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حمایت از بازی داخلی با گرفتن عوارض محقق نمیشود!
مدیرعامل یک شرکت بازیسازی با بیان اینکه هدف حمایت از تولید داخلی با گرفتن
عوارض از بازیهای خارجی محقق نمیشود ،به نقش ...

کاهش نرخ بیکاری منطقه یورو
به پایینترین سطح  ۹سال اخیر

نـرخ بیـکاری منطقـه یـورو در مـاه نوامبـر بـه
پایینتریـن سـطح از ژانویـه  ۲۰۰۹کـه منطقـه یورو
دچـار رکود شـده بود ،رسـید کـه تازهترین نشـانه از
بهبـود اقتصـاد ایـن منطقـه اسـت.
بـه گزارش ایسـنا به نقل از یـورو نیوز ،موسسـه یورو
اسـتات  -مرکز رسـمی آمـار منطقه یـورو  -اعالم کرد
کـه نرخ بیـکاری ایـن منطقـه از  ۸.۸درصـد در اکتبر
بـه  ۸.۷درصـد در نوامبـر کاهش یافت.
بنـا بـر اعلام ایـن موسسـه ،بـا کاهـش  107هـزار
نفـری تعـداد بیـکاران ،جمعیت بیـکاران منطقـه یورو
بـه  ۱۴.۲۶میلیـون نفـر کاهـش پیـدا کرده اسـت.
نـرخ بیـکاری منطقه یورو در سراسـر سـال گذشـته،
به طـور پیوسـته کاهـش یافت.
ایـن اخبـار مثبت پس از آن منتشـر میشـود که بانک
مرکـزی اروپـا با عالمت بهبود رشـد اقتصـادی ،اعالم
کـرد تعدیـل حمایتهـای قابـل توجـه خـود بـرای
منطقـه یـورو را که بـرای فائق آمـدن بر بحـران مالی
اجـرا کـرده بـود آغـاز مـی کنـد .با ایـن حـال ،بانک
مرکـزی اروپـا کماکان دربـاره نرخ پایین تـورم نگران
اسـت در حالی کـه انتظار میرفـت افزایش اشـتغال،
اروپاییهـا را بـه مصرف بیشـتر تشـویق کند.
تـورم منطقـه یـورو کـه در دسـامبر  ۱.۴درصـد بـود،
کمـاکان پایینتـر از نـرخ  ۲درصـدی هـدف گـذاری
شـده بانـک مرکـزی اروپـا مانـده اسـت کـه ایـن
مسـاله ،ماریـو دراگـی -رئیـس بانـک مرکـزی  -را
وادار کـرد بـه سـرمایهگذاران مجـددا اطمینـان دهـد
کـه دوران پـول ارزان هنـوز بـه طـور کامـل بـه پایان
نرسـیده اسـت.
بیشـترین کاهش در نرخ بیکاری در کشـورهای یونان
و پرتغـال مشـاهده شـده اسـت کـه از اصلیتریـن
قربانیـان بحـران بدهـی منطقـه یـورو بودنـد .اگـر
چـه نـرخ بیـکاری در یونـان و اسـپانیا هنوز باالسـت
امـا نشـانههایی از بهبـود در ایـن کشـورها مشـاهده
میشـود؛ نـرخ بیـکاری در اسـپانیا کـه در سـالهای
اخیـر حـدود  ۲۵درصـد بود ،بـه  ۱۶.۷درصـد کاهش
یافته اسـت و نـرخ بیـکاری در یونان همچنـان باالی
 ۲۰درصد اسـت.
پاییـن ترین نـرخ بیـکاری متعلـق به جمهـوری چک
بـا نرخ  ۲.۵درصد اسـت و پـس از آن ،مالـت و آلمان
هـر دو بـا  ۳.۶درصد قـرار دارند.

عضــو ســازمان نظــام مهندســی اســتان تهــران
گفــت :اصــاح قانــون نظــام مهندســی و کنتــرل
ســاختمان کــه در حــال انجــام اســت کارآیــی بدنــه
فنــی را میگیــرد و قطعــا منجــر بــه کاهــش
کیفیــت ســاخت و ســازها خواهــد شــد.
شــهرام توکلــی فریمانــی در گفتوگــو بــا ایســنا،
اظهــار کــرد ۲۵ :ســال اســت کــه از تصویــب قانــون
نظــام مهندســی میگــذرد امــا هنــوز بــر روی آن کار
میشــود .اصالحیــه جدیــد هــم بــه جــای اصــاح
ضعفهــا ،بــه طــور کلــی ماهیــت قانــون را عــوض
کــرده اســت .بنابرایــن ضعفهــا نــه تنهــا جبــران
نشــده بلکــه بیشــتر شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن الیحــه ،نظــام مهندســی
را نابــود میکنــد افــزود :در اصالحیــه جدیــد ،بحــث
کنتــرل کــه ضــروری ،از وظایــف نظــام مهندســی
و در تخصــص ایــن ســازمان اســت برداشــته و
بــه مرجــع صــدور پروانــه منتقــل کــرده اســت .در
حالــی کــه ایــن مرجــع ،بدنــه تخصصــی نــدارد و
وقتــی همــه چیــز را دســت ایــن مرجــع بســپارند
امــکان خطــا بــاال م ـیرود .همچنیــن ایــن قانــون،
مالــک را مختــار کــرده کــه طــراح ،مجــری و ناظــر
را خــودش انتخــاب کنــد .البتــه انتخــاب طــراح و
مجــری هماکنــون نیــز توســط مالــک انجــام
میشــود کــه اشــکالی نــدارد ولــی ناظــر را ســازمان
انتخــاب میکنــد و بــا توجــه بــه قطــع ارتبــاط
مالــی بیــن مالــک و ناظــر ،امــکان تبانــی و تخلــف
پاییــن اســت .ولــی اگــر مالــک ،ناظــر را انتخــاب
کنــد قطعــا ناظــری را انتخــاب خواهــد کــرد کــه
ضوابــط و الزامــات فنــی و قانونــی را نادیــده بگیــرد.
ایــن عضــو ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان
اســتان تهــران بــا اشــاره بــه " قانــون نظــام
مهندســی و کنتــرل ســاختمان مصــوب اســفند
مــاه " ۱۳۷۴و "الیحــه اصالحــی قانــون مزبــور
تدویــن شــده در آذر مــاه  "۱۳۹۶گفــت :قانــون
نظــام مهندســی ســاختمان مصــوب ،۱۳۷۱/۳/۲۶
بــه صــورت آزمایشــی بــرای مــدت دو ســال کــه
یــک ســال دیگــر هــم تمدیــد شــد ،جایگزیــن
قانــون نظــام معمــاری و ســاختمانی مصــوب
 ۱۳۵۲و اصالحیــه هــای  ۱۳۵۶شــد .ایــن قانــون
دو هــدف شــاخص داشــت؛ ابتــدا رشــد و اعتــای
امــور مهندســی ســاختمان و دیگــری ایجــاد
مکانیزمهــای مناســب جهــت اعمــال نظــارت بــر
نحــوه انجــام خدمــات در ایــن زمینــه ،کــه پــس
از طــی دوران آزمایشــی و طــی مراحــل الزم ،در
اســفند مــاه  ۱۳۷۴قانــون نظــام مهندســی و کنتــرل
ســاختمان مصــوب شــد.
وی ادامــه داد :پــس از تصویــب قانون ،آییــن نامه ها

یک کارشناس:

پیامرسانهای داخلی ظرفیت  ۴۰میلیون کاربر را ندارند
یـک کارشـناس ،تلگـرام را پیامرسـانی بـا قابلیتهای زیاد دانسـت که
شـاید از رقبـای خود بهتر باشـد امـا در ایـران به پلتفرم اطالعرسـانی
تبدیل شـده و مردم را سـطحی کرده اسـت.
مسـعود یوسـفنژاد در گفتوگـو بـا ایسـنا بـا اشـاره بـه تاثیـر
فیلترینـگ تلگـرام بـر کسـبوکارها اظهـار کرد :تلگـرام بـرای کمک به
کسـبوکارها یـک ابـزار بود امـا این طـور نبوده کـه مرکز اصلـی درآمد
کسـبوکارها یـا ابـزار اصلـی درآمدشـان باشـد .بعضـی از کانالهـای
محتوایـی از راه تبلیغـات تلگرامـی درآمـد کسـب میکردنـد و یـا برخی
از خبرگزاریهـا و رسـانهها از آنجـا محتـوا تولیـد میکردنـد کـه بـا
فیلترینـگ تحـت تاثیـر قـرار میگیرنـد اما این طـور نبوده کـه تجارت کسـبوکارهای جـدی و بـزرگ بر پایه
تلگـرام بنا شـده باشـد.
وی بـا بیـان اینکـه تعـداد محـدودی از کسـبوکارها هسـتند کـه کال بـر پایه پلتفـرم تلگـرام بنا شـدهاند،
افـزود :نمیتـوان آمـار دقیقـی از کسـبوکارهای مبتنی بـر تلگرام ارائـه داد .بیشـتر کسـبوکارهای کوچک و
خـرد ایـن ویژگی را داشـتند کـه در دنیای کنونـی هم اسـتارتآپهای زیادی هسـتند که همین سـرویسهای
مختلـف تلگـرام را بـه آنهـا بدهنـد تـا بتواننـد کسـبوکار کوچـک خـود را شـکل دهنـد .البتـه بیشـتر ایـن
کسـبوکارها بـرروی اینسـتاگرام هـم فعال بودنـد که با رفـع فیلتر اینسـتاگرام شرایطشـان بـه حالت عادی
بازگشت.
در هیچ جای دنیا پیامرسان خارجی غالب نیست
ایـن کارشـناس فنـاوری اطالعـات با اشـاره بـه ادامه فیلترینـگ تلگـرام اظهار کرد :مشـکل اصلی این اسـت
کـه ابتـدا یـک ابـزار وارد ایران میشـود ،جـا بـاز میکند و به عـادت و فرهنـگ روزمـره تبدیل میشـود و بعد
بـه ایـن فکـر میکنیم کـه اسـتفاده از آن خـوب یا بـد اسـت .مسـلماً فیلترینـگ روش خوبی نیسـت اما هیچ
جـای دنیـا اینطور نیسـت کـه یک پیامرسـان خارجـی در یک کشـور غالب شـود .بلکـه پیامرسـانهای بومی
در کشـورها هسـتند که بـه صورت عرفـی فعالیـت میکنند.
یوسـفنژاد ادامـه داد :اگـر دولتـی از توییتـر بخواهـد اطالعاتی را بررسـی کند که احتماال مشـکل تروریسـتی
دارد ،ایـن شـرکت اطالعـات آن شـخص را در اختیـار قـرار میدهد .حـق هر دولت اسـت که بخواهـد به دلیل
مسـائل امنیتـی اطالعـات را بگیـرد و دولتهـا از شـرکتهایی مثـل گـوگل ،مایکروسـافت و فیسبـوک ایـن
درخواسـت را کـرده و آنهـا موظفند با بررسـی اطالعـات و در صورتـی مخالف مسـائل امنیتی بـود ،اطالعات را
در اختیـار سـازمانها قـرار دهد.
وی دربـاره احتمـال جایگزینـی پیامرسـانهای داخلـی با تلگـرام اظهار کـرد :با فیلتـر تلگرام هیـچ جایگزینی
بـرای آن وجـود نـدارد و هیچیـک از پیامرسـانهای داخلـی ایـن ظرفیـت را ندارنـد کـه بتواننـد از  ۴۰میلیون
کاربـر پشـتیبانی کننـد .ایـن پیامرسـانها بـاگ دارند ،ممکـن اسـت روی اندروید یـا  IOSکار نکنند ،نسـخه
دسـکتاپ و کانال نداشـته باشـند؛ بنابرایـن اصال ظرفیـت جایگزینی را ندارنـد .در صورتی که وقتـی ما تلگرام
را فیلتـر میکنیـم بایـد بـه فکـر جایگزین آن باشـیم .مـا گذاشـتیم تلگرام بـه جایی برسـد که نتوانیـم تحمل
کنیـم و آن را فیلتـر کردیـم و حـاال میگوییـم پیامرسـانهای داخلـی جایگزیـن شـوند در صورتـی کـه آنهـا
نمیتواننـد تمـام نیاز مـردم را پاسـخ گویند.
باید از ابتدا عواقب استفاده از تلگرام را بررسی میکردیم
ایـن کارشـناس اظهـار کـرد :اینکه چرا تلگـرام باید سرویسـی تماما رایـگان و بـا آن کیفیت به مـا ارایه دهد،
اینکـه اطالعـات کشـور چـرا بایـد در تلگرام باشـد و آیـا اصال ایـن پیامرسـان به سیاسـتهای مـا میخورد
و بـا کشـور مـا همـکاری میکنـد؟ مواردی اسـت کـه بایـد از ابتدا بـه آنها فکـر میکردیـم .در صورتـی که ما
ابتـدا از یـک ابـزار اسـتفاده میکنیم و بعد بـه بررسـی آن میپردازیم .اگـر میدانسـتیم تلگـرام نمیخواهد با
دولـت مـا همـکاری کنـد و ایـن موضوع بـرای ما اهمیت داشـت بایـد از ابتـدا به آن فکـر میکردیـم و جوانب
مختلـف را بررسـی میکردیم.
یوسـفنژاد بـا بیـان اینکـه رونـد جایگزینی پیامرسـانها بـا فیلتر یک پیـام ماننـد وایبر ،ویچـت و واتساپ
در حـال تکـرار اسـت ،افـزود :آمار و ارقـام نشـان میدهد مـردم از پیامرسـان داخلـی اسـتفاده نمیکنند و با
فیلتـر یـک نرمافـزار خارجـی سـراغ یـک نرمافـزار دیگـر میرونـد .با وجـود ایـن هنوز هـم دولـت برنامهای
نـدارد کـه مـردم با فیلتـر تلگرام کجـا بروند .اینکه یـک سـرویس بخواهد  ۴۰میلیـون کاربر را پوشـش دهد،
از بعـد فنـی یـا امکانات کار آسـانی نیسـت .ایـن کار یک پـروژه ملی بـوده و در حـال حاضر سـرویسهای ما
نمیتواننـد ایـن کار را انجـام دهند.
وی ادامـه داد :بـا فیلتـر تلگـرام برخـی سـراغ پیامرسـانهای داخلـی رفتنـد و آنهـا میگوینـد مـا میخواهیم
سـرویس خـود را توسـعه دهیـم .در صورتـی کـه حـاال زمـان ایـن کار نیسـت .وقتی این شـانس را به شـما
دادنـد کـه سـهم بـازار کاربـر را بگیریـد ،وقت توسـعه و حل ایـراد و تقویت سـرور نیسـت .پیش از ایـن باید
آمادگـی ایجـاد میکردیـد .جامعـه مـا یـک پیامرسـان میخواهـد امـا زمانـی کـه وایبـر فیلتـر شـد ،نیازهای
مـردم بـا االن فـرق میکـرد .آن زمـان پیامرسـان عمومـا جنبه پیامرسـانی داشـت اما اکنـون تلگـرام صرفا
یـک پلتفـرم اطالعرسـانی شـده کـه ایـن موضـوع فاجعه اسـت.این کارشـناس بـا اشـاره به دالیـل مردم
بـرای عـدم اسـتفاده از پیامرسـانهای داخلـی عنوان کـرد :برای برخی مهم نیسـت کـه پیامرسـان داخلی یا
خارجـی باشـد امـا مـردم غالبا بـه پیامرسـانهای داخلـی اعتمـاد نمیکنند .نحـوه برخـورد ما طوری بـوده که
بـا فیلتـر پیامرسـانهای خارجـی بـه ایـن دلیـل اینکه بـه محتـوای آنها دسترسـی نداشـتیم ،این حساسـیت
را بـرای آنهـا ایجـاد کردیـم و باعـث شـدیم حتی اگـر یک پیامرسـان خـوب داخلی هم داشـته باشـیم مردم
از آن اسـتفاده نکنند.یوسـفنژاد خاطرنشـان کـرد :تلگـرام قابلیتهـای خوبی دارد و شـاید از بعـد امکانات از
تمامـی پیامرسـانها بهتـر باشـد امـا اکنـون تبدیـل بـه پلتفـرم اطالعرسـانی شـده و مـردم ما را سـطحی
کـرده اسـت .ایـن پیامرسـان فرهنگ مـا در اسـتفاده از اینترنـت و اطالعرسـانی را عوض کرده و باعث شـده
مـرز بیـن خبـر واقعی و شـایعه از بیـن برود و ایـن موضـوع اتفاق خوبی نیسـت.
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فروش سرب و روی ایرانی  ۵۰۰دالر زیر قیمت جهانی!
با وجود افزایش قیمتهای جهانی سرب و روی ،رئیس انجمن صادرکنندگان سرب و
روی ایران گفت :به دلیل رشد نامتوازن تورم و قیمت دالر ...

پیامرسانهای داخلی ظرفیت  ۴۰میلیون کاربر را ندارند
یک کارشناس ،تلگرام را پیامرسانی با قابلیتهای زیاد دانست که شاید از رقبای خود بهتر
باشد اما در ایران به پلتفرم اطالعرسانی تبدیل شده ...

یک عضو نظام مهندسی مطرح کرد

خلع سالح نظام مهندسی با اصالح یک قانون

و مصوبــات و مقــررات مربــوط بــه ایــن شــرح در
جهــت تکمیــل آن ابــاغ شــد :آییــن نامــه مــاده
 ۴مصــوب  ،۱۳۷۴آییــن نامــه اجرایــی مصــوب
 ،۱۳۷۵آییــن نامــه اجرایــی مــاده  ۲۷مصــوب
 ،۱۳۷۹آییــن نامــه مــاده  ۲۸مصــوب ،۱۳۷۹

آییــن نامــه اجرایــی مــاده  ۳۳مصــوب ،۱۳۸۳
تصویــب نامــه شــماره  ۳۳۱۴ره/ت  ۵۳۸ه مــورخ
 ،۱۳۸۸/۳/۱۰تصویــب نامــه شــماره / ۱۹۳۰۵۰ت
 ۴۳۸۷۳مــورخ  ،۱۳۸۸/۱۰/۱تصویــب نامــه شــماره
/ ۴۲۰۱۴ت  ۴۶۴۶۴ک مــورخ  ،۱۳۹۰/۲/۲۷مبحــث
دوم مقــررات ملــی ســاختمان ایــران مصــوب .۱۳۸۴
توکلــی فریمانــی خاطرنشــان کــرد :در طــول زمــان
بعض ـ ًا ایــن آییــن نامــه هــا و مصوبــات و مقــررات،
بــا ابــاغ آرای وحــدت رویــه دیــوان عدالــت اداری
بــه دلیــل مغایــرت بــا قانــون نطــام مهندســی و
کنتــرل ســاختمان( )۱۳۷۴تصحیــح شــده اســت .بــا
نگاهــی منصفانــه و مــرور وقایــع گذشــته ،مشــاهده
مــی شــود مجموعــه ایــن قوانیــن و ضوابــط باعــث
رشــد چشــمگیر نظــام فنــی ســاختمان کشــور شــده،
همچنیــن بــا یــادآوری زلزلــه هــای گذشــته و
بررســی آمــار تلفــات نســبت بــه جمعیــت ،افزایــش
ایمنــی و کاهــش اثــرات زلزلــه مشــهود اســت.
ایــن عضــو ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان
درخصــوص بررســی قانــون نظــام مهندســی و
کنتــرل ســاختمان مصــوب اســفند  ۱۳۷۴گفــت:

بــر اســاس بنــد  ۱-۱۶مبحــث دوم مقــررات ملــی
ســاختمان (مصــوب  )۱۳۷۴و مــاده  ۲۴آییــن نامــه
اجرایــی مــاده  ۳۳قانــون نظــام مهندســی و کنتــرل
ســاختمان( ،)۱۳۸۳انتخــاب ناظــر توســط ســازمان
نظــام مهندســی ســاختمان و نحــوه ارجــاع کار

بــه صراحــت قید شــده اســت .امــا ایــن مهــم عموم ًا
از ســوی ســازمانهای نظــام مهندســی اســتانی نادیده
گرفتــه مــی شــد تــا اینکــه بــر اســاس خواســت و
اصــرار اعضــای نظــام مهندســی ســاختمان اســتان
تهــران ،از ســال  ۱۳۹۲ارجــاع کار نظــارت در
شــهر تهــران بصــورت مکانیــزه انجــام پذیرفــت.
توکلــی فریمانــی یــادآور شــد :نتیجــه ایــن ارجــاع،
حــذف دالالن برگــه بــاز کــه ســهمیه ناظــران را بــه
تــاراج مــی بردنــد در پــی داشــت .امــا در صــورت
نبــودن ارجــاع کار بصــورت مکانیــزه ،چــه اینکــه
قبــل از ســال  ۱۳۹۲رواج داشــت ،بدلیــل وجــود
ایــراد در بنــد  ۳-۱۵مبحــث دوم مقــررات ملــی
ســاختمان ،محدودیتــی بــرای ســقف ظرفیــت
ناظــران حقوقــی قیــد نشــده اســت و همیــن
باعــث ســوء اســتفاده مــی شــود .بــه عبــارت دیگــر
ظرفیــت ناظــران حقوقــی منــوط اســت بــه تعــداد
نامحــدود ناظریــن حقیقــی کــه بعنــوان همــکار،
پروانــه اشــتغال بکارشــان را نــزد ایــن شــرکت هــا
در قبــال اخــذ مبلــغ ناچیــزی قــرار داده انــد .لــذا
ایــن امــکان وجــود خواهــد داشــت کــه بــا ایجــاد

رانــت و حلقــه هــای فاســد ،هرمیــزان کار نظــارت
را جــذب نمــود کــه بــا توجــه بــه امکانــات محــدود
پرســنل و فضــای کار انــدک در قبــال ظرفیــت
اشــتغال نامحــدود ،باعــث غیــر واقعــی شــدن
نظــارت هــا خواهــد شــد.
وی بــا اشــاره به مبحــث طراحــی ســاختمان تصریح
کــرد :ایــراد قانونــی در شــرکتهای حقوقــی بخــش
نظــارت در صــورت عــدم ایجــاد نظــام کنترلــی،
بــرای بخــش طراحــی نیــز بقــوت خــود باقــی
اســت .عــاوه بــر آن بــه اســتناد مــاده  ۸آییــن نامــه
اجرایــی مــاده  ۳۳قانــون ،ســازمان هــای نظــام
مهندســی ســاختمان اســتانی موظــف بــه نظــارت بر
حســن انجــام خدمــات اشــخاص حقیقــی وحقوقی و
دفاترطراحــی ســاختمان میباشــند کــه ایــن مهــم در
حــال حاضــر در شــهر تهــران بــرای بناهــای بــاالی
 ۲۵۰۰متــر مربــع انجــام مــی شــود.
ایــن عضــو ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان
اســتان تهــران گفــت :مــاده  ۹آییــن نانــه اجرایــی
مــاده  ۳۳قانــون ،بــر اســاس دادنامــه شــماره ،۳۷۴
 ۳۷۶ ،۳۷۵در تاریــخ  ۱۳۸۶/۵/۲۸و مــاده  ۷مبحــث
دوم مقــررات ملــی ســاختمان بــر اســاس رای
شــماره  ۹۹مــورخ  ۱۳۹۴/۲/۱۴بــه دلیــل تضییــع
دایــره شــمول مــاده  ۴قانــون نظــام مهندســی و
کنتــرل ســاختمان( )۱۳۷۴ابطــال شــدند .نکتــه
حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه بــر خــاف تصــور
برخــی ،الــزام اســتفاده از مجــری ذیصــاح در
امــر ســاختمان منتفــی نشــد ،بلکــه ایــن بندهــا
بدلیــل ایجــاد محدودیــت در دایــره شــمول آن کــه
صالحیــت مجریــان حقیقــی را نادیــده گرفتــه بــود
ابطــال شــد .کمــا اینکــه رای شــماره  ۱۴هیــات
عمومــی دیــوان عدالــت اداری (  ۳/۲/۱۳۹۰شــماره
ه  ،)۶۹۲/۸۷/مصوبــه شــورای اســامی شــهر کــرج
بــه شــماره  ۳/۸/۵۶۸۸ن مــورخ  ۱۳۸۶/۷/۳کــه
الــزام وجــود مجــری ذیصــاح را در ســاختمانهای
تــا ســقف  ۱۷۵۰متــر مربــع حــذف نمــوده بــود،
ابطــال نمــود .مــع ذالــک بدالیــل مختلــف حضــور
مجــری ذیصــاح هنــوز بــه شــکل صحیــح خــود
عینیــت پیــدا نکــرده اســت.
وی بــه نبــود برخــی آییــن نامههــا و اســتانداردهای
الــزامآور اشــاره و خاطرنشــان کــرد :عــدم وجــود
ضوابــط مشــخص در برخــی مــوارد باعــث
ســردرگمی عوامــل ســاختمان ســازی میشــود.

حمایت از بازی داخلی با گرفتن عوارض
محقق نمیشود!

مدیرعامــل یــک شــرکت بازیســازی بــا بیــان
اینکــه هــدف حمایــت از تولیــد داخلــی بــا گرفتــن
عــوارض از بازیهــای خارجــی محقــق نمیشــود،
بــه نقــش شــرکتهای ناشــر بــازی خارجــی بــرای
ســرمایهگذاری در بــازی ایرانــی اشــاره کــرد و
گفــت :اخــذ عــوارض موجــب میشــود دولــت
خــودش را دوبــاره بــزرگکنــد و این برخــاف تمام
سیاســتهای دولــت مبنــی بــر کوچکســازی و
واگــذاری بــه بخــش خصوصــی اســت.
امیرحســین فصیحــی در گفتوگــو بــا ایســنا ،بــا
اشــاره بــه موضــوع اخــذ عــوارض از بازیهــای
خارجــی اظهــار کــرد :بــه چنــد دلیــل مخالــف ایــن
تصمیــم هســتم؛ یکــی از مهمتریــن دالیــل ایــن
اســت کــه در حــال حاضــر بازیهــای خارجــی بــه
صــورت رســمی در ایــران منتشــر میشــوند کــه این
اتفــاق خوبــی اســت .از قدیــم همیشــه بازیهایــی
بــه صــورت کپــی غیرقانونــی کرکشــده و دزدی
وارد ایــران میشــدند امــا اکنــون بــه واســطه
مارکتهایــی ماننــد کافهبــازار و کاری کــه کــرده
و تعامــل بــا ناشــران بینالمللــی ،شــرکتهای
داخلــی نقــش ناشــر را ایفــا کــرده و بازیهــا را
فارســی و بــه صــورت رســمی بــه درگاه شــتاب
وصــل میکننــد.
وی بــا بیــان اینکــه پیــش از ایــن بازیســازها
همیشــه از قیمتهــای کــم بازیهــای خارجــی
گلــه داشــتند ،افــزود :اکنــون بــازار صحیحــی ایجــاد
شــده اســت .قبــا انتشــار نادرســت بازیهــای
خارجــی باعــث میشــد بازیســاز ایرانــی نتوانــد
محصــولاش را بــا قیمــت صحیــح بفروشــد.
امــا زمانــی کــه بــازی خارجــی میآیــد ،ســطح
پرداخــت را بــاال میبــرد و باعــث میشــود
مخاطــب بــا هزینــه صحیــح آشــنا شــود ،بــا ایــن
شــرایط کــه یــک کیفیــت خــوب بــه مخاطــب
عرضــه شــود و هزینــه درســت هــم بگیرنــد .امــا

اگــر در ایــن کار رســمی و صحیــح ســنگاندازی
کنیــم اشــتباه اســت.
ایــن بازیســاز در ادامــه بــا اشــاره بــه بازیهــای
کامپیوتــری کــه کپیهــای غیرقانونــی آنهــا هنــوز
هــم موجــود اســت ،گفــت :مشــکل اصلــی ایــن
بازیهــا هســتند و دولــت بــرای آنهــا برنامــهای
نــدارد .در مقابــل میخواهنــد از کســانی کــه رســمی

و صحیــح کار میکننــد عــوارض بگیرنــد .در چنیــن
شــرایطی مارکــت رســمی ماننــد کافهبــازار هــم
ضعیــف میشــود و ضربــه میخــورد .در صورتــی
کــه اگــر صنعــت بــازی مــا شــکل گرفتــه بــه دلیــل
حضــور شــرکتهای خصوصــی اســت و اگــر ایــن
بــازار ضربــه بخــورد بــه ضــرر بازیســاز ایرانــی
هــم هســت.
شــرکتهای خارجــی در نقــش ناشــر
بازیهــای ایرانــی
فصیحــی بــا تاکیــد بــر نقــش شــرکتهای
بازیســاز خارجــی بــه عنــوان ناشــر بازیهــای
ایرانــی بیــان کــرد :بازیهــای ایرانــی همیشــه
مشــکل نبــود ناشــر را داشــتند .امــا شــرکتهای
ناشــر بــازی خارجــی میتواننــد در آینــده در
بــازی ایرانــی ســرمایهگذاریکننــد .بهتــر اســت

کــه بازیســاز ایرانــی پولــش را از ســرمایهگذار
خصوصــی بگیــرد تــا از دولــت .البتــه در چنــد
ســال گذشــته هــم حمایتــی از بازیســازها
نشــده اســت امــا اخــذ عــوارض در الیحــه بودجــه
موجــب میشــود دولــت خــودش را دوبــاره بــزرگ
کنــد و ایــن برخــاف تمــام سیاســتهای دولــت
مبنــی بــر کوچکســازی و واگــذاری بــه بخــش
خصوصــی اســت.
وی اصــاح شــرایط بیمــه و معافیــت مالیاتــی را
از راههایــی دانســت کــه میتوانــد بــه بازیســاز
کمــک کنــد و گفــت :ایــن کمــک میتوانــد مالــی
هــم باشــد ،امــا ایــن پــول بایــد از راه صحیــح
بیایــد .اگــر وزارت ارشــاد بــه بــازی اهمیــت
میدهــد ،بایــد بودجــهاش را افزایــش دهــد ،نــه
اینکــه بــا افزایــش عــوارض ایــن کار را انجــام
دهنــد کــه حــاال  ۱۰درصــد اســت و ممکــن اســت
مدیــر بعــدی بخواهــد آن را افزایــش دهــد .ضمــن
اینکــه بهتــر اســت حمایــت دولتــی در انتهــا باشــد
و ابتــدا ماننــد همــه جــای دنیــا ســرمایهگذاری
خصوصــی باشــد.
ایــن بازیســاز بــا بیــان اینکــه هــدف حمایــت
از تولیــد داخلــی بــا گرفتــن عــوارض محقــق
نمیشــود و بــه ضــرر هــم هســت ،توضیــح داد:
ایــن کار بــازار را خــراب میکنــد و فســاد را افزایــش
میدهــد .صنعتــی کــه داشــت بــه درســتی شــکل
میگرفــت ،اینکــه شــرکتهای خارجــی ایــران را
بــه رســمیت بشناســند و بخواهنــد محصولشــان
را در ایــران عرضــه کننــد و بازیهــای ایرانــی
دیــده شــود ،بــا ایــن بهانــه کــه بخواهیــم پولــی
بــه دولــت بدهیــم خــراب میشــود .همانطــور
کــه بــازی  PCبــا همیــن کارهــا طــی ســالهای
گذشــته از بیــن رفــت و بــا ادامــه ایــن رونــد،
ایــن اتفــاق بــرای بــازار موبایــل کــه تــا کنــون
درســت فعالیــت کــرده نیــز میافتــد.

یک بانک آمریکایی پیشبینی کرد

افزایش  ۵دالری قیمت نفت در صورت بازگشت تحریمها علیه ایران
بانک سـیتی گـروپ پیـش بینی کـرد عواملی شـامل
جنـگ ،تنشهـای خاورمیانـه ،دونالـد ترامـپ و کیـم
جونـگ اون ممکن اسـت ثبـات بازار نفت را در سـال
میالدی جـاری برهـم بزنند.
بـه گـزارش ایسـنا ،پـس از اینکـه قیمتهـای نفت
در سـال  ۲۰۱۷تحـت تاثیـر محدودیـت تولید اوپک
تقویـت شـد ،رییس جمهـور آمریـکا با دنبـال کردن
تحریمهـا علیـه ایـران و کـره شـمالی کـه احتمـاال
پیامدهـای قابـل مالحظـهای خواهنـد داشـت ،نگاهها
را بـه ریسـکهای ژئوپلیتیکـی تغییـر داد.
ایـن علاوه بـر آشـوبهای سیاسـی در برخـی از

اعضـای اوپـک مانند عـراق و لیبی اسـت کـه ممکن
اسـت موجـب کاهـش عرضه نفـت و صعـود قیمتها
به سـطح  ۷۰تـا  ۸۰دالر شـود.
تحلیلگـران سـیتی گـروپ از جملـه اد مـورس در
گزارشـی بـا عنـوان "کارتهـای برنـده برای سـال
 "۲۰۱۸اظهـار کردنـد بسـیاری از ایـن ابهامـات
پیامدهـای قابـل توجهـی بـرای کاالهـا دارنـد.
تصمیـم اوپـک و متحدانـش شـامل روسـیه بـرای
محـدود کـردن تولید و کاهش اشـباع عرضـه جهانی
کمـک کـرد نفـت در سـال  ۲۰۱۷برای دومین سـال
متوالـی صعـود کنـد .از نقطـه نظـر عوامـل بنیادیـن

بـازار ،سـرمایهگذاران اکنـون میخواهنـد بداننـد
آیـا رونـد توسـعه تولیـد آمریـکا ادامـه پیـدا میکند.
تهدیـد مذکـور چنـد سـال اخیـر صنعـت نفـت را
سـردرگم کـرده اسـت.
بـا اینهمه طبـق گزارش سـیتی گـروپ ،اصلیترین
ریسـک بـرای کاالهـا در سـال  ۲۰۱۸ممکـن اسـت
دونالـد ترامـپ باشـد کـه نظـم جهـان سیاسـت را
مختـل کـرده اسـت .میانگیـن قیمت وسـت تگزاس
اینترمدیـت – قیمـت پایـه نفـت آمریـکا – سـال
گذشـته  ۵۱دالر در هر بشـکه بـود و روز چهارشـنبه
در سـنگاپور بـه  ۶۳.۴۰دالر رسـید.
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بعنــوان نمونــه در رابطــه بــا نحــوه اتصــال
دیوارهــای غیــر باربــر بــه ســازه و نحــوه اجــرای
صحیــح وال پســت هــا ،علــی رغــم وجــود برخــی
مقــاالت پژوهشــی و دســتورالعمل هــای ســلیقه ای
برخــی ســازمان هــا ،اســتاندار و مشــخصات فنــی
الــزام آوری وجــود نــدارد .ایــن مهــم در زلزلــه
 ۲۱آبــان ماه  ۱۳۹۶ســرپل ذهاب اســتان کرمانشــاه،
بــا عملکــرد نامناســب اجــزای غیــر ســازه ای،
از جملــه دیوارهــای میــان قــاب ســازه و
دیــوار هــای پیرامونــی و نمــای ســاختمان هــا و ...
کــه بــه صــورت گســترده آســیب دیدنــد ،مشــخص
مــی شــود.
توکلــی فریمانــی همچنیــن دربــاره بررســی
الیحــه اصــاح "قانــون نظــام مهندســی و کنتــرل
ســاختمان( " )۱۳۷۴تدویــن شــده در آذر مــاه ۱۳۹۶
گفــت :بــر اســاس بنــد  ۳مــاده " ،۴۲کنتــرل
ســاختمان" از وظایــف اصلــی ســازمان نظــام
مهندســی از عنــوان قانــون حــذف شــده اســت.
بــر اســاس بنــد  ۴مــاده " ،۳۱کنتــرل ســاختمان"
بــه وظایــف مرجــع صــدور پروانــه ســاختمان اضافــه
شــده اســت .امــا کنتــرل ســاختمان خصوصــ ًا در
بخــش طراحــی ،نیــاز بــه بدنــه بســیار تخصصــی
دارد کــه مرجــع صــدور پروانــه ،بدلیــل ماهیــت
و نــوع کار ،فاقــد ایــن توانایــی اســت و دلیــل
ایــن انتقــال" کنتــرل" از نظــام مهندســی بــه مرجــع
صــدور پروانــه ،روشــن نیســت.
ایــن عضــو ســازمان نظــام مهندســی تاکیــد کــرد:
بــر اســاس بنــد  ۱مــاده  ۱۵ســازمان نظام مهندســی
ســاختمان ،بــه ســه ســازمان (ســازمان معمــاران و
شهرســازان ،ســازمان مهندســان عمــران ،ســازمان
مهندســان مکانیــک و بــرق) تفکیــک شــده اســت.
علــت ایــن انشــقاق بــا توجــه بــه ضــرورت ارتبــاط
تنگاتنــگ ،مشــخص نیســت .همچنیــن بــر اســاس
بنــد  ۱مــاده ( ۳۲صیانــت از حقــوق شــهروندی)
هــر شــخصی میتوانــد در انتخــاب عوامــل ســاخت
آزاد باشــد .بــا توجــه بــه حــذف کنترلهــای الزم و
حــذف ارجــاع نظــارت از ســوی نظــام مهندســی ،و
ذینفــع بــودن مالــک ،ایــن امــکان فراهــم شــده کــه
مالــک بتوانــد طــراح و مجــری و ناظــری را انتخــاب
کنــد کــه نگاهــی غیــر ســختگیرانه نســبت بــه
اعمــال ضوابــط و مقــررات و اســتاندارد هــا داشــته
باشــند ،ایــن در حالــی اســت کــه مالــک مزبــور
شــاید حتــی خــود ســاکن بنــای احداثــی نباشــد ،بــا
ایــن وصــف چگونــه از حقــوق شــهروندی کــه بــا
امیــد و آرزو و بــی خبــر از همــه جــا قصــد خریــد
مکانــی راحــت و امــن بــرای ســکونت دارد ،صیانــت
مــی شــود؟

فروش سرب و روی ایرانی
 ۵۰۰دالر زیر قیمت جهانی!

بـا وجـود افزایش قیمتهـای جهانی سـرب و روی ،رئیس
انجمـن صادرکننـدگان سـرب و روی ایران گفـت :به دلیل
رشـد نامتـوازن تـورم و قیمـت دالر ،سـرب و روی ایـران
تـا  ۵۰۰دالر زیـر قیمـت بـه بازارهـای جهانـی عرضـه
میشـود.
حسـن حسـینقلی در گفتوگـو بـا ایسـنا ،بـا اشـاره بـه
وضعیـت قیمت سـرب و روی در بازارهای جهانی در سـال
 ۲۰۱۷اظهـار کرد :قیمتها در سـال گذشـته میالدی روند
افزایشـی خوبـی داشـته اسـت امـا نـه بـه انـدازهای کـه
بتوانـد از پـس تـورم داخلـی برآید.
وی افـزود :ایـن افزایـش قیمـت ،ارزش سـرب را تاکنون
بـه  ۲۵۰۰دالر در هر تن و قیمـت روی را به  ۳۴۰۰دالر در
هـر تن رسـانده اسـت کـه همیـن افزایش قیمـت موجب
شـده وضعیـت تولیـد کنندگان نسـبت بـه قبل بهبـود پیدا
کنـد ولی همچنان موضـوع قیمت دالر بـرای تولیدکنندگان
داخلـی معضل آفرین اسـت.
رئیـس هیات مدیـره انجمـن صادرکنندگان سـرب و روی
ایـران بـا بیان بـه اینکه رشـد نامتوازن تـورم و قیمت دالر
باعـث شـده اسـت هزینههـای تولیـد نسـبت بـه درآمـد
تولیدکننـدگان صـادرات محـور افزایـش پیدا کنـد ،اظهار
ِ
کـرد :زمانی یـک تولیدکننده سـرب و روی محصول خود را
 ۱۰۰۰دالر تولیـد میکـرد و  ۲۰۰۰دالر مـی فروخت .این
در حالـی اسـت کـه اکنـون هزینههـای تولید محصـول به
 ۲۰۰۰رسـیده و  ۱۵۰۰تـا  ۱۷۰۰دالر به فروش میرسـد.
وی افـزود :علـت ایـن افزایـش هزینـه این اسـت که پنج
سـال پیـش قیمـت دالر حـدود  ۳۷۰۰تومان بـود و تا چند
هفتـه پیـش هـم همیـن قیمـت باقـی مانده بـود ،ایـن در
حالـی اسـت که تـورم داخلی هـر روز رو به افزایش اسـت
و افزایـش تـورم ،هزینههـای مـا را بـرای تولیـد محصول
بـاال بـرده امـا ثابـت مانـدن قیمـت دالر درآمدهـا را ثابت
نگـه داشـته و حتـی کاهـش داده اسـت کـه همیـن باعث
شـده در بسـیاری از مواقع مجبور شـویم محصـوالت خود
را زیـر هزینـه تمام شـده تولیـد محصول بفروشـیم.
حسـینقلی در ادامـه بـا اشـاره بـه اینکـه افزایـش قیمـت
فعلـی دالر تاثیـر چندانـی نخواهـد داشـت ،گفـت :اکنون
هیـچ تاجـر و تولیدکننـدهای نمـی تواند پیشبینـی کند که
چـه اتفاقی بـرای قیمـت دالر خواهـد افتاد و در شـرایطی
کـه مرتبـا کاهـش قیمـت ارز مطـرح می شـود نمـی توان
روی قیمـت فعلـی برنامـه ریـزی کرد.
ایـن تولیـد کننده سـرب و روی درباره نحـوه قیمت گذاری
ارز اظهـار کـرد :روشـی کـه مـی توانـد بـه نفـع تولیـد و
صـادرات باشـد این اسـت کـه قیمـت دالر همراه بـا تورم
رشـد کنـد تا بتـوان نسـبت درآمد بـر هزینه تمام شـده را
بـه شـکل صحیح حفـظ کرد.
وی بـا اشـاره به ایـن که ایـن افزایش قیمـت دالر خود به
تـورم دامـن میزند یا نـه؟ گفت :بـا مطالعه منحنـی تورم
و قیمـت دالر میتـوان دیـد کـه در بسـیاری از جاهـا این
دو یکدیگـر را به صـورت متقاطع رد کردنـد .از طرف دیگر
ارزبـری یـک واحـد تولیدی مانند سـرب و روی یـک تا دو
درصـد اسـت ،در صورتـی کـه افزایش قیمـت دالر همگام
بـا تـورم میتواند تـا  ۴۰درصـد بـه درآمدهـای صادراتی
واحـد هـای تولید کننـده بیفزاید.

