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احتمال تجديدنظر در خصوص نحوه 
تخصيص ارز به مسافران خارج از كشور

رييس كل بانك مركزي گفت: ارز مس��افرتي ب��ه صورت كامل قطع 
نمي شود اما ممكن است تصميماتي در اين خصوص اتخاذ شود. 

ولي اهلل س��يف در گفت وگو با خانه ملت، در خصوص نشس��ت ديروز 
كميس��يون اقتصادي مجلس گفت: در جلسه امروز كميسيون اقتصادي 
موضوع سوال از رييس جمهور با حضور نمايندگان مجلس و دولت مورد 
بررس��ي قرار گرفت و توضيحاتي درباره س��وال نماين��دگان در مباحث 
مسائل بانكي، اشتغال، قاچاق كاال و ارز، ركود اقتصادي، نوسانات ارزي از 
سوي نمايندگان دولت ارائه شد. رييس كل بانك مركزي افزود: كشور در 
ش��رايط اقتصادي خاصي قرار دارد و همه بايد تالش كنيم اقتصاد كشور 
رو به جلو حركت كند و دس��تاوردهايي كه در خصوص رشد اقتصادي و 
مهار تورم به دست آمده استمرار يابد البته دشمنان در تالش هستند كه 
با كارش��كني مانع پيشرفت كشور شوند اما با برنامه ريزي دقيق مي توان 
اقدامات آنها را خنثي كرد. سيف گفت: از ابتداي سال 15.5 ميليارد دالر 
تامين ارز صورت گرفته و 18.5 ميليارد دالر ارز تخصيص داده شده كه 
در مقايسه با سال گذشته با لحاظ اينكه 50 درصد واردات كشور خارج 
از سيس��تم بانكي انجام مي ش��ود، وضعيت متعادلي محسوب مي شود و 
س��هم اختصاص ارز كاالهاي اساسي نس��بت به سال گذشته رشد كرده 
بنابراي��ن در حال حاضر انبار كاالهاي اساس��ي وضعيت خوبي دارد و با 
توجه به پيش بيني ها از درآمدهاي ارزي مي توان با اطمينان روي آرامش 
بلندمدت حس��اب كرد. رييس كل بانك مركزي افزود: ارز مس��افرتي به 
صورت كامل قطع نمي شود ولي نحوه اختصاص ارز به مسافران در حال 
بررس��ي است و ممكن است تصميماتي در اين خصوص اتخاذ شود چرا 
كه مي پذيريم در تخصيص ارز مس��افرتي ش��رايط مناسب نيست و بايد 

تصميم جديدي گرفته شود. 

دستورالعمل جديد تنظيم بازار پتروشيمي 
تسنيم| وزير صنعت دستور العمل تنظيم بازار محصوالت پتروشيمي 
را بر اس��اس تصميمات كارگروه تنظيم بازار ابالغ كرد و بر اين اس��اس 
كف عرضه پتروش��يمي ها در بازار نسبت به سال قبل ۲0 درصد افزايش 
خواه��د يافت. محمد ش��ريعتمداري دس��تور العمل جدي��د تنظيم بازار 

محصوالت پتروشيمي را ابالغ كرد. 
بر اس��اس اين دستور العمل س��ازو كار تعيين قيمت پايه محصوالت 
پتروش��يمي قاب��ل عرض��ه در بورس كاالي��ي )معادل قيم��ت جهاني يا 
محموله ه��اي صادراتي در خليج ف��ارس، هركدام پايين تر بود( ضرب در 
نرخ تس��عير ارز بانك مركزي و امكان رقابت حداكثر 5 در صد در بورس 
اس��ت. بر اس��اس بند 4 اين مصوبه، پتروش��يمي ها مكلف شدند تا كف 
مي��زان عرض��ه محصوالت در ب��ازار را رعايت كنند. به اي��ن ترتيب بايد 
حداقل عرضه برابر با ميزان تقاضاي واقعي س��ال گذش��ته به عالوه ۲0 

درصد باشد.  

نيـاز اقتـصاد ايـران

 همين صفحه  همين صفحه  

هماي��ش روس��اي نمايندگي هاي 
اي��ران در خارج از كش��ور كه از روز 
يك ش��نبه با ديدار ب��ا معظم رهبري 
آغاز شده بودو روز دوشنبه در ديدار 
با روس��اي قواي س��ه گانه ادامه پيدا 
كرده بود؛ ديروز با حضور جهانگيري 
و م��ردان اقتص��ادي كابينه در محل 
اجالس س��ران برگزار شد؛ همايشي 
ك��ه ت��الش مي كن��د از ظرفيت هاي 
ديپلماس��ي كش��ور در  و  ارتباط��ي 
راستاي ايجاد ارزش افزوده اقتصادي 
وبسترس��ازي مناس��ب براي افزايش 
كند  اس��تفاده  صادراتي  دامنه ه��اي 
و به فع��االن بخ��ش خصوصي براي 
يافتن بازارهاي ت��ازه اقتصادي ياري 
اما اظهارنظر مهم جهانگيري  رساند. 
در هماي��ش ديروز اش��اره يي بود كه 
درباره قرار گرفتن طيف هاي مختلف 
سياس��ي در كنار هم ب��راي عبور از 
مش��كالت مطرح ك��رد؛ ضرورتي كه 

به اعتق��اد جهانگيري چنانچه هرچه 
سريع تر رنگ واقعيت به خود بگيرد، 
قادر اس��ت بخ��ش قاب��ل توجهي از 
را  چالش ه��اي پي��ش روي كش��ور 
پوش��ش دهد و زمينه تازه يي را براي 

توسعه دروني كشور فراهم كند. 
مع��اون اول رييس جمه��وري ب��ا 
اش��اره به همي��ن ض��رورت غيرقابل 
ان��كار گف��ت: »ب��ه فضل اله��ي در 
هفته ه��اي آين��ده ش��اهد نماي��ش 
بزرگي از اتح��اد داخلي خواهيم بود 
و جريانات و ش��خصيت هاي نمادين 
كش��ور در كن��ار ه��م ق��رار خواهند 
گرفت. «مع��اون اول رييس جمهوري 
در بخ��ش ديگري از صحبت هايش با 
اش��اره به ارتب��اط تنگاتنگ اقتصاد و 
ديپلماس��ي از روساي نمايندگي هاي 
ايران در خارج از كش��ور خواست كه 
به فعاالن اقتصادي براي اس��تفاده از 
ظرفيت ه��اي اقتصادي ب��راي بهبود 

شاخص هاي كس��ب و كارشان ياري 
رسانند. 

 جهانگيري همچنين با اش��اره به 
نوسانات ش��ديد نرخ ارز در روزهاي 
اخير، عامل اصلي اين اتفاق را جنگ 
رسانه يي دانست و گفت: قيمت ارزي 
كه در بازار سياه اعالم مي شود درصد 
بس��يار اندكي از حجم مبادالت ارزي 
كشور اس��ت و كاالهاي اساسي گروه 
ي��ك و دو كه ش��امل 85 درصد نياز 
كش��ور است با ارز رس��مي و مصوب 

بانك مركزي تامين مي شود. 
در اين نشس��ت پس از س��خنان 
مع��اون اول رييس جمه��ور تعدادي 
از س��فراي ايران در كشورهاي ديگر 
ضم��ن اع��الم آمادگ��ي خ��ود براي 
همراهي كامل با سياست هاي دولت 
و ت��الش براي مقابله ب��ا تحريم هاي 
امريكا، ديدگاه ها و نقطه نظرات خود 

را مطرح كردند. 

حمايت از برنامه هاي دولت
معاون اول رييس جمه��وري ديروز 
نمايندگي هاي  روس��اي  هماي��ش  در 
جمهوري اس��المي اي��ران در خارج از 
كش��ور، گف��ت: امروز تضعي��ف دولت 
مترادف با تضعيف نظام و تضعيف نظام 
منجر به تضعيف امي��د مردم به آينده 
و نگراني نسبت به افق هاي پيش روي 
جامعه مي ش��ود. اين اتفاق خواست و 
برنامه اصلي دش��منان ب��راي اجرايي 
كردن اقدام��ات خصمانه علي��ه ايران 
اس��ت. به گزارش پايگاه اطالع رس��اني 
معاون اول رييس جمهوري، جهانگيري 
ادام��ه داد: ام��روز كش��ور در ش��رايط 
خطيري قرار گرفته است اما اين شرايط 
فلج كننده نيست، بلكه شرايط جديد، 
پيچيده و دشواري است و براي مواجهه 
ب��ا آن نيازمند درك صحيح مس��ائل و 

توجه به راهكارهاي ابتكاري هستيم. 
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اعتمادآنالي�ن| مجيد گروس��ي، 
ش��وراي  جلس��ه  در  ك��ه  بازرس��ي 
مرك��زي حزب اعتمادمل��ي در تاريخ 
جمع��ه 15 تيرماه حاضر ب��ود راجع 
به خبرهايي كه مبن��ي بر غيرقانوني 
خوان��دن انتخاب الي��اس حضرتي به 
عنوان قائ��م مقام ح��زب اعتمادملي 
كه از س��وي بازرس��ان مطرح ش��ده 
گفت: من فكر مي كنم حرف بازرسان 
اي��ن نب��وده ك��ه در خبره��ا آمده و 
سوءاس��تفاده خبري برخي رس��انه ها 
بوده اس��ت. نظر يكي از بازرسان اين 
بود كه تخلفاتي انجام ش��ده است اما 
اين دليلي بر درس��ت بودن ادعاهاي 
ايش��ان نيس��ت و بايد بررس��ي شود. 
در روز 15 تيرم��اه، جلس��ه ش��وراي 
مركزي ح��زب اعتمادمل��ي برگزار و 
طي اين جلس��ه الي��اس حضرتي به 
عن��وان قائم مقام حزب انتخاب ش��د 
و همچنين روس��اي دفاتر اين حزب 
هم مشخص ش��دند. اين درحالي بود 
كه پيش��تر مه��دي كروب��ي دبيركل 
حزب اعتمادملي تمام اختيارات خود 
از جمله انتخ��اب قائم مقام خود را به 

ش��وراي مركزي حزب تفويض كرده 
بود. بعد از اين جلس��ه و انتخاب هايي 
كه اعضاي ش��وراي مرك��زي كردند، 
بعضي از اعض��اي حزب اين تغييرات 
را كودت��ا ناميدن��د و آن را غيرقانوني 
اع��الم كردن��د. در اي��ن ب��اره مجيد 
گروس��ي عضو حزب اعتمادملي، تنها 
بازرس حزب كه در جلس��ه ش��وراي 
مرك��زي روز جمعه 15 تير ماه حاضر 
ب��ود و صورت جلس��ه را امضا كرد، به 
روز 97/4/15  »اعتمادآنالين« گفت: 
جلسه  ش��وراي مركزي حزب اعتماد 
ملي برگزار ش��د و 33 عضو اين شورا 
گردهم آمدند؛ شوراي مركزي نسبت 
به همه اركان ح��زب ارجحيت دارد. 
در اين جلسه اعضاي شوراي مركزي 
توانستند با درايت، راجع به قائم مقام، 
سخنگو و روساي دفاتر تصميم گيري 
كنند. ش��رح جلس��ه چيزي نيس��ت 
ك��ه پنه��ان باش��د و در بس��ياري از 

خبرگزاري ها و سايت ها آمده است. 
زودي  ب��ه  اف��زود:  ادام��ه  در  او 
گزارشي راجع به اين جلسه و حوادث 
بعد از آن، از س��وي من براي دبيركل 

ارسال خواهد ش��د و استعالم هايي از 
ايشان خواهم كرد. هر كس از اعضاي 
ش��وراي مركزي هم كه فكر مي كند 
تخلفي صورت گرفته يا اشتباهي رخ 
داده، مي تواند مستندات را به من ارائه 
كند و بنده از دفتر حقوقي، ش��وراي 
مركزي و وزارت كش��ور استعالم هاي 
مربوط��ه را خواهم گرفت تا حق هيچ 

شخص يا تفكري تضييع نشود. 
اي��ن عض��و ح��زب اعتم��اد ملي 
گفت: دوس��تاني كه معترض هستند 
مجموعه يي را تش��كيل مي دهند كه 
دنب��ال موضوعاتي مانن��د بحث هايي 
راجع به تش��كيل جلسه در تاريخ 15 
تيرماه، تفويض اختي��ار دبيركل و...، 
هستند كه بحث هايي حقوقي است. 

مجي��د گروس��ي درب��اره كودت��ا 
خوان��دن انتخ��اب حضرت��ي توس��ط 
برخي از اعضاي شوراي مركزي حزب 
اعتمادملي، گفت: بعضي از دوس��تان 
در ش��وراي مركزي و بعضي در اطراف 
ح��زب از كلم��ات و الفاظي اس��تفاده 
مي كنن��د ك��ه درس��ت نيس��ت. مگر 
اكثريت مي تواند كودتا كند؟ حزب ما 

نظامي نيس��ت كه در آن كودتا شود. 
ما حزبي قانوني هس��تيم كه دبيركل، 
اعضاي شوراي مركزي و روساي دفاتر 
آن مشخص هستند. لفظ كودتا خيلي 
پر معني نيست و دواي درد مشكالت 
ما نمي تواند باش��د و ب��ه نظر من اين 
حركت و اين لفظ يك راه فراري بود تا 
افرادي نظرات ديگر خود را بيان كنند. 
اكنون بهترين كار را آرامش و نشستن 
پ��اي ميز مذاك��ره و رجوع ب��ه قانون 
مي دانم. اگر به قانون رجوع نكنيم هيچ 
ط��رف نمي تواند ادع��ا كند كه بر حق 
اس��ت. بازرس حزب اعتماد ملي راجع 
ب��ه خبرهايي كه مبني ب��ر غيرقانوني 
خوان��دن انتخاب حضرتي ب��ه عنوان 
قائم مقام حزب كه از س��وي بازرسان 
مطرح ش��ده بود، گفت: دوس��تان ما 
در بازرس��ي اوالً ش��خصيت مستقلي 
دارند و مي توانند هم به طور مس��تقل 
گ��زارش تهيه كنن��د و هم ش��وراي 
بازرسي مي تواند تشكيل جلسه دهد تا 
بازرسان به نقطه يي مشترك برسند و 

سپس بيانيه يي مشترك بدهند. 
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اخبار سرمقاله

  رييس كل آينده بايد چه كسي باشد 

در روزهاي اخير با توجه به تغييرات كابينه و پايان دوره مديريتي رييس كل بانك 
مركزي، موضوع تغيير آن و انتخاب فردي مناسب كه در شرايط التهاب بازار ارز و طال، 
بتواند با بحران هاي مختلف ارزي و پولي مقابله كند، مطرح است. لذا سوال اين است 

كه چه كسي شايستگي اين سمت را دارد؟ 
واقعيت آن است كه، هدايت اقتصاد ايران در 100 سال اخير همواره توسط شخص 
اول كشور، يا نخست وزير و رييس جمهور مديريت شده و هيچ يك از دستگاه ها چه 
در شرايط بحراني و چه در شرايط وفور درآمد نفت نتوانسته اند هدايت مجموعه تيم 
اقتصادي را در دس��ت بگيرند، اما در شرايط كنوني كه تحريم هاي سخت گيرانه تري 
نس��بت به دوره قبل در جريان اس��ت و مشخص نيس��ت كه تاچه زمان از تحريم ها 
خارج مي شويم و تا چه زمان فروش نفت و ساير درآمدهاي ارزي و ارتباط بين المللي 
عادي خواهدشد، عمال همه توجه ها به بانك مركزي معطوف شده و به نظر مي رسد 
كه مديريت سياس��ت هاي پولي و ارزي و بانكي عمال نقش مهم تري نس��بت به ساير 
دس��تگاه ها به عهده دارد. درنتيجه رييس كل بانك مركزي عمال نقش هدايت كننده 
اصلي تيم اقتصادي را بر عهده دارد و نقش تاريخي رييس كل در سال 97 و سال هاي 
بعد پر رنگ تر از دوره هاي قبلي اقتصاد ايران است و لذا بايد كسي انتخاب شود كه اوال 
تمام تيم اقتصادي هماهنگ با او باشند و ثانيا، با درك خالف قاعده ها و عدم كارايي 
برخي سياس��ت ها، و فرصت هاي از دست رفته سال هاي اخير، از اتالف منابع ارزي و 
ريالي و طال جلوگيري كند و دغدغه اصلي خود را تامين كاالهاي اساس��ي قرار دهد 
و گروه هاي دوم تا چهارم كااليي را به بازار آزاد و نرخ دوم هدايت كند. نكته دبگر آن 
اس��ت كه در شرايط فعلي بانك مركزي با توجه به بي اثر شدن سياست فروش سكه 
و ارز رس��مي، بايد در حاش��يه بازار آزاد حركت كرده و صرافي ها و بازار را آزاد كند و 
در صورت تشديد مش��كالت ارزي، ارز صادر كنندگان پتروشيمي و... را نيز به سمت 
كاالهاي اساس��ي هدايت كند اما در سخت ترين شرايط براي تامين نيازهاي پيچيده 
ارزي مردم، به بازار آزاد و صرافي ها و نهاد قيمت و ادامه حيات اقتصاد احترام بگذارد. 
زي��را حت��ي با خرج ده ها ميليارد دالر و صدها تن ط��الي ديگر، بازهم نرخ طال و ارز 
مس��ير خود را مي رود و در كانال ها و رس��انه هاي خارجي اعالم خواهد شد و حضور 
بدون تدبير و سياس��ت هاي ناكارآمد هيچ كمكي به كاهش نرخ ها نمي كند و لذا در 
بدترين ش��رايط نيز نبايد صرافي ها و بازار را تعطيل كند زيرا واقعيت اقتصاد بر هيچ 
كس پوشيده نخواهد ماند. رييس كل جديد بايد درك كند كه در اين شرايط نمي توان 
انتظار داشت كه سياست هاي پولي متعارف مانند شرايط عادي اثرگذار و كارآمد باشد 
و مثال كاهش تورم لزوما به كاهش نرخ سود و توليد منجر شود يا سياست تك نرخي 
بتواند ضمن كاهش رانت موجود در بازار، تخصيص منابع و رش��د صادرات و كنترل 
واردات به همراه داشته باشد. هر سياست پولي و ارزي و بانكي، بايد متناسب با شرايط 
ساختاري، سياسي و اجتماعي باشد و نمي توان در هر شرايطي انتظار انعطاف پذيري 
سياس��ت ها و متغيرها را داشت و همانطور كه در تاريخ جهان بارها انعطاف ناپذيري 
ش��اخص ها و متغيرها و قيمت ها را شاهد بوده ايم اكنون در شرايط تحريم اقتصادي 
نبايد هر سياستي را اجرا كنيم. بانك مركزي پيش از اين به رابطه متغيرها در شرايط 
بحراني و كم اثر ش��دن برخي سياست ها به دليل مشكالت ساختاري توجه نداشته 
و برخي سياس��ت هاي كم اثر يا بي اثر مانند 8 ميليون فروش س��كه را اجرا كرده كه 
نتيج��ه آن عمال از دس��ت دادن 60 ت��ن ذخيره طال بود كه باعث ش��د التهاب بازار 
به خاطر رابطه قيمت طال و س��كه با نرخ اونس جهاني و نرخ دالر در حاش��يه بازار 
ادامه يابد و كاهش نداشته باشد. ميليارد ها دالر تزريق ارز تك نرخي نيز باعث رشد 
واردات و ثبت سفارش ها و سوءاستفاده و رانت شد و دولت را مجبور به انتشار ليست 
دريافت كنندگان ارز و خريداران پرتعداد سكه كرد. رييس كل بايد با درك اين موضوع 
كه سياس��ت هاي كنترلي و متعارف در اين ش��رايط كم اثر است، اوال كنترل تورم را 
ادامه دهد تا حداقل اگر تك رقمي نمي شود، دورقمي باقي بماند و سه رقمي نشود و 
شاهد تكرار تجريه ونزوئال، زيمبابوه و... در ايران نباشيم و در اين مسير عالوه بر كنترل 
پايه پولي و جلوگيري از انتشار هزاران ميليارد تومان براي موضوعاتي مانند ساماندهي 

غيرمجازها، بايد خلق پول بانك ها و نقدينگي در بازار بين بانكي را كنترل كند. 
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وزير صمت از فهرست تخلفات ثبت سفارش خودرو در فاصله سال هاي 95 تا 96 رونمايي كرد

10 پدرخوانده واردات خودرو
 صفحه 14 

 صفحه 2 

جهان

هراس از سايه نظاميان 
بر صندوق هاي راي

7

معاون اول رييس جمهوري تشريح كرد

ارتباط تنگاتنگ اقتصاد و ديپلماسي در دوره تحريم
به زودي همه جريانات نمادين كشور كنارهم قرار مي گيرند

مجيد گروسي تنها بازرس حاضر در جلسه شوراي مركزي حزب اعتمادملي:

قائم مقامي الياس حضرتي در حزب اعتمادملي قانوني است

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

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

رنا
: اي

س
عك

در روزه��اي اخي��ر با توجه به تغيي��رات كابينه 
و پاي��ان دوره مديريتي ريي��س كل بانك مركزي، 
موض��وع تغيير آن و انتخاب فردي مناس��ب كه در 
ش��رايط التهاب بازار ارز و طال، بتواند با بحران هاي 
مختلف ارزي و پولي مقابله كند، مطرح اس��ت. لذا 
سوال اين است كه چه كسي شايستگي اين سمت 
را دارد؟ واقعيت آن اس��ت كه، هدايت اقتصاد ايران 
در 100 سال اخير همواره توسط شخص اول كشور 
يا نخست وزير و رييس جمهور مديريت شده و هيچ 
يك از دس��تگاه ها چه در ش��رايط بحراني و چه در 
شرايط وفور درآمد نفت نتوانسته اند هدايت مجموعه 

تيم اقتصادي را در دست بگيرند...

گروه اقتصاد كالن| هادي سلگي|
بر اس��اس گزارش مركز آمار نرخ بيكاري 
در بهار امسال با كاهشي 0.5 درصدي نسبت 
به مدت مشابه سال قبل به رقم 1۲.1 درصد 
رسيده و همزمان با اين كاهش، نرخ جمعيت 
فع��ال با 0.5 درصد افزاي��ش به 41.1 درصد 
رسيده اس��ت. جمعيت فعال در تعريف، تمام 
جمعيت 10 س��ال و بيشتر را شامل مي شود 
كه داراي كار يا تمايل به شغل يابي هستند و 
ب��ه همين لحاظ تركيبي از تمام افراد بيكار و 
شاغل جامعه است. بدين معنا مي توان به طور 
كلي گفت كه مطابق با اين آمار 0.5درصد در 
فصل بهار وارد بازار كار ش��ده اند كه همه آنها 

به طور كامل جذب كار شده اند...

 رييس كل آينده 
بايد چه كسي باشد

بازار كار در انحصار خودي ها

سرمقاله

گزارش

 همين صفحه  

 صفحه 3  

بورس و فرابورس

5

افت ارزش دالري بورس 
پس از نوسانات ارز

گروه بورس|سميرا ابراهيمي|
زماني كه قيم��ت ارز رو به افزاي��ش مي گذارد، 
واكنش ها در بازار س��رمايه از ۲ منظر قابل پيگيري 
اس��ت. منظر اول كه حاصل نگاهي بنيادين به بازار 
است و به اين وجه بازار مي پردازد كه به دليل سهم 
عمده صنايع درگير با كاالهاي اساسي و نرخ پذيري 
اي��ن كااله��ا از بازارهاي جهاني، نوس��انات نرخ ارز 
تاثيرگذاري بااليي در اين حوزه دارد. از سوي ديگر 
نيز تعداد چشمگيري از شركت هاي سرمايه گذاري 
و هلدينگ��ي فعال در اي��ن بازار حض��ور دارند كه 
مي توان گفت به صورت غير مستقيم با قيمت هاي 
جهاني محصوالت در ارتباط هس��تند. از جمله اين 
تاثيرپذي��ران مي توان به صنايع��ي همچون صنايع 
ش��يميايي و پتروشيمي با سهم بيش از ۲0 درصد 
 ارزش بازار و فوالد و س��نگ آهن با س��هم بيش از

18 درص��د بازار و ... اش��اره كرد ك��ه از قيمت هاي 
جهاني محص��والت تبعيت مي كنن��د. در واقع هر 

كااليي كه با دالر يا هر ارز ديگري مبادله شود...

 محسن شمشيري   

خجسته ميالد حضرت امام رضا عليه السالم را تبريك مي گوييم

 محسن شمشيري   
دبير گروه بانك و بيمه

تصويب طرح اصالح قانون »ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان« با 194 راي موافق

 حلقه مديريت بازنشستگان محدودتر شد



 س�خنراني روحان�ي ب�ه زمان ديگ�ري موكول 
شد-خبرآنالين|حس��ن روحاني قرار بود ديشب با مردم 
گفت وگو كند كه اين گفت وگ��و به داليلي به تعويق افتاد. 
رييس جمهوري قرار بود س��ه ش��نبه شب با مردم از طريق 
رس��انه ملي گفت وگو كند اما اين گفت وگو به زمان ديگري 
موكول شد. قرار است بعد از انجام تمهيدات الزم گفت وگو با 

مردم از طريق صداوسيما صورت گيرد. 

 تحقيق و تفح�ص از صندوق ذخيره فرهنگيان 
به قوه قضاييه ارسال شد؛ ايرنا| رييس فراكسيون مبارزه 
با مفاسد اقتصادي مجلس از ارائه گزارش تحقيق و تفحص 
از صندوق ذخيره فرهنگيان و بانك س��رمايه به قوه قضاييه 
خبرداد و گفت: طبق اين گزارش 16 هزار ميليارد تومان از 
منابعي كه حيف و ميل شده برگردانده مي شود. همچنين 
امير خجسته با اش��اره به پرونده تحقيق و تفحص از بنياد 
ش��هيد گفت: تحقيق و تفحص از بنياد شهيد در دوره قبل 
آغاز ش��د كه در اين راس��تا پس از بررسي هاي مستمر 36 
پرونده با دس��تور رييس مجلس تحويل قوه قضاييه شد. او 
افزود: در جريان بررسي پرونده بنياد شهيد 5 هزار ميليارد 
تومان سرمايه مشكوك الوصول در بانك دي احصاء شد كه 
ب��ا پيگيري و مداومت اين موضوع هم براي بررس��ي به قوه 

قضاييه ارسال شد. 

 نماين�دگان ب�ا فوري�ت طرح�ي ب�راي كاهش 
بازداش�ت موقت موافقت كردند؛ تع�ادل| نمايندگان 
مجلس شوراي اسالمي با يك فوريت طرحي موافقت كردند 
ك��ه دركليه جرايم ه��ر گاه تا يك ماه به عل��ت صدور قرار 
تامين، متهم در بازداش��ت بماند و پرونده اتهامي او منتهي 
به تصميم نهايي در دادس��را نشود، بازپرس مكلف به فك و 
تخفيف قرار تامين است، اگر علل موجهي براي تهديد قرار 
وجود داشته باشد، با ذكر علل مزبور و تاييد دادستان، فقط 
براي يك بار وحداكثر تا يك ماه قرار تمديد و مراتب به متهم 
ابالغ مي شود و متهم مي تواند از اين تصميم ظرف مدت 10 

روز از تاريخ ابالغ به دادگاه صالح اعتراض كند. 

 طرح افزايش تعداد نمايندگان به صحن مجلس 
م�ي رود؛ ايس�نا| طرح افزاي��ش تعداد نماين��دگان كه با 
مخالف��ت دولت به دليل اصل ۷5 و بح��ث مالي اين طرح 
روبرو ش��ده بود در جلس��ه روز گذش��ته مورد بررسي قرار 
گرفت و تصميم گرفته ش��د ط��رح به صحن مجلس بيايد. 
اصغر سليمي سخنگوي كميسيون شوراها با اعالم اين خبر 
گفت: اين طرح در هفته آتي چاپ ش��ده و نمايندگان 10 
روز فرصت دارند پيشنهادات خود را ارائه دهند و سپس در 
صحن علني مجلس بررسي خواهد شد. آقاي الريجاني نيز 
گفتند كه بحث مالي اين طرح را نيز مجلس قبول مي كند. 

 آب دري�اي عم�ان به سيس�تان و بلوچس�تان 
م�ي رود؛ تس�نيم| كليات طرح انتق��ال آب درياي عمان 
به اس��تان سيس��تان و بلوچستان در كميس��يون برنامه و 
بودجه تصويب شد. به گفته محمد مهدي مفتح سخنگوي 
كميس��يون برنام��ه و بودجه، در جلس��ه روز گذش��ته اين 
كميس��يون كه مس��ووالن وزارت نيرو هم حضور داشتند، 
دولت مكلف ش��د با مشاركت بخش خصوصي براي تامين 
نياز آب شرب استان سيستان و بلوچستان، آب درياي عمان 
را شيرين كند. او افزود: طبق متّممي كه به اين طرح افزوده 
مي ش��ود پس از آبرساني به سيستان و بلوچستان از طريق 
شيرين كردن آب درياي عمان، به استان كرمان و خراسان 

جنوبي نيز از اين طريق آبرساني انجام مي شود.  

 مراكز استقرار امريكا در دسترس قدرت دفاعي 
ايران است-تس�نيم| رييس س��تادكل نيروهاي مسلح 
در بيانيه ي��ي تاكيد ك��رد: »تصورات باط��ل رييس جمهور 
امري��كا در مقاب��ل توانمندي هاي حي��رت آور ملت قهرمان 
ايران و نيروهاي مس��لح هرگز عملي نخواهد ش��د.« سردار 
سرلش��كر پاس��دار »محمد باقري« در اين بيانيه با اش��اره 
ب��ه مواض��ع جنگ افروزانه هيات حاكمه امري��كا و در راس 
آنها رييس جمهور كم خرد اين كش��ور، تاكيد كرده اس��ت: 
نيروهاي مس��لح ايران تحت ام��ر فرماندهي معظم كل قوا 
)مدظله العالي( و تدابير ش��وراي عالي امنيت ملي، هرگونه 
تهديد و در هر سطحي عليه ملت ايران را با پاسخي كوبنده 

و پشيمان كننده مواجه خواهند كرد.

 ايران تهديدي براي ملت امريكا نيس�ت-تعادل| 
مشاور رييس جمهور و رييس مركز بررسي هاي استراتژيك با 
انتشار توئيتي، به اظهارات اخير مقامات امريكايي به ويژه توئيت 
ترامپ عليه ايران پاسخ داد. حسام الدين آشنا در توئيتر نوشت: 
» ترامپ اش��تباه مي كن��د! ايران تهديدي ب��راي ملت امريكا 
نيست. امروز بزرگ ترين تهديد عليه امريكا، رييس جمهور آن 
كش��ور است. كسي كه ش��غلش فروش دروغ و قلدري است 
نه تنه��ا خطري براي مردم امريكا بلك��ه خطري براي جامعه 

بين المللي است. مردم اين خطر را درك كرده اند.«

  هوش ترامپ از اوباما و آيزنهاور هم كمتر است-
ايلنا| معاون ارتباطات و اطالع رساني دفتر رييس جمهوري 
نوش��ت: رفتار ترامپ نش��ان مي دهد ه��وش او از اوباما كه 
هيچ، از آيزنهاور هم كمتر اس��ت. پرويز اس��ماعيلي معاون 
ارتباطات و اطالع رس��اني دفتر رييس جمهوري در واكنش 
به سياست هاي مداخله جويانه ترامپ عليه ايران در حساب 
كاربري خود در توئيتر نوشت: »گزارشي از درجه IQ ترامپ 
نديده ام اما رفتارش نشان مي دهد هوش او از اوباما كه هيچ، 
از آيزنه��اور هم كمتر اس��ت و اال از تاري��خ و فرهنگ و اين 
جمله روحاني كه »نمي توانيد ملت ايران را عليه كشورشان 
تحريك كنيد«؛ آموخت��ه بود كه هرگز ايراني را عليه ايران 

تهديد نكن.«

 تاكي�د ش�وراي هماهنگ�ي جبه�ه اصالحات 
درخصوص مقابله با فساد-ايسنا| رييس دوره يي شوراي 
هماهنگي جبهه اصالحات خبر داد كه در آخرين ش��وراي 
هماهنگي جبهه اصالحات س��ه موضوع شرايط اقتصادي، 
امنيت مرزها و بازگش��ت سپنتا نيكنام به شوراي شهر يزد 
مورد بررسي قرار گرفت. داوود محمدي در ارتباط با آخرين 
جلسه شوراي هماهنگي جبهه اصالحات اظهار كرد: يكي از 
درخواس��ت هاي شوراي هماهنگي اين بود كه دولت هرچه 
زودت��ر تصميمات الزم را با اس��تفاده از افراد صاحب نظر در 
حوزه اقتصاد اتخاذ كند به ويژه در بحث رويكردها دوستان 
ما اعتقاد داش��تند رويكردهاي دولت داراي ايراد و اش��تباه 
اس��ت و بايد اين مشكالت حل ش��ود. او يادآور شد: در اين 
جلس��ه تاكيد شد تا با فس��اد و افراد سودجو كه با نفوذ در 
نهاده��اي مختل��ف و حتي با نفوذ در دولت مش��كل ايجاد 

كرده اند برخورد شود. 

روي موج خبر

تصويب طرح اصالح قانون »ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان« با 194 راي موافق

 حلقه مديريت بازنشستگان محدودتر شد

معاون اول رييس جمهوري تشريح كرد

ارتباط تنگاتنگ اقتصاد و ديپلماسي در دوره تحريم

ادامه از صفحه اول
او در ادام��ه ب��ا بيان اينك��ه در هيچ مقطعي 
ميان اقتصاد و سياس��ت و نيز سياس��ت خارجي 
و سياست داخلي كشور چنين ارتباط تنگاتنگي 
وجود نداش��ته اس��ت، خاطرنش��ان ك��رد: امروز 
مسائل خارجي به شدت از مسائل سياست داخلي 
و مس��ائل سياس��ت داخلي از مس��ائل خارجي 
تاثير مي گي��رد. همانطور كه رفتار سياس��ي ما، 
اقتصاد كش��ور را تحت تاثير ق��رار داده، عملكرد 
اقتصاديمان نيز تاثير تعيين كننده يي بر سياست 
خارجي و سياس��ت داخلي داشته است. بنابراين 
بايد در اين ش��رايط با اتكا به راهكارهاي صحيح 
بتواني��م با كمترين هزينه از اين برهه حس��اس 

گذر كنيم. جهانگيري با اش��اره به سخنان رهبر 
معظم انقالب كه فرمودند » زمان، زمان حمايت 
نهاده��ا از يكديگر اس��ت و زمان، زمان محوريت 
نق��ش دولت و اتحاد ملي اس��ت« گف��ت: امروز 
بيش از هميش��ه به اتحاد ملي، محوريت دولت و 
حمايت قوا و نهادهاي حاكميتي نيازمنديم زيرا 
تجربه نش��ان داده است كه بزرگ ترين مسائل و 
مش��كالت در فض��اي اعتماد عموم��ي و اميد به 

آينده قابل حل است. 

 تالش براي تقويت ذهنيت منفي
مع��اون اول رييس جمهور افزود: آنچه در اين 
روزها و در فضاي عمومي مشاهده مي شود تالش 

براي تقويت ايجاد ذهنيتي منفي و نادرس��ت از 
نظام در جامعه است كه در نهايت مردم را نسبت 
ب��ه افق هاي آينده نگران كنند. ما پيش از جنگ 
اقتصادي در جنگ تمام عيار رسانه يي و سياسي 
ق��رار گرفته ايم. دش��منان مي خواهن��د اذهان و 
افكار عمومي كش��ور را در اختيار گرفته و سپس 

بخش هاي بعدي نقشه خود را عملياتي كنند. 
جهانگيري اضافه كرد: دشمنان عالوه بر نظام 
و دول��ت تالش مي كنند هم��ه جريانات اثرگذار 
سياس��ي مانند جريان اصالح طلب كه مي توانند 
نقش موثري ايفا كنند و نيز همه ش��خصيت ها و 
س��رمايه هاي نمادين موثر و مورد قبول مردم را 
بي خاصيت نش��ان داده و از اين طريق به اهداف 

خود دست پيدا كنند. 
معاون اول رييس جمه��ور اضافه كرد: اقتصاد 
ايران اقتصاد بزرگي است و به گزارش موسسات 
اقتصادي بين الملل��ي در جايگاه 18 اقتصاد دنيا 
ق��رار دارد. حجم مبادالت تجاري اي��ران با دنيا 
حدود 200 ميليارد دالر است و اقتصادي به اين 
بزرگي قابل حبس ش��دن نيست. ايران كشوري 
اس��ت كه نه تنها كمترين بده��ي خارجي را در 
دنيا دارد بلكه بخش��ي از دارايي كشور در خارج 
از كشور مسدود است و حدود 100 ميليارد دالر 

ذخاير ارزي در خارج از ايران داريم. 
او افزود: ايران كشوري است كه بدهي داخلي 
آن با ديگر كشورها قابل مقايسه نيست به عنوان 
مثال كش��ور ژاپ��ن 200 درصد تولي��د ناخالص 
داخلي خود بدهي دارد اما ايران كش��وري است 
كه بدهي هاي��ش در مقابل مطالبات آن بس��يار 

ناچيز است. 

  توهم طرف امريكايي
جهانگيري در بخش ديگري از سخنان خود 
با بيان اينكه امريكا به اشتباه تصور مي كند كه 
با فشار بر اقتصاد ايران مي تواند به زندگي مردم 
فش��ار وارد كند و با جنگ رس��انه يي و سياسي 
مردم را به ستوه آورد، گفت: آنها تصور مي كنند 
ك��ه مردم ايران دس��ت ب��ه اقدام��ات غيرقابل 
كنت��رل مي زنند و اين تصور نادرس��تي اس��ت 
ك��ه درباره مردم ايران دارند و فكر مي كنند كه 
ملت ايران به راحتي حاضر اس��ت از يك دولت 
خارج��ي براي آس��يب زدن به كش��ور و دولت 
خود استفاده كنند. معاون اول رييس جمهور با 
يادآوري اينكه دولت از شرايط سخت اقتصادي 
مردم آگاه اس��ت و از فشار به طبقات متوسط و 
ضعي��ف جامعه اطالع دارد، گفت: با وجود همه 
مشكالت وقتي ش��اخص هاي اقتصادي را مرور 
مي كنيم، وضعيت ش��اخص هاي 4 ماه نخست 
س��ال جديد در مقايس��ه با س��ال گذشته بهتر 
اس��ت ضمن آنكه درآم��د ارزي و بودجه دولت 
نسبت به س��ال قبل بهبود يافته و تاكنون 21 
برابر سال گذشته بودجه عمراني پرداخت شده 

است. 
جهانگيري با بيان اينك��ه ميزان واردات نيز 
در س��ال جاري با افزايش هم��راه بوده، گفت: 
عده ي��ي به دنبال آن هس��تند ك��ه بگويند در 
ش��رايط س��ختي كه كش��ور با آن مواجه است 
نبايد واردات كاال انجام شود اما براساس قوانين 
كشور دولت اجازه ندارد مانع واردات كاال شود 
و ح��ق دارد فقط از طريق اعمال تعرفه واردات 

را كنترل كند. 
او اظهار داش��ت: از س��ال گذشته كه زمزمه 
محدوديت ها شنيده مي ش��د و دولت احساس 
كرد كه در اثر سياس��ت هاي دشمنان نخستين 
قش��ري كه ممكن است آس��يب ببينند اقشار 
ضعيف و متوس��ط جامعه است، تصميم گرفته 

ش��د كه مي��زان دريافتي افراد تحت پوش��ش 
كميته امداد و س��ازمان بهزيس��تي را سه برابر 
افزاي��ش دهيم و اي��ن ميزان در س��ال جاري 
متناس��ب با تورم رشد داشته و ۷ هزار ميليارد 
تومان نيز رديف بودجه يي تعيين ش��د تا بتوان 

به طبقات آسيب پذير رسيدگي ويژه شود. 

 حمايت دولت از اقشار آسيب پذير
جهانگيري افزود: به هر ميزان كه احس��اس 
كنيم به قش��ر متوس��ط و ضعيف جامعه فشار 
وارد مي ش��ود متناس��ب ب��ا آن ش��رايط، تمام 
نيازه��اي اصلي م��ردم را چه از طري��ق يارانه، 
چ��ه از طريق كاالبرگ و چه از روش هاي ديگر 
تامين خواهيم كرد و سياس��ت هايي متناسب با 
شرايط پيش روي كش��ور تنظيم خواهد شد تا 

زندگي مردم دچار آسيب نشود. 
معاون اول رييس جمهور با اش��اره به ادعاي 
امريكا مبني بر توقف ص��ادرات نفت ايران اين 
ادعا را واه��ي توصيف كرد و گفت: امريكايي ها 
دروغ مي گوين��د كه نمي خواهند به مردم ايران 
فشار بياورند؛ آنها بيش��ترين سخت گيري ها را 
براي واردات دارو كه از نيازهاي اساس��ي مردم 
ايران اس��ت، انجام مي دهند. هم��ه برنامه هاي 
تحريمي امريكايي ها براي آس��يب زدن به ملت 

ايران است. 
معاون اول رييس جمهور با اش��اره به اينكه 
امريكايي ه��ا گروه هايي را مام��ور كرده اند تا با 
كشورهايي كه تمايل به همكاري با ايران دارند 
مذاكره و آنها را از اين كار بازدارند، خاطرنشان 
كرد: س��فراي ايران نيز بايد چنين برنامه هايي 
داش��ته باش��ند و ب��ا ش��ركت هاي خصوص��ي 
بين الملل��ي ارتباط برقرار كنند و زمينه را براي 
هم��كاري فراه��م آورند چرا ك��ه اين بار اجماع 
جهاني به نفع ايران و عليه امريكا است و امريكا 

در انزواي بين المللي قرار دارد. 

گروه ايران|
نماين��دگان مجلس ب��ا اصالح قان��ون منع 
به كارگيري بازنشس��تگان، داي��ره به كارگيري 
اين نيروها در سمت هاي مديريتي را محدودتر 
كردند. مجلس روز گذشته با تصويب اصالحيه 
قانون منع به كارگيري بازنشستگان، استثنائات 
اين قانون را كاه��ش داد؛ چنانكه پس از تاييد 
آن، استانداران، معاونين وزير و ديگر سمت هاي 
هم تراز كه بازنشس��ته هس��تند بايد با صندلي 
مديري��ت خداحافظي كرده و ج��اي خود را به 
فردي جوان ت��ر بدهند. آنطور ك��ه نمايندگان 
مي گوين��د تعداد اي��ن مديران به ي��ك هزار و 
200 نفر در كل كش��ور مي رسد. هرچند هنوز 
روس��اي قوا، معاون اول رييس جمهوري، نواب 
ريي��س مجلس، اعضاي ش��وراي نگهبان، وزرا، 
نماين��دگان مجل��س و معاون��ان رييس جمهور 
مي توانند از بين بازنشس��تگان انتخاب ش��وند. 
مصوبه دي��روز مجلس چند گ��روه ديگر را هم 
از اجراي اين قانون مستثني كرد. براين اساس، 
به كارگيري بازنشس��تگان در وزارت اطالعات 
تا س��قف يك درصد از مجموع نيروهاي شاغل 
رس��مي اين وزارتخان��ه در ه��ر رده مديريتي 
صرفا در وزارتخانه مذكور مجاز اس��ت. از سوي 
ديگر، بر اس��اس راي نماين��دگان، نمايندگان 
»دارندگان اج��ازات خاصه مقام معظم رهبري، 
جانبازان باالي پنجاه درصد، آزادگان باالي سه 
سال اس��ارت و فرزندان ش��هدا« ازشمول اين 
قانون مس��تثني ش��دند. اين قانون در حالي به 
تصويب رس��يد كه دو گروه در مجلس را مقابل 
هم قرار داده بود؛ گروهي از نمايندگان مسن تر 
ك��ه عموما خواهان عدم راي به اين طرح بودند 
و نماين��دگان جوان ك��ه از آن دفاع مي كردند. 

اگرچه در آخ��ر، زور موافقان جوان به مخالفان 
مس��ن چربيد. غالمعلي جعف��رزاده ايمن آبادي 
نماينده رش��ت از ايثارگران مجلس، از مخالفان 
ج��دي اين طرح بود. او كه پيش از اين مخالفت 
خود را ب��ا طرح منع به كارگيري بازنشس��تگان 
اع��الم كرده بود، در مخالفت با طرح گفت: ما به 
وضع قانون براي عدم به كارگيري بازنشستگان 
خوش��بين نيس��تم زيرا ضمان��ت اجرايي وجود 
ندارد كه پس از بركناري بازنشس��تگان، جوانان 
مشغول ش��وند. به اعتقاد او، قوانين وضع شده 
به س��ويي پيش مي رود كه به مرور زمان باعث 
حذف جامعه ايثارگري از دس��تگاه ها مي شود، 
ايثارگ��ران قوانين مختص به خود را داش��ته و 

نيازي به وضع قوانين جديد ندارند. 
اي��ن نماين��ده مجلس مدعي ش��د »فضايي 
ايجاد ش��ده كه مي خواهند جامعه ايثارگري را 

از دستگاه هاي اجرايي حذف كنند. «
ادعايي ك��ه يكي از نمايندگان جوان مجلس 
آن را به حاش��يه كشيده شدن مسائل مرتبط با 
منع به كارگيري بازنشستگان با هدف جلوگيري 
از اجراي آن دانست. زهرا سعيدي مباركه بدون 
اش��اره به جعفرزاده، نطق او را در راستاي ايجاد 
ج��و منفي عليه طرح قلمداد ك��رد كه به گفته 
او براي اين كار »مس��ائل را به س��مت خانواده 
شهدا، جانبازان و ايثارگران مي كشانند و مقابل 
آنها قرار مي دهند«. در حالي كه سعيدي معتقد 
است تمام مسائل تابع قوانين باالدستي، برنامه 
شش��م توس��عه و برنامه جامع ايثارگران است و 
براي اج��راي اين تغييرات در سيس��تم دولتي 

زمان خاصي در نظر گرفته شده است. 
نماينده مباركه با اش��اره به نقص قانوني كه 
در س��ال 95 در اي��ن باره تصويب ش��د، گفت: 

در قانون س��ابق، بس��ياري از معاونين استاندار 
و ش��هردار در قان��ون فعلي، به عن��وان معاون 
وزي��ر تعريف ش��ده بودند و مي توانس��تند بعد 
از بازنشس��تگي ادام��ه خدمت بدهن��د كه در 
اصالحيه به دليل حساسيت هاي امنيتي كشور، 
كميس��يون اجتماعي مجلس، درصدي را براي 
بازنشس��تگان نيرو هاي مسلح، وزارت اطالعات 
تعيين كرده اس��ت كه بتوانند صرفا در دستگاه 

متبوع خودشان ادامه فعاليت بدهند. 
س��عيدي مباركه اجراي اين طرح را تزريق 

خون جديد در بدنه مديريتي كش��ور دانست و 
گفت: اجراي اين طرح در راستاي عدالت نسلي 

و طبق قوانين باالدستي اجرا خواهد شد. 
پروان��ه مافي ه��م كه از ديگ��ر موافقان اين 
طرح بود، با اش��اره به نقص ه��اي قانون اوليه، 
درب��اره انتقاد جعفرزاده ايم��ن آبادي گفت كه 
»بايد در كنار جوانان از تجربيات بازنشس��تگان 
اس��تفاده شود« و با اجرايي شدن اين اصالحيه 
و خروج بازنشس��تگان ايثارگ��ر »فرزندان آنها 

به كارگرفته مي شوند. «

 شهردار تهران بازنشسته است؟
از س��وي ديگ��ر، هن��وز دقايق��ي از تصويب 
اصالحيه قان��ون منع به كارگيري بازنشس��تگان 
نگذش��ته بود كه برخي رس��انه ها از خداحافظي 
محمد علي افشاني با شهرداري تهران با تصويب 
اين ط��رح خبر دادن��د؛ چراكه مدع��ي بودند او 
بازنشس��ته اس��ت. اما معاون پارلماني شهرداري 
تهران اين خبر را تكذيب كرد و گفت كه افشاني 

بازنشسته نيست. 
داريوش قنبري با بيان اينكه ش��هردار تهران 
تا بازنشستگي سنوات زيادي دارد، گفت: ايشان 
2۷ س��الگي بازخريد ش��دند و دوباره بازگش��ت 
ب��ه كار خوردند در نتيجه تا زمان بازنشس��تگي 

فرصت زيادي برايشان باقي مانده است. 
معاون پارلماني ش��هرداري تهران در پاسخ به 
اين س��وال كه اگر ش��هردار تهران بازنشسته بود 
مشمول اين قانون بود يا خير افزود: آقاي افشاني 
هنوز در س��ن بازنشستگي نيستند اما اينكه اين 
قانون مشمول ش��هرداري ها مي شود يا خير؟ دو 
نظر متفاوت وجود دارد عده يي معتقد هس��تند 
ك��ه ش��هرداري ها تابع م��اده 5 قان��ون خدمات 
كشوري نيس��تند. در نتيجه قانون از شمول اين 

قانون محسوب مي شود. 
به گفته او ع��ده اي» در مجلس راجع به اين 
موضوع اتفاق نظري وجود ن��دارد و همه چيز به 
اين بس��تگي دارد كه آيا ش��هرداري ها مشمول 
ماده 5 قانون خدمات كشوري مي شوند يا خير؟«

آنطور كه قنب��ري مي گويد »رف��ع اين ابهام 
احتماال در زم��ان تدوين آيين نامه ها مش��خص 
خواهد ش��د« چراكه ب��ه اعتق��اد او »قانوني كه 
به تصويب رس��يد بس��يار كلي بود و بايد منتظر 

آيين نامه اجرايي باشيم.«
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چهرهها

سخنگوي وزارت خارجه كشورمان 
گف��ت: آنچ��ه واش��نگتن در م��ورد 
جلوگيري از صدور نفت ايران مطرح 
مي كند يك بلوف است و تحليل هاي 
قبلي هم نشان داده كه امريكا حتي 
با داشتن قطعنامه هاي شوراي امنيت 
نيز در اين خصوص موفق نبوده است. 
به گزارش ايسنا، بهرام قاسمي، سخنگوي وزارت خارجه ايران 
در گفت وگو با ش��بكه العالم در پاس��خ به اين سوال كه هدف 
تهديدات اخير امريكا عليه جمهوري اس��المي ايران چيست؟ 
گفت: با اش��تباه راهبردي و خطايي كه هيات حاكمه امريكا و 
رييس جمهور اين كشور در خروج غيرقانوني از توافق هسته يي 
)برجام( داشت، تصور مي كرد نهايتا با خروج اين كشور از برجام 
مي تواند به يك عكس العمل احساسي و هيجاني در جمهوري 
اس��المي ايران براي خروج ايران از برجام كمك كند و متعاقب 
آن اقدامات��ي كه امريكا مي تواند عليه ايران در س��ازمان ملل و 
ش��وراي امنيت انجام دهد را دنبال كند كه با هوشياري ايران، 
اقدامات امريكا به شكست منجر شد. وي افزود: در عمل بعد از 
خروج يك جانبه و غيرقانوني امريكا از برجام ايران با خردمندي 
و هوشياري بسياري با توجه به منافع و مصالح كشور از برجام 
خارج نشد و ديگر اعضاي برجام يعني 1+4 و جامعه بين الملل 
عالقه به حفظ برجام داشتند. شرايط جديدي كه اكنون اياالت 
متحده به عنوان يك كش��ور منزوي با آن مواجه اس��ت باعث 
عصبانيت بيش از حد هيات حاكمه امريكا ش��ده اس��ت و من 
ريش��ه هاي اين عصبانيت را در دولت امريكا ناش��ي از رويكرد 

جامعه جهاني نسبت به ايران و برجام مي دانم. 

 جلوگيري از 
صدور نفت ايران بلوف است

سخنگوي قوه قضاييه معتقد است 
ك��ه تخلف��ات اقتصادي در ش��رايطي 
ك��ه دش��من از تم��ام ابزارهايش براي 
مشكل تراشي استفاده مي كند؛ غير قابل 
گذشت است. محسني اژه اي در نشست 
خبري خود كه ديروز با حضور جانشين 
فرمانده ناجا و دادس��تان تهران در مقر 
پليس آگاهي تهران برگزار شد، از بررسي و تحقيق از شركت هاي 
وابس��ته به شستا در خصوص واردات غيرقانوني موبايل خبر داد و 
گفت: مديرعامل شستا نيز احضار شده و مورد تحقيق قرار گرفت، 
او نس��بت به برخي موارد بي اطالع بود اما ق��ول داد كه برود و در 
اي��ن زمينه تحقيق كند. از طرف ديگر م��ا به تحقيقات وي اكتفا 
نخواهيم كرد و خودمان نيز بررس��ي هايمان را در اين زمينه انجام 
خواهيم داد. محس��ني اژه  اي اف��زود: در زمينه واردات تلفن همراه 
بايد اين موارد در سامانه يي به نام نيما به ثبت مي رسيد اما بخش 
قابل توجهي از اين موارد در اين س��امانه به ثبت نرس��يده اس��ت.  
معاون اول قوه قضاييه به پرونده وحيد مظلومين كه در رسانه ها به 
سلطان سكه مشهور است، اشاره كرد و گفت: اين فرد در سال 91 و 
92 به دليل همين موضوعات و تخلفات به همراه گروهي كه بيش 
از 15 عضو داشت، شناسايي و به اتهام اخالل در نظام پولي و ارزي 
كش��ور دستگير و به دادسرا معرفي ش��د. اين فرد كه اتهامش نيز 
محرز است با درخواست اشد مجازات روبرو شده و به دادگاه رفت 
اما همان موقع بانك مركزي نامه يي رسمي زد و اعالم كرد كه اين 
فرد عامل بانك مركزي بوده و او را مورد تاييد قرار داد. بنابراين ما 
مي خواهيم ديگر چنين اتفاقاتي رخ ندهد و اگر كسي تخلف كرده 

برخورد با آن به شكل درست انجام شود. 

 تحقيق از شستا 
ادامه از صفحه اولدرخصوص واردات غيرقانوني موبايل

من فكر مي كنم حرف بازرسان اين نبوده كه در خبرها 
آمده است و سوءاستفاده خبري برخي رسانه ها بوده است. 
نظر يكي از بازرسان اين بود كه تخلفاتي انجام شده است 
اما اين دليلي بر درس��ت بودن ادعاهاي ايش��ان نيس��ت و 
بايد بررس��ي شود. كساني هم مدعي ش��ده اند كه شوراي 
بازرس��ي يا سربازرس اين نظر را داده است كه اين مطلب 
را غي��ر واقع��ي مي دانم. او در ادامه مط��رح كرد: من براي 
دو عضو ديگر ش��وراي بازرس��ي حزب اعتماد ملي احترام 
خاصي قائل��م و معتقدم براي حفظ ح��زب اعتماد ملي و 
حل اختالفات زحمت مي كش��ند ام��ا بحث هاي خبري به 
اين سبك باعث مي شود كه تنش ها افزايش پيدا كند. اين 
حرف كه بازرسي انتخاب آقاي حضرتي به عنوان قائم مقام 

را قبول ندارد، اشتباه محض است. 
اين فعال سياس��ي اصالح طلب گفت: اصوالً بازرسان در 
جايگاهي نيس��تند كه اعالم كنند كسي قائم مقام هست يا 
نه. اگر تخلفي هم صورت بگيرد ش��وراي بازرس��ي موظف 
اس��ت كه گزارش آن را به شوراي مركزي يا كنگره بدهد. 
تصميم گي��ري در اكثر مس��ائل حزبي با ش��وراي مركزي 
ح��زب اس��ت. انتخاب قائم مق��ام هم در اختي��ار دبيركل 
اس��ت و در اين م��ورد هم آقاي كروب��ي اختيارات خود را 
به ش��وراي مركزي تفويض كرده اس��ت و نه به ش��خصي 
خاص. در اينجا هم ش��وراي مرك��زي راي گيري كردند و 
آقاي حضرتي را به عنوان قائم مقام انتخاب كردند و مصوبه 
و صورت جلس��ه به اس��تحضار آقاي كروبي رسيد و ايشان 
هم از آقاي منتجب نيا براي زحماتي كه كش��يدند تقدير و 
تش��كر كردند و حكم قائم مقامي آقاي حضرتي را تا س��ال 

99 اعالم نمودند. او با اش��اره ب��ه جريان خاص خبري در 
انتشار اخبار حزب اعتمادملي، گفت: شيطنت جريان هاي 
خاص مطبوعاتي در اين ميان خيلي اثرگذار بود و س��عي 
كردن��د كه حزب اعتماد ملي را به حاش��يه ببرند و دنبال 
يك س��ري مسائل ديگر باش��ند و خواه، ناخواه با اين نوع 
خبرهاي خود توانس��تند مشكل ساز شوند. البته برخي از 
دوستان ما در حزب هم متاسفانه به دامن زدن به اينگونه 

بحث و خبرها كمك كردند. 
مجيد گروس��ي گفت: بحث ارائه مس��تندات به وزارت 
كشور از سوي هر بازرسي انجام شده، ايرادي ندارد و كاري 
قانوني است اما شوراي بازرسين چيزي ارسال نكرده است. 
بازرس��ين ما بعد از حكم آقاي كروبي براي آقاي حضرتي، 
هيچ نوع اظهاري مبني بر تخلفات موجود يا جلسه برگزار 
شده، نداشتند و اگر موردي هم بوده به قبل از حكم آقاي 
كروبي برمي گردد؛ حكم آقاي كروبي فصل الخطاب است. 
زمان��ي هم كه آقاي كروبي مي خواس��تند آقاي منتجب نيا 
را به عن��وان قائم مقام حزب انتخاب كنند هم از ش��وراي 

مركزي راي مشورتي گرفتند. 
او در پايان گفت: اميدوارم انتخاب آقاي حضرتي منشأ 
بركات ش��ود و باعث ش��ود كه حزب اعتماد ملي در درون 
جامعه بيشتر اثرگذار باشد و جامعه هم با اين حزب بيشتر 
همراه شود. از كساني كه دلواپس حزب اعتمادملي هستند 
درخواس��ت مي كنم اخب��ار حزب را از كانال هاي رس��مي 
پيگيري كنند. من به عنوان يكي از بازرسان حزب، جلسه 
روز جمعه 15 تيرماه را تاييد مي كنم و از دوستاني هم كه 
مس��تندات موثق و جديدي دارند درخواس��ت دارم به من 

ارائه دهند تا از دبيركل حزب استعالم كنم.

قائم مقامي الياس حضرتي در حزب اعتمادملي قانوني است
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3 كالن
 اعالم مهلت ترخيص 

محموله هاي برنج از گمرك 
گمرك ايران در بخشنامه يي اعالم كرد، ترخيص 
و آزادسازي كليه محموله هاي برنج تنها تا ۲۰مرداد 
ماه مجاز است. بر اس��اس اعالم گمرك، ترخيص و 
آزادسازي كليه محموله هاي برنج تا تاريخ 97/5/۲۰ 
مش��روط بر صدور اعالميه ورود، اظهارنامه يا قبض 
انب��ار براي آنه��ا تا قب��ل از پايان وق��ت اداري روز 

97/4/31 بالمانع است. 

  ارتباطات اقتصادي ايران
با دنيا عميق تر شده است

نهاوندي��ان بي��ان كرد: س��فر دو روزه به لرس��تان 
فرصت بس��يار مغتنمي بود، از نظرات نخبگان استان 
استفاده كرديم و با صنعتگران، معدن كاران و كشاورزان 
گفت وگو داش��تيم. در اين س��فر طرح ملي بازآفريني 
ش��هري را پيگي��ري كرديم و هم با مقامات لرس��تان 
در رابطه با اولويت هاي دولت و اش��تغالزايي كه به طور 
ويژه در لرس��تان مورد توجه مردم بوده بحث كرديم. 
محمد نهاونديان اضافه كرد: لرس��تان مي تواند يكي از 
استان هاي كمك كننده به رش��د پايدار اقتصاد كشور 
باش��د. اين معاون رييس جمهور با بيان اينكه يكي دو 
طرح مبتني بر اقتصاد دان��ش بنيان را بازديد كرديم، 
گفت: راندمان كشت و صنعت در بحث استفاده از آب 
و باال بردن بازده توليد كشاورزي باور نكردني بود.  اگر با 
استفاده از اين فناوري ها استفاده از آب را در كشاورزي 
بهينه كنيم، واقعا مي شود گفت دغدغه اين ماده حياتي 
براي نس��ل آينده و فالت ايران قابل رفع شدن است. 
لرس��تان در رابطه با گياهان دارويي پتانس��يل بسيار 
بااليي دارد و مي تواند با صنايع جنبي كش��اورزي يك 
رقم باالي ارزآوري داشته باشد. اين مسوول عنوان كرد: 
سياس��ت هاي دولت در حمايت از صادرات و توليد در 
س��الي كه به حمايت از كاالي ايراني نامگذاري ش��ده 
در اين سفر مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت. فعاالن 
اقتصادي س��رمايه اصلي توليد و رشد هستند و بايد از 
امكاناتي كه در كش��ور وج��ود دارد و حمايت هايي كه 
دولت در سياس��ت هاي خود ايجاد مي كن��د، بتوانند 
اس��تفاده كنند. وي اف��زود: مش��كالت مان در فرايند 
اقتصاد هماهنگي هاست، يعني ما در كشور امكانات كم 
نداريم ولي متاسفانه به سبب برخي ناهماهنگي ها  به 
هدف الزم نمي رسند. نهاونديان بيان كرد: ما اصالحات 
مديريتي الزم  و هماهنگي بين نهادهاي دست اندركار 
و موثر در اقتصاد داريم. مساله امروز اقتصاد ما انسجام 
و هماهنگي اس��ت. در باالترين سطوح نظام نيز تاكيد 
بي��ش از پيش بر هماهنگي اس��ت. همان تدبيري كه 
مق��ام معظم رهبري در تش��كيل ش��وراي هماهنگي 
عالي اقتصادي داش��تند كه به خوبي جهت را نش��ان 
مي دهد. م��ا مي خواهيم همه امكانات مان را در س��ه 
قوه در نهادهاي مختلف ب��ه ويژه در بخش خصوصي 
كنار هم قرار دهيم. اميدوارم لرستان در گردشگري و 
كشاورزي و صنعت و خدمات نيز بتواند جزو استان هاي 
پيشتاز باشد. اين مسوول در ادامه صحبت هايش گفت: 
سياست پايدار دولت و نظام، افزايش ارتباطات با همه 
كشورهاس��ت، اينكه يك كش��ور خاصي در گوشه يي 
گم��ان كند كه مي تواند ارتباطات كش��ور بزرگ ايران 
را محدود يا تعيين كند تصور بس��يار خطايي اس��ت. 
ارتباطات سياس��ي و اقتصادي با اكثر همس��ايگانمان 
بيش از گذش��ته و عميق تر از گذشته است. وي اظهار 
كرد: امريكا در سياس��ت ايران ستيزي خود تنها مانده 
و اكثريت كش��ورهاي دنيا حقانيت ايران را در مواضع 
بين المللي مورد حمايت قرار مي دهند و قطعا شرايط 

امروز ما بسيار بهتر از گذشته است. 

 ذخيره سازي مواد غذايي 
راهكار مناسبي نيست

يك استاد دانش��گاه با بيان اينكه در شرايط فعلي 
اقتص��ادي كه پيش روي ما ق��رار دارد انتهايي متصور 
نيس��ت، ذخيره س��ازي م��واد غذايي را ب��راي چنين 
ش��رايطي ناكارآمد توصيف كرد. داود س��وري، با بيان 
اينكه در جريان اتفاق��ات بازار ارز و طال، همه طبقات 
به يك نس��بت ضعيف ش��ده اند، اظهار كرد: وقتي كه 
توليد صورت نمي گيرد و در نتيجه آن درآمدي ايجاد 
نمي ش��ود، همه افراد در جامعه ضعيف مي ش��وند. هر 
چند ممكن است برخي از افراد به خاطر چارچوب هاي 
غيرمعمول درآمدهايي كسب كنند، اما فارغ از اينكه در 
چه سطحي هستند، همه افراد جامعه زيان مي بينند.  
وي با تاكيد بر اينكه ثروت افراد در س��ال هاي گذشته 
كم و كمتر شده است، گفت: طبقات باال در سال هاي 
گذشته به س��مت طبقات متوسط و طبقات متوسط 
هم به س��مت طبق��ات ضعيف تر حرك��ت كرده اند. او 
همچنين با اش��اره به طرح بس��ته هاي امنيت غذايي 
كه توس��ط معاون اقتصادي وزير اقتصاد مطرح ش��ده 
بود، اظه��ار كرد: زماني كه ي��ك اتفاق مقطعي مانند 
س��يل در آينده پيش بيني مي ش��ود، ش��ما مي توانيد 
براي آن بحران ذخيره س��ازي مواد غذايي انجام دهيد 
اما در شرايط فعلي مش��كالتي كه پيش روي ماست، 
انتهايي براي آن متصور نيست. در چنين شرايطي شما 
نمي توانيد بگوييد كه همانند س��ال هاي دور كه مردم 
در قلعه ها پناه مي گرفتند، ذخيره س��ازي مواد غذايي 
انجام شود. وي با بيان اينكه اقالم اساسي فقط مواد 
غذايي و خورد و خوراك نيس��ت، ادامه داد: ما كه با 
يك ش��هر در بحث ذخيره س��ازي مواد غذايي سر و 
كار نداريم، زماني كه ما با يك جمعيت ۸۰ ميليون 
نفري س��ر و كار داريم، نمي توانيم با ذخيره سازي يا 
انبار كردن مواد غذايي مشكل را حل كنيم. سيستم 
سياسي ما در اينجا بايد انعطاف داشته باشد و بتواند 
مسائل مختلف را به طرق مختلف حل كند. گفتني 
اس��ت هفته گذشته رييس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان تهران از دستور ويژه رييس جمهوري 
براي ذخيره س��ازي كاال و تامي��ن مايحتاج ضروري 
مردم خب��ر داده و گفت��ه بود ارز پتروش��يمي ها با 

پيمان سپاري، به سمت توليد هدايت خواهد شد. 

اخبار كالن

ديدگاه

اطالعات مركز آمار ايران نشان مي دهد

سبقت تورم مواد غذايي از تورم كل 

امير عباس آذرم وند|
 ه��ر چند گزارش مركز آمار ايران تورم تيرماه 
سال جاري را ۸.7 درصد اعالم كرده كه به معناي 
افزايش نيم درصدي نرخ تورم است، اما احساسي 
ك��ه در جامعه وج��ود دارد، باالتر بودن نرخ تورم 
اس��ت. در اين ميان بر مبناي بخش��ي از گزارش 
مركز آمار، ش��اخص قيمت در گروه »خوراكي ها، 
آشاميدني ها و دخانيات« با افزايش قيمت 1۰.۸ 
رصدي مواجه ش��ده است. بر مبناي اين شاخص 
تا ح��دودي مي توان توضي��ح داد كه چرا جامعه 
تورم بيشتري را احساس مي كند چون قيمت هاي 
اين بخش بيش��ترين تاثير را در معيش��ت خانوار 
دارن��د. ب��ا اين حال هن��وز برخي اع��داد و ارقام 
مرب��وط به تورم مركز آمار اي��ران را چندان قابل 
ات��كا نمي دانن��د و فكر مي كنند روش��ي كه اين 
مرجع رس��مي آمار كش��ور براي اعالم شاخص ها 
انتخاب مي كند، به گونه يي است كه ارقام حاصله 

كمتر از واقعيت باشد. 
به گزارش »تع��ادل«، طبق گزارش مركز آمار 
ايران در تير ماه 1397 عدد شاخص كل قيمت ها 

به 1۲1.4 رس��يد كه تورم ماهان��ه آن 4.4درصد 
بود. در اين ماه درصد تغيير ش��اخص كل نسبت 
به ماه مشابه س��ال قبل 13.۸درصد است؛ يعني 
خانوارهاي كش��ور به طور ميانگي��ن 13.۸درصد 
بيش��تر از تي��ر س��ال 139٦ ب��راي خري��د يك 
»مجموعه كاال و خدمات يكس��ان« هزينه كردند 
كه نس��بت به ماه قبل 3.٦واح��د درصد افزايش 
يافته اس��ت. نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به تير 
ماه 1397 نيز به ۸.7 درصد رس��يد كه نسبت به 
م��اه قبل )۸.۲ درص��د( ۰.5 واحد درصد افزايش 
يافت��ه اس��ت. ش��اخص قيم��ت در گ��روه عمده 
»خوراكي ها، آش��اميدني ها و دخانيات« نسبت به 
م��اه قبل 3.۲ درصد و در گ��روه عمده »كاالهاي 
غير خوراكي و خدمات« 4.9درصد افزايش نشان 
مي دهد. نرخ تورم س��االنه اين دو گروه به ترتيب 

1۰.۸ و 7.9درصد است. 
باال بودن شاخص خوراكي ها نشان مي دهد كه 
وضعيت تورم به گونه يي است كه اقشار فرودست 
و طبقه متوسط بيش از هر اليه ديگري فشار آن 
را بر خود حس مي كنند. درهمين رابطه جمشيد 

پژويان مي گويد: »بررس��ي ارقامي كه مركز آمار 
ايران منتش��ر كرده چندان عجيب نيس��ت. چرا 
كه در بيش��تر اقتصادها، در يك ش��رايط عادي، 
تورم كاالهاي ضروري همواره بيش��تر از كاالهاي 
غيرض��روري اس��ت. با اين همه اع��الم رقم تورم 
حدود هشت درصدي ماهيانه و تورم ساالنه بيش 
از 13 درص��د به مراتب كمتر از رقمي اس��ت كه 
تصور مي ش��د. حتي من فكر مي كن��م اگر تورم 
كاالهاي ضروري را در تيرماه امس��ال به ش��كل 
ساالنه هم محاسبه مي كردند به عددي به مراتب 

باالتر مي رسيدند كه البته چنين نكردند.«

 افزايش نرخ تورم خانوارهاي شهري
ش��اخص قيمت كل براي خانوارهاي ش��هري 
كش��ور در تير ماه 1397 به عدد 1۲1.5 رس��يد 
كه نس��بت به ماه قبل 4.٦درصد افزايش نش��ان 
مي دهد. درصد تغيير ش��اخص كل نسبت به ماه 
مشابه سال قبل 14.۰ درصد و نرخ تورم دوازده 
ماه��ه منتهي به م��اه جاري براي اين دس��ته از 

خانوارها ۸.۸ درصد است. 
شاخص قيمت كل براي خانوارهاي روستايي 
كش��ور در تير ماه 1397 به عدد 1۲۰.9 رس��يد 
كه نس��بت به ماه قبل 3.۲درصد افزايش نش��ان 
مي دهد. درصد تغيير ش��اخص كل نسبت به ماه 
مشابه سال قبل 1۲.7 درصد و نرخ تورم دوازده 
ماه��ه منتهي به م��اه جاري براي اين دس��ته از 

خانوارها ۸.۲ درصد است. 
در م��اه جاري تمامي بخش هاي زير مجموعه 
ش��اخص كل با افزاي��ش قيمت هم��راه بوده اند 
ك��ه در گروه عمده »خوراكي ها، آش��اميدني ها و 
دخانيات« بيش��ترين افزايش قيمت نس��بت به 
ماه قبل مرب��وط به گروه دخاني��ات، گروه ميوه 
و خش��كبار )كش��مش پلويي(، گ��روه روغن ها و 
چربي ها )كره حيواني(، گروه آش��اميدني ها )آب 
معدني( و گروه سبزيجات )لوبيا سبز، خيار، كدو 
سبز( است. در گروه عمده »كاالهاي غير خوراكي 
و خدمات« گروه مس��كن، آب، برق، گاز و ساير 
س��وخت ها )اجاره بها(، گروه بهداش��ت و درمان 
)خدمات بيمارس��تاني( و گروه تفريح و فرهنگ 
)تجهيزات رايانه، تبلت( بيشترين افزايش قيمت 

را نسبت به ماه قبل داشته اند. 
دامن��ه تغييرات نرخ تورم دوازده ماهه منتهي 

ب��ه تير م��اه 1397 ب��راي دهك ه��اي مختلف 
هزينه ي��ي از ۸.4 درصد براي دهك اول تا ۸. 9 

درصد براي دهك هشتم است. 

 فشار تورم معيشتي بر زندگي فقرا است
درباره وضعيت تورم در اقتصاد ايران، جمشيد 
پژوي��ان، كارش��ناس اقتص��ادي، ب��ه »تعادل« 
مي گويد: » ارقام اعالم ش��ده از سوي مركز آمار 
به مراتب كمتر از رقمي اس��ت كه تصور و حس 
مي شد. يكسري از كارشناسان اين را مستمسك 
قرار مي دهند تا شاخص هاي اعالم شده از سوي 
مراجع رس��مي را بي اعتبار كنن��د. در مقابل هم 
مي ت��وان ادعا كرد ت��ورم در هم��ه بخش ها باال 
نرفته و در بخش هايي كه مردم آن را كمتر حس 
مي كنند ش��اخص آن كمتر از ميانگين كاالهاي 
مصرفي اس��ت و به همين دليل تورمي كه اعالم 

مي شود پايين تر خواهد بود.«
او مي افزايد: » بيشتر مردم ايران در شرايطي 
زندگي نمي كنند كه بتوانند هر چند س��اله لوازم 
خان��ه خود را عوض كنند و مثال يخچال و فريزر 
خود را نو كنند. اين بخش از خانواده ها، اقشاري 
هستند كه به س��ختي مي توانند زندگي خود را 
تامين كنند. درنتيجه چنانچه قيمت ها در بخش 
ل��وازم خانگي ب��اال نرود، ثم��ره آن به جيب اين 
خانواده ها ريخته نمي ش��ود و حتي ركود در اين 
بخش هم نمي تواند اين افراد را به خريدن مجاب 
كند. حال آنكه همين اف��راد تالطم در بازار غذا 
و مس��كن را با گوش��ت و اس��تخوان خود حس 
مي كنن��د. درنتيج��ه وقتي به روش محاس��باتي 
مركز آمار نقد مي ش��ود، براين اس��اس است كه 
ش��اخص اعالم شده از سوي ش��ما ميانگيني را 
ارائه مي دهد كه ميانگين واقعي جامعه نيست.«

اين كارش��ناس اقتصادي ادام��ه مي دهد: »با 
اين وج��ود اكنون اطالعاتي وج��ود ندارد كه به 
ش��كل مس��تدل بخواهم به اين ارق��ام نقد كنم. 
تنه��ا مي توان گفت نرخ تورم در حال افزايش��ي 
چش��مگير اس��ت و باي��د ب��راي آن كاري كرد. 
كش��ور در روزهاي آين��ده با فش��ارهايي جدي 
از س��وي اي��االت متح��ده مواجه خواهد ش��د و 
چنانچه هم اكنون براي مشكالت تصميم درست 
گرفته نش��ود، در آينده نزديك مشكالت تبديل 
ب��ه مصائب��ي س��خت تر خواهند ش��د. در حال 

حاض��ر دولت بايد تالش خ��ود را انجام دهد كه 
حتي المقدور مش��كلي براي توليد وجود نداشته 
باش��د و چرخ تولي��د بچرخد. ب��راي اين منظور 
كنترل نوسانات و نرخ تورم از مهم ترين مسائلي 
هستند كه مي توانند به روند توليد و توسعه يك 

كشور ياري رسانند.«
پژوي��ان در رابطه با نتيج��ه تحريم هاي امريكا 
مي گويد: »نتيج��ه نهايي اين تصميم مش��خص 
نيست و بعيد مي دانم حتي ساكنان كاخ سفيد هم 
بدانند دقيقا در نهايت چه مي شود. اما مي دانم در 
درجه اول تحريم هاي امريكا قطعا بر اقتصاد ايران 
تاثير خواهد گذاشت ولي عمق آن هنوز مشخص 
نيست؛ چرا كه عمق اين فشار بستگي به اين دارد 
كه كاخ س��فيد تا كجا مي تواند كشورهاي شريك 
ايران را مجاب كند تا دست از خريد بردارند و آنها 
تا چه اندازه يي حاضر مي ش��وند با امريكا همراهي 
كنند. درنتيجه هنگامي كه جبهه ها مشخص شد 
و متحدين هر طرف مشخص شدند، بهتر مي توان 
در رابط��ه با آث��ار تحريم هاي ي��ك جانبه اياالت 

متحده صحبت كرد.«
اين استاد دانشگاه تاكيد مي كند: »در دوره يي 
كه تحريم ها آغاز مي ش��وند و در كوتاه مدت عمال 
دولت ايران از نظر اقتصادي هيچ كاري نمي تواند 
انجام ده��د مگ��ر اقداماتي مانن��د جيره بندي و 
كارهايي از اين دست كه بيشتر هم تخريب كننده 
هستند تا س��ازنده. در بلندمدت مي شد كارهاي 
بس��ياري كرد اما فرصت ها را از دست داديم. تنها 
در بلندمدت مي شد با اصالحات ساختاري اقتصاد 
ايران كاري كرد كه آسيب پذيري اقتصاد در مقابل 
فش��ارها كمتر شود و امكان و راه هاي فراري براي 
اين معضالت وجود داشته باشد. متاسفانه فرصت 
س��وزي دولت ها سبب شد اين اصالحات هيچگاه 
ب��ه درس��تي ص��ورت نگي��رد. در كوتاه مدت هم 
نمي توان توقع چنداني از دولت داشت مگر اينكه 
از طريق سياسي و ديپلماتيك و با روش هايي كه 
عموما سياس��يون در پيش مي گيرند كاري كنند 
كه اثرات تحريم ها كمتر شود يا كشورهاي ديگر با 
اياالت متحده براي محاصره اقتصاد ايران همكاري 
نكنند. چنانچه دولت ايران موفق شود اروپايي ها را 
با خود همراه كند يك گام بزرگ براي بي تاثيري 
فشارهاي امريكا برداشته و به تبع آن قطعا از عمق 

فشار كاسته مي شود.« 

جعفر ابراهيم بيگ��ي مديركل دفتر فني و اعتراض موديان 
معاونت ماليات ارزش افزوده سازمان مالياتي در نامه يي اظهار 
ك��رد: به موجب اختي��ارات حاصل از مفاد م��اده )1۸( قانون 
ماليات بر ارزش افزوده و بر اس��اس اطالعيه هاي سازمان امور 
مالياتي كش��ور موديان مش��مول ثبت نام و اج��راي اين نظام 
مالياتي به صورت مرحله يي فراخوان ش��ده اند. بر اين اس��اس 
مطاب��ق فراخوان هاي مرحل��ه دوم و چهارم نظ��ام ماليات بر 
ارزش اف��زوده، صرفا برخي از موديان اعم از اش��خاص حقيقي 
و حقوق��ي با موض��وع فعاليت برخي از بنده��اي )الف( و )ب( 

قانون ماليات هاي مستقيم با اصالحات مصوب 13۸۰/11/۲7، 
جهت اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده فراخوان ش��ده اند و 
موديان موضوع بند )ج( ماده )95( قانون ماليات هاي مستقيم 
ب��ا اصالحات مصوب 13۸۰/11/۲7 با فعاليت مش��ابه موديان 
فراخوان ش��ده بندهاي )الف( و )ب( م��اده )9٦( قانون مرقوم 
كه حائز ش��رايط ساير فراخوان ها نباشند تاكنون جهت اجراي 

قانون فراخوان نشده اند. 
با عنايت به مراتب ف��وق و نظر به اينكه وفق مقررات ماده 
)357( قانون تجارت، »حق العمل كار كس��ي است كه به اسم 

خود ولي به حس��اب ديگري )آم��ر( معامالتي كرده در مقابل 
حق العملي دريافت مي دارد، و همچنين به موجب ماده )1۲۸( 
قان��ون امور گمركي، كار گزار گمركي در گمرك به ش��خصي 
اطالق مي شود كه تشريفات گمركي كاالي متعلق به اشخاص 
ديگ��ر را به وكالت از طرف آنان انجام ده��د. حدود اختيارات 
وكيل بايد به تفكيك در وكالت نامه رس��مي كه توسط موكل 
در فرم نمونه ارائه ش��ده توسط گمرك ايران تنظيم مي شود، 
مشخص گردد، كار گزار گمركي بايد پروانه مخصوص از گمرك 
اي��ران تحصيل نمايد كه اين پروانه براي ترخيص كاال از كليه 

گمرك هاي كش��ور معتبر است«؛ در اين چارچوب در صورتي 
كه فعاليت اعالمي اشخاص حقيقي، با رعايت قوانين و مقررات 
مزبور، كارگزاري باش��د و واجد ش��رايط ثبت نام فراخوان هاي 
مرحله اول و س��وم نباشند، تاكنون صاحبان مشاغل مزبور در 
فراخوان هاي اي��ن نظام مالياتي فراخوان نش��ده اند و در حال 
حاضر الزامي به ثبت نام در اين نظام مالياتي و تسليم اظهارنامه 
ماليات بر ارزش افزوده نخواهند داش��ت. لذا مقتضي اس��ت به 
واحدهاي اجرايي مراجعه نمايند تا با بررسي مستندات نسبت 

به تعيين مراحل فراخوان در صورت احراز اقدام گردد. 

يك كارشناس اقتصادي درباره وضعيت بيكاري بهار 97 اظهار كرد
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بر اس��اس گزارش مركز آم��ار نرخ بيكاري در 
بهار امس��ال با كاهش��ي ۰.5 درصدي نسبت به 
مدت مشابه سال قبل به رقم 1۲.1 درصد رسيده 
و همزم��ان با اين كاهش، ن��رخ جمعيت فعال با 
۰.5 درصد افزايش به 41.1 درصد رسيده است. 
جمعيت فعال در تعريف، تمام جمعيت 1۰ سال 
و بيشتر را شامل مي شود كه داراي كار يا تمايل 
به شغل يابي هستند و به همين لحاظ تركيبي از 
تمام افراد بيكار و شاغل جامعه است. بدين معنا 
مي ت��وان به طور كلي گفت كه مطابق با اين آمار 
۰.5 درصد در فصل بهار وارد بازار كار شده اند كه 

همه آنها به طور كامل جذب كار شده اند. 
البته محمدقلي يوس��في، عض��و هيات علمي 
دانش��گاه عالم��ه طباطباي��ي در گفت وگ��و ب��ا 
»تعادل« معتقد اس��ت كه اين ۰.5 و 1 درصدي 
كاه��ش و افزايش بيكاري تنه��ا ارقامي تصنعي 
هس��تند كه با واقعيات اقتصادي كنوني منطبق 
نيس��تند. به گفته اين استاد اقتصاد در اين آمار 
مي توان سه نقص عمده برشمرد كه اعتبار آن را 
پايين مي آورد. ابتدا اينكه بر اساس تعريفي كه از 
اشتغال مي شود بيشتر موضوعات مقطعي و گذرا 
را دربرمي گيرد يعن��ي بخش عظيمي از بيكاران 
كش��ور را كه به دليل نااميدي از يافتن شغل به 
مراك��ز كاريابي رجوع نمي كنند در تعريف لحاظ 
نمي ش��ود. دوم اينكه كش��ور با بي��كاري پنهاني 
بس��يار گس��ترده يي روبه رو اس��ت كه به عنوان 

اشتغال كامل درنظر گرفته مي شود. 
عالوه بر اينها س��ومين موضوع اين اس��ت كه 
بنا به تجربه اقتصادي س��اليان گذش��ته، شرايط 
رك��ود تورمي اقتصادي ايران به گونه يي بوده كه 
سرمايه گذاري هاي بسيار كمي براي توليد انجام 
شده، لذا اشتغال بخش خصوصي در آن افزايشي 
نداش��ته است و به همين سان اگر اشتغال بسيار 
ناچي��زي ه��م ص��ورت مي گي��رد در بخش هاي 

عمومي و دولتي و خدماتي خواهد بود. 

  7٥٦هزار نفر به جمعيت شاغالن اضافه 
شد

به گ��زارش »تعادل« مركز آمار كش��ور نتايج 
طرح آمارگي��ري نيروي كار مربوط به بهار 1397 
را منتش��ر كرد. مطابق اين گ��زارش نرخ بيكاري 

افراد 1۰ ساله و به باال 1۲.1 درصد رسيده است. 
روند تغييرات اين نرخ حاكي از آن اس��ت كه اين 
شاخص نسبت به بهار 139٦ به ميزان ۰.5درصد 
كاهش داشته است و جمعيت بيكار كشور با 44 
هزار و 95۸ نفر كاهش به 3 ميليون و 3۲۲ هزار 
نفر رس��يده است. در بهار 1397، به ميزان 41.1 
درصد جمعيت 1۰ ساله و بيشتر از نظر اقتصادي 
فعال بوده اند، يعني در گروه ش��اغالن يا بيكاران 
قرار گرفته اند. بررس��ي تغييرات نرخ مش��اركت 
اقتصادي حاكي از آن اس��ت كه اين نرخ نس��بت 
به فصل مش��ابه در س��ال قبل )بهار 139٦( ۰.5 

درصد افزايش داشته است. 
بر اس��اس اين گزارش جمعيت ش��اغلين 1۰ 
ساله و بيشتر در اين فصل ۲4 ميليون و ٦5 هزار 
نفر بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل 75٦ 
هزار نفر افزايش داش��ته اس��ت. بررسي اشتغال 
در بخش هاي عمده اقتصادي نش��ان مي دهد كه 
در به��ار 1397، بخش خدمات ب��ا 5۰.1 درصد 
بيش��ترين سهم اشتغال را به خود اختصاص داده 
است. در مراتب بعدي بخش هاي صنعت با 31.۲ 

درصد و كشاورزي با 1۸.7 درصد قرار دارند. 
همچني��ن طبق محاس��بات مركز آم��ار نرخ 
بيكاري جوانان 15 تا ۲9 ساله حاكي از آن است 
كه ۲5.5 درصد از فعاالن اين گروه سني در بهار 
1397 بي��كار بوده اند. بررس��ي تغيي��رات فصلي 
نرخ بيكاري اين افراد نش��ان مي ده��د، اين نرخ 
نسبت به فصل مشابه در سال قبل )بهار 139٦( 

۰.9درصد كاهش يافته است. 
محمدقلي يوسفي، عضو هيات علمي دانشگاه 
عالمه در تش��ريح اي��ن آمارها به تع��ادل گفت: 
تجربه س��ال هاي قبل نش��ان مي دهد كه شرايط 
اقتص��ادي ايران ب��ه گونه يي نبوده كه اش��تغال 
بخش خصوص��ي در آن افزايش ياب��د چون اين 
اقتصاد در وضعيت ركود تورمي به س��ر مي برده 
اس��ت كه در آن نه س��رمايه گذاري توليدي و نه 
صنعت و كش��اورزي رشد كرده اس��ت. بنابراين 
اگر اش��تغالي هم باشد مقدار بس��يار ناچيزي در 
بخش هاي عمومي و دولتي و خدماتي خواهد بود.

از س��وي ديگر بر اس��اس تعريفي كه از اشتغال 
مي ش��ود بيش��تر موضوعات مقطعي و گ��ذرا را 
دربرمي گيرد و بخش عظيمي از بيكاران كشور را 
در تعري��ف لحاظ نمي كنند؛ مثال وقتي افراد طي 

چندسال به ادارات كار مراجعه و به دليل بسياري 
از ناعدالتي و پارتي بازي ها نااميد و ديگر به آنجا 
مراجعه نكنند، از مشموليت تعريف جمعيت فعال 
خارج و جزو جمعيت غيرفعال محسوب مي شوند؛ 
موضوعي كه باعث مي شود نرخ بيكاري كه نسبت 
جمعيت بيكار به كل جمعيت فعال است، كمتر از 

ميزان واقعي نشان داده شود. 
يوس��في به طور دقيق تر دالي��ل اين نااميدي 
از جست وجوي ش��غل را سياست هاي نادرست 
دولت ه��ا دانس��ت و گف��ت: اي��ن سياس��ت ها 
مناس��باتي را رقم زده ك��ه در آن هيچ امكاني 
براي ش��غل يابي اف��رادي كه جزو دس��ته هاي 
سياسي نيستند باقي نمي گذارد، يعني كشور در 
طول س��اليان دراز در اختيار طيف هاي اصولگرا 
ي��ا اصالح طلب  بوده ك��ه هر دو س��رجمع ۲۰ 
درصد كل جمعيت را پوش��ش مي داده است و 
تنها براي اين جمعيت شغل فراهم مي كرده اند. 
اكثري��ت جمعيت منفصل از اين دو گروه هم به 

حال خود واگذاشته شده اند. 
وي افزود: بنابراين حتي آمارهايي كه منتش��ر 
مي ش��ود هم درست نيس��ت چون متوليان نظام 
آم��اري حتي كس��اني را كه از مراجع��ه به دفاتر 
كاريابي نااميد مي شوند را با تقليدي كوركورانه از 
تعاريف آماري كشورهاي توسعه يافته، جزو افراد 

بي نياز يا بي تمايل به كار درنظر مي گيرند. 
عالوه بر اينها شرايط كشور به گونه يي است كه 
اكنون با بيكاري پنهان روبه رو هس��تيم. مصداق 
اين گروه كس��اني هستند كه در يك شركت كار 
مي كنند و ش��اغل محس��وب مي شوند اما كمكي 
به توليد نمي كنند. زماني كه اين شركت ها نيروي 
كار خود را استخدام كردند قرار بر اين بوده كه با 
ظرفيت كامل كار كنند اما با توجه به ركود حاكم 
بر اقتصاد صنايع ما با 5۰ درصد ظرفيت فعاليت 
مي كنن��د، در نتيجه تعدادي ني��روي كار اضافي 
دارند كه نمي توانند آنها را اخراج كنند. شوربختي 
اينجاست كه اين ش��ركت ها نه مي توانند نيروي 
كار جديد اس��تخدام كنند و نه اينكه نيروي كار 

در اختيارشان را تامين كامل كنند. 
وي با بي��ان اينكه 4۸ تا 5۰ درصد كس��اني 
كه در حال حاضر ش��اغل هس��تند بيكار پنهان 
محسوب مي شوند، گفت: مس��ووالن ما توليد را 
رها كرده اند و تنها مطابق با مالحظات سياس��ي 

خ��ود عده يي كوچ��ك را از طريق فروش نفت و 
واردات كاال راض��ي نگه مي دارند و اكثريت را به 

حال خود مي گذارند. 
يوس��في گف��ت: بنابراين در چنين ش��رايطي 
كاه��ش نيم يا ي��ك درصد نرخ بي��كاري در حد 
صحبت هاي لوكس��ي اس��ت كه در اقتصاد ايران 
اص��ال معنا ن��دارد. مش��كل اقتصاد فرات��ر از اين 
حرف ه��ا اس��ت و حت��ي آنهايي كه در اش��تغال 

هستند به توليد كمك نمي كنند.
اي��ن موضوع��ات به س��يگنال هاي نادرس��ت 
دولت ها برمي گردد، يعني دولت ها كاري كرده اند 
كه قيمت هاي نس��بي و بازدهي نيروي كار مبهم 
شود چون نيروهاي كار دولتي به اندازه محاسبات 
ص��وري بازدهي ندارند و اين باعث مي ش��ود كه 
حتي در هزينه و قيمت نهايي كاالها هم اختالل 

ايجاد شود. 
وي با بيان اينكه مشكالت كنوني همه معلول 
بي كفايتي و سياست ها و درك نادرست تيم هاي 
اقتصادي مس��وول اس��ت، گفت: لياق��ت افراد را 
زماني كه اقتصاد در بحران است مي توان سنجيد 
و فق��ط زماني كه بح��ران وج��ود دارد مي توان 
ارزيابي كرد ك��ه مدل هاي اقتصادي مس��ووالن 
چقدر درس��ت بود. از س��وي ديگر مي بينيم اين 

مس��ووالن هر وقت با مش��كالت روبه رو مي شوند 
آنها را به متغيرهاي سياس��ي و اجتماعي نسبت 
مي دهن��د ام��ا در روال عادي اي��ن متغيرها را به 
هي��چ عن��وان در مدل ه��اي اقتصادي خ��ود راه 
نمي دهند. وقتي از آنها س��وال شود كه چرا دالر 
و بيكاري افزايش يافته است آنها را به متغيرهاي 
غير اقتصادي مرتبط مي كنند، لذا بايد گفت اگر 
اين مدل هاي اقتصاديش��ان تا اين حد تقليلگر و 
ناكارآمد است پس چرا از آنها استفاده مي كنند. 

 اين اس��تاد دانش��گاه در ادامه درباره اشتغال 
ناق��ص ه��م گف��ت: در بس��ياري مش��اغل مثل 
كش��اورزي به طور ماهوي در زمس��تان با بيكاري 
نيروي مواجه هس��تيم. اما با اي��ن حال در ايران 
ما با بيكاري ناقص ساختاري روبه رو هستيم كه 

منشأ آن ركود مزمن است. 
بررس��ي هاي مركز آمار از سهم اشتغال ناقص 
نش��ان مي دهد كه در به��ار 1397، 1۰.۲ درصد 
جمعي��ت ش��اغل، ب��ه دالي��ل اقتص��ادي )فصل 
غيركاري، ركود كاري، پيدا نكردن كار با س��اعت 
بيشتر و…( كم تر از 44 ساعت در هفته كار كرده 
و آم��اده براي انج��ام كار اضاف��ي بوده اند. اين در 
حالي است كه 4۰.1 درصد از شاغلين 1۰ ساله و 
بيشتر، 49 ساعت و بيشتر در هفته كار كرده اند.  

اظهارنظر

كارگزارانگمركيمشمولمالياتارزشافزودهنيستند
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 نگاه ويژه بانك مركزي
به واحدهاي توليدي

قائم مقام بانك مركزي در خصوص مس��ائلي كه 
براي توليدكنندگان در كش��ور ايجاد شده گفت: با 
تعامل بيش��تر دولت و بخ��ش خصوصي و با صبر و 
متانت بايد مسائل را مرور كنيم و تدابير الزم را براي 
حل اين مسائل داشته باشيم به گزارش روابط عمومي 
بانك مركزي، اكبر كميجاني در جلس��ه با استاندار 
يزد و هيات همراه متشكل از نمايندگان بخش هاي 
مختلف توليدي اين استان به آمادگي مديران بانك 
مركزي براي پاس��خگويي به س��واالت و ابهامات در 
حوزه هاي مختلف تاكيد كرد و گفت: تالش ما بر اين 
است كه در شرايط كنوني و تحريم هاي ناجوانمردانه، 
با برنامه ريزي مناسب و پشتكار، مسائل را حل كنيم. 
او با بيان اينكه س��عي ما بر اين است كه مسائل 
را ب��ه صورت عملي حل كني��م، تصريح كرد: هدف 
ما حفظ اش��تغال اس��ت و نگاه ويژه يي به واحدهاي 
تولي��دي داري��م. در اي��ن زمين��ه نيز ش��فافيت و 
پاس��خگويي را مدنظر قرار داده ايم.  وي درخصوص 
تعام��ل بخش خصوصي و دولتي براي حل مس��ائل 
گفت: شوراهاي اس��تاني گفت وگوي دولت و بخش 
خصوص��ي در دولت يازدهم احيا ش��د و به صورت 
مرتب جلساتي را تشكيل مي دهد. در تهران نيز اين 
ش��ورا در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 

فعال است و موضوعات را بررسي مي كند. 
 

جزييات جديد از ارز 
رمزنگار ملي

مشاور وزير ارتباطات و فناوري اطالعات در امور 
فناوري هاي نوي��ن گفت: ارز ملي رمزنگاري ش��ده 
وزارت ارتباطات يك مدل ارز به عنوان سكه عمومي 
نيس��ت و صرفا قرار اس��ت تا به عنوان ابزاري براي 

تصفيه بانكي استفاده شود. 
به گزارش ايبنا، ميرحسين دوايي درباره جزييات 
ارز ملي رمزنگاري ش��ده گفت: منظ��ور از ارز رمزنگار 
مل��ي ايجاد يك س��امانه قانون��ي مجازي ب��ا قوانين 
مش��خص بانك��ي از طريق بانك هاي عام��ل از جمله 
پس��ت بانك براي اتصال ب��ه بازار پول واقعي اس��ت 
و اي��ن مدل ايراني نس��بت به س��اير ان��واع رمز ارزها 
داراي نظ��ارت توس��ط رگوالتور براي ع��دم رخ دادن 
جرايم در اين حوزه اس��ت.  مش��اور وزير ارتباطات و 
فناوري اطالع��ات در امور فناوري هاي نوين افزود: ارز 
ملي رمزنگاري ش��ده وزارت ارتباط��ات يك مدل ارز 
به عنوان س��كه عمومي يا پابليك كوين نيست كه به 
صورت گس��ترده در نخستين فاز توسط مردم و تجار 
خريداري و معامله ش��ود؛ در حال حاضر ساختار رمز 
ارز ملي وزارت ارتباطات صرفا قرار اس��ت تا به عنوان 
ابزاري براي تصفيه بانكي استفاده شود اما بعد از كسب 
تجربه اين قابليت وجود دارد تا ارز رمزنگاري شده ملي 
به صورت عمومي عرضه شود.  پشتوانه ارز رمزنگاري 
شده ملي هنوز به صورت نهايي تعيين نشده، اما اتصال 
آن به بازار سرمايه حتمي خواهد بود و در اينصورت به 
عنوان پول محلي شناخته و پشتوانه آن بانك ها است 
اما زماني كه وارد حوزه عمومي شود پشتوانه آن تغيير 
مي كند و احتمال دارد طال به عنوان پش��توانه اين ارز 
تعيين ش��ود.  دوايي در خصوص نوع پياده سازي ارز 
رمزنگاري شده ملي افزود: ارز رمزنگاري شده ملي بر 
اس��اس زيرساخت خصوصي بالك چين ساخته شده 
و مانند بيت كوين قابليت اس��تخراج نخواهد داشت؛ 
اين زيرس��اخت در چند بانك تعريف شده و درگاه آن 
با مشتري، درگاه احراز هويت قانوني در بانك مذكور 
است؛ سياست دولت افزايش قيمت بسيار زياد اين ارز 
نيس��ت تا مردم به آن به عنوان يك كاالي سرمايه يي 
نگاه داشته باش��ند و قرار است تا تثبيت كننده واحد 

پول كشور باشد. 

 طرح ادغام برخي بانك ها
در دست بررسي است

رييس فراكس��يون مبارزه با مفاس��د اقتصادي 
گف��ت: به زودي بانك ه��اي خصوصي با يكديگر و 
بانك هاي نظامي هم با يكديگر ادغام خواهند شد. 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران، امير خجسته با 
اش��اره به بحث تخلفات بنياد ش��هيد و بانك دي، 
گفت: ما در مجلس نهم 36 پرونده درباره تخلفات 
بنياد ش��هيد جمع آوري كرديم كه بعد با دس��تور 
الريجان��ي رييس مجلس به ق��وه قضاييه تحويل 

داده شد. 
وي ادام��ه داد: همچنين 5 هزار ميليارد در بانك 
دي تخلف شده بود كه آن را هم همراه با نامه رسمي 
رييس مجلس به قوه قضاييه ارائه كرديم كه اكنون 
بعد از مدت ها پيگيري، قوه قضاييه به ما اعالم كرد 
كه در چند هفت��ه آينده نتيجه تحقيق و تفحص و 
احكام جاري درباره بنياد شهيد را اعالم خواهد كرد. 
خجس��ته تصريح كرد: شركت هاي بزرگي مانند 
پروژه ه��اي س��وهانك، الم��اس و آهاب  مش��كالت 
عديده ي��ي را ايجاد ك��رده و تبان��ي و زد و بند هاي 

ميلياردي در اين شركت ها انجام شده بود. 
نماينده م��ردم هم��دان اظهار كرد: ب��ه پرونده 
بانك هايي همچون آرمان، فرشته، كاسپين ، وحدت 
ايرانيان، قوامين  و... كه ابرچالش هايي را ايجاد كرده 
بودند، با جديت ورود كرديم، متاسفانه بانك مركزي 
عزمي براي نظارت نداشت.  رييس فراكسيون مبارزه 
با مفاسد اقتصادي گفت: به زودي بانك هاي خصوصي 
با يكديگر ادغام مي شوند، همچنين بانك هاي نظامي 
هم ادغام خواهند شد، مابقي بانك ها هم براي ادغام 
در حال گفت وگو هستند.  وي با بيان اينكه بر اساس 
قانون بعد از تحويل گزارش نهايي تحقيق و تفحص 
مجلس درباره يك موض��وع به قوه قضاييه بايد اين 
قوه ط��ي 3 ماه نتيجه را اعالم كن��د، افزود: پرونده 
صندوق ذخيره فرهنگيان و بانك سرمايه هم به قوه 
قضاييه ارائه شده كه براي دريافت نتيجه آن در حال 

پيگيري هستيم. 
خجس��ته اظهار كرد: فراكسيون مبارزه با مفاسد 
اقتصادي پرونده هاي مهمي را در بحث قاچاق كاال، 
بانك، ماليات، معامالت  صوري و... به دس��ت آورده 
كه اسامي متخلفان را به سران 3 قوه اعالم كرده ايم. 

اخبار

»تعادل« احتمال خروج بيمه هاي اتكايي اروپايي از ايران را بررسي مي كند

استفاده از ظرفيت هاي داخلي بيمه اتكايي
از 3 هزار ميليارد دالر ريسك نهفته در ايران تنها 30 درصد پوشش بيمه اي دارد

گروه بانك وبيمه|  احسان شمشيري|
بيمه ه�اي ايراني در حال آماده ش�دن با 
ش�رايط جديد فضاي كسب و كار هستند تا 
شركت ها و قراردادهاي بيمه اتكايي خود را 
تقويت كنند و در ص�ورت قطع روابط مالي 
و بيمه ي�ي اي�ران و اروپا، بتوانن�د با اتكا به 
ظرفيت ه�اي داخلي، پوش�ش بيمه اتكايي 

مورد نياز را ايجاد كنند. 
اگرچه در سال هاي اخير بيمه هاي اتكايي 
خارجي و اروپايي در اي�ران فعال بودند اما 
بيم�ه مركزي و چند ش�ركت بيم�ه اتكايي 
دولتي و خصوصي نيز حضور داش�ته اند كه 
در صورت تقويت س�رمايه و حق بيمه هاي 
آنه�ا، مي توان انتظار داش�ت ك�ه به تدريج 
وابس�تگي ب�ه بيمه ه�اي اتكاي�ي خارجي 
كاهش يافته و بخش�ي از ني�از بيمه اتكايي 
در داخل تامين ش�ود تا در ش�رايط تحريم 
بت�وان از پوش�ش اتكايي داخلي اس�تفاده 
كرد و حتي نقش بيمه اتكايي در كشورهاي 

منطقه را نيز به تدريج به عهده بگيرند.
   

ب��ه گزارش »تعادل«، قب��ل از برجام تحوالت 
مهم��ي در صنع��ت بيم��ه اي��ران اتف��اق افتاد. 
به طوري كه نس��بت واگ��ذاري اتكاي��ي به خارج 
اي��ران به ش��دت كاهش يافت و ب��ه كمتر از يك 
درصد رس��يد. اما بعد از برج��ام اين روند متوقف 
و معكوس ش��د و روند واگذاري اتكايي به خارج 
در حال بهبود بود. به طوريكه مش��اركت بيمه گر 
اتكاي��ي بزرگ اروپايي اس��كور در ق��رارداد مازاد 
خس��ارت بازار بيم��ه ايران قطعي ش��د و انتظار 
مي رفت كه رش��د چش��مگيري داش��ته باشد و 
ح��ال بايد منتظر ب��ود كه آيا تح��ت مذاكرات و 
حمايت هاي طرف اروپايي اين شركت ها در داخل 
ايران باقي مي مانن��د يا مانند دور قبلي تحريم ها 
در سال هاي 93- 1390 ايران را ترك مي كنند. 
برخ��ي فع��االن ب��ازار بيم��ه معتقدن��د كه 
ش��ركت هاي بيمه اتكايي متناس��ب با قرارداد 
خود تا سررس��يد مدت ق��رارداد در ايران باقي 
خواهند ماند و به تعهدات خود پايبند هس��تند 
ام��ا به نظر مي رس��د ك��ه احتماال تح��ت تاثير 
تحريم ه��ا به تدري��ج تعدادي از اين ش��ركت ها 

ايران را ترك كنند. 
در تحولي ديگر حدود ۷0 درصد نفتكش هاي 
اي��ران و بي��ش از ۴5 درصد كش��تي هاي ايراني 
توانس��ته اند از كل��وب بين المللي IG پوش��ش 
بيمه يي بگيرند. همچنين كش��تي هاي بيمه شده 
توس��ط موسسات P&I ايران اينك مي توانند در 

بنادر كشورهاي اروپايي تردد كنند. 

 انتقال دانش بيمه هاي اتكايي خارجي به ايران
احمدرضا ضرابيه از كارشناسان صنعت بيمه 
به خبرنگار ما گفت: در صورت افزايش تحريم ها 
و قط��ع روابط بانك��ي و بيمه يي تص��ور ما اين 
اس��ت كه همكاري با بيمه گران اتكايي بس��يار 
محدود خواهد ش��د هرچند هنوز همكاري ما با 
اين ش��ركت ها ادامه دارد و هنوز قطع ارتباطي 
به طور رس��مي اعالم نشده اس��ت. صنعت بيمه 
ايران در دوران تحريم، زيرس��اخت هايي را براي 
مقابله با تحريم ايجاد كرد و اين زيرساخت ها از 
جمله صندوق تضمين بار ديگر احيا خواهد شد 
و مي تواند حامي ش��ركت هاي بيمه يي در ايران 
باش��د.  وي با اش��اره به احتمال قطع همكاري 

ب��ا ش��ركت هاي اتكايي اروپا گف��ت: در صورت 
قطع روابط ب��ا اروپايي ها از ظرفيت هاي داخلي 

استفاده خواهيم كرد. 
ضرابيه درباره مزاي��اي همكاري با بيمه هاي 
خارجي اظهار داش��ت: بيمه س��امان در جريان 
هم��كاري با مونيخ ري توانس��ت دانش فني روز 
دني��ا را وارد ك��رده و به كار بگي��رد. همچنين 
اف��رادي را ب��راي آم��وزش ب��ه كش��ور آلمان 
فرستاديم و در جريان اين همكاري ما توانستيم 
از فرآيندهاي پيش��رفته ارزيابي ريسك زندگي 

بهره بگيريم. 
وي همچنين در خصوص تحريم هاي جديد 
و احتمال به وجود آمدن مس��ائل و مش��كالت 
براي ش��ركت ها گفت: پيش بين��ي مي كنيم در 
ش��رايط فعلي محدوديت هايي براي شركت هاي 
ايراني ايجاد شود و ما اين مساله را با استفاده از 
ظرفيت هاي شركت بيمه سامان و بيمه مركزي 
در قال��ب بيمه اتكايي ح��ل مي كنيم. كما اينكه 

سابقا هم اين كار را مي كرديم. 
ضرابيه افزود: پيش بين��ي مي كنم بازار بيمه 
كش��ور ظرف چهارسال آينده به صورت متوسط 
حداقل رش��د ساالنه ۲0 درصدي را تجربه كند 
و به همين عل��ت برنامه ريزي خود را چنين بنا 
كرده ايم كه براي افزايش س��هم ش��ركتمان از 
بازار بيمه در هر رش��ته بيمه رش��دي متناسب 

با اهداف و بيشتر از رشد بازار داشته باشيم. 

 خدمات بيمه اي ديجيتالي مي شود 
در ح��ال حاض��ر ب��راي درياف��ت خدمات 
مختلف بيم��ه از بيمه درم��ان گرفته تا بيمه 
آتش س��وزي و خودرو و... حجم گسترده يي از 
قراردادهاي س��نتي، استفاده از كاغذ، دفترچه 
و ماش��ين آالت و... هزينه هاي اداري زيادي به 
صنعت بيمه و م��ردم تحميل مي كند و مردم 
ب��راي دريافت دفترچ��ه و بيمه نام��ه و... بايد 
س��اعت ها وقت تلف كنند يا مراجعات مختلف 
به بيمارس��تان و شركت بيمه و س��ازمان و... 
دارند ت��ا دفترچه و بيمه نام��ه و ارائه خدمات 

بگيرند. در حالي كه با ديجيتالي شدن صنعت 
بيمه، بسياري از مراجعات، سابقه و پرونده هاي 
بيمه و قرارداد و سوابق و... به صورت ديجيتالي 
و با ش��ماره بيمه نام��ه و كد ملي و كارت بيمه 
شده مي تواند در دسترس خدمات دهندگان و 

بيمه شده قرار گيرد. 
 ضرابيه كارشناس بيمه در اين زمينه تصريح 
كرد: بيشتر فرايندهاي بيمه يي در آينده به ويژه 
در رشته هاي زندگي و موبايل ديجيتالي خواهد 
شد و رشته هايي كه تراكنش مالي كمتري دارند 
مانن��د هواپيما و كش��تي، ب��ه روال كنوني باقي 
خواهند ماند.  وي با بيان اينكه بيمه هاي زندگي 
براي هر خانواده يي ضروري اس��ت، خاطرنشان 
كرد: امكان تبديل سرمايه بيمه نامه به مستمري 
وجود دارد. همچنين فين تك ها و اينش��ورنس 
تك ه��ا امكان فعاليت در صنع��ت بيمه را دارند، 
در حوزه خس��ارت مي ت��وان ب��ا برنامه ريزي به 
سمت ديجيتالي شدن رفت و همكاري با مراكز 
درمان��ي، بانك ها، ش��ركت هاي پرداخت و بازار 
س��رمايه ديجيتالي ش��ود تا به رفاه مش��تري و 
رضايت مردم و همچنين س��اده كردن روش ها، 
كاهش ترافيك، هزينه هاي اداري و... كمك كند. 
وي در ادامه اذعان داش��ت: در حوزه ارزيابي 
خس��ارت تا جاي ممك��ن از خدم��ات ارزيابان 
مستقل خس��ارت به صورت برون س��پاري شده 

اس��تفاده مي كني��م تا ع��الوه بر ايج��اد تعاملي 
منصفانه و تعادلي بي طرفانه در ارزيابي خسارات 
در راس��تاي منافع بيمه گذاران بتوانيم با تمركز 
بر فعاليت اصلي مان كه همان مديريت ريس��ك 
اس��ت، كيفيت خدمات مان در خس��ارت را نيز 
افزاي��ش دهيم. در ح��وزه فن��اوري اطالعات و 
س��رمايه گذاري ني��ز از خدم��ات متخصصي��ن 

بصورت برون سپاري شده بهره مي بريم. 
وي با اش��اره ب��ه اينكه تالش مي ش��ود همه 
اقش��ار جامعه بتوانند از خدمات م��ا بهره ببرند 
گفت: برنامه راهبردي سامان روي ارائه خدمات 
ب��ه خانواده ها تمرك��ز دارد. بيمه ه��اي زندگي، 
اتومبيل، درمان خانواده، منازل مسكوني و تلفن 
همراه در واقع روش هايي هستند كه با ارائه آنها 
تالش مي كنيم ريس��ك خانواده ه��اي ايراني را 
كاهش دهيم. تحقيقات بس��ياري انجام داده ايم 
كه چگونه بتوانيم بهترين پوش��ش بيمه يي را به 

خانواده هاي ايراني ارائه كنيم. 
وي در خصوص تحول ديجيتال صنعت بيمه 
كشور تاكيد كرد: ما اعتقاد داريم ديجيتال شدن 
بخش يا بخش هايي از چرخه ارزش صنعت بيمه 
كش��ور اجتناب ناپذير است. از طرفي نهاد ناظر 
اين صنعت يعني بيمه مركزي طاليه دار توسعه 
ديجيتال است از جمله سيستم سنهاب )سامانه 
نظ��ارت و هداي��ت الكترونيك صنع��ت بيمه(، 
انج��ام تعام��الت اتكاي��ي به ش��ركت هاي بيمه 
مبتني بر بس��تر ديجيتال و همچنين كد يكتا از 

فعاليت هاي موثر بيمه مركزي است. 
وي با اشاره به اينكه حضور استارت آپ ها در 
صنعت بيمه در كشور ما مقوله يي جديد نيست 
بيان كرد: صنعت بيمه مي بايس��ت با آغوش باز 
از هرگون��ه ورود نخب��گان و كارآفرينان به اين 
صنعت اس��تقبال كند، چرا كه در سال هاي آتي 
رقابت ميان صنايع مختلف براي جذب نخبگان 
و كارآفرين��ان بيش��تر خواهد بود. ش��ركت هاي 
بيمه ايراني نيز مي بايست مانند شتاب دهنده ها 
ب��ه نمايندگان و كارگزاران صنعت بيمه خدمات 

ارائه كنند تا آنها هم رشد و توسعه يابند. 

 3 هزار ميليارد دالر ريسك نهفته در ايران 
صنعت بيمه ايران ظرفيت هاي بكر و اس��تفاده 
نش��ده فراواني دارد كه بس��تر بس��يار مناس��ب و 
پربازدهي براي س��رمايه گذاري  فع��االن اقتصادي 
خارجي است. موجودي س��رمايه در ايران بيش از 
1۴00 ميليارد دالر و ريسك نهفته در اين سرمايه، 
باالي 3000 ميليارد دالر برآورد ش��ده اس��ت. به 
عبارت ديگر تقاضاي بالفعل و بالقوه براي پوش��ش 
ريس��ك در اقتصاد ايران باالي 3000 ميليارد دالر 
اس��ت كه در حال حاضر تنها كمت��ر از 30 درصد 
اين ريس��ك تحت پوشش بيمه  قرار دارد. از حدود 
۲5ميلي��ون خودرو، فقط 3 ميلي��ون و 1۴0 هزار 
دس��تگاه آنها يعني 13 درصد پوش��ش بيمه بدنه 
دارند. نزديك ۸0 ميليون ايراني، فقط 1۴ ميليون 
و ۲00ه��زار نفر يعني 1۸ درصد، بيمه عمر دارند. 
همچنين تع��داد بيمه  ش��ده هاي درمان تكميلي 
1۲ميلي��ون و ۴00 هزار نفر اس��ت يعني فقط 16 

درصد مردم از اين نوع بيمه برخوردارند. 
ب��ا توجه به رش��د ضريب نفوذ طي ۲0 س��ال 
گذش��ته بايد توجه داشت كه ضريب نفوذ بيمه يا 
نسبت حق بيمه توليدي صنعت بيمه ايران به توليد 
ناخالص داخلي در ايران، همواره در حال رشد بوده 
است. در اين ۲0 سال، صنعت بيمه ايران ۴.5 برابر 
كل اقتصاد كشور رشد داشته است كه همه نشانه 
روشن پتانس��يل باال و كم نظير صنعت بيمه ايران 

براي توسعه سرمايه گذاري است. 
صنعت بيم��ه اي��ران ب��ا دو محدوديت مهم 
مواج��ه اس��ت. يك��ي محدوديت مناب��ع مالي و 
ديگري محدوديت ه��اي فني به خصوص در امر 
ارزيابي ريس��ك و مديريت ريس��ك بعد از قبول 
ريس��ك اس��ت. در كنار اين دو مولف��ه كليدي، 
مسائلي چون عدم توسعه فرهنگ بيمه و گستره 
وس��يع حضور دولت در اقتصاد را هم مي توان در 

اين زمينه موثر دانست.
 

 تعامل با بيمه هاي خارجي 
كارشناسان معتقدند، نهاد ناظر بيمه در ايران 
بايد به شركت هاي بيمه براي تعامل با بيمه هاي 
خارج��ي كمك كند، هر چن��د در دوره مديريت 
قبلي بيمه مركزي براي كمك به تعامل و ارتباط 
بيمه هاي ايراني با بيمه هاي خارجي تالش هايي 
ص��ورت گرفت و البته وظيفه اصلي بيمه مركزي 
نق��ش نظارتي و حمايت از حقوق بيمه ش��دگان 
اس��ت و اگر ش��ركت هاي بيمه اس��تانداردهاي 
نظارت��ي بيم��ه مرك��زي را در تعام��الت خود با 
بيمه ه��اي خارج��ي مدنظ��ر قرار بدهن��د و اين 
ارتباطات متضمن منافع هر دو طرف باشد هيچ 
مانعي براي توس��عه روابط وجود نخواهند داشت 
و بيمه مركزي اين تعامالت را تشويق كرده و به 

آن كمك خواهد كرد. 
اين در حالي است كه در صنعت بيمه ايران 
حداق��ل در نيم قرن اخير در ح��وزه بيمه هاي 
زندگ��ي واگذاري به خارج نداش��ته ايم. اما بعد 
از برجام براي تشويق همكاري هاي بين المللي 
ش��ركت هاي بيمه ايراني و انتق��ال دانش فني 
و توس��عه نيروي انس��اني، بيم��ه مركزي براي 
نخس��تين بار به يكي از شركت هاي بيمه اجازه 
داد ت��ا با يك��ي از ش��ركت هاي بيم��ه اتكايي 
بزرگ دنيا قرارداد واگ��ذاري اتكايي در زمينه 
بيمه ه��اي عم��ر منعق��د كند. اين نش��انه عزم 
ج��دي بيمه مركزي ب��راي ارتق��اي ارتباطات 

بين المللي صنعت بيمه ايران اس��ت. 

تداوم روند افزايشي قيمت سكه و طال

طالي 18 عيار 275 هزار تومان شد
گروه بانك و بيمه| 

قيمت انواع س��كه و ط��ال روز سه ش��نبه دوم 
مردادماه 9۷ در بازار تهران به روند افزايش��ي خود 
ادامه داد و هر قطعه س��كه تم��ام بهار آزادي طرح 
جدي��د با 1۷ هزار توم��ان افزايش قيمت با رقم 3 

ميليون و 3۷۸ هزار تومان به فروش رسيد. 
به گزارش تعادل، همچنين هر قطعه سكه تمام 
به��ار آزادي طرح قديم با 61 هزار تومان رش��د به 
ارزش 3 ميليون و ۲05 هزار تومان داد و ستد شد. 
از سوي ديگر، در بازار آزاد هر قطعه نيم سكه بهار 
آزادي با 36 هزار تومان افزايش قيمت يك ميليون 
و 66۴ ه��زار تومان و هر قطعه ربع بهار آزادي نيز 
با ۲5 هزار و 500 تومان رش��د به ارزش ۸۴۲ هزار 
و 500 تومان معامله ش��د. هر قطعه سكه گرمي با 
500 تومان افزايش ۴56 هزار و 500 تومان معامله 
ش��د و قيمت هر گرم طالي 1۸ عيار نيز با رش��د 
يك هزار و 500 توماني به ارزش ۲۷5 هزار و 500 

تومان فروخته شد. 
در بازار ارز رسمي نيز هر دالر امريكا با ۷ تومان 
افزايش نسبت به روز گذشته ۴ هزار و 3۸0 تومان 
قيم��ت خورد. هر يورو ب��ا 1۴ تومان افت 5 هزار و 
11۸ تومان و هر پوند نيز با 1۲ تومان كاهش 5هزار 

و ۷35 تومان ارزش گذاري شد. 

 اصالح دستورالعمل ناظر بر ارز همراه مسافر
بانك مركزي در بخشنامه يي به شبكه بانكي اصالح 
مواد )3( و )۴( دس��تورالعمل اجرايي ضوابط ناظر بر 
ارز           ، اس��ناد بانكي و اوراق بهادار بي نام همراه مسافر را 

ابالغ كرد. 

به گزارش روابط عموم��ي بانك مركزي، ماده 
)3( دستورالعمل اشاره شده به اين صورت اصالح 
شده است: »در موارد ارجاعي كه ظن به پولشويي 
و تامي��ن مالي تروريس��م از س��وي گمرك وجود 
ندارد، بانك ملي ايران مي بايس��ت صرفا نسبت به 
ش��مارش و تاييد مبلغ ارز           / اس��ناد بانكي و اوراق 
بهادار بي نام اظهار شده، اقدام و پس از ارائه رسيد 
چاپي حاوي كد رهگيري، مبلغ و نوع ارز           / اس��ناد 
بانكي و اوراق بهادار بي نام به مس��افر، مراتب را به 
 صورت سيستمي به گمرك اعالم  نمايد. ضمنا در 
اين موارد نياز به نگهداري ارز توس��ط بانك ملي 
ايران نبوده و همچنين ضرورتي به استعالم مراتب 
از مركز اطالعات مالي و مبارزه با پولشويي توسط 

گمرك ج. ا. ا وجود نخواهد داشت.«
ضمنا ماده )۴( نيز اينگونه اصالح ش��ده است: 
»در موارد ارجاعي كه ظن به پولش��ويي و تامين 
مالي تروريس��م از سوي گمرك ج. ا. ا وجود دارد، 
بانك ملي ايران موظف اس��ت ضمن ش��مارش و 
تاييد مبلغ ارز           / اس��ناد بانكي و اوراق بهادار بي نام 
اظهار ش��ده، نس��بت به دريافت و نگه��داري ارز 
مربوط��ه اقدام و پس از ارائه رس��يد چاپي حاوي 
ك��د رهگي��ري، مبلغ و ن��وع ارز           / اس��ناد بانكي و 
اوراق بهادار بي نام به مس��افر، مراتب را به  صورت 
سيس��تمي به گم��رك ج. ا. ا اعالم و گمرك ج. ا. 
ا نيز نسبت به اس��تعالم مراتب از مركز اطالعات 

مالي و مبارزه با پولشويي اقدام نمايد. «
گفتن��ي اس��ت، پي��ش از اي��ن م��اده )3( عنوان 
مي داشت »           بانك ملي ايران پس از دريافت ارز       / اسناد 
بانكي و اوراق بهادار بي نام، نسبت به ارائه رسيد چاپي 

ح��اوي كد رهگيري، مبلغ و نوع ارز       / اس��ناد بانكي و 
اوراق بهادار بي نام دريافتي به مسافر اقدام و مراتب را 
به صورت سيستمي به گمرك ج. ا. ا اعالم مي نمايد.«

همچنين در م��اده )۴( پيش از اصالح اخير آمده 
بود »گمرك ج. ا. ا نس��بت به استعالم مراتب از مركز 
اطالع��ات مالي و مبارزه با پولش��ويي اقدام مي نمايد. 
تبصره:  ارز       / اس��ناد بانكي و اوراق بهادار بي نام مازاد بر 
مبلغ ده هزار )000 .10( يورو يا معادل آن به س��اير 
ارزها تا زمان تعيين تكليف از س��وي مركز اطالعات 
مال��ي و مب��ارزه با پولش��ويي، نزد بانك مل��ي ايران 

نگهداري مي گردد. «

 انتقال تمام اولويت هاي كااليي به بازار ثانويه
از س��وي ديگر، برخي كارشناسان معتقدند كه 
بايد بخش ديگري از اولويت هاي ارزي به بازار ثانويه 

و نرخ دوم ارز منتقل شود. 

نايب رييس اتاق بازرگاني ايران گفت: اولويت هاي 
اول و دوم كااليي نيز بايد به سمت بازار ثانويه سوق 
پيدا كنند و نرخ ارز در اقتصاد كش��ور حتي االمكان 
يك نرخ باشد. به گزارش ايبنا، پدرام سلطاني، درباره 
راه اندازي ب��ازار ثانويه ارز اظهار داش��ت: اين اقدام 
گام��ي رو به جلو در جهت تصحيح سياس��ت هاي 
ارزي اس��ت، چرا ك��ه به اعتق��اد بخش خصوصي 
سياس��ت هاي قبلي اصولي نبود و موجب تالطم و 

التهاب در بازار شد. 
وي افزود: به محض اينكه خب��ر راه اندازي بازار 
ثانوي��ه اعالم ش��د اثر خ��ود را بر ن��رخ ارز در بازار 
غيررس��مي گذاشت، اگرچه بعدتر به داليل ديگر و 
اينكه هنوز به صورت جدي اين بازار اجرايي نشده 
ن��رخ ارز به جايگاه اوليه خود بازگش��ت. او با تاكيد 
بر اينكه ب��ازار ثانويه بايد يك ب��ازار چابك فارغ از 
سازوكارهاي شبيه بورس باش��د، تصريح كرد: اگر 

صادركنن��دگان و واردكنندگان بتوانن��د با ارتباط 
صراف هايي كه با آنها تعامل مي كنند بازار ثانويه را 
هدايت كنند و نرخ در آنجا تعيين شود، بسيار مفيد 

و كمك كننده خواهد بود. 
اولويت ه��اي اول و دوم نيز بايد به س��مت بازار 
ثانويه س��وق پيدا كنند و ن��رخ ارز بايد در اقتصاد 
كشور حتي االمكان يك نرخ باشد و شكاف نرخ هاي 
مختلف به حداقل برسد چراكه اكنون فساد شديدي 
در بازار ارز حاكم است و مطالبات عجيب و غريبي 
براي تخصيص ارز به ويژه در اولويت دوم در سامانه 
نيم��ا انجام مي ش��ود كه قطعا به تجارت كش��ور و 
سالمت اقتصاد لطمه مي زند. براي حمايت از اقشار 
آس��يب پذير نيز مي توان از مابه التف��اوت فروش ارز 
در بازار آزاد و نرخ رس��مي دولت استفاده كرد و به 
تناسب تفاوت به دهك هاي پايين تر بدهيم كه اين 

روش به عدالت نزديك تر خواهد بود.

برخي فعاالن بازار بيمه معتقدند كه 
شركت هاي بيمه اتكايي متناسب با 

قرارداد خود تا سررسيد مدت قرارداد 
در ايران باقي خواهند ماند و به تعهدات 

خود پايبند هستند اما به نظر مي رسد 
كه احتماال تحت تاثير تحريم ها به 

تدريج تعدادي از اين شركت ها ايران 
را ترك كنند. در صورت قطع روابط با 
اروپايي ها از ظرفيت هاي داخلي استفاده 

خواهيم كرد
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5 بورس و فرابورس
ماليات مشكل بزرگ عرضه 

اوراق گواهي سكه
مديركل ريالي و نش��ر بان��ك مركزي توضيحاتي 
درباره عدم  عرضه اوراق گواهي س��كه در بورس ارائه 
كرد. مس��عود رحيمي گفت: با عرض��ه اوراق اگر بازار 
روال طبيعي داشته باشد، قيمت ها كاهش مي يابد. به 
گزارش سنا، وي در خصوص چرايي عدم عرضه اوراق 
گواهي سكه در بازار سرمايه گفت: در خصوص اوراق 
گواهي سكه، مذاكرات با سازمان بورس در حال انجام 
است اما مشكل اصلي عدم عرضه اين اوراق در بورس، 
موضوع ماليات است. از آنجايي كه مالياتي براي بورس 
تعريف نش��ده، ماليات اوراق گواهي سكه نيز با ابهام 
همراه است. سازمان بورس و سازمان مالياتي در حال 
رايزني هس��تند تا مش��كل عرضه اوراق گواهي سكه 
در ب��ورس را حل كنن��د. وي در خصوص تاثير اوراق 
گواهي سكه بر كاهش حباب قيمت سكه در بازار آزاد 
گفت: با عرضه اوراق، سمت عرضه تحريك مي شود و 
اگر بازار روال طبيعي داش��ته باشد، قيمت ها كاهش 
مي يابد ولي اگر رفتار غيرعقالني از س��وي سوداگران 
مشاهده شود شايد باز هم حباب وجود داشته باشد. 
گفتني اس��ت، بانك مركزي بعد از عدم موفقيت در 
طرح پيش فروش سكه و افزايش قيمت ها در اين بازار، 
از اوراق گواهي س��كه به عنوان طرحي براي كاهش 
حباب قيمت ها در بازار رونماي��ي كرد. اوراق گواهي 
سپرده س��كه قابل معامله در بورس كاال حكم سكه 
فيزيكي را دارد و همه مردم به راحتي مي توانند آن را 

بدون محدوديت خريدوفروش كنند. 

معامله 69 هزار ميليارد ريالي 
در بورس كاال

تاالرهاي مختلف ب��ورس كاالي ايران طي تير ماه 
س��ال ۹۷ ش��اهد معامله بيش از دو ميلي��ون و ۵۲۱ 
ه��زار تن انواع كاال ب��ه ارزش بيش از ۶۹ هزار ميليارد 
ري��ال بود. به گزارش كاالخبر، طي ماه گذش��ته تاالر 
محصوالت كشاورزي شاهد معامله بيش از ۱۷۶ هزار و 
۹۸۲ تن انواع محصول به ارزش ۲ هزار و ۶۷۴ ميليارد 
ري��ال ب��ود. بر اين اس��اس در اين ت��االر ۵ تن و ۴۰۵ 
كيلوگرم زعفران، ۷۲ هزار قطعه جوجه يك روزه، ۱۳۶ 
هزار و ۲۶۰ تن گندم، ۳۴ هزار و ۳۵ تن شكر، ۶ هزار 
تن روغن خام، ۶۰۰ تن دانه هاي روغني و ۱۰ تن خرما 
طي م��اه مذكور به فروش رس��يد. اين گزارش حاكي 
اس��ت، ت��االر فرآورده هاي نفتي و پتروش��يمي بورس 
كاالي ايران نيز در ماهي كه گذش��ت ش��اهد معامله 
افزون بر يك ميليون و ۴۹۱ هزار تن انواع كاال به ارزش 
بي��ش از ۳۷ ه��زار و ۳۰۹ ميليارد ري��ال در دو بخش 
داخلي و صادراتي ب��ود. در اين تاالر بالغ بر ۳۸۱ هزار 
و ۹۰۲ تن انواع قي��ر، ۲۹۵ هزار و ۸۴۰ تن انواع مواد 
پليمري و ۱۵۰ هزار و ۹۶۶ تن مواد شيميايي معامله 
شد. از ديگر كاالهاي معامله شده در اين تاالر مي توان 
به دادوس��تد ۵۲۰ هزار تن وكي��وم باتوم، ۹۳ هزار تن 
ل��وب كات، ۳۹ هزار و ۸۴۸ تن گوگرد، ۵ هزار و ۷۷۲ 
تن عايق رطوبتي، ۱۴۰ تن گازها و خوراك ها، ۳ هزار 
تن س��الپس واكس و يك هزار و ۲۱۹ تن روغن اشاره 
كرد. از سويي ديگر، تاالر محصوالت صنعتي و معدني 
ب��ورس كاال نيز در تير ماه ش��اهد معامله ۸۴۱ هزار و 
۹۷۴ تن انواع كاال ب��ه ارزش ۲۸ هزار و ۹۴۷ ميليارد 
ريال بود. در اين تاالر ۷۷۴ هزار و ۱۳۲ تن انواع فوالد، 
۲۵ هزار و ۲۲۵ تن انواع مس، ۳ هزار و ۶۵۰ تن روي، 
۵۶۰ تن كنسانتره موليبدن، ۵۷ تن كنسانتره، ۱۰ هزار 
ت��ن آلومينيوم، ۲ هزار تن س��يمان، ۱۵ هزار تن آهن 
اسفنجي، ۲۵ كيلوگرم شمش طال و ۱۵ هزار تن سنگ 
آهن از سوي مشتريان خريداري شد. بازار فرعي بورس 
كاال ني��ز طي مدت مذك��ور معامله ۳۳۴ تن محصول 
معدن��ي، ۴ هزار و ۵۵ تن انواع محصول كش��اورزي و 

۵۴۰ تن ضايعات فلزي را تجربه كرد.

تقويت بورس هاي آسيايي
روز سه شنبه درحالي كه بانك هاي مركزي مشغول 
مذاكره براي بسته تر كردن فضاي مالي بودند و با وجود 
ريسك اعالم رشد اقتصادي قدرتمند امريكا در انتهاي 
هفته، بازارهاي اوراق قرضه جهان پر تنش شدند، اما 
نتايج عملكرد درخشان غول اينترنت، آلفابت )شركت 
مادر گوگل(، باعث شد سهام تكنولوژي در آسيا تقويت 
ش��وند. به گزارش رويترز، ارزش س��هام شركت مادر 
گوگل ظرف چند ساعت ۳.۶ درصد جهش كرد و به 
باالترين ميزان تاريخ خود رسيد. به اين ترتيب، ارزش 
اين گروه در بازار به ۸۷۰ ميليارد دالر افزايش يافت. بر 
اين اساس، چنين عملكرد قابل توجهي باعث شد روز 
نااميدكننده وال استريت جبران شود. در معامالت روز 
ماقبل وال استريت، شاخص ميانگين صنعتي داوجونز 
۰.۰۶درص��د افت كرد، درحالي ك��ه اس اندپي ۵۰۰ 
توانست ۰.۱۸ درصد رشد كند و نزدك ۰.۲۸ درصد 
باالتر بسته ش��د. همچنين، در آسيا به نظر مي رسد 
بازارهاي سهام با انتشار اخباري از اينكه پكن سياست 
پولي ش��ديدتري كه شامل كاهش ماليات شركت ها 
است را در پيش خواهد گرفت، تقويت شدند. بر اساس 
اين گزارش، شاخص شانگهاي ۱.۶ درصد جهش كرد 
و به باالترين ميزان يك ماهه خود رسيد. همچنين، 
گسترده ترين شاخص سهام آسيا اقيانوسيه در خارج 
از ژاپن- ام اس س��ي آي- ۰.۴۷ درصد باال آمد. افزون 
بر اين، نيكي ژاپن ۰.۵ درصد رشد كرد. اين درحالي 
بود انتشار عملكرد نااميدكننده كارخانجات اين كشور 
نش��ان داد كه تهديدات جنگ تجاري، آسيب رساني 
خود را آغاز كرده اند. از سويي، با توجه به اينكه بانك 
مركزي ژاپ��ن به معرفي اقدامات خود براي كاهش و 
محدود كردن مش��وق هاي مالي عظيم خود نزديك 
مي شود. امكان آن وجود دارد كه نرخ سود اوراق ژاپن 
۱۰ ص��دم درصد افزايش يابد، ك��ه اين در بازاري كه 
سال هاست به ندرت بيش از يك صدم درصد حركت 

نكرده است، بسيار قابل توجه است. 

ديدگاه

آمار 

بين الملل

مروري بر آمار معامالت ديروز

نگاه بورس  بازان به تغييرات نرخ دالر و سكه
دبيركل كانون نهادهاي سرمايه گذاري: 

دولت اوراق منتشر كند
گروه بورس|

با توجه به افزايش درگيري هاي لفظي بين حس��ن 
روحان��ي رييس جمهور اي��ران و دونال��د ترامپ رييس 
اي��االت متحده امري��كا بازار   هاي داخل��ي واكنش هاي 
متفاوت��ي را ط��ي ۲ روز معامالتي اخير از خود نش��ان 
دادند. به گونه يي كه نرخ دالر در بازار   هاي غير رس��مي 
در محدوده ۹۵۰۰ تومان و قيمت سكه نيز در محدوده 
۳ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان نوس��ان داشت. در همين 
حال، فعاالن تاالر شيش��ه يي حافظ در داد  و ستد هاي 
روز سه ش��نبه با نگاهي به تغييرات قيمتي در بازار هاي 
موازي بورس اقدام به خريد و فروش س��هام كردند. اين 
در حالي اس��ت كه، كمبود نقدينگ��ي، رونق بازار  هاي 
موازي، افزايش ريسك سيس��تماتيك و پيشي  گرفتن 
ميزان عرضه نس��بت به تقاض��ا در معامالت روزانه بازار 
س��هام از دالي��ل اساس��ي كاهش اين روز ه��اي بورس 
محس��وب مي ش��ود. از طرفي، افزايش گمانه زني ها در 
خصوص تغيي��رات تازه در كابينه دول��ت دوازدهم نيز 
مي توان��د در تداوم حركت با احتياط س��هامداران تاثير 
بس��زايي داشته باش��د. بر همين اس��اس، شاخص كل 
ب��ورس اوراق بهادار تهران در معام��الت چهارمين روز 
كاري هفته با كاهش ۲۶۳ واحدي همراه ش��د و به رقم 
۱۰۸ ه��زارو ۳۹۵ واحدي س��قوط ك��رد. اين در حالي 
است كه، شاخص كل فرابورس در جريان معامالتي روز 

گذش��ته با كاهش اندك، رقم يك هزارو ۲۱۸ واحدي 
را به خود اختصاص داد. از همين رو، ش��اخص كل هم 
 وزن ب��ورس تهران با كاه��ش ۱۲ واحدي رقم ۱۸ هزار 
و ۲۷۰ واحد را به نمايش گذاش��ت. همچنين، شاخص 
سهام آزاد شناور نيز با كاهش ۳۸۶ واحدي به رقم ۱۱۷ 
هزار و ۳۸۷ واحد دس��ت يافت. اين در حالي است كه، 
ش��اخص بازار اول اما در حال��ي با كاهش ۱۳۷ واحدي 
به رقم ۷۸ هزار و ۴۹۲ واحد دس��ت يافت كه شاخص 
بازار دوم با كاهش ۷۹۱ واحدي عدد ۲۲۲ هزار و ۳۸۵ 
واحد را به نمايش گذاشت. بر اساس اين گزارش، ديروز 
معامالت س��هام در نماد معامالتي شركت هاي سايپا با 
۷۷ واحد، تاپيكو با ۷۱ واحد و فوالد خوزس��تان با ۶۹ 
واحد كاهش بيشترين تاثير منفي را بر برآورد شاخص 
كل ب��ورس به نام خود ثبت كردند. در مقابل، معامالت 
سهام در نماد معامالتي شركت هاي نفت سپاهان با ۳۷ 
واحد، ملي صنايع مس ايران با ۳۲ واحد و پتروش��يمي 
فناوران با ۲۹ واحد افزايش، بيشترين تاثيرمثبت را در 
محاس��به اين نماگر به دوش كش��يدند. بر اين اساس، 
ارزش كل معام��الت ديروز بورس ته��ران در حالي به 
بيش از ۲۷۰ ميليارد تومان نمايش داده ش��د كه ناشي 
از دس��ت به دست ش��دن بيش از يك ميليارد و ۱۰۹ 
ميليون س��هم و اوراق مالي قابل معامله طي ۸۱ هزار و 

۶۱۷ نوبت داد و ستد بود. 

دول��ت براي كنترل ن��رخ بهره بايد ب��ه عمليات بازار 
ب��از روي آورد يعني اوراق منتش��ر كن��د و از طريق آن 
ن��رخ به��ره را آرام آرام كاه��ش و آن را ب��ه بخش مولد 
اقتص��اد هداي��ت كند. س��عيد اس��المي بيدگلي دبيركل 
كانون نهادهاي س��رمايه گذاري ايران با اشاره به مطالب 
ف��وق در مورد برخي اظه��ارات مبني بر ضرورت افزايش 
نرخ بهره اظهار داش��ت: ما متوج��ه نگراني هاي دولت در 
مورد حجم عظيم نقدينگي و خروج آن از سيستم بانكي 
هس��تيم. اما نبايد فراموش كرد كه يك بخش عظيمي از 
نقدينگي ب��ه خاطر نرخ بهره باالي بانكي در س��ال هاي 
گذش��ته اس��ت. وي ادامه داد: افزايش نرخ بهره از طريق 
دس��توري ممكن اس��ت مش��كل نقدينگي را براي مدت 
كوتاهي حل كند اما اين مس��اله را براي س��ال هاي بعد 
تش��ديد خواهد كرد. اقتصاد اي��ران بايد يك روزي براي 
هميش��ه با اين مشكل روبرو شود و آن را به طور ريشه يي 
ح��ل كند. دولت براي كنترل نرخ به��ره بايد به عمليات 
ب��ازار ب��از روي آورد يعني اوراق منتش��ر كند و از طريق 
آن ن��رخ بهره را آرام آرام كاه��ش و آن را به بخش مولد 
اقتصاد هدايت كند. اس��المي در خصوص اينكه آيا بازار 
س��رمايه توانايي جذب نقدينگي سرگردان كشور را دارد 
يا خير؟ گفت: فقط بازار س��رمايه نيست بلكه بازار بدهي 
را نيز مي توان توس��عه داد. ضمن آنكه بازار س��رمايه در 
حال حاضر ظرفيت جدي  براي افزايش سرمايه شركت ها 

و حجم س��هام ش��ناور آزاد ش��ركت ها نيز دارد. در حال 
حاضر چند ش��ركت بزرگ وج��ود دارد كه آماده ورود به 
بورس هستند. بازار س��رمايه تقريبا بخش چابك اقتصاد 
ايران است و اگر سياست گذاري ها خوب و هماهنگ عمل 
كند مي ت��وان بخش هايي از اين نقدينگي س��رگردان را 
جذب كرد. دبيركل كانون نهادهاي سرمايه گذاري ايران 
در خص��وص قانون نظام جام��ع مالياتي گفت: هر چقدر 
س��ريع تر به سمت شفافيت و افزايش درآمدهاي مالياتي 
دولت برويم آس��يب پذيري در برابر نوس��انات بين المللي 
كاهش پيدا مي كند ضمن آنكه مش��كل ب��زرگ اقتصاد 
كش��ور كه امروز عدم ش��فافيت اس��ت را مي توان از اين 
طري��ق كاهش داد. وي ادامه داد: ب��ه نظر من تاخير در 
اجراي اين قانون منطقي نيس��ت و فك��ر مي كنم دولت 
نگران نوس��انات فعلي اس��ت و از اين واهم��ه دارد كه با 
اج��راي آن برخ��ي از انگيزه هاي اقتص��ادي كاهش پيدا 
كن��د. اس��المي در خص��وص پيمان ه��اي بين المللي از 
جمله FATF گفت: پيش بيني مي ش��ود كه عمال بدون 
تعام��ل با نظام هاي بانكي بين المللي اقتصاد ايران هر روز 
با مش��كالت خيلي جدي اي مواجه خواهد شد. عضويت 
در FATF و نظام ه��اي بانك��ي بين المللي كه در جهات 
شفافيت مالي حركت مي كند مي تواند به كشور و اقتصاد 
س��الم و پويا كمك كند اما برخي از دوستان در دولت و 

حاكميت خالف اين نظر را دارند. 

نگاهي به تاثيرات ارز بر بازار سرمايه از ابتداي دولت روحاني

افت ارزش دالري بورس پس از نوسانات ارز
كاهش ارزش ارزي 10درصدي بازار بورس در دولت يازدهم و دوازدهم

دبير كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار:

اوراق وكالت هزينه تامين مالي ندارد
دبير كميته فقهي س��ازمان بورس و اوراق بهادار، تازه ترين 
مصوبات و تصميمات اين كميته را تشريح كرد. مجيد پيره در 
اين باره گفت: كميته تخصصي فقهي در جلسه اخير، موضوع 
بررس��ي ابعاد فقهي اوراق وكالت را در دس��تور كار خود قرار 
داد. وي توضيح داد: اوراق وكالت يكي از انواع ابزارهاي مالي- 
اسالمي است كه در بس��ياري از كشورهاي اسالمي به مرحله 
انتشار رسيده و اين ظرفيت و قابليت را دارد كه جهت تامين 
مالي بنگاه هاي اقتصادي در كش��ور ما نيز از آن استفاده شود. 
به گزارش سنا، پيره اظهار داشت: در اوراق وكالت، موسسه يا 
نه��ادي كه قصد تامين مالي از اينگونه اوراق را دارد، به عنوان 
وكيل دارندگان اوراق محس��وب مي ش��ود و به وكالت از آنها 
اي��ن حق را دارد كه منابع مال��ي را در حدود موضوع قرارداد 
وكالت به كار بگيرد. دبير كميته فقهي سازمان بورس و اوراق 
بهادار ادام��ه داد: بر اين مبنا بعد از اينكه تجميع وجوه انجام 
و اوراق منتشر شد و سرمايه گذاران اوراق را خريداري كردند، 
مناب��ع حاصله در اختيار يك ش��ركت كه باني ن��ام دارد قرار 
مي گي��رد، آنگاه اين باني با منابع��ي كه تجميع كرده، فعاليت 
اقتصادي مش��خص و معيني را انج��ام مي دهد و در دوره هاي 
مش��خص مثال يك ماهه، سه ماهه يا شش ماهه، مبالغي را در 

قالب سودهاي علي الحساب به دارندگان اوراق مي پردازد. وي 
افزود: در سررس��يد اين اوراق هم س��ود يا زيان نهايي حاصل 
از فعاليت ه��اي باني، محاس��به و به س��رمايه گذاران پرداخت 
مي ش��ود. پيره با بيان اينكه اوراق وكال��ت از جهات مختلفي 
مي تواند مزيت هايي را به همراه داش��ته باش��د و در عين حال 
در برخ��ي ابعاد هم نيازمند نظارت دقيق تري اس��ت، گفت: از 
جمل��ه مزيت هاي اوراق وكالت نس��بت به برخي ديگر از انواع 
صكوك همچون اوراق اجاره در اين اس��ت كه در اوراق وكالت 
نياز به اين نداريم كه دارايي مش��خصي در اختيار باني وجود 
داش��ته باشد و باني، آن دارايي را بفروشد و بتواند از محل آن 

تامين مالي كند. 
ريي��س گ��روه مالي اس��المي مرك��ز پژوهش، توس��عه و 
مطالعات اسالمي همچنين خاطرنشان كرد: در اوراق وكالت 
اي��ن مزيت وج��ود دارد كه مي ت��وان با منابع��ي كه تجميع 
مي ش��ود، فعالي��ت اقتصادي مش��خصي انج��ام داد و به اين 
خاطر ب��ر خالف اوراق وكالت، نياز به انجام مراحلي همچون 
وثيقه گذاري دارايي و فروش آن نداريم. پيره اظهار داش��ت: 
از ديگر مزاياي اوراق وكالت نسبت به اوراق اجاره، اين است 
كه ش��ركت هايي كه مي خواهند از محل انتشار اوراق وكالت 

تامين مالي كنند، نيازمند آن نيس��تند كه هزينه ثابت مالي 
و مش��خصي را در نظ��ر بگيرند و آن را به عن��وان هزينه در 
صورت هاي مالي خود ثبت كنند؛ بلكه بس��ته به مقدار سود 
يا زياني كه از محل فعاليت هاي اقتصادي به دست مي آورند، 
س��ود دارندگان اوراق را مي پردازند و با آنها تسويه مي كنند، 
بنابراين نياز نيست كه در اوراق وكالت هزينه مشخصي را به 

عنوان هزينه تامين مالي ثبت كنيم. 

 ابزار مالي جديد
وي با اشاره به اينكه اوراق وكالت از جهت ديگر نيازمند 
اين اس��ت كه نظارت دقيقي بر آن اعمال شود، گفت: نهاد 
ناظ��ر بايد س��ازوكارهاي مدوني را ارائه كن��د جهت اينكه 
دارندگان اين اوراق به طور كامل به حقوق خود برس��ند. به 
عبارت ديگر در فرايند انتشار اوراق وكالت بحث نظارت هاي 
مالي و گزارش هاي مالي نس��بت ب��ه اوراق اجاره از اهميت 
بيش��تري برخوردار است و بايد اين موضوع كنترل شود كه 
مثال بخش��ي از سودهايي كه از محل فعاليت وكالت حاصل 
ش��ده احيان��ا در گزارش هاي مالي ارائه نش��ود و به افرادي 
كه نس��بت به آن س��ودها حق دارند )يعني سرمايه گذاران( 
نرسد؛ بنابراين در اوراق وكالت، بحث نظارت مالي نسبت به 
اوراق اجاره از اهميت بيشتري برخوردار است. رييس گروه 
مالي اس��المي مركز پژوهش، توس��عه و مطالعات اس��المي 
توضي��ح داد: در مجموع، اين اوراق با توجه به اينكه در بازار 
س��رمايه ما منتشر نش��ده، يكي از ابزارهاي مالي جديد در 

ايران محسوب شده و به همين خاطر اين موضوع در اختيار 
كميته فقهي قرار داده ش��ده تا آن را بررسي و نظر خود را 

در اين خصوص اعالم كند. 
وي به تازه ترين مصوبه كميته فقهي در جلس��ه اخير اشاره 
ك��رد و گفت: اين مصوبه مربوط ب��ه مالحظاتي بود كه از نظر 
مس��ائل فقه��ي در خصوص اجاره دادن س��هام مطرح بود. در 
جلس��ه قبل، س��هامي كه قرار بود موضوع انتشار اوراق اجاره 
ق��رار بگيرد مطرح ش��د و كميته فقهي از مجموع ۶ س��همي 
كه جهت انتش��ار اوراق اجاره درخواس��ت داده ش��ده بود، با 
س��هام دو ش��ركت موافقت كرد؛ همچنين چهار شركت ديگر 
را حائز ش��رايط جه��ت اينكه مبناي انتش��ار اوراق اجاره قرار 
بگيرن��د تش��خيص نداد. دبي��ر كميته فقهي س��ازمان بورس 
و اوراق به��ادار توضي��ح داد: چنانچه در فرآيند انتش��ار اوراق 
اجاره، باني قصد داش��ته باشد از محل سهام تامين مالي كند 
و آن س��هم را مبناي انتش��ار اوراق اجاره قرار دهد، به موجب 
مصوبه هيات مديره س��ازمان بورس، كميته فقهي سازمان بايد 
نظر رس��مي خود را در اي��ن خصوص اعالم كن��د؛ به عبارت 
ديگ��ر كميته فقه��ي بايد تاييد كند كه از نظر مس��ائل فقهي 
و مالحظات ش��رعي، اجاره دادن اين س��هم خاص مورد تاييد 
اس��ت. پيره خاطرنشان كرد: به همين خاطر، در مصوبه قبلي 
اين كميته، ش��ش سهام بررسي شد و از مجموع آنها دو مورد 
به تاييد رس��يد. بعد از اينكه مراحل اجرايي مربوطه هم انجام 
ش��ود، امكان انتش��ار اوراق اجاره مبتني بر سهام در خصوص 

اين دو سهم وجود دارد. 

گروه بورس|سميرا ابراهيمي|
زماني ك��ه قيمت ارز رو به افزايش مي گذارد، 
واكنش ه��ا در ب��ازار س��رمايه از ۲ منظ��ر قابل 
پيگي��ري اس��ت. منظ��ر اول كه حاص��ل نگاهي 
بنيادي��ن ب��ه بازار اس��ت و ب��ه اين وج��ه بازار 
مي پردازد كه به دليل س��هم عمده صنايع درگير 
با كاالهاي اساس��ي و نرخ پذيري اي��ن كاالها از 
بازارهاي جهاني، نوس��انات ن��رخ ارز تاثيرگذاري 
باالي��ي در اين ح��وزه دارد. از س��وي ديگر نيز 
تعداد چش��مگيري از شركت هاي سرمايه گذاري 
و هلدينگ��ي فع��ال در اي��ن بازار حض��ور دارند 
كه مي ت��وان گفت به ص��ورت غير مس��تقيم با 
قيمت هاي جهاني محصوالت در ارتباط هستند. 
از جمله اي��ن تاثيرپذيران مي ت��وان به صنايعي 
همچون صنايع ش��يميايي و پتروشيمي با سهم 
بي��ش از ۲۰ درصد ارزش بازار و فوالد و س��نگ 
آهن با س��هم بيش از ۱۸ درصد بازار و … اشاره 
كرد ك��ه از قيمت هاي جهاني محصوالت تبعيت 
مي كنن��د. در واقع هر كااليي كه با دالر يا هر ارز 
ديگري مبادله شود، قيمت آن وابسته به عرضه و 
تقاضاي محصول است و از طرفي ديگر تغييرات 
ارزش ارز پاي��ه براي معامله نيز بر قيمت آن كاال 

يا محصول تاثيرگذار است. 

 نگاهي به مسابقه بورس و دالر از روزي كه 
روحاني آمد

۳۸ ه��زار و ۶۰۰ واح��د، رقم��ي ب��ود كه از 
ش��اخص كل ب��ورس اوراق به��ادار ته��ران در 
نخستين روز كاري سال ۹۲ نمايان شد. شاخصي 
كه در تالطم مثبت و منفي خود طي يك س��ال 
توانس��ت ارزش بازار بالغ ب��ر ۱۷۰ هزار ميليارد 
توماني اين بازار را به ۴۱۲ هزار ميليارد تومان در 
پايان همان س��ال برساند تا در سالي كه روحاني 
نخس��تين دوره رياست جمهوري خود را به پايان 
رساند، بازار سرمايه نيز رونق وافي را تجربه كرده 
باش��د. در پايان سال ۹۲ شاخص كل نيز به رقم 
۷۹ هزار واحد رسيد. در اين مقطع زماني، حدود 
يك س��ال از هيجانات بازار ارز و جهش هاي دالر 
مي گذش��ت و به گفته كارشناسان، بازار سرمايه 
در ح��ال به روز رس��اني ارزش خ��ود با دالر بود 
و جهش��ي كه تا دي ماه ۹۲ در بازار رخ مي داد، 

 حاصل اين كاركرد بورس بود. 
ام��ا اكنون كه تالطم ب��ازار ارز، صحبت روز و 

شب تمام رسانه ها و حتي مردم كوچه و خيابان 
ش��ده و ارزش كل ب��ازار نيز ح��دود ۴۱۳ هزار 
ميليارد تومان است، مقايسه ارزش ثروتي كه در 
بازار خلق شده با نرخ برابري دالر به ريال،  خالي 

از لطف نيست. 
در س��ال ۹۲، نرخ ارز مبادله اي ۱۲۲۰ تومان 
و ارز آزاد حدود ۳۳۰۰ تومان بود. در س��ال ۹۳ 
نرخ دالر بازار آزاد به حدود ۳۴۰۰ رس��يد و ارز 
مبادله اي هم ۲۴۰۰ تومان بود، اما در اين س��ال 
ارزش كل بورس در روند نزولي خود به ۲۷۰ هزار 
ميليارد تومان در انتهاي س��ال رسيد. دليل اين 
كاهش ارزش در اين سال را برخي از كارشناسان 
در آن مقطع افزايش نرخ خوراك پتروش��يمي ها 
در آن س��ال، نزول قيمت س��هام اين صنعت در 
تاالر شيشه يي و انتظار بازار براي مشخص شدن 
تكليف مذاكرات هس��ته يي اي��ران و ۱+۵ عنوان 
مي كردن��د ك��ه مجموعه اين عوام��ل ركودي را 
بر ب��ازار حاكم كرده بود. اما در س��ال ۹۴ كه با 
مش��خص ش��دن نتيجه مثبت مذاكرات،  كم كم 
مس��ير رونق در بازار ايجاد شد، ارزش معامالت 

نيز آرام آرام روند افزايش��ي پيدا كرد. روندي كه 
تا پايان س��ال ۹۶ ادامه داشت و هرچند روزهاي 
توفان��ي كمت��ري را تجربه مي كرد، اما نش��ان از 
خروج ركود در بازار مي داد. در اين س��ال ها نرخ 
دالر نيز آهس��ته و پيوسته در حال افزايش بود و 
تا دي ماه س��ال ۹۶ كه تالط��م بي پايان بازار ارز 
آغاز شد، نرخ ارز حدود ۴۰۰۰ تومان بود. نظر به 
اين نكته نيز ضروري اس��ت كه در ابتداي دولت 
س��ال ۹۲،  ارزش دالري بورس تهران با احتساب 
نرخ دالر بازار آزاد، ۵۱ ميليارد دالربود كه اكنون 
ب��ا توجه به ارزش بازار ۴۱۳ هزار ميليارد توماني 
و احتس��اب دالر ۹ ه��زار توماني ب��ه حدود ۴۶ 
ميليارد دالر نزول كرده است و حكايت از كاهش 

ارزش حدود ۱۰درصدي در اين مدت دارد. 

 همه سرمايه گذاران بورس ضرر نكردند
ياسر ش��ريعت، كارش��ناس بازار سرمايه در 
گفت وگ��و با »تع��ادل« در خص��وص تاثيرات 
برابري نرخ ريال به دالر و نوس��اناتي كه ارزش 
ب��ازار در مدت دولت هاي يازده��م و دوازدهم 

داش��ته، اظهار كرد: از ابتداي س��ال ۹۲ ارزش 
ب��ازار ۱۷۰ هزار ميلي��ارد تومان ب��ود كه اين 
ميزان تاكنون حدود ۲ و نيم برابر ش��ده است، 
در اين ميان ش��ركت هاي زيادي هم وارد بازار 
شدند كه حضور آنها بايد به افزايش ارزش بازار 
كم��ك كند. اما اگر امروز دالر را ۹ هزار تومان 
در نظ��ر بگيريم،  نس��بت ب��ه دالر آزاد ابتداي 
س��ال ۹۲ افزايش بيش از ۳ برابري داش��ته و 
اين موض��وع با توجه به پيش بيني هاي مطرح 
ش��ده در خصوص ت��داوم افزايش ن��رخ دالر، 
نش��ان دهنده اين است كه ارزش كل بورس به 
ان��دازه نرخ دالر افزاي��ش را تجربه نكرده و در 
واقع كاهش ثروت در بازار س��رمايه داشته ايم. 
اي��ن موضوع به منزله اين اس��ت كه اگر فردي 
از ابتداي س��ال حق انتخاب سرمايه گذاري در 
كل س��بد بازار سرمايه يا خريد دالر را داشت، 
اكنون با س��رمايه گذاري ارزي خود مي توانست 

ثروت بيشتري داشته باشد. 
وي در ادام��ه افزود: البته توجه به اين نكته 
نيز ضروري اس��ت كه معامله گران حرفه يي و 

تحليلگ��ران بازار صرفا بر مبناي ش��اخص كل 
مسير س��رمايه گذاري را مشخص نمي كنند كه 
االن بتوانيم نتيجه بگيريم همه سرمايه گذاران 
بورس��ي ض��رر كرده ان��د. نگاهي ب��ه عملكرد 
صندوق هاي سرمايه گذاري كه عمدتا سوددهي 
باالتر از ش��اخص كل داشتند، نيز نشان دهنده 
همين است كه بسياري از سهم هاي بازار، رشد 
و سودآوري فراتر از شاخص كل و روند حركتي 

ارزش بازار در اين مدت داشتند. 
شريعت خاطرنشان كرد: با اين حال تجربه 
و ع��ادت ب��ورس مبني بر اين اس��ت كه عقب 
ماندگي خ��ود از ارزش دالر را جبران مي كند. 
جب��ران اين عقب ماندگ��ي در فاصله زماني ۶ 
ماهه تا يك س��اله انجام خواهد ش��د و به نظر 
مي رس��د ك��ه نيمه دوم س��ال ج��اري، زمان 

سودآوري و رونق بورس باشد. 

 تجربه بورس در مواجهه با هيجانات دالر 
تجربه مشاهده بازار سرمايه نشان مي دهد 
هنگام��ي كه دولت ها با فش��ار و اس��تفاده از 
ابزارهاي كنترلي س��عي در تثبيت قيمت ارز 
داشته باش��ند، به همان ميزان جهش قيمتي 
در اف��ق ميان م��دت و بلندمدت ب��ازار ايجاد 
مي ش��ود. تحليلگران وضعيت كنون��ي را نيز 
ب��ه مثابه همي��ن موقعيت قلم��داد مي كنند. 
دلي��ل اين اس��تنباط نيز مبني بر اين اس��ت 
ك��ه ش��ركت هاي پذيرفته ش����ده در بورس 
اوراق بهادار ته��ران و فرابورس ايران همچون 
ش��ركت هاي پتروش��يمي، فل��زي، معدن��ي، 
پااليش��گاهي كه محور فروش صادراتي دارند، 
با قيمت گذاري محصوالت خود بر اساس نرخ 
دالر در بازار آزاد، س��ودآوري بهتري خواهند 
داش��ت و همچنين س��اير ش��ركت ها از بابت 
افزاي��ش نرخ هاي احتمالي پس از رش��د دالر 
تعديل هاي مثبت بس��يار خوبي خواهند داد و 
اي��ن تعديل ها در ن��رخ گزارش هاي ۶ ماهه و 
۹ ماهه نمايان مي ش��ود. تجربه نيز نشان داده 
معم��وال وضعيت بورس با قيم��ت دالر رابطه 
مس��تقيم دارد. در واقع بين نرخ دالر و ارزش 
بازار ارتب��اط تقريبا مس��تقيمي وجود دارد و 
متغير پيش نگر نيز نرخ دالر اس��ت. به عبارت 
ديگر ابتدا نرخ دالر رشد كرده و سپس بازار به 

آن واكنش نشان داده است و بالعكس. 

ديدگاه



feature@taadolnewspaper.ir  66420769 
تشكلها6  Wed. July   25. 2018  1157   چهار شنبه3   مرداد 1397     11 ذي القعده 1439  شماره   

پيشنهاد حذف معافيت  مالياتي 
براي صادركنندگان پتروشيمي

كيوان كاش��في افزاي��ش بي رويه قيمت م��واد اوليه 
پليمري در بازار را رش��د ص��ادرات مواد اوليه به مقاصد 
صادرات��ي در منطق��ه دانس��ت و گف��ت: ب��ا توج��ه به 
افزايش قيمت اررز و معافيت هاي مالياتي، بس��ياري از 
توليدكنندگان مواد اوليه بيش از تغذيه واحدهاي پايين 
دس��تي، تمايل به صادرات دارند و اين موضوع مبدل به 

يك مشكل در صنايع كشور شده است
رييس اتاق بازرگاني كرمانشاه از نهايي شدن طرحي 
اصالح��ي در اين باره در ات��اق بازرگاني ايران خبر داد و 
گف��ت: در اين طرح اتاق با بررس��ي هم��ه ابعاد موضوع 
معافيت هاي صادرات��ي و قوانين و مقررات آن، به دولت 
پيش��نهاد داده اس��ت تا معافيت صادراتي شركت هاي 
تامين كننده مواد اوليه واحدهاي توليدي حذف شود تا 
در نهاي��ت تعادل ميان صادرات اين محصوالت و تغذيه 

شركت هاي كوچك و متوسط ايجاد گردد. 
وي در خص��وص وضعيت ب��ازار صادرات��ي به عراق 
گفت: فض��اي صادراتي در عراق براي فعاليت مناس��ب 
است؛ عالوه بر اينكه عراق تعرفه هاي يكسان براي همه 
كشورها در نظر گرفته، مفاد قرارداد اتحاديه كشورهاي 
عربي را كنار گذاش��ته است؛ به نظر مي رسد صادرات به 
عراق بيش از اينكه تحت تاثير ش��رايط در عراق باش��د، 
متاثر از مس��ائل و مشكالت داخلي ماست. كاشفي رشد 
نرخ دالر را عاملي براي جذابيت صادرات دانست و گفت: 
با توجه به افزايش قيمت دالرپيش بيني افزايش صادرات 
به عراق را داشتيم و در حال حاضر نيز وضعيت مناسبي 
را در ب��ازار صادراتي عراق داريم و همه مرزهاي اس��تان 
از جمله سومار، پرويزخان، شوشمي و شيخ صله همه با 
ظرفيت كامل كار فعاليت مي كنند. رييس اتاق بازرگاني 
اس��تان كرمانشاه با اشاره به اينكه تراز تجاري ما با عراق 
مثبت اس��ت و به زودي با راه اندازي رويه واردات روزانه 
۲۰۰ تا ۳۰۰ كاميون به ظرفيت ناوگان ايران از مس��ير 
پرويزخان افزايش پيدا مي كند. وي بيان داشت: پس از 
جريان همه پرسي در اقليم، با تعامالت انجام شده با تجار 
اربيل تالش كرديم مناس��بات گذشته را تقويت كنيم و 
پيرو مذاكرات انجام شده بناست چند نمايشگاه تجاري 

در اين منطقه برگزار شود. 
كاشفي با اظهار اميدواري در خصوص سامان يافتن 
وضعيت ارزي در كش��ور گفت: اميدواريم با ايجاد تعادل 
در وضعيت اقتصادي كشور بتوانيم برنامه هاي توسعه و 
گسترش مناس��بات تجاري خود در عراق را با اطمينان 

بيشتر دنبال كنيم. 

ايران و پرتغال به دنبال 
همكاري در صنايع مكمل

سفير پرتغال در تهران با دبيركل اتاق بازرگاني، 
صناي��ع، معادن و كش��اورزي ايران دي��دار كرد. او 
در اين نشس��ت از تمايل فع��االن اقتصادي پرتغال 
براي توس��عه همكاري ها با ايران به ويژه در صنايع 
مكمل خبر داد. به اعتقاد عليرضا اش��رف، دبيركل 
ات��اق ايران نيز دو كش��ور در ح��وزه صنايع غذايي 
مي توانند مكمل هم باش��ند و ظرفيت بااليي براي 

همكاري دارند. 
س��فير پرتغال در تهران طي مالقات با دبيركل 
اتاق ايران پيشنهاد اعزام هيات تجاري از سوي اتاق 
ايران براي آش��نايي بيشتر با ظرفيت هاي اقتصادي 
پرتغ��ال و زمينه س��ازي براي توس��عه مناس��بات 
اقتص��ادي ارائه داد. ژواعو ژوزه كورته رئال، س��فير 
پرتغال در تهران همچنين با اش��اره به س��فر اخير 
هياتي از نمايندگان مجلس به همراه دو نفر از اتاق 
ايران به كشور پرتغال خواستار بررسي دستاوردهاي 
اين هيات ش��د و تاكيد كرد: براي گسترش سطح 
رواب��ط بايد رفت وآمدهاي هيات ه��اي تجاري بين 
دو كش��ور را افزاي��ش داد. او با اش��اره به تصميمات 
نامناس��ب رييس جمهور امريكا در مورد ايران، گفت: 
پرتغال جزو اتحاديه اروپاست و خواستار تداوم برجام 
اس��ت. از طرفي معتقد اس��ت هر اتفاقي هم رخ دهد، 
ايران يك بازيگر مهم در خاورميانه محسوب مي شود. 
سفير پرتغال در تهران تصريح كرد: به طور حتم براي 
همكاري دو كشور فرصت هاي قابل توجهي وجود دارد 
كه بايد مورد بهره ب��رداري قرار گيرد. ما به دنبال آن 
هس��تيم كه تبادالت بين ايران و پرتغ��ال را افزايش 
دهي��م و از طرفي توجه ويژه ي��ي به صنايع مكمل در 
هردو كش��ور داريم. در ادامه عليرضا اش��رف، دبيركل 
اتاق ايران با اش��اره ب��ه قابليت هاي تجاري، صنعتي و 
كشاورزي پرتغال، گفت: ما نيازهاي وارداتي پرتغال و 
ظرفيت هاي صادراتي خود را بررسي كرده و به دنبال 
آن هس��تيم كه طبق مطالعات انجام ش��ده، به صورت 
هدفمند س��طح روابط دو كش��ور را افزايش دهيم. به 
ب��اور او، ايران و پرتغ��ال مي توانند در ح��وزه صنايع 
غذايي مكمل هم باش��ند و از طرفي ايران قادر اس��ت 
نياز اين كشور به نفت، گاز و پتروشيمي را پاسخ دهد. 
البته در اين رابطه بايد سازوكار روابط بانكي دو كشور 
نيز مش��خص شود. وي همچنين به مذاكرات اتحاديه 
اروپا و ايران در مورد گس��ترش هم��كاري بنگاه هاي 
كوچك و متوسط اشاره و تاكيد كرد: در اين رابطه هم 
راهكارهاي مشخصي وجود دارد و اتاق ايران ماموريت 
دارد در راستاي توس��عه همكاري هاي مشترك ايران 
با كش��ورهاي مختلف قدم هاي جدي ب��ردارد. هادي 
قوامي، نايب رييس كميس��يون برنامه وبودجه مجلس 
كه يك��ي از اعضاي هيات اعزامي ب��ه پرتغال بود نيز 
در اين نشس��ت حضور داشت. وي در ابتدا گزارشي از 
برنامه ه��اي هيات در طول س��فر ارائه داد و افزود: در 
اين س��فر با تجربيات نظام بودجه ريزي پرتغال آش��نا 
ش��ديم و قرار شدن گزارش��ي از كاركرد اين سيستم 

از طريق سفارتخانه براي مجلس ايران ارسال شود.
 وي همچني��ن از دي��دار هي��ات ايراني ب��ا گروه 
دوس��تي نمايندگان پارلمان پرتغال خبر داد و افزود: 
طبق برنامه ريزي انجام ش��ده، مقرر شد اين گروه نيز 
براي آش��نايي با ظرفيت هاي ايران، س��فري را ترتيب 
دهند و به ايران بيايند. بر اساس اظهارات اين نماينده 
مجل��س بازدي��د از يكي از پارك هاي عل��م و فناوري 
پرتغ��ال برنامه ديگ��ري بود كه در طول س��فر انجام 
ش��ده اس��ت. به عقيده قوامي ن��وع زندگي و فرهنگ 
پرتغال نش��ان داد كه دو كش��ور مي توانن��د به دليل 
نقاط مش��ترك قاب��ل توجه با يكديگ��ر همكاري هاي 

گسترده يي داشته باشند. 

اخبار

واگذاري رايگان، تنها سد سيل نقدينگي

نعل وارونه سوق دادن نقدينگي به سمت توليد
نقدينگ��ي با وج��ود تم��ام ش��عارها در دولت 
يازده��م و دوازدهم رش��دي چش��مگير داش��ت. 
ح��ال اين نقدينگي به حدي افزايش يافته اس��ت 
كه كوچك تري��ن اتفاقي باعث تحري��ك و انفجار 
در بازارهاي مختلف مي ش��ود. اتفاق��ات بازار ارز و 
سكه، مسكن، خودرو بس��ياري از بازارها ريشه در 
نقدينگي زياد دارد. دولت هاي مختلف هميشه در 
زمان افزايش نقدينگي مدعي بودند كه تالش دارند 
نقدينگي را به سمت توليد سوق دهند اما آيا اصوال 

توليد توانايي جذب نقدينگي را دارد؟

 توليد زمين گير
توليد در ايران با مشكالت عديده يي روبرو است. 
معم��وال توليدكننده همه مش��كالت را در كمبود 
نقدينگي مي بيند در حالي كه كمبود نقدينگي خود 
معلول است نه علت. به صورت كلي سود توليد در 
ايران كم است و زماني كه پول ارزان از سوي دولت 
به بنگاه هاي توليدي داده مي شود يا به سمت توليد 
نمي رود يا اگر برود براي حل بعضي از مش��كالت 
روزم��ره مانند بدهي ها و حقوق ه��اي عقب افتاده 
صرف مي شود. در چنين شرايطي طبيعي است كه 
بنگاه نتواند از شرايط مناسبي براي توليد برخوردار 
باش��د و نقدينگي عمال به سمت كارهاي برود كه 
غيرتوليدي محسوب مي شود. توليدي كه زمين گير 
است خود نمي تواند الزاما با جذب نقدينگي بهبود 
پي��دا كند. از س��وي ديگر افزاي��ش نقدينگي يك 
واقعيت اس��ت و بايد اين نقديني به س��متي سوق 
پيدا كند. بازارهاي مختلف در مرحله اش��باع است 
و به همين دليل زماني كه نقدينگي به س��مت هر 
كدام مي رود با مش��كالتي عديده روبرو مي ش��ود. 
در چنين شرايطي طرح هاي عمراني و سرمايه يي 
بهترين روش محسوب مي شود اما طرح هاي زيادي 
اس��ت كه از س��وي دولت كلنگ زده شده ولي به 

پايان نرسيده. 

 طرح هاي نيمه تمام مجاني؟
سال گذشته مجلس شوراي اسالمي در تبصره 
۱۹ اليحه بودجه س��ال ۹۷ به دول��ت اجازه داد تا 
براي جلب مش��اركت بخش خصوصي و تعاوني ها 
در اجراي پروژه هاي منتخب جديد و نيمه تمام )با 
اولويت طرح هاي نيمه تم��ام( حداكثر توان خود را 

به كار گيرد. 
حجت االس��الم حس��ن روحاني رييس جمهور 
پس از آخرين نشست روس��اي سه قوه كه جهت 
بررس��ي مش��كالت جدي جامع��ه برگزار ش��د از 
واگ��ذاري طرح هاي نيمه تمام به صورت مزيتي يا 
حتي رايگان خبر داد كه اعالم واگذاري »مجاني« 
درخصوص طرح هاي نيمه تمام به بخش خصوصي 
از سوي دولت نخستين بار است كه عنوان مي شود!

طرح هايي كه به دليل عدم توانايي تامين منابع 
مالي و همچنين تعهد دولت ها به اجراي اصل ۴۴ 
قانون اساس��ي قرار اس��ت به مش��اركت عمومي و 
خصوص��ي در بيايد. اما بايد به اين موضوع اش��اره 
كرد كه با توجه به وجود حدود ۷۶ هزار طرح نيمه 
تمام در كشور كه از اين ميزان ۷۱ هزار شامل طرح 
عمراني است. كدام طرح ها به صورت »مجاني« به 

بخش هاي خصوصي ارائه خواهد شد؟

كارشناس��ان مس��ائل اقتصادي معتقدند كه به 
علت باال بودن حجم طرح هاي عمراني نيمه تمام، 
اولويت به اين بخش تعلق مي گيرد، زيرا با گذشت 
هر چه بيش��تر از زمان شروع ساخت اين پروژه ها، 
هزينه اس��تهالك آن نيز موجب حجم عظيمي از 

بدهي هاي دولتي خواهد شد. 
 

 دولت منظور خود از طرح هاي مجاني را 
مشخص كند

ابوالفض��ل موس��وي بيدكي، عضو كميس��يون 
عمران مجلس شوراي اسالمي با اشاره به گفته هاي 
اخي��ر رييس جمهور مي گوي��د: در ابتدا دولت بايد 
تحليل خود را از اين طرح ها منتشر كند تا بتوانيم 

براي واگذاري هاي آن نيز اظهارنظر كنيم. 
وي افزود: اما در كل، طرح هايي كه با اجراي آن 
بخش خصوصي نيز با عايدي خوبي مواجه ش��ود 
و دول��ت نيز بتواند به ش��عارهاي خود جامه عمل 
بپوش��اند، براي واگذاري رايگان مناس��ب تر است. 
به طور مثال طرح هايي نظير مس��كن اجتماعي يا 
اس��تيجاري كه تنها درصد بس��يار كمي از آن به 
مرحله اجرايي رسيده اس��ت مي تواند براي بخش 
خصوصي بسيار پرسود و براي دولتي ها نيز عايدي 

خوبي را به دنبال داشته باشد. 
عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي 
اضافه كرد: وقتي دولت زمي��ن مجاني و اعتبارات 
الزم براي ساخت اين مساكن را به سازنده مي دهد 
درواقع طرح نيمه تمام خود را براي اجرايي ش��دن 
از طريق خود مردم شروع مي كند. همكاري بخش 
خصوصي ب��راي اجراي گفته هاي دولت يك منبع 
مالي مناس��ب و همچنين ي��ك كاتاليزگر تحقق 
ش��عارها خواهد بود. وي افزود: اما مشكل اصلي به 
نحوه برنامه ريزي، اجرا و نظارت بر اين واگذاري ها 

بر مي گردد كه چارچوب قانوني يك طرح است. 
موس��وي در پاي��ان با بيان اينك��ه هيات دولت 

بايد با تمام قوا به بررس��ي اي��ن طرح ها به صورت 
كارشناسي شده بپردازد، تصريح كرد: براي واگذاري 
طرح هاي نيمه تمام ديگر به مرحله اجبار رسيده ايم 
و بايد هر س��ه قوه با هم��كاري يكديگر به اجراي 

صحيح پروژه ها بپردازند. 
 

 تحقق سود اجتماعي دولت در گرو 
واگذاري صحيح

در اين خصوص ابراهيم بهادراني، مشاور رييس 
اتاق بازرگاني به تعداد طرح هاي آماده براي واگذاري 
ب��ه بخش خصوصي مي گويد: تمام طرح هاي نيمه 
تمام براي واگذاري آماده نيس��تند بلكه درصدي از 
آنها به مرحله انتقال به بخش خصوصي پيش بيني 
مي ش��وند. وي اف��زود: در ادامه از بي��ن حدود ۲۰ 
درصد از طرح هاي آماده ب��راي واگذاري به بخش 
خصوص��ي، ۲ ت��ا ۱ درصد براي ش��رايط واگذاري 
رايگان تلقي مي ش��ود. يعني طرح هايي كه توجيه 
اقتص��ادي ندارند ولي در صورت تامين منابع مالي 
براي دو بخش دولتي و خصوصي س��ود ده خواهد 
بود.  مشاور رييس اتاق بازرگاني گفت: به طور مثال 
احداث س��د براي كش��اورزان س��ود آور است، اما 
براي دولت تنها سود اجتماعي و سياسي را دنبال 
خواهد كرد، بنابراين دولت نيز عالوه بر تامين سود 
اجتماعي و سياس��ي ملت، منابع مالي خود را نيز 
بايد تامين كند. وي تصريح كرد: سدهاي كوچك 
و خاكي كه در شهرستان ها و روستاها كلنگ زني 
شده و اين روزها به علت منابع مالي اندك نيمه كاره 
رها ش��ده اند، مناسب واگذاري »مجاني« به فعاالن 

خصوصي در اين امر است. 
جالب است كه محمدباقر نوبخت رييس سازمان 
برنامه و بودجه س��ال گذش��ته در صحن علني با 
اش��اره به اينكه ۶۵ هزار پروژه نيمه تمام اس��تاني 
و ۶ ه��زار پروژه نيمه تمام مل��ي در بخش عمران 
وجود دارد از واگ��ذاري ۱۴۱۸ پروژه نيمه تمام به 

بخش خصوصي در سال آينده خبر مي دهد. يعني 
تنها ۲ درصد از كل طرح هاي نيمه تمام كش��ور؟! 
مش��كل جدي تر در اين زمينه واگذاري پروژه هاي 
دولتي به ش��ركت هايي با نام خصوصي، اما حقيقتا 
خصولتي اس��ت، در واقع سايه سلطه دولت بر سر 
اين ش��ركت ها در فازي ديگر همچنان ادامه دارد 
كه در نتيجه منجر ش��ده است به اينكه مشاركت 

خصوصي به طور واقعي انجام نشود. 
ش��ركت هاي بزرگ دولتي كه از ُطُرق مختلفي 
نظير بورس به بخش خصوصي واگذار شده اند، اما 
هن��وز از طريق دولت تغذيه مي ش��وند كه اين نيز 
خود به نحوي خالف قوانين اصل ۴۴ قانون اساسي 
اس��ت. حضور غول وحشتناك ش��ركت هاي شبه 
دولتي سرانجام خصوصي سازي و حضور مردم براي 

اداره پروژه هاي دولتي را به خطر انداخته است. 
 

 ۶۵۰ هزار ميليارد تومان بدهي دولتي
وحيد ش��قاقي شهري، كارش��ناس اقتصادي با 
انتقاد به روند واگذاري ها از س��وي دولت مي گويد: 
واقعيت امر بدهي هاي كالن دولتي و سنگيني بدنه 
اين نهاد اس��ت، به طوري كه در تازه ترين برآورد ها 
مبلغي بالغ بر ۶۵۰ ه��زار ميليارد تومان بدهي به 

نهاد هاي مختلف اجرايي اعالم شده است. 
وي اف��زود: گفته ه��اي جديد دول��ت مبني بر 
واگ��ذاري پروژه هاي نيمه تمام به بخش خصوصي 
نشان از عدم تامين منابع مالي پروژه ها و تنگنا قرار 
گرفتن سرمايه دولتي است، هرچند اين امر يكي از 
تعهدات قوه مجريه تاكيد بر اجراي صريح اصل ۴۴ 
قانون اساسي است. اين كارشناس مسائل اقتصادي 
با اشاره به توليد ناخالص با بدهي هاي جاري، گفت: 
۵۰ درص��د اين توليدات با بده��ي داخلي صورت 
گرفته اس��ت و عواملي كه موجب ش��ده تا دولت 
مقاومت خ��ود را از واگذاري ب��ه بخش خصوصي 
كم كند تحريم فاينانس هاي خارجي و كانال هاي 

سرمايه گذاري هاي برون مرزي است، ضمن اينكه 
بايد گفت تحريم هاي نفتي و مشتقات نفتي نيز در 

راه است. 
وي در پاس��خ به اين س��وال كه آيا اين موضوع 
نگران كننده اس��ت، گفت: به هيچ عنوان تحريم ها 
و فش��ار هاي ب��راي اي��ران به عنوان ي��ك تحديد 
تلقي نمي ش��ود، زيرا داراي منابع بس��يار غني و با 
ارزشي هستيم كه يكي از اين منابع نيروي انساني 
متخص��ص در عرصه هاي مختف اس��ت. ش��قاقي 
ش��هري ابراز ك��رد: الزم به ذكر اس��ت كه بحران 
ماه هاي گذشته كه ناشي از نقدينگي سر ريز شده 
در جامعه بود را با مديريت صحيح مي توانستيم به 
بهترين نحو با جلب اعتماد جامعه به سمت توليد 
و س��رمايه گذاري هاي سود ده داخلي سوق بدهيم 
كه متاس��فانه شاهديم كه نقدينگي تنها در دست 

عد ه يي درحال گردش و سوداگري بود. 
وي هنر مديريتي در اقتصاد را بسيار با اهميت 
دانس��ت و تصري��ح ك��رد: حكمراني مناس��ب در 
پروژه هاي روي زمين مانده يك اصل بدون ش��ك 

است كه شاهد آن نيستيم. 
مش��اور اقتص��ادي وزير دادگس��تري در دولت 
يازدهم با اشاره با متضرر شدن طرح هاي نيمه تمام 
دولتي، گفت: تاخير در افتتاح پروژه ها هزينه كالن 
استهالك را به دنبال خواهد داشت اما بايد قبل از 
هرگونه واگ��ذاري در نحوه و تعداد واگذاري هاي با 

مزيت و رايگان كار شود. 
 

 دولت مزيت واگذاري ها را مشخص كند
وي در پاسخ به اين سوال كه منظور از مزيت ها 
چيس��ت؟ اذعان كرد: در طرح ه��اي مختلف اين 
مزيت ها متفاوت اس��ت به طور مثال در طرح هاي 
تولي��د نيمه تم��ام دول��ت بايد متعهد ش��ود كه 
حمايت هايي اعم از تضمين براي برگشت سرمايه 
را ب��ه توليد كننده ها بدهد. يا در طرح هاي عمراني 
اجازه بهره برداري در س��ال هاي بيشتر را در اختيار 
پيمان كار قرار داده ش��ود تا وي با اعتماد بيشتري 
به خريد سهام اين طرح ها اقدام كند.شقاقي شهري 
با اشاره به اعتماد جامعه افزود: نكته يي كه كمتر به 
آن توجه شده است جلب اعتماد عموم جامعه براي 
س��رمايه گذاري در طرح هاي عمراني و غيرعمراني 
كشور است. مگرنه كه نقدينگي به سمتي مي رود 

كه نبايد برود. 
وي ضم��ن ابراز تاس��ف از وجود فس��اد و رانت 
در دس��تگاه هايي كه در واگذاري ها سهيم هستند 
تشريح كرد: س��ازمان خصوصي سازي مدت هاست 
قدرتي در اين امر ندارد و حتي در توانمند س��ازي 
بخش خصوصي براي مشاركت در طرح ها هم هيچ 
تالشي نكرد و ما به ش��دت نيازمند حمايت دولت 
از بخش خصوصي هس��تيم. اين كارشناس مسائل 
اقتصادي كه در نقش مش��اور وزير دادگستري در 
دولت يازهم نيز حضور داشته است به واگذاري هاي 
رايگان برخي پروژه هاي نيمه تمام اش��اره كرده و 
مي گويد: بخش خصوصي هميشه راغب در اين امر 
اس��ت، اما به ش��رطي كه دولت سنجش هاي الزم 
را ب��ر اين طرح ها انجام داده باش��د. يعني با وجود 
بنگاه هاي ورشكسته زيادي كه نيازمند تامين مالي 

هستند به توجيه سوددهي آنها نيز بپردازد. 

در ماه ه��اي اخير انحص��ار واردات دو محصول تراريخته ذرت 
و س��ويا با واكنش هاي متعدد نمايندگان مجلس روبه رو شد چرا 
كه واردات تراريخته اين دو محصول توسط ۲ نفر، زمينه را براي 

برخي فسادها و رانت ها فراهم كرده است. 
اگرچه بسياري از كشورها براي رسيدن به يك نتيجه مطلوب، 
واردات و كشت محصوالت تراريخته را ممنوع اعالم كردند اما در 
هفته هاي اخير برخي مسووالن ذي ربط واردات محصوالت ذرت 
و س��وياي تراريخت��ه را تاييد كردند و معتقدن��د با توجه به آنكه 
آرژانتين، برزيل و امريكا بزرگ ترين توليدكنندگان سويا در دنيا 
به شمار مي روند؛ بنابراين با رعايت مسائل زيستي ذرت و سوياي 

مورد نياز از اين كشورها وارد مي شود. 
البت��ه ماجرا تنها به اين جا ختم نمي ش��ود چ��را كه واردات 
انحصاري دو محصول ذرت و سويا جدا از تراريخته بودن آن بسيار 
بحث برانگيز است و حال جاي اين سوال مطرح است كه چرا در 
سايه غفلت مسووالن ذي ربط بايد برخي افراد با در دست گرفتن 
بازار و گران فروشي سودهاي هنگفتي را از آن خود كنند. در اوايل 
تيرماه موضوع انحصار واردات ذرت و سويا توسط ۲ نفر را از برخي 
كارشناسان جويا شد كه هم اكنون براي آخرين وضعيت مقابله با 
واردات س��ودجويانه و منفعت گرايانه ذرت و سوياي تراريخته به 
سراغ مسووالن ذي ربط مي رويم تا از صحت و سقم ماجرا با خبر 
شويم: عباس پاپي زاده عضو كميسيون كشاورزي مجلس شوراي 
اس��المي درباره آخري��ن اقدامات براي مقابله ب��ا انحصار واردات 
دو محصول ذرت و س��وياي تراريخت��ه اظهار كرد: با انحصارگري 
بازار ذرت و س��وياي تراريخته، قيمت اين محصوالت دستخوش 
تغيير و تحوالت برخي مسائل اقتصادي نظير نوسان نرخ ارز قرار 
مي گيرد چرا ك��ه اين افراد با هماهنگي يكديگر اقدام به افزايش 
قيمت در بازار مي كنند. وي با اظهار تاسف از افزايش ۷۰ درصدي 
قيمت كنجاله سويا و خوراك دام افزود: با توجه به نوسان شديد 
قيمت ذرت و كنجاله سويا در بازار، جلسه يي فوري با وزير جهاد 
كش��اورزي و صنعت و معدن در راس��تاي كنترل قيمت و دليل 

انحصار در واردات خوراك دام برگزار كرديم. 
پاپي زاده ادامه داد: تامين ذخاير استراتژيك توسط پشتيباني 
امور دام و بازرگاني دولتي از وظايف جدي وزارت جهاد كشاورزي 
است تا در صورت بحران با توزيع مناسب اين محصوالت از سوي 
ش��ركت هاي ذي ربط، ب��ازار از حالت انحصاري خارج ش��ود كه 
متاسفانه اين دو شركت در سال هاي اخير آن طور كه بايد و شايد 
به دليل عدم تامين مالي دولت نتوانس��تند به وظايف خود عمل 
كنند تا با افزايش ش��ديد قيمت اين دو محصول در بازار روبه رو 

نشويم. به گفته وي با توجه به آنكه در جلسه فوري كه با وزراي 
دو وزارت خانه در كميسيون كشاورزي مجلس برگزار شد، راجع 
به پيرامون مسائلي از قبيل انحصار در واردات و عدم تامين ذخاير 
كافي زير مجموعه هاي وزارت جهاد بحث شد و بدين منظور قرار 
است كه گنجايش ذخاير استراتژيك در انبارهاي دولتي افزايش 
ياب��د تا در مواقع ض��روري بتوان اقدام به توزي��ع اين نهاده ها در 

بازار كرد. 
عضو كميس��يون كش��اورزي مجلس ادامه داد: دولت به جاي 
اخذ مجوز ثبت سفارش واردات در حجم باال به برخي افراد، بايد 
سهميه يي به تشكل هاي مربوط اختصاص دهد تا بازار در انحصار 
اين افراد معدود قرار نگيرد چرا كه اين امر مي تواند تبعات منفي به 
دنبال داشته باشد در حالي كه تقويت تشكل هاي بخش كشاورزي 

مي تواند مرهمي براي درد توليدكنندگان باشد. 
وي تصريح كرد: اگرچه برخي مس��ووالن دولتي معتقدند كه 
انحصاري در واردات نهاده هاي دامي در كار نيست، اما بايد گفت 
ك��ه اين امر صحت ندارد چرا كه در مواقعي كه ۷۰درصد بازار در 
دست افراد معدود اس��ت و به سهولت اين افراد امكان مي توانند 
قيمت ه��ا را افزايش يا كاهش دهند و در نهايت رقابت نابرابر كه 

معنايي جز انحصار ندارد در اقتصاد ايجاد كنند. 

 واردات نهاده هاي دامي توسط دو يا چند نفر به معناي 
انحصار نيست

مهدي مس��عودي قائم مقام اتحادي��ه تعاوني هاي خوراك دام 
گفت: اگرچ��ه برخي نمايندگان مجلس خب��ر از انحصار واردات 
ذرت وسويا توسط برخي افراد خاص مي دهند، اما اين امر صحت 
ندارد چرا كه اگر عمده واردات نهاده هاي دامي توسط دو يا چند 
نفر انجام مي ش��ود اين امر به معناي انحصار نيس��ت بلكه بيانگر 
قدرت، تخصص، لجس��تيك قوي و ارتباط اين افراد با تجار ديگر 
كشورهاست. وي افزود: هم اكنون تمامي تجار مي توانند اقدام به 
واردات نهاده هاي دامي كنند اما برخي تجار به س��بب دارا بودن 
امكانات، لجس��تيك و دسترسي به بازار بورس جهاني واردات در 
تناژ باال انجام مي دهند كه به همين علت واردات براي آنها نسبت 
ب��ه افرادي كه در تناژ پايين مبادرت به اين امر مي ورزند، ارزان تر 
تمام مي شود و اين درحالي است كه برخي افراد به اشتباه گمان 

مي كنند كه موضوع انحصار در واردات مطرح است. 
مس��عودي تصريح كرد: فرآيند بازرگاني، لجس��تيك و امكان 
خريد در بازارهاي مختلف جهاني موجب شده كه برخي افراد به 

اشتباه گمان كنند كه موضوع انحصار در ميان است. 

آيا انحصار در واردات كنجاله سويا صحت دارد

كنجاله سويا 7۰ درصد گران شد
دبير انجمن سنگ ايران در گفت وگو با اگزيم نيوز با بيان اينكه 
س��هم ۰.۲۳ درصدي ايران از تجارت ۱۷.۱ ميليارد دالر س��نگ 
تزييني جهان، در بخش كيفيت و تنوع س��نگ ايران نخس��تين 
كش��ور، به لحاظ توليد در رده چهارم اما از نظر صادرات در ميان 
۲۰ كشور جهان جاي گرفته ايم، اظهار داشت: براساس آمار گمرك 
و س��ازمان توسعه تجارت سال گذشته ۳۶۰ ميليون دالر صادرات 

در اين زمينه داشته ايم. 
احمد شريفي با بيان اينكه آمارهاي منتشر شده در زمينه حجم 
تجارت جهاني بازار سنگ تزييني در سال ۲۰۱۷ ميالدي، رقم ۱۷ 
ميليارد و ۱۰۰ ميليون دالر را نش��ان مي دهد، عنوان كرد: در اين 
ميان امريكا با س��ه ميليارد و ۲۰۰ ميليون دالر واردات اين بخش 
۱۸. ۷ درصد از سهم جهاني را جذب كرد. ضمن اينكه سهم چين 
نيز از اين بازار ۲ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دالر بود كه توانست ۱۵.۷ 

درصد واردات سال گذشته ميالدي را به خود اختصاص دهد.
شريفي با اشاره به اينكه ايران با كمتر از ۱۰ ميليون دالر، سهم 
۰.۲۳ درصدي در بازار جهاني س��نگ داشته، افزود: شمار معادن 
فعال كش��ور برمبناي تازه ترين آماره��اي وزارت صنعت، معدن و 
تجارت بيش از سه هزار و ۳۰۰ معدن است كه حدود ۲هزار معدن 
در دس��ت تجهيز قرار دارد. همچنين شمار معادن سنگ تزييني 
كش��ور يك هزار و ۷۰۰ تا يك هزار و ۹۰۰ مورد برآورد ش��ده كه 

يك هزار و ۲۰۰ معدن آن فعال است. 
دبير انجمن س��نگ ايران از چين به عنوان نخس��تين شريك 
س��نگ تزييني ايران ياد مي كند كه بر اساس آمارهاي رسمي در 
س��ال گذش��ته اين كش��ور۴۹.۸۵ درصد از كل صادرات ايران در 
بخش سنگ هاي تزييني و نما را با رقم ۱۷۰ ميليون دالر به خود 
اختصاص داد و نخس��تين شريك تجاري ايران در اين زمينه شد. 
وي اف��زود: ع��راق با ۷۳ ميليون دالر، تركيه ب��ا ۱۷ ميليون دالر، 
هند و تركمنس��تان هريك با ۱۱ ميليون دالر در رده هاي بعدي 
جاي دارند. همچنين س��اير كشورها در مجموع ۵۹ ميليون دالر 
س��نگ از اي��ران وارد كردند كه ۱۷.۳ درص��د از كل صادرات اين 
بخش را ش��امل مي شود. ش��ريفي ميزان ذخيره سنگ تزييني را 
چهار ميليارد تن اعالم كرد و افزود: در زمينه ميزان ذخيره سنگ 
تزييني آمارهاي رسمي منتشر نش��ده و داده هاي غيررسمي نيز 
مشخص نيست به اكتشاف هاي كدام دوره زماني مربوط مي شود 
ام��ا ذخيره معدني اي��ن بخش بيش از چهار ميلي��ارد تن برآورد 
مي شود و چنانچه متوس��ط مصرف ساالنه ۱۰ ميليون تن باشد، 
حدود ۴۰۰ س��ال زم��ان براي مصرف اين ذخاير نياز اس��ت. وي 
يادآوري كرد: آمارهاي صادرات اعم از س��نگ فرآوري شده و كار 

نشده ساالنه حدود ۴۰۰ ميليون دالر است اما توانمندي و قابليت 
اين بخش به مراتب بيشتر است. 

دبير انجمن س��نگ ايران با اش��اره به مشكالت و دغدغه هاي 
توليدكنن��دگان صنعت س��نگ تزييني و نماي كش��ور موضوع 
فرس��ودگي و بازدهي پايين ماش��ين آالت را مطرح كرد و افزود: 
حدود ۶ هزار تا ۶۵۰۰ واحد سنگبري در كشور فعاليت دارند كه 
نزديك به ۵۰ درصد آنها در اس��تان تهران داير شده اند. آنچه كه 
صادرات اين صنعت را با مش��گل مواجه كرده است تا حد زيادي 
مربوط به معضل فرس��ودگي و نبود تسهيالت الزم براي نوسازي 
ماش��ين آالت اس��ت كه اين امر س��بب عقب ماندگ��ي از رقباي 

منطقه يي و واسپاري بازارهاي صادراتي مي شود. 
ش��ريفي هزينه سنگ فرآوري ش��ده در ايران نسبت به رقبا را 
باال عنوان كرد و گفت: اين امر مانع رقابت در بازارهاي بين المللي 
مي ش��ود، در عين حال از سال ۹۰ جوايز صادراتي لغو و اين ابزار 
موثر در رش��د صادرات كش��ور، كنار گذارده ش��د. فعاالن توليد 
وصنعت س��نگ وقتي بهره ۲۴ تا ۲۵ درصدي را بابت فعاليت در 
بازار بايد متقبل ش��وند، تحريم ها نيز مانع از اخذ ال سي خارجي 
ش��د و در داخل نيز نقدينگي توليد كننده بايد جذب نظام بانكي 
ش��ود و در نهايت قدرت مانور در بازار، از صادركننده ايراني گرفته 
مي ش��ود. رقباي خارجي صادر كننده سنگ براي تهيه ملزومات و 
نيازه��اي خود حدود ۱۰ درصد هزينه دارد و در بازارهاي مختلف 
حاضر مي ش��ود، اما طرف ايراني كه ۱۰۰ درصد بايد هزينه كند، 
قدرت مصاف با حريف پيدا نمي كند. وي يادآور شد: وزارت صنعت، 
مع��دن وتجارت، پس از لغو جوايز صادراتي، كمك هايي در زمينه 
هزينه هاي نمايشگاهي داخلي و خارجي داشت، اما اكنون اين امر 

نيز صورت نمي گيرد. 
دبيرانجمن سنگ ايران با بيان اينكه ۸۰ درصد سنگ صادراتي 
به كش��ورهاي عراق و آسياي ميانه صادر مي ش��ود، يادآورشدك 
عمده س��نگ فراوري نش��ده و بلوك به چين، هند و ايتاليا صادر 
مي شود و در زمينه سنگ هاي فراوري شده بعد از عراق و آسياي 
ميانه، ۲درصد نيز به كش��ورهاي اروپايي و جنوب ش��رقي صادر 
مي ش��ود. شريفي با اش��اره به داده هاي گمرك در مقايسه آماري 
اع��الم كرد: در س��ال ۱۳۹۱ ارزش صادرات س��نگ تزييني و نما 
۱۷۶ ميليون دالر بود كه نسبت به سال پيش از آن ۱۰.۸۹ درصد 
رشد داشت كه در اين زمينه سال گذشته با دستيابي به صادرات 
۳۶۰ميليون دالري نسبت به سال ۱۳۹۵ رشد بيش از ۲۴درصدي 
رقم خورد كه براين اصل رش��د ۹۴درصدي ارزش صادرات سنگ 

تزييني در پنج سال را شاهد بوده ايم. 

دبير انجمن سنگ ايران مطرح كرد

۳۶۰ ميليون دالر ارزش صادرات سنگ نما
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7  جهان

 ترامپ لغو مجوز امنيتي 
منتقدان خود را بررسي مي كند

 كره شمالي درحال برچيدن
يك سايت پرتاب موشك است

 تورم ونزوئال 
به يك ميليون درصد مي رسد

گروه جهان 
رييس جمه��ور امريكا در فكر لغو مجوز امنيتي برخي از مقا م هاي بلندپايه س��ابق 
دس��تگاه هاي امنيتي و اطالعاتي اين كشور است. اين افراد وجه مشتركي دارند: همه 
آنها منتقدان دونالد ترامپ هستند. به گزارش دويچه وله، جان برنان مدير سابق سازمان 
اطالعات مركزي امريكا )س��يا(، جيمز كلپر مدير پيشين اطالعات ملي، جيمز كومي 
رييس سابق پليس فدرال امريكا )اف بي  آي(، مايكل هيدن مدير سابق سازمان امنيت 
ملي )ان اي س��ي(، اندرو مك كيب معاون سابق اف بي آي، و سوزان رايس  مشاور امنيت 
ملي پيش��ين امريكا. بسياري از كاركنان دس��تگاه ها ي امنيتي و اطالعاتي امريكا بعد 
از انفص��ال از خدمت نيز مج��وز امنيتي خود را حفظ مي كنند. دليل هم اين اس��ت 
كه اين افراد اغلب خدمت خود به عنوان مش��اور براي كارفرمايان سابقش��ان را ادامه 
مي دهن��د. بدون اين مجوز امكان ادامه كار براي آنها وجود ندارد، چرا كه با اين مجوز 
است كه امكان دسترسي به اطالعات امنيتي براي آنها ميسر مي شود. سخنگوي كاخ 
سفيد گفته دليل اين اقدامات افرادي هستند كه در ارتباط ترامپ و روسيه اتهام هاي 
بي اساس زده اند. او گفته اين افراد از امتياز ويژه خود در برخي موارد براي پول درآوردن 
استفاده كرده اند. به ويژه برنن، كومي ، كلپر و هيدن منتقدان سرسخت ترامپ محسوب 
مي ش��وند. برنن بعد از ديدار دوس��تانه ترامپ و پوتين در هلسينكي فنالند در هفته 
گذشته سخنان رييس جمهور امريكا در كنفرانس خبري مشترك با پوتين را نزديك 
به خيانت توصيف كرد. دس��ت كم دو تن از افراد يادش��ده ديگر مجوز امنيتي ندارند. 
واش��نگتن پست نوشته، جيمز كومي كه توسط ترامپ از رياست اف بي  آي اخراج شد 
اين مجوز را از دست داد. در مورد مك كيب، معاون سابق اف بي آي نيز وضع به همين 

منوال است. كلپر اقدامي كه ترامپ در سر مي پروراند را بسيار بچگانه خوانده است. 

گروه جهان 
يك انديشكده در امريكا اعالم كرد تصاوير ماهواره يي نشان مي دهد كه كره شمالي 
برچيدن تاسيس��ات كليدي در سايت س��اخت موتورهاي موشك بالستيك را آغاز 
كرده اس��ت. به گزارش رويترز، اين نخس��تين گام كره شمالي براي تحقق وعده يي 
اس��ت كه كيم جونگ اون رهبر اين كش��ور به امريكا داده است. تصاوير ۲۰ جوالي 
نشان از تحركات براي برچيده شدن و از ميان برداشتن تاسيسات كليدي در پايگاه 
پرتاب ماهواره يي سوهي دارد. انديشكده »نورث ۳۸« مستقر در امريكا در گزارشي 
اعالم كرد، از آنجا كه اين تاسيسات نقش مهمي در ساخت و پيشبرد فناوري هاي 
موشكي بالستيك كره شمالي ايفا مي كند، اقدام به برچيدن آن نشان دهنده حسن 
نيت كره شمالي است. دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا پس از ديدار غيرمنتظره 
خود در ۱۲ ژوئن با كيم جونگ اون در س��نگاپور گفت كه رهبري كره ش��مالي قول 
داده سايت آزمايش موتور موشكي خود را بزودي منهدم كند. در اين ديدار ترامپ 
متعهد ش��د در قبال خلع سالح هسته يي كره شمالي، امنيت اين كشور را تضمين 
كند. گزارش اين انديشكده در بحبوحه افزايش سواالت درباره تمايل كره شمالي به 
عمل به تعهدات اين كشور به ويژه در زمينه خلع سالح اتمي، منتشر شد. جني تاون 
يكي از اعضاي اين انديش��كده گفت كه اين اقدام كره ش��مالي مي تواند براي حفظ 
و تداوم مذاكرات مهم باش��د. ترامپ روز دوش��نبه گفت كه از پيشرفت در روابط با 
كره شمالي خيلي خوشحال است و اضافه كرد كه پيونگ يانگ در نه ماه گذشته هيچ 
موش��كي پرتاب نكرده و آزمايشي اتمي انجام نداده است. در همين حال، هياتي از 
كره  جنوبي براي نظارت بر شرايط ريلي در منطقه غربي به عنوان بخشي از تالش ها 
در جهت مدرن سازي و درنهايت ارتباط ريلي بين دو كره، به كره شمالي سفر كردند. 

گروه جهان 
 صندوق بين المللي پول هش��دار داده اس��ت به دليل تعميق بحران اقتصادي در 
ونزوئال، تورم اين كش��ور ممكن اس��ت تا پايان س��ال به يك ميليون درصد برسد. به 
گزارش تايم، الخاندورو ورنر يكي از مديران صندوق بين المللي پول گفته: »س��قوط 
اقتصادي ونزوئال مشابه باليي است كه بر سر آلمان پس از جنگ جهاني اول و زيمباوه 
در دهه گذش��ته آمد. فلج شدن فعاليت هاي اقتصادي، ابر تورم و افزايش بي نظمي ها 
باعث تش��ديد وضع موجود خواهند ش��د و اين خاطر وجود دارد كه بحران اقتصادي 
ونزوئال به اقتصاد كشورهاي همسايه نيز سرايت كند.« ونزوئال كه زماني ثروتمندترين 
كشور امريكاي جنوبي بود پنج سال است كه در حال تجربه بحران اقتصادي شديدي 
است كه باعث شده تا مردم براي تامين نيازهاي اوليه و دارويي خود با مشكالت جدي 
مواجه ش��وند. بسياري از مردم نيز به كشورهاي همسايه يعني كلمبيا و ونزوئال پناه 
برده ان��د. صندوق بين المللي پول از كمب��ود آب و برق، حمل و نقل عمومي و ميزان 
وقوع جرم باال به عنوان ديگر مشكالت اقتصاد ونزوئال نام برده است. در صورت تحقق 
پيش بيني صندوق، اندازه اقتصاد ونزوئال تنها در ۵ سال نصف شده است. به گفته ورنر 
بحران ونزوئال يكي از وخيم ترين بحران هاي اقتصادي ش��ش دهه اخير جهان است. 
مادورو رييس جمهور ونزوئال، غالبا عامل ش��رايط كنوني را اياالت متحده و مخالفان 
دولتش مي داند. با وجود تش��ديد بحران اقتصادي، مادورو در انتخابات ماه مي س��ال 
جاري موفق شد براي شش سال ديگر به رياست جمهوري انتخاب شود هر چند كه 
نتايج اين انتخابات توس��ط اكثر كشورهاي جهان به رسميت شناخته نشد. صندوق 
بين المللي پول پيش بيني كرده اقتصاد ونزوئال امس��ال ۱۸ درصد كوچك تر شود كه 

بيش از رشد منفي ۱۵ درصدي پيش بيني شده در ماه آوريل است. 

 بريكس، فرصتي براي مخالفت 
با يك جانبه گرايي امريكا

گ�روه جهان| چي��ن و اقتصاده��اي نوظهور در 
تالشند تا از اجالس سران بريكس به عنوان سكويي 
براي هدف گرفت��ن سياس��ت هاي يك جانبه گرايانه 

تجاري حمايتي امريكا استفاده كنند. 
به گزارش ايرن��ا، اجالس بريكس از چهارش��نبه 
)امروز( در ژوهانسبورگ آفريقاي جنوبي آغاز شده و 
تا جمعه ادامه دارد. شي جين پينگ رييس جمهوري 
چين و رهبران روسيه و آفريقاي جنوبي، برزيل و هند 
در اين اجالس حضور دارند. چين بسيار اميدوار است 
با اس��تفاده از اين فرصت و ب��ا تعميق همكاري هاي 
اقتصادي، تجاري و صنعتي با اقتصادهاي نوظهور عضو 
گروه بريكس، يك اتحاد قوي براي رويارويي با امريكا 
در جنگ تجاري ش��كل بدهد. جانگ جون دس��تيار 
وزير خارجه چين بر اين باور است كه شي جين پينگ 
رييس جمهوري كشورش در اين اجالس مساله مقابله 
با حمايت گرايي تجاري را به طور جدي مورد توجه و 
اهتمام قرار خواهد داد. چن فو اينگ محقق موسسه 
مطالعات بين المللي معاص��ر چين هم گفت اجالس 
س��ران بريكس درست در شرايطي كه اقتصاد دنيا با 
فش��ارها و يك جانبه گرايي امريكا مواجه است، برگزار 
مي شود و فرصتي طاليي است تا اقتصادهاي نوظهور 
اين گروه دست وحدت و مقابله با راهبردهاي واشنگتن 
ب��ه يكديگر بدهند. او در ادامه درباره وضعيت تجارت 
و اقتصاد جهاني ابراز نگراني كرد و حساسيت شرايط 
را باال دانست و گفت كه رهبران كشورهاي عضو اين 
گروه حتما در انديشه وحدت براي مقابله با تهديدهاي 
امريكا عليه اقتصاد جهاني خواهند بود. چين كه بيش 
از ديگر كشورها در معرض تعرفه هاي فزاينده امريكا 
قرار گرفته و اميدي به پيشبرد گفت وگوهايش با اين 
كش��ور ندارد، در روزهاي گذشته كوشيده است تا با 
اروپا، هند، ژاپن و كش��ورهاي بريكس دست دوستي 
بدهد و با اطمينان خاطر از گس��ترش همكاري هاي 
تجاري، به تدريج امريكا را در اقتصاد جهاني به حاشيه 
براند. هدف اصلي چين اكنون تنها رويارويي تجاري 
با امريكا نيس��ت، بلكه مي خواهد با استفاده از تهديد 
جنگ تجاري براي خود فرصت س��ازي كند تا امريكا 
را به تدري��ج از چرخه اقتصادي دني��ا به گونه يي دور 
كن��د كه نتواند با تعرفه هاي فزاينده قدرت هاي ديگر 
اقتص��ادي و تجاري، دنيا را تهديد كند. پيوس��تن به 
ژاپن در برنامه هاي تجاري، اجراي طرح هاي اقتصادي 
در راه ابريش��م، بستن قراردادهاي بزرگ براي اجراي 
طرح هاي زيربنايي، برگزاري اجالس س��ران بريكس، 
سفر مقام هاي اروپايي به چين در روزهاي اخير و قول 
همكاري هاي بيشتر طرفين نشانه هايي از تالش هاي 
فزاينده چين براي برون رفت از بحران و تحميل يك 

شكست به امريكا در جنگ تجاري است. 

دريچه

  وضعيت فوق العاده تركيه
134 هزار نفر را بيكار كرد

در طول دو سال وضعيت فوق العاده در تركيه بيش 
از ۲۲۸ ه��زار نفر دس��تگير ش��ده و ۱۳4 هزار نفر از 
مش��اغل دولتي اخراج و عمال بيكار شدند. به گزارش 
ايرنا، همه اين تصميمات با استفاده از اختيارات قانون 
وضعيت فوق العاده و با صدور بخشنامه در حكم قانون 
به اجرا در آمده و در نهايت موجب تنزل جايگاه تركيه 
در خصوص وضعيت حقوق بش��ر، آزادي بيان، آزادي 

مطبوعات و فعاليت نهادهاي مدني و اجتماعي شد. 

  ورود كويت
به بحران برق عراق

سازمان بنادر عراق از ورود يك نفتكش غول پيكر 
كويت حامل س��وخت به بندر بصره ب��راي راه اندازي 
نيروگاه هاي برق اين كشور خبر داد. به گزارش ايسنا، 
نفتك��ش غول پيك��ر كويت كه حامل س��وخت براي 
راه اندازي نيروگاه هاي برق از كار افتاده عراق است از 
بندر االحمد وارد بندر بصره ش��ده است. اين نفتكش 
حام��ل ۱۸ هزار ت��ن گازوئيل اس��ت و اين محموله 
سوخت هديه يي از سوي صباح االحمد الجابر الصباح 
است كه براي راه اندازي نيروگاه هاي از كار افتاده برق 
و ادامه فعاليت ديگر نيروگاه ها اس��تفاده خواهد شد. 
بحران برق و نبود خدمات مناسب از حدود دو هفته 
پيش موجب اعتراض گسترده مردم عراق شده است. 

  رد پاي عربستان سعودي
در تظاهرات عليه امير قطر 

فراخوان ش��ركت انگليس��ي براي جذب افرادي با 
دس��تمزد باال براي ش��ركت در تظاهرات مقابل دفتر 
نخس��ت وزيري بريتانيا در اعتراض به سفر امير قطر 
گمانه زني هايي را نسبت به سرمايه گذاري رقباي قطر 
)عربس��تان و امارات( در ح��وزه خليج فارس خصوصا 
عربستان در اين پروژه به وجود آورده است. به گزارش 
اسكاي نيوز، شركت »اكسترا پيپل« متخصص جذب 
اس��تعدادهاي هنري و بازيگري در اقدامي بي سابقه 
فراخواني را در حساب هاي كاربري خود در شبكه هاي 
اجتماع��ي جهت جذب افرادي با دس��تمزد ۲۰ پوند 
براي شركت در تظاهراتي صوري در خيابان داونينگ 
شهر لندن عليه سفر تميم بن حمد آل ثاني، امير قطر 

به بريتانيا منتشر كرده است. 

 كشته شدن 11 عضو »پ ك ك« 
در حمله نظامي به مناطق جنوب ش��رقي تركيه و 
ش��مال عراق، ۱۱عضو حزب پ ك ك كشته شدند. به 
گزارش ايرنا، عمليات نظامي تركيه در شمال عراق كه 
از حدود چهار ماه پيش آغاز ش��ده، در هفته هاي اخير 
ب��ا تعيين هدف تصرف ارتفاعات قنديل در مرز عراق و 
ايران به اوج خود رسيده و با بمباران مكرر برخي مناطق 
كوهستاني منطقه ادامه دارد. پ ك ك بيش از ۳۰ سال 
است كه مسلحانه عليه دولت مركزي تركيه مي جنگد. 

كوتاه از منطقه

انتخابات پرتنش پاكستان برگزار شد 

هراس از سايه نظاميان بر صندوق هاي راي
گروه جهان|

نزديك به ۱۰٦ ميليون شهروند پاكستاني در پي 
يك دوره مبارزات انتخاباتي پرتنش و خونين براي 
انتخاب اعضاي مجلس ملي و چهار مجلس ايالتي، 
امروز به پ��اي صندوق هاي راي مي روند؛ آن هم در 
شرايطي كه روند نزولي ارزش روپيه همچنان ادامه 
دارد و نظاميان به دخالت در راي گيري و حمايت از 

يك كانديداي خاص متهم شده اند. 
به گ��زارش خبرگزاري فرانس��ه، اي��ن دومين 
بار از هنگام اس��تقالل پاكس��تان تاكنون يعني در 
7۰ سال گذش��ته اس��ت كه گذار سياسي از يك 
دول��ت غيرنظامي به يك دول��ت ديگر غيرنظامي 
در اين كش��ور از طريق مراجعه ب��ه آراء عمومي و 
به طور مس��المت آميز صورت مي گيرد. با اين حال، 
انتخابات پيش رو نيز با تهديدهاي فراوان روبروست 
و به گفته احزاب سياس��ي تضميني در زمينه يك 
گذار ش��فاف و دموكراتيك وجود ندارد و بسياري 
از احتمال دست بردن در آراء ابراز نگراني مي كنند. 
طيفي كه بيش��ترين نگراني را از دخالت نظاميان 
در انتخابات دارد، حزب »مس��لم ليگ پاكستان« 
به رهبري نواز ش��ريف است كه ارتش را به تهديد، 
اعمال سانسور، بازداشت و ربودن نامزدها و دخالت 
در انتخابات متهم كرده اس��ت. ه��ر يك از احزاب 
براي به دس��ت آوردن اكثريت بايد ۱۳7 كرسي از 
۲7۲ كرسي مجلس ملي پاكستان را به دست آورند 
و 7۰ كرسي ديگر كه به زنان و اقليت ها تعلق دارند، 

به تناسب آرا به هر حزب اعطا مي شود. 

 تقابل نواز شريف و عمران خان 
نواز ش��ريف رهبر ُمسلم ليگ كه ۱٩٩٩ در پي 
يك كودتاي نظامي قدرت را از دست داده بود، در 
انتخاب��ات ۲۰۱۳ مجدداً به پيروزي دس��ت يافت. 
شريف كه سه دوره نخس��ت وزيري نيمه كاره دارد 
چندي پيش از س��وي دادگاه در ارتباط با مالكيت 
غيرقانون��ي چه��ار آپارتمان در لندن به ۱۰ س��ال 
زندان محكوم و راهي زندان ش��د. با انتش��ار اسناد 
پاناما در سال ۲۰۱۵ افشا شد كه چند فرزند محمد 
نوازش��ريف با شركت هاي ثبت شده ارتباط دارند و 
ادعا شد كه از آن طريق امالكي در لندن خريده اند. 
خانواده ش��ريف ام��ا تاكيد كرده اند اي��ن امالك از 

طريق مش��روع به دست آمده اس��ت. نخست وزير 
بركنارشده پاكستان ارتش را به توطئه چيني عليه  
خ��ود متهم كرده و دليل آن  را انتقاد آش��كار او از 
نظاميان و ت��الش براي برقراري رابطه بهتر با هند 
اعالم كرده اس��ت. ارتش اين اته��ام را رد مي كند. 
در حال حاضر حزب مس��لم ليگ، شاخه نواز ۱۸۲ 

كرسي در مجلس ملي دارد. 
در براب��ر او، عمران خان ني��ازي نامزد »حزب 
انصاف پاكس��تان« قرار دارد كه مخالفانش او را 
ب��ه دورويي مته��م كرده و مي گوين��د تا چندي 
پيش در غرب به خوش��گذراني ش��هرت داش��ته 
و اينك متحد احزاب راس��ت اس��المي و نزديك 
به طالبان شده اس��ت. مخالفان عمران خان او را 

»طالبان خان« لقب داده اند. 
عمران خان كه ح��زب او را در رده جنبش هاي 
عوام گرا و ملي گرا به ش��مار مي آورند، با شعارهاي 

اصالحات و ش��فافيت به ميدان آمده است. گرچه 
ارتش اتهام حمايت از او را رد كرده اما كميس��يون 
دفاع از حقوق بشر پاكستان، كه يك نهاد عمومي و 
مستقل است، با اشاره تلويحي به حمايت نظاميان 
از عمران خان نسبت به تالش هاي گسترده، آشكار، 
خشونت آميز و ش��رم آور براي دستكاري در نتايج 
انتخابات شديداً ابراز نگراني كرده است. كريستوف 
ژفُرلو پژوهشگر ارشد در مركز ملي تحقيقات علمي 
فرانسه، هم معتقد است هدف نظاميان جلوگيري 
از پيروزي حزب نواز ش��ريف و به طور كلي ش��كل 
گرفتن يك قدرت سياسي مقتدر و مستقل است. او 
مي گويد: »ترديدي نيست كه در انتخابات امسال، 
ارتش نقش برجس��ته تري از انتخابات س��ال هاي 
۲۰۰۸ و ۲۰۱۳ دارد. اي��ن انتخابات تحت كنترل 
و هدايت س��تاد ارتش قرار دارد و اراده نظاميان بر 
اين قرار گرفته كه از بازگشت مسلم ليگ پاكستان 

به ق��درت جلوگيري كنند. اين ح��زب نه تنها در 
مركز پاكستان، بلكه در پنجاب، مهم ترين ايالت اين 
كشور، قدرت را در اختيار دارد. از نظر ارتش تحكيم 
جايگاه يك حزب و يك خانواده سياس��ي، بس��يار 
تهديدكننده است. ارتش مايل نيست يك خانواده 
غيرنظامي كه به ويژه همواره خواستار برقراري صلح 
ب��ا هند بوده به اقتدار و اس��تقالل كام��ل در برابر 
نظاميان دس��ت يابد چرا كه تماي��ل به آرام كردن 
رواب��ط با هند با نگرش نظاميان در تضاد اس��ت. « 
در چنين شرايطي، حسين حقاني ديپلمات پيشين 
پاكستاني، معتقد اس��ت نتيجه انتخابات پارلماني 
پيش رو هر چه باشد به تشديد تنش ها و بي ثباتي 

در كشور منجر خواهد شد. 
نظرس��نجي هاي پيش از انتخابات حاكي از آن 
بود كه ح��زب عمران خان ۳۰ درص��د آرا و حزب 
مسلم ليگ )نواز( ۲7 درصد آرا را به خود اختصاص 

خواهند داد. حزب »مردم« پاكستان نيز به رهبري 
بيالوال بوتو زرداري، پس��ر بي نظير بوتو در جايگاه 
س��وم قرار دارد؛ بنا براي��ن در صورتي كه هيچ يك 
از احزاب از اكثريت آرا برخوردار نباشند، ائتالف با 
ح��زب مردم مي تواند پيروز اين انتخابات را تعيين 
كن��د. گرچه عمران خ��ان درخص��وص حاكميت 
ائتالفي رويكردي محتاطانه دارد و معتقد است كه 
تش��كيل ائتالف با هر يك از اين اح��زاب از ايجاد 

اصالحات جلوگيري مي كند. 

 ركورد زدن كاهش ارزش روپيه
انتخابات پاكس��تان در ش��رايطي آغاز شده كه 
رون��د كاهش ارزش برابري روپي��ه برابر دالر كه از 
دسامبر ۲۰۱7 آغاز شده بود، همچنان ادامه دارد. 
به گزارش رويترز، ارزش برابري روپيه برابر دالر در 
بازار سه ش��نبه به ۱۳۰و ارزش اين واحد پولي برابر 
يورو به ۱4٩رسيد؛ بدهي عمومي پاكستان هم به 
۲هزار ميليارد روپيه افزايش يافته اس��ت. برخي از 
اقتصاددانان چون اشفاق حسن خان و حفيظ پاشا، 
سياس��ت هاي ناقص دولت پيش��ين حزب حاكم 
پاكس��تان را مسوول اين وقايع مي دانند. مسووالن 
ارشد دولت مسلم ليگ نواز اما با اعالم اينكه اقتصاد 
پاكستان تا اوايل ۲۰۱7 روند توسعه و پيشرفت را 
سپري كرده معتقدند دست هاي پنهان در بركناري 

نواز شريف عامل سقوط ارزش روپيه هستند. 
اي��ن چندمي��ن بار اس��ت كه قيمت رس��مي و 
غيررس��مي روپيه به طور چشمگيري در برابر دالر و 
ديگر ارزهاي خارجي كاهش مي يابد. افزايش واردات 
نسبت به صادرات كه به كسري حساب جاري منجر 
ش��ده و همچنين افزايش بده��ي خارجي دو عامل 
مهم در كاهش ارزش پول ملي پاكس��تان نسبت به 
ديگر ارزهاي خارجي در اين كشور است. ملزم شدن 
دولت پاكس��تان در پرداخت بخش��ي از بدهي هاي 
خارجي نيز باعث ش��ده تا بانك مرك��زي از تزريق 
ارزه��اي خارجي به بازار آزاد خودداري كند، اقدامي 
كه باعث كمبود ش��ديد ارز خارجي در اين كش��ور 
ش��ده است. كارشناس��ان اقتصادي معتقدند دولت 
آينده پاكس��تان براي نجات اقتصاد از ورشكستگي 
مجبور اس��ت تا بار ديگر از بانك جهاني استقراض 

كند تا بتواند بازار را به حالت معمولي بازگرداند. 

»ژان كلود يونكر« به ديدار »ترامپ« رفت

اروپايي ها پيشنهاد ويژه اي براي امريكا ندارند
گروه جهان|

ژان كل��ود يونك��ر رييس كميس��يون اروپايي، 
چهارشنبه در تالش براي كاهش تنش ها با امريكا 
بر سر تعرفه ها، با دونالد ترامپ ديدار مي كند و اين 
در حالي اس��ت كه اتحادي��ه اروپا و اياالت متحده 
ب��ا خطر فزاينده س��قوط به ورط��ه جنگ تجاري 
مواجه هستند. كميس��يون اروپا سه شنبه با تاييد 
ضمني تهديدهاي فرانس��ه و آلمان كه گفته اند تا 
لغو تعرفه هاي امريكا با واش��نگتن مذاكره تجاري 
نخواهند داش��ت، تاكيد ك��رده يونكر حامل هيچ 
پيش��نهاد ويژه يي از س��وي اتحاديه ب��راي اياالت 
متحده نيس��ت. وزير خارجه آلمان نيز با اشاره به 
س��فر يونكر گفته تهديدها و ارعاب تجاري ترامپ 
نتيجه يي در بر نخواهد داشت و مشكالت بايستي 

از طريق مذاكره حل شوند. 
به گزارش فايننشال تايمز، نخستين دور تعرفه ها 
با اقدام امريكا به اعمال تعرفه ۲۵ درصدي بر فوالد 
و ۱۰ درص��دي بر واردات آلومينيوم، آغاز ش��ده و 
اتحاديه اروپا هم با اعمال تعرفه بر اقالم امريكايي 
به ارزش ۳.۲ ميليارد دالر تعرفه اعمال كرده است. 
دور دوم هم چندان دور نيس��ت و ترامپ به اعمال 
تعرف��ه ۲۵ درصدي بر واردات خودرو تهديد كرده 
كه نزديك ب��ه ۵۰ ميليارد دالر از ص��ادرات اروپا 
محسوب مي شود. اتحاديه اروپا در حال آماده سازي 
فهرست جديدي از محصوالت امريكايي است تا در 
اقدامي تالفي جويانه بر واردات آنها ماليات ببندد. 

اما با وجود تهديدها و احساسات ناخوشايند، هر دو 
طرف اشاراتي به احتمال دستيابي به توافقنامه هاي 

جديد تجاري داشته اند. 
مساله اينجاست كه تا پيش از تنش هاي تجاري 
اخي��ر، اياالت متح��ده و اتحاديه اروپ��ا تعرفه هاي 
اندك و مش��ابهي ب��ر واردات از طرف ديگر اعمال 
ك��رده بودند و ميانگين تعرفه هاي اعمال ش��ده از 
س��وي اتحاديه اروپا بر كاالهاي امريكايي در سال 
۲۰۱۵ به ۳ درصد رسيد كه اندكي كمتر از تعرفه 
۳.۳ درصدي امريكا بر كاالهاي اروپايي بود. ترامپ 
هفته پيش در مصاحبه با سي ان بي سي با اشاره به 
كسري تجاري امريكا با اتحاديه اروپا گفت: »براي 
سال هاي طوالني ما ۱۵۰ ميليارد دالر به اروپايي ها 
باخته ايم و آنها به آس��اني پول درآورده اند. « اما اين 
مساله بيشتر نتيجه عملكرد سالم اقتصاد امريكا و 
مازاد در خدمات بوده است تا اقدامات غيرمنصفانه 
اروپا در تجارت. پرس��ش اين اس��ت كه آيا توافق 
جديدي روي ميز است؟ اگر اظهارات سياستمداران 
مبناي قضاوت باشد، پاس��خ مثبت است. استيون 
منوچين وزير خزانه داري امريكا در كنفرانس گروه 
۲۰ در بوينس آي��رس گفت: »اگر اروپا تجارت آزاد 
مي خواهد، م��ا آماده ايم تا توافقنام��ه تجارت آزاد 
امضا كنيم. اما هر توافقي بايس��تي تعرفه ها، موانع 
غيرتعرفه يي و كمك هزينه هاي دولتي را شامل شود 

و همه سه مساله را در بر گيرد.«
برونو لومر وزير دارايي فرانسه در اعتراض به آنچه 

تاكتيك زورگيري امريكا خوان��ده، گفته: »امريكا 
مي خواهد تجارت را با گذاش��تن اس��لحه يي روي 
ش��قيقه ما پيش ببرد. « اما مقامات اروپايي عمدتا 
سعي مي كنند اظهارات شديد اللحن امريكايي ها را 
ناديده بگيرند و از هرگونه تنشي كه منجر به جنگ 
تجاري شود، بپرهيزند. پير مسكوويچي اقتصاددان 
اروپايي و كميس��ر امور مالي گف��ت: »ما هر دو در 
وضعيت گوش س��پردن به طرف مقاب��ل بوديم و 

اميدوارم اين آغاز يك اتفاق جديد باشد.«
در همين حال رويترز نوش��ته، ژان كلود يونكر 
رييس كميس��يون اروپا در س��فر خ��ود به اياالت 
متحده براي گفت وگو با ترامپ هيچ گونه پيشنهاد 
تجاري خاصي مطرح نخواهد كرد بلكه صحبت ها 
بر سر تنش هاي تجاري دو طرف خواهد بود. لري 
كودلو مشاور ارش��د اقتصادي ترامپ پيشتر گفته 
ب��ود انتظ��ار دارد يونكر با يك پيش��نهاد تجاري 
ويژه وارد امريكا ش��ود، اما مارگاريتيس ش��يناس 
سخنگوي كميس��يون اروپا سه ش��نبه در رد اين 
مساله گفت: »قصد ندارم درباره جزييات مذاكرات 
و پيشنهادات صحبت كنم، چرا كه هيچ پيشنهادي 
وج��ود ندارد. يك مذاكره وج��ود دارد كه فرصتي 
براي ديدار و گفت وگوي دوجانبه است.« به گفته 
مالمستروم مذاكرات عمدتا بر جلوگيري از وخامت 

روابط واشنگتن و بروكسل متمركز است. 
ترامپ بارها با اشاره به تعرفه هاي باالي اتحاديه 
اروپا در زمينه واردات خودرو، اين بلوك را در مقوله 

تجارت دشمن امريكا خوانده است. مقامات اتحاديه 
اروپ��ا گفته اند اگرچه ع��وارض واردات خودروهاي 
اتحاديه اروپا س��نگين تر از عوارض تعيين شده از 
سوي امريكاست، نرخ عوارض اياالت متحده براي 
كااله��اي ديگري چون كاميون، باالتر اس��ت. آنها 
همچنين گفته اند كاهش ع��وارض خودرو تنها از 
طريق انعق��اد يك توافق تجاري گس��ترده تر قابل 
دستيابي است. در همين حال، سيسيليا مالمستروم 
كميس��ر تجاري اروپا كه يونكر را در سفر به امريكا 
همراهي كرده، هفته گذشته گفته چنانچه امريكا 
بر خودروهاي اتحادي��ه اروپا تعرفه وضع كند، اين 
اتحاديه فهرستي از كاالهاي امريكايي را براي اعمال 
تعرفه مهيا دارد. چين، ژاپن و اتحاديه اروپا همگي 
به طرح امريكا ب��راي افزايش تعرفه واردات خودرو 
اعتراض ك��رده و اين موضوع را مس��بب آغاز يك 
نبرد گسترده تجاري دانسته اند. در ميان كشورهاي 

اروپاي��ي، آلمان بي��ش از ديگ��ران از اعمال تعرفه 
واردات خودرو توسط دولت ترامپ آسيب مي بيند. 
ب��ا اين حال، هايكو م��اس وزير خارجه آلمان 
پيش از ديدار ترامپ و يونكر با اش��اره به تشديد 
مناقش��ات تجاري بين اي��االت متحده و اتحاديه 
اروپا هش��دار داد اروپا مورد ارعاب واشنگتن قرار 
نمي گي��رد و يافتن راه حل براي مناقش��ه تنها از 
طريق مذاكره ممكن است. او افزود: »سفر يونكر 
به امريكا اتفاق خوبي اس��ت ت��ا مذاكره صورت 
بگيرد و به راه حل برس��يم، اما قرار نيست وقتي 
تپانچه يي روي س��ينه مان است، مذاكره كنيم. از 
نظر من، تهديده��ا ما را به يافتن راه حل نزديك 
نمي كنن��د. م��ا اروپايي ه��ا بايد متحد باش��يم. 
امي��دوارم در حل اين مس��اله از طريق س��ازش 
موفق ش��ويم، اما نمي توانيم بگذاريم ما را تهديد 

كنند و به آساني به زانو درآورند.«
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پرونده8
 كسري 100 هزار تني گندم 

فقط در يك استان
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس، گفت: تنها 
در يك اس��تان  طي يك س��ال 100 هزار تن نسبت به 
ميزان گندم خريداري ش��ده كسري وجود داشت، اين 
درحالي است كه هنگام خريد افت رطوبت، افت مفيد 
و غير مفيد محاس��به مي ش��ود. رمضانعلي سبحاني فر 
در گفت وگ��و با خبرگ��زاري خانه مل��ت، در خصوص 
تخلفات صورت گرفته در زمينه گندم، اظهار داش��ت: 
سوءاس��تفاده ها و تخلف هاي مختلفي در زمينه گندم 
ص��ورت مي گيرد ك��ه بخش��ي از اطالع��ات آن را در 
اختيار بازرس��ي وزارت جهاد كش��اورزي قرار داده ايم، 
اين تخلفات نه تنه��ا در خريد تضميني بلكه در همه 
م��وارد وجود دارد. عضو كميس��يون صناي��ع و معادن 
مجلس ش��وراي اسالمي با بيان اينكه مقرر شده است، 
بازرسي وزارت جهاد كشاورزي در مدت زمان دو هفته 
جمع بندي الزم را داش��ته باشد و همچنين در نشست 
مش��ترك با وزير موارد بررسي شود، گفت: افرادي كه 
تخلف ها را تكذيب كرده بودند در جلس��ه برگزار شده 
بخشي از تخلفات را تاييد كردند، پرونده افراد متخلف 
مفتوح و به مراجع قضايي ارجاع داده ش��ده و تعدادي 
از مديران نيز بركنار ش��ده اند. نماينده مردم س��بزوار، 
جغتاي، جوين و خوش��اب در مجلس شوراي اسالمي 
با اشاره به اينكه تخلفات اتفاق افتاده مربوط به سنوات 
گذش��ته اس��ت، ادامه داد: بعد از جمع بن��دي پرونده 
متخلفين به دس��تگاه  قضايي ارجاع داده مي شود و در 
برخ��ي موارد نيز وزير تصميماتي را اتخاذ مي كند. اين 
نماينده مردم در مجلس ش��وراي اسالمي در خصوص 
اينكه تخلفات اتفاق افتاده به چه ش��كلي بوده اس��ت، 
اظهار داشت: تنها در يك استان 100 هزار تن كسري 
در ميزان گندم خريداري ش��ده طي يك س��ال وجود 
داشت. عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي 
اس��المي با اش��اره به اينكه گندم از كشاورز خريداري 
مي ش��ود و به انب��ار مي رود بعد از مدت��ي براي تبديل 
ش��دن به آرد از انبار خارج مي ش��ود، ادامه داد: در اين 
جابه جايي مشخص شده است كه 100 هزار تن گندم 
نسبت به ميزان خريداري شده كسري وجود دارد. وي 
در خصوص اينكه آيا كس��ري به وج��ود آمده به دليل 
خش��ك شدن گندم ايجاد شده اس��ت، گفت: ابتدا در 
زمان خريداري گندم ميزان افت رطوبت، افت مفيد، و 
افت غير مفيد در نظر گرفته شده و سپس گندم تحويل 

سيلو مي شود.  

 اقدام جهادي براي كاهش 
مصرف آب كشاورزي

وزير جهادكش��اورزي از رفع مشكل فاصله قيمتي 
ميان توليد و مصرف كننده مواد غذايي تا چهارس��ال 
آينده خبر داد و گفت: با هوشمندس��ازي كش��اورزي 
برآوردها نشان از كاهش 30 تا 35 درصدي مصرف آب 
در كشاورزي مي دهد. به گزارش ايلنا، محمود حجتي 
وزير جهاد كش��اورزي درباره تفاهمنامه امضا ش��ده با 
وزير ارتباطات و فن��اوري اطالعات به محدوديت هاي 
جدي آب در كش��ور اش��اره كرد و گفت: بع��د از ارائه 
سيس��تم هاي آبياري تحت فشار كه راندمان آبياري را 
در كش��ور باال برد حاال با اس��تفاده از عقبه تحقيقاتي 
و دانش و ابزار داخل كش��ور، قصد داريم سيستم هاي 
آبياري را يك مرحله جلوتر ببريم به طوريكه با استفاده 
از س��ينگنال هاي رطوبت خاك و نرم افزارها، مصرف 
آب را به حداقل برسانيم به طوريكه تحقيقات از كاهش 
30 تا 35 درصد آب نس��بت به شبكه هاي تحت فشار 
خبر مي دهند. وي يكي از اس��تفاده هاي فناوري هاي 
فضايي را رصد نوع كش��ت مراتع در سراس��ر كشور به 
صورت آنالين دانس��ت و افزود: بدين ترتيب اگر فالن 
كش��اورزي در نقطه يي كشور ش��روع به كشت يونجه 
كرد مي توان آن را تش��خيص داد و موضوع را مديريت 
كرد. حجتي با اش��اره به يكي از گلوگاه هاي موجود در 
صنعت كش��اورزي اظهار كرد: فاصله قيمتي باال ميان 
توليدكننده و مصرف كننده در صنعت كشاورزي وجود 
دارد كه بر اساس تفاهمنامه امضا شده با آزادسازي 80 
درصد بانك هاي اطالعاتي غيرحاكميتي فضاي رقابتي 
براي حضور استارت آپ ها در اين عرصه فراهم مي شود 
تا ضمن كاهش قيمت، محصول بيشتر و با كيفيت تري 

در اختيار مردم قرار گيرد.

  ارزيابي جنگل هاي »هيركاني«
با شيوه مدرن آغاز شد

مديركل دفتر جن��گل داري و ام��ور بهره برداري 
س��ازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كش��ور گفت 
ك��ه شش��مين دوره ارزيابي كم��ي و كيفي وضعيت 
جنگل هاي هيركاني با هدف به دست آوردن اطالعات 
و آم��ار دقيق و به  روز با ش��يوه ماش��يني آغاز ش��د. 
محمدعلي معصوم��ي در گفت وگو با خبرنگار ايرنا با 
اعالم اينكه روش ها و ابزارهاي ارزيابي در اين دوره از 
نظر روش آماربرداري و معيارها و ش��اخص ها و نحوه 
جمع آوري نمونه ها از حالت س��نتي و دس��تي خارج 
و ماش��يني ش��ده، گفت كه در اين دوره از داده هاي 
س��امانه موقعيت  يابي جهاني و دستگاه موقعيت ياب 
جهاني هم اس��تفاده مي ش��ود. وي اظهار داشت: در 
نتيجه اين ارزيابي كه اطالعات مربوط به مشخصات 
درخت��ان، درختچه ه��ا، پوش��ش علف��ي، زادآوري، 
پسماندهاي چوبي درشت، خاك، خزه ها و الشبرگ ها 
جمع آوري مي ش��ود، روند پايداري و آس��يب پذيري 
جنگل هاي هيركاني مشخص خواهد شد. معصومي 
ابراز اميدواري كرد نتايج اين ارزيابي پس از پايان كار 
در سال 1400 منتشر شود. آخرين مطالعه كيفي يا 
دوره يي جنگل هاي هيركاني در قالب زيرپروژه ارزيابي 
كيفي جنگل هاي ش��مال كش��ور در چارچوب پروژه 
تهيه و تجدي��د نظر طرح هاي جن��گل داري از طرح 
جامع صيانت از جنگل هاي شمال كشور در سال هاي 
1384-1386 انجام شد. در اين مطالعه با استفاده  از 
داده هاي جمع آوري شده از 2 هزار و 916 قطعه نمونه 
آماربرداري شده، ميانگين حجم در هكتار جنگل هاي 
هيركاني 242 متر مكعب به دس��ت آمد كه 38 متر 
مكعب كمتر از دوره قبلي بود. ارزيابي كمي و كيفي 
از جنگل هاي هيركاني به طور تقريبي هر 10 س��ال 

يك بار انجام مي شود. 

اخبار كشاورزي

بررسي سياست مهاجرتي دو رئيس جمهور اياالت متحده نشان مي دهد

نگاه متضاد اوباما و ترامپ به مهاجران

نگراني صادركنندگان هندي از افزايش هزينه تجارت با ايران
بازرگان��ان برن��ج باس��ماتي و برن��ج هند با 
ب��ه تاخي��ر افت��ادن قراردادهاي جدي��د، تاثير 
تحريم هاي امريكا عليه ايران را حس مي كنند. 
به گزارش ايس��نا به نقل از اينديا تايمز، بيم 
آن مي رود ك��ه تجارت چاي هند از تحريم هاي 
امريكا لطمه ببيند زيرا صادرات چاي به ايران به 
دليل اينكه بايد از طريق دوبي و ساير كشورهاي 

خاورميانه انجام بگيرد، گران خواهد شد. 
گمن��ام آرورا، يكي از مديران ش��ركت »كوه 
نور ف��ودز« اظهار كرد ايران ب��ازار بزرگي براي 
برنج باسماتي هندي است. محموله هاي مربوط 
به قراردادهاي قديمي ب��ه ايران مي روند اما در 

قرارداده��اي جديد تاخير وج��ود دارد. بنابراين 
بازرگانان نسبت به بازار ايران نگران هستند. 

هند ب��ه امريكا، آروپ��ا، خاورميانه و ش��رق 
آسيا نيز برنج باس��ماتي صادر مي كند. در حال 
حاض��ر قيمت هر ت��ن برنج باس��ماتي در بازار 
جهان��ي بين 1200 تا 1300 دالر اس��ت. هند 
در س��ال مالي 2018، به مي��زان 4.05 ميليون 
تن برنج باس��ماتي صادر كرد كه از اين ميزان، 

0.87ميليون تن به ايران صادر شد.
ي��ك ب��ازرگان ايراني اظهار كرده اس��ت كه 
تحريم ه��اي امري��كا ب��ر تج��ارت دالري تاثير 
مي گ��ذارد و در چني��ن صورتي، يورو يا س��اير 

ارزه��اي داخل��ي مي تواند براي تج��ارت مورد 
اس��تفاده ق��رار گيرن��د. وي گفت: كش��ورهاي 
اروپاي��ي اي��ران را تحريم نكرده ان��د. تنها دالر 
حذف ش��ده اس��ت. همچنين ما بايد ببينيم آيا 

تحريم ها شامل مواد غذايي خواهد شد.
صادركنندگان هندي تحت مكانيس��مي كه 
در سال 2012 در زمان مسدود شدن كانال هاي 
بانكي به دليل تحريم هاي امريكا طراحي ش��ده 
بود، عمدتا پول صادراتشان به ايران را به روپيه 

دريافت مي كنند.
شركت هاي هندي با استفاده از پول واردات 
 UCO نف��ت از ايران كه در حس��ابي در بانك

سپرده شده اس��ت، پول صادراتشان را دريافت 
كردند. اين مكانيسم به هند كمك كرد كسري 
تجاري خود با اي��ران را از حدود 11.3 ميليارد 
دالر در سال مالي 2012، به حدود 3.5 ميليارد 
دالر در س��ال مال��ي 2016 ك��ه تحريم ه��اي 
هس��ته يي عليه ايران برچيده شد، كاهش دهد. 
اي��ران همچني��ن 29 ميليون كيلوگ��رم چاي 
ارتدوك��س هن��دي باكيفيت وارد كرده اس��ت. 
اعظم مون��م، رييس هيات مدي��ره انجمن چاي 
هند اظهار كرد صادرات به ايران در حال حاضر 
دچار نوسان ش��ده است. درخواست هاي زيادي 
از اي��ران وجود دارد. تحريم ه��ا از چهارم نوامبر 

اجرا مي ش��ود و ما اميدواريم بتوانيم پيش از به 
اجرا درآم��دن تحريم ها، حجم كام��ل را صادر 
كني��م؛ در غيراين صورت ناچاري��م صادراتمان 
را از طريق دوبي يا س��اير كشورهاي خاورميانه 
انج��ام دهيم كه هزينه ما را افزايش خواهد داد. 
تواف��ق ريال-روپيه همچنان وج��ود دارد كه به 

تجارت ما كمك خواهد كرد. 
با اين حال برخي از بازرگانان اظهار كرده اند 
ك��ه اگرچه تجارت ريال-روپي��ه همچنان ادامه 
دارد ام��ا بخش عظيمي از تج��ارت ميان ايران 
و هند اكن��ون با اس��تفاده از دالر و يورو انجام 

مي گيرد. 

شهناز راهپيما |
اوباما درصدد بود تا جامعه ميزبان نس��بت به 
مهاجران احساس بيگانگي و ترس نداشته باشند 
و مهاجران نيز جامع��ه ميزبان را خانه امن خود 
بدانند. حال آنكه ترامپ ورود مهاجران به كشور 

را به منزله عدم امنيت داخلي مي داند. 

 مقايسه سياست مهاجرتي
باراك اوباما و دونالد ترامپ

حادثه 11 سپتامبر تاثير بسزايي در سياست 
داخلي و خارجي اياالت متحده به جا گذاش��ت. 
ترس ناش��ي از حمالت تروريستي مجدد، سبب 
ش��د تا اقدامات امنيتي بس��يار ش��ديدي جهت 
ممانع��ت از ورود مهاجران اتخ��اذ گردد. بودجه 
امنيت��ي امري��كا افزاي��ش چش��مگيري يافت و 
س��ختگيري هاي زيادي در خصوص تردد و آمد 
و رف��ت مهاجران در نظر گرفته ش��د. كنترل بر 
مرزه��ا از زمان جرج دبليو ب��وش، رييس جمهور 
وقت امريكا تاكنون از اولويت هاي سياس��ت هاي 

مهاجرتي روساي جمهور امريكا بوده است. 
سياس��ت مهاجرتي باراك اوباما رييس جمهور 
پيش��ين امريكا و دونالد ترام��پ، رييس جمهور 
فعل��ي امري��كا داراي ش��باهت ها و تفاوت هايي 
اس��ت كه هر دوي آنها را باع��دم موفقيت روبرو 
كرده اس��ت. تش��ابه سياس��ت هاي اتخاذ ش��ده 
دونالد ترامپ و ب��اراك اوباما، امنيت مرزها بوده 
اس��ت كه اولويت اصلي هر دوي آنان محس��وب 
مي ش��د به طوري كه هردو رييس جمهور تدابيري 
امنيتي ش��ديدي را براي حفاظ��ت از مرزها در 
نظ��ر گرفتند ام��ا هر دو در عملي س��اختن اين 
تدابير با مشكل مواجه شدند. شايد بتوان تفاوت 
اصل��ي سياس��ت هاي مهاجرتي اوبام��ا با ترامپ 
را در همگ��ون كردن و آميختگ��ي مهاجران در 
جامعه امريكا دانست، اوباما درصدد بود تا جامعه 
ميزبان نس��بت به مهاجران احس��اس بيگانگي و 
ترس نداشته باشند و مهاجران نيز جامعه ميزبان 
را خانه امن خ��ود بدانند. حال آنكه ترامپ ورود 
مهاجران به كشور را به منزله عدم امنيت داخلي 

مي داند. 
مقايسه استراتژي ها براي اعمال سياست هاي 
مزب��ور در دوره ب��اراك اوبام��ا و دونالد ترامپ، 
مي تواند كاس��تي ها و مزاياي اين سياست ها را 

آشكار كند. 

 اوباما: مهاجران جامعه را خانه امن بدانند
ب��ر خ��الف تصور عام��ه م��ردم، در دوره اول 
سياس��ت هاي  اوباما،  ب��اراك  رياس��ت جمهوري 
مهاجرتي س��خت تر و شديدتر از دوره بوش بود. 
اوباما معتقد بود كه امريكا به طور اساسي سيستم 
مهاجرت��ي معيوب��ي دارد و نياز ب��ه يك اصالح 
كامل دارد تا مهاج��ران غيرقانوني را براي احراز 
ش��هروندي و تابعيت به اين سيستم ملحق كند. 
وي به 12 ميليون مهاجر غيرقانوني بخش��ودگي 
اعطا كرد كه غالبا در مشاغل كم در آمد مشغول 
كار بودند و غالبا بدون تخصص بودند وي اعتقاد 
داش��ت كه اين عده بايد از س��ايه بيرون بيايند. 
سياست هاي مهاجرتي اوباما در 3 مولفه گنجانده 
ش��دند؛ )الف( امنيت مرزها، )ب( مس��ووليت و 

تعهد كارفرمايان )ج( و احراز شهروندي. 
امني��ت مرزهايي كه از آن طري��ق مهاجران 
)قانون��ي و غيرقانون��ي( وارد كش��ور مي ش��وند، 
اولويت اصلي دول��ت اوباما بود، امنيت مرزها دو 
مساله را پوشش مي داد. تردد مهاجرين و امنيت. 
ت��ردد به معناي انج��ام تجارت )مش��روع و غير 
مش��روع( و مسافرت )آمد و رفت اعضاي خانواده 
شخص مهاجر( و نيز ارتباطات است. خطر تهديد 
امنيت، احتمال بروز جنايت، تنوع فرهنگ هاي نا 
متجانس و انتشار بيماري هاي خطرناك واگيردار 
ب��ه همراه دارد. ع��الوه بر اين، ب��ا توجه به عدم 
همگون س��ازي مهاج��ران غيرقانون��ي در جامعه 
امري��كا، ائت��الف ب��راي اصالح جام��ع مهاجرت 
با حماي��ت از امني��ت ملي از طريق مش��اركت 
مدن��ي مهاج��ران غيرقانون��ي، بازس��ازي مجدد 
خانواده ه��اي غيرقانوني كارگران ك��ه در امريكا 
زندگ��ي مي كنن��د، صورت گرفت. ب��راي امنيت 
مرزه��ا، اوباما ميزان و ش��دت گش��ت زني ها در 
مرزها را با اس��تفاده از تكنولوژي باال، تاسيسات 

بازداشتگاهي و كاركنان مرزي ارتقا داد. 
س��پس مجازات هايي علي��ه كارفرماياني كه 
كارگ��ران غيرقانون��ي را اس��تخدام مي كردن��د، 
در نظر گرف��ت. مس��ووليت كارفرمايان كمتر از 
امنيت مرزها محس��وب نمي ش��د و در آن تدابير 
تنبيهي شديدي عليه كارفرماياني كه مهاجرين 
غيرقانون��ي به خدمت گرفت��ه بودند و از مدارك 

جعلي ب��راي كاركنان غيرقانوني خود اس��تفاده 
مي كردن��د، در نظر گرفته ش��د. در نهايت، احراز 
ش��هروندي بود كه مهاجران غيرقانوني در مسير 
امورمدني و ش��هروندي قرار مي داد تا جذب آنها 
در جامعه ميزبان به كاهش تاثير منفي تنش هاي 
قومي، فرهنگي و منطقه يي كه مهاجران با خود 

به سرزمين ميزبان مي آورند، منجر شود. 
سياست اوباما در اصل كسب شهروندي براي 
مهاج��ران غيرقانوني بود. هم ج��رج دبليو بوش 
و ه��م اوباما ش��رايطي را براي فرص��ت دادن به 
مهاجران غيرقانوني كه شايستگي آن را داشتند تا 
شهروندي امريكا را احراز كنند نظير سختكوشي، 
يادگيري انگليس��ي، بررس��ي س��وابق و پرداخت 
جريم��ه در ص��ورت تخطي از قواني��ن مهاجرتي 
در دس��تور كار قرار دادند. سياست كسب تابعيت 
در سال 2007 ش��روع شد زماني  كه جرج بوش 
ب��ا گروه كوچك��ي از حقوقدانان مذاك��ره كرد تا 
اليح��ه اصالحات جامع مهاجرتي را تهيه كنند و 
پيشنهاد شد پس از پرداخت جريمه ها، به عنوان 
بخش��ي از برنامه كارگران ميهمان، اين مهاجران 
مش��غول كار ش��وند و در نهاي��ت در مورد جذب 
آنها اقدام ش��ود. سياس��ت مهاجرتي اوباما شامل 
ش��ركت مهاجران عير قانوني در بازار كار براي به 
دست آوردن شغل بود كه هم براي زندگي مدني 
و ه��م براي بازار آزاد مهم بود. و هدف آن متوقف 
كردن ورود مهاجران غيرقانوني از طريق مرزها به 
كشور و كاهش تعداد اين تعداد مهاجر غيرقانوني 
بود. به همين منظور او اين س��ه فاكتور را در نظر 
گرفت. با اين وجود پروسه قانوني كردن مهاجران 
غيرقانوني مي توانس��ت پيامدهاي منفي داش��ت 
نظير افزايش متوسط درآمد مهاجرين غيرقانوني 
كه حقوق ش��هروندي به دس��ت آورده اند كه اين 
موضوع براي كارگران بومي امريكا خوشايند نبود. 
از سويي حقوق شهروندي به معناي انتظار داشتن 
بيمه و ديگر خدمات شهري است. بنابراين ممكن 
اس��ت منجر به كاهش بخش��ي از فقر شود براي 

كساني كه اكنون شرايط پرداخت ماليات دارند. 
اوبام��ا سياس��ت جديد مهاجرتي خ��ود بيان 
كرد ك��ه به دلي��ل اهميت آم��وزش و پرورش، 
ب��ه عنوان يك راه حل، الزم اس��ت ت��ا ابهامات و 
تهديد استرداد يا بازگرداندن كودكان مهاجرين 
از بين برود و سياس��ت مهاجرت��ي را موثر كرد. 
اين سياس��ت يك برنامه جامعه براي منسجم و 
يكپارچه كردن مهاجرين غيرقانوني بود. زندگي 
با سياس��ت هاي مهاجراتي  مهاجرين غيرقانوني 
گ��ره خ��ورده اس��ت. بر طب��ق اين سياس��ت ها 
آينده ك��ودكان مهاجر كه در اي��الت متحده به 
دني��ا آمده ان��د و هيچگاه كش��ور والدين خود را 
نديده ان��د مورد توجه قرار مي گرفت در حالي كه 
دانشگاه هاي امريكا كمترين نرخ ورود دانشجويان 
امري��كاي التين را دارد كس��اني كه كمتر از 16 
سال داشتند توانس��تند به دبيرستانها بروند اگر 
اجازه اقامت در امريكا را بگيرند. اين سياس��ت ها 
در زمان اوباما توانس��ت نظر مساعد دمكرات ها و 
جمهوري خواه ه��ا را جلب كند نئو محافظه كاران 
عقيده داش��تندكه منافع كارگ��ران امريكايي، با 
سياست هاي مهاجرتي اوباما تضعيف مي شود. در 
برخ��ي موارد دولت اوباما س��عي كرد تا برخي از 

قوانين منف��ي در خصوص مهاجران اصالح كند، 
نظي��ر بلوكه كردن 4 بخش از قوانين آريزونا تا با 
قوانين فدرال در خصوص سياست هاي مهاجرتي 
در م��ورد مهاجران غيرقانوني كه قبال دس��تگير 
ش��ده اند، توقف دستگيري هر ش��خص مظنون 
كه به صورت غيرقانوني يا به مش��غول كار است 

تطابق يابد. 
برخي از انتقادات نسبت به سياست هاي اوباما 
به دليل نقض حقوق متقاضيان مهاجران قانوني 
بود. جانت ناپوليتان��و، دبير امنيت داخلي امريكا 
در مورد سياست هاي اوباما معتقد بود كه تمركز 
اين سياس��ت بر اخراج جنايتكاران و مس��ووليت 
كارفرماياني اس��ت كه مهاجران غيرقانوني را به 
كار گماشته اند كه براي اجراي بهتر اين سياست 
بايس��تي ه��م قوانين مرزي و قواني��ن مهاجرتي 
باهم ادغام شوند تا بدين ترتيب مهاجر غيرقانوني 
مجبور نشود خود را پنهان كند و بتواند در جامعه 
امريكايي همگون شود و تحت ظلم دستمزدهاي 
ناعادالنه ق��رار نگيرد و تنش ها و چالش هايي كه 
اي��ن مهاجران با خود به ارمغان آوردهاند كاهش 
يابد. جمعيت مهاجران امريكاي التين و ديگران، 
13.5 درصد از كل جمعيت اياالت متحده است، 
اين رقم بيش از آفريقا- امريكايي است كه 12.7 
درص��د كل جمعيت اياالت متحده را در س��ال 

2002 تشكيل مي دادند. 
در دوره دوم رياس��ت جمهوري ب��اراك اوباما، 
زمان��ي ك��ه نتوانس��ت با كنگ��ره ب��راي اصالح 
قان��ون مهاج��رت ب��ه تواف��ق برس��د، در نوامبر 
س��ال 2014 اعالم كرد با اس��تفاده از اختيارات 
رياس��ت جمهوري، طرح��ي براي اص��الح قانون 
مهاجرت اجرا مي كند. براساس اين طرح او قصد 
داش��ت مانع اخراج بيش از چهار ميليون مهاجر 
غيرقانوني كه در امريكا زندگي مي كنند، ش��ود. 
طرح اوباما اجازه مي داد كس��اني كه فرزندش��ان 
در امري��كا اقامت قانوني دارد يا افرادي كه بيش 
از پن��ج س��ال در امريكا زندگ��ي مي كنند، براي 
اج��ازه كار درخواس��ت بدهند و در يك مس��ير 
قانون��ي گري��ن كارت بگيرند. ام��ا در تاريخ 23 
ژوئ��ن 2016، فرمان اجرايي اوباما براي ممانعت 
از اخراج گروهي از مهاجران غيرقانوني از امريكا 
در ديوانعالي امريكا راي نياورد. از هش��ت قاضي، 
چه��ار نفر مواف��ق و چهار نفر مخال��ف بودند. به 
اين ترتي��ب راي دادگاه پايين تر كه فرمان اوباما 
براي ممانعت از اخراج مهاجران غيرقانوني را رد 
كرده بود، به قوت خود باقي ماند و طرح او عمال 

شكست خورد. 

 ترامپ مهاجران را ضد امنيت داخلي مي داند
در انتخابات رياست جمهوري، دونالد ترامپ با 
اس��تفاده از تبليغ مهاجر هراسي و اعالم مواضع 
سخت گيرانه عليه مهاجران به موفقيت رسيد. در 
همان ش��روع تصدي رياس��ت جمهوري، او ورود 
ش��هروندان هفت كشور اكثريت مس��لمان را به 
امريكا ممنوع كرد. كشورهاي ايران، عراق، ليبي، 
س��ومالي، سودان، سوريه و يمن كه داراي ويزاي 
مهاجرت يا بدون ويزاي مهاجرت بودند و افرادي 
كه داراي تابعيت دوگانه با ساير ملل بودند، براي 
س��ه ماه به حالت تعلي��ق درآورد. دليل اين امر 

را حماي��ت و حفاظت ملت امري��كا از تهديدات 
احتمالي تروريس��م دانس��ت كه به عقيده وي به 
ص��ورت مخفيان��ه وارد امريكا مي ش��وند و تمام 
كساني را كه از اين كش��ورها آمده بودند شامل 
كس��اني بود كه اقامت دايم با ويزا يا گرين كارت 
داش��تند كه قبال اجازه اقامت در امريكا را احراز 
كرده بودند. اين عده اگر كشور را ترك مي كردند 
يا س��عي به بازگشت به امريكا را داشتند مانع از 
بازگش��ت آنان مي ش��دند. اين افراد حتي شامل 
دانش��جويان، كارگران دايمي، استخدام ش��دگان 
ماهر، تجار، هنرمندان و ورزش��كاران نيز مي شد. 
تنه��ا ويزاي قاب��ل قب��ول از آن ديپلمات ها بود 
در عي��ن حال ترامپ س��عي داش��ت در صورت 
برداش��تن تعلي��ق سياس��ت هاي مهاجرتي تنها 
تع��داد 50000 تا 110000 از پناهندگان اجازه 
اقام��ت دهد ك��ه البته هيچ تبعه س��وري اجازه 
اقامت نمي داد. با وج��ودي كه قبال كنگره گفته 
بود كه مالك »مليت« را نمي تواند معياري براي 
پذيرفت��ن مهاجر در نظر داش��ت، قان��ون امريكا 
اجازه مي دهد كه رييس جمهور تابعيت افراد غير 
امريكايي مهاجر و غير مهاجر را اگر آنان را براي 
منافع ملي امريكا مضر تش��خيص داده شوند، به 

حالت تعليق در آورد. 
ترام��پ معتقد اس��ت كه اوباما قبال در س��ال 
2011 سياست مش��ابهي را تصويب كرده است، 
زماني كه ورود شهروندان عراقي را به مدت 6 ماه 
ب��ه امريكا ممنوع كرد. اين امر به دليل وجود اثر 
انگش��ت پناهنده گاني بود كه در كنتاكي زندگي 
مي كردن��د و اثر انگش��ت آنان در روي دس��تگاه 
انفجاري در عراق پيدا ش��ده ب��ود كه در نتيجه 
ه��زاران مهاجر در امريكا و آنان��ي كه هنوز وارد 
امريكا نش��ده بودن��د در پروس��ه غربالگري قرار 
گرفتند سياس��ت مش��ابه ترامپ، با اين حال، به 
هيچ تهديد مش��خصي وابس��ته نيس��ت و دولت 
اوباما براي بيش از يك س��ال حفظ كرده اس��ت 
كه بررسي آن به اندازه كافي قوي بود تا از كشور 

محافظت كند.
دونالد ترامپ، رييس جمهرر امريكا، سيستم 
مهاجرت��ي مبتن��ي بر شايس��تگي با اش��اره به 
سيس��تم مهاجرتي كانادا در نظر گرفته اس��ت. 
اليحه اصالح مهاجرتي امريكا براي اقتصاد قوي 
با ن��ام »ري��ز )RAISE(« كه از س��وي ترامپ 
پيشنهاد شده اس��ت، مهاجرت هاي خانوادگي را 
تا 50 درص��د كاهش مي ده��د و همان گونه كه 
اشاره شد بر سيستم مهاجرتي شايستگي مبتني 
است. تاثير چنين سياست هايي بر كشورهاي در 
حال توسعه مبهم اس��ت. دو احتمال براي تاثير 
چني��ن سياس��ت هايي وج��ود دارد، اول كاهش 
مهاجرت ه��اي خانوادگي، دوم بر سياس��ت هاي 
مبتن��ي بر مهارت با هدف تغيير س��اختارمهارت 

مهاجران كه وارد امريكا مي شوند. 
سياست مهاجرتي دونالد ترامپ، رييس جمهور 
كنوني امريكا توس��ط سه دس��تور اجرايي صادر 
شده وي مش��خص است كه دو مورد ازسه مورد 
فوق در 25 ژانويه 2017 صادر ش��د. نخس��تين 
دستور اجرايي، »امنيت مرزها و اجراي اصالحات 
مهاجرتي« ناميده ش��د. ترام��پ دولت فدرال را 
متهم به عدم اجراي مس��ووليت ممانعت از ورود 

مخفيانه مهاجران از م��رز به داخل خاك امريكا 
كرد. وي به دنبال نظامي تر كردن مرزها و تسريع 
در بازگرداندن اين مهاجران غيرقانوني است كه 
اكثرا از امريكاي مرك��زي و به دنبال پناهندگي 
هس��تند. دس��تور اجرايي دوم ترامپ، »افزايش 
امني��ت عمومي در داخل اياالت متحده«، برنامه 
اجرايي اين دس��تورالعمل هنوز كامال مش��خص 
نيست. دس��تور اجرايي سوم، به نام »حفاظت از 
كشور از ورود تروريس��ت هاي خارجي به اياالت 
متحده« است كه به رد صالحيت دارندگان كارت 
س��بز كه قبال جهت شهروندي اياالت متحده به 
تاييد رسيده اند، مربوط مي شود. در همين راستا، 
در 5 ژوئن 2017، شوراي شهر كلمبوس اينديانا 
دس��تورالعمل شماره 3 از سياست هاي مهاجرتي 
ترامپ را تصويب كرد و بعضي از اين سياس��ت ها 
را به قانون تبديل كرد. هنوز مشخص نيست كه 
آيا اين تغيير سياس��ت منجر به كاهش معني دار 
و قابل توجه مهاجرين از كلمبوس خواهد ش��د، 
اين سياس��ت براي نخستين بار پس از ترامپ به 

عنوان رييس جمهور به تصويب رسيد. 
سه دستور اجرايي وي ترس و وحشت زيادي 
را مي��ان طرفداران پذي��رش مهاجران ايجاد كرد 
ك��ه در قالب تظاهرات خيابان��ي براي ممانعت از 
اخراج مهاج��ران غيرقانون��ي و خانواده هاي آنان 
شد. دونالد ترامپ اجازه ساخت يك ديوار مرزي 
را درامت��داد مرز امريكا و مكزيك به طول 2000 
ماي��ل داده اس��ت، اما كنگ��ره ابتدا باي��د 12.6 
ميليارد دالر ت��ا 21.6 ميلي��ارد دالر براي انجام 
آن تصوي��ب كند. اين دس��تور اجرايي مكزيك را 
براي پرداخت آن ملزم كرده اس��ت كه با كاهش 
كمك هاي خارج��ي يا تحميل 20 درصد ماليات 
وارداتي صورت مي گيرد. به دستور ترامپ ميزان 
اولويت ه��ا براي دس��تگيري مهاجرين غيرقانوني 
گس��ترش يافته اس��ت و حتي كساني كه مرتكب 
جرايم جزيي ش��ده اند يا مشكوك به اقدام به اين 
جرايم بوده اند شامل آن مي شود خصوصا در مورد 
مهاجران��ي كه كمتر از دو س��ال در امريكا اقامت 

داشته اند، اعمال مي شود. 
مقايسه سياست هاي مهاجرتي باراك اوباما و 
دونالد ترامپ كه هريك سه دستور اجرايي را در 
دس��تور كار خود قرار دادند، نش��ان مي دهد كه 
سياس��ت مهاجرتي رييس جمهور پيشين امريكا 
از عقالنيت بيش��تري برخ��وردار بود. هرچند هر 
دو رييس جمه��ور امنيت مرزها را در اولويت كار 
خود قرار دادند اما استراتژي به كار رفته در مورد 
حفاظت از مرزها در دوره اوباما به نظر كارآمدتر 
اس��ت. اس��تفاده از تكنولوژي م��درن و افزايش 
گش��ت زني هاي مرزي قابل دسترس تر از تهديد 
مكزيك ب��راي پرداخت 20% مالي��ات پرداختي 
ديوار مرزي دو كش��ور اس��ت ت��ا هزينه هنگفت 
اين حائل مرزي پرداخت ش��ود. دس��تور اجرايي 
دوم اوبام��ا در خص��وص فش��ار ب��ر كارفرماياني 
كه مهاج��ران غيرقانون��ي را ب��ه كار مي گيرند، 
مي تواند س��بب كاهش جنايات مربوط به قاچاق 
اعضاي بدن مهاجراني كه هيچ نام و نش��اني در 
كش��ور ندارند و تجارت روسپيگري زنان مهاجر 
غيرقانوني، پخش و توزيع مواد مخدر توسط اين 
مهاجران و صدها جنايات ضد بشري كه از طريق 
اين مهاجران بي نام و نش��ان صورت مي گيرد. اما 
در دس��تور اجراي��ي دوم دونال��د ترام��پ، هنوز 
راهكار مش��خصي براي افزاي��ش امنيت عمومي 
ارائه نشده است. در دستور اجرايي سوم اوباما كه 
احراز شهروندي مهاجران غيرقانوني طي پروسه 
همگون س��ازي آنان در جامعه امريكايي بود، باز 
مي توان اث��رات مثبت اين راهب��رد را در جامعه 

امريكايي ديد.
مش��اركت در وظايف مدني براي آن مهاجران 
غيرقانوني كه در رقابت براي كس��ب شهروندي 
مشاركت دارند، مي توانند احساس تعلق به كشور 
ميزبان را به دنبال داش��ته باش��ند كه در نتيجه 
امنيت داخلي را بهبود مي بخشد. به نظر مي رسد 
دستور اجرايي س��وم ترامپ، پيامد منفي داشته 
باش��د دارندگان كارت س��بز از طريق كانال هاي 
قانوني مبادرت به اخذ ش��هروندي اياالت متحده 
امريكا مي كنند. اين عده كه يا س��رمايه مالي )از 
طريق سرمايه گذاري( يا سرمايه انساني )از طريق 
دانشجويي يا كار( وارد اين كشور مي شوند سبب 
شكوفايي بيشتر امريكا مي شوند و تنها عده كمي 
س��االنه به صورت تصادفي از طريق التاري وارد 
امريكا مي ش��وند كه در ميان اي��ن عده نيز افراد 
تحصيل كرده و هنرمند و... وجود دارد. بنابر اين 
رد صالحي��ت دارندگان گري��ن كارت نمي تواند 

سبب افزايش امنيت اياالت متحده شود.
منبع: شمس 
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گراني لوازم يدكي دغدغه اصلي رانندگان كاميون

توضيحاتسازمانراهداريدربارهرسيدگيبهمشكالترانندگان
س��يزدهم تيرماه س��ال جاري گزارش��ي با 
عنوان »زخم ها و مرهم هاي رانندگان كاميون« 
در صفح��ه 9روزنامه تعادل منتش��ر ش��د، در 
اين گزارش درخواس��ت هاي رانندگان كاميون 
طي س��ال هاي اخير در گفت وگو با چند تن از 
فعاالن بخش حمل و نقل جاده يي بررسي شد. 
اي��ن گزارش مورد توجه س��ازمان راهداري 
و حم��ل و نق��ل جاده ي��ي قرارگرف��ت و اين 
س��ازمان به عنوان مس��وول اصلي رسيدگي به 
خواس��ته هاي رانندگان كاميون، توضيحاتي را 
با هدف روش��ن ش��دن اقدامات انجام شده در 
راستاي تحقق خواسته هاي بحق كاميون داران 
به روزنامه تعادل ارس��ال كرد كه در ادامه اين 

مطلب آن را مي خوانيد. 
احترام��اً باعنايت به مطلب من��درج در آن 
روزنامه در تاريخ 97/4/13 با عنوان »زخم ها و 
مرهم هاي رانندگان كاميون«، ضمن سپاس از 
توجه آن رس��انه وزين به دغدغه ها و مشكالت 
رانن��دگان حم��ل و نقل جاده اي بين ش��هري 
كه دغدغه جدي اين س��ازمان بوده و هس��ت، 
توضيح��ات ذي��ل را ب��ه منظور شفاف س��ازي 
افكار عمومي درخصوص اقدامات انجام ش��ده 
در راستاي رس��يدگي به مطالبات رانندگان به 

استحضار مي رساند:
پايي��ن ب��ودن كرايه ه��اي حم��ل و ع��دم 
افزايش آن در س��ال هاي اخي��ر يكي از داليل 
اعتراضات رانندگان در خردادماه س��ال جاري 
ب��ود، غير از اي��ن مس��ئله موضوعاتي همچون 
گراني لوازم مصرفي ناوگان به ويژه الس��تيك 
و همچني��ن حذف يارانه بيمه تامين اجتماعي 
از مهم تري��ن عوامل نارضايتي ه��اي اخير بود. 
در اين راس��تا جلس��ه اي در تاريخ 97/3/5 در 
خص��وص موضوع��ات و مش��كالت موجود در 
بخش حمل ونقل بار و مس��افر برون ش��هري با 
حضور وزير راه و شهرس��ازي، رئيس س��ازمان 
راهداري و حم��ل و نقل جاده اي معاون حمل 

و نقل وزارت راه و شهرس��ازي، صنوف مختلف 
رانندگان حمل و نقل )بار و مس��افر( تشكيل و 

تصميماتي به شرح ذيل اتخاذ شد:
 درخص��وص موض��وع ح��ذف يارانه بيمه 
تامين اجتماعي ب��ا پيگيري هاي به عمل آمده 
در خصوص موضوع سهم بيمه تامين اجتماعي 
رانندگان مقرر ش��د پرداخت بخش��ي از سهم 
رانندگان توس��ط دولت كماكان به روال سابق 
ادامه پي��دا كند كه اين موضوع در حال حاضر 

عملياتي شده است. 
 در خص��وص افزاي��ش كراي��ه حم��ل در 
سطح كش��ور، قيمت كرايه حمل تا 20 درصد 
در بخش بار افزاي��ش يافت و كنترل و نظارت 
الزم توس��ط ادارات كل راهداري و حمل ونقل 
ج��اده اي اس��تان هاي سراس��ر كش��ور صورت 

مي گيرد. 
 كارگروهي با حضور نمايندگان وزارت راه 
و شهرسازي، س��ازمان راهداري و حمل و نقل 
ج��اده اي، كانون انجمن ه��اي صنفي رانندگان 
ناوگان باري و مسافري و كاميونداران كشور به 
صورت منظم تش��كيل و موضوعات و مشكالت 
بخش حمل و نقل بررسي و تصميمات مقتضي 
اتخاذ مي شود. در اين راستا كارگروه تخصصي 
با حضور نمايندگان معرفي شده از سوي صنوف 
مختل��ف رانن��دگان حمل ونقل )بار و مس��افر( 
تش��كيل و به صورت هفتگي جهت رس��يدگي 
به مطالبات رانندگان طبق اولويت بندي انجام 
شده در سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي 
تشكيل ش��د. بر اين اساس مطالبات رانندگان 
در س��ه دس��ته و 24 موضوع اولويت بندي شد 
كه در جلس��اتي كه با موضوعات مطرح شده از 
سوي رانندگان تشكيل مي شود، تصميم گيري 

مي شود.
 جهت رس��يدگي ب��ه تخلفات و تش��ديد 
برخورد ب��ا تخلفات ش��ركت هاي حمل و نقل 
جاده اي در خصوص اخذ كميس��يون اضافي از 

راننده و عدم مسئوليت پذيري شركت در رابطه 
ب��ا پرداخت كامل كرايه راننده و سوءاس��تفاده 
از كارت هوشمند راننده، كميسيون ويژه ماده 
12 در پايانه ها و مراكز عمده بار تش��كيل و در 

محل راي صادر مي كنند.
ضمن��اً مق��رر ش��ده ادارات كل راهداري و 
حمل ونقل جا ده اي اس��تان هاي سراسر كشور 
نس��بت به ارائه گزارش هفتگي رس��يدگي به 
تخلفات )اخذ كميس��يون اضافي از راننده( به 
ستاد مركزي اقدام كنند. تاكنون 293 پرونده 
تخلف شركت هاي حمل و نقل مورد رسيدگي 
قرار گرفته كه از اين تعداد، 51 شركت تعطيل، 
176 شركت جريمه نقدي، 39 شركت تذكر و 

27 شركت تبرئه شدند. 
 راه اندازي س��امانه هاي اطالع رساني براي 
درياف��ت ش��كايات و اعتراض��ات رانندگان كه 
شامل س��امانه تلفني 141 با داخلي 5، سامانه 
پيامكي 3000141، س��ايت www.141.ir و 

صندوق پستي 3773-14155 است.
 الزام به اس��تفاده از دس��تگاه كارت خوان 
POS توسط ش��ركت هاي حمل و نقل جهت 
دريافت وج��وه قانوني از رانن��دگان به منظور 
افزايش ش��فافيت و جلوگيري از بروز تخلفات 

احتمالي از اول تير ماه سال جاري.
 برخ��ي از مطالب��ات رانن��دگان مرب��وط 
به س��اير دس��تگاه هاي اجرايي بوده كه بدين 
منظور جلس��ه اي در تاريخ 97/3/21 با حضور 
نمايندگان دستگاه هاي ذي ربط از جمله پليس 
راه راهور ناجا، گمرك جمهوري اسالمي ايران، 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي، س��ازمان تامين اجتماعي 
تشكيل و موضوعات به صورت جداگانه بررسي 

و تصميمات مقتضي اتخاذ شد.
 موضوعات مختلف ديگر رانندگان از جمله 
حق دس��تمزد، ت��داوم معافي��ت پرداخت حق 
بيمه، شناور بودن ميزان ضرايب حق دستمزد 

به اختي��ار راننده، عدم ارائه خدمات مناس��ب 
بيمه تامين اجتماعي، مشكالت از كارافتادگي 
بازنشس��تگي رانندگان، بخش��ودگي جرايم  و 
رانندگان در پرداخت حق بيمه، امكان استفاده 
از دفترچه بيمه براي آزمايشات كارت سالمت، 
اجرايي شدن تبصره ذيل ماده 82 قانون برنامه 
پنج س��اله شش��م توس��عه جمهوري اسالمي 
ايران درخصوص بازنشس��تگي افراد با 25 سال 
سابقه و داراي 55 سال سن، قرار گرفتن شغل 
رانندگي در زمره مش��اغل سخت و زيان آور و... 
نيز در حيطه وظايف س��ازمان تامين اجتماعي 
بوده و در كارگروهي كه در آن سازمان تشكيل 
شده است، موضوعات مورد بررسي قرار گرفته 
و پس از حصول، نتيجه اقدامات توسط سازمان 

مذكور به اطالع عموم خواهد رسيد.
درخص��وص افزايش قيمت اق��الم مصرفي 
ناوگان ازجمله الس��تيك، روغ��ن و...، كمبود 
اقالم مذك��ور در بازار، افزاي��ش قيمت ناوگان 
باري و مس��افري توس��ط توليدكنن��دگان نيز 
موضوع در چندين جلس��ه با حضور نمايندگان 
صنوف رانن��دگان حمل و نق��ل و انجمن هاي 
صنفي واردكنندگان الستيك و انجمن صنفي 
توليدكنندگان الس��تيك به نمايندگان وزارت 
صنعت، معدن و تجارت منعكس ش��ده است، 
ضمن��ا اعالم نياز حوزه حمل و نقل جاده اي به 
الس��تيك )تعداد بر حسب س��ايز( طي نامه اي 
به وزارت صنعت، مع��دن و تجارت به تفكيك 
استان ها در دو بخش كاال و مسافر ارسال شده 
است. الزم به ذكر است سازمان متبوع آمادگي 
خود را جهت قرار دادن مكاني در پايانه هاي بار 
و مسافر براي توزيع مستقيم و بدون واسطه به 
قيمت مصوب و با ارز دولتي به رانندگان مجاز 

اعالم كرده است. 
درخص��وص بررس��ي تعرفه ه��اي حم��ل و 
نق��ل فرآورده هاي نفتي ني��ز كارگروهي بنا بر 
دس��تور معاون اول رييس جمهور به رياس��ت 

س��ازمان برنامه و بودجه و با عضويت ش��ركت 
مل��ي پاالي��ش و پخ��ش فرآورده ه��اي نفتي 
اي��ران، س��ازمان حمايت مصرف كنن��دگان و 
توليدكنن��دگان و س��ازمان راهداري و حمل و 
نقل جاده اي تشكيل شده است كه به رغم ارائه 
آنالي��ز قيمت و ضرورت افزايش نرخ محموالت 

مذكور تاكنون اين امر محقق نشده است.
درخص��وص ارز دولت��ي رانن��دگان بخ��ش 
ترانزيت نيز پس از تك نرخي شدن ارز در كشور 
و در راس��تاي دستيابي به راهكارهاي عملياتي 
براي نحوه تخصيص ارز به شركت هاي حمل و 
نق��ل بين المللي و رانندگان فعال در اين بخش 
و جلوگيري از هرگونه وقفه در عمليات تجاري 
و تردد ناوگان، پس از برگزاري جلسات متعدد، 
منج��ر به صدور بخش��نامه اي از س��وي بانك 
مركزي در اين خصوص به شماره 97/58064 
م��ورخ 97/02/26 گردي��د كه ب��ه بانك هاي 
عامل ب��راي تامين ارز بابت مص��ارف موردنياز 
متقاضي��ان فعاالن حم��ل و نق��ل بين المللي 

جاده اي ابالغ شد.
برابر ابالغيه فوق الذكر جلس��ات متعددي 
ارزي  مق��ررات  و  اداره كل سياس��ت ها  ب��ا 
بانك مركزي توس��ط اين س��ازمان با حضور 
بانك هاي عام��ل براي عمليات��ي نمودن آن 
برگ��زار، ليك��ن به رغم پيگيري ه��اي صورت 
پذيرفته و آماده بودن سامانه هاي زيرساختي، 
بانك ه��اي عامل تاكنون درخصوص پرداخت 
ارز اق��دام موث��ري انج��ام نداده ان��د و بخش 
حمل و نق��ل بين المللي براي تامين نيازهاي 
ك��ه  مي باش��د  بالتكلي��ف  همچن��ان  ارزي 
به نظر مي رس��د ادامه اي��ن روند و عدم توجه 
 سيس��تم بانكي ب��راي رفع نيازه��اي بخش

حم��ل و نق��ل ج��اده اي در آين��ده صدمات 
جبران ناپذيري به اين بخش وارد خواهد شد.
منصورفخاران
مشاوررياستومديرروابطعمومي

سرنوشتخواستههاي
رانندگان

تازه ترين آمار منتش��ر ش��ده از س��هم بخش هاي 
مختلف حمل و نقل در جابه جايي كاال، نشان مي دهد 
كه بيش از 90 درصد جابه جايي و ترانزيت بار در ايران 
از طريق وس��ايل حمل و نقل جاده يي انجام مي گيرد، 
يعن��ي حم��ل و نقل جاده يي بيش��ترين س��هم را در 
جابه جايي كاال به عهده دارد. بر همين اساس، هر عاملي 
كه كوچك ترين خللي را در كاهش اين سهم بازي كند 
مي تواند تاثي��ر غيرقابل جبراني بر تولي��د، صادرات و 
واردات كشور داشته باش��د. از اوايل خردادماه و با آغاز 
اعتصاب هاي فراگير رانندگان كاميون، حجم جابه جايي 
كاال به ويژه در روزهاي نخس��ت به شدت كاهش يافت 
و همين موضوع تاثير محسوسي در فعاليت جايگاه هاي 
بنزين، كارخانه هاي توليد مواد غذايي و... داشت. البته 
با رسيدگي س��ازمان راهداري و حمل و نقل جاده يي، 
وزارت كار، وزارت صنعت و... به خواسته هاي رانندگان 
از ميزان نارضايتي ها تا حدي كاسته شد اما نارضايتي ها 
همچنان ادامه دارد و در صورت عدم رسيدگي و تامين 
خواسته هاي به حق آنها امكان آغاز دوباره اعتصاب هاي 
سراس��ري وجود دارد.  در اين حال، با توجه به اهميت 
نقش گسترده حمل و نقل جاده يي و همچنين رانندگان 
كامي��ون در بخش هاي مختلف تولي��دي، خدماتي و... 
نگاهي دوباره به خواسته هاي رانندگان مي تواند تحليل 
درس��تي از وضعيت كنوني آنها و ميزان خواس��ته هاي 

تامين شده و نشده شان ارائه دهد. 
 تعيين كرايه پايه براي كل كش��ور بر مبناي تن 
بركيلومتر به تفكيك بارگير: در بسياري از نقاط كشور 
خصوصا مسيرهاي برگشت به س��مت بنادر كرايه به 
حدي پايين اس��ت كه حتي يك چه��ارم هزينه ها را 
تامين نمي كند. بنابر اين ضروري بوده و هست كه نرخ 
پايه حمل در قالب تن بر كيلومتر در سراس��ر كش��ور 
مشخص ش��ود و اين كار هر س��اله با توجه به ميزان 
مص��رف و قيمت نهاده هاي اوليه حمل و نقل از جمله 
سوخت، الس��تيك، حقوق راننده، بيمه ها، استهالك 
س��رمايه، سود منطقي س��رمايه گذاري، عمر مفيد و... 

تغيير كند. 
 توزيع عادالنه بار: ايجاد سامانه ملي پايانه مجازي 

و توزيع عادالنه بار در سراسر كشور
 ايجاد ساز و كار مناسب براي پرداخت كرايه حمل 
كاال: اين اقدام بايد به نحوي باش��د كه متقاضي حمل 
كاال هزينه كرايه را در نزد يكي از بانك هاي كش��ور به 
امانت بگذارد يا ضمانت الزم را نزد بانك بسپارد و پس 
از اتمام عمليات حمل، وجه كرايه طبق اسناد حمل به 

كاميون دار پرداخت شود. 
 نظ��ارت انفورماتيكي و بانكي بر كارمزد دريافتي 
شركت هاي حمل و كاهش كارمزد شركت هاي حمل 

به 6 درصد دهه هشتاد. 
 حقوق و دستمزد راننده با توجه به محيط كاري 
راننده و حق ماموريت، بدي آب و هوا، مناطق مرزي و 
نا امن و ... بس��يار ناچيز است و رانندگان زير خط فقر 

زندگي مي كنند. 
 نوس��ازي ناوگان باري كش��ور در ش��رايطي كه 
توجيه اقتصادي داش��ته باشد و كرايه حمل جوابگوي 
حقوق راننده، بيمه ها، بازگش��ت سرمايه، افت سرمايه 
و اس��تهالك سرمايه باش��د، زيرا قيمت اوليه كاميون 
با توجه به ماليات ب��ر ارزش افزوده و عوارض گمركي 

بسيار گران تر از اتحاديه اروپا است. 
 قيم��ت اوليه كاميون با توجه به ماليات بر ارزش 
افزوده و عوارض گمركي بسيار گران تر از اتحاديه اروپا 

است بنابراين بايد فكري به حال قيمت ها شود. 
 قيمت قطعات يدكي و الس��تيك به دليل دالل 
بازي وارد كننده و ارز بازار آزاد و عوارض گمركي گران 

است كه اين قيمت ها بايد كنترل شود. 
 ارتقاي سطح امنيت در جاده هاي كشور مخصوصا 

استان تهران و استان هاي مجاور
و  رانن��دگان  صنف��ي  تش��كل هاي  نوس��ازي   
كاميون داران: به نحوي كه كساني كه مايل به شركت 
در انتخابات هيات مديره و بازرس��ان انجمن هس��تند 
داراي تحصيالت دانشگاهي باشند و در صورت انتخاب 
حداكثر دو دوره متوالي متصدي تشكل صنفي كارگري 

يا كارفرمايي باشند. 
اقداماتانجامشدهدرراستايخواستههاي

رانندگانكاميون
 نگاهي به خواسته هاي رانندگان و اقدامات انجام 
شده حاكي از آن است كه بيش از نيمي از خواسته ها 
مورد توجه قرار نگرفته اس��ت و دربين خواس��ته هاي 
برآورده ش��ده س��ه مورد از جمله ارائه بيمه تكميلي 
رايگان، توزيع الستيك و افزايش حقوق از بقيه مهم تر 

هستند. 
ارائهبيمهتكميليرايگان

 براي نخس��تين بار در تاريخ حمل ونقل جاده يي 
كش��ور، طرح گسترده بيمه تكميلي رايگان 900 هزار 

راننده حمل ونقل بار از اوايل هفته جاري آغاز شد. 
 بيم��ه تكميلي رايگان به عنوان يكي از مطالبات 
رانندگان با فرآيند محور قرار دادن كنترل هزينه بين 
صاحب كاال، شركت حمل ونقل و راننده اجرايي شد و 
قرار اس��ت در فاز اول بدون پرداخت هزينه رانندگان و 
همس��ران آنها و در مرحله بعد تمامي اعضاي خانواده 

رانندگان تحت پوشش اين بيمه قرار گيرند. 
توزيعالستيك

 بر اس��اس توافق صورت گرفته بين اين سازمان، 
وزارت صنعت، مع��دن و تجارت و انجمن هاي صنفي 
توليدكنن��دگان و واردكنن��دگان الس��تيك، توزي��ع 
الس��تيك مورد ني��از رانن��دگان به ص��ورت انبوه در 

شهرهاي مختلف كشور آغاز شد. 
 مي��زان س��هميه اختص��اص يافته ب��راي توزيع 
الس��تيك بر اس��اس اولويت بندي ش��هرهاي كشور و 
مبناي ميزان فعالي��ت در حوزه حمل ونقل جاده يي  بر 
و حجم كاالي جابه جا شده در شهرهاي مذكور صورت 

گرفته است. 
افزايشحدود20درصديكرايهها

 متوس��ط افزايش كرايه بهاي كاميون 15 درصد 
 اس��ت ك��ه در برخ��ي ش��هرها و نق��اط و پايانه ها به

10 درصد و در برخي مناطق به 20 درصد مي رس��د، 
البته به گفته مس��ووالن س��ازمان راه��داري افزايش 
دس��تمزد در برخي ش��هرها پيش از آغ��از اعتصاب ها 
اعمال شده بود و هم اكنون اين افزايش كرايه در تمام 

كشور انجام شده است. 

گزارش

گروهراهوشهرسازي| زهرهعالمي|
درحالي كه مسووالن س��ازمان راهداري و 
حم��ل و نقل جاده يي پ��س از فروكش كردن 
اعتراض سراس��ري رانن��دگان كاميون و طي 
هفته هاي اخي��ر، بارها اع��الم كرده اند كه به 
خواس��ته هاي رانندگان رسيدگي شده و اغلب 
درخواست هايش��ان م��ورد توج��ه قرارگرفته 
ام��ا مش��اهدات ميداني »تع��ادل« از كاهش 
محسوس جابه جايي كاال در كشور و همچنين 
گفت وگو با رانندگان كاميون نش��ان از تداوم 

برخي نارضايتي ها دارد. 
دراي��ن ميان اگرچه رانن��دگان كاميون كه 
از اول خردادماه س��ال ج��اري در اعتراض به 
افزايش بي رويه قيمت لوازم يدكي، دس��تمزد 
پايين، نداش��تن بيمه تكميلي و... دس��ت به 
اعتراضات��ي زدن��د، ق��دردان اقدام��ات انجام 
ش��ده از جمل��ه افزايش 20 درص��دي كرايه 
بها، نظ��ارت بر عملكرد ش��ركت هاي باربري، 
ارائه بيمه تكميلي و توزيع الس��تيك هستند 
اما همچن��ان خواهان رس��يدگي به ليس��ت 

بلندباالي خواسته هايشان هستند. 
تم��ام رانندگان��ي كه ب��ا روزنام��ه تعادل 
گفت وگ��و كردن��د، از ع��دم كاه��ش قيمت 
ل��وازم يدكي ابراز نارضايت��ي كردند، به گفته 
آنه��ا اگرچه افزايش دس��تمزدها تا 20 درصد 
توانست به شرايط اقتصادي رانندگان كاميون 
و خانواده ه��اي آنه��ا كمك كند ام��ا افزايش 
بي رويه قيم��ت لوازم يدكي با نوس��انات نرخ 
دالر، موجب ش��ده كه اثر اين افزايش از بين 

رفته و كمر آنها زير فشار گراني خم شود. 
آنه��ا مي گوين��د ك��ه كرايه حم��ل و نقل 
كاميون ها در چند س��ال اخي��ر هيچ تغييري 
نكرده اما تورم به وي��ژه در قيمت لوازم يدكي 
موج��ب افزايش هزينه هاي تعميرات ش��ده و 
وضعي��ت معيش��تي آنان را با مش��كل روبه رو 

كرده است. 
البت��ه چندي پيش هم مع��اون حمل ونقل 
س��ازمان راه��داري و حمل ونق��ل جاده يي، 
مهم تري��ن دليل اعت��راض كامي��ون داران را 
»افزاي��ش قيمت لوازم يدك��ي خودرو« اعالم 
ك��رد اما تاكنون اقدام عملي مثبتي جز توزيع 
الستيك براي تامين خواس��ته هاي رانندگان 
كاميون انجام نشده است و همچنان نارضايتي 

دراين زمينه ادامه دارد. 

بهتريندستاورد،توزيعسراسري
الستيك

درهمين راس��تا يك��ي از رانندگان كاميون 
درباره وضعي��ت كنوني تحقق خواس��ته هاي 
كلي رانندگان ب��ه »تعادل« مي گويد: بهترين 
اقدامي كه ازسوي س��ازمان راهداري و حمل 
و نق��ل جاده يي انجام ش��د،  توزيع سراس��ري 

الستيك بود. 
او مي افزايد: مهم ترين خواس��ته رانندگان 
كاميون از دولت، كاه��ش قيمت لوازم يدكي 
بود كه طي دوماه اخي��ر، اقدام خاصي دراين 
زمينه انجام نشده است و نارضايتي رانندگان 

كاميون در اين زمينه ادامه دارد. 
اي��ن فع��ال حمل و نق��ل جاده ي��ي ادامه 

مي ده��د: افزاي��ش 20 درص��دي دس��تمزد 
درش��رايطي ك��ه قيمت كاالهاي اساس��ي در 
كش��ور مدام در حال افزايش اس��ت كمكي به 
بهبود ش��رايط اقتصادي رانن��دگان نمي كند.

او بيان مي كند: ضم��ن اينكه باالبودن قيمت 
لوازم يدكي هم مش��كالت رانندگان را بيشتر 
كرده اس��ت و بهترين اقدامي كه مي تواند در 
كاهش مش��كالت و نارضايتي رانندگان موثر 
باش��د، كنترل قيمت لوازم يدكي است كه هر 

چه سريع تر بايد در دستور كار قرار گيرد. 
به گفت��ه اين رانن��ده كامي��ون ارائه بيمه 
تكميل��ي 900 هزار راننده كامي��ون هم تازه 
چندروز اس��ت كه اجرايي ش��ده و رانندگان 
ش��روع به ثبت نام كرده اند اما آينده اين طرح 
مش��خص نيس��ت و امكان اجرايي نشدن آن 

وجود دارد. 

ب��ه گفته وي طي روزه��اي اخير رانندگان 
كامي��ون فع��ال بودند و تع��داد كمي از ترس 
صدم��ه نديدن خودروش��ان از س��وي برخي 
آش��وبگران اول مردادم��اه اقدام ب��ه بارگيري 
نكردن��د اما از روزهاي ديگر ب��ه فعاليت خود 

ادامه دادند.
او اضافه مي كند: افرادي كه اقدام به آسيب 
رس��اندن بار رانندگان مي كنند راننده نيستند 

و به دنبال ايجاد حاشيه هستند. 

تعمير20ميليونتومانيموتوركاميون
يكي ديگ��ر از رانن��دگان كامي��ون درباره 
ميزان تحقق خواس��ته هاي آنها از سوي دولت 
به »تعادل« مي گويد: خواس��ته هاي رانندگان 
بيش��تر مربوط به افزايش بي رويه قيمت لوازم 
يدك��ي اس��ت و قيمت هاي سرس��ام آور اين 

لوازم موجب ش��ده اس��ت كه هزينه تعميرات 
كاميون به شدت افزايش يابد. او ادامه مي دهد: 
هم اكنون تعمير اساس��ي موت��ور يك كاميون 
حدود 20 ميليون تومان هزينه دارد و بيش��تر 
نارضايت��ي رانن��دگان هم مربوط ب��ه افزايش 
بي رويه قيمت لوازم يدكي با نوسانات نرخ ارز 
اس��ت. به گفته اين فعال ح��وزه حمل و نقل 
جاده يي، با رشد چشمگير قيمت لوازم يدكي، 
هزين��ه تعميرات كاميون چندين برابر ش��ده 
است و افزايش 20 درصدي كرايه ها اين رشد 

را پوشش نمي دهد. 
اين راننده كاميون باس��ابقه اضافه مي كند: 
اگرقيمت لوازم يدك��ي كاهش نيابد و كنترل 
نش��ود، نارضايتي ها ادامه مي يابد البته ممكن 
اس��ت چندماهي اتفاق خاص��ي رخ ندهد اما 
با توجه به باقي ماندن مش��كالت امكان بروز 

نارضايتي هاي جديد وجود دارد. 
او ادامه مي دهد: مسووالن سازمان راهداري 
و حمل و نقل جاده يي بايد هر چه سريع تر به 
خواسته هاي رانندگان كاميون رسيدگي كنند. 

عدمساماندهيانجمنصنفيرانندگان
كاميون

اين فع��ال بخش حمل و نق��ل جاده يي با 
اش��اره به ديگر خواسته هاي رانندگان كاميون 
مي گوي��د: وضعيت رفاهي رانن��دگان كاميون 
در پايانه ه��اي باربري بسيارنامناس��ب اس��ت 
به عن��وان نمونه در پايان��ه اميركبير اصفهان 
رانندگان از كمترين امكانات رفاهي برخوردار 
هس��تند اين رانندگان نه استراحتگاه مناسبي 
دارند و نه اينكه س��رويس بهداشتي اين پايانه 

وضعيت قابل قبولي دارد. 
او اظهار مي كن��د: انجمن صنفي رانندگان 
كامي��ون ه��م س��اماندهي نش��ده اس��ت و 
برهمين اس��اس رانندگان كاميون نماينده يي 
براي رس��يدگي ب��ه مشكالتش��ان و انعكاس 

خواسته هايشان به مسووالن ندارند. 
اي��ن راننده كاميون اضافه مي كند: با وجود 
آنكه رانندگان كاميون با مش��كالت عديده يي 
هنگام كار مواجه هس��تند اما به آنها س��ختي 
كار تعل��ق نمي گي��رد ضمن اينك��ه با حداقل 
حق��وق يعني حق��وق وزارت كار بازنشس��ته 

مي شوند. 
ب��ه گفت��ه اين فع��ال بخش حم��ل و نقل 
جاده يي، ارائه بيمه تكميلي هم به نظر مي رسد 
براي ساكت كردن اعتراضات رانندگان است و 

تا اجرايي نشود نمي توان به آن اميدوار بود. 
او مي گويد: اگرچه اعتراضات جديدي آغاز 
نشده است اما اول مردادماه، نيمي از رانندگان 
براي آس��يب نديدن خودروهايش��ان توس��ط 
برخي افراد، اقدام به بارگيري نكردند و نيمي 

از بارهاي پايانه اميركبير بارگيري نشدند. 
اين راننده كاميون ادامه مي دهد: رانندگان 
كاميون از دوم مرداد تقريبا آغاز به كار كردند 
اما اي��ن به معناي حل نارضايتي ها نيس��ت و 
مسووالن بايد براي كاهش قيمت لوازم يدكي 

آستين باال بزنند. 

تحققتنهابخشكوچكيازخواستهها
مسوول يكي از ش��ركت هاي باربري درباره 
مش��كالت رانن��دگان كامي��ون ب��ه »تعادل« 
مي گويد: بخشي از خواس��ته هاي رانندگان از 
جمل��ه افزايش 20 درصدي دس��تمزد، توزيع 
الس��تيك و... اجرايي ش��د اما بخش بزرگي از 
جمله كاهش قيمت الس��تيك، س��ختي كار، 
افزايش حقوق بازنشس��تگي و... انجام نش��ده 

است. 
او ادام��ه مي ده��د: ب��ه نظر نمي رس��د كه 
دور جدي��دي از اعتراض ها آغاز ش��ود اگرچه 
نارضايتي ه��ا ادام��ه دارد و در نخس��تين روز 
مردادم��اه هم حج��م كاالهاي جابه جا ش��ده 
به ش��دت كاهش يافت اما اين اصال به معناي 
و  نيس��ت  سراس��ري  نارضايتي ه��اي  آغ��از 
پيش بيني مي شود كه شرايط از روزهاي آينده 

رو به بهبود رود. 

چن��دي پيش »محمد خان بلوك��ي«، رييس اتحاديه انجمن هاي 
صنف��ي رانندگان حمل ونقل كاالي كش��ور در گفت وگ��و با ايرنا به 
توضيح مش��كالت عمده رانندگان كاميون پرداخ��ت و افزود: كرايه 
حمل كاال در كش��ور نزديك به س��ه س��ال افزايش نيافته بود كه به 
تازگي 15 تا 20 درصد افزايش يافته اس��ت. اين مقام صنفي افزود: 
هنوز بسياري از كاميونداران از جمله در استان فارس، افزايش بيش 
از 20 درصدي كرايه هاي حمل بار را خواس��تارند و نس��بت به اين 

ميزان معترضند. 
خ��ان بلوك��ي اظهارك��رد: دالل ها و ش��ركت هاي حم��ل ونقل 
بارنامه نويس ك��ه حتي يك ريال هم در اين بخش س��رمايه گذاري 
نكرده اند از محل كميس��يون بار رانندگان درآمدهاي زيادي نصيب 
خ��ود مي كنند، به طور نمونه از كراي��ه 2 ميليون توماني، 50 درصد 
نصيب اين شركت ها مي شود كه طي هفته هاي اخير به اين موضوع 

هم رسيدگي شده است. او ادامه داد: اگر رانندگان كرايه هاي واقعي 
خ��ود را دريافت كنن��د، نيازي ب��ه پرداخت بخش��ي از هزينه هاي 

بيمه هاي اجتماعي آنها توسط دولت نيست. 
ب��ه گفت��ه خان بلوكي، ش��ركت هاي حمل ونقل پ��س از معرفي 
ب��ار و ص��دور بارنام��ه بالفاصله حق كميس��يون خ��ود را از راننده 
مي گيرند در حالي كه راننده بايد پس از طي مس��افت زياد، بار خود 
 را تحوي��ل و كرايه اش را با مش��كالت متعدد و حت��ي چند ماه بعد

دريافت كند. 
ريي��س اتحاديه انجمن هاي صنفي رانن��دگان حمل ونقل كاالي 
كش��ور تاكيد كرد: در كشورهاي جهان، شركت هاي حمل ونقل كاال 
صاح��ب كاميون اند و رانندگان را اس��تخدام مي كنن��د اما در ايران 
ش��ركت هاي حمل ونقل فقط نقش بارنامه نويس را دارند و از محل 

كميسيون كاميونداران، درآمدهاي هنگفتي را كسب مي كنند. 

درخواست هاي كهنه رانندگان 
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حمله هكرها با سرقت رمز عبور قربانيان
ايسنا|

مجرمان س��ايبري روزبه روز راه هاي بيشتري از 
حمالت فيش��ينگ و نرم افزارهاي جاسوسي براي 
س��رقت اطالعات كاربران اس��تفاده مي كنند و اما 
چاره اين حمالت محافظت بيشتر از رمزهاي عبور 

و استفاده از نكات امنيتي الزم است. 
 ش��ركت ورايزون س��ال گذش��ته، نش��ان داد 
۸۰ درص��د از هك ه��ا، مرب��وط ب��ه رمزعبور به 
س��رقت رفته است. مجرمان س��ايبري از رمز عبور 
قرباني براي دسترس��ي به سيس��تم آنها استفاده 
كرده و اطالعاتش��ان را به سرقت برده اند. براساس 
اين نقص، اين نياز در س��ازمان ها به وجود مي آيد 
ت��ا تدابيري اتخ��اذ كنند كه از س��رقت رمزعبور 

شناسايي جلوگيري شود. 
اما با گذش��ت يك س��ال به نظر مي رسد اتفاق 
جديدي رخ نداده است؛ مجرمان سايبري روزبه روز 
در ح��ال افزايش هس��تند و اعتبار كارب��ران را به 

س��رقت مي برند. آنه��ا روش ه��اي مختلفي براي 
سرقت كلمات  عبور دارند، مانند حمالت فيشينگ، 
گزارش گير صفحه كليد و نرم افزارهاي جاسوس��ي. 
تقريب��ا هر تكنيك براي س��رقت گذرواژه ش��امل 
نوعي بدافزار اس��ت. اي ميل هاي مخرب با استفاده 
از URLهاي جعلي براي سرقت براي فريب دادن 

كاربران به دريافت اطالعات مي پردازند. 
نوع جديدي از نرم افزارهاي مخرب، باج افزارهاي 
توزيع شده هستند. همچنين تروجان ها و نرم افزار 
ارز ديجيت��ال مخرب نيز وجود دارد. س��ايت هاي 
فيشينگ به صورت پراكنده يي فعال بوده و كاربران 
را فريب مي دهند. ضميمه مايكروسافت ورد حامل 
آخري��ن آپدي��ت نرم افزارهاي مخرب اس��ت. آنها 
ترفن��دي را به كاربر نش��ان مي دهند ت��ا ماكرو و 
Smoke Loader را در سيس��تم آس��يب ديده 

نصب كنند. 
ب��ا توجه ب��ه گ��زارش س��ايت پلي��س فتا، 

 محققان اطالعاتي به دس��ت آورده اند كه نصب
 Smoke Loaderها و TrickBotيك فريب 
بزرگ است. اين ابزار يك تروجان است كه اعتبار 
بانكي و ساير اطالعات حساس را از بين مي برد. 
اين بدافزار به گونه يي طراحي ش��ده كه به نظر 
مي رسد يك درخواست فاكتور از يك شركت را 

درخواست كرده است. 
بسياري از اين نوشتارها تنها اين تئوري را بيان 
مي كنند كه رمز عبور دزديده ش��ده كليد بسياري 
از نقص هاي داده اس��ت. بنابراين بسيار مهم است 
كه س��ازمان ها و افراد اقدامات و ابزار خود را بهبود 
بخشيده و از خود و داده هاي خود محافظت كنند. 
همچنين، ضروري اس��ت كه يك سيس��تم وجود 
داش��ته باشد كه هرگونه آس��يب ديدگي شبكه يا 
فعاليت هاي جنايتكاران اينترنتي را شناسايي كند. 
ه��ر زمان كه مجرمان س��ايبري ي��ك گروه از 
اطالع��ات را س��رقت مي كنند، اطالعات حس��اب 

كاربر شامل نام كاربري و رمز عبور نمايان مي شود. 
اهميت��ي ندارد كه رمز عبور تا چه ميزان س��خت 
باشد، به محض آنكه رمز عبور روي رايانه مجرمان 
س��ايبري ظاهر ش��ود، از آن رمز عبور در راستاي 

اعمال مجرمانه بهره مي برند. 
كارشناس��ان به كاربران توصيه دارند كه براي 
ب��اال بردن امنيت خ��ود از دادن رمز عبور خود به 
س��اير افراد جداً اجتناب كنند. از نوشتن رمز عبور 
بر روي كاغذ و گذاشتن آن بر روي ميز محل كار، 
نزديك كامپيوتر يا چسباندن آن بر روي كامپيوتر، 
جداً خودداري كنند. تعداد زيادي از برنامه ها امكان 
به خاطر س��پردن رمزهاي عبور را ارائه مي كنند، 
زماني كه سيستم را ترك مي كنيد، اين قابليت را 

غيرفعال كنيد. 
يك��ي از بهترين راه ه��ا براي افزاي��ش امنيت 
حس��اب هاي كارب��ري متعدد در فض��اي مجازي 
انتخاب يك گذرواژه و رمز عبور ايمن اس��ت كه تا 
حد زيادي راه را براي نفوذ هكرها دش��وار مي كند. 
متخصصان امنيت س��ايبري به كاربران پيشنهاد 
مي كنند ك��ه از كلمات قابل حدس زدن همچون 

نام، نام خانوادگي، س��ال و تاريخ تولد، نام همسر 
و غي��ره اكيدا خ��ودداري كنن��د و درصورتي كه 
مي خواهند از اين كلمات، عبارات و اعداد استفاده 
كنن��د، بايد در مي��ان آن از ح��روف اختصاري و 

نشانه گذاري استفاده كنند. 

سايبر

شگفتي كاربران از ترجمه هاي 
آخرالزماني گوگل

مش�بل|  تا به حال كاربران بارها از ارائه ترجمه هاي 
عجيب و غريب توس��ط خدمات ترجمه گوگل يا گوگل 
ترنس��ليت خبر داده اند و اين ب��ار هم يك رويداد عجيب 

ديگر مورد توجه قرار گرفته است. 
اگر ش��ما زبان موري كه زبان متداول در ميان برخي 
قبايل كش��ور نيوزلند است را به عنوان زبان مبدا ترجمه 
انتخاب كرده و كلمه س��گ را به انگليس��ي ۱۶ بار تايپ 

كنيد، پيام عجيب زير ظاهر مي شود: 
روز قيامت س��ه دقيقه به ۱۲ است. ما شخصيت ها و 

تحوالت چشمگيري را در جهان تجربه مي كنيم. 
اما اگر كلمه dog را يك بار بيشتر تايپ كنيد عالوه 
بر جمله باال اين مطلب هم به آن اضافه مي ش��ود: ... اين 
امر نش��انه آن است كه ما در حال نزديك شدن به پايان 

جهان هستيم و مسيح بازمي گردد. 
در نهايت با تايپ چندباره كلمه dog صفت »به نحو 
فزاينده يي« به جمله ما در حال نزديك ش��دن به پايان 

جهان هستيم افزوده مي شود. 
به نظر مي رسد الگوريتم هاي هوش مصنوعي گوگل 
ق��ادر به درك منطق تكرار كلمات در برنامه مترجم اين 
شركت نيس��تند و در زمان ترجمه كلمات از زبان هايي 
مانند موري يا سوماليايي كه لغت در آنها بسيار كوتاه تر 

هستند دچار خطا و مشكل مي شوند. 
گوگل پس از اطالع از اين موضوع مش��كل يادش��ده 
را برطرف كرده، اما پيش بيني مي ش��ود در آينده باز هم 
اشكاالت مشابهي در برنامه مترجم گوگل شناسايي شود.

روسيه شبكه هاي اجتماعي را 
جريمه مي كند

انگجت| روس��يه قص��د دارد با وض��ع قانوني جديد 
ش��بكه هاي اجتماعي و وب س��ايت هايي ك��ه اطالعات 

نادرست كاربران را منتشر مي كنند، جريمه كنند. 
روس��يه تصميم دارد قانون جديدي وضع كند كه به 
دولت اجازه مي دهد وب سايت ها و شبكه هاي اجتماعي را 
براي انتشار اخبار نادرست توسط كاربرانشان جريمه كند. 
چنانچه اين قانون تصويب ش��ود، وب سايت هايي با 
بي��ش از ۱۰۰ هزار بازديد كنن��ده در روز بايد ظرف ۲۴ 
س��اعت اطالعات نادرستي كه كاربران منتشر كرده اند را 
حذف كنند. در صورت عدم رعايت اين قانون وب سايت 
مذكور با جريمه يي تا سقف ۵۰ ميليون روبل )۷۹۳ هزار 
دالر( روبرو مي شود. اين اليحه نيز يكي ديگر از قوانيني 
اس��ت كه مطالب انتش��ار يافته كاربران در ش��بكه هاي 
اجتماعي را محدود مي كند و هم اكنون در مجلس دوماي 

اين كشور تحت بررسي است. 
اين در حالي اس��ت كه در اوايل س��ال جاري، مالزي 
قانون��ي تصويب كرد كه گس��ترش اخبار جعل��ي را به 
يك جرم تبديل كرد و از س��وي ديگر پارلمان مصر نيز 
قانوني تصويب كرد كه حس��اب هاي كاربري محبوب در 

شبكه هاي اجتماعي و بال گ ها را قانونمند مي كند.

 ريزترين ربات جهان
با مدارهاي مينياتوري

نيواطلس| مهندس��ان دانش��گاه ام اي ت��ي موفق به 
توليد ربات بس��يار كوچكي ش��ده اند كه تنها يك دهم 
ميلي متر ضخامت دارد و متشكل از مدارهاي الكترونيكي 

مينياتوري است. 
م��واد تش��كيل دهنده اين ربات ب��ه گونه يي طراحي 
ش��ده اند كه باعث مي شود ربات يادشده بتواند به راحتي 
در ه��وا ي��ا روي آب ش��ناور و معلق بماند و نس��بت به 

جمع آوري اطالعات مورد نياز اقدام كند. 
هدف اصلي از طراحي اين ربات تس��هيل جمع آوري 
داده ه��اي مختلف در مورد ش��رايط آب و هوايي اس��ت. 
تولي��د ربات ه��اي در ابعاد كوچك با توج��ه به ضرورت 
اس��تفاده از انبوهي از قطعات الكترونيك در طراحي اين 
محصوالت پيشرفته يك چالش جدي محسوب مي شود، 
اما پژوهشگران سرانجام توانسته اند قطعات الكترونيكي در 
ابعاد يك ميليونيم تا يك ميليارديم متر طراحي كنند كه 

توليد ميكروربات ها را ممكن مي كند. 
اي��ن ن��وع ربات ها ع��الوه بر ح��وزه هواشناس��ي در 
زمينه هايي همچون علوم پزشكي، مهندسي و نظامي نيز 
كاربرد خواهند داش��ت و با آنها مي ت��وان انبوهي از امور 
از وضعيت پااليش مواد نفتي در پااليشگاه ها تا وضعيت 
سالمت بدن انسان را به طور آني و لحظه به لحظه كنترل 
كرد. محققان دانشگاه ام اي تي مي گويند اين فناوري هنوز 
مراحل ش��كل گيري آغازين خود را سپري مي كند و در 
آينده بسياري از حوزه هاي علمي و صنعتي را تحت تاثير 

خود قرار خواهد داد. 

هوش مصنوعي گوگل تصاوير 
شبيه را مي يابد

س�ي نت| گ��وگل با بهره گي��ري از فن��اوري هوش 
مصنوعي و يادگيري ماش��يني و تحليل مقايسه تصاوير 
ش��ما با افراد مش��هور، تصاوير مشابه ش��ما را در فضاي 

مجازي نشان مي دهد. 
 از آنج��ا ك��ه فناوري ه��وش مصنوع��ي و يادگيري 
ماش��يني اين روزها با قابليت هاي پيشرفته و جذابي كه 
دارند، توانس��ته اند نظر و توجه خيل عظيمي از كاربران 
را به سمت وسوي خود جذب كنند، حاال گوگل تصميم 
گرفته است با انتشار تصاوير جديدي، قدرت و هوشمندي 
فن��اوري هوش مصنوعي خود را ب��ه رخ كاربران جهاني 
بكشد. در اين تصاوير، يكي از هوش هاي مصنوعي گوگل 
كه Move Mirror نام دارد، توانس��ته اس��ت ژست و 
حركات بدني كاربران را تشخيص بدهد و پس از تحليل 
و آناليز دقيق آن به مقايسه با ساير تصاوير موجود از افراد 

مشهور كه شباهت زيادي با تصوير آنها دارد، بپردازد. 
اين اقدام كه تاكنون از س��وي بس��ياري از كاربران با 
اس��تقبال مواجه شده اس��ت، مي تواند تصاوير خود را با 
مجموعه يي ۸۰۰۰ عكس��ي گوگل جست وجو و مقايسه 
كنند و در نتيجه شما قادر خواهيد بود عكس هاي خود 
را با تصاوير افراد مشهور حاضر در اينترنت مقايسه كنيد. 
كارب��ران مي توانن��د ب��ا ورود و مراجعه به س��ايت 
Move Mirror، از اي��ن قابليت ج��ذاب و كاربردي 
بهره مند ش��وند كه البته اين كار نياز به وجود وب كم 

)دوربين باالي لپ تاپ( دارد. 

اخبار

تناقض  اظهارات مسووالن در خصوص رفع فيلترينگ تلگرام 

اپليكيشن خارجي دردسرساز شد
گروه دانش و فن|

روز گذشته رييس كميته مخابرات مجلس رفع 
فيلتر تلگرام را مشروط به بهبود و افزايش امكانات 
و قابليت ه��اي اپليكيش��ن هاي داخلي دانس��ت و 
اعالم كرد كه ظرف چند ماه آينده اين اپليكيش��ن 

پرطرفدار رفع فيلتر مي شود. 
رمضانعلي سبحاني فر با اشاره به سخنان دو روز 
گذشته ابوالحس��ن فيروزآبادي دبير شوراي عالي 
فض��اي مجازي، گف��ت: به ص��ورت طبيعي وقتي 
توانمندي ها و امكانات اپليكيشني بيشتر مي شود 
استقبال و رضايت عمومي نيز از آن افزايش مي يابد 
و فيلتر ماندن اپليكيش��ن هاي مشابه خارجي نيز 
معنايش را از دست مي دهد. در پي افزايش تدريجي 
امكانات و قابليت هاي اپليكيشن هاي داخلي كه طي 
چند ماه آينده اتفاق خواهد افتاد، رفع فيلتر تلگرام 

نيز قوت خواهد گرفت. 
نماين��ده مردم س��بزوار در مجل��س ادامه داد: 
در پس س��خنان چندي قبل مقام معظم رهبري 
درخص��وص ل��زوم حفظ حريم خصوص��ي افراد و 
امنيت داده ها در فض��اي مجازي، وزارت ارتباطات 
و فناوري اطالعات در حال تهيه اليحه مذكور است 
كه با تهيه و تصويب آن در مجلس و مشخص شدن 
چارچوب فعاليت كاربران اپليكيش��ن ها در فضاي 
مجازي هم نگراني هاي امنيتي به اپليكيش��ن هاي 
خارجي و فضاي مجازي و ه��م بي اعتمادي افكار 

عمومي به اپليكيشن هاي داخلي از بين مي رود. 
به گفته رييس كميته مخابرات مجلس براساس 
آمار غيررس��مي تعداد كاربراني كه اپليكيشن هاي 
داخل��ي را روي گوش��ي هاي خود نص��ب كرده اند 
كمت��ر از ۲۴ ميليون نفر و كارب��ران فعال در اين 

اپليكيشن ها كمتر از ۱۰ ميليون نفر هستند. 
هنوز چند ساعتي از اين اظهارنظر نگذشته بود 
كه معاون دادس��تان كل كش��وراعالم كرد: تلگرام 
هرگز رفع فيلتر نخواهد ش��د. معاون دادستان كل 
كش��ور درامور فضاي مجازي تاكيد كرد كه تلگرام 

هرگز رفع فيلتر نخواهد شد. 
به گ��زارش ايس��نا عبدالصمد خ��رم آبادي در 
مطلبي در اين باره نوشت: »تلگرام هرگز رفع فيلتر 

نخواهد شد. ش��ايعه بي اس��اس رفع فيلتر تلگرام 
كه براي تنفس مصنوع��ي به پيكر نيمه جان اين 
ش��بكه هر از چندگاهي منتشر مي شود، نمي تواند 
رون��د مهاجرت مردم به پيام رس��ان هاي داخلي را 

متوقف كند. 
ان شاءاهلل با برنامه ريزي هاي انجام شده در آينده 
نزديك با برطرف شدن برخي از موانع، مهاجرت به 
پيام رسان هاي داخلي تكميل شده و گام بلندي در 

تحقق شبكه ملي اطالعات برداشته خواهد شد«. 

 رفع فيلتربا چه شرايطي 
ام��ا برخي بر اين عقيده اند كه تلگرام اكنون در 
حالت��ي از بيم و اميد فيلتر و رفع فيلتر قرار گرفته 
و در آخرين اظهارنظرها، اعالم ش��ده اگر خدمات 
پايدار داخلي در حوزه پيام رس��ان ها ايجاد ش��ود، 

احتمال رفع فيلتر تلگرام در آينده وجود دارد. 
هر يك از ش��بكه ها و پيام رسان هاي اجتماعي 
خارج��ي در برهه هاي از زمان گرفتار اما و اگرهاي 
ب��راي ادامه فعاليت بودند؛ برخ��ي از اين دوره هاي 
فيلترينگ، در مقطعي از زمان وجود داش��ت و بعد 
رفع ش��د، مانند اينس��تاگرام كه در دي ماه س��ال 
گذشته براي مدتي مسدود شده بود اما با گذشت 
مدتي رف��ع فيلتر ش��د؛ برخي ديگر ه��م گرفتار 
فيلترينگ دايمي ش��دند و از زمان مس��دود شدن 
اوليه تا امروز همچنان فيلترند؛ مانند ش��بكه هاي 

اجتماعي از جمله فيس بوك و توييتر. 
تلگرام از همان زماني كه به جمع پيام رسان هاي 
موج��ود از جمل��ه وايب��ر و وات��س اپ وارد ش��د، 
زمزمه هاي فيلترينگش را هم با خود آورد؛ هرچند 
اين شبكه اجتماعي با سرعت بيشتر نسبت به وايبر 

و قابليت هاي متنوع تر نسبت به واتس اپ، توانست 
گوي رقابت را از رقبايش بربايد و به ابزاري تبديل 
شود كه نه تنها وظيفه پيام رساني را انجام مي داد، 
بلكه ب��ا ايج��اد كانال هاي خبري حت��ي به حوزه 
خبررس��اني هم وارد ش��د كه البته اين موضوع به 
اعتقاد برخي كارشناس��ان موجبات سطحي شدن 

افراد و حتي پراكندن شايعات را فراهم كرد. 
با وجود اين، تلگرام هم بنا بر تصميم مسووالن 
ذي رب��ط دي ماه س��ال ۱۳۹۷ به داليلي كه اعالم 
شد، تن به سرنوشت اكثريت شبكه هاي اجتماعي و 
پيام رسان هاي مشابه خود داد و اين موضوع فرصتي 
به پيام رسان هاي داخلي داد كه بيش از پيش وارد 
عرصه ش��وند. اگرچه اين موض��وع مدت زيادي به 
طول نينجاميد و تلگرام توانس��ت ب��ار اول با قيد 
ش��رط، از فيلترينگ رهايي يابد، اما ارديبهشت ماه 

س��ال جاري بار ديگر فيلتر ش��د، اين بار با توجيه 
حمايت از پيام رسان هاي داخلي. 

هرچند برخي كارشناس��ان و تحليلگران همان 
زمان هم معتقد بودن��د فيلترينگ تلگرام تنها راه 
مناس��ب براي حماي��ت از پيام رس��ان هاي داخلي 
نيس��ت، اين روند تا امروز ادامه دار ش��ده اس��ت و 
البته از طرف مس��ووالن قضايي همواره به رش��د 
پيام رس��ان هاي داخلي پس از اعم��ال فيلترينگ 
ب��رروي تلگرام و خروج اكثر كارب��ران از آن و كوچ 
به شبكه هاي داخلي اشاره شده است، هرچند اين 
انتقاد هم وجود داشت كه بخشي از كاربران ايراني 
با استفاده از فيلترشكن از همچنان از تلگرام براي 

پيام رساني استفاده مي كنند. 
اين در حالي اس��ت كه در آخرين اظهارنظرها، 
ابوالحس��ن فيروزآبادي - دبير شوراي عالي فضاي 
مجازي - با اش��اره به اقدامات شوراي عالي فضاي 
مجازي درباره پيام رس��ان ها گفته است: در شوراي 
عالي فض��اي مجازي ب��راي پيام رس��ان ها مصوبه 
تصويب شده وجود دارد و در حال حاضر اين مصوبه 
در حال اجراست. در خصوص اينستاگرام فعال هيچ 
بحث خاصي نشده اس��ت. البته در سال هاي اخير 
مردم و نخبگان درباره باز شدن يا بسته شدن برخي 
از پيام رس��ان ها صحبت هايي را مطرح مي كنند اما 
شوراي عالي فضاي مجازي درباره باز شدن توييتر 
يا فيلتر شدن اينستاگرام هيچ بحث و بررسي تا به 

امروز نداشته است. 
وي با اش��اره به تصميمات در نظر گرفته شده 
ب��راي پيام رس��ان تلگرام گف��ت: تصمي��م درباره 
فيلترين��گ تلگ��رام، يك تصميم قضايي اس��ت و 
رويكرد شوراي عالي فضاي مجازي خروج از انحصار 
تلگرام بوده كه با فيلترينگ بخش��ي از آن محقق 
شده است. اما در صورتي كه خدمات پايدار داخلي 
در حوزه پيام رسان ها ايجاد شود، اين احتمال وجود 
دارد كه تلگرام رفع فيلتر شود كه البته اين تصميم 

درباره اين موضوع به عهده قوه قضاييه است. 
حال با اين اتفاق��ات و اظهارنظر هاي متفاوت و 
متناقض مشخص نيست كه سرانجام اين اپليكيشن 

خارجي چه مس شود. 

ورج|
گوگل اعالم كرد كه قصد دارد با همكاري يك شركت امريكايي و با بهره گيري از 

فناوري بالك چين، خدمات ابري خود را توسعه و بهبود ببخشد. 
فناوري بالك چين كه اخيرا نام آن زياد به گوش مي خورد و در استخراج و كسب 
ارزهاي ديجيتالي كاربرد فراواني دارد، حاال قرار است توسط گوگل و شركت امريكايي 
)Digital Assets( براي توسعه خدمات ابري و سرويس هاي كالد )Cloud( به كار 
گرفته ش��ود. فناوري بالك چين در واقع نوعي ديتابيس يا پايگاه داده است كه روي 
يك يا چند سرور خاص قرار ندارد، بلكه روي تمام كامپيوترهايي كه به شبكه متصل 
مي ش��وند، توزيع ش��ده است. اس��تفاده از رمزنگاري در اين فناوري به كاربران اجازه 
مي ده��د كه به ط��ور ايمن به انجام تراكنش هاي خود همچ��ون نقل و انتقاالت مالي 
بپردازند. همچنين بالك چين با انجام هر تراكنش، ركوردي تغييرناپذير و دايمي از 
آن را در خود ذخيره مي كند و امكان هيچ گونه مداخله مخربي در آن وجود ندارد. 

حاال به نظر مي رس��د كه گ��وگل به عنوان بزرگ ترين غ��ول تكنولوژي جهان 
تصميم گرفته اس��ت از جديدترين و جنجالي ترين فن��اوري جهان كه اين روزها 
به ش��دت سروصداي زيادي به پا كرده است، استفاده كند تا خدمات ابري و كالد 
پلتفرم خود را س��ر و س��امان بدهد. ش��ركت digital Assets كه دفتر مركزي 
آن در ش��هر نيويورك اياالت متحده امريكا واقع ش��ده، به توس��عه فناوري بالك 
چين مي پردازد. هنوز مش��خص نش��ده اس��ت كه گوگل مي خواهد چه تغييراتي 
را در خدمات ابري و كالد خود ايجاد كند و كاربران و مش��تريان مربوطه چگونه 
مي توانند از اين فناوري بهره مند ش��وند اما اين شركت با انتشار پيامي در صفحه 
كاربري توييتر خود عنوان كرده است كه كاربران از اين پس قادر خواهند بود، از 
اپليكيشن و پلت فرم هاي گوگل بهره مند شوند اما جزييات آن قرار است در رويداد 

آينده گوگل اعالم و رونمايي شود.

ايندپندنت|
فضاپيماي��ي كه بويينگ براي ارس��ال فضانوردان به ايس��تگاه فضايي بين المللي 
س��اخته دچار نشت س��وخت شده اس��ت. اين روند به تعويق برنامه پرتاب آن منجر 
مي شود. فضاپيمايي كه بويينگ قصد دارد براي ناسا بسازد با مانع جدي روبرو است. 
اين فضاپيما قرار است فضانوردان را به ايستگاه فضايي بين المللي ببرد. مقامات 
هنگام بررس��ي متوجه نش��ت سوخت آن طي آزمايش »سيس��تم لغو ماموريت« 
ش��دند. اين سيستم در صورت بروز اشكالي در فضاپيما براي نجات فضانوردان به 

كار مي رود. 
اين شركت اعالم كرده با همكاري ناسا و شركاي صنعتي مشغول انجام تحقيقات 
جامع��ي در اين باره اس��ت. اختالل مذكور احتماال به تعوي��ق در برنامه پرتاب منجر 
مي ش��ود و يك مانع ديگر براي اجراي برنامه يي اس��ت كه تاكنون بارها با مش��كالت 
متعددي روبرو شده است. از سوي ديگر به گفته مقامات دولتي امريكا قرار بود خدمه 
نخستين ماموريت آزمايشي اين فضاپيما در اوايل ماه آگوست را اعالم كند. بويينگ 
و اس��پيس ايكس با ناس��ا قراردادي امضا كرده اند تا فضانوردان را به ايستگاه فضايي 

بين المللي بفرستند.
 اين برنامه تجاري قابليت ناسا براي ارسال انسان از امريكا به فضا را احيا مي كند. 
اين درحالي است كه با بازنشسته شدن Space Shuttle در ۲۰۱۱ ميالدي، امريكا 
ديگر قادر به ارس��ال خدمه به فضا نيس��ت. از آن زمان تاكنون ناس��ا براي ارس��ال 
فضانوردانش به ايس��تگاه فضايي بين المللي به روس��يه متكي اس��ت. بهاي هريك از 
صندلي هاي ش��اتل فضايي روس ۸۰ ميليون دالر است. به هرحال قرارداد بويينگ با 
ناسا ۴.۲ و اسپيس ايكس ۲.۶ ميليارد دالر ارزش دارد. قرار بود نخستين پرتاب هاي 
آزمايش��ي همراه با خدمه در سال جاري انجام شود اما گزارش هاي مختلف حاكي از 

آن است كه اين برنامه با تعويق روبرو مي شود.

تكنولوژي|
يكي از كارهاي مهمي كه غول هاي تكنولوژي در جهان براي كاربران جهان سومي با 
سرعت پايين اينترنت انجام دادند، توسعه و ارائه نسخه اليت از اپلكيشن هاي خود است. 
بس��ياري از اپليكيشن هاي مختلف همچون ش��بكه هاي اجتماعي از نسخه اليت 
)Lite( نيز عالوه بر نس��خه اصلي، بهره مي گيرند كه براي آن دسته از كاربراني كه 
س��رعت اينترنت كشورشان پايين اس��ت يا حافظه گوشي بسيار كم و محدود است، 
توس��عه داده ش��ده اس��ت تا آنها نيز بتوانند از قابليت هاي اصلي و محوري بسياري 
از ش��بكه هاي اجتماعي و پيام رسان هاي متعدد استفاده كنند و اخبار و گزارش هاي 

موردنظر خود را در فضاي مجازي به اشتراك بگذارند. 
يكي ديگر از مزاياي نصب و دانلود نس��خه اليت اين اپليكيش��ن ها، مصرف بسيار 
پايين باتري موبايل اس��ت، به گونه يي كه كاربران با نصب و اس��تفاده از ش��بكه هاي 
اجتماعي موردنظر مي توانند تا حد زيادي در بهينه سازي در مصرف باتري و افزايش 

مدت زمان شارژدهي گوشي هوشمندشان كمك كنند. 
از ش��بكه هاي اجتماعي كه نسخه اليت خود را توسعه داده اند، مي توان به فيس 
بوك اليت، فيس بوك مسنجر اليت، توييتر اليت، اسكايپ اليت و اينستاگرام اليت 
اش��اره كرد و كاربران بايد براي دريافت اين نس��خه به فروش��گاه آنالين و اينترنتي 

گوگل پلي استور مراجعه كنند. 
پيش تر بس��ياري از كاربران اهل كش��ورهاي توسعه نيافته و به اصطالح جهان سومي در 
فضاي مجازي از مشكالت متعدد در اجراي اپليكيشن هاي مختلف كه حجم سنگين و مصرف 
باتري و اينترنت بااليي داش��تند، شكايت خود را اعالم كرده بودند. شبكه هاي اجتماعي نيز 
براي استفاده همگاني و تسهيل دسترسي به اينترنت تصميم گرفتند كه با انتشار نسخه اليت 
از اپليكيشن هاي محبوب و پرطرفدار خود به اين دسته از كاربران نيز كمك كنند تا مطالب 

و پست هاي موردنظر خود را در فضاي مجازي به اشتراك بگذارند.

تجهيز خدمات ابري گوگل به فناوري بالك چين كاربرد نسخه اليت شبكه هاي اجتماعيفضاپيماي بويينگ با مشكل مواجه شد

رويداد كاربرفضا
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چهره هاي استاني

 ساماندهي كمپ گردشگري آينالو

آذربايجان ش�رقي  مديركل حفاظت محيط زيس��ت 
آذربايجان شرقي از ساماندهي كمپ گردشگري منطقه 
حفاظت شده آينالو خبر داد.  حميد قاسمي ديروز اظهار 
داشت: فرهنگ طبيعت گردي در جامعه بايد رشد پيدا 
كند و برنامه ريزي براي حفظ طبيعت در همه سطوح 
انجام ش��ود. او با بيان اينكه براس��اس م��اده ۱۶ قانون 
حفاظت و بهسازي بحث واگذاري مناطق حفاظت شده 
ممنوع اس��ت، گفت: امكان واگ��ذاري مناطق حفاظت 

شده به افراد حقيقي و خصوصي وجود ندارد.

 اعزام دخت�ران بازمان�ده از ازدواج به اردوي 
آموزشي و تفريحي؛ زنجان| معاون فرهنگي كميته 
امداد استان زنجان، از اعزام دختران بازمانده از ازدواج 
به اردوي آموزش��ي و تفريحي خب��ر داده بود. پيمان 
چترنور اظهار كرد: در راستاي غني سازي اوقات فراغت 
و ب��ا هدف تقويت بينش اعتق��ادي و اخالقي 77 نفر 
از دختران تحت حمايت كميته امداد اس��تان زنجان 
به اردوي آموزش��ي و تفريح��ي اردوگاه امام علي )ع( 
در شهرس��تان البرز اعزام ش��دند؛ در واقع اين اردوها 
در قالب اردوهاي دانش آموزي، دانشجويي و خانوادگي 

برگزار مي شود.
 

 بازار موبايل مش�هد همچنان تعطيل اس�ت؛ 
مش�هد| رييس اتحاديه موبايل  فروش��ان مش��هد 
گفت: در حال حاضر متاس��فانه بازار موبايل كامال 
تعطيل اس��ت، زيرا در گذش��ته 90 درصد اجناس 
به صورت قاچاق وارد مي ش��د. افشين اكبري حداد 
با اش��اره به اينكه امكان قاچ��اق بعد از انجام طرح 
رجيستري گوشي هاي موبايل به صفر رسيده است، 
اظهار كرد: ا از ارديبهش��ت ماه كه طرح رجيستري 
آغاز ش��ده اس��ت دولت بايد تامين ب��ازار را انجام 
مي داد كه اين امر متاس��فانه انجام نگرفت و اكنون 
ثبت س��فارش ها را به ص��ورت بانكي لحاظ كرده و 
اكنون به هيچ عنوان ارز ندارد كه آن را عرضه كند. 
رييس اتحاديه موبايل فروش��ان مش��هد بيان كرد: 
گروه اول، دوم، س��وم و ب��ازار ثانويه و درهيچ كدام 
از آنها عملياتي نش��ده است و يكسري شركت هاي 

محدودي موفق به اخذ ارز دولتي شدند.

 330ميليون يورو به اح�داث نيروگاه دوم دز 
اختصاص يافت؛ اهواز| فرماندار انديمشك از تصويب 
پ��روژه دوم نيروگاه دز در ش��وراي اقتصاد خبر داد و 
گفت: 330 ميليون يورو ب��راي احداث اين پروژه كه 
گامي ارزنده در حوزه اقتصاد و اش��تغال منطقه است، 
اختص��اص يافت. پيمان جهانگيري اف��زود: اين طرح 
در دومين جلس��ه شوراي اقتصاد با حضور معاون اول 
رييس جمهوري تصويب شد. اين طرح بزرگ اقتصادي 
ع��الوه بر اينكه در بخش اقتصاد و توليد برق بس��يار 
مفيد و ارزش��مند است، گامي بزرگ در ايجاد فرصت 
ش��غلي به ش��مار مي رود.  فرماندار انديمشك با بيان 
اينكه نشست هاي متعددي براي تحقق و پيگيري اين 
طرح انجام شده گفت: پروژه دوم نيروگاه سد دز بيش 

از 2هزار فرصت شغلي ايجاد مي كند.
 

 بستن برخي گروه هاي فعال مجازي در مهريز؛ 
يزد| فرماندار مهريز با تاكيد بر پيگيري علت تعطيلي 
برخ��ي گروه هاي مجازي فعال در شهرس��تان گفت: 
به هيچ وجه راغب به بس��ته ش��دن فضاي گفت وگو و 
ممانعت از بيان افكار و انتقادها نيس��تم. س��يدمحمد 
رس��تگاري در جمع سمن هاي شهرس��تان مهريز با 
اش��اره به مباحث مرتبط با تعطيلي گروه هاي مجازي 
فعال در اين شهرس��تان، اظهار كرد: در مورد بس��تن 
گروه هاي مجازي در اين شهرس��تان موضوع را دنبال 
و مس��ائل مطرح ش��ده را نيز انتق��ال خواهم داد چرا 
كه معتقديم مردم شهرس��تان مهريز تافته جدا بافته 
از استان نيس��تند، ضمن احترام به قانون، از سيستم 
قضايي هم درخواست دارم كه اينگونه موارد به گونه يي 
دنبال شود كه تفاوتي بين شهرستان ها احساس نشود. 

 بهره برداري از طرح هاي جديد اتوبوس�راني 
در مسير توس�عه حمل و نقل؛ اصفهان| همزمان 
با ده��ه كرامت، طرح ها و پروژه هاي جديد ش��ركت 
اتوبوس��راني اصفه��ان و حوم��ه، با حضور ش��هردار 
و فرمان��دار اصفه��ان، ريي��س و اعض��اي ش��وراي 
اسالمي شهر، مديران ش��هري، كاركنان و رانندگان 
اتوبوس��راني با هزينه يي بالغ ب��ر 377 ميليارد ريال 
م��ورد بهره برداري قرار گرفت.  ش��هردار اصفهان در 
اين مراس��م گفت: با اضافه شدن اتوبوس هاي جديد 
و اس��تاندارد، كرام��ت رانن��دگان و مس��افران حفظ 
مي شود.  قدرت اهلل نوروزي اظهار كرد: رانندگان پايه 
و اساس اتوبوسراني و سرمايه انساني آن هستند و با 
رفتار و اخالق شايسته نقش يك فعال اجتماعي را در 
محيطي ب��ه نام اتوبوس ايفا مي كنند. اين افراد فقط 
يك راننده نيستند زيرا بخشي از ماموريت شهرداري 

كه شهروند محوري است را انجام مي دهند.  

 اج�راي عمليات روكش آس�فالت در محور 
دهل�ران –انديمش�ك؛ ايالم| دلخ��واه مديركل 
راهداري و حمل و نقل جاده يي استان ايالم با بيان 
اين مطلب اظهار داش��ت: در راس��تاي ايمن سازي 
محورهاي ارتباطي اس��تان اي��الم، عمليات روكش 
آسفالت در محورهاي اين استان در دستور كار قرار 
گرفت. وي گفت: اجراي عمليات روكش آسفالت و 
لكه گيري مسيرهاي دهلران-انديمشك به طور جدا 
در دس��تور كار ق��رار گرفت و بي��ش از22 كيلومتر 
روكش آسفالت با اعتباري بالغ بر 40 ميليارد ريال 
از مح��ل اعتبارات س��ازمان راهداري و حمل و نقل 
جاده يي كشور اختصاص يافته است.  او اضافه كرد: 
موثرترين ش��رايط براي حمل و نقل، داش��تن يك 
رويه سالم راه همراه با نصب عالئم ايمني الزم بوده 

تا بتوان با خيالي آسوده تردد كرد.

اخبارشهرستانها

با امضاي تفاهمنامه ميان وزارتخانه هاي كشاورزي و ارتباطات اعالم شد

هوشمندسازي سيستم آبياري و بازار توزيع

براساس خبر اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات سيار

همراه اول تعرفه ارتباطي حج تمتع ۹۷ را اعالم كرد

گروه بنگاه ها|
ارتباطات  و  وزارتخانه ه��اي جهادكش��اورزي 
هوشمندس��ازي  ب��راي  اطالع��ات  فن��اوري  و 
سيس��تم هاي نوين آبياري، كاهش مصرف آب و 
نيز بهبود توزيع كاالهاي كش��اورزي تفاهمنامه 
همكاري امضا كردند. با توجه به اين واقعيت كه 
يكي از نيازهاي اساس��ي كشورمان براي عبور از 
اقتصاد س��نتي به نوع خاصي از اقتصاد پيشرفته 
ب��ه كارگيري متدهاي فناوران��ه جديد در بخش 
كش��اورزي اس��ت دولت تدبير و اميد از ابتداي 
زعام��ت ب��ر راس ه��رم اجرايي كش��ور يكي از 
راهبردهاي اصلي خود براي بهبود ش��اخص هاي 
اقتصادي را هوشمند س��ازي س��اختارهاي اصلي 
كش��اورزي اعالم كرد و تالش كرد ت��ا نيازهاي 
كش��اورزان براي هوشمندس��ازي را در دس��تور 
كار قرار دهد. صبح ديروز تفاهم نامه سند اقدام 
مشترك بين وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 
و وزارت جهاد كش��اورزي در راستاي تحقق اين 

راهبردهاي اجرايي به امضا رسيد. 
اين س��ند ب��ا ه��دف افزاي��ش به��ره وري و 
هوشمندسازي بخش كشاورزي از طريق ارتقاي 
س��طح دانش، آگاه��ي و توانمندي كش��اورزان، 
پيش��تازي در اقتص��اد كش��اورزي دانش بنيان و 
توسعه فرصت هاي ش��غلي و ايجاد فضاي كسب 
و كار در چارچوب س��ند برنامه اقدام مش��ترك، 

منعقد شد. 
كس��ب 20 درصد از GDP بخش كشاورزي 
و جذب 500 ميليارد ريال سرمايه گذاري بخش 
خصوص��ي در بخ��ش كش��اورزي الكترونيك��ي، 
افزايش 33 درصدي س��هم فن��اوري اطالعات و 
فناوري هاي نوين در بخش كشاورزي و استفاده 
بهين��ه از منابع پايه، تعدادي از مهم ترين اهداف 

اين تفاهم نامه است. 
داده ه��اي  از  درص��د   80 آزادس��ازي 
غيرحاكميتي در وزارت جهاد كشاورزي، آموزش 
و توانمندس��ازي يك درصد از بهره برداران براي 
بهره گي��ري از كش��اورزي الكترونيك��ي، افزايش 
300 درص��دي مش��اركت بخ��ش خصوصي در 
فعاليت ه��اي مرتبط با كش��اورزي الكترونيكي و 
هوشمندس��ازي، از ديگر اهداف مهم اين تفاهم 

نامه است. 
اطالعات  جمع آوري  ايس��تگاه هاي  اس��تقرار 
محيط��ي در 50 نقطه به  صورت نمونه و ارزيابي 
عملكرد و مديريت هوشمند مزرعه در نقاط مورد 
مطالعه و تش��خيص س��طوح زير كشت و پايش 
ميزان توليد و س��المت آن با استفاده از تصاوير 
ماهواره يي در ۱50 منطقه از س��اير موارد مورد 

تفاهم است. 
اي��ن تفاهمنام��ه دي��روز به امض��اي محمود 
حجتي وزير جهادكشاورزي و محمدجواد آذري 
جهرمي وزير ارتباطات و فناوري اطالعات رسيد. 

 تامين زيرساخت هاي فناورانه
وزي��ر جهادكش��اورزي در آيي��ن امضاي اين 
تفاهم نامه گفت: هوشمندس��ازي سيس��تم هاي 
نوين آبياري با زيرس��اخت هاي فناوري اطالعات 
و ارتباطات، بهره وري آب در بخش هاي زراعي و 

باغباني را 35 درصد افزايش مي دهد. 
حجتي اف��زود: با توجه ب��ه محدوديت منابع 
آب��ي در كش��ور، تالش مي ش��ود با اس��تفاده از 
فن��اوري نوين صرفه جويي در مصرف آب بخش 

كشاورزي افزايش يابد. 
او ادام��ه داد: ذخاير آب زيرزميني كش��ور به 
دليل محدوديت هاي آبي تحت فشار قرار گرفته 
اس��ت و اگر بتوانيم آب را به ميزان كافي مصرف 
كنيم، مي توانيم توليد محصول بخش كشاورزي 

را توسعه دهيم. 
وزير جهادكش��اورزي از مهم ترين مش��كالت 
اين بخش را مس��ائل مربوط به محيط زيس��ت و 
آب دانس��ت و تصريح كرد: طي س��ال هاي اخير 
عالوه بر مصرف نهال و بذرهاي كيفي توانس��تيم 
با پش��تيباني هاي دولت و مجلس بيش��تر مزارع 
و باغ ه��ا را به سيس��تم هاي نوين آبياري و تحت 
فشار مجهز كنيم كه خود در كاهش مصرف آب 

تاثيرگذار است. 
به گفته وزير جهادكش��اورزي، در چهار سال 
گذش��ته راندمان آبي��اري از 37 درص��د به 44 
درصد پاي گياه رس��يده اما هنوز اين سيستم ها 

هوش��مند نشده اس��ت؛ از اين رو انتظار مي رود 
ب��ا امضاي اي��ن تفاهمنام��ه و هوشمند س��ازي 
سيستم هاي آبياري، بتوان راندمان در اين بخش 

را بيش از پيش افزايش داد. 
حجتي اظهار داش��ت: در اين روش با دريافت 
سيگنال هاي الزم، نياز رطوبتي گياه در هر فصل 
و ميزان نياز آبي آن براي توليد ميوه يا محصول 
مش��خص مي ش��ود و با نصب تجهي��زات الزم و 
دريافت سيگنال ها توسط مركز، جاري شدن آب 

يا قطع آن به صورت هوشمند انجام مي شود. 

 الگوي كشت با كمك فناوري فضايي
حجتي از ديگر مش��كالت بخش كش��اورزي را 
نبود برنامه هوشمند براي الگوي كشت عنوان كرد 
و افزود: دس��تورالعمل الگوي كشت بايد با استفاده 
از فناوري فضايي در حوزه پوشش گياهي مراتع و 
نوع كش��ت هايي كه در گوش��ه و كنار كشور انجام 

مي شود، كنترل و مديريت شود. 
در زمينه دستورالعمل نوع كشت و نياز كشور 
همچون بحث كشت پياز و سيب زميني، يونجه 
و گندم، س��ال هاي طوالني است كه كشاورزان با 
مشكل توليد آن مواجهند و اميدواريم با استفاده 
از فناوري هاي نو بتوان به صورت برخط )آنالين( 

كشت و توليد را رصد كرد.
او ادامه داد: در روش استفاده از فناوري فضايي 
مي توانيم با شناسايي به موقع و هشدار از كاهش يا 

افزايش توليد يك محصول جلوگيري كنيم تا كشور 
با كمبود يك محصول مواجه نشود.

 
 ورود فناوري اطالعات به شبكه توزيع

وزير جهادكشاورزي از ديگر ضرورت هاي بخش 
كشاورزي را ورود فناوري اطالعات در شبكه هاي 
توزيع كاالهاي كش��اورزي برشمرد و گفت: يكي 
از گلوگاه ها و گرفتاري هاي توليدكنندگان بخش 
كشاورزي و مصرف كنندگان، تفاوت قيمت بيش 
از ح��د بين توليد تا مصرف اس��ت كه اميدواريم 
با اس��تفاده از فناوري هاي نو و ورود شركت هاي 
فعال و پش��تيبان بتوان فضاي كسب و كار را در 

اين بخش تسهيل كرد. 
حجت��ي اظهار داش��ت: براي ايجاد كس��ب و 
كارهاي نو در بخش كش��اورزي استارت آپ هايي 
تشكيل شده يا در حال شكل گيري است و انتظار 
م��ي رود با پش��تيباني از آنه��ا، مصرف كنندگان 
بتوانن��د محص��والت كش��اورزي و م��واد غذايي 
م��ورد نياز خود را با كمتري��ن هزينه و كاالهاي 
استاندارد را از شركت هاي تجاري تامين كنند و 
نگراني توليدكنندگان در زمينه عرضه محصوالت 

به بازار برطرف شود. 

 كسب و كار هاي نوپا رقابتي مي شود
وزير ارتباطات و فن��اوري اطالعات نيز گفت: 
تحول ديجيت��ال در دنيا در حال وقوع اس��ت و 

كاربردها و مصاديق ديجيتال در عرصه كشاورزي 
حايزاهمي��ت اس��ت، هر چن��د در دني��ا يكي از 
آخرين حوزه هاي��ي كه از تحول ديجيتال منتفع 
مي ش��ود، عرصه كشاورزي اس��ت اما با توجه به 
ش��رايط اقليمي و ضرورتي كه در كشورما وجود 
دارد تصمي��م گرفتيم با ي��ك برنامه ويژه كاربرد 
فناوري اطالعات در عرصه كشاورزي را با اولويت 

باالتري پيگيري كنيم. 
به گ��زارش ايرنا محمدج��واد آذري جهرمي 
اظهارداش��ت: براي تنظيم اين س��ند با همكاري 
وزارت جه��اد كش��اورزي در دش��ت هاي مغان، 
قزوي��ن و ف��ارس پروژه ه��اي پايلوتي اجرا ش��د 
به طوري كه نتاي��ج آن در آبياري باغ ها و اراضي 
زراعي حي��رت آور بود زيرا با وجود اس��تفاده از 
سيس��تم آبياري تحت فش��ار در استان فارس با 
كاهش ۱5درص��دي و در كش��تزارهاي مغان و 
قزوي��ن با صرفه جوي��ي 50 درصدي آب مواجه 
شديم كه اگر در مجموع اين اقدام مصرف آب در 
اين بخش 35 درصد كاهش يابد در شرايط فعلي 
رقم قابل توجهي است كه به برون رفت كشور از 

بحران آبي كمك مي كند. 
او تصريح كرد: در عرصه كش��اورزي س��طوح 
زيركش��ت، پيش��گيري از آفات و استفاده كمتر 
از س��موم توس��ط صنعت فضايي كشور با كمك 
ش��ركت هاي دانش بنيان كش��ور ش��كل گرفته 
اس��ت. در اجراي پروژه آزمايشي در دشت مغان 
با اس��تفاده از صنعت فضايي توانس��تيم در يك 
س��ال يك ميليارد تومان ميزان مصرف سموم را 

كاهش دهيم. 
وزي��ر ارتباط��ات و فناوري اطالع��ات گفت: 
كس��ب و كارهاي نوپا مي توانند در شبكه توزيع 
محصوالت غذايي ورود پيدا كنند تا شيوه نويني 
از عرضه محصوالت داشته باشيم كه خدماتش به 
سمت مصرف كننده نهايي باشد به همين منظور 
تفاهم كرديم با آزاد سازي داده هاي غيرحاكميتي 

چنين شرايطي را فراهم كنيم. 
او اضاف��ه ك��رد: بنا بود 80 درص��د داده هاي 
غيرحاكميتي در اين برنامه آزادس��ازي ش��ود و 
ش��رايطي را به وجود بياوريم كه عالوه بر س��اير 
زنجيره هاي كس��ب و كار نوپا اي��ن امكان براي 

بخش كشاورزي مهيا شود.  
آذري جهرمي اظهارداش��ت: در برنامه ششم 
توس��عه تكاليفي داشتيم. يكي از محورها توسعه 
فناوري اطالعات و ارتباطات در مناطق روستايي 
و ك��م برخوردار اس��ت ك��ه بايد ب��ه 80 درصد 
روستاهاي داراي جمعيت باالي 20 خانوار چهار 
نوع خدمات اصلي كشاورزي، مراكز ترويج، مراكز 

تعاون روستايي و شبكه جهاد ارائه شود. 
ب��ه گفت��ه او، امضاي اين تفاهم نامه همس��و 
ب��ا برنامه دولت براي ايجاد ۱00 هزار ش��غل در 

اقتصاد ديجيتال است. 

تعرفه مكالمه، پيامك و اينترنت همراه مشتركين 
همراه اول در كشور عربستان كاهش يافت. 

اداره كل ارتباط��ات ش��ركت ارتباطات س��يار 
اي��ران اعالم كرد: با آغاز مراس��م حج تمتع و براي 
ارائه خدمات مناس��ب به حجاج همراه اولي، از روز 
س��ه ش��نبه 2 مرداد در تمامي اپراتورهاي كشور 
عربستان، تعرفه مكالمه 20 درصد و تعرفه پيامك و 

اينترنت همراه 80 درصد كاهش يافت. 
در اي��ن طرح كه در ادام��ه طرح هاي تخفيفي 
رومين��گ بين الملل همراه اول ارائه ش��ده اس��ت، 
مكالم��ات دريافتي، داخلي و ب��ا ايران و همچنين 
اينترنت همراه و پيامك هاي ارسالي شامل تخفيف 
ش��ده است.  بر اس��اس اين طرح، تعرفه مكالمات 
داخل��ي به ازاي هر دقيق��ه 599 تومان، مكالمه با 

اي��ران 779 تومان، مكالم��ه دريافتي 599 تومان، 
تعرفه ارسال پيامك ۱99 تومان و دريافت پيامك 
در كش��ور عربستان همچون گذشته رايگان است. 
تعرفه هر مگابايت اينترنت همراه نيز با 80 درصد 
تخفي��ف، از ۱000 تومان ب��ه ازاي هر مگابايت، به 
۱89 تومان رس��يده است.  همچنين مشتركيني 
كه قصد سفر حج را دارند مي توانند با خريد بسته 
تركيبي رومينگ بين الملل ۱0 روزه ويژه ايام حج، 
ضمن اطالع از ميزان استفاده از مكالمه، پيامك و 
ديتا، هزينه كمتري پرداخت كنند. بسته خريداري 
ش��ده به مبلغ ۱49 هزار تومان، شامل 50 دقيقه 
مكالم��ه با اي��ران، 50 دقيقه مكالم��ه داخلي، 50 
دقيق��ه مكالمه دريافتي، 50 ع��دد پيامك و 250 
مگابايت اينترنت همراه است. مشتركين مي توانند 

براي خريد اين بس��ته كد دستوري #۶3۱*۱* را 
ش��ماره گيري كنند.  همراه اول تاكيد كرده س��اير 
بس��ته هاي اينترنتي داخلي، در هنگام استفاده از 
سرويس رومينگ بين الملل غيرقابل استفاده بوده 
و هزينه به صورت تعرفه آزاد محاس��به مي ش��ود. 
كاربران در صورت عدم تمايل به استفاده از اينترنت 
هم��راه، بايد گزينه »ديتا رومينگ« گوش��ي خود 
را غي��ر فعال كنند.  هم اكنون س��رويس رومينگ 
بين المل��ل اپرات��ور اول از طري��ق 270 اپراتور در 
۱۱2كش��ور قابل استفاده است.  مشتركين همراه 
اول مي توانن��د جهت درياف��ت اطالعات تعرفه يي 
رومينگ بين الملل، به پرتال اين اپراتور به نش��اني 
www.mci.ir مراجعه يا نام كشور موردنظر را به 

شماره 8070 پيامك كنند. 

سازمان  كردستان| سرپرس��ت 
س��يما، منظر و فضاي س��بز شهري 
شهرداري سنندج از فرصت يك ماهه 
پارك هاي  پيمانكاران ش��هربازي  به 
س��طح ش��هر جهت استانداردسازي 
وس��ايل ب��ازي خب��ر داد و گفت: در 
صورت��ي كه اين پيمان��كاران نتوانند 
استانداردهاي الزم را كسب كنند قرارداد آنها فسخ خواهد شد. 
شرمين شريفي، اظهار كرد: يكي از مهم ترين مباحثي كه در 
شهربازي هاي سطح پارك ها اهميت دارد بحث استاندارد بودن 
تجهيزات و وس��ايل بازي است.  او افزود: بحث استاندارد بودن 
تجهيزات و وسايل بازي ش��هربازي ها عالوه بر اينكه در حفظ 
و س��المت ايمني اس��تفاده كنندگان تاثيرگذار است همواره از 
مهم ترين دغدغه و اولويت هاي اين سازمان هم است.  سرپرست 
سازمان س��يما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري سنندج 
بيان كرد: در راستاي رفاه حال شهروندان، اين سازمان از طريق 
مزاي��ده، عرصه برخي از پارك ها را در اختيار پيمانكاران جهت 
نصب وس��ايل شهربازي قرار داده اس��ت.  او ادامه داد: در حال 
حاضر ۱0 پيمانكار در پارك هاي س��طح شهر با نصب وسايل و 
تجهيزات اقدام به برپايي ش��هربازي كرده است.  شريفي اعالم 
كرد: با همكاري كارشناسان اداره استاندارد از كليه شهربازي ها 
بازديد بعمل آمده و تجهيزات بازي غيراس��تاندارد شناسايي و 

طي مكاتبه به پيمانكاران شهربازي ابالغ شده است.

 ضرب االجل به شهربازي هاي
غيراستاندارد سنندج

كهگيلوي�ه و بويراحم�د| مع��اون  
هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع 
بويراحم��د  و  كهگيلوي��ه  اس��تانداري 
تاكيدك��رد ك��ه ج��ذب نكردن س��هم 
اش��تغالزايي هر شهرستاني  تسهيالت 
به شهرس��تان ديگري واگذار مي شود.  
به گ��زارش ايلنا، جعف��ر گوهرگاني در 
كارگروه اشتغال استان كهگيلويه و بويراحمد در سالن شماره يك 
اس��تانداري اين استان سهم تسهيالت اشتغالزايي روستايي در اين 
اس��تان را يك هزار و ۱70 ميليارد ريال عنوان و اظهارداش��ت: اين 
ميزان تس��هيالت توزيع شهرستاني شده است.  او در اولتيماتومي 
به شهرس��تان هاي كم كار گفت: هر شهرس��تاني براس��اس جدول 
زمانبندي تا ۱5 مرداد ماه امس��ال نس��بت به جذب س��هم ابالغي 
كوتاهي كرده باشد اين سهميه به شهرستان ديگري واگذار مي شود.  
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري كهگيلويه 
و بويراحمد افزود: تمام طرح هاي معرفي شده به بانك هاي استان از 
محل تسهيالت اشتغال روستايي و عشايري در همه شهرستان هاي 
اس��تان 943 مورد است.  گوهرگاني با بيان اينكه تاكنون افزون بر 
292 ميليارد ريال از تس��هيالت روستايي و عشايري به متقاضيان 
پرداخت ش��ده اس��ت، اظهارداش��ت: شهرستان گچس��اران با 43 
درصد بيش��ترين و چرام كمترين ميزان جذب را داش��ته اس��ت. 
همه دستگاه هاي اجرايي و بانك هاي عامل به دنبال اين باشند كه 

تسهيالت ابالغي در راستاي ايجاد اشتغال پايدار جذب شود.

 واگذاري تسهيالت شهرستان هاي كم كار
به ساير شهرستان ها

اصفه�ان| در روزهايي كه اخبار و 
فراواني درباره مطالبات  حاش��يه هاي 
كاميونداران مطرح مي ش��ود مديركل 
راه��داري و حم��ل ونق��ل جاده ي��ي 
اس��تان اصفه��ان گف��ت: بر اس��اس 
بخشنامه هاي ارس��الي آخرين مهلت 
ثبت ن��ام بيمه تكميلي درمان و عمر و 
حوادث رانندگان بخش كاال ۱5 مرداد ماه سال جاري اعالم شده 
اس��ت.  به گزارش ايلنا، مهدي خضري با اشاره به اينكه برقراري 
مباحث مرتبط با بيمه تكميلي يكي از مطالبات جدي رانندگان 
بوده اس��ت، اظهار كرد: خوشبختانه با پيگيري هاي انجام شده و 
دستور رياست سازمان قرارداد بيمه تكميلي درمان، عمر و حوادث 
رانندگان توسط كانون انجمن هاي نفس موسسات و شركت هاي 

حمل ونقل جاده يي كشور منعقد شد. 
او ادامه داد: رانندگان با دردس��ت داش��تن اص��ل وكپي كارت 
هوشمند راننده، اصل و كپي شناسنامه و كارت ملي راننده و همسر، 
ارائه ش��ماره حس��اب ش��با متعلق به راننده جهت درج در سامانه 
مربوط��ه بايد به دفاتر پيش��خوان دولت يا انجمن هاي صنفي خود 
مراجعه كنن��د.  مديركل راهداري و حمل و نقل جاده يي اس��تان 
اصفهان با اش��اره به اينكه براي كاهش مشكالت رانندگان اقدامات 
مثبتي انجام شده تصريح كرد: از جمله اقدامات صورت گرفته روند 
توزيع الس��تيك حواله يي در انجمن ها وتشكالت صنفي دراستان 

اصفهان است كه خوشبختانه روند رو به رشدي داشته است. 

 15مرداد آخرين فرصت ثبت نام
بيمه تكميلي رانندگان

گلس��تان  اس��تاندار  گلس�تان| 
پيگيري و تسريع در حل مشكالت راه 
آهن بين المللي ايران - تركمنس��تان- 
راه  وزارت  طري��ق  از  را  قزاقس��تان 
وشهرس��ازي خواستار ش��د.  به گزارش 
باش��گاه خبرنگاران؛ سيدمناف هاشمي 
استاندار گلستان درباره مشكالت تجار و 
بازرگانان گلستاني گفت: بعد از سفر رييس جمهوري به تركمنستان 
مقرر ش��د وزارت راه و شهرسازي مشكل اتصال خط ريلي ايستگاه 
اينچه ب��رون را در زمان كوتاهي پيگيري كند، اما اكنون چهار ماه 
از ماموريت اين وزارتخانه مي گذرد، ولي اقدامي براي رفع آن انجام 
نشده است.  به گفته وي، مشكل بهره برداري از طرح تعريض خط 
ريلي در ايستگاه اينچه برون بيشتر اختالف مالي با كشور همسايه 
بوده كه ازعهده تجار و اس��تانداري گلس��تان خارج است و بايد از 
طريق دو دولت رفع شود.  هاشمي اضافه كرد: استانداري گلستان 
در اين رابطه چندين مذاكرات با مس��ووالن كشوري مرتبط انجام 
داده و وزير راه و شهرسازي هم قول مساعد داده است كه اميدواريم 
هرچه زودتر اجرايي ش��ود.  او گفت: رفع مشكل جابه جايي كاال در 
ايستگاه ريلي اينچه برون نقش بسزايي در توسعه تجارت كشور با 
توجه به ارزان و به صرفه بودن آن دارد.  فعاالن و كارشناسان حوزه 
اقتصادي استان گلستان مي گويند: وجود خط ريلي بين المللي نقش 
بس��زايي در توسعه تجارت با كشور هاي س��ي اي اس با كشور هاي 

آسياي ميانه و چين دارد.

 سفر ناتمام تجار گلستاني
روي ريلي كه بين المللي نشد
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اقتصاد اجتماعي12
ممنوعيت فروش 

اسباب بازي هاي شبه سالح
فرمانده انتظامي تهران بزرگ از ممنوعيت فروش 
اسباب بازي هاي شبه سالح در فروشگاه ها خبر داد. 
سردار حسين رحيمي درباره فروش اسباب بازي ها 
و اقالم شبيه به هفت تير و... در فروشگاه ها به ايسنا 
گفت: خوش��بختانه در اين زمينه هماهنگي خوبي 
مي��ان پليس و اصناف وج��ود دارد و اصناف به اين 
مساله و شبه س��الح هايي كه استفاده از آنها خالف 

است واقف هستند. 
او با بيان اينكه برخي از اين وسايل ممكن است 
سبب ش��ود تا ش��هروندان در روبه رو شدن با افراد 
زورگير دچار اش��تباه ش��ده و گمان كنند كه سالح 
واقعي است، گفت: اصناف آگاه هستند و اين موارد به 
واحدهاي صنفي نيز اطالع داده شده است. فرمانده 
انتظامي تهران بزرگ افزود: اگر اين قبيل سالح ها در 
مغازه يي باش��د، خالف قانون و جرم است و طبيعتا 
اگر پليس نيز از وجود آنها با خبر شود، برابر قانون با 
اين تخلف برخورد خواهد ش��د.  رحيمي در پايان با 
اشاره به ارتباط خوب ميان پليس و اصناف اظهاركرد: 
ارتباط تنگاتنگ ميان پليس با اصناف است و من از 

همكاري اصناف تشكر مي كنم. 

 مقاومت وزارت كشور
براي صدور شناسه سمن ها 

معاون س��اماندهي ام��ور جوان��ان وزارت ورزش و 
جوان��ان در مورد مطرح ش��دن دوباره ط��رح احياي 
سازمان ملي جوانان، گفت: رييس جمهور دستور داده 
و تاكيد كرده اس��ت كه موضوع احياي س��ازمان ملي 
جوانان حتي اگر ش��ده از سوي نمايندگان مجلس به 

شكل يك طرح مطرح شود. 
محمدمهدي تندگويان در جلسه ديدار وزير ورزش 
و جوانان با اعضاي س��ازمان هاي م��ردم نهاد جوانان 
اس��تان هاي بوشهر و گلس��تان با اش��اره به سرانجام 
حل مش��كل شناسه س��ازمان هاي مردم نهاد جوانان 
ني��ز افزود: قص��د داريم در صورتي كه وزارت كش��ور 
در مورد صدور شناس��ه اين سازمان ها همكاري نكرد 
موضوع را رسانه يي كنم و اعالم كنم كه در عرض يك 
سال گذشته چندين بار و در چه سطوحي نامه ارسال 
كرده ايم.  او ادامه داد: وزير ورزش و جوانان سه يا چهار 
بار به ش��كل دستي تفاهم نامه را به هيات دولت برده 
اس��ت، بنابراين بين سطوح وزرا در اين مورد مشكلي 
وجود ندارد اما بدنه كارشناسي وزارت كشور در مورد 

اين موضوع مقاومت مي كند. 
تندگويان افزود: با وجود اينكه ش��رايط اعالم شده 
وزارت كشور را پذيرفته ايم اما همچنان موضوع شناسه 
تش��كل ها به سرانجام نرسيده است. به غير از يكسال 
گذش��ته كه اين موضوع را پيگيري كرده ام مكاتبات 
مربوط به حل مش��كل شناسه سمن ها بيش از هفت 
سال است كه در قالب انجام مكاتبات در حال پيگيري 
است.  معاون س��اماندهي امور جوانان اظهار كرد: سر 
قولم در مورد حل اين مش��كل هستم و اميدوارم اين 
مشكل تا شهريور ماه به نتيجه برسد. در صورت صدور 
شناسه سازمان هاي مردم نهاد موضوع مجامع استاني 
به مجمع مل��ي جوانان نيز حل مي ش��ود. تندگويان 
اظه��ار كرد: چندين تن از نماين��دگان در حال طرح 
س��وال در حوزه مجمع ملي س��ازمان هاي مردم نهاد 
جوانان هس��تند كه در صورت انجام اين كار ما از آن 
استقبال مي كنيم تا شايد به اين ترتيب وزارت كشور 

كمك كند و اين موضوع به نتيجه برسد. 
او در م��ورد تصويب اص��الح قانون منع به كارگيري 
بازنشستگان نيز گفت: اميدواريم در مرحله تاييد شوراي 
نگهبان در مورد اين قانون به مش��كلي بر نخوريم. اين 
قانون ش��امل حال بازنشستگاني مي ش��ود كه عمدتا 
پست هاي مديريتي دارند و انتظارمان از دولت اين است 
كه بار ديگر افرادي كه در سمت بازنشستگي هستند را 
در اين جايگاه شغلي منصوب نكنند. تندگويان در مورد 
طرح سربازمهارت نيز گفت: تفاهم نامه بين اين معاونت 
و ستاد نيروهاي مسلح نيز قطعي شده و هفته گذشته 
مبادله ش��ده است. از هفته آينده در ستاد كل كارگروه 
اجرايي آن شكل مي گيرد و دستورالعمل آن نيز توليد 
شده اس��ت. اين طرح از ش��هريور ماه ابالغ مي شود و 
به س��تاد نيروهاي مس��لح مي رود تا مدل بهره برداري 

تشكل ها مشخص و ابالغ شود. 
او در م��ورد آخرين وضعيت اعطاي تس��هيالت به 
سازمان هاي مردم نهاد افزود: صندوق كارآفريني اميد 
در اس��تان ها فعال است و به نظر مي رسد به تعهدات 
خود نيز عمل كرده اس��ت. ۲۰ درصد از اعتباراتي كه 
مختص امسال بوده نيز تا به امروز پرداخت شده است. 

 طرح شبانه پليس
براي جمع آوري 312 معتاد

رييس پليس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ 
از جم��ع آوري 31۲ معتاد متجاهر و دس��تگيري 
41خرده فروش مواد مخدر در پايتخت در عمليات 

دوشنبه شب پليس خبر داد. 
محمد بخشنده در اين باره گفت: دوشنبه شب 
طرحي در محدوده هاي مي��دان راه آهن، بزرگراه 
آيت اهلل سعيدي، ش��هرك كاروان، باقرشهر، خاك 
س��فيد، مولوي، گمرك و ميدان امام حس��ين و... 
ب��ه اجرا درآمد كه درپ��ي آن 31۲ نفر از معتادان 
متجاهر كه با تجمع در اين مناطق موجب نا امني 
و نارضايتي ش��هروندان ش��ده بودن��د، جمع آوري 
شدند. به گفته او، تعدادي از اين معتادان متجاهر 
با پرس��ه زن��ي در حاش��يه معاب��ر و بزرگراه هايي 
همچ��ون همت، ص��در، حقاني، حكي��م، آزادگان 
و... حضور داش��تند كه ايمن��ي ترافيكي را نيز به 
مخاطره مي انداختند. رييس پليس مبارزه با مواد 
مخدر ته��ران بزرگ اضافه ك��رد: در اجراي طرح 
مذكور 41 خرده فروش موادمخدر نيز دس��تگير و 
از آنان بيش از 563 گرم انواع مواد مخدر س��نتي 

و صنعتي كشف و ضبط شد. 
بخشنده اضافه كرد: موادفروشان دستگير شده 
پس از تشكيل پرونده براي ادامه روند رسيدگي به 
جرم روانه دادس��را شده و معتادان متجاهر نيز به 

مراكز نگهداري از معتادان معرفي شدند.

اخبار

بعد از نزديك به يك دهه انتظار كليات اليحه حمايت از كودكان در مجلس تصويب شد

چتر حمايت قانون براي كودكان
بع��د از نزديك به 1۰ س��ال انتظار س��رانجام 
كليات اليحه حماي��ت از كودكان و نوجوانان در 
مجلس ش��وراي اس��المي تصويب شد. اليحه يي 
كه در س��ال 13۸۸ براي حماي��ت از كودكان و 
نوجوانان و در راستاي جلوگيري از كودك آزاري 
و قاچ��اق كودكان از س��وي ق��وه قضاييه تهيه و 
تقديم دولت وقت ش��د و در سال 13۹۰ دولت، 
اين اليح��ه را به مجلس ارائه ك��رد. از آن زمان 
تاكن��ون اليحه حماي��ت از حقوق ك��ودكان در 
كميسيون حقوقي مجلس در دست بررسي بود تا 
سرانجام روز گذشته نمايندگان مردم در مجلس 
ب��ا 15۸ راي مواف��ق، 1۸ راي مخالف و 1۰ راي 
ممتنع پس از 1۰ س��ال به كليات اليحه حمايت 
از حقوق ك��ودكان و نوجوانان راي موافق دادند. 
تعلل ده ساله مجلس براي بررسي و تصويب اين 
اليحه در حالي بود كه هر س��ال بر شدت اخبار 
مربوط به قتل، تعرض، آزار و ش��كنجه كودكان 
افزوده مي شد در حالي كه بسياري از حقوقدانان 
و چهره هايي از ميان نمايندگان مجلس معتقدند 
اين اليحه نسبت به آنچه تاكنون با عنوان قانون 
حمايت از كودكان در كش��ور وجود داش��ت، تا 
ح��د قابل توجهي مي تواند آزار و ش��كنجه عليه 

كودكان را كم كند. 

 گام مثبت اما ناكافي
اگرچ��ه پيش از اين هم قوانيني در راس��تاي 
حماي��ت از ك��ودكان و نوجوانان وجود داش��ت 
ام��ا اليحه حماي��ت از ك��ودكان و نوجوانان كه 
كليات آن روز گذش��ته در مجلس تصويب شد، 
برتري هايي نس��بت به قواني��ن قديمي دارد كه 
توج��ه به آن را ضرورت مي بخش��د ب��ا اين حال 
در اين اليح��ه هم برخي موضوع��ات مربوط به 
كودكان و نوجوانان مورد غفلت واقع ش��ده است 
مانند مس��اله ازدواج كودكان ك��ه در اين اليحه 
هم چاره يي براي آن انديش��يده نش��ده اس��ت. 
مونيكا نادي، وكيل پايه يك دادگس��تري و فعال 
حقوق كودكان معتقد است قانون قديمي كه در 
سال 13۸1 براي حمايت از كودكان و نوجوانان 
تصويب ش��د، جامع و مانع نب��ود. او درباره اين 
موض��وع به »تع��ادل« گفت: » اليح��ه جديد به 
كودك آزاري نگاه عام تري دارد و بيش��تر از آنكه 
بخواه��د ب��ه مجازات ها بپ��ردازد به پيش��گيري 
پرداخته و تعاريف ديگ��ري را به قانون افزوده و 
مراجع و تش��كيالتي را براي كودك آزاري قائل 
ش��ده و نقش ان جي او ها را در اين كودك آزاري 
پر رنگ كرده اس��ت. در واقع آنچ��ه ما به عنوان 
خألهاي قانون��ي در قانون فعلي داريم نه تنها در 
اين اليحه بر طرف ش��ده بلك��ه مفاهيم ديگري 

ك��ه ما براي حماي��ت همه جانبه از ك��ودكان به 
آنها احتياج داريم را در خود آورده اس��ت. با اين 
وجود اين اليحه هنوز هم داراي نواقصي اس��ت 
و نمي توان گفت كه يك اليحه كامل اس��ت. در 
كنار اينكه مواردي به قانون قبلي اضافه شده كه 
پيش از اين به آن توجهي نمي ش��د، نس��بت به 

موضوعاتي غفلت هم وجود دارد.«
او اف��زود: »در اي��ن اليحه به اظه��ارات خود 
كودك اعتبار داده است. البته در قانون فعلي نيز 
اين حق وجود دارد كه هر كس��ي مي تواند جرم 
كودك آزاري را گ��زارش كند چون كودك  آزاري 
يك جرم عمومي است ولي در اين اليحه بر اين 
موضوع ني��ز تاكيد كرده اس��ت. ضمن اينكه در 
اليحه حماي��ت از ك��ودكان و نوجوانان چون بر 
نقش س��ازمان هاي مردم هاي نه��اد تاكيد كرده 
اظهارات اين س��ازمان ها ني��ز مي تواند در دادگاه 
به عنوان دليل مطرح ش��ود. اما مهم ترين بخش 
اين اليحه رسميت بخشيدن به اظهارات كودك 
است كه اگر اين قانون به تصويب برسد بخشي از 
كار اثبات جرم آسان تر خواهد شد. اما از مواردي 
كه در اليحه به آن پرداخته نش��ده است، پديده 
كودك  همس��ري امروزه به يكي از معضالت مهم 
و آس��يب  هاي اجتماعي حوزه ك��ودكان تبديل 
ش��ده و اين در حالي اس��ت ك��ه اليحه حمايت 
از كودكان درمورد س��ن ازدواج مس��كوت مانده 

اس��ت. اما بايد توجه داش��ت كه تصويب قوانين 
و تغيير س��ن قانوني ازدواج به تنهايي نمي تواند 
با اين پديده مقابله و آن را ريش��ه كن كند. نقش 
عرف و فرهنگ در اين پديده شايان توجه بسيار 
اس��ت و حتي اگر س��ن ازدواج قانونا تغيير كند، 
ممكن اس��ت چنين ازدواج هايي به ش��كل هاي 
ديگر صورت گيرد چه بسا كه اكنون نيز مقررات 
موج��ود به درس��تي اج��را نمي ش��وند. وضع بد 
اقتصادي خانواده ها، زيرس��اخت هاي فرهنگي به 
خصوص عرف و رسوم متداول در جامعه در كنار 
ضع��ف قوانين همگ��ي منجر ب��ه افزايش پديده 
كودك همس��ري در كشورمان ش��ده است و در 
حل اين معضل بايد تمام اين علل را مورد توجه 
قرار داد و در كنار تغيير قوانين و افزايش قانوني 
س��ن ازدواج بايد به دنبال بسترسازي فرهنگي و 
اجتماعي باش��يم تا بتوانيم جامع��ه را براي اين 

تغيير آماده كنيم.«

 نوشتن قانون بدون زيرساخت بي فايده است
با اين وجود اين اليحه هم مانند بس��ياري از 
موضوعات ديگر موافقان و مخالفان خود را دارد، 
در مقابل چهره هاي موافق كه اليحه تازه تصويب 
ش��ده را گامي مثبت در راستاي بهبود وضعيت 
ك��ودكان و نوجوانان مي دانند، گ��روه ديگري از 
حقوقدان ها ه��م معتقدند آنچه كودكان بيش از 

تصوي��ب قانون حمايتي ب��ه آن نياز دارند، ايجاد 
زيرس��اخت براي اجراي قانون است. عبدالصمد 
خرمش��اهي، وكيل دادگس��تري، ازجمله افرادي 
اس��ت كه تصوي��ب اين اليحه را حت��ي با وجود 
اينك��ه مواد قانوني خوبي در آن گنجانده ش��ده ، 
مفي��د و موثر نمي دان��د. او پي��ش از اين درباره 
اليح��ه حمايت از كودكان و نوجوانان به ايس��نا 
گفته بود: »اليحه حمايت از كودكان و نوجوانان 
از آنچه در فرهنگ و واقعيت هاي جامعه ما وجود 
دارد فراتر اس��ت و قانوني كه فراتر از اوضاع روز 
باشد، قابليت انطباق و تمكين ندارد. ما بيشترين 
قواني��ن را در همه حوزه ها داريم اما بدون ايجاد 
تحول در زيرس��اخت هاي حقوق كودكان، فقط 
دلمان خوش اس��ت كه قانون وض��ع كنيم. اگر 
قانون س��ال ۸1 را مقداري جرح و تعديل كنيم، 
مي تواند به عنوان مس��تند و مستمسك قضات و 
محاكم ق��رار بگيرد و قدرت اجرايي نيز داش��ته 
باش��د. قبل از س��ال ۸1 مس��اله ك��ودك آزاري 
ش��اكي خصوصي مي خواست، در سال ۸1 قانون 
حمايت از حقوق كودكان وضع ش��د و درس��ت 
اس��ت كه اين قانون در ۹ ماده تنظيم ش��ده بود 
ام��ا حدوداً قانون مانع و جامعي بود. مطابق ماده 
5 قان��ون حماي��ت از كودكان س��ال ۸1 كودك 
آزاري نيازي به شاكي خصوصي ندارد و از جرايم 
عمومي محسوب شده است، اما تاكنون همچنان 

در رابطه با حقوق ك��ودك معضل داريم كه اين 
كودك آزاري خش��ونت مختصر تا ضرب و ش��تم 

شديد را شامل مي شود.«
او اف��زود: » موض��وع اصل��ي اين اس��ت كه نگاه 
حمايت��ي از ك��ودكان وجود ندارد و ع��زم جدي در 
جهت كم ك��ردن معضل ك��ودك آزاري در جامعه 
نيست. ما مش��كل فقر فرهنگي و مادي داريم، اكثر 
مواردي كه موجب مي شود كودكان مورد بهره كشي، 
استثمار و اذيت و آزار قرار بگيرند ناشي از مشكالت 
مال��ي و مادي بوده و بعد از آن مربوط به مش��كالت 
فرهنگي اس��ت. فرهنگ خانواده نس��بت به حقوق 
كودك بايد افزايش يافته و نگاه جامعه در اين رابطه 
عوض شود. خانواده هاي ما آموزش چنداني در رابطه 
با رعايت حقوق كودكان نديده اند و رس��انه ها در اين 

خصوص بايد به وظيفه خود عمل  كنند.«
از ط��رف ديگر نعم��ت احم��دي،  وكيل پايه 
يك دادگس��تري هم معتقد اس��ت تعدد قوانين 
ب��دون تعهد اجرايي تغييري در وضعيت حمايت 
از ك��ودكان ايج��اد نمي كند و ب��ه جاي تصويب 
قانون بايد زيرس��اخت ها ب��راي اجراي آن فراهم 
ش��ود. او درباره اليحه حماي��ت از كودكان بيان 
ك��رد: »در رابطه با اين اليحه ما هنوز در تعريف 
خود كودك و اين مس��اله كه چه كس��ي كودك 
محسوب مي ش��ود، مش��كل داريم و درباره اين 
مفهوم كه سرپرس��ت و بدسرپرس��ت كيس��ت، 
هن��وز تعريف درس��تي از آن نداريم. حال وقتي 
همه اين مس��ائل حل ش��د در خصوص مس��اله 
نگهداري از اين ك��ودكان مي خواهيم چه كاري 
انجام دهيم و اينكه اگر بدسرپرس��تي ثابت شده 
اس��ت مي خواهيم چ��ه كنيم نيز مطرح اس��ت. 
صرف اينك��ه فقط قانوني نوش��ته ش��ود، كافي 
نيست. زيرساخت هاي كشور در موضوع حمايت 
از كودكان بايد مهيا ش��ود. ما با انباشت و تراكم 
قانون نويس��ي روبرو هستيم، چرخ كارخانه قانون 
نويسي ما در مجلس س��رعت آنچناني دارد ولي 

آيا اين قوانين اعمال و اجرا مي شود؟
اين وكيل دادگس��تري تاكيد كرد: قبل از به روز 
بودن قانون ابتدا بايد نهاد مسوول و متولي اجراي 
آن مش��خص ش��ود تا در صورت اطالع از موضوع 
كودك آزاري مش��خص باش��د كه چ��ه اقداماتي 
مي خواهي��م در رابطه با آن انج��ام دهيم. در حال 
حاضر اگر بخواهيم به ص��ورت امروزي به موضوع 
حمايت از كودكان نگاه كنيم ابتدا بايد اين مساله 
را به درس��تي تعريف كرده، نهاده��اي متولي آن 
شناخته ش��وند و مجموعه هايي را براي حمايت از 
اي��ن كودكان در نظر گرف��ت و بعد به فكر ايجاد و 
تصويب قانون باش��يم، چون صرف نوش��تن قانون 

دردي دوا نخواهد شد.«

رييس دانش��گاه فرهنگيان با تاكي��د بر اينكه نظام تربيت 
معلم در ايران بايد جراحي ش��ود، گفت: بايد »معلِم قيمتي« 
تربي��ت كنيم، نه اينكه »معلِم به هر قيمتي« را س��ر كالس 
بفرس��تيم. حس��ين خنيفر در رابطه با پ��اداش پايان خدمت 
بازنشس��تگان دانش��گاه فرهنگي��ان گف��ت:  بح��ث مال��ي و 
بازنشس��تگي دانش��گاه فرهنگيان زيرنظ��ر وزارت آموزش و 
پ��رورش و بحث هيات علمي نيز زيرنظر وزارت علوم اس��ت. 
اكنون در حال رايزني هس��تيم و در جلس��ه يي ك��ه با وزير 
آموزش و پرورش داشتيم، خواستيم كه به اين مساله به نحو 
احسنت پرداخته شود تا پاداش بازنشسته هاي خود را بتوانيم 
پرداخت كنيم. همچنين فش��اري به سازمان برنامه و بودجه 
وارد كرديم تا با تخصيص بودجه يي كه براي ما در نظر گرفته 

شده، بتوانيم بخشي از سنوات اين افراد را پرداخت كنيم. 
او در پاس��خ ب��ه اين س��وال كه چ��ه زماني قرار اس��ت، 
پرداخت ه��ا صورت گي��رد؟ گفت: آقاي نمك��ي معاون آقاي 
نوبخت گفته اس��ت به م��ن دو هفته مهل��ت بدهيد تا براي 
متمِم اي��ن بودجه اقدام كنم. ما نيز منتظر هس��تيم كه اگر 

متم��م به ما تعلق بگيرد، س��ريعا پاداش ها را پرداخت كنيم. 
متمم در مواقع بخشي از بودجه اختصاص يافته است كه در 
ش��رايط ضروري پرداخت مي شود و ما حاال منتظر هستيم تا 

دو هفته ديگر نتيجه اين متمم ارائه شود. 
خنيفر درباره اعالم آمادگي دانشگاه فرهنگيان براي اعزام 
۹5۰۰ ني��رو ب��ه آموزش و پ��رورش در مهرماه س��ال جديد 
گف��ت: اين افراد چهار س��ال تحصيل خ��ود را تمام كرده اند 
و فارغ التحصي��ل  و آماده اعزام ب��ه مدارس آموزش و پرورش 
هستند. خنيفر درباره ۲5 هزار رديف شغلي  كه براي دانشجو 
معلم��ان در نظر گرفته ش��ده، گفت: آم��ار ۹5۰۰ نفري كه 
اش��اره كردم، از ميان 3۹ هزار دانش��جوي فعلي ما اس��ت و 
در واقع جدا از آن ۲5 هزار رديف ش��غلي در نظر گرفته شده 
اس��ت. مجوز ۲5 هزار رديف شغلي را گرفته ايم، تا داوطلبان 
متقاض��ي بعد از قبول��ي در كنكور و اتمام چهار س��ال دوره 

تحصيلي شان در آموزش و پرورش جذب شوند. 
او همچني��ن با اش��اره به ورود 1۷ ه��زار نفر به آموزش و 
پرورش در س��ال جاري براس��اس ماده ۲۸ بع��د از گذراندن 

دوره آموزشي 1۰ ماهه گفت: حدود ۹5۰۰ هزار نفر نيرو نيز 
از طرف دانش��گاه فرهنگيان اعزام مي ش��وند، حدود ۲۰ هزار 
نفر هم نيروي خري��د خدمات داريم كه در مجموع 5۷ هزار 
نفر مي شوند، با اين حس��اب مي توانيم امسال كمبود نيرو را 

جبران كنيم. 
او اظهار كرد: اميدوارم امس��ال با اين برنامه ها مشكل كمبود 
معلم نداشته باشيم، ضمن اينكه قرار است؛ حدود هفت هزار نفر 
سرباز معلم براي دانش آموزان عشاير آماده به كار شوند. او افزود: 
ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگيان به اين دانشگاه اين اجازه 
را مي دهد، زماني كه به صورت فوري نيازمند نيرو اس��ت، ولي 
امكان تربيت س��ريع را ندارد، از بين فارغ التحصيالن حوزه هاي 
علميه، مراكز آموزش عالي و س��اير دانشگاه ها به شرط آموزش 
يكسال دوره مهارتي يا همان دوره پداگوژي طبق اساسنامه نيرو 
بگيرد. خنيفر بيان كرد: طبق سناريوهايي كه چيده ايم، اگر اجازه 
توسعه و ترميم مراكز به ما داده شود، هر سال مي توانيم ۲۰ هزار 
نيرو را خودمان اعزام كنيم و 1۰ هزار نيرو هم بر اس��اس ماده 
۲۸ بگيريم كه در نهايت طي هفت تا هشت سال كمبود نيرو را 
جبران كنيم. رييس دانشگاه فرهنگيان با اشاره به طرح 35 سال 
بازنشس��تگي به اختيار خوِد بازنشستگان توضيح داد: اين طرح 
كامال اختياري است. قانون كار مي گويد؛ 3۰ سال بيمه پردازي با 

6۰ سال سن، اما از آنجا كه اغلب معلمان ما در سن 1۸ سالگي 
وارد نظام مي ش��وند، بعد از 3۰ س��ال در ميانس��الي بازنشست 
مي شوند، از اين رو بايد كاري كنيم كه ميزان ماندگاري معلمان 
در سيس��تم آموزش و پرورش باال ب��رود و براي اين كار نياز به 
مشوق اس��ت، به اين صورت كه به جاي اينكه معلمي را با 3۰ 
سال سابقه بازنشسته كنيم، اين كار را نكنيم، و به جاي هر سال 
ماندنش در سيستم يك پايه اضافي به او بدهيم. رييس دانشگاه 
فرهنگيان ادامه داد: اگر شخص بازنشسته را پنج سال ديگر نگه 
داريم، ه��م فرصت داريم نيروي جديد تربيت كنيم و هم فقط 

يك پايه ديگر به او حقوق مي دهيم. 
او با اش��اره به اينكه فعال آماري از تعداد افرادي كه تمايل به 
بازنشستگي تا 35 س��ال را دارند، نداريم، گفت: اين مساله آني 
است، يعني يك نفر ممكن است خسته شود و بگويد مي خواهم 
امسال حتما بازنشسته شوم، ولي وقتي فردا خبر جديدي منتشر 
ش��ود، بگويد نمي خواهم بازنشست شوم. نمي توان آمار دقيقي 
در اين زمينه به دس��ت آورد و كامال شناور است، اما ما احتمال 
مي دهيم كه اغلب معلمان دوست داشته باشند با دو تا سه سال 
تاخير بازنشس��ته شوند. به اين دليل كه شغل معلمي حرفه يي 
است كه نمي توان سريعا از آن خارج شد بلكه بايد نرم از سيستم 

بيرون بيايد.

ص��دور مجوز ش��كار در برخ��ي مناطق و درياف��ت پول از 
شكارچيان براي هر ش��كار، با اعتراض و انتقاد فعاالن محيط 
زيس��ت هم��راه بود. آنه��ا معتقدند اي��ن مجوز ك��ه با هدف 
درآمدزايي صادر مي شود، منجر به از بين رفتن برخي گونه ها 
مي ش��ود. عضو كميسيون كش��اورزي مجلس، تشخيص سن 
ش��كار توسط شكارچيان را بر اس��اس الفباي شكار غيرممكن 
دانس��ت و تاكيد كرد مسووالن نبايد تنها درجهت درآمدزايي 
و ارزآوري به صدور مجوز ش��كار پرداخته و احساسات عمومي 

را جريحه دار كنند. 
علي وقف چي در واكنش به تداوم رويكرد سازمان حفاظت 
محيط زيس��ت در جهت صدور مجوز ش��كار و تاكيد بر اينكه 
تنها براي گونه هاي حيواني پير مجوز صادر مي ش��ود گفت: اگر 
توجيه اينگونه باشد كه شكارچيان اين مهارت را دارند كه حتما 
گونه هاي پير را تش��خيص بدهند، تاجايي كه از الفباي ش��كار 
اطالع دارم اين امر به هيچ وجه امكانپذير نيست. نماينده مردم 
زنجان و طارم درمجلس شوراي اسالمي، در رابطه با اين بخش 
از توضيحات ارائه شده مبني بر اينكه تنها در سال گذشته براي 
شكار 1۰5 راس از چارپايان صادر شده است، به خانه ملت گفت: 
براي صدور مجوز شكار گونه هاي حيواني تاكيد بر تعداد محدود 
آنها قابل قبول نيست، كما اينكه در بسياري از موارد گونه هايي 
وجود دارد كه شايد از آنها در كل كشور فقط 5 يا 6 راس وجود 
داشته باشد، بنابراين نمي توان در اين مورد گفت كه شكار 1۰5 

راس از چارپايان محدود بوده است. 
او اظهار كرد: البته بايد به اين نكته توجه ش��ود كه صدور 
مجوز شكار براي خارجيان هم مي تواند فرصتي براي كشور در 
ايج��اد ارزآوري و درآمد و هم تهديدي در جهت از بين رفتن 

گونه هاي مختلف زيس��تي باش��د، بنابراين بايد بدون توجه به 
حواش��ي و مسائل سياس��ي تالش كنيم با اتكا به واقعيت هاي 
مسائل زيس��ت محيطي را پيگير باشيم. اين نماينده مردم در 
مجلس دهم، تاكيد كرد: آنچه در س��اير كش��ورها وجود دارد 
و ب��ه عنوان يكي از بزرگ تري��ن ظرفيت هاي ارزآوري و جذب 
گردش��گر خارجي مورد اس��تفاده قرار مي گيرد، موضوع شكار 
توسط خارجيان است، اما منوط به اينكه زيرساخت هاي الزم 
براي آن را فراهم كنيم و در پي انجام مطالعات دقيق اطمينان 
حاصل ش��ود كه اي��ن اقدام تهديدي ب��راي گونه هاي حيواني 

كشور نيست. 
عضوكميس��يون كش��اورزي، آب و مناب��ع طبيعي مجلس 
شوراي اسالمي، يادآورشد: بي ترديد اين امر قابل دفاعي نيست 
كه صدور مجوز شكار براي گردشگران خارجي بدون مطالعه و 
با جريحه دار كردن احساسات عمومي و تنها به دنبال ارزآوري 
ص��ورت بگيرد و بعد از آن با عدم نگرش علمي پاس��خ هايي را 

براي قانع كردن مردم ارائه دهند.  

نظام تربيت معلم در ايران بايد جراحي شود

درآمدزايي مسووالن محيط زيست هدف اصلي شكارفروشي
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گفت: الزم است كه 
با تغيير نرخ ارز مراقبت كنيم كه قاچاق برعكس نشود و از داخل 

كشور دارو به خارج نرود. 
حسن قاضي زاده هاشمي افزود: وضع حوزه دارو خوب است اما 
بايد حواسمان جمع باشد با كساني كه مي خواهند سوءاستفاده 
كنند حتما برخورد كنيم و در عين حال تالش ش��ود به ويژه از 
طريق رس��انه ها كه با عمليات رواني دشمنان داخلي و خارجي 
و س��ودجو مقابله كنيم. او تاكيد كرد: حقيقت حوزه سالمت را 
وزارت بهداشت اعالم خواهد كرد اما در حال حاضر هيچ مشكلي 
در زمينه واكس��ن، ماده اوليه دارويي و تجهيزات پزشكي وجود 
ندارد.  وزير بهداشت گفت: به طور معمول مانند همه جاي دنيا 
ح��دود 3۰ قلم كمبود دارويي وج��ود دارد به طور مثال هنگام 
مراجعه به خواربارفروش��ي، ش��ايد همه اقالم موردنياز خانه را 
در آن لحظه ندارد. در ش��رايط فعلي 1۸ قلم دارو به فهرس��ت 
كمبودهاي دارويي اضافه شده است و تالش مي كنيم كه بتوانيم 
تعداد آنها را در همان مرز قبلي نگاه داريم. هاشمي با قدرداني از 
تالش هاي بانك مركزي براي تامين ارز مورد نياز صنايع دارويي 
و تجهيزات پزش��كي به رفع كمبود نقدينگي صنعت دارو اشاره 
كرد و افزود: اميد است سازمان برنامه و بودجه با كمك خود به 
بيمه ها و سازمان تامين اجتماعي مشكل نقدينگي صنعت دارو 

را برطرف كند. 
وزير بهداشت در ادامه به مشكل ورود دولتي ها در حوزه دارو 
اشاره كرد و گفت: با وجود اينكه در مورد خصوصي سازي حرف 
مي زنيم اما عمل ما با گفته هايمان متفاوت اس��ت؛ اين اشكالي 
اس��ت كه به نظر من به نظام داروس��ازي وارد اس��ت. هاشمي 
افزود: معتقد هستيم آنجايي كه بخش خصوصي آن هم بخش 

خصوصي واقعي نه صوري مي تواند حضور داشته باشد اصال نبايد 
شركت هاي دولتي يا نهادها و شبه دولتي ها حضور داشته باشند، 

آنها مخل اقتصاد كشور هستند. 
او اضافه كرد: اگر حرف زده مي شود اما عمل نمي شود حتما 
اش��كال از قانون اس��ت و بعد از قانون، اشكال از مجريان است؛ 
گاهي قوانين اش��كال دارند كه بايد اصالح ش��وند. زير بهداشت 
اظهار كرد: در موضوع خصوصي س��ازي قوانين خوب اس��ت اما 
مجري بد عمل كرده است؛ سال هاست در مورد خصوصي سازي 
صحب��ت مي كنيم چرا كه دولت بزرگ اس��ت و نمي تواند اداره 
كند و هزينه آن زياد است اما در عمل هنگامي كه مي خواهيم 
واگذار كنيم باز به كساني واگذار مي كنيم كه آنها شبيه نهادهاي 

دولتي هستند. 
هاش��مي در مورد ارائه تس��هيالت به ش��ركت هاي دارويي 
نيز گفت: قرار نش��ده به كسي تس��هيالت ويژه يي بدهيم و اگر 
تسهيالتي داده مي شود توسط بانك مركزي است و آنها موظفند 

همه را به يك چشم ببينند. 

خطر قاچاق دارو به خارج وجود دارد
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غفلت از اقتصاد شهري

آخوندي2مورداصالحقانونرابهمعاوناولرييسجمهورپيشنهادكرد

2نامهجديدمتوليمسكنبهجهانگيري

گروهراهوشهرسازي| آزادهكاري|
تامي��ن منابع مال��ي در ش��هرداري تهران از 
مش��كالتي اس��ت كه محمد علي نجفي شهردار 
س��ابق از آن پرده برداشت و اكثر اعضاي شوراي 
ش��هر ني��ز در صحبت ها و تذكرات خ��ود بر اين 
موضوع تاكيد دارن��د. در نتيجه بحث درآمدهاي 
پايدار بيش از پيش در ش��هرداري و شوراي شهر 
مط��رح اس��ت. اما روز گذش��ته محمد س��االري 
رييس كميس��يون معماري و شهرسازي شوراي 
ش��هر در نطق پيش از دس��تور خود در پارلمان 
ش��هري پايتخت عنوان كرد كه شهرداري تهران 
مشكلي براي تامين منابع درآمدي ندارد. به گفته 
س��االري مجموعه هاي تحت مديريت شهرداري 
ك��ه هر كدام مي توانند درآمد زا باش��ند، هنوز از 
شهرداري بودجه مي گيرند و كمكي به درآمدزايي 

شهرداري نكرده اند. 
اين عضو شوراي شهر تهران با اشاره به برخي 
از ظرفيت هاي��ي كه مي تواند براي ش��هر درآمد 
زايي داش��ته باش��د اظهار كرد: س��ازمان امالك 
و مس��تغالت ش��هرداري تهران، با وجود فروش 
قس��مت قابل توجهي از امالك و اراضي ارزشمند 
ش��هر در دوره هاي گذشته، هنوز هم دارايي هاي 
قاب��ل توجهي دارد ام��ا در گزارش هاي مربوط به 
بودجه ه��اي غير نقد، درآم��د در اين حوزه صفر 
است. يعني طي يكسال گذشته عمال درآمدي در 

حوزه غير نقد نداشته ايم. 
به گفته وي، س��ازمان زيبا س��ازي يكي ديگر از 
سازمان هايي است كه قابليت درآمد زايي دارد. اين 
س��ازمان با دارا بودن فرصت هاي بس��يار گسترده، 
تابلوه��ا و فضاهاي تبليغاتي ش��هري توانايي ايجاد 
درآم��د 800 ت��ا 1000 ميلي��ارد تومان ب��ا اتخاذ 
رويكرد نوين و متفاوت در س��ال را دارد. همچنين 
س��ود مالي س��ال 95 ش��ركت ش��هروند تنها 48 
ميليارد تومان بوده در حالي كه سود درآمدي تنها 
يك مجتمع تجاري بخ��ش خصوصي بيش از اين 

شركت است كه فضا هاي زيادي در اختيار دارد. 
اين عضو ش��وراي ش��هر تهران اضاف��ه كرد: 
شركت اراضي نوس��ازي عباس آباد با 500 هكتار 
زمين و سرمايه گذاري هاي خوبي كه در آن دوره 
مديريت ش��هري قبلي ش��ده هنوز از شهرداري 
يارانه مي گيرند. اين در حالي است كه عرصه هاي 
اين اراضي ظرفيت بسيار زيادي براي درآمدزايي 
دارد. ش��ركت ب��رج ميالد نيز به همي��ن منوال، 
مجموعه يي كه به عنوان نماد منحصر فرد شهري 
اس��ت، با وج��ود عرصه ب��زرگ تفرجگاهي هنوز 
به درآمدزايي نرس��يده و از ش��هرداري بودجه يي 

دريافت مي كند. 
وي با اش��اره به هزينه 4 هزار ميليارد توماني 

براي احداث نمايشگاه شهرآفتاب بيان كرد: چطور 
مي ش��ود بخش خصوصي با يك س��رمايه گذاري 
بسيار محدودتر طي چند سال به سود مي نشيند، 
اما نمايش��گاه ش��هرآفتاب با اين همه تاسيسات 
اكنون تعطيل شده اس��ت و نمايشگاهي در آنجا 
برگزار نمي ش��ود. ش��ركت ارتباطات مشتركين 
شهر مجموعه يي از دكل ها و آنتن ها و عرصه هاي 
ش��هري و حدود 1300 كيلومت��ر فيبر نوري در 
اختي��ار دارد ام��ا به تازگ��ي توانس��ته صرفا 21 
ميلي��ارد تومان درآمد داش��ته باش��د. س��ازمان 
ورزش ش��هرداري تهران نيز با اين همه مجموعه 
مس��تحدثات و س��الن هاي ورزش در مح��الت و 
مناطق و گستره وسيع شهر تهران هم در كسب 
درآمد ناموفق بوده است و هيچگونه درآمدي كه 
ندارد هيچ بلكه كمك هم از شهرداري مي گيرد. 

تغييررويكردشهرداريبهاقتصادشهري
كامبيز مصطفي پور، كارش��ناس ش��هري در 
گفت وگو ب��ا »تعادل« ضم��ن تاييد صحبت هاي 
س��االري عنوان كرد: امروزه ب��ا مفهوم جديدي 
به نام جهان ش��هر مواجه هستيم. جهان شهرها 
يك تفاوت بزرگ با كالن شهرها دارند و آن تامين 
منابع درآمدي است. كالن شهرها بيشتر بر درآمد 
از درون شهر تاكيد دارند يعني تهران درآمد خود 
را از داخل ش��هر و از محل ع��وارض و ماليات ها 

كس��ب مي كند اما جهان شهرها رويكرد متفاوتي 
دارند و معتقدند درآمد ش��هر بايد از بيرون شهر 
و حت��ي بيرون مرزها تامين ش��ود. مثال كش��ور 
كوچكي مانند برونئ��ي با 380 هزار نفر جمعيت 
ك��ه به ان��دازه جمعيت يك ناحيه تهران اس��ت، 
س��االنه 6.5 ميلي��ارد دالر درآمد خود را از حوزه 
تغذيه حالل به دست مي آورد. اين در حالي است 
ك��ه منابع آن را ندارد و گوش��ت مورد نيازش را 
از كش��ور نيوزيلند تهيه مي كند و آن را در قالب 
استانداردس��ازي با لوگوي حالل به كش��ورهاي 

اسالمي صادر مي كند. 
وي افزود: در جهان شهرها شركت ها و مراكز 
درآمدي رونق بس��ياري به كسب و كار و اقتصاد 
شهرها مي دهند. مثال ديگر در اين زمينه يكي از 
ايالت هاي نيويورك در امريكاست كه درآمدهاي 
آن از كل درآمدهاي نفتي ما بيشتر است. در اين 
شهرها شركت هاي بزرگي هستند كه درآمد زايي 
كرده و موجبات رش��د و ترقي را فراهم مي كنند. 
به گفته وي، بحث گردش��گري اسالمي از نكات 
مهمي است كه در تهران مورد غفلت قرار گرفته 
و در ص��ورت پرداختن به آن مي تواند باعث رونق 
كسب وكار در تهران شده و براي شهرداري ايجاد 

در آمد  كند. 
وي با بيان اينكه اكنون ش��هرداري، سازمان ها 
و مجموعه هاي بس��ياري دارد ك��ه مي تواند براي 

ش��هر درآمدزايي كن��د، تصريح كرد: ب��ه غير از 
اراض��ي عباس آب��اد و مجموعه ب��رج ميالد كه به 
نوعي اماكن تفريحي و فرهنگي به شمار مي روند، 
مجموعه فروشگاه هاي شهروند بايد بتوانند عالوه 
بر اينكه خدمات ارزان به شهروندان ارائه مي كنند، 
درآمدهاي بس��ياري نيز ايجاد كنند. بس��ياري از 
مراكز و س��ازمان ها هستند كه به لحاظ بهره وري 
مفيد ب��وده و با نگاه مثبت ب��ه بخش خصوصي، 

سرمايه و سرمايه دار مي توانند درآمدزا باشند. 
به گفته اين كارشناس شهري، حوزه  آي تي 
و شهر الكترونيك، گردشگري اسالمي، غذاهاي 
حالل، لوازم آرايش��ي بهداشتي و درماني حالل 
از مواردي اس��ت كه تهران مي توان��د روي آنها 
متمرك��ز ش��ود و فعاليت هاي درآم��دزا در اين 

حوزه ها را آغاز كند. 
مصطف��ي پ��ور اف��زود: اگر مديريت ش��هري 
بتواند كس��ب وكار را در ش��هر تهران رونق دهد، 
درآمدهاي بسياري كسب خواهد كرد مشروط بر 
اينك��ه رويكرد خود را تغيير دهد. اگر قرار باش��د 
مانند گذش��ته تاكيد بر عوارض باش��د و مازاد بر 
تراكم بيش��ترين محل درآمد ش��هرداري باشد، 

كاري از پيش نخواهيم برد. 
وي ب��ا تاكيد ب��ر اينكه ش��هرداري تهران طي 
اين س��ال ها از درآمدهاي پايدار غفلت كرد،  گفت: 
ش��هرداري تهران تاكنون فعاليت خاصي در زمينه 

اقتص��اد ش��هري انجام نداده و ضعي��ف عمل كرده 
اس��ت. اقتصاد ش��هري به معناي ب��ه وجود آوردن 
درآمدهاي پايدار براي شهر تهران است. عدم توجه 
به درآمدهاي پايدار در طول 100 سال بلديه تهران 
افتاده و شهرداران در دوره هاي مختلف آسان ترين 
راه را ب��راي درآمدزاي��ي انتخ��اب مي كرده اند. در 
زمان هايي نيز ش��هر تبديل به ي��ك كارگاه بزرگ 
عمراني ش��ده بود و شهروندان تصور مي كردند اين 
اتفاق خوبي براي ش��هر است. اما در شرايط كنوني 
ديگر اين شيوه اداره شهرها جواب نمي دهد و شهر 
باي��د درآمدهاي پايدار داش��ته باش��د. البته زمان 

مي برد تا زمينه هاي درآمد پايدار فراهم شود. 
وي ب��ا تاكيد ب��ر اينكه منابع درآمدي ش��هر 
تهران را مي توان بهتر از اين اداره كرد، افزود: در 
بسياري بخش ها ش��هرداري مي تواند درآمدهاي 
خود را احيا كند و همچنين بايد هزينه هاي غير 
ضروري را كاهش داد. شهرداري بايد جسارت به 
خ��رج دهد و بس��ياري از مجموعه هايي كه براي 
شهر هزينه س��از هس��تند را واگذار كند. اكنون 
بسياري از شركت هاي شهرداري زيان ده هستند 
كه بايد آناليز ش��ده و جلوي هدر رفت سرمايه از 

اين طريق گرفته شود. 
وي ادام��ه داد: ش��هر تهران بالغ ب��ر 52 هزار 
ميلي��ارد توم��ان بدهي دارد و تم��ام درآمدهايي 
كه در سال مي تواند كس��ب كند به طور متوسط 
17 ه��زار ميليارد تومان اس��ت. با در نظر گرفتن 
شرايط كنوني بايد بپذيريم كه اكنون در شرايط 
بحران��ي قرار داريم. به دليل بحران هاي اقتصادي 
موجود، مش��خص نيست شهرداري بتواند بودجه 
17 هزار ميلي��اردي اش را محقق كند. با كاهش 
ارزش پول مل��ي، ارزش بودجه 17 هزار ميليارد 
توماني ش��هرداري نيز كاهش يافته است و شهر 
را ب��ا اين عدد نمي توان اداره كرد. زيرا هم هزينه 
نيروي انساني افزايش يافته و هم هزينه خدماتي 
كه ش��هرداري بنا دارد به شهر ارائه كند، بنابراين 
بر فرض تحق��ق 17 هزار ميليارد باز هم در اداره 

شهر با مشكل مواجه خواهيم شد. 
اين كارشناس ش��هري با بيان اينكه مديريت 
ش��هري بايد هر چه س��ريع تر هزينه هاي خود را 
كاهش ده��د، گفت: همچني��ن بايد فرصت هاي 
سرمايه گذاري هاي جديدي در شهر ايجاد كند و 
به سمت درآمدهاي پايدار شهري برود. بخشي از 
سازمان ها، شركت ها و منابع درآمدي قابليت احيا 
و بهتر شدن را دارند. معتقدم تهران شهر سوخته 
نيس��ت و مي توان آن را احيا ك��رد. هر چند كار 
سختي است اما شهرداري با اراده يي كه دارد و با 
منابع انساني متخصص مي تواند شهر را مجددا از 

شرايط بحراني خارج كند. 

گروهراهوشهرسازي|
ط��ي هفته ج��اري، عباس آخون��دي، وزير 
راه و شهرسازي به اس��حاق جهانگيري معاون 
اول رييس جمهور در رابطه با س��اماندهي بازار 

مسكن 3 نامه نوشته است. 
روز يكشنبه نخستين نامه و ديروز دو نامه 
ديگر آخوندي به جهانگيري رسانه يي شد. در 
نخس��تين نامه كه »تعادل« به طور مفصل به 
آن پرداخت، وزير راه و شهرسازي پيش نويس 
اليحه يي را ارائه كرد كه براس��اس ماده واحده 
ارائه شده در آن، مستاجران كليه قراردادهاي 
رس��مي يا عادي، از زم��ان تصويب اين قانون 
مي توانند تا يك س��ال پ��س از انقضاي زمان 
ق��رارداد با رعايت 4 ش��رط، ق��رارداد اجاره را 
تمدي��د كنند. افزاي��ش حداكث��ر 10 درصد 
 اجاره به��ا يك��ي از ش��روط اي��ن پيش نويس 

اليحه بود. 
 ديروز ام��ا دو موضوع  »ماده واحده اصالح 
ماده 15 قانون س��اماندهي و حمايت از توليد 
و عرضه مس��كن مصوب 25 ارديبهش��ت ماه 
س��ال 87« و »پيش نويس اليحه ماده واحده 
اص��الح موادي از قانون ماليات هاي مس��تقيم 
ب��راي حماي��ت از توليد واحدهاي مس��كوني 
كوچك مت��راژ و تنظيم بازار مس��كن از طريق 
عرض��ه خانه هاي خالي به بازار« محور دو نامه 

رسانه يي شده آخوندي به جهانگيري بود. 
بر اس��اس اين گزارش، وزير راه و شهرسازي 
با ارس��ال نامه به اسحاق جهانگيري معاون اول 
رييس جمهور ماده واحده اصالح ماده 15 قانون 
س��اماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن 
مص��وب 25 ارديبهش��ت ماه س��ال 87 را براي 
بررس��ي و تصويب فوري در هيات دولت ارائه و 
خواستار ارس��ال آن در قالب اليحه دو فوريتي 

به مجلس شوراي اسالمي شد. 
در اين نامه تصريح ش��ده است: با عنايت به 
لزوم كنترل س��وداگري در بازار زمين و تنظيم 
اين ب��ازار با اس��تفاده از ابزاره��اي مالياتي، به 
پيوس��ت »ماده واحده اصالح م��اده 15 قانون 
ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن« 
براي بررس��ي و تصويب فوري در هيات محترم 
وزيران و ارس��ال آن به مجلس شوراي اسالمي 

در قالب اليحه دو فوريتي تقديم مي شود. 
ماده واحده-متن ذيل جايگزين ماده 15 قانون 
س��اماندهي و حمايت از توليد و عرضه مس��كن و 

تبصره هاي ذيل آن مي شود. 
ماده 15- شهرداري ها مكلفند از اراضي باير 
با كاربري مس��كوني در محدوده شهرهايي كه 

دولت تعيين مي كند س��االنه به نرخ 12 درصد 
بر مأخذ ارزش معامالتي ع��وارض اخذ نمايند. 
مالكان اين قبيل اراضي مكلفند ماليات بر اراضي 
باير خود را هرس��ال تا آخر ارديبهشت ماه سال 
بعد عوارض متعلقه را به ش��هرداري محل وقوع 

ملك پرداخت نمايند. 
تبصره 1- شهرداري ها موظفند درآمد حاصل 
از اي��ن ماده را ب��راي اجراي برنامه هاي مس��كن 

اجتماعي و حمايتي دولت هزينه نمايند. 
تبص��ره 2- مالكين��ي كه خود ي��ا افراد تحت 
تكفل آنها فاقد مس��كن بوده و مالك يك يا چند 
قطعه اراضي باير باش��ند، تا س��قف يك هزار متر 
مربع مش��مول پرداخت عوارض موضوع اين ماده 

نخواهند بود. 
تبصره 3- آن دسته از زمين هاي بايري كه به 
تشخيص شهرداري محل يا مراجع ذي صالح، با 
موانع قانوني ساخت و ساز مواجه باشند از شمول 

اين ماده مستثني هستند. 
تبص��ره 4- ش��هرداري ها موظفن��د از تاري��خ 
تصويب اين قان��ون ظرف مدت 6 ماه، اراضي باير 
با كاربري مس��كوني مش��مول اين م��اده واقع در 
محدوده ش��هرداري خود را شناسايي و نسبت به 

اجراي اين ماده قانوني اقدام نمايند. 
تبصره 5- در مواردي كه انتقال، قهري اس��ت 
تا زماني كه كوچك ترين فرد انتقال گيرنده كمتر 
از بيست سال سن داش��ته باشد زمين مورد نظر 

مشمول عوارض موضوع اين قانون نخواهد بود. 

حمايتازمستاجران
  وزي��ر راه و شهرس��ازي همچنين در نامه يي 
ديگر به مع��اون اول رييس جمهوري با ارائه متن 
پيش نوي��س اليحه ماده واحده اص��الح موادي از 
قانون ماليات هاي مس��تقيم براي حمايت از توليد 
واحدهاي مس��كوني كوچك مت��راژ و تنظيم بازار 
مس��كن از طريق عرضه خانه ه��اي خالي به بازار، 
خواس��تار بررسي و تصويب آن در هيات وزيران و 
ارس��ال به مجلس شوراي اسالمي در قالب اليحه 

دوفوريتي شد. 
و  راه  وزارت  پاي��گاه خب��ري  گ��زارش  ب��ه 
شهرس��ازي، آخوندي در اين نامه نوش��ته است: 
ب��ا عنايت به ل��زوم حمايت از تولي��د واحدهاي 
مسكوني كوچك متراژ و مطابق با الگوي مصرف 
و در راس��تاي حمايت از مس��تاجران و توليد و 
عرضه واحدهاي مسكوني استيجاري و همچنين 
تنظيم بازار مس��كن از طري��ق عرضه خانه هاي 
خالي به بازار به پيوست متن پيش نويس اليحه 
»ماده واحده اصالح موادي از قانون ماليات هاي 

مس��تقيم« براي بررس��ي و تصويب ف��وري در 
هي��ات محترم وزي��ران و ارس��ال آن به مجلس 
 ش��وراي اس��المي در قال��ب اليح��ه دو فوريتي

تقديم مي شود. 
مادهواحدهاصالحمواديازقانوناصالح

قانونمالياتهايمستقيممصوب۱۳۹۴
1. متن ذي��ل جايگزين تبص��ره 11 ماده 53 

قانون مي شود. 
تبصره 11- درآمد هر ش��خص ناشي از اجاره 
واحد يا واحدهاي مس��كوني در تهران تا مجموع 
يكصد و پنجاه متر زيربناي مفيد در ساير نقاط تا 
مجم��وع 200 متر مريع زيربناي مفيد، از ماليات 
بر درآمد ناشي از اجاره ملك معاف است مشروط 

بر آنكه: 
اوال- حداقل مدت اجاره در قرارداد اجاره واحد 
مش��مول معافي��ت در هر بربار كمتر از دو س��ال 

نباشد. 
ثانيا- يك نس��خه قرارداد اجاره )اعم از رسمي 
يا تنظيم ش��ده در بن��گاه معام��الت امالك( در 
زمان ارائه اظهارنامه مالياتي به اداره امور مالياتي 

مربوطه ارائه شود. 
2. متن ذيل جايگزين ماده 69 قانون مي شود. 
م��اده 69- انبوه س��ازان ي��ا توس��عه گراني كه 
مبادرت به س��اخت واحدهاي مسكوني مطابق با 

الگوي مصرف مسكن مي نمايند: 
اوال- از پرداخ��ت ماليات نقل و انتقال موضوع 
ماده 59 و ماليات بر درآمد موضوع ماده 77 قانون 
ب��راي واحده��اي مطابق الگوي مصرف مس��كن، 

معاف هستند. 
ثاني��ا- در ص��ورت اجاره دادن بخ��ش يا تمام 
واحدهاي س��اخته ش��ده مطابق الگ��وي مصرف 
مس��كن، از مالي��ات ب��ر درآمد اج��اره نيز معاف 
مي گردند. اين معافيت مشمول مالكين بعدي اين 

واحدها نيز مي گردد. 
تبص��ره1. اعمال معافيت ه��اي مذكور در اين 
بند مش��روط بر ارائه به موق��ع اظهارنامه مالياتي 
متكي ب��ه صورت هاي مالي تنظيم ش��ده، طبق 

استانداردهاي حسابداري است. 
تبص��ره 2. انبوه س��ازان اش��خاص حقيقي و 
حقوقي كه توان مديريت و مسووليت پديدآوري 
طرح ه��ا، توانمن��دي تامين و جذب س��رمايه، 
مديريت توليد وعرضه مس��كن و ساختمان را با 
اس��تفاده از فناوري هاي نوين صنعت ساختمان 
در چارچ��وب مقررات ملي س��اختمان و س��اير 
قواني��ن مربوطه را داش��ته و پروانه اش��تغال به 
كار را مطابق دس��تورالعمل تشخيص صالحيت، 
تعيي��ن پايه و ص��دور پروان��ه اش��تغال به كار 

سازندگان انبوه مسكن و ساختمان از وزارت راه 
و شهرسازي، دريافت كرده است. نهاد توسعه گر 
اش��خاص حقيقي و حقوقي غي��ر دولتي دارنده 
گواهي صالحيت موضوع ماده )4( قانون حمايت 
از احيا، بهس��ازي و نوس��ازي بافت هاي فرسوده 
و ناكارآمد ش��هري- مص��وب 1389- به عنوان 
متولي مديريت اج��راي برنامه ه��اي بازآفريني 

محالت هدف است. 
تبص��ره3. الگ��وي مصرف مس��كن، منطبق با 
ضوابط مصوبه م��ورخ 1373/9/5 ش��وراي عالي 
بررسي و تعيين الگوي مصرف، موضوع تبصره 19 
قانون برنامه دوم توسعه و دستورالعملي كه توسط 
وزير راه و شهرسازي ظرف مدت 3 ماه از تصويب 

اين قانون ابالغ خواهد شد، است. 
3. متن ذيل جايگزين ماده 54 مكرر مي گردد: 
واحده��اي مس��كوني واق��ع در ش��هرهاي با 
جمعي��ت بي��ش از يكصد ه��زار نفر ك��ه با وجود 
امكان بهره ب��رداري آنها، بيش از 6 ماه خالي باقي 

مي مانند، ب��ه عنوان واحد مس��كوني خالي تلقي 
ش��ده و مش��مول ماليات خانه هاي خالي خواهند 
شد. واحدهاي مش��مول مقررات اين ماده توسط 
شهرداري ها در هر شهر شناسايي شده و شهرداري 
راس��ا نس��بت به اخذ ماليات از آنها اقدام خواهد 
نمود. نرخ ماليات متعلقه به اين واحدها بر اساس 

ماليات بر اجاره و به شرح زير تعيين مي گردد: 
سال اول: معادل يك دوم ماليات متعلقه

سال دوم: معادل ماليات متعلقه
سال سوم و بعد از آن: معادل يك و نيم )1. 5( 

برابر ماليات متعلقه
تبصره1. ش��هرداري ها موظفند درآمد حاصل 
از اج��راي اين م��اده را براي اج��راي برنامه هاي 

مسكن اجتماعي و حمايت دولت، هزينه نمايند. 
تبصره 2. واحدهاي موضوع اين ماده مشمول 
معافيت ه��اي مالي��ات ب��ر اج��اره ك��ه در قانون 

پيش بيني شده است، نيستند. 
4. تبصره 7 ماده 169 مكرر قانون حذف مي شود. 

افزايش۱5درصديتعرفه
خدماتآبفابرايتهرانيها

اعضاي ش��وراي ش��هر در هفتاد و هشتمين جلسه 
خود نامه ش��ركت آب و فاضالب اس��تان تهران را در 
قالب اليحه يي كه از س��وي ش��هرداري ته��ران براي 
تامين بخش��ي از كس��ري قيم��ت تمام ش��ده تعرفه 
خدمات آب و فاضالب ارس��ال ش��ده بود مورد بررسي 
ق��رار داده و با افزاي��ش 15 درصدي قيمت تعرفه هاي 

اين شركت موافقت كردند. 
در اين جلسه مديرعامل شركت آب و فاضالب استان 
تهران نيز با اشاره به اينكه قيمت هر ليتر آب بسته بندي 
1500 تومان است، گفت: قيمت آب شرب شهري كه از 
كيفيت بسيار مناسبي برخوردار است تنها 6 ريال است. 

به گزارش ايس��نا، بختياري در خالل بررس��ي تامين 
بخش��ي از كسري قيمت تمام شده تعرفه خدمات آب و 
فاضالب مورد نياز اين ش��ركت، گفت: تهران نس��بت به 
جمعيت خود در س��رانه هاي آب تجديدشونده وضعيت 
بسيار نامطلوبي دارد و اين سرانه در استان تهران بسيار 

پايين است. 
وي افزود: وضعيت ميانگين بارندگي در جهان حدود 
750 مترمكعب است در حالي كه اين رقم در ايران 251 
مترمكعب اس��ت. لذا به لحاظ ميانگين بارندگي اس��تان 

تهران از ميانگين پاييني برخوردار است. 

جزئياتمذاكرههواپيمايي
آسمانبامديرعامل»سوخو«

مديرعام��ل جديد ش��ركت هواپيمايي آس��مان در 
پاس��خ به اين س��وال كه آي��ا ايران تواناي��ي دور زدن 
مجوزه��اي اوفك را ب��راي خريد هواپيماه��اي نو در 
اختي��ار دارد، گف��ت: يكي از اين گزينه ه��ا مربوط به 
ش��ركت سوخوي روس��يه است. در نمايش��گاه هوايي 
اخير در دوبي با مديرعامل ش��ركت س��وخو مذاكرات 
مس��تقيمي انجام شد و اين ش��ركت به شدت استقبال 

كرد كه با ايران همكاري هاي جديد داشته باشد. 
به گزارش ايسنا، محمد گرجي با اشاره به پيشنهاد 
مديرعامل س��وخو به ايران براي س��اخت هواپيماهاي 
جديد براي اين كشور توضيح داد: اگر بتوانيم تعدادي 
از قطع��ات امريكايي را با قطعات روز جايگزين كنيم و 
س��هم آنها را به كمتر از 10 درصد برسانيم مي توانيم 
نياز به مجوز اوفك را دور بزنيم اما دراين ش��رايط آيا 
ايران از اين حركت حمايت خواهد كرد؟ او اظهار كرد: 
اين موضوع براي س��وخو هزينه زي��ادي دارد زيرا بايد 
تاييديه هاي اخذ شده براي اين هواپيما را بار ديگر لغو 

كرده و فرآيند تامين مجوزها را از سر بگيرد. 
گرج��ي ادامه داد: براي اينك��ه صرفه اقتصادي 
الزم براي س��وخو فراهم ش��ود، اي��ران بايد 100 
فرون��د هواپيما از اين ش��ركت بخرد. ب��ا توجه به 
اينك��ه اي��ن هواپيماه��اي روس ج��ت منطقه يي 
هس��تند، براي ناوگان آسمان كارآيي زيادي دارند. 
او درباره برنامه ريزي هاي فعلي اين ش��ركت براي 
توس��عه ناوگان خود توضيح داد: از 35 هواپيمايي 
كه رس��ما به نام شركت ثبت شده، در حال حاضر 
تنها 13 هواپيما پ��رواز مي كند. گرجي بيان كرد: 
در ش��رايط فعلي با كس��ب نظر نظام، قراردادهاي 
خ��ود با بويينگ را باطل نمي كنيم تا اگر در آينده 
شرايط وارد شدن اين هواپيماها فراهم شد، از اين 
توافق ها استفاده شود. او بيان كرد: مذاكراتي براي 
ورود تع��دادي هواپيماي كار كرده با ميانگين عمر 
م��ورد تاييد س��ازمان هواپيمايي كش��وري هم در 
دس��تور كار قرار دارد كه چند فروند ايرباس 319؛ 
320و بويينگ خان��واده 737 جزئي از اين برنامه 

به شمار مي آيد. 

بارانتابستانيآخرهفته
درشمالوجنوبكشور

كارشناس سازمان هواشناسي از تداوم بارش باران 
و رع��د و برق در س��واحل درياي خزر و اس��تان هاي 

جنوبي كشور در آخر هفته جاري خبر داد. 
به گ��زارش تس��نيم، كب��ري رفيعي اظه��ار كرد: 
روزهاي چهارش��نبه و پنجش��نبه در ارتفاعات استان 
كرمان،  سيس��تان و بلوچس��تان، ش��مال هرمزگان و 
س��واحل درياي خزر در ساعت هاي بعدازظهر بارش ها 
رخ مي دهد. رفيعي با بيان اينكه اين بارش ها در برخي 
مناط��ق ش��مال غ��رب و ارتفاعات مرك��زي و جنوبي 
زاگرس به صورت رگبار، رعدو برق و وزش باد اس��ت، 
افزود: از چهارش��نبه بعدازظهر در اس��تان هايي مانند 
خوزس��تان و بوش��هر به دليل وزش باد شديد احتمال 

خيزش گرد و غبار وجود دارد.  

ايرانشهر
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صنعت، معدن و جتارت14
اخبار

وزير صمت از فهرست تخلفات ثبت سفارش خودرو در فاصله سال هاي ۹۵ تا ۹۶ رونمايي كرد

10 پدرخوانده واردات خودرو
تعادل| 

»فهرس��ت 100 نفره متخلفي��ن« خودرويي 
س��رانجام پس از ماه ها انتظار منتشر شد. در پي 
اظهارات غيرمنتظره س��خنگوي ق��وه قضاييه در 
مورد دس��تگيري 5 نفر از اركان س��ازمان توسعه 
تجارت، روز گذش��ته وزير صنعت، معدن وتجارت 
در ي��ك برنامه تلويزيوني حاضر ش��د تا به برخي 
ش��بهات در زمين��ه اين تخلف ب��زرگ خودرويي 
پايان دهد. اگرچه ماجراي اين تخلف خودرويي در 
زمان وزارت محم��د رضا نعمت زاده كليد خورده، 
ام��ا اين موضوع وزير جديد اي��ن وزارتخانه را نيز 
درگير برخي ش��ايعات و ابهامات كرد. البته برخي 
همچنان بر اين باورند كه اين فهرس��ت اعالمي تا 
حدي ابهام آميز اس��ت؛ چراكه اي��ن امكان وجود 
دارد نام برخي اش��خاص حقيقي و حقوقي از اين 
فهرست حذف شده باشد. اما متخلفين خودرويي 
چه كس��اني هستند؟ براس��اس فهرست اعالمي، 
نام 10 ش��خص حقيقي با بس��امد تكرار متفاوت 
در اين فهرس��ت ذكر شده، وتعداد نمايندگي هاي 
متخلف نيز از 12 مورد تجاوز نمي كند. البته تعداد 
شركت هاي حقوقي متقاضي واردات بيشتر است 
كه اي��ن امر حكايت از ارتباط ميان ش��ركت ها و 
اشخاص دارد. به عبارتي ديگر نمايندگي ها، عمدتا 
از طريق برخي اش��خاص حقيقي و گاها از طريق 
شركت هاي واسطه يي كه در مقام واردكننده هاي 
حقوقي عمل مي كردند، با هم ارتباط داشتند. اما 
آنچه از اظهارات متوليان صنعت وتجارت كش��ور 
بر مي آي��د، بروز تخلف در اين پرونده، عمدتا به دو 
شيوه صورت گرفته اس��ت؛ نخست دستكاري در 
نوع ثبت س��فارش و دوم تغيير ي��ا تمديد تاريخ 
ثبت سفارش. با اين همه، اما رونمايي از فهرست 
اعالم��ي متخلفين خودرويي را نمي توان به منزله 

بسته شدن اين پرونده عنوان كرد. 

 فهرست 100 نفره متخلفين 
س��خنگوي قوه قضاييه روز دوش��نبه، به شكل 
غيرمنتظ��ره اي از بازداش��ت برخي مدي��ران رده 
باالي سازمان توس��عه تجارت، در ارتباط با پرونده 
تخلف��ات در واردات خودرو خب��ر داد. آن طور كه 
غالمحس��ين محسني اژه اي، اعالم كرد، پنج نفر از 
مديران سازمان توس��عه تجارت كه البته برخي از 
آنها در گذش��ته با اين س��ازمان همكاري داشتند، 
دس��تگير ش��ده اند و البته تنها چهار نفر از آنها در 
بازداش��ت مانده اند. محسني اژه اي گفته بود: يكي 
از دستگير شدگان مديركل سازمان توسعه تجارت 
و ديگ��ري معاون او اس��ت و يك نفر هم طراح اين 
سامانه است كه اخيرا منفصل شده بود كه اين فرد 
نيز بازداش��ت ش��ده و فرد چهارم نيز خانمي است 
كه تا دو س��ه ماه پيش يعني همزمان با ثبت اين 
س��فارش ها همكاري و مس��ووليت داش��ته است. 
از آنس��و، در روزهاي اخير، فش��ارها نيز به وزارت 
صنعت براي انتش��ار فهرست دريافت كنندگان ارز 
دولتي، روز به روز افزايش مي يافت. با اعالم كشف 
شبكه تخلف در بدنه وزارت صنعت، كه البته حسن 
روحاني چندي قبل ش��خصا خبر آن را اعالم كرده 
بود، فش��ارهاي تازه يي نيز به فشارهاي پيشين بر 
وزارت صنعت افزوده ش��د. پرسش اصلي اين بود: 
چرا وزارت صنعت فهرس��ت متخلفي��ن در پرونده 

واردات غيرقانوني خودرو را علني نمي كند؟

 ماجراي دست نوشته غيرقانوني نعمت زاده
اين پرس��ش اما پاس��خ خود را با اقدام ناگهاني 
ديگري از س��وي وزير صنعت، معدن و تجارت پيدا 
كرد. محمد شريعتمداري در برنامه تلويزيوني »حاال 
خورش��يد« حض��ور پيدا كرد و ضم��ن اعالم اينكه 
تع��داد متخلفين اين پرونده ح��دود 100 نفر بوده، 
بابت تخلف��ات صورت گرفته از م��ردم عذرخواهي 
كرد. البته او اين وعده را نيز داد كه ليس��ت صدنفر 
واردكنندگان متخلف را منتشر خواهيم كرد؛ ليست 
اف��رادي كه عمدتا نمايندگي متعلق به آنها بوده، نه 
اينكه الزاما آنها اقدام به ثبت س��فارش كرده باشند. 
در واقع اين اقدام به وس��يله كاربراني صورت گرفته 
كه به آنها اجازه داده ش��ده اس��ت. بناب��ه اظهارات 
ش��ريعتمداري، اين اتفاق كه به هر دليلي از س��وي 
كاربران، كارمن��دان و واردكنندگان صورت گرفته، 
اتفاق خوبي نبوده اس��ت، چه در اي��ن دولت يا آن 
دولت انجام ش��ده باش��د. به همين دليل از محضر 
شريف مردم ايران عذرخواهي مي كنم و اميدوارم با 
تمهيداتي كه انديشيده شده است، اين فساد به صفر 

ميل كند و روش هاي ما موثر باشد. 
وزير صنعت اما معتقد بود آغاز اين تخلف نه در 
زم��ان مديريت او، ك��ه در دوران وزارت محمدرضا 
نعم��ت زاده، رخ داده اس��ت. به گفته او، توقف ثبت 
سفارش خودرو در تيرماه سال 1396 و در قالب يك 
دستنوش��ته از نعمت زاده خطاب به رييس سازمان 
توس��عه تجارت، كليد خورده و اين اقدام غيرقانوني 
بوده است.: شريعتمداري در اين باره اينگونه توضيح 
داد كه نعمت زاده در نامه ي��ي در 2۴ تيرماه 1396 
خطاب به خسروتاج نوشته است »با توجه به اينكه 
ممكن اس��ت تصميم گيري كميس��يون زير بنايي 
هيات وزيران در ش��يوه واردات خ��ودرو به صورت 
»س��ي بي يو« كه در شرف نهايي شدن است، مدتي 
طول بكش��د و اين موضوع منش��أ مسائلي شود كه 

برخي به اطالعات دسترسي پيدا كنند، از امروز ثبت 
س��فارش انواع خودروهاي سواري به صورت موقت 
متوقف شود«. وزير صنعت در پاسخ به اين پرسش 
كه آيا وزير وقت صنعت مي توانست به صورت دست 
نويس اين دس��تور را بدهد، گفت: نه، عمال دستور 
توقف ثبت س��فارش بايد از س��وي مراجع باالتري 
صادر مي شد. حتي نعمت زاده در نامه اخير خود اين 
تصميم خود را درست دانسته و گفته است اين كار 

را بايد مي كردم و كار خوبي بود. 

 خاصه بخشي در وزارت صنعت؟
شريعتمداري همچنين در پاسخ به اينكه چرا در 
نامه يي به يك واردكننده خودرو لوكس مس��اعدت 
كرده ايد، گف��ت: ما دو تصميم گرفته بوديم كه اين 
تصميم ها بعدا برايمان مشكل ساز شد. يك تصميم 
در ديماه سال 95 بود كه به دنبال احساس تقاضاي 
مازاد ارز در بازار اتخاذ شد كه اشخاص و نمايندگي ها 
خودرو وارد نكنند، و ش��ركت  ها خ��ودرو وارد كنند 
)م��اده ۴ حماي��ت از حقوق مصرف كنن��دگان( كه 
اين تصميم باعث ش��د كه يك تعداد واردكنندگان 
ي��ا خانواده هاي خاص در اي��ران كه نمايندگي هاي 
رس��مي خودروهاي خارجي هس��تند خودرو وارد 
كنن��د. البت��ه بنابه اظه��ارات وزير صنع��ت، اينجا 
اش��كاالتي به ماده قانوني در زمين��ه واردات خودرو 
نيز وارد اس��ت. چراكه تش��كيكي در ماده ۴ قانون 
حمايت از مصرف كنندگان وجود دارد كه مي گويد 
هر كسي خودرو وارد مي كند، بايد داراي نمايندگي 
خدمات پس از فروش باشد، اما نمي گويد كه حتما 
بايد خودش نمايندگي داش��ته باشد. اين كار بدون 
پيش آگاهي انجام شد و بايد تكليف همه »ال سي ها« 
ي معتبر و تكليف خودروهاي در راه روشن مي شد 
در حالي كه اي��ن اتفاق نيفتاده بود و در مورد يكي 
دو نف��ر هم نبود و به 100 تا 120 نامه مي رس��يد. 
ش��ريعتمداري در توضيح اين نامه همچنين گفت: 
اين نامه به آقاي خس��روتاج ارجاع ش��د و اداره كل 
مقررات صادرات و واردات س��ازمان توسعه تجارت 
اعالم كرد كه بر اس��اس قان��ون ۴ حمايت از حقوق 
مصرف كنندگان، اين نامه مشمول مقررات نمي شود 
و ب��رآن اس��اس وارداتي هم ص��ورت نگرفت. البته 
اقدامي در خصوص اين نامه نش��د ضمن اينكه اگر 
اقدامي مي شد هم بجا بود چون تصميم ما آن موقع 

تصميم كاملي نبود. 
اما در مورد تصميم دوم نيز اينگونه توضيح داد: 
تصميم اين بود كه واردات توس��ط غيرنمايندگي ها 

در داخل كشور ممنوع شد و به دنبال آن انحصاري 
ايجاد شد. از همين جا بخشي از فسادها شكل گرفت 
و يك عده كه ضرر كردند به دنبال راهي براي جبران 
زيان مي روند و حتي سود واردات خودرو باال رفت. 

البته ش��ريعتمداري بار ديگر در مورد اينكه چرا 
از شركتي حمايت كرده ايد كه متخلف بوده، گفت: 
متخلف بودن آن بعدا معلوم مي ش��ود. ضمن اينكه 

بعد از رسيدگي جلوي واردات آن گرفته شد. 

 10 پدرخوانده بازار خودروهاي وارداتي
اما كمي پس از پخش س��خنان شريعتمداري از 
رسانه ملي، وزارت صنعت فهرست شركت ها و افرادي 
را كه بنا ب��ه ادعاي اين وزارتخانه با اعمال تغييرات 
در سامانه ثبت سفارش، نسبت به واردات غيرقانوني 
خ��ودرو اق��دام كردند، منتش��ر ك��رد. تخلفات اين 
فهرست، كه به نظر مي رسد از نظر زماني، دست كم 
از ارديبهشت ماه 1395به اين سو را شامل مي شود، 
به دو شيوه عمده صورت گرفته اند: دستكاري در نوع 
ثبت سفارش و تغيير يا تمديد تاريخ ثبت سفارش. 
بر اساس اطالعاتي كه در اختيار »تعادل« قرار گرفته 
است، برخي از ش��ركت ها يا اشخاص حقيقي مورد 
اشاره در اين فهرس��ت، با تغيير نوع كاالي وارداتي 
از »خودرو« به كاالهايي مانند »باالبر«، اقدام به دور 
زدن سامانه ثبت سفارش كرده اند. شكل دوم تخلف 
نيز تغيير تاريخ ثبت سفارش بوده و به اين ترتيب، 
ثبت سفارش هاي انجام گرفته به قبل از ممنوعيت 
ثبت سفارش خودروهاي خارجي تغيير پيدا كرده اند. 
حال اگرچه وزارت صنعت و حتي ش��خص وزير 
از »فهرس��ت 100 نفره متخلفين« ن��ام برده اند، در 
اين فهرست عمدتا نام شركت ها و افرادي خاص به 
دفعات تكرار ش��ده و نه 100 نام مجزا از اش��خاص 
حقيقي يا حقوقي. به شكل دقيق تر، در اين فهرست 
تنها نام 10 ش��خص حقيقي به چشم مي خورد كه 
در مقام متقاضي واردات، براي شركت هاي مختلف 
خودرو وارد كرده اند. نام اين ده فرد به اين شرح است: 
»محمد آذرمهر، مجيد نوروزي، عليرضا باتمانقليچي 
فرد، احمد گالبيان فرد، س��عيد اهلل قلي شهربابكي، 
علي شجاعي، حميد صفايي فرد، رضا جعفري زاده، 
سيد عباس شاه صاحبي و قاسم مالزاده رودباريان. «
پرتكرارترين نام اما محمد آذرمهر اس��ت كه در 
واق��ع در نقش متقاض��ي واردات، براي بس��ياري از 
شركت هايي كه نام آنها در اين فهرست آمده، عمل 
كرده اس��ت. اين موضوع، اين ظن را تقويت مي كند 
ك��ه برخي از ش��ركت هاي مورد اش��اره، در واقع با 

يكديگر ارتباط دارند و دايره فس��اد، احتماال چندان 
هم گس��ترده نيس��ت. اين موضوع زماني روشن تر 
مي ش��ود كه بدانيم تع��داد نمايندگي هاي متخلف 
نيز چندان پرش��مار نيس��تند. در واقع در فهرست 
منتشر ش��ده تنها به نام 12 نمايندگي اشاره شده 
اس��ت كه عبارتند از: »كرمان موتور، پرشيا خودرو، 
پاكرو سبز قشم، اطلس خودرو، آسان موتور، جهان 
نوين آري��ا، ايرتويا، معين موتور، افرا موتور، خدمات 
تجارت نگين خودرو، توسعه خدمات بازرگاني آريتا 
و گروه خدماتي تجارت اي��ران.« اين نمايندگي ها، 
عمدتا از طريق اش��خاص حقيقي مورد اشاره در باال 
و گاهي هم از طريق ش��ركت هاي واسطه يي كه در 
مقام واردكننده هاي حقوقي عمل مي كردند، با هم 

ارتباط پيدا مي كنند. 

 دري كه بسته شد
در آنس��و، وزير صنعت، معدن و تج��ارت اما در 
نامه يي به رييس س��ازمان توس��عه تجارت مواردي 
را در خصوص ثبت س��فارش كاال براي جلوگيري از 
هر گونه سوءاس��تفاده ابالغ ك��رد. به گزارش وزارت 
صنعت، معدن وتجارت، طبق ابالغيه شريعتمداري، 
خدمات الكترونيكي ثبت سفارش دايما توسط يك 
كارشناس فني رصد و هرگونه حفره امنيتي و امكان 
تقلب و سوءاس��تفاده بايد از مي��ان برود. همچنين 
ليست اقالم وارداتي كه قبل از ممنوعيت ورود داراي 
قبض انبار معتبر گمركي بوده اند يا تامين ارز ش��ده 
باشند با اس��تعالم از گمرك در اختيار سازمان هاي 
حماي��ت و ام��ور مالياتي قرارگيرد ت��ا مابه التفاوت 
قيمت تمام ش��ده و حاشيه بازار و ماليات بر درآمد 
اتفاقي محاس��به ش��ود. همچنين براساس ابالغيه 
جديد ش��ريعتمداري و با توجه ب��ه اعتراض برخي 
وارد كنندگاني كه با اس��تناد م��دارك قبل از تاريخ 
ممنوعيت ورود اقالم، اقدام به س��فارش گذاري غير 
قابل فس��خ كرده اند يا كاالي خريداري ش��ده شان 
در راه بوده اس��ت، بايد اين اعتراضات در كميسيون 
ماده 1۴ مطرح شود و در صورت صدور جواز ورود و 
ترخيص، ليست اقالم وارداتي مشمول بند 2 خواهد 
بود. وزي��ر صنعت، همچنين دس��تور داد اطالعات 
مربوط به كليه كاالهاي وارداتي از ابتداي سال جاري 
تا زمان ممنوعيت از گمرك اس��تعالم شود و جهت 
رسيدگي در اختيار سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليد كنندگان قرارگيرد تا در صورت فروش بيش 
از قيمت قانوني جهت وصول ماليات بر درآمد اتفاقي 

به سازمان امور مالياتي اعالم شود. 

 وارد كنندگان ذي نفوذ
ماجرا اما هنوز تمام نش��ده اس��ت؛ افش��اي نام 
متخلفين واردات خودرو، نوك كوه يخي اس��ت كه 
قسمت اعظم آن هنوز پنهان است و افشاي بخشي 
از فساد، هنوز تمام پرده را كنار نزده است. مجتبي 
خسروتاج، رييس س��ازمان توسعه تجارت چندي 
پيش در گفت وگو با »تعادل« به شكلي نسبتا صريح 
به پشت پرده ماجراي تخلف در واردات خودرو اشاره 

كرد. 
او در پاسخ به اين پرسش كه چرا سازمان توسعه 
تجارت در افشاي فهرست متخلفين كه اتفاقا خود 
اين سازمان را بدنام كرده اند، تعلل مي كند، اينگونه 
پاسخ داد: مگر ما اين كار را نكرديم؟ مگر ما مدعي 
نيس��تيم؟ مگر ما به س��ازمان تعزيرات حكومتي، 
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
و حراس��ت وزارت صنع��ت در م��ورد اي��ن تخلف 
اطالع رس��اني نكرديم؟ واردكنن��دگان خودرو نفوذ 
رسانه يي دارند و قصد آنها هجمه به دولت است. آنها 
آن قدر ثروت دارند كه توانسته اند برخي كارمندان 
را در ساختار وزارت صنعت با رشوه با خودشان هم 
مسير كنند و به اين ترتيب آنها را هم آلوده كرده اند. 
او همچنين گفته بود: بخشي از واردكنندگان خودرو 
در اي��ن پرونده ذي نفع بوده اند و به دليل در اختيار 
داشتن نفوذ رسانه يي و پول، مي خواهند از اين آب 
گل آلود به ضرر دولت ماهي بگيرند. هدف آنها هم 
نه فقط سازمان توسعه تجارت يا وزارت صنعت، كه 

كل مجموعه دولت است. 
اي��ن در حالي اس��ت كه واردكنن��دگان خودرو 
معتقدن��د عالج وضعيت موجود در واردات بيش��تر 
نهفته اس��ت. رييس انجمن واردكنندگان خودرو با 
اعالم اينك��ه اگر ام��كان واردات 20 هزار خودروي 
ثبت سفارش شده فراهم شود حباب قيمت بازار از 
بي��ن مي رود، گفت: تنه��ا 15 درصد ارزهاي دولتي 
به واردات خودرو اختصاص يافته و مابقي ۸5درصد 

مربوط به واردات كاالهاي ديگر بوده است. 
مرشد سلوك، رييس انجمن واردكنندگان خودرو 
روز گذشته در نشستي خبري در خصوص دريافت 
ارز دولتي براي واردات خ��ودرو، گفت: بعد از اعالم 
ارز ۴200 تومان��ي واردكنن��دگان بدون محدوديت 
در ليس��ت تامين ارز ب��راي واردات ق��رار گرفتند، 
واردكنندگان هم از اين قائده مستثني نبوده و ثبت 
س��فارش كردند اما تنها 15 درصد از ارز تخصيص 
يافته دولت به واردات مربوط به خودرو است و مابقي 
ارزها به واردات كاالهاي ديگر تخصيص يافته است. 
جالب اينجاست در س��نوات گذشته واردكنندگان 
خ��ودرو هيچ گونه ارز دولت��ي دريافت نكرده بودند 
و در مقابل بيشترين س��ود را از محل واردات براي 
دولت داش��تند. البته مرشد س��لوك در مورد ادامه 
فعاليت واردكنندگان خودرو در اين زمان و چگونگي 
فراهم ش��دن امكان واردات 20 هزار خودروي ثبت 
شده درخواست كرد كه دولت اجازه دهد، 20 هزار 
خودرو داراي كد ۸ رقمي وارد شوند چراكه ما براي 
ترخي��ص اين خودروها نياز ب��ه ارز دولتي نداريم و 
طي 6 ماه واردات خودرو رفع مش��كل مي شود. در 
صورت ايجاد اين امكان، حباب قيمتي خودرو از بين 
مي رود كه در اين ميان هم دولت، هم مش��تريان و 

هم وارد كنندگان ذي نفع خواهند شد. 
اين در حالي اس��ت ك��ه در مورد اع��الم تعداد 
خودروهاي��ي كه به ص��ورت غيرقانوني به كش��ور 
وارد ش��ده اند، نيز آمار ضد ونقيضي از سوي برخي 
ذي نفعان مطرح مي شود؛ به طوري كه برخي حتي از 
ورود باالي 100هزار خودرويي غيرقانوني به كشور 
خب��ر مي دهند؛ آماري كه البته از س��وي س��ازمان 
توس��عه تجارت تكذيب مي شود. زيرا مطابق آمارها، 
مجموع خودروهاي خارجي ثبت س��فارش شده در 
س��ال 1395، كمي بيش از 192هزار دستگاه بوده 
و اين در حالي اس��ت كه تنها 76 هزار دس��تگاه از 
اين خودروها از گمركات كش��ور ترخيص شده اند. 
در س��ال 1396 ني��ز در مجم��وع ح��دود 93 هزار 
دس��تگاه خودروي خارجي ثبت س��فارش شده كه 
حدود 70هزار دستگاه از اين خودروها، از گمركات 
كش��ور ترخيص ش��ده اند. به اين ترتيب، اگر تعداد 
خودروهايي كه به صورت غيرقانوني وارد شده اند را 
كمي بيش از 6۴00 دستگاه در نظر بگيريم، حدود 
9 درصد از تمام خودروهايي كه در سال گذشته به 
كشور وارد ش��ده اند، جايي در پرونده بزرگ تخلف 
خودرويي داش��ته اند. در عين حال، انتشار فهرست 
متخلف��ان خودرويي، واكنش هاي��ي را هم در ميان 
فعاالن اقتصادي برانگيخت. به عنوان نمونه، بالفاصله 
پس از انتشار فهرست واردكنندگان غيرقانوني خودرو 
از سوي وزارت صنعت، برخي فعاالن اقتصادي عنوان 
كردند كه نام برخي از متخلفان از اين فهرست حذف 
شده است. مهدي دادفر، دبير انجمن واردكنندگان 
خودرو در اين مورد به ايسنا گفت: با بررسي ليست 
منتشره به نظر مي رسد كه جاي بعضي از شركت ها 
در اين ليس��ت خالي اس��ت. ضمن آنكه اگر مرجع 
قضايي براساس اين ليست مي خواهد اقدام كند پس 
تكليف ش��ركت هاي متخلف احتمالي كه اسم شان 
در اين ليس��ت نيامده، چيست؟ همچنين به گفته 
او، 20 درصد ش��ركت هاي دخيل در پرونده واردات 
غيرقانوني خودرو جزو نمايندگي هاي رس��مي و از 
اعضاي اين انجمن بوده و مابقي جزو واردكنندگان 

غير رسمي هستند. 

 هشدار سازمان حمايت
به خريداران خودروهاي خارجي 
حماي��ت  س��ازمان  س��خنگوي  تس�نيم| 
مصرف كنن��دگان و توليد كنن��دگان از ممنوعي��ت 
واردات خ��ودرو به كش��ور تا اط��الع ثانوي و عرضه 
اي��ن خودرو ها به صورت نقدي و در 30 روز خبرداد. 
غالمرضا كاوه با اش��اره به ابالغيه س��ازمان در تاريخ 
30 خرداد امس��ال به تمامي شركت هاي وارد كننده 
خودرو، اظهاركرد: براساس اين ابالغيه تا اطالع ثانوي 
هرگونه پيشفروش، فروش مشاركتي و مشاركت در 
توليد خودرو ممنوع است. سخنگوي سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليد كنندگان افزود: شركت هاي 
تامين كنن��ده خودرو تنه��ا مي توانن��د خودروهاي 
خارج��ي در اختي��ار را از طريق ف��روش نقدي 30 
روزه عرضه كنند، در غير اين صورت هرگونه فروش 
ازجانب اين ش��ركت ها غيرقانوني و به شدت با آنان 
برخورد مي ش��ود. او تصريح كرد: بر اس��اس آخرين 
تصميم س��تاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي 13309 
قلم رديف تعرفه يي مشمول ممنوعيت واردات شده 
كه خودرو هم از جمله اين موارد است. كاوه با اعالم 
اينك��ه واردات خودرو تا اطالع ثانوي ممنوع اس��ت، 
گفت: بر همين اساس تمامي شركت هاي وارد كننده 
خودرو كه تا قبل از 31 خرداد امسال ثبت سفارش 
كرده و تا به امروز تامين ارز نشده اند، هرچه سريع تر 
ضمن برگرداندن اصل وجوه به انضمام سود انصرافي 

به مشتريان بايد قراردادها را نيز فسخ كنند. 

 ساماندهي بازار
محصوالت دخاني 

مه�ر| ريي��س مرك��ز برنامه ريزي و نظ��ارت بر 
دخانيات كش��ور در نشس��ت با مدي��ران واحدهاي 
توليدكننده سيگارت بر ساماندهي بازار محصوالت 
دخاني تاكيد كرد. عطااهلل معروفخاني در اين جلسه 
با اش��اره به افزايش قيمت برخي برندهاي سيگارت 
گفت: هرچند س��يگارت ج��زو كااله��اي ضروري 
محس��وب نمي ش��ود اما بايد تمهيداتي انديش��يده 
ش��ود تا قش��ر مصرف كننده با مش��كالت بيشتري 
روبرو نش��ود. او اظهار اميدواري كرد: با ساماندهي و 
كنترل نظام مند محصوالت دخاني از طريق سامانه 
جامع تجارت، روش منطق��ي براي كنترل، توليد و 
توزيع اين محصوالت فراهم شود و تعيين قيمت در 
اختيار واسطه نباش��د. معروفخاني خاطرنشان كرد: 
پس از موباي��ل، كاالهاي دخان��ي دومين محصول 
ثبت شده در سامانه جامع تجارت خواهد بود كه در 
آينده نزديك به طور كلي توزيع از عاملين كش��وري 
و اس��تاني تا خرده فروشان با شناسه و كد رهگيري 
كنت��رل خواهد ش��د. او در ادامه گف��ت: 1۴درصد 
كاهش توليد برخي واحد ها در سه ماهه اول سال در 
مقايسه با مدت مشابه سال گذشته وجود داشته كه 
اين كاهش توليد موجب نوس��انات قيمت و افزايش 
قاچاق احتمالي شده است. او همچنين با بيان برآورد 
مصرف س��يگارت در كشور يادآورش��د: به زودي با 
تدابير انديشيده شده و افزايش توليد اين حباب هاي 
كاذب از بين رفته و قيمت ها كاهش پيدا خواهد كرد. 
در ادامه اين نشس��ت، رييس انجمن توليد كنندگان 
و واردكنن��دگان محصوالت دخاني با بيان ش��رايط 
نامس��اعد حاكم بر بازار س��يگارت گفت: در بخش 
صنعت، محصوالت دخاني در اولويت آخر تخصيص 
ارز دولتي قرار گرفته اند و اين امر باعث افزايش نرخ 

سيگارت مجاز شده است. 

 سامانه گمرك
مبناي تخصيص ارز دولتي شد

فارس |مس��ووالن »بان��ك مرك��زي«، »وزارت 
صنعت، معدن و تجارت«،  »وزارت جهاد كشاورزي«، 
»وزارت بهداش��ت، درم��ان و آموزش پزش��كي« و 
»گمرك جمهوري اسالمي ايران« در رابطه با مسائل 
ارزي تصميم گرفتند مبناي قيمت گذاري كاال براي 
تخصيص ارز دولتي، س��امانه جامع گم��رك ايران 
باشد. براساس جزييات اين جلسه، مقرر شد سامانه 
تعيين ارزش كاال )TSC( گمرك مبناي تخصيص 
ارز دولتي براي كاالهاي وارداتي در نظر گرفته شود. 
بر اين اس��اس، قيمت كاالها در اين سامانه براساس 
معيارهاي متعددي ثبت ش��ده و طيف وس��يعي از 
كاالهاي وارداتي را پوش��ش مي ده��د و مورد تاييد 
اتحاديه ها و همخوان با نرخ هاي جهاني است از اين 
به بعد مبناي قيمت گذاري براي تخصيص ارز دولتي 
خواه��د بود. در حال حاضر به علت ش��كاف قيمتي 
مي��ان ارز دولتي و بازار، عده ي��ي وارد كننده قيمت 
كاالها را در اظهارنامه هاي بيشتر از قيمت واقعي ابراز 
مي كنند به همين علت در گمرك ايران پرونده هاي 
متعددي براي بيش اظهاري كاالها تش��كيل ش��ده 
است. كه اميدواريم با هماهنگي صورت گرفته شاهد 

سوءاستفاده و رانت ناشي از ارز دولتي نباشيم. 

واردات برنج تا ۲0 مرداد ماه 
مشروط شد

ف�ارس |گم��رك در بخش��نامه يي واردات برنج 
را مش��روط كرد. بر اس��اس اين بخشنامه ترخيص 
و آزاد س��ازي محموله هاي برنج ت��ا تاريخ 20 مرداد 
مش��روط به اعالميه ورود، اظهارنام��ه يا قبض انبار 
اس��ت. در اين بخشنامه آمده است: »پيرو بخشنامه 
1237761/ 2۸5 م��ورخ 96/11/9 ب��ه پيوس��ت 
تصوير نامه ش��ماره 113155/ 60 م��ورخ 97/5/2 
دفت��ر مق��ررات ص��ادرات و واردات وزارت صنعت، 
معدن و تجارت منضم به تصوي��ر 2192/ 97/501 
مورخ 97/۴/31 معاونت توس��عه بازرگاني و صنايع 
كش��اورزي وزارت جهاد كش��اورزي ارس��ال و اعالم 
مي دارد ترخيص و آزاد سازي كليه محموله هاي برنج 
تا تاريخ 97/5/20 مش��روط بر صدور اعالميه ورود، 
اظهارنامه يا قبض انبار براي آنها تا قبل از پايان وقت 
اداري روز 97/۴/31، بالمانع اس��ت. مقتضي اس��ت 
مرات��ب به واحدها و گمركات زي��ر مجموعه ابالغ و 

نظارت الزم معمول نمايند.«

واردات خودرو سواري طي سال هاي 13۹۶ – 13۹۵

CBUدرصد تغييرات ترخيصي از 13۹۵ ترخيصي از گمركات13۹۶ ترخيصي از گمركات
گمركات 13۹۶ نسبت به 13۹۵

13۹۶ ثبت 
سفارش

13۹۵ ثبت 
سفارش

درصد تغييرات ثبت سفارش 
سال ۹۶ به ۹۵

 ارزش
)ميليون دالر(

تعداد 
)دستگاه(

 ارزش
)ميليون دالر(

تعداد 
تعداد )%(تعداد دستگاهتعداد دستگاهتعداد )%(ارزش )%()دستگاه(

10۴3۸66۴1169۴15۴12۸3۸۴6936311فروردين
22۸7۴12135516569۴۴55۸3۴65620ارديبهشت

۴۸-265103۸91۴761۸0۸06۸939۸1۸113خرداد
۸6-2۴5۸55215256006153375625960تير

۸7-5۸715255-13-1۸973۴72167737مرداد
۸7-1۸67۸۸۸16۴62991325۴۴73353شهريور

99/7-123010022-13-111۴2۴112۸۴۸35مهر
99/7-5۴216190-6-115۴23۸122۴۴۴2آبان
99/۸-۴۸97۴5509-51-9۸397919۸7639آذر
6۸2310۸1۴2۴562-6۸-501۸۸31555۸99دي

22237523۸12523-16-127۴9۸۸1516360بهمن
32-65233۴33۴۴13-70-11۸52223991۴۸65اسفند

51-۸/7593۴۸9192۴6۴-۸/75-1۸3670005200۸76715جمع كل
دفتر برنامه ريزي تجاري ۹7/4/30

مش��كالت فع��االن ح��وزه واردات كش��ور در خص��وص نحوه 
قيمت گ��ذاري كااله��اي وارداتي و تعزيرات، محور نشس��ت اخير 
كميس��يون مديريت واردات ات��اق بازرگاني ايران ب��ود. به عقيده 
واردكنندگان، نحوه قيمت گذاري كاالها از س��وي سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان، زمينه تعطيلي واحدها را فراهم 
مي كن��د. به گ��زارش پايگاه خبري اتاق ايران، اعضاي كميس��يون 
مديري��ت واردات اتاق بازرگاني ايران در نشس��تي با حضور رييس 
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و معاونان او، به 
بررس��ي مش��كالت مربوط به نحوه قيمت گذاري كاالهاي وارداتي 
و تعزي��رات پرداختند. در اين نشس��ت »ع��دم اختصاص ارز كافي 

ب��ه واردكنندگان متقاضي براي ترخي��ص كاالهايي كه در گمرك 
انبار ش��ده اند« و »قيمت گذاري كاالها بر اس��اس ضوابط قديمي و 
غيرعلمي« از جمله مشكالتي بود كه از سوي واردكنندگان مطرح 
ش��د. همچنين موضوع »نبود نظارت بر روند ثبت سفارش ها« كه 
منجر ش��د عده يي ب��ا ارز ۴200 توماني كاالهاي��ي را وارد كنند و 
هيچ كمكي به توليد كش��ور نمي كند، نيز از مهم ترين موضوعاتي 
بود كه در اين نشست از سوي واردكنندگان مورد انتقاد قرار گرفت. 
عليرضا مناقبي، رييس مجمع واردات، اين نكته را يادآور ش��د كه 
روند قيمت گذاري ها و تعيين سود 15 درصد با توجه به اينكه همين 
االن سود بانكي حدود 22 درصد است، هيچ توجيه اقتصادي ندارد. 

او افزود: از طرفي ممنوعيت واردات به اسم حمايت از توليد داخل 
در هر زمينه يي بدون بررسي هاي كارشناسانه به نفع مصرف كننده 
نخواهد بود. دراين ميان احمد آتش هوش، نايب رييس كميسيون 
حماي��ت قضايي و مالكيت فكري اتاق بازرگاني ايران نيز از قديمي 
ب��ودن ضوابط مربوط به قيمت گذاري س��خن گفت و تصريح كرد: 
ش��رايط اقتصادي كشور با آنچه در س��ال ۸9 بوده به شدت تغيير 
ك��رده، پس الزم اس��ت اين ضوابط نيز متناس��ب با وضعيت امروز 
كشور تغيير كند. اين فعال اقتصادي يادآور شد: قديمي بودن قانون 
موجب گريز از آن مي شود و بي انضباطي در اقتصاد را به دنبال دارد. 
در ادام��ه مظفر عليخاني، معاون فني و امور بازرگاني اتاق بازرگاني 
ايران با تاكيد بر بروز شرايط پيچيده تر اقتصادي طي ماه هاي آينده 
به دليل بسته شدن روزنه هاي تنفسي كشور، گفت: در اين وضعيت 
انتظ��ار مي رود كه مديران و ناظر بر توليد، تجارت و توزيع كش��ور 

سياس��ت هاي انبساطي در پيش بگيرند نه اينكه با سخت تر شدن 
شرايط خارجي، با دس��تان خودمان شرايط داخلي را نيز سخت تر 
كني��م. او ادامه داد: درآمدهاي نفتي كش��ور كاهش يافته و نقل و 
انتق��االت مالي با ديگر كش��ورها نيز امكان پذير نيس��ت. عليخاني 
همچنين با بيان اينكه سامانه »نيما« براي خريدوفروش ارز منظور 
ش��ده تا اين ارز محدود در كش��ور را مديريت شده استفاده كنيم، 
گفت: اما تاكنون اين اتفاق رخ نداده و ارزها براي واردات محصوالتي 
خرج ش��ده كه به توليد و صنعت كش��ور هيچ كمكي نمي كند. او 
افزود: بنابراين در آينده هم توليد، هم تامين و هم صادرات كش��ور 
دچار مشكل خواهد شد. عليخاني خواسته اصلي بخش خصوصي 
را كاهش خودتحريمي ها و افزايش ش��فافيت در بازار عنوان كرد و 
افزود: براي تنظيم بازار در ش��رايط خاص امروز بايد ضوابط خاصي 

تعريف كنيم كه با اين شرايط مطابقت داشته باشد. 

لزوم تغيير نحوه قيمت گذاري ها متناسب با شرايط اقتصادي
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15 نفت و انرژي
مديريت چشمگير مصرف برق 

شهروندان
پاون| اوج مصرف برق در روز دوش��نبه 54 هزار و 
241 مگاوات ثبت شد كه اين رقم نسبت به روز يكشنبه 
يك هزار و 370 مگاوات كاهش داش��ته است. براساس 
گزارش شركت مديريت شبكه برق ايران، پيك مصرف 
برق در روز دوشنبه )يكم مردادماه( به ميزان 54 هزار و 
241 مگاوات گزارش شد كه در سال گذشته در همين 
زمان پيك مصرف 53 هزار و 579 مگاوات بوده اس��ت. 
همچنين ميزان مصرف برق صنايع در روز دوش��نبه 3 
هزار و 627 مگاوات بوده كه در مقايس��ه با روز يكشنبه 
كه ميزان آن سه هزار و 821 مگاوات ثبت شده، مصرف 
برق اين بخش قدري كاهش داشته است. گفتني است، 
مصرف برق در روز دوشنبه نسبت به روز يكشنبه، يك 
هزار و 375 مگاوات كاهش داش��ته اس��ت كه مي توان 
گف��ت با توجه به هواي گ��رم اين ايام، مديريت مصرف 
خوبي از سوي مش��تركين انجام شده است و مي طلبد 
همچن��ان اين مديريت ادامه يابد ت��ا روزهاي آتي را با 

خاموشي هاي حداقل و بدون بحران سپري كنيم. 

ايران انحصار توليد مركاپتان 
را شكست

شانا| فرانسه و روسيه تنها توليدكنندگان مركاپتان 
در جهان، اكنون شاهد ورود ايران به عرصه رقابت در 
تولي��د و صادرات اين ماده باارزش هس��تند. حس��ن 
منتظرتربتي، مديرعامل ش��ركت مهندسي و توسعه 
گاز با بيان اينكه ماده بوداركننده گاز مصرفي كش��ور 
تاكن��ون از طريق واردات تامين مي ش��د، اظهار كرد: 
اكنون با احداث واح��د صنعتي توليد اين ماده، ايران 
به عنوان سومين كشور توليدكننده ماده بوداركننده 
در دنيا ش��ناخته مي ش��ود. به گفته وي، اين پروژه با 
پايان پيشرفت فيزيكي آماده راه اندازي است كه با اين 
اق��دام، افزون بر تامين همه نيازهاي داخل كش��ور به 
ماده بوداركننده، مي توان بخش��ي از اين فرآورده را به 
خارج از كشور نيز صادر كرد. تربتي افزود: گاز طبيعي 
در صورت نشت، مي تواند خسارت هاي بسياري به بار 
آورد، از اين رو، نياز داريم گاز را به نحوي بودار كنيم تا 
از بروز انفجار و حريق پيشگيري كنيم. مركاپتان ماده 
بوداركننده گاز طبيعي و از پايه هاي اساسي ايمني در 
صنعت گاز اس��ت كه با تزريق آن، مي توان از نش��تي 
گاز مطلع و مانع از خس��ارت هاي مالي و جاني ناشي 
از نش��ت گاز ش��د. وي ادامه داد: ايران پس از فرانسه 
و روس��يه، با توليد س��االنه 800 تن از اين محصول، 
به باشگاه جهاني توليدكنندگان مركاپتان مي پيوندد. 

سبقت نفتي ايران از عربستان 
سعودي در زمين هند

ايس�نا| وزير نفت هند اعالم ك��رد ايران در فاصله 
آوري��ل تا ژوئ��ن از عربس��تان پي��ش افت��اد و دومين 
تامين كننده بزرگ نفت براي پااليشگاه هاي دولتي اين 
كش��ور ش��د.  به گزارش رويترز، دارمندرا پرادهان، وزير 
نفت هند در پاس��خ مكتوبي به قانونگذاران اين كش��ور 
اعالم كرد هند كه دومين مشتري بزرگ نفت ايران پس 
از چين اس��ت، در سه ماهه نخست س��ال مالي جاري، 
5.67 ميليون تن يا حدود 457 هزار بشكه در روز نفت 
از ايران وارد كرد.  پااليش��گاه هاي دولتي هند كه حدود 
60 درصد از ظرفيت پااليش هند به ميزان پنج ميليون 
بشكه در روز را به خود اختصاص مي دهند، سال ميالدي 
گذشته در اعتراض به اقدام ايران در واگذاري حق توسعه 
ميدان گازي فرزاد بي به ديگران، واردات نفت از ايران را 
محدود كرده بودند.  اين پااليشگاه ها در سال مالي جاري 
تصمي��م گرفته بودند واردات از ايران را كه هزينه حمل 
راي��گان عرضه كرده و مدت اعتب��ار براي فروش نفت را 
افزايش داده بود، تقريبا دو برابر افزايش دهند. اما هند و 
ساير خريداران بزرگ نفت ايران از سوي واشنگتن براي 
كاهش واردات نفت از ايران تحت فش��ار فزاينده يي قرار 
گرفته ان��د و مجموع واردات نفت هن��د از ايران در ژوئن 

حدود 16 درصد نسبت به ماه مه كاهش يافته است. 

كوتاه از دنياي انرژي

وزير نفت در جريان پاسخ به انتقادات تند نماينده اروميه خبر داد

بدهي 3 هزار ميليارد توماني وزارت نفت

يك كارشناس امنيت انرژي مطرح كرد

تبعات قطعي برق براي تبديل شدن ايران به هاب انرژي
ايلنا|

يك كارشناس امنيت انرژي اظهار داشت: با استناد 
به ماده 49 قانون برنامه ششم، دولت موظف است از 
س��ال اول برنامه اقدامات الزم را در راس��تاي تشكيل 
بازار منطقه يي و ايج��اد قطب )هاب( منطقه يي برق 
به عمل آورد، به طوري كه شبكه برق كشور از شمال، 
جنوب، ش��رق و غرب به كش��ورهاي همسايه متصل 
ش��ود. اما قطعي مكرر برق در هفته هاي اخير نش��ان 
مي دهد كه دس��تيابي به اين هدف هم به اين آساني 
ميسر نخواهد بود و تامين سرمايه و تكنولوژي مشكل 
اساسي است.  اميد شكري در مورد اهميت انرژي هاي 
تجديدپذير براي ايران گفت: با توجه به مزاياي بسيار 

انرژي ه��اي تجديدپذير، همه كش��ور ها در نظر دارند 
س��هم انرژي تجديدپذير را در سبد ملي انرژي خود 

افزايش دهند. 
وي ادام��ه داد: ايران پتانس��يل خوبي در زمينه 
انرژي خورش��يدي و بادي دارد. ايران ساالنه به طور 
متوس��ط 300 روز آفتابي دارد. تحقيقات متعددي 
در مورد پتانسيل انرژي هاي تجديدپذير ايران و لزوم 
بهره برداري صحيح از اين پتانس��يل ها انجام ش��ده 
اس��ت. طي مطالعه يي كه توسط محققين دانشگاه 
صنعتي »الپنرانتا« در فنالند انجام گرفت، ايران با 
داشتن منابع عظيم انرژي هاي تجديدپذير با جذب 
سرمايه 187 ميليارد دالري در اين بخش مي تواند 

تا س��ال 2030 كليه برق مصرف��ي را از انرژي هاي 
تجديدپذير تامين كنند. 

اين كارش��ناس انرژي تصريح ك��رد: محققان در 
دانشگاه صنعتي الپنرانتا در تحقيق خود نشان دادند 
كه كشورهاي اصلي  توليد كننده نفت در خاورميانه و 
ش��مال آفريقا )منطقه ِمنا( مي توانن��د در كمتر از دو 
دهه منابع گسترده ا ي از انرژي هاي تجديد  پذير خود 
را به فرصت هاي سرمايه گذاري سودآور تبديل كنند. 
براس��اس اين مطالعه شبكه برق بر مبناي انرژي هاي 
تجديدپذير به طور متوسط 50 الي 60 درصد ارزان تر 
از س��اير گزينه هاي مبتني بر انرژي هاي پاك هزينه 
دارد.  وي در مورد اقدامات ايران در زمينه انرژي هاي 

تجديدپذير در دوران پس��ابرجام گفت: پس از برجام، 
ايران بارها اعالم كرده اس��ت براي دستيابي به اهداف 
خ��ود در زمينه ان��رژي احتياج به س��رمايه گذاري و 
تكنولوژي خارج��ي دارد. انرژي هاي تجديدپذير نيز 
از اي��ن قاعده مس��تثني نبود. ايران انتظار داش��ت تا 
ش��ركت هاي خارجي زي��ادي در بخ��ش انرژي هاي 
تجديدپذير سرمايه گذاري كنند اين در حالي است كه 
فقط دو قرارداد مهم سرمايه گذاري به امضاي ايران و 

شركت هاي اروپايي رسيد. 
ش��كري اضافه كرد: يكي از اين قراردادها، قرارداد 
احداث نيروگاه خورشيدي در استان كرمان بود. طبق 
اين قرارداد ش��ركت كركس انگلس��تان نيروگاه 600 
مگاواتي در استان كرمان احداث خواهد كرد. قرار شده 
است اين نيروگاه هر شش ماه يك بار شبكه هاي 100 
مگاوات��ي راه اندازي كند. قرارداد مهم بعدي در زمينه 
انرژي هاي تجديدپذير كه توسط ايران و شركت هاي 
اروپايي امضا شد، ايران با شركت نروژي »ساگا انرژي« 
براي اح��داث نيروگاه خورش��يدي در كوير به توافق 

رس��يد. طبق اين قرارداد نيروگاه هاي خورش��يدي با 
ظرفيت مجموعاً دو گيگاوات در چند محل در اطراف 

كوير مركزي ايران )دشت كوير( احداث خواهد شد. 
اين كارش��ناس امنيت انرژي در مورد تاثير خروج 
امريكا از برجام بر اين قرارداد ها گفت: به دنبال خروج 
شركت توتال از پروژه فاز 11 پارس جنوبي در بخش 
انرژي هاي تجديدپذير هم شركت نروژي ساگا، ايران 
را ت��رك كرد و انتظار مي رود ش��ركت كركوس نيز از 

صنعت انرژي تجديدپذير ايران خارج شود. 
وي با اش��اره بر اهميت اين انرژي ها در توليد برق 
ايران گفت: افزايش س��هم انرژي هاي تجديدپذير در 
توليد الكتريسيته و به طور كلي در سبد انرژي مصرفي 
باعث خواهد شد هم قس��متي از آلودگي هوا كاسته 
ش��ود و هم ايران بتوان��د مقدار گازه��اي گلخانه يي 
را طب��ق الزامات اجالس زيس��ت محيط��ي پاريس 
كاهش دهد. ش��كري ادام��ه داد: در اين ميان، وزارت 
نيرو گام هايي اساس��ي براي افزايش سهم انرژي هاي 

تجديدپذير در سبد انرژي كشور برداشته است. 

گروه انرژي|
روز گذش��ته، بيژن زنگنه، وزير نفت، به مجلس 
رفت تا پاس��خگوي س��واالت نمايندگان اروميه و 
تهران باشد. نادر قاضي پور نماينده اروميه كه سوال 
مش��ترك خود و نماينده ديگ��ر را مطرح مي كرد 
مدعي بود كه وزارت نفت لوله هايي كه مشابه توليد 
داخلي داشته اند را از ديگر كشورها خريداري كرده 
است. اما او اين انتقادات را با زباني آغشته به تهمت 
و گاه توهين به شخص وزير نفت مطرح كرد. نادر 
قاضي پور، وزير نف��ت را به »غيرملي« كردن نفت، 
»خود تحريمي« و »دش��مني ورزيدن با كش��ور« 
متهم كرد و مدعي شد كه امروز وزارت نفت »خوار 
و ذليل« ش��ده است. مجموع اظهارات مطرح شده 
از س��وي اين نماينده پرحاشيه مجلس باعث شد 
كه زنگنه برخالف رويه س��ابقش از »بدهي 3 هزار 
ميليارد توماني« وزارت نفت صحبت كرده و عنوان 
كند كه اين امر دست وزارت نفت را براي هر گونه 
خريدي چه خارجي و چه داخلي مي بندد. در ادامه 
گزارش حض��ور وزير نفت در مجلس و پاس��خ به 

سوال يكي از نمايندگان را خواهيد خواند. 
نادر قاضي پور در جلسه علني روز گذشته سوال 
مش��ترك خود با نماينده تهران، عليرضا محجوب، 
را از وزير نفت پرس��يد. اين پرسش ها شامل علت 
واردات بي رويه پمپ هاي صنعتي بي كيفيت از چين 
و عدم حمايت از ش��ركت هاي توليدكننده داخلي، 
علت عدم نظارت وزارت نفت بر پااليشگاه ها جهت 
تامي��ن مواد اوليه مورد ني��از توليدكنندگان قير و 
دلي��ل واردات لوله هاي گاز و به دنبال آن تعطيلي 
كارخانه هاي لوله سازي بود. وي در توضيح سوالش 
گفت: »در ش��رايطي كه ش��ركت هاي داخلي توان 
توليد پمپ هاي مختلف صنعتي جهت بهره برداري 
در صنايع پتروشيمي، نفت و گاز را دارند. همچنان 
پيمان��كاران فاز ه��اي مختل��ف پ��ارس جنوبي با 
بي توجه��ي به محصوالت باكيفي��ت داخلي، اقدام 
ب��ه واردات بي رويه محصوالت چيني كرده كه اين 
عالوه بر خروج ارز از كشور، زمينه بيكاري بسياري 

از جوانان را فراهم مي كند«. 
قاضي پ��ور با اش��اره به تاكيد رهب��ري در مورد 
حمايت از توليد داخ��ل و مقابله با واردات بي رويه 
كاال، گفت: »در صنعت نفت چند ش��ركت توانايي 
فعاليت در لوله س��ازي را به اثبات رس��اندند اما در 
مناقصه ها ش��ركت داده نمي شوند و به جاي آن از 
ش��ركت هاي خارجي لوله خريده مي ش��ود«. وي 

س��پس مديران وزارت نفت را متهم كرد كه فقط 
به دنبال »چش��م آبي ها و مو طاليي ها« هس��تند 
و پرس��يد: »چرا اكنون كه ما در ش��رايط تحريمي 
هس��تيم باز ه��م از نيروهاي ج��وان و متخصص 
استفاده نمي شود، اين جوانان كه توانستند به انرژي 
هس��ته يي دست پيدا كنند آيا نمي توانند در بحث 

نفت موفق باشند؟« 
نماين��ده اروميه بعد از وارد كردن اين انتقادات، 
ش��خص وزير را نشانه گرفت و با پرسيدن در مورد 
»وضعي��ت قراردادهاي نفتي« گف��ت: »آقاي وزير 
ش��ما كاركنان سابق را خانه نشين كرده و يكسري 
نيروهاي ناكارآمد را سر كار آورديد، شركت هايي كه 
مي توانند در شرايط تحريم به ايران كمك كنند را 
به افراد ناكارآمد داديد، چه دشمني با كشور داريد 
ك��ه اين كارها را مي كني��د«؟ قاضي پور بدون ذكر 
منبعي خاص مدعي ش��د كه بر اساس »اطالعات 
ساده دستگاه هاي امنيتي« بسياري از كارشناسان 
وزارت نفت و فرزندان آنها در كش��ورهاي غربي به 
ويژه انگليس مش��غول تحصيل هستند. وي از اين 
حرف خود نتيجه گرفته كه همين امر »دليل اين 
است كه بيش��ترين خريد تجهيزات وزارت نفت از 
انگليس است«. قاضي پور همچنين گفت كه تاريخ 
اين اقدامات را فراموش نمي كند و از »آقاي زنگنه 

نام بدي در تاريخ ثبت مي شود«. 

 تريبون دفاع
وزير نفت در جلس��ه علني روز سه شنبه مجلس 
ش��وراي اسالمي، در ابتدا به سوال قاضي پور در مورد 
»گرايش ش��ركت هاي زيرمجموع��ه وزارت نفت به 
واردات لول��ه گاز« آن هم در زماني كه »كارخانه هاي 
لوله س��ازي در ورطه تعطيلي« هس��تند، پاسخ داد. 
بيژن زنگنه گف��ت: »واردات لوله هاي درزدار از زمان 
دولت هاي قبل انجام مي ش��ده و قابل كتمان نيست. 
لوله هاي فوالدي درزدار توس��ط چهار شركت داخلي 
س��اخته مي ش��ود. طي چهار سال گذش��ته هزاران 
ت��ن و چندين هزار كيلومت��ر از نيازهاي وزارت نفت 
از اين ش��ركت ها تامين ش��ده اس��ت«. سپس وزير 
نفت، نماين��ده اروميه را خطاب قرار داد و پرس��يد: 
»آق��اي قاضي پور اعالم كن��د ما كدام لول��ه درزدار 
را مي توانس��تيم از داخ��ل بخريم ول��ي از خارج وارد 
كرديم«؟ زنگنه بخش ديگري از مايحتاج وزارت نفت 
را تامين لوله هاي بدون درز دانست و افزود: »عالوه بر 
لوله هاي درزدار به لوله هاي بدون درز نيز نياز داريم. در 

سال 1396 قرارداد 550 ميليون يورو با يك شركت 
داخلي و ش��ريك معتبر خارجي اش امضاء كرديم تا 
اين لوله ها در داخل تامين شود. در اين قرارداد 100 
ميليون يورو در داخل كشور سرمايه گذاري مي شود«. 
وزير نفت سرمايه گذاري با اين حجم را »از افتخارات 

وزارت نفت« دانست. 
وزي��ر نفت با اش��اره ب��ه اينكه بخ��ش ديگري از 
لوله هاي بدون درز مورد نياز وزارت نفت توس��ط تنها 
كارخانه كشور يعني فوالد اس��فراين توليد مي شود 
گف��ت: »با وجود فراز و نش��يب، خريدم��ان را از اين 
شركت انجام مي دهيم و واردات لوله يي كه از شركت 

بتوانيم تامين كنيم را به كلي ممنوع كرديم«. 

 دليل واقعي نخريدن كاالي داخلي 
وزير نفت در واكنش به برخي ابهامات و شايعات 
مبني بر خريد وزارت نفت از ش��ركت هاي خارجي، 
گف��ت: »سربس��ته مي گويم برخي دوس��تان تصور 
مي كنند كه اگر از شركت هاي داخلي خريد نمي كنيم 
الب��د از خارج وارد مي كنيم در حالي كه وزارت نفت 
س��ه هزار ميليارد تومان بده��ي دارد كه بايد فكري 
ب��راي آن بكنيم بنابراين پولي براي خريد نداريم كه 

بخواهيم از شركت هاي داخلي انجام دهيم«. 
صحبت از بدهي هاي زياد وزارت نفت هميش��ه 
مطرح بوده است. پيش تر ماهنامه چشم انداز نفت از 
بدهي  يك ميليارد و 200 ميليون دالري وزارت نفت 

به سازندگان داخلي خبر داده بود و علي كاردر، مدير 
شركت ملي نفت ايران، نيز گفته بود كه شركت تحت 
مديريتش ورشكسته است. اما شخص وزير تاكنون 
در اين باره اظهارنظري نكرده بود و عددي از س��وي 
وي يا ساير مديران وزارتخانه ارائه نشده بود. همين 
امر باعث ش��ده بود كه برخي منتق��دان، بدهكاري 
شركت ملي نفت را نه بدهي، كه تعهد مالي خطاب 
كنند؛ تعهدي كه وزارت در قبال سرمايه گذاري انجام 
ش��ده توسط منابع داخلي يا ش��ركت هاي خارجي، 

متقبل شده است. 

 ۵۰۰ ميليون؛ ضرر قرارداد ۱۰ ميليون دالري
زنگنه در پاس��خ به س��وال ديگر قاضي پور درباره 
»علت عدم نظارت وزارت نفت بر پااليش��گاه ها جهت 
تامين مواد اوليه موردنياز توليد كنندگان قير«، نماينده 
اروميه را به وزير صنعت، معدن و تجارت ارجاع داد چرا 
كه زنگنه اين وزارتخانه را »مسوول عملكرد شركت هاي 
پتروش��يمي غدير و شيراز« مي دانس��ت. در پاسخ به 
پرسش ديگر قاضي پور درباره »علت واردات بي رويه« 
بي رويه پمپ ه��اي صنعتي »بي كيفي��ت« از چين و 
»عدم حمايت از شركت هاي توليد كننده داخلي« وزير 
نفت با تشبيه پمپ و كمپرسور در سيستم وزارت نفت 
به قلب در بدن انس��ان عمل مي كند، گفت: »پمپ در 
فرآيند نفت، گاز و پتروشيمي قطعه يي حياتي است و 
كيفيت آن براي صنعت بسيار اهميت دارد«. وي ادامه 

داد: »بنده طبق مصوبه هيات وزيران بخشنامه خريد 
پمپ از شركت هاي داخلي را داده ام«. 

زنگنه با اش��اره به انتقاد از ادعاهاي نماينده اروميه 
در مجل��س كه گفته بود »وزير نف��ت اجازه نمي دهد 
شركت هاي دانش بينان و قرارگاه خاتم به وزارتخانه شان 
نزديك ش��وند«، گفت: »هيچ كس ش��ك ن��دارد كه 
برادرمان در قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء تالش دارند 
توليد اين نيازها را، س��اخت داخل كنند. مپنا هم كه 
در اين زمينه فعاليت دارد نياز خود را از ش��ركت هاي 
داخل��ي خريد مي كند«. ام��ا با اين هم��ه، وزير نفت 
مدعي وارد كردن ضرر و زيان چند صد ميليون دالري 
توسط برخي شركت هاي توليد كننده تجهيزات نفتي 
داخلي ش��د و بدون نام بردن از اين ش��ركت ها، گفت: 
»اس��مي از شركت هاي داخلي كه توليداتشان كيفيت 
خوبي ندارد، نمي برم. برخي از اين شركت ها كه قرارداد 
300ميليون دالري پمپ هاي انتقال پروپان و بوتان را 
دارند به دليل طوالني شدن زمان ساخت و بي كيفيت 
بودن توليدات شان به شركت گاز ضرر زدند. چه كسي 
پاس��خ هدر رفتن 500 ميليون دالر محصوالت نفتي 
براي انجام 10 ميليون دالر قرارداد توسط شركت هاي 
داخلي را مي دهد؟ آقاي قاضي پور و س��اير دوستان به 

اين مساله مهم توجه جدي داشته باشند«. 
وي در پاسخ به سوال قاضي پور درباره عدم نظارت 
وزارت نفت بر پااليش��گاه ها جه��ت تامين مواد اوليه 
موردنياز توليد كنندگان قير، اضافه كرد: »وزارت نفت 
قير توليد نمي كند بلكه شركت هاي بخش خصوصي 
پس از توليد قير آن را در ازاي دريافت پول به وزارت 
نفت مي فروش��ند و تا وزارت نفت پول به حساب آنها 
واري��ز نكند، قيري هم دريافت نمي كند. برخي از اين 
ش��ركت ها كه دولت��ي بودند و واگذار ش��دند هر كار 
دلش��ان مي خواهد انجام مي دهند و ما را هم گرفتار 
كرده ان��د. بن��ده نمي توانم به اين ش��ركت ها كه حاال 
خصوصي هس��تند، دس��تور انجام فالن كار را بدهم، 

بدون قانون نمي شود چنين كرد«. 
زنگنه در واكنش به ادعاي »مافياي باشگاه نفت« 
قاضي پور، گفت: »چرا مدام مي گوييد مافياي باشگاه 
نفت؟ اف��راد محترم و متخصصي در اين باش��گاه در 
حال كار كردن براي اين كش��ور هستند. چرا به آنان 
اتهام و تهمت مي زنيد اين كار شما قابل پيگرد قانوني 
است«. وزير نفت در پايان متذكر شد: »از وزارت نفت 
به عنوان بزرگ ترين توليد كننده دولتي كشور حمايت 
كني��د تا ب��ا وضعيت بهتري از اين ش��رايط س��خت 

اقتصادي عبور كنيم«. 

اداره كل راه و شهرسازي استان لرستان در نظر دارد عمليات اجرايي پروژه زير را بر اساس شرايط ذكر 
شده به شرح اطالعات و جزئيات مندرج در اسناد مناقصه از طريق مناقصه عمومي يك مرحله ای همراه 

با ارزيابی كيفی به شركت پيمانكاري واجد شرايط واگذار نمايد.
1- نام و نشاني مناقصه گزار: خرم آباد- خيابان بزرگمهر- ساختمان شماره 2 اداره كل راه و شهرسازی 

لرستان
 www.iets.mporg.ir :2-  آدرس سايت الكترونيكي مناقصات

3- كليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اس��ناد مناقصه تا ارائه   پيش��نهاد مناقصه گران و بازگشايی 
پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام 
خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و 

درياقت گواهی امضای الكترونيكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.

• جهت ثبت نام و عضويت در سامانه با شماره 33209194 در خرم آباد تماس حاصل نمايند.
• تاريخ انتشار مناقصه در سامانه 1397/5/2 

• مهلت دريافت اسناد مناقصه از سامانه تا 1397/5/10 
• مهلت زمانی ارائه پيشنهاد قيمت ها حد اكثر 1397/5/20

• زمان بازگشايی پاكت ها: 1397/5/21 
4- مدارك الزم ش��ركت در مناقصه: كليه ش��ركت های مناقصه گر بايستی دارای گواهينامه صالحيت 
معتبر ثبت شده در سامانه ساجار باشند و نيز از آخرين آگهی تغييرات بيش از دو سال نگذشته باشد. 
)شركت ها بايد كليه شرايط ذكر شده در اسناد را دارا باشند، در غير اينصورت پاكات ارائه شده مردود 

اعالم می شوند.(
5- كليه پيمانكاران متقاضی شركت در مناقصه ملزم هستند در روز پيشنهاد قيمت و با استناد به سامانه 

ساجار و اطالعات واقعی با رعايت امانت و صداقت نسبت به اعالم ظرفيت كاری خود )ظرفيت ريالی و 
تعداد كار( اقدام و مسئوليت صحت كامل موارد اعالمی را قبول نمايند. 

6- ساير شرايط مناقصه گران: 
الف( ارائه مدارك ثبتي شركت حاوي تصاوير اساسنامه، آگهي آخرين تغييرات شركت ) بيش از 2 سال 

از آن نگذشته باشد(، آگهي تأسيس شركت در روزنامه هاي رسمي و...
ب ( تكميل كليه فرم های ارزيابی مندرج در اسناد مناقصه به انضمام مدارك مورد نياز 

* تذكر مهم:
• نوع تضمين بايس��تی مطابق آئين نامه تضمين معامالت دولتی )موضوع آيين نامه ش��ماره 123402 

مورخ 1394/9/22( باشد. 
• با توجه به اين كه مناقصه ذيل بصورت يك مرحله ای همراه ارزيابی كيفی می باشد به استناد بند ب 

ماده 19 قانون برگزاری مناقصات، پاكت ج )پيشنهاد قيمت( متقاضيانی كه در ارزيابی پذيرفته نشوند 
باز نخواهد شد.

• مدارك شركت )مناقصه گر( و اسناد ارزيابی در پاكت ب در بستر سامانه تداركات الكترونيكی درج شود.
7- در اين مناقصه از دستورالعمل تعيين دامنه قيمت های متناسب پيشنهادی به شماره 94/158764 

مورخ 1394/7/13 استفاده خواهد شد.
8- تبص��ره مه��م: ضوابط كس��ر به��ای عمليات راهس��ازی موضوع نام��ه ش��ماره 11/19597 مورخ 
1384/10/27 وزير راه و ترابری جزء الينفك پيمان مناقصه زير می باشد و در محاسبه كاركرد پيمانكار 

به استناد اوراق آزمايشگاهی لحاظ خواهد شد.
9- پاكات الف و ب و ج در بستر سامانه تداركات الكترونيكی ارائه می شوند. ضمنا ضمانت نامه شركت در 

مناقصه )پاكت الف( عالوه بر سامانه به صورت فيزيكی به اداره حراست تحويل گردد.

ف
مبلغ تضمين شركت در مناقصه )ريال(قيمت برآورد )ريال(عنوان پروژهردي

1
آسفالت راه های روستايی شهرستان اليگودرز )چال قلعه- اسالم آباد – گشان- دره 
ماهی عليا و سفلی – دهگاه نخودكار دمنی – حرآباد سفلی و عليا – كيزاندره – 

قلعه پاچه – آلی محمود كانسرخ – خورهه و..(
54/639/931/9092/415/000/000

بهسازی راههای روستايی بخش مركزی نورآباد )2( )محورهای گرگعلی آباد – 2
2/174/280/323110/000/000ملك آباد – يوسف آبا عبدالمنی – عباس آبا شبياخ – سرناوه و..(

7/702/680/616386/000/000بهسازی محور ضرون شهرستان كوهدشت3

آسفالت راه های روستايی هميان – ضرون و شيرز شهرستان كوهدشت به طول كلی 4
2345/434/877/8952/275/000/000 كيلومتر

آسفالت راه های روستايی شهرستان ازنا )گليجرد- فرزيان تا كارخانه شيشه – دو 5
36/798/658/2941/840/000/000بلوكان و...( به طول كلی 22/5 كيلومتر

بهسازی راه های روستايی شهرستان بروجرد )گوله كريم آباد – دهگاه حاجی آباد – 6
10/781/325/127540/000/000دره زاغه سفلی و.... ( به طول كلی 19 كيلومتر

9/331/357/800470/000/000بهسازی محورهای روستايی هميان و شيرز شهرستان كوهدشت7

بهسازی راه های روستايی شهرستان ازنا )دوبلوكان – هندر و هندر - دره تخت ( 8
10/54/744/056/136238/000/000 كيلومتر

7/999/309/757400/000/000احداث پل روستای اوالد قباد شهرستان كوهدشت )تجديد مناقصه(9

4/508/300/249226/000/000بهسازی راه های روستايی بخش كاكاوند 3 شهرستان دلفان10

46/962/810/827524/000/000چهار خطه نمودن محور ازنا – شازند )حجم باقی مانده آسفالت به طول 9 كيلومتر(11

2/653/313/892133/000/000اجرای اساس محور چزال )شهرستان خرم آباد( به طول 3.6 كيلومتر12

بهسازی راه روستايی كره گه سفلی و عليا و ايرانشاهی، موشه كشه، سياليا، جعفرآباد 13
7/834/646/206392/000/000و...

بهسازی راه روستايی درب گنبد به بره صيد احمد و محور روستای پشت باغ ضرونی 14
30/476/437/7321/525/000/000شهرستان كوهدشت به طول كلی 20 كيلومتر

بهسازی محور ايالهوره – علی آباد – پيردوستی – كوله مرز وسطی – نظرآباد 15
9/675/384/419490/000/000شهرستان دلفان به طول 12 كيلومتر

12/029/184/135605/000/000بهسازی محور روستايی بهزادآباد عربان شهرستان دورود – به طول 10 كيلومتر 16

58/231/00/0002/665/000/000تقاطع غير همسطح شهرك سپاه – سنگبری – تلوری – نوژيان17

     روابط عمومی اداره كل راه و شهرسازی استان لرستان

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله ای همراه با ارزيابی كيفی، شماره 97-۱2
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بازارهنر

مستندسازايرانيجايزهاشراازاسلواكيهاگرفت
جايزه جش��نواره فیلم ه��اي محیط 
زيس��تي »اكو تاپ« اسلواكي به محمد 
احس��اني كارگ��ردان فیل��م در تهران و 
از طري��ق وزارت امور خارجه اهدا ش��د. 
اين جايزه كه در ارديبهش��ت ماه سال 
جاري در »براتیس��اوا« به فیلم مستند 
»روزگاري هام��ون« تعلق گرفته بود از 
طريق وزارت امور خارجه و توسط محمد 
جواد ش��ريعتي معاونت فرهنگي وزارت 

امورخارجه به كارگردان فیلم در تهران اهدا شد. در 
اين ديدار محمد جواد شريعتي بر وجود ديپلماسي 
فرهنگي و آب در وزارت امور خارجه از طريق نمايش 

فیلم هاي مستند با موضوع آب و محیط 
زيس��ت تاكید كرد و آن را از برنامه هاي 

وزارت امور خارجه بر شمرد. 
فیل��م مس��تند »روزگاري هامون« 
پیش از اين نیز جايزه ويژه هیت داوران 
در فس��تیوال س��ینه اكو پرتغ��ال را به 
دست آورده بود. فیلم مستند »روزگاري 
هامون« به سفارش و تهیه دفتر سازمان 
ملل در تهران، سازمان جنگل ها و مراتع 
كشور و پروژه بین المللي مناريد در ايران تهیه شده 
است و به مشكات زيست محیطي ناشي از خشك 
شدن درياچه هامون در منطقه سیستان مي پردازد. 

انتخاببهترينچهرهتلويزيونيبايكاپليكيشن
امید معلم دبیر جشن حافظ 2 تغییر 
مهم در جشن امسال اعام كرد: امسال 
مانند روال هر ساله فیلم ها و برنامه هاي 
تلويزيوني كه از ن��وروز ۹۶ تا نوروز ۹۷ 
بررسي مي ش��ود و برگزيدگان انتخاب 

مي شود.   
ما امس��ال در جش��ن حاف��ظ در دو 
جاي��زه مهم تغیی��ر ايج��اد كرديم. اول 
جايزه عباس كیارستمي است اين جايزه 

به بهترين فیلمس��از اول اهدا مي ش��ود. دوم اينكه 
امسال براي نخس��تین بار بهترين چهره تلويزيوني 
س��ال را مردم و از طريق اپلیكیشن »تاپ« انتخاب 
مي كنن��د. او افزود: »مدت ها ب��ود كه ما به فكر اين 

بوديم كه انتخاب برخ��ي از جايزه هاي 
حافظ را به آراي مردمي بگذاريم و فكر 
مي كنیم رقابت جذابي ايجاد خواهد شد. 
امسال قرار است كه اپلیكیشن تاپ پنج 
عدد گوشي هوشمند را براي كساني كه 

راي مي دهند، به قید قرعه اهدا كند. 
گفتن��ي اس��ت جش��ن حاف��ظ از 
بزرگ ترين و محبوب ترين جش��ن هاي 
س��ینمايي ايران اس��ت در 22 مرداد 
برگزار مي ش��ود و براي نخستین بار در طول تاريخ 
۱۸ دوره جش��ن، م��ردم برنده يك��ي از جوايز اين 
جش��ن را از طريق اپلیكیش��ن تاپ و منوي جشن 

حافظ انتخاب مي كنند. 

حضور»پارادايس«درفينالجشنوارهانگليسي

»بدورستمبدو«بهيكجشنوارهامريكاييرفت

فیلم س��ینمايي »پارادايس« ساخته 
علي عطشاني به فینال جشنواره يي در 
انگلس��تان راه يافت. بنابر اعام كمپاني 
 American Brightlight Film
Productions كه پخش جهاني فیلم 
»پارادايس« ساخته علي عطشاني را بر 
عهده دارد، اين فیلم در تازه ترين حضور 
خود ب��ه فینال بخش مس��ابقه دومین 
 »Out Of جش��نواره بین المللي فیلم

»The Can در كشور انگستان راه يافت. 
 »Out Of The جش��نواره بین المللي فیل��م
»Can، فعالی��ت خ��ود را از س��ال 2۰۱۷ آغ��از 
كرده اس��ت و دومی��ن دوره آن در روزهاي ۴ و ۵ 
آگوست امسال برابر با ۱۳ و ۱۴ مرداد ماه با حضور 

فیلمس��ازاني از سراسر جهان در ِدربي 
شاير كش��ور انگلستان برگزار مي شود. 
در فیل��م »پاراداي��س« ك��ه بازيگراني 
همچ��ون جواد عزت��ي و مهران رجبي 
از اي��ران و الوي��ا ب��وركات و كانري��ن 
فولوس از كش��ور آلمان به ايفاي نقش 
پرداخته اند، سال ۱۳۹۴ در كشورهاي 
آلمان، اسپانیا و ايران فیلمبرداري شد. 
داس��تان اين فیلم كه در راس��تاي 
تبلی��غ دين مبین اس��ام و مذهب تش��یع و نفي 
فرقه ه��اي دروغی��ن منتس��ب به اس��ام همچون 
طالبان و داعش اس��ت، درباره حضور سه روحاني 
ايراني در كنفرانس��ي در كش��ور آلم��ان با عنوان 

»مذهب من« است. 

انیمیش��ن »ب��دو رس��تم ب��دو« به 
كارگردان��ي حس��ین مايم��ي به يك 
جش��نواره امريكايي راه يافت. انیمیشن 
»بدو رس��تم بدو« به كارگرداني حسین 
مايمي براي حضور در سي و ششمین 
 »Rhode بین الملل��ي  جش��نواره 
»Island انتخاب شد. اين جشنواره از 
جمله جشنواره هاي مورد تايید آكادمي 
اسكار است و انیمیشن »بدو رستم بدو« 

از بی��ن بی��ش از ۶ هزار فیلم به بخ��ش رقابتي اين 
جشنواره راه پیدا كرده است. 

 »Rhode برگزيدگان فیلم كوتاه و انیمیش��ن
»Island به رقابت هاي اس��كار معرفي مي ش��وند. 
اين جش��نواره ۷ تا ۱2 آگوس��ت مصادف با ۱۶ تا 
2۱ مرداد ماه برگزار مي ش��ود. »بدو رستم بدو« به 
مدت ۱۱ دقیقه در اس��توديو برفك و با تكنیك 2 
بعدي ديجیتال سل ساخته ش��ده است. اين فیلم 
برداش��تي طن��ز و كام��ا آزاد از تراژدي رس��تم و 
سهراب است. رس��تم پهلوان ملي ايران زمین بايد 
به آينده س��فر كند و به ته��ران امروز بیايد تا آنچه 
بر سر فرزندش سهراب آورده، جبران كند. در شهر 

تهران وي نمي دان��د راه قانوني را براي 
رسیدن به هدف مشروع خود برگزيند 
يا راه غیرقانون��ي را. عوامل تولید فیلم 
انیمیش��ن »بدو رستم بدو« عبارتند از 
نويس��نده و كارگردان، طراح كاراكتر و 
اس��توري بورد: حس��ین مايمي، طراح 
بك گراند: ش��یرين س��وهاني، دستیار 
اس��توري بورد: لی��ا آهن��گ، لیكاريل: 
س��یامك واحد، لیا آهن��گ، لي آوت 
و طراحي پز: حس��ین مايم��ي، انیماتوره��ا: آزاد 
معروفي، حس��ین مايمي، امیرسعید الوندي، مدير 
تولید: شیرين سوهاني، رنگ آمیزي: ندا هاشمیان، 
اله��ام الماس��ي، نايري عیوض��ي، الهام احس��ني، 
سايه پردازي: س��پهر مومني، صداپیشگان: حسین 
فرضي زاد، محس��ن ايران��ي، طراح��ي لوگوتايپ: 
حمیدرض��ا رضوي، ترجم��ه زيرنويس انگلیس��ي 
و فرانس��ه: علیرض��ا جافريان، كامپوزيت: ش��یرين 
سوهاني، مهدي زحمتكش، تدوين: حسین مايمي، 
آهنگساز: دانیال استاد عبدالحمید، صدابردار: حسام 
طباطبايي، طراحي صدا: علي علیدوس��تي، دانیال 

استاد عبدالحمید. 

تهديدترامپنفترا
بهخطرانداخت

فايننشالتايمز:
جنگ لفظ��ي »دونالد 
ترام��پ« ريیس جمهوري 
امري��كا ب��ا ايران نش��انه 
ديگ��ري درب��اره در خطر 
ب��ودن عرض��ه نف��ت در 
جهان است. طبق گزارش 
صفحه اول اي��ن روزنامه، 
مي گوين��د  تحلیلگ��ران 
تهدي��د درگی��ري نظامي 

بین ايران و امريكا افزيش يافته است؛ موضوعي كه 
خطر بستن شلوغ ترين مسیر دريايي صادرات نفت 
در جهان و افزايش قیمت هاي نفت خام را به دنبال 
دارد. اين تنش لفظي روز دوش��نبه قیمت هاي نفت 
را حدود يك دالر درهر بش��كه افزاي��ش داد اما در 
نهايت در پاياند روز، قیمت ها روندي يكنواخت پیدا 
كرد. درگیري لفظي بین تهران و واشنگتن درحالي 
آغاز شده كه امريكا از خريداران نفتي انتظار دارد تا 
ماه نوامبر خريد نفت خام ايران را به صفر برسانند و 
در غی��ر اين صورت، با تحريم امريكا مواجه خواهند 
شد. ترامپ ماه مه )ارديبهشت( گذشته امريكا را از 
توافق هسته يي با ايران خارج كرد و تحريم هاي اين 
كشور به عنوان پنجمین تولید كننده نفت در جهان 

را از سر گرفت. 

الپايس:
اين روزنامه، در صفحه 
اول خود، گزارشي از خروج 
سوري ها از قنیطره منتشر 
كرد. طبق اين گزارش، در 
حالي كه پرونده انتقال افراد 
مس��لح حاضر در قنیطره 
رو ب��ه اتم��ام و تكمی��ل 
اس��ت، دامن��ه عملی��ات 
نظامي ارتش سوريه علیه 

داعش در غرب اس��تان درعا گس��ترش يافته است. 
در روزهاي گذش��ته بمباران هوايي و توپخانه يي به 
مواضع گروه تروريستي داعش در بیشتر شهرك هاي 
منطقه »وادي الیرموك« و ارتفاعات اطراف آن ادامه 
داش��ته اس��ت. طبق گزارش اين روزنامه اسپانیايي، 
تعداد كس��اني كه از قنیطره خارج شده اند، به شش 
هزار نفر رسیده است. نیروهاي امنیت داخلي سوري 
روز گذشته با ورود به شهرك مرزي »نصیب«، پرچم 
اين كش��ور را به اهتزاز درآوردند. گفته مي ش��ود كه 
مقدمات الزم براي بازگشايي گذرگاه مرزي نصیب از 

سمت سوريه فراهم شده است. 

اينديپندنت:
اي��ن روزنامه در صفحه 
از  گزارش��ي  خ��ود،  اول 
منتشر  پاكستان  انتخابات 
ك��رد. طبق اين گ��زارش، 
انتخابات سراسري مجلس 
پاكستان امروز )چهارشنبه( 
2۵ ژوئی��ه در ۵۳ مرك��ز و 
۸۵ ه��زار ح��وزه اخذ راي 
در سراسر اين كشور برگزار 

مي شود. انتخابات مذكور به اين دلیل اهمیت دارد كه 
با راي نمايندگان منتخب از سوي مردم، ريیس جمهور 
و نخست وزير براي مدت پنج سال برگزيده مي شوند. 
براي انتخاب نخست وزير كه قدرت اصلي و اجرايي را 
در اختیار دارد، حزب حاكم، احزاب موافق و مخالف در 
مجلس ملي هركدام نامزدهاي مورد نظر خود را معرفي 
مي كنند و به طور طبیعي ح��زب يا گروهي كه داراي 
اكثريت باشد، فرد مورد نظر خود را بر قدرت مي نشاند. 
بر اس��اس قانون انتخابات پاكستان هر فردي كه قصد 
دارد در انتخابات سراسري مجلس اين كشور شركت 
كند، بايد میزان دارايي هاي خود و منابع دس��تیابي به 

اين دارايي ها را به كمیسیون انتخابات اعام كند.

كيوسك

»عليرضاقرباني«ودرخواستحلمشكلبيمهاي
علیرضا قرباني � خواننده آواز ايراني � خواستار حل مشكل بیمه قراردادهاي هنري و رفع دغدغه اخیر هنرمندان در اين  
زمینه شد. اين هنرمند با تاكید بر اينكه در تمام دنیا نه تنها هنرمندان از مالیات هاي دولتي معاف هستند بلكه سوبسید نیز 
براي آنها در نظر گرفته مي ش��ود، به ايس��نا گفت: در كشورهاي جهان اول فعالیت هاي اقتصادي كه بخشي از بودجه خود را 
به امور هنري اختصاص دهند از مالیات معاف مي شوند و به همین دلیل حتي اگر عاقه يي نیز به فعالیت هاي هنري نداشته 

باشند به دلیل صرفه اقتصادي به اين امور تشويق مي شوند. 
سازمان تامین اجتماعي چرا بايد از قراردادهاي هنري مبالغي را كسر كند در حالي كه اين پرداخت هیچ حمايت بیمه يي 
را به دنبال ندارد و از سويي اغلب هنرمندان از طريق صنوف هنري خود بیمه هستند؟ اين خواننده همچنین ابراز امیدواري 
كرد كه بر اساس يك شناخت كارشناسي از سوي مسووالن اين مساله هرچه سريع تر رفع شود. حداقل انتظاري كه هنرمندان 

دارند اين است مسائلي كه باعث ايجاد دغدغه هاي جديد براي آنها مي شود، مطرح نشود. 

چهرهروز

OECDميزانبهرهمنديافرادجويايكارازمزايايبيكاريدركشورهايعضو

بيكاريروياييدرفنالند
گروهگوناگون|

جن��گ  و ناآرامي ه��اي داخل��ي، 
بي ثباتي اقتصادي و بحران مالي كه 
گريبان گیر بس��یاري از كشورها شده، موجي از 
ناامني مالي و بیكاري به همراه داش��ته اس��ت. 
بس��یاري افراد در اين شرايط، به دنبال دستیابي 
به ش��غل و زندگي بهتر، سرزمین خود را ترك 
كرده و به كش��ورهاي ديگر مهاجرت مي كنند؛ 
ك��ه اين موضوع نیز، دلیل ديگري براي افزايش 
بیكاري در سال هاي اخیر شده است، چرا كه اين 
كارگران مهاجر، در مقابل دس��تمزدهاي اندك، 
حاضر به انجام مشاغل حتي سخت نیز مي شوند 
و در نهايت، بیكاري در میان شهروندان آماده به 

كار در كشور مقصد، بیشتر مي شود. 
آنط��ور ك��ه در اي��ن گ��زارش گفته ش��ده، 
فناندي هاي جوياي كار، بیش��ترين دسترسي 
را به مزاي��اي بیكاري دولتي دارن��د. طبق آمار 
منتشر ش��ده، حدود ۶۳.۷ درصد از شهروندان 
فناند، مي توانند در زماني كه در جس��ت وجوي 
شغل مورد نظر خود هستند، از حقوق و مزاياي 
بیكاري نیز اس��تفاده كنن��د. همچنین، پیش از 
اين گفته ش��ده بود كه فناند نخس��تین كشور 
اروپايي است كه از سال 2۰۱۷ به حدود 2۰۰۰ 
نفر از افراد بدون شغل خود حقوق پايه پرداخت 
مي كند. آنطور كه در اين باره گفته شده، در اين 
طرِح دو س��اله 2۰۰۰ فرد بیكار به طور تصادفي 
انتخاب مي ش��وند و حقوق پايه ماهانه دريافت 
مي كنن��د. اي��ن طرح ممك��ن اس��ت در آينده 
گروه هاي ديگر با درآمد پايین را هم شامل شود. 
از س��ال 2۰۰۷، خبره��ا حاك��ي از رش��د 
قابل توجه بیكاري در بلژيك بود اما در سال هاي 
اخیر، اين روند ثابت شده كه به گفته كارشناسان 
اقتصادي، عوامل اقتصادي و اصاح سیاست هاي 
نق��ش  بی��كاري  كنت��رل  در  اش��تغال زايي 
قابل توجهي داشته اس��ت. همچنین، بلژيك در 
میان كش��ورهايي قرار دارد كه مزاياي مناسبي 
در اختیار افراد جوي��اي كار قرار مي دهد. طبق 
تازه ترين آمار رس��مي اعام ش��ده از كشورهاي 
OECD، در اين كش��ور ح��دود ۶۰ درصد از 
اف��راد بی��كار، از حقوق و س��اير مزاياي بیكاري 

استفاده مي كنند. 
همانطور كه گفته ش��د، بی��كاري و معضات 
اقتصادي در كش��ورهاي توس��عه يافته نیز، سايه 

انداخته اس��ت. طبق اين گزارش، تنها در فناند 
و بلژيك است كه ش��مار افرادي كه مي توانند از 
مزاياي بیكاري استفاده كنند، قابل توجه است. در 
س��اير كشورهاي عضو سازمان همكاري و توسعه 
اقتص��ادي، بی��ش از نیمي از اف��راد جوياي كار، 
دسترسي به هیچ گونه مزايايي ندارند. در فرانسه، 
ح��دود ۴2 درصد از افراد جوي��اي كار از مزاياي 
بی��كاري برخوردارند كه اين آمار در س��ويس و 
اس��ترالیا، بین ۳۴ تا ۳۶ درصد اعام شده است. 
اي��ن آمار در حالي اعام ش��ده ك��ه نرخ بیكاري 
سويس تا پايان ماه ژوئن به 2.۴ درصد رسید كه 
كمترين سطح از سال 2۰۰۸ محسوب مي شود. 
طبق گزارش هاي منتش��ر ش��ده، در اسپانیا، 
دس��تمزدهاي پايی��ن و ش��یوه هاي ناعادالن��ه 
كارفرمايان سبب مي ش��ود كه جوانان بیشتري 
ب��ه دنبال ادامه تحصیل و كس��ب مهارت نروند. 
نكت��ه ديگ��ر نیز، مهاج��رت اف��راد متخصص و 
تحصیل كرده از اسپانیا به ساير كشورهاست و در 
صورت افزايش اين روند جامعه اسپانیا به تدريج 
از اف��راد تحصیل كرده و ماهر تهي خواهد ش��د. 
همچنبن حدود 2۸ درصد از جوانان اس��پانیايي 
كه تحصیل و ش��غل مناس��ب ندارند، از مزاياي 
خدمات بیكاري بهره مند مي ش��وند. در بريتانیا 
اين آمار به 2۶ درصد و در س��وئد به 2۱ درصد 
مي رسد. همچنین در اين گزارش گفته شده كه 
در امري��كا نیز، تنها ح��دود ۱2.۴ درصد از افراد 

جوياي كار، از مزاياي بیكاري بهره مند مي شوند. 
بنابر ادعاي وزارت كار امريكا، ش��مار متقاضیان 
اس��تفاده از مزاي��اي بی��كاري به 2۱۶ه��زار نفر 
رس��یده است كه كمترين سطح از ژانويه ۱۹۷۳ 

به شمار مي رود. 
طبق گزارش موسسه ملي آمار ايتالیا، از سال 
2۰۰۸ تاكنون، تعداد خانوارهاي ايتالیايي بدون 
ش��غل، دوبرابر ش��ده كه اين در حالي است كه 
كمت��ر از ۱۰ درصد از اف��راد جوياي كار در اين 

كشور از مزاياي بیكاري بهره مند مي شوند. 
پیش از اين، به نظر مي رسد بیكاري در برخي 
جوامع توس��عه نیافته، رواج داشته باشد، اما در 
س��ال هاي اخیر، اين بحران گريبان كش��ورهاي 
توس��عه يافته را نیز گرفته اس��ت. اين در حالي 
اس��ت كه ب��ر خاف تص��ور عموم��ي، حتي در 
بسیاري از كشورهاي توسعه يافته، افراد جوياي 
كار از مزاي��اي بی��كاري نیز برخوردار نیس��تند. 
مزاياي بیكاري، نقش بس��یار مهمي در حمايت 
مالي، دس��تیابي آنها به برنامه هاي آموزش��ي و 
پشتیباني اس��تخدامي افراد جوياي كار دارد. در 
تازه ترين گزارش به دس��ت آمده از كش��ورهاي 
عضو س��ازمان همكاري و توسعه اقتصادي، تنها 
برخي از اين كش��ورها مزاياي بیكاري در اختیار 
اف��راد جوي��اي كار ق��رار مي دهن��د. همچنین، 
در م��ورد مزاي��اي بیكاري، قانون مش��خصي در 

كشورهاي OECD وجود ندارد. 

آمارنامه

تاريخنگاري

آغاز عمليات مرصاد عليه منافقين
س��وم مرداد ۱۳۶۷ گروهك منافقان عملیات مس��لحانه موس��وم به فروغ 
جاويدان را در مرزهاي غربي كش��ور آغاز كردند اما اين اقدام با رشادت هاي 

رزمندگان در عملیات مرصاد با شكست سختي رو به رو شد. 
در آن تاري��خ نیروهاي نظامي منافقین تنگ��ه پاتاق تا منطقه چهارزبر در 
۳۴ كیلومتري كرمانش��اه را با سرعت خیلي زياد طي كردند. به دلیل هجوم 
هم زم��ان ارتش عراق به جبهه جنوب، بخ��ش عمده يي از توان نظامي ايران 
در جبهه هاي جنوب غربي مش��غول دفع تهاجم عراق بودند. به همین دلیل 
در برابر حركت س��تون هاي منافقین مقاومت كاس��یكي وجود نداش��ت و با 
پش��تیباني نیروهاي عراقي منافقین با س��رعت زياد در اين جبهه پیش��روي 
كردند. غیر از مقاومت محدودي كه توسط ساكنان كرد منطقه وجود داشت، 
نیروه��اي مهاجم بدون مانعي ج��دي تا عمق ۹۰ مايلي خ��اك ايران پیش 
رفتن��د. منافقین پیش بیني كرده بودند با اش��غال منطق��ه، مردم به حمايت 
از آنه��ا خواهن��د پرداخت ولي بر خاف انتظار، كرده��اي منطقه به مقاومت 
پرداختند كه همین مقاومت محدود محلي س��رعت پیش��رفت ستون نظامي 
منافقین را محدود كرد. آنها توانس��تند شهرهاي قصر شیرين، سرپل ذهاب، 
كرند غرب و اس��ام آباد غرب را اش��غال و تخريب كرده و به سرعت از طريق 

بزرگراه به سمت كرمانشاه پیش روي كنند. 
س��رانجام عملیات مرصاد در پنج��م مرداد ماه ۱۳۶۷، ب��ا رمز »يا علي« 
و ب��راي مقابل��ه با نیروهاي منافقین در منطقه اس��ام آباد غرب و كرند غرب 
در اس��تان كرمانش��اه، آغاز ش��د. نیروهاي نظامي ايران ابتدا منتظر شدند تا 
منافقین به اندازه كافي در داخل خاك ايران نفوذ كنند تا از برد پش��تیباني 

عراقي ها خارج ش��وند. آنها ابتدا نیروهاي چترباز را در پش��ت س��ر منافقین 
پیاده كردند، س��پس هواپیماهاي اف-۴ نیروي هوايي ستون زرهي منافقین 
را بمب��اران كردن��د و در ادامه بالگردهاي نیروي زمیني ارتش با س��اح هاي 
ضد تانك به س��تون زره��ي منافقین يورش بردند. در اين هنگام پیش��روي 
منافقی��ن متوقف ش��د. در انتها نیروهاي زمیني ارتش و س��پاه به باقي مانده 
نیروهاي منافقین حمله كردند و ارتش منافقین به كلي منهدم شد. بسیاري 
از نیروهاي سیاس��ي و حتي مخالفان جمهوري اس��امي ايران در آن زمان، 
اق��دام منافقین را عاوه بر خیانت به كش��ور در زم��ان جنگ، خطايي بزرگ 

دانستند كه منجر به كشته شدن بیش از دو هزار نفر شد.

ميراثنامهايستگاه

آتندرمحاصرهآتش
در پي ب��روز آتش س��وزي مهیب در 
حومه آتن، پايتخ��ت يونان بیش از ۵۰ 
نفر كش��ته و دست كم ۱۷2 نفر زخمي 
شدند. حد اقل ۱۶ تن از زخمي هاي اين 
حادثه كودك هستند. افراد نجات يافته 
از آتش به بیمارستان منتقل شده اند، اما 
ح��ال ۱۱ نفر از آنان وخیم اعام ش��ده 

است. ديمیتريس تزاناكوپولس، سخنگوي دولت يونان شامگاه دوشنبه يكم 
مرداد با تايید اين آمار اعام كرد اين آتش سوزي ها در حومه آتن روي داده 
و به صورت كمربندي گس��ترش يافته است. بیشتر قربانیان اين آتش سوزي 
اف��رادي بودند كه در اقامتگاه تفريحي ماتي واقع در ۴۰ كیلومتري ش��مال 
ش��رقي آتن در كنار س��احل دريا حضور داش��تند. آنها هنگام بروز حادثه يا 
درون هتل يا در خودرو به دام افتادند. طبق آخرين اخبار، اين آتش س��وزي 
تا بامداد سه شنبه هنوز به طور كامل مهار نشده است. آتش در ماتي از نفس 
افتاده اما در غرب آتن، در منطقه »كینه تا« به س��رعت در حال گس��ترش 
اس��ت. تا صبح سه شنبه گمان مي رفت تنها 2۰ نفر در اين آتش سوزي جان 
باخته اند، اما با كش��ف چندين جسد ديگر از جمله 2۶ جسد در حیاط يك 
مجتم��ع، آمار قربانیان افزايش يافت. اين مجتمع درس��ت در كنار دريا قرار 
دارد اما ظاهرا س��رعت پیشروي آتش به حدي بوده كه ساكنان نتوانسته اند 
خود را به آب برسانند و امروز جسد سوخته 2۶ تن از آنها پیدا شده است. 

كاهشبازديدگردشگرانداخليوخارجيازابيانه
دهیار روس��تاي ابیان��ه نطنز گفت: 
تع��داد گردش��گران خارج��ي نس��بت 
به مش��ابه س��ال قب��ل با اف��ت ۳2 و 
گردشگران داخلي با افت ۱۳ درصدي 
روبرو بوده اس��ت. محمد عادلي اظهار 
كرد: در تیرماه س��ال جاري بالغ بر ۱۳ 
ه��زار و ۹۰2 گردش��گر داخلي و ۹۴۷ 

نفر گردشگر خارجي از روستاي تاريخي ابیانه نطنز بازديد كرده اند. 
او افزود: اين در حالي اس��ت كه تعداد گردش��گران خارجي نسبت به 
مش��ابه س��ال قبل با افت ۳2 درصدي و گردش��گران داخلي با افت ۱۳ 
درصدي روبرو بوده است. دهیار روستاي ابیانه نطنز گفت: روستاي ابیانه 
از توابع نطنز، در فاصله حدود ۴۰ كیلومتري اين شهرس��تان واقع ش��ده 
اس��ت كه رنگ س��رخ اين روس��تا و لباس هاي زيباي محلي اهالي و آثار 
تاريخي مانند مس��جد جامع، آتش��كده و... از آثار تاريخي اين روس��تاي 

منحصر به فرد است. 
عادل��ي اظهار كرد: آس��تان مق��دس امامزادگان يحیي و عیس��ي)ع(، 
مس��جد حاجتگاه از دوره صفويه، آسیاب هاي آبي منتسب به دوران قبل 
از صفويه، مس��جدجامع ابیانه با ۹۶۰ س��ال قدمت داراي منبر و محراب 
چوبي با خط نوش��ته هاي كوفي به قدمت يك هزار س��ال از آثار ثبتي و 

ديدني اين روستا به شمار مي رود. 
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