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اﻗﺘﺼﺎد

اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ اول

با اعالم رشد نرخها از ابتداي تیرماه

ﻧﮕﺎه

توافق حداقلي

افزایش قیمت خودرو رسمي شد

دیدار روحانی با مددجویان
بهزیستی و کمیته امداد

یعنــي تعهــددادن کیــم بــه غیراتميکــردن
شبهجزیره کره از یک ســو و تضمین ترامپ به رفع
تحریمهاي دوجانبه و بینالمللي علیه کرهشمالي
از سوي دیگر ،با یک طرح عملیاتي مشخص همراه
نبــود و حتي با جزئیــات کمتري بحث شــد .البته
رهبر کرهشــمالي در یک قالــب کلي ،بر تعهد خود
در محدودکردن آزمایشهاي هســتهاي و بســتن
پایگاههــاي نظامــي مربوطه تأکید کــرد .در مقابل
ترامــپ نیز اعالم کــرد مانورهاي نظامي مشــترک
آمریکا با کرهجنوبي را که سابقهای طوالني دارد ،به
دلیل هزینهسازبودن آن متوقف خواهد کرد که این
خود به معناي یک مصالحه جدي از ســوي ترامپ
به حساب ميآید.
البتــه این نشســت بــراي رهبــر کرهشــمالي
مهمتر بــود؛ چون خواهان گرفتن امتیازات بیشــتر
سیاسي-اقتصادي از این گفتوگو است .در مقابل،
ترامپ به پیمودن چند قدم اولیه براي دستیابي به
اهداف جامع آمریکا در مســیر توافق راضي است.
ترامپ در مصاحبه مطبوعاتي تأکید کرد اتميزدایي
رونــدی طوالني اســت و چندین مرحلــه دارد و تا
زماني که توان هســتهاي کرهشــمالي پابرجا باشد،
تحریمها رفع نخواهند شد .بر همین مبنا ،گفتوگو
در این زمینه مشــخص ،با جزئیات کمتر و کوتاهتری
همراه شد.
همزمان اینکه رهبر کرهشــمالي از همه برنامه
هســتهاي خود صرفنظر کند ،جــاي تردید جدي
اســت؛ اما اینکه حاضــر به انجــام مصالحه براي
دســتیابي به بعضي اهداف سیاســي و اقتصادي،
در شــرایط فعلي کامال پذیرفتنی اســت .در واقع،
شیوه مدیریت سیاست جهاني و تهدید ترامپ ،کیم
را نگــران کــرده و بنابراین او خواهــان خنثيکردن
یا حداقــل متعادلکردن تهدیــدات رئیسجمهور
آمریکاســت .همزمــان رهبر کرهشــمالي خواهان
توســعه اقتصادي به دلیــل نارضایتيهاي داخلي
ناشــي از فقر اقتصادي اســت که اکنون تحتتأثیر
تحریمهاي جاري امکانپذیر نیست.
از ســوي دیگر ،رهبر کرهشــمالي در شــرایطي
که این کشــور یک قدرت هستهاي شــده ،خواهان
گفتوگو بــا آمریکا شــده اســت .وضعیت جدید
پیونگیانگ نوعي برابري استراتژیک از نظر دستیابي
به »موشک بالســتیک قارهپیما« است که ميتواند
آمریــکا را هدف قرار دهــد .اینگونه کیم ميتواند
افکار عمومي را قانــع کند که از نظر کمي و کیفي،
به نوعي »تعادل استراتژیک« با آمریکا رسیده است.
از ایــن لحاظ ،بایــد گفت رهبر کرهشــمالي از ابزار
هســتهاي نه بهعنوان ابزاري براي جنگ با آمریکا،
بلکه با هدف ایجاد و جلب همکاري با این کشــور
استفاده ميکند.
پیونگیانگ با حل مسئله هستهاي خود به شکل
فعلي ،دنبال ســه هدف عمده است؛ نخست ،بهبود
روابط بــا چین ،کرهجنوبي و آمریکا .دوم ،دســتیابي
بــه همکاري و کمکهــاي اقتصادي کــه نیاز مبرم
کشــور اســت؛ بهویژه که تجربه فروپاشي اقتصادي
دهه  ۱۹۹۰را دارد و ســوم ،رفع تحریمهاي دوجانبه
و چندجانبه موجود .همه این اهداف با رســیدن به
یک توافق همهجانبه با آمریکا در روند گفتوگوهاي
دوجانبه محقق ميشــود .اکنون رهبر کرهشــمالي
ترامــپ را یک تهدید واقعــي و همزمان یک راهحل
براي خروج از بنبســت اقتصادي ميبیند؛ یعني در
معادالت خود ،نگاهی استراتژیک به آمریکا دارد .از
این نظر ،شاید بتوان گفت پیونگیانگ گسترش روابط
با آمریکا در شــرایط فعلي را حتــي مهمتر از روابط
با چین ،روســیه و کرهجنوبي در نظر ميگیرد .تجربه
ویتنام نیز نشــان ميدهد که با وجود سالها جنگ با
آمریکا ،هانوي اکنون از طریق همکاري با واشــنگتن
به توسعه و رشــد اقتصادي بیشتری رسیده است تا
از گســترش روابط با چین و روسیه .بههرحال ،هدف
واقعي نشســت ســران آمریکا و کرهشــمالي در این
مرحله ،بیشتر دستیابي به توافقی حداقلي مبتني بر
اصول با هدف آگاهي از نیات صادقانه ،اعتمادسازي
متقابــل و ارزیابــي ظرفیتهــاي یکدیگر بــوده تا
دســتیابي به نتایج فوري ،اهداف و انتظارات واقعي
مبتنــي بر نیازهاي اســتراتژیک دو کشــور که در باال
اشاره شد .در نهایت باید گفت ترامپ در گفتوگوي
مطبوعاتي بعد از نشســت ســران دو کشــور ،اعالم
کرد تمایل زیادي به اجــراي چنین مدل بهاصطالح
موفقیتآمیزي دربــاره ایران دارد .البتــه او ایران و
کرهشمالي را دو مدل متفاوت ارزیابي کرد و بیان کرد
مســئله اصلي ایران ،نفود به منطقه مدیترانه است.
فرصت ترامپ در گفتوگو با کرهشــمالي این است
که متحدان کرهشمالي؛ یعني چین و روسیه ،خواهان
غیراتميشدن شــبهجزیره کره هستند و از این نظر از
نتایج مثبــت این گفتوگو خوشــحالاند؛ اما درباره
ایران ،متحدان منطقهاي آمریکا؛ یعني سعوديها و
نتانیاهو ،پشــت پرده فشار سیاسي-اقتصادي آمریکا
به ایران هستند؛ بنابراین پیگیري یک سیاست مستقل
از ســوي ترامپ بــدون درنظرگرفتن خواســتههاي
آنها ،کمتر متصور اســت .فراتر از این ،چالش اصلي
ترامپ در یک توافق بزرگ با ایران ،این اســت که او
ميخواهد دیــدگاه حداکثرگرایانه خــود را به ایران
تحمیــل کند .این ویژگي ،با اصــول یک توافق بزرگ؛
یعني وجود »نیازهاي متقابل اســتراتژیک« و »نیات
و اهداف صادقانه« در تضاد اســت؛ اما هیچکدام از
این دو ویژگي در شــرایط فعلي بیــن ایران و آمریکا،
بهویژه بــا خروج ترامــپ از برجام و فشــار بر بقیه
اعضاي باقيمانده در برجام بهویژه تردیدهاي اروپا،
وجود ندارد.

محمد مســاعد :آنها که بازار خودرو را مشــتاقانه دنبال
میکنند میدانند که قیمت خودروها در ایران یک سالی
هســت تختهگاز میتازد ،اما رســیدن موج گرانیها به
خودروهای ارزانتر در ماههای اخیر بیشــتر از همیشــه
قیمت خودرو را به سوژه گفتوگوهای روزمره ایرانیها
تبدیل کرده اســت .موجی که در روزهــای اخیر گریبان
بازار را گرفــت ،اما چنان آه از نهاد خریــداران بلند کرد
که ســرانجام مســئوالن مختلف را به واکنش واداشت.
واکنشهایی که ترجیعبند همه آنها رفع مسئولیت خود
از وضعیــت فعلی بود و اعتراض به دیگران؛ از اعتراض
به خودروســازان تا مقصرخواندن مردم و البته نوید حل
مشکالت و بازگشت آرامش به بازار خودرو در آینده.
فِ
َن دولتچگونهبدلخورد
صنعت خودرو یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد
ایران و البته از شــیرینترین ســفرههای مدیریتی کشور
ماســت .سفرهای که سالها برای مردم ،خودرو به قصد
حرکت )و نه لذت( و برای مدیران برکت داشــته و البته
در گذر ســالیان چنان فرســوده شــده که امروز تحمل
کوچکتریــن ضربههای اقتصادی را نیز ندارد؛ اما دولت
روحانی از همــان آغاز برای صنعت خودرو برنامههایی
داشــت و این برنامهها در دولت دوم او ،شکل جدیتری
به خود گرفــت .برنامههایی که قرار بود صنعت خودرو
را احیا کند تا هــم توانایی واگذاری به بخش خصوصی
داشــته باشــد و هم اگر قرار اســت دولتی بماند ،سربار
خزانه نباشد .دلکندن از بیش از  ۳۰۰صندلی مدیریتی در
خودروسازیهای دولتی کار آسانی نیست ،اما زمزمههایی
به گوش میرسید که دولت قصد دارد خودروسازیهای
بزرگش را به چند ســرمایهدار واگذار کند و حتی میشد
در میان پچپچ مســئوالن نامهایی از این خریداران شنید.
نامهایــی که اگر قرار بود شــروطی ماننــد عدم تعدیل
نیروی این شرکتها را بپذیرند ،شروط متقابلی هم برای
دولت داشــتند و مهمترین این شرطها خالیکردن بازار
از رقیبان خارجی برای تنفس و کســب سود از یک بازار
تازه بود .همین شــرط نانوشته خیلی زود دولت را بر آن
داشت تا با اعمال سیاستهایی ،بازار خودروهای زیر صد
میلیون تومان را بهطورکامل برای خودروهای داخلی که
درحالحاضر تولید میشــوند خالی کند .این بازه قیمتی
از خودروهــا اگرچــه در نبود رقبای دیگر ،میتوانســت
سودمند باشد ،اما همگان میدیدند که قسمتی از طبقه

متوســط ایرانی که توان خرید باالتــری دارد ،تمایلی به
استفاده از این خودروها ندارد و بازار خودروهای وارداتی
روزبهروز رونق بیشتری میگیرد .اینجا بود که دولت حتی
تا مرز ممنوعیت واردات خودروی خارجی برای چند ماه
نیز پیش رفت تا در قدمی مهم ،واردکنندگان خودرو را از
سنگر بازار خودروهای بین  ۱۰۰تا  ۲۰۰میلیون تومانی هم
بیرون براند .بازهای که قرار بود به محصوالت مشــترک
پسابرجامی خودروســازان ایرانی با شرکای خارجیشان
اختصاص پیــدا کند تا این خودروها فرصتی برای عرض
اندام پیدا کنند و خودروهــای وارداتی امتحانپسداده
از کشــورهای تازهتوسعهیافته در بازه قیمتی  ۲۰۰تا ۳۰۰
میلیون تومان قرار بگیرنــد و خودروهای وارداتی غربی
نیز برای مشــتریانی که بیشتر از ۳۰۰میلیون تومان خرج
خودرو میکنند ،قابل ســواری باشــند .این طرح اگر به
نتیجه میرسید خودروسازهای داخلی میتوانستند سر
بلند کنند و دولت نیز دســت بازتری بــرای چانهزنی در
معامله فروش این شــرکتها داشت حتی اگر به قیمت
فشار بر مصرفکنندگان و نابودی بخشی از واردکنندگان
تمام میشد ،اما با آغاز سیاستهای جدید آمریکا ،شرکای
خارجی خودروسازهای وطنی سر ناسازگاری گذاشتند و
اینچنین بود که آینده بازه قیمتی خودروهای  ۱۰۰تا ۲۰۰
میلیون تومانی خالی از خودرو ماند و همزمان دو شوک
ارزی و شوک احتمال ایجاد محدودیت در واردات برخی
قطعات برای تولید خودروهای زیر صد میلیون تومان این
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شرکتها ،همزمان با افزایش تقاضا برای تبدیل ریال به
کاال توسط خریداران نیز بازار خودروهای ارزانتر داخلی
را بــه هم زد ،گویــی دولت در میانه اجــرای فنش بَ َدل
خورد و اعتراض باال گرفت.
عرضهبههمخوردیاتقاضا؟
بازار خودرو در این روزها چنان ملتهب شــد که دیگر
شــکی برای کســی نماند که عرضه و تقاضا در بازار به
هــم خورده اســت .تنها تفــاوت اینجا بود کــه برخی،
خودروســازهای داخلــی را به کاهــش عرضه به قصد
افزایش سود خود )یا آنچنان که خود میگفتند :احتکار(
متهــم میکردند و دیگــران در دفاع از خودروســازان،
افزایــش تقاضا از طــرف مردم را عامــل بههمخوردن
تعادل بازار میدانستند .جالل محمودزاده ،نماینده مردم
مهاباد در مجلس ،از نمایندگانی بود که خودروسازان را
بــه احتکار خودرو متهم کرد و به تســنیم گفت :احتکار
خودرو با هــدف افزایش قیمت خــودرو غیرقابلقبول
اســت و خودروســازان باید بهجای ایــن کار تالش کنند
هزینههــای اضافه تولیــد را کاهش دهنــد .قاضیپور،
نماینده ارومیه در مجلس ،حتی پا را فراتر گذاشت و عدد
خودروهای احتکارشــده را هم اعالم کرد و گفت :سایپا
 ۶۰هزار و ایرانخــودرو  ۳۰هزار خودرو احتکار کردهاند،
اما در مقابل امیرحسین قناتی ،مدیر کل صنایع خودروی
وزارت صنعت در صداوســیما دلیل این افزایش قیمت
را نتیجه فعالیت واســطهها و دالالن و هجوم نقدینگی

ســرگردان دانست و گفت :در عرضه خودرو مشکلی به
وجــود نیامده ،بلکه هجوم نقدینگی ســرگردان به بازار
خودرو و افزایش تقاضا این حاشیه بازار را به وجود آورده
است .قناتی این را هم گفت که شرکتهای خودروسازی
براساس دستورالعمل شورای رقابت عمل خواهند کرد و
حاشیه بازار در اعیاد پیشرو برطرف و حداکثر تا یک ماه
آینده شاهد ثبات در بازار خودرو خواهیم بود.
 ۷درصد ،افزایش مجاز قیمت خودرو
در همین شــرایط و درحالیکه خودروسازان داخلی
در چنــد ماه گذشــته و در غیاب رقبــای جدی خارجی،
چندبار برای افزایش قیمت محصوالتشان خیز برداشتند
و تا حدودی نیز موفق به اجرای برنامههایشــان شدند،
باالخره شــورای رقابت بعد از گذشــت ســه ماه از آغاز
سال ،دستورالعمل تنظیم قیمت برای سال  ۹۷را اعالم
کرد .افزایش قیمتی که در مقایســه با ســوِز مرثیههای
خودروسازان درباره افزایش هزینههای تولیدشان ،چندان
التیامبخش نیســت .شــورای رقابت متوســط افزایش
قیمت در خودروهای ساخت داخل شرکت ایرانخودرو
را کــه مشــمول قیمتگــذاری هســتند  ۷٫۱۸درصد و
برای خودروهای شــرکت ســایپا  ۷٫۰۱درصد اعالم کرد
و خودروهای مشمول شــرکت مدیرانخودرو نیز ۵٫۶۲
درصد افزایش قیمت قانونی خواهند داشــت .افزایش
قیمتی که در برابر مشــکالت احتمالی این خودروسازان
در صورت ادامه رونــد محدودیتهای اقتصادی جدید
ایران ،حتی حکم مسکن را هم نخواهد داشت.
تصمیم شورای رقابتبهضررمردمبود
فربد زاوه ،کارشناس بازار خودرو ،دراینباره به »شرق«
میگوید :عامل اصلی هجوم ســرمایههای سرگردان به
بازار خودرو همین شورای رقابت و دستورات اینچنینی
اســت ،چراکه وقتی قیمت بازار با قیمت شرکت در این
حد متفاوت است ،الزام تولیدکننده به جبران فقط هفت
درصد از این فاصله که گاهی به  ۵۰درصد هم رســیده،
نهتنهــا دردی از مردم مصرفکننــده دوا نمیکند ،بلکه
خودروسازان را هم با مشکالت جدیتری روبهرو میکند،
کمااینکه درحالحاضر نیز نتیجه اینچنین سیاستهایی
جــز چند هزار میلیــارد تومان ضرر برای خودروســازان
داخلی چیز دیگری نبوده اســت .تنها کســی که در این
شرایط از چنین تصمیمی سود میبرد ،دالالن هستند که
در این فاصله قیمتی به واسطهگری مشغولاند.

با تهدید سازمان نظام مهندسي ،تعداد حاضران در تجمع مقابل وزارت راه کاهش یافت

ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﯾﮏ دﻋﻮا
شرق :آنقدر دعواي وزارت راه و شهرسازي با سازمان نظام مهندسي به
طول انجامید که صداي مهندسان ساختمان هم درآمد که» :ما را قرباني
نکنید «.روز گذشــته در مقابل ســاختمان اصلي وزارت راهوشهرسازي،
بیش از  ۶۰مهندس ناظر در اعتراض به شــیوهنامه وزیر راه و شهرسازي
مبني بر انتخاب ناظر ســاختمان از سوي مالك تجمع کردند .هرچند این
تجمع مســالمتآمیز بــود ،اما در نهایت به درگیــري انجامید و آنگونه
که حاضــران ميگویند ،یکي از اعضا هم دســتگیر شــد .آنها ميگویند
در دعواي ســازمان نظام مهندســي و وزارت راه و شهرسازي بر سر پنج
درصد حق دریافتي از ســوي سازمان نظام مهندسي و گردش مالي هزار
میلیاردي آن ،این مهندســان هستند که در حال قربانيشدناند .بيکاري
و احضار به شــوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي هم نتیجه هرگونه
اعتراضي است که از سوي مهندسان صورت بگیرد .به گفته برخي ،قرار
بــود حدود  ۵۰۰نفر در این تجمع حضور پیــدا کنند ،اما با تهدید مدیران
سازمان نظام مهندسي ،این تعداد کاهش پیدا کرد .البته ناگفته نماند که
وجه اشــتراك در این تجمع ،اعتراض و گالیه بود اما با دو نگاه متفاوت.
یکي هدف مقابل را وزارت راه قرار داده بود و عدهاي دیگر ،سازمان نظام
مهندسي را هدفگذاري کرده بودند.
کسي براي شنیدن حرفمان هم نیامد
یکــي از معترضان در گفتوگو با »شــرق« با بیــان اینکه بیش از ۶۰
نفر از مهندســان مرتبط با ســاختمان در اعتراض به شــیوهنامه ابالغي
وزیــر راه و شهرســازي در مقابل این وزارتخانه تجمــع کردند ،ميگوید:
نه تنها براي شــنیدن حرفهاي مهندســان هیچیك از مقامات مسئول
در جمــع معترضان حضــور پیدا نکردنــد ،بلکه درگیــري فیزیکي بین
حراســت وزارتخانه با معترضان ایجاد و یکي از مهندســان نیز از سوي
حراســت دســتگیر شــد .این مهندس حاضر در تجمع ،درباره خواسته
معترضــان ميگوید :این بيمعناســت که ناظر از ســوي مالك انتخاب
شود .همانطورکه مجري ذيصالح که از سوي مالك انتخاب ميشود،
صوري شــده است ،این احتمال قریب به یقین است که این اتفاق درباره
مهندس ناظر نیز بیفتد .ميخواهیم ناظران طبق روال ســابق ،از ســوي
ســازمان نظام مهندسي انتخاب شــوند ،هرچند معتقدیم روند انتخاب
ناظران باید شفافسازي شود .دیگري به »شرق« ميگوید :مالکان عمدتا
کارشــان بسازوبفروش است و عموما حاضر نیستند مهندس مجري سر
کار حضــور یابد و با پروانه مجري بــه انتخاب خود کار ميکنند .بنابراین
امري بعید نیست که ناظران هم به همین شیوه از سوي بسازوبفروشها

انتخاب شــوند کــه در این صورت نه تنها اشــتغال مهندســان به خطر
ميافتــد ،بلکه خریداران یــا عموم مردم نیز دیگــر نميتوانند اعتمادي
به سازهها داشــته باشــند ،زیرا تخلفات در این بخش بهشدت گسترش
پیــدا ميکند .به گفته او ،با این اتفاق چند میلیون مهندس ضرر ميکنند،
زیرا مهندســان نخواهنــد پذیرفت که با تعرفه بســیار انــدك کار کنند؛
زیرا در مقابل مســئولیت محولشــده قطعا نميصرفد .دیگري به حق
خریدار هم اشــاره کرده و ميگوید :ذينفعاني که ساختمان را خریداري
ميکننــد ،تضمیني وجود ندارد که ســازه قابل اطمینــان دریافت کنند.
انتخاب مهندس ناظر از ســوي مالك ،به این معناســت که سوداگري یا
ســرمایهگذاري درباره امنیت ســازه تصمیم بگیرد که نميتوان پذیرفت
امري حاکمیتي ،اینچنین تنزل پیدا کند.
دعوا سر پول است
وقتــي از او دربــاره حــرف و حدیثها در مورد ســهم پنج درصدي
ســازمان نظام مهندسي ميپرســم ،ميگوید :اینها بهانه است؛ این دعوا
ســر پولي است که یك ســازمان خصوصي به نام ســازمان مهندسي از
مردم ميگیرد .مشکل آنجاست که وزارت راه با فساد درون سیستم نظام
مهندسي مشکلي ندارد ،بلکه با این مسئله مشکل دارد که این پول نباید
به ســازمان نظام مهندسي برسد و باید در اختیار وزارت راه و شهرسازي
باشد.
به سازمان درصد ميدهیم ،پول به دالل نه
آن دیگــري به میان کالمش ميآید و ســخن همــکارش را اینگونه
ادامه ميدهد :بعد از آنکه در اســفندماه ،آقاي وزیر شــیوهنامه را ابالغ
کرد ،در مجمع عمومي سازمان نظام مهندسي ،مهندسان رأي دادند که
این پنچ درصد را به ســازمان بپردازند تا سازمان نظام مهندسي از حقوق
مهندســان دفاع کرده و با آرامش خاطر نظارت کند ،اما نظارت به مالك
ارجاع داده نشود و پول به مراتب باالتر از این درصد را به دالل ندهند.
دیگري تن صدایش را باالتر ميبرد تا صدایش شنیده شود :این موارد
آدرسغلطدادن اســت .براي هیچکدام از دو طرف مهم نیســت که در
وســط این دعوا بر ســر پول و منفعت ،مهندســان قلعوقمع ميشوند و
ذينفعان که مردم باشند هم آسیب جدي ميبینند.
وزیر صدایمان را بشنود
یکي دیگــر از مهندســان معترض حاضــر در این تجمــع ،با وجود
اعتــراض ميگویــد :آمده بودیم تــا انتقادهایمــان را از ســازمان نظام
مهندســي به گوش وزیر راه و شهرسازي برسانیم .این مهندس ناظر که

سخنانش تقریبا نقطه مقابل دیگر همکارانش است ،ادامه ميدهد :هر
ماه حقعضویت به ســازمان نظام مهندسي ميپردازیم و انتظار خدمت
داریــم ،اما ســازمان نظام مهندســي تقریبا هیچوقــت از اعضا حمایت
نميکند و به همین دلیل هماکنون بســیاري از مهندسان بيکار هستند و
حتي برخي از آنها مسافرکشي ميکنند.
او ميگویــد :هرچند وزارت راهوشهرســازي تصمیــم گرفته بیش از
هزار میلیارد تومان گردش مالي ســازمان نظام مهندسي را مدیریت کند،
اما هیچکس به ابالغیههاي وزارت راه در ســازمان نظام مهندسي اعتنا
نميکند و در این بین مهندســان وسط یك دعوا بین وزارتخانه و سازمان
نظام مهندســي گیر افتادهاند .این مهندس معترض با اشــاره به تهدید
به حضورنداشــتن در این تجمع ميافزاید :رؤســاي ســازمانهاي نظام
مهندســي ساختمان هم در شــوراي مرکزي و هم در استانها عالقهاي
نداشتند صداي ما به وزیر برسد؛ بنابراین هیچ حمایتي از تجمع نکردند.
قرار بود با حدود  ۵۰۰نفر تجمع کنیم ،اما با تهدید دوباره مدیران سازمان
نظام مهندســي مبني بر اینکه براي حاضران در تجمع پرونده شــوراي
انتظامي درســت ميکنند ،بســیاري از حضور در تجمع منصرف شدند؛
زیرا به هر حال آنها هم به فکر معاش خود هســتند که ميتواند به این
طریق به خطر بیفتد.
خودرأیي در سازمان نظام مهندسي
بــه گفتــه او ،اگر وزیر ميخواهد فســاد ســازمان نظام مهندســي
ســاختمان را از بین ببرد ،باید اساسي کار کند .وزیر بهجاي ابالغیههایي
که صادر ميکند و رؤســاي سازمان نظام مهندسي اصال به آن توجهي
نميکنند ،به وضعیت شوراي انتظامي سازمان رسیدگي کند؛ زیرا از بین
اعضاي ســازمان نظام مهندســي ،چند نفر را بهعنوان اعضاي شوراي
انتظامــي انتخاب کردهاند که آنها هم بــه همین اعضاي اصلي وصل
هســتند و اگر یکي از مهندسان گالیه یا کاري خالف خواسته آنها بکند،
بهسرعت پروندهسازي شده و در درجهبنديهاي متفاوت به مهندسان
محکومیت ميدهند .او با اشاره به تضاد منافعي که بین سازمان نظام
مهندسي و مجلس ایجاد شــده ،ميگوید :اطالعات اشتباه به مجلس
دادهانــد و طوري وانمود ميکنند که ســازمان نظام مهندســي واقعا
مدافع مهندســان ســاختمان اســت ،درحاليکه از وقتي رجبي رئیس
شوراي مرکزي ســازمان نظام مهندسي شــده که نماینده مجلس نیز
است ،یك خودرأیي در سازمان نظام مهندسي ایجاد شده و نميتوانیم
انتقاداتمان را مطرح کنیم.

اﻓﺸﺎي اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎﺷﺮان ﺑﻪ  86درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ
ســازمان بورس در کنار رســیدگي به تخلفات ناشــران متخلف ،از پاییز
 ۱۳۹۶پس از عملیاتيشــدن دســتورالعمل جدید افشــاي اطالعات ،موارد
مرتبط با بازههاي زماني قانوني و نیز موارد تأخیر در افشــاي اطالعات براي
ذينفعان ناشــر موردنظر )مدیر مالي ،مدیرعامل و اعضاي هیئتمدیره( را
در قالب پیامک ارســال ميکند که نقش بسزایي در کاهش چشمگیر تأخیر
در افشاي اطالعات داشته است.
در این مدت درصد افشاي اطالعات بهموقع از  ۳۲درصد در فروردین ۹۳
به  ۸۶درصد در اســفند  ۹۶افزایش یافته اســت که نشانگر اهتمام سازمان
بورس و ناشــران به افزایش شــفافیت در بازار سرمایه است .همچنین عدم
انتشــار اطالعــات از  ۴۴درصد در فروردین  ۹۳به پنج درصد در اســفند ۹۶
کاهش یافته است.
در اســفندماه  ۹۶از  ۴۸۷اطالعیه قابلانتشار ۸۶ ،درصد بهموقع و بدون

تأخیر منتشــر شــدهاند و  ۱۴درصد باقيمانده نیز با میانگین تأخیر سهروزه
منتشر شدهاند که نشانگر تعهد ناشران در ارائه بهموقع اطالعات است.
در دو مقطع زماني ،تغییر رفتار ناشــران در انتشار بهموقع اطالعات قابل
مالحظه اســت .مقطع اول در تیر و مرداد ســال  ۱۳۹۵که انتشــار بهموقع
اطالعــات به ســطح حدود  ۱۵درصد افت داشــت و با تمهیدات ســازمان
بــورس مبنيبر معرفي متخلفان به مراجع ذيصــالح پیگیري تخلفات در
ماههاي بعد از آن رشــد چشمگیري در افشــاي بهموقع اطالعات رخ داده
اســت .مقطع زماني دوم مربوط به پاییز سال  ۱۳۹۶است که دستورالعمل
جدید افشــاي اطالعات به ناشران اعالم و پیگیريهاي الزم براي رعایت آن
انجام شــد و همانطور که در ابتداي گزارش اشــاره شد ،موعدهاي افشاي
اطالعات به ذينفعان ناشر اطالعرســاني شد تا از این طریق تعهد ناشر به
افشاي بهموقع افزایش یابد.

 پایگاهاطالعرسانیریاستجمهوری :رئیسجمهوری
شــب گذشــته در دیدار با مددجویان بهزیســتی و
کمیته امداد امام خمینی)ره( با اشــاره به اهمیت
تشویق سازمانهای مردمنهاد برای برعهدهگرفتن
مســئولیت فرزنــدان تحت پوشــش ،افــزود :این
سازمانها میتوانند احساس محبت و کمبودهایی
را که ممکن اســت از لحاظ عاطفــی بین فرزندان
وجود داشــته باشد ،بهخوبی پر کنند و باید بهجای
اینکه خیرین در این حــوزه به ما کمک کنند ،ما به
خیریــن کمک کنیم .او بر تقویــت رابطه نهادهای
اجتماعی دولتی با بخــش خصوصی تأکید کرد و
گفــت :باید هرقدر که میتوان جامعه توانرســان
افزایــش یابــد و مدیریت این بخشها به ســمت
مردم بهویژه عزیزان نخبهای که از جمع نهادهای
اجتماعی پرورش یافتهاند ،سوق یابد.

جهانگیری :بهزودی با مردم
صحبت خواهیم کرد
 ایســنا :معاون اول رئیسجمهوری در مراســم
گردهمایــی خیرین مدرسهســاز ،گفــت :دولت کنار
خیرین خواهد بود ،البته شــرایط دولــت را هم باید
در نظر گرفت؛ باید بعد از ماه رمضان بیشــتر درباره
شرایط کشور با مردم صحبت کنیم تا مردم در جریان
شرایط دولت قرار بگیرند.

ﺧﺒﺮ
رئیس پژوهشکده پولي و بانکي خبر داد

 ۲هزار پرونده شکایت از مؤسسات
غیرمجاز روي میز
 شــرق :دو ماه از اجراي سیاســت ارزي دولت
مبني بر تکنرخيکردن ارز و ممنوعیت صرافيها
از خرید و فروش ميگــذرد .در این مدت ،بازار ارز
بعد از تالطماتي پيدرپي و جهش قیمتي ،آرامشی
نســبي را تجربه کرده و به گفته رئیس پژوهشکده
پولي و بانکي ،سیاست ارزي بانک مرکزي شکست
نخورده اســت .علي دیواندري در نشســت خبري
روز گذشــته خود عملکــرد ارزي دولت در این دو
ماه را شرح داد و گفت :در حوزه ارزي باید نیازهاي
حیاتي مانند واردات دارو و مواد اولیه تأمین شود،
اما بازار سکه و طال یکي از بازارهاي سرمایهگذاري
اســت و تأمیننشــدن نیازها با نرخ رسمي در این
بازار ،مخاطرهاي را ایجاد نخواهد کرد .او همچنین
درباره مطالبات معوق ســپردهگذاران از مؤسسات
مالي و اعتباري توضیح داد :با اقدامات اخیر بانک
مرکزي ،پرداخت مطالبات ســپردهگذاران تا سقف
یک میلیارد تومان آغاز شــد که خبر خوبي اســت
و ميتــوان گفت مشــکالت حــدود  ۹۸درصد از
سپردهگذاران برطرف ميشود .با پرداخت تا سقف
یک میلیارد تومان از روز گذشــته ،مشــکل اصلي
توده مردم حل خواهد شد و حدود دو هزار پرونده
باقي ميماند که بخشــي از آن حقوقي اســت .با
این اقدام ،درباره شــرکتها ،مؤسســات ،بانکها
و برخي از افرادی که ســرمایه باالیي داشــتند نیز
تصمیمگیري خواهد شد.

ﺧﺒﺮ وﯾﮋه

قیمتها پایینتر از کف بازار
 یکــي از شــرکتهاي بــزرگ عرضــه میــوه در
راســتاي حمایت از مصرفکننــدگان ،کاهش هزینه
تمامشــده محصــول تا تحویــل بــه مصرفکننده
نهایي ،اشــتغالزایي ،افزایش ضریب نقدشــوندگي
محصــوالت تولیدي و حــذف واســطهها اقدام به
عرضه مســتقیم محصــوالت باغي خــود در بازار
مرکــزي میوه و ترهبــار تهران کرد .رســول صدري
مدیرعامل شــرکت محیا با اشاره به ضرورت کسب
تجربیــات مفیــد و کمنظیر حضور در بــازار میوه و
ترهبار براي هر شرکت بزرگ تولیدکننده محصوالت
کشاورزي و حتي دانشجویان و کارشناسان کشاورزي
گفت :معموال قیمت را بازار مصرف تعیین و دیکته
ميکند؛ ولــي در این روش ضمــن افزایش ضریب
نقدشــوندگي ناشــي از فــروش محصــوالت عمال
هزینــه حقالعمــلکاري براي عرضــه محصوالت
باغي شــرکت محیا پرداخــت نميکنیــم و هزینه
اجاره غرفه در میدان میــوه و ترهبار هم با توجه به
برآورد همافزایي با سایر شرکتهاي کشاورزي بنیاد
بســیار کم و قابلبرگشت است؛ هرچند براي عرضه
محصوالت زیر قیمت بــازار محدودیت داریم؛ ولي
سود ناشي از کاهش هزینههاي واسطهگري و حتي
حقالعملکاري براي دیگر شــرکتها در بلندمدت
منجر بــه تقویت زیرســاختها و تولید محصوالت
باکیفیتتر خواهد شــد .مهندس صدري با مقایسه
تهدیدها و فرصتهاي روش عرضه قبل محصوالت
شــرکت محیا که از طریق مزایده صورت ميگرفت،
بــا روش عرضه مســتقیم فعلــي در بــازار میوه و
ترهبار توضیــح داد :یکــي از مهمترین دغدغههاي
تولیدکننــدگان محصــوالت کشــاورزي برگــزاري
تشــریفات مزایده و نگرانيهاي ناشــي از پرداخت
بهموقع تعهدات خریداران و دالالن است.

