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رييس فراكس��يون نمايندگان واليي مجلس، گفت: 
مصوب��ه افزايش حق��وق 400ه��زار تومان��ي بعالوه 
10 درصدي، درباره تمام وزارتخانه ها يكس��ان انجام 
مي ش��ود و هيچ ربطي به كمبود اعتبار در وزارتخانه 
نداش��ته و هيچ وزيري نمي تواند مصوب��ه مجلس را 
تغيير دهد. حميدرضا حاجي باباي��ي در گفت وگو با 
خبرگزاري خانه ملت، با اش��اره به پايان يافتن مرحله 
تاييد بودجه در ش��وراي نگهبان و مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام گفت: مصوبه مجلس شوراي اسالمي 
مبني ب��ر افزايش 400 هزار تومان��ي حقوق كاركنان 
شاغل و بازنشس��ته كشوري و لش��گري و همچنين 
10 درصد افزايش حق��وق در س��ال 1398 با همت 
مجلس شوراي اسالمي و دولت انجام مي شود. رييس 
فراكس��يون نمايندگان واليي مجلس ب��ا بيان اينكه 
مصوبه مجلس در اين راستا بوده تا 5 ميليون كارمند 
شاغل و بازنشس��ته با آرامش خاطر عيد س��ال 98 را 
جشن بگيرند و با آرامش وارد سال جديد شوند، افزود: 
تمامي منابع افزايش حقوق در سال 98 يعني افزايش 
400 هزار تومان و 10 درصد به ص��ورت كامل در دو 
رديف بودجه اي در مجلس مصوب ش��ده كه رقم آن 
38.9 هزار ميليارد تومان است و مصوبه مجلس براي 
افزايش حقوق ها 38.5 هزار ميليارد تومان نياز دارد، 
لذا از نظر منابع هيچ ايرادي وجود نداش��ته و منابع به 
صورت كامل ديده ش��ده است. وي با اش��اره به اينكه 
در برخ��ي از وزارتخانه ها همانند آم��وزش و پرورش 
صحبت از اين بوده كه ممكن است اين مصوبه به دليل 
نداشتن اعتبار آموزش و پرورش پرداخت نشود، ادامه 
داد: اين مصوبه مربوط به مجلس شوراي اسالمي است 
و اجراي آن با دولت و س��ازمان برنامه و بودجه بوده و 
درباره تمام وزارتخانه ها يكسان انجام مي شود و هيچ 
ربطي به كمب��ود اعتبار در وزارتخانه نداش��ته و هيچ 
وزيري نمي تواند مصوبه مجلس را تغيير دهد. نماينده 
مردم همدان در مجلس با بيان اينكه هماهنگي الزم 
براي پرداخت و ميزان افزايش حقوق ه��ا وجود دارد، 
اظهار داش��ت: هيچ شخصي در راس��تاي اين مصوبه 
عدالت خواهانه در مجل��س حركت نمي كند، اگرچه 
اختالف نظرهايي در گذشته وجود داشته است، اما با 
توجه به اينكه شوراي نگهبان اين مصوبه را تاييد كرده 
و به قانون تبديل شده، همه پشتيباني خود را از مصوبه 
مجلس شوراي اسالمي اعالم كرده اند. حاجي بابايي 

 با اش��اره به اينكه افزايش 400 هزار توم��ان به عالوه
10 درص��د حقوق تبدي��ل به ضريب و حق��وق ثابت 
خواهد شد و در بازنشس��تگي و پاداش پايان خدمت 
و اضافه كار تاثيرگذار اس��ت، افزود: اميد اس��ت با اين 
مصوبه كه حدود 3.5 ميليون نف��ر از كاركنان افزون 
بر 20 درصد افزايش حقوق داش��ته و مابقي كاركنان 
از نظر ريال��ي افزايش قابل توجهي خواهند داش��ت، 
رضايت عمومي ايجاد ش��ده باش��د. وي با بيان اينكه 
4500 ميليارد توم��ان براي همسان س��ازي حقوق 
بازنشستگان براساس برنامه ششم توسعه در بودجه 
سال 98 مصوب شده اس��ت، ادامه داد: اين مبلغ بين 
2 ميلي��ون و 50 هزار نفر از بازنشس��تگان براس��اس 
سازوكار همسان سازي حقوق تقسيم مي شود كه اين 
افزايش غير از افزايش 400 هزار تومان و 10 درصدي 
بازنشستگان كشوري و لشگري اس��ت. اين نماينده 
مردم در مجلس دهم با تاكيد بر اينكه برخي س��وال 
مي كنند كه چرا 400 هزار توم��ان افزايش حقوق به 
عنوان رقم ثابت در نظر گرفته شده و رقم 500 يا 300 
هزار توماني تعين نش��ده اس��ت، تصريح كرد: فرمول 
400هزار توم��ان و 10 درصد در قال��ب بودجه 38.9 
هزار ميليارد توماني تدوين و تصويب شده و اين مصوبه 
نبايد خارج از اعتبارات، بار مالي ايجاد مي كرد، بنابراين 
انتخاب 400 هزار تومان و 10 درصد براساس محاسبه 
دقيق اعتبارات در دو رديف بودجه سال 98 دولت در 
نظر گرفته شده است. عضو كميسيون برنامه، بودجه 
و محاسبات مجلس با بيان اينكه ممكن است برخي 
عنوان كنند كه آيا افزايش حقوق 400 هزار توماني به 
عالوه 10 درصدي آيا عادالنه اس��ت؟ گفت: اين 400 
هزار تومان در راستاي وضعيت معيشتي، ميزان تورم 
و گراني هاي موجود مصوب و 10 درصد نيز براس��اس 
عدالت مدرك، س��ابقه و موارد گوناگون ديگر در نظر 
گرفته شده و تمامي كاركنان افزايش مناسبي خواهند 
داش��ت، به ش��كلي كه پايين ترين حقوق 525 هزار 
تومان بدون لحاظ همسان س��ازي و باالترين حقوق 
حدود 2 ميليون تومان پس از كس��ر ماليات افزايش 
خواهد داش��ت كه اين رقم عادالنه و براساس شرايط 
زماني و فشارهاي اقتصادي اس��ت، البته اين افزايش 
متناسب با فشارهاي اقتصادي نبوده، اما به دليل اينكه 
اعتباري بيش از اين وجود نداشته اين ميزان افزايش ما 

را راضي خواهد كرد.

 اجراي يكسان مصوبه 
افزايش حقوق در تمام وزارتخانه ها مجيد اعزازي|

دبير گروه راه و شهرسازي|
1- تازه ترين يافته هاي پ ژوهشي در حوزه مديريتي 
بر خالف داده هاي دهه هاي گذش��ته حاكي از اين 
اس��ت كه با توج��ه به ش��تاب روز اف��زون تحوالت 
سياس��ي، اقتصادي، اجتماع��ي و ... تنها 15 درصد 
از رويداده��اي آين��ده قاب��ل پيش بيني اس��ت و 
85 درصد تح��والت آتي غيرقابل پي��ش بيني و در 
نتيجه غير قابل كنترل هستند. در چنين شرايطي 
تنها راه غلبه بر ش��رايط ناديده و پيش بيني ناپذير، 
آينده سازي از طريق برنامه ريزي و سياست گذاري 
دقي��ق و علمي اس��ت. يك��ي از مهم تري��ن عناصر 
برنامه ريزي نيز ارزيابي پيشينه تحوالت و استفاده 
از درس هاي كس��ب ش��ده از تحوالت گذش��ته در 
برنامه هاي آتي اس��ت. در اين چارچوب، بررس��ي 
رويداده��اي سياس��ي و اقتص��ادي س��الي كه در 
روزهاي پاياني آن ق��رار داريم، با هدف اس��تخراج 
راهبردهاي س��ال آين��ده خالي از لطف نيس��ت و 
انتظار مي رود ك��ه اتاق هاي فكر فع��ال در دولت و 

وزارتخانه ها چنين رويه اي را در پيش گيرند. 
2-مهم ترين رويداد اقتصادي س��ال 97 را مي توان 
جهش توفاني نرخ ارز و سرايت آن به ساير بازارهاي 
كاال و خدمات و در پ��ي آن افزايش تورم و انتظارات 
تورمي معرفي كرد. مساله اي كه همچنان نيز براي 
اقتصاد اكثر خانوارها و بنگاه هاي ايراني آزار دهنده 
است و به شدت قدرت خريد آنها را تحت تاثير قرار 
داده است. مس��اله جهش نرخ ارز و تورم در اقتصاد 
ايران، مس��اله تازه اي نيس��ت و با هر جهش بر تنور 
ش��كاف طبقاتي و نابرابري درآمدي دميده اس��ت. 
اگر چه حس��ن روحاني، رييس جمهور در تابستان 
س��ال 97 در صح��ن علن��ي مجلس، نوس��ان هاي 
ارزي و اقتصادي را ناش��ي از راه ان��دازي تظاهرات 
ضد دولتي در دي ماه 96 در مش��هد از سوي برخي 
گروه هاي سياس��ي داخلي دانس��ت ك��ه در پي آن 
دولت ترامپ به خروج از برجام )بخوانيد مهم ترين 
دس��تاورد سياس��ي و اقتص��ادي دول��ت روحاني( 
تشويق شد؛ - اس��تداللي كه در جاي خود درست 
و دقيق است- اما بررس��ي فني جهش هاي نرخ ارز 
و نرخ تورم در ايران از ديدگاه علم اقتصاد و گروهي 
از اقتصادخوانده ه��اي وطن��ي، رواي��ت ديگري را 
در اين باره به ميان مي كش��د. به گمان اين دس��ته 
از كارشناس��ان اقتص��ادي كه ت��الش مي كنند در 

چهارچوب علم اقتصاد درباره مس��ائل اظهارنظر و 
آنها را تحليل كنند، به دليل س��ركوب قيمتي نرخ 
ارز، هر چند سال يك بار فنر قيمت ارز باز مي شود و 
به يك باره ش��اهد جهش نرخ آن هستيم. به عبارت 
ديگر، به دلي��ل اينكه دولت ب��ه ارز ياران��ه پنهان 
اعطا مي كند و اج��ازه نمي دهد،  ن��رخ ارز همگام با 
تورم داخلي و تورم جهاني رش��د طبيع��ي خود را 
داش��ته باش��د، هر از گاهي و در پي رويدادي، نرخ 
ارز اين رش��د تدريجي را در يك ب��ازه زماني كوتاه 
طي مي كنند و به همين دليل با افزايش طول موج 
تغييرات ن��رخ ارز، س��اير بازارها هم دچ��ار تالطم 

مي شوند.
3- دولت از همان روزهاي نخس��ت سال 97 تالش 
كرد با اعالم سياست نرخ 4200 توماني براي دالر، 
مانع از سرايت زلزله ارزي به ساير بخش هاي اقتصاد 
و به ويژه به زندگي خانوارهاي ايراني شد. اما رييس 
كل بانك مرك��زي به تازگي ب��ا انتش��ار بيانيه اي، 
ناكارآيي اين سياست را تاييد كرد و نوشت كه يارانه 
ارزي، به جاي اينكه راهي س��فره مصرف كننده ها 
شود، سر از جيب واسطه ها درآورده است. درحالي 
ك��ه رس��الت اصلي اي��ن سياس��ت دفاع از اقش��ار 
آسيب پذير جامعه بوده است. با توجه به اين اعتراف 
انتظار مي رود در سال 98 سياستي در پيش گرفته 
ش��ود كه ديگر مجالي براي دالالن و سفته بازان و 
كارچاق كن ها ايجاد نشود. همزمان در شرايطي كه 
به باور اغلب كارشناسان و مسووالن اقتصادي سال 
98 به دليل آغاز اثرگذاري دور جديد تحريم ها سال 
سخت و نفس گيري براي اقتصاد ايران خواهد بود، 
 انتظار مي رود كه مسيرهاي قانوني براي گشايش و 
ايجاد زمينه هاي راه اندازي كانال مالي اروپا موسوم 
به اينستكس باز ش��ود تا راه هاي ورود ارز به داخل 

كشور بطور كل مسدود نشود.
بي گمان، در ش��رايطي كه 85 درص��د از تحوالت 
اقتصادي س��ال جاري )جه��ش ناباوران��ه و 100 
درصدي قيمت مسكن، گوشت 120 هزار توماني، 
س��كه طالي 5 ميليون توماني، پراي��د 50 ميليون 
توماني، پس��ته كيلويي 250 هزار تومان و...( قابل 
پيش بيني نب��ود، تحوالت اقتصادي س��ال 98 نيز 
قابل پيش بيني نيس��ت؛ ام��ا مس��ووالن دولتي و 
حكومت��ي مي توانند ب��ا برنامه ريزي ه��اي دقيق و 
علمي و به دور از س��ليقه هاي گروه��ي و جناحي، 

آينده اي كه در شان ملت ايران است را بسازنند.

درس هاي 97 براي اقتصاد ايران
گزارشسرمقاله

 همين صفحه  

سرمقاله

 درس هاي 97
 براي اقتصاد ايران

1- تازه ترين يافته هاي 
ح��وزه  در  پ ژوهش��ي 
مديريت��ي ب��ر خ��الف 
دهه ه��اي  داده ه��اي 
گذش��ته حاك��ي از اين 
است كه با توجه به شتاب 
تح��والت  اف��زون  روز 
اقتص��ادي،  سياس��ي، 
اجتماعي و ... تنها 15 درص��د از رويدادهاي آينده 
قابل پيش بيني اس��ت و 85 درصد تحوالت آتي 
غيرقابل پيش بين��ي و در نتيجه غير قابل كنترل 
هستند. در چنين شرايطي تنها راه غلبه بر شرايط 
ناديده و پيش بيني ناپذير، آينده س��ازي از طريق 
برنامه ريزي و سياست گذاري دقيق و علمي است. 
يكي از مهم ترين عناصر برنامه ري��زي نيز ارزيابي 
پيشينه تحوالت و استفاده از درس هاي كسب شده 
از تحوالت گذشته در برنامه هاي آتي است. در اين 

چارچوب، بررسي رويدادهاي سياسي و ...

مجيد اعزازي

 صفحه10  

دانش و فن

 افزايش تعرفه هاي اينترنت 
ثابت در سال 98 

مرجان محمدي |
در حالي كه اپراتورهاي تلفن همراه با دس��تور و 
اولتيماتوم وزارت ارتباطات اقدام به بازگرداندن 
بسته هاي اينترنتي بلندمدت كرده اند، اما به نظر 
مي رسد بازهم كاربران ناراضي هستند و معتقدند 
قيمت اينترنت هم��راه بايد كاهش پي��دا كند . 
اين در حالي اس��ت كه چندي پيش اپراتورهاي 
تلفن همراه ب��ه يك باره اقدام ب��ه افزايش قيمت 

بسته هاي اينترنت كردند،  مساله اي كه ...

صنعت،معدن و تجارت

تغيير سبد واردات
تعادل|

گ��زارش وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت از 
عملكرد مقدماتي تا پايان فصل پاييز 97 نش��ان 
دهنده تغيير س��بد وارداتي كش��ور در مقايس��ه 
با م��دت مش��ابه س��ال 1396 دارد. بنابرآمارها، 
مي��زان واردات كاالهاي اساس��ي به كش��ور در 
اين م��دت،  تغيي��رات قاب��ل توجهي داش��ته و 
تقاضا ب��راي واردات برخي از اقالم اساس��ي مورد 
 نياز در كش��ور، ب��دون توجيه خاص، به ش��كل 
كم سابقه اي افزايش داش��ته اند. به عنوان نمونه، 
در 9 ماه منتهي به آذر س��ال جاري، بيش��ترين 
ثبت سفارش كاالهاي اساس��ي مربوط به »ذرت 
دامي« بوده ك��ه ميزان ثبت س��فارش آن حدود 
1.9 ميليارد دالر بوده، كه رش��دي معادل 66.1 
درصدي را در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 
تجربه كرده است. تقاضا براي واردات »برنج« نيز 
از همين منطق تبعيت كرده با ثبت 48.6 درصد 
افزايش در همي��ن قياس زماني، ب��ه حدود 1.8 

14ميليارد دالر رسيده است. 

 گفت وگوي »تعادل« با عباس ملكي 
در آستانه روز صنعت نفت

رييس كل بانك مركزي اعالم كرد

تهديد،  تحريم و كودتا 
هزينه هاي ملي شدن 

صنعت نفت

ثبت شركت 
ايراني متناظر 

اينستكس 
گروه بانك و بيمه| پس از اعالم ايجاد سازوكار مالي 
اروپا با نام اينستكس و س��فر رييس آن به اتفاق هيات 
همراه به ايران، كه در ماه ه��اي اخير با ابراز اميدواري و 
در عين حال انتقادهايي از كم كاري طرف اروپايي براي 
ايجاد س��ازوكار مالي كارآمد همراه بوده است، رييس 
كل بانك مركزي اعالم كرد: ساز وكار متناسب با كانال 
معرفي شده از طرف سه كشور اروپايي با نام ساز وكار 
ويژه تأمين مالي و تج��ارت )STFI( به زودي در تهران 
ثبت مي شود. به گزارش »تعادل«، عبدالناصر همتي 
تأكيد كرد: ثبت اين ش��ركت به هيچ وج��ه به معناي 
معطل شدن ايران براي عملياتي شدن ساز وكار مالي 
اروپا نيست و ما استراتژي اتخاذ شده خود را براي نحوه 
تأمين مالي و تجارت كشور در شرايط تحريم از روش ها 
و طرق ويژه اي كه طراحي كرده اي��م، به ويژه از طريق 
همسايگان و س��اير ش��ركاي تجاري ادامه مي دهيم. 
همتي اضافه كرد: با مذاكراتي كه همكاران من هفته 

گذش��ته در تهران با نمايندگان 3 كش��ور اروپايي و 
مدير اينستكس در بانك مركزي داشتند، توضيحات 
كامل در مورد ساز وكار ايراني متناس��ب با ساز وكار 
اروپاي��ي داده اند و ما منتظر اقدام��ات عملي از طرف 
اروپا هستيم. به گزارش »تعادل«، اين موضوع نشان 
مي دهد كه مقامات ايران تصمي��م گرفته اند به جاي 
آنكه منتظر طرف هاي اروپايي باقي بمانند تا سازوكار 
مالي اينستكس به نتيجه برس��د، خود ايران به ايجاد 
سازوكاري متناسب با اينس��تكس اقدام كند تا براي 
نحوه تأمين مالي و تجارت كش��ور در شرايط تحريم 
از روش ها و طرق ويژه اي از طريق همسايگان و ساير 
ش��ركاي تجاري نظيرچين، تركيه و روس��يه و عراق 
عمل كند.  از ارديبهشت ماه كه امريكا خروجش را از 
توافق هسته اي با ايران اعالم كرد تا به امروز كه اروپا در 
قول و نظر بارها بر پايبندي خود به برجام تاكيد كرده، 

بيش از 10 ماه مي گذرد. 

خبر

ب��راي  براس��اس مصوب��ه هي��ات دول��ت، 
تأمي��ن منابع مالي اج��راي الزام��ات ايمني و 
 CNG هوشمندس��ازي جايگاه ه��اي عرضه
و كم��ك ب��ه تعويض مخ��ازن وس��ايل نقليه 
با اي��ن س��وخت، ن��رخ آن از تاري��خ 1 خرداد 
98 از 4140 ري��ال به 4532 ري��ال براي هر 
مترمكعب افزايش مي يابد. ب��ه گزارش پايگاه 
اطالع رساني دفتر هيات دولت، هيات وزيران 
در جلس��ه 12 اس��فند 1397 وزارت نفت را 
موظف ك��رد تا ب��ا هم��كاري وزارت صنعت، 
معدن و تجارت به منظور ساماندهي و تأمين 
ايمني تردد خودروهاي دوگانه س��وز، نسبت 
به هوشمندسازي جايگاه هاي عرضه سوخت 
گاز طبيع��ي و ايجاد بس��تر الزم جهت اتصال 
س��امانه هوش��مند جايگاه هاي س��وخت به 
س��امانه يكپارچه معاينه فني ايران )سيمفا( 
و س��امانه اطالع��ات خودروه��اي گازس��وز 
وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نمايد به 
نحوي كه از تاريخ اول دي سال 1398 امكان 
س��وخت گيري در جايگاه هاي س��وخت گاز 
طبيعي صرفًا براي خودروهاي دوگانه سوز كه 
در كارت شناس��ايي آنها عبارت “دوگانه سوز 
“ يا “دوگانه س��وز تبديلي “ درج شده و داراي 
گواهي معاينه فني معتبر هستند، فراهم شود. 
همچنين براساس اين مصوبه پليس راهنمايي 
و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسالمي 
ايران موظف اس��ت براس��اس دريافت گواهي 
تبديل سامانه سوخت رساني خودرو كه توسط 
مراكز خدمات فني مورد تأييد وزارت صنعت، 
معدن و تجارت صادر ش��ده و به تأييد نماينده 
ش��ركت بازرس��ي داراي صالحيت از سازمان 
ملي اس��تاندارد ايران رس��يده اس��ت، نسبت 
به اص��الح و تعوي��ض مدارك شناس��ايي اين 
خودروها و درج عبارت “دوگانه س��وز تبديلي 
“ در آنها اق��دام كند. به منظ��ور تأمين منابع 
مالي اجراي الزامات ايمني و هوشمندس��ازي 
 )CNG( جايگاه هاي عرضه گاز طبيعي فشرده
و كم��ك به تعويض مخ��ازن وس��ايل نقليه با 
سوخت گاز طبيعي فش��رده )CNG( نرخ گاز 
از تاري��خ اول خ��رداد 1398 از 4140 ريال به 
4532 ريال در هر متر مكعب افزايش مي يابد. 
منابع حاص��ل از اين افزايش ب��ه عنوان منابع 
شركت ملي گاز ايران محس��وب مي شود و با 
رعايت قوانين و مقررات مربوط، در راس��تاي 
اجراي اين تصويب نامه براساس دستورالعملي 
هزينه خواهد ش��د كه توس��ط وزارت نفت با 
همكاري وزارتخانه هاي كشور و صنعت، معدن 
و تجارت و سازمان ملي استاندارد ايران تهيه و 

به تصويب هيات وزيران مي رسد. 

افزايش ۱۰ درصدي قيمت 
CNG از خرداد 98

بيانيه

اسالم س��تيزي  و  اسالم هراس��ي  پنه��ان  دس��ت 
سياس��تمداران غربي از دس��تكش گروه هاي افراطي 
نژادپرس��ت مجددا بيرون آمد و جنايت ديگري را رقم 
زد.جنايت تروريستي در دو مس��جد نيوزيلند بار ديگر 
واقعيت فرهنگ غربي را نش��ان داد. آيت اهلل خامنه اي، 
رهبر معظم انقالب اس��المي پيش از اين در نامه هايي 
كه خطاب به جوانان غربي در پي حوادث تروريس��تي 
پاريس ص��ادر كرده بودن��د از خطر فرهن��گ غربي به 
عنوان فرهنگ��ي كه ب��ا دو ويژگي ابتذال و خش��ونت، 
جنايت مي آفريند و آفرينشگر تروريست هايي است كه 
در بستر آن تربيت و صلح و امنيت جهاني را به مخاطره 
مي افكنند، ياد كرده و نس��بت به آن هشدار داده بودند.

امروز خش��م و ش��عله هاي آتش كينه سياستمداران 
غربي از آتش اسلحه هايي كه اسالم و مسلمانان مظلوم 
و بي دفاع را در دنيا هدف قرار داده و مي دهند، به خوبي 
مشاهده مي شود. هندسه قدرت جهاني در حال تغيير 
اس��ت و هژموني غرب در حال رنگ باختن است. اسالم 
و مسلمانان بي شك در هندس��ه جديد قدرت جهاني 
نقش برجس��ته اي ايفا خواهند كرد. ح��وادث منطقه 
و شكس��ت هاي پي در پ��ي امريكا و رژي��م كودك كش 
صهيونيستي از جبهه مقاومت، افق هاي چنين نويدهايي 
را فرا روي مسلمانان و ملت هاي آزاديخواه عالم گشوده 
اس��ت.به موازات برافت��ادن نقاب حقوق بش��ر از چهره 
مدعيان حقوق بشر، اسالم و مسلمانان نويد بخش تعامل 
صحيح و شرافتمندانه با جهان ش��ده اند و در مبارزه اي 
بي امان با تروريس��م جهاني چ��ه در قال��ب  گروه هاي 
نژاد پرس��ت غربي و چه در قال��ب گرو هك هايي مانند 
داعش و دست ساخته اس��تكبار و ارتجاع سياه منطقه ، 
صداقت خود در پاسداري از صلح و امنيت جهاني و دفاع 
از حقوِق انسان ها، كه از س��وي خالق يكتا صرف نظر از 
رنگ، نژاد، مذهب، كرامت يافته و خون و جانشان محترم 
شمرده شده است، نش��ان داده اند.ما به عنوان اصحاب 
رسانه كه بنا به وظيفه اطالع رس��اني ناگزير از انعكاس 
چنين حوادث دردناكي در رسانه ها هستيم، اين حوادث 
و اين روزهاي تلخ را با غمي سترگ و اندوهي بيكران بر 
صفحه تاريخ ثبت مي كنيم تا س��رخي خون مظلومان 
عالم، چه مس��لمانان مظلومي كه اخي��را در عبادتگاه 
خود و ميعادگاه مالقات با پروردگارشان در نيوزيلند به 
خون تپيده اند و چه غير مس��لماناني كه پيش از اين در 
اروپا هدف تير بالي تروريست ها شدند در سياهي هاي 
خشم و كينه سياستمداران غربي و حاميان، مشاوران 
و مباش��ران اين قبيل جنايت ها به فراموش��ي سپرده 
نشود. به آنها هش��دار مي دهيم كه دير يا زود، آتشي كه 
برافروخته اند دامن خود آنان را نيز خواهد گرفت.ضمن 
محكوم كردن اين جنايت وحشيانه و دردناك و عرض 
تسليت به همه مسلمانان جهان خصوصا داغديدگان در 
اين حادثه غم بار آرزو مي كنيم تا در سايه اتحاد و همدلي 
انسان ها شاهد جهاني عاري از خشونت و سرشار از صلح 

و امنيت براي پيروان همه اديان باشيم.
روزنامه هاي اعتماد، شرق، آفتاب يزد، آرمان، دنياي اقتصاد، 

تعادل، مردم ساالري، ابتكار، گل، سپيد، اعتماد آنالين
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روي موج خبر

     ض�رورت واكن�ش جدي مجام�ع جهاني
در مقابل جنايات نيوزلند ؛پاد|

رييس جمهور با محكوم كردن حمله تروريستي در 
نيوزيلند، خواستار واكنش جدي مجامع جهاني و 
به ويژه كشورهاي اسللامي در مقابل اين جنايات 
ضد بشللري شللد. روحاني با محكوم كردن حمله 
تروريستي و نژادپرسللتانه به نمازگزاران مسلمان 
در نيوزيلنللد، تاكيد كرد: اين جنايت وحشلليانه 
نشانه ديگري بر لزوم مقابله همه جانبه با تروريسم 
و نفرت پراكني نسبت به اديان و اقوام و همچنين 
اسام هراسي رايج در غرب است كه متأسفانه توسط 

برخي دولت هاي غربي نيز بر آن دميده مي شود. 

     آخري�ن جلس�ه هيات دولت در س�ال 97 
دوشنبه برگزار مي شود؛پاد|

 دبير هيات دولت گفت: آخرين جلسه هيات دولت 
در سال 97 صبح دوشنبه با حضور رييس جمهوري 
برگزار مي شود. محسن حاجي ميرزايي گفت: روز 
دوشنبه يكصد و شصتمين جلسه هيات دولت در 
دولت دوازدهم با حضور رييس جمهوري برگزار 
خواهد شد. دبير هيات دولت با اشاره به سفر استاني 
رييس جمهوري به استان بوشهر خاطرنشان كرد: 
جلسه روز يكشنبه هيات وزيران به روز دوشنبه 
27 اسللفند 97 موكول شده اسللت، اين جلسه 
آخرين جلسلله هيات دولت در سللال 97 است. 
گفتني است روحاني رييس جمهوري يكشنبه 26 
اسللفند97براي ديدار مردمي و افتتاح طرح هاي 

نفتي به استان بوشهر سفر مي كند.

     انهدام باند تباني و ارتشا در فارس؛سپاه نيوز|
با تاش سربازان گمنام امام زمان )عج( باند ارتشا 
و تباني معامات دولتي در يكي از مراكز وابسللته 
به وزارت نفت در فارس متاشللي شد.  به گزارش 
روابط عمومي اطاعات سللپاه فجر استان فارس، 
با تاش سللربازان گمنام امام زمان )عج( سازمان 
اطاعات سللپاه فجر فارس، باند ارتشا و تباني در 
معامات دولتي در يكي از مراكز وابسته به وزارت 
نفت در استان فارس متاشي شد. در اين پرونده 
كه ميلياردها تومللان از حقوق بيت المال تضييع 
شللده بود، دو نفر از مديران سابق شركت و 8 تن 
از پيمانكاران متخلف دسللتگير شده و تعدادي از 
مرتبطان نيز در مسير برخورد قضايي قرار گرفته اند.

     رييس مجمع تش�خيص حمله تروريستي 
نيوزيلند را محكوم كرد؛روابط عمومي مجمع 

تشخيص مصلحت نظام|
 رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در پيامي با 
محكوم كردن حمله تروريستي نيوزيلند، تاكيد كرد: 
اين حمله بيش از پيش چهره ضد حقوق بشللري و 
رياكار حاميان غربي آنها را روشللن كرد. در بخشي از 
پيام آيت اهلل »صادق آملي الريجاني« آمده است: حمله 
تروريستي و نژادپرستانه به نمازگزاران مسلمان در 
نيوزيلند كه موجب كشته و زخمي شدن تعداد كثيري 
از مسلمانان با مليت هاي مختلف شد، بيش از پيش 
چهره ضد حقوق بشري و رياكار حاميان غربي آنها را 
روشن و همچنين قلوب مسلمانان جهان و ملت ايران 
را جريحه دار ساخت. وي در اين پيام ضمن محكوم 
كردن اين فاجعه دردآور و ابراز همدردي با خانواده هاي 
قربانيان اين حادثه تروريستي، مراتب همدردي خود 
را با دولت و مردم نيوزلند و همه مسلمانان جهان اعام 
كرد و از درگاه خداوند متعال براي شهداي اين جنايت 
علو درجات و براي مجروحان آرزوي شفاي عاجل كرد.

     ش�هرداري ته�ران مظاهر ش�ادي عيد را 
افزاي�ش دهد؛ پاي�گاه اطالع رس�اني وزارت 

كشور|
 سللخنگوي وزارت كشللور اعام كرد: از شهردار 
تهران اكيداً خواسته ايم رنگ و بوي نوروز و مظاهر 
شادابي عيد را در تهران افزايش دهد. »سيد سلمان 
سللاماني« آمادگي شبانه روزي شللهرداري ها در 
خدمات رسللاني به مردم در ايام نوروز و استقبال 
از عيد نللوروز تاكيد كرد. از شللهردار تهران اكيدا 
خواسته ايم رنگ و بوي نوروز و مظاهر شادابي عيد را 
در تهران افزايش دهد. سخنگوي وزارت كشور بيان 
كرد: نقش آفريني شهرداري هاي سراسر كشور در 
ايجاد فضاي نشاط و اميد از مطالبات مردم و وزارت 
كشور است. ساماني تصريح كرد: عملكرد شهرداران 

در اين رابطه ارزيابي و اعام عمومي مي شود.

     ضرب االجل دادستاني براي دريافت كنندگان 
۴۰ ميليارد تسهيالت بدون سود؛ايسنا|

دومين جلسلله رسلليدگي به پرونده موسسات 
مالي »البرز ايرانيان«، »وليعصر«، »فردوسللي« 
و »آرمان« به رياسللت قاضي صلواتي در شعبه ۴ 
دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي ديروز به 
پايان رسيد. آقاميري نماينده دادستان در جمع 
خبرنگاران، گفت: نظر به اينكلله تعدادي از افراد 
تسهياتي يا با سود كمتر از ۴ درصد يا بدون سود 
با ارتباطاتي كه با متهمان داشتند دريافت كردند، 
تا يك ماه فرصت دارند تا به دادسراي پولي و بانكي 
مراجعه و درخصوص پرداخت اقدام كنند در غير 
اين صورت عليه آنها اعام جرم خواهد شللد. وي 
افزود: تعداد افرادي كه تسللهيات گرفتند 22۰ 
نفرند كه بالغ بر ۴۰ ميليارد تومان دريافت كرده اند.

     ۱۴ميلي�ارد دالر ارز دولت�ي  ب�راي تأمي�ن 
كاالهاي اساسي؛ تسنيم  |

نماينده مردم مشگين شللهر در مجلس شللوراي 
اسامي گفت: حضور فعال بخش خصوصي تنهاراه 
توسعه و پيشللرفت منطقه اسللت و صرف اتكا به 
بودجه هاي دولتي دردي از مردم را دوا نمي كند  . ولي 
ملكي اظهار داشت: مبلغ 1۴ ميليارد دالر ارز دولتي 
با نرخ ۴2۰۰ تومان براي تأمين كاالهاي اساسي در 
نظر گرفته شده كه متأسفانه طبق گزارشات مرسوله 
توسط وزير صمت تنها 3۰ درصد از كاالهاي مذكور 
به دست مردم رسيده كه ضعف دستگاه هاي نظارتي 

در اين خصوص اصًا قابل توجيه نيست.

ايران2

برگزاري آخرين جلسه مجمع تشخيص مصلحت در سال 97 در خصوص بودجه 98 

اخذ سود مركب بدهي هاي بانكي در سال آينده رد شد
گروه ايران|

آخرين جلسه مجمع تشللخيص مصلحت نظام در سال 
97 ديروز در شرايطي به رياست آيت اهلل آملي الريجاني 
برگزار شد كه در جريان آن مجمع دو مورد از موارد ارجاعي 
بودجه 98 كه مورد اختاف مجلس و شوراي نگهبان قرار 
گرفته بود را تاييد و يكي از موارد ارجاعي اختافي را نيز رد 
كرد. بعد از اينكه نمايندگان مجلس بررسي اليحه بودجه 
سال 98 را 11 اسفند ماه در خانه ملت به پايان رساندند؛ 
بودجه راهي شوراي نگهبان شد تا شوراي نگهبان در اين 
خصوص نظر خود را اعام كند. در نهايت شوراي نگهبان 
به اين مصوبه مجلس 3 بار ايراد گرفت تا سرنوشت موارد 
اختافي در مجمع روشن شود. شوراي نگهبان در مرحله 
نخست 19 ايراد، در مرتبه دوم 11 ايراد و در مرحله سوم 
3 ايراد به مصوبه مجلس در اليحه بودجه سال آتي گرفت 
كه نمايندگان ايرادات دو بار شوراي نگهبان را اصاح كردند 
ولي در بار سوم ايرادات را براي بررسي به مجمع تشخيص 

مصلحت نظام ارجاع دادند. 
در نامه شللوراي نگهبان به مجلس ايراد نخست مربوط 
به جللزء ۴ بند الحاقي 2 تبصره ۴ مربللوط به بازپرداخت 
تسهيات برداشت شده از صندوق توسعه ملي در سال 97 
بود.  ايراد دوم به تبصره 16 اين مصوبه در خصوص تبعيض 
نللاروا در بانك هاي خصوصي و ايراد سللوم در تبصره 18 
درمورد عدم تاييد اساس نامه صندوق مذكور در شوراي 
نگهبان بود. با عبور از يك چنين فراز و نشلليب هايي بود 
كه موارد اختافي با گذر از صحن علني مجلس و شوراي 
نگهبان روي ميز ارزيابي هاي اعضاي مجمع قرار گرفت. 
كه مجمع با راي مثبت به دو مورد از موارد اختافي و راي 
منفي به يكي از موارد، شمايل نهايي بودجه را تا حد زيادي 
مشخص كرد.   بعد از برگزاري نشست روز گذشته يكي از 
اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص نحوه 
 نگاه اعضاي مجمع به بودجه 98گفت: اعضاي مجمع از
3 مورد اختافي در اليحه بودجه سال 1398 كل كشور 
در دو مورد نظر مجلس شوراي اسامي را تاييد كردند و 

يك مورد نيز از بودجه حذف شد.
مجيد انصاري كه با ايرنا گفت وگو مي كرد درباره آخرين 
تصميمات اعضاي مجمع تشللخيص مصلحت نظام در 

اليحه بودجه سال آتي اظهار داشت: 3 مورد اختافي ميان 
شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسامي درمصوبه بودجه 
سال 98 طبق قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت 
نظام ارجاع شللد كه در جلسلله مورد بررسي قرار گرفت. 
كميسيون اقتصاد كان مجمع تشخيص مصلحت نظام 
در مورد اين موضوع بحث و بررسي انجام داد كه گزارش 

خود را به مجمع ارايه كرد.
عضو مجمع تشللخيص مصلحت نظام يادآور شللد: اين 
مجمع مصلحتا در دو مورد از موارد ارجاعي نظر مجلس 
شوراي اسامي را تاييد كرد. انصاري اضافه كرد: در بند )ز( 
تبصره 16 اليحه بودجه 98 نيز نظر مجلس راي نياورد و 
حذف شللد، در واقع در اين بند نظر شوراي نگهبان تاييد 
شد. او خاطرنشان كرد: ساز وكاري كه در بند ز تبصره 16 
پيش بيني شده بود شامل كساني بود كه بدهي داشتند و 
سيستم بانكي بدهي آنها را تاديه نكرده است و پيش بيني 

شده بود كه جرايم آنها بخشيده شود كه راي نياورد.

    مجمع تشخيص، ايرادات شوراي نگهبان
به ۲ مصوبه مجلس را رد كرد

ديگر عضو مجمع تشللخيص مصلحت نظللام كه ديروز 
بافاصله پس از پايان جلسلله مجمع بللا خبرنگاران به 
گفت وگو نشست گفت: سه مورد اختافي بين مجلس و 
شللوراي نگهبان وجود داشت كه در مجمع بررسي شد و 
در دو مورد نظر مجلس و در يك مورد نظر شوراي نگهبان 
ترجيح داده شد. غامرضا مصباحي مقدم در گفت وگو با 
ايلنا در تشللريح جزييات ديروز جلسه مجمع تشخيص 
مصلحت نظام گفت: سلله مورد اختافي بين مجلس و 
شوراي نگهبان وجود داشت كه مجمع تشخيص مصلحت 
نظام دو مورد از مصوبات مجلس را راي داد و مصلحت را 
اينچنين تشخيص داد و تاييد كرد.وي تاكيد كرد: مورد 
سوم كه شايد از نظر خيلي از نمايندگان مجلس مهم بود 
موضوع اسللتمهال بدهي ها و قراردادهايي است كه دارد 
انجام مي شود و مشمول ربح مركب مي شود كه مجلس 
روي آن اصرار كرده بود و شوراي نگهبان آن را ايراد گرفته 
بود، مجمع در اين مورد به راي دو سللوم نرسلليد و طبعا 
مصوبه مجلس نقل و نظر شوراي نگهبان ترجيح داده شد.

    ايرادات مجمع تشخيص به مصوبات بودجه
بعد از اعام نظر اعضاي مجمع اما رييس كميسلليون 
تلفيق اليحه بودجه سال 98 گفت كه مجمع تشخيص 
مصلحت نظام پس از بررسللي ايرادات نهايي شوراي 
نگهبان به مصوبه مجلس در مورد اليحه بودجه 98، نظر 
مجلس را رد كرده است. غامرضا تاجگردون در صفحه 
شللخصي خود در اينستاگرام نوشت: » جلسه مجمع 
تشخيص مصلحت نظام در خصوص رفع اختاف نظر 

شوراي محترم نگهبان و مصوبه مجلس بود.
موضللوع اصلي اختللاف در خصوص خللارج كردن 
سيستم ربوي در تسللهيات گذشته و نجات مردم از 

اين وضع بد موجود بود. انصافًا خيلي از بزرگان مجمع 
تاش كردند ولي نظر مجلس رأي نياورد. خيلي اميد 
داشتم مجمع در شرايط بد كنوني مصلحت را بر نجات 
مردم بداند ولي با وجود تاش رييس محترم مجمع و 
رييس محترم مجلس و حتي تا حدودي كوتاه آمدن 
نمايندگان محترم شللوراي نگهبان رأي نياورد. ما كه 
كارمان را انجام داديم. احتمااًل مصلحت بر اين نبود.« او 
در ادامه آورده است: براين اساس نظر مجمع تشخيص 
مصلحت نظام در مورد سلله ايراد شللوراي نگهبان به 
مصوبات بودجه 98 به اين شللرح است: 1_ جز ۴ بند 
)ه( تبصره )۴( با اصاحاتي به شرح ذيل تصويب شد:  

»بازپرداخت تسللهيات مذكور و برداشللت دولت از 
صندوق در بودجه سال 1397، در بودجه هاي سنواتي 
1399 تا 1۴۰۴ منظور و به حسللاب صندوق توسعه 
ملي واريز شللود. بازپرداخت تسهيات از درآمد هاي 
حاصل از اجراي طرح ها تا حللد امكان صورت پذيرد. 
2- در بند )ز( تبصللره 16 مصلحت مورد نظر مجلس 
شوراي اسامي به تصويب نرسيد. 3- در جزء )2( بند 
الف تبصره )18( نظر مجلس شوراي اسامي با اضافه 
شللدن عبارت: »اساسللنامه صندوق حداكثر تا پايان 
فروردين 1398 براي شوراي نگهبان ارسال شود« به 

انتهاي بند، تصويب گرديد.«

وزير كشور در نشست با علما و روحانيان استان هرمزگان:

انتخابات سال ۹۸ موجب  وحدت و نشاط سياسي مي شود
وزير كشللور گفت: بايد توجه داشته باشيم كه كام ما 
موجب تقويت اسام، نظام جمهوري اسامي و اميد در 
ميان مردم كشور شود و قدردان نعمت بزرگ جمهوري 
اسامي ايران باشيم. عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور 
در نشست صميمي با علما و روحانيت استان هرمزگان 
با تاكيد بر اينكه بايد بابت وجود نعمت جمهوري اسامي 
شكرگزار خداوند متعال باشيم، عنوان كرد: جمهوري 
اسللامي ايران نظامي مبتني بر آموزه هاي دين مبين 
اسام است و تشكيل اين نظام مصداق واقعي پيروزي 

حق بر باطل محسوب مي شود.
وي اداملله داد: هر كدام از ما بايللد در طول عمر خود در 
راستاي محقق شللدن اهداف نظام مقدس جمهوري 
اسامي ايران تاش كنيم. وزير كشور در ادامه با اشاره 
به رخداد هاي سللال هاي 96 و 97 در كشور، بيان كرد: 
در دي ماه سللال 96 با يكسري اغتشاشات و ناآرامي ها 
مواجه شديم كه اين امر موجب شد غرب به ويژه امريكا 
تحليل نادرستي از شرايط كشور ما پيدا كند. رحماني 
فضلي اضافه كرد: آنها به اين نتيجه رسلليدند كه بايد 
نارضايتي ها و اختافات را در كشللور ما تشديد كنند و 
حتي سلطنت طلب ها و منافقين دور هم جمع شدند. 

وي گفت: رييس جمهور امريكا نيز با بي عقلي تمام به 
توافق بين المللي برجام پشللت كرد و از آن خارج شد و 
تمام فكر آنها اين بود كه با اين اقدامات اتفاقي در كشور 
ما رخ دهد. وزير كشور در همين راستا اضافه كرد: با اين 
وجود مردم ما در يوم اهلل 13 آبان يكپارچه عليه امريكا به 

خيابان ها آمدند و در 22 بهمن سال جاري نيز با شكوه تر 
از گذشته و با حضور گسترده مردم، چهلمين سالگرد 
پيروزي انقاب اسامي را جشن گرفتيم. رحماني فضلي 
با بيان اينكه در سال 97 دشمن شديدترين تحريم ها را 
براي ايجاد نارضايتي در كشور اعمال كرد، اظهار داشت: 

اما مردم ما با اقتدار در برابر اين تحريم ها استقامت داشتند 
و مقام معظم رهبري نيز ساختارهاي جديدي را براي 
عبور موفق از اين مرحله ايجاد نمودند و همه مسووالن 
قوا براي تاش مضاعف پاي كار آمدند. وي خاطرنشان 
كرد: امروز كه در انتهاي سللال 97 هسللتيم مي بينيم 
كه اقدامات دشمنان به ويژه امريكا نتيجه اي نداشته و 
امريكا از درون دچار اختافات بسيار است، با اروپا، چين 
و روسيه نيز مشكات بسللياري دارند و در منطقه نيز 
دچار شكست هاي بسياري شده اند . وزير كشور گفت: در 
شرايط امروز لطف خداوند متعال به كشور ما در استقامت 
ملت ايران و درايت مقام معظم رهبري تجلي يافته است 
و در شرايط كنوني، دنيا در مسائل مختلف، دنيا حق را 
به ايران مي دهد. رحماني فضلي با تأكيد بر اينكه قطعًا 
در سال 98 شرايط سخت تر از سال 97 نخواهد بود، بيان 
داشت: دشللمنان هر كاري را كه مي توانستند در سال 
97 عليه كشور ما انجام دادند و اين شرايط موجب شد 
كه وحدت، انسجام و همدلي عملي در راستاي مقابله با 
اقدامات دشمن در كشور ايجاد شود و با هدايت هاي مقام 
معظم رهبري، تدابير دولت و تاش مسووالن و همراهي 
و مقاومت مردم توانستيم اين مقطع را پشت سر بگذاريم. 

وي افزود: در سال 98 مساله جديدي كه بتواند شرايط 
را سخت تر كند، نخواهيم داشللت. وزير كشور با اشاره 
به برگزاري يازدهمين دوره انتخابات مجلس شللوراي 
اسللامي در سللال 98 تصريح كرد: در طول ۴۰ سال 
گذشته، انتخابات همواره در كشور ما موجب انسجام، 
وحدت و نشللاط سياسي بوده اسللت و در سال 98 نيز 
چنين خواهد شد و مردم بطور همه جانبه براي صيانت از 
مهم ترين دستاورد سياسي كشور يعني استقال ايران 
اسامي در انتخابات حضور خواهند يافت. وي ادامه داد: 
مردم ما همواره در طول ۴۰ سال گذشته راه خود را در 
مقاطع مختلف به خوبي يافته اند. وزير كشور با اشاره به 
توطئه دشمنان براي اسام هراسي در دنيا، خاطرنشان 
كرد: با حمايت مالي و اطاعاتي گسترده امريكا و رژيم 
صهيونيستي جريانات تكفيري در منطقه ايجاد شد تا 
ذهنيت مردم دنيا نسبت به دين اسام مخدوش شود اما 
علماي جهان اسام، تكفير و خشونت را محكوم نمودند 
و اين توطئه دشمن نيز ناكام ماند.رحماني فضلي گفت: 
بايد توجه داشته باشيم كه كام ما موجب تقويت اسام، 
نظام جمهوري اسامي و اميد در ميان مردم كشور شود 

و قدردان نعمت بزرگ جمهوري اسامي ايران باشيم.

نرخ واقعي ديه بايد باالتر از 
۵۰۰ ميليون باشد

دادستان تهران با اشاره به 
اينكه نرخ ديه انسان 27۰ 
تا 36۰ ميليون تومان در 
ماه هاي حرام است، گفت: 
اگر مي خواستيم به صورت 
واقعي عمل كنيم اين مبلغ 
بايد بيش از ۵۰۰ ميليون 
تومان باشد. به گزارش فارس، جعفري دولت آبادي 
در نشست مشترك شوراي عالي هماهنگي ترافيك 
شهرهاي كشللور و كميسلليون ايمني راه ها با بيان 
اينكه در كاهش تصادفللات بهترين موضوع اجراي 
موارد پيشگيرانه است،  گفت: اين موضوع نه سياسي 
است و نه جناحي؛ بلكه به جان مردم بستگي دارد و 
هرچه در اين زمينه سرمايه گذاري شود كم است.  وي 
افزود: همانطور كه پيشگيري بهتر از درمان است بايد 
از بروز تصادفات جلوگيري و پيشگيري به عمل آورد. 
ما در تهران براي خودروهاي مزاحم اقداماتي انجام 
داديم و يكي از مهم ترين مشكات رانندگي در حين 
مستي است. همانطور كه رانندگي حين مستي در 
همه دنيا جرم تلقي مي شود و يكي از جرايم پرخطر 
است در كشور ما نيز بايد اولويت قرار گيرد.  دادستان 
تهران در ادامه افزود: ما از دستگاه ها خواهشمنديم 
اقدامات پيشللگيرانه تنها براي نوروز نباشد و تمركز 
رسلليدگي هاي تخصصي براي كاهش تصادفات در 
كنللار بيمه ها امري مهم تلقي مي شللود. بيمه يكي 
از اركان مهم تصادفات اسللت تا به موقع خسللارات 
پرداخت شود و دستگاه قضايي را كمتر درگير خود 
كند. براي امسللال نرخ ديه 27۰ تا 36۰ ميليون در 
ماه هاي حرام تعيين شللده كه اگر مي خواستيم به 
صورت واقع گرايانه عمل كنيم بايد اين مبلغ بيش از 

۵۰۰ ميليون تومان باشد. 

نيروي انتظامي به متخلفان 
رانندگي رحم نكند

 وزير كشللور گفت: نيروي 
انتظامللي موظف اسللت 
همچللون گذشللته ضمن 
برخورد خوب و محترمانه 
با مردم به خصوص در ايام 
نوروز به سواالت مسافران 
نوروزي پاسللخ داده و آنان 
را راهنمايي كنند امللا در مقابل به متخلفان از قوانين 
راهنمايي و رانندگي رحم نكند زيرا بخششللي در كار 
نيسللت. به گزارش ايرنا، »عبدالرضا رحماني فضلي« 
ديروز در حاشيه نشست شوراي عالي هماهنگي ترافيك  
افزود: هر گونه رحم به متخلفان رانندگي در واقع ظلم 
به مردمي است كه مي خواهند پس از گذشت يك سال 
با رفتن به مسافرت به آرامش برسند. وي خاطرنشان 
كرد: بنللده اباغ كللرده ام كه اگر مللوردي از خاف را 
ببينم و نيروي انتظامي از آن گذشت كند يا آن تخلف 
را ناديده بگيرد قطعا با پليس برخورد ديگري خواهيم 
كرد. رحماني فضلي گفللت: رانندگان نبايد با عجله و 
شتاب بي مورد شيريني ايام نوروز را به كام همراهان و 
ديگرمسافران نوروزي تلخ كنند. در اين ارتباط به پليس 
ابللاغ كرده ايم كه نيروهاي موفق خود را در اين ايام به 
وزارت كشور معرفي كنند تا مورد تشويق قرار گيرند. 
وزير كشللور تصريح كرد: همچنين هر استاني كه در 
حوزه كاري خويش در ارايه خدمات به مسافران نوروزي 
و رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي بتواند در مقايسه با 
سال قبل موفق تر عمل كند مورد تشويق قرار مي گيرند 
و هر استاني كه موفق عمل نكند مورد بازخواست قرار 
خواهد گرفت. رحماني فضلي ضمن آرزوي سالي خوب 
براي همه هموطنان، گفت: اميدواريم با لطف خداوند 
متعال با رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي سال خوبي 

براي مردم رقم زده شود.

بهره مندي 9۲ هزار زنداني از 
بخشنامه عفو مقام معظم رهبري
رييللس سللازمان زندان ها 
گفت: تا پايان روز 2۴ اسفند، 
آمللار زندانيللان مشللمول 
بخشللنامه عفو گسللترده 
زندانيان به نللود و دو هزار و 
پانصد نفر رسيد.به گزارش 
ايسنا، اصغر جهانگير افزود: 
طبق آخرين آمار از مشمولين بخشنامه عفو گسترده 
زندانيان تا پايان روز بيسللت و چهارم اسفند 92۵۰۰ 
نفر مشمول اجراي اين بخشنامه شدند كه از اين تعداد 
۵6۰۰۰ زندانللي آزاد و 36۵۰۰ نفر مشللمول تخفيف 
مجازات شدند. رييس سازمان زندان ها گفت: اين اقدام 
ارزشمند و پدرانه مقام معظم رهبري »مدظله العالي« 
در اعطاي عفو گسللترده به زندانيان كه بر اساس رافت 
اسامي و در راستاي كاهش آسيب هاي اجتماعي بود، 
حاوت خاصي به جامعه به ويژه خانواده هاي زندانيان 
بخشيد كه بازتاب آن در پيام هاي قدرداني آنان كه به ويژه 
از رهبر بزرگوارمان صورت مي گيرد كامٌا مشهود است. 
وي در ادامه با اشاره به برخي از آمارهاي مربوط به اجراي 
بخشنامه عفو گسترده گفت: ۵ استان تهران، خراسان 
رضوي، اصفهان، فارس و كرمان به ترتيب ۵ استان اول 
كشور هستند كه بيشترين تعداد محكومين مشمول عفو 
را در اختيار دارند. جهانگير در خصوص بيشترين درصد 
آزادي در هر استان نسللبت به تعداد محكومان همان 
استان نيز گفت: بر اساس آخرين گزارش ها به ترتيب 
استان هاي سمنان، خراسان شمالي، خراسان جنوبي، 
قزوين و آذربايجان شرقي باالترين درصد مشمولين عفو 
نسبت به محكومين كل استان را دارند. رييس سازمان 
زندان ها در خصوص زنان زنداني مشمول اين بخشنامه 
نيز گفت: تا پايان وقت ديروز بيست و چهارم اسفند 26۰1 

نفر از زنان زنداني مشمول اين بخشنامه شدند.

FATF متاسفم كه سرنوشت 
به مساله توده تبديل شده است
يك عضو مجمع تشخيص 
مصلحت نظام با اشللاره به 
اعمللال فشللارهايي كه به 
تصميم گيران كشور جهت 
بررسللي كنوانسللون هاي 
زيرمجموعه FATF اعمال 
مي شللود، گفللت: چطور 
بسللياري از مردم به خودشللان اجازه مي دهند كه به 
نمايندگان مجلس و اعضاي شوراي نگهبان يا مجمع 
تشخيص مصلحت نظام تكليف كنند كه اين كار را بكنيد 
يا نكنيد؟ البته ما به مردم مان حق مي دهيم كه دغدغه 
مسائل نظام وآنچه در جريان تصميم گيري كشور است را 
داشته باشند چرا كه زخم خورده اند و اين زخم خوردن ها 
موجب حساسيت آنها شده اما آيا نبايد به ساختاري كه 
نظام ايجاد كرده اعتماد كنند؟ غامرضا مصباحي مقدم 
در گفت وگو با ايلنا در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا 
پيوستن ايران به كنوانسيون هاي بين المللي در آرامش 
اقتصادي ايران موثر نيست؟، تصريح كرد: در رابطه با حل 
مسائل اقتصادي موضوع الحاق ايران به كنوانسيون هاي 
پالرمو و سى اف تى در درجه دوم اهميت قرار مي گيرد 
و اتفاقا كساني كه به اينها اهميت ويژه داده اند، اشتباهي 
بزرگ مرتكب شده اند. عضو كميته فقهي سازمان بورس 
در پاسخ به اين سوال كه چرا نمايندگان مجلس يا مجمع 
تشللخيص بايد بگويند ما در اين موضوع تحت فشللار 
هستيم و براي ما پيامك هايي مي آيد كه پالرمو را تصويب 
كنيد يا نكنيد؟، گفت: متاسفانه مسائلي در اين سطح دارد 
تبديل مي شود به مسائل توده مردم كه من از اين بابت 
ابراز تاسف مي كنم چرا كه اينها مسائلي بسيار پيچيده و 
فني است. اينها مسائلي نيست كه حتي اگر عبارت هاي 
آن را بسياري از مردم ما بخوانند معناي آن را متوجه شوند 

چراكه به زبان حقوق بين الملل آشنا نيستند.

سفر روحاني مانع برگزاري جلسه 
شوراي عالي انقالب فرهنگي

جلسلله حمايت از كاالي 
ايرانللي ديللروز بللا حضور 
دبير شللوراي عالي انقاب 
فرهنگي و محمد بطحايي 
وزيللر آمللوزش و پرورش 
برگزار شللد.  جلسه اي كه 
در جريان آن، دبير شوراي 
عالي انقاب فرهنگي، علت برگزار نشدن ۵ جلسه اين 
شورا را سفرهاي داخلي و خارجي رييس جمهوري اعام 
كرد. عاملي در حاشيه اين نشست در جمع خبرنگاران در 
مورد علت عدم برگزاري پنج جلسه شوراي عالي انقاب 
فرهنگي، اظهار كرد: بيشتر به اين حساب بگذاريد كه 
دو ماهه پاياني سللال 97 همزمان با چهلمين سالگرد 
پيروزي انقاب اسامي و مشغله كاري رييس جمهور 
زياد بود. رييس جمهوري سه شنبه هايي كه اختصاص 
به جلسه هاي شوراي عالي انقاب فرهنگي داشت را در 
سفرهاي استاني و بين المللي به سر مي برد. او گفت: براي 
اين سفرها از ماه ها قبل زمينه سازي شده بود؛ بنابراين 
اميدواريم در فروردين ماه 98 شاهد برگزاري جلسات 
منظم شوراي عالي انقاب فرهنگي باشيم. دبير شوراي 
عالي انقاب فرهنگي در پاسخ به پرسش ديگري در مورد 
لزوم برگزاري جلسات اين شورا با حضور رييس جمهور، 
افزود: آيين نامه داخلي شوراي عالي انقاب فرهنگي 
خيلي گويا است. بر اساس مقررات اين شورا، برگزاري 
جلسلله هاي شللوراي عالي انقاب فرهنگي با حضور 
رييس جمهور يا نايب رييسان اول و دوم او كه روساي 
مجلس شوراي اسامي و قوه قضاييه هستند، بايد برگزار 
شود. عاملي خاطرنشان كرد: ايده رييس جمهوري اين 
است كه چون برگزاري اين جلسه ها تدبير رهبر معظم 
انقاب است، شخصا در نشست هاي شوراي عالي انقاب 

فرهنگي حضور داشته باشد.
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اخبار كالن 3 كالن

در بخشنامه سازمان امور مالياتي اعالم  شد 

در گزارش مركز پژوهش هاي مجلس بررسي شد

محاسبه ماليات ارزبگيران با نرخ آزاد 

دست اندازهاي اجراي قانون رفع موانع توليد

گروه اقتصاد كالن|
سرپرست س��ازمان امور مالياتي كش��ور در رابطه با 
نحوه محاسبه تس��عير ارز براي ماليات بخشنامه اي 
صادر كرد كه براساس آن س��ه نرخ براي تسعير نرخ 
ارز در س��ال آينده مورد قبول واقع شد؛ نرخ رسمي، 
نيما و س��نا. از آن جايي كه نوس��انات نرخ ارز موجب 
تورم در اقتصاد كشور ش��ده بود، پيش بيني مي شد 
كه دولت چنين سياستي را در پيش گيرد با اين همه 
اثرات چنين سياستي اگر با برنامه ريزي كافي نباشد 
مي توان��د اثرات مخربي بر پايه پولي كش��ور بگذارد. 
تصورات خوش بينان��ه از منابع حاصل از فروش نفت 
و گاز مي تواند به اين مس��اله دامن بزند كه با توجه به 
پيش بيني هاي مختلف، نرخ تورم كشور در سال آينده 
30 درصد خواهد بود، چنين اتفاقاتي مي تواند به روند 

افزايش قيمت ها بيفزايد. 
به گزارش »تعادل«، روز گذشته سرپرست سازمان 
امور مالياتي در بخش��نامه اي به نحوه تسعير نرخ ارز 
در س��ال آينده پرداخت. بر اين اساس ارز در سه نرخ 
رسمي، ثانويه و آزاد قيمت  گذاري خواهد شد و به بيان 
ديگر روندي كه از بهار امسال آغاز شد، در سال آينده 
هم ادامه مي يابد. همچنين حقوق و مزاياي كاركنان 
با نرخ آزاد محاسبه مي ش��ود. دراين ميان باتوجه به 
افزايش قيمت ها، با وجود هر انتقادي به تخصيص ارز 
با قيمتي غي��ر از قيمت بازار، دولت چاره اي جز ادامه 
اين سياست را نداش��ت چرا كه پيش بيني ها نشان 
مي دهد جامعه ام��كان و تحمل پذيرش قيمت هاي 
بيشتر را ندارد. با اين همه انتظار مي رود عملكرد دولت 
دوازدهم در اين مورد ب��ا درس گرفتن از دولت هاي 
پيشين، بهتر و هدفمندتر باش��د. در اين مورد يكي 
از مش��كالتي كه وجود دارد اين اس��ت ك��ه دولت با 
خوش بيني درآمدهاي نفتي خود را باالتر حس��اب 
كند و از آن جايي كه بانك مركزي از ابتداي سال اقدام 
به پرداخت تنخواه به وزارتخانه ها مي كند و بعدتر با 
رس��يدن ارز حاصل از فروش نفت، تنخواه ها تسويه 
مي شود. حال اگر دولت نتواند به درآمدهاي پيش بيني 
شده برسد، هم نقدينگي افزايش خواهد يافت و هم 
پايه پولي رشد مي كند. اين ميان بررسي هاي مختلف 
مركز پژوهش هاي مجلس نشان مي دهد پيش بيني 
دولت از فروش يك و نيم ميليون بش��كه اي نفت در 
سال آينده خوش بينانه است و ميانگين فروش نفت 
به شكل روزانه يك ميليون بشكه خواهد بود. به همين 
دليل انتظار مي رود سياست تس��عير دولت در سال 

آينده با چالش هايي مواجه شود.

  نرخ تسعير چيست؟
نرخ تسعير عبارت است از نرخ تبديل دو واحد پولي به 
يكديگر )شامل انواع نرخ هاي برابري رسمي، قراردادي 
و غيره( كه در فرايند تس��عير به كار گرفته مي شود، 
به نحوي كه نتايج آن عمومًا با آثار تغييرات نرخ ارز بر 

جريان هاي وجوه نق��د واحد تجاري و ارزش ويژه آن 
هماهنگي داشته باشد و اين اطمينان را ايجاد كند كه 
صورت هاي مالي، تصويري مطلوب از نتايج عملكرد 

ارايه مي دهد.
اجرا و اعمال تسعير ارزي، نيازمند الزاماتي است كه 

اگر مورد توجه قرار گيرد مي تواند به عنوان ُمس��كن 
اقتصادي، نقش موثري ايفا كند. به اين صورت كه، در 
گام نخست بانك مركزي ابتدا بايد نرخ واحد ارزي را 
در كشور اعمال و براساس آن، برنامه ريزي پولي و مالي 
خود را تدوين كند تا بتواند سياس��ت هاي تسعير ارز 

را نيز به درستي انجام دهد. سپس براي آنكه تسعير 
ارزي، از دوام و ثبات الزم درراستاي بهبود اقتصادي 
برخوردار باش��د، بايد مالحظات فني- حسابداري و 
درآمدي- هزينه اي آن مدنظر قرار گيرد؛ در غير اين 
صورت، با بروز نوس��انات اقتصادي، ش��رايط به روال 
سابق باز خواهد گش��ت.ثالثًا، بنيان هاي قانوني اين 
سياست در قالب مالحظات، مصوبات، آيين نامه ها و 
دستورالعمل هاي مجلس شوراي اسالمي و همچنين 
ش��وراي پول و اعتبار اخذ و در اجرا به صورت دقيق 
مدنظر قرار گيرد تا اثرات آن در اقتصاد نمايان شود. 
بطور مثال، قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء 
نظام مالي كش��ور مصوب 1393، ب��ه عنوان آخرين 
قانوني كه درباره نحوه محاسبه دارايي ها و بدهي ارزي 
بانك مركزي اعالم نظر كرده، مي تواند در اين مسير 

مرجع نظر واقع شود.

  اثرات تسعير ارز بر رشد نقدينگي
منتقدان اين سياست، نسبت به نتايج آن همواره ابراز 
ترديد مي كنند. مهم ترين انتقادي كه به تس��عير ارز 
وجود دارد، اين اس��ت كه چنين سياس��تي مي تواند 
پايه پولي را افزايش دهد و متعاقب آن س��بب افزايش 
نرخ تورم شود. تسعير نرخ ارز در رشد نقدينگي و تورم 
اثر ميگذارد، اما نه به آن صورت كه منجر به ايجاد تورم 
افسارگسيخته شود و ناساماني اقتصادي را رقم بزند. در 
واقع، اگرچه ورود منابع حاصل از درآمد تسعير ارزي به 
حوزه پولي و بانكي و افزايش سرمايه در گردش، نوسانات 
تورمي را به دنبال خواهد داشت، اما اگر تعهدات قانوني و 
سازوكار اجرايي مناسب و همچنين نظارت دقيق بر آن 
مترتب شود تا دولت ها از اين فرصت براي ايجاد بدهي 
و سپس تسويه بدهي با استفاده از مابه التفاوت نرخ ارز 
اقدام نكنند، اثرات تورمي آن، قابل كنترل خواهد بود 
كه اين مهم با تدوين س��ازوكارهاي اجرايي و نظارت 
مناسب توس��ط نهاد قانونگذار يعني مجلس شوراي 

اسالمي امكانپذير است.
اين ميان بايد توجه داش��ت دولت ه��م چاره اي جز 
كنترل قيمت ها از طريق مداخله گري در بازار ندارد 
زيرا تورم يك سال گذشته به تنهايي فشار زيادي بر 
معيشت اقشار جامعه داشته و دولت نيز قول داده تا 
در تامين نيازهاي اساس��ي مردم آنه��ا را ياري دهد. 
درنتيجه اجراي اين سياست تا حدود زيادي اجتناب 
ناپذير اس��ت اما بايد توجه داش��ت چنين راهكاري 
نيازمند نظارت كافي اس��ت تا به مشكالتي كه گفته 

شد، دچار نشود. 

گروه اقتصادكالن|
مركز پژوهش هاي مجلس در گزارش��ي عملكرد قانون 
»رف��ع موانع تولي��د و رقابت پذير و ارتق��اي نظام مالي 
كش��ور در حوزه بازارهاي مالي« را ارزيابي كرده است. 
بررسي هاي صورت گرفته بازوي پژوهشي مجلس كه 
در اي��ن گزارش تنها ناظر بر بخش هاي ب��ازار مالي اين 
قانون است، نشان مي دهد عملكرد سازمان ها و نهادهاي 
مختلف مرتبط با اين قانون، وضعيت چندان مناس��بي 
نداشته اس��ت. مطابق اين گزارش در عمده مواد مورد 
بررس��ي در حوزه بازارهاي مالي، صرفًا به ابالغ قانون و 
تصويب آيين نامه هاي مربوط و برخي اقدامات اوليه اكتفا 
شده است به نحوي كه بخش زيادي از تكاليف مندرج 
در اين حوزه همانند واگذاري اموال مازاد و شركت هاي 
غيربانكي بانك ها، بازپرداخت بدهي هاي ارزي از محل 
حس��اب ذخيره ارزي، فعاليت شركت هاي رتبه بندي، 
تأمين تفاوت هاي ريالي ناشي از تعهدات ارزي و برخي 
احكام ديگر با اجراي كامل و اثربخش فاصله نسبتاً زيادي 
دارند. در تحليل چرايي عملك��رد ضعيف اين قانون در 
حوزه مورد بررسي به تداوم ركود نسبي در اقتصاد كشور 
و آثارآن بر بازار مالي و بخش حقيقي اقتصاد، نبود عزم 
جدي در دس��تگاه ها و نهادهاي داراي مسووليت، عدم 
پيش بيني ضمانت هاي اجرايي در تكاليف دستگاه ها، 
پراكندگي، نبود انسجام و برخي ابهامات در احكام قانون، 
احاله كردن برخي تصميمات اساسي به آيين نامه هاي 
اجرايي و اثرگذاري آن بر طوالني ش��دن اتخاذ تصميم 
در دولت و فشار گروه هاي ذي نفع نسبت به تغيير مفاد 

آيين نامه ها و تصميمات دولت اشاره شده است.
به گزارش »تعادل« اليحه »رفع موانع توليد رقابت پذير 
و ارتقاي نظام مالي كشور« به عنوان بسته قانوني خروج 
غيرتورمي از ركود به ش��كل يك فوريتي در مرداد سال 
93 از سوي دولت تقديم مجلس شد و در ارديبهشت 94 
به تصويب مجلس رسيد. اين قانون مشتمل بر 60 ماده 
در حوزه هاي مختلف است. هرچند احكام مندرج در اين 
قانون پراكنده و در حوزه هاي مختلف اس��ت ولي بطور 
كلي در چند دس��ته بازارهاي مالي )بانك، بورس، بيمه 
و ارز(، بدهي ها و مطالبات دولت، صنعت و انرژي و ساير 
 مي توان تقسيم بندي كرد. مركز پژوهش هاي مجلس در 
گزارشي به ارزيابي عملكرد احكام مرتبط با حوزه بازارهاي 

مالي پرداخته است.
در احكام مرتبط با حوزه بازاره��اي مالي در اين قانون، 
تكاليف و وظايف متعددي براي نهادها و سازمان هايي 
همانند وزارت امور اقتص��ادي و دارايي، بانك مركزي، 
س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار، س��ازمان مديريت و 
برنامه ريزي كشور )س��ازمان برنامه و بودجه(، صندوق 
توسعه ملي، حساب ذخيره ارزي، بيمه مركزي، بانك ها 
و موسسات اعتباري غيربانكي تعيين شده است. با توجه 
به عنوان و احكام اين قانون كه درصدد رفع موانع توليد 
است، مي توان بيان كرد كه ذي نفع اصلي اين قانون بخش 
خصوصي و فع��االن اقتص��ادي در بخش هاي مختلف 

اقتصاد است.
در اين گ��زارش، احكام مرتبط با ح��وزه بازارهاي مالي 
)پول، بانك، بيم��ه و بورس( در محورهاي��ي زير مورد 
بررسي قرار گرفته است: مجوز انعقاد قرارداد به منظور 
سرمايه گذاري و اس��تثنا ش��دن اوراق بهادار از رعايت 
برخي تش��ريفات، تكليف به فروش اموال و دارايي هاي 
مازاد بانك ها و ضمانت هاي اجرايي آن، افزايش سرمايه 
بانك هاي دولتي، افتتاح حساب ويژه تأمين سرمايه در 
گردش، وصول مطالبات بانك ها و موسسات اعتباري، 
تعيين تكليف بدهي هاي ارزي حس��اب ذخيره ارزي، 
راه اندازي شركت هاي رتبه بندي اعتباري به منظور انتشار 
اوراق مشاركت، مقرراتي در خصوص انتشار اوراق بهادار، 
معافيت هاي مالياتي اوراق بهادار و بازارگرداني اين اوراق، 
تأسيس صندوق تثبيت بازار سرمايه، تأمين تفاوت هاي 
ريالي تعهدات ارزي، - تخصيص س��همي از تسهيالت 

بانكي به حوزه كشاورزي و تسهيل در وثايق مربوطه.
آنگونه كه نويسندگان مركز پژوهش هاي مجلس اشاره 
كرده اند، در اين گ��زارش با تمركز بر تكاليف و احكامي 
كه بطور مستقيم به حوزه بازارهاي مالي )بانكي، ارزي، 
بيمه اي و بازار سرمايه( مرتبط است، به ارزيابي اقدامات و 
عملكرد صورت گرفته در جهت اجراي اين قانون پرداخته 
شده است، اما متأسفانه گزارش هاي دريافتي از نهادهاي 
مرتبط با هر ماده به دليل كلي بودن، عدم ارايه اطالعات 
دقيق و برنش��مردن داليل عدم اج��راي كامل تكاليف 
مندرج در قانون، ارزيابي دقيق وضعيت اجراي اين قانون 
را با مشكل و محدوديت مواجه ساخته است. با وجود اين 
بررسي هاي صورت گرفته نشان داد عملكرد سازمان ها و 
نهادهاي مختلف در اجراي اين قانون در حوزه بازارهاي 
مالي، ضعيف ب��وده و در برخي مواد صرفًا به ابالغ قانون 
بدون نظارت بر عملكرد بسنده شده است. از داليل عمده 
عملكرد ضعيف اين قانون در حوزه مورد اشاره مي توان به 
برخي عوامل بيروني ناشي از تداوم ركود نسبي در اقتصاد 
كشور و آثار آن بر بازار مالي و بخش حقيقي اقتصاد، نبود 
عزم جدي در دس��تگاه ها و نهادهاي داراي مسووليت، 
عدم پيش بيني ضمانت ه��اي اجرايي در برخي احكام، 
پراكندگي، نبود انسجام و برخي ابهامات در احكام قانون، 
احاله نمودن برخي تصميمات اساسي به آيين نامه هاي 
اجرايي و اثرگذاري آن بر طوالني شدن اتخاذ تصميم در 

دولت اشاره شده است.
مركز پژوهش ها در اين گزارش عملكرد احكام مرتبط 
با حوزه بازارهاي مالي مش��تمل بر 17 ماده را بررسي و 
ارزيابي كرده است. در اينجا هم ما تا جايي كه در چارچوب 
يك گزارش ژورناليستي امكان پذير باشد، به مهم ترين 

اين مواد بطور اجمالي مي پردازيم.
ماده 14درباره مستثنا شدن برخي معامالت مربوط به 
اوراق بهادار از قانون محاسبات عمومي؛ موضوع اين ماده 
مستثنا شدن معامالت، دريافت ها و پرداخت هاي موضوع 
انتشار اوراق بهادار دستگاه هاي اجرايي )به منظور تأمين 
مالي از طريق انتش��ار اوراق بهادار( از رعايت تشريفات 

مقرر در قانون محاسبات عمومي كشور و قوانين مربوط 
به مناقصات و مزايده ها است.

در زمينه عملكرد اين ماده نوشته شده كه آيين نامه اين 
ماده در تاريخ تير 94 به تصويب هيات وزيران رس��يده 
است. از نظر عملكرد اجرايي نيز بر اساس گزارش معاون 
امور حقوقي و مجلس وزارت ام��ور اقتصادي و دارايي، 
نقل و انتقاالت دارايي هاي مبناي انتشار صكوك اجاره 
بابت بده��ي دولت به صندوق حمايت و بازنشس��تگي 
آينده ساز و ش��ركت هواپيمايي ماهان و همچنين نقل 
و انتقاالت دارايي هاي مبناي انتشار صكوك اجاره براي 
تسويه بدهي هاي وزارت آموزش و پرورش كه در مراحل 
نهايي انتشار است از رعايت تش��ريفات مقرر در قانون 
محاسبه عمومي و قوانين و مقررات مربوط به مناقصات 

و مزايده هاي مستثنا شده است.
با توج��ه به ماهيت اي��ن حكم مبني ب��ر اعطاي مجوز 
قانوني مستثنا شدن معامالت مزبور، حكم مزبور پس از 

الزم االجرا شدن قانون اجرا شده است.
ماده16 درباره واگذاري اموال مازاد و سهام شركت هاي 
غيربانك��ي در  بانك ه��ا؛ در س��ال هاي اخي��ر مس��اله 
شركت داري و سرمايه گذاري بانك ها به يكي از مسائل 
مهم و چالش برانگيز نظام بانكي تبديل شده است. محور 
و كانون اصلي فعاليت بانك، حوزه اعتباري اس��ت و نه 
سرمايه گذاري و ورود به بخش واقعي، بر همين اساس 
هرچقدر حجم س��رمايه گذاري ها و دارايي هاي و اموال 
غيرمرتبط با فعاليت بانكي موسسات اعتباري افزايش 
يابد، به همان ميزان ريس��ك هاي خرد و كالن افزايش 
پيدا مي كند. ابعاد و آثار اين مس��اله در دوره هاي رونق 
و ركود اقتصادي تش��ديد مي ش��ود. در راستاي تحقق 
هدف فوق الذكر، در اين ماده 2 حكم تكليف ش��ده بود: 
يك -مكلف ش��دن بانك ها و موسسات اعتباري داراي 
مجوز به واگذاري اموال مازاد و شركت هاي تابعه با سهام 
باالي 50 درصد به نحوي كه طي 3 سال، ساالنه حداقل 
33 درصد آنها واگذار شود، دوم تكليف به بانك ها جهت 
واگذاري سهام شركت هايي كه فعاليت غيربانكي در آنها 

صورت مي گيرد.
مركز پژوهش هاي مجلس در اي��ن گزارش بطور كلي 
عملكرد واگذاري اموال و دارايي هاي مازاد بانك ها و احكام 
مندرج در اين ماده را ضعيف ارزيابي كرده و به برخي از 

داليل اين عملكرد ضعيف اشاره كرده است.
از نظر اين گزارش دريافت گزارش هاي عملكرد منظم، 
يكدست و حاوي اطالعات الزم در خصوص ميزان اموال 
مازاد و اقدامات اثربخش براي ف��روش آنها از بانك ها و 
موسسات اعتباري غيربانكي جهت راستي آزمايي توسط 
بانك مركزي و وزارت امور اقتص��ادي و دارايي در طول 
سال هاي اجراي قانون صورت نگرفته است. گفته شده 
كه به نظر مي رسد نظارت بر عملكرد بانك ها در خصوص 
اين ماده بطور جدي در دس��تور كار بانك مركزي قرار 

نگرفته است.
به نوشته اين گزارش ارزيابي عملكرد در خصوص فروش 

اموال مازاد به نحوي كه ساالنه 33 درصد آن محقق شده 
باشد، بدون اطالع از ميزان كل اموال مازاد به هيچ وجه 
ميسر نخواهد بود. بر اس��اس اطالعات دريافتي،  بانك 
مركزي تخمين دقيقي از حج��م كل دارايي هاي مازاد 
بانك ها را به تفكيك پايان هر س��ال )از س��ال 1394( 
ندارد و اطالعات بانك مركزي نيز بر اساس خوداظهاري 
بانك هاست. با نبود چنين تخميني نمي توان بر تحقق 
33 درص��د آن از س��وي بانك ها قضاوت ك��رد و به تبع 
آن نمي توان از ظرفيت هاي تعيين ش��ده در ماده )17( 
براي تنبيه بانك ها و موسس��ات خاط��ي در اين مورد 

استفاده كرد.
همچنين گفته شده كه يكي از پيش زمينه هاي اساسي 
اجرايي ش��دن اين ماده وابسته به تشخيص مازاد بودن 
اموال بانك ها و شركت هاي تابعه آنهاست. بر اساس مفاد 
بند الف ماده 16 اين تشخيص به نظر شوراي پول و اعتبار 
و بانك مركزي موكول شده است، لكن با وجود پيگيري 
بانك هاي مختل��ف از بانك مرك��زي در اين خصوص، 
دستورالعمل روشني توسط بانك مركزي )شوراي پول و 
اعتبار( درخصوص ضوابط و حدود مقرر براي شناسايي 

اموال مازاد به تفكيك نوع آنها ابالغ نشده است.
بر اس��اس گزارش هاي دريافت��ي از بانك هاي مختلف، 
آنچه مسلم است اين است كه عملكرد بانك ها در تحقق 
اين ماده و فروش اموال مازاد ضعيف بوده و تقريبًا هيچ 
يك از بانك ها در اين زمينه به تكليف قانوني خود مبني 
بر فروش س��االنه 33 درصد از اموال م��ازاد خود عمل 
نكرده اند. در اين خصوص مي توان به عواملي چون عدم 
رغبت بانك ها به اجراي اين ماده خصوصًا استنكاف آنها 
از عرضه امالك و شركت هاي مرغوب، عدم جديت بانك 
مركزي در اعمال جرايم تعيين شده در ماده17 در كنار 
عواملي چون ركود حاكم بر اقتص��اد خصوصًا در حوزه 
مسكن و امالك، س��هل البيع نبودن اموال كه گاهي با 
مشكالت حقوقي از قبيل وجود معارض مواجه هستند، 
نگاه فرهنگي منفي جامعه نسبت به خريد چنين اموالي 
اش��اره كرد. در برخي موارد فروش اموال توسط بانك ها 
نيز، متأسفانه به دليل سهل انگاري با ارقامي فراتر از ارزش 

كارشناسي واقعي در دفاتر آنها ثبت شده است.
ماده 18 درباره افزايش سرمايه بانك هاي دولتي از منابع 

وصولي حساب ذخيره ارزي و همچنين جواز انتشار اوراق 
بهادار تا سقف 10 هزار ميليارد تومان است. 

در تحليل و ارزيابي اين ماده گفته شده كه در چند سال 
اخير احكام نسبتا زيادي براي افزايش سرمايه بانك هاي 
دولتي از محل ها و منابع مختلف در اين قانون و قوانين 
ديگر همانند قانون بودجه سال 95 كشور و 96 ذكر شده 
است، ولي به جز برخي موارد، با وجود اهميت زياد افزايش 
سرمايه بانك هاي دولتي، عمده اين احكام اجرايي نشده 
است. در اين ماده افزايش س��رمايه بانك هاي دولتي از 
محل منابع حساب ذخيره ارزي پيش بيني شده است كه 
به دليل قيد عبارت »پس از كسر تعهدات قبلي« و با توجه 
به افزايش تعهدات اين حساب به ويژه ناشي از حكم ماده 
20 اين قانون و آيين نامه اجرايي آن در خصوص نرخ ارز 
تسهيالت دريافتي از اين حساب، در عمل به نظر مي رسد 

افزايش سرمايه از اين محل عملي نخواهد شد.
در خصوص بخش دوم اين ماده درباره انتشار اوراق نيز 
طبق گزارش برخي بانك ها همانند بانك صنعت و معدن، 
بانك سپه و بانك توسعه صادرات، انتشار اوراق بهادار به 
پشتوانه دارايي )تسهيالت جاري مربوط به حساب ذخيره 
ارزي( توجيه اقتصادي نداشته و همين امر موجب عدم 
تمايل بانك ها براي انتشار اين اوراق شده است. در اين 
صورت نيازمند تجديد نظر در نرخ س��ود تعيين ش��ده 

براي آنهاست.
ماده 19 درباره كمك به نقدينگي واحدهاي توليدي و 

تسهيل در وصول مطالبات بانك ها است.
كارشناس��ان مركز درباره اين ماده نوشته اند: براساس 
اظهارنظر بانك مركزي در جلس��ه ارزيابي عملكرد اين 
ماده در كميسيون ويژه حمايت ازز توليد ملي، بند الف 
و ب اين ماده در خصوص آزادسازي وثايق مازاد و وكالت 
بالعزل با تفاهم مشتري و بانك در حال اجراست.بنا به 
اظهارنظر نماينده بانك مركزي، دريافت وكالت بالعزل 
در اعطاي تس��هيالت بانكي توسط بانك هاي دولتي به 
هيچ وجه انجام نمي شود، ولي توسط بانك هاي خصوصي 
به ندرت انجام مي شود. در عين حال تشكل هاي بخش 
خصوصي معتقدند در بانك هاي غيردولتي وكالت بالعزل 
مكرراً انجام مي شود و در اين زمينه شكايت هاي فراواني 

دريافت شده است.
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ترخيص 610 كانتينر گوشت 
در دو ماه اخير

س��عيد ميرزايي دوس��تان، در رابطه ب��ا تعداد 
كانتينرهاي دپو ش��ده ل��وازم يدكي در گمرك 
ش��هيد رجايي بندرعباس، اظهار داش��ت: اين 
كانتينرها دو بخش دارد. تعدادي از آنها به گمرك 
اظهار نشده و در منطقه ويژه دپو هستند و بخش 
ديگري نيز اظهار شده و تشريفات ترخيص آنها 
در گمرك در جريان است. براي به دست آوردن 
آمار دقيق اين دو بخش بايد از مسووالن آي تي 

گمرك سوال شود. 
سرپرس��ت معاون امور گمركي گمرك شهيد 
رجايي بندرعباس در خصوص واردات گوش��ت 
نيز گفت: در اين زمينه مشكالتي وجود داشت 
كه مربوط به اخذ مجوزها ب��ود؛ پس از انعكاس 
مشكالت همه ارگان ها ورود كرده و در حال حاضر 
نيز مجوز دامپزشكي در اسرع وقت صادر مي شود و 
مسائل نقل و انتقال بانكي در حداقل زمان ممكن 
صورت مي گي��رد. طي دو ماه اخير 610 كانتينر 
گوش��ت وارداتي از گمرك ترخيص شده كه به 

بيش از 15 هزار تن بالغ مي شود. 
وي ضمن اعالم آمادگي براي تسريع در ترخيص 
واردات كاالهاي اساسي تصريح كرد: با اختياراتي 
كه داريم اگر در اين زمينه مشكلي وجود داشته 
باشد به سرعت اجازه ترخيص صادر خواهد شد 

تا خللي در تنظيم بازار ايجاد نشود. 

برنامه جديد براي رونق تجارت 
در كريدور شمال-جنوب

در نشست مشترك مهدي ميراشرفي رييس كل 
گمرك جمهوري اسالمي ايران و صفر مهدي اف 
رييس كميته دولتي گمرك جمهوري آذربايجان 
درخصوص راهكارهاي تسهيل تبادالت مرزي 
بين دو كشور و فعال سازي كريدور شمال- جنوب 

بحث و گفت وگو شد.
در اين نشست ميراشرفي ضمن تاكيد بر افزايش 
رضايتمندي مردم و تجار دو كش��ور از عملكرد 
گمركات خواستار ايجاد دروازه مشترك مرزي و 
تسريع در تبادل الكترونيكي اطالعات بين گمرك 
ايران و آذربايجان جهت كاهش توقف مرزي شد.
همچنين رييس كميته دولتي گمرك جمهوري 
آذربايجان ضمن اش��اره به اقدام جديد كش��ور 
آذربايج��ان براي اجراي مديري��ت واحد مرزي 
توسط گمرك و انجام كليه امور به نمايندگي از 
ساير سازمان ها، خواس��تار اقدام مشابه از سوي 
گمرك ايران به منظور افزايش سرعت و كاهش 

توقف مرزي شد.
در ادامه با پيشنهاد ميراشرفي رييس كل گمرك 
ايران مقرر شد بالفاصله نمايندگان تام االختيار 
گمركات دو كش��ور در آخرين هفته سال 97 با 
حضور در مرز آس��تارا نسبت به شناسايي و ارايه 
راهكار عملي كه منجر ب��ه كاهش توقف مرزي 

شود اقدام نمايند.
همچنين كميته هاي فن��ي و تكنيكي بين دو 
كشور جهت رفع كامل موانع و تسهيل و كاهش 
توقف مرزي تحت نظر روساي گمرك تشكيل 
شود و بطور مستمر روند انجام تشريفات مرزي 

را رصد نمايد.
در اين ديدار آيتي معاون دفتر نظارت برترانزيت، 
داداش��ي نماين��ده م��ردم آس��تارا در مجلس 
و س��لمانزاده مديركل ترانزي��ت و حمل و نقل 
بين المللي سازمان راهداري رييس كل گمرك 

ايران را همراهي مي كردند.

اليحه اصالح قانون ماليات هاي 
مستقيم به مجلس رفت

اليحه اص��الح م��وادي از قان��ون ماليات هاي 
مس��تقيم با هدف افزايش ش��فافيت و انضباط 
مالي، توسعه پايگاه هاي اطالعاتي و اقتصادي، 
دستيابي به آمار و صورت هاي مالي قابل اتكاء و 
مفيد براي تصميمات اقتصادي و همچنين عزم 
دولت به منظور تكريم و تس��هيل ارايه خدمات 
به موديان مالياتي از طريق برون س��پاري اخذ 
ماليات نقل و انتقال امالك به دفاتر اسناد رسمي، 
براي طي تشريفات قانوني از سوي هيات دولت 

به مجلس ارسال شد.
براساس اين اليحه افزايش بهاي ناشي از تجديد 
ارزيابي دارايي هاي اشخاص حقوقي و همچنين 
ارزياب��ي دارايي ها ب��ه ارزش منصفانه يا ارزش 
جاري، با رعايت استانداردهاي حسابداري ملي 
يا استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي كه 
توسط مراجع ذي ربط الزامي شده يا مي شود، 
مش��مول پرداخت ماليات بر درآمد نيس��ت و 
هزينه كاهش ارزش بهاي آن يا هزينه استهالك 
ناشي از تجديد ارزيابي نيز به عنوان هزينه قابل 
قبول مالياتي تلقي نمي شود و در زمان بركناري 
دايمي و واگ��ذاري دارايي، مابه التفاوت قيمت 
فروش و مبلغ دفتري بدون اعمال آثار ناشي از 
تجديد ارزيابي يا ارزيابي صورت گرفته، به شرح 
يادشده به استثناي دارايي هايي كه ماليات آنها 
براساس مقررات اين قانون حسب مورد براساس 
ن��رخ جداگانه يا ب��ه صورت مقطوع محاس��به 
مي شود، در محاس��به درآمد مشمول ماليات 

منظور مي شود.
همچنين با اتصال سازمان امور مالياتي كشور 
به سامانه ثبت الكترونيك سازمان ثبت اسناد و 
امالك كشور، سازمان امور مالياتي كشور مكلف 
مي شود، پس از استعالم دفترخانه ماليات هاي 
موضوع اين ماده مرب��وط به ملك مورد معامله 
را از طريق س��امانه موصوف اعالم نمايد در غير 
اين صورت منتقل اليه و سردفتر اسناد رسمي 
در قب��ال دريافت ماليات ه��اي مربوط به ملك 
مورد معامله به ش��رح اين ماده و تبصره )4( آن 

مسووليتي نخواهند داشت.

متن كامل بخشنامه اي كه با امضاي محمد قاسم پناهي، سرپرست سازمان امور مالياتي پايان يافته است، در زير آمده است: 
با توجه به ابهامات موجود در خصوص نحوه تسعير ارز و از آنجا كه به موجب مصوبات اخير هيات محترم وزيران و بخشنامه هاي بانك مركزي تغييراتي در نحوه 

تامين ارز در سال 1397 اعمال گرديده است، به منظور رفع ابهامات مالياتي ايجاد شده در اين خصوص، مقرر مي دارد: 
1- انواع نرخ ارز مورد اشاره در دستورالعمل شماره 524/ 93/ 200 مورخ1393/6/22 )مرجع،  مبادله اي و توافقي( به نرخ رسمي، بازار ثانويه )سامانه نيما( و 

نرخ آزاد )سنا( تغيير يافته است. 
2- چنانچه تخصيص با پرداخت حقوق و مزاياي حقوق بگيران به صورت ارزي تخصيص يا پرداخت گردد، نرخ تسعير ارز براي محاسبه ماليات حقوق )اعم از 
ماليات حقوق اتباع ايراني يا خارجي( فارغ از منشأ تامين ارز براساس نرخ آزاد ارز )اعالمي در سامانه سنا( در تاريخ تخصيص با پرداخت حسب مورد خواهد بود. 
3- درآمد حقوق اتباع خارجي كه در ايران اشتغال دارند، اعم از اينكه كارفرما )پرداخت كننده حقوق( ايراني با خارجي يا اينكه مقيم خارج و فاقد شعبه و 

نمايندگي در ايران باشد، از مصاديق درآمدهاي موضوع بند 5 ماده 1 قانون ماليات هاي مستقيم بوده و با رعايت مقررات مشمول ماليات حقوق خواهد بود. 
4- مفاد بند 4-3 بخشنامه شماره 42176/ 9124/ 4/ 30 مورخ 1378/8/23 درخصوص پرداخت حقوق به وجه رايج كشور متبوع توسط كارفرمايان خارجي، 

مورد تاكيد است. 

برش



بانك و بيمه4اخبار

رييس كل بانك مركزي اعالم كرد

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

حال و هواي بانك ها نوروزي شد

سازوكارايرانيمتناسببا»اينستكس«ثبتميشود

ثبات در بازار طال و ارز 

افزايش سقف برداشت به 500 هزار تومان در تمامي بانك ها 

گروه بانك و بيمه|
پس از اعالم ايجاد سازوكار مالي اروپا با نام اينستكس 
و سفر رييس آن به اتفاق هيات همراه به ايران، كه در 
ماه هاي اخير با ابراز اميدواري و در عين حال انتقادهايي 
از كم كاري طرف اروپايي براي ايجاد س��ازوكار مالي 
كارآمد همراه بوده است، رييس كل بانك مركزي اعالم 
كرد: ساز وكار متناسب با كانال معرفي شده از طرف سه 
كشور اروپايي با نام ساز وكار ويژه تأمين مالي و تجارت 

)STFI( به زودي در تهران ثبت مي شود.
به گزارش تعادل، عبدالناصر همتي تأكيد كرد: ثبت اين 
شركت به هيچ وجه به معناي معطل شدن ايران براي 
عملياتي شدن ساز وكار مالي اروپا نيست و ما استراتژي 
اتخاذ شده خود را براي نحوه تأمين مالي و تجارت كشور 
در شرايط تحريم از روش ها و طرق ويژه اي كه طراحي 
كرده ايم، به ويژه از طريق همس��ايگان و ساير شركاي 

تجاري ادامه مي دهيم.
همتي اضافه كرد: با مذاكراتي كه همكاران من هفته 
گذشته در تهران با نمايندگان 3 كشور اروپايي و مدير 
اينستكس در بانك مركزي داشتند، توضيحات كامل 
در مورد س��از وكار ايراني متناسب با ساز وكار اروپايي 
داده اند و ما منتظر اقدامات عملي از طرف اروپا هستيم.

 هم�كاري ب�ا كش�ورهاي طرف تج�اري و 
همسايه هاي ايران

به گزارش تعادل، اين موضوع نشان مي دهد كه مقامات 
ايران تصميم گرفته اند به جاي آنكه منتظر طرف هاي 
اروپايي باقي بمانند تا س��ازوكار مالي اينس��تكس به 
نتيجه برسد، خود ايران به ايجاد سازوكاري متناسب با 
اينستكس اقدام كند تا براي نحوه تأمين مالي و تجارت 
كشور در ش��رايط تحريم از روش ها و طرق ويژه اي از 
طريق همسايگان و ساير شركاي تجاري نظيرچين، 

تركيه و روسيه و عراق عمل كند. 
از ارديبهش��ت ماه ك��ه امريكا خروج��ش را از توافق 
هسته اي با ايران اعالم كرد تا به امروز كه اروپا در قول و 
نظر بارها بر پايبندي خود به برجام تاكيد كرده، بيش از 
10 ماه مي گذرد. در اين مدت اقتصاد ايران كه با كنترل 
تورم و رشد اقتصادي به ش��كوفايي اميد بسته بود، با 
تكانه هاي بيروني شديدي روبرو شد كه نوسان نرخ ارز 
و به دنبال آن تورم شديد در قيمت تمام شده كاالها و 
خدمات، اختالل در روند صادرات و واردات، به تعليق 
درآمدن قراردادهاي خارجي، توقف جذب فاينانس ها، 
خطوط اعتباري خارجي و مهم تر از همه تحريم شبكه 

بانكي، سوييفت و بانك مركزي از مهم ترين آنها بود.
مسووالن ايراني در ماه هاي گذشته بارها اعالم كرده اند 
كه از اينس��تكس - كه اروپا از ابتداي خروج امريكا از 
برجام وعده راه ان��دازي آن را داد - همان كاركردي را 
مي خواهند كه برجام براي اقتصاد ايران به همراه داشت 
و اگر قرار باشد تنگناهاي تحريم بار ديگر اقتصاد و مردم 
ايران را تحت فشار مضاعف قرار دهد، طراحي و اجراي 

آن كاري بيهوده خواهد بود.
در همين رويك��رد نيمه بهمن ماه 3 كش��ور اروپايي 
عضو برجام يعني انگليس، آلمان و فرانس��ه از س��از و 
كاري رونمايي كردند كه به گفته آنان در گام نخست 
از تحريم هاي امريكا مصون مانده و مي تواند نيازهاي 

اقتصاد ايران را از اين مسير تعريف و تامين كند.

از اين رو رييس و نمايندگان اينستكس هفته گذشته 
س��فر كوتاهي به تهران داشتند تا صحبت هاي طرف 
ايراني ماجرا يعني مس��ووالن بانك مركزي و فعاالن 

بخش خصوصي را بشنوند.
اين نشست ها بر موضوع مشخص نحوه عملياتي كردن 
اينستكس و چگونگي همكاري آن با نهاد متناظر ايراني 

كه در شرف تاسيس است، متمركز شده بود.
آنگونه كه »عبدالناصر همتي« رييس كل بانك مركزي 
اعالم كرده، ساز وكار متناسب با كانال معرفي شده از 
طرف 3 كشور اروپايي با نام ساز وكار ويژه تأمين مالي 

و تجارت )STFI( به زودي در تهران ثبت مي شود.
به گفته همتي، »ثبت اين شركت به هيچ وجه به معناي 
معطل شدن ايران براي عملياتي شدن ساز وكار اروپا 
نيست و ما استراتژي اتخاذ شده خود را براي نحوه تأمين 
مالي و تجارت كشور در شرايط تحريم از روش ها و طرق 
ويژه اي كه طراحي كرده ايم، به ويژه از طريق همسايگان 

و ساير شركاي تجاري ادامه مي دهيم.
حال پرسش اصلي اين است كه ايران از اينستكس چه 
مي خواهد؟ همانطور كه در صدر گفته ش��د، خواسته 
ايران از اين كان��ال مالي فقط رفع مايحتاج و كاالهاي 
اساسي و دارويي مورد نياز كشور نيست؛ چنانكه طبق 
راي ديوان داوري بين المللي اين اقالم از ابتدا هم تحت 

تحريم ها نبوده اند.
البته ناگفته نماند كه بسته بودن كانال هاي نقل و انتقال 
مالي، به ويژه تحريم ايران از سوي شبكه سوئيفت و نيز 
كارشكني ها و سنگ اندازي هاي امريكايي ها در روند 

تامين همين اقالم هم اختالل ايجاد كرده است.
نگاهي به آنچه در جريان امضاي برجام گفته شد، نشان 
مي دهد ايران از امضاي اين توافق چند هدف داشت؛ 
نخست آنكه نفت خود كه يكي از منابع مهم تامين مالي 

و بودجه دولت است به راحتي بفروشد، با اقصي نقاط 
جهان مراودات مالي و كارگزاري بانكي داش��ته باشد، 
تجارت رسمي خود را بدون مشكل انجام دهد و بتواند به 
راحتي فاينانس و سرمايه گذاري خارجي را جذب كند.

در بيش از دو س��الي كه از اجراي برجام گذشت )دي 
94 تا ارديبهشت 97( خواسته هاي ايران به تدريج در 
حال اجابت بود اما با خ��روج امريكا از برجام همه اين 
موارد در اجرا متوقف شد زيرا طبق تحريم هاي اوليه و 
ثانويه امريكا، نه تنها شركت هاي امريكايي يا آنهايي كه 
سهامدار امريكايي دارند بايد تحريم ها را رعايت كنند، 
بلكه شركت هايي كه در بازار اين كشور حضور دارند، 
نمي توانند با كشورها، اش��خاص و شركت هاي تحت 

تحريم امريكا مراوده اقتصادي داشته باشند.
همين محدوديت دس��ت ش��ركت هاي بزرگ و چند 
مليتي نظير نفتي و خودروسازي توتال، پژو- سيتروئن، 
رنو و حتي شركت هاي بيمه اي و بانكي را از بازار ايران 

كوتاه كرد.
در ح��وزه بانكي هرچند به دالي��ل غيربرجامي هنوز 
روابط كارگزاري در س��طح مطلوب نب��ود اما به مدد 
تعليق نام ايران از فهرست سياه گروه ويژه اقدام مالي 
)FATF( - به عنوان نهاد مرجع در زمينه وضع مقررات 
مرتبط با مبارزه با پولش��ويي و تامين مالي تروريسم 
- گش��ايش هايي ايجاد ش��د و حتي در زمينه جذب 
فاينانس هاي خارجي - تا بهمن 96 - قراردادهايي به 
ارزش حدود 32 ميليارد دالر با كشورهاي روسيه، چين، 
كره جنوبي، دانمارك، اتريش و ايتاليا امضا شد. البته با 
خروج امريكا از برجام روند جذب اين خطوط اعتباري 

و فاينانس ها دچار وقفه شده است.
يك��ي از مهم تري��ن موضوعات��ي كه درب��اره كاركرد 
اينستكس مطرح ش��ده، اين است كه ورودي و منبع 

تغذيه آن چطور تاميي شود؟ كارشناسان پاسخ را در 
صادرات نفت ايران به اروپا جست وجو مي كنند زيرا پس 
از اجراي برجام برخي كشورهاي اروپايي نظير يونان، 
ايتاليا، فرانسه و اسپانيا خريد نفت از ايران را كليد زده 
بودند و برخي كشورها نيز به صورت تك محموله اي از 

ايران نفت مي خريدند.
در آن دوره همين چند كش��ور اروپايي بطور متوسط 
 تا 700 هزار بشكه نفت از ايران مي خريدند كه حدود

25 تا 30 درصد از صادرات نفت ايران در عصر پسابرجام 
را شامل مي شد.

البته نبايد از نظر دور داش��ت كه پتروشيمي ها هم در 
مدت دو س��ال اجراي برجام، به بازاره��اي اروپا ورود 
كردند و صادرات مواد و اقالم پتروشيمي در جريان بود.

با توجه به قطع همكاري شركت هاي بزرگ اروپايي با 
ايران پس از خروج امريكا از برجام، درآمدهاي حاصل 
از صادرات نفت و پتروشيمي نيز از اين محل رو به افول 

نهاده است.
يادآوري اين نكته خالي از لطف نيست كه كل صادرات 
ايران به كشورهاي عضو اتحاديه اروپا در سال 96 برابر 

يك ميليارد و 549 ميليون دالر بوده است.
بنابراين آنچه كارشناسان پيشنهاد مي دهند، تالش 
دولت هاي اروپايي براي ترغيب ش��ركت هاي خود در 

خريد نفت و فرآورده هاي نفتي بيشتر از ايران است.
سياوش نقشينه صاحب نظر پولي و بانكي و مديرعامل 
بانك تجاري ايران و اروپا در اين باره معتقد اس��ت: اگر 
مبنا را در اي��ن كانال نفتي قرار دهيم كه به اروپا صادر 
مي كنيم و حتي همه صادرات غيرنفتي كه عمده آن 
پتروشيمي و محصوالت معدني است را بيفزاييم، باز 

هم تكافوي نياز ما را نمي دهد.
وي با يادآوري اينكه ايتاليا، اسپانيا و يونان به ميزان كمي 

از ايران نفت مي خرند، افزود: مي توان آنها را وادار كرد 
كه نفت بيشتري بخرند يا بپذيرند كه درآمد حاصل از 

فروش نفت به چين، كانال اينستكس را تغذيه كند.
با اين حال يك مقام آگاه در شبكه بانكي در اين زمينه 
به ايرنا مي گويد: اروپايي ها هم بايد خريد نفت خود را از 
ايران افزايش دهند و هم بايد بخش خصوصي خود را 
به خريد اقالم پتروشيمي و ديگر محصوالت صادراتي 

ايران تشويق كنند.
به گفت��ه وي، در اين زمين��ه برگ برن��ده در اختيار 
شركت هاي كوچك و متوسطي خواهد بود كه در بازار 
امريكا حضور ندارند و مي توانند با اين روش و با استفاده 
از تضمين و حمايت دولت هاي اروپايي كس��ب و كار 

خود را توسعه دهند.
با اين حال يك فعال بازار ارز ب��ه ايرنا گفت كه از اروپا 
نبايد انتظار معجزه داش��ته باش��يم؛ اروپايي ها بيش 
از 250 ميليارد دالر در س��ال با امري��كا تجارت دارند 
درحالي كه م��راودات آنها با ايران به 10 تا 15 ميليارد 

دالر هم نمي رسد.
وي تاكيد كرد: تضمين سياسي و حمايتي دولت هاي 
اروپايي براي ترغيب شركت ها عنصر مهمي در گشايش 
روابط اقتصادي ايران و اروپاس��ت اما كافي نيست؛ در 
اروپا 85 درصد اقتصاد در دست بخش خصوصي است 
كه الزاما از دولت دستور نمي گيرند و منافع خود را دنبال 
مي كنند. درست برعكس ايران كه 85 درصد اقتصادش 

دست دولت و وابسته به دولت است.

 فاينانس ها احيا شود
در عصر پسابرجام حدود 32 ميليارد دالر فاينانس و 
خطوط اعتباري بين ايران و كشورهاي خارجي امضا 
ش��د كه در اين ميان سهم 3 كش��ور اروپايي ايتاليا، 
اتريش و دانمارك از اين ميزان در مجموع 7 ميليارد 

و 800 ميليون دالر بود.
در شرايط كنوني كه اينس��تكس گام هاي نهايي را 
براي اجرايي ش��دن بر مي دارد، يك مقام آگاه بانكي 
به ايرنا مي گويد كه اينس��تكس فرصتي اس��ت كه 
بتوان اين فاينانس ها و خطوط اعتباري را احيا كرد 
به شكلي كه هم كاالهاي واسطه اي و مواد اوليه و هم 
سرمايه گذاري خارجي و دانش فني ناشي از آن وارد 
ايران شود.به اعتقاد وي در صورتي كه منابع فاينانس 
به چرخه اينستكس وارد شود منافع دو طرف يعني 
ايران و اروپا تامين خواهد شد و بخشي از دغدغه هاي 

ايران نيز از بين مي رود.

 اينستكس در آغاز راه است
اكنون با گذش��ت 10 ماه از خروج امري��كا از توافق 
بين المللي برجام، اينس��تكس قرار اس��ت حرفي نو 
براي استقالل اقتصادي و سياسي اروپا از ايران باشد؛ 
اقدامي كه كارشناس��ان آن را دومين گام مهم اروپا 

پس از تعريف واحد پولي يورو مي دانند.
در همه ماه هاي��ي كه تحريم ها علي��ه اقتصاد ايران 
برقرار ش��ده، اين م��ردم ايران بودند ك��ه به ويژه در 
 ماه هاي گذشته فشارهاي ناشي از آن را تحمل كردند 
از اين رو انتظار مي رود اگر قرار است كانالي راه اندازي 
ش��ود، بي نقص و با بهترين كاركرد و تضمين كننده 

منافع ملت ايران باشد.

گروه بانك و بيمه|
روز شنبه 25 اس��فند ماه 97 نرخ لحظه اي اسكناس 
دالر سنا 12 هزار و 990 و يورو 14 هزار و 900 تومان 
اعالم شد همچنين براس��اس قيمت هاي روز كاري 
23 اسفند سامانه سنا نرخ دالر13 هزار و 177 تومان، 
يورو 14 هزار 946 تومان، درهم 3581، يوآن 2011، 
ليرتركيه2539  و پوند 16 هزار و 750 تومان تعيين شد 
به گزارش تعادل، بازار ارز هفته پايانی اس��فند ماه را با 
ريزش قيمت ها آغاز کرد و  روز شنبه در صرافي هاي 
مجاز بانكي، اسکناس هر دالر آمريکا به نرخ 13090 
تومان و يورو به نرخ 15000 تومان به فروش رفت و نرخ 
خريد نيز براي دالر 12 هزار و 990 هزار تومان و يورو 
14 هزار و 950 تومان در صرافی های بانکی اعالم شد. 
در ب��ازار معامالت نقدي نيز در بازار ته��ران نرخ دالر به 
13030 تومان اعالم ش��د و به دنب��ال اعالم نرخ اونس 
جهاني به نرخ 1302 دالر، قيمت طال و سكه نيز با ثبات 
نسبي و اندكي كاهش نسبت به روز پنج شنبه و جمعه 
همراه بود. به طوري كه هرگرم طالي 18 عيار 417 هزار 
تومان، مظنه مثقال 17 عيار 1 ميليون و 807 هزار تومان،  
سكه طرح جديد 4 ميليون و 635 هزار تومان، نيم سكه 

2 ميليون و 500 هزار تومان، ربع سكه 1 ميليون و 600 
هزار تومان و سكه گرمي 860 هزار تومان معامله شد. نرخ 
اعالمی صرافی های بانکی در ساعات آغازين فعاليت بازار 
در روز شنبه 13 هزار و 200 تومان بابت هر دالر و 15 هزار 
و 50 تومان بابت هر يورو بود اما در ميانه روز اين نرخ ها به 
15 هزار تومان به ازای هر يورو و 13 هزار و 90 تومان برای 
هر دالر کاهش يافت. اما به مرور همين نرخ ها نيز کاهش 
يافت و يورو وارد کانال 14 هزار تومانی و دالر وارد کانال 
12 هزار تومانی شد.پنجشنبه گذشته ميانگين فروش 
يورو در سامانه سنا 14 هزار و 946 تومان و دالر 13 هزار 
و 177 تومان بود و در سامانه نيما حواله هر يورو به طور 
متوس��ط 10 هزار و 310 تومان و هر دالر 9 هزار و 297 
تومان فروخته شد.به اين ترتيب در هفته گذشته قيمت 
اسکناس هر يورو به طور ميانگين 14 هزار و 921 تومان 

و هر دالر 13 هزار و 68 تومان بوده است.

 تحوالت بازار طال و سکه
در بازار طال، ب��ه دليل آنکه بهای اين فل��ز گرانبها در 
بازارهای جهانی در محدوده 1302 دالر و 80 س��نت 
قرار دارد، اندکی افزايش يافته است و در بازار تهران هر 

مثقال طال يک ميليون و 803 ه��زار تومان و هر گرم 
طالی خ��ام 18 عيار 416 ه��زار و 222 تومان قيمت 
گذاری می شود.معامله گران هر قطعه سکه تمام بهار 
آزادی طرح قديم را چهار ميليون و 470 هزار تومان، هر 
قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جديد را چهار ميليون 
و 637 هزار تومان و نيم سکه را 2 ميليون و 550 هزار 
تومان می فروشند. همچنين بهای هر ربع سکه در بازار 
تهران به يک ميليون و 600 هزار تومان و سکه گرمی به 

850 هزار تومان رسيد.

 روند کاهش نرخ ارز قابل قبول است
در اين رابطه حس��ينعلی حاجی دليگانی با اش��اره به 
وضعيت بازار ارز، گفت: خوشبختانه نرخ ارز در کنترل 
ب��وده و روند رو ب��ه کاهش خوب��ی را تجربه می کند. 
نماينده مردم شاهين شهر در مجلس شورای اسالمی 
با مثبت ارزيابی کردن عملکرد رييس کل جديد بانک 
مرکزی در کنترل وضعيت اقتصادی کشور، گفت: در 
شرايطی که کسی باور به توانمندی های داخلی نداشته 
رييس کل جديد توانس��ته نرخ ارز را از ١٩ هزار تومان 
به کمتر از ٩ هزار تومان برساند.عضو کميسيون برنامه 

و بودجه و محاسبات مجلس، گفت: نرخ ارز در کنترل 
بوده و روند رو به کاه��ش خوبی را تجربه می کند.او با 
بيان اينکه برخی در صدد ايجاد مشکل در ساماندهی 
بازار ارز هستند، تصريح کرد: اگر برخی درصدد ايجاد 
مشکل در اين بازار برنيايند به طور حتم روند کاهش 
نرخ ارز با متعادل س��ازی قيم��ت و همچنين تثبيت 
آن باز هم ادامه خواهد داش��ت. اين نماينده مردم در 
مجلس دهم، با تاکيد بر اينکه انتصاب زودتر رييس کل 
بانک مرکزی می توانست از آسيب رسيدن به بسياری 
از زيرس��اخت ها جلوگيری کند، گفت: خوشبختانه 

ظرفيت های مناس��بی در کشور برای بهبود وضعيت 
اقتصادی وجود دارد که توانسته تا حدودی بهبود را رقم 
بزند.حاجی دليگانی در پاسخ به اين سوال که افزايش 
نرخ ارز جنبه روانی داشته يا جنبه سياسی و اقتصادی، 
اف��زود: نمی توان منکر جنبه روانی اين موضوع ش��د 
چون برخی با ايجاد تنش روانی نرخ ها را افزايش داده 
اند.عضو کميسيون برنامه بودجه و محاسبات مجلس 
شورای اسالمی يادآور ش��د: اميد است با ساماندهی 
 نرخ ارز بازار به ثبات نس��بی رسيده و دست دالالن در 

نرخ گذاری ها کوتاه شود.

سقف برداشت پول با به روزرساني سيستم خودپردازها 
از صبح ش��نبه در تمامي بانك ها از 200 به 500 هزار 

تومان افزايش پيدا كرد.
سيستم بانكي هر س��اله تمهيداتي را براي رفاه حال 
مش��تريان و ارايه خدمات بانك��ي در آخرين روزهاي 
س��ال و ايام نوروز در نظر مي گيرد و امسال نيز تمامي 
بانك ها با توجه به صدور مجوز افزايش سقف برداشت 
پول از خودپردازها توسط اداره نظام هاي پرداخت بانك 
مركزي در آستانه ايام نوروز و با توجه به نياز شهروندان 
به پول نقد در خريد يا مس��افرت اين سقف را افزايش 
دادند؛ بر همين اس��اس از صبح روز 25 اس��فند ماه تا 
17 فروردين ماه به مدت 21 روز سقف برداشت پول از 

خودپرداز كه بر اساس قوانين بانكي 200 هزار تومان 
تعيين شده با به روزرساني سيس��تم خودپردازها به 
500 هزار تومان در تمامي بانك ها و موسسات مالي و 

اعتباري فعال كشور افزايش پيدا كرده است.
الزم به ذكر اس��ت كه با توجه به اينكه افزايش سقف 
برداش��ت پول از خودپردازها طبق روال هر س��اله به 
صورت غيرشتابي است لذا متقاضيان دريافت پول نقد 
در ايام نوروز براي استفاده از سقف برداشت 500 هزار 
توماني بايد به خودپرداز بانك عامل مراجعه كنند و در 
صورت مراجعه به خودپرداز ساير بانك ها در هر تراكنش 

تا 200 هزار تومان قابليت برداشت پول دارند.
ش��بكه بانكي از روز ش��نبه با افزايش سقف پرداخت 

در دستگاه هاي خودپرداز به اس��تقبال نوروز رفت تا 
هموطنان در اين روزها بتوانند در شبانه روز تا 500 هزار 

تومان از حساب هاي خود برداشت كنند.
همه س��اله بانك مركزي در آس��تانه نوروز به بانك ها 
و موسس��ه هاي اعتباري اجازه مي ده��د به دليل ايام 
تعطيالت و افزايش تقاضاي مردم به پول نقد براي خريد 
يا مسافرت، در يك بازه زماني مشخص سقف برداشت 

نقدي از خودپردازها را افزايش دهند.
بر اس��اس تصميم بانك مركزي از ام��روز تا هفدهم 
فروردين 98 سقف برداشت پول از خودپردازها از 200 
هزار تومان فعلي به 500 هزار تومان افزايش يافته است 
و پس از انقضاي اين بازه زماني، شرايط دوباره به روال 

قبل باز مي گردد.البته بايد اين نكته را مدنظر قرار داد كه 
اين ميزان سقف برداشت براي تراكنش هاي غيرشتابي 
بوده است؛ يعني بايد از خودپرداز همان بانكي كه كارت 
صادر ش��ده، برداشت انجام ش��ود؛ در غير اين صورت 

سقف برداشت همان 200 هزار تومان خواهد بود.
با توجه به طوالني بودن ايام نوروز 98 اغلب بانك ها و 
موسسه هاي اعتباري اقدام به پيش بيني كشيك هاي 
نوروزي در ش��عبه هاي منتخب مي كنند كه فهرست 
ش��عب منتخب در تارنماي اطالع رس��اني هر يك از 
بانك هاي عامل اعالم مي ش��ود و مش��تريان بانك ها 
مي توانن��د از آن اطالع يابند.بانك مركزي نيز از هفته 
گذش��ته )22 اسفند( توزيع اس��كناس نو را در شعب 

منتخب بانك هاي ملي، صادرات، ملت، اقتصادنوين، 
سپه، گردشگري، پست بانك، س��ينا، رفاه كارگران، 
پارسيان، پاسارگاد و سرمايه در سطح استان تهران آغاز 
كرده اس��ت؛ بانك هاي ياد شده به هر مراجعه كننده، 
اسكناس نو شامل يكصد برگ اسكناس 20 هزار ريالي 
و يكصد برگ اسكناس 50 هزار ريالي ارايه مي دهند.

در ساير اس��تان ها نيز ناظران پولي با همكاري شعب 
بانك هاي منتخب نسبت به توزيع عمومي اسكناس 
نو اقدام خواهند كرد. اطالع رساني در خصوص اسامي 
شعب منتخب از سوي بانك هاي همكار در اين طرح 
انجام خواهد شد و شهروندان مي توانند براي دريافت 

اطالعات به شعب اين بانك ها مراجعه كنند.
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 افزايش ۲.۵ برابري برداشت
از خودپردازهاي بانك ملت

سقف برداشت از دس��تگاه هاي خودپرداز بانك 
ملت در روزهاي پايان اسفند امسال و تعطيالت 
نوروز، 2.5 براب��ر افزايش يافت. به گزارش روابط 
عمومي بانك ملت، اين بان��ك با هدف تكريم و 
افزايش س��طح رضايت مشتريان و تامين وجوه 
نقد آنان در روزهاي پايان س��ال 97 و تعطيالت 
نوروز 98، سقف برداشت از خودپردازهاي خود را 
براي دارندگان ملت كارت، افزايش داد.بر اساس 
اين گزارش، دارن��دگان ملت كارت مي توانند از 
روز شنبه 25 اسفندماه سال جاري تا روز شنبه 
17 فروردين ماه 1398 نس��بت به برداشت پنج 
ميليون ريال در هر ش��بانه روز از دس��تگاه هاي 
خودپرداز بانك ملت اقدام كنند.تا پيش از اين، 
سقف برداشت از دس��تگاه هاي خودپرداز بانك 

ملت، دوميليون ريال در هر شبانه روز بود.

بقاي بازارها با مداخله 
حاكميت در بازار پول

معاون حقوقي رييس جمهور علت اصلي مداخله 
حاكميتي شوراي هماهنگي سران قوا در بازار پول 

را اصل بقاي كل بازار عنوان كرد.
لعيا جني��دي در گفت وگو با ايِبنا درب��اره ادغام 
بانك هاي وابسته به نيروهاي مسلح و چرايي ورود 
شوراي عالي هماهنگي سران قوا در اين خصوص، 
اظهار داشت: در تمام دنيا اگر مشكالتي براي نظام 
بانكي به وجود بيايد، دولت ها از اختيارات حاكميتي 

براي اصالح آن اشكال استفاده مي كنند.
وي ادامه داد: بيشترين قوانين و مقررات در ابتدا 
براي ب��ازار پول و به فاصله كم��ي از آن براي بازار 
سرمايه وجود دارد و علت اين موضوع نيز به اصل 

بقاي كل بازار مربوط مي شود.
معاون حقوقي رييس جمهور با بيان اينكه در تمامي 
بازارها و حتي در مغازه هاي كوچك براي خريد و 
فروش ت��ا درجه كمي قوانين و مقررات تنظيمي 
وج��ود دارد، گفت: اوج و قله مقررات گذاري براي 
بازار پول و سرمايه اس��ت و در چنين فضايي اگر 
اش��كاالتي به وجود بيايد، چون به اصل بقاي كل 
بازار مربوط اس��ت، نوعا اختيارات اضافي از منظر 
حاكميتي براي تنظيم بازار داده مي شود.يادآور 
مي شود، بانك مركزي 11 اسفندماه سال جاري 
اطالعيه اي را در خصوص ادغام بانك هاي وابسته به 

نيروهاي مسلح در بانك سپه صادر كرد.
در اي��ن اطالعي��ه آمده اس��ت، به اط��الع عموم 
هموطنان گرامي مي رس��اند، بر اساس مصوبات 
ش��وراي پول و اعتبار و ش��وراي عالي هماهنگي 
اقتصادي )سران سه قوه( در ارتباط با ادغام بانك ها 
و موسس��ه اعتباري وابسته به نيروهاي مسلح در 
بانك س��په، اين مهم با اتخاذ تمهيدات مناسب و 
اطمينان بخش براي مش��تريان، سپرده گذاران، 
س��هامداران، كاركنان و س��اير ذي نفعان مدنظر 
قرار گرفته و پس از انجام بررسي هاي كارشناسي 
گسترده با حضور نمايندگان دستگاه هاي ذي ربط، 
برنامه اي جامع، هماهنگ و موثر در مسير اصالح 
نظام بانكي كشور و س��اماندهي بازار پول تدوين 
ش��ده است. بر همين اس��اس، 5 بانك و موسسه 
انصار، قوامين، حكمت ايرانيان، مهر اقتصاد و كوثر 

در بانك سپه ادغام مي شوند.

 بانك تجارت بزرگ ترين
بانك بورسي شناخته شد

 افزايش س��رمايه بانك تجارت ب��ا هدف اصالح 
ساختار مالي و خروج از شموليت ماده ١٤١ اليحه 
قانوني اصالح قانون تجارت با اكثريت آرا از سوي 

سهامداران اين بانك به تصويب رسيد.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ي بانك تج��ارت، 
مجم��ع عموم��ي فوق العاده و مجم��ع عمومي 
عادي فوق العاده بانك تجارت با حضور اكثريت 
س��هامداران حقيق��ي و نماين��دگان قانون��ي 
س��هامداران حقوقي صبح شنبه بيست و پنجم 
اسفندماه در سالن غدير مديريت امور اعتباري 

بانك تجارت برگزار شد.
در اين جلسه كه به رياست حاجعلي و با حضور 
نمايندگان سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان 
حسابرس��ي و بازرس قانوني برگزار شد، موضوع 
افزايش س��رمايه 390 درصدي بانك تجارت با 
اكثريت آرا توسط سهامداران اين بانك به تصويب 
رسيد.بر اس��اس اين خبر، سرمايه بانك بورسي 
تجارت از 45 هزار و هفتصد ميليارد ريال به 223 
هزار و نهصد و بيست و شش ميليارد ريال افزايش 
يافت و به اي��ن ترتيب بانك تج��ارت به عنوان 

بزرگ ترين بانك بورسي كشور شناخته شد.
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده ديگر جلسه 
اين بانك بود كه بر اس��اس دستور آن به ترتيب 
آقايان علي كي الني و امير مسعود رزازان از سوي 
سهامداران به عنوان اعضاي هيات مديره اين بانك 
انتخاب شدند.رزازان معاون مالي بانك تجارت در 
گزارش روند اجراي فرآيند افزايش سرمايه بانك 
تجارت گفت: نماد معامالت��ي بانك تجارت در 
بازار بورس اوراق بهادار تهران »وتجارت« پس از 
بازگشايي در فروردين ماه سال 1397 تاكنون، 
بيش از 174 درصد بازدهي داشته است. اين سهام 
كه در تاريخ بيس��ت و يكم اس��فند 97 با قيمت 
1735 ريال بس��ته شده اس��ت.كند شدن روند 
زيان دهي ناشي از خروج بانك از زيان عملياتي، 
ايجاد حاشيه سود در واسطه گري وجوه وكالتي، 
افزايش منابع ارزان قيمت، تس��ريع روند فروش 
اموال مازاد، توجه به ارتقاي ساختار نيروي انساني، 
توليد خدمات نوين بانكي، توسعه بخش فناوري 
اطالعات، بهينه سازي شبكه شعب، فعاليت ارزي 
و بين المللي گس��ترده و س��ودآور و موفقيت در 
اجراي برنامه افزايش س��رمايه بانك چشم انداز 
روشني را از آينده نماد »وتجارت« ساخته است.



خبر

رويخطشركتها

5 بازار سرمايه

»تعادل« وضعيت رسيدگي به تخلفات معامالتي بازار سرمايه از گذشته تا كنون را بررسي مي كند 

تنظيم گري اقتصادي، مدل جديد بررسي جرايم بورسي 
گروه بورس |سميرا ابراهيمي| 

تقريبا از روز اولي كه نوع بشر اقدام به ايجاد بازار كرد 
و در س��ير تمدني خود، شروع به معامله كرد، تخلف 
معامالتي نيز وجود داشت. اگر يكي از طرفين معامله، 
خلف وعده كند، حال هر وعده اي كه باش��د، تخلف 
صورت گرفته و طرف ديگر معامله اقدام به حق خواهي 
مي كن��د. رفته رفته با پيش��رفت بازارها، تخلف هاي 
معامالتي نيز پيشرفت كردند و بالطبع براي رسيدگي 
ب��ه اين تخلف��ات نيز ق��واي بررس��ي و نظارتي بايد 

پيشرفت مي كردند. 
حال اگر نگاهي به بورس ها بيندازيم كه بازار معامالتي 
س��هام هس��تند و هر معامله 3 الي 4 طرف دارد كه 
ش��امل خريدار س��هام، كارگزار، ناظرب��ازار از جمله 
س��ازمان ب��ورس و بورس ها و ش��ركت ن��رم افزاري 
ارايه دهنده OMS مي ش��ود، تخلفات نيز در طيف 
گس��ترده تري قرار گرفته و طبعا رسيدگي به آنها با 
پيچيدگي هاي بيشتري مواجه اس��ت. توسعه بازار 
اوراق بهادار در سال هاي اخير، شكل گيري نهادهاي 
مالي نوين، گس��ترش دامنه فعاليت و تنوع فعاليت 
شركت هاي كارگزاري، ورود ابزارهاي جديد مالي به 
معامالت بورس، افزايش حجم بازار و توسعه عمليات 
و معامالت اوراق بهادار اين ضرورت را مطرح ساخت 
كه فعاليت هايي با اين تنوع، پيچيدگي و گستردگي 
همواره ناهنجاري ها و جرايم خاص خود را دارا است 
كه بايد تحت عناوين مجرمانه مورد حكم قرار بگيرند 
و مجازات هايي در قانون براي آنها در نظر گرفته شود. 
عمومي ترين تخلفاتي كه اكنون در بازار وجود دارند، 
مطالبه س��ود اوراق بهادار، مطالبه خس��ارت ناشي از 
معامله بدون درخواس��ت،  مطالبه وجه ناشي از بدهي 
معامالتي مشتري است. شكايت معامالت در بازار به اين 
صورت است كه ابتدا شاكي به كانون مربوطه )كانون 
كارگزاران يا كانون نهادهاي سرمايه گذاري( با توجه 
به نهاد مالي كه مي خواهد از آن شكايت كند، مراجعه 
مي كند. در كانون ها، ابتدا موضوع شكايت در كميته 
سازش مطرح مي شود و چنانچه طرفين به تفاهم دست 
پيدا كنند، پرونده بس��ته مي شود، در غير اين صورت 
شكايت به هيات داوري سازمان مي رود و در صورتي كه 
در جريان بررسي پرونده، رضايت شاكي حاصل نشود، 
راي الزم االجرا بدون امكان تجديد نظر داده مي شود. 

در همين رابطه  حميد اسدي، نماينده سازمان بورس 
و اوراق بهادار در كميته س��ازش كانون كارگزاران و 
كميته سازش نهادهاي سرمايه گذاري در گفت وگو 
با »تعادل« اظه��ار كرد: در قانون ب��ازار اوراق بهادار 
جمهوري اسالمي ايران مصوب آذرماه 1384، فصل 
مستقلي تحت عنوان »جرايم و مجازات ها« تدوين و به 
صورت مشخص رفتارهايي اعم از فعل ها و ترك فعل ها 
مورد جرم انگاري قرار گرفته است . اين موضوع باعث 
مي شود كه اعتماد عمومي به سالمت بازارها، قدرت 
نقدشوندگي و كارايي آنها را افزايش پيدا كند كه اين 
امور در مورد بازار س��رمايه و به ويژه بازار اوراق بهادار 

اهميت قابل مالحظ��ه اي دارد. حجم خريد و فروش 
سهام مخصوصا از طريق بورس شاخصي براي رشد و 
توسعه اقتصادي هر كشوري به حساب مي آيد. اما در 
عين حال، خريد و فروش يا سرمايه گذاري در زمينه 
سهام ش��ركت ها از نظر مردم يك تجارت پرخطر به 
حس��اب مي آيد و اين امر ض��رورت مقابله با جرايم و 

تخلفات بورسي را دو چندان مي كند. 
وي افزود: بخش مهم و قابل توجه اين مجازات ها به دو 
جريان اساسي در بازار اوراق بهادار مربوط مي شود كه 
در وهله اول، فرآيند صحيح معامالت اوراق بهادار است 
و س��پس مبادله صحيح اطالعات را قانون گذار براي 
تضمين انجام صحيح معامالت و جلوگيري از هر گونه 
اخالل و دست كاري در بازار و همچنين براي تضمين 
مبادل��ه صحيح و مطمئن اطالع��ات، مجازات هايي 
را وضع كرده اس��ت تا به هدف نهايي خود كه همانا 
حمايت از حقوق سرمايه گذاران، ساماندهي و حفظ 
و توسعه بازار ش��فاف، منصفانه و كارايي اوراق بهادار 

است دست پيدا كند .
به گفته اسدي از جمله اين جرايم براي نمونه مي توان به 
جرم معامالت متكي بر اطالعات نهاني اشاره نمود كه در 
بند 2 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي 
ايران مصوب آذرماه 1384 آمده است كه »هر شخصي 
كه با استفاده از اطالعات نهاني به معامالت اوراق بهادار 
مبادرت نمايد، به مجازات مقرر در ماده 46 قانون بازار 
اوراق بهادار محكوم خواهد ش��د. الزم به ذكر است كه 
اين جرم سابقه اي در قانون تاسيس بورس اوراق بهادار 
مصوب 1345 نداش��ته و براي اولين بار در قانون بازار 
اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 پيش بيني شده است.

   چند و چون رسيدگي به تخلفات
اس��دي در ادامه خاطرنش��ان كرد: مطابق بندهاي 
5 و 6 ماده 10 قانون تاس��يس ب��ورس اوراق بهادار، 
ساز و كارهايي به منظور رسيدگي به تخلفات بورس 
اوراق بهادار در قوانين ناظر پيش بيني شده است كه 
مهم ترين آن، هيات مديره بورس اوراق بهادار اس��ت 
. س��ازمان بورس بر اس��اس بندهاي 8 و 11 ماده 7 
قانون بازار اوراق بهادار مس��وول پيش��گيري از وقوع 
تخلفات و حمايت از حقوق و منابع س��رمايه گذاران 
در بازار سرمايه است . بر همين اساس، سازمان با هر 
آنچه كه ممكن است موجب تضييع حقوق بخشي از 
سهامداران شود، برخورد قانوني مي كند. عمده ترين 
تخلفات در حوزه ب��ورس اوراق بهادار در زمينه عدم 
ارايه اطالعات شفاف و واقعي است. هيات مديره بورس 
نظارت بر حس��ن اجراي تعه��دات كارگزاران بورس 
نسبت به يكديگر و اش��خاص ثالث و رفع اختالفات 
حرفه اي كارگ��زاران در بورس و رس��يدگي و اتخاذ 
تصميم نس��بت به تخلفات آنان از مقررات بورس را 
برعهده دارد . دس��تكاري در بازار اوراق بهادار كه به 
دو صورت دستكاري مبتني بر اطالعات و دستكاري 
مبتني بر معامل��ه ارتكاب پيدا مي كن��د نيز از ديگر 

جرايم شايع در حوزه بورس اوراق بهادار است. عالوه 
بر اين، اتخاذ تصميمات انضباطي نسبت به كارگزاران 
و كاركنان بورس و س��اير كساني كه در بورس رفت و 
آمد مي كنند، طبق آيين نامه مربوطه با هيات مديره 
خواهد بود . تصميمات اتخاذ شده در هيات مديره در 
حوزه تخلفات و اختالفات( از جانب ش��وراي بورس، 
طبق بن��د 4 ماده 4 قانون، قاب��ل تجديدنظر خواهي 
است. همچنين آيين نامه هايي توسط سازمان بورس 
و اوراق بهادار براي رسيدگي به تخلفات فعالين در اين 
بازار تصويب شده است از جمله آيين نامه رسيدگي به 
تخلفات كارگزاري )1376(، كه در آن اشاره شده است 
هر يك از شكايات اقامه شده، بايد به صورت مكتوب به 
دبيرخانه هيات مديره سازمان كارگزاران تسليم شود . 
وي افزود: طبق ماده 2 قانون مذكور، دبيركل موظف 
است در اسرع وقت، موضوع ش��كايت را جهت اتخاذ 
تصميم به اطالع هيات مديره سازمان كارگزاران برساند. 
همچني��ن هيات مديره موظف اس��ت پس از مطالعه 
پرونده شكايت و انجام بررس��ي هاي الزم موارد اتهام 
را بطور كتبي ب��ه كارگزار ابالغ و از تاريخ ابالغ، مهلتي 
حداكثر 10 روز، براي دريافت نظ��رات كارگزار مورد 

شكايت منظور نمايد . 

   جرايم بورسي در كتاب قانون
نماينده حقوقي س��ازمان در كميته هاي سازش در 
خصوص وضعيت جرايم بورسي طبق قوانين كشور 

گفت: بر اساس ماده 52 قانون بازار سرمايه جمهوري 
اس��المي ايران، پس از آنكه س��ازمان بورس مدارك 
و مس��تندات مربوط به جرم را گردآوري و به مرجع 
قضايي اعالم كرد، چنانچ��ه در اثر جرم ضرر و زياني 
متوجه اشخاص شده باشد، زيان ديدگان مي توانند 
دادخواس��ت ضرر و زيان را ب��ه دادگاهي كه به اصل 
پرونده اتهامي رسيدگي مي كند، تقديم كنند. بديهي 
است كه متقاضي بايد اصل ورود ضرر به خود و همين 
طور رابطه س��ببيت بين اين ضرر و اقدام مجرمانه را 
اثبات كند. پس از احراز اين موضوع، دادگاه بر اساس 
ارزيابي كارشناس��انه و تعيين ميزان ضرر به جبران 
خس��ارت حكم مي دهد . اتهامات مربوط به ارتكاب 
جرايم ابتدا بايد در سازمان و سپس در دادسرا تاييد 

شود . با اين حال نظر نهايي با دادگاه است. 
وي در ادامه اف��زود: در حوزه تحقيقات مقدماتي نيز 
جرايم بورسي ساز و كار پيچيده تري نسبت به ساير 
جراي��م دارند تا آنج��ا كه مي توان گف��ت تحقيقات 
مقدماتي جرايم بورس��ي كامال افتراقي و مجزاست. 
به عنوان مثال در جرايم بورسي كشف جرم بر عهده 
دادس��را نيس��ت و اين اقدام بر عهده سازمان بورس 
و اوراق بهادار است. در واقع س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار ابتدا كش��ف جرم و تحقيق��ات را انجام داده و 
سپس به دادس��را اعالم مي كنند. در همين راستا دو 
الگوي پاسخ دهي نسبت به جرايم بورسي وجود دارد. 
الگوي پاس��خ دهي مبتني بر عدالت كيفري سنتي و 

الگوي پاس��خ دهي مبتني بر تنظيم گري اقتصادي. 
فرضيه اصلي مناسب نبودن الگوي پاسخ دهي عدالت 
كيفري سنتي در مواجهه با اين جرايم است. همچنين 
بايد افزود كه سيستم عدالت كيفري سنتي مبتني بر 
سزادهي اشخاص حقيقي و متناسب با آن است. حال 
آنكه در جرايم بورس��ي اشخاص حقوقي هستند كه 
تاثيرگذار و موثر بوده و بايد به دنبال پاسخ دهي و ارايه 

مجازات هاي متناسب با اين اشخاص بود.
اس��دي در خصوص مدل ديگر پاس��خ دهي نسبت 
به اينگونه جرايم اظه��ار كرد: تنظيم گري اقتصادي 
نيز مدلي اس��ت ك��ه مي توان براي مج��ازات جرايم 
بورسي در نظر گرفت. در اين مدل با جايگزين نمودن 
روش هايي مانند ام��كان فعاليت مح��دود همراه با 
نظارت و گزارش دهي، تعليق مجوز، س��لب مجوز و 
محروميت از فعاليت و... ضمن حفظ رونق اقتصادي 
جنبه جزادهي به جرم و تخّلف نيز فراهم مي ش��ود. 
در اين نظريه، تنظيم گري مقوله اي ابزاري اس��ت و 
نهادهاي اقتصاد محور، مجري تنظيم گري هستند و 
بايد در چارچوب قوانين و اختيارات تفويض ش��ده از 
سوي حاكميت، پاسخ دهي مبتني بر نظم اقتصادي 
را در برخورد با جرايم و تخلفات اعمال نمايند. طراحي 
الگوي مطلوب دادرسي جرايم و تخلفات بازار بورس، 
به معني ايجاد يك س��ازو كار رسيدگي و پاسخ دهي 
متناسب و مبتني بر دادرس��ي عادالنه در مواجهه با 

اين جرايم است.

يك كارشناس بازار سرمايه تاكيد كرد

ضرورت هماهنگي نهادهاي متولي بازار پول و بازار سرمايه 
يكي از كارشناس��ان بازار س��رمايه معتقد اس��ت به 
منظور افزايش س��هم اين بازار از نقدينگي موجود و 
س��پرده  هاي بانكي، مي توان با همكاري سازمان ها 
و نهادهاي مربوط اقداماتي انج��ام داد كه طراحي و 
پياده  س��ازي انواع ابزار ها و نهاد هاي مالي متناسب با 
نياز و س��ليقه آحاد جامعه، افزايش آگاهي  بخشي به 
جامعه درباره س��رمايه گذاري از طريق بازار سرمايه، 
مقاوم  س��ازي ب��ازار س��رمايه در مقابل ش��وك  هاي 
خارجي و داخلي و از همه مهم تر تعامل با ساير نهاد ها 
و س��ازمان هاي اقتصادي به ويژه در حوزه بازار پول 
از جمله مهم ترين آنها اس��ت. حبي��ب رضا حدادي، 

مديرعامل س��رمايه گذاري اميد ضمن بيان مطلب 
فوق به س��نا، گفت: كاهش سود سپرده هاي بانكي و 
تغيير معيار پرداخت سود سپرده هاي سرمايه گذاري 
كوتاه مدت عادي )از روزش��مار به ماه  شمار(، زمينه 
بسيار مناسبي براي جذب سپرده هاي بانكي به بازار 
سرمايه كشور فراهم آورد. وي ادامه داد: اما در اين بين، 
وجود بازارهاي مختلف ديگري همچون بازار طال، ارز، 
مسكن و بازارهاي كااليي بسياري كه خارج از حيطه 
بازار سرمايه در جريان هستند سبب شده تا بسياري 
از سرمايه گذاران به جاي استفاده از سرمايه خود در 
جهت ايجاد رونق اقتصادي از طريق بازار سرمايه، به 

س��اير بازارها روي آورند. مديرعامل سرمايه گذاري 
اميد افزود: يكي از مهم ترين كاركردهاي بازار سرمايه 
و ابزارهاي مالي قابل معامله س��پر تورمي اس��ت كه 
عالوه بر جذب منابع س��رگردان در ب��ازار و كاهش 
هجوم نقدينگي به بازارهاي غير مولد، ابزاري كارآمد 
براي حفظ ق��درت خريد در مقابل تورم اس��ت. وي 
ادام��ه داد: از آن جايي كه با افزايش نرخ تورم، ميزان 
سود اسمي شركت  ها به دنبال افزايش ارزش فروش 
افزايش مي يابد، به تبع آن قيمت سهام شركت  ها در 
تابلوي معامالت بورس نيز رش��د خواهد كرد و از اين 
طريق بخش قابل  توجه��ي از كاهش قدرت خريد از 

محل رشد شاخص  هاي بازار سرمايه جبران مي شود. 
حدادي افزود: گواه اين موضوع نيز روند شاخص هاي 
بازار س��رمايه در س��ال هاي اخير در مقايسه با روند 
نرخ تورم است كه نشان مي دهد فعاالن بازار سرمايه 
از محل س��رمايه گذاري در سهام ش��ركت  ها از تورم 
و كاه��ش قدرت خريد مص��ون مانده اند. مديرعامل 
سرمايه گذاري اميد در پاسخ به سوال كه آيا مي توان با 
هماهنگي بيشتر دستگاه هاي مسوول در انتظار رونق 
بهتر توليد بود؟ عنوان كرد: در صورت ايجاد هماهنگي 
كارآمد ميان اقدامات بانك مركزي و سازمان بورس 
و اوراق به��ادار به عنوان نهادهاي متولي دو بازار پول 

و بازار سرمايه در كش��ور، مي توان شاهد حمايت هر 
چه بيش��تر از توليد و بخش واقع��ي اقتصاد از طريق 
بازار سرمايه بود. وي افزود: اين مهم در سه سال  اخير 
كامال مورد توجه بوده اما در صورت همكاري هر چه 
بيشتر بين اين دو نهاد و تعيين ساز و كارهاي مناسب 
براي هدايت بخشي از نقدينگي به بازار سرمايه جهت 
حمايت از بنگاه  هاي اقتصادي و جلوگيري از انحراف 
اين منابع به سمت س��اير بازارها و همچنين تعيين 
زمان مناسب براي اعالم و اجرايي كردن تصميمات 
اتخاذ ش��ده مي توان ش��اهد رونق اقتصادي هر چه 

بيشتر در كشور باشيم.

صعود بورس هاي جهان
با اميدواري نسبت به نتايج مذاكرات چين و امريكا، 
بورس هاي آس��يايي با ثبت افزايش ب��ه كار خود در 
معامالت هفتگي خاتمه دادند. به گزارش خبرگزاري 
فرانس��ه، دونالد ترام��پ، رييس جمه��ور امريكا به 
خبرنگاران گفته است كه كارها با چين به خوبي پيش 
مي رود و سه يا چهار هفته ديگر خواهيم فهميد كه به 

توافق خواهيم رسيد يا خير. استيون منوچين- وزير 
خزان��ه داري امري��كا نيز گفته اس��ت انتظار مي رود 
توافق به زودي نهايي شود اما افزوده است كه فرآيند 
مذاكرات پيچيده است. چين هفته گذشته در اقدامي 
كه يكي از مهم تري��ن موارد مختلفي ب��ا امريكا را از 
ميان برداشت اعالم كرد شركت هاي خارجي از اين 

پس ملزم به انتقال فناوري به خاك اين كش��ور براي 
توليدات مشترك نيستند. بر اين اساس، در آخرين 
روز از معامالت هفتگي بورس هاي آسيايي، شاخص 
“نيك كي 225 “ ژاپن با افزايش 0.8 درصدي بسته 
شد. در چين شاخص “شانگهاي كامپوزيت “ 1 درصد 
جهش كرد و ش��اخص “هانگ سنگ “ بورس هنگ 

كنگ با افزايش 0.6 درصدي به كار خود خاتمه داد. 
در س��نگاپور ش��اخص بورس 0.1 درصد و در سئول 
ش��اخص بورس 1 درصد باالتر رفتند. شاخص هاي 
بورس��ي در تايوان، ولينگتون، بمبئي و جاكارتا نيز 
صعودي بودند. تنها بورس مهم آس��يايي كه در روند 
نزولي قرار گرفت، بورس س��يدني بود كه در مقايسه 

با روز ماقبل 0.1 درصد عقب نشس��ت. در بورس وال 
اس��تريت امريكا نيز روند صعودي محس��وس بود به 
گونه اي كه شاخص “داو جونز “ 0.54 درصد، شاخص 
“نزدك كامپوزيت “ 0.76 درصد و ش��اخص “اس اند 
پي 500 “ 0.5 درصد باالتر از سطح روز گذشته خود 

بسته شدند.

گروه بورس| شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران 
در معامالت روز گذشته با افزايش 2 هزارو 9 واحدي 
همراه شد و در نهايت توانست رقم 171 هزارو 125 
واحدي را به خود اختصاص دهد. عالوه بر اين، شاخص 
بازار اول در حالي با افزايش 1503 واحدي به رقم 128 
هزار و 726 واحدي رسيد كه در نقطه مقابل شاخص 
بازار دوم با افزاي��ش 3893 واحدي، رقم 328 هزار و 
247 واحد را به ثبت رساند. از سويي ديگر، شاخص 
كل هم  وزن با افزاي��ش 297 واحدي رقم 31 هزار و 
886 واحد را تجربه كرد. همچنين، شاخص سهام آزاد 
شناور نيز با رش��د 2127 واحدي به رقم 192 هزار و 
394 واحد رسيد. عالوه بر اين، ديروز معامالت سهام 
در نماد معامالتي شركت هاي پااليش نفت اصفهان 

با 198 واحد و پااليش نفت بندرعباس با 193 واحد 
و فوالد خوزس��تان با 173 واحد افزايش بيش��ترين 
تأثير مثبت را بر ش��اخص كل بورس به نام خود ثبت 
كردند. در مقابل، معامالت س��هام در نماد معامالتي 
شركت هاي ملي صنايع مس ايران با 65 واحد، فوالد 
مباركه با 16 واحد و داده گستر عصر نوين با 12 واحد 
كاهش، بيشترين تأثير منفي را در محاسبه اين نماگر 
به دوش كشيدند. بر اس��اس اين گزارش، ارزش كل 
معامالت نقدي ديروز بورس تهران در حالي به بيش 
از 659 ميليارد تومان نمايش داده ش��د كه ناشي از 
دست به دست شدن يك ميليارد و 786 ميليون سهم 
و اوراق مالي قابل معامله ط��ي 150 هزار و 62 نوبت 
داد و س��تد بود. عالوه بر اين، شاخص كل فرابورس با 

افزايش 19 واحدي توانست رقم 2114 واحدي را به 
خود اختصاص دهد.

   پذي�ره نويس�ي اوراق اج�اره 1000 ميليارد 
توماني 

عالوه بر اين، روز ش��نبه پذيره نويسي اوراق اجاره 1000 
ميليارد توماني صنايع پتروش��يمي خليج فارس با نماد 
)صفارس412( در بورس اوراق بهادار تهران انجام شد. بر 
اين اساس، پذيره نويسي اوراق اجاره پذيره نويسي اوراق 
اجاره ش��ركت واس��ط مالي خرداد چهارم )با مسووليت 
محدود( به منظور تأمين مالي شركت صنايع پتروشيمي 
خليج فارس )سهامي عام( با نماد معامالتي )صفارس412( 
از روز چهارشنبه بيست و دوم اسفند ماه از طريق بورس 

اوراق بهادار تهران آغاز ش��ده بود ديروز به اتمام رس��يد. 
همچنين، بر اساس مصوبه  بورس اوراق بهادار تهران، اوراق 
اجاره ش��ركت صنايع پتروشيمي خليج فارس، به مبلغ 
10,000 ميليارد ريال، با نرخ اجاره بها ساالنه 16 درصد، از 
اين تاريخ )بيستم اسفند  ماه 1397( جهت تأمين نقدينگي 
الزم به منظور تكميل طرح احداث شركت زيرمجموعه باني 
)شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس(، توسط شركت 
واسط مالي خرداد چهارم به عنوان نهاد واسط، درج شد. 
گفتني است، اوراق اجاره شركت صنايع پتروشيمي خليج 
فارس در نماد »صفارس 412« با شرايط زير در فهرست 
نرخ هاي بازار اوراق بدهي بورس اوراق بهادار تهران، قابل 
معامله اس��ت. مبلغ اين اوراق 10,000 ميليارد ريال، 3 
ساله، مواعد پرداخت اجاره بها هر 3 ماه يك بار، وثيقه گذار 
ش��ركت صنايع پتروشيمي خليج فارس )سهامي عام(، 
متعهد پذيره نويس��ي و بازارگردان اوراق شركت تأمين 
س��رمايه تمدن )س��هامي خاص(، عامل ف��روش اوراق 
شركت كارگزاري بانك توسعه صادرات )سهامي خاص( و 

مشاور عرضه اوراق شركت تأمين سرمايه تمدن )سهامي 
خاص( است.

   عرضه اوليه در فرابورس
از سويي ديگر، فرابورس ايران در نخستين روز از آخرين 
هفته كاري در سال 1397 شاهد عرضه اوليه 5 درصد از 
سهام شركت بيمه معلم در بازار دوم به عنوان سيزدهمين 
عرضه اوليه امسال فرابورس بود كه در جريان آن هر سهم 
اين شركت 2700 ريال كشف قيمت شد. بر اين اساس، 
از كل سهام شركت بيمه معلم كه به تعداد يك ميليارد و 
500 ميليون سهم بود 5 درصد آن به تعداد 75 ميليون 
س��هم روي تابلو فروش رفت كه با مشاركت 329 هزار 
و 402 نفري خريداران روبرو ش��د. در اين عرضه دامنه 
قيمت از مبلغ 2600 ريال تا 2700 ريال تعيين شده بود، 
328 هزار و 395 نفر در سقف دامنه قيمت اقدام به ثبت 
سفارش كردند و با كشف قيمت 2700 ريالي هر سهم 
»ومعلم« به هر كد حداكثر 230 سهم تخصيص يافت. 

پرش 2 هزار واحدي شاخص
مروري بر آمار معامالت ديروز نشان مي دهد
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شاهين چراغي عضو
شوراي عالي بورس شد

هيات وزيران به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و 
دارايي با انتصاب يك عضو جديد در شوراي عالي 
بورس و اوراق بهادار موافقت كرد. هيات وزيران 
در جلسه 22 اس��فند 1397 با عضويت شاهين 
چراغي به عنوان عضو شوراي عالي بورس و اوراق 
بهادار موافقت كرد. چراغي دانش آموخته مقطع 
كارشناسي ارشد مديريت مالي از دانشگاه بهشتي 
است و از س��ال 1383 به عنوان كارگزار بورس 
اوراق بهادار در بازار سرمايه فعاليت مي كند. وي 
در پي استعفاي حسين عبده تبريزي، به عضويت 

شوراي عالي بورس درآمد.

  نگاهي به روند توليدات بهمن »داوه«: شركت 
داروسازي آوه س��ينا در گزارش فعاليت يك ماهه 
خود از توليد 24ميلي��ون و 771هزار و 592عدد 
قرص و كپس��ول خبر داد. بر اين اس��اس، شركت 
داروس��ازي آوه س��ينا گزارش فعاليت يك ماهه 
منتهي به 30بهمن را اعالم ك��رد. در اين گزارش 
مبلغ فروش شركت 54ميليارد و 832ميليون ريال 
اعالم شده است. همچنين، »داوه« ميزان كل توليد 
خ��ود را در يك ماه بهمن 24ميليون و 771هزار و 
592عدد قرص و كپسول اعالم كرد كه 19ميليون 
و 602ه��زار و 664ع��دد قرص را با ن��رخ 2هزار و 
688ريال و 787هزار و 185عدد كپسول را با نرخ 
2هزار و 729ريال به فروش رسانده است. در دوره 
11ماهه منتهي به 30بهمن1397، اين ش��ركت 
مبلغ فروش خود را به 464ميليارد و 483ميليون 
ريال رسانده كه 441ميليارد و 482ميليون ريال آن 
به فروش قرص و 23ميليارد و يك ميليون ريال ديگر 
به فروش كپسول اختصاص يافته است. شايان ذكر 
است؛ درآمد »داوه« در دي ماه به 47ميليارد ريال 
رسيده و در آذر نيز به 53ميليارد ريال بالغ شده بود.
  ف�روش ۱۱ماه�ه »فاس�مين«: ش��ركت 
كالس��يمين در گزارش فعاليت يك ماهه منتهي 
ب��ه 30بهمن1397، مبل��غ فروش بهم��ن ماه را 
227ميلي��ارد و 102ميلي��ون ريال اع��الم كرد. 
همچنين، »فاس��مين« كه در بهمن ماه يك هزار 
و 861تن شمش روي، 195تن كنسانتره سرب و 
11هزار و 306تن كنسانتره روي خام توليد كرده 
توانس��ت يك هزار و 834تن كنسانتره سرب را با 
نرخ 98ميليون و 278هزار و 81ريال در هرتن را به 
فروش برساند و كل مبلغ فروش آن به 227ميليارد 
و 102ميليون ريال رس��يد. از سويي، اين شركت 
در دوره 11ماه��ه منتهي به 30بهمن1397، كل 
مبلغ فروش را 3هزار و 842ميليارد و 133ميليون 

ريال اعالم كرد.
  »ونيكي« فروش�نده و خريدار بود: شركت 
سرمايه گذاري ملي ايران در دوره يك ماهه منتهي 
به 30 بهمن ماه س��ال جاري، از فروش سهام چند 
شركت بورسي مبلغ 19 ميليارد و 369 ميليون ريال 
ريال سود واگذاري كسب كرد و در همين دوره نيز 
خريدار سهام چند شركت بورسي بود. همچنين، 
شركت با انتش��ار عملكرد يك ماهه منتهي به 30 
بهمن ماه س��ال جاري اعالم كرد در ابتداي دوره 
يك ماهه ياد ش��ده، تعدادي از سهام چند شركت 
بورسي را با بهاي تمام شده 14 هزار و 649 ميليارد 
و 74 ميليون ري��ال و ارزش بازار معادل 38 هزار و 
738 ميليارد و 28 ميليون ريال در سبد سهام خود 
داشت. از سويي ديگر، بهاي تمام شده سهام بورسي 
اين شركت طي اين مدت با افزايش 253 ميليارد 
و 632 ميلي��ون ريال به 14 ه��زار و 902 ميليارد 
و 706 ميليون ريال رس��يد. ارزش بازار ش��ركت 
سرمايه گذاري ملي ايران نيز با كاهش 968 ميليارد 
و 502 ميليون ريال معادل 37 هزار و 769 ميليارد و 
526 ميليون ريال محاسبه شد. »ونيكي« تعدادي از 
سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمام شده معادل 
27 ميليارد و 231 ميليون ريال به مبلغ معادل 46 
ميلي��ارد و 627 ميليون ريال واگ��ذار كرد و از اين 
بابت 19 ميليارد و 369 ميليون ريال س��ود كسب 
كرد. بر اين اساس،  شركت سرمايه گذاري ملي ايران 
طي دوره يك ماهه منتهي به بهمن ماه تعدادي از 
سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمام شده 280 

ميليارد و 862 ميليون ريال خريداري كرد.
  اف�ت مبلغ فروش محص�والت »كچاد«: 
گزارش فروش يك ماهه شركت معدني و صنعتي 
چادرملو منتشر شد. همچنين، شركت گزارش 
يك ماهه منتهي به 30بهمن1397 را منتش��ر 
ك��رد. در اين گزارش مبلغ فروش محصوالت در 
اين دوره 5هزار و 11ميليارد و 519ميليون ريال 
اعالم ش��د كه در مقايس��ه با فروش ماه گذشته 
)دي1397( 3هزار و 379ميليارد و 679ميليون 
ريال كاهش يافته است. »كچاد« در اين گزارش 
توضيحات كاملي را در مورد كاهش مبلغ فروش 
اعالم ك��رد كه در اي��ن رابطه ب��ه انتقال بخش 
عمده اي از گندله توليدي )119هزار و 981تن( 
طي ماه به كارخانه احيا براي توليد آهن اسنفجي 
مورد نياز كارخانه فوالد اشاره كرده است. مورد 
بعدي انتقال 12هزار و 500تن گندله توليدي به 
بندرعباس جهت اجراي قرارداد فروش صادراتي 
به ميزان 70هزار تن است كه صورتحساب فروش 
فوق پس از تكميل انتقال، در اس��فند ماه صادر 
خواهد شد. عالوه بر اين انتقال 30هزار تن شمش 
فوالد به بندرعب��اس كه پس از تكميل عمليات 
فروش، صورتحساب صادر و در اسفند ماه به ثبت 
خواهد رسيد كه اين موضوع هم دليل بعدي براي 
كاهش مبلغ فروش ذكر شده است. از سوي ديگر 
استفاده از گندله توليدي در عمليات توليد آهن 
اسفنجي مورد نياز كارخانه فوالد موجب كاهش 
چش��مگير قيمت تمام شده ش��مش فوالد اين 
شركت خواهد شد كه اين موضوع نيز بر افت مبلغ 

فروش »كچاد« تاثيرگذار بود.

نگاهبازار

بينالملل



تشكلها6اخبار

در نشست شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي استان تهران تشريح شد 

 دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو تشريح كرد

ارز اعطايي به متقاضيان 97

جزيياتپرداختتسهيالت4هزارميلياردتومانيبهقطعهسازان

تعادل|
بنابر آمارها اعالمي در نشس�ت اخير ش�وراي 
گفت وگ�وي دول�ت و بخش خصوصي اس�تان 
تهران از ابتداي س�ال 97 تا 20 اسفند ماه حدود 
82 ميليارد و 800 ميليون يورو ثبت سفارش در 
كل كشور انجام ش�ده، كه سهم استان تهران از 
اين ميزان ثبت سفارش ها، حدود 34 ميليارد و 
121 ميليون يورو عنوان مي شود. اين آمار نشان 
از آن دارد ك�ه حج�م زيادي از ثبت سفارش�ات 
كشور در استان تهران صورت گرفته است. حال 
با وجود چنين آماري از روند ثبت سفارش ها، اين 
پرسش مطرح مي شود كه چه ميزان ارز در اختيار 
متقاضيان در سال 97 قرار گرفته است؟ بنابرآمار 
بانك مركزي، ميزان ارزي كه براي ثبت سفارشات 
تخصيص يافته است، رقمي كمتر از ميزان ثبت 
سفارشات است؛ به طوري كه ميزان ارز اختصاص 
يافته براي ثبت سفارش ها، حدود 48 ميليارد يورو 
عنوان شده، كه از اين ميزان سهم استان تهران 22 
ميليارد يورو بوده است. از سوي ديگر، جزييات 
آماري نشان مي دهد، ميزان ارز تامين شده تنها 
26 ميليارد يورو بوده است. از سوي ديگر، آمارها 
گوياي اين است كه بيشترين ارز اختصاص يافته 
مربوط به گروه دو كااليي شامل مواد اوليه، كاالهاي 
كاالهاي واس�طه اي و س�رمايه اي، با س�هم 85 
درصدي از مجموع كاالهاي ثبت سفارش شده، 
اس�ت. البته بنابر مصوب�ه ارزي خردادماه دولت 
قرار بود كه ارز مورد نياز اين گروه از محل صادرات 

پتروشيمي، فوالد و مواد معدني تامين شود.

آماريازروندتامينارز
پنجاه و پنجمين جلسه ش��وراي گفت وگوي دولت و 
بخش خصوصي اس��تان تهران كه آخرين نشست اين 
شورا در سال 97 بود، برگزار شد و طي آن رييس سازمان 
صنعت، معدن  و  تجارت استان تهران گزارشي از آخرين 
ميزان ثبت س��فارش، تخصيص و تامين ارز گروه هاي 
كااليي )2 و 3( در سال جاري ارايه كرد. به گزارش روابط 
عمومي اتاق تهران، همچنين در اين نشس��ت معاون 
كسب و كار اتاق تهران در خصوص عملكرد سازمان تامين 
اجتماعي در اجراي برخي مصوبات س��تاد فرماندهي 

اقتصاد مقاومتي توضيحاتي داد.
استاندار تهران در ابتداي اين نشست، با بيان اينكه تقويت 
بخش خصوصي از جمله ضروريت هاي حال حاضر كشور 
است، به انتخابات اسفند ماه اتاق بازرگاني تهران اشاره 
كرد و با تبريك به منتخب��ان و راه يافتگان به دوره نهم 
هيات نمايندگان اين اتاق، عملكرد و اقدامات پارلمان 

بخش خصوصي در دوره چهار ساله گذشته را قابل توجه 
ارزيابي و خاطرنشان كرد كه در اين دوره، شاهد كاهش 
بروكراسي ها در اتاق بازرگاني و حمايت واقعي از بخش 
خصوصي و كارآفريني بوده ايم. انوش��يروان محسني 
بندپي با بيان اينكه س��ال آينده، بايد س��ال حمايت از 
بخش خصوصي باشد، افزود: طي سال جاري با بازديد 
از تمامي شهرك هاي صنعتي مستقر در استان تهران 
تالش شد تا هيچ صنعت و بنگاهي با تعطيلي مواجه نشود 
و اين در حالي است كه بخش صنعت كشور در موقعيت 

حساسي قرار دارد.
در ادامه اين نشست؛ رييس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان تهران، روند چگونگي تخصيص و تامين 
ارز نيازمندي هاي اصلي كشور طي سال جاري را تشريح 
كرد. يداهلل صادقي با بيان اينكه ميزان ثبت سفارش كل 
كشور از ابتداي سال جاري تا 20 اسفندماه، حدود 82 
ميليارد و 800 ميليون يورو بوده است، گفت: ارزش ثبت 
س��فارش ها در استان تهران طي اين مدت، بالغ بر 34 
ميليارد و 121 ميليون يورو بود. او ميزان ارز تخصيص 
يافته از سوي بانك مركزي طي سال جاري در كشور را 
حدود 48 ميليارد يورو و در استان تهران را حدود 22 
ميليارد ي��ورو اعالم كرد و افزود: طي اين مدت، ميزان 
تامين ارز در كل كش��ور حدود 26 ميلي��ارد يورو و در 
استان تهران رقمي در حدود 10 ميليارد يورو بوده است.
به گفته صادقي، طي س��ال جاري سهم ثبت سفارش 
صورت گرفته در گ��روه كااليي يك از كل ميزان ثبت 
سفارش كشور، 8 درصد و اين سهم براي گروه كااليي 2 
و 3 نيز به ترتيب 85 و 7 درصد بوده است. رييس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت تهران همچنين سهم ارزش ارز 
تخصيصي به گروه كااليي يك را 8 درصد، گروه كااليي 
دو را 85 درصد و براي گروه كااليي 3 را 7 درصد اعالم 
كرد و افزود: ارزش ثبت سفارش گروه كااليي 2 و 3 طي 
سال جاري در استان تهران، معادل 27 ميليارد و 249 
ميليون يورو بود و مي��زان تامين ارز براي اين دو گروه 
كااليي به حدود 9 ميليارد و 274 ميليون يورو رسيد. او 
در ادامه به ثبت سفارش و تامين ارز استان تهران طي 
مدت 25 آذرماه تا 20 اسفند ماه سال جاري اشاره كرد 
و افزود: طي اين مدت، 57 درصد تقاضاها در تهران تاييد 
شده در حالي كه ميزان ثبت نهايي نشده ها در حدود 
13 درصد و رد شده ها نيز 30 درصد بوده است. صادقي 
اما درصد تامين ارز به ثبت سفارش در كشور طي سال 
جاري براي عمده كاالهاي مورد نياز كشور را كمتر از 
50 درصد اعالم كرد. او گفت: از اين رو به نظر  مي رسد 
كه بايد در نظام تخصيص ارز بازنگري صورت گيرد و در 
اين رابطه شوراي  گفت وگوي دولت و بخش خصوصي 

 مي تواند راهكار ارايه دهد.

رشدمنفي3.5درصداقتصادبرايسال97
رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران نيز 
در اين جلسه، به تداوم رشد منفي اقتصاد كشور طي سال 
آينده اشاره كرد و افزود: پيش بيني ها حاكي از اين است 
كه رشد اقتصادي سال آينده در حدود منفي 3.5 درصد 
باشد. ضمن اين روند فزاينده نرخ تورم نيز احتماال ادامه 
خواهد يافت و سال آينده با نرخ هاي باالتري از تورم مواجه 
خواهيم بود. خوانساري با بيان اينكه دولت بايد براي عبور 
از گرفتاري هاي سال آتي، تدابير و تمهيداتي بينديشد، 
افزود: نرخ ارز همچنان گره اصلي مشكالت است و اين گره 
نيز با تك نرخي شدن باز  مي شود. او در ادامه به موضوع 
يارانه هاي انرژي نيز اشاره كرد و گفت: يارانه هاي انرژي 
هم معضل ديگري است كه گلوي اقتصاد كشور را طي 
سال هاي گذشته فش��رده است و متاسفانه هنوز دولت 
تصميم قاطعي براي حل اين مشكل اتخاذ نكرده است. از 
اين رو انتظار  مي رود دولت دوازدهم در سال آينده روي 
حل اين مشكالت تمركز كند. دبير شوراي گفت وگوي 
دولت و بخش خصوصي استان تهران همچنين با اشاره به 
انتخابات 11 اسفند اتاق تهران، گفت: اين دوره از انتخابات 
در مقايسه با ادوار گذشته، متمايز بود به طوري كه با وجود 

مشكالت عديده در اقتصاد كشور و سختي فعاليت هاي 
اقتصادي براي اهالي كسب وكار، شاهد مشاركت باالي 
فعاالن اقتصادي در اين انتخابات بوديم به طوري كه كف 
رأي در انتخابات اخي��ر 1308 رأي بود در حالي كه در 
انتخابات گذش��ته، نامزدهاي بخش خصوصي حداقل 
با 300 ت��ا 400 رأي امكان حضور در هيات نمايندگان 
اتاق تهران را پيدا  مي كردند. مسعود خوانساري سپس بر 
ضرورت خلق اميد و ايجاد روحيه نشاط در داخل كشور 
تاكيد كرد و افزود: امروز اميدآفريني بايد بيش از هميشه 
در داخل كشور مورد توجه قرار گيرد و از هرگونه ايجاد 
يأس و نااميدي خودداري كرد.صورتحساب تخصيص و 

تامين ارز گروه هاي كااليي

عملك�ردفع�االناقتصاديدرقب�التامين
اجتماعي

از سوي ديگر، معاون كسب وكار اتاق تهران هم در اين 
نشست، با اشاره به نشست خود و مديران اين معاونت با 
مسووالن سازمان تامين اجتماعي و تعامل اتاق تهران 
با اين سازمان براي اجراي قانون تامين اجتماعي، گفت: 
آمار و داده هاي مربوط به وصولي هاي س��ازمان تامين 

اجتماعي نشان  مي دهد از كل ميزان وصولي هاي اين 
سازمان در س��ال 96 به ارزش 626 هزار ميليارد ريال، 
معادل 522 هزار ميليارد ريال آن مربوط به وصولي هاي 
جاري است كه نشان  مي دهد فعاالن اقتصادي به تعهدات 
خود در قبال قانون عمل كرده ان��د و انتظار  مي رود كه 
س��ازمان تامين اجتماعي نيز قوانين مربوط به خود را 
رعايت كند. هومن حاجي پور با بيان اينكه سازمان تامين 
اجتماعي تالش كرده به سمت اصالحات گام بردارد و 
اقداماتي نيز در اين رابطه صورت داده اس��ت، افزود: در 
موضوعاتي مانند بازنشستگي، مشاغل سخت و زيان آور 
و نيز نوس��ازي صنايع، بايد اصالحاتي در قانون تامين 
اجتماعي صورت گيرد ك��ه در اين رابطه اتاق بازرگاني 
تهران پيشنهاداتي نيز ارايه كرده است. از آن سو، معاون 
اقتصادي مركز خدمات س��رمايه گذاري استان تهران 
طي گزارشي، تعداد طرح هاي سرمايه گذاري خارجي 
در تهران طي 11 ماهه س��ال جاري را در مقايسه با كل 
كشور، 16 درصد و ش��امل 24 طرح عنوان كرد. واقف 
بهروزي همچنين يادآور ش��د كه سهم سرمايه گذاري 
خارجي مصوب طي اين مدت در تهران نس��بت به كل 

كشور نيز 8 درصد بوده است.

تعادل|
اواسط بهمن ماه سال جاري، خبري مبني بر اختصاص 
4 هزار ميليارد تومان به دو خودروساز بزرگ كشور و آغاز 
فرآيند معرفي   قطعه سازان به نظام بانكي جهت دريافت 
وام منتشر شد و اكنون   محمدرضا نجفي منش، رييس 
انجمن صنايع همگن   قطعه سازان كشور توضيحاتي 

درباره وضعيت پيشرفت اين طرح ارايه كرد. 
از آن س��و اما به گفته دبير انجمن سازندگان قطعات و 
مجموعه های خودرو، به دنبال تخصيص تس��هيالت 
4000 ميليارد تومانی به قطعه سازان، اعالم بانک مرکزی 
برای پرداخت 7000 ميليارد تومان تسهيالت ديگر به 
صورت يورويی با بازپرداخت 9 ماهه و به قيمت روز، برای 
اين انجمن قابل قبول نيست. مازيار بيگلو در اين مورد 
گفت: طبق مصوبه هيات دولت قرار بود 11 هزار ميليارد 
تومان به صورت 4000 ميليارد تومان به صورت ريالی و 
7000 ميليارد تومان ديگر به صورت ارزی )844 ميليون 

يورو( در اختيار قطعه سازان و خودروسازان قرار گيرد.
به گفته وی، 4000 ميليارد تومان اوليه پرداخت ش��د 
و تاکنون 85 درصد آن توزيع ش��ده و تا پايان امس��ال 
توزيع 100 درصدی صورت خواهد گرفت. دبير انجمن 
سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو تصريح کرد: 
اما بحث اصلی، 7000 ميليارد تومان باقی مانده است که 
طبق اعالم بانک مرکزی، معادل آن قرار است در قالب 
844 ميليون يورو پرداخت ش��ود. حاال بانک مرکزی 
اعالم کرده که اين مبلغ به صورت يورو به قطعه سازان 
داده می ش��ود اما بازپرداخت آن بايد 9 ماهه و به قيمت 
روز تسويه شود. وی تاکيد کرد: چگونه می توانيم اجازه 
دهيم خودروس��از و قطعه س��از، 9 ماه از ارزی استفاده 
کنند که زمان بازپرداخت مبلغ آن مش��خص نيست. 
اگر اکنون نرخ يورو 10 هزار تومان باش��د، ممکن است 
در زمان بازپرداخت نرخ آن به 20 هزار تومان برسد؛ لذا 
پيشنهاد ما اين است که اين مبلغ همانند 4000 ميليارد 
توم��ان اوليه به صورت ريالی در اختيار قطعه س��ازان و 

خودروسازان قرار گيرد.
به گزارش ايسنا، بيگلو در رابطه با اينکه در حال حاضر 
نزديک به 20 تا 25 هزار دس��تگاه خ��ودروی ناقص در 
ش��رکت خودروسازی س��ايپا وجود دارد که بيشترين 
س��هم آن هم به پرايد و تيبا اختصاص دارد، اظهار کرد: 
داليل متعددی برای توقف اين 20 و چند هزار خودروی 
مانده در کف کارخانه ها وجود دارد، اما مهم ترين علت 
آن مربوط ب��ه کمبود قطع��ات الکترونيکی و قطعات 
با تکنولوژی باال همچون ايربگ اس��ت. ع��الوه بر اين 
قطعه سازان در واردات و تأمين مواد اوليه داخلی نيز دچار 
مشکالت فراوان هستند. وی افزود: تسهيالت پرداخت 
شده مقداری دست تأمين کنندگان و خودروسازان را باز 
کرد تا بتوانند قطعات با منشأ خارجی را به توليد داخل 
برسانند. پرداخت اين تسهيالت سبب شد که نقدينگی 
به دس��ت قطعه سازان و خودروس��ازان برسد و بتوانند 

قطعات را تأمين کنند. البته قطعه سازان منتظر بخش 
دوم نقدينگی نيز هستند. خودروسازان بزرگ هم اعالم 
کرده اند ک��ه در ايام عيد فعال بوده و با تکميل قطعات، 
آن حجم از خودروهای متوقف ش��ده را تکميل کرده و 

تحويل خواهند داد.
دبير انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو 
گفت: با توجه به اينکه بعد از گذش��ت چن��د ماه از آغاز 
تحريم ها، قطعه سازان راهکارها و کانال های خود را برای 
دور زدن تحريم ها در دست دارند، با رسيدن اين نقدينگی 
می توانند مسائلی همچون دپوی خودروهای ناقص در 
کف کارخانه را جبران کنن��د. همين ميزان نقدينگی 
رسيده به دست آنها باعث ش��ده تيراژ باال رفته و توليد 

افزايش يابد.
وی با اشاره به مشكالت خودروس��ازان در سال 1397 
گفت: با توج��ه به اينکه ش��ورای رقابت تعيين کننده 
قيمت ها به صورت دستوری بود، قطعه سازان نيز مجبور 
بودند با قيمت دستوری قطعه به خودروسازان تحويل 
دهند؛ در نتيجه از آنجايی که خودروس��ازان حاضر به 
افزايش قيمت ها نبودند، مسير تغيير کرد و شورای رقابت 
از قيمت گذاری ها کنار گذاشته ش��د. سپس سازمان 
حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان وارد ش��د و 
مجددا قيمت ها را بررس��ی و قيمت های جديد را اعالم 
کرد. او اف��زود: عماًل اين مبحث را باز کرديم که اگر نرخ 
مواد اوليه و نرخ ارز افزايش می يابد، قطعه ساز نيز بايد به 
ناچار قيمت کاالی خود را باال ببرد. دبير انجمن سازندگان 
قطعات و مجموعه های خودرو با بيان اينکه سال آينده نيز 
همين روند ادامه دار خواهد بود، گفت: در ابتدا تمرکز را بر 
خودکفايی بيشتر خواهيم گذاشت؛ چرا که هدف ما اين 
است که مصرف ارز را کاهش داده و خود را از وابستگی 
به خارج رها کنيم. همچنين برنامه دوم اين اس��ت که 
روی افزايش تيراژ توليد هم برنامه ريزی داشته باشيم؛ 
چرا که وقتی تيراژ افزايش می يابد جلوی افزايش قيمت 

خودرو گرفته می شود. بيگلو خاطرنشان کرد: عالوه بر 
اين، موضوع ديگری که برای ما بسيار حايز اهميت است 
و حتمًا در سال جديد پيگيری خواهيم کرد، اين است 
که واردات بدون انتقال ارز مجدداً فعال ش��ود. قباًل اين 
نوع از واردات آزاد بود و ما از صرافی ها برای آن اس��تفاده 
می کردي��م، اما از ابتدای امس��ال بانک مرکزی جلوی 
آن را گرف��ت. واردات بدون انتقال ارز ابزاری در دس��ت 
قطعه سازان و خودروسازان بود برای آنکه تحريم ها را دور 
بزنند؛ اما اکنون اين ابزار از آنها گرفته شده است؛ لذا الزم 
است مجدداً به ما برگردانده شود تا همچون سال 1391 
بازيابی توليد خودرو داشته باشيم و تيراژ توليد را باال ببريم.

محمدرضا   نجفي منش با بيان اينكه فش��ارهاي وارده 
به خودروسازان، منجر به زيان حدود 13 هزار ميليارد 
توماني شده بود، ادامه داد: خودروسازان به دليل اين زيان 
انباشته نتوانستند پول   قطعه سازان را به موقع بپردازند 
و قيمت ها را تعديل كنند.   قطعه سازان نيز به دليل عدم 
پرداخت معوقاتشان، ناگزير به تعديل نيرو شدند و 37 
درصد نيروهايشان را تعديل كردند. در عين حال، آنها 
از جنبه تامين مواد اوليه نيز  در مخاطره قرار گرفتند و 

دچار بحران شدند.
 او با اشاره به اينكه اين مسائل در جلسات متعددي در 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجلس و حتي شوراي 
امنيت ملي با مراجع مربوطه در ميان گذاشته شد، ادامه 
داد: دستگاه تصميم گيري ما دچار  سندروم تعلل است 
و تعلل  در اين بخش به افزايش زيان دامن زد و به دامنه 
مشكالت افزود. در نهايت، مش��كالت خودروسازان و 
  قطعه سازان در شوراي روس��اي قوا  مطرح و در يكي از 
نشست ها مصوب شد تس��هيالتي به صورت ريالي در 
اختيار خودروس��ازان، جهت پرداخت به   قطعه سازان 
قرار گيرد. يعني وام را خودروسازان دريافت  مي كنند 
اما اين اعتبارات را بابت بدهي هايشان به   قطعه سازان 
 مي پردازند؛ در نتيجه تعهد بازپرداخت تس��هيالت با 

خودروسازان است. به موجب اين مصوبه، حدود 4 هزار 
ميليارد تومان ميان بانك ها توزيع شد كه تاكنون به نظر 
 مي رسد، حدود 80 درصد اين رقم پرداخت و وعده داده 

شده كه تا پايان اين هفته به طور كامل پرداخت شود.
نجفي منش با بيان اينكه چنانچه اين اعتبارات پرداخت 
ش��ود، تقريبا50 درصد مطالبات معوق   قطعه س��ازان 
پرداخت شده اس��ت، ادامه داد: ما به دنبال آن هستيم 
كه باقيمانده اين مطالبات نيز پرداخت ش��ود؛ چرا كه 
اگر نقدينگي به   قطعه سازان تزريق شود، اين واحدهاي 
توليدي  مي توانند حقوق پرسنل خود را بپردازند و مواد 
اوليه مورد نياز خود را تامين و فعاليت توليدي خود را 
تداوم ببخشند. خوشبختانه نتيجه تزريق منابع تاكنون 
مثبت بود و توليد خودروسازان از روزانه 500 الي600 

دستگاه به 2 هزار دستگاه رسيده است.

چالشهايصنعتقطعهسازيچيست؟ 
 او  ب��ا تاكيد ب��ر اينكه ت��داوم توليد خودروس��ازان و 
  قطعه سازان مستلزم اقدامات ديگري نيز هست، توضيح 
داد: انجمن صنايع همگن   قطعه سازان كشور مشكالت 
موجود و نيز  راهكارهاي برون رفت از آن را احصا كرده 
و طي نامه اي 8بندي به دولت ارايه كرده است. مساله 
نخس��ت، كمبود نقدينگي   قطعه س��ازان و راهكار آن 
پرداخت به موقع مطالبات آنهاس��ت. با توجه به اينكه 
خريدهاي   قطعه سازان عمدتًا نقدي است، درخواست 
ما اين است كه پول   قطعه سازان حداكثر ظرف يكماه 
پرداخت شود كه اين واحدها بتوانند مواد اوليه مورد نياز 
خود را تامين كنند. نجفي منش ادامه داد: مساله بعدي، 
غيرواقعي بودن قيمت ها و راه��كار آن تعديل قيمت 
محصوالت اين بخش است. در شرايطي كه بسياري از 
نهاده ها افزايش قيمت پيدا كرده بود، قيمت ها تثبيت 
ش��د. در نهايت با تاحير خودروس��ازان قيمت   قطعات 
توليد شده توسط واحدهاي قطعه سازي را به روز كرده 
و تعديل  مي كنند. از سوي ديگر،   قطعه سازان مواد اوليه 
خود را از داخل و خارج تامين  مي كنند. حال آنكه، تامين 
داخلي محصوالتي چون »فوالد، م��س، آلومينيوم و 
غيره« با چند برابر افزايش قيمت مواجه بوده است، براي 
مثال قيمت آلومينيوم از 6 هزار تومان به 31 هزار تومان 
رسيد. در حالي كه لزومي ندارد، حاشيه سود يك شركت 
پتروشيمي60 درصد باشد و صنايع پايين دستي با اين 
مكافات مواجه ش��وند. اين مساله در كميته اي در اتاق 
بازرگاني ايران مورد بررسي قرار گرفت و پيشنهاداتي 
تهيه شد، با اين مضمون كه يك رگوالتوري شكل گيرد 
كه صنايع باالدستي، كاالهاي خود را با سود معقولي در 

اختيار صنايع پايين دستي قرار دهند.
او افزود: بخشي از مواد اوليه نيز از خارج تامين  مي شود 
كه   قطعه سازان در اين بخش نيز با پروسه طوالني تامين 
ارز و ثبت سفارش مواجه هستند. پيشنهاد ما اين بود كه 
بخشي از پروسه ثبت سفارش به استان ها منتقل شود. 

اين اقدام تا حدودي موثر واقع شد اما   قطعه سازان پس از 
مرحله ثبت سفارش به مانع عدم تامين ارز توسط بانك 
مركزي برخورد  مي كنند. در واقع، بانك مركزي ارزي  
ندارد كه به آنها تخصيص دهد. اكنون وزارت  صنعت، 
معدن و تجارت مامور ش��ده كه به ط��ور مرتب با بانك 

مركزي در ارتباط باشد تا اين مساله برطرف شود.
او چالش ديگر   قطعه سازان را رسوب كاالها در گمركات 
عنوان كرد و توضيح داد: براي حل اين مساله، پيشنهاد 
كرده ايم كه حدود 80 درصد كاالها بطور موقت ترخيص 

شود تا تشريفات گمركي انجام گيرد.
او گفت: جهش ناگهاني نرخ ارز نيز براي   قطعه س��ازان 
مساله ساز شد. براي مثال، خريدي از خارج صورت گرفته 
و مقرر بود اعتبار آن شش ماه بعد پرداخت شود اما ارز به 
يك باره افزايش پيدا كرد و اكنون دولت  مي گويد تسويه 
آن بايد ب��ه نرخ  نيمايي انجام گيرد. اگر نرخ بازپرداخت 
نيمايي باش��د، اكثر واحد ها ورشكست  مي شوند. اين 
مساله را با نهادهاي ذي ربط درميان گذاشتيم و مقرر شده 
است، آنها كه گشايش اعتبار كرده اند، نرخ ارز را همان نرخ 
گشايش اعتبار در نظر بگيرند. اين قدم رو به جلويي است 
اما كافي نيست و بايد  تكليف كساني كه بدون  گشايش 

و به صورت  نسيه كااليي وارد كرده اند، نيز روشن شود.
 به گفته محمدرض��ا   نجفي منش، درخواس��ت ديگر 
انجمن صنايع همگن   قطعه س��ازان كشور اين بوده كه 
به دليل مشكالت ناشي ازكمبود نقدينگي، نهادهايي 
نظير سازمان تامين اجتماعي و سازمان امور مالياتي با 
توليدكنندگان با سعه  صدر برخورد كنند. ظاهرا وزير 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي طي بخش��نامه اي به تامين 
اجتماعي دستور داده كه صرفا هفت درصد  سهم  كارگر 

را دريافت كنند.
او  در بخش ديگري از س��خنانش از تصميم دولت براي 
اختص��اص 844 ميليون يورو اعتب��ار ارزي به صنعت  
خودرو  خبرداد و گفت: اين تصمي��م به دو دليل هنوز 
عملياتي نشده است؛ نخست به اين دليل كه بانك مركزي 
 مي خواهد  ريسك آن را به بانك ها منتقل كند و بانك ها 
نيز زيربار نمي روند. همچنين اختالفاتي در مورد نرخ ارز 
براي بازپرداخت وجود دارد كه اميدواريم هر چه زودتر 

حل و فصل شود.
او همچنين تاكيد كرد كه   قطعه سازان مسير داخلي سازي  
حداكثري  قطعات خودرو را در پيش گرفته اند چرا كه 
بااين روش هم  نياز ارزي اين صنعت را كاهش  مي يابد و 
هم اشتغال بيشتري ايجاد خواهد شد. او در ادامه با اشاره 
به برخي اخبار در خصوص اختصاص30 هزار ميليارد 
تومان به صنعت خ��ودرو براي توليد ارزان گفت: ظاهراً 
دولت براي سرمايه در گردش كل صنايع كشور 30 هزار 
ميليارد تومان در نظر گرفته است تا مشكالت ناشي از 
افزايش نرخ ارز و  افزايش قيمت نهاده ها را جبران كند و 
قرار است اين رقم در سال 1398 از طريق سايت بهين ياب 

به صنايع اختصاص پيدا كند.
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كمبوديدربازارچاينداريم
ايلنا|رييس اتحاديه بانكداران مواد غذايي، برنج و 
حبوبات گفت: در حال حاضر ب��ه اندازه كافي چاي 
در كش��ور وجود دارد و در اين زمينه كسري نداريم. 
با آنكه قيمت چاي باال رفته اما به مقدار نياز در كشور 
چاي موجود است.محمد آقاطاهر، در رابطه با افزايش 
قيمت چاي وارداتي در كش��ور اظهار كرد: وضعيت 
چاي كش��ور خوب بود تا اينكه تصميم دولت بر اين 
ش��د كه ارز 4200 توماني را از واردات چاي بردارند 
اما از آنجايي كه دولت به يك باره نظرش را تغيير داد، 
مقرر شد اين ارز تا پايان سال 97 به چاي وارداتي داده 
شود . او افزود: اين اقدام دولت باعث شد قيمت چاي 
در كشور افزايش پيدا كند و دچار نوسان شود. در حال 
حاضر به اندازه كافي چاي در كش��ور وجود دارد و در 
اين زمينه كسري نداريم. با آنكه قيمت چاي باال رفته 
اما به مقدار نياز در كشور چاي موجود است. رييس 
اتحاديه بنكداران موادغذايي، برنج و حبوبات با اشاره 
به اين نكته كه برخي تصميمات نادرست مسووالن 
و سودجويي برخي باعث برهم خوردن تنظيم بازار 
شده است، خاطرنشان كرد: برخي تصميمات آني 
مسووالن باعث شد در زمينه توزيع چاي به مشكل بر 
بخوريم كه در حال رفع اين مشكل هستيم. متاسفانه 
تصميمات آني و خلق الساعه اي كه توسط مسووالن 
گرفته مي شود اوضاع بازار را دگرگون كرده و كشور را 

با چالش مواجه مي كند.

گردشماليفضاي
كسبوكارخانگيدرايران

خبرگزاري تس�نيم|عضو انجمن كس��ب وكار 
اينترنتي از نقش مهم كس��ب وكار هاي خانگي در 
اقتصاد كش��ور خبر داد و مدعي شد: »گردش مالي 
فضاي كس��ب وكار خانگي در اي��ران 120ميليارد 
دالر در سال اس��ت«. ياسر محدثي گفت: بنابه آمار 
ارايه شده نزديك به 50% از تراكنش هاي مالي كشور 
در فضاي كسب وكار خانگي و محلي ثبت شده و اين 
در حالي است كه اين حجم از مبادالت و گردش مالي 
ناديده گرفته مي ش��ود. او افزود: اگر در حوزه قانون 
نگاهي اصالحي داش��ته باشيم و نگاهي عميق تر به 
كسب وكار هاي خانگي بكنيم با اين حجم فعاليت 
اقتصادي به راحتي مي توان از بحران هاي اقتصادي 
موج��ود گذر ك��رد. محدثي، گ��ردش مالي فضاي 
كس��ب وكار خانگي در كشور را بالغ بر 120 ميليارد 
دالر در سال ذكر كرد. اين كارشناس فضاي مجازي 
شفاف سازي فعاليت ها و اطالع رساني اين حوزه را از 
الزامات براي مشتريان دانست و اضافه كرد: معموال 
زماني قانون اعمال مي شود كه يك اتفاق جدي اعم 
از كالهبرداري و تخلف در حوزه كسب وكار اينترنتي 
شكل مي گيرد و قبل از آن هيچ اطالع رساني به منظور 
پيشگيري تخلفات انجام نشده است. او همچنين ابراز 
كرد: درصد بااليي از مردم ب��ا واژه هاي ايزو و نماد ها 
آشنا نيستند و از اين جهت در فضاي خريد و فروش 
اينترنتي سردرگم مي شوند و اين وظيفه قانون گذار 
اس��ت كه اين شفافيت را انجام دهد. محدثي ضمن 
توصيه به مشتريان كه خريدي بر پايه تحقيق داشته 
باشند، گفت: در بازار سنتي قبل از خريد تحقيقات الزم 
در خصوص كيفيت و قيمت انجام مي شود كه همين 
رويه مي بايست در فضاي اينترنتي نيز صورت گيرد. او 
ادامه داد: هنگامي كه يك محصول ارايه مي شود و از 
جذابيت براي مشتري برخوردار است، مي بايست به 
نظراتي كه مشتريان قبلي در خصوص اين كاال درج 
كرده اند توجه ش��ود يا تمام نماد هاي سايت فروش 
بررسي شود. اگر موارد ذكرشده رعايت شود بطور حتم 
خريد و فروش سالم و رضايت بخشي انجام خواهد شد.

قيمتشيرينيشبعيد
افزايشنمييابد

خبرگزاري فارس|رييس اتحاديه شيريني فروشان 
و قنادان با تاكيد بر اينكه هيچ گونه افزايش قيمتي براي 
عرضه شيريني در شب عيد اعمال نشده است، گفت: 
شيريني هاي پر فروش در شب عيد براساس قيمت 
مصوب عرضه مي شود. علي بهره مند گفت: قنادان و 
شيريني پزان براي تامين شكر و روغن با مشكالتي 
مواجه هستند و به دليل گراني و همچنين كمبود 
مواد اوليه مورد نياز خود را به سختي تامين مي كنند. 
رييس اتحاديه شيريني فروش��ان و قن��ادان افزود: 
كارخانجات و شركت هاي توليد روغن، اين محصول 
را به صورت مستقيم در اختيار قنادان قرار نمي دهند 
و قنادان و شيريني پزان به ناچار بايد اين كاال را از بازار 
يا از طري��ق دالالن خريداري كنند. رييس اتحاديه 
شيريني فروشان و قنادان اظهار كرد: البته دولت براي 
تامين بخشي از نياز اين صنف تمهيداتي انديشده است 
به طوري كه شكر تنظيم بازاري به قيمت هر كيلو گرم 
3 هزار تومان به اين واحدهاي صنفي تعلق مي گيرد. 
او با بيان اينكه 1500 تن ش��كر تنظيم بازاري براي 
قنادان تهراني تخصيص يافته است، گفت: اين مقدار 
شكر از طريق شركت تعاوني صنف قنادان توزيع و به 
هر واحد قنادي داراي جواز كسب 2 تن تعلق مي گيرد. 
بهره مند، همچنين در مورد وضعيت فروش آجيل و 
خشكبار گفت: وضعيت فروش آجيل و خشكبار اصال 
خوب نيست و مردم در اين زمينه تقريبا خريد ندارند.  
رييس اتحاديه شيريني فروشان و قنادان گفت: اغلب 
خريدهاي مردم در بخش شيريني در سه روز پاياني 
سال انجام مي شود بنابراين درباره وضعيت فروش 
اين محصول فعال نمي توان اظهارنظر كرد. او افزود: از 
سوي اتحاديه قيمت  شيريني هاي پر فروش مصوب 
شده و شيريني فروشي ها اجازه افزايش قيمت ندارند. 
او قيمت هر كيلوگرم شيريني در قنادي درجه يك را 
بدين ترتيب اعالم كرد و گفت: كيك يزدي 15 هزار 
تومان، شيريني تر 26 هزار تومان، دانماركي 21 هزار 
تومان، زبان 21 هزار و 500 تومان، پاپيوني 21 هزار 
و 500، برنجي 21 هزار و 500 تومان قيمت گذاري 
شده اند. بهره مند قيمت هر كيلوگرم از شيريني ها 
مذكور را در قنادي هاي درجه 2 بدين ترتيب اعالم 
كرد: هر كيلو گرم شيريني در قنادي درجه 2 نسبت 

به قنادي درجه يك 2 هزار تومان پايين تر است.
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گفت وگوي »تعادل« با عباس ملكي در آستانه روز صنعت نفت

مسير سخت تهديد، تحريم و كودتا براي ملي شدن صنعت نفت
گروه انرژي| فرداد احمدي|

سابقه طوالني و پرفراز و نشيب صنعت نفت ايران 
معرف خوبي براي ارزيابي تاريخ معاصر ايران است. 
در طول تاريخ معاصر ايران، يكي از متغيرهاي ثابت 
قضاوت عمومي نس�بت به حكومت ها و دولت ها 
همواره نفت بوده و هست. در بيش از يك قرن اخير 
نوع رفتار ساير كشورها با ايران در حوزه نفت عامل 
تفكيك دوست از دشمن در ذهن مردم ايران بوده 
و اي�ن اصل حتي در جهان امروز نيز برقرار اس�ت 
و اين حامل انرژي در ص�ف اول رويارويي ايران با 
امريكا و برخي كش�ورهاي منطقه قرار دارد. يكي 
از فرازه�اي خيره كننده تاريخ نف�ت در ايران، در 
29 اسفند سال 1329 رقم خورد؛ زماني كه به همت 
محمد مصدق اليحه ملي شدن صنعت نفت ايران 
در مجلس بيست و پنجم شوراي ملي تصويب شد 
و سهم 16 درصدي ايران از سود استخراج نفت را 
به 50 درصد افزايش داد. با نزديك شدن به سالگرد 
ملي شدن صنعت نفت، »روزنامه تعادل« نظر عباس 
ملكي، محقق ارشد در پروژه سياست گذاري انرژي، 
مركز مطالعات بين المللي در موسسه تكنولوژي 
ماساچوس�ت )ام اي تي( را درباره تحوالت صنعت 
نفت ايران و تأثير واقعه ملي شدن صنعت نفت بر 
آينده اين صنعت در ايران جويا شد. ملكي ضمن 
بازگو كردن مختصري از آنچه در طول تاريخ صنعت 
نفت ايران گذش�ت، موقعيت ام�روز اين صنعت 
را افتخار آفري�ن و در راس�تاي همان دغدغه هاي 
عمومي ايرانيان نسبت به آن خواند و كاهش كنوني 
صادرات نفت ايران به واسطه تحريم هاي امريكا را 
فرصتي براي كاهش وابستگي بودجه دولتي به اين 

حامل انرژي دانست.

ايران يكي از كشورهايي است كه حدود 130 سال تجربه 
اكتشاف، توليد و استخراج نفت را دارد و در طول اين سال ها 
مشتقات نفت و همچنين انرژي هاي ديگر هيدروكربوري 
مانند زغال س��نگ و گاز طبيعي نيز به اين حامل انرژي 
افزوده شده است. رژيم حقوقي حاكم بر استخراج نفت خام 
ايران در طول اين سال ها دچار تحوالت زيادي شد كه البته 
يكي از مهم ترين تحوالت در سال 1329 رخ داد. عباس 
ملكي محقق ارشد در پروژه سياست گذاري انرژي، مركز 
مطالعات بين المللي در موسسه تكنولوژي ماساچوست 
)ام اي تي( در رابطه با اين رژيم حقوقي در ابتداي كشف و 
استخراج نفت در ايران بيان مي كند: »در ابتدا رژيم حقوقي 
حاكم بر استخراج نفت خام ايران رژيم امتيازي بود. دولت 
ايران قبول كرده بود كه كل امتياز منابع معدني و گمرك 
ايران را به خارجي ها واگذار كند. رژيم امتيازي به اين حالت 
بود كه پيمانكار همه مراحل كار نف��ت را انجام مي داد و 
مقداري پول )يا به صورت ثابت در ابتدا يا درصدي از توليد( 
به كشور يا دولت مالك معادن نفت خام پرداخت مي كرد.«

ملك��ي مي افزاي��د: »در ابت��دا و در دوره حكوم��ت 
مظفرالدين ش��اه، پرداخ��ت پول به ص��ورت ثابت انجام 
مي شد و سپس قرارداد تغيير كرد به صورت 11 درصد از 
سود خالص در آمد. دولت انگلستان ابتدا ادعا مي كرد كه 
شركت مختلط نفت ايران و انگليس يك شركت خصوصي 
اس��ت و بايد ماليات بپردازد. شركت مختلط نفت ايران و 
انگليس ماليات زيادي را به دولت انگلستان مي پرداخت و 
سپس از سود خالص به ايران 15 درصد پرداخت مي شد.« 
وي با بيان اينكه در جريان اليحه اس��تيفاي حقوق ملت 
ايران كه در سال 1312 توسط رضاشاه به مجلس ارايه شد، 
سهم ايران به 16 درصد افزايش پيدا كرد، مي افزايد: »ولي 
همچنان رژيم امتيازي حاكم بود و شركت مختلط نفت 
ايران و انگليس همه كارهاي مطالعه، اكتشاف، حفاري، 
استخراج، انتقال و تبديل به فراورده را انجام مي داد و سهم 
ناچيزي از سود به ايران داده مي شد. در سال هاي 1327 
تا 1329 وقتي آقاي حس��ين مكي و آقاي دكتر مصدق 
صورت حساب ها را در مجلس اعالم كردند، مشخص شد 
كه در دو س��ال متوالي هم قيمت نفت باال رفته بود و هم 
هزينه ها ثابت شده بود و هم توليد نفت ايران افزايش پيدا 
كرده بود، در حالي كه مق��دار عايدي ايران از نفت كمتر 
شده بود. مذاكرات زيادي در مجلس بيست و پنجم انجام 
شد تا باالخره در 29 اسفند سال 1329 قانون ملي شدن 
صنعت نفت كشور از تصويب نمايندگان مجلس شوراي 

ملي گذشت.« 

  سهم احمد قوام در نفت ملي
ملكي درباره داليل مطرح شدن طرح ملي شدن صنعت 
نفت اظهار مي كند: »بع��د از پايان جنگ جهاني دوم كه 
نيروهاي متفقي��ن در ايران حضور داش��تند، نيروهاي 
انگلستان به عراق عقب نش��يني كردند و اكثر نيروهاي 
امريكايي از خليج فارس خارج شدند. ولي نيروهاي ارتش 
سرخ از نواحي آذربايجان تا زنجان بيرون نمي رفتند و ادعا 
مي كردند كه حكومت مبتني بر تسلط حزب دموكرات 
آذربايج��ان با مردم صحبت كرده اس��ت و م��ردم مايل 
هستند كه اين مناطق زيرنظر حزب دموكرات آذربايجان 
اداره شود. وقتي ايران فشار بيشتري را براي بازپس گيري 
شمال و شمال غرب از نيروهاي تحت نفوذ شوروي وارد 
كرد، مشخص شد كه حكومت ش��وروي مايل است كه 
امتياز نفت ش��مال را همانند امتياز نف��ت جنوب كه در 
اختيار شركت مختلط نفت ايران و انگليس قرار داشت، 
در اختيار خود بگيرد. استالين، رهبر وقت اتحاد جماهير 
شوروي اعالم كرد كه مايل است امتياز نفت شمال، نواحي 
مربوط به درياي خزر و استان هاي ساحلي به يك شركت 

روسي داده شود.«
محقق ارشد در پروژه سياست گذاري انرژي، مركز مطالعات 
بين المللي در موسسه تكنولوژي ماساچوست )ام اي تي( 
در ادامه گفت: »احمد قوام به عنوان نخس��ت وزير وقت 
ايران مذاكرات زيادي با ساتشيكف، سفير اتحاد جماهير 
شوروي در تهران انجام داد و موفق شد موافقت نامه اي را به 
امضا برساند كه به ازاي دادن نفت شمال به اتحاد جماهير 
شوري، نيروهاي ارتش س��رخ از نواحي آذربايجان ايران 

خارج شوند. شايد به سبب هوشياري قوام بود كه ماده اي 
در توافق نامه لحاظ شد و در آن ذكر شده بود كه به دليل 
آنكه رژيم حكومتي ايران يك مشروطه-پادشاهي است، 
همه تعهدات خارجي بايد از تصويب مجلس شوراي ملي 
بگذرد. زماني كه اين توافق ب��راي امضا به مجلس رفت، 
گروه دكتر مصدق و دوستانشان بحث هاي زيادي كردند و 
آيت اهلل كاشاني نيز حمايت كرد و مسير ملي شدن صنعت 

نفت ايران طي شد.«

  مصدق در همراهي خواست عمومي
عباس ملكي درباره سهم محمد مصدق به عنوان پرچمدار 
ملي شدن صنعت نفت بيان مي كند: »هيچ ترديدي نيست 
كه در هر جنبش اجتماعي نقش رهبري غيرقابل كتمان 
اس��ت. ولي در ماجراي ملي ش��دن صنعت نفت، عوامل 
مختلفي نقش داشتند. ملي شدن نفت ايران يك خواست 
عمومي بود و به تجربه تاريخي مردم ايران از دخالت هاي 
متعدد و متناوب انگلستان و روسيه و سپس انگلستان و 
شوروي در امور ايران برمي گردد. در آن سال ها ايراني ها 
احس��اس مي كردند كه در هر موضوع��ي دخالت اين دو 
نيرو كارها را برايشان مشكل مي كند و مجبور بودند براي 
هر كاري با اين دو نيرو مشورت كنند. برخي از پادشاهان 
طرفدار انگلستان و برخي طرفدار روسيه بودند، تا حدي 
كه پرچم اين دو كشور بر س��ردر منازل برخي از بزرگان 

ايران نصب بود.«
وي مي افزايد: »اين حافظه تاريخي  و نارضايتي آن سال ها 
به اقدامات متعددي انجاميد كه يكي از آنها روي خوش 
نشان دادن ايراني ها به برنامه هاي امريكا چه در چارچوب 
اصل 4 ترومن و چه در چارچوب طرح مارشال براي اروپا 
بود. پس از پايان جنگ جهاني دوم مقدار اندكي از نيروهاي 
امريكايي كه فعاليت غيرنظامي مي كردند، تحت عنوان 
س��پاه صلح در ايران ماندند. حضور آنان نتايج خوبي در 
بخش كشاورزي و آموزشي براي ايران داشت. همچنين 
اصالح گمركات كشور و اصالح ماليه توسط امريكايي ها 
مواردي بودند كه مردم ايران نس��بت به آن روي خوش 
نشان دادند. شايد دليل اصلي آن اين بود كه به قدري دو 
نيروي انگلستان و روسيه در آسياي جنوب غربي، آسياي 
مركزي و آس��ياي جنوبي دخالت كردند )اصطالح بازي 
بزرگ درباره دوره آن دخالت ها به كار برده مي ش��د( كه 

مردم از آنان عاصي شده بودند.«
ملكي ادامه مي دهد: »در چنين موقعيتي، نقشي كه يك 
گروه كوچك در مجلس براي تصويب قانون ملي ش��دن 
صنعت نفت ايفاكرد را نبايد از ياد برد. اما بايد نقش كلي 
را براي مردم قائل ش��د، ولي در عين حال هيچ ترديدي 
نيست كه دكتر مصدق خدمات شاياني در راستاي ملي 
شدن صنعت نفت انجام دادند و در اين راه پشتكار و تالش 
فراواني انجام دادند و بعد از آنكه در كمال بهت و شگفتي 
شاه كه شاه فكر نمي كرد دكتر مصدق مقام نخست وزيري 
را قبول كند و سپس فكر نمي كرد كه بتواند آن را اداره كند، 
دكتر مصدق از ارديبهشت سال 1330 نخست وزيري را 
قبول كرد و آن را اداره كرد تا اينكه در 28 مرداد سال 1332 
با فشار نيروهاي نظامي و غوغاساالري اراذل و اوباش طي 

يك كودتا از كار بركنار شد و دستگير شد.«

  حركت امريكا از تجارت به استعمار
ملكي با بيان اينكه سال 1885 ابتداي روابط ايران و امريكا 
بود و روابطي سالم و كامأل تجاري ميان دو كشور برقرار بود، 
تصريح كرد: »امريكايي ها برخي از اصالحات مثبت مانند 
ترويج كشاورزي نوين، ترويج آموزش ابتدايي و متوسطه 
و انتش��ارات كتاب را در ايران انجام دادند كه كامأل جنبه 
انسان دوستانه داشت و حتي كمپاني سينكلر امريكايي در 
حدود سال هاي 1300 شمسي پيشنهاد داد كه استخراج 
منابع نفتي شمال ايران را به صورت رژيم حقوقي امتيازي با 
در نظر گرفتن سهم 50 درصدي براي ايران شروع كنند.« 
وي ادامه داد: »در آن زمان انقالب اتحاد جماهير شوروي 
تازه پيروز شده بود و هنوز ضعيف بود و اقدامي عليه اين 
پيش��نهاد امريكايي ها نكرد. اما آن پيشنهاد به مرحله 
عمل نرسيد. بعد از جنگ جهاني دوم روس ها ناراحتي 
خود از آن پيشنهاد را نشان دادند و مايل بودند كه تمام 
امتياز نفت شمال را خودشان در اختيار بگيرند. امريكا 
نيز به تدريج از حالت دوستي و رابطه تجاري منصفانه با 
ايران خارج شد و به اين نتيجه رسيد كه شايد خود بتواند 
به عنوان يك نيروي استعمارگر در ايران ايفاي نقش كند. 
به خصوص كه در همان سال هاي بعد از جنگ جهاني 
دوم كه ترومن از حزب دموكرات رييس جمهور امريكا 
بود، در انتخابات س��ال 1952 شكست خورد و صحنه 
سياس��ي را به يك ژنرال جمهوري خواه به نام آيزنهاور 

واگذار كرد.«
ملكي در خصوص نقش انگلستان در ترغيب امريكا به كودتا 
در ايران گفت: »مقامات انگلستان با مقامات امريكا صحبت 
كردند كه اگر صحنه سياسي را در ايران رها كنند، ايران 
به سمت كمونيزم حركت خواهد كرد. مقامات انگليس 
نشانه هايي براي اين ادعا ارايه دادند كه يكي از آنها تظاهرات 
حزب توده در تهران بود. در همين راس��تا، در فاصله بين 
30 تير سال 1331 تا 28 مرداد سال 1332 دكتر مصدق 
ممنوعيت حزب توده كه توسط رضاشاه تصويب شده بود 
و بر اساس آن انتشار و تبليغ هر گونه مرام اشتراكي ممنوع 
شده بود را ناديده گرفت و فكر مي كرد كه با اين كار مي تواند 
توازن بين مذهبي ها به رهبري آيت اهلل كاشاني با چپ ها به 
رهبري حزب توده را حفظ كند. ولي نمي دانست افرادي 
كه پشت سر تظاهرات حزب توده بودند، خود امريكايي ها 
بودند. اين گزاره در اسناد سي آي اي منتشر شده است كه 
ش��خصي به نام دكتر ويلبرت پول مي داد كه حزب توده 
در خيابان فردوسي تظاهرات كند. از آن طرف عكس ها 
و تصاوير اين تظاهرات ب��راي ترغيب مقامات امريكايي 
براي انجام كودتا در ايران مورد اس��تفاده قرار مي گرفت. 
باالخره آيزنهاور موافقت ك��رد و برنامه آژاكس كه براي 
س��رنگوني دكتر مصدق طراحي ش��ده بود در 25 مرداد 
سال 1332 به نتيجه نرسيد، اما سه روز بعد، در 28 مرداد 

به نتيجه رسيد.«

  اگر نفت نبود...
ملكي اظهار مي كند: »بر خالف نظر برخي كه مي گويند 
ما وابسته به نفت هستيم يا از اصطالح بالي نفت سخن 
مي گويند، از نظر من س��ابقه ايران در حوزه نفت سابقه 
درخشاني اس��ت. خداوند اينطور خواسته است كه ايران 
داراي نعمت هاي متعددي باشد. اولين نعمت آن نيروي 
انس��اني 82 ميليون نفري اس��ت. در ايران شايد خيلي 
مشخص نش��ود كه نيروي انس��اني ايران چقدر كارآمد 
اس��ت، اما به محض آنك��ه يك ايراني به كش��ور ديگري 
مي رود، مشخص مي شود كه از لحاظ كارايي و كار گروهي 
كردن توانايي دارد. دومين نعمت منابع طبيعي سرشار 
ايران اس��ت. ايران 1 درصد جمعيت و 1 درصد مساحت 
كل خش��كي هاي جهان را دارد، ولي 17 درصد كل گاز 
دنيا و 11 درصد كل منابع ثابت ش��ده نفت خام دنيا را در 
خود جاي داده است. برخي معتقدند كه شايد اگر ايران 
منابع نفت و گاز نداشت، اكنون همتراز كشور ژاپن بود. اما 
من معتقدم اگر ايران نفت و گاز نداش��ت، اكنون همتراز 
جمهوري آفريقاي مركزي بود، يعني كش��وري بس��يار 

كمتر توسعه يافته.«
اين كارشناس انرژي امكانات كنوني صنعت نفت ايران را 
قابل قبول مي داند و بيان مي كند: »ايران مهندسان بسيار 
ماهري در اين حوزه دارد كه عالوه بر گرداندن صنعت نفت 
و گاز ايران، به هر كشور ديگري هم كه رفتند، توانستند 
كارها را به خوبي جلو ببرند و موفق بودند. در حال حاضر 
پااليش��گاه هاي ايران به راحتي و به خوبي كار مي كنند. 
درست است كه از لحاظ بازده مصرف انرژي يكي از بدترين 
كشورهاي جهان هستيم، اما همه اين مسائل راه حل دارد. 
بايد با مردم صحبت شود تا كمتر انرژي اتالف كنند. توليد 
موتورسيكلت ها و اتوموبيل هاي با موتورهاي با راندمان كم 
بايد متوقف شود و مصالح و طراحي ساختمان ها بايد از نظر 
اتالف انرژي مورد بازنگري قرار گيرد. البته در اين زمينه 
كارهايي انجام شده است. زماني متوجه مي شويد كه در 
ايران كارهاي زيادي انجام شده است كه برويد خارج و چند 
وقت كه نباشيد، متوجه مي شويد كه چقدر در اين كشور 

كار شده است. البته نواقص هم زياد است.«

  گذر از رژيم امتيازدهي به بيع متقابل
ملكي با بيان اينكه تا زمان ملي شدن صنعت نفت رژيم 
حاكم بر قرارداده��اي نفتي ايران مبتني بر امتياز بود، 
اظهار ك��رد: »از آن زمان به بعد نيز اين رژيم مبتني بر 
امتياز ادامه يافت، اما منافع ايران 50 درصد در نظر گرفته 
مي شد و يك كنسرسيومي ساخته شد كه نسبت به قبل 
بهتر بود. اين كنسرسيوم يكي از نتايج كار بزرگ دكتر 
مصدق و مردم ايران به حساب مي آيد. از سال 1332 تا 
سال 1357، حجم وسيعي از منابع مالي ايران به خاطر 
ملي شدن صنعت نفت و باال رفتن سهمي بود كه ايران 
مي گرفت و همچنين برخي از قراردادهايي كه به صورت 
سرويس، خدمت يا مشاركت در توليد بود. اما از ابتداي 
انقالب اسالمي، هر دو روش مبتني بر امتياز و مشاركت 
در توليد كنار گذاشته شد و فقط روش هاي مبتني بر 
خدمت كه يكي از آنها بيع متقابل است انجام شد. ايران 
از ابتدا تمايل همكاري با همه شركت ها را داشت، حتي 
با بريتيش پتروليوم كه خلف شركت مختلط نفت ايران 
و انگلس��تان بود كار مي كرديم. بي پي در ايران حضور 
داش��ت و حتي روغن موتور كاسترول در جزيره قشم 
ايران توليد مي ش��د. دليل تمايل ايران به همكاري با 
شركت هاي نفتي بين المللي و بزرگ، آن است كه اين 
شركت ها منابع مالي زيادي در اختيار دارند و پروژه هاي 
نفت و گاز نياز بااليي به س��رمايه دارند. به عنوان مثال، 
توسعه هر فاز پارس جنوبي بطور متوسط 5 ميليارد دالر 
هزينه در بر دارد. دوم اينكه شركت هاي بين المللي نفتي 
تكنولوژي دارند كه برخي از آن تكنولوژي ها انحصاري 
است. سوم اينكه اين شركت ها مديريت خوبي دارند. به 
عنوان مثال ما از همكاري با توتال در فاز 3 پارس جنوبي 
يا با اس��تات اويل در فازه��اي 7و8 و9 پارس جنوبي يا 

با شركت شيل در ميدان هاي س��روش و نوروز راضي 
هستيم. اما بايد در نظر بگيريم كه اكنون بازار جهاني 
نفت و صنايع وابسته به آن به قدري گسترش پيدا كرده 
است كه تعداد شركت ها از فقط 7 غول نفتي در جهان 
به چند ميليون شركت رسيده است. بنابراين مي شود با 
شركت هاي متوسط و كوچك كار كرد و از همه مهم تر، 
در داخل كش��ور ايران، برخي شركت ها توانايي انجام 

برخي پروژه ها را دارند.«
وي در پايان گف��ت: »در مجموع برخ��الف آنچه تبليغ 

مي شود مبني بر توقف كامل صنايع نفت و گاز ايران، به 
نظر من صنعت نفت ايران به فعاليت خود مشغول است 
و اتفاقأ اينكه صادرات نفت ايران كمتر شده است، يكي از 
فرصت هايي است كه بايد از آن در راستاي كاهش وابستگي 
بودجه دولت به منابع مالي به نفت و گاز استفاده كرد. نفت 
و گاز دو موهبت الهي است و از اين مواهب استفاده شده 
است تا كشور به اين سطح از توسعه رسيده است و اگر بهتر 
كار كنيم و كمت��ر مصرف كنيم و نوآوري به خرج دهيم، 

اوضاع بهتر خواهد شد.«
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وام تبديل به گازسوز براي 
خودروهاي پرمصرف

مديري��ت طرح س��ي ان جي ش��ركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي ايران از ارايه تسهيالت كم بهره 
به دارن��دگان خودروهاي پرمص��رف براي تبديل 
خ��ودرو ب��ه گازس��وز خب��ر داد. حميد قاس��مي 
ده چش��مه گفت: دارندگان خودروهاي پرمصرف 
از جمله وانت بارها، نيس��ان ها و تاكسي هاي عادي 
و اينترنتي مي توانند با مراجعه به سامانه اينترنتي 
https: //www.irngv.ir ب��راي ثبت ن��ام وام 
كم بهره تبديل خودرو اقدام كنند. وي تاكيد كرد: 
ميزان تسهيالت اعطايي برحسب مدل خودرو بطور 
ميانگين 2.5 ميليون تومان )معادل 90 درصد هزينه 
تبديل خودرو( خواهد بود كه بدون نياز به ضامن و 
تنها با ثبت نام در سامانه و طبق زمان بندي وزارت 

صمت پرداخت خواهد شد. 

 27 اسفند، عرضه هفتم 
بورسي نفت

شانا| هفتمين مرحله عرضه نفت در بورس در سال 
97، 27 اسفندماه با قيمت پايه 61 دالر و 73 سنت 
انجام مي شود. شرايط عرضه در اين دوره با تغييراتي 
همراه اس��ت. امكان واريز پيش پرداخت 6 درصد به 
صورت ارزي فراهم ش��ده و براي تسويه باقي مانده 
وجه المعامله، خريداران مي توانند از سازوكار هاي ارزي 
مورد تاييد شركت ملي نفت استفاده كنند. خريداران 
مي توانند تا 4 ماه پس از انجام معامله محموله را تحويل 
بگيرند و تحويل محموله در س��اير مناطق منوط به 
تاييد شركت ملي نفت ايران امكان پذير است. عالوه 
بر اين، در صورت درخواست خريداران، امكان تحويل 
محموله به صورت زميني از مخازن نفت پااليشگاه 
تبريز نيز امكان پذير شده است. در مرحله هفتم عرضه 
نفت، يك ميليون بشكه نفت خام سبك با حجم خريد 

حداقل تعداد 35 هزار بشكه عرضه مي شود.

 انتقام اوپك از شيل امريكا 
در صورت تصويب نوپك

تس�نيم|اوپك يك بار ديگر مي خواهد از ش��يل 
امريكا انتقام بگيرد، البته اگر كنگره اليحه موس��وم 
به نوپك را تصويب كند. سهيل المزروعي، وزير نفت 
امارات در نشست بين مقامات برتر اوپك و بانكداران 
امريكايي گفت اگر اين اليحه تبديل به قانون شود و 
اعضاي اوپك ملزم به اجراي آن شوند، اوپك منحل 
مي شود و هر عضوي توليدش را تا حداكثر افزايش 
مي دهد. به گزارش اوي��ل پرايس، تهديد نه خيلي 
زيركان��ه المزروعي، ضعف صنعت ش��يل امريكا را 
نشان داد: وابستگي اين صنعت به وام. صنعت شيل 
از آسيب پذيري خود آگاه اس��ت. موسسه امريكن 

پتروليوم لفظا با نوپك مخالفت كرده است. 

   از نظر من سابقه ايران در حوزه نفت سابقه درخشاني است. خداوند اينطور خواسته است كه ايران داراي نعمت هاي 
متعددي باشد. اولين نعمت آن نيروي انساني 82 ميليون نفري است. در ايران شايد خيلي مشخص نشود كه نيروي 

انساني ايران چقدر كارآمد است. 
دومين نعمت منابع طبيعي سرشار ايران اس�ت. ايران 1 درصد جمعيت و 1 درصد مساحت كل خشكي هاي جهان را 
دارد، ولي 17 درصد كل گاز دنيا و 11 درصد كل منابع ثابت شده نفت خام دنيا را در خود جاي داده است. برخي معتقدند 
كه شايد اگر ايران منابع نفت و گاز نداشت، اكنون همتراز كشور ژاپن بود. اما من معتقدم اگر ايران نفت و گاز نداشت، 

اكنون همتراز جمهوري آفريقاي مركزي بود، يعني كشوري بسيار كمتر توسعه يافته.

برش
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زنجيره هاي جهاني كاال و نوامپرياليسم

كارشناسان شرايط حداقل دستمزد را بررسي كردند

امپرياليسممدرنچگونهجهانراچپاولميكند

از پيشنهاد رشد حقوق كارگران معادل تورم تا ايده دستمزد انگيزشي

جان بالمي فاستر و ديگران| 
 ترجمه| هومن كاسبي|

بخش اول
توليد سرمايه داري قرن بيست ويكم را ديگر نمي توان صرفًا 
تجمع��ي از اقتصادهاي ملي قلمداد كرد، تا به س��ادگي از 
منظر توليد ناخالص داخلي )GDP( اقتصادهاي جداگانه 
و مبادالت تجاري و س��رمايه كه مي��ان آنها روي مي دهد 
تحليل شود. در عوض، توليد بيش از پيش در زنجيره هاي 
جهاني كاال )كه تحت عن��وان زنجيره هاي جهاني عرضه 
يا زنجيره هاي جهاني ارزش نيز شناخته مي شوند( تحت 
حاكميت شركت هاي چندمليتي سامان مي يابد كه سياره 
را فراگرفته اند، و به پيوندهاي متعددي تقسيم شده است 
كه هر ك��دام نماينده انتقال ارزش اقتصادي هس��تند. با 
كنترل بيش از 80 درصد تجارت جهاني توسط شركت هاي 
چندمليتي كه فروش ساالنه آنها اكنون تقريباً برابر با نيمي 
از توليد ناخالص داخلي جهان است، اين زنجيره هاي كاال 
را مي توان به هم پيوس��ته در مركز اقتصاد جهاني دانست 
كه توليد- عمدتًا در جنوب جه��ان- را به مصرف نهايي و 
خزانه هاي مالي شركت هاي چندمليتي انحصاري- عمدتًا 

در شمال جهان- متصل مي كند.
زنجيره هاي كااليي جنرال موتورز ش��امل بيس��ت هزار 
كسب وكار در سراسر جهان، عمدتاً در قالب تأمين كنندگان 
قطعات، است. هيچ توليدكننده خودرو در اياالت متحده 
كمتر از 20 درصد از قطعات خود را براي هريك از وسايل 
نقليه خود از خارج كش��ور وارد نمي كن��د، و گاهي اوقات 
قطعات وارداتي به حدود 50 درصد يا بيشتر از وسيله نقليه 
مونتاژشده بالغ مي شوند. به همين ترتيب، بوئينگ در حدود 
يك س��وم از قطعاتي را كه براي هواپيماي خود اس��تفاده 
مي كند از خارج كشور مي خرد. ديگر شركت هاي امريكايي 
همچون نايك و اپل، توليد خود را به پيمانكاراني عمدتًا در 
پيرامون مي سپارند، و توليد مطابق با مشخصات دقيق و 
ديجيتال آنها صورت مي پذيرد- پديده اي معروف به قرارداد 
طول بازو )قرارداد با شركاي مستقل( يا آنچه گاهي اوقات 
شيوه هاي غيرسهامي توليد ناميده مي شود. برون سپاري 
توليد توسط شركت هاي چندمليتي امروز در مركز اقتصاد 
جهاني، به تغيير وسيعي در موقعيت مسلط اشتغال صنعتي 
از شمال جهان تا دهه 1970 به جنوب جهان در اين قرن 

منجر شده است.
مطالعات نش��ان داده اند كه شتاب برون سپاري در ارتباط 
نزديك با سرمايه گذاري مستقيم خارجي )FDI( در مناطق 
كم درآمد در پيرامون و همراه با تجارت درون شركتي است. 
در سال 2013، جريان FDI جهاني به سمت »اقتصادهاي 
 FDI در حال توس��عه« به ركورد باالي 52 درص��د از كل
رس��يد، »كه براي اولين بار به ميزان 142 ميليارد دالر از 
جريان به سمت اقتصادهاي توسعه يافته پيشي مي گيرد.« 
اما امروزه قرارداد طول بازو از اهميت يكس��اني برخوردار 
است. بانك جهاني با استفاده از داده هاي سرشماري اياالت 
متحده نشان مي دهد كه 57 درصد از تمام تجارت اياالت 
متحده عبارت است از تجارت با شركاي مستقل، در حالي 
كه بخش به سرعت در حال رشدي از آن به شكل قرارداد 
انحصارطلبانه با شركاي مستقل درمي آيد كه شامل توليد 
مشخص توسط ش��ركت هاي پيمانكاري مي شود )مانند 
فوكس كان تايوان كه در چين فعاليت دارد( . اين شركت ها 
كاالهايي )همچون آيفون( را براي شركت هاي چندمليتي 
خريدار-محور )همچون اپل( توليد مي كنند. بطور كلي، 
هر چه درآمد سرانه شريك تجاري اياالت متحده پايين تر 
باشد، سهم تجارت اياالت متحده با شركاي مستقل باالتر 
است، كه نشان مي دهد كل ماجرا برسر دستمزدهاي پايين 
 FDI است. حتي شركت هاي چندمليتي با سطوح باالي
به شدت درگير تجارت با شركاي مستقل هستند، و به اين 
طريق بين استثمار مستقيم و غيرمستقيم جابه جا مي شوند. 
قراردادها با شركاي مس��تقل در حدود 2 تريليون دالر در 
فروش س��ال 2010  ايجاد كردند، كه »بخش اعظم آن در 
كشورهاي در حال توسعه« اس��ت. در سال هاي 2010 تا 
2014، اقتصاد جهاني با نرخ 4.4 درصد رشد پيدا كرد، در 
حالي كه تجارت با شركاي مستقل با نرخ 6.6 درصد، بسيار 

بيش از قبلي، رشد يافت.
اگرچه اين پديده ها كاماًل جديد نيستند، به اين معنا كه انواع 
و اقسام سوابق تاريخي را مي توان در عمليات شركت هاي 
بين المللي پيدا كرد، مقياس و پيچيدگي زنجيره هاي كاال 
امروزه تغييرات كيفي اي را بازنمايي مي كند كه سرشت كل 

اقتصاد سياسي جهاني را تغيير مي دهند. اين امر موجب 
سردرگمي شگرفي در تحليل هاي اقتصادي- سياسي در 
هر دو جناح چپ و راست شده است. بدين ترتيب، تغيير در 
اشتغال صنعتي و رشد سريع برخي كشورها در پيرامون، 
به ويژه در شرق آس��يا، حتي نظريه پرداز ماركسيستي به 
اهميت ديويد هاروي را به اين نتيجه رس��انده اس��ت كه 
سمت وسوي امپرياليسم تاحدي معكوس شده و غرب يا 
ش��مال جهان اكنون در طرف بازنده قرار دارد. به گفته او، 
»تخليه تاريخي ثروت در جهت شرق به غرب براي بيش از 
دو قرن… در طي سي سال گذشته تا حد زيادي برعكس 
شده است… من فكر مي كنم مفيد است كه ترجيح جوواني 
اريگي را ا براي رها كردن ايده امپرياليسم )همراه با تصلب 
مدل هس��ته-پيرامون نظريه نظام جهاني( به نفع درك 
سيال تري از رقابت و تغيير هژموني ها در نظام دولت هاي 

جهاني اخذ كنيم.«
با اين حال، چنين ارزيابي هايي بر مبناي اين توهم است كه 
امپرياليسم قرن بيست ويكم را مي توان همانند دوره هاي 
پيشين، عمدتاً در سطح دولت-ملت بدون بررسي نظام مند 
برد جهان��ي فزاينده ش��ركت هاي چندمليت��ي يا نقش 
آربيتراژنيروي كار جهان��ي درك كرد، كه گاهي اوقات در 
محافل كسب وكار به عنوان منبع يابي كشور كم هزينه مورد 
ارجاع واقع مي شود. مساله اين است كه امروزه انحصارات 

جهاني در مركز اقتصاد جهاني چه گونه ارزش توليد شده 
توسط نيروي كار در پيرامون را درون فرآيند مبادله نابرابر 
قبضه مي كنند، و بدين ترتيب »نيروي كار بيش��تري در 
ازاي نيروي كار كم تر« به دست مي آورند. نتيجه اين است 
كه س��اختار جهاني توليد صنعتي در حين حفظ و حتي 
اغلب تشديد ساختار جهاني استثمار و انتقال ارزش، تغيير 

مي كند.
پيچيدگي وضعيت اش��تغال جهاني ناشي از زنجيره هاي 
جهاني كاال يا عرضه، در جدول 1 نشان داده شده است، كه 
شامل كشورهايي با بيشترين سهم اشتغال در زنجيره هاي 

جهاني كاال در سال 2008 و/يا 2013 مي شود
همانطور كه جدول 1 نشان مي دهد، چين و هند تاكنون 
بيشترين سهم كل اشتغال در زنجيره جهاني كاال را نمايش 
مي دهند، در حالي كه اياالت متحده مقصد اصلي صادرات 
براي هر دو كشور است. در نتيجه وضعيتي به وجود مي آيد 
ك��ه توليد و مصرف در اقتصاد جهاني بط��ور فزاينده اي از 
يك ديگر جدا مي شوند. به عالوه، ارزش افزوده مالزم با چنين 
زنجيره هاي كااليي، همانطور كه خواهيم ديد، به ش��كل 
بي تناسبي به فعاليت هاي اقتصادي در كشورهاي ثروتمندتر 
در مركز سيستم نسبت داده مي شود، اگرچه بخش اعظم كار 

در كشورهاي فقيرتر پيرامون يا جنوب جهان رخ مي دهد.
پژوهش��گران اقتصادي در موسسه تحقيقات اقتصادي و 

اجتماعي در فرانسه نشان مي دهند كه زنجيره هاي جهاني 
كاال داراي س��ه عنصر مختلف است: )1( عنصر توليد، كه 
قطعات و كاالها را در زنجيره هاي توليد پيچيده به هم پيوند 
مي زند؛ )2( عنص��ر ارزش، متمركز بر نقش آنها به عنوان 
»زنجيره هاي ارزش« كه ارزش را ميان و درون شركت ها در 
سطح جهاني انتقال مي دهد؛ و )3( عنصر انحصار، بازتابي از 
اين واقعيت كه چنين زنجيره هاي كااليي، تحت كنترل دفاتر 
مالي متمركز شركت هاي چندمليتي انحصاري هستند و 
رانت هاي هنگفت انحصاري را انباشت مي كنند، همانطور 
كه استفان هايمر در دهه 1970 تئوريزه كرده است. تمايز 
معمول ميان زنجيره هاي جهاني عرضه و زنجيره هاي جهاني 
ارزش عمدت��ًا ميان همان چيزي كه كارل ماركس مواد يا 
»شكل طبيعي« كاال و ارزش مصرف آن مي ناميد، در تقابل 
با »شكل ارزش« آن يا ارزش مبادله است. با اين حال، تمام 
اينها را بايد درون نظريه اي كلي درمورد توليد جهاني كاال 

وحدت بخشيد.
در اين تحليل از زنجيره هاي جهاني كاال، سويه هاي ارزش 
مصرف و ارزش مبادله با به رسميت شناختن هر دو سويه 
مادي )عرضه( و ارزش، در كنار هم قرار مي گيرند. همانند 
تمام توليد سرمايه داري، مولفه ارزش در چنين زنجيره هاي 
كااليي غالب اس��ت و در اس��تثمار نيروي كار ريشه دارد. 
بنابراين ما تحليل خود را بر تحليل نظري و تجربي آن چه 

زنجيره هاي كااليي ارزش كار مي ناميم متمركز مي كنيم، 
با تأكيد بر عنصر ارزش مبادله )شكل ارزش( بدون غفلت از 
عنصر مادي يا ارزش مصرف )شكل طبيعي( . به اين طريق، 
مي خواهيم بفهميم كه امپرياليسم جديد آربيتراژ نيروي 
كار جهاني چه گونه كار مي كند، و چه گونه ارزش ناشي از 
نيروي كار ارزان در پيرامون، در سطح جهاني قبضه مي شود.

با اس��تفاده از پايگاه داده هايي در دسترس عموم راجع به 
فعاليت هاي اقتصادي جهاني، سري هايي را از هزينه هاي 
واحد نيروي كار مي س��ازيم كه هم بهره وري نيروي كار و 
هم سطوح دس��تمزد را دربر مي گيرد. هدف اين است كه 
روش  شناسي منسجم نظري – با ريش��ه در روابط ارزش 
كار – براي ايجاد مقايسه هاي بين المللي استثمار نيروي 
كار تدوين گردد، و بدين ترتيب مبناي نظري و تجربي براي 
تحليل زنجيره كاال بنيان نهاده شود. ما هر پيوند يا گره را 
در زنجيره كاال از منظر هزينه هاي واحد نيروي كار درك 
مي كنيم، كه حاشيه سود را تا حد زيادي تعيين مي كند؛ 
به عالوه گره هاي مهم توليد آنهايي هستند كه هزينه هاي 
نيروي كار بيش از همه متمركز هستند و در نتيجه شامل 
بيشترين ميزان نيروي كار اجتماعاً الزم مي شوند – همانند 

نقطه مونتاژ محصول.
بررس��ي هزينه هاي واحد نيروي كار كشورهاي كليدي 
در مرك��ز و پيرامون اقتصاد جهاني نش��ان مي دهد كه در 
امپرياليسم قرن بيست ويكم، شركت هاي چندمليتي قادر به 
انجام فرآيندي از مبادله نابرابر هستند، كه در واقع نيروي كار 
بيشتري در ازاي نيروي كار كم تر دريافت مي كنند، در حالي 
كه مازاد اضافي به دست آمده اغلب به طرز گمراه كننده اي 
به فعاليت هاي اقتصادي »مبتكرانه«، مالي و اس��تخراج 
ارزش  كه در مركز سيستم روي مي دهند تعلق مي گيرد. 
به راس��تي بخش اعظم ارزش هنگفت م��الزم با آربيتراژ 
نيروي كار جهاني، از تولي��د در اقتصادهاي مركز به زيان 
كارگران آن جا كه برون سپاري شغل خود را شاهد هستند 
مي گريزد. اين امر به تراكم اهرام عظيمي از ثروت منفصل از 
رشد اقتصادي در خود اقتصادهاي مركز كمك كرده است. 
بخش اعظم اين تخليه ارزش از پيرامون، در قالب جريان هاي 
غيرقانوني ثبت نشده درمي آيد. بر طبق يك مطالعه پيشگام 
اخير درمورد جريان هاي مالي جهاني توسط مركز اقتصاد 
كاربردي دانشكده اقتصاد نروژ و يكپارچگي مالي جهاني 
مستقر در اياالت متحده، انتقال منابع خالص از اقتصادهاي 
در حال توسعه و نوظهور به كشورهاي ثروتمند فقط در سال 

2012 به ميزان 2 تريليون دالر تخمين زده شد. 
مقادير زيادي از چپاول اقتصادهاي پيرامون در جنوب جهان، 
به »جزاير گنج« كاراييب ختم مي شوند، جايي كه اكنون 
تريليون ها دالر س��رمايه پولي در خارج از سازوبرگ هاي 
حسابداري و ماليات حتي قدرتمندترين دولت-ملت ها قرار 
دارند. چنين سلب مالكيت مالي، وجه مشخصه كل عصر 
سرمايه انحصاري- مالي است كه در آن نقش فزاينده آنچه 
ماركس به پيروي از جيمز اس��توارت سود حاصل از سلب 
مالكيت )يا سود حاصل از انتقال مالكيت( مي ناميد اكنون 
مشهود است. اين امر از نقش فزاينده قبضه ارزش و استخراج 
ارزش در تعيين سود شركت هاي چندمليتي، در مقايسه با 

توليد مستقيم ارزش، آشكار است.
واضح اس��ت كه جهاني سازي توليد حول شكاف عريضي 
در هزينه هاي واحد ني��روي كار ميان اقتصادهاي مركز و 
پيرامون بنا مي ش��ود، كه نرخ هاي بسيار باالتر استثمار را 
در پيرام��ون بازتاب مي دهد. اين واقعيت انعكاس مي يابد 
كه تفاوت در دستمزدها بيشتر از تفاوت در بهره وري ميان 
شمال و جنوب جهان است. داده هاي ما نشان مي دهند كه 
شكاف در هزينه هاي واحد نيروي كار در توليد ميان هسته 
اصلي )اياالت متحده، انگلستان، آلمان، و ژاپن( و دولت هاي 
نوظهور پيراموني اصلي )چين، هند، اندونزي و مكزيك( 
در طي اكثر سه دهه گذشته در حدود 40-60 درصد بوده 
است. اين شكاف عظيم بين شمال و جنوب جهان ناشي 
از سيستمي اس��ت كه تحرك بين المللي آزاد سرمايه را 
مجاز مي داند، در حالي كه تحرك بين المللي نيروي كار را 
به شدت محدود مي كند. نتيجه اين است كه دستمزدها در 
پيرامون پايين نگه داشته مي شود و استخراج مازاد اقتصادي 
هنگفتي از كشورهاي جنوب ممكن مي گردد. همانطور 
كه اوتسا پاتنايك و پرابهات پاتنايك ادعا كرده اند، تخليه 
مازاد از پيرامون »نه تنها به جهت جريان هاي سرمايه، بلكه 
همچنين به پديده مكيدن م��ازاد يك اقتصاد بدون هيچ 

عوضي اشاره دارد.«

حسن طايي، استاد اقتصاد دانشگاه پيشنهاد مي كند 
رقم حداقل دستمزد پيشنهادي كارفرمايان به دو شرط 
»ايجاد يك نظام دستمزد كارايي« و »عدم تعديل نيروي 
كار« پذيرفته ش��ود. در مقابل، يك نماينده كارگري 
مي گويد اين نظريه افراطي اس��ت و ام��كان اين نظام 
انگيزشي وجود ندارد. تعيين حداقل دستمزد با وجود 
برگزاري دو جلسه شوراي عالي كار به سرانجام نرسيده 
است. گفته مي شود فاصله زياد بين رقم هاي پيشنهادي 
نمايندگان كارگري و كارفرمايي علت اين عدم توافق 
بوده است. در اين ارتباط، حسن طايي، معاون سابق وزير 
كار و عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه عالمه 
طباطبايي در گفت وگو با ايرناپالس پيشنهاد خود را در 
زمينه تعيين حداقل دس��تمزد در قالب دو محور بيان 
كرد. وي گفت: با توجه ب��ه اوضاع اقتصادي  كه اكنون 
كش��ور در آن قرار دارد، اگر نظر كارفرمايان را بپذيريم 
بهتر است، منتها با اين شرط كه كارفرمايان يك سيستم 
انگيزشي و تشويقي برقرار كنند و پرداخت هاي اضافي به 

عنوان كارانه و بر حسب بهره وري پرداخت شود.

  پيش�نهاد كارفرماي�ان به ع�اوه يك سيس�تم 
انگيزشي

طايي افزود: به نظرم بايد مبنا را بر اساس قيمت پيشنهادي 

كارفرمايان قرار دهيم، اما در كنار آن يك سيستم انگيزشي 
تدوين كنيم تا كاركناني كه بيشتر كار مي كنند، دستمزد 
بيشتري بگيرند و از اين طريق به سمت دستمزد كارايي 
حركت كنيم. به گفته وي مس��اله دوم اين اس��ت كه با 
استفاده از س��ه جانبه گرايي به گونه اي با كارفرمايان وارد 
گفت وگو ش��ويم كه در سال آينده تعديل نيروي انساني 
نداشته باش��ند. وي گفت: دس��تمزد كارايي بايد در هر 
موسسه اي متناسب با نوع كار و حجم درآمدش مشخص 
ش��ود. طايي در پاس��خ به اين س��وال كه آيا امكان دارد 
بتوان در اين زمان يك چارچوب عملياتي براي دستمزد 
كارايي تهيه كرد، پاسخ داد: براي هر كارخانه و حتي براي 
بخش هاي گوناگون مي توان ضرايب گوناگون تعيين كرد. 
وي همچنين در پاسخ به اين سوال كه آيا اين باعث فشار 
باالي كار نخواهد ش��د، گفت: باألخره اكنون در شرايط 
حاضر فش��ار روي كارفرمايان و هم كارگران باالست، اما 
بايد به اين نكته توجه كنيم كه بهره وري ضرورتًا به معناي 
فشار كاري بر كارگران نيست، بلكه بيشتر به معناي دقت 

و حوصله بيشتر در كار كردن است.

  بهره وري از نقطه صفر امكان پذير نيست
عليرض��ا حيدري، نماين��ده كارگ��ري در خصوص اين 
استدالل طايي به ايرناپالس گفت: اين يك تفكر راديكال 

است كه ابتدا در امريكا شكل گرفت و در همان جا سقوط 
كرد. وي گفت: عالوه بر اين، مكانيسم ايجاد نظام انگيزشي 
در حال حاضر وجود ن��دارد. اين نماينده كارگري با بيان 
اينكه در تعيين حداقل دستمزد و قوانينش اين مقوله ها 
وج��ود ندارد، افزود: در واقع در تعيين حداقل دس��تمزد 
درباره كف نياز صحبت مي شود، اما بهره وري فراتر از اين 
كف تعريف مي شود. بنابراين ابتدا بايد يك حقوق حداقلي 
به كارگر داده شود و سپس در كنار آن براي اضافه و درآمد 
بيشتر بهره وري را اضافه كرد. به گفته حيدري، بهره وري از 
نقطه صفر اصاًل امكان ندارد. با كارگري كه حداقل نيازهاي 
معيشتي را نداشته باشد به هيچ عنوان نمي توان درباره 
بهره وري وي صحبت كرد. حيدري در خصوص امكان 
توافق دستمزدي كارفرمايان و كارگران تا پايان سال 
جاري گفت: هر ساله رويه تعيين رقم حداقل دستمزد 
اينگونه پيش مي رفت كه ابتدا رقم هاي پيشنهادي از 
سوي نماينده هاي كارگري و كارفرمايي فاصله بااليي 
داشت، اما به مرور با توجه به اهميت و حساسيت هاي 
باالي موضوع، اين فاصله كمتر مي شد تا به يك نقطه 
مورد توافق مي رس��يد. حيدري گفت: امسال مذاكرات 
رسمي ش��وراي عالي كار دير ش��روع شد و بحث مصوبه 
مجلس هم مزيد بر علت ش��د تا تعيين حداقل دستمزد 

ديرتر انجام شود.

  بحث هاي شوراي عالي كار عمومي نشود
وي با بيان اينكه نبايد بحث هاي داخل ش��وراي عالي كار 
عمومي شود، گفت: اين بحث  بسيار جدي و تخصصي است و 
نياز است در داخل همان شورا به نتيجه برسد، چرا كه ممكن 
است رقم هاي اعالمي موجب ايجاد حساسيت ها و توقعاتي 
در جامعه شود. اين نماينده كارگري گفت: البته اگر فاصله 
ش��كاف ها و منطق مطرح شده در خصوص نزديك شدن 
ديدگاه ها با يكديگر دچار مشكل شود، هر گروه اجتماعي 
بايد وظيفه نمايندگي اجتماع خود را انجام دهد و موضوع را با 
آنها مطرح كند. در عين حال، با توجه به اينكه مسير مذاكرات 
پيش مي رود و توافقي در زمينه حقوق شركا به وجود نيامده، 
به نظر مي رسد اكنون زمان مطرح شدن اين موضوع نيست.  
وي درباره ارقام پيشنهادي كارفرمايان و كارگران گفت: اينها 
يك ديدگاه اوليه است و شروع پيشنهادها با اين ارقام است، 
يعني هر كدام از شركا در ابتدا يك رقم پيشنهاد مي كنند، اما 
ماده 41 قانون كار دو بند دارد كه مي گويد بايد به تورم توجه 
شده و حداقل معيشت تأمين شود. مباحث حقوقي مطرح 
مي ش��ود و هر تصميمي كه در نهايت گرفته شود بايد در 
چارچوب اين قانون باشد. منتها الزم است تصميمي كه اخذ 
مي شود با توجه به شكاف بااليي كه بين درآمدها و هزينه ها 
وجود دارد، امكان پر كردن اين شكاف را در نظر گرفته باشد. 
به گفته حيدري، اتفاق عجيبي كه در سال 1397 افتاد اين 

بود كه ارزش پول يك باره كاهش يافت و موجب فقيرتر شدن 
حقوق بگيران شد و شيب آن به حدي بود كه آسيب هاي 

اجتماعي در ميان آنها باال رفت.

  نياز به رش�د دستمزد مناس�ب با افزايش ساير 
نهاده هاي توليد

وي گفت: چيزي كه اكنون جامعه كارگري مطالبه مي كند 
اين است كه متوازن با ساير اقالمي كه در بازار، قيمت جديد 
خود را پيدا كرده و توليدكننده آنها را پذيرفته و متناسب با 
آن تعديل هاي چندب��اره اي در قيمت كاالي خود صورت 
داده، به همان نسبت قيمت نيروي كار هم به عنوان يكي 
از عوامل تعيين كننده قيمت نهاده هاي توليدي رشد كند 
تا قدرت خريد كارگر تأمين شود. حيدري افزود: با اين حال 
تاكنون گفته مي شد مجوز قانوني براي تعديل قيمت كار 
بيش از يك بار در سال وجود نداشته، اما اكنون كه امكان 
اين ترميم وجود دارد بايد به گونه اي عمل شود كه سهم مزد 
به نسبت رشد چندباره قيمت ها در سال اعمال شود. اكنون 
بزرگ ترين اختالف بر سر اين است كه بخش كارفرمايي 
حاضر نيست اين موضوع را بپذيرد. به گفته وي، كارفرماها 
تمام افزايش قيمت ها در زمينه نهاده ها را مي پذيرند، اما در 
رابطه با كارگران به دليل قدرت چانه زني پايين و عرضه باالي 

نيروي كار، انعطافي نشان نمي دهند.
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اجراي طرح جلوگيري از 
مسموميت قارچي

در نشستي با حضور مسووالن با اشاره به اجراي طرح 
جلوگيري از مسموميت قارچي در كشور تاكيد شد، 
قارچ هاي سمي تنها در آزمايشگاه قابل تشخيص است 
و مردم حتما به هش��دارهايي كه از امسال در محل 
رويشگاه ها نصب خواهد شد توجه كنند. به گزارش 
فارس، سال گذشته حدود 1180 نفر از هموطنان 
به دليل مسموميت قارچ بستري ش��دند و 22 نفر 
از آنها هم فوت كردند. در اين نشس��ت اعالم شد بر 
اساس آمارهاي بارندگي و رطوبت امسال، پيش بيني 
شده اس��ت در سال جاري توليد قارچ هاي سمي در 
جنگل ها، مرغزارها و مراتع بيش��تر شود، بنابراين با 
توجه به اينكه قارچ هاي س��مي از نظر ظاهري قابل 
شناسايي نيستند، تاكيد شد هش��دارهاي الزم به 
هموطنان داده شود و قارچ حتماً از مراكز فروش معتبر 
تهيه شود. محمدحس��ن افشار رييس هيات مديره 
انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراكي اعالم كرد: 2 
هزار نوع قارچ وجود دارد كه 67 نوع آن خوراكي است 
و بيشتر اين قارچي كه كشت مي شود از نوع دكمه اي 
و صدفي است. 17 نوع قارچ دكمه اي وجود دارد كه 
فقط يك نوع آن خوراكي است و تشخيص آن بسيار 

مشكل و تنها توسط قارچ شناسان صورت مي گيرد.
وي با اشاره به مسموميت هموطنان در سال گذشته 
از طريق قارچ، اعالم كرد: طي س��ه م��اه هر روز 20 
ميليارد تومان توليدكنندگان قارچ كشور متضرر 
شده اند كه كل خسارتي كه به اين صنعت وارد شد 
1800 ميليارد تومان بود. به گفته افشار درحالي كه 
قيمت تمام ش��ده هر كيلو قارچ 8900 تومان بود، 
قيمت ق��ارچ به كيلويي 1500 تومان رس��يد. وي 
گفت: با توجه به مش��كالتي كه سال گذشته براي 
پرورش دهندگان قارچ به وجود آمد، امس��ال قرار 
است بنرها، تابلوهاي طراحي شده كه حاوي هشدار 
به مردم است، در ابتداي جنگل ها، پارك هاي جنگلي 
و مراتع نصب شود تا مردم بدانند كه قارچ هايي كه در 
اين رويش گاه ها وجود دارند، براي استفاده نيست و 

صرفا مي توانند از تماشاي آن لذت ببرند.

دالالن، عامل اصلي التهاب 
بازار شكر

مجري طرح چغندرقند و نيشكر كشور با بيان اينكه 
در توليد شكر مورد نياز كشور كمبودي نداريم، گفت: 
واسطه گران و دالالن عامل اصلي گراني شكر هستند.
»عليرضا يزدان��ي« در گفت وگو با خبرن��گار ايرنا، 
افزود: بارندگي هاي امسال موجب اندكي تاخير در 
برداشت چغندر بهاره شد، با اين وجود، عالوه بر ذخاير 

استراتژيك، انبارها هم شكر داشتند.
وي اظهارداش��ت: كمبودي در توليد و ذخاير شكر 

نداريم و اين ذخاير براي سال آينده نيز كافيست.
مجري طرح چغندر قند و نيشكر كشور با تاكيد بر 
اينكه نيازي به واردات نداريم، اضافه كرد: حتي اگر 
كمبودي در اين زمينه احساس ش��ود دولت براي 
تنظيم بازار و جلوگي��ري از افزايش قيمت ها اقدام 
به واردات مي كند. وي تصريح ك��رد: البته به دليل 
خشكسالي ها و كمبود منابع آبي اندكي امسال سطح 
زيركشت چغندرقند و نيشكر كاهش يافته، اما افزايش 
عملكرد در واحد سطح را داريم؛ بنابراين خلل در عرضه 

محصول به بازار هيچ ارتباطي با اين موضوع ندارد. 
مجري طرح چغندرقند و نيش��كر كش��ور گفت: با 
پيگيري وزير جهاد كش��اورزي و تصويب ش��وراي 
اقتصاد، قيمت خريد تضميني چغندرقند 20 درصد 

نسبت به سال 97 افزايش يافته است.
وي اف��زود: ب��ا اين افزاي��ش، قيمت ه��ر كيلوگرم 
چغندرقند بهاره 374 تومان و چغندرقند پاييزه به 
364 تومان رسيد.  يزداني ادامه داد: براساس مصوبه 
شوراي اقتصاد، به ازاي هر كيلوگرم چغندرقند مبلغ 
61 تومان هزينه كرايه حمل در سقف قيمت ابالغي 
با جايزه 2 كيلوگرم شكر يا قند و در قبال تحويل هر 
تن چغندر قند 20 كيلوگرم تفاله خشك منظور شده 
است.  وي اضافه كرد: افزايش قيمت خريد تضميني 
چغندرقند در راستاي حمايت از كشاورزان و به منظور 
پايداري توليد شكر كشور است. يزداني خاطرنشان 
كرد: در سال زراعي جاري نرخ خريد تضميني چغندر 
بهاره 309 تومان و چغندر پاييزه 303 تومان تعيين 
شده بود. در يك تا دو هفته اخير قيمت هركيلوگرم 
ش��كر در بازار مصرف بيش از 9 هزارتومان رسيد در 
حالي كه پي��ش از اين نرخ هركيلو حداكثر 4 هزار و 
500 تومان بود. سرانه مصرف شكر هر ايراني بين 26 
تا 30 كيلوگرم است و ساالنه حداكثر 2 ميليون و 200 

هزار تن شكر در كشور مصرف مي شود.

واردات پياز تقلبي سنبل
ريي��س اتحاديه گل و گياه كش��ور گفت: در برخي 
از گلخانه ها س��نبل ها ب��ه هيچ عن��وان گل نداده 
اس��ت و س��رمايه توليدكنندگان نابود شده است. 
اميدواريم سال آينده وزارت جهاد كشاورزي براي 
توليدكنن��دگان برنامه ريزي كند تا كس��ي نتواند 
جنس تقلبي وارد كشور كند. اكبر شاهرخي رييس 
اتحاديه گل و گياه كشور در گفت وگو با ايلنا، در رابطه 
با وضعيت بازار گل در روزهاي پاياني سال اظهار كرد: 
به دليل گرماي هوا و ركود در بازار قيمت گل حدود 
40 درصد ارزان تر شده و اين كاال به فراواني در كشور 
وجود دارد اما كمي در تامين سنبل براي شب عيد 
دچار مشكل هستيم. وي افزود: برخي واردكنندگان، 
امسال به جاي سمبل درجه يك به توليدكنندگان، 
سنبل درجه 3 تحويل دادند كه بيش از نيمي از آنها 
هنوز رشد نكرده است، در حالي كه نسبت به سال 
قبل گرانتر عرضه ش��ده است. ش��اهرخي در ادامه 
تصريح كرد: در حال حاضر در گلخانه ها س��نبل ها 
بسيار كوچك هس��تند و كيفيت خوبي هم ندارند. 
شاهرخي با اشاره به قيمت پياز سنبل اذعان داشت: 
قيمت پياز سنبل همچنان 70 سنت   است   اما نسبت 
به سال قبل براي ايران گران تر تمام مي شود، امسال 
پياز سنبل 9 هزار تومان قيمت گذاري شده است كه 

نيمي از آن هم خراب شده و به بازار نمي رسد.
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اياالت متحده1.9%اياالت متحده1.7%بريتانياي كبير

84.2%85.6%كل
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»تعادل«ازآتشسوزيجديدبازارتهران،نبودامكاناتدربازاروجلبنظرشركتهايبيمهگزارشميدهد

افزايش سهم سپرده قانوني و ذخيره احتياطي بانك ها به 27.4 درصد 

عدم تمايل بيمه گران به پوشش ساختمان هاي فاقد امكانات ايمني در بازار 

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
آماره��اي بانكي از وضعيت س��پرده ها و تس��هيالت در 
اس��تان هاي كشور در آذر 97 نش��ان مي دهد كه نسبت 
تس��هيالت به سپرده ها در كل كش��ور كاهش يافته و به 
72.6 درصد رسيده كه نسبت به رقم 75 درصدي ماه هاي 
قبل از آن كاهش داش��ته است و در حالي كه پيش از اين 
حدود 24 درصد سپرده ها با عنوان سپرده قانوني و ذخيره 
احتياطي يا س��قف اعتباري حفظ مي شد و مابقي يعني 
75 درصد به صورت تس��هيالت بانكي پرداخت مي شد، 
اما در آذرماه اين شاخص به 27.4 درصد رسيده و 72.6 
درصد تسهيالت پرداخت شده است.  به گزارش »تعادل«، 
نسبت تسهيالت يعني تسهيالت به سپرده بعد از كسر 
سپرده قانوني نيز كه قبال حدود 85 درصد بوده، در آذرماه 
به 80.9 درصد كاهش يافته و نش��ان مي دهد كه تمايل 
بانك ها به پرداخت س��پرده كاهش يافته و رقم بيشتري 
از سپرده ها به صورت سقف اعتباري در نظر گرفته شده و 
بانك ها تحت تاثير سياست انضباط مالي، كاهش مطالبات 
معوق و بهبود ساختار مالي، منابع بيشتري را در بانك ها 
حفظ كرده و رقم كمتري را از سپرده ها تسهيالت داده اند.  
مانده كل سپرده هاي ريالي و ارزي در پايان آذر ماه 97، به 
1948هزار ميليارد تومان رسيده كه نشان مي دهد ميزان 
سپرده هاي ريالي و ارزي از ميزان نقدينگي 1746 هزار 
ميليارد توماني اعالم شده در آذرماه 97 به ميزان 202 هزار 
ميليارد تومان بيش��تر بوده و از ميزان سپرده غيردولتي 
1719 هزار ميليارد تومان��ي آذر نيز به ميزان 229 هزار 
ميليارد تومان بيشتر است كه احتماال تفاوت اين دو رقم 
را سپرده هاي ارزي تشكيل مي دهد.  به گزارش »تعادل«، 
مانده كل س��پرده ها در آذرماه نسبت به آذر 96 به ميزان 
467 هزار ميليارد تومان معادل 31.5 درصد بيشتر شده 
و نسبت به اسفند 96 نيز معادل 301 هزار ميليارد تومان 
و 18.3 درصد رشد داشته است. به عبارت ديگر رقم رشد 
يك ساله س��پرده ها 31.5 درصد رشد كرده در حالي كه 
ميزان نقدينگ��ي در اين مدت به مي��زان 22.1 درصد و 
ميزان سپرده هاي غير دولتي ريالي به ميزان 21.9 درصد 
رشد كرده است.  بيشترين سپرده مربوط به استان تهران 
با رقم 1093 هزار ميليارد تومان و كمترين آن مربوط به 
كهگيلويه و بويراحمد با 5190 ميليارد تومان بوده است. 
سهم تهران از كل سپرده ها نيز معادل 56.14 درصد بوده 
كه نشان دهنده تمركز سپرده ها در استان تهران است و 
تهران به تنهايي بيش از تمام كش��ور سپرده در بانك ها 
دارد.   مانده كل تسهيالت بانك ها نيز بالغ بر 1415 هزار 
ميليارد تومان بوده كه نسبت به آذر 96 به ميزان 3101 
هزار ميليارد تومان معادل 27 درصد رش��د كرده است و 
نسبت به پايان س��ال 96 نيز به ميزان 156 هزار ميليارد 
تومان يا 12.5 درصد رشد كرده است. از اين رقم تسهيالت 
بيشترين سهم معادل 922 هزار ميليارد تومان مربوط به 
استان تهران و كمترين آن مربوط به كهگيلويه و بويراحمد 
معادل 4810 ميليارد تومان بوده است. به عبارت ديگر، 
تهران با س��هم 65.2 درصد از كل تس��هيالت، حدود دو 
سوم تسهيالت كل كشور را جذب كرده است. همچنين 
تهران با وجود سهم 56 درصدي از كل سپرده ها سهم 65 
درصدي از كل تسهيالت داشته و به ميزان 9 واحد درصد 
بيش از سهم خود در سپرده ها در تسهيالت سهم داشته 
است. به عبارت ديگر تهران بيش از تمام استان هاي كشور 
سپرده جذب كرده است و اكثر شركت ها و فعاالن اقتصادي 
ترجيح داده اند به داليل مختلف پول خود را در حساب هاي 
بانكي در استان تهران سپرده گذاري كنند و همچنين بابت 
فعاليت هاي خود از بانك هاي تهران وام و تسهيالت بگيرند.

مقايسه رشد تسهيالت و سپرده ها نشان مي دهد كه در 
9 ماه اول سال 97 رشد تسهيالت بانك ها به ميزان 5.8 
واحد درصدكمتر از رش��د س��پرده ها بوده و در يك سال 
اخير نيز رشد تسهيالت 4.5 درصد كمتر از رشد سپرده ها 
بوده است و اين موضوع نشان مي دهد كه تمايل بانك ها به 

پرداخت تسهيالت در سال 97 و در يكسال اخير كمتر از 
رشد سپرده ها بوده است.

   كاهش سرعت رشد تسهيالت دهي در سال 97 
از سوي ديگر، رشد 12.5 درصدي تسهيالت در 9 ماهه 
اول سال نسبت به رشد 18.3 درصدي سپرده ها در اين 
مدت، نشان دهنده اين واقعيت است كه در سال 97 نوعي 
سياست انضباط مالي در پرداخت تسهيالت در دستور كار 
قرار گرفته و بانك ها از ميزان افزايش سپرده ها و نقدينگي 
خود، رقم كمتري را تسهيالت پرداخت كرده اند تا از اين 
طريق، مطالبات معوق خود را كاهش داده و نسبت به بهبود 

منابع خود اقدام كنند. 
وضعيت سپرده و تسهيالت نشان مي دهد، غول نقدينگي 
و پول رشد زيادي داشته است و بيش از 1700هزار ميليارد 
تومان نقدينگي و س��پرده در بانك ها موجود است كه از 
اين مقدار به ميزان 1415هزار ميليارد تومان تسهيالت 
بانكي پرداخت شده و بدهي مردم و فعاالن اقتصادي به 
بانك ها نيز رشد زيادي داشته اس��ت و تا پايان سال 97 
نه تنها نقدينگي و س��پرده هاي بانكي از مرز 1800هزار 
ميليارد تومان عبور كرده بلكه بدهي مردم به بانك ها نيز 
افزايش داشته كه البته اين ارقام بزرگ، در صورت بهبود 
فضاي كسب و كار مي تواند در جهت رشد سرمايه گذاري، 
توليد و اش��تغال به كار گرفته ش��ود. اما در صورت ركود 
تورمي و چالش هاي بزرگ اقتصادي، مي تواند به نكته اي 

نگران كننده براي افزايش قيمت ها تبديل شود.
نكته قابل توجه اين است كه مقايسه مانده كل سپرده ها 
و تسهيالت در كل كشور و در استان تهران در آذر ماه 97 
نسبت به اسفند ماه نشان مي دهد كه ميزان مانده سپرده 
در كشور در 9 ماه اول 97 نسبت به اسفند 96 از 1646 به 
1948 و در ته��ران از 920 به 1093 هزار ميليارد تومان 
رس��يده و در حالي كه در كشور 302 هزار ميليارد تومان 
زياد شده در تهران 173 هزار ميليارد افزايش يافته است 
يعني بيشترين جذب را در تهران داشته و57 درصد رشد 
س��پرده ها در اين 9 ماه جذب تهران شده است. از سوي 
ديگر، در حالي كه ميزان مانده تسهيالت بانك ها از 1258 
به 1415 هزار ميليارد تومان رسيده و 157 هزار ميليارد 
تومان بيشتر شده، در استان تهران نيز از نزديك 814 به 
922 هزار ميليارد تومان رسيده و حدود 108 هزار ميليارد 
تومان بيشتر ش��ده و 68 درصد تسهيالت اضافه شده در 
9 ماه اول 97 جذب تهران ش��ده و اين پرسش را مطرح 
مي كند كه به چه دليل جذب تسهيالت در تهران تا اين 
ميزان باال بوده است؟ چه عواملي باعث شده كه 57 درصد 
رشد سپرده و 68 درصد رشد تسهيالت در 9 ماه اول سال 

97 جذب تهران شود.

     افزايش نسبت تسهيالت به 93 درصد در تهران
همچنين از دي ماه 96 كه وضعيت بازار ارز و سكه با التهاب 
شديد مواجه شد و دولت و بانك مركزي براي مقابله با آن، 
پيش فروش بيش از 60 تن سكه و همچنين فروش اوراق 
سپرده 20 درصدي به ميزان 230 هزار ميليارد تومان در 
اس��فندماه 96 را در دستور كار قرار داد، جذب تسهيالت 
در اس��تان تهران نيز به ش��كل قابل توجه��ي باال رفته و 
نسبت مانده تسهيالت به مانده س��پرده ها نيز به شدت 

رشد كرده است.
بطوري كه ميزان س��پرده ها در تهران در دي 96 معادل 
883 هزار ميليارد تومان، سپرده بعد از كسر سپرده قانوني 
800 ه��زار ميليارد تومان، ميزان تس��هيالت 707 هزار 
ميليارد تومان بوده و نسبت تسهيالت به سپرده بعد از كسر 

سپرده قانوني معادل 88.3 درصد بوده است.
اما در آذر 97، ميزان سپرده ها در تهران 1093 هزار ميليارد 
تومان، ميزان سپرده بعد از سپرده قانوني 992 هزار ميليارد 
تومان، ميزان تسهيالت 922 هزار ميليارد تومان بوده و 
نسبت تسهيالت به سپرده بعد از كسر سپرده قانوني به 

93 درصد رسيده است. يعني نسبت تسهيالت به سپرده 
بعد از كس��ر س��پرده قانوني معادل نزديك به 5 درصد 
افزايش داشته است كه نشان مي دهد در يازده ماه بهمن 
96 تا آذر 97، نياز اس��تان تهران به تسهيالت و باالرفتن 
مانده تسهيالت و اقداماتي كه به خصوص در دو ماه پايان 
سال 96 صورت گرفته باعث اين تغيير معنادار در نسبت 
تسهيالت شده است. همچنين مانده سپرده ها در تهران از 
883 هزار ميليارد تومان در دي 96 به 1093 هزار ميليارد 
تومان در آذرماه 97 رسيده و ظرف يازده ماه معادل 210 
هزار ميليارد تومان افزايش داشته است. ميزان سپرده ها 
در كل كشور نيز از 1503 هزار ميليارد تومان در دي 96 
به 1948 هزار ميليارد تومان در آذرماه 97 رسيده و معادل 
445هزار ميليارد تومان افزايش داشته است. براين اساس، 
تهران معادل 47 درصد رشد سپرده ها در كشور را جذب 
كرده است.  اما ميزان جذب رشد تسهيالت در تهران در اين 
يازده ماه از ميزان جذب رشد سپرده ها بيشتر بوده است. 
مانده تسهيالت در استان تهران نيز از 707 هزار ميليارد 
توم��ان در دي 96 به 922 هزار ميليارد تومان در آذر 97 
رسيده و 215 هزار ميليارد تومان در اين 11ماه اضافه شده 
است. همچنين رقم مانده تسهيالت بانك ها در كل كشور 
از 1130 به 1415 هزار ميليارد تومان در آذر 97 رسيده و 

معادل 285 هزار ميليارد تومان بيشتر شده است.
به عبارت ديگ��ر، از رقم 285 هزار ميليارد تومان افزايش 
مانده تس��هيالت بانك ها در اين 11ماه، س��هم تهران به 
تنهايي معادل 215 هزار ميليارد تومان يا 75 درصد بوده 
و تنها 70 هزار ميليارد تومان يا 25 درصد آن مربوط به بقيه 
استان هاي كشور بوده است.  همچنين نسبت تسهيالت 
به سپرده ها بعد از كسر سپرده قانوني معادل 80.9 درصد 
بوده كه نسبت به اسفند 96 با رقم 85.4 درصد به ميزان 
4.5 واحد درصد كاهش نشان مي دهد. اين رقم نسبت به 
سهم 83.7 درصدي آذر 96 نيز نشان مي دهد كه در اين 
يك سال معادل 2.8 واحد درصد نسبت تسهيالت كاهش 
يافته و تمايل بانك ها به پرداخت تسهيالت در مقايسه با 
رش��د و ظرفيت سپرده ها با روندي كاهشي همراه بوده و 
بانك ها از ميزان رش��د س��پرده هاي خود، سهم كمتري 
را به تس��هيالت اختصاص داده و در ت��الش بوده اند كه 
منابع بيشتري را در بانك حفظ كنند و در جهت كاهش 
مطالبات معوق و بهبود ساختار مالي و نسبت هاي مالي 

حركت كنند. 

    نسبت موثر سپرده قانوني معادل 2.5 درصد
از رقم 1948 هزار ميليارد تومان س��پرده معادل 1749 
هزار ميليارد تومان سپرده بعد از كسر سپرده قانوني بوده 
و س��پرده قانوني معادل 199 هزار ميليارد تومان سپرده 
قانوني در نظر گرفته ش��ده است كه معادل 10.2 درصد 
سپرده هاست. همچنين تفاوت رقم 1749 هزار ميليارد 
تومان سپرده بعد از كس��ر سپرده قانوني منحاي 1415 
هزار ميليارد تومان تسهيالت، معادل 334 هزار ميليارد 
تومان را سقف اعتباري يا نقدينگي مورد نياز و موجود در 
بانك ها براي پرداخت به مطالبات سپرده گذاران تشكيل 
مي دهد كه معادل 17.14 درصد كل سپرده هاس��ت  به 
عبارت ديگر، 533 هزار ميليارد تومان معادل 27.3 درصد 
سپرده ها را س��پرده قانوني و نقدينگي مورد نياز بانك ها 
تحت عنوان سياس��ت سقف اعتباري تشكيل مي دهد و 
در مجموع سهم تسهيالت از كل سپرده ها معادل 72.6 
درصد است. براين اساس، بانك ها در سال 97 معادل 72 
درصد س��پرده ها را وام داده اند و 28 درصد را در بانك يا 
بانك مركزي تحت عنوان سپرده قانوني و سقف اعتباري 
و نقدينگي مورد نياز خود نگهداري كرده اند و اين موضوع 
البته به كاهش مطالبات معوق و كاهش شتاب رشد آن 
كمك خواهد كرد.  از س��وي ديگر، به گفته كارشناسان 
شبكه بانكي، با توجه به 199هزار ميليارد تومان رقم اسمي 
سپرده قانوني در آذر 97، و همچنين رقم بدهي بانك ها به 
بانك مركزي كه به رقم 150 هزار ميليارد تومان رسيده 
رقم واقعي سپرده قانوني 49 هزار ميليارد تومان است و 
لذا نسبت موثر سپرده قانوني پس از كسر بدهي بانك ها به 
بانك مركزي در پايان آذر 97 معادل 2.5 درصد بوده است 
زيرا عمال معادل 49هزار ميليارد تومان سپرده قانوني موثر 
وجود داشته كه سهم آن از كل سپرده هاي كشور معادل 
2.5 درصد بوده است. اين شاخص البته نسبت به ماه هاي 

قبل كه حدود 1.9 درصد بوده بهبود داشته است.

     نسبت تسهيالت 93 درصدي در تهران
نسبت تسهيالت يعني تسهيالت به سپرده بعد از كسر 
س��پرده قانوني، در تهران در آذر 97 ب��ه 93 درصد، و 
در اس��فند 96 به 98 درصد رسيده بود كه از ميانگين 

كشوري 81 درصدي در آذرماه 97 باالتر است و نسبت 
به رقم 89 درصد در بهمن 96 به ميزان 8 واحد درصد 
بيشتر بوده اس��ت. يعني در ده ماه اسفند 96 تا آذر 97 
اتفاق خاصي در ميزان رشد تسهيالت و نسبت تسهيالت 
دهي در تهران رخ داده كه احتماال متاثر از سياست هاي 
بازار ارز و طال بوده است. تغيير شديد اين شاخص در اين 
پنج ماه، پايين بودن سهم تهران از سپرده ها در مقايسه 
با افزايش سهم تهران از رشد مانده تسهيالت كشور و 
همچنين نسبت باالي تسهيالت به سپرده بعد از كسر 
س��پرده قانوني به ميزان 93 درصد، مي تواند سه دليل 
عمده داشته باشد. دليل اول رشد مانده تسهيالت در 
استان تهران است كه از رقم 721 هزار ميليارد تومان در 
بهمن به 922 هزار ميليارد تومان در آذر 97 رسيده و 

در يازده ماه رشد بااليي داشته است. 
دليل دوم آن اس��ت كه به دليل سياس��ت هاي فروش 
اوراق سپرده ريالي با نرخ 20 درصد به دليل التهاب بازار 
ارز و خروج بخشي از سپرده ها از بانك هاي تهران براي 
خريد وفروش ارز و... جذب سپرده در بانك هاي تهران 
در مقايسه با رشد نقدينگي كشور كمتر بوده است. آمار 
نش��ان مي دهد كه از معادل 114 هزار ميليارد تومان 
رشد سپرده هاي كشور در اسفند، سهم تهران تنها 25 
هزار ميليارد تومان بوده و مانده سپرده هاي تهران تنها 
25 هزار ميليارد تومان در اسفند 96 بيشتر شده است.

در نتيجه سهم تهران ازمانده سپرده هاي كل كشور نيز 
از 58 درصد در بهمن به 56 درصد در آذر كاهش داشته 
اس��ت. اين افزايش سهم از تسهيالت و كاهش سهم از 
سپرده ها، باعث شده كه نسبت تسهيالت به سپرده ها 
در استان تهران بعد از كسر سپرده هاي قانوني به شدت 
رش��د كرده و به 93 درصد برس��د كه نش��ان مي دهد 
سيس��تم بانكي در 10 ماه اس��فند تا آذر به هر دليلي 
ترجيح داده كه نسبت تسهيالت و سپرده ها در شبكه 
بانكي تهران تغيير قابل توجهي داش��ته باشد و از 89 
درصد در بهمن به 93 درصد در آذر برسد. سهم تهران 
از كل سپرده هاي كش��ور به 56 درصد كاهش داشته 
است در حالي كه سهم تهران از تسهيالت به رقم قابل 
توجه 65 درصد افزايش داش��ته و سهم تهران از مانده 
تس��هيالت 9 واحد درصد بيش از سهم تهران ازمانده 

سپرده ها شده است.

گروه بانك و بيمه | احسان شمشيري|
روز ش��نبه 25 اسفند خبر وقوع آتش س��وزي شبانه در 
بازار تهران بسياري از كسبه و بازاريان را با نگراني مواجه 
كرده و حادثه حريق بازار تهران كه در بازار پاچنار، سراي 
سيدولي اتفاق افتاده بود به دليل نزديكي آتش نشاني به 
سرعت مهار ش��د با حجم خسارتهاي باال به دليل وجود 
توليد كنندگان كفش در اين قسمت از بازار و وجود انواع 
مواد اشتعال زا مانند چسب و الستيك و چرم باال گزارش 
شده و بار ديگر اين پرسش را مطرح كرده كه چرا بخش 
عمده اي از كسبه بازار بيمه آتش سوزي ندارند و براي بهبود 
امكانات و نوسازي و بازسازي ساختار بازار و مغازه ها همت 
نمي كنند، تا بيمه گران نيز تمايل به بيمه كردن اين بخش 

از بازار داشته باشند؟
به گزارش »تع��ادل«، در چنين ش��رايطي، دولت براي 
حمايت از كسب وكارها، از شركت هاي بيمه مي خواهد 
كه حمايت كنند و پوش��ش بيمه اي داش��ته باشند، اما 
به دلي��ل عدم رعايت ش��اخص هاي اس��تاندارد فني و 
حرفه اي و نبود امكانات مناس��ب در بازار و بس��ياري از 
كسب وكارها و ساختمان هاي شهرهايي مانند تهران، 
ش��ركت هاي بيمه تمايلي به بيمه ك��ردن آنها ندارند و 
متاسفانه بسياري از مالكان و كسبه براي ايجاد اين امكانات 
و جلب نظرشركت هاي بيمه همت نمي كنند، در نتيجه 
هم خسارت به كسب وكارها وارد مي شود و هم شركت هاي 
بيمه بايد بدون دريافت حق بيمه، بخشي از خسارت ها 
را پرداخت كنند. در نتيجه راهكار عبور از اين ش��رايط، 
اين است كه صاحبان كسب وكار و ساختمان ها، به نظر 
شركت هاي بيمه توجه كنند و نسبت به ايجاد امكانات در 
كسب وكار خود اقدام كنند تا پوشش بيمه اي و پرداخت 

حق بيمه و خسارت ها به روال طبيعي خود انجام شود. 
سخنگوي آتش نشاني در اين رابطه اعالم كرده است كه با 

حضور آتش نشانان در محل مشاهده شد كه حريق در يك 
سراي قديمي سه طبقه كه داخل آن ده ها باب مغازه توليد 
كفش قرار دارد، رخ داده و شعله هاي آتش به بيش از 15 

باب مغازه در سه طبقه سرايت كرده و كامال شعله ور بود.
شعله هاي آتش به سرعت در حال گسترش بود به طوري كه 
در مجاورت اين سرا، يك سراي فرش بود كه آتش در حال 
سرايت به آن بود و اگر اين اتفاق رخ داده بود آتش نشانان 
با عملياتي وسيع و بسيار نفسگير روبرو مي شدند با توجه 
به ساعت وقوع، اين حادثه مورد فوتي و مصدوم نداشت. 
آتش نشانان حوالي ساعت سه بامداد با خاموش كردن آتش 

به عمليات خود خاتمه دادند
در خصوص عدم پوشش بيمه اي براي اين مجتمع در بازار 
بايد گفت كه به علت عدم وجود امكانات ايمني در سراي 
سيد ولي هيچ كدام از ش��ركت هاي بيمه گر آن را بيمه 
نكرده اند و كس��به نيز تمايلي به پوشش بيمه اي ندارند 
زيرا در اين صورت مجبورند اقدامات عمراني و تعميراتي 
اساسي انجام دهند و باتوجه به كسادي بازار و شرايط خاص 
بازار تهران و همچنين هزين��ه بر بودن آن، تمايلي براي 

تعميرات و اقدامات ايمن كننده وجود ندارد.
البته طي دو س��ال گذش��ته چند حادثه آتش س��وزي 
دركشورمانند پتروشيمي بوعلي و حادثه پالسكو رخ داده 
كه بايد به نقاط ضعف متعددي كه در اين زمينه وجود دارد، 
توجه كنيم زيرا بدون شك موضوع مديريت ريسك، بيمه 
آتش سوزي، ايمني و مراكز آموزشي مرتبط با اين حوادث، 

از نگاه تيزبين مردم و مديران كشور دور نخواهد ماند.
به دنبال خس��ارت سنگين انس��اني و مالي در حادثه 
پالسكو، اكنون بسياري اين پرسش را مطرح مي كنند 
كه براي مقابله با اين حوادث و پيشگيري از آن چه بايد 
كرد؟ چگونه خسارت هاي انساني و مرگ و مير انسان ها 
را كاهش دهيم و پس از آن براي بازماندگان و كسب و 

كارها چه بايد كرد كه تداوم زندگي و ايجاد رفاه و رضايت 
و آرامش نسبي را پس از حادثه امكان پذير كند؟

1200ميليارد تومان خس��ارت وارد شده به پالسكو، تنها 
با 3 درصد پوشش بيمه يي كامل و كافي مواجه بوده است 
كه معادل 40ميليارد تومان خس��ارت دريافت كرده اند. 
همچنين فقط 28درصد واحدها تحت پوشش بيمه بوده اند 
كه از پوش��ش ناكافي برخوردار هستند و بيمه آنها كامل 
نبوده است. يعني از 560 واحد تنها 160 واحد بيمه بوده اند 
در شرايطي كه بيش از 4000نفر در پالسكو بطور مستقيم 
شاغل بودند و اكنون بخش كمتري از واحدهاي صنفي و 
اشتغال موجود در آن از حمايت بيمه اي برخوردار مي شود. 
اين در حالي است كه واحدهاي بيمه شده بالفاصله با تشكيل 
پرونده در شركت هاي بيمه، اقدام به مطالبه خسارت وارد 

شده كرده اند.
هم اكنون بيش از 1000 ساختمان تجاري و اداري در تهران 
مانند پالسكو هستند كه اگر به موقع عمل كنند، و ساز و 
كار الزم را براي پوشش بيمه اي ايجاد كنند، خود را در برابر 
خسارت هاي احتمالي پوشش خواهند داد و جان و مال مردم 
و خ��ود را در برابر حوادث بيمه خواهند كرد. اگرچه در اين 
حادثه، تعدادي از هموطنان عزيز آتش نشان و برخي كسبه 
محترم جان به جان آفرين تسليم كرده اند كه ارزش وجودي 
اين عزيزان هرگز قابل قياس با هيچ مالك مادي نيست. اما 
به هرحال پس از هر حادثه اي، بازماندگان افراد فوت شده و 
كسبه بايد به زندگي خود ادامه دهند. حادثه پالسكو به علت 
حجم خسارت جاني، مالي، نوع رخداد، تخريب آن، موقعيت 
جغرافيايي و سابقه تاريخي اين ساختمان اثربخشي ژرفي بر 
اذهان مردم و مسووالن داشت و احساس مسووليت و توجه 
خاص به اين موضوع، اكنون موجب شده كه براي مقابله با 
ساير حوادث احتمالي برنامه ريزي شود و در صورت الگو قرار 
گرفتن اين نوع حوادث، مي توان منشأ تحوالت مثبت در 

حوزه مديريت ريسك و ايمني و بيمه گري بازرگاني در كشور 
را شاهد بود و پوشش بيمه يي مناسبي براي خسارت هاي 

مردم ايجاد كرد.
اگر در زمان تس��ويه خسارت ها در صورتي كه كل سرمايه 
بيمه شده در اثر آتش سوزي نسوخته و از بين نرفته باشد 
بين سرمايه موجود و سرمايه بيمه ش��ده يك مقايسه از 
سوي شركت بيمه به عمل مي آيد و در صورت كامل نبودن 
و عدم انطباق سرمايه بيمه نامه با سرمايه واقعي قاعده نسبي 
سرمايه اعمال و نس��بت به آن از خسارت پرداختي كسر 
مي شود و بدين ترتيب بيمه گذار بسيار كمتر از انتظارش 
خسارت از شركت بيمه طرف قرارداد دريافت مي كند. در 
نتيجه نكته مهم اين است كه در زمان بيمه كردن ساختمان 
و واحد تجاري و... رقم درست و صحيح سرمايه بيمه شود و 
از كم گويي و كم اظهاري جلوگيري شود. زيرا سقف رقم بيمه 
است كه مالك قرار مي گيرد و در زمان خسارت نمي توان 
انتظار داشت كه همه خسارت تامين شود. اما در زماني كه 
همه سرمايه در حادثه از بين رفته باشد ديگراعمال قاعده 
نسبي موضوعيت ندارد و ش��ركت بيمه تا سقف سرمايه 

بيمه نامه مكلف به پرداخت خسارت است.
 بدين ترتيب در واحدهايي كه در ساختمان پالسكو بيمه نامه 
آتش سوزي داشته اند و واحد كسب آنها بطور كامل تخريب 
شده است قانونا مستحق دريافت سرمايه بيمه اعالم شده از 
طرف آنها به شركت بيمه طرف قرار داد مندرج در بيمه نامه ها 
هستند و شركت بيمه همان رقمي كه بيمه شده قبال اعالم 
كرده را پرداخت مي كند نه بيش از آن لذا ضروري است كه 
واحدهاي صنفي در زمان بيمه كردن واحد خود دقت كنند 
و با بي حوصله گي و رفع تكليف و كم گويي به خود لطمه نزنند 

و پوشش كاملي براي خسارت هاي احتمالي ايجاد كنند.
معاون فني يكي از شركت هاي بيمه در اين زمينه اعالم كرده 
است: خريد بيمه آتش سوزي پس از حادثه پالسكو تا 500 

برابر رشد كرده و صدها برابر قبل از حادثه پالسكو افزايش 
يافته است و بيشتر كساني كه در روزهاي اخير به شركت هاي 
بيمه براي انعقاد قرارداد بيمه آتش سوزي مراجعه مي كنند 
از صاحبان حرفه هاي خرد هس��تند. اين موضوع نش��ان 
مي دهد كه مردم نبايد منتظر حادثه و بعد به دنبال پوشش 
آن باشند. بايد وضعيت شهري مانند تهران و كسب وكارها و 
چالش هاي زندگي شهري را در نظر داشته باشيم و ايمني و 
مديريت ريسك زندگي و كسب وكار خود را افزايش دهيم.

صفرزاده يادآوري كرد: بر مبناي قانون، فعاالن اقتصادي 
مكلفند مسووليت هر نوع خسارت و حوادث ناشي از فعاليت 
شغلي خود را كه ممكن است به افراد ديگر وارد كنند، زير 
پوشش بيمه مس��ووليت قرار دهند و اگر در بروز حادثه بر 
مبناي نظر مراجع قضايي، مقصر حادثه بيمه نامه نداشته 
باشد و مقصر قلمداد شود، موظف است به تنهايي، خسارت 

زيانديدگان را جبران كند.

   بيمه اجباري آتش سوزي براي تهران
برخ��ي معتقدند در ته��ران با توجه ب��ه تراكم جمعيت و 
ساختمان، ترافيك، بلند مرتبه س��ازي و مسائل خارج از 
كنترل افراد، بايد بيمه آتش سوزي اجباري شود؛ زيرا افراد 
نمي توانند ساختمان يا آپارتمان خود را از گزند حوادث دور 
نگه دارند و يك اشتباه توسط يك شخص ديگر يا همسايه 
مي تواند سرنوشت همه افراد و همسايه را دچار مشكل كند. 
البته بنا به قانون تمامي ساختمان هاي دولتي بيمه هستند 
و حتي اگر سقف بيمه ش��ان ناكافي باشد حسابرسان در 
حسابرسي به اين مساله اشاره خواهند كرد و اگر ساختماني 
دولتي باشد و بيمه نباش��د تخلف صورت گرفته است. در 
مورد ش��ركت ها و س��اختمان هاي خصوصي و مسكوني 
نيز هيات مديره ساختمان ها بايد چاره جويي كنند و تمام 

ساختمان و واحدها را بيمه آتش سوزي كنند.
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واردات كاالهاي ضروري از 
تخصيص تا توزيع

محمد ولي پور پاشاه|
اگر واردكنندگان ظرف مهل��ت قانوني و مدت 
معين براي ترخيص محصوالت وارداتي اساسي 
موجود در گمرك اقدام كنند، ترخيص به موقع 
كاال در تس��ريع فرآيند توزيع محصول نيز موثر 

خواهد بود.
ح��وزه بازرگاني خارجي با س��ه عنصر كليدي 
واردكنندگان، سيس��تم بانكي و نظام گمركي 
سر و كار دارد و بيشترين نقش را در شكل گيري 
تنوع و سرعت عمل واردات كاال ايفا مي كنند در 
حالي كه ايجاد زيرساخت هاي مطمئن و كارآمد 
نيز گام مهمي در حوزه صادرات و واردات به شمار 
مي رود، اما با افزايش عرضه محصوالت ضروري 
در مقايس��ه با سال گذش��ته، همان گونه كه در 
يادداشت هاي پيشين اينجانب در ايِبنا منتشر 
شد، انتظار مي رفت كه قدري از مشكالت قيمتي 
در اين زمينه كاسته شود اما نه تنها قيمت هاي 
نسبي تعديل نش��د بلكه فرآيند توزيع همراه با 
ضعف هاي س��اختاري و موقعي��ت جغرافيايي 
مزيد بر علت ش��ده و دس��ت به دست هم داد تا 
در ماه هاي اخير نيز ش��اهد تش��كيل صف هاي 
طوالني جهت خريد و دريافت گوشت قرمز براي 
تامين نياز خانوارها باشيم. در اين يادداشت، به 
طرح ديدگاه هاي مختلف در خصوص تامين و 
توزيع كاالهاي اساسي پرداخته مي شود تا ضمن 
استنباط برخي از مسائل و مشكالت تخصيص 
و توزيع محصوالت اساس��ي وارداتي، شناخت 

بيشتري ايجاد شود.
ديدگاه اول، مربوط به تصور آحاد اقتصادي است و 
به نظر مي رسد اين رويكرد عموميت پيدا كرده كه 
سيستم توزيع به دليل نبود نظارت موثر منجر به 
افزايش قيمت محصوالت پروتئيني بيش از قيمت 
واقعي آن شده است و سوء مديريت در ساماندهي 
بازار اقالم ضروري در كشور حتي دستاوردهاي 
س��ال هايي كه بعضا موجبات خودكفايي و عدم 
وابستگي به محصوالت وارداتي را فراهم كرده بود، 
را نيز زير سوال برده است. وقتي كاالهاي اساسي 
به داليلي نظير احتكار يا نگهداري در انبارها وارد 
چرخه توزيع نمي شوند نمي توان تصور كرد كه 
سوء مديريت سيستم تأمين و توزيع محصوالت 
تشكيل دهنده سبد غذايي خانوار در وقوع چرخه 
تامين و توزيع كاالهاي اساس��ي بي تاثير بوده و 
نتيجه آن افزايش قيمت محصوالت غذايي است 
تا تركيب سبد مصرفي خانوارها را از نظر كمي و 

كيفي متاثر سازد.
ديدگاه دوم، با تمركز بر نگاه كارشناسي بر اين 
نكته تاكي��د دارد كه در خص��وص محصوالت 
پروتئيني و بطور خاص معضل كمبود گوش��ت 
قرمز ك��ه منجر به افزايش واردات آن در س��ال 
جاري در مقايسه با سال گذشته بوده است، بايد 
قيمت گذاري به گونه اي باشد كه امكان صادرات 
دام زنده ضم��ن در نظر گرفتن محدوديت هاي 
ايجاد شده به دليل نوسان نرخ ارز و ركود بازار كه 
قيمت گذاري را با مشكل مواجه مي كند فراهم 
شود. نتيجه مستقيم محدود كردن صادرات در 
افزايش قاچاق بروز پيدا مي كند و كش��ورهايي 
كه به دنبال تامين و پاس��خگويي به تقاضا براي 
محصوالت پروتئيني در كشورهايشان هستند، 
 اقدام ب��ه خري��د دام زنده ب��ا نازل ترين قيمت 
از مرزه��اي ايران كرده و محصوالت گوش��تي 
را پ��س از بس��ته بندي راهي كش��ورهاي خود 
مي كنند. بنابراين، به نظر مي رس��د برداش��تن 
محدوديت هاي صادراتي و فراهم  كردن امكانات 
الزم براي صدور اينگونه محصوالت با قيمت هاي 
مصوب و كارشناسي شده در كنار اخذ مجوزهاي 
قانوني و توجه به تامين نياز داخلي، صادرات مازاد 
آن به كشورهاي متقاضي و حل مشكالت تنظيم 
بازار، از خروج غيررسمي اين محصوالت در قالب 

قاچاق جلوگيري به عمل مي آورد.
ديدگاه سوم، ناظر بر عملكرد نظام گمركي از ديد 
واردكنندگان به عنوان يك��ي از عناصر كليدي 
بازرگان��ي خارج��ي ب��راي پيگيري هاي جدي 
چارچوب ه��اي گمركي و انباره��ا در ترخيص 
كاالهاي اساسي اس��ت تا با سرعت عمل بيشتر 
در ترخيص كاالهاي اساسي، عرضه محصوالت 
در بازار داخلي باال رفته و قيمت هاي نس��بي تا 
حدودي تعديل گردند. در واقع نگهداري هر گروه 
كاالي اساس��ي در گمرك با توجه به اهميت آن 
در سبد كاالي مصرفي خانوار داراي محدوديت و 
مهلتي است كه قانون براي آن تكليف معين كرده 
است. در اين راستا، در صورتي كه واردكنندگان 
ظرف مهلت قانوني و مدت معين براي محصوالت 
وارداتي اساسي موجود در گمرك اظهار كنند، 
ترخيص به موقع كاال در تس��ريع فرآيند توزيع 
محصول نيز موثر خواهد بود. با اين اقدامات حدود 
10 درصد كمبود عرضه محصوالتي نظير گوشت 
گرم و منجمد كه وابسته به واردات بوده و از اين 
طريق تامين مي گردد را مي توان از طريق نظارت 
بر عملكرد نظام گمركي و ايجاد هماهنگي متقابل 
با واردكنندگان در حوزه ترخيص بهبود بخشيد.

از اين رو طرح ديدگاه هاي مختلف نشان مي دهد 
با وجود اينكه تامين امنيت كاالي اساس��ي در 
ش��رايط جنگ اقتصادي كنوني دغدغه جدي 
مس��ووالن و آح��اد اقتصادي اس��ت، اما به نظر 
نمي رسد تحريم ها و اعتبارات بطور مستقيم بر 
اين مساله اثرگذار باشند بلكه مشكالت توزيع را 
بايد به عنوان اصلي ترين عامل تامين محصوالت 
ضروري سبد خانوار به ويژه محصوالت پروتئيني 
مد نظر قرار داد و به نظر مي رسد حل مشكالت 
تامين و توزيع كاالهاي اساس��ي نيز با توجه به 
شناسايي اين مشكل از س��وي دولت و نظارت 
و قيمت گذاري ش��فاف در قالب اقدامات جديد 
وزارت صنعت،  معدن و تجارت دور از دسترس 

نباشد.



دانش و فن10اخبار

در صورت تاييد  رگوالتوري صورت مي گيرد 

 افزايش تعرفه هاي اينترنت ثابت در سال 98 
گروه دانش و فن    مرجان محمدي |

در حال��ي ك��ه اپراتورهاي تلفن همراه با دس��تور و 
اولتيمات��وم وزارت ارتباطات اقدام ب��ه بازگرداندن 
بس��ته هاي اينترنتي بلندمدت كرده اند، اما به نظر 
مي رس��د بازهم كاربران ناراضي هستند و معتقدند 

قيمت اينترنت همراه بايد كاهش پيدا كند .
اين در حالي است كه چندي پيش اپراتورهاي تلفن 
همراه به يك باره اقدام به افزايش قيمت بسته هاي 
اينترن��ت كردند،  مس��اله اي كه موج��ب اعتراض 
كاربران تلفن همراه شد، اما اپراتورها حاضر به تغيير 
قيمت ها نشدند و رگوالتوري نيز اين اقدام اپراتورها 
را كامال مطابق قانون دانست و اعالم كرد:  اپراتورها در 
افزايش قيمت بسته هاي اينترنت تخلفي را مرتكب 

نشده اند و مطابق با قانون عمل كرده اند .
هرچن��د ك��ه اپراتورهاي تلف��ن همراه خواس��تار 
افزايش بيش��تر بودند و برخي بسته هاي اينترنت را 
به دليل به صرفه نبودن ح��ذف كردند،  اما كاربران 
از وزير ارتباطات و فناوري اطالعات خواستند تا به 
اين مس��اله ورود كند و با نوش��تن كامنت هايي در 
ش��بكه هاي اجتماعي از وزير ارتباطات درخواست 
كردند تا عالوه ب��ر تعديل قيمت ه��ا ي اپراتورها، 
بسته ها را نيز بازگردانند . با توجه به حجم درخواست 
كاربران از وزير ارتباطات و افزايش اعتراض ها نسبت 
به گراني بسته هاي اينترنت وزير ارتباطات در پستي 
در توييتر نوشت:  گزارشي مبني بر حذف بسته هاي 
بلندمدت از س��بد خدمات اپراتورهاي تلفن همراه 
دريافت كردم. بررسي ها حاكي از صحت گزارش بود. 
پس از احراز اين مساله دستور داده شد كه ظرف 48 

ساعت اين بسته ها بازگردانده شوند. 
وي در ادامه اين پست تاكيد كرد: اپراتورها بهتر است 
به جاي افزايش تعرفه، همچنان سياس��ت مديريت 
هزينه هاي مازاد را پيگيري كنند. بعد از اولتيماتوم 
وزير ارتباطات اپراتورها س��ريعا اقدام به بازگش��ت 

بسته هاي اينترنت كردند . 
اين در حالي اس��ت ك��ه طبق مصوبه كميس��يون 
تنظيم مقررات ارتباطات درب��اره تعرفه داده تلفن 
همراه، سقف تعرفه خدمات داده تلفن همراه براي 

سيم كارت هاي دايمي مستقل از فناوري به ازاي هر 
كيلو بايت چهاردهم )۰.4( ريال تعيين شده است. 
البت��ه اپراتورهاي تلفن هم��راه مي توانند با رعايت 
ش��رايط رقابتي و تعرفه تعيين شده در اين مصوبه، 
ضم��ن فروش خدم��ات ديتا بر اس��اس كيلوبايت، 
بس��ته هاي مختلف تعرفه هاي را نيز متناسب با نياز 
مشتركين تعريف و با رعايت ساير مقررات و شرايط 

پروانه خود ارايه كنند.
بعد از اين اقدام اپراتورهاي همراه،  حاال خبر مي رسد 
كه مشتركان اينترنت ثابت نيز از تعرفه هاي ارتباطي 
ناراضي هس��تند و خواهان اصالح اي��ن تعرفه ها و 
تعديل آن هس��تند . مس��اله اي كه ارايه دهندگان 
اينترنت ثاب��ت كامال عك��س آن را قب��ول دارند و 
معتقدند تعرفه هاي اينترن��ت ثابت به قدري پايين 
است كه اپراتورهاي ارايه دهنده آن متضرر مي شوند 

و هيچ سودي را دريافت نمي كنند. 
در اين خصوص كارشناس��ان بر اي��ن عقيده اند كه 
ارتباطات ثابت هم در حوزه ه��اي پهن باند به ويژه 
خدمات ويدئويي و ابري الزم است و بدون آن تحول 
در كسب وكارها و صنايع و در نتيجه تحول ديجيتالي 
امكان پذير نخواهد بود و الزمه توسعه  ارتباطات ثابت 

هم، سرمايه گذاري با مدل اقتصادي است.
از طرفي شواهد نشان مي دهد اين روزها شركت هاي 
ارايه دهن��ده اينترن��ت ثابت دچار مش��كالت مالي 
ش��دند و برخي از آنها بازار را به اپراتورهاي موبايلي 
واگذار كردند، زيرا پايين ب��ودن تعرفه اينترنت در 
اپراتوره��اي موبايلي، موجب ش��ده تمايل افراد به 
اس��تفاده از اينترنت موبايل به ج��اي اينترنت ثابت 
باشد و در نتيجه شركت هاي FCP در حال از دست 
دادن مشتركانشان هس��تند و اين موضوع به گفته 
كارشناسان، نه تنها موجب حذف تدريجي ارتباطات 
ثابت ش��ده بلكه به مرور اين صنف و ساير خدماتي 
كه به ارتباطات ثابت وابس��ته هس��تند را با مشكل 

دچار خواهد كرد. 
در واق��ع ش��ركت هاي ارايه دهن��ده اينترنت ثابت 
معتقدن��د دامپينگ و قيمت هاي كمت��ر از كف در 
شركت هاي همراه در جشنواره ها موجب مهاجرت 

مشتركين اينترنت ثابت به سوي همراه شده است، 
زيرا اين شركت ها در سال هاي اخير با سوءاستفاده 
از وضعيت نظارتي و به ويژه پس از ابالغ مصوبه ۲۶۶ 
با ارايه طرح هاي ويژه و قيمت هاي زير كف مصوب 
سازمان مشتركين را ترغيب به استفاده از حجم هاي 

ترافيك باال و بسيار ارزان مي كنند. 
در حالي كه قيمت ساير اقالم مصرفي در سال هاي 
گذشته با افزايش روبه رو بوده، تعرفه هاي ارتباطي 
با كاهش مواجه اس��ت و علت اي��ن موضوع هم اين 
اس��ت كه وزير ارتباطات و فناوري اطالعات معتقد 
اس��ت در تالطم اقتصادي نبايد صرف��ًا هزينه را از 
جي��ب مردم برداريم و اگر مي خواهيم ICT رش��د 

و توس��عه پيدا كن��د، هزين��ه خدم��ات ICT بايد 
متناس��ب با جيب مردم باشد. با وجود اين، مشكلي 
كه ارايه دهندگان اينترنت ثابت بر آن تاكيد دارند، 
اينكه در كنار تناس��ب نداشتن تعرفه هاي اينترنت 
 همراه در مقايس��ه با اينترنت ثابت، سرمايه گذاري 

نداريم.
اگرچه مس��ووالن س��رمايه گذاري مناس��ب مانند 
سرمايه گذاري كه در حوزه اپراتورهاي همراه شده 
را راه حلي براي حل مشكل ارايه دهندگان اينترنت 
ثابت مي دانند، اما بايد توجه داشت كه سرمايه گذار 
اطمينان داش��ته باش��د ك��ه اگر س��رمايه گذاري 
 كرد، س��رمايه اش با يك س��ود منطقي برمي گردد، 

در غير اين صورت اقدام نخواهد كرد.
در هر صورت به نظر مي رسد اپراتورهاي ارايه دهنده 
اينترنت ثابت با درخواست براي تغيير در تعرفه هاي 
خود خواهان افزايش تعرفه ها باش��ند، مساله اي كه 
شايد به سختي مورد تاييد سازمان تنظيم مقررات 
و ارتباط��ات راديويي قرار بگيرد،  از س��وي ديگر با 
تاييد رگوالتوري ش��ايد تعرفه ه��اي اينترنت ثابت 

افزايش پيدا كند . 
اين در حالي است كه طبق پيش بيني كارشناسان 
ارتباطي در س��ال 98 در بحث تعرفه ها شايد با يك 
جهش رو به باال مواجه شد و كاربران بايد خود را براي 

اين افزايش قيمت ها آماده كنند .

ديفنس وان| پنتاگون قصد دارد تا س��ال ۲۰۲3، 
پروژه جديدي را براي گس��ترش سالح هاي جديد 

فضايي به پايان برساند.
پنتاگون قصد دارد تا سال آينده، يك پژوهش جديد 
را در مورد ليزرهاي فضايي و شكل هاي جديدي از 
دفاع موشكي با بودجه 3۰4 ميليون دالر آغاز كند.

اين سازمان سعي دارد در بخشي از برنامه آزمايش 
سالح هاي فضايي، تا سال ۲۰۲3 يك پروژه مربوط به 
پرتوهاي ذره اي خنثي را به صورت آزمايشي به مدار 
بفرستد. پژوهشگران براي ابداع ليزرهاي قوي تر و 
فناوري هاي نس��ل آينده دفاع موشكي، بودجه اي 
مع��ادل 3۰4 ميلي��ون دالر درخواس��ت كرده اند. 
ابداع چنين فناوري هايي، يك چالش فني دش��وار 

به شمار مي رود.
پنتاگون با اين هدف، دو پژوهش را آغاز كرده است. 
نخستين پژوهش، يك بررسي با بودجه ۱۵ ميليون 
دالر براي كشف توانايي ماهواره هاي مجهز به ليزر در 
از كار انداختن موشك هاي دشمن هستند. مقامات 
پنتاگون انتظار دارند كه اين پروژه در عرض ش��ش 

ماه به پايان برسد.
برنامه ديگر پنتاگون، اختصاص بودجه به پژوهشي 

در مورد پرتوهاي ذره اي خنثي در فضا اس��ت. اين 
پرتوها، شكل متفاوتي از انرژي مستقيم هستند كه 
عملكرد موش��ك ها را با كمك ذرات زيراتمي كه در 

نزديكي نور شناور هستند، مختل مي كنند.
اين نخستين بار نيست كه پنتاگون، چنين پروژه اي 
را آغاز مي كند. امريكا در س��ال ۱989 نيز پروژه اي 
مربوط به پرتوه��اي ذره اي خنثي در فضا، آغاز كرد 
و آن را به عنوان بخش��ي از برنامه موس��وم به “بير “ 
)BEAR( آغاز كرد اما نكته منفي در مورد پروژه بير 
اين بود كه س��الح هاي ساخته شده براي آن، بسيار 

بزرگ بودند. 
مقام��ات پنتاگون در مصاحب��ه اي اعالم كردند كه 
سالح هاي طراحي ش��ده براي اين پروژه جديد، از 
اندازه و قيمت مناس��بي برخوردار مي ش��وند. آنها 
اظهار داشتند كه نتيجه اين پژوهش جديد، بسيار 

گسترده تر خواهد بود.
يك س��خنگوي پنتاگون در اين باره گفت: هنوز راه 
زيادي براي تكميل اين پروژه در پيش داريم. هدف 
ما اين است كه سالح هاي مورد نياز را در اندازه هاي 
كوچك طراح��ي كنيم؛ به ط��وري كه س��ه نوع از 

سالح هاي كنوني، در قالب يك سالح ارايه شوند.

افت�ا|  يك پايگاه اطالعاتي حفاظت نش��ده، منجر 
به كش��ف مجموعه اي عظيم افزون بر 8۰8 ميليون 
پست الكترونيكي شد كه بسياري از موارد افشا شده 
حاوي اطالعات شخصي با جزييات قابل شناسايي و 

حساس است.
 اين پايگاه داده با نام MongoDB از چهار مجموعه 
مجزا از پرونده ها تش��كيل شده است كه بزرگ ترين 

آنها mailEmailDatabase نام دارد. 
پوشه Emailrecords كه شامل بيشترين ركوردها 
بود، حاوي نام خانوادگي، تاريخ تولد، ايميل، شماره 
تلفن، كد پس��تي، آدرس، جنسيت و آدرس IP براي 

هر مولفه جداگانه است.
با مقايس��ه و تطابق دادن بعضي ركوردهاي تصادفي 
پايگاه داده با پايگاه داده HaveIBeenPwned از 
ركوردهاي افشاشده، مشخص شد كه اين ركوردها در 
هيچ نشت قبلي نبوده اند و در نتيجه اين مجموعه اي 

جديد و منحصر به فرد از داده ها است.
در طول فرآيند اعتبارس��نجي، تالش شد تا صاحب 
نمونه موردنظر MongoDB شناسايي شود كه در 
نهايت نام شركتي پيدا شد كه خدمات اعتبارسنجي 

ايميل شركتي را روي سايت خود تبليغ مي كرد.

پيش از پيدا كردن وب س��ايت ش��ركت و خدمات 
ارايه شده، تصور مي ش��د كه پايگاه داده براي تهيه 
اهداف كمپين هاي اس��پم اس��تفاده مي شود،زيرا 
پايگاه داده، حس��اب هاي ايميل براي ارسال ايميل 
و صدها س��رورSMTP، ايميل، تله ه��اي هرزنامه، 
كلم��ات كليدي ك��ه باي��د از آن اجتناب ش��ود و 
آدرس هاي IP كه بايد به ليست سياه اضافه شود را 

شامل مي شود.
در پي اين كشف، اين شركت، وب سايت و پايگاه داده 
افشا ش��ده اش را غيرفعال كرده و در بيانيه اي اعالم 
كرد كه 8۰۰ ميليون ركوردي كه در معرض دسترس 
قرارگرفته ان��د، ب��ا اطالعات عمومي و ن��ه اطالعات 
مشتريان ساخته ش��ده اند. اين ش��ركت به سرعت 
اش��تباه خود را تصحيح ك��رده و اطالعات در معرض 

خطر را همان روز از دور خارج كرد.
ع��الوه بر صدها ميلي��ون مورد كه ش��امل اطالعات 
ش��خصي با جزيي��ات قابل شناس��ايي )PII( بودند، 
پايگاه داده محافظت نشده همچنين حاوي جزييات 
دسترس��ي و ليس��ت كاربران )۱3۰ ركورد(، با نام و 
اطالعات دسترسي به سرور FTP براي آپلود/ دانلود 

ليست هاي ايميلي است.

گوگل | گوگل پتنت جديدي براي گوشي تاشدني ثبت 
كرده است كه طراحي ظاهري اين گوشي انعطاف پذير 

را نشان مي دهد. 
باتوج��ه به طرح هاي خام و برخ��ي جزييات فني كه از 
س��وي دفتر ثبت اختراعات و عالمت تج��اري اياالت 
متحده )USPTO( ارايه ش��ده، مي توان به اطالعاتي 
در مورد برنامه ها و طرح هاي شركت هاي توليدكننده 
گوشي هاي هوش��مند در مورد گوش��ي هاي تاشدني 
دست پيدا كرد. به نظر مي رس��د كه اكثر شركت ها به 
فناوري توسعه گوشي هاي تاشدني توجه نشان مي دهند 
و ظاهرا برخي نيز وارد فرايند توسعه دستگاه هاي جديد 

تاشدني شده اند. 
پتنت جدي��دي از س��وي Patently Mobile به 
ثبت رسيده است. گوگل توليد گوشي هاي هوشمند 
پيكس��ل و ساير دستگاه هاي س��خت افزاري خود را 
برون سپاري كرده و تأمين نمايشگر نيز توسط گوگل 
انجام نمي شود. باتوجه به طراحي ارايه شده در پتنت، 
به نظر مي رس��د اگر گوگل بخواهد گوشي هوشمند 
تاش��دني به بازار عرضه كند، بايد منتظر دستگاهي 

شبيه به كيف پول باشيم.

گسترش سالح هاي فضايي امريكا تا سال 2023 پتنت جديد براي گوشي هاي نشت 800 ميليون داده از يك پايگاه  اطالعاتي ناامن 
تاشدني 
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رويداد

تك كران�چ  | پروژه فناوري ژس��ت حركتي گوگل كه 
Soli نام دارد، در ابتدا شكس��ت خورد اما اكنون از س��وي 
كميسيون ارتباطات فدرال امريكا تاييديه دريافت كرده 
است و در آينده شاهد احياي آن خواهيم بود. بخش آلفابت 
گوگل براي استقرار دستگاه حسگر حركت بر پايه رادار كه 
با نام پروژه Soli شناخته شده است، از سوي قانون گذاران 
اياالت متحده تاييديه دريافت كرد. در جدال آينده آلفابت 
با آمازون بر سر آينده محصوالت مصرفي، Soli بسيار مهم 
خواهد بود. فناوري ژست هاي حركتي بدون نياز به لمس 
كردن، آينده اينترنت اش��ياء را رقم خواهد زد. استفاده از 
فناوري ژست هاي حركتي نسبت به عينك هاي واقعيت 
افزوده اي كه شركت هايي مانند اپل و هواوي توليد مي كنند، 
درجه تهاجمي كمتري دارند و براي افراد درون گرا، نسبت 
به دس��تيارهاي صوتي گوگل، الكسا، علي بابا و شيائومي 
گزينه راحت تري محسوب مي شوند. آينده دستگاه هاي 
تلفن همراه با فناوري نامرئي رقم مي خورد كه همه جا در 
دسترس خواهد بود و با سرعتي باورنكردني درحال محقق 
شدن است. كميسيون ارتباطات فدرال )FCC( گفته است 
كه تاييديه اي را به گوگل اعطا مي كند تا با قدرت هرچه تمام 
از سنسورهاي Soli بهره برداري كند. گوگل تا به حال برتري 
خود را در زمينه پردازش زبان طبيعي نشان داده است؛ اما 

اين براي رقابت با ظرفيت هاي باالي آمازون يا شركت هايي 
مانند هواوي و علي بابا كافي نيست.

فناوري ژست حركتي بر پايه رادار، تنها با حركات انگشتان 
دست قادر به انجام كارهايي باورنكردني است.

ابتكار پروژه Soli در سال ۲۰۱۵ از درون واحد فناوري هاي 
پيشرفته و پروژه هاي گوگل متولد شد؛ بخشي كه وظيفه آن 
تبديل ايده هاي نوآورانه اين غول تكنولوژي به محصوالت 
نهايي است. بخش آلفابت گوگل تالش ها و پژوهش هاي 
زيادي انجام مي دهد اما اي��ن تالش ها به ندرت به نتيجه 
مي رسند؛ ولي به هرحال در پيشرفت بشر نقش بسزايي ايفا 
 Waymo ،مي كند. در زمينه فناوري اتومبيل هاي خودران
Dragon�زز اوبر و تسال پيشي گرفته است؛ اما پروژه هاي 

fly و Soli موفقيت چنداني نداشته  اند.

رويت�رز| اپل پايين ترين ميزان فروش گوش��ي هاي 
هوشمند خود در ۶ س��ال اخير را در چين تجربه كرد. 
فوريه امسال، فروش آيفون با ۲۰ درصد كاهش به رقم 

نااميدكننده ۱4.۵ ميليون دستگاه رسيد. 
فروش پايين اپل در چين را مي توان تنها عامل دس��ت 
نيافتن اپل به هدف هاي تعيين شده خود براي فروش 
در فصل مهم تعطيالت دانست و اخباري كه از آنجا به 
گوش مي رسد، حاكي از آن است كه قرار نيست شرايط از 
اين بهتر شود. گزارشي كه اخيرا منتشر شده است، نشان 
مي دهد كه عرضه محصوالت فروخته شده به بزرگ ترين 
بازار گوشي هاي هوش��مند در جهان، يعني چين، در 
فوريه امسال در مقايسه با س��ال گذشته ۱9.9 درصد 
كاهش يافته و به پايين ترين حد خود در ۶ سال گذشته 
رسيده اس��ت. اين گزارش بر مبناي اطالعات رسمي 
منتشرشده توسط آكادمي دولتي فناوري اطالعات و 

ارتباطات چين تهيه شده است.
رويترز گزارش داد كه در مجموع ۱4.۵ ميليون گوشي 
آيفون در چين به فروش رفته كه اين آمار، پايين ترين آمار 

مربوط به فروش ماه فوريه از سال ۲۰۱3 است: 
معموال در اين ماه تعداد كل مش��تريان چيني كاهش 
مي يابد؛ چرا كه مردم اين كشور بيشتر وقت خود را در اين 

زمان با خانواده هاي خود مي گذرانند و سال نوي چيني 
را جشن مي گيرند. اما امس��ال در نتيجه كاهش رشد 
اقتصادي در چين كه حاصل شدت يافتن جنگ تجاري 
چين و اياالت متحده و در نتيجه افت شديد تقاضا براي 
خريد اين گجت ها است، فروش محصوالت در اين كشور 

كاهشي بيش از حد معمول را تجربه مي كند.
اپل، اولين بار زماني از مشكالت خود در خصوص چين 
س��خن گفت كه پيش از ارايه گ��زارش درآمدهاي ماه 
ژانويه، فصل تعطيالت اين كش��ور را فصلي كم ارزش 

خواند: 
معتقديم كه محيط اقتصادي چين به شدت تحت تاثير 
افزايش تنش ه��اي تجاري با اياالت متحده قرار گرفته 
است. نامطمئن بودن بازارهاي مالي، مصرف كنندگان را 

هم تحت تاثير قرار داده و موجب شده است كه با شروع 
شدن اين فصل، مراجعه به فروشگاه هاي خرده فروشي 

و ساير شركاي ما در چين كاهش يابد.
تيم كوك، مديرعامل اپل، در گزارش هاي بعدي شركت 
اعالم كرد كه درآمد حاصل از كشور چين تا 4.8 ميليارد 
دالر كاهش يافته و گفت كه اين رويداد، كسب درآمد از 
كشورهاي اياالت متحده، كانادا، مكزيك، آلمان، ايتاليا، 
اس��پانيا و كره را بي اثر كرده است. لوكا مائستري، مدير 
ارش��د مالي اپل نيز افزود كه تقريبا همه كاهش درآمد 

حاصل از فروش آيفون مربوط به چين است.
فروش كمت��ر از حد انتظار آيفون در چين، اپل را با 4.8 

ميليارد كاهش درآمد مواجه كرده است
اپل در گزارش خود جزييات فروش و تعداد دستگاه هاي 
فروخته شده را فاش نكرد، اپل به شدت تقال مي كند كه 
مشكالت مرتبط با قيمت محصوالت خود را با تركيبي از 
روش هاي مختلف، شامل تأمين منبع مالي با همكاري 
بانك ه��اي محلي چي��ن و پايي��ن آوردن قيمت هاي 
محصوالتش، حل كند. برخي از مديران سابق اپل بر اين 
باورند كه اين شركت بايد اقدامات جدي تري اتخاذ كند 
و مدل هاي خاصي از آيفون را براي بازار چين توليد كنند 
كه چيزي فراتر از مدل هاي دو سيم كارت فيزيكي باشد.

ورج | به نظر مي رس��د كه اس��تفاده از احراز هويت 
هوشمند از افراد بدون كسب اجازه از آنها در سال هاي 
آينده با چالش و محدوديت هاي جديدي روبه رو شود.

به نظر مي رس��د كه نمايندگان مجلس سناي اياالت 
متحده امريكا در راستاي تالش براي حفاظت از حريم 
خصوصي كاربران، پيشنهاد جديدي را مطرح كرده و 

به دنبال تصويب قانوني براي جلوگيري از احراز هويت 
و تشخيص چهره افراد بدون كسب اجازه از آنها هستند.

اين بدان معناست كه شركت هاي تجاري، افراد حقيقي 
و حقوقي حق نخواهند داش��ت بدون كس��ب اجازه 
ش��خصي از افراد به منظور رعايت حريم خصوصي و 
حفاظت از اطالعات هويتي اشخاص و كاربران در امكان 

گوناگون، اقدام به احراز هويت هوشمند يا تشخيص 
چهره با استفاده از فناوري هاي مربوطه كنند.

اين سناتورها بر اين باورند كه تشخيص چهره افراد به 
هر منظوري كه انجام شود، منجر به جمع آوري داده و 
اطالعات مختلفي از آنها مي شود كه به طور كلي ناقض 

حريم خصوصي افراد به شمار مي رود.

فناوري تشخيص چهره و احراز هويت هوشمند يكي از 
آن دسته از تكنولوژي هاي جديدي است كه مبتني بر 
هوش مصنوعي و يادگيري ماشيني بوده و با بهره گيري 
از الگوريتم هاي بيومتريك، از سوي غول هاي تكنولوژي 
و شركت هاي متعددي مورد استقبال بي نظيري واقع 
 ش��ده و در صناي��ع و محصوالت مختلف��ي نيز مورد

 استفاده قرار گرفته است.
از جمله مهم ترين و اصلي ترين كاربردهاي اين فناوري 
نوين مي توان به باز كردن قفل گوشي هاي هوشمند، 
افزاي��ش امنيت س��ايبري در گجت هاي هوش��مند 
خانگي و احراز هويت در گيت هاي ورودي و خروجي 

فرودگاه هاي بين المللي اشاره كرد.

پروژه Soli گوگل بخشي از آينده اينترنت اشياء است فروش اپل در چين به پايين ترين حد رسيد

شرط سناي امريكا براي تشخيص چهره هوشمند

دريچه بازار

اپل بايد غرامت ۳۱ ميليون دالري  
به كوالكام بپردازد

آسوشيتدپرس| دادگاه مربوط به دعوي قانوني 
اپل و كوالكام راي خود را صادر كرده اس��ت. طبق 
راي دادگاه اپ��ل بايد غرامت��ي 3۱ ميليون دالري 
به كوالكام بپردازد. طب��ق رأي دادگاه اپل بايد 3۱ 
ميليون دالر خسارت براي نقض حقوق ثبت اختراع 
فناوري هاي كوالكام به اين ش��ركت بپردازد. اين 
فناوري ها سبب مي شوند آيفون سريع به اينترنت 
متصل شود و عمر باتري دستگاه نيز طوالني شود. 
دادگاه فدرال س��ن ديگو پ��س از يك محاكمه دو 
هفته اي اين رأي را اعالم كرده است. فرايند محاكمه 
بخشي از دعوي قانوني اپل و كوالكام درباره برخي 
فناوري هايي است كه براي فعال سازي ويژگي هاي 
كليدي در موبايل و دستگاه هاي هوشمند ديگر به 
كار مي رود. البته محاكم��ه اي كه ماه ديگر برگزار 
مي شود بس��يار بزرگ تر است و مشخص مي كند 
آيا اپل بايد براي اس��تفاده از فناوري هاي ديگر كه 
در آيفون استفاده شده به كوالكام غرامت پرداخت 
كن��د يا خير. به هرحال در دادگاهي كه تمام ش��د 
هيات ژوري به اين نتيجه رس��يد كه اپل بايد براي 
استفاده از 3 حق امتياز اختراع كوالكام به ازاي هر 
دستگاه آيفون ۱.4۱ دالر خسارت پرداخت كند. 
اين غرامت مربوط به شكايتي است كه كوالكام در 
۶جوالي ۲۰۱۷ ثبت كرده و به حق امتياز استفاده 
از فناوري هاي استفاده شده در آيفون ۷، آيفون ۷ 
پالس، آيفون 8، آيفون 8 پالس و آيفون ايكس را 

در بر مي گيرد.

اسنپ چت ميزبان بازي هاي 
آنالين 

ورج| به نظر مي رسد كه اپليكيشن اسنپ چت سعي 
دارد بازي هاي موبايل��ي محبوب را براي جلب نظر 
گيمرها و كاربرانش به پلتفرم خود بيفزايد. همان طور 
ك��ه مي دانيم يكي از بزرگ تري��ن رقباي قدرتمند 
شبكه اجتماعي اينستاگرام، اپليكيشن اسنپ چت 
است كه همواره با انتشار قابليت ها و امكانات جديد و 
شگفت انگيزي همچون استوري و افكت هاي جذاب 
براي عكاسي، همواره گوي رقابت را از ساير شبكه هاي 
اجتماعي مش��ابه خود ربوده است. اسنپ چت، به 
عنوان يكي از بزرگ ترين رقيبان ش��بكه اجتماعي 
اينستاگرام كه يك برنامه ارسال و دريافت تصاوير در 
پلتفرم گوشي هاي هوشمند است، نخستين بار در 
سپتامبر ۲۰۱۱ ميالدي در دسترس عموم كاربران 
قرار گرفت. اين اپليكيش��ن محبوب قرار اس��ت در 
ماه هاي آينده پلتفرم بازي هاي موبايلي و گيمينگ 
را نيز به قابليت هاي خود اضافه كند تا بدين ترتيب 
نظر و توجه خيل عظيم��ي از كاربران و همچنين 
عالقه مندان ب��ه بازي هاي آنالي��ن و موبايلي را به 
سمت و سوي خود جلب كند و آمار و تعداد كاربران 
فعال خود را به ميزان قاب��ل توجهي افزايش دهد. 
هم اكنون نيز اپليكيشن اسنپ چت ميزبان برخي از 
بازي هاي ساده موبايلي است اما به نظر مي رسد كه 
كاربران از آنها هيچ گونه رضايت و خشنودي ندارند 
و اين اپليكيشن نيز قصد دارد با تكامل و بهبود اين 
پلتفرم، بازي هاي پيشرفته تر و بهتري را وارد پلتفرم 
خود عكاسي خود كند تا تلفيقي از عكاسي، سرگرمي 
و بازي را ب��راي كاربرانش به ارمغان بياورد. به گفته 
منابع آگاه و خبري، قابليت بازي هاي آنالين موبايلي 
به احتمال زياد در ماه آينده، آوريل ۲۰۱9 ميالدي، 
به اپليكيشن اسنپ چت اضافه شده و در دسترس 

عموم كاربران قرار خواهد گرفت.

فاش شدن طراحي گوگل 
پيكسل 4 ايكس ال 

اسلش گير| تصويري منتس��ب به طراحي اوليه 
گوشي هوشمند گوگل پيكسل 4 ايكس ال پيش 
از تاريخ رونمايي رس��مي، فاش شد. انتظار مي رود 
گوشي هوش��مند ميان رده گوگل در آينده نزديك 
معرفي ش��ود. با اين وجود، اولين تصوير فاش شده 
از جانشين پيكسل 3 ايكس ال به اشتراك گذاشته 
ش��ده اس��ت. تصوير فاش ش��ده طراحي دوبعدي 
پيكسل 4 ايكس ال را نشان مي دهد. مهرماه ۱39۷، 
پيكسل 3 و پيكسل 3 ايكس ال با نمايشگر بزرگ تر، 
بهبود دوربين و شارژ بي سيم معرفي شدند. پيكسل 
3 ايكس ال از بريدگي باالي نمايش��گر بزرگي بهره 
مي برد. با وجودي كه خيلي زود اس��ت بخواهيم در 
مورد صحت و سقم طراحي گوشي  هوشمند بعدي 
پيكسل3 ايكس ال اظهارنظر قطعي كنيم، اما شاهد 
فاش شدن تصاوير اين گوش��ي هستيم. با نگاهي 
دقيق تر به رندر تهيه شده، به نظر مي رسد پنل جلويي 
اين گوشي هوشمند شباهت زيادي با گلكسي اس 
۱۰ پالس سامسونگ داشته باشد. گوگل پيكسل 
4 ايكس ال از دوربين دوگانه سلفي بهره مي برد كه 
احتماال از نوع دوربين هاي وايد و استاندارد همانند 
دوربين پيكسل 3 و پيكسل 3 ايكس ال خواهد بود. 
رندر طراحي شده، پيكسل 4 ايكس ال را با طراحي 
بدون حاش��يه به تصوير كشيده و همچنين به نظر 
مي رسد اين گوشي هوشمند از دريچه اسپيكر، يكي 
در قسمت بااليي و يكي در قسمت پاييني دستگاه 
بهره ببرد. در تمام گوشي هاي بدون حاشيه اي كه در 
سال گذشته ميالدي معرفي شدند، معموال شاهد 
بريدگي باالي نمايش��گر يا حاش��يه  اي در قسمت 
پاييني دستگاه هستيم. اما طراحي پيكسل 4 ايكس 
ال نش��ان مي دهد بايد منتظر دستگاهي با حاشيه 
يكس��ان در هر چهار طرف نمايشگر باشيم. چنين 
طراحي مشابه طراحي نسل جديد آيفون اپل است 
كه البته فاقد بريدگي باالي نمايش��گر هم هست.  
باوجودي كه در طراحي به نمايش گذاشته شده، اين 
موضوع مشخص نيست، اما طراحان اين رندر معتقد 
هستند گوشي بعدي گوگل با حسگر اثر انگشت زير 
نمايشگر معرفي خواهد ش��د. تعجب آور است اگر 
گوگل بخواهد چنين سناريويي را دنبال كند، حتي 
ممكن است پيكسل 4 ايكس ال با حسگر اثر انگشت 

جانبي رونمايي شود.

فراسو
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تالشي با بركت براي ساختن آينده  اي بهتر و فردايي روشن

ماموريت اتاق تعاون براي توزيع كاالي اساسي در شبكه توزيع تعاون اعضاي تعاوني ها

ركورد بي  نظير در فروش مقداري و ريالي انواع روغن موتور 

»بركت« جزيره  هرمز  با   اقتصاد  مردمي

اعالم آمادگي بخش تعاون براي توزيع ساير كاالها

فروش ايرانول از مرز 20 هزار ميليارد گذشت 

بنياد بركت وابس��ته به س��تاد اجرايي فرمان حضرت 
امام)ره( در طول يك س��ال گذشته با تمركز بر مقوله 
اقتصاد مقاومت��ي و مردمي اقدام به توانمندس��ازي 

اقتصادي و اجتماعي جزيره هرمز كرده است.
به گزارش روابط عمومي بنياد بركت، با حضور سعيد 
جعفري مديرعامل بنياد بركت و محمود عس��كري 
آزاد رييس هيات مديره اين بني��اد، عالوه بر بازديد از 
پروژه هاي اشتغال زايي، عمراني و زيربنايي در دست 
اقدام بنياد بركت، چند پروژه از جمله اولين هتل جزيره 

به بهره برداري رسيد.
ب��ر اس��اس اي��ن گ��زارش، س��تاد اجراي��ي فرمان 
حضرت ام��ام)ره( از طريق بنياد بركت با تهيه س��ند 
محروميت زدايي و پيشرفت و آباداني همه جانبه جزيره 
هرمز، از ابتداي س��ال 97 بطور جدي توانمندسازي 
اقتصادي و اجتماعي اين جزيره را با تمركز بر اقتصاد 
مردمي و مس��ووليت پذيري و مش��اركت مردم بومي 

منطقه در دستور كار قرار داده است.
دهكده صنايع دستي بركت جزيره هرمز از جمله اين 
پروژه هاس��ت كه به همت خود مردم منطقه و به  ويژه 
زنان با هدايت، راهبري و حمايت بنياد بركت و با توجه 
به الگوهاي توانمندس��ازي و اشتغال زايي اين بنياد به 

بهره برداري رسيده و در حال فعاليت است.
17 گ��روه 15 نف��ره از بان��وان هرم��زي ب��ا توجه به 
ظرفيت  ه��اي باالي جزي��ره در ح��وزه توليد صنايع 
دستي با حمايت بنياد بركت شكل گرفته، فعال شده و 
آموزش ديده اند و در حال فعاليت در اين بخش هستند. 
محصوالت توليد شده در دهكده صنايع دستي بركت 
جزيره هرمز مي تواند جايگزين بس��ياري از كاالهايي 
ش��ود كه از جنوب شرق آسيا وارد كشور مي شود. اين 
محصوالت كه حاصل دسترنج و هنر زنان هرمزي است 
حتي قابليت صادرش��دن به ساير كشورها را نيز دارد. 
بنياد بركت وابس��ته به س��تاد اجرايي فرمان حضرت 

امام)ره( رس��اندن اين محصوالت به بازارهاي هدف را 
در دستور كار دارد.

اين بنياد در چند ماه گذشته بيش از 1500 نفرساعت 
آم��وزش ب��راي توانمندس��ازي و ترغيب و تش��ويق 
مردم هرمز ب��ه فعاليت و مش��اركت در فعاليت هاي 

توانمندسازي اقتصادي و اجتماعي داشته است.
همچنين توسعه صنعت گردشگري و بوم گردي هم با 
توجه به جذابيت هاي طبيعي جزيره هرمز مورد توجه 
ويژه قرار گرفته و در همين راستا، اولين هتل جزيره در 
جريان سفر وزير كشور، مديرعامل و رييس هيات مديره 
بنياد بركت مورد بهره برداري رسمي قرار گرفت. اين 
هتل توسط بخش خصوصي و با تسهيالت 22 ميليارد 

ريالي بنياد بركت ساخته شده است.
بنياد بركت همچنين در ادامه نهضت ايجاد اش��تغال 
در مناطق محروم تا به امروز 450 طرح اشتغال زايي را 
در قالب مدل هاي اقتصادي »سحاب« و »آسمان« به 
شكل مستقيم در جزيره هرمز به بهره برداري رسانده 
است. تعداد شاغلين در اين طرح ها عالوه بر كساني است 
كه در طرح هاي عمراني و زيربنايي بنياد بركت مشغول 
به فعاليت هس��تند. در حال حاضر معضل بيكاري در 
جزيره هرمز بطور اساسي ريش��ه كن شده و مي توان 

گفت كه اين جزيره به نيروي كار غيربومي نياز دارد.
بنياد بركت اين طرح هاي اشتغال زايي را با دو رويكرد 
شناسايي زمينه هاي ايجاد اشتغال و فعال كردن مردم 
منطق��ه در جزيره هرمز به بهره برداري رس��انده يا در 
دس��ت اقدام دارد. همچنين تا به ام��روز 250 نفر در 
زمينه حمل و نقل مسافران در اين جزيره مشغول به 

كار شده اند.
بهس��ازي بافت هاي فرس��وده، احداث نوار ساحلي، 
تعويض لوله هاي انتقال آب، تأمين روشنايي، خانه هاي 
گردش��گري و بوم گردي و رينگ دور جزيره از جمله 
اقدامات و فعاليت هاي عمراني و زيربنايي بنياد بركت 

وابس��ته به س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( در 
هرمز است.

همچنين ب��ا توجه به تأكيدات س��تاد اجرايي فرمان 
حضرت ام��ام )ره( مبني بر حفظ محيط زيس��ت و با 
عنايت به تعداد زياد گردشگران، جمع آوري و تفكيك 
زباله ها و پسماندهاي جزيره هرمز در حال انجام است. 
از س��وي ديگر، بهسازي نوار س��احلي جزيره به پايان 

رسيده و احداث رينگ دور جزيره كه براي پياده روي 
و دوچرخه سواري گردشگران تدارك ديده شده نيز، 
تا پايان ارديبهش��ت س��ال 98 مورد بهره برداري قرار 

خواهد گرفت.
بنياد بركت همچنين براي انتق��ال مصالح به جزيره 
هرمز جهت كارهاي عمراني و زيرساختي اقدام به اجاره 
يك فروند شناور لندينگ كرافت كرده كه در تسريع 

فعاليت ها بسيار موثر بوده است.
با فعاليت هاي يك ساله و هزينه كرد بالغ بر 400 ميليارد 
ريال توسط بنياد بركت وابسته به ستاد اجرايي فرمان 
حضرت امام )ره( در جزيره هرمز و مش��اركت و همت 
مردم منطقه براي س��اختن آين��ده اي بهتر و فردايي 
روش��ن، چهره اين جزيره قابل قياس با سال گذشته 

نيست.

بخش تعاون مس��ووليت توزيع گوشت منجمد براي 
اعضاي خودش در سطح كش��ور را دارد و ماموريت و 
مسووليت آن فقط در رابطه با اعضاي تعاون است. سه 
بخش كارمندان، فرهنگيان و كارگران در سطح كشور 
تعاون��ي و نظام توزيع دارند و از همين طريق ش��بكه 
تعاوني شان اطالع رساني را انجام مي دهد، به عنوان مثال 
يك اتحاديه براساس ميزان كااليي كه دريافت مي كنند 
به تعاوني هاي زيرمجموعه اطالع ساني كرده و بدون نياز 
به ارايه درخواست يا مراجعه به اتاق تعاون، كاالي مورد 

نياز را از اتحاديه دريافت مي كند.
به گزارش »تعادل« از پايگاه اطالع رساني اتاق تعاون 
ايران، محمدعلي ضيغمي معاون��ت اقتصادي و امور 
بين الملل اتاق تعاون ايران، با بيان اينكه بخش تعاون 
ماموريت و مسووليتي عمومي ندارد، بيان كرد: شبكه 
تعاوني كشور در ارتباط با كااليي كه در اختيارش قرار 
مي گيرد فقط در خصوص اعضا و بخش تعاون مسووليت 
دارد. وي گفت: ش��بكه توزيع تعاون��ي و تعاوني هاي 
مص��رف از ابت��داي انقالب در عرصه ه��اي مختلف و 
هرجايي كه نظام اجرايي كشور نياز به مديريت درحوزه 
توزيع و به ويژه توزيع هدفمند داشته، كنار نظام اجرايي 

كشور بودند و خدمات رساني كرده اند.
ضيغمي با اشاره به ويژگي هاي اين شبكه ابراز داشت: 
اين مجموعه ويژگي هايي دارد و ابزار مناس��بي براي 
نظام اجرايي در حوزه تنظيم بازار اس��ت و اين نقش را 
مخصوصا در ايام خاص، ايام پرمصرف، شرايط تحريم 
گذشته، شرايط توزيع كاالي يارانه اي و نظير آن ايفاي 

كرده است بايد توجه داشت كه تعدد فروشگاه به صورت 
زنجيره اي، منسجم و پراكنش مناسب در تمام نقاط 
كشور از ويژگي هاي مهم شبكه تعاون است براساس 
آمار م��ا حدود ۶هزار فروش��گاه در قالب اتحاديه هاي 
تعاوني مصرف در سراس��ر كش��ور داريم كه ش��بكه 

گسترده اي محسوب مي شود.
اين مقام مسوول در ادامه افزود: ويژگي دوم اينكه، اين 
فروشگاه ها به صورت مديريت شده و زنجيره اي قابليت 
انجام كار را دارند. ع��الوه بر اينكه مجموعه تعاوني ها 
يك بخش عمومي، مردم نهاد و اجتماعي محس��وب 

مي شود و از اين منظر بيشتر مورد توجه واعتماد است و 
اين ويژگي ها شرايطي را فراهم مي كند از اين شبكه در 
مواردي كه ذكر ش��د، هموراه نظام توزيع كشور از اين 

نظام بهره برده است.
وي گفت: آنچه در اين مقطع زماني خاص مورد توجه 
است اين است كه ما توجه به ويژگي وضعيت اقتصادي، 
مس��ائلي كه در تامين منابع ارزي هس��ت، همچنين 
تفاوتي كه در قيمت ارز است و به تبع آن تفاوتي كه در 
قيمت كاال وجود دارد، قاعدتا براي كاالهايي كه به نوعي 
از يارانه دولت استفاده مي كنند و منشأ آن ارز با قيمت 

ارزان تري اس��ت اين كاالها را در نظام توزيع به نحوي 
مديريت كرد كه به دست مصرف كننده نهايي برسد 
چراكه دولت هزينه گزافي را بابت تامين اين كاالها با 

ارز ارزان تر پرداخت مي كند.
معاون اقتص��ادي و امور بين الملل ات��اق تعاون ايران 
تصريح كرد: مهم ترين كااليي كه مورد توجه عمومي 
است در حال حاضر، گوشت است كه با توجه به قيمت 
ب��االي آن امكان تامين آن براي همه اقش��ار مردم به 
صورت كافي نيست و در نتيجه گوشتي كه با استفاده از 
ارز دولتي تامين مي شود بايد در نظام توزيع مناسب تري 
به دس��ت مصرف كننده برس��د. وي افزود: مسووالن 
تنظيم بازار تصمي��م گرفتند كه كاالها به جاي اينكه 
توزيع عمومي بشود در اختيار جامعه هدف قرار بدهد. 
يكي از شبكه هايي كه مي توانسته در اين حوزه ايفاي 
نقش كند، شبكه هاي تعاوني هستند چراكه شبكه هاي 
تعاوني اعضا دارند و اين اعضا داراي شناسنامه و كارت 
عضويت هستند و از اين طريق و اين فروشگاه ها مي تواند 
به صورت مديريت شده و نظارت پذير كاال مستقيم به 
مصرف كننده نهايي كه جز اين جامعه هدف دولت هم 
تلقي هستند، برسد يعني در بخش كارمندان، كارگران 
و فرهنگيان اين ش��بكه هاي تعاوني مي توانند انجام 

وظيفه و ايفاي نقش كنند.
اين مقام مسوول در پاس��خ به اين سوال كه آيا شبكه 
تعاون مي تواند براي ساير بخش ها نيز ايفاي نقش كند، 
بيان داشت: اگر دولت، تصميم بگيرد كه از طريق بخش 
تعاون جامعه هدف ديگري را پوشش دهد، اين امكان و 

آمادگي در بخش تعاون وجود دارد.
وي در بخ��ش ديگري به س��امانه هوش��مند توزيع 
اقالم اساس��ي اش��اره كرد و گفت: در اتاق تعاون براي 
مديريت هدفمند توزيع براي اقالم اساس��ي نه براي 
يك كاالي خاص و نه ب��راي يك بخش، بلكه با توجه 
به ش��رايط حال حاضر و با تكيه بر تجارب و تخصص 
كارشناسان  آي تي، سامانه هاي توزيعي ايجاد كرديم 
كه اين سامانه ها نظارت پذير هستند و به صورت حتي 
توزيع غيرفروشگاهي و البته به صورت مديريت شده 
و نظارت پذير از مرحله تامين تا مصرف كننده نهايي، 

قابليت اجرايي دارد.
وي تاكيد كرد: اين شبكه قوي، منسجم و قابل اعتمادي 
است كه مي تواند كمك خوبي براي نظام توزيع كشور 

در ابعاد مختلف باشد.
اين مقام در خصوص فرآيند درخواست گوشت مراجعه 
به اتاق تعاون ايران را الزم ندانس��ت و گفت: سه بخش 
كارمندان، فرهنگيان و كارگران در سطح كشور تعاوني 
و نظام توزيع دارند و از همين طريق شبكه تعاوني شان 
اطالع رس��اني كرده و به عنوان مثال اتحاديه براساس 
ميزان كااليي كه دريافت مي كنن��د و به تعاوني هاي 
زيرمجوعه اطالع س��اني كرده و بدون درخواس��ت و 
مراجعه به اتاق تع��اون، كاالي مورد ني��از را دريافت 

مي كنند.
وي خاطرنش��ان ك��رد: ات��اق تع��اون ي��ك بخ��ش 
هماهنگ كنن��ده و مديريت��ي كار را به عه��ده دارد و 

بخش هاي اجرايي اتحاديه هاي سراسري هستند.

فروش ش��ركت نفت ايرانول امسال از مرز 20 هزار 
ميليارد ريال گذشت و ركورد بي نظيري در فروش 
مقداري و ريالي ان��واع روغن موتور به نام ايرانول به 
ثبت رس��يد. به گزارش »تعادل« از روابط عمومي و 
تبليغات، اس��حاقي مديرعامل شركت نفت ايرانول 
در آخرين جلسه شوراي مديران شركت ايرانول كه 
صبح امروز )25 اسفند ماه( برگزار شد، ضمن تبريك 
والدت حضرت علي )ع( و روز مرد و همچنين تبريك 
پيشاپيش سال نو، گفت: بيشترين فروش ايرانول از 
ابتداي تاسيس تاكنون 13 هزار ميليارد ريال بوده 
اس��ت كه با برنامه ريزي هاي انجام ش��ده توانستيم 

امسال فروش ايرانول را از مرز 20 هزار ميليارد ريال 
بگذرانيم كه بيش از 80 درص��د آن فروش داخلي 
است. اس��حاقي در ادامه به سهم بازار ايرانول اشاره 
كرد و گفت: افزايش فروش محصول نهايي باعث شد 
كه سهم بازار روغن موتور ايرانول از 19 درصد سال 

93 به حدود 30درصد در سال 97 افزايش يابد. 
وي تصري��ح ك��رد: مهم ترين اس��تراتژي ش��ركت 
كاهش خام فروش��ي روغن پايه و افزايش محصول 
نهايي است كه خوشبختانه با اجراي اين استراتژي 
فروش انواع محصول نهايي ايرانول از110 ميليون 
ليتر س��ال 94 به حدود 170 ميليون ليتر در سال 

جاري رسيده است . وي تصريح كرد: در سال جاري 
محصوالت )س��وپر رونيا با سطح كيفي SN و گريد 
5W30، س��وپر رونيا هيبريدي سطح كيفي SN و 
گرانروي 0W20 و سوپر رويال سطح كيفي SM و 
گريد 5W40 و روغن موتورسيكلت “موتورو “ ويژه 
موتورهاي چهارزمانه( با باالترين س��طح كيفي روز 
دنيا به بازار عرضه كرديم كه اس��تقبال خوبي شد و 
عرضه محصوالت جديد براساس استراتژي شركت 

در دستور كار قرار دارد.
وي همچنين گفت: سامانه شناسايي تامين كنندگان 
و پيمانكاران ش��ركت نف��ت ايران��ول در بهمن ماه 

امس��ال به منظور شفاف س��ازي، حذف واسطه ها و 
مستند سازي به آدرس www.iranol.ir رونمايي 
و راه اندازي ش��د كه تاكنون حدود 140 نفر در آن 
ثبت نام كرده اند .   وي توجه به HSE را از مهم ترين 
برنامه هاي اين شركت دانست و گفت: خوشبختانه 
امس��ال كليه مراك��ز و پااليش��گاه هاي ايرانول به 

دوربين هاي مجهز و استاندارد روز تجهيز شدند .
 مديرعامل ش��ركت نفت ايرانول توسعه همه جانبه 
در بخش ه��اي مختل��ف را از برنامه ه��اي ايرانول 
دانس��ت و گفت: ت��ا س��ال 1400، 10 پ��روژه در 
ايرانول برنامه ريزي ش��ده اس��ت كه با بهره برداري 

از اين پروژه ها ش��ركت به جايگاه مناس��ب تري در 
فروش و سوددهي خواهد رس��يد. وي بهره برداري 
از برج خنك كننده پااليشگاه ايرانول آبادان، پايانه 
صادراتي ماهشهر )مخازن 25 هزار تني(، خط ريلي 
انتقال محصوالت از تهران به ماهشهر را از پروژه هايي 
ذكركرد كه به بهره برداري رسيده و پروژه هاي ديگر 

نيز در حال شروع هستند.
مديرعامل شركت نفت ايرانول تاكيد كرد: طي پنج 
س��ال اخير با برنامه ريزي انجام شده ركورد توليد، 
فروش، صادرات، سود و فروش محصول نهايي را از 

اول تاسيس ايرانول تاكنون شكسته ايم.

مشكلي براي تامين كاالهاي اساسي در كردستان وجود نداردضرورت ساماندهي عرضه و تقاضاي مرغ در گيالن
گيالن| رييس س��ازمان صمت گيالن 
اظهار داشت: كشتارگاه هاي فاقد مجوز بايد 
رصد و ساماندهي شوند و از كشتار و خروج 
مرغ از مبادي غيرقانوني جلوگيري شود تا 
وضعيت عرضه و تقاضاي مرغ گيالن سامان 
داده شود. به گزارش ايلنا، فرهاد دلق پوش 
در نشست با هيات نمايندگان و منتخبان 
اتاق اصناف گيالن، گفت: با توجه به نزديك شدن به ايام پاياني سال و 
لزوم اقدامات ويژه ش��ب عيد و اهميت آرامش بازار برنامه هايي پيش 
بيني شده در شرايط حس��اس اين مقطع زماني، اميدواريم بر اساس 
برنامه هاي تدوين شده، كاال ها و مايحتاج مردم به ميزان الزم و به موقع 
تامين و سپس توزيع و نظارت شود. رييس سازمان صمت گيالن افزود: 

تعادل بازار با تامين به اندازه كفايت اقالم اساسي رخ مي دهد و نهادهاي 
تامين كننده بايد به موقع كاالهاي مورد نظر را به اين سازمان تحويل 
دهند تا در سراسر استان براساس برنامه توزيع گردد و نظارت صحيح هم 
اتفاق بيفتد كه در اين راستا به تامين اعتبارات واحدهاي بازرسي و نظارت 
اصناف به عنوان يك مساله حياتي حائز اهميت است. وي اظهار داشت: 
اصالح قانون نظام صنفي و رفع محدوديت هاي آن، مطالبه هميشگي 
مجموعه اصناف بوده و جلوگيري از تصويب آيين نامه هاي محدود كننده 
اصناف مي تواند راهگشاي اصناف باشد. دلق پوش عملكرد مجموعه 
اصناف را در ماه هاي گذشته و در راستاي خدمت رساني به مردم بسيار 
هوشمندانه توصيف كرد و اظهار داشت: البته شاه بيت اين مساله، بازار 
شب عيد خواهد بود كه به همت اصناف، اتحاديه ها، واحدهاي صنفي و 

با همكاري دولتمردان صورت خواهد گرفت.

كردستان|  رييس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت كردستان گفت: مشكلي در تامين 
كاالهاي اساس��ي در ايام عيد وجود ندارد و 
محصوالت مورد نياز مردم تامين شده است. 
به گزارش ايسنا، محمد دره وزمي ديروز در 
جلسه س��تاد تنظيم بازار كردستان، اظهار 
كرد: با توجه به مصوبه تنظيم بازار كشور و 
وزارت صمت،  نمايشگاه هاي پايان س��ال و عرضه مستقيم كاال برگزار 
مي شود. امسال به دليل حساسيت خاص نمايشگاه ها و وضعيت بازار و 
تنظيم بازار، استاندار دستور دادند كه حتما نمايشگاه برگزار شود. رييس 
سازمان صنعت، معدن و تجارت كردستان عنوان كرد: اين نمايشگاه در 9 
شهرستان برگزار مي شود و تنها در شهرستان كامياران نمايشگاه برگزار 

نمي شود كه آن هم به دليل عدم استقبال مجريان نمايشگاه در نتيجه 
عدم استقبال مردم است. وي با اشاره به اينكه اين نمايشگاه ها از امروز تا 5 
فروردين ادامه دارد، تصريح كرد: كار متفاوت نمايشگاه هاي امسال عرضه 
بدون وقفه گوشت، برنج و شكر با قيمت مصوب است. دره وزمي بيان كرد: 
در نمايشگاه سنندج 4 غرفه گوشت عرضه مي كنند كه تصميم داريم 
آنها را به ۶ غرفه افزايش دهيم و عالوه بر نمايشگاه، در سطح فروشگاه هاي 
بزرگ و تعاوني هاي مصرف هم گوشت مورد نياز مردم عرضه خواهد شد. 
وي در خصوص تهيه ميوه شب عيد در كردستان نيز اظهار كرد: هزار تن 
پرتقال و 700 تن سيب با قيمت مصوب تامين شده كه عرضه آن از امروز 
در 83 غرفه در سطح استان آغاز خواهد شد. رييس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت كردستان، در ادامه از توزيع 400 تن گوشت منجمد در استان خبر 
داد و خاطرنشان كرد: عرضه اين گوشت از امروز در استان آغاز خواهد شد.
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پرواز تاريخي اولين زن 
خلبان هلي كوپتر در ايران

ك�رج| پ��رواز س��ولويي اولي��ن زن خلبان 
هلي كوپتر در ايران در شركت هلكوپاري ايران 
در كرج انجام شد. سميرا شباني اولين بانوي 
دانشجو خلباني هلي كوپتر در ايران است كه 
پس از ۶ ماه آموزش موفق به انجام اولين پرواز 
مستقل خود شد. كاپيتان رجبي مدير آموزش 
خلباني شركت هلي كوپتري ايران نيز در اين 
باره گفت: پرواز اين بانو به عنوان اولين خلبان 
هلي كوپت��ر زن ايران برگ زرين��ي در تاريخ 
پرواز ايران اس��ت. وي در ادامه افزود: خلباني 
هلي كوپتر به هوش، زكاوت و شجاعت بااليي 
نياز دارد و سميرا شباني اولين بانويي بود كه در 
اين دوره هاي آموزشي شركت كرد و به دليل 
توانمندي باال دوره هاي آموزشي را به خوبي و 

سرعت سپري كرد. 

انفجار مواد محترقه در مشهد 
جان يك نفر را گرفت

مش�هد| معاون عمليات سازمان آتش نشاني 
مشهد گفت: جواني در حادثه انفجار مواد محترقه 
در منزل مس��كوني اين شهر جان سپرد. مهدي 
رضايي گفت: حادثه انفج��ار در طبقه دوم يك 
منزل مسكوني واقع در بلوار كالهدوز مشهد جان 

جوان 18 ساله را گرفت.
معاون عمليات سازمان آتش نشاني مشهد با بيان 
اينكه شدت انفجار موجب شكسته شدن شيشه ها 
و تخريب بخش��ي از ديوار منزل شده گفت: در 
بررس��ي هاي اوليه آتش نشانان در محل حادثه، 
انفجار مواد محترقه و نارنجك دستي گزارش شد، 
اما علت دقيق پس از بررسي كارشناسان سازمان 

اعالم مي شود.

3 ميليون راس دام 
ايمن سازي مي شوند

ارومي�ه| مدي��ركل دامپزش��كي آذربايجان 
غربي از اجراي ط��رح ضربتي مقابله با بيماري 
تب برفك��ي و ppr در دام س��بك در س��طح 

دامداري هاي استان خبر داد.
دكتر داهيم در جمع خبرن��گاران گفت: طرح 
 ppr ضربتي مقابل��ه با بيماري ت��ب برفكي و
از 25 اس��فند ماه س��ال جاري آغ��از وبه مدت 
45 روز كاري ادامه خواهد داش��ت.  وي گفت: 
پيش بيني مي شود با همكاري دامداران نزديك 
به س��ه ميليون راس دام سبك در 3000 واحد 
اپيدميولوژيك در مدت 45 روز با همكاري تعداد 
90 مركز مايه كوبي بخش خصوصي و نظارت و 
تعداد 20 اكيپ نظارتي بخ��ش دولتي در اين 

طرح ايمن سازي گردد.
داهي��م اظهار كرد: اي��ن دو بيم��اري از جمله 
بيماري هايي با خسارات اقتصادي باال و تلفات 
است كه مايه كوبي به موقع موجب پيشگيري از 
رخداد بيماري و حفظ جمعيت دامي و كاهش 

شديد خسارات اقتصادي مي گردد.

كشف بيش از 200 هزار قلم 
انواع دارو در گمرك دوغارون

مش�هد|مديركل گمرك دوغ��ارون گفت: از 
ابتداي امسال تاكنون بيش از 202 هزار و 342 
قلم انواع دارو به ارزش يك ميليارد و 114 ميليون 
و 188 هزار و ۶17 ريال در اين معبر رسمي كشف 

و ضبط شده است.
محمد كوه گ��رد در اي��ن باره گف��ت: داروهاي 
كشف ش��ده از نوع داروهاي كمياب، بدنسازي 
و دندانپزش��كي بوده كه در اين ارتباط 5۶ متهم 
از دو كشور ايران و افغانستان دستگير و تحويل 

مراجع قضايي شدند.
وي افزود: سال گذشته 250 هزار و 527 قلم دارو 
به ارزش بيش از 103 ميليون و 130 هزار و 434 
ريال ارزش در اين معبر رسمي كشف و ضبط شد.
مدي��ركل گمرك دوغارون تايب��اد همچنين از 
افزايش 1۶ برابري كش��فيات مواد مخدر در اين 
گمرك خبر داد و گفت: امسال 17۶ كيلوگرم انواع 
مواد مخدر صنعتي و سنتي در اين معبر رسمي 
كشف و ضبط ش��د و در همين ارتباط 15 متهم 

ايراني و افغانستاني دستگير شدند.

چين؛ مشتري مهم پودر صفراي 
گاوي انزلي

انزلي|رييس اداره دامپزش��كي بندر انزلي گفت: 
امسال بالغ بر چهار هزار تن پودر صفراي خشك گاوي 
كه درانزلي توليد شد به كشور چين صادر شده است.

علي رسولي در جلسه دامپزشكي انزلي با بيان اينكه 
پودر صفرا در صنايع دارويي و آرايش��ي كاربرد دارد، 
گفت: از ابتداي سال جاري تاكنون مقدار چهار هزار و 
778 كيلوگرم پودر صفراي خشك گاوي كه در يكي 
از شركت هاي موجود در منطقه آزاد انزلي توليد شد، 
به كشور چين صادر شده است. وي با اشاره به نظارت 
دامپزش��كي در اين خصوص افزود: اين مقدار پودر 
توليد شده از حدود 95 هزار ليتر مايع صفراي گاوي 
كه از كشتارگاه هاي تحت نظارت دامپزشكي از نقاط 
مختلف ايران جمع آوري و پس از صدور گواهي حمل 
قرنطينه اي- بهداشتي دامپزشكي مبداء با خودروهاي 
ويژه به شهرستان انزلي حمل و در تنها كارخانه توليد 
پودر صفراي كشور، واقع در منطقه آزاد انزلي، تحت 
نظارت كارشناس دامپزشكي ابتدا تغليظ و سپس 
تبديل به پودر شد. رسولي با اش��اره به ارزآوري اين 
محصول صادراتي خاطرنشان كرد: اين مقدار پودر 
صفراي توليد شده پس از بسته بندي و اخذ مدارك 
الزم جهت صادرات از طريق فرودگاه امام به كش��ور 
چين صادر و حدود 73 هزار دالر ارزآوري داشته است.

چهرههاياستاني



اقتصاد اجتماعي12اخبار

»تعادل«وضعيتگردشگريدرسال97رابررسيميكند

سال آينده دغدغه دارويي نداريم

روزهاي پرتالطم سفر
ريحانه جاويدي|

اواخر س��ال 96،  رونق گردش��گري به عنوان اصلي ترين 
برنامه توسعه در سال 97 از سوي سازمان ميراث فرهنگي،  
صنايع دس��تي و گردشگري مطرح ش��د اما بروز برخي 
رويدادها مانند بي ثباتي نرخ ارز در كنار س��اير مشكالت 
زيرساختي گردشگري كه از سال ها قبل چوب الي چرخ 
اين صنعت مي گذاشت،  سبب شد تا ايران،  باز هم از قافله 
پيشتازان عرصه گردشگري جا بماند و فرصت  برنامه ريزي 
بلندمدت را از دس��ت بدهد البته وجود رقباي قدرتمند 
در صنعت گردش��گري در منطقه،  مانند تركيه،  امارات 
متحده،  ارمنستان و ... هم عرصه را براي ايران تنگ كرد. 
با اين حال آمارهاي منتشر شده از سوي سازمان ميراث 
فرهنگي حكاي��ت از افزايش 56 درصدي گردش��گران 
ورودي به كش��ور در 9 ماهه سال 97 دارد، اگرچه به نظر 
مي رسد بخشي از اين افزايش آمار به دليل تبديل شدن 
ايران به مقصدي ارزان براي سفر به دليل نوسانات نرخ ارز 
است با اين حال كارشناسان معتقدند،  بايد نگاه عميق تري 
به اين موضوع داش��ت چرا كه اين افزايش آمار توريست،  
لزوما به معناي رونق گردشگري و باال رفتن كيفيت آن در 
ايران نيس��ت و افزايش نرخ دالر هم اگرچه در ظاهر پاي 
خارجي ها را به ايران باز مي كند اما به گردشگري كمك 
چنداني نكرده اس��ت. از طرف ديگ��ر نگاهي به وضعيت 
گردشگري در سال 97 نش��ان مي دهد عالوه بر عواملي 
كه بر اين صنعت تحميل ش��د،  برخي وعده و وعيدهاي 
مسئوالن هم كه مي توانست سبب رونق گردشگري داخلي 
و كسب سود فعاالن اين صنعت شود هم محقق نشد و به 
ان��دازه همان وعده و وعيد باقي مان��د كه اين  هم يكي از 

چالش هاي گردشگري در سالي بود كه گذشت. 

  گردشگري و بي ثباتي نرخ ارز
آمار ورود گردشگر به ايران که به عنوان يکی از اصلی ترين 
شاخص های س��نجش عملکرد صنعت گردشگری يک 
کشور محسوب می شود، در س��ال های 9۳، 9۴ و 95 به 
ترتيب 5 ميلي��ون و۴۴هزار و ۴۱۲ نفر؛ 5 ميليون و ۱99 
هزار و ۸۱۸ نفر و ۴ ميليون و 9۰۱ هزار و ۸۳ نفر بوده است. 
همچنين در سال 96،  آنطور كه سازمان ميراث فرهنگي،  
صنايع دس��تي و گردشگري منتشر كرده است،  اين آمار 
به 5 ميليون و ۲۰۰ هزار نفر رسيد. اين در حالي است كه 
مديرکل دفتر برنامه ريزی و حمايت از توسعه گردشگری 
سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری معتقد است در 9 
ماهه س��ال 97،  به ميليون و 7۴ هزار و 5۸۰ نفر به ايران 
س��فرکرده اند که در مقايس��ه با مدت زمان سال گذشته 
که اين رقم ۳ ميلي��ون و ۸9۳ هزار و ۲77 نفر بود، ميزان 
مسافران ورودی 56.۳ درصد رشد کرده است. ليال اژدري 

درباره جزئيات اين آمار بيان كرد:  عراق همچون ماه های 
گذشته در صدر جدول کش��ورهايی است که بيشترين 
مسافر را به ايران می فرستد. ۲ ميليون و ۲۰7 هزار و 6۲۱ 
عراقی در 9 ماه نخست امسال به ايران سفر کردند که در 
مقايسه با مدت زمان مشابه س��ال گذشته، ۱۱۳ درصد 

رشد داشته است.
بعد از عراق، گردشگران جمهوری آذربايجان بيشترين 
سفر را به ايران انجام داده اند که ورود يک ميليون و ۳56 
هزار و 7۸ نفر از اين کش��ور به ايران ثبت شده است که 
مقايس��ه اين عدد با مدت زمان مشابه سال قبل، حاکی 
از رش��د 9۲ درصدی گردشگران ارمنی به کشور است. 
بعد از عراق، افغانس��تان سومين کش��وری است که در 
ط��ول اين 9 ماه 7۸۲ هزار و ۱۱۳ مس��افر از آن به ايران 
آمده اند.او افزود:  نوع رواديد صادرش��ده و بررس��ی های 
کلی نش��ان می دهد که در طول اين 9 م��اه، ۴7درصد 
سفرها از کشورهايی بوده که با ايران لغو رواديد شده اند. 
همچنين زيارت دومين انگيزه س��فر به ايران بوده كه 
۲۳ درصد س��فر خارجی ها به ايران با اين انگيزه انجام 
می شود که نسبت به 9 ماه سال گذشته ۴7.75 درصد 
رشد داشته اس��ت.با اين حال كارشناسان گردشگري 
معتقدند برخالف آمارهاي رسمي،  حال و روز اين صنعت 
در سال 97،  خوش نبود. علي آقايي،  كارشناس اقتصاد 
گردشگري درباره اين موضوع به »تعادل« گفت:  شايد  
افزايش نرخ ارز به دليل ارزان کردن ايران  به عنوان يک 
مقصد س��فر برای گردش��گران خارجی، پديده مثبتی 
باش��د و به ذات خود موجب افزايش ورود گردش��گر به 
کشور شود، اما مهم تر از آن، پايداری و ثبات ارزی است 
که عملکرد اقتصادی کشور در حوزه گردشگري را رقم 
مي زند. صنعت گردشگری ارتباط تنگاتنگی با بازار ارز 
دارد و بروز بی ثباتی ارزی عالوه بر آنکه برای گردش��گر 
خارجی ناخوشايند است، كسب و كار فعاالن داخلی اين 
صنعت را مختل کرده و به دليل گرانی های ناشی از آن، 
امکان برنامه ريزی بلندمدت و جذب مس��افر را  از آنان 

سلب می کند.
او افزود:  برخی ادع��ا می کنند که به صرف افزايش دالر و 
ارزان تر شدن سفر به ايران برای گردشگران خارجی، ورود 
گردشگر به کشور افزايش پيدا خواهد کرد و گردشگری 
رونق خواهد گرفت؛ حال آنکه اين ادعا تنها يک خوش بينی 
کاذب است و اين مساله عوايد اقتصادی چندانی نصيب 
صنعت گردشگری کشور نمی کند. با افزايش نرخ دالر و 
خصوصا بروز نوسانات شديد ارزی و بی ثباتی در اين بازار، 
هزينه جمع آوری بسته های تور برای تورگردانان و فعاالن 
توريسم کشور نيز افزايش پيدا می کند و امکان برنامه ريزی 
مالی بلندمدت برای جذب گردشگر از آنان سلب می شود.

اظهارات آقايي در حالي است كه ابراهيم پور فرج،  رييس 
جامعه تورگردانان ايران معتقد است ارزاني شدن سفر به 

ايران هم جنبه مثبت داشته و هم منفي. 

  افت گردشگران اروپايي و امريكايي 
او درباره اين موضوع به »تعادل« گفت:  امسال با اتفاقاتي 
كه براي برجام رخ داد،  با خروج امريكا و تهديد مستقيم 
گردشگران از سوي امريكا براي سفر به ايران،  ما شاهد افت 
در بازار گردشگران اروپايي و امريكايي بوديم اما در مقابل 
بازار تردد از كش��ورهاي مسلمان به دليل تحوالت ارزي 
بيشتر شد و تورهاي مذهبي بيشتري به ايران آمد. اما به 
هر حال ارزان بودن سفر به ايران هم نتوانست اثر بازگشت 
تحريم ها و خروج امريكا از برج��ام را در بازارهاي اروپا و 
امريكا جبران كند. اگرچه گردشگران مذهبي بيشتر به 
ايران آمدند اما فقط از نظر عددي رشد را ايجاد كرد اما در 
بحث درآمدي تغيي��ري ايجاد نكرد چرا كه عمده درآمد 
حاصل از گردشگري در ايران متعلق به گردشگران اروپايي 
و امريكايي است چرا كه سطح درآمدي آن ها باالتر است و 

پول بيشتري به كشور وارد مي كنند.

او افزود:  با اين حال بخش خصوصي در سال 97 خيلي زود 
توانست به اثرات خروج امريكا از برجام پي ببرد و اوضاع را سر 
و سامان دهد. امسال در تمام نمايشگاه هاي گردشگري دنيا 
شركت كرديم و استقبال هم خوب بود كه به نظر مي رسد 
سال 9۸ افت امسال جبران شود اما با اين حال دولت بايد در 
كنار بخش خصوصي در زمينه تبليغات فعال شود. بايد به 
گردشگران دنيا نشان داد كه ايران براي سفر امنيت دارد  تا 
تبليغات منفي كه در دنيا عليه ايران شكل گرفته خنثي شود. 

  وعده هايي كه به سال 97 نرسيد
موضوع ديگري كه بايد در حوزه گردشگري در سال 97 به 
آن توجه شود،  وعده و وعيدهاي مسئوالن بود كه به عمل 
نرسيد و در حد وعده باقي ماند. قديمي ترين آن تشكيل 
وزارتخانه ميراث فرهنگي،  صنايع دس��تي و گردشگري 
است كه امسال دو ايراد مطرح شده »بار مالی به دولت« و 
»افزايش نداشتن تعداد پرسنل« از سوی شورای نگهبان 
باعث ش��د با وجود آنکه اين طرح با ۱59 رای موافق، ۲۲ 
رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماينده حاضر 
به تصويب رس��يد؛ اما دو بار از ش��ورای نگهبان به صحن 

بازگشت داده شود با  وجود اينكه به گفته مسئوالن سازمان 
ميراث فرهنگي اين ايرادات رفع شده اما طرح همچنان در 
انتظار تاييد شوراي نگهبان است. مورد بعدي تدوين برنامه 
جامع توسعه گردشگری است كه از سال 9۳ مطرح شد،  
قرار بود از ابتدای برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور يعنی 
از سال 95 اين برنامه به اجرا برسد و آخرين وعده آن هم 

سال 97 بود كه اين اتفاق رخ نداد. 
۲ سال پيش بود که مرکز پژوهش های مجلس بر اهميت 
حس��اب های اقماری گردش��گری تاکيد ک��رده  بود تا 
به  وسيله آن بتوانند تاثيرگردشگری را بر حساب های ملی 
مشخص کنند. خرداد سال گذشته بود که تدوين و اجرای 
نظام جامع آماری و حس��اب های اقماری گردش��گری 
به عنوان يکی از مصوبات شورای عالی ميراث فرهنگی، 
صنايع دستی و گردشگري مطرح و  مقرر شد مرکز آمار 
ايران با محوريت سازمان ميراث فرهنگی و با همکاری 
دس��تگاه های مرتبط نسبت به اس��تقرار و اجرای نظام 
آماری و حس��اب های اقماری گردشگری تا پايان سال 
97 اقدام کند اما در حالي كه سال 97 به روزهاي پاياني 
خود نزديك مي شود اين اتفاق هنوز هم رخ نداده است. 

ادامه اجراي تحريم ها و احتمال اعمال تحريم هاي جديد، 
احتمال تصويب نشدن قوانين مبارزه با پولشويي و تامين 
مالي تروريسم و... سال 9۸ را احتماال سالي سخت تر از 97 
خواهد كرد اما ش��رايط تحريم در حوزه بهداشت و درمان 
نيز در صورت ادامه اين روند، بحراني خواهد ش��د. سعيد 
نمكي، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در نشست 
خبري با اصحاب رسانه درباره وضعيت دارو در سال آينده 
گفت: قطعا سال 9۸، سال نس��بتا پرتالطمي است و ما با 
فشار تحريم هاي ظالمانه ممكن اس��ت شرايط ويژه اي را 
تجربه كنيم اما تمهيداتي را در زمينه تهيه دارو و تجهيزات 
اساسي انديشيده ايم.وزير بهداش��ت با اشاره به وضعيت 
تامين و قيمت دارو، پرداخت مطالبات بازنشستگان و كارانه 
پرستاران، استقرار پرونده الكترونيك سالمت گفت: در حال 
حاضر نگراني براي تهيه دارو و تجهيزات پزشكي نداريم.او 
افزود: لحظه به لحظه وضعيت ارزي كه قرار است به حوزه 
دارو اختصاص يابد را دنبال مي كنم. بر اين اساس ارز مورد 
نياز براي دارو تجهيزات پزشكي اساسي را تا پايان بهار آينده 
تامين مي كنيم. در حال حاضر نگراني ب��راي تهيه دارو و 
تجهيزات پزش��كي نداريم و مكانيزم هايي براي دور زدن 
تحريم ها انديشيده ايم  بنابراين نگراني عمده اي در زمينه 
تامين دارو و تجهيزات پزش��كي به ويژه در حوزه داروهاي 
اساسي مانند داروهاي بيماران خاص و صعب العالج نداريم. 
نمكي ادامه داد: در زمينه قيمت دارو هم با توجه به اينكه ارز 
۴۲۰۰ توماني بايد براي دارو محاسبه شود، افزايش قيمتي 
را در حوزه قيمت دارو به جز همان افزايش س��نواتي ۱۰ تا 
۱5 درصدي نخواهيم داشت. با اين افزايش قيمت با توجه 

به شرايط كشور فشاري به مردم وارد نمي شود.

  توضيح وزير بهداش�ت درباره سهام پااليشگاه 
پتروشيمي

وزير بهداشت در پاسخ به سوالي درباره پرونده سهام وزارت 
بهداشت در پااليشگاه پتروش��يمي گفت: قبل از حضور 
بنده اين پرونده مفتوح بود كه در سازمان برنامه و بودجه 
هم درگير اين موضوع بوديم. در عين حال اين پرونده را در 

يك رسيدگي مجدد قرار داده ايم. مبنا برايمان قانون است 
و اينطور نيست كه بخواهيم چيزي را كه حق مان نيست به 
دست آوريم يا چيزي را كه حقمان است از دست بدهيم. 
در اين زمينه يك تيم كارشناسي كار مي كنند كه معاون 
توسعه مسوول اصلي اين تيم است و كار را نعل به نعل قانون 
پيگيري مي كنيم. نمكي در پاسخ به سوالي درباره استقرار 
پرونده الكترونيك سالمت اظهاركرد: پرونده الكترونيك 
سالمت، پزشك خانواده، نظام ارجاع و... از تكاليف قانوني 
برنامه پنجم و ششم توسعه است. متاسفانه با وجود اينكه 
همكارانمان در اين حوزه فعاليت هاي��ي انجام داده اند اما 
به نتيجه قابل بروزي نرسيد. استقرار پرونده الكترونيك 
سالمت اصلي ترين ريل سيستم ارجاع و پزشك خانواده 
است. حال اگر پزشك خانواده و سيستم ارجاع را اجرا كنيم 
اما اتوبان ورود و خروج آن را ايجاد نكنيم، موفق نخواهيم 
بود بنابراين بايد پرونده الكترونيك سالمت را پيش ببريم 
كه البته در گذشته به صورت جست و گريخته اقداماتي 
برايش انجام ش��ده بود. من ابتدا يك مدير براي اين اقدام 
منصوب كردم. نمكي ادامه داد: در عين حال اجراي نسخه 

نويسي الكترونيك هم از سوي بيمه سالمت در شهرها آغاز 
شده است.اگر بتوانيم پايلوت هاي موفقي را در اين حوزه 
اجرا كنيم، نواقص اصالح مي شود و استقرار در سطح ملي 
با زمان كمتري پيش مي رود. ما تا پايان بهار آينده پرونده 
الكترونيك سالمت را مستقر مي كنيم. به هر حال اين راه 
رفتني است و فقط همت، دانش و همبستگي مي خواهد. 
نمكي با بيان اينكه همزمان با استقرار پرونده الكترونيك 
روي سيستم ارجاع و پزشك خانواده هم كار مي كنيم، گفت: 
با اين اقدامات عالوه بر ريل گذاري ساختاري، تقاضاهاي 
القايي كاهش يافته است و نسخه نويسي ها بهبود مي يابد. 
در عين حال هزينه هايي كه بي جهت بر دوش نظام سالمت 
است، از بين مي رود و همپوشاني بيمه اي مديريت مي شود.

  بدهي 7هزار ميلياردي تامين اجتماعي
 به وزارت بهداشت

وي در ادامه صحبت هايش درباره وضعيت بدهي هاي تامين 
اجتماعي به وزارت بهداشت، گفت: مقداري از بدهي هاي ما 
به بستانكاري هايمان باز مي گردد. در حال حاضر ما 7۰۰۰ 

ميليارد از تامين اجتماعي طلب داريم البته مبلغي را از تامين 
اجتماعي دريافت كرده ايم و قرار است اين هفته هم پرداختي 
داشته باشند. با اين پرداخت از سوي تامين اجتماعي، اولين 
قدم ما به روز كردن پرداخت هايمان در رابطه با كارانه هاي 
پرستاران است و بعد هم پرداخت معوقات بازنشستگان را 
آغاز مي كنيم. قرار اس��ت بالفاصله بعد از پرداخت حقوق، 
معوقات بازنشستگان هم پرداخت شود و معوقاتشان را تا 
پايان سال بپردازيم.وزير بهداشت در ادامه صحبت هايش 
درباره اقدامات انجام شده در وزارت بهداشت و توسط وزراي 
پيشين گفت: بسيار شيوه نابخردانه اي است كه اگر كسي 
وزارتخانه اي را تحوي��ل مي گيرد، بگويد ويرانه اي تحويل 
گرفته است كه قرار است آن را آباد كند. بنده مبنايم هيچ گاه 
اين چنين نبوده اس��ت. دوس��تان من در وزارت بهداشت 
قدم هاي بسيار بزرگي برداشته اند. آقاي دكتر هاشمي يكي 
از پر تالش ترين وزراي بهداشت مملكت در همه عرصه ها 
بودند. البته اينكه كسي بگويد هيچ خطايي نداشته است 
هم بحثي غيرمنطقي است. درمجموع بنده همواره بنايم بر 

انصاف، مروت و جوانمردي بوده است.

  جزئيات تحول اقتصادي در طرح تحول
وزير بهداش��ت همچنين در پاسخ به س��وال ايسنا درباره 
جزئيات طرح تحول اقتصادي در طرح تحول س��المت و 
چگونگي پرداخت هزينه ها از جيب مردم در قالب اجراي 
اين ط��رح و همچنين وضعيت پرداختي از جيب مردم به 
دنبال احتمال افزايش ۱۰ درصدي تعرفه هاي سالمت در 
سال 9۸ گفت: در قالب طرح تحول سالمت قرار است كه از 
نيازمندان دستگيري شود. حمايت از ساكنان نقاط محروم و 
فرودستان به عنوان اولين اولويت طرح تحول سالمت مطرح 
بوده و هست. كاهش آسيب پذيري مردم به ويژه در تحوالت 
س��ال آتي، مد نظر است. بر همين اس��اس در قالب طرح 
تحول اقتصادي در طرح تحول سالمت، ساماندهي در ارايه 
خدمات، كاهش هزينه هاي القايي و كاهش پرداخت از جيب 
بيماران را پيگيريم. اما اينكه كاهش پرداخت از جيب بيماران 
را چگونه مديريت خواهيم كرد بايد بگويم ترديد نكنيد كه 

تمام انرژي ما به سمت كاهش هزينه هاي مردم خواهد بود. 
بر همين اساس سه پكيج اصلي را در اين زمينه مد نظر داريم؛ 
كاهش پرداخت از جيب بيماران، حمايت از بيماران خاص و 
صعب العالج و ماندگاري طبيب در نقاط كمتر برخوردار كه 
البته مدل جديدي را به اين منظور خواهيم داشت، اين سه 

بسته به شدت حمايت مي شود .
او در اين رابطه افزود: درباره هزينه كرد منابع نظام سالمت به 
دنبال كيفي تر شدن هزينه كردها هستيم. با اجراي سه بسته 
مذكور كه به مردم به شدت مي توانند از آنها متاثر شوند، تمام 
تالشمان آن است كه كمترين فشار را در پرداخت هزينه ها 
براي مردم داشته باشيم و بتوانيم از طريق دولت و با اجراي 
طرح تحول اين پرداخت ها را به حداقل برسانيم و حتي از 
سال 97 هم كمتر كنيم.وبي ادامه داد: در بسته حمايت از 
بيماران خاص و صعب العالج كه آن را تقويت مي كنيم، در 
نظر داريم سيستمي را طراحي كنيم كه بتوانيم دارو را به 
درب منزل بيماران برسانيم.وزير بهداشت همچنين درباره 
افزايش احتمالي تعرفه هاي سال آينده و تاثيري كه در سهم 
بيماران در پرداخت هزينه هاي سالمت خواهد داشت، گفت: 
افزايش تعرفه در سال آتي از جيب بيمه ها و دولت خواهد بود 
و فشاري به مردم نخواهيم آورد. وي در ادامه صحبت هايش 
درباره كيفيت داروهاي توليد داخل و همچنين چگونگي 
نظارت بر اين داروها، گفت : از گذش��ته بهترين شيوه هاي 
نظارت بر استانداردهاي دارو را در منطقه داشته ايم. از رييس 
سازمان غذا و دارو نيز خواسته ام كه اين استانداردها را قوي تر 
كرده و سعي كنند به صنعت داخل اجازه دهند تا داروهاي 
وارداتي ساخته شود تا به  اين  ترتيب بتوانيم در آينده تعداد 
زيادي از داروهاي وارداتي را در كشور توليد كنيم.وي در ادامه 
افزود: خدا را شاهد مي گيرم كه براي خانواده  خود به جز قرص 
“تاليدوميد “ هيچ داروي خارجي تاكنون استفاده نكرده ام. 
به عنوان وزير بهداش��ت اين را مي گوي��م كه داروي توليد 
داخل از كيفيت بااليي برخوردار است. در مجموع نظارت بر 
داروي توليد داخل نظارتي كامال دقيق است از طرف ديگر 
براي داروهايي كه توليد داخل دارند به هيچ وجه اجازه ورود 

نخواهند داد مگر اينكه كيفيت يك دارو مناسب نباشد.

احداثجادهدرحريمميانكاله
فعاالن محيط زيست مي گويند بيل هاي مكانيكي با تجاوز به 
حريم تاالب ميانكاله ساخت پل يا جاده اي به جزيره آشوراده 
را آغاز كرده اند كه حتي در طرح بحث برانگيز گردشگري 
آشوراده هم اس��مي از آن نبود. يك فعال محيط زيست از 
احداث پل از بندر تركمن تا جزيره آشوراده و اعتراض ستاد 
مردمي نجات آشوراده به »تجاوز به تاالب ميانكاله« خبر 
داد. فرزاد عليزاده اعالم كرد: هر روز خبر جديدي از استان 
گلستان و طرح گردشگري آشوراده به گوش مي رسد و هنوز 
واكنش ها به آغاز طرح پر تناقض و غير شفاف گردشگري در 
آشوراده ادامه دارد كه از بندر تركمن خبر رسيده قرار است 

از بندر مذكور تا جزيره آشوراده پلي احداث شود.
وي هشدار داد: چند روزي است كه بيل هاي مكانيكي در 
حال تجاوز به تاالب ميانكاله از سوي موج شكن هاي بازارچه 

مرزي بندر تركمن هستند. بيل ها حدود ۸۰۰ متر از حريم 
تاالب را جاده سنگريز ساخته و همچنان مشغول هستند.

مدير روابط عمومي ستاد مردمي نجات آشوراده )سمنا( كه 
از جدي ترين مخالفان طرح گردشگري در جزيره آشوراده 
است گفت:  گزارش همكاران محلي اين ستاد، اخبار فعاالن 
محيط زيست منطقه و تحقيقات سمنا حاكي از اين است 
كه در كمال شگفتي و ناباوري خبر احداث پل صحت دارد 
كه پس از تماس با معاونت محيط طبيعي سازمان حفاظت 
محيط زيس��ت اين دفتر قول پيگيري داد و مشخص شد 
سازمان همياري شهرداري ها مشغول احداث پل از بندر 
تركمن به سوي آش��وراده است. عليزاده تاكيد كرد: گفته 
مي شود آقاي امير عبدوس مديركل سابق محيط زيست 
استان گلس��تان كه همين هفته پيش به استان سمنان 

منتقل ش��د مجوز احداث اين پل را بدون وجود مطالعات 
ارزيابي محيط زيستي صادر كرده است. در گزارش ارزيابي 
اثرات محيط زيس��تي طرح گردشگري آشوراده هم هيچ 

اشاره اي به ساخت پل نشده است.
او افزود:  در نهايت دفتر معاونت طبيعي سازمان قول داد كه 
كار را متوقف و از آنجايي كه موضوع به حريم آبي پناهگاه 
حيات وحش ميانكاله مربوط مي شود از اداره كل مازندران 

در اين خصوص توضيح و گزارش بخواهد.
برخي فعاالن محيط زيست ديگر اعالم كرده اند عمليات 
انجام شده براي س��اخت پل به بندر تركمن نيست و 
درواقع زيرس��ازي جاده اي براي دسترس��ي به بخش 
عميق تاالب اس��ت. موضوعي كه در هر حال تجاوز به 
حريم تاالب است و بدون دريافت مجوز ارزيابي محيط 

زيس��تي به هيچ عنوان قانوني نيست. حر منصوري، 
ديدبان ميانكاله، نيز در اين باره به مهر گفت: پنج شنبه 
هفته گذشته وقتي متوجه موضوع شدم با اداره بهشهر 
تماس گرفته و در فاصله كمي دو كارشناس بهشهر براي 
تهيه گزارش به اسكله بندر آمدند. در آخرين گفت وگو با 
رييس اداره بهشهر گفتند كار به صورت موقت از طرف 

اداره تعطيل شده است.
او يادآور شد: نظارت بر پروژه توسعه گردشگري آشوراده 
از مازندران به گلستان تنفيذ شده است. دو نماينده از 
طرف سمنا با بنده تماس گرفتند و از آخرين اتفاقات 
مطلع ش��ده و در حال پيگيري هستند. آقاي ظهرابي 
معاون طبيعي س��ازمان نيز بعد از اط��الع از موضوع 
خبر دادند كه موضوع را از اداره گلستان پيگير شده و 

گزارش خواسته اند. به گفته منصوري كارفرماي پروژه 
احتماالً همياري شهرداري هاي شهر گرگان است.   ستاد 
مردمي نجات آشوراده چندي پيش از عيسي كالنتري 
رييس سازمان محيط زيست و امير عبدوس مديركل 
وقت محيط زيست استان گلستان شكايت كرده بود 
و موضوع احداث غيرقانوني پ��ل را نيز طي نامه اي به 
بازپرس پرونده انتقال داده و خواستار پيگيري قانوني 
ماجرا شده است. به گفته عليزاده از آنجايي كه پرونده 
ويالسازي غيرمجاز در منطقه حفاظت شده خاييز هم 
به دادس��راي كاركنان دولت ارجاع شده و طبق قانون 
اتهامات متعدد متهم در يك مرجع قضايي رسيدگي 
مي شود، متهم تمامي اين پرونده ها عيسي كالنتري 

رييس سازمان محيط زيست است.
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درآمد از هتل بيمارستان هاي 
مرزي به اندازه 2 پااليشگاه 

عضو كميس��يون اقتصادي مجلس ب��ا بيان اينكه 
عراقي ها با آگاهي از توانمندي هاي پزش��كي ايران 
پيشنهاد برقراري توريسم درماني را دادند، گفت: عدم 
درك اهميت موضوع توسط مسووالن و بروكراسي 

اداري مانع از تحقق توريسم درماني شده است.
شهاب نادري رونق اقتصاد پزشكي و ارزآوري از طريق 
توريسم درماني را ضروري دانست و گفت: متاسفانه 
هنوز زيرساخت هاي توريسم درماني به ويژه در مناطق 
مرزي همچون اورامانات باوجود داشتن ظرفيت هاي 
باال و كسب درآمدهاي قابل توجه فراهم نشده، درحالي 
كه يكي از مس��يرهاي اصلي براي دور زدن تحريم و 

كسب درآمد جدي گرفتن انواع گردشگري است.
نماينده مردم اورامانات در مجلس شوراي اسالمي 
ادامه داد: احداث هتل بيمارستان در مناطق مرزي 
به ويژه غرب كشور به اندازه دو پااليشگاه براي كشور 
درآمد ايجاد خواهد كرد چراكه اقليم كردستان عراق با 
آگاهي از توان پزشكي ايران پيشنهاد برقراري توريسم 
درماني را در منطقه غرب كش��ور دادند تا بتوانند از 
دانش پزش��كي ايران بهره مند ش��وند اما متاسفانه 
مس��ووالن به درك اهميت اين مهم نرسيده و هنوز 

بستر و زيرساخت ها را فراهم نكرده اند.
او با بي��ان اينكه مناطق غرب كش��ور به كفايت 
پزشك متبحر براي پاسخگو به تقاضاهاي پزشكي 
كشورهاي همس��ايه را دارند، به ايسنا گفت: اگر 
زيرساخت ها فراهم ش��ود پزشكان از پايتخت و 
ديگر شهرهاي توسعه يافته حاضر به طبابت در 
مناطق مرزي خواهند شد، ضمن آنكه توريسم 
درماني مي تواند نه تنها در بخش هاي مرزي بلكه 

در تمام كشور توسعه يابد. 

عامل اپيدمي اسهال
در كردستان اعالم شد

سرپرست روابط عمومي و مركز اطالع رساني وزارت 
بهداش��ت در پي بروز اپيدمي اس��هال و استفراغ در 
بخش هايي از استان كردستان از جمله قروه و سريش، 
گفت: به دنبال بروز اين اپيدمي، ش��ايعاتي مبني بر 
ارتباط موضوع به بيوتروريسم، گوشت هاي يخ زده يا 
آلودگي منابع آب منتشر شده است كه جملگي بي پايه 
بوده و مشخصا آلودگي آب و آلودگي گوشت، منتفي 
شده و در آزمايشات به عمل آمده بيماري ويروسي 
»نورواك« گزارش شده است. كيانوش جهانپور در 
اين باره به ايسنا، گفت: نوروويروس عامل اين بيماري 
مسري گوارشي است كه ساالنه حداقل 6۸5 ميليون 
نفر را در سراس��ر دنيا آلوده مي كند. اين ويروس در 
ابتدا ويروس ن��ورواك )Norwalk Virus( به نام 
شهري كه اولين بار اين ويروس در سال ۱97۲ در آن 
شيوع پيدا كرد اشتهار يافت و مي تواند موجب التهاب 
معده، روده يا هر دو ش��ده كه نوعي گاستروانتريت 
حاد برشمرده مي ش��ود. او افزود: اسهال، استفراغ، 
درد معده، تب، س��ردرد و ب��دن درد از عالئم ابتال به 
نوروويروس است و عموما ۱۲-۴۸ ساعت بعد از ابتال 
به اين وي��روس عالئم بيماري تظاهر پيدا مي كند و 
اغلب ۱تا۳ روز بعد عالئم بهب��ود مي يابد. قابل ذكر 
است اس��هال و اس��تفراغ موجب كم آبي در بيمار 
مي شود. كم آبي در كودكان، افراد مسن و افراد مبتال 
به ساير بيماري هاي زمينه اي البته خطرناك است. 
جهانپور ادامه داد: نوروويروس به شدت مسري است 
و در فضاهاي پر ازدحام و بسته مثل مهدكودك ها، 
خانه هاي سالمندان، مدارس و پادگان ها و آسايشگاه ها 
و ... به سرعت گسترش مي يابد. افراد در طول زندگي 
خود در معرض چندين بار ابتال به نورو ويروس هستند؛ 
چرا كه ايمني حاصل از ابتال به اين ويروس مادام العمر 
نيست و تيپ هاي مختلفي از اين ويروس وجود دارد 
كه ابتال به يك نوع از اين ويروس ممكن است فرد را 

در برابر تيپ هاي ديگر همين ويروس ايمن نكند. 

بيشترين تصادفات سرويس 
مدارس توسط آزادبرها 

مديركل انجم��ن اوليا و مربيان آم��وزش و پرورش 
در خصوص آمار تصادفات س��رويس هاي مدارسي 
كه تحت نظارت آموزش و پرورش هس��تند، گفت: 
سرويس هاي مدارس تهران كه تحت نظارت آموزش 
و پرورش هستند تاكنون هيچ تصادفي نداشته اند.

نورعلي عباسپور با اشاره به آمار تصادفات سرويس 
مدارس طرف قرارداد با آموزش و پرورش گفت: تمام 
س��رويس هايي كه تحت نظارت آموزش و پرورش و 
شهرداري هستند زيرنظر پيمانكاراني اند كه قرار داد 
رسمي دارند. در سرويس هاي تحت نظارت پيمانكاران 
ما هيچ گونه حادثه اي رخ نداده بود مگر يك مورد كه 
آن هم در خراسان جنوبي بوده و بايد مشخص شود 
كه چطور استان خراسان جنوبي به شخصي كه اعتياد 
دارد مجوز داده است؟ حوادث ديگر هيچ كدام از ميان 
سرويس هاي تحت نظارت ما نبوده يعني خانواده ها 
خودشان سرويس مدرسه در نظر گرفته اند و اصطالحا 
آزادبر هستند.او ادامه داد: ما موظفيم ساماندهي حمل 
و نقل دانش آموزي را انجام دهي��م آن هم در زماني 
كه والدين جهت س��رويس مدارس از ما درخواست 
مي كنند و ما از طريق هماهنگي كه با تاكسيراني داريم 
پيمانكاران را به مناطق معرفي مي كنيم. ناگفته نماند 
رانندگاني كه از سوي پيمانكار معرفي مي شوند مجوز 
و سوابق مشخصي دارند، همچنين خودرو آنها نيز به 
جهت فني تحت كنترل قرار مي گيرد. عباسپور با بيان 
اينكه در جاهايي كه تحت نظارت ما بوده مش��كلي 
نداشته ايم، به ايسنا گفت: من دقيق مي دانم كه طي 
دو سال اخير هيچ اتفاقي براي سرويس هاي مدارسي 
كه طرف قرارداد ما هستند، نيفتاده است.مديركل 
انجمن اوليا و مربيان آموزش و پرورش در پاسخ به اين 
سوال كه علت عمده تصادفاتي كه در سرويس مدارس 
رخ مي دهد، چيست؟ گفت: اين يك مساله محوري 
است و در سراسر كشور رخ مي دهد. عمده تصادفات 
در حوزه آزادبر ها اس��ت زيرا آنها گاه اس��تانداردها را 

رعايت نمي كنند. 
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ديروز طي مراسمي با حضور مديران شهري پايتخت صورت گرفت

رييس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران به معاون اول رييس جمهور درباره مشكالت شهري نامه نوشت

افتتاح دوباره خط 7 مترو با سيگنالينگ

نامه اي ديگر از بهشت به پاستور

گروه راه و شهرسازي|
روز گذش��ته طي مراس��مي با حضور پيروز حناچي، 
محسن هاشمي و جمعي از مديران شهري و اعضاي 
شوراي شهر ۷.5 كيلومتر از خط ۷ مترو تهران مورد 
بهره برداري قرار گرفت. ايستگاه صنعت، تربيت مدرس 
و هالل احمر سه ايستگاهي هس��تند كه به خطوط 
متروي تهران اضافه ش��دند. در اين مراسم همچنين 
طراحي 4 خ��ط جديد مترو و اتص��ال منطقه ۲۲ به 

خطوط مترو به شهروندان وعده داده شد.
به گزارش »تعادل«، خط ۷ مت��رو تهران ۲0 خرداد 
س��ال گذش��ته و در روزهاي پاياني مديريت محمد 
باقر قاليباف بر ش��هر تهران افتتاح ش��د. بسياري از 
كارشناس��ان و برخي اعضاي شوراي شهرچهارم اين 
افتتاح را يك افتتاح نمايش��ي دانستند و رحمت اهلل 
حافظي، عضو كميسيون سالمت شوراي چهارم نيز 
در يكي از جلس��ات ش��ورا با ارايه س��ه سند دست به 
افش��اگري در خصوص ناايمن بودن خط ۷ مترو زد و 
خواهان تعطيلي اين خط شد.اما قاليباف و يارانش با 
وجود داليل آشكار به اين هشدارها توجهي نكردند. 
يكي از مهم ترين داليل ناايمن بودن اين خط نداشتن 
هواكش عنوان شده بود كه تا پايان حضور قاليباف اين 
خط با وجود خطرات احتمالي فعال بود. اما با روي كار 
آمدن ش��وراي پنجم و بعد از بازديد محسن هاشمي 
رييس شوراي ش��هر تهران و تاكيد او بر نا ايمن بودن 
اين خط، در مهرماه سال 96 خط ۷ مترو براي بررسي 

نواقص و ايمن سازي بسته شد.
بع��د از گذش��ت بيش از يك س��ال، هفته گذش��ته 
شهرداري خبر راه اندازي مجدد خط ۷ را منتشر كرد 
اما باز هم حافظي نسبت به اين موضوع واكنش نشان 
داد و در توئيتي نوش��ت: »بيش از ۷ كيلومتر از خط 
۷ مترو، حد فاصل ايس��تگاه نواب ت��ا ميدان صنعت 
بدون بهره گيري از هواكش مياني آماده افتتاح شده 
است. لطفا با جان مردم بازي نكنيد. نظاره گر واكنش 
اعضاي شوراي شهر و دادستان تهران خواهيم بود.« 
روز گذشته پيروز حناچي ش��هردار تهران اما تاكيد 
كرد كه ش��هروندان نس��بت به ايمني خطوط 6 و ۷ 
مترو اطمينان داشته باشند.محسن هاشمي رييس 
شوراي ش��هر نيز در اين باره گفت: مشخص شد نبود 
هواكش هاي ميان تونلي، مشكلي براي مسافران ايجاد 
نمي كند، همچنين علي امام مديرعامل شركت مترو 
به شهروندان تهراني تضمين داد: ايستگاه هاي مورد 

بهره برداري از ايمني الزم برخوردار است. 

 تالش براي افزايش بهره برداري مترو
پيروز حناچي، ش��هردار تهران در اين مراسم با بيان 
اينكه اهداف مش��تركي ميان شوراي اسالمي شهر و 
شهرداري تهران دنبال مي شود، گفت: يكي از آنها اين 
است تا سرمايه گذاري عظيمي كه در خطوط متروي 
تهران انجام شده است، با بهره  وري بااليي انجام شود. 
در اين مسير تالش خواهيم كرد تا جابه جايي مسافر را 
از ۲ ميليون به ۷ ميليون نفر برسانيم و اين كار با تكميل 

خطوط و افزايش واگن ها محقق خواهد شد.
به گفت��ه حناچي، در ح��ال  حاض��ر ۲000 واگن در 
خطوط متروي تهران كمبود وج��ود دارد تا بتوان با 
تامين اين واگن ها س��ر فاصله قطارها را به كمتر از دو 
دقيقه كه ظرفيت آن در س��يگنالينگ خطوط مترو 

وجود دارد رساند.

 دليل تاخير در افتتاح خط 7
ش��هردار با بي��ان اينكه دلي��ل حادثه قطار س��منان 
بي توجهي به سيگنالينگ بود و تاخير در افتتاح مجدد 
خط ۷ مترو نيز براي تامين همين موضوع بوده است، 
تصريح كرد: مترو موضوع حاكميتي اس��ت كه بايد با 
توجه به س��رمايه گذاري عظيم انجام شده بهره وري 
مناس��ب نيز از آن صورت بگيرد. بسياري از تجهيزات 
س��يگنالينگ خط ۷ مترو تهران در زمان پساتحريم 
خريداري شده است، اما پس از اعمال تحريم ها شركت 
فروش��نده نصب آنها را انجام نداد كه اين كار توس��ط 
مهندسان و جوانان كشور انجام شد و به نتيجه  رسيد. 
در حقيقت اين خودباوري در نيروهاي جوان ايجاد شد.

حناچي در خص��وص ايمني خط ۷ متروي تهران نيز 
اظهار ك��رد: خط قرمز ما ايمني مردم اس��ت و در اين 
خط رعايت ايمني همه تجهيزات انجام ش��ده است. 
ايستگاه هاي مياني نيز تا خرداد ماه در اين خط كارشان 
به اتمام خواهد رسيد و8 ايستگاه در دستور كار براي 
بهره برداري قرار گرفته اند.او در خصوص افتتاح خط 6 
متروي تهران با حضور رييس جمهور نيز اظهار كرد: 3 
ايستگاه خط 6 مترو تهران نيز آماده بهره برداري است 
كه به زودي اين مهم محقق خواهد شد. ما ۷ ايستگاه 
خط ۷ متروي تهران را تا پايان سال 98 به بهره برداري 

مي رسانيم.

 تأكيد بر تكميل هواكش هاي ميان تونلي
محسن هاشمي، رييس شوراي شهر تهران نيز با بيان 
اينكه ايجاد هواكش ه��اي ميان تونلي براي اين خط، 
هزينه چنداني نداشت و معاون حمل و نقل و ترافيك 
بايد تجهيز ايستگاه ها به هواكش را در اولويت ويژه خود 
قرار دهد، عنوان كرد: الزم است به شهرداري تذكر داده 
شود، با توجه به پول كمي كه در خصوص مترو در اختيار 

دارد، اين اختيارات را به صورت پراكنده هزينه نكند.
هاشمي درباره نبود هواكش در اين خط توضيح داد: با 
توضيحاتي كه پيمانكار خط خاتم االنبياء در اختيار ما 
قرار داد، مشخص شد نبود هواكش هاي ميان تونلي، 
مشكلي براي مسافران ايجاد نمي كند، هزينه احداث 
هركدام از اين هواكش ه��اي ميان تونلي ۱0 ميليارد 
تومان و ۱0 ميليارد تومان نيز هزينه تجهيزات آن است 
و آنها مي توانستند با 35 ميليارد طي ۱.5 سال اين خط 
را به گونه اي تجهيز كنند كه هيچ گونه س��وءتفاهمي 

وجود نداشته باشد.
رييس شوراي ش��هر تهران خطاب به پورسيدآقايي 
معاون حمل و نقل ش��هردار تهران گفت: اولويت ويژه 
شما بايد تجهيز ايستگاه ها به هواكش ميان تونلي باشد 
و حتي ش��ورا نيز در كندن هواكش ه��ا و اتصال آن به 
ايستگاه ها، به شما كمك مي كند. اين فعاليت ها در عيد 
متوقف نش��ود و بايد مراقب بود كه اتفاقي نيز در زمان 
افتتاح نيفتد. براي استفاده از ظرفيت كامل ايستگاه هاي 
مترو، بايد اقدامات الزم انجام شود و اينگونه نباشد كه 
اي��ن خط با اين ميزان هزينه كه حدود 6 هزار ميليارد 
اس��ت، روزانه 50 تا ۱00 هزار مس��افر جابه جا كند، 
بلكه بايد اين رقم به يك ميليون س��فر در روز برسد تا 

اثربخشي مترو مشخص شود.
به گفته هاش��مي، خط توليد فناوري هوارسان هاي 
مترو بومي ش��ده است. بنابراين تجهيز هر ايستگاه به 
هواكش ميان تونلي، كار دشواري نيست و بايد مراقب 
باشيم همانطور كه تابه حال هيچ حادثه منجر به فوتي 

در مترو به دليل حوادث ناشي از مترو نبوده، همچنان 
همين اتفاق در مترو بيفتد.

رييس شوراي شهر تهران با اشاره به ديدار خود با مقام 
معظم رهبري گفت: در اين ديدار به موضوع مترو اشاره 
كرده و خدمت ايشان گفتم: »با توجه به طول خطوط 
مترو در تهران كه به ۲00 كيلومتر مي رسد و ريل هاي 
پيراموني، بايد تجهيزات مترو را نيز مد نظر قرار دهيم« 

كه اين موضوع به آقاي روحاني نيز منتقل شده است.
رييس شوراي ش��هر با بيان اينكه براي خط ۷، 3 هزار 
ميليارد تومان هزينه شده است، گفت: براي تكميل آن 
نيازمند هزينه هاي ديگري هستيم و بايد حداقل 500 
تا ۷00 هزار مسافر و بعد از آن يك ميليون مسافر و حتي 

باالتر برويم تا اثربخشي مترو مشخص شود.

كمك به اقتصاد كشور
هاشمي در بخش ديگري از اين مراسم گفت: پروژه مترو 
از راهبردي ترين پروژه هاي كشور محسوب مي شود 
كه در زم��ان تهديدها و تحريم ها، پناهگاه مناس��بي 
براي كشور است و با كاهش مصرف سوخت، به اقتصاد 
كش��ور كمك مي كند. همچنين ب��ا تكميل خطوط 
مترو، مي توانيم مشكالت محيط زيستي را نيز كاهش 
دهيم. مترو در تحقق عدالت اجتماعي در شهر نقش 
ويژه اي دارد. متاسفانه بايد بگويم انتظاراتي كه مردم 
از شوراي پنجم براي تس��ريع وتقويت مترو داشتند، 
محقق نشده اس��ت ومترو هم از جهت توجه مديران 
ارشد شهرداري تهران و هم از نظر اختصاص منابع در 

اولويت نبوده است.
او با تاكيد براين ك��ه بايد موضوع هواكش هاي ميان 
تونلي به صورت ويژه پيگيري شود و با توجه به ساخت 
داخل و كم هزينه بودن اين بخش انتظارات بيشتري 
داش��تيم واميدواريم نواقص به سرعت جبران شود، 
اظهار كرد: نمي خواهم اين جلس��ه را تلخ كنم اما به 

ش��هردار محترم تهران و معاون حمل ونقل توصيه 
جدي مي كنم كه مس��ائل مترو را به صورت ميداني 
دنبال كنن��د و از احتمال رخ دادن حوادث وس��وانح 

غفلت نكنند.
هاشمي افزود: سال گذشته بهره برداري از خط ۷ به 4 
دليل متوقف شد، مساله اول هواكش ها و مسير نجات و 
فرار بود، مساله دوم فعال نبودن سيستم سيگنالينگ، 
مس��اله س��وم كمبود و قرضي بودن واگن و مس��اله 
چهارم عدم راه اندازي پس��ت برق مستقل بود و بنابر 
گزارش هايي كه به من داده اند، بخش عمده اي از اين 
مسائل حل شده و بايد موضوع هواكش هاي ميان تونلي 
هم به صورت ويژه پيگيري شود. در موضوع هواكش ها، 
در دو هواكش فعاليت ها ش��روع شده و هواكش هاي 
بخش جنوبي كه مورد بهره برداري اس��ت، راه اندازي 
شده اما با توجه به ساخت داخل و كم هزينه بودن اين 
بخش انتظارات بيشتري داشتيم و اميدواريم نواقص به 

سرعت جبران شود.
هاشمي با اشاره اينكه براي سيستم هوارساني مترو، ما 
نيازي به دور زدن تحريم ها نداريم،  گفت: اين سيستم 
در داخل با هزينه كمي توليد مي شود، ما تنها به اولويت 
دادن، پشتكار و دغدغه مديران نياز داريم كه اميدوارم 
همانط��ور كه ما و همكاران در زمان س��اخت مترو در 
خطوط مختلف، گلوگاه هاي دشوار را به جهت كاهش 
ترافيك و تردد در تعطيالت عيد به نتيجه مي رسانديم 
در تعطيالت نوروزي خود را وقف مترو كنند و خطوط 
6 و ۷ را به صورت واقعي كاملتر از زماني كه كه از دوره 

گذشته تحويل گرفته شد، به بهره برداري برسانند.
رييس ش��وراي شهر تهران با اش��اره به نقش آيت اهلل 
هاشمي رفسنجاني در آغاز پروژه ساخت مترو در كشور 
گفت: آن زمان آيت اهلل هاشمي رفسنجاني در ديدار با 
امام )ره( و حضور در هيات دولت، توانستند اعتبار الزم 

براي احداث مترو را به دست بياورند.

 تضمين براي ايمني خط ۶
با توجه به اهميت ايمني خطوط مترو و نگراني هايي 
كه در اين باره وجود دارد، علي امام مديرعامل شركت 
مترو به شهروندان تهراني تضمين داد كه ايستگاه هاي 
مورد بهره برداري از ايمني الزم برخوردار است.او با بيان 
اينكه ايس��تگاه هالل احمر در تيرماه امسال تكميل 
ش��ده بود اما به دليل نبود پله برقي مورد بهره برداري 
قرار نگرفت، گفت: اين ايس��تگاه بلندترين پله برقي 
خطوط مترو را دارد.امام با بيان اينكه 9 كيلومتر از خط 
6 مترو در بخش جنوبي تكميل شده است، گفت: سال 
 آينده با حضور رييس جمهور اين 9 كيلومتر از ايستگاه 
دولت آباد به ش��هدا افتتاح مي ش��ود.در خط ۷ نيز با 
بهره برداري از اين ۷.5 كيلومتر امسال ۱3.5 كيلومتر 
از خط ۷ در اختيار شهروندان تهراني قرار گرفت كه در 
سال 98 نيز 8 كيلومتر از اين خط در بخش شرقي مورد 
بهره برداري قرار مي گي��رد. همچنين در خط 6 نيز تا 
پايان سال 98، ۱5 كيلومتر ديگر به مدار خدمت رساني 
اضافه خواهد شد.در سال 98 يك ايستگاه باقي مانده 
خط 3 يعني اقدسيه نيز مورد بهره برداري قرار مي گيرد.

مديرعامل شركت مترو خطاب به شهروندان تهراني 
تضمين داد: ايستگاه هاي مورد بهره برداري با رعايت 
استاندارد و ايمني مورد بهره برداري قرار گرفته و اين 
تضمين و اطمينان را به شهروندان مي دهيم كه هرگز 

ايمني مردم را با هيچ چيز ديگر عوض نمي كنيم.

 طراحي 4 خط جديد مترو براي پايتخت
همچنين در اين مراسم معاون حمل و نقل و ترافيك 
شهرداري تهران از طراحي چهار خط جديد مترو خبر 
داد و با اشاره به تكميل خط ۷ و 6 مترو گفت: با افتتاح 
اين دو خط حلقه خطوط مترو تكميل مي شود و ما براي 
تهران 4 خط جديد ديگر نيز طراحي كرده ايم تا خطوط 

مترو كل شهر را پوشش كامل دهد.

گروه راه و شهرسازي|
رييس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر 
تهران طي نامه اي به مع��اون اول رييس جمهوري از 
چالش ها و مش��كالت مجموعه كالن ش��هري تهران 
و شهرهاي پيراموني نوش��ت و در آن خواستار ايجاد 
مديري��ت هماهنگ و يكپارچه با احيا و اجراي س��ند 
مجموعه شهري تهران و تحقق حكمراني منطقه اي 

شد.
اعضاي ش��وراي پنجم از زمان آغاز ب��ه كار تا به حال 
چندين نامه ب��ه مقام هاي دولتي و حت��ي رهبري با 
موضوعات متفاوت نوش��ته اند. چندي پيش محسن 
هاش��مي رييس شوراي ش��هر تهران از ارسال نامه به 
رهبري خبر داد و گفت: »منظورم اين بود كه پولي را 
براي كمك به حل ترافيك شهر تهران بگيريم چراكه 
شهرداري اكنون درگير است و 5۲ هزار ميليارد بدهكار 
است. ش��هرداري حتي اوراق مشاركت خودش را هم 
نمي تواند بفروش��د و اين مساله به يك معضل تبديل 
شده است. اين معضل را چه كسي مي تواند حل كند؟ 
من بايد اين مس��اله را يا به مجمع تشخيص مصلحت 
نظام ارجاع ده��م يا خدمت مقام معظم رهبري ببرم، 

راهي جز اين ندارد.«
۱9 شهريور سال جاري نيز رييس شوراي شهر تهران 
از ارسال نامه به وزراي اقتصاد، صنعت و رييس سازمان 
برنامه و بودجه براي تعيين تكليف ارز شهرداري خبر 
داد. ديگر مديران ش��هري نيز ديدارهايي با مقام هاي 
دولتي و حكومتي داش��ته اند. پيروز حناچي شهردار 
تهران ۱3 آذر سال جاري در توئيتي از ديدار خود با رهبر 
معظم انقالب اسالمي خبر داد.۱5آبان سال گذشته 
نيز برخي از اعضاي ش��وراي ش��هر با حسن روحاني 
رييس جمهور ديدار كردند. اين نامه نگاري ها و ديدارها 
نش��ان از رابطه مثبت مديريت شهري با دولت است و 
در نتيجه انتظار مي رود دولت و س��ازمان هاي دولتي 
در شرايط كنوني توجه بيش��تري به تهران به عنوان 
پايتخت ايران داشته باشند.محمد ساالري نيز در نامه 
خود به معاون اول رييس جمهور به بيان مشكالت تهران 

پرداخته و خواهان صدور فرمان مديريت يكپارچه شهر 
تهران شده است.

متن نامه محمد ساالري به اسحاق جهانگيري به اين 
شرح است: »احتراماً همانطور كه مستحضريد مجموعه 
كالن شهري تهران و شهرهاي پيراموني دچار مشكالت 
متعدد و دامنه داري اس��ت كه درنتيجه آنها كيفيت 
زيس��ت و رضايت از زندگي ح��دود ۱6 ميليون نفر از 
جمعيت كشور به شدت تحت تأثير قرارگرفته و عواقب 
و تبعات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، زيست محيطي 
و سياسي- امنيتي اين وضعيت سال هاست كه از سوي 

كارشناسان هشدار داده  شده است.
نظر به اهميت حياتي موضوع همچنين مصوبات متعدد 
هيات وزيران، شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، 
مجلس ش��وراي اس��المي همچنين مصوبه شوراي 
اسالمي شهر تهران در خصوص ساماندهي مجموعه 
شهري تهران، كميسيون شهرسازي و معماري شوراي 
اسالمي شهر تهران در راستاي ايفاي نقش خود به منظور 
تحقق ماموريت هاي شهرسازي و معماري طي چند 
سال اخير با رويكرد صيانت و حفاظت از ظرفيت هاي 
حريم ش��هر تهران و رفع مشكالت مجموعه شهري، 
جلسات و نشست هاي تخصصي متعددي را با حضور 
صاحب نظران و متوليان تصميم گير و تصميم ساز در اين 
منطقه سرزميني ازجمله نمايندگان شوراهاي شهر، 
شوراي استان، شوراي شهرستان، استانداري، سازمان 
مديريت و برنامه ريزي و فرمانداري ها و شهرداري هاي 
استان تهران برگزار كرده است و در مباحث مطرح  شده 
در جلسات، مشكالت و دغدغه هايي مطرح و در نهايت 
فهم مشتركي بين تمامي ذينفعان و متوليان امر ايجاد 
شده است. اكنون  كه با حسن توجه جنابعالي به تازگي 
جلسه شوراي ساماندهي مركز سياسي و اداري كشور 
و ساماندهي و تمركززدايي از تهران تشكيل  شده و اين 
موضوع به دغدغه و اولويت دولت محترم و آن ش��ورا 
تبديل شده است، فرصت مغتنمي است كه به اختصار 
دغدغه ه��اي صاحبنظران و يافته هاي كارشناس��ي 
كميسيون شهرسازي و معماري در خصوص ساماندهي 

مجموعه شهري به شرح ذيل حضورتان ارايه شود: 
۱- در عرض 60 س��ال درصد شهرنشيني در كشور از 
3۲ درصد در سال ۱335 به ۷4 درصد در سال ۱395 
رسيده است. توزيع ناهمگون جمعيت و فعاليت و عدم 
اجراي سياس��ت هاي كلي آمايش سرزمين در طول 
ساليان متمادي گذشته موجب شده بيش از ۱۷ درصد 
از جمعيت كش��ور در يك درصد از مساحت سرزمين 
يعني محدوده مجموعه شهري تهران ساكن شوند. در 
فاصله سال هاي 45 تا 95 جمعيت شهر تهران 3 برابر 

و جمعيت پيرامون آن 5 برابر شده است.
۲- افزايش بي رويه جمعي��ت و كانون هاي جمعيتي 
در اي��ن محدوده س��رزميني، منجر به ش��كل گيري 
منطقه كالن ش��هري مشتمل بر ۱6 ش��هر و ۱5۲۲ 
آبادي ش��ده كه تأثير و تأثرات فضايي ش��هر تهران با 
سكونتگاه هاي جمعيتي پيراموني خود به دليل عدم 
وجود سياست گذاري بر اين مجموعه درهم تنيده، عماًل 
موجبات شكل گيري كالف سردرگمي از معضالت و 
چالش ها براي منطقه كالن شهري مذكور با حدود ۱6 
ميليون نفر جمعيت شده است كه با توجه به برآوردهاي 
مطالعات طرح ساماندهي منطقه شهري تهران – كرج 
در صورت تداوم روند موجود در افق ۱4۱5، جمعيت 
منطقه ش��هري تهران - كرج ب��ه ۱9.۲ ميليون نفر و 
جمعيت اس��تان تهران تا ۱5.۷ ميلي��ون نفر افزايش 

خواهد داشت.
3- بارگذاري هاي جمعيتي در مجموعه شهري تهران 
و شهرهاي پيرامون از ظرفيت اكولوژيك آن فراتر رفته 
و اگ��ر روند اين بارگذاري ه��ا متوقف و حتي معكوس 
نشود، خطرات جدي زيست محيطي همچنين عدم 
تأمين زيرس��اخت هاي اساس��ي، زندگي ميليون ها 
نفر از س��اكنين را تهديد خواهد كرد. از مهم ترين اين 
محدوديت ها تأمين آب ش��رب براي اهالي مجموعه 
ش��هري تهران اس��ت كه در صورت ادامه روند فعلي 
بارگذاري جمعيتي مصرف آب در افق ۱4۱5 به ميزان 
589۲ ميليون مترمكعب افزايش خواهد يافت و تأمين 
اين حجم از آب غيرممك��ن خواهد بود. تخريب هاي 

زيست محيطي ناش��ي از فش��ار بيش ازحد بر منابع 
طبيعي و تبديل زمين هاي كشاورزي و حاصلخيز به 
انواع شهرك ها و رشد پهنه هاي سكونتگاهي در اراضي 
باغي موجود، رشد پهنه هاي صنعتي در اراضي زراعي و 
تبديل اراضي زراعي به باير، باعث نابودي بخش اعظمي 
از پوشش گياهي و جانوري و سفره هاي آب زيرزميني 
و پديده فرونشس��ت زمين ش��ده اس��ت، بطوري كه 
فرونشست زمين در اين منطقه سرزميني بعضًا تا 36 
سانتي متر در سال گزارش شده كه 90 برابر خط قرمز 
فرونشست زمين در اتحاديه اروپا است. آلودگي شديد 
منابع آبي، خاكي، هوا و صوتي و تبعات پرمخاطره آن 
در سالمت س��اكنان و ايجاد انواع بيماري ها )افزايش 
سرطان و …( از ديگر مشكالت زيست محيطي اين 

پهنه سرزميني است.
4- كيفيت زندگي در استان تهران به شدت افت كرده 
است بطوري كه تنها در بعد كالبدي داراي 4 ميليون 
و پانصد هزار نفر بدمس��كن اس��ت كه از اين تعداد دو 
ميلي��ون و ۲00 هزار نف��ر در بافت فرس��وده زندگي 
مي كنند و دو ميليون و 300 هزار نفر هم حاشيه نشين 
هستند. فرسودگي ش��ديد كالبدهاي ساختماني به 
همراه فرسودگي تأسيسات زيربنايي و خدماتي آنها، 
كاهش سرانه هاي خدماتي هفتگانه )بهداشت و درماني، 
آموزشي و …( و افزايش آسيب هاي اجتماعي به ويژه 
اعتياد، طالق، كودكان كار، س��رقت، خشونت و…، 
فقدان هويت شهري در اكثر قريب به اتفاق شهرهاي 
اس��تان و شهر تهران بيان مشكالتي است كه مدت ها 
است ابعاد بحراني به خود گرفته اند و هركدام به تنهايي 
مي توانند زنگ خطر جدي را براي پايتخت كش��ور به 

صدا درآورند.
5- از منظر حمل ونقل بين شهري، روزانه يك ميليون 
و۲50 هزار نفر با 530 هزار دس��تگاه وس��يله نقليه از 
شهرهاي اطراف به تهران وارد و از آن خارج مي شوند 
و حجم زيادي از ترافيك، آلودگي و هزينه حمل  و نقل 
و انرژي را به محيط  زيست و اقتصاد تحميل مي كنند 
و اين همه بدان خاطر است كه نگاه جامعي در حمل  و 

نقل مجموعه شهري وجود نداشته و زيرساخت هاي 
موجود حمل  و نقلي چه ازنظر كمي و چه ازنظر كيفي 
پاسخگوي اين حجم از رفت  و آمد نيست و حمل  و نقل 
ريلي حومه اي و يكپارچه نيز در اين مجموعه شهري به 

سرانجام نرسيده است.
نحوه  كنوني ارتباط شهر تهران با شهرهاي اطراف خود 
در مجموعه ش��هري تهران به علت عدم يكپارچگي 
راهب��ردي، سياس��ت گذاري، مديريت��ي و اجرايي و 
تداخالت آسيب زاي فراوان منجر به هزينه هاي غيرقابل 
جبراني براي همه شهرهاي منطقه شهري تهران-البرز 
شده و خواهد شد.با توجه به مجموعه مشكالت فوق كه 
عمدتاً ماهيت بين بخشي و چند بعدي داشته و حاصل 
تفرق سياسي تمام عيار و تصميم گيري هاي جزيره اي و 
سليقه اي اين محدوده سرزميني است، تحقق مديريت 
يكپارچه و احيا و اجراي سند مجموعه شهري تهران 

بيش از هر زماني ضروري مي نمايد.
جناب آقاي دكتر جهانگيري استحضار داريد كه سند 
مجموعه شهري تهران كه اول بار در دولت اصالحات 
تهيه ش��د و جنابعالي نيز يكي از اعضا موثر آن بوديد، 
اگر به مرحله اجرا درمي آمد، مي توانست از بسياري از 
آسيب هاي فعلي در اين منطقه سرزميني جلوگيري 
به عمل بياورد و گام مهمي در جهت تحقق حكمراني 
منطقه اي باشد كه متأسفانه با پايان دولت اصالحات، 
اين س��ند به بوته فراموشي سپرده ش��د.ازآنجايي كه 
در راستاي اجراي طرح س��اماندهي و تمركززدايي از 
پايتخت، مطالعات مرتبط با مجموعه ش��هري تهران 
و البرز توس��ط وزارت راه و شهرسازي به انجام رسيده 
و از طرفي در مقطع كنوني همنوايي و تعامل سياسي 
مناسبي بين دولت، مجمع نمايندگان مردم تهران در 
مجلس و مديريت شهري تهران وجود دارد، از جنابعالي 
درخواست مي شود دستورات الزم را به عنوان معاون 
اول رييس جمهور و رييس شوراي ساماندهي پايتخت 
كشور جهت ايجاد مديريت هماهنگ و يكپارچه با احيا 
و اجراي سند مجموعه شهري تهران و تحقق حكمراني 

منطقه اي صادر فرماييد.«
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 اتمام پروژه مسكن مهر
در ۵ استان

مديرعامل س��ازمان ملي زمين و مسكن گفت: 
تاكنون در چهار استان جشن اتمام مسكن مهر 
شهرهاي باالي ۲5 هزار نفر انجام شده و فروردين 
۱398 هم در خراسان جنوبي اين اتفاق مي افتد. 
به گزارش ايسنا، علي نبيان اظهار كرد: مسكن 
مهر شهرهاي باالي ۲5 هزار نفر در حوزه كاري 
سازمان ملي زمين و مسكن است كه هدف اين 
است با سرعت مناس��بي اين پروژه ها را به اتمام 
برس��انيم. او درباره آمار رفع تصرف از زمين هاي 
ملي و دولتي در سال ۱39۷ گفت: كل زمين هاي 
دولتي كه رفع تصرف شده ۲958 مورد بوده كه 
نزديك به 98۲ هكتار ب��ه ارزش حدود ۱.364 
ميليارد تومان بوده است. نبيان ادامه داد: به تمام 
يگان حفاظت از اراضي گفته ايم كه در تعطيالت 
نوروز و همچنين كليه روزهاي سال از زمين هاي 

ملي و دولتي حفظ و حراست كنند.

 آشكارسازي
نقاط حادثه خيز سابقه دار

وزير راه و شهرس��ازي با اشاره به اهميت ايمني 
جاده ها گفت: يكي از موضوعاتي كه به آن تاكيد 
مي شود آشكارسازي نقاط سابقه دار حادثه خيز 
است به نحوي كه هر جايي كه امكان حادثه وجود 
دارد عالئم يا هشدار دهنده نصب شود.به گزارش 
ايسنا، محمد اسالمي اظهار كرد: در همين رابطه 
بايد هم روش��نايي ها و هم عالئم خط كشي ها و 
بنرهاي هشدار دهنده در اين مناطق نصب شوند. 
همچنين تعدادي از دوربين ه��ا با اقداماتي كه 
خارج از كنترل سيستم مديريت راهداري بوده از 
كار افتاده يا آسيب ديده است كه اين دوربين هاي 
آسيب ديده و از كار افتاده هم تعمير و مرمت شوند 

تا به حداكثر آمادگي برسند. 

4۰ درصد ظرفيت قطارهاي 
نوروزي خالي است

رييس س��تاد هماهنگي قطارهاي نوروزي  رجا 
گفت: طرح ويژه سفرهاي نوروزي از ۲4 اسفندماه 
آغاز ش��د اما   از حدود يك ميلي��ون و ۲00 هزار 
صندلي ايجادي توسط شركت رجا براي سفرهاي 
نوروزي ت��ا اين لحظه فق��ط 60 درصد بليت ها 
خريداري شده و مابقي موجود است.به گزارش 
فارس، محمدرضا شناسنده بيان كرد: هموطنان  
با توزيع سفر خود در بازه زماني مختلف عالوه بر 
بهره مندي از سفر با قطار، مي توانند از تخفيفاتي 
كه اين شركت در تاريخ ها و مسيرهاي مختلف 
نيز ارايه مي دهد اس��تفاده كنند. رييس س��تاد 
هماهنگي قطارهاي نوروزي شركت رجا اضافه 
كرد: مسير تهران- مش��هد از تاريخ 4 فروردين 
داراي ظرفي��ت خالي اس��ت و از تاريخ دوازدهم 
فروردين تخفيف مناس��ب وج��ود دارد.او ادامه 
داد: مسير مشهد-تهران هم در همه روزها داراي 
ظرفيت خالي است و در ساير مسيرها هم روزهاي 
با تخفيف وجود دارد.مع��اون اجرايي رجا افزود: 
براي نوروز سال جاري حدود يك ميليون و ۲00 
هزار صندلي ظرفيت ايجاد شده است كه روزانه 
۱50 قطار )۷3 حركت بين شهري و ۷۷ حركت 

حومه اي( در خدمت مسافران است.

تعيين تكليف 2 هزار ملك 
شهرداري تهران در نيمه اول 98

عضو ش��وراي ش��هر تهران گفت: 3800 واحد 
ش��هرداري تهران كه در اختيار افراد حقيقي يا 
حقوقي قرار گرفته اس��ت، در حال س��اماندهي 
اس��ت و با انعقاد قرارداد به زودي تعيين تكليف 
خواهد شد. به گزارش فارس، محمود ميرلوحي 
در جمع خبرنگاران به بودجه سال 98 شهرداري 
تهران اش��اره كرد و گفت:  يكي از اولويت هاي ما 
در سال آينده منابع پايدار بوده است و اينكه چه 
برنامه ريزي براي افزايش منابع پايدار داشته باشيم. 
منابع غيرپايدار در حال حاضر مشكالتي را ايجاد 
كرده است و شاهد بدهي هاي هنگفت و بالتكليفي 
در ش��هر تهران بوده ايم و اين بدهي ها فشارهاي 

زيادي را به ذهن و روح ما ايجاد كرده است. 
وي گف��ت: ما در حال حاضر س��ه منبع درآمدي 
داريم كه دولت، نفت و عوارض اس��ت كه در حال 
حاضر دولت و مجلس توانس��ته اس��ت تاكنون 
۲ هزار و 500 ميليارد توم��ان از بدهي خود را به 
شهرداري تهران پرداخت كند. پارسال ۱4 ميليارد 
از محل پسماند درآمد داشتيم كه امسال به ۲00 
ميليارد تومان افزايش يافته است و سال آينده نيز 
به 500 ميليارد تومان افزايش خواهد رس��يد. در 
حال حاضر تولي��د زباله از 9 هزار تن به 8 هزار تن 
كاهش يافته است و اينكه روزانه هزار تن زباله كمتر 
در تهران توليد مي شود يك خبر خوب است كه 
اگر از اين 8 هزار تن زباله 3 هزار تن آن ارزش��مند 
باشد و كيلويي هزار تومان به فروش برسد مي تواند 
يك منبع درآمدي خوبي براي شهرداري تهران 
باشد.عضو شوراي شهر تهران در پاسخ به پرسشي 
مبني بر واگذاري امالك و بازپس گيري آن اظهار 
داشت:  امالكي در اختيار افراد حقيقي و حقوقي 
قرار گرفته بود كه قرارداد و اجاره نامه مش��خصي 
نداشت و ما در بودجه س��ال آينده ۱00 ميليارد 
تومان از اين محل درآمدزايي خواهيم داشت.در 
بودجه تبصره اي آورده ايم كه ساختمان هايي كه 
در اختيار خيريه ها، NGO ها و افراد حقيقي قرار 
دارد ارزيابي شود و اجاره نامه براي آنها تنظيم شود.

در حال حاضر ۲ هزار ملك شناس��ايي شده است 
كه 3800 واحد مي شود، اسناد آنها را جمع آوري 
كرده ايم و در آينده اجاره نامه و قراردادهاي آنها را 
منعقد خواهيم كرد.اميدواريم در نيمه اول سال 98 
از اين بالتكليفي در حوزه امالك خارج شويم چرا 
كه چراغي كه به خانه رواست به مسجد حرام است.
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»تعادل« از تغييرات در ثبت سفارش واردات كاالهاي اساسي تا پاييز 97  گزارش مي دهد

تغيير سبد واردات
تعادل|

گ�زارش وزارت صنع�ت، معدن و تج�ارت از 
عملكرد مقدماتي تا پايان فصل پاييز 97 نشان 
دهنده تغيير س�بد وارداتي كشور در مقايسه 
با مدت مشابه س�ال 1396 دارد. بنابرآمارها، 
ميزان واردات كاالهاي اساس�ي به كش�ور در 
اين م�دت،  تغيي�رات قابل توجهي داش�ته و 
تقاضا براي واردات برخي از اقالم اساسي مورد 
 نياز در كش�ور، بدون توجيه خاص، به ش�كل 
كم سابقه اي افزايش داشته اند. به عنوان نمونه، 
در 9 ماه منتهي به آذر س�ال جاري، بيشترين 
ثبت سفارش كاالهاي اساسي مربوط به »ذرت 
دامي« بوده كه ميزان ثبت سفارش آن حدود 
1.9 ميليارد دالر بوده، كه رشدي معادل 66.1 
درصدي را در مقايس�ه با مدت مش�ابه س�ال 
گذشته تجربه كرده است. تقاضا براي واردات 
»برنج« نيز از همين منطق تبعيت كرده با ثبت 
48.6 درصد افزاي�ش در همين قياس زماني، 
به حدود 1.8 ميليارد دالر رس�يده است. ثبت 
سفارش »روغن ساخته نشده« هم كه تا پايان 
فصل  پاييز سال گذشته حدود 673 هزار دالر 
ثبت سفارش داشته با افزايش 114.8 درصدي، 
تا پايان فصل سال جاري حدود 1.4 ميليارد دالر 
ثبت سفارش را رقم زده است.  از ديگر سو، به 
دنبال بروز نوس�انات قيمتي در بازار گوشت و 
مرغ، ثبت س�فارش ماهانه واردات »دام زنده 
)گاو(« ب�ا كاهش رو ب�ه رو ش�ده و در مقابل، 
ثبت س�فارش واردات »دام زنده )گوسفند(« 
افزايش پيدا كرده است. عالوه بر اين، در 9 ماه 
نخست منتهي به آذر سال جاري و در مقايسه 
با مدت مشابه سال 1396، تقاضا براي واردات 
»شير خشك صنعتي« به شدت افزايش يافته 
و با رش�د 634.1 درصدي، از حدود 11 ميليون 
دالر به حدود 78 ميليون دالر رسيده است. از 
آن سو، اما ثبت سفارش واردات برخي كاالهاي 
اساسي مانند »دانه هاي روغني آفتابگردان«، 
»پودر شوينده ماشيني«، »الستيك خودروي 
سبك )س�واري(« و »نخود« در مقايسه ميان 
9 ماهه س�ال جاري با 9 ماهه س�ال گذش�ته،   
دس�تخوش كاهش ش�ده و اين در حالي است 
كه ب�راي گروه هاي كاالي اساس�ي نيز در اين 
قياس زماني، هيچ گونه ثبت سفارش وارداتي 

نداشته اند.

 صدرنشینان ثبت سفارش
براساس آمار اعالمي وزارت صنعت، معدن وتجارت، 
در 9 ماه منتهي به آذر س��ال جاري، بيشترين ثبت 

سفارش كاالهاي اساس��ي مربوط به »ذرت دامي« 
بوده كه ميزان ثبت سفارش آن حدود 1.9 ميليارد 
دالر بوده كه اين ميزان در قياس با مدت مشابه سال 
1396، حدود 66.1 درصد رشد را شاهد بوده است. 
»برنج« با ثبت س��فارش حدود 1.8 ميليارد دالر تا 
پايان فصل پاييز 97 در جايگاه دوم ايس��تاده و اين 
در حالي است كه ميزان ثبت س��فارش اين كاال در 
مقايس��ه با مدت مشابه سال گذش��ته حدود 48.6 

درصد افزايش پيدا كرده است. 
»روغن س��اخته نش��ده« كه تا پايان 9 ماهه س��ال 
گذشته حدود 673 هزار دالر ثبت سفارش داشت نيز 
با افزايش 114.8 درصدي در ميزان ثبت سفارش، 
در 9 ماه منتهي به آذر سال جاري حدود 1.4 ميليارد 
دالر ثبت سفارش داش��ته است. تقاضا براي واردات 
»دانه روغني سويا« نيز در 9 ماهه سال جاري حدود 
1.3 ميليارد دالر بوده و اين در حالي اس��ت كه ثبت 
سفارش واردات اين گروه كااليي در مدت مشابه سال 
1396، حدود 689 هزار دالر بوده است. بر اين اساس، 
ثبت سفارش واردات اين گروه كااليي در اين قياس 
زماني با رشدي معادل 95 درصد رو به رو شده است.

به گزارش »تعادل«، بيشترين رشد در ثبت سفارش 
واردات كاالهاي اساسي در مقايسه ميان 9 ماهه سال 

جاري و مدت مشابه سال گذشته اما مربوط به »شير 
خشك صنعتي« است. ثبت سفارش واردات اين كاال 
در اين مقايسه زماني با رشد 634.1 درصدي رو به رو 
شده و از حدود 11 ميليون دالر به حدود 78 ميليون 

دالر رسيده است. 
ه  ن��د ز م  ا د « ت  ا د ر ا و ش  ر س��فا ثب��ت 
 )گوس��فند(« ني��ز در همي��ن م��دت از ح��دود

8 ميليون دالر به حدود 41 ميليون دالر افزايش پيدا 
كرده و رش��دي معادل 411.7 درصد را به نام خود 
به ثبت رسانده اس��ت. آمار مربوط به ثبت سفارش 
واردات ماهانه »دام زنده )گوس��فند(« و »دام زنده 
)گاو(« در قياس ميان آذرماه س��ال جاري و آذرماه 
س��ال 1396 اما مويد بروز نوسانات قيمتي گوشت 

قرمز در كشور است. 
بر اين اس��اس، در حالي كه ثبت س��فارش واردات 
 »دام زن��ده )گاو(« در آذرماه س��ال گذش��ته حدود

8.7 ميلي��ون دالر ب��وده اس��ت، در آذرم��اه س��ال 
جاري به ح��دود 6 ميليون دالر كاه��ش پيدا كرده 
و افتي مع��ادل 29.9 درصد را تجربه كرده اس��ت. 
در مقاب��ل، در حالي كه ثبت س��فارش واردات »دام 
زنده )گوس��فند(« در آذرماه س��ال گذشته حدود 
5.6 ميليون دالر بوده اس��ت، در آذرماه سال جاري 

به حدود 11 ميليون دالر رس��يده و رشدي معادل 
91.8 درصد را تجربه كرده اس��ت.»كنجاله سويا« 
ني��ز س��ومين كاال با بيش��ترين مي��زان افزايش در 
 ثب��ت س��فارش واردات در مقايس��ه مي��ان
9 ماهه سال جاري و مدت مشابه سال گذشته است. 
بر اين اساس،  ثبت سفارش واردات اين كاال از حدود 
360 ميليون دالر به حدود 916 ميليون دالر رسيده 

و رشدي معادل 155 درصد را تجربه كرده است. 
همچنين مطابق آماري اعالمي، در 9 ماهه سال جاري 
و در مقايس��ه با مدت مشابه س��ال گذشته اما تقاضا 
براي واردات »الستيك خودروي سنگين )كاميون 
و اتوبوس(« نيز با رش��د قابل توجه رو به رو ش��ده و 
ثبت سفارش واردات اين كاال از حدود 166 ميليون 
 دالر ب��ه ح��دود 399 ميلي��ون دالر افزاي��ش پيدا 

كرده است. 
بر اين اس��اس، ميزان ثبت سفارش اين كاال رشدي 
معادل 140.7 درصدي را تجربه كرده اس��ت. ثبت 
سفارش واردات »دام زنده )گاو(« نيز به دليل افزايش 
قيمت گوش��ت قرم��ز در داخل كش��ور، در همين 
مقايس��ه زماني رش��دي معادل 140.1 درصدي را 
تجربه كرده و از حدود 3.8 ميليون دالر به حدود 9.1 

ميليون دالر افزايش پيدا كرده است.

 كدام كاالها با كاهش واردات
رو به رو شدند؟

اين اما در حالي است كه ثبت سفارش واردات »پودر 
شوينده ماشيني« با كاهش 80.6 درصدي در ثبت 
سفارش واردات در قياس ميان 9 ماهه سال جاري و 
مدت مشابه سال گذشته، شاهد بيشترين كاهش در 
ميزان ثبت سفارش واردات بوده است. ثبت سفارش 
واردات اي��ن كاال از 484 ه��زار دالر به 94 هزار دالر 

كاهش پيدا كرده است. 
ثبت س��فارش واردات »روغن ساخته شده« نيز در 
همين مقايسه زماني، با افت 80.4 درصدي رو به رو 
شده و از حدود 14 ميليون دالر، به حدود 2.7 ميليون 

دالر كاهش پيدا كرده است.
ثبت س��فارش واردات »الس��تيك خودروي سبك 
)سواري(« نيز در مقايسه ميان 9 ماه نخست منتهي 
به آذر س��ال 1396 و مدت مش��ابه س��ال جاري، با 
اف��ت 65.9 درصدي رو به رو ش��ده و از حدود 365 
ميليون دالر ب��ه حدود 124 ميلي��ون دالر كاهش 
پيدا كرده اس��ت. ثبت س��فارش واردات »س��بوس 
گندم« نيز روندي مش��ابه را طي ك��رده و از حدود 
 6.8 ميليون دالر به حدود 2.7 ميليون دالر كاهش 
يافته اس��ت. بر اين اساس، ميزان افت ثبت سفارش 
واردات اين محصول در مقايس��ه زماني مورد اشاره 
در باال، معادل 60.6 درصد بوده اس��ت. تقاضا براي 
واردات »نخود« ني��ز در 9 ماه منتهي به آذر س��ال 
97 در مقايس��ه با مدت مشابه سال گذشته، معادل 
56.3 درصد افت داشته و از حدود 149 ميليون دالر 
به حدود 65 ميليون دالر كاهش پيدا كرده اس��ت. 
»دانه هاي روغن��ي آفتابگردان« نيز با كاهش 47.4 
درصدي در ميزان ثبت سفارش در مقايسه ميان 9 
ماه نخست سال جاري و مدت مشابه سال جاري رو 
به رو شده است. براين اساس، ثبت سفارش واردات 
اين گروه كااليي در اين قياس زماني، از حدود 206 
ميليون دالر به حدود 108 ميليون دالر رسيده است.

در اين ميان اما بر اس��اس گ��زارش وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، در 9 ماه نخس��ت سال جاري و نيز 
مدت مشابه سال گذش��ته، برخي گروه هاي كاالي 
اساس��ي هيچ گونه ثبت سفارش��ي نداش��ته اند. به 
عنوان مثال، »گوش��ت مرغ منجمد«، »جوجه يك 
روزه گوشتي«،  »س��يب زميني«، »پياز و موسير«، 
»پرتقال«، »نارنگي«،  »سيب«، »گندم خوراكي«، 
»گندم دامي« و »پودر شوينده دستي«، هيچ گونه 
ثبت سفارشي نداشته اند. اين در حالي است كه براي 
»ش��كر تصفيه شده« نيز تنها در 9 ماهه سال جاري 
ثبت سفارش معادل 2.4 ميليون دالر صورت گرفته، 
حال آنكه در مدت مش��ابه سال گذش��ته، اين گروه 

كااليي ثبت سفارشي نداشته است.

رييس اتحاديه روغن و الستيک مطرح كرد

قیمت روغن موتور از شهریور افزایش نیافته است
در حالی که هر س��اله در ماه ه��ای پايانی، افزايش 
قيم��ت روغن موت��ور در بازار رخ م��ی داد، به گفته 
رييس اتحاديه روغن و الس��تيک، امس��ال افزايش 
قيمت در روزهای پايانی به ثبت نرس��يده و اين در 
حالی اس��ت که در سال جاری نوس��ان قيمتی در 
اين بازار در اواس��ط س��ال رخ داد. به گزارش ايسنا، 
هر س��اله در ماه های پايانی سال به واسطه افزايش 
سفرها به وسيله خودروهای شخصی ميزان مراجعه 
به تعميرگاه ها و تعويض روغنی ها افزايش می يابد و 
اين موضوع همواره با افزايش چشمگير قيمت روغن 

موتور همراه بوده است.
در سال های گذشته بهانه افزايش قيمت ها، افزايش 
هزينه های توليد و رشد قيمت مواد اوليه توليد روغن 
موتور بود، اما در سال جاری به گفته رئيس اتحاديه 
روغن و الس��تيک، در ماه های پايانی سال افزايش 
قيمت��ی رخ نداده اس��ت و آخري��ن افزايش قيمت 

روغن مربوط به ش��هريورماه امسال بوده است. اين 
گفته داوود س��عادتی نژاد در حالی مطرح می شود 
که در س��ال جاری به واسطه نوس��ان قيمت ارز به 
ويژه دالر، قيمت بس��ياری از مواد اوليه توليد روند 
صعودی به خ��ود گرفت و قيمت روغن موتور از اين 

قاعده مستثنی نبود.
بررس��ی های ميدانی در اواس��ط سال نش��ان از آن 
داشت که اگر به طور ميانگين هزينه تعويض روغن 
يک خ��ودروی پرايد در انتهای س��ال گذش��ته در 
حدود 50 تا 70 هزار تومان تمام می ش��د، در ميانه 
س��ال جاری به محدوده 120 ت��ا 150 هزار تومان 
افزايش يافته و دليل افزايش هزينه صاحبان خودرو 
فقط رشد قيمت روغن موتور و محصوالت مصرفی 
بوده اس��ت. حال درباره ش��رايط فعلی اي��ن بازار، 
رئيس اتحاديه روغن و الس��تيک معتقد اس��ت که 
محصوالت روغنی و الستيک به نرخ مصوب در بازار 

توزيع می شود و هيچ کمبودی در زمينه اين دو قلم 
وجود ندارد. داوود س��عادتی نژاد با بيان اين که بازار 
روغن و الس��تيک از سوی اتحاديه و وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و ديگر دستگاه های مرتبط به صورت 
دائم بازرس��ی و نظارت می شود، خاطرنشان کرد: با 
حمايت های ص��ورت گرفته، حج��م توليد روغن و 
الستيک در کشور افزايش يافته و نيازی به واردات 
از ديگر کشورها احساس نمی شود و تنها در برخی از 
انواع محصوالت الستيک خودرو که توليد جوابگوی 
مصرف نيست، اندکی به واردات احتياج است. وی با 
بيان اين که در اواسط امسال درخواست افزايش 10 
درصدی نرخ دس��تمزد ارائه ش��ده و تا به امروز نرخ 
جديدی اعالم نشده است، ادامه داد: ارائه خدمات در 
واحدهای صنفی بر پايه نرخ مصوب انجام می شود 
و طبق قانون تمام واحدها موظف به ارائه ی فاکتور 

فروش و خدمات هستند.
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 اولویت گذاري توسعه 
شهرک های صنعتی مناطق مرزی 
ايرنا|معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: 
توسعه شهرک های صنعتی در مناطق مرزی از 
 اهداف و برنامه های اين سازمان در سطح کشور 
به شمار می رود. محسن صالحی نيا افزود: هم مرزی 
با کشورهای همسايه فرصت توسعه را فراهم کرده 
است و بايد با توسعه زيرساخت های مورد نياز از اين 
فرصت استفاده شود. او با اشاره به اينکه ظرفيت 
شهرک های صنعتی در مناطق مرزی به خصوص 
در آذربايج��ان غربی بس��يار قابل توجه اس��ت، 
 اضافه کرد: در بخش واگذاری زمين شهرک های

صنعتی مناطق مرزی به سرمايه گذاران منطقه نيز 
تسهيالت ويژه ای در نظر گرفته شده که در حين 

واگذاری اعمال می شود. 
مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرک های 
صنعتی با اش��اره به تعيين محل ناحيه صنعتی 
سرمايه گذاری خارجی خوی ادامه داد: مطالعات 
 الزم ب��رای واگذاری زمي��ن و اعطای مجوز برای 
راه اندازی اين ش��هرک بايد در اسرع وقت انجام 
شود. او ادامه داد: توجه به بخش خصوصی زمينه 
توسعه اقتصاد و صنعت را فراهم می کند و تا زمانی 
که توسعه زيرساخت ها به بخش خصوصی واگذار 
نشود، انتظار استقرار و پايداری واحدهای توليدی 

را نبايد داشته باشيم. 

 نظارت سازمان استاندارد
بر بازار شب عید 

فارس|مع��اون نظ��ارت بر اجرای اس��تاندارد 
سازمان ملی استاندارد گفت: درآستانه فرارسيدن 
سال نو به منظور حفظ و صيانت ازحقوق مصرف 
کنندگان، نظارت بيشتری بر مراکز تمرکز، توزيع 
و فروش کاال و نيز نمايشگاه های عرضه مستقيم 

کاال صورت می گيرد. 
وحيد مرن��دی مقدم با بيان اينک��ه اين طرح با 
بررسی و نظارت بر مراکز تمرکز، توزيع و عرضه 
کاال از نظ��ر کيفيت کاال انجام می ش��ود، گفت: 
کاالهای مش��مول اجرای اجباری اس��تاندارد، 
کاالهای مش��مول اجرای تشويقی دارای نشان 
استاندارد، نظارت بر مراکز تمرکز، توزيع و عرضه 
کاال از نظر کميت کاال ، بررسی کميت کاالهای 
ارائه ش��ده از نظ��ر وزن، حجم و ابع��اد مطابق 
استانداردها و وسايل سنجش از قبيل ترازوها و 

باسکول ها شامل اين طرح است.
او با اش��اره به اينکه کاالهای پر مصرف نوروزی 
مش��مول مقررات اج��رای اجباری اس��تاندارد 
هس��تند، افزود: اين کاالها ش��امل مواد غذايی، 
بهداشتی، ش��وينده ها، مواد شيميايی، قطعات 
خودرو و همچنين کنترل ترازوه��ا و وزنه ها در 
ميادين ميوه و تره بار و مراکز عرضه عمده و جزيی 
و کنترل نازل های سوخت است. مرندي گفت: 
در اجرای اين طرح، س��ازمان حمايت از مصرف 
کنندگان و توليد کنندگان و س��ازمان تعزيرات 

حکومتی نيز حضور دارند.

 ثبت 530 هزار انبار 
در سامانه جامع انبارها

شاتا|رييس مرکز توسعه تجارت الکترونيکی از 
پيشرفت 60 درصدی سامانه جامع انبارها خبر 
داد و گفت: تاکنون 530 هزار انبار در اين سامانه 
ثبت شده اس��ت. علی رهبری با اعالم اين خبر، 
گفت: اين سامانه سال گذشته مورد بهره برداری 
قرار گرفت و تاکن��ون 530 هزار انبار در آن ثبت 
شده است. او افزود: يکی از وظايف سامانه جامع 
انبارها، کنترل ورود و خروج کاال از انبارها است. 
در اين زمينه تا کنون در خصوص انبارهای نفتی، 
دام و طيور و خوراک دام و طيور بسيار موفق بوده 
ايم. به گفته رهبري، هم اکن��ون تمام مبادی و 
مقاصد محموله دامی در س��امانه جامع انبارها 
ثبت ش��ده اس��ت. همچنين ورود و خروج شان 
به ش��هرهای مختلف با صدور گواهی بهداشتی 
حمل و اتصال آن به بارنامه صورت می پذيرد و با 
توجه به دقت مناسب داده ها، ورود و خروج اين 
مواد به مراکز نگهداری يا انبارها نيز بر اساس در 

سامانه ثبت است.
رييس مرکز توسعه تجارت الکترونيکی با بيان 
اينکه پس از راه اندازی س��امانه جامع انبارها، به 
مرور ص��دور بارنامه برای انبارهاي��ی که در اين 
س��امانه ثبت نش��ده بودند ممنوع ش��د، گفت: 
برای پيشگيری از حمل بار بدون بارنامه نيز بين 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با پليس 
راهنمايی و رانندگی توافقاتی انجام شد که طبق 
اين توافقات در 11 موقعيت از جاده های کشور 
به طور پايلوت سامانه جريمه هوشمند فرار بارنامه 
عملياتی گرديد و منجر به 8 درصد افزايش بارنامه 
شده اس��ت. رهبری ادامه داد: طبق توافقات اين 
دو نهاد و با هماهنگی س��تاد مرک��زی مبارزه با 
 قاچ��اق کاال و ارز، ت��ا پايان س��ال 97 اين طرح 
به 35 موقعيت و در س��ال 98 به 100 موقعيت 

توسعه داده خواهد شد. 
به گفته رييس مرکز توسعه تجارت الکترونيکی، با 
اين روش، شفافيت خوبی در حمل بار کشور ايجاد 
شده و به دنبال آن شفافيت انبارها به مرور ميسر 
خواهد ش��د. اگر انباری بخواه��د بارنامه برايش 
صادر شود با اتصال اسناد انبار مربوطه يعنی حواله 
و رسيد، صدور بارنامه با دقت و سرعت بيشتری 
فراهم خواهد شد. او  در ادامه در خصوص سامانه 
جامع حمل و نقل گفت: اين سامانه که اطالعات 
بارنامه های داخلی و خارجی در آن ثبت می شود 
تا کنون 80 درصد پيشرفت داشته که رشد قابل 
قبولی است. سامانه جامع انبارها زير نظر وزارت 
صنعت، معدن و تجارت اداره می شود. از طريق 
اين سامانه بايستی انبارها شناسنامه دار شده و 

اطالعات خروج و ورود آن ها ثبت شود.

مسوول طرح رجيستري س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز در واكنش 
به فرار مالياتي قابل توجه از محل واردات گوش��ي مسافري، از ارايه 
پيشنهاد جديد در خصوص افزايش 15 درصدي سود بازرگاني واردات 
موبايل براي ايجاد رقابت بين واردات رس��مي و مس��افري خبر داد. 
حسين يوسفيان در گفت وگو با خبرگزاري تسنيم، با اشاره به پيشنهاد 
جديد مطرح شده در خصوص تغيير سود بازرگاني واردات گوشي براي 
ايجاد تعادل در بازار و حذف رانت ايجاد شده براي گوشي هاي مسافري 
گفت: بر اساس قانون سود بازرگاني كاالي همراه مسافر 2 برابر سود 
بازرگاني كااليي اس��ت كه به صورت رس��مي وارد مي شود و اساس 
پيشنهاد جديد بر تغيير اين نرخ بنا شده است. به گفته مسوول طرح 
رجيستري يك پيشنهاد اوليه به جاي بستن سايت واردات مسافري 
بحث افزايش سود بازرگاني براي ايجاد رقابت بين واردكننده رسمي 

و مسافري است.
او افزود، س��ود بازرگاني موبايل 1 درصد بوده و به اين ترتيب س��ود 
بازرگاني واردات گوش��ي از طريق مسافر فقط 2 درصد است. به اين 
ترتي��ب با لحاظ حقوق گمركي و ماليات ارزش افزوده مس��افر براي 
ترخيص گوشي 15 درصد و بازرگان حدود 18 درصد عوارض پرداخت 
مي كنند. اين درحالي اس��ت كه در زمان تس��ويه حساب با سازمان 
مالياتي و احتساب نرخ ارز بازار آزاد عمال هر واردكننده رسمي حدود 
36 درصد عوارض و ماليات پرداخت مي كند. براس��اس بررسي هاي 
صورت گرفته اين افزايش س��ود بازرگاني در نهايت منجر به افزايش 
4 درصدي قيمت موبايل خواهد ش��د؛ چراكه 15 درصد مورد اشاره 
بر نرخ 4200 توماني كه نرخ ارز محاس��باتي در گمرك است، اعمال 
مي شود. او افزود، از طرف ديگر با تصويب اين پيشنهاد واردكنندگان 
رس��مي تمايل بيش��تري به حضور در اين عرصه پيدا كرده و به اين 

ترتيب با افزايش عرضه در بازار نيز مواجه خواهيم ش��د. يوس��فيان 
ادامه داد، اين موضوع را در نظر داشته باشيد كه اگر فضا براي حضور 
قانون مند واردكنندگان رس��مي فراهم شود عمال تعداد بيشتري از 
واردكنندگان در اين فضا مش��اركت كرده و همين موضوع منجر به 
افزايش رقابت مي ش��ود. بنابراين مي توان اين انتظار را نيز داشت كه 
واردكننده رس��مي، سود 15 درصدي خود را براي گرفتن سهم بازار 
بيشتر كاهش دهد.در حال حاضر مكاتباتي براي ارسال اين پيشنهاد به 
هيات دولت انجام شده، وزارت صنعت نيز اين موضوع را پيگيري كرده 
است. به نظر مي رسد در صورت تصويب اين پيشنهاد از ارديبهشت ماه 
شاهد اعمال اين مصوبه خاص در تعرفه هاي وارداتي سال 98 باشيم. 
به گزارش تسنيم، بر اس��اس برآوردها روزانه حدود 20 هزار گوشي 
در سامانه مسافري گمرك ايران ثبت مي شود كه با توجه به معافيت 
80 دالري و همچنين عدم پرداخت ماليات علي الحساب 4 درصدي، 
ساالنه شاهد فرار و معافيت مالياتي 1تا3 هزار ميليارد توماني هستيم.

معاون بازرسي و رسيدگي به تخلفات سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان ضمن تشريح سياست هاي اين سازمان براي تقويت 
س��امانه 124، اظهار كرد: موفق بودن در برخورد با تخلفات صنفي و 
كنترل و رصد هر چه بهتر بازار، مرهون ارتباط مس��تمر مردم با اين 
سامانه است و مردمي سازي نظارت را اصلي مهم براي موفقيت سازمان 
دانس��ت. به گزارش شاتا شهرام ميراخورلو با اش��اره به آخرين آمار و 
نظرس��نجي انجام شده در بهمن ماه سال جاري نسبت به شكايات و 
عملكرد سازمان حمايت در ماه گذشته، گفت: در بهمن ماه سال جاري، 
جمعاً 19 هزار و 980 فقره شكايت مردمي در خصوص تخلفات صنفي 
و غير صنفي از طريق تلفن 124 ستاد خبري استان ها در بخش كاال و 
خدمات دريافت و مورد رسيدگي قرار گرفته كه از اين تعداد 65 درصد 
ش��كايت مورد رسيدگي قرار گرفته و 35 درصد باقيمانده نياز به كار 

كارشناسي يا استعالم از مراجع ذيربط است.
 او با بيان اينكه از مجموع ش��كايات واصل ش��ده در م��دت مذكور،

85 درص��د در بخش كاال و15 درصد در بخش خدمات بوده اس��ت، 
تصريح كرد: ن��ان و ميوه و س��بزيجات و همچنين رس��توران هاي 
غذاخوري و تعميرگاه هاي خودروهاي س��بك به ترتيب بيشترين 
سهم شكايات را براساس نوع خدمات به خود اختصاص داده اند. و نيز 
گرانفروشي و تقلب در صدر عناوين تخلف گزارش هاي دريافتي قرار 
گرفته است. اين مقام مسوول، همچنين درباره مصالحه قبل از شكايات 
نيز عنوان كرد: در اين مدت، از مجموع ش��كايات رسيدگي شده كه 
منجر به تخلف شده اند، 396 فقره با برآورد ارزش بيش از 73 ميليارد 
ريال در كارگروه هاي رسيدگي استاني منجر به مصالحه و جلب رضايت 
شاكيان شده و به تبع از تشكيل و ارجاع پرونده اجتناب گرديده است.

معاون بازرسي و رسيدگي به تخلفات سازمان حمايت مصرف كنندگان 

و توليدكنندگان با تاكيد بر اينكه، تالش شده نتايج بررسي شكايات به 
شاكيان در اولين فرصت و در كوتاه ترين زمان اعالم گردد؛ يادآور شد: 
بازرسان اين سازمان در سراسر كشور همزمان به بازرسي از واحدهاي 
صنفي، صنعتي و خدماتي مي پردازند و در تهران نيز با استقرار 7 منطقه 
پس از دريافت شكايات در كمترين مدت در محل حضور يافته و نسبت 
به بررسي شكايات و ارايه گزارش اقدام مي نمايند. به گفته ميراخورلو، 
يكي از رسالت هاي مهم سازمان حمايت را ايجاد ثبات اقتصادي در 
جامعه از طريق بازرس��ي و نظارت بر تمامي واحدهاي عمده و خرده 
فروش و تسريع در رسيدگي به تخلفات و فرهنگ سازي و گسترش 
نظارتهاي مردمي اس��ت. او افزود: براين اس��اس شهروندان محترم 
مي توانند با مشاهده هرگونه تخلف اقتصادي از قبيل گران فروشي، 
كم فروشي، تقلب، عدم درج قيمت، عدم صدور فاكتور و ساير تخلفات 
اقتصادي از طريق سامانه 124 مسووالن ذيربط را در جريان قرار داده 

تا رسيدگي الزم صورت پذيرد.

مسوول طرح رجيستري ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز مطرح داد
پيشنهاد افزايش سود بازرگاني براي حذف رانت 

سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان اعالم كرد 
نانوايي ها بيشترين شكايات مردمي را به خود اختصاص دادند
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ترامپ اليحه لغو وضعيت اضطراري را وتو كرد

زمزمه تشكيل دولت جديد در كابل

رويارويي جديد كاخ سفيد و كنگره

خلیل زاد رهبر بعدي افغانستان خواهد بود؟

گروه جهان| طال تسليمي| 
دونال��د ترامپ رييس جمهوري اي��االت متحده براي 
نخستين مرتبه تصميم كنگره اين كشور را وتو كرد و 
عليه تدابيري در مخالفت با استفاده دولت از وضعيت 
اضطرار ملي براي تامين بودجه س��اخت ديوار در مرز 
مكزي��ك، راي داد. ترامپ در زم��ان امضاي وتو گفت 
كه وضعيت اضطراري ملي »امنيت در مرز« را تامين 
مي كند. ويليام بار دادستان كل اياالت متحده كه جديدا 
در اين س��مت مشغول به كار ش��ده، گفت كه چنين 
اقدامي به لحاظ حقوقي بالمانع است. اوايل ماه جاري 
ميالدي 12سناتور جمهوري خواه در ايستادگي در برابر 
برنامه رييس جمهوري براي دور زدن كنگره در پيشبرد 
برنامه س��اخت ديوار مرزي، به دموكرات ها پيوستند. 
مجلس نمايندگان تحت كنترل دموكرات ها نيز هفته 
گذشته مخالفت خود را با اقدام ترامپ در اعالم وضعيت 

اضطرار ملي اظهار داشته بود.
به نوشته فايننشال تايمز، ترامپ در برابر دوربين هاي 
ش��بكه هاي تلويزيوني گفت: »راي كنگره به ناديده 
گرفتن بحران در مرز جنوبي، راي عليه واقعيت است. 
اين يك اضطرار ملي جدي اس��ت، يك بحران بزرگ 
است... مردم از واژه تهاجم متنفر هستند، اما اين دقيقا 
همان است. اين تهاجم مواد مخدر و مجرمان است. 
كنگره اين آزادي و اختيار را دارد كه اين قطعنامه را 
تصوي��ب كند. و من اين وظيف��ه را دارم كه آن را وتو 
كنم.« اين در حالي اس��ت كه دموكرات ها مي گويند 
به مش��كالت ناش��ي از ورود غيرقانوني مهاجران از 
مرزهاي جنوبي اين كشور واقفند، اما راه مقابله با اين 
مشكالت را احداث ديوار بتوني نمي دانند و حاضرند 
با تخصيص بودجه به ارتقاء و هوشمند كردن تدابير 

مرزباني كمك كنند.
اين وتو جديدترين ت��الش رييس جمهوري امريكا 
براي پيشبرد ساخت ديوار مرزي كه يكي از وعده هاي 
كمپين انتخاباتي او در س��ال 2016 بوده، محسوب 
مي شود.ترامپ مي خواهد با ساخت ديوار پيش از آغاز 
رقابت ها براي انتخابات رياست جمهوري سال 2020 

به يك پيروزي سياسي دست يابد، اما دموكرات ها به 
هيچ وجه قصد ندارند چنين پيروزي اي به او بدهند.

جنگ كاخ سفيد و كنگره نشان دهنده تمايل بيشتر 
جمهوري خواهان به ايستادن در برابر رييس جمهوري 
است. اگرچه مخالفت ها با ساخت ديوار بسيار است، 
اما ش��مار زي��ادي از جمهوري خواهاني ك��ه به لغو 
وضعيت اضطرار ملي راي دادند اي��ن كار را به دليل 
نارضايتي از اقدام ترامپ در زير س��وال بردن قدرت 
كنگره كردند. برخي از جمهوري خواهان همچنين 
هش��دار دادند كه اقدامات ترامپ مي تواند به الگويي 

براي ي��ك رييس جمهوري دموك��رات در آينده در 
برخورد با مخالفت جمهوري خواهان تبديل ش��ود. 
ترامپ پيش اين وتو، از سناتورهاي جمهوري خواهي 
كه از تدابير كنگ��ره در لغو وضعيت اضطرار حمايت 
نكردند، تش��كر كرد و گفت: »آنه��ا به متوقف كردن 
جرايم، قاچاق انسان و ورود موادمخدر به كشورمان 
كمك كردن��د.« اكنون كنگره براي براي لغو و ابطال 
وتوي رييس جمهوري به اكثريت دو سومي در هر دو 
مجلس نياز دارد كه به دست آوردن آن در سناي تحت 
كنترل جمهوري خواهان مشكل خواهد بود. نانسي 

پلوسي رييس دموكرات مجلس نمايندگان گفته كه 
اين مجلس عليه وتوري رييس جمهوري راي خواهد 
داد. او افزود: »مجلس نمايندگان و سنا با اكثريت آرا 
با تصاحب قدرت غيرقانوني رييس جمهوري مخالفت 
كرده اند، اما رييس جمهوري همچنان ناديده گرفتن 
قانون اساسي، كنگره و خواست مردم را انتخاب كرده 
است.« چاك شومر رهبر دموكرات هاي سنا هم گفت: 
»جاي تعجب ندارد كه رييس جمه��وري به اجراي 
قانون و قانون اساس��ي ما بي توجه��ي مي كند. هيچ 
وضعيت فوق العاده اي وجود ندارد. كنگره درخواست 

بودجه ديوار م��رزي ترامپ را بارها رد كرده اس��ت. 
مكزيك هزينه ساخت اين ديوار را پرداخت نمي كند 
و يك اكثريت دو حزبي در هر دو مجلس به پايان اين 

وضعيت فوق العاده ساختگي راي داده اند.«

    رويارويي دادگاه هاي فدرال با ترامپ
در مجادل هاي جداگانه، در بسياري از ايالت ها از دولت 
ترامپ به دليل اعالم وضعيت اضطرار ملي شكايت شده 
است. بدين ترتيب، تصميم گيري درباره قانوني بودن اين 
اقدام ترامپ مي تواند به دادگاه هاي ايالتي واگذار شود. 
اتحاديه آزادي هاي شهروندي امريكا كه شكايت نامه اي 
را عليه وضعيت اضطرار ملي تنظيم كرده، وتوي ترامپ را 
مورد انتقاد قرار داد اما گفت كه اين اقدام اهميت چنداني 
ندارد چراكه تصميم گيرنده نهايي دادگاه ها خواهند بود. 
آنتوني رومرو مديرعامل اين اتحاديه گفت: »حتي اعضاي 
حزب رييس جمهوري هم به اين نتيجه رسيده اند كه او 
يك بحران تك نفره براي قانون اساس��ي است. كنگره 
اعالن وضعيت اضطرار ملي توسط رييس جمهوري را 
رد كرده و اكنون دادگاه ها تصميم گيرنده نهايي درباره 
مشروعيت قانوني تصميم او هستند. بي صبرانه منتظر 
ديدن او در دادگاه هستيم و اميدواريم كه از حمايت قوه 

قضايي مستقل برخوردار شويم.«
ترامپ هم در مقابل نش��ان داده كه آماده اس��ت بطور 
جدي بر سر س��اخت ديوار مرزي مبارزه كند. او اخيرا 
برنامه بودجه سال مالي 2020 را با درخواست بودجه اي 
8.6ميليارد دالري اعالم كرده است. اگرچه دموكرات ها 
و حتي جمهوري خواهان از مرگ اليحه بودجه پيش از 
رسيدن آن به كنگره خبر داده اند، اما اين اقدام كاخ سفيد 
نشان مي دهد كه ترامپ قصد دارد ديوار مرزي را به هسته 
كمپين انتخاباتي خود تبديل كند. اين در حالي است كه 
سياس��تمداران از كامال هريس سناتور ايالت كاليفرنيا 
گرفته تا بتو ارورك از اعضاي كنگره و ش��مار زيادي از 
نامزدهاي دموكرات براي انتخابات رياست جمهوري از 
همين مساله براي مورد انتقاد قرار دادن موضع گيري 

ترامپ در قبال مهاجرت استفاده مي كنند.

گروه جهان| 
عمران خان نخست وزير پاکستان، گفته به زودی صلح در 
افغانستان برقرار خواهد شد و در آينده حکومت جديد 
در اين کشور روی کار آمده که تمام مردم افغانستان را 
نمايندگی خواهد کرد. عمران خان گفته روند صلح به 
ثبات، بهبود بازرگانی و رفاه اقتصادی در منطقه منجر 
خواهد شد. او با اشاره به نشست طالبان و هيأت آمريکا 
در قطر گفته در آينده نزديک مردم افغانستان با صلح 
کنارهم زندگی خواهند کرد. در همين حال رسانه های 
آمريکايی گزارش داده اند كه دونالد ترامپ نشستي يك 
س��اعته را با تيم امنيت ملی خود پش��ت درهای بسته 
برگزار كرده كه مختص به افغانس��تان بوده اس��ت. در 
اين نشس��ت پنتاگون طرح هايی را برای خروج نيمی 
از 14 هزار س��رباز آمريکايی مستقر در افغانستان ارايه 

کرده است.
اظهارات بي سابقه نخست وزير پاكستان درباره تشكيل 
دولت جديد در افغانستان در شرايطي منتشر شده كه 
در كابل نيز زمزمه هايي از تالش زلمي خليل زاد نماينده 
ويژه آمريكا در امور افغانس��تان، براي به دست گرفتن 
قدرت شنيده مي شود. نشريه ديلي بيست نوشته، يک 
مقام ارشد دولت افغانستان ادعا كرده خليل زاد در تالش 
براي ضعيف كردن دولت اشرف غني است و با دور زدن 
آن در گفت وگو با طالبان، تالش دارد تا در دولت آينده 
خودش به عنوان رييس جمهور در رأس قدرت قرار گيرد. 
حمداهلل محب مشاور امنيت ملی دفتر رياست جمهوري 

افغانستان در نشستي رس��می با اشاره به حذف كامل 
دولت افغانس��تان از مذاكرات صلح گفته: » خليل زاد يا 
نمی داند که چه می کند يا چي��زی ديگر در ذهن دارد. 
او پيش از اين دو بار برای رس��يدن به رياست جمهوری 
در افغانستان تالش کرده است. به همين دليل مردم و 
مقام هاي افغانستان بر اين باورند كه تمام تالش او برای 
ايجاد يک دولت موقت است که خودش در رأس آن قرار 
گيرد.« اين ادعاها در حالی صورت می گيرد که خليل زاد 

هفته گذشته نشست 16روزه  ای با طالبان داشت.

    امريکا با غنی چه خواهد کرد
روزنامه هش��ت صبح افغانس��تان نوش��ته: س��خنان 
مش��اور امنيت ملی دفتر رياست جمهوري افغانستان 
نش��ان دهنده بی اعتمادی رييس جمهوري افغانستان 
به ديپلماسی پايان جنگ واشنگتن است. غنی به اين 
نتيجه رسيده که ديپلماسی پايان جنگ آمريكا به جايی 
می رسد که او بايد كرسي رياس��ت  جمهوری را واگذار 
کند.  غنی تا پيش از س��پتامبر 2018 از بقای سياسي 
خود اطمينان داش��ت. او فکر می کرد که مورد حمايت 
واشنگتن اس��ت و استراتژی جنوب آسيای کاخ سفيد 
هم در داخل، وضعيت را به س��ود او رقم خواهد زد. اما با 
تشديد ديپلماسی پايان جنگ امريکا، غنی احساس کرد 
که واشنگتن ديگر روی بقای او سرمايه گذاری نمی کند. 
خليل زاد هم با کسی تعارف ندارد. او آشكارا گفته برای 
پايان جنگ افغانستان عجله دارد. خليل زاد پيوسته تاکيد 

می کند که واشنگتن حامي آغاز گفت وگو با طالبان است. 
طالبان هم پيش��تر اعالم کرده بود که از تشكيل دولت 
ائتالفي انتقالي با هدف فراهم شدن زمينه تشكيل دولت 
مشاركتي و تدوين قانون اساسی جديد حمايت مي كند. 
خليل زاد فوريه س��ال جاري گفت ک��ه طالبان با كابل 
مذاکره نمی کند،  اما اگر هيأت مذاکره کننده چند حزبی 
و چند فرهنگی تشکيل شود و نمايند گان دولت هم در 
آن حضور داشته باشند  احتمالش زياد است که طالبان 
وارد مذاکره شوند. خليل زاد در آخرين سفرش به کابل 
هم گفت که دفتر رياست جمهوري بايد پيش از برگزاری 
جرگه مشورتی، تشکيل هيأت مذاکره کننده  چند حزبی 
و چند فرهنگی را نهايی کند. روشن است که وقتی هيأت 
مذاکره کننده چند حزبی و چند فرهنگی تشکيل شود و 
نمايند گان دولت هم در آن حضور داشته باشند،  در ميز 
مذاکره دولت در حد يک گروه تنزل می کند. در چنين 
وضعيتی، گروه ها با هم مذاکره می کنند و روشن است 
که وقتی گروه ها با هم مذاکره کنند، بحث ها به سمت 

تشکيل يک دولت انتقالی جهت پيدا می کند.
موض��ع کنونی غنی اين اس��ت ک��ه دول��ت انتقالی و 
راه حل ه��ای ديگری که با قانون اساس��ی س��ازگاری 
ندارد،  برای او قابل قبول نيست. ولی واقعيت اين است 
که مش��کل آمريکا و طالبان در حال حل ش��دن است. 
آمريكا از طالبان تعهد گرفته از صف جهادگرايان جهاني 
خارج ش��ود. آنان ظاهراً به خلي��ل زاد تعهد داده اند که 
ديگر در کنار دش��منان آمريکا نمی ايستند. خليل زاد 

گفته بر س��ر تضمين مبارزه با ت��رور و خروج نيروهای 
آمريکايی از افغانستان با طالبان به توافق رسيده است. 
خليل زاد و طالبان به زودی به ميز مذاکره بازمی گردند و 
احتمال آن زياد است که تا يک ماه ديگر به توافق نهايی 
برسند. وضعيت امروز افغانستان ش��بيه اواخر 2001 
است. پس از سقوط طالبان برهان الدين ربانی در دفتر 
رياست جمهوري مستقر شد و اعالم کرد که کشورهای 
دخيل در مبارزه با طالبان بايد با او مثل رييس جمهور 
مش��روع برخورد کنند. او با نشست »بن« موافق نبود و 
می خواست که نيروهای سياسی افغانستان در کابل بر 
سر آينده سياسی کشور به توافق برسند. غنی هم امروز 
می خواهد که مذاکره با طالبان حکومت محور باش��د. 
او از نيروهای سياس��ی هم می خواهد که بدون حضور 
دولت با طالب��ان مذاكره نكنند. تحوالت روزهای اخير 
اما نشان می دهد که نه نيروهای سياسی خارج از دولت 

 به دنبال مذاکره دولت محور هستند و نه ديپلمات های 
امريکايی.  در اين وضعيت پرسش اساسی اين است که 
آيا با ناديده گرفتن غنی، ديپلماسی پايان جنگ آمريکا 
به نتيجه می رس��د؟ خليل زاد تجربه نشست »بن« را 
دارد. او در کتاب خاطراتش آورده که در تماس تلفني با 
برهان الدين به او اطالع داده که اگر به نتيجه احتمالی 
نشست بن تمکين نکند،  نيروهای بين المللی وارد کابل 
می ش��وند و تصميم گرفته شده را اجرايي می کنند. در 
همان روز يک هواپيمای آمريکايی موشکی را )عمدا يا 
سهوا( به نزديکی منزل شليك كرد. اين فشارها سبب 
شد که ربانی موضعش را تعديل کند. اما افغانستان در 
حال حاضر در آن وضعيت نيست چرا كه غنی به هر حال 
رييس دولت است. در اين وضعيت تنها راهی که باقی 
می ماند، اين است که کابل و واشنگتن با يكديگر به تفاهم 

برسند تا ديپلماسی پايان جنگ به نتيجه برسد.

دريچه

كوتاه از منطقه

 شكايت ميلياردر روسي
از دولت امريكا به دليل تحريم او 
گروه جهان| يك ميلياردر روسي از دولت امريكا 
به اتهام فراتر عمل كردن از محدوديت هاي قانوني 
در تحريم او و قرباني كردن اش در تحقيقات به بهانه 
مداخله روس��يه در انتخابات امريكا شكايت كرده 
است. به گزارش رويترز، اين ميلياردر روسي به نام 
اولگ دريپاسگا از دادگاهي فدرال در شهر واشنگتن 
تقاضا كرده جل��وي وزارت خزان��ه داري امريكا در 
استفاده از قدرت ويرانگر چنين تحريم هايي را بگيرد 
و ادعا كرده تحريم هاي اين وزارتخانه عليه او در ماه 
آوريل گذشته به شكلي خودسرانه اعمال شده و او 
را از اس��تفاده از فرآيند عادالنه طبق قانون اساسي 
امريكا محروم ساخته اند. امريكا، كانادا و اتحاديه اروپا 
به تازگي با صدور بيانيه مشترك از وضع تحريم هاي 
جديد عليه روسيه خبر دادند. دور جديد تحريم ها 
به دليل حمله به س��ه كش��تي اوكراين��ي و الحاق 
شبه جزيره كريمه به خاك روسيه اعمال شده است. 
وزارت خزانه داري امريكا گفته مجازات هاي جديد 
عليه مقام سرويس امنيتي فدرال روسيه و به دليل 
مش��اركت آنها در درگيري با شناورهاي اوكرايني 
در تنگه كرچ در نزديكي كريمه اعمال شده است. 
نيروهاي دريايي روسيه 2۵ نوامبر 2018 به روي ۳ 
كشتي اوكرايني در تنگه كرچ آتش گشودند. پس 
از توقيف شناورهاي اوكرايني، 24 ملوان اين كشور 
دستگير شدند كه همچنان در روسيه در بازداشت 
موقت به س��ر مي برند. همزمان كان��ادا اعالم كرد 
114شخص حقيقي و 1۵شخص حقوقي را در پاسخ 
به اقدام نظامي روس��يه عليه كشتي هاي اوكرايني 

تحريم كرده است. 

 قوانين مالكيت سالح
در نيوزيلند تغيير مي كند

گ�روه جهان|جاس��يندا آردرن نخس��ت وزير 
نيوزيلند، در پي حمله تروريستي به دو مسجد در 
شهر كرايس��ت چرچ كه به كشته شدن دست كم 
4۹ نفر انجاميد، اعالم كرد كه قوانين اسلحه در اين 
كشور تغيير خواهد كرد. به گزارش آسوشيتدپرس، 
آردرن گفت��ه: »عامل اصلي اي��ن حمله پنج فقره 
اسلحه داشته است؛ دو اس��لحه نيمه اتوماتيك و 
دو ش��اتگان. اين مهاجم مجوز اسلحه داشت و به 
من گفته ش��ده كه او اين مجوز را س��ال 201۷به 
دست آورده است. همچنين يك تفنگ اهرمي نيز 
كشف شد.« نخست وزير نيوزيلند گفته در حالي 
كه تحقيقات پيرامون چگونگي به دس��ت آوردن 
اين مجوز اسلحه ادامه دارد، او مي تواند اطمينان 
دهد كه قوانين اسلحه در اين كشور تغيير خواهد 
كرد. دولت نيوزيلند و رهبران جهان اين حمله را 

تروريستي ناميده اند.
برنتون ترانت، مرد 28 ساله استراليايي به عنوان 
مظنون اصلي حمله براي نخستين بار به دادگاه برده 
و در حضور قاضي تفهيم اتهام شده است. اين دادگاه 
به داليل امنيتي غيرعلني برگزار شده است. ترانت با 
لباس زندان و دست بند در جايگاه متهم قرار گرفت 
و در جريان تفهيم اتهام كوتاه، دستش را به نشانه 
قدرت سفيد پوس��ت ها باال برد. دو نفر ديگر هم به 
همراه برنتون ترانت بازداشت شده اند كه هويت آنها 
هنوز معلوم نشده اما پليس مي گويد هيچ كدام از 
آنها سابقه كيفري و قضايي نداشته اند. ترانت قرار 
اس��ت براي بار دوم پنجم آوريل )20 روز ديگر( به 

دادگاه برده شود. 

رتبه يک رشد اقتصادی جهان 
متعلق به روآنداست

گروه جهان| توليد ناخالص داخلی روآندا در سال 
2018 سريع تر از ديگر کشورهاي جهان افزايش 
داشته اس��ت. به گزارش شين هوا، مرکز ملی آمار 
کش��ور رواندا اعالم کرد اقتصاد اين کشور در سال 
2018 با ثب��ت عملکردی نيرومند موفق ش��ده 
است تا رش��د خيره کننده 8.6 درصدی را به ثبت 
برساند که سريع ترين نرخ رشد در جهان محسوب 
می شود. به گفته اين مرکز، عملكرد خوب اقتصاد 
روآندا در رش��د 10.4 درصدی در ۳ماهه نخست، 
6.8 درصدی در ۳ماهه دوم، ۷.۷ درصدی در ۳ماهه 
سوم و ۹.6 درصدی در ۳ماهه چهارم سال 2018 
ريشته داشته اس��ت. يوسف مورانگوا رئيس مرکز 
ملی آمار رواندا گفت رشد بخش کشاورزی در اين 
سال 6درصد، رشد بخش صنعت 10 درصد و رشد 
بخش خدمات ۹ درصد بوده اس��ت. بانک مرکزی 
رواندا نيز با صدور بيانيه ای ضمن تأييد اين رش��د 
اعالم کرد رشد سال 201۹ اين کشور را ۷.8 درصد 
پيش بينی می کن��د. از افزايش 10 درصدی توليد 
مواد غذاي��ی، افزايش 26 درص��دی توليد پنبه و 
پارچه و افزايش ۳8 درصدی استخراج آهن از جمله 
مهم ترين داليل اين رشد بس��يار باال در رواندا نام 
برده ش��ده اس��ت. روآندا با حدود 1۳ ميليون نفر 
جمعيت، چهارمين کشور کوچک آفريقايی است؛ 
اما رش��د اقتصادی باالی اين کشور در سال های 
اخير باعث افزايش محس��وس رفاه شده است به 
گونه ای که متوسط درآمد سرانه اين کشور از 416 
دالر در سال 1۹۹4 به 20۹0 دالر در سال 201۷ 

افزايش يافته است.

 تشكيل واحد نظامي حفاظت
از زيرساخت ها در ونزوئال 

گروه جهان|رييس جمهوري ونزوئال يك هفته بعد 
از قطعي برق گسترده در اين كشور از تشكيل يك 
واحد نظامي ويژه با مسووليت حفاظت از تاسيسات 
و خدمات اساسي نظير تاسيسات تامين آب و برق 
اين كشور خبر داد. به گزارش خبرگزاري فرانسه، 
نيكوالس مادورو عامل قطعي برق گس��ترده يك 
هفته پيش در اين كشور را حمله سايبري از سوي 
امريكا مي داند، اما منتقدان او مي گويند سوء عملكرد 
دولت در حفاظت از زيرس��اخت ها باعث وقوع اين 
اتفاق شده است. اين قطعي برق و خاموشي گسترده 
در تاريخ ۷م��ارس در ونزوئ��ال رخ داد و باعث فلج 
شدن تقريبا كل اين كشور شد. خوان گوآيدو رهبر 
مخالفان ونزوئال گفت��ه كه اين قطعي برق به دليل 
آس��يب ديدن تجهيزات برق رساني به سبب آتش 
گرفتن پوش��ش گياهي بوده و مادورو او را متهم به 

خرابكاري كرده است.
 نيكوالس مادورو در سخنراني كه از راديو و تلويزيون 
ونزوئال پخش شد اعالم كرد اين واحد ويژه موسوم 
به »فرماندهي دفاع از خدمات راهبردي اساسي« با 
وظيفه تضمين »امنيت، كاركرد و حفاظت« در اين 
زيرساخت ها تشكيل شده است. بر همين اساس، 
افسران اين واحد فرماندهي مسووليت دارند امنيت 
»فيزيكي و سايبري« زيرس��اخت ها و حفاظت از 
تجهيزات آنها را تضمي��ن كنند. رييس جمهوري 
ونزوئال همچنين وعده داد دست به اعمال »تغييراتي 
مهم در عملكرد دولت« خواهد زد. مادورو از وزراي 
دولت خود خواس��ت به خيابان ها بيايند و همراه با 

مردم، حكومت را اداره كنند. 

 وزير خارجه پيشين آلمان
به كره شمالي مي رود

گروه جهان|هفته نامه اشپيگل گزارش داده كه 
زيگمار گابريل وزير خارجه سابق آلمان، تصميم دارد 
شخصاً به كره شمالي سفر كند. گابريل گفته تصميم 
دارد در همين ماه به اين كش��ور سفر كند. وي در 
پيامي توييتري تصريح كرده كه مي خواهد خودش 
تصوري از اين كشور داشته باشد. او نوشته: »ترامپ 
دو بار با رهبر كره ش��مالي درباره مساله خلع سالح 
مذاكره كرد؛ كره جنوبي گام هاي جس��ورانه اي را 
براي آشتي و صلح و حتي اتحاد دوباره برداشته و من 
هم مي خواهم در اين ماه به كره شمالي سفر  كنم.« 
گابريل سپتامبر 201۷ هم در مصاحبه اي خواستار 
مذاكرات مستقيم با كره شمالي ش��ده بود. اين در 
حالي است كه خبرگزاري يونهاپ گزارش داده، چين 
در راستاي حفظ تحريم ها عليه كره شمالي در حال 
تشديد كنترل روي رواديد نيروهاي كار و كارگران 
كره شمالي است كه در اين كشور هستند. گفته شده، 
در مناطق مرزي شمال شرق سختگيري ها بيشتر 
از نقاط ديگر است. برخي از اتباع كره شمالي كه در 
مراكز مختلف از جمله رستوران هاي مرزي در چين 
كار مي كنند، مي گويند رواديدشان رو به اتمام است 
و به آنها اعالم شده اس��ت كه بايد بي درنگ پس از 
پايان ويزا كشور را ترك كنند. در سال 201۷ زماني 
كه س��ازمان ملل تحريم هاي سرسختانه اي عليه 
كره شمالي اتخاذ كرد بيش از دو هزار و 600 نيروي 
كار كره ش��مالي مجبور به ترك چين شدند. سال 
گذش��ته اما زماني كه چندين دور گفت وگو ميان 
سران دو كش��ور انجام شد، ورود اتباع كره شمالي و 

كارگران اين كشور به چين تسهيل شد.
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 انتخابات هند
گران ترين انتخابات جهان

گروه جهان| انتخابات هند بزرگ ترين و گران ترين 
انتخاب��ات در جه��ان اعالم و تخمين زده ش��ده كه 
حدود ۷ميليارد دالر هزينه داش��ته باشد. انتخابات 
رياس��ت جمهوري امري��كا در س��ال 2016 حدود 
6.۵ ميليارد دالر هزينه داشت. به گزارش ايرنا انتخابات 
ماه آينده هند براي مجلس نمايندگان هند است كه 
۵4۳ نماينده منتخب از همه ايالت هاي هند را شامل 
مي شود. ان باسكارا رائو رييس مركز مطالعات رسانه اي 
هند گفت: »بيش��تر هزينه انتخابات هند مربوط به 
استفاده از رسانه هاي اجتماعي، سفرها و تبليغات است. 
تخمين زده مي ش��ود كه در انتخابات آينده، احزاب 
سياسي هند حدود ۵0 ميليارد روپيه براي استفاده از 
رسانه هاي اجتماعي هزينه كنند.« او افزودكانديدها 
به دنبال انجام اقدامات نو آورانه و جديد در رقابت هاي 
انتخاباتي خود و حاضر به پرداخت هزينه هاي سنگين 
به اشخاص، سازمان ها و دارندگان شبكه هاي معروف 
اجتماعي هستند. در اين انتخابات حدود 8 هزار كانديد 
براي به دست آوردن كرسي هاي پارلماني با يكديگر 
رقابت خواهند كرد و حتي براي پيروزي در انتخابات 
حاضر به پرداخت رشوه به طرفداران خود هستند. بر 
اساس گزارش جنيفر راس��ل يك استاد در دانشگاه 
كاليفرنيا، بيش از ۹0 درصد از كانديداهاي انتخاباتي 
در هند به دنبال پرداخت پول و ساير كاالهاي مصرفي 
به طرفداران هستند. در هند انجام اين كار به معني 
دسترسي كانديدا به منابع و نفوذ او در حرم قدرت است. 
در طول مبارزات انتخاباتي كانديدا براي جذب جمعيت 
مردم، غذاهاي گران كه معم��وال افراد عادي قادر به 
پرداخت هزينه آنها نيستند را به صورت مجاني هديه 
مي دهند. با توجه به برآوردهاي سازمان »زنيت اينديا«، 
در انتخابات ماه آينده هند حدود 26 ميليارد دالر هزينه 
صرف تبليغات خواهد ش��د. استفاده از شركت هاي 
خصوصي امنيتي يك روش ديگر كانديداهاي هندي 
براي نشان دادن قدرت خود است. انتخابات پارلماني 
هند بزرگ ترين انتخابات در جهان است. هر حزب به 
تنهايي يا با ائتالف با ديگر احزاب براي تشكيل دولت 
نياز به 2۷2 كرس��ي از مجموع ۵4۳ كرسي پارلمان 
دارد. نزديك به 814 ميليون راي دهنده واجد شرايط 
در ۹۳0 هزار ح��وزه راي گيري هس��تند. در هند از 
ماشين هاي راي گيري الكترونيك در تمام حوزه هاي 

راي گيري استفاده مي شود. 

 اعتصاب صرافان كابل
پس از مرگ يك كودك 

صرافان كابل پس از ربوده ش��دن مهس��ا دختر 
كوچك يكي از صرافان، دست از كار كشيدند و 
بازار اصلي تبادله ارز كابل تعطيل شد. به گزارش 
بي بي سي، معترضان به روند تامين امنيت اعضاي 
اين صنف توسط دولت معترض و از تمام صرافان 
افغانستان خواس��ته بودند شنبه دس��ت از كار 
بكشند. در اين اقدام اعتراضي، صرافان شهر كابل 
خواستار دادخواهي از قتل مهسا و ساير قربانيان 
خانواده صرافان ش��ده و از دولت افغانستان نيز 
خواس��ته اند كه ربايندگان مهسا را اعدام كنند. 
در س��ه ماه گذش��ته ۹صراف افغانستان توسط 
ربايندگان ابتدا ربوده و سپس به قتل رسيده اند. او 
گفته روند كنوني باعث ضربه به اقتصاد افغانستان 
شده، دولت و مردم ميليون ها دالر ضرر مي كنند.

 ارتش پاكستان پهپاد هندي
را سرنگون كرد

پاكس��تان يك فروند پهپاد جاسوس��ي هند را 
رهگيري و سرنگون كرده است. به گزارش ايرنا، 
ارتش پاكستان اعالم كرده پهپاد هندي با نقض 
حريم هوايي پاكستان در حال پرواز تا 1۵0متر 
داخل خاك اين كشور بود كه در منطقه چكري 
سرنگون شده است. حمله تروريستي در كشمير 
هند و متعاقب آن اتهام دهلي عليه اس��الم آباد، 
باعث ش��د تا مرحله جديدي از رويارويي ميان 
دو كشور آغاز شود و اين وضعيت تا جايي پيش 
رفت كه هند حمله هوايي به پاكستان انجام داد 
و اسالم آباد نيز در واكنش به آن دو جنگنده هند 

را سرنگون كرد. 

 ناكارآمدي توافق
حزب دموكرات و اتحاديه میهني 
با وجود گذشت دو هفته از توافق دو حزب عمده 
ك��رد عراقي براي تش��كيل دول��ت اقليم، هنوز 
اختالفات دو حزب در خصوص تقسيم پست هاي 
حاكميتي ادام��ه دارد. به گ��زارش ايرنا. اگر چه 
احزاب توافقات سياسي به اين منظور داشته اند اما 
درخصوص تقسيم پست ها نتوانسته اند به توافق 
برسند. مكانيزم تشكيل دولت اقليم كردستان 
عراق از چهار مرحله مي گذرد. براين اساس ابتدا 
قانون رياس��ت اقليم اصالح شده. رييس جديد 
اقليم در پارلمان انتخاب مي ش��ود و س��پس با 
موظف كردن نامزد مورد نظر از س��وي رياست 
اقليم فرايند تشكيل دولت اقليم كردستان عراق 

وارد فاز اجرايي مي شود.

 سفر معاون اردوغان
و چاووش اوغلو به نیوزيلند

معاون رييس جمهور و وزي��ر خارجه تركيه در 
پي حمله تروريستي به 2 مسجد در نيوزيلند به 
اين كشور سفر مي كنند. به گزارش آناتولي، فواد 
اوكتاي معاون اردوغان و مولود چاووش اوغلو به 
نيوزيلند سفر خواهند كرد. گفته شده، برنتون 
تاران��ت مظنون اصلي 28 س��اله پيش از حمله 

تروريستي دو بار به تركيه سفر كرده است.
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عكسروز

چهرهروز

حبيب كاوش تهيه كننده و كارگردان سينما درگذشت
حبيب كاوش تهيه كننده و كارگردان سينماي ايران شامگاه جمعه شب ۲۴ اسفند ماه درگذشت. حبيب كاوش تهيه كننده، فيلمنامه نويس 
و كارگردان سينماي ايران كه به علت سرطان مدتي در بيمارستان بستري بود، شامگاه در ۷۴ سالگي دارفاني را وداع گفت. پرواز در قفس، 
فصل خون، دادشاه، آتش پنهان و اميد از فيلم هاي شاخص كارنامه زنده ياد كاوش محسوب مي شوند. »محفل ايكس« آخرين فيلم كارنامه 
حبيب كاوش در مقام تهيه كننده، فيلمنامه نويس و كارگردان بود كه در س��ال ۸۳ مقابل دوربين رفت.  »بادهاي پول آور« عنوان آخرين 
فيلمنامه اي بود كه حبيب كاوش سال گذشته براي دريافت پروانه ساخت آن اقدام كرده بود اما موفق به ساخت آن نشد.  »محفل ايكس« 

آخرين فيلم كارنامه حبيب كاوش در مقام تهيه كننده، فيلمنامه نويس و كارگردان بود كه در سال ۸۳ مقابل دوربين رفت.

بازارهنر

»مالقات« پارسا پيروزفر در تئاترشهر 

گزارش كنسرت هاي تهران در شب هاي سال نو

»شهر بي گدا« منتظر اجراست

آثار نمايشي به صحنه رفته در تاالرهاي مختلف 
نمايشي مجموعه تئاتر شهر در حالي روز جمعه 
۲۴ اس��فند ماه ب��ه اجراي خود پاي��ان دادند كه 
نمايش »مالقات« از روز هفتم فروردين سال ۹۸ 

به اجراي خود در تاالر اصلي ادامه خواهد داد.
نماي��ش »ما داري��م از اي��ن خون��ه مي ريم« به 
كارگرداني حسين اكبرپور و نمايش »يك هفته 
راه رفتن در بهشت« به كارگرداني محمد هادي 
هاشم زاده كه بر اساس رويكرد حمايتي مديريت 
مجموعه تئاتر در حمايت از آث��ار برگزيده تئاتر 
استان ها پس از پايان س��ي و هفتمين جشنواره 
بين الملل��ي تئاتر فج��ر به ترتي��ب در تاالرهاي 
چهارس��و و قش��قايي مجموعه تئاتر ش��هر روي 
صحنه رفته بودند، روز جمعه ۲۴ اسفند ماه از اين 
مجموعه خداحافظي كردند. نمايش »مالقات« 

به كارگرداني پارس��ا پيروزفر هم ك��ه از روز ۱۲ 
اسفند ماه در تاالر اصلي اجراي خود را آغاز كرد، 
روز جمعه ۲۴ اس��فند ماه موقتا ب��ه اجراي خود 
پايان داد. اين در حالي اس��ت ك��ه اجراهاي اين 
اثر نمايشي در سال ۹۸ نيز ادامه پيدا كرده، اما از 
روز هفتم فروردين ماه مجددا ميزبان مخاطبان 

تئاتر خواهد بود.

سالن هاي كنس��رت پايتخت در روزهاي پاياني 
س��ال بيش��تر در اختيار خوانندگان پاپ است؛ 
در اين گزارش مروري مي ش��ود بر برخي س��از و 
آوازهايي كه در ش��ب هاي نزديك سال نو )۲۵ تا 

۲۹ اسفندماه( روي صحنه ها كوك مي شوند. 
محس��ن ابراهيم زاده ۲۵ اسفندماه در برج ميالد 
تهران روي صحنه مي رود عالقه مندان به حضور 
در اين كنسرت بايد مبلغي ميان ۴۵ تا ۱۶۰ هزار 

تومان براي بليت بپردازند. 
در همين روز اركس��تر هنرستان دختران و گروه 
موسيقي بوش��هري ليان در تاالر وحدت و آرش 
و مس��يح در تاالر وزارت كش��ور برنام��ه خود را 
اجرا مي كنند. كنس��رت تلفيقي واح��د ۱۱ نيز 
۲۵ اسفندماه در فرهنگس��راي ارسباران برگزار 
مي ش��ود و بليت هاي آن با قيمت ۶۵ هزار تومان 

قابل خريداري است.
اميد حاجيلي ۲۵ و ۲۶ اسفندماه در سالن ميالد 
نمايش��گاه بين المللي تهران با قيمت بليت ۶۵ تا 
۱۶۵ هزار تومان كنسرت مي دهد. ۲۶ اسفندماه 
برج آزادي ميزبان كنسرت گروه موسيقي شاهو 
داالهو است؛ كمترين مبلغي كه بايد براي خريد 
بليت اين كنسرت پرداخت ۵۰ و بيشترين مبلغ 

۸۰ هزار تومان است. محسن يگانه نيز ۲۶، ۲۷ و 
۲۸ اسفندماه در برج ميالد تهران براي هوادارانش 
مي خوان��د قيم��ت بليت هاي اين كنس��رت ۴۵ 
ت��ا ۱۶۰ هزار تومان تعيين ش��ده اس��ت؛ اين در 
حالي اس��ت كه گفته شده كنس��رت ۲۸ اسفند 
يگانه آخرين كنس��رت ۶ ماه آينده اين خواننده 

پاپ است.
از س��ويي هوروش بند ۲۷ اسفندماه سالن ميالد 
نمايش��گاه بين المللي تهران را در اختيار دارد تا 
كنس��رت خود را كه بليت هايش ۶۵ تا ۱۶۵ هزار 
تومان به فروش مي رس��د؛ برگ��زار كند. عليرضا 
طليسچي نيز ۲۸ اسفندماه در همين سالن روي 
صحنه مي رود و بليت هاي كنس��رت او نيز ۶۵ تا 

۱۶۵ هزار تومان قيمت دارند.

جواد انصافي كارگردان و پژوهشگر تئاتر از انتشار 
كتاب »نمايش هاي ش��گفتانه زنان ايران« كه به 

معرفي ۷۰ نمايش زنانه مي پردازد، خبر داد.
جواد انصافي نويس��نده، پژوهش��گر و كارگردان 
تئاتر درباره فعاليت هاي اخي��رش به مهر گفت: 
من ۲ كار با عنوان »ش��هر بي گ��دا« و همچنين 
يك نوروزخواني آماده اجرا داشتم اما تماشاخانه 
سنگلج و تاالر هنر عنوان كردند كه ظرفيتشان پر 
است و نمي توانند به من اجرا بدهند و بهتر است 

كارم را در سالن هاي خصوصي به صحنه ببرم.
او ادامه داد: از آنجا كه شرايط اجرا در سالن هاي 
خصوصي را ن��دارم برخالف گذش��ته نوروز ۹۸ 
اجرايي نخواهم داش��ت. البته روز سه شنبه ۲۱ 
اسفندماه از جديدترين كتاب من كه با همكاري 
همسرم فروغ يزدان نوشته شده است در كتابخانه 
باغ ف��ردوس رونمايي ش��د. اين كتاب توس��ط 
انتش��ارات خانه تاريخ و تصوير ابريشمي منتشر 
و روانه بازار كتاب ش��ده است. انصافي درباره اين 
كتاب توضيح داد: اين اثر »نمايش هاي شگفتانه 
زنان ايران« نام دارد و در واقع دنباله اي اس��ت بر 
كتابي كه س��ال ۸۸ با عنوان »نمايش هاي زنانه 
ايران« منتشر شد. اين كتاب درباره نمايش هاي 
خارق العاده اي است كه زنان در طول تاريخ ايران 
از صفويه تا معاصر در محافل زنانه اجرا مي كرده اند 

و شامل ۷۰ نمايش زنانه است.
او با اشاره به اينكه ۴ سال براي نگارش اين كتاب 

پژوهش كرده اند، عنوان كرد: به عنوان نمونه در 
دوران قاجار زني به نام منور شيرازي در مجالس 
زنانه برنامه اي اجرا مي كرده به اين ترتيب كه به 
اندازه يك قاليچه روي زمين آرد مي ريختند و او 
با شست پايش روي اين آردها نقاشي مي كرده و 
زنان مجلس نيز با خواندن ترانه و آهنگ به كار او 
ريتم مي بخشيدند و در نهايت يك قاليچه با نقش 

و نگار زيبا خلق مي كرده است.
اين كارگردان در پاي��ان اضافه كرد: يكي ديگر از 
ش��گفتانه هايي كه در اين كت��اب به آن پرداخته 
شده اس��ت بازي زنانه اي بوده كه در آن زنان در 
محافلش��ان در نقش همه اجسام و اشيا صحبت 
مي كردند و داس��تاني را ش��كل مي دادند اتفاقي 
كه اين سال ها در س��طح دنيا متداول است اما ما 
در ايران از گذش��ته اين تكنيك را در نمايش ها و 
داس��تان هايي مثل »كليله و دمن��ه« و »موش و 
گربه« عبيد زاكاني داشته ايم اما كمتر مورد توجه 

قرار مي گرفته است.

تاريخنگاري

شكايت ايران به دليل حضور نظامي شوروي در كشور 
بيست و ششم اس��فند ۱۳۲۵، دولت ايران به دليل ادامه حضور نظامي شوروي در 
ايران، به شوراي امنيت سازمان ملل شكايت كرد. روسيه و انگليس در جنگ جهاني 
اول به صورت عملي با بستن قراردادهايي ايران را با وجود اعالم بي طرفي در جنگ 
به منطقه هاي زير نفوذ خود تبديل كرده بودند. ورود نظاميان روسيه به شهرهاي 
مختلف شمال و شمال غرب ايران از زمس��تان ۱۲۹۳ و در تمام طول سال ۱۲۹۴ 
صورت پذيرفته بود.  پس از آغاز جنگ جهاني دوم در ۹ شهريور ۱۳۱۸ )۱ سپتامبر 
۱۹۳۹(، ايران بي طرفي خود را اعالم كرد، اما به دليل گستردگي مرز ايران با اتحاد 
جماهير شوروي و درگيري شوروي با آلمان اين بي طرفي ناپايدار بود. ارتش متفقين 
به بهانه حضور كارشناسان آلماني در ايران اين كشور را اشغال كرد. به دنبال اتحاد 
بريتانيا و شوروي پس از حمله آلمان نازي به شوروي و لزوم ارسال كمك هاي بريتانيا 
و امريكا به جبهه هاي نبرد در شوروي، متفقين تصميم گرفتند از داالن پارسي )به 
انگليسي: The Persian Corridor( نيز استفاده شود و به موجب آن نيروهاي 
متفقين در ۲۵ اوت ۱۹۴۱ به ايران حمله كرده و اين كشور را به اشغال خود درآوردند. 
در روز ۳ شهريور ۱۳۲۰ نيروهاي شوروي از شمال و شرق و نيروهاي بريتانيايي از 
جنوب و غرب، از زمين و هوا به ايران حمله كردند و شهرهاي سر راه را اشغال كردند 
و به سمت تهران حركت كردند. ارتش ايران به سرعت متالشي شد. رضاشاه با فشار 
متفقين به خصوص بريتانيا ناچار به استعفاء شد. متفقين پس از مدت ها كشمكش 
با روس ها بر س��ر نوع حكومت جديد ايران، باالخره در انتقال س��لطنت به پسرش 
-محمدرضا- كه وليعهد او نيز بود، به توافق رسيدند. پس از اشغال، راه آهن سراسري 
ايران براي انتقال كمك هاي نظامي از جنوب ايران به پشت جبهه شوروي، بر اساس 
قانون وام و اجاره مورد استفاده قرار گرفت. ايران كه در آغاز جنگ، بي طرفي خود را 

اعالم كرده بود نهايتًا در ۱۷ شهريور ۱۳۲۲ به آلمان اعالن جنگ داد. هدف اصلي 
ايران از اعالن جنگ پيوستن به اعالميه ملل متحد و شركت در كنفرانس هاي صلح 
پس از جنگ بود. پس از اتمام جنگ، ارتش بريتانيا طبق توافق با دولت ايران كشور 
را ترك كرد ولي نيروهاي نظامي ارتش سرخ شوروي، همچنان در ايران باقي ماندند 
و از اجراي توافق امتناع كردند، كه به تشكيل دو حكومت خودمختار و كوتاه مدت 
جمهوري مهاباد در كردستان و حكومت فرقه دموكرات در آذربايجان انجاميد. هر 
دو حكومت با حمايت شوروي پايه گذاري شدند و هدفي جز تجزيه ايران نداشتند. 

میراثنامه

گذري بر حمام تاريخي سقز كه به موزه تبديل شد
حمام حاج صالح، تنها حمام تاريخي شهرس��تان سقز است كه در سال جاري به موزه 
تبديل شد. حمام حاج صالح از آثار صفوي شهر سقز است كه در دوران زنديه هم تغييراتي 
در آن داده شده است. اين حمام كه قديمي ترين  حمام سقز محسوب مي شود، شامل 
بخش هاي مختلفي چون بينه، سربينه، گرمخانه، خزينه، خلوتي ها و مخزن سوخت 
است و به  دليل مالكيت يكي از بزرگان سقز به  نام حاجي صالح و فرزندان وي بر آن بدين 
نام معروف شده است.  اين حمام مجموعه كاملي است  كه همه ويژگي هاي يك حمام را 
دارد و شامل بخش هاي مختلفي چون بينه، سربينه، گرمخانه، خزينه، خلوتي ها، تون انبار 
)مخزن سوخت حمام(، سيستم آبياري و فاضالب است . قدمت اين حمام به دوران صفويه 
برمي گردد اما بخش هايي از آن در دوران زنديه به بنا الحاق شده و در واقع قديمي ترين 
حمام به جا مانده در شهر سقز است. در مقطعي از زمان شخصي به اسم حاجي صالح كه 
از رجال صاحب سقز بوده نسبت به خريد اين بنا اقدام كرده و از همين رو به حمام حاج 
صالح مشهور شده است، اما با توجه به سبك معماري و ديگر شواهد موجود، باني حمام 
شخص ديگري غير از حاجي صالح بوده است. ورودي اصلي حمام، در بخشي از بازار سقز 
موسوم به بازار پله ها واقع شده كه متاسفانه به دليل تغيير كاربري بخش اعظم اين ضلع 
حمام، ورودي اصلي حمام نيز به يك درب كوچك فلزي محدود شده است. اين ورودي 
محدود به وسيله يك داالن كوتاه مستقيما به قسمت بينه مرتبط است و در واقع بخش 
ديگري از معماري حمام كه همانا هشتي ورودي است، در اين قسمت از بين رفته است. 
هشتي ورودي در حمام هاي تاريخي فضايي شش يا هشت ضلعي بوده كه سه بخش 
ورودي اصلي- راه پله ارتباطي پش��ت بام و بينه را به هم وصل مي كرده اس��ت. فضاي 
داخلي حمام هم چون اغلب حمام هاي تاريخي داراي پوششي آهك ُبري شامل نقوش 
هندسي-اساطيري-صحنه شكار - فرشته هاي بالدار- لنگر آويزان-  شير و خورشيد-  
نقوش گياهي و كادربندي هاي متنوع است. كادربندي و آهك ُبري هاي سقف و ديوارها و 
حجاري ستون ها از تزئينات بناست، آهك بري در حمام همان كاربرد گچبري در بناهاي 
ديگر را دارد، در تزئين و معماري حمام از گچ استفاده نمي كنند چون در فضاي بخارآلود و 
مرطوب آن مقاومت خود را از دست داده و مي ريزد در حالي كه رطوبت به استحكام آهك 
نيز كمك مي كند. ستون هاي سنگي حمام سه تكه بوده و مقطعي هشت ضلعي دارند، 

نورگيرها در مركز هر گنبد نور بيرون را به داخل محيط حمام مي كشانند.

حفره هاي حجاري شده در سكوها نيز به عنوان جاكفشي استفاده مي شده است و افراد 
در مدتي كه در حمام مشغول استحمام بوده اند، دمپايي هاي چوبي به پا داشته اند. آب 
گرم مورد نياز براي اس��تحمام را از درون خزينه با سطل بيرون مي كشيده اند، در زير 
خزينه »ديك هفت جوش« حمام قرار مي گرفته و آن را گرم مي كرده است، البته غوطه 
خوردن در آب خزينه خود بخشي از مراحل استحمام و در واقع آخرين مرحله بوده است .

مساحت كل بناي حمام حدود ۹۰۰ متر مربع است كه داراي نقشه و پالن طولي است 
و تمام بخش ها و قسمت  هاي يك حمام تاريخي شامل ورودي و هشتي-بينه-مياندر-

سرويس بهداشتي-سربينه-خلوتي-نظافتخانه-خزينه-منبع آب و تون را در خود دارد. 
فظاهاي معماري در سه شكل هندسي مربع-مستطيل و شش ضلعي تركيب و شكل 
گرفته است، مصالح به كار رفته در ساخت حمام شامل سنگ الشه-سنگ مرمر-آجر و 
مالت گل آهك و ساروج است.  حمام »حاج صالح« از ابتداي ساخت تا سال ۱۳۵۴ حمام 
عمومي بوده و از اين سال تا سال ۱۳۷۳ به زورخانه تغيير كاربري داده شده است. از سال 
۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱ متروكه بوده و در اين سال اداره كل ميراث فرهنگي استان كردستان آن را 
به تملك خود در آورده و به شماره ۲۸۳۰ در فهرست آثار ملي كشور به ثبت رسيده است.

ايستگاه

 تاريخ برگزاري گلدن
 گلوب ۲۰۲۰ اعالم شد

كارگردان فيلم ابرقهرمان 
آسيايي مارول مشخص شد

مراس��م اه��داي جوايز 
گلدن گلوب ۲۰۲۰ براي 
اوايل م��اه ژانويه تعيين 
ش��د. به گزارش هاليوود 
ريپورتر، مراس��م ساالنه 
گلدن گلوب كه از سوي 
انجمن مطبوعات خارجي 
هاليوود برگزار مي ش��ود 

 NBC .براي سال ۲۰۲۰ نيز در اوايل ژانويه باقي ماند
و انجمن مطبوع��ات خارجي هاليوود اعالم كردند 
اين مراسم ۵ ژانويه ۲۰۲۰ برگزار مي شود. به شيوه 
دو سال اخير اين مراسم در نخستين يكشنبه ژانويه 
سال جديد روي آنتن مي رود. مراسم ۲۰۲۰ دومين 
 NBC سال از قرارداد ۸ ساله اي جديدي است كه با
در سپتامبر امضا ش��د. اين برنامه همچنان توسط 
 NBC .ديك كالرك پروداكشنز« توليد مي شود«
از سال ۱۹۹۳ در حال پخش ساالنه اين مراسم بوده 
اس��ت. در حالي كه گلدن گلوب ۲۰۱۹ به ميزباني 
ساندرا او و اندي سمبرگ برگزار شد و جايزه اصلي 
خود را به »كتاب سبز« داد، همين فيلم برنده اسكار 
بهترين فيلم نيز شد. اين مراسم به صورت مستقيم 
۱۸.۶۱ ميليون نفر تماشاگر داشت كه اندكي كمتر 
از ۱۹ ميليون تماشاگر سال ۲۰۱۸ بود. ۵.۲ درصد 
اين مراسم را بزرگساالن ۴۹-۱۸ سال تماشا كرده 
بودند كه براي فروش آگهي نكته كليدي است. اين 
رقم به نس��بت ۵ درصد سال ۲۰۱۸ اندكي بيشتر 
بود. »ديك كالرك پروداكشنز« متعلق به »والنس 
ميديا« است كه مالك »هاليوود ريپورتر« نيز هست. 

كمپان��ي م��ارول ب��راي 
نخس��تين فيلمش كه با 
تمرك��ز ب��ر ابرقهرماني 
آسيايي  ساخته مي شود، 

كارگردان انتخاب كرد.
به گزارش ورايتي، مارول 
اس��توديوز ب��ا امض��اي 
قراردادي دس��تين دنيل 

كريتون را استخدام كرده تا روي صندلي كارگرداني 
فيلم »شانگ-چي« يعني نخستين فيلم ابرقهرماني 
مارول با يك شخصيت اول آسيايي بنشيند. كريتون 
در حال حاضر مشغول كارگرداني فيلم »فقط رحم« 
با نقش آفريني بري الرس��ون و مايكل بي. جوردن 
است. ديو كاالهام براي نوشتن فيلمنامه »شانگ-

چي« و مدرنيزه كردن داستان و شخصيت هاي آن 
انتخاب ش��ده اس��ت. در كميك هاي مارولي اصلي 
»شانگ-چي«، يك ابرقهرمان نيمه چيني و نيمه 
امريكايي است. اين شخصيت توسط استيو انگلهارت 
نويسنده و جيم استارلين هنرمند خلق شد. شانگ-
چي استاد سبك هاي مبارزه بدون اسلحه و با اسلحه 
ووشو است و عالوه بر اينكه از سالح هاي گرم مختلف 
اس��تفاده مي كند، كار با نانچاكو و جي��ان را هم بلد 
اس��ت. اين شخصيت نخس��تين بار در نسخه ويژه 
مارولي ش��ماره ۱۵ محصول سال ۱۹۷۳ ديده شد. 
كوين فايگي رييس مارول اس��توديوز مس��ووليت 
تهيه كنندگي اين فيلم را بر عهده خواهد داش��ت. 
لوئيس دسپوزيتو، ويكتوريو آلونسو و جاناتان شوارتز 
از مارل هم تهيه كنندگان اجرايي پروژه خواهند بود. 
مارول اخيراً نخس��تين فيلم ابرقهرماني كه يك زن 
قهرمان اصلي آن بود را اكران كرد. اين فيلم »كاپيتان 
مارول« است كه توانست با ثبت فروش بيش از ۵۰۰ 
ميليون دالر در كمت��ر از يك هفته در باكس آفيس 
جهاني بسيار فراتر از انتظارها ظاهر شود. در اين فيلم 
بري الرسون نقش ش��خصيت اول را بازي مي كند. 
او در فيلم »بازه كوتاه ۱۲« محصول س��ال ۲۰۱۳ و 
»قلعه شيشه اي« محصول سال ۲۰۱۷ هم با كريتون 

همكاري كرده بود.

ايران، امريكا را در سيبري زمين گير كرد

جنگي كه قلعه نويي آغاز كرد

تيم ملي كشتي آزاد ايران در دومين مسابقه 
خود در جام جهاني موفق ش��د امريكا را در 
يك مبارزه نفس گير شكس��ت دهد تا در 
آستانه رسيدن به فينال قرار گيرد. در ادامه رقابت هاي جام 
جهاني ۲۰۱۹ كشتي آزاد كه با حضور ۸ تيم برتر جهان در 
شهر ياكوتسك روسيه برگزار مي شود، تيم ملي كشتي آزاد 
ايران كه با تلفيقي از نفرات زير ۲۳ سال و چند كشتي گير 
باتجربه در اين رقابت ها شركت كرده، موفق شد در مبارزه 
دوم امريكا را در يك مبارزه نزديك با حساب ۵-۵ و امتياز 
فني ۲۱ بر ۱۸ شكس��ت دهد و در آستانه صعود به فينال 
جام جهاني قرار گيرد. البته امريكا هم بدون نامدارانش و با 
كشتي گيران جوان خود شركت كرده بود. ياكوتسك يكي 
از سردترين ش��هرهاي جهان است كه در منطقه پهناور 
سيبري روسيه و در نزديكي قطب شمال قرار دارد كه دماي 

هواي آن در حال حاضر حدود ۳۰ - درجه است.

اظهارنظرهاي قلعه نويي پس از ديدار با پرسپوليس و 
س��پاهان عليه داوران، واكنش هاي مختلفي را در پي 
داش��ت و جامعه داوري به خص��وص عليرضا فغاني و 
محسن تركي عليه اين مربي حرف زدند. امير قلعه نويي 
بار ديگر در فوتبال ايران خبرس��از شد. پرافتخارترين 
مربي تاريخ ليگ برت��ر اين بار به ج��ان داوران فعال و 
بازنشسته فوتبال افتاد تا آنها را بهانه نتيجه نگرفتن تيم 
خود كند. ماجرا پس از ديدار رفت سپاهان و پرسپوليس 
ش��روع ش��د. جايي كه تيم قلعه نوي��ي در صحنه اي 
مش��كوك به خطا، گل اول را به ثمر رساند اما در ادامه 
اين فغاني بود كه در تصميمي مشكوك يك پنالتي به 
سود پرسپوليس اعالم كرد تا دو تيم به تساوي يك بر 
يك رضايت دهند. قلعه نويي در نشست خبري پس از 
اين ديدار سكوت كرد اما فرداي آن روز در گفت وگو با 
راديو ورزش اعالم كرد كه فغاني با او مشكل دارد و اين 
خصومت را در قضاوت هايش دخالت مي دهد. پس از اين 
موضوع، قلعه نويي تصميم به سكوت گرفت تا باالخره 
در نشست خبري جمعه برابر فوالد خوزستان سكوتش 
را شكست و دوباره عليه داوري حرف زد. قلعه نويي در 
صحبت هايش اعالم كرد كه ۴ داور يعني عليرضا فغاني، 
هدايت اهلل ممبيني، محسن تركي و اشكان خورشيدي 
از خاطرات بد او هس��تند و روزي با فيلم و مدرك عليه 

آنها صحبت ه��اي جدي تري انجام مي ده��د. داوران 
نام برده ش��ده بعد از اين صحبت هاي قلعه نويي كاسه 
صبرشان لبريز شد و ديروز شنبه حسابي از خجالت او 
در آمدند. عليرضا فغاني در گفت وگو با رسانه ها عنوان 
كرد: در اين فوتبال همواره سعي كرده ام خودم باشم و 
هيچ گاه به دنبال بازي هاي سياسي، البي با سياسيون 
و داشتن خدم و حشم نبودم و هر كدام از دوستان مثل 
محسن تركي، هدايت ممبيني و… كه به جايگاه خوبي 
در اين فوتبال رس��يدند با تالش خودشان بوده و هيچ 
كدام با البي سياسيون به اين جايگاه نرسيديم. در اين 
حدود ۲۴، ۲۵ سالي كه در فوتبال هستم به اين نتيجه 
رسيدم كه اكثر كساني كه درباره مسائل پشت پرده و 
باندبازي حرف مي زنند خودشان اصل اين كار هستند و 

اتفاقات زيادي در اين باره رخ داده كه گذشته اين افراد را 
مشخص كرده و گذشت زمان گواه حرف هاي من است. 
ارتباط پنهاني با برخي مربيان و بازيكنان يا سياه بازي يا 
لمپن بازي ديگر جوابگو نيست و نمي توان با اين كارها 
به موفقيت رسيد. همچنين محسن تركي نيز در اين 
باره به ايسنا گفت: البته اين آقا دوره فوتبالي اش در حال 
اتمام اس��ت اما هنوز همان رويه هاي سابقش را دارد. 
مقصر اصلي مديران ما هستند كه پاسخي نمي دهند 
و مي گذارند اين آقايان هر حرفي دل ش��ان مي خواهد 
بزنند. اينها يكسري حرف هاي صد من يك غاز است كه 
ما به آنها عادت داريم. من به قلعه نويي ثابت مي كنم در 
همان سال هايي كه مي گويد از داوري ضرر ديده، خيلي 
بيشتر سود كرده است و بسياري از قهرماني هاي اين آقا 
به كمك همين اشتباهات داوري به دست آمده است. 
من مي توانم اين موضوع را اثبات كنم. به هر حال او دنبال 
بهانه است و االن بهترين بهانه براي او داوري است. ساير 
داوران نيز با انتشار عكس اين ۴ داور در صفحه مجازي 
خود از آنها حمايت كردند و اين افراد را علت خاطرات 
خوش داوري فوتبال ايران دانستند. به نظر مي رسد اين 
چالش ايجاد ش��ده در ادامه فصل بيش از پيش شود و 
ضمن افزايش فشار روي داورها، قلعه نويي نيز هر سوتي 

را به نشانه دشمن تراشي برداشت كند.

ورزشي
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