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تبعات يك تصميم 
از  مالي��ات  اخ��ذ 
ارزي  فعاليت ه��اي 
بانك مركزي از يكسو 
درآمده��اي دولت را 
افزاي��ش مي دهد و از 
طرف ديگر با افزايش 
پايه پولي در كش��ور، 
بس��تر تورم را فراهم 
مي كند. با اين همه از مجل��س انتظار مي رود 
پاي ع��وارض تصميمات خود هم بايس��تد و 
با برنامه ريزي مناس��ب براي مشكالت ناشي 
از آن ه��م برنامه ريزي كند. ه��ر چند به نظر 
مي رس��د اختالف اصلي ميان بانك مركزي و 
نمايندگان مجلس، بي��ش از آنكه خود نفس 
ماليات گرفتن باش��د، در مي��زان رقم ماليات 
خود را نش��ان مي ده��د ك��ه آن را مي توان از 
طريق مذاكره ح��ل و فصل ك��رد. در همين 
خصوص روز گذش��ته بانك مركزي اطالعيه 

كوتاه اما مهمي منتشر كرد. 

آلبرت بغزيان

 صفحه10  

دانش و فن

 روزانه يك ميليون كاربر
به اينترنت اضافه مي شود

 جديدتري��ن آم��ار و ارقام منتشرش��ده نش��ان 
مي دهد كه تع��داد كارب��ران اينترن��ت روزبه روز 
درحال افزايش اس��ت و ع��ده بيش��تري از مردم 
ب��ه آن رغب��ت نش��ان مي دهن��د. دو موسس��ه 
»هوت س��وييت« و  »وي آرسوش��ال«   ب��زرگ 

چن��د روز پيش به ص��ورت رس��مي، جديدترين 
گزارش مربوط به دنياي اينترنت را منتشر كردند. 
اين گزارش به وضوح نشان مي دهد كه روزانه بطور 

ميانگين، بيش از نيم ميليون نفر بر شمار كاربران...

 گزارش »تعادل« از مهم ترين 
چالش ها و برنامه هاي وزير جديد بهداشت

پرداخت ماليات  منوط به سودآوري ارزي است

»برنت« و »دبليو تي اي« در سطوح جديد قيمتيچهارمين عرضه هم شكست خورد

محس�ن شمش�يري | »به دنبال تصويب طرح يك فوريت��ي پرداخت 
علي الحس��اب س��ود و ماليات خريد و فروش ارز، بانك مركزي اعالم كرد 
اوال اين مصوبه در صورت تصويب ش��وراي نگهبان به قانون تبديل خواهد 
ش��د. ثانيا بانك مركزي به علت حساسيتي كه نس��بت به تأثيرات انتشار 
پول پرقدرت در نقدينگي دارد هرگونه پرداخت را موكول به تحقق س��ود 
خواهد كرد. لذا بانك مركزي تالش مي كند با تأمين ميزان بيشتري از ارز 
مورد نياز متقاضيان در هفته هاي پيش رو و درحد ميزان تحقق، نسبت به 
پرداخت مابه التفاوت حاصله اقدام كند.« به گزارش »تعادل«، اخذ ماليات 
از درآمدهاي ارزي بان��ك مركزي كه در تاريخ 7 بهمن 97 به كميس��يون 
برنامه و بودجه مجلس ارجاع ش��ده بود، با موافقت تع��دادي از نمايندگان 
تصويب شده و در همان جلسه، عبدالناصر همتي رييس كل بانك مركزي 
با مخالفت نس��بت به بند 6 طرح اصالح قانون بودج��ه 97، تاكيد كرد كه 
در اين طرح 18 هزار و 600 ميليارد تومان س��ود از بابت خريد و فروش ارز 

براي بانك مركزي پيش بيني شده كه قطعا اگر اين بند در مجلس تاييد و 
تصويب شود بانك مركزي مجبور است كه بابت سود محقق نشده، ماليات 
بپردازد. وي ادامه داد: اج��راي بند 6 طرح اصالح قان��ون بودجه 97 قطعا 
موجب افزايش 6 تا 7 درصدي پايه پولي و نقدينگي در پايان سال مي شود. 

نتيجه عملكرد ارزي بانك مركزي ح��دود 2 ه��زار و 400 ميليارد تومان 
منفي بوده و ب��ه هيچ وجه بانك مرك��زي به درآمدهاي پيش بيني ش��ده 
مجلس دس��ت نخواهد ياف��ت و قطعا در نظ��ر گرفتن چني��ن اعتباراتي 
در بودجه براي بانك مركزي اقدامي اش��تباه اس��ت. اما محمد حس��يني 
سخنگوي كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در دفاع از مصوبه 
اين كميس��يون گفت: از نظر كميس��يون درآمدهاي پيش بيني ش��ده در 
طرح اصالح قان��ون بودجه 97 براي بانك مركزي قابل تحقق اس��ت و ما با 
تصويب بند 6 اين طرح در مجلس زمينه را براي احصاء شدن اين درآمدها و 
صفحه 4 اعتبارات فراهم مي كنيم.  

 وارث زخم هاي
 بهداشت و درمان

 شرط بانك مركزي 
براي پرداخت ماليات

 شكست تكراري نفت
در زمين بورس

ركورد قيمت نفت 2019 
12شكسته شد 7

آلبرت بغزيان|
استاد دانشگاه|

اخذ ماليات از فعاليت ه��اي ارزي بانك مركزي از يكس��و 
درآمدهاي دول��ت را افزاي��ش مي دهد و از ط��رف ديگر با 
افزايش پايه پولي در كشور، بستر تورم را فراهم مي كند. با 
اين همه از مجلس انتظار م��ي رود پاي عوارض تصميمات 
خود هم بايس��تد و با برنامه ريزي مناس��ب براي مشكالت 
ناش��ي از آن هم برنامه ريزي كند. هر چند به نظر مي رسد 
اختالف اصلي ميان بانك مرك��زي و نمايندگان مجلس، 
بيش از آنكه خود نفس ماليات گرفتن باشد، در ميزان رقم 
ماليات خود را نش��ان مي دهد كه آن را مي ت��وان از طريق 
مذاكره حل و فصل كرد. در همين خصوص روز گذش��ته 
بانك مركزي اطالعيه كوتاه اما مهمي منتشر كرد. در اين 
اطالعيه آمده اس��ت: » به دنبال تصويب طرح يك فوريتي 
پرداخت علي الحس��اب س��ود و ماليات خريد و فروش ارز، 
بانك مركزي اعالم كرد اواًل اين مصوبه در صورت تصويب 
شوراي نگهبان به قانون تبديل خواهد شد. ثانيًا بانك مركزي 
به علت حساسيتي كه نسبت به تأثيرات انتشار پول پرقدرت 
در نقدينگي دارد هرگونه پرداخت را موكول به تحقق سود 
خواهد كرد. لذا بانك مركزي تالش مي كند با تأمين ميزان 
بيشتري از ارز مورد نياز متقاضيان در هفته هاي پيش رو و 
درحد ميزان تحقق، نسبت به پرداخت مابه التفاوت حاصله 
اقدام كند.« درواقع اين اطالعيه واكنشي است به تصميمات 
اخير دولت و مجلس جه��ت اخذ مالي��ات از فعاليت هاي 
ارزي بانك مرك��زي. آن چ��ه اكنون نمايان ش��ده عبارت 
از اين اس��ت كه بانك مركزي در هر حال به خريد و فروش 
ارز دست زده و طبعا از اين راه س��ودهايي را به دست آورده 
و حاال نمايندگان مي خواهند از اين درآمدها ماليات بگيرند. 
طبق قانون تجارت ايران هر فعاليت اقتصادي كه منجر به 
درآمد زايي شود و يك نفر يا ارگان و نهاد از آن منتفع شوند، 

مشمول دريافت ماليات است. بانك مركزي نيز مانند ديگر 
بخش هاي اقتصاد كش��ور از اين قاعده مستثني نيست و با 
توجه به فعاليت هايي كه داشته از نظر دولتمردان و به ويژه 
نمايندگان مجلس بايد ماليات بپردازد. با توجه به اينكه در 
سال آينده دولت دچار مضيقه در بخش منابع و درآمدهاي 
خود خواهد بود، تا حدودي طبيعي است كه سخت گيري 
به بيشتر نهادها هم افزايش يابد تا حداقل درآمدهاي مالياتي 
بتواند جايگزين درآمدهاي نفتي شود. در اين ميان به نظر 
مي رس��د اختالف اصلي بين بانك مرك��زي و نمايندگان 
مجلس در ميزان درآمد و رقم ماليات اس��ت؛ به بيان ديگر 
اختالفي كه اين وسط به وجود آمده ماحصل نظر متفاوت 
دو طرف از مي��زان درآمدهاي حاصل ش��ده بانك مركزي 
از فروش ارز اس��ت. در اين جا هم راه حل هاي زيادي وجود 
دارد؛ يك مودي مالياتي هنگامي كه با رقم مالياتي تعيين 
شده براي خود موافق نيست به سازمان امور مالياتي مراجعه 
مي كند و خواهان كاهش رقم مالياتي خود مي شود و با اشاره 
و اثبات ميزان س��ود واقعي خود به قانع كردن كارشناسان 
س��ازمان مي پردازد. در اين مورد هم بانك مركزي معتقد 
اس��ت مالياتي كه براي اين مس��اله تعيين ش��ده بيش از 
درآمدي بوده كه حاصل ش��ده و اگر اين رقم مصوب شود، 
آن گاه بانك مركزي زيان ده مي شود. به همين دليل بانك 
مركزي مي تواند با برگزاري جلس��اتي طرف مقابل را قانع 
كند. از س��وي ديگر چنانچه دولت قصد داشته باشد از اين 
راه درآمد جذب كند بايد تبع��ات آن را هم بپذيرد. طبيعي 
است كه گرفتن ماليات از بانك مركزي پايه پولي در كشور را 
افزايش دهد و چنانكه رييس كل بانك مركزي چندي پيش 
گفته بود 9 هزار ميليارد تومان به پايه مالياتي بيفزايد. اينها 
تبعات اجراي چنين طرحي است و از دولت انتظار مي رود 
در اين شرايط توجه خود را به جوانب گوناگون مساله جلب 

كند تا بهترين تصميم را  اتخاذ  كند.

تبعات يك تصميم  
سخن نخست خبر

وزير نفت گف��ت: در دول��ت بحث هاي��ي درباره 
س��هميه بندي يا افزايش قيم��ت بنزين مطرح 
شده اما تاكنون تصميمي در اين حوزه اخذ نشده 
است. به گزارش خانه ملت، بيژن نامدار زنگنه روز 
دوشنبه درباره سرنوش��ت سهميه بندي بنزين، 
افزود: طرح سهميه بندي بنزين گرايش خاصي از 
سهميه بندي بود كه براساس اين طرح به هر ايراني 
روزانه يك ليتر بنزين- ب��دون توجه به اينكه فرد 
داراي خودرو يا موتورسيكلت است- داده مي شد. 
وزير نفت ب��ا بيان اينكه بايد با هم��كاري دولت و 
مجلس راهكاري براي ساماندهي وضعيت بنزين 
پيدا كرد، اظهار داش��ت: در طرح س��هميه بندي 
بنزين روش بسيار پيچيده اي براي فروش بنزين 
افرادي كه مصرف ندارند در نظر گرفته شده بود؛ 
كميسيون انرژي مجلس با توجه به مسائل مذكور 
و  برخي از مس��ائل حقوقي طرح س��هميه بندي 
بنزين را رد كرد. زنگنه تاكيد كرد: كميسيون انرژي 
اقداماتي براي كاهش مصرف بنزين و جلوگيري 
از قاچاق اين كاال انجام داده اس��ت و با جمع آوري 
اطالعات از دستگاه هاي اجرايي، به دنبال برنامه اي 
براي بهبود شرايط اس��ت. وزير نفت در پاسخ به 
اينكه چه تصميمي براي ساماندهي مصرف بنزين 
گرفته مي ش��ود، بيان كرد: دو مساله مهم در اين 
زمينه وجود دارد؛ نخست قاچاق و دومي مصرف 
بي رويه بنزين. زنگنه ادام��ه داد: مصرف بي رويه 
بنزين تنها منوط به عرضه نيست، بلكه به تقاضا نيز 
وابسته اس��ت؛ كيفيت خودروهاي در حال توليد 
بر مصرف بنزين موثر اس��ت.  وزير نفت ادامه داد: 
براساس گزارش ارايه ش��ده از سوي نايب رييس 
كميسيون انرژي خودروهاي س��اير كشورها در 
هر 100 كيلومتر 7 ليتر بنزين مصرف مي كند در 
حالي كه اين رقم 11 ليتر در هر 100 كيلومتر براي 
خودروهاي داخلي است. وي با بيان اينكه مصرف 
بنزين را بايد در كارخانه هاي توليد خودرو دنبال 
كرد، خاطرنشان كرد: در اقداماتي كه كميسيون 
انرژي براي س��اماندهي مصرف بنزين انجام داده 
نكاتي نيز براي نفت و گازوئيل در نظر گرفته شده 
اس��ت. وزير نفت ادامه داد: رسيدگي به وضعيت 
نفت و گاز بسيار مهم است چراكه قاچاق اين كاال 

بيش از نفت و گاز است.

دولت تصميمي براي 
سهميه بندي بنزين نگرفته است

سفارت سوييس در ايران روز دوشنبه با انتشار توييتي، 
بر راه اندازي يك كانال مالي ميان دو كشور براي مبادله 
اقالم و كاالهاي مورد نياز تاكيد ك��رد. به گزارش ايرنا، 
اين سفارت درصفحه توييترخود نوشت: سويس براي 
راه اندازي يك كانال مالي شفاف به منظور فراهم كردن 
اقالم دارويي، تجهيزات پزشكي و مواد غذايي، سخت 
كار مي كند تا همه طرف ها در اين امر مشاركت داشته 
باشند.  دولت س��وييس طرح هايي را براي آغاز به كار 

يك كانال پرداخت مالي براي تهران، از طريق مذاكرات 
فشرده با طرف هايي در ايران، امريكا و سوييس، به پيش 
مي برد. اين كانال كه جداي از »س��از و كار حمايت از 
 )INSTEX-مبادالت تجاري ايران و اروپا« )اينستكس
است، با هدف تامين اقالمي چون تجهيزات پزشكي، 
دارويي و غذايي اس��ت كه مشمول تحريم هاي امريكا 
قرار نگرفته است.  سوييس از چندي پيش اقدامات الزم 

براي راه اندازي كانال ارتباط مالي با ايران را آغاز كرد. 

تاكيد سفارت سوييس در ايران بر راه اندازي كانال مالي

برجام

 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. 
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روي موج خبر

   گروه هاي تروريس�تي در ع�راق توهم ابراز 
وجود  دارند؛ ايسنا|

بهرام قاسمي، سخنگوي وزارت امور خارجه با ابراز 
تأس��ف عميق از حمله تروريستي به اتوبوس زائران 
ايراني در شهر بلد عراق كه منجر به شهادت و جراحت 
تع��دادي از هموطنان ش��د، اين اقدام ددمنش��انه 
و غيرانس��اني را به ش��دت محكوم كرد. قاس��مي با 
اعالم پيگيري هاي همه جانبه حادثه و رسيدگي به 
مجروحان اظهار داشت: گروه هاي تروريستي مطرود 
و شكس��ت خورده در عراق، همچنان در توهم ابراز 
وجود به سر مي برند و با دست زدن به اينگونه جنايات 
غير انساني به خيال خام خود به دنبال ضربه زدن به 
پيوند و وحدت ميان ملت هاي ايران و عراق هستند 
كه قطعاً به اهداف شوم خود نخواهند رسيد و اينگونه 
فجايع عزم دو ملت را براي ريشه كني كامل باقي مانده 

جنايتكاران جزم تر خواهد كرد.

   انهدام ۳ باند قاچاق سوخت در استان فارس؛ 
فارس|

با اقدامات اطالعاتي سربازان گمنام امام زمان )عج( 
سه باند قاچاق سوخت در شهرستان هاي مرودشت، 
كازرون و المرد استان فارس منهدم شد. با اقدامات 
اطالعاتي س��ربازان گمنام امام زمان )عج( در اداره 
كل اطالعات اس��تان فارس و در راس��تاي مبارزه با 
مفاس��د كالن اقتصادي 3 باند قاچاق س��وخت در 
شهرستان هاي مرودش��ت، كازرون و المرد استان 
فارس با هماهنگي مراج��ع قضايي مورد ضربه قرار 
گرفت و 15 نفر از اعضاي اصلي اين شبكه را دستگير 
كردند. در بررسي هاي صورت گرفته مشخص گرديد 
متهمان در مدت فعالي��ت خود بيش از 17 ميليون 
ليتر سوخت در قالب قاچاق و عرضه خارج از شبكه، 
جمع آوري و با همكاري دالالن از كشور خارج كرده اند.

همچنين سوءاستفاده از سهميه سوخت تعاوني هاي 
روس��تايي، حواله س��وخت كوره ه��اي آجرپزي، 
خودروهاي اسقاطي و تباني با برخي از جايگاه هاي 
سوخت از جمله شگردهاي اصلي اعضاي اين باند بوده 
است. وزارت اطالعات به مفسدين اقتصادي هشدار 
مي دهد فعاليت هاي مخ��رب و اخالل گرانه آنها كه 
باعث بروز آسيب در بخش هاي مختلف اقتصاد كشور 

مي شود مورد رصد و پيگيري دقيق است. 

   اجازه تعرض به همس�ايگان از خاك خود را 
نخواهيم داد؛تسنيم|

رييس ائتالف اصالح و بازسازي عراق در واكنش به 
اظهارات ترامپ تاكيد كرد اجازه تعرض به همسايگان 
از خاك خود را نخواهيم داد. س��يد عمار حكيم در 
واكنش به صحبت ه��اي دونالد ترامپ در خصوص 
حضور نيروهاي امريكايي در خاك عراق براي زيرنظر 
داشتن ايران، در پيامي توئيتري اظهار داشت: مخالفت   
خود را با تبديل عراق به ميدان تس��ويه حساب هاي 
منطقه اي و بين المللي يا مبداي براي زيرنظر گرفتن 
ديگر كشورها يا هرگونه حمله به آنها اعالم مي كنيم. 
وي تاكيد كرد: اين رويكرد كه خاك عراق را مبداي 
براي تعرض به كشورهاي همسايه قرار دهند از نظر ما 

خالف منافع ملي و امنيت عراق است.

   رييس سازمان انرژي اتمي از تاسيسات آب 
سنگين اراك بازديد كرد؛ مهر|

رييس سازمان انرژي اتمي با حضور در استان مركزي، 
از تاسيسات آب سنگين اراك بازديد كرد. علي اكبر 
صالحي، ك��ه در چهارمي��ن روز از دهه فجر انقالب 
اسالمي در استان مركزي و شهر اراك حضور يافته، 
بعد از ظهر دوش��نبه به همراه جمعي از مس��ووالن 
استان مركزي، از تاسيسات آب سنگين اراك بازديد 
كرد. براساس اين گزارش، رييس سازمان انرژي اتمي 
پس از بازديد از تاسيس��ات آب سنگين اراك، براي 
رونمايي از تجهيزات جديد بيمارستاني بيمارستان 

مهر خنداب، در اين شهر حضور يافت.

   نام�ه اعتراضي ب�ه وزارت فرهن�گ درباره 
كارگروه حل بحران كاغذ؛خانه ملت|

عضو مجلس در كارگروه حل بحران كاغذ مي گويد 
كميسيون فرهنگي مجلس تصميم گرفته نامه اي 
اعتراضي ب��ه وزارت فرهنگ و ارش��اد در خصوص 
روند فعاليت اين كارگروه داشته باشد. سيد احسان 
قاضي زاده هاشمي گفت: ما معتقديم كارگروه كاغذ 
بايد ذيل وزارت صمت فعاليت كند؛ زيرا اصل تنظيم 
بازار جزو شرح وظايف وزارت صنعت است همچنانكه 
س��تاد تنظيم بازار ذيل اي��ن وزارتخانه ق��رار دارد. 
قاضي زاده هاشمي توضيح داد: به گفته ناشران، بعضا 
توزيع رانت هايي در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 

صورت گرفته كه ايجاد تبعيض كرده است.

   انتقاد اصالح طلبان از نحوه برخورد با دستگاه 
ديپلماسي؛ايرنا|

 ش��وراي عال��ي سياس��ت گذاري اصالح طلبان در 
هشتمين جلسه دور جديد اين شورا از نحوه برخورد 
برخي جريان ها و رسانه ها با دستگاه ديپلماسي كشور 
انتقاد كرد. در اين جلسه ضمن گراميداشت چهلمين 
سال پيروزي انقالب اسالمي ايران با مرور مهم ترين 
تحوالت داخلي و بين المللي با اش��اره به ثبت كانال 
مال��ي اروپا براي حمايت از تجارت با ايران موس��وم 
به اينس��تكس )INSTEX( ضمن انتقاد از برخورد 
منفعالنه اين اتحاديه درماه ه��اي اخير بر ضرورت 
عملياتي ش��دن تمام وعده هاي اتحاديه اروپا تاكيد 
كردند. همچنين اعضاي شوراي عالي اصالح طلبان از 
برخي مواضع جريان هاي سياسي و رسانه ها نسبت به 

دستگاه ديپلماسي كشور انتقاد كردند .

   تقدير نمايندگان از خدمات وزير نفت؛ ايلنا|
تعدادي از نماين��دگان در حال جمع آوري امضا 
براي تقدير از خدمات وزيز نفت هس��تند. بهروز 
نعمتي و تعدادي ديگ��ر از نمايندگان در صحن 
مجلس در حال جمع آوري امضاء براي تقدير از 
اقدامات بيژن نامدار زنگنه وزير نفت هستند. بر 
اساس اين گزارش تاكنون ۲۰۰ امضا براي تقدير 
از زنگنه از سوي نمايندگان جمع آوري شده است. 

ايران2

درخواست دوباره رييس جمهوري از مجلس در مراسم معرفي وزير بهداشت: 

راهي جز جدايي بازرگاني از صنعت وجود ندارد
تعادل|

 معرفي وزير پيشنهادي وزارت بهداشت، فرصتي به دست 
رييس جمهور داد تا برخي از معضالت اساسي كشور را كه 
به دست نمايندگان مجلس گشوده مي شود، بيان كند. 
موضوعاتي از قبيل لوايح مبارزه با پولشويي و جدا سازي 
بازرگاني از صنعت از مهم ترين مواردي بود كه روحاني 
ديروز در مجلس بيان ك��رد. او اظهار اميدواري كرد كه 
دو اليحه ديگر مبارزه با تامين مالي تروريسم در دست 
مجمع است به زودي تصويب شود.  اما موضوع جدا سازي 
تجارت از صنعت موردي بود كه رييس جمهوري بر آن 

تاكيد ويژه اي داشت.
او با اشاره به اين نكته كه اميدوارم اين مجلس، تجارت را 
از وزارتخانه صنعت و معدن جدا كند كه اصرار من است، 
 گفت: مي دانيد بدون وزير بازرگاني مس��تقل مس��ائل 
صادرات و واردات و تنظيم بازار حل نمي شود. در ابتداي 
دولت دوازدهم، اليحه دوفوريتي خدمت شما فرستادم 
و خواستم اين وزارت بازرگاني را جدا كنيد. به وزارتخانه 
عظيم و بزرگي كه صنعت معمولي، صنايع س��نگين و 
معادن وزارتخانه بازرگاني را اضاف��ه كرديم و بازرگاني 
را تقسيم كرديم و بخش��ي را به جهاد كشاورزي داديم. 
ما نمي دانيم با چه كسي طرف هستيم.  حجت االسالم 
والمسلمين حسن روحاني ديروز - دوشنبه - در مراسم 
اخذ راي اعتماد براي دكتر حسن نمكي وزير پيشنهادي 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اينگونه شروع كرد: 
همه ما مي دانيم كه بخش س��المت بهداشت و مساله 
رس��يدگي به بيماران، هزينه س��المت، پيشگيري از 
بيماري ها، اس��تقالل در اين زمينه و توريسم سالمت 
چقدر براي ما اهميت دارد. به گزارش ايرنا، وي تصريح 
كرد: انقالب بزرگ اسالمي ره آوردي فراوان در بخش هاي 
مختلف خدمات اجتماعي براي مردم ما به ارمغان آورد كه 
يك بخش آن سالمت بود. با نگاه به آمارهاي اوليه كامال 
روشن است كه نظام جمهوري اسالمي ايران در اين 4۰ 
س��ال چه گام هاي بلندي در راه سالمت مردم برداشته 
است. رييس جمهوري خاطرنشان كرد: در سال هاي 56 
و 57 قبل از پيروزي انقالب اسالمي، كل پزشكاني كه در 
كشور خدمت مي كردند 14 هزار و 7۰۰ نفر بودند كه از 
اين تعداد شش هزار نفر آن پزشكان خارجي بودند.عالوه 
بر اين نيمي از بهداش��ت و سالمت و درمان ما در بخش 
پزشك عمومي يا تخصصي وابسته به پزشكان خارجي 
بود. روحاني ادام��ه داد: در تخصص هاي مختلف به جز 
هشت رشته تخصصي پزش��كي كه در ايران بود، بقيه 
موارد نيازمند به دانشگاه هاي خارج از كشور بوديم. وي 

يادآور شد: امروز اين استقالل بزرگ را انقالب اسالمي 
براي ما به ارمغان آورده است كه به جاي 14 هزار پزشك 
امروز 14۰ هزار پزشك در اين كشور خدمت مي كنند و 
به جاي 6۰۰ دانشجوي ورودي در رشته پزشكي در سال 
57 امروز ش��ش هزار و 1۰۰ نفر ورودي پزشكي داريم.  
رييس جمهوري اضافه كرد: با اينكه جمعيت كشور ما 
كمي بيش از دو برابر ش��ده اس��ت و از 36 ميليون ما به 
هشتاد و دو ميليون نفر رسيده ايم 1۲8 درصد افزايش 
ما داريم، اما در بخش بهداش��ت و درمان به هر كجا نگاه 
مي كنيم آمار را دو برابر نمي بيني��م 1۰برابر، 15 برابر، 
1۲برابر و 13۰ درصد مي بينيم. روحاني خاطرنشان كرد: 
حركت ما در اين زمينه حركت صحيح و درس��تي بوده 
است و مسيري كه انقالب اسالمي در اين زمينه انتخاب 

كرده است مسيري بوده كه ما را به هدف رسانده است.
وي ادامه داد: البته به اين معنا نيست كه در بخش سالمت 
ما امروز هيچ اشكال و ايرادي نداريم، قاعدتا ضعف و اشكال 
هم داريم اما وقتي با 4۰ سال پيش مقايسه مي كنيم با 

ساير كشورها پيشرفت كشور بسيار قابل مالحظه است. 
پزشكان فداكار، ايثارگر و مخلص كه ما بسياري از آنها را 
در دوران هشت س��ال دفاع مقدس در بيمارستان هاي 
خط مقدم آنها را مش��اهده كردي��م. رييس جمهوري 
اضافه كرد: در عمليات هايي ب��ود كه فاصله خط مقدم 
تا پزشك جراح و اتاق جراحي ما بيش از هفت كيلومتر 
نبود يعني بيمارستان ما در جايي مستقر بود حتي گلوله 
خمپاره مي توانست به آنجا اصابت كند.در زير انفجارهاي 
توپخانه هاي مهيب ادوات حتي بمباران هواپيماها كه 
يكي از بيمارستان هاي ما در يكي از عمليات مورد حمله 
قرار گرفت پزشكان و پرستاران ما باشهامت در خط مقدم 
بودند. روحاني با بيان اينكه امروز هم پزشكان مخلص، 
موم��ن و ايثار گر كم نداريم، اف��زود: البته در ميان همه 
اقشار ممكن است افراد كمي هم داشته باشيم كه همه 
ويژگي هايشان مطلوب جامعه نباشد اما اين قشر همواره 
مومن، فداكار، ايثار گر و مورد احترام جامعه بوده است. 
روحاني ادامه داد: هميشه از رسم ما اين بوده كه به عالمان، 

دانشمندان و از جمله پزشكان هميشه احترام مي كرديم 
اين يكي از اخالق هاي شايس��ته و درست مردم عزيز و 

بزرگ اين سرزمين است.

    اميدوارم نام دكتر هاشمي 
در تاريخ ماندگار باشد

رييس جمهوري خاطرنشان كرد: در ابتداي دولت يازدهم 
و قب��ل از آغاز به كار دولت، بن��ده در تبليغات انتخاباتي 
خود در س��ال ۹۲ به مردم قول دادم ك��ه يكي از اهداف 
دولت آينده موضوع سالمت، تجهيز بخش هاي مربوط 
به س��المت، در دس��ترس قرار دادن داروهاي مورد نياز 
و همچنين كاه��ش مخارج بيماران اس��ت. وي با بيان 
اينكه »ما از ابتداي دول��ت يازدهم به فكر ايجاد طرحي 
براي تحول س��المت بوديم«، ادامه داد: تقريبا در همان 
ماه هاي اوليه يعني در اوايل سال ۹3 طرح تحول سالمت 
و اجراي��ي و عملياتي ش��د و در اجراي اي��ن طرح دكتر 
قاضي زاده هاشمي، وزير بسيار پرتالش، مخلص و ايثارگر 

ما نقش بسيار ارزش��مندي در اجراي اين طرح داشت. 
رييس جمهوري با تقدير از خدمات وزير پيشين بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي، اظهار داشت: اميدوارم نام دكتر 
هاش��مي در تاريخ كشور ما در كنار طرح تحول سالمت 
ماندگار باشد. روحاني ادامه داد: يكي از تاسف هاي من در 
دولت دوازدهم اين است كه دوست بسيار عزيز، پرتالش 
و خوبمان نتوانست تا پايان راه در كنار هم باشيم، براي او 
آرزوي موفقيت مي كنم، هر كجا كه هست فردي خدوم، 
جهادي و مردي است كه آشنايي من با او به دوران دفاع 
مقدس و ايام جنگ بر مي گردد. وي با بيان اينكه در طرح 
تحول س��المت كار بس��يار بزرگي انجام گرفت، يادآور 
ش��د: دولت و مجلس هر دو براي طرح تحول س��المت 
دست به دست هم داديم، شايد هيچ كار مهمي را دولت 
بدون حمايت و كمك شما نمايندگان نتواند انجام دهد. 
رييس جمهوري خاطرنش��ان كرد: همين امروز زحمت 
تصويب بودجه سال آينده بر دوش شماست و خوشحالم 
كه شما نمايندگان در بخش كميسيون تلفيق كارها را 
به اتمام رسانديد و ان شاءاهلل بعد از ۲۲بهمن كار بررسي 
نهايي را آغاز مي كنيد. اگر بودجه سال ۹8 هرچه زودتر 
به دس��ت ما برسد مي توانيم براي س��ال آينده سريع تر 

برنامه ريزي كنيم.

    وضعيت 4 اليحه
روحاني در بخش ديگري از سخنان خود از رييس مجلس 
شوراي اسالمي، هيات رييسه و نمايندگان به خاطر تصويب 
چهار اليحه مهمي كه عليه پولش��ويي و تروريسم وجود 
داشت و مجلس شوراي اسالمي تصويب كردند، قدرداني 
كرد. وي تاكيد كرد: تصويب اين چهار اليحه به عنوان يك 
اقدام مهم از سوي مجلس و دولت در تاريخ كشور خواهد 
شد چون ما هميشه پيشتاز مبارزه با تروريسم بوديم و نبايد 
اجازه دهيم قدرت ها و ابرقدرت ها كه دستش��ان به خون 
مردم آلوده است و ترورهاي مختلف را در طول تاريخ انجام 
دادند، مدعي مبارزه مالي با تروريزم باشند. رييس جمهوري 
با بيان اينكه نبايد بهانه اي به آنها بدهيم كه بتوانند به ما 
اهانت كنند، اضافه كرد: اميدوارم با توجه به اينكه دو اليحه 
از چهار اليحه نهايي ش��ده اس��ت، دو اليحه ديگر هم در 
مراحل بعدي نهايي ش��ود. وي افزود: ما تكمله اي هم به 
عنوان دو فوريت تقديم مجلس شوراي اسالمي كرديم كه 
ان شاءاهلل آن هم به دست شما نمايندگان تصويب شود تا 
ما بتوانيم براي روان سازي مبادالت خارجي، مالي و بانكي 

دست مسووالن را بازتر كنيم.
ادامه در صفحه 8

رييس قوه قضاييه:

50 هزار زنداني عفو   مي شوند
رييس قوه قضاييه با انتقاد از كساني كه موضوع عفو گسترده 
محكومان در آستانه 4۰ سالگي انقالب را به سمت سياسي 
شدن سوق مي دهند، از بهره مندي قريب به 5۰ هزار نفر از 
اين عفو خبر داد و با بيان اينكه چنين اقدامي ناشي از رافت و 
اقتدار نظام اسالمي است، گفت: برخي براي به حاشيه بردن 
اين اقدام بزرگ، سخن از آزادي زندانيان سياسي و منتقدان 
به ميان مي آورند، در حالي كه ما اساسا محكومي تحت عنوان 
»زنداني سياسي« نداريم و كسي هم در جمهوري اسالمي 

به خاطر انتقاد تحت پيگرد قرار نمي گيرد.
به گ��زارش ميزان به نق��ل از اداره كل روابط عمومي قوه 
قضاييه، آيت اهلل آملي الريجاني در جلسه مسووالن عالي 
قضايي با اذعان به اينكه همچن��ان تا آرمان هاي انقالب 
فاصله داريم، يادآور شد: وجود برخي كاستي ها و فاصله ها 
از اهداف انقالب نبايد باعث شود كه پيشرفت ها و جهات 
اقتدار كشور ناديده گرفته شود. دشمنان از همان روز هاي 
آغازين پيروزي انقالب مدعي بودند كه انقالب اسالمي 
دوام نخواهد داشت. خباثت آنها به حدي است كه بعد از 
چهار دهه همان حرف ها را تكرار مي كنند و در مسير تحقق 
رويا هاي آشفته خود از هيچ تالشي از جمله جنگ، تحريم، 

آتش افروزي و تهديد فروگذار نكرده اند.
آيت اهلل آملي الريجان��ي با بيان اينكه ملت مقتدر ما اجازه 
هيچگونه خباثتي به دشمن نخواهد داد، تصريح كرد: انقالب 

اسالمي خدمات و حسنات بسياري داشته و دارد كه ناديده 
انگاشتن آن جفاي بزرگي است. دشمن به ويژه امريكا و اذناب 
آن، مدام كاستي ها را تبليغ و برجسته مي كنند. خصوصا 
در سال هاي اخير با انواع ابزار هاي تبليغاتي و جنگ رواني 
درصدد به آشوب كشيدن كش��ور بوده اند، اما در بحبوحه 
همه اين فشار ها و دشمني ها مي بينيد كه جمهوري اسالمي 
و فرزندان شايسته آن چگونه در عرصه هاي گوناگون علمي، 

فناوري، فرهنگي، دفاعي و ساير زمينه ها درخشيده اند.
رييس قوه قضاييه با اش��اره به رشد توليدات علمي كشور 
برمبناي استاندارد هاي جهاني و همچنين ذكر مصاديقي 
از پيش��رفت در عرصه هاي مربوط به پزشكي، سلول هاي 
بنيادي��ن، نانوتكنولوژي، هوافضا، موش��كي و ... حس��ب 
گزارش هاي موجود، اظهار كرد: امريكا و اذناب آن در مقابله 
با اين حجم از نبوغ و ابتكار فرزندان ايران، مدام در حال تزريق 
ياس و نااميدي هستند و متاس��فانه عده اي هم در داخل، 

همان مسير دشمن را طي مي كنند.
آيت اهلل آملي الريجاني افزود: ما منكر برخي بي عدالتي ها و 
كاستي ها نيستيم، اما در كنار اين كاستي ها، بايد خدماتي 
را هم كه ارايه شده ببينيم. متاسفانه عده اي در داخل نيز 
خواسته يا ناخواسته، همس��و با اهداف دشمنان اقدام به 
سياه نمايي مي كنند و اين بزرگ ترين جفا به ملت بزرگ ايران 
است. رييس قوه قضاييه با بيان اينكه امام خميني )ره( و رهبر 

معظم انقالب اسالمي )مد ظله العالي(، اتكا و اعتماد به نفس 
را در جامعه ما زنده كردند، بهترين راه مقابله با خباثت هاي 
امريكا و اذنابش را بهره مندي از اين اعتماد به نفس و ايستادن 

در مقابل زياده خواهي هاي دشمنان دانست.

    به بهاي   »اينستكس« به هر ذلتي تن نمي دهيم
آيت اهلل آملي الريجاني در همين زمينه با اشاره به ايجاد ساز 
و كار مالي »اينستكس« از سوي اروپا تصريح كرد: اروپايي ها 
بعد از ۹ ماه تعلل و مذاكره، يك ساز و كار با ظرفيت محدود، 
آن هم نه براي تبادل پول بلكه براي تامين غذا و دارو ايجاد 
كرده اند. كش��ور هايي كه در مقابل رذالت امريكا در خروج 
از برجام، مدعي پايبندي به اين توافق بودند، اقداماتشان 
محدود به »اينستكس« شده و حسب گزارش ها دو شرط 
عجيب نيز گذاشته اند؛ يكي اينكه ايران به FATF بپيوندد و 
ديگري آنكه در زمينه موشكي وارد مذاكره شود. الزم است 
اين كشور ها بدانند كه جمهوري اسالمي ايران به هيچ وجه 
اين شروط تحقيرآميز را نخواهد پذيرفت و به بهاي باز شدن 
يك آبراهه كوچك نظير اينستكس، تن به هر خواسته اي 

نخواهيم داد.
رييس قوه قضاييه با اشاره به تعهد و وظيفه اروپا نسبت 
به برداشتن تحريم ها، اظهار كرد: مگر جمهوري اسالمي 
براي تامين غذا و داروي خود ناتوان است؟ اصال مگر دارو 

و غذا تحريم بوده اس��ت كه حاال اين ساز و كار مالي را به 
عنوان يك امتياز القا كنند؟ آيت اهلل آملي الريجاني با بيان 
اينكه همگي بايد بر همان طريق ايستادگي مورد تاكيد 
امام راحل و مقام معظم رهبري حركت كنيم، يادآور شد: 
رهبر معظم انقالب در همان بحث برجام هم فرمودند كه 
به طرف مقابل اعتماد ندارند، منتها بر اثر برخي اصرار ها 
و براي جلوگيري از اين ش��بهه كه رهبر انقالب مانع از 
پيشرفت مذاكرات هستند، اصل آن مذاكرات را با شروطي 
پذيرفتند. امروز هم اروپا همان مسير امريكا را طي مي كند 

و ما هم مانند هميشه بايد استقامت كنيم.
رييس قوه قضاييه در بخش ديگري از سخنان خود با 
اشاره به تقاضاي خود از محضر رهبر معظم انقالب براي 
اعطاي عفو گسترده در چهل سالگي انقالب اسالمي و 
موافقت اوليه ايش��ان با كليات اين تقاضا تصريح كرد: 
متاسفانه برخي اين اقدام بزرگ را هم سياسي مي كنند. 
عده اي گفته اند بهتر اس��ت اين عفو ش��امل زندانيان 
سياسي هم بشود. اين در حالي است كه ما محكومي با 
عنوان »زنداني سياسي« نداريم. اگر كسي اقدامي عليه 
امنيت مرتكب شده است، عنوان مجرمانه مستقلي دارد 
كه بايد به آن رسيدگي شود. جرم سياسي نيز در قانون 
تعريف شده و رسيدگي به آن هم ساز و كار هاي قانوني 
خود را دارد، اما در حال حاضر چنين محكوماني نداريم.

    نقد در جمهوري اسالمي جرم نيست
آيت اهلل آملي الريجاني افزود: متاسفانه برخي از افرادي كه 
حتي در دستگاه هاي اجرايي هم سمت دارند، گفته اند اين 
عفو شامل منتقدان هم بشود. گويي القاء مي كنند كساني 
به خاطر نقد صرف، در زندانند. اين چه دروغ بزرگي است؟ 
مگر امروز كس��ي كه نقدي داشته به خاطر انتقادش در 
زندان است؟ دستگاه قضايي هيچگاه به صرف نقد، كسي 
را تحت تعقيب قرار نداده اس��ت. اين اظهارات ناشي از 
عدم توجه برخي به اين نكته است كه افترا و توهين با نقد 
تفاوت دارد و اين تفاوت را نيز قانونگذار قائل شده است. 
به صراحت مي گوييم كه نقد به هيچ عنوان در جمهوري 
اسالمي جرم نيست. رييس قوه قضاييه گفت: متاسفانه 
عده اي اين عفو شيرين را كه تخمين زده مي شود شامل 
قريب به 5۰ هزار نفر بشود، با برخي اظهارات بي مورد و 
حواشي نامربوط تلخ مي كنند و يك اقدام انساني، قضايي 
و حقوقي را كه مربوط به جرم و محكوميت مجرمان است، 
سياسي جلوه مي دهند. اصل اين پيشنهاد از سر رافت و 
اقتدار نظام جمهوري اسالمي است و هر تفسير ديگري 
در اين زمينه بيهوده و خطاست. بر اساس اين گزارش، 
اليحه »تأمين امنيت زنان در برابر خشونت« در دستور 
كار ديروز مسووالن عالي قضايي قرار داشت وكليات اين 

اليحه مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

 احتماال در دادگاه الهه
راي به نفع ايران صادر شود

رييس كميس��يون امنيت 
ملي مجلس گفت: اگر دادگاه 
الهه ف��ارغ از تبعات قدرت 
عمل كندكما اينكه تاكنون 
به اين شكل بوده است؛ راي 
بايد به نفع ايران شود و بنده 
اميدوار شدم كه اين راي به 
سود ايران خواهد بود، اگر راي به نفع كشورمان صادر شود 
به احتمال زياد پول ها به ايران پرداخت شود. حشمت اهلل 
فالحت پيشه در گفت وگو با خانه ملت، به دادگاهي كه 
مقرر شده اس��ت در روزهاي آينده در الهه در رابطه با 
پول هاي بلوكه شده ايران توسط امريكا گرفته شود، اشاره 
كرد وگفت: مصادره اموال ايران از سوي امريكا خالف همه 
مقررات بين المللي بوده است. رييس كميسيون امنيت 
ملي مجلس دهم در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه 
اگر راي در اين دادگاه به نفع ايران صادر ش��ود؛ احتمال 
اين وجود دارد كه پول هاي بلوكه شده از سوي امريكا به 
ايران پرداخت شود، عنوان كرد: امريكايي ها معموال سعي 
مي كنند كه پايبند به قانون نباشند. فالحت پيشه تصريح 
كرد: مهم ترين ساز و كار حقوقي بين الملل دادگاه الهه 
است و اگر راي به نفع كشورمان صادر شود به احتمال 

زياد پول ها به ايران پرداخت شود.

شركت هاي خصوصي و دولتي 
براي احقاق حق اقدام كنند

ق��ي  حقو ن  و مع��ا
رياست جمهوري   تاكيد كرد:  
ش��ركت هاي خصوصي و 
دولتي بايد  با   بررسي ماهيت 
ش��روط مربوط به تحريم 
مندرج در قراردادهايش��ان 
و تقويم خس��ارات وارده از 
طرق مقتضي نسبت به احقاق حق اقدام كنند. به گزارش 
ايسنا، لعيا جنيدي در نشست علمي بررسي ابعاد حقوقي 
تحريم با تاكيد بر وضعيت قراردادهاي تجاري بين المللي 
كه با حضور روساي كانون وكالي سراسر كشور و اساتيد 
برجسته حقوقي كشور برگزار شد، با تاكيد بر اينكه خروج 
از موافقتنامه برجام از لحاظ شكلي نيز بايد در چارچوب 
مواد 36 و 37 اين موافقتنامه انجام مي شد، گفت: امريكا 
با توجه به تأييد مكرر سازمان بين المللي انرژي اتمي نه 
تنها وارد اين پروسه شكلي نشد بلكه تحريم هاي ثانوي 
را بازگرداند؛ امري كه امتناع از آن جز تعهدات برجام بود. 
معاون حقوقي رياست جمهوري با اشاره به گزارش اساتيد 
حقوقي فرانسه در خصوص ابعاد غيرقانوني خروج امريكا 
از برجام كه به صورت داوطلبانه انجام و به پارلمان اروپا و 
فرانسه ارايه شده است، گفت: نتايج اين گزارش مي تواند 

به بخش حقوقي اعم از خصوصي و دولتي كمك كند.

اگر به اف اي تي اف نپيونديم 
تعامل با روسيه محدود مي شود
عض��و هيات مدي��ره اتاق 
مش��ترك ايران و روسيه با 
بي��ان اينك��ه تحريم هاي 
بين المللي، تعامل روسيه 
و ايران را تحت الشعاع قرار 
مي دهد، گفت: اين كش��ور 
تالش مي كند تا با پيوستن 
ايران به گروه ويژه اقدام مالي FATF، به راحتي بتواند با 
ما تعامل داشته است. عبداهلل مهاجر دارابي در گفت وگو 
با ايرنا، پيوستن ايران به گروه ويژه اقدام مالي )FATF( را 
يك ضرورت دانست و اظهار داشت: در حال حاضر به غير 
از يك يا دو كشور از جمله كره شمالي، بيشتر كشورها به 
FATF پيوسته اند. در ايران موضوع پيوستن يا نپيوستن 
به اين كنوانسيون بين المللي، بيشتر جنبه سياسي دارد. 
البته اگر منطق اين است كه عضو FATF نشويم، ديگر 
حرفي نيست اما در واقعيت عدم عضويت مان منطقي به 
نظر نمي آيد. اميدوارم آنهايي كه درك درستي از شرايط 

كشور دارند، اين موضوع را سياسي نكنند.
رييس اتاق بازرگاني مازندران ادامه داد: ما بايد بپذيريم 
كه نمي توانيم در يك جزيره تنها زندگي كنيم بلكه بايد 
با جامعه جهاني تعامل داش��ته باشيم و اين جامعه را با 

خود همراه سازيم.

اينستكس تحول خاصي در 
اقتصاد ايران ايجاد نمي كند

نايب ريي��س مجلس دهم 
معتقد است: پيش شرط اروپا 
براي تحقق كانال مالي قابل 
قبول نيست و اين ما هستيم 
كه در نهايت درباره پيوستن 
به FATF تصميم مي گيريم. 
علي مطهري در گفت وگو با 
باشگاه خبرنگاران اظهار كرد: اساساً FATF ربطي به برجام 
ندارد كه كشور هاي اروپايي آن را به كانال مالي اينستكس 
ارتباط دهند. اين امر كه اروپا راه اندازي اين ساز و كار مالي 
را منوط به اجرايي ش��دن FATF از سوي ايران مي داند 
 FATF نوعي دخالت در امور كشور ما  است. پيوستن به
باعث مي شود كه مبادالت مالي و بانكي ايران راحت تر 
انجام شود، اما ش��رطي كه اروپايي ها پيش روي ما قرار 
دادند قابل قبول نيست . نايب رييس مجلس دهم بيان 
كرد: اروپايي ها ساز و كار جديد مالي خود را ثبت كرده اند، 
اما هنوز آن را اجرايي نكرده اند، در ابتدا ما بايد نحوه اجرايي 
شدن اين امر توسط آنها را مشاهده كنيم، اما فكر نمي كنم 
تأثير تعيين كننده اي در امور ما داشته باشد؛ به عنوان مثال 
ما نفت را به اروپا مي فروشيم و هزينه آن در صندوقي قرار 
مي گيرد كه بعد مي توانيم كاال هايي را خريداري كرده و 

پول آن از همان صندوق پرداخت شود.

قطع دست صاحبان امضاي 
طاليي از خدمات كشور

ريي��س كميته فن��اوري 
اطالعات س��تاد انتخابات 
كش��ور گف��ت: طبيعتا با 
دولت الكتروني��ك امكان 
بروز ش��رايطي ك��ه بتواند 
فردي امضاي طاليي داشته 
باشد، به صفر مي رسد. امير 
شجاعان درباره صحبت چند وقت اخير وزير ارتباطات 
درمورد اينكه صاحبان امضاي طاليي مانع اجراي دولت 
الكترونيك مي ش��وند، گفت: هر فردي كه مسووليتي 
دارد، مي تواند صاحب امضاي طاليي محسوب شود. به 
دليل آنكه تعداد زيادي از افراد در انجام فعاليت دخيل 
هس��تند و فعاليت ها به صورت دستي انجام مي شود، 
اعمال ساليق شخصي كارمندان در كار يا تاخير در انجام 
كار طبيعي است. رييس كميته فناوري اطالعات ستاد 
انتخابات كشور در ادامه افزود: وقتي فرآيند ها   الكترونيك 
مي شود، طبيعتا اختياراتي اعم از اعمال ساليق يا به تاخير 
انداختن در انجام كار ها از افراد گرفته مي شود، يعني اول 
سيس��تم ها كار را انجام مي دهند و دوم ارتباط مردم با 
متصديان عرضه كننده خدمت قطع مي ش��ود. در اين 
حالت از حض��ور افراد يا همان صاحبان امضاي طاليي 

جلوگيري خواهد شد. 
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چهره ها
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 كاهش توليد گوشت قرمز 
در پاييز

بر اساس گزارش مركز آمار ايران، مقايسه عملكرد 
كش��تارگاه هاي كشور در پاييز س��ال ۱۳۹۷ با 
عملكرد فصل مشابه س��ال ۱۳۹۶ نشان دهنده 
كاهش ۲۰ درصدي مقدار توليد گوشت قرمز در 

كشتارگاه هاي رسمي كشور است.
گزيده نتايج فصل پاييز آمارگيري كش��تار دام 
كشتارگاه هاي كشور از س��وي مركز آمار ايران 
منتش��ر ش��د. بر اس��اس نتايج اين طرح، وزن 
گوشت قرمز توليد شده انواع دام هاي ذبح شده در 
كشتارگاه هاي كشور در فصل پاييز ۱۳۹۷ جمعًا 
۸۴.۲ هزار تن گزارش شده، كه سهم گوشت گاو 

و گوساله بيش از ساير انواع دام بوده است.
بر اس��اس نتايج اين آمارگيري، گوش��ت گاو و 
گوساله با ٤٦,٦ هزار تن، ۵۵.۳ درصد از كل وزن 
گوش��ت قرمز توليد ش��ده را به خود اختصاص 
داده است. گوس��فند و بره با ۲۸.۲ هزار تن، بز و 
بزغاله با ۷.۶ هزار تن و ساير انواع دام ها با ۲ هزار 
تن، به ترتيب ۳۳.۵ درصد، ۹ درصد و ۲.۲ درصد 
از كل وزن گوش��ت قرمز توليد ش��ده را به خود 

اختصاص داده اند.
مقايسه عملكرد كش��تارگاه هاي كشور در پاييز 
سال ۱۳۹۷ با عملكرد فصل مشابه سال ۱۳۹۶ 
نش��ان دهنده كاهش ۲۰ درصدي مقدار توليد 
گوشت قرمز در كشتارگاه هاي رسمي كشور است. 
كاهش مقدار توليد گوشت نسبت به فصل مشابه 
سال قبل براي گوسفند و بره ۲۲ درصد، براي بز 
و بزغاله ۱۴ درصد، براي گاو و گوساله ۱۸ درصد، 
براي گاوميش و بچه گاوميش ۲۳ درصد، و براي 

شتر و بچه شتر ۴۴ درصد بوده است.

همسان سازي حقوق بازنشستگان 
با  حقوق كمتر از ۲.۵ ميليون 

خانه ملت|سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه 
س��ال ۹۸ مجلس مي گويد س��ال آين��ده حقوق 
بازنشستگاني كمتر از ۲ ميليون و پانصد هزارتومان 
همسان سازي مي شود. محمدمهدي مفتح عضو 
هيات رييسه كميسيون تلفيق بودجه سال ۹۸، 
با اشاره به همسان س��ازي حقوق ها، توضيح داد: 
در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه كل كشور 
تاكيد ش��ده اس��ت كه بايد حقوق بازنشستگان 
معادل ۸۰ درصد حقوق فرد همرديف شاغل باشد. 
سخنگوي كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: مراد قانونگذار از 
همرديف بودن يعني اينكه مدرك تحصيلي، رتبه 
شغلي و منصب فرد بازنشسته و فرد شاغل كنوني 
يكي باشد، بنابراين بايد حقوق بازنشسته ۸۰ درصد 

حقوق فرد شاغل هم رديف او شود.

طبق تفاهم سازمان برنامه و كميته امداد امام خميني 

هزار واحد مسكوني براي خانواده هاي ايتام ساخته مي شود
گروه اقتصاد كالن|

تفاهم نامه احداث هزار واحد مسكوني براي خانواده هاي 
ايتام ميان س��ازمان برنامه و بودجه و كميته امداد امام 
خميني )ره( امضا ش��د. اين هزار واحد مسكوني براي 
خانواده هاي ايتام قرار است با اعتباري بالغ بر ۵۷ ميليارد 
تومان ساخته شود كه س��هم كميته امداد ۲۵ درصد، 
موسس��ه بوتراب ۲۵ درصد و ۵۰ درصد مابقي توسط 

سازمان برنامه و بودجه ساخته خواهد شد.
به گزارش »تعادل« براساس تفاهم نامه اي كه صبح ديروز 
ميان سازمان برنامه و بودجه، كميته امداد و يك موسسه 
خيريه به امضا رسيد، يكهزار واحد مسكوني با اعتبار ۵۸ 

ميليارد تومان در ۶ استان كشور احداث خواهد شد.
اين تفاهم نامه براي خان��ه دار كردن ايتام، خانواده هاي 
بي سرپرست و زنان فاقد سرپرست امضاء شده است كه 
براساس آن ۵۰۰ واحد مسكوني در روستاها و ۵۰۰ واحد 
مسكوني ديگر در شهرها احداث خواهد شد كه هر واحد 
مسكوني در روستا ۵۰ ميليون تومان و هر واحد مسكوني 

در شهر ۶۰ ميليون تومان هزينه خواهد داشت.
طبق توافق انجام ش��ده، اين هزار واحد طي يك سال 
آينده و پيش از ايام دهه فجر سال ۹۸ افتتاح خواهد شد.

اعتبار در نظر گرفته شده براي راه اندازي اين واحدها ۵۸ 
ميليارد تومان است كه يك سوم مبلغ از سوي سازمان 
برنامه و بودجه، يك سوم از سوي كميته امداد و يك سوم 

از سوي موسسه خيريه تأمين خواهد شد.
اولويت هاي اس��تاني براي احداث هزار واحد مسكوني 
ش��امل آذربايجان غربي، ايالم، كرمانش��اه، هرمزگان، 

كهكيلويه و بويراحمد و چهارمحال و بختياري است.
در جلس��ه امضاي اين تفاهم نام��ه محمدباقر نوبخت 
رييس سازمان برنامه و بودجه كشور و پرويز فتاح رييس 
كميته امداد امام خميني )ره( در سازمان برنامه و بودجه 
حضور داشتند كه هركدام از جنبه اي از مفاد تفاهم نامه 

را تشريح كردند. 
ابتدا حميد پورمحمدي اظهار كرد: يكي از سياست هاي 
دولت براي سال جاري و س��ال آينده توسعه و ساخت 
مسكن است اما در صدر همه اين تالش ها ساخت مسكن 

براي محرومين به ويژه ايتام در اولويت است.
وي افزود: برهمين اساس امروز تفاهمنامه اي درخصوص 
احداث يك هزار واحد مسكوني براي خانواده ايتام امضا 

خواهد شد كه هزينه ساخت هركدام در استان، حدود 
۵۰ و ۶۵ ميليون اس��ت. مقرر شد ۵۰۰ واحد در استان 
و ۵۰۰ واحد در ش��هرهاي اين استان ها خواهد بود كه 
يك سوم از س��وي س��ازمان برنامه و بودجه، يك سوم 
توس��ط خيريه بوتراب و يك سوم از سوي كميته امداد 
امام خميني تامين خواهد شد. معاون سازمان برنامه و 
بودجه ادامه داد: در هفته جاري تفاهمنامه ديگري نيز 
با همكاري بنياد مس��كن، كميته امداد امام خميني و 
سازمان برنامه و بودجه براي ساخت ده هزار مسكن براي 

محرومين امضا شد.
در ادامه اين جلس��ه نوبخت با اش��اره به چهل سالگي 
انقالب و نگاه جمهوري اس��المي و حضرت امام )ره( به 
مس��تضعفين و خانواده هاي كم بضاعت و محرومين، 
اظهار كرد: براي احداث يك هزار واحد مس��كوني براي 
ايتام ظرف حداكثر يك سال آينده برنامه ريزي كرده ايم.

رييس سازمان برنامه و بودجه كشور افزود: امام )ره( در 
بين ما نيست اما رهنمودهاي ايشان هنوز در گوش ما 
است. امام راحل بسيار ما را توصيه و موظف به رسيدگي 

به زاغه نشينان مي كردند.
وي ادام��ه داد: دو روش براي اي��ن كار وجود دارد يكي 
اينكه كشور را در مسير توسعه قرار دهيم تا از اين طريق 
وضعيت معيشت همه افراد بهبود يابد؛ راه ديگر اين است 
كه در راستاي تحقق عدالت نيز اقدامات تكميلي داشته 
باشيم. نوبخت گفت: بايد برنامه ويژه اي براي كساني كه 

از مسير توسعه عقب مانده اند، داشته باشيم.
معاون رييس جمهور با بيان اينكه در كشورهاي مترقي 
نيز افراد نيازمند وجود دارند، افزود: نظام به صورت يك 
مجموعه بزرگ تقسيم كار كرده و سازمان هايي همچون 
كميته امداد هستند كه وظيفه رسيدگي به اين امور را 

برعهده دارند.
نوبخت تصريح كرد: سازمان برنامه و بودجه اعتقاد دارد 
توسعه و سازندگي كشور الزم است اما اينكه فكر كنيم 
بايد در البه الي اين چرخ دنده پيشرفت و توسعه عده اي 

قرباني و له شوند، به هيچ وجه درست نيست.
وي افزود: معتقديم در كنار توسعه عمراني و اقتصادي 
بايد به افرادي كه سهم كمتري برده اند رسيدگي كنيم.

نوبخت تصريح كرد: تفاهم نامه امروز حلقه اي در زنجيره 
رسيدگي به اقشار نيازمند است.

وي با اش��اره به رونمايي از سند توس��عه استان تهران 
در روز س��ه ش��نبه، ادامه داد: اگر در اس��ناد توس��عه 
استان ها برنامه اي براي بهبود وضعيت ايتام، محرومين 
و مستضعفين نباشد، به هيچ وجه آن اسناد را به عنوان 

اسناد پيشرفت نمي توانيم تلقي كنيم.
در ادامه پرويز فتاح نيز با اش��اره به احداث هزار واحد 
مس��كوني تصريح كرد: مردم وقتي كاره��اي خير را 
مي بينند بي پروا مي آيند امسال ۳۵ درصد نسبت به 
سال قبل بيش��تر كمك هاي مردمي دريافت كرديم، 
اين در حالي است كه اوضاع اقتصادي نيز بدتر شده اما 
شرايط باعث بازماندن مردم از كمك به ايتام و محرومان 

نمي شود. 
رييس كميته امداد امام خمين��ي در بخش ديگري از 
اظهارات خود عنوان كرد: طبق اين تفاهم نامه ۲۵ درصد 
از منابع مورد نياز س��اخت واحدهاي مسكوني برعهده 
كميته امداد اس��ت كه از همين كمك ه��اي مردمي 
استفاده مي شود و همه مردم در كار خير مشاركت دارند، 
اين تفاهم حمايت از خانواده هايي هستند كه يتيم دارند. 
وي با اشاره به اينكه موسسه بوتراب ۷۵۰۰ يتيم تحت 
پوشش دارد و آنها معتقدند با س��اخت اين هزار واحد 
خانواده  يتيم فاقد مس��كن نخواهيم داش��ت، تصريح 
كرد: با اجرايي ش��دن س��اخت اين واحدها سال آينده 
ش��اهد خواهيم بود كه ديگر يتيمي كه فاقد مسكن و 
تحت پوشش ما باش��د نداريم، اين واحدها در ۶ استان 
آذربايجان غربي، ايالم، كرمانشاه، هرمزگان و كهگيلويه 

و بويراحمد و تهران خواهد بود. 

 پرداخ�ت ۵  ه�زار ميلي�ارد توم�ان عيدي 
به كاركنان دولت 

در ادامه نيز نوبخت در جمع خبرنگاران به زمان پرداخت 
عيدي كارمندان دولت اشاره كرد و گفت: سعي مان بر 
اين اس��ت تا پايان بهمن ماه و ب��ا حقوق اين ماه عيدي 

كارمندان پرداخت شود.
وي افزود: بر اساس جمع بندي ها مقرر شده يك ميليون 

تومان به عنوان عيدي به حساب كاركنان واريز شود.
رييس سازمان برنامه و بودجه گفت: بطور كلي ۵هزار 
ميليارد تومان براي عيدي كاركنان اعتبار پيش بيني 

شده است.

مركز پژوهش هاي مجلس هشدار داد

ماهيت صندوق توسعه ملي در حال تغيير است
گذاشتن بار تكاليف جديد بر دوش صندوق توسعه ملي 
در اليحه بودجه ۹۸ كه به نوعي قوانين باالدستي چون 
قانون برنامه ششم توسعه را كنار گذاشته و منابع صندوق 
را به صورت تكليفي به بخش هايي اختصاص داده، سبب 
ش��ده تا بررسي ها از اين مساله پرده بردارند كه در سال 
آينده منابع جديدي به صندوق نخواهد رفت. اين امر تا 
آن جا پيش رفته كه يك مركز پژوهشي رسمي، از خطر 

تغيير ماهيت صندوق توسعه ملي پرده بردارد.
به گ��زارش »تعادل«، مرك��ز پژوهش هاي مجلس در 
ادامه بررس��ي اليحه بودج��ه ۹۸، در آخرين گزارش 
خود به بررسي وضعيت صندوق توسعه ملي در اليحه 
بودجه ۹۸ پرداخته است. بر اين اساس ، صندوق توسعه 
ملي با هدف تبديل بخش��ي از عوايد ناش��ي از فروش 
نفت خام، گاز طبيعي و ميعان��ات گازي به ثروت هاي 
ماندگار، مولد و سرمايه هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ 
سهم نس��ل هاي آينده از منابع مذكور تشكيل شد، اما 
ضعف هاي س��اختاري در بدنه اقتصاد كشور، مسائل 
مرتبط با اقتصاد سياس��ي و كاهش مناب��ع در برخي 
سال ها موجب شده است كه اين صندوق از اهداف خود 
دور بماند و منابع آن توسط دولت و مجلس به تكاليف 
بودجه اي و غير بودجه اي اختصاص يابد. به  رغم تاكيد 
اسناد باالدستي صندوق در رابطه با ممنوعيت تكاليف 
بودجه اي بر منابع صندوق، هر س��اله در لوايح بودجه 
سنواتي شاهد اختصاص منابع صندوق به رديف هايي 
غير از اهداف ذكر شده در اساسنامه صندوق هستيم. 
ب��راي مثال در قانون بودجه امس��ال عمال براي حدود 
هفت درصد از منابع صندوق توس��عه مل��ي در قانون 
بودجه تعيين تكليف شد. ضمن اينكه براساس مصوبه 
شوراي هماهنگي اقتصادي در تيرماه امسال، مقرر شد 
دوازده واحد از سهم ۳۲ درصدي منابع ارزي صندوق 
براي »نيازهاي ضروري كشور در شرايط نامطلوب« در 
حسابي مخصوص به نام صندوق ذخيره شود. همچنين 
در تبصره يك اليحه بودجه س��ال آينده نيز به صورت 
برداش��ت مجاز، چهارده درصد از سهم صندوق كسر 
شده است و سهم صندوق توس��عه ملي به ۲۰ درصد 
رس��يده و در صورت برداشت بيش��تر از صندوق براي 
تامين منابع در سقف دوم، پيش بيني مي شود در سال 
آينده عمال سهم صندوق توسعه ملي از صادرات نفت 
به كمتر از ۲- درصد كاهش ياب��د. عالوه بر اين موارد، 
در تبصره هاي ۴، ۱۸، ۱۹ و ۲۱ اليحه بودجه، تكاليف 
ديگري تحت عناويني چون از محل برداشت مجاز و در 
چارچوب سياست هاي صندوق بر منابع صندوق توسعه 

ملي اعمال شده است. 
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براس��اس جز يك بند ب ماده هفت قانون برنامه ششم 
توسعه، مقرر شده س��هم صندوق توسعه ملي از منابع 
حاصل از صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات 
گاز در س��ال اول اجراي قانون برنامه ششم توسعه ۳۰ 
درصد تعيين شود و ساليانه حداقل دو درصد به اين سهم 
اضافه شود. بنابراين سهم صندوق توسعه ملي براي سال 
آينده كه سال س��وم اجراي برنامه است بايد ۳۴ درصد 
منابع حاصل از صادرات نفت در نظر گرفته مي شد اما به 
جهت تامين منابع مورد نياز دولت، براساس بند »الف« 
تبصره يك اليحه بودجه ۹۸ اين سهم معادل ۲۰ درصد 

در نظر گرفته شده اس��ت. با توجه به پيش فرض هاي 
دولت در مورد درآمدهاي نفتي در اليحه بودجه س��ال 
۹۸ يعني قيمت نفت ۵۴ دالري و ف��روش روزانه ۱,۵ 
ميليون بشكه اي به عالوه صادرات ۳,۴۵ ميليارد دالري 
گاز طبيعي و با لحاظ سهم ۲۰ درصدي صندوق توسعه 
ملي، سهم اين صندوق ۶,۷ ميليارد دالر خواهد بود كه 
با توجه به شرايط تحريم پيش بيني ميزان فروش نفت 

دچار بيش برآوردي است. 
در بند ب ماده واحده اليحه بودجه سال آينده به دولت 
اجازه داده ش��ده از محل وصول منابع م��ازاد از منابع 
عمومي، اصالحات ساختاري و برداشت مجاز از صندوق 
توسعه ملي، مصارف عمومي اليحه را تا سقف ۴۰ هزار 
ميليارد تومان افزايش داده، كه ۲۰ هزار ميليارد تومان 
باب��ت اجراي ماده ۱۰۶ قانون برنامه پنج س��اله جهت 
تقويت بنيه دفاعي و ۲۰ ه��زار ميليارد تومان نيز بابع 
اعتبارات رديف هاي مندرج در جدول ۲۱ اين اليحه. با 
توجه به اين كه دولت در پيش بيني خود نسبت به وصول 
درآمدهاي نفتي دچار بيش برآوردي شده است احتمال 
وصول منابع بيشتر از منابع عمومي پيش بيني شده، 
بعيد به نظر مي رسد و همچنين اصالحات ساختاري 
ذكر شده در اليحه موضوع ش��فاف و دقيقي نيست و 
مشخص نيس��ت كه در چه حدي امكان درآمدزايي از 
اين محل وجود داشته باشد. از آن جا كه منابع صندوق 
با محدوديت مواجه است به نظر مي رسد تداوم اين گونه 
تكاليف از س��وي دولت ماهيت صندوق را از معنا تهي 

خواهد كرد.
با فرض تامي��ن ۲۰ هزار ميليارد تومان منابع مورد نياز 
سقف دوم از محل منابع صندوق توسعه ملي و با درنظر 
گرفتن نرخ ارز هشت هزار توماني، بالغ بر دوو نيم ميليارد 
دالر از منابع ورودي صندوق كاس��ته خواهد ش��د و در 
صورت تامين مابقي سقف دوم از محل منابع صندوق، 
عمال در س��ال آينده منابع جديدي به صندوق اضافه 

نخواهد شد. 
همچنين در چهار تبصره ۴، ۱۸، ۱۹ و ۲۱ اليحه تكاليفي 
براي صندوق توسعه ملي ايجاد شده است. همه موارد 
مندرج در جدول مربوط به جز يكي، با ذكر برداش��ت 
مج��از و درچارچوب قوانين صندوق تكليف ش��ده اند. 
گرچه در متن اليحه تكاليف مرتبط با صندوق منوط به 
كسب اجازه يا در قالب قوانين صندوق مطرح شده، اما به 
نظر مي رسد اين تكاليف موجب كاهش منابع در اختيار 

صندوق توسعه ملي براي امور ضروري خواهد شد. 

  40.3 ميليارد دالر
مجموع تسهيالت پرداخت شده

براساس آخرين گزارش عملكرد صندوق توسعه ملي 
مبلغ كل تسهيالت ارزي پذيرش شده توسط صندوق تا 
پايان تابستان ۹۷ معادل ۴۰,۳ ميليارد دالر بوده كه از اين 
مقدار معادل ۳۷,۷ ميليارد دالر به مرحله تخصيص ارز 
رسيده و از مجموع تسهيالت ارزي مسدود شده مبلغي 
معادل ۲۲ ميليارد دالر به طرح هاي بخش خصوصي، 
۹۴ ميليون دالر به طرح هاي بخش تعاوني و ۱۵ ميليارد 
دالر به طرح هاي بنگاه هاي اقتصادي متعلق به موسسات 
عمومي غير دولتي و ۵۶۹ ميليون دالر به س��اير موارد 

اختصاص يافته است.
بررس��ي عملكرد صندوق توس��عه ملي در پرداخت 

تسهيالت ارز، سپرده گذاري ارزي و تسهيالت ريالي 
نشان دهنده اين موضوع است كه علي رغم صراحت 
اساس��نامه صندوق بر مستقل بودن صندوق توسعه 
ملي از مصارف بودجه اي، در سال هاي اخير مصارف 
صندوق توس��عه ملي متاثر از قوانين بودجه اي بوده 
است. بررسي تسهيالت ارزي نشان مي دهد مجموع 
تس��هيالت ارزي پرداخت ش��ده از زمان تاس��يس 
صندوق تا پايان تابستان امسال، حدود ۱۶,۸ ميليارد 
دالر بوده كه ۷,۱۴ ميليارد دالر آن به بخش عمومي 
غير دولتي و ۹,۶۳ ميليارد دالر آن به بخش خصوصي 
و ۷۶ ميلي��ون دالر به بخش تعاوني پرداخت ش��ده 
اس��ت. همچنين ۷,۲ ميليارد دالر س��پرده گذاري 
ارزي براي پرداخت تسهيالت توسط صندوق توسعه 
ملي انجام ش��ده است. از سوي ديگر صندوق توسعه 
ملي براي اجراي تكاليف ديگري مانند طرح ملي آب 
و خاك، تكاليف بند »د« تبص��ره »۴« قانون بودجه 
امسال از جمله بازسازي مناطق آسيب ديده از زلزله، 
توليد واكسن سينه پهلو، رفع مشكل برق و مقابله با 
ريزگردهاي خوزس��تان، تقويت بنيه دفاعي و... بالغ 
بر ۲۳,۵ ميليارد دالر تسهيالت ارزي پرداخت كرده 
اس��ت. عالوه بر اين صندوق توس��عه ملي براساس 
قوانين بودجه، ماده ۵۲ قان��ون الحاق برخي مواد به 
قانون تنظيم بخش��ي از مقررات مالي دولت و قانون 
حمايت از توسعه و ايجاد اش��تغال پايدار در مناطق 
روستايي و عشايري، در حال حاضر حدود ۳۱ هزار و 
۵۰۰ ميليارد تومان از منابع خود را به تسهيالت ريالي 

اختصاص داده است.

  تهديد ماهيت صندوق 
در مورد س��هم صندوق توسعه ملي از عوايد حاصل از 

صادرات نفت خام، ميعان��ات گازي و خالص صادرات 
گاز در اليحه سال ۱۳۹۸ مي توان به نكاتي اشاره كرد؛ 
از جمله اين كه براساس بند »الف« تبصره »۱« اليحه 
بودجه سال آينده سهم صندوق توسعه ملي معادل ۲۰ 
درصد از منابع حاص��ل از صادرات نفت خام، ميعانات 
گازي و خالص صادرات گاز در نظر گرفته شده است. 
عالوه ب��ر اين با توجه به فروش دولت در اليحه بودجه 
س��ال آينده جهت ب��رآورد درآمدهاي نفتي، س��هم 
صندوق توس��عه ملي ۶,۷ ميليارد دالر خواهد بود كه 
البت��ه با توجه به بيش ب��رآوردي دولت در پيش بيني 
درآمده��اي نفتي وص��ول اين مي��زان ورودي دور از 
انتظار خواهد بود. از س��وي ديگر تامين منابع سقف 
دوم اليحه بودجه )۴۰ ه��زار ميليارد تومان( از محل 
منابعي از جمله منابع ورودي صندوق توسعه ملي )به 
غير از ۱۴ درصد اس��تفاده شده در سقف اول( در نظر 

گرفته شده است.
درنتيجه مي توان گفت بررس��ي ارق��ام و تبصره هاي 
اليحه بودجه نش��ان مي دهد به واس��طه كس��ر سهم 

چهارده درصدي س��هم صندوق توسعه ملي و اعمال 
تكاليف��ي مانند تامين ۴۰ هزار ميليارد تومان س��قف 
دوم و ديگر تكاليف برخي تبصره هاي اليحه، در س��ال 
آينده عمال منبع جديدي وارد صندوق نخواهد شد. اين 
در حالي اس��ت كه با توجه به شرايط پيش رو الزم بود 
در حد ام��كان منابع صندوق براي مصارف ضروري در 
سال هاي آتي پس انداز شود. وصول به اين هدف نيازمند 
تمركز بر موضوع مديريت هزينه و اصالحات اساس��ي 
مالياتي )افزايش پايه هاي جديد مالياتي، جلوگيري از 
فرار مالياتي و...( در سمت منابع بود اما به نظر مي رسد 
چنين اقداماتي در درجه دوم اهميت قرار گرفته است. 
نكته قابل تامل در رابطه با منابع صندوق توسعه ملي اين 
است كه در سال هاي اخير دولت فوري ترين طرح هاي 
خود در قانون بودجه را منوط ب��ه تامين مالي آن ها از 
صندوق هاي توس��عه ملي كرده است و همين مساله 
موجب شده كه منابع صندوق به شدت كاهش يابد. اين 
اتفاق رويه نامناسبي است كه تقريبا در حال از بين بردن 

ماهيت تشكيل صندوق توسعه ملي است.



بانك و بيمه4اخبار

در واكنش به طرح تازه مجلس اعالم شد

9 هزار ميليارد تومان استقراض از بانك مركزي بيش از 5 درصد تورم ايجاد مي كند

شرط بانك مركزي براي پرداخت ماليات معامالت ارز

فناوري هاي مالي و مقررات گذاري بازارهابخشودگي ۱۰۰درصدي جرايم بيمه ثالث 

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
به دنب��ال تصويب طرح يك فوريت��ي پرداخت علي 
الحساب سود و ماليات خريد و فروش ارز، بانك مركزي 
اعالم كرد اواًل اين مصوبه در صورت تصويب شوراي 
نگهبان به قانون تبديل خواهد شد. ثانيًا بانك مركزي 
به علت حساسيتي كه نسبت به تأثيرات انتشار پول 
پرقدرت در نقدينگي دارد هرگونه پرداخت را موكول 
به تحقق س��ود خواهد كرد. لذا بانك مركزي تالش 
مي كن��د با تأمين مي��زان بيش��تري از ارز مورد نياز 
متقاضيان در هفته هاي پيش رو و درحد ميزان تحقق، 

نسبت به پرداخت مابه التفاوت حاصله اقدام كند.
به گزارش تعادل، اخذ ماليات از درآمدهاي ارزي بانك 
مركزي كه در تاريخ 7 بهمن 97 به كميسيون برنامه 
و بودجه مجلس ارجاع شده بود، با موافقت تعدادي از 
نمايندگان تصويب شده و در همان جلسه، عبدالناصر 
همتي رييس كل بانك مركزي با مخالفت نسبت به 
بند 6 طرح اصالح قانون بودجه 97، تاكيد كرد كه در 
اين طرح 18 هزار و 600 ميليارد تومان سود از بابت 
خريد و فروش ارز براي بانك مركزي پيش بيني شده 
كه قطعا اگر اين بند در مجلس تاييد و تصويب شود 
بانك مركزي مجبور است كه بابت سود محقق نشده، 

ماليات بپردازد.
وي ادامه داد: اجراي بند 6 طرح اصالح قانون بودجه 
97 قطع��ا موجب افزايش 6 تا 7 درصدي پايه پولي و 
نقدينگي در پايان سال مي شود. نتيجه عملكرد ارزي 
بانك مرك��زي حدود 2 ه��زار و 400 ميليارد تومان 
منفي بوده و به هيچ وجه بانك مركزي به درآمدهاي 
پيش بيني ش��ده مجلس دست نخواهد يافت و قطعا 
در نظر گرفتن چنين اعتباراتي در بودجه براي بانك 
مركزي اقدامي اش��تباه اس��ت. اما محمد حسيني 
س��خنگوي كميس��يون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس در دفاع از مصوبه اين كميسيون گفت: از نظر 
كميسيون درآمدهاي پيش بيني شده در طرح اصالح 
قانون بودجه 97 براي بانك مركزي قابل تحقق است 
و ما با تصويب بند 6 اين طرح در مجلس زمينه را براي 
احصاء شدن اين درآمدها و اعتبارات فراهم مي كنيم.

برخي كارشناسان در اين رابطه گفته اند كه تصويب 
طرح ي��ك فوريتي ماليات خريد و ف��روش ارز بانك 
مرك��زي با وج��ود مخالفت هاي كارشناس��ي بانك 
مركزي، نشان مي دهد كه نمايندگان مجلس، در سال 
آخر مجلس، به خاطر هزينه هاي حوزه  هاي انتخابيه، 
به دنبال منابع مورد نظر هستند اما با توجه به شرايط 
كاهش درآمدهاي دولت، منابع 9هزار ميليارد توماني 
از عملكرد بانك مركزي را انتظار داشته اند كه اين اقدام 
با توجه به پايين بودن سود خريد و فروش ارز، عمال به 
معناي استقراض غير مستقيم از بانك مركزي است و 

بانك مركزي را وادار به رشد پايه پولي مي كند. 
در حالي كه مجل��س، بانك مرك��زي را به پرداخت 
حداقل ۵0 درصد سود سهام و ماليات علي الحساب 
اين بانك تا 1۵ بهمن ماه مكلف كرده است، رييس كل 
بانك مركزي اصرار مجلس بر اين موضوع را س��بب 
افزايش پول پرقدرت و رشد بيش از پنج درصدي تورم 

عنوان كرده است.
براس��اس ماده چهار قانون تنظيم بخشي از مقررات 
مالي دولت، تمامي شركت هاي دولتي موضوع ماده 
پنج قانون مديريت خدمات كش��وري و بانك ها كه 
در بودجه كل كش��ور براي آنها سود ويژه پيش بيني 
مي شود، موظف به واريز ماليات علي الحساب و سود 
س��هام علي الحس��اب بودجه مصوب به صورت يك 
دوازده��م در هر ماه هس��تند كه بان��ك مركزي نيز 

مشمول اين قانون مي شود.
بر اساس اين تكليف قانوني، در مقطع زماني تنظيم 
اليحه بودجه س��نواتي، نمايندگان بانك مركزي به 
همراه كارشناسان سازمان برنامه و بودجه، سود ويژه 
ساالنه بانك مركزي را پيش بيني كرده و پس از ابالغ 
قانون بودجه مصوب، بانك مركزي به صورت ماهانه 

نسبت به واريز علي الحساب ماليات و سود سهام دولت 
به حساب خزانه اقدام مي كند.

پيگيري ها حاكي از آن است كه بانك مركزي همچون 
سال هاي گذش��ته اين موضوع را در سال 1۳97 نيز 
رعايت كرده و حسب الزامات قانوني و هماهنگي هاي 
به عمل آمده با سازمان برنامه و بودجه، نسبت به واريز 
منظم مبالغ ياد شده تا پايان دي ماه سال جاري اقدام 

كرده است.
اما نمايندگان مجلس براي اولين بار در قانون بودجه 
س��ال 1۳97 فارغ از توجه به درج��ه تحقق پذيري، 
مبلغ 181 ه��زار و 600 ميليارد ري��ال بابت خالص 
مابه التف��اوت ن��رخ خريد و ف��روش ارز را ب��ه عنوان 
درآمده��اي بانك مرك��زي در س��ال 1۳97 درنظر 
گرفته اند. اين جزو درآمدي در قوانين بودجه پيشين، 
جزو س��اير درآمدهاي دولت منظور مي ش��د كه در 
عين حال نسبت به تحقق آن اطمينان قطعي وجود 
نداش��ت و با س��ازوكار جديد، بان��ك مركزي مكلف 
به واريز ماهيانه مبلغ تعيين ش��ده ب��ه صورت يك 
دوازدهم دركنار ساير درآمدهاي خود بوده است، در 
حالي كه پيش از اي��ن و با درج رديف مزبور در طبقه 
ساير درآمدهاي دولت، بانك مركزي پس از مشخص 
شدن ميزان دقيق عملكرد درآمد از محل مابه التفاوت 
نرخ ارز، در پايان دوره نس��بت به واريز مبالغ ياد شده 

اقدام مي كرد.

  ابالغيه سازمان برنامه و بودجه 
به بانك مركزي

سازمان برنامه و بودجه در پنجم خردادماه سال جاري 
و پس از پيگيري هاي مكرر بانك مركزي مبني بر عدم 
امكان تحقق درآمدهاي مذكور در سال جاري به بانك 
مركزي ابالغ مي كند كه بر اساس تصميم كميسيون 
تلفيق مجلس و بند سه بخش تغييرات متفرقه قانون 
بودجه سال جاري، مبالغ اضافه شده به ماليات و سود 
سهام بانك مركزي در بخش س��وم تغييرات اليحه 
بودجه سال 1۳97، مشمول حكم براساس ماده چهار 
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت نيست كه 
بر اس��اس اين حكم قانوني، مبلغ اضافه شده به سود 
ويژه بانك مركزي مش��مول پرداخت ماليات و سود 

علي الحساب در چارچوب اين ماده نمي شود.
نمايندگان مجلس ش��وراي اس��المي طي روزهاي 
گذشته در جريان اصالح بخش هايي از قانون بودجه 
س��ال جاري، بندي را مصوب كردند كه براساس بند 
)ق( الحاقي به تبصره 6 قانون بودجه سال 97، بانك 
مركزي موظف اس��ت حداقل ۵0 درصد سود سهام 
و ماليات علي الحس��اب پيش بيني شده در پيوست 
شماره س��ه اين قانون را تا 1۵ بهمن ماه سال جاري 
پرداخت كند. اين در حالي است كه با تكليف جديد 
مجلس براي بانك مركزي، با توجه به اينكه اين بانك 
پيش تر نيز مش��مول اين قانون مي شده و بر همين 
اساس ماليات و سود سهم مربوطه را به صورت ماهانه 
به خزانه واريز مي كرده اس��ت، به نظر مي رسد هدف 
اصلي مجلس از اضافه ك��ردن بند )ق( به تبصره )6( 
ماده واحده قانون بودجه س��ال 1۳97، ملغي كردن 
بند سه بخش شانزدهم تغييرات متفرقه قانون بودجه 
س��ال 1۳97 اس��ت كه در واقع تغيير نظ��ر از همان 

ابالغيه خرداد ماه است.
رييس كل بانك مركزي هفتم بهمن ماه سال جاري در 
جلسه علني مجلس حضور پيدا كرد و با ارايه اطالعات 
آماري مدعي ش��د كه نه تنها ام��كان تحقق چنين 
درآمدي براي بانك مركزي از محل خالص نرخ خريد 
و فروش ارز دولت وجود ندارد، بلكه آخرين اطالعات 
در اين زمينه كه مربوط به چهار بهمن ماه است، نشان 
مي دهد كه تراز درآمدهاي بانك مركزي از اين بخش 

منفي 29 هزار و ۵00 ميليارد ريال است.
همتي اين تراز منفي را ناشي از تصميمات اتخاذ شده 
در ابتداي سال جاري مبني بر يكسان سازي نرخ ارز در 

نرخ 4,200 تومان به ازاي هر دالر و تداوم اين سياست 
تا نيمه مردادماه س��ال جاري، اختصاص بخش قابل 
توجهي از درآمدهاي ارزي دولت به واردات كاالهاي 
اساسي به همين نرخ و مداخالت بانك مركزي با هدف 

تنظيم بازار ارز در مواقع ضرورت دانسته است.

  قانوني كه پايه پولي را افزايش مي دهد
وي پس از اي��ن توضيحات گفته ب��ود كه طرح يك 
فوريتي كه در مجلس مطرح شده، در صورت تصويب 
حداقل موجب افزايش 90 هزار ميليارد ريال پول پر 
قدرت مي شود و اجبار بانك مركزي در پرداخت سود 
تحقق نيافته خريد و فروش ارز، صرفًا چاپ پول است 

و موجب افزايش تورم خواهد شد.
با توجه به اظهارات رييس كل بانك مركزي، با تصويب 
اي��ن قانون و اصرار بر اج��راي آن، بانك مركزي قادر 
نخواه��د بود اين مبل��غ را از مح��ل درآمدهاي خود 
تامين كند و سرانجام اين موضوع به چاپ پول خواهد 
انجاميد كه اين پول به مبل��غ 9000 ميليارد تومان 

خواهد بود كه سبب افزايش نرخ تورم خواهد شد.
با توجه به شرايط فعلي اقتصاد كشور، اين كشمكش 
ميان بانك مركزي و مجلس شوراي اسالمي در نهايت 
به افزايش نرخ تورم و تاثير مس��تقيم آن بر ش��رايط 

اقتصادي مردم خواهد انجاميد.
در پي تصويب ط��رح يك فوريتي الزام بانك مركزي 
نس��بت به پرداخت ۵0 درصد سود س��هام و ماليات 
علي الحساب كه روز گذشته در مجلس صورت گرفت، 
يك اقتصاددان تصريح كرد كه خطا در محاسبه درآمد 

ارزي بانك مركزي، محرك افزايش قيمت هاست.

  استقراض از بانك مركزي 
آلبرت بغزيان استاد دانش��گاه تهران در گفت وگو با 
ايس��نا، درباره اينكه روز گذشته نمايندگان مجلس، 
بانك مركزي را مكلف كردند كه ۵0 درصد سود سهام 
و ماليات علي الحساب خود را تا 1۵ بهمن به حساب 
خزانه واريز كند، اظهار كرد: اگر محاسبه ميزان درآمد 
بانك مرك��زي از خريد و فروش ارز توس��ط مجلس 
صحيح نباشد، پرداخت اين مبلغ در حكم استقراض 
دول��ت از بانك مركزي بوده و موج��ب افزايش تورم 
مي ش��ود.پرداخت ماليات بر درآمد ناشي از خريد و 
فروش ارز قباًل نيز در قانون بودجه مي آمد و توس��ط 

بانك مركزي پرداخت شده است.

برخي كارشناسان نيز گفته اند كه جابه جايي رديف 
درآمدي مزبور از سرفصل ساير درآمدهاي دولت به 
درآمد بانك مركزي صرفًا يك جابه جايي ساده نبوده 
و تغييراتي اساس��ي در زمينه چگونگي واريز س��ود 
سهم دولت و ماليات توسط بانك مركزي را به همراه 
داشت. چرا كه با توجه به مكانيزم تعبيه شده در ماده 
)4( قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخش��ي 
از مقررات مالي دول��ت )2(، پس از جابه جايي رديف 
مزبور بانك مركزي مكلف به واريز ماهيانه مبلغ تعيين 
شده به صورت يك دوازدهم بود در حالي كه پيش از 
اين و با درج رديف ياد شده در طبقه ساير درآمدهاي 
دولت، بانك مركزي پس از مش��خص ش��دن ميزان 
دقيق عملكرد درآمد از مح��ل مابه التفاوت نرخ ارز، 
در پايان دوره نس��بت به واريز مبالغ ياد ش��ده اقدام 
مي كرد و بنابراين نيازي ب��ه پرداخت يك دوازدهم 

در هر ماه نبود.
بررسي ها نش��ان مي دهد با وجود مصوبه مجلس، نه 
تنها امكان تحقق چنين درآمدي براي بانك مركزي از 
محل خالص نرخ خريد و فروش ارز دولت وجود ندارد، 
بلكه آخرين اطالعات در اين زمينه كه چهارم بهمن 
ماه جاري تهيه شده، نشان دهنده تراز منفي در اين 
بخش است زيرا با توجه به تصميم هاي اخذ شده در 
ابتداي امس��ال براي يكسان سازي نرخ ارز در 4200 
تومان به ازاي هر دالر امريكا و تداوم اين سياس��ت تا 
نيمه مردادماه امسال و در ادامه نيز اختصاص بخش 
قابل توجه��ي از درآمدهاي ارزي دول��ت به واردات 
كاالهاي اساس��ي به همين ن��رخ، از محل فروش ارز 
دولت عماًل مابه التفاوت قابل توجهي حاصل نش��ده 
اس��ت. ضمن اينكه مداخالت بانك مركزي با هدف 
تنظيم بازار ارز در مواقع لزوم، موجب شد تا در عمل 
حس��اب مابه التفاوت ن��رخ ارز با بده��ي 29,۵ هزار 

ميليارد ريالي مواجه شود. 

  5  درصد تورم 
براس��اس برآوردهاي موجود، پرداخت اين رقم پايه 
پولي را به ميزان181 هزار ميليارد ريال افزايش خواهد 
داد؛ اين بدان معني اس��ت كه در نتيجه اين مصوبه 
رشد پايه پولي و نقدينگي از اين محل به ميزان 6,4 
واحد درصد و به تبع آن نرخ تورم به ميزان ۵,1 درصد 
افزايش خواهد يافت كه به نوبه خود، سبب آثار منفي 

بر رفاه اقشار آسيب پذير جامعه خواهد بود.

  استقراض از بانك مركزي با شگرد مجلس 
ممنوعيت اس��تقراض دولت از بانك مركزي و نظام 
بانكي نخس��تين بار در جريان تصويب برنامه س��وم 
توس��عه در مجلس مطرح و در م��اده 69 اين قانون 
مصوب ش��د: »دولت مكلف است اليحه بودجه هاي 
ساالنه را به نحوي تنظيم نمايد كه كسري احتمالي از 
طريق استقراض از بانك مركزي و سيستم بانكي كشور 
تأمين نش��ده باش��د« كه اين موضوع در برنامه هاي 

توسعه اي بعدي نيز مورد تاكيد قرار گرفت. 
با اين حال كارشناس��ان بانك��ي مي گويند با مصوبه 
امروز مجلس و ب��ا توجه به تحقق نيافتن درآمدهاي 
ياد شده از محل فروش ارز و نيز بدهكار بودن خالص 
نرخ خريد و فروش ارز در سطح قابل توجه 29,۵ هزار 
ميليارد ريال، اصرار بر پرداخت ماليات و سود سهام 
دولت از اين محل در حكم استقراض مستقيم دولت 
از بانك مركزي است و بنابراين با آثار پولي نامطلوبي 

همراه خواهد بود. 

  اخذ سود از زيان بانك مركزي 
»س��يدبهاء الدين هاشمي« كارشناس پولي و بانكي 
درباره مصوبه ام��روز مجلس به ايرنا اظهار داش��ت: 
نماين��دگان در اين مصوبه بان��ك مركزي را همپاي 
ش��ركت هاي دولتي درآمدزا ديده ان��د در حالي كه 
بانك مركزي ماموريت درآمدزايي براي دولت ندارد. 
عمليات حاصل از تسعير ارز درآمد نيست بلكه تبديل 
ارز خارجي به ارز داخلي اس��ت و نبايد آن را مشمول 
ماليات كرد.  هاشمي گفت: هرچند قوانين بر استقالل 
بانك مركزي تاكيد دارند اما در حقيقت بانك مركزي، 
بانك و حسابدار دولت است؛ بنابراين هرچه دولت از 
منابع بانك مركزي به هر شكلي برداشت كند، به منزله 
افزايش پايه پولي است و 10 برابر آن نقدينگي خلق 
مي شود.  هاشمي گفت: هرچند اين مصوبه هنوز به 
تاييد شوراي نگهبان نرسيده و انتظار مي رود به دليل 
مغايرت آن با ش��رع و قوانين باالدس��تي تاييد نشود 
اما اگر تبديل به قانون ش��د، بايد نمايندگان مجلس 
آثار و تبعات ناشي از مصوبه خود را نيز بپذيرند.  اين 
كارشناس بانكي اظهار داش��ت: اگر روزي نرخ تورم 
باالتر رفت، مجلس دنبال مقصر آن نگردد و انگشت 
اتهام را به سمت دولت و بانك مركزي نبرد زيرا همين 
مصوبه حداقل پنج درصد تورم را از ميزان كنوني آن 

باالتر خواهد برد. 

رييس كل بيمه مركزي در نشست خبري از بخشودگي 
١٠٠ درصدي جريمه ديركرد بيمه شخص ثالث تمامي 
وسايل نقليه تا پايان بهمن ماه خبر داد و افزود: تا ۳0 بهمن 
ماه، دارندگان وس��ايل نقليه اي كه فاقد بيمه نامه هستند 
مي توانند با خريد بيمه نامه از بخشودگي مربوط به تاخير در 
تهيه بيمه نامه برخوردار شوند. اين بخشودگي براي دارندگان 
موتور سيكلت ها و ادوات كشاورزي به مدت 6 ماه ادامه دارد 
و براي ماشين آالت كشاورزي ۳0 درصد است. بيمه گذاران 
مي توانند از طريق سامانه گوياي تلفني 12۳42 از نرخ حق 

بيمه نامه شخص ثالث خودروي خود با خبر شوند.«
به گزارش »تعادل«، غالمرضا س��ليماني اميري رييس 
كل بيمه مركزي صبح دوش��نبه در نشس��تي خبري با 
خبرنگاران با اشاره به اينكه ٢٠ درصد از خسارت شخص 
ثالث غيرواقعي است يا مدارك كافي براي آن وجود ندارد، 
اظهار داشت: ٢٠ درصد از خسارات پرداختي مستندات 
كافي ندارد و كنترل كافي از سوي شركت هاي بيمه انجام 
نمي شود و در تالش هستيم تا از رقم ٢ هزار ميليارد تومان 

خسارت پرداختي در اين مورد كم كنيم.
وي با بيان اينكه بايد نسبت خسارت غيرواقعي را كاهش 
دهيم، ادامه داد: اگر بيمه ثالث راننده محور شود، بخشي 
از اين خس��ارت ها كاهش خواهد يافت. رييس ش��وراي 
عالي بيمه درباره ادغام شركت هاي بيمه نظامي گفت: ما 
برنامه اي براي ادغام نمي توانيم داشته باشيم، بلكه وظيفه 
ما حمايت از بيمه گذاران هستيم. سليماني خاطرنشان 
كرد كه سهامداران شركت هاي بيمه درباره ادغام شركت ها 
تصميم مي گيرن��د و اگر نظرمش��ورتي از بيمه مركزي 

بخواهند، به آنها مشورت خواهيم داد.
س��ليماني درباره عقب بودن ٢٦ درصدي نرخ حق بيمه 
شخص ثالث گفت: طبيعي است كه معموال آخر سال هم 
نرخ حق بيمه ثالث و هم بحث مبلغ ديه از طريق قوه قضاييه 
اعالم مي شود و ما در پايان اسفندماه در شوراي عالي بيمه 
حق بيمه را تعيين مي كنيم.ضريب خسارت بيمه ثالث 

بيش از ١٠٠ درصد است كه بايد اصالح شود. 
وي در پاس��خ به س��وال ديگري درباره اصالح آيين نامه 
شماره ٦٠ بيمه درباره س��رمايه گذاري اظهار داشت: به 
دليل اينكه تورم باالست و نرخ سود بانكي كمتر از آن است 
و شركت هاي بيمه مجاز به سرمايه گذاري هاي مختلف 
هستند، به نحوي اين آيين نامه را اصالح كنيم تا پرتفوي 
سرمايه گذاري داشته باش��ند و در زمان بروز خسارت به 

مشكل برخورد نكنند.
رييس كل بيمه مرك��زي درباره نح��وه ارزيابي پرخطر 
بودن يك خودرو ك��ه داراي چهار راننده مختلف در يك 
خانواده است، اظهار داشت: قانون بيمه ها را مكلف كرده 
كه بيمه ثالث براس��اس ويژگي هاي مختلف صادر شود. 
يكي از روش هاي كاهش خسارت هاي غيرواقعي راننده 

محوركردن بيمه ثالث است.
رييس شوراي عالي بيمه خاطرنشان كرد در حال حاضر براي 
خودرو بيمه نامه صادر مي شود ولي قانون جديد مي گويد با 
همكاري نيروي انتظامي، شاخص هاي مهم براي رانندگي را 
در نظر گرفته و رانندگان ُپرخطر را از كم خطر تفكيك كنيم. 
در حال حاضر تا ٧٠ درصد از حق بيمه ثالث را براي راننده ها 

تخفيف مي دهيم كه رقم بسيار بااليي است.

گروه بانك و بيمه| وهاب قليچ| 
استفاده از فناوري هاي مالي در بخش مقررات گذاري و 
نظارت شرعي مي تواند نقشي مهم و اثرگذار در پيشبرد 

و تقويت بازارهاي مالي اسالمي داشته باشد.
بحران مالي سال 2008 با وجود مصائب و مشكالتي 
كه براي اقتصاد جهاني به بار آورد، سرمنشا تحوالت و 
تصميمات مثبتي شد كه كمك مي نمايد جريان مالي 
در يك بس��تر امن تر و س��الم تر جريان يابد. دايره اين 
تحوالت بسيار گسترده است؛ از مهم ترين مواضعي كه 
پس از اين بحران مورد بازبيني و اصالحات قرار گرفت، 

مي توان به حوزه مقررات گذاري و نظارت اشاره كرد. 
امروزه قوانين و مقررات س��خت گيرانه تري در جهان 
نس��بت به س��ال هاي پي��ش از 2008 در فرآيندها و 
مبادالت مالي وضع و مورد اجرا قرار گرفته مي ش��ود. 
پيگيري انطباق عمليات مالي با مقررات مستلزم پذيرش 
هزينه هاي باال است و چه بسا بسياري از نهادهاي نظارتي 
)خصوصا در كش��ورهاي در حال توسعه( به خاطر اين 
دسته از هزينه ها نتوانند به نحو كامل از پس امر نظارت 
و انطباق پذيري فعاليت هاي مال��ي با مقررات برآيند. 
اين در حالي است كه رشد روزافزون فناوري هاي مالي 
)فين تك ها( در بازارهاي مالي و پيچيدگي عملكردي 

آنان بر دشواري مقررات گذاري و نظارت افزوده است.
به نظر مي رس��د راه غلبه بر اين چالش ها، اس��تفاده 
از خود فناوري هايي اس��ت كه كار را ب��ر امر نظارت و 
مقررات گذاري دشوار ساخته است. به بيان ديگر، ظهور 
فناوري هاي مالي تيغ دو لبه  است؛ بدين معنا كه گرچه 

به كارگيري گسترده فناوري هاي مالي توسط موسسات 
مالي، كار مقررات گذاري و نظ��ارت را براي نهاد ناظر 
دشوار كرده اما مي توان از همين فناوري براي تسهيل 

امر نظارت و قانون گذاري نيز استفاده نمود.
رگ تك )RegTech( يا فناوري هاي قانونگذاري كه 
 Technology و Regulatory از تركيب دو كلمه
گرفته شده است به مفهوم كاربرد فناوري براي سازگاري 
و تطبيق پذيري كارآمد و كم هزينه فرآيندها با قوانين 
اس��ت. رگ تك سعي دارد با اس��تفاده از فناوري هاي 
نوين ب��ه رفع موانع و دش��واري هاي مقررات گذاري و 
انطباق عمليات ها با قوانين و مق��ررات كمك كند. از 
جمله اهداف رگ تك اجابت نيازمندي هاي مقرراتي 
با پايين ترين سطح هزينه اي، شفافيت باال و مديريت 

ريسك تسهيل شده است.
رگ تك ها عالوه بر آنكه مي تواند به نهادهاي نظارتي و 
مقررات گذار كمك كند، قادر است به كمك موسسات 
مال��ي و اعتباري آم��ده تا آنان را با تغيي��ر و تحوالت، 
همراه و همگام سازند و با آگاهي بخشي به اين دسته از 
موسسات، ريسك رخداد خطا و تخلفاِت ناشي از عدم 
آگاهي از مقررات را تقليل بخشند. همچنين موسسات 
مالي و اعتباري مي توانند با بهره گيري از رگ تك ها به 
نحوي عمل كنند كه اگر زماني خطوط قرمز مقررات را 
رد كردند، سيستم بطور خودكار اين خطا را به آنها نشان 
داده تا موسسه پيش از ورود نهادهاي نظارتي خطاي 
به وجود آمده را مرتفع سازند. بنابراين مي توان چنين 
گفت كه رگ تك ها صرفا براي نهادهاي ناظر و باالدستي 

كاربرد ندارد بلكه اين ابزار مي تواند براي موسس��ات و 
شركت هاي نظارت پذير هم مفيد فايده باشند.

با توجه به آنكه بانك ها و نهادهاي مالي اسالمي ملزم 
به رعايت قواعد شرعي هستند، نياز به نظارتي خاص 
احس��اس مي ش��ود. يكي از اين موارد مساله ريسك 
شريعت و خطري اس��ت كه اين موسسات و نهادها را 
از ناحيه عدم تطابق فعاليت هايشان با ضوابط اسالمي 
تهديد مي كند. اين تهديد منجر به پديد آمدن سطحي 
مترقي از نظارت تحت عنوان نظارت ش��رعي در نظام 
مالي كش��ورهاي اسالمي شده اس��ت. بررسي تجربه 
نظارت ش��رعي و مديريت ريسك ش��ريعت نشانگر 
آن اس��ت كه غالب موسس��ات و نهادهاي مالي فعال 
در كشورهاي اس��المي، از نهادهايي همچون شوراي 
فقهي، شوراي شريعت، كميته شريعت و غيره استفاده 

كرده اند.
داس��تان فوق در دولبه بودن فناوري كه از يكس��و به 
دشواري مقررات گذاري و نظارت منجر شده و از سوي 
ديگر با ظهور رگ تك ها و س��اير نوآوري ها به تسهيل 
اين امر كمك مي كند، براي موضوع ريس��ك شريعت 
و نظارت ش��رعي نيز صادق اس��ت. به اين مفهوم كه 
گستردگي نفوذ فناوري ها در مبادالت و فعاليت هاي 
بازارهاي مالي امر مقررات گذاري و نظارت ش��رعي را 
بس��يار دشوار كرده اس��ت. از اينرو نياز است از همين 
فناوري براي تسهيل اين امر به نحو احسن استفاده نمود. 
اين تعبيري است كه شايد بايد آن را در مفهومي با نام 

»رگ تك هاي اسالمي« جست وجو نماييم.
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بازديد مديرعامل از 
دستاوردهاي فناوري بانك انصار 

دكترابراهيمي مديرعامل بانك انصار درهشتمين 
همايش س��االنه بانكداري الكترونيك و نظام هاي 
پرداخت حضور يافت و از غرفه بانك كه در آن، آخرين 
محصوالت الكترونيك و دستاوردهاي تكنولوژيك 
بانك انصار توس��ط ش��ركت هاي فناوران اطالعات 
انصار، مركزفين تك انصار و سامانه الكترونيك انصار 

به نمايش گذاشته شده بود، بازديدكرد.
به گزارش روابط عمومي بانك انصار، اين همايش با 
ش��عار انقالب بالك چين و هدف بحث در خصوص 
آخرين تحوالت صنعت بانكداري الكترونيك با حضور 
محمدجوادآذري جهرمي وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات، اكبر كميجاني قائ��م مقام بانك مركزي، 
مديران ارش��دبانكي و اقتصادي كش��ور و جمعي از 
معاونان، مديران كل، مديران و كارشناسان بانك انصار 

در مركز همايش هاي برج ميالد تهران برگزار شد.
براساس اين گزارش، در نمايشگاه يادشده، بانك ها، 
موسس��ات مالي و اعتباري و شركت هاي خدمات 
بانكي، محصوالت وتوانمندي هاي خود را به نمايش 
گذاشتند و دكترابراهيمي ضمن بازديد ازغرفه بانك 
انصار در نمايش��گاه مذكور و ديدار با مديران عامل و 
مديران شركت ها و موسسات كارآفرين بازديدكننده، 

با مديران و كارشناسان مسوول غرفه گفت وگو كرد.
اين گ��زارش مي افزاي��د: »س��امانه هاي پرداخت 
جايگزين«، »فناوري هاي مالي، پرداخت و بانكداري 
باز«، »فناوري زنجيره بلوك و دفاتر توزيع شده«، »رمز 
ارزها«، »تقلب، پولشويي، كالهبرداري و روش هاي 
مقابله با آن« و» تحول ديجيتال« محور هاي اصلي 

اين همايش و نمايشگاه بود.
هشتمين همايش بانكداري الكترونيك و نظام هاي 
پرداخت در سالن همايش هاي برج ميالد برگزارشد 
و در آن س��خنراناني از كش��ورهاي مختلف حضور 
داشتند و حاضرين را با آخرين دستاوردهاي بانكداري 
الكترونيك، فين تك ها، استارت آپ ها و كارآفرينان 

اين عرصه آشنا كردند.

 هشدار دوباره بانك مركزي 
به عدم بازگشت ارز صادراتي

گروه بانك و بيمه | بانك مركزي در اطالعيه مورخ 
1۵ بهمن 97 بار ديگر اعالم كرد كه حسب تكاليف 
محوله به اين بانك در مصوبه شوراي عالي هماهنگي 
اقتصادي كشور در مورد صادركنندگاني كه نسبت 
به برگرداندن ارز خود اقدام نكرده اند، بانك مركزي 
مجدداً به آن دسته از صادركنندگان تاكيد مي كند كه 
درصورت عدم اقدام و تعيين تكليف نحوه بازگرداندن 
ارز ناشي از صادرات خود به چرخه اقتصاد، اين بانك 
اقدامات قانوني پيش بيني شده براي آنها را به مرحله 

اجرا خواهد گذاشت.
به گزارش تعادل، بانك مركزي اعالم كرد، در راستاي 
اجراي مصوبات شوراي عالي هماهنگي اقتصادي، 
جلسات متعدد با توليدكنندگان و صادركنندگان در 
جهت برگشت ارز حاصل از صادرات برگزار كرده است.
در اين جلسات ضمن مذاكرات مستقيم و دريافت 
اسناد و مدارك صادركنندگان، تفاهمات بسيار خوبي 
در جهت تعيين تكليف ارز ناشي از صادرات آنها طي ده 
ماهه گذشته و نيز ميزان عرضه ارز حاصل از صادرات 
براي ماه هاي آتي صورت گرفته است و در همين راستا 
به منظور تسهيل و تسريع در تامين نيازهاي ارزي 
واردات بخش هاي توليدي، نهايت مساعدت با آنها 
صورت گرفته است. بر اساس تفاهمات انجام گرفته 
روند عرضه ارز صادركنندگان در سامانه نيما و سنا 
به تدريج رو به افزايش نهاده است و لذا بانك مركزي 
ضمن تاكيد مجدد بر حمايت از توليد و صادرات كشور 
از آن دسته از صادركنندگان كه در راستاي منافع و 
مصالح ملي، اقدام به برگرداندن ارز صادراتي خود به 
چرخه اقتصاد كشور اقدام مي كنند، قدراني مي كند.

پس از چهار روز كاهش نرخ هاي ارز و سكه و طال در 
بازار طي روزهاي پنج شنبه تا يك شنبه كه به خاطر 
اثر رواني ايجاد كانال مالي ايران و اروپا با افت مواجه 
شده بود، روز دوشنبه 1۵ بهمن 97، بار ديگر نرخ ارز 
و طال و س��كه روند صعودي به خود گرفت و به جاي 

قبلي خود بازگشت.
 نرخ لحظه اي سامانه سنا نش��ان داد كه دالر با 6۵0 
تومان افزايش به 11 هزار و 6۵0 تومان رسيده است. 
همچنين نرخ ي��ورو نيز به 1۳ ه��زار و 700 تومان 
رس��يده كه با افزايش نسبت به روز يكشنبه مواجه 
شده است. در صرافي هاي ملي و بانكي نيز نرخ دالر 
معادل 11400 تومان فروش رفت و 11۳00 تومان 
خريداري ش��د. همچنين نرخ فروش يورو 11۵00 
تومان و نرخ خريد 11400 تومان اعالم شد. در بازار 
معامالت نقدي و بازار آزاد ني��ز دالر 11800 تومان 
معامله شده است. در بازار صرافي هاي منطقه از جمله 

هرات نيز نرخ دالر حدود 11460 داد و ستد شد. 
همچنين بر اساس قيمت هاي سامانه سنا كه ميانگين 
نرخ هاي ارز در روز يك شنبه را اعالم كرده قيمت دالر 
11 ه��زار و 489 تومان، يورو 1۳ هزار و 477 تومان، 
پوند 14 هزار و 889 تومان، يوان 1هزار و 7۵0 تومان، 
لير تركيه 2280 و درهم امارات ۳178 تومان اعالم 
شده است. براين اس��اس روز يكشنبه نرخ دالر نرخ 
ارزها با تغييراتي مواجه شده و از جمله نرخ دالر رو به 

افزايش گذاشته است. 
در جريان معامالت روز دوشنبه 1۵ بهمن 97، با 
توجه به اعالم نرخ اونس جهاني 1۳10 دالري در 
روز دوشنبه، و نرخ دالر به 11800 تومان، قيمت 
هر قطعه س��كه تمام بهار آزادي طرح جديد، به 4 
ميليون و 220 هزار تومان رسيده كه نشان دهنده 
افزايش 1۳۵ هزار توماني است. نيم سكه 2 ميليون 
و 2۵0 هزار تومان، س��كه ربع يك ميليون و ۳90 
هزار تومان و سكه يك گرمي 7۵0 هزار تومان اعالم 
شد كه با افزايش نسبي همراه بوده است و از جمله 
ربع س��كه حدود 40 هزار تومان افزايش داش��ته 
است. همچنين هر طالي 18 عيار با 9 هزار تومان 
افزايش ۳66 هزار و 100 تومان و مظنه 1 ميليون 

و ۵86 هزار تومان، اعالم شده است. 



بورس انرژي

روي خط شركت ها
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»تعادل«ازبرخيتحركاتبرايصادراتبدونقيدوبندگزارشميدهد

تهديد شفافيت در بازار قير
گروه بورس| مسعود كريمي|

درخواست تعليق عرضه قير صادراتي در بورس كاالي 
ايران در حالي از س��وي مديرعامل نفت پاس��ارگاد 
طي روز هاي اخير مطرح ش��ده است كه بسياري از 
كارشناسان و مسووالن اين حوزه، تحقق اين اتفاق 
را گامي رو به عقب در اقتصاد و تالش براي صادرات 
بدون قيدوبند به بهانه تحريم عنوان مي كنند. نگاهي 
به بورس هاي ب��زرگ جهاني نش��ان مي دهد ورود 
هر نوع كاال يا محصولي ب��ه بورس هاي كااليي، گام 
محكمي به سوي شفاف سازي و عبور از معامالت پر 

ابهام محسوب مي شود.
در همين حال، س��ابقه داد و س��تد هاي محصوالت 
استراتژيك در س��ازوكاري خارج از بورس كاال طي 
سال هاي اخير و پيش از راه اندازي اين بازار نشان از 
فضاي پر ريس��ك براي معامله گران واقعي و جوالن 
بدون واهمه سفته بازان دارد.به هر روي، ارايه داليلي 
از س��وي برخي از مديران در راس��تاي بزرگ نمايي 
بهانه هاي واهي از جمله ش��رايط س��خت تحريم در 
راس��تاي فروش برخي از محصوالت از جمله قير به 
خريداران خارجي در نهايت چيزي غير از بازگشت 
به س��اختار هاي قديمي و ناكارآمد گذشته را در پي 

نخواهد داشت.
از طرفي، نامه اخير محمد شريعتمداري، وزير تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي به وزير نفت و پافش��اري عده اي 
براي اين درخواست كه به غيرشفاف شدن معامالت 
قير صادراتي منجر مي ش��ود، مي تواند ش��ائبه هاي 
زيادي از جمله توسعه فضايي رانت محور در اذهان 

فعاالن اقتصادي كشور ايجاد كند.
به ه��ر روي، نگاهي به داليل موافق��ان خروج قير از 
ب��ورس كاالي ايران و پيگيري ه��اي صورت گرفته 
در اين زمينه نش��ان مي دهد كه اين دس��ت از افراد 
معتقدن��د كه خريداران خارجي ب��راي خريد قير از 
بورس كاال با مش��كالت عديده اي مواجه هس��تند 
اين درحالي اس��ت كه بررسي هاي انجام شده نشان 
مي دهد عموما خريداران خارجي از بورس كاال خريد 
نمي كنند بلكه اين صادركنندگان هستند كه همواره 

از بورس كاال محصول قير را خريداري مي كنند. 
از سويي ديگر، موافقان خروج قير صادراتي از بورس 
كاال ب��ر اين باورند كه خري��داران خارجي قير ايران 
براي فرار از فشار هاي امريكا، تمايل ندارند از طريق 
بورس كاال اقدام به ثبت مشخصات و خريد قير كنند، 
اين در شرايطي اس��ت كه پيگيري ها نشان مي دهد 
بر اساس دستورالعمل و قوانين موجود، هويت هيچ 
يك از خريداران محصوالت از ب��ورس كاالي ايران 

افشا نمي شود. افزون بر اين، يكي ديگر از بهانه هايي 
كه موافقان خروج قير صادراتي از بورس كاالي ايران 
مط��رح مي كنند حاكي از اين اس��ت ك��ه، صادرات 
محصول قير كشور طي 6 ماه گذشته كاهش يافته و 

تقريبا به صفر رسيده است.
در همين حال، بررس��ي عملكرد و معامالت در اين 
بازار نشان از رش��د معامالت قير صادراتي در بورس 

كاال طي ماه هاي اخير دارد. 

 بورس كاال فضايي امن براي خريداران
در اين ارتباط، رضا پديدار رييس كميس��يون انرژي 
اتاق تهران در گفت وگو با »تعادل« عنوان كرد: بطور 
كلي بورس كاال فضايي اس��ت كه افراد مي توانند در 
آن رقابت س��المي را تجربه كنند. در حقيقت عرضه 
و تقاضا تعيين كننده قيمت در اين نوع رقابت هاست 
و ب��راي طرفين از جمله فروش��نده و خريدار محيط 
امني در اين بازار فراهم اس��ت. وي تاكيد كرد: در اين 
ميان بايد توجه كرد كه نبايد در مسير عرضه و تقاضا 
و نظام بازار خللي از س��وي برخي دس��تگاه ها ايجاد 
ش��ود چراكه فعاالن اقتصادي اع��م از توليدكننده و 
مصرف كننده خ��ود بهترين بازيگ��ر در صحنه بازار 
هس��تند و هر جاكه خريد يا ف��روش محصولي براي 
آنها صرفه نداشته باش��د، تصميم مناسبي را در بازار 
اتخاذ مي كند. از اين رو دخالت در روندهاي بازار آزاد 
هيچ س��ودي براي فعاالن اقتصادي نخواهد داشت. 
رضا پديدار در خصوص معامالت قير نيز تصريح كرد: 
در اين مهم مي بايس��ت دولت به هيچ عنوان دخالت 
نكند و ش��ركت ها پس از ثبت در بورس و دريافت كد 

بورس��ي از كارگزاران اقدام به خريد محصوالت  كنند 
. بنابراين چنين روندي پيچيده نيست و بورس بطور 
كلي يك فضايي امن و پيش��رفته  براي توسعه فضاي 
كسب و كار محسوب مي شود.از طرفي، بورس كاال نيز 
مطابق قانون نام خري��داران را فاش نمي كند، بر اين 
اس��اس معامالت محصول قير به راحتي در مكانيسم 
تعريف شده مي تواند به صورت شفاف در بورس كاال 
تداوم پيدا كند.اين مقام مسوول ابراز داشت: تعدادي 

عرضه كنن��ده محص��والت هيدروكرب��وري در حال 
فعاليت هستند و در نقطه مقابل گروهي نيز متقاضي 
خريد عمده تحت عنوان كارگ��زاران وجود دارند كه 
افراد با ثبت ن��ام و دريافت كد بورس��ي از كارگزاران 
مي توانند اق��دام به خريد هر نوع محصولي  كنند. اين 
در حالي است كه در چنين شرايطي پول مطابق عرف 
به صورت نقدي يا نسيه در فرآيند داد و ستد ها مورد 
معامله قرار خواهد گرفت. بنابراين، چنين روشي اصال 
پيچيدگي نخواهد داشت و در اين روند هر فرد داراي 
محصول مي تواند به راحت��ي اقدام به عرضه با چنين 

سازوكار شفاف معامالتي كند. 
رضا پديدار بيان كرد: اگر تصميم به معامله در خارج از 
فضاي بورس گرفته شد مي بايس��ت موضوع ارز آوري 
و ضمانت برگشت ارز براي كش��ور در شرايط حساس 
اقتصادي بطور كامل تثبيت و در نظر گرفته شود كه با 
اين تفاس��ير به نظر نمي رسد كه چنين تصميمي براي 

مبادالت قير گرفته شود. 

 بورس كاال معامالت قير را شفاف كرد
از سويي ديگر، مصطفي اميد قائمي مديرعامل شركت 
سرمايه گذاري اهداف در گفت وگو با »تعادل« بيان كرد: 
از زماني كه محصول قي��ر وارد جريان معامالتي بورس 
كاالي ايران شد در حقيقت شاهد افزايش شفافيت اين 
محصول هس��تيم و به نوعي ميزان صادرات قير با رشد 
چشم گيري همراه شد. از طرفي در حوزه انجام معامالت 
اين محصول شاهد طي ش��دن پروسه داد و ستد هايي 
بسيار شفاف هستيم.  وي با تاكيد بر مشكالت دريافت 
وجه نيز خاطرنشان كرد: ش��ركت هاي فعال حوزه قير 
در گذش��ته همگام با فروش محصوالت بعضا با مشكل 
دريافت وجه محصول خود به دليل مراجعه خريداران غير 
حرفه اي يا نامتعهد، مواجه مي شدند اما از زماني كه بورس 
كاالي ايران در اين بستر فعال شد توانست كمك بسيار 
زيادي به بحث شفافيت قيمت، حذف رانت  و ابهام هاي  
اين حوزه كند. اين كارشناس بازار سرمايه اذعان داشت: 
اگر مشكالتي در خصوص خريداران خارجي و صادراتي 
محصول قير وجود دارد مي بايس��ت راه حل هايي را در 
اين زمينه پيدا كرد و مطرح ك��ردن خروج معامالت از 
شفافيت نمي تواند نسخه درس��تي براي اقتصاد كشور 
باشد.مديرعامل ش��ركت سرمايه گذاري اهداف معتقد 
اس��ت، در صورتي كه تصميم به خروج محصول قير از 
بورس كاالي ايران گرفته ش��ود بطور قطع اين مهم به 
عنوان پاك كردن صورت مس��اله تلقي خواهد شد و در 
نهايت به دستاورد هايي كه تاكنون از عرضه قير در بورس 

كاال صورت گرفته است لطمه خواهد زد.

گروه بورس|
روز گذشته ش��اخص كل بورس اوراق بهادار تهران 
688 واحد رشد كرد تا پس از دو روز ريزش متوالي 
به رقم 158 هزار و 43 واحد برسد. در روز دوشنبه 
ش��اخص كل هم  وزن با افزايش 132واحدي عدد 
29 هزار و 437 واحد را نش��ان داد و شاخص سهام 
آزاد شناور نيز با افزايش 950 واحدي به رقم 172 
هزار و 980 واحد دست يافت. بر اساس اين گزارش، 
معام��الت س��هام در نماد معامالتي ش��ركت هاي 
ف��والد مباركه و پااليش نفت بن��در عباس هر يك 

با 102واحد و گس��ترش نفت و گاز پارسيان با 60 
واحد و پتروشيمي فجر با 57 واحد افزايش بيشترين 
تأثير مثبت را بر برآورد ش��اخص كل بورس به نام 

خود ثبت كردند.
در مقاب��ل، معام��الت س��هام در نم��اد معامالتي 
شركت هاي معدني و صنعتي چادرملو با 37 واحد، 
صنايع پتروش��يمي خلي��ج فار س ب��ا 36 واحد و 
سرمايه گذاري غدير با13 واحد كاهش، بيشترين 
تأثير منف��ي را در محاس��به اين نماگ��ر به دوش 
كشيدند. در روز گذشته ارزش كل معامالت بورس 

ته��ران در حالي به بي��ش از 558 ميلي��ارد تومان 
نمايش داده ش��د كه ناشي از دست به دست شدن 
دو ميليارد و 324 ميليون س��هم و اوراق مالي قابل 
معامله طي 192 هزار و 144 نوبت داد و ستد بود. 

   جهش بلند ارزش معامالت فرابورس
ش��اخص كل فرابورس ايران نيز با 14 واحد صعود 
در پايان معامالت دوشنبه در سطح 1923 واحدي 
ايس��تاد كه حماي��ت بيش از 9 واح��دي نماد هاي 
»ذوب« و »دماوند« بيش��ترين تاثير را بر اين رشد 

برجاي گذاش��تند.در ميانه اين هفته معامالتي در 
فرابورس ايران 648 ميليون و 671 هزار ورقه بهادار 
به ارزش 13 هزار و 135 ميلي��ارد و 883 ميليون 
ريال در مجموع بازار ها و در بيش از 101 هزار نوبت 
معامالتي دست به دست ش��د كه ارزش معامالت 
نسبت به روز يكشنبه افزايش بيش 200 درصدي 

را نشان مي دهد.
روز گذش��ته، 25 ميليون ورقه به ارزش 11 هزار و 
19 ميليارد ريال در بازار ابزار هاي نوين مالي )شامل 
معامالت اوراق تس��هيالت مس��كن، صندوق هاي 
س��رمايه گذاري قابل معامله و اوراق بدهي( ميان 
معامله گران جابه جا شد و تامين مالي صنعت نفت 
از طريق پذيره نويسي اوراق منفعت شركت توسعه 
نفت و گاز صب��ا اروند در نماد ه��اي »اروند01« تا 

»اروند07« به ارزش 10 ه��زار ميليارد ريال كه از 
شنبه اين هفته آغاز شده بود، به پايان رسيد. در اين 
بازار همچنين مدت اعتبار اوراق تسهيالت مسكن 
صادر شده در تاريخ 15 بهمن ماه 95 به پايان رسيد 
و از اين رو نماد معامالتي »تس��ه9511« در پايان 

معامالت ديروز متوقف شد. 
در س��مت ديگر بازار، معامالت س��هام در مجموع 
دو بازار اول و دوم با جابه جايي 288 ميليون س��هم 
به ارزش 849 ميليارد ريال به پايان رس��يد و نماد 
»ذوب« بيشترين حجم و ارزش معامالتي را در اين 

ميان از آن خود كرد.
همچنين بازار پايه در روز قبل ميزبان داد و ستد 334 
ميليون س��هم بود كه اين حجم از معامالت، ارزش 

يك هزار و 267 ميليارد ريالي را رقم زدند.

بورس به مدار رشد بازگشت
نگاهيبهآمارمعامالتبورسوفرابورس
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 شكست تكراري نفت
در زمين بورس

گروه بورس|سميرا   ابراهيمي| 
 روز گذش��ته براي چهارمين بار نفت خام در بورس 
انرژي عرضه ش��د.  قيمت اي��ن كاال طبق اطالعيه 
عرضه، به ازاي هر بش��كه نفت خام سبك، 56.24 
پريميوم دالري )سنا( در نظر گرفته شده بود. حداقل 
قيمت خريد، 35 هزار بشكه و كل محموله عرضه شده 
نيز 1 ميليون بشكه بود. اما اين بار نيز مانند دفعه قبلي، 
خبري از خريدار نبود. با اينكه مانند دفعه سوم شرط 
خريد ريالي نيز پابرجا بود. در واقع به ازاي هر پارت 
معامالتي، خريداران بايد 1 ميليون و 200 هزار دالر 
بپردازند. هر چند تسويه نهايي منوط به اتمام فرآيند 
فروش )5 ماه پس از تحويل( است اما به هر حال رقم 
بااليي است كه در اين روزهاي ركود نقدينگي در بازار، 

غنيمتي است كه پيدا نمي شود. 
البته در عرض��ه اول و دوم ك��ه محموله 1 ميليون 
بشكه اي در 2 مرحله فروخته شد اوضاع بازار سرمايه 
چندان هم بهتر از اين روزها نبود و بهتر است بگوييم 
كه ماهيت خريدار نفت خام متفاوت از ماهيت ساير 
فعاالن بازار است، اما آنچه مشاهد مي شود، اين است 
كه خبري از خريد نيست. به گفته مهدي حسيني، 
معامله گر بورس انرژي كارگزاري دانش و س��رمايه 
دليل عدم توفيق درمحموله سوم اين بود كه زمان 
عرضه دير تر از آن آمد كه سرمايه گذاران بتوانند به 
تصميم گيري بپردازند. در واقع در فاصله 3 روز مانده 
به عرضه كسي نمي تواند تصميم گيري درستي داشته 
باشد. اما در اين عرضه كه از يك هفته قبل مشخص 
شده است، انتظار نمي رفت كه بدون مشتري ماندن 
را شاهد باشيم. به گفته اين معامله گر بورس انرژي، 
پس از دو مرحله اول، شنيده مي شد كه اسامي برخي 
از خريداران در بازار لو رفته كه همين موضوع باعث 
شده است اعتماد به اين بازار كم شود. اما به طور كلي 
به نظر نمي رس��د بورس انرژي كه تا قبل از اين تنها 
معامالتي در حجم هاي كوچك داشته، بتواند يك 

شبه در فروش نفت خام پيروز شود. 

  تقاضاي پرت
سيدعلي حس��يني مديرعامل بورس انرژي ايران 
پيرامون عرضه امروز محموله يك ميليون بش��كه 
نفت خام سبك ايران، گفت: چهارمين عرضه نفت 
خام سبك شركت ملي نفت ايران در ساعت 30: 14 
دقيقه روز دوش��نبه 15 بهمن 97 به قيمت پايه هر 
بشكه 56.24 دالر از سوي كارگزاري خبرگان سهام 
روانه ميز فروش رينگ بين الملل بورس انرژي شد 
كه درنهايت با وجود برگزاري رقابت ميان متقاضيان 
خريد نفت خام در مرحله سفارش گيري، اما به دليل 
تناقض درخواست خريداران با اطالعيه عرضه، منجر 
به معامله نش��د. وي در گفت وگو با فارس افزود: در 
حال حاضر برخي خريداران از طريق ش��ركت هاي 
كارگزاري، امكان خريد نفت خام و فرآيند تس��ويه 
آن را دنبال مي كنند و اغلب پيش��نهادهايي دارند 
كه به دليل عدم وجود آنها در اطالعيه عرضه، امكان 
موافقت يا اجراي آنها در اين مرحله از عرضه نفت خام 
وجود ندارد. به گفته اين مقام مسوول، برخي از اين 
درخواست ها حاكي از امكان سپردن گشايش هاي 
اعتبارات اس��نادي )LC( به جاي ضمانتنامه بانكي 
اس��ت كه هم اكنون در اطالعيه عرض��ه نفت خام 
وجود ندارد. حسيني با بيان اينكه پس از اخذ بازتاب 
پيشنهادهاي دريافتي از سوي متقاضيان، نتايج به 
دست آمده به وزارت نفت براي تغيير اطالعيه هاي 
عرضه بعدي ارسال مي شود، گفت: مقرر شده هر دو 
هفته يك بار فرآيند عرضه نفت خام در بورس انرژي 
تكرار ش��ود و بنابراين نوبت بعدي عرضه نفت خام 
حدود 14 روز آين��ده خواهد بود. مديرعامل بورس 
انرژي در پاس��خ به اينكه آيا شرايطي كه آنها اعالم 
مي كنند منطقي است؟ گفت: شايد فروشنده )شركت 
ملي نفت ايران( بتواند با برخي از آنها موافقت كند و 
ش��ايد برخي نيز اصاًل قابل پذيرش نباشد. سيستم 
بورس يك سيس��تم استاندارد اس��ت و نمي شود 

برحسب تمايل يك خريدار خاص عمل كرد.

   جزييات افزايش س�رمايه »وبصادر«: بانك 
صادرات جزييات افزايش س��رمايه خود را با انتشار 

اطالعيه اي در سامانه كدال رسما اعالم كرد.
به گ��زارش خبرن��گار ايِبن��ا، بر اس��اس اطالعيه 
شفاف سازي منتشر شده از سوي اين بانك در سامانه 
كدال، پيش��نهاد هيات مديره بانك صادرات ايران 
درباره افزايش سرمايه جهت اظهارنظر به حسابرس و 
بازرس قانوني ارسال شد و به زودي اظهارنظر بازرس 
قانوني نسبت به گزارش مذكور اطالع رساني مي شود.

بر مبناي اطالعات منتشر ش��ده »وبصادر« در نظر 
دارد سرمايه صاحبان سهام خود را از مبلغ 57 هزار و 
800 ميليارد ريال به مبلغ 186هزار و 563 ميليارد 
و 208 ميليون ريال معادل 223 درصد افزايش دهد 
و اين بانك اعالم كرده است كه اين افزايش سرمايه از 
محل مازاد تجديد ارزيابي دارايي ها صورت مي گيرد.

در بخشي ديگر از اين شفاف سازي آمده است: هدف 
از اين اقدام اصالح ساختار سرمايه و خروج از شموليت 
ماده141 اصالحيه قانون تجارت است كه در تاريخ 

13دي1397 به تصويب هيات مديره رسيده است.
 عملياتي شدن اين افزايش سرمايه منوط به موافقت 
سازمان بورس و اوراق بهادار و تصويب مجمع عمومي 
فوق العاده است. از سويي ديگر، اطالعات موجود در 
سامانه TSETMC نش��ان مي دهد كه در تركيب 
سهامداران عمده بانك صادرات، هم اكنون »سهام 
عدالت با مالكيت 40 درصدي، دولت با 18.32 درصد، 
گروه مالي سپهر صادرات با 8 درصد، سهام ترجيحي 
كاركنان بانك صادرات با 5 درصد، س��رمايه گذاري 
خوارزمي با 3.94 درصد، سازمان بيمه سالمت ايران 
با 3.52 درصد، شركت خدمات پشتيباني مهر 78 
وابسته به بانك كشاورزي با 3.37 درصد و در نهايت 

ساير سهامداران با 17.85 درصد« حضور دارند.

    رضا پديدار: 
معامالت محصول قير به راحتي در مكانيس�م 
تعريف شده مي تواند به صورت شفاف در بورس 
كاال ت�داوم پيدا كن�د. تع�دادي عرضه كننده 
محصوالت هيدروكربوري در حال فعاليت هستند 
و در نقطه مقابل گروهي نيز متقاضي خريد عمده 
تحت عنوان كارگزاران وجود دارند كه افراد با ثبت 
نام و دريافت كد بورسي از كارگزاران مي توانند 

اقدام به خريد هر نوع محصولي  كنند

برش
  مصطفي اميد قائمي:

ش�ركت هاي فعال حوزه قير در گذش�ته 
همگام با فروش محصوالت بعضا با مشكل 
دريافت وجه محصول خود به دليل مراجعه 
خريداران غير حرفه اي يا نامتعهد، مواجه 
مي شدند اما از زماني كه بورس كاالي ايران 
در اين بستر فعال شد توانست كمك بسيار 
زيادي به بحث شفافيت قيمت، حذف رانت  

و ابهام هاي  اين حوزه كند

برش

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار مهم ترين چالش جدي سازمان 
بورس طي 30 ماه گذشته را قيمت گذاري دستوري عنوان كرد و 
گفت: با توجه به اينكه رسالت نهاد ناظر حمايت از حقوق سهامداران 
و ايجاد بازاري ش��فاف براي سرمايه گذاري است، سازمان بورس و 
اوراق بهادار اعتراض خود را نس��بت به اين تصميم منعكس كرد. 
خوش��بختانه با تدبير مناسب از س��وي رييس جمهور، معاون اول 
رييس جمهور و وزير اقتصاد، سقف قيمت ها در بورس كاال برداشته 

و مشكالت در اين زمينه تا حد زيادي حل و فصل شد.
ش��اپور محمدي در گفت وگو با س��نا اظهار كرد: طي 30 ماه اخير 
چالش هاي ديگري حول و حوش بازار س��رمايه وجود داشت كه با 
همكاري دولت و فعاالن بازار آثار آن به حداقل كاهش يافت. يكي 
از اين موارد، پيروزي دونالد ترامپ در انتخابات رياس��ت جمهوري 
امريكا بود كه تنها ي��ك روز بر روند بورس تهران اثر منفي به جاي 
گذاش��ت. با توجه به بنيان هاي بس��يار قوي بورس ته��ران و بازار 
سرمايه تاثير اين موضوع به سرعت از بين رفت و شاهد روند عادي 

طي روزهاي بعد بوديم.
عضو شوراي عالي بورس دومين مورد را انتخابات رياست جمهوري 
در كشورمان بيان كرد و افزود: تحوالت سياسي همزمان با انتخابات 
رياست جمهوري در كشورمان از ديگر رخدادهاي مهم اين دوره بود.

دبير شوراي عالي بورس، به برنامه هاي آتي اشاره كرد و گفت: يكي 
از برنامه هايي كه س��ازمان در تالش است آن را اجرايي كند، بحث 
معامالت فروش استقراضي )Short selling( است. سازمان در 

نظر دارد تا انتهاي سال 97 اين معامالت را عملياتي كند. از سوي 
ديگر بحث اليحه ارتقاء نظام بازار سرمايه كشور مطرح است كه به 
وزير امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است. در نهايت و در صورت 

موافقت وزير محترم اين اليحه به مجلس فرستاده مي شود.
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار، توسعه سامانه معامالت را برنامه 
بعدي عنوان كرد و گفت: سازمان بورس در تالش است با همكاري 
و همياري دانش��گاه ها و شركت هاي فعال در حوزه IT و ICT يك 
سامانه معامالت سهام و مشتقه عمومي را در كشور به وجود آورد. 
اجراي چنين طرحي يك تجربه جديد به شمار مي رود و شايد الزم 
باشد تمهيداتي در نظر گرفته شود تا به صورت عملياتي ارايه شود.

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار، هدف بعدي را اصالح ساختار 
هيات هاي پذي��رش عنوان كرد و گفت: موض��وع نظارت جامع بر 
فعاليت كارگزاري ها از اهداف مهم سازمان بورس به شمار مي رود كه 
اين موضوع نيز در حال پيگيري است. تمام فعاليت هاي كارگزاري ها 
در خصوص خريد و فروشي كه در سامانه معامالت انجام مي دهند، 
روزانه توسط ناظران و به صورت لحظه اي رصد مي شود. با اين وجود 
در خصوص ثبت و ضبط حسابداري، فعاليت اداري كارگزاري ها، 
شركت هاي سرمايه گذاري و صندوق ها نياز به نظارت قوي داريم 
تا پايش دقيق تري صورت بگيرد.محمدي طي اعالم خبري گفت: 
به تازگي ستادهماهنگي اقتصادي مصوب كرد افزايش سرمايه اي 
كه از محل سود تقسيم نشده شركت هاي بورسي انجام مي گيرد، 
معاف از ماليات مي شود كه اين موضوع نيز اقدام بسيار مهمي بود.

رييسسازمانبورس:
معامالتفروشاستقراضيتاپايانسالعملياتيميشود

نگاه بازار

رييس كميس��يون ويژه حمايت از توليد مل��ي و نظارت بر اجراي 
سياست هاي اصل 44 قانون اساسي از نهايي شدن گزارش اليحه 

ساماندهي سهام عدالت خبر داد.
به گزارش خانه ملت، حميدرضا فوالدگر رييس كميس��يون ويژه 
حمايت از توليد ملي با اش��اره به نشس��ت اين كميسيون، گفت: 
ادامه بررسي اليحه ساماندهي س��هام عدالت در دستور كار قرار 
داشت، دولت يك سال پيش اين اليحه را به مجلس ارسال كرده 
است چرا كه س��اختار س��هام عدالت به هم ريخته است و نياز به 

ساختمان سازي جديد براي اين سهام وجود دارد.
عضو كميس��يون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي با بيان 
اينكه ساختار جديد نياز به كار كارشناسي دارد، ادامه داد: دراين 
مدت نظر تمام صاحب نظران دانشگاهي، اقتصادي، دستگاه هاي 
مختلف دولت، تشكل هاي مختلف بخش خصوصي، اتحاديه هاي 
سهام عدالت و همچنين نمايندگان مجلس و برخي كميسيون هاي 

مرتبط از جمله اقتصادي را دريافت كرديم.
نماينده مردم اصفهان در مجلس دهم شوراي اسالمي با اشاره به 
طوالني شدن بررسي اليحه سهام عدالت در كميسيون ويژه، گفت: 
بررسي اين اليحه به دليل مسائل اقتصادي، تحريم ها، بحران ارزي 
و بررسي بودجه به درازا كشيده شد با اين حال اكنون به نقطه اي 
رسيده ايم كه مي توان گزارش��ي جامع ارايه كرد از اين رو برآورد 
مي ش��ود ظرف امروز و فردا گزارش نهايي آماده و به هيات رييسه 

مجلس ارسال شود.

وي عنوان كرد: به دنبال آن هس��تيم تا اليحه س��اماندهي سهام 
عدالت با فوريت و اولويت در صحن علني مورد بررس��ي قرار گيرد 
از آنجايي كه اليحه از طرف دولت ارايه ش��ده هم دولت مي تواند 
درخواست اولويت دهد و هم كميسيون ويژه، به هر حال در صورت 
قبول فوريت با توجه به اينكه بررسي اليحه بودجه در دستور كار 
صحن قرار دارد، بررسي اليحه س��اماندهي سهام عدالت به سال 

بعد موكول مي شود.
فوالدگر در ادام��ه گفت وگو با خبرگزاري خانه ملت، با بيان اينكه 
اس��اس ساماندهي س��هام عدالت آزادس��ازي تدريجي آن است، 
توضي��ح داد: آزادس��ازي تدريجي به اين معنا اس��ت كه مردم به 
تدريج مالكيت ومديريت سهام خود را خواهند داشت، تدريجي به 
اين دليل است كه يك مرتبه سهام از دست مردم خارج نشود زيرا 
قصد اين بود كه سهام به عموم مردم و 6 دهك جامعه هدف برسد.

اين نماينده مجلس افزود: همچنين مي خواهيم مردم با فرهنگ 
س��رمايه گذاري و پس اندار آش��نا ش��وند در اين 10 سال دولت 
 قيم س��هام ب��وده و مردم اختياري نداش��تند و صرفا س��ود هايي 

پرداخت مي شد.
رييس كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي مجلس با بيان اينكه به 
واسطه اين اليحه مردم مي توانند سهام خود را تعويض و مديريت 
كنند، اظهار داشت: به نظر مي رسد بررسي نهايي اليحه ساماندهي 
سهام عدالت در صحن علني بعد از بررسي و تصويب بودجه سال 

98 انجام شود.

نمايندهمجلسشوراياسالمي:
بررسياليحهساماندهيسهامعدالتروبهاتماماست

سهام عدالت

نمايندهخانهملتعنوانكرد
بورس،راهكمهزينهتامينماليبخشمولداقتصاد

بازار سرمايه به دليل شفافيت، يكي از بازارهاي مناسب 
محسوب مي شود كه بايد تقويت شود. سياست هاي بازار 
سرمايه به نحوي است كه مانع سوق نقدينگي به سمت 

سوداگري در بازارهايي مانند ارز و سكه شده است. 

سيدمهدي فرشادان در گفت وگو با سنا، در خصوص 
عملكرد بازار س��رمايه طي 4 دهه گذشته گفت: بازار 
س��رمايه پس از پي��روزي انقالب اس��المي در زمينه 
ساماندهي نقدينگي نقش تاثيرگذار و بسزايي داشته 

و توانس��ته در اين مدت بخشي از نقدينگي سرگردان 
جامعه را جذب كند. عضو كميسيون برنامه، بودجه و 
محاسبات مجلس شوراي اسالمي افزود: در 40 سالي 
كه از انقالب مي گذرد معامالت در بازار سرمايه بسيار 

تنوع پيدا كرده كه همگي نشان از موفقيت و مسير رو 
به رشد بازار سرمايه دارد. وي با بيان اينكه بازار سرمايه 
يكي از ظرفيت هاي مناسب براي جذب سرمايه گذاري 
است، اظهارداشت: بازار سرمايه از شفافيت قابل قبولي 
برخوردار است و يكي از ظرفيت هاي مهم جذب سرمايه 

و تامين مالي بخش مولد اقتصاد است.
نماينده مردم سنندج، ديواندره و كامياران در مجلس 
تصريح كرد: بازار سرمايه توانسته درمهار التهابات برخي 

بازار ها نقش تعيين كننده اي داش��ته باشد. مسووالن 
كش��ور نيز بارها به ضرورت حمايت از بازار س��رمايه 
تاكيد كرده اند اما هنوز حمايت هاي عملي از اين بازار 
نشده است. فرشادان تصريح كرد: بازار سرمايه به دليل 
شفافيت، يكي از بازارهاي مناسب محسوب مي شود 
كه بايد تقويت شود. سياست هاي بازار سرمايه به نحوي 
است كه مانع س��وق نقدينگي به سمت سوداگري در 

بازارهايي مانند ارز و سكه شده است.

ديدگاه



تشكلها6اخبار

در نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران مورد واكاوي قرار گرفت 

بررسي تجارت 10 ماهه ايران با كشورهاي همسايه نشان مي دهد

چالش تاسيس شهرك هاي جديد صنعتي

عراق مقصد عمده كاالهاي ايراني

تعادل|
شهرك هاي صنعتي كه روزي براي تقويت بنگاه های 
کوچک و متوسط و سوق يافتن آنها به سوی صادرات 
ايجاد شده بود، حاال خود به معضلي براي بخش صنعت 
بدل شده است. توسعه فيزيكي شهرك هاي صنعتي 
با وجود ضعف هاي زيرس��اختي، فعاليت بنگاه هاي 
صنعتي مستقر در اين شهرك ها را باچالش مواجه كرده 
است. به گفته فعاالن اقتصادي، افزايش بی رويه ايجاد 
خوش��ه های صنعتی توسط دولت، باعث اتالف منابع 
دولت مي شود كه در نهايت، خروج تمركز دولت از رفع 
نياز ها و مشكالت صنايع كوچك را به دنبال دارد؛ پس 
بهتر است كه شهرک صنعتی جديدی راه اندازی نشود 
و تمرکز دولت و سازمان شهرک های صنعتی روی رفع 
مشکالت زيرساختي شهرک های موجود باشد. »نبود 
امكانات حداقلي نظير آب، برق و سيستم فاضالب«، 
»عدم پايبندی به تعهدات زيرساختی«، »عدم ثبات 
مديريتی« و »افزايش بی رويه خوش��ه هاي صنعتي« 
مهمترين انتقادهاي بخش خصوصي از عملكرد دولت 
در حوزه صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي است. 
»ايجاد شرکت هاي مديريت صادرات« توسط دولت 
در اين ش��هرك ها ديگر موضوع م��ورد انتقاد بخش 
خصوصي است؛ به عقيده آنها، ايجاد اين شركت ها جز 

افزايش بوروکراسی نتيجه ديگری در برندارد.

     تاسیس بیش از 800 شهرک صنعتی 
س��ی و يکمين نشست کميس��يون صنعت و معدن 
اتاق تهران به بررسی مسايل و مشکالت شهرک های 
صنعتی اختصاص يافت و برنامه های اين سازمان در دور 
جديد مورد نقد و بررسی قرار گرفت. معاونان سازمان 
صنايع کوچک و شهرک های صنعتی نيز در اين نشست 
حضور يافتند تا در مورد آنچه سازمان انجام داده و در 

نظر دارد انجام دهد، سخن بگويند. 
در ابتدا عملکرد سازمان صنايع کوچک و شهرک های 
صنعتی، به عنوان دس��تور اصلی اين نشست بررسی 
ش��د. اصغر مصاحب، يکی از نمايندگان اين سازمان، 
مهمترين فعاليت های حمايتی و توس��عه ای سازمان 
صنايع کوچک را برش��مرد و گفت: شناس��ايی 433 
خوشه کسب و کار، اتمام 94 پروژه خوشه کسب و کار 
و حمايت از توسعه 31 پروژه توسعه خوشه ای توسط 
سازمان انجام گرفته اس��ت. او ادامه داد: در عين حال، 
بهره برداری از 6 ش��هرک فناوری، 36 مرکز خدمات 
کس��ب و کار، ايجاد و توس��عه 14 فن بازار منطقه ای 
و مراک��ز مبادله فن��اوری و برنامه ري��زی و هم چنين 
س��ازماندهی و راه اندازی 21 کلينيک کسب و کار در 
اس��تان ها از ديگر اقدامات حمايتی اس��ت. مصاحب 
همچنين به تصويب 983 و بهره برداری 807 شهرک 
و ناحيه صنعت��ی نيز به عنوان اه��م فعاليت های اين 
س��ازمان اشاره کرد. او س��پس از فعاليت 2 هزار واحد 
صنعت��ی صادراتی در ش��هرک ها و نواحی صنعتی با 
ميزان صادرات 4 ميليارد دالر خبر داد و گفت: سازمان 
صنايع کوچک و ش��هرک های صنعتی از تشکيل60 
کنسرس��يوم صادراتی در حوزه های صنايع غذايی و 
خشکبار، محصوالت پالستيک، سنگ، پوشاک، کفش 
با 76 ميليون دالر صادرات حمايت کرده است. در عين 
حال، کمک به اعزام هيات های تج��اری به بازار های 
هدف در راس��تای توس��عه بازار بنگاه های کوچک و 

متوسط نيز صورت گرفته است.

او با بيان اينکه سازمان صنايع کوچک و شهرک های 
صنعتی از حضور 31 هزار و 260 واحد صنعتی جهت 
شرکت در نمايش��گاه های داخلی و خارجی حمايت 
کرده است، گفت: اکنون 204 سرمايه گذار خارجی با 
اش��تغال17 هزار و 10 نفر و سرمايه گذاری 2 ميليارد 

دالر در شهرک های صنعتی فعاليت  می کنند.
او در ادامه به ساير فعاليت های اين سازمان اشاره کرد 
و گفت: سازمان صنايع کوچک و شهرک های صنعتی 
برای حمايت و تسريع در شناسايی محصوالت و صادرات 
بنگاه های کوچک و متوسط، دو موضوع ايجاد تشکل 
شرکت های مديريت صادرات و ارائه اليحه حمايت از 
شرکت های مديريت صادرات را با هماهنگی سازمان 
توسعه تجارت مورد تاکيد قرار داده و هم اکنون موضوع 
تشکيل انجمن تخصصی شرکت های مديريت صادرات 
در اتاق بازرگانی ايران مطرح و امور تش��کل ها با ايجاد 
تشکل تخصصی شرکت های مديريت صادرات موافقت 
کرده است و موضوع بايد در شورای راهبردی اتاق ايران 
مطرح و مصوب شود. ضمن اين که اميدواريم اين اقدام 

مورد حمايت اتاق بازرگانی تهران نيز قرار گيرد.

     وقتي كه زيرساخت ها فراهم نیست؟ 
پس از ارائه اين گزارش، نوبت به فعاالن اقتصادی رسيد 
تا ديدگاه ه��ای خود را درباره وضعيت ش��هرک های 
صنعتی بيان کنند. مسعود شنتيايی، عضو کميسيون 
صنعت و معدن اتاق تهران و فعال در شهرک صنعتی 
پرند با انتقاد از اينکه ش��رکت شهرک های صنعتی به 
تعهدات قراردادی خود در زمينه ايجاد زيرساخت ها 
پايبند نبوده اس��ت، گفت: ش��هرک صنعتی پرند از 
س��ال 1384 ش��روع به فعاليت کرده و فعاالن بخش 
خصوصی تاکنون چندين برابر مقدار سرمايه ای که برای 
خريد زمين پرداخت کرده ، برای راه اندازی واحد های 
صنعتی خود سرمايه گذاری کرده اند اما دولت تعهدات 

زيرساختی خود در زمينه آب و فاضالب را ايفا نکرده 
اس��ت. در حالی که پول ايجاد اين امکانات از س��وی 
واحدهای صنعتی پرداخت شده است.  شنتيايی افزود: 
بهتر اس��ت دولت پيش از توسعه شهرک های جديد، 
زيرساخت های مورد نياز برای شهرک های موجود را 
تکميل کرده و بعد فروش زمين را آغاز کند. عدم تکميل 
پروژه های موجود و ايجاد شهرک های جديد به منزله 

هدر دادن منابع ملی است.

     واحدهای صنعتی در انتظار برق 
رييس کميس��يون صنعت ومعدن اتاق تهران هم در 
ادامه اين نشست، گفت: مديران صنعتی که واحد های 
خود را در ش��هرک ها مس��تقر کرده اند، انتظار دارند 
حداقلی از امکانات نظير آب، برق و سيستم فاضالب را 
در اختيار داشته باشند،كه اين انتظارات محقق نشده 
است. به گفته مهدی پورقاضی، در واقع، گزارش های 
ارائه شده، ظاهر قشنگی دارد اما واقعيت اين نيست و 
واحدهای صنعتی از نظر دسترس��ی به ابتدايی ترين 

نيازها در مضيقه اند.
از آنسو، محس��ن مواليی، عضو هيات مديره شرکت 
خدماتی شهرک صنعتی عباس آباد نيز با بيان اينکه 
شرکت شهرک های صنعتی کش��ور از عدم پايداری 
مديريتی رنج  می برن��د، ادامه داد: ب��وی فاضالب در 
شهرک صنعتی عباس آباد ش��رايط بغرنجی را ايجاد 
کرده اس��ت. در عين ح��ال، 24 واحد صنعتی معطل 
تامين برق هستند. او با اشاره به اينکه واحد های کوچک 
و متوس��ط صنعتی، بار بخش بزرگی از اش��تغال را به 
دوش  می کشند، افزود: اما با وجود اين درجه اهميت، 
معاوِن معاوِن وزير مس��ئول اين بخش اس��ت. ضمن 
آنکه به نظر  می رس��د بی ثباتی مديريتی در ش��رکت 
شهرک های صنعتی ناشی از عدم تمرکز و توجه دولت 

به اين بخش است.

     اجتناب از ايجاد شهرک های جديد 
درخواس��ت س��يروس کوه��ی، عضو هي��ات مديره 
ش��هرک صنعتی پايتخت ني��ز اين بود ک��ه دولت از 
ايجاد ش��هرک های جديد صنعتی اجتناب کند و اگر 
نمايندگان مجلس برای ايجاد شهرک ها فشار  می آورند، 
زير بار اين فش��ار ها نروند. او افزود: اکنون در ش��هرک 
صنعتی پايتخت، نزديك به 200 واحد صنعتی با کمتر 
از 30 درصد ظرفيت خود فعاليت  می کنند. کوهی با 
بيان اينکه دولت در جانمايی شهرک ها نيز بايد درست 
عمل کند، ادامه داد: ش��هرک صنعتی پايتخت، بيش 
از20 سال است که درگير مساله دو استانی بودن است؛ 
گاهی جزو اس��تان تهران و گاه جزو استان سمنان در 
نظر گرفته  می شود و اين مساله، منجر به سردرگمی 

صنعتگران شده است.
عدم ثبات مديريتی نيز يکی از ديگر از چالش های اين 
حوزه است و تا مديری به زيرو بم شهرک ها آشنايی پيدا 

 می کند، دچار تغيير  می شود.
 مس��عود لطفی، عضو هيات مديره ش��هرک ساالريه 
هم گفت: ما آنچه که در گزارش س��ازمان آمده بود را 
در شهرک ها مشاهده نمی کنيم. در حال حاضر نيز 5 
شهرک در اطراف شهرک ساالريه وجود دارد که همه 

با 30 الی 40 درصد ظرفيت شان فعاليت  می کنند.
از سويي ديگر، حبيب اهلل انصاری، دبير انجمن صنايع 
لوازم خانگی، يکی از چالش های عمده صنعتگران در 
شهرک های صنعتی را نبود زيرساخت به رغم پرداخت 
هزينه عنوان کرد و عدم تامين آب به ويژه در تابستان، 
نبود سيستم حمل و نقل در شهرک ها، نبود درمانگاه و 
نبود رابطه ارگانيک ميان شهرک های صنعتی و مراکز 
علمی را از مشکالت زيرساختی فعاالن اقتصادی خواند.

در ادامه اين جلس��ه، محمدرضا رضوی، رييس سابق 
سازمان صنايع کوچک و شهرک های صنعتی با بيان 
اينکه س��ازمان صنايع کوچک به ش��دن تحت تاثير 

مسايل سياسی است، ادامه داد: در ايران با 80 ميليون 
جمعيت حدود 900 ش��هرک صنعتی تاسيس شده 
است. در حالی که در کشور کره جنوبی با جمعيت 50 
ميليون نفری و اقتصاد يک هزار ميليارد دالری، تعداد 
شهرک های صنعتی به 40 نيز نمی رسد. او گفت: هر 
معاون وزيری که بر سر کار  می آيد، دستورات توزيعی 
صادر  می کند. در حالی که مش��تريان ش��هرک ها از 
امکانات موجود در آنها راضی نيستند و بايد در مورد اين 
مساله، يک تدبير اساسی انديشيده شود. رضوی با اشاره 
به تالش دولت برای افزايش بی رويه خوشه های صنعتی 
و شرکت های مديريت صادرات گفت: دليل اصلی ايجاد 
خوشه های صنعتی، رقابتی شدن بنگاه های کوچک و 
متوسط و سوق يافتن آنها به سوی صادرات بود. اکنون 
دولت برای ايجاد خوشه های صنعتی خيز برداشته و 
از سوی ديگر در صدد ايجاد شرکت مديريت صادرات 
است. خوشه صنعتی به معنای تجمع واحد های صنعتی 
رقابت پذير است که صادرات نيز انجام  می دهند. ايجاد 
شرکت مديريت صادرات توسط دولت به اين معناست 
که اين واحد ها کارکرد خوشه صنعتی را ندارند و اين جز 

افزايش بوروکراسی نتيجه ديگری در برندارد.
در بخش ديگري از اين نشست نيز، مشاور وزير صنعت، 
معدن و تجارت، به مس��ايل خودروسازان پرداخت و 
گفت: از ارديبهش��ت س��ال جاری، با توجه به جهش 
قيمت ارز، خودروس��ازان از ناحي��ه افزايش قيمت ها 
تحت فشار قرار گرفتند و متحمل زيان شدند. اما اکنون 
مجوز افزايش قيمت برخی محصوالت صادر شده و مقرر 
شده اس��ت که قيمت خودروهای مشمول در شورای 
رقابت تعيين ش��ود و خودروهای غيرمش��مول نيز با 
قيمتی معادل 5 درصد کمتر از حاشيه بازار به فروش 
برس��د. محمدرضا فياض ادامه داد: تثبيت مصنوعی 
قيمت خودرو زيان هنگفتی به خودروسازان تحميل 
کرد. چنانکه گويی شرکت های خودروسازی در ازای 
فروش دو خودرو، يک خودرو نيز به صورت رايگان به 
دالالن اعطا  می کردند. اما در کنار خودروسازان اصلی، 
7 شرکت خودرويی هم وجود دارد که 10 برابر ظرفيت 
واردات شان پيش فروش کرده اند. در مورد اين مساله، 
البته پرونده هايی نيز در قوه قضاييه گشوده شده و بايد 

ببينيم قوه قضاييه، چه تصميمی خواهد گرفت.
فياض ک��ه به نمايندگ��ی از وزي��ر در انجمن نظارت 
بر نهمي��ن دوره انتخابات اتاق های بازرگانی سراس��ر 
کشور نيز حضور دارد،به ارائه گزارشی از روند برگزاری 
انتخابات اتاق پرداخت وگفت: در 34 اتاق سراسر کشور، 
ثبت نام نامزدها در 4 گروه بازرگانی، صنعت، معدن و 
کشاورزی صورت گرفته و در 13 استان، رياست هيات 
نظارت بر انتخابات بر عهده بخش خصوصی بوده و در 
21 اس��تان، مديران صنعت، به رياست هيات نظارت 

گمارده شده اند. 
 او عنوان کرد که تاکنون به جز مساله کارت های يک بار 
مصرف که در حال پيگيری و حل شدن است، مشکل 
ديگری در روند انتخابات مشاهده نشده است.  فياض 
همچنين ب��ه ميزان اقبال فعاالن اقتص��ادی به نامزد 
شدن در انتخابات اش��اره کرد و گفت: از نظر استقبال 
عمومی، نامزدهای عضويت در هيات نمايندگان اندکی 
کمتر از دوره گذشته است. در برخی از استان ها، برخی 
چهره های سرشناس ثبت نام نکرده اند اما خوشبختانه 
جوانان تازه نفس، اس��تقبال خوبی از اين انتخابات به 

عمل آورده اند.

براس��اس آماره��ا، در ط��ول س��ال 2017 ميالدي 
كشورهاي منطقه رقمي نزديك به يك هزار ميليارد 
دالر واردات داشته اند كه در اين بين تنها 2.3 درصد 
از كل اي��ن رقم واردات از س��وي ايران انجام ش��ده 
اس��ت. با اين وجود همچنان بخ��ش قابل توجهي از 
همكاري هاي تجاري ايران با كشورهاي همسايه خود 
انجام مي شود كه با احتساب مرزهاي دريايي عدد اين 

كشورها به 14 مي رسد.
اتاق بازرگاني ته��ران در جديدترين گزارش خود به 
ارزيابي عملكرد تجاري ايران در 10 ماهه نخست سال 
1397 با كشورهاي همسايه پرداخته است. بر اساس 
بررسي هاي صورت گرفته در 10 ماهه نخست سال 
جاري، ايران حدود 7 ميليارد و515 ميليون دالر كاال 
به عراق صادر كرده كه با اين آمار عراق رسما به عنوان 
اصلي ترين مقصد كاالهاي ايراني معرفي شده است. 

در اين ميان با توجه به اينكه تنها 51 ميليون دالر كاال 
از عراق وارد ايران شده، باالترين تراز تجاري كشور نيز 
در معامله با اين همسايه غربي به وجود آمده و در 10 
ماهه ابتدايي سال جاري تراز اين معامالت 7 ميليارد 

و 464 ميليون دالر مثبت بوه است.
پس از عراق اصلي ترين مقصد كاالهاي ايراني امارات 
متحده عربي بوده است و در طول اين مدت ايراني ها 
5 ميليارد و313 ميليون دالر به اين همسايه جنوبي 
فروختند، اما آنچه شرايط در امارات متحده عربي را 
متفاوت با عراق كرده باال بودن واردات از اين كش��ور 

است.
بر اين اس��اس در طول اين م��دت ايراني ها حدود 5 
ميليارد و456 ميلي��ون دالر كاال از »امارات متحده 
عربي« وارد كرده اند و به اين ترتيب تراز تجاري كشور 

در اين بخش منفي 143 ميليون دالر شده است.

پس از اين كش��ورها به ترتيب »افغانستان، تركيه و 
پاكستان« اصلي ترين كشورهايي بودند كه به عنوان 
مقصد كاالهاي ايراني هر يك در طول اين 10 ماه بيش 
از يك هزار ميليون دالر كاال از ايران دريافت كرده اند.

در حوزه كشورهايي كه بيشترين صادرات را به ايران 
داش��ته اند نيز تركيه با بي��ش از 2 هزار ميليون دالر، 
روس��يه با بيش از يكهزار ميلي��ون دالر و پس از آن 
كشورهاي عمان و پاكس��تان با رقمي كمتر از 500 

ميليون دالر قرار گرفته اند.
اتاق بازرگاني تهران همچنين ميزان صادرات و واردات 
ايران بر اساس تن را نيز در طول اين مدت محاسبه و 
اعالم كرده است كه در اين چارچوب نيز كشور عراق 
با بي��ش از 16 ميليون تن واردات، اصلي ترين مقصد 
كاالهاي ايراني به شمار مي رود و پس از آن نيز امارات 
متحده عربي با 12 ميليون تن، تركيه با 6 ميليون تن و 

افغانستان با 4 ميليون تن در رده هاي بعدي قرار دارند. 
در حوزه بيشترين صادرات به ايران نيز امارات متحده 
عربي با بيش از سه ميليون و 300 هزار تن اصلي ترين 

كش��ور صادركننده به ايران بوده و پس از آن روسيه، 
تركيه و عمان قرار گرفته اند. رييس كميسيون صنايع 

اتاق بازرگاني ايران عنوان كرد.

ريیس كمیسیون صنايع اتاق بازرگاني ايران

 درخواست نقدينگي تولید ۴ برابر شد
رييس كميس��يون صنايع اتاق بازرگاني ايران با تأكيد بر 
اينكه مشكل نقدينگي واحدهاي توليدي در سه ماهه پاياني 
امسال تشديد شده، گفت: درخواست نقدينگي واحدهاي 
توليدي در سه ماهه امسال 3 تا 4 برابر شده است. به گزارش 
تسنيم، ابوالفضل روغني با اشاره به اينكه هميشه مشكل 
نقدينگي مساله اول واحدهاي توليدي است، ادامه داد: در 
طول چند سال اخير دولت براي رفع مشكالت پيش روي 
توليدكنندگان دو طرح تسهيالت 16 هزار ميلياردي و 30 
هزار ميلياردي را براي كمك به واحدهاي توليدي در نظر 
گرفت اما متاسفانه اجرايي شدن آن آثار مثبتي در سطح 
واحد هاي توليدي نداش��ت. او ادامه داد: از يك طرف بانك 
مركزي مي گويد تسهيالت را به واحدهاي توليدي متقاضي 
پرداخت كرده است واز طرف ديگر اين پرداخت ها تغييري را 
در وضعيت واحدهاي توليدي به وجود نياورده و آنها همچنان 
با مشكالت كمبود نقدينگي دست و پنجه نرم مي كنند. 

رييس كميسيون صنايع اتاق بازرگاني ايران با تأكيد بر اينكه 
مشكل نقدينگي واحدهاي توليدي در سه ماهه پاياني امسال 
تشديد شده است گفت: امسال وضعيت نقدينگي واحدهاي 
توليدي بدتر از گذش��ته ش��ده اس��ت. بانك ها هم منابع 
محدودي براي پرداخت تسهيالت به واحدهاي توليدي 
دارند از طرف ديگر رشد افسارگسيخته قيمت مواد اوليه 
فعاليت را براي واحدهاي توليدي بسيار سخت كرده است.

ريیس كنفدراسیون صادرات ايران مطرح كرد

تداوم روند نزولي صادرات
رييس كنفدراسيون صادرات ايران با انتقاد از اجرايي 
نشدن روش هاي مطرح ش��ده از سوي دولت براي 
بازگش��ت ارز حاصل از صادرات گفت: اين روش ها 
تنها بر روي كاغذ اس��ت و عماًل قابليت اجرايي پيدا 
نكرده است و تنها روش ممكن، همان بازگشت ارز 

از طريق سامانه نيما است.
محمد الهوت��ي با انتقاد از نح��وه برنامه ريزي ها در 
نحوه بازگش��ت ارز حاص��ل از صادرات به كش��ور 
اظهار ك��رد: از ميان روش هاي پيش��نهادي مطرح 
شده براي بازگش��ت ارز حاصل از صادرات به داخل 
كش��ور، تنها روش عرضه به سامانه نيمايي در حال 
اجرا است و به دليل مشكالت موجود، اين روش نيز 
براي صادركنندگان يا ممكن نيست و منتج به ضرر 
مي شود. به گزارش تس��نيم، رييس كنفدراسيون 
صادرات ايران در واكنش به مطرح ش��دن چندين 

روش براي بازگشت ارز حاصل از صادرات به داخل 
كشور از سوي مسووالن دولتي و بانك مركزي، گفت: 
به عنوان مث��ال، وقتي صادركنن��ده مي خواهد ارز 
حاصل از صادراتش را در اختيار واردكننده ديگري 
قرار دهد، فرايند ثبت سفارش امكان پذير نيست و 
از سوي ديگر، اگر خودش هم بخواهد ارز حاصل از 
صادرات خود را صرف واردات كاالي ديگري كند، با 

بهانه اينكه در چند س��ال گذشته سابقه واردات آن 
كاال را نداش��ته و داليل ديگري از اين دست، امكان 

واردات را ندارد.
الهوتي با تاكيد بر اينكه روش هاي مطرح ش��ده از 
سوي مس��ووالن دولتي و بانك مركزي به هيچ وجه 
قابليت عملياتي شدن را نداشته است، گفت: صحت 
اين ادعا كار چندان سختي نيست. فقط كافي است 
مس��ووالن امر، آمارها را اعالم كنند و به ش��فافيت 
بگويند كه ميزان ارز حاصل از صادرات از روش هاي 
ديگري به جز سامانه نيما، به كشور بازگشته است. به 
گفته رييس كنفدراسيون صادرات ايران، تصميمات 
اخير دولت و مشكالت حاصل از تعهدات ارزي باعث 
كاهش شديد صادرات ايران طي ماه هاي اخير شده 
و اي��ن روند نزولي صادرات همچن��ان ادامه خواهد 

داشت.
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آغاز پرداخت وام ۴ هزار 
میلیارد توماني به خودروسازان

خبرگزاري مهر| با اعالم دولت مبني بر اختصاص 
4 هزار ميليارد تومان به دو خودروساز بزرگ كشور، 
فرآيند معرفي قطعه س��ازان به نظ��ام بانكي جهت 
دريافت وام آغاز ش��د. يك مقام مس��وول در وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، از آغاز اعطاي 4 هزار ميليارد 
تومان وام از سوي نظام بانكي به دو خودروساز بزرگ 
كش��ور، ايران خودرو و س��ايپا خبر داد و گفت: اين 
رقم جه��ت پرداخت مطالباتي كه قطعه س��ازان از 
خودروسازان دارند، پرداخت مي شود. او افزود: بر اين 
اساس، هر يك از خودروسازان 2 هزار ميليارد تومان 
از نظام بانكي وام دريافت مي كنند كه مطابق با اعالم 
مديران شركت هاي خودروس��از، بالغ بر 80 درصد 
اين رقم بابت مطالبات قطعه سازان از خودروسازان 
اختصاص خواهد يافت. اين مقام مس��وول تصريح 
كرد: قطعه سازان مدارك مثبته خود را به خودروساز 
ارايه خواهند كرد و بر اس��اس آن، معرفي نامه اي از 
خودروساز دريافت كرده و به بانك مراجعه مي كنند.

افزايش تقاضا براي خريد 
اجناس دست دوم 

خبرگزاري تسنيم| رييس اتحاديه سمساران و 
امانت فروشان گفت: در ماه هاي اخير با توجه به كاهش 
توان مالي مردم و كم شدن قدرت خريد، تقاضا براي 
خريد اجناس دست دوم به شدت افزايش يافته است. 
داود عبداللهي فرد با اش��اره به تغيير شرايط بازار در 
خريد و فروش اجناس دس��ت دوم به دنبال اتفاقات 
اخير در اقتصاد كشور، اظهار كرد: با گراني هاي اخير 
و افزايش قيمت اجناس و كاالها بسياري اين تصور را 
دارند كه كسب و كار سمساران و امانت فروشان، سكه 
است در حالي كه اتفاقات اخير اين روزها باعث شده 
تا بازار اجناس دست دوم ملتهب شود. رييس اتحاديه 
سمساران و امانت فروشان گفت: امروز شاهديم كه با 
توجه به كاهش توان مالي مردم و كم ش��دن قدرت 
خريد، از يك طرف تقاضا براي خريد اجناس دست 
دوم به شدت افزايش يافته ولي در عين حال به دليل 
همين گراني ها و كاهش بنيه مالي و توان خريد، مردم 
و خانه دارها رغبتي براي فروش كاالها و اجناس دست 
دوم خود ندارند و با توجه به اختالف قيمت شديدي 
كه بين قيمت فروش اجناس دست دوم و هزينه اي 
كه بايد براي خريد همان كاال متحمل شوند، ترجيح 
مي دهند تا جايي كه امكان دارد، از كاالهاي مستعمل 
خود استفاده كنند و ديگر براي فروش اجناس دست 
دوم تمايلي ندارند. او ادامه داد: اين دو اتفاق باعث شده تا 
همزمان شاهد افزايش شديد تقاضا براي خريد اجناس 
و كاالهاي دست دوم در بازار باشيم و از سوي ديگر، با 

مشكل كمبود شديد كاالي دست دوم مواجهيم.

دست قاچاقچیان از بازار 
كفش كوتاه شد

پايگاه خبري اتاق اصناف تهران| رييس اتحاديه 
كفاشان دس��ت دوز گفت: باالبودن نرخ دالر سبب 
شده كه ورود كفش قاچاق به بازار، توجيه اقتصادي 
نداشته باشد. رسول شجري درباره كفش هاي وارداتي 
و قاچاق گفت: هم اكنون واردات كفش ممنوع است؛ 
اما به دليل نوسانات نرخ ارز، ديگر قاچاق كفش براي 
قاچاقچيان توجيهي ندارد و ميزان آن  در بازار كاهش 
پيدا كرده است. به گفته او، قيمت كفش نسبت به سال 
گذشته افزايش 50 تا 60 درصدي را تجربه مي كند. 
شجري از تعطيلي بسياري از توليدي ها در اين حوزه 
خبر داد و تصريح كرد: هم اكنون بازار شرايط متعادلي 
دارد.رييس اتحاديه كفاشان دست دوز بيان كرد: با 
همكاري بخش هاي مربوطه مشكالت تامين مواد 
اوليه واحد هاي توليدي و ترخيص اين مواد از گمركات 
تا حدودي برطرف شده است؛ البته بايد اين نكته را 
مطرح كرد كه افزايش قيمت برخي از مواد اوليه كفش 
تا 300 درصد بوده است، اما توليدكنندگان قيمت 
محصوالت خود را تا اين حد گران نكرده اند. به گفته 
شجري، مشكل نقدينگي واحد هاي توليدي برطرف 
نشده و توليدكنندگان همچنان براي تامين نقدينگي 
با مش��كل مواجه اند. او ابراز اميدواري كرد: از دولت 
درخواست شده كه براي تامين مواد اوليه اين صنف 
تدبيري بينديشد، چرا كه تداوم كمبود مواد اوليه بر 

افزايش تدريجي قيمت ها اثرگذار است.

تشكیل كارگروه تدوين 
آيین نامه هاي قانون نظام صنفي 
پايگاه خبري اتاق اصناف ايران| نائب رييس اتاق 
اصناف ايران از تشكيل كارگروه تدوين آيين نامه هاي 
قانون نظام صنف��ي در اتاق اصناف اي��ران خبر داد. 
مجتب��ي صفايي افزود: به منظور تدوين و بررس��ي 
آيين نامه و اصالح قانون نظام صنفي كارگروهي براي 
آن مشخص خواهد شد تا با جديت به دنبال مباحث 
اص��الح قانون نظام صنفي باش��يم و به جمع بندي 
برسيم و خوشبختانه كميسيون اقتصادي مجلس 
قول مس��اعدت و همكاري براي اصالح قانون نظام 
صنفي را داده اند. او تصريح كرد: در حال حاضر به دليل 
اينكه در روزهاي پاياني سال مجلس شوراي اسالمي و 
كميسيون تلفيق مشغول تهيه و تنظيم بودجه هستند 
بحث اصالح و تدوين قانون نظام صنفي را به ابتداي 
س��ال 98 موكول كرده ايم . نائب رييس اتاق اصناف 
ايران اظهار كرد: تمامي موارد مربوط به اصالح قانون 
نظام صنفي كه براي اصن��اف ضرورت دارد از جمله 
حذف دو دوره متوالي ش��ركت در انتخابات صنفي، 
حذف محدوديت ها براي حضور اصناف در كانون هاي 
سياسي و اجتماعي و تسهيل مجوزهاي كسب و كار و 
ايجاد فضاي بهبود محيط كار و ديگر قوانين را اصالح 
خواهيم كرد. صفايي افزود: اصالحيات قانون نظام 
صنفي در قالب چند ماده و تبصره الحاق و حذف و در 
ابتداي سال 98 به مجلس فرستاده مي شود تا بعد از 
بررسي به تصويب برسد و بخشي از مشكالت صنفي 
مرتفع شود. همچنين بخشي از كار مربوط به اصالح 

قانون ماليات بر ارزش افزوده انجام شده است.
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انديشكده »حكمراني شريف« پيشنهاد داد 

تشكيل بازار بنزين مقدمه اي براي بازار حامل هاي انرژي 
گروه انرژي| 

در حالي كه بس��ياري از كارشناسان حوزه انرژي، ترويج 
سياس��ت هاي توزيع و تخصيص بنزين ب��راي هر ايراني 
را سياست گذاري اي با س��يگنال غلط در زمينه مصرف 
مي دانند، انديشكده حكمراني شريف وابسته به پژوهشكده 
سياس��ت گذاري دانش��گاه صنعتي ش��ريف گزارشي از 
تخصيص اين سهميه و تشكيل بازار انرژي در ايران دفاع 
كرده و ادعا كرد كه اين طرح قابليت اين را دارد كه بعد از 
اجرا ش��دن براي بنزين، براي ديگر حامل هاي انرژي نيز 
اجرا شود. اين گزارش، تخصيص سهميه به ازاي هر فرد 
را گامي مهم و ابتدايي در فرايند »اصالح نظام يارانه اي در 
بخش ان��رژي« در ايران توصيف مي كند.  در گزارش اين 
انديشكده كه با عنوان »پيشنهاد اصالح نظام يارانه بنزين 
در كشور« منتشر شده آمده است: » يكي از اساسي ترين 
مشكالت نظام كنوني تخصيص يارانه سوخت و عرضه آن 
به قيمت بسيار پايين، اثر بازتوزيعي آن به نفع دهك هاي 
پردرآمد است. اين مساله بطور خاص براي بنزين بسيار 
ملموس است. براساس داده هاي هزينه هاي خانوار در سال 
1395 كه توسط مركز آمار ايران منتشر شده است، از ميان 
خانوارهاي ايراني تنها حدود 43 درصد صاحب خودروي 
بنزين سوز بوده كه اين قشر بهره مندان اصلي يارانه هاي 
بنزين هس��تند در حالي كه 57 درص��د ديگر كه عموما 
از اقشار مس��تندتر جامعه به شمار مي روند از آن بي بهره 
مي مانند. ضمن آنكه 45 درصد از خانوارها نه تنها خودرو، 

بلكه از موتور سيكلت نيز برخوردار نيستند.«
تهيه كنندگان اين گزارش بر اين باور هستند كه اختصاص 
»س��وخت يارانه اي به صاحبان خودروه��ا« ادامه روند 
ناعادالنه موجود و تثبيت بازتوزيع بيشتر به نفع دهك هاي 
برخوردار است، در حالي كه اختصاص »سهميه« به افراد 
و ايجاد بازار ثانويه كه فروش سهميه را براي همگان ميسر 
كند عالوه بر آنكه با معيارهاي عدالت منطبق تر اس��ت، 

اهداف مورد نظر از سهميه بندي را نيز ميسر مي كند.
در بخش��ي از اين گزارش آمده اس��ت: » ايجاد يك بازار 
تنظيم شده و ابتناي نرخ س��وخت به سازوكارهاي آن به 
صورت درونزا، به آرامي قيمت را متناسب با تورم تعديل 
خواهد كرد. از اين رو تخصيص سهميه سوخت بر اساس 
كد ملي و كنترل دولت بر مصرف كالن سوخت به جاي 
نرخ گذاي مس��تقيم، به عنوان راه حلي اصولي تر در ادامه 
و در قالب پيشنهاد تش��كيل بازار متشكل سوخت مورد 
بررسي قرار مي گيرد« تهيه كنندگان اين پژوهش بر اين 
باور هستند كه » كه احياي الگوي اختصاص سهميه به 
خودروها مطابق گذشته «هر چند به دليل آمادگي ذهني 
جامعه شيوهاي ساده تر است اما سيگنال مثبتي به جامعه 

ارسال نمي كند چرا كه در شرايط فعلي نوعي »بازگشت 
به عقب« به شمار مي رود. در ادامه اين بخش آمده است: 
»عموما وجود حداقلي از نوآوري براي دادن حس اميد و رو 
به جلو بودن براي مردم در سياست ها بسيار حائز اهميت 
اس��ت، امري كه در پيشنهاد تخصيص سهميه به افراد و 
ايجاد بازار متش��كل براي مبادل��ه آن به صورت ملموس 
مشاهده مي شود.« انديشكده حكمراني شريف در تشريح 
شكل عملياتي طرح پيشنهادي خود مي نويسد: » ركن 
اساسي اختصاص سهميه به افراد بر اين ايده استوار است 
كه صاحب سهميه مي تواند با مصرف نكردن و فروش آن 
به ديگران، معادل اختالف قيمت بنزين سهميه اي )هزار 
تومان در پيشنهاد فعلي( و قيمت بنزين در بازار متشكل 
كسب سود كند.« در ادامه اين مطلب مساله قابل تعميم 
بودن طرح به س��اير حامل هاي انرژي كه احتماال منظور 
اصلي »برق« بوده نيز مطرح شده و آمده است: » اين طرح 
در گام ابتدايي براي بنزين ارايه شده و در گام بعدي با برخي 
اصالحات قابل تعميم به س��اير حامل هاي انرژي خواهد 
بود، از اين رو مي تواند گامي مهم و ابتدايي در فرايند اصالح 
نظام يارانه اي در بخش انرژي كش��ور باشد.«   از ديدگاه 
دس��ت اندركاران گزارش انديش��كده شريف، مهم ترين 
موضوع در راستاي اجرايي سازي اين سياست »طراحي 
بازاري« است كه آحاد جامعه بتوانند به سهولت و بدون 

پيچيدگي، سهميه خود را به فروش برسانند. 

  آيا بازاري شكل خواهد گرفت؟ 
در حالي كه اغلب بر اين باور هستند كه تخصيص سهميه 
بنزين به هر فرد، اين سوخت را به كااليي تجاري و مردم را 
به دالل آن تبديل مي كند، بخشي از چهره هاي آكادميك 
كه در ميان آنها طرفداران اقتصاد آزاد نيز ديده مي شود، در 
گزارش انديشكده شريف پيشنهاد مي كنند كه بر اساس 
پيش��نهاد اوليه به هر فرد ايراني ماهانه 20 ليتر سهميه 
بنزين هزار توماني تخصيص يافته كه در اختيار سرپرست 
خانوار قرار بگيرد.  در ادامه در تشريح جزييات اين پيشنهاد 
آمده است: » اين سهميه به منظور هموارسازي عرضه در 
بازار، طي روزهاي مختلف ماه تخصيص داده مي ش��ود. 
براي واريز سهميه نيازمند كارت سوخت نبوده و به وسيله 
كارت هاي بانكي انجام مي پذيرد.« پيش��نهاددهندگان 
اين طرح ادعا دارند كه توانسته اند حفره هاي اين طرح را 
بر طرف كنند، در مورد يكي از اين موارد توضيح داده شده 
است كه به منظور ممانعت از احتكار و به تبع آن نوسان در 
بازار، يك سقف ذخيره سهميه معادل 60 ليتر به ازاي هر 
فرد لحاظ مي شود و پس از پر شدن آن، هر ليتر سهميه 
جديد ب��ه جاي اختصاص به فرد، به ص��ورت خودكار به 

بازار عرضه ش��ده و مبلغ آن به قيمت بازار به حساب فرد 
واريز مي شود.

  زنبيل و بردار و بيار
اما ايده اين گروه براي نحوه خريد و فروش بنزين چيست؟ 
در گزارش » پيشنهاد اصالح نظام يارانه بنزين در كشور« 
عنوان شده است: » هر فرد مي تواند با استفاده از سامانه هاي 
تراكنش )شامل دس��تگاه هاي خودپرداز و سامانه هاي 
پيامكي و اينترنتي پرداخت( اقدام به فروش سهميه خود 
كند.« در ادامه اين مطلب آمده است: » در واقع روي اين 
سامانه ها گزينه »فروش سهميه بنزين« اضافه شده كه 
فرد با انتخاب آن گزينه مي تواند عالوه بر مشاهده قيمت 
روز بنزين و موجودي خود، ميزان سهميه اي كه مايل به 
فروش آن است را عرضه نمايد. مبلغ فروش نيز به صورت 

برخط به حساب وي واريز مي شود.«
اين مطلب مي افزايد: » هر چند اين س��از وكار از سهولت 
كافي براي اقشار مختلف جامعه برخوردار است، افرادي كه 
هيچ تمايلي به استفاده از سهميه خود ندارند مي توانند با 

كاهش سقف ذخيره سهميه خود به صفر، عمال در هر ماه 
به محض تخصيص سهميه آن را به صورت خودكار به بازار 
فروخته و مبلغ آن را بر اساس قيمت بازار دريافت كنند. 
اين شيوه عمال منجر به واريز ماهيانه پول به جاي سهميه 
سوخت به حساب فرد خواهد شد.«  پيشنهاددهندگان 
همچنين اي��ن طور ادعا مي كنند ك��ه روي كاغذ امكان 
داللي و سفته بازي در بازار بنزين را به اين ترتيب به صفر 
رس��انده اند: » در اين پيش��نهاد به منظور جلوگيري از 
هر گونه فعاليت س��فته بازانه و نوسان ناشي از آن، امكان 
خريد س��هميه و ذخيره آن در كارت وجود ندارد و خريد 
بنزين صرفا در جايگاه و براي س��وخت گيري امكان پذير 
است. از لحاظ عملياتي نيز تا زماني كه افراد بتوانند براي 
سوختگيري به جايگاه مراجعه نمايند، هيچ ضرورتي براي 

خريد و ذخيره سهميه بنزين وجود ندارد.«
در ادامه اين بخش عنوان ش��ده اس��ت: »در واقع هر فرد 
فراتر از سهميه خود همواره مي تواند با مراجعه به جايگاه 
سوخت و به قيمت بازار، كه در هر لحظه در جايگاه قابل 
رويت است، اقدام به سوختگيري كند. بديهي است افرادي 

كه هنوز سهميه خود را به پايان نرسانده اند نيز مي توانند 
اقدام به حفظ سهميه خود و خريد بنزين از بازار كنند.«

  قيمت بازار 
اما طرح پيشنهادي از سوي انديشكده حكمراني شريف، 
قائل به در نظر گرفتن بازاري با قيمت كشفي، به موازات 
بازاري اس��ت كه در آن س��وخت با نرخ يارانه اي خريد و 
فروش مي ش��ود. در اين گزارش با بيان اينكه هر چند در 
طرح مذكور قيمت غير سهميه اي از فرآيند عرضه و تقاضا 
كش��ف خواهد شد اما به دليل پيچيدگي هايي كه دنبال 
كردن اين روش دارد، قيمت ها از پيش تعيين شده و در 

زمان سوخت گيري فرآيند كشف قيمت رخ نمي دهد. 
در تشريح اين فرآيند آمده است: »براي مثال اگر عرضه به 
ميزان 100 ميليون ليتر بيش از تقاضا باشد قيمت 100 
تومان كاهش و اگر تقاضا بيشتر باشد قيمت 100 تومان 
افزايش مي يابد. در واقع قيمت با يك لنگي زماني و پس 
از تحقق ش��كاف بين عرضه و تقاضا و در جهت معكوس 

شكاف اصالح مي شود.«

»برنت« و »دبليو تي اي« در سطوح جديد قيمتي

ركورد قيمت نفت 2019 شكسته شد
رويترز| 

نفت روز دوش��نبه به دليل كاه��ش عرضه نفت به 
رهبري اوپ��ك و تحريم هاي اي��االت متحده عليه 
صنعت نفت ونزوئال كه پيش بيني ها درباره كسري 
تقاضا و كاهش رشد اقتصاد جهاني را متعادل كرد، 
ب��ه باالترين قيمت در دو ماه گذش��ته رس��يد و به 
قيمت 64 دالر به ازاي هر بش��كه نزديك شد. اوپك 
و متحدان��ش در ماه ژانوي��ه دور جديدي از كاهش 
عرضه را آغاز كردند. اين دور از محدود كردن عرضه 
نفت به رهبري عربستان سعودي، با تبعات ناخواسته 
تحريم ها عليه ونزوئال كه رو به عميق تر ش��دن نيز 

هست، همراه شده است. 
ش��اخص جهاني نفت خ��ام، برنت ابتدا نس��بت به 
آخرين معامالت 66 سنت افزايش يافته و به 63 دالر 
و 41 سنت در هر بشكه رس��يد. پس از آن برنت به 
63 دالر و 63 س��نت در هر بشكه رسيد كه باالترين 
قيمت از 7 دسامبر 2018 تاكنون به حساب مي آيد. 
نفت خام امريكا نيز ركورد باالترين نرخ ثبت ش��ده 
در سال 2019 را شكسته و به و با 33 سنت افزايش 
نسبت به آخرين معامالت با 55 دالر و 59 سنت در 

هر بشكه معامله شد.
اوليور جاكوب، تحليلگر نفت از شركت پتروماتريكس 
با بيان اينكه بازار نفت تحريم هاي ونزوئال را عالوه بر 
كاهش عرضه نفت توسط عربستان سعودي تجربه 

مي كند، گفت: هيچ نشانه اي از مازاد عرضه در بازار 
نفت خام وجود ندارد.

بررس��ي هاي رويترز در هفته گذشته نشان داد كه 
عرض��ه نفت اوپك در م��اه ژانويه بيش��ترين مقدار 
كاهش را در دو سال گذشته داشته است. اما كاهش 
توليد نفت روسيه كه رهبري كشورهاي غيراوپك را 
در توافق كاهش توليد نفت ميان اوپك و غيراوپك در 

اختيار دارد، بطور كامل محقق نشده است.
تحريم هاي اي��االت متحده علي��ه ونزوئال، تجارت 
نفت ميان ونزوئال و ديگر كش��ورها را با محدوديت 
مواج��ه خواه��د كرد و برخ��ي تحليلگ��ران پس از 
بررسي جزييات اعالم ش��ده توسط دولت گفته اند 
كه تحريم هاي ونزوئال ش��بيه تحريم هايي است كه 
در سال گذشته بر ايران تحميل شد. جاكوب اشاره 
كرد كه با توجه به برجسته شدن فقدان مازاد عرضه 

نفت، نقل و انتقال سريع بازار نفت خام غرب افريقا 
و ساختار معامالت آتي نفت برنت، كه در آن قرارداد 
ماهانه نخست نزديك به قيمت هاي ماه دوم معامله 

مي شود.
در حالي كه اوپك و متحدانش در حال كاهش توليد 
نفت هستند، اياالت متحده در حال افزايش عرضه 
آن اس��ت. با وجود اين آمارهاي رسمي منتشر شده 
در روز جمعه نشان مي دهد كه تعداد سكوهاي نفتي 
اياالت متح��ده به پايين ترين مي��زان خود در 8 ماه 

گذشته رسيده است.
ويوك دهار، تحليلگر كاال در بانك كامن ولث استراليا 
در يادداشت روز دوشنبه خود نوشت: سقوط قيمت 
نفت در اواخر س��ال گذش��ته به محتاطانه تر شدن 
هزين��ه در اكتش��افات نفتي اي��االت متحده منجر 

شده است. 
كاهش عمده قيمت ها موجب نگراني درباره كاهش 
رش��د تقاضاي نفت در س��ال جاري ش��ده اس��ت. 
دليل اين نگراني وجود چش��م انداز ضعيف توسعه 
و رش��د اقتصاد جهاني متأثر از جنگ تجاري ميان 
چي��ن و امريكا به وجود آمده اس��ت. دونالد ترامپ، 
رييس جمهور اياالت متحده هفته گذشته گفت كه 
به منظور حل اختالفات تجاري در هفته هاي آينده 
با همتاي چيني خود، شي جين پينگ ديدار خواهد 

كرد و اميدوار است كه دو طرف به توافق برسند.

پيش بيني مي شود كاهش توليد نفت نروژ به پايين ترين سطح 31 سال گذشته برسد
افول ستاره نفت نروژ

تسنيم|
نروژ معروف است به آرام ترين و قابل پيش بيني ترين 
منطقه صنعت نفت جهان ولي اخيراً پر از ش��گفتي 

بوده است. 
به گزارش بلومبرگ، طي بدترين ركود اين نسل بين 
سال هاي 2014 تا 2016، توليد نفت بدون اعتنا به 
كاهش قيمت آن باال رفت. اخيراً با بازگشت توليد نفت 
خام به سطح باالي چند ساله، مشكالتي به وجود آمده 
است .  شركت نفت نروژ حاال انتظار دارد توليدش 60 
ميليون بشكه پايين تر از پيش بيني قبلي براي سال 
جاري باشد و به پايين ترين سطح طي 31 سال برسد 

يعني 800 هزار بشكه در روز كمتر از حد انتظار. 
چالش ه��اي فعلي روي س��كوها و زير بس��تر دريا و 
تأخير در توليد در سال گذشته، بر توليد 2019 تاثير 
مي گذارد.  وينترش��ال ماريا يك نمونه  از ميدان هاي 

نفتي است كه طبق انتظار كار نكرده اند.
شركت ملي نفت نروژ قبل از به روز رساني اطالعات 
در فوريه يا مارس، اطالعات ديگري نداد. نايب رييس 
واحد وينترشال نروژ تأكيد كرد كه ميدان نفتي ماريا 
كمتر از حد پيش بيني ش��ده توليد كرده است، ولي 
مقدار آن را مش��خص نكرد.  يكي از ميادين نفتي كه 

آغاز به كارش با تاخير همراه بوده، اوزبرگ وستفلنكن 
در اكويينر است كه به جاي سه ماهه دوم سال گذشته، 

در اكتبر به بهره برداري رسيد.
هم مقامات و هم ش��ركت ها ممكن اس��ت در مورد 
تصورشان از ذخاير و نرخ توليد ميادين خاصي بيش 
از حد خوشبين بوده باش��ند. شركت ملي نفت نروژ 
به تازگي اعالم كرد كه شركت اسپريت انرژي پيش 
بيني خود را از ذخاير نفتي ميادين اودا به خاطر شروع 
تولي��د در ماه مارس، 30 درص��د معادل 33 ميليون 
بش��كه پايين آورده است. پس از كاهش قيمت نفت 
در 2004، شركت هاي نفتي كه براي باال بردن سود 
دهي تحت فش��ار بودند، هركاري توانس��تند براي 

كاهش هزينه ها و يافتن راه حل هايي براي باال بردن 
منافعشان انجام دادند. برخي پيش بيني هاي بسيار 
خوش بينان��ه اي از تعداد بش��كه هايي كه مي توانند 

توليد كنند داشتند. 
ميدان اودا نمونه اي از يك توس��عه كوچك است كه 
نقش��ي فزاينده در پروژه خطوط لوله نروژ دارد چون 
درياي ش��مال حوزه نفتي بالغ تري است و كاوش در 
درياي آركتيك بارنتز همچنان نااميدكننده اس��ت. 
مشكل ميادين كوچك اين است كه اپراتور اطالعات 
كمي از ذخاير زير بستر دريا دارد. در ميادين بزرگ تر 
چاه هاي بسيار بيش��تري براي تصميم گيري وجود 
دارد ولي در يك ميدان كوچك تصور مي شود يك چاه 

كافيست و ناگهان نفتي توليد نمي كند. 
كاهش سريع توليد نفت نروژ موقتي است. اين كشور 
در 2020 شاهد افزايش قابل توجهي در توليد خود 
خواهد بود و دليل آن هم آغاز توليد از ميدان يوهان 

سوردراپ در نوامبر سال جاري است. 
با 3.2 ميليارد بش��كه ذخاير نفتي و توليد 440 هزار 
بشكه در روز در فاز اول، ميدان نفتي درياي شمال در 
2020 شاهد بزرگ ترين افزايش ساالنه توليد نفت از 

1980 خواهد بود.

كوتاه از دنياي انرژي

 امضاي تفاهم نامه 
براي بدهي انرژي عراق

ايسنا| سخنگوي صنعت برق گفت: براي دريافت 
بدهي هاي برقي عراق، تمهيداتي درنظر گرفته ايم و 
به منظور پرداخت بدهي ها، يك تفاهم نامه فروش 
انرژي و صادرات خدمات فني و مهندس��ي با طرف 
عراقي امضا شده است. محمودرضا حقي فام با بيان 
اينكه تاكن��ون به دنبال درياف��ت بدهي هاي خود 
بوده ايم، اظهار ك��رد: در فرجه هاي زماني مختلف، 
پرداخت و تبادل انرژي صورت مي گرفت اما در يك 
برهه زماني، اين امر دچار توقف شد اما از اين زمان به 
بعد قرار شده در يك برنامه زماني مشخص، تبادالت 
صورت بگيرد. وي، با تاكيد بر اينكه در اين تفاهم نامه 
تمام موارد الزم براي حفظ و توسعه تبادالت برقي 
درج شده است، ابراز كرد: ميزان بدهي هاي عراق در 
حوزه برق نسبت به ساير كشورهاي همسايه قابل 
توجه است اما به دنبال وصول اين مطالبات هستيم. 
به گفته سخنگوي صنعت برق كشور، بعد از انعقاد 
تفاهم نامه، هيات هاي مختلفي از توانير حداقل سه 
بار و به منظور انجام هماهنگي هاي الزم به كشور عراق 
رفتند و تمام مذاكرات الزم و مهم در اين حوزه صورت 
گرفته اس��ت تا روال تبادالت برقي به صورت عادي 
صورت بگيرد. حقي فام اظهار كرد: بانك مركزي نيز 
اكنون براي انجام اين كار وارد شده و اكنون مشكلي 
ج��دي در اين ح��وزه وجود ن��دارد و اميدواريم كه 

برنامه ها مطابق جدول زمان بندي پيش برود.

تداوم بارش پرحجم زمستاني
تسنيم| متوسط بارش هاي ايران از ابتداي سال آبي 
جاري تا 13 بهمن ماه، 1.06 ميلي متر در روز بوده كه 
اين رقم براي بارش هاي پاييزي، 1.02 ميلي متر در 
روز و براي بارش هاي زمستاني 1.14 ميلي متر در روز 
بوده است. بر اساس آمار رسمي دفتر مطالعات پايه 
منابع آب شركت مديريت منابع آب ايران، ارتفاع كل 
ريزش هاي جوي از اول مهر تا 13 بهمن سال آبي 98-

97 )133 روز ابتدايي سال آبي جاري( بالغ بر 141.2 
ميلي متر است. اين مقدار بارندگي نسبت به ميانگين 
دوره هاي مشابه درازمدت )115.8 ميلي متر( 21.9 
درصد افزايش و نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته 
)46 ميلي متر( 207 درصد افزايش نشان مي دهد. 
همچنين حجم بارش هاي كش��ور از اول مهر تا 13 
بهمن به 232 ميلي��ارد و 701 ميليون مترمكعب 
رسيد. از مجموع 141.2 ميلي متر بارش ثبت شده 
در 133 روز ابتدايي سال آبي جاري، 92.1 ميلي متر 
سهم پاييز و 49.1 ميلي متر س��هم 43 روز ابتدايي 
زمستان بوده است. از اينرو، متوسط بارش هاي ايران از 
ابتداي سال آبي جاري تا 13 بهمن ماه، 1.06 ميلي متر 
در روز بوده كه اين رقم براي بارش هاي پاييزي، 1.02 
ميلي متر در روز و براي بارش هاي زمس��تاني 1.14 

ميليمتر در روز بوده است.
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معاون اسبق بانك مركزي مطرح كرد

حذفصفرازپولملي،راهكاريبرايسادهسازيحسابها

روحاني : راهي جز جدايي بازرگاني از صنعت وجود ندارد

پوران دخت معتمد |
 دولت بار ديگر حذف صفر از پول ملي را با توجه 
به چاپ اسكناس هاي جديد در دستور كار خود 
قرار داده است. پيشنهاد حذف صفر از پول ملي 
هر چند جديد نيست اما اين بار اين پيشنهاد با 
حذف »چهار صفر از پول ملي« در دس�تور كار 
دولت قرار گرفت. آنگونه ك�ه رييس كل بانك 
مركزي مي گويد پيش�نهادات سياس�ت گذار 
پولي و بانكي، در قالب اليحه اي به دولت تقديم 

شده است. 
در اين ميان كارشناسان اقتصادي بر اين باورند 
كه نبايد پ�روژه حذف صفر از پول ملي را با اما و 
اگرهاي هميشگي كه مرتبط با اصالحات نظام 
بانكي است، از دس�تور كار خارج كرد و مجدد 
پرونده آن را مسكوت گذاشت. پروژه حذف 4 
صفر از پول ملي، اين روزها مجدد بر سر زبان ها 
افتاده اس�ت؛ به ويژه از وقتي ك�ه عبدالناصر 
همتي، رييس كل بانك مركزي امضاي تاييد را 
ب�ه روي اين پروژه زده و به صراحت اعالم كرده 
است كه اين موضوع در دستور كار سياست گذار 
پولي و بانكي قرار دارد و حذف 4 صفر از پول ملي 
وارد فاز جديدي در دولت دوازدهم شده است. 
در عين حال به گفته رييس كل بانك مركزي قرار 
است، حذف چهار صفر از پول ملي پس از تاييد 
دول�ت و تصويب در مجلس، از دو س�ال آينده 
اجرا ش�ود به تدريج پول هاي جديد جايگزين 

اسكناس هاي قديمي شود.
البته اين موضوع موافقان و مخالفاني هم دارد؛ 
اما همانطور كه رييس كل بانك مركزي هم اعالم 
كرده اس�ت، اين موضوع بخش�ي از اصالحات 
پولي اس�ت و بطور قطع، همه جوانب اقتصادي 
در اجراي آن در نظر گرفته مي شود. موافقان اين 
طرح مي گويند كه حذف چهار صفر از پول ملي 
نبايد آنطور كه افكار عمومي از آن به مفهوم يك 
رفرم پولي برداشت شده است، سياست گذاران 
را از اجراي آن باز دارد؛ بلكه حذف صفر از پول 
ملي، تنها يك موضوع سياست گذاري است كه 
مي تواند به مرور زمان، اجرايي شده، بدون اينكه 
تبعات تورمي در پي داشته باشد.  به استناد پيام 
اخير رييس كل بانك مركزي، اصالح نرخ برابري 
پول ملي از طريق حذف صفر ها وجهه پول ملي را 
در صحنه بين المللي ارتقاء مي بخشد و اقدامي 

اس�ت كه در بسياري از كش�ورها در كنار ساير 
اقدامات، سرآغازي است براي اصالحات جدي 
اقتصادي. در همين زمينه حميدرضا تهرانفر، 
معاون اس�بق بانك مركزي در گفت وگو با ما به 
تشريح جوانب پيش�نهاد حذف 4 صفر از پول 

ملي مي پردازد: 

   چند روزي اس�ت كه موضوع حذف 4 صفر از 
پول ملي از سوي رييس كل بانك مركزي مطرح 
شده است. اين موضوع همانطور كه مي دانيد، 
موافق�ان و مخالفان خ�اص خ�ود را دارد. نظر 

كارشناسي شما در اين رابطه چيست؟ 
- در گام اول براي پاسخ دادن به اين سوال بايد گفت كه 
شخصا از پروژه بانك مركزي براي حذف 4 صفر از پول 
ملي استقبال مي كنم. همانطور كه مي دانيد موضوع 
حذف صفرها از پول ملي بايد هر چه زودتر از س��وي 
سياست گذار پولي و بانكي كشور اجرايي و عملياتي 
ش��ود؛ چراكه به هر حال مي تواند گامي براي تقويت 
ارزش پول ملي به شمار آيد، اين در حالي است كه به 
دليل برخي ش��رايط خارج از حيطه اختيارات دولت، 
ارزش پول ملي تضعيف ش��ده و مقامات ارش��د نظام 
جمهوري اس��امي ايران نيز تاكيد بر افزايش ارزش 
پول ملي دارند، بنابراين بهتر اس��ت كه حذف صفرها 
به عنوان راهكاري براي تقويت پول ملي در دس��تور 
كار قرار گيرد. ح��ذف 4 صفر از پول ملي، فرآيندي را 
پيش روي سيستم حسابداري و حسابرسي كشور به 
خصوص در نظام بانكي قرار خواهد داد كه عدد فيزيكي 
در دفاتر رسمي، اصاح شده و با توجه به اينكه دولت 
هم در سال 95 مصوب كرده تا واحد پول ملي كشور از 
ريال به تومان تبديل شود، ضروري است كه اين اصاح 
هر چه سريع تر انجام شده تا به لحاظ حسابداري نيز، 

مشكات اعداد و ارقام برطرف شود. 
   به ه�ر حال اين موضوع هن�وز هم مخالفاني 
دارد. توجيه شان هم اين است كه حذف 4 صفر 
از پول ملي بار تورمي دارد. چقدر مي توان به اين 
موضوع خوش�بين بود كه حذف 4 صفر از پول 

ملي منجر به تورم نمي شود؟
  - به هر حال اجراي هر كاري ممكن اس��ت موافقان 
و مخالفاني داشته باش��د. اين كار هم قطعا مخالفاني 
دارد كه هر زمان مطرح ش��ده، س��از مخالف زده اند؛ 
اين در حالي اس��ت كه بر اين اس��اس به فعاالن نظام 
بانكي توصيه مي كنيم كه تعصبي بر روي اجراي اين 

پروژه نداش��ته باشند و حساب آن را از يك رفرم پولي 
جدا كنند. اين در حالي است كه برخي دغدغه هايي 
همچون تورم و افزايش لجام گسيخته قيمت ها را در 
اين ميان مطرح مي كنند كه به نظر مي رسد ارتباطي 
ميان آن وجود ندارد، بلكه ما مبلغ اسمي اسكناس را به 
شكل ديگري تعريف كرده و ظاهر اعداد و ارقامي كه در 
اسكناس ها و ارتباطات مالي همچون فيش هاي بانكي 

يا قبوض آب و برق نوشته مي شود را تغيير مي دهيم. 
به نظر مي رسد براي تغييرات واحد پول ملي در چنين 
س��طحي، ضرورتي ندارد كه دغدغه هاي بزرگ را به 
همراه داشته باشد، از سوي ديگر ضرورتي هم در اين 
وجود ندارد كه ابتدا بسترهاي رفرم پولي مهيا باشد و 
س��پس اقدام به عملياتي كردن حذف صفرها از پول 
ملي كني��م، بلكه اكنون كه ذهن مردم و مس��ووالن 

براي اين كار آماده است، بايد اين موضوع را به خوبي 
عملياتي نماييم. 

   آيا صرفا حذف صفر از پول ملي به مفهوم رفرم 
پولي است؟

 حذف اس��مي صفرهاي پول هم اكنون در دستور كار 
بان��ك مركزي قرار دارد و اين ب��ه معناي اصاح پولي 
نيست؛ بنابراين اين مبالغ مي توانند قدرت خريد فعلي را 
حفظ كنند و تنها كاركردها را تغيير دهند؛ ضمن اينكه 
ذهن مردم نيز با واحد تومان بيشتر از ريال آشنا است. 
برخي اصاحات پولي را پيش شرط حذف صفرها از پول 
ملي مي كنند؛ در حالي كه به نظر مي رسد كه تعليق 
به محال كردن اي��ن پروژه به دليل مهيا نبودن زمينه 
اصاحات گسترده بانكي صحيح نيست. پس هميشه 
در يك دور باطل نبايد از اجراي اين موضوع جلوگيري 
كرد. در شرايط حاضر كشور از همه شرايط الزم امكانات 
براي اجراي اين طرح ملي برخوردار اس��ت و تصميم 

خوبي است كه مي تواند نتيجه آن به نفع كشور باشد.

   در طرح تحول سالمت
بهداشت را به منزل مردم نزديك تر كرديم

رييس جمهوري گفت: در تبليغات انتخاباتي خود درباره 
سامت مردم، تجهيز بخش سامت و در دسترس قرار دادن 
داروهاي مورد نياز و همچنين كاهش مخارج بيماران قول 
داده بودم. دراوايل انقاب اسامي 55هزار تخت بيمارستان 
داشتي، اما امروز 129هزار و 600 تخت بيمارستاني در كشور 
داريم؛ يك برنامه بسيار بزرگ و يك تحول بسيار بزرگ تدوين 
كرديم؛ 131 درصد افزايش تخت بيمارستاني در اين طرح 
بزرگ انجام گرفت. روحاني اظهارداشت: براي ساخت 24هزار 
تخت جديد براي بازسازي 44 هزار تخت اقدام كرديم؛ در 
كنار تجهيزات و تسهيات براي مردم، قدم هاي خوبي در اين 
چند سال برداشتيم؛ مخارج پزشكي براي بيماران بستري به 
زير 10 درصد و حتي در روستاها تا زير 5 درصد هم رسيده 
است. وي افزود: در طرح تحول سامت، سامت و بهداشت 
را به منزل مردم نزديك و نزديك تر كرديم، در آغاز انقاب 
1500 خانه بهداشت در كش��ور داشتيم اما امروز 12 برابر 
يعني 18 هزار خانه بهداش��ت در كشور فعاليت مي كنند. 
رييس قوه مجريه بيان كرد: اگر پزش��كان متخصص ما در 
گذشته فقط در شهرهاي بزرگ بودند امروز تا مناطق مرزي 
هم نزديك شده اند، بسياري از شهرهاي كوچك و روستاييان 
با فاصله كمي به پزشك متخصص دسترسي دارند. اين كار 
يك تحول بزرگ در حوزه سامت و پزشكي است. روحاني 
خاطرنش��ان كرد: بسياري از سران كش��ورهاي جهان در 
ماقات هايي كه داريم نسبت به طرح تحول سامت دچار 
شگفتي هستند و سوال مي كنند كه چگونه اين طرح با اين 
عظمت در ايران اسامي اجرايي و پياده شده است؛ بسياري 
از كشورهاي صنعتي و بزرگ هنوز در اجراي چنين طرحي 
به خوبي موفق نبوده اند اين طرح يكي از افتخارات بزرگ نظام 
جمهوري اسامي ايران است. وي گفت: پيش از انقاب در 
بسياري از بيماري ها و عمل هاي جراحي نيازمند اين بوديم 
كه بيماران به خارج از كشور بروند، امروز تقريباً اين نياز بطور 
كامل مرتفع شده و برعكس نيز شده است؛ ما گردشگري 
سامت داريم، تعداد زيادي از مردم كشورهاي همسايه ها، 
ايراني هايي كه در اروپا ساكن و امريكا ساكن هستند براي 
عمل جراحي به ايران مي آيند و عمل جراحي انجام مي دهند 
نه اينكه چون در ايران ارزانتر است بلكه به خاطر پزشكان 
متخصص و خدمات مناسب بيمارستاني به ايران مي آيند. 
رييس جمهوري تاكيد كرد: در يك بيمارستان تمام بخش ها 
بايد دست به دست هم بدهند تا بيمار به سامت از بيمارستان 

خارج شود و زندگي خود را دوباره آغاز كند.

    95 درصد دارو در داخل توليد مي شود
روحاني در بخش ديگري از سخنان خود گفت: در اوايل سال 
92 مساله دارو يكي از مشكاتي بود كه مردم با آن مواجه 
بودند؛ بسياري از داروها ناياب بود يا بسيار گران بود، ما تاش 
كرديم مشكل دارو حل شد، ما امروز افتخار مي كنيم كه اگر 
در آغاز پيروزي انقاب اسامي از لحاظ عددي 25 درصد 
داروها در داخل توليد مي شد و 75 درصد را  از خارج تامين 
مي كرديم امروز 95 درصد دارو در داخل توليد مي ش��ود و 

فقط 5 درصد از داروها را از خارج وارد مي كنيم.
وي تصري��ح كرد: به لحاظ ع��ددي از آغاز پيروزي انقاب 

اس��امي 25 درصد داروها در داخل توليد و 75 درصد در 
خارج تهيه مي شده است . امروز 95 درصد داروها در داخل 
توليد مي شود و 5 درصد از خارج وارد مي كنيم. مي توانيم 
تسهيات بيشتري در اين زمينه فراهم كنيم تا صادر كننده 
دارو در منطقه باشيم.  روحاني ادامه داد: در برخي بخش ها 
نسبت به كشورهاي همسايه و حتي غير همسايه و حتي 
اروپا صادر كننده بخش��ي از داروها هستيم. فناوري هاي 
پيشرفته اي كه امروز در بيوتكنولوژي، ژنتيك، سلول هاي 
بنيادي وجود دارد، تحول بسيار بزرگي را در بخش سامت 
به وجود آورده است. وي با تاكيد براين كه وزارت بهداشت 
وزارتخانه اي است كه به بس��ياري از وزارتخانه هاي ديگر 
متصل است، خاطرنشان كرد: اميدوارم اين مجلس، تجارت 
را از وزارتخانه صنعت و معدن جدا كند كه اصرار من است. 
مي دانيد بدون وزير بازرگاني مس��تقل مسائل صادرات و 
واردات و تنظيم بازار حل نمي شود. در ابتداي دولت دوازدهم، 
اليحه دوفوريتي خدمت شما فرستادم و خواستم اين وزارت 
بازرگاني را جدا كنيد. به وزارتخانه عظيم و بزرگي كه صنعت 
معمولي، صنايع س��نگين و معادن وزارتخانه بازرگاني را 
اضافه كرديم و بازرگاني را تقسيم كرديم و بخشي را به جهاد 

كشاورزي داديم. ما نمي دانيم با چه كسي طرف هستيم. 

   راهي جز جدايي وزارت بازرگاني نيست
وي ادامه داد: اگر مي خواهيد مردم براي خريد اجناس شان 
كمتر معطل ش��وند و اطمينان شان بيشتر شود به عنوان 
مس��وول دولت عرض مي كنم راهي ج��ز جدايي وزارت 
بازرگاني وجود ندارد و گرنه اين مشكل ادامه پيدا مي كند. 
اين مشكل براي همه ملت است نه من. به عنوان نمايندگان 
مردم مي خواهم در اين زمينه كمك كنيد تا وزير بازرگاني 
مستقل اين كار را انجام دهد. ربيس جمهوري اظهار داشت: 
اين وزارتخانه با وزارتخانه هاي صنعت و بهداشت كار دارد. 
اگر مواد غذايي پروتئين، كيفيت و سامت الزم را نداشته 
باشد همين مواد غذايي منجر به بيماري مي شود به جاي 

اينكه اين توانايي را به افراد براي مقابل بيماري را مي دهد.
روحاني يادآور شد: به وزير سابق بهداشت، آقاي هاشمي چند 
بار تاكيد كردم بر روي آب درون بطري ها كه مردم مي خرند 
و استفاده مي كنند دقت كنيد چون گزارش هاي متعددي 
در اين زمينه رسيده بود. رفتند و بررسي كردند و يكي از اين 
آب هايي كه خيلي معروف است و در ادارات استفاده مي شود. 

آن آب كيفيتش به مراتب از آب شير تهران پايين تر بود. 
وي افزود: وزارت بهداش��ت رده بندي كن��د و به مردم رده 
آب هاي الف با ب و ج را مشخص كند تا مردم بدانند در روغن 
هم هيمنطور و س��اير مواد غذايي همين طور، مسووليت 

مهمي همزمان با بخش كشاورزي و صنعت دارد.
رييس دولت دوازدهم در ادامه با اشاره به ارتباط وزارت 
بهداشت درمان و آموزش پزشكي با ساير وزارتخانه ها 
اظهارداشت: اگر مي خواهيم توريسم سامت داشته 
باشيم بخش سامت ما با بخش گردشگري بايد رابطه 
بسيار نزديك داشته باشد و وزير بهداشت بايد ذوفنون 

باشد و از بخش هاي ديگر هم اطاع داشته باشد.
روحاني افزود: وزارت بهداشت بخش كوچكي نيست. بخش 
وسيعي است و بايد از داروسازي هم بداند همانقدر كه از آب 
مردم هم بداند بايد از انواع بيماري ها و راه حل آن هم مطلع 

باشد . همانطور كه از مواد غذايي و كشاورزي كه براي مردم 
تامين مي شود بايد مراقبت كند. بنابراين وزارت بهداشت 
وزارتخانه اي است كه در بخش هاي مختلف با قسمت هاي 

مختلف ديگر بايد در تماس باشد. 
وي اضافه كرد: يكي از كارهاي مهمي كه آقاي دكتر هاشمي 
بنا بود انجام دهد و اين مسووليت با راي شما بر دوش آقاي 
نمكي مي آيد مساله سامت الكترونيك و كارت الكترونيك 
براي سامت است، اين كار از كارهاي مهمي است كه اوال 
تشخيص را آسان مي كند، ثانيا از پول ها و هزينه هايي كه 
نيازي نيست جلوگيري مي كند، ثالثًا از باندهاي فسادي 
كه امروز متأسفانه در مراكز تشخيص و برخي از مطب ها 
و كلينيك ها و بيمارس��تان ها- زياد نيست- اما متاسفانه 
وجود دارد وما با س��امت الكترونيك م��ا مي توانيم از اين 
مس��اله عبور كنيم. روحاني گفت: اين شفاف مي شود كه 
يك فرد امسال چند بار ام آر اي و اسكن شده يا عكس گرفته 
و به دكتر مراجعه كرده و چه مقدار دارو مصرف كرده است. 
ما هم مي توانيم پزش��ك را كنترل كنيم و ببينيم چقدر 
براي مريض دارو مي نويسد و متخصصين و نظام پزشكي و 
ناظران ما ببينند اين داروها چه مقدار الزم و ضروري بوده 
و چه مقدار زينت النسخه بوده است. وي يادآورشد: چون 
من يك وقتي به دكتر گفتم چرا آنقدر مي نويس��يد گفت 
داروي من دو خط اول است بقيه زينت النسخه است چون 
اگر نسخه من دو خط باشد خيلي بد است ما زينت النسخه 
نمي خواهيم ما دارو براي بيمار مي خواهيم. رييس جمهوري 
اظهارداشت: تعداد زيادي از پزشكان ما متعهد هستند و اين 
كار را نمي كنند برخي هم ممكن اس��ت دقت نكنند. اين 
يك مقدار هم به فرهنگ ما مربوط مي شود اگر يك مريض 
ما پيش پزشكي برود و پزشك او را معاينه كند و در نهايت 
بگويد نياز به دارو نداري و بايد يك مقدار استراحت كني و 
نوشيدني مصرف كني، مي گويد اين دكتر سواد نداشته است 
و اين را خودم هم بلد بودم استراحت كنم. اگر پزشك نسخه 
را بنويسد و دارو كم بنويسد باز هم مي گويد اين چه پزشكي 
بود و يك قرص براي من نوشته است. وي با تاكيد بر لزوم 
تحول و اصاح در فرهنگ جامعه اظهارداشت: اين كار نياز 
به صدا و سيما، روزنامه ها، مجات، فضاي مجازي است.اين 
همه هشتگ درست مي كنيم يك بار هم هشتگ درست 
 كنيم براي مبارزه و جلوگيري از داروهايي كه نياز نيست و

 زينت النسخه است و ما اين كار را بايد انجام دهيم.

    طرح سالمت الكترونيك
 بايد به صورت عمومي آغاز شود 

رييس جمهوري بخش سامت الكترونيك را يك ضرورت 
براي امروز جامعه عنوان كرد و گفت: قول آقاي جهرمي و 
آقاي دكتر نمكي به ما اين اس��ت كه در اوايل س��ال آينده 
اين طرح وارد مرحله اجرا شود.  وي افزود: البته مي گويند 
اجراي اين طرح ابتدا از 5 يا 6 استان شروع مي شود كه آن 
بحث ديگري است؛ اصل اين است كه اجراي طرح سامت 
الكترونيك بايد به صورت عمومي آغاز شود. حاال تشخيص 
اوليه بحث ارجاع و يكسري مسائلي هست كه به تدريج بايد 
اجرا شود و آن بحث دوم مساله است. اصل اجراي اين طرح 
ضروري است.  روحاني اضافه كرد: نكته ديگر اين است كه 
آقاي دكتر نمكي بايد به آينده اين وزارتخانه فكر كند، امروز 

روند اين است كه بيمار را به بيمارستان مي بريم، ممكن است 
نياز به عمل جراحي باشد، جراحي را انجام مي دهيم، بعد نياز 
به استراحت دارد و بعد هم مرخصش  مي كنيم. در اين روند 
مرخص شدن از بيمارستان، در بعضي از بيماري ها، تا شروع 
كار عادي يك فاصله وجود دارد. براي اين مقطع به يك مراكز 

نوعي توانبخشي و تراپي هاي مختلف نياز داريم. 
رييس جمهوري تصريح كرد: اينگونه نيس��ت كه با عمل 
جراحي و اس��تراحت در بيمارس��تان، بيمار به كار عادي 
برگردد، بلكه ممكن است به يك هفته زمان براي پسادرماني 
بيمارستان نياز باش��د؛ به اين اقدامات پسادرماني ممكن 
است در كنار و گوشه به شكل پراكنده باشد، ولي در قالبي 
منظم و سيستماتيك وجود ندارد، در حالي كه بايد در كنار 
بيمارستان و درمانگاه، يك بخش براي پسادرمان درست 
ش��ود. براي اينكه افراد بتوانند، توانمند شوند و به زندگي 
عادي بازگردند.  روحاني اظهار داشت: اين كار در بسياري 
از كشورهاي پيشرفته وجود دارد، اما در ايران هنوز به اين 
نقطه نرسيده ايم؛ اين وزارتخانه با توجه به اهميت مساله، بايد 

فكري براي اين موضوع كند. 

   پيشنهاد دكتر هاشمي 
براي وزارت بهداشت هم دكتر نمكي بود 

رييس قوه مجريه تصريح كرد: در ميان همه دوستاني كه 
در ذهنم بود و مشورتي كه با دوستان مختلف داشتم، آقاي 
دكتر نمكي را براي اين برنامه ها بهترين گزينه يافتم؛ خود 
آقاي دكتر هاشمي هم پيشنهادش اين بود، آن وقتي كه 
تصميم گرفته بود از دولت فاصله بگيرد به فعاليت روزمره اش 
بپردازد. پيشنهاد ايشان هم آقاي دكتر نمكي بود.  روحاني 
با بيان اينكه درمورد وزير پيش��نهادي وزارت بهداشت و 
درمان با دوستان و وزيران س��ابق اين وزارتخانه مشورت 
كرده است، گفت: در صحبت هايي كه با آقاي دكتر نمكي 
داشتم متوجه شدم ايشان از تجربه بسيار خوبي در اين حوزه 
برخوردار است و انصافًا به همه بخش هايي كه وزير بايد به 
آنها توجه كند، توجه دارد.  وي حضور در جهاد سازندگي تا 
ميدان جنگ، اداره دانشگاه، حضور در فرهنگستان، معاونت 
وزارت بهداشت و درمان و حضور در بخش داروسازي را از 
جمله سوابق و تجربيات وزير پيشنهادي بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكي عنوان كرد و افزود: تفاوت وزارت بهداشت با 
ديگر وزارتخانه ها اين است كه نيروي مورد نياز خود را تربيت 
كرده و عمدتا به كار مي گيرد .  رييس جمهوري با بيان اينكه 
وزارتخانه هاي علوم و آموزش و پرورش نيروهاي تربيت شده 
خود را تحويل جامعه مي دهند ولي آموزش ديدگان وزارت 
بهداش��ت در همين وزارت خانه مشغول به كار مي شوند، 
گفت: خيلي مهم اس��ت كه تربيت دانشجوي پزشكي ما 
چگونه انجام گيرد.  روحاني گفت: اگر روند آموزش پزشكي 
را از روز اول دانشجويي تا مرحله فوق تخصص در كشورهاي 
مختلف مرور كنيم، مي بينيم در ايران پزشك را به گونه اي 
تربيت مي كنيم كه تزريق را خاف شأن خودش مي داند، 
اگر مريض نياز به تزريق آمپول داشته باشد، مي گويد پرستار 
بيايد و مي گويد من پزشك و جراح هستم و نبايد تزريق كنم 
يا اگر باند و گچ  را بخواهد باز كند، اين كار را به پرستار واگذار 
مي كند.  رييس جمهوري به عملكرد پزشكان در خارج از 
كشور اش��اره كرد و گفت: من با چشم خودم ديده ام كه در 

كشورهاي پيشرفته، جراح خودش تزريق را انجام مي دهد، 
زخم بيمار را مي شويد، باند مي پيچد يا بعد از عمل جراحي 
زانو، زير بغل بيمار را مي گيرد تا راه برود؛ تصور ما اين است 
كه پزشك يك تافته جدابافته است و اين موضوع بايد در 

آموزش هاي ارايه شده در دانشكده پزشكي درست شود . 
رييس جمهوري اظهار داشت: دانشكده هاي پزشكي ما بايد 
متحول شوند و اين يكي از وظايف مهم وزير جديد بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي اس��ت و در بخش داروسازي نيز 

مي توانيم به خودكفايي برسيم. 

   طب سنتي نبايد فراموش شود و ضدارزش باشد 
روحاني با تاكيد بر اينكه مي توانيم در بخش دارو صادركننده 
باشيم و اين وزارتخانه با بخش علم و فناوري رابطه نزديكي 
دارد كه بايد علم و فناوري و پرديس ها به فناوري هاي پزشكي 
كمك كنند، گفت: بايد به طب سنتي كه روزي ضدارزش 
بود، توجه ش��ود و در چين بيمارستان هاي فراواني وجود 
دارد كه تنها طب س��وزني انجام مي دهند.  وي ادامه داد: 
نمي خواهم بگويم داروي سنتي براي هر بيماري كافي است 
ولي نبايد فراموش شود و ضدارزش باشد و بايد در جايگاه 
خودش قرار بگيرد تا از آن استفاده كنيم. رييس قوه مجريه 
تاكيد كرد: امروز يكي از صادركنندگان مهم داروهاي گياهي 
هستيم و اين به معناي آن است كه در كشور ما همه چيز از 
جمله مواد اوليه دارويي كه بايد از گياهان استفاده شود، صمغ 
درختان، ريشه گياهان، داروسازي و بسته بندي آماده است. 

   همه مردم تحت پوشش بيمه قرار دارند 
روحاني با تاكيد براين كه در زمينه بيمه كار بسيار بزرگي را 
انجام داديم و براي اولين بار در تاريخ ايران همه مردم تحت 
پوشش بيمه قرار گرفتند، اظهار داشت: اينكه دولت يازدهم 
توانست 10 ميليون نفر را تحت پوشش بيمه قرار دهد، كار 
آساني نبود و اين بدان معنا نيست كه همه كار تمام شده 
است اما قدم بسيار ارزشمندي بود.  وي با بيان اينكه رابطه 
بيمه، تأمين اجتماعي، وزارت كار و بيمه اي كه در اختيار 
اين وزارتخانه است با داروس��ازي، داروخانه ها، پزشكان و 
بيمارستان ها و همچنين چگونگي تأمين آن، مساله مهمي 
اس��ت، گفت: در جلسه اي 3 ساعته با آقاي دكتر هاشمي، 
معاونين  وزارت بهداش��ت و دكتر نمكي هم��ه موارد را در 
بخش بيمه، بهداشت، درمان و نواقص موجود بحث، بررسي 
و جمع بندي كرديم.  رييس جمهوري لزوم همكاري، برادري 
و تعاون بين وزارت بهداشت و درمان و وزارت كار، تعاون و 
رفاه و بين نيروهاي مس��لح را مورد تاكيد قرار داد و گفت: 
بخش پزشكي  دستگاه ها بايد رابطه بسيار نزديكي در كنار 
بخش هاي خصوصي كه در اين زمينه فعال هستند، داشته 
باشند و چنين رابطه اي مي تواند ما را به مقصد نهايي برساند. 

روحاني از نمايندگان مجلس شوراي اسامي خواست براي 
حمايت و پشتيباني از آقاي دكتر نمكي و وزارتخانه بهداشت 

و درمان به وي رأي بسيار قاطع بدهند. 
وي اظهار داشت: وزارت بهداشت و درمان مسووليت 
سنگيني بر عهده دارد و رأي نمايندگان انرژي و توان 
مضاعفي خواهد بود براي وزير، معاونين و بخش پزشكي 
و سامت و همه مردم را در اين دهه بسيار مبارك فجر 

انقاب اسامي خوشحال خواهد كرد. 
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 كانال مالي اروپا چالشي
در برابر نفوذ امريكا است

برخي تحليلگران و رسانه ها در غرب اعتقاد دارند 
اگرچه ابزار وي��ژه مالي جديد اروپ��ا در ظاهر به 
اندازه كافي جامع نيست و بايد به تدريج توسعه 
يابد اما نش��انه اي از چالش هاي بزرگ تر در برابر 
نفوذ جهاني اياالت متحده در آينده است. ايرنا با 
بيان اين مطلب افزود: اختاف نظرهايي در مورد 
اه��داف و كاركردهاي اين س��ازوكار وجود دارد. 
برخي در اياالت متحده آن را اقدامي براي دور زدن 
تحريم ها مي دانند و برخي ديگر آن را بي اثر و هم 
راستا با خواسته هاي واشنگتن ارزيابي مي كنند. 
برخي كارشناسان نيز آن را گام نخست بروكسل 
مي بينند و اميدوارند در آينده دامنه كشورهاي 
عضو در كانال مالي گس��ترش ياب��د و بتواند به 
حوزه هايي فراتر از موضوعات اعام شده كنوني، 
بپردازد.  به نوشته تارنماي شبكه سي.ان.بي.سي 
امريكا، »ميگوئل برگر« از مقام هاي اقتصادي در 
وزارت امور خارجه آلمان، »ماريس مونتاني« سفير 
پيشين فرانسه در چين و »سايمون مك دونالد« 
معاون وزارت امور خارجه بريتانيا نمايندگان اين 
سه كشور در كانال ويژه مالي هستند.  اينستكس 
درواقع ابتكار كشورهاي اروپايي براي متقاعد نگاه 
داشتن ايران به حفظ برجام است. به گزارش نشريه 
آلماني »اشپيگل« هدف از اين ابزار مالي تسهيل 
معامات در حوزه هاي غذايي، دارويي و پزشكي 
با ايران است كه مي تواند در آينده به ديگر حوزه ها 
نيز توسعه پيدا كند.  تارنماي تحليلي »لوباگ« 
هم در گزارشي نوشت: كانال مالي ويژه اروپايي ها 
راه بقاي برجام و ادامه معامله با ايران را پيشنهاد 
مي دهد. اينس��تكس به ايران اج��ازه مي دهد تا 
معامات مال��ي را براي دريافت كاالهاي اروپايي 
بدون دخالت به دالر انجام دهد.  بر اساس تحليل 
فوق، اروپايي ها اين سازوكار را با هدف نشان دادن 
تمايل خود به حفظ و ادامه فعاليت توافق هسته اي 
ايجاد كردند. وزير امور خارجه انگلستان اين اقدام 
را نش��انه اي عملي و روشن از تعهد اروپا به برجام 
توصيف كرد. »فدريكا موگريني« مسوول سياست 
خارجي اتحادي��ه اروپا نيز در بيانيه اي اين ابزار را 
ارايه كننده چارچوب ضروري و تازه اي دانس��ت 
كه معامله هاي اقتصادي قانوني با ايران را دنبال 
مي كند.  براساس اين گزارش تحليلي »اما چيزي 
كه كشورهاي اروپايي هفته گذشته ارايه كردند با 
موضوعي كه آنها سال گذشته در مورد SPV بيان 
مي كردند متفاوت است. در آن زمان اروپايي ها اين 
سازوكار را مكانيسم جامع تر مالي معرفي كردند كه 
به ايران اجازه فروش نفت و گاز به اروپا را با كمترين 

مانع مي داد.«
اين ابزار گفته مي شود در ابتدا حداقل در حوزه هاي 
بشردوستانه و غذايي موثر واقع مي شود. اگرچه 
تمركز اينستكس حاكي از حداقل سازي تنش و 
تقابل با واشنگتن است اما از آنجا كه تحريم هاي 
بانكي، تامين مالي خريدهاي ايران را سخت كرده 
است، اينستكس مي تواند نقش مهمي را در كاهش 

فشار اين تحريم ها بر مردم ايران داشته باشد. 
همچني��ن به اعتق��اد تحليلگران اين س��اختار 
نش��ان دهنده منافع رو به رش��د اتحاديه اروپا در 
موضوع برجام است كه مي تواند بر ميزان كارآمدي 

تحريم هاي امريكا در آينده تاثيرگذار باشد. 
به باور ناظران در غرب اگرچه اينستكس در ظاهر 
به اندازه كافي جامع نيس��ت تا به صورت جدي 
دردسري را براي تحريم هاي امريكا ايجاد كند اما 
مي تواند نشانه اي از چالش هاي بزرگ تر براي نفوذ 

جهاني اياالت متحده باشد. 
تحليل ه��اي گوناگوني از كاركرد اين س��ازوكار 
نوين ارايه مي ش��ود حتي در اي��االت متحده نيز 
به اين كانال واكنش هاي متناقضي نش��ان داده 
شد. يكي از مذاكره كنندگان امريكايي در فرايند 
امضاي برجام اين سازوكار را راهي براي دور زدن 
تحريم هاي امريكا تحليل كرد. همين اظهارنظرها 
كاخ سفيد را در مورد اهداف و پيام هاي اين كانال 
مالي حساس كرد و حتي مقام هاي واشنگتن را 
به تهديد واداشت به اين صورت كه اگر آن را مانع 
كارآمدي تحريم هاي خ��ود ارزيابي كنند با آن 
مقابله خواهند كرد.  »راب مالي« مذاكره كننده 
امريكايي مدعي اس��ت در كل اين سازوكار مالي 
بيش از آنكه تاثير چنداني بر اقتصاد ايران داشته 
باشد از نظر سياس��ي قابل توجه است. وي علت 
تاثير اندك آن را شامل نشدن مبادالت نفتي ايران 
و اروپا در اين ساختار عنوان كرد.  گزارش تارنماي 
شبكه سي.ان.بي.س��ي بر اين شاخصه سازوكار 
مالي تمركز ويژه نش��ان داد كه براي تجارت در 
حوزه هاي انسان دوستانه وارد عمل مي شود.  اين 
رسانه واكنش دولت ايران را ناچيز ارزيابي كرد و 
به صورت تلويحي علت آن را در مشخص نبودن 
جزييات برنامه زماني دقيق اين كانال مالي تفسير 
كرد.  روزنامه »واشنگتن پست« نيز نوشت در حالي 
كه اتحاديه اروپا براي دور زدن تحريم هاي اياالت 
متحده تاش مي كند، دولت ترامپ فش��ارها را 
افزايش مي دهد. ش��ركت اروپايي كه با ايران در 
دوره تحريم هاي امريكا ارتباط دارند بايد هر روز با 
چالش هاي وجودي روبرو شوند.  اين روزنامه افزود: 
ايران ضمن استقبال از اين اقدام اروپا، آن را مرحله 
ابتدايي از عمل به تعهداتي دانست كه اتحاديه بايد 

در قبال ايران انجام دهد. 
نشريه »فارين پالسي« هم نوشت »پس از چند ماه 
تاش اتحاديه اروپا اقدامي را انجام داد كه از نظر 

سياسي حركتي نمادين است«. 
به نوشته فارين پالسي، اميد نهايي )اروپا( آن است 
كه سازوكار جديد، نظر مثبت اعضاي بيشتري از 
اتحاديه اروپا را جلب كند و س��پس بتواند دامنه 
فعاليت خ��ود را به ديگر عرصه ها همچون انرژي 
و كاالهاي صنعتي گس��ترش ده��د. البته همه 
اين شرايط به خواست بنگاه هاي بزرگ اروپايي 
بستگي دارد كه تا چه اندازه حاضر به خطرپذيري 

در تجارت با تهران هستند. 

  به فعاالن نظام بانكي توصيه مي كنيم كه تعصبي بر روي اجراي پروژه 
حذف صفر از پول ملي نداشته باشند و حساب آن را از يك رفرم پولي 
جدا كنند. برخي دغدغه هايي همچون تورم و افزايش لجام گسيخته 
قيمت ها را در اين ميان مطرح مي كنند كه به نظر مي رسد ارتباطي ميان 
آن وجود ندارد، بلكه ما مبلغ اسمي اسكناس را به شكل ديگري تعريف 
كرده و ظاهر اعداد و ارقامي كه در اسكناس ها و ارتباطات مالي همچون 

فيش هاي بانكي يا قبوض آب و برق نوشته مي شود را تغيير مي دهيم.

برش

ادامه از صفحه 2



يادداشت 9 بانك و بيمه

برنامه ريزي براي مقابله با تحريم

فرازهايي از 40 سال آرامش بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران 
مقدمه

نگاهي به تاريخچه نظارت بر صنعت بيمه نشان 
مي دهد، عمر سياست گذاري، نظارت و هدايت 
بيش از 40 سال اس�ت اما در 40 سال اخير بيمه 
مركزي با ماموريت مش�خص و ابزار قانوني اين 

مسووليت را بر عهده داشته  است.
بيمه مركزي ايران با اركان مجمع عمومي، شوراي 
عالي، هيات عامل و بازرسان، تأسيس و آغاز به 

كار كرده است.
پس از تأسيس بيمه مركزي تمامي فعاليت هاي 
ش�ركت هاي بيمه اي به كنترل دولت درآمد. به 
عبارت ديگر تأسيس موسسات بيمه نه فقط در 
مرحله تأس�يس، بلكه ضمن فعاليت تحت نظر 
دولت قرار گرفت و تأس�يس شركت هاي بيمه، 
شخصيت حقوقي و سرمايه آنها، اجازه فعاليت، 
صالحيت مالي و فني، نح�وه واگذاري پرتفوي 
و ادغام ش�ركت هاي بيمه در يكديگر و باالخره 
انحالل اين ش�ركت ها تابع مقررات خاص بيمه 

مركزي شد.

1- جواد منصور از )يكم آبان 1350 تا س��ي ام شهريور 
 )1356

2- دكتر هادي هدايت��ي )يكم مهر 1356 تا يكم آبان 
 )1357

3- عبدالحسين دانشپور )بيست و سوم اسفتد 1357 
تا سيزدهم ارديبهشت 1360( 

4- دكتر س��يد محمود اعرابي )چهاردهم ارديبهشت 
1360 تا پانزدهم آذر 1362( 

5- احمد گرانمايه )شانزدهم آذر 1362 تا نهم فروردين 
 )1373

6- دكتر عبدالناصر همتي )ده��م فروردين 1373 تا 
بيستم خرداد 1385( 

7- دكتر نوروز كهزادي )بيست و يك خرداد 1385 تا 
هفدهم فروردين 1387( 

8- دكترجواد فرش��باف ماهريان )هجدهم فروردين 
1387 تا ششم شهريور 1390( 

9- سيد محمد كريمي )بيست و چهارم شهريور 1390 
تا ششم شهريور 1392( 

10- محمد ابراهيم امين )هفتم شهريور 1392 تا 22 
ارديبهشت 1395( 

11- دكتر عبدالناصر همتي )دوره دوم( )بيست و سوم 
ارديبهشت 1395 تا هفدهم تير 1397( 

12- دكتر غالمرضاسليماني )سي ام تير ماه 1397 تا 
هم اكنون( 

آنچه در پي مي آيد، نمايه اي اس��ت از آنچه در 40 سال 
گذشته بر صنعت بيمه گذشت:

     ملي شدن شركت هاي بيمه )1358( 
موسسات بيمه كشور تا قبل از پيروزي انقالب اسالمي 
با تركيبي از يك شركت دولتي، 12 شركت خصوصي 
)آريا، پارس، ملي، آسيا، البرز، اميد . ... و دو موسسه بيمه 
خارجي به صورت نمايندگي در س��طح كشور فعاليت 
مي كردند( . در چهارم تير ماه 1358 بنا بر تصميم شوراي 
انقالب 12 شركت خصوصي، ملي اعالم شدند و پروانه 

فعاليت 2 نمايندگي خارجي بيمه نيز لغو شد.
فعاليت 3 ش��ركت بيمه ايران، آس��يا و الب��رز و توقف 
فعاليت هاي بيمه اي 10 ش��ركت بيمه )1360 لغايت 

 )1367
در فاصله زماني س��ال هاي 1360 لغاي��ت 1368 و در 
هنگامه ورود كشور به جنگ تحميلي 3 شركت بيمه 
ايران و آسيا و البرز به فعاليت خود ادامه دادند لكن صدور 

بيمه نامه در 10 شركت بيمه ملي متوقف شد.

     بيمه در دوران دفاع مقدس
 )1359 لغايت 1368( 

ط��ي دوران 8 س��ال دفاع مق��دس و محدوديت هاي 
 اعمال ش��ده از س��وي كش��ورهاي خارجي به جهت 
تحريم هاي اعمال شده، اقدامات صنعت بيمه كشور در 
دوران پرافتخ��ار دفاع مقدس به منظور تبيين نقش و 

عملكرد آن در قالب هاي زير قابل بررسي است: 
الف( اعزام نيروي انساني و امكانات تخصصي، سرمايه اي، 

عمومي و تخصصي
تعداد ايثارگران صنعت بيمه كش��ور ب��ا توجه به واژه 
و تعري��ف ايثارگ��ر در قانون جامع خدمت رس��اني به 

ايثارگران
شهداء: 6 نفر

جانبازان: 649 نفر
آزادگان: 68 نفر 
رزمنده: 111 نفر

ش��ايان ذكر اس��ت به جهت حمايت قاطع از خانواده 
معظم ايثارگران تعداد 399 نفر از خانواده معزز شهدا 
در بيمه مركزي و شركت هاي تحت نظارت مشغول به 

فعاليت هستند.
ب( اقدامات كلي و ساير اقدامات بين المللي و خارجي 

1-  بيمه نفت كش ها 
2- بيمه منازل مسكوني با پوش��ش بمباران هوايي و 

موشك باران 
3- پوشش بيمه حمل كاال و تجهيزات به مناطق جنگي 
4 - ارس��ال كمك هاي نقدي و غيرنق��دي به مناطق 

جنگي

 تصويب قانون اداره امور شركت هاي بيمه 
در مجلس شوراي اسالمي )13آذر1367( 

در آذر ماه سال 1367 به موجب » قانون نحوه اداره امور 
شركت هاي بيمه« از ادغام 9 شركت بيمه ملي شده به 
نام هاي آريا، اميد، پارس، تهران، توانا، حافظ، ساختمان 
و كار، شرق و ملي، شركت س��هامي بيمه دانا فعاليت 

خود را آغاز كرد.

 Asian Re عضوي�ت بيم�ه مرك�زي در 
 )1372/03/20(

اين ش��ركت، با ه��دف رهبري اتكايي در قاره آس��يا و 
برآورد نيازهاي اتكايي اين قاره، به عنوان يك سازمان 
فرامليتي در س��ال 1979 )1357( و در قالب قوانين 

UN-ESCAP تاسيس شد. 
شروع به فعاليت اين شركت يك سال پس از تاسيس 

آن است.

  الحاق صندوق تامين خسارت هاي بدني به 
فهرست نهادها و موسسات عمومي غير دولتي 

 )1373(
صندوق تامين خس��ارت هاي بدني ب��ه موجب ماده 
10 قان��ون بيمه اجباري مس��ووليت مدني دارندگان 
وس��ايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث 
مصوب 1347/10/23 هجري شمس��ي تاسيس شد 
و آيين نامه آن در تاريخ 1348/04/1 به تصويب هيات 

وزيران رسيد. 

  وص�ول تقاض�اي تاس�يس بيم�ه خصوصي 
 )1383/03/13(

بهم��ن 1380رييس ش��وراي عالي بيم��ه از تصويب 
آيين نامه تاسيس موسسات بيمه غير دولتي و وصول 

26تقاضاي تاسيس شركت بيمه خصوصي خبر داد.

     ثبت نخستين شركت بيمه خصوصي
در مناطق آزاد )1381/02/18( 

شركت بيمه حافظ )سهامي عام( اولين شركت بيمه 
خصوصي اس��ت. براي فعاليت در مناطق آزاد با مجوز 
بيمه مركزي ايران درتاريخ 1381/02/18 تاسيس شد.

     تاسيس نخستين شركت هاي بيمه خصوصي 
)توس�عه، پارس�يان، رازي و كارآفري�ن( در 

سرزمين اصلي )1382/02/28( 
در س��ال 1381 بيمه مركزي موافقت خود را با ثبت 
4 ش��ركت بيمه توسعه، پارس��يان، رازي و كارآفرين 
اعالم و در 28 ارديبهش��ت 1382 پروانه فعاليت آنها 

را صادر كرد.

   تاسيس نخس�تين ش�ركت بيمه اتكايي در 
ايران )1383/02/12( 

شركت بيمه اتكايي امين )سهامي خاص( به عنوان اولين 
شركت بيمه اتكايي خصوصي كشور اجازه تاسيس خود 
را در تاريخ 1382/01/10 از بيمه مركزي ايران اخذ كرد. 

 تاسيس پژوهشكده بيمه )1384( 
اولين پژوهشكده بيمه بر اساس مصوبه مجمع عمومي 
بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران و موافقت قطعي 
شوراي گس��ترش آموزش عالي، با سه گروه پژوهشي 
بيمه هاي اموال و مسووليت، گروه پژوهشي بيمه هاي 
اش��خاص و گروه پژوهش��ي عمومي بيمه تاس��يس 
شد.   اساسنامه پژوهشكده بيمه پس از تصويب شوراي 
گسترش آموزش عالي در تاريخ 1384/10/17، براي 
اجرا در تاريخ 1384/12/20 به بيمه مركزي جمهوري 

اسالمي ايران ابالغ شد. 

 ادامه تاسيس شركت هاي بيمه اي
از سال1382تا 1395

در فاصله سال هاي 1382تا 1395، 23 شركت بيمه 
خصوصي ديگر از بيمه مركزي مجوز فعاليت گرفتند 
در اين سال ها شركت هاي بيمه سينا، ملت، ايران معين 
و نوين )1382(، شركت هاي بيمه اميد، اتكايي امين، 
حافظ، دي و س��امان )1383(، پاس��ارگاد )1385(، 
معلم با ادغام ش��ركت هاي صادرات و سرمايه گذاري 
)1386(، ميهن )1387(، اتكاي��ي ايرانيان )1388(، 
كوث��ر )1389(، ما، متقابل كيش و آرم��ان )1390( 
متقابل قش��م و آس��ماري )1391( تعاون و س��رمد 

)1392(، تجارت نو و حكمت صبا )1395( .

   خصوصي سازي س�ه شركت بيمه اي آسيا، 
دانا و البرز )1388( 

در س��ال 1388 و پ��س از اقداماتي ك��ه در چارچوب 
سياست هاي كلي اصل44از اواسط دهه 1380صورت 
گرفته بود، عرضه سهام ش��ركت بيمه البرز در بورس 
آغاز شد و مورد اس��تقبال متقاضيان و سرمايه گذاران 

قرار گرفت.

 تاس�يس اولين شركت تخصصي بيمه عمر و 
زندگي )1395( 

يكي از رويكردهاي مهم بيمه مركزي گسترش بيمه هاي 
عمر در كشور است. درحال حاضر سياست بيمه مركزي 
جمهوري اسالمي ايران، صرفًا اعطاي پروانه فعاليت به 
ش��ركت هاي بيمه تخصصي و با اولويت شركت هاي 

بيمه زندگي است .

 اصالح تعرفه و آزاد سازي در بازار بيمه
در خرداد 1388 بيمه مركزي به منظور افزايش رقابت 
بين ش��ركت هاي بيمه و افزايش رضاي��ت خريداران 
بيمه نامه، به تدريج تعيين نرخ رشته هاي مختلف را به 
 عهده هيات مديره شركت ها گذاشت.اين پروژه رقابت 
ش��ركت هاي بيمه را افزايش داد .براين اس��اس بيمه 
مركزي نظ��ام نظارت مال��ي را جايگزين نظام نظارت 

تعرفه اي كرد. 

 راه ان�دازي س�امانه نظ�ارت و هداي�ت 
الكترونيكي بيمه )سنهاب( از1391

 از س��ال 1391، حدود 40 زير سيس��تم تحت عنوان 
س��امانه نظارت و هدايت الكترونيكي بيمه موسوم به 

سنهاب توسط بيمه مركزي طراحي و راه اندازي شده 
است.  سنهاب يكي از تحوالت بزرگ در صنعت بيمه در 
دولت تدبير و اميد است كه با اين سامانه يك سيستم 
كامل و ب��ه روز در زمينه كنترل و هدايت صنعت بيمه 
به وجود آمده است. در اين سامانه الزامات آيين نامه ها 
بررسي، احصا و به شاخص نظارتي عمومي و تخصصي 
تبديل مي شود، به نحوي كه اطالعات استخراج شده از 
سرورهاي شركتهاي بيمه ضمن انطباق با شاخصهاي 
نظارتي غربال مي ش��ود و مغايرات آنها استخراج و به 

صورت خودكار به شركت بيمه منعكس مي شود.

   برنامه ري�زي براي مقابله ب�ا تحريم )ايجاد 
حساب ويژه اتكايي( 

  بيمه مركزي توانست با ايجاد حساب ويژه اتكايي، ايجاد 
كنسرسيوم ملي و .... ظرفيت نگهداري ريسك در كشور 
را افزايش دهد بطوري كه پوشش اتكايي مورد نياز تمام 
پروژه ها و ريسكهاي بزرگ كشور را كه سهم بسزايي در 

اقتصاد كالن كشور دارند، تأمين نمايد.

    اصالح قانون بيمه شخص ثالث )سال 1395( 
 با توجه به كمبودهايي كه قانون قبلي ش��خص ثالث 
داشت و مطابق با مطالعات و بررسي هاي فشرده وپس 
از مدت چندسال در سال 1395 تحت عنوان» قانون 
بيمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر 
حوادث ناشي از وس��ايل نقليه« تصويب شد كه بيمه 
مركزي نقش موثري در تدوين، پيگيري و تصويب قانون 
اين قانون و آيين نامه هاي اجرايي مرتبط با آن را داشت.

    صندوق بيمه حوادث طبيعي
درصورت تاسيس نهايي، صندوق، بيمه گر »بيمه پايه«، 
صندوق است و كليه ش��ركت هاي بيمه تحت نظارت 
بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران مي توانند نسبت 
به فروش بيمه نامه تكميلي حوادث طبيعي ساختمان 

اقدام كنند.

    توانگري شركت هاي بيمه
يكي از اقدامات نظارتي كه بيمه مركزي با جديت آن را 
پيگيري مي كند، توانگري شركت هاي بيمه است. هدف 
از اين اقدام جلب اعتماد مردم به صنعت بيمه و حمايت 
از حقوق بيمه گذاران اس��ت.با توجه به اينكه صنعت 
بيمه، محصول قابل لمسي براي فروش ندارد و در قبال 
حق بيمه به مردم خدمت ارايه مي دهد بايد اين اطمينان 
و اعتماد در مردم نسبت به شركت هاي بيمه به وجود آيد 
و بيمه مركزي به عنوان نهاد ناظر بر اين امر نظارت ويژه 
دارد تا شركت هاي بيمه توانايي انجام تعهدات خود را 

در قبال بيمه گذاران، داشته باشند.

    اشتغال زايي
صنعت بيمه كش��ور توانس��ته در امر ايجاد اشتغال تا 
پايان س��ال 1396 براي نزديك به 140هزارنفر شغل 

ايجاد كند.

    پااليش شبكه فروش
در اين طرح 89 هزار كد شبكه فروش مندرج در سامانه 
سنهاب شناس��ايي و با فراخوان گسترده شركت هاي 
بيمه، اطالعات نمايندگان و كارگزاران تعيين هويت 
شدند و 7هزار نماينده دو ش��غله و چند صد نماينده 
داراي دو يا سه نمايندگي از شركت هاي بيمه شناسايي 

و اصالح شد.

   توسعه فرهنگ بيمه
سياس��ت جدي بيمه مركزي، فرهنگسازي بيمه در 
مي��ان دانش آموزان اس��ت. اهميت ش��ناخت اصول 
اوليه فراگيري مفاهيم بيمه اي و آشنايي با قابليت ها 
و ظرفيت هاي صنعت بيمه از پايه دبس��تان است اگر 
آموزش بيم��ه را از مقاطع ابتدايي آغاز كنيم در آينده 
ش��اهد افزايش ضريب نف��وذ بيم��ه و در نهايت رفاه 
اجتماعي پايدار خواهيم بوددر اين راستا برقراري تعامل 
با وزارت آموزش و پرورش )گنجاندن مفاهيم بيمه اي 
در كتاب هاي درسي و مجالت رشد، اجراي برنامه هاي 
آموزش��ي در مدارس، اهداي كتاب، برگزاري مسابقه 

بيمه اي( صورت گرفته است.
اخذ مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

برقراري تعامل شايسته با رسانه هاي مختلف
تهيه، توليد و پخش مطالب بيمه اي در قالب هاي مختلف 

و از طريق كانالهاي گوناگون به مردم
تهيه و توليد انيميشن/تيزر كليپ هاي مختلف

تهيه و تدوين سند توسعه فرهنگ بيمه
راه اندازي مركز تماس تلفني 4 ش��ماره اي )2342( و 

پيامكي و پاسخگويي به مردم
تصويب قانون هاي هفتگانه مرتبط با فعاليت موسسات 

بيمه بازرگاني 
تصويب »اليحه قانون ملي ش��دن موسس��ات بيمه و 

موسسات اعتباري« 
تصويب قانون اداره امور شركت هاي بيمه 

 تصويب قانون »تاسيس موسسات بيمه غير دولتي« 
تصويب »قانون اصالح قانون بيمه اجباري مسووليت 
مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل 

شخص ثالث«- مصوب 1387
تصويب قانون »بيمه اجباري خس��ارات واردش��ده به 
ش��خص ثالث در اثر حوادث ناش��ي از وسايل نقليه«- 

مصوب 1395 
تصويب مقررات تأس��يس  و فعاليت  موسس��ات  بيمه 
در مناط��ق  آزاد تجاري- صنعتي  جمهوري  اس��المي 
ايران و قانون  اص��الح  قانون  چگونگي  اداره  مناطق آزاد 
تج��اري- صنعتي جمهوري اس��المي ايران- مصوب 

 1387/04/ 16 -1389/06/02
تصويب قوانين برنامه توسعه كش��ور از جمله »قانون 
برنامه پنجساله چهارم توسعه جمهوري اسالمي ايران «

  ص�دور تاييدي�ه ش�رايط عموم�ي ب�راي 
رشته هاي بيمه اي فاقد شرايط عمومي مصوب 

شوراي عالي بيمه
در اجراي ماده 7 آيين نامه ش��ماره 81 مصوب شوراي 
عالي بيمه، شرايط عمومي ارسالي از سوي شركتهاي 
بيمه، ضمن مطابقت با قانون بيمه، عرف بيمه گري و 
س��اير قوانين و مقررات مرتبط، مورد ارزيابي و بررسي 
تخصصي/كارشناسي قرار گرفت و گزارشات مختلف 
جهت اعالم ايرادات/ ابهامات آن به شركت هاي ذيربط 
تنظيم و در صورت لزوم جلس��ات كارشناسي، تماس 
تلفني، پيگيري و ... انجام شد. در همين راستا، از سال 
1394 تا مرداد 1397 براي 98 مورد شرايط عمومي، 

تاييديه صادر شد.

    حق بيمه توليدي
حق بيمه توليدي از 27/3 ميليارد ريال در سال 1359 
به 345315 ميليارد ريال در سال 1396 رسيده است.

حق بيمه توليدي صنعت بيمه كش��ور از 4/4 ميليارد 
ريال در سال 1350 به حدود 345/3 هزارميليارد ريال 

در سال 1396 رسيده است )البته اين افزايش متاثر از 
تورم هم است( . متوسط رشد ساالنه حق بيمه توليدي 
صنعت بيمه كش��ور در 47 سال گذشته معادل 27/8 

درصد بوده است.

    خسارت پرداختي
خس��ارت پرداختي صنعت بيمه كشور از 8/3 ميليارد 
ريال در س��ال 1359 به ح��دود 217/4 هزارميليارد 
ريال در سال 1396 رسيده است. متوسط رشد ساالنه 
خس��ارت پرداختي صنعت بيمه كش��ور در 47 سال 
گذشته معادل 28/7 درصد بوده است كه متوسط رشد 
س��االنه حق بيمه توليدي در اين مدت )27/8 درصد( 

كمي بيشتر است.

    ضريب خسارت
متوسط ضريب خسارت صنعت بيمه كشور در 31 سال 

گذشته معادل 71/3 درصد است.
ضريب خسارت در سال 1392 به حداكثر مقدار خود 

)89/3 درصد( رسيده است.
كمترين ميزان ضريب خسارت به سال 1368 با 44/8 

درصد اختصاص دارد.

    حق بيمه سرانه: 
حق بيمه س��رانه در دهه هاي اخير از روندي صعودي 
برخوردار بوده، و از حدود 700 ريال در سال 1359 به 

حدود 4/3 ميليون ريال در سال 1396 رسيده است.

    ضريب نفوذ بيمه: 
در 47 سال اخير، ميزان ضريب نفوذ بيمه از 0/49 درصد 
در سال 1350 به 2/33 درصد در سال 1396 رسيده كه 
حاكي از 4/8 برابر شدن سرعت پيشرفت صنعت بيمه در 

مقايسه با اقتصاد داخلي در اين مدت است.

  تاييد صالحيت براي مديران كليدي
در دوره 1381 لغايت پاي��ان 1392 حدود 630 مورد 
تاييديه براي مديران كليدي ش��ركتهاي بيمه صادر 

شده است.

  تأييد صالحيت حرفه اي كاركنان كليدي 
شركت هاي بيمه

در مجموع بي��ش از 3191 مورد مج��وز براي فعاالن 
صنعت بيمه در 40 سال گذشته صادر شده است.

  ايج�اد س�رويس ها و خدم�ات الكترونيكي 
متنوع در پرتال بيمه مركزي

ايجاد مي��ز خدمت الكتروني��ك و اراي��ه 15 خدمت 
الكترونيكي در آن و نيز در دس��ترس قرار دادن برخي 
از خدمات در درگاه مل��ي خدمات و دولت همراه براي 
استفاده شهروندان، كسب و كارها و سازمان هامانند: 
استعالم بيمه نامه /سامانه پاسخ به استعالم سوابق بيمه 
خودرو/ ثبت اطالعات متقاضيان شبكه فروش )نماينده، 

كارگزار، ارزياب خسارت، كارگزار اتكايي( و...

    رتبه بيمه اي ايران در دنيا 
بر اساس آمار سال 2017 )1396( صنعت بيمه كشور 
از نظر شاخص حق بيمه توليدي در جايگاه 42 ام جهان 
ايستاده است. از س��وي ديگر رتبه دو شاخص ضريب 
نفوذ بيمه و حق بيمه سرانه كشور جايگاه 57 و 67 در 

دنيا را داراست. 
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منابع مالي: نياز واحدهاي 
توليدي، چالش نظام بانكي

 س��رمايه در گ��ردش، 
نقدينگي، مناب��ع مالي 
و واژگاني از اين دس��ت، 
مفاهيم آشنايي هستند 
ك��ه هم��واره ب��ه عنوان 
مهم ترين نياز واحدهاي 
توليدي مطرح هستند و 
اين نياز در ش��رايطي كه 
موان��ع و عوام��ل بيروني 
از جمله تحريم ها و محدوديت ه��اي داخلي مانند 
كمبود منابع بانكي، دسترسي به منابع مالي داخل 
و خارج از كش��ور را براي واحدهاي توليدي محدود 
مي نمايد، بيش از پيش مشهود است.   اقتصاد ايران از 
ديرباز به عنوان اقتصادي بانك محور مطرح بوده كه 
بخش عمده اي از بار مسووليت تأمين منابع مالي مورد 
نياز واحدهاي توليدي كشور را به دوش كشيده است 
و اين در حالي است كه عمده ترين منابع در اختيار 
بانك ها براي تسهيالت دهي، سپرده هاي ُخرد و بعضًا 
كالن مشتريان بوده و طوالني بودن دوره بازپرداخت 
تس��هيالت واحدهاي توليدي در مقايس��ه با مدت 
سپرده ها چالشي جدي را براي بانك ها به دنبال داشته 
و دارد و دول��ت و صاحب نظران اقتصادي همواره بر 
يافتن مسيري جايگزين براي تأمين مالي منابع به غير 

از بانك ها به ويژه در اجراي طرح ها تأكيد داشته اند. 
 در ش��رايط معم��ول، تأمين نقدينگي م��ورد نياز 
واحدهاي توليدي عمومًا از 4 منبع عمده ش��امل: 
بانك ها و موسس��ات مالي داخلي، صندوق توسعه 
ملي، بازار س��رمايه و در نهايت خط��وط اعتباري و 
سرمايه گذاري خارجي صورت مي پذيرد، كه با توجه 
به ساز و كار اجرايي كشور تاكنون بيش از 80% منابع 
از طريق بانك ها تأمين ش��ده و نقش بازار سرمايه و 
سرمايه گذاري بخش خارجي با وجود برخورداري از 
پتانسيل بسيار باال در مرتفع كردن بخش عظيمي از 
نياز بنگاه هاي توليدي، در اين سال ها به ويژه در دوران 
تحريم بسيار كمرنگ بوده است.   در چند سال اخير 
به دليل محدوديت منابع بانك ها و افزايش روز افزون 
نياز واحدها به منابع مالي، زمزمه ها براي يافتن ساير 
روش ها براي دستيابي به منابع ارزان قيمت داخلي و 
خارجي، به منظور كمك به تأمين جريان نقدينگي 
مورد نياز بخش توليدي باال گرفته اس��ت و صاحب 
نظران اقتصادي بر لزوم استفاده از ظرفيت عظيم بازار 
سرمايه و منابع خارجي تأكيد داشته اند؛ به نحوي كه 
در شروع مذاكرات هسته اي، رايزني ها براي تعيين 
سهم خطوط اعتباري خارجي از فرآيند تأمين مالي 
كشور آغاز شد و به محض امضاي برجام بنا به تكليف 
دولت، بانك ها مكلف به جذب بالغ بر 300 ميليارد 
دالر مناب��ع در قالب خطوط اعتب��اري )فاينانس و 
ريفاينانس( و سرمايه گذاري مستقيم )FDI( شدند و 
در فاصله دو سال گذشته چندين قرارداد تأمين مالي 
كوتاه و ميان مدت با رقمي بالغ بر 30 ميليارد دالر با 
طرف هاي خارجي به امضا رسيد تا بتواند بخشي از 
نيازهاي واحدهاي توليدي در زمينه واردات مواد اوليه 
و ماشين آالت و تجهيزات بخش توليد از طريق اين 
خطوط اعتباري مرتفع شود.  از سوي ديگر، همزمان 
با بهبود فضاي كس��ب و كار و گشايش هاي صورت 
گرفته در پسابرجام، همچنين افزايش شاخص سهام 
شركت ها و واحدهاي توليدي در بورس تهران، نقش 
بازار بورس نيز در تأمين منابع مورد نياز در قالب بورس 
كاال و اوراق بهادار اهميت بيشتري يافت و تالش براي 
پوشش بخشي از نياز بازار از اين طريق صورت پذيرفت؛ 
با اين حال، به دليل عدم وجود زيرساخت هاي مناسب 
و فرهنگ سازي الزم در اين زمينه، همچنان حجم 
متنابهي از درخواست ها به سمت بانك ها سوق يافته و 
چشم اميد توليد به دست بانك ها دوخته شده است.   با 
اين حال، با وجود تالش هاي صورت گرفته در راستاي 
رونق اقتصادي و بهبود شاخص هاي كالن اقتصادي، 
متأسفانه بدعهدي هاي اياالت متحده و همپيمانان 
وي در خروج از توافق برجام، سايه تحريم ها را بار ديگر 
بر نظام اقتصادي كشور گستراند و همين امر از يك 
سو زمينه را براي خروج سرمايه گذاران خارجي و از 
دست رفتن سهم بازار تأمين مالي ارزي فراهم كرد و 
از سوي ديگر با القاي فضاي نامطمئن سرمايه گذاري، 
به ويژه در بخش هاي توليدي كش��ور كه متأسفانه 
عمدتًا واردات محور هس��تند، باعث كاهش ارزش 
سهام شركت ها و هدايت عمده نقدينگي سرگردان 
جامعه به بازارهاي جايگزين مثل ارز و سكه شد كه اين 
موضوع در كنار ركود تورمي، كاهش فزاينده درآمد 
ارزي حاصل از فروش نفت و عدم رشد متناسب نرخ 
ارز با وجود افزايش هزينه ها، موجب افزايش تقاضا 
براي تبديل نقدينگي به ارز با لحاظ انتظارات تورمي 
شد كه خود زمينه ساز كاهش بي سابقه ارزش ريال 
در مقابل ساير اسعار گرديد. از طرف ديگر، بانك ها به 
واسطه داليلي نظير خروج منابع سپرده براي ورود 
به س��اير بازارها، كمبود نقدينگي به دليل انباشت 
مطالبات معوق و دارايي هاي منجمد و مهم تر از همه 
عدم دسترسي به خطوط اعتباري داخلي و بين المللي 
و نظاير آن، در حال حاضر قادر به اجابت همه نيازهاي 
رو به رشد بخش توليد نيستند؛ بنابراين، يافتن مسير 
و مفري جايگزين در ب��ازار داخلي به منظور تأمين 
منابع مورد نياز بخ��ش توليد يك ضرورت اجتناب 
ناپذير است.    لذا با نگاهي به سير تحوالت اقتصادي 
جهان و نحوه مديريت منابع مالي در كشورها، به ويژه 
در كشور هاي پيشرفته و در حال رشد، مي توان اينگونه 
نتيجه گيري كرد كه تا زمان بهبود شرايط مراودات 
بين المللي جهت استفاده از منابع خارجي در قالب 
خطوط اعتباري و يوزانس ها و جذب سرمايه گذاران 
خارجي، بهترين راه حل جايگزين در مرحله نخست، 
تقويت زيرساخت هاي بازار سرمايه و صندوق هاي 
تأمين مالي داخلي )Local Fund( جهت پوشش 
بخشي از نيازهاي توليد و فعال نگاه داشتن واحدهاي 
توليدي بزرگ كشور و در مرحله بعدي تصميم دولت و 
بانك مركزي براي بهبود ساختار مالي بانك ها از طريق 
افزايش س��رمايه، تجهيز دارايي هاي مولد و تسويه 

بدهي هاي دولت مد نظر قرار گيرد. 

مجوزهاي صادره براي عرضه كنندگان خدمات بيمه اي
تعداد                                    جمع: 2020عنوان مجوزرديف

663ارزيابي خسارت بيمه اي1

1302كارگزاري رسمي بيمه مستقيم2

3اكچوئر رسمي بيمه3

28موسسات بيمه )شركت هاي بيمه( 4

15موسسات آموزشي بيمه5

9دفاتر ارتباطي بيمه6

   با توجه به كمبودهاي�ي كه قانون قبلي 
شخص ثالث داش�ت و مطابق با مطالعات و 
بررسي هاي فشرده وپس از مدت چندسال 
در س�ال 1395 تحت عن�وان» قانون بيمه 
اجب�اري خس�ارت وارد ش�ده به ش�خص 
ثالث در اثر حوادث ناش�ي از وسايل نقليه« 
تصويب شد كه بيمه مركزي نقش موثري در 
تدوين، پيگيري و تصويب قانون اين قانون و 
آيين نامه هاي اجرايي مرتبط با آن را داشت.

   عرضه س�هام بيمه البرز در بورس مورد 
استقبال متقاضيان قرار گرفت.

برش

فرشيد فرخ ن ژاد
عضو هيات مديره 

بانك رفاه



دانش و فن10اخبار

افزايش جهاني كاربران

روزانهيكميليونكاربربهاينترنتاضافهميشود
گروه دانش و فن   

 جديدترين آمار و ارقام منتشرشده نشان مي دهد كه 
تعداد كاربران اينترنت روزبه روز درحال افزايش است 

و عده بيشتري از مردم به آن رغبت نشان مي دهند.
 دو موسسه بزرگ »وي آرسوشال« و »هوت سوييت«

چند روز پيش به صورت رسمي، جديدترين گزارش 
مربوط به دنياي اينترنت را منتشر كردند. اين گزارش 
به وضوح نشان مي دهد كه روزانه بطور ميانگين، بيش 
از نيم ميليون نفر بر ش��مار كارب��ران اينترنت افزوده 

مي شود كه در نوع خود بسيار درخورتوجه است.
ش��مار كاربران اينترنت طي يك سال اخير ميالدي، 
همانطور كه پيش بيني مي شد، با افزايش روبرو شده 
اس��ت؛ تا حدي كه طبق آمار منتشره، از ژانويه سال 
۲۰۱۸ تاكنون، همه روزه بيش از يك ميليون نفر براي 
اولين بار به دنياي اينترنت متصل شده اند. البته افزايش 
شمار كاربران، تنها به خود اينترنت منتهي نمي شود 
و بطور كلي شبكه هاي اجتماعي نيز رشد خوبي را از 

لحاظ كاربران تجربه كرده اند.
بر اين اساس تا ژانويه ۲۰۱۹، تعداد كاربران موبايلي 
۵.۱۱ ميليارد نفر اعالم شده است و با مقايسه اي كوتاه، 
متوجه رشد ۱۰۰ ميليون  نفري )۲ درصدي( نسبت به 

سال گذشته مي شويم .
از طرفي، تعداد كاربران اينترنت به ۴.۳۹ ميليارد نفر 
رس��يده و اين رقم در مقايس��ه با ژانويه سال ۲۰۱۸، 
به ميزان ۳۶۶ ميليون نفر )۹ درصد( رشد داشته است.
 امروزه بطور كل��ي ۳.۴۸ ميليارد نفر از ش��بكه هاي 
اجتماعي استفاده مي كنند كه اين رقم در مقايسه با 
سال پيش، به ميزان ۲۸۸ ميليون نفر )۹ درصد( رشد 
داشته است. نهايتا به تعداد كاربران موبايلي شبكه هاي 
اجتماعي مي رسيم كه رقم ۳.۲۶ ميليارد نفر براي آن 
اعالم شده اس��ت؛ تعداد كاربران موبايلي شبكه هاي 
اجتماعي نسبت به سال پيش، ۲۹۷ ميليون نفر بيشتر 
شده كه از رشد بيش از ۱۰ درصدي آن حكايت دارد.

 در بازه زماني بين سال هاي ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ ميالدي، 
شمار كاربران اينترنت رشد چشم گيري داشت، البته 
اين رش��د فقط به اينترنت منتهي نش��د و بطور كلي 
رش��د بس��يار درخورتوجهي را در عرص��ه ديجيتال 

شاهد بوديم.
طي يك س��ال اخير ميالدي، روند دسترس��ي افراد 
به اينترنت تس��ريع ش��د و عده زيادي از مردم براي 
اولين بار توانستند به اين فضا متصل شوند. بر اساس 

آمار منتشرشده، تعداد كلي كاربران اينترنت طي يك 
سال اخير ميالدي، رشدي ۹.۱ درصدي داشته است.

به گزارش س��ايت نكس وب، اين در حالي اس��ت كه 
طبق آمار ك��ه نرخ رش��د كاربران اينترن��ت معادل 
بيش از ۱۱ كاربر در هر ثانيه اس��ت كه نهايتا ما را به 
رقم ش��گفت انگيز يك ميليون كاربر در طول هر روز 

مي رساند. 
اين آمار همچنين نشان مي دهند كه با گذر زمان، افراد 
بيشتري از كشورهاي درحال توس��عه وارد اينترنت 
مي ش��وند؛ بزرگ ترين رشد، به كش��ور هند مربوط 
مي شود؛ ظاهرا تعداد كاربران هندي اينترنت طي يك 
سال اخير ميالدي، به ميزان تقريبا ۱۰۰ ميليون نفر 
)بيش از ۲۰ درصد( افزايش يافته است.در سال ۲۰۱۸، 
بيش از ۱۶ ميليون ايراني ب��راي اولين بار به اينترنت 
متصل ش��ده اند. اين ارقام بزرگ نشان مي دهند كه 
كشور هند بيش از يك چهارم رشد كاربران اينترنت 
را طي س��ال اخير مي��الدي به  خ��ود اختصاص داده 
اس��ت. بطور كلي مناطق آسيا و اقيانوسيه ۵۵ درصد 
از نرخ رشد امسال را به تصاحب خود درآوردند؛ نكته 
جالب توجه ديگر، رشد ۵۰ ميليون نفري تعداد كاربران 

چيني اينترنت طي يك سال اخير بوده است.
تعجب برانگيزترين موضوع، ب��ه قرارگيري امريكا در 
رده سوم است. گرچه بر اساس آمار سال گذشته، نرخ 
نفوذ اينترنت در بي��ن امريكايي ها معادل ۸۸ درصد 
اس��ت، اما ظاهرا بر تعداد كاربران امريكايي اينترنت 
روزب��ه روز افزوده مي ش��ود. تا ژانوي��ه ۲۰۱۹، تعداد 
كاربران امريكايي اينترنت به ۳۱۰ ميليون نفر رسيده 

است )معادل نرخ نفوذ ۹۵ درصد( .
در همين حين، ميزان رشد اينترنت در بين كشورهاي 
آفريقايي نيز درخورتوجه بوده است. گرچه اينترنت 
در بسياري از اين كش��ورها هنوز در مراحل اوليه اش 
است، اما همين كه اين افراد به اينترنت دسترسي پيدا 

كرده اند خودش نكته بسيار مثبتي به شمار مي آيد. 
اين ارقام رشد ساالنه در نوع خود بسيار تحسين برانگيز 
هستند، اما وقتي ميزان رش��د را در طي مدت زماني 
طوالني تر مورد بررس��ي ق��رار مي دهيم، نتايج حتي 
جالب تر هم مي شوند. در جديدترين شماره از گزارش 
دنياي اينترنت، ميزان رشد كاربران در طول چند سال 
اخير نيز اعالم شده است كه ما را به نتايجي جالب توجه 
مي رساند. بر اين اساس، از سال ۲۰۱۴ تاكنون، بيش 
از ۱.۹ ميليارد نفر بر شما كاربران اينترنت افزوده شده 

اس��ت كه رقمي اعجاب انگيز به ش��مار مي آيد و رشد 
سريع اينترنت را در بين ملت ها به خوبي نشان مي دهد؛ 
به عبارتي ديگر، طي تنها پنج سال، بيش از ۷۵ درصد 
به جمعيت كاربران اينترنت افزوده ش��ده است. نكته 
جالب ديگر اينكه تعداد كاربران فعلي )۴.۳۹ ميليارد 
نفر( بي��ش از دو برابر تعداد كاربران در ژانويه س��ال 

۲۰۱۲ ميالدي )۲.۰۸ ميليارد نفر( است.
در همين  زمينه بد نيس��ت اش��اره كنيم كه ش��بكه 
جهاني وب امسال ۳۰  ساله شد. به عالوه، نحوه اتصال 
و تعامل بس��ياري از افراد با اينترنت، امروزه از طريق 
راه هايي نظير اپليكيشن هاي آنالين صورت مي پذيرد. 
داده هاي منتشره از سوي موسسه ITU نشان مي دهد 
كه در حدود ۱۶ س��ال طول كش��يد تا شمار كاربران 
اينترنت مرز يك ميليارد نفر را رد كند، اما تنها ۶ سال 
بعد، اين شمار به دو ميليارد نفر رسيد.داده هاي اخير 
حاكي از آن است كه امروزه افزايش ميلياردي كاربران 

اينترنت، به صورت ميانگين هر ۲.۷ سال يك بار به وقوع 
مي پيون��دد. البته فراموش نكنيم كه اين نرخ رش��د، 
پايدار و هميشگي نيس��ت و حتي ممكن است روند 

سريع تري نيز به  خود بگيرد.

   افزايش 18 درصدي سرعت اينترنت موبايلي
 بررسي ها نشان مي دهد كه طي سال هاي اخير، سهم 
دس��تگاه هاي موبايلي كه مردم از آنه��ا براي اتصال به 
اينترنت اس��تفاده كرده اند، رش��د چشم گيري داشته 
است.بطور ميانگين، كاربران اينترنتي در دنيا ۶ ساعت 
و ۴۲ دقيق��ه از زمان ه��ر روز خود را ص��رف اينترنت 
مي كنند. گرچه اين رقم نسبت به سال پيش )۶ ساعت 
و ۴۹ دقيقه( اندكي افت كرده اس��ت، اما در هر صورت 
رقم بسيار بااليي به   حساب مي آيد و نگران كننده است. 
زماني كه ما انس��ان ها پاي اينترنت مي گذاريم به مرور 
در حال افزايش اس��ت. صرف  روزانه بي��ش از ۶ و نيم 

س��اعت پاي اينترنت، يعني ما در طول هر سال تقريبا 
۱۰۰ روز را صرف اينترن��ت مي كنيم. همين رقم را به 
تمامي ۴.۴ ميلي��ارد نفر كاربر اينترنت تعميم دهيد تا 
به عمق ماجرا پي ببريد. ارقاِم به دست آمده در يك كالم 

شگفت انگيزند.
خبر خوب اينجا است كه بطور كلي سرعت اينترنت در 
سراسر دنيا روندي صعودي دارد و اين يعني مي توانيم 
در مدت زماني كمتر به اه��داف خود در فضاي آنالين 
دس��ت پيدا كنيم. گزارش هاي اخير نش��ان مي دهد 
كه س��رعت اينترنت موبايلي طي يك سال اخير بطور 
ميانگين به ميزان ۱۸ درصد رش��د داش��ته؛ به عالوه، 
سرعت اينترنت ثابت با افزايشي اندك مواجه شده است.
در حال حاضر، ۱۲ كش��ور از اينترنت ثابت با س��رعت 
دانلود ب��االي ۱۰۰ مگابيت بر ثانيه به��ره مي برند، از 
طرفي ۱۰ كشور داراي سرعت اينترنت موبايلي باالي 

۵۰ مگابيت بر ثانيه هستند.

ايرنا| وزير ارتباطات و فن��اوري اطالعات گفت: به 
زودي خبره��اي خوبي براي مردم خواهيم داش��ت 
زيرا »ماهواره دوس��تي« اكنون آماده است و منتظر 
اعالم نهايي وزارت دفاع ب��راي در مدار قرار گرفتن 

آن هستيم.
محم��د ج��واد جهرم��ي اف��زود: تولي��د ماه��واره 
از دس��تاوردهاي جوان��ان ايران زمين اس��ت و اين 
دانشمندان تاكنون ماهواره هاي مختلفي را طراحي و 
اجرا كرده اند. وي ادامه داد: در تهيه تصاوير ماهواره اي 
با محدوديت هايي مواجهيم اما معطل ارسال تصاوير 
خود ماهواره به فضا نش��ديم و امس��ال در همايشي 
 ك��ه وزارت جه��اد كش��اورزي برگزار كرد آرش��يو

۴۰ ساله از تصاوير ماهواره كشور را در سازمان فضايي 
آزادسازي كرديم. 

ماهواره دوستي به كارفرمايي سازمان فضايي ايران 
توسط دانشگاه صنعتي ش��ريف به صورت خاص با 
هدف توس��عه و دس��تيابي به فناوري هايي كه براي 

نخس��تين بار در ماهواره ه��اي بومي نص��ب و مورد 
استفاده قرار مي گيرد طراحي و ساخته شده است.

 از جمله اين فناوري ها، كنترل وضعيت س��ه محوره، 
OBDH  مقاوم در برابر خطا، سامانه كنترل حرارت 
نيمه فعال و س��لول هاي خورش��يدي توليد شده در 
كش��ور با قابليت بهره برداري در محيط فضا اس��ت. 
بيشينه طول عمر عملياتي اين ماهواره برابر با يك سال 

و طول عمر بالستيكي آن متناسب با مدارش است. 

تك تايمز| حراجي »كريستي « قصد دارد طي هفته 
جاري به مدت يك هفته تعدادي از شهاب سنگ هاي 
تاريخي را به حراج بگذارد كه سرآمد آنها به مناسبت 
نزديكي روز ولنتاين، يك شهاب س��نگ به ش��كل 

قلب است.
حراجي كريس��تي اعالم كرده اس��ت كه به مناسبت 
نزديكي به روز ولنتاين يا همان روز جهاني عشاق، يك 
شهاب سنگ نادر به شكل قلب موسوم به “قلب فضا “ 

را بين ۶ فوريه تا ۱۴ فوريه به حراج خواهد گذاشت.
اين شهاب سنگ ۲۳ سانتي متري از يكي از بزرگ ترين 
بارش هاي شهابي چند هزار سال گذشته به جا مانده 
است و بخشي از يك توده عظيم آهن بوده است كه خود 
را از كمربند سياركي جدا كرده و در ۱۲ فوريه ۱۹۴۷ در 
كوه سيكوت-آلين سيبري به زمين برخورد كرده است.
اين شهاب سنگ موجب يكي از بزرگ ترين انفجارهاي 
شهاب سنگي تاريخ ش��ده و تخريب زيادي به همراه 
داشته است.در وب سايت حراجي كريستي آمده است 

كه اين شهاب سنگ بزرگ پس از نفوذ به جو زمين به 
شهاب سنگ هاي كوچك تر تبديل شده و در كوه هاي 
س��يبري فرود آمد. انفجار اين شهاب س��نگ موجب 
انفجاري شد كه نور آن همانند خورشيد بود. پنجره ها 
در اثر اين انفجار شكستند و درختان ريشه كن شدند و 
يك دنباله دودي ۳۲ كيلومتري به مدت چندين ساعت 
در آسمان ديده مي شد، در حالي كه صداي آن از فاصله 
۳۲۰ كيلومتري شنيده مي شد. اين انفجار سبب پديد 

آمدن حفره اي به بزرگي ۲۶ متر ش��ده است.حراجي 
كريستي مي گويد كه همه شهاب سنگ هاي موجود 
در كوه سيكوت-آلين سيبري به جذابيت “قلب فضا “ 
نيستند. “سارا كروثر “ از دانشكده علوم زمين و علوم 
زيست محيطي دانشگاه منچستر گفت كه “قلب فضا “ 
متعلق به يك گروه نادر از شهاب سنگ هاي آهني است 
كه به نام “IIAB “ ش��ناخته مي شوند. در حال حاضر 
۱۳۴ نوع از شهاب سنگ هاي IIAB از مجموع بيش از 
۶۰ هزار شهاب سنگ شناخته شده شناسايي شده اند، 

بنابراين اين نوع نسبتًا نادر است.
وي افزود كه قيمت شهاب س��نگ هاي آهني نس��بتًا 
باال است. ديگر قطعه هاي متعلق به اين شهاب سنگ 
هزينه اي در حدود ۱ تا ۴ هزار دالر براي هر گرم دارند. 
اما ارزش باالي “قلب فضا “ را مي توان به شكل منحصر به 
فرد آن، نوع آن و اندازه آن نسبت داد. حراجي كريستي 
انتظار دارد كه “قلب فضا “ را بين ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار دالر 

به فروش برساند.

ماهواره »دوستي« آماده قرارگيري در مدار حراج »قلب فضا« در آستانه »ولنتاين «
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دريچه رويداد

لباسي كه همراه دماي هوا 
تغيير رنگ مي دهد

پي سي ورلد| لباسي توليد شده كه به تغيير دماي 
هوا واكنش نشان مي دهد. اين پليورها به صورت دو 
اليه بافته شده اند كه يك اليه آن از نخ ترموكروميك 
است. يك شركت مد لباسي طراحي كرده كه نسبت 
به دما واكنش نش��ان مي دهد. اين لباس يك پليور 
بافتني توليد كرده كه با افزايش و كاهش دما رنگ 
آن تغيير مي كند. پليورهاي اين شركت به صورت 
دواليه بافته شده اند. اليه رويي از نخ ترموكروميك 
و اليه داخلي از پشم بافته شده اند. نخ ترموكروميك 
تركيبي از رنگدانه هايي دارد كه در مجاورت هواي 

گرمتر بي رنگ مي شوند.

اپليكيشن جديد اينستاگرام 
براي ژست عكاسي 

ورج| يك اپليكيشن جديد مشكل ژست گرفتن 
در عكاسي را براي اينستاگرام حل كرد. اپليكيشن 
SOVS كه مخفف عبارت يك فرد خيلي خاص يا 
SomeOne Very Special اس��ت، نرم افزاري 
كره اي است كه به شما كمك مي كند در زمان عكس 
گرفتن با گوش��ي به عكاس بفهمانيد دقيقا دوست 
داريد با چه ژستي از شما عكس گرفته شود. نحوه كار با 
اين نرم افزار بسيار ساده است. ابتدا بايد از منو ژست مد 
نظر خود را براي عكاسي انتخاب كنيد و سپس گوشي 
را به دست عكاس بدهيد تا آواتار برنامه را روي شما 
بيندازد. با اين كار قاب بندي مناسب و عكاسي با ژست 
مد نظر شما ممكن مي شود.همچنين در اين نرم افزار 
قاب بندي هاي متنوعي در دسترس است كه از جمله 
آنها مي توان به قاب بندي ۳ در ۴ براي اينستاگرام يا 
قاب بندي مربعي اشاره كرد. برنامه يادشده فعال تنها 
با سيستم عامل ios س��ازگاري دارد و در دو نسخه 
متفاوت عرضه شده است. نسخه خاص اين برنامه كه 
۹۹ سنت قيمت دارد براي عكاسي تك نفره طراحي 
ش��ده و نس��خه ديگر كه SOVS۲ ناميده مي شود 
به رايگان در دسترس بوده و براي تهيه عكس هاي 
گروهي در نظر گرفته شده است. اين نرم افزار از قابليت 

خريد درون برنامه اي هم برخوردار است.

 احتمال عرضه آيفون
»اس اي ۲« توسط اپل

آسين ايج| گوشي آيفون اس اي از جمله تلفن هاي 
همراه محبوب شركت اپل اس��ت كه به علت ابعاد 
كوچك و قيمت مناسب مورد استقبال قرار گرفت و 

گفته مي شود مدل تازه اي از آن در راه است.
اگر چه اپل فعال توليد اين گوشي را متوقف كرده و روي 
توليد مدل هاي تازه تر متمركز شده است، اما گفته 
مي شود براي جلب نظر مجدد كاربراني كه از استفاده 
از آيف��ون اس اي راضي بوده اند، برنامه هايي دارد. در 
 iOS شرايطي كه امكان نصب سيستم عامل جديد
۱۳ بر روي مدل هاي قديمي تر آيفون وجود ندارد، 
منابع مطلع مي گويند اپل قصد دارد گوشي جديدي 
به نام آيفون اس اي ۲ را توليد كند. احتمال مي رود اين 
گوشي در سال جاري ميالدي روانه بازار شود.گفته 
مي شود آيفون اس اي ۲ از فناوري تشخيص هويت 
فيس اي دي پشتيباني مي كند و به جاي نمايشگر ۴ 
اينچي داراي نمايشگر بزرگ تر ۴.۷ اينچي خواهد بود. 
گوشي يادشده همچنين داراي دوربين هاي قوي تري 
خواهد بود. اپل خود اخبار منتشر شده در اين زمينه را 

رد يا تاييد نكرده است.

هند فضانورد به مدار زمين 
مي فرستد

انگجت| هند نخس��تين مركز فضايي مخصوص 
فضانوردان را بطور رس��مي افتتاح كرد. اين كشور 
تصميم دارد ۲۰۲۱ ميالدي فضانورد به مدار زمين 
ارسال كند. در حال حاضر فقط چند كشور محدود 
در جهان فضانورد به فضا ارسال مي كنند. اما به نظر 
مي رسد هند اين روند را تغيير خواهد داد.در همين 
راستا نخستين واحد »سازمان تحقيقات فضايي هند« 
كه مخصوص سفر انسان به فضا است، بطور رسمي 
افتتاح شد.اين واحد »مركز پروازهاي فضايي انساني« 
)Human Space Flight Centre( ن��ام دارد 
و در بنگالور افتتاح شده است. اين مركز مسووليت 
بخش هاي كليدي Gaganyaan )نخستين وسيله 
نقليه فضايي سرنشين دار هند( را برعهده دارد.در اين 
مركز سيستم نجات خدمه توسعه مي يابد، خدمه 
فضايي آموزش مي بينن��د و ماموريت هاي فضايي 
برنامه ريزي مي ش��وند.البته هنوز بايد فعاليت هاي 
زيادي انجام شود. Gaganyaan در دسامبر ۲۰۲۰ 
ميالدي بدون فضانوردان پرتاب مي شود. هند اميدوار 
است در دسامبر ۲۰۲۱ ميالدي فضانوردان را در اين 

وسيله نقليه فضايي به آسمان بفرستد.

 كمك پرينتر 3 بعدي
به مبتاليان سرطان استخوان

تك كرانچ|محققان دانشگاهي به وسيله اسكن 
كردن و پرينتر سه بعدي راهي براي حذف تومورها 

در افراد مبتال به سرطان استخوان يافته اند.
محققان دانشگاه RMIT يك سيستم فناورانه 
براي درمان س��رطان اس��تخوان ابداع كرده اند. 
آنها ايمپلنت هاي شخصي سازي شده را با كمك 
پرينتر سه بعدي مي سازند كه به بيماران مبتال به 
سرطان استخوان كمك مي كند. ايمپلنت هاي 
Just-In-Time در حقيق��ت فناوري ه��اي 
پرينت سه بعدي، تصويربرداري و جراحي رباتيك 
را باهم تركيب مي كنند.نخس��ت دستگاه هايي 
مخصوص تصويري از استخوان ثبت و اطالعاتي 
را براي جراحي هاي نيمه رباتيك فراهم مي كنند. 
درمرحله بعد جراحان تومور را از اس��تخوان جدا 
مي كنند.سپس محققان قسمتي از استخوان بيمار 
را كه از بين رفته، اسكن مي كنند تا ايمپلنتي دقيقا 

با همان شكل با پرينتر سه بعدي بسازند.

سامانه
پيامكي
روزنامه
تعادل

30005320



اخبار شهرستانها 11 بنگاهها

راه اندازي مركز درمان ناباروري بركت جهاد دانشگاهي خرم آباد محقق شد

تحول در حوزه سالمت غرب كشور با مشاركت بنياد بركت
گروه ايران|

با آغاز به كار و فعاليت مركز درمان ناباروري بركت 
جهاد دانش��گاهي خرم آباد، با كم��ك بنياد بركت 
وابسته به س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره(، 
تحولي بزرگ در حوزه سالمت، بهداشت و درمان 
استان لرستان و س��اير استان هاي غربي كشور رخ 

داده است.
به گزارش روابط عمومي بنياد بركت، براي احداث، 
آماده س��ازي و تجهيز مركز درمان ناباروري بركت 
جهاد دانشگاهي خرم آباد كه با كمك بنياد بركت 
وابسته به س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( 
راه اندازي ش��ده، بيش از 110 ميليارد ريال هزينه 
شده است. اين مجموعه درماني با 2500 مترمربع 
مساحت در دي ماه امس��ال و در جريان سفر دكتر 
محمد مخبر، رييس س��تاد اجرايي فرمان حضرت 
امام )ره( به استان لرستان افتتاح و به بهره بر داري 

رسيد.
خدم��ات مركز درم��ان ناب��اروري برك��ت جهاد 
دانش��گاهي خرم آباد از مش��اوره تا انج��ام تمامي 
فرآيندهاي درمان ناباروري براي زوج هاي نابارور 
را ش��امل مي ش��ود. اين مرك��ز با برخ��ورداري از 
امكاناتي هم چون آزمايشگاه، اتاق عمل و امكانات 
تعيين جنسيت، يك مجموعه درماني كامل است 
و به لحاظ تجهيزات و نيروي انس��اني، جزو مراكز 
شاخص درمان ناباروري در كشور محسوب مي شود.

اين مركز درماني تا پايان س��ال به بيش از يك هزار 
زوج نابارور خدمات ارايه مي دهد و قابليت پذيرش 
3 هزار زوج را در طول س��ال دارد. با توس��عه مركز 
درمان ناباروري بركت جهاد دانشگاهي خرم آباد در 
آينده اي نزديك، غرب كشور به طور كامل به لحاظ 
ارايه خدمات درماني ناباروري تحت پوش��ش قرار 
خواهد گرفت. همچنين هزينه هاي درمان در اين 

مركز جهت رف��اه حال بيماران با تعرفه دولتي و به 
شكل حداقلي است.

احداث و توس��عه مرك��ز درمان ناب��اروري بركت 
جهاد دانش��گاهي خرم آباد نزدي��ك به 9 ماه زمان 
برده و 40 نفر ش��امل كادرهاي پزش��كي، درماني 
و خدمات به طور مس��تقيم در اين مركز مش��غول 
به كار ش��ده اند. همچنين براي رفاه حال و اسكان 
بيماراني كه از خارج استان براي درمان به اين مركز 
مراجعه مي كنند، يك مجتم��ع اقامتي نيز درنظر 
گرفته شده اس��ت. از آنجايي كه لرستان از جمله 
اس��تان هايي اس��ت كه نرخ ناباروري در آن نسبتًا 
باالست، افتتاح و راه اندازي مركز درمان ناباروري 
بركت جهاد دانشگاهي خرم آباد، مردم اين استان 
را از س��فر به مناطق و اس��تان هاي اطراف و صرف 
هزينه هاي هنگفت غيرض��روري و جانبي بي نياز 
كرده و نوعي آرامش خيال را براي ش��ان به دنبال 
داشته است. مردم استان لرستان مي توانند بهترين 
و كامل ترين خدمات را در حوزه درمان ناباروري از 

اين مركز دريافت كنند. 
راه ان��دازي مركز درم��ان ناب��اروري بركت جهاد 
دانشگاهي خرم آباد عالوه بر ارتقاي سطح سالمت 
و توس��عه اقتصادي اس��تان لرس��تان، به نوعي از 
مهاجرت نخبگان و متخصصان اين اس��تان نيز به 
پايتخت و اس��تان هاي همجوار جلوگيري كرده و 
باعث ماندگاري جمعيت مي ش��ود. همچنين اين 
مركز با پذيرش زوج هاي نابارور از تمام نقاط كشور، 
مقوله گردشگري سالمت را نيز در اين استان رونق 

خواهد داد.
الزم به توضيح است، ستاد اجرايي فرمان حضرت 
امام )ره( پس از ابالغ سياس��ت هاي كلي جمعيت 
كشور توس��ط رهبر معظم انقالب در سال 1393 
مبني بر تحكيم بنيان خانواده و پويايي، بالندگي و 

جواني جمعيت با افزايش نرخ باروري، گام هاي بلند 
و موثري را براي تحقق اين سياس��ت ها در سراسر 
كشور برداشته و بر همين اساس، اقدام به طراحي 
و اجراي »طرح بركت خانواده« در مناطق محروم 
و روستايي سراسر كش��ور كرده است. طرح بركت 
خانواده از سال 1394 توسط شركت خدمات بيمه 

بركت با هدف شناس��ايي و درمان زوج هاي نابارور 
روستايي در مناطق محروم و كمتر توسعه يافته به 

اجرا درآمده است.
ب��ا توجه به عدم دسترس��ي روس��تاييان به مراكز 
درماني، مشكل تأمين هزينه هاي هنگفت درمان 
ناباروري و پوش��ش ندادن اين نوع خدمات توسط 

شركت هاي بيمه اي، ستاد اجرايي فرمان حضرت 
امام )ره( تصميم گرف��ت در حوزه كمك به درمان 
زوج هاي نابارور ساكن در مناطق روستايي كشور، 
به طور ج��دي ورود كند و در مدت 3 س��الي كه از 
اجراي طرح بركت خانواده مي گذرد، خوشبختانه 
تاكنون 379 نوزاد در سراسر كشور به دنيا آمده اند.

صادرات كرك
و موي بز سمنان

مدي��ركل  س�منان| 
س��تان  ا مپزش��كي  دا
س��منان از ص��ادرات 
كرك و موي بز به خارج 
از كش��ور خب��ر داد و 
بيان كرد: خوش��بختانه 
از طري��ق ي��ك واح��د 
فرآوري، كرك و موي بز كشور در استان سمنان، 
جمع آوري و به صورت رنگي و شس��ته ش��ده به 
كش��ورهاي اروپايي و از جمل��ه انگليس، آلمان 
و بس��ياري از كش��ورهاي اروپايي صادر مي شود 
كه ارزآوري خوبي براي كش��ور به همراه دارد.به 
گزارش ايسنا، محمد سعيدي در نشست خبري 
با خبرنگاران همچنين در پاس��خ به پرسشي در 
خصوص قاچاق دام زنده و تاثير آن بر گراني هاي 
اخير از افزايش صدور مج��وز انتقال دام زنده در 
اين اس��تان خبر داد و گفت: در 9 ماهه امسال به 
تنهايي بيش از سال 9۶ دام زنده از استان خارج 
شده است.مديركل دامپزشكي استان سمنان با 
بيان اينكه از نظر قانوني دام��دار اجازه دارد دام 
خود را در ديگر بازارها عرضه كند افزود: در سال 
9۶ در مجموع 42 هزار دام با اخذ مجوز از استان 
سمنان به مقصد ديگر استان ها منتقل شدند اين 
در حالي است كه در 9 ماهه امسال بالغ بر 53 هزار 
دام با اخذ مجوز از اس��تان به بازار ديگر استان ها 
ارسال ش��دند.وي تصريح كرد: بي ترديد به دليل 
گستردگي راه هاي مواصالني در طول سال تعداد 
زيادي نيز بدون اخذ مجوز از استان منتقل شدند.

گراني در بازار باعث بروز 
مشكالت معيشتي شده است

كرمان| رييس س��ازمان 
تعزيرات حكومتي  گفت: 
پرفشارترين دوران كاري 
م��ا در س��ال هاي اخي��ر 
است كه كشور در شرايط 
اقتص��ادي ب��دي به س��ر 
مي برد.به گزارش باش��گاه 
خبرنگاران، جمال انصاري رييس س��ازمان تعزيرات 
حكومتي كشور در ديدار با حجت االسالم والمسلمين 
عليدادي س��ليماني امام جمعه كرمان اظهار داشت: 
در سفر به استان كرمان س��اختمان اداري اداره كل 
تعزي��رات حكومتي اس��تان كرمان ب��ه بهره برداري 

مي رسد.
وي افزود: تاس��يس س��ازمان تعزيرات حكومتي به 
عنوان يك نهاد انقالبي داليل مختلفي داش��ت و در 
شرايطي براي معيشت مردم و نظارت بر بازار تاسيس 
ش��د.انصاري گفت: پرفش��ارترين دوران كاري ما در 
سال هاي اخير است كه كش��ور در شرايط اقتصادي 
خاصي به سر مي برد.انصاري با اش��اره به اينكه اكثر 
مش��كالت مردم در معيشت و مشكل گراني اجناس 
اس��ت تصريح كرد: گراني در بازار بس��يار زياد و قابل 
احس��اس اس��ت و واقعيت اين اس��ت كه مشكالت 
اقتصادي مردم ابتدايي نيست و مطالبه مردم، مطالبه 
درستي است. انصاري با اشاره به اينكه بخشي از وظايف 
ما مبارزه با قاچاق كاال و ارز است و در اين حوزه نيز از 
سال 92 پرونده ها را بررسي و پيگيري مي كنيم افزود: 
سطح صنوف ما در مقايسه با دنيا قابل قياس نيست 

و در كشور به ازاي هر 25 نفر يك صنف وجود دارد.

توليد۳۰ درصد عسل كشور
در آذربايجان غربي

آذربايج�ان غرب�ي| 
ريي��س س��ازمان جهاد 
كش��اورزي آذربايجان 
 30 تولي��د ز  ا غرب��ي 
درصدي سهم كل عسل 
كشور در استان خبرداد.

به گزارش ايلنا، رس��ول 
جليلي در نشس��ت خبري به خبرنگاران، گفت: 
همزمان با دهه فجر ۶5 پروژه در حوزه توليدات 
دامي، 93 پروژه در حوزه مديريت آب و خاك، 14 
پروژه در حوزه بهب��ود توليدات گياهي و زراعت، 
9 پروژه حوزه مديريت امور اراضي، سه پروژه در 
بخش حوزه مديريت شيالت، 12 طرح در حوزه 
صنايع تبديلي و هش��ت پروژه در حوزه تعاون با 
اعتبار 30۸ ميليارد تومان در دهه فجر امسال به 

بهره برداري مي رسند.
وي با بيان اينكه همچنين در اين دهه پنج پروژه 
قابل كلنگ زني با س��رمايه گذاري با بيش از 50 
ميليارد ري��ال كلنگ زني مي ش��ود اضافه كرد: 
استان هم اكنون ۶.5 درصد از توليدات كشاورزي 
كش��ور را تامين مي كند در برخي محصوالت از 
جمله س��يب با توليد30 درصد، چغندرقند 2۸، 
رتبه اول توليد عس��ل جزو اس��تان ش��اخص به 

شمار مي رود.
وي اضافه كرد: ميزان توليد عس��ل در س��ال 57 
بيش از 972 تن بوده است در حالي كه اين ميزان 
در سال 97 به بيش از 21 هزار و 900 تن افزايش 

يافته است.

7۰ هزار تن ميوه شب عيد 
ذخيره سازي شد

 چهارمحال و بختياري|
عضو هيات مديره سازمان 
تعاون روستايي گفت: با 
تمهيدات انديشيده شده 
افزون بر 70 هزار تن ميوه 
شب عيد شامل سيب و 
پرتغال ذخيره سازي شد.

به گزارش ايرن��ا، عليرضا اوراني دي��روز در آيين 
معارفه مدير تعاون روستايي چهارمحال و بختياري 
افزود: از اين ميزان 30 هزار تن س��يب درختي از 
باغداران آذربايجان غربي، سميرم اصفهان، فارس 
و دماوند خريداري و ذخيره سازي شده است.او از 
آغاز ذخيره س��ازي 40 هزار تن پرتغال تامسون و 
والنسيا خبر داد و گفت: با برنامه ريزي انجام شده 
اين ميزان ميوه از سوي عامالن فروش استاني در 
روزهاي پاياني س��ال با قيمت مصوب و متعادل 
توزيع خواهد شد.اوراني همچنين تعداد تعاوني و 
تشكل هاي بخش كشاورزي و روستايي كشور را 
بيش از 5 هزار تعاوني برآورد كرد و افزود: 4ميليون 
و ۶00 هزار نفر از جمعيت روستايي عضو تشكل ها 

و تعاوني ها هستند.
او خ��رده مالكي در بخش كش��اورزي كش��ور را 
عمده مشكل بهبود بهره وري در كميت و كيفيت 
محصوالت توليدي عنوان و تاكيد كرد: مشاركت 
در تشكل ها و تعاوني هاي روستايي، بهترين گزينه 
كوتاه كردن دست واسطه ها در فروش محصول، 
دريافت تس��هيالت و بهب��ود كيفيت محصوالت 

است.

۳۳ درصد پرت آب
در روستاهاي كرمانشاه داريم
كرمانشاه| مديرعامل 
ش��ركت آب و فاض��الب 
ن  س��تا ا يي  س��تا و ر
كرمانشاه گفت: در حوزه 
آب روس��تايي 33 درصد 
پرت آب در استان داريم.

فرامرز شوهاني در نشست 
خبري ديروز با اشاره به وضعيت روستاهاي تحت 
پوشش اين ش��ركت، اظهار كرد: هم اكنون 2195 
روستا با بيش از 14۶ هزار خانوار و بيش از 4۶۸ هزار 
نفر جمعيت و در قالب حدود 133 هزار مش��ترك 
تحت پوش��ش ش��ركت آب و فاضالب روس��تايي 
هس��تند.او درصد بهره مندي جمعيت روس��تايي 
استان از آب آشاميدني ش��رب سالم و بهداشتي را 
بي��ش از 94 درصد اعالم كرد و افزود: در اين زمينه 
از ميانگين كشور باالتر هستيم.مديرعامل شركت 
آب و فاضالب روستايي استان كرمانشاه با اشاره به 
منابع آب در اختيار روستاها، اضافه كرد: هم اكنون 
از 274 حلقه چاه، 294 دهنه چشمه و 5۸ منبع آب 
سطحي استفاده مي شود.شوهاني يادآور شد: 324 
روستاي داراي شبكه آب هم داريم كه تحت پوشش 
ما نيس��تند و به صورت خودگردان اداره مي شوند، 
اما اين آمادگي را داريم كه اين روستاها را نيز تحت 
پوشش ببريم.او تعداد روستاهايي كه پوشش شبكه 
آب ندارند را نيز 403 مورد با 5۸00 خانوار جمعيت 
اعالم كرد و گفت: بيش��تر اين روس��تاها مربوط به 
منطقه ثالث باباجاني است كه مناطق صعب العبور و 

روستاهاي دور از هم هستند. 
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اتخاذ تمهيدات الزم براي 
مقابله با ملخ هاي صحرايي

بوشهر|معاون بهبود توليدات گياهي سازمان 
جهاد كش��اورزي اس��تان بوش��هرگفت: وجود 
ملخ هاي صحرايي در اس��تان بوش��هر تاكنون 
نگران كننده نبوده است اما تمهيدات الزم براي 

مقابله با آنها اتخاذ شده است.
خسرو عمراني بيان كرد: با توجه به حمله ملخ هاي 
صحرايي به كشورهاي همس��ايه مانند امارات 
متحده عربي، عمان و عربس��تان و ورود آنها به 
بخش هايي از استان بوشهر و استان هاي فارس 
و هرمزگان اقدامات الزم براي پيشگيري از وقوع 

بحران در حال انجام است.
او با اشاره به تشكيل گروه هايي براي رديابي ملخ ها 
در استان گفت: دستگاه هاي رياب در اختيار اين 
گروه ها قرار گرفته و با هماهنگي هاي انجام شده 
با سازمان حفظ نباتات كش��ور، پايش و رديابي 
مداوم ملخ ها در حال انجام اس��ت. معاون بهبود 
توليدات گياهي سازمان جهاد كشاورزي استان 
با بيان اينكه ملخ ها در مناطقي از گناوه تا دير به 
صورت محدود ديده شده اند تصريح كرد: تعداد 
آنها به اندازه اي نبوده است كه نياز به مقابله باشد 
اما تمهيدات الزم براي سم پاشي و مقابله با آنها در 

صورت نياز انديشيده شده است.

برگزاري كارگاه توانمند سازي 
آموزگاران مصرف بهينه آب

اردستان| مدير آبفا اردستان در كارگاه آموزشي 
توانمند سازي آموزگاران در زمينه مديريت مصرف 
بهينه آب گفت: از آم��وزگاران و مربيان آموزش و 
پرورش مي خواهيم بازوي توانمند آبفا در ترغيب 
مردم به مصرف بهينه آب باشند. شريعتمدار اعالم 
كرد: ب��ا توجه به محدوديت ش��ديد منابع آبي در 
شهرستان اردستان هنوز مصرف سرانه آب در اين 
شهرستان بيشتر از متوسط استان است.وي با اشاره 
به ميزان سرانه آب در اردستان تصريح كرد: در حال 
حاضر ميزان سرانه آب خانگي در اردستان بيش از 
1۸0 ليتر در شبانه روزاست در صورتي كه مصرف 
س��رانه آب در استان 154 ليتر در شبانه روز است.

مدير آبفا اردستان گفت: با توجه به محدوديت شديد 
منايع آبي در اين شهرستان مي طلبد با همكاري 
و تعامل قشر بسيار اثر آموزگاران فرهنگ مصرف 

صحيح آب را در جامعه ترويج دهيم.

كتابخانه مركزي
براي مردم مشهد

مشهد| پس از 19سال تصميم جدي بر تكميل 
و بهره برداري از پروژه در مدت 4 ماه گرفته شد.

محمدرضا كاليي با بيان اين مطلب در آيين افتتاح 
كتابخانه مركزي شهر مشهد اظهار كرد: به اتمام 
رس��اندن پروژه نيمه تمام كتابخانه مركزي در 
مدت 4 ماه اتفاق مهمي است و تكثير پروژه هايي 
بزرگي از اين دست تنها به شرط اميد و همدلي 
مس��ير خواهد بود. وي با اشاره به معطل ماندن 
پروژه به مدت 19 س��ال، گف��ت: براي به نتيجه 
رس��اندن اين پروژه، جلسات متعددي با حضور 
مديران شهري و اس��تاني برگزار شد و تصميم 
جدي بر تكميل و بهره برداري از پروژه در مدت 
4 ماه گرفته شد. شهردار مشهد با اشاره به اينكه 
تكميل پروژه نيمه كاره كتابخانه مركزي ممكن 
نبود، اف��زود: فارغ از ف��رآورده اي كه در اين بين 
حاصل شد، فرآيند انجام كار قابل توجه و تحسين 
است و ضرورت دارد فرآيند انجام كار براي ساير 

پروژه هاي شهر طي 2 سال آينده تكثير شود.

ترميم شكستگي خط اصلي 
انتقال آب بندرامام

اهواز| فرماندار ماهش��هر از ترميم شكستگي 
خط لوله اصلي انتقال آب بندر امام خميني )ره( 
خبر داد.محسن بيرانوند در تشريح حادثه گفت: 
شب گذشته در خط 1000 يعني خط لوله اصلي 
انتقال آب بندر امام خميني )ره( شكستگي ايجاد 
شد و ماشين آالت شهرداري، آبفا شهرستان و آب 
جنوب شهر همه براي ترميم اين شكستگي بسيج 
شدند كه امروز اين خط لوله ترميم شد.وي افزود: 
آب دوباره به چرخه آب شهري وارد شده است و 
مردم ديگر مشكلي ندارند.بيرانوند تصريح كرد: 
علت شكستگي هنوز اعالم نشده است اما خط 
فرسوده است و معمواًل دچار شكستگي مي شود.

رونمايي از موتورهاي 
پيستوني هوايي در زنجان

زنجان| موتورهاي پيستوني هوايي درپارك علم 
وفناوري زنجان رونمايي شد.

از ويژگي هاي اين پيستوني هوايي مي توان به قيمت 
بسيار پايين مش��ابه خارجي، وزن كمتر رونمايي 
از موتورهاي پيس��توني هوايي در زنجاننسبت به 
نمونه خارجي و قابليت تنظيم قدرت نسبت موارد 
اس��تفاده نظامي ومدل اس��ت . رييس مركز ملي 
فضايي با تاكيدبر براجراي پژوهش ها ي تخصيصي 
درحوزه هاي مختلف فضايي مانند كاربري نظامي، 
تحقيقاتي، زيس��ت محيطي گفت: ب��ه  كارگيري 
دستاوردهاي پژوهشي و فناوري فضايي در راستاي 

تقويت بنيه صنعت هوافضا تاثيرگذار است .
منطقي با بيان اينكه توسعه دانش فضايي در سطح 
آموزي و دانشجويي مورد تاكيد مركز ملي فضايي 
كشوراس��ت گفت: توس��عه فناوري هاي كليدي 
دربرنامه شش��م توسعه اورده ش��ده است كه ۸5 
درصداز پروژه هاي فضايي كشور بومي سازي شود 
كه دراين راستا تاكيد بر توسعه كاربرد دانش فضايي 
در شناسايي دانش آموزان و دانشجويان خالق وايده 

پرداز وعالقه مند به هوافضا است.

چهره هاي استاني

رييس اتاق اصناف ايران مطرح كرد

ممبيني: مبارزه با قاچاق بايد منجر به ارتقاي كيفيت توليد ملي شود

تبر قاچاق بر پيكره توليد و معيشت

واقعي��ت آن اس��ت كه ه��ر اقتصاد ق��وام يافته اي 
براي بهبود ش��اخص هاي توليدي، اش��تغالزايي و 
صادرات��ي خود نيازمند افزاي��ش توليد و بهره وري 
اس��ت؛ دو ركني كه به اعتقاد تحليلگران در نهايت 
موج��ب افزايش كارآمدي ص��ادرات با قيمت هاي 
رقابتي مي ش��ود، در اين ميان قاچاق كاال از مبادي 
غيرقانوني معضلي است كه نه تنها پايه هاي توليد 
داخل��ي را با خطر مواجه مي س��ازد بلكه اثرگذاري 
نامطلوبي بر س��اير ش��اخص هاي اقتصادي چون 
اشتغالزايي؛ رشد اقتصادي، افزايش فقر مطلق و...

باقي مي گذارد؛ بنابراين راهكارهايي كه براي مقابله 
با قاچاق كاال در كش��ورهاي توسعه يافته و در حال 
توسعه مي شود از جمله مهم ترين تصميم سازي هاي 

اجرايي و نظارتي محسوب مي شود.
آمارهاي مس��تند نش��ان مي دهد كه هر 10 هزار 
دالر كاالي قاچاق موجب از بين رفتن يك ش��غل 
در كشور مي شود، اين محاسبات نشان مي دهد در 
حدود 1 ميليون و 750 هزار فرصت ش��غلي ساالنه 
به دليل افزايش دامنه هاي قاچاق كاال در كش��ور از 
بين م��ي رود كه مي توان با مديري��ت صحيح از آن 

جلوگيري كرد.
بر اساس اين اهميت ساختاري است كه رييس اتاق 
اصناف ايران مي گويد: روح حاك��م بر فرآيند هاي 
مبارزه با قاچاق كاال بايد به شكلي باشد كه تقويت و 

ارتقاء كيفيت محصوالت توليد داخلي را به ارمغان 
آورد. سعيد ممبيني رييس اتاق اصناف ايران افزود: 
يك��ي از اصلي ترين راه هاي مبارزه ب��ا قاچاق كاال، 
مقابله با آن در مب��ادي ورودي و پيش از عرضه به 

مصرف كنندگان است.
او ب��ا تأكيد ب��ر اهميت حضور نماين��دگان اصناف 
در مراجع تصميم گيري و تصميم س��ازي پيرامون 
مب��ارزه با قاچاق كاال و ارز، گفت: در اين زمينه بايد 

توجه داشت كه هر نوع تصميم گيري و برنامه ريزي 
در خصوص مباحث مرتب��ط با قاچاق كاال و ارز، در 
صورت��ي عملياتي و اجرايي مي ش��ود كه با حضور 
نماين��دگان اصناف و بخ��ش خصوصي به تصويب 
برس��د، نماين��دگان بخش خصوصي هس��تند كه 
مي توانن��د ابع��اد و ظرفيت هاي اجراي��ي قوانين و 
آيين نامه ه��اي مصوب در اين حوزه را تش��خيص 

دهند.

    نق�ش بازارچه ه�اي م�رزي در مقابل�ه با 
قاچاق

رييس اتاق اصناف ايران به نقش بازارچه هاي مرزي و 
مناطق آزاد در تامين كاال اشاره كرده و افزود: برخي 
از كاال ه��اي از طريق بازارچه ه��اي مرزي و مناطق 
آزاد وارد مي شود كه در حقيقت اين كاال ها از مبادي 
قانوني وارد كشور شده اند، لكن بعضًا در سطح عرضه 
توسط ضابطين به ظن قاچاق توقيف و مورد برخورد 
واقع مي گردند، بايد در اين خصوص ضابطين مورد 
آموزش واقع و از بازرس��ان و كارشناسان اصناف به 

صورت تخصصي و حرفه اي استفاده شود.
ممبيني آموزش را ركن اساس��ي مب��ارزه با قاچاق 
كاال دانست و گفت: الزم است كه عوامل و مجريان 
مبارزه با قاچاق كاال هم آموزش هاي الزم را ببينند 
اين آموزش ها مي تواند زمينه ايجاد آرامش و قانومند 
عنوان برخورد با متخلفان و عرضه كنندگان قاچاق 
را فراه��م كند. او موضوع امنيت س��رمايه گذاري در 
بخش خصوصي و اصناف را مس��اله اي حياتي خواند 
و تأكيد كرد: موضوع امنيت سرمايه گذاري در بخش 
خصوصي و واحد هاي صنفي مس��اله اي است كه بايد 
مورد توجه مسووالن و مبادي ذي ربط قرار گيرد؛ در 
بستر امنيت سرمايه گذاري است كه مي توان نسبت 
به آينده و توسعه فعاليت واحد هاي صنفي توليدي و 

توزيعي قانون مدار اميدوار بود.
همچنين در اين نشس��ت علي مويدي رييس ستاد 
مبارزه با قاچ��اق كاال و ارز نيز بر نقش مهم و خطير 
اصناف در مبارزه با قاچاق تأكيد كرده و گفت: بدون 
ش��ك بدون همراهي و همكاري اصناف و كس��به 
نمي ت��وان انتظار مقابل��ه جدي با موض��وع قاچاق 
را داش��ت، تنه��ا در صورت هم��كاري خيل عظيم 
اصناف اس��ت كه امكان مبارزه با اين پديده ش��وم 

مهيا مي شود. رييس جمهور همواره بر نقش بخش 
خصوصي و اصناف در برنامه ها و سياست گذاري هاي 

مبارزه با قاچاق كاال تاكيد داشته اند.

    همكاري نهادهاي مسوول با اصناف
رييس ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز مساله همكاري 
و تعامل ميان ستاد و اتاق اصناف ايران را يك ضرورت 
دانس��ت و تصريح ك��رد: هم��كاري و هماهنگي در 
عملكرد ه��ا و برنامه ريزي ها ميان اتاق اصناف ايران 
و ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز يكي از اصلي ترين 
راهبرد هاي دس��تيابي حداكثري به اهداف از پيش 
تعيين شده اس��ت، لذا بنا داريم تا با ايجاد زمينه ها 
و بس��تر مناس��ب، امكان اين همكاري ها را بيش از 

گذشته فراهم آوريم.
مويدي توجه به آم��وزش در مقابله با قاچاق را يك 
اصل اساس��ي در مبارزه با قاچ��اق كاال و ارز فرض 
كرده و اف��زود: آموزش واحد هاي صنفي، كس��به، 
فروشندگان كاال و خدمات و حتي مصرف كنندگان 
از جمل��ه اقداماتي اس��ت ك��ه بايد در دس��تور كار 
قرار گي��رد در صورت انج��ام اين اقدام��ات و ارايه 
آموزش هاي مناسب با دستورالعمل هاي قابل اعتنا و 
علمي است كه مي توان توقع داشت تا آگاهي الزم به 
منظور جلوگيري از قاچاق كاال در جامعه فراهم ايد.

در پايان طرفين بر آموزش اصناف و نيرو هاي اجرايي 
براي تحقق اين مهم توافق و تاكيد كردند تا با تهيه 
و تدوين راهبرد ها و سياس��ت گذاري هاي مشترك 

بستر هماهنگي ها اجرايي ميسر شود.
همچنين طرفين بر ضرورت تدوين برنامه عملياتي 
هماهنگ جهت اجراء برنامه هاي پيشگيرانه در سال 
9۸ با مش��اركت اصناف و ستاد مبارزه با قاچاق كاال 

تاكيد و توافق كردند.
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گزارش »تعادل« از مهم ترين چالش ها و برنامه هاي وزير جديد بهداشت

سعيد نمكي با 229 راي نمايندگان مجلس وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي شد

وارث زخم هاي بهداشت و درمان
ريحانه جاويدي|

س��عيد نمك��ي، روز گذش��ته ب��ا ۲۲۹ راي موافق از 
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي به عنوان پانزدهمين 
وزير بهداشت در دوران انقالب اسالمي انتخاب شد اما 
فارغ از راي اعتمادي كه از مجلس گرفت، او وارث شرايط 
دشواري در حوزه بهداشت و درمان كشور است و بايد در 
وضعيتي كه ايران تحت شديدترين فشارهاست يكي 
از پرهزينه ترين وزارتخانه ها را اداره كند. مساله كمبود 
بودجه كه در نهايت به اس��تعفاي حس��ن قاضي زاده 
هاش��مي انجاميد، همچنان در اين وزارتخانه به قوت 
خود باقي ب��وده و طرح ها و برنامه ه��اي آن را تهديد 
مي كند در حالي كه نمكي از ابتداي ش��روع به كارش 
به عنوان سرپرست وزارت بهداشت تا روز گذشته كه 
رسما وزير بهداشت شد، همچنان بر ادامه اجراي طرح 
تحول س��المت و اجراي زيرساخت هاي آن به عنوان 
اولويت اصلي برنامه هاي خود تاكيدكرده است. البته 
همانطور كه او هم در سخنان روز گذشته اش در صحن 
علني مجلس تاكيد كرد، قطعا ادامه طرح تحول بايد با 
تغييرات اقتصادي همراه باش��د اما كارشناسان حوزه 
بهداشت معتقدند عمال نمكي هم مانند ساير وزرا  قدرت 
عمل بااليي براي ايجاد تغيير در برنامه ها ندارد، چرا كه 
بايد در راس��تاي قانون برنامه توسعه آن هم با بودجه 

محدود و منابع مالي اندك حركت كند. 

    ادامه طرح تحول سالمت 
با تغيير نگاه اقتصادي

ايجاد زيرساخت ها و اجراي برنامه پزشك خانواده، نظام 
ارجاع، پرونده الكترونيك سالمت و توجه به راهنماهاي 
باليني از موضوعاتي است كه نمكي از نخستين روزهاي 
حضورش در وزارت بهداش��ت به كرات بر انجامش��ان 
تاكيد ك��رده و آنها را در رأس اقدام��ات كاري خود در 
وزارت بهداشت اعالم كرده است اما با ايجاد يك تغيير 
نگاه اقتصادي در طرح تحول سالمت، چرا كه به گفته 
كارشناسان حوزه بهداشت اجراي طرح تحول سالمت 
به ش��كل كنوني قطعا مهم ترين چالش وزير بهداشت 
جديد است. بر همين اساس روز گذشته سعيد نمكي 
در جلس��ه رأي اعتمادش طي س��خناني و در دفاع از 
برنامه هاي پيشنهادي اش، با اش��اره به دستاوردهاي 
طرح تحول نظام س��المت طي سال هاي اخير، تاكيد 
كرد كه » بايد به جنبه هاي اقتصادي طرح تحول با نگاه 
كارشناسي تر بپردازيم. اين طرح را ادامه مي دهيم، اما 

اين طرح نواقصي دارد كه بايد به جنبه هاي اقتصادي 
آن با نگاه كارشناسي تر پرداخت. تالش مي كنيم طرح 
را به گون��ه اي پيش برده كه به جنبه هاي اقتصادي آن 
توجه شده و قوانين باالدس��تي و برنامه توسعه هم در 
آن مورد توجه قرار گيرد. به خصوص مواردي همچون 
راهنماي باليني، پزشك خانواده، سيستم اجرا و از همه 
مهم تر پرونده الكترونيك سالمت و نظام مالي پرداخت 
نوين.« او پيش از اين هم درباره طرح تحول س��المت 
اعالم كرده بود كه طرح تحول سالمت همه چيز داشت، 
اما فرمول اقتصادي و تفكر و منطق اقتصادي نداشت 
كه البته در اين زمينه نظر كارشناس��ان هم به همين 

سمت و سو است. 
محسن ايزدخواه، معاون سابق حقوقي و امور مجلس 
س��ازمان بيمه تامين اجتماعي درباره اين موضوع به 
»تعادل «گفت: »تنها راه برون رفت از مشكالت فعلي 
بيمه سالمت و طرح تحول، واقع نگري مسووالن بوده 

و بايد در اجراي زيرساخت هاي اين طرح كه از اهداف 
روي زمين مانده برنامه شش��م توس��عه است تعجيل 
كرد تا بتوان بيمه س��المت و طرح تحول را نجات داد. 
طرح تحول سالمت بايد در چارچوب توان مالي مردم 
و صندوق هاي بيمه، همچنين به اندازه توان پرداخت 
دولت و وضع اقتصاد كشور، حفظ شود. درگام نخست 
مسووالن بايد به اين طرح با نگاه واقع نگرانه، نگاه كنند. 
از طرح تحول انتظار معجزه نداشته باشند. شوراي عالي 
خدمات درماني و وزارت بهداشت بايد متناسب با سبد 
درآمدهاي واقعي كشور و توان باقي مانده براي بيمه ها 

طرح را مورد تجديد نظر قرار دهند.«
 او افزود: »در گام بعدي بايد به صورت ضربتي و فوري 
اقدام به اجراي زيرس��اخت ها مانند پزش��ك خانواده 
و نظام ارجاع كنند. چراكه تا اين امور اجرايي نش��ود، 
نمي توان جلوي هدر رفت منابع مالي را گرفت. همچنين 
راهنماه��اي باليني بايد از نو تدوين و تصويب ش��ود و 

رويكرد وزارت بهداشت هم بايد به جاي بيماري محوري 
به سمت بهداشت محوري حركت كند.«

    عدالت در سالمت
چالش مهم وزارت بهداشت

از چالش ه��اي ديگر وزي��ر جديد بهداش��ت آنطور كه 
كارشناسان مي گويند، مديريت منابع و برقراري عدالت 
در سالمت است. موضوعي كه به گفته آنها در دوره هاي 
قبل بيش��تر با هزينه كردن و تزريق پول به سيس��تم 
بهداشت و درمان كشور پيگيري مي شد اما حاال با توجه به 
زيان هايي كه به بدنه سالمت كشور وارد شده اين نگاه بايد 
تغيير كند. مهدي بلورچي، كارشناس وزارت بهداشت 
درباره اين موضوع به »تعادل« گفت: » برنامه هاي وزارت 
بهداشت هم مانند ساير اركان كشور بر اساس قانون برنامه 
توسعه انجام مي شود بنابراين عمال خيلي جاي تغيير و 
تحول براي وزير جديد وجود ندارد و او هم بايد راه قانون را 

ادامه دهد اما آنچه چالش امروز وزارت بهداشت است، بعد 
از طرح تحول سالمت، برنامه عدالت در سالمت و توزيع 
عادالنه خدمات و امكانات سالمت است.« او افزود: »توزيع 
سالمت زماني عادالنه مي شود كه بودجه تامين شود. اگر 
سرانه مورد نياز هر فرد ايراني براي اجراي برنامه عدالت 
در سالمت تامين شود، نه وزير دغدغه خواهد داشت و 
نه مردم. در ش��رايط فعلي اين توزيع نامتعادل است كه 
وزير جديد بهداش��ت بايد در راس��تاي برقراري تعادل 
حركت كند.« در اين راس��تا، نمكي در بخشي از برنامه 
ارايه شده خود به مجلس تاكيد كرده كه توزيع عادالنه 
منابع شامل منابع انساني، مالي، تجهيزات و ملزومات در 
چارچوب نظام س��طح  بندي خدمات و نظام ارجاع و با 

هدف اثربخشي و كارايي انجام مي شود.

     شفافيت در حوزه دارو 
از مسائل ديگر وزير بهداشت جديد بحث تامين داروي 
كش��ور در دوران تحريم هاست. موضوعي كه در اوايل 
دهه نود به يكي از چالش هاي بنيادين كش��ور تبديل 
شد، اما با روي كار آمدن دولت حسن روحاني و در زمان 
وزارت قاضي زاده هاش��مي به شكل مطلوبي رفع شد. 
حاال باز هم زمزمه هاي بازگشت بحران در اين زمينه به 
گوش مي رسد. البته به نظر مي رسد حاال وضعيت بهتر 
از اوايل دهه نود است. سعيد نمكي در هفته هاي اخير 
بار ها از موضوع حماي��ت از توليد داخلي دارو صحبت 
كرده و اي��ن اعتقاد را در برنامه پيش��نهادي خود هم 
منعكس كرده  است. مراقبت از بازار دارويي كشور، به 
خصوص در زمينه دارو هاي اساسي و دارو هاي بيماران 
خاص و صعب العالج در ش��رايط  تحري��م و با نظارت 
مستمر بر زنجيره تامين، توليد و توزيع براي دارو هاي 
ساخت داخل و دارو هاي اساس��ي وارداتي كه مشابه 
داخل  ندارند يكي از موارد تاكيدي او بود اما نمكي روز 
گذشته در جلسه راي اعتماد خود به نكته ديگري هم 
براي س��امان دادن به حوزه دارو و تجهيزات پزشكي 
اشاره كرد. او گفت: اولين گام ايجاد شفافيت در عرصه 
دارو و تجهيزات پزشكي است؛ چرا در شرايطي كه ۹۷ 
درصد از داروها توليد داخل است، اما ۵۵۰ ميليون دالر 
ارز مي برد.  از طرف ديگر س��ه درصد مربوط به واردات 
داروس��ت اما همين س��ه درصد ۱.۴ ميليارد دالر ارز 
استفاده مي كنند. بايداين وضعيت شفاف شود تا   توليد 
دارو با قيمت مناسب باشد چون واردكنندگان وضعيت 

نامناسبي را به وجود آورده اند.

جانوران نادر؛ قربانيان مالچ پاشي در خوزستان
عضوكميسيون كشاورزي، آب ومنابع طبيعي مجلس 
گف�ت: مالچ پاش��ي طبيعت و محيط زيست منطقه 
را دگرگون كرده و آس��يب جدي به موجودات زنده و 

جانوران نادر بياباني وارد مي كند.
عل��ي ابراهيمي در رابطه با مالچ پاش��ي ش��ن زارهاي 
خوزستان و از بين رفتن گونه هاي نادر گياهي و جانوري 
گفت: مالچ پاش��ي طرحي منسوخ شده است، اگرچه 
تا ح��دودي ريزگرد ها را تثبي��ت مي كند اما صدمات 
جبران ناپذيري به محيط زيس��ت و طبيعت كش��ور 
وارد مي كند. نماينده مردم ش��ازند درمجلس شوراي 
اس��المي مالچ نفتي را راه كاري غير موثر براي تثبيت 
ريزگرد ها دانست و به ايلنا گفت: مالچ پاشي طبيعت و 
محيط زيست منطقه را دگرگون كرده و آسيب جدي 

به موجودات زنده و جانوران نادر بياباني وارد مي كند.

اي��ن نماين��ده م��ردم در مجلس ده��م با اش��اره به 
پيش��نهاد هاي پرويز كردواني پدر علم كويرشناسي 
ايران در خصوص استفاده از شن و سنگريزه براي مقابله 
با بيابان زدايي، گرد و غبار و تثبيت شن هاي روان اظهار 
كرد: هرچند پيشنهاد ايشان كمي سخت و زمانبر است 
اما به عقيده بنده اين راه آسيب كمتري به محيط زيست 
كشور وارد مي كند.  عضو كميسيون كشاورزي، آب و 
منابع طبيعي مجلس با انتقاد از عمليات مالچ پاش��ي 
اس��تان خوزس��تان ادامه داد: اكثر فعاليت هاي ما در 
حوزه محيط زيست انفعالي، عجله اي و بدون مطالعه 
است، متاس��فانه ما براي برخي از پروژه سرمايه بسيار 
زيادي از دست مي دهيم و جز خسران و ضرر نتيجه اي 
به دس��ت نمي آوريم. نماينده مردم شازند درمجلس 
شوراي اسالمي افزود: در گذشته مالچ پاشي به صورت 

گسترده در برخي نقاط كشور انجام  مي شد اما ابعاد و 
آسيب هاي آن مورد توجه قرار نمي گرفت، خوشبختانه 
با  گس��ترش فض��اي اطالعاتي، مردم با حساس��يت 
بيشتري مسائل و رويداد هاي محيط زيست و طبيعت 
را پيگيري مي كنند. عضوكميس��يون كشاورزي، آب 
ومنابع طبيعي مجلس خاطرنش��ان كرد: در برخي از 
موارد كه خاك ها سبك و محيط زيستي نيست چاره اي 
جز استفاده از مالچ براي تثبيت ريزگرد ها وجود ندارد. 
بنده ضمن انتقاد جدي به مالچ پاشي نفتي در محيط 
زيست معتقدم بايد با علم و مطالعه دقيق تري مباحث 
محيط زيستي اجرا شود، هر چند كه الزم است امكانات 
موجود نيز سنجيده شود. او در پايان گفت: بي ترديد 
تثبيت ريزگرد ها با برنامه آهسته اما دايمي بهتر از مالچ 

پاشي و آسيب به محيط زيست است.

وقتي يوز آفريقايي به داد يوز آسيايي مي رسد
معاون محيط زيست طبيعي سازمان محيط زيست از 
حضور متخصصان خارجي در ايران به منظور تدوين 
برنامه تكثير در اسارت يوزپلنگ آسيايي خبر داد و 
گفت: اگر امكان جفت گيري طبيعي و لقاح مصنوعي 
نباش��د، از رحم يوزهاي آفريقايي ب��راي تكثير يوز 

آسيايي استفاده مي كنيم.
حميد ظهرابي در مورد حضور تيم هاي خارجي براي 
بررسي تكثير در اسارت يوزه اي آسيايي، با بيان اينكه 
دو كارشناس تلقيح مصنوعي و بارورسازي مصنوعي 
از آلمان و يك كارش��ناس مديري��ت ذخيرگاه هاي 
نيمه طبيعي از آفريقاي جنوبي از روز گذش��ته )۱۴ 
بهمن( در ايران حضور يافته اند، به ايس��نا گفت: اين 
دعوت با هدف برگزاري جلسات تخصصي با حضور 
كارشناسان داخلي است كه تا روز جمعه )۱۹ بهمن( 

ادامه خواهد داشت.
او با اش��اره به اينكه اين جلس��ات با ه��دف تعريف 
همكاري هاي مش��ترك بين متخصص��ان داخلي و 
خارجي در حوزه حفاظت و تكثير يوزپلنگ آسيايي 
برگزار مي شود، اظهاركرد: تشكيل جلسات تخصصي 
به منظور بررسي وضعيت سالمتي يوزه اي در حال 
نگهداري در پارك پرديسان )كوشكي، دلبر و ايران(، 
بررسي ش��يوه هاي مختلف براي بارورسازي يوزها، 
آش��نايي با متخصصان داخلي همچنين آشنايي با 
ظرفيت ها و امكانات داخلي مثل موسسه رويان است.

    بررسي وضعيت سالمتي دلبر و ايران
در حال حاضر يك قالده يوز نر )كوشكي( و دو ماده 
)دلبر و اي��ران( در مركز نگهداري حيوانات در پارك 
پرديسان وجود دارد و بررسي وضعيت سالمتي اين 
يوزها يكي از اهداف حضور كارشناسان خارجي در 

ايران است. 
در اين مورد معاون محيط زيس��ت طبيعي سازمان 
حفاظت محيط زيست تصريح كرد: »دلبر« در يك 
مرحله س��قط جنين داش��ت و حتمًا بايد سالمتي 
آن بررسي ش��ود تا ببينيم قدرت باروري دارد يا نه؟ 

»ايران« هم كه يك يوز نابالغ است و اطالعات دقيقي 
از گذش��ته آن نداريم و نمي دانيم در چه ش��رايطي 
نگهداري ش��ده و آيا صدمه اي ديده اس��ت يا خير؟ 
ظهرابي ادامه داد: بعد از بررس��ي س��المتي يوزها با 
كمك متخصصان داخلي و همكاري كارشناس��اني 
كه از كش��ورهاي آلمان و آفريقاي جنوبي در ايران 
حض��ور يافته اند، وارد فاز پيش بين��ي و برنامه ريزي 
براي بارورس��ازي و تكثير در اسارت يوزها طي چند 

مرحله مي شويم. 
مرحله اول بررسي امكان جفت گيري طبيعي يوزها 
در اس��ارت اس��ت. اگر اين مرحله موفق نبود، قطعًا 

گزينه تلقيح مصنوعي مطرح مي شود.

    شانس لقاح مصنوعي باال نيست
معاون سازمان حفاظت محيط زيست در پاسخ به اين 
پرسش كه احتمال موفقيت در بارورسازي يوزها از 
طريق لقاح مصنوعي با كمك متخصصان خارجي تا 

چند درصد است؟ گفت: تيم آلماني كه در حال حاضر 
در اي��ران حضور دارند، ش��يوه اي را در دنيا در حوزه 
تلقيح مصنوعي ابداع كرده اند كه احتمال موفقيت آن 
نسبت به ساير روش هاي تلقيح مصنوعي باالتر است و 
در يك پوزيشن خاص تلقيح انجام مي شود البته بايد 
بدانيم كه در كل تلقيح مصنوعي خيلي شانس بااليي 

ندارد و درصد پاييني احتمال موفقيت وجود دارد.
او در مورد احتمال اس��تفاده از رح��م اجاره اي براي 
تكثير در اسارت يوز آسيايي تصريح كرد: اگر در شيوه 
لقاح مصنوعي هم موفقيتي حاصل نش��ود، ممكن 
است به س��مت روش هاي ديگر مثل انتقال جنين و 
استفاده از رحم اجاره اي برويم. به اين ترتيب كه بعد 
از تشكيل جنين از يك يوز ديگر و به احتمال قوي يوز 
آفريقايي براي حمل و رشد جنين استفاده كنيم. در 
اين زمينه هم مذاكراتي انجام شده است و در صورت 
نياز مي توانيم براي انجام ساريگيت )رحم اجاره اي( 

از ۱۰ قالده يوز ماده آفريقايي بهره ببريم.
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پلمب ۱۱۰ خانه در مناطق 
مولوي، شوش و هرندي

دبير ش��وراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان 
تهران از پلمب ۱۱۰ خانه در مناطق مولوي، شوش 
و هرندي خبر داد. محمدعلي اسدي با بيان اينكه در 
طرح جمع آوري معتادان متجاهر از مناطق شوش، 
مولوي و هرندي ۷۰ زن معتاد متجاهر به مراكز ماده 
۱۶ تحويل داده شده اند، به ايلنا گفت: در حال حاضر 
۱۱۰ پالك در اين مناطق پلمب ش��ده اند. براساس 
مواد ۱۳ و ۱۴ قانون، قانونگذار اين حق را داده است؛ 
با مكان هايي كه مواد مخدر در آنجا خريد و فروش و 
مصرف مي شود، برخورد صورت گيرد، اما وضعيت 
خاصي كه در مناطق شوش، مولوي و هرندي وجود 
دارد، نيازمند اين اس��ت كه مال��كان و صاحبان اين 
خانه ها شناسايي شده تا بتوانيم در خصوص اين منازل 
نيز برخورد قانوني كنيم و اين اقدامات نيز اكنون در 
حال انجام است. او درباره معتادان متجاهر جمع آوري 
شده در طرح ضربتي پليس از مناطق شوش، مولوي و 
هرندي گفت: براساس قانون هر جا قرار باشد به عنوان 
مكاني براي نگهداري معتادان متجاهر استفاده شود، 
لزوما بايد مجوزهاي مورد نيازي را كه قانونگذار تعيين 
كرده، رعايت كنيم. وي ادامه داد: در خصوص مركز 
س��روش نيز كه در گذشته كاربري ديگري داشته و 
امروز قرار است معتادان متجاهر جمع آوري شده از 
مناطق ش��وش، مولوي و هرندي در آنجا نگهداري 
شوند، تمام الزامات الزم از جمله مجوز بهزيستي براي 

اين مركز نيز صادر شده است. 

نياز به ۳۰ ميليارد دالر براي 
اصالح محيط زيست   عسلويه

رييس سازمان حفاظت محيط زيست گفت: اصالح 
شرايط فعلي عسلويه و نجات انسان ها و حيوانات در 
آن منطقه نيازمند هزينه اي ۳۰ ميليارد دالري است 
و كسي حاضر نيست س��ودآوري اش را رها كند و به 
فكر رعايت محيط زيست باشد. عيسي كالنتري در 
نخستين نشست شوراي ارزيابي محيط زيست منطقه 
آزاد چابهار افزود: طرح هاي توسعه اي چابهار براساس 
رعايت تمامي ضوابط، دستورالعمل ها و الزامات قانوني 
زيست محيطي اجرا شود تا بعدها ساكنان اين منطقه 
با مشكالت مرگبار و خطرناك نظير عسلويه مواجه 
نشوند. رييس سازمان حفاظت محيط زيست در ادامه 
گفت: براي اجراي يك طرح بزرگ نظير پتروشيمي 
چابهار حتي اگر هزينه بيش��تري در برداشته باشد 
بايد مطالعات بلندمدت و هزينه هاي به موقع انجام 
و با ش��رايط و امكانات روز دنيا از هر گونه آلودگي ها 
و برهم زدن محيط زيس��ت و حيات انسان و حيات 
وحش پرهيز شود. او گفت: هيچ مجوزي در سرزمين 
اصلي براي صنايع آب بر نظير پتروش��يمي و فوالد 
داده نمي شود و تمام اين طرح ها به طرف دريا هدايت 

شده اند و بايد اولويت آنها حفظ محيط زيست باشد.



اخبار 13 راهوشهرسازي

»تعادل«احتمالرشدمعامالتملكدراسفندماهرابررسيميكند

مسكن منتظر تحول در بازار شب عيد 
گروه راه و شهرسازي| زهره عالمي|

كمتر از 45 روز به آغاز س��ال 98 مانده اس��ت و تجربه 
س��ال هاي گذشته نش��ان مي دهد كه بازار مسكن در 
روزهاي پاياني هر سال رونق مي گيرد و همگام با رشد 
حجم معامالت، قيمت ها هم افزايش مي يابد، اما با توجه 
به آنكه شرايط بازار مسكن در سال جاري با سال هاي 
گذشته متفاوت بوده اس��ت و قيمت ها نسبت به 4، 5 
سال گذشته جهش داشته و معامالت هم كاهش قابل 
مالحظه اي داشته است، سوال اين اس��ت كه آيا بازار 
مسكن ش��ب عيد در س��ال جاري همچون سال هاي 
گذشته پررونق خواهد بود يا روند نزولي معامالت در اين 

روزها هم ادامه مي يابد؟
براي پيش بيني و ارزيابي وضعيت بازار مسكن شب عيد 
حجم معامالت و قيمت ها در ماه هاي گذشته و همچنين 
بهمن و اسفند سال گذشته را مرور مي كنيم؛ از ارديبهشت 
ماه س��ال جاري جهش قيمتي در بازار مسكن آغاز شد، 
همگام با رشد 70 تا 80 درصدي قيمت ها حجم معامالت 
ه��م رقم قابل توجهي را ثبت ك��رد و نزديك به 20 هزار 
فقره قرارداد خريد و فروش در پايتخت امضا شد، افزايش 
قيمت مس��كن در ماه هاي بعد هم ادامه يافت، اما حجم 
معامالت روندي نزولي را در پي گرفت.  همگامي افزايش 
قيمت با كاهش حجم معامالت ادامه يافت تا اينكه از آذر 
ماه سال جاري رقم رشد ماهيانه قيمت، نسبت به ماه هاي 
قبل كاهش يافت و به كمتر از 6 درصد رسيد و در دي ماه 
رقم رشد ماهيانه قيمت 2.5 درصد شد، البته آمار دي ماه 
تداوم افزايش قيمت را تأييد مي كند اگرچه ديگر رشد 7، 
8 درصدي نسبت به ماه هاي قبل را از آذرماه شاهد نبوديم 

اما باز هم روند قيمت مثبت بوده است.
در اين ميان، تعداد قراردادهاي خريد و فروش همچنان 
روند كاهشي داشت به گونه اي كه از 20 هزار قرارداد در 
ارديبهش��ت ماه به كمتر از 7 هزار فقره معامله رسيد و از 
سوي ديگر قيمت ها رشد قابل توجهي را ثبت كرد، يعني 
از متري 5 ميليون و 980 هزار تومان به 9 ميليون و 800 

هزار تومان در دي ماه رسيد.
تحليل اين آمار نشان مي دهد كه حجم معامالت روندي 
نزولي داشته است يعني هر ماه تعداد قراردادهاي امضا 

ش��ده كاهش داشته است. حال با اين شرايط يعني افت 
تعداد قراردادهاي خريد و فروش، تحوالت بازار مسكن 
به چه شكلي پيش خواهد رفت؟ آيا حجم قراردادها در 

روزهاي باقيمانده سال افزايش مي يابد؟
بررسي معامالت مس��كن در سال هاي گذشته حكايت 
از آن دارد كه تعداد قراردادهاي خريد و فروش در دوماه 
باقيمانده به س��ال نو به دليل نگراني خريداران مسكن 
نسبت به وضعيت بازار رش��د مي كند و همين افزايش 

معامالت، رشد قيمت ها را هم به همراه دارد. 
اين موضوع درباره بازار مسكن سال 96 هم صادق است. 
يعني حجم معامالت و قيمت ها در دو ماه پاياني رش��د 
داشته است. البته ناگفته نماند كه وضعيت بازار مسكن 
در سال گذشته با سال هاي پيش از آن متفاوت بود. از مهر 
ماه سال 96، حجم معامالت رشد خوبي را تجربه كرد و 
هم راس��تا با تعداد قراردادهاي خريد و فروش، قيمت ها 
هم رش��د كرد، درواقع سال گذش��ته دوره پيش رونق 
مسكن بود و بازار شب عيد آن هم با توجه به اين دوره قابل 
تحليل است. اگرچه در دوره هاي ركود هم بازار مسكن 
در روزهاي پاياني سال، رونق مي گيرد. در سال جاري با 
توجه به افزايش چشمگير قيمت ها شاهد ركود تورمي در 
بازار بوديم اما با اين وجود پيش بيني مي شود كه بخش 
مسكن درروزهاي باقيمانده سال روزهاي خوبي را نسبت 

به ماه هاي گذشته سپري كند. 

    انتظار رونق نداشته باشيم
مصطفي قلي خس��روي درباره وضعيت بازار مسكن در 
روزهاي باقيمانده به س��ال 98 به »تعادل« مي گويد: در 
دوماه پاياني س��ال گذشته شاهد ثبات قيمت ها در بازار 
بوديم و همين موضوع موجب شد كه بازار در اين دوماه 
روزهاي نسبتا خوبي را داشته باشد و حجم معامالت رشد 
قابل قبولي را ثبت كند، ام��ا با توجه به اينكه در بهمن و 
اسفند سال جاري تا رسيدن به ثبات قيمت ها زمان الزم 
است و هنوز به ثبات نرسيده ايم، نمي توان انتظار داشت 
كه شرايط بازار مسكن همچون سال گذشته رونق داشته 
باش��د. قلي خسروي مي افزايد: در س��ال جاري با توجه 
به افزاي��ش قيمت ها، توان اقتص��ادي خانوارها كاهش 

يافت و اين موضوع بر حجم معامالت اثرگذاربود و تعداد 
قراردادهاي خريد و فروش را كاهش داد و در اين ميان و 
با توجه به افزايش چشمگير قيمت ها، برخي خريداران 
در انتظار ثبات قيمتي هستند و ممكن است در روزهاي 

باقيمانده اقدامي نكنند.
به گفته رييس اتحاديه مشاوران امالك تهران، در سال 
جاري هزينه ساخت، كارمزدها و ... افزايش يافته و مساله 
تخصيص بنزين هم در ماه هاي آينده پيش رو اس��ت 
بنابراين انتظار م��ي رود كه قيمت ها در ماه هاي آينده 
افت نكند و حتي افزايش يابد درواقع تا رسيدن به ثبات 
فاصله داريم بنابراين پيش بيني مي شود كه قيمت ها 

در ماه هاي آينده رشد كند اگرچه بازار، كشش افزايش 
قيمت بيش از نرخ تورم عمومي را ندارد.

قلي خسروي اظهار مي كند: با وجود اينكه عوامل بسياري 
بر بازار مسكن موثر است اما به نظر نمي رسد كه در 45 روز 
باقيمانده عاملي بتواند در بازار مسكن موثر باشد و شرايط 
با همين روند ادامه مي يابد و تغيير قابل مالحظه در قيمت 

و معامالت در سال آينده رخ مي دهد.
او بيان مي كند: پيش بيني مي ش��ود كه در روزهاي 
باقيمانده س��ال با توجه به شايعات قبل و بعد از عيد، 
در اس��فندماه بازار تاحدودي رونق بگيرد و اين رونق 
حداكثر تا 25 اين ماه ادامه مي يابد و پس از آن به دليل 

نزديكي به سال آينده، رخدادي شاهد نخواهيم بود.
رييس اتحاديه مش��اوران امالك درباره افزايش قيمت 
مسكن تا سال نو مي گويد: انتظار مي رود همگام با افزايش 
معامالت، قيمت ها هم رشد كند اما اين رشد قابل مالحظه 
نخواهد بود. او ادامه مي دهد: در سال 91 و با جهش قيمت 
دالر، قيمت مس��كن هم رشد كرد يعني همان گونه كه 
نرخ ارز سه برابر شد، در بازار مسكن هم قيمت ها سه برابر 
شد، البته قيمت دالر پس از مدتي كاهش يافت اما قيمت 
مسكن تغييري نكرد،  درواقع نمي توان انتظار داشت كه 
قيمت ها كاهش يابد اما پي��ش بيني ثبات در قيمت ها 

منطقي به نظر مي رسد.

گاليههاشميازرفتارهاينماديندرشهرداريتهران
گروه راه و شهرسازي|

پيروز حناچي، ش��هردار تهران از همان روزهاي نخستين شروع به 
كار به كمپين س��ه شنبه هاي بدون خودرو پيوست و با دوچرخه به 
محل كار خود رفت. اين كار شهردار اما با واكنش هاي منفي بسياري 
مواجه شد. براي مثال غالمحسين كرباسچي شهردار پيشين تهران 
در صفحه اينستاگرام خود با انتشار تصويري از حناچي از او خواست 
به جاي سوارش��دن بر دوچرخه با ماشين به سركارش برود وتالش 
كند كه صد ها واگن معطل مانده به خطوط مترو ملحق ش��وند كه 
صد ها هزار مسافر مترو معطل نمانند و هزاران اتومبيل كمتر بيرون 
بيايند.برخي كاربران فضاي مجازي نيز واكنش منفي به اين موضوع 
داشته و اين رفتار ش��هردار تهران را نمايش براي كسب محبوبيت 

تفسير كرده اند.
البته منتقدان انتظار داش��تند كه اين رفتار نمايشي در كوتاه مدت 
خاتمه يابد اما با گذشت حدود سه ماه از شهردار شدن پيروز حناچي، 
او همچنان روزهاي س��ه شنبه با دوچرخه در خيابان بهشت حاضر 
مي شود وحتي زماني كه بيمار ش��د از مترو و تاكسي براي رسيدن 
به محل كارش استفاده كرد. هر چند به گفته كارشناسان ترددد با 
دوچرخه يا استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي شهردار خللي در 
عملكرد شهردار تهران ايجاد نمي كند و شهردار مي تواند زمان خود 
را به گونه اي تنظيم كند كه با استفاده از دوچرخه نيز به موقع به محل 
كارش برسد. از سوي ديگر اين حركت به نوعي تشويق شهروندان به 
استفاده از حمل و نقل عمومي نيز هست و در دراز مدت تاثير مثبتي 
بر نگرش شهروندان در استفاده از حمل و نقل عمومي خواهد داشت. 
اما اين حركت هنوز منتقداني دارد كه محسن هاشمي رييس شوراي 
شهر يكي از آنهاست. هاشمي در آخرين مصاحبه خود عنوان كرده 
است كه به جاي توجه به حركات نمادين همچون دوچرخه سواري 

بايد اولويت شهرداري بر توسعه مترو متمركز شود.
به گزارش مهر، هاشمي در پاسخ به اين پرسش كه آيا شهرداري به همه 
وظايف خود در توسعه مترو كمك كرده است؟ گفت: وقتي مي گوييم 
همه مقصرند، يعني شهرداري هم كوتاهي هايي داشته است، سياست 
خودرو محور و عملكرد تبليغاتي در شهرداري هم بدون تاثير نبوده 
اس��ت، اگر ما به جاي اينكه توس��عه بزرگراه ها و سياست خودروي 
محوري را اولويت اول جذب اعتبارات عمراني شهرداري گذشته قرار 
مي داديم يا به برج ميالد و ساير حركت هاي نمادين كم تاثير مانند 
دوچرخه س��واري توجه مي كرديم، اولويت نخست مان حمل ونقل 
ريلي انبوه بر بود. قطعا در حال حاضر به جاي دوميليون سفر در روز 

مي توانستيم 5 ميليون سفر را به سيستم حمل ونقل ريلي انبوه بر كه 
فاقد آاليندگي، سريع و ايمن است، جذب كنيم.

 هاش��مي با اش��اره به مزيت هايي كه مترو براي كش��ور دارد گفت: 
حمل و نقل ريلي در كالن شهرها مي تواند بزرگ ترين نماد اقتصاد 
مقاومتي باش��د چرا كه تا هشتاد درصد مترو قابليت ساخت داخل 
دارد و ده ها هزار شغل ايجاد مي كند، مترو با صرفه جويي در سوخت 
و وقت م��ردم، هزينه احداث و تجهيز خود را در كمتر از 10 س��ال 
برمي گرداند، به سالمت شهر و طول عمر و جسم مردم كمك مي كند، 
از آاليندگي هوا، استرس، آلودگي صوتي و تصادفات مي كاهد، براي 
زلزله، سيل و ساير سوانح، مديريت بحران شهر را پشتيباني مي كند، 
عدالت محور ترين خدمت شهري است و در يك كالم مترو مي تواند 
نماد موفقيت، خدمت وكارامدي انقالب باشد، اگر مسووالن به آن 

توجه كنند.
هاشمي در خصوص اينكه دولت، شهرداري، مجلس و بانك ها مقصر 
مش��كالت ايجاد شده براي مترو هس��تند گفت: پيدا كردن مقصر 
مشكلي را حل نمي كند، شما فرض كنيد من مقصر هستم اما مشكل 
مترو را حل كنيد، بيش از ده سال است كه به جاي يك تقسيم كار 
درس��ت ميان دولت، شهرداري و سيس��تم بانكي، به صورت مداوم 
شاهد لجبازي، كم كاري و قصور يا تقصير در مورد حمل ونقل ريلي 
انبوه مترو هستيم و نتيجه اين وضع اين شده است كه ۳00 كيلومتر 
خطوط ريلي كه در تهران بعد از اين انقالب ساخته شده، با 20 درصد 
ظرفيت كار مي كند و 80 درصد سرمايه گذاري انجام شده، بالاستفاده 
مانده است. من خدمت مقام معظم رهبري و رياست جمهور عرض 
كرده ام كه با تامي��ن تجهيزات مترو مي توان ظرفيت فعلي را ظرف 
مدت كوتاهي چندبرابر كرد و مش��كل آلودگي هوا وترافيك تهران 

را كاهش داد.

     فيش حقوقي مديران شهري منتشر مي شود
رييس كميته ش��فافيت و شهر هوش��مند گفت: سوابق 
تحصيلي، شغلي و همچنين حقوق و دريافتي هاي مديران 
شهرداري در وب سايت شفاف منتشر مي شود. به گزارش 
مهر بهاره آروين با اشاره به جلسه كميته شفافيت در خصوص 
بررسي حسن اجراي مصوبه »مديريت تعارض منافع در 
ش��هرداري تهران« گفت: دو قس��مت از اين مصوبه مورد 
بحث قرار گرفت و مقرر شد به زودي حقوق و دريافتي هاي 
مديران و سوابق شغلي  و تحصيلي شان در وب سايت شفاف 
منتشر شود. همچنين گزارشي از سفرهاي خارجي كاركنان 
شهرداري نيز آماده ش��ده كه اين گزارش نيز به زودي در 
وب سايت شفاف بارگذاري مي شود. وي ادامه داد: اين مصوبه 
احكامي در حوزه ممنوعيت ها و شفافيت ها داشت كه انتشار 
عمومي اطالعات براي ايجاد شفافيت در اين جلسه دنبال 
ش��د. رصد تخلفات احتمالي و گزارش گري تخلف كه در 
ديگر مواد اين مصوبه ديده شده، در جلسه اي كه با سازمان 
بازرسي شهرداري و اداره كل حقوقي برگزار خواهيم كرد 
پيگيري خواهد شد. رييس كميته شفافيت و شهر هوشمند 
همچنين از رونمايي تاالر واحد آگهي هاي مزايده و مناقصه 
خبر داد و افزود: به زودي تمامي آگهي هاي مزايده و مناقصه 

در س��طح ش��هرداري تهران در يك صفح��ه واحد  روي 
وب سايت شهرداري تهران اعالم عمومي مي شود. آروين 
انتش��ار پژوهش هايي كه توسط شهرداري انجام مي شود 
را از ديگر بخش هايي عنوان كرد كه به زودي در دسترس 
عموم قرار خواهد گرفت.به گفت��ه وي، براي جلوگيري از 
تكرار پژوهش ها و دسترسي عمومي به نتايج آنها، تمامي 
پژوهش هاي انجام شده در واحدهاي مختلف شهرداري، 
روي وب سايت شفاف منتش��ر مي شود اما به دليل حجم 
باالي پژوهش ها، به دنبال ايجاد فضا براي انتشار آنها هستيم.

   شناس�ايي و توق�ف پروژه ه�اي مخ�رب 
محيط زيست شهري 

عضو شوراي شهر تهران گفت: بايد فهرست پروژه هاي كالن 
عمراني مرور ش��ود و از ادامه كار پروژه هايي كه برمحيط 
زيست شهر تهران اثرات مخرب دارد، جلوگيري شده و مانع 
تخصيص اعتبار و بودجه به آنها شد. به گزارش ايلنا، سيد 
آرش حسيني ميالني بر ضرورت اجراي مصوبات شوراي 
شهر تهران مبني بر الزام مطالعات ارزيابي محيط زيستي در 
پروژه هاي كالن عمراني از سوي شهرداري تهران تاكيد كرد 
و از مديركل اداره محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري 

تهران خواست گزارش��ي از اقدامات انجام شده، وضعيت 
كنوني مطالعات ارزيابي محيط زيستي در مناطق 22 گانه 
شهرداري تهران و بودجه اين اداره كل در سال آينده ارايه 
دهد. وي با اشاره به برنامه سوم توسعه شهر تهران تصريح 
كرد: دو ماده در برنامه سوم شهر تهران درخصوص ارزيابي 
مطالعات محيط زيستي وجود دارد كه اجراي آنها نيازمند 
اين اس��ت كه نقش��ه راه آن تدارك ديده شود و جنبه ها و 
الزامات قانوني، فني، فرهنگي و اجتماعي و... ديده شوند. 
سخنگوي كميسيون سالمت، محيط زيست و خدمات 
شهري شوراي ش��هر تهران با تاكيد بر تسريع در تدوين 
دستورالعمل كميته غربالگري مطالعات ارزيابي محيط 
زيستي اظهار كرد: محيط زيست شهر تهران مظلوم است. 
تهران مركز تجمع كانون ه��اي قدرتمند مالي، خدماتي 
مختلف است و صاحبان قدرت در آن حضور دارند و تضاد و 
تزاحم منافع ميان قدرت ها موجب كاهش سرعت اقدامات 
براي حفظ و صيانت از محيط زيس��ت مي شود. حسيني 
ميالني نقطه شروع انجام مطالعات ارزيابي زيست محيطي 
را در جهان، براساس خواست مردم دانست و گفت: در ايران 
شكل گيري مطالعات ارزيابي محيط زيستي از باال به پايين 
بوده و انجام آن از زمان دولت اصالحات الزامي شد اما با اين 

وج��ود، كانون هاي قدرت عمراني و اقتصادي خود را ملزم 
به اجراي آن نمي دانس��تند. وي از لزوم برگزاري دوره هاي 
آموزشي براي انجام مطالعات زيست محيطي براي شوراياران 
طي سال آينده خبر داد و بيان كرد: براي پيگيري  و مطالبه 
مطالعات ارزيابي زيس��ت محيطي بايد آموزش هاي الزم 
به شوراياري ها در دستوركار اداره محيط زيست و توسعه 
پايدار شهرداري تهران قرار بگيرد تا در سال آينده، دبيران و 
اعضاي كارگروه محيط زيست شوراياري هاي در كارگاه هاي 

تخصصي آموزش هاي الزم را فرابگيرند.

     دريافت عوارض و اخذ هزينه به ازاي خدمات 
شهري دو شاهراه براي تامين منابع مالي 

رييس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران گفت: 
دريافت عوارض و اخذ هزينه به  ازاي خدمات شهري، دو 
شاهراه اساسي براي تامين منابع مالي شهرداري تهران 
اس��ت و اگر اين راه ها را مسدود كنيم، شهرداري مجبور 
مي ش��ود به راه هاي خالف روي بياورد. مرتضي الويري، 
رييس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران درباره 
عوارضي كه ش��هرداري تهران به داليل مختلف از مردم 
دريافت مي كند، گفت: ما مي دانيم كه وضع مردم خوب 

نيست، اما آنان هم حتما تمايل ندارند، زباله هايشان جلوي 
درب منازلشان بماند.يا بايد تراكم فروشي كنيم كه در اين 
صورت شرايط زندگي در ش��هر مشكل مي شود و روش 
غلطي است؛ چراكه ما به گذشتگان هم انتقاد مي كنيم كه 
چرا در كوچه هاي باريك 6 متري مجوز بلندمرتبه سازي 
را داده اند، يا بايد از مردم عوارض دريافت كنيم كه اين راه 
صحيح اس��ت. وي با بيان اينكه البته كاهش هزينه هاي 
ش��هرداري هم در كنار درآمدزايي حايز اهميت اس��ت، 
عنوان كرد: كار كاهش هزينه ها به خوبي انجام شده و به 
عنوان مثال در طول يك سال و نيم اخير كه شوراي پنجم 
شروع به كار كرده، نيروها و پرسنل شهرداري را تا 2 هزار نفر 
كاهش داده است. اين روند كاهشي را ادامه خواهيم داد و 
اين در حالي است كه در سنوات ديگر اين روند افزايشي بود. 
الويري افزود: فروش امالكي كه در اختيار غير است نيز جزو 
برنامه هاي ماست، اما اين درآمدي پايدار به حساب نمي آيد، 
چراكه اين امالك و درآمد حاصل از آنها به هر حال روزي 
تمام مي شود. بيش از 20 درصد، اجازه افزايش عوارض در 
هيچ زمينه اي را نداريم. االن نرخ تورم بدون ترديد باالي ۳0 
درصد است. بنابراين اگر نرخ عوارض را 20 درصد افزايش 

دهيم، هنوز جبزان نرخ تورم را هم نكرده ايم. 

اختصاصهزارميلياردتوماناعتباربهيكطرحبدونمصوبه
عضو هيات رييسه شوراي شهر تهران در واكنش به اختصاص بودجه هزار 
ميليارد توماني به طرح توسعه دانشگاه تهران گفت: جزييات اين طرح، مصوبه 

شوراي عالي شهرسازي و معماري را ندارد.
به گزارش ايلنا زهرا نژادبهرام عضو هيات رييسه شوراي شهر تهران درباره 
تصويب هزار ميليارد تومان در كميسيون تلفيق براي طرح توسعه دانشگاه 
تهران، گفت: جزييات اين طرح مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري را 
ندارد، اما با وجود اين متاسفانه كميسيون تلفيق براي آن منابع هزار ميليارد 

توماني در نظر گرفته است.
عضو هيات رييسه شوراي شهر تهران ادامه داد: تاكنون جلساتي در شوراي 
عالي شهرسازي و معماري براي بررسي اين موضوع اختصاص داده شده و ما 
منتظر بوديم تا جلسه بعدي براي ادامه بررسي هاي كارشناسي در اين شورا 
برگزار شود، اما متاسفانه اين جلسه از دستور خارج شد و علت آن را به ما اعالم 
نكردند. نماينده شوراي شهر تهران در جلسات شوراي عالي شهرسازي و 
معماري تاكيد كرد: دانشگاه تهران در طول 20 سال گذشته نيز براي تملك 
امالك واقع در محدوده بودجه هايي را دريافت كرده، اما اينكه رديف بودجه 

خاصي داشته باشد، تاكنون صورت نگرفته بود.
وي با اشاره به مصوبه كميسيون تلفيق مبني بر اينكه وزارت راه و شهرسازي 
معادل هزار ميليارد تومان از امالك مسكوني در اختيار خود در محدوده شهر 
تهران را براي كمك به تامين منابع طرح ساماندهي دانشگاه تهران و علوم 
پزشكي تهران به صورت بالعوض در اختيار دانشگاه تهران قرار دهد، گفت: 
وزارت راه و شهرسازي با مسائلي كه دارد، چگونه مي خواهد چنين هزينه اي 
كند؟ چگونه با اين حجم از اعتراض مردم و مطالبات نمايندگان شوراي شهر 
و در شرايطي كه طرح مصوبه الزم خود را نگرفته است، چنين بودجه اي به اين 
طرح اختصاص مي دهند؟ چگونه با وجود ده ها طرح نيمه تمام ديگر اولويت 
به اين طرح داده مي شود؟ داوود محمدي نايب رييس كميسيون آموزش و 
تحقيقات مجلس شوراي اسالمي نيز در اين رابطه گفت: قطعا طرح توسعه 
دانشگاه تهران بايد مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري را داشته باشد.
وي با بيان اينكه دانشگاه تهران نماد آموزش عالي كشور است و به كل آن 
مربوط مي شود، اظهار كرد: در اينكه اين دانشگاه بايد توسعه يابد ترديدي 
نيست. زماني كه اين دانشگاه تاسيس مي شد، اطراف آن بيابان بود و برخي 
اس��تادان قديمي  مي گويند كه در همان زمان اعالم كرده اند، بايد فضايي 
وسيع تر براي اين دانشگاه در نظر گرفته شود؛ چراكه در آينده نياز به فضاي 
بيشتري خواهد داشت، اما با وجود اين ها، ضوابط قانوني براي توسعه اين 

دانشگاه بايد رعايت شود.
وي تصريح كرد: اكنون شرايط اقتصادي كشور ويژه است و نگراني هاي جدي 
در حوزه هاي مختلف داريم و ممكن است بسياري از تخصيص ها و اعتبارات 

هم محقق نشوند. به گزارش ايلنا، در تاريخ 4 مهر 97 معاونت شهرسازي و 
معماري وزارت راه و شهرسازي در پاسخ به نامه ساكنان و كسبه محدوده 
طرح ساماندهي دانشگاه تهران اظهارنظر رسمي و كارشناسي كرد. در اين 
اعالم نظر آمده است كه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران طي مصوبه 
جلسه اي كه در تاريخ 28 مهر سال 82 برگزار شد، صرفا محدوده پروژه را به 
تصويب رسانده و در اين مصوبه به صراحت اشاره شده كه طرح نهايي بايد 
به تصويب شوراي عالي برسد. همچنين در اين اظهارنظر كارشناسي آمده 
است كه بررسي سوابق، اسناد مدارك دبيرخانه شوراي عالي مبين اين نكته 
است كه از سال 82 تاكنون، طرح نهايي از سوي دانشگاه و هيچ يك از مراجع 
استاني ارايه نشده و هيچ سندي به عنوان طرح ساماندهي دانشگاه تهران از 
سوي دبيرخانه شوراي عالي به نهادهاي ذي ربط ابالغ نشده است و به اين 
ترتيب مي توان گفت دانشگاه تهران صرفا با دريافت مصوبه شوراي عالي 
درباره محدوده طرح، اقدام به جذب بودجه از شوراي عالي اقتصاد و سازمان 
برنامه و بودجه كرده و طي دو دهه گذشته بدون هيچ گونه سند مصوب و 
ابالغ شده اي، دست به تملك اراضي و امالك و تغيير كاربري هاي گسترده در 
محدوده موردنظر كرده است، با وجود اين، چندي پيش سيد جواد ساداتي 
نژاد، عضو كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسالمي در اينستاگرام خود از 

اختصاص هزار ميليارد تومان به اين طرح خبر داد.
اهالي اين محدوده كه سال هاست به اين طرح معترضند، در نامه خود خطاب 
به رييس مجلس دهم نوشته اند: با توجه به پيگيري هاي مستمر مردم به نظر 
مي رسد تصميم براي اختصاص بودجه به طرحي كه هنوز توسط مراجع 
مربوطه تصويب و ابالغ نش��ده، فاقد منطق و مبتني بر اعمال نفوذ در روند 
تدوين بودجه كشور آن هم در شرايط سخت كنوني اقتصادي است. اعالم 
خبر اختصاص اين مبلغ از سوي آقاي دكتر س��اداتي نژاد كه پيش از اين 
رياست س��ازمان توسعه و سرمايه گذاري دانشگاه تهران را به عهده داشته 

و در واقع سرپرست طرح مذكور بوده است نيز اين شائبه را تقويت مي كند.
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مصوبه بارگذاري ساختمان 
جديد پالسكو ابالغ شد 

 دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در 
نامه اي به شهردار و استاندار تهران مصوبه شورا را 
در ارتباط با بارگذاري پروژه ساختمان پالسكو در 
دو بند، ابالغ كرد. به گزارش پايگاه خبري وزارت 
راه و شهرس��ازي، فرزان��ه صادق مالواجرد دبير 
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در نامه اي 
به پيروز حناچي شهردار تهران و محسني بندپي 
استاندار و رييس ش��وراي برنامه ريزي و توسعه 
اس��تان تهران مصوبه ش��وراي عالي را پيرامون 

بارگذاري پروژه ساختمان پالسكو، ابالغ كرد.
در متن مصوبه آمده است: به استحضار مي رساند 
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه 
مورخ 24 دي 97 خود مصوبه شماره 580 مورخ 
26 شهريور 97 كميسيون ماده 5 شهر تهران در 
خصوص ميزان بارگذاري پروژه ساختمان پالسكو 
را مورد بررسي قرار داد و مصوبه مذكور را منوط به 

تحقق شرايط زير تاييد كرد.
1. مي��زان بارگذاري طرح ب��ا عنايت به موافقت 
س��ازمان ميراث فرهنگ��ي، صنايع دس��تي و 
گردشگري در جلسه مورخ 22 ارديبهشت 97 )در 
محل استانداري تهران( در سقف طبقات تعيين 
شده در مصوبه كميسيون ماده 5 صرفا محدود 
به تامين مجموع زيربناي واح��د تجاري داراي 
حقوق مكتسبه پيش از تخريب، يادمان شهداي 
آتش نشان و فضاي تاسيسات و پشتيباني از جمله 
پاركينگ شود. لذا احداث زيربناي تجاري مازاد بر 

حقوق مكتسبه قبلي مورد تاييد نيست.
2. پاركينگ موردنياز ساختمان مطابق ضوابط 
مالك عمل طرح تفصيلي )در داخل ساختمان يا 
نزديكترين فاصله ممكن( با هماهنگي شهرداري 

تهران تامين شود.

 تخصيص قير رايگان 
فقط به پروژه هاي بودجه دار

رييس س��ازمان راهداري و حم��ل و نقل جاده اي 
گفت: براي حذف رانت خواري، به اس��تان ها اعالم 
كرده ايم قير رايگان را فقط به پروژه هايي كه تأمين 
اعتبار شده اند، تحويل دهند. عبدالهاشم حسن نيا 
در گفت وگو با مهر درباره توزيع قير به پيمانكاران 
طرف قرارداد سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي 
اظهار كرد: از ابتداي سال تاكنون حدود 170 هزار 
تن قير دريافت كرده ايم و پيش بيني مي كنيم اگر 
قير به طور مرتب توزيع شود پتانسيل آن را داريم كه 
100 تا 150 تن ديگر تا پايان امسال دريافت كنيم. 
او با اشاره به نوسان مداوم قيمت قير افزود: اين اتفاق، 
پيمانكاران را دچار مش��كل مي كند؛ چون اگرچه 
زمان تحويل قيرها فصلي است، اما روش محاسبه 
نرخ تعديل آنها م��اه به ماه تغيير مي كند. از همين 
رو انتظار داريم نرخ تعديل قي��ر هم به صورت ۳ يا 
6 ماهه با پيمانكاران پروژه هاي تعمير و نگهداري 
راه ها محاسبه ش��ود. حسن نيا درباره تفاوت باالي 
نرخ تعديل قير در هر ماه كه با پيمانكاران محاسبه 
مي شود، يادآور شد: اين تفاوت ها بسيار باالست؛ به 
گونه اي كه در يك ماه، هر تن قير با پيمانكار ۳ ميليون 
و 200 هزار تومان محاسبه مي شود در حالي كه نرخ 
تعديل آن در ماه قبل از آن با پيمانكار 2 ميليون و 800 
هزار تومان براي هر تن قير محاسبه شده است. رييس 
س��ازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي ادامه داد: 
شاخص تعديل نرخ قير، كل قراردادهاي پيمانكاري 
را حتي در زمان بررسي اسناد مناقصه ها هم دچار 
مشكل مي كند. او اضافه كرد: با اين حال، اينكه قير 
از طريق بورس كاال توزيع شود يا خير، براي سازمان 
راهداري تفاوتي ندارد؛ اما توقع داريم قيمت قيرهايي 
كه در هر فصل در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار 
مي دهند، حداقل در هر بازه س��ه ماهه ثابت باشد 
تا ش��اخص هاي تعديل نرخ قير را كه با پيمانكاران 
محاسبه مي كنيم قابل تنظيم باشد. ضمن اينكه 
پيمانكاران هم بايد بتوانند برنامه ريزي كنند در يك 

فصل با قيري كه قيمت ثابت دارد، كار كنند.

 شبكه ريلي به بنادر
متصل مي شود

مديركل لجستيك راه آهن درباره آخرين وضعيت 
شبكه ريلي كشور، گفت: تصميم داريم با همكاري 
سازمان بنادر و دريانوردي، اين شبكه را به بنادر متصل 
كنيم تا ميزان انتقال كاال به مراكز مصرف از طريق 
شبكه ريلي را از بنادر كشور افزايش دهيم. به گزارش 
روابط عمومي راه آهن جمهوري اسالمي ايران، محمد 
مهدي حسن زاده گفت: به منظور توسعه فعاليت هاي 
لجستيكي كشور بر پايه ريل، عالوه بر بندر آپرين كه 
از ساليان گذشته به عنوان بندر خشك مطرح بوده 
17 پهنه به عنوان پهنه هاي لجس��تيكي در اختيار 
راه آهن قرار داده شد. او ادامه داد: براين اساس ايجاد 
شبكه لجس��تيكي ميان نقاط مذكور و ساير مراكز 
تخليه و بارگيري، توزيع كاال و توجه به حمل و نقل 
تركيبي از جمله مهم ترين برنامه ه��اي راه آهن در 
حوزه لجستيك است.  حسن زاده تاكيد كرد: يكي از 
وظايف و ماموريت هاي اصلي اداره كل لجستيك در 
شركت راه آهن، توسعه حمل و نقل ريلي در حوزه بار 
از طريق ساخت و توسعه مراكز مورد اشاره است.  اين 
مقام مسوول با اشاره به اينكه سند آمايش لجستيك 
كشور، شهريور ماه امس��ال به سازمان هاي مسوول 
ابالغ شد، اضافه كرد: بر اساس سند مذكور 17 پهنه 
به عنوان پهنه لجستيكي در اختيار راه آهن قرار دارد 
كه 11 پهنه در زمره دهكده لجستيك و 6 پهنه مركز 

لجستيك مرزي و 1 پارك لجستيك است.  
حس��ن زاده با تاكيد بر اينكه اين اداره كل در تالش 
است تا زير ساخت هاي الزم را در مراكز لجستيك 
ايجاد و در اين زمينه از بخش خصوصي براي مشاركت 
دعوت كند، گفت: در اين مراكز از س��رمايه گذاري 
بخش خصوصي براي ايجاد ترمينال هاي كانتينري، 
جنرال كارگو، فله، نفتي و ساير فعاليت هاي لجستيكي 

و تبديلي استفاده مي شود. 

ايرانشهر
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اعالم عدم افزايش 30  درصدي قيمت خودروهاي داخلي موجب افزايش تقاضا در بازار شده است

شوك تازه به بازار خودرو
تعادل|

اس��تراتژي قيمت گذاري خودروه��اي داخلي براي 
چندمين بار در س��ال جاري تغيير كرده و اين موضوع 
بار ديگر به آشفتگي در بازار خودرو انجاميده و شوك 
قيمتي جديدي به وجود آورده اس��ت. چند روز قبل، 
خودروسازان به اصرار وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
اعالم كردند كه قيمت محصوالت پيش فروش ش��ده 
در بازه زماني ابتداي ش��هريور ماه تا ابتداي بهمن ماه 
سال جاري، برخالف اعالم قبلي، افزايش 30 درصدي 
را شاهد نخواهد بود. اين اما در حالي بود كه بنا بر دعوت 
نامه هاي ارسالي از س��وي خودروسازان به مشتريان، 
زم��ان تحويل خودروه��اي پيش فروش ش��ده 4 ماه 
افزايش مي يافت، اما از پرداخت سود به مشتريان و نيز 
حق اعتراض به اين ديركرد، خبري نبود. دو خودروساز 
بزرگ كش��ور اما همزم��ان اعالم كردند ك��ه توانايي 
تحويل تمامي خودروهاي پيش فروش شده تا پايان 
خردادماه سال جاري را دارند. به اين ترتيب، استراتژي 
قيمت گذاري خودروهاي داخلي بار ديگر دستخوش 
تغيير شده است. اين اما در حالي است كه تغيير دوباره 
در اس��تراتژي قيمت گذاري خودروه��اي داخلي، به 
ناگزير بازار خودرو را نيز تح��ت تأثير قرار خواهد داد. 
بازار خودرو در ايران از زمستان سال گذشته به شدت 
ملتهب بوده و چه در مورد خودروهاي وارداتي و چه در 
مورد توليدات داخلي، تش��تت در نظام قيمت گذاري 
بر اين التهاب افزوده اس��ت. به عبارت ساده تر، نوسان 
مداوم قيمت ها در كنار بازار گرم ش��ايعات، از حركت 
طبيعي بازار به سمت و سوي تعادل جلوگيري كرده 
است. بررس��ي هاي ميداني هم نشان مي دهد، ارسال 
عالمت افزايش قيمت به بازاره��ا، در حالي كه توليد 
و تحويلي در كار نبوده، ب��ه افزايش تقاضا و در نتيجه 
افزايش قيمت ها دامن زده است. به بيان رييس اتحاديه 
نمايشگاه  داران خودرو تهران، »زماني كه خودروساز 
قيمت محصولي را در فروش فوري 36 ميليون تومان 
اعالم كرده ولي خودروي��ي را به بازار عرضه نمي كند، 
مالكان اين خودروها، وقتي مي بينند كارخانه قيمت را 
باال برده و خودرويي نيز به بازار عرضه نشده، قيمت را 

باالتر مي برند«.

   انصراف خودروسازان
از افزايش مقطعي قيمت ها

پ��س از اعالم نظر قطعي دولت در مورد زمان بندي دو 
مرحله اي افزايش قيمت خودروهاي داخلي در دي ماه 
امسال، اكنون خودروسازان، آنگونه كه وزارت صنعت 
اعالم كرده بود، از يكي از اين دو مرحله انصراف داده اند. 
ماجرا از اين قرار است كه دولت، بعد از كش و قوس هاي 
فراوان باالخره تصميم گرفت در يك طرح گام به گام، 
قيمت خودروهاي داخلي ارزان تر از 45 ميليون تومان 
را به حاشيه بازار بس��پارد و در واقع، آزادسازي قيمت 
خودروهاي داخلي را كليد بزند. بر اس��اس اين طرح، 
خودروسازان موظف ش��ده بودند تمامي خودروهاي 
پيش فروش شده تا پيش از 32 مردادماه سال جاري 
را به قيمت هاي گذش��ته و تمامي خودروهاي پيش 
فروش ش��ده در حد فاصل 31 مرداد تا 31 ديماه را با 
لحاظ كردن حدود 30 درصد افزايش قيمت، به فروش 
برسانند. قيمت خودروهاي توليدي از ابتداي بهمن ماه 

اما قرار بود با كمت��ر از 5 درصد فاصله از نرخ هاي بازار 
آزاد تعيين شود.  با اين همه، به دستور وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، خودروسازان عمال  با انصراف از نيمه 
نخس��ت اين طرح، تمام تالش خود را ب��راي فروش 
خودرو به قيمت ه��اي آزاد موكول كرده اند. اما انگيزه 
خودروس��ازان و وزارت صنعت از اين موضوع چه بوده 
است؟ چند روز پيش ايران خودرو، به عنوان بزرگ ترين 
خودروساز كشور، قيمت 6 مدل از محصوالت خود را 
براي خريداراني كه زمان تحويل خودرو  آنها ديماه است، 
كاهش داد. براين اساس، محصوالت »دنا معمولي، پژو 
206 تيپ 5 و 2، سمند اي اف 7 پايه گازسوز، پژو پارس 
ال ايكس موتور تي يو 5 و پژو 405 اس ال ايكس« براي 
خريداراني كه زمان تحويل خودرو آنها تا انتهاي دي ماه 

سال جاري بوده، با قيمت قديم محاسبه خواهد شد.
اين اتفاق اما پس از آن رخ داد كه وزير صنعت، معدن و 
تجارت، در رويدادي ناگهاني، با فراخواندن مديران عامل 
دو خودروسازي بزرگ كشور، نسبت به تكميل تعهدات 
آنها بر اساس قيمت هايي كه در قراردادهاي شان ذكر 
شده، تأكيد كرد. يك روز پس از اين اتفاق مديرعامل 
سايپا نيز تغيير كرد و اين اتفاق، گمانه زني ها در مورد 
فشار بر خودروسازان را مورد تأييد قرار داد. عالوه بر اين، 
تأكيد چند باره مسووالن وزارت صنعت بر تخصيص 80 
درصد از توليدات خودروسازان براي تكميل تعهدات 
معوق و تخصيص تنها 20 درصد از توليدات براي فروش 
آتي، نشان دهنده آن بود كه معضل خودروهاي تحويل 
داده نشده همچنان جدي است. اين اما در حالي است 
كه بر اس��اس ادعاي برخي مشتريان، خودروسازان با 
ارسال دعوت نامه هايي به خريداران خودرو، هر چند 
بر تحوي��ل خودروهاي پيش فروش ش��ده تا پيش از 
بهمن ماه سال جاري بر اساس قيمت هاي قبلي تأكيد 
كرده اند، اما زمان تحويل خودروها را دس��ت كم 4 ماه 
)تا خرداد سال 98( به تأخير انداخته اند. اين در حالي 
است كه بر اس��اس مفاد اين دعوت نامه ها، خريداران 
موظف ب��ه تكميل وجه پرداختي ب��وده و نمي توانند 
ادعايي بابت دريافت سود مشاركت و تاخير براي مدت 
زمان انتظار ثانويه )از زمان دريافت دعوت نامه تا تحويل 
خودرو( داشته باشند. به عبارت ساده تر، خودروسازان 
همزمان با كنار گذاشتن افزايش 30 درصدي قيمت 
خودروهاي تحويلي در بازه ابتداي شهريورماه تا ابتداي 
بهمن ماه، محصوالت ثبت نامي را بدون هيچ سودي 

اعم از مشاركت و تاخير، تحويل خواهند داد. 
از آن س��و اما دو خودروس��از بزرگ كشور مي گويند 
براي تحويل خودروهاي پيش فروش ش��ده تا پايان 
خردادماه سال آينده، مشكلي ندارند. داوود محمدي، 
رييس كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسالمي نيز 
با اشاره به جلسات اين كميسيون با مديران دوشركت 
بزرگ خودروس��ازي داخلي گفته اس��ت: طبق اعالم 
اين ش��ركت ها تعهدات ايران خودرو و سايپا درمورد 
خودروهاي پيش فروش شده نهايتا تا پايان خرداد سال 
98 محقق خواهد شد. اين در حالي است كه به گفته 
اين عضو كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسالمي، 
مت��ن قراردادهاي خريد خودرو ب��ه معاونت حقوقي 
رياست جمهوري و سازمان تعزيرات ارجاع شده تا مفاد 
آنها بررسي و پيش��نهادات اين دو نهاد به كميسيون 

90 ارايه شوند.

   آغاز تسهيالت دهي به خودروسازان
انصراف خودروس��ازان از افزايش درآمد خود در قالب 
افزايش 30 درص��دي قيمت ها در يك بازه چند ماهه 
اما در حالي صورت مي گيرد كه برخي معتقدند نگراني 
خودروسازان از انصراف خريداران خودرو و نيز مشكالت 
همچنان حل نشده عدم تحويل برخي مدل هاي خاص 
نيز در اين موضوع دخيل بوده است. اين در حالي است 
كه نبود سرمايه در گردش در اختيار خودروسازان كه 
به عدم تس��ويه بدهي آنها به قطعه س��ازان ختم شده 
بود، دولت را ناگزير از پرداخت حدود 15 هزار ميليارد 
تومان تسهيالت به دو خودروساز بزرگ كشور كرده بود. 
عالوه بر اين، در حالي كه به گفته وزير صنعت، معدن و 
تجارت، خودروسازان بزرگ كشور حدود يك ميليون 
دستگاه خودرو پيش فروش كرده اند، كمبود سرمايه در 
گردش آنها نگران كننده بوده و دولت چاره اي جز تزريق 

نقدينگي به آنها نخواهد داشت.
 با اين حال، در حالي كه قطعه سازان از مطالبات انباشت 
شده دست كم 20 هزار ميليارد توماني از خودروسازان 
تأكيد داشتند، اكنون دولت تنها بخشي از تسهيالت 
وعده داده شده را در اختيار دو خودروساز بزرگ كشور 
قرار داده است. بر اين اس��اس، با اعالم دولت مبني بر 
اختصاص 4 هزار ميليارد تومان به دو خودروساز بزرگ 
كشور، فرآيند معرفي قطعه سازان به نظام بانكي جهت 
دريافت وام، آغاز ش��ده است. يكي از مسووالن وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در اين مورد به مهر گفته بود 
كه هر يك از خودروس��از بزرگ كشور، 2 هزار ميليارد 
تومان از نظام بانكي وام دريافت مي كنند كه مطابق با 
اعالم مديران شركت هاي خودروساز، بالغ بر 80 درصد 
اين رقم بابت مطالبات قطعه س��ازان از خودروسازان 

اختصاص خواهد يافت.

   بازار به كدام سو مي رود؟
در اين شرايط اما پرسش اين است كه روند قيمت ها در 
بازار خودرو در روزهاي پاياني سال به كدام سو خواهد 
رفت؟ تغييرات دايمي در شيوه قيمت گذاري خودرو 
كه از زمستان سال گذشته آغاز شده و هنوز هم ادامه 
دارد، موجب عدم تعادل در بازار خودرو شده و به نظر 
مي رسد اين عدم تعادل همچنان ادامه داشته باشد. به 
اين ترتيب، در حالي كه بازار انتظار افزايش قيمت در 
عين افزايش توليد )بنا بر وعده وزارت صنعت( را داشت، 
عمال هيچ يك از اين دو اتف��اق رخ نداده و حاال با عدم 
افزايش توليد، تقاضا افزايش يافته و قيمت ها س��مت 

وسوي صعودي پيدا كرده اند.
براي��ن اس��اس، برخي گزارش ه��ا از افزاي��ش يك تا 
6 ميليون توماني قيمت برخي خودروها در بازار حكايت 
مي كنن��د. اي��ن در حالي اس��ت كه ريي��س اتحاديه 
نمايش��گاه داران خودرو تهران معتقد اس��ت افزايش 
قيمت خودرو ناش��ي از اعالم افزاي��ش 30 درصدي 
قيمت ه��ا و در عين حال عدم تحوي��ل خودروها طي 
ماه هاي آينده بوده است. سعيد موتمني در گفت وگويي 
با اش��اره به اين كه قيمت خودروهاي داخلي در چند 
ماه گذشته تقريبا ثبات يافته بود و كمتر دچار تالطم 
مي شد، تاكيد كرده: زماني كه طي 10روز چندين قيمت 
اعالم ش��ده و با جو رواني جامعه بازي مي شود، معلوم 
است كه اين وضع در بازار تاثير منفي مي گذارد. به گفته 
او، زماني كه خودروساز قيمت محصولي را در فروش 
فوري 36 ميليون تومان اعالم كرده ولي خودرويي را 
به بازار عرضه نمي كند، مال��كان اين خودروها، وقتي 
مي بينند كارخانه قيمت را باال برده و خودرويي نيز به 

بازار عرضه نشده، قيمت را باالتر مي برند.
از آن سو، بررس��ي قيمت توليدات خودرويي داخلي 

هم نش��ان مي دهد، محصوالت پرفروش ايران خودرو 
نظير خانواده »س��مند و دنا« با افزايش نسبي همراه 
بوده اند. به عنوان مثال »دنا پالس دو ايربگ« با افزايش 
يك ميليون توماني به مرز 108ميليون تومان و نمونه 
4 ايربگ آن با افزايش قيمت مشابه به بهاي معامالتي 
110 ميليون تومان رس��يده اس��ت. همچنين سمند 
بنزيني موتور EF7 نيز افزايش قيمت ناچيزي را تجربه 
كرده و با قيمت 66 ميليون تومان در بازار آزاد خريد و 
فروش مي ش��ود. پژو 405 جي ال ايكس نيز بيشترين 
افزايش قيمت را در مي��ان محصوالت ايران خودرو به 
خود اختصاص داده و با افزايش دو ميليوني به بهاي 60 
ميليون تومان رسيده است. قيمت پژو 206 صندوق دار 
نيز نسبت به روز يك ش��نبه گران تر شده و با افزايش 
نسبي به 78ميليون تومان رسيده است. اما دانگ فنگ 
اس 30 كه يكي از محصوالت جديد اين خودروس��از 
به ش��مار مي رود، به دليل تي��راژ پايين تر و همچنين 
تقاضاي كمتر نسبت به س��اير محصوالت، با كاهش 
قيمت 2 ميليون توماني هم��راه بوده و بهاي آن به زير 

140 ميليون تومان رسيده است.
در همين راستا، محصوالت گروه خودروسازي سايپا 
نيز با افزايش ناچيز همراه شده كه در اين ميان خانواده 
پرايد بيشترين سهم افزايش را به خود اختصاص داده 
است. براين اساس، روز يك شنبه پرايد 111 با افزايش 
500 هزار توماني مرز 42 ميليون تومان را رد كرد و به 
بهاي معامله اي 42 ميليون و 200 هزار تومان رسيد. 
همچنين پراي��د 131 نيز با افزايش 300 هزار توماني 
به مرز 40 ميليون تومان رس��يد. ام��ا نكته قابل توجه 
درخصوص خانواده پرايد، كاهش يك ميليون و 500 
هزار توماني پراي��د 151 بوده كه با قيمت 38 ميليون 

تومان خريد و فروش شده است.

آيين نامه اجرايي ماده 20 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير اصالح شد

افزايش مهلت تسويه اقساط تسهيالت ارزي
متن اصالحي آيين نامه اجراي ماده 20 قانون رفع موانع 
توليدپذير و ارتقاي نظام مالي كشور كه با هدف كمك به 
واحدهاي توليدي كوچك غيردولتي در هيات وزيران 
تصويب شده بود، ابالغ شد. هيات وزيران طي مصوبه اي 
اصالحي، مهل��ت اجراي م��اده 4 اصالحي آيين نامه 
اجرايي ماده 20 قان��ون رفع موانع توليد رقابت پذير و 
ارتقاي نظام مالي كشور را تا پايان خرداد سال 1398 
تمديد كرد. به گزارش پايگاه خبري اتاق تهران، براساس 
آنچه در نامه رييس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان تهران به اتاق هاي بازرگاني اطالع رساني شده 
اس��ت، هيات وزيران به پيشنهاد وزارت امور اقتصاد و 

دارايي، در ماده )4( اصالح��ي آيين نامه اجرايي ماده 
)20( قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام 
مالي كشور عبارت »تا پايان شهريور سال 1397« را به 
عبارت »تا پايان خرداد سال 1398« تغيير داده است.

بر اساس آيين نامه اجرايي ماده 20 قانون مزبور، مانده 
بده��ي ارزي بدهكاران بخش غيردولتي به حس��اب 
ذخيره ارزي در تاريخ سوم مهر ماه 1391 )1391 /7 /3( 
با نرخ هر دالر 12260ريال تبديل به ريال  مي ش��ود و 
از تاريخ مزبور تا زمان تسويه، مانده بدهي ارزي تبديل 
شده به ريال مشمول سود به نرخ 15 درصد  مي شود. 
بطوري كه بهاي تمام ش��ده هر دالر براي بازپرداخت 

بدهي توسط بدهكار حدود 23 هزار ريال است. حال 
آنكه، مدت استفاده از مزاياي آيين نامه اجرايي مزبور 
طي چندين مرحله تمديد و در آخرين مورد نيز تا پايان 
ش��هريور ماه 1397 تمديد شده است. از اين رو تعداد 
كثيري از بدهكاران حس��اب مزبور تاكنون از ظرفيت 
آيين نامه اجرايي ب��راي تعيين تكليف بدهي خويش 

استفاده نكرده اند و انتظار تمديد مجدد آن را داشتند.
بر اين اساس، در راستاي حمايت از تسهيالت گيرندگان 
حساب ذخيره ارزي كه طرح توليدي خود را اجرا كرده 
و به دليل شرايط حاكم بر اقتصاد و به صورت غيرارادي 
نسبت به بازپرداخت بدهي اقدام نكرده اند، كارگروهي 

با مسووليت وزارت امور اقتصاد و دارايي، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، قوه قضاييه و اتاق بازرگاني ايران تشكيل 
شده و اين كارگروه ضمن تفكيك طرح هاي غيردولتي از 
طرح هاي دولتي، واحد هاي توليدي كوچك غيردولتي 
از واحد هاي توليدي بزرگ غيردولتي، تصميم گرفت 
واحد هاي تولي��دي كوچك فع��ال را از طريق اصالح 
آيين نام��ه اجرايي م��اده 20 قانون رف��ع موانع توليد 
رقابت پذي��ر و ارتقاي نظام مالي كش��ور مورد حمايت 
ق��رار دهد. از اين رو، وزارت ام��ور اقتصاد و دارايي پس 
از جمع بندي موارد ياد ش��ده، با افزايش مهلت تسويه 
اقساط سررسيد شده تا پايان سال 1397 موافقت كرد.

اين موضوع در جلسه سوم دي ماه كميسيون اقتصاد 
مطرح و مقرر ش��د تمديد آيين نامه در هيات وزيران 
مطرح ش��ود و هيات وزيران نيز در تاريخ 12 دي ماه 
تصويب كرد كه در ماده )4( اصالحي آيين نامه اجرايي 
م��اده 20 قانون مزبور و اصالح��ات بعدي آن موضوع 
بند )1( تصويب نامه ش��ماره 169475/ ت 55164 ه 
مورخ 28/ 12/ 1396 عبارت »تا پايان ش��هريور سال 
1397« به عبارت »تا پايان خرداد 1398« تغيير كرده 
و در تبصره )3( الحاقي ماده يادش��ده موضوع بند )2( 
تصويب نامه مذكور، عبارت »1397 /3 /3« به عبارت 

»1397 /12 /29« تغيير كند.
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ذخيره 25 هزارتن گوشت 
براي شب عيد

معاون بازرگاني داخل��ي وزارت صنعت، معدن 
و تجارت از ذخيره بيش از 25 هزارتن گوش��ت 
قرمز به عنوان ذخيره احتياطي شب عيد خبر 
داد و گفت: اين حجم حدود 10 هزارتن بيشتر 
از ذخيره سال هاي گذشته است. عباس قبادي 
در گفت وگو با شاتا، با اشاره به برگزاري جلسه 
ستاد تنظيم بازار با رياست وزير صنعت، معدن و 
تجارت گفت: در اين جلسه، بازار مواد پروتئيني 
از سوي اعضاء بررسي ش��د و در نهايت مصوب 
شد براي كنترل بازار، صادرات مرغ تا پايان ماه 

مبارك رمضان ممنوع شود.
 او افزود: در بخش��ي از جلس��ه، درباره توليد و 
واردات گوش��ت مرغ بحث ش��د كه واحدهاي 
مرغداري، جوجه ريزي را از 90 ميليون به 125 
ميليون قطعه افزايش دهند و همچنين با توجه 
به مباحثي كه از سوي توليدكنندگان مرغ درباره 
افزايش هزينه هاي توليد مطرح شده است، در 
قيمت گذاري اين محصول بازنگري شود. معاون 
بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت 
با بي��ان اينكه به وزارت جهاد كش��اورزي براي 
واردات جوجه يكروزه تا 10 ميليون قطعه مجوز 
داده شد. گفت: با اين اقدام، توليد مرغ افزايش 
مي يابد كه البته اي��ن را هم در نظر گرفتيم اگر 
توليد پيش بيني ش��ده محقق ش��ود، شركت 
پشتيباني امور دام مرغ مازاد را براي تنظيم بازار 

جمع آوري كند.
او همچني��ن درب��اره تصميمات اتخاذ ش��ده 
در جلس��ه س��تاد تنظيم بازار درباره گوش��ت 
قرم��ز، اظهار ك��رد: جلوگيري از قاچ��اق دام و 
ترميم توليد داخل از طري��ق واردات دام مولد 
وكش��تاري مورد تأكيد اعضا بود ك��ه با توجه 
به اقدامات وزارت كش��ور، ني��روي انتظامي و 
وزارت جهاد كشاورزي اميدواريم شرايط بهتر 
از گذشته شود. قبادي با اشاره به تصميم اعضاء 
بر تسهيل واردات گوشت گرم و منجمد، گفت: 
اعضا تأكيد كردند كه وزارت جهاد كش��اورزي 
واردات دام زن��ده به عن��وان برنامه كوتاه مدت 
 و دام مول��د ب��راي بلندمدت را در دس��تور كار

 قرار بدهد. 
به گفته معاون بازرگاني داخلي وزارت صنعت، 
معدن وتج��ارت، گس��ترش چتر نظ��ارت بر 
فروش��گاه هاي عرضه كنن��ده، تصويب نظارت 
بر عرضه گوش��ت قرمز از س��وي دستگاه هاي 
نظارتي و تحويل اين محصول به كاركنان دولت 
و تعاوني هاي مصرف، از ديگر تأكيدات جلس��ه 

ستاد تنظيم بازار بود.
قبادي از تصميم ستاد تنظيم بازار براي واردات 
يك ت��ا 2 ميليون دام زنده خب��ر داد و گفت: با 
توج��ه به ش��رايطي مانند تأمي��ن ارز، حمل و 
نق��ل و ضوابط��ي همچون قرنطينه و ش��رايط 
بهداشتي، نياز به گوشت از كشورهاي همسايه 
از طريق ريلي يا كاميون هاي سنگين يا از طريق 
هواپيما مي بايست تأمين ش��ود. او تأكيد كرد: 
با تالش هاي وزارت جهاد كش��اورزي و افزايش 
واردات دام كشور، مي بايست گوشت مورد نياز 
بازار براي دو مقطع پرمصرف، ايام پاياني سال و 
ماه مبارك رمضان بطور كامل تأمين شود و اين 
كار نيازمند اقدام جهادي دس��تگاه هاي متولي 
مانند سازمان دامپزش��كي، شركت پشتيباني 

امور دام و بخش خصوصي است.

 گسترش نظارت
براي برخورد با سودجويان

معاون بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و 
تجارت درباره برخورد با سودجويي ها در عرضه 
گوشت قرمز گفت: اين مشكل به دليل اختالف 
قيمت است، هر چند براساس گزارش هايي كه 
از سوي جهاد كشاورزي ارايه شده، بيش از 85 
درصد گوش��ت هاي توزيعي ب��ه مصرف كننده 
واقعي رسيده اس��ت، اما طبيعتًا برخي افراد از 
اين اختالف قيمت سوءاس��تفاده مي كنند كه 
اين موضوع نظارت بيش��تر را مي طلبد و ما نيز 
از اصناف و سازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان درخواست كرديم كه نظارت را 

گسترش دهند.
 قبادي افزود: همچنين تالش كرديم توزيع را 
به مراكزي همچون فروش��گاه هاي زنجيره اي 
يا ميادي��ن ميوه و تره ب��ار بدهيم ك��ه عوامل 
نظارتي دارند. او درباره چرايي مشكل در تأمين 
گوشت قرمز در ماه هاي گذشته گفت: به دليل 
قاچاق دام زنده و كاهش توليد كش��تارگاه ها، 
مشكالتي در تأمين گوشت قرمز پيش آمد كه 
با اقدامات دولت نياز كش��ور تأمين مي ش��ود و 
 مردم اطمينان داشته باش��ند كه شرايط بهتر

 خواهد شد.
معاون بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و 
تجارت همچنين در پاسخ به سوالي درباره خريد 
و دپوي پرتقال از سوي دولت اعالم كرد: به دليل 
سال آور بودن و حجم باالي توليد با ذخيره سازي 
پرتقال از محل داخل ضم��ن حمايت از توليد 
داخل ميوه ش��ب عيد نيز مديريت خواهد شد، 
هر چند 30 هزار ت��ن در بازار يك ميليون تني 
مركبات عددي قابل توجهي نيس��ت و موجب 
افزايش قيمت در فصل خريد نمي شود كه حتي 
اين اتفاق نيز رخ دهد به دليل اينكه قيمت سر 
باغ باال مي رود حمايت از توليد است و ان شاءاهلل 
با عرضه اي��ن ذخاير در پايان س��ال از افزايش 
غيرمتعارف ناشي از تقاضاي متورم شده خارج 
ازفصل برداشت جلوگيري مي شود. او افزود: اما 
شرايط توليد به شكلي است كه ما نگراني بابت 
تأمين و عرضه ميوه ش��ب عيد نداشته باشيم، 
البته در بحث سيب افزايش قيمت وجود دارد 
كه اين هم به دليل شرايط خوب صادرات 400 

تا 500 هزارتني اين محصول است.

 رييس كميسيون رقابت پذيري، خصوصي سازي و سالمت اداري اتاق ايران عنوان كرد 

داده هاي بنگاه ها ثبت مي شود
ريي��س كميس��يون رقابت پذي��ري، 
خصوصي سازي و س��المت اداري اتاق 
ايران با اش��اره به اراي��ه خدمات رايگان 
مركز توس��عه رقابت پذيري كسب و كار 
ايران به ش��ركت ها به »تعادل«، گفت: 
اي��ن مجموعه از حدود 15 س��ال پيش 
تاكنون با پژوهش در زمينه داده كاوي 
داده هاي حجيم، بزرگ ترين پايگاه داده 

از زمينه فعاليت شركت هاي ايراني را به وجود آورده است و اكنون 
قصد دارد با ساماندهي داده هاي موجود در زمينه اطالعات مالي، 
اطالعات مرب��وط به وضعيت اقتصادي ش��ركت ها و نيز اطالعات 
مربوط به بهره وري آنها، به افزايش رقابت پذيري شركت هاي ايران 
كمك كند. حسن فروزان فرد ادامه داد: اكنون بنگاه هاي كوچك 
و متوسط مي توانند وارد اين سامانه شوند و با بارگذاري اطالعات 
خود، يك گزارش حداق��ل 250 صفح��ه اي از وضعيت و جايگاه 

مقايسه اي شركت خود دريافت كنند.
او ادامه داد: حدود 65 درصد از محاس��بات مقايسه اي اين سامانه از 
طريق فعاليت ماشين و بقيه با تركيبي از فعاليت ماشين و انسان انجام 
مي پذيرد و ما پيش بيني مي كنيم با ثبت 3 هزار ش��ركت نخست در 
اين سامانه، حدود 90 درصد از محاسبات قابل انجام به وسيله ماشين 
باش��د. به گفته رييس كميس��يون رقابت پذيري، خصوصي سازي و 

س��المت اداري اتاق ايران، به اين ترتيب، 
اين ساز و كار براي رتبه بندي شركت ها از 
بسياري از نمونه هاي جهاني هم دقيق تر 
خواهد بود. ف��روزان فرد ادامه داد: اقتصاد 
ايران درگير يك بيماري اس��ت و درمان 
اين بيماري مستلزم شناخت از وضعيت و 
جايگاه هزاران بنگاه اقتصادي است كه در 
بطن اين اقتصاد به فعاليت مشغول هستند 
و در واقع با تهيه گزارش هاي دقيق كارشناس��ي از جايگاه و وضعيت 
بنگاه هاي اقتصادي، مي توان به چنين ش��ناختي دست پيدا كرد. به 
عبارت ساده تر، اين سامانه به مثابه يك آزمايشگاه تعيين ميزان سالمت 

اقتصاد كشور عمل مي كند.
به گفته فروزان فرد، با تكميل فاز نخس��ت اين س��امانه، كه با ثبت 3 
هزار ش��ركت اول در آن انجام مي پذيرد، روند اجرايي فازهاي بعدي 
هم آغاز خواهد شد. او ادامه داد: پيش بيني ما اين است كه در فازهاي 
بعدي، امكان ايجاد ارتباط ميان فعاالن اقتصادي و مديران بنگاه هاي 
اقتصادي با كارشناسان و مشاوران مديريت فراهم شود. در واقع، يكي 
از اصلي ترين نقص هاي مديريت بنگاه ها در ايران، عدم دسترسي آنها 
به خدمات مشاوره مديريت است كه عمدتًا با صرف هزينه هاي كالن 
فراهم مي شود. هدف بعدي اين طرح مي تواند كاهش هزينه دسترسي 

به اين خدمات باشد.

معاون طرح و برنامه وزير صنعت، معدن و تجارت خبر داد

داخلي سازي 10 ميليارد دالر از محصوالت وارداتي
معاون ط��رح و برنامه وزير صنعت، معدن 
و تجارت گفت: نيازمند مدل هاي ائتالف 
بخش خصوص��ي در س��رمايه گذاري ها 
هس��تيم تا مدل ه��اي جدي��دي را براي 
همكاري بخ��ش خصوص��ي در پروژه ها 
ايجاد كنيم. س��عيد زرندي اف��زود: با اين 
طرح بخش خصوصي عالقه مند مي تواند 
به صورت مش��اركتي واحدهاي تعطيل 

راكد و با ظرفيت پايين را راه اندازي كند. زرندي با تاكيد بر حمايت از 
توليد صادرات گرا گفت: از تنوع بازارهاي صادراتي حمايت ويژه به عمل 
مي آوريم و در اين زمينه نيز مطابق فرمايشات رهبري و رييس جمهور 

ايجاد و حفظ اشتغال هم از اولويت هاي اصلي كشور است.
به گزارش شاتا، او همچنين خواستار پايين آمدن هزينه هاي توليد از 
سوي توليد كنندگان شد و افزود: هزينه هاي توليد به خاطر نوسانات 
نرخ ارز باال رفت��ه و در اين زمينه واحدها ب��ا ابتكارات جدي تالش 
كنند هزينه ها را مديريت كنند. زرندي از تدوين دستورالعمل توليد 
بدون كارخانه خبر داد و افزود: اين دس��تورالعمل به زودي نهايي و 
ابالغ مي شود. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين از طرح 
اين وزارتخانه براي توليد 10 ميليارد دالر كاال در كش��ور خبر داد و 
گفت: به دنبال اين هس��تيم كه طي دو سال آينده 10 ميليارد دالر 
از محصوالتي كه االن وارد كش��ورمي شود را در داخل توليد كنيم. 

محصوالت هم استخراج شده و سنجش 
توانمندي هاي داخلي هم در حال نهايي 

شدن است.
زرن��دي همچني��ن تع��داد طرح ه��اي 
افتتاحي در دهه فجر امسال را 209 پروژه 
صنعتي،  معدني و تج��اري با 25 هزارنفر 
اشتغال مستقيم اعالم كرد و افزود: در اين 
تعداد طرح بهره برداري ش��ده يا در حال 
بهره برداري در دهه فجر 37 هزارميليارد ريال سرمايه گذاري صورت 
گرفته است. او با مقايس��ه پيشرفت هاي توليدي و صنعتي و تجاري 
كش��ورمان با ابتداي انقالب اسالمي گفت: در سال 57 حدود 1500 
واحد صنعتي در داخل كش��ور وجود داش��ت و اكنون 85 هزار واحد 
در كش��ور وجود دارد. زرندي ادامه داد: همچنين در سال 57 تعداد 
معادن فعال كشور 190 معدن بوده كه اكنون به بيش از 6 هزار معدن 
رسيده است. وي آمار صادرات غير نفتي ابتداي انقالب را نيم ميليارد 
دالر عنوان كرد و افزود: در س��ال 57 حدود 10 ميليارد دالر واردات 
صورت مي گرفت در حالي كه تنها در 9 ماهه سال جاري 33 ميليارد 
دالر صادرات غير نفتي و 32 ميليارد دالر واردات به كشور انجام شده 
است. به گفته معاون وزير صنعت، معدن و تجارت، در سال 2019 و در 
توليد فوالد رتبه كشورمان از 13 به رتبه 10 بهبود يافته و در ظرفيت 

خودروسازي نيز از رتبه 16 به 14 رسيديم.
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كاهش اعتماد سرمايه گذاران به آينده منطقه يورو 

قدرت هاي اروپايي »خوان گوآيدو« را به رسميت شناختند

اقتصاد منطقه يورو از نفس افتاده است

گمانه زني ها درباره برگزاري انتخابات آزاد در ونزوئال

گروه جهان|
 اعتماد سرمايه گذاران در منطقه يورو به پايين ترين سطح 
خود در 4 س��ال گذشته رسيده است كه مهم ترين دليل 
آن نگراني  درباره خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا )برگزيت( 
است. اما خبرهاي بد درباره اقتصاد اروپا به همين جا ختم 
نمي شود. خبرگزاري فرانس��ه هم گزارش داده كه رشد 
اقتصادي منطقه يورو در س��ال 2018 با كاهش ش��ديد 
1.8درصدي روبرو شده است. روزنامه آلماني بيلد نيز به 
نقل از يك مقام ارش��د دولتي از چشم انداز نگران كننده 

اقتصاد موتور محركه اتحاديه اروپا نوشته است. 
خبرگ��زاري رويترز دوش��نبه گ��زارش داده، تحقيقات 
موسسه سينتكس نش��ان مي دهد كه شاخص دلگرمي 
و اعتماد سرمايه گذاران منطقه يورو از 1.5درصد منفي 
به 3.7درصد منفي در ماه فوريه رس��يده است. اين آمار 
نشالن دهنده پايين ترين س��طح اعتماد سرمايه گذاران 

به اقتصاد منطقه از نوامبر 2014 ميالدي تاكنون است. 
مانفرود هيوبنر مدير اجرايي سينتكس با انتشار بيانيه اي 
گفته: »مهم ترين دليل براي اين سطح از كاهش دلگرمي و 
اعتماد سرمايه گذاران به اقتصاد منطقه يورو، برگزيت است 
كه زمان اجرايي شدن آن بسيار نزديك است. با توجه به 
عدم قطعيت سياسي فعلي، تجار و صاحبان كسب  و كار 
مجبور هستند كه احتماالت بسياري را در نظر بگيرند.« 
هيونبر همچنين معتقد است كه سرمايه گذاران احساس 
مي كنند براي بانك هاي مرك��زي به ويژه بانك مركزي 
امريكا )فدرال رزرو( اين امكان وجود دارد كه سياست هاي 

پولي را تسهيل كنند. 
هفته گذش��ته فدرال رزرو امريكا اعالم كرد كه با وجود 
اظهارات گذش��ته اش نرخ بهره را افزاي��ش نخواهد داد و 
با صبوري بيشتر در اين مس��ير حركت خواهد كرد. اين 
تصميم گرچه با استقبال بازارهاي مالي روبرو شد اما براي 
برخي تحليل گران چنين اقدامي را به معني هش��داري 
درباره كاهش احتمالي رش��د اقتص��ادي اياالت متحده 
تعبير كردند. تحقيقات موسسه سينتكس حاكي از آن 
اس��ت كه در آلمان هم شاخص اعتماد سرمايه گذاران از 

6.1 درصد به 3.1درصد در ماه فوريه رس��يده است. اين 
روند نزولي براي چهارمين بار متوالي است كه تكرار شده و 
اكنون اعتماد سرمايه گذاران منطقه يورو به اقتصاد آلمان 
هم به پايين ترين سطح خود از آگوست 2012 ميالدي 

تاكنون رسيده است. 

 كاهش شديد رشد 
همزمان با انتشار گزارش كاهش اعتماد سرمايه گذاران، 
خبرگزاري فرانس��ه گزارش داده كه متوس��ط نرخ رشد 

كشورهاي عضو منطقه يورو در 2018 با كاهشي شديد به 
1.8 درصد كاهش يافته است. نگراني ها از نتايج مذاكرات 
تجاري چين و امريكا و چگونگي خروج بريتانيا از اتحاديه 
اروپا در كنار كاهش توليدات صنعتي آلمان و فرانسه باعث 
شده تا رشد اقتصادي منطقه يورو از نفس بيفتد.« متوسط 
رشد اقتصادي 1۹ كشور عضو منطقه يورو در شرايطي به 
1.8 درصد رسيد كه اين رقم براي مدت مشابه سال قبل 

آن 2.6 درصد بود.
در اين گزارش آمده: »چش��م انداز نااميدكننده منطقه 

 يورو باعث س��رافكندگي سياس��ت گذاران شده است، 
چ��را كه منطق��ه يورو هم��وار يك��ي از پيش��روترين و 
نيرومندتري��ن اقتصادهاي جهاني در س��ال هاي اخير 
محسوب مي شد.« در سه ماهه پاياني 2018رشد اقتصادي 
منطقه يورو تنها 0.2 درصد بوده است. بانك مركزي اروپا 
و صندوق بين المللي پول نيز در هفته هاي اخير گزارش 
داده اند ابرهاي تيره آسمان اروپا را فرا گرفته اند. كمترين 
رشد اقتصادي منطقه يورو در سال هاي اخير مربوط به سه 
ماهه نخست سال 200۹ بود كه رشد اقتصادي اين منطقه 

به تقريباً منفي سه درصد رسيده است. صندوق بين المللي 
پول در تازه ترين گزارش خود از منطقه يورو پيش بيني 
كرده است متوسط رش��د اقتصادي اين منطقه در سال 
جاري به 1.6 درصد كاهش يابدعالوه بر برگزيت، يكي ديگر 
از مشكالت اصلي منطقه يورو مربوط به بحران بدهي ايتاليا 
است كه تنش زيادي در روابط اين كشور با كميسيون مالي 
اروپا ايجاد كرده است. آنچه بيشتر كارشناسان اقتصادي را 
نگران كرده است اين است كه بخش زيادي از كاهش رشد 
اقتصادي به كند شدن اقتصاد آلمان به عنوان بزرگ ترين 

اقتصاد اروپا و موتور محركه رشد اروپا مربوط مي شود.
در تازه ترين گ��زارش، منابع دولتي آلم��ان گفته اند كه 
بودجه اين كش��ور تا 2023 ميالدي به 25 ميليارد يورو 
خواهد رسيد. روزنامه بيلد به نقل از منابع دولتي نوشته: 
»از آنجا ك��ه قرار اس��ت درآمدهاي ماليات��ي در آلمان 
كاهش و دس��تمزد بخش عمومي افزايش پيدا كند، اگر 
آلمان اقدام به كاهش هزينه كردهاي خود نكند تا سال 
 2023 ميالدي با كس��ري بودجه 25 ميلي��ارد يورويي

)2۹ ميليارد دالر( روبرو خواهد شد.«
ب��ه اعتقاد ناظران، چش��م انداز كس��ري بودج��ه آلمان 
نش��ان دهنده وخيم تر شدن ش��رايط در فاينانس هاي 
بزرگ ترين اقتصاد اروپ��ا خواهد بود؛ ضمن اينكه آلمان 
در سال گذش��ته ميالدي هم 11.2 ميليارد يورو كسري 
بودجه داش��ته است. اين هشدار به دنبال گزارش تنظيم 
شده توس��ط وزير دارايي آلماني به همكاران خود براي 
آماده شدن به منظور بحث و گفت وگو براي برنامه ريزي 
بودجه متعادل است. روزنامه بيلد نوشته است: »در اين 
شرايط سخت، كاهش ماليات ساالنه يك حفره 5 ميليارد 
يورويي در بودجه آلمان ايجاد خواهد كرد. كاهش بودجه 
25 ميلي��ارد يورويي معادل تقريبا ي��ك درصد از توليد 
ناخالص داخلي آلمان اس��ت.« بر پايه اين گزارش انتظار 
مي رود سرعت سريع دس��تمزدهاي دولتي در آلمان در 
سال 2020 ميالدي، بودجه 35 ميليارد يورويي به خود 
 اختصاص ده��د كه اين رقم براي س��ال 2016 ميالدي

31 ميليارد يورو ثبت شده بود.

گروه جهان| طال تسليمي|
پس از آنكه نيكالس م��ادورو رئيس جمهوري ونزوئال، 
از اقدام در جهت برگزاري انتخابات آزاد سراس��ري در 
اين كشور در مهلت تعيين شده توسط اروپا خودداري 
كرد، بريتانيا، فرانسه، آلمان، اسپانيا، اتريش، دانمارک، 
سوئد و برخي از ديگر كشورها در بيانيه هاي جداگانه از 
به رسميت شناختن خوان گوآيدو رئيس مجمع ملي و 
رهبر اپوزيسيون ونزوئال، به عنوان رئيس جمهوري موقت 
اين كش��ور خبر دادند. اين در حالي است كه شماري از 
كش��ورهاي آمريكاي التين به رهبري اياالت متحده 
پيش تر گوآيدو را به رسميت شناخته بودند. اما روسيه، 
چين و برخي از ديگر كشورها همچنان از مادورو حمايت 
مي كنند. در اين ميان، ايتاليا هم اگرچه در زمره حاميان 
مادورو نيس��ت، اما بيانيه اتحاديه اروپا درباره گوآيدو را 

وتو كرده است.
به نوش��ته بلومبرگ، بريتانيا، اسپانيا، فرانسه و اتريش 
خ��وان گوآيدو رئيس مجلس مل��ي ونزوئال را به عنوان 
رئيس جمهوري موقت ونزوئال به رسميت شناختند و به 
كمپين اعمال فشارهاي بين المللي عليه نيكالس مادورو 
و درخواست ها براي برگزاري انتخابات جديد پيوستند. 
قدرت هاي اروپايي اعالم كردن��د از آنجايي كه مادورو 
مهلت 8روزه تعيين شده از س��وي آنها براي برگزاري 
انتخاب��ات جدي��د را ناديده گرفته، آنها ه��م گوآيدو را 
به عنوان رئيس جمهوري موقت به رسميت مي شناسند. 
اين در حالي اس��ت كه اتحادي��ه اروپا به دليل مخالفت 

كشورهايي همچون ايتاليا موفق نشده رويكردي متحد 
به اين مس��اله اتخاذ كند. ايتاليا دوشنبه بيانيه جمعي 
اتحاديه را درباره به رسميت شناختن گوآيدو وتو كرد. 
يونان که دولتش از مادورو دفاع می کرد آش��كارا با اين 
بيانيه مخالفت نکرد، اما ايتاليا اين اقدام اروپا را وتو کرد. 
لوئيجی دی مايو معاون نخست وزير ايتاليا، گفت: »اين 
شهروندان ونزوئاليی هس��تند که بايد برای تغييرات 
در کشورش��ان تصميم گيری کنند.« نخس��ت وزيری 
ايتاليا نيز در بيانيه ای اعالم ک��رد: »رم هرگز انتخابات 
رياست جمهوری ماه مه گذشته که به پيروزی مادورو 
منجر ش��د را به رسميت نشناخته اس��ت. اكنون هم 
موضع رم به نفع مادورو نيست، موضعی خنثی است و 
ما مانند ساير کشورها اروپايی و پارلمان اروپا حاضر به 
رسميت شناختن گوايدو نيستيم. رم انتقال صلح آميز 
وآرام قدرت را در برگزاری سريع تر انتخابات می داند.« 
جوزپه کونته افزود رم اميدوار است که هر تالش جمعی 
هدفمند باشد و به اختالفات داخلی اين کشور و جامعه 

بين المللی دامن نزند.
بح��ران در ونزوئال به اختالفاتي در س��طح جهاني بين 
گروهي از كشورها به رهبري اياالت متحده كه گوآيدو 
را به رسميت شناخته اند و كشورهاي ديگري همچون 
روس��يه و چين كه از م��ادورو حمايت مي كنند، منجر 
ش��ده اس��ت. جرمی هانت وزي��ر خارج��ه بريتانيا، در 
توئيتي نوشته باتوجه به پايان ضرب االجل 8روزه براي 
برگزاري انتخابات رياست جمهوري در ونزوئال، بريتانيا 

در کنار ديگر متحدان اروپايی خوان گوايدو را به عنوان 
رئيس جمهوري قانونی موقت به رس��ميت می شناسد. 
امانوئل ماكرون رئيس جمهوري فرانسه، هم در توئيتي 
نوش��ته: »ونزوئاليي ها حق دارند نظر خود را آزادانه و به 
ش��يوه اي دموكراتيك بيان كنند.« فرانسه همچنين 
اعالم كرده ک��ه برای گوايدو اين حق را قائل اس��ت که 
انتخابات رياست جمهوری زودهنگام در ونزوئال برگزار 
کند. سباس��تين كوتز صدراعظم اتري��ش هم توئيت 
كرد: »ما اكنون طبق قانون اساس��ي ونزوئال گوآيدو را 

رئيس جمهوري موقت مشروع اين كشور مي دانيم.«
هفته گذشته ديپلمات هاي ارشد اتحاديه اروپا هشداري 
درباره چشم انداز بن بست سياس��ي در ونزوئال منتشر 
كردند و حتي فدريكا موگريني مسئول سياست خارجي 
اتحاديه اروپا از احتمال اعمال تحريم عليه مادورو سخن 
گفت. با اين حال، مناقشات بر سر اتخاذ موضع مشترك 
در برابر مادورو در اروپا همچنان ادامه دارد و اين بلوك را 

از انتشار بيانيه باز داشته است.
اما ج��داي از 4 كش��ور اروپايي ياد ش��ده، دولت های 
آلمان، هلند، پرتغ��ال، دانمارک و س��وئد هم گوآيدو 
را به عنوان رئيس جمهوري موقت ونزوئال به رس��ميت 
ش��ناخته اند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جاستين 
ترودو نخس��ت وزير کانادا هم در تماس تلفنی با خوان 
گوايدو يک روز پيش از نشس��ت گروه ليم��ا در اتاوا، از 
شجاعت و رهبری او در کمک به بازگشت دموکراسی 
در ونزوئال قدرداني کرد و حمايت ادامه دار کانادا را به او 

وعده داد. ت��رودو همچنين گفت گروه 11عضوي ليما 
روی اين مورد که جامعه جهانی چگونه می تواند از مردم 
ونزوئال از طريق کمک های فوری بشردوستانه حمايت 

کند، کار می کند.
گوايدو يکش��نبه گفته بود برای رس��اندن کمک های 
بشردوستانه به ونزوئال يک ائتالف بين المللی تشکيل 
می ده��د؛ اما م��ادورو او را به برنامه ريزی ب��رای کودتا 
عليه خ��ود با کمک دولت های خارج��ی متهم کرد. او 
همچنين اعالم ك��رده برای جلب حماي��ت ارتش در 
حال مالقات های ش��خصی با فرماندهان نظامی است. 
او حتي گفته به سراغ دولت چين که مهم ترين حامی 
خارجی مادورو محسوب می شود نيز رفته است. گوايدو 
در مصاحبه با روزنامه »ساوث چاينا مورنينگ پست« 
هنگ کنگ گفت: »چين پتانسيل فوق العاده ای برای 
کمک به بازسازی اقتصاد ورشکسته ونزوئال دارد. چين 

نقش��ي مهم در جهان ايفا مي كند و ما دوس��ت داريم 
رابطه اش را با ونزوئال از نو بسازيم.«

اما روسيه با محکوم کردن اين رويکرد اروپايی ها، اين اقدام 
آنها را مداخله در امور ونزوئال دانسته و تاکيد کرده که رهبر 
اين كشور بايد توسط مردم و نه کشورهای خارجی، تعيين 
شود. الکساندر شتينين رئيس بخش آمريکای التين در 
وزارت خارجه روس��يه گفته: »هدف جامعه بين الملل 
بايد کمک به حل مشکالت اجتماعی و اقتصادی ونزوئال 
باش��د بدون آنکه مداخله ای مخرب از خ��ارج از مرزها 
صورت گيرد.« پيش ت��ر دونالد ترامپ رئيس جمهوري 
آمريكا و جان بولتون مشاور امنيت ملي او دخالت نظامی 
و فرستادن نيرو به ونزوئال را يکی از گزينه های روي ميز 
عليه دولت ونزوئال عنوان کرده اند. اما مادورو هشدار داد که 
رئيس جمهور آمريکا با چنين دخالتی کشورش را درگير 

جنگی مانند ويتنام خواهد کرد.

دريچه

كوتاه از منطقه

 درآمد ميليارد ي بن سلمان
 از كارزار مبارزه با فساد

گروه جهان| با گذشت 15ماه از زمان دستگيري ده ها 
تن از ثروتمندان و پرنفوذترين ش��هروندان عربستان 
محمد بن سلمان وليعهد اين كشور، عمليات مبارزه با 
فساد را موفقيت آميز خوانده است. به گزارش بلومبرگ، 
كميته مبارزه با فس��اد اقتصادي ب��ه رهبري وليعهد 
عربستان بيش از 107ميليارد دالر دارايي شامل پول 
نقد، اموال غيرمنقول، شركت هاي متعدد و اوراق بهادر 
از 87نفر مصادره كرده است. كميته مبارزه با فسادي 
اقتصادي 381نفر را در يكسا ل ونيم گذشته احضار كرده 
كه برخي از اين ميان حاضر شده اند با پرداخت مبالغي 
با دولت به مصالحه برسند. از اين ميان 8 نفر از پرداخت 

مبالغي براي رسيدن به مصالحه سرباز زده اند.
دولت فهرست دقيقي از دارايي هاي مصادره شده اعالم 
نكرده و تنها به پرداخت يك ميلي��ارد دالري فرمانده 
پيش��ين گارد ملي اشاره كرده اس��ت. چهار ماه پيش 
نيز، وليعهد س��عودي گفته بود حدود 35ميليارد دالر 
از زندانيان مصادره شده اس��ت. اما ميزان دقيق درآمد 
بن س��لمان از طريق مصادره اموال اي��ن افراد به علت 
محرمانه نگاه داشتن معامالت در بازارهاي مالي و مخفي 
نگاه داشتن ارزش دارايي ها قابل تاييد نيست. كميته 
مبارزه با فساد عربستان، نوامبر 2017 به دستور وليعهد 
عربستان، 11شاهزاده و 38تن از وزيران و معاونان پيشين 
اين كش��ور را دس��تگير و در هتل ريتزكارلتون رياض 
نگهداري كردند. محمد العمودي بازرگان و سرمايه دار 
عربستاني اتيوپي تبار كه به جرم رشوه و فساد اقتصادي 
دستگير شده بود، هفته گذشته آزاد شد. در هفته هاي 
گذشته عمرو الدباغ يكي از وزراي سابق و سامي باروم 

مدير يكي از شركت هاي صنايع غذايي نيز آزاد شدند. 

وزير اول اسكاتلند: بريتانيا 
آماده ترك اتحاديه اروپا نيست
گروه جهان| نيكوال استورجن وزير اول اسكاتلند، 
عقيده دارد كه بريتانيا در حال حاضر آمادگي اينكه 
در موعد تعيين ش��ده اتحاديه اروپ��ا را ترك كند، 
ندارد. به نوشته نشريه تايمز، استورجن در سخنراني 
روز دوشنبه در دانش��گاه جورج تاون در واشنگتن 
همچنين مجددا بر تقاضايي خود مبني بر برگزاري 
يك همه پرسي مجدد تاكيد كرد و گفت كه وضعيت 
به روشني نشان مي دهد كه منافع اسكاتلند با باقي 

ماندن در بريتانيا به درستي تامين نخواهد شد.
در همين حال اسكاي نيوز هم در گزارشي اعالم كرد 
كه »نيسان  موتور« برنامه پيشين خود را براي ساخت 
مدل جديد خودروي »ايكس تريل« در بريتانيا لغو 
خواهد كرد. اين تصميم باتوجه به خروج احتمالي 
بريتانيا از اتحاديه  اروپا اتخاذ ش��ده اس��ت. باتوجه 
به ترديد هايي كه درباره »برگزيت س��خت« ايجاد 
شده، اين موضوع نشان از آن دارد كه شايد نيسان 
ديد خود را به بريتانيا به عنوان يك پايگاه توليد براي 
محصوالتش تغيير داده است. اسكاي نيوز همچنين 
اعالم كرده كه نيسان قرار است در اين باره بيانيه اي 
را منتشر كند. نيسان س��االنه 500 هزار دستگاه از 
محصوالت��ش را در كارخانه س��اندرلند در بريتانيا 
مونتاژ مي كند. اين خودروساز ژاپني چند ماه پس از 
همه پرسي براي خروج بريتانيا از اتحاديه  اروپا اعالم 
كرد كه نسل جديد خودروهاي ايكس تريل و قشقايي 
را در اين كارخانه خواهد ساخت. پيشتر دولت بريتانيا 
به نيسان وعده داده بود كه شرايط مناسبي را براي 
فروش محصوالت اين خودروس��از ژاپني با وجود 

خروج از اتحاديه  اروپا ممكن سازد.

افزايش حضور نظامي امريكا 
در مرز مكزيك

گروه جهان| حض��ور نظامي امريكا در مرز مكزيك 
افزايش يافته اس��ت. با اعزام شمار ديگري از سربازان 
امريكا، تعداد نيروهاي نظامي امريكايي مستقر در مرز 
مكزيك به حدود 4350 نفر خواهد رسيد. به گزارش 
دويچه وله، اعزام اين نيروها با هدف پشتيباني از ماموران 
كنترل مرزي و مس��ووالن گمرك صورت مي گيرد. 
س��ربازان امريكايي اعزام شده به مرز مكزيك وظيفه 
دارند در درازاي مرز 240 كيلومتري بين دو كش��ور 
سيم خاردار نصب كنند. اين اقدامات براي مانع شدن از 
مهاجرت غيرقانوني به امريكا صورت مي گيرد. وزارت 
دفاع امري��كا در عين حال اعالم كرده سيس��تم هاي 
كنترل و نظارت س��يار نيز قرار است تا پايان سپتامبر 
سال جاري ميالدي توسط سربازان اعزامي به منطقه 
در مرز بين دو كشور نصب و راه اندازي شوند. نمايندگان 
كنگره امريكا خواستار روشن شدن اين موضوع بودند 
كه آيا اعزام اين نيروها به مرز مكزيك به وظيفه اصلي 
آنها، يعني مبارزه با نيروهاي افراطي در خارج از مرزهاي 
كشور آسيبي وارد مي سازد يا خير. مقامات ارتش امريكا 
در پاسخ گفته بودند كه ماموريت اين دسته از سربازان 
ارتش، تاثيري بر عملكرد ارتش اين كش��ور در خارج 
از مرزهاي امريكا نخواهد داش��ت. اين در حالي است 
كه مناقشه بر س��ر تامين هزينه ديوار مرزي امريكا و 
مكزيك همچنان ادام��ه دارد. نمايندگان دو حزب تا 
روز 15 فوريه فرصت دارند، راه حلي براي اين موضوع 
بيابند. در غير اين صورت، خطر تعطيلي مجدد دولت 
را تهديد مي كند. ترامپ براي تامين بودجه ميلياردي 
احداث ديوار مرزي نياز به آراي دموكرات ها در كنگره 

اين كشور دارد.

سرمايه گذاري ۵ ميليارد دالري 
تركيه در عراق

گروه جهان|وزير خارجه تركيه گفته كشورش براي 
بازسازي عراق پنج ميليارد دالر سرمايه گذاري مي كند. 
به گزارش حريت، مولود چاووش اوغلو همچنين اعالم 
كرده رجب طيب اردوغ��ان رييس جمهوري تركيه، 
پ��س از انتخابات ش��هرداري ها در م��ارس 201۹ به 
بغداد سفر مي كند. اوايل س��ال جاري نيز برهم صالح 

رييس جمهوري عراق، از تركيه ديدار كرده بود. 
كارشناسان، سفر صالح به آنكارا را گامي مهم براي توسعه 
و آغاز دوره ش��كوفايي مناسبات تركيه و عراق ارزيابي 
كرده بودند. هنوز مدتي از اين س��فر نگذشته كه وزير 
خارجه تركيه از سرمايه گذاري پنج ميليارد دالري آنكارا 
در عراق خبر داده است. چاووش اوغلو گفته: »اين مبلغ به 
صورت وام در اختيار بازرگانان ترك قرار مي گيرد و آنان 
نيز آن را براي سرمايه گذاري در عراق استفاده خواهند 
كرد.« وزير خارجه تركيه همچنين گفته دولت عراق 
اكنون تشكيل شده و مهم ترين مساله وجود يك دولت 
فراگير و بازسازي اين كش��ور است. رسانه هاي تركيه 
نوشته اند دولت تازه تأس��يس عراق با ايجاد تغييرات 
بنيادين در سياست خارجي خود درصدد ايجاد توازن در 
روابط منطقه اي است. از سوي ديگر، دويچه وله گزارش 
داده، انجمن صادركنندگان منطقه اژه تركيه در گزارش 
ساالنه صادرات 2018 به قطر اطالع داده حجم صادرات 
اين كشور به قطر افزايش 62درصدي داشته و به يك 
ميليارد و 18ميليون دالر رسيده است. حجم صادرات 
تركيه به قطر در 2017 حدود 630 ميليون دالر بوده 
است. مقامت تركيه گفته اند كه پس از امضاي توافقنامه 
تجارت آزاد بين دو كشور در 2018 تراز تجارت تركيه- 

قطر به نفع تركيه افزايش پيدا كرده است.

 حمايت ژاپن از امريكا 
براي خروج از پيمان با روسيه 
گروه جه�ان| دولت ژاپن ضمن حمايت از تصميم 
امري��كا براي خروج از پيمان تس��ليحات هس��ته اي 
ميان برد با روس��يه )آي ان اف(، اين اقدام را نامطلوب 
خوانده است. اين در حالي است كه شماري از ژاپني ها از 
جمله قربانيان انفجار بمب اتمي در مخالفت به تصميم 

امريكا اعتراض كرده اند.
به نوشته روزنامه »ژاپن تودي«، »يوشيهيده سوگا« 
س��خنگوي دولت ژاپ��ن گفت: »پيمان تس��ليحات 
هسته اي ميان برد )امريكا و روسيه( نقشي مهمي در 
كنترل و كاهش تسليحات ايفا كرده و پايان دادن به 
اين پيمان، اقدامي نامطلوب است.« او با اشاره به چين 
افزود: »به اعتقاد ژاپن، بايد عالوه بر امريكا و روس��يه، 
توس��عه و استقرار موشكي ساير كش��ورها را زيرنظر 
داشت. مقوله موش��كي اين پيمان بطور مستقيم با 
امنيت در شرق آسيا مرتبط است و ژاپن ضمن همكاري 
با كشورهاي ذي ربط، از جمله روسيه و چين، با امريكا 
همكاري مي كند.« مايك پمپئو وزير خارجه امريكا 
اين هفته بطور رس��مي روسيه را از تصميم كشورش 
براي خروج از پيمان تس��ليحات هسته اي ميان برد 
1۹87 با خبر كرد و گفت چنانچه مسكو همچنان به 
نقض مفاد اين پيمان ادامه دهد امريكا 6ماه ديگر از آن 

خارج مي شود. 
موضع رس��مي دولت ژاپن در حالي است كه شماري 
از م��ردم اين كش��ور از جمله قرباني��ان انفجار بمب 
اتمي امري��كا به تصميم آن براي خروج از پيمان منع 
تسليحات هسته اي با روسيه اعتراض و اعالم كردند 
يك قدرت اتمي در دنيا بايد مسووليت پذيري بيشتري 
داشته باشد و در مسير كنترل تسليحاتي گام بردارد. 
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امارات مامني براي 
پولشويي هاي بين المللي

گروه جهان| امارات متحده عربي چند س��الي 
است كه با كمك كشورهاي غربي به پيشرفت هاي 
خوبي در زمينه اقتصادي دست يافته، اما در باطن 
اين پيشرفت ها مسائلي نهفته كه اين كشور كوچك 
حاشيه خليج فارس را به بهشت خالفكاران تبديل 
كرده است. ايرنا به نقل از الجزيره نوشته، هزينه هاي 
پايين انرژي، دسترس��ي آس��ان به منابع نفتي، 
تمايل به ايجاد تن��وع در اقتصاد، قدرت خريد باال 
و معافيت از ماليات )به غير از بانك ها، شركت هاي 
نفت و اپراتوره��اي مخابراتي( بخش��ي از داليل 
سرمايه گذاري در امارات براي خارجي هاست. بنابر 
آمار اعالم شده توس��ط بانك هاي جهاني، كشور 
امارات در رتبه بندي تجاري سال 2017 در رتبه 26 
قرار گرفته است. اما با وجود پيشرفت هاي اين كشور 
كوچك حاش��يه خليج فارس، امارات به پناهگاه 
جهاني براي پولش��ويي و مامني براي خالفكاران 
تبديل شده است. سازمان شفافيت بين الملل در 
گزارش اخير خود درب��اره فعاليت هاي غيرمجاز 
مالي در شهر دوبي به مس��اله پولشويي گسترده 
جهاني در اين ش��هر پرداخته و نوش��ته مجرمان 
مي توانند در دوبي به راحتي سرمايه گذاري كنند. 
اين سازمان اعالم كرده كه دوبي به پناهگاه جهاني 
براي پولش��ويي تبديل ش��ده چون افراد فاسد و 
س��اير مجرمان مي توانند بدون هيچ قيد و بندي 
سرمايه گذاري هاي كالني در آن انجام دهند. اين 
سازمان تاكيد كرده كه با چند ميليون پوند مي توان 
در دوبي س��رمايه گذاري كرد، مش��روط به اينكه 
گردش مالي وجود داشته باشد و به چند سوال از 

سوي مقامات ذيربط پاسخ داده شود. 
اين براي نخستين بار نيست كه سازمان شفافيت 
يا ديگر س��ازمان هاي بين المللي درباره اقدامات 
مش��كوك در بخش اقتصادي دوبي ابراز نگراني 
مي كنند؛ مرك��ز مطالعات دفاعي پيش��رفته در 
جوالي 2018 با انتشار گزارشي اعالم كرد كه 44 
ملك در دوبي ب��ه ارزش 28.2 ميليون دالر تحت 
مالكيت مستقيم افرادي قرار دارد كه تحت تعقيب 
هستند و 37 ملك به ارزش 80 ميليون دالر نيز در 
اين شهر تحت مالكيت كساني است كه مستقيما 

با اين افراد در ارتباط هستند. 

 استقبال محتاطانه عبداهلل
از مذاكره با طالبان در مسكو

رييس اجرايي حكومت افغانس��تان اعالم كرده 
كه درب��اره گفت وگوهاي صلح افغانس��تان كه 
قرار اس��ت 5 فوريه در مسكو انجام شود، بدبين 
نيست؛ اگرچه او حالت ديگري را ترجيح مي داد. 
به گزارش اس��پوتنيك، عبداهلل عب��داهلل گفته: 
»ترجيح مي دادم تا گفت وگوهاي مس��كو قالب 
ديگري داشته باش��ند اما اگر حتي يك شانس 
واقعي براي مذاكرات صلح داشته باشد، همچنان 
قدم مثبتي به سوي يك توافق است، پس من يك 
ارزيابي بدبينانه ارايه نمي دهم.« اين در حالي است 
پيش تر كابل اعالم كره بود نشست مسكو كمكي 

به صلح در افغانستان نخواهد كرد. 

راهپيمايي در حمايت از 
اعتصاب حاميان اوجاالن

هزاران تن از مردم تركيه در استانبول، به حمايت 
از اعتص��اب غ��ذاي حاميان عب��داهلل اوجاالن، 
رهبر محب��وس پ ك  ك در اعتراض به وضعيت 
وي در زندان، ب��ه خيابان ها آمدن��د. به گزارش 
خبرگزاري فرانسه، نزديك به 250نفر از زندانيان 
در سراس��ر تركيه به همراه ليال گ��وون، يكي از 
نمايندگان حزب دموكراتيك خلق در پارلمان 
دست به اعتصاب غذا زدند، آنها خواستار برقراري 
ديدارهاي منظم اوجاالن ب��ا وكال و خانواده اش 
هستند. عبداهلل اوجاالن بنيانگذار پ ك ك كه در 
فهرست تروريستي امريكا و تركيه قرار دارد، به 
حبس ابد محكوم است. بر اساس اين حكم وي از 
1۹۹۹در جزيره اي در نزديك استانبول در زندان 

به سر مي برد.

حكم بازداشت 2 نظامي 
پاكستاني در هند 

دادگاه��ي در هند در ارتباط با حمله تروريس��تي 
به ش��هر بمبئي در 2008 ب��راي دو فرمانده ارتش 
پاكس��تان حكم بازداش��ت صادر كرد. به گزارش 
ديفنس نيوز، امريكا در روزهاي پاياني نوامبر 2018 
يك پاداش 5 ميليون دالري ب��راي ارايه اطالعات 
در مورد عامالن اين حمله تروريس��تي يا بازداشت 
آنها تعيين كرد. حمالت تروريس��تي بمبئي بيش 
از 1۹5كشته برجاي گذاشت. دست كم 10 منطقه 
در اين شهر همزمان مورد حمله واقع شدند از جمله 
پايانه مسافربري چاتراپاتي شيواجي، هتل  تاج محل 
و هتل اوبروي، يك بيمارستان، يك مركز يهوديان، 
يك سينما، اداره پليس و چند مركز اداري-تجاري.

عبدالمهدي به واشنگتن مي رود
نخس��ت وزير عراق به واش��نگتن خواهد رفت و 
درباره پرونده هاي مهمي مثل حضور نيروهاي 
امريكايي در عراق صحبت خواهد كرد. به گزارش 
العربي الجديد، عادل عبدالمهدي در حال حاضر 
براي رسيدن به تفاهم با فراكسيون هاي سياسي 
از جمل��ه ائتالف الفتح و ائتالف س��ائرون درباره 
پرونده حضور نيروهاي امريكايي در عراق تالش 
مي كند. ائتالف سائرون خود به دو دسته تقسيم 
مي شود يكي حاميان مقتدي صدر كه خواهان 
خروج امريكا هستند و يكي جريان كمونيست كه 

خواهان حضور امريكايي هاست.
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عكسروز

چهرهروز

مرتضي ميرباقري: خندوانه هيچ مشكلي ندارد 
در ايام نوروز برنامه هاي دورهمي و خندوانه هر دو روي آنتن مي روند. اجراي دورهمي هم با مهران مديري خواهد بود. مرتضي 

ميرباقري معاون سيماي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران اظهار كرد:
 برنامه خندوانه هيچ مش��كلي ندارد. هيچ اتفاق جديدي هم رخ نداده است، اين برنامه اكنون در حال پخش است و نوروز هم 
پخش مي شود. او به ايلنا گفت: با هماهنگي كه انجام شده در ايام نوروز برنامه هاي دورهمي و خندوانه هر دو روي آنتن مي روند. 

اجراي دورهمي هم با مهران مديري خواهد بود. 
معاون سيما يادآور شد: براي خندوانه بنا داشتيم با يك تجديدقوا بعد از نوروز در فصل جديد دوباره روي آنتن برود.

بازارهنر

قرباني اسيدپاشي بازيگر تئاتر شد

روز شلوغ »ملت« با روايتي از برادران ريگي و طال

»رستاك« و اجراي شاديانه هايي از اقوام ايراني 

»شاباش خوان« نمايشي به كارگرداني 
غالمرضا عربي و براساس متني از محمد 
چرمش��ير اس��ت كه با ۱۲ بازيگر زن 
نابينا روي صحن��ه رفته كه يكي از آنها 
از قربانيان اسيدپاش��ي است. او هدف 
از اجراي اين اث��ر را تغيير نگاه مردم به 
نابينايان و بهبود كيفيت زندگي جامعه 
درگير اي��ن معلولي��ت مي داند. عربي 

مي گويد: »تئاتر اگر خصوصيت هاي يك تئاتر اصيل 
را داشته باشد بايد كمك كند و جامعه اطرافش را به 
حركتي رو به جلو هدايت كند. من طرفدار تئاترهاي 
پوچ گراي محض نيس��تم، طرفدار هنري نيس��تم 
كه بش��ر را به طرف دوست داشتن سوق نمي دهد. 
س��ياهي ها هميش��ه وجود دارد و كسي نمي تواند 
محوشان كند اما فلس��فه هنر از نظر من اين است 

كه جامعه اطرافش را دعوت به زيبايي 
كند و اين كاري است كه ما در اين تئاتر 

انجام دهيم.« 
او افزود: در يك گروه ۱۲ نفره اگر هفت 
نفر از ابتداي زندگي شان نابينا بوده اند با 
كثرت انديشه اي مواجهيد كه رساندنش 
به وحدت كار دشواري است و نياز داريد 
به بازتعريفي برسيد كه خط اشتراك بين 
همه اين نظرها باشد و ما تمام تالش مان را كرديم 
كه آن را در تمام م��وارد انجام دهيم و از نظر ذهني 
همه بهم نزديك شوند به نقطه اي برسيم كه كمتر 
متفاوت فكر كنيم و به اتحاد برسيم. اينها باعث شد 
كم كم نمايشي بسازيم كه يك دست باشد و روي يك 
خط سير حركت كند. چراكه معتقدم گروه خوب، 
گروهي است كه همه در آن در يك سطح قرار دارند. 

پرديس س��ينمايي ملت در جشنواره 
فيلم فجر با نمايش جديدترين فيلم 
نرگس آبي��ار در روز پنج��م، يكي از 
ش��لوغ ترين روزه��اي اي��ن دوره از 
جش��نواره را پشت س��ر گذاشت اما 
در حالي كه خيلي ه��ا منتظر حضور 
بازيگر اصل��ي اين فيل��م؛ يعني الناز 
شاكردوس��ت بودند او نتوانس��ت به 

سينماي رسانه و مطبوعات بيايد.
پنجمين روز از جشنواره سي و هفتم فيلم فجر به 
پايان رسيد و با توجه به نمايش فيلم »شبي كه ماه 
كامل شد« به كارگرداني نرگس آبيار در آخرين 
سانس، جمعيت زياد غير رسانه اي هم به پرديس 
ملت آمدند، بطوري كه هنگام نمايش فيلم براي 
اولين بار شاهد چيده ش��دن صندلي هاي اضافه 
در سالن بوديم. نشست خبري فيلم نرگس آبيار 
همانند سالن نمايش با حضور افراد زيادي همراه 
بود كه بيشتر آنها هم رس��انه اي و منتقد نبودند 
و به نظر مي رس��يد برخي از آنه��ا منتظر حضور 
شاكردوست در نشس��ت خبري بودند ولي اعالم 
ش��د كه او به خاطر بازي در يك فيلم، در تركيه 

به سر مي برد. 
فيلم نرگس آبيار با روايت داس��تاني عاش��قانه، 
گريزي هم ب��ه زندگي برادران ريگي و عقايد آنها 
زده بود و شبنم مقدمي كه نقش زني را ايفا كرده 
كه شاهد بريده شدن سر پسرش بود، در نشست 
مطبوعاتي فيلم احساساتي شده بود و مي گفت، 
اين اولين بار بوده فيلم را به طور كامل تماشا كرده 
و از دي��دن تصوير خودش در آن موقعيت منقلب 

شده است.

فيل��م دوم اين روز جش��نواره »خون 
خدا« به كارگردان��ي مرتضي عباس 
علي مي��رزا بود كه س��ازندگانش هم 
تاكيد كردند، متاسفانه اين نوع فيلم ها 
به دليل برخورد و حرف هاي برخي از 
طرف مردم با گارد روبرو ش��ده است. 
همچنين آنها تأكيد كردند اين مساله 
تا آنجا گسترش پيدا كرده كه وقتي با 
چند سلبريتي براي بازي در اين فيلم صحبت شد 

با توهين و ناسزا پاسخ منفي گرفتند.
اما ديگر فيلم��ي كه در روز پنجم جش��نواره در 
پرديس ملت به نماي��ش درآمد، طال جديدترين 
س��اخته پرويز ش��هبازي بود كه رامبد جوان به 
همراه محمد شايسته آن را تهيه كرده اند. اين فيلم 
مخالفان و موافقاني در جش��نواره داشت و پرويز 
شهبازي همان طور كه بسياري از دوستدارانش 
و ني��ز منتقدان و خبرنگاران قديمي س��ينما هم 
شيوه فيلمسازي و هم خلق و خو و سبك او را در 
پاس��خگويي و حضور در نشست هاي اينچنيني 
مي شناسند، شاهد همان برخوردهايي بودند كه 
تقريبا انتظارش را داشتند، مثل پاسخ هاي كوتاه، 
ري اكشن هايي در صورت و البته انتقاد به برخي 

خبرنگاران بابت نوع سوال هايي كه پرسيدند.
همچني��ن در اي��ن روز با حذف فيلم »بنفش��ه 
آفريقاي��ي« از گردون��ه رقاب��ت آراي مردمي، 
۹ فيلم باق��ي ماندند و براين اس��اس فيلم هاي 
قسم، ماجراي نيمروز ۲، شبي كه ماه كامل شد، 
متري شش و نيم، سرخ پوست، ۲۳ نفر، غالمرضا 
تختي، جاندار و قصر شيرين جزو منتخبان آراي 

مردمي هستند. 

گروه موسيقي »رستاك« در سومين 
روز از برگ��زاري س��ي و چهارمي��ن 
جشنواره موس��يقي فجر منتخبي از 
آثار آلبوم هاي خود در حوزه موسيقي 
اقوام ايران را پيش روي مخاطبان قرار 

مي دهد. 
اين گروه موس��يقي كه طي سال هاي 
اخير اجراي آثار خود را بر پايه نغمه هاي 

مختلف موسيقي اقوام ايران به ويژه شاديانه ها توليد 
كرده، در كنسرت پيش رو به احتمال فراوان قطعاتي 
از آثار منتخب آلبوم هاي خود از جمله »رنگواره هاي 
كه��ن- ۱۳۸۹«، »هم��ه اق��وام م��ن – ۱۳۸۹«، 
»س��ورناي نوروز – ۱۳۹۱«، »ميان خورشيدهاي 
هميش��ه – ۱۳۹۵« و »به��ار- ۱۳۹۷« را ب��راي 
تماشاگران اجرا مي كند. سيامك سپهري نوازنده 
تار و سرپرست گروه، فرزاد و بهزاد مرادي خواننده 
و نوازنده، اكبر اسماعيلي پور نوازنده تار و عود، صبا 
جمالي نوازنده قانون، اميد مصطفوي نوازنده تمبك، 

ناقارا، زنبورك و تمپو، س��پهر سعادي 
نوازنده كنترباس، دينا دوستي نوازنده 
كمانچه، حامد بلند همت نوازنده سرنا، 
ني انبان و باالبان، فرزاد خورشيد سوار 
نوازنده دف و سازهاي كوبه اي، مجيد 
پوستي نوازنده دف و سازهاي كوبه اي، 
پريس��ا اينانلو نوازنده دف و س��ازهاي 
كوبه اي گ��روه هنرمن��دان مجموعه 

»رستاك« را تشكيل مي دهند. 
گروه موسيقي »رس��تاك« از جمله مجموعه هاي 
فعال حوزه موسيقي تلفيقي است كه طي سال هاي 
اخير با الهام از عناصر شنيداري موسيقي بومي ايران 
و با رويكرد به گونه اي از موسيقي با قابليت برقراري 
ارتباط با ساير فرهنگ ها كنس��رت هايي را برگزار 
كرده است. اساس��ي ترين موضوعات مورد تمركز 
در اين كنسرت ها بازجست نغمه هاي اصيل و كهن 
موسيقي مقامي ايران اس��ت كه به شيوه اي نو در 

حوزه موسيقي معاصر ايران ارايه شود.

تاريخنگاري

بختيار: دو دولت در يك كشور معني ندارد؛ امام خميني )ره(: همين طور است، دولت شما بايد برود
شانزدهم بهمن ۱۳۵۷، پس از تعيين دولت موقت 
به وسيله امام خميني )ره(، بختيار مدعي شد يك 
كشور، يك دولت بيشتر ندارد. امام خميني نيز در 
پاسخ به اظهارات بختيار گفتند: همين طور است. 

دولت شما بايد برود. 
در همين روز رس��انه  هاي جمع��ي امريكا، قطع 
حماي��ت از دولت بختيار را اع��الم كردند. اين در 
حالي بود كه در اين روز مجلس شوراي ملي طرح 
پيشنهادي ش��اپور بختيار، نخس��ت وزير را براي 

انحالل ساواك تصويب كرد. 
صادق طباطبايي در خاطرات خود مي نويس��يد: 
راهپيمايي با ش��كوهي در حمايت و پش��تياني از 
دولت مهندس بازرگان برگزار شد. بختيار مجبور 
به واكنش شد و اعالم كرد، دولت موقت را تا همين 

طور هست جدي نمي گيرد؛ چون دو دولت در يك 
كش��ور معني ندارد كه امام هم در پاس��خ گفتند: 
همين طور است، دولت شما غيرقانوني است و بايد 
برود. اين جريانات در تاريخ انقالب ثبت شده است.

در روزهاي بعد هم ما در مدرسه رفاه بوديم و حسب 
ضرورت با امام ديدار مي كرديم. گزارشات لحظه 
به لحظه جمع آوري و دسته بندي شده و به اطالع 
امام مي رس��يد. در اين روزها كه مهندس بازرگان 
در ت��دارك كامل كردن اعض��اي دولت خود بود، 
جنب و ج��وش فراواني در ميان روحانيان نزديك 
به ش��وراي انقالب و نيز گروه هاي سياس��ي ديگر 
مشاهده مي شد.   دولت بختيار سرانجام چند روز 
بعد در جريان انقالب اسالمي سقوط كرد و انقالب 

به پيروزي كامل رسيد. 

میراثنامه

خانه »نيما« خواهان پيدا كرد
بعد از مدت ها صحبت، رايزني و درخواست براي نجات خانه نيما يوشيج توسط 
دوس��تداران پدر ش��عر نو ايران و ِقل دادن وظيفه خريد اين خانه تاريخي بين 
ش��هرداري و ميراث فرهنگي، باالخره سازمان زيباس��ازي در نامه اي به ميراث  

فرهنگي استان تهران، اعالم كرد كه قصد خريد اين خانه تاريخي را دارد.
يك س��ال از شروع داستاِن جديد مالك و يك بناي تاريخي و قصد تخريِب خانه 
تاريخي ديگر با قرعه خانه »نيما يوشيج« مي گذرد، خانه اي كه بعد از گذراندن 
س��ال ها دردسر و بي توجهي مالكان، حاال به يك زباله داني بيشتر شبيه است. از 
سوي ديگر، مسووالن شهري كه به واسطه ارزش خانه كه به مالك آن يعني نيما 
يوش��يج برمي گردد، وظيفه خريد آن را با تعارف به گردن يكديگر مي اندازند، و 
مالك هم در اين ميان فقط به قيمت خود رضايت مي دهد، تا قيمت كارشناسي 
كه شايد بتواند اين بناي ارزشمند را از تخريب نجات دهد. تا امروز كه شهرداري 
تهران هنوز فكري براي اين خانه كه روزگاري خانه پدر شعر نو بود، ندارد يا مثاًل 
ميراث فرهنگي كه آه در بساط ندارد، يا مالكان ١٥ ميليارد تومان قيمت داده اند و 
با اين قيمت شهرداري كه از مهِر امسال براي خريد خانه اعالم آمادگي كرده بود، 
هنوز كاري از پيش نبرده است و حاال انگار نيما مانده و حوِض خانه اي كه به جاي 
آب و ماهي هايش زباله ها را جمع مي كند و درختان خشك شده خانه اي كه روزي 

عاليه خانم آنها را پرورانده است...
محسن شيخ االسالمي، معاون ميراث فرهنگي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع 
دستي و گردشگري استان تهران، توضيح مي دهد: اوايل دهه هشتاد خانه نيما در 
فهرست آثار ملي ثبت شد، مالكيت آن تغيير كرد، معامله خريد و فروش براي آن 
انجام شد و در نهايت آخرين نفري كه مالك اين خانه بود، به سمت طرح دعوي 
براي خروج از ثبت اين خانه تاريخي رفت و حتي بعد از آن شنيده شد رأي ديوان 
عدالت را براي خروج از ثبت گرفته است. او با بيان اينكه يك گپ حقوقي جدي 
درباره رأي خروج از ثبت آثار تاريخي در س��ازمان ميراث فرهنگي وجود دارد، به 
ايسنا مي گويد: هر چند ديوان عدالت اداري چنين رأي هايي را صادر مي كند، اما 
در س��ازمان ميراث فرهنگي چنين سازوكاري مبني بر اين خط خوردن شماره 

ثبت يك اثر تاريخي وجود ندارد، در واقع اصاًل چنين اتفاقي تعريف نشده است.
او با اشاره به اينكه اگر چنين قانوني وجود داشت، قاعدتًا در يك بازه زماني همه رأي 
خروج از ثبت آثار تاريخي خود را مي گرفتند، تاكيد مي كند: رأي مبني بر خروج از 
ثبت به معناي اين نيست كه آن اثر ديگر ارزشي ندارد كه بخواهد با اين استناد و با 

همين رويكرد دفاعي موجود، اثر از ثبت خارج شود و در ادامه به منزله صدور مجوز 
براي تخريب اين بناي تاريخي باشد. معاون ميراث فرهنگي استان تهران، ارزِش 
معماري، ارزِش تاريخي كالبد بنا و انتساب آن به نيما يوشيج به عنوان يك اتفاق 
»اظهر من الشمس« را داليلي مي داند كه بايد خانه نيما يوشيج در فهرست آثار 
ملي بماند و مي گويد: بعد از اعالم خروج از ثبت خانه نيما از فهرست آثار ملي، روال 
پرونده ثبتي هم به سازمان ميراث فرهنگي ارايه شده است. امروز از نظر سازمان 
ميراث فرهنگي اين اثر واجد ارزش تاريخي و فرهنگي است و با انتساب به مرحوم 

نيما يوشيج از بار ارزش گذاري باالتري هم برخوردار است.
شيخ االسالمي به تقاضاي اخير سازمان زيباسازي شهر تهران اشاره مي كند كه در 
نامه اي به اين اداره كل، اعالم كرده است، كه حاضر به تملك اين خانه تاريخي و 
ارزشمند است، تا در يك قالب منطقي، رويكرد فرهنگي هنري به اين خانه بدهد. 
او با بيان اينكه هيچ مكانيزم قانوني براي خروج از ثبت آثار تاريخي نداريم، تاكيد 
مي كند: از سوي ديگر خروج از ثبت اثر تاريخي بر اساس رأي ديوان عدالت اداري 
به منزله دادن مجوز تخريب ملك نيست، ادامه مي دهد: با وجود پيشنهادي كه 
از سوي سازمان زيباسازي براي تملك اين بنا وجود دارد، قطعًا دغدغه مالك هم 
رفع مي شود، چون آن به دنبال اين است كه از حق مالكيت خود در آن جا استفاده 

كند، درخواستي كه منطقي است.

ايستگاه

 استقبال از مستند جديد 
دي كاپريو در ساندنس 

مستند جديد دي كاپريو 
با عنوان »درياي سايه ها« 
كه با تمرك��ز بر موقعيت 
خطرن��اك گرازماهي ها 
ساخته شده در جشنواره 
فيلم ساندنس با استقبال 
روبه رو ش��د. ب��ه گزارش 
آسوش��يتدپرس، فيل��م 

»درياي سايه ها« كه لئوناردو دي كاپريو تهيه كننده 
آن بوده است، درباره گونه در معرض خطر »واكيتا« 
كه گراز ماهي كاليفرنيا و يكي از نادرترين اينگونه ها 
در جهان اس��ت، ساخته شده است. اين فيلم نيروي 
دريايي مكزيك را دنبال مي كند كه در پوشش محققان 
و متخصصان مسائل زيست محيطي و روزنامه نگار 
تالش دارند تا به نجات كوچك ترين گونه باقي مانده 
از گراز ماهي ها بپردازند. بر مبناي قانون محافظت از 
نهنگ ها و دولفين ها، كمتر از ۳۰ عدد از اين موجودات 
در شمال خليج كاليفرنيا در مكزيك باقي مانده است 
كه در واقع تنها نمونه موج��ود در حيات وحش هم 
هست. اينگونه در معرض خطرترين گونه موجود در 
جهان است. به دليل جثه كوچك، تعداد زيادي از اين 
جانوران در تورهاي شكار ماهي و ميگو گير افتاده اند 
و همين باعث كاهش شديد جمعيت آنها شده است. 
پس از منقرض ش��دن دلفين رودخان��ه اي چين در 
سال ۲۰۰۶، بيشترين توجه ها به اين جانور به عنوان 
يك موجود آبزي در معرض انقراض شده است. گروه 
سازنده اين مستند گفته است اين مستند به اندازه يكي 
از فيلم هاي به شدت هيجان انگيز و تريلرهاي هاليوودي 
مخاطبان را جلب مي كند. فيلمبردار مشهور اتريشي 
ريچارد الدكاني اين فيلم را كارگرداني كرده است. يكي 
از مباحث اين فيلم تاثير كارتل هاي مواد مخدر مكزيكي 
بر انقراض واكيتاهاس��ت. اين كارتل ه��ا از تورهاي 
غيرقانوني دريايي براي انتقال مواد استفاده مي كنند 

كه اين پستانداران كوچك در آنها گرفتار مي شوند. 

آخر هفته بد براي 
باكس  آفيس امريكا

سوپربول يا مسابقه ساالنه 
فينال فوتب��ال امريكايي 
قهرماني لي��گ ملي اين 
كشور، امسال باعث رقم 
خ��وردن ضعيف تري��ن 
عملكرد باكس آفيس��ي 
فيلم ها در سال هاي اخير 
ش��د. به گزارش هاليوود 

ريپورتر، آخر هفته رخداد مهم س��وپربول هميشه 
چالش��ي براي باكس آفيس اياالت متحده است اما 
امس��ال اوضاع افتضاح بود. روي ه��م رفته، فروش 
بليت هاي س��ينماي داخلي براي اين بازه زماني با 
افتي ش��ديد به حدود ۷۰ ميليون دالر رس��يد كه 
بدترين عملكرد آخر هفته س��وپربول در ۱۹ سال 
اخير و همچنين از جمله ضعيف ترين عملكردها در 
ميان آخر هفته هاي هر زماني از سال از ۱۹۹۷ تا به 
حال بود. در عين حال بازه اي نادر بود كه هيچ يك از 
فيلم هاي اكران شده در سينماها بيش از ۱۰ ميليون 
دالر نفروختند. البته آب  و هواي بسيار بد كاليفرنيا 
هم كمكي به فيلم ها نكرد. فيلم »گلس« محصول 
يونيورسال و ديزني و »قس��مت بااليي« محصول 
اس تي اكس فيلمز و لنترن براي به ترتيب سومين 
و چهارمين نمايش خود در صدر جدول باقي ماندند 
و ۹.۵ ميلي��ون دالر و ۸ ميليون دالر فروختند. فيلم 
»خانم باال« كه جديدترين فيلم اكران شده در سطح 
ملي بود نتوانست به هيچ وجه با آنها رقابت كند و ۶.۷ 
ميليون دالر فروخت. در حال حاضر درآمد كلي داخلي 
»گلس« ۸۸.۷ ميليون دالر است. در خارج از امريكا، 
اين تريلر ابرقهرماني ساخته ام. نايت شياماالن ۱۲.۲ 
ميليون دالر ديگر فروخت تا آخ��ر هفته را با جمع 

فروش جهاني ۱۹۹ ميليون دالر به پايان ببرد.

پاداش فوتبالي ها بودجه ۲ و نيم سال وزنه برداري

انتقاد دايي از دخالت وزارت ورزش در فدراسيون فوتبال

چهره شاخص و پرافتخار ورزش ايران 
با بيان اينكه موض��وع اصلي انتقاد او از 
تبعيض ميان فوتباليست ها و ورزشكاران 
ساير رشته ها كماكان پابرجاس��ت، گفت: خيلي از 
قهرمانان المپيك ما به سختي روزگار مي گذرانند و 

حق شان اين نيست.
بهداد سليمي در مورد انتقادش از پاداش دالري كالن 
به فوتباليست ها كه با برتري مقابل تيم هاي نه چندان 
مطرح آسيايي صورت گرفت و سر و صداي زيادي به پا 
كرد، گفت: همه ما به خاطر نتايج تيم ملي ناراحت شديم 
هر چند ورزش يك سمتش برد و سمت ديگرش باخت 
اس��ت اما به خاطر خبري كه از تاج، رييس فدراسيون 
فوتبال براي پاداش ي��ك ميليون دالري برد تيم هايي 
مانند يمن و ويتنام ش��نيدم، ناراحت ش��دم و تصميم 
گرفتم سكوتم را بشكنم.  او درباره اينكه برخي معتقدند 
فوتبال يك پديده اجتماعي است، گفت: من هم اين را 
قبول دارم اما حرفم اين است كه اختالفات كم شود. ۱۲ 

ميليارد تومان پاداشي كه به فوتبال بابت چند برد دادند، 
مساوي با بودجه دو سال و نيم فدراسيون وزنه برداري 

با اين همه قهرمان المپيك است. وزنه برداري در سال 
۵ ميليارد بودجه مي گيرد و اين واقعا بي عدالتي است.

علي دايي با انتقاد شديد از اظهارنظر مدير روابط عمومي 
وزارت ورزش درب��اره گزينه هاي جانش��يني كي روش 
تاكيد كرد كه اين فرد اجازه دخالت در فوتبال را ندارد. او 
همچنين شيوه خداحافظي با مربي پرتغالي تيم ملي را 
خالف فرهنگ ايراني خواند و گفت كه اگر ايران در جام 
ملت ها قهرمان مي شد حتما علم فوتبال و مديريت زير 

سوال مي رفت.
علي دايي به ايسنا گفت: فوتبال ما خيلي وقت است كه در 
مسير سرازيري قرار دارد و زيان مي كند وقتي ما امكانات 
اوليه را نداريم و در مملكت ما كاري براي زيرس��اخت ها 
انجام نمي شود و باشگاه ها هم توان مالي كافي را ندارند 
و سطح ليگ مان دائما پايين تر مي آيد چه كار مي توانيم 
انجام بدهيم. كي روش هشت سال در فوتبال ايران زحمت 
كشيد و بدون اينكه از او تشكر كنيم از فوتبال ايران رفت. به 
نظر من بايد براي زحماتي كه در فوتبال ايران كشيده بود 
حداقل يك مراسم بدرقه مي گرفتيم و از او تشكر مي كرديم 
نه اينكه همين طوري به ايران بيايد و در ادامه ايران را ترك 

كند. ما چنين آدم هايي نيستم و فرهنگ غني داريم.
او افزود: پيش از آقاي كي روش ما كي قهرمان آسيا شديم؟ 
چند جام به دست آورده ايم؟ شما انتظار داشتيد كي روش 
ايران را در جام جهاني قهرمان كند يا اينكه فكر مي كرديد 
به راحتي در جام ملت هاي آسيا قهرمان مي شويم؟ من با 
قطعيت مي گويم اگر ما در جام ملت هاي آسيا هم قهرمان 
مي شديم تمام علم و دانش و مديريت در فوتبال زير سوال 

مي رفت. ما حداقل امسال با كي روش به جمع چهار تيم 
برتر آسيا صعود كرديم. خاطرتان هست آخرين بار كي 
به جمع چهار تيم برتر رس��يديم؟ ۱۵ سال پيش بود در 

دوره هاي بعدي كه اصال باال نيامديم. 
او درب��اره اظهارات مدير روابط عموم��ي وزارت ورزش و 
جوانان درباره گزينه هاي سرمربي گري تيم ملي فوتبال 
هم گفت: متأسفم كه آقاي مازيار ناظمي درباره اين مسائل 
صحبت مي كند. او در وزارت ورزش است و اين وزارتخانه 
هيچ ارتباطي به فوتبال ندارد. صحبت هاي ناظمي دخالت 
دولت در فدراسيون فوتبال است كه با قوانين فيفا مغايرت 
دارد. نه تنها او بلكه آقاي سلطاني فر هم نمي تواند درباره 
انتخاب سرمربي تيم ملي اظهارنظر كند. تنها مرجعي كه 
مي تواند درباره سرمربي تيم ملي تصميم بگيرد فدراسيون 
فوتبال است يا نهايتا هيات رييس��ه فدراسيون فوتبال 

مي تواند درباره آن نظر بدهد. 

دايي درباره مطرح شدن نام هايي مثل كلينزمن و زيدان 
براي سرمربي گري تيم ملي، ادامه داد: درباره اسم هايي 
هم كه گفتيد بايد بگويم سنگ بزرگ عالمت نزدن است. 
ش��ما فكر مي كنيد زيدان كه رئال مادريد را رها كرده به 
ايران مي آيد يا كلينزمن به ايران مي آيد؟ من كه چشمم 
آب نمي خورد. اي كاش ما با افكار مردم بازي نكنيم و با آنها 
صادق باشيم. اگر مبلغ قرارداد آقاي كي روش سنگين بود و 
در پرداخت آن مشكل داشتيم چطور مي توانيد يك مربي 
بزرگ تر با دستمزد بيشتر بياوريد؟ شما فكر مي كنيد اين 
مربيان با ۱۰۰ هزار دالر يا ۲۰۰ هزار دالر به فوتبال ايران 
مي آيند؟شما از آقاي ناظمي بپرسيد مورينيو در منچستر 
يونايتد چقدر حقوق مي گرفت؟ يا بپرسيد قرارداد زيدان 
چقدر بود؟ شما فكر مي كنيد آنها انگليس و اسپانيا، آلمان 
و امريكا را رها مي كنند و با اين شرايط و امكاناتي كه نداريم 
به ايران مي آيند و در اينجا كار مي كنند؟ ش��رايط ايران 
متأسفانه س��خت تر از كشورهاي ديگر است و به همين 
خاطر مربيان بزرگ اگر بخواهند در فوتبال ايران با اين 
شرايط كار كنند يك و نيم يا دو برابر دستمزدشان در اروپا 
را طلب مي كنند. چگونه ما مي توانيم اين پول را پرداخت 
كنيم؟ آقاي ناظمي من از ش��ما يك سوال دارم؛ شما در 
فدراسيون فوتبال چه سمتي داريد؟ وقتي در فدراسيون 
فوتبال س��متي نداريد بهتر اس��ت درباره وزارت ورزش 
صحبت كنيد كه در آنجا سمت داريد. فيفا دخالت دولت 

در فوتبال را ممنوع كرده است.

ورزشي
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