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 اظهار اميدواري 
 رييس كل بانك مركزي 

به كاهش  قيمت ارز 

 انقالب 
 تجديد پذيرها 

پيش روي جهان 

 »تعادل« از تازه ترين تحوالت
 بازار ارز و سكه گزارش مي دهد

مطالعه اي علمي از ارزان شدن انرژي هاي 
تجديد پذير در سال هاي آتي خبر مي دهد

بازنگري ممنوعيت واردات ۱۳۳۹ قلم كاال
ممنوعيت ورود ۱۳۳۹ قلم كاال به ايران كه در پي برخي مشكالت ارزي ايجاد 
شده بود، اكنون در مرحله بازنگري قرار گرفته است. وزير صنعت، معدن و تجارت 
در نامه اي به تاريخ ۳۰ خردادماه سال جاري، جديدترين مصوبه ستاد فرماندهي 
اقتصاد مقاومتي را براي اجرا به س��ازمان توس��عه تجارت ابالغ كرد كه بر اساس 
آن فهرست گروه چهارم كااليي شامل ۱۳۳۹ رديف تعرفه هشت رقمي كه ثبت 
سفارش آنها در جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ممنوع شد، جهت اجرا 
ابالغ شد. به گزارش ايسنا، در اين مصوبه همچنين تاكيد شده بود كه تمام ثبت 
س��فارش هاي صادره قبلي مربوط به اين رديف كاالها فاقد اعتبارند، مگر اينكه 
قبل از اين تاريخ توسط ش��بكه بانكي تامين ارز ش��ده يا بدون انتقال ارز باشند. 
اين ۱۳۳۹ رديف تعرفه گمركي كااليي، ش��امل شش گروه كااليي عمده بوده و 
خودروي آماده )CBU( نيز از جمله كاالهاي ممنوعه واردات تعيين شده است. 
اين تصميم در راستاي حمايت از كاالهاي توليد داخل و همچنين كنترل خروج 
ارز اتخاذ ش��د، اما گمرك ايران اعالم كرده اس��ت كه برنامه ريزي هاي الزم براي 
بازنگري ۱۳۳۹ قلم از رديف تعرفه اي كه در ليست كاالهاي ممنوعه وارداتي قرار 

داده شده بود و حتي كاالهايي كه توليد داخلي هم ندارند، انجام شده است.
بر اين اساس، پس از انتشار فهرست گروه هاي كااليي توسط مسووالن وزارت 
صنعت معدن و تجارت با تغيير سياست  ارزي، اين اولويت بندي گروه هاي كااليي 
نيز دست خوش تغيير شد. در حال حاضر جديدترين فهرست گروه هاي كااليي 
منتشر شده مربوط به ۱۶ مرداد ماه سال جاري است و به گفته مسووالن بازهم 
احتمال تغيير آن نيز وجود دارد. اكنون عالوه بر گروه كااليي يك، دو، سه و چهار، 
دو گروه كااليي ۲۱ و ۲۲ به چش��م مي خورد كه گفته مي ش��ود، منظور از گروه 
۲۱ يعني اين اقالم در اولويت يك كااليي بوده و به گروه دو منتقل ش��ده است. 
همچنين گروه كاالي��ي ۲۲ يعني اقالم اين گروه تغييري نك��رده و همچنان در 
همان ليست باقي مانده اس��ت. البته در اين رابطه هنوز هيچ مسوولي از سازمان 

توسعه تجارت بانك مركزي اظهارنظر شفاف و روشن نكرده اند.
در اين فهرس��ت، نام اقالم كااليي زير در گروه كااليي ۲۱ به چشم مي خورد: 
»حيوانات مولد نژاد خالص، گاو ش��يري، گاو گوشتي، )شيري و گوشتي( گاو دو 
منظوره، )شيري، گوشتي، دو منظوره( گاو نر مولد نژاد، گاو نر مولد نژاد خالص، 
گوس��فند مولد نژاد خالص، بز مولد نژاد خالص، جوجه اجداد گوش��تي يكروزه، 
جوجه مادر گوش��تي يكروزه، جوجه مولد نژاد خالص، جوجه يكروزه گوش��تي 
بوقلمون و پولت مولد نژاد خالص.«  در گروه كااليي سوم نيز اقالم زير طبقه بندي 
شده اند: »اسب براي مس��ابقه، االغ، مرغابي ها، غازها، مرغ شاخدار، مرغ هيبريد 
تجاري، پولت مرغ تخم گذار، خرگوش ها و خرگوش هاي صحرايي، سگ و گربه 
معمولي و سگ و گربه براي تحقيقات پزشكي و آزمايشگاهي و تربيت شده پليس 
و راهنما« در گروه كااليي چهارم نيز نام اين اقالم به چش��م مي خورد: »گاو مولد 

نژاد خاص، گاو به وزن كمتر از 5۰ كيلوگرم و گاو به وزن 5۰ كيلوگرم يا بيشتر.«

 خروج ترامپ از برجام بدترين اشتباه 
سياست خارجي در تاريخ امريكا 

سرپرس��ت تي��م مذاكره كننده امري��كا در مذاكرات هس��ته اي با اي��ران در 
يادداش��تي اذعان كرد كه تصور مي كرده نقض توافق هس��ته اي از س��وي ايران 
موجب عدم موفقيت آن خواهد شد، در حالي كه برخالف تصور او، سازوكارهاي 

رييس جمهور كشورش بزرگ ترين چالش براي موفقيت اين توافق است.
به گزارش ايسنا، وندي شرمن معاون پيش��ين وزير خارجه امريكا در دوران 
رياس��ت جمهوري اوباما و سرپرس��ت تيم مذاكره كننده اين كشور در مذاكرات 
هسته اي ايران و گروه موس��وم به ۱+5 در يادداشت خود در نش��ريه فارين افرز 
به ارايه جزيياتي درباره  نحوه حصول توافق هسته اي در ژوييه ۲۰۱5 پرداخت و 
اذعان كرد كه وي درباره پايبندي ايران به تعهداتش در اين توافق اشتباه مي كرده 

است.

نيـاز اقتـصاد ايـران
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در شرايطي كه در روزهاي ابتدايي 
بعد از اعالم بس��ته ارزي جديد دولت 
بازاره��اي پول��ي و مالي كش��ورمان 
نشانه هاي مثبتي را به فضاي عمومي 
كشور مخابره كردند؛ رييس جمهوري 
از ادامه روند كاهشي ارز طي روزهاي 
آين��ده و بازگش��ت ثبات ب��ه بازارها 
خبر مي ده��د. روحاني ت��الش براي 
افزايش توليد، صادرات و اش��تغال در 
كنار تنظيم بازار و شفاف س��ازي امور 
را باالتري��ن عب��ادت و انقالبي بودن 
دانس��ت و به بانك مرك��زي، گمرك 
و وزراي كابين��ه دس��تور داد تم��ام 
فعاليت هاي خود را ب��ه مردم گزارش 
و اطالعات دهند تا بدانن��د ارز به چه 
كساني داده مي ش��ود و چگونه هزينه 
مي ش��ود. در كنار بحث سياست هاي 
ارزي حاش��يه هايي ك��ه اي��ن روزها 
در خص��وص س��هم اي��ران از درياي 
خزر بازتوليد مي ش��وند رييس دولت 
دوازده��م را بر آن داش��ت ت��ا درباره 
سياس��ت گذاري هاي كالن كشور در 

اين زمينه نيز صحبت كند. 
روحاني با اش��اره به اي��ن واقعيت 
كه بيش از ۲۰ سال اس��ت كه مذاكره 
درباره مس��ائل درياي خ��زر بين پنج 
كشور س��احلي آن جريان دارد اعالم 
كرد: » بخشي از مسائل را حل كرديم 
و بخش��ي از مس��ائل هم باق��ي مانده 
اس��ت.«رييس جمهوري در پاس��خ به 
اف��رادي كه از كاهش س��هم اي��ران از 
۲۰درصد به ۱5درصد انتقاد مي كنند 
گف��ت: »روس��يه ك��ه روزي بخ��ش 
اعظم درياي خ��زر را متعل��ق به خود 
مي دانست، امروز به سهم ۱7 درصدي 

از اين دريا اكتفا كرده است.«
روحاني ب��ا ي��ادآوري اينكه توافق 
كردي��م س��رزمين هي��چ كش��وري 
نمي تواند عليه كشور س��احلي ديگر 
مورد بهره برداري ق��رار گيرد، گفت: 
همچني��ن تواف��ق كرديم ك��ه ايران 
باي��د امتي��ازات خاص��ي ب��راي خط 
مبدأ س��احلي خودش بگيرد و تا ۱5 
مايل از خط مبدأ، درياي س��رزميني 
اي��ران و ت��ا ۱۰ ماي��ل بع��د، منطقه 
ماهيگيري اختصاصي است.« رييس 
دول��ت دوازده��م در بخ��ش ديگري 
از صحبت هاي��ش ب��ا بازخواني توافق 

نامه ه��اي ايران و ع��راق بعد از جنگ 
تحميلي تاكيد كرد كه مس��ائل باقي 
مان��ده با ط��رف عراق��ي در خصوص 
موضوعات مختلف ه��م بايد از طريق 

ديپلماسي حل شوند.

قيمت ارز در سامانه »نيما«
كاهش مي يابد

رييس جمهوري در ادام��ه با بيان 
اينكه نكت��ه آخر س��خنانم مربوط به 
مس��ائل بازار در ش��رايط امروز است، 
تصريح ك��رد: در اين ش��رايط ممكن 
است عده اي هم سوءاستفاده و تخلف 
كنن��د. بايد ب��ا افرادي كه متاس��فانه 
منافع ملي و آينده كش��ور و هم نوعان 
خودش��ان را در نظ��ر نمي گيرن��د، 
برخ��ورد ك��رد. با كس��ي كه فس��اد 
مي كند، بايد برخ��ورد كرد. خواهش 
اول م��ن اين اس��ت ك��ه اول برخورد 
كنيم، عادالنه قض��اوت كنيم، اگر به 
نتيجه رس��يديم، مجازات او را اعمال 

كنيم و بعد خبر آن را اعالم كنيم.
روحاني با طرح اين سوال كه چرا به 
عكس كار مي كنيم، گف��ت: اول اعالم 
مي كنيم كه مثال اف��رادي را گرفتيم و 
بس��تيم و چه كار كرديم و چه كسي را 
گرفتيم، چه كس��ي را مي گيريم و چه 
كس��ي را خواهيم گرفت! ب��ا هر كس 
در اين كشور تخلف و فس��اد كرده بايد 
برخورد شود. اين وظيفه ذاتي نيروهاي 
انتظامي و امنيتي و قضايي اس��ت كه با 
متخلفين برخورد كنند اما تبليغات بايد 
بعد از عمل باش��د، به خصوص آنجا كه 

حيثيت و آبروي مردم در ميان است.
وي افزود: بايد بدانيم امروز مشكل 
اول در كشور، مشكل اقتصادي است. 
مش��كل اقتصادي با بگير و ببند حل 
نمي ش��ود. ممكن اس��ت بگير و ببند 
در گوشه اي الزم باش��د اما اساس آن 
اس��ت كه بايد فضا آرام ش��ود و مردم 
نس��بت به آينده اعتماد پي��دا كنند. 
بايد مردم بدانند آينده بدي در انتظار 
آنها نيست. اگر چيزي موجب نگراني 

آنهاست، آن نگراني را برطرف كنيم.
روحان��ي اظهار داش��ت: اگر امروز 
مي خواهي��م در برابر توطئ��ه امريكا 
ايستادگي و مقابله كنيم، بايد فضاي 
كس��ب و كار آرام در اي��ران به وجود 

بيايد. اگر فضاي كس��ب و كار آرام به 
وجود آم��د، امريكا شكس��ت خورده 
اس��ت. اگر تنش و اختالف و نااميدي 
بيش��تر ش��د، وضع بدتر مي ش��ود و 
مش��كالت افزاي��ش مي ياب��د. باي��د 
همديگر را ياري و كمك كنيم. امروز 
هدف ارتقا و افزايش توليد و صادرات 
اس��ت. هدف امروز اين است كه مواد 

اوليه توليد را تامين كنيم. 

ارز توليد تامين مي شود
رييس دولت دوازدهم خاطرنشان 
كرد: اين ارز بايد با قيمت متعادل در 
اختيار توليدكنندگان و واردكنندگان 
قرار بگيرد. قيمت ارز حتمًا از قيمتي 
كه ام��روز در س��امانه نيما هس��ت، 
پايين ت��ر خواهد آمد. هم��ه عوامل و 
مولفه هاي اقتص��ادي اين را مي گويد. 
مردم بايد بدانند ب��راي تمام ارز مورد 
ني��از واردات و توليد آنه��ا يك قيمت 
تقريبي متعادل، با نوس��ان قيمت در 
ح��د ۱۰۰ تا ۲۰۰ توم��ان وجود دارد 
كه بر آن مبن��ا بتوانن��د زندگي و كار 

خود را تنظيم كنند.
روحان��ي ادام��ه داد: اگ��ر مردمي 
هس��تند كه در اين قضيه تحت فشار 
قرار مي گيرند، حتمًا بايد به آنها كمك 
كنيم و كمك خواهيم كرد. نبايد مردم 
را تنها بگذاريم، مردم هم نبايد دولت را 
تنها بگذارند. همه در كنار هم هستيم. 
مردم بايد احساس كنند دولت نوكر و 
خادم و كارگزار و منتخب آنها اس��ت. 
هي��چ كاري در كش��ور نمي كنيم جز 
آنكه براي دولت روشن شود كه به نفع 

مردم و آينده كشور است.

امريكا شرايط مذاكره را
 از بين برده است

رييس جمهوري ب��ا تاكيد بر اينكه 
با همه دنيا در ح��ال تعامل و مذاكره 

هس��تيم، اف��زود: در س��فر اخي��ر به 
قزاقستان با همسايگان خود مذاكرات 
بسيار صميمانه  و خوبي داشتيم و در 
عين حال با اروپا و آس��يا نيز در حال 
مذاكره هستيم. امريكا نيز خود كاري 
كرده ك��ه ش��رايط مذاك��ره را از بين 
برده؛ با روند خوبي داش��تيم مذاكره 
مي كرديم اما خ��ودش آن را تخريب 
كرده و پل را خ��راب كرده و آن طرف 
ايس��تاده و مي گويد بايد چگونه عبور 

كنم!؟
او خطاب به امريكايي ها افزود: اگر 
مي خواس��تيد عبور كنيد، چرا خراب 
كرديد؟ اگ��ر مي خواس��تيد همديگر 
را ببينيم چ��را پل را خ��راب كرديد؟ 
خودشان پل را خراب كرده و آن طرف 
ايستاده و داد مي زنند. اينكه نشد. اگر 
راست مي گوييد بياييد پل را دو مرتبه 
درس��ت كنيد. پل را كه درست كرديد 
خود به خود و بطور طبيعي رفت و آمد 
درست مي شود؛ خودت موثر و مخرب 

و عامل اين كار هستي.
رييس جمهوري با ي��ادآوري اينكه 
امروز اس��اس برنامه بر مبناي صادرات 
غيرنفتي است كه رقم آن قابل مالحظه 
اس��ت، خاطرنش��ان كرد: رييس بانك 
مركزي گل��ه دارد كه مردم در س��امانه 
نيما نمي خرند در حالي ك��ه ما ارز زياد 
داريم. گفت��م قيم��ت را بياوريد پايين 
تا مردم بخرند و اين خوب اس��ت و خبر 
خوبي بود كه هم از وزير نف��ت و هم از 
رييس كميته مركزي شنيدم؛ مي گويد 
وارد كننده و توليدكنن��ده ارزي كه در 
سامانه نيما عرضه مي كنيم، نمي خرند 
و مي گويند اين ارز گران اس��ت؛ در اين 
سامانه نيما خيلي مداخله نمي كنيم ما 
مي توانيم كمك كنيم ولي در اين زمينه 
معمواًل دو طرف تقاضا و عرضه است كه 

همديگر را پيدا مي كنند.
ادامه در صفحه 2

يادداشت

اقتصاد جهان به جاي تركيه نگران چين باشد

سرنوشت اقتصاد دنيا بس��تگي به آن دارد كه چين چگونه درباره تضعيف ارز 
خود و فرار سرمايه مذاكره مي كند.

به رجب طيب اردوغان رييس جمهور و مرد ق��وي تركيه نگاهي بيندازيم كه 
خائنان و قدرت هاي خارجي را متهم به ايجاد بحران خارجي كشورش كرده است 
و دالر اياالت متحده را به عن��وان “ گلوله،  توپ و موش��ك ها “ يي توصيف كرده 
كه خارجي ها از آن براي ش��روع يك “ جنگ اقتصادي “ عليه كشورش استفاده 

مي كنند.
بسياري از كشورهاي در حال ظهور با هزينه هايي بيشتر از درآمدشان و اتكا به 
وام دهندگان خارجي خودش��ان را در برابر بحران هاي مالي آسيب پذير كرده اند 
اما تركي��ه در اين مورد حتي پيش از آنك��ه اردوغان در س��ال ۲۰۰۲ قدرت را به 
دست گيرد،  افراطي تر از همه بوده است. در اين اواخر هم سياست هاي بي پرواي 
اقتصادي او مثل پايين آوردن مصنوعي نرخ بهره كه نتيجه آن باال رفتن بدهي ها، 
 كسري بودجه و تورم بوده اس��ت،  وضعيت را خيلي بدتر كرده است . بسياري از 
ترك هاي ثروتمند كه پيش بيني مي كردند بحران ديگري در راه است راه فرار را 
جلوتر از خارجي ها در پيش گرفتند و همين امر سرعت سقوط لير تركيه را نسبت 

به چند روز گذشته شتاب بخشيد .
مشكل تركيه دروني است و جنگ اقتصادي عليه آن ساخته و پرداخته توهم 
توطئه اردوغان اس��ت . اما او درباره اثر دالر قوي نقطه نظراتي دارد كه مسبوق به 

تاريخچه ويران كردن كشورهاي درحال توسعه توسط اين ارز است. 
دالر قوي زماني بروز مي يابد و بحران ارزي كش��ورهاي درحال ظهور را ايجاد 
مي كند كه فدرال رزرو اياالت متحده نرخ بهره را باال مي برد و ارزش را به سمت باال 
فشار مي دهد. همچنان كه دالر قوي مي شود، كشورهاي درحال توسعه اي مانند 
تركيه براي بازپرداخت بدهي هاي دالري خود با دوران سختي مواجه مي شود و در 

نهايت سرمايه گذاران شروع به فرار مي كنند.
حال سوال اين است كه اگر تركيه ماشه بحران جهاني را بكشد آيا همان راهي 
كه بات تايلند در سال ۱۹۹7 رو به س��قوط طي كرد،  طي نمي كند. پاسخ سوال 
مشخص نيست . سقوط لير تركيه يك اثر منفي بر ديگر ارزهاي بازارهاي در حال 
ظهور دارد اما فقط تعداد اندكي از اين كشورها هستند كه با مشكل دوگانه بدهي 
باالي خارجي و سياست هاي دولتي كه تورم را تغذيه مي كند سهيم هستند. اما 
هنوز يك سوال بزرگ تري هم وجود دارد و آن اين است كه دالر قوي كه اقتصاد 
تركيه را تضعيف كرده مي تواند دومين اقتصاد بزرگ دنيا،  يعني چين را، تحليل 
ببرد. چين به داليل مختلفي نسبت به دالر قوي آسيب پذير است . دليل اول اين 
است كه چين نسبت به تركيه كه مجبور است تمام مواد خام خود را از جمله نفت، 
 از خارج بخرد به واردات زياد وابسته نيس��ت. چين بر خالف تركيه دچار كسري 
مزمن تجاري نيست و مجبور نيست كه براي تامين خريدهاي خارجي خود رو به 

قرض سنگين دالر بياورد.
در بحران مالي س��ال ۲۰۰8 چين اقتصاد خود را با دستور دادن به بانك هاي 
دولتي كه وام هاي تازه اعطا كنند، سرپا نگهداش��ت . بيش از نيمي ازبدهي هاي 
جهاني كه طي ۱۰ سال گذشته ايجاد ش��ده مربوط به بدهي هاي داخلي درون 
كشور چين است .هم اكنون ميزان پول در گردش در چين بيش از اياالت متحده 
است كه اكثر آنها در دست چيني هايي است كه بطور دايم منتظر بازگشت سود 

باالتر هستند. 
بنابراين چين با خطر جدي فرار س��رمايه مواجه است . آخرين كشمكش در 
سال ۲۰۱5 شروع ش��ده بود و آن هم در اوايل دوره اي بود كه نشان مي داد فدرال 
رزرو درصدد باال بردن نرخ هاي بهره است .چين با كنترل محكم ارز خود جلوي 
خروج سرمايه ايستاد اما اين كنترل ها به ندرت كار مي كنند . زرنگ هاي داخلي 

راه هاي موثرتري را براي بردن پول خود به بيرون پيدا مي كنند.
ادامه در صفحه 7

اخبارخبر

    Vol.5  No .1176  Thu. August 16. 2018     4 ذي الحجه 1439  سال پنجم   شماره 1176    16 صفحه  قيمت: 2000 تومان پنجشنبه  25  مرداد 1397            

ابرازنگرانيرييساتاقتهرانازيكمصوبهارزيدرنامهايبهرييسجمهور

چالش پرداخت مابه التفاوت ارزي
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رييس جمهوري در جلسه هيات دولت اظهار كرد

30 درصد مساله خزر حل شده است

رييسجمهوري:

۳0 درصد مساله خزر حل شده و مذاكرات ادامه دارد
قيمتارزحتمًاپايينترخواهدآمد

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

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

پيامك نمايند. 

رنا
: اي

س
عك

 روچير شارما   
منبع: نيويورك تايمز 

دالر
7935 تومان

يورو
9326 تومان

تمام سكه
3713000  تومان

شاخص بورس
130476

جهان

اردوغان فرماندهي جنگ 
اقتصادي را برعهده گرفت

روچير شارما |
سرنوش��ت اقتصاد دنيا بس��تگي ب��ه آن دارد 
كه چين چگونه درب��اره تضعيف ارز خ��ود و فرار 
س��رمايه مذاكره مي كند. به رجب طيب اردوغان 
رييس جمهور و مرد ق��وي تركيه نگاهي بيندازيم 
كه خائنان و قدرت هاي خارجي را متهم به ايجاد 
بحران خارجي كشورش كرده است و دالر اياالت 
متحده را به عنوان “ گلوله،  توپ و موشك ها “ يي 
توصيف كرده كه خارجي ها از آن براي شروع يك “ 
جنگ اقتصادي “ عليه كشورش استفاده مي كنند. 
بسياري از كشورهاي در حال ظهور با هزينه هايي 
بيشتر از درآمدشان و اتكا به وام دهندگان خارجي 
خودش��ان را در برابر بحران هاي مالي آسيب پذير 

كرده اند ...

گروه اقتصاد كالن| 
روز گذش��ته ريي��س كميس��يون اقتصادي 
مجلس ش��وراي اس��المي ب��ا بيان اي��ن مطلب 
كه پيش بيني مي كني��م اگر بازار ارزي درس��ت 
مديريت ش��ود،  در دو ماه آينده اقتصاد كشور به 
ثبات مي رس��د. پور ابراهيم��ي در حالي از امكان 
بهبود ش��رايط اقتصادي كش��ور در دو ماه آينده 
س��خن مي گويد كه از آبان ماه قرار اس��ت بخش 
اصلي تحريم هاي امريكا عليه ايران كه بر صادرات 
نفت و عمليات بانكي ايران تمرك��ز دارد، اجرايي 
شود. اين تحريم ها و چگونگي اجراي آن از سوي 
اياالت متحده سبب شده تا ريسك سرمايه گذاري 

در اقتصاد ايران ...

اقتصاد جهان به جاي تركيه 
نگران چين باشد

 بهبود به شرط 
تغيير مسير 40 ساله

 همين صفحه  

 صفحه 3  

حمل و نقل

8

7 همين صفحه

اثرگذاري اندك ارز »نيما« 
بر قيمت بليت هاي هوايي
گروه راه و شهرسازي | زهره عالمي|

براساس تصميم جديد بانك مركزي ايرالين ها 
از اين پس مي توانند ارز م��ورد نياز خود را از طريق 
س��امانه نيما تامين كنند، اين درحالي است كه با 
توجه به بخشنامه ابتدايي بانك مركزي ايرالين ها 
بايد ارز و نرخ بليت هايشان را براساس نرخ هاي سنا 
تعيين مي كردند. با اين تصميم جديد پيش بيني 
مي ش��ود كه هم هزينه هاي ارزي تحميل شده به 
ايرالين ها كاه��ش يابد و هم  اينك��ه قيمت بليت 
پروازه��اي داخلي و خارج��ي كه ط��ي روزهاي 
گذش��ته به بيش از ۱۰۰ درصد رس��يده بود، افت 
كند و تنه��ا 4۰ تا 5۰ درصد نس��بت به هفته هاي 
گذشته و زمان دريافت ارز دولتي رشد داشته باشد. 
اما دليل كاهش هزينه هاي شركت هاي هواپيمايي 
و ب��ه تبع آن قيم��ت بلي��ت پروازه��اي داخلي و 
خارجي چيس��ت؟ يعني نرخ ارز در اين دو سامانه 
تا چه ميزان با هم متفاوت است كه چنين اختالف 
قيمتي را در بليت پروازه��اي داخلي و خارجي به 

همراه دارد ...

گزارش

يادداشت



     دادگاه مجرمان اقتصادي علني و سريع 
باشد؛ روابط عمومي شوراي نگهبان|  دبير 
ش��وراي نگهبان گف��ت: دادگاه ه��اي مجرمان 
اقتصادي بايد علني و سريع برگزار شود و قضاتي 
انتخاب ش��وند ك��ه تهديد و تطميع مفس��دان 
اقتصادي بر آنان موثر واقع نش��ود تا به سرعت به 
نتيجه برس��د.  آيت اهلل احمد جنتي در نشس��ت 
هفتگي اعضاي اين ش��ورا با ابراز نگراني و تاسف 
شديد از اوضاع اقتصادي كشور و معيشت مردم، 
اظهارداش��ت: در مواقع اضطراري، انقالبي عمل 
كردن عين قانون است و گاهي براي مقابله با فساد، 

روال عادي مبارزه نتيجه بخش نيست.

     حك�م يكس�ال زن�دان غالمحس�ين 
كرباسچي تاييد ش�د؛ ميزان| حكم يكسال 
زندان غالمحسين كرباسچي كه به جرم تبليغ عليه 
نظام در دادگاه انقالب اسالمي اصفهان محاكمه 
شده بود، از س��وي دادگاه تجديد نظر تاييد شد. 
حكم اوليه با اعتراض وكيل كرباسچي مواجه شد 
اما اعالم شد كه پس از بررسي اين پرونده در دادگاه 
تجديدنظر به اس��تناد ماده ٥٠٠ قانون مجازات 
اسالمي، در تاريخ ٩٧/٥/٢٢ حكم قطعي صادر و 
براي اجرا ابالغ شده است. در توضيح اين خبر كه 
ميزان آن را منتشر كرده آمده است: غالمحسين 
كرباسچي دبيركل حزب كارگزاران سازندگي سال 
گذشته در حاشيه مراسمي در اصفهان اظهاراتي 
توهين آميز نسبت به شهداي مدافعان حرم داشت 
كه با اعتراضات وس��يع مردمي در سراسر كشور 
مواجه شد و دستگاه قضا به اين موضوع ورود كرد.

     بسيج آماده همكاري با سازمان تعزيرات 
حكومت�ي اس�ت؛ باش�گاه خبرن�گاران| 
جانشين رييس سازمان بسيج مستضعفين اعالم 
كرد: بس��يج آمادگي هرگونه همكاري با سازمان 
تعزيرات حكومتي را دارد. سردار سرتيپ پاسدار 
»محمدحسين سپهر« جانشين رييس سازمان 
بسيج مس��تضعفين چهارش��نبه 24 مردادماه 
اظهار كرد: بس��يج آمادگي هرگون��ه همكاري با 
سازمان تعزيرات حكومتي را دارد. او ضمن تشكر 
از اقدامات سازمان تعزيرات حكومتي عنوان كرد: 
بسيج آمادگي دارد در هر عرصه اي كه نياز باشد به 
دولت كمك كند. در بحث احتكار و ماموريت هاي 
سازمان تعزيرات چنانچه ساز و كارهاي همكاري 

اعالم شود، آمادگي كامل داريم.

     ترور مامور نيروي انتظامي در شهرستان 
روانس�ر؛ ايلنا| معاون اجتماع��ي فرماندهي 
انتظامي استان كرمانشاه از ترور يكي از ماموران 
انتظامي شهرس��تان روانس��ر خبرداد. سرهنگ 
محمدرض��ا آمويي ضمن تاييد اي��ن خبر گفت: 
حوال��ي س��اعت ۳0: 21 ش��ب 2۳ م��رداد  ماه 
س��ال جاري فرد يا افرادي ناش��ناس  به در منزل 
سرگرد حسن ملكي مراجعه مي كنند. وي ادامه 
داد: پس از آنكه اين همكار انتظامي، در منزل خود 
را باز مي كند مورد هدف ضاربان با اس��لحه اي كه 
در اختيار داشته اند، قرار مي گيرد و پس از اصابت 

چندين گلوله جان خود را از دست مي دهد.

     احتماال ازتعهدات برجامي بكاهيم؛ مهر| 
سخنگوي سازمان انرژي اتمي گفت: بايد در برجام 
توازني بين تعهدات و مزايا وجود داشته باشد، اگر 
تعهدات خود را انجام دهيم ولي مزايايي نباشد ادامه 
برجام معنا ندارد و ممكن است از تعهدات بكاهيم.  
كمالوندي در مورد آمادگي سازمان انرژي اتمي 
نيز گفت: اگر كشور بخواهد تصميمي براي فشار 
به طرف مقابل بگي��رد، مي توان كارهايي را انجام 
داد ولي توصيه كارشناس��ان ما اين است كه روند 
تحقيق و توسعه بصورت كامل طي شود تا فرآيند 
بهينه سازي و توسعه به صورت طبيعي انجام شود.  
او   اظهارداشت: فكر مي كنم تا چند ماه آينده طرف 

چيني تاييد طراحي تفصيلي ما را انجام دهد.

     توافق ايراني -عراقي - تركيه اي در رابطه با 
امنيت مرزها؛ برنا| وزير كشور عراق اعالم كرد كه 
با همتايان ايراني و تركيه اي اش برسر امنيت مرزها 
و مقابله با قاچاق توافق كرده اند. قاس��م االعرجي، 
وزير كش��ور عراق در گفت وگو با السومريه نيوز در 
آنكارا پايتخت تركيه گفت: نشس��تي ميان وزراي 
كش��ور عراق، تركيه و ايران برگزار ش��د و در اين 
نشست بر مساله ايجاد امنيت در مرزها و منع ورود 
موادمخدر و مقابل��ه با قاچاق كه هر از گاهي اتفاق 
مي افتد توافق كرديم. براساس اين گزارش، حيدر 
العبادي، نخس��ت وزير عراق روز سه شنبه در راس 
هياتي از دولت عراق از جمله قاسم االعرجي، وزير 
كشور عراق به آنكارا پايتخت تركيه سفر كرده است.

     كش�ورهاي ناق�ض تحريم ه�اي اي�ران 
را مس�وول مي دانيم؛ ايس�نا| هيتر نائورت، 
س��خنگوي وزارت امور خارجه امريكا درنشست 
خبري هفتگي خود به اظهارات اخير حيدرالعبادي 
نخست وزير عراق كه گفته بود  اين كشور به تجارت 
با ايران ادامه خواهد داد، اما از دالر استفاده نخواهد 
كرد واكنش نشان داد. بنابر گزارش پايگاه اينترنتي 
وزارت امور خارجه امريكا نائ��وت گفت: من اين 
گزارش��ات را مطالعه كرده ام و شما از نگراني هاي 
ما درباره ايران و تجارت با اين كش��ور مطلعيد. ما 
به مسوول دانستن كشورهايي كه تحريم هايمان 
را نقض مي كنند ادامه خواهيم داد. س��خنگوي 
دستگاه ديپلماسي امريكا در ادامه به تكرار ادعاهاي 
بي اساس و خصمانه واش��نگتن عليه كشورمان 
پرداخ��ت و گف��ت: از نظ��ر من م��ا  در خصوص 
سياس��ت هايمان در قبال ايران و نگراني هايمان 
درباره رفتار اين كش��ور در سراسر جهان شفاف 
بوده ايم. ما تنها كشوري نيستيم كه از اين مساله 
آسيب ديده ايم. ما كماكان در سياست خود براي 
ايستادن در برابر ايران و فعاليت هاي مخرب اين 

كشور محكم و مصمم هستيم.

گزارش
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ايران2

مناقشات داخلي بر سر سهم ايران از خزر افزايش يافته است

اختالف »درصدها«
گروه ايران     

مناقشات بر سر رژيم حقوقي درياي خزر از ميز مذاكره 
پنج كشور ساحلي اين دريا به رسانه هاي ايران انتقال 
يافته اس��ت. در حال��ي كه در 4 كش��ور ديگر، امضاي 
رژيم حقوقي به جش��ني ملي تبديل ش��ده، در ايران 
منازعه بر سر سهم ايران از درياي خزر باال گرفته است. 
به خصوص پس از آنكه ش��خصي روس ك��ه خود را از 
اعضاي تي��م مذاكره رژيم حقوقي خ��زر معرفي كرده 
بود، در اظهاراتي مدعي شد كه در اولين دور مذاكرات 
از عدم پافش��اري ايران بر سر سهم 50 درصدي از اين 
دريا شگفت زده شده بود. او مدعي شد كه »روسيه در 
سال ١٩٩٦ كه مذاكرات بر سر تقسيم درياي خزر آغاز 
شد، منتظر پيشنهاد ٥٠ درصدي ايران بود )٥٠درصد 
ايران و ٥٠ درصد ٤ كشور عضو سابق اتحاد شوروي( و 
حتي روس ها آمادگي رواني اين پيشنهاد را نيز داشتند 
اما پيش��نهاد ايران مبني بر تقس��يم مساوي خزر )هر 
كشور٢٠ درصد( تعجب و خوش��حالي طرفين مقابل 

را در پي داشت.«
اين اظهارات كارش��ناس روس آتش مناقشات بر سر 
سهم ايران از درياي خزر را شعله ور تر كرد تا آنجا كه از 
رييس جمهور گرفته تا وزير خارجه و كارشناسان حقوق 
و رواب��ط بين الملل در پي تكذيب اي��ن ادعا بر آمدند. 
حميد بعيدي نژاد ديپلمات ارش��د كشورمان از لندن، 
طرح سهم 50 درصدي ايران از اين دريا را به »پوست 
خربزه« تعبير كرد و گفت كه »در اسناد حقوقي مصوب 
بين ايران و شوروي سابق اصال توافقي نسبت به تقسيم 
50 درصدي درياي خزر به عمل نيامده اس��ت.« او در 
واكنش به ادعاي كارشناس روس در يادداشتي نوشت: 
يك كارشناس غيرايراني ادعا مي كند كه 22 سال قبل 
در اجالس كشورهاي ساحلي درياي خزر، همسايگان 
ايران از اينكه ايران خواستار 20 درصد و نه 50درصد 
مالكيت درياي خزر شد تعجب كردند و انتظار داشتند 
كه ايران همان 50 درصد را طلب كند. او البته اعتراف 
مي كند كه كشورهاي همس��ايه فقط انتظار پيشنهاد 

مالكيت 50 درصدي از سوي ايران را داشتند و گرنه در 
هر صورت حاضر به پذيرش چنين پيشنهادي نبودند. 
اين در حالي اس��ت كه در اس��ناد حقوقي مصوب بين 
ايران و ش��وروي س��ابق اصال توافقي نسبت به تقسيم 

50درصدي درياي خزر به عمل نيامده است.
او در ادامه تاكيد كرد: »حاال عزيزاني كه از اين اظهارات 
فرد غير ايراني اينقدر به وجد و هيجان آمده اند نبايد از 
خودشان سوال كنند كه اگر همسايگان طرح پيشنهاد 
مالكي��ت 50 درصدي را حق ايران مي دانس��ته اند پس 
چرا بعد از 22 سال مذاكره در سطح سران، وزيران امور 

خارجه و كارشناسان حقوقي و مرزي همواره با پيشنهاد 
ايران مبني بر تقسيم دريا بطور مساوي كه همان بيست 
درصد مي ش��ود مخالفت كرده ان��د بطوري كه در روند 
جلسه اخير س��ران هم كه مدت ها در خصوص سند آن 
كار كارشناسي شده بود هم امكان حصول تفاهم در اين 

خصوص به دست نيامد.«
محم��د ج��واد ظري��ف وزير ام��ور خارج��ه هم در 
گفت وگويي با س��ايت الف اعالم اعداد و ارقام درباره 
سهم ايران را اشتباه خواند و تاكيد كرد كه سهم ايران 
نه در هيچ زماني در گذش��ته پنجاه درصد بوده و نه 

االن 11 درصد يا هر عدد ديگري است. به گفته ظريف 
»جز درباره كشورهاي روسيه و قزاقستان سهمي هنوز 

تعيين نشده است.«
رييس دس��تگاه ديپلماس��ي كش��ورمان گفت كه 
»تقريبا 90 درصد كنوانسيون رژيم حقوقي درياي 
خزر نهايي شده كه در آكتائو به امضا رسيد. تنها دو 
م��ورد تعيين خطوط مبدا و تحديد حدود بس��تر و 
زير بستر دريا باقي مانده كه نياز به مذاكره بيشتر و 

تعامل بين كشورهاي عضو دارد.«
رييس دفت��ر رييس جمه��ور هم روز گذش��ته در 

جمع خبرنگاران به اين موضوع واكنش نش��ان داد 
و موضع س��اير مقامات جمهوري اس��المي را تكرار 
كرد. محمود واعظي با اشاره به ادعاهاي كارشناس 
روس، گفت: هيچ وقت بحث 50 درصد سهم روسيه 
از دري��اي خزر مطرح نبوده اس��ت. وقتي بحث 50 
درصد مطرح مي ش��ود؛ يعني فقط يك طرف ايران 
يك طرف روسيه؛ اما االن روسيه بحث 1۷ درصد را 

با همسايگان خزر درميان گذاشت .
او افزود: »ما در اين س��فر بحث نظامي بودن درياي 
خزر، شيالت، كش��تيراني وامنيت را مطرح كرديم. 
فك��ر مي كني��م در مذاك��رات آينده م��ا مي توانيم 
مباحث بيشتري مطرح كنيم، بحث حريم ساحلي 

هم مهم بود.«
سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس هم كه در نشس��ت اجالسيه وزيران خارجه 
5 كشور ساحلي خزر كه چندماه پيش برگزار شده، 
حضور داشته، تاكيد مي كند هنوز حدود سهم ايران 

و ديگر كشورها از دريا مشخص نشده است. 
علي نجفي خوشرودي توضيح داد: چارچوب ها همان 
زمان )نشست وزيران خارجه( مورد توافق قرار گرفت 
اما امروز در فضاي رس��انه اي موضع گيري شده كه به 
هيچ وجه صحيح نيس��ت. به گفته او سهم ايران مورد 
معامله قرار نمي گيرد و ايران به هيچ وجه بر حقوق خود 
معامله نمي كند، در كنوانس��يون رژيم حقوقي درياي 
خزر به منافع همه كشورهاي س��احلي توجه و منافع 

ايران نيز در اين سند رعايت شده است.
اظهارات جنجالي كارش��ناس روس كه رس��انه ها او را 
يكي از اعض��اي تيم مذاكرات خزر معرفي كرده اند، در 
حالي اس��ت كه س��خنگوي وزارت امور خارجه تاكيد 
كرده كه بر اساس بررسي ها اين شخص هيچگاه فردي 
مذاكره كننده از جانب هيات مذاكره كننده روس��يه با 
هيات ايراني در مذاكرات خزر نبوده اس��ت. از اين رو، 
س��خنان و ادعاهاي اين شخص اساس��ا فاقد هرگونه 

اعتبار است. 

30 درصد مساله خزر حل شده و مذاكرات ادامه دارد
ادامه از صفحه اول|

روحاني با بيان اينكه امروز در كشور تنها به دنبال افزايش 
توليد هستيم، تصريح كرد: توليد بايد باالرفته و صادرات 
افزايش پيدا كرده و اش��تغال در اين كشور زياد شود؛ 
در اين ش��رايط بايد براي عده اي كه بيكار مي ش��وند، 
راه نجات پيدا كنيم. بايد مساله اشتغال را حل كرده و 

وحدت جامعه مان را بيشتر كنيم.
او با تاكيد بر ضرورت تقويت شفافيت در كشور، گفت: 
بانك مركزي و وزراي دولت هر چه هست و هر كاري 
مي كنندرا مي بايس��ت به مردم گزارش دهند؛ اگر به 
كس��ي ارز مي دهند به مردم بگويند؛ كس��ي ارز وارد 
مي كند، بگويند. گمركات به مردم اطالع دهند. بانك 
مركزي، وزارت صمت، بهداش��ت و جهاد كشاورزي 
اطالعاتي كه مورد نياز است را به مردم بدهند تا مردم 
در جريان باشند ما به چه كسي پول مي دهيم چه كار 

مي كنيم و چه جور زندگي مي كنيم.

     جبران خسارات ناشي از نوسانات ارزي
از ماجراي حضور رييس جمه��وري در مجلس براي 
پاس��خگويي به پرس��ش هاي نمايندگان تا سرانجام 
بس��ته جديد ارزي دولت و از حاشيه هاي سهم ايران 
در درياي خزر تا چرايي عدم انتخاب سخنگوي دولت 
از جمله مهم ترين موضوعاتي بودند كه در جلسه روز 
گذشته اعضاي كابينه با خبرنگاران درباره ابعاد و زواياي 
گوناگون آن بحث و تبادل نظر ش��د.  حضور محسني 
بندپي در سمت سرپرس��ت وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي بعد از اس��تيضاح ربيعي از جمله سوژه هاي 
مهم نشس��ت خبري روز گذش��ته حياط دولت بود؛ 
چهره اي كه اعالم كرد قرار است راهبردهاي كالن اين 
وزارتخانه را مطابق برنامه هاي از پيش تعيين شده در 
حوزه هايي چون مقابله با فقر و اشتغالزايي دنبال كند. 
برنامه هايي كه تحقق بخش قابل توجهي از وعده هاي 
رييس جمهوري در گرو عملكرد مناسب اين وزاتخانه 
است و توفيق و عدم توفيق آن به نوعي سرنوشت دولت 
را نيز مشخص مي كند. اما موضوع مشتركي كه از دل 
اظهارنظرهاي اعضاي كابينه به خوبي قابل مشاهده بود 
تالش��ي بود كه مجموعه دولت براي جبران خسارات 
ناشي از نوسانات ارزي بر اقتصاد كشور دنبال مي كنند. 

    بسته هاي حمايتي براي اقشار آسيب پذير
سرپرست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در پاسخ 
به اين پرسش »تعادل« كه آيا برنامه هاي اين وزارتخانه 
كه مهم ترين راهبردهاي دولت در حوزه اشتغالزايي و 
مقابله با فقر را راهبري مي كند بعد از تغيير وزير همچنان 
ادام��ه پيدا مي كند گفت: تالش ما حركت بر اس��اس 
برنامه هاي از پيش تعيين شده اس��ت. امسال دو كار 
كرديم؛ مستمري مددجويان كميته امداد و بهزيستي 
را از ابتداي سال 14 درصد افزايش داديم و ۷00 هزار 
خانوار به مرور در نوبت دريافت مستمري قرار گرفتند. 
در ادامه سال 9۷ بسته هاي حمايتي را هم براي اقشار 
آسيب پذير در نظر مي گيريم كه فشار موجود به حداقل 
برسد. محسني بندپي در پاسخ به سوال ديگري درباره 
اينكه وزارت كار برنامه اي براي برگزاري شوراي عالي 
دس��تمزد براي حمايت از كارگ��ران در برابر گراني ها 
دارد يا خير، عنوان كرد: آقاي روحاني بر توجه به اقشار 
كم درآمد و نيازمن��دان حمايت هاي اجتماعي تاكيد 
داشتند. به لحاظ اينكه بگوييم تاريخي را براي اين كار 
درنظر گرفته باش��ند، اينطور نيست اما در دستور كار 
اس��ت كه حمايت هاي اجتماعي خود را از اقش��ار كم 
درآمد در مابقي سال 9۷ داشته باشيم. مهم ترين كاري 
كه فقر را كاهش مي دهد، ايجاد اشتغال است. هم آقاي 
ربيعي و در ادامه آقاي روحاني، تاكيدشان روي بحث 
اشتغال فراگير و سرعت بخشيدن به مشاغل خانگي 
و روستايي است. سرپرس��ت وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي گفت: تاكنون تقريبا 5000 ميليارد تومان 
براي 25طرح مصوب شده و كارهاي كارشناسي صورت 
گرفته است و با بانك تفاهم نامه منعقد شده كه نشان 
مي دهد بيش از 90 هزار اشتغال تا االن ايجاد شده است 
و حدود ۷000ميليارد تومان ديگر در اين راس��تا پول 
وجود دارد كه ما اميدواريم بتوانيم اين راه را ادامه دهيم.

بندپي تاكيد كرد: در مورد ضمانت هايي كه بخواهيم 
تسهيل كنيم، صندوق ضمانت تعاون براي مشاغل 
روس��تايي تا 250 ميليون تومان ضمان��ت را تقبل 
مي كند تا بروكراس��ي بانكي را براي اين متقاضيان 
به حداقل برس��انيم كه زودتر كار را ش��روع كنند و 
طرح هايي كه شوراي فني و بانك ها تاييد مي كنند، 

زمينه اجرايي شدنشان ايجاد شود.

    نظارت بيشتر بر قيمت ها
محم��ود واعظي رييس دفت��ر رييس جمهوري نيز 
پس از پايان جلسه هيات دولت، درجمع خبرنگاران 
گفت: مردم با گراني مشكل دارند و به همين منظور 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت مامور ش��د نظارت 
بيش��تري روي قيمت ها داشته باش��د و همچنين 

مساله تكريم ارباب رجوع مورد توجه قرار گيرد.
او در پاس��خ به اينكه ترميم تيم اقتصادي دولت چه 
تعداد خواهد بود، گفت: اخيرا عبدالناصر همتي وارد 
كابينه شد و سياس��ت دولت و رييس جمهوري اين 
است كه تغييرات در راستاي اصالح باشد و نيروهاي 
با انگيزه كه در شرايط خاص امروز بتوانند بخشي از 
فش��ارها را بر طرف كنند، وارد كابينه شوند. رييس 
دفتر رييس جمهوري در پاسخ به اين پرسش تعادل 
كه ايا سخنگوي مشخص شده و در صورت مشخص 
شدن، س��خنگوي آينده دولت دوازدهم چه كسي 
خواهد بود، گفت: با يكي از اش��خاص صحبت هايي 
ش��د كه به دليل مش��غله كاري ترجي��ح دادند فرد 
ديگري اين مسووليت را بپذيرد كه حتما سخنگوي 
دولت در روزهاي آينده انتخاب خواهد شد. او تصريح 
كرد: رييس جمهوري به اعضاي دولت تاكيد كردند 
تا زماني كه س��خنگوي دولت انتخاب ش��ود، همه 
وزيران موظف هس��تند اطالع رساني هاي الزم را با 
رسانه ها داشته باش��ند و سفرهاي استاني بيشتري 

را انجام دهند.

     حضور رييس جمهوري در مجلس
معاون پارلماني رييس جمهوري گفت: دكتر حسن 
روحاني رييس دول��ت دوازدهم براي پايان دادن به 
گمانه زني ه��ا در جامعه در موعد قانوني در مجلس 
ش��وراي اس��المي حضور مي يابد و تاكن��ون تاريخ 
دقيقي مشخص نش��ده است.  حسينعلي اميري در 
پاسخ به سوالي درمورد زمان حضور رييس جمهوري 
در مجلس براي پاس��خ به س��وال نمايندگان افزود: 
براس��اس قانون آيين نامه داخلي مجلس از زماني 
كه سوال اعالم وصول مي شود رييس جمهوري يك 
ماه فرصت دارد كه در مجل��س حضور يابد. معاون 
پارلماني رييس جمهوري اظهارداشت: تاكنون تاريخ 

دقيق حض��ور رييس جمه��وري در مجلس تعيين 
نشده اما آنچه كه مسلم اس��ت اين است كه وي در 

موعد قانوني به مجلس مي رود. 

   معافيت مواد اوليه از پرداخت مابه التفاوت
 چهره اقتصادي مهم دولت كه معموال در نشست هاي 
خبري حياط دولت غايب اس��ت؛ اين بار در مواجهه با 
خبرنگاران در خص��وص راهبردهاي حمايت از توليد 
گفت: با تصميم دول��ت، واردكنندگان م��واد اوليه و 
ملزومات خط توليد از پرداخت مابه التفاوت ارزي در 

گمركات معاف شدند.
محمد ش��ريعتمداري افزود: طبق ماده 5 بسته ارزي 
دولت كه ابالغ شده است، همه كاالهايي كه پيش تر با 
ارز 4200 توماني وارد مي شد و در بسته ارزي جديد 
تامين ارز آنها به بازار ثانويه منتقل ش��ده و اكنون به 
گمركات رسيده و ترخيص نش��دند، مكلف شدند با 
پرداخت ما به التف��اوت نرخ ارز دريافتي و نرخ روز ارز 
كاال نسبت به ترخيص آنها اقدام كنند. به گفته او، اين 
موضوع براي برخي خطوط توليد و تجهيزات مربوط 
به آنها مشكالتي ايجاد كرده بود و بر اين اساس، امروز 
پيشنهادي به هيات وزيران تقديم شد تا بر اساس آن 
همه كس��اني كه تجهيزات و ماشين آالت توليدشان 
به  گمركات رسيده اس��ت، با اخذ گواهي از وزارتخانه 
ذي ربط به گم��ركات مراجعه و نس��بت به ترخيص 
كااليشان اقدام كنند. ش��ريعتمداري ادامه داد: همه 
مواد اوليه و ملزومات خط توليد، همچنين كاالهايي كه 
محصول نهايي آنها با ارز 4200 توماني وارد بازار مي شود 
نيز مجازند با دريافت گواه��ي از وزارتخانه مربوطه به 
گمركات مراجع��ه و بدون پرداخت ما به التفاوت ارزي 

نسبت به ترخيص كاالهايشان اقدام كنند.

    فروش كاالهاي احتكار شده
او خاطرنش��ان كرد: س��تادي براي موضوع احتكار و 
اختفاي كاالهايي كه با ارز 4200 توماني به كش��ور 
وارد شده، به ويژه مايحتاج عمومي مردم و همچنين 
س��اير كاالهاي مورد نياز ك��ه با ارز آزاد وارد ش��ده، 
تشكيل ش��ده اس��ت. وزير صنعت، معدن و تجارت 
گفت: اين ستادها در استان ها تحت نظر استانداران، 

با دبيري س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها 
و با مباشرت س��ازمان حمايت از مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان تشكيل شده و با بررسي كارشناسانه و 
دقيق كاالهايي كه بايد به صورت منظم و زمان بندي 
شده به بازار معرفي شوند، اقدام مي كند. اگر احتكار 
يا اختفاي كاال از س��وي مردم يا بازرسان شناسايي و 
گزارش شود، حتما رسيدگي شده و با حكم محاكم 
تعزيرات حكومتي با قيمت مصوب در ش��بكه توزيع 

معين به فروش مي رسند.
ش��ريعتمداري يادآور شد: ش��ماره تلفن هاي 1۳5 
س��ازمان تعزيرات حكومتي و 124 سازمان حمايت 
مصرف كنن��دگان و توليدكنندگان آم��اده دريافت 

گزارش تخلفات است.

    موعد پرداخت يارانه ها
رييس سازمان برنامه و بودجه با اعالم اينكه پاداش ها 
و مطالبات گندم كاران پرداخت شد و روز )پنج شنبه( 
يارانه اين ماه پرداخت مي ش��ود گف��ت: اميدواريم 
نوسانات نرخ  ارز كه مشكالتي براي مردم ايجاد كرد 

را تا حد مقدور جبران كنيم.
محمد باقر نوبخت در ارتباط با بسته اقتصادي مدنظر 
دولت اظهار ك��رد: همانطور كه بيان ش��د اين جزو 
تصميات دولت است كه به س��ازمان برنامه و بودجه 
ابالغ كردند. در س��فري كه من به آذربايجان غربي و 
شرقي داشتم رييس جمهوري تماس داشتند و اصرار 

داشتند اين بسته اقتصادي را زودتر تهيه كنيم.
وي ادامه داد: در جلس��ه س��تاد اقتصادي كه فردا 
تش��كيل مي شود گزارشي از س��وي سازمان برنامه 
و بودجه ارايه خواهد ش��د و اميدواريم نوسانات ارز 
كه مش��كالتي براي مردم ايجاد كرد را تا حد مقدور 

جبران كنيم.
نوبخت عنوان كرد: آنچه امروز به عنوان فضاي كسب 
و كار از آن صحبت مي شود بايد با مقتضيات تحريم 
باشد، متاسفانه شاهد برخي رفتارهاي غير حرفه اي 
تجاري بوديم. تاجر ش��ريفي كه ارز 4200 مي  يرد 
انتظار است جنس را با همان ارز 4200 حساب كند. 
در اين شرايط عملكرد محدود برخي افراد نيازمند 

پيگيري بيشتري داشته است.

چهرهها                                                                                                                                                                                                                                                                           

جمع��ي از آزادگان قب��ل از انقالب و جنگ 
تحميل��ي وزارت ام��ور خارجه در آس��تانه 
س��الگرد بازگش��ت آزادگان به كش��ور در 
نشستي صميمي با وزير امور خارجه ديدار 
كردند. به گ��زارش ايلنا، محمدجواد ظريف 
در اين ديدار با اش��اره به اينكه »وزارت امور 
خارج��ه اين توفي��ق و س��عادت را دارد كه 
40درصد از كاركنان آن از ايثارگران هستند« اظهار داشت: در ميان 
كاركنان و مديران ما، هم زندانيان قبل از انقالب و هم آزادگان سرفراز 
جنگ تحميلي و هم اسيراني كه به دست ضد انقالب به اسارت گرفته 
شده بودند، حضور دارند. وزير امور خارجه خاطرنشان كرد: مهم ترين 
ابزار قدرت جمهوري اسالمي همين روحيه ايثارگري و فداكاري است 
كه تاكنون در ميان مردم حفظ شده و س��رمايه عظيمي براي كشور 
فراهم كرده است. وزير امور خارجه خاطرنشان كرد: كشورهايي كه زير 
چتر حمايت يك قدرت خارجي هستند و زرادخانه هايي پر از سالح ها 
و جنگ افزارهاي مدرن دارند از نفوذ و سرمايه اي به نام مردم كه ايران 

دارد، برخوردار نيستند.

رييس كميته سياس��ت خارجي كميسيون 
امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: 
ما باي��د از طريق روش هاي ديپلماتيك عالوه 
بر منزوي ك��ردن امريكا تمامي تالش هايش 
براي مقابله با ايران را با شكست مواجه كنيم 
در اين صورت است كه براي تامين منافع مان 
مي توانيم با هر كشوري مذاكره كنيم. مرتضي 
صفاري نطنزي در گفت وگو با ايس��نا با اشاره به بيانات اخير مقام معظم 
رهبري در موضوع مذاكره با امريكا، گفت: م��ا در يك دوره اي با امريكا و 
چهار كشور ديگر مذاكره كرديم كه نتيجه آن امضاي سند برجام شد. در آن 
شرايط با توجه به فضاي تبليغاتي منفي كه غربي ها به خصوص امريكايي ها 
در بحث هسته اي ايران راه انداخته بودند، مذاكرات الزم بود تا صلح آميز 
بودن برنامه هسته اي مان را اثبات كنيم. وي افزود: در آن شرايط مذاكره كار 
درستي بود، نبايد اين دستاورد بزرگ را زير سوال برد. برجام دستاوردهاي 
خوبي را به دنبال داشت كه مهم ترين آن امضاي سند بين المللي با تاييد 
شوراي امنيت سازمان ملل است. امريكايي ها از اين سند بين المللي خارج 

شده و تعهدات را زير پا گذاشتند، كاري كه دنيا به آن معترض شد.

دادستان كل كشور در پاسخ به سوالي مبني 
بر اينكه چرا رييس سابق بانك مركزي احضار 
نشده اس��ت، گفت كه از كجا مي دانيد احضار 
نش��ده است. به گزارش ايس��نا، محمد جعفر 
منتظري در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي 
درباره اينكه تعداد بازداشتي هاي پرونده هاي 
فساد اقتصادي به چند نفر رسيده است و اينكه 
روز يكشنبه رييس سابق حراست بانك مركزي احضار شده بود، آيا اين فرد 
بازداشت است گفت: اين جزئيات مربوط به پرونده ها را من ورود نمي كنم 
چون جزئيات برخي از پرونده ها به مرحله خبررس��اني نرس��يده است و 
بعضي از اينها فعال بايد مكتوم بماند تا دستگاه قضايي بتواند كار خودش 
را انجام دهد. به مرحله نشر عمومي كه رسيد مردم در جريان ريز مسائل 
قرار خواهند گرفت. منتظري در پاسخ به سوالي مبني بر اخيرا احتكارهاي 
زيادي كشف شده است گفت: به كساني كه اين كارها را براي منافع بيشتر 
انجام مي دهند توصيه مي كنم اين كارها را نكنند زيرا باعث شرم است  او  
گفت: جزيياتي كه بايد در ليست باشد نيامده كه ما مجددا خواهيم خواست 

كه اين موضوع را برطر ف كنند. هنوز نواقص را رفع نكردند.

مديركل ام��ور مرزي وزارت كش��ور، امضاي 
كنوانس��يون رژي��م حقوقي دري��اي خرز را 
توفيق بزرگ براي ديپلماسي و نظام دانست 
و گفت: اين كنوانس��يون گام نخس��ت براي 
توافق هاي بعدي است. به گزارش ايرنا، »شهريار 
حيدري« ديروز در نشست خبري افزود: با امضا 
كنوانس��يون رژيم حقوقي درياي خزر پس از 
سال ها سرنوشت اين درياچه روشن ش��د، سرنوشت درياي سرزميني، 
مرزي، بستر و زير بستر اين دريا نيز بايد مشخص شود. وي تصريح كرد: 
تا زماني كه اين كنوانسيون امضا و توافق بين پنج كشور انجام نمي شد، 
تكليف مسائل بعدي پيرامون درياي خزر روشن نمي شد. مديركل امور 
مرزي وزارت كشور خاطرنشان كرد: تاكنون درباره چگونگي تعيين درياي 
سرزميني و موارد ديگر مانند بستر و زير بستر درياي خزر بحثي نشده است 
و شايعاتي هم كه در فضاي مجازي در خصوص حدود مرزي منتشر شد، 
واقعيات ندارد. مدير كل امور مرزي وزارت كشور همچنين در خصوص 
بازگشت مهاجران افغاني به كشورشان گفت: اين مهاجران مختار هستند 

هر زماني كه مي خواهند به كشور خود بازگردند.

 مردم مهم ترين عامل 
قدرت ملي كشور  هستند

 مي توانيم با هر كشوري
 براي تامين منافع مان مذاكره كنيم

 الزم باشد از وزير هم 
تحقيق  مي كنيم

 امضاي كنوانسيون خزر 
گام اول براي توافق هاي بعدي است



ممنوعيت خودروهاي ثبت 
سفارشي تا اطالع ثانوي

گمرك ايران| براساس دستور مقام قضايي به 
گمركات اجرايي اعالم كرد بر اساس دستور مقام 
قضايي تا اطالع ثان��وي از ترخيص خودروهاي 
موضوع ثبت س��فارش هاي مذك��ور و با ابطال 
اظهارنامه هاي مربوطه و همچنين اعاده آنها به 

خارج از كشور، خودداري شود.
در اين بخش��نامه ب��ه گمركات اجراي��ي آمده 
است: پيرو بخشنامه محرمانه شماره 30254/ 
73/ م م��ورخ   /27210  /2018  /1986
26/ 12/ 96 ب��ه پيوست تصويرنامه ش��ماره 
1397168001263572 م��ورخ 22/ 05/ 
97 بازپرس ش��عبه پنجم دادسراي ناحيه 128 
)كاركنان دولت ( تهران منظم بر 10 برگ شامل 
فهرس��ت مش��خصات 258 رديف شماره ثبت 

سفارش خودرو ارسال مي شود.
خواهشمند است دستور فرماييد بر اساس دستور 
مقام محترم قضايي ت��ا اطالع ثانوي از ترخيص 
خودروهاي موضوع ثبت سفارش هاي مذكور و 
با ابطال اظهارنامه هاي مربوطه و همچنين اعاده 
آنها به خارج از كش��ور، خ��ودداري و چنانچه از 
محل ثبت سفارش هاي ليست پيوست ، خودرو 
با خودرو هايي ترخيص شده باشد، به جهت عدم 
تاييد اصالت ثبت سفارش آنها، نسبت به مورد بر 
اساس مفاد نامه شماره 30393/ 2487/ 109/ 
6/ م م��ورخ 27/ 12/ 96 مركز مب��ارزه با جرايم 
س��ازمان يافته، اقدام الزم مبذول و از نتيجه آن 
مرك��ز را مطلع نمايند و مس��ووليت اجراي اين 
دس��تورالعمل متوجه باالترين مقام اجرايي آن 

گمرك خواهد بود .
پيش��تر در نامه اي به رييس گمرك عنوان شده 
بود: در ارتباط با پرونده كالس��ه فوق، به پيوست 
مش��خصات 258 رديف ش��ماره ثبت سفارش 
خودرو مربوط به ش��ركت ها و اف��راد متخلف به 

حضور ارسال مي گردد؛ مقتضي است: 
1- س��ريعا به كليه گمركات اعالم و ابالغ گردد 
تا اطالع ثانوي از ترخي��ص خودروهاي موضوع 
ثبت سفارش هاي اشاره شده ) 258 رديف ثبت 

سفارش( جدا خودداري شود. 
2- در خصوص كليه ثبت س��فارش هاي اشاره 
شده ) 258 رديف هر ثبت سفارش، صدور يا عدم 
صدور پروانه براي هر ثبت سفارش، ترخيص يا 
عدم ترخيص خودروها بعد از صدور پروانه، وجود 
يا عدم وجود خودروهاي موضوع هر ثبت سفارش 
در گمركات، اظهارنظر و نتيجه ظرف مدت 5 روز 

به اين بازپرسي اعالم گردد.
3- تصوير كليه مكاتبات سازمان توسعه تجارت 
ايران از جمله مكاتبات دفتر مقررات صادرات و 
واردات با بخش ه��ا و واحد هاي مختلف گمرك 
با موضوع خودرو از تاري��خ 01/ 01/ 95 تاكنون 
جه��ت بهره ب��رداري قضايي به اين بازپرس��ي 

ارسال شود.

اقتصاد ايران كشش دالر 
8000 توماني را ندارد

ايسنا| وحيد ش��قاقي اظهار كرد: حال شاهد 
كاهش 150 درصدي ارزش پول ملي و كاهش 
قدرت خريد هس��تيم؛ اكنون ميانگين حقوق و 
دس��تمزد در ايران 2 ميليون تومان است؛ اين 
يعني اقتصاد ايران كشش دالر 10 هزار توماني و 
يا حتي دالر 8000 توماني را ندارد. در اين مدت 
قيمت كاال هم بين 30 ت��ا 125 درصد افزايش 
يافته اس��ت؛ تبعات اين اتفاق در ماه هاي آينده 
خود را نشان خواهد داد بطوري كه بازار كار، كاال 

و پول ما قفل خواهد شد.
اين اس��تاد اقتصاد تصريح كرد: قفل شدن بازار 
كار، پول و كاال باعث قفل شدن كل اقتصاد ايران 
طي سه ماه آينده خواهد شد؛ منظور از قفل شدن 
يعني تواني براي خري��د كاال با توجه به كاهش 
قدرت خريد براي مردم باقي نمي ماند؛ از طرف 
ديگر فروشنده هم ريس��ك فروش را نمي كند 
و عرض��ه و تقاضا متوقف مي ش��ود حتي برخي 
توليدكنندگان قادر به تهيه مواد اوليه نخواهند 
بود و توليد كاالي نهايي هم مقدور نخواهد شد؛ 
مانند وضعيتي كه در لوازم خانگي وجود دارد و 
به دليل فقدان برخي قطعات توليدكننده قادر به 

توليد محصول نهايي نيست.
وي در مورد قفل ش��دن بازار كار نيز گفت: قفل 
ش��دن در اين بازار با توجه به هزينه استهالك و 
خريد تجهيزات با دالر 10 هزار توماني است كه 
بس��يار باال رفته؛ يعني ايجاد يك كسب و كار با 
اين قيمت دالر هزينه بسيار گزافي خواهد داشت 
و عماًل كسي وارد آن كسب و كار نخواهد شد و 

شغلي ايجاد نمي شود.
ش��قاقي به خروج نيروي كار افغان از كشور نيز 
اشاره كرد و افزود: خروج اين نيروهاي كار باعث 
ايج��اد مش��كل و از كار افتادن برخي مش��اغل 
س��اختماني به وي��ژه در تهران و كالنش��هرها 

خواهد شد.
اين اس��تاد اقتصاد در م��ورد قفل ش��دن بازار 
پول ني��ز توضيح داد: هم اكن��ون بين 50 تا 60 
درصد از مناب��ع بانكي م��ا در مطالبات معوق، 
مشكوك الوصول و بدهي هاي دولت به بانك ها 
بلوكه شده است و در چنين وضعيتي اين منابع 
همچنان قفل خواهد ماند. بنابراين ما با كمبود 
كاال در بازار، كمبود عرضه نيروي كار و احتمال 
ايجاد صف هاي طوالني براي خريد برخي كاالها 

مواجه خواهيم شد.
وي افزود: در چنين وضعيتي دولت مجبور است 
نظ��ام يارانه اي را براي برخ��ي از كاالها ايجاد يا 
افزايش دهد؛ اگرچه تصميم دولت بر واردات 25 
كاال با ارز يارانه اي است اما در شرايط قفل شدن 
ممكن اس��ت دولت اين 25 كاال را در مقاطعي 
افزايش دهد تا ب��ازار كاال و كار را موقتي از قفل 

شدن خارج كند.
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كارشناسانپيشبينيبهبوددوماههوضعيتاقتصادايرانرابررسيميكنند

مركزآمارگزارشداد

بهبود به شرط تغيير مسير 40 ساله

تورم 24 درصدي توليد گوشت گوسفند

گروه اقتصاد كالن| 
روز گذشته رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي 
اسالمي با بيان اين مطلب كه پيش بيني مي كنيم كه اگر 
بازار ارزي درست مديريت شود در دو ماه آينده اقتصاد 
كشور به ثبات مي رسد. پور ابراهيمي در حالي از امكان 
بهبود ش��رايط اقتصادي كشور در دو ماه آينده سخن 
مي گويد كه از آبان ماه قرار است بخش اصلي تحريم هاي 
امريكا عليه ايران كه بر صادرات نفت و عمليات بانكي 
ايران تمركز دارد، اجرايي شود. اين تحريم ها و چگونگي 
اجراي آن از سوي اياالت متحده سبب شده تا ريسك 
س��رمايه گذاري در اقتصاد ايران ب��اال برود و به همين 
دليل اميدواري كارشناسان براي آينده  نزديك كمتر 
شده است. از جمله داود سوري در گفت وگو با »تعادل« 
پيش بيني كرد وضعيت اقتصادي در دو ماه آينده بهتر 
نخواهد شدو ممكن است با افزايش تحريم هاي امريكا 

فشار بر اقتصاد كشور، بيشتر شود
به گزارش ايسنا، محمدرضا پورابراهيمي در روزهاي 
گذشته در نشست هم انديش��ي جهت مرتفع كردن 
مش��كالت، معضالت و عارضه ه��اي صنعت و معدن 
استان كرمان شركت كرده و در اين نشست گفته است: 
» وضعيت نامطلوب اقتصادي كشور ماحصل عوامل 
دروني و بيروني است. براساس پژوهش ها و بررسي هاي 
صورت گرفته بخش عمده مشكالت اقتصادي ايران به 
مس��ائل دروني آن برمي گردد، اما تحريم ها نيز بي اثر 
نيس��ت.« چند روز پيش رهبر جمهوري اسالمي نيز 
در س��خناني ضمن پذيرش تاثير تحريم ها بر اقتصاد 
كشور، مسبب اصلي مشكالت فعلي اقتصاد را دروني 
دانست. سال گذشته از ميانه تابستان آرام آرام بازار ارز 
دچار نوسان شد ولي مساله تحريم ها از ارديبهشت سال 
جاري مطرح ش��د و با اين وصف مدت ها قبل از تغيير 
سياست كاخ سفيد، ارز در ايران بارها ركورد قيمت هاي 
خود را شكست. درنتيجه مش��كالتي كه از بيرون به 
اقتصاد ايران فشار مي آورند، حداقل تا امروز بيشتر رواني 
بوده اند و رژيم تحريم ها هنوز به شكلي كه گفته شده، 

بر ايران سايه نينداخته است. 
نماينده مردم كرمان و راور در مجلس شوراي اسالمي 
با اشاره به متغيرهايي كه در اقتصاد ايران موثر هستند، 
تصريح كرد: »س��هم نفت در بودجه عمومي كشور از 
عوامل موثر در اقتصاد ماس��ت، بايد مدنظر داشت كه 
امروز بزرگ ترين فرصت اس��ت كه جراحي اقتصادي 
 انجام دهيم تا وابستگي بودجه را به نفت كاهش دهيم.«

وي به تبيين ميزان صادرات نفت در سال هاي مختلف 
پرداخت و بيان كرد: » در برنامه شش��م توسعه دولت 
س��هم نفت در بودجه را به 35 درص��د افزايش داد كه 
توصيه كرديم كه اين درصد را كاهش دهند زيرا امروز 
تحريم هاي امريكا روي حوزه نفتي كشور است.« پور 
ابراهيمي در حالي نس��بت به كاهش س��هم نفت در 

بودجه موضع گيري مي كند كه برطبق آمار رس��مي، 
ميزان فروش نفت ايران در سه ماهه نخست به مراتب 
بيشتر از ارقام پيش بيني شده در قانون بودجه 97 است. 
براساس آمارهاي ارايه شده از سوي بانك مركزي، در 
سه ماهه نخست سال جاري و در حالي كه دولت توقع 
درآمد 27 هزار و 410 ميليارد توماني از فروش نفت خود 
داش��ت، ميزان فروش آن فصل بهار امسال به 32 هزار 
و 640 ميليارد تومان رسيد كه نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته افزايش 72.6 درصدي داشت. با توجه به 
اينكه قيمت ارز در تمام س��ه ماهه نخست سال جاري 
روند افزايش��ي داشت، انتظار مي رفت درآمد حاصل از 
صادرات آن رش��د كرده باش��د ولي با آغاز تحريم هاي 
آبان ماه به نظر مي رس��د اين بخش با محدوديت هاي 
دو چندان رو به رو مي ش��ود و ب��ه همين دليل دغدغه 
 رييس كميس��يون اقتص��ادي دغدغه مهمي اس��ت.
پورابراهيمي همچنين حضور دولت در اقتصاد كشور 
و سهام شركت هاي دولتي را از ديگر داليل ضعف هاي 
اقتصادي كش��ور برش��مرد و عنوان كرد: » تجربيات 
كش��ورهاي توسعه يافته نش��ان مي دهد كه كارايي و 
 بهره وري بخش خصوصي در اقتصاد بيش��تر است.« 
وي عل��ت بيش��تر اي��ن نابس��اماني اقتص��ادي را 
اتخ��اذ سياس��ت هاي اقتص��ادي اش��تباه دانس��ت 
و اظهار كرد: »س��هم دول��ت در اقتصاد كش��ور يكي 
 از چالش��ي ترين موضوع��ات در اقتص��اد اس��ت.«

رييس كميس��يون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
همچني��ن ش��فافيت را از ديگر عنصره��اي محرك 
اقتصادي ذكر كرد و افزود: »هر بنگاه اقتصادي در كشور 
فعاليت مي كند بايد ترازنامه هاي مالي خود را افشا كند، 
بطور مثال 4 هزار خيريه در ايران وجود دارد كه اطالعات 
مالي آنها را نداريم. مهم ترين پيامد فسادهاي اقتصادي 
كاهش اعتماد مردم به نظام است، بنابراين بايد شفافيت 
 اقتصادي براي جلوگيري از فس��ادها صورت گيرد.«
نماين��ده م��ردم كرم��ان و راور در مجلس ش��وراي 
اس��المي با يادآوري ح��دود 6 هزار خ��ودروي كه در 
زمان بسته شدن س��امانه ثبت سفارشات وارد كشور 
ش��د، تصريح كرد: »براس��اس بررس��ي ها مش��خص 
ش��د كه همه اس��نادي كه براي ترخيص خودروهاي 
لوكس از وزارت اقتصاد صادر ش��ده بود، جعلي بودند 
و ع��دم لينك س��امانه هاي بي��ن وزارت خانه ها يكي 
 از داليل��ي بود كه كس��ي متوجه اين موضوع نش��د.«

وي نرخ ارز را لنگر اصلي نابساماني هاي اقتصادي اخير 
كشور دانست و عنوان كرد: »اولين بار نيست كه شوك 
ارزي در كشور ايجاد مي شود و تقريبا در همه دولت ها 
اين شوك اقتصادي وجود داشته و پيامد آن نيز كاهش 
قدرت خريد مردم بوده است.« در دولت سازندگي و در 
سال هاي مياني دهه 70 اولين شوك ارزي مهم بعد از 
جنگ بود كه در اقتصاد كشور به وقوع پيوست. دومين 

شوك ارزي س��ال هاي پس از انقالب نيز به سال هاي 
نخستين دهه 90 باز مي گردد و سومين شوك آن نيز 
هنوز بطور كلي برطرف نشده است. با وجود اينكه بجز 
دولت اصالحات، تمام دولت هاي پس از جنگ تجربه 
نوسان ارزي را داش��تند، اما دهه 90 را مي توان اولين 
دهه  بعد از انقالب دانس��ت كه دو بحران و شوك ارزي 
بزرگ در آن به وقوع پيوس��ت. البته او به اين امر اشاره 
نمي كند كه دو بار كاهش ق��درت خريد مردم در يك 
دهه ش��رايط را به مراتب از يك بحران ساده سخت تر 
مي كند. فاصله بين دو بح��ران ارزي به اندازه اي كوتاه 
است كه به نظر مي رس��د قبل از پر شدن شكاف هاي 
ناش��ي از بحران ابتداي دهه 90، ب��از هم چالش هاي 
 بيش��تري براي فرودس��تان ب��ه وجود خواه��د آمد.
پورابراهيمي با اشاره به تحريم هاي كشور در ادوار مختلف 
اظهار كرد: »امروز در رابطه با تحريم ها نسبت به سال 91 
خيلي شرايط بهتر است زيرا در سال 91 ما تحريم هاي 
اتحاديه اروپا، سازمان ملل و امريكا را داشتيم اما امروز 
 فقط تحريم هاي امريكا متوجه كش��ور ش��ده است.« 
وي اتخاذ سياست نرخ ارزي واحد را اشتباه ترين سياست 
ارزي در كشور اعالم كرد و افزود: » بازار ثانويه ارز فضاي 
تعادلي ايجاد مي كند و در حال حاضر 100 ميليارد دالر 
منابع ارزي داريم كه 50 ميليارد دالر مصرف ماست و 

اگر ميزان مصرف ما حتي به 70 ميليارد دالر برسد هنوز 
30 ميليارد دالر داريم كه در بازار ثانويه قرار دهيم به اين 
صورت بازار خود به خود به حد تعادل خواهد رسيد.«  
موضوع بهبود يافت��ن وضعيت اقتصاد ايران را پيش تر 
علي مطهري نيز مطرح كرده و اعالم كرده بود اگر مردم 
در اين شش ماه پيش رو طاقت بياورند اقتصاد ايران تا 

ماه هاي آينده سامان مي يابد. 

    شرايط بدتر مي شود، اما بهتر نمي شود
گرچه سياسيون نسبت به آينده ابراز اميدواري مي كنند، 
ولي بايد ديد كه آيا كارشناسان نيز چنين رويكردي را تاييد 
مي كنند؟ داوود سوري، كارشناس اقتصادي، در رابطه با 
گفته هاي رييس كميسيون مجلس به تعادل گفته است: 
» جمله آقاي پور ابراهيمي يك پيش ش��رط بزرگ دارد. 
ايشان مي گويد اگر بتوانيم بازار ارز را درست مديريت كنيم، 
تا دو ماه آينده اقتصاد به ثبات خواهد رس��يد. اين شرط 
بسيار بزرگ است چرا كه در تمام سال هاي گذشته فقدان 
مديريت درست در اقتصاد كشور وجود داشت و براي آن 
فكري نشده بود. اكنون كه كشور در آستانه تحريم هاي 
اياالت متحده قرار دارد، بعيد است كه وضعيت تغيير كند 

و در اين مدت ناگهان ورق برگردد.«
او ادامه داد: » البته نبايد تصور كرد كه به وجود آمدن 

ش��رايط ثبات به معناي جهش هاي بزرگ به س��مت 
توسعه اس��ت. با ثبات ش��دن اقتصاد به معناي قابل 
پيش بيني شدن آن است كه طبعا براي سرمايه گذاران 
بسيار مهم است. سرمايه گذاران در ميداني وارد عمل 
مي ش��وند كه قابل پيش بيني باشد. به همين دليل با 
وجود اينكه رسيدن به ثبات با رسيدن به توسعه متفاوت 
است اما بايد توجه كرد چنانچه ثبات اقتصادي حاصل 

شود، شرايط براي رشد فراهم تر مي شود.«
سوري خاطرنشان كرد: » اگر به جاي آقاي پور ابراهيمي 
در مورد آينده اقتصاد كشور از من سوال شود، نظر من 
كامال خالف نظر رييس كميسيون اقتصادي خواهد 
بود. ذهنيت و تفكري كه در خصوص مديريت اقتصاد 
كشور اعمال مي شود به نظر من اصال اصولي نيست و 
بايد تغيير كند. هنوز تشتت در افكار و كردار مسووالن 
موج مي زند و به نظر من تا رسيدن به شرايطي كه ثبات 
بر كشور حاكم شود،؛ فاصله بسيار بيشتري از يكي دو 
ماه وجود دارد. حال آنكه تا آن زمان تحريم هاي بيشتري 
بر كشور اعمال خواهد شد كه عمال شرايط را براي هر 
فعاليت اقتصادي سخت تر خواهد كرد. درنتيجه من 
فكر مي كنم مديريت اقتصادي كشور تغيير چنداني 
نخواهد كرد و تا چند ماه ديگر ش��رايط احتماال بدتر 

هم خواهد شد.«

گروه اقتصاد كالن|
 بر اس��اس گزارش مركز آمار كشور نرخ تورم ساليانه 
توليد زراعت، باغداري و دامداري در بهار امس��ال به 
14 درصد رسيده است. اين گزارش حاكي است كه 
پرورش گوس��فند بره با 24.5 درصد بيشترين تورم 
در ميان ديگر محصوالت كش��اورزي و دامي داشته 
اس��ت. با وجود افزايش قيمت هاي ماهان��ه در بهار 
و تابس��تان امس��ال، ارقام مركز آمار از تورم ساليانه 
مصرف كنن��ده هنوز كان��ال 10 درصدي را نش��ان 
مي دهد اما با اين حال گ��زارش تورم توليدكننده به 
عنوان يك ش��اخص پيش بيني كننده حاكي از ورود 
برخي كاالهاي اساسي در كانال هاي باالي 20 درصد 
است. مطالعات اقتصادسنجي نشان مي دهد كه فاصله 
زماني انتقال تورم توليدكننده به مصرف كننده از سه 

تا شش ماه است. 
به گزارش »تعادل« مركز آمار كشور شاخص قيمت 
تولي��د كننده زراعت، باغداري و دامداري س��نتي را 
منتش��ر كرد. بر اس��اس اين گزارش شاخص مزبور 
)برمبناي ١٠٠=١٣٩٠( در فصل بهار سال ١٣٩٧ به 
٢٨٢.٦ رسيده كه نسبت به فصل قبل )تورم فصلي( 
٤.٨ درصد و نس��بت به فصل مشابه سال قبل )تورم 

نقطه به نقطه( ٩.٤ درصد افزايش يافته است.
ش��اخص بهاي توليدكننده )PPI( نشان دهنده نرخ 
تورم در قيمت ها اس��ت، با اين تفاوت كه س��بد اين 
ش��اخص تنها مربوط ب��ه هزينه هاي توليد توس��ط 
كارخانجات يا توليدكننده ه��اي در ابتداي زنجيره 
عرض��ه اس��ت. در حقيقت اين ش��اخص ب��ه ميزان 
سنجيده شده قيمت متوسط سبد ثابتي از هزينه هاي 
توليدكننده درروند توليد، در مقايسه با دوره مشابه 
گذشته اطالق مي شود. برخالف ارقام خرده فروشي، 
شاخص بهاي توليد كننده، ش��امل ماليات و يا ساير 
هزينه هاي حمل ونقل و يا توزيع نمي شود. در حالي كه 
اين هزينه ه��ا بطور معم��ول در حركت محصوالت 
از طريق زنجي��ره عرضه، به قيمت اولي��ه آن اضافه 
مي ش��وند. بنابراين ش��اخص مذكور روند تغييرات 
قيمت ه��ا را از دي��دگاه توليدكنن��ده و خري��دار در 
بخش هاي مختلف اقتصادي )كش��اورزي، صنعت و 
خدمات( نشان داده و مي تواند به عنوان به يك شاخص 
پيش نگر )Leading Indicator( براي اطالع زود 
هنگام از روند تورم به كار برده شود.  بر اساس گزارش 
مركز آمار شاخص قيمت توليد كننده زراعت، باغداري 
و دامداري س��نتي )برمبناي ١٠٠=١٣٩٠( در فصل 
بهار س��ال ١٣٩٧ برابر اس��ت با ٢٨٢.٦ كه به ترتيب 
نسبت به فصل قبل )تورم فصلي( ٤.٨ درصد و نسبت 

به فصل مشابه س��ال قبل )تورم نقطه به نقطه( ٩.٤ 
درصد افزايش يافته است. شاخص چهار فصل منتهي 
به فصل جاري نيز نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ 

تورم ساالنه( ١٤.٠ درصد افزايش يافته است.

 شاخص زراعت و باغداري
در اي��ن گزارش ش��اخص بهاي زراع��ت، باغداري و 
دام��داري س��نتي در دو گ��روه كه هر كدام ش��امل 
4زيرگروه كااليي مي ش��وند س��نجيده شده است. 
در گ��روه »زراعت و باغداري«، »غ��الت«، »ميوه ها 
و ميوه ه��اي آجيلي«، »س��بزيجات« »م��واد خام 
طبقه بن��دي نش��ده« و در گ��روه دامداري س��نتي 
»دامداري سنتي«، »پرورش بز و بزغاله«، »پرورش 
گاو و گوس��اله«، »پرورش گوس��فند و بره« و »ساير 
محصوالت حيواني« قرار دارند كه هر كدام نيز بطور 

جداگانه مورد سنجش قرار گرفته اند.

  زراعت و باغداري
بر اساس اين گزارش شاخص زراعت و باغداري در فصل 
بهار سال ١٣٩٧ برابر با ٢٨١.٩ است كه نسبت به فصل 
مشابه سال قبل ٤.٣ درصد افزايش و نسبت به فصل قبل 
٣.٩ درصد كاهش يافته است. ميزان تغييرات چهار فصل 

منتهي به فصل جاري نس��بت به دوره مشابه سال قبل 
)نرخ تورم ساالنه( نيز معادل١٤.١ درصد افزايش است.

در ش��اخص كل، گروه زراعت و باغداري 68.3 درصد و 
دامداري سنتي 31.7 درصد وزن و اهميت دارند. 

ش��اخص گروه غالت به عنوان يكي از زيربخش هاي 
گروه زراعت و باغداري در فصل بهار سال ١٣٩٧ برابر 
با ٢٥١.٧ است كه نس��بت به فصل مشابه سال قبل 
و نس��بت به فصل قبل به ترتيب ٨.٨ و ١١.٠ درصد 
افزايش يافته است. ميزان تغييرات چهار فصل منتهي 
به فصل جاري نس��بت به دوره مشابه سال قبل )نرخ 

تورم ساالنه( نيز برابر با ٤.٤ درصد افزايش است.
 شاخص گروه ميوه ها و ميوه هاي آجيلي در فصل بهار 
سال ١٣٩٧ با ٣٧٤.٠ است كه نسبت به فصل مشابه 
س��ال قبل و نس��بت به فصل قبل به ترتيب ٢٣.١ و 
١.٥ درصد افزايش يافته است. ميزان تغييرات چهار 
فصل منتهي به فصل جاري نس��بت به دوره مشابه 
سال قبل )نرخ تورم ساالنه( نيز برابر با ٢٩.١ درصد 
افزايش اس��ت. شاخص گروه س��بزيجات در فصل 
بهار س��ال ١٣٩٧ برابر با ١٢٢.٤ است كه به ترتيب 
نسبت به فصل مشابه سال قبل و نسبت به فصل قبل 
به ترتي��ب ٥٤.٦ درصد و ٤٩.٢ درصد كاهش يافته 
اس��ت. ميزان تغييرات چهار فصل منتهي به فصل 

جاري نس��بت به دوره مشابه س��ال قبل )نرخ تورم 
ساالنه( نيز برابر با ١.٠ درصد افزايش است. شاخص 
گروه موادخام طبقه بندي نشده در فصل بهار سال 
١٣٩٧ برابر با ١٦٨.٦ است كه نسبت به فصل مشابه 
س��ال قبل و نس��بت به فصل قبل به ترتيب ٢٢.٠و 
١١.٩ درصد كاهش يافته اس��ت. مي��زان تغييرات 
چه��ار فصل منتهي به فصل جاري نس��بت به دوره 
مشابه سال قبل )نرخ تورم ساالنه( نيز برابر با ١١.١ 

درصد كاهش است.

  شاخص دامداري سنتي
شاخص دامداري سنتي در فصل بهار سال ١٣٩٧ برابر با 
٢٨٤.٣ است كه نسبت به فصل مشابه سال قبل و نسبت 
به فصل قبل به ترتيب ٢٢.٢ و ٣٠.٠درصد افزايش يافته 
است. ميزان تغييرات چهار فصل منتهي به فصل جاري 
نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم ساالنه( نيز برابر 

با ١٣.٦ درصد افزايش است.
ش��اخص گروه پرورش بز و بزغاله در فصل بهار س��ال 
١٣٩٧ برابر با ٢٨٧.٠ است كه به ترتيب نسبت به فصل 
مشابه س��ال قبل و نس��بت به فصل قبل ٣٣.٦ و ٤١.٢ 
درصد افزايش يافته است. ميزان تغييرات چهار فصل 
منتهي به فصل جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل 
)نرخ تورم ساالنه( نيز برابر با ٢١.٢ درصد افزايش است.  
شاخص گروه پرورش گاو و گوساله سنتي در فصل بهار 
سال ١٣٩٧ برابر با ٢٧٠.٠ است كه به ترتيب نسبت به 
فصل مشابه سال قبل و نسبت به فصل قبل ١٩.٦ و ٢٤.٨ 
درصد افزايش يافته است. ميزان تغييرات چهار فصل 
منتهي به فصل جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل 
)نرخ تورم ساالنه( نيز برابر با ١٢.٤ درصد افزايش است.  
ش��اخص گروه گوسفند و بره در فصل بهار سال ١٣٩٧ 
برابر با ٣١١.٤ است كه به ترتيب نسبت به فصل مشابه 
سال قبل ٣٧.٣ درصد افزايش و نسبت به فصل قبل ٥٣.٩ 
درصد افزايش يافته است. ميزان تغييرات چهار فصل 
منتهي به فصل جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل 
)نرخ تورم ساليانه( نيز برابر با ٢٤.٥ درصد افزايش است.

شاخص گروه ساير محصوالت حيواني نيز در فصل بهار 
سال ١٣٩٧ برابر با ٢٧٦.٥ است كه به ترتيب نسبت به 
فصل مشابه سال قبل و نسبت به فصل قبل ٩.٤ و ١٤.١ 
درصد افزايش يافته است. ميزان تغييرات چهار فصل 
منتهي به فصل جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل 

)نرخ تورم ساالنه( نيز برابر با ٤.٧ درصد افزايش است.

درصد تغيير يك ساله منتهي به بهار گروه
1397 نسبت  به بهار 1396

درصد تغيير يك ساله منتهي به بهار 1396 
نسبت به بهار 1395

144.7شاخص زراعت، باغداري و دامداري سنتي

14.12.3گروه زراعت و باغداري

4.45.1غالت

0.9-29.1ميوه و ميوه هاي آجيلي

15.9سبزيجات

11.16.6-مواد خام طبقه بندي نشده

13.610.5گروه دامداري سنتي

21.214.7پرورش بز و بزغاله

12.48.4پرورش گاو و گوساله سنتي

24.518.6پرورش گوسفند و بره

4.76.2ساير محصوالت حيواني

درصد تغييرات شاخص قيمت توليدكننده زراعت، باغداري و دامداري سنتي )تورم ساليانه(
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بانك و بيمه4

»تعادل« از تازه ترين تحوالت بازار ارز و سكه گزارش مي دهد 

افت نرخ دالر در سنا و تفاوت 2700 توماني نرخ دالر در بازار ثانويه و آزاد 

همتي : قيمت ارز رو به كاهش خواهد بود

گروه بانك وبيمه|احسان شمشيري|
عبدالناص��ر همت��ي ريي��س كل بانك مرك��زي روز 
چهارش��نبه و در حاشيه جلس��ه هيات دولت با بيان 
اينكه نرخ هاي شكل گرفته در بازار ثانويه هنوز باالست 
و مورد قبول واردكنندگان نيست، گفت: اگرچه ما هم 
اين موضوع را تاييد مي كنيم و معتقديم اين نرخ ها بايد 
كاهش يابد اما بدون دخالت ما خود بازار به تدريج روند 

كاهشي به خود مي گيرد و قيمت ها نزول مي كند.
 ب��ه گزارش تع��ادل، وي ب��ازار ثانوي��ه را محور اصلي 
تعادل بخشي نرخ ارز در كش��ور دانست و تاكيد كرد: 
اين بازار به تدريج در حال عمق يافتن است و در حال 
حاضر واردكنندگان و صادركنندگان غيرنفتي هم در 

آن ورود كرده اند.
رييس ش��وراي پول و اعتبار وزن اصلي قيمت ارز را بر 
بازار ثانويه متمركز دانست و گفت: هم اكنون 95-96 
درصد معامالت در بازار ثانويه انجام مي شود. رييس كل 
بانك مركزي درباره عرضه س��كه هم گفت: از آنجايي 
كه سكه هايي كه پيش تر فروخته شده، به تعداد وسيع 
بوده، همچنان همان س��كه ها به قيمت هاي قبلي به 
تدريج وارد بازار مي ش��ود. سكه هايي را كه در گذشته 
با قيمت مش��خص پيش فروش كرده ايم، به موقع و با 

همان قيمت تحويل خواهيم داد.
 از سوي ديگر، روز چهارشنبه بيست و چهارم مردادماه 9۷

در بازار تهران نيز قيمت انواع سكه و ارز كاهش يافت. 
هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد )امامي( با 
 كاهش 9۰ هزار توماني نسبت به روز سه شنبه با رقم
۳ ميليون و ۸۴6 هزار تومان به فروش رسيد. همچنين 
هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم با ۱۰۰ هزار 
تومان افت نسبت به روز سه شنبه به ارزش ۳ ميليون و 

۴5۳ هزار تومان داد و ستد شد.
هر قطعه نيم سكه بهار آزادي با ۱۰۰ هزار تومان كاهش 
در مدت مشابه يك ميليون و ۷۸۲ هزار تومان و هر قطعه 
ربع بهار آزادي نيز با ۳۰ هزار تومان افت به ارزش 9۱۱ 
هزار تومان معامله شد. بر اساس اين گزارش، هر قطعه 
سكه گرمي با ۱۰ هزار تومان كاهش 5۰۱ هزار تومان 
معامله شد و هر گرم طالي ۱۸ عيار نيز با ۳ هزار و ۲۰۰ 
تومان افت ب��ه ارزش ۲9۴ هزار و ۸۰۰ تومان فروخته 
شد.بر اساس آمار سامانه سنا هر دالر امريكا با ۱۳ تومان 
افت ۷ هزار و 9۳5 تومان معامله شد. همچنين هر يورو 
با ۲۴ تومان افزايش 9 هزار و ۴۰۰ تومان و هر پوند نيز با 
66 تومان افت ۱۱ هزار و 96۰ تومان به فروش رفت.در 
بازار رس��مي نيز، بانك مركزي نرخ ۳9 ارز را اعالم كرد 
كه براساس آن نرخ ۲۴ ارز از جمله يورو و پوند كاهش 
و قيم��ت ۷ واحد پولي ديگر افزايش يافت؛ نرخ ۸ ارز از 
جمله دالر نيز ثابت ماند. ن��رخ هر دالر امريكا ۴۲ هزار 
ريال قيمت خورد. همچنين نرخ هر پوند انگليس با ۳۰۳ 
ريال كاهش نسبت به روز سه شنبه 5۳ هزار و ۳۳۸ ريال 
و هر يورو نيز با ۳5۳ ريال افت در مدت زمان مشابه ۴۷ 

هزار و 5۷۰ ريال ارزش گذاري شد.

   تفاوت 2700 توماني نرخ دالر 
روز سه شنبه در پنجمين روز فعاليت بازار ثانويه ارزي 
ميانگين نرخ معامالتي دالر ۸۲۰۰ تومان، يورو 9۳5۰ 
تومان و درهم ۲۲۳۲ تومان بود و حجم معامالت به رقم 
۳۰۰ ميليون دالر رسيد. معامالت در بازار ثانويه ارز در 
حالي با اين ارقام انجام مي ش��ود كه در بازار آزاد دالر 
معامالت نقد دالر ۱۰ هزار و 9۰۰ تومان، يورو ۱۲ هزار 

و ۲۰۰ تومان و درهم ۲9۱۴ تومان است.

  آزادي واردات مصنوع�ات ط�ا به ش�رط 
دريافت مجوز

همچني��ن ريي��س كميس��يون تخصص��ي ط��ال و 
جواهر از آزاد ش��دن واردات مصنوعات طال به ش��رط 
 دريافت مج��وز از بانك مركزي و س��ازمان حمايت از 

مصرف كننده خبر داد.
محمد كشتي آراي با اشاره به اخبار منتشره در خصوص 
ممنوعيت واردات مصنوعات طال، توضيح داد: واردات 
طال ش��امل دو بخش مواد اوليه به صورت ش��مش و 
مصنوعات است.وي افزود: طبق تعرفه و كتاب صادرات 
و واردات س��ال 9۷، واردات مصنوع��ات طال ممنوع و 
واردات شمش طال آزاد بوده اما در بسته ارزي جديدي 
كه از س��وي دولت ارايه شد، واردات شمش طال آزاد و 

معاف از عوارض گمركي است.
رييس كميسيون تخصصي طال و جواهر توضيح داد: 

اين روند پيش از اين بس��ته نيز وجود داش��ت اما تنها 
موضوعي كه وجود دارد اين اس��ت كه پيش از اين در 
صورت واردات ش��مش طال يا مواد اوليه به كشور بايد 
مبدا ارز مشخص مي شد و به دليل اينكه ارز دولتي به آن 
اختصاص نداشت، اقدامي براي واردات از سوي فعاالن 

اين بازار انجام نمي شد.
كشتي آراي گفت: اما در سيستم جديد ارزي واردات 
ارز و ش��مش طال به هر ميزاني، به كش��ور آزاد است و 
پس از واردات و اظهار گمركي آن، درباره مبدا ارز و طال 
جست وجويي نمي شود و طبق مقررات قانوني گمرك 

وارد كشور خواهد شد.
وي ادامه: اما موضوع ديگري كه وجود دارد اين است كه 
در دستورالعمل جديد واردات مصنوعات طال به شرط 
دريافت مجوزهاي جديد از بانك مركزي آزاد است در 
حالي كه براي مورد اول اخذ مجوز بانك مركزي لزومي 
نداش��ت و در اين بندي كه براي مصنوعات طال ايجاد 
شده، براي واردات مصنوعات بايد مجوزهاي الزم اخذ 
شود كه سازمان حمايت از مصرف كننده، بانك مركزي 

از جمله نهاد هاي دخيل در اين خصوص هستند.
رييس كميس��يون تخصصي طال و جواهر افزود: اگر 
بانك مركزي و سازمان حمايت از مصرف كننده مجوز 
چنين اقدامي را ندهند، بدون شك مشكالتي دراين 

زمينه ايجاد خواهد شد.
اين در حالي اس��ت كه براس��اس اخبار منتش��ره و 

اظهارات فعاالن اين بازار درب��اره نامه گمرك براي 
واردات طال به خصوص مصنوعات، پيگيري هايي از 
بانك مركزي به عمل آم��ده و اين بانك از عدم ابالغ 

اين نامه خبر داده است.
همچنين فعاالن اين بازار در اين باره جلساتي با محمد 
شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت داشته اند 
كه وزير نيز از وج��ود چنين نامه اي اظهار بي اطالعي 

كرده و قول پيگيري به فعاالن بازار را داده است.

  كمبود ارز نداريم
از سوي ديگر، يك نماينده مجلس بر ضرورت تسريع 
دولت در تك نرخي كردن ارز تاكيد كرد و گفت: تامين 
ارز مورد نياز كشور بايد بر مبناي اولويت هاي موجود 

تعيين شود.
زهرا سعيدي مباركه در گفت وگو با ايِبنا با بيان اينكه 
از نظر ميزان ارز با توجه به رش��د درآمدهاي نفتي در 
ماه هاي ابتدايي سال مشكلي وجود ندارد و مي توانيم 
تامين ارز كشور را با لحاظ اولويت هاي موجود مديريت 
كنيم، گفت: با توجه به اينكه بعد از مدت ها بازار ثانويه ارز 
تشكيل شده بايد اين بازار از عمق الزم برخوردار باشد 
در غير اين صورت حواشي آن باز هم پديدار خواهد شد.

نماينده مردم مباركه در مجلس ش��وراي اسالمي، با 
تاكيد بر اينكه وضعيت سرگردان و نابسامان ارز بيشتر به 
مسائل مديريتي ارتباط دارد، افزود: در حال حاضر سهام 

برخي شركت ها در بورس با اعدادي به فروش مي رسد 
كه غير منطقي است؛ بنابراين نظارت ها بايد در همه 
بازارهاي اقتصادي وجود داشته باشد چرا كه بازارهاي 
مختلف با همديگر ارتباط داشته و اصطالحا بايد ساز 

تمامي بازارها به نوعي با هم كوك باشد.
سعيدي مباركه با بيان اينكه اختالف نرخ ها در بازار و 
بورس به ضرر فعاليت هاي اقتصادي و صنعتي است، 
تصريح كرد: نبايد اجازه داللي و سوءاس��تفاده برخي 
از شرايط نابس��امان بازار داده شود. اين نماينده مردم 
در مجل��س دهم، با تاكيد بر اينك��ه نظارت ها بر روند 
عملكرد بازار ثانويه بايد به صورت صحيح انجام شود، 
گفت: نظارت صحيح باعث مي ش��ود ك��ه بتوان اين 
بازار را كامال ارزيابي و در نتيجه س��اماندهي كرد.وي 
با بيان اينكه انتظار مي رود مسووالن در زمان طاليي 
جلوي التهاب هاي بازار را بگيرن��د، افزود: بطور حتم 
پيش��گيري بهتر از درمان بوده و هزينه رفع التهابات 
بازار بسيار بيشتر خواهد بود. سعيدي مباركه با تاكيد 
بر اينكه در ش��رايط فعل��ي بايد در تمام��ي مبادالت 
كاال ي��ورور را جايگزين دالر كنيم، تصريح كرد: بايد با 
رون��ق يورو در مب��ادالت ارزي و همچنين تك نرخي 
كردن نرخ ارز در ب��ازار از حجم تالطم خريد و فروش 
دالر كاست.س��خنگوي كميسيون اقتصادي مجلس 
شوراي اسالمي، يادآور ش��د: بايد درآمدهاي ارزي با 
سياست هاي منس��جم دولت افزايش يابد كه در اين 
راستا نياز است مكانيزم هايي براي توسعه صادرات در 

دستور كار قرار بگيرد.

   دالر قدرتمن�د و پايين تري�ن قيم�ت طا 
در ۱۸ ماه اخير

از سوي ديگر، در بازار جهاني، تحت فشار قدرت گرفتن 
قيمت دالر كه به باالترين سطح ۱۳ ماهه خود رسيده 
 اس��ت، طال به پايين ترين قيمت خود از ژانويه ۲۰۱۷ 
تا كنون سقوط كرد.قيمت فروش فوري طال )اسپات 
گلد(، با بيش از ۰.۱ درصد كاهش به ۱۱۸5 دالر براي 
هر اونس رس��يد كه پايين ترين قيم��ت آن، از ژانويه 
۲۰۱۷ تا كنون است. قيمت طال در لحظه نگارش اين 
گزارش اندكي بهبود ياف��ت و به ۱۱9۲.۱۱ دالر براي 
هر اونس رس��يد. قيمت پيش خريد هر اونس طالي 
امريكا هم ۰.۱ درصد افت كرد و به ۱۱99.۱ دالر براي 
هر اونس رسيد. روز سه شنبه شركت معدن كاري طالي 
گلدفيلز آفريقاي جنوبي اعالم كرد ك��ه در نظر دارد 
هزينه ها را كاهش دهد و ۱۱۰۰ شغل را در معدن سوز 
ديپ خود كه به مش��كل خورده اس��ت، تعديل كند. 
پس از اين بيانيه، سهام اين شركت، ۱۲ درصد سقوط 
كرد.اس پي دي آر گلدتراس��ت، بزرگ ترين صندوق 
سرمايه گذاري جهان با پش��توانه طال، اعالم كرد كه 
دارايي هاي طالي آن تنها در روز سه شنبه ۱.۰۱ درصد 
سقوط كرده است و از ۷۸۴.6۰ تن در روز دوشنبه، به 

۷۷6.65 تن در روز سه شنبه، افت كرده است.

 افتتاح ۱0 طرح صنعتي 
در اصفهان و ايجاد ۸2۱ شغل

تعداد ۱۰ طرح صنعتي با تسهيالت بانك صنعت و 
معدن درسال ۱۳96 در استان اصفهان به بهره برداري 
 رس��يد و در نتيجه آن ۸۲۱ شغل جديد ايجاد شد.

به گزارش پايگاه اطالع رساني بانك صنعت و معدن، 
براي اجراي طرح هاي ياد ش��ده مبل��غ 6 ميليون و 
6۰۰ هزار يورو تسهيالت ارزي و 5۲ ميليارد تومان 
 تسهيالت ريالي توسط اين بانك پرداخت شده است.

از مي��ان طرح هاي ي��اد ش��ده مي توان به س��ايپا 
كاش��ان، توان امي��د پاس��ارگاد، ش��يرگاز آذران، 
نسوز اكباتان و فوالد اردس��تان اشاره كرد كه سهم 
 بااليي در اش��تغالزايي را به خود اختصاص داده اند.

گفتني است طرح هاي صنعتي زيادي با بهره مندي 
از تسهيالت بانك صنعت و معدن در سال هاي اخير 

در كشورمان به بهره برداري رسيده است.

كنترل پس انداز ارزي و خروج 
سرمايه با مهار انتظارات تورمي

يك كارشناس اقتصادي علت تفاوت نرخ ارز در بازار 
ثانويه و بازار آزاد را تفاوت متقاضيان در اين دو بازار 
دانست و گفت: تقاضاي براي پس انداز ارزي و خروج 
س��رمايه در بازار آزاد وجود دارد و براي كنترل آن 

بايد انتظارات تورمي را كنترل و مهار كرد.
كامران ندري در گفت وگو ب��ا فارس، درخصوص 
علت تفاوت ن��رخ ارز در بازار ثانوي��ه و صرافي ها، 
اظهارداش��ت: متقاضي��ان ارز در در ب��ازار ثانويه 
واردكنندگان هس��تند و آنها هم حاضر نيس��تند 
بيشتر از ۸ هزار تومان براي تهيه ارز پرداخت كنند 
زيرا مي بينند هزينه هاي توليد به حدي اس��ت كه 
اين افزايش هزين��ه  را تحمل نمي كند و به همين 
دليل محدودي��ت از ناحيه تقاضا در ب��ازار ثانويه 
وج��ود دارد.وي با بيان اينك��ه صادركننده تمايل 
دارد ب��ا قيمتي باالتر بفروش��د اما تقاض��ا در بازار 
ثانويه كشش آن قيمت را ندارد، افزود: در بازار آزاد 
واردكننده ها نيستند بلكه كساني هستند كه يا به 
دنبال خروج سرمايه در آينده هستند يا با توجه به 
پيش بيني ه��اي نگران كننده  اي كه از آينده دارند 
تالش دارند از ارز به عنوان حفظ ارزش دارايي خود 
استفاده مي كنند و حاضر هس��تند ارز را با قيمت 

باالتري هم خريداري كنند. 
اين كارش��ناس اقتصادي تصريح كرد: بنابراين دو 
نوع تقاضا در ب��ازار وجود دارد يك نوع تقاضا براي 
واردات كاال و خدمات و يك تقاضا هم براي خروج 
س��رمايه و تبديل كردن پس انداز ها به ارز اس��ت. 
س��امانه نيما تمهيداتي كه انديش��يده فقط گروه 
واردكننده مي تواند ارز دريافت كند. ندري با بيان 
اينكه اگر ت��ورم قيمتي رخ ده��د و بهاي كاالها و 
خدمات افزايش يابد، تنها براي واردكننده هم تهيه 
ارز با قيمت باالتر صرفه اقتص��ادي پيدا مي كند، 
گفت: در حالت دوم اگر تورم كنترل ش��ود به مرور 
زمان كس��اني ك��ه ارز با قيمت ۱۱ ه��زار تومان و 
۱۲ هزارتومان خريده اند، متضرر مي شوند. اينكه 
كداميك از اين دو نرخ به سمت نرخ ديگر حركت 
مي كند، بس��تگي به تحوالت نرخ تورم دارد. البته 
بنده معتقدم با توجه به تغييرات نرخ تورم، نرخ بازار 
ثانويه به س��مت بازار آزاد به تدريج حركت خواهد 
كرد.وي در پاسخ به اين سوال كه آيا در كوتاه مدت 
مي توان نرخ ارز در بازار آزاد را به سمت بازار ثانويه 
كاهش داد، گفت: بله، اگر دولت بتواند نگراني ها را 
نسبت به آينده رفع كند، مي تواند قيمت بازار آزاد را 
به بازار ثانويه نزديك كند. انتظارات تورمي به عوامل 
مختلفي از جمله سياس��ت هاي اقتصادي دولت 
بستگي دارد و بخشي هم به تحريم ها مرتبط است و 
اينكه تا چه اندازه امريكا مي تواند تحريم هاي مرحله 
دوم را عمليات��ي كند.به گفته وي اگ��ر انتظارات 
تورمي كنترل ش��ود احتماال نرخ بازار آزاد به بازار 

ثانويه نزديك مي شود.

 راي هيات عمومي ديوان 
عدالت اداري براي بانك ها

گروه بانك و بيمه |
بر اس��اس راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
ذخيره مطالباتي كه وصول آنها مش��كوك است، 
جزو هزينه هاي قابل قبول مالياتي تلقي نمي شود 

مگر آنكه سه شرط را داشته باشد.
به گزارش ف��ارس، بر اس��اس راي هيات عمومي 
ديوان عدالت اداري ذخيره مطالباتي كه وصول آنها 
مشكوك است، جزو هزينه هاي قابل قبول مالياتي 
 تلقي نمي شود مگر آنكه سه شرط را داشته باشد:

۱- مربوط به فعاليت موسس��ه باشد.۲- احتمال 
غالب براي الوصول ماندن آن موجود باشد. ۳- در 
دفاتر موسسه به حس��اب مخصوص منظور شده 
باش��د تا زماني كه طلب وصول گ��ردد يا الوصول 
بودن آن محقق ش��ود.بر اين اساس شكايت بانك 
پارس��يان به ديوان عدال��ت اداري مبني بر اينكه 
ذخيره مطالبات مش��كوك الوصول بانك ها جزو 
هزينه هاي قابل قبول مالياتي است و اين موضوع 
را س��ازمان امور مالياتي نپذيرفته به ديوان عدالت 
اداري ارجاع شد. راي اين ديوان نشان مي دهد كه 
اين ذخيره ج��زو هزينه هاي قاب��ل قبول مالياتي 
نيست مگر اينكه سه شرط گفته شده در آن رعايت 
ش��ده باش��د.هزينه هاي قابل قبول، هزينه هايي 
است كه در حدود متعارف متكي به مدارك بوده و 
منحصرا مربوط به تحصيل درآمد موسسه در دوره 
مالي مربوط با رعايت حد نصاب هاي مقرر باش��د. 
گفتني اس��ت در موردي كه هزين��ه اي در قانون 
ماليات ها پيش بيني نش��ده يا بيش از نصاب هاي 
مقرر بوده، ول��ي پرداخت آن به موج��ب قانون يا 
مصوبه هيات وزيران صورت گرفته باشد، قابل قبول 
خواهد بود. ضمنا هزينه هاي مربوط در درآمدهايي 
كه به موجب قانون ماليات هاي مستقيم از پرداخت 
ماليات معاف يا مشمول ماليات با نرخ صفر بوده يا با 
نرخ مقطوع محاسبه مي شود، به عنوان هزينه هاي 

قابل قبول مالياتي شناخته نمي شوند.

جايگزيني واردات و حمايت بانك ها با تسهيات ارزان

فعاليت سامانه كاشف براي مقابله با جرايم مالي در فضاي مجازي

 ايلناز ابراهيمي|
به نظر مي رس��د سياس��ت جايگزيني واردات، در عمل 
به هدف خود كه همانا تقويت رش��د اقتصادي و افزايش 

اشتغال داخلي بوده، چندان دست نيافته است.
سال ها است كه جدل عظيمي ميان انديشمندان اقتصاد 
توسعه در جريان است مبني بر اينكه از بين دو استراتژي 
جايگزيني واردات و توسعه صادرات در نهايت كدام يك 
مي تواند منجر به رش��د و توس��عه اقتص��ادي، باالخص 
پيشرفت صنعتي يك كشور شده و در نهايت آن كشور را 

وارد مرحله توسعه يافتگي بكند.
در اس��تراتژي جايگزين��ي واردات، كش��ورها ب��ا وضع 
تعرفه هاي س��نگين بر واردات، اعطاي تسهيالت ارزان و 
حمايتي به صنايع داخلي و ساير روش هاي مشابه تالش 
مي كنند از صناي��ع داخلي حداكثر حماي��ت را كرده و 
توليدات داخل را جايگزين كاالهاي مشابه وارداتي نمايند 
و تا حد ممكن تمام نيازهاي داخلي يك كشور را با توليدات 
داخلي پاسخگو باشند و در اين زمينه چندان به قواعدي 
همچون وجود مزيت مطلق يا نس��بي، كيفيت توليدات 
داخلي در برابر كاالهاي مشابه خارجي، توجيه اقتصادي 

توليد داخلي و نظاير آن توجهي نمي كنند.
اين در حالي كه اس��ت كه در استراتژي توسعه صادرات 

و رش��د اقتصادي صادرات -  محور، مزيت هاي كشور در 
زمينه صادرات كاالهاي مختلف، نياز شركاي تجاري به 
كاالهاي توليدي كشور و بازارسنجي توليدات داخلي در 
عرصه بين المللي، بهره وري نيروي كار و سرمايه در توليد 
محصوالت مورد نظر براي صادرات و ... س��نجيده شده و 
سعي مي شود با تمركز بر چند صنعت اصلي، كيفيت توليد 
به سطح استانداردهاي جهاني نزديك شده و با عرضه اين 
محصوالت به بازارهاي جهاني، رشد اقتصادي و به تبع آن 
توسعه كش��ور تحقق يابد و از اين صنايع به عنوان موتور 

محرك اقتصاد استفاده شود.
طرفداران هر كدام از اين دو استراتژي توسعه در حمايت 
از روش مطلوب خود اس��تدالل هايي دارن��د، به عنوان 
مثال طرف��داران سياس��ت جايگزين��ي واردات بر لزوم 
خودكفايي و حفظ بازارهاي داخلي براي توليدكنندگان 
و نيروي كار و س��رمايه داخلي تاكيد مي كنند در حالي 
كه پيروان اس��تراتژي توس��عه صادرات  -  محور با مثال 
آوردن كشورهايي چون كره جنوبي معتقدند اين كشور با 
شناسايي نقاط قوت خود و سرمايه گذاري در چند صنعت 
مهم و استراتژيك از جمله صنعت خودروسازي و صنايع 
الكترونيك توانسته است آنچنان سطح كيفي محصوالت 
خود را باال ببرد كه به جايگاهي ثابت و رو به رشد در بازار 

عظيم اين توليدات در عرصه جهاني دست پيدا كرده و از 
صادرات اين كاالها به عنوان موتور محركه رشد و توسعه 

اقتصادي و اشتغال نيروي كار كشور استفاده  كند.
فارغ از اينكه شواهد علمي و تجربي به نفع كدام يك از اين 
دو اس��تراتژي است بايد به اين نكته توجه داشت كه فضا 
و شرايط اقتصادي يك كشور و نحوه اجرا مي تواند كاماًل 
بر نتايج حاصل از اتخاذ هر يك از اين دو روش و موفقيت 
و شكست اقتصادي يك كشور در هر يك از اين دو حالت 

متصور، اثرگذار باشد.
 طبيعي اس��ت كه تالش كش��وري مانند اي��ران كه در 
منطقه اي خشك و نيمه خش��ك از جهان قرار دارد براي 
توس��عه صادرات  - محور بخش كشاورزي خود، چندان 
قرين به موفقي��ت نخواهد بود و حتي چ��ون و چراهاي 
فراواني در تالش براي خودكفايي كش��ور در اين زمينه و 
اجراي سياست جايگزيني واردات كشاورزي وجود دارد.

اين در حالي اس��ت كه در زمينه صنايع وابسته به نفت و 
انرژي و بسياري از صنايع معدني، با توجه به مزيت نسبي و 
مطلق كشور در زمينه اين منابع، تالش در جهت پيشرفت 
در اين صنايع و توسعه صادرات  -  محور آنها مي تواند منجر 

به رشد قابل توجه اقتصاد از اين ناحيه شود.
بنابراين مي توان چني��ن بيان كرد كه در هر كش��وري 

صنايعي وجود دارند كه امكان جايگزيني واردات و رسيدن 
به خودكفايي در آنها وجود ندارد، از طرفي ديگر صنايعي 
هس��تند كه با توجه به شرايط اقتصادي يك كشور، عدم 
اس��تفاده از مزاياي نسبي و مطلق كش��ور در آن زمينه 
و كوتاه��ي در زمينه صادرات محص��والت توليدي آنها 
مي تواند ضربه شديدي به فرآيند رشد اقتصادي وارد كند.

در اي��ن بين صنايعي نيز وجود دارن��د كه بينابيني بوده 
و گزينش و تصميم سياس��ت گذاران اقتصادي كشور و 
برنامه ريزي براي توسعه آنها است كه مي تواند جايگاه آنها 
در رشد و توسعه اقتصادي و صنعتي را مشخص كند كه 
از جمله آنها مي توان به صنايعي همچون خودروسازي، 
صنايع الكترونيك، نس��اجي، لوازم خانگ��ي و نظاير آن 

اشاره كرد.
اغلب اين صنايع از اين ويژگي اي برخوردار هستند كه در 
صورت برنامه ريزي صحيح مي توانند با استفاده از نيروي 
كار و س��رمايه داخلي به كار افت��اده و با جذب نهاده هاي 
توليد و به كارگيري نيروي كار داخلي، به همراه خود رشد 
اقتصادي و افزايش اشتغال نيروي كار را به همراه بياورند.

 در طرف مقاب��ل، اگر نظارت و س��اختار صحيحي در 
انس��جام دادن به چنين صنايعي وجود نداشته باشد، 
واردات آنها مي تواند به راحتي توليدكنندگان داخلي را 

تحت فش��ار قرار داده و سهم بازار آنها را سلب كند. اين 
اتفاق، چيزي بود كه در ساليان گذشته واردات پوشاك 
از كشوري همچون تركيه و لوازم خانگي از كشورهايي 
همچون كره جنوبي و آلمان براي صنايع پوشاك و لوازم 
خانگي ايراني به وجود آورد و در رقابت با آنها، سهم بازار 
از توليدكننده داخلي به توليدكنندگان خارجي واگذار 
ش��ده و در اين بين نيروي كار ش��اغل در اين صنايع، 

مشاغل خود را از دست دادند.
ب��ه اين ترتي��ب، با وج��ود آنك��ه اغل��ب اقتصاددانان و 
سياست گذاران كشور بر اين باور هستند كه در طول چند 
دهه گذشته سياس��ت هاي جايگزيني واردات در كشور 
اعمال ش��ده ولي آنچه از ظواهر امر برمي آيد اين اس��ت 
كه بس��ياري از صنايع داخلي، با واردات كاالهاي داخلي 
از كشورهاي مختلف سهم بازار خود را از دست داده و در 
مواردي همچون گوش��ي تلفن همراه به كلي از گردونه 

خارج شده اند.
به عبارت ديگر، به نظر مي رس��د سياس��ت جايگزيني 
واردات، بنا به داليلي كه در نوشتاري ديگر به تفصيل به 
آن پرداخته خواهد ش��د، در عمل به هدف خود كه همانا 
تقويت رش��د اقتصادي و افزايش اش��تغال داخلي بوده، 

چندان دست نيافته است.

گروه بانك وبيمه|
فعاليت سامانه كاشف با هدف تحقق افزايش توانايي نظام 
بانك��ي در مقابله با جراي��م مالي، س��اماندهي تعامالت 
الكترونيكي نظ��ام بانكي و پرداخت ب��ا مراجع قضايي و 
تسهيل فرآيند دادرس��ي جرايم مالي در فضاي مجازي 

آغاز شد.
به گزارش تعادل، معاونت فناوري هاي نوين بانك مركزي 
اعالم كرد: يكي از اهداف مهم بانك مركزي »ايجاد نظام 
تعاملي موثر بين بانك ها، بانك مركزي و دس��تگاه هاي 
ذيربط« بوده است تا بتواند از طريق آن، مديريت موثري 
در رخدادهاي امنيتي حوزه بانكي و پرداخت داشته باشد. 
به اين منظور يكي از ماموريت هاي شركت مديريت امن 
الكترونيكي كاشف به  عنوان بازوي اجرايي بانك مركزي 
در ح��وزه امنيت اطالعات بانكي، ايجاد قابليت هاي الزم 
براي گردآوري و به اش��تراك گذاري بهنگام اطالعات و 
رخدادهاي امنيت اطالعات بانكي تعريف  شده است. به  
منظور تحقق اين اهداف، ش��ركت كاشف نيز طراحي و 

پياده سازي سامانه تعاملي را در دستور كار خود قرارداد.
اين ش��ركت با طراحي و پياده سازي س��امانه تعاملي از 
يك سو و ايجاد ش��بكه اي متشكل از نمايندگان بانك ها 
و موسسات اعتباري از س��وي ديگر توانسته است بستر 
تعاملي كارآمد و امني را براي كاركردهاي آتي كه مبتني 

بر مشاركت، همكاري و هماهنگي است، ايجاد كند.
در كنار اقدامات صورت پذيرفته در نظام بانكي و همزمان 
با رش��د روزافزون بهره گيري از ابزارهاي الكترونيكي در 
خدمات بانكي و پرداخ��ت، جرايم رايانه اي مرتبط با اين 
ابزارها نيز افزايش يافته اس��ت و فرآيند رسيدگي به اين 
جرايم نوظهور، ل��زوم ارتباطات تنگاتنگ نظام قضايي و 
بانكي كشور را دوچندان كرده است. در رسيدگي به جرايم 
سايبري مالي، بانك مركزي، دادستاني كل كشور، پليس 
فتا، بانك ها و موسسات اعتباري و شركت هاي حاكميتي 
نقش آفرين��ي مي كنند و هر يك از آن��ان در اين فرآيند، 
داده س��تانده هايي با ديگر ذي نفع��ان دارند كه نيازمند 

راه حل هاي كارآمد جهت گردش مناسب آنان است.

بستر ايجادشده توسط س��امانه تعاملي كاشف به  عنوان 
يك توانمند ساز در نظام بانكي هم  اكنون توانسته است 
با مشاركت و همكاري تمامي ذي نفعان، نيازمندي هاي 
مرتبط با ايجاد هماهنگي و س��رعت بخش��ي به فرآيند 
رسيدگي به جرايم رايانه اي در نظام بانكي را مرتفع سازد.

مبناي به  كارگيري سامانه تعاملي در رسيدگي به جرايم 
رايانه اي مرتبط با خدمات بانكداري و پرداخت بر اساس 
تفاهم نامه اي كه ميان بانك مركزي، دادستاني كل كشور 
و شركت كاشف منعقدشده، شكل گرفته است. مهم ترين 
اهدافي كه در اين تفاهم نامه ذكرشده است، »ايجاد و به  
كارگي��ري درگاه واحد براي تعام��الت الكترونيكي بين 
طرف هاي تفاهم نامه«، »تس��ريع و تسهيل تعامالت در 
فرايند رس��يدگي به جرايم رايان��ه اي مرتبط با خدمات 
بانكداري و پرداخت« و »به حداقل رساندن ديوانساالري 
بين سازماني« است. توانمندي مقابله با موارد مشكوك به 
پولشويي و كالهبرداري در نظام بانكي، پيش نياز سرعت 
بخشيدن به فرآيند تعقيب جرم و حقيقت يابي در دستگاه 

قضايي كشور است. وجود سازوكارهاي مرتبط با چنين 
توانمندي هايي، امكان جلوگيري از خروج پول از شبكه 
بانكي و غيرقابل رديابي شدن فعاليت هاي كالهبردارانه 
را فراهم مي كند. سرعت عمل در جلوگيري از خروج وجه 
حاصل از جرم، فرصت كافي را در اختيار س��ازوكارهاي 
حقيقت ياب��ي براي كش��ف حقيقت ق��رار مي دهد. لذا 
الزم اس��ت بدون فوت وقت جريان پ��ول حاصل از جرم، 
متوقف ش��ده و از خروج پول و گم ش��دن رد آن ممانعت 
شود و س��پس فرآيند رسيدگي به جرم آغاز شود. تالش 
بر اين است با هماهنگي ۲۴ در ۷ ميان نظام هاي قضايي، 
انتظامي، بانكي و پرداخت كشور بتوان با سرعتي نزديك 
به  س��رعت كالهبرداران اقدامات پيشگيرانه و مقابله اي 
الزم را در ح��وزه مال��ي انجام داد و از حقوق ش��هروندان 
ب��دون محدوديت زماني و مكاني صيان��ت نمود.از اينرو 
راه اندازي سامانه كاش��ف باهدف تحقق افزايش توانايي 
نظام بانكي كش��ور در مقابله با جرايم مالي، ساماندهي 
تعامالت الكترونيكي نظام بانكي و پرداخت كشور با مراجع 

قضايي و تسهيل فرآيند دادرسي مرتبط با جرايم مالي در 
فضاي مجازي آغاز شده است. سامانه كاشف امكان صدور 
دستورات قضايي و ارسال خودكار دستورات صادرشده 
براي نهادهاي عامل فعال در ش��بكه بانك��ي و پرداخت 
كشور، پاسخگويي به دستورات قضايي توسط نهادهاي 
عضو شبكه بانكي و پرداخت كشور، مديريت فرصت هاي 
زماني براي پاس��خگويي به دستورات قضايي و پيگيري 
دس��تورات قضايي صادرش��ده در حوزه مقابله با جرايم 
رايانه اي در نظام بانكي و پرداخت را براي قضات محترم 
دادستاني كل كشور فراهم آورده است. در فاصله زماني 
كه س��امانه به صورت آزمايشي به كار گرفته شده دستور 
قضايي براي اعضاي نظام بانكي و پرداخت كشور ارسال  
شده است و پاسخگويي مناسب و سريع شركت شاپرك، 
بانك ها و موسس��ات اعتباري نويدبخش محقق ش��دن 
بخش��ي از اهداف كالن بانك مركزي جمهوري اسالمي 
ايران و شركت مديريت امن الكترونيكي كاشف در مبارزه 

با جرايم رايانه اي در نظام بانكي و پرداخت است.
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5 بازار سرمايه

»تعادل«ازرفتارشناسيمعاملهگراندربازارسرمايهگزارشميدهد

سهامداران در انتظار
گروه بورس| مسعود كريمي|

 اغلب فعاالن بازار سهام كه اين  روز ها اخبار مربوط 
به حوزه نف��ت را به خوبي پيگي��ري مي كنند در 
انتظار دس��تورالعملي تازه از سوي دولت هستند. 
اين دس��ت از س��هامداران بر اين باورند كه تغيير 
سياس��ت هاي جديد ارزي مي تواند حاشيه سود 
شركت هاي پتروشيمي، فلزي و پااليشگاهي را با 
افزايش قابل توجه همراه كند. با اين حال با توجه 
به اينكه در حوزه پتروشيمي نرخ خوراك به صورت 
دستوري تعيين ش��ده، بورس كاالي ايران مورد 
انتقاد اغلب كارشناسان قرار گرفته است چرا كه به 
صورت كلي اعمال سياست هاي دستوري با ماهيت 
 اصل��ي بورس ها در سراس��ر دني��ا در يك تناقض 
تمام عيار قرار دارد. به هر روي، تا كنون سياست گذار 
از موضع رسمي خود در خصوص نرخ هاي دستوري 
كه رانتي عظيم را براي ع��ده اي خاص ايجاد كرد 
عقب نشيني نكرده است. بر اين اساس، پيش بيني 
مي شود تا زماني كه قيمت خوراك پتروشيمي ها 
متناسب با نرخ هاي كشف شده سامانه سنا كه در 
رقمي بين 8 الي 9 هزار تومان ق��رار دارد، تعيين 
نش��ود همچنان شاهد تداوم رانتي در بازار كااليي 
باشيم. از طرفي، دليل پافشاري دولت در سياست 
ارزي ك��ه در نهايت كاال به دس��ت مصرف كننده 
واقعي با قيمتي معادل يا بي��ش از نرخ بازار ثانويه 
خواهد رسيد و در اين ميان فقط سفته بازا ها منتفع 
مي شوند براي جامعه سهامداري در هاله اي از ابهام 

قرار گرفته است.

  حاكميت، مزاحم بخش خصوصي نشود
در همين رابطه، محمدرضا مديري مدير عامل شركت 
پتروش��يمي زنجان با اش��اره به وضعيت شركت هاي 
پتروش��يمي و موضوعات مربوط به ن��رخ خوراك در 
گفت وگو با »تعادل« عنوان كرد: در حال حاضر وضعيت 
شركت هاي پتروشيمي مناسب ارزيابي مي شود. بازار، 
قيمت سهام را با دالر بازار ثانويه و نرخ هاي خوراك پايين 
پيش بيني كرده و به نوعي انعكاس اين موضوع بر قيمت 
سهام شركت ها قابل مش��اهده است. وي خاطرنشان 
كرد: قيمت سهام پتروشيمي ها در بازار با چنين فرضي 
افزايش پيدا كرد كه صادرات در بازار ثانويه و نرخ خوراك 
با قيمت رسمي 3800 توماني صورت گرفته است. به 
عبارت ديگر، در نظر گرفتن قيم��ت فروش با ارز بازار 
ثانويه و قيمت توليد بر اساس ارز با نرخ 3800 تومان 
مبناي محاسبه بازار قرار گرفت. اين كارشناس بازار با 
اشاره به گمانه زني هاي تغييرات نرخي گفت: شايعه اي 

در سطح بازار مبني بر اينكه نرخ 3800 توماني پايدار 
نخواهد ماند به گوش مي رسد بر همين اساس عده اي از 
فعاالن بر اين باورند كه قيمت سهام پتروشمي ها بيش 
از نرخ هاي فعلي رش��د پيدا نخواهد كرد. محمدرضا 
مديري اذعان داشت: سود آتي شركت هاي پتروشيمي 
به اندازه كافي در سهام منعكس نشده است. از سويي، 
افزايش قيمت خوراك در قيمت تمام شده بسياري از 
محصوالت پتروشيمي تاثير چنداني نخواهد داشت. به 
عنوان مثال، فروشندگان و توليدكنندگان اوره تغييرات 
قيمت خوراك تاثير زيادي در قيمت تمام ش��ده كاال 
نخواهد داشت. به گفته وي پس از اين مورد، تغييرات 
قيمت خوراك در پليمري ها و متانولي  ها تاثير گذاري 

بيشتري دارد. 
مدير عامل شركت پتروش��يمي زنجان تصريح كرد: 
بطور كلي سودآوري شركت هاي پتروشيمي خيلي 
نس��بت به قيمت خوراك حساس نيس��ت و عمدتا 
بر قيمت ف��روش، قيمت جهاني نف��ت و قيمت گاز 
حساسيت باالتري وجود خواهد داشت. از همين رو، 
در صورتي كه قيمت خوراك تعادلي يا مقداري كمتر 

از تعادلي در نظر گرفته شود همچنان پتروشيمي ها 
سودآور مي مانند و به مرور زمان از ترس بازار كاسته 
خواهد شد. در صورتي كه از جايگاه مدير يك شركت 
پتروشيمي و بر اساس منافع شركت اظهارنظر شود 
بايد گفت ك��ه به پتروش��يمي ها دالر 4200 تومان 
اختصاص داده ش��ود. اما از ديدگاه اقتصاد ملي بايد 
قيمت ها آزاد در نظر گرفته شود و در واقع بين بخش 
خصوص��ي و حاكمي��ت مي بايد يك تع��ادل جديد 
شكل گيري بگيرد بطوري كه حاكميت مزاحم بخش 
خصوصي نشود و هيچ گونه يارانه اي هم به اين بخش 
اختصاص ندهد. در واقع خوراك، حمل و نقل، نيروي 
انس��اني، برق و... را به قيمت آزاد در اختيار شركت ها 
قرار دهد. به گفته وي، روند 3 ساله گرفتن مجوز براي 
بخش خصوصي از جمل��ه مزاحمت  هاي حاكميت 
تلقي خواهد شد. اين در حالي است كه قيمت باالي 
تسهيالت و مشكالتي پيرامون تامين مالي از طريق 
س��اير بازار هاي موجود در دنيا از ديگر ايراد ها لحاظ 
مي شود. محمدرضا مديري تاكيد كرد: در صورتي كه 
حاكميت هيچ امتي��ازي را به بخش خصوصي ندهد 

اما دخالتي هم در روند فعاليت ها نداشته باشد بطور 
قطع س��ودآوري ش��ركت ها با افزايش قابل توجهي 
همراه خواهد ش��د. بر اين اساس، با توجه به اينكه در 
ساختار هاي موجود چنين فرآيندي غير ممكن است 
و همواره دولت ها در كس��ب و كار ها ايجاد مزاحمت 
مي كنند در نتيجه بايد يك قيمت آزاد لحاظ شود و 

براي اين قيمت درصدي تخفيف تعيين شود. 
مدير عامل شركت پتروشيمي زنجان با انتقاد از بورس 
كاالي ايران گفت: بورس نمايان گر اقتصاد آزاد است و 
قيمت گذاري دستوري در اين بازار به شدت با سازوكار 
منطقي و عقاليي آن فاصله دارد. هر نوع قيمت گذاري 
كمتر از قيمت تعادلي به فس��اد، رانت و عدم بهينگي 
توزيع منابع منجر خواهد ش��د. در همين حال چنين 
اتفاقي در بورس كاالي ايران در حال روي دادن است. 
وي افزود: فروش كاال ب��ه قيمت 4200 تومان، خريد 
صوري آن و فروش كاال با قيمت 9000 توماني در بازار 
نشانگر اين موضوع است كه چنين اختالفي در جيب 
ش��ركت ها تحت هيچ عنواني نخواهد رفت و خريدار 

نهايي هم با قيمت آزاد كاال را به دست آورده است. 

  فضاي واسطه گري و داللي
از س��ويي ديگر، امين ناطقي راد مديرعامل ش��ركت 
انديشه نگر پاسارگاد با تحليل وضعيت صنايع بورسي 
در گفت وگ��و با »تع��ادل« بيان ك��رد: در حال حاضر 
صنايع پتروشيمي، فوالد،  فلزات و حتي صنعت خودرو 
با ابهاماتي مواجه هس��تند. بطوري كه فشار حاصل از 
نرخ گذاري دستوري مستقيما شركت ها را تحت تاثير 
قرار داده است. وي خاطرنشان كرد: عمال يك فضاي 
واسطه گري و داللي در بورس كاالي ايران شكل  گرفته 
است و عده اي با خريد محصوالت كارخانه ها كه با دالر 
پايين ارزش گذاري شده به مصرف كننده با نرخ دالر آزاد 
به فروش مي رسانند. بر اين اساس، محصوالتي كه به 
دست مصرف كنندگان نهايي مي رسد با نرخ هاي 8 الي 
10 هزار توماني قيمت گذاري شده اند. اين كارشناس 
بازار سرمايه اذعان داش��ت: فرآيند عملياتي شده در 
بورس كاال نش��ان دهنده اين موضوع است كه سود از 
جيب شركت ها، كارخانه ها،  سهامداران و افرادي كه 
اشتغال كشور به آنها وابس��تگي دارد خارج شده و در 

اختيار عده اي واسطه قرار مي گيرد.
مديرعامل شركت انديشه نگر پاس��ارگاد عنوان كرد: 
همانط��ور كه در سياس��ت ارزي تغييراتي را ش��اهد 
بوديم در داخل هم مي بايد تغييراتي ش��كل بگيرد تا 
مصرف كننده نهايي كه اقدام به خريد كاال با نرخ آزاد 
مي كند ش��اهد نرخ گذاري دس��توري توسط عده اي 
واسطه نباش��د. به گفته امين ناطقي راد نرخ خوراك 
پتروشيمي ها و  فلزات كه دالر با پايين را براي واردات 
تجهيزات استفاده مي كنند در صورتي كه به نرخ هاي 
واقعي برس��د بطور قطع اين موضوع بس��يار مطلوب 
ارزيابي خواهد شد. به عنوان مثال، محاسبه آزاد دالر 
خوراك شركت هاي پتروشيمي به واسطه وزارت نفت 
و در مقابل ارزش گذاري محصوالت شركت ها با همين 
نرخ در بورس كاال براي فروش، بهترين استراتژي خواهد 
بود چرا كه اين موضوع براي مصرف  كنندگان در نهايت 
تفاوتي نخواهد داشت. امين ناطقي راد گفت: دالر 8000 
توماني ب��راي خوراك و فروش محصوالت بر اس��اس 
قيمت بازار ثانويه مي تواند خيلي از ابهامات فعلي بازار 
سرمايه را برطرف كند. اين تحليلگر بازار سرمايه با اشاره 
به صنايع بورسي اذعان داشت: در حال حاضر اتفاقاتي 
كه در بازار فوالد، پتروشيمي و... رخ داد به هر حال براي 
ساير صنايع هم طي مرور زمان به وقوع خواهد پيوست. 
از همين رو، با نگاهي به بازار خودرو مشاهده مي شود 
كه اختالف معناداري بين قيمت كارخانه و قيمت بازار 
وجود دارد كه واسطه ها در اين مهم بيشترين سود را به 

دست خواهند آورد.

نگاهيبهمعامالتروزگذشتهبورسوفرابورس

شاخص ها به مدار نزول برگشتند
گروه بورس|

روز گذش��ته ش��اخص كل بورس اوراق بهادار 
تهران با ريزش 450 واحدي مواجه ش��د و عدد 
اين ش��اخص را به 130 ه��زار و 476 واحدي 
رس��اند. در اين روز اما شاخص هاي هم وزن كه 
شامل شاخص كل هم وزن و شاخص قيمت هم 
وزن مي ش��وند، بر خالف ساير شاخص ها،  روند 
مثبت داش��تند و به ترتيب 43 و 30 واحد رشد 
كردند. اين موضوع در حالي كه شاخص قيمت 
وزني ارزش��ي به تبع از شاخص كل 132 واحد 
ريزش داشت و شاخص هاي بازار اول و دوم نيز 
رو به نزول بودند، حكايت از آن دارد كه حركت 
كلي س��هام بازار روند مثبت داش��ت اما نزولي 
ش��دن روند حركتي ش��ركت هاي بزرگ بازار 
باعث شد كه شاخص كل نزولي شود يا به قول 

تحليلگران شاخص در فاز اصالح بماند. 
از سويي ديگر ديروز 5 نماد فوالد با 237 واحد، 
پارس با 123 واحد، شبندر با 115 واحد، وغدير 

با 71 واحد و تاپيكو با 66 واحد كاهش، بيشترين 
تاثير منفي و 2 نماد همراه با 157 واحد و رانفور 
با 112واحد افزايش، بيشترين تاثير مثبت را بر 

شاخص كل بورس بر جاي گذاشتند.
در عين ح��ال، نگاهي به آماره��اي معامالتي 
چهارش��نبه بازار سهام مش��خص مي كند كه 
قيمت س��هام نمادهاي س��كرما، فاذر، رانفور، 
شسپا، فروس، كدما و وبيمه بيشترين افزايش 
قيم��ت و نمادهاي كحافظ، فالمي، ش��دوص، 
خنصير، كاما، سخزر و لبوتان بيشترين كاهش 

قيمت را در بازار سهام رقم زدند.
به اين ترتيب، در پايان معامالت روز چهارشنبه 
بورس، در 90 ه��زار و 941 نوب��ت معامالتي، 
يك ميليارد و 151 ميلي��ون برگه اوراق بهادار 
ب��ه ارزش 352 ميليارد تومان در بورس معامله 
ش��د و ارزش بازار به 498 هزار و 576 ميليارد 
 تومان رس��يد كه نس��بت ب��ه روز قب��ل، روند 

كاهشي داشت. 

 تغيير مالكيت 90 ميليون سهم در فرابورس
آخرين روز اين هفت��ه كاري در بازار اوراق با درآمد 
 ثابت فرابورس با دس��ت به دس��ت ش��دن بيش از

5 ميليون ورق��ه بهادار به ارزش بي��ش از 4 هزار و 
720 ميليارد ريال به پايان رس��يد كه »اخزا610« 
پس از »شس��تا003« و »شس��تا004« بيشترين 
حج��م و ارزش معامالت��ي را تجربه كرد. از س��وي 
 ديگر تابلو تسهيالت مسكن ميزبان معامله بيش از

75 هزار ورقه به ارزش افزون بر 50 ميليارد ريال بود 
كه تس��ه تير 97 همچنان بيشترين حجم و ارزش 
معامالتي را در ميان ساير تسه ها به خود اختصاص 
داد. رصد قيمت تس��ه ها در اين تابلو بيانگر ريزش 
آنه��ا در معامالت روز گذش��ته و داد و س��تد اوراق 
تسهيالت مسكن در دامنه 600 تا 672 هزار ريالي 
است. به عالوه، صندوق هاي س��رمايه گذاري قابل 
معامله )ETF( در روزي كه گذش��ت به اس��تقبال 
نق��ل و انتقال بيش از 9 ميليون ورقه به ارزش بيش 
از 145 ميلي��ارد ري��ال رفتند كه نم��اد »آكورد« 

بيشترين حجم معامالتي را در ميان ساير نماد هاي 
اين صندوق ه��ا در اختيار گرف��ت. در همين حال 
نگاهي به معامالت س��هام در بازار فرابورس بيانگر 
تغيير مالكيت بالغ بر 254 ميليون س��هم به ارزش 
920 ميليارد و 330 ميليون ريال در دو بازار اول و 
دوم است كه تغيير مالكيت بيش از 90 ميليون سهم 
به ارزش بيش از 152 ميليارد ريال در نماد »ذوب« 

منجر ب��ه رقم خوردن بيش��ترين حج��م و ارزش 
معامالتي ب��راي اين نماد ش��د.همچنين بازار پايه 
شاهد دست به دست شدن نزديك به 179 ميليون 
سهم به ارزش بيش از 313 ميليارد ريال بود كه نماد 
»ش��پلي« متعلق به تابلو ج با حجم معامالت بيش 
از 30 ميليون ورقه اي، بيشترين حجم معامالتي را 

در اين بازار به خود اختصاص داد. 

خبرنگار »تعادل« برگزيده دومين 
جشنواره بورس و رسانه شد

خبرنگار »تعادل« برنده نخستين جشنواره بورس و 
رسانه شد. در اين جشنواره كه بخش هاي مختلفي 
را در بر گرفته بود، مسعود كريمي، خبرنگار روزنامه 
»تعادل« توانست در بخش گزارش رتبه برگزيده را 
از آن خود كند. به گزارش تعادل داوري آثار ارسال 
شده به اين جشنواره را نيز تيم داوري شامل حسين 
عبده تبريزي،  عضو ش��وراي عالي بورس، حسن 
نمكدوست و اكبر نصرالهي از اساتيد روزنامه نگاري، 
عليرضا كديور عضو هيات مديره فرابورس و فتح اهلل 

فاخري مدير اخبار شبكه خبر بر عهده داشتند. 
در دومين دوره جش��نواره بورس و رسانه، شاپور 
محمدي، رييس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار 
به ايراد سخن پرداخت و ضمن خوشامدگويي به 
حاضرين از پيشكسوتان حوزه رسانه و همچنين 
پيشكسوتان بازار سرمايه و داوران اين رويداد مهم 
فرهنگي قدردان��ي كرد. رييس س��ازمان بورس 
و اوراق بهادار گفت: س��رعت و دقت در پوش��ش 
وس��يع اخبار بازار س��رمايه، همواره مورد توجه 
خبرنگاران حوزه بازار سرمايه است.دكتر محمدي 
به سختي هاي كار رس��انه اي اشاره كرد و گفت: از 
ميان تمام افرادي كه مدعي ريسك پذيري در بازار 
سرمايه هستند يا مديران اقتصادي و مالي كشور 
چند نفر حاضر به پذيرش شغل خبرنگاري هستند 
و در اين كار موفق مي شوند!؟ رييس سازمان بورس 
و اوراق بهادار به برجسته ترين صفت خبرنگاران 
اشاره كرد و ادامه داد: خبرنگاران تفكر مادي ندارند 
و اين يك ويژگي منحصر به فرد اس��ت. در حوزه 
رس��انه تعالي معنوي و فرهنگي در ابعاد مختلف 

جاري است.
محم��دي از زحم��ات، پاي��داري و ايس��تادگي 
خبرنگاران حوزه بازار سرمايه قدرداني كرد و اظهار 
داشت: قطعا آثار همه خبرنگاران در همه حوزه ها 
ماندگار است.رييس س��ازمان بورس تاكيد كرد 
رسانه ها و خبرنگاران از نقشي برخوردارند كه شايد 
درك نشده است و گفت: نظارت همگاني مهم ترين 
نقش رسانه اس��ت. امروز تالش رسانه ها به كشف 
قيمت عادالنه در بازار س��رمايه منتهي مي شود.

محمدي با اشاره به اينكه نظارت همگاني براي ما 
ارزشمند  و با بركت است، ابراز اميدواري كرد اين 
نقش متفاوت از اطالع رساني تقويت شود.رييس 
سازمان بورس با اش��اره به اهميت نقش رسانه ها 
در فرهنگ س��ازي، تاكيد كرد: صداي مشكالت 
بازار س��رمايه با تيترها و محتواي آثار خبرنگاران 
به گوش همگان مي رسد و مسائل دقيق تر دنبال 
مي شود.دبيرشوراي عالي بورس با بيان اينكه امسال 
در اين جشنواره ش��اهد آثار استاندارد بوديم ابراز 
اميدواري كرد در س��ال هاي آينده آثار رسانه اي 
با زبان مشترك فعالين رس��انه اي و بازار سرمايه 
توليد شود و اظهار داشت: دست يابي به اين زبان 
مشترك مسيري است كه جشنواره بورس و رسانه 
دنبال مي كند.رييس سازمان بورس و اوراق بهادار 
ضمن قدرداني از ياسر فالح، مدير روابط عمومي 
و امور بين الملل اين سازمان، در راستاي برگزاري 
رويداده��اي فرهنگ س��از بازار س��رمايه به وي 
ماموريت داد دوره هاي آموزش تخصصي رسانه اي 

را برگزار كند .

كاهش ارزش سهام بازارهاي 
بورس آسيا 

ديروز در بازارهاي جهاني ارزش سهام بورس هاي 
آسيايي به كمترين ميزان يك سال گذشته رسيد، 
قيمت نفت، طال و ساير فلزات گرانبها هم كاهش 
يافت. بحران اقتصادي در تركيه و تش��ديد جنگ 
تجاري بين امريكا و چين دو عامل تاثيرگذار بود.
به گ��زارش رويترز، روز گذش��ته بازارهاي بورس 
آس��يا به كمترين ميزان يك سال گذشته رسيد. 
نگراني فعاالن اقتصادي از بازارهاي چين و تركيه 
دليلي بر قرمزپوش ش��دن اكثر نمادهاي آسيايي 
شد.بازارهاي بورس آسيا در روز چهارشنبه بيشتر 
تحت تاثير بازارهاي چين بود كه تاثير بحران مالي 
اخير تركيه را در بورس هاي آسيايي تشديد كرد.

اما در اين ميان اسپيريد بترز تحليل گر بازار انتظار 
دارد بازاره��اي بورس  اروپاي��ي اندكي با وضعيت 
بهتري آغاز شود. بر اس��اس اين گزارش شاخص 
 FTSE رش��د 0.2 درص��د، داك��س آلمان رش��د
0.1 درصد و CAC فرانس��ه رش��د  0.15 درصد 
 MSCI داشتند اما در بازارهاي بورس آسيا شاخص
كاهش يك درصدي داش��ت و به كمترين ميزان 
از آگوس��ت 2017 تاكنون رسيد. بازارهاي بورس 
آس��يا بيش��تر پس از آنكه لير تركيه ناپايدار شد و 
ارزش خود را در برابر دالر از دس��ت داد قرمزپوش 
شدند.شاخص هنگ سينگ  هنگ كنگ هم 1.5 
درصد كاهش يافت و به كمترين ميزان يك سال 
گذشته نزديك شد. شاخص شانگهاي كمپوزيت 
هم 1.3 درصد افت كرد. افت بازارهاي بورس چين 
بيشتر در جنگ تجاري دو اقتصاد بزرگ جهان رقم 
خورد.لينوس  ييپ تحليلگر بازار بورس شانگهاي 
معتقد اس��ت: در حال حاضر سرمايه گذاران روي 
بخش منفي گزارش نيمه نخست امسال شركت ها 
متمركز ش��ده اند كه در اين گزارش منفي نگري و 
نگاه محتاطانه وجود دارد.بر اس��اس اين گزارش 
ش��اخص نيكي ژاپن نيز يك درصد كاهش داشت 
اما بازارهاي بورس كره جنوبي به دليل تعطيالت 
عمومي كشور بسته بودند. ارزش لير تركيه كه در 
آغاز هفته جاري ركورد بي سابقه  اي را رقم زد 7.24 
لير در برابر يك دالر معامله شد. تركيه در يك اقدام 
تالفي جويانه نرخ تعرفه را روي محصوالت امريكايي 
افزايش داد. برخي از اي��ن تعرفه ها تا 140 درصد 
هم افزايش يافته اس��ت، محصوالتي مانند، انواع 
خودروهاي مسافربري، تنباكو و مشروبات الكلي 

از جمله آنها است.

سياس��ت هاي ارزي جديد دولت باعث باال رفتن انگيزه شركت هاي 
صادرات محور براي عرضه ارز در بازار ثانويه مي شود، چراكه افزايش 

نرخ ارز بر رشد درآمد و سودآوري اين گروه تاثيرگذار است.
عليرضا كديور در خصوص وضعيت بازار س��رمايه در روزهاي اخير با 
تاكيد بر اينكه بسته سياستي بانك مركزي درباره معامالت ارز مهم ترين 
شاخص تاثيرگذار بر بازار سهام بوده است، گفت: اما لمس آثار واقعي 
اين سياست ها نيازمند زمان بيشتري اس��ت تا آثار واقعي خودش را 
نشان دهد.اين كارش��ناس بازار سرمايه در گفت وگو با سنا به راهكار 
بانك مركزي براي خريد و فروش ارز در بازار ثانويه و كشف قيمت در 
جريان بازار اشاره كرد و گفت: آثار كلي اين سياست جديد در قدم اول بر 
شركت هاي صادراتي مثل پتروشيمي، معدني و فوالدي تاثيرگذار بود 
اما براي ثبت واقعي اثرات اين اتفاق بر حاشيه سود و عملكرد شركت ها 

بايد منتظر گزارش هاي دوره اي 6 ماهه و 9 ماهه ماند.
عضو هيات مديره فرابورس ايران، پذيرش نرخ ارز باالتر از چهار هزار 
و 200 تومان در مكانيزم عرضه و تقاضا توسط بانك مركزي را اتفاق 
مثبتي دانس��ت و افزود: اين نهاد با تصميم جدي��دش افزايش تورم 
كاالهاي وارداتي را پذيرفته است، چراكه از اين به بعد كاالهاي وارداتي 
ك��ه از بازار ثانويه ارز تهيه مي كنند با قيمت باالتري نيز واردات انجام 
مي دهند.به گفته اين كارشناس بازار س��رمايه دولت، تورم در حوزه 

كاالهايي كه با ارز آزاد وارد مي شود را پذيرفته است.
كديور در ادامه افزايش انگيزه شركت هاي صادرات محور براي عرضه 
ارز در ب��ازار ثانويه را مورد توجه قرار داد و بيان كرد: افزايش نرخ ارز بر 

رشد درآمد و سودآوري اين گروه تاثيرگذار است.
وي كه معتقد است آثار اين اتفاق در قيمت سهام شركت هاي ارز آور 

خودش را نشان داده، تصريح كرد: در هفته هاي گذشته بازار در حالي 
منتظر رشد قيمت ارز بود كه اثرات مثبت اين خبر را پيش خور كرد.

اين كارشناس بازار اعالم نرخ 3هزار و 800 توماني خوراك پتروشيمي ها 
را از خبرهاي مهم اين روزها دانست و افزود: البته اين خبرها با ابهاماتي 
همراه است و احتمال تغيير اين نرخ وجود دارد به همين دليل بازار در 

حالتي از انتظار و احتياط قرار گرفته است.
كديور با تاكيد بر اينكه افزايش نرخ ارز انگيزه توليد كنندگان را براي 
صادرات افزايش مي دهد، گفت: البته تعيين تكليف جزييات و ابهامات 

اين بسته براي صنايع بازار سرمايه مهم است.
وي همچنين تصميم هاي جديد براي ارز مس��افرتي را بسيار خوب 
دانست و اظهار كرد: آغاز فعاليت صرافي ها براي معامالت ارز نيز اتفاق 
مثبتي است .كديور معتقد اس��ت: بانك مركزي پذيرفته آزاد شدن 
واردات ارز و طال س��مت عرضه را تقويت مي كند و باعث تعادل بين 
عرضه و تقاضا مي شود به همين دليل واردات ارز و طال را آزاد اعالم كرده 
اس��ت.وي با تاكيد بر اينكه عدم دخالت دولت در بازارها اتفاق خوبي 
است، اظهار داشت: البته دولت برنامه تزريق ارز براي ايجاد مانع در باال 
رفتن قيمت را نيز در اين بسته مطرح كرده كه بايد منتظر برنامه هاي 
دولت درباره ميزان اين كنترل هاي قيمتي ماند.كارشناس بازار سرمايه 
موفقيت اين بسته را مشروط به حذف فرصت هاي رانتي بازارها توسط 
دولت اعالم كرد و گفت: در زمينه فروش داخلي و خارجي كاالها بايد 
سياست ها مشخص شود .وي در خاتمه مديريت و برنامه ريزي سمت 
تقاضا را بس��يار مهم ارزيابي كرد و ادامه داد: با توجه به شرايط خاص 
بين المللي بايد سمت تقاضا را به خوبي مديريت كرد چراكه عرضه ها 

ممكن است با محدوديت هايي مواجه شوند.

عضوهياتمديرهفرابورسمطرحكرد

حذففرصتهايرانتيوحمايتازصادركنندگان
دبيركل پيشين بورس اوراق بهادار گفت: در سياست ارزي دولت، 
كاالهاي اساس��ي 25 قلم همچون غذا و دارو را ش��امل مي شود از 
اين رو محصوالتي همچون فوالد را براس��اس ارز رس��مي نبايد در 
بورس كاال عرضه كرد تا شاهد تك قيمتي شدن نرخ محصوالت و 
كاهش التهاب ها در بازار باشيم.حسين عبده تبريزي در گفت وگو 
با ايسنا، با تاكيد بر اينكه دو نرخي شدن دالر به معناي ايجاد رانت 
و فساد در اقتصاد است، گفت: دولت بايد روش خود را اصالح كند. 
ما نمي توانيم در داخل كشور يك قيمت داشته باشيم و در خارج از 
كشور قيمت ديگري، چرا كه با مشكالت بسياري مانند رانت هاي 

يك شبه و فسادهاي بزرگ مواجه مي شويم.
اي��ن اقتصاددان به تبعات دو نرخي ش��دن قيمت كاالها حاصل از 
ارز رس��مي و غير رسمي اش��اره كرد و افزود: بس��ترهاي رانت زا، 
اجازه مي دهند مثال، يك ش��ركتي كاالي خ��ود را به افراد خود در 
داخل با دالر ارزان بفروشد و آن افراد همان كاال را با نرخ آزاد صادر 
كنند. مساله اين است تا زماني كه دو قيمت رسمي و آزاد براي ارز 

پابرجاست، رانت خواران كماكان، ميدان دار خواهند بود.
اين عضو شوراي عالي بورس با بيان اينكه ما در بورس كاال نوسانات 
ارزي و التهاب در بازارها را تجربه كرده ايم، يادآور ش��د: اين قبيل 
مشكالت در گذشته نيز بوده ولي اكنون به دليل تفاوت قيمت دالر 
4200 و 1000 توماني، چالش ها حادتر شده است. در اين بين علت 
مشكالت را نه در بورس بلكه بايد در عوامل ديگري جست وجو كرد؛ 

وگرنه به بيراهه مي رويم. 
دبيركل پيش��ين بورس اوراق بهادار تاكيد ك��رد: تا وقتي نظام دو 
قيمتي در بازار حاكم است، فس��اد نيز وجود خواهد داشت و هيچ 

ارگاني هم قادر نخواهد بود مانع رانت خواري شود. بنابراين، براي 
مهار فساد بايد كاالها تك قيمتي شده و قيمت هاي داخلي كاال از 
قيمت هاي جهاني تبعيت كند تا در نبود رانت خواري، رقابت واقعي 
در بورس شكل گيرد. عبده تبريزي افزود: دولت نگران است كاالها با 
قيمت گران به دست مصرف كننده برسد و به همين دليل دالر ارزان 
به همه كاالها تخصيص داد. اما با مشاهده وضعيت بازار متوجه شد 
كه اين تصميم، ناخواسته، بسترساز فساد است، بنابراين تخصيص 
ارز را ب��ه كاالهاي اساس��ي محدود كرد. در اين بي��ن اگر كاالهاي 
اساسي كم شماري مانند گندم در فهرست مشموالن تخصيص ارز 
باقي بمانند، ايرادي ندارد اما اگر بنا باشد به طيف وسيعي از كاالها 
ارز ارزان تعلق گيرد، حتما با فساد گسترده اي مواجه خواهيم شد.

 اين كارش��ناس بازار س��رمايه ادامه داد: با همه اين تفاسير چالش 
رانت خواري، بدون حذف نظام دوقيمتي همچنان گريبانگير اقتصاد 
ايران خواهد بود. در اين بين نيز كه صورت مس��اله مشخص است، 
عده اي با نيت هاي مختلف انگشت اتهام خود را به سمت بورس كاال 
مي برند در صورتي كه با احتس��اب قيمت كاالها با دالر ارزان تنها 

دليل رشد متقاضيان خريد در اين بورس است.
عبده تبريزي اظه��ار كرد: دولت اگر مصر ب��ه پرداخت يارانه و ارز 
ارزان به توليدكنندگان اس��ت، مي تواند معامالت كاالها در بورس 
را با قيم��ت ارز آزاد انجام دهد اما مابه التفاوت را بعد از معامالت به 
توليدكنندگان تخصيص دهد؛ همانطور كه مشابه اين تجربه را در 
گذشته هم داش��ته ايم و در مورد خريد محصوالت كشاورزي اين 
طراحي وجود داشت كه معامله با قيمت آزاد در بورس انجام مي شد 

اما مابه التفاوت را بعدا دولت پرداخت مي كرد.

عضوشورايعاليبورس:

عرضهمحصوالتدربورسكاالنبايدباارزرسميباشد

تحليلگران                                                                                                                                                                                                                                                                           
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تشكلها6

»تعادل«ازپشتپردهتالشمحتكرانبازارلوازمخانگيخبرميدهد

دركارگروهشورايگفتوگويبخشخصوصيبررسيشد

اهرم فشار براي لغو ممنوعيت واردات

بسته پيشنهادي تسهيل فعاليت صنعتي و معدني 

تعادل|
عرضه كاالي ل��وازم خانگي در بازار كاهش يافته اس��ت. 
كاهش عرضه، قيمت ها را افزايش داده اس��ت و به پرسش 
مشترياني كه هر روز چشمانشان روي قيمت هاي جديد 
و رو به افزايش گشوده مي شود، يك پاسخ كليشه اي داده 
مي شود: كمبود ماده اوليه مانع توليد شده است. با اين همه، 
به نظر مي رسد كمبود ماده اوليه تنها بهانه اي براي كمياب 
شدن محصوالت لوازم خانگي باشد. رييس اتحاديه لوازم 
خانگي به »تعادل« مي گويد كه افزايش قيمت دالر سبب 
شده كه توليدات داخل با كاهش روبرو شود. درواقع، به نظر 
مي رسد آشفتگي در بازار دالر، كاالهاي توليدشده را راهي 
انبارها مي كند تا بعد از ايجاد ثبات و ايستادن دالر در پله هاي 
باالتر و به تبع آن ايجاد سود سرشارتري براي توليدكننده، 
اين محصوالت احتكارشده به بازار سرازير شوند. درواقع بازار 
اين روزهاي لوازم خانگي و اثاثيه منزل با نوعي احتكار در 
پوشش طرح تعطيالت تابستانه مواجه شده و هزينه هاي 
ناشي از اين تعطيالت را مصرف كننده، به دليل كاهش عرضه 
پرداخت مي كند. از س��وي ديگر اما، افزايش سرس��ام آور 
قيمت لوازم خانگي توجه همه را معطوف به اقدامات وزارت 
صنعت، معدن و تجارت براي ساماندهي آشفتگي اين روزها 
كرده است. از اين رو، جلسه اي محرمانه بين وزارت صنعت 
و توليدكنندگان برگزار ش��ده كه در آن، به كارخانه هاي 
توليدكننده لوازم خانگي مهلتي 15روزه داده شده تا عرضه 
محصول در بازار را متعادل كنند. در غير اين صورت وزارت 
صنعت به بحث تنظيم بازار لوازم خانگي ورود خواهد كرد. 
البته برخي هم معتقدند احتكار ل��وازم خانگي در بازار، در 
واقع مقدمه مجموعه تالش هايي است كه يك هدف بيشتر 
ندارد: فشار به دولت براي لغو ممنوعيت واردات لوازم خانگي.

  
اندكي پس از تعطيالت نوروزي بود كه بازار لوازم خانگي با 
نوساناتي مواجه شد و با گذشت هفته ها و ماه ها، وضعيت اين 
بازار بدتر شد، تا جايي كه با وجود تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني 
به واردكنندگان لوازم خانگي، همچنان ش��اهد نوسانات 
قيمتي و حتي عدم فروش محصوالت در بازار هستيم. نهايتا 
واردات اين كاالها از س��وي دولت ممنوع اعالم شد كه اين 
اقدام نيز به افزايش قيمت و كاهش عرضه كاال در بازار دامن 
زد. اين در حالي بود كه توليد كنندگان داخلي مدعي تامين 
5۰ درصد نياز بازار در ص��ورت ممنوعيت كاالي وارداتي 
بودند، اما هم اكنون توليدكنندگان ب��زرگ داخلي نيز با 
بهانه كمبود مواد اوليه، ميزان توليد و عرضه كاال به بازار را 

كاهش داده اند.
 بر اساس آمارها، در سال گذشته 1۰۲ ميليون و ۳۰۰ هزار 
دستگاه لوازم خانگي در كشور توليد شده است. به عنوان 
نمونه، توليد لباسشويي به حدود 9۰۰ دستگاه و توليد كولر 
آبي نيز به حدود 8۰۰ دستگاه رسيد. اين اما در حالي است 
كه ميزان تقاضا براي لوازم خانگي در ايران، در زمينه يخچال، 
يخچال فريزر و ساي باي س��ايد يك ميليون و 5۰۰ هزار 
دستگاه، لباسشويي يك ميليون و ۴۰۰ هزار دستگاه، اجاق 
گاز ۷۰۰ هزار دستگاه و تلويزيون )وسايل صوتي و تصويري( 
حدود ۲ ميليون دستگاه است. به اين ترتيب، توليد داخلي 
لوازم خانگي تنها بخش كوچكي از بازار را پوشش مي دهد.

اين در حالي اس��ت كه وزير صنعت، معدن و تجارت، روز 
گذشته از تشكيل ستاد مبارزه با احتكار و اختفاء كاالهاي 
اساسي مردم در سراسر كشور خبر داد. محمد شريعتمداري 
در حاشيه جلسه ديروز هيات دولت در جمع خبرنگاران، 
درباره برنامه و تدبير دولت براي توزيع كاالهاي اساسي مردم 
گفت: ستادي براي مبارزه با احتكار و اختفاي كاالهاي با ارز 

۴۲۰۰ توماني و مايحتاج عمومي مردم تشكيل شده است. 
عالوه بر آن، ساير كاالهاي مورد نياز مردم هم كه ممكن است 
با ارز آزاد وارد كشور شده باشد، به هيچ وجه نبايد مخفي شود 
و در خصوص آنها نيز حتماً بر اساس ضوابط و مقررات موجود 
در قانون نظام صنفي و قانون حمايت از مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان نظارت ص��ورت مي گيرد. او تاكيد كرد: به 
همين دليل، اين ستادها در استان ها نيز زيرنظر استانداران 
و با دبيري سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت استان ها و 
با مباشرت سازمان حمايت از مصرف كنندگان و سازمان 

تعزيرات حكومتي تشكيل شده است. 
در رويدادي ديگر، سخنگوي س��ازمان تعزيرات در مورد 
مبارزه با احتكار گفت: اعالم نك��ردن موجودي انبارها به 
سازمان صنعت به معناي احتكار كاال و قابل پيگرد است. 
سيدياسر رايگاني افزود: بنا به دستور وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت صاحبان ۳8 قلم كاال باي��د موجودي انبارهاي 
كاال را اطالع دهند. او ادامه داد: با توجه به شرايط بازار، اين 
تعداد اقالم ممكن است كاهش يا افزايش يابد. سخنگوي 
سازمان تعزيرات حكومتي افزود: محتكران عالوه بر الزام به 
عرضه كاالهاي احتكار شده شان به بازار به پرداخت جريمه 
حسب ميزان تخلف از 1۰ تا ۷۰ درصد مبلغ اجناس احتكار 
شده محكوم مي شوند و عالوه بر اين، مدعي العموم هم به 

پرونده هاي احتكار ورود مي كند.

  احتكار برندهاي كره اي
از ديگر س��و، محمد امامي امين، مع��اون امور اقتصادي و 
توسعه منابع استانداري تهران از احتكار واردكنندگان دو 
برند تجاري معروف كره اي در ب��ازار لوازم خانگي خبرداد 
كه به محض بحراني شدن شرايط كشور سياست انقباضي 
درپيش گرفته اند. او ادامه داد: تعزيرات استان تهران در بازديد 
از انبار يكي از اين برندها با بيش از 6۰ هزار قطعه كاالي انبار 
شده مواجه ش��ده درحالي كه ماه هاست كاالهايش را در 
نمايندگي هاي زير پوشش خود عرضه نكرده است. امامي 
امين با بيان اينكه بخش��ي از كار در ب��ازار رعايت اخالق و 
مشتري مداري است، گفت: به دستگاه هاي مربوطه از جمله 
سازمان تعزيرات حكومتي تاكيد شده است كه انبار برندهاي 
استان تهران را شناسايي و رصد و در صورت عرضه نشدن 

كاال براي رفع نياز بازار برخورد تعزيري كنند.
بهمن حسن بيگي، رييس گشت هاي مشترك تعزيرات 
استان تهران نيز در رابطه با بازرسي تعزيرات حكومتي از 
بازار لوازم خانگي امين حضور گفت: با توجه به ش��كايات 
مردمي مبني بر اينكه بازار تهران خالي از لوازم خانگي است 
و فروشندگان از عرضه لوازم خانگي در بازار خودداري و در 
انبارها اقدام به نگهداري از كاالها مي كنند، براي بررسي اين 
موضوع در بازار لوازم خانگي وارد عمل ش��ديم. او در ادامه 
گفت: از نظر قانون، وارد كنندگان بايد موجودي خود را به 
س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اعالم كنند و با توجه به 

آن اقدام كنند. 
احتكار لوازم خانگي اما تنها منحصر به تهران نبوده است. 
مديركل تعزيرات حكومتي اس��تان زنجان نيز از كش��ف 
احتكار مقاد    ير عظيمي لوازم خانگي د    ر استان زنجان خبر 
د    اد     و گفت: ارزش اين احتكار 5۰ ميليارد     ريال بود    . دادستان 
عمومي و انقالب مركز استان قزوين نيز از شناسايي 5 انبار 
احتكار لوازم خانگي در اس��تان قزوين خبر داد و گفت: با 
تالش همكاران نيروي انتظامي و ساير ضابطين 5 انبار كه 
در آن نزديك به ۳۰ هزار كاالي اساسي و ضروري احتكار 
شده بود؛ شناسايي و پلمب شد .او ادامه داد: ارزش كاال هاي 
كشف شده حدود ۳۰ ميليارد تومان است كه شامل لوازم 

خانگي، انواع شوينده، مواد غذايي و تجهيزات پزشكي است.

  وقتي كارخانه ها بدقولي مي كنند
فروش��ندگان لوازم خانگي داليل مختلف��ي را براي بروز 
آشفتگي هاي فعلي در بازار مطرح مي كنند. آنها تصميم 
نابجاي دول��ت براي جلوگي��ري از واردات لوازم خانگي را 
عاملي مي دانند كه سبب ش��ده توليدكنندگان داخلي، 
هر كااليي را ب��ا هر كيفيت و قيمتي به بازار عرضه كنند و 
مصرف كننده ناگزير باشد چنين محصولي را بخرد. رييس 
اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي در گفت وگو با »تعادل«، 
در اين خصوص اف��زود: قبل از اينكه جلوي واردات گرفته 
ش��ود، توليد كننده ها مدعي بودند لوازم خانگي داخلي را 
تامين خواهن��د كرد، اما امروز مي بينيم م��واد اوليه لوازم 
خانگي كه نيازمند ارز وارداتي است، با سختي تامين مي شود 
و كاالي داخلي ل��وازم خانگي با 1۰ درصد افزايش قيمت 
روبه رو شده است. محمد طحان پور با اشاره به عدم توزيع 
كاال از س��وي توليد كننده هاي لوازم خانگي داخلي گفت: 
۳۰درصد س��رمايه همكاران ما در اين شرايط از بين رفته 
است. مردم تصور مي كنند اين كاالها اختفا شده، اما اگر اين 
طور است، چرا فروشگاه هاي زنجيره اي كاالي لوازم خانگي 

دراختيار ندارند؟!
رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي ادامه داد: كارخانه ها 
نيز كاالي لوازم خانگ��ي را احتكار نكردند؛ چراكه به علت 
مشكل تامين مواد اوليه، در سال جاري كااليي توليد نشده و 
انبار آنها در همان ماه هاي ابتدايي سال خالي از كاال شد. او در 
خصوص افزايش تقاضا در بازار نيز گفت: متقاضي براي لوازم 
خانگي زياد نشده بلكه كاال كم است. هم اكنون در كاالهايي از 
قبيل يخچال، لباسشويي و ماشين ظرفشويي كمبود داريم.
او با تاكيد بر شناخت دولت بر ناتواني توليدكنندگان داخلي، 
افزود: هم اكنون كارخانه هاي داخلي توان توليد برخي از 
لوازم خانگي را ندارند و نياز به واردات براي تامين مايحتاج 
بازار داريم؛ به عنوان مثال، ماشين ظرفشويي و كولرگازي 

در ميان لوازم خانگي به دليل داشتن تكنولوژي خاص امكان 
توليد در داخل را ندارند و هم اكنون با ممنوع شدن واردات 
آنها نيز مش��كالتي در بازار اين نوع لوازم خانگي به وجود 
آمده است. او تاكيد كرد: بايد قبل از ممنوعيت واردات لوازم 

خانگي مسووالن از تامين كاال در بازار مطمئن مي شدند.
رييس اتحاديه فروش��ندگان لوازم خانگي يكي از داليل 
مش��كالت بازار از جمله گراني را ناش��ي از كاهش ارزش 
پول ملي دانست و گفت: وضعيت امروز بازار لوازم خانگي 
خوب نيست و در صورتي كه مسووالن برنامه ريزي نكنند، 
آينده خوب��ي را هم نمي توان براي آن متصور بود. به گفته 
طحان پور، احتكار از سوي فروشندگان معني ندارد چراكه 
آنها هزينه هاي روزانه دارند و اگر فروش نداش��ته باشند با 
مشكالت ديگري مواجه مي شوند. تاكنون نيز شاهد بوده ايم 
كه انبارهاي كشف شده هيچ كدام به فروشندگان اختصاص 

نداشته است.
رييس اتحاديه لوازم خانگي با اش��اره ب��ه تغيير روند ارايه 
كاال توس��ط شركت ها نسبت به رويه س��ال 96 ادامه داد: 
شرايط فروش شركت هاي وارد كننده و داخلي تغيير كرده 
است. ش��ركت هاي خارجي به دليل ممنوعيت واردات و 
ش��ركت هاي داخلي با بهانه كمبود مواد اوليه و اجبار اين 
ش��ركت ها براي خريد مواد اوليه از بازار آزاد، اين تغييرات 
را اعمال كرده ا ند كه براي ما،   اين دليل قابل قبول نيست. 
چطور ممكن است شركت بزرگ توليد لوازم خانگي مواد 

اوليه خود را در انبار ذخيره نداشته باشد؟

توليدكنندگانچهميگويند
اما از آن س��و، توليدكنندگان داخل كشور معتقدند علت 
گراني لوازم خانگي، افزايش قيمت مواد اوليه بوده اس��ت. 
همچنين گراني بيش از اندازه مواد اوليه از سوي كارخانجات 
باالدستي اعم از فوالد و پتروشيمي، دسترسي سخت به مواد 
اوليه در راستاي توليد از عوامل افزايش قيمت كاالست. اين 
موضوعات در كنار نوسانات قيمت دالر شرايط سختي را 

براي بازار و توليد رقم زده است.
سخنگوي انجمن صنفي توليدكنندگان لوازم خانگي با 
اشاره به اينكه قيمت مواد اوليه توليدكنندگان لوازم خانگي 
تا 1۰۰درصد افزايش داشته، به »تعادل« گفت: ما در كشور 
با يك ش��رايط بسيار ويژه مواجه هس��تيم، به صورتي كه 
يك شبه واردات ممنوع شده، ارز بنابر وضعيت اقتصادي 
و سياسي كشور شرايط خاص پيدا كرده و توليدكنندگان 
نيز از قبل براي دپوي مواد اوليه و قطعات برنامه ريزي نكرده 
بودند. حميدرضا غزنوي افزود: ممنوعيت واردات در كشور 
شرايط توليدكنندگان را نيز دشوار ساخته اما تسهيالتي 

براي توليدكنندگان ايجاد نشده است. 
سخنگوي انجمن صنفي توليدكنندگان لوازم خانگي 
گفت: متاسفانه در سال جاري شرايط به گونه اي پيش 
رفت كه به دلي��ل كمبود مواد اوليه و نوس��انات ارزي 
ميزان توليد توليدكنن��دگان ۳5 درصد كاهش يافت. 
عالوه بر اين نبايد فراموش كني��م كه نيازمند واردات 
مواد اوليه و قطعات در حوزه لوازم خانگي هس��تيم و با 
توجه به مسائلي كه به آن اش��اره شد، اتفاقاتي رخ داد 
كه توليدكنندگان نتوانند براساس زمانبندي در نظر 
گرفته ش��ده، توليد كنند. او ادامه داد: در دو ماه آينده 
يك وقفه در توليد خواهيم داش��ت و پيش بيني شده 
اگر ش��رايط كمي بهبود پيدا كند براي شش ماه دوم 
سال در حوزه توليد يك آرامش نسبي قابل لمس باشد. 
به گفته توليدكنندگان داخل كشور، احتكار از سوي 
واردكنندگان كاالي لوازم خانگي صورت گرفته تا بازار 
را تحت فش��ار قرار بدهند بلكه بتوانند با اين كار قانون 
ممنوعيت واردات را برگردانند. سخنگوي انجمن صنفي 
توليدكنندگان لوازم خانگي در اين خصوص تصريح كرد: 
واردكنندگان لوازم خانگي اق��دام به احتكار كاالهاي 
وارداتي خود كرده اند تا با اين روش بتوانند مس��ووالن 
را مجاب به بازنگري مصوبه ممنوعيت واردات كاالهاي 

لوازم خانگي كنند.

تعادل|
به موجب مصوبه هيات رييسه اتاق ايران، كارگروه تخصصي 
شوراي گفت وگو در نشس��ت اخير موضوع تدوين بسته 
پيشنهادي تسهيل صنعت و معدن در شرايط تحريم را در 
دستوركار قرار داد. نشس��ت كارگروه كارشناسي شوراي 
گفت وگوي دولت و بخش خصوصي با محور »تدوين بسته 
پيشنهادي براي تسهيل فعاليت واحدهاي صنعتي و معدني 
بخش خصوصي« با توجه به شرايط تحريم و وضعيت بحراني 
حاكم بر بنگاه هاي تولي��دي و خدماتي به منظور طرح در 
جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي و جلسه اقتصادي 
سران سه قوه و »تدوين آيين نامه ايجاد كارگروه تسهيل و 
رفع موانع توليد در استان ها طبق الحاقيه ماده 61 قانون رفع 
موانع توليد« “ برگزار شد. در ابتداي جلسه حسين سالح 
ورزي، قائم مقام دبير ش��وراي گفت وگوي دولت و بخش 
خصوصي و نايب رييس اتاق ايران بابيان اينكه سران سه قوه 
بر مشكالت موجود براي فعاالن اقتصادي واقف هستند، 
از پيشنهاد آنها مبني بر تهيه س��ازوكاري از سوي بخش 
خصوصي به منظور حل اين مشكالت، خبر داد. وي تصريح 
كرد: از آنجايي كه بخش ها و موضوعات مختلفي وجود دارد، 
بايد به صورت تفكيكي، موارد جمع بندي شود. بنابراين در 

مرحله اول، موضوع صنعت و معدن را مورد توجه قرار داده ايم. 
منوچهر توسطي، رييس اتاق اراك بر اين باور است كه براي 
ارايه راهكار مناسب، ابتدا بايد سياست هاي كالن اقتصادي 
مشخص باشد و دولت سياست هاي خود را به صورت شفاف 
اعالم كند. س��يد مهدي طبي��ب زاده، رييس اتاق كرمان 
نيز پيشنهاد داد: دولت متناسب با وضعيت كنوني قانوني 
تصويب كند و براي اين منظور از نظرات بخش خصوصي 
هم بهره ببرد. به اعتقاد ابوالفضل روغني، رييس كميسيون 
صنايع اتاق ايران الزم است پيش از هر اقدامي، مشكالت و 
چالش هاي موجود را اولويت بندي كرده و سپس براي هر 
كدام راه حل ارايه دهيم. جمال رازقي جهرمي، رييس اتاق 
شيراز از تصميمات اشتباه ارزي كه موجب خروج كاالها از 

كشور شده است انتقاد كرد.
از آنسو، حسن حسينقلي، رييس كميسيون معدن اتاق نيز 
در تاييد اظهارنظر روغني در مورد اولويت بندي مسائل گفت: 
برخي از مشكالت عمومي هستند مانند مشكالت دريافت 
تسهيالت بانكي يا حسابرسي دفاتر تامين اجتماعي؛ برخي 
ديگر از مشكالت، خاص يك بخش هستند مانند عوارض 
س��نگ آهن و يا موضوع شوراي عالي معادن كه با تصويب 
قانون برنامه ششم مشكالتي براي اين بخش ايجاد شده 

است؛ بنابراين اين مشكالت بايد ابتدا دسته بندي شوند .در 
پايان مقرر شد با توجه به اينكه هدف تحريم هاي هوشمند، 
ناكارآمد كردن توليد است، بنابراين يك بسته پيشنهادي 
براي اين بخش در سه محور بانك، ماليات و بيمه تهيه شود 

تا اعضاي حاضر در خصوص آن نظر دهند.

بررسي پيش نويس آيين نامه ماده 61 الحاقي به 
قانون رفع موانع توليد

در ادامه اين نشس��ت موضوع پيش نويس آيين نامه ماده 
61 الحاق��ي به قانون رف��ع موانع توليد م��ورد توجه قرار 
گرفت. سالح ورزي در اين مورد تاكيد كرد: در سال 1۳9۴ 
كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد كه در استان ها با مصوبه 
هيأت وزيران تش��كيل ش��د با الحاق موادي به قانون رفع 
موانع توليد در سال 1۳9۷ رسميت يافته و از ضمانت اجرا 
برخوردار شده اس��ت. ماده 61 اين قانون تصريح دارد كه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است، ظرف مدت 
دو ماه از تاريخ اب��الغ اين قانون، آيين نامه اجرايي الزم را با 
مشورت ش��وراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي در 
چارچوب اختيارات قانوني تهيه كرده و به تصويب هيأت 
وزيران برساند؛ بنابراين شوراي گفت وگو در پي آن است كه 

درخواست لغو ممنوعيت 
صادرات كاغذ 

ايسنا|رييس س��نديكاي توليدكنندگان كاغذ و 
مقواي ايران ممنوعيت صادرات كاغذ بس��ته بندي 
را موضوعي غيركارشناسي دانست و از وزير صنعت، 
معدن و تجارت درخواس��ت ك��رد در اين خصوص 
بازنگري صورت گيرد. ابوالفضل روغني گلپايگاني، 
درباره بخشنامه جديد گمرك كه به واسطه مكاتبه 
از س��وي وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده 
و موجب ممنوعيت صادرات كاغذ چاپ، بسته بندي 
و روزنامه از ابتداي ش��هريورماه سال جاري خواهد 
ش��د، اظهار كرد: از وزير صنعت، مع��دن و تجارت 
درخواست مي كنيم تا بازنگري در اين بخشنامه را 
مدنظر قرار دهد و با تش��كيل جلسه اي كارشناسي 
در خصوص لغ��و ممنوعيت ص��ادرات كاغذ چاپ، 
روزنامه و به ويژه كاغذ بس��ته  بندي تصميم گيري 
كن��د. او ادامه داد: طي دو س��ال اخير در حوزه كاغذ 
بسته بندي هزينه هاي بسيار زيادي صورت گرفته 
و ماشين آالت به روز دنيا به كشور وارد شده است تا 
شاهد صادرات كاغذ بسته بندي به كشورهاي اروپا 
باشيم. روغني گلپايگاني افزود: همواره فضا به واردات 
داده شده است و در شرايط فعلي كه نرخ ارز مي تواند 
شرايطي را به وجود آورد كه توليدكننده داخلي به نحو 
مطلوب تري عمل كند، متاسفانه اين فضا گرفته شده 
و شرايط براي فعاالن اين صنعت سخت تر شده است. 
او تاكيد كرد: هر چند مخالف ممنوعيت صادرات در 
بخش كاغذ چاپ تحرير و روزنامه نيز هستيم اما بايد 
صرفا صادرات كاغذ روزنامه و تحرير ممنوع مي شد و 
نبايد چنين تصميمي در خصوص كاغذ بسته بندي 

در دستور كار قرار مي گرفت.

 توليد كننده داخلي
 نياز به حمايت دارد

پايگاهخبرياتاقاصنافايران|سخنگوي اتاق 
اصناف ايران گفت: حمايت از توليد كننده داخلي با 
ارايه تسهيالت بانكي ارزان بايد در دستور كار قرار گيرد 
چون ادامه كار با نرخ س��ود تسهيالت بانكي موجود 
امكانپذير نيس��ت. مجتبي صفايي ضمن ضرورت 
اصالح و بازنگري در سيس��تم پرداخت تسهيالت 
بانكي به توليد كنندگان داخلي، گفت: اتاق اصناف 
ايران طي چهار س��ال گذش��ته تا به امروز به دنبال 
كاهش نرخ سود تس��هيالت بانكي براي حمايت از 
توليدكنندگان داخلي بوده است. بارها در جلسات به 
مقامات ذي ربط گفته ايم كه با نرخ موجود نمي توان از 
توليد كننده داخلي توقع داشت كه بنگاه خود را فعال 
نگه داشته و توليد مستمر را در دستور كار قرار دهد. 
عضو هيات رييسه اتاق اصناف ايران ادامه داد: حمايت 
از توليد داخل نياز به عزم ملي دارد. بر اين اساس اتاق 
اصناف ايران به عنوان بزرگ ترين تشكل مردمي در 
خط مقدم قرار دارد. بايد به اين نكته نيز اش��اره كرد 
كه سياست هاي حمايت از توليد كاال در ايران نياز به 
بازنگري دارد و واحدهاي كوچك و متوسط امروز بايد 

در اولويت برنامه ريزي ها قرار گيرند. 
سخنگوي اتاق اصناف ايران، برنامه ريزي و تحقيق و 
توسعه را قلب تپنده واحدهاي توليدي در كشور خواند 
و بيان كرد: بايد بررس��ي كرد چه تعداد از واحدهاي 
توليدي بر اساس برنامه ريزي فعاليت مي كنند و در چه 
تعداد از واحدهاي ما بخش تحقيق و توسعه فعال است. 
امروز اگر قرار اس��ت با طرف هاي خارجي همكاري 
داشته باشيم يا با توجه به شرايط به خودكفايي دست 
يابيم، بايد با توجه به اين ۲ اصل كليدي گام برداريم. او 
توجه به بخش توزيع و خدمات را مهم دانست و گفت: 
اگر واحدهاي توليدي بدون همكاري با بخش هاي 
توزيعي و خدمات گام بردارند، نمي توانند به اهداف و 
توسعه مورد نظر دست يابند چراكه اين سه در كنار 
هم معنا و مفهوم دارد. بنابر اين همراهي و هم صدايي 
توليد، توزيع و خدمات در كنار هم كمك شاياني به 
اقتصاد ايران خواهد كرد. صفايي افزود: از سه ميليون 
واحد صنفي در سراسر كش��ور ۴5 درصد در بخش 
توزيع��ي، ۲۲ درصد توليدي و ۳۳ درصد خدماتي و 

خدمات فني فعاليت دارند.

كارخانه ها به سمت خاموشي 
مي روند

پايگاهخبرياتاقايران|صنعت آب هاي معدني و 
آشاميدني با چالش بزرگي روبرو هستند. اين صنعت از 
اول سال 1۳9۷ درگير ركود شديد شده است. قيمت 
مواد اوليه مورد نياز اي��ن حوزه، يعني پلي اتيلن كه 
توسط پتروشيمي شهيد تندگويان توليد مي شود، 
۴ تا 6 برابر افزايش يافته است. به گفته دبير انجمن 
توليدكنندگان آب هاي معدني و آشاميدني، در اين 
وضعيت تنها راهي كه براي فع��االن حوزه آب هاي 
معدني و آش��اميدني باقي مي ماند، اعالم وضعيت 
خاموشي است؛ حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد كارخانه هاي 
ما به سمت خاموش��ي پيش مي روند. پيمان فروهر 
وضعيت اين صنعت را تصريح ك��رد و افزود: از اوايل 
امسال يا اواخر س��ال 1۳96 درگير ركود شديد در 
صنعت آب آشاميدني شده ايم كه ريشه اين وضعيت 

را البته بايد در حوزه بسته بندي جست وجو كرد.
فروهر افزود: واقعيت بازار اين است كه در حوزه تامين 
مواد اوليه بسته بندي، به دليل لجام گسيختگي ها و 
سياست هاي چندگانه يا عدم نظارت دقيق، قيمت ها 
چندين برابر ارايه مي شود. مثاًل پلي اتيلن قباًل با قيمت 
۴ هزار ۴5۰ تومان تهيه مي شد ولي االن قيمت اين 
فرآورده پتروشيمي به ۴ تا 6 برابر افزايش پيدا كرده 
اس��ت. به گفته او، عالوه بر تاثير نوس��انات ارزي در 
بي ثباتي بازار و باال رفتن قيمت اين محصول، ورود 
دالل ها و واسطه ها به بورس كاال هم باعث باال رفتن 
بي سابقه قيمت اين ماده ش��ده است. طوري كه در 
ش��ش  ماه اول س��ال كه اوج مصرف اين ماده است، 
قيمت آن تا ۲۷ هزار تومان هم در بازار ارايه شد. فروهر 
تصريح كرد: در بسته بندي جديد ارزي هم محصوالت 
پتروشيمي جزو گروه  كااليي مشمول ارز آزاد شده اند 
ن��ه ارز دولتي. به گفته فروهر وضعيت پيش آمده به 
ديگر حوزه هاي مرتبط با فعاليت صنعت آب معدني 

مثل برچسب نيز سرايت كرده است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت ضوابط جديد واردات تاير هاي س��نگين را 
اعالم كرد و از س��ازمان هاي استاني خود خواستار كنترل و نظارت بر روند 
توزيع اين محصوالت در بازار شد. به گزارش فارس، وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در نامه اي به سازمان هاي زير مجموعه خود در استان ها اعالم كرد: 
ضمن ارسال تصاوير نامه هاي ش��ماره 6۰/1۰۷۴51 مورخ 1۳9۷/۴/۲۷ 
مع��اون محترم امور اقتصادي و بازرگاني و ش��ماره 1۲9۰۰۲9 /6۰ مورخ 
1۳9۷/5/16 دفتر برنامه ريزي تامين، توزيع و تنظيم بازار وزارت صنعت در 
مورد واردات تايرهاي سنگين و توليد داخل به آگاهي مي رساند: 1- ترخيص 
كليه تايرها وارداتي سنگين باري و مسافري منوط به دريافت تاييديه شبكه 
توزيع و مقصد حمل براساس تخصيص سهميه استان ها توسط دبيرخانه 

تنظيم بازار كشور و مطابق نياز سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور، 
با اعالم كتبي دفتر امور اقتصادي و سياست هاي تجاري وزارت متبوع و درج 
مقصد و انبار مربوطه در بارنامه است. ۲- رديف تعرفه هاي مشمول بند فوق 
ش��ماره هاي ۴۰11۲۰1۰، ۴۰11۲۰۲۰، ۴۰11۲۰۳۰، ۴۰11۲۰9۰، 
۴۰11۲۰۲۰، ۴۰11۷۰1۰، ۴۰118۰1۰، ۴۰118۰9۰ و ۴۰119۰9۰ 
است. ۳- ثبت سفارش و اظهار تايرهاي سنگين در ساير رديف تعرفه ها و 
سايزها ممنوع است. ۴- كنترل و نظارت مقادير توليد و هدايت محموله ها 
به مراكز تعيين شده و استقرار بازرسي طبق سهميه تخصيصي دفتر امور 
اقتصادي و سياست هاي تجاري و مطابق با نياز سازمان راهداري و حمل و نقل 
جاده اي برعهده سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان است.

ضوابطجديدوارداتالستيكسنگيناعالمشد
رييس كميسيون صنايع اتاق ايران با بيان اينكه 9۰ درصد تحليل ها اين 
بود كه ترامپ عهدشكني خواهد كرد، گفت: وقتي ما مي دانيم كه عملكرد 
او چه مش��كالتي ايجاد مي كند، چرا يك برنامه يا چند برنامه براي مقابله 
با آن و م��واردي مانند تحريم نفت طراحي نكرديم؟ به گزارش تس��نيم، 
ابوالفضل روغني با بيان اينكه صنعت ما در حال حاضر مظلوم است، تصريح 
كرد: صنعت ما امروز حال و روز خوشي ندارد و از سويي درگير تحريم هاي 
ظالمانه است و از سوي ديگر با مشكالت مديريتي در داخل مواجه است. 
او افزود: مش��كالت امروز كشور ناشي از مديريت ضعيفي است كه از قديم 
وجود داش��ته و نمون��ه آن بي توجهي به اقتصاد مقاومتي اس��ت. روغني 
نداشتن اس��تراتژي بلندمدت را از مش��كالت بزرگ صنعتي و اقتصادي 

دانست وادامه داد: به عنوان مثال وقتي مسووالن ما مي گويند كه براي هر 
چالشي برنامه و طرح داريم، بايد بپرسيم كه اگر اين طرح ها درست عمل 
كرده اند، پس چرا اكنون با مشكالتي مواجه شده ايم؟ اين فعال اقتصادي با 
بيان اينكه كاش مديريت صنعتي ما هماهنگ و به صورت جزيره اي عمل 
نمي ش��د، تصريح كرد: چالش هايي كه امروز با آن مواجه هستيم ناشي از 
 جزيره اي عمل كردن و نداشتن استراتژي كامل و جامع و بلندمدت است.

روغني افزود: به عنوان مثال نود درصد تحليل ها اين بود كه ترامپ عهدشكني 
خواهد كرد، اما وقتي ما مي دانيم كه عملكرد او چه مشكالتي ايجاد مي كند، 
چرا يك برنامه يا چند برنامه براي مقابله با آن و مواردي مانند تحريم نفت 

طراحي نكرديم؟

چرابرايعهدشكنيترامپبرنامهنداشتيد

نظرات فعاالن اقتصادي را در اين باره گردآوري كند. روغني، 
نماينده اتاق ايران در جلسات تدوين پيش نويس آيين نامه 
ماده 61 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي 
كشور تشريح كرد: شرايط نابرابري در تصميم گيري ها از نظر 
رأي ها وجود دارد و نماينده بخش خصوصي در اقليت است.

وي افزود: تاكنون ۲ جلسه در اين خصوص تشكيل شده و 
اكنون بيشتر اختالف نظرها در مورد دايره شمول ماده 61 
و آيين نامه آن و تعريف بنگاه است كه بسيار وسيع تعريف 
شده اس��ت. همچنين در بخش بانكي اختالف هايي بين 
بانك ها و وزارت صنعت و معدن وجود دارد. بنابراين در نهايت 
مقررشده كه بانك ها دستورالعمل مورد نظر خود را تدوين 

كنند تا در مورد آن تصميم گيري شود. بر اساس اظهارات 
وي نظرات اتاق ايران نيز بايد به صورت مكتوب ارايه شود. 
در پايان مقرر شد اشخاص حاضر در اين جلسه نظرات خود 
را تا روز سه شنبه اعالم كنند تا نماينده اتاق ايران نظرات را 
در جلسات تدوين آيين نامه به وزارت صنعت منعكس كند 
و همچنين پيش نويس آيين نامه مذكور در اختيار فعاالن 
بخش خصوصي قرار گيرد تا پس از جمع بندي نظرات، در 
صحن شوراي گفت وگو دولت و بخش خصوصي مطرح و 
به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارس��ال شود و با اعمال 
پيشنهاد هاي شوراي گفت وگو، آيين نامه نهايي براي تصويب 

به هيأت وزيران ارايه شود.
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تركيه تعرفه برخي كاالهاي امريكايي را 2 برابر كرد

دستگاه قضايي كلمبيا با آزموني دشوار روبه روست

اردوغان فرماندهي جنگ اقتصادي را برعهده گرفت

چالش مقابله با بزرگ ترين فساد امريكاي التين

گروه جهان    
آنكارا با فرم��ان رجب طيب اردوغان تعرفه  گمركي 
برخي كاالهاي وارداتي امري��كا از جمله خودروي 
س��واري و س��يگار را افزايش داد؛ اين اقدام پاسخي 
به افزايش تعرفه هاي دولت امري��كا عليه كاالهاي 
تركيه اي بوده اس��ت. همچنين دادگاه در تركيه با 
درخواست اس��تيناف كش��يش امريكايي براي لغو 
حبس خانگي و ممنوع الس��فري اش مخالفت كرده 
اس��ت. پرونده برانس��ون اكنون در كان��ون بحران 
ديپلماتيكي اس��ت كه ميانه تركيه و اياالت متحده 
را برهم زده و موجب س��قوط ارزش لير شده است. 
واشنگتن هشدار داده در صورت آزاد نشدن كشيش 
امريكايي فش��ارهاي اقتصادي بر آنكارا را تش��ديد 

خواهد كرد.
به گزارش يورونيوز، با دستور رييس جمهوري تركيه 
تعرفه هاي جديد اين كشور براي خودروهاي سواري 
به ۱۲۰درص��د، براي ال��كل به ۱۴۰درصد، س��يگار 
ب��رگ امريكاي��ي ب��ه ۶۰ درصد، تعرف��ه محصوالت 
آرايش��ي تا ۶۰درصد، برنج ت��ا ۵۰ درص��د و ميوه تا 
۲۰درصد از چهارشنبه افزايش يافت. فواد اكتاي معاون 
رييس جمهور تركيه، با تاييد افزايش تعرفه هاي گمركي 
برخي كاالهاي وارداتي امريكا در توييت خود اين اقدام 
را پاسخي به حمالت عمدي دولت اياالت متحده امريكا 

به اقتصاد اين كشور عنوان كرده است. 
امري��كا پي��ش از اي��ن تعرفه ه��اي واردات فوالد و 
آلوميني��وم تركي��ه را افزايش داده بود. واش��نگتن 
پيشتر عبدالحميد گول وزير دادگستري، و سليمان 
س��ويلو وزير كش��ور تركيه، را به دليل نقش شان در 
بازداش��ت برانس��ون تحريم كرده و تعرفه وارداتي 
براي فوالد و آلومينيوم از آن كشور را دو برابر كرده 
اس��ت. دونالد ترامپ۱۰ اوت در صفحه توييتر خود 
نوش��ت كه اجازه دو برابر كردن تعرفه واردات فوالد 
و آلومينيوم از تركيه را داده است. رييس جمهوري 
امريكا همچنين ضمن اشاره به اينكه روابط تركيه و 
امريكا در حال حاضر خوب نيست، تاكيد كرده بود 
كه از اين پس تعرفه واردات فوالد ساخت تركيه به 

امريكا ۵۰ درصد و تعرفه واردات آلومينيوم ۲۰درصد 
خواهد بود. 

تصميم اقتصادي دونالد ترامپ در شرايطي اتخاذ شد 
كه اردوغان شرايط حاكم بر روابط دو كشور را به وقوع 
جنگ اقتصادي تعبير كرده اس��ت. رييس جمهوري 
تركيه عوامل خارجي را منشأ اصلي سقوط ارزش پول 
ملي كشورش معرفي كرده است. گفته شده، با كاهش 
بي سابقه ارزش لير )۴۰ درصد از ابتداي سال ميالدي( و 
درخواست اردوغان مبني بر تبديل دالر به لير، سي ان ان 
نوشته كه گروهي از مردم آدانا كاغذهايي به شكل دالر 
را به آتش كشيدند. در اين گزارش آمده: »پس از تحريم 

اقتصادي امريكا عليه تركيه و اظهارات اردوغان مبني بر 
تبديل دالر به لير و تحريم وسايل الكترونيك امريكايي 
از جمله آيفون، گروهي از مردم در حمايت از رويكرد 

اردوغان برگه هايي به شكل دالر را آتش زدند.«
بانك مركزي تركيه در واكنش به بحران ارزش پول 
اين كش��ور با ارايه بسته اي تامين نقدينگي بانك ها 
و كس��ب و كارهاي زيان ديده از س��قوط ارزش لير 
تضمين كرده و براي تحقق اين هدف دستور كاهش 
ذخيره قانون��ي بانك ها نزد بانك مرك��زي را صادر 
كرده اس��ت. اجراي اين بس��ته كه از دوشنبه آغاز 
ش��ده هر چند در ابتدا موجب ش��د تا ارزش برابري 

۶.۴ تقويت شود ولي اين نرخ بار ديگر افزايش يافت. 
در مجموع از ۲۰۰۸ تاكنون ارزش برابري ليرتركيه 
در مقابل دالر امريكا سير نزولي داشته و تنش هاي 
ديپلماتيك با امريكا اين روند را تشديد كرده است. 

   مخالفت دادگاه با آزادي كشيش 
گرچه سخنگوي رياست جمهوري تركيه چهارشنبه از 
احتمال خبر اختالفات آنكارا� واشنگتن خبر داده، اما 
دادگاهي در تركيه در همين روز با درخواست استيناف 
آندرو برانسون براي لغو حبس خانگي و ممنوع السفري 
او با وجود هش��دارهاي امريكا مخالفت كرد. برانسون 

به اتهام دست داشتن در اقدامات تروريستي محاكمه 
مي شود. رسانه هاي محلي نوشته اند با مخالفت دادگاه 
ازمير براي لغو حبس خانگي، برانسون در حبس خانگي 
خواهد ماند. پيشتر يك مقام كاخ سفيد گفته بود، امريكا 
به تركيه هشدار داده در صورتي كه با آزادي اين كشيش 
مخالفت كند تحريم هاي بيش��تري را عليه آن اعمال 
خواهد كرد. اين مقام امريكايي گفته، واش��نگتن در 
اين مساله كامال قاطع و جدي است و رييس جمهوري 
امريكا متعهد به بازگرداندن كشيش برانسون به كشور 
است و اگر ظرف روزهاي آينده شاهد اقداماتي در اين 
باره نباشند تدابير بيشتري لحاظ مي كنند. سخنگوي 
وزارت خارجه امريكا هم گفته دونالد ترامپ بس��يار از 

آزاد نشدن برانسون عصباني است.
همزمان با باال گرفتن تنش هاي واش��نگتن � آنكارا، 
وزير خارجه روسيه كه به تركيه سفر كرده آشكارا از 
اين كشور حمايت كرده است. سرگئي الوروف وزير 
خارجه روسيه، در ديدار با مولود چاووش اوغلو همتاي 
تركيه اي خود، در آنكارا گفته اس��ت كه كشورش از 
استفاده از ارزهاي ملي و كنار گذاشتن دالر امريكا در 

تجارت با تركيه حمايت مي كند.
به گزارش بي بي س��ي، كاهش ارزش پول ملي تركيه 
بر نرخ برابري بر ارزش پول كشورهاي رو به رشد نيز 
تاثير گذاش��ته و به عنوان مثال، روز گذش��ته ارزش 
روپيه هند در براب��ر دالر امريكا كاهش قابل توجهي 
داشته است. همزمان، نگراني درباره چشم انداز اقتصاد 
جهاني و هش��دار بعضي از كارشناسان كه نسبت به 
ب��روز محدوديت هاي تجاري در س��طح جهاني و در 
نتيجه آن، كاهش رش��د و بروز رك��ود، باعث توجه 
سرمايه گذاران به امنيت سرمايه خود شده كه نتيجه 
آن، تبديل ارزهاي مختلف به دالر امريكا به عنوان پول 
امن بوده اس��ت. در نتيجه، ارزش دالر امريكا در برابر 
اكثر ارزهاي معتبر جهان افزايش يافته است. اين در 
حالي است كه ناظران بر اين باورند كه تقويت دالر به 
افزايش صادرات و كاهش واردات امريكا و پيش��برد 
هدف دولت آن كشور براي گسترش توليد و افزايش 

اشتغال كمكي نمي كند.

گروه جهان     طال  تسليمي  
م��ردم كلمبي��ا در ماه س��پتامبر براي تايي��د يا رد 
ش��ديدترين تدابير در نظر گرفته ش��ده در مبارزه 
با فس��اد پ��اي صندوق ه��اي راي خواهن��د رفت. 
رسوايي شركت س��اخت و ساز برزيلي »اودبرشت« 
كه امريكاي التين را به آش��وب كش��انده و از سوي 
وزارت دادگستري اياالت متحده بزرگ ترين طرح 
رش��وه دهي ناميده شده، با خش��م عمومي مردم و 
گراي��ش راي دهندگان ب��ه كمپين ه��اي مبارزه با 
فس��اد در ماراتون انتخابات ها در منطقه در س��ال 
جاري همراه بود. ايوان دوك رييس جمهوري جديد 
كلمبيا هم ك��ه از 7 اوت روي كار آمد، از اين قاعده 
مستثني نيست. او گفته مي خواهد كشورش »نمونه 
درخشاني از اعمال قانون« باشد و حتي قصد دارد در 

اين زمينه همه پرسي برگزار كند.
به نوشته فايننشال تايمز، لوئيس آندريد مشاور پيشين 
ش��ركت مك كنزي كه ده ماه گذشته را در آپارتمان 
خود در بوگوتا در حبس خانگي به سر مي برده يكي 
از افرادي اس��ت كه به اتهام فس��اد مرتبط با رسوايي 
اودبرش��ت دستگير ش��ده اس��ت. تحقيقات درباره 
شركت ساخت و ساز برزيلي تاكنون با بركناري يك 
رييس جمهوري در برزيل و يكي در پرو و محكوميت 
شماري از رهبران تجاري و مقامات دولتي در امريكاي 
التين انجاميده است. آندريد هم يكي از افرادي است 
كه در همين رابطه دستگير شده است. اما آنچه پرونده 
او را متمايز مي كند، آوازه شرافت او و خودداري اش از 
پذيرفتن رشوه از شركت اودبرشت است. دادستان كل 
كلمبيا اعالم كرده كه هيچ سندي دال بر رشوه گرفتن 

او وجود ندارد و ش��هادت هاي آنهايي كه به پرداخت 
رشوه اعتراف كرده اند، اين مس��اله را تاييد مي كند. 
آندريد عقيده دارد نظام قانوني كلمبيا با كابوس هاي 
داستان هاي كافكا شباهت پيدا كرده است. بسياري 

با او هم عقيده هستند.
برخي كلمبيا را قانون مدارترين كشور امريكاي التين 
مي دانند و همين فرهنگ قانون مداري است كه از يك 
سو پرونده آندريد را به يك مورد خاص تبديل مي كند 
و از سوي ديگر، از وجود چالش هايي پيش روي دوك 
در چهار س��ال آتي خبر مي دهد. اي��ن چالش ها كه 
عمدتا پايه و اساس حقوقي دارند، از اجراي روند صلح 
مناقشه آميز با شبه نظاميان فارك تا واكنش به بحران 
ونزوئال و سرنوش��ت مربي سياسي دوك يعني آلوارو 

اوريبه رييس جمهوري پيشين، متغير است.
تصور كلمبيا به عنوان كشوري قانون مدار با توجه به 
سابقه بي قانوني شديد در آن، دشوار به نظر مي رسد؛ 
به ويژه اينكه شش دهه جنگ داخلي صدها كشته نيز 
هنوز در خاطر بسياري مانده است. اما قانون مداري در 
كلمبيا هم تاريخي طوالني دارد. ويكتور هوگو قانون 
اساسي تصويب ش��ده در كلمبيا در سال ۱۸۶3 را به 
تمسخر، قانون نوشته شده براي »كشور فرشتگان« 
خوانده اس��ت. كيفيت دس��تگاه حقوقي كلمبيا هم 
مشهور است. در اين زمينه مي توان به شجاعت قضات 
كلمبيايي در ايس��تادگي در براب��ر معامله كنندگان 

بزرگ مواد مخدر همچون پابلو اسكوبار اشاره كرد.
روي ديگر اين سكه اما وجود يك نظام قانوني به شدت 
پيچيده است. پنج ديوان برتر در كلمبيا وجود دارد: 
ديوان قانون اساسي؛ ديوان عالي؛ شوراي كشوري كه 

مسووليت رسيدگي به مناقشات عمومي و خصوصي 
را بر عهده دارد؛ ديوان انتخاباتي و شوراي قضايي ملي 
كه درباره قضات تحقيق مي كن��د. به عالوه، كلمبيا 
قرار است از امس��ال يك نظام دادگستري ديگر هم 
تحت عنوان ح��وزه ويژه قضايي ب��راي دادگاه هاي 
صلح داشته باشد. اين ديوان مسووليت رسيدگي به 
مسائل متنوعي از جرايم جنگي تا درگيري هاي بين 
شهروندان را بر عهده دارد و برخي آن را الگويي براي 

روند صلح دانسته اند.
راميرو بژارانو يك وكيل دادگستري كلمبيا در اين باره 
گفت: »اغلب فعاليت اين دادگاه ها با يكديگر تداخل 
دارد. از يك سو، مي توان گفت اين شرايط يك سيستم 
آزمون و ت��وازن ايجاد مي كن��د و دادگاه ها يكديگر 
را متوازن مي س��ازند. اما از س��وي ديگر، نظام عمدتا 
به دليل اينكه قضات در يك روند سياس��ي انتخاب 

مي شوند، در معرض فساد قرار مي گيرد.« 
آندريد معتقد اس��ت كه همين سياسي شدن نظام 
حقوقي كلمبيا عامل دس��تگيري او بوده است. او در 
سال ۲۰۱۱ از شغل خود در شركت مك كنزي كناره 
گرفت تا در بخش دولتي كلمبيا، موسس��ه امتيازات 
ملي را پاكسازي كند. سوء مديريت در اين نهاد عمدتا 
با س��رريز هزينه هاي پروژه هاي اين نهاد همراه بود و 
گفته مي شد مبالغ اضافي بين ذي نفعان فاسد تقسيم 
مي ش��ود. آندريد به جاي اصالح اين نهاد، يك نهاد 
ديگر ايجاد كرد كه مسووليت ساخت جاده ها و پل ها 
را بر عهده داشت. اين آژانس كه نمونه همكاري خوب 
بخش خصوصي و دولت��ي بود، در زمان آندريد بيش 
از 3۰ قرارداد را بدون هيچ شكايت حقوقي به نتيجه 

رس��اند. در همين حال، مس��ووليت اجراي برخي از 
قراردادهاي ناتمام موسسه امتيازات ملي با اودبرشت 
هم به اين آژانس موس��وم به »اي ان آي« رس��يد و با 
مطرح شدن رسوايي اودبرشت در سال ۲۰۱۶، پاي 

آندريد هم به آن كشيده شد.
همانند ديگر كش��ورهاي امريكاي التين، رس��وايي 
اودبرشت در كلمبيا نيز ابعاد سياسي داشت. مشخص 
ش��د كه اودبرش��ت بودجه كمپين انتخاباتي خوزه 
مانوئل سانتوس و اوسكار ايوان زولوآگا رقيب او را در 
سال ۲۰۱۴ تامين كرده است. مسائل پيچيده تري هم 
در رابطه با تداخل منافع در باالترين سطوح سياسي 

و مالي وجود دارد.
اتهامي كه عليه آندريد مطرح شده، »منافع ناخواسته 
در نتيجه واگذاري قرارداد« به معناي قرارگيري تحت 
تاثير افرادي اس��ت كه رشوه گرفته اند. آندريد بر اين 
باور است كه عمال به دليل سد كردن منافع فاسدترين 
ش��ركت  در تاريخ امريكاي التين )اودبرشت( و نهاد 

سياسي فاسد در كلمبيا، مجازات مي شود.

درگي��ري در مناقش��ات سياس��ي و حقوق��ي تنها 
تجارت هاي بزرگ و كاركن��ان خدمات عمومي را در 
بر نمي گيرد، بلكه به برخي قضات ارشد و حتي اوريبه 
رييس جمهوري پيشين هم مي رسد. طبق نظرسنجي 
گالوپ، تنها ۱۱ درصد مردم كلمبيا به دستگاه قضايي 
اين كش��ور ديد مثبتي دارن��د و همين ميزان اعتماد 
هم اواخر امسال زماني كه اوريبه در كانون توجه قرار 
مي گيرد، بيشتر آزموده مي ش��ود. اوريبه كه رهبري 
بزرگ ترين حزب جناح راستي كلمبيا را بر عهده دارد، 
به ارتباط با جوخه هاي مرگ و پرداخت حق السكوت 
به شاهدان متهم شده است. ديوان عالي در ماه جوالي 
تحقيقات رس��مي درباره رش��وه خواري و اختالل در 
روند دادگس��تري را عليه اوريبه آغاز كرد. اين مساله 
دوك را كه تحت حمايت سياس��ي اوريبه اس��ت، در 
شرايط دشواري قرار مي دهد. اينكه از آموزگار سياسي 
خود حمايت كند يا از او فاصله بگيرد، از نظر بسياري 
بزرگ ترين آزمون براي اس��تقالل دس��تگاه قضايي 

كلمبيا محسوب مي شود.

دريچه

 كره جنوبي از صلح
با كره شمالي مي گويد 

گروه جه�ان      رييس جمهوري كره جنوبي  گفته 
ماه آينده ميالدي براي مالق��ات با همتاي خود در 
كره شمالي عازم پيونگ يانگ خواهد شد. به گزارش 
يورونيوز، م��ون جائه  اين همچنين از اين مالقات به 
عنوان فرصتي مناس��ب به منظور پيشبرد اقدامي 
جسورانه براي پايان دادن به جنگ ميان دو كره نام 
برده اس��ت. رهبران دو كشور س��پتامبر دور جديد 
گفت وگوهاي خ��ود را اين بار در كره ش��مالي آغاز 
مي كنند. اين سومين مالقات روساي جمهوري دو 
كره از ابتداي سال جاري ميالدي تاكنون محسوب 
مي شود. شبه جزيره كره پس از دو سال تنش و التهاب 
به دليل برنامه هاي هسته اي و موشكي پيونگ يانگ از 
ماه ژانويه گذشته روي آرامش را به خود ديده است. 
سفر مون جائه  اين به پيونگ يانگ در واقع نخستين 
س��فر يك رييس جمهوري كره جنوبي به همسايه 
شمالي پس از سال ۲۰۰7 محسوب مي شود. »اين« 
چهارشنبه در جريان مراسمي به مناسبت بزرگداشت 
هفتاد و سومين سالگرد آزادسازي كره از يوغ استعمار 
ژاپن در س��ال ۱۹۴۵ گفته در مالق��ات آتي با رهبر 
كره شمالي ابتكاري جس��ورانه براي امضاي پيمان 
صلح و اعالم رسمي پايان جنگ ميان دو كره اتخاذ 
خواهد ش��د. جنگ ميان دو كره سال ۱۹۵3 بدون 
امضاي توافق صلح و صرفا بر اساس يك پيمان ترك 
مخاصمه به پايان رسيد. اين موضوع سبب شده دو 
كشور از زمان آتش بس تاكنون همچنان در وضعيت 
جنگي به س��ر ببرند. رهبران دو كش��ور ماه آوريل 
گذشته در جريان نشستي كه در منطقه غيرنظامي 
حائل ميان دو كش��ور انجام ش��د سندي موسوم به 
»بيانيه پانمونجوم« را امضاء كرده بودند كه امضاي 
توافقنامه صلح به عنوان يك��ي از اهداف آن تعيين 
شده بود. رهبر كره ش��مالي دو ماه پس از اين ديدار 
در سنگاپور با دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا، 
مالقات و بر تعهد كشورش نسبت به هسته اي زدايي 
كامل ش��به جزيره كره تاكيد كرد. بر اساس آخرين 
خبرها و با وجود انتش��ار گزارش هايي ك��ه از ادامه 
فعاليت مخف��ي پيونگ يانگ براي توس��عه برنامه 
موشكي خود حكايت دارد، سخنگوي وزارت خارجه 
امريكا تاكيد كرده مذاكرات بر سر هسته اي زدايي كره 

شمالي در مسير خوبي پيش مي رود. 

كوتاه از منطقه

ادامه از صفحه اول

 حمالت طالبان در افغانستان
با 750 كشته و زخمي 

مقام هاي امنيتي افغانس��تان و اهالي شهر غزني 
تاييد كردند كه شهر غزني پس از پنج روز جنگ 
از حضور جنگجويان طالبان خالي ش��د. طالبان 
دست كم از سه طرف حمالت گس��ترده اي را به 
ش��هر غزني آغاز كردند و بخش هايي از اين شهر 
را به تص��رف خود درآوردن��د. در جريان پنج روز 
جنگ دست كم ۶۰ غيرنظامي و ۱۴۵ نظامي در 
اين شهر كشته شدند. تلفات مخالفان مسلح نيز 
به ۵33 كشته و زخمي مي رسد. حمله طالبان به 
پاسگاه نظامي در ولسوالي بغالن در روز سه شنبه 
نيز دست كم ۴۴ كشته برجاي گذاشته؛ قربانيان 
۵ نيروي پليس و 3۵ س��رباز بودند. سازمان ملل 
از طرفين درگير خواس��ته امنيت كارمندان امور 
بش��ري را تضمين كنند تا روند امدادرس��اني به 

درستي به پيش برود. 

بانك هاي قطري و كويتي 
متاثر از بحران تركيه 

بانك هاي قطر و كويت بيش از ساير كشورها تحت 
تاثير بحران ارزي تركيه قرار گرفته اند. به گزارش 
گلف نيوز، ۱۹درصد از درآمدهاي بانك هاي قطري 
و ۱۸درصد درآمد بانك هاي كويتي حاصل فعاليت 
آنان در تركيه اس��ت؛ برهمين اساس پيامدهاي 
منفي كاه��ش ارزش لير بر درآم��د اين بانك ها 
محسوس خواهد بود. برخي كارشناسان اميدوارند 

كه آثار اين بحران گذرا باشد.

چين همچنين س��عي كرد ت��ا هژمون��ي دالر را با 
عمومي تر كردن رمينبي به چالش بكشد اما اين يك 
پروژه درازمدتي است كه تاكنون موفق نبوده است 
. با آنكه سهم اياالت متحده از اقتصاد جهاني از 3۲ 
درصد در س��ال ۲۰۰۱ به ۲3 درصد در حال حاضر 
كاهش يافته اما دالر هنوز ارز مطبوع جهاني براي هر 
چيزي از استقراض گرفته تا پرداخت براي صادرات و 
واردات،  است و بيش از ۶۰ درصد ارزهاي خارجي كه 
توسط بانك هاي مركزي در سراسر جهان نگهداري 

مي شود به دالر است 
با اين ح��ال چين هنوز يك معضل اس��ت . قوي تر 
شدن دالر فرار س��رمايه از چين را ترغيب مي كند 
و در واكنن��ش به اي��ن اتفاق هر گون��ه تالش براي 
تقوي��ت رمينبي مي تواند به كندتر ش��دن اقتصاد 
چين بينجام��د .در زمان هايي ك��ه اياالت متحده 
سياست هاي پولي ماليمي داشت، پكن در واكنش 
به عالئم تضعيف اقتصاد روي به چاپ پول مي آورد 
كه به خوبي هم به كار مي افتاد. اكنون اياالت متحده 
نرخ هاي بهره را باال مي برد و چين پايين مي آورد كه 
اين امر فقط باعث مي شود كه سرمايه گذاران چيني 

براي ترك كشور داليل بيشتري داشته باشند .
اكنون سرنوشت اقتصاد جهان به اين بستگي دارد 
كه چين اين مهم را چگونه حل و فصل كند . اقتصاد 
۱۴ هزار ميليارد دالري آن ۱۵ برابر بزرگ تر از تركيه 
اس��ت و ۱۶ درصد اقتصاد جهاني را در اختيار دارد . 
اين خيلي حساس است . فروپاشي ليره براي مابقي 
اقتصاد دنيا يك اتفاق در حال گذرا است و مهم آن 
است كه چين چه تصميمي براي اين جريان بگيرد . 

2 ميليون  و ۳۰۰ هزار نفر از ونزوئال 
گريخته اند

گروه جهان|
سازمان ملل متحد اعالم كرده در سه سال اخير حدود دو ميليون و 3۰۰ هزار نفر از كشور 
بحران زده ونزوئال گريخته اند و به كشورهاي كلمبيا، اكوادور، برزيل و پرو رفته اند. به گزارش 
آسوشيتدپرس، استفان دوجاريك، سخنگوي دبيركل سازمان ملل گفته: »آنهايي كه از 
ونزوئال گريخته اند در حدود هفت درصد جمعيت 3۲ ميليون و ۸۰۰ هزاري اين كش��ور 
هس��تند و گرس��نگي و فقدان مواد غذايي دليل اصلي فرار اين افراد است.« به گفته اين 
س��خنگوي سازمان ملل در حدود يك ميليون و 3۰۰ هزار نفر از كساني كه از ونزوئال فرار 
كرده اند از سوءتغذيه رنج مي بردند. كشور نفتي ونزوئال با بحران اقتصادي عميق روبه رو 
است. اين كشور با كمبود شديد مواد غذايي و دارويي مواجه است و صندوق بين المللي پول 
نيز پيش بيني كرده است كه نرخ تورم ونزوئال طي سال جاري ميالدي به يك ميليون درصد 
خواهد رسيد. نيكالس مادورو  رييس جمهوري سوسياليست ونزوئال، كشورهاي غربي را 
متهم مي كند كه يك جنگ اقتصادي عليه ونزوئال به راه انداخته اند وعامل بحران اقتصادي 
در اين كشور هستند. مادورو ماه مه امسال براي بار دوم به عنوان رييس جمهوري ونزوئال 
انتخابات شد. اين درحالي است كه شماري از كشورها نتيجه انتخابات رياست جمهوري 
در ونزوئال را قبول نكردند. گفته شده، كمبود شديد دارو و عرضه دارو در ونزوئال باعث شده 
وضعيت بيمارستان ها به شدت رو به وخامت برود. به گفته مقام هاي سازمان ملل بيش از 
۱۰۰هزار بيمار مبتال به»اچ آي وي« در معرض خطر عدم دسترسي به داروهاي الزم هستند. 
او گفته بيماري هايي كه قبال ريشه كن شده بودند، از جمله سرخك، ماالريا، سل و ديفتري 
دوباره بازگشته اند و در حال افزايش هستند.  براساس گزارش ماه آوريل سازمان بين المللي 
مهاجرت، روند فرار مردم از ونزوئال در سال هاي اخير بطور قابل توجهي افزايش يافته است؛ 
در سال ۲۰۱7 حدود يك ميليون و ۶۰۰ هزار نفر فرار كرده اند در حالي در سال ۲۰۱۵ در 

حدود 7۰۰ هزار از اين كشور خارج شده اند.

 صدراعظم آلمان انعطاف در برگزيت
 را خواستار شد

گروه جهان|
صدراعظم آلمان اعالم كرده هر توافقي كه در نتيجه مذاكرات لندن و بروكسل بر سر خروج 
بريتانيا از اتحاديه اروپا حاصل شود بايستي انعطاف پذير باشد. به گزارش رويترز، آنگال مركل 
گفت: »هر توافقي كه بريتانيا درخصوص خروجش از اتحاديه اروپا به دست مي آورد، بايد 
منعطف بوده و امكان اعمال تغييرات در آن در آينده وجود داشته باشد.« در حالي كه شك و 
ترديدها درباره امكان حصول توافق بين لندن و بروكسل بر سر برگزيت افزايش يافته است، 
صدراعظ��م آلمان ابراز اميدواري كرد كه دو طرف بتوانند در مذاكرات درباره روند خروج 
موفق عمل كنند و برگزيت به گونه اي نامنظم كه مطلوب بريتانيا و اتحاديه اروپا نيست، 
محقق نشود. مركل افزود: »اميد داريم كه برگزيت يك اقدام بدون چارچوب نباشد، بلكه 
بر اساس توافقي مذاكره شده و منطقي صورت بگيرد.«  صدراعظم آلمان در نشستي در 
ساختمان شهرداري شهر ينا در ايالت تورينگن آلمان درباره برگزيت گفت: »اگر بريتانيا 
به دنبال كسب مزاياي بيشتر از سوي اتحاديه اروپا باشد، بايد تعهداتش در اجراي مقررات 
اين بلوك را بپذيرد. در اين صورت، طبيعي است كه ما نيز مي توانيم امنيت حقوقي به آنها 
بدهيم. البته اين به نفع ماس��ت كه كامال هماهنگ همچنان در ارتباط با مسائل امنيتي 
با بريتانيا همكاري داشته باشيم.« مردم بريتانيا )انگليس، اسكاتلند، ولز و ايرلندشمالي( 
ژوئن ۲۰۱۶ با ش��ركت در همه پرسي، به خروج از اتحاديه اروپا راي دادند. فرآيند قانوني 
خروج كه دو س��ال به طول مي انجامد از ماه مارس سال ۲۰۱7 بطور رسمي آغاز شد و تا 
۲۹ماه مارس سال ۲۰۱۹ ادامه خواهد داشت. بعد از اين تاريخ، در صورت حصول توافق 
ميان لندن و بروكسل براي آينده روابط تجاري و قانوني، دو سال دوره گذار پيش از آغاز 
رسمي جدايي در نظر گرفته شده است. با اين حال، همچنان اين مخاطره وجود دارد كه 
بريتانيا و اتحاديه اروپا در چند ماه باقي مانده تا تاريخ برگزيت، به توافق نرسند. لندن اعالم 

كرده است در چنين شرايطي بدون توافق از اتحاديه جدا مي شود.

 هتاكي دونالد ترامپ
 به دستيار سابق انتخاباتي خود 

گروه جهان|
دونالد ترامپ در پاسخ به افشاگري اوماروسا مانيگو نيومن، اين دستيار سياه پوست سابق 
ستاد انتخاباتي خود را در توييتر »ابله«، »بي عرضه« و »سگ« خطاب كرده است. اوماروسا 
اخيرا با انتشار كتابي تحت عنوان »آشفته: روايت يك خودي از كاخ سفيد ترامپ« خشم 
رييس جمهوري امريكا و حاميانش را برانگيخته است. به گزارش بي بي سي، ستاد انتخاباتي 
دونالد ترامپ از اوماروسا در پي نوشتن اين كتاب انتقادي و همچنين انتشار يك فايل صوتي 
مكالمه خودش با دونالد ترامپ، شكايت كرده است. اين شكايت در انجمن داوري امريكا در 
نيويورك مطرح شد. ستاد انتخاباتي ترامپ مدعي است كه نيومن قرارداد عدم افشاگري 
كه در سال ۲۰۱۶ امضا كرده را نقض كرده است. نيويورك تايمز با اشاره به اين توافق نوشته، 
كاركنان ارشد كاخ سفيد در ماه آوريل سال گذشته توافقنامه هاي مشابهي را امضا كردند، 
اما در اين قراردادها هيچ مجازاتي براي تخطي از مفاد آن از جمله افشاگري، تعيين نشده 
است. اوماروسا سال ها پيش ستاره برنامه تلويزيوني ترامپ در شبكه ان بي سي بود و بعدها 
به ستاد انتخاباتي او و كاخ سفيد راه يافت، تا اينكه در سال گذشته توسط جان كلي رييس 
دفتر رييس جمهوري امريكا اخراج شد. او مي گويد يك فايل صوتي در اختيار دارد كه ثابت 
مي كند ترامپ ۱۱ سال پيش در پشت صحنه برنامه تلويزيوني از يك واژه  ركيك نژادي 
استفاده كرده كه سياه پوستان امريكايي آن را به شدت توهين آميز و زننده مي دانند. ترامپ 
گفته هرگز از اين واژه استفاده نكرده است.  ترامپ در توييتي نوشته مشاور سابقش تنها پس 
از اخراج از كاخ سفيد انتقاد از او را آغاز كرده است. ترامپ همچنين مدعي شده كه از رييس 
دفتر خود خواسته بوده راه حلي براي جلوگيري از اخراج نيومن پيدا كند. رودي جولياني  
وكيل شخصي ترامپ به خبرنگاران گفته نيومن احتماال با انتشار صحبت هاي خصوصي 
خود با رييس جمهوري امريكا، قانون شكني كرده است. جنجال اخير رييس جمهوري 

امريكا بازتاب هاي گسترده اي رسانه هاي جهان داشته است. 
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»تعادل« اثر تغيير سامانه ارزي بر نرخ سفرهاي هوايي را بررسي مي كند 

اثرگذاري  اندك ارز »نيما« روي قيمت بليت هاي هوايي

بازار سفرهاي هوايي كساد  شد

گروه راه و شهرسازي | زهره عالمي|
براساس تصميم جديد بانك مركزي ايرالين ها از اين 
پس مي توانند ارز مورد نياز خود را از طريق س��امانه 
نيم��ا تامين كنند، اين درحالي اس��ت كه با توجه به 
بخش��نامه ابتدايي بانك مرك��زي ايرالين ها بايد ارز 
و نرخ بليت هايش��ان را براساس نرخ هاي سنا تعيين 
مي كردند. با اين تصميم جديد پيش بيني مي ش��ود 
كه هم هزينه هاي ارزي تحميل ش��ده به ايرالين ها 
كاهش ياب��د و همين اينكه قيم��ت بليت پروازهاي 
داخلي و خارجي كه طي روزهاي گذش��ته به بيش 
از 100 درصد رس��يده بود، افت كند و تنها 40 تا 50 
درصد نسبت به هفته هاي گذشته و زمان دريافت ارز 

دولتي رشد داشته باشد.
اما دليل كاهش هزينه هاي شركت هاي هواپيمايي 
و ب��ه تبع آن قيمت بليت پروازهاي داخلي و خارجي 
چيست؟ يعني نرخ ارز در اين دو سامانه تا چه ميزان با 
هم متفاوت است كه چنين اختالف قيمتي را در بليت 
پروازهاي داخلي و خارجي به همراه دارد؟ براي پاسخ 
به اين سوال مي توان نرخ ارز در يك روز اين دو سامانه 
را با يكديگر مقايسه كرد، به عنوان نمونه درحالي كه 
قيمت ارز در سامانه سنا به 9200 تومان رسيده است 

قيمت ارز در نيما حدود 7400 تومان بوده است.
البته اغلب كارشناس��ان صنعت هوايي معتقدند كه 
تفاوت نرخ ارز در اين دو س��امانه چندان باال نيس��ت 
كه بتوان��د تاثير چش��مگيري بر هزينه ه��اي ارزي 
ايرالين ها و به تبع آن قيمت بليت پروازهاي داخلي 
و خارجي داشته باش��د اما با وجود اين، مي توان اين 
تصميم جديد بانك مرك��زي را كه هنوز به بوته اجرا 
گذاشته نش��ده را مثبت ارزيابي كرد، زيرا تا حدودي 
از فشار ارزي به ايرالين ها مي كاهد و همچنين نشان 
از توجه مثبت دولت به مشكالت فعلي شركت هاي 

هواپيمايي است.

ناگفته نماند كه در اين ميان و با وجود تغيير نرخ ارز 
براي ايرالين ها از سامانه سنا به سامانه نيما و حمايت 
تلويح��ي دولت از ايرالين ه��اي داخلي اما همچنان 
شركت هاي هواپيمايي خواستار بازگشت به ليست 
دريافت كنندگان ارز دولتي هس��تند، موضوعي كه 
به نظر نمي رسد در شرايط فعلي اقتصاد امكان پذير 

باشد.

 كاهش هزينه هاي تمام شده ايرالين ها
محمدرض��ا ابراهيم پور، كارش��ناس ارش��د اقتصاد 
هوانوردي درباره تصمي��م جديد بانك مركزي براي 
تخصيص ارز ايرالين ها از س��امانه نيما به »تعادل« 
مي گوي��د: با اج��راي اين تصميم هزينه تمام ش��ده 
شركت هاي هواپيمايي كاهش مي يابد و ايرالين ها 
مي توانند قيمت هاي متناس��ب تري را به بازار ارائه 

كنند.
ابراهيم پور مي افزايد: شركت هاي هواپيمايي عموما 
به سختي مي توانند هزينه- درآمد خود را هماهنگ 
كنند، زيرا هم اعمال دوباره تحريم ها از سوي آمريكا 
مشكالتي براي آنها به همراه داشته است و هم اينكه 
سياست هاي كالن كشور فشارهايي را به آن ها وارد 
مي كند. ضمن اينكه مديريت اقتصادي مناسبي هم 
بر اين ايرالين ها وجود ندارد، بر همين اساس دولت 

بايد از آن ها حمايت كند. 
او ادام��ه م��ي ده��د: اقتصاد ش��ركت ه��ا وضعيت 

مناس��بي ندارد و با خارج كردن ايرالين ها از ليست 
دريافت كنندگان ارز دولت��ي وضعيت ايرالين هاي 
كوچك تر، نامناس��ب تر است بنابراين تصميم تغيير 
سامانه از سنا به نيما تصميم خوب و مثبتي بوده است.

به گفته اين كارشناس ارش��د اقتصاد هوانوردي، هر 
چقدر ارزش پول كش��ور كاهش يابد، اين موضوع به 
سود شركت هاي هواپيمايي خارجي خواهد بود. زيرا 
بخشي از هزينه هاي اين شركت ها در ايران ريالي اما 
درآمدهاي آنها كامال ارزي است و تصميم جديد بانك 
مركزي در صورت اجرا كمك خوبي در بازار رقابتي به 
ايرالين هاي داخلي براي پروازهاي خارجي در مقابل 

ايرالين هاي خارجي مي كند. 
ابراهيم پور اظهار مي كند: چند س��ال پيش هم كه 
با مش��كل ارز در داخل كش��ور روبرو ش��ديم برخي 
ايرالين ه��ا فعاليت خود در اي��ران را متوقف كردند، 
چون هم مشكل تبديل پول هايش��ان را دارند و هم 
اينكه تمام اين مش��كالت و هزينه ها بر قيمت بليت 

مسافران تحميل مي شود.
او اضافه مي كند: مس��يرهاي پ��روازي ايرالين هاي 
خارجي فعال در ايران رقيب ايراني دارند براي همين 
قيمت ها رقابتي است، البته اين امكان هم وجود دارد 
كه ايرالي��ن هاي خارجي با يكديگ��ر رايزني كرده و 
قيمت ها را افزايش داده باش��ند كه در صورت اثبات 
اين موضوع سازمان هواپيمايي كشوري مي تواند از 
آنها شكايت كند، اما به نظر نمي رسد چنين موضوعي 

صحت داشته باشد. 
اين كارشناس ارشد اقتصاد هوانوردي بيان مي كند: 
سازمان هواپيمايي كشوري موظف است از تباني يا 
رايزني شركت هاي هواپيمايي داخلي و خارجي براي 
تغيير قيمت جلوگيري كرده و بر روابط آنان نظارت 
كند زيرا اين تباني براس��اس قوانين هوانوردي جرم 

محسوب مي شود.
ابراهي��م پور درب��اره احتمال خ��روج ايرالين هاي 
خارجي با توجه به افزايش ش��ديد قيمت بليت اين 
ايرالين ها در مقايسه با ايرالين هاي داخلي و به تبع 
آن كاهش حجم مسافر اظهار مي كند: بازار هوايي 
ايران براي ايرالين هاي خارجي بسيار مناسب است 
و كش��ورهاي منطقه و ساير كش��ورها تمايلي براي 
خروج از بازار را ندارند اين موضوع را از تعداد باالي 
پروازها و افزايش مقاصد پروازي اين ايرالين ها حتي 
به شهرس��تان ها مش��اهده كرد، مگر اينكه مسايل 

سياسي در ميان باشد.
او اظهار مي كند: درش��رايط كنوني و با افزايش نرخ 
تس��عير ارز دريافتي ايرالين ها پيشنهاد مي شود كه 
آنها از مولفه هاي مديريت درآمد استفاده كنند. اين 
مولفه ها در تمام ايرالين هاي دنيا اجرايي مي ش��ود 

اما متاسفانه در ايران مهجور است.
به گفته اين كارش��ناس ارش��د اقتص��اد هوانوردي، 
ايرالين ه��ا بايد بهترين اس��تفاده را از امكانات خود 
داش��ته باش��ند به عنوان نمونه صندل��ي هواپيما به 
هي��چ عنوان خالي نباش��د، ضريب اش��غال صندلي 
ها ب��ا قيمت بليت پايي��ن افزايش ياب��د، البته نبايد 
اينگونه باش��د كه تمام صندلي ها دوس��ه روز قبل از 
پ��رواز با حداقل قيمت به فروش برس��د. ابراهيم پور 
ادام��ه مي دهد: ب��راي اجراي مولفه ه��اي مديريت 
درآمد،  نيازمند نرم افزارهايي هستيم كه هم اكنون 
وجود دارد و ايرالين ها م��ي توانند از اين نرم افزارها 
اس��تفاده كنند. البته تعداد محدودي از ايرالين هاي 
 ايران��ي از اين ن��رم افزارها اس��تفاده م��ي كنند اما
90 درصد شركت هاي هواپيمايي با اين مسايل بيگانه 
هستند و افزايش نرخ تس��عير ارز مي تواند تلنگري 
باشد براي اينكه ايرالين ها از اين مولفه ها بهره ببرند.

 تعيين قيمت ها براساس تقاضا
او درب��اره مهم ترين اقدام��ات ايرالين ها براي حفظ 
سهمشان دربازار اضافه مي كند: بايد قيمت گذاري 
براس��اس تقاضا به گونه اي باشد كه حداكثر استفاده 
را با بيشترين درآمد از صندلي ببرند و اين به معناي 

بيشترين قيمت نيست.

ابراهيم پ��ور اظهار مي كند: دان��ش مديريت درآمد 
بايد در ش��رايط كنوني جدي گرفته ش��ود. درحالي 
كه در ايران برخي شركت ها، بليت هاي هواپيما را با 
قيمت هاي خيلي پايين و با ضرر دراختيار مش��تري 
قرار مي دهند و ازسوي ديگر برخي ايرالين ها بليت ها 
را با باالترين قيمت مي دهند و اين موضوع بايد اصالح 

شود و قيمت براساس تقاضا تعيين شود.
اين كارشناس ارشد اقتصاد هوانوردي ادامه مي دهد: 
كاهش هزينه هاي ارزي ايرالين ها بايد در دستور كار 
قرار بگيرد، اين موضوع يعني كاهش هزينه هاي ارزي 
يكي از مولفه هاي مديريت درآمد اس��ت كه توسط 
برخي ايرالين ها اجرايي مي شود اما در ايرالين هاي 

دولتي كمتر ديده مي شود.

او تصري��ح مي كند: اگ��ر ايرالين ها بتوانن��د دربازار 
رقابتي، خ��ود را حفظ كنند و ثباتي ه��م در نرخ ارز 
ايجاد ش��ود مي توان اميدوار بود ك��ه اين ايرالين ها 
در آينده به راحت��ي به فعاليت هاي خود ادامه دهند 
اگرچه پيش بيني مي ش��ود كه برخي از ايرالين ها 
نتوانند شرايط مذكور را طي كنند يا مجبور به توقف 

يا واگذاري مي شوند.

 اجراي سياست هاي مالي به جاي پولي 
يكي از كارشناسان ارش��د صنعت هوايي كه تمايلي 
براي درج نامش نداش��ت در گفت وگ��و با »تعادل« 
مي گويد: به نظر نمي رس��د كه تصميم جديد بانك 
مركزي تاثير چنداني برقيمت بليت پروازهاي داخلي 
و خارجي داشته باش��د. او مي افزايد: به عنوان نمونه 
مي توان به تفاوت قيمت بلي��ت پروازهاي داخلي با 
توجه به نر خ ارز در سنا و نيما پرداخت، اگرقيمت ارز 
در سنا 9200 باشد و قيمت پايه 4200 باشد، قيمت 
پروازها حداقل 40 درصد و حداكثر 80 درصد رشد 
مي كند. اين كارشناس ارش��د صنعت هوايي اظهار 
مي كند: البته عموما ايرالين ها چنين محاس��باتي را 

انجام نمي دهند و به ب��ازار يا ايرالين ها بزرگ تر نگاه 
كرده و تصميم گيري مي كنند.

او بي��ان مي كند: اگر قيم��ت دالر را براس��اس نيما 
يعني7400 در نظربگيري��م، قيمت بليت پروازهاي 
داخلي حداق��ل 17 درص��د و حداكث��ر 35 درصد 

خواهد بود
به گفته اين كارشناس ارشد صنعت هوانوردي، دولت 
مي تواند با تغيير سياست از پولي به مالي به شيوه هاي 
مول��د از ايرالين ها حمايت كند، ضم��ن اينكه با اين 

تصميم فساد رانت دالر هم كاهش مي يابد.
او درباره تفاوت سياس��ت هاي پولي و مالي مي گويد: 
سياس��ت هاي پولي يعن��ي حماي��ت از طريق بانك 
مركزي مثال تخصيص ارز يك سياس��ت پولي است، 
اما سياست مالي يعني حمايت از طريق دولت، شامل 
سوبس��يد س��وخت، كاهش ماليات، تخفيف قيمت 

عوارض ناوبري و فرودگاهي.
اين كارشناس صنعت هوانوردي تصريح مي كند: در 
روش تخصيص ارز ايرالين مي تواند آن ارز را در بازار 
آزاد بفروشد و س��ود كند اما در روش هاي مالي تنها 

خدمات به ايرالين اختصاص مي يابد. 

 ارائه قيمت متوسط براي هر مسير
عليرضا منظري، كارش��ناس ارش��د حوزه هوايي و 
معاون اسبق هوانوردي سازمان هواپيمايي كشوري 
هم مثل س��اير كارشناسان صنعت هوانوردي گفت 
وگو كننده با تعادل، معتقد است كه تصميم جديد 
بانك مركزي براي تغيير سامانه تعيين نرخ ارز از سنا 
به نيم��ا نمي تواند چندان در قيمت بليت پروازهاي 
داخلي و خارجي تاثير گذار باش��د.  او مي گويد: اين 
تصميم نمي تواند تاثير چنداني داش��ته باشد، زيرا 
چه با نرخ ارز سنا چه نيما شاهد جهش نرخ ارز بوديم 
و اين جهش درهرصورت موجب افزايش هزينه ها 
و به تبع آن رش��د قيمت بلي��ت پروازهاي داخلي و 

خارجي مي شود.
او مي افزايد: براساس ش��رايط اقتصادي نرخ تسعير 
ارز تغيير كرده اس��ت و ديگر 4200 تومان نيست و 
اين موضوع تاثير خود را بر هزينه هاي ش��ركت هاي 
هواپيمايي خواهدگذاش��ت چون عمده هزينه هاي 
ايرالين ها ارزي است و هزينه هاي ريالي آن ها بسيار 

كمتر است.
منظري اظهار مي كند: مي توان به طور تقريبي گفت 
 هزينه ه��اي ارزي يك ش��ركت هواپيمايي صاحب
5 فروند هواپيما نسبت به هزينه هاي ريالي آن حدود 
75درصد است و با توجه به اين موضوع، تعيين قيمت 

بليت بايد با توجه به نرخ تس��عير ارز باش��د و همين 
موضوع موجب افزايش قيمت بليت پروازهاي داخلي 

و خارجي مي شود.
او ادامه مي دهد: دراين ش��رايط و با توجه به افزايش 
هزينه هاي ارزي و شوكي كه بر صنعت وارد مي شود 
ايرالين ها باي��د به دنبال حفظ تعادل بازار باش��ند،  
تعادل بازار اين گونه است كه با افزايش قيمت بليت 
تقاضاكاهش مي ياب��د و آنچه دراين ش��رايط براي 
جذب مش��تري تعيين كننده اس��ت، نحوه تعيين 

قيمت بليت است.
به گفته معاون اسبق هوانوردي سازمان هواپيمايي 
كش��وري هر ش��ركت هواپيماي��ي بتوان��د در اين 
شرايط نظام ساختاري شركت خود را اصالح كند و 
هزينه هاي ارزي را كنترل كرده و اين هزينه ها را به 
هزينه هاي ريالي تبديل كند، مي تواند قيمت هاي 
متعادل تري را براي بليت پيش��نهاد دهد و برهمين 
اس��اس اين ش��ركت مي توان��د در رقابت ب��ا بقيه 

شركت ها موفق تر عمل كند.

منظري بيان مي كند: در شرايط كنوني كه بازگشت 
به نرخ تس��عير ارز قبلي وجود ندارد و ايرالين ها بايد 
وضعيت كنوني را مديريت كنند تا بتوانند قيمت هاي 
مناسب تري را براي پروازهاي داخلي و خارجي تعيين 

كرده و مسافران بيشتري را جذب كنند.
او تصريح مي كند: مشكل كنوني ايرالين ها، قيمت 
لحظه اي دالر اس��ت كه توسط سنا و يا نيما تعيين 
مي شود و در ش��رايطي كه دالر به صورت لحظه اي 
تغيير مي كند نم��ي توان مدام قيم��ت بليت ها را 
تغيير داد. بر همين اس��اس پيش��نهاد مي شود كه 
ش��ركت هاي هواپيمايي متوسط قيمتي را براي هر 
مسير تعيين كنند وبه قيمت هاي لحظه اي نرخ ارز 
توجهي نداشته باشند مگر اينكه اين افزايش قيمت 

به صورت جهشي باشد. 

گروه راه و شهرسازي |
ب��ا انتش��ار بس��ته ارزي بان��ك مرك��زي و حذف 
ايرالين ه��اي داخلي از ليس��ت دريافت كنندگان 
ارز دولت��ي، رييس انجمن صنف��ی دفاتر خدمات 
مسافرتی ايران نخس��تين فردي بود كه نسبت به 
اقدام جديد دولت واكنش نش��ان داد و اجراي اين 
تصميم را به معناي تهديد سرنوشت گردشگری و 

سفر  در ايران دانست. 
رييس انجمن صنفي دفاتر خدماتي مسافرتي ايران 
علت چنين اس��تداللي را اين موضوع دانست كه با 
لغو پرداخت ارز به ايرالين هاي داخلي، قيمت بليت 
پروازهاي داخلي افزايش مي يابد، پس از آن س��فر 
داخلی گران می ش��ود چون به تبع آن هتل ها هم 
نرخ ها را افزايش می دهند و با اين وضعيت نمي توان 

به جذب گردشگر داخلي و خارجی اميدوار بود.
البته قيمت بليت پروازهاي خارجي هم با تصميم 
جدي��د دولت به ش��دت افزايش ياف��ت و به گفته 
آژانس هاي فعال در كشور، طي يك هفته گذشته 
تقاضا ب��راي خريد بليت پروازها و تورهاي خارجي 
به شدت كاهش يافته است، زيرا قيمت بليت هاي 
خارجي در برخي موارد به 3 تا 4 برابر هم رس��يده 
است. يكي از مسافران پروازهاي خارجي در گفت 
و گو با »تعادل« مي گويد: تا دو هفته پيش قيمت 

بليت پرواز تهران-لن��دن 6 ميليون تومان بود، اما 
طي يك هفته گذشته به 21 ميليون تومان رسيده 
اس��ت. يكي ديگر از مس��افران پروازه��اي داخلي 
هم در گفت و گو ب��ا »تعادل« به قيمت حدود يك 
ميليون توماني پرواز تهران-ش��يراز اشاره مي كند 
و مي گويد: پي��ش از اين با 300 ه��زار تومان هم 
امكان خريد بليت در اين مس��ير وجود داشت، اما 
طي يك هفته گذش��ته قيمت ها به شدت افزايش 
يافته و هم اكنون بليت اين مس��ير به يك ميليون 

تومان رسيده است.
در اين شرايط يعني با افزايش قيمت بليت ها،  بازار 
دفاتر خدمات مس��افرتي و آژانس هاي هواپيمايي 
كساد ش��ده اس��ت، يكي از كارمندان آژانس هاي 
هواپيماي��ي پايتخ��ت در گفت و گو ب��ا »تعادل« 
درباره وضعيت جديد تقاضا براي سفرهاي داخلي 
و خارجي مي گويد: قيمت بليت پروازهاي داخلي 
و خارجي به ش��دت افزايش يافته و علت اصلي آن 
هم حذف ايرالين ها از ليست دريافت كنندگان ارز 
دولتي است. اگر چه هميشه با آغاز شهريور ماه و فاز 
آخر سفرهاي تابستاني شاهد افزايش قيمت بليت 

پروازهاي داخلي و خارجي هستيم.
او مي افزاي��د: با ح��ذف ارز مس��افرتي، تقاضا براي 
سفرهاي خارجي به شدت كم شد، در واقع تا زماني 

كه ارز مسافرتي به مسافران پروازهاي خارجي تعلق 
مي گرفت، تعداد مسافران بيشتر بود اما با حذف ارز 
شاهد كاهش تقاضا بوديم و پس از حذف ايرالين ها از 
ليست دريافت كنندگان هم قيمت بليت رشد كرد و 
پس از اين اتفاق هم تقاضا كاهشي دوباره را تجربه كرد.
ب��ه گفته اين كارمند فع��ال در يكي از آژانس هاي 
هواپيماي��ي، قيمت تورهاي داخلي هم به ش��دت 
رشد داشته است، به گونه اي كه اگر در هفته هاي 
گذشته قيمت تور دو شب كيش 500 هزار تومان 
بود، هم اكنون قيمت تور به 800  هزار تومان رسيده 
اس��ت. او اظهار مي كند: طي يك هفته گذش��ته 
فروش بليت و تورهاي داخلي و خارجي به ش��دت 
كاهش يافته و اين آژانس با ضرر مالي مواجه شده 
است. كارمند يكي ديگر از آژانس هاي هواپيمايي 
پايتخت درب��اره وضعيت بازار ف��روش بليت و تور 
ب��ه »تعادل« مي گويد: قيمت بلي��ت ها و تورهاي 
داخلي و خارجي به شدت رشد كرده است به عنوان 
نمونه تور تايلند كه تا دوسه هفته گذشته براي هر 
 نفر 4 ميليون توم��ان بود با همان خدمات قبلي به

6 ميليون تومان افزايش يافته است.
او بيان مي كند: قيمت بليت ها و تورهاي داخلي هم 
افزايش داشته است و اين افزايش كمتر از افزايش 

قيمت بليت و تور پروازهاي خارجي بوده است.

ب��ه گفته اين كارمن��د فعال در يك��ي از آژانس هاي 
هواپيمايي تهران، در بين تورهاي خارجي وضعيت 
تورهاي كشور تركيه بهتر از تور ساير كشورهاست زيرا 
ارزش پول تركيه )لير( در حال كاهش است و همين 
موضوع موجب ش��ده كه سفر به اين كشور نسبت به 
كش��ورهاي ديگر به صرفه تر باشد و در بين تورهاي 
خارجي بيشترين تقاضا مربوط به تورهاي تركيه است.
او بيان مي كند: تمامي آژانس هاي مسافرتي اذعان 
مي كنند كه طي يك هفته گذشته فروش بليت و 

تورهاي آنها به شدت كاهش يافته است.
او مي گوي��د: با حذف ارز مس��افرتي به مس��افران 

خارجي شاهد كاهش تقاضا براي سفرهاي خارجي 
بوديم و هم اكنون با افزايش قيمت بليت پروازهاي 

خارجي هم تقاضا دوباره كاهش يافته است.
او تصريح مي كند: وضعيت پروازها و تورهاي داخلي هم 
خوب نيست و با حذف ايرالين ها از دريافت كنندگان 
ارز دولتي، قيمت بليت هاي داخلي و به تبع آن تورهاي 

داخلي هم افزايش يافت.
اين كارمند فعال در يكي از آژانس هاي هواپيمايي 
پايتخت ادامه مي دهد: از روز ش��نبه هفته جاري، 
تمامي آژانس ها و دفاتر خدماتي مسافري اقدام به 

آپديت قيمت تورها و بليت ها كردند.

شركت هاي هواپيمايي 
نيازمند حمايت دولت

ايرالين های داخلی ط��ی يک هفته اخير روزهاي 
سختي را پش��ت سرگذاش��ته اند، از 17 مرداد ماه 
س��الجاري و با ابالغ بخشنامه جديد بانك مركزي 
به سازمان هواپيمايي كشوري، ايرالين ها از ليست 
دريافت كنندگان ارز دولتي خارج شدند و در ابتدا 
قرار ش��د كه ارز مورد نياز آنها براس��اس نرخ هاي 
اعالمي سنا )سامانه نظارت ارزي( تامين شود همين 
موضوع قيمت بليت پروازهاي داخلي و خارجي را 

به شدت افزايش داد.
البته با پيگيري سازمان هواپيمايي كشوري و انجمن 
ش��ركت هاي هواپيمايي و رايزني هاي آنها با بانك 
مركزي، پس از گذشت چند روز تصميمي از سوي 
بانك مركزي گرفته شد كه براساس آن ايرالين ها 
مي توانند ارز مورد نياز خود را از طريق سامانه نيما 
)نظام يكپارچه معامالت ارزي( تامين كنند و همين 
موضوع موجب شد كه اميدها براي تعديل قيمت 
پروازهاي داخلي و خارجي افزايش يابد، زيرا قيمت 

ارز در سامانه نيما كمتر از سامانه سنا است.
با توج��ه به اينكه افزايش چش��مگير قيمت بليت 
پروازهاي داخلي و خارجي، نارضايتي ايرالين هاي 
داخلي و آژانس هاي هواپيمايي را به همراه داشت، 
روزنامه تعادل گزارش��ي از وضعيت روزهاي اخير 

ايرالين ها و اظهارنظر مسووالن تهيه كرده است.
*طبق اطالعات ارزي س��امانه س��نا، قيمت بليت 
ش��ركت هاي هواپيمايي در برخي شرايط بيش از 
100 درصد افزايش داش��ته است و بيش از دو برابر 
شده است و پيش بيني مي شود كه با اجراي تصميم 
جديد بانك مركزي و بهره گيري از س��امانه نيما، 
قيمت بليت ها 40 تا 50 درصد افزايش يابد و نسبت 

به شرايط فعلي كاهش يابد. 
   با وجود آنكه بانك مركزي تغييراتي را در تصميم 
جديد خود ايجاده كرده اس��ت و س��امانه تعيين و 
تامين نرخ ارز را از س��نا به نيما تغيير داده اس��ت، 
ايرالين هاي داخلي همچنان از دولت مي خواهند 
كه موارد مصارف ارزي شركت هاي هواپيمايي در 
فهرست كاالهاي فهرس��ت گروه يك قرار گيرد تا 
امكان استفاده اقشار بيشتري از صنعت حمل و نقل 

هوايي فراهم شود.
     دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي پيش بيني 
كرد كه با تصميم اتخاذ شده يعني تغيير سنا به نيما 
نرخ بليت پروازهاي شركت هاي هواپيمايي داخلي 
و خارجي كمتر از 50 درصد خواهد بود كه قيمت 
بليت با ارز سامانه سنا قيمت بليت پروازهاي داخلي 
بيش از 70 درصد و خارجي ها بيش از 100 درصد 

افزايش يافته بود. 
    پ��س از حذف ارز دولت��ي ايرالين هاي داخلي 
و افزايش چش��مگير هزينه آنها، مهرداد تقي زاده، 
معاون وزير راه و شهرسازي به اين موضوع واكنش 
نشان داد و گفت: ش��ركت هاي هواپيمايي در مرز 
تعطيلي حركت مي كنند زيرا بانك مركزي اعالم 
كرده ديگر نمي تواند ارز دولتي در اختيار ايرالين ها 
قرار دهد اگرچه دبيرانجمن شركت هاي هواپيمايي 
نس��بت به اظهارات معاون وزير انتقاداتي داشت و 
گفت، احتمال توقف فعاليت ايرالين ها وجود ندارد.

   دبير انجم��ن ش��ركت هاي هواپيمايي هم در 
واكنش به تصميم بانك مركزي با اش��اره به اينكه 
مصارف ارزي ايرالين ها بايد در فهرس��ت كاالهاي 
گروه يك قرار گيرد، گفت: با احتس��اب نرخ روزانه 
ارز در س��امانه س��نا كه 17 مرداد اجرا شد، قيمت 
پروازهاي داخلي 70 درصد و خارجي 100 درصد 
افزايش يافته است زيرا افزايش قيمت ارز، موجب 

افزايش هزينه شركت هاي هواپيمايي مي شود.
   ايرالين ها معتقدند در حالي كه بعد از آزادسازي 
نرخ بليت پروازهاي داخلي شاهد رشد 20 درصدي 
مسافر  و استفاده اغلب اقشار جامعه از اين صنعت 
ايمن بوديم، به دليل شرايط جديد امكان دارد افت 
شديد مس��افر و افزايش زيان ش��ركت ها  را شاهد 

باشيم.

مشكالت و انتقادات ايرالين ها
 يك��ي از انتق��ادات ش��ركت هاي هواپيمايي به 
دولت درباره تعلل بان��ك مركزي در تخصيص ارز 
به ش��ركت هاي هواپيمايي در يكي دوماه  گذشته 
بود كه موجب شد زيان هنگفتي به اين شركت ها 
تحميل ش��ود. اين درحالي است كه پس از نوسان 
ن��رخ ارز دول��ت ايرالين هاي داخلي را در ليس��ت 
دريافت كنندگان ارز دولتي قرار داد اما طي يك ماه 
گذش��ته بانك مركزي ارزي به ايرالين ها پرداخت 

نكرد.
 يكي از مشكالت ايرالين ها با تامين ارز به صورت 
آزاد و از سامانه سنا يا نيما اين است كه نرخ  ارز در اين 
سامانه ها لحظه به لحظه متفاوت است و شركت ها  
نمي توانند بر اساس نرخ لحظه اي دالر عمل كنند 
و بليت بفروشند، بلكه بايد نرخ ثابتي در روز يا هفته 

در نظر داشته باشند تا تسعير خود را انجام دهند.
 يكي از انتقادات ايرالين ها درباره حذفش��ان از 
دريافت كنن��دگان ارز دولتي اين اس��ت كه بيش 
از 60 درصد هزينه هاي اين شركت ها ارزي است 
و ش��ركت هاي هواپيمايي با اج��راي اين تصميم 
چاره اي ندارن��د، جز  آن كه قيمت ه��اي خود را 
افزايش دهند، زيرا قيمت تمام شده آنها به شدت 

افزايش مي يابد.
  يكي از دالي��ل ايرالين ها براي درخواس��ت 
پرداخ��ت ارز دولت��ي اي��ن ب��ود كه بر اس��اس 
تحريم هاي جديد صنعت حم��ل و نقل هوايي 
اي��ران و از س��وي ديگ��ر تحريم ه��اي ارزي و با 
احتساب نرخ  هاي لحظه اي سامانه سنا، دسترسي 
ش��ركت هاي هواپيماي��ي به قطع��ات هواپيما 
بسيار س��خت و پرهزينه مي شود و شركت هاي 
هواپيمايي هم براي تامين قطعات بايد هزينه هاي 
بسيار اضافه تري را در اين شرايط بپردازد ضمن 
اينكه فروش شركت هاي هواپيمايي ايران همگي 
به ريال است و هزينه هاي شركت ها كه يكي از آنها 
تامين قطعه است به ارز و دالر محاسبه مي شود.

برش
    عليرض�ا منظ�ري: مي ت�وان به طور 
تقريبي گفت هزينه هاي ارزي يك شركت 
هواپيمايي صاحب 5 فروند هواپيما نسبت 
به هزينه ه�اي ريالي آن حدود 75درصد 
اس�ت و با توجه ب�ه اين موض�وع، تعيين 
قيم�ت بليت بايد با توجه به نرخ تس�عير 
ارز باشد و همين موضوع موجب افزايش 
قيمت بليت پروازه�اي داخلي و خارجي 

مي شود

برش
  اگرقيمت ارز در س�نا 9200 باش�د 
و قيم�ت پاي�ه 4200 باش�د، قيم�ت 
پروازهاي داخل�ي حداقل 40 درصد و 
حداكث�ر 80 درصد رش�د مي كند. اگر 
قيمت دالر را براساس نيما يعني7400 
در نظربگيريم، قيمت بليت پروازهاي 
داخلي حداقل 17 درصد و حداكثر 35 

درصد خواهد بود

برش
     محمدرضا ابراهيم پور: براي اجراي 
مولفه هاي مديري�ت درآمد،  نيازمند 
نرم افزارهايي هس�تيم كه هم اكنون 
وجود دارد و ايرالين ه�ا مي توانند از 
اين ن�رم افزارها اس�تفاده كنند. البته 
تعداد محدودي از ايرالين هاي ايراني 
از اين نرم افزارها استفاده مي كنند اما 
90 درصد شركت هاي هواپيمايي با اين 

مسايل بيگانه هستند
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»تعادل« قوانين و روش هاي جمع آوري و حذف زباله هاي بيمارستاني را بررسي مي كند

امحايزبالههايويژهبهعهدهتوليدكننده
گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري|

شهر تهران داراي 7 هزار واحد بيمارستاني و درماني 
اس��ت و ميزان زباله اي كه توس��ط اين واحدها توليد 
مي شود، بسيار باالست. بحث دفع و امحاي زباله هاي 
بيمارستاني هر چند وقت يك بار با اظهارنظر يكي از 
مسووالن اين حوزه تبديل به بحث روز مي شود و بعد 
دوباره براي مدتي به فراموشي سپرده مي شود اما آن 
چه باعث مي شود، بحث امحاي زباله هاي بيمارستاني 
همواره مطرح ش��ود، دفن نش��دن اصول��ي اين نوع 

زباله هاست. 
بر اساس آمارها در ايران به ازاي هر تخت بيمارستاني 
نزديك به 3 كيلوگرم زباله توليد مي شود كه اين رقم 
در كشورهاي پيشرفته به يك كيلوگرم هم نمي رسد. 
۲۰ تا 3۰ درص��د زباله هاي هر تخت بيمارس��تاني 
را پسماندهاي عفوني تش��كيل مي دهند. بر اساس 
ب��رآوردي كه انجام ش��ده حدود ۴۵۰ تن پس��ماند 
پزشكي در كشور و ۸۰ تن زباله بيمارستاني در تهران 
توليد مي ش��ود كه ۲۵ درص��د آن زباله هاي عفوني 
اس��ت كه در زمين��ه ضدعفوني، جم��ع آوري و دفع 
آنها مشكالت بس��ياري وجود دارد. هنوز تعدادي از 
بيمارستان ها و اكثر درمانگاه ها در كشور فاقد سيستم 
ضدعفون��ي كردن و ني��ز امحاي زباله ه��اي عفوني 
هستند. شهرداري ها هم فاقد زير ساخت ها و تجهيزات 
الزم براي جمع آوري و دفع زباله هاي بيمارس��تاني و 
عفوني هس��تند و با توجه به نبود اعتبارات مورد نياز 
وزارتخانه هاي بهداشت و كشور، هر يك مسووليت را 
به ديگري محول مي كنند و سازمان حفاظت محيط 
زيست هم تنها وظيفه نظارت را براي خود قائل است. 
به گزارش تعادل، هفته گذشته كيومرث كالنتري، 
مدي��ركل حفاظت محيط زيس��ت اس��تان تهران 
خبري اعالم كرد مبني بر اينكه ۲9 درصد زباله هاي 
بيمارس��تاني كش��ور در تهران توليد مي شود و اين 
پس��ماندها به ص��ورت اصولي دفن نمي ش��ود. اين 
اظهارنظ��ر واكنش هاي بس��ياري در پي داش��ت و 
مسووالن وزارت بهداشت و شهرداري نسبت به آن 
واكنش نش��ان دادند. در ادامه فرماندار تهران نيز به 
اين موضوع ورود پيدا ك��رد و از تدوين آيين نامه اي 
براي زباله هاي بيمارس��تاني خبر داد و با بيان اينكه 
در اين خصوص بين دس��تگاه هاي مسوول از جمله 
شهرداري و دانش��گاه هاي علوم پزشكي اختالفاتي 
وج��ود دارد، گفت: »اختالف اساس��ي بر س��ر اين 
است كه آيا بيمارستان ها زباله هاي خود را بي خطر 

مي كنند يا خير؟«
وي همچنين عنوان كرد كه سال هاست بيمارستان ها 
زير ب��ار اين تعهد خ��ود در خصوص دف��ع زباله هاي 
بيمارس��تاني نمي روند، اما قرار ش��ده ك��ه از اين به 
بعد صفر تا 1۰۰ بي خطرس��ازي زباله ها با مسووليت  
دانشگاه هاي علوم پزش��كي انجام شود. حمل و دفن 
آنها پس از بي خطرس��ازي برعهده شهرداري تهران 
است و اداره كل محيط زيست استان تهران نيز ناظر 
بر اين فرآين��د خواهد بود. پس ه��ر زباله  خطرناكي 
كه از بيمارس��تان خارج شود، مس��ووليتش برعهده 
دانشگاه هاي علوم پزشكي است و بايد بي خطر شود و 
اگر در اين زمينه تخلفي صورت گيرد وظيفه سازمان 

محيط زيست است كه به ما گزارش دهد.
پسماندهاي پزش��كي و بيمارستاني بسيار خطرناك 

است و عواقب ناگواري را مي تواند براي سالمت مردم 
و محيط زيست داشته باشد.اگر اين پسماندها درست 
مديريت نش��وند و آاليندگي ش��ان به سفره هاي آب 
زيرزميني تزريق شود، مشكالت بسياري براي همه 
ش��هروندان ايجاد مي كند و بنابراي��ن انتظار مي رود 
مسووالن به جاي پاس��كاري اين موضوع به يكديگر 
قبول مسووليت كنند تا درآينده شاهد اتفاق ناگواري 

براي شهروندان نباشيم.

 زباله هاي ويژه
زهرا صدراعظم نوري، رييس كميس��يون س��المت، 
محيط زيست و خدمات ش��هري شوراي شهر تهران 
در گفت وگو با »تعادل« در اين باره گفت: طبق قانون 
مديريت پسماند، زباله انواع مختلف دارد. جمع آوري و 
امحاي زباله هاي خانگي و زباله هاي بي خطر كه معموال 
توسط خانواده ها، مراكز اداري و تجاري توليد مي شود 
بر عهده شهرداري هاست.انواع ديگري از زباله وجود 
دارد كه به آنها زباله هاي ويژه و خطرناك گفته مي شود 
و طبق قانون امحاي آن بر عهده توليدكننده اس��ت و 
بايد نسبت به بي خطر كردن زباله اقدام كند و بعد از آن 

از طريق شهرداري حمل و دفن مي شود.
وي ادامه داد: زباله هاي بيمارس��تاني جزو زباله هاي 
ويژه محسوب مي شود .در واقع آن بخشي از زباله هاي 
بيمارس��تاني كه خطرناك محس��وب مي شوند بايد 
توس��ط بيمارس��تان ها، مراكز درماني، كلينيك ها و 
مراكز بهداشت و درمان بي خطر شود و در اين مرحله 
ش��هرداري ها هيچگون��ه مس��ووليتي ندارند.وزارت 
بهداشت و درمان و دانش��گاه هاي علوم پزشكي بايد 
ابتدا اين زباله ها را از زباله هاي معمولي تفكيك كنند 
و آنها را در بسته هاي خاص جمع آوري كرده تا آماده 
تحويل به پيمانكاران حمل زباله شود. اين زباله ها در 
آراد كوه و در س��ايت هايي كه براي اين منظور در نظر 
گرفته شده در مكاني جدا از ساير زباله ها دفن مي شوند. 
ما معتقديم كه به هر حال اينجا يك مقداري نظارت ها 
بايد قوي تر باشد چون سايت آرادكوه از منظر محيط 
زيست در بعضي پارامترهايش شرايط محيط زيستي 
ندارد، از اين رو، اين موضوع در حال پيگيري است كه 
اگر قرار است شهرداري مسووليت مديريت دفع اصولي 
پسماندهاي پزشكي را بر عهده گيرد، حتما بايد ضوابط 
و معيارهاي محيط زيستي را رعايت كند و اين ضوابط 

ملزم به تاييد محيط زيست است.
وي ادامه داد: جلس��ه اي با حضور نمايندگان شوراي 
شهر، شهرداري، استانداري، وزارت بهداشت و درمان، 
دانشكده هاي علوم پزشكي و سازمان بهداشت محيط 
زيس��ت برگزار كرديم كه بحث هاي مختلفي در آن 
مورد بررسي قرار گرفت و بر اين تاكيد شد كه بي خطر 
كردن زباله هاي ويژه بايد در بيمارستان ها انجام شود 
و سازمان حفاظت از محيط زيست وظيفه تاييد اين كار 
را بر عهده دارد .چنانچه سازمان محيط زيست بي خطر 
شدن زباله ها را تاييد كند، آن زباله قابل حمل و دفع 
توسط ش��هرداري ها خواهد بود. در غير اين صورت، 
حمل نخواهند ش��د، زيرا به ش��دت محيط زيست و 

سالمت را به خطر مي اندازند.
 نوري در پاسخ به اينكه آيا اكنون بيمارستان به وظيفه 
خود در اين زمينه عمل مي كنند يا خير اظهار كرد: اكثر 
بيمارستان ها اين كار را انجام مي دهند اما در اين بين 

احتمال دارد كه تخلفاتي نيز صورت گيرد كه وزارت 
بهداش��ت و درمان و نيز س��ازمان حفاظت از محيط 

زيست نظارت هاي خود را بيشتر كنند.

 نيازي به تدوين آيين نامه نيست
رييس كميس��يون سالمت، محيط زيست و خدمات 
شهري شوراي شهر تهران نسبت به اين گفته فرماندار 
كه قرار است آيين نامه اي براي زباله هاي بيمارستاني 
تدوين كنند، واكنش نش��ان داد و گف��ت: مديريت 
پس��ماند خودش قانون است و اتفاقا آيين نامه خوبي 
هم دارد كه سال ها پيش تدوين شده و ديگر نيازي به 
تدوين آيين نامه جديد نيست. مگر اينكه ابهام هايي به 
وجود آيد كه نياز به مصوبه هيات وزيران داشته باشد 
در غير اين صورت اكنون كار پسماند بر اساس قانون 
مديريت پس��ماند به خوبي انجام مي ش��ود و مشكل 

خاصي وجود ندارد.
رييس كميسيون س��المت محيط زيست و خدمات 
شهري شوراي ش��هر تهران افزود: از همه شهروندان 
مي خواهم قدر محيط زيس��ت را بدانند و از منابع در 
حد مورد نياز استفاده كنند، زيرا منابع محدود است و 
برداشت بي رويه منابع ما را در آينده با مشكل مواجه 
مي كند. از سوي ديگر مصرف بي اندازه منجر به توليد 
پسماند بيشتري ش��ده كه اين افزايش پسماند قطعا 
مخاطراتي براي محيط زيست به همراه خواهد داشت. 
هر پس��ماندي كه توليد مي شود براي امحا و بازيافت 
منابع��ي از هزينه، آب، خاك و ه��وا را آلوده مي كند. 
بنابراين بايد تالش كنيم تا با درس��ت مصرف كردن 
پسماند كمتري توليد كنيم. همچنين از سازمان هاي 
متولي مي خواهم تا در چارچوب مسووليت خود براي 
جمع آوري زباله هاي ويژه به كمك شهرداري بيايند و 

سازو كارهاي الزم در اين زمينه را به كار گيرند.

 تنوع زباله هاي بيمارستاني
اسماعيل كهرم، بوم ش��ناس و فعال محيط زيست 
نيز در گفت وگو ب��ا »تعادل« در اين باره عنوان كرد: 
زباله هاي بيمارس��تاني بر چند قس��م اند، مواد زايد 
معمولي كه ش��بيه زباله هاي خانگي بوده و بيش��تر 
مربوط به قسمت هاي اداري بيمارستان هستند و از 
نظر حمل ونقل، مشكل خاصي ندارند و جزو مواد زايد 
خطرناك محسوب نمي شوند .مواد زايد پاتولوژيك: 
اين زاي��دات ش��امل بافت ها و قس��مت هاي اعضاء 
مختلف بدن هستند كه در عمل نمونه برداري يا كالبد 
شكافي و جراحي ايجاد مي شوند . اين زايدات بطور 
بالقوه امكان ايجاد بيماري داشته و عامل بيماري زا 
در آنها بسيار زياد است. مواد زايد راديو اكتيو يا اتمي: 
اين زايدات شامل زايدات جامد، مايع و گازي آلوده به 
مواد راديو اكتيو هستند. ايزوتوپ هاي مختلف مواد 
اتمي كه در انجام »ايكس ري«، » ام آر اي« و »سي تي 

اسكن« به كار مي رود از اين دست هستند.
مواد زايد ش��يميايي: اين زايدات ش��امل اش��كال 
مختلفي از مواد زايد شيميايي بوده كه بطور مثال از 
آزمايشگاه ها و فعاليت هايي نظير نظافت و ضد عفوني 
حاصل مي شوند. اين زايدات ممكن است خطرناك 
باش��ند . طب��ق موازي��ن بين الملل��ي، خصوصيات 
سمي بودن، خورندگي، قابل اشتعال بودن واكنش 
دهندگي، س��رطانزايي باعث طبقه بندي مواد زايد 
شيميايي در زمره مواد زايد خطرناك مي شوند.مواد 
زايد عفون��ي: طبق تعريف مواد زايد عفوني، زايداتي 
هس��تند كه قادرند حداقل يك بيم��اري عفوني را 

منتقل س�ازند.
در خبرها آمده بود كه اعضاي قطع ش��ده بدن نيز در 
بين زباله ها ديده ش��ده است. كهرم در اين باره گفت: 
تا جايي كه مي دانم اينگونه رفتار با اعضاي بدن انسان 

مشكل شرعي نيز دارد و نبايد آن را بين زباله هاي ديگر 
رها كرد. نصف بيمارس��تان هاي م��ا داراي تجهيزات 
دفع زباله هاي بيمارستاني هستند.اين زباله ها بايد در 
دستگاه هاي سر پوشيده و مقاوم قرار گيرند. در اروپا 
براي ضدعفوني كردن زباله ه��اي خطرناك از آهك 
اس��تفاده مي كنند . آهك عالوه بر ضد عفوني كردن 
باعث مي ش��ود تا اعضاي بدن دور ريخته شده سريع 

بپوسد و از بين برود.

 نبود عزم راسخ براي حل مشكل 
وي با يادآوري اينكه ۲۰ س��ال پي��ش درباره امحاي 
زباله هاي بيمارس��تاني صحبت ك��ردم و در اين باره 
هشدار دادم، گفت: واقعيت اين است كه عزم راسخي 
براي حل اين مش��كل وجودندارد. دس��تگاه هايي با 
قيمت 1۰۰ تا ۵۰۰ ه��زار دالر وجود دارد كه هر نوع 
زباله اي كه داخل آن قرار داده ش��ود را مي س��وزاند و 
خاكس��تر آن را تحويل مي دهد. خاكستري كه هيچ 
گونه ضرر و زياني براي شهر و محيط زيست ندارد. اما 
همانطور كه گفتم عزم و اراده لزوم براي خريد چينين 
دس��تگاه هايي وجود ندارد، زيرا لزوم��ي براي انجام 

چنين هزينه اي نمي بينند.
كهرم درباره تفكيك زباله از مب��دا نيز گفت: در واقع 
اكنون در شهر تهران تفكيك زباله از مبدا انجام مي شود 
اما درنهايت يك ماشين همه اينها را با هم بار مي زند 
و اين تفكيك زباله فقط نمايش اس��ت.در شهرهاي 
انگليس اما تفكيك از مبدا به اين صورت است كه هر 
روزهفته به يك نوع زباله اختصاص دارد. براي مثال، 
روزهاي يك شنبه فقط شيشه، روزهاي دوشنبه فلز 
و حلبي، روز س��ه شنبه فقط روزنامه و همين طور در 
روزهاي ديگر هفته به يك نوع زباله اختصاص دارد و 

توسط ماشين مخصوص آن حمل مي شود.

»تعادل« وضعيت توليد و بازيافت زباله در تهران را بررسي مي كند

بازگشت 50 درصد زباله هاي ارزشمند به چرخه اقتصاد
گروه راه و شهر سازي|

كارشناسان با اشاره به افزايش روزافزون توليد زباله بر 
اين باورند كه اگر همين روند ادامه يابد، بدون شك در 
آينده نزديك شاهد يك فاجعه زيست محيطي خواهيم 
بود. عدم آگاهي مردم از خطر آينده مش��كالت زيست 
محيطي ناش��ي از رش��د روز افزون زباله، بزرگ ترين 

مشكل اين بخش است.
كامبيز مصطفي پور، كارشناس شهري در گفت وگو با 
»تعادل« اظه��ار كرد: امروزه توليد انواع زايدات و بروز 
انواع ناسازگاري هاي اجتماعي، اقتصادي و زيست بومي 
مربوط به آنها، مديريت خدمات و پسماندهاي شهري 
را با مش��كالت عديده اي در زمينه جمع آوري، حمل و 
نقل، پردازش و تفكيك و دفع اين گونه زايدات مواجه 
كرده است. به دليل افزايش جمعيت، زباله هاي شهرها 
نيز افزايش يافته اس��ت. از آن گذش��ته رواج فرهنگ 
مصرف سبب شده در شهرهاي بزرگي چون تهران هر 

فرد روزانه به طور متوسط 9۰۰ گرم زباله توليد كند.

 افزايش سرانه توليد زباله در تهران 
اين كارشناس شهري گفت: شايد هيچ پژوهشي توليد زباله 
را شاخص توسعه معرفي نكرده باشد، اما آمارها معنايي جز 
اين ندارد كه سطح توليد زباله ارتباط مستقيمي با سطح 

توسعه يافتگي دارد.
او افزود: در خالل سال هاي دهه 199۰ توليد ساليانه زباله 
به ازاي هر نفر در كشورهاي پيشرفته 3۰۰ تا ۸۰۰ كيلوگرم 
بوده است. در حالي كه اين رقم در كشورهاي توسعه نيافته 
بيشتر از ۲۰۰ كيلوگرم نبوده است. در كشور ما سرانه توليد 
زباله روبه افزايش اس��ت و اين روند در ش��هر تهران و ساير 
كالن شهرها به وضوح ديده مي شود . در تهران روزانه بيش 
از 7 هزار تن زباله توليد مي ش��ود كه حدود 7۰ در صد آن 
زباله تر و 3۰ در صد زباله خش��ك است. بررسي هاي انجام 
شده توس��ط وزارت كشور نش��ان مي دهد روزانه 3۸۰ تا 
۴۰۰ هزار تن انواع پس ماند هاي عادي )شهري و خانگي( 
در كشور توليد مي شود و سرانه توليد پس ماند ۰.۸۲ كيلو 

گرم در روز است .

 بازيافت 3 درصد از زباله ها
به گفته وي 7۰ درصد زباله هاي شهري را مواد فساد پذير 
آلي تشكيل مي دهند كه زباله تر ناميده مي شود و اگر چه در 
طبيعت قابل تجزيه اند و از اين نظر بهتر از بعضي زباله هاي 
خشك هس��تند، اما جمع آوري آنها بس��يار حساس تر و 
مش��كل تر اس��ت. در ايران تنها 3 درصد از زباله ها شامل 
كاغذ و پالستيك بازيافت مي شود. همه اين موارد ضرورت 
و حساس��يت بحث تفكيك زباله را به عنوان يكي از اجزاء 
تعيين كننده مديريت پس��ماند در جهت بهبود شرايط 
بهداشتي، كاهش آلودگي هاي ناشي از توليد زباله، حفظ 
محيط زيس��ت و همچنين كاهش هزينه هاي مديريت 

شهري بيش از پيش به ما يادآور مي شود.

 راهكار كاهش هزينه هاي جمع آوري؟
او با اش��اره به مشاركت ش��هروندان در مسائل زيست 
شهري گفت: امروزه مش��اركت شهروندان در مسائل 
زيست شهري به ضرورتي حياتي تبديل شده به گونه اي 
كه بدون آن اداره كارآمد كالن شهرها غير ممكن شده 
است. ش��هر تهران با حدود ۲.۵ ميليون خانوار ساالنه 
13۰۰ ميليارد تومان هزينه براي نگهداري و اداره شهر 
روي دست شهرداري مي گذارد كه شامل يارانه بليت، 
اتوبوس، مترو، فضاي سبز، رفت و روب و نظافت شهر، 
حقوق و دس��تمزد كاركنان و كارگ��ران و جمع آوري 
زباله ها مي شود. تجارب جهاني و نيز تجربه ايران نشان 
مي دهد كه هزينه هاي جمع آوري زباله به شدت تحت 
تاثير مشاركت شهروندان قابل كاهش است و در مواردي 

مي تواند منبع توليد ثروت هم باشد. 
مديريت شهري تهران در حوزه خدمات شهري براي 
جمع آوري پسماند خشك در جهت جلب حداكثري 
مشاركت مردم سه گزينه مختلف براي خدمات شهري 
فراهم آمده است. مصطفي پور اين سه روش را توضيح 
داد و گفت: يكي از اين گزينه ها، دريافت پسماند خشك 
از شهروندان از درب منازل از طريق وانت هاي ملودي دار 
اس��ت. روش دوم خريد پسماند خش��ك ارزشمند از 
مردم در غرفه هاي بازيافت اس��ت. در اين برنامه مردم 

ضمن مراجعه به غرفه هاي بازيافت و تحويل پسماند 
خش��ك خ��ود، در ازاي آن، پول نقد يا مواد ش��وينده 
دريافت مي كنند؛ همچنين مي توانند نسبت به شارژ 
»بازيافت كارت« خود اقدام كنند. در حال حاضر ۲6۲ 
غرفه بازيافت در سطح ش��هر تهران فعال هستند كه 
قرار است تعداد آنها به ۴۰۰ غرفه برسد. سومين گزينه 
جمع آوري پسماند خشك شهروندان تهراني، نصب 
مخازن آبي رنگ مخصوص جمع آوري پس��ماندهاي 

خشك در معابر است. 

 منطقه برتر در تفكيك زباله خشك
مصطف��ي پور با بيان اينك��ه تحقيقاتي در خصوص 
تحويل زباله خش��ك در غرفه ها انجام داده است، به 
تش��ريح نتايج اين تحقيق پرداخت و گفت: يافته ها 
نش��ان مي دهد كه باالترين ميزان س��رانه تفكيك 
زباله خشك )درصد استفاده از پتانسيل ارزشمند بر 
اساس سرانه تحويل داده شده به غرفه هاي بازيافت( 
حداكثر 16 درصد و در منطقه 11 شهرداري است. 
مناطق ۲1 و 1۴ رتبه هاي بعدي را دارند. در مقابل 
مناطق ۵، ۴ و 3 پايين ترين ميزان زباله خشك قابل 
بازياف��ت توليد ش��ده در اين مناط��ق را به غرفه ها 
تحويل داده اند كه منطق��ه ۵ با حدود ۰.۵درصد از 
پتانس��يل موجود پايين ترين رتبه را در بين مناطق 

دارد. 
به گفته اين كارش��ناس، بررس��ي عوامل مرتبط با 
الگوي مش��اركت ش��هروندان در اين زمينه نشان 
مي دهد كه ارتباط معني داري بين ميزان مشاركت 
غير رس��مي خيرخواهانه و همياران��ه در مناطق و 
بازيافت زباله هاي خشك از طريق تحويل به غرفه ها 
وجود دارد. از طرف ديگر الگوي فضايي مش��اركت 
ب��ا الگوي طبقاتي مناطق )بر اس��اس ارزش زمين( 
ارتباط دارد. نتيجه اين پژوهش نش��ان مي دهد كه 
شيوه هاي مبتني بر پاداش مالي مي تواند در برخي 
مناطق بس��يار كارآمد باش��د، اما نمي توان آن  را به 
عنوان الگويي براي تمام مناطق شهر استفاده كرد.

 اهميت بازيافت زباله در چرخه اقتصادي 
مصطفي پور در بخش ديگري از صحبت هاي خود به 
موضوع بازيافت و اهميت آن در جوامع شهري اشاره 
كرد و مديريت مواد زايد جام��د را به عنوان يكي از 
شاخص هاي مهم توسعه، در سطح كالن دانست كه 
نقش مهمي در چرخه اقتص��ادي، دارد. وي با بيان 
اينكه در مديريت مواد زايد و به منظور حفظ منابع 
طبيعي باي��د جايگاه بازيافت و اس��تفاده مجدد در 
سيستم مديريت مورد توجه ويژه قرار گيرد، تاكيد 
كرد: بازيافت و اس��تفاده مجدد، استخراج از منابع 
و معادن طبيع��ي و معادن طبيع��ي و دفع بي رويه 
آالينده ها را در محي��ط تقليل مي دهد؛ ضمن آنكه 
منابع اقتصادي، ارتقاي بهداشت و حفاظت از محيط 

زيست را به دنبال خواهد داشت. 
اين كارشناس ش��هري با بيان اينكه تفكيك زايدات 
به عنوان يكي از اركان اقتصادي در هر برنامه بازيافت 
مطرح است،  اظهار كرد: هر چه اين زمان به نقطه و زمان 
توليد زباله نزديك تر باشد عمليات بازيافت توفيق كمي 
و كيفي بيشتري و نهايتا ثمره اقتصادي بيشتري خواهد 
داشت. با توجه به اهميت تفكيك زباله، جايگاه آن در 
كشور ما بسيار ضعيف است و بايد با تالش مسووالن و 

مشاركت مردم به اين مهم نايل  آيد. 
مصطفي پور درب��اره زباله هاي تهران و ميزان بازيافت 
آنه��ا آماري ارايه كرد و گفت: يافته ها نش��ان مي دهد 
سرانه ماهانه زباله براي هر نفر در شهر تهران ۲۴ كيلو 
گرم است. مبتني بر آناليز سازمان مديريت پسماند، در 
حدود ۸ كيلوگرم از زباله هاي توليدي ارزشمند است. 

همچنين آمارها نشان مي دهد از اين مقدار پتانسيل 
ارزشمند ۴.۰9 كيلو گرم )كمتر از ۵۰ درصد( از طريق 
پيمانكاران، غرفه ها و دوره گردها به چرخه اقتصادي بر 
مي گردد و در حدود نيمي از آن نيز در چرخه دفن قرار 
مي گيرد. اين عمل نه تنها براي اقتصاد ش��هر زيان آور 
است بلكه در آينده نه چندان دور محيط زيست را نيز 

در ورطه نابودي قرار خواهد داد. 
وي ب��ا تاكي��د ب��ر اينك��ه مش��اركت ش��هروندان 
مي تواند يكي از راهكارهاي حل اين مس��اله باشد، 
پيشنهادهايي براي رفع اين مشكل ارايه كرد و گفت: 
نصب مخازن ويژه تفكيك زباله در ادارات، سازمان ها 
و مدارس، نظارت مستمر بر نحوه فعاليت پيمانكاران 
)وانت هاي ملوديك( در خصوص وظيفه اصلي آن، 
در دسترس بودن غرفه هاي مخصوص تفكيك زباله 
براي خانوارها، افزايش وانت هاي ملوديك و مشخص 
كردن وظايف آنها )براي مث��ال اين وانت ها وظيفه 
جمع آوري زباله ها را در مقابل منازل دارد، نه اينكه 
زباله ها را از سطل هاي زباله جمع آوري كند( و وارد 
كردن تكنولوژي هاي كوچك براي فشرده س��ازي 
زباله خشك ارزشمند مي تواند كمك مهمي به بهبود 

جمع آوري زباله هاي شهري كند.
به گفته اين كارشناس شهري، حوزه مديريت پسماند 
داراي س��ه ضلع است كه »آموزش و فرهنگ سازي«، 
»اعمال قانون« و »استفاده از فناوري هاي نوين و ارتقاي 
آن« سه ضلع اين مثلث را تشكيل مي دهند. اگر اين سه 
ضلع هم زمان و همگام با هم حركت كنند مي توان به 

اجراي قانون مديريت پسماند اميدوار بود.

 خلق ثروت 
از زباله با مشاركت شهروندان

امروزه شهرنشينی ش��يوه غالب زندگی اجتماعی 
مردم جهان ش��ده اس��ت، گس��ترش چشمگير 
شهرنشينی با چنان وسعت، سرعت و شدتی صورت 
پذيرفت��ه که چندان قدرت انتخ��اب ديگری باقی 
نمانده است. در اين ميان می توان گفت، روند هجوم 
به ش��هر تهران تابعی از فرايند جهانی شهرنشينی 
است، مهاجرت فزاينده مردم از شهرهای کوچک 
و روستاها به تهران مس��ائل و مشکالتی را بر جای 
گذاشته است. فقدان منابع کافی، افزايش هزينه های 
نگهداری شهر و کاهش منابع درآمد پايدار شهری، 
استاندارد و کيفيت زندگی در شهر را به شدت تحت 
تأثير قرار داده اس��ت و مشکالت بس��ياری را برای 
شهروندان تهران پديد آورده است: کمبود مسکن، 
آلودگ��ی هوا، معض��الت حمل و نق��ل، بافت های 
فرسوده شهری، حاشيه نشينی، کمبود فرصت های 
فراغتي، تفريحی، ورزشی، کمبود مراکز بهداشتی 
و درمانی، آلودگی های زيست محيطی و بسياری 
از آس��يب های اجتماعی تنها بخشی از مشکالت 
حل نش��ده زندگی در ش��هر تهران اس��ت، بر اين 
اساس، می توان ادعا كرد که مديريت شهری ديگر 
قادر نخواهد بود با روش های معمول گذش��ته در 
ارائه خدمات يک س��ويه و بدون توجه به مشارکت 

اجتماعی شهروندان موفقيتی حاصل كند.
کمتر برنامه ريزي ملي و بين المللي وجود دارد که يکي 
از بخش هاي مهم آن مشارکت اجتماعي مردم نباشد؛ 
به عبارتی، مشارکت از شروط الزم تحقق توسعه در 
زمينه هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي است که به 
نقش فعال و خالق و اثر بخشي مردم در توسعه توجه 
دارد. بنابراين دراين نوش��ته بر آن شديم تا وضعيت 
مشارکت شهروندان تهرانی در تفکيک زباله از مبداء و 
عوامل موثر بر آن از طريق سنجش ميزان مشارکت در 
تفکيک زباله از منازل را مورد بررسی قرار دهيم. طبق 
ماده 7 قانون مديريت پس��ماندها، مديريت اجرايی 
کليه پسماندها غير از صنعتی ويژه در شهرها و روستاها 
و حريم آن ها به عهده شهرداری ها و دهياری ها و در 
خارج از حوزه و وظايف شهرداری ها و دهياری ها به 
عهده بخشداری هاست. مديريت اجرايی پسماندهای 
صنعتی و ويژه  نيز به عهده توليد کننده خواهد بود و 
در صورت تبديل آن به پسماند عادی ،شهرداری ها و 
دهياری ها و بخشداری ها وظيفه حمل و دفن آن را 
بر عهده دارند . در همين قانون، پسماندها به ۵ گروه 

تقسيم می شوند:
پس��ماندهای ع��ادی: که ب��ه صورت معم��ول از 
فعاليت های روزمره انسان ها در شهرها و روستاها و 
خارج از آن توليد می شود از قبيل زباله های خانگی 

و نخاله های ساختمانی.
پس��ماندهای پزش��کی )بيمارس��تانی( به کليه 
پسماندهای عفونی و زيان آور ناشی از بيمارستان ها، 
مراکز بهداشتی، درمانی، آزمايشگاه های تشخيص 
طبی و س��اير مراکز مش��ابه گفته می ش��ود. ساير 
پس��ماندهای خطرناک بيمارستانی از شمول اين 
تعريف خارج اس��ت. پس��ماندهای ويژه )به جهت 
بيماری زاي��ی، قابليت انفج��ار يا اش��تعال و ... به 
مراقبت ويژه نياز دارد(پس��ماندهای کش��اورزی 
)ش��امل فضوالت و الش��ه حيوانات و محصوالت 
کش��اورزی فاسد(پس��ماندهای صنعتی )شامل 
پسماندهای پااليش��گاهی، نيروگاهی و امثال آن( 
)قانون پس��ماند، ۲۰۰۴(برای اجرايی شدن قانون 
مديريت پسماندها، آيين نامه اجرايی آن در مصوب 

۵ مرداد 13۸۴ هيئت وزيران به تصويب رسيد.
اين برنامه عملی ترين اقدام برای يکپارچه سازی و 
هماهنگی امور مربوط به مديريت پسماند شهر تهران 
اس��ت. در تهيه برنامه جامع مديريت پسماندهای 
تهران سياست های عمومی کشور، شرايط خصوصی 
بازار، ضروري��ات جغرافيايی تهران و الزامات قانون 
مديريت پس��ماند مورد توجه قرار گرفته است. در 
اين برنامه مفهوم اصلی و پايه برای مديريت پسماند 
کاهش فش��ار بر زمين، تصفي��ه بيولوژيکی مواد و 

توليد انرژی است.
 اين برنامه به طور صريح کاهش، استفاده مجدد و 
ب��از چرخش، توليد مواد و انرژی و دفع را درهم می 
آمي��زد. اما به رغم توجه قانونگ��ذار به امر مديريت 
پسماند و اجرايی كردن آن؛ اين امر بديهی است که 
مشارکت مردم، سهم بسيار مهمی در شکست و يا 
موفقيت اين طرح و قانون داش��ته باشد، اما به رغم 
مهم بودن مشارکت شهروندان در تفکيک و مديريت 
پس��ماند، در اين قانون کم ترين توجه به مشارکت 

مردمی شده است.
مش��اركت در امور ش��هري را مي توان به معنايي 
ش��ركت و حضور جدي، فعال و آگاهانه  يگان هاي 
سازنده جامعه ش��هري در فعاليت هاي اقتصادي، 
اجتماعي و فرهنگي زندگي شهري دانست. ضمنًا 
مفهوم مشارکت در ادبيات توسعه اجتماعی- انسانی 
جاي��گاه ويژه اي يافته اس��ت. مش��ارکت مردمی، 
هزينه های ارائه خدمات و تبادالت و تعامالت مرتبط 
با مناطق شهری و سازمان های شهری مختلف نظير 
بازسازی بافت های فرسوده شهری، حفظ و نگهداری 
از امکانات و تجهيزات شهری، پاکيزگی و زيباسازی 
محالت، مديريت پس��ماند و تفکيک زباله شهری 
از مبدأ، توس��عه فضای سبز و به طور کلی کنترل و 
نظارت از طريق سلسله مراتب مقررات بوروکراتيک 

را در حد قابل توجهی کاهش می دهد. 
هزينه های اقتصادی در جوامع و سازمان هايي که 
مش��ارکت در امور پايين است، باال است. در همين 
راستا مش��ارکت مردم در تفکيک و بازيافت زباله 
می تواند يکی از اقدامات ص��ورت گرفته در زمينه 
توس��عه اجتماعی و انسانی باش��د. همچنين اگر 
مشارکت شهروندان در تفکيک زباله )با فرض مهيا 
بودن زير س��اختهای موجود برای اين کار( به طور 
کامل انجام پذيرد، می تواند ثروت قابل توجهي برای 
مديريت شهری و شهروندان تهرانی توليد كند. به 
عبارتی می توان گفت، هر چه مش��ارکت در نظام 
مديريت شهری باال باشد، موجب کاهش هزينه های 

مربوط به تعامالت رسمی مي شود.
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دانش و فن10

رييس مركز ملي فضاي مجازي:

50  درصد استفاده از پيام رسان ها، بايد از شبكه هاي داخلي باشد
گروه دانش و فن   

رييس مركز ملي فضاي مجازي گفت: تصميم گرفته 
شده است كه 50درصد استفاده از پيام رسان ها بايد 

از طريق شبكه هاي داخلي باشد.
سيد ابوالحس��ن فيروزآبادي در س��ومين همايش 
مقابله با جرايم مالي در فضاي مجازي گفت: تعريف 
حريم خصوصي در طول زمان تغيير كرده اس��ت و 
زماني حريم خصوصي چهار دي��واري بود اما امروز 
مفهوم حريم خصوصي چهارديواري و كل دنيا است.

وي افزود: امروز ش��اهد هس��تيم ك��ه جرايمي در 
كش��ور رخ مي دهد ك��ه دو طرف پرون��ده در داخل 
كشور نيستند و بايد راهكاري براي رسيدگي به اين 

پرونده ها در داخل كشور ايجاد كنيم.
رييس مركز ملي فضاي مج��ازي گفت: ما به دنبال 
تشكيل شبكه ملي اطالعات هستيم كه شبكه ملي 
تعريفي خاص دارد و به معني در دسترس قرار گرفتن 
خدمات و پلت فرم ها در داخل كشور است و پلت فرم 

به معني گردش هاي مالي است.
وي تاكيد كرد: زماني كه مدير تلگرام با گس��تاخي 
مطرح ك��رد كه مي خواهي��م تلگرام را ب��ه گونه اي 
طراحي كنيم كه فيلتر شكن ها به آنها اثر گذار نباشد 
و مي خواهي��م در نظام اقتصادي كش��ور ايران پول 
وارد كنيم تصميم گرفتيم كه اين پيام رسان بايد در 

كشور فيلتر شود.
رييس مركز ملي فضاي مجازي گفت: در اين مقطع 
زماني نمي تواني��م جهل كنيم و بايد كاري كنيم كه 
مردم از نعمت هاي فضاي مجازي استفاده كنند و از 
گناه ها باشدت جلوگيري كنيم كه گناه ها در فضاي 
مجازي قمار و كالهبرداري است و متاسفانه در وقتي 
است كه قمار در فضاي مجازي افزايش پيدا كرده كه 
با كمك سامانه هايي مانند كاشف مي توانيم از جرايم 

جلوگيري كنيم كه به كشور كمك مي كند.
فيروزآب��ادي افزود: ما در آينده ش��اهد خواهيم بود 
كه در صحنه جرم عالوه برانس��ان، نرم افزارها پيام 
رسان هاي ملي كه بتوانند نياز هاي ملت را رفع كند 
ايج��اد كنيم و در تصميم ها در نظر گرفته ش��ده كه 

50درصد پيام رسان ها بايد داخلي باشد.

     دادستان: شريك جرم 6  وزير نشدم
همچنين، دادستان كل كش��ور گفت: ۶ وزير از من 
خواس��تند تا براي رفع فيلتر برخي شبكه ها جلسه 
بگذاريم، ولي من نرفتم و قبول نكردم زيرا ش��ريك 

در جرم خواهم شد.
حجت االسالم والمس��لمين محمدجعفر منتظري 
گفت: برخورد با همه آسيب ها در جامعه تنها بر عهده 
قوه قضاييه نيست زيرا دو قوه ديگر و هدايتگران افكار 

جامعه هم مسوولند. 

وي افزود: امروز استفاده از فضاي مجازي و بهره گيري 
از اين فناوري نوين در سراس��ر دنيا يكي از مس��ائل 
بسيار مهم است و الزم است خود را به روزرساني كنيم 
و از متخصصان امر استفاده كنيم. ما مقداري در اين 
زمينه عقب هستيم. آقاي فيروزآبادي به عنوان دبير 
ش��وراي عالي فضاي مجازي هستند و مي دانند كه 

چقدر مورد اهتمام مقام معظم رهبري است.
دادس��تان كل كش��ور ادامه داد: مرك��ز ملي فضاي 
مج��ازي به وجود آمد و تالش هاي زيادي مي ش��ود 
اما آيا ما از اين ابزار مهم آنگونه كه بايد و ش��ايد براي 
مديري��ت فضاي مجازي اس��تفاده كرديم؟ به نظرم 
كوتاه��ي كرديم. مي دانم دكت��ر فيروزآبادي تالش 
زيادي مي كنند ولي بخش اندكي از كار دست ايشان 
است. آنجا كه بايد اراده قوي براي ساماندهي فضاي 

مجازي باشد، نيست. 
اين باليي كه تلگرام و اينستاگرام براي مردم فراهم 
ك��رده را ببينيد. ما يك كش��ور عقب افت��اده ناتوان 
نيستيم و اين ملت رشيد است و در دنيا از لحاظ سطح 
معلومات حرف اول را مي زند. جواناني كه مي توانند 
كشور را نجات دهند و مديراني كه عزمشان مي تواند 

كارساز باشد ولي آنگونه كه بايد جزم ندارند.
منتظري اف��زود: وقتي بعضي از اين ش��بكه ها را در 
كارگروه مصاديق مجرمانه مي بنديم و فيلتر مي كنيم 

مي بينيم بعضي از آقايان صدايشان بلند مي شود و ۶ 
وزير به من نامه مي نويسند و مي خواهند كه جلسه 
بگذاريم تا رفع فيلتر كنيم كه من نرفتم زيرا مي بينم 

در اينجا شريك در جرم خواهم شد.
منتظري افزود: از مردم مي خواهم تحقق شبكه هاي 
مجازي داخلي مطالبه عمومي ش��ود، زي��را ما ابزار 
الزم را داريم ول��ي يك عده اي مخالفند. من از دكتر 
فيروزآبادي تقاضا مي كنم به عنوان كسي كه مدعي 

العموم است اقدامات الزم را داشته باشد. 
وي افزود: اكثريت اي��ن ملت به پاي نظام جمهوري 
اسالمي ايستادند و عزيزان خودشان را در راه تحكيم 
دين از دست داده اند و يكي از نشانه هاي آن اين است 
كه مردم با همه فشارهاي اقتصادي تحمل مي كنند 
و ايستادند و دشمن چقدر تالش كرد كه عده اي را به 

خيابان ها بكشاند ولي موفق نشد.
وي تاكيد كرد: مردم ما با همه س��ختي ها پاي نظام 
ايستاده اند و به مِن مدير انتقاد دارند ولي من كه نظام 
نيستم. اين مطالبه مردم است و حقيقتا كساني كه در 
اين زمينه مس��ووليت دارند در جهت تحقق مطالبه 

مردم و خواست رهبري تالش كنند.
دادستان كل كشور تصريح كرد: قرار بود كه تا پايان 
سال گذشته پيام رسان هاي داخلي را راه بيندازيم كه 
نشد و به اول خرداد موكول شد و امروز كه ۲۴ مرداد 

است، هنوز نشده و گفتند ان شاءاهلل تا نيمه شهريور.
وي اضافه كرد: من ب��ه عنوان مدعي العموم مطالبه 
مي كن��م و م��ا ذره اي اعتقاد نداريم كه ش��بكه ها را 
ببنديم و از وكيل و نماينده حرف هاي بي ربط نزنند 
و ش��عار ندهند. ما فقط مطالبه گر اين هس��تيم كه 
فضاي مجازي از آلودگي ه��ا نجات يابد و اين اتوبان 
را بايد از فساد و عناصر مفس��د پاكسازي كرد و اين 
فضاي مجازي كه به اتوبان باز تعبير شده است نبايد 
بي كنترل باشد و اگر اين كار منطقي انجام نشود به 

همه عرصه هاي زندگي لطمه وارد مي شود.
وي افزود: ما مكلفيم در اين زمينه به مبارزه برخيزيم 
و مبارزه هم بايد متناسب با شرايط باشد و با اسلحه 
و كالشينكف نمي توانيد به مبارزه با سالح بيوشيمي 
برويد. اگر بخواهيد به مبارزه با سالح هاي ميكروبي 
وارد عرصه ش��ويد با تير و تفنگ و چاقو نمي ش��ود 
مبارزه كرد و بايد مبارزه متناسب باشد و با خشونت و 
بعضي از رفتارهاي ناپسند و غيرشرعي و بگير و ببند 
نمي توانيم بر اين مشكل فايق آييم و بايد متناسب با 

اين حمالت برخورد كنيم.
منتظري افزود: از اين فضاي مجازي خيلي مي شود 

استفاده خوب كرد ولي بايد ساماندهي شود.
دادستان كل كشور در پايان با برشمردن جرايم مالي 
گفت: يك��ي از جرايم مالي رباخواري اس��ت و هيچ 

باليي بدتر از رباخواري در جامعه نيس��ت و آنقدر بد 
و خطرناك است كه خدا از اين آسيب و بال به عنوان 
جنگ با خدا در قرآن نام برده اس��ت. قماربازي نوع 
دوم از جرايم مالي است. نبايد اجازه بدهيم كه فضاي 
مجازي تبديل به قمارخانه شود. كالهبرداري هايي 
ك��ه در فضاي مجازي صورت مي گي��رد خيلي زياد 

است. 
مردم براي رفتن به كربال پول به سايت مي ريزند ولي 
متاسفانه بعد كالهبرداري مي شود. سرقت يكي ديگر 
از جرايمي اس��ت كه از طريق رايانه انجام مي شود. 
گلدكوييست هم يكي ديگر از جرايم است كه مسوول 
آن فتا و بانك مركزي و ... است كه هم افزايي كنند تا 

بتوانند ان شاءاهلل بر اين آسيب ها فايق آيند.

     شناسايي ۱۲۰۰ مورد قمار در فضاي مجازي
در ادامه، معاون دادس��تان كل كشور در امور فضاي 
مجازي گفت: قمار و ش��رط بندي در فضاي مجازي 
رش��د داش��ته و حدود ۱۲00 مورد را دادستان كل 

كشور شناسايي كرد و به مراجع قضايي اعالم كرد.
وي افزود: در هر شهرستاني يك شعبه ويژه رسيدگي 
به جراي��م رايانه اي داريم و با توج��ه به اينكه جرايم 
رايانه اي و فناوري اطالعات در زواياي زندگي انسان 
نفوذ پيدا كرده است و برهمين اساس يك شعبه ويژه 
در هر شهرستاني تشكيل داديم و معاونين دادستان 

استان بر اين شعب نظارت مي كنند.
وي گفت: ب��ا همكاري بانك مركزي س��عي كرديم 
سامانه كاشف را ايجاد كنيم. با راه اندازي اين سامانه 
قضات رس��يدگي كننده به جرايم رايانه اي از طريق 
بانك مركزي با تمام ش��عب بانك ارتباط مس��تقيم 
برقرار مي كنند و حس��اب هاي بانك��ي كه به جرايم 
مالي اختصاص مي يابد را مس��دود مي كنند. قضات 
مي توانند وجوه حاصل از جرم را توقيف كنند. حدود 
۱0 فرم را تهيه كرديم كه در اين سامانه قرار مي گيرد 

و ۱0 فرم هم پاسخ به اين استعالمات است.
خرم آبادي افزود: معاونين مركز اس��تان اين سامانه 
در اختيارشان اس��ت ولي اين سامانه مربوط به كل 
استان است. براي اينكه همكاران قضايي بتوانند در 
خارج از س��اعات اداري اقدام كنند اين سامانه روي 
موبايل افراد نصب مي ش��ود و ان شاءاهلل در فاز بعدي 
اين سامانه را در اختيار پليس فتا هم قرار مي دهيم. 
ما به ص��ورت آفالين اين س��امانه را اج��را كرديم و 
كمتر از ۲0 دقيقه حساب هايي كه بايد مسدود شود 

مسدود كردند.
وي اف��زود: مي دانيد قمار و ش��رط بندي در فضاي 
مجازي رشد داشت و حدود ۱۲00 مورد را دادستان 
كل كشور شناس��ايي كرد و به مراجع قضايي اعالم 

كرد. جرم ديگر كالهبرداري رايانه اي است.

عرضه اولين گوشي هوشمند 
نسل پنجم در امريكا

انگجت    دو ش��ركت توليد كنن��ده موبايل با 
هم��كاري يكديگر قصد دارند اولين گوش��ي 
هوشمند سازگار با شبكه هاي مخابراتي نسل 
پنجم را تا نيم��ه اول س��ال ۲0۱۹ در امريكا 

عرضه كنند.
هيچ يك از دو ش��ركت ال جي و اسپرينت تا به 
حال در مورد ويژگي ها و مشخصات گوشي نسل 
پنجمي كه قصد عرض��ه آن را دارند، اطالعاتي 

عرضه نكرده اند.
اپراتورهاي مخابراتي در جه��ان درگير رقابتي 
گس��ترده براي ارايه خدمات جدي��د مخابراتي 
هستند كه از جمله آنها مي توان به اسپرينت در 
امريكا اشاره كرد كه زيرساخت هاي ارايه خدمات 
نسل پنجم را نيز بطور گسترده ايجاد كرده است.

اين شركت با صدور بيانيه اي اعالم كرده همكاري 
با ال جي گامي به جلو براي تسهيل دسترسي به 

خدمات نسل پنجم خواهد بود.
اي��ن اپراتور مخابراتي قصد دارد خدمات نس��ل 
پنجم خود را در گام اول در شش شهر امريكا ارايه 
دهد. همچنين سه شهر ديگر در سال ۲0۱۹ به 
اين مجموعه شهرها افزوده مي شوند كه از جمله 
آنها مي توان به آتالنتا، شيكاگو، داالس، هوستون، 
كانزاس، ل��س آنجلس، نيوي��ورك، فونيكس و 

واشنگتن اشاره كرد.
اس��پرينت مدعي است شبكه نس��ل پنجم اين 
شركت بسيار پرسرعت است و سرعت آن حتي 
ده برابر بيشتر از شبكه هاي مبتني بر استاندارد 

ال تي اي است.

هك حساب هاي كاربري 
»اينستاگرام« 

مشبل    طي روزهاي اخير صدها حساب كاربري 
اينس��تاگرام با وجود فعال ب��ودن احراز هويت 
دومرحله اي هك شده اند. اين درحالي است كه 
اين شبكه اجتماعي اعالم كرده مشغول بررسي 

مشكل است.
اينستاگرام در يك پس��ت وبالگي اعالم كرده از 
اينكه برخي كاربران نمي توانند به حساب هاي 
كارب��ري خود دسترس��ي يابند مطلع اس��ت و 

مشكالت مربوط به آن را بررسي مي كند.
اين پست وبالگي يك روز پس از آن منتشر شده 
است كه وب سايت ماش��ابل گزارش داد صدها 
حساب كاربري در روزهاي اخير هك شده است.

البته اينستاگرام اعالم نكرده چه تعداد حساب 
كاربري تحت تاثير اين هك ق��رار گرفته اند اما 
آخرين بيانيه آن نش��ان مي دهد عمليات هك 

گسترده بوده است.
همچنين اين ش��بكه اجتماعي در پس��تي كه 
سه شنبه عصر منتشر شده بود از كاربران خواست 
تنظيمات امنيتي خود را بررسي و فرايند احراز 

هويت دو مرحله اي را فعال كنند.
عالوه بر آن اينس��تاگرام اعالم كرده مش��غول 
ارتقاي تنظيمات ۲FA است. درحال حاضر اين 
شبكه اجتماعي براي ۲FA به پيامك متكي است 
كه اقدام امنيتي چندان محكمي نيس��ت. اين 
درحالي است كه برخي كاربران در روزهاي اخير 
اعالم كرده اند با وجود فعال بودن ۲FA حساب 

كاربري شان هك شده است.
البته هنوز منبع هك مشخص نيست اما به نظر 
مي رسد تعداد حمله ها از اوايل ماه جاري بيشتر 

شده است.

افشاي سه آسيب پذيري تازه 
در تراشه هاي »اينتل«

رويترز     شركت تراشه سازي اينتل از شناسايي 
سه آسيب پذيري جديد در تراشه هاي توليدي 
خود خبر داده كه هكرها با سوءاس��تفاده از آنها 
مي توانن��د به داده هاي ذخيره ش��ده در حافظه 

رايانه دست يابند.
 از جمل��ه تراش��ه هاي آس��يب پذير ش��ركت 
 اينتل مي توان به برخي مدل هاي تراش��ه هاي

Core و Xeon اش��اره كرد كه به طور گسترده 
مورد استفاده هستند.

اينتل با ص��دور بيانيه اي در اين زمينه تصريح 
كرده اگر چه آس��يب پذيري هاي مذكور بطور 
عيني وجود دارند، اما تا به حال گزارش��ي در 
مورد سوءاستفاده از آنها منتشر نشده و همين 
امر نشان مي دهد داده هاي خصوصي كاربران 

بدين علت سرقت نشده اند.
اينت��ل چند وصله به روزرس��ان هم براي حل 
مش��كالت يادش��ده عرضه كرده اس��ت. اين 
ش��ركت در ابتداي س��ال جاري ميالدي هم 
تع��دادي وصله امنيت��ي براي ب��ه روز كردن 
تراش��ه هاي خود و حل مش��كالت آنها عرضه 

كرده بود.
ب��ا توجه ب��ه اس��تفاده از تولي��دات اينتل در 
محصوالت س��خت افزاري شركت هايي مانند 
اي ام دي و اي آر ام آنه��ا ه��م ب��ه همين علت 
دچار مشكل شده اند. البته اي ام دي در بيانيه 
خ��ود تصريح كرده ك��ه آس��يب پذيري هاي 
تازه شناس��ايي ش��ده اينتل تاثيري بر امنيت 

محصوالت آن نگذاشته است.
اعالم خبر شناسايي حفره هاي امنيتي جديد در 
تراشه هاي اينتل موجب كاهش يك درصد ارزش 
سهام اينتل شد و ارزش هر يك از اين سهام را به 

۴8.۱8 دالر كاهش داد.

مهر    معاون ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز از ورود مقام 
قضايي به مس��اله واردات گوشي موبايل در جهت حل 
مش��كالت به وجود آمده در اين بازار به دليل تغييرات 

نرخ ارز و تخلف واردكنندگان خبر داد.
حميدرضا دهقاني نيا، درباره آخرين وضعيت بازار گوشي 
تلفن همراه و وعده هاي داده شده براي توزيع ۶00 هزار 
گوشي به اين بازار، اظهار داشت: هم اكنون مرجع قضايي 
به مساله واردات گوشي موبايل ورود كرده است و تمامي 
كاالهايي كه از گمرك ترخيص شده و نيز كاالهايي كه 
توسط تعزيرات توقيف شده بود، در انتظار حكم قضايي 

براي ورود به بازار هستند.
سخنگوي كميته طرح رجيستري گوشي موبايل با بيان 
اينكه تا زماني كه حكم قضايي داده نش��ود، ۶00هزار 
گوشي كه به تازگي از گمرك ترخيص شده اجازه توزيع 
در ب��ازار نخواهد داش��ت، ادام��ه داد: مرجع قضايي به 
موضوع گوشي هايي كه توسط تعزيرات توقيف شده و 
نيز گوشي هايي كه با قيمت باالتري نسبت به ارز دولتي 
فروخته شده اند ورود كرده است. وي با بيان اينكه پرونده 
س��اماندهي بازار گوشي موبايل در جريان است، گفت: 
تصميم گيري درباره بازار گوشي موبايل پس از بررسي 
مقام قضايي اعالم مي شود و در شرايط فعلي، اين بحث 

در اختيار كميته رجيستري و راهبري گوشي موبايل 
نيست. دهقاني نيا اضافه كرد: كاالهاي وارد شده به كشور 
در اختيار مقام قضايي اس��ت و تا زماني كه تكليف كل 
پرونده گوشي هاي موبايل و متخلفان اين حوزه مشخص 
نشود نمي توان در مورد زمان رجيستري كاالهايي كه در 

انبار مانده است، تصميم گيري كرد.
به گزارش مهر، به دنبال افزايش نرخ ارز، بازار گوشي 
موباي��ل دچار بي ثباتي ش��د و ش��ركت هايي كه ارز 
دولتي دريافت كردند همزمان قيمت كاالهاي خود 
را با افزايش نرخ ارز، افزايش دادند. هم اكنون عالوه بر 
افزايش چندبرابري قيمت گوشي، بازار با نبود كاال نيز 
مواجه است و فروشندگان اذعان مي كنند كه كااليي 
ب��راي فروش ندارند. اين درحالي اس��ت كه مطابق با 

وعده مسووالن دولتي از دو هفته پيش قرار بود ۱۱0 
هزار گوش��ي كه پيش از اين توسط تعزيرات توقيف 
شده بود به بازار عرضه ش��ود. در همين حال كميته 
رجيس��تري از ثبت و س��فارش ۶00 هزار گوشي در 
گمرك خبر داده بود. مطابق با آمارهاي ارايه ش��ده از 
ستاد مبارزه با قاچاق كاال، از تعداد يك ميليون و ۲۷0 
هزار گوشي تلفن همراه كه در سال جاري وارد كشور 
شد 500 هزار گوشي با دالر ۴ هزار و ۲00 توماني بوده 

و بقيه با ارز آزاد خريداري و وارد شدند.
از تعداد 500 هزار گوش��ي وارداتي با نرخ دولتي نيز 
تاكنون ۲0۳ هزار عدد از آنها روشن شده و باقي هنوز 
به فروش نرس��يده اما IMEI آنها در سيستم به ثبت 
رسيده است. در همين حال مطابق آمارهاي سازمان 
تعزيرات نيز از ۴0 شركت واردكننده گوشي موبايل 
تاكن��ون ۲۹ پرونده ب��ه ارزش 5۳ ميليارد تومان در 
ارتباط با واردات گوشي تنظيم شده و ۳ شركت مورد 

عدم احراز تخلف قرار گرفتند.
همچنين يك شركت ارز دريافت نكرد و شركتي ديگر 
هم هنوز محصوالتش را ترخيص نكرده است. ۴ شركت 
هم پس از بررسي هاي به عمل آمده به مبلغ يك ميليارد 

و ۲00 ميليون تومان جريمه شده اند.

نيواطلس     محققان آلماني براي بررسي ضربان قلب 
يك دس��تگاه مبتني بر رادار س��اخته اند كه ارتعاشات 

ميكرومتري اين عضو بدن را رديابي مي كند.
محققان آلماني موفق شده اند با استفاده از رادار ضربان 
قلب افراد را رصد كنند. اين فناوري به تشخيص دقيق تر 

بيماري هاي قلبي كمك مي كند.
 )stethoscope( يكي از مشكالت گوشي هاي پزشكي
آن است كه هنگام تشخيص ش��رايطي مانند مورمور 
قلبي ارزيابي آن براساس گزينش و تجربه پزشكي است 
كه به ضربان قلب بيمار گوش مي كند. مورمور قلبي به 
صداهاي غيرطبيعي گفته مي ش��ود كه در يك چرخه 
ضربان قلب شنيده مي شود و بيشتر اوقات به دليل جريان 

خون نامنظم در اطراف قلب به وجود مي آيد.
 FAU به همين دليل مهندس��ان الكترونيك دانشگاه
آلمان دستگاهي مبتني بر رادار ابداع كرده اند كه دقيق تر 
عمل مي كند. اين دستگاه با همكاري دانشگاه فناوري 
براندنبرگ و دانشگاه ارالنگن ساخته شده و ارتعاشات 
ميكرومتري سينه بيمار را رصد مي كند. اين ارتعاشات 

در نتيجه ضربان قلب به وجود مي آيند.
كريس��توف ويل از دانشگاه FAU در اين باره مي گويد: 
در اصل ما از روشي استفاده مي كنيم كه مشابه رديابي 

سرعت در جاده هاست. طي اين فرايند يك موج رادار به 
سطح شيء تابيده و منعكس مي شود. اگر شيء حركت 
كند، فاز موج منعكس ش��ده تغيير مي كند. از اين امر 
براي محاسبه قدرت و فركانس حركت استفاده مي شود.

هنگام آزمايش دستگاه روي داوطلباني كه فعاليت هاي 
قدرتي انجام داده بودند، سيس��تم رادار داراي ميزان 
همبس��تگي ۹۲ درصدي ب��ا نوار قل��ب )ECG( بود. 
دانشمندان اميدوارند با توس��عه اين فناوري بتوانند 
از آن ب��راي رديابي ديجيتالي ارتعاش��ات كوچك در 
ضربان قلب استفاده كنند كه نشان دهنده مشكالت 
اس��ت. البته محققان دانشگاه كيوتو ژاپن نيز مشغول 
ساخت يك سيس��تم رديابي ضربان قلب هستند كه 

مبتني بر رادار است.

بررسي ضربان قلب با كمك رادار ممكن شدتوزيع گوشي موبايل در انتظار حكم مقام قضايي
فراسو                                                                                                                                                                                                                                                                           

سايبر                                                                                                                                                                                                                                                                           

بازار                                                                                                                                                                                                                                                                           

رويداد                                                                                                                                                                                                                                                                           

زد دي ن�ت    آس��يب پذيري جديدي در دس��تيار 
صوتي كورتاناي مايكروس��افت يافت شده است كه 
به هكرها اجازه ورود غيرمجاز به صفحه قفل ويندوز 

۱0 را مي دهد.
هم اكنون در رويداد هكرهاي كاله س��ياه كه در شهر 
الس وگاس اياالت متحده امريكا در حال برگزاري است، 
درباره آسيب پذيري، امنيت سايبري و تقويت فضاي 
مجازي سخنراني مي شود و متخصصان و دانشمندان 
فعال در حوزه هاي مرتبط، درباره يافته و نتايج جديد 

تحقيقات خود به بحث و گفت وگو مي نشينند. 
در اين رويداد از آسيب پذيري جديدي پرده برداري شد 
كه به هكرها اجازه ورود و نفوذ غيرمجاز به رايانه كاربران 
كه به سيس��تم عامل ويندوز ۱0 مجهز است، را مي دهد 
و اطالعات ش��خصي و محرمانه آنها را به سرقت مي برد. 
س��پس هكر و مهاجم موردنظر با نفوذ به رايانه ش��خص 
قرباني، قادر خواهد بود داده هاي ورودي كاربران را تحت 
كنترل و مديريت خود قرار دهد و يا به صورت خودسرانه 
به بارگذاري فايل اطالعات شخصي قربانيان در اينترنت 
بپردازد. اين پژوهشگران تاكيد كرده اند كاربران ويندوز 
۱0 حتي درصورت اس��تفاده از بهترين و قدرتمندترين 
نرم افزارهاي آنتي ويروس ني��ز قادر نخواهند بود از نفوذ 

هكرها جلوگيري به عمل بياورند.

هكرني�وز    فن��اوري جديد تش��خيص چه��ره با 
بهره گيري از هوش مصنوعي قادر اس��ت حس��اب 
كاربري افراد را در ش��بكه اجتماعي مختلفي كه در 

آن عضويت دارند، بيابد.
 Trustwave محققان فعال در موسسه تحقيقاتي
به تازگ��ي از ي��ك روش جدي��د مبتني ب��ر هوش 
مصنوعي پرده برداري كرده اند تا بتواند با بهره گيري 
از فناوري تش��خيص چهره هوش��مند، اف��راد را در 

شبكه هاي اجتماعي مختلف پيدا كند. 
از آنجاي��ي كه هوش مصنوعي و فناوري هوش��مند 
تش��خيص چهره اين روزها از محبوبيت و استقبال 
بي نظيري برخوردار ش��ده اس��ت، حاال محققان و 
پژوهش��گران فعال در اين حوزه ب��ا توليد يك ابزار 
جديد هوش��مند موفق ش��ده اند با شناسايي چهره 
افراد آنها را در ش��بكه هاي اجتماعي مختلف نظير 
اينس��تاگرام، توييت��ر، لينكدين، گ��وگل پالس و 
فيس بوك پيدا كنند. اين براي آن دسته از كاربراني 
كه مي خواهند حس��اب كاربري دوستان و آشنايان 
خود را پيدا كنند و يا يكي از حساب هاي كاربري در 
ش��بكه هاي اجتماعي كه مدت ها پيش در آن عضو 
بوده اند را فراموش كرده اند، بسيار مفيد و كاربردي 

خواهد بود. 

نيواطلس   اس��تفاده از هدس��ت هاي واقعيت مجازي 
براي آموزش جراحي به دانش��جويان رشته پزشكي امر 
تازه اي نيست، اما يك سيستم شبيه ساز اين خدمات را 
با قابليت هاي تازه اي به كاربران ارايه مي دهد. سيس��تم 
يادشده عالوه بر بازسازي س��ه بعدي فرايند جراحي بر 
روي نقاط مختلف بدن انسان با استفاده از هدست واقعيت 
مجازي، داراي يك شبيه ساز است كه بازخوردهاي لمسي 
مورد نياز را به كاربران ارايه مي دهد و از جمله به آنها امكان 
مي دهد تا فشار واردشده بر روي بافت هاي مختلف بدن 
انسان را به طور عيني درك كنند. سيستم مذكور توسط 
يك شركت انگليسي به نام FundamentalVR ابداع 
ش��ده و در آن از يك نرم افزار ويژه براي دريافت بازخورد 
استفاده مي شود. هزينه استفاده از اين نرم افزار ۳50 دالر 
در ماه است و دانشگاه ها و بيمارستان ها مي توانند با متصل 
كردن رايانه ها و لپ تاپ هاي خود به اين سيستم خدمات 
يادش��ده را از راه دور دريافت كنند يا يك بسته داخلي و 

مستقل خريداري كنند. 
دانشجويان در زمان استفاده از اين سيستم صداي اجزاي 
مختلف بدن در حين جراحي را مي ش��نوند و وضعيت 
واقعي آنها را مشاهده مي كنند و درك مي كنند استفاده 
از هر يك از اب��زار جراحي در عمل چ��ه تاثيري بر روي 

بافت هاي مختلف بدن مي گذارد.

استار   كارشناس��ان فعال در حوزه امنيت سايبري به 
كاربران حافظه جانبي هارد اكس��ترنال هشدار دادند 
كه هكرها قادر خواهند بود به اطالعات ذخيره شده در 
آن دسترس��ي پيدا كنند. با توجه به افزايش محبوبيت 
و اس��تقبال بي نظير كارب��ران از حافظ��ه جانبي هارد 
اكسترنال، بسياري از محققان و پژوهشگران امنيتي به 
آنها هشدار داده اند كه خطر نفوذ هكرها به اين محصول 

زياد است.
بدافزارها، باج افزارها و ويروس هاي رايانه اي كه در سال 
۲0۱۷ در مقايسه با سال هاي گذشته به بيشترين حد 
خود رسيده بود، حاال بر اس��اس تازه ترين تحقيقات 
صورت گرفته، پيش بيني ش��ده است كه سال جاري 
ميالدي حمالت سايبري توس��ط بدافزارهاي جديد 

ركورد خواهند زد. 
بدافزاره��ا، باج افزارها و حم��الت DDOS از جمله 
تهديدهاي امنيتي بودند كه از س��ال ۲0۱۶ كاربران 
فضاي مجازي را درمعرض خطر حمالت سايبري قرار 
داده اند و موجب لورفتن اطالعات شخصي و محرمانه 
آنها شده است. حاال به تازگي پژوهشگران و محققان 
امنيت س��ايبري دريافته و اعالم كرده اند كه حافظه 
جانبي هارد اكسترنال اين امكان را به هكرها مي دهد 
تا به اطالعات موجود و ذخيره ش��ده در آن دسترسي 

پيدا كرده و به اهداف موردنظر خود برس��ند. موسسه 
تحقيقاتي چك پوينت نيز به تازگي با ارايه گزارش��ي 
از يك آس��يب پذيري جديد در حافظ��ه جانبي هارد 
اكسترنال پرده برداري كرده است كه مجرمان سايبري 
و هكره��ا قادر خواهند بود بدين وس��يله دسترس��ي 
كاملي به حريم شخصي و اطالعات خصوصي كاربران 

پيدا كنند.
اين محققان در ادامه اين گ��زارش اعالم كرده اند كه 
مجرمان س��ايبري با نصب يك اپليكيش��ن آلوده كه 
كدهاي مخربي را منتش��ر مي كند، سعي مي كنند به 
اطالعات كاربران موردنظر خود دسترسي پيدا كرده، 
فايل هاي مدنظر را كدگ��ذاري )Encrypt( كرده و 

حريم خصوصي قربانيان را نقض كنند.
همانطور كه در اخبار گذش��ته اش��اره ش��ده، ساالنه 
بانك ها، شركت ها و س��ازمان هاي دولتي و خصوصي 
بزرگي در سراسر جهان متحمل خسارات و آسيب هاي 
جبران ناپذيري مي ش��وند كه از جمله مهم ترين آنها 
مي توان به حمله سايبري به شركت مالي اكوئيفاكس 
در امريكا، سازمان بهداش��ت و سالمت در انگلستان، 
وزارت هاي دفاع و امور خارجه بس��ياري از كش��ورها، 
شركت حسابرس��ي ديلويت )Deloitte( در امريكا 

اشاره كرد.

حمله هكرها به حافظه جانبي »هارد اكسترنال«جراحي با هدست واقعيت مجازيدوست يابي  با هوش مصنوعي نفوذ هكرها به »ويندوز ۱۰«
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 رييس مجلس دهم مطرح كرد 

اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات سيار ايران خبر داد

استقبال مجلس از پيشنهاد كارشناسان اقتصادي براي تنظيم بازار

كاالهاي احتكارشده به سرعت در بازار عرضه شود

اولين ماژول اينترنت اشياء بر بستر NB-IoT ساخت داخل در شبكه همراه اول

گروهبنگاهها|
در روزهايي كه بحث گراني هاي برخاسته از نوسانات 
ارزي به مهم ترين بحث مردم كوچه و بازار و رسانه ها 
بدل شده و مش��كالت معيشتي فراواني براي طبقات 
كمتر برخوردار بر اثر گراني ها ايجاد ش��ده؛ ش��نيدن 
اين خبر كه عده اي س��ودجو در استان هاي مختلف 
از نيازهاي معيش��تي و مصرفي مردم سوءاس��تفاده 
مي كنند و اقدام به احتكار كاالهاي اساسي مي كنند؛ 
مخاطب را در بهت و حيرت فرو مي برد. انبارهايي كه 
خبر كشف بخشي از آنها اين روزها به تناوب در ويترين 
رسانه هاي گروهي مي نشيند و ضرورت برخورد با آنها 

از تريبون هاي مختلف به دفعات بازنشر مي شوند. 
در واكنش به اين رفتارهاي اقتصادي ناسالم است كه 
رييس مجلس دهم نيز همصدا با رسانه ها از ضرورت 
بررسي تحليلي موضوع احتكار و لزوم برخورد قاطع 
دس��تگاه قضايي با محتكران صحب��ت مي كند. علي 
الريجاني با اشاره به ضرورت اتخاذ راهبرد درست در 
مواجهه با محتكران گفت: عرضه كاالهاي احتكارشده 
در انبارها ضروري اس��ت و باي��د در عرضه اين كاالها 
تس��ريع ش��ود تا زمينه ارتكاب اعمال غيرقانوني در 

فرآيند توليد تا توزيع و مصرف آنها سد شود.
الريجاني كه در جلس��ه كارگروه تنظيم بازار استان 
قم صحبت مي كرد با اش��اره به لزوم نظارت بر عرضه 
كاالهاي اساسي اظهار كرد: به واردات اين كاالها ارز 
4200 توماني داده شده اس��ت و بايد به روند عرضه 
كاالهاي اساسي در بازار نظارت صورت بگيرد.او ادامه 
داد: در پرداخت ارز به كاالهاي اساس��ي و نهاده هاي 
دامي تغييري صورت نگرفته اس��ت و بايد مديران در 

زمينه افزايش قيمت اين كاالها پاسخگو باشند.

  مكانيسم جديد توزيع كاالها
رييس مجل��س دهم افزود: بايد مكانيس��م جديدي 
براي رسيدن كاالهاي اساسي به دست مردم با قيمت 
مناسب پيدا شود، بحث تنظيم بازار براي ثبات قيمت 

كاالهاي اساسي اهميت دارد.
او ضرورت نظارت بر روند عرضه كاالهاي اساس��ي را 
مورد تاكيد قرار داد و يادآور ش��د: اگر مكانيسم هاي 
موجود براي نظارت كارآمد نيس��ت ضروري است از 

كارت هوشمند استفاده شود.
الريجاني، عرضه كاالهاي احتكار ش��ده در انبارها را 
ضروري دانست و تصريح كرد: بايد در عرضه اين كاالها 
تسريع شود تا مبارزه با احتكار تاثير داشته باشد. بايد 
مايحتاج مردم مثل برنج، روغن مرغ و گوشت به قيمت 
پايين به اندازه كافي به دس��ت مردم برسد و ضروري 

اس��ت كه در اين زمينه ستاد تنظيم بازار نظارت هاي 
الزم را داشته باشد.

نماين��ده مردم قم در مجلس با بيان اينكه بر اس��اس 
بخش��نامه قيمت كاالها بايد 10 درصد افزايش يابد، 
گفت: نبايد بين قيمت كاال با برندهاي مختلف تفاوت 

وجود داشته باشد.
الريجاني با اشاره به اينكه توليد كننده مواد اوليه را با 
ارز 4200 توماني وارد كرده ولي محصول را به قيمت 
باالتر مي فروش��د امكان كنترل وجود ن��دارد تاكيد 
كرد: اينك��ه ارز با دو قيمت براي كاالهاي اساس��ي و 
غيراساسي تقسيم شود به نفع صادرات بوده و موجب 

از بين رفتن رانت مي شود.

   رانت دالر 420توماني
او در خصوص قيمت نان گفت: تعيين ميزان افزايش 
قيمت نان در شهرهاي مختلف با روش هاي مختلفي 
صورت مي گيرد ولي اگر راهكار مناسبي داشتيد آن 
را اعالم كنيد تا در كل كشور مورد استفاده قرار گيرد. 
در اس��تان قم امكان ايجاد مشاغل خانگي، زياد است 

و اين بخش با سرمايه گذاري كم به سرعت به اشتغال 
مي رس��د، اكنون زمينه براي صادرات كاال به خارج از 

كشور فراهم است.
رييس مجلس دهم اف��زود: دالر 4200 تومان رانت 
به وجود آورد و اين امكان وجود ندارد كه چنين دالر 
ارزاني به همه نيازهاي كش��ور اختص��اص پيدا كند.

الريجاني با اشاره به لزوم مراقبت از بخش صنعت در 
وضعيت كنوني اظهار كرد: بايد از اين بخش مراقبت 
شود و همه در كشور و استان قم بسيج شوند تا بخش 
صنعت س��رپا بماند، در ماه هاي اخير ش��اهد رش��د 
ناگهاني نرخ ارز در كشور بوديم كه به اين دليل قيمت 

مواد اوليه موردنياز واحدهاي توليدي هم باال رفت.
او ادامه داد: واحدهاي توليدي نياز به نقدينگي براي 
ادامه كار دارند كه بايد سيس��تم بانكي در اين بخش 
واحدهاي توليدي را همراهي كند، بايد بخش صادرات 
توسط واحدهاي توليدي فعال شود. ظرفيت افزايش 
صادرات به كش��ورهاي مجاور وجود دارد و استان قم 
داراي توان مناس��بي در زمينه ص��ادرات با توجه به 

كارنامه گذشته است.

  افزايش صادرات و اشتغالزايي
رييس مجلس ده��م افزود: توليدكنن��دگان اگر 
پيشنهادي در زمينه اشتغال در سطح كالن دارند، 
آن را به ستادهاي ملي ارايه بدهند تا شاهد ايجاد 
و تثبيت اش��تغال و افزايش صادرات باشيم. هدف 
از اجراي طرح اشتغال روستايي حمايت از بخش 
اش��تغال در روس��تاها بود و قوانين در اين زمينه 
تدوين شده است، مديران بايد ضمن رعايت قوانين 
از ظرفيت هاي موجود براي رفع موانع پيش روي 
ايجاد اش��غال در مناطق روستايي استفاده كنند. 
ظرفيت الزم ب��راي پذيرش و بررس��ي راهكارها 
جهت اصالح س��اختارهاي اقتصادي كشور براي 
عبور از شرايط موجود اقتصادي با كمترين تبعات 

منفي وجود دارد.
نماينده مردم قم در مجلس تاكيد كرد: در صورتي 
كه فع��االن اقتصادي پيش��نهادهايي ب��راي رفع 
مش��كالت اقتصادي در س��طح كالن كشور دارند 
مي توانند پيش��نهادها و راهكارهاي خود را براي 

بررسي به مجلس شوراي اسالمي ارسال كنند.

الريجان��ي در ادامه، هدف از بس��ته هاي حمايتي 
تسهيالت روس��تايي را ايجاد اشتغال در روستاها 
دانست و اظهار داشت: قوانين براي ايجاد اشتغال 
در روستاها تعيين شده و مسووالن بايد ضمن توجه 
به رعايت قواني��ن از ظرفيت هاي قانوني براي رفع 

برخي موانع قانوني استفاده كنند.
او با بيان اينكه مشاغل خانگي در استان قم داراي 
ظرفيت ه��اي زياد اس��ت گفت: اش��تغال خانگي 
نيازمند هزينه كم و از طرفي داراي بازدهي سريع 
اس��ت كه قم ظرفيت مهمي براي ايجاد مش��اغل 
خانگي از جمله گوهرتراشي و انگشترسازي دارد 

كه بايد مورد توجه قرار گيرد.

  تامين مالي بنگاه ها
الريجاني با بيان اينك��ه ظرفيت هاي مهمي براي 
صادرات در كش��ور نيز ايجاد شده است، ادامه داد: 
نقدينگي از جمله نيازهاي مهم واحدهاي توليدي 
است كه بانك ها در اين زمينه، واحدهاي صنعتي و 

توليدي كشور را همراهي كنند.
او با بيان اينكه در ماه هاي اخير شاهد رشد ناگهاني 
نرخ ارز و برخ��ي مواد اوليه مورد ني��از واحدهاي 
توليدي بوده ايم، گفت: باي��د همه كمك كنند تا 
واحدهاي توليدي با كمترين نوسان و مشكل به كار 
خود ادامه دهند، چراكه با عبور از اين شرايط شاهد 

بهبود وضعيت اقتصادي خواهيم بود.
الريجاني با تاكيد بر اينكه براي فعاليت واحدهاي 
تولي��دي باي��د هم��ه ظرفيت هاي اس��تان قم به 
كار گرفته ش��ود، اف��زود: ظرفيت قاب��ل توجهي 
در كش��ورهاي همس��ايه و منطقه براي صادرات 
محصوالت اس��تان وجود دارد كه بايد اس��تفاده 
 از اي��ن ظرفي��ت بي��ش از گذش��ته م��ورد توجه 

قرار گيرد.
2ه��زار و 300 واحد صنعتي كوچك، متوس��ط و 
بزرگ در قم وج��ود دارد كه از اي��ن تعداد 2 هزار 
و 256 واحد مربوط ب��ه صنايع كوچك، 75 واحد 
مربوط ب��ه صنايع متوس��ط و 63 واح��د مربوط 
به صناي��ع بزرگ اس��ت؛ همچنين بي��ش از 53 
 هزار ت��ن در واحده��اي صنعتي اس��تان فعاليت 

مي كنند.
قم داراي هفت شهرك صنعتي شكوهيه، الغدير، 
 چاپ و نشر، سلفچگان، محمود آباد، ثامن االئمه )ع( 
 )I.C.T( قنوات - و فناوري اطالعات و ارتباطات -
و چهار ناحيه صنعتي خورآباد، دستجرد، سيرو و 

طغرود است.

همراه اول موفق شد اولين مودم ارتباطي اينترنت 
اشياء بر بستر NB-IoT ساخت داخل را در شبكه 

خود به بهره برداري برساند. 
ب��ه گزارش تعادل ب��ه نق��ل از اداره كل ارتباطات 
شركت ارتباطات س��يار ايران، در سال حمايت از 
كاالي ايراني و در راس��تاي تاكيد وزير ارتباطات 
و فناوري اطالعات بر اس��تفاده از توانمندي هاي 
بومي، همراه اول موفق شد اولين ماژول ارتباطي 
NB-IoT چند منظوره ساخت داخل را با موفقيت 

طراحي و توليد كرده و به بهره برداري برساند. 
توليد اين ماژول گام موثري در جهت دسترس��ي 
به مفاهيم شهرهوشمند، خانه هوشمند، شهروند 
هوشمند، كشاورزي هوش��مند، انرژي هوشمند 

و... اس��ت. اين م��اژول قابليت اي��ن را دارد كه به 
توليد انبوه برس��د و مي تواند هر نوع دستگاهي را 
به ش��بكه NB-IoT متصل كن��د. در حال حاضر 
مصرف عمده اين ماژول در ح��وزه گاز، برق و آب 
است. گفتني است همراه اول در ماه هاي گذشته 
بس��ترهاي الزم براي آزمايش توليدات 6 شركت 
مودم ساز و4 شركت كنتورساز داخلي را در شبكه 
 NB-IoT همراه اول بر بستر core راديو، انتقال و
ايجاد كرده و در نهايت با بومي سازي پلتفرم هاي 
الزم براي پياده س��ازي اين اكوسيس��تم، آن را به 
مرحله توليد رس��انده اس��ت. در اين پ��روژه تمام 
اليه هاي راديو، ش��بكه، انتقال و core در داخل 
بستر ارتباطي همراه اول به روزرساني شده و براي 

اولين بار در كش��ور توسط شركت ارتباطات سيار 
ايران و ش��ركت ملي گاز در جهت مديريت هرچه 
بهتر انرژي در كشور اجرايي شده است. پيش از اين 
شركت ملي گاز ايران در ۹ بهمن ماه ۹5، تفاهمنامه 
هوشمندس��ازي كنتورهاي گاز كشور را با همراه 
اول امضا كرده بود و به زودي نيز كنتور هوش��مند 
برق با همكاري وزارت نيرو و كنتور هوشمند آب با 
 NB-IoT همكاري وزارت جهاد كشاورزي بر بستر
راه اندازي خواهد شد. بر اين اساس در حال حاضر 
همراه اول تنها اپراتوري است كه موفق به راه اندازي 
بومي اين طرح شده است. هوشمندسازي كنتورها، 
 )IoT( يكي از مهم ترين حوزه هاي اينترنت اش��يا

در جهان است.

احداثبزرگترینواحدپرورششترمرغ
کش�وردرچابهار؛زاهدان|رييس س��ازمان 
جهاد کش��اورزی سيس��تان وبلوچستان گفت: 
بزرگترين واحد پرورش شترمرغ کشور در چابهار 
در حال احداث اس��ت. مجتبی پيری در جريان 
بازديد استاندار سيستان وبلوچستان از طرح های 
کشاورزی اظهار کرد: اين واحد باظرفيت 24 هزار 
قطعه شترمرغ پروازی و 700 قطعه شتر مرغ مولد 
در زمينی به مس��احت 73 هکتار در حال احداث 
اس��ت.او گفت: 60 ميليارد ريال تسهيالت ارزان 
قيمت برای تسريع در روند اجرايی کار به اين طرح 
اختصاص يافته است، در گام اول اين طرح ايجاد 
اشتغال برای هزار خانوار روستايی در سطح استان 

در دستور کار قرار دارد.

پشتپرده»ریزشمعدنطالدرورزقان«؛
تبریز|رييس خانه معدن آذربايجان شرقی گفت: 
افرادی در محدوده معدن طالی ورزقان اقدام به 
س��رقت رگه های طال دار کرده اند.»نصير نوری« 
در خصوص دليل ريزش مع��دن طال در ورزقان، 
اظهار کرد: اين موض��وع ريزش معدن طال نبوده 
بلکه در محدوده معدن افرادی به صورت غير مجاز 
اقدام به برداش��ت طال کرده و در محل اکتش��اف 
سنگ بر رويش��ان ريزش کرده  و محبوس شده 
 اند.  او با بيان اين که در خود معدن طالی ورزقان 
هيچ گونه حادثه ای رخ نداده است، ادامه داد:  اين 
افراد از کارگران معدن نبوده و به صورت غير مجاز 
در محدوده معدن، اقدام به سرقت رگه های طالدار 
ک��رده اند.وی ادامه داد: اين مع��دن در زمينی به 
مساحت چهار هزار هکتار واقع شده است؛ بنابراين 
نمی توان در سراسر اين محل نگهبان مستقر شود، 
از اين رو طبيعی است که افراد از طريق کانال های 

مختلف اقدام به سرقت کنند.

مصرفسرانهدرنائینبه11۵لیترکاهش
یافت؛اصفهان|درهماي��ش س��ازگاری باکم 
آب��ی ک��ه در ش��هر نائين ب��ا  حضور بي��ش از 4 
هزارنفربرگزارشد مدير آبفا نائين گفت : شهرستان 
نائين با داش��تن 46 آب انبار به شهرآب انبارها در 
کشور معروف شده و برخورداری از بيشترين تعداد 
آب انبار در کشور در اين شهرستان موجب شد گذر 
ازبحران کم آبی در تابستان در سال جاری بدون 
کمترين چالشی فراهم شود.حسن ميری با توجه 
به ظرفي��ت آب انبارها عنوان کرد: در حال حاضر 
ظرفيت آب انباره��ای نائين 24 هزار متر مکعب 
است که رفع نياز مردم به آب شرب بسيار موثر بوده 
است.او مصرف آب ش��رب را در شهرستان نائين 
مطابق با استاندارد تعريف ش��ده خواند و عنوان 
 کرد: در س��ال گذشته مصرف سرانه آب در نائين

140 ليتر در شبانه روز بود اما با اقدامات فرهنگی 
و فنی که در دستور کار قرار گرفت اين رقم به 115 

ليتر در شبانه روز کاهش يافت.

اس�تحصال17هزارلیترف�رآوردهنفتی
ازنفتک�شواژگ�ونش�ده؛اراك|بيش از

17 هزارليتر فرآورده نفت��گاز از نفتکش واژگون 
ش��ده در محورمواصالت��ی اصفه��ان – دليجان 
استحصال ش��د. رييس ناحيه دليجان گفت :در 
روز يکشنبه نفتکش با محتوای فرآورده نفتگاز در 
محور اصفهان – دليجان)رمپ خروجی شهرک 
صنعتی دليجان ( واژگون شد. حميد بنی اسدی 
به امداد رسانی مسووالن منطقه و کارکنان ناحيه 
دليجان اشاره کرد و گفت : با دريافت خبرفوق تيم 
امدادرسان ناحيه دليجان با همکاری و مساعدت 
ديگر نهادها و ارگانهای ش��هر دليجان با استفاده 
از ي��ک دس��تگاه نفتکش بي��ش از 17 هزار ليتر 
فرآورده جهت تخليه به انبار نفت اصفهان عودت 
داده شد . عبداله گيتی منش نيز به نقش اقدام در 
 شرايط بحران اشاره کرد و گفت: اميد است با ارائه 
آموزش های مستمر HSE برای کليه زنجيره های 
تامين سوخت شاهد چنين حوادثی نباشيم و در 
صورت مواجه شدن بتوان بر اساس رعايت شرايط 

ايمن آن را به خوبی مديريت کرد.

ش�هردارج�وانامیدآفرین�یراب�رای
ش�هروندانمعناکرد؛س�اري|عصر جمعه 
پنجم مرداد ماه مسجد علی بن موسی الرضا)ع( 
در بوس��تان واليت ب��ا حضور حض��رت آيت اهلل 
طبرس��ی، نماينده ولی فقيه در اس��تان، محمد 
اس��المی، اس��تاندار مازندران، رضايی فرماندار 
ساری و عبوری شهردار مرکز استان، اعضا شورای 
اسالمی ش��هر س��اری، روحانيت معظم و جمع 
کثيری از شهروندان س��اروی افتتاح شد. در اين 
مراس��م حضرت آيت اهلل طبرسی در سخنانی با 
تبريک و تهنيت به مناس��بت ايام دهه کرامت و 
افتتاح مسجد زيبای بوستان واليت و قدردانی از 
اقدامات مديريت شهری در سال های اخير اظهار 
داشت: احداث اين مسجد در بوستان واليت که با 
اهتمام شهردار محبوب و عزيز و نيز حمايت های 
شورای اسالمی شهر انجام شده، جلوه ويژه ای به 

اين بوستان بخشيده است.

آبفاياصفهانبهدنبالاشتغالزایياست؛
اصفهان|شرکت آبفا در راستای توسعه اشتغال 
 اقدام به اس��تخدام ني��روی های واجد ش��رايط 
می كند. معاون منابع انس��انی و بهبود مديريت 
شرکت آب و فاضالب  اس��تان اصفهان پيرامون 
آزمون استخدامی سال ۹7 گفت: براساس مجوز 
صادره از وزارت نيرو و  ش��رکت مهندس��ی آب و 
فاضالب کش��ور ، ش��رکت آب و فاضالب استان 
اصفهان با توجه به پاي��ان دوره خدمت برخی از 
کارکنان از طريق آزمون  افرادی که دارای  واجد 
شرايط  هستند استخدام می كند. مجتبی قباديان 
افزود:شرکت آبفا استان اصفهان در راستای توسعه 
اشتغال و مطابق با برنامه پنج ساله مديريت منابع 
انسانی نسبت به اخذ مجوز 81 نفر نيروی انسانی 

در بخش های مختلف اقدام كرد.

چهره  ها                                                                                                                                                                                                                                                                           

خراس�انرض�وي| مدي��ركل ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان 
خراسان رضوي گفت: تاثير افزايش نرخ دالر 
براي بازار گردش��گري تاكنون مثبت بوده 
است و در 2 ماه اخير نسبت به سال گذشته 

با افزايش گردشگر روبرو بوده ايم.
ابوالفض��ل مكرمي فر در جري��ان بازديد از 
تحريريه اين خبرگزاري، اظهار كرد: بيشتر اين گردشگران عرب زبان 
و شيعه هستند كه با توجه به ارزان شدن سفر به ايران از اين سفر بيش 

از گذشته استقبال مي كنند.
او ادامه داد: براي اس��تفاده بيش��تر از ظرفيت گردشگران نمايشگاه 
بين المللي گردشگري و صنايع وابسته، از 11 الي 15 شهريور ماه در 
محل نمايشگاه بين المللي مشهد بعد از يك دهه توقف برگزار مي شود.

مكرمي فر تصريح كرد: وسعت اين نمايشگاه در مساحت 25 هزار متر 
شامل صنايع دستي استان هاي كشور، تجهيزات هتل داري، واحدهاي 
اقامتي، دفاتر خدمات مسافر، آيين ها و نواها است و همچنين بخشي 
از نمايش��گاه به محصوالت غذايي استان اختصاص دارد. دو همايش 
سرمايه گذاري، در حاشيه اين نمايش��گاه طي دو روز متوالي برگزار 
مي شود. شهرستان هاي استان هم در اين نمايشگاه حضور دارند و تمام 
داشته هاي خود در خصوص ميراث فرهنگي و صنايع گردشگري حاضر 

كرده و در اين نمايشگاه در معرض ديد قرار خواهند داد.
مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي 
عنوان كرد: حدود 20 كش��ور خارجي در اين نمايش��گاه حضور پيدا 
مي كنند و دعوت نامه ها براي آنها ارس��ال شده است، تاكنون حضور 
10 كش��ور در آسياي ميانه از جمله افغانستان، تركيه، تاجيكستان، 
كويت، عمان، عراق، آذربايجان، ارمنستان و دو كشور ديگر در نمايشگاه 

قطعي شده است.

قم| مديركل تعزيرات حكومتي استان قم 
از كشف 10 انبار احتكار كاال در اين استان 

خبر داد.
به گزارش تسنيم، مهدي رياضي ديروز در 
جلس��ه كارگروه تنظيم بازار استان، اظهار 
داش��ت: مبارزه با احتكار يكي از مهم ترين 
سياس��ت هاي اداره كل تعزيرات حكومتي 
استان است.او با اشاره به برخي احتكارهاي شناسايي شده در استان 
قم افزود: در روزهاي گذش��ته از 30 كارگاه نظارت به عمل آمده كه از 
اين بين 10 مورد احتكار شناسايي شده اس��ت. از 10 انبار استان قم 
شاهد احتكار آلومينيوم، كاغذ، چايي، برنج، لوازم التحرير و لوازم يدكي 
موتورسيكلت كشف شده است. بايد راهكاري انديشيده شود تا توزيع 
ابتدايي كاال با احتكار افراد دريافت كننده روبه رو نشود، بايد بر مبناي 
نياز جامعه كاالها توزيع ش��ود.او با اشاره به جرايم در نظر گرفته شده 
در صورت بروز پديده احتكار در اس��تان قم تصريح كرد: از 10 درصد 
ارزش كاال تا 7 برابر قيمت كاال جريمه در صورت مشاهده احتكار در 

نظر گرفته شده است.
مديركل تعزيرات حكومتي استان قم با انتقاد از روند طوالني پلمب 
واحدهاي احتكار كننده در استان قم گفت: حكم احتكار در استان قم 
در مدت 30 روز صادر مي شود اما به دليل قابليت تجديدنظرخواهي 

سبب طوالني شدن روند كار مي شود.
رياضي با اشاره به تدابير استان براي مقابله با پديده احتكار ابراز كرد: 
استان براي مقابله با احتكار نيازمند برخي اختيارهاي اوليه بوده كه در 
اين زمينه نيز هماهنگي هايي با دادستاني و شوراي تامين ديده شده 
كه بايد در قانون نيز در نظر گرفته شود.غضنفري معاون هماهنگي امور 
اقتصادي استانداري قم نيز تاكيد كرد: قيمت لبنيات بيشتر از قيمت 

واقعي خود عرضه مي شود كه بايد در نهادهاي مربوطه بررسي شود.

هم�دان| مع��اون ام��ور مطبوعات��ي 
واطالع رس��اني وزي��ر فرهنگ ارش��اد از 
بيمه تكميلي سه هزار خبرنگار خبر داد. 
س��لطاني فر همچنين از واريز يارانه هاي 

مطبوعاتي طي روزهاي آينده خبر داد. 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران؛ سلطاني 
فر، در نشس��ت خبري با اصحاب رسانه 
اس��تان همدان با اش��اره به حمايت مديران مسوول مطبوعات و 
رس��انه ها از بيمه خبرنگاران اظهار داش��ت: يارانه و حمايت هاي 
دولتي مديران مس��وولي كه از بيمه خبرنگاران خود اس��تنكاف 
كنند، قطع مي شود.او به مش��كالت مالي و معيشتي خبرنگاران 
اش��اره كرد وافزود: در راستاي گره گشايي در مشكالت اين قشر 
تفاهم نامه اي با بانك قرض الحسنه مهر ايران در حال انعقاد است 
كه تسهيالت با كارمزد چهار درصد تا سقف 200 ميليون ريال به 
خبرنگاران پرداخت شود.معاون امور مطبوعاتي و اطالع رساني 
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي تنها مالك براي پرداخت اين يارانه را 
انتشار مستمر و اعالم وصول نشريات دانست و افزود: در اين زمينه 
هيچ استاني برتري نداش��ته و يارانه تمام رسانه ها براساس رتبه 
بندي، تخصيص مي يابد.او ادامه داد: اگر چه با اصل پرداخت يارانه 
مخالف هستم اما در شرايط كنوني تنها راه حمايت از مطبوعات 
راهبرد ياد شده است. معاون امور مطبوعاتي و اطالع رساني وزير 
فرهنگ و ارش��اد به پرداخت يارانه مطبوع��ات طي 2 مرحله در 
س��ال جاري اشاره كرد و گفت: مرحله نخست در تيرماه و مرحله 
بعدي در چند روز آينده براي مطبوعات واريز مي شود.سلطاني فر 
اظهار داش��ت: نش��رياتي كه مجوز دريافت مي كنند تا سه سال 
از حمايت ه��اي دولتي بي بهره اند تا اهلي��ت و صالحيت مالي و 

حرفه اي آنها در مديريت، چاپ و نشر مطبوعات محرز شود.

سیس�تانوبلوچس�تان| ريي��س 
س��ازمان مديريت و برنامه ريزي استان 
سيستان و بلوچس��تان گفت: در حوزه 
سرمايه گذاري خارجي در برنامه ششم 
توانس��تيم بي��ش از 70 ميلي��ارد دالر 
سرمايه گذاري در استان جذب كنيم اما 
بايد بستري ايجاد شود كه سرمايه گذاران 

داخلي و خارجي وارد استان شوند و سرمايه گذاري كنند.
به گزارش ايسنا، مالكي افزود: براي تكميل پروژه هاي ناتمام در 
اقتصاد مقاومتي الزام قانوني مصوب شده است كه بر اساس آن 
با توجه به شرايط كشور بايد پروژه ها به بخش خصوصي واگذار 
ش��ود، در ماده 27 و دوم در تبصره 1۹ به واگذاري اين طرح ها و 
روش واگذاري آن اش��اره و راهكارهايي در اين باره مطرح شده 
پس اين الزام اس��ت و چاره اي نيست و بايد تعدادي از پروژه ها و 

30 درصد از اعتبارات به بخش خصوصي واگذار شود.
او افزود: چندين سال است در حوزه اقتصاد مقاومتي كار مي شود 
اما به درستي اقدامي انجام نشده در حالي كه براساس آن بايد از 
ظرفيت هاي داخلي براي مقاومت سازي اقتصاد كشور استفاده 
شود تا تفاوت ارز در اقتصاد كشور مشكل نداشته باشد و در مقابل 
اقدام هاي خارجي مقاوم باش��يم و از طرفي توليدات هم قابليت 
صادرات را داش��ته باشند و مشاركت بخش خصوصي در اقتصاد 

مقاومتي ديده شود .
مالكي تصريح كرد: شش پروژه اساسي در حوزه اقتصاد مقاومتي 
براي اس��تان تعريف ش��ده كه گاز، راه آهن و بنادر از اين دسته 
است كه بندر توس��عه يافته و به آن نگاه ملي مي شود و راه آهن 
و گاز هم پيشرفت خوبي دارد، اما در هيچ كدام بخش خصوصي 

مشاركت نداشته است.

تاثير مثبت افزايش نرخ دالر بر افزايش 
تعداد گردشگران خارجي

 ۱0 انبار احتكار كاال در قم
كشف شد

 يارانه مطبوعات تا چند روز آتي
واريز مي شود

 جذب 70 ميليارد دالر سرمايه خارجي
در سيستان و بلوچستان
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اقتصاد اجتماعي12

آيا ميان بخش هاي مختلف دولت در زمينه تخصيص ارز دارو ناهماهنگي وجود دارد؟

مديرعامل »شستا«  اعالم كرد 

 دارو در كشاكش تحريم هاي خارجي و خودتحريمي

بازنشستگانتاميناجتماعيسهامدارميشوند

صنعت داروسازي روزهاي حساس و ويژه اي را پشت 
س��ر مي گذارد. وضع تحريم هاي جديد از يك س��و و 
نوسانات قيمت ارز از سوي ديگر بازار دارو را به عنوان 
يك كاالي استراتژيك هر روز دستخوش تغيير مي كند. 
تاكيد دولت ب��ر ابقاي ارز ۴۲۰۰ تومان��ي براي دارو و 
تجهيزات پزشكي كه سبب مي ش��ود سدي در برابر 
افزايش قيمت ايجاد ش��ود، در حالي است كه فعاالن 
بخش خصوص معتقدند، پي��ش از آنكه تحريم هاي 
خارجي اين حوزه را مختل كند،  خودتحريمي« كمرش 
را مي ش��كند. با اين حال موضع وزارت بهداش��تي ها 
همچنان بر اين موضوع اس��توار است كه دولت تدابير 
الزم براي ذخاير دارويي كش��ور و ارز مورد نياز جهت 
تامين آن در ش��رايط بحراني را انديش��يده است، در 
حالي كه برخي نمايندگان مجلس شوراي اسالمي بر 
اين باورند كه ميان بانك مركزي و س��ازمان غذا و دارو 
در زمينه تخصيص ارز ناهماهنگي وجود داش��ته و از 
طرف ديگر بخش خصوصي هم معتقد است، فعاالن 
اين صنعت در اسارت مثلث سياست گذاري هاي غلط، 
بي اعتنايي به نظ��رات فعاالن صنع��ت و بي پولي ها 

گرفتار شده اند. 

 تغييريدرقيمتدارونداريم
روز گذشته حس��ن قاضي زاده هاشمي، وزير بهداشت، 
درمان و آموزش پزش��كي از خريد بيش از يك س��وم 
نيازهاي بازار دارويي و تجهيزات پزش��كي خبر داد و از 
طرف ديگر غالمرضا اصغري، رييس سازمان غذا و دارو 
كشور هم با اشاره به اينكه دارو و تجهيزات پزشكي ارز 
دولتي ترجيحي دريافت مي كنند، اعالم كرد هيچگونه 
تغيير قيمتي در بازار س��المت رخ نخواهد داد. اصغري 
درباره تدابير وزارت بهداشت براي جلوگيري از بحران 
دارو بيان ك��رد: » ارز دولتي ب��راي واردات مكمل هاي 
تغذيه اي خارجي تخصيص داده نمي شود و بيشترين 
تمركز بر اين اس��ت كه توليد كنن��دگان داخلي، بازار 
را تامين كنند، همچنين پيش بيني مي ش��ود به دليل 
افزايش قيم��ت ارز، اين محص��والت در حجم مصرف 
فعلي به صرفه نب��وده و طبيعتا واردات آن كاهش يابد. 
مسووالن غذا و دارو بايد تسهيل كننده توليد داخل در 
شرايط كنوني باشند و عمده فعاليت روي دارو و تجهيزات 
ضروري پزشكي باشد.« او با اشاره به تشديد نظارت ها در 
حوزه دارو و تجهيزات، افزود: » نظارت بر چرخه تامين 
و توليد تشديد شده است و باتوجه به اينكه تمام داروها 

و تجهيزات ضروري پزشكي ارز ۴۲۰۰ توماني دريافت 
مي كنند، طبيعتا تغيير قيمتي در بازار رخ نداده و نخواهد 
داد. موجودي داروها تحت نظارت است و بايد به صورت 
مرتب توسط دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور گزارش 
شود. همچنين براي نظارت بيشتر بر داروها و مديريت 
بيشتر، داروهايي كه موجودي آنها به زير ۴ ماه برسد، در 
داروخانه هاي خاص و منتخب كه عمدتا دولتي هستند 
توزيع شود تا به دست تمام مردم برسد. با هرگونه تخطي 
از لحاظ افزايش قيمت و غيره بصورت انتظامي برخورد و 

تعزيرات نيز به اين حوزه ورود خواهد كرد.«

 ناهماهنگيدولتبرايتخصيصارزبهدارو
ب��ا وجود اين اگرچه اظهارات اين دو مقام مس��وول 
حكاي��ت از آن دارد ك��ه وزارت بهداش��ت ب��راي 
ش��رايط بحراني آماده بوده و همه چي��ز در كنترل 
اين وزارتخانه اس��ت، محمدحس��ين قرباني، عضو 
كميس��يون بهداش��ت و درم��ان مجلس ش��وراي 
اسالمي، خواس��تار موضع گيري شفاف تر دولت در 
زمينه سياست هاي استفاده از بخش خصوصي شد. 
او بي��ان كرد: » دولت بر اين باور اس��ت كه ارز مورد 
نياز كاالهاي اساس��ي همچون دارو را با نرخ ۴۲۰۰ 
تومان تخصيص دهد، اما اينكه اين نوع ارز در اختيار 
بخش خصوصي هم ق��رار بگيرد يك ضرورت مورد 
چالش اس��ت. ما براي اينكه بتوانيم التهاب كنوني 
بازار دارو را از بين ببريم، ناچار هس��تيم از ظرفيت 
بخش خصوصي هم بهره مند ش��ويم، چرا كه دولت 
به تنهايي ت��وان تامين نياز اين بخش را ندارد و اين 

روال در سال هاي گذشته هم وجود داشته است.«
وي با بيان اينكه با وجود ظرفيت بس��يار خوبي كه در 
حوزه توليد دارو در داخل كش��ور وجود دارد، نيازمند 
واردات مواد اوليه و ساير داروهاي ضروري كه از خارج 
وارد مي شود، هس��تيم، افزود: »در حوزه واردات دارو 
روال به اين صورت است كه رييس سازمان غذا و دارو 
نياز موجود در بازار را اعالم مي كند و افرادي كه توانايي 
انجام آن را دارند بر اس��اس پروتكلي ك��ه وجود دارد 
وارد عمل شده و ثبت س��فارش انجام مي دهند. يكي 
از مواردي ك��ه باعث جلب اعتم��اد بخش خصوصي 
مي شود پايبندي به تعهدات است، به اين معنا كه ارز 
مورد نياز اين بخش تخصيص پيدا كند، اما متاسفانه 
وقتي بانك مركزي به دليل عدم هماهنگي با سازمان 
غذا و دارو ارز الزم را به اين حوزه تخصيص نمي دهد و 

بعد از انجام واردات، دارو به اندازه اي در گمرك معطل 
مي ماند كه تاريخ انقضاي آن فرا مي رسد، خسران بسيار 
بزرگي محسوب مي شود و در اين شرايط نمي توان از 
بخش خصوصي خواست تا نياز موجود در اين حوزه را 
تامين كند، از سوي ديگر كمبود دارويي كه به دنبال 
آن در بين مردم ايجاد مي شود، خسارت بزرگ تري را 
به همراه خواهد داشت.« وي خاطرنشان كرد: آنچه ما 
در حوزه واردات دارو درخواس��ت داريم، كما اينكه در 
نشس��ت هاي مختلف هم مطرح كرديم، اين است كه 
بعد از ثبت س��فارش ارز دراختيار واردكنندگان قرار 
بگيرد، ضمن اينكه بر اين روند به گونه اي نظارت شود 
كه حتما اين نوع ارز براي واردات دارو استفاده شود، نه 
اينكه واردكنندگان ارز دريافتي را براي واردات مكمل ها 
استفاده كنند. بي ترديد ارز دولتي بايد در اختيار بخش 
خصوصي ق��رار بگيرد و از اين ظرفي��ت گرانبها براي 
واردات دارو استفاده ش��ود، چرا كه عملكرد دولت در 

اين حوزه مطلوب نيست.«

 خودتحريميدارورابهچالشانداختهاست
با اي��ن حال بخش خصوصي بر اين باور اس��ت كه 
اگرچه تحريم ها ش��رايط ويژه اي را براي بازار دارو 
ايجاده كرده اند اما آنچه بي��ش از هر چيز ديگري 
به اين حوزه لطمه مي زند،  سياس��ت هاي داخلي 
است. پيمان ترحمي، از فعاالن صنعت داروسازي 
كش��ور درباره اين موض��وع بيان كرد: » بخش��ي 
از مش��كالتي كه اين حوزه را درگير كرده اس��ت، 
قديمي و س��اختاري ب��وده و به عب��ارت دقيق تر، 
مرض هاي مزمني هس��تند كه سال هاي طوالني 
اس��ت گريبانگير صنعت داروس��ازي كش��ورمان 
ش��ده. طبيعي اس��ت كه صنعت به اين مشكالت 
ع��ادت ك��رده و خود را ب��راي گذر از اين دس��ت 
اندازها منعطف ساخته اس��ت. همه مي دانيم كه 
رفع اين مش��كالت زمان بر و نيازمند برنامه ريزي 
بلندمدت اس��ت و كس��ي هم توقع ن��دارد كه به 
س��رعت بتوان بر اين مشكالت غلبه كرد امابخش 

ديگري از آسيب هايي كه اين روزها متوجه صنعت 
داروسازي ش��ده، ناشي از سياس��ت گذاري هاي 
غل��ط و عدم توجه به هش��دارهاي مديران صنايع 
دارويي و صاحب نظران داراي تجربه مرتبط نظير 
سنديكاي توليدكنندگان دارو، انجمن داروسازان 
و سنديكاي پخش است. اين بخش، همان است كه 
از آن با عنوان »خود تحريمي« نام برده مي شود و 
موجب آزار، رنج و فرسايش بي حد و حصر فعاالن 

دارويي كشور شده است.«
او به كمبودهاي خطوط توليد دارو در كش��ور اش��اره 
كرد و افزود: »متاس��فانه صنعت دارويي كشورمان با 
انواع خود تحريمي مواجه است. به عنوان نمونه با خبر 
شده ايم برخي مواد اوليه و مواد موثره صنايع داروسازي 
در گروه بندي جديد كاالها كه اخيرا ابالغ شده است، 
از گروه اول به گروه دوم ارزي منتقل ش��ده است و اين 
براي شركت هاي داروسازي مشكالت زيادي را ايجاد 

كرده است.«

شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي )شستا(، قصد 
دارد با ايجاد يك صندوق سرمايه گذاري بازنشستگان 
تامين اجتماعي را سهام دار كند و با كسر مبلغي از حقوق 
آنها بخش��ي از سبد سهامي كه از س��وي اين شركت 

تعريف مي شود به بازنشستگان تعلق گيرد.
 مرتضي لطفي، مديرعامل اين ش��ركت در نشس��ت 
خبري كه روز گذشته داشت، درباره اين صندوق،  گفت: 
» از طريق اين صندوق، بازنشستگان تامين اجتماعي را 
سهامدار مي كنيم؛ در واقع پس از طي مراحل مربوطه، 
س��بد س��هامي را تعريف خواهيم كرد كه به صورت 
اقساط در اختيار بازنشستگان قرار مي گيرد و ارزش آن 
از حقوق شان كسر خواهد شد. براي آن كه متناسب با 
مسووليت و ماموريت ها كه حفظ ذخاير بيمه شدگان 
است، حركت كنيم، ايجاد يك صندوق سرمايه گذاري 
را در دس��تور كار قرار داديم و مراحل اوليه آنكه ثبت 
ش��ركت اس��ت را انجام داده ايم و قرار است سهامي از 
تعدادي از شركت ها در اين صندوق تجميع و در بورس 
عرضه شود. از طريق اين صندوق بازنشستگان تامين 
اجتماعي را س��هامدار مي كني��م، در واقع پس از طي 
مراحل مربوطه، سبد سهامي را تعريف خواهيم كرد كه 
به صورت اقساط در اختيار بازنشستگان قرار مي گيرد 

و ارزش آن از حقوق شان كسر خواهد شد.«
او بيان كرد: »رقمي معادل بيش از ۳۰۰۰ ميليارد در 
برخي صنايع سهام مازاد داريم كه قبال به صورت خرد 
از طريق بورس ارايه مي شد و در واقع امسال اين شركت 
سرمايه گذاري تاس��يس و ثبت شد و سهام شركت از 
طريق بازار بورس ارايه مي شود. بيش از ۱۰۰ نوع سهم 
در حوزه نفت، گاز،  س��يمان و ... وجود دارد و بخشي از 
اين سهام متناسب با تقاضاي همكاران و بازنشستگان 

تامين اجتماعي به صورت اقساط واگذار مي شود. اين 
سهام  در بازار سرمايه رشد ارزش دارد و قابل تبديل به 
ريال است. سعي مي كنيم سبد سهام خوبي عرضه شود 

كه اين يك نوع خروج از بنگاه داري هم خواهد بود.«
مديرعامل شس��تا با بيان اينكه س��هامداري استراتژي 
اصلي ماست، از ادغام يا انحالل سه هلدينگ زيرمجموعه 
شستا خبر داد و گفت: از ۹ هلدينگ كه در گذشته داشتيم 
اكنون ۶ هلدين��گ داريم. البته به اين معنا نيس��ت كه 
درآمدهاي حاصله از محل فروش و تبديل ريالي دارايي ها 
صرف پرداخت حقوق و مستمري شود. طبق يك برنامه 
آينده پژوهانه ۴۰ تا ۲۰ شركت در بورس را بررسي كرديم 
كه به لحاظ سودآفريني در رتبه اول قرار دارند. قرار است 
درآمد حاصل از ف��روش دارايي ها را در اين ش��ركت ها 
س��رمايه گذاري كنيم. لطفي افزود: البت��ه بنگاهداري 
نمي كنيم و ۴۰ درصد س��هم در اين شركت ها خواهيم 
داشت و به دنبال ارزش آفريني هستيم. اين شركت ها در 

حوزه هايي چون صنعت مس، فوالد، نفت و گاز هستند.
وي ب��ا بي��ان اينكه ب��ا ادغام تع��دادي از ش��ركت ها 
ساختمان هايي آزاد شدند و تعدادي از نيروها كاهش 
پي��دا كردند، گف��ت: منابع حاصله صرف مش��اركت 
در پروژه هاي مل��ي مي ش��ود و برنامه ريزي هايي در 
اين خصوص در حال انجام اس��ت. ب��ا توجه به تاكيد 
رييس جمه��ور وزير رفاه س��ابق و سرپرس��ت فعلي 
وزارتخانه در حال برنامه ريزي در اين خصوص هستيم 

و اقتضاي زماني شستا هم همين است.
لطفي با بيان اينكه همه سهم ما از بازار سرمايه ۸ تا ۹ 
درصد است گفت:  تالش مي كنيم از اين سرمايه با توجه 

به مسووليتي كه داريم حفاظت كنيم.
مديرعامل شس��تا در پاسخ به پرسش��ي درباره قانون 

منع به كارگيري بازنشستگان و اينكه آيا آقاي تركان 
كه رييس هيات مديره است با ابالغ اين قانون از شستا 
خارج خواهد شد؟، گفت: هر قانوني در كشور تصويب 
شود همه اجزاي شستا تمكين مي كنند. قانون قبلي 
اجازه اس��تفاده به عنوان مش��اور و عضو غيرموظف را 
مجاز دانسته بود كه ما رعايت كرديم اما در قانون جديد 
اين موضوع نيست كه البته پس از تاييد شوراي نگهبان 
و ابالغ آن جاري و س��اري خواهد شد. به قانون مداري 
اهميت مي دهيم. آقاي تركان هم در جلس��ات هيات 

مديره به اين موضوع تاكيد كرده اند.
وي همچنين در پاس��خ به اينكه در حال حاضر آقاي 
محمدرضا رس��تمي هم مديرعام��ل هلدينگ نفت 
صندوق بازنشستگي و هم عضو هيات مديره شماست 
و آيا اين قانوني است يا خير؟ گفت: اعضاي هيات مديره 
توسط هيات مديره تامين اجتماعي منصوب مي شوند. 
آقاي رس��تمي هم خودش اس��تعفاء داده و منتظريم 

مراجع مربوط در اين خصوص تصميم گيري كنند.
مديرعامل شس��تا در ادامه با بيان اينكه صادرات سال 
قبل كشور يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون دالر بود، گفت: 
سهم ما از اين صادرات ۴ درصد است. در خصوص آمار 
پايين صادرات دارو از شركت هاي دارويي تحت پوشش 
بايد گفت كه هنوز نتوانس��تيم استاندارد بين المللي 
داروها را دريافت كنيم كه براي اين منظور امسال ۲۰۰ 
ميليارد تومان اعتبار تخصي��ص داديم كه اميدواريم 
با توجه ب��ه اقدامات در حال انجام بتوانيم اس��تاندارد 

بين المللي الزم را براي صادرات كسب كنيم.
وي در پاسخ به پرسش ديگري درباره ادغام هلدينگ 
تاپيكو و خليج فارس گفت: سياست كلي اين است كه 
همه حوزه هاي فعاليت در پتروشيمي ها ادغام شوند. 

يك بررس��ي كارشناسي دو س��ه ماهه انجام داديم و 
نهايتا به اين نتيجه رس��يديم كه با اي��ن اقدام منافع 
ذي نفعان بيشتر تامين مي شود. با هلدينگ خليج فارس 

تفاهم نامه اي امضاء و تالش مي كنيم عملياتي شود.
لطفي افزود: نيت دولت اين است كه همه سهامداران 
پتروشيمي در بخش هاي مختلف به يكديگر بپيوندند. 
اين ادغام مي تواند منافع جامعي داش��ته باش��د زيرا 
ارزشگذاري بر اساس يك مبنا و سياست انجام مي شود 
و تفاهم نامه اي نيز ميان چه��ار وزير دفاع، كار، نفت و 

آموزش و پرورش براي اين منظور منعقد شده است.
مديرعامل شستا در ادامه با بيان اينكه قبل از شرايط 
جديدي كه خروج يكجانبه امريكا از برجام رقم زد در 
عرصه بين الملل فعاليت گسترده اي داشتيم، ادامه داد: 
با دو كش��ور آذربايجان و عراق هم وارد تفاهم شديم و 
براي جذب سرمايه و مشاركت خارجي اعالم عمومي 
صورت گرفت. در مجامع بين المللي نيز حاضر و شستا 
را معرفي كرديم. اكنون آمادگي براي سرمايه گذاري و 
سرمايه پذيري داريم. هر چند تا قبل از اتفاق جديدي 
كه در حوزه اقتصاد به علت خروج امريكا از برجام رخ داد 

پيشنهادات فراواني داشتيم كه مسكوت مانده است.
وي همچني��ن در توضي��ح ماجراي واردات گوش��ي 
آيفن توسط شستا و احضارش براي توضيحات بيشتر 
گفت: بانك مركزي ليستي را منتشر و به اشتباه اسم 
ش��ركت بازرگاني ما را هم به عنوان دريافت كننده ارز 
۴۲۰۰ توماني درج كرده بود . ش��ركت بازرگاني ما در 
اساس��نامه اش فعاليت در بخش هاي مختلف را مجاز 
دانسته اس��ت ضمن آنكه اپراتور س��وم نيز متعلق به 
ماست. با همه اينها اساسا استفاده از ارز دولتي را براي 

واردات گوشي آيفن را تكذيب مي كنم.
لطفي افزود: اسناد رسمي در اختيار داريم كه ارايه شده 
است. بانك مركزي اعالم كرده نيم درصد از گوشي هاي 
وارداتي هم س��هم ما نبوده اس��ت. اين ش��ركت سال 
گذشته ۳۶۶ هزار يورو و معادل ۶۰۰۰ دستگاه گوشي 
وارد كرده بود كه ۴۰۰ دستگاه در گمرك باقي مانده بود 
و به امسال موكول شد و در آن زماني كه گشايش اعتبار 
براي آن انجام ش��د نيز چيزي به نام ارز ۴۲۰۰ توماني 
مطرح نبود. ما مس��تندات مربوط را در اين خصوص 

ارايه كرده ايم.

حاشيهنشينيدرحال
سرايتبهشهرهايمتوسط

مهاجرت روستاييان به شهرها يك پديده نو ظهور 
و جديدي نيس��ت بلكه موضوعي ريش��ه دار بوده و 
براي اولين بار از زمان اجراي قانون اصالحات ارضي 
افزايش پيدا ك��رد و بعد از تجربه چند دهه كاهش، 
مجددا در دهه ۸۰ و ۹۰ تش��ديد شد. اما اكنون اين 
پديده اجتماعي در حال سرايت به شهرهاي متوسط 
است. اگرچه اين اتفاق داليل مختلفي دارد اما رييس 
كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسالمي، نبود 
شغل و درآمد پايدار را از عوامل اصلي بروز اين پديده 

مي داند.
س��لمان خدادادي، درباره اين موض��وع بيان كرد: 
»افزايش حاشيه نشيني يكي از موضوعات اولويت دار 
در حوزه آسيب هاي اجتماعي است كه علت اصلي 
آن مهاجرت و خالي ش��دن روستاها و سكونت آنها 
در اطراف شهرهاي بزرگ است، در سال هاي اخير 
بعضي از شهرها مانند گرگان كه حتي جزو شهرهاي 
بزرگ محسوب نمي شوند نيز درگير معضل حاشيه 

نشيني شده اند.
وي علت اصلي حاشيه نشيني را مهاجرت روستاييان 
و علت اصل��ي مهاجرت را نب��ود كار و درآمد پايدار 
دانس��ت و به مهر گفت: »مردم ناچار هستند براي 
كس��ب درآمد جزئي و گذران امورات زندگي خود 
به ش��هرهاي بزرگ مهاجرت كنن��د و چون توان 
خريد خانه در ش��هرها را ندارند، به حاشيه نشيني 
روي مي آورند و در معرض بس��ياري از آسيب هاي 
 اجتماعي ق��رار مي گيرن��د. اوايل انق��الب حدودًا
۴۰ -۳۰ درصد مردم س��اكن شهر بودند و 7۰-۶۰ 
درصد روستانشين، اما امروزه اين آمار به ۳۰ درصد 
روستا نش��ين و 7۰ درصد شهرنشين تبديل شده 
اس��ت. البته بخش��ي از اين افزايش به علت تبديل 
روستاها به شهرها بوده است، اما درصد بااليي از آن 

مهاجرت است.«
اين نماينده مجلس شوراي اسالمي، افزود: »علت 
اصلي ماندگاري مردم در روس��تاها قبل از انقالب، 
امكانات نبود بلكه وج��ود كار و درآمد بود. در حال 
حاضر تمامي امكانات و خدمات در روستاها وجود 
دارد اما چون م��ردم درآمد پاي��داري ندارند، براي 
به دس��ت آوردن كار و زندگي به ش��هرها مهاجرت 

مي كنند.«
خ��دادادي بيان ك��رد: »علت مهاج��رت برخي از 
نخبگان به كشورهاي ديگر همين نكته است، چراكه 
در كش��ور خودمان ش��غل و درآمد پايداري وجود 
ندارد و دانشجويان نخبه كشور مجبور مي شوند به 
كش��ورهاي اروپايي و آسيايي مهاجرت كنند. پس 
علت اصلي مهاجرت چه از روستاها به شهرها و چه 
از كش��ورمان به خارج نداشتن شغل و درآمد پايدار 

است كه ناچار به مهاجرت مي شوند.«
رييس كميسيون اجتماعي مجلس در رابطه با تاثير 
و نقش تعاوني هاي روس��تايي بر كاهش فقر گفت: 
»نقش تعاوني ها در جمهوري اس��المي به صورت 
كامل شكل نگرفته است، در اين مدت سعي كرديم 
فرهنگ تعاوني را جا بيندازيم و س��هم ۳۰درصدي 
اقتصاد را براي تعاوني ها در نظر گرفتيم، آيا در حال 
حاضر ۳۰ درصد اقتصاد كش��ور در دست تعاوني ها 
قرار دارد؟ خير؛ بلكه زير ۱۰ درصد است، در روستاها 
نيز هي��چ نقش تاثيرگذاري ندارد. س��ازمان تعاون 
روستايي از قبل انقالب وجود داشت و به مرور زمان 
به دليل عملكرد ضعيف مسووالن تعاون روستايي 
و وزارت جهاد كش��اورزي يكي پ��س از ديگري در 
حال بسته ش��دن هستند. تعاوني ها در حال حاضر 
معني واقعيشان را از دست داده اند و ديگر تاثيرگذار 

نيستند.«

200نوعبيماريروانيهزينه
سنگينيبهدولتتحميلميكند

نتايج تحقيقات انجام شده بين سال هاي ۱۹۹۹ تا 
۲۰۱5  نشان مي دهد ايرانيان از وضعيت نامساعد 
روحي رنج مي برند تاجايي كه ۳۰ درصد ۶  اس��تان 
هاي لرس��تان، هم��دان، ايالم، اصفه��ان، تهران و 
كردستان به اختالالت جدي رواني مبتال شده اند، 
اين موضوعي اس��ت كه عضو كميسيون بهداشت 
مجلس به آن اش��اره كرده و با بيان اينكه ۲۰۰ نوع 
بيماري رواني در ايران وجود دارد يادآور شد كه در 
آينده اين بيماري ه��ا در رده اول بيماري هايي كه 
هزينه سنگيني را بر دوش دولت ها تحميل مي كند، 

تبديل خواهند شد.
بشير خالقي، بيان كرد: » اين بيماري ها از افسردگي 
ساده تا نوع شديد آن كه به خودكشي منجر مي شود 
و س��اير بيماري هاي رواني اعم از اس��كيزوفرني را 
دربرمي گيرد و در كل دنيا هم شناخته شده است. 
ابتال ب��ه اين بيماري ها در تمام كش��ور وجود دارد، 
اما در برخي استان ها ش��يوع بيشتري دارد، ضمن 
اينكه يكي از داليل پيشرفت اين بيماري ها ناشي از 
عدم درمان به موقع آن به دليل نگراني خانواده ها از 
ابراز ابتالي يك عضو خانواده خود به بيماري رواني 
اس��ت، تاجايي كه حتي پزش��كاني هم كه در اين 
حوزه فعاليت مي كنند بجاي روانپزش��ك از عنوان 
متخصص اعصاب و روان استفاده مي كنند، چرا كه 
افراد به محض اينكه احساس كنند بايد به روانپزشك 
مراجعه كنند از نظر روحي دچار اضطراب مي شوند.

خالقي به خانه ملت گفت: » تجمل گرايي، افزايش 
انتظ��ارات و بروز مش��كالتي همچون بي��كاري و 
ناكامي در ازدواج كه نس��بت به س��ه دهه گذشته 
افزايش چش��مگيري داشته اس��ت باعث افزايش 
تعداد مبتاليان به بيماري هاي روحي-رواني شده 
است. ۴ مورد تصادفات، بيماري قلبي، بيماري هاي 
مزمن همچ��ون ام اس و بيماري هاي روحي-رواني 
بار مالي سنگيني را در حوزه سالمت به دولت ها وارد 
مي كنند و شايد در شرايط كنوني بيماري هاي رواني 
در رده چهارم قرار داشته باشند، اما با پيش بيني هاي 
صورت گرفته در آينده به رده اول بيماري هايي كه 
هزينه سنگيني را بر دوش دولت ها تحميل مي كند، 

تبديل خواهند شد.«

معاون محيط زيس��ت انساني س��ازمان حفاظت محيط 
زيست با اش��اره به وجود ش��يرابه هاي فاضالب در تمام 
رودخانه هاي شمال كشور از اخطارهاي متعدد اين سازمان 
به وزارت كشور و فرمانداري ها براي عدم مديريت پسماند 
خبر داد. مسعود تجريشي، با بيان اينكه شهرهاي كوچك 

و روستاها تمايل دارند، خود به تنهايي مديريت پسماند را 
برعهده بگيرند، به ايلنا گفت: »براساس قانون سازمان برنامه 
و بودجه و وزارت كشور موظف هستند، مكان هايي را در 
كل كشور شناسايي كرده و در آن مكان ها پسماندهايي 
كه توس��ط شهرك ها و روستاها توليد مي شود را با هم در 

يك جا جمع كنند تا از اين طريق بتوانيم نظارت بهتري بر 
آنها داشته باشيم.«

وي با اشاره به تخصيص منابع مالي براي مديريت پسماند 
در كش��ور افزود: »س��ازمان برنامه و بودجه براي عملي 
كردن اين قانون جلساتي را تشكيل داده است، اما مشكلي 
كه وجود دارد اين است؛ روستاها خود مي خواهند محل 
دفن را شناس��ايي كرده و كار را انجام دهند، در حالي كه 
اگر قرار باش��د، هر شهر يا روستا به تنهايي اقدام به دفن 
پسماند كند، هم به هزينه باال نياز داريم و هم نمي توان 
اس��تانداردها را رعايت كرد، از همين رو قانون، تجميع 
پسماند را براي ش��هرهاي كوچك و روس��تاها در نظر 
گرفته اس��ت تا همه آنها در يك جا به صورت مهندسي 
دفن ش��وند.« معاون محيط زيس��ت انس��اني سازمان 
حفاظت محيط زيس��ت با بيان اينكه سازمان حفاظت 
محيط زيس��ت بارها به دليل عدم جمع آوري استاندارد 
و بهداشتي و دفع مناسب پس��ماندها به وزارت كشور و 
فرمانداري ها اخطار داده اس��ت، بيان كرد: » نكته اي كه 

در خصوص مديريت پسماند وجود دارد، اين است كه ما 
نمي توانيم هزينه مديريت پس��ماند را از مردم بگيريم و 
اگر بر اساس قانون مكان هايي براي تجمع زباله مشخص 
ش��ود، حداقل مي توانيم اين زباله ه��ا را در آنجا تجميع 
كنيم و از عملكرد بد شهرداري ها در خصوص پسماندها 
جلوگي��ري ش��ود.« تجريش��ي در خص��وص وضعيت 
پس��ماندها در شمال كشور گفت: متاس��فانه در شمال 
كشور نه تنها با مشكل شناسايي مكان براي جمع آوري 
پسماند مواجه هستيم، بلكه بالاستثنا مي توانيم در تمام 
رودخانه ها شيرابه هاي فاضالب را ببينيم و اگر يك باران 
ببارد، رودخانه ها به شيرابه پسماند تبديل مي شوند،  در 
حالي كه رييس جمهور در خصوص پسماندهاي شمال 
كشور دستور داد كه به صورت ويژه پيگيري شود در حال 
حاضر نيز كارگروه مشتركي تشكيل شده است و وزارت 
كشور برنامه هاي خود را در اين خصوص ارايه داده است. 
متاس��فانه بزرگ ترين مشكل در شمال كشور اين است 
كه نمي توان اين پس��ماندها را دفع كرد و بايد سوزانده 
شوند، براي سوزاندن نيز سرمايه گذار بايد مطمئن باشد 
برق توليد شده از سوخت پسماند اقتصادي است.معاون 
محيط زيست انساني س��ازمان حفاظت محيط زيست 

با اش��اره به چالش هاي پيش روي زباله سوزي در شمال 
كش��ور گفت: »چالش بزرگ ما در بحث زباله سوزي در 
شمال كش��ور بين وزارت كش��ور و وزارت نيرو است، به 
دليل اينكه برق توليد شده از زباله سوزها بسيار گران تر 
از برق توزيعي توس��ط اي��ن وزارتخانه اس��ت. بنابراين 
وزارت نيرو معتقد اس��ت برق توليد شده از زباله سوزها 
توجيه اقتصادي براي اين وزارتخانه ندارد. تالش داريم 
آيين نامه هايي را براي س��ازمان برنامه و بودجه تعيين 
كنيم كه ارتباط بين قيمت فروش برق و زباله سوز در 
آن حذف ش��ود و اگر بتوانيم اين مورد را بطور قانوني 
حذف كني��م، نمايندگان مجلس مي توانند از صندوق 
توسعه وام بگيرند، مانند همان اقدامي كه نمايندگان 
مجلس شوراي اسالمي در جنوب كشور براي ريزگردها 
گرفتند.« تجريشي گفت: »مجلس بايد مجوز بدهد تا 
دولت از محل صندوق ذخي��ره ارزي 5 الي ۶ كارخانه 
زباله سوز باالي ۱۰۰ الي ۲۰۰ تن در شهرهاي شمالي 
ايجاد كرده و به دنبال توجيه پذي��ري اقتصادي براي 
توليد برق از زباله س��وزي نباشند. 5 الي ۶ ماه است كه 
دس��تگاه اندازه گيري گاز فوران را نيز فعال كرده ايم و 

مي توانيم زباله سوزها را اندازه گيري كنيم.«

اخطار به وزارت كشور براي عدم مديريت پسماندها
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»تعادل« بررسي مي كند

رییس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران:

پيشنهاد افزايش قيمت بنزين براي كاهش تلفات جاده اي

خطر سائوپائولويي شدن تهران را تهديد مي كند

گروه راه و شهرسازي| 
در حالي كه بحث افزايش قيمت بنزين براي كاهش تلفات 
جاده اي مدت ها بود كه از س��وي وزارت راه و شهرسازي 
پيگيري نشده بود به نظر مي رسد، دوباره و با اظهارات اخير 
معاون وزير راه وشهرسازی در دستوركار اين وزارتخانه و 

كميسيون ايمني راه ها قرار گيرد.
مهرداد تق��ي زاده، مع��اون وزي��ر راه و شهرس��ازي در 
جديدترين اظهاراتش با اشاره به افزايش تلفات جاده اي، 
افزايش قيمت بنزين را يكي از مهمترين راهكارها براي 
كاهش اين حوادث مي داند و مي گويد: اگر دولت نمی تواند 
بودجه 280 هزار ميليارد تومانی برای اجرای برنامه های 
کاهش تلفات ناش��ی از تصادفات جاده ای را تامين کند،  
نبايد انتظار تحقق سياست های وزارت راه و شهرسازي  
برای جلوگيری از افزايش کشته های تصادفات را داشته 
باشد. از اين رو، پيشنهاد مي شود که دولت اعتبارات الزم 

از محل افزايش نرخ بنزين را تامين کند.
تقی زاده در گفت وگو با ايلنا، با اش��اره به تهيه نقش��ه راه 
 برای کاهش تعداد تلفات ناشی از سوانح جاده ای، اظهار 
مي كند: پيش بينی توقف روند نزولی تعداد کش��ته های 
ناشی از س��وانح جاده ای وجود داشت اما سال گذشته و 
امسال شاهد افزايش تعداد تلفات بوده ايم، به طوری که 
سال گذشته 1.5 درصد و امسال تا کنون 5 درصد نسبت 
به مدت مشابه دوره های قبل به ميزان تعداد کشته ها اضافه 
شده است.او مي افزايد: برای کاهش تعداد تلفات سوانح 
جاده ای از 16 هزار کش��ته به 9 هزار کشته در 10 سال،  
برنامه هايی تدوين کرده ايم که تحقق آن به اعتبارات 280 

هزار ميليارد تومانی نياز دارد.
معاون وزير راه و شهرسازی در پاسخ به سوالي ديگر مبنی 
بر اينکه آيا محل تامين 280 ه��زار ميليارد تومان برای 
کاهش تعداد تلفات جاده ای تعيين شده است،  مي گويد: 

دولت بايد محل تامين اين بودجه را پيش بينی کند.
تق��ي زاده اظهار مي كن��د: البته پيش��نهاد وزارت راه و 
شهرس��ازي برای تامين منابع مورد نظر از محل افزايش 

قيمت بنزين است.
موضع گي��ري اخير معاون وزيرراه و شهرس��ازي درباره 
كاه��ش تلفات جاده اي با گران ك��ردن قيمت بنزين در 
شرايطي مطرح مي شود كه پيش از اين راهكارهاي ديگري 
براي دستيابي به اين هدف مطرح شده بود كه عمده اين 

راهكارها عبارت بودند از: كاهش سقف سرعت خودروها در 
بزرگراه ها و آزاد راه ها به 110 كيلومتر در ساعت،  افزايش 

تعداد دوربين هاي ثبت تخلف و .....
كاهش سقف سرعت خودروها در بزرگراه ها و آزاد راه ها به 
110 كيلومتر در ساعت از سوي داوود كشاورزيان، رييس 
س��ابق س��ازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي مطرح 
شد و تا اواخر سال گذش��ته هم بارها رسانه اي شد، اما با 
بركناري رييس سازمان راهداري در اواخر سال گذشته 
به عنوان پيشنهاددهنده طرح و همچنين مخالفت ديگر 
مس��ووالن وزارت راه و شهرسازي از جمله معاون رييس 

جديد سازمان راهداري به دست فراموشي سپرده شد.
ديگر راهكار ارائه شده يعني افزايش تعداد دوربين هاي 
ثبت تخلف هم اكنون در دس��ت اجراس��ت و طي يكي 

دوس��ال اخير تعداد دوربين هاي ثبت تخلف در سراسر 
كشور رشد خوبي داشته اس��ت در واقع براي اجراي اين 
راهكار هم س��ازمان راهداري و هم پليس راهور كش��ور 

همكاري خوبي داشته اند.
دراين ميان، راهكار افزايش قيمت بنزين تنها راهكاري 
است كه در ميان مهم ترين راهكارهاي ارائه شده توسط 
مسووالن حوزه حمل و نقل هنوز به صورت جدي بررسي 
نشده است بنابراين وزارت راه و شهرسازي قصد دارد كه 
اين موضوع را مطرح و سپس در كميسيون ايمني راه ها 

مورد بررسي قرار دهد.
درواقع با توجه به آنكه شاهد افزايش حجم تلفات جاده اي 
طي يكي، دوسال اخير بوده ايم بايد راهكار جديدي طرح 

و مورد بررسي قرارگيرد تا شاهد كاهش اين آمار باشيم.

ناگفت��ه نماند پيش��نهاد افزايش قيمت بنزي��ن بايد در 
کميسيون ايمنی راهها که شامل حدود بيست دستگاه 
اجرايی و سازمان، مطرح شده و به تصويب برسد و پس ازآن 

مي توان به اجرا شدن آن اميد بست.
البته احتمال تصويب اين طرح چندان باال نيست زيرا طي 
ماه هاي اخير بارها بحث افزايش قيمت بنزين مطرح شد 
اما از سوي مس��ووالن تكذيب شد و آنها اعالم كردند كه 
در ش��رايط كنوني برنامه اي براي اين طرح ندارند ضمن 
اينكه در کميسيون ايمنی راه ها ، نظرات مختلفی برای 
کاهش تلفات جاده ای وجود دارد که افزايش قيمت بنزين 
يکی از اين نظرات اس��ت و در مقابل عده اي ديگر از اعضا 
 معتقدند كه افزايش دقت دوربين های کنترل س��رعت 
می تواند موثرتر باشد و شايد برنامه به سمت افزايش هر 

چه بيش��تر دوربين هاي ثبت تخلف حركت كند.در اين 
ميان كارشناسان و همچنين مسووالني كه موافق افزايش 
قيمت بنزين براي كاهش تلفات جاده اي هستند دليل 
اين اصرار و خواسته را ، خودرو محور بودن سفرهای بين 
ج��اده ای مي دانند که اين موضوع، ناش��ی از ارزان بودن 
قيمت س��وخت و بی رغبتی برای استفاده از حمل و نقل 

ريلی و عمومی است.

   اجراي سناريوي دوم 
مطرح كردن دوباره بحث افزايش قيمت بنزين در شرايطي 
اس��ت كه درسال گذش��ته برای کاهش تلفات جاده ای 
نقشه راه ايمنی کشور با سه سناريوی مختلف تهيه و برای 
تصوي��ب به مقامات دولتی و مع��اون اول رييس جمهور 
ارجاع شد و هنوز اطالع دقيقي درباره چگونگي اجراي اين 
سه سناريو وجود ندارد. در واقع به نظر مي رسد كه وزارت 
راه و شهرس��ازي با توجه به كمبود بودجه در سال جاري 

انگيزه چنداني در عملياتي كردن اين سناريوها ندارد.
در سناريوی اول وزارت راه و شهرسازي، با سرمايه گذاری 
130 هزار ميليارد تومانی تلفات جاده ای در سال 1406 

به 15 هزار نفر کاهش می يابد. 
در سناريوی دوم، با س��رمايه گذاری 150 هزار ميليارد 
تومانی تلفات جاده ای در 10 س��ال آينده به 13 هزار نفر 
می رسد و در آخرين سناريو، با سرمايه گذاری 280 هزار 
ميليارد تومانی، در سال دهم تلفات جاده ای به 9 هزار نفر 
کاهش خواهد يافت.سناريوی اول شامل انجام اقدامات 
ايمنی سازی جاده، س��ناريوی دوم شامل افزايش سهم 
حمل و نقل عمومی و واقعی کردن قيمت سوخت است 

اما سناريوی سوم، هر دو سناريو می شود.
درواقع افزايش قيمت س��وخت در سناريوي دوم نقشه 
ايمن��ي راه ها قرار مي گيرد اما س��وال اين اس��ت كه آيا 
سناريوي اول اجرايي شده است، يعني اقدامات الزم براي 
ايمني سازي جاده ها به خوبي انجام شده و نوبت به اجراي 

سناريوي دوم رسيده است؟
شواهد حاكي از آن است اگرچه سازمان راهداري اقدامات 
 مناس��بي در زمينه نصب دوربين هاي ثبت تخلف طي 
يكي، دوسال اخير داشته و بخش��ي از نقاط حادثه خيز 
جاده هاي كش��ور را شناس��ايي و اصالح كرده اس��ت اما 

سناريوي اول هنوز به صورت كامل اجرايي نشده است.

حس��ين ايمانی جاجرمی، رييس موسس��ه مطالعات و 
تحقيق��ات اجتماع��ي دانش��گاه ته��ران گفت: س��ند 
آسيب شناس��ي ش��هرها در بخش  اجتماعي و فرهنگي 
توسط دولت به تصويب رسيده است، اين سند بايد مبناي 

كار شهرداري  كالنشهرها باشد.
به گزارش ايلنا، ايماني جاجرمي تصريح كرد: واقعيت اين 
اس��ت كه مسائل اجتماعي يك ش��به يا يك ساله شكل 
نگرفته اند كه قرار باشد با تعيين يك محدوده زماني يك 
ساله از حل و فصل آنها سخن گفت. آسيب هاي اجتماعي 
شبيه پروژه هاي عمراني نيستند كه بتوان با برنامه ريزي 
منابع انس��اني، مالي و تجهيزاتي آنه��ا را در ظرف زماني 
مشخص ساخت و حل ش��ان كرد. گرچه ما در خصوص 
پروژه هاي عمراني هم چندان كارنامه درخشاني نداريم 
و تطويل طرح هايي مانند مصالي تهران و فرودگاه امام، 
آنه��ا را بدل به نمونه هاي جهان��ي از پروژه هاي تاخيري 

ساخته است.
ايماني جاجرمي ب��ا تاكيد بر اينكه بايد ب��ه تاثير روابط 
ساختاري، كاركردي و فضايي كالنشهر تهران و پيرامون 
آن براي مواجهه با آس��يب هاي اجتماعي توجه كنيم، 
گفت: همانطور كه بارها گفته شده مسائل اساسي تهران 
مانند آسيب هاي اجتماعي و ترافيك تنها مربوط به اين 
شهر نيستند و براي فهم و حل و فصلشان بايد اين دسته از 
مسائل را در چارچوب منطقه شهري تهران مورد بررسي، 
تحليل و سياس��ت گذاري قرار داد. شهرداران تهران در 
طول سال هاي گذشته در اين خصوص، هيچ گونه ديدگاه 
مشخصي نداش��ته اند، آنها تهران را از اطرافش تفكيك 
مي كنند، درحالي كه ش��هر تهران، شهرستان ها و حتي 
استان هاي اطراف از نظر كاركردي و عملكردي با يكديگر 

مرتبط هستند.اين استاد دانشگاه با بيان اينكه ما با يك 
انبوهه شهري مواجه هستيم، اما نظام مديريت شهري 
تهران، از مد افتاده و قديمي است، ادامه داد: نظام مديريت 
ش��هري تهران امور خ��ود را به صورت جزي��ره اي اداره 
مي كند. ش��هرها و مناطق كوچكي كه در اطراف تهران 
قرار دارند، به شدت دنبال منافع خود بوده و حتي شاهد 
بروز تخلفاتي شديد در آنها هستيم. حتي اگر آسيب هاي 
اجتماعي در تهران را با روش هاي پليسي بهبود ببخشيم 
و متكديان و معتادان به اصطالح متجاهر را با روش هاي 
پليسي از شهر بيرون اندازيم، بي ترديد آنها دوباره به سبب 

مشكالت پيرامون، به تهران بازخواهند گشت.
وي ادام��ه داد: ته��ران نمي توان��د روي پيرام��ون خود، 
كنترلي داشته باشد. اكنون سال ها از زماني كه به دستور 
سرتيپ كريم آقا بوذرجمهوري )كفيل بلديه طهران در 
زمان رضا ش��اه( حصار و دروازه هاي پايتخت را تخريب 
كرده اند مي گذرد! در دنياي توس��عه يافته، كالنشهرها 
داراي ش��هرداري هايي با س��اختار و اختيارات مجزا در 
مقايسه با ش��هرداري هاي متوسط و كوچك هستند. اما 
شهرداري هاي ما از نظر نهادي، داراي ضعف هستند و در 
كشور ما همچنان نظام بلديه صد سال پيش حاكم است 
و هر ش��هري فقط به دنبال منافع خودش است و سعي 

مي كند آسيب هاي خود را به اطراف منتقل كند.
ايماني جاجرمي افزود: مديريت شهري فعلي مي تواند در 
حوزه اجرا و سياست گذاري از نهادهاي مدني و سمن ها 
كمك بگيرد، اما اظهارات شهردار در خصوص آسيب هاي 
اجتماعي نش��ان مي دهد، هيچ اثري از نظرات سمن ها و 
فعاالن مدني وجود ندارد. اين اظهارات نشان مي دهد كه 

شهردار با آنها گفت وگو نكرده است.

 وي ب��ا اش��اره به اقدامات ش��هردار اس��بق در خصوص 
آسيب هاي اجتماعي افزود: شعار قاليباف تبديل شهرداري 
از يك سازمان خدماتي به يك نهاد اجتماعي بود و اتفاقا 
توانس��ت در چارچوب فهمي كه از اين مساله داشت اين 
ش��عار را، خوب يا بد، عملياتي كند. براي مثال در همين 
راستا سراهاي محله را ايجاد كرد، البته من به آثار مثبت و 
منفي آن اشاره نمي كنم، مساله اساسي اين است كه او در 

راستاي عملي كردن شعارهايش اقدام كرد.
وي با بيان اينكه ساختار شهرداري به گونه اي تعريف شده 
كه جايي براي نهادهاي مدني و صداي مردم وجود ندارد، 
افزود: حتي شوراي شهر هم نمي تواند، مدعي نمايندگي 
همه اقشار و نهادها باشد. نبود نمايندگان اقشار مختلف 
نشان مي دهد سياس��ت گذاري ها در مسير درستي قرار 
ندارد، چراكه مديريت مسائل اجتماعي به تنهايي از طريق 
دولت ها و شهرداري ها ساخته نيست. شما نمي توانيد از 
مردم و س��من ها انتظار داشته باشيد كه فقط در مسائل 
خيريه وارد ش��وند و نقش��ي در عرصه سياس��ت گذاري 
نداشته باشند. بايد تمامي بازيگران مهم، پشت يك ميز 
و در شرايط يكس��ان نشسته و در عرصه سياست گذاري 

نقش بازي كنند.
ايماني جاجرمي با تاكيد بر اينكه كس��اني مي توانند در 
حوزه آسيب هاي اجتماعي اقدام موثري انجام دهند كه 
خود در اين حوزه كنشگري اجتماعي كرده باشند، افزود: 
كساني مي توانند در اين حوزه كار كرده باشند كه خود از 
نزديك با كودكان كار و كساني كه قرباني اعتياد شده اند 
يا روسپيان كار كرده باشند و مسائل آنها را به اصطالح با 

گوشت و پوست لمس كرده باشند.
 وي ادامه داد: به نظر مي رس��د،  مديران بروكرات و پشت 

ميزنش��ين هيچ درك درس��تي از آسيب هاي اجتماعي 
ندارند. آنها معموال دلشان به بازديدهاي يكي، دو ساعته 
خوش است درحالي كه بايد بدانند بازديدها كافي نيست 
و نمي تواند مس��ائل و مشكالت اجتماعي را به آنها نشان 
دهد. حقيقت اين اس��ت كه اين بازديدها بيشتر به يك 
يا دو نقطه خاص كه خبرش��ان به بيرون درز كرده و مهم 

شده اند، محدود مي شود.
اين استاد دانشگاه با تاكيد بر اينكه در اين بازديدها حقيقت 
به مسووالن نشان داده نمي شود، گفت: مقامات پايين تر 
معموال در اين مواقع دس��تكارهايي انج��ام مي دهند و 
واقعيت را بزك مي كنند. اين بازديدها را بايد در حد يك تور 
گردشگري دانست. اين بازديدها درك درستي به شما به 
عنوان مدير ارشد نمي دهند. جالب آن است كه ريشه هاي 
بسياري از مسائل در نقاطي است كه به آنها سر نمي زنند!

وي با بيان اينكه مس��اله اساس��ي تهران، وجود نابرابري 
در كل كش��ور است كه از س��ال ها پيش در كشور وجود 
داشته، ادامه داد: با وجود تمام هشدارهايي كه كارشناسان 
شرافتمند دادند به اين مسائل بي توجهي شده است و اين 
بي توجهي نتايج خود را نشان مي دهد و نشانه هاي بارزش 

در جامعه اعتياد و آسيب هاي اجتماعي است.

  شاهد بروز پديده خيابان خوابي هستيم
اين جامعه شناس شهري ادامه داد: در سال هاي گذشته 
كمتر خيابان خواب مي ديديم اما به تازگي ش��اهد بروز 
پدي��ده خيابان خواب��ي در جاهايي مانند بلوار كش��اورز 
هستيم. اين نشان مي دهد كه پديده بي خانماني نيز در 
حال اضافه شدن به مشكالت اس��ت، افرادي كه سقفي 
باالي سرشان نيس��ت و پناهي جز كف خيابان و فضاي 

س��بز بزرگراه ها ندارند. ايماني جاجرمي با اشاره به اينكه 
ش��هرداري در دنياي امروز، براي خود يك مس��ووليت 
اجتماعي تعريف مي كند، ادامه داد: شهرداري هاي دنياي 
مدرن، خود را در كنار افرادي كه دچار مش��كل شده اند 
قرار داده و س��عي مي كند آنها را توانمند كنند نه آنكه با 
برخوردي پليسي بگويد آنها را جمع كنند! اينكه بگوييم 
متكديان را به زور از شهر خارج كنيم كار خاصي نيست 
و هر كس��ي با مقداري پول و زور از پس آن برمي آيد، اما 
آيا با اين برخوردها مس��اله حل مي ش��ود؟ آيا بايد فقرا 
و آس��يب ديدگان را به جرم فقر و آس��يب ديدگي زندان 

انداخت و تبعيدشان كرد؟
اين استاد دانش��گاه ادامه داد: با اين نحوه برخورد و طرز 
تفكر، بعيد نيست كه شرايط حاشيه نشيني در تهران روزي 
به وخامت هند و برخي از كشورهاي امريكاي التين برسد. 
اگر خوش بيني را كنار بگذاريم با توجه به ساختار اقتصادي 
كه كشور دارد، شايد تهران هم شبيه سائوپائولوي برزيل 
شود. تهران و ديگر كالنشهرها به بهاي نابودي پيرامون 
خود تبديل به كانون قدرت و ثروت شده اند، وضعيتي كه 
متاسفانه با توجه به مساله تغييرات اقليمي كه كشور را 

گرفتار كرده است، بيم تشديد آن مي رود.
رييس موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشگاه 
تهران با اشاره به اظهاراتي كه در مورد »گران شدن« تهران 
مي ش��ود، افزود: مردم بايد هزينه هاي زندگي در شهر را 
تقبل كنند و االن هم مشغول اين كار هستند. جالب است 
كه بدانيد كم درآمدها بيشتر از ثروتمندان هزينه هاي اداره 
شهر را پرداخت مي كنند اما سهم بسيار كمتري از رفاه و 
رانت  دارند. اگر مشاركت مردم را مي خواهيم بايد آنها را 
در روند تصميم گيري و سياست گذاري نيز دخالت دهيم.

 افزايش 36.9 درصدی
قيمت مسكن در بهار ٩٧ 

متوسط قيمت فروش هر مترمربع زمين يا زمين 
ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طريق 
بنگاه های معامالت ملکی در شهر تهران طي بهار 
سال جاري 6.17 ميليون تومان با ميانگين مساحت 
٢٥٩ مترمربع بوده است که نسبت به فصل قبل 3.1 
درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 33.7 درصد 

افزايش داشته  است.
به گزارش ايلن��ا، همچنين در بهار 97 متوس��ط 
قيمت فروش هر مترمربع زيربنای مسکونی معامله 
ش��ده از طريق بنگاه های معامالت ملکی در شهر 
تهران 6.24 ميليون تومان با ميانگين مس��احت 
٨٨ مترمربع و متوس��ط عمر بنای ١١ س��ال بوده 
است که نسبت به فصل قبل 6.4 درصد و نسبت به 
فصل مشابه سال قبل 36.9 درصد، افزايش داشته 
است.متوسط مبلغ اجاره ماهانه به عالوه 3 درصد 
وديعه  پرداختی برای اجاره  يک مترمربع زيربنای 
مسکونی معامله شده از طريق بنگاه های معامالت 
ملکی در ش��هر ته��ران29 ه��زار و 836 تومان با 
 ميانگين مساحت ٧٨ مترمربع و متوسط عمر بنای
 ١٤ س��ال بوده اس��ت که نس��بت ب��ه فصل قبل
 5.8 درصد و نس��بت به فصل مش��ابه س��ال قبل

26.7 درصد، افزايش داشته است.

 عبور هواپيماهای امريكايی
از آسمان ايران قانونی است

مدير روابط عمومی س��ازمان هواپيمايی کشوری 
گفت: طبق مقررات عبور هواپيماهای مسافربری 

امريكايی از آسمان ايران ممنوع نيست.
رضا جعفرزاده در گفت وگو با تس��نيم، اظهار کرد: 
موضوع عب��ور هواپيماهای تج��اری امريكايی از 
آسمان ايران مربوط به قانون آزادی های يکم است. 
هر کشوری که به رسميت شناخته شود می تواند 
از آسمان ايران عبور کند، ضمن اين که پروازهای 
عبوری متضمن پرداخت هزينه است.وی تصريح 
کرد:  از س��وی ديگر اياالت متح��ده امريكا مانند 
ايران عضو کنوانسيون شيکاگو )معاهده هوانوردی 
غيرنظامی بين المللی( است و به همين دليل عبور 
هواپيماهای تجاری اين کشور از آسمان کشورمان 

طبق مقررات ممنوع نيست.

اصالح تابلوهاي »ممنوعيت 
ورود  ساز« در بوستان ها

رييس كميته اجتماعي شوراي شهر تهران از اصالح 
تابلوهاي ورودي بوس��تان ها كه براساس آن ورود 

آالت موسيقي ممنوع است، خبر داد.
به گزارش ايسنا، الهام فخاري در مورد داليل نصب 
تابلوي ممنوعيت ورود آالت موسيقي در ورودي 
بوس��تان ها گفت: نص��ب اين تابلوها در گذش��ته 
بوده اس��ت.وي با بيان اينكه حاال با دقت بيشتر به 
تابلوهاي ش��هري و توجه به ارزش هاي فرهنگي و 
هنري و حق قانوني سابقه ها و سبك هاي اجتماعي 
برپايه چارچوب قانوني در ش��هر باي��د تابلوهاي 
سليقه اي برداشته شود، افزود: ممنوعيت استفاده 
از ساز موسيقي چه در بوس��تان ها و چه در سطح 
ش��هر قانوني نيس��ت و نظر مديريت شهري هم 
نيس��ت و در ميان مصوبات ش��وراي شهر تهران 
نيز چنين مصوبه اي درباره  ممنوعيت ورود ساز و 
ابزارهاي موس��يقي به پارك ها وجود ندارد.رييس 
كميته اجتماعي ش��وراي ش��هر تهران با اشاره به 
اينكه موسيقي زبان جهاني و هنر ديرين و بخشي 
از هستي آدمي اس��ت و در همه دنيا به  عنوان يك 
زبان مشترك شناخته مي شود، ادامه داد: اين گونه 
هشدارنويس��ي فراقانوني و برخورد نامناس��ب با 
موسيقي و اهالي هنر نادرست است. كنار هم قرار 
دادن اين جمله هاي بازدارنده نامرتبط كار نابجايي 
بوده و ش��وراي شهر تهران بعد از تعطيالت صحن 
ش��ورا به اين موضوع خواهد پرداخت و جنبه هاي 
مختلف در راستاي ارزيابي و اصالح تابلوهاي شهري 
از جمله اين عبارات از تابلوها را دنبال خواهد كرد. 
به روي تابلوهاي پارك مبني بر ممنوعيت به همراه 
آوردن آالت موسيقي، قليان، حيوانات )سگ و ...( 
و برپايي چادر در س��طح پارك ها موجب انتقادات 

اهالي هنر وموسيقي شده بود.

 رايزني شهرداري
براي حريم راه آهن

ش��هردار منطقه 16 در مورد چالش هاي ايستگاه 
راه آهن در اين منطقه گفت: ايس��تگاه مركزي راه 
آهن كه در منطقه 16 اس��ت، 175 هكتار اس��ت 
كه خدمات ارزن��ده اي را به م��ردم ارايه مي كند و 
تنها مسير ريل مشهد به تهران كه از مركز منطقه 
عبور مي كند، 35 مترعرض مجموعه ريل است و 
بر اساس قانون حفاظت و ايمني راه ها نيز، 30 متر 

حريم براي اين خطوط در نظر گرفته شده است.
به گزارش ايس��نا، هادي زبده در نشس��ت خبري 
با بيان اينكه مس��احت منطقه 16، 1650 هكتار 
 است، گفت: اين شهرداري 6  ناحيه و 9 محله دارد و

280 هزار نفر در اين منطقه زندگي مي كنند.
وي در مورد بهداش��ت مغازه هاي جگرفروش��ي 
در مي��دان بهمن با بيان اينكه وضعيت و ش��رايط 
بهداشتي اين مغازه ها نسبت به چند سال گذشته 
بهبود يافته اس��ت، گفت: شرايط بهداشتي فعلي 
اين مغازه ها اصال قابل قياس با گذش��ته نيس��ت 
و سعي ش��ده است كه طي س��ال هاي متمادي با 
روش هاي خاص شرايط بهداش��تي اين مغازه ها 
افزايش يابد؛ اما دقت داشته باشيد كه متولي اين 
بخش وزارت بهداشت است و شهرداري تهران نيز 
در بهبود وضعيت اثرگذار بوده اس��ت.زبده گفت: 
اخيرا راه آهن اعالم كرده كه اين 30 متر براي ايجاد 
زيرساخت هاي ديگر غير از خيابان سازي بوده و ما 
در شهرداري با بخشي از تملكاتي روبرو هستيم كه 
براي آنها پول داده ايم اما نبايد خيابان ساخت و بايد 

اقدامات زيرساختي در آن انجام شود.

در شهر                                                                                                                                                                                                                                                                           
  تكميل 6 ماهه بزرگراه شهيد نجفي رستگار 

معاون فني و عمراني شهرداري تهران از تكميل 6 ماهه 
بزرگراه شهيد نجفي رستگار بعد از رفع معارضات باقي 

مانده خبر داد.
به گزارش ايسنا، ايرج معزي با اشاره به نشست مشترك 
معاونان ش��هردار تهران گفت: آخرين وضعيت اجرايي 
پروژه احداث بزرگراه شهيد نجفي رستگار )دولت آباد( 

طي اين نشست مورد ارزيابي قرار گرفت.
وي با تاكيد بر اهميت عملكرد ترافيكي بزرگراه ش��هيد 
نجفي رستگار در ساماندهي مبادي ورودي شرق پايتخت 
و كمك به كاهش بار ترافيك بزرگراه بسيج، اظهاركرد: در 
اين نشست مقرر شد كار تملك معارضات باقي مانده به 
موازات تالش براي رفع مشكالت مالكان امالك و اراضي 

تملك شده قبلي پيگيري شود.
معاون فني و عمراني شهرداري تهران ادامه داد: بنابر اعالم 
مديرعامل سازمان مهندسي و عمران شهر تهران كه در 
اين جلسه حضور داشت، تكميل پروژه مذكور متعاقب 
رفع تمام معارضات ملكي و تامين اعتبار الزم به 6 ماه زمان 
نياز دارد و در اولويت قرار گرفتن احداث مسيرهاي تندرو 
مي تواند به عنوان يك راهكار بهينه اجرايي در پيشبرد 

ساير بخش هاي پروژه موثر واقع شود.
در نشس��ت مذكور كه با حضور ايرج معزي معاون فني 
و عمراني، محسن پورس��يدآقايي معاون حمل و نقل و 
ترافيك، شاپور رستمي معاون هماهنگي امور مناطق، 

زرير نگين تاجي سرپرست معاونت مالي و اقتصاد شهري 
شهرداري تهران، وحيدرضا محمدي شهردار منطقه 15 
و مديران ارشد حوزه معاونت فني و عمراني برگزار شد، 
ضمن ارايه گزارش��ي از روند پيشرفت عمليات اجرايي 
پروژه احداث بزرگراه ش��هيد نجفي رستگار، اعتبارات 
الزم براي تملك معارضات باقي مانده و رفع موانع اجرايي 

موجود مورد بررسي قرار گرفت.
بنابراعالم روابط عمومي معاونت فني و عمراني شهرداري 
تهران، بزرگراه شهيد نجفي رستگار معبري 5 كيلومتري 
است كه از بخش شرقي بزرگراه آزادگان آغاز شده و پس 
از عب��ور از زير بزرگراه امام عل��ي )ع( به بزرگراه امام رضا 
)ع( منتهي مي ش��ود. اين مس��ير كمربندي كه از آن با 
عنوان بزرگراه دولت آباد نيز ياد مي شود، پس از عبور از 
عرض بزرگراه امام رضا )ع( به طرح احداث بزرگراه شهيد 
شوش��تري مي پيوندد. در حالي كه پيش��رفت عمليات 
اجرايي پ��روژه از مرز 80 درصد فراتر رفته اس��ت، هنوز 
بيش از 140 پالك معارض در مسير اجراي آن وجود دارد.

  هزينه انتقال دكل هاي برق شمال تهران
شهردار منطقه چهار تهران در نشست صميمي با اصحاب 
رسانه درخصوص مشكالت عديده دكل هاي برق فشار 
قوي براي شهروندان گفت: براي انتقال اين دكل ها 60 

ميليارد تومان هزينه نياز است.
به گزارش مهر، حس��يني درخصوص درآمد س��اليانه 

ش��هرداري منطقه چهار گفت: منطقه چهار در س��ال 
گذشته توانست به تعهدات خود عمل كند. اما در كنار اين 
تعهدات متاسفانه مقدار زيادي نيز بدهي دارد كه با وجود 
تسويه بخشي از اين بدهي ها همچنان شهرداري منطقه 
4 بدهكار است اما توانسته است 60 درصد از تعهدات خود 
را به خوبي عمل كند و به اميد خدا اندك اندك مابقي را 

نيز به نتيجه خواهد رساند.
ش��هردار منطقه 4 درخصوص موقعي��ت جغرافيايي 
منطقه و وج��ود دو خط اصلي گس��ل در اين منطقه 
گفت: در اين منطقه، چهار س��وله بحران و يك كمپ 
وج��ود دارد كه در مواقع ض��روري و بحران در اختيار 
ش��هروندان قرار خواهد گرفت. اما با توجه به موقعيت 
جغرافيايي و زلزله خيز بودن اين منطقه، شمال شرق 
تهران چه بس��ا وضعيت��ي خطرناك ت��ر از جنوب آن 
خواهد داشت و در اين راستا اين منطقه نياز بيشتري 
به س��وله هاي بحران ديگر نيز دارد كه با وجود كمبود 
بودجه ما دس��ت ياري به سوي س��رمايه گذاران دراز 
مي كنيم كه در صورت همكاري با ايش��ان از فضاهاي 
مطلوبي كه در منطقه چهار بس��يار ديده مي ش��ود به 

بهترين صورت بهره برداري و استفاده شود.
ش��هردار منطقه 4 در پاس��خ به مش��كل دكل هاي 
فش��ار قوي برق و مضرات آن براي شهروندان گفت: 
متاس��فانه تا به امروز تالش ش��هرداري براي انتقال 
اين دكل ها به ثمر نرس��يده اس��ت. ما از فرمانداري، 

اس��تانداري و وزارت ني��رو كمك خواس��ته ايم. اين 
يك حقيقت اس��ت كه اين دكل ها براي شهروندان 
از جمله كودكان و زنان باردار بسيار خطرناك است. 
اما انتقال اين دكل ها هزينه هنگفت مي طلبد. حدود 
60 ميليارد تومان نياز اس��ت تا ما قدرت آن را داشته 
باشيم كه اين دكل هاي فش��ار قوي را انتقال دهيم. 
شهرداري مي تواند انعكاس دهنده اين معضل باشد و 

دست مساعدت ديگر دوستان را مي فشارد.

  آب چشمه علي با تانكر پر نمي شود
يك عضو ش��وراي شهر تهران گفت: ش��ايعه اينكه آب 
موجود در چشمه علي با تانكر پر مي شود درست نيست 

زيرا آب تانكر غيرشفاف و كدر است.
به گزارش مهر، حس��ن خليل آبادي با اشاره به شايعه پر 
كردن چش��مه علي با تانكر آب، توضيح داد: مش��خص 
اس��ت كه بخش هايي كه در چش��مه علي آب دارند، از 
چشمه مي جوشند. در قسمت جنوبي چشمه علي آب 
اندكي وجود دارد و آن هم آب تانكر نيست. زيرا آب تانكر 
غيرشفاف و كدر است و بعد از مدتي جلبك مي زند كه اين 
آب مشخص است كه از چشمه مي جوشد اما بسيار اندك 
است و با وعده مترو كه قول داده بود 60 درصد آب گذشته 
چشمه علي به آن بازگردد متفاوت است و تنها 6-5 درصد 

آب به چشمه علي بازگشته است.
وي در خصوص اينكه آيا ش��ورا نيز با شكايت ميراث 

از مترو همراهي مي كند، اظهار داش��ت: شورا پيش 
از همه به اين موضوع ورود كرد و خواستار رسيدگي 
ميراث و مترو به اين موضوع ش��د.بنابراين در اصل 
هرگونه پيگيري در خصوص بازگشت آب به گذشته 

چشمه علي با ميراث همكاري مي كنيم.

   افزايش دما تا 8 درجه در سواحل شمالی
در دو روز آين��ده دم��ا بين 6 تا 8 درجه در س��واحل 
شمالی کش��ور افزايش می يابد. به گزارش فارس، بر 
اساس تحليل آخرين نقشه ها و داده های هواشناسی، 
با نفوذ جريان های ش��مالی، بارش رگباری گاهی با 
رعد و برق و وز ش باد در نوار شمالی کشور پيش بينی 

می شود.
امروز و جمعه هفته جاری ب��ارش در برخی مناطق 

استان های ساحلی خزر پيش بينی می شود.
در  دو روز آينده در نيمه شرقی کشور وزش باد شديد 
پيش بينی می شود که در پاره ای نقاط سبب خيزش 
گرد و خاک، کاهش ديد افقی و کاهش کيفيت هوا در 

برخی مناطق به ويژه زابل خواهد بود.
در برخي نقاط استان هاي قم و مركزي امروز در برخي 

ساعات پديده گردو خاك پيش بيني مي شود.
امروز اهواز با بيش��ينه دم��اي 47 درجه باالي صفر 
گرم  ترين مركز اس��تان، ش��هر كرد با كمينه دماي 
9درجه باالي صفر خنك ترين مركز استان خواهد بود.
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رييس اتاق تهران در نامه اي به رييس جمهور از مصوبه پرداخت مابه التفاوت ارزي ابراز نگراني كرد

رييس سازمان توسعه تجارت پاسخ داد

تصميم مخرب ارزي بر فضاي توليد

كدامكاالهاازپرداختمابهالتفاوتارزيمعافميشوند؟

تعادل|
بسته جديد ارزي كه اكنون حدود 10 روز از رونمايي 
آن مي گذرد، سياست هاي بسيار سخت گيرانه تري در 
قبال مديريت بازار ارز در پيش گرفته است. يكي از اين 
سياست هاي س��خت گيرانه، پرداخت »مابه التفاوت 
ارزي« از سوي دريافت كنندگان ارز دولتي در گذشته 
است. ماجرا البته آن قدر ساده نبوده كه با يك ابالغيه 
از س��وي هيات دولت رفع و رجوع شود. بر اين اساس، 
تمام دريافت كنندگان ارز دولتي در گذشته، كه كاالي 
وارداتي آنها اكنون در گمرك مانده و ترخيص نش��ده 
اس��ت، به دليل تفاوت ميان نرخ ارز در بازه زماني طي 
شده و نيز ميان نرخ هاي رسمي و غير رسمي، اكنون 
ملزم به پرداخ��ت ما به التفاوت به س��ازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان هس��تند و در اين 
ميان البته برخي كاالها هم مستثني شده اند. اين اما در 
حالي است كه رييس اتاق بازرگاني تهران، در نامه اي 
به حسن روحاني، رييس جمهور، از اين مصوبه دولت 
گاليه كرده است. به گفته خوانساري، اين مصوبه همه 
كاالهاي وارداتي، اعم از سرمايه اي، مصرفي يا وارداتي 
را به يك چ��وب مي راند و از جمله، »موجب ش��ده تا 

پيش بيني پذيري اقتصاد كشور از بين برود«.
    

همهدشواريهايواردات
پس از ابالغ بسته جديد ارزي در 1۶ مردادماه 97، برخي 
از كاالهايي كه تا پيش از اين مشمول دريافت ارز دولتي 
۴۲00 توماني براي واردات بودن��د، بايد از بازار ثانويه 
تامين ارز مي كردند. قيمت تعادلي دالر در اين بازار، در 
روزهاي ابتدايي در كانال 8 هزار توماني نوسان مي كرد 
و همان زمان بود كه دولت اعالم كرد براي جلوگيري 
از ايجاد رانت هاي جدي��د، همه كاالهايي كه پيش تر 
با دريافت ارز دولتي وارد ش��ده و در گمرك مانده اند، 
مشمول پرداخت ما به التفاوت ارزي خواهند بود. البته 
اين هم اعالم ش��ده كه واردكنندگاني كه مي خواهند 
كاالي خود را ترخيص كنن��د بايد اين مابه التفاوت را 
به سازمان حمايت پرداخت كنند. اين در حالي است 
كه بر اس��اس گروه بندي كاالهاي وارداتي، آن دسته 
از كاالهاي��ي كه در گروه هاي اول و دوم دس��ته بندي 
مي ش��وند، مش��مول پرداخت ما به التف��اوت ارزي 

خواهند بود.
بر اس��اس اعالم وزارت صنعت، مع��دن و تجارت كه 
سياست گذار و متولي اصلي مقررات و بخش نامه هاي 
مرتبط با تجارت خارجي كش��ور است، واردكنندگان 
كاالها با رويه بانكي بايد از 1۶ مردادماه س��ال جاري 
براي اخذ تاييديه و پرداخت مابه  التفاوت، به سازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان معرفي شوند. 
گمرك ايران نيز اين موضوع را به اطالع واردكنندگان 
كاال كه مش��مول اين مصوبه مي شوند، رسانده است. 
براساس اين مصوبه، سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان مكلف است از زمان ابالغ اين مصوبه، 
يعني 1۶ مرداد سال جاري، ارز اين گروه كاالها يعني 
گروه كااليي اول و دوم را ك��ه يا به صورت بانكي يا در 
س��امانه »نيما« تامين ش��ده و ترخيص آنها صورت 
نپذيرفته- جز كاالهاي فهرس��ت گروه يك، ش��امل 
كاالهاي اساسي، ضروري، دارو، ملزومات و تجهيزات 
پزش��كي-ضمن اخذ ماب��ه التفاوت »ن��رخ ارز زمان 
پرداخ��ت« و »نرخ ارز در ب��ازار در زمان ترخيص« و با 
رعايت ساير ضوابط نس��بت به صدور مجوز ترخيص 
به گمرك اق��دام كند. گمرك ايران نيز اعالم كرده كه 
صرفا مجري مقررات و ضوابط تجارت خارجي بوده و 
ملزم به انجام تشريفات گمركي و ترخيص كاال پس از 
اخذ مجوزهايي است كه وفق مصوبات بر عهده گمرك 

گذاشته شده است.

بارديگر،نگرانيبخشخصوصي
با اين حال اما ظاهرا بخ��ش خصوصي، حتي با وجود 

تغيير سياست هاي ارزي دولت، همچنان نگران روزهاي 
سخت تر اس��ت. به طوري كه در همين راستا، رييس 
ات��اق بازرگاني تهران طي نامه اي به حس��ن روحاني، 
رييس جمهور، با اشاره به مصوبه اخير دولت، خواهان 
اصالح برخي از بندهاي اين مصوبه براي كمك به صنايع 

و جلوگيري از بروز بحران در وضعيت آنها شد.
رييس اتاق بازرگاني تهران گفت: تصميم جديد دولت 
در مورد حذف رانت ارزي ۴۲00 توماني اقدامي منطقي 
و قابل توجه به شمار مي آيد. البته مدت ها قبل امكان 
اين وجود داش��ت كه نرخ ارز يكسان سازي شده و اين 
رانت بزرگ براي هميش��ه از اقتصاد ايران حذف شود. 
اما به هرحال همين بسته جديد هم قابل توجه است. 
مس��عود خوانس��اري ادامه داد: طي چند روز گذشته 
بخش��ي از فعاالن اقتصادي و ب��ه خصوص واحدهاي 
توليدي، با مشكالت بسيار زيادي براي ترخيص كاال 
از گمرك مواجه  شده اند. براس��اس آنچه دولت اعالم 
كرده، تمام كاالهايي كه از تاريخ 97/5/1۶ از گمركات 
ترخيص نشده اند، از اين پس بايد مابه التفاوت نرخ ارز 
۴۲00 توماني و نرخ بازار ثانويه را پرداخت كنند. اين در 
حالي است كه بخش مهمي از اين واردات به كاالهاي 
سرمايه اي، ماشين آالت و مواد اوليه كارخانه ها مربوط 
است. اين اقدام دولت هم موجب آشفتگي در گمركات 
براي تعيين و شيوه ترخيص كاال شده و از آن بدتر اينكه 
واحدهاي صنعتي را با مشكل جدي تامين نقدينگي 

مواجه كرده است.
رييس ات��اق بازرگاني تهران ادامه داد: ممكن اس��ت 
صاحب كاال ب��ه داليل مختلف موفق ب��ه ترخيص از 
گمرك نشده باشد و حاال با مصوبه جديدي مواجه است 
كه عمال هزينه هاي توليد را به ميزان دو برابر افزايش 
مي ده��د. اين اقدام دولت خ��الف موازين اقتصادي و 
منطقي است. در سوي مقابل گروه ديگري كه ممكن 
اس��ت همان كاال را وارد كرده باشند، تنها به دليل يك 
روز فاصله ترخيص از يارانه دولت بهره مند ش��ده اند. 
او با اش��اره به ماده 5 اين مصوبه گفت: پيشنهاد ما اين 
است كه نخست اينكه؛ »نظام كنترل و تعيين قيمت 
سازمان حمايت به عنوان تعيين كننده قيمت فروش 
كاال فقط منحصر به آن دس��ته از كاالها باشد كه مواد 
اوليه يا محصول نهايي وارداتي آن با ارز بانكي خريداري 
و به كشور وارد ش��ود. دوم اينكه در جهت بهبود توان 
نقدينگي واحدهاي توليدي، آن دس��ته از واحدهاي 

مذكور كه از محل ارز بانك��ي و تا تاريخ صدور مصوبه 
موفق به دريافت تخصيص از بانك مركزي شده اند از 
شمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به سازمان حمايت 
معاف شوند. او ادامه داد: آنچه رخ داده نه تنها باعث برهم 
خوردن ثبات، كه نوعي اخالل در فرآيندهاي اقتصادي 
است. متاسفانه صدور چنين دستورالعمل هايي موجب 
ش��ده تا پيش بيني پذيري اقتصاد كشور از بين برود. 
رييس اتاق بازرگاني تهران با اش��اره به اين موضوعات 
گفت: طي نامه اي به رييس جمهور ضمن بيان بخشي 
از مش��كالت پيش آمده كه در پي اجراي بسته ارزي 
اخير رخ داده، پيشنهادات اصالحي نيز ارايه شده است. 
رييس اتاق تهران اظهار اميدواري كرد كه با هماهنگي 
بيشتر ميان دولت و بخش خصوصي، اقدامات ناگهاني 

و مخرب براي فضاي توليد متوقف شود.
متن نام��ه رييس ات��اق بازرگاني ته��ران خطاب به 
رييس جمهور، بدين ش��رح اس��ت: »جن��اب آقاي 
رييس جمهور؛ تدبير اخي��ر دولت محترم در تدوين 
و انتش��ار سياس��ت ارزي جدي��د ب��ا چارچوب تك 
نرخي س��ازي ارز و نيز پيروي از مباني بازار در تعيين 
نرخ تعادلي و نيز مصوبه اخير هيات وزيران به شماره 
۶۲793 مورخ 1397/5/1۶ با رويكرد اساسي حذف 
رانت و نيز مباني بروز فس��اد، مورد استقبال و اسباب 
قدرداني بخ��ش خصوصي اس��ت. در تكميل اقدام 
دولت و نيز با هدف حفظ ظرفيت واحدهاي توليدي 
كه اكنون با اعمال سياس��ت يك نرخ س��ازي ارز در 
تامين نقدينگ��ي الزم به منظ��ور واردات مواد اوليه 
دچار مش��كالتي خواهند گرديد، پيش��نهادات اتاق 
تهران به شرح زير ودر بخش نخست نامه قابل طرح 
است. در بخش دوم اين نامه، موارد مترتب بر مصوبه 
اخير دولت كه نيازمند بازنگري و تجديدنظر اس��ت، 
ارايه و اميد است مورد مداقه و توجه مديران محترم 

دولت قرار گيرد: 

اقداماتتسهيلگرانهتوليد
1- كليه سياست ها و تدابير اعالمي بطور يكسان براي 
كليه واحدهاي توليدي اعم از كوچك، متوسط و بزرگ 
اعم از خصوصي، شبه خصوصي و دولتي اعمال گرديده 
و از ارايه هرگونه معافيتي به هردليل و انگيزه به شماري 

ترجيحي از واحدهاي توليدي خودداري شود. 
۲- با هدف افزاي��ش توانمندي واحده��اي توليدي 

در تامي��ن مواد اوليه واردات��ي و از محل منابع موجود 
صندوق توسعه ملي و درآمدهاي ناشي از افزايش نرخ 
تسعير ارز و با اقدام دولت در تجهيز منابع صندوق، به 
عامليت بانك هاي تجاري وام كوتاه مدت يكساله با نرخ 
ترجيحي، جهت تامي��ن نيازمندي هاي ارزي و ريالي 

واحدهاي توليدي پرداخت گردد.
 CIF 3- ب��ا توجه به اينكه مبتني بر س��رجمع ارزش
كاالي واردات��ي و ني��ز حق��وق ورودي مربوط��ه، در 
مب��ادي ورودي، 9 درصد تحت عنوان ارزش افزوده از 
واردكنندگان دريافت مي ش��ود، پيشنهاد مي گردد، 
براي واحدهاي توليدي، دريافت ارزش افزوده در فرآيند 
ترخيص كاال حذف و ماليات مربوطه در انتهاي فرآيند 

واگذاري كاال و از مصرف كننده نهايي دريافت گردد.
۴- با هدف جلوگيري از افزايش متوس��ط تعرفه موثر 
و نيز قيمت تمام ش��ده كاالي وارداتي، تا اطالع ثانوي 
و بازگشت ش��رايط عادي به اقتصاد كشور مبناي نرخ 
تسعير ارز در تعيين حقوق ورودي كاالها، ۴۲00 تومان 

منظور و محاسبه گردد.
5- به منظور تقويت توان اقتصادي واحدهاي توليدي 
امكان پرداخت حقوق ورودي با ارايه ضمانتنامه بانكي 
با سررسيد پرداخت يكسال )فارغ از فاصله زماني ورود 
كاال تا پايان سال( و يا نگهداري اماني بخشي از كاالي 
وارداتي معادل ارزش حق��وق ورودي براي واحدهاي 

توليدي منظور و اعمال گردد.
۶- با توجه به اينكه تغيير افزايش مبناي نرخ تسعير 
ارز بطور مشخص، درآمدهاي دولت ناشي از فروش 
ارز حاصل از صادرات غيرنفتي را امكان پذير مي كند، 
پيشنهاد مي شود به استناد ماده ۲ قانون رفع موانع 
توليد رقاب��ت پذير و از محل درآم��د مذكور برنامه 
مشخص دولت محترم جهت تسويه ديون دولت به 
بخش هاي مختلف خصوصا فعاالن اقتصادي تنظيم 
و با انتشار برنامه مذكور به توسعه آرامش و طمأنينه 

رواني بر فضاي اقتصادي كشور كمك شود.
7- به منظور كاهش مشكالت كارفرمايان با سازمان 
تامي��ن اجتماعي واژه كليه »پيمان ه��ا« از بند يك و 
عبارت »با رعايت مفاد ماده 38 قانون تامين اجتماعي« 
از بند 3 نامه شماره 50۴3۲ مورخ 139۶/۴/31 معاون 
محترم اول رياس��ت جمهوري كه خط��اب به وزارت 
تعاون كار و رفاه اجتماعي صادر گرديده، حذف و كليه 
معامالت ش��امل خريد و فروش ولو با تنظيم قرارداد و 

سفارشات پيمان تلقي نگردد.
8. سازمان امور مالياتي مكلف گردد بنا به درخواست 
واحدهاي توليدي ماليات عملكرد و نيز ارزش افزوده 
را طي اقساط ماهيانه و در مدت يكسال دريافت كند. 

9. با توجه به شرايط ركود اقتصادي وامكان بروز تعديل 
در نيروي انساني بنگاه هاي توليدي، كارفرمايان بتوانند 
معادل ارزش دستمزد پرداختي به آن دسته از پرسنل 
را كه در برنامه تعديل نيروي انس��اني قرار گرفته و از 
اخراج آنها خودداري گرديده )حداكثر معادل30درصد 
فهرس��ت آخرين ليس��ت بيمه( از حق بيمه ماهيانه 
پرداختي به سازمان تامين اجتماعي كسر و با تنفس 
يك ساله به س��ازمان مذكور پرداخت كنند. ساز وكار 
انتخاب و تاييد ش��ركت هاي مذكور و معرفي ايشان 
به سازمان تامين اجتماعي توسط ستادهاي تسهيل 

استاني صنعت صورت خواهد پذيرفت.

نكاتيدرموردبازنگري
درمصوبهاخيردولت

1- با هدف شفاف سازي فضاي اقتصادي و بهره مندي 
واحدهاي تولي��دي از مواد اوليه توليدي در واحدهاي 
باالدس��تي نظير پتروش��يمي و فوالد و نيز تش��ويق 
واحدهاي صنعتي باالدستي به عرضه كاالي توليدي 
در بورس كاال، مبناي ارزشگذاري و عرضه كاال در بورس 

ياد شده با نرخ ارز بازار ثانويه صورت گيرد.
۲- با ه��دف جلوگيري از انباش��ت كاالي وارداتي در 
محل گمركات كش��ور و نيز اتخاذ تصميم در تعيين 
نرخ برابري ارز براي خريدهاي مدت دار اعم از فاينانس 
و ريفاينان��س و همچنين تعيي��ن تكليف محموالت 
وارداتي كميته اي مركب از نمايندگان دولت از گمرك 
اي��ران و وزارتخانه هاي صنعت، معدن وتجارت، جهاد 
كشاورزي و بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي و نيز 
نماينده اي دايمي از ات��اق بازرگاني تهران تعيين تا با 
بررسي دقيق نسبت به صدور احكام، متناسب با موارد 
خاص و در جهت حل مش��كالت تج��ار و واحدهاي 

توليدي اقدام كند. 
3. با مراجعه به تبصره ذيل ماده 3 مصوبه اخير، مالحظه 
مي گردد كه مقصود از تضمين بازگرداني ارز ناشي از 
صادرات تداعيگر موضوع قديمي پيمان سپاري ارزي 
است كه با توجه به تجربه قديمي از اين اقدام، موجبات 
كم اظهاري تجار و عدم حصول درآمدهاي ارزي ناشي 
از صادرات غيرنفتي را فراهم مي آورد. بر اين اس��اس، 
پيشنهاد مي شود با اصالح اين تبصره موضوع رجعت 
به س��ابقه ناموفق پيمان سپاري ارزي حذف و با ايجاد 
نظام تعادلي در قيمت ارز موجبات بازگشت ارز ناشي از 

صادرات امكانپذير گردد. 
۴- در خص��وص م��اده 5 مصوبه اخير نيز پيش��نهاد 
مي شود، در وهله نخست، نظام كنترل و تعيين قيمت 
سازمان حمايت به عنوان تعيين كننده قيمت فروش 
كاال فقط منحصر به آن دس��ته از كاالها باشد كه مواد 
اوليه يا محصول نهايي وارداتي آن با ارز بانكي خريداري 
و به كش��ور وارد شده است. دوم اينكه در جهت بهبود 
توان نقدينگي واحدهاي توليدي، آن دسته از واحدهاي 
مذكور كه از محل ارز بانك��ي و تا تاريخ صدور مصوبه 
موفق به دريافت تخصيص از بانك مركزي گرديده اند از 
شمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به سازمان حمايت 

معاف شوند. 
5- با مراجعه به جدول پيوس��ت كاالهاي مش��مول 
درياف��ت ارز بانكي كه به ضميمه مصوب��ه اخير ابالغ 
گرديده و بررس��ي رديف هاي ۲۴ و ۲5 جدول مذكور 
ذكر عناوين كلي نظير ملزومات ضروري پزشكي )در 
ردي��ف ۲۴( و تجهيزات و ماش��ين آالت توليدكننده 
كاالي اساسي )در رديف ۲5( مبهم بوده و محلي براي 
بروز فساد خواهد بود. بنابراين پيشنهاد مي شود، ضمن 
بازنگ��ري در موارد مذكور مصداق مش��خص عناوين 

مشمول مشخص و ذكر شود. 

مهر| براس��اس تصميم شب گذش��ته كميته ويژه 
تصميم گيري در خصوص بند 5 دستورالعمل ارزي 
جديد دولت، گفت: ماش��ين آالت از شمول پرداخت 
مابه التفاوت نرخ دالر دولتي و ثانويه معاف شد. مجتبي 
خس��روتاج، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت، از 
بررس��ي موضوع پرداخت مابه التف��اوت دالر ۴۲00 
توماني ب��ا بازار ثانويه در كميته اي ويژه خبر داده بود 
كه بر اين اساس، تصميم گرفته شده، ماشين آالت از 
پرداخت اين مابه التفاوت مس��تثني شوند. بسياري 
از فع��االن اقتصادي و روس��اي اتاق ه��اي بازرگاني 
همچنين خواستار معافيت پرداخت اين مابه التفاوت 
براي م��واد اوليه مورد نياز توليد ش��ده اند، اما اكنون 
دولت تصميم گرفته فعال عدم پرداخت مابه التفاوت 
براي ماشين آالت صورت گيرد. محمد شريعتمداري، 
وزير صنعت، معدن و تجارت نيز از احتمال پرداخت 
قس��طي و غيرنقدي اين مابه التفاوت خبر داده بود. 
اين در حالي است كه با وجود اينكه برخي از روساي 
اتاق هاي بازرگاني و فعاالن اقتصادي اش��اره داشتند 
كه مواد اوليه هم مستثني شود، مخالف اين موضوع 
بودند كه چون قدرت نظارت و دقت كامل روي فروش 
كاالها وجود ندارد، مواد اولي��ه نبايد از مابه التفاوت 

معاف شود.
از آن س��و، رييس سازمان توس��عه تجارت اعالم كرد: 
خودروهاي��ي كه ت��ا پي��ش از ۲۲ فروردين امس��ال 
وارد ش��ده اند، مش��مول پرداخت مابه التفاوت ارزي 
نمي شوند، اما همه خودروها و قطعات منفصله خودرو 

كه در ماه هاي گذش��ته با ارز دولتي وارد شده اند، بايد 
مابه التفاوت ارزي پرداخت كنند، چراكه نبايد در اين 

زمينه رانتي به وجود آيد.
به گزارش ايسنا، واردات خودرو و قطعات منفصله آن 
نيز در ماه هاي گذشته با تغييرات و نوساناتي مواجه 
ش��د به گونه اي كه تا پيش از ۲1 فروردين ماه با ارز 
متقاض��ي موجود در بازار وارد ش��ده و پس از اعالم 
بسته ارزي دولت در ۲1 فروردين ماه مشمول دالر 
۴۲00 توماني شدند اما پس از آن واردات خودرو با 
ممنوعيت مواجه ش��د كه البته مهلت براي واردات 
خودروهاي ثبت سفارش شده و چگونگي پرداخت 
مابه التفاوت براي آنها از مسائلي بود كه در اين زمينه 
به وجود آمد. خس��روتاج درباره جزئيات اين مساله 
همچنين گفت: خودروهايي كه در س��ال گذشته و 
تا قبل از ۲1 فروردين ماه با ارز متقاضي وارد ش��ده 
است كه نرخي حدود ۴500 تا 5 هزار تومان داشت، 
مش��مول پرداخت مابه التفاوت ارزي نمي شوند. اما 
آن دسته از خودروها و قطعات منفصله اي كه از ارز 
۴۲00 تومان��ي در ماه هاي اخير اس��تفاده كرده اند 
بايد مابه التفاوت آن را براي واردات پرداخت كنند و 
مشمول بند 5 مصوبه ابالغ شده از سوي معاون اول 
رييس جمهور خواهند شد. به گفته او، در اين زمينه 
پيش��نهادات الزم به وزير صنع��ت، معدن و تجارت 
ارايه شده، كه اگر به تصميم الزم برسيم، تكليف آن 
طي روزهاي آينده مش��خص و ابالغ خواهد شد اما 
به احتم��ال زياد همين تصميم كه خودروهاي وارد 

شده با ارز ۴۲00 توماني مشمول مابه التفاوت ارزي 
خواهند شد، اجرايي مي شود. چراكه نبايد رانتي در 

اين زمينه شكل بگيرد.
رييس سازمان توسعه تجارت ادامه داد: در حال حاضر 
با توجه به مصوبات و ابالغيه هاي موجود همه خودروها 
و قطعات منفصله آن كه از ارز نيمايي يا بانكي دولتي 
براي واردات اس��تفاده كرده اند كه همان ارز ۴۲00 
توماني است، مش��مول پرداخت مابه التفاوت ارزي 
مي ش��وند، مگر آنكه در ادامه تغييراتي در اين زمينه 
شكل بگيرد كه اعالم مي شود. اما با توجه به جلسات 
برگزار ش��ده، به نظر مي رس��د تصميم گيري در اين 
زمينه تغييري نكند. با توجه به اين وضعيت بايد ديد 
كه چ��ه تصميمي براي خودروه��اي وارداتي گرفته 
مي شود و واردكنندگان چگونه بايد مابه التفاوت ارزي 
براي ترخيص خودروهاي خود پرداخت كنند كه البته 
به زودي اين تصميم، تصويب و ابالغ مي شود. از سوي 
ديگر نيز ممكن است براي پرداخت مابه التفاوت ارزي 
واردكنندگان خودرو نيز مشمول پرداخت اقساطي يا 
تسهيالت ديگر كه براي كاالهاي وارداتي ديگر درنظر 

گرفته شده، شوند.
براساس چنين تصميمي، كاالهايي كه در گروه كااليي 
اول و دوم ق��رار دارند، بايد مابه التفاوت نرخ ارز دولتي 
و بازار را براي ترخيص بپردازند.بر اساس اعالم وزارت 
صنعت، معدن و تجارت كه سياست گذار و متولي اصلي 
مقررات و بخش نامه هاي مرتبط ب��ا تجارت خارجي 
كشور است، واردكنندگان كاالها با رويه بانكي بايد از 

1۶ مردادماه سال جاري براي اخذ تاييديه و پرداخت 
مابه  التفاوت، به س��ازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان معرفي ش��وند. گمرك ايران نيز اين 
موضوع را به اطالع واردكنندگان كاال كه مشمول اين 

مصوبه مي شوند، رسانده است.
بر اساس اين مصوبه، سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنن��دگان مكلف اس��ت از زم��ان ابالغ اين 
تصويب نامه يعني 1۶ مرداد سال جاري، ارز اين گروه 
كاالها يعني گروه كاالي��ي اول و دوم را كه به صورت 
بانكي يا در س��امانه نيما تامين شده و ترخيص آنها 

ص��ورت نپذيرفته، جز كاالهاي فهرس��ت گروه يك 
شامل كاالهاي اساس��ي، ضروري، دارو، ملزومات و 
تجهيزات پزش��كي ضمن اخذ مابه التفاوت »نرخ ارز 
زمان پرداخت« و »نرخ ارز در بازار در زمان ترخيص« 
و با رعايت ساير ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخيص 
به گمرك اقدام كند. گمرك ايران اعالم كرده كه صرفا 
مجري مقررات و ضوابط تجارت خارجي بوده و ملزم 
به انجام تشريفات گمركي و ترخيص كاال پس از اخذ 
مجوزهايي اس��ت كه وفق مصوبات برعهده گمرك 

گذاشته شده است.

تهرانوعراق
مصممبهادامههمكاريتجاري

رايزن بازرگاني ايران در عراق با اشاره به برخي 
گمان��ه زني ها و اخبار منتش��ره غير واقعي در 
رابطه با روند تجارت ايران و عراق گفت: ايران 
و عراق بر ادام��ه همكاري هاي تجاري مصمم 
هستند و با توجه به مصالح مشترك دو كشور 
افزايش مراودات بازرگاني در دس��تور كار قرار 
دارد. به گزارش روابط عمومي سازمان توسعه 
تجارت ايران، ناصر بهزاد در اين خصوص افزود: 
درحال حاضر روند تجارت كاال بين دو كش��ور 
عادي است و صادرات و واردات از همه مرزهاي 
ايران و ع��راق انجام مي گيرد و هم اكنون هيچ 
مش��كلي در هيچكدام از مرزهاي دو كش��ور 

وجود ندارد.
راي��زن بازرگاني ايران در عراق همچنين اظهار 
كرد: طي ۴ماهه س��ال جاري روند افزايشي در 
حجم و ارزش كاالهاي مورد معامله بين دو كشور 
مي تواند نقطه عطفي در توسعه مناسبات باشد. 
بهزاد يادآور شد: بر اساس آمار رسمي منتشره 
از گمركات ايران ۲.7 ميليارد دالر كاال در مدت 
مذكور از ايران به عراق صادر شده كه نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته نشان دهنده افزايش 
۲۴ درص��دي ارزش و افزايش 1۴ درصدي در 
حجم اس��ت. او فعاليت ايران در ب��ازار عراق را 
همواره حركت ب��راي اقدام برد- برد دانس��ت 
وتاكيد كرد: افزاي��ش فعاليت هاي اقتصادي به 
اش��كال مختلف دنبال مي گردد. در عين حال، 
توجه به س��رمايه گذاري شركت هاي ايراني در 
عراق در خصوص كاالهايي كه روند توليد آنها 
درعراق شكل گرفته، نيازمند توجه جدي براي 
تعميق همكاري هاي اقتصادي آتي و متضمن 

تجارت پايدار خواهد بود.

افزايشتوليد»آند«
و»كاتد«مس

ش�اتا| ميزان توليد »آن��د« و »كاتد« مس 
طي ۴ ماهه نخس��ت س��ال 97 به ترتيب ۶5 
و ۶۲ درص��د افزايش يافت. ش��ركت هاي زير 
مجموعه ش��ركت ملي صنايع م��س ايران از 
ابت��داي فروردين تا پايان تير س��ال جاري، به 
ميزان 9۶ هزار و 9۲0 تن مس آند توليد كردند. 
اين رقم در مدت مشابه سال گذشته، 58 هزار 
و ۶85 تن بود. ميزان توليد كاتد ش��ركت هاي 
»م��س سرچش��مه« و »مس مي��دوك« در 
۴ ماهه نخس��ت امس��ال، 73 هزار و 99۶ تن 
بود. اين آمار در مدت مش��ابه س��ال گذشته، 
۴5 ه��زار و ۶۴7 تن بود. طي ۴ ماهه نخس��ت 
97، ش��ركت هاي»مس سرچش��مه«، »مس 
س��ونگون« و »مس مي��دوك«، ۴13 هزار و 
739 تن كنس��انتره مس توليد كردند. ميزان 
توليد مدت مشابه س��ال گذشته، 37۴ هزار و 
۶۶3 تن بود كه حاكي از افزايش 10 درصدي 
اين محصول است. همچنين طي ماه هاي ياد 
ش��ده، مجتمع مس سرچش��مه 1599 تن و 
مس سونگون 799 تن »كنسانتره موليبدن« 
توليد كرد كه در مقايس��ه با رقم مدت مشابه 
سال گذشته )۲03۲ تن و 579 تن كنسانتره 
موليبدن(، به ترتي��ب ۲1 درصد كاهش و 38 
درصد رشد نشان مي دهد. اين 3 كارخانه توليد 
مس در مدت ياد شده، 19 ميليون و 13 هزار 
و ۲73 تن سنگ سولفيدي توليد كردند. اين 
رقم در مدت مشابه سال گذشته، 17 ميليون 
و 383 ه��زار و 91۶ تن بود كه نش��ان دهنده 

افزايش 9 درصدي توليد اين محصول است.

مخالفتسازمانچاي
باممنوعيتصادرات

ايسنا| ساالنه حدود 1۴ هزارتن چاي ايراني 
صادر مي شود كه از ابتداي ش��هريور صادرات 
آن به منظور تنظيم بازار ممنوع خواهد ش��د، 
ام��ا باتوجه ب��ه مخالفت دس��ت اندركاران اين 
بخ��ش، رييس س��ازمان چاي اي��ن موضوع را 
قطعي نمي داند و مي گويد اجرايي نش��دن آن 
را پيگي��ري خواهد كرد. رييس س��ازمان چاي 
درباره ممنوعيت صادرات چاي كه قرار است از 
ابتداي ماه آينده اجرايي شود، گفت: ممنوعيت 
صادرات چاي به ضرر توليدكنندگان داخلي و 
تجار است. پيشنهاد او به دولت اين است كه ارز 
صادرات چاي مانند كاالهاي ديگر در بازار ثانويه 

عرضه و وارد بازار رقابت شود.
حبيب جهانساز افزود: ممنوعيت صادرات چاي 
را خيلي قطعي تلقي نمي كنيم و اجرايي نشدن 
آن را پيگيري مي كنيم، چراكه موافق هستيم 
كه رقابتي ب��ه نفع چاي داخلي ايجاد ش��ود و 
صادرات كه يك فرصت براي توليد است، نبايد 
به تهديد تبديل ش��ود. به گفته رييس سازمان 
چاي،  س��االنه بين 1۲ ت��ا 1۴ هزارتن چاي از 
كشور صادر مي شود كه حدود ۲0 درصد از اين 
مقدار با قيمت 13 تا ۲0 دالر به فروش مي رسد 
كه براي كش��ور ارزآوري دارد. اما بقيه چاي كه 
صادر مي شود محصول ضعيفي است و با قيمت 
دو دالر صادر مي ش��ود. اين در حالي است كه 
اين محصول در بازار داخلي مشتري كمي دارد 
و فروش آن دشوار اس��ت و حدود نصف قيمت 

صادرات به فروش مي رسد.
جهانساز همچنين اظهار كرد: جايگاهي كه تجار 
و كارخانه ها تاكنون در بازار كسب كردند از سود 
حاصل از صادرات مهم تر است؛ لذا نبايد اين بازار 
را از دس��ت بدهيم تا بتوانيم آن را ارتقا دهيم. 
او همچني��ن با تاكيد بر اينكه برگ س��بز چاي 
ارزان خريداري مي ش��ود، گفت: بايد قيمت ها 
را منطقي كنيم، زيرا با اين قيمت چايكار سود 

آنچناني نمي برد.
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15 انرژي

مطالعهايعلميازارزانشدنانرژيهايتجديدپذيردرسالهايآتيخبرميدهد

انقالب  تجديد پذيرها   پيش روي  جهان 
فايننشال تايمز| مترجم: عليرضا كياني |

در س��ال 2010، هزينه جوش آوردن آب داخل يك 
كتري به وس��يله انرژي خورش��يدي 5 س��نت تمام 
مي ش��د. حال يك تيم تحقيقاتي در بانك سوييسي 
يو بي اس نتيجه تحقيق خود را منتشر ساخته اند كه 
نشان مي دهد تا س��ال 2022 اين هزينه به كمتر از 
يك س��نت كاهش خواهد يافت. اما اين تمام ماجرا 
نيست؛ چرا كه اين تحقيق ادعا مي كند اين هزينه تا 
سال 2030 مي تواند به صفر برسد ! فايننشال تايمز 
مي نويس��د: »اين يك خبر بس��يار خوش��ايند براي 

»زمين« و البته، اقتصاد، است.«
اين بدان معناست كه انرژي پاك، ارزان و فراوان براي 
كاربرد هاي بسيار بيش��تر از درست كردن چاي، در 
دست بشر خواهد بود. اما همين خبر ساده اي كه ارزان 
ش��دن انرژي تجديد پذير از هر منبع انرژي ديگري 
حكايت داش��ت حاال بخش انرژي را به جنب و جوش 
انداخته اس��ت. بانك يو بي اس در گ��زارش كوتاهي 
كه در روزنامه فايننش��ال تايمز درب��اره اين مطالعه 
منتش��ر كرده نوش��ته كه تا همين حاال، بيش از ده 
ني��روگاه از تغيير تملك، واگ��ذاري يا تصاحب خود 
توس��ط ش��ركت هاي ديگر خبر داده اند و يا چنين 
اخباري درباره آنها در مطبوعات منتش��ر شده است. 
اين فعاليت ها، از نگاه يو بي اس مي تواند چهره بخش 

انرژي را دگرگون سازد. 
آخري��ن خبر از ش��ركت »اُرس��تد« ك��ه متخصص 
نيروگاه هاي بادي خارج از خش��كي است، به گوش 
رسيد. اين شركت در هفته گذشته اعالم كرد كه اين 
ش��ركت در نظر دارد شركت »لينكلن كلين انرژي« 
را بخرد تا فعاليت خود در بخش انرژي بادي را درون 
خاك امريكا گسترش دهد. حال پرسش اين است كه 
آيا فعاليت ها از عقالنيت اقتصادي تبعيت مي كند؟ 
يوبي اس اعتق��اد دارد ك��ه بله، چرا ك��ه بنيان هاي 

اقتصادي صنعت انرژي در حالي تغيير است. 
تا همي��ن اواخ��ر، ان��رژي ب��ادي و خورش��يدي در 
بس��ياري از نقاط جهان وابسته به پرداخت يارانه هاي 
دست ودل بازانه دولتي بود و اين بدان معنا بود كه سرعت 
رشد انرژي هاي تجديد پذير محدود به ميزان اعطاي 
يارانه هاي دولتي بود. اما چنانكه يو بي اس در يادداشتي 
كه در فايننشال تايمز چاپ كرده آورد، در سال گذشته 
پروژه هاي بادي و خورش��يدي »ب��دون هيچ يارانه يا 

معافيت مالياتي« توانستند روي پاي خود بايستند. 
از همين رو، اين يادداش��ت متذكر مي شود كه حال 
»نرخ رش��د انرژي ه��اي تجديدپذير به نرخ رش��د 
تكنولوژي« وابس��ته اس��ت و نه به »امضاي وزيران 

انرژي«. 
يك عامل ديگر اين اس��ت كه دولت ها نيز در زمينه 
تامين مخارج انرژي هاي تجديدپذير س��خت گيري 
بيش��تري به  خرج مي دهند. به عبارت��ي، اگر يارانه  و 
كمك هزينه اي موجود باشد، ش��ركت ها بايد براي 
دست آوردن با ديگر ش��ركت ها رقابت كنند و حتي 
اگر يارانه  هم دركار نباشد، باز هم شركت ها بايد براي 

گرفتن سايت بهتر عليه يكديگر البي كنند. 
اين مدل حراج منابع مالي، با س��رعت باورنكردني به 

بهبود بهره وري و نوآوري دراين بخش منجر شد. در 
بريتانيا، اين سياست باعث شد كه هزينه تاسيسات 
بادي خارج از ساحل تنها در 3 سال به نصف برسد. در 
آلمان نيز اين سياست هزينه انرژي هاي تجديدپذير 
را از س��ال 2015 به اين س��و تقريبا به نصف رسانده 
اس��ت. دغدغه هزينه تاثير ديگري نيز داش��ت و آن 
اجبار فع��االن انرژي ه��اي تجديد پذير ب��ه ورود به 
رقابتي جهاني براي افزايش مقياس كار بود. از همين 
رو، مزارع توليد انرژي خورش��يدي و بادي گسترش 
يافتند. بطوريكه در حال حاضر، در برخي از پروژه هاي 
خورشيدي، بيش از 1 ميليون پنل خورشيدي وجود 
دارد و توربين ه��اي بادي خارج از س��احل بلندتر از 
 يك آسمان خراش ش��ده اند و طول تيغه هاي آنها به

100 مت��ر مي رس��د. از ط��رف ديگر، ش��ركت هاي 
انرژي هاي تجديدپذير نيز بزرگ تر  شده اند. 

افزايش قدرت خريد در زنجيره توزيع و افزايش توان 
عملياتي و بازده توليد، باعث ش��ده تا ش��ركت هاي 
بادي، خورشيدي و ... بزرگ تر شوند. در بازار رقابتي 
جهاني، ش��ركتي برنده است كه بتواند اين قابليت ها 
را داش��ته باشد و از همين رو هم ساختار صنعت بايد 
تغيير كند. به طور تاريخي، نيروگاه هاي تجديدپذير 
بازيگراني محل��ي بوده اند ك��ه گاه در بازارهاي ملي 
محدود مي شدند. در اين بازارها، رمز موفقيت نفوذ در 
بخش سياس��ي و رگوالتوري بود و نداشتن اين نفوذ 
به معناي موفق نبودن تامين كننده هاي انرژي هاي 
تجديد پذير در بازار؛ براي مثال مي توان به نيروگاه هاي 
تجديدپذير در بريتانيا )كه هم اكنون با خطر كاهش 
تعرفه هاي دولتي و ريس��ك تصاحب توس��ط دولت 

مواجهند( اشاره كرد. 
ب��ا اين وجود، نقش��ه اروپا زمي��ن حاصلخيزي براي 
بازيگران انرژي هاي تجديد پذير نبوده است. در آينده، 
چنانكه بانك يو بي اس پيش بيني مي كند، اين نقشه 
بس��يار متفاوت خواهد بود—شايد شبيه به صنعت 
نفت و گاز ولي با شركت هاي بزرگ كمتري كه براي 

گرفتن سهم بازار با هم در حال رقابت باشند.
 در اين صورت، شايد شاهد نسل جديدي از شركت ها 
باشيم كه س��بدهاي  دارايي )پرتفوي( آنها 10 تا 20 
برابر بزرگ تر از مقدار كنوني بوده و مزارع بسياري در 

اقصي نقاط جهان را در بر مي گيرند. 
يو ب��ي اس در يادداش��ت خ��ود اي��ن ش��ركت ها را 
»غول هاي بادي و خورش��يدي« نام نهاده اس��ت. 
ش��انس حضور در ميان ش��ركتهاي برن��ده در اين 
مي��دان، ب��راي بس��ياري از فعاالن در اي��ن عرصه 

فريبنده است. 
ش��ايد زمان حال فرصت مناس��بي ب��راي معرفي 
برندگان اين رقابت نباش��د و پرسش هاي بسياري 
مانن��د اينكه چط��ور مي توان ظرفي��ت باتري ها را 
افزايش داد، هنوز در اين  زمينه بي پاسخ مانده است. 
با اين وجود يك مس��اله در يادداش��ت يوبي اس نيز 
مبرهن است و آن هم اينكه بخش نيروگاهي صنعت 
انرژي تجديدپذير در آستانه يك تغيير بنيادين قرار 
دارد و زمان عمل براي بسياري از تيم هاي مديريتي 

و شركت هاي سرمايه گذاري فرا رسيده است. 

 حضور زنگنه 
در كميته نظارتي »اوپك«

ايس�نا| بيژن زنگن��ه، وزير نفت، در نشس��ت 
س��پتامبر كميته نظارت بر توافق كاهش توليد 
اوپك با روسيه و ساير متحدانش به منظور حفظ 

سهم بازار نفت خود شركت خواهد كرد.
كميته نظارتي مش��ترك وزيران قرار است 23 
سپتامبر در الجزاير نشستي برگزار كند كه شش 
هفته پيش از آغاز تحريم هاي امريكا عليه بخش 
نفت ايران خواهد بود. رياست اين كميته برعهده 
عربس��تان اس��ت كه ماموريت دارد پايبندي به 
سهميه هاي توليدي كه تحت پيمان نفتي اوپك 
و غيراوپك از ژانويه سال201۷ اجرايي شده است 

را ارزيابي كند.
پس از آنكه اوپك و ش��ركايش در اواخر ژوئن با 
افزاي��ش توليد به ميزان يك ميليون بش��كه در 
روز موافقت كردن��د، خالد الفال��ح، وزير انرژي 
عربستان سعودي اظهار كرد: اين كميته مسوول 
تخصيص مجدد سهميه هاي توليد نفت خواهد 
بود به خصوص با توجه به اين حقيقت كه برخي از 

كشورها قادر نيستند نفت بيشتري توليد كنند.
اين مس��اله مخالفت ش��ديد وزير نفت ايران را 
برانگيخت كه تاكيد دارد پيمان نفتي به كشورها 
اجازه نمي دهد فراتر از س��هميه هاي فردي خود 
نفت تولي��د كنند. به غير از فال��ح، وزيران انرژي 
روس��يه، كويت، ونزوئال، الجزاي��ر و عمان در اين 
كميته حضور دارند. زنگنه عضو اين كميته نيست. 
با اين حال وزيران 2۴ كشوري كه در پيمان نفتي 
اوپك و غيراوپك مشاركت كرده اند، مي توانند بر 
فرآيند اين جلسات نظارت كنند. حضور وزير نفت 
در نشست سپتامبر در گفت وگوي يك مقام ايراني 
با پايگاه خب��ري اس ان پي گلوبال پالتس تاييد 
ش��د. از زماني كه افزايش توليد در نشست اوپك 
و غيراوپك به تصويب رسيد، وزير نفت نامه هاي 
متعددي به همتايان خود در اوپك ارسال كرده و 
از افزايش توليد آنها انتقاد كرده اس��ت. زنگنه در 
آخرين نامه خود به رييس دوره اي اوپك نوشت: 
اگر كميته نظارتي مش��ترك وزيران تالش براي 
توزيع مجدد سهميه هاي توليد ميان كشورهاي 
عضو اوپك و ميان كشورهاي اوپك و غيراوپك را 
متوقف نكند، خواستار برگزاري نشست فوق العاده 

اوپك خواهد شد.

پرونده خاموشي ها بسته شد
وزير نيرو گفت: پرونده خاموش��ي هاي امس��ال 
بسته ش��ده اما برنامه ريزي كرده ايم براي سال 
بعد با پيش بيني شرايط مشابه تجربه امسال به 

كار گرفته شود.
رضا اردكانيان در خصوص خاموشي هاي ماه هاي 
اخير و افزايش حجم مصرف برق كش��ور گفت: 
با توجه به مجموعه برنامه ريزي هايي كه ش��د و 
همكاري ك��ه مردم انجام دادن��د در بخش هاي 
مختلف خوشبختانه از جمعه 1۹ مرداد كه االن 
پنج روز از آن مي گذرد خاموشي صفر داشتيم و 
با توجه به كاهش دما پرونده خاموش��ي ها براي 

امسال بسته شده است.
وي ادامه داد: همراه��ي مردم به گونه اي بود كه 
پيش بيني 5.2 دهم درص��د افزايش بار مصرف 
به 2.۸ رس��يد و در مجموع ما 3۴ روز خاموشي 
داشتيم كه عمدتا به دليل كم بارشي و كم شدن 
سهم نيروگاه برق آبي و دماي باال و مستمر پيش 
آمد. تهران در مجموع ۴۴ روز دماي باال داشت كه 
بطور مستمر 1.۹ درجه افزايش دما بود و به ازاي 
هر يك درجه 1500 مگاوات افزايش، تاثير قابل 

مالحظه اي دارد.
اردكانيان افزود: امس��ال پرونده بس��ته شده 
ام��ا برنامه ري��زي كرده ايم براي س��ال بعد با 
پيش بيني ش��رايط مش��ابه تجربه امس��ال به 
كار گرفته ش��ود. براي ۹000 مگاوات بيشتر 
برنامه ريزي كرده ايم كه الزم است مبالغ ريالي 
و ارزي براي اين موض��وع تخصيص پيدا كند. 
همچنين پيش بيني داريم كه ۴000 مگاوات 
هم مديري��ت مصرف صورت بگي��رد از جمله 
همراهي صنايع ب��زرگ كه براي خارج از مدار 
كردن برخي واحدها بدون خدشه وارد كردن 
به توليد بايد اقدام كنند. خاموش نگه داشتن 
چاه هاي كش��اورزي در زمان اوج مصرف هم 
موثر خواهد بود. وي ادامه داد: تغيير تعرفه هم 

در دست بررسي است.

 وفاق ملي براي 
سازگاري با كم آبي

پاون| مشاور وزير نيرو در امور بين الملل در ديدار 
با مشاور دفتر منطقه اي آب، فاضالب و بهداشت 
سازمان ملل با اشاره به كم آبي در كشور، گفت: 
توسعه و تداوم راهبردهاي مديريت مصرف و ايجاد 
وفاق ملي براي سازگاري با كم آبي جزومهم ترين 
برنامه هاي وزارت نيرو است. فرهاد يزدان دوست 
در نشس��ت ديروز خود با عمرالحطاب، مش��اور 
دفتر منطقه اي برنامه آب، فاضالب و بهداش��ت 
س��ازمان ملل با بيان اينكه كش��ور ايران داراي 
آب وهواي خش��ك و نيمه خش��ك است، اظهار 
داشت: پراكندگي زماني و مكاني بارش و كمبود 
منابع آب يكي ازويژگي هاي ايران به شمار مي آيد. 
از اي��ن رو يكي از مهم ترين چالش هاي كش��ور 
ما مس��اله كمبود آب بوده و بيشترين نگراني در 
خصوص مديريت منابع آب است. يزدان دوست 
خاطرنشان كرد: در راستاي افزايش مشاركت در 
س��طح منطقه، ايران آمادگي خود را اعالم كرده 
است و اميدواريم ش��اهد افزايش همكاري هاي 
دوجانبه وزارت نيرو با يونيسف و ساير تيم هاي 

كشوري سازمان ملل متحد در ايران باشيم.

ايران ۷۷ هزار مگاوات ظرفيت تامين انرژي برق دارد كه بر اساس آمار تيرماه ۹۷ 
وزارت نيرو، نيم درصد آن متعلق به انرژي هاي تجديدپذير است كه بالغ بر 36۴ 
مگاوات مي شود، از اين ميزان سهم انرژي خورشيدي 2۷5.5 مگاوات و سهم انرژي 
بادي 13۷ مگاوات اس��ت. ايران در نشست كاپ 22 در مراكش متعهد به كاهش 
۴ درصدي گازهاي گلخانه اي ش��ده اس��ت و يكي از راه كارهاي كاهش گازهاي 
گلخانه اي استفاده از انرژي هاي تجديدپذير است. از سوي ديگر ايران داراي 60 هزار 

مگاوات توليد انرژي خورشيدي ساالنه و 30 هزار مگاوات انرژي بادي ساالنه است. 
بر اساس آمارهاي منتشرشده از سوي سازمان انرژي هاي تجديد پذير، ايران داراي 
300 روز آفتابي است كه اين عدد نشان از پتانسيل باالي ايران در حوزه انرژي هاي 
تجديدپذير است. همچنين بر اساس داده هاي سازمان انرژي هاي تجديدپذير و 
بهره وري انرژي برق )ساتبا( 6 شركت داخلي موفق به توليد صفحات خورشيدي 

شدند كه ظرفيت توليد ساالنه آنها از 5 تا 130 مگاوات است.

ظرفيت )مگاوات( تعداد پروژهنوع نيروگاه

32275.75خورشيدي

3137بادي

34.5برقابي كوچك

460.5بازيافت تلفات

42477.57جمع

نوع انرژي
بادي 

)مگاوات(

فتوولتاييك

 )مگاوات(

برقابي كوچك

 )مگاوات(

زيست توده 

 )مگاوات(
بازيافتتلفاتحرارتي

 )مگاوات( 

مجموع

 مگاوات( 

257.7227.7292.3510.6213.6602نيروگاه هاي منصوبه

 فهرست پروژه هاي تجديدپذير
 و پاك پشتيبان  تا پايان تير ماه

ظرفيت نيروگاه هاي تجديدپذير و پاك اعم از دولتي و غيردولتي تا پايان تير ماه97

گروه انرژي| 
10 روز از رونمايي بسته جديد سياست هاي ارزي دولت 
مى گذرد و در واقع از 10 روز پيش تاكنون ش��ركت هاي 
پتروش��يمي كه س��االنه 13 ميليارد دالر صادرات دارند، 
مجاز ش��ده اند ارز خود را نه به قيمت ۴200 تومان بلكه 
با قيمت بازار ثانويه به فروش برسانند. اين مساله موجب 
افزايش درآمد اين شركت ها شده و به تبع آن نرخ خوراكي 
كه توليدكنندگان اين حوزه از وزارت نفت دريافت مي كنند 
نيز بايد تغيير كند؛ اين مساله به دنبال خود حواشي اي را 
ايجاد كرده است. در همين راستا ديروز محمود مخدومي 
مديرعامل تاپيكو از پيشنهاد پتروشيمي ها براي تعيين يك 
»دوره زماني مشخص« گفته است كه طي آن نرخ ارز اين 
توليدكنندگان در بازار ثانويه ثابت شده و سپس وزارت نفت 
نرخ را بر اساس آن تعيين كند. گفتني است در حال حاضر 
پتروشيمي ها خوراك را با نرخ دالر 3۸00 توماني دريافت 
مي كنند. از سوي ديگر ديروز سيد اميرحسين قاضي زاده 
هاشمي عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسالمي گفته 
است كه پتروشيمي ها 30 ميليارد دالر ارزآوري دارند اما آن 
را مطابق خواست دولت در اختيار »كشور« قرار نمي دهند. 
در حالي كه او ادعا كرده اس��ت پتروشيمي ها حتي »يك 
دالر« ارز وارد ب��ازار نكرده اند، فريبرز كريمايي قائم مقام 
انجمن كارفرمايي پتروشيمي با تكذيب ادعاي قاضي زاده 
هاشمي به »تعادل« مي گويد: »پتروشيمي ها از تاريخ 16 

مرداد تا 23 مرداد 361 ميليون و ۴۹0 هزار معادل يورو در 
داخل عرضه كرده اند« 

ايرن��ا ديروز نوش��ت ك��ه مديرعام��ل تاپيكو )ش��ركت 
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي( با بيان اينكه نرخ 
خوراك پتروش��يمي ها احتماال افزاي��ش مي يابد، گفت: 
پيش��نهاد داده ايم براي يك دوره زماني مشخص، نرخ ارز 
پتروش��يمي ها در بازار ثانويه را ثابت كنيم تا وزارت نفت 

بتواند، نرخ خوراك را طبق آن مشخص كند.
محمود مخدوم��ي ديروز درب��اره تكليف ن��رخ خوراك 
پتروش��يمي ها گفت: »مديرعامل ش��ركت ملي صنايع 
پتروشيمي پيش��نهاد داده كه نرخ خوراك فعال بر اساس 
دالر 3۸00 تومان باشد و در بخشنامه ارسالي اعالم شده 
اگر شما پيش از اين محصول خود را فروخته ايد به دليل 
اينك��ه آن را با خوراك 3۸00 تومان��ي توليد كرديد بايد 
مابه التفاوت نرخ اصلي و نرخ فروش را به حس��اب دولت 
واريز كني��د.« مديرعامل تاپيكو )زيرمجموعه س��ازمان 
تامين اجتماعي( اضافه كرد: »پيش��نهادهايي ارايه شده 
است مبني بر اينكه نخست بايد نرخ فروش ارز صادراتي 
پتروشيمي ها در بازار ثانويه براي يك دوره زماني مثال سه 
ماهه مشخص شود تا وزارت نفت بتواند براساس آن نرخ 

خوراك را تعيين كند.«
وي افزود: »اگر اين ش��يوه انجام نش��ود، بايد هر روز، يك 
قيمت براي عرضه ارز در بازار ثانويه و يك قيمت براي نرخ 

خوراك پتروشيمي تعيين كنيم؛ بنابراين براي اينكه اين 
مشكل رخ ندهد، پيشنهاد داده ايم براي يك دوره زماني 
مشخص، نرخ ارز پتروشيمي در بازار ثانويه را ثابت كنيم تا 
وزارت نفت بتواند نرخ خوراك را بر اساس آن تثبيت كند.«

مخدومي در پاسخ به اينكه آيا نرخ خوراك از قيمت كنوني 
3۸00 توماني فراتر مي رود، گفت: »قطعا؛ با توجه به اينكه 
ارز پتروشيمي ها از نرخ رسمي ۴200 تومان به نرخ آزاد در 
بازار ثانويه افزايش يافته، احتماال متناسب با آن نرخ خوراك 

نيز افزايش مي يابد.«
در روزه��اي اخي��ر، بحث ن��رخ خوراك پتروش��يمي ها 
حاشيه س��از ش��ده بطوري كه آثار آن دامن بورس را نيز 
گرفته اس��ت؛ با توجه به اينك��ه هرگونه تغيي��ر در نرخ 
خوراك پتروشيمي ها، بر وضعيت سودآوري شركت هاي 
پتروشيمي تاثيرگذار است، اين موضوع حتي در بورس نيز 

با حساسيت زيادي دنبال مي شود.
دوش��نبه پيش )22 مردادماه( نامه اي در فضاي مجازي 
منتشر و در آن ادعا ش��ده بود نرخ خوراك پتروشيمي ها 
كه پيش از اين توس��ط دولت، 3۸00 تومان تعيين شده 
بود، همچنان تداوم خواهد داشت كه پيگيري ها نشان داد 
چنين موضوعي واقعيت ندارد و رايزني ها براي تغيير اين 

نرخ همچنان ادامه دارد.
در همين رابطه »احمد مهدوي ابهري« دبيركل انجمن 
كارفرمايي صنعت پتروشيمي  روز )سه شنبه( در گفت وگو 

با ايرنا درباره اين ش��ايعه اظهارداشت: دولت احتماال نرخ 
خوراك پتروشيمي ها را افزايش مي دهد اما هنوز رقم آن 

مشخص نشده است.
به گزارش ايرنا، هيات وزيران در زمان نوس��ان شديد نرخ 
ارز در خردادماه امس��ال با هدف ترغيب پتروش��يمي ها 
براي عرضه ارز صادراتي در بازار، نرخ خوراك شركت هاي 
پتروشيمي در س��ال ۹۷ را بر مبناي دالر 3۸00 توماني 

تعيين كرد.
طبق اين تصميم قرار بود پتروشيمي ها ارز صادراتي را به 
نرخ رسمي ۴200 تومان در سامانه نيما عرضه كنند، اما 
دولت در بسته جديد ارزي، پتروشيمي ها را مجاز كرد ارز 
صادراتي را در بازار ثانويه به فروش برسانند، بر اين اساس 
انتظار مي رود نرخ خوراك پتروشيمي ها نيز افزايش يابد. 
ايرنا ديروز نوش��ت كه پتروشيمي ها س��االنه حدود 13 
ميليارد دالر براي كشور درآمد ارزي كسب مي كنند و در 
شرايط كنوني كه بايد ارز مورد نياز واردات انواع كاالها از اين 
محل تامين شود، توجهات بيش از پيش به آنها دوخته شده 
است. از سوي ديگر ديروز اظهاراتي مرتبط با همين مساله 
از سوي اميرحسين قاضي زاده هاشمي نماينده مجلس 
شوراي اسالمي نيز منتشر ش��د. اين عضو هيات رييسه 
مجلس شوراي اسالمي ديروز گفته است: »شركت هاي 
پتروش��يمي كه خود به نحوي حكومتي و زيرنظر دولت 
هس��تند براي عرضه ارزشان به خواس��ت دولت توجهي 

ندارند، با اين حال همين شركت هاي دولتي، حكومتي و 
نظامي از گاز و گازوييل دولتي بهره مي برند« 

او در ادامه با بيان اينكه اينها چون »حكومتي« هس��تند 
گ��ردن كلفتي مي كنند عن��وان كرده اس��ت: » چنانچه 
ديروز سه وزير جمع شدند و التماس كردند تا شركت هاي 

پتروشيمي با دولت همكاري كنند.«
وي در نهايت گفته اس��ت: »پتروشيمي ها كه قرار بود ارز 
۸0 هزار ريالي عرضه كنن��د، حتي يك دالر هم وارد بازار 
نكردند و در حقيقت علت اصلي راه نيفتادن بازار ثانويه ارز 

شركت هاي پتروشيمي است.« 
عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسالمي در حالي چنين 
ادعايي كرده است كه فريبرز كريمايي قائم مقام انجمن 
كارفرمايي پتروشيمي به »تعادل« مي گويد: »ما چنين 
اظهاراتي را از اس��اس تكذيب مي كنيم. پتروشيمي ها از 
تاريخ 16 مرداد كه رييس جمهور قول اجرايي شدن بسته 
جدي��د ارزي را دادند تا پاي��ان روز كاري 23 مرداد 361 
ميليون و ۴۹0 هزار معادل يورو ارز وارد كش��ور كردند« 
او اضاف��ه مي كند: »اين رقم متوس��ط روزانه 51 ميليون 
معادل يورو است«.  گفتني است پيگيري »تعادل« براي 
برقراري تماس با امير حسين قاضي زاده هاشمي به منظور 
دريافت واكنش او به اظهارات قائم مقام انجمن كارفرمايي 
پتروش��يمي به دليل عدم پاس��خگويي تلفن همراه اين 

نماينده مجلس شوراي اسالمي بي نتيجه ماند. 

ايرنا| 
پايگاه خبري بلومبرگ نوش��ت، پس از آنكه انجمن 
نفت امريكا اعالم ك��رد، موجودي انبارهاي نفت اين 
كشور در هفته گذشته بطور غيرمنتظره 3 ميليون و 
660 هزار بشكه افزايش يافته است، قيمت هاي نفت 

در صبح روز چهارشنبه كاهش يافت.
به گ��زارش اين پايگاه خب��ري امريكايي، همزمان با 
توليد نفت شهر »كوشينگ« ايالت اوكالهاما نيز كه از 
مهم ترين قطب هاي توليد نفت امريكاست، به باالترين 

سطح خود از ماه مارس )اسفند-فروردين( رسيد.
قيمت نفت خام در بازارهاي لندن و نيويورك در روز 
سه شنبه نيز به ترتيب شش دهم و هفت دهم درصد 

كاهش پيدا كرده بود.
»فيلي��پ فالين« تحليلگر ارش��د بازار در ش��ركت 
»پرايس فيوچرز« شيكاگو به بلومبرگ گفت: افزايش 
3 ميليون و 660 هزار بش��كه اي نفت در انبارها واقعأ 
بازارها را شوكه كرده اس��ت. وي اضافه كرد: افزايش 
توليد نفت خام در كوش��ينگ نيز اين نگراني را دامن 

زده كه شايد تقاضاي نفت كاهش يافته است.
قيمت آتي نفت خام وست تگزاس اينترمدييت امريكا 
در س��اعت يك و 13 دقيقه بامداد روز چهارشنبه به 
وقت ش��رق امريكا در بازار نايمكس اين كشور با 3۷ 
صدم درصد كاه��ش به 66 دالر و 6۷ س��نت در هر 

بشكه رسيد.
نفت برنت درياي شمال نيز در بازار لندن به بهاي ۷2 
دالر و 25 سنت در هر بش��كه معامله شد كه نسبت 
به آخرين قيمت روز سه شنبه 2 دهم درصد كاهش 

داش��ت. با وجود آنكه واكنش بازار نف��ت به افزايش 
موج��ودي انبارهاي نفت امريكا، كاهش قيمت ها در 
روز چهارشنبه را رقم زد، كارشناسان برجسته حوزه 
ان��رژي معتقدند كه قيمت نف��ت در ماه هاي آتي به 
سطح تاريخي خود باز خواهد گشت و احتمال دارد كه 

قيمت هر بشكه نفت خام به 150 دالر برسد.
رويترز در مصاحبه با كارشناس��ان ارش��د اقتصادي 
درباره سياست هاي تحريمي امريكا عليه كشورها از 
جمله ايران نوشت: »پير آندوراند« تاجر و موسس اداره 
سرمايه گذاري »آندوراند« مي گويد كه ظرفيت مازاد 
توليد نفت در كش��ورهاي عضو اوپك به پايين ترين 
سطح خود رس��يده است. انتظار مي رود با مشكالتي 
جدي مواجه شويم. »ژان لوئيس لومي« مدير ارشد 
موسسه مالي »وست ِبك« انگليس هم در اين رابطه 

معتقد اس��ت: ارزيابي ما اين اس��ت كه تا ماه نوامبر 
بي��ن 1.3 تا 1.۴ ميليون بش��كه از توليد نفت روزانه 
را از دس��ت بدهيم. اين ارزيابي بر مبناي آن است كه 
امريكا چند استثناي موقت هم براي تحريم هاي ايران 

در نظر بگيرد.
»ويل اسميت« ديگر كارشناس اقتصادي اين موسسه 
هم با پيش بيني رس��يدن قيمت نفت به بش��كه اي 
150 دالر ظرف م��دت 12 تا 1۸ ماه، گفت: احتمال 
م��ي رود توليد نفت ونزوئال هم كه با بحران اقتصادي 
دست به گريبان است، به كمتر از يك ميليون بشكه 

در روز برسد.
درخواست امريكا از كشورها براي جلوگيري از خريد 
نفت از ايران با مخالفت جدي خريداران بزرگ نفت 

ايران از جمله چين و هند مواجه شده است.

ردادعايعضوهياترييسهمجلسدرخصوصارزپتروشيميهادرگفتوگوبا»تعادل«

موضوع نرخ خوراك و ارز پتروشيمي ها باز هم وارد حاشيه شد 

هشداركارشناسانبراياحتمالافزايشقيمتنفتبه150دالر

افتطاليسياهدرمعامالت2روزاخير
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عکس: ايلنا اجرای قطعات کالسیک و فولکلور آذربایجانی در تاالر وحدت

عكسروز

چهرهروز

خاموشي صداي جنگجوي كوهستان 
»محمد عبادي« دوبلور پيشكسوت، ش��امگاه 23 مرداد، درگذشت. به گزارش فارس، دوبلور پيشكسوت، پس از تحمل يك 

دوره بيماري و بر اثر ايست قلبي در بيمارستان فيروزگر تهران جان به جان آفرين تسليم كرد.
 احمد عبادي متولد سال 1326 در شهر تهران است و از 25 سالگي وارد عرصه دوبله شده بود و نقش هاي مختلفي در فيلم هاي 
سينمايي و سريال هاي تلويزيوني از جمله »ناوارو« در نقش اوكلند، »جنگجويان كوهستان« در نقش شي چن، »از سرزمين 
شمالي« در نقش تام، »كارآگاه و ركس« در نقش هاي مختلف، »شرلوك هلمز« در نقش هاي مختلف، »لوك خوش شانس« 

در نقش بوشوگ و... را گفته بود.

ايستگاه

»بروسلي« جديد در »هاليوود «
كوئنتين تارانتينو براي ساخت فيلم 
جديدش كه تصويري از هاليوود 5۰ 
سال پيش اس��ت، نياز به شخصيت 
بروس لي داش��ت و اكنون مايك موه 
را براي ايفاي نقش وي انتخاب كرده 
اس��ت. به گزارش آسوش��يتدپرس، 
در فيل��م »روزي روزگاري هاليوود« 

مايك موه در نقش بروس لي ظاهر مي ش��ود. مايك موه كه به تازگي به صورت 
آنالين اداي ديني به بروس لي فقيد كرده و ياد او را در چهل و پنجمين س��الگرد 
درگذشتش گرامي داشته است، در نقش اين استاد كونگ فو در فيلم جديد تارانتينو 
جلوي دوربين مي رود. او ماه پيش در شمار بازيگران اين فيلم معرفي شد اما نقش 
او به صورت رسمي اعالم نشده بود و اكنون روشن شده كه او قرار است در نقش لي 
ظاهر شود. به گزارش ايسنا، اين بازيگر همچنين در توييتي نوشته بود: ۴5 سال 
است كه اين مرد درگذشته است. بروس لي الهام بخش من در اشكال مختلف بود؛ 
هنرهاي رزمي، بازيگري، فلسفه اش درباره زندگي. به روش دوست داشتني اش 
در نگاه به فرزندانش دقيق شويد. من حس دقيق او در نگاهش به پسر فقيدش را 
مي شناسم. خبر حضور شخصيت بروس لي و اينكه چه بازيگري نقش او را در فيلم 
»روزي روزگاري هاليوود« بازي مي كند، موجب هيجان عالقه مندان وي شده 
است. در اين فيلم برد پيت و لئوناردو دي كاپريو در نقش همسايگان شارون تيت و 
مارگوت رابي در نقش خود وي ظاهر شده اند. تارانتينو از شيفتگان لي است و ياد او 
را در برخي فيلم هايش زنده كرده است. از جمله اوما تورمن در فيلم »بيل را بكش« 
با لباس زردي مشابه لباس بروس لي ظاهر شده است.  مايك موه 3۴ ساله و بازيگر 
و هنرمند رزمي كار است. او در آتالنتاي امريكا متولد شده و كمربند سياه درجه 
5 در تكواندو دارد.  در فاصله كوتاهي پس از كشته شدن شارون تيت همسر باردار 
رومن پوالنسكي، اين كارگردان كه در آن زمان بسيار جوان بود در مقطعي كوتاه 
به اشتباه تصور مي كرد بروس لي ممكن است قاتل همسر او و دوستانش باشد. اين 
بخش، بخشي خاص از افسانه سياه قاتالن مانسون است كه متيو پالي نويسنده كتاب 

»بروس لي: يك زندگي« در كتابش در اين باره توضيح داده است.

بازارخبر

میراث

ميراث  هزار ساله قزوين قرباني توسعه
نيم��ه جنوب��ي ش��هر قزوي��ن را، 
باغس��تان هاي س��نتي در بر گرفته 
ك��ه ح��دود 2 ه��زار و 5۰۰ هكت��ار 
وس��عت داش��ته و در زمان هاي دور، 
دورتادور شهر را فرا گرفته بودند. اين 
باغستان هاي يك هزار ساله كه در همه 
س��فرنامه ها، كتاب هاي جغرافيايي، 

ديوان ها و آثار ش��اعران به آن استناد شده، اين روزها حال خوشي ندارد. به گفته 
مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان قزوين اين روزها به 
دليل توسعه شهري، باغستان هاي سنتي كاماًل ناديده گرفته مي شود. محمدعلي 
حضرتي ها - مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان قزوين - در 
گفت وگو با خبرنگار ايسنا منطقه قزوين، با اشاره به وجوه طبيعي و تاريخي باغستان 
بيان كرد: ما ميراث باغستان را به عنوان منظر تاريخي طبيعي شهر قزوين ثبت 
كرده ايم يعني باغستان يك وجهه طبيعي و يك وجهه تاريخي دارد. حضرتي ها 
در ادامه با اشاره به اظهارنظرهاي متعدد در خصوص باغستان سنتي قزوين گفت: 
متاسفانه گاه شاهديم برخي بدون داشتن دانش و تخصص الزم درباره يك موضوع 
اظهارنظر مي كنند؛ انتظار مي رود برخي از دوستان شوراي شهر كه به عنوان عضو 
كميسيون فرهنگي شهرداري فعاليت مي كنند حداقل ميراث فرهنگي را به لحاظ 
ذات و ماهيت وظايف شان بشناسند. او با اشاره به معناي ميراث فرهنگي زنده عنوان 
كرد: وقتي اين مساله مطرح مي شود كه باغستان يك ميراث زنده است، آيا اين بدين 
معني است كه بقيه آثار ما زنده نيستند؟ مثاًل بازار، مسجد جامع يا سعدالسلطنه 
زنده نيست؟ كساني كه اين موضوع را مطرح مي كنند زندگي را فقط به معني رشد 
و نمو مي دانند درحالي كه همه آثار تاريخي زماني كه واجد ثبت در فهرست ملي 
كشور مي شوند به معني يك اثر زنده تلقي مي شوند؛ به عنوان مثال مسجد جامع 
كه از 12۰۰ س��ال قبل به ما رسيده در طول اين ساليان زندگي داشته است. اين 
مسوول با اشاره به تغيير كاربري هاي غيرقانوني باغستان عنوان كرد: برخي برخالف 
آنچه اظهار مي كنند به دنبال تفكيك هستند و بر اساس شواهدي كه وجود دارد، 

توافق هايي هم در نقاط مختلف با صاحبان باغات انجام داده اند.

تاريخنگاري

اولين فرار محمدرضا پهلوی از ايران
زمينه های کودتای 28 مرداد 1332 که از ماه ها قبل ايجاد شده بود، باعث شد که 
محمدرضا پهلوي نگران حضور خود در ايران باشد و می خواست هنگام کودتا عليه 
دکتر مصدق در کشور نباشد. در همين ايام توافق انگلستان و امريکا برای ساقط 
کردن حکومت مصدق که قباًل طرح ريزی شده بود به مرحله اجرا درآمد. محمدرضا 
پهلوي، در 22 مرداد حکم عزل مصدق و نخست وزيری سرلشکر زاهدی را صادر 
كرد و خود پس از صدور فرمان، به ش��مال ايران عزيمت کرد. در ساعت 2 بامداد 
فرمانده گارد شاهنشاهی فرمان را به مصدق ابالغ کرد ولی وی هنگام خروج از منزل 
بازداشت شد و راديو تهران اين اقدام را کودتا خواند. دراين هنگام شاه و همسرش 
با يک هواپيما از طريق عراق از ايران خارج شده و به ايتاليا رفت. روزهای 25 تا 27 
مرداد، در سراسر ايران اجتماعات بزرگی تشکيل شد و از دولت لغو نظام سلطنتی 
درخواست شد. خروج شاه از ايران بدون هيچ تشريفاتی و بدون تشکيل »شورای 
سلطنت«، از نظر بسياری »فرار شاه« تلقی شد. از جمله دکتر حسين فاطمی وزير 
خارجه وقت ايران که »خروج شاه بدون اطالع قبلی« را »فرار« دانست و اعالم کرد 
اين کار شاه به منزله اس��تعفای اوست. پس از علنی شدن خبر فرار شاه از کشور، 
مردم به خيابان ها ريختند، مجسمه های او و پدرش رضاشاه را پايين کشيدند و 
عليه سلطنت شعار دادند. گروهی نيز در نقاط مختلف تهران و همچنين ميدان 

بهارستان تظاهرات کردند و خواستار »نظام جمهوری« و پايان سلطنت شدند، 
کاخ های سلطنتی بسته شد و برنامه دعا به جان شاه از برنامه پادگان ها کنار رفت. 
شاه پيش از خروج، يکی از ضعيف ترين شاهان تاريخ ايران بود، چرا که محمد مصدق 
با استفاده از وضعيت بحرانی کشور و فشارهای خارجی پس از ملی شدن صنعت 
نفت، قدرت بسياری گرفته بود با دربار به مقابله برخاسته بود و در بسياری موارد 

محمدرضا پهلوی چاره ای جز کوتاه آمدن در برابر او نداشت.

كیوسك

آوار پل جنووا بر سهام آتالنتيا
   نيويورك تايمز: 
ريزش پل ايتاليا و شمار 
تلف��ات آن، در ص��در 
اخبار رسانه ها قرار دارد. 
آنطور ك��ه در صفحه اول 
نيوي��ورك تايم��ز گفته 
شده، فروريختن پل معلق 
بر ي��ك آزادراه در ش��هر 
جنووا در ش��مال ايتاليا 

ده ها كشته برجاي گذاشته و به عنوان مرگبارترين 
حادثه در نوع خود در اروپا از س��ال 2۰۰1 تاكنون 
معرفي شد. به گفته ماتئو س��الويني، وزير كشور 
ايتاليا بيش از دويست آتش نشان در محله حادثه 
حضور يافتند. هنگام ريزش پل، هش��ت خودرو از 
روي آن عبور مي كردند. ريزش پل همچنين باعث 
تصادف بيش از بيست دستگاه خودروي عبوري شد. 
همچنين، خودروها از ارتفاع نود متري روي ريل هاي 
راه آهن و يك انبار سقوط كردند. فروريختن اين پل 
باعث بسته شدن يك شاهراه اصلي ايتاليا شده كه به 
سواحل مديترانه در جنوب ايتاليا و فرانسه -موسوم 
به ريويراي ايتاليا و فرانسه- مرتبط مي شود. بالفاصله 
پس از ريزش پل، سهام آتالنتيا شركتي كه اداره پل را 
به عهده داشت بيش از شش درصد افت كرد و خريد 

و فروش آن به حالت تعليق درآمد. 

     فايننشال تايمز: 
تحريم هاي اعمال شده 
بر كااله��اي وارداتي از 
كش��ورهاي مختل��ف 
از طرف دول��ت ترامپ، 
اقتص��اد جه��ان را ب��ه 
چالش كشيده است. اين 
روزنام��ه در صفحه اول 
خود، گزارشي از هشدار 

وزير اقتصاد آلمان درب��اره تبعات جنگ تجاري 
ترامپ منتشر كرد. طبق اين گزارش، وزير اقتصاد 
آلمان به شدت از سياست هاي ترامپ در استفاده از 
تعرفه ها و تحريم هاي تجاري عليه ساير كشورها 
انتقاد كرده و گفت: تعرفه هاي اعمال شده از سوي 
دولت امريكا عليه چين، تركيه و س��اير كشورها 
تبعات چشمگيري بر اقتصاد جهاني خواهد داشت. 
همچنين به گزارش فايننشال تايمز، او در اين باره 
گفته اين جنگ تجاري در حال كاهش دادن و از 
بين بردن رشد اقتصادي و فرصت هاي شغلي در 
جهان اس��ت و نااطميناني هاي جديدي را ايجاد 
مي كند. مصرف كنندگان كس��اني هستند كه از 
اين جنگ تجاري بيشترين آسيب را خواهند ديد 

و قيمت كاالها نيز در نهايت گران تر خواهد شد. 

   وال استريت ژورنال: 
اين روزنامه نيز، با اش��اره 
به حادثه ري��زش پل در 
ايتالي��ا، خب��ر از اجراي 
تحريم هاي تركيه عليه 
امريكا منتشر كرد. طبق 
اي��ن گ��زارش، اج��راي 
فرم��ان رييس جمه��ور 
تركي��ه درب��اره افزايش 

صد در صدي تعرفه گمركي برخي كاال هاي وارداتي 
امريكايي از ديروز آغاز ش��د. آنطور كه گفته شده، 
رجب طي��ب اردوغان، رييس جمه��ور تركيه، در 
واكنش ب��ه تصميم رييس جمهور امري��كا درباره 
افزايش دو برابري تعرفه گمركي فوالد و آلومينيوم 
وارداتي از تركيه، دس��تور افزاي��ش تعرفه برخي 
كاال هاي وارداتي از امريكا را صادر كرده است. معاون 
رييس جمهوري تركيه نيز با تاييد افزايش تعرفه هاي 
گمركي برخي كاالهاي وارداتي از امريكا، اعالم كرد 
كه اين اقدام در چارچوب مقابله به مثل با تهاجم هاي 
آگاهانه امريكا به اقتصاد تركيه صورت گرفته است. 

بررسي ميزان جابه جايي  كاركنان كاخ سفيد در دوره هاي مختلف

الههباقري|
 جنجال ه��اي كاخ س��فيد در دوره 
رياست جمهوري ترامپ پايان ندارد و 
هر روز، خبر غيرمنتظره جديدي منتشر مي شود. 
آنطور كه گفته شده، در تازه ترين اقدام، مشاور سابق 
كاخ س��فيد، در يك برنامه تلويزيوني، فايل صوتي 
از لحظه اخراجش منتش��ر كرد. در اين فايل که او 
به صورت مخفيانه ضبط کرده، جان کلی با لحنی 
تهديدآميز به اوماروسا می  گويد که او برخی قوانين 
کار در کاخ سفيد را نقض کرده و بنابراين بايد اخراج 
ش��ود. طبق گزارش ها، انتش��ار اين فايل در حالی 
صورت می گيرد که قرار است کتاب جنجالی نيومن 
تحت عنوان »روانی: حکايت يک کارمند داخلی از 
کاخ سفيِد ترامپ« درباره رفتارهای نژادپرستانه و 
متعصبانه دونالد ترامپ منتشر شود. پيش از اين نيز، 
كاخ سفيد از آغاز فعاليت هاي دونالد ترامپ، شاهد 
اخراج و استعفاهاي بسياري در ميان كاركنان خود 
بوده اس��ت. پيش از اين نيز، با داليل غيرمنطقي، 
دونالد ترامپ، اقدام به اخراج برخي نيروهاي خود 
كرده بود. آنطور كه در بس��ياري از گزارش ها گفته 
ش��ده، در ميان 5 رييس جمهوري پيش از ترامپ، 
بيش��ترين ميزان تغييرات در كاركنان كاخ سفيد، 
در دوره چهل وپنجمي��ن رييس جمهوري امريكا 
صورت گرفته است. طبق آمار منتشر شده، اخراج 
و استعفاهاي صورت گرفته در كاخ سفيد در زمان 
دونال��د ترامپ، باالترين آم��ار را به خود اختصاص 
داده است. در س��ال اول رياست جمهوري ترامپ، 
مي��زان جابه جايي هاي كاخ س��فيد، تقريبا ۴ برابر 
بيشتر از سال اول آغاز به كار باراك اوباما بوده است. 
طبق آمار منتش��ر ش��ده، پس از انتخابات 2۰16 
امريكا، حدود 3۴ درصد از كاركنان كاخ سفيد، يا 
اخراج شده با به دليل نارضايتي از عملكرد ترامپ، 
اس��تعفا كردند. اين در حالي است كه در سال اول 
فعاليت باراك اوباما، تنها 9 درصد از كاركنان كاخ 
س��فيد، اخراج شده يا استعفا كردند. طبق آمار در 
سال دوم فعاليت دونالد ترامپ، حدود 23 درصد 
از كاركنان كاخ س��فيد، از مقام خود عزل ش��ده 
و كار خود را از دس��ت داده ان��د. در ماه هاي اخير، 
بسياري از اخراج  و استعفاهاي كاخ سفيد، مربوط 
به افرادي بود كه با جنجال دخالت احتمالي روسيه 
درانتخاب��ات 2۰16 امري��كا درگي��ر بودند. هنوز 

سال دوم رياست جمهوري دونالد ترامپ به پايان 
نرسيده كه چنين آمار اخراج و استعفاهايي از كاخ 
سفيد منتشر شده، اين در حالي است كه در سال 
دوم فعاليت باراك اوباما، تنها حدود 15 درصد از 

كاركنان كاخ سفيد اخراج شده يا استعفا كردند.
طبق گزارش هاي منتشر شده، كاركنان كاخ سفيد، 
در زمان  جرج بوش پدر و پس��ر، باثبات ترين روزها 
را مي گذراندند. آنطور كه گفته ش��ده، بر اساس آمار 
منتشر شده، جرج هربرت واکر بوش، حدود 7درصد 
و جرج واش��نگتن بوش، حدود  6درصد از کارکنان 
خود را در سال اول فعاليت از دست دادند. هرچند كه 
در سال دوم رياست جمهوري جرج بوش پسر، كاخ 
سفيد حدود 27 درصد از كاركنان خود را از دست داد، 
اما جرج بوش پدر، همچنان تالش داشت كه كمترين 
جابه جايي را در كاخ سفيد داشته باشد. بر اين اساس، 
سال دوم رياست جمهوري جرج  هربرت واكر بوش 
تنها با اخراج و استعفاي حدود 18 درصد از كاركنان 

كاخ سفيد همراه بود. 
آنط��ور كه در اين گ��زارش  گفته ش��ده، دولت بيل 
کلينتون در ميزان تغييرات کابينه در يک سال اول 
رتبه سوم را به خود اختصاص داده است. طبق آمار 
او در يک س��ال اول حدود 11درصد از کارکنان خود 
را با اخراج و استعفا از دست داد. هرچند که در زمان 
خروج او از کاخ سفيد بسياری از مردم اخالق و رفتار 
او را زير سوال برده بودند، با اين حال گفته شده که او 

در زمان خود، باالترين ميزان رضايت مردم در ميان 
روسای جمهوری بعد از جنگ جهانی دوم را به دست 
آورده بود. در سال دوم فعاليت او نيز، حدود 27 درصد 

از كاركنان كاخ سفيد اخراج شده يا استعفا كردند. 
همانطور كه گفته ش��د، دونالد ترام��پ رکورد قابل 
توجهی در از دست دادن کابينه خود ثبت کرده است. 
پيش از ترامپ، تنها دولت ريگان بود كه بس��ياري از 
كاركنان خود را در س��ال اول فعاليتش از دست داد. 
آنطور كه در بسياري از گزارش ها از زمان زمامداري 
او در كاخ س��فيد گفته شده، او با مهارت خاص خود 
قوانينی را برای جلوگيری از تورم، افزايش فرصت های 
ش��غلی، رش��د اقتصادی و توانمندی دفاع ملی در 
کنگره به تصويب رساند اما در ثبات کابينه خود در 
يک سال اول با چالش های بسياری روبه رو شد. طبق 
آمار منتشر شده در سال اول فعاليتش در کاخ سفيد 
17درصد از کارکنان خود را از دست داد. در سال دوم 
رياست جمهوري او نيز، شمار اخراج و استعفاهاي كاخ 

سفيد به ۴۰ درصد رسيد. 
هرچند كه دونالد ترامپ در سال دوم رياست جمهوري 
خ��ود ح��دود 23 نف��ر از كاركنان كاخ س��فيد را از 
دس��ت داده اما به نظر مي رس��د تا آغاز س��ال سوم 
رياست جمهوري خود ركورد ريگان را بشكند؛ چرا كه 
ترامپ تنها رياست جمهوري امريكاست كه در كارنامه 
بركناري خود، اخراج در يك هفته پس از انتصاب را 

نيز ثبت كرده است. 

سونامي ترامپ در كاخ سفيد

آمارنامه

شق القمري به نام »پيروزي« 
يك رهبر اركستر توصيه كرد كه نوازندگان و عوامل 
اركس��تر س��مفونيك تهران بايد بيرون از مرزهاي 
تاالر و ايران، در هر فرصتي در فستيوال هاي خارجي 
شركت كنند. نادر مرتضي پور � رهبر مهمان اركستر 
سمفونيك تهران � كه قرار است »سمفوني پيروزي« 
را با اين اركس��تر روي صحنه ببرد در گفت وگويي با 
ايسنا، اظهار كرد: وضعيت اركستر با توجه به شرايط 
زماني و مكاني كنوني خوب اس��ت، اما انجام چنين 
كاري با شرايط ويژه اي كه وجود دارد شق القمر است، 
زيرا تمرين ها كم و رپرتوار سخت است. ضمن اينكه 
اركستر سمفونيك همزمان با تمرين اين اجرا با رهبر 
ديگري رپرتوار كالسيك ديگري را هم تمرين مي كند. 
او در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه نقاط ضعف و قوت 
نوازندگان اركستر سمفونيك را چه مي داند، به بيان اين 
بسنده كرد: بهتر مي دانيد هميشه مشكالت و كمبودها 
وجود دارد؛ ما ساختيم، مي سازيم و خواهيم ساخت. 
مرتضي پور كه پيشتر نيز رهبري اركستر سمفونيك 
تهران را برعهده داشته اس��ت، درباره راهكاري براي 
تقويت نوازندگان، با تاكيد بر آموزش، گفت: نوازندگان 
و عوامل اركستر بايد بيرون از مرزهاي تاالر و ايران، در 

هر فرصتي در فستيوال هاي خارجي شركت كنند.
او ادام��ه داد: ما ماه محرم و صف��ر را در پيش داريم و 
اركس��تر در آن زمان كنس��رت خاصي ندارد. من به 

مديران هنري اين مجموعه پيشنهاد مي كنم اعضاي 
اركستر، از اين فرصت استفاده كرده و دوره ببينند؛ 
اين برنامه از هر چيز ديگري واجب تر است.اين رهبر 
اركستر همچنين درباره فعاليت هاي شخصي اش، 
گفت: تا پيش از اينكه براي اين پروژه انتخاب ش��وم 
به مطالعه، تحصيل و تمرين مش��غول بودم و خودم 
را براي انجام چنين پروژه هايي در ش��رايط خوب و 

مناسب نگه مي داشتم.
اركستر سمفونيك تهران با مديريت هنري شهرداد 
روحاني و رهبر مهمان نادر مرتضي پور )2۴ مرداد ماه( 
ساعت 18 »سمفوني پيروزي« را در تاالر وحدت به 
روي صحنه مي برد. در اين اجرا قطعات خيزش و اتحاد 
� ايستادگي، مقاومت و مقابله � پيروزي، سازندگي و 
حركت در مسير پيش��رفت � اقتدار و اميد به آينده، 

توسط اركستر سمفونيك تهران نواخته مي شود. 

بزرگداشت پيشكسوت موسيقي خراسان
نش��ان درجه يك هنري اس��تاد عليرضا سليماني � 
پيشكسوت موسيقي خراس��ان و نوازنده دو تار � در 
مراسم بزرگداشتي به او اهدا مي شود. به گزارش ايسنا، 
اين هنرمند در جلسه شوراي ارزشيابي هنرمندان، 
شاعران و نويسندگان كشور كه تير ماه برگزار شده بود، 
در حوزه تخصصي نوازندگي دوتار خراسان نشان درجه 
يك هنري )معادل دكتراي هنري( را دريافت كرد. ابك 
راحتي، برگزاركننده مراسم درباره محتواي اين برنامه 
بيان كرد: با وجود اينكه عنوان اين رويداد گراميداشت 
استاد سليماني اس��ت و اصوال اينگونه مراسم، داراي 
تش��ريفات خاص خ��ود از جمله س��خنراني ها و ... 
هستند، در طراحي محتواي برنامه، هدف اصلي ارايه 
و اجراي موسيقي شمال خراسان تعريف شده است. 
او دربارهجزييات اين برنامه اعالم كرد: بخشي از اين 
برنامه بطور كامل به روايت داس��تان، دوتار و آواز كه 
توسط استاد سليماني اجرا خواهد شد، اختصاص دارد 
كه در واقع يكي از قديمي ترين و اصيل ترين سبك هاي 
بخشي گري منطقه قوچان است؛ يعني سبك منطقه 
شرق قوچان كه خاستگاهش روستاهاي جعفرآباد و 

علي آباد است. اين نوازنده گفت: اين سنت از مهم ترين 
استاِد مرحوم حاج قربان، يعني »غالمحسين بخشي 
نوازنده جعفرآبادي« از يك سو و از طرف ديگر از پدر و 
خانواده مرحوم حاج قربان در نهايت به استاد عليرضا 
سليماني منتقل شده است. از ويژگي هاي اين سبك 
مي توان به اصالت، وسعت، انسجام و مدون  بودن در 
بخش رپرتوار و مقام ها و صالبت، تنوع و پيچيدگي و 
در عين حال انضباط و دقت در فن و تكنيك نوازندگي 
دوتار اش��اره كرد. اين مراسم كه س��وم شهريور ماه 
ساعت 21 در تاالر رودكي برگزار مي شود، با كنسرت 

دوتارنوازي شمال خراسان همراه است.

پاليز، ميزبان »گوالگ«
س��جاد تابش در اولين تجرب��ه كارگرداني خود در 
عرصه تئاتر، نمايش »گوالگ« را بر اساس نمايشنامه 
»كاليگوال« اثر آلبر كامو در تماش��اخانه پاليز روي 
صحنه مي برد. سجاد تابش بازيگر جوان تئاتر درباره 
اولين تجربه خود در عرصه كارگرداني تئاتر به مهر 
گفت: حدود هفت ماه اس��ت كه روي نمايش��نامه 
»كاليگوال« اثر آلبر كامو كار مي كنم و بر اساس آن، 
نمايش��نامه »گوالگ« را نوشتم و تمرين روي اين 
نمايشنامه را از 2 ما و نيم پيش شروع كردم و قصد 

دارم آن را روي صحنه ببرم.
او درب��اره نوع نگاه و برداش��تي كه در نمايش��نامه 
»گوالگ« از »كاليگوال« داش��ته است، اظهار كرد: 
در واقع »گوالگ« با الهام از »كاليگوال« نوشته شده 
و س��عي كردم موقعيت آن را حفظ كنم ولي قصه و 
كاراكترهاي خود را وارد نمايشنامه كردم. در اصل 
وامدار نمايش��نامه »كاليگوال« هستم ولي در عين 
حال نمايشنامه خود را نوشته ام. تابش درباره تعداد 
بازيگران و زماني كه براي تمرين نمايش »گوالگ« 
سپري شده اس��ت، افزود: اين نمايش داراي هفت 
بازيگر و شخصيت اصلي است و يك گروه حركت نيز 

جزو كاراكترهاي فرعي اثر هستند. كارگردان نمايش 
»گوالگ« درباره اينكه آيا حمايتي براي توليد اين اثر 
نمايشي وجود داشته است يا نه، تاكيد كرد: از ابتدا 
كه كار را شروع كردم، مي دانستم كه حمايتي وجود 
نخواهد داش��ت زيرا در تئاتر ايران حمايتي از اكثر 
گروه ها نمي شود و من نيز از اين امر مستثني نيستم.

وي در پاي��ان ب��ا بي��ان اينكه قرار اس��ت نمايش 
»گوالگ« را از نيمه ش��هريور در تماشاخانه پاليز 
روي صحنه ببرد، اظهار كرد: پيش از اين قرار بود 
كه »گوالگ« را در مردادماه و در تاالر حافظ روي 
صحنه ببريم كه اين امر ميس��ر نش��د و خود را با 

شرايط جديد اجرا وفق داديم.
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