جهان| هزاران تن از شهروندان لبنان در حمايت 
از ميشل عون رييس جمهوري لبنان، راهي خيابان ها 
شدند. ساعتي بعد نيز هزاران تن ديگر در بيروت تجمع 
كردند تا همچنان بر خواسته معترضان مبني بر تغييرات 
اساسي در طبقه حاكم بر كشور پافشاري كنند. به گزارش 
آسوشيتدپرس، هزاران تن از هواداران ميشل عون در 
اطراف بيروت تجمع كردند تا از او به عنوان چهره  سياسي 
كليدي در پي كناره گيري سعد حريري از نخست وزيري 
حمايت كنند. عون از معترضان خواسته تا براي مقابله 
با فساد متحد ش��وند. رييس جمهوري لبنان كه قانونا 
بايد با پارلمان به ش��ور بنش��يند تا فرد تازه اي را مامور 
تش��كيل كابينه كند، برنامه  اي نيز براي مقابله با فساد 
پيشنهاد كرده است. هرچند خود او نيز پذيرفته حل اين 
چالش كار آساني نيست. عون از هوادارانش خواسته با 
معترضان براي پايان دادن به روند فساد فراگير همكاري 
كنند و به ايجاد دولتي فراحزبي ياري برسانند. ساعاتي 
بعد اما بيروت صحنه تجمع معترضاني شد كه همچنان 
كليت نظام و چهره هاي حاكم بر آن كشور طي دهه هاي 
گذشته را عامل ناكارآمدي كشور مي دانند. ميشل عون 
رهبر مس��يحي جنبش ميهني آزاد از متحدان امل و 
حزب اهلل به ش��مار مي رود. ه��واداران »امل« نيز بطور 
جداگانه دست به تجمعي در حمايت از رهبر اين گروه 
نبيه بري زده اند. نبيه بري سال هاست رياست پارلمان را 
در دست دارد. در سازوكار سياسي فعلي، رييس جمهوري 
از ميان كاتوليك هاي ماروني انتخاب مي شود، رييس 
پارلمان يك شيعه و نخست وزير نيز سياست مدار سني  
است. قدرت در پارلمان و كابينه نيز به همين شكل بين 

مسيحيان و مسلمانان تقسيم مي شود. 

برنده نوبل صلح خشونت طلبان 
را تهديد كرد

گروه جهان| در پي اعتراض هاي خشونت آميز در 
اتيوپي، نخست وزير اين كشور اعالم كرد، دولتش 
با خشونت طلبان در كشور مسامحه نخواهد كرد و 
تدابير قانوني و عادالنه براي حفاظت از مردم اتيوپي 
و نهاده��اي دولت��ي اتخاذ خواهد ش��د. به گزارش 
الجزيره، ابي احمد نخست وزير اتيوپي كه به تازگي 
برنده صلح نوبل شده، اتحاد مردم به منظور غلبه بر 
چالش هاي پيش رو را خواستار شده و گفته: »حوادث 
خش��ونت آميز اخير در دو منطق��ه اوروميا و هرر و 
شهر دريداو در ۲۳ اكتبر موجب شد ۸۶ تن كشته 
شوند.« او شمار كشته شدگان غيرنظامي را در جريان 
اقدامات خشونت آميز ۷۶ تن و نيروهاي پليس را ۱۰ 
تن اعالم كرده و اين اقدامات را غيرقابل قبول خوانده 
و گفته: »اين حوادث لكه ننگي بر پيش��اني اتيوپي 
است كه سال ها در خصوص مدارا و همزيستي زبانزد 
بوده است.« اين ناآرامي ها در اتيوپي پس از آن رخ 
داد كه جاور محمد سياستمدار برجسته اتيوپيايي 
و رقيب سياسي نخس��ت وزير، نيروهاي امنيتي را 
به تالش براي حمله به او و بازداش��تش متهم كرد 
و پيش از اينكه مقام��ات اين خبر را تكذيب كنند، 
صدها تن از حاميانش به خانه او رفتند. اتيوپي اكتبر 
هم صحنه اعتراض هاي مشابه بود. به  گفته سازمان 
ملل در نتيجه اين خشونت ها بيش از دو ميليون نفر 
آواره ش��ده اند. جاور محمد روزنامه نگار و تحليلگر 
سياس��ي اتيوپي متعلق به قوم اورومو، بزرگ ترين 
قوم اين كشور است كه به تحريك انزجار در دومين 
كشور بزرگ آفريقا متهم است. او ۲۰۱۸ از امريكا به 

كشورش برگشته است. 

آسيا بايد خود را از وابستگي 
به زغال سنگ رها كند

گروه جهان|دبيركل سازمان ملل متحد در آستانه 
نشست سران اتحاديه ملل جنوب شرق آسيا با اشاره 
به خطر محيط زيستي ناشي از استفاده بيش از حد از 
سوخت هاي فسيلي از كشورهاي آسيايي خواسته، 
خود را از وابستگي به زغال سنگ آزاد كنند. به گزارش 
روزنامه آلماني نويه تسورشر، آنتونيو گوترش گفته 
است: »وابستگي اي به زغال سنگ وجود دارد كه ما 
بايد بر آن غلبه كنيم. چون كه اين وابستگي تهديدي 
بزرگ براي تغييرات آب و هوايي است. كشورهاي اين 
منطقه بايد در مبارزه با تغييرات اقليمي در خط مقدم 
باشند.« آنتونيو گوترش خواسته است كه كشورهاي 
آسيايي پيشقدم شدن خود را با اعمال ماليات كربن 
كه متناسب با مقدار انتش��ار گاز دي اكسيد كربن 
در صنايع و توليدات وضع مي ش��ود و اصالحاتي در 
سياست هاي انرژي خود انجام دهند. او تأكيد كرده 
كاهش استفاده از زغال سنگ به عنوان منبعي براي 
توليد سوخت مي تواند به مهار كردن زمين گرمايي در 
جهان كمك كند. هنوز هم مانند قبل در كشورهاي 
جنوب آسيا برق عمدتا در نيروگاه هاي زغال سنگي 
توليد مي شود. هشدار دبيركل سازمان ملل متحد 
پس از انتشار نتايج تحقيقاتي جديد در مورد خطر 
تغييرات اقليمي در آينده ابراز مي شود. در اين گزارش 
آمده كه بس��ياري از شهرهاي بزرگ آسيايي مانند 
بانكوك و بمبئي به دليل گرمايش زمين در آينده در 
خطر سيالب هاي سهمگين قرار خواهند گرفت. سي 
و پنجمين نشست سران كشورهاي عضو اتحاديه 
جنوب شرق آسيا كه يكشنبه در بانكوك  آغاز شد تا 

دوشنبه ادامه داشت. 

بانك مركزي مجارستان: يورو 
خطايي استراتژيك بود

گروه جهان| رييس بانك مركزي مجارستان گفته 
است كه كشورهاي عضو اتحاديه اروپا هم در داخل 
و هم در خ��ارج از منطقه يورو، بايد اذعان كنند كه 
يورو يك خطاي استراتژيك بوده است. به گزارش 
رويترز، مجارستان كه از زمان روي كار آمدن ويكتور 
اوربان نخس��ت وزير در س��ال ۲۰۱۰ از آميزه اي از 
سياست هاي اقتصادي تك رو پيروي مي كند، عضو 
ناحيه يورو نيست و هيچ هدفي براي پذيرفتن يورو به 
عنوان واحد پولي خود هم در نظر ندارد. دولت و بانك 
مركزي مجارستان گفته اند، اين كشور نبايد تا پيش 
از آنكه اقتصادش بطور كامل قوي ش��ود، به ناحيه 
يورو ملحق ش��ود. رييس بانك مركزي مجارستان 
در فايننشال تايمز نوش��ته، زمان آن فرا رسيده كه 
اروپا به دنبال برون رفت از »تله يورو« باشد. او نوشته: 
»اين عقيده اي تعصب آميز است كه يورو گام بعدي 
عادي در راستاي متحد شدن غرب اروپاست. اما پول 
مشترك كنوني اروپا اصال عادي نيست، چون تقريبا 
هيچ يك از پيش شرط هاي آن اجرايي نشده  است.« 
رييس بانك مركزي مجارس��تان همچنين گفته 
است، اعضاي اتحاديه اروپا بايد بتوانند در دهه هاي 
پيش رو ناحيه يورو را ترك كنند و آنهايي هم كه باقي 
مي مانند بايد يك پول رايج با ثبات تر جهاني ايجاد 
كنند. معاهده ۱۹۹۲ ميالدي ماستريخت شرايطي 
را براي پيوس��تن به يورو مطرح كرد كه يكي از آنها 
نگه داشتن و حفظ كس��ري بودجه زير سه درصد 
از برون داد اقتصادي اس��ت و اين شرط بايد مجددا 
تدوين شود. كس��ري بودجه مجارستان زير سقف 

سه درصد تعيين شده اتحاديه اروپا است. 

سودان البشير را به دادگاه 
بين المللي تحويل مي دهد 

گروه جهان|دولت ائتالفي سودان موافقت خود را با 
تحويل عمر البش��ير رييس جمهوري سابق، به دادگاه 
بين الملل��ي جنايتكاران جنگي يا دي��وان بين المللي 
كيفري اعالم كرده اس��ت. به گزارش سودان تريبيون، 
نيروهاي آزادي و تحول سودان )اف اف سي( موسوم به 
دولت ائتالفي اعالم كرده همه اعضاي اين ائتالف از جمله 
ابراهيم الشيخ رييس »حزب كنگره« سودان موافقت 
كردند، بعد از تكميل دادگاه ها در اين كشور عمر البشير 
را به ديوان بين المللي كيفري تحويل دهند.  شيخ گفته: 
»دولت ائتالف در اين خصوص منعي نمي بيند و چنانچه 
البشير بخواهد از زير بار احكام دادگاه سودان شانه خالي 
كند، قطعا در دادگاه بين المللي جنايتكاران جنگي مستقر 
در الهه هلند محاكمه خواهد شد.«  ديوان بين المللي 
كيفري ۱۱ آوريل پس از خلع البشير از رياست جمهوري 
سودان از مقا هاي اين كشور خواسته بود او را تحويل اين 
نهاد بين المللي دهند. فادي العبداهلل سخنگوي ديوان 
بين المللي كيفري، گفته اي��ن دادگاه به اوضاع داخلي 
هيچ كشوري واكنش نشان نخواهد داد، اما تاكنون دوبار 
حكم دستگيري البشير صادر شده و اين حكم همچنان 
الزم االجرا است. او گفته بود ديوان بين المللي كيفري از 
مقام هاي سوداني مي خواهد كه براي اجراي قطعنامه 
ش��وراي امنيت همكاري كنند. البشير در سال ۲۰۰۴ 
با امض��اي موافقت نامه اي به جنگ داخلي بين جنوب 
و شمال س��ودان پايان داد. او به دليل نقش خود در نزاع 
دارفور، جايي كه بر اثر پاكسازي نژادي افراد غيرعرب، 
۲۰۰ هزار نفر كشته شدند، مورد انتقاد قرار گرفت. پس 
از اين پاكسازي نژادي، حكم جلب بين المللي او توسط 

ديوان بين المللي كيفري صادر شد.
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ناكاميچيندرتحققرشد
اقتصاديهدفگذاريشده

گروه جهان| آمارهاي رسمي نشان مي دهد نزديك 
به يك س��وم از استان هاي چين نتوانسته اند به رشد 
اقتصادي هدفگذاري شده دست يابند. روزنامه ساوت 
چاينا مورنينگ پست نوشته، بسياري از ساختارهاي 
اقتصادي چين متحول ش��ده و جن��گ تعرفه ها با 
امريكا علت اصلي آن بوده اس��ت؛ ب��ه همين دليل 
استان هاي ثروتمند هم با وجود مقاومت در برابر فشارها 
نتوانسته اند به بسياري از اهداف مورد نظر خود دست 
پيدا كرده و اصالحات اقتصادي را تحقق بخشند. در 
تارنماهاي استان هاي مختلف به خصوص استان هاي 
فقير و كمتر توسعه يافته چين آمده است اهداف رشد 
اقتصادي مورد نظر حاصل نش��ده است. استان هاي 
ثروتمند هم اعالم كرده اند همچنان در حال مقاومت 
در برابر موج فشارهاي اقتصادي هستند. البته استان 
گوانگ دونگ ثروتمندترين استان چين در جنوب 
اين كش��ور اعالم كرده كه رشد اقتصادي خود را ۶.۲ 
درصد هدف گذاري كرده ولي در ۹ ماه س��ال ۲۰۱۹ 
ميالدي معادل ۶.۴ درصد رشد كرده است. بر عكس 
اين منطقه، سه استان شمالي و شمال شرقي چين با 
مشكالت مضاعفي روبرو شده اند. رشد اقتصادي استان 
ليائونينگ براي سال جاري ميالدي ۶ تا ۶.۵ درصد 
پيش بيني شده بود كه در ۹ ماه سال جاري ميالدي 
به ۵.۷ درصد رسيده است. استان »خه لونگ جيانگ« 
نيز پيش بيني كرده بود كه رشدي معادل ۵ درصد يا 
بيشتر خواهد داشت كه به ۴.۳ درصد كاهش يافته و 
استان »جي لين« كه رشد ۵ تا ۶ درصدي را براي خود 
پيش بيني كرده بود فقط ۱.۸ درصد در اين مدت رشد 
كرده است. وضعيت براي بسياري از استان هاي كمتر 
توسعه يافته در جنوب و شمال غرب و مركز چين بدتر 
گزارش شده و داده هاي رسمي از سوي آنها اعالم نشده 
است. دولت چين هم اعالم كرده به دليل جنگ تجاري 
با امريكا و افزايش تعرفه ه��ا، صادرات تحت تاثيرات 
منفي قرار گرفته و تالش بر اين بوده است كه مصرف 
داخلي افزايش يابد. بدهي دولت هاي محلي چين هم 
طبق گزارش رسمي از سوي رسانه هاي اين مناطق تا 
پايان سپتامبر امسال به دو هزار و ۹۷۰ ميليارد دالر 
رسيده است. در همين حال گلوبال تايمز گزارش داده 
كه پكن قرار است بيش از يك هزار قرارداد عملياتي را با 
كشورهاي عضو و ناظر سازمان همكاري شانگهاي امضا 
كند. اين قراردادها با عنوان توافقنامه هاي عملياتي آزاد 
ظرف سه سال آينده با كشورهايي كه عضو رسمي يا 

ناظر اين سازمان هستند به امضا خواهد رسيد. 

اعتراضهانظامسياسيعراق
رالرزاند

نخست وزير عراق گفته تظاهرات هايي كه كشورش 
شاهد آن است نظام سياسي عراق را لرزانده و روساي 
سه گانه را به بازنگري در مواضعشان واداشته است. 
به گزارش ايسنا، عادل عبدالمهدي پس از گذشت 
ي��ك ماه از تظاه��رات در عراق گفت��ه، تنها زماني 
شفافيت و صداقت تظاهرات مسالمت آميز مخدوش 
مي ش��ود كه تلفاتي در بين تظاهركنندگان به جا 
بگذارد. او گفته كميته تحقيقاتي در زمينه بررسي 
انواع تجهيزات به كار گرفته ش��ده توسط نيروهاي 
امنيتي در دفاعش��ان از تاسيسات و نهادها تعيين 
شده است. معترضان عراقي به مشكالت اقتصاد و 

فساد سيستماتيك در كشورشان اعتراض دارند. 

سرمايهگذارياماراتدرلبنان
بانك مرك��زي امارات اعالم ك��رده در حال مطالعه 
پروژه هايي اس��ت كه در مجمع س��رمايه گذاري در 
ابوظبي براي توسعه لبنان پيشنهاد شده بود. اشاره 
مبارك راشد منصوري به مجموعه پروژه هايي است كه 
در جريان برگزاري كنفرانس سرمايه گذاري امارات-

لبنان در ماه اكتبر گذشته توسط شركت كنندگان 
ارايه ش��ده بود. ريي��س كل بانك مرك��زي امارات 
عربي متحده ابراز اميدواري كرده عملياتي ش��دن 
سرمايه گذاري ها به بهبود اوضاع اقتصادي لبنان كمك 
كند، كش��وري كه بدترين شرايط اقتصادي از زمان 

جنگ داخلي ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۰ مواجه است.

تعطيليخدماتكنسولي
سفارتپاكستاندركابل

در پي باالگرفتن تنش ها ميان كابل و اس��الم آباد، 
سفارت پاكستان در افغانستان اعالم كرده به داليل 
امنيتي بخش خدمات كنس��ولي خود را تا مدتي 
نامعلوم تعطي��ل مي كند. به گ��زارش خبرگزاري 
فرانسه، بسته شدن اين سرويس كنسولي كه مرجع 
صدور ويزا براي متقاضيان سفر به پاكستان است 
بسياري از ساكنان افغانستان را با مشكالت جدي 
مواجه خواهد كرد. بدين ترتيب با تعطيل ش��دن 
خدمات كنسولي در س��فارت پاكستان آن دسته 
از افراد كه بنا ب��ه داليل مختلف از جمله معالجات 
پزشكي، داد و ستد يا تحصيل قصد سفر به پاكستان 

را دارند از اين امكان محروم خواهند شد.

سركوبدگرانديشان
درعربستانباوجوداصالحات

نهاد بين الملل��ي ديده بان حقوق بش��ر اعالم كرده 
حكومت سعودي ضمن س��ركوب آزادي خواهان و 
دگرانديشان، با انجام برخي اصالحات اجتماعي به 
نفع زنان در واقع روي اعمال سركوبگرانه خود سرپوش 
مي گذارد. به گزارش يورونيوز، اصالحاتي نظير اجازه 
رانندگي زنان و لغو برخي محدوديت ها براي حضور 
زنان در جامعه از حدود سه سال پيش، يعني از زمان 
آغاز وليعهدي محمد بن سلمان به مرور در عربستان 
اجرا شد. وليعهد عربستان با اعالم اين اصالحات تالش 
كرده تصوير خارجي از كشور خود به عنوان يك جامعه 

سنتي و به شدت بسته را تعديل كند. 
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عكسروز

چهرهروز

محسن تنابنده: ترجيحم همچنان بازيگري است
محسن تنابنده در سومين نمايش فيلمش در جشنواره فيلم توكيو گفت: هنوز برايم ارجحيت با بازيگري است، اما اگر احساس كنم بعضي 
قصه ها را مي توانم خوب تعريف كنم، كارگرداني مي كنم. در واپسين روزهاي جشنواره فيلم توكيو در ۱۳ آبان ماه، فيلم »قسامه« به نمايش 
درآمد و پس از نمايش، جلسه كوتاه پرسش و پاسخ با حضور محسن تنابنده، كارگردان فيلم برگزار شد. محسن تنابنده با اشاره به موضوع 
فيلم اظهار كرد: قس��م در اسالم مهم است و قس��م الكي نخوردن هم خيلي مهم تر است، اما در اين فيلم قسم خورهاي ما به داليل خيلي 
جزيي هم قسم هاي دروغ خوردند. او با اشاره به اينكه تنها دو بازيگر فيلم، حسن پورشيرازي و مهناز افشار بازيگر حرفه اي هستند، ادامه داد: 
سختي كار در اين است كه بازيگران حرفه اي در كنار نابازيگرها، بازي شان به چشم نيايد و همه بازيگران بازي هاي شان با هم هماهنگ باشد.

بازارهنر

پرفورمنسي با محوريت شهر و موسيقي
پيمان خازني، آهنگس��از و نوازنده تار، از 
اجراي پرفورمنس��ي با محوريت شهر و 
موس��يقي خبر داد. اين آهنگساز درباره 
بسترها و چرايي حركت به سمت چنين 
اجرايي گف��ت: تلفيق بين رش��ته هاي 
مختلف راه حلي خالقانه براي گسترش 
مرزهاي هنر و به خصوص توس��عه زبان 
موس��يقي اس��ت. هميش��ه از تجربيات 

جديد اس��تقبال كرده ام، با ش��نيدن ايده ساز شهري 
»سروستان« به طراحي آستياژ ضيايي، احساس كردم 
به شكلي متفاوت مي توانم به صدادهي جديدي برسم. 
 پيمان خازني تاكيد كرد: از آنجا كه س��از شهري يك 
سازه اينتراكتيو است و براي استفاده عموم طراحي شده 

است، بنابراين تامين بخشي از هزينه ها به 
روش تامي��ن مالي جمعي نيز قابل قبول 
اس��ت. در توضيح اين خبر آمده اس��ت: 
هدف اصلي از اجراي س��ازهاي ش��هري 
در فضاهاي عمومي در ايران آشنا كردن 
شهروندان با صداها و الگوهاي ريتميك 
و سازهاي مختلفي است كه شايد كمتر 
در زندگي روزمره شهروندان ايراني نقش 
برجسته اي داشته باش��ند.   در اين پرفورمنس پيمان 
خازني طرح موسيقي و نوازندگي تار را بر عهده دارد كه 
با همكاري گروهي از هنرمندان و نوازندگان به اجرا با 
اين ساز شهري دست خواهند زد كه زمان و مكان آن 

به زودي اعالم خواهد شد.

تاريخنگاري

سفر مصدق به نيويورك 
چهاردهم مهر ۱۳۳0، محمد مصدق نخست وزير وقت در صدر هياتي براي شركت 
در جلسه ش��وراي امنيت سازمان ملل به نيويورك رفت. در اين روز مصدق رييس 
دولت به منظور دفاع از حق ايران در شوراي امنيت سازمان ملل، تهران را به مقصد 
نيويورك ترك كرد. سران امريكا و مصر از او دعوت كرده بودند كه در اين سفر با آنان 
هم ديدار داشته باشد. او در اين سفر ضمن سخنراني در شوراي امنيت سازمان ملل 
ده ها گفت وگو و مصاحبه با رسانه ها و شخصيت هاي سياسي مختلف صورت داد و به 
چهره برجسته سياسي در سطح بين المللي تبديل شد. مصدق در واشنگتن با »دين 
آچسن« وزير امورخارجه وقت امريكا و نيز »هري ترومن« رييس جمهور امريكا نيز 
مالقات و مذاكره كرد. استقبال مقامات ارشد امريكايي در ايستگاه راه آهن واشنگتن 
از مصدق بي س��ابقه توصيف شده بود. مصدق از ديوان عالي امريكا و آرامگاه و خانه 
جورج واشنگتن نيز ديدن كرد. نخست وزير وقت ايران كه با دخترش ضياء اشرف و 
پسرش دكتر غالمحسين به امريكا آمده بود در سخنراني خود در شوراي امنيت به 
زبان فرانسه، به شدت نسبت به سياست هاي مداخله جويانه انگليس در ايران انتقاد 
كرد و اعالم كرد تا ملي كردن صنعت نفت ايران مبارزه خود را ادامه خواهد داد. در 
جريان اين سفر دكتر مصدق براي مدتي نيز در بيمارستان بستري شد؛ او پيش از ورود 
به امريكا به سفارت ايران در واشنگتن دستور داده بود با اطالع وزارت امور خارجه دو 
اتاق در بيمارستاني در نيويورك براي او بگيرند و به محض ورود از فرودگاه به آنجا رفت. 
مصدق در اولين روزهاي ورود به امريكا مذاكرات و ديدارهاي خود را در بيمارستان 

انجام داده و همزمان براي درمان تحت نظر پزشكان امريكايي قرار داشت. نقل شده 
است كه مصدق پس از اطالع از هزينه هاي باالي بيمارستان فورا به بهانه حضور در 
جلسه شوراي امنيت بيمارستان را ترك مي كند. عكس هاي سفر مصدق به امريكا 
در سايت كتابخانه »هري ترومن« رييس جمهور اسبق امريكا قابل دسترسي است.

بازتاب اكران پيرمردهاي ايراني در جشنواره فيلم توكيو
در دومي��ن نمايش فيل��م »پيرمردها 
نمي ميرند« به كارگرداني رضا جمالي در 
جشنواره فيلم توكيو، برخي تماشاگران 
مطرح كردن��د كه ب��راي دومين بار در 
جشنواره امس��ال به تماشاي اين فيلم 
نشسته اند. در واپسين روزهاي برگزاري 
جشنواره فيلم توكيو دومين نمايش فيلم 
رضا جمالي برگزار شد. اين فيلم درباره 

منطقه اي است كه ۴۵ سال است كسي در آنجا نمرده 
اس��ت. پس از نمايش اين فيلم در ۱۳ آبان ماه عده 
زيادي از عالقه مندان با تعريف از اين فيلم كه در بخش 
رقابتي آسيا جشنواره فيلم توكيو ۲0۱۹ به نمايش 
درآمده اس��ت، پرس��ش هاي مختلفي درباره فيلم 
مطرح كردند. رضا جمالي در پاسخ به پرسشي درباره 
بازيگران فيلم گفت: فقط »اصالن« بازيگر تئاتر است 
و بقيه نابازيگر هستند. از قصد خواستم نابازيگران 
باشند، تا بتوانند به فيلم و موضوع آن نزديك تر شوم. به 
هرحال نمي خواستم كه بازيگران در فيلم بازي كنند، 

مي خواستم زندگي كنند. او در پاسخ به 
پرس��ش ديگري درباره تصويربرداري 
فيلم »پيرمردها نمي ميرند« نيز توضيح 
داد: من چون در آن بخش زياد عكاسي 
كرده ب��ودم و روي فضا مس��لط بودم، 
براي فيلمبرداري فيلم هم توانس��تيم 
تصويرهاي خوب��ي بگيريم. جمالي در 
پاسخ به پرسش ديگري گفت، آبگرمي 
كه در فيلم اس��ت، طبيعي است و عوامل فيلم آن را 
نساخته اند. اين كارگردان درباره اينكه چرا در فيلم دو 
زبان- فارسي و تركي- شنيده مي شود، توضيح داد: 
زبان محلي تركي است اما مهاجرت پدر و دختري از 
جاي ديگر به آن نقطه، باعث شد در برخي زمان ها در 
فيلم ديالوگ ها فارسي باشند. دختر براي آنكه پدرش 
نميرد، او را به اين منطقه آورده است. پس از نمايش 
فيلم، تماشاگران ژاپني در صف هاي منظم ايستادند و 
با كارگردان عكس و از او امضا گرفتند. جشنواره فيلم 

توكيو تا فردا شب ۱۴ آبان ماه ادامه دارد.

تاالر وحدت ميزبان كنسرت پاييزي گروه رستاك مي شود
گروه موسيقي رس��تاك در تاريخ ۱۷ و 
۱۸ آذرماه با سورپرايزهاي ويژه خود در 
تاالر وحدت به ديدار طرفدارانش مي رود. 
گروه رس��تاك در اين كنسرت منتخبي 
از آثار ش��اد، پرانرژي و خاطره انگيز خود 
را اجرا خواهد ك��رد. رپرتوار اين برنامه از 
موسيقي مناطق آذربايجان، كردستان، 
گيالن، لرستان، شيراز، بوشهر، خراسان، 

كرمان و... خواهد بود كه از آلبوم هاي »بهار«، »ميان 
خورشيدهاي هميشه«، »سرناي نوروز« و »همه اقوام 
من« انتخاب ش��ده اند. گروه رس��تاك به سرپرستي 

سيامك سپهري و خوانندگي فرزاد مرادي 
و بهزاد مرادي، با حضور اعضاي هميشگي 
گروه، اكبر اسماعيلي پور، حامد بلند همت، 
دينا دوس��تي، اميد مصطف��وي، مجيد 
پوستي، پريسا اينانلو و عضو جديد گروه 
ياسمن نجم الدين با مخاطبانش همراه 
خواهد ش��د. در اين كنسرت هنرمندان 
مهمان و اساتيد موسيقي نواحي ايران نيز 
حضور خواهند داشت. اين كنسرت توسط شركت آواي 
هنر برگزار مي شود و عالقه مندان مي توانند از طريق 

سايت com.tik۸ اقدام به خريد بليت كنند.

»ابوا« راوي آثار هفت آهنگساز معاصر ايراني مي شود
مجموع��ه اي از آثار هفت آهنگس��از 
معاصر ايران��ي در قالب كنس��رتي با 
عن��وان »جهان در جه��ان« به همت 
نازنين احمدزاده نوازنده س��از »ابوا« 
اج��را مي ش��ود. مجموع��ه اي از آثار 
هفت آهنگساز معاصر ايراني در قالب 
كنسرتي با عنوان »جهان در جهان« 
به همت نازنين احمدزاده نوازنده ساز 

»ابوا« اجرا مي شود. در اين اجرا كه ساعت ۲0 روز 
۱۶ آبان در تاالر رودكي برگزار مي شود، مجموعه اي 
از آثاِر اين آهنگسازان براي ساز ابوا و آنسامبل در 
تاالر رودكي تهران روي صحنه خواهد رفت. طبق 
برنامه ريزي ه��اي انجام گرفته در اين كنس��رت 
كه »جهان در جهان« نام گرفته  اس��ت، آثاري از 
محمدرضا تفضل��ي، حس��ام الدين دارابي، روزبه 
رفيعي، آرمين صنايعي، ش��روين عباسي، حميد 
عسكري و كارن كيهاني براي تركيباتي چون »ابوا 

سولو«، »ابوا- پيانو«، »ابوا- ويلنسل« 
و »ابوا- گيت��ار« ب��ه اج��را درخواهند 
آمد. ش��ش اثر از آثار مورد اجرا نيز به 
س��فارش نازنين احم��دزاده، نوازنده  
 ابوا نوشته شده اند و براي نخستين بار
توس��ط   )world premier (
نوازندگاني چون س��ينا خلج )گيتار(، 
كارن سالجقه )پيانو(، ياسمن كوزه گر 
)ويلنسل(، هادي يوسفي )پيانو( و نازنين احمدزاده 
)ابوا( نواخته مي شوند. نازنين احمدزاه نوازنده ابوا 
كه در كارنامه هنري خود همكاري با اركستر ملي، 
اركستر س��مفونيك تهران، اركس��تر سمفونيك 
اوزنابروك )آلمان(، اركس��تر ش��هرداري تهران و 
اركستر فيالرمونيك شهر تهران را دارد با تدارك 
چنين كنس��رتي عالوه بر اجراي آث��اري از هفت 
آهنگساز ايراني براي ساز اختصاصي خود، آنها را 

تا پايان سال جاري، ضبط و منتشر خواهد كرد. 

میراثنامه

وزارت امورخارجه از بناي تاريخي وزارت نفت دست مي كشد؟
»با تصويب نظريه احداث س��اختمان اداري ش��ركت نفت انگليس و ايران در تهران و 
بهره گيري از آن به عنوان »س��ازمان پخش«، در ضلع غربي دروازه بزرگ كه به عنوان 
يادمان سازماندهي ارتش ايران به وسيله رضاخان- وزير جنگ وقت- بنا شده بود، در 
ضلع شمالي خيابان سپه در س��ال ۱۳0۸ قطعه زميني خريداري شد.« اين جمالت 
تاريخچه ساختمان شماره ۳ وزارت امور خارجه را بيان مي كند؛ ساختماني كه چند 
س��ال هم به اين شركت تعلق داشته و حتي تابلوي س��ر در آن نام »شركت پخش« را 
در تصاوير قديمي نش��ان مي دهد، اما ناگهان همه چيز تغيير مي كند، گويا چند سال 
س��اختمان را در پِس هاله اي از تاريخ نگه مي دارند تا همين چند سال قبل كه ناگهان 
وزارت نفت متوجه مي شود در ساختمان اش امور خارجه اي ها رفت و آمد دارند، بنايي 
كه امروز مي تواند يكي از چند موزه اي باشد كه سال هاست طرِح موزه شدنش فقط در حد 
حرف باقي مانده و وزارت امور خارجه گويا الفباي آن را نمي داند. اكبر نعمت اللهي، مدير 
موزه ها ومركز اسناد صنعت نفت، با بيان اينكه در صورت همكاري وزارت امورخارجه، 
ساختمان شماره سه اين وزارتخانه كه متعلق به وزارت نفت بوده، به »موزه مركز اسناد 
صنعت نفت« تبديل مي شود، به تاريخچه ساختمان شماره سه وزارت امور خارجه در 
ميدان مشق اشاره و اظهار مي كند: نمي دانيم در اين برهه از تاريخ چه اتفاقي افتاد كه 
اين ساختمان اكنون در اختيار وزارت امور خارجه است، هيچ سندي در اختيار نداريم 
كه نشان دهد ساختمان به وزارت امور خارجه فروخته شده يا آن را واگذار كرده اند. او اما 
نخستين اقدامات براي بازگرداندن اين ساختمان به وزارت نفت را به هفتم خردادماه 
سال ۱۳۹۳ مربوط مي داند؛ زماني كه مذاكرات بازگرداندن ساختمان شماره ۳ وزارت 
امورخارجه به وزارت نفت كه نخست متعلق به شركت ملي نفت بوده و با عنوان »سازمان 
پخش« در اختيار اين شركت قرار داشته است، انجام شد. او آن مذاكرات را كه در دفتر 
روابط عمومي وزارت نفت با حضور نمايندگان وزارتخانه هاي نفت و امور خارجه برگزار 
شد؛ تا جايي مثمرثمر مي داند كه توافقنامه اي بين نماينده وزارت نفت و نمايندگان 
وزارت امور خارجه اكبر امينيان- مديركل وقت اموال و ساختمان و پشتيباني-، غالمرضا 
حاجي قاسمي- رييس اداره ساختمان و تاسيسات- و غالمعلي فغاني- كارشناس اداره 
ساختمان و تاسيسات وزارت امور خارجه- به امضا رسيد و مي گويد: در اين توافقنامه قرار 
شد تا نسبت به قيمت گذاري ساختمان مورد نظر بر اساس بنا )اعياني( و ارزش عرصه 
ساختمان از طريق سه نفر كارشناس رسمي دادگستري يعني يك نفر از سوي وزارت امور 
خارجه، يك نفر با انتخاب وزارت نفت و نفر سوم به عنوان كارشناس »عرضي الطرفين« 
اقدام شود. وي به ايسنا مي گويد: در ادامه تاكيد شد تا در صورتي كه قيمت تعيين شده 

از سوي هيات كارشناسان منتخب مورد تاييد طرفين قرارگرفت بر اساس توافقنامه اي 
كه تهيه و تنظيم مي شود، وزارت امورخارجه نسبت به انجام تشريفات قانوني واگذاري 
ساختمان اقدام كند و وزارت نفت متعهد به دادن زميِن معوِض مورد نظر به وزارت امور 
خارجه شود. او به انجام مكاتبه اي توسط زنگنه- وزير نفت- با محمدجواد ظريف- وزير 
امور خارجه – در رو اين توافقنامه در ۱0 آذر ۱۳۹۳ اشاره مي كند و مي گويد: در آن زمان 
كارشناس رسمي دادگستري منتخب از وزارت نفت براي انجام مراحل قانوني به وزارت 
امور خارجه معرفي شد، از سوي ديگربا توجه به قدمت تاريخي ساختمان شماره ۳ وزارت 
امورخارجه كه نخست متعلق به شركت ملي نفت بوده و به عنوان »سازمان پخش« در 
اختيار اين شركت قرار داشته، پيگيري ها از سوي وزارت نفت بار ديگر انجام شد و وزير نفت 
بار ديگر در نامه اي كه ۱۱ آبان امسال به وزير امورخارجه نوشت، توافقنامه امضا شده هفتم 
خرداد سال ۱۳۹۳ با موضوع »واگذاري ساختمان فوق الذكر به وزارت نفت« و نگرفتن 
هيچ نتيجه اي تا اين لحظه را يادآوري كرد. نعمت الهي با بيان اينكه ساختمان شماره ۳ 
وزارت امورخارجه در محدوه باغ ملي و در خيابان امام خميني )ره(- سپه سابق- قراردارد، 
به وجود موزه هاي مختلف در اين محدوده مانند موزه ملي ايران، موزه پست، موزه عبرت 
و موزه ملي ملك اشاره مي كند و مي افزايد: با تمهيداتي كه از سوي شهرداري تهران در 
نظر گرفته شده، قرار است تا اين ساختمان نيزدر صورت همكاري وزارت امورخارجه به 

موزه مركز اسناد وزارت نفت تبديل شود.

ايستگاه

صدرنشيني كم فروغ 
»ترميناتور« با ۲۹ ميليون فروش

قصد يوجي يامادا براي 
فيلمسازي تا ۱۰۰ سالگي

»ترميناتور: سرنوش��ت 
تاريك« هر چند موفق شد 
تا فيلم اول باكس آفيس 
اين هفته امريكاي شمالي 
شود اما فروش ۲۹ ميليون 
دالري چي��زي نبود كه 
اسكاي دنس، پارامونت و 
ديزني را دلخوش كند. به 

گزارش ورايتي، ششمين فيلم از مجموعه فيلم هاي 
»ترميناتور« هر چند صدر باكس آفيس را از آن خود 
كرد اما براي فيلمي كه با بودجه ۱۸۵ ميليون دالري 
ساخته شده است فروش ۲۹ ميليون دالري از اولين 
آخر هفته اكرانش، رقم قابل توجهي نيست. اين در 
حالي اس��ت كه پيش بيني مي شد اين فيلم حدود 
۴0 ميليون دالر در ۳ روز اول اكران خود كسب كند. 
شروعي ۴0 ميليون دالري مي توانست براي فيلمي 
كه نقدهاي مثبت دريافت كرده و احساسات مخاطبان 
را هم برانگيخته، قابل قبول باشد. با اين حال به نظر 
مي رسد نمايش »جوكر« بر فروش »ترميناتور« تاثير 
گذاشته است زيرا هر ۲ فيلم محصولي براي مردان 
جوان هستند. ۶0 درصد تماش��اگران »ترميناتور: 
سرنوش��ت تاريك« در اولين هفته افتتاحيه اش را 
مردان تشكيل داده اند كه بيش از نيمي از آنها كمتر 
از ۳0 ساله بودند. فروش بين المللي اين فيلم احتماال 
بتواند تقويت كننده فروش آن شود، هرچند در چين 
تاكنون تنها ۲۸ ميليون دالر فروش كرده است و شايد 
در ادامه بتواند عملكرد بهتري در اين سرزمين به دست 
بياورد. در مجموع اين فيلم در بازار بين المللي ۷۲.۹ 
ميليون دالر فروش كرده و مجموع فروشش در سطح 

جهان ۱۲۳ ميليون دالر بوده است. 

كارگردان نام��دار ژاپني 
با رونمايي از پنجاهمين 
فيلمش از داس��تان هاي 
تورا-س��ان گفت تا ۱00 
س��الگي به فيلمس��ازي 
ادامه مي دهد. به گزارش 
ورايتي، يوج��ي يامادا كه 
س��ال ۱۹۳۱ در اوساكا به 

دنيا آمد، سال ۱۹۵۴ در اوج عصر طاليي سينماي بعد 
از جنگ ژاپن وارد استوديو شوچيكو شد. او سال ۱۹۶۱ 
نخس��تين تجربه كارگرداني خود را با فيلم كمدي 
»غريبه هاي طبقه باال« انج��ام داد و بعد از آن در اين 
ژانر متخصص شد. در سال ۱۹۶۹ او نخستين فيلم از 
مجموعه اي از ۴۸ فيلم كمدي را ساخت كه با تمركز 
بر مردي ولگرد به نام توراجيرو كوروما كه همه او را با نام 
تورا-سان مي شناسند، شكل گرفت. داستان فيلم هاي 
تورا-سان كه بر پايه يك سريال تلويزيوني ساخته شده 
بودند كه يامادا آن را كارگرداني كرده و فيلمنامه اش را 
نوشته بود، در شهر شيباماتا كه زادگاه قهرمان ماجرا بود 
اتفاق مي افتاد. قهرمان داستان با نقش آفريني كيوشي 
آتس��ومي مردي پرانرژي و هيجان زده دور خانواده و 
همسايه ها و فردي خجالتي اطراف زنان بود. با وجود 
اينكه تورا-سان هميشه در عشق شكست مي خورد، 
تبديل به يكي از محبوب ترين شخصيت هاي ژاپن شد 
و توانست تا حتي يك دهه بعد از اينكه آخرين فيلم 
در سال ۱۹۹۵ منتشر شد هم به درآمدهاي استوديو 
شوچيكو كمك كند. سال بعد آتسومي بر اثر سرطان 
درگذشت و بعد از ساختن فيلمي در سال ۱۹۹۷ در 
يادبود او، يامادا شخصيت محبوبش را به بازنشستگي 
فرس��تاد. اما بعد از يك مسير كاري موفق كه شامل 
نامزدي دريافت جايزه اسكار براي درام »سامورايي 
گرگ وميش« س��ال ۲00۲ و مجموعه موفق »چه 
خانواده فوق العاده اي!« هم مي شود، حاال يامادا با فيلم 
»تورا-سان،  اي كاش اينجا بودي« به فستيوال فيلم 

بين المللي توكيو بازگشته است.

استراماچوني: تراكتور و پرسپوليس بهترين حريفان ما بوده اند

اولويت هاي ايران براي بازي با عراق

س��رمربي تيم فوتبال استقالل گفت كه 
احتماال تيمش را با همان تركيب ديدار با 
تراكتور به مصاف صنعت نفت مي فرستد. 
به گزارش ايسنا، در ادامه ديدارهاي هفته دهم ليگ برتر 
فوتبال، امروز، سه شنبه، از ساعت ۱۵:۳0 استقالل ميزبان 
صنعت نفت آبادان است. آندره آ استراماچوني، سرمربي 
استقالل با بيان اينكه با همان تركيب بازي با تراكتورسازي 
به بازي مي رويم، گفت: متاسفانه ما پنج امتياز راحت را 
مقابل ماشين س��ازي، فوالد و ذوب آهن از دست داديم 
كه شايسته از دست دادن امتياز نبوديم. اميدوارم اين به 
ما درس داده باشد كه تا آخرين لحظه بازي عملكردمان 
را حفظ كنيم. در مورد تيم هاي مدعي ترجيح مي دهم 
كه صبر كنم نيم فصل تمام شود چون فكر مي كنم وقتي 
با تمام اين تيم ها بازي كرده باشيم، مي توانم ايده داشته 
باشم. قطعا تا االن تراكتور و پرسپوليس بهترين  تيم هايي 

هستند كه ما با آنها بازي كرديم.

كمتر از ۱0 روز ديگر قرار اس��ت ديدار حساس تيم هاي 
فوتب��ال عراق و اي��ران از س��ري رقابت ه��اي انتخابي 
جام جهاني ۲0۲۲ قطر در بصره برگزار ش��ود، اما فيفا با 
گذشت بيش از يك هفته از درخواست ايران هنوز نظر 
نهايي خود را در خصوص شرايط محل برگزاري اين ديدار 
اعالم نكرده تا كماكان همه چيز در هاله اي از ابهام باشد. 
به گزارش ايسنا طبق برنامه از پيش تعيين شده تيم هاي 
ملي فوتبال عراق و ايران قرار است در چهارمين ديدار از 
مرحله دوم انتخابي جام جهاني ۲0۲۲ قطر در تاريخ ۲۳ 
آبان ماه در ورزشگاه بصره به مصاف هم بروند، با اين حال 
افزايش نا آرامي ها و تنش ها در عراق شرايط را به گونه اي 
پيش برده كه هنوز به طور قطع انجام اين بازي در بصره 
مشخص نيست و به نظر مي رسد همه منتظر تصميم 
نهايي فيفا در اين رابطه هستند. مساله مهم اين است كه 
فدراسيون فوتبال عراق با دولت اين كشور همسو نيست 
و رييس فدراسيون عراق تمام تالش خود را به كار بسته 
تا اين ديدار در شهر بصره برگزار شود چرا كه فضاي اين 
ورزشگاه و شرايط اين شهر به گونه اي است كه بيشترين 
فشار را به تيم ملي فوتبال ايران وارد خواهد كرد، اتفاقي 
كه در ديدار تيم فوتبال الزورا عراق و ذوب آهن ايران نيز 
شاهد آن بوديم. با توجه به شرايط موجود عراق، فدراسيون 

فوتبال ايران حدود يك هفته قبل نامه اي را به فيفا ارسال 
كرد و خواستار اعالم نظر نهايي فدراسيون جهاني فوتبال 
در رابط��ه با انجام ديدار تيم ملي فوتبال ايران با عراق در 
بصره شد، با اين تفاوت كه در خصوص ديدار هنگ كنگ 
مقابل ايران فيفا ظرف مدت يك هفته نظر نهايي خود را 
اعالم كرد اما در مورد ديدار تيم ملي فوتبال عراق مقابل 
ايران در بصره با وجود گذشت بيش از يك  هفته، از اعالم 
نظر فيفا خبري نيس��ت و به نظر مي رسد ناآرامي ها اين 
كشور به حدي است كه فدراسيون جهاني فوتبال با دقت 
بيشتري در حال بررسي شرايط امنيتي اين كشور است.  
به نظر مي رسد فدراسيون فوتبال ايران با توجه به شرايط 
پيش آمده تمايل دارد ديدار تيم هاي ملي فوتبال عراق 

و ايران در كش��وري بي طرف كه به ترتيب اولويت قطر، 
امارات و اردن است، برگزار شود. در صورت عدم برگزاري 
اين ديدار در كش��وري ثالث احتمال برگزاري اين ديدار 
در اربي��ل عراق نيز وجود دارد موضوع��ي كه ايران با آن 
مخالفتي نخواهد داش��ت. در عين حال نظر نهايي را در 
اين رابطه فيفا اعالم خواهد كرد كه تصميمي چون تغيير 
محل بازي، تعويق، لغو و انجام ب��ازي در زمان ديگر و... 
خواهد بود. بر اساس يك مقام آگاه در فدراسيون فوتبال، 
وزارت امور خارجه جمهوري اسالمي ايران نيز هماهنگ 
با فدراسيون فوتبال در حال رصد موضوع است تا با بررسي 
همه جوانب در خص��وص ديدار تيم هاي فوتبال ايران و 
عراق در بصره تصميم گيري شود. به طور حتم فدراسيون 
فوتبال ايران عهده دار تمامي اتفاقات احتمالي ناگواري 
است كه پيش روي ايران در ديدار مقابل عراق در خاك 
اين كشور است و بر اين اساس بايد با بررسي همه جوانب، 
عقالني ترين تصميم را اتخاذ كند. مهم ترين چالش كنوني 
فدراسيون فوتبال ايران تامين امنيت بازيكنان و عوامل 
تيم  ملي فوتبال ايران است به همين دليل بايد مسووالن 
فدراسيون فوتبال با دقت هرچه بيشتر در ارتباط با تعيين 
محل برگزاري اين ديدار تصميم گيري كنند تا پشيماني 

در آينده در اين باره وجود نداشته باشد.

ورزشي
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