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منصور بيطرف|
سردبير|

دو روز پيش صندوق بين المللي پول در گزارشي به ارتباط 
ميان افزايش فساد و كاهش درآمدهاي مالياتي پرداخت. 
بر اس��اس اين گزارش كه دي��روز در صفح��ه 3 روزنامه 
تعادل چاپ شد هر چقدر ميزان فس��اد در كشوري زياد 
باشد،  درآمدهاي مالياتي و نيز رشد اقتصادي هم تحت 
تاثير قرار خواهد گرفت و كاه��ش خواهد يافت بطوري 
كه تجربه كشورهاي مختلف نش��ان داده كه اين ميزان 
كاهش بين 4 تا 6 درصد تولي��د ناخالص داخلي خواهد 
بود.  تحقيقات مختلف نش��ان داده كه فساد، مهم ترين 
مانع هر كش��ور در ظهور و بروز رفاه اقتصادي است. هيچ 
كشوري فقط به خاطر كمبود منابع دچار فقر نمي شود، 
آنچه س��ايه فقر را به س��رعت بر جامعه مي افكند، فساد 
است. در واقع فساد، مانند گردابي است كه نه فقط منابع 
بلكه استعدادها را هم مي بلعد. دارون عجم اوغلو، محقق 
ترك ساكن امريكا در كتاب معروف خود »چرا كشورها 
شكست مي خورند« كه به همراه جيمز رابينسون نوشت، 
يكي از مهم ترين داليل شكست كشورها را فساد درون 
حاكميتي مي داند. نمونه هاي تاريخي آن چه در ايران و 
چه در كشورهاي خارجي هم زياد است . كروسينسكي، 
ميسيونر فرانس��وي اس��ت كه در دوران صفويه و در ايام 
س��قوط اصفهان، پايتخت وقت ايران، در آن شهر حضور 
داشت. كروسينسكي خاطرات خود را در قالب كتابي كه 
چندي پيش سيدجواد طباطبايي آن را بازنويسي كرد، 
 روايت كرده بود. او كه از س��ال ها قبل از حمله افغان ها به 

ايران در اصفهان بود، يكي از مهم ترين مواردي كه باعث 
سقوط سلسله صفويه شده بود را فساد درون حاكميتي 
مي دانست، چه فس��اد اقتصادي و چه فس��اد سياسي. 
اي��ران در دوران صفويه كه براي اولين ب��ار پس از حمله 
اعراب،  يك دولت ملي تش��كيل داده ب��ود، تعداد اندكي 
افغان، امپراتوري آن را به راحتي يك عطسه كردن از هم 
پاشاندند و علت آن فسادي بود كه در بدنه آن رسوخ كرده 
بود و مانند موريانه اركان آن را خورده بود. بيش از نيم قرن 
طول كشيد كه ايران بتواند مرزهاي خود را دوباره جمع 
و جور كند و اغيار را از كشور براند اما سلسله قاجاريه هم 
كه روي كار آمد از اواس��ط عمرش دچار فساد ساختاري 
شد و همين امر مايه عقب ماندگي اقتصادي ايران گشت به 
طوري كه وقتي رضاخان با شعار تجدد طلبي مصدر امور را 
در دست گرفت، افرادي كه بيشتر از او حمايت مي كردند 
طبقه متوس��ط و نخبگان وقت بودن��د، ناراضياني كه به 
مقايسه اقتصاد ايران با اروپا مي پرداختند و از عقب ماندگي 
ايران رنج مي بردند. هر چند كه در دوران صفويه و قاجاريه 
مبارزه با فس��اد صورت مي گرفت اما اين مبارزه بيش��تر 
در س��طح بود تا در عمق. اميركبير زماني ك��ه به مبارزه 
با فس��اد در عمق پرداخت پادش��اه او را عزل و سپس در 
حمام فين كاشان شهيد كرد. بنابراين مبارزه را در سطح 
انجام مي دادند و از همين رو ره به جايي نمي بردند. حال 
اينكه چرا مبارزه با فس��اد چه در دوره صفوي��ه و چه در 
دوره قاجاريه نتوانس��ت ره به جايي برد به اراده سياسي 
برمي گردد. زيرا مبارزه با فساد هيچ ابزاري نمي خواهد جز 

اراده قوي سياسي!

علت العلل گسترش  فساد
سرمقاله

رييس قوه قضاييه مي گويد: برنامه ما در دس��تگاه قضايي 
در اين دوران تحريم بر اين اس��ت كه از هر فعلي و هر اقدام 
مديران كه شجاعانه، مبتكرانه، خالقانه، براي حفظ اقتصاد 
ملي، ب��راي دور زدن تحريم ه��ا، براي كارآمدي دس��تگاه 
مربوطه خودش��ان، براي رونق توليد و ب��راي جلوگيري از 
توقف يك كارگاه اقدام كنند، با همه وجود حمايت كنيم و 
بايد همه كشور از مديران شجاع حمايت نمايند. به گزارش 
»تع��ادل« به نقل از مركز رس��انه اي قوه قضايي��ه، آيت اهلل 
سيدابراهيم رييسي در جلسه شوراي اداري خراسان جنوبي 
با اشاره به ويژگي هاي مديريت در نظام اسالمي، ادامه داد: 
امروز قوي ترين نظام كنترلي، خودكنترلي است؛ به نحوي 
كه خود كاركن��ان، قانونمند عمل كنن��د و تخلف نكنند. 
نظام خودكنترلي به عن��وان كارآمدترين نظام كنترلي در 
گرو اعتقاد به خداس��ت و هرچه معنوي��ت و اخالق در يك 
سازمان بيشتر باشد، تخلف و نارس��ايي كمتر و كارآمدي 
بيشتر مي شود. آيت اهلل رييسي با تأكيد بر ضرورت ترويج 
هرچه بيش��تر معنويت و اخالق اداري، عمومي و حرفه اي 
در دس��تگاه ها اظهار كرد: خراس��ان جنوبي از پايين ترين 
آمارهاي جرم و جنايت برخوردار است كه اين امر به فرهنگ، 
دين مداري، اخالق و معنويت مردم اين استان بازمي گردد. 

رييس قوه قضاييه با تاكيد بر ل��زوم ضرورت حفظ كرامت 
كاركن��ان و ارباب رجوع تصريح كرد: انس��ان وقتي مردم را 
دوست داشته باشد، احساس خستگي از كار نمي كند و توقع 
تشكر هم ندارد چون محبت مردم خيلي مهم است و بايد 
همه افتخارمان در زندگي اين باشد كه مشغول به خدمت 
هستيم. آيت اهلل رييسي در ادامه با تأكيد بر لزوم نظارت بر 
بخش هاي مختلف، خاطرنشان كرد: در نگاه امام علي)ع( 
اصل بر اعتماد و كنترل اس��ت. هرگز نبايد از كنترل نگران 
بود زيرا اين امر براي افزايش اعتماد است. اعتماد نيز يك امر 
مقطعي نيست و نياز به تداوم دارد. استمرار اعتماد در گرو 
كنترل و نظارت اس��ت و اين نظارت ها مي تواند كارآمدي و 
س��المت يك مجموعه را تضمين كند. رييس قوه قضاييه 
درباره اجراي عدالت نيز گفت: در نظام اسالمي، امام عادل 
در راس نظام اس��ت اما اين كافي نيست و در تمام اليه هاي 
حكومت بايد از ملكه عدالت برخوردار باشند تا مردم طعم 
شيرين عدالت را بچشند. آيت اهلل رييسي با تأكيد بر اينكه 
همه ما در دس��تگاه هاي مختلف بايد مج��ري فرمان مقام 
معظم رهبري باشيم و به فعل ها و ترك فعل ها توجه كنيم، 
اظهار كرد: گاهي خس��ارت برخي از ترك فعل ها به نظام و 

كشور و مردم بيشتر از بسياري از فعل هاست.

رييس قوه قضاييه : از رونق توليد با همه وجود حمايت مي كنيم

خبر

 همين صفحه  

سرمقاله

علت العلل گسترش فساد
دو روز پي��ش صندوق 
در  پ��ول  بين الملل��ي 
گزارشي به ارتباط ميان 
افزايش فساد و كاهش 
ماليات��ي  درآمده��اي 
پرداخت. بر اساس اين 
گ��زارش كه دي��روز در 
صفحه 3 روزنامه تعادل 
چاپ شد هر چقدر ميزان فس��اد در كشوري زياد 
باشد،  درآمدهاي مالياتي و نيز رشد اقتصادي هم 
تحت تاثير قرار خواهد گرف��ت و كاهش خواهد 
يافت بطوري كه تجربه كشورهاي مختلف نشان 
داده كه اين ميزان كاهش بين 4 تا 6 درصد توليد 
ناخالص داخلي خواهد ب��ود.  تحقيقات مختلف 
نشان داده كه فساد، مهم ترين مانع هر كشور در 
ظهور و بروز رفاه اقتصادي اس��ت. هيچ كشوري 
فقط به خاطر كمبود منابع دچار فقر نمي ش��ود، 
آنچه سايه فقر را به س��رعت بر جامعه مي افكند، 

فساد است. در واقع فساد، مانند گردابي است كه...

منصور بيطرف

 صفحه12  

اقتصاد اجتماعي

 تالش براي حذف 
خشونت پنهان از مدارس

خشونت در مدارس بيشتر به تنبيه بدني شناخته 
ش��ده در حالي كه ابعاد ديگر آن كه در روح و روان 
دانش آموزان نهادينه مي ش��ود كمتر مورد توجه 
قرار گرفته است حال آنكه برچسب زدن ها، مقايسه 
كردن، تقسيم بندي دانش آموزان به باهوش و تنبل 
و بسياري موارد مشابه هم مصداق خشونت عليه 
كودكان به شمار مي رود اما در چرخه آموزش شاهد 
آن هستيم كه از خشونت هاي غيركالمي به عنوان 

مشوق استفاده شده و تصور معلمان و ...

انرژي

روايتي قابل فهم از دادگاه آخر 
متهم به همدستي با   زنجاني 

در روزهايي كه يك پرونده جناي��ي اكثر توجه ها 
را در اي��ران به خود جلب كرده اس��ت، شش��مين 
جلس��ه دادگاه عليرضا زيباحال��ت منفرد متهم 
به »همدس��تي« با بابك زنجان��ي، مجرم محكوم 
به اع��دام، دي��روز در ش��عبه 15 دادگاه انقالب به 
رياست قاضي ابوالقاسم صلواتي برگزار شد.  عباس 
جعفري دولت آبادى دادستان وقت عمومى و انقالب 
تهران دي ماه س��ال 95 درباره دستگيري عليرضا 
زيباحالت منفرد كه البت��ه در آن روزها هنوز با نام 
اختصاري »ع.ز« از او ياد مي شد گفته بود: »متهم 
دستگير شده جعبه سياه فعاليت هاي مجرمانه بابك 
زنجاني در خصوص اخذ مجوز فعاليت و خريد بانك 
اف.آي.آي.بي توسط متهم اصلي پرونده محسوب 
مي شود.«  ديروز جلسه ششم دادگاه اين فرد برگزار 
شد. اگر بخواهيم به زبان س��اده و قابل فهم درباره 
اين دادگاه صحبت كنيم، م��وارد اتهامي اصلي كه 

مي توان از البه الي كلمات پيچيده و ...
7

دبير ستاد تنظيم بازار خبر داد

» تعادل« عقب نشيني لفظي و عملي ترامپ را بررسي مي كند

سهميه بندي كاالها منتفي شد

  تحريم درآستانه شكست

مسكن

وزي��ر راه و شهرس��ازي از تش��كيل موسس��ه هاي 
اس��تيجاري تحت ماده ٢ قانون ساماندهي مسكن 

براي كنترل بازار اجاره بها در آينده نزديك خبر داد.
محمد اسالمي روز گذشته بعد از مراسم كلنگ زني 
واحدهاي مس��كوني در ش��هر جديد انديش��ه در 
جمع خبرنگاران در خصوص برنامه وزارت راه براي 
كنترل ب��ازار اجاره بها گفت: برنام��ه وزارت راه براي 
مسكن استيجاري در قالب ماده ٢ قانون ساماندهي 
و همچنين م��اده ٢ آيين نامه تنظيم خواهد ش��د. 
اسالمي ادامه داد: به اين ترتيب موسسه هايي به وجود 
خواهد آمد كه هر كسي مي خواهد خانه خود را اجاره 
دهد به اين موسسه ها واگذار مي كند و در قالب يك 
شيوه نامه، قرارداد اجاره نوشته مي شود. اين برنامه به 
عنوان بخشي از قانون در دستور كار قرار گرفته است 
و اميدواريم بتوانيم هر چه زودتر شيوه نامه را تنظيم 
كنيم و موسسه هاي استيجاري شكل بگيرند. او در 
خصوص برنامه ف��وري وزارت راه ب��راي كنترل نرخ 
اجاره بها نيز گفت: دولت نمي تواند س��قف اجاره بها 
را تعيين كند و ب��ه دنبال اين كار هم نيس��ت.تمام 
اقدامات ما در جهت اجراي قانون ساماندهي، عرضه 
و توليد مسكن اس��ت. به گزارش ايرنا، ماده ۲ قانون 
ساماندهي به دولت اجازه مي دهد نسبت به واگذاري 
زمين تحت تملك خود با اعمال تخفيف، تقس��يط 
يا واگ��ذاري حق بهره ب��رداري به ص��ورت اجاره اي 
ارزان قيمت در قالب هش��ت برنامه اق��دام كند. اين 

هشت برنامه به اين شرح است: 
 1- حمايت از توليد و عرضه مسكن اجاره اي توسط 
بخش غيردولتي متناس��ب با مدت بهره برداري از 
واحد مس��كوني به صورت اجاره اي. ۲- حمايت از 
توليد و عرضه مسكن براي گروه هاي كم درآمد اعضا 
تعاوني هاي مسكن يا تحت پوشش نهادهاي متولي 
اين گروه ها يا خيرين مسكن ساز يا ساير تشكل هاي 
غيردولتي مرتب��ط. 3- حمايت از تولي��د و عرضه 
مس��كن )اجاره و اجاره به ش��رط تمليك( از طريق 
نهادهاي غيردولتي، دستگاه هاي متولي گروه هاي 
كم درآمد و خيرين و واقفين مسكن ساز. 4- حمايت 
از توليد انبوه و عرضه مسكن توسط بخش غيردولتي 
با اس��تفاده از فناوري ه��اي نوي��ن و رعايت الگوي 
مصرف مس��كن. 5- حمايت از سرمايه گذاري هاي 
داخلي و خارجي در اجرا طرح هاي توليد مس��كن. 
6- حمايت از احداث مجموعه هاي مسكوني خاص 
اقشار كم درآمد و محروم توسط بنياد مسكن انقالب 
اسالمي و خيرين مسكن ساز )با معرفي بنياد مسكن 
انقالب اسالمي( . ۷- حمايت از بهسازي و نوسازي و 
توليد و عرضه مسكن در بافت هاي فرسوده شهري 
و سكونتگاه هاي غيررسمي توسط بخش غيردولتي. 
۸- حماي��ت از كيفيت س��اخت و س��از واحدهاي 
مسكوني از طريق پرداخت بخش��ي از هزينه هاي 

بيمه كيفيت.

وزير راه و شهرسازي خبر داد
تشكيل »موسسه هاي استيجاري«  

براي كنترل اجاره بهاي مسكن

جهان

دردسرهاي ديپلماتيك 
ترامپ براي لندن
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روي موج خبر

حضرت آي��ت اهلل خامنه اي در پيامي ش��هادت 
مظلومان��ه امام جمع��ه فعال و موف��ق كازرون 
حجت االسالم حاج شيخ محمد خرسند را تبريك 

و تسليت گفتند.
به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم 
رهبري متن پيام رهبر انقالب اس��المي به اين 
شرح است: بس��م اهلل الرحمن الرحيم؛ شهادت 
مظلومانه امام جمعه فعال و موفق كازرون جناب 
حجت االس��الم آقاي حاج شيخ محّمد خرسند 
رضوان اهلل عليه را به عموم مردم مومن و انقالبي 
كازرون به ويژه ارادتمندان و مستفيدان از آن عالم 
بزرگوار و باألخ��ص خانواده گرامي و بازماندگان 
ايشان تبريك و تس��ليت عرض مي كنم. ايشان 
در شب قدر و پس از س��اعاتي توّسل و تضرع به 
لقاءاهلل پيوست و اين نشانه پاداش بزرگ الهي به 
آن روحاني با اخالص و پر تالش است ان شاءاهلل. 
از خداوند متعال علو درجات و حشر با اوليائش را 

براي ايشان مسألت مي كنم.
سيدعليخامنهاي
۱۱خرداد۱۳۹۸

   اب�اغ قان�ون معافي�ت وزارتخانه ه�ا از 
پرداخت هزينه هاي ثبتي؛ پاد|

رييس جمهور قانون »معافيت وزارتخانه ها و موسسات 
دولتي از پرداخت هزينه هاي ثبتي« را ابالغ كرد. قانون 
»معافيت وزارتخانه ها و موسسات دولتي از پرداخت 
هزينه هاي ثبتي« در جلس��ه علني روز س��ه شنبه 
مورخ ۹۸/۲/۲۴ مجلس شوراي اسالمي تصويب شد 
و طي نامه شماره ۲۸۲۳۴ مورخ ۹۸/۳/۱۱ از سوي 

رييس جمهور ابالغ شد.

   دس�تورويژهوزيركش�وربرايآزادسازي
حريمساحليدريايخزر؛پايگاهاطالعرساني

وزارتكشور|
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه اي 
وزارت كشور از دستور ويژه وزير كشور براي آزاد سازي 

حريم ساحلي درياي خزر خبر داد.
»بابك دين پرس��ت« افزود: به دنبال س��فر چهارم 
خرداد ماه جاري به استان گيالن و تقديم گزارشي از 
روند اجراي قوانين و مقررات مرتبط با اين موضوع و 
مشكالت و موانع موجود در اين خصوص، »رحماني 
فضلي«، ب��ر اهميت و ضرورت موضوع آزاد س��ازي 
اراضي س��احلي درياي خب��ر در چارچوب قوانين و 
مقررات جاري تاكيد كرد. او اظهار داشت: در ابالغيه 
وزير كشور به سه مرحله مهم »شناسايي كامل اراضي 
مش��مول«، »دادن تذكر به متصرفين غيرقانوني و 
زمانبندي مناسب براي اقدام متصرفين غيرقانوني به 
آزادسازي اراضي« و نهايتاً »اقدام قانوني با هماهنگي 
و همكاري دستگاه هاي ذي ربط و باالخص قضايي«، 

اشاره و تصريح شده است.

   اجالسهايفرمايشيعربستاندرراستاي
مقابلهسياسيباايراناست؛تعادل|

دستيار ويژه رييس مجلس در امور بين الملل برگزاري 
اجالس هاي فرمايشي از س��وي حكام عربستان را 
در راستاي مقابله سياس��ي با ايران دانست. حسين 
امير عبداللهيان با اشاره به اجالس فرمايشي اتحاديه 
عرب و بيانيه برخي سران كشورهاي عربي عليه ايران 
در صفحه توئيترش نوشت: »حكام عربستان به جاي 
پرداختن ب��ه آزادي   قدس و حمايت از فلس��طين، 
اجالس فرمايشي اتحاديه عرب، OIC و PGCC را 
براي مقابله سياسي با ايران به راه انداخته اند. تهران 
اهل منطق و عمل است و نه نمايش. ايران و متحدين، 
مقتدرانه تروريسم تكفيري-   وهابي-صهيونيستي را 

در منطقه شكستند.«

      ۱۶خردادماهآخرينمهلتپذيرشاستعفاي
مقاماتبرايانتخابات؛فارس|

سيدسلمان س��اماني س��خنگوي وزارت كشور در 
سخناني اظهارداش��ت: در ماده ۲۹ قانون انتخابات 
مجلس شوراي اسالمي مشاغلي كه بايد متصديان 
آنها براي شركت در انتخابات از سمت خودشان استعفا 
دهند مشخص شده است. پنج شنبه ۱۶ خردادماه 
آخرين مهلت براي پذيرش استعفاي اين افراد است. 
سخنگوي وزارت كشور ادامه داد: مالك در اين قانون 
پذيرش اس��تعفا توس��ط مقام ذي صالح تا قبل از 
۱۶خردادماه است نه صرفا ارايه استعفا. ساماني گفت: 
افراد مشمول اين قانون بايد در هنگام ثبت نام گواهي 
رسمي مبني بر قبول استعفا و عدم اشتغال به مشاغل 
تصريح شده در ماده ۲۹ را به همراه ساير مدارك به 
فرمانداري ها ارايه كنند. جايگزين فرد مستعفي هم 
بايد از سوي مراجع ذي صالح در نهايت ظرف مدت 
يك ماه به طور رسمي معرفي شود و فرد مستعفي در 

آن حوزه مسووليتي نداشته باشد.

    امري�كاپ�روژهتأمي�نماليحس�ابهاي
توئيتريبراندازاننظامراافشاكرد!تعادل|

سفير ايران در لندن نوشت؛ وزارت خارجه امريكا با 
قطع تأمين مالي يك حساب توئيتري برانداز نظام 
ايران، عماًل پروژه  تأمين مالي حساب هاي توئيتري 

برانداز را افشا كرد.
»حميد بعيدي نژاد«، سفير ايران در لندن، در پيامي 
توئيتري نوشت: »وزارت خارجه امريكا با قطع تأمين 
مالي يك حس��اب توئيتري برانداز نظام ايران، عماًل 
پروژه  تأمين مالي حس��اب هاي توئيت��ري برانداز را 
افشا كرد. ُجرم اين حساب توئيتري اين بوده كه در 
كنار صدها توئيت براندازانه و حمايت هاي صريح از 
امريكا، توئيتي در خصوص آثار تحريم بر زندگي مردم 
نشر داده است. وزارت خارجه امريكا تحت فشار افكار 
عمومي تأمين مالي يك حساب توئيتري برانداز نظام 
ايران را قطع كرد. اين حساب توئيتري نويسندگان 
منتقد تحريم امريكا به عنوان نقض حقوق بشر را مرتب 

مورد حمله قرار مي داد.«

ايران2

»تعادل«عقبنشينيلفظيوعمليترامپرابررسيميكند

  تحريم در آستانه شكست
گروهايران|

اگر تنش ميان تهران- واشنگتن در ارديبهشت ماه اوج 
گرفت و منجر به برخي تحركات نظامي در خليج فارس 
ش��د، خردادماه، انگار زمين و زمان ديگري را پيش روي 
روابط ايران و امريكا گشوده است. »خرداد پرحادثه« در 
سينه خود داستان هاي متعددي از عرصه سياست داخلي 
حبس كرده اما اين بار شايد آبستن قصه اي تازه از عرصه 

سياست خارجي نيز باشد.
در پي افزايش تنش هاي لفظي ميان ايران و امريكا كه از 
روز ۱۸ ارديبهش��ت ماه آغاز شد، سخنان دونالد ترامپ، 
رييس جمهور امريكا به تاريخ ششم خرداد در سرزمين 
آفتاب تابان، نوعي عقب نش��يني تعبير و تفسير شد كه 
شايد با حركت هاي چند روزه دولت او در تعويق انداختن 
تحريم هاي پتروشيمي و اجازه به برخي از كشورها براي 
واردات نف��ت از ايران، واجد معناي��ي قابل تامل قلمداد 
شود. ديروز نيز محمد جواد ظريف، وزير خارجه ايران در 
مصاحبه با شبكه العالم اعالم كرد كه ايران با دولت ترامپ 
مشكلي ندارد، بلكه عدم پايبندي امريكا به تعهداتش را 

مانع اصلي مذاكره با واشنگتن مي داند.
روز ۱۸ ارديبهش��ت م��اه س��ال ج��اري، همزم��ان با 
نخستين سالروز خروج امريكا از برجام، حسن روحاني، 
رييس جمهور از كاهش تعهدات ايران در برجام خبر داد و 
به اروپا براي پايبندي عملي به برجام در تامين منافع ايران 
مهلت ۶0 روزه داد. اين اقدام واكنش هاي متفاوتي را در 
ميان مقام هاي ارشد كشورهاي اروپايي و به ويژه تروئيكاي 
اروپا بر انگيخت. در امريكا اما واكنش هاي دولت ترامپ 
شديدتر بود به گونه اي كه در اولين اقدام فلزات سنگين 
كشورمان به ليست تحريم ها افزوده و قرار شد پس از ۹0 
روز اين تحريم ها نيز عليه تهران اجرايي شود. البته امريكا 
پيش از فرارسيدن ۱۸ ارديبهشت، اعالم كرده بود كه از روز 
مورد نظر، مهلت معافيت برخي كشورها براي خريد نفت از 
ايران ديگر تمديد نخواهد شد. اين شرايط منجر به تشديد 
تنش هاي لفظي مقام هاي ايران و امريكا در تريبون هاي 
رسمي شد. جواد ظريف، وزير خارجه كشورمان به هدف 
رايزني با برخي از كشورهاي همسايه و هم قاره اي، راهي 
سفرهاي فشرده ديپلماتيك ش��د. سفرهايي كه دامنه 
آن از نيويورك تا توكيو ب��ود. ظريف در نيويورك مقابل 

شبكه تلويزيوني فاكس نيوز، رسانه مورد عالقه ترامپ 
نشست تا در اقدامي ابتكاري و هوشمندانه پيامي خاص 
را به مخاطبي خاص ارسال كند. او از تيم »بي« متشكل 
از بولتون و  بنيامين نتانياهو  نخست وزير رژيم اسراييل، 
»محمد بن سلمان« وليعهد سعودي و  خليفه بن زايد آل 
نهيان  رييس امارات متحده عربي نام برد كه بنا دارند يك 
درگيري نظامي با ايران را به ترامپ تحميل كنند. وزير 
خارجه كشورمان همچنين با اشاره به وعده هاي انتخاباتي 
رييس جمهور امريكا گفت، ترامپ به دنبال جنگ با ايران 
نيست. پس از اين مصاحبه حس��اب شده، گزارش هاي 
متعددي از اختالف ترامپ با بولتون و پمپئو و همچنين 
اختالف پمپئو با بولتون در رسانه هاي امريكا منتشر شد 
كه نشان داد حركت زيركانه ظريف كارگر افتاده و ترامپ 
به اين درك رسيده است كه نبايد با طناب امثال بولتون ته 
چاه برود. اوج تغيير لحن رييس جمهور امريكا در روز ششم 
خرداد و در كشور ژاپن ثبت شد، آنجا كه از مذاكره سخن 

گفت و اعالم كرد: »ما به دنبال تغيير رژيم نيستيم.«
تغيير لحن ترامپ در عرصه سياس��ت داخلي و خارجي 
همه كش��ورها خريداري ندارد. مقام هاي ايران از جمله 
روحاني و ظريف اعالم كردند كه مالك ارزيابي آنها تغيير 
رفتار دولت امريكا و نه تغيير لحن آن در قبال ايران است. 
رييس جمهور كشورمان چهارش��نبه هفته گذشته در 
جلس��ه هيات دولت گفت: »معيار براي ما كالم نيست، 
بلكه عمل آنها است؛ هر زمان آنها دست از ظلم نسبت به 
ملت ايران برداشته و تحريم هاي ظالمانه را كنار گذاشته 
و در برابر تعهدات خود پايبند بوده و به ميز مذاكره اي كه 
خودشان ترك كردند و برهم زدند، بازگشتند، راه به روي 

آنها بسته نيست.«
در پي اين سخنان، روز جمعه روزنامه وال استريت ژورنال 
از به تعويق انداختن تحريم هاي پتروشيمي ايران توسط 
امريكا خبر داد. به گزارش اين روزنامه، منابع مطلع به اين 
روزنامه گفته اند كه دولت ترامپ تحريم هاي سختگيرانه 
عليه پتروشيمي ايران را به تعويق انداخته است. در همين 
حال،  اين روزنامه نوشته بود كه دولت ترامپ به برخي از 
كش��ورها اجازه داده است از ايران نفت وارد كنند تا آنكه 
سرانجام مذاكره معلوم شود. افزون بر اين دو مورد، مايك 
پمپئو، وزير خارجه امريكا روز جمعه در برلين اعالم كرد 

كه اين كشور با فعاليت محدود اينستكس )ساز و كار مالي 
اروپا براي دور زدن تحريم هاي امريكا عليه ايران( مشكلي 
ندارد و تا زماني كه اينستكس به تجارت كاال هاي معاف از 
تحريم هاي واشنگتن اختصاص داشته باشد، كشورش با 

اين سامانه مالي اروپايي مشكلي ندارد.
ديروز اما وزير خارجه كشورمان در مصاحبه اي با شبكه 
تلويزيوني العالم گفت: برخي فكر مي كنند كه ما با آقاي 

ترامپ مشكل داريم. اينگونه نيست.
ظريف پايبند نبودن دول��ت امريكا به تعهداتش را مانع 
اصلي مذاكره با اين كشور خوانده و گفته است: از نظر ما 
اين دولت امريكا با دولت قبلي و دولت بعدي هيچ فرقي 

نمي كند.

به گفته ظريف، تصميم گيري درباره مذاكره با دولت امريكا 
بايد در مراجع عالي كشور انجام شود. او در عين حال تاكيد 

كرده چنين گفت وگويي بايد معنا و مفهوم داشته باشد.
اگر چه مقام هاي ارش��د وزارت خارجه ايران در پي ابراز 
تمايل و آمادگي برخي كشورها از جمله، عراق، عمان، ژاپن 
براي ميانجيگري بين تهران و واشنگتن، وجود هرگونه 
مذاكره مس��تقيم يا غير مستقيم با مقام هاي واشنگتن 
را رد كرده اند، اما به نظر مي رس��د، با ديپلماسي عمومي 
و رسانه اي ايران و در پي آن عقب نشيني اندك امريكا از 
مواضع خود، ديالوگ و مفاهمه اي ميان دو كشور برقرار 
شده اس��ت به گونه اي كه دولت ترامپ درخواست هاي 
مشروع تهران را بالواسطه شنيده و با هدف جلب نظر ايران 

براي مذاكره، تصميم گرفته كه تغييراتي را در رفتار خود 
ايجاد كند. بي گمان، براي جلب مقام هاي ايران، دامنه اين 
تغييرات بايد تا به رسميت شناختن حقوق قانوني ايران در 
چهارچوب برجام گسترش يابد. در اين ميان، تعيين زمان 
سفر آبه شينزو،  نخست وزير ژاپن به تهران و ديدار و رايزني 
با مقام هاي اي��ران در تاريخ ۲۲ خرداد ماه نيز قابل تامل 
است و مي توان آن را نشانه اي براي كاهش بيشتر تنش 
ميان تهران- واشنگتن تلقي كرد. ژاپن كشوري است كه 
طي هفته هاي اخير، با فاصله چند روز، ميزبان وزير خارجه 
ايران و رييس جمهور امريكا بود و ترامپ هنگام حضور در 
اين كشور به صراحت از آبه شينزو درخواست كرد تا ميان 

تهران و واشنگتن ميانجيگري كند.

رييسجمهوريدرديداروزيرخارجهتاجيكستان:

ايران امن ترين مسير ترانزيتي است
گروهايران|

استفاده از ظرفيت كشورهاي همسايه براي مقابله با چالش 
تحريم ها راهبردي اس��ت كه ايران بع��د از خروج ترامپ 
از برجام و بازگش��ت تحريم هاي اقتصادي در دستور كار 
قرار داده است؛ برنامه اي كه هرچند در سال هاي گذشته 
نيز مورد توجه دولتمردان اعتدالي قرار داش��ت اما بعد از 
بازگشت تحريم هاي امريكا با جديت و انسجام بيشتري 
دنبال خواهد ش��د. بر اساس اين دس��تور كار مشخص 
است كه وزير خارجه ايران راهي كشورهايي چون عراق 
و قطر و... مي ش��ود و از سوي ديگر ميزبان وزراي خارجه 
و هيات هاي اقتصادي همراه آنان در كشورمان مي شود. 
در مسير پيگيري اين سياست بنيادين ديروز وزير خارجه 
تاجيكس��تان ارهي تهران شد تا ضمن ديدار با ظريف به 
ديدار رييس جمهوري ايران نيز برود.  سراج الدين مهرالدين 
وزير امور خارجه جمهوري تاجيكستان كه از روز جمعه 
س��فر خود به تهران را آغاز كرده بود، ديروز پيش از ديدار 
با رييس جمهوري با »محمدجواد ظريف« همتاي ايراني 
خود ديدار و درباره گسترش و تعميق روابط و همكاري هاي 
سياس��ي، پارلماني، گروه هاي دوستي، اقتصادي به ويژه 
آب و انرژي، حمل و نقل، برگزاري مشورت هاي سياسي 
و كنسولي، همكاري هاي فرهنگي دو جانبه و بين المللي 

از جمله در س��ازمان يونسكو و نيز مقابله با افراط گرايي و 
تروريسم گفت وگو كرد.

مهرالدي��ن عصر روز گذش��ته هم با رض��ا اردكانيان وزير 
نيرو درخصوص روابط دوجانبه دوش��نبه- تهران ديدار و 

گفت وگو كرد.

   توسعه مناسبات اقتصادي و تجاري
رييس جمهوري ايران توسعه بندر چابهار را در ترانزيت 
كاال در منطقه بسيار حائز اهميت دانست و گفت: ايران 
مي تواند امن ترين و بهترين مسير ترانزيتي براي كاالهاي 
تاجيكستان باشد. روحاني ديروز در ديدار »سراج الدين 

مهرالدين« وزير خارجه تاجيكس��تان با بيان اينكه دو 
كشور از لحاظ فرهنگي، تاريخي، ادبي، اعتقادي و زبان 
مشترك، پيوستگي زيادي با هم دارند، افزود: بايد تالش 
كنيم تا مناسبات تهران-  دوشنبه در بخش هاي مختلف 
در راس��تاي منافع دو ملت و تعميق دوستي ها بيش از 
پيش گسترش يابد. وي با يادآوري اينكه »ايران همواره 
خواستار ثبات، امنيت كامل، تعالي و پيشرفت تاجيكستان 
و تقويت روابط و همكاري هاي في مابين اس��ت«، اظهار 
داشت: آمادگي داريم تا با ارايه خدمات فني- مهندسي و 
انتقال تجربيات در اجراي پروژه هاي تاجيكستان مشاركت 
بيشتر داشته باشد و اين موجب افتخار شركت ها و بخش 
خصوصي ايراني اس��ت كه بهترين فعاليت ها و خدمات 
را در كشورهاي دوس��ت ارايه دهند. رييس جمهوري با 
بيان اينكه امروز منطقه در شرايطي خاص قرار دارد و با 
تروريسم و مداخالت خارجي مواجه است، تصريح كرد: 
امروز كه تروريست ها از عراق و سوريه خارج شده اند، جاي 
نگراني وجود دارد كه بخواهند در منطقه آسياي ميانه و 
قفقاز فعال شوند، از اين رو ايران و تاجيكستان مي توانند 
همكاري هاي خود را در مسير مبارزه با تروريسم نيز بيش 
از پيش گسترش دهند.  وزير امور خارجه تاجيكستان نيز 
در اين ديدار با تاكيد بر اينكه ايران و تاجيكستان همواره 

دو كش��ور دوس��ت و برادر بوده و در آينده نيز در مسير 
توسعه و تعميق دوستي ها و برادري ها حركت خواهند 
كرد، گفت: توسعه روابط و همكاري هاي تهران- دوشنبه 
بسيار حائز اهميت است. مهرالدين با تاكيد بر ضرورت 
گسترش مناس��بات و همكاري هاي تجاري و اقتصادي 
دو كشور خواستار بهره مندي تاجيكستان از مزيت هاي 
بندرچابهار و توس��عه همكاري ها در بخ��ش ترانزيت و 
استفاده از تجربيات ش��ركت ها و متخصصان ايراني در 
زمينه ارايه خدمات فني- مهندسي به ويژه در عرصه هاي 
نيرو، انرژي و امور زيرساختي در اين كشور شد. وي با بيان 
اينكه سياست مبارزه با تروريسم و افراط گرايي ايران در 
منطقه تأثيرات مثبت فراواني به دنبال داشته است، افزود: 
معتقديم وجود گروه هاي تروريس��تي براي ملت هاي 
منطقه بسيار خطرناك است و از اين رو همه بايد در مسير 
مبارزه با تروريسم با يكديگر تالش و همكاري كنيم. وزير 
امور خارجه تاجيكستان توسعه روزافزون روابط با ايران را 
اراده دولت تاجيكستان خواند و با اشاره به دعوت رسمي 
رييس جمهوري اين كش��ور از  روحاني، ابراز اميدواري 
كرد كه رييس جمهوري اسالمي ايران در اجالس سران 
سيكا كه به زودي در شهر دوشنبه برگزار مي شود، حضور 

داشته باشد.

راهاندازيسامانهساماندهي
تبليغاتانتخاباتي

دبير و س��خنگوي س��تاد 
انتخابات كشور گفت: تدارك 
الزم براي راه اندازي سامانه 
ساماندهي و يكپارچه سازي 
تبليغات انتخاباتي در حال 
انجام است. به گزارش ايسنا، 
سيداسماعيل موسوي در 
جلسه ستاد انتخابات استان قم با اشاره به مفاد و محتواي 
بيانيه گام دوم انقالب، انتخابات اسفند ماه مجلس شوراي 
اس��المي و مياندوره اي مجلس خبرگان را نخس��تين 
انتخابات در مطلع گام دوم انقالب توصيف و اظهار كرد: 
با توجه به اين گزاره، الزم است انتخابات اسفند ۱۳۹۸، 
انتخاباتي با حداكثر رقابت، سالمت، امنيت و مشاركت 
باش��د و اعضا و دست اندركاران ستاد انتخابات، وظيفه 
برگزاري انتخاباتي باش��كوه را بر عهده دارند. مديركل 
دفتر انتخابات وزارت كشور همچنين در بخش ديگري 
از س��خنان خود ضمن تاكيد بر ضرورت اقدامات ويژه 
درراستاي حمايت حقوقي و قانوني از مجريان انتخابات 
درراستاي انجام وظايف خود، خاطرنشان كرد: با توجه 
به اتمام رسمي و كامل فرايند اخذ رأي تا ساعت ۱۲شب 
و مسدود ش��دن س��امانه انتخابات پس از اين ساعت، 
الزم است عوامل اجرايي انتخابات نهايت تالش خود را 
معطوف به دقت نظر در توزيع مناسب شعب اخذ رأي 
و تسهيل ش��رايط رأي گيري نمايند. وي تصريح كرد: 
به همين منظور، تدارك الزم براي راه اندازي س��امانه 
ساماندهي و يكپارچه سازي تبليغات انتخاباتي در حال 
انجام اس��ت.  او تاكيد كرد: با توجه به زيرس��اخت هاي 
موجود، پيش��نهاد برگزاري انتخابات به صورت تمام 

الكترونيك در سطح استان قم بررسي خواهد شد.

پيشنهاد»عدمتعرض«
ميتواندراهمذاكرهرابازكند
 ريي��س كميته سياس��ي 
فراكسيون اميد مجلس دهم 
معتقد اس��ت كه پيشنهاد 
وزي��ر ام��ور خارج��ه براي 
امضاي معاهده عدم تعرض 
بي��ن كش��ورهاي منطقه 
خاورميانه مي تواند سرآغاز 
مذاكره بين كشورهاي منطقه به ويژه با كشورهايي نظير 

عربستان سعودي، امارات متحده عربي و بحرين شود.
ج��الل ميرزايي، نماين��ده مردم اي��الم در مجلس در 
گفت وگو با پانا با اش��اره به اتهامات هميش��گي برخي 
كش��ورهاي حاش��يه خليج فارس به ايران اظهار كرد: 
»آنچه برخي از كشورهاي حاشيه خليج فارس به دنبال 
آن هستند، تشديد فضاي موسوم به ايران هراسي است 
به طوري كه مي توان اكثر گام هاي سياسي اين كشورها 

را در اين راستا توصيف كرد.«
رييس كميته سياسي فراكسيون اميد مجلس شوراي 
اس��المي با كذب خواندن ادعاهاي برخي كشورهاي 
حاشيه خليج فارس بيان كرد: »برخي كشورهاي داخل و 
خارج از منطقه كه در راستاي همان سياست ايران هراسي 
واشنگتن گام بر مي دارند، جمهوري اسالمي را به تالش 
براي گسترش نفوذ خود در منطقه متهم مي كنند حال 

آنكه اين ادعاها همواره بي اساس است.«
ميرزايي خاطرنشان كرد: »اگر كشورهاي منطقه به ويژه 
آنان كه بعضا با طرح اتهامات بي اساس عليه جمهوري 
اسالمي نام خود را در سطح رسانه هاي بين المللي مطرح 
مي كنند، بهانه جويي را كنار بگذارند، پيشنهاد وزير امور 
خارجه ايران مي تواند راه را براي مذاكره بين كشورهاي 

منطقه باز كند.«

عراقموضعخودرادرباره
ايرانوامريكاتكراركرد

وزير خارجه ع��راق با بيان 
اينكه موضع اين كشور در 
رابطه با تن��ش ميان تهران 
و واشنگتن كاهش تنش و 
ممانعت از وقوع جنگ است 
افزود: اظهارات اخير ترامپ 
با اين موضع تطابق دارد. به 
گزارش دفتر اطالع رساني وزارت خارجه عراق، محمد 
علي الحكيم اعالم كرد كه موضع عراق در رابطه با تنش 
به وجود آمده ميان تهران و واشنگتن واضح و روشن است 
و آن تالش براي كاهش تنش و ممانعت از وقوع جنگ در 
منطقه است.وي افزود: اين موضع عراق با اظهارات اخير 
ترامپ، رييس جمهور امريكا مبني بر كاهش تنش در 
منطقه و عدم ايجاد جنگ در آن تطابق دارد. وزير خارجه 
عراق گفت: ع��راق اظهارات اخير ترامپ را مهم و دقيق 
مي داند وآن گامي صحيح در راستاي كاهش تنش در 
منطقه است. ترامپ اخيراً در سخناني در جمع خبرنگاران 
با اشاره به مواضع امريكا در برابر چين و روسيه گفت: من 
مي خواهم با روسيه، چين، اروپا و اگر ممكن باشد با همه 

كنار بيايم و حتي ايران، مي خواهم با ايران كنار بيايم.
وي در ادامه با مطرح كردن اين ادعا كه »ايران مي خواهد 
مذاكره كند« گفت: اگر آنها بخواهند مذاكره كنند من در 
دسترس خواهم بود. بر اساس اين گزارش، سيد عباس 
موسوي سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان در اولين 
نشست مطبوعاتي خود با خبرنگاران داخلي و خارجي 
در پاسخ به سوالي در رابطه با مذاكره ايران و امريكا اظهار 
كرد: ما در پاي ميز مذاكرات حضور داشتيم. آنها بر اساس 
برخي از توهمات اشتباه شان به صورت غيرقانوني از برجام 

خارج شدند و توافق صورت گرفته را زير پا گذاشتند.

هرفردياختالفافكنيكند
دشمنامام)ره(است

دبي��ر س��تاد مرك��زي 
بزرگداشت امام خميني 
)ره( گف��ت: هيچ چي��ز 
مانند وحدت و هم افزايي 
جامعه نزد امام مورد تاكيد 
نبود و هيچ چيز به اندازه 
اخت��الف، ام��ام را آزرده 
نمي كرد؛ پس هر فردي به هرشكل، اختالف افكني 

كند دشمن امام است.
به گزارش ايسنا، محمدعلي انصاري طي سخناني در 
نشست رسانه اي ستاد بزرگداشت امام راحل با تاكيد 
بر اينكه اولين مساله اي كه امام بر آن توجه داشت، 
خودباوري بود، گفت: اگر جامع��ه را به خودباوري 
برسانيم از هيچ قدرت و كشوري دست كم نداريم، 
به ويژه كه هيچ چيز مانند وحدت و هم افزايي جامعه 
نزد امام راحل مورد تاكيد نبود و هيچ  چيز به اندازه 
اختالف به هرشكل و از ناحيه هر كسي، امام را آزرده 
نمي كرد. پس هر فردي به هرشكل، اختالف افكني 

كند دشمن امام است.
دبي��ر س��تاد مرك��زي بزرگداش��ت ام��ام)ره( در 
تشريح جزييات مراس��م سي امين سالگرد ارتحال 
امام خميني)ره( اظهار ك��رد: ما احتمال مي داديم 
كه روز ۱۴ خرداد مصادف با عيد فطر ش��ود و براي 
حضور رهبر ب��راي اقامه نماز و س��خنراني نياز به 
تصميم گيري هاي مهم داشتيم كه از اين جهت به 
رهبري نامه اي زديم و ايش��ان فرمودند كه مراسم 
س��الگرد ارتحال امام نبايد تحت تاثير هيچ مراسم 
ديگري ق��رار بگيرد و بايد در زم��ان و مكان خود با 

قوت برگزار شود.

عراقپيامايرانرابهعربستان
منتقلميكند

س��فير عراق در ايران اعالم 
كرد ك��ه قرار اس��ت دولت 
متبوع��ش پيام ته��ران در 
ارتباط با امضاي پيمان عدم 
تعرض با كشورهاي حوزه 
خليج ف��ارس را به مقامات 
عربستان، امارات و بحرين 
منتقل كند و برهم صالح كه به مكه سفر كرده اقداماتي 
را در اين زمينه انجام داده است. سعد عبدالوهاب جواد 
قنديل، در گفت وگو با ايسنا در ارتباط با پيشنهاد اخير 
وزير خارجه ايران در ارتب��اط با آمادگي جهت امضاي 
پيمان ع��دم تعرض بين ته��ران و كش��ورهاي حوزه 
خليج فارس گفت: همانطور كه اشاره كرديد آقاي ظريف 
در جريان آخرين سفر خود به عراق اين پيشنهاد را مطرح 
كردند، مسووالن عراقي نيز از اين موضوع استقبال كرده 
و اعالم كردند كه اين پيش��نهاد را به كشورهاي حوزه 
خليج فارس به خصوص كشورهايي كه با ايران ارتباط 
ندارند از جمله عربستان و بحرين منتقل مي كنند. اين 
ديپلمات ارشد عراقي در تهران خاطرنشان كرد: بر اساس 
اطالعاتي كه من دارم همزمان با س��فر آقاي ظريف به 
عراق، آقاي سيد عباس عراقچي نيز به سه كشور كويت، 
قطر و عمان سفر كرده است و پيشنهاد ايران را با مقامات 
اين كشورها در ميان گذاش��ته و تاكيد كرده است كه 
ايران آمادگي دارد كه توافقنامه عدم تعرض بين تهران 
و كشورهاي حوزه خليج فارس امضا شود. وي در پاسخ 
به اين سوال كه با توجه به آنچه شما مطرح كرده ايد آيا 
مي توان اين برداشت را كرد كه قرار است عراق به عنوان 
واسطه پيام ايران در اين زمينه را به مقامات كشورهاي 

عربستان و بحرين و امارات منتقل كند، گفت: بله.
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چهره ها

 پيام رهبر انقاب اسامي 
 در پي شهادت مظلومانه

امام جمعه كازرون



اخبار كالن 3 كالن

گزارش مركز آمار ايران از تورم توليد كننده 3‚66 درصدي خبر داد 

تورم توليدكننده بخش صنعت در مرز 90 درصد

راي ديوان عدالت اداري به نفع هيات مقررات زدايي 

۵۰ ميليون يورو براي افزايش مهارت جوانان راه اندازي آژانس هاي سرمايه گذاري در كشور ضروري است 

بررس��ي گزارش ه��اي مركز آم��ار نش��ان از افزايش 
چندبرابري تورم توليدكننده برخي كاالها و محصوالت 
دارد. افزايش نرخ تورم در توليدكننده كه به هزينه هاي 
توليد توسط كارخانجات مربوط است شاخصي است 
كه نش��ان مي دهد در كوتاه مدت تورم مصرفي خانوار 
چه تغييري كرده و چقدرافزايش خواهد يافت. طبق 
گزارشي كه مركز آمار ايران ارايه داده است شاخص كل 
قيمت توليدكننده، در فصل زمستان ١٣٩٧، به عدد 
٤١٢,٢ رسيد كه نسبت به شاخص فصل قبل )٣٧٩.٠( 
٨.٨ درصد و ش��اخص فصل مشابه س��ال قبل )تورم 
نقطه اي(، ٦٦.٣ درصد افزايش داش��ته اس��ت. درصد 
تغييرات ميانگين شاخص كل قيمت توليدكننده در 
چهار فصل منتهي به فصل زمستان سال ١٣٩٧ نسبت 
به دوره مشابه سال قبل )ميانگين تورم توليدكننده( 
معادل ٤٧.٥ درصد بوده كه نسبت به تورم چهار فصل 
منتهي به فصل پاييز سال ١٣٩٧ )٣٤.٨ درصد( افزايش 
داشته اس��ت.  همچنين شاخص قيمت توليدكننده  
بخش كشاورزي، در فصل زمستان ١٣٩٧، با ٦,٢ درصد 
كاهش نسبت به شاخص فصل قبل )٤٢٥.٩( به عدد 

٣٩٩.٤ رسيد.
شاخص اين بخش در فصل مورد بررسي نسبت به فصل 
مشابه س��ال قبل ٦٧.٤ درصد افزايش نشان مي دهد. 
درصد تغييرات ميانگين شاخص قيمت توليدكننده 
بخش كش��اورزي در چه��ار فصل منته��ي به فصل 
زمستان س��ال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل 
)ميانگين تورم توليدكننده بخش كشاورزي( معادل 
٤٨.٨ درصد بوده كه نسبت به تورم چهار فصل منتهي 
به فصل پاييز سال ١٣٩٧ )٣٩.٣ درصد( افزايش داشته 
است.  شاخص قيمت توليدكننده  بخش معدن نيز در 
فصل زمستان ١٣٩٧، با ٦,٧ درصد افزايش نسبت به 
ش��اخص فصل قبل )٣٨٠.٤( و ٦٠.٧ درصد افزايش 
نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل )٢٥٢.٧( به 
عدد ٤٠٥.٩ رسيد. درصد تغييرات ميانگين شاخص 
قيمت توليدكننده بخش معدن در چهار فصل منتهي 
به فصل زمستان سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال 
قبل )ميانگين تورم توليدكننده بخش معدن( معادل 

٥٠.٩ درصد بوده كه نسبت به تورم چهار فصل منتهي 
به فصل پاييز سال ١٣٩٧ )٤١.٩ درصد( افزايش داشته 
است.  شاخص قيمت توليدكننده  بخش صنعت نيز، 
در فصل زمستان ١٣٩٧، با ١٤,١ درصد افزايش نسبت 
به شاخص فصل قبل )٤٢٠.٤( به عدد ٤٧٩.٩ رسيد. 
ش��اخص اين بخش در فصل مورد بررس��ي نسبت به 
شاخص فصل مشابه سال قبل )٢٥٣.٦( ٨٩.٢ درصد 
افزايش نشان مي دهد. درصد تغييرات ميانگين شاخص 
قيمت توليدكننده بخش صنعت در چهار فصل منتهي 
به فصل زمستان سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال 
قبل )ميانگين تورم توليدكننده بخش صنعت( معادل 
٦٤.٦ درصد بوده كه نسبت به تورم چهار فصل منتهي 
به فصل پاييز سال ١٣٩٧ )٤٧.٣ درصد( افزايش داشته 
است.  شاخص قيمت توليدكننده بخش برق در فصل 
زمستان ١٣٩٧، با ٤,٦ درصد كاهش نسبت به شاخص 
فصل قبل )١٢٠.٥( به عدد ١١٥.٠ رسيد. شاخص اين 
بخش در فصل مورد بررسي نسبت به فصل مشابه سال 
قبل ٠.٢ درصد افزايش نشان مي دهد. ميانگين شاخص 
قيمت توليدكننده بخش برق در چهار فصل منتهي به 
فصل زمستان سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال 
قبل )ميانگين ت��ورم توليدكننده بخش برق( معادل 
٤.٧ درصد افزايش داش��ته كه نس��بت به تورم چهار 
فصل منتهي به فصل پاييز سال ١٣٩٧، )٠.٨ درصد( 

افزايش داشته است.
شاخص قيمت توليدكننده بخش اختصاصي خدمات 
در فصل زمستان ١٣٩٧، با ٥,٩ درصد افزايش نسبت 
به شاخص فصل قبل )٣١٠.١( به عدد ٣٢٨.٥ رسيد. 
شاخص اين بخش در فصل مورد بررسي نسبت به فصل 
مشابه س��ال قبل ٣١.٠ درصد افزايش نشان مي دهد. 
درصد تغييرات ميانگين شاخص قيمت توليدكننده 
بخش اختصاصي خدم��ات در چهار فصل منتهي به 
فصل زمستان سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال 
قبل )ميانگين تورم توليدكننده بخش هاي خدمات( 
معادل ٢٢.٢ درصد بوده كه نسبت به تورم چهار فصل 
منتهي به فصل پاييز سال ١٣٩٧ )١٦.٧ درصد( افزايش 

داشته است.

   برخي جزييات تورم توليد
بررس��ي جزييات ش��اخص قيم��ت توليدكننده در 
زمس��تان 1397 نش��ان مي دهد در گروه كشاورزي 
تورم بخش »زراعت و باغ��داري«، معادل 42 درصد 
بوده است. در ميان زيرگروه هاي آن نيز بيشترين تورم 
توليدكننده )نقطه اي( متعلق به »سبزيجات«، با تورم 

104,7 درصد بوده است.
همچنين غالت در اين گروه تورم 42 درصدي و ميوه 
و ميوه هاي آجيلي تورم 9,4 درصدي داشته اند گفتني 
است با وجود تورم نقطه اي باال در برخي زير گروه هاي 
زراعت، ت��ورم فصلي منفي بوده اس��ت. همچنان كه 

تورم فصلي خ��ود گروه »زراع��ت و باغداري« منفي 
28 درصد اعالم ش��ده اس��ت. در گروه كش��اورزي، 
تورم نقطه اي»پرورش حيوان��ات«، نيز 91,9 درصد 
اع��الم ش��ده اس��ت. در زيرگروه هاي آن ني��ز تورم 
نقطه اي»دام��داري س��نتي«، 96,9 درص��د و تورم 
نقطه اي »دامداري صنعتي«، 82,2 درصد بوده است. 
در دامداري سنتي نيز زير گروه اي »پرورش گاوداري 
سنتي«، 104,4 درصد، پرورش گوسفند و بره سنتي 
137,6 درصد و پرورش بز و بزغاله سنتي 138,6 درصد 
بيشترين تورم نقطه اي را در ميان ساير گروه ها به خود 

اختصاص داده اند.

در گروه معدن نيز، بيش��ترين ت��ورم متعلق به گروه 
اس��تخراج كانه هاي فلزي با 72,1 درصد بوده است. 
در گروه صنعت، در ميان گروه هاي تورم توليدكننده 
تورم نقطه اي به ترتيب در محصوالت حاصل از توتون 
و تنباكو س��يگار )با افزاي��ش 212,8 درصد(، توليد 
كاغذ و محصوالت كاغذي )با افزايش 146,5 درصد( 
و صنايع توليد زغال سنگ-پااليش��گاه نفت )113,5 
درصد( بيشترين درصد هزينه هاي توليدكننده را به 
خود اختصاص داده اند.  گفتني است در گروه خدمات 
تيز تورم نقطه اي توليد آم��وزش 18,5 درصد و تورم 
نقطه اي توليد بهداشت معادل 19 درصد بوده است. 

هيات تخصصي ديوان عدالت اداري شكايت كانون وكال از 
مصوبه »هيات مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوز كسب 
و كار«، درباره تأسيس موسسات حقوقي و الزام كانون هاي 
وكال و مركز امور مشاوران قوه قضاييه به بارگذاري اطالعات 
پروانه وكالت در پايگاه اطالع رس��اني مجوزهاي كسب و 

كار را رد كرد.
در گردش كار اين پرونده آمده است: 

با شكايت كانون وكالي دادگستري مركز با وكالت آقايان 
نادر ديوساالر و اميرحسين اكبري و حامد دهقان و خانم 
آرزو پرهيزگار و آقاي علي نصيري درونكال و آقاي حميدرضا 
سعيدي به طرفيت هيات مقررات زدايي و تسهيل صدور 
مجوز كس��ب و كار )وزارت ام��ور اقتص��ادي و دارايي( با 
موضوع ش��كايت ابطال مصوبه ش��ماره 80/432 مورخ 
15/ 02/ 1397  موضوع جلسه بيستم مورخ 27/ 01/ 1397  
هيات مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار 
اين شكايت در هيات تخصصي ديوان عدالت اداري مورد 

بررسي قرار گرفت.
شكات دادخواستي به طرفيت هيات مقررات زدايي و تسهيل 
صدور مجوز كسب و كار )وزارت امور اقتصادي و دارايي( به 
خواسته ابطال مصوبه شماره 80/432 مورخ 15/ 02/ 1397  
هيات مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار 
به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيات عمومي ارجاع 

شده است كه متن مقرره مورد شكايت به قرار زير است: 
1-  با عنايت به اينكه ثبت و تأسيس شركت ها و موسسات 
با موضوع فعاليت حقوقي )به استثنا فعاليت حقوقي در امور 
وكالت محاكم دادگستري( طبق هيچ قانوني منوط به كسب 
اذن از كانون هاي وكالي دادگستري يا مرجع ديگر نشده 
است، اداره كل ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري الزامي 
به اس��تعالم يا اخذ مجوز در زمان ثبت اشخاص حقوقي 

مذكور ندارد و همان رويه سابق اداره مذكور ادامه مي يابد.
2-  پيش��نهاد كان��ون وكالي دادگس��تري مركز مبني 
بر ايجاد مجوز »موسس��ات حقوقي« م��ورد تأييد هيات 
مقررات زدايي قرار نگرفت. بر اين اساس اطالعات بارگذاري 
ش��ده در خصوص موضوع مذكور از پايگاه اطالع رس��اني 

مجوزهاي كس��ب و كار حذف مي شود و بنابراين فعاليت 
موسسات مذكور پس از ثبت نزد مرجع ثبت شركت ها و 

موسسات غير تجاري نيازمند اخذ مجوز نيست.
3-  به منظور بررسي پروانه وكالت در جلسات آتي هيات 
از سوي دبيرخانه هيات به كانون هاي وكالي دادگستري 
و مركز امور مشاوران قوه قضاييه حداكثر دو هفته مهلت 
داده شود تا اطالعات پروانه وكالت را در پايگاه اطالع رساني 

مجوزهاي كسب و كار بارگذاري نمايند.

   داليل شاكيان براي ابطال مقرره مورد شكايت: 
شاكيان به موجب دادخواست هاي جداگانه تقاضاي ابطال 
مقرره مورد ش��كايت را مطرح نم��وده و در تبيين مبناي 

خواسته خود اعالم كرده اند: 
با توجه به تعريف فرد صنفي در م��واد 2، 3 و 156 قانون 
نظام صنفي و تبيين تخلفات افراد صنفي در ماده 57 به 
بعد قانون فوق و همچنين اشاره به كيفيت رسيدگي به 
اين تخلفات در ماده 72 قانون ياد ش��ده و تعيين شرايط 
صدور پروانه در قانون فوق االشاره مشخص است كه نظام 
حقوقي مستقلي براي افراد صنفي وجود دارد. با اين حال 
بر اساس تبصره ماده 2 و ماده 3 قانون نظام صنفي، صنوفي 
كه قانون خاص دارند از جهت نحوه صدور مجوز و تنظيم 
امور و نظارت و … از مقررات قانون نظام صنفي اس��تثنا 
شده اند. با توجه به همين مقررات، صنف وكالت از شمول 
مقررات نظام صنفي خارج شده و بسياري از موازين حقوقي 
مربوط به رقابت، انحصار و اخالل در بازار كه در مواد 72 تا 
80 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي 
تبيين شده اند، در خصوص وكالت مصداق پيدا نمي كنند. 
وكالت از جهت ماهيت و موضوع آن و محل انجام و هدف و 
تشكيالت سازماني و نحوه رسيدگي به تخلفات نيز با كسب 
و كارهاي ديگر متفاوت است. همين تفاوت ها موجب شده 
است تا وكالت مشمول حكم مقرر در تبصره ماده 3 قانون 
اصالح سياس��ت هاي كلي اصل 44 قانون اساسي نباشد 
كه بر اس��اس آن مقرر شده اس��ت صادر كنندگان مجوز 
كس��ب و كار اجازه ندارند به دليل اشباع بودن بازار كار از 

پذيرش تقاضا يا صدور مجوز كسب و كار خودداري نمايند. 
همچنين با توجه به حكم مقرر در ماده 55 قانون وكالت 
1315 كه بر اساس آن هرگونه فعاليت حقوقي اشخاص 
بايد مستند به پروانه وكالت بوده و دخالت در عمل وكالت 
با عناوين مختلف ممنوع است، اقدام هيات مقررات زدايي 
وزارت اقتصاد و دارايي در صدور مقرره مورد ش��كايت و 
مستثني كردن فعاليت هاي حقوقي از فعاليت هاي مربوط 
به وكالت در محاكم دادگس��تري؛ مغاير با حكم ماده 55 

قانون وكالت بوده و ابطال آن مورد تقاضا است.
در پاس��خ به ش��كايت مذك��ور، سرپرس��ت وزارت امور 
اقتصادي و دارايي و رييس هيات مقررات زدايي و تسهيل 
صدور مجوزهاي كس��ب و كار به موجب اليحه ش��ماره 
80/190/130777 م��ورخ 27/ 06/ 1397  بطور خالصه 

توضيح داده است كه: 
1-  هيات مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب 
و كار بر اس��اس مواد 1، 3، 6 و 7 قانون اجراي سياست هاي 
كلي اصل 44 قانون اساسي و ماده 57 قانون رفع موانع توليد 
رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كش��ور عهده دار بررس��ي 
وجاهت قانوني مجوزهاي كسب و كار است و كانون وكالي 
دادگستري مركز نيز در نامه هاي ش��ماره 90369 مورخ 
24/ 06/ 1395  و ش��ماره 91253 م��ورخ 04/ 08/ 1395  

صالحيت اين هيات را پذيرفته است .
2- كانون وكالي دادگس��تري مركز در دادخواست خود 
تالش دارد شغل وكالت را با كسب و كارهاي ديگر متفاوت 
دانسته و صالحيت هيات مقررات زدايي و تسهيل مجوزهاي 
كس��ب و كار براي وضع مقرره مورد شكايت را نفي نمايد. 
اين در حالي است كه بر اساس بند 21 ماده 1 قانون اجراي 
سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و بند )ث( ماده 1 
قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار، كسب و كار مفهوم 
عامي دارد و صرفًا منحصر به صنف نيس��ت و ماده 2 آيين 
نامه ثبت تشكيالت و موسسات غير تجاري نيز مويد همين 
ديدگاه است. همچنين تعريف فرد صنفي در ماده 2 قانون 
نظام صنفي شامل وكالت هم مي شود و عدم شمول احكام 
قانون نظام صنفي بر يك حرفه به منزله اس��تثنا شدن آن 

حرفه از مفهوم صنف نيست. تعريف )بازار( در بند 1 ماده 1 
قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي نيز 
شامل خريد و فروش خدمات هم مي گردد و جرايم مربوط 
به رويه هاي ضد رقابتي و انحصار هم با توجه به حكم ماده 
43 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي 

قابل انتساب به حرفه وكالت هم هستند.
3- مصوبه مورد اعتراض مغايرتي با اصول 28 و 35 قانون 
اساسي ندارد و در واقع عماًل زمينه اجراي بهتر آنها را فراهم 

مي كند.
4- مستنداتي مانند رأي شماره 134 مورخ 1390/3/30 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري، ماده 55 نظام نامه قانون 
وكالت، ماده 103 قانون ماليات هاي مستقيم و نظريه مورخ 
1395/12/22 مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي 
مويد اين واقعيت هستند كه حرفه وكالت، مصداق كسب و 

كار و فعاليت اقتصادي است .
5- در قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت و قانون اس��تقالل 
كانون وكال هي��چ گونه حكم��ي در خصوص ممنوعيت 
اطالع رساني شرايط، مدارك و پروانه هاي وكالت وجود ندارد 
و قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي از 
حيث تكليف به ارسال اطالعات مرتبط با پروانه وكالت از 
س��وي مراجع صدور آن به هيات مقررات زدايي تعارض و 
مغايرتي با قوانين مورد استناد كانون وكال ندارد. ضمن آنكه 
بر اساس نظريه ش��ماره 104573 مورخ 22/ 12/ 1395  
معاونت قوانين مجلس شوراي اسالمي تبصره ماده 1 قانون 
كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري به موجب قانون اجراي 

سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي نسخ شده است.
6- از م��اده 55 قانون وكالت مصوب 1315 انحصار ثبت و 
فعاليت موسسات حقوقي و ارايه خدمات حقوقي به وسيله 
وكالي دادگستري مس��تفاد نمي گردد و در عين حال در 
مقرره مورد ش��كايت ممنوعيت فعاليت حقوقي توسط 
غير وكيل در امور وكالت محاكم دادگستري مورد تأكيد 
قرار گرفته اس��ت و مفاد مقرره مورد ش��كايت به موجب 
دادنام��ه 205-1396/9/29 هي��ات تخصص��ي اداري و 
استخدامي ديوان عدالت اداري و نامه مورخ 27/ 12/ 1393  
معاون حقوقي و امور مجلس وزارت دادگستري و بند 21 
دستورالعمل ساماندهي نظارت بر تردد مراجعين و ارتقاي 

رفتار سازماني در قوه قضاييه نيز تأييد شده است.

رأي هيات تخصصي اداري و امور عمومي: 
بر اس��اس مصوبه مورد ش��كايت به ش��ماره 80/432 – 

97/12/15 بطور خالصه مقرر گرديده: 
1-  ثبت و تأس��يس ش��ركت ها و موسس��ات با موضوع 
فعاليت حقوقي منوط به كسب اجازه از كانون هاي وكالي 
دادگستري يا مرجع ديگر نيست و همان رويه سابق ادامه 

مي يابد.
2-  فعاليت موسسات مذكور پس از ثبت نزد مرجع ثبت 
شركت ها و موسسات غير تجاري نيازمند اخذ مجوز نيست.

3-  به كانون هاي مذكور و مركز امور مشاوران قوه قضاييه 
دو هفته مهلت داده مي شود تا اطالعات پروانه وكالت را در 
پايگاه اطالع رساني مجوزهاي كسب و كار بارگذاري نمايند.

شكات اعالم نموده اند: صنوفي كه قانون خاص دارند از جمله 
صنف وكالت از جهت نحوه صدور مجوز از مقررات قانون نظام 
صنفي استثنا شده اند و بسياري از موازين حقوقي مربوط به 
رقابت، انحصار در خصوص وكالت مصداق ندارند و از شمول 
حكم مقرر در تبصره ماده 3 قانون اصالح سياست هاي كلي 
اصل 44 قانون اساسي خارج است. بنابراين مصوبه با ماده 
55 قانون وكالت مصوب 1315 مغايرت دارد و درخواست 

ابطال دارند.
علي هذا با عنايت به مفاد بندهاي 1 و 2 مصوبه مذكور اساسًا 
اقدام جديد مقرر نگرديده بلكه صرفاً تاكيد بر روال سابقه در 
صدور مجوز و عدم پذيرش پيشنهاد كانون تاكيد شده است 
پس خارج از صالحيت هيات مش��تكي عنه نبوده است و 
ماهيتاً عمل وكالت متفاوت از فعاليت موسسه حقوقي است 
فعاليت موسس��ات حقوقي متنوع بوده مالزمه اي با عمل 
وكالت ندارد و صدور مجوز تأسيس موسسه حقوقي توسط 
افراد غير وكيل به منزله مجوز وكالت در دادگستري نيست 
و از مصاديق تظاهر و مداخله در امر وكالت در دادگستري 
محسوب نمي شود با ماده 55 قانون وكالت مغايرت ندارد 
استدالل مذكور در رأي ش��ماره 205-96/9/29 صادره 
از هيات تخصصي اداري و استخدامي نيز مويد همين امر 
بوده لذا مس��تنداً به بند »ب« ماده 84 قانون تشكيالت و 
آيين دادرس��ي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 رأي به 
رد شكايت صادر مي گردد. رأي صادره ظرف بيست روز از 
تاريخ صدور، از سوي رييس ديوان عدالت اداري يا ده نفر از 

قضات ديوان قابل اعتراض است.

سيدعلي محمد موسوي، رييس كل سازمان سرمايه گذاري 
و كمك هاي اقتصادي و فني اي��ران اظهار كرد: در برخي 
كشورها در كنار سفارتخانه ها، آژانس هاي سرمايه گذاري 
راه اندازي شده كه ظرفيت هاي سرمايه گذاري را معرفي 
مي كند و در اين زمينه تركيه 40 آژانس س��رمايه گذاري 

دارد.
وي با تأكيد بر برنامه ريزي و بسترس��ازي مسووالن براي 
افزايش س��رمايه گذاري در اس��تان ها اف��زود: در برنامه 
ششم توس��عه، جذب 65 ميليارد دالر س��رمايه گذاري 
خارجي ش��امل 15 ميليارد دالر فاينان��س، 30 ميليارد 
دالر قرارداد مستقيم و 20 ميليارد دالر قرارداد مشاركتي 
پيش بيني ش��ده اس��ت. وي درب��اره اولويت ه��اي اين 
سازمان گفت: اولويت هاي سازمان سرمايه گذاري ايران 
جذب س��رمايه گذاري هاي كوچك و ب��زرگ خارجي و 
صيانت از حقوق س��رمايه گذاراني است كه قباًل در كشور 
س��رمايه گذاري كرده ان��د. معاون وزير ام��ور اقتصادي و 
دارايي با بيان اينكه سرمايه گذاري خارجي يكي از منابع 
عمده درآمد كشورهاست، اضافه كرد: اولويت ديگر وزارت 
امور اقتصادي و داراي��ي رفع نواقص قانوني و تجديد نظر 
در قوانين موجود در بحث س��رمايه گذاري اس��ت كه از 
نمايندگان مجلس انتظار م��ي رود در اين زمينه با وضع 

 قوانين مورد نياز به دولت و س��رمايه گذاران كمك كنند.
وي اضاف��ه كرد: كش��ور ما كام��اًل به نفت متكي ش��ده 
و در اي��ن ش��رايط و ب��ا تحريم فروش نفت با مش��كالت 
مختلفي مواجه ش��ده ايم به همين دليل بايد به س��مت 
راهكاره��اي كوتاه م��دت و بلندمدت براي ح��ل موانع 
 ج��ذب س��رمايه هاي ب��زرگ خارجي حرك��ت كنيم.

ريي��س كل س��ازمان س��رمايه گذاري و كمك ه��اي 
اقتص��ادي و فني ايران تأكي��د كرد: در راس��تاي جذب 
س��رمايه گذاري خارج��ي تدوي��ن قواني��ن جدي��د در 
حوزه س��رمايه گذاري و مش��وق هايي همچ��ون اقامت 
دايم براي س��رمايه گذاران خارجي داش��ته باش��يم و در 
مرحله نخس��ت بايد هدف گذاري عمده اي روي ايرانيان 
و حتي يزدي ه��اي مقيم خارج از كش��ور و ش��يعيان و 
 كش��ورهاي بزرگي همچون چين و تركيه داشته باشيم.

موس��وي با تبيين ظرفي��ت ايراني هاي خارج از كش��ور 
و ش��يعيان براي جذب آنه��ا در جهت س��رمايه گذاري 
گفت: بعد از برجام وقت بس��ياري تلف شد و براي جذب 
سرمايه گذاران خارجي بايد تالش هاي بيشتري صورت 
 مي گرفت تا  اكنون نتايج چش��مگيرتري را شاهد بوديم.

رييس كل سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و 
فني ايران با بيان كهنه بودن برخي قوانين سرمايه گذاري، 

لزوم به روزرساني اين موارد را مورد تاكيد قرار داد و تصريح 
كرد: گ��وش دادن ب��ه درد دل س��رمايه گذاران، رعايت 
پروتكل هاي بين المللي و داش��تن نظم در اين ش��رايط 
 مهم ترين ضرورت هاي فضاي اقتصادي كش��ور اس��ت.

موس��وي در ادامه درباره وضعيت س��رمايه گذاري هاي 
خارجي در اس��تان يزد ه��م اظهار داش��ت: هر چند كه 
س��اختمان مركز خدمات س��رمايه گذاري اين اس��تان 
آبرومندانه اس��ت ولي ب��ا توجه به ظرفيت ه��اي باالي 
 ي��زد، حج��م س��رمايه گذاري ها در ش��أن يزد نيس��ت.

مع��اون وزي��ر اقتصاد با بي��ان اينكه تكمي��ل طرح هاي 
نيمه تمام براي جلب سرمايه گذار خارجي مي تواند مدنظر 
قرار گي��رد، ادام��ه داد: بايد روي جذب س��رمايه گذاري 
حتي به ص��ورت اندك ب��راي طرح ه��اي غيرتحريمي 
مانند هتل، دانش��گاه، بهداش��ت و غيره متمركز ش��د و 
از ظرفي��ت يزدي ه��اي مقيم خارج از كش��ور، چيني ها 
 و ترك هاي مش��تاق به س��رمايه گذاري اس��تفاده كرد.

وي ب��ا تش��ريح ظرفيت ه��اي گردش��گري و فرهنگي 
اس��تان يزد گفت: يزد پتانس��يل تبديل ش��دن به ونيز 
ب��ه عنوان قط��ب گردش��گري بين الملل��ي را دارد، زيرا 
باف��ت تاريخ��ي و بناه��اي تاريخي بي نظي��ري در خود 
 جاي داده كه بايد از اين ظرفيت اس��تفاده مطلوب كرد.

معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با اس��تقبال از 
پيشنهاد تخصيص 50 ميليون يورو از منابع صندوق 
توسعه ملي براي تقويت مهارت افزايي در كشور، گفت: 
در حال حاضر 92 درصد منابع سازمان آموزش فني و 
حرفه اي صرف حقوق و دستمزد و امور پرسنلي مي شود 
و چنين طراحي بودجه اي، جهت گيري اش به سمت 

توسعه آموزش فني وحرفه اي نيست.
سليمان پاك سرش��ت در گفت وگو با ايس��نا، درباره 
پيشنهاد اختصاص 50 ميليون يورو از منابع صندوق 
توس��عه ملي براي تجهيز مهارت آموزي در كش��ور، 
اظهار كرد: اين پيشنهاد با هدف تأمين و به روزرساني 
تجهيزات كارگاهي و تقويت ح��وزه مهارت افزايي در 
كشورمان مطرح شده و اين مبلغ كه قرار است از منابع 
صندوق توسعه ملي در حوزه آموزش فني و حرفه اي 
صرف شود، يك سال قبل و در جريان پيگيري اليحه 

بودجه به تصويب رسيد.
وي ادام��ه داد: يك��ي از بندها و محوره��اي تقاضا و 
برداش��ت، موضوع مهارت آم��وزي بود ك��ه ناظر بر 
چالش هايي است كه به لحاظ تجهيزاتي و منابع مالي 
در حوزه مهارت آموزي وجود دارد. اين پيش��نهاد با 
همين مختصات پذيرفته ش��ده و آن طور كه اطالع 

يافتم امسال اين منابع برداشت خواهد شد ولي اينكه 
چگونه و در كجا صرف شود نيازمند يك برنامه منسجم 

و مدون است.
معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در پاسخ به اين 
پرس��ش كه آيا اين اعتبار مختص آموزش هاي فني و 
حرفه اي خواهد بود و در جهت تقويت مهارت آموزي 
صرف خواهد ش��د يا خير؟ گفت: در اين طرح عنوان 
تجهيز كارگاه هاي آموزش فني و حرفه اي ديده شده 
است كه طبعًا همه بخش ها و دستگاه هاي ارايه دهنده 

آموزش هاي فني و حرفه اي را دربرمي گيرد.
پاك سرشت خاطرنش��ان كرد: واقعيت اين است كه 
مهارت آم��وزي در يك دهه و نيم گذش��ته كمرنگ 
شده و يكي از شواهدش، منابعي است كه براي حوزه 
مهارت آموزي هزينه مي كنيم. طي اين س��ال ها اگر 
افزايش��ي در بودجه آموزش فن��ي و حرفه اي صورت 
گرفته براي جبران هزينه هاي پرس��نلي بوده است نه 
براي تجهيزات. به گفته رييس س��ازمان آموزش فني 
و حرفه اي، در حال حاضر 92 درصد از منابع س��ازمان 
صرف حقوق و دستمزد و امور پرسنلي مي شود و روشن 
است كه چنين طراحي بودجه اي، جهت گيري اش به 

سمت توسعه آموزش فني وحرفه اي نيست.
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اعالم نحوه اخذ ماليات 
حق العملكاران تجارت

نادر جنتي معاون ماليات هاي مستقيم سازمان 
ام��ور مالياتي در م��ورد نحوه اخ��ذ ماليات حق 
العمل��كاري محص��والت صادرات��ي و وارداتي 
بخش��نامه اي صادر كرد. اين بخشنامه كه مورخ 
8 خرداد ماه 98 به ادارات اس��تان ها ابالغ ش��ده 
آمده است: با توجه به مكاتبات واصله و شكايات 
صورت گرفته ش��ده در خصوص مطالبه ماليات 
حق العمل��كاري از نماينده اش��خاص حقوقي و 
صاحبان مشاغل توس��ط ادارات امور مالياتي، به 
منظ��ور اتخاذ رويه واحد و رفع مش��كل موديان 

مالياتي مقرر مي شود:  
1- در مواردي كه اش��خاص حقيق��ي به منظور 
انجام كليه تشريفات گمركي محصوالت وارداتي 
و صادراتي اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل به 
گمرك جمهوري اسالمي ايران به عنوان نماينده 
مراجعه مي نمايند و داراي رابطه اس��تخدامي با 
صاحب كاال و خدمات به عنوان حقوق بگير باشند 
و اين امر با توجه به س��وابق مالياتي و مستندات 
ارايه ش��ده مورد تأييد واحد حسابرسي مالياتي 
واقع گردد در اين صورت تشكيل پرونده مالياتي 
مطالبه ماليات مضاعف براي اشخاص ياد شده، فاقد 
وجاهت قانوني است و ادارات امور مالياتي مكلف اند 
مراتب را طي گزارشي به اداره امور مالياتي مربوط 

به صاحبان كاال يا خدمات اعالم نمايند. 
2- در م��واردي كه اش��خاص حقيقي به منظور 
انجام كليه تشريفات گمركي محصوالت وارداتي 
و صادراتي اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل به 
گمرك جمهوري اسالمي ايران مراجعه مي نمايند 
و فاقد رابطه استخدامي با صاحب كاال يا خدمات 
باش��د )نس��بت به انجام فعاليت شغلي مبادرت 
مي نمايند( در اين صورت مام��وران مالياتي در 
زمان حسابرسي به پرونده هاي مالياتي نامبردگان 
برابر مقررات مي بايست نسبت به نحوه شناسايي 
درآمد ها ب��ا توجه به مس��تندات موجود و نحوه 
فعاليت حق العمل كار بررسي هاي الزم را انجام و 
برابر مقررات نسبت به رسيدگي و تعيين درآمد 
مش��مول ماليات موديان وفق مق��ررات اقدام و 

مطالبه ماليات اقدام نمايند.

۱۳ هزارميليارد تومان 
مطالبات وصول نشده »شستا«

محمد شريعتمداري با انتش��ار توييتي در صفحه 
ش��خصي خود از پيگيري و اق��دام قضايي جهت 
دريافت بيش از 13 ه��زار ميليارد تومان مطالبات 
وصول نشده به دعوا رس��يده شستا خبر داد . متن 
پيام به شرح ذيل اس��ت:  »ليست بيش از 13000 
ميليارد تومان مطالبات وصول نشده به دعوا رسيده 
ايجاد ش��ده در دوران پيشين شستا! با مشخصات 
كامل و به تفكيك همه هلدينگ ها مشخص شد و 
تا ريال آخر اين مطالبات وصول مي شود. بدهكاران 
اقدام نكنند آنها را با نام افشاء و اقدامات قضايي شديد 

عليه آنها انجام خواهد شد.

افزايش ۳00 درصدي قيمت پياز
بر اساس گزارش مركز آمار ايران بيشترين افزايش 
قيمت اقالم خوراكي نس��بت به ماه مش��ابه سال 
قبل )ارديبهش��ت ١٣٩٧( مربوط به اقالم »پياز« 
با ٣٠٦,٠ درصد افزاي��ش، »رب گوجه فرنگي« با 
٢٤٦.٦ درصد افزايش، »سيب زميني« با ٢٤١.٣ 
درصد افزاي��ش، »گوجه فرنگي« با ١٨٦.٨ درصد 
افزايش و »س��يب درختي زرد « با ١٤٢.٧ درصد 
افزايش اس��ت. بر اس��اس نتايج به دست آمده در 
ارديبهش��ت ماه ١٣٩٨، بيشترين افزايش قيمت 
در م��اه جاري نس��بت به ماه گذش��ته، مربوط به 
اقالم »قن��د« با ٢٥,٦ درصد افزايش، »ش��كر« با 
٢٥.٠ درصد افزاي��ش و »برنج ايراني درجه يك« 
با ١٨.٥ درصد افزايش بوده است. در اين ماه اقالم 
»پي��از« )٣٣.٤ درصد(، »خي��ار « )١٨.١ درصد( 
و »مرغ ماش��يني« )١٧.٨ درصد( نس��بت به ماه 
قبل كاهش قيمت داش��ته اند . بيشترين افزايش 
قيمت نسبت به ماه مشابه سال قبل )ارديبهشت 
١٣٩٧( مربوط به اقالم »پي��از« با ٣٠٦,٠ درصد 
افزاي��ش، »رب گوجه فرنگي« ب��ا ٢٤٦.٦ درصد 
افزايش، »سيب زميني« با ٢٤١.٣ درصد افزايش، 
»گوجه فرنگي« با ١٨٦.٨ درصد افزايش و »سيب 

درختي زرد« با ١٤٢.٧ درصد افزايش است.

واردات كاالي لوكس با ارز 
دولتي دردآور است

غالمعلي جعفرزاده ايمن آبادي عضو كميسيون 
برنامه، بودجه و محاس��بات مجلس، در واكنش 
به واردات 77 ه��زار دالري مانكن خياطي با ارز 
دولتي در س��ال 97، گفت: »از ابتدا با تخصيص 
ارز 4 ه��زار و 200 توماني مخالف ب��ودم چرا كه 
اين سياست عامل ايجاد فس��اد و رانت در فضاي 
اقتصادي كشور مي شود.« به گزارش خبرگزاري 
خان��ه ملت، عضو كميس��يون برنام��ه، بودجه و 
محاسبات مجلس با تاكيد بر اين موضوع كه به هر 
حال اين اتفاق رخ داده اس��ت و اكنون دولت بايد 
نسبت به تخصيص ارز دولتي و كاالهايي كه با اين 
ارز وارد كشور شده است شفاف سازي كند گفت: 
»از دولت در زمينه شفاف س��ازي انتظار مي رود 
واردات كاالهاي غير ض��رور و حتي كاالهايي كه 
واردات آن ض��رر دارد را ني��ز بيان كن��د و هر جا 
تخلف شد با متخلف برخورد شود..« او ادامه داد: 
»مجلس به خصوص كميسيون هاي اقتصادي و 
برنامه، بودجه و محاسبات بايد بطور مشترك در 
زمينه شفاف سازي نحوه تخصيص ارز و كاالهايي 
كه وارد ش��د، ورود كنند و اطالع رس��اني شود.« 
جعفرزاده ايمن آبادي به آمار گمرك اشاره كرد و 
گفت: »واردات 77 هزار دالر مانكن خياطي با ارز 
دولتي به كشور، درد آور است و بايد با متخلفين در 

اين امر برخورد شود.«
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گروه بانك و بيمه| احسان شمشيري|
قيمت ارز در نخستين روز از هفته جاري نسبت به هفته 
گذشته با ثبات همراه بود. صرافي هاي ملي و مجاز بانكي، 
قيمت دالر را نس��بت به روز پنج ش��نبه تغيير ندادند؛ 
به طوري كه قيمت خري��د دالر در اين صرافي ها بدون 
تغيير نسبت به پنج شنبه ۱۳ هزار و ۴۵۰ تومان و قيمت 
ف��روش آن ۱۳ هزار و ۵۵۰ تومان اس��ت. اين صرافي ها 
همچنين، هر يورو را به قيمت ۱۵ ه��زار و ۳۵۰ تومان 
مي خرند و ۱۵ هزار و ۴۵۰ تومان مي فروش��ند كه اين 
نرخ ها نيز نسبت به روز پنج شنبه هفته گذشته ثابت بوده 
است. به گزارش تعادل، نرخ لحظه اي سامانه سنا براي روز 
شنبه ۱۱ خرداد 98 نشان مي دهد كه نرخ دالر به ۱۳۵۵۰ 
و يورو به ۱۵۴۵۰ تومان رسيده و ميانگين نرخ هاي ارز 
معامله شده در روز پنج شنبه به ترتيب براي دالر ۱۳۵۱۱، 
يورو۱۵۳98، درهم ۳7۵9، يوآن 2۰۰7۴، پوند ۱7۳6۴، 

لير تركيه 2۴۰۳ تومان اعالم شده است. 
روز شنبه ۱۱ خرداد 98 در صرافي هاي ملي و مجاز بانكي 
نرخ فروش دالر ۱۳۵۵۰ و نرخ خريد دالر ۱۳۴۵۰ تومان، 
نرخ فروش يورو ۱۵۴۵۰ و نرخ خريد يورو ۱۵۳۵۰ تومان 
اعالم شده است. در معامالت نقدي بازار آزاد تهران نيز 
دالر ۱۳76۰ تومان معامله شد كه نشان مي دهد روند با 
ثبات هفته گذشته در ابتداي هفته جاري نيز ادامه دارد. 
 اما در ب��ازار طال با توجه به افزايش ن��رخ اونس جهاني، 
پيش بيني مي شود كه قيمت طال روند صعودي نسبت به 
هفته گذشته داشته باشد و نتيجه نظرسنجي بازار جهاني 
درباره تغييرات قيمت طال در هفته پيش رو حكايت از 
خوش بيني سرمايه گذاران و تحليلگران نسبت به افزايش 
قيمت طال دارد و روز شنبه ۱۱ خرداد 98 قيمت اونس 
جهاني طال به باالي ۱۳۰۰ دالر رسيده و قيمت ۱۳۰6 
دالر را ثبت كرده است. بانك ها روز شنبه ۱۱ خرداد قيمت 
ارز را نسبت به پنج شنبه هفته گذشته ثابت نگه داشتند 
و هر دالر امريكا را ۱۳ ه��زار و ۱۵9 تومان مي خرند كه 
نسبت به پنج شنبه گذشته هيچ تغييري نداشته است. 
همچنين قيمت خريد يورو نيز نسبت به آخرين روز كاري 
هفته گذش��ته با افزايش همراه شد؛ به طوري كه شعب 
ارزي بانك ها روز شنبه هر يورو را ۱۴ هزار و 7۱2 تومان 
مي خرند. هر پوند انگليس نيز در شعب ارزي بانك ها به 

قيمت ۱6 هزار و 6۳۳ تومان خريداري مي شد.
قيمت ارز مس��افرتي نيز در بانك ها همچنان از قيمت 
فروش آن در بازار باالتر است؛ به طوري كه قيمت فروش 
ارز مسافرتي در بانك ها ۱۵ هزار و ۴۵2 تومان اعالم شده 
كه با احتس��اب كارمزد به حدود ۱۵ هزار و 8۰۰ تومان 
مي رسد. همچنين رييس اتحاديه طال و جواهر از آرامش 
در بازار طال و سكه خبر داد. آيت محمدولي درباره تحليل 
وضعيت بازار طال و سكه اظهار داشت: قيمت طال و سكه 
طي هفته گذشته نوساناتي داشت و روند نيز كاهشي بود. 
يكي از داليل عمده اين شرايط ثبات در اونس جهاني و 

ايجاد آرامش و روندي آرام در بازار ارز بود.
وي افزود: خوشبختانه نگاه مسووالن اقتصادي در كشور 
به بازار ارز موجب شده تا روند كاهشي در بازار حاكم باشد 
و بازار طال و سكه نيز متاثر از اين تغييرات روزهاي آرامي 
را تجربه مي كند. هر قطعه سكه بين ۱۱۵ تا ۱2۰ هزار 
تومان طي يك هفته گذشته كاهش قيمت داشت. هر 
گرم طال ۱8 عيار نيز ح��دود ۳2 تا ۳۳ هزار تومان افت 

قيمت را تجربه كرد.محمدول��ي در ادامه بر بالتكليفي 
موضوع ماليات ارزش افزوده صنعت طال نيز اشاره كرد 
و گفت: عمده مش��كالت صنعت طال به موضوع ارزش 
افزوده و بالتكليفي آن ارتباط دارد. قيمت اونس جهاني 
طال در روزهاي پاياني هفته گذشته رشد قابل توجهي را 
تجربه كرد به طوري كه اكنون نرخ اونس جهاني به يك 
هزار و ۳۰۵ دالر رس��يد. بهاي اونس جهاني طال در روز 
چهارشنبه هفته گذشته يك هزار و 28۳ دالر بود كه به 
يك باره روندي افزايشي يافت. نرخ طال و انواع سكه در بازار 
آزاد تهران روز شنبه تحت تاثير رشد نرخ اونس جهاني 
طال قرار داشت. هر گرم طالي خام ۱8 عيار، ۴22 هزار 
تومان فروخته ش��د و مظنه هر مثقال طالي ۱7 عيار يا 
آب شده نيز يك ميليون و 8۳۰ هزار تومان ارزش گذاري 
شد. در بازار س��كه نيز هر قطعه سكه طالي بهار آزادي 
طرح جديد به ارزش چهار ميليون و 6۴۰ هزار تومان به 
فروش رسيد. هر قطعه سكه طالي تمام بهار آزادي طرح 
قديم چهار ميليون و ۵۳۰ هزار تومان، نيم سكه نيز دو 
ميليون و 6۰۰ هزار تومان، ربع سكه يك ميليون و 7۰۰ 
هزار تومان و هر قطعه سكه گرمي يك ميليون و ۴۰ هزار 
تومان معامله ش��د.در بازار ارز رسمي نيز، بانك مركزي 
نرخ ۴7 ارز را اعالم كرد كه بر اساس آن نرخ ۳۱ ارز مانند 
يورو و پوند نسبت به پنج شنبه افزايش و قيمت 6 واحد 
پولي ديگر كاهش يافت. نرخ دالر و 9 ارز ديگر نيز ثابت 
مان��د. دالر همان قيمت ۴2۰۰ توماني را دارد و هر پوند 
انگليس با ۳6 ريال افزايش نسبت به روز پنج شنبه۵۳ 
هزار و 79 ريال و هر يورو نيز با 2۴2 ريال افزايش ۴7 هزار 

و 2۳ ريال ارزش گذاري شد.

 تالش بانك مركزي ب�راي نزديكي نرخ بازار 
آزاد و سامانه نيما

فعاالن ب��ازار ارز مي گويند كه بانك مركزي تالش خود 
براي نزديك شدن نرخ ارز بازار آزاد با سامانه نيما را شدت 
داده و در تالش است تا اين دو نرخ را به هم نزديك كند. 
بر همين اساس اس��ت كه طي هفته گذشته، تحركات 
بازارس��از در بازار ارز و به خص��وص صرافي هاي بانكي 
حكاي��ت از آن دارد كه بانك مرك��زي، حد مقاومتي را 
براي كاهش نرخ در نظر گرفته و بر اساس آن، در ساعات 
مختلف، تابلوي صرافي ها را با نرخ هاي جديد تغيير داده 
است. درحالي كه بانك مركزي مايل است نرخ را به بازار 
نزديك كند، خوراك پتروشيمي ها با نرخ نيما محاسبه 
مي ش��ود و اين واحدها خودكنترلي براي جلوگيري از 

افزايش نرخ ارز در سامانه را آغاز كرده اند.
بررسي ها حكايت از آن دارد كه در ساعاتي از روز شنبه، 
صرافي هاي بانكي قيم��ت را حتي باالتر از نرخي كه در 
بازار مالك عمل قرار گرفته بود، اعمال كردند كه حكايت 
از نوعي مقاومت بازارساز روي كاهش نرخ داشته است. 
البته اين رفتار صرافي هاي بانكي، مسبوق به سابقه بوده 
و به خصوص در روزهايي كه نوسانات نرخ وجود داشته 
و قيمت ها ميل به افزايش داش��ته اند، بازارس��از تالش 
كرده تا با يك رفتار منطقي، در بازار حاضر ش��ده و مانع 
از افزايش شديد نرخ شود و در مقاطعي هم كه نرخ رو به 
كاهش گذاشته است، نرخ صرافي هاي بانكي بعضاً بيشتر 
از نرخ بازار آزاد بوده است. خبرها حكايت از آن دارد كه 
بازارس��از حركت خود را به سمت نزديك شدن هر چه 

بيشتر نرخ بازار آزاد به سامانه نيما آغاز كرده است؛ اين 
در حالي است كه نرخ خوراك پتروشيمي ها هم كه با نرخ 
نيما محاسبه مي شود طي هفته هاي گذشته با افزايش 

مواجه بوده است.
برخي منابع مطلع در نظام بانكي اعالم كردند: از آنجايي 
كه خوراك پتروشيمي ها با نرخ نيما محاسبه مي شود، اين 
واحدها خودكنترلي براي جلوگيري از افزايش نرخ ارز در 
سامانه را آغاز كرده اند و اكنون اجازه افزايش بيش از حد 
نرخ در سامانه نيما را نمي دهند؛ بلكه بيشتر تمايل دارند 
تا بخشي از ارز حاصل از صادرات خود را كه مجاز بوده اند 
در بازار آزاد و صرافي ها )خارج از سامانه نيما( عرضه كنند، 
را هم براي كنترل بيش��تر نرخ در سامانه نيما به فروش 
برس��انند. البته رييس كل بانك مركزي هم اعالم كرده 
كه روند بازگش��ت ارز از سوي صادركنندگان به سامانه 
نيما بهبود يافته اس��ت.از ابتداي سال 98 با وجود آنكه 
عمده روزهاي فروردين ماه تعطيل بود، 8.۳ ميليارد دالر 
براي واردات كاالهاي اساسي، دارو و تجهيزات پزشكي، 
مواد اوليه و ساير كاالهاي ضروري تأمين شده است، از 
اين مبلغ، بيش از ۳ ميليارد دالر توسط صادركنندگان 
تأمين ش��ده و 8۰۰ ميلي��ون دالر آن واردات در قبال 

صادرات بوده است.

 آيا طال روند صعودي را ادامه مي دهد؟
از س��وي ديگر، تازه ترين نظرسنجي كيتكو نيوز نشان 
مي دهد كه قيمت ط��ال طي روزهاي آين��ده نيز روند 
صعودي خود را حفظ خواهد كرد.تحليلگران اقتصادي 
و سرمايه گذاران بين المللي شركت كننده در نظرسنجي 
اين هفته پيش بيني مي كنند كه قيمت جهاني طال طي 
روزهاي آتي نيز روندي صعودي خواهد داشت.كاهش 

شاخص سهام در بازارهاي بين المللي از يك سو و اعمال 
تعرفه هاي تجاري از سوي امريكا عليه مكزيك تاثير زيادي 
بر افزايش قيمت جهاني طال داشته است.در نظرسنجي 
اين هفته ۱۵ كارشناس ارشد اقتصادي شركت كردند 
كه از اين تع��داد ۱۱ نفر معادل 7۳ درص��د به افزايش 
 قيمت طال راي دادند. ۴ نفر ديگر معادل 27 درصد نيز 
پيش بيني كردند قيمت طال بدون تغيير خواهد بود. هيچ 
يك از كارشناسان اقتصادي معتقد به كاهش قيمت طال 

در روزهاي آينده نبوده است.
از سوي ديگر ۴۴8 نفر نيز در نظرسنجي آنالين كيتكو 
نيوز ش��ركت كردند كه از اين تعداد نيز 2۴2 نفر معادل 
۵۴ درص��د اعالم كردند قيمت طال در هفته آينده روند 
صعودي خواهد داشت.۱2۳ نفر ديگر معادل 27 درصد 
نيز گفتند قيمت طال در اين مدت نزولي خواهد بود و 8۳ 
نفر باقي مان��ده معادل ۱9 درصد نيز پيش بيني كردند 

قيمت طال تغيير خاصي نخواهد داشت.

 تحوي�ل ليس�ت ارزي تجهي�زات ب�ه بان�ك 
مركزي 

از سوي ديگر، ابوالفتح صانعي رييس اتحاديه بازرگانان 
تجهيزات پزش��كي، از آغاز تخصي��ص بدهي هاي ارز 
شركت هاي تجهيزات پزش��كي خبر داد و افزود: بعد از 
پيگيري هاي طوالني مدت باالخره بانك مركزي و وزارت 
بهداشت برنامه اجرايي تخصيص ارز بدهي هاي گذشته 
شركت هاي تجهيزات پزش��كي را طراحي كردند و به 
تدريج ليست پرداخت بدهي هاي ارزي به بانك مركزي 
تحويل داده مي ش��ود. وي ادامه داد: به تدريج ليس��ت 
پرداخت بدهي هاي ارزي شركت هاي تجهيزات پزشكي 
به كمپاني هاي خارجي از وزارت بهداشت به بانك مركزي 

تحويل داده مي شود و بانك مركزي ارزهاي تخصيصي 
را در هفته جاري پرداخت مي كند. ارز پس از تأييد بانك 
مركزي از طريق بانك هاي عامل پرداخت و به دس��ت 
شركت هاي خارجي كه شركت هاي تجهيزات پزشكي به 
آنها بدهكار بودند پرداخت مي شود.صانعي اظهار داشت: با 
توجه به محدوديت هاي ارزي كه در كشور وجود دارد در 
ابتدا ارز يوان در دسترس شركت هاي تجهيزات پزشكي 
قرار مي گيرد و ب��ه تدريج تخصيص ارزهاي ديگر چون 
يورو انجام مي شود.رييس اتحاديه بازرگانان تجهيزات 
پزشكي اين تخصيص ارز را در چرخه اقتصاد شركت هاي 
تجهيزات پزشكي بسيار گره گشا دانست و گفت: اگر اين 
ارز تأمين يا پرداخت نمي ش��د بسياري از شركت هاي 
تجهيزات پزشكي ورشكست مي شدند به عنوان مثال 
شركتي كه 2 ميليون يورو بدهكاري ارزي دارد در صورتي 
كه ارز به موقع تخصيص پيدا نكند، آن شركت بايد تمام 
سرمايه خود را صرف پرداخت ارز به كمپاني خارجي كند.

رييس اتحاديه بازرگانان تجهيزات پزشكي ادامه داد: بعد 
از يكسال كه معاونت رياست جمهوري دستور پرداخت 
ارز را صادر كردند و وزير بهداشت درخواست تخصيص ارز 
شركت هاي تجهيزات پزشكي را دادند باالخره پيگيري ها 
به نتيجه رس��يد و تخصيص ارز شركت هاي تجهيزات 
پزشكي انجام مي ش��ود. صانعي اظهار داشت: پرداخت 
ارز موجب رونق توليد در تجهيزات پزش��كي مي شود 
همچنين محصوالتي كه در داخل كشور توليد نمي شوند 
و از طريق واردات نياز آنها در كش��ور تأمين مي شود در 
بازار موجود خواهند بود، همچنين بسياري از شركت ها 
از خطر ورشكستي نجات پيدا مي كنند اگرچه بسياري از 
شركت هاي تجهيزات پزشكي مشكل نقدينگي دارند اما 

كمك بزرگي به شركت ها خواهد شد.

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
روند استفاده از منابع س��پرده هاي بانك ها براي پرداخت 
تسهيالت، در نظر گرفتن سپرده قانوني و همچنين رعايت 
سياست سقف اعتباري يا حفظ بخشي از سپرده ها از سال 
۱۳92 و در دولت روحاني نشان مي دهد كه تصميم گيران 
بانكي ت��الش كرده اند براي ايجاد انضب��اط مالي، كاهش 
مطالبات معوق و جلوگيري از اتفاقاتي كه براي موسسات 
غيرمجاز رخ داد، بخش بيشتري از سپرده ها را در بانك ها نگه 
دارند تا در صورت ايجاد مشكل، از نقدينگي كافي براي مواجه 

شدن با مشكالت و چالش هاي احتمالي برخوردار باشند. 
سيستم بانكي با دو ابزار سپرده قانوني نزد بانك مركزي كه 
تقريبا حدود ۱۰ درصد سپرده ها را شامل مي شود و همچنين 
سياست سقف اعتباري يا حفظ نقدينگي در بانك ها كه در 
س��ال هاي اخير به حدود ۱۳ درصد كل سپرده ها رسيده 
است، تالش مي كنند كه انضباط مالي را در بانك ها رعايت 

كرده و خود را براي مواجه شدن با چالش ها آماده كنند. 
بانك ها بخش��ي از س��پرده هاي بانكي بعد از كسر سپرده 
قانوني را در بانك حفظ مي كنند و همه س��پرده ها را براي 
 پرداخت تسهيالت استفاده نمي كنند. تا نقدينگي كافي براي 
پاسخگويي به نيازهاي مشتريان را داشته باشند و همچنين 
بانك ها براي جلوگيري از افزايش مطالبات معوق و از همه 
مهم تر افزايش توانايي بانك ها براي مواجه شدن با شرايطي 
كه موسسات غيرمجاز با هجوم مشتريان مواجه شدند، تالش 

مي كنند كه نقدينگي كافي در بانك داشته باشند. 
براين اساس، در شرايطي كه در سال 9۱ و دولت احمدي نژاد 
تنها ۳ دهم درصد و در سال ۱۳92 تنها 6 درصد سپرده ها 
بعد از كسر سپرده قانوني در بانك موجود بوده، اما در سال 
۱۳9۳ تا ۱۳97 بين 7 تا نزديك به 2۰ درصد سپرده ها بعد 
از كسر س��پرده قانوني، به عنوان سياست سقف اعتباري 
يا حفظ نقدينگي در بانك ها عمال اس��تفاده نش��ده و اين 
رقم براي تسهيالت اس��تفاده نشده است. به عبارت ديگر، 
نقدينگي موجود در بانك ها از حدود ۱ هزار ميليارد تومان 
در سال 9۱ به ۳۵8 هزار ميليارد تومان در سال 97 رسيده 
است. در س��ال 97، عالوه بر س��پرده قانوني كه 2۰7 هزار 
ميليارد تومان يا ۱۰.2 درصد سپرده ها را شامل مي شود به 
عنوان سپرده قانوني در نظر گرفته شده و نزد بانك مركزي 
حفظ شده است. همچنين ۳۵8 هزار ميليارد تومان يا ۱7.7 

درصد كل س��پرده ها يا ۱9.8 درصد سپرده ها بعد از كسر 
سپرده قانوني با عنوان سقف اعتباري يا نقدينگي مورد نياز 

بانك ها حفظ شده است. 
در مجموع ۵6۵ هزار ميليارد تومان به عنوان سپرده قانوني و 
نقدينگي مورد نياز بانك ها عمال استفاده نشده است كه اين 

رقم معادل 28 درصد كل سپرده هاي بانكي است. 
برخي كارشناسان معتقدند كه در س��ال هاي قبل و دهه 
۱۳8۰، بانك ها معموال 2 تا ۳ درصد از منابع بانكي را به عنوان 
ذخاير احتياطي نزد خود نگه داشته اند اما پرداخت نشدن 
حدود 2۰ درصد منابع بانكي بابت تسهيالت معادل ۳۵8 هزار 
ميليارد تومان از سپرده ها، اتفاقي عجيب و قابل تاملي است.

براساس گزارش بانك مركزي درباره آمار كل مانده تسهيالت 
و سپرده هاي ارزي و ريالي بانك ها و موسسات اعتباري در 
بهمن ماه گذشته، حجم كل مانده سپرده هاي بانكي پس 
از كسر سپرده قانوني ۱8۱6 ميليارد و ۱۱7 ميليارد تومان 
رسيده است كه در ۱۱ ماهه سال 97 معادل 2۳.۱ درصد و 
نسبت به بهمن ماه سال 96 به ميزان ۳2 درصد رشد داشته 
است.حجم سپرده قانوني و سپرده  نزد بانك مركزي 2۰6 
هزار و ۱9۱ ميليارد تومان درج شده كه نسبت به اسفند ماه 
سال 96 حدود ۳۳ هزار و 97۴ ميليارد تومان )۱9.7 درصد( 
افزايش يافته اس��ت. در حوزه تسهيالت اعطايي كه شامل 

تسهيالت ارزي و ريالي و جاري و غيرجاري است، ميزان آن 
با ۱۵.7 درصد افزايش در ۱۱ ماهه سال گذشته به ۱۴۵7 
هزار و ۳87 ميليارد تومان رسيده است. اين رقم در يك سال 
منتهي به بهمن ماه سال قبل 26.۴ درصد رشد كرده است.

در چند سال اخير فاصله حجم سپرده هاي بانكي و تسهيالت 
اعطايي افزايش يافته است به طوري كه از 99.7 درصد در 
سال 9۱ به 8۰.2 درصد در بهمن ماه 97 كاهش يافته است. 
البته در سال هاي 87 تا 9۱ بانك مركزي خط اعتباري براي 
مسكن مهر پرداخت كرد و به نظر مي رسد اين اقدام موجب 

افزايش نسبت مانده تسهيالت اعطايي شده است.
بانك ها معموال 2 ت��ا ۳ درصد از منابع بانك��ي را به عنوان 
ذخاير احتياطي نزد خود نگه مي دارند اما سير نزولي نسبت 
تسهيالت اعطايي به سپرده ها )سپرده ها پس از كسر سپرده 
قانوني( و رسيدن آن از رقم ۱ هزار و ۳۰۵ ميليارد تومان در 
سال 9۱ به رقم ۳۵8 هزار و 7۳۰ ميليارد تومان در بهمن ماه 

97، اتفاقي عجيب و قابل تامل است.
در صورتي كه بانك ها همه س��پرده هاي ديداري خود را به 
عنوان تسهيالت پرداخت نكنند باز هم بيش از ۱۵8 هزار 
ميليارد تومان از سپرده هاي بانكي باقي مي ماند كه بانك ها 
آن را نزد خود نگه داش��ته و پرداختي در قالب تس��هيالت 

نداشته اند.

بانك مركزي با هدف جلوگيري از خروج غيرقانوني 
ارز از كش��ور، ب��ه دنب��ال پياده س��ازي س��رويس 
ايران اكسس در ش��بكه پرداخت  است كه اين اقدام 
موجب توقف تراكنش  كارتخوان هاي ايراني خارج از 

مرزهاي كشور مي شود.
به گزارش فارس، بانك مركزي سال گذشته با هدف 
كنترل خروج ارز و انتق��ال ارز حاصل از صادرات به 
خارج از كشور س��قف تراكنش هاي كارتخوان ها در 
طول يك روز براي هر كارت ۵۰ ميليون تومان و براي 

هر كد ملي ۱۰۰ ميليون تومان تعيين كرد.
برخي گزارش ها از معامل��ه كارتخوان ها در خارج از 
كش��ور و نقل و انتقال ميلياردي ارز به وس��يله اين 
دس��تگاه  خبر مي داد و اين اقدام بانك مركزي تاثير 

محسوسي در كاهش التهابات بازار ارز داشت.
اقدام ديگر بانك مركزي براي كنترل داللي در بازار 
ارز و سكه ممنوعيت خريد و فروش چك  بانكي بود. 
تا قبل از اي��ن مصوبه چك بانكي ماهيت پول را پيدا 
ك��رده و كاال و ارز با آن خريد و فروش مي ش��د، اما با 
مصوبه بان��ك مركزي مقصد چك ه��اي بانكي بايد 
مشخص مي ش��د و در اين قالب ديگر امكان خريد و 

فروش چك وجود نداشت. 
مدتي بعد از پياده سازي اين دو برنامه، خبرنگار فارس 
از معاون فناوري هاي نوين بانك مركزي پرس��يد با 
توجه به استفاده از كارتخوان هاي ايراني در خارج از 
مرزها و خروج س��رمايه از اين طريق، آيا نمي توان با 
ابزارهاي فناوري اطالعات فعاليت حوزه ها خارج از 
مرزها را متوقف كرد؟ حكيمي در پاسخ اظهار داشت: 
بله اين امكان وجود دارد. اما كارهايي از اين دس��ت 
هيچ وقت تمام نمي شود و ما هر اقدامي انجام دهيم، 
روش ديگري را پيدا مي كنند، بنابراين اين اقدامات 
براي بانك مركزي يك وظيفه هميشگي خواهد بود.

وي افزود: هم اكنون اگر آي پي خارجي باش��د، آن را 
مي بنديم و در حالتي ديگر، اگر دارنده كارتخوان از 
وي پي ان اس��تفاده كند، براي آن ه��م راه حل هايي 
درنظر گرفتيم ك��ه با هم��كاري وزارت ارتباطات و 
فناوري اطالعات، فعاليت آن تش��خيص داده و مانع 

از فعاليت شويم. 

معاون فناوري هاي نوي��ن بانك مركزي تأكيد كرد: 
محدوديت تراكنش هاي كارتخوان ها در ثبت ۵۰ تا 
۱۰۰ ميليون تومان قسمت عمده نگراني ما را در اين 
زمينه رفع كرده است. واقعيت اين است كه ما اقدامي 
در جهت پروفايل كردن مشتريان انجام مي دهيم كه 
اين اقدام س��طح نظارت را بيش��تر مي كند و اگر كار 

نهايي شد، جزييات آن را اعالم خواهيم كرد. 
به تازگ��ي داود محمود بيگي مدي��ر اداره نظام هاي 
پرداخت بانك مركزي از پياده سازي سرويس ايران 
اكسس در ش��بكه پرداخت خبر داده و گفته است: 
بان��ك مركزي با س��رويس ايران اكس��س به دنبال 
تشخيص تراكنش هاي بانكي داخل و خارج از ايران 
اس��ت تا از انجام تراكنش هاي بانكي خارج از ايران 

جلوگيري شود.
وي با اشاره به با اشاره به لزوم تشخيص تراكنش هاي 
ارس��الي به شبكه پرداخت از س��وي كاربران ايراني 
در خارج از كش��ور افزود: بانك مركزي به بانك ها و 
ش��ركت هاي پرداخت الكترونيك تاكيد داشته كه 
تراكنش ها با اس��تفاده از ابزارهاي پرداخت به ويژه 
درگاه اينترنتي و پايانه فروش صرفا در داخل كشور 
انجام ش��ود و تراكنش هاي درخواس��تي از خارج از 
كشور به شبكه پرداخت رصد و از انجام آنها جلوگيري 
ش��ود كه تش��خيص اين تراكنش ها با اس��تفاده از 
زيرساخت ايجاد شده ممكن شده تا از سودجويان از 

نظام پرداخت كشور سوءاستفاده نكنند.
مدير اداره نظام هاي پرداخت بانك مركزي تصريح 
كرده است: پياده سازي زيرساخت مبدا تراكنش هاي 
بانكي نياز ب��ه هماهنگي هايي ب��ا وزارت ارتباطات 
و فناوري اطالعات و ش��ركت ارتباطات زيرساخت 
داش��ته تا زيرس��اخت فني و مورد نياز براي كشور 
مب��دا تراكنش بانكي شناس��ايي و از انجام تراكنش 
در خارج از كش��ور جلوگيري شود كه بانك مركزي 
در اين زمينه اقدامات مورد نياز را انجام داده اس��ت؛ 
سرويس ايران اكسس در اختيار شركت هاي پرداخت 
الكترونيك و بانك ها قرار مي گيرد تا با استفاده از آن 
امكان تشخيص تراكنش هاي داخل ايران يا خارج از 

ايران فراهم شود.
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 تجربيات گذشته
و عمليات بازار باز

محبوبه داودي|صاحبنظر اقتصادي|
اجراي موفقيت آميز عمليات بازار باز نيازمند 
برقراري الزامات و پيش نيازهايي است كه نبود 
آنها مي تواند تحقق اهداف كليدي اين ابزار مهم 

پولي را با مشكل جدي مواجه كند.
يكي از نقاط مغفول در اقتصاد ايران، استقالل 
پايين بانك مركزي و سلطه تصميمات دولت 
و ساير نهادها بر سياس��ت گذاري پولي است. 
منابع بانك مركزي، آسان ترين راه براي پاسخ 
مثبت به تمايالت سياس��ت گذار براي هزينه 
كردن و استفاده از منافع سياسي آن است. اما 
اينكه در اكثر كش��ورها اين مساله حل شده، 
نشان مي دهد كه عواقب شوم اين پديده تا چه 
اندازه بزرگ و مشهود بوده است كه توانسته در 
آن حكومت ها، اجماع براي اعطاي اس��تقالل 
بيشتر به بانك مركزي ايجاد كند. علت اينكه 
در اقتص��اد اي��ران پذيرش اين مس��اله تا حد 
زيادي به وجود نيامده است، عالوه بر تمايالت 
پوپوليس��تي ذي نفعان، عدم درك درست از 

ماهيت بانك مركزي است.
ريشه اين درك نادرست نيز اين تصور است كه 
بانك مركزي فقط بانكدار دولت بوده و نه يك 
نهاد مستقل با وظايف تشريح شده. در چنين 
فضايي صحبت كردن از عملي��ات بازار باز، با 
چالش هاي جدي مواجه خواهد بود. عمليات 
بازار باز يعني بانك مركزي با هدف قرار دادن 
تورم در بازه مشخصي، اوراق دولتي را خريد و 
فروش مي كند تا نرخ سود كوتاه مدت را در بازار 
بين بانكي در محدوده خاصي قرار دهد. با قرار 
گرفتن نرخ سود كوتاه مدت در بازار بين بانكي 
در محدوده مورد نظر، خلق پول )اعتبار( توسط 
بانك ها مديريت مي شود و از اين طريق تقاضا و 

در نتيجه تورم كنترل خواهد شد.
نكته بسيار مهم اين است كه بايد توجه داشت 
عمليات بازار باز وقتي موفق عمل خواهد كرد 
كه به عنوان بخشي از بسته هدف گذاري تورم 
باش��د، چارچوبي كه در آن نهاد مستقل بانك 
مركزي متولي و پاس��خگوي ثب��ات قيمت ها 
اس��ت و دولت با پايبندي به يك قاعده مالي، 
داراي پايداري مالي اس��ت. قاعده رفتار بانك 
مركزي در برابر تورم مشخص است و لذا تحت 
چنين ش��رايطي انتظ��ارات تورمي روي تورم 
هدف بانك مركزي قفل مي شود. عالوه بر اين 
موارد اين نهاد مستقل متولي تورم، در نظارت 
و س��ازماندهي بانك ها قوي عم��ل مي كند تا 
از اي��ن طريق بتواند بازارهاي پ��ول و اعتبار را 

كنترل كند.
اگر ثبات قيمت ها و ثبات مالي به عنوان وظيفه 
اصلي بان��ك مركزي مورد پذي��رش، توافق و 
اجماع عمومي قرار نگيرد، اهداف تعيين شده 
براي عمليات بازار باز به سختي محقق خواهد 
شد. چرا كه تحت چنين شرايطي كه تمركز و 
تعهد بانك مركزي بر ثبات قيمت ها نيس��ت، 
عمليات بازار ب��از به راهي ب��راي پولي كردن 
كسري بودجه دولت و تامين مالي مخارج دولت 

از محل منابع بانك مركزي بدل خواهد شد.
به  خصوص در ش��رايطي كه بخش��ي از منابع 
دولت به دليل تحريم ها محدود ش��ده اس��ت 
و دولت تمايل زيادي به جب��ران زيان رفاهي 
ناشي از التهابات مالي و اقتصادي اخير دارد و 
مهم تر از همه در مورد رابطه پول و تورم اجماع 

نظري وجود ندارد. 
انتش��ار اوراق خ��ارج از چارچوبي قاعده مند و 
پايدار و خريد اوراق توسط بانك مركزي در بازار 
ثانويه، به نوعي هم ارز با تامين كسري بودجه 
از محل چاپ پول خواهد بود. در شرايط فعلي 
كه بازارها به شدت ملتهب هستند منابعي كه 
بانك مركزي صرف خريد اوراق مي كند، در فاز 
اول بر قيمت دارايي  ها و در فاز بعدي بر سطح 

عمومي قيمت ها اثرگذار است.
بنابراين بايد توجه داشت كه اگر چه عمليات 
بازار باز در اقتصادهاي موفق دنيا آزمون خود 
را پس داده است، اما الزامات و پيش نيازهايي 
دارد. نگاهي به تجارب گذش��ته در اين مسير 
مي تواند راهگشا باش��د؛ وقتي در برنامه سوم 
توس��عه، اس��تقراض مس��تقيم دولت از بانك 
مركزي ممنوع ش��د، در حالي كه اين مس��اله 
كامال مورد تاييد و تاكي��د علم اقتصاد بود، اما 
همزمان اينكه بانك مركزي بايد به عنوان يك 
نهاد مس��تقل، متولي ثب��ات قيمت ها و ثبات 
مالي، م��ورد توجه قرار مي گرف��ت، به داليلي 

اتفاق نيفتاد.
پس از آن فقدان انضباط مالي در دولت، سيطره 
دولت ب��ر بانك مركزي و در نتيجه بر ش��بكه 
بانكي، باعث ش��د كه نه تنها اصل مساله حل 
نشود بلكه شبكه بانكي نيز در مكانيسم جديد 
دچار آس��يب هاي جدي ش��ود، چرا كه ساير 
ملزومات يك تصميم درس��ت و علمي برقرار 
نبود. مساله عمليات بازار باز در شرايط فعلي نيز 
مساله مشابهي است و اگر با اصالحات اساسي 
در قانون بانك مركزي و قانون بانكداري و توجه 
به مقوله مهم اس��تقالل بانك مركزي، همراه 

نشود، قطعا با موفقيت همراه نخواهد بود.
با اين همه الزم به تذكر است كه ضمن رعايت 
الزام��ات، عمليات ب��ازار باز يك ني��از فوري 
و غيرقاب��ل اجتن��اب براي مديري��ت تورم در 
اقتصاد اس��ت. اتكا به داده ها و تاريخچه پولي 
كش��ور و همچنين تجارب موف��ق بين المللي 
نشان دهنده آن اس��ت كه براي كنترل تورم و 
ايجاد ثبات در اقتصاد، راهي جز »مديريت بازار 
پول و اعتبار به صورت ب��ازاري و نه ابالغي« و 
همچنين »مديريت نرخ هاي سود و نه كل هاي 
پولي« وجود ندارد كه اي��ن نيز در واقع همان 

پياده سازي عمليات بازار باز است.

سال 
سپرده بعد از 
كسر سپرده 

قانوني 

مانده 
تسهيالت 

نسبت 
تسهيالت به 

سپرده- درصد 

نقدينگي موجود در 
بانك ها يا سياست 

سقف اعتباري 

درصد نقدينگي 
موجود به سپرده بعد از 

كسر سپرده قانوني

1391 440 439 99.7 1.3 0.3
1392 608 571 94 36 6
1393 725 673 92.8 51 7.2
1394 957 791 82.6 165 17.4
1395 1137 986 86.7 150 13.3
1396 1474 1258 85.3 215 14.7
1397 1816 1457 80.2 358 19.8
ارقام به هزار ميليارد تومان



اخبار 5 بازار سرمايه

در جريان حركت االكلنگي بورس، كدام نوع تحليل مي تواند به تصميم بهتر سرمايه گذاران كمك كند؟

جداول آماري بورس ايران نشان مي دهدكارشناسان به پيش بيني مسير شاخص بورس پرداختند

رقابت چارت ها و صورت هاي مالي 

سهم ۲۶ درصدي معدن در معامالت هفته گذشتهتداوم رشد تا پايان فصل مجامع

گروه بورس| سميرا ابراهيمي| 
اين روزها بازار سهام، داغ تر از آن است كه كسي بتواند 
بي توجه از كنارش بگذرد. هر سهم و گروهي، مي تواند 
سود آور يا زيان آور باشد و اين سود و زيان مستقيما به 
نوع عملكرد س��رمايه گذار مواجه است. همواره گفته 
مي شود كه ورود به بازار بايد با اتكا به قواي تحليلي باشد 
و افراد يا خود توان تحليل داشته باشند يا از تحليلگران 
و مشاوران سرمايه گذاري در بازار استفاده كنند. حال 
ن��وع مواجهه با تحليل در ب��ازار، خود حديث مفصلي 
اس��ت. به صورت عمده، تحليل در بازار سرمايه به دو 
نوع تحليل بنيادي و تحليل تكنيكال تقسيم مي شود. 
تحليلگران تكنيكال، با استفاده از چارت و نمودار، ارقام 
قيمتي و اطالعات س��هم را روي نمودار برده و شيب و 
نزول آن را با استفاده از روابط رياضي نظير فيبوناچي 
تعريف مي كنند. سپس حاصل كار خود را تحت عنوان 
س��يگنالي براي خريد يا فروش ارايه مي كنند و حتي 
زمان بندي هم ارايه مي دهند. سقف و كف براي سهم 
قايل مي شوند، س��هم را در انتظار رسيدن به مقاومت 
مي گذارند، نمودار شمع هاي روشن و خاموش شمع را 
نشان مي دهند كه هر يك معنا و مفهوم خاصي را دارد. 
در سال هاي پيشين، شايد از زماني كه دكتر كني، به 
عنوان پدر علم تحليل تكنيكال، اين مهارت تكنيكالي 
را وارد ايران كرد و كم ك��م اين مفهوم در ميان بورس 
بازان حايز اهميت شد، محيطي كه تحليلگران حرفه 
در آن اقدام به تنظيم نمودار مي كردند، محيط دستي 
بود كه در واقع زحمت تمام حساب و كتاب ها را به عهده 
تحليلگر مي گذاشت و اين موضوع باعث مي شد معدود 
تحليلگران حرفه اي در بازار معروف ش��وند و بتوانند 

مشاوران خوبي براي سرمايه گذاران باشند. 
اما به مرور زمان، محيط هاي نرم افزاري با امكانات جديد 
پاي خود را به بازار باز كردند. اين موضوع باعث ش��ده 
است تا هركسي بتواند با اخذ كد كاربري و خريد اشتراك 
در اين سيستم هاي نرم افزاري و پردازش اطالعات مالي، 
ابزارهاي تكنيكال را در دست داشته باشد، بدون آنكه 

دانش و تجربه كافي در بازار را داشته باشد. 

روندهايكوتاهمدتبهسودتكنيكاليستها
با اين حال، هر تحليل تكنيكال از رويه خاصي پيروي 
مي كند. اصل اول در اين نوع از تحليل، اين اس��ت كه 

قيمت ها داراي روند هستند و در واقع تغييرات قيمت 
تصادفي نيست. اين موضوع مويد آن است كه تحليلگر 
تكنيكال تالش مي كند پيش از اينكه قيمت هاي آتي، 
روند آينده را مش��خص كنند، روند را تشخيص داده و 
عمل مطابق با آن را انجام دهد تا بتوانند از بازار س��ود 
كسب كنند. به صورت فهرست وار از ديگر عواملي كه 
در تبيين يك تحليل تكنيكال مناسب بايد مورد نظر 
قرار بگيرد، مي توان به تاريخي بودن اطالعات و احتمال 
باالي تكرار آنها، تغيير نقش سطوح حمايت و مقاومت و 
همچنين نقاط جذاب براي خريد و فروش اشاره كرد. 

حال در اين ش��رايط بازار كه روند ها دربازه هاي زماني 
2 روزه تا يك هفته اي تكرار مي شوند، به نظر مي رسد 
كه استفاده از پتانسيل تحليل تكنيكال مي تواند مفيد 
باش��د، در صورتي كه اطالعات كامل از چارت ها داده 
شود، ميزان ريسك پذيري استفاده كنندگان از تحليل 
در ان لحاظ ش��ود تا اين نموداره��ا بتوانند نقاط ورود 
و خروج به س��هم را به خوبي بشناسند، مقاومت هاي 
س��هم را به خوبي نش��ان دهد و از هم��ه مهم تر، آنكه 
بتواند محدوده رش��د و سقوط سهم را نزديك به واقع 
نشان دهد. در واقع اكنون كه بازار روندهاي كوتاه مدت 
دارد، استفاده درست و به جا از اين نوع تحليل، كمك 

مثمر ثمري به سرمايه گذاران خواهد داشت. 
 

تحليلبنياديازورودبهبازارتاخريدسهم
با اينكه ه��ر دو نوع تحليل بنيادي و تكنيكال در تمام 
اوقات بازار قابل مش��اهده و به كارگيري است، اما در 
واقع تحليلگران بنيادي حتي در بازار به شدت منفي، 
مي توانند فعاليت خ��ود را حفظ كرده و ب��ازار را در 3 

سطح تحليل كنند. 
س��طح اول تحليل بنيادي، تحليل تك به تك سهام 
اس��ت. به اين صورت كه يك ش��ركت در درجه اول از 
صورت مالي، س��پس س��هم بازار، بعد از آن با بررسي 
مشكالت س��اختاري شركت و ش��رايط توليد، آينده 
بازار، توانمندي مالي مشتريان خرد و كالن و مواردي 
از اين دست، به پيش بيني تغييرات در بازار يك سهم 
و حاش��يه س��ود آن در بازه هاي زمان��ي كوتاه مدت و 
بلندمدت بپردارند. در واقع بهتر اس��ت بگوييم كه هر 
تحليلگر بنيادي، با مجموعه اين عوامل به ارزش��يابي 
س��هم مي پردازد و س��پس با توجه به قيمت تابلوي 

سهم، اعالم مي كند كه اگر قيمت تابلو، كمتر از قيمت 
ارزشيابي باشد، فرصت مناسبي براي خريد سهم است 
و بالطبع اگر قيمت تابلو، فراتر از قيمت ارزشيابي شده 

باشد، سهم در موقعيت فروش قرار دارد. 
سطح دوم تحليل بنيادي به تحليل صنعت مي پردازد. 
اين نوع از تحليل به سرمايه گذاران كمك مي كند كه 
صنايع س��ود آور و داراي پتانس��يل رشد را بشناسند 
و پرتفوي س��هام خود را بطور كامل يا عمده از س��هام 
صنعت پرپتانسيل انتخاب كنند. اين اتفاق حتي اگر 
بدون تحليل تك به تك سهام صورت بگيرد، در اكثر 
مواقع باعث مي ش��ود كه برآيند روند حركت پرتفوي 

سرمايه گذاري، رو به رشد باشد. 
سطح س��وم تحليل بنيادي نيز، تحليل وضعيت كلي 
اقتصاد كشور است. اين موضوع به منزله آن است كه 

شرايط اقتصادي كش��ور از منظر رشد يا ركود، ثبات 
نرخ بهره و تورم، حجم تجارت خارجي، سهولت انجام 
ص��ادرات و واردت، ارتباطات بانكي و زمينه هاي ورود 
سرمايه گذار خارجي و... مورد بررسي قرار مي گيرد. در 
نهايت خروجي اين تحليل مي تواند اخذ اين تصميم 
باشد كه سرمايه گذار براي كسب بازدهي بيشتر وارد 

بورس بشود يا خير. 
در شرايط فعلي اقتصاد ايران كه تورم باالي 50 درصد 
و جهش ن��رخ دالر بيش از 200 درصد را داش��تيم، با 
آنكه تحريم ها تا حدي مانع از فروش منبسط كاالهاي 
توليدي مي شود، اما شركت ها از جنبه افزايش ارزش 
جايگزيني و صعود حجم دالري درآمد صادراتي خود، 
شكوفايي نس��بي داش��تند و اين موضوع در كنار به 
پايان رس��يدن فرصت رشد در بازارهاي موازي، باعث 

شده اس��ت كه تحليل اقتصاد كالن، حكم به ورود در 
بازار س��رمايه را بدهد. از منظر صنعتي نيز، صنايعي 
كه توليدات آنها در سطح جهاني با افزايش نرخ روبرو 
شده )مانند فلزات اساس��ي( يا به واسطه تورم در بازار 
داخلي افزايش نرخ داشتند )مانند مواد غذايي و لبني( 

سيگنال هاي محكم خريد بودند. 
در س��طح ش��ناخت بنيادين س��هام ني��ز، توجه به 
صورت هاي مالي در درجه اول اهميت قرار دارد كه اين 
موضوع با توجه به انتشار صورت هاي مالي در ماه هاي 
اخير كه نشان دهنده س��طح مطلوبي از سود و درآمد 
شركت ها شده و اكنون كه در آستانه فصل مجامع قرار 
داريم، سود تقسيمي باال در مجامع را نشان مي دهد، 
مي تواند تحليل بنيادي سهام شركت ها را به محل تامل 

سرمايه گذاران تبديل كند. 

كارشناسان بازار سرمايه معتقدند كه شاخص بورس 
به دليل كاهش تنش هاي سياسي، بهبود فضاي حاكم 
در بازار سرمايه و تقسيم سود شركت ها تا پايان فصل 

مجامع افزايشي خواهد بود.
وليد هالالت، كارشناس بازار سرمايه در گفت وگو با ايرنا 
به وضعيت معامالت بازار سرمايه در هفته اي كه گذشت 
اش��اره و بيان كرد: شركت ها تا پنج روز بعد از پايان هر 
ماه فرصت دارند كه گزارش عملكرد ماهانه خود را ارايه 
دهند به همين دليل ش��ركت ها ملزم به ارايه گزارش 
ارديبهشت ماه خود تا 5 خرداد بودند كه اين اتفاق در 

بازار هفته گذشته رخ داد.
وي با تاكيد بر نگراني هايي كه تا چند وقت گذشته بازار 
را تهديد مي كرد، افزود: در اين زمينه از مهر تا بهمن ماه 
سال ۹۷ و با آغاز تحريم ها شاهد كاهش ميزان فروش 
ش��ركت ها بوديم در حالي كه اين مشكل از اسفند تا 
ارديبهش��ت ماه برطرف و مقدار فروش شركت ها به 
حالت عادي خود بازگش��ت و حتي مي توان گفت كه 
ميزان آن به باالتر از ميانگين گذش��ته رسيد. هالالت 
خاطرنشان كرد: اين موضوع چنين اميدواري را ايجاد 
كرد كه اكثر شركت هاي بورسي با هر ترفندي قادر به 
دور زدن تحريم ها هستند و مي توانند به شرايط عادي 
خود بازگردند. اين كارشناس بازار سرمايه افزود: حركت 
نرخ دالر نيمايي به سمت قيمت هاي موجود در بازار آزاد 
باعث شد تا گزارش هاي ماهانه شركت ها از لحاظ نرخ و 

مقدار فروش مثبت شود.
وي خاطرنشان كرد: چنين مسائلي زمينه ايجاد يك نوع 
خوش بيني را در بازار سرمايه فراهم كرد و منجر به عبور 
شاخص هم وزن از سقف قبلي خود و رسيدن شاخص 

كل بورس به قله تاريخي شد.
هالالت اظهار كرد: با توجه به تقس��يم سود شركت ها 
در خرداد ماه و آرامش موجود در فضاي سياسي كشور 
انتظار داريم كه ش��اخص كل ط��ي روزهاي آينده به 

باالترين ميزان رشد برسد.

پيشبينيمعامالتبازارسرمايه
اين كارشناس بازار س��رمايه خاطرنشان كرد: به نظر 
مي رسد كه شاخص كل تا پايان فصل مجامع يعني تير 

ماه به بيش از 250 – 2۶0 هزار واحد برسد.
به گفته وي، هفته گذشته ش��ركت هاي بزرگ كه از 
ارزش باالتري نس��بت به ديگر صناي��ع برخوردارند 

بيشترين تاثير را بر رشد شاخص كل داشتند.
هالالت با بيان اينكه هفته گذش��ته گ��زارش ماهانه 
شركت هاي صادراتي مثبت و صنايع فلزي بيشترين 
تاثير را بر شاخص كل داشتند، افزود: اين صنعت با وجود 
وجود تحريم ها نشان داد كه ميزان فروش آنها هيچ گونه 

كاهشي را تجربه نكرده است.
اين كارشناس بازار سرمايه وضعيت معامالت در بازار 
هفته جاري را اينگونه پيش بيني كرد: صعود شاخص 
بورس به دليل برگزاي مجامع و تقسيم سود ادامه دار 
اس��ت اما بايد اين نكته را مدنظر قرار داد كه رشد بازار 
سرمايه پرشتاب نيست. وي افزود: صنايعي مانند صنعت 
فلزات و پتروش��يمي كه از درآم��د ارزي برخوردارند 
بيش��ترين تاثير مثبت را بر ش��اخص بورس خواهند 
داشت. هالالت اظهار كرد: افزايش نرخ دالر در سامانه 
نيما باعث شد تا شركت هايي كه از درآمد ارزي باالتري 
برخوردارند ترغيب شوند كه ارز حاصل از صادرات را با 
سرعت بيشتري به بازار تزريق كنند كه اين عامل در 
كنار سياست بانك مركزي زمينه كاهش نرخ دالر در 

بازار را فراهم كرد.

كاهشحجممعامالتدربازارهفتهجاري
حسين سليمي، كارشناس بازارسرمايه در گفت وگو 
با ايرنا به عملكرد مثبت شاخص بورس از ابتداي سال 
جاري تاكنون تاكيد كرد و گفت: انعكاس گزارش هاي 
اس��فند و فروردين ماه ش��ركت ها، برگزاري مجامع، 
پيش بيني تداوم سودآوري شركت ها در كنار كمرنگ 
شدن ريسك سيستماتيك مربوط به مسائل بانكي و 

صادرات و نيز ديگر حاشيه هاي سياسي باعث صعود 
شاخص بورس در بازار شد.

وي اظهار كرد: اكنون شرايط موجود در بازار مطلوب و 
اين احتمال وجود دارد كه در بازار هفته جاري به دليل 
وجود تعطيالت پيش رو تاحدودي شاهد كاهش حجم 

معامالت در بازار سرمايه باشيم.
س��ليمي به صنايع برتر در بازار سرمايه اشاره و اظهار 
داشت: صنايع معدني، فلزي، پتروشيمي و پااليشگاهي 
از جمله صنايع مثبتي هستند كه تاثيرگذار بر صعود 
ش��اخص بودند.اين كارش��ناس بازار س��رمايه افزود: 
قيمت ها در ب��ازار ريزش موقتي را تجرب��ه كردند اما 
طولي نكش��يد كه قيمت ها دوباره به روال عادي خود 
بازگشتند و در مجموع اكنون بازار براي چهار صنعت 
اصلي مثبت اس��ت. وي گفت: برخي از سهامداران به 
دنبال سرمايه گذاري در گروه خودرويي ها و بانكي ها 
هستند در انتظار تاييد نهايي تجديد ارزيابي دارايي ها 
هس��تند و به دليل تفاوت قيمتي كه روي تابلو در اين 
صنايع ايجاد مي شود انگيزه اي براي سرمايه گذاري در 

اين صنايع را پيدا كردند.
به گفته سليمي، بازار در هفته جاري آرام خواهد بود اما 

كماكان به سمت صعود در حال حركت است.
وي به تاثير كاهش قيمت ارز در بازار بر روند ش��اخص 
بورس اش��اره و بيان كرد: پايه اصلي ن��رخ ارز در بازار 
سرمايه، ارز نيمايي است بنابراين تاكنون كاهش قيمت 

ارز تاثير چنداني را در بازار سرمايه ايجاد نكرده است.
اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به اينكه نگاه در بازار 
سهام به سمت ارز نيمايي است به همين دليل كاهش 
قيمت ارز در بازار آزاد تاثير چنداني را روي صنايع حاضر 
در ب��ورس ندارد، گفت: با كاهش ن��رخ ارز در بازار آزاد 
ممكن است بخش��ي از سرمايه ها كه قرار بوده در بازار 
طال و ارز سرمايه گذاري شوند وارد بازار سرمايه شوند 
كه تا حدودي اين موضوع در كنار ديگر مسائل بر رشد 

شاخص بورس در بازار سرمايه تاثيرگذار خواهد بود.

بررس��ي ارزش بازار 25 شركت بزرگ معدن و صنايع 
معدني در بورس ايران گوياي آن است كه اين مجموعه 
با 2۶۱ هزار ميليارد تومان، س��هم 2۶ درصدي از كل 

بورس را هفته گذشته به خود اختصاص داد.
بر پايه جداول آماري بورس ايران، ارزش پنج شركت 
بزرگ معدن وصناي��ع معدني )فوالد مباركه، معدني 
صنعتي گل گهر، صنايع مس ايران، معدني و صنعتي 
چادرملو و ف��والد خوزس��تان( ۶2.2 درص��د از كل 
شركت هاي معدن و صنايع معدني را به خود اختصاص 

دادند.
ارزش فوالد مباركه 5۸ هزار و 500 ميليارد تومان، گل 
گهر3۴ هزار و ۶03 ميلي��ارد تومان، صنايع مس 32 
ه��زار و ۸0۷ ميليارد تومان، چادرملو 22 هزار و ۴۹۷ 
ميليارد تومان و فوالد خوزستان ۱۹ هزار و ۷3 ميليارد 

تومان گزارش شده است.
همچنين پس از پنج ش��ركت مزبور، ش��ركت هاي 
س��نگ آهن گهر زمين، فوالد خراس��ان، ذوب آهن 
اصفهان، فوالد هرم��زگان و فوالد كاوه جنوب كيش 

قرار گرفته اند.
ارزش بازار شركت هاي بورس��ي ايران در پايان هفته 
گذشته )چهار تا هشتم خرداد ۹۸( به رقم ۱00۴ هزار 
ميليارد تومان رس��يد كه سهم بخش معدن و صنايع 

معدني از اين ميزان 2۶ درصد ثبت شد.
بررس��ي آمارهاي ب��ورس ايران نش��ان مي دهد كه 
آهن وفوالد با س��هم ۱2.3 درصد، كاني هاي فلزي با 
۷.۶2 درصد و فلزات گرانبها غيرآهني با چهار درصد 
بزرگ تري��ن گروه ه��اي زنجيره مع��دن در بورس را 

تشكيل مي دهند.
برپايه جداول مورد بررس��ي، روند يكسال گذشته در 
بورس ايران گوياي آن است كه عمده گروه هاي معدن 
و صنايع معدني )غيراز فلزات غيرآهني( در وضعيت 
مطلوب و باالتر از شاخص عمومي سهام در حال تغيير 

و ادامه روند صعودي خود هستند.

برترين گروه ها شامل، گروه زغالسنگ با 3۷۴ درصد 
رش��د، گروه كانه هاي فل��زي 20۶ درصد، گروه آهن 
و فوالد 20۶ درصد مي ش��ود، در عين حال شاخص 
بورس تهران در دوره يك س��ال گذشته ۱3۹ درصد 

رشد داشت.
بنابرداده هاي مورد بررس��ي كاشي و سراميك نيز در 
دوره يك س��اله گذشته رش��د ۱۸۱ درصدي داشت، 
س��يمان، آهك، گچ با ۱۷۸ درصد، ساير مواد معدني 
۱۴۶ درصد و فلزات گرانبهاي غيرآهني ۱2۶ درصد 

را نشان مي دهد.
آمار تجارت خارجي كشور نشان داد، سال گذشته ۱2۱ 
كشور جهان نسبت به جذب محصوالت معدن وصنايع 
معدني ايران مبادرت ورزيدند و ارزش مجموع صادرات 
اين بخش به رقم بيش از ۹.2 ميليارد دالر رس��يد كه 
2۱ درصد ارزش كل صادرات را به خود اختصاص داد 
كه توس��ط 2 هزار و 200 شركت بازرگاني و توليدي 
انجام شد. برپايه اين بررسي عراق با يك ميليارد و ۹32 
ميليون دالر، چين با يك ميليارد و ۴۹۴ ميليون دالر، 
امارات متحده عربي با ۸۱۶ ميليون دالر، تركيه با ۷۱۱ 
ميليون دالر و اندونزي با 5۸۹ ميليون دالر پنج كشور 
شاخص در جذب محصوالت معدن و صنايع معدني 

ايران در سال ۹۷ بودند.
آماره��اي فروردين ماه امس��ال نيزنش��ان مي دهد 
فوالد س��ازان كش��ورمان كه در عرصه ب��رون مرزي 
توليدات خود را به بازاره��اي هدف منتقل مي كنند 
براي ۴5 روزآتي نس��بت به پيش فروش محصوالت 

خود از 25 تا ۹۶ درصد اقدام كرده اند.
برپايه آمار انجمن توليد كنندگان فوالد ايران، پارسال 
چهار ميليون و ۸۹۹ ه��زار تن فوالد مياني )خام( و 2 
ميليون و ۹۸۶ هزار تن محصوالت فوالدي صادر شد، 
درعين حال آمار س��ال ۹۶ نيز حاكي است، صادرات 
فوالد خام ۶ ميليون و ۸۷2 هزار تن و محصوالت نيز 

يك ميليون و ۶23 هزار تن ثبت شده بود.

گروه بورس|
شاخص كل در بازار سهام ديروز )شنبه( با 2 هزار و ۸۹ 
واحد عقب نشيني به رقم 222 هزار و 3۸۷ واحد رسيد.

بر اين اساس شاخص قيمتي و بازده نقدي )كل( طي 
همين يك روز 0.۹3 درصد كاهش يافت. در معامالت 
روز گذشته پنج ميليارد و 32۷ ميليون سهم، حق تقدم 
و اوراق بهادار به ارزش ۱3 هزار و ۱0۶ ميليارد ريال در 
322 هزار نوبت داد و ستد شد. همچنين شاخص كل 
)هم وزن( با ۱32 واحد كاهش به 5۱ هزار و ۱3۱ واحد 
و ش��اخص قيمت )هم وزن( با ۹۱ واحد كاهش به 35 
هزار و 30۱ واحد رسيدند. شاخص آزاد شناور نيز با دو 
هزار و ۸2۱ واحد كاهش به رقم 25۱ هزار و 3۶۱ واحد 

رسيد، شاخص بازار اول يك هزار و ۹۴۷ واحد و شاخص 
بازار دوم دو هزار و 2۶۴ واحد كاهش داش��تند. در بين 
همه نمادها، بانك تجارت )وتجارت( با ۷۶ واحد، سايپا 
)خس��اپا( با ۶0 واحد، بانك صادرات ايران )وبصادر( با 
5۹ واحد و س��رمايه گذاري دارويي تامين )تيپيكو( با 
2۸ واحد در بين هه نمادها بيشترين تاثير مثبت را بر 
شاخص كل داشتند. در مقابل، فوالد مباركه اصفهان 
)فوالد( با 3۷5 واحد، ملي صنايع مس ايران )فملي( با 
35۴ واح��د، معدني و صنعتي گل گهر )كگل( با ۱5۹ 
واحد، نفت و گاز پتروش��يمي تامين )تاپيكو( با ۱5۱ 
واحد، گروه مپنا )رمپنا( با ۱22 واحد، پااليش نفت تبريز 
)ش��بريز( با ۱05 واحد و گسترش نفت و گاز پارسيان 

)پارسان( با ۹۶ واحد از جمله گروه هايي بودند كه افت 
شاخص بورس را رقم زدند. در بين نمادهاي ديروز نماد 
بانك تجارت، بانك ملت، سايپا، ايران خودرو، سيمان 
تهران، ملي صنايع مس ايران و فوالد مباركه اصفهان در 
گروه نمادهاي پربيننده قرار داشتند. گروه خودرويي ها 
در معامالت روز گذشته صدرنشين برترين گروه هاي 
صنعت ش��د و در اين گروه يك ميليارد و3۷۶ ميليون 
برگه س��هم به ارزش 2 هزار و 302 ميليارد ريال داد و 

ستد شد.

كاهش14واحديآيفكس
روز گذشته در فرابورس ايران نيز شاخص كل كاهشي 

بوده و با ۱۴ واحد ريزش به رقم 2۷۸5 واحد رسيد. ارزش 
روز بازار اول و دوم فرابورس ايران به بيش از ۱5۶ هزار 
ميليارد تومان رسيد. ديروز معامله گران فرابورس بيش 
از ۱.3 ميليارد سهام و حق تقدم در قالب ۱۹۱ هزار نوبت 
معامله و به ارزش ۷55 ميليارد تومان داد و ستد كردند. 

دي��روز نمادهاي كگه��ر، دماون��د در تقوي��ت 
ش��اخص فرابورس اثرگذار ب��وده و نمادهاي مارون، 
 زاگ��رس، ذوب،  هرم��ز، ميدك��و در ش��اخص 
نماده��اي  بودن��د.  موث��ر  بورس  فرا كاهش 
پربيننده فرابورسي مربوط به شركت هاب ذوب آهن 
اصفه��ان، صنايع كاغذ پارس، س��رمايه گذاري ميراث 
فرهنگي، توسعه و عمران استان كرمان، كشت و صنعت 
شهداب ناب خراسان، پتروشيمي زاگراس و ريل پرداز 

سير بوده اند. 
همچنين ديروز با پيام ناظر بازار نمادهاي كنور مربوط 
به توس��عه معدني و صنعتي صبان��ور، نماد غپينو 
مربوط ب��ه صنعتي پ��ارس مينو، غش��هد مربوط 

به شهدايران به خاطر برگزاري مجمع عمومي ساالنه 
متوقف شدند. همچنين نماد دعبيدح مربوط به حق 
تقدم شركت داروسازي دكتر عبيدي بازگشايي شد. 
نماد قنيشا مربوط به شركت قند نيشابور نيز پس از 
برگزاري مجمع بازگشايي شد، نماد دلقما مربوط به 
داروي لقمان نيز متوقف شد همچنين عدم بازگشايي 
نماد معامالتي قثابت مربوط به كارخانه هاي ثابت 

خراسان مشمول عدم بازگشايي شد .
همچنين با پيام ناظر بازار نمادهاي سخزر، رتكو، بازرسي 
فني و كنترل خردگي تكين، س��خزرح مربوط به حق 
تقدم ش��ركت س��يمان خزر و حق تقدم تكين كو نيز 
بازگشايي شدند. همچنين نماد حفارس يك مربوط 
به حمل و نقل بين المللي خليج فارس مش��مول ادامه 
توقف نماد به علت عدم رعايت ضوابط افشاي اطالعات 
با اهميت شد. نماد ولغدر يك مربوط به شركت ليزينگ 
خودرو غدي��ر نيز متوق��ف ش��د و نماد حفارس يك 

متوقف شد.

عقب نشيني ۲ هزار واحدي شاخص سهام
مروري بر آمار معامالت بورس و فرابورس
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مشوقمالياتيناشرانبورسي
هدفمندميشود

مدير نظارت بر بازار اوليه سازمان بورس و اوراق بهادار 
با اعالم پيگيري مصوبه  مش��وق مالياتي ناشران در 
سال جاري، از هدفمند شدن آن خبر داد. به گزارش 
سنا، علي بيگ زاده، مدير نظارت بر بازار اوليه سازمان 
ب��ورس و اوراق بهادار ب��ا بيان مطلب ف��وق افزود: 
ريل گذاري براي تغيير رفتار مديران از نگاه صرف به 
بانك ها براي تامين مالي، به نگرش مبتني بر س��بد 
متنوع منابع تامين مالي، نياز به فرهنگ سازي دارد 
و مديران بايد در كنار تامين مالي از سيستم بانكي، 
تامين مالي از محل اوراق مالي اس��المي و افزايش 
سرمايه را هم در برنامه بنگاه هاي خود لحاظ كنند. 
همچنين مدير بازار اوليه نقش مشوق هاي مالياتي 
دولت در گرايش ش��ركت ها به افزايش س��رمايه را 
بسيار مهم دانست و مصوبه سال گذشته شوراي عالي 
هماهنگي اقتصادي در خصوص مشوق مالياتي سود 
تقسيم نشده را سبب ساز افزايش سرمايه بي سابقه 
ناشران از محل سود انباشته در سال ۹۷ و ماندگاري 
بيشتر منابع شركت ها و كمك به رونق توليد دانست.

وي به پيگيري سازمان در خصوص تمديد اين مصوبه 
براي س��ال ۹۸ اش��اره كرد و گفت: البته تغييراتي 
در جهت هدفمندي اين مش��وق انجام خواهد شد 
و قطعيت موضوع منوط ب��ه تصميم گيري مراجع 
ذيصالح است و سازمان بورس پيگير موضوع خواهد 
بود. بيگ زاده افزود: در س��ال ۹۸ به دنبال عملياتي 
كردن اوراق وكالت به عنوان اوراقي با كاربرد عام تر در 
صنايع هستيم اين اوراق امكان تامين مالي پروژه هاي 
شركت هاي هلدينگ را فراهم مي سازد و تخصيص 
بهينه تر منابع در اين شركت ها را مهيا مي سازد. مدير 
بازار اوليه سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن تاكيد 
بر نقش پررنگ تر شركت هاي رتبه بندي در انتشار 
اوراق در س��ال ۹۸، به عنوان يكي از برنامه هاي اين 
مديريت، ضمانت بانكي در انتش��ار اوراق را يكي از 
گلوگاه هاي انتشار دانست و بيان داشت: پررنگ شدن 
نقش شركت هاي رتبه بندي مي تواند اين گلوگاه را 
برطرف سازد البته اين موضوع نبايد باعث آسيب به 
نقدشوندگي اوراق و افزايش ريسك دارندگان اوراق 
شود. چون گزارش رتبه بندي شركت متقاضي انتشار، 
ش��فافيت وضعيت را جهت دارنده اوراق آش��كارتر 
مي سازد و بازار ممكن است نرخ سودي متناسب با 
ريسك باني طلب كند و قطعا سود اوراق بايد با توجه 

به ريسك هاي باني تعيين شود.

عرضهسهامدولتي1۸بنگاه
دربازارسرمايهكليدخورد

به زودي سهام دولتي ۱۸ شركت از جمله دو شركت 
بيمه اي و سه بانك )تجارت، ملت و صادرات( توسط 
سازمان خصوصي سازي عرضه خواهد شد؛ هر چند 
كه تاريخ عرضه اين سهم ها هنوز رسماً اعالم نشده اما 
هيات واگذاري با اين عرضه ها موافقت كرده اس��ت. 
به گزارش ايس��نا به تازگي هيات واگذاري، با عرضه 
باقيمانده سهام دولت در شركت هاي بزرگ بورسي 
و فرابورس��ي موافقت كرده است. بر اين اساس مقرر 
شد س��هام اين ش��ركت ها به صورت بلوكي و يكجا 
مطابق مقررات به عموم متقاضيان واگذار شود. هيات 
واگذاري در اين راس��تا قيمت پايه اين س��هام را نيز 
مطابق آيين نامه نحوه قيمت گذاري سهام به تصويب 
رساند. با توجه به دستورالعمل قيمت گذاري، قيمت 
عرضه سهام اين ش��ركت ها در بورس و فرابورس به 
اين صورت است كه قيمت تابلو در روز قبل از عرضه 
را در نظر مي گيرند و اين قيمت را به عالوه 20 درصد 
مي كنند؛ به شرطي كه اين قيمت از قيمت پايه اي كه 
مد نظر هيات واگذاري است پايين تر نباشد روي تابلو 
خواهد رفت. بر اساس مصوبه هيات واگذاري سهام 
دولتي ۱۸ شركت عرضه خواهد شد كه اين شركت ها 
عبارتند از شركت هاي پااليشگاه نفت الوان، شيراز، 
اصفهان، تهران، بندرعباس و تبريز، بانك هاي تجارت، 
ملت و صادرات ايران و دو شركت بيمه اي شامل بيمه 
البرز و بيمه اتكايي امين و همچنين هلدينگ صنايع 
پتروشيمي خليج فارس، شركت هاي ملي صنايع 
مس ايران و فوالد مباركه اصفه��ان، ايران خودرو و 
سايپا و نيز شركت هاي كشت و صنعت و دامپروري 
پ��ارس و س��رمايه گذاري ملي اي��ران. مطابق ماده 
۴0 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون 
اساس��ي هيات واگذاري داراي اختيارات الزم براي 
تصميم گيري نسبت به قيمت گذاري و ساير شرايط 
واگذاري سهام دولت بوده و تركيب اين هيات عبارت 
است از وزير امور اقتصادي و دارايي )رييس هيات(، 
وزير دادگستري، رييس اتاق تعاون ايران، رييس اتاق 
بازرگاني صنايع، معادن و كشاورزي ايران و همچنين 
دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي به عنوان 

ناظر اين هيات هستند.

بورسبايدمحلاصليجذب
نقدينگيباشد

عضو هيات رييسه كميسيون اقتصادي مجلس اعالم 
كرد: بايد بازارهاي مطمئني در كشور وجود داشته باشد 
تا نقدينگي را به سمت خود هدايت كند و بورس بايد 
روند فعلي جذب سرمايه ها را ادامه دهد. به گزارش خانه 
ملت، سيدتقي كبيري عضو هيات رييسه كميسيون 
اقتصادي مجلس با اشاره به روند صعودي شاخص هاي 
بورس، گفت: با توجه به وضعيت نقدينگي موجود در 
جامعه و اين موضوع كه بازارهاي كاذب پس از جذب 
اين نقدينگي اشباع شده اند مردم بهترين بازار را براي 
سرمايه گذاري منابع نقدي خود بازار سرمايه مي دانند. 
نماينده مردم خوي و چايپاره در مجلس، با بيان اينكه 
بورس و بازار سرمايه مطمئن ترين بازار در حوزه پولي 
براي س��رمايه گذاري است، افزود: پس از نوساني كه 
در بازار ارز اتفاق افتاد بازار س��رمايه توانسته اعتماد و 
اطمينان را در بين مشتريان خود براي سرمايه گذاري 
ايجاد كند. وي ادام��ه داد: بازار بورس ب��ا ادامه روند 
كنوني مي تواند به جذب سرمايه تداوم ببخشد و به 
ركوردشكني خود ادامه دهد و در اين راستا ركوردي 

تاريخي ثبت كرده و قله شاخص ها را فتح كند. 
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آيا داخلي سازي قطعات شدني است؟ 

سايه توليدات زيرپله اي بر سر پوشاك

تعرفهعوارضصادراتخرمازيانبخشاستمدرنشدنخطوطتوليدلوازمخانگيدرايران

تعادل|
چه آين�ده اي پيش روي قطعه س�ازان و صنايع 
وابس�ته به آن است؟ مش�كالت تامين قطعات 
صنايع مختلف از زماني ش�روع شد كه با خروج 
يكجانبه دولت امريكا از توافق برجام، تحريم هاي 
ظالمانه عليه ايران به حالت قبل بازگشت. برهمين 
اساس، خروج شركت هاي خارجي از خاك كشور 
و محدوديت هاي معامالتي ب�رون مرزي، باعث 
اف�ت واردات قطعات و م�واد اوليه توليد صنايع 
مختلف شد. در اين ميان اما لطمه اي كه به صنايع 
خودروس�ازي كش�ور وارد ش�د، بيش از ساير 
صنايع بود؛ بطوري كه عدم تامين قطعات منجر 
به آن شد كه بيش از ۱۷۰ هزار خودرو ناقص روانه 
انبارها شوند كه ارزش آنها بيش از ۱۰ هزار ميليارد 
تومان تخمين زده مي شود. اما اين مشكالت به 
همين جا ختم نشد؛ كاهش توليد و توقف فعاليت 
برخي خودروسازان ادامه اين ماجرا بود. بنابراين، 
متوليان توليد كشور به فكر داخلي سازي قطعات 
افتادن�د تا به اين ص�ورت از وابس�تگي صنايع 
داخل�ي به خارجي ها بكاهن�د. در همين زمينه 
وزارت صنع�ت اقدامات�ي از جمله اس�تفاده از 
ايده ش�ركت هاي دان�ش بنيان، رايزن�ي براي 
تخصيص ارز به مواد اوليه قطعه س�ازان و اجراي 
پروژه هايي براي جبران كمبود تكنولوژي صنايع 
را در دستور كار خود قرار داد. اگرچه اين موضوع 
نش�ان از عزم ج�دي دولتمردان ب�راي تعميق 
داخلي سازي قطعات در كش�ور دارد اما فعاالن 
اين حوزه ب�ر اين عقيده اند كه رفع مش�كالت 
قطعه سازان به تنهايي توسط وزارت صنعت عملي 
نمي شود. بر همين اساس خواستار تشكيل كميته 
فراقوه اي براي حل مشكالت صنعت خودروسازي 
و قطعه س�ازي ش�دند. هم اكنون »محدوديت 
نقدينگي«، »كمبود تكنولوژي« و »خروج برخي 
شركت هاي خارجي« باعث شده تا نه تنها 25۰ 
هزار نفر نيروي كار در صنعت قطعه سازي تعديل 
شوند، بلكه صنايع وابس�ته نيز كاهش توليد را 

تجربه مي كنند.

سال 97 يكي از سخت ترين سال ها براي صنعت خودرو 
و قطعه سازان بود. بازگشت تحريم ها و پس ازآن ناتواني 
در تامين قطعات مورد نياز خودرو، شوك بزرگي به اين 
صنعت استراتژيك و فعاالن آن وارد كرد. افزايش يك باره 
قيمت  خودروهاي توليد داخل، ديگر چالشي است كه 
صنعت خودروسازي كش��ور در سال 97 تجربه كرد و 
درنهايت با افت شديد توليد و كمبود نقدينگي زنجيره 
خودروس��ازي همراه ش��د. در عين حال دولت ضمن 
موافقت با آزادسازي قيمت ها، خودروسازان را موظف 
كرد تا از ابتداي بهمن ماه سال گذشته، محصوالتشان 
را تا 5 درصد زير ن��رخ بازار قيمت گذاري كنند. اما اين 
در حالي بود كه فروش فوري محصوالت دو ش��ركت 
س��ايپا و ايران خودرو در ماه هاي اخير سال گذشته به 

عنوان راهكار كاهش قيمت خودروها هم نتوانست تب 
افزايش قيمت را پايين بياورد. با اين وجود، كارشناسان 
و صاحب نظران صنعت خودرو تأكيد دارند كه در صورت 
عدم اتخاذ تصميم درست، روند فعلي توليد خودرو در 

كشور تا پايان سال 9۸ به صفر خواهد رسيد.
آمارهاي توليد خودرو در نخس��تين ماه از سال جاري 
چقدر بود؟ بر اساس آمارهاي منتشر شده از ميزان توليد 
انواع خودروهاي سواري در فروردين ماه 139۸، ميزان 
توليد انواع خودروها در اين ماه شاهد افت قابل توجهي 
بوده است؛ به نحوي كه در مجموع توليد 1۸ مدل خودرو 
نس��بت به مدت مشابه در س��ال گذشته متوقف شده 
است. بر اين اساس، ميزان كل توليد خودرو سواري در 
كشور در فروردين ماه 9۸ به نصف ميزان توليد خودرو 
در فروردين ماه سال گذشته رسيده است. در فروردين 
ماه سال جاري، تعداد ۴۲ هزار و ۶33 دستگاه خودرو 
در كشور توليد شده كه نشان از افت ۴7 درصدي توليد 

خودرو سواري دارد.
تحليل داده هاي آماري از ميزان توليد خودروها حاكي 
از آن است كه روند توليد خودرو در كشور روندي نزولي 
در پيش گرفته اس��ت كه دليل اين ام��ر را مي توان در 
مشكالت خودروسازان در تامين قطعات توليد دانست.
از س��وي ديگر، مش��كالت تامين قطعات باعث شد تا 
حجم عظيمي از خودروهاي توليد شده به دليل نقص 
در برخي قطعات، روانه انبارها شوند. هم اكنون برخي 
قطعات همچون »باتري«، »كمربند ايمني«، »پمپ 
هيدروليك«، »مجموع��ه كامل چرخ«، »ريل تنظيم 

كمربند«، »عايق ضدآب«، »صندلي و دس��تگيره«، 
»فندك«، »جك و قطعاتي نظير اينها« با كمبود مواجه 
است. اما بنا بر اعالم انجمن صنايع همگن نيرومحركه 
و قطعه س��ازان، تعداد خودروهاي ناق��ص مانده كف 
كارخانجات خودروسازي به دليل كمبود قطعه، اكنون 
به بيش از 17۰ هزار دستگاه رسيده و ارزش آنها بيش از 

1۰ هزار ميليارد تومان تخمين زده مي شود.

  داخلي س�ازي قطعات؛ طرح جدي�د وزارت 
صنعت

با اين وجود، حفظ و صيانت از صنعت خودرو و صنايع 
قطعه سازي كه جزيي از اين زنجيره به شمار مي رود، به 
يكي از دغدغه هاي اصلي وزارت صنعت در سال جاري 
بدل شده است. اما اقدامات وزارت صنعت در سال جاري 
نش��ان از عزم جدي متوليان توليد براي داخلي سازي 

قطعات به خصوص توليد قطعات خودرو دارد.
چندي پيش، طي فراخواني از سوي وزارت صنعت، از 
شركت هاي دانش بنيان و برخي دانشگاه هاي صنعتي 
براي كمك به روند بومي سازي قطعات دعوت شد تا هر 
پيشنهادي در مورد داخلي سازي قطعات خودرو دارند 
ارايه دهند. در همين زمينه، ۲۰۰ شركت دانش بنيان 
كه مرتبط با توليد قطعات خودرويي هستند در كشور 
شناسايي و دعوت به همكاري شده اند. اما عالوه بر اين، 
 براي توسعه اين صنعت نياز به همكاري نهادهايي فراتر از 
صنعت خودرو سازي همچون بانك ها و دانشگاه ها است.

در همين رابطه، مع��اون وزير صنعت، معدن و تجارت 

صيان��ت از زنجيره توليد در صنعت خ��ودرو را در گرو 
همكاري قطعه سازان و خودرو س��ازان توصيف كرد و 
افزود: توجه به داخلي س��ازي صنعت قطعه س��ازي از 
جمله نكات كليدي اس��ت كه در عبور ايران از شرايط 
تحريمي بسيار راهگشا اس��ت. فرشاد مقيمي با اشاره 
به فراخوان وزارت صنعت، معدن وتجارت براي تعميق 
داخلي س��ازي قطعات خودرو تصريح كرد: پروژ ه هاي 
متعددي براي تعميق داخلي سازي قطعات خودرو در 
دستور كار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته 
و طي چند ماه پاياني س��ال 97 و ابتداي سال 9۸ نيز با 
تعميق داخلي س��ازي قطعات حدود ۸۰ ميليون دالر 

كاهش ارزبري واردات قطعات را شاهد بوده ايم.
معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار 
كرد: از همه افرادي كه توانايي ساخت داخل قطعات در 
همه صنايع، از صنايع غذايي گرفته تا صنايع دارويي، 
لوازم خانگي و غيره را دارند دعوت كرده و آماده هستيم 
تا همه حمايت هاي دولتي را روي اين موضوع متمركز 
كنيم. مقيمي در بخش ديگري از س��خنانش با اشاره 
به پيگيري رفع تعهدات ارزي قطعه س��ازان ادامه داد: 
در جلسات مستمر با بانك مركزي موضوع تخصيص 
ارز مورد ني��از صنايع پيگيري مي ش��ود. معاون وزير 
صنعت، معدن و تجارت خواستار تسريع در اختصاص 
تسهيالت مورد نياز قطعه سازان شد و گفت: با تزريق 
نقدينگي به اين صنعت عالوه برتكميل بخش عمده اي 
از خودرو هاي ناقص، خودرو هاي بيشتري تجاري و وارد 

بازار خواهد شد.

مقيمي با تاكيد بر تكمي��ل خودرو هاي ناقص خطاب 
به دوخودروساز بزرگ خواستار ارايه برنامه زمانبندي 
مش��خص براي تكميل و تحويل به موقع خودرو هاي 
موج��ود در كارخانه ها ش��د. معاون وزي��ر صنعت در 
ادامه رفع مش��كالت تخصيص ارز، كمبود نقدينگي 
قطعه س��ازان و تس��ريع در ترخيص قطعات مورد نياز 
صنعت خودرو از گمرك را از مهم ترين مش��كالت اين 
صنعت برشمرد و گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت با 
همكاري بانك مركزي بدنبال اجراي راهكار هايي جهت 

تسريع در تخصيص ارز به صنعتگران اين بخش است.

   راه حل كجاست؟
اگرچه م��واردي همچون »محدودي��ت نقدينگي«، 
»كمبود تكنول��وژي« و »خروج برخي ش��ركت هاي 
خارجي« مشكالتي را براي قطعه سازي و خودروسازي 
كشور به وجود آورده اس��ت، اما اين در حالي است كه 
فعاالن صنايع قطعه سازي بر اين عقيده اند كه ظرفيت 
بالقوه اي در كشور براي قطعه س��ازان وجود دارد كه با 
نقدينگي و ايجاد زيرساخت مناسب مي توان آن را بالفعل 
تبديل كرد. بنابر اظهارات آرش محبي نژاد، دبير انجمن 
صنايع همگن نيرومحركه و قطعه س��ازان، از مجموع 
حدود 55۰ ه��زار نفر نيروي كار مش��غول در صنعت 
قطعه سازي، هم اكنون نزديك به 3۰۰ هزار نفر آنان باقي 
مانده اند و اگر به داد اين صنعت نرسيم، همين تعداد نيز 

طي چند ماه تعديل يا بيكار مي شوند.
او ادامه داد: اين انجمن خواستار تشكيل كميته يا اتاق 
فكر فراقوه اي براي حل مشكالت صنعت خودروسازي 
و قطعه سازي است، چراكه معتقديم رفع مشكالت اين 
صنايع از عه��ده وزارت صنعت و حتي دولت به تنهايي 
خارج اس��ت. به گفته محبي نژاد، در اين اتاق فكر بايد 
نيروهاي مختلف همچون نمايندگان »بانك مركزي«، 
»وزارت صنعت« و »وزارت اقتصاد« حضور داشته و در 
تعامل با مجلس و قوه قضاييه به رفع و رجوع مشكالت 

بپردازند.
به گفته محبي نژاد، صنعت خودروسازي تنها صنعت 
كش��ور پس از نفت، گاز و پتروش��يمي است كه تحت 
تاثي��ر تحريم ها ق��رار گرفته و انتظار م��ي رود چنين 
كميته يا اتاق فكري تشكيل شده و با الزم االجرا شدن 
تصميمات آن، راهگشا باشد. در غير اين صورت، شاهد 
توقف صنايع خودرو و قطعه سازي كشور خواهيم بود 
و به ويژه قطعه س��ازان يكي پس از ديگري ورشكسته 
خواهند شد. از ديگر سو، دبير انجمن سازندگان قطعات 
و مجموعه هاي خودرو معتقد است كه كمبود نقدينگي 
در سطح خودروسازي و قطعه سازي از مشكالت اساسي 
اس��ت كه در صورت رفع اين مشكل، مي توان ظرفيت 
قطعه سازي كش��ور را فعال كرد. به گفته مازيار بيگلو، 
برخي قطعات كه ساخت آنها پيچيدگي ويژه اي دارد و 
بايد در برنامه بلندمدت لحاظ شوند ابتدا  زيرساخت هاي 
توليد آن فراهم شود. او در عين حال گفت: كمتر از 1۰ 
درصد مشكالت توليد خارجي است و بيشتر مشكالت 

خودرويي را مي توان در داخل كشور حل كرد.

عضو هيات مديره جامعه متخصصان نساجي ايران، 
توليدات زيرپله اي و بدون نام و نش��ان را مش��كلي 
اساس��ي در اين صنعت عنوان ك��رد وگفت: مطابق 
آماره��ا، نزدي��ك به 5۰ درصد پوش��اك كش��ور از 
همين توليدات بي كيفيت و بي نام و نش��ان اس��ت. 
عليرض��ا حائ��ري در گفت وگو ب��ا ايرنا اف��زود: در 
صورت سوق دادن توليدات بي نام و نشان به سمت 
واحدهاي تولي��دي شناس��نامه دار، ضمن ارتقاي 
كيفي محص��والت، كاهش هزينه ه��اي توليد نيز 
اتفاق خواهد افتاد. او اظهار كرد: در سال هاي گذشته 
صنعت پوش��اك ايران توسعه مناس��بي نداشت و 
حتي نمي توان مدعي ش��د كه صنعت پوش��اك به 
معناي واقعي كلمه داريم؛ براي رفع اين نقيصه بايد 
واحدهاي صنعتي شناس��نامه دار را توسعه دهيم. 
حائ��ري ادامه داد: در س��نوات قب��ل، توليدات اين 
صنعت نتوانس��ته همپاي سليقه بازار حركت كند و 
عمده توليدات كارخانج��ات، در حقيقت كاالهايي 

بوده كه تا پيش از اين توليد مي ش��ده و نه آنچه كه 
مردم مي خواستند.

او تاكيد ك��رد: براي موفقيت در اين صنعت و افزايش 
س��هم بازار، باي��د توليدكنن��دگان به تقاض��ا و نياز 
مصرف كنندگان توجه ويژه داش��ته باشند. به گفته 
حائري، افزايش نرخ ارز در يك سال گذشته هر چند 
با افزايش هزينه ها مش��كالتي براي توليدكنندگان 
به دنبال داش��ت، اما منجر به كاهش واردات رسمي 
كاالها به ويژه كاالهاي س��اخته شده غير ضروري به 
كشور شد. اين مساله همچنين كاهش واردات قاچاق 
به خصوص در حوزه پوشاك را به دنبال داشت. حائري 
خاطرنش��ان كرد: آمارها حاكي از واردات ساالنه ۲.5 
ميليارد دالري پوشاك قاچاق و غير رسمي به كشور 
است، اما ممنوعيت واردات پوشاك به صورت رسمي 
فرصت مناسبي براي صنعت پوشاك كشور مهيا كرد 
تا س��هم خود را در بازار داخلي افزايش دهد. او گفت: 
هرچند ۴۰ زير رشته در حوزه صنعت نساجي فعالند، 

اما پوشاك لكوموتيو رشد و توسعه اين صنعت است 
كه با حركت خ��ود مي تواند بخش ه��اي نخ، صنايع 
ريسندگي، بافندگي، چاپ، رنگرزي، دوخت و غيره را 
به حركت در آورد. او تاكيد كرد: امروز و با اين شرايط، 
فرصت مغتنمي براي توسعه كمي و كيفي حوزه پوشاك 
و ساير صنايع مرتبط در صنعت نساجي در ابعاد داخلي 
و صادرات فراهم ش��ده اس��ت. حائري در ادامه برخي 
مشكالت توليد نساجي را در كشوريادآور شد و افزود: 
بانك مركزي بايد مستقل تر عمل كند و به ويژه در نظارت 
بر تسهيالت دهي و وثيقه گرفتن از افراد سختگيري هاي 
بيش��تري اعمال كند. او گفت: امروز ش��اهديم بانك 
مركزي تا مرحله تعيين ضوابط و نظارت بر تاس��يس 
بانك ها و موسسه هاي مالي و اعتباري عملكرد خوبي 
دارد، اما پس از آن در مرحله نظارت ضعيف عمل مي كند 
كه نمونه آن دادگاه هاي اختالس هاي اخير است كه طي 
آن وام هاي سنگيني بدون وثيقه به افراد فاقد اهليت الزم 
پرداخت شده است. عضو هيات مديره جامعه متخصصان 

نساجي بيان كرد: اين رويه در سال هاي گذشته افزايش 
حجم مطالب��ات معوق بانك ها را رق��م زد كه در ادامه 
كاهش تسهيالت دهي بانك ها به واحدهاي صنعتي و 
توليدي را منجر شد. او همچنين وجود كاالهاي چند 
نرخي را عاملي براي بروز رانت و فساد در جامعه عنوان 
كرد و گفت: وج��ود نرخ هاي دولتي، نيمه دولتي و آزاد 
براي اجناسي مثل ارز، برنج، گوشت و غيره سبب شده 

تا تنها برخي افراد جامعه از مزاياي قيمت هاي دولتي 
بهره مند شوند و بي عدالتي گسترده اي را شاهد باشيم. 
حائري واردات 1۴ ميليارد دالري با ارز ۴۲۰۰ توماني 
را يادآور شد و ادامه داد: امروز پرسش اساسي اين است 
كه اين ارز صرف واردات چه كاالهايي ش��ده، در حالي 
كه گراني ها ادامه دارد و در عمل مردم از عوايد ارز ارزان 

قيمت بهره مند نشده اند.

 Sun. Jun2. 2019  يك شنبه    12 خرداد 1398   27 رمضان 1440  سال پنجم    شماره   1393 

گران فروشي؛ بيشترين تخلف 
اصناف 

پايگاه خبري اتاق اصناف ايران | بررس��ي 
عملكرد نظارت و بازرسي اصناف در ارديبهشت 
ماه حكايت از آن دارد كه بيشترين تخلف صنفي 
در اي��ن ماه گران فروش��ي و ع��دم درج قيمت و 
نرخنامه بوده اس��ت. در ارديبهش��ت ماه س��ال 
ج��اري ۲۴ ه��زار و 3۴5 مورد بازرس��ي انجام 
ش��ده كه از اين تعداد 1۸ ه��زار و ۴۴۸ مورد در 
س��طح خرده فروش��ي، ۲5۰۰ مورد در س��طح 
عمده فروشي، 3۰ مورد در سطح انبار، ۴7 مورد 
در س��طح س��ردخانه ها و 33۲۰ مورد در زمينه 
صنوف خدماتي انجام ش��ده است. در ۲۴ هزار و 
3۴5 مورد بازرسي انجام شده تعداد ۴7۴9 برگه 
جريمه صادر شده كه 3795 مورد در سطح خرده 
فروشي، ۲9۰ مورد در سطح عمده فروشي و ۶۶۴ 
مورد در صنوف خدماتي بوده اس��ت. همچنين 
ارزش ريالي مجموع پرونده هاي تش��كيل شده 
ضمن تخلف صنفي در ارديبهش��ت ماه حدود 
13 ميليارد و ۲۶ ميليون و ۸19 هزار و 131 ريال 
بوده است. در سطح خرده فروشي بيشترين حجم 
تخلف به ميزان 1۸۶3 مورد به علت گران فروشي 
بوده كه در س��طح عمده فروشي نيز بيشترين 
حجم تخلف عدم درج قيمت و نرخنامه بوده است. 
همچنين در س��طح صنوف خدماتي بيشترين 
تخلف به ميزان 3۲9 مورد در زمينه گران فروشي 
بوده كه در مجموع به ترتيب بيش��ترين ميزان 
تخلف اصناف در زمينه گران فروشي و عدم درج 
قيمت و نرخنامه بوده است. طبق اعالم بازرسي 
اتاق اصناف تهران، در ارديبهشت ماه تعداد ۲۲۸۸ 
مورد از ش��كايات از طريق ستاد خبري به ثبت 
رس��يده كه از اين ميان در 1۲19 پرونده تخلف 
صنف��ي و در 1۰۶9 پرون��ده عدم تخلف صنفي 

مشخص شده است. 

صدور مجوز »خريد مرغ« 
براي تنظيم بازار

تسنيم| رييس اتاق اصناف ايران از صدور مجوز 
س��تاد تنظيم بازار به شركت پش��تيباني امور دام 
به منظور خريداري گوش��ت مرغ با هدف تنظيم 
ذخاير راهبردي و تعادل بخشي بازار طي ماه هاي 
آينده در كش��ور خبر داد. س��عيد ممبيني افزود: 
يكي از وظايف س��تاد مزبور بررسي شرايط قيمت 
و موجودي كاال در س��طح بازار ب��ا تمركز بر اقالم 
اساسي اس��ت. او همچنين اظهار كرد: بدون شك 
با كاهش موجودي كاال در ب��ازار قيمت ها برمدار 
افزايش��ي قرار مي گيرد. عضو س��تاد تنظيم بازار 
كشور گفت: سياست ها و تصميمات اين ستاد بايد 
متضمن حفظ حقوق مصرف كنندگان و همزمان 
توليد كنندگان باشد. او در ادامه افزود: گوشت مرغ 
طي روزهاي گذشته در بازار با افت قيمت مواجه و 
همينطور نگراني هاي جدي براي توليد كنندگان 
به وجود آورده اس��ت. ممبيني اظهار كرد: ستاد با 
هدف حمايت از توليدكنندگان داخلي گوشت مرغ 
و همچنين تنظيم ذخاير راهبردي كشور در حوزه 
مزبور مصوب كرد كه ش��ركت پشتيباني امور دام 
نس��بت به خريد مرغ به نرخ امروز در بازار مبادرت 
ورزد. او يادآورشد: شركت پشتيباني امور دام وظيفه 
ايجاد تع��ادل در بازار را دارد؛ يعني به همان ميزان 
كه مدافع حقوق مصرف كنندگان است بايد مدافع 

توليدكنندگان هم باشد.

عرضه بلور ايراني با برند خارجي 
ايسنا|رييس اتحاديه توليدكنندگان وفروشندگان 
بلور، چيني و لوس��تر با بيان اينكه كيفيت توليدات 
داخلي رقابت پذيري قابل توجهي در سطح جهاني 
دارد، گف��ت: بلور و كريس��تال ايران��ي داراي درجه 
كيفي بسيار بااليي است اما به دليل فرهنگ عموم 
مصرف كنندگان محصوالت با نام هاي تجاري جهاني 
عرضه مي شوند و خبري از نام تجاري ايراني روي آنها 
نيست. احمد رحماني در رابطه با وضعيت بازار بلور، 
چيني و لوستر گفت: 9۰ درصد واردات محصوالت 
بلور، چيني و لوستر از كشور چين انجام مي شود و اين 
موضوع به دليل آن است كه محصوالت اين كشور در 
زمينه قيمت رقابت پذير بوده و با قدرت خريد مردم 
ايران همخواني قابل توجه��ي دارد. رييس اتحاديه 
توليدكنندگان و فروشندگان بلور، چيني و لوستر 
اظهار كرد: در زمينه لوس��تر كشور نيازي به واردات 
ندارد، زيرا تولي��دات داخلي از نظر كيفيت و قيمت 
داراي رقابت پذيري بااليي با محصوالت جهاني است 
و حتي ايران لوسترهاي خاص براي اماكن خاص در 
سطح جهاني توليد مي كند و اين محصوالت با تكيه 

بر مواد اوليه داخلي و كارگران ايراني توليد مي شود.
او با اشاره به اينكه تنها در بازار لوستر نياز به واردات 
برخي مواد اوليه احس��اس مي شود، خاطرنشان 
كرد: تنها مش��كل اين صنف آن اس��ت كه برخي 
دست اندركاران و سياستگذاران راهكارهاي قابل 
قبولي براي رفع مش��كالت توليد به خصوص در 
صنف لوستر، چيني و بلور ارايه نمي دهند. در شرايط 
فعلي دول��ت بايد از توليدكنن��ده حمايت كند تا 
توليدكننده به اجبار به كاهش نيرو و افزايش قيمت 
روي نياورد. رحماني بيان كرد: محصوالت ايراني 
به كشورهاي همسايه صادر مي شود و در بسياري 
از كشورها برندهاي ايراني داراي شعب فروشگاهي 
هستند. او در رابطه با توليد بلور و كريستال اظهار 
كرد: محصوالت توليدي در زمينه بلور و كريستال 
داراي كيفيت قابل توجهي اس��ت و توانسته اند با 
كريستال هاي به نام جهان رقابت داشته باشند، اما 
متأسفانه به دليل فرهنگ عموم مصرف كنندگان 
اين محصوالت به نام ديگ��ر برندهاي جهاني در 
بازار عرضه مي شود و از نام و نشان ايراني براي آنها 
استفاده نمي ش��ود. او با تاكيد بر اينكه دولت بايد 
بعد نظارتي، قانون گذاري و حمايتي خود را تقويت 
كند، يادآور شد: ماشين آالت توليدي در حوزه بلور، 

چيني و لوستر نياز به به روزرساني دارند.

رييس هيات مديره انجمن ل��وازم صوتي و تصويري 
ايران گفت: مشكلي در تامين لوازم خانگي و خدمات 
پس از فروش آنها در كش��ور وجود ن��دارد، خدمات 
ش��ركت هاي كره اي ادامه دارد و مدرنترين خطوط 
توليد اين نوع كاالها با سرمايه 1۰۰ درصد ايراني در 
كشور ايجاد شده است. س��يد عليرضا موسوي مجد 
در گفت وگ��و با ايرنا افزود: مش��كلي از بابت خدمات 
پس از فروش برندهاي لوازم خانگي كره اي در ايران 
وجود ندارد و شركت هاي توليدكننده اين محصوالت 
طبق ضوابط س��ازمان حمايت از مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان به ارايه خدمات مي پردازند. او گفت: در 
زمينه تأمين قطعات مورد نياز براي استفاده خدمات 
پس از فروش نيز جاي نگراني نيست و قطعه به اندازه 
كافي وجود دارد؛ اين موضوع با تأمين قطعات بزرگ 
براي توليد كه اين روزها از مساله تحريم ها متأثر شده، 
متفاوت است. او البته منكر تأثير تحريم هاي ظالمانه 
بر فعاليت برندهاي لوازم خانگي كره اي نشد، اما گفت: 
در حال مذاكره با شركت كره اي »سامسونگ« هستيم 

كه در ص��ورت توافق، توليد اين برند در كش��ورمان 
ادامه خواهد يافت، اما حتي اگر اين مهم محقق نشد 
از طريق ايجاد جوينت ونچر با س��اير ش��ركت هاي 
خارجي، توليد برندهاي جديدي را براي پاسخگويي 

به نياز بازار كليد خواهيم زد.
موسوي مجد گفت: در سال هاي گذشته كارشناسان 
ما تخصص هاي الزم ب��راي توليد محصول روز جهان 
را پيدا كرده اند و از س��وي ديگ��ر بهترين و مدرنترين 
خطوط توليد لوازم خانگي را با س��رمايه 1۰۰ درصد 
ايراني در كشور ايجاد كرده ايم؛ دليل اين ادعا همين كه 
سال هاست محصوالت برترين برند لوازم خانگي دنيا در 
كشور توسط همين جوانان ايراني توليد و عرضه شد و 
نياز بازار را پاسخگو بوديم و كشور را از واردات اين برند 

و به تبع آن خروج ارز بي نياز كرديم. 
او يادآور شد: در سال هاي گذشته سرمايه گذاري هاي 
زيادي در حوزه توليد لوازم خانگي با برندهاي كره اي 
در كش��ورمان انج��ام ش��ده، خطوط تولي��د بزرگي 
راه اندازي ش��ده و به همين دليل، چاره اي جز عبور از 

تحريم ها و اس��تفاده بهينه از ظرفيت هاي ايجاد شده 
نداريم. اين فعال اقتصادي اظهار كرد: در س��ال هاي 
گذشته و با برنامه ريزي انجام شده از سوي واحدهاي 
تحقيق و توسعه ش��ركت هاي ياد شده، عمق بخشي 
به داخلي سازي محصوالت در دستور كار قرار گرفت 
و بط��ور نمونه از س��ال 9۴ يخچال كره اي در كش��ور 
داخلي سازي و به تدريج بر عمق ساخت داخل آن افزوده 
شد. رييس هيات مديره انجمن لوازم صوتي و تصويري 
ايران به وجود تقاضاي كاذب براي لوازم خانگي در بازار 
از سوي مردم اشاره كرد و گفت: همين مساله سبب شده 
تا فضا براي سوءاستفاده دالالن و واسطه ها فراهم شود. 
پيش از اين نيز، عباس هاشمي، مديركل صنايع فلزي 
و لوازم خانگي وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته بود: 
با وجود فشارهاي بين المللي، سختي نقل و انتقاالت 
بانكي و تحريم برخي اقالم، اما شركت هاي »ال. جي«، 
»سامسونگ« و »دوو« با احتياط همكاري با كشورمان 
را دنبال كرده و به دنبال راه حل هاي مختلفي براي دور 

زدن تحريم ها هستند.

معاون امور بازرگاني سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
بوشهر گفت: تعرفه عوارض وضع شده براي صادرات خرما، 
زيان بخش بوده و به بازار فروش اين محصول لطمه مي زند. 
قاس��م محمد زاده در گفت وگو با ايرنا افزود: در كشورهاي 
توليد كننده خرما در جهان س��االنه 7.5 ميليون تن خرما 
توليد مي شود كه از اين ميزان، تنها 1.5 ميليون تن از مبادي 
كشورهاي محل توليد و به ساير كشورها صادرات مي شود 
كه سهم ايران از توليد فوق ساالنه يك ميليون تن و صادرات 
حداكثر ۲۰ درصد توليد سال است. او بيان كرد: با توجه به 
مصرف حدود ۸۰ درصد خرما در كشورهاي توليد كننده 
استراتژي و راهبرد همه كشورهاي توليد كننده خرما توسعه 
صادرات اين محصول به ساير كشورهاست. محمدزاده ادامه 
داد: در اين ارتباط و از همان سال هاي ابتدايي آغاز برنامه سوم 
توسعه جمهوري اس��المي ايران )در اوايل دهه  ۸۰(، تمام 
برنامه ريزي هاي حوزه توليد و تجارت و فرآيندهاي بعدي 
براي خرما در ايران نيز بر سياست هاي توسعه صادرات بنا 
نهاده شده اس��ت. او گفت: در دو دهه اخير در استان هاي 
»فارس«، »سيستان و بلوچستان«، »بوشهر«، »كرمان«، 

»خوزس��تان« و »هرمزگان« درباره محصول خرما و همه 
فعاليت هاي توسعه سخت افزاري و نرم افزاري دنباله احكام 
برنامه هاي سوم تا ششم توسعه كش��ور موضوع »راهبرد 
توسعه صادرات غير نفتي«كشور بوده است. او گفت : در اين 
زمينه پيشنهاد مي شود با توجه به نزديكي فصل برداشت 
خرما در نيمه اول سال جاري در نشست ميز ملي خرماي 
كشور با حضور كارشناسان دستگاه هاي اجرايي، تشكل هاي 
بخش خصوصي و ساير نخبگان و صاحب نظران، تصميم 
اخير در زمينه گرفتن ع��وارض از صادرات خرما به بحث 
گذاش��ته ش��ود. او گفت: در مدت اخير ابالغ مصوبه فوق، 
توليد كنندگان و واحدهاي بسته بندي و صادركنندگان 
خرما و تشكل هاي توليدي صادراتي از جمله انجمن ملي 
خرما اعالم داشته كه وضع اين ميزان عوارض صادراتي بر 
خرما همه برنامه هاي سال جاري فعاالن اين بخش را متأثر 
و به دليل نداشتن توان رقابت قيمتي بازارهاي صادراتي را 
از دس��ت خواهند داد. محمد زاده ادامه داد: در اين زمينه 
نامه نگاري هايي با مديركل دفتر توسعه صادرات محصوالت 
كشاورزي سازمان توسعه تجارت ايران صورت گرفته است.
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»تعادل« گزارش مي دهد 

روايتي قابل فهم از جلسه آخر دادگاه متهم به همدستي با   زنجاني 
گروه انرژي| 

در روزهايي كه يك پرونده جنايي اكثر توجه ها را در ايران 
به خود جلب كرده است، ششمين جلسه دادگاه عليرضا 
زيباحالت منفرد متهم به »همدستي« با بابك زنجاني، 
مجرم محكوم به اعدام، ديروز در شعبه 15 دادگاه انقالب 

به رياست قاضي ابوالقاسم صلواتي برگزار شد. 
عب��اس جعفري دولت آبادى دادس��تان وقت عمومى و 
انقالب تهران دي ماه سال 95 درباره دستگيري عليرضا 
زيباحالت منفرد كه البته در آن روزها هنوز با نام اختصاري 
»ع.ز« از او ياد مي شد گفته بود: »متهم دستگير شده جعبه 
سياه فعاليت هاي مجرمانه بابك زنجاني در خصوص اخذ 
مجوز فعاليت و خريد بانك اف.آي.آي.بي توسط متهم 

اصلي پرونده محسوب مي شود.« 
ديروز جلسه ششم دادگاه اين فرد برگزار شد. اگر بخواهيم 
به زبان ساده و قابل فهم درباره اين دادگاه صحبت كنيم، 
موارد اتهامي اصلي كه مي توان از البه الي كلمات پيچيده و 
جمالت منقطع و بعضا بي ارتباط به هم كه از دادگاه مخابره 
مي شود پيدا كرد را بايد به »كمك زيباحالت به زنجاني 
براي انبار ك��ردن محموله ميعان��ات گازي در چين« و 
»كمك به زنجاني براي خريد بانك FIIB« مرتبط دانست. 
همه چيز از س��وم بهمن ماه سال 1390 شروع مي شود. 
اين روز مصادف با 23 ژانويه سال 2012 روزي است كه 
اتحاديه اروپا تحريم هاي نفتي ايران را در كنار تحريم بانك 
مركزي تصويب مي كند. اتفاقي كه غالمحسين صادقي 
قهاره وكيل شركت نفتي اچ كي، ديروز در جريان جلسه 
ششم دادگاه عليرضا زيباحالت منفرد متهم به »همدستي 

با بابك زنجاني« به آن استناد مي كند. 
به گ��زارش »تع��ادل« به نق��ل از ميزان غالمحس��ين 
صادقي قهاره وكيل شركت اچ كي كه شركتي وابسته به 
شركت ملي نفت ايران بوده و يكي از شكات پرونده بابك 
زنجاني و همدستان اوست، در جلسه دادگاه زيباحالت 
منفرد گفته اس��ت: »از تاريخ 3 بهمن 1390 تحريم ها 
عليه ايران به اوج خود رس��يد و شركت ملي نفت ايران و 
شركت هاي تابعه و بانك مركزي در فهرست تحريم قرار 
گرفتند. در اين گير و دار به منظور ايفاي تعهدات شركت 
ملي نفت ايران كه به مخاطره افتاده ب��ود افرادي از اين 
فرصت سوءاستفاده كردند و آب به آسياب دشمن ريختند 

و دشمن را ياري كردند.«
اين تعهدات آن طور كه تس��نيم به نقل از وكيل اچ كي 
مي نويسد تعهدات شركت ملي نفت در قبال »پيمانكاران 
داخلي و خارجي« بوده اس��ت. تسنيم به نقل از صادقي 
قهاره مي نويسد كه از بهمن 90 حمل محموله هاي نفتي 
و مش��تقات و فروش آن دچار مشكل شد و شركت ملي 
نفت ايران و شركت هاي تابعه به منظور ايفاي تعهدات در 
قبال پيمانكاران داخلي و خارجي با معضل مواجه شدند. 
وكيل اچ كي در ادامه به نقش بابك زنجاني و همدستانش 
در اين موقعيت پرداخته و گفته اس��ت: بابك زنجاني به 
كمك زيبا حالت منفرد غافل از اينكه عدالت آنها را گرفتار 
خواهد كرد از اين موقعيت سوءاستفاده كرده و به بهانه 
اينكه نفت را براي فروش مي برند و حاصلش را به كشور بر 

مي گردانند، در واقع نفت كشور را به يغما بردند.
صادقي قهاره پيشتر مرداد س��ال 96 و در جريان جلسه 
دادگاه دو فرد به نام هاي فالح و ش��مس كه همدس��ت 
بابك زنجاني معرفي شدند گفته بود: اين افراد از اضطرار 

مقامات كشور سوءاستفاده كرده و بيش از دو ميليارد يورو 
را به غارت بردند.

به گزارش »تعادل« ايسنا به نقل از وكيل اچ كي مي نويسد 
كه در كالهبرداري از ش��ركت ملي نفت ۴ حلقه عمده 
به چش��م مي خورد كه عبارتند از ش��ركت ايزو، شركت 
اس س��ي تي بنكرز، بانك پوش��الي FIIB و انبار كردن و 
جابه جا كردن محموله هاي نفتي و فروش آنها كه نقش 

زيباحالت منفرد در اين بخش بيش از ديگران است.
او در آن زمان در مورد سرنوشتي كه پرداخت مطالبات 
پيمانكاران پيدا مي كند عنوان كرده بود: شركت نفت يك 
ميليارد و ۴20 ميليون يورو براي پرداخت به پيمانكاران 
به بان��ك FIIB توديع مي كند كه متهمان 600 ميليون 
يورو آن را با تبديل ارز به ريال و به سختي به پيمانكاران 
پرداخت مي كنند كه خسارت جبران ناپذيري به كشور 

وارد مي شود.
بانك FIIB يكي از مواردي است كه نام عليرضا زيباحالت 
را به پرونده زنجاني گره مي زند. ديروز وكيل شركت اچ كي 
در جلسه ششم دادگاه زيباحالت گفته است كه اگر متهم 
زيبا حالت منفرد در فرآيند مجرمانه بسترسازي نمي كرد 

آقاي زنجاني نمي توانست شركت موكل من را اغوا كند.
به گزارش »تعادل« ايس��نا در س��ال 92 در گزارش��ي 
 First Islam Investment مخفف FIIB مي نويسد
Bank است به معناي »نخستين بانك سرمايه گذاري 
اسالمي« است. زنجاني كه اكنون جرم او با تاييد در ديوان 
عالي كشور قطعي شده است در زمان دستگيري گفته بود 

كه نه صاحب اين بانك بلكه عضو هيات مديره آن است.
صادقي قه��اره وكيل اچ ك��ي ديروز در جلس��ه دادگاه 
زيباحالت گفته است: مهم ترين بحث در عمليات بانكي 
ارتباط با ساير بانك ها است و نقش ارتباطي بانك پوشالي 
FIIB از طريق متهم زيبا حالت منفرد صورت مي گرفته 
اس��ت. وكيل اچ كي اين بانك را بانكي پوش��الي معرفي 

مي كند. 
آن طور كه مشخص است درخواست بابك زنجاني مجرم 
نفتي از زيباحالت براي خريد بانك FIIB نخستين آشنايي 
اين دو بوده است. عليرضا زيباحالت منفرد كه دي ماه 95 
در كشور دومنيكا توسط پليس اينترپل دستگير مي شود 
طبق گزارش تسنيم در جلسه ديروز دادگاه در ارايه آخرين 
دفاعش در مورد درخواست زنجاني از او براي خريد اين 
بانك گفته است: هيچ وقت فكر نمي كردم زنجاني با دولت 
اي��ران كار مي كند يا مي خواهد در آين��ده با وزارت نفت 
قرارداد نفتي ببندد. فكر مي كردم بانك زنجاني مي خواهد 
بانك بخرد تا بتواند حواله هاي ارزي اشخاص حقيقي و 

حقوقي را از ايران به سراسر دنيا منتقل كند.
ميزان نيز بخش ديگري از صحبت ه��اي زيباحالت در 
مورد همين موضوع را پوشش داده است. او در اين بخش 
گفته اس��ت: زماني كه به ايران مراجعه كردم با مش��اور 
عالي نخست وزير مالزي به قصد بازديد از كشور آمدم و 
پايم به جزيره كيش باز ش��د و با زنجاني آشنا شدم، قبل 
از خريد FIIB حس��اب هايي در اين بانك باز ش��ده بود 
و بنده فكر نمي ك��ردم زنجاني مي خواهد از وزارت نفت، 
نفت خريداري كند. بعد از بانك FIIB ارتباطم با زنجاني 

قطع شد. 
رضا جعفري وكيل عليرضا زيباحالت منفرد كه دادستان 
وقت تهران از او با عنوان جعبه س��ياه پرونده زنجاني ياد 

كرده بود اما طبق خبري كه در تس��نيم منتشر شده در 
مورد ماجراي اين بانك اين طور استدالل كرده است: »در 
جلسه قبل گفتند بانك FIIB فعال نبوده و منفرد آن را به 
زنجاني فروخته در حالي كه بايد گفت مگر بابك زنجاني 
صغير يا س��فيه بوده كه چنين بانك غير فعالي را بخرد. 
زنجاني آگاهانه و با بررسي هاي قبلي بانك را خريده و اگر 

به نفعش نبود آن را نمي خريد.«

   مساله ذخيره نفت
اما كمك عليرضا زيباحالت به بابك زنجاني براي ذخيره 
كردن محموله اي كه گويا حامل ميعانات گازي بوده است، 
مورد مهم ديگري اس��ت كه در جلسات مختلف دادگاه 
زيباحالت از سوي ش��كات هم وكيل شركت ملي نفت 
هم وكيل ش��ركت اچ كي بر آن تاكيد شده است. چيزي 
كه وكيل ش��ركت اچ كي در جلسه دادگاه ديروز از آن به 
عنوان »بسترسازي براي فرآيند مجرمانه« ياد كرده است.

صادقي قه��اره ديروز گفت��ه اس��ت: در تحويل گرفتن 
محموله هاي نفت و ف��روش آنها زيباحالت منفرد نقش 
مستقيم داشته است و به اقرار خودش پي به مكر و تقلب 
زنجاني برده بود و با توجه به نفوذش در كشور مالزي اين 

اقدامات را انجام داده است
زيباحالت منفرد در جلسات قبلي دادگاه خود ماجراي 
كمكش به ذخيره كردن يك محموله را اين طور روايت 
كرده بود كه يك بار س��اعت 3 نصف شب به وقت مالزي 
زنجاني با او تماس مي گي��رد و از او مي خواهد كه زمينه 
ذخيره كردن محموله اي 11 ميليون بشكه اي در مالزي 
را فراهم كند. مقامات مال��زي به خاطر اينكه محتويات 
اين محموله ميعانات گازي ب��وده كه ذخيره آن تبعات 
زيس��ت محيطي دارد از گرفت��ن آن امتن��اع مي كنند، 

زنجاني اما به زيباحالت مي گويد كه روي او حساب كرده 
و در نتيجه با )ظاهرا( ش��ركت نفت قرارداد بسته است. 
زيباحالت هم طبق گفته خودش در چين محموله ها را 

ذخيره مي كند. 
زيباحالت منفرد در آخرين دفاع خود در جلس��ه دادگاه 
ديروز گفته است: زنجاني مورد وثوق شخصيت هاي نظام 

بود چرا من نبايد به وي اطمينان مي كردم .
او در ادامه گفته است: وقتي آقاي رستم قاسمي وزير نفت 
شد از بابك زنجاني خواست با وي همكاري كند و زنجاني 
به خودش بسيجي اقتصادي مي گفت. آقاي قاضي من 
قرباني هستم. قرباني عمليات متقلبانه آقاي بابك زنجاني 
هستم. من مثل شركت hk قرباني هستم و ديگر دفاعي 

از خود ندارم.

   حواشي وكيل مجرم نفتي بابك زنجاني 
به گزارش »تعادل« يكي از موارد حاشيه اي دادگاه ديروز 
نيز انتق��اد صادقي قهاره وكيل ش��ركت اچ كي از حضور 

كوهپايه زاده وكيل بابك زنجاني مجرم محكوم به اعدام 
در جلسه قبلي دادگاه زيباحالت است. صادقي گفته است: 
اساسًا علت حضور وي در اينجا براي ما مجهول است چرا 

كه موضوع وكالت او در اين دادگاه خاتمه يافته بود.
به گ��زارش »تعادل« كوهپاي��ه زاده بهمن م��اه 9۴ در 
گفت وگويي ب��ا خبرگزاري آنا گفته اس��ت: »نمي توانم 
انكار كنم كه رابطه من و زنجاني تنها رابطه يك وكيل و 

موكل نيست«.
كوهپايه زاده قبل از دستگيري زيباحالت ادعا كرده بود 
تصميم قطعي درباره بابك زنجاني منوط به دستگيري و 
بازجويي از زيباحالت است. در مورد زيباحالت ادعا كرده 
است: »اما اين فرد در عمليات اجرايي خريد و فروش نفت 

نقش اساسي داشت.« 
بابك زنجاني از سوي دادگاه بدوي در سال 9۴ به عنوان 
مفسد في االرض شناخته شد و به اعدام محكوم شد. 
حكم او در مراحل تجديد نظر و ديوان عالي كشور نيز 

عينا تاييد شد و اكنون حكمي قطعي است. 
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دردسر پااليشگاه هاي آسيايي 
براي تأمين نفت خام

ايس�نا| عدم عرضه نف��ت ايران باعث ش��ده كه 
پااليش��گاه ها براي تامين نفت مورد نياز خود سراغ 
فروشندگاني بروند كه كاالي خود را به قيمتي باالتر از 
ايران به فروش مي رسانند. به گزارش رويترز، با وجود 
تالش پااليشگاه ها براي تامين نفت خود از طريق ديگر 
فروشندگان، قيمت هاي باالتر سبب شده تا بسياري از 
پااليشگاه ها براي تامين نفت خام خود در مضيقه قرار 
بگيرند.ميزان واردات نفت خام آسيا در ماه مي حدود 
2۴ ميليون و ۸10 هزار بشكه در روز بود، رقمي كه 
در ماه آوريل حدود 26 ميليون و ۷30 هزار بشكه در 
روز بوده است.هفت نفتكش ايراني در تاريخ 30 ماه 
مي محموله هاي خود را تحويل بنادر آسيايي داده اند 
و يك محموله ديگر نيز بناست تا روز جمعه محموله 

خود را تحويل دهد. 

ژاپن بيمه نفتكش هاي عازم
از خاورميانه را باال برد

تسنيم| رييس مجمع نفت ژاپن گفت هزينه هاي 
خريد نفت خ��ام از خاورميانه افزايش مي يابد، چون 
بيمه جنگي كشتي هايي كه در اين منطقه رفت وآمد 
مي كنند، شامل كشتي هايي هم مي شود كه از امارات 
و عمان عازم مي شوند. تاكاشي سوكياكا بيان كرد به 
آنها اعالم شده منطقه پوشش بيمه جنگي گسترش 
يافته و از سي ويكم ماه مي شامل فجيره امارات و درياي 
عمان هم مي شود.به گزارش رويترز، پس از حمله به 
نفتكش هاي سعودي و تأسيسات خط لوله عربستان 
انتظار مي رود بيمه دريايي نفتكش ها يابد. سوكياكا 
گفت نرخ بيمه جنگي بعدأ مش��خص مي شود، ولي 
بيمه كاالها تغييري نكرده است. وي گفت: هزينه خريد 
نفت از خاورميانه تا حاال افزايش چنداني نداشته است، 
ولي اگر جنگي اتفاق بيفتد هزينه ها را افزايش مي دهد.

رشد 2,1 درصدي نفت امريكا
تسنيم| سازمان اطالعات انرژي امريكا در گزارش 
ماهانه خود اعالم ك��رد توليد نفت خام امريكا 2۴1 
هزار بش��كه در روز معادل 2,1 درصد در ماه مارس 
افزايش يافته و به 11,905 ميليون بش��كه رسيده 
است كه كمتر از باالترين ركورد آن است. به گزارش 
رويترز، اين رشد پس از دو ماه متوالي كاهش توليد 
در ژانويه و فوريه صورت گرفت. بيش��تر اين افزايش 
مربوط به خليج مكزيك مي شود. توليد در اين منطقه 
11,1 درصد باال رفته و به 1,90۷ ميليون بشكه در 
روز رسيده است. توليد در داكوتاي شمالي هم با 3,2 
درصد افزايش 1,352 ميليون بش��كه در روز است.

توليد در تگزاس، بزرگ ترين ايالت توليدكننده نفت 
امريكا 0.1 درصد كاهش يافت و به ۴,۸۷3 ميليون 

بشكه در روز رسيد.

آگهی مناقصه بين المللی عمومی )دو مرحله ای (
شماره مناقصه 398127
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 عليرضا زيباحالت منفرد كيست؟ 
عليرضا زيباحالت منفرد كس�ي اس�ت كه از 
همان ابتدا خودش و اسمش به كشور دومنيكا 
گره خورده بود. در زمان دستگيري او دادستان 
وقت تهران عنوان كرد كه قرار است از طريق او 
رد وجوه فروش رفته نفت خام زده شود. از همان 
روزها ارتباط نزديك او با نخست وزير دومنيكا 
در كنار تصوي�ري از پاس�پورت ديپلماتيك 
دومنيكني زيباحالت منف�رد نيز به الينفك 

پرونده اش تبديل شد. 
جست و جوي كليد واژه هاي عليرضا منفرد و 
نخس�ت وزير دومنيكا در گوگل، خبري را كه 

چند روز پس از دس�تگيري آق�اي منفرد در 
پايگاه خبري دومنيكن دات نت منتشر شده 
اس�ت را نش�ان مي دهد. به گزارش »تعادل« 
در اين خبر عنوان ش�ده اس�ت ك�ه روزولت 
اسکريت نخست وزير دومنيكا، چند روز بعد 
از دس�تگيري منفرد در اين كش�ور، س�فري 
شتاب زده به يونان كرده است كه در اين سفر 

لنوكس لورنس او را همراهي كرده است.
اين خبر در ادامه مي نويسد كه لنوكس لورنس 
سفير غير ساكن دومنيكا در يونان و مسئول 
ثبت كش�تي ها براي تردد با پرچم اين كشور 

است. بيشتر كشتي ها در يونان ثبت مي شوند 
اما پرچم دومنيكا را حمل مي كنند. همچنين در 
ادامه ي اين مطلب مسائلي در مورد ۱۱ كشتي 
اقيانوس پيما كه به منفرد مربوط است منتشر 
ش�ده و عنوان شده كه اين رس�انه در جريان 
است كه امريكا تحقيقاتي را در خصوص نقش 
اين كشتي ها در حمل و نقل كاالهاي تحريمي 

به ويژه نفت از ايران آغاز كرده است.
روزولت اسكريت البته همچنان نخست وزير 
دومنيكا اس�ت و ب�ه نظر مي رس�د اين ماجرا 

مشكلي برايش ايجاد نكرده است. 

ضميمه
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علل رشد پوپوليسم در اروپا و امريكاي شمالي

پوپوليست هاي جهان متحد شويد
وينسنت  ناوارو|

ترجمه: احمد سيف|
نقد اقتصاد سياسي | يكي از تأثيرگذارترين اسناد قرن 
نوزدهم-  مانيفست حزب كمونيست -  با اين عبارت معروف 

آغاز مي شود: 
»شبحي در اروپا در گشت وگذار است: شبح كمونيسم. همه 
نيروهاي اروپاي كهن��ه، در تهاجمي مقدس براي تارومار 
كردن اين شبح، متحد شده اند: پاپ و تزار، مترنيخ و گيزو، 
راديكال هاي فرانسه وخبرچين هاي پليس هاي آلمان.كو آن 
حزب اپوزيسيوني كه از طرف حكومتياِن مخالف اش، دشنام 
كمونيست بودن نخورده باشد« )ماركس و انگلس، 1848( 
در آغاز قرن بيس��ت ويكم مي توان سند مشابهي با همين 
بند مقدماتي تهي��ه كرد ولي به جاي »كمونيس��م« بايد 
»پوپوليسم« بگذاريم و همين طور نام موسسات اقتصادي، 
سياسي و مذهبي را كه از رشد اين جنبش كه قدرت شان 
را به پرسش گرفته واهمه دارند و اين جنبش را پوپوليستي 
مي خوانند تغيير بدهيم. اين س��ند جديد با اين پاراگراف 

مقدماتي مي تواند آغاز شود: 
»درهر دو سوي اقيانوس اطلس شمالي شبحي سرمايه داري 
پيشرفته را محاصره كرده است: شبح پوپوليسم. اتحادي 
مقدس بين موسسات سياسي و رسانه اي در اين كشورها 
به هم��راه اح��زاب حاكم ش��ان و همين ط��ور نهادهاي 
فرامليتي شان عليه اين جنبش شكل گرفته است. كو آن 
حزب سياسي كه موسسات سياس��ي و رسانه اي موجود 
را به چالش گرفته باش��ند ولي دش��نام پوپوليست بودن 

نخورده باشد؟«
همانطور كه در قرن بيس��تم با واژه كمونيسم اتفاق افتاد 
عبارت »پوپوليسم« درقرن بيست ويكم به وسيله تشكيالت 
سياسي و رس��انه اي براي تعريف هر جنبشي به كار برده 
مي شود كه قدرت ش��ان، مشروعيت شان و سياست هاي 
عمومي نوليبرالي را كه برجمعيت خود تحميل مي كنند، 
به پرسش گرفته باشد. در بسياري از كشورها در دو سوي 
اقيانوس اطلس شمالي، در اروپا و همين طور در امريكاي 
شمالي، ش��اهد اين پديده هستيم. هدف من دراين مقاله 
اين اس��ت كه بررس��ي كنم آيا بين اي��ن جنبش ها نكته 
مشتركي وجود دارد يا خير و سپس علل اساسي رشدشان 
را بررسي مي كنم. در ثاني هدف ديگر من بررسي استراتژي 
و محدوديت هاي پوپوليسم در مقايسه با ديگر جنبش هاي 

مخالف وضع موجود )سوسياليسم( در قرن گذشته است.
 

  چه عواملي بين اين جنبش ها 
مشترك است؟

اگرچه اغلب احزابي كه به عنوان پوپوليست تعريف مي شوند 
متفاوت اند، ولي خصلت هاي مشتركي دارند. يكي از اين 
خصلت هاي مشترك مخالفت جدي شان با جهاني كردن و 
ادغام اقتصادي و همگن سازي فرهنگي و سياسي است كه 
پي آمد اين فرايند است. اعضاي جنبش هاي پوپوليسي اين 
همگن سازي را تهديدي براي هويت فرهنگي خود به حساب 
مي آورند. درنتيجه ايدئولوژي اين جنبش ها هميشه شكل 

ناسيوناليسم )ملي گرايي( به خود مي گيرد.
اين ناسيوناليسم كه ش��امل عالقه به بازيابي هويت ملي، 
كنترل و منابع خود است در وجه عمده )اگرچه نه همه جا( 
بر اين باور است كه علت سقوط سطح زندگي و رفاه طبقات 
اصلي جامعه، فرايند جهاني كردن اس��ت. اين امر به نظر 
منطق��ي مي آيد و همين طور واكنش��ي قابل پيش بيني 
است كه از نظر اين طبقات، جهاني كردن مسوول سقوط 
سطح زندگي و از دست رفتن هويت شان باشد. در نتيجه 
جنبش هاي پوپوليستي )كه عمدتًا از سوي طبقات خلق 
حمايت مي شوند( جهاني كردن و احزاب و نهادهاي مدافع 
آن را رد مي كنند. هزاران نمونه براي نشان دادن اين وجه 
وجود دارد. يكي از نمونه ها چيزي اس��ت كه در 2016 در 
بالتيمور، مريلند، امريكا اتفاق افتاد. در منطقه دانداك كه 
عمده ساكنانش كارگران سفيدپوست هستند )كارگراني 
كه در صنايع فوالد اين ش��هر كار مي كردند( به طور عمده 
به نامزد رياست جمهوري كه مخالف جهاني كردن است 
– دونالدترام��پ – رأي دادند. ترامپ عليه انتقال كارخانه 
فوالد – كه يكي از بزرگ ترين مراكز اش��تغال در شهر بود 
– به كشورهايي كه مزد و شرايط كاري در آنها ناهنجارتر 
اس��ت س��خن گفته بود و رأي دهندگان هم در واقع عليه 
هيالري كلينتون كه يكي از مدافعان جهاني كردن است 
رأي دادند. درواقع در همه مناطقي كه طبقه كارگر اكثريت 
رأي دهندگان را تشكيل مي دهند همين اتفاق افتاده است. 
شبيه به همين وضعيت در بسياري از كشورهاي اتحاديه 
اروپا هم در حال وقوع است. اين واكنش قابل درك تجربيات 
طبقات خلق در اين جوامع است: شواهد عملي زيادي وجود 
دارد كه نش��ان مي دهد انتقال صنايع به كشورهاي با مزد 
پايين بطور جدي برسطح زندگي طبقه كارگر در كشورهاي 
پيشرفته سرمايه داري – عمدتاً در امريكاي شمالي و اروپا – 
اثر منفي گذاشته است. همچنين شواهد زيادي وجود دارد 
كه نشان مي دهد اگرچه مهاجرت نيروي كار براي كشورهاي 
سرمايه داري پيشرفته اثرات مثبت دارد ولي بدون هزينه 
نيست و براي بخش هاي آسيب پذير جمعيت در اين كشورها 
سطح مزدها را كاهش مي دهد كه درواقع توضيح مي دهد كه 
چرا آنها با مهاجرت مخالف اند. رسانه هاي گروهي و دستگاه 
سياسي كه در واقع مسبب اين جهاني كردن هستند اين 
ملي گرايي را س��رزش مي كند و به عنوان »واپس رفتن«، 
»منطق��ه اي«، »حمايت گرايي« »ضدم��درن«، »عهد 
عتيقي«، »غيرعقاليي«، »غيرقابل دفاع«، »شووينيستي« 
و غيره ناميده مي شود. درواقع دستگاه حاكم درصدد است 
روايتي ايجاد كن��د كه در آن ناسيوناليس��م نقطه مقابل 

انترناسيوناليسم مدرن و پيشرو جلوه گر شود.
رد جهاني كردن و ادغام اقتصادي از سوي احزاب پوپوليست 
در كنار دومين خصلت اين جنبش ها ق��رار مي گيرد: رّد 
احزابي كه مدافع جهاني كردن و ادغام اقتصادي هستند 
و همچنين رّد سياست هاي نوليبرالي )يعني رفرم بازار كار 
كه موجب بيكاري و ناپايداري و تزلزل مي شود، كاستن از 
هزينه هاي عمومي، كاهش حمايت ها و حقوق اجتماعي، 
و تمركز قدرت در دس��ت حكومت مركزي كه از ديد اين 
جماعت درواقع ابزاري در دست البي گران مالي و اقتصادي 

است( . برنامه هاي سياسي پوپوليسم به صورت دفاع از آنها 
كه »بخش مغلوب«اند، يعني م��ردم در مقابل »آن هايي 
]است[ كه در صدر نشسته اند« – يعني نخبگان سياسي 
كه كارشان تبليغ جهاني كردن است. اين مجموعه درواقع 
سومين ويژگي اين جنبش ها را توضيح مي دهد: چرا بخش 
غالب طبقه كارگري كه فرض مي ش��د ناپديد شده است 
در پايه هاي اين جنبش ها حضور دارد. در امريكا، همچون 
بريتانيا يا سوئد )كشورهايي كه من به خاطر زندگي چندين 
ساله ام در آنها خوب مي شناسم شان( و نيز در فرانسه و آلمان  
و بسياري كشورهاي ديگر، بخش عمده اي از طبقه كارگر 
كه در گذش��ته به چپ ها رأي مي دادن��د اكنون به احزاب 
پوپوليستي رأي مي دهند. بالفاصله اضافه كنم كه اينها تنها 
كساني نيستند كه به اين احزاب رأي مي دهند )گاهي حتي 
اكثريت رأي دهندگان هم نيستند( ولي در اين جنبش هاي 
عليه وضع موجود و پوپوليستي نقش كليدي ايفا مي كنند. 
در امريكا طبقه كارگر سفيدپوس��ت )ك��ه درواقع بخش 
عمده طبقه كارگر امريكا را تش��كيل مي دهد( در انتخاب 
دونالد ترامپ به رياست جمهوري نقش اساسي بازي كرده 
است. درواقع بخش هايي از طبقه كارگر سفيدپوست كه 
در گذشته به نامزد سياه پوس��ت اوباما رأي داده بودند در 
انتخابات آخر به ترامپ رأي دادند. شبيه به همين وضعيت 
در انگلستان پيش آمد. طبقه كارگر در بريتانيا در جنبش 
برگزيت )خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا( كه درواقع جنبشي 
اعتراضي عليه پروژه سياسي اتحاديه اروپا و از دست دادن 
كنترل ملي درنتيجه اين عضويت است نقش عمده اي ايفا 

كرد. در سوئد در سپتامبر 2018 بخش عمده اي از طبقه 
كارگر به حزبي رأي دادند كه درواقع پوپوليسِت راست گرا 
است )دموكرات هاي سوئد( . درفرانسه، بخش عمده اي از 
رأي دهندگان پاريس و حومه به لوپن رأي دادند و در آلمان 
نزول چشمگير در محبوبيت انتخاباتي سوسيال دموكرات ها 
– همانند ديگر كشورهاي اتحاديه اروپا – با رشد محبوبيت 
احزاب پوپوليستي كه از حمايت بخش عمده اي از طبقه 

كارگر برخوردارند همراه شده است.

  چرا اين جنبش ها در حال رشدند؟ 
علت اصلي اجراي سياست هاي نوليبرالي است كه از سوي 
سياسيون حاكم و رسانه هاي گروهي تبليغ مي شود. اينكه 
اين جنبش هاي پوپوليستي را شووينيست يا مهاجرستيز 
تعريف كنيم و علت اصلي رشدشان را نژادپرستي آشكار يا 
ضد خارجي بودن شان بدانيم نمي تواند توضيح بدهد كه در 
پس اين نگاه ها چه عواملي وجود دارد چون اين نگاه ها و اين 
پيش داوري ها )كه در شماري از اين جنبش ها وجود دارد( 
درواقع نشانه و نه علت ظهور و گسترش اين جنبش هاست. 
دليل واقعي رشد آنها بدترشدن وضعيت زندگي طبقات 
احتماع��ي بطور ع��ام و طبقه كارگر بطور خ��اص در اين 
كشورهاست، درواقع علت اصلي وضعيت اسفباري است كه 
از دهه 1980 در اروپا و امريكاي شمالي آغاز شد. عيان ترين 
تبلور اين بدترشدن وضعيت زندگي را در ركود بزرگ 2007 
مي توان يافت كه عمدتاً نتيجه استفاده گسترده از برنامه هاي 
اقتصادي نوليبرالي بود. اين برنامه هاي نوليبرالي عمدتاً و با 
برنامه هايي براي تضعيف طبقه كارگر تدوين شده اند كه 

واقعاً موفق هم بوده اند.
آمارهاي موجود به وضوح اين وضعيت ناهنجار را نش��ان 
مي دهند. درآمد نيروي كار )درآمد ناشي از كار، براي نمونه 
مزد( دراغلب اين كشورها در امريكاي شمالي و اروپا روند 
نزولي داشته درحالي كه سهم سرمايه برعكس روند افزايشي 
به خود گرفته است. اجراي اين سياس��ت ها از اواخر دهه 
1970 و اوايل دهه 1980 آغاز شده است. بطور مشخص 
در دهه 1970 سهم مزد – به عنوان آنچه به كارگر پرداخت 
مي شود – درامريكا حدود 70 درصد توليد ناخالص داخلي 
بود و در 15 كش��وري كه بعداً عضو اتحاديه اروپا ش��دند 
بطور متوس��ط 72.9 درصد توليد ناخالص داخلي بود. در 
آلمان اين نس��بت 70.4درصد در فرانسه 74.3درصد در 
ايتاليا 72.2درصد در بريتانيا 74.3درصد و در اسپانيا هم 

72.4درصد توليد ناخالص داخلي بود. ولي پس از اجراي اين 
سياست ها اين نسبت ها به شدت كاهش يافت. در 2012 
س��هم كار از توليد ناخالص داخلي درامريكا 63.6درصد 
در 15 كش��ور عضو اتحاديه اروپا هم 66.5درصد در آلمان 
65.2، درفرانسه 68.2درصد در ايتاليا 64.4درصد در بريتانيا 
72.7درصد و در اس��پانيا هم 58.4درصد توليد ناخالص 
داخلي بود. كاهش سهم كار از درآمد ملي درطول 1981 
تا 2012  در امريكا 5.5درصد و در 15 كشور عضو اتحاديه 
اروپا 6.9درصد درآلمان 5.4درصد درفرانس��ه 8.5درصد 
در ايتاليا 7.1درصد در بريتانيا 1.9درصد و در اسپانيا هم 
14.6درصد توليد ناخالص داخلي بود. در پس اين آمارها 
البته شاهد گسترش نابرابري اجتماعي چشمگير و روزافزون 
هستيم. يكي از عواملي كه به گسترش اين نابرابري دامن 
زد، رشد نابرابري در توزيع درآمدهاي ناشي از كار است كه 
به خصوص درامريكا بسيار جدي است، يعني در امريكا درآمد 
مديران و اعضاي برجسته بنگاه هاي مالي رشد حيرت آوري 
داشته است در حالي كه سطح واقعي مزد كارگران مياني و 
پاييني درواقع كاهش يافته است. اين رشد نابرابري حتي در 
رسانه هاي گروهي هم به صورت يك معضل جدي درآمده 
است. به دليل رشد آگاهي مردم از آن و همچنين به سبب 
افزايش چشمگير ثروت و درآمد اقليت ثروتمند كه از كيسه 
لطمه به رفاه و سطح زندگي اكثريت طبقات خلق )كه درهمه 
جا اكثريت مطلق جمعيت را تشكيل مي دهند( به دست 
آمده است. اين وضعيت به سبب بي ثباتي اي كه موجب آن 
شده، موجد نگراني بسيار و زنگ خطري در مراكز قدرت 

سياسي بوده است.

   زوال شرايط زندگي علت رشد جنبش هاي 
پوپوليستي

تصادفي نيست كه از زمان ركود بزرگ به اين سو شاهد رشد 
جنبش هاي پوپوليستي با پشتيباني طبقه كارگر هستيم. 
توضيح اين رش��د و گس��ترش تنها به عنوان نتيجه رشد 
مهاجرستيزي يا احساسات شووينيستي درواقع زوال وضع 
زندگي طبقات خلق را ناديده مي گيرد )البته انكار نمي كنم 
كه در شماري از اين جنبش ها اين احساسات وجود دارند( 
. درواقع رشد احساس��ات مهاجرستيزي هميشه با رشد 
گسترده مهاجران همراه نيس��ت. در آلمان و سوئد شاهد 
افزايش مهاجرت هستيم ولي درامريكا يا بريتانيا و فرانسه 
چنين چيزي اتفاق نيفتاده اس��ت. با اين وصف، رشد اين 
جنبش ها در همه اين كشورها تقريباً مشابه يك ديگر است. 
زوال وضع زندگي طبقات خلق عمده ترين دليل رشد اين 
جنبش هاست. بررسي تفصيلي برمبناي داده هاي هر كشور 
نشان مي دهد كه ميزان حقوق، شرايط كاري، شغل، و رفاه 
در همه اين كش��ورها نزول كرده است. شاهد بدون ابهام 
اين خراب تر شدن وضع رشد بيماري هايي است كه به آن 
»بيماري ناشي از استيصال« مي گويند )معتادان به مواد 
مخدر و الكل و بيماري هاي مرتبط با استرس( كه در همه 
اين كشورها حاضر است و با رشد جنبش هاي پوپوليستي 

هم ارتباط دارد.
 

  تفاوت هاي بين پوپوليسم و سوسياليسم 
در بررسي طبيعت جنبش هاي مردمي در قرن بيستم 
مشاهده مي كنيم كه هدف بس��ياري از جنبش هاي 
براساس نيروي كار و احزاب سياسي آنها )دست كم در 
تئوري( ايجاد سوسياليسم به عنوان بديل سرمايه داري 
بوده و مخالفت شان با سرمايه داري با طرح هايي براي 
برپاكردن سوسياليس��م همراه ب��ود. به عكس اغلب 
جنبش هاي پوپوليستي كنوني تنها يك ُبعد ضددولت 
موجود دارند ولي فاقد يك بُعد موثر و مفيد براي ايجاد 
يك نظام بديل هستند. سوسياليسم، ولي حداقل در 
تئوري، ي��ك كليت ايدئولوژيك داش��ت و بطور كلي 
يك هدف عمومي هم مد نظر بود. به عالوه، دورنماي 
سوسياليس��تي بر همه ابعاد فعاليت هاي سياسي اثر 
داش��ت ازجمله برمس��ائلي چون هويت مل��ي. براي 
مثال، مضم��ون چپ گرايانه مقوله مل��ت از مضمون 
راست گرايانه ملت  )كه عمدتًا متأثر از دستگاه مسلط 
اقتصادي و مالي اس��ت( متفاوت اس��ت. ملت در يك 
مفهوم پردازي سوسياليس��تي اجتماعي است كه از 
مردم عادي تشكيل مي شود كه رفاه شان هدف اصلي 
عمليات عمومي اس��ت. براي نمونه، تخصيص منابع 
براساس نيازها و مطالبه منابع بر اساس توانايي پرداخت 
شهروندان تعيين مي شود. گسترش حقوق كار، حقوق 
اجتماعي و سياس��ي بخش اساس��ي و ضروري براي 
صاحب اختياركردن طبقه كارگر در راستاي رسيدن 

به سوسياليس��م اس��ت. دقيقًا از همين روست كه در 
كشورهايي كه اين حقوق بطور گسترده تري سراسري 
شد و همه جمعيت را دربرگرفت، تداوم سرمايه داري 
به پرسش گرفته شد. اين وضعيت را به وضوح در سوئد 
مشاهده كرديم كه اگر رفرم هاي ميدنر در دهه 1970 
اجرا مي شد مي توانستيم به يكي از اهداف اساسي پروژه 
سوسياليستي يعني مالكيت اش��تراكي بر ابزار توليد 
برس��يم. افزايش متراكم اين حقوق سراس��ري باعث 
به پرسش گرفتن نظام س��رمايه داري و مطرح شدن 
سوسياليسم مي ش��ود. سياست هاي نوليبرالي، براي 
مثال خصوصي كردن گسترده دولت رفاه و به كارگيري 
رفرم هايي كه باعث تضعيف امنيت و حمايت اجتماعي 
شد، )كه در 30 سال گذشته دولت هاي دست راستي 
اجرا و اگرچه درمواردي دولت هاي سوسيال دموكرات 
ه��م همي��ن كار را كردن��د( به ص��ورت تضعيف اين 
سراسري شدن حقوق، همبستگي و امنيتي پديدار شد 
كه در ميان نيروي كارگر وجود داش��ت. اين وضعيت 
موجب عدم امنيت كارگران ش��د كه در عين حال به 
صورت بنيان ظهور جنبش هاي راست افراطي درآمد 
كه ازجمله مخالف كارگران مهاجرند )البته اين مساله 
با رشد فوق العاده مهاجرت كه در كشورهايي همچون 
س��وئد به ميزان بي سابقه ا ي رش��د كرد تشديد شد( . 
عدم امنيت شغلي، و ديگر پي آمدهاي مشابه كه نتيجه 
اجراي سياست هاي نوليبرالي بود شرايط ضروري براي 

رشد جنبش هاي ضدمهاجران را فراهم كرد.

  روايت دست راستي ناسيوناليسم
بااين ح��ال، ناسيوناليس��م )يعني دفاع از هوي��ت ملي( از 
سوي راست گراها سمت گيري متفاوتي دارد. خصلت هاي 
اساس��ي اش اس��طوره اي، تماميت خ��واه، حذف گرايانه، 
نژادپرستانه )يا قوم گرايانه(، داراي دورنماي طبقاتي است 
ولي منافع ملي را با منافع طبقات حاكم يكي مي داند. درواقع 
نازيسم، خود را به عنوان ناسيونال سوسياليسم تعريف مي كرد 
و ازجمله سياست هايش، در كنار ديگر سياست ها، رسيدن 
به اش��تغال كامل بود كه باعث حذف بيكاري شد. ولي در 
پيش گرفتن اين طرح ها، درواقع بخشي از استراتژي نازيسم 
براي توقف و انهدام كمونيسم و سوسياليسم بود. درواقع در 
جوامعي كه اين جنبش ها در آنها پا گرفته بودند، حمايت 
عمومي از نازيسم )و نيز از فاشيسم( از سوي قدرتمندان مالي 
واقتصادي صورت مي گرفت. نازيسم و فاشيسم باعث نجات 
سرمايه داري و سرمايه داران از خطر سوسياليسم و كمونيسم 
شد. اين هدف اساسي آنها بود. مورد اسپانيا يك نمونه بسيار 
آشكار اين مقوله است. فاالنژها )حزب فاشيستي( به همراه 
كليسا از سركوبگرترين نهادهايي بودند كه در طول رژيم 
فرانكو عليه كمونيسم و سوسياليسم فعال بودند. با موقعيت 
مشابهي اكنون روبرو هستيم كه البي گران عمده اقتصادي و 
مالي از جنبش هاي پوپوليستي كنوني در بعضي از كشورها 

حمايت مي كنند )به عنوان مثال در امريكا و دراسپانيا(.

  شكست بزرگ چپ: نقشي كه در گسترش 
نوليبراليسم ايفا كرد 

درمقابل اين واقعيت، پرسشي كه بايد به آن پاسخ داد اين 
است كه چه شد بخش هايي از طبقه كارگر درانتخابات به 
جريان هاي راست افراطي رأي مي دهند و نه به احزابي – 
اغلب احزاب چپ گرا- كه بطور سنتي در طبقه كارگر ريشه 
دارند؟ پاسخ به اين س��وال بسيار ساده است. چون بخش 
عمده اي از اين احزاب چپ در قدرت درعين حال مسوول 
اجراي سياست هاي نوليبرالي بودند، از جمله رفرم بازار كار، 
سياست رياضت اقتصادي، كاستن از پرداخت هاي رفاهي، و 
سياست هايي كه موجب رشد جهاني كردن شد. اين طبقاِت 
خلق به درستي اين احزاب را مسوول تغييراتي دانسته اند كه 
بر زندگي آنها تأثيرات منفي زيادي گذاشته است )مشابه 
واكنشي كه به ديگر احزابي كه در حكومت بودند نشان داده 
شد( و درنتيجه احزاب چپ گرا حمايت مردمي را به شدت 
از دس��ت دادند. پذيرش و اجراي نوليبراليس��م از س��وي 

سوسياليست ها و سوسيال دموكرات ها در امريكاي شمالي 
و اروپا عمده ترين دليل رشد جنبش هاي پوپوليستي در 

اين جوامع است.
اف��ول حمايت كل��ي و انتخاباتي از احزاب س��نتي چپ و 
جايگزيني شان با احزاب پوپوليستي توضيح مي دهد كه 
چرا جنبش هاي سياسي جديد كه از درون جريانات چپ 
در حال ظهور است مي كوشد اين سرخوردگي منطقي و 
قابل پيش بيني مردم و خشم طبقه كارگر را كه به كانال هاي 
راست افراطي متمايل شده اند به سوي خود هدايت كند. 
برني سندرز درامريكا و جرمي كوربين دربريتانيا و جنبش 
چپ جديد در آلمان با عنوان برپاخي��ز  Aufstehen و 
حزب »فرانسه تسليم ناپذير« در فرانس��ه، و پودموس در 
اسپانيا نمونه هايي از اين جنبش ها هستند. درواقع بعضي 
جنبه هاي اين جنبش هاي نوپاي ضد دولتي كه مي كوشد 
از خش��م مردم بهره برداري كند به نظر مي رسد مرزهاي 
سنتي چپ و راست را كنار گذاشته است. براي مثال دولت 
ترامپ پيشنهادهايي داده كه به روشني از برنامه چپ ساندرز 
نسخه برداري شده اس��ت، براي نمونه رد توافق مشاركت 

ترانس پاسيفيك يا مذاكره مجدد درباره نفتا.
حاال تعريف اين جنبش هاي جديد چپ به عنوان پوپوليست 
– يعني كاري كه ش��انتل موف مي كند – اشتباه بزرگي 
است. گفتن ندارد كه اين ديدگاه پوپوليستي »مقابله مردم 
عليه نخبگان« تاحدودي البته پذيرفتني است چون مردم 
در طبقات اجتماعي گوناگون، جنس��يت و نژاد متفاوت و 
مليت هاي گوناگون منافع متفاوتي دارند. يافتن آن عامل 
مش��ترك در اين مبارزه بزرگ ترين چالش��ي است كه در 
مقابل اين جنبش ها ق��رار دارد، يعني يافتن آن هدفي كه 
بتوان همه انواع س��ركوب را در چارچ��وب آن جا داد. تنها 
مخالف ساختار سياسي موجود بودن كافي نيست. موضوع 
اصلي در واقع هدف مبارزه است كه ماهيت جنبش را تعريف 
مي كند. در غير اين صورت يك چيز س��رهم بندي ش��ده 
و بي خود است، مثل پوپوليس��م راست گراها. اين وحدت 
براي دگرسان كردن جدي جوامع سرمايه داري كنوني و 
كوشش براي رسيدن به يك جامعه جديد )كه قرار نيست 
در سال فالن و ماه فالن يا روز فالن ايجاد شود ولي هرروزه 
با مناسبات قدرت در جوامع مختلف يا ساخته مي شود يا 
نابود مي گردد( ضروري است. همه اين جنبش هاي چپ 
جديد يا مستقيمًا از چپ بيرون آمده يا در آن ريشه دارند 
)بطور مشخص در جنبش هاي كارگري( و به هيچ وجه شبيه 
احزاب يا جنبش هاي پوپوليسي راست گرا نيستند و آنگونه 
به نظر نمي آيند. وقتي آنها را پوپوليست مي خوانيم درواقع 
با اشكال مشخص راست گرا آنها را هم سان برآورد كرده ايم. 
مفهوم و درك فعاالن از »مردم« بر اساس اجتماعي، اهداف، 
گفتمان ها و فرهنگ شان در ميان چپ گراها با آن چه در ميان 

راست گراها است تفاوت دارد.

  محدودي�ت عظي�م پوپوليس�م: ض�رورت 
تركيب قديمي و نو

استراتژي دفاع از فرودستان در برابر فرادستان )يا مردم 
در مقابل نخبگان( اگرچه ضروري است ولي چه از منظر 
انتخاباتي يا تاكتيكي، به شدت ناكافي است. چون همانطور 
كه در باال اش��اره كرده ام نمي پذيرد كه اعضاي جمعيت 
يك جامعه منافع يك جور ندارند. ترديدي نيس��ت كه 
بخش هاي مختلف جمعيت البته كه عوامل مشتركي 
دارند و ضروري است تا اين نكات مشترك به موثرترين 
شكل مورد اس��تفاده قرار بگيرد. در عين حال، چپ بايد 
تجربيات متفاوت زندگي مردم را به رسميت بشناسند 
كه در واقع پي آمد تفاوت هاي موجود در بين شان است. 
كاستن از حقوق اجتماعي و حقوق كارگران يكي از اين 
موارد است. اين كاس��تن ها بر بخش بزرگي از جمعيت 
اثرات جدي ولي متفاوت دارد. زنان، براي نمونه بيشتر از 
مردان از بحران لطمه مي خورند. در نتيجه در استراتژي 
سياسي اين مهم است كه وجود دسته بندي هاي مختلف 
تحليلي، براي نمونه، جنسيت، نژاد و طبقه اجتماعي را در 
نظر بگيريم. طبقه اجتماعي كه اهميت بسيار زيادي دارد 
در اغلب كشورها در هر دو سوي اقيانوس اطلس شمالي 
ناديده گرفته ش��ده اند چون مردم را به س��ه طبقه كلي 
تقسيم كرده اند، اغنيا، طبقه متوسط و فقرا – بدون اينكه 
در هيچ كدام نامي از طبقه كارگر برده شود، احتماالً با اين 
پيش گزاره كه يا كاماًل محو شده يا اينكه به صورت طبقه 
متوسط درآمده است. جنبش هاي كارگري ضددولتي 
در واقع نش��ان داده اند كه اين طبقه وجود دارد و درعين 
حال خيلي هم س��رخورده اس��ت. اين جاست كه بدون 
تكرار اشتباهات چپ سنتي )كه كم هم نيست( ما بايد اين 
دسته بندي هاي تحليلي – يعني طبقه اجتماعي را كه يا 
فراموش شده يا كتمان مي شود – به رسميت بشناسيم 
چون واقعيت نش��ان مي دهد كه وجود دارد و ارزشمند 
است. در واقع، اين فضاي عظيمي كه »طبقات متوسط 
ترسيم ش��ده« )يعني افراد با آموزش عالي( در نهادهاي 
انتخابي و همچنين احزاب سياسي چپ گرا اشغال كرده اند، 
روي آوري اين احزاب به نوليبراليسم را تسهيل كرده است. 
به اين ترتيب، وحدت جدي��د و قديم، از جمله ائتالف با 
احزاب پيش��ين، در اين احزاب جديد حتمي و ضروري 
است. قديمي ضرورتاً به معناي منسوخ نيست. براي نمونه، 
علم، اصول اساسي متعددي دارد كه خيلي هم قديمي 
هستند ولي هم چنان درست است. قانون جاذبه خيلي 
قديمي است ولي با اين وصف غيرمفيد و زائد نيست. اگر 
هم شما اين قانون را قبول نداريد، حرفي نيست، از پنجره اي 
در طبقه چهارم يك ساختمان به بيرون بپريد تا صحت اين 
قانون براي شما ثابت شود. آنچه كه بر سوسيال دموكراسي 
آمده است اين است كه با اين باور كه گفتمان درباره طبقات 
اجتماعي ديگر موثر نيست، از پنجره اي در طبقه چهارم 
يك ساختمان به بيرون پريد و به همين دليل هم نابود 
شد. گذشته به ما درباره آن چه اتفاق افتاده است آگاهي 
مي بخشد كه درواقع از كجا آمده ايم. ناديده گرفتن اين 
گذشته اشتباه است. دسته بندي هاي فراموش شده قدرت 
مثل طبقه اجتماعي، يا مربوط بودن سوسياليسم، شبيه 
به انكار قانون جاذبه است. اميدوارم اين مقاله در تصحيح 

اين اشتباه مفيد بوده باشد. 

  درمقاب�ل اي�ن واقعيت، پرسش�ي كه 
بايد به آن پاسخ داد اين است كه چه شد 
بخش هايي از طبقه كارگر درانتخابات به 
جريان هاي راست افراطي رأي مي دهند 
و نه به احزابي – اغلب احزاب چپ گرا- كه 
بطور سنتي در طبقه كارگر ريشه دارند؟ 

پاسخ به اين سوال بسيار ساده است.

برش
   در بررس�ي طبيعت جنبش هاي مردمي 
در قرن بيستم مش�اهده مي كنيم كه هدف 
بسياري از جنبش هاي براساس نيروي كار و 
احزاب سياسي آنها )دست كم در تئوري( ايجاد 
سوسياليسم به عنوان بديل سرمايه داري بوده 
و مخالفت شان با س�رمايه داري با طرح هايي 

براي برپاكردن سوسياليسم همراه بود

برش
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خيز جريان پوپوليستي راستي 
اس��تيو بنن س��عي در ايجاد ش��بكه اي متشكل از 
پوپوليس��ت هاي جن��اح راس��تي دارد و آن را 
»جنبش« مي خواند و اميدوار است بتواند از شك و 
ترديد ايجاد شده درباره اتحاديه اروپا استفاده و اسب 
ترواي »جنبش« خود را به قلب اردوگاه دشمن وارد 
كند. اين جنگ صليبي بنن و جناح راست جديدترين 
نمونه از تالش ها براي باقي نگه داشتن اياالت متحده و 
بخش گسترده اي از يوروآسيا به عنوان سرزمين هاي 
مسيحيت سفيدپوست به شمار مي رود. در برابر اين 
جنگ صليبي، افراد خوش بين ب��ه تئوري پاندول 
در علوم سياس��ي دل خوش كرده ان��د و معتقدند 
دموكراسي اين ش��ورش عظيم راست هاي افراطي 

را دوام مي آورد.
در اياالت متح��ده، نهادهايي همانند »اينويزيبل « 
كه يك گروه ترقي خواه تاس��يس شده توسط يك 
س��ري از اعضاي پيشين كنگره در آستانه انتخابات 
رياست جمهوري 2016 است و اكنون 5 هزار بخش 
محلي دارد نيز هستند كه منتظر بازگشت پاندول 
سياسي نمانده اند. آنها همين حاال هم به شدت تالش 
مي كنند تا سياست را به سمت جناح چپ بازگردانند 
و تالش ه��ا و برنامه ريزي هاي آنها نتيجه بخش و بر 
انتخابات ميان دوره كنگره در سال 2018 تاثيرگذار 
بوده است؛ در اين انتخابات دموكرات ها موفق شدند 

كنترل مجلس نمايندگان را بازپس بگيرند.
اما انتخابات رياست جمهوري 2020 مساله ديگري 
اس��ت. در حال حاض��ر ترامپ از ي��ك مزيت قابل 
توجه سود مي برد و آن شرايط اقتصادي مطلوب در 
اياالت متحده است. در حقيقت برخي كارشناسان 
اقتصادي در پيش بيني چش��م انداز سياسي پيش 
رو گفته اند تا زماني كه مش��كل اقتصادي رخ ندهد، 
ترامپ به تاخت و تاز خود ادامه خواهد داد و احتمال 
پي��روزي او در انتخابات زياد خواهد ب��ود. به عالوه، 
گروه رييس جمهوري از اين مساله كسب اطمينان 
كرده اند مناطقي كه او پايگاه قوي تري در آنها دارد، 
اشتغال زايي بيشتري را در قياس به پايگاه هاي سنتي 

دموكرات ها شاهد باشند.
به عالوه، ترامپ و زيردس��تانش به شدت در تالش 
هستند تا پايه و اس��اس جامعه دموكراتيك را نابود 
س��ازند و از اين رو در جهت ارايه وجهه اي شيطاني 
از رسانه، محدود سازي حضور مردمي در انتخابات، 
كاهش موانع بين كليسا و دولت و پر كردن دادگاه ها 
با ايدئولوگ هايي كه حامي ديدگاه هاي آنها هستند، 
اقدام كرده اند. اكثريت قريب به اتفاق گروه هايي كه 
براي شكس��ت ترامپ در انتخابات 2020 فعاليت 
مي كنند، همچنان از ابزارهاي س��نتي براي تحقق 
تغييرات سياسي استفاده مي كنند. اما ترامپ هم كه 
از استادان پيشين پوپوليسم همچون اوربان و اردوغان 

درس گرفته، در كل درگير تغيير زمين بازي است.
همين مس��اله است كه شرايط سياس��ي كنوني را 
متفاوت مي كند. تئوري تغييرات سياسي پاندولي 
تنها زماني تحقق مي يابد كه بيشتر بازيكنان انتخاباتي 
با قوانين يكس��ان بازي كنند. اما پوپوليست جناح 
راستي در همه اين مدت مشغول تغيير قوانين بازي 
بوده تا بتواند تا مدت زمان ممكن روي كار بماند و در 
همين حال، از ش��رايط موجود براي تقويت موضع 
خود استفاده كرده است. پوتين براي دو دهه بر روسيه 
فرمانروايي كرده و اردوغان هم براي 16 سال روي كار 
بوده است. اوربان هم به يك دهه فعاليت در صدر دولت 
نزديك مي شود. حتي در كشور غيردموكراتيك چين 
هم شي جين پينگ قوانين جانشيني را تغيير داده تا 
كسب اطمينان كند كه براي هميشه در قدرت خواهد 
ماند. يك پاسخ محتمل و ممكن به پوپوليسم جناح 
راستي مي تواند تقويت پوپوليسم جناح چپي باشد. 
اين استراتژي در س��ال 2015 براي حزب سياسي 
س��يريزاي يونان جواب داد و اين ح��زب از آن زمان 
تاكنون دولت را حفظ كرده است. برني سندرز هم با 
همين استراتژي به نامزدي رياست جمهوري حزب 

دموكرات در انتخابات 2016 نزديك شد.
اما پوپوليسم جناح چپي نمي تواند پاسخي دايمي 
به پوپوليسم جناح راستي جديد باشد. آنها يا همانند 
ژان لوك مالنشون در انتخابات شكست مي خورند 
يا با »واقعيت هاي اقتصادي« مشابه آنهايي مواجه 
مي شوند كه سيريزا را وادار به پذيرش رياضت هاي 
اقتصادي درخواستي بوروكرات ها و بانك هاي اروپايي 
كرد. اين احتم��ال هم وجود دارد ك��ه همانند ايوو 
مورالس در بوليوي درس��ت همانند همتايان جناح 

راستي خود اصول دموكراتيك را زير پا بگذارند.
راست جديد به واكنش بهتري نياز دارد. هر چه نباشد، 
همه عواملي كه س��بب اين موج جديد پوپوليسم 
جناح راس��تي ش��ده اند، از جمله افزايش نابرابري 
اقتصادي، افزايش شمار مهاجران و تركيدن حباب 
رسوايي ها هنوز وجود دارند. احزاب ميانه همچنان 
بي اعتبار هستند و ليبرال ها هم نتوانسته اند جايگزين 
قانع كننده اي براي سياست ها و نهادهاي جهاني سازي 
ارايه كنند. تالش براي خارج كردن پاندول سياسي از 
منطقه فوريتي يك ضرورت است، اما كافي نخواهد 
بود. درست همانند آن است كه انتظار داشته باشيم 
يك اليحه قانوني متعارف همانند اصالح ماليات بر 
بنزين بتواند تغيير آب و هوا را متوقف كند. كارشناسان 
محيط زيست مي دانند كه تغييرات بي سابقه جوي به 
پاسخ بي سابقه نياز دارند. بطور مشابه، براي مقابله با 
تهديد تغييرات آب و هوايي سياسي نيز به يك رويكرد 

گسترده بين المللي و اساسا جديد، نياز است.
از اين رو نمي شود منتظر حركت پاندول سياسي ماند؛ 
نمي توان به محدوديت ناشي از محافظ هاي قانوني 
دل خوش كرد. اكنون زمان منتشر كردن مانيفست 
يا برنامه 10 مرحله اي نيس��ت. زمان آن اس��ت كه 
جنبش بنن با يك جنبش پاسخ داده شود؛ ائتالفي از 
مردم و سياستمداران در اتحادي بين المللي در برابر 
تهديدهاي جهاني از تغييرات آب و هوايي گرفته تا 
جنگ هاي بي پايان و نابرابري اقتصادي قد علم كنند. 
اگر چنين جنبشي تشكيل نش��ود، موج خروشان 
پوپوليسم جديد جناح راستي همه قايق هاي نجات، 

جليقه ها و همه چيز را در خود فرو خواهد برد.
منبع: ديپلماسي ايراني
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همگرايي سود بيمه ها در نرخ 10 درصدي

 4115 ميليارد تومان بخشودگي سود تا 28 ارديبهشت

گروه بانك و بيمه| احسان شمشيري|
ضريب سود بيمه گري كه از تقسيم سود فعاليت بيمـه گري 
بـه درآمـد حـق بيمـه سـهم نگهداري به دست مي آيد، در 
اكثر شركت هاي بيمه روندي نزولي داشته است. نتايج به 
دست آمده حاكي از آن است كه ضريب سـود بيمـه گري 
ــركت ها در دوره زماني 1387 تا 1396 روند  در اكثـر ش
ــت و شركت هاي بيمه نسبت به  نزولي به خود گرفته اس
سال هاي گذشـته از ضـريب سـود بيمـه گري كمتري 
ــاس آخرين مقادير  ــتند. همچنين بر اس برخوردار هس
شاخص ياد شـده در سـال 1396 و همچنـين روندهاي 
خطي رسم شده براي هر شركت مشاهده مي شود نـوعي 
همگرايـي در ايـن شـاخص بـين شركت هاي مختلف 
در نرخي حدود 10 درصد ديده مي شود. در واقع به جـز 
ــينا و دي ديگر شركت ها  سه شركت بيمه اي معلـم، س
با تضعيف وضعيت سوددهي در فعاليت هاي بيمه گري 
مواجـه شـده اند و شركت هاي بيمه نسبت به سال هاي 
گذشته از ضريب سود بيمه گري كمتري برخوردار هستند 
به گزارش تعادل، يكي از موضوعات مهم و چالشي صنعت 
بيمه، مبحث سـودآوري فعاليت بيمه گري است كه به دليل 
زمان بر بودن پروسه هاي سرمايه گذاري و پرداخت خسارت 
ــاوت دارد و در دوره هاي  با ديگر بخش هاي اقتصادي تف
زماني 5 ساله مي توان سود واقعي اين بخش را به دست آورد. 
به تازگي پژوهشكده بيمه در تحقيقي به بررسي وضعيت 
سود دهي صنعت بيمه پرداخته است در اين تحقيق آمده 
است: فعاليت هاي شركت هاي بيمه در دو گروه فعاليت هاي 
بيمـه گري و فعاليت هاي سرمايه گذاري تقسيم مي شوند 
كه بر اين اساس سود و زيان شركت هاي بيمه از جمع اين 
ــود. مطابق با صورت هاي سـود  دو فعاليت حاصل مي ش
و زيـان، سـود بيمـه گري بـا مقايسـه حـق بيمـه عايـد 
شـده و خسارات واقع شده و همچنين لحاظ كردن هزينه 
كارمزد، درآمد سرمايه گذاري از محل ذخاير فني و سـاير 
هزينه هاي بيمه اي به دست مي آيد. انتظار بر اين است كه 
با بزرگ شدن چتر پوششي بيمه در كشور و فروش بيشـتر 
ــده رشد يابد، بر تعداد موارد  بيمه نامه، حق بيمه عايد ش
ـــارت واقـع شـده  خسارت تحت پوشش و ميزان خس
افـزوده شود، هزينه كارمزد و نيز ساير هزينه هاي بيمه اي 
افزايش يابد و سـرانجام درآمـد سرمايه گذاري بيشـتري 

از محـل ذخاير فني كسب شود.
ــت كه برآيند  موضوع قابل بحث در اين خصوص آن اس
تغييرات اشاره شـده سـرانجام موجـب افـزايش نسبت 
سود بيمه گري مي شود، از آن مي كاهد يا تغيير چنـداني را 
ايجـاد نمي كند . بايـد توجـه داشـت، افـزايش يا كاهش 
ــود بيمه گري مي توانـد از افـزايش يا كـاهش  نسبت س
ـــگيري و در نتيجـه كـا هش  اقـدامات كنتـرل و پيش
ــارات، كـاهش يا افـزايش  يا افزايش بروز حوادث و خس
حـوادث و باليـاي طبيعـي يا گسـترش صـنعت بيمـه در 
رشته هاي بيمه اي با ضريب خسارت كمتر يا يشتر، حاصل 
شود. از سوي ديگر، ثابت ماندن نسبت سود بيمـه گري در 
سنوات مختلف مي تواند از ساختار سوددهي يكسان منتج 
شود، از جبـران تغييراتـي نسـبي در تعـداد و شـدت وقوع 
حوادث در يك رشته بيمه اي افزايش نسبي تعداد حـوادث 
ـــارت يا كـاهش نسبي  همـراه بـا كـاهش ميـزان خس
تعداد رخداد حوادث با افزايش ميزان خسارت ايجاد شود 
يا از خنثي شـدن اثـر تغييـر در تعـداد و شـد ت خسارت 
در رشته هاي مختلف بيمه اي، به دست  آيد. ضريب سود 
بيمه گري كه از تقسيم سود فعاليت بيمـه گري بـه درآمـد 
ــت مي آيد، در اكثر  حـق بيمـه سـهم نگهداري به دس
شركت هاي بيمه روندي نزولي داشته است. در واقع به جـز 
شركت هاي معلـم، سينا و دي ديگر شركت ها با تضعيف 
ــوددهي در فعاليت هاي بيمه گري مواجـه  وضعيت س
شـده اند و شركت هاي بيمه نسبت به سال هاي گذشته از 
ضريب سود بيمه گري كمتري برخوردار هستند.  وضعيت 
زياندهي بيمـه مركـزي در خصوص فعاليت بيمه گري 
كه در قالب اتكايي مي باشد نيز از ديگر نكات قابل توجه 
است و منجر به زيان هـاي بزرگ براي بيمه مركزي شده 
است. همچنين بر اساس آخرين مقادير شاخص ياد شـده 
در سـال 1396 و همچنـين روندهاي خطي رسم شده 
ــركت مشاهده مي شود نـوعي همگرايـي در  براي هر ش
 ايـن شـاخص بـين شركت هاي مختلف در نرخي حدود

ــود. در بررسي سود بيمه گري دو  10 درصد ديده مي ش
رشته اعتبار و ساير انواع بيمه به واسطه حق بيمه بازگشتي، 
ثبت خسـارت واقع شده منفي و بي معنا بودن شاخص 
ضريب خسارت كنار گذاشته شـده اند . بـر اسـاس بررسـي 
بـه عمـل آمـده ضريب خسارت در اكثر رشته هاي مورد 

ــي در دوره زماني 1387 تا 1396 روند صعودي به  بررس
خود گرفته اسـت كه اين امر مترادف با كاهش ضريب سود 
بيمه گري در اكثر رشته هاي بيمه اي است.  در رشته هاي 
كشتي، مهندسي و پول كه سهم چنداني از بازار بيمه را 
در اختيـار ندارنـد ضريب سود بيمه گري افزايش يافته، 
در رشـته درمـان از زيـان بيمـه گري كاسـته شـده و در 
رشـته هاي زنـدگي و باربري ضريب سود بيمه گري ثابت 
باقي مانده است. در ديگر رشته ها نيز روند تغييرات ضريب 
سود بيمه گري نزولـي است. بدين ترتيب ضريب خسارت 
در اكثر رشته هاي بيمه اي افزايش يافتـه اسـت و ايـن امـر 
بـا رونـد افزايشـي در ضريب خسارت كل صنعت بيمه و 
نيز روند كاهشي در ضريب سود بيمه گري در صنعت بيمه 
كشـور همـراه شـده است. در واقع، در حالي كه پيوسته 
بر ميزان حق بيمه عايد شده و ميزان خسارت واقع شده 
افزوده شده اسـت ولـي با توجه به نرخ رشد باالتر خسارت 
واقع شده، ضريب سود بيمه گري در كشور كاهش يافته 
است. در اين رابطه نتيجه ميگيريم كه مجموع بيمه عايد 
شده و مجموع خسارت واقـع شـده طـي سـنوات مورد 
مطالعه پيوسته نرخ رشد مثبتي را تجربه كرده است. بر 
اين اساس پيوسته بر ميزان حق بيمه عايد شده و ميـزان 
ــت. با وجود افزايش  ــارت واقع شده افزوده شده اس خس
فعاليت بيمه گري و ميزان سود بيمه گـري، تفـاوت نـرخ 
رشـد مجموع بيمه عايد شده و مجموع خسارت واقع شده 
نرخ رشد باالتر خسارت واقـع شـده در مقايسـه بـا حـق 
بيمـه عايد شده سبب شده تا ضـريب سـود بيمـه گري 
در صـنعت بيمـه كشـور كـاهش يابـد. باالتر بـودن نـرخ 
ــه با نرخ رشد توليد  ـــد خسارت پرداختي در مقايس رش
 حق بيمه حاكي از آن است كه با وجود گسترش فعاليت 
بيمه گـري، تعداد يا شدت وقوع حوادث افزايش يافته است. 
ايـن وضـعيت مي توانـد بـه معنـاي كـاهش اقـدامات 
كنتـرل و پيشگيري از سوي بيمه پردازان، افزايش حوادث 
و بالياي طبيعي يا گسترش صنعت بيمه در رشته هاي 
ــتر باشد. ضريب سود  بيمـه اي بـا نسبت خسارت بيش
ــور در مقايسه بـا كشـورهاي پـيشرو  بيمه گري در كش
ــت.  بدين ترتيب بايد در  منطقـه اي و جهـاني پايين اس
نظر داشت كه عامل مهم و تاثيرگذار در سـود بيمـه گري 
در هـر رشته چه شاخص يا شاخص هايي است. همچنان 
ــود بيمه گري در رشـته هاي  ــاره شد، نوسانات س  كه اش
آتـش سوزي، باربري، حوادث و مهندسي تا حد زيادي متاثر 
از نوسـانات توليـد ناخـالص داخلـي بـدون نفـت اسـت . 
در رشته هاي كشتي، هواپيما، نفت و انرژي شخص ثالث و 
مازاد، حوادث راننده و بدنه اتومبيل تعداد و شـدت وقـوع 
سوانح مختلف عامل اصلي در نوسان سود بيمه گري است. 
سود بيمه گري در رشته پول عمدتا متاثر از وضـعيت بانكي 
كشور و ميزان سوددهي بانك ها دچار نوسان مي شود در 
حالي كـه در رشـته مسووليت حجـم فعاليـت ها و خسارت 
امري ضروري به نظر مي رسد. همچنين در دو رشته درمان 
و زندگي متوسط قيمـت بيمـه نامه عامل كليدي در ميزان 
سود بيمه گري است. بايد اشاره داشت كه شاخص هاي 
ديگري نيز در بررسـي تغييـر و تحـول سـود بيمـه گري 
قابـل طـرح و استفاده بودند كه به داليلي كنار گذاشته 
ــدند. از جمله اين شاخص ها سود سـرانه بيمـه نامـه  ش
كـه از تقسـيم سـود بيمه گري بر تعداد بيمه نامه صادره به 
دست مي آيد، خسارت سرانه بيمه نامه كه از تقسيم ميزان 
خسارت واقـع شـده به تعداد بيمه نامه صادره به دست 
مي آيد و تعداد موارد وقوع خسارت است.   روند تعداد بيمه 
نامه صادره و تعداد خسارت پرداختي بـراي سال هاي 94 و 
95 در مقايسـه بـه سـنوات گذشته به دليل تغيير در نحوه 
احصاي آمار از شيوه خود اظهـاري شركت هاي بيمـه بـه 
شـيوه واكشـي اطالعات از پايگاه هاي داده توسط سامانه 
نظارت و هدايت الكترونيكي بيمه سنهاب دچار تغييـر 

شـده است.  
 بيمه نامه هاي صادر شده در رشته درمان به صورت گروهي 
بوده و افراد مختلفـي را تحـت پوشـش قـرار مي دهد و 
يك نفر در طول سـال مي توانـد چنـدين بـار خسـارت 
د ريافـت كنـد و بنـابراين آمـار تعـداد خسارت پرداختي 
در اين رشته متفاوت از رشته هاي ديگر و بزرگ تر از تعداد 
بيمه نامـه هاي صـادر شـده است و به همين جهت مقايسه 
اين رشته با رشته هاي ديگر بر اين مبنا صحيح نيست تغيير 
فاحش در آمار تعداد بيمه نامه هاي صادره رشته زندگي 
در سال 95 بـه دليـل آنكـه در سال هاي گذشته برخي 
از شركت هاي بيمه هنگام ثبت اطالعات، آمار مربوط به 
ـــاط پرداختـي را در نظـر مي گرفتند كه در  تعـداد اقس
حال حاضر اين الگو با ثبت تعداد قرارداد اصالح شده است. 

تغييرات شديد در آمار تعداد خسارت هاي پرداختي رشته 
ــخص ثالث و مـازاد به جهت آنكه  حوادث راننده و نيز ش
پيش از اين اغلب شركت هاي بيمه هنگام ثبت اطالعات، 
آمار مربوط به رشـته حـوادث راننده را در مجموعه شخص 
ثالث و مازاد ثبت كرده اند كه اين موضوع در سال هاي اخيـر 
اصـالح شده است  ميانگين ضريب خسارت طي 7 سـال 
مـورد بررسـي حـاكي از آن اسـت كـه ايـران بـا ميـانگين 
ــبي را نه در  ــارت 83 درصد وضعيت مناس ضـريب خس
مقايسه با كشـورهاي پيشـرفته ونـه حتـي در مقايسـه بـا 

كشـور هاي پيشرو منطقه ندارد.
ـــت كـه ميـانگين ضـريب خسـارت   شـايان ذكـر اس
عربسـتان 81 درصـد، ميـانگين ضـريب خسارت تركيه 
ــارت ژاپن 67 درصـد  73 درصد، ميانگين ضريب خس
و ميـانگين ضـريب خسـارت كـره جنـوبي 60 درصد 
ــاره كرد، ضريب سود  ــد.در جمع بندي بايد اش مي باش
بيمه گري در اكثر شركت ها در دوره زمـاني 1387 تا 1396 
روند نزولي به خود گرفته است و شركت هاي بيمه نسبت 
به سال هاي گذشـته از ضـريب سـود بيمـه گري كمتري 
ــتند.  وضعيت بيمه مركزي در خصوص  برخوردار هس
ــت نيـز از ديگر  فعاليت بيمه گري كه در قالب اتكايي اس
نكات قابل توجه است و منجر به زيان هاي بزرگ براي بيمه 
مركزي شـده اسـت . همچنـين رونـدهاي خطـي رسم 
شده براي هر شركت مشاهده مي شود نـوعي همگرايـي 
ــركت هاي  ـــود بيمـه گري بـين ش در ايـن درصـد س
ــود . در  ــي حدود 10 درصد ديده مي ش مختلف در نرخ
بررسي وضعيت سود بيمه گري رشته ها، نتايج به دست 
ــود بيمـه گري در  ــت كه ضريب س آمده حاكي از آن اس

اكثر رشته هاي بيمه اي كاهش يافته است. در رشته هاي 
كشتي، مهندسي و پول كه سـهم چنـداني از بـازار بيمه 
را در اختيار ندارند ضريب سود بيمه گري افزايش يافته، در 
رشته درمان از زيان بيمـه گري كاسـته شـده و در رشته 
زندگي و باربري سود بيمه گري ثابت باقي مانده اسـت و در 
ديگـر رشـته ها رونـد تغييـرات ضـريب خسـارت صعودي 
و روند ضريب سود بيمه گري نزولي است.بررسي وضعيت 
مجموع بيمه عايد شده و مجموع خسارت واقع شده طـي 
سـنوات مـورد مطالعـه بيـانگر آن است كه اين دو متغير 
پيوسته نرخ رشد مثبتي را تجربه كرده اند. بر ايـن اسـاس 
در 10 سـال گذشـته پيوسـته بـر ميزان حق بيمه عايد 
شده و ميزان خسارت واقع شده افزوده شده است. با وجود 
ــود بيمه گري،  افزايش فعاليت بيمـه گري و ميـزان س
تفاوت نرخ رشد مجموع بيمه عايد شده و مجموع خسارت 
واقع شده سبب شده ضريب سود بيمـه گري در صـنعت 
بيمـه كشـور كـاهش يابد. اين وضعيت مي تواند به معناي 
كاهش اقدامات كنترل و پيشگيري از سوي بيمـه پـردازان، 
افـزايش حـوادث و بالياي طبيعي يا گسترش صنعت بيمه 

در رشته هاي بيمه اي با نسبت خسارت بيشتر باشد. 
در حالي كه در سنوات اخير روند تغييرات ضريب خسارت 
ــت و اين امر سـبب شده است  روندي صعودي بوده اس
ــور  ــودآوري فعاليت هاي بيمه گري در كش وضعيت س
تضعيف شود، ضريب سود بيمه گري در كشـور در مقايسه 
ــرو منطقه اي و جهاني پـايين اسـت .  با كشورهاي پيش
بدين ترتيب بهبـود سـاختارها و رويـه ها و كـاهش ضريب 
خسارت امري ضروري به نظر مي رسد. در حالي كه ارايه 
راهكـار پيرامـون بهبـود سـاختارها و رويـه ها و كاهش 

ضريب خسارت در صنعت بيمه كشور نيازمند مطالعاتي 
گسترده در اين زمينه است، از اولين اقـداماتي كـه مي توان 
در اين زمينه پيشنهاد داد بازنگري در عوارض قانوني بيمه 
ــت . عـوارض قـانوني كه شامل  شخص ثالث و مازاد اس
سهم پرداختي به نيـروي انتظـامي، وزارت بهداشـت و 
صـندوق تـامين خسـارت هاي بـدني مي شود در بررسي 
ــركت ها در حساب سـاير  سود بيمه گري به تفكيك ش
ـــي سـود بيمـه گري بـه تفكيـك  هزينـه ها و در بررس
رشته ها در محاسبه حق بيمه عايد شـده رشـته شـخص 
ثالـث و مـازاد مـنعكس مي شود .عـوارض قـانوني يكـي 
از عواملي است كه سبب شده صنعت بيمه كشور از سود 
ــد. در بهبود ساختارها و  بيمه گري كافي برخوردار نباش
ــت كه عامل مهم و تاثيرگذار در  رويه ها بايد در نظر داش
سـود بيمـه گري در هـر رشته چه شاخص يا شاخص هايي 
است. همچنان كه اشاره شد، نوسانات سود بيمه گري در 
رشـته هاي آتـش سوزي، باربري، حوادث و مهندسي تا حد 
زيادي متاثر از نوسـانات توليـد ناخـالص داخلـي بـدون 
نفـت اسـت. در رشته هاي كشتي، هواپيما، نفت و انرژي 
شخص ثالث و مازاد، حوادث راننده و بدنه اتومبيل تعداد 
و شـدت وقـوع سوانح مختلف عامل اصلي در نوسان سود 
بيمه گري مي باشد. سود بيمه گري در رشته پول عمدتا 
متاثر از وضـعيت بانكي كشور و ميزان سوددهي بانك ها 
دچار نوسان مي شود در حالي كـه در رشـته مسووليت 
حجـم فعاليـت ها و مقاطعه كاري نقش تعيين كننده در 
سود بيمه گري دارد. سرانجام در دو رشته درمان و زندگي 
متوسط قيمـت بيمـه نامه عامل كليدي در ميزان سود 

بيمه گري است.

گروه بانك و بيمه|
ــد »ل« تبصره 16 قانون  بانك مركزي درخصوص بن
بودجه سال 1398 كل كشور موضوع بخشودگي سود 
تسهيالت كمتر از يك ميليارد ريال، نكاتي را يادآور شد و 
اعالم كرد بنابر آخرين آمار دريافتي از بانك هاي عامل ، تا 
تاريخ 28 ارديبهشت 98 به ميزان 41.155 ميليارد ريال 
از مجموع سهميه تعيين شده، بابت بخشودگي سود 
789.524 فقره تسهيالت مصرف شده و پس از پايان 
ارزيابي عملكرد بانك ها در مورد اجراي قانون مورد اشاره 
و در صورت امكان تأمين منابع، در مرحله بعدي نسبت 
به تغيير اولويت ها اتخاذ تصميم خواهد شد. در راستاي 
اجراي بند »ل« تبصره 16 قانون بودجه سال 1398 كل 
ــور موضوع تنفيذ حكم تبصره )35( قانون اصالح  كش
ــره 16 قانون  ــال 1395، بند )و( تبص قانون بودجه س
بودجه سال 1396 و بند )ط( تبصره 16 قانون بودجه 
سال 1397 درخصوص بخشودگي سود تسهيالت كمتر 
از يك ميليارد ريال، بانك مركزي ضمن ابالغ بند قانوني 
يادشده به بانك هاي عامل در سال جاري، اهم موارد را 

به اطالع شهروندان مي رساند: 

 بخشودگي سود تسهيالت كمتر از يك ميليارد
با توجه به اينكه آمار مربوط به تمام مطالبات كمتر از يك 
ميليارد ريال نظام بانكي تا سال 1395، بالغ بر 26 ميليون 
پرونده با مانده اصل بدهي بيش از 2478 هزار ميليارد ريال 
و سود متعلقه آن به ميزان بيش از 438 هزار ميليارد ريال 
ــود و باتوجه به محدوديت  مشمول قانون يادشده مي ش
منابع در نظرگرفته شده در مفاد تبصره )35( قانون اصالح 
ــت آن، حسب  ــال 1395و جدول پيوس قانون بودجه س
مباحث مطرح شده در كميسيون اقتصادي مجلس شوراي 
اسالمي، بانك مركزي ناگزير شد تا اولويت هايي را در مفاد 
دستورالعمل اجرايي مربوطه مدنظر قرار دهد و برهمين 
اساس دستورالعمل مورد اشاره در اسفندماه سال 1395 به 
بانك هاي عامل ابالغ شد. ضمن اينكه در ادامه اجراي طرح 
نيز، حسب بررسي هاي به عمل آمده و به مقتضاي تصميمات 
ــورد تاكيد قرار گرفته و به  متخذه، اولويت هايي خاصي م

بانك هاي عامل ابالغ گرديد. 
با توجه به مفاد تبصره هاي قانوني يادشده، آيين نامه اجرايي 
مربوطه و دستورالعمل اجرايي مربوط به بخشودگي سود 
ــهيالت كمتر از يك ميلياردريال، سهميه بانك هاي  تس

عامل شامل: بانك هاي ملي ايران، صادرات ايران، تجارت، 
ملت، رفاه كارگران، كشاورزي، مسكن، سپه، توسعه تعاون، 
توسعه صادرات ايران و پست بانك ايران تعيين و ابالغ شده 
است. بانك هاي عامل مي توانند در چارچوب سهميه ابالغي 
و اولويت هاي تعيين شده نسبت به اجراي قانوني موصوف 

اقدام كنند.

 اولويت هاي مشمولين بخشودگي سود تسهيالت 
بانك عامل بدواً نسبت به بخشودگي سود تسهيالت 
اولويت هاي »2    -1« و »2    -2« ذيل بند )2( دستورالعمل 
اجرايي مربوطه براي مانده مطالبات تسهيالت اعطايي 
يارانه اي مورد حمايت دولت بابت حوادث غيرمترقبه 
ــده  ــتايي و مانده مطالبات امهال ش ــكن روس و مس
آسيب ديدگان ناشي از حوادث غيرمترقبه مشمول بند 
)د( تبصره 11 قانون بودجه سال هاي 1393 و 1394 
ــون بودجه 1395 )درمورد  و بند )و( تبصره )13( قان
ــي حداكثر تا يك ميليارد ريال بدهي بابت  پرونده هاي
اصل تسهيالت )اعم از سررسيد شده قبل از سال 1395 

يا سررسيد شده طي سال )1395( اقدام مي نمايد.

ــمولين بند )د( تبصره 11 قوانين بودجه  درخصوص مش
سال هاي 1393 و 1394 و بند )و( تبصره 13 قانون بودجه 
سال 1395 كه تسهيالت آنها به دليل حوادث قهري امهال 
شده )و تاكنون تسويه نشده است(، براساس قرارداد اوليه 

متقاضي با بانك عامل مورد اقدام قرار مي گيرد. 
ــهيالت براي طرح هاي  ــش سود تس اجراي طرح بخش
ــه دليل حوادث  ــيالت كه ب پرورش ميگو، صيادان و ش
غيرمترقبه و بيماري نتوانسته اند نسبت به تسويه بدهي 
خود اقدام كنند )به تشخيص بانك عامل( براساس قرارداد 
اوليه متقاضي با بانك هاي عامل در تمام استان هاي كشور 
براي تسهيالت تا سقف يك ميلياردريال انجام مي شود.

ــهيالت براي افرادي كه حكم  اولويت بخشش سود تس
ــاط قطعي  محكوميت آنها به دليل عدم بازپرداخت اقس
شده و زنداني شده اند، تا سقف يك ميلياردريال قابل اقدام 
است.آسيب ديدگان ناشي از زلزله شهرستان بم كه قبل از 
وقوع زلزله تسهيالت دريافت كرده اند موضوع مصوبه 12 
بهمن 93 هيات محترم وزيران نيز مشمول اولويت هاي 
بند )3 -1( تا سقف يك ميلياردريال قرار مي گيرند. بانك  
عامل نسبت به تسويه مطالبات براي تمام پرونده هايي كه 
از سوي آن بانك بر روي آنها اقدام حقوقي صورت گرفته 
است، حداكثر تا سقف 500 ميليون ريال بدهي بابت اصل 
ــده قبل از سال 1395 يا  ــهيالت )اعم از سررسيد ش تس

سررسيد شده طي سال 1395( اقدام مي نمايد.
بخشودگي سود تسهيالت اتحاديه مركزي تعاوني هاي 

عشايري ايران، حداكثر تا سقف يك ميليارد ريال قابل 
اقدام است.بانك كشاورزي    براي طرح هاي دولت بابت 
ــه اي، پرورش دهندگان  پرورش دهندگان موز گلخان
ــهرك هاي گلخانه اي، طرح هاي آب و خاك،  ميگو، ش
اراضي باهوكالت و طرح هاي پرورش ماهيان گرم آبي 
استان هاي شمالي )كه فاقد توجيه اقتصادي اوليه بوده 
و يارانه مربوطه تاكنون از سوي دولت پرداخت نشده( تا 
سقف يك ميلياردريال و براساس قرارداد اوليه متقاضي 
ــود شرط  ــان مي ش با بانك، اقدام مي نمايد. خاطرنش
ــهيالت اعم از سررسيدشده قبل از سال 1395 يا  »تس
سررسيدشده طي سال 1395« براي تمام متقاضيان 
طرح بخشش سود تسهيالت زير يك ميلياردريال برقرار 
است. ضمن اينكه بانك ها تا زمان ابالغ اولويت هاي بعدي 
مي بايست نسبت به ادامه طرح بخشش سود تسهيالت 
ــقف  ــب اولويت هاي اعالمي بانك مركزي )در س حس

سهميه هاي ابالغي( اقدام كنند.
بخشش سود صرفاً حسب اولويت هاي اعالمي بانك مركزي 
و براساس اصل قرارداد تسهيالت كمتر از يك ميلياردريال 
صورت مي پذيرد و مالك تعيين مشمولين، مانده بدهي 
بابت اصل تسهيالت نيست. بخشش سود تسهيالت منوط 
به پرداخت يكجا و نقدي مانده بدهي بابت اصل تسهيالت 
توسط متقاضي است. چنانچه بخشي از بدهي متقاضي به 
بانك عامل اعم از اصل، سود و وجه التزام قباًل پرداخت شده 
باشد، بخشش سود به مبالغ پرداخت شده تعلق نمي گيرد.
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كم اثر شدن اثر حذف تدريجي 
يارانه ها بر نرخ ارز و تورم 

وحيد صمدي سپهري| كارشناس اقتصادي|
افزايش قيمت بنزين در افقي چندساله به گونه اي 
كه شيب آن براي جامعه قابل تحمل بوده و از سوي 
ديگر از بي اثر شدن آن در اثر تورم و افزايش قيمت 

ارز جلوگيري شود، يك ضرورت انكارناپذير است.
سال هاست كه حامل هاي انرژي و يارانه پرداختي 
ــور بوده  ــكالت اقتصادي كش ــه آن، يكي از مش ب
ــت. پرداخت آن براي دولت يك معضل بزرگ  اس
ــواره واكنش هاي  ــت و صحبت از حذف آن هم اس
مثبت و منفي زيادي را در جامعه ايجاد كرده است. 
تصميم گيري در مورد يارانه حامل هاي انرژي آنچنان 
عظيم و دامنه دار است كه دولت ها همواره راه هاي آرام 
و كم حاشيه را به تصميمات عقاليي ترجيح داده اند.

از ديدگاه اقتصادي، مبالغ پرداختي به يارانه انرژي 
مقدار قابل توجهي بوده و مصرف حامل ها نيز همواره 
ــت. پرداخت يارانه موجب شده  در حال افزايش اس
بخش انرژي كشور يكي از منابع مهم درآمدزايي خود 
را از دست بدهد و در نتيجه امكان سرمايه گذاري به 
خصوص در زيرساخت هاي انرژي از بين برود. اين 
مساله در آينده اثرات خود را نشان خواهد داد، چه بسا 
هم اكنون نيز آثار عدم سرمايه گذاري در بخش انرژي 
طي سال هاي گذشته قابل مشاهده است. همچنين، 
به لحاظ تعادل در درآمد و هزينه، جبران هزينه ناشي 
ــرژي همواره يك معضل بزرگ  از پرداخت يارانه ان
ــت. مجموعه انرژي به سختي  براي دولت بوده اس
توان پوشش هزينه هاي خود را دارد، زيرا درآمدها 

منطبق بر منطق اقتصادي نيست.
در سوي ديگر بحث عدالت اجتماعي مطرح است. 
يارانه بنزين بيشتر نصيب افراد متمول جامعه مي شود 
و اقشار كم درآمد بهره كمتري از آن مي برند. البته 
ــدن بنزين نيز در كوتاه مدت اثرات مخرب  گران ش
و شديدي در هزينه هاي اقشار كم درآمد دارد و لذا 
براي حذف يارانه بايستي به اقشار كم درآمد توجه 
جدي شود.يك روي ديگر مساله بنزين اما همواره 
مغفول مانده است. هم اكنون در دنيا قيمت گذاري 
كربن )Carbon Pricing( بسيار مورد بحث است 
كه ايده آن بر اثرات جانبي بنزين بر محيط زيست 
قرار دارد. به عبارت ديگر، هزينه هاي ناشي از توليد 
و مصرف بنزين كه بر محيط زيست تحميل مي شود 
بايد توسط مصرف كننده بنزين جبران شود. اين كار 
نوعي ماليات در حمايت از محيط زيست است كه بر 
مقدار مصرف بنزين )كاهش تقاضاي ناشي از افزايش 
قيمت( نيز تاثير مي گذارد. به عالوه چنين مالياتي 
بطور هدفمند در راه حفظ و نگهداري طبيعت هزينه 
خواهد شد. ايده قيمت گذاري كربن موجب مي شود 
مصرف كنندگان بنزين هزينه هاي ناملموسي كه 
معمواًل بطور تدريجي و آهسته بر طبيعت تحميل 
ــود را پرداخت كنند تا با هزينه كرد آن براي  مي ش
حفظ و نگهداري طبيعت، آسيب هاي وارده به آن 

كمتر شود.
ــن در ايران را  ــذاري و مصرف بنزي الگوي قيمت گ
مدنظر قرار دهيد. از يك سو قيمت تمام شده بنزين 
بطور كامل توسط مصرف كننده پرداخت نمي شود و 
اين يعني گرچه بنزين كااليي مصرفي است اما براي 
توليدكننده يا همان دولت توجيه اقتصادي ندارد. 
يارانه بنزين به مصرف تعلق مي گيرد، در حالي كه 
بهتر است به بخش هاي مولد اقتصادي تخصيص 
يابد. در سوي ديگر، يارانه بنزين به هيچ وجه بر مبناي 
عدالت اجتماعي نيست. يعني در پرداخت آن تبعيض 
وجود دارد كه موجب مي شود اقشار با درآمد باال به 
دليل تملك خودروهاي بيشتر و استفاده بيشتر از 
ــبت به اقشار كم درآمد  خودرو، يارانه بيشتري نس

دريافت كنند.
ــت محيطي را در نظر بگيريد.  حال مشكالت زيس
ــب الگوي غيربهينه  قيمت گذاري ناصحيح موج
ــتر انواع  ــن يعني توليد بيش ــود و اي مصرف مي ش
ــرف به آلودگي هاي  ــا. بنابراين از يك ط آلودگي ه
ــود و از طرف ديگر  ــت محيطي افزوده مي ش زيس
ــرات مخرب  ــراي كاهش اث ــتي بودجه اي ب بايس
ــكل كمبود  آلودگي ها تخصيص داد كه البته مش
ــازمان هاي  بودجه در همه نهادها و به خصوص س
مرتبط با محيط زيست بارز است. با توجه به وضعيت 
زيست محيطي نگران كننده به خصوص در شهرهاي 
ــديداً از آلودگي هوا رنج مي برند،  پرجمعيت كه ش

مي توان بيشتر به اهميت موضوع پي برد.
در مجموع بايد گفت كه هر سه ديدگاه اقتصادي، 
ــت بر نياز به اصالح  عدالت اجتماعي و محيط زيس
شيوه قيمت گذاري بنزين صحه مي گذارند. اصالح 
قيمت حامل هاي انرژي امري است كه توسط اغلب 
ــان اقتصادي ضروري پنداشته مي شود،  كارشناس
اما نحوه سياست گذاري در اين مورد رضايت بخش 
ــت. تجربه قبلي در زمينه كارت سوخت  نبوده اس
و سهميه بندي بنزين گرچه در ابتدا نتايج مثبتي 
داشت اما در عمل و به مرور زمان بي ثمر و فقط موجب 

هزينه كردهاي هنگفت اقتصادي و اجتماعي شد.
جهت حل معضل بزرگ و پيچيده يارانه هاي انرژي، 
ــت  ــتي از آزمون و خطاهاي مكرر دس دولت بايس
بكشد، برنامه مدوني تنظيم كند و طي آن حامل هاي 
انرژي از جمله بنزين را به صورت آهسته ولي اثرگذار 
اصالح نمايد. طراحي يك برنامه دقيق كه طي آن در 
افقي چندساله، قيمت بنزين اصالح شود به گونه اي 
كه شيب آن براي جامعه قابل تحمل بوده و از سوي 
ديگر از بي اثر شدن آن توسط تورم و افزايش قيمت 
ارز جلوگيري شود. ايجاد چنين برنامه اي عالوه بر حل 
معضل بنزين و ساير حامل هاي انرژي، نقشه راهي 
ــب و كارها و خانواده ها به عنوان دو طرف  براي كس
عرضه و تقاضا در اقتصاد خواهد بود تا بتوانند درآمدها 
و هزينه هاي خود را پيش بيني كنند و عملكرد خود را 

هم راستاي چنين برنامه اي قرار دهند.
ــت.  اصالح  قيمت حامل هاي انرژي گريزناپذير اس
تصميمات كوتاه مدت و آزمون و خطاهاي متعدد 
ــاي اقتصادي  ــر در بهبود فض ــًا موجب تاخي صرف
ــي از آن به كل اقتصاد  ــود و هزينه هاي ناش مي ش

تحميل مي شود.

در جدول زير روند ضـريب سـو د بيمـه  گري شركت، در شركت هاي مختلف خالصه شده است

 روندشركت 
 تغييرات 

مقدار شاخص در 
 روندشركت سال 96 )درصد( 

 تغييرات 
مقدار شاخص در 
سال 96 )درصد( 

21كاهشاميد 12كاهشايران

14كاهشحافظ 12كاهشآسيا 

20ثابتدي 11كاهشالبرز 

30كاهشسامان 14كاهشدانا 

9كاهشايران معين12كاهشپارسيان 

26كاهشنوين 10كاهشرازي 

16كاهشپاسارگاد13كاهشكارآفرين 

13افزايشمعلم 25ثابتسينا

9كاهشميهن 4كاهشملت 

12كاهشبيمه مركزي 14كاهشاتكايي امين

در جدول زير رونـد خطـي تغيير ضريب سود 
بيمه گري در رشته هاي مختلف خالصه شده است

 روندرشته
 تغييرات

مقدار شاخص در 
سال 96 )درصد( 

43كاهشآتش سوزي 
73ثابتباربري
49كاهشحوادث
90افزايشكشتي
24كاهشهواپيما

71افزايشمهندسي
96افزايشپول

33كاهشمسووليت
5كاهشنفت و انرژي

7افزايشدرمان 
29ثابتزندگي

شخص ثالث و 
7كاهشمازاد

37كاهشحوادث راننده
30كاهشبدنه اتومبيل



دانش و فن10اخبار

خدمات ناخواسته و هزينه هاي هنگفت 

پيامك هايي كه جيب كاربر را نشانه رفته است
گروه دانش و فن | مرجان محمدي |

پيامك هاي ارزش افزوده را مي توان از جمله خدماتي 
دانس��ت كه بس��ياري از كارب��ران از آن خبرندارند و 
ناخواسته ماه ها بايد در ازاي دريافت آن پول پرداخت 
كنند مبالغي كه براي برخي كاربران بسيار قابل توجه 
مي شود، پيامك هاي ناخواسته اي كه وزير ارتباطات 
و فناوري اطالع��ات نيز به آن ورود ك��رد و از كاربران 
اپراتورها خواست تا با شماره گيري #۸۰۰* يا سامانه 
پيامكي ۸۰۰ از پيامك هاي ارزش افزوده اي كه دريافت 
مي كنند مطلع شوند و خدمات ارزش افزوده ناخواسته 
را لغو كنند تا مش��تركان از بابت آن پولي را به اپراتور 

پرداخت نكنند .
بر اس��اس اين گزارش خدمات ارزش افزوده مي تواند 
توس��ط خود اپراتورها يا توسط ش��ركاي ثالثي كه به 
عنوان تامين كننده محتوا ش��ناخته مي شوند، انجام 
شود. مهم ترين موضوعات خدمات ارزش افزوده تلفن 
همراه، شامل اخبار، مس��ابقات و رأي گيري، خدمات 
تماس از دست رفته و صندوق پستي، تبليغات موبايلي، 
اطالع رس��اني، پرداخت موبايلي، تلويزيون آنالين و 
OTT، پخش يا دانلود موسيقي، زنگ انتظار تماس، 
بازي آنالين، خدمات ورزشي و اطالع رساني، خدمات 

استيكر و اين قبيل سرويس ها مي شود.
اگرچه اس��تفاده از اي��ن خدمات ارزش اف��زوده بايد 
اختياري و توسط كاربر انتخاب شود، اما به نظر مي رسد 
برخي از شركت هاي ارزش افزوده، بدون اطالع كاربران 
آنها را به عضويت اين س��رويس ها درآورده ا ند تا با هر 
پيامك��ي كه كاربر دريافت مي كند رقمي به حس��اب 
شركت واريز ش��ود،  اين در حالي اس��ت كه برخي از 
پيامك ها داراي هزينه 4۰۰ يا 5۰۰توماني اس��ت كه 
در ماه، رقم قابل توجهي مي ش��ود . اين در حالي است 
كه چندي پي��ش وزير ارتباطات و فناوري اطالعات از 
كالهبرداري 22 ميليارد توماني در اين حوزه خبرداد و 
گفت: با آشكار شدن اين تخلف مقرر شد تا مبالغ كسر 

شده از كاربران به حساب آنها باز گردد.

در مواردي نيز مشاهده ش��ده پيامك هاي تبليغاتي 
يا متن فريبنده از طريق پيام رس��ان هاي اجتماعي يا 
سرشماره هاي شخصي ارسال مي شود كه كاربران را 
تش��ويق مي كند با ارسال كد، شارژ يا سرويس رايگان 
دريافت كنند و برخي از كاربران با اعتماد به اين پيام ها، 
موارد درخواس��تي در پيامك را انجام مي دهند كه در 
برخي موارد به ثبت و فعال ش��دن سرويس ناخواسته 
و متضرر ش��دن آنها منجر مي ش��ود. به همين دليل 
اپراتورها از س��وي رگوالتوري ملزم ش��دند كه در اين 
باره به مشتركين اطالع رس��اني الزم را انجام دهند و 
همچنين به تمامي شركت هاي ارايه دهنده خدمات 
مبتني بر محتوا براي انجام ندادن اينگونه تبليغات اخطار 

جدي ارسال كنند.
مطابق مصوبه ۱4۷ كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات 
نيز براي ارايه خدمات ارزش افزوده پيامكي از س��وي 
اپراتورها تأييد مشترك براي فعال سازي الزامي است. 
بنابراي��ن اپراتور بايد در مورد تمام��ي خدمات ارزش 
افزوده محتوايي پيامكي، قبل از شروع ارايه خدمات، 
از طريق يك پيامك درباره ارايه خدمات از مش��ترك 

سوال كند و در صورت تأييد مشترك آن را فعال كند.
اما در دوره هاي گذشته در اين پيامك ها هيچ اشاره اي 
به عضويت و محاسبه هزينه وجود نداشت و تعداد بسيار 
زيادي از مشتركين به اين صورت براي دريافت خدمات 
عضو شدند. اما در حال حاضر نحوه ارسال پيامك هاي 
مربوط به خدمات بايد به گونه اي باشد كه هزينه و روش 

لغو عضويت آن در هر پيامك ارسالي درج شود.
مشتركين تلفن همراه در صورت مواجهه با عضويت 
ناخواسته در خدمات ارزش افزوده پيامكي مي توانند 
با مراجعه ب��ه پاي��گاه اينترنتي ir.۱95 ي��ا تماس با 
سامانه ثبت و پاسخگويي به ش��كايات حوزه ICT به 
ش��ماره ۱95 ش��كايت خود را ثبت كنند تا از س��وي 
معاونت نظارت و اعمال مقررات رگوالتوري پيگيري 
و اقدام الزم انجام ش��ود. مشتركان مي توانند از طريق 
شماره گيري #۸۰۰* در تمام اپراتورهاي تلفن همراه 

از سرويس هاي ارزش افزوده اي كه براي آنها فعال است، 
مطلع شده و در صورت عدم تمايل نسبت به حذف آنها 

اقدام كنند.
به گفته س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
خدم��ات ارزش افزوده و محتواي��ي پيامكي بايدبين 
ساعات 9 صبح تا 9 شب )9 تا 2۱( براي مشتركان ارسال 
شود. در صورت درخواست مشترك براي غيرفعالسازي 
خدمات ارزش افزوده محتوايي پيامكي، اين خدمات 
بايد حداكثر تا 24 س��اعت قطع شود. قطع سرويس 

شامل پيامك هاي تبليغاتي خود اپراتورها نيز مي شود 
و در صورت درخواست مشترك براي غيرفعال كردن 
خدم��ات ارزش اف��زوده محتواي پيامك��ي، خدمات 
پيامكي مبتني بر تراكنش ش��امل خدمات تراكنش 
بانكي، خريدهاي الكترونيكي و ديگر خدمات اين دسته 

همچنان براي مشتركان فعال خواهد بود.
به نظر مي رسد هنوز هم برخي شركت هاي توليد محتوا 
و ارزش افزوده مطابق با قانون سازمان تنظيم مقررات و 
ارتباطات راديويي عمل نكرده و هنوز هستند كاربراني 

كه قرباني پيامك هاي ارزش افزوده اي مي ش��وند كه 
ناخواسته و بدون اطالع آنها فعال شده است . 

 Value Added( گفتني است خدمات ارزش افزوده
Services( كه به اختصار VAS ناميده مي ش��وند، 
شامل مواردي غير از خدمات استاندارد اپراتورها مانند 
تماس صوتي و پيامك معمول است. در خدمات ارزش 
افزوده تلفن هم��راه ابزارهايي مانند پيامك، تماس و 
ديتاي مصرفي به عنوان ابزار ارايه خدمات اس��تفاده 

مي شود.

ورج| مايكروسافت به عنوان توسعه دهنده نرم افزارهاي 
آفيس، اعالم كرده است كه كاربران گوشي هاي مبتني بر 
سيس��تم عامل iOS از اين پس قادر خواهند بود تصوير 
يك جدول را به يك جدول صفحه گس��ترده در اكس��ل 
تبديل كنند.چند ماه پيش ب��ود كه اخبار و گزارش هاي 
منتشر ش��ده در فضاي مجازي نشان مي داد كه نرم افزار 
مايكروسافت اكس��ل )Excel( به قابليت جديد مجهز 
خواهد شد كه به كاربران اجازه مي دهد تصاوير را تبديل 
به جداول قابل ويرايش در برنامه صفحه گسترده تبديل 
كنند.اكسل يكي از آن دس��ته از نرم افزارهايي است كه 
توسط شركت مايكروسافت توسعه و ارايه شده و همواره 
در محيط هاي اداري و آكادميك مورد استفاده و استقبال 
كاربران قرار گرفته اس��ت.اين ويژگي جديد كه ويژگي 
Insert Data from Picture نام دارد، با بهره گيري 
از فناوري يادگيري ماشيني و هوش مصنوعي قادر است 
تصوير جداول چاپي را تشخيص داده و آنها را به يك جدول 
واقعي ويرايش پذير تبديل كند. اين بدان معناس��ت كه 
ديگر نيازي نيس��ت كاربران زمان زي��ادي را صرف وارد 

كردن اطالعات مندرج در تصوير چاپي جدول مربوطه در 
جدول هاي اكسل كنند و اين قابليت جديد اين امكان را 
به آنها مي دهد تا در كسري از ثانيه كار مورد نظر را براي 
آنها انجام دهد.حاال به نظر مي رسد كه مراحل آزمايشي 
و نس��خه بتاي اين اپليكيشن در سيس��تم عامل iOS با 
موفقيت طي ش��ده و به مرحله عرضه و انتش��ار عمومي 
رسيده اس��ت به گونه اي كه مايكروس��افت اعالم كرده 
كاربران گوش��ي هاي آيفون قادر خواهند بود از اين پس 
تصاوير جدوال موردنظر خود را تبديل به جدولي واقعي 

با قابليت ويرايش در برنامه صفحه گسترده اكسل كنند.

ورج|دانشمندان در مطالعه اخيرشان با استفاده از 
چاپ ۳ بعدي موفق به ساخت قرنيه مصنوعي شدند.

قرنيه مصنوعي كه پژوهشگران ايجاد كرده اند بسيار 
مشابه ساختار قرنيه طبيعي چشم انسان است.براي 
افرادي كه قرنيه چش��م آنها آسيب ديده است پيوند 
قرنيه بسيار حياتي است و در حال حاضر افراد بسياري 
در ليست انتظار هستند. به منظور حل اين مشكل، 
بسياري از دانشمندان تالش خود را براي ايجاد قرنيه 
مناس��ب مصنوعي كرده اند.با اين ح��ال، قرنيه هاي 
مصنوعي فعلي ي��ا از »كالژن نوتركي��ب« يا از مواد 
شيميايي مانند پليمر مصنوعي ساخته شده اند كه با 
چشم هماهنگ نيستند. در حال حاضر محققان قرنيه 
مصنوعي چاپ ۳ بعدي را با استفاده از جوهر زيستي 
كه از »استروما قرنيه سلول زدا« و سلول هاي بنيادي 
ساخته شده، ايجاد كردند. نوع جديد قرنيه مصنوعي 

با چشم سازگار است.
جوهرهاي زيستي موادي هستند كه محيط ماتريكس 
خارج سلولي را شبيه سازي مي كنند و به چسبيدن، 
تكثي��ر و تمايز س��لول هاي زنده كم��ك مي كنند. 
جوهرهاي زيس��تي مي توانند در حين پروسه توليد 
افزايش��ي به شكل رشته ته نشين ش��وند و بنا به اين 
قابليت از بيومتريال هاي سنتي مانند شبكه پليمري 
و داربس��ت فوم��ي متمايز مي ش��وند. به ع��الوه، بر 
خالف موادي كه در توليد افزايش��ي س��نتي به كار 
برده مي ش��وند از جمله پليمرهاي ترمو پالستيك، 
سراميك ها و فلزات كه به حالل هاي تند، روش هاي 
اتصال عرضي و دماي باال نياز دارند تا پرينت ش��وند، 
جوهرهاي زيس��تي را مي توان در شرايط ماليم تري 
پردازش كرد. اين شرايط ماليم براي حفظ سازگاري 
با سلول هاي زنده و جلوگيري از تخريب مولكول هاي 
زيست فعال و پروتئين ها، ضروري است. جوهرهاي 
زيستي از مواد زيس��تي هيدروژلي موجود اقتباس 
مي ش��وند و از پليمرهاي طبيعي مش��تق مي شوند 
ازجمله ژالتي��ن، آلژين��ات، فيبرين، كيتوس��ان و 
هيالورونيك اسيد كه به شرايط پردازش آنها حساس 
هستند. بازتوليد قرنيه بس��يار كار پيچيده اي است 
زيرا قرنيه داراي س��اختار منحصر به فردي اس��ت. 

قرنيه يك اليه بيروني نازك است كه مردمك چشم 
را مي پوش��اند. قرنيه اليه نازك و شفافي است كه در 
بخش جلويي كره چش��م قرار دارد و زالليه، عنبيه و 
مردمك را مي پوشاند. قطر قرنيه ۱2-۱۱ ميلي متر و 
ضريب شكس��ت آن ۱٫۳۷۷ است. درون قرنيه هيچ 

گونه رگي وجود ندارد.
قرنيه مانند شيش��ه پنجره داخل چش��م را از محيط 
خارج جدا مي كند و دو وظيفه مه��م دارد: يكي آنكه 
پرتوهاي نور را به داخل چشم هدايت كند و آنها را روي 
پرده شبكيه متمركز كند، دوم آنكه از ساختمان هاي 
داخل كره چش��م محافظت كند. براي آنكه نور بتواند 
وارد چشم شده و به پرده شبكيه برسد ابتدا بايد از قرنيه 
عبور كند؛ بنابراين شفاف بودن قرنيه اهميت زيادي 
در بينايي دارد. نور پس از عبور از قرنيه و عدسي چشم 
به شبكيه مي رسد تا در آنجا تصوير تشكيل گيرد و پس 
از فعل و انفعاالتي، اطالعات اين تصوير به صورت امواج 
الكتريكي-عصبي به مغز منتقل ش��ده و فعل بينايي 
كامل ش��ود. دانش��مندان براي اينكه قرنيه اي دقيقًا 
مشابه قرنيه انسان بسازند از تنش برشي فناوري چاپ 
سه بعدي استفاده كردند. تنش برشي عبارت است از 
مولفه اي از تنش كه بر سطح مقطع يك جسم اعمال 
مي شود. تنش برشي از بردار نيروي عمود بر بردار نرمال 
سطح مقطع ناشي مي شود. از سوي ديگر، تنش نرمال 
نيز از بردار نيروي موازي يا ناموازي نرمال سطح مقطع 
جسم به وجود مي آيد. وقتي جوهر چاپگر از طريق نازل 
خارج مي شود، تنش برش��ي اتفاق مي افتد. با تنظيم 
اين پديده، دانشمندان موفق به توليد قرنيه مصنوعي 

شفاف كه الگويي مشابه قرنيه انسان داشت، شدند.

انگجت| ناسا با انتخاب سه شركت اول همكار خود، 
يك گام به پروژه بازگشت انسان به ماه نزديك تر شد.

ناسا س��ه همكار اول تجاري خود براي انجام پروژه 
»آرتمي��س« را انتخاب كرد.آرتمي��س، ماموريت 
بازگشت انسان به ماه است و قرار است ناسا طي آن، 
فضانوردان را تا سال 2۰24 ميالدي به نزديكي قطب 
جنوب ماه اعزام كند.هر كدام از اين س��ه ش��ركت 
ماموريت ارسال محموله هاي علمي و فناوري ناسا 
در آرتميس را بر عهده خواهند گرفت.اولين شركت 
»اوربيت بياند« است كه در سپتامبر 2۰2۰ ميالدي 
چهار محموله باري را به يكي از درياوارهاي كره ماه 

به نام »درياي رگبارها« تحويل خواهد داد.
درياي رگبارها در اثر روان ش��دن گدازه ها به درون 
يك گ��ودال برخوردي ب��ه وجود آمده اس��ت. اين 
گودال، خود در اثر برخورد يك جس��م بسيار عظيم 
به سطح ماه در گذش��ته هاي دور پديد آمده است.

شركت هاي ديگر هم »استروباتيك« و »اينتيوتيو 
ماشينز« هستند كه قرار است فرودگرهاي خود را در 
تابستان 2۰2۱ ميالدي به ماه ارسال كنند.ناسا براي 
هركدام از اين ش��ركت ها بودجه اي را فراهم كرده 
است تا ماموريت هاي خود را به سرانجام برسانند و 

فرودگرهاي خود را بسازند.
ميلي��ون   ۷9 .5 تيك«  با س��ترو »ا ش��ركت 
دالر، »اينتيوتي��و ماش��ينز«، ۷۷ ميلي��ون دالر و 
»اوربيت بياند« هم 9۷ ميليون دالر بودجه از ناس��ا 
دريافت مي كنند.ناس��ا هنوز تصميم نگرفته كه هر 
محموله توسط كدام فرودگر به ماه ارسال شود، ولي 
»استروباتيك« ۱4 محموله، »اينتيوتيو ماشينز« 5 
محموله و »اوربيت بياند« هم 4 محموله را به نقاط 

مختلف ماه خواهند برد.
هر كدام از اين همكاران ناس��ا تم��ام مراحل كار را 
خودش��ان انجام خواهند داد.اين ت��ازه ابتداي راه 
بزرگي است كه ناس��ا در پيش گرفته و شركت هاي 
بزرگ ديگ��ر از قبيل »بلو اوريجين« و »اس��پيس 
ايكس« هم در اين پروژه هم��كاري خواهند كرد و 

فرودگرهاي قمري خود را خواهند ساخت.

اكستريم| اپراتور اسپرينت به تازگي از راه اندازي 
و برقراري شبكه نسل پنجم اينترنت G 5  در چهار 
شهر از اياالت متحده امريكا خبر داده است.با توجه 
به آنكه در س��ال هاي اخير شركت هاي مخابراتي با 
همكاري غول هاي تكنولوژي سعي دارند به توسعه 
زيرس��اخت هاي الزم براي برقراري ش��بكه نس��ل 
پنجم اينترنت G 5  بپردازند، رقابت شديدي ميان 
بزرگ ترين اپراتورهاي مخابراتي و اينترنتي جهان 
نظير اس��پرينت، ورايزن، نوكيا، اريكسون، هواوي 
و AT&T براي توس��عه اين ش��بكه در جهان به راه 
افتاده اس��ت و هر كدام در تالش��ند تا با راه اندازي 
زودهن��گام اين ش��بكه و ارايه خدمات پرس��رعت 
اينترنتي، نظر و رضايت كاربران و مش��تركان خود 
را به خود جلب كنند.ش��ركت مخابراتي اسپرينت 
)Sprint( به تازگي اعالم كرده اس��ت كه ش��بكه 
نس��ل پنجم اينترنت G 5  را در چهار شهر داالس، 
آتالنتا، هوستون و كانزاس سيتي در اياالت متحده 
امريكا راه اندازي و برقرار كرده اس��ت و مش��تركان 
اين اپراتور ب��زرگ از اين پس ق��ادر خواهند بود از 
خدمات ارايه ش��ده توسط اس��پرينت در شهرهاي 
خود بهره مند شده و به شبكه پرسرعت G 5  متصل 
ش��وند.اين خبر در حالي منتشر شده است كه ساير 
اپراتورهاي رقيب همچون ورايزن و AT&T نيز در 
حال تالش براي توس��عه و راه اندازي شبكه G 5 در 
ساير ش��هرهاي امريكا هستند و اين طور كه به نظر 
مي رس��د رقابت تنگاتنگي ميان آنها وجود دارد.از 
آنجا كه اخبار نس��ل جديد اينترنت G 5  در گوشه 
و كنار جهان منتش��ر ش��ده و كاربران بسياري نيز 
در انتظار اجراي آن هس��تند، كش��ورهاي زيادي با 
همكاري بزرگ ترين اپراتورهاي اينترنت و غول هاي 
تكنولوژي در جهان درصدد برقراري اين نسل جديد 
از اينترنت هستند.اوايل س��ال 2۰۱2 ميالدي بود 
كه اتحادي��ه بين المللي مخابرات )ITU( تحت نظر 
سازمان ملل برنامه اي را براي توسعه تيم ارتباطات 
بين المللي موبايلي )IMT( براي افق 2۰2۰ و فراي 

آن )IMT-2۰2۰( آغاز كرد. 

ساينس ديلي| پژوهش��گران امريكايي در آزمايش 
جديدي، از امواج الكتريكي براي تحريك ناحيه خاصي 
از مغز و بهبود حافظه استفاده كردند.پژوهش جديدي كه 
در »دانشگاه كاليفرنيا، لس آنجلس« انجام شده، شواهد 
محكمي را در م��ورد نقش مهم يك ناحيه خاص از مغز 
در به ياد آوردن خاطرات نشان مي دهد. در اين پژوهش 
براي نخستين بار، از جريان الكتريكي براي تحريك ناحيه 
خاصي از قشر پيش پيشاني استفاده شد تا توانايي به ياد 
آوردن خاطرات، تقويت شود.»جس ريسمن، استاديار 
فيزيولوژي دانشگاه كاليفرنيا، لس آنجلس و نويسنده 
ارشد اين پژوهش گفت: ما دريافتيم كه با تحريك اين 
ناحيه از مغز، عملكرد حافظه ب��ه صورت قابل توجهي 
بهبود مي يابد.اين ناحيه از قش��ر پيش پيشاني موسوم 
به »روسترولترال چپ، نقش مهمي در تفكر، بررسي و 
ادغام اطالعات پردازش ش��ده در نواحي ديگر مغز دارد. 
اين ناحيه، پش��ت قسمت چپ پيشاني، بين ابرو و خط 
مو واقع شده است.ريسمن افزود: ما فكر مي كنيم و باور 
داريم اين ناحيه از مغز، نقش مهمي در ارزيابي اطالعات به 
دست آمده در گذشته و تصميم گيري در مورد آنها دارد.

پژوهشگران در اين پروژه، سه گروه از افرادي كه ميانگين 
سني آنها، 2۰ س��ال بود، مورد بررس��ي قرار دادند. هر 
گروه، ۱۳ زن و ۱۱ مرد را شامل مي شد. آنها به داوطلبان، 
گروهي از ۸۰ واژه را روي صفحه نمايش رايانه ارايه دادند 
و از آنها خواستند خود يا شخص ديگري را در حال تعامل 
با واژه اي كه روي صفحه نمايش ظاهر مي ش��ود، تصور 
كنند. براي مثال، ادغام واژه »طال« و »ديگري«، به تصور 
دوستي منجر شد كه گردنبند طال دارد.شركت كنندگان 
در روز بعد، براي انجام دادن سه آزمايش ديگر از جمله 
آزمايش حافظه، توانايي استدالل و درك بصري مراجعه 
كردند. در اين مرحله، هر ش��ركت كننده ب��ه يك ابزار 
پوش��يدني مجهز بود كه جري��ان الكتريكي ضعيفي را 
ب��ا كمك يك الكت��رود به جمجمه منتق��ل مي كرد تا 
تحريك پذيري نورون هاي قش��ر روسترولترال چپ را 
افزايش ي��ا كاهش دهد. نتيجه آزمايش نش��ان داد كه 
افزايش تحريك پذيري، به شليك بيشتر نورون ها منجر 

مي شود و ارتباط ميان آنها را افزايش مي دهد.

مهر| آخرين وضعيت تع��داد دامنه هاي اينترنتي 
فارسي در كشور از ثبت تعداد يك ميليون و ۶۳ هزار و 
9۰2 سايت  ايراني تا خردادماه سال 9۸ حكايت دارد.

مركز ثبت پسوندها و دامنه هاي اينترنتي پژوهشگاه 
دانش هاي بني��ادي در جديدترين آمار خود، تعداد 
سايت هاي ايراني كه در داخل كشور از سوي كاربران 
به ثبت رسيده است را منتشر كرد. بر اساس آخرين 
آمارهاي ارايه ش��ده از تعداد دامنه ه��اي اينترنتي، 
پس��وند دات اي آر )ir.( بيشترين پسوند سايت هاي 

ايراني را به خود اختصاص داده است.
آمار تعداد سايت هاي ايراني و دامنه هاي اينترنتي تا 
خردادماه س��ال 9۸ نشان مي دهد كه يك ميليون و 
۶۳ هزار و 9۰2 دامنه اينترنتي از سايت هاي متعلق 
به ايران، از سوي كاربران به ثبت رسيده است. اين در 
حالي است كه تا آذرماه سال 9۷ تعداد يك ميليون 
س��ايت و تا پايان س��ال 9۶، تعداد 9۶۷ هزار و 9۸9 
دامنه به نام ايران ثبت شده بود. اين آمار در مقايسه 
با س��ال 9۷ از ثبت بيش از ۶۰ هزار پس��وند جديد 

اينترنتي در ۶ ماه حكايت دارد.
بر مبناي اين آمار، پسوند دات ir همچنان در صدر 
دامنه هاي ثبت شده فعال اينترنتي با هويت ايراني 
قرار دارد و پس��وند net.ir نيز كمترين ميزان ثبت 
دامنه را در ميان سايت هاي ايراني به خود اختصاص 

داده است.
آخرين وضعيت ثبت دامنه ه��اي اينترنتي از تعداد 
سايت هاي ايراني نش��ان مي دهد كه هم اكنون يك 
ميليون و 55 هزار و ۳۸۶ دامنه با پسوند ir در كشور 
فعال اس��ت كه بيشترين تعداد دامنه اينترنتي را در 

ميان وب س��ايت هاي ايراني شامل مي شود. از سوي 
ديگر شمار پسوندهاي ثبت شده co.ir بالغ بر ۳9۷۶ 
دامنه، ش��مار دامنه هاي ثبت شده با پسوند فارسي 
ايران ۱۸۷9 دامنه و ش��مار دامنه هاي ثبت شده با 
پس��وند ac.ir حدود ۱۳۳5 دامنه فعال اعالم شده 
است. تعداد س��ايت هاي اينترنتي فعال حاكميتي و 
دس��تگاه هاي اجرايي با پسوند gov.ir بالغ بر 222 
دامنه اس��ت. در همين حال تعداد دامنه هاي فعال 
به ثبت رسيده با پسوند sch.ir حدود 2۶2 دامنه، 
با پس��وند org.ir بالغ بر ۳۰۱ و id.ir بالغ بر 5۰۸ 
دامنه برآورد مي شود. تاكنون ۳۳ پسوند اينترنتي نيز 

با net.ir به ثبت رسيده است.
گفته مي شود كه ايران از نظر تعداد دامنه اينترنتي 
فعال، نه تنها بزرگ ترين كشور در منطقه است؛ بلكه 
از كشورهايي نظير س��نگاپور، مالزي، هنگ كنگ، 
تركيه، اس��لواكي، يونان و فنالند هم عبور كرده و با 
رشد س��االنه 45 درصدي، در ميان چهار كشور برتر 

جهان از نظر رشد دامنه اينترنتي قرار دارد.

بهره مندي كاربران آيفون از قابليت جديد برنامه »اكسل«

ساخت قرنيه مصنوعي با كمك فناوري چاپ ۳ بعدي سه انتخاب اول »ناسا« براي 
بازگشت انسان به ماه

ورود شبكه 5G به اياالت 
متحده امريكا

يادآوري خاطرات با كمك 
جريان الكتريكي

افزايش ثبت دامنه هاي فارسي در اينترنت
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رويداد

دريچه كاربر

ارسال پيامك تبليغاتي
بدون مجوز غيرقانوني است

رواب�ط عموم�ي مخاب�رات اي�ران| ارس��ال 
پيامك هاي تبليغاتي بدون مجوز از طريق تلفن ثابت 
غيرقانوني است و با متخلفان برخورد قانوني مي شود.

ارس��ال پيامك هاي تبليغاتي از طريق تلفن ثابت 
چه به صورت متني و چه به صورت صدا در صورت 
نداشتن مجوز، تخلف محسوب شده و برابر مقررات 
با آنان برخورد قانوني مي شود. شركت مخابرات ايران 
اعالم كرده كه با توجه به لزوم رعايت مشتري مداري 
و حفظ حريم شخصي كاربران همواره فعاليت هاي 
خود را با تكيه بر برقراري ارتباطات پايدار به همراه 
اقدامات حرفه اي براي ارتقاي س��طح كيفي ارايه 
خدمات به تمام مشتريان اعم از تجاري، خانگي و 
غيره پايه گذاري كرده و تمامي شهروندان مي توانند 
جهت پيگيري اينگونه موارد از طريق سامانه ارتباط 
مردمي )2۰2۱( اقدام كنند.بر اساس اين گزارش 
احت��رام به حريم خصوصي مش��تريان يك مزيت 
رقابتي براي تمامي برندها است و همچنين با توسعه 
روزافزون فضاي وب و سوءاستفاده از اطالعات حريم 
خصوصي مشتريان، اين موضوع اهميت بيشتري نيز 
پيداكرده است.بطوركلي، ارسال اطالعات از طريق 
پيامك هاي تبليغاتي و مواردي ازاين دس��ت بايد 
به گونه اي باشد كه حريم خصوصي تمام شهروندان 
مراعات شده و همراه با توافق اوليه و جلب رضايت 
آنان باش��د، چراكه اطالعات مرب��وط به صاحبان 
خطوط تلفن، محرمانه بوده و در صورت ش��كايت 
كاربران از طريق درگاه هاي ذكر ش��ده در خبر در 
اس��رع وقت از طريق درگاه هاي ارتباطي ش��ركت 

مخابرات ايران، پيگيري و ترتيب اثر داده مي شود.

خداحافظي با »آي تونز« اپل 
انگجت| اپل به تازگي اعالم كرده است كه قصد 
دارد سرويس آي تونز )iTunes( خود را ظرف 
يك هفته آينده تعطيل كند.س��رويس آي تونز 
اپل كه يك پخش كننده چند رسانه اي و نرم افزار 
كاربردي جهت مديريت محتوا و پادكست هاي 
راديويي و اينترنتي در گوشي هاي آيفون و ساير 
محصوالت توسعه داده شده توسط اپل است، به 
نظر مي رسد كه به پايان عمر خود نزديك شده 
است چراكه خبرهاي منتشر شده در وب سايت 
thenextweb حاكي از آن اس��ت كه اپل، به 
عنوان شركت توسعه دهنده آن قصد دارد بعد از 
تقريبًا يك دهه سرويس دهي به كاربران و جلب 
 )iTunes( رضايت آنها، به فعاليت و عمر آي تونز
پايان ببخش��د و آن را از دسترس كاربران خارج 
كند.كاربران گوشي هاي آيفون، آي پد و رايانه هاي 
توس��عه داده شده توسط اپل قادر خواهند بود از 
طريق آي تونز استور، فايل هاي موسيقي، موزيك 
ويدئو، نمايش هاي تلويزيوني، كتاب هاي صوتي، 
پادكست ها، و زنگ هاي موجود در آيفون، آي پد و 
آي پاد تاچ خريداري، دانلود، نصب و استفاده كنند.

اين شركت امريكايي همچنين اعالم كرده است 
 WWDC كه قصد دارد بعد از برگزاري رويداد
در هفته آينده، آي تونز را براي هميشه از دسترس 
كاربران خارج كند.به گفته بسياري از كارشناسان 
و تحليلگران فعال در حوزه فناوري، اين اقدام اپل 
بيشتر جنبه استراتژيك و نمايشي دارد چراكه 
موجب مي شود بسياري از كاربران اپل به سمت 
و سوي س��رويس هاي جديدي كه از سوي اين 
شركت به عنوان جايگزين معرفي و ارايه مي شوند، 
بيشتر مورد استقبال قرار بگيرند و نام آن بيش از 

پيش بر سر زبان ها بيفتد.

ساخت مزرعه خورشيدي 
توسط فيس بوك

انگجت| هدف شركت فيسبوك استفاده صد 
درصدي از انرژي هاي تجديدپذير تا پايان سال 
2۰2۰ است و در اين راستا به دنبال احداث يك 
مزرعه خورشيدي عظيم در تگزاس امريكا است.

فيسبوك س��رمايه هنگفتي روي تأسيس يك 
مزرعه عظيم خورش��يدي در تگزاس گذاش��ته 
است، چرا كه اين ش��ركت را به هدف خود براي 
استفاده كامل از انرژي هاي تجديدپذير تا پايان 
سال آينده مي رساند.شركت »النگ رود انرژي« 
ساخت اين پروژه را براي فيسبوك در شهر اندروز 
تگزاس آغاز كرده است.اين شركت قصد دارد اين 
مزرعه خورشيدي را سال آينده راه اندازي كند و 
انتظار مي رود كه ظرفيت توليد ۳۷9 مگاوات برق 
داشته باشد كه براي تأمين برق تقريبًا ۳۰۰ هزار 
خانه كافي است.اين مزرعه خورشيدي در فضايي 
به مساحت 4۶۰۰ هكتار احداث خواهد شد كه آن 
را تبديل به يكي از بزرگ ترين مزارع خورشيدي 
خواهد كرد.اين اولين بار اس��ت كه فيس��بوك 
بطور مس��تقيم در يك پروژه انرژي تجديدپذير 
سرمايه گذاري كرده است. دقيقًا مشخص نيست 
كه چه مقدار از 4۱۶ ميليون دالري كه فيسبوك 
براي اين كار كنار گذاش��ته در اين پروژه صرف 
مي شود اما گفته مي شود كه بخش قابل توجهي 
از آن را پوش��ش مي دهد. بخشي از خروجي اين 
مزرعه فروخته خواهد ش��د.»پيتر فريد« مدير 
اس��تراتژي انرژي فيس��بوك در بيانيه اي اعالم 
كرد: فيسبوك هيجان زده است كه يكي از اولين 
شركت هايي است كه از سرمايه گذاري مستقيم 
براي دستيابي به اهداف انرژي تجديدپذير خود 

استفاده مي كند.
سال گذش��ته ۷5 درصد از تجارت فيسبوك بر 
پايه انرژي هاي تجديدپذير انجام شد. همچنين 
ساير شركت هاي بزرگ فناوري در حال حاضر يا 
انرژي خود را از انرژي هاي تجديدپذير مي گيرند 
يا قصد انج��ام اين كار را دارند. اپ��ل و گوگل در 
حال محدود كردن توليد كربن و لغو استفاده از 
سوخت هاي فسيلي هس��تند تا در نهايت بطور 

كامل از انرژي هاي تجديدپذير استفاده كنند.



ويژه

اخبارشهرستانها

11 بنگاهها

با هدف توانمندسازي و مقابله با فقر انجام شد

ادامه تالش ها براي احياي بازار تبريز 

اشتغال زايي گسترده بنياد بركت در دلگان سيستان و بلوچستان

آتش سوزي؛ بازار تبريز را از فهرست يونسكو خارج  نمي كند

گروهبنگاهها|
به گفته فرماندار دلگان، بنياد بركِت س��تاد اجرايي 
فرم��ان حضرت ام��ام )ره( طرح هاي گس��ترده ا ي 
براي اش��تغال زايي در اين شهرس��تان در قياس با 
ساير شهرهاي استان سيس��تان و بلوچستان اجرا 

كرده است.
به گزارش روابط عمومي بنياد بركِت س��تاد اجرايي 
فرم��ان حض��رت ام��ام )ره(، مجتبي ش��جاعي از 
راه اندازي و بهره برداري از ۲۶۰ طرح اش��تغال زايي 
با ظرفيت ايجاد ۶۲۰ فرصت ش��غلي در شش ماهه 
دوم سال ۹۷ توس��ط بنياد بركت در اين شهرستان 

خبر داد.
فرماندار دلگان با بيان اين مطلب تصريح كرد: بنياد 
بركت با ايجاد و راه اندازي اين تعداد فرصت شغلي در 
دلگان، رتبه نخست اجراي طرح هاي اشتغال زايي را 
در بين شهرستان هاي استان سيستان و بلوچستان 

به نام خود ثبت كرد.
وي خاطرنشان كرد: به محض ورود تيم متولي ايجاد 
اشتغاِل بنياد بركت به شهرستان و برگزاري جلسات 
مختلف در مح��ل معاونت اقتصادي اس��تانداري و 
فرمانداري دلگان و سپس جذب تسهيل گر بومي در 
منطقه، اين بنياد با همكاري فرمانداري دلگان اقدام 

به بررسي توانايي ها و ظرفيت هاي منطقه اي كرد.
شجاعي ادامه داد: به همت گروه كاري بنياد بركت 

حدود ۴۷ روستاي اين شهرستان تحت پوشش طرح 
اش��تغال زايي اجتماع محور »سحاب« قرار گرفت و 
قريب به ۸۲۴ متقاض��ي ثبت نام كردند. ۴۵۴ نفر از 
اي��ن تعداد متقاضي، داراي اهلي��ت فني و اعتباري 
تشخيص داده شده و به منظور تأمين مالي به بانك 

معرفي شده اند.
وي افزود: تا ب��ه امروز ۲۶۰ طرح اش��تغال زايي در 
شهرستان دلگان به همت بنياد بركت شامل ۵۰طرح 
دام س��بك، ۱۵ طرح مرغ داري بوم��ي، ۱۰۰طرح 
س��وزن دوزي، ۷ طرح خرازي، ۲۵ س��وپر ماركت، 
۵۰خياطي )زنجيردوزي و ...( و ۶ طرح بلوك زني به 
بهره برداري رسيده و همچنين ۵۶ پرونده ديگر در 

مرحله واريز تسهيالت است.
ش��جاعي در پايان گفت: جهت گيري شهرس��تان 
دلگان در س��ال ۹۸ توجه به سياس��ت هاي اقتصاد 
مقاومت��ي، رون��ق تولي��د و حماي��ت از عرصه هاي 
اشتغال زايي اس��ت و به زودي اخبار خوبي در بحث 

اشتغال دلگان منعكس مي شود.
گفتني اس��ت، بنياد برك��ِت س��تاد اجرايي فرمان 
حض��رت ام��ام )ره( در راس��تاي محروميت زدايي 
و توانمندس��ازي اقتص��ادي و اجتماع��ي مناط��ق 
محروم و كمتر توسعه يافته، نهضتي فراگير را براي 
 ايجاد اش��تغال در اي��ن مناطق، راه ان��دازي كرده و 

به پيش مي برد.

با گذشت حدود يك ماه از ماجراي آتش سوزي بازار تبريز 
و در شرايطي كه برخي زمزمه ها حاكي از خارج شدن نام 
اين بازار از ليس��ت فهرست آثار ثبت شده در يونسكو به 
گوش مي رسد، مشاور استاندار آذربايجان شرقي در امور 
ميراث فرهنگي كه مسوول پيگيري برنامه هاي مربوط به 
بازسازي اين بناست با رد اين زمزمه ها پيرامون احتمال 
خروج بازار تبريز از فهرس��ت آثار ثبت شده در يونسكو، 
گفت: بازار تبريز داراي ارزش هاي متعددي است و صرفًا به 
دليل آتش سوزي از فهرست آثار يونسكو خارج نمي شود، 
قبل از خروج كامل يك اثر، مرحله »اثر در معرض خطر« 
قرار دارد و ما هرگز نخواهيم گذاش��ت ك��ه بازار تبريز از 

فهرست آثار به ثبت رسيده در يونسكو خارج شود.
 اكبر تقي زاده در گفت وگو با خبرنگاران، با تشريح ضوابط 
حقوقي نگهداري از بازار تبريز، گفت: هر ساخت وس��از 
جدي��دي در محدوده آثار تاريخ��ي جهاني بايد مطابق 
ضوابط از پيش تعيين ش��ده باشد، همچنين دولت بايد 
متعهد شود كه تمامي تخطي هاي انجام شده در محدوده 
اثر كه خارج از نرم جهاني هستند را از دامنه آن اثر حذف 
كرده و آن را به اصالت��ش بازگرداند.وي اظهار كرد: يك 
اثر تاريخي با توجه به نقش��ه، مح��دوده، حريم، ارزش و 
ويژگي هاي اثر به ثبت جهاني مي رسد و كشور مربوطه 
با توجه ب��ه برند مديريتي كه تعريف ش��ده، برنامه هاي 

مديريتي الزم براي نگهداري از آن اثر را تشريح مي كند 
و متعهد مي ش��ود كه هيچ چيز جدي��دي در محدوده 
و پيرامون اثر افزوده نش��ود.وي اف��زود: پس از پذيرش 
تعهدات مذكور توسط وزير، مديركل ميراث فرهنگي و 
اس��تاندار و امضاي اسناد مربوطه، اثر در يونسكو به ثبت 
مي رسد، همچنين كش��ور مربوطه نيز متعهد مي شود 

هياتي راهبردي براي بررسي تصميماتي كه در خصوص 
اين آثار گرفته مي شود، در مقياس منطقه تشكيل دهد.

 دانشگاهي براي آموختن انواع آجر
وي ب��ا بيان اينكه ب��ازار تبريز داراي ارزش ه��اي زياد و 
دانش��گاهي براي آموختن انواع كاربردهاي آجر است، 

اظهار كرد: اين اثر، وسيع ترين سازه آجري يكپارچه و به 
هم پيوسته است، با توجه به ارزش هاي ذاتي و فرهنگي 
بازار تبريز در كنار ارزش كالب��دي آن، براي ثبت منظر 
فرهنگي بازار نيز تالش مي كنيم، مثل ارگ بم كه منظر 
فرهنگي آن نيز به ثبت رسيده است. تقي زاده با اشاره به 
اينكه بازار تبريز و خود اين شهر چهار نقطه مهم دنيا شامل 
عراق، بين النهرين، چين و اروپا را به هم متصل مي كرد، 
گفت: اين بازار عالوه بر نقش كليدي در داد و س��تد، در 
هدايت اجتماعي، سياسي و فرهنگي پيرامون خود نيز 
نقش داشته و تحوالت اجتماعي ايران را در طول تاريخ 
رقم زده است و مي توان بازار تبريز را به قلب تپنده فرهنگ 

تبريز تشبيه كرد.
وي تاكيد كرد: با بررس��ي اجمالي مي توان دريافت كه 
پايه هاي تمامي خيريه ه��ا و فعاليت ها و امور اجتماعي 
تبريز در بازار تبريز قرار دارد، همچنين برخي حرفه هاي 

مختص بازار تبريز نيز قابل ثبت شدن هستند.
مشاور استاندار آذربايجان شرقي در امور ميراث فرهنگي 
در ادامه با اشاره به برخي نقصان ها در رابطه با نگهداري 
بازار بي��ان كرد: بام بازار آس��يب زيادي دي��ده و ارتفاع 
مغازه ها به دنبال برخي س��اخت و سازها كم و زياد شده 
است، استفاده از سازه هاي غيرآجري مانند اسكلت هاي 
آهني نيز از ديگر نقص ها است كه متناسب با ساختار بازار 

نيست، در حادثه آتش سوزي اخير بازار ايكي قاپيلي تبريز 
نيز سازه هاي آهني بيشتر آسيب ديده و ريخته بودند.

وي اضافه كرد: استفاده از سازه هاي آهني در آتش سوزي 
داالن سقط فروشان بازار تبريز هم موفقيت آميز نبود و 
هر جا كه از اين س��ازه ها استفاده شده بود، شاهد ذوب و 

فروريختن سازه بوديم.
وي با تاكيد بر اينكه حرفه هاي نامناس��بي ك��ه با بازار 
تبريز سنخيت ندارند بايد از بازار دور شوند، متذكر شد: 
شغل هايي مانند فروش لوازم آرايشي با ذات بازار تبريز 
هيچ تناسبي ندارند و به دليل خاصيت اشتعال زا بودن بايد 
از حريم بازار دور شوند، همچنين فروش لوازم پالستيكي 

نيز مناسب بازار نبوده و نبايد در حريم بازار باشد.
تقي زاده تاكيد كرد: وجود مواد اش��تعال زا در بازار تبريز 
در صورت وقوع حادثه اي مانند آتش سوزي مي تواند به 
نابودي كل بازار منجر شود، با وجود انجام اقدامات خوب 
زيربنايي مانند جمع آوري آب هاي سطحي و جمع آوري 
و دفع فاضالب، شبكه توزيع آب، برق، مخابرات و سيستم 
گرمايشي بازار طي سال هاي اخير مورد غفلت قرار گرفته 
اس��ت.وي خاطرنشان كرد: ش��بكه برق بازار غيرفني و 
غيراصولي بوده و آنگونه كه بايد سازماندهي نشده است 
و با يك جرقه و اتصال، آتش س��وزي به راه مي افتد و اين 

نواقص بايد رفع شوند.

ضبط ۱۰ ميليارد و ۹۲۸ ميليون 
ريال كاال در كردستان

كردستان|رييس سازمان 
صنعت، مع��دن و تجارت 
اس��تان كردس��تان گفت: 
ارزش كاالهاي ضبط شده 
طي دو ماهه آغازين س��ال 
ج��اري در بازرس��ي هاي 
كارشناس��ان اين سازمان 
بيش از ۱۰ ميليارد و ۹۲۸ ميليون ريال بوده كه حاكي 

از رشد ۷۷ درصدي ارزش ريالي است .
محمد دره وزمي در حاشيه بازرسي و بازديد از تعدادي 
از فروشگاه هاي سطح شهر در جمع خبرنگاران اظهار 
كرد: تعداد ۱۹ هزار و ۴۶۷ مورد بازرسي از فروشگاه هاي 
سطح شهر طي دو ماه آغازين سال جاري صورت گرفته 
اس��ت .وي افزود: در دو ماهه سال جاري ۸۴۲ پرونده 
براي ۹۶۲ تخلف فروش��گاه هاي سطح شهر تشكيل 
ش��ده است .رييس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان كردس��تان با بيان اينكه ارزش كاالهاي ضبط 
شده در بازرسي هاي دو ماهه آغازين سال جاري بيش 
از ۱۰ ميليارد و ۹۰۰ ميليون ريال اس��ت تصريح كرد: 
تشكيل پرونده هاي تخلف و رشد ارزش ريالي كاالهاي 
 ضبط شده نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتيب

۳۱ درصد و ۷۷ درصد رشد داشته است .
وي با اشاره به فعاليت گش��ت هاي مشترك سازمان 
صنعت، مع��دن و تجارت با س��اير ارگان هاي مرتبط 
عنوان كرد: ۴۰۲ مورد بازرس��ي توس��ط گشت هاي 
 مشترك صورت گرفته و تعداد ۵۷ پرونده تخلف با ارزش

۳ ميليارد و ۲۹۶ ميليون ريال تشكيل شده است .

اجراي طرح قرائت و صدور آني 
قبوض گازبها در شهر ايالم

ايالم|مديرعامل شركت 
گاز اس��تان ايالم ب��ا اعالم 
اين خبر گف��ت: اين طرح 
هم اكنون در ش��هر ايالم با 
بيش از ۶۲ هزار مش��ترك 
و توس��ط ۲۲ كنتورخوان 
اجراي��ي ش��ده و مطاب��ق 
برنامه ريزي انجام شده به تدريج تمامي شهرستان هاي 

استان تحت پوشش اين سامانه قرار خواهد گرفت.
به گزارش روابط عمومي شركت گاز استان ايالم، عباس 
شمس اللهي در تشريح نحوه كاركرد اين طرح افزود: 
در اين فرآيند، مامور با قرائت كاركرد كنتور و ثبت در 
برنامه كاربردي نصب ش��ده روي گوشي تلفن همراه، 
نسبت به پردازش اوليه اطالعات اقدام و پس از ارسال به 
سرور و محاسبه گازبها از سوي نرم افزارهاي مخصوص، 
با استفاده از چاپگر اقدام به صدور و چاپ قبض آنالين و 

تحويل آن در محل به مشترك مي نمايد.
مديرعامل شركت گاز استان ايالم با اشاره به لزوم ارتقاي 
كمي و كيفي خدمات رساني در حوزه مشتركين، افزود: 
مهم ترين رويكرد اين شركت، همگامي با تغييرات روز 
و پاس��خگويي آنالين به مشتركين بوده و اين امر تنها 
در س��ايه به كارگيري فناوري هاي نوين روز در حوزه 
گازرس��اني فراهم مي ش��ود. وي اظهار داشت: حذف 
اتالف زمان بين قرائت كنتور تا توزيع قبوض گاز، كاهش 
مراجعات ماموران كنتورخ��وان گاز به درب منازل در 
جهت اس��تيفاي حقوق شهروندي، كاهش خطاهاي 

انساني و ..... از مهم ترين مزيت هاي اين طرح است.

75 درصد تكنولوژي صنعت 
فوالد بومي سازي شده است

جلس�����ه  | ن صفها ا
ش��وراي عالي دفت������ر 
همكاري هاي شركت فوالد 
مباركه و دانشگاه اصفهان با 
حضور عظيميان مديرعامل 
شركت، معاون تكنولوژي، 
مدي��ر تحقيق و توس��عه و 
رييس دانش��گاه اصفهان به همراه معاون آموزش��ي، 
معاون پژوهش��ي و مدير واحد ارتب��اط با صنعت اين 

دانشگاه تشكيل شد.
به گزارش »تعادل«، در اين ديدار عظيميان با تأكيد بر 
اهميت تعامل صنعت و دانشگاه تصريح كرد: استفاده از 
چراغ دانش مي تواند در توسعه تكنولوژي و چرخه توليد 

و اقتصاد كشور نقش بسزايي داشته باشد.
وي با بيان اينك��ه در چش��م انداز و هدف گذاري هاي 
جدي��د فوالد مباركه دس��تيابي به دانش فن��ي روز و 
تكنولوژي فوالد ترسيم شده است ادامه داد: به گونه اي 
برنامه ريزي كرده ايم تا پنج سال آينده به اين هدف مهم 
و تعيين كننده برسيم. وي خاطرنشان كرد: اينكه فوالد 
مباركه بزرگ ترين توليدكننده فوالد كشور و خاورميانه 
است خوب است، ولي كافي نيست؛ بايد از اين مرحله 
عبور كنيم و صاحب تكنولوژي ش��ويم. در اين صورت 

است كه مي توانيم مجموعه كاملي باشيم.
وي تصري��ح كرد: در حال حاضر ب��ا اتكا به دانش فني 
شركت هاي داخلي ۷۵ درصد تكنولوژي توليد فوالد را 
كسب كردهايم و نياز به تالش بيشتري است كه به ۱۰۰ 

درصد تكنولوژي بومي دسترسي پيدا كنيم.

تالش براي تبديل يزد به شهر 
جهاني زيورآالت

يزد|مدي��ركل ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي 
و گردش��گري يزد گفت: 
بايد با ايجاد، احيا و توسعه 
كارگاه هاي سنتي طال به 
اين نتيجه برسيم كه اين 
هنر صنعتي در يزد تا چه 
ميزان نقش آفريني مي كند و آيا مي توان يزد را شهر 
جهاني زيور آالت و مصنوعات طال به حساب آورد 
يا خير. سيدمصطفي فاطمي در گفت وگو با ايسنا 
با تاكيد بر اينكه هر نوع وس��يله دست ساز بشر در 
گذشته در حوزه صنايع دستي محسوب مي شود، 
تصريح كرد: هر نوع ابزارآالت دست ساز و تاريخي 
بشر در حوزه صنايع دستي جاي مي گيرند بنابراين 
ابزار سنگي و ساير آثار كش��ف شده متعلق به بازه 
زماني ۱۲ تا ۱۵ هزار سال گذشته را مي توان در حوزه 
قديمي ترين صنايع دستي يزد گنجاند.وي همچنين 
با اشاره به اقدام جهت ثبت جهاني زيورآالت سنتي 
شهر يزد، اظهار كرد: نقش طالسازي و زيورآالت در 
زندگي و اقتصاد مردم يزد قابل توجه است، به همين 
منظور براي به ثبت رس��اندن آنها در فهرست آثار 
جهاني اقدام مي كنيم.وي خاطرنش��ان كرد: يزد و 
به ويژه دو شركت از بخش خصوصي صنايع دستي 
روند موفقيت آميزي در حوزه صادرات دارند، از طرفي 
به واسطه شرايط اقتصادي كنوني و به صرفه بودن 
صادرات، بسياري از صنعتگران و هنرمندان استان 

نيز به اين راه قدم گذاشتند.

 اعتبارات نوسازي مدارس 
به 5 هزار ميليارد تومان رسيد
سيستانوبلوچستان|
مع��اون فن��ي و نظ��ارت 
سازمان نوس��ازي، توسعه 
و تجهي��ز مدارس كش��ور 
گفت: اعتبارات اين سازمان 
به همت دول��ت و مجلس 
شوراي اس��المي امسال به 
بيش از ۲ و نيم برابر س��ال گذشته يعني افزون بر پنج 

هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.
به گزارش ايرنا داريوش ورناص��ري ديروز در ايين 
تكري��م و معارفه مديركل پيش��ين و سرپرس��ت 
جديد نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس سيستان 
و بلوچس��تان در زاهدان اظهار داشت: بخش قابل 
توجه اي از اعتبارت امسال به استان هاي كم برخوردار 
كشور نظير سيستان و بلوچستان اختصاص مي يابد 
تا اين استان ها هرچه سريع تر به ميانگين كشور در 
سرانه فضاي آموزشي برسند. وي ادامه داد: هم اينك 
حدود پنج هزار فضاي آموزشي در كشور در دست 
ساخت است كه خيران به طور ميانگين در ساخت 
۵۰ درصد اين طرح ها مشاركت دارند.معاون فني و 
نظارت سازمان نوس��ازي، توسعه و تجهيز مدارس 
كشور گفت: مهم ترين برنامه ها و سياست هاي امسال 
سازمان نوسازي شامل حذف سيستم هاي گرمايشي 
نفت سوز و گازس��وز غيراستاندارد، صنعتي سازي 
مدارس با رويكرد توجه به معماري اسالمي و ايراني، 
ساخت و گسترش مدارس سبز و تكميل فضاهاي 

آموزشي نيمه تمام است.
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استفاده ۴۱۰۰۰۰ نفر از متروي 
تهران در روز جهاني قدس

ش��ركت بهره برداري متروي تهران و حومه در روز 
جمعه دهم خرداد ۹۸ همزمان با آخرين جمعه ماه 
مبارك رمضان و روز جهاني قدس در تمامي خطوط 
يك، دو، سه، چهار، پنج، شش و هفت متروي تهران و 
حومه به صورت رايگان خدمات رساني كرد. مديريت 
ارتباطات شركت بهره برداري مترو اعالم كرد: با اشاره 
به حضور باشكوه مردم شريف و روزه دار تهراني در روز 
جهاني قدس؛ متروي تهران از ابتداي روز با آمادگي 
كامل و با تالش پرسنل شركت بهره برداري متروي 
تهران و حومه در بخش هاي مختلف، تمام توان خود 
را براي ارايه خدمات مطلوب به ش��ركت كنندگان 
روز جهاني قدس به كار گرفته و طبق آمار به دست 
آم��ده از ابتداي س��رويس دهي تا پايان مراس��م، 
۴۱۰۰۰۰ نفر از متروي تهران ب��ه صورت رايگان 
استفاده كردند.به منظور جابه جايي بهتر مسافران 
فاصله حرك��ت قطارهاي مترو به خصوص در خط 
۴ مترو كه ايستگاه هاي آن در مسير راهپيمايي قرار 
داشتند، كاهش يافت. شركت بهره برداري متروي 
تهران همواره آمادگي كامل براي س��رويس دهي 
مناسب به شهروندان گرامي در تمامي مراسم هاي 

ملي و مذهبي را دارد.

سمپاشي ۴۷۰۰ هكتار از 
اراضي كشاورزي رودبار 

رشت|رييس س��ازمان جهادكشاورزي گيالن در 
بازديد از مركز عمليات اجرايي و كانون هاي مبارزه با 
ملخ مراكشي گفت: ۱۷ هزار هكتار از اراضي كشاورزي 
شهرس��تان رودبار مورد پايش ق��رار گرفته و حدود 
۴۷۰۰ هكتار آن سمپاشي و اين آفت به صورت كامل 
كنترل شده است.علي درجاني در جلسه هماهنگي 
و رفع مشكالت كشاورزي اين شهرستان با اشاره به 
افزايش سطح زير كشت كلزا در استان گيالن اظهار 
داشت: در سال زراعي آينده سطح زير كشت كلزا در 
استان گيالن به صورت كلي توسعه مي يابد.وي با بيان 
اينكه دانه كلزا ۴۰ تا ۴۵ درصد محتوي روغن قابل 
استحصال است، افزود: پيش بيني مي شود امسال 
۱۳۰۰ تن دانه روغني كلزا در س��طح ۸۵۰ هكتار از 

مزارع استان گيالن استحصال شود.

جلسه كميته بحران با حضور 
مدير منطقه 9 انتقال گاز

گرگان|جلسه كميته بحران در خصوص رودخانه 
فاضل آباد با حضور رسول داودي نژاد مدير منطقه، 
عرب، معاون خط لوله منطقه، اس��تاندار گلستان، 
مديرعامل ش��ركت گاز اس��تان و ديگر مسووالن 
استاني و شهرستاني در استانداري گلستان برگزار 
شد. رسول داودي نژاد در اين جلسه اظهار كرد: شمع 
كوبي براي خط در تقاطع رودخانه و همچنين تغيير 
مسير آب رودخانه به يك طرف براي جلوگيري از 
ريزش دو طرف رودخانه و خطرات ناشي از سيالب 

و انفجار در خط انجام شده است.
رس��ول داودي ن��ژاد همچنين با حض��ور در خط 
س��رخس- نكا در رودخانه فاضل آباد در گلستان 
از اقدامات منطقه در شمع كوبي و تغيير مسير آب 
به يك طرف رودخانه براي جلوگيري از ريزش دو 
طرف آن، بازديد به عمل آورد. همچنين اخيرا غروي، 
سرپرست استانداري گلستان، رحيمي مديرعامل 
شركت گاز استان گلستان با همراهي عرب معاون 
خطوط لوله منطقه ۹ و موسوي رييس يارد گرگان 
از خط سرخس- نكا در تقاطع با رودخانه فاضل آباد 
در استان گلستان، بازديد و در جريان اقدامات منطقه 

براي پيشگيري از حادثه نيز قرار گرفتند.

ساخت اولين ضخامت سنج 
گاماي خاورميانه

اصفهان|اولين ضخامت سنج گاماي محصوالت 
گرم فوالدي كشور با تكيه بر دانش فني متخصصان 
داخلي شركت فوالد مباركه با موفقيت بومي سازي شد. 
حسن اصغري پور كارشناس تعميرات سيستم هاي 
اندازه گيري نورد گرم ضمن اعالم اين خبر افزود: توليد 
محصول مطابق با استانداردهاي بين المللي و تأمين 
درخواست مشتري، به خطوط توليد مدرن و تجهيزات 
دقيق اندازه گيري نياز دارد؛ به همين منظور در خطوط 
نورد گرم، دستگاه هاي ضخامت سنج از جايگاه ويژهاي 
برخوردارند.وي با بيان اينكه در خروجي نورد نهايي 
يك ضخامت سنج گاماي ساخت شركت توشيباي 
 ،C-Frame  ژاپن قرار داشت افزود: پس از تهيه نقشه
ساخت آن در دستور كار تعميرگاه مركزي قرار گرفت. 
در ادامه قطعات موردنياز از داخل كشور تهيه و مونتاژ 
شد. پس از آن تابلوي كنترل تهيه و در سالن برق نصب 
و كابل هاي موقت تا C-Frame كش��يده ش��د. در 
 PC-Base همين راستا با توجه به استراتژيك بودن

كامپيوتر سرور و نرم افزارهاي مورد نياز تهيه شد.

انتصاب سرپرست  دانشكده 
دندانپزشكي مازندران

س�اري|طي حكمي از سوي رييس دانشگاه علوم 
پزشكي مازندران، دكتر مسگراني عضو هيات علمي 
دانشگاه علوم پزشكي مازندران به عنوان سرپرست 
دانشكده دندانپزشكي س��اري منصوب شد. عباس 
مسگراني عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي 
مازندران كه پيش از اين به عنوان معاون دانش��كده 
دندانپزشكي مشغول به كار بوده است؛ از سوي دكتر 
سيدعباس موس��وي رييس دانشگاه علوم پزشكي 
مازندران به عنوان سرپرست دانشكده دندانپزشكي 
ساري منصوب شد.شايان ذكر است پيش از اين دكتر 

علي زمانيان اين مسووليت را بر عهده داشت.

چهرههاياستاني

قاسمنوروزي|
عضوهياتعلمياقتصاددانشگاهآزادقائمشهر|
طرح ماليات بر ثروت و عايدي درآمدكه اخيرا توسط برخي 
از فعاالن اقتصادي و نمايندگان مطرح ش��ده ممانعت از 
سوداگري و قاچاق، كاهش شكاف درآمدي و انتقال پول 
به سمت بخش توليد است. واقعيت آن است كه موضوعاتي 
چون فرار، تخفيف و معافيت هاي مالياتي، گسترده بودن 
پولشويي و اقتصاد زير زميني در كشور عواملي است كه 

باعث شده الگوي ماليات بر درآمد و ثروت در ايران معناي 
خاصي نداشته و نظام مالياتي كش��ور از اثربخشي الزم 
برخوردار نباش��د.يكي از مباحثي كه در خصوص توزيع 
عادالن��ه درآمد به عنوان راهكاري براي كاهش ش��كاف 
درآمدي در توسعه مطرح بوده، اعمال سيستم تصاعدي 
ماليات بر ثروت و درآمد است. در اين سيستم افراد بر اساس 
افزايش ثروت و درآمد، ماليات بيشتري پرداخت مي كنند 
كه نقطه مقابل اين الگو معافيت يا تخفيف مالياتي براي 

افراد كم درآمد مي شود.نظام مالياتي در ايران بسيار ضعيف 
و فاقد كارايي الزم بوده و الزم اس��ت تا بررسي كاملي در 
راستاي چرايي عدم كارايي طرح هاي مالياتي در كشور 
انجام شود. اقتصاد زيرزميني و پولشويي در كشور وجود 
داشته و به اين معنا اس��ت كه در بسياري از فعاليت هاي 

اقتصادي كشور، ماليات پرداخت نمي شود.
در واقع عدم كارايي و تضعيف شدن نظام مالياتي مربوط 
به تخفيف و معافيت هاي مالياتي فراوان اس��ت. برخي از 

نهادها، ارگان ها و بنيادهاي دولتي و شبه دولتي به خصوص 
نهادهايي كه عمده فعاليت هاي آنان عام المنفعه اس��ت 

مشمول معافيت هاي مالياتي هستند.
برخي از نهادهاي مشمول معافيت مالياتي داراي فعاليت 
اقتصادي با گردش مالي بسيار فراوان هستند كه نمونه هاي 
متعددي از اين نهادهاي شبه دولتي همواره محل بحث 
كارشناسان و اعتراض نمايندگان مجلس شوراي اسالمي 
بودند. مجموعه اين عوامل باعث مي شود تا اهالي اقتصاد 

و اساتيد دانشگاهي نسبت به ضرورت اصالح رويكردهاي 
مالياتي در كشورمان صحبت كنند و از نهادهاي مسوول 

تصميم سازي قاطع در اين زمينه را خواستار شوند.
تنها ۵ درصد درآمد كش��ور از ماليات معاف بوده و پايين 
بودن درآمد از اين بخش، باز هم به فاكتورهاي فرار مالياتي، 
معافيت ها، پولشويي و اقتصاد زير زميني برمي گردد كه در 
پس نظام مالياتي كشور وجود دارد بنابراين داليل، سهم 

درآمد مالياتي در بودجه كشور بسيار پايين است.

يادداشت

تالش براي شفاف سازي فعاليت هاي اقتصادي بنگاه ها
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طرح»خشونتزداييدرمدارسابتدايي«ازسالتحصيليجديداجراميشود

تالش براي حذف خشونت پنهان از مدارس
خشونت در مدارس بيشتر به تنبيه بدني شناخته شده 
در حالي كه ابعاد ديگر آن كه در روح و روان دانش آموزان 
نهادينه مي ش��ود كمتر م��ورد توجه قرار گرفته اس��ت 
حال آنكه برچسب زدن ها، مقايسه كردن، تقسيم بندي 
دانش آموزان به باهوش و تنبل و بسياري موارد مشابه هم 
مصداق خشونت عليه كودكان به شمار مي رود اما در چرخه 
آموزش شاهد آن هستيم كه از خشونت هاي غيركالمي به 
عنوان مشوق استفاده شده و تصور معلمان و خانواده هاي 
دانش آموزان بر آن است كه مقايسه توانايي دو كودك با 
ايجاد حس رقابت مي تواند باعث تالش بيش��تر شود در 
حالي كه روانشناس��ان معتقدند اين موضوع جز آسيب 
روحي و رواني كه نمود بيروني آن در بزرگسالي مشخص 
مي شود، چيز بيشتري به همراه ندارد. با اين وجود اگرچه 
در سال هاي اخير تنبيه بدني دانش آموزان و آسيب هاي 
جسمي به آنها خبرساز ش��د اما آموزش و پرورش بدون 
داشتن يك برنامه پيشگيرانه براي اين قبيل خشونت ها، 
به سراغ حل معضل خشونت هاي غيركالمي يا پنهان رفته 
و قرار است از سال تحصيلي جديد ، طرح »خشونت زدايي 
در مدارس ابتدايي« اجرايي شود. طرحي كه جامعه هدف 
آن مسووالن مدارس و خانواده هاي دانش آموزان هستند 
اما معلوم نيس��ت بدون توجه به تفاوت انواع خشونت در 
مناطق مختلف كش��ور، قرار است اين طرح كلي چگونه 

اجرا شده و به هدف برسد. 
اگرچه سابقه خشونت در مدارس طوالني است اما تدوين 
طرح خش��ونت زدايي در مدارس از اسفند سال گذشته 
مطرح ش��د. طرحي كه بيش از خشونت هاي غيركالمي 
يا همان تنبي��ه بدني به خش��ونت هاي كالمي يا پنهان 

توجه دارد. 

    ابعاد خشونت پنهان مشخص نيست
رضوان حكيم زاده، معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش 
و پرورش، روز گذش��ته درب��اره اين طرح ب��ه »تعادل« 
گفت: اين طرح، طرح خشونت زدايي همه جانبه است و 
معلمان، مديران و والدين جزو گروه هايي هستند كه بايد 
آموزش هاي الزم را دريافت كنند.الزم است خانواده هاي 
ما با نش��انه هاي پنهان خشونت كه ممكن است از سوي 
خودشان يا ديگران عليه كودكان اعمال شود، آشنا شوند. 
اولياء و مديران مدارس هم بايد آموزش هاي الزم را در اين 
باره دريافت كنند به همين دلي��ل قصد داريم از تعريف 
محدودي كه از خشونت وجود دارد و معموال به خشونت 

فيزيكي محدود مي شود فراتر برويم.

او افزود: تاكيد ما در اين برنامه، توانمندسازي و آگاهي دهي 
در برابر كنترل و اصالح رفتارهاي نادرست و انواع خشونت 
غيرفيزيكي چون سرزش كردن، تخريب كردن ، برچسب 
زدن، مقايس��ه كردن و نااميد كردن دانش آموزان است 
كه آثار نامناس��ب روحي و رواني آن بيش��تر از خشونت 
فيزيكي است. قصد داريم توجه بيشتري روي سالم سازي 
و استاندارد سازي اين محيط كه به نحوه تعامل بزرگ ترها با 
كودكان و كودكان با يكديگر برمي گردد، اختصاص دهيم. 
حكيم زاده درباره اهميت توجه به خش��ونت غيركالمي 
بيان كرد: تفاوتي كه ميان خشونت فيزيكي و غيرفيزيكي 
وجود دارد، در اين اس��ت كه حد و مرز خشونت فيزيكي 
معلوم اس��ت. همه افراد مي دانند اگ��ر يك دانش آموزان 
تنبيه بدني شود يعني مورد خشونت قرار گرفته است اما 
ابعاد خشونت كالمي ناشناخته است و معموال مسووالن 
مدرسه و خانواده ها بدون آگاهي از آن استفاده مي كنند. 
براي مثال زماني كه مس��ووالن مدرس��ه ش��كايت يك 
كودك را به خانواده او مي كند در حال فعال كردن چرخه 
خشونت عليه اين كودك اس��ت حال آنكه اين رفتار در 
سيستم آموزش متداول تلقي مي شود. در خاطرات همه 
ما از مدرس��ه از اين قبيل موضوعات وجود دارد كه چون 
خشونت بوده و به روان ما آسيب زده هنوز هم در ذهن مان 
مانده است اما همين رويه هنوز هم با كودكان بي دفاع انجام 
مي شود.  معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش 
گفت: جامعه هدف اين طرح همانطور كه قبال مطرح شد 
دانش آموزان نيس��تند بلكه والدين و مسووالن مدارس 
هستند كه بايد بدانند كدام رفتارشان مصداق خشونت 
غيركالمي عليه كودك است. اين طرح قرار است از طريق 
انجمن هاي اوليا و مربيان ارايه ش��ود و پيش بيني ما اين 

است كه استقبال والدين از طرح مناسب باشد. 
با وجود اينكه خشونت در مناطق مختلف، نمود بيروني 
متفاوتي دارد اما اين موضوع در طرح خش��ونت زدايي از 
مدارس ناديده گرفته شده اس��ت. حكيم زاده درباره اين 
موضوع گف��ت: در اين طرح به تفاوت انواع خش��ونت در 
مناطق جغرافيايي مختلف پرداخته نشده است چرا كه در 
هيچ كشوري هم ما مشاهده نكرديم كه چنين دسته بندي 
وجود داشته باشد. البته دليل آن اين است كه تمركز طرح 
بر خشونت غيركالمي بوده و قرار است ابعاد آن معلوم شود. 
به دنبال آن هر مدرسه اي هم با توجه به سياست مدرسه 
محوري آموزش و پرورش مي تواند از طرح بر اساس نياز 
خود استفاده كند. از طرف ديگر تاكيد اين طرح بر مقطع 
ابتدايي هم به دليل آن اس��ت كه در سند تحول بنيادين 

آموزش و پرورش بر مقطع ابتدايي تاكيد شده چرا كه اگر 
يك كودك درست تربيت شود و حقوق خود را بشناسد در 

مقاطع باالتر كمتر مورد خشونت قرار مي گيرد. 

    طرح هاي بدون پژوهش با تاثير مقطعي
اظهارات حكيم زاده در حالي است كه روانشناسان معتقدند 
چون در طرح هاي آموزش و پرورش بروز خش��ونت بدون 
انجام پژوهش و ريشه يابي مدنظر قرار مي گيرد، بنابراين اين 
طرح ها تاثير اساسي ندارد و تنها به صورت مقطعي مي تواند 
موثر باشد. زهره هاشمي، روانشناس و كارشناس آموزش 
درباره اين موضوع به »تعادل« گفت: رواج خش��ونت هاي 
كالمي در س��طح جامعه    واليه هاي آن و ريختن قبح اين 
موضوع در خارج از چارچوب قوانين و مقررات آموزش��ي، 
تاثير زيادي در شيوع اين موضوع در مدارس دارد، معضلي كه 
متأسفانه جامعه ما گرفتار آن شده است به نحوي كه گاهي 
حتي خواس��ت هاي معقول و معمول مان را با كالم خشن 

طلب مي كنيم.  او افزود: در مورد خش��ونت در مدارس هم 
بايد توجه داشت كه بسياري از رفتارهاي بچه ها در خارج از 
محيط مدرسه و در خانواده شكل مي گيرد و بخشي از آن هم 
تحت تاثير محيط پيراموني مدرسه و بر اثر تعامل با همساالن 
و رسانه هاي اجتماعي پديد مي آيد، اما متأسفانه به دليل 
آنكه انجام پژوهش هاي طولي خيلي مورد توجه نيست، 
علل بسياري از آس��يب هاي اجتماعي از جمله رفتارهاي 
خشونت آميز در مدارس، به صورت ريشه اي موردبررسي 
قرار نمي گيرد و به همين دليل به راحتي نمي توانيم بگوييم 
س��هم كدام عامل در ابراز خش��ونت بيشتر يا كمتر است. 
پژوهش هاي طولي به اين معني اس��ت كه آزمودني را در 
يك دوره زماني طوالني، به عنوان نمونه از كودكي تا جواني 
فرد بررسي مي شود تا عواملي را كه باعث بروز آسيب شده 
است شناسايي كنند.   هاشمي بيان كرد: خشونت در همه 
موارد هم ناشي از تربيت در خانواده مدرسه نيست بنابراين 
مدارس بايد تفاوت انواع خش��ونت را بدانند تا اين مشكل 

اصولي حل شود، يكي ديگر از راه كارهاي مقابله با خشونت، 
توجه به مشكالت شخصيتي در دوران كودكي است. كما 
اينكه در خانواده ها مي بينيم بسياري از نكات منفي رفتارهاي 
بچه ها به دليل شيرين زبان بودن بچه ها ديده نمي شود، اما 
در دوران نوجواني كه دوران بحراني است اين نكات منفي 
كه قباًل ديده نشده اس��ت، هر چه بيشتر مورد توجه قرار 
مي گيرد، رفتارهايي كه به اصطالح به ذوق والدين مي خورد 
و حتي گاهي به همين دليل دست از حمايت كودكانشان 
بر مي دارند. مثال ما مي گوييم بچه مثل پدرش خيلي زود 
عصباني مي شود به اين ترتيب اين رفتار ناپسند را عادي 
تلقي مي كنيم. در حالي كه همين مساله باعث بروز مشكالت 
جدي تري در نوجواني و جواني مي شود و به صورت استرس، 
اضطراب يا خشونت بروز مي كند. متوجه نيستيم كه جرقه 
رفتاره��اي منفي را در كودكي ف��رد ديده ايم و بي توجه از 
كنار آن عب��ور كرده ايم و االن هم به جاي س��ردرگمي يا 

موضع گيري نسبت به نوجوان بايد به او كمك كنيم .

نياز به ۴00 ميليارد تومان براي حفظ ۴۶ گونه جانوري در خطر انقراض
براي حف��ظ ۴۶ گونه جانوري در مع��رض خطر انقراض، 
۴۰۰ ميليارد تومان نياز داري��م و تنها ۵ درصد اعتبارات 
تامين شده اس��ت. اين را معاون محيط طبيعي سازمان 
حفاظت محيط زيس��ت مي گويد. او با بيان اينكه ۱۳۰۰ 
گونه مهره دار در كشور شناسايي شده است، گفت: براي 
تهيه و اجراي برنامه عمل ۴۶ گونه جانوري در معرض خطر 
تهديد و انقراض كش��ور به اعتباري بالغ بر ۴۰۰ ميليارد 
تومان نياز اس��ت كه تاكنون كمت��ر از ۵ درصد اعتبارات 
مورد نياز محقق شده است. حميد ظهرابي درباره مقابله با 
تهديدهاي زيست محيطي كنوني در كشور از قبيل تخريب 
جنگل ها و مراتع، بيابان زايي، آلودگي آب، فرسايش خاك، 
ريزگردها و خشك شدن تاالب ها گفت: اين موضوع كلي 
است كه دامنه آن عالوه بر آنكه به بخش ها و معاونت هاي 
مختلف سازمان حفاظت محيط زيست مرتبط است، با 
ماموريت دس��تگاه هاي ديگر مانن��د وزارت نيرو و وزارت 
جهاد كشاورزي نيز مرتبط است. بخش مهمي از تخريب 
به اش��كال مختلف در پي اقدامات توسعه اي رخ مي دهد 
كه مهم ترين ابزار س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت در 
انجام ماموريت هايش براي مقابله با اين تخريب ها، قوانين 
مختلفي از جمله »حفاظت و بهس��ازي محيط زيست« 
است. او با اش��اره به التزام به انجام مطالعات ارزيابي اثرات 
زيست محيطي در پروژه هاي بزرگ مانند احداث جاده هاي 
مواصالتي، استقرار صنايع و... ادامه داد: اين موارد از جمله 
تكاليف دستگاه هاي توسعه اي است كه سازمان حفاظت 
محيط زيست وظيفه بررس��ي اين مطالعات و نظارت بر 
اجراي تعهدات دستگاه هاي توسعه اي درباره مالحظات 
محيط زيس��تي در اجراي پروژه ها را دارد. معاون محيط 

طبيعي س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت با بيان اينكه 
حفاظت از عرصه هاي حفاظت شده و مديريت حيات وحش 
جزو وظايف معاونت محيط طبيعي است، تصريح كرد: ما 
معتقديم اين وظايف جز با مشاركت مردم حاشيه نشين 
زيستگاه ها و ذي نفعان اصلي قابل انجام نيست. از همين رو 
اين معاونت در دوره فعلي، »همراستا كردن« امر حفاظت 
را با منافع مردم محلي در دستور كار خود دارد. به اين معنا 
كه بايد به جامعه، به خصوص ذي نفعان اصلي اين موضوع 
را عمال نش��ان دهيم كه بهره برداري پايدار از منابع بدون 
آسيب به آنها منجر به س��ود اقتصادي پايدار خواهد شد. 
ظهرابي اظهار كرد: خوشبختانه در مواردي كه به عنوان 

پايلوت آغاز كرديم، همچون حفاظت مشاركتي پارك ملي 
گلستان يا قرق هاي اختصاصي شاهد موفقيت هايي بوديم. 
با اين حال موفقيت جدي در اين زمينه به سرعت و سادگي 
قابل حصول نيست، تغيير فرهنگ حفاظت، پايدارسازي 
حفاظت و بهره برداري فرآيندي طوالني مدت و تدريجي 
اس��ت.هنر ما پايه گذاري چارچوب هاي اصولي براي اين 
مهم است كه به س��رعت در حال انجام است. در دو سال 
اخير دستورالعمل سرمايه گذاري در مناطق تحت مديريت، 
دس��تورالعمل احداث و بهره برداري از اقامتگاه بوم گردي 
در مناطق، دستورالعمل شكار پايدار، دستورالعمل ايجاد 
قرق هاي اختصاصي و چندين مورد ديگر با اين هدف تهيه و 

ابالغ شده و ادارات كل استان ها در حال حركت به سوي اين 
رويكرد جديد هستند. او در بخش ديگري از صحبت هايش 
با اشاره به گونه هاي گياهي و جانوري در كشور گفت: در 
ايران تاكنون بيش از ۱۳۰۰ گونه مهره دار شناسايي شده 
و آنطور كه همكاران ما در وزارت جهاد كش��اورزي اعالم 
كرده اند، تعداد گونه هاي گياهي شناسايي شده، بيش از 
۸۰۰۰ گونه است. بر اساس فهرست سرخ اتحاديه جهاني 
حفاظت )IUCN(، از ميان مهره داران ايران، ۸۷ گونه در 
رده هاي مختلف منقرض شده، بحراني، درمعرض خطر و 
آسيب پذير قرار دارند. تنها دو زيرگونه »ببر هيركاني« و 
»شير ايراني« تاكنون در طبيعت ايران منقرض شده اند 
كه انقراض آنها مربوط به بيش از ش��ش دهه قبل اس��ت. 
معاون محيط طبيعي س��ازمان حفاظت محيط زيست 
اظهار كرد: درناي سيبري نيز كه از چند دهه قبل با كاهش 
ش��ديد جمعيت روبرو بوده، در حال حاضر تنها يك نر از 
آن باقي مانده است. گوزن زرد ايراني در طبيعت منقرض 
شده، اما از سال هاي پيش از انقالب تاكنون جمعيت نسبتا 
مناسبي از آن در شرايط اسارت تكثير شده اند، ولي هنوز 
برنامه معرفي مجدد آن به طبيعت غير از جزيره اشك اجرا 
نشده است كه دليل اصلي آن نبود زيستگاه مناسب و امن 
براي آن در زيستگاه طبيعي است. ظهرابي تاكيد كرد: در 
همين رابطه تاكنون برنامه عمل ۱۰ گونه جانوري شامل 
پلنگ، گوزن زرد، خرس س��ياه، خرس قهوه اي، تمساح 
پوزه كوتاه، غاز پيشاني سفيد كوچك، ميش مرغ، سمندر 
كوهستاني لرستان، س��مندر آتشين و الك پشت فراقي 
با اس��تفاده از ظرفيت هاي كارشناس��ي درون سازمان و 
مشاركت دانشگاه ها، اساتيد و سمن هاي زيست محيطي 

ذي ربط تهيه شده و براي اجرايي شدن به استان هاي هدف 
ابالغ شده است. او با بيان اينكه در سال ۹۷ نيز طي انعقاد 
قرارداد با پژوهشكده محيط زيست و توسعه پايدار، تهيه 
و تدوين برنامه عمل ۱۰ گونه جانوري نيز در دست انجام 
است، به ايلنا گفت: اينگونه ها شامل شوكا، گورخر، آهو، قوچ 
و ميش، هوبره، باالبان، اردك سرسفيد، ماهي قزل آالي 
خال قرمز، سمندر غازري و افعي لطيفي هستند كه پس از 
تهيه و تدوين برنامه هاي عمل مذكور، جهت اجرايي شدن 
به اس��تان هاي هدف ابالغ خواهند شد. البته براي تهيه و 
اجراي برنامه عمل ۴۶ گونه جانوري در معرض خطر تهديد 
و انقراض كشور به اعتباري بالغ بر ۴۰۰ ميليارد تومان نياز 
است كه تاكنون و با وجود پيگيري هاي به عمل آمده، طي 
سنوات گذشته كمتر از ۵ درصد اعتبارات مورد نياز محقق 
شده است. معاون محيط طبيعي سازمان حفاظت محيط 
زيس��ت درباره نرخ انقراض گونه هاي جانوري در كش��ور 
گفت: در حال حاضر با توجه به افزايش آگاهي و حساسيت 
عمومي نسبت به حيات وحش و از طرفي اقدامات حفاظتي 
سازمان حفاظت محيط زيست، به غير از درناي سيبري و 
يوزپلنگ آسيايي كه كاهش جمعيت آنها از دهه هاي قبل 
آغاز شده نگراني ويژه اي نسبت به كاهش شديد جمعيت 
گونه اي نداريم. با اين وجود، مديريت حيات وحش امري 
بسيار پيچيده و چند وجهي است كه تابع عوامل متعددي 
است. كمتر از هفت درصد مهره داران در فهرست سرخ قرار 
گرفته اند كه شامل ۱۵ گونه بحراني است. تالش مجموعه 
معاونت طبيعي سازمان حفاظت محيط زيست، كاهش 
تهديدهاي اين گونه ها و تغيير وضعيت آنها از شرايط بحراني 

به وضعيت پايدارتر است.
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مبارزه با ملخ ها در ۶ شهرستان 
استان تهران

مديركل مديريت بحران اس��تان تهران از مبارزه با 
ملخ ها در ۶ شهرستان استان تهران خبر داد و گفت: 
مبارزه با ملخ ها در مناطقي از فرودگاه امام، اراضي 
رباط كريم و دش��ت ورامين در مناطق پاكدشت و 
ش��ريف آباد صورت گرفته اس��ت. محمد درجاتي 
درباره هجوم ملخ ها به استان تهران گفت: ملخ هايي 
كه در استان هاي مختلف كشور ديده شده اند، ۸ نوع 
هس��تند كه از اين تعداد ۳ الي ۴ نوع آنها در استان 
تهران ديده  شده اند. او با اشاره به ميزان پراكندگي 
ملخ ها در استان تهران ادامه داد: ميزان پراكندگي 
و پيمانه فضايي ملخ ها هنوز در استان تهران به خط 
قرمز و بحران نرسيده است، در حال حاضر مبارزه با 
ملخ ها در بيش از ۲۰۰۰ هكتار از اراضي كشاورزي 
استان انجام ش��ده است. مديركل مديريت بحران 
استان تهران به ايلنا گفت: مبارزه با ملخ ها در مناطقي 
از فرودگاه امام، اراضي رباط كريم و دشت ورامين در 
مناطق پاكدشت و شريف آباد صورت گرفته است. 
درجاتي با بيان اينكه ملخ ها در مناطقي وارد شهر نيز 
شده اند، گفت: در حسن آباد فشافويه ملخ ها از ري و 
در شريف آباد از پاكدشت وارد شهر شده اند، البته 
حجم ملخ ها بسيار كم بود و مشكلي در اين خصوص 
وجود نداشت و ما به مردم اين اطمينان را داديم كه 
مشكلي از سوي ملخ ها نخواهند داشت. او ادامه داد: 
در ۶ شهرستان شامل فيروزكوه، دماوند، پرديس، 
مالرد، رباط كريم مبارزه با ملخ ها صورت گرفته است 
و ملخ هاي مشاهده شده در اين مناطق همانطور كه 
گفتم ۳ الي ۴ نوع هس��تند كه البته فراواني زيادي 
ندارند. ما قصد سم پاش��ي نداشتيم، چراكه تعداد 
ملخ ها نزديك به خط قرمز هم نشده بود، چه برسد 
به اينكه بخواهد از خط قرمز هم عبور كند، اما به دليل 
اينكه ممكن بود توده ملخ ها در فرودگاه امام پروازها 
را با مش��كل مواجه سازد از همين رو ما سم پاشي از 

اين منطقه را شروع كرديم. 

به اموال بازنشستگان چوب 
حراج نزده ايم

مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري با تاكيد بر 
اينكه بايد بنگاه هاي زيان ده را تعيين تكليف كرد و 
معناي آن چوب حراج زدن به دارايي ها نيست گفت: 
آنچه دنبال مي كنيم حركت به س��مت بنگاه هايي 
اس��ت كه س��ود باالتر دارند. ميعاد صالحي با اشاره 
به سياس��ت خ��روج از بنگاه داري ك��ه در صندوق 
بازنشستگي كشوري دنبال مي شود اظهار كرد: تا 
بحث خروج از بنگاه داري زيان ده مطرح ش��د، يك 
عده گفتند اينها مي خواهند بنگاه ها را بفروشند و 
حراج كنند. چ��را دل مردم را خالي مي كنيد؟ اصاًل 
اينطور نيست. وي افزود: بنگاه هايي داريم كه سوء 
مديريت، فساد، عدم دقت و ضعف تكنولوژي منجر 
به زيان دهي آن شده است. وقتي تكنولوژي منسوخ 
شده باشد، ديگر بنگاه نمي تواند ادامه كار بدهد، يا 
بايد تكنولوژي و ماشين جديد وارد كنيم، يا مسير 
را به س��مت ديگري تغيير دهيم زي��را اگر بنگاهي 
امس��ال ۵۰۰ ميليارد تومان زيان بدهد، سال بعد 
۷۰۰ ميليارد تومان مي ش��ود. مديرعامل صندوق 
بازنشستگي كش��وري كه در يك برنامه تلويزيوني 
حضور يافته بود، با تاكيد ب��ر اينكه بايد بنگاه هاي 
زيان ده را تعيين تكليف كرد و معناي آن چوب حراج 
زدن به دارايي ها نيست گفت: آنچه دنبال مي كنيم 
حركت به س��مت بنگاه هايي اس��ت كه سود باالتر 
دارند. صالحي همچنين در صفحه اينستاگرام خود 
توضيحات بيشتري در اين باره ارايه كرد و نوشت: پس 
از آنكه اعالم كرديم قصد خروج از بنگاه داري زيان ده 
و ورود به سرمايه گذاري در حوزه هاي با ارزش افزوده 
باال و پر سود را داريم، عده اي اينطور وانمود كردند كه 
انگار ما خداي ناكرده قصد چوب حراج زدن به اموال 

و سرمايه هاي بازنشستگان را داريم.

گفت وگوهاي سفارشي 
برخي پزشكان در تلويزيون 

معاون كل وزارت بهداشت گفت: برنامه هاي گفت وگو 
محور در صدا و س��يما با برخي پزش��كان، دليلي بر 
برجس��ته بودن آن پزشك نيس��ت و گاهي جنبه 
تبليغي دارد. ايرج حريرچي در مورد تبليغات خارج 
از عرف پزشكان در فضاي مجازي با اشاره به اينكه در 
حال حاضر اكثر تبليغاتي كه در امور پزشكي و دارويي 
در فضاي مجازي انجام مي شوند، غيرقانوني هستند، 
گفت: طبق ماده ۷ آيين نامه بند ب ماده ۳ قانون نظام 
پزشكي، تبليغ دارو و ذكر خواص درماني در رسانه هاي 
عمومي كه مخاطب آنها عموم مردم هستند، ممنوع 
اس��ت. او افزود: بطور مثال، وزارت بهداشت مجوزي 
را به محصول تقويت مو مي ده��د، اما ذي نفعان آن 
محصول بطور اغراق آميز و غير واقعي اثربخشي آن 
محصول را با ذكر داش��تن مجوز وزارت بهداش��ت 
تبليغ مي كنند؛ در حالي كه وزارت بهداشت مجوز 
را براي تقويت موهاي موجود داده است و نه بيشتر. 
معاون كل وزارت بهداشت با تاكيد بر اينكه طبق ماده 
۸ همان آيين نامه، تبليغاتي كه ادعايي مبني بر اثرات 
درماني، تشخيصي، پيشگيري و بازتواني دارند حتما 
بايد مجوز وزارت بهداشت را داشته باشند، افزود: عمده 
تبليغات پزشكي بايد با نظارت سازمان پزشكي باشد 
و پيش��نهاد ما اين است كه مدعي العموم وارد شود.  
حريرچي تبليغات در حوزه پزش��كي را تحث تاثير 
تقاضاي القايي و تقسيم منابع بين گروه هاي مختلف 
ذكر كرد و گفت: گاهي تبليغات در قالب برنامه هاي 
گفت وگو محور در روزنامه ها و صدا و س��يما منتشر 
مي شوند كه جنبه رپرتاژ داشته و اثر تبليغي دارند؛ 
چرا كه برخي مردم تصور مي كنند حتما پزشكي كه 
در رسانه ملي در خصوص موضوع پزشكي صحبت 
مي كند، قطعا پزش��ك حاذق و برجس��ته اي است 
و بر مبناي همين تصور مراجعات بيماران به مطب 
پزشك مذكور به شدت افزايش پيدا مي كند؛ در حالي 
كه اكثر پزشكاني كه در برنامه هاي صدا و سيما حضور 

پيدا مي كنند در سطح متوسط هستند.

ديزلگيتديگريدرراهاست؟
آيا س��واري هاي ديزلي وارد چرخه توليد مي ش��وند؟ شنيده ها حاكي از 
آن است كه س��ازمان محيط زيست در حال بررس��ي درخواست توليد 
سواري هاي ديزلي است، رييس سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره 
به اينكه اين موضوع از س��وي مركز تحقيقات موتور ايران خودرو مطرح 
شده است، گفت: سازمان محيط زيست قطعًا با ورود موتور ديزل به ناوگان 
سواري مخالف اس��ت و اميدواريم كه هيچ دولتي حاضر نشود كه مجوز 
ورود ناوگان ديزل سواري را به جاده ها و شهرهاي كشور صادر كند. عيسي 
كالنتري با اين توضيح كه »مركز تحقيقات موتور ايران خودرو« از حدود 
يك دهه پيش، مطالعاتي روي موتور سواري ديزلي انجام داده و گويا در 
اين زمينه س��رمايه گذاري ۵۰ ميليون يورويي نيز داشته است و در حال 
حاضر نيز دنبال توليد و توسعه موتورهاي ديزلي است، اظهاركرد: بررسي 
كارشناسان سازمان حفاظت محيط زيست نشان مي دهد كه موتورهاي 
ديزلي بسيار آلوده كننده هستند و تركيبات آاليندگي آن به ويژه ذرات 
معلق سرطان زاست. رييس س��ازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به 
اينكه وجود ۱۰۰ هزار خودروي سنگين ديزلي در تهران به معضلي الينحل 
تبديل شده است، اظهار كرد: در شرايطي كه هنوز نتوانستيم مساله اين 
خودروهاي سنگين ديزلي تهران را با وجود مصوبات متعدد و قانون هواي 
پاك حل و فصل كنيم، چطور مي توانيم سواري ديزلي را هم وارد چرخه 
مصرف كنيم؟ هنوز وزارت صنعت و وزارت كشور به تعهداتشان براي نصب 
فيلتر دوده يا گازس��وز كردن خودروهاي سنگين عمل نكرده اند و قطعًا 
توليد سواري هاي ديزلي مشكالت گذشته را صد چندان خواهد كرد. او با 
تاكيد بر اينكه كنترل آاليندگي موتورهاي ديزلي پيچيده تر از موتورهاي 
بنزيني اس��ت، به ايسنا گفت: بهتر است به جاي توليد موتورهاي ديزلي 

بخش خصوصي و دولتي در زمينه توليد و توسعه سواري هاي پايه گازسوز 
كه اتفاقاً مطالعات آن هم در كشور انجام شده، اقدام كنند. ضمن اينكه طبق 
استانداردهاي جهاني موتورهاي پايه گازسوز در رده خودروهاي پاك قرار 
مي گيرند. معاون رييس جمهوري همچنين با اشاره به تاثير كيفيت سوخت 
گازوئيل در كاركرد موتور و قطعات كاهش آاليندگي خودروهاي ديزلي 
تاكيد كرد: با وجود تالش وزارت نفت، تعداد زيادي از جايگاه هاي سوخت 
كشور از گازوئيل اس��تاندارد يورو۴ برخوردار نيستند و اگر خودروهاي 
 ppm ۵۰ ديزلي حتي يك بار هم از سوخت غير استاندارد با گوگرد باالي
استفاده كنند، عالوه بر اختالل در كاركرد موتور، قطعات كاهش آاليندگي 
نيز بالفاصله تخريب مي شوند. در سال ۲۰۱۵ رسوايي »پرونده خودروهاي 
آالينده فولكس واگن« آلمان در امريكا افشا شد چون پس از آزمايش هاي 
صورت گرفته مشخص شد كه نرم افزار مديريت »ميزان آاليندگي موتور 
خودروهاي ديزلي« اين شركت دستكاري شده بود. فولكس واگن پس از 
اعتراف به تقلب، به پرداخت ۴.۳ ميليارد دالر جريمه محكوم شد كه اين 
پرونده به رسوايي »ديزل گيت« معروف و باعث شد بسياري از خودروسازان 
بزرگ آلمان اعم از فولكس واگن و تمامي زيرمجموعه هايش اعم از آئودي 
و پورشه را زير سوال ببرد. حال با توجه به خبرهاي شنيده شده مبني بر 
تمركز يكي از ش��ركت هاي خودروسازي كشور در زمينه توليد و توسعه 
س��واري هاي ديزلي و با توجه به اينكه كنترل آاليندگي ديزل ها بسيار 
پيچيده تر از موتورهاي بنزيني است كه تجربه خودروسازي كشورهاي 
پشرفته از جمله آلمان هم اين را تاييد مي كند و قطعا اقدام به تقلب فولكس 
واگن نيز مصداقي از دشواري كنترل آاليندگي ديزل هاست، آيا مي توان 

گفت كه ديزل گيت ديگري در راه است؟

مستاجران»كهريزك«ماندگارميشوند؟
براساس پروتكل درمان معتادان متجاهر، مدت زمان نگهداري اين معتادان 
در مراكز اقامتي بين ۳ تا ۶ ماه تعيين شده است. مدت زماني كه تمديد آن 
به بيش از ۳ ماه براساس نظر تيم درمان گر و اطالع مرجع قضايي امكان پذير 
است، اين درحالي است كه سخنگوي ستاد مبارزه با مواد مخدر با اين اعتقاد 
كه »با ۳ ماه نگهداري معتادان نمي شود معجزه كرد« عنوان كرده »تالش 
مي كنيم اين مدت را تا ۲ سال ارتقاء دهيم«؛ اين موضوع كه در پروتكل هاي 
درماني پيش بيني نشده با واكنش هايي نيز همراه بوده است. بر اساس اصالح 
قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آنكه در س��ال ۷۶ به تصويب 
مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد، اعتياد جرم است ولي به كليه معتادان 
اجازه داده مي شود به مراكز مجازي كه از طرف وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكي مشخص مي شود، مراجعه و نسبت به درمان و بازپروري 
خود اقدام كنند. بنا بر تبصره يك اين قانون، معتادان مذكور در طول مدت 
درمان و بازپروري از تعقيب كيفري جرم اعتياد معاف هستند. همچنين 
در تبصره ۲ اين قانون نيز گفته شده است كه هزينه هاي تشخيص، درمان 
دارويي و بازپروري توسط ش��خص معتاد بر اساس تعرفه هاي مصوب به 
واحدهاي ذي ربط پرداخت مي شود و هزينه مربوط به معتادان بي بضاعت 
هر س��ال توسط دولت تأمين خواهد شد. بر اساس تبصره ۳ قانون مذكور 
نيز دولت مكلف است براي احياء و ايجاد اردوگاه هاي بازپروري معتادان به 
مواد مخدر اقدام الزم را به عمل آورد. با اصالح قانون مذكور در س��ال ۸۹ و 
به اس��تناد ماده ۱۶ و تبصره هاي ذيل آن، معتادان مكلف به مراجعه براي 
درمان به مراكز مجاز شده اند. در ماده ۱۶ قانون گفته شده است كه معتادان 
به مواد مخدر و روان گردان متجاهر به اعتياد، با دستور مقام قضايي براي 
مدت يك تا سه ماه در مراكز دولتي و مجاز درمان و كاهش آسيب نگهداري 

مي شوند. همچنين تمديد مهلت براي يك دوره ۳ ماهه ديگر با درخواست 
مراكز مذكور بالمانع است. در تبصره ۲ ماده ۴ اين قانون كه مربوط به توضيح 
فرايند اجرايي نگهداري معتادان در اين مراكز است نيز گفته شده است كه 
نگهداري معتادان در مركز بيشتر از حداكثر مدت زمان قانوني پيش بيني 
ش��ده )۲ دوره ۳ ماهه( فقط بنا بر نيازهاي درماني و پس از كسب مجوز از 
مرجع قانوني ممكن اس��ت. اين درحالي است كه سعيد منتظر المهدي، 
سخنگوي ستاد مبارزه با مواد مخدر در آخرين اظهارنظر خود درباره مدت 
زمان نگهداري اين معتادان گفته كه »با سه ماه نگهداري نمي شود معجزه 
كرد. بر همين اس��اس تالش مي كنيم اين مدت را به ۶ ماه تا ۲ سال ارتقاء 
دهي��م. در اين مدت هم معتادان به يادگيري حرفه مي پردازند و كس��ب 
درآمد مي كنند«. موضوعي كه تاكن��ون در قانون و پروتكل هاي درماني 
پيش بيني نشده و به گفته برخي كارشناسان بايد پيش از تغيير قانون و 
شيوه هاي درمان، ارزيابي كاملي از فرآيندي كه تاكنون صورت گرفته نيز 
انجام شود. بر همين اساس سعيد صفاتيان، مديرعامل موسسه دانش اعتياد 
و روان شناسي ايرسا و كارش��ناس حوزه اعتياد در در واكنش به اظهارات 
سخنگوي ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره افزايش مدت زمان نگهداري 
معتادان در مراكز درمان اعتياد با بيان اينكه اگر ستاد مبارزه با مواد مخدر 
بخواهد مدت زمان نگهداري از معتادان را افزايش دهد، بايد اين تغييردر 
قانون صورت بگيرد، به ايسنا گفت: بايد قانون در مجمع تشخيص مصلحت 
نظام يا در مجلس شوراي اسالمي برود و در آنجا اصالح شود. اين كار هم يك 
نظر كارشناسي مي خواهد كه دو سال نگهداري معتادان در مراكز اقامتي 
چه ميزان براي اين افراد سودمند است؟ پيش از آن هم بايد ارزيابي كاملي 

از فرايندي كه تاكنون صورت گرفته انجام شود.
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شهرداري احداث مترو به غربي ترين نقطه تهران را استارت زد

مشوقي ديگر براي گسترش نامتوازن منطقه 22
گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري|

محسن پورس��يدآقايي، معاون حمل و نقل و ترافيك 
ش��هرداري تهران روز گذش��ته ضمن بازديد از مسير 
پيشنهادي براي احداث خط شماره 10 مترو در منطقه 
22 از طراحي ۴ خط جديد بعد از تكميل خطوط فعلي 
متروي تهران خبر داد. خبر ساخت مترو در غربي ترين 
منطقه تهران شايد به ظاهر خبر خوبي باشد اما بررسي 
وضعيت اين منطقه نش��ان از اين دارد كه بار گذاري و 
ساخت و س��ازهاي بيش از اندازه به خصوص ساخت 
برج هاي بلندمرتبه خ��ارج از چارچوب طرح تفصيلي 
عمال منجر به بارگذاري بي��ش از اندازه در اين منطقه 
شده و خبر س��اخت مترو عالوه بر اينكه باعث افزايش 
چندبرابري قيمت مسكن در اين منطقه خواهد شد، 
شهروندان بيشتري را براي حضور در اين منطقه تشويق 
مي كند و اين دقيقا همان چيزي است كه برخي از آن به 
عنوان بحران در منطقه 22 ياد مي كنند. از سوي ديگر، 
در شرايطي كه شهرداري تهران با معضل كسري بودجه 
مواجه است و مديران شهري بارها بر اتمام پروژه هاي 
نيمه تمام تاكيد كرده اند، اين سوال مطرح است كه آيا 
شهرداري توان مالي براي احداث پروژه اي به اين بزرگي 
را دارد يا خير؟ حتي اگر شهرداري توان مالي اين كار را 
هم داشته باشد قطعا برنامه ريزي، طراحي و در مجموع 
كار ساخت آن چندين سال زمان مي برد و دليل ندارد كه 
اينگونه يك پروژه كه هنوز قطعي نشده رسانه اي شود. 
اين در حالي است كه خطوط فعلي مترو با مشكل كمبود 
قطار مواجه است و سر فاصله قطارها در برخي خطوط 
گاهي به 15 دقيقه هم مي رس��د. از همين رو، ظرفيت 
7ميليون س��فر كنوني مترو تهران به 3 ميليون سفر 
كاهش يافته است. به نظر مي رسد در چنين شرايطي 
شهرداري بايد تمركز خود را بر تامين واگن هاي خطوط 

موجود بگذارد نه اينكه به دنبال افزايش خطوط باشد.
به گزارش »تعادل«، براساس طرح تفصيلي پايتخت، 
منطقه 22 شهر تهران به دليل موقعيت مكاني، وسعت 
و وجود بوستان جنگلي چيتگر، وردآورد، خرگوش دره، 
لتمال كن، درياچه خليج فارس و امكانات تفريحي به 
عنوان قطب گردشگري پايتخت تعريف شد. بسياري از 
كارشناسان شهري معتقدند ساخت و سازهاي بي رويه 
و بلندمرتبه سازي، بسياري از فرصت هاي اين منطقه را از 
بين برده از جمله »پيروز حناچي« شهردار تهران زماني 
كه معاون وزير راه و شهرس��ازي بود، س��اخت و سازها 
در اين منطق��ه را »بزرگ ترين تخلف دوران مديريتي 

قاليباف« خوانده بود. 
بلندمرتبه س��ازي در منطق��ه 22 يك��ي از مهم ترين 
انتقادهايي اس��ت كه ب��ه دوران 12 س��اله مديريت 
محمدباقر قاليباف در ش��هرداري تهران مي ش��ود. از 
طرفي بر اساس طرح جامع منطقه 22 براي اين منطقه 
300 هزار نفر جمعيت پيش بيني شده بود كه با توجه 
به بارگزاري ها و ساخت و سازهاي انجام شده جمعيت 
منطقه 22 اكنون به 500 هزار نفر رسيده است و به گفته 

محمد ساالري رييس كميسيون معماري وشهرسازي 
شوراي شهرتهران، مديران شهري به دنبال اين هستند 
كه جمعيت پذيري منطق��ه 22 را به 600 تا 700 هزار 
نفر برسانند. اين در حالي است كه هم اكنون شهرونداني 
كه در منطقه 22 ساكن هستند از نبود سامانه حمل و 
نقل عمومي و نبود فضاي آموزشي و بهداشتي به شدت 

رنج مي برند.
براساس مستندات موجود، آبان سال 93 شوراي عالي 
شهرسازي و معماري مصوبه اي را با حضور نمايندگان 
ش��هرداري و شوراي تهران به تصويب رساند كه در آن 
بيان ش��ده بود: »طرح تفصيلي منطقه 22 پايتخت و 
تمامي مصوبات گذش��ته كميس��يون ماده 5 در مورد 
اين منطقه بايد به طور كامل ملغي شود.« برپايه مفاد 
اين مصوبه، همچنين ش��هرداري تهران بايد با توجه 
به مش��كالت زيس��ت محيطي، اكولوژي و بارگذاري 
قابل توجه صورت گرفته در منطقه 22 طرح تفصيلي 
جديدي را براي اين منطقه طي سه ماه با رويكرد حداقل 
جمعيت پذيري تهي��ه مي كرد و به تصويب ش��وراي 
عالي شهرس��ازي و معماري كشور برساند. اما تا زماني 
كه قاليباف روي كار بود از ابالغ مصوبه ش��وراي عالي 
شهرس��ازي در خصوص ابطال طرح تفصيلي منطقه 
22 و تدوي��ن طرح تفصيلي جديد امتناع كرد و بر اين 
اس��اس70درصد امالك و زمين هاي اين منطقه را به 
جاي تامين سرانه ها و زيرساخت ها به بلندمرتبه سازي 

اختصاص داد. البته با گذش��ت يك سال و نيم از عمر 
شوراي شهر پنجم نيز هنوز طرح تفضيلي منطقه 22 
ابالغ نشده است .15 ارديبهشت سال جاري ساالري از 
تدوين طرح تفصيلي منطقه 22 خبر داد و گفت: »در 
جلسات كميسيون ماده پنج هم اين موضوع بررسي شد 
و در حال حاضر جزئيات آن در حال نهايي شدن است.«

صدور پروانه ساخت مال ها و نيز برج هاي بلندمرتبه در 
منطقه اي كه قرار بود منطقه توريستي تهران باشد، باعث 
شده منطقه 22 امروز به منطقه و محله اي با مشكالت 
فراوان تبديل ش��ود. بر اس��اس آمارها اكنون منطقه 
22 بيش��ترين ميزان بلندمرتبه ها را در تهران به خود 

اختصاص داده است .
يكي از تبعات منفي ساخت بلندمرتبه ها در اين منطقه 
اين اس��ت كه باعث كاهش قاب��ل مالحظه جريان باد 
در ش��مال تهران و ساكن  ش��دن هوا در امتداد شرقي 
شهر شده اس��ت. بررسي هاي آزمايشگاهي درباره آثار 
بلندمدت اين حجم بلندمرتبه احداث شده در تهران 
بر هواي شهر كه توسط پژوهشكده سازمان هواشناسي 
انجام شده، مش��خص كرده اس��ت: »برج هاي شكل 
گرفت��ه در منطقه 22 تهران بين 10 ت��ا 15 درصد بر 
آلودگي هواي پايتخت موثر افتاده است و سبب كاهش 
قابل مالحظه جريان باد بر اين اساس، كاهش بادهاي از 
سمت كوه به دشت تهران و بالعكس، در دهه هاي اخير 
بسيار قابل مالحظه بوده است و حتي سرعت بادهايي كه 

شب و اوايل صبح از مناطق كوهستاني به سمت تهران 
مي وزد، به شدت پايين آمده است. بر اين اساس، ادامه 
برج سازي در كريدور اصلي هواي پايتخت، مي تواند در 
آينده نزديك، بر بادهاي غربي كه بادهاي غالب تهران را 
تشكيل مي دهند، تاثير گذاشته و آن را كاهش دهد كه 
در اين صورت، امكان تصفيه هواي آلوده از طريق جريان 
باد در سال هاي آينده، سخت تر و محدودتر خواهد شد. 
همچنين با توجه به گسترش طولي شهر تهران بين دو 
جهت غرب و شرق و با لحاظ اينكه، جريان وزش باد در 
تهران از غرب به ش��رق است، جريان باد طي اين دوره 
زماني، در شرق پايتخت نيز افت كرده و در امتداد شرقي 

شهر، سكون هوا بيشتر شده است.
براي محمدباقر قاليباف شهردار اسبق تهران كه عالقه 
زيادي به اجراي پروژه هاي بزرگ مقياس و مانور دادن 
روي آنها داشت، منطقه 22 كه منطقه اي تازه تاسيس و 
بكر بود فرصت خوبي براي خودنمايي به شمار مي رفت. 
يك��ي از پروژه هاي ب��زرگ قاليباف كه ب��ه آن افتخار 
مي كرد، ايران مال يا ب��ازار بزرگ ايران بود كه از آن به 
عنوان بزرگ ترين مجتمع تجاري، تفريحي، فرهنگي و 
مركز خريد در خاورميانه و به عنوان يكي از پنج مال برتر 
جهان ياد مي كردند كه در منطقه 22 واقع شده است.

گفته مي شد اين مجموعه با هدف توسعه اقتصادي و 
اشتغال، توسعه گردشگري و خريد تمامي افراد جامعه 
خصوصا جوانان كش��ور و كشورهاي همسايه احداث 

شده است. اما س��وال اين است در شرايطي كه تهران 
از وجود تعداد زياد مال ها اش��باع شده و رنج مي برد و 
به خصوص در سال هاي اخير به دليل شرايط نامساعد 
اقتصادي بس��ياري از اين مال ها ب��ه خصوص آنهايي 
كه در مركز ش��هر واقع شده اند بس��يار خلوت شده و 
خالي از مشتري اند، ساخت تعداد زيادي مال به غير از 
درآمدزايي براي شهرداري چه منفعتي براي منطقه و 

مردم آن داشته است.
به گفته كارشناس��ان و برخي اعضاي ش��وراي شهر، 
بسياري از ساخت و سازهاي بلندمرتبه در منطقه 22 
با تخلفات بسيار همراه بوده اند كه پروژه ايران مال هم 

يكي از آنهاست.
 اواسط ارديبهشت 97 بود كه بازرسي شهرداري تهران 
از ده ها ه��زار متر تخلف ايران مال خبر داد. ش��هردار 
منطقه 22 تهران تاكيد كرده بود كه مغايرت ساخت 
با پروانه صادر ش��ده، تخلف آشكار ايران مال است. به 
عنوان مثال، پروانه ساختماني ايران مال، يك ميليون و 
650 هزار متر مربع بوده در حالي كه براي يك ميليون 
و سيصد هزار متر مربع ساخت و ساز انجام شده است و 
با وجود تراكم پهنه 500 درصدي، 305 درصد پروانه 
اخذ شده است و 195 درصد تخلف تراكم وجود دارد. 
به همين خاطر، طبق اعالم شهردار منطقه 22، پرونده 
تخلفات ايران مال به كميسيون ماده 100 ارسال شده 
است و براي بررسي نتيجه راي كميسيون ماده 100 

بايد منتظر ماند.
ساخت درياچه ش��هداي خليج فارس كه به درياچه 
چيتگر معروف شده است نيز از ديگر افتخارات قاليباف 
ب��ود كه آن ه��م از تخلف خالي نبود. س��االري نيز در 
جريان احداث و صدور پروانه پروژه خيابان طبيعت در 
نزديكي درياچه شهداي خليج فارس از چندين تخلف 
خبر داده و گفته بود: »در اين پروژه پس از احداث 10 
طبقه صدور پروانه انجام شده كه اين تخلف در تهران 
بي س��ابقه بوده اس��ت، همچنين در پروژه ديگري در 
منطقه 22 شاهد تخلف 20 هزار متري در احداث بناي 

مسكوني بوده ايم.«
تابستان سال 90 بود كه محمدباقر قاليباف شهردار وقت 
تهران وعده ساخت بزرگ ترين شهربازي خاورميانه در 
منطقه 22 را به شهروندان داد. شهربازي كه در قالب 
يك پروژه بزرگ شهري با نام هزار و يكشب قرار است 

ساخته شود. 
بزرگ ترين شهربازي خاورميانه عنوان قابل توجهي بود 
كه قاليباف با آن فخر مي فروخت. اما با وجود تمام وعده و 
وعيدها اين پروژه تاكنون پيشرفت چشمگيري نداشته 
است و هر چند قرار بود فاز اول آن سال 93 افتتاح شود 
اما تاكنون اين اتفاق نيفتاده است. در مجموع با توجه 
به مشكالتي كه اكنون براي منطقه 22 به وجود آمده 
است،  از مديران ش��هري انتظار مي رود، هر چه زودتر 
نسبت به ابالغ طرح تفصيلي اين منطقه اقدام كنند تا 

بتوان جلوي بسياري از تخلفات را گرفت.

   »حيات شبانه« پيوست انتظامي ندارد
»زهرا نژادبهرام« عضو هيات رييسه شوراي اسالمي شهر 
تهران گفت: تعجب مي كنم كه پليس مي گويد طرح حيات 
شبانه پيوست انتظامي ندارد. به گزارش ايرنا، سردار »حسين 
رحيمي« رييس پليس تهران بزرگ هفته گذشته در جريان 
اجراي بيست و پنجمين مرحله طرح رعد در تهران گفته بود 
كه تمامي اصناف در ماه مبارك رمضان مي توانند تا سحر 
كار كنند اما بعد از اين ماه طرح حيات شبانه نياز به پيوست 
انتظامي و ترافيكي دارد. وي گفته بود كه پليس با اجراي 
طرح حيات شبانه بعد از ماه مبارك رمضان مشكلي ندارد 
اما اجراي آن نيازمند پيوست هاي انتظامي و ترافيكي است.

نژادبه��رام در اين خصوص اظهار كرد: ش��هرداري تهران 
يگان حفاظت دارد كه كاركرد آن اين است كه رابطه ما را 
با نيروي انتظامي بررسي مي كند و پيش از اينكه طرح هم 
بررسي شود، چندين جلسه با سردار يعقوبي و يگان حفاظت 
شهرداري تهران داشتيم و طرح بررسي شد.حتي مسووالن 
پليس گفتند كه طرح چگونه بايد اجرا شود؛ پليس حتي 
زودتر از ما تحقيق و پژوهش كرد و من واقعًا از دوستانمان 

در پليس متعجب هستم. نژاد بهرام با تاكيد بر اينكه امكان 
نداشته بدون حضور پليس حركتي كنيم گفت: در جلسات 
متعددي با حضور پليس طرح بررسي شده و شخصاً با آقاي 
رحيمي )رييس پليس تهران بزرگ( نشست داشته ام، طرح 
را مطرح كرده ام، آنها نظراتشان را بيان كرده اند و نظرات آنها را 
اعمال كرديم. تعجب مي كنم دوستان مي گويند مذاكره اي 
با پليس انجام نشده و پليس در جريان نيست، چراكه پليس 
آثار امنيتي مثبتي كه طرح در شهرهاي ديگر گذاشته بود 
را براي ما مطرح كرد. به گزارش ايرنا، نژادبهرام پيش از اين 
نيز در حاشيه برگزاري يكصد و چهل و يكمين جلسه شورا 
در جمع خبرنگاران توضيح داده بود كه طرح زيست شبانه 
در سه منطقه يك، 6 و ۸ اجرا مي شود و 300 نيروي پليس 
امنيت زيست شبانه در سه منطقه پايتخت را طي ماه مبارك 
رمضان تأمين مي كنند. همچنين »بهاره آروين« عضو ديگر 
هيات رييسه شوراي اسالمي شهر تهران چندي پيش، هدف 
از اجراي طرح هاي شبانه در تهران به عنوان »شهر ماه« را 
رفع شب مردگي، رونق كسب و كار و كاهش ترافيك روز 
دانست و به   ايرنا گفت: اين طرح كه با نام شهر ماه اجرايي 

شده در تعامل موثر بين فرمانداري تهران، نيروي انتظامي و 
شهرداري انجام گرفته است.

   اب�زاري ب�راي حسابرس�ي حس�اب هاي 
شهرداري نداريم

عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي اسالمي شهر تهران 
با اش��اره به حجم گردش مالي شهرداري تهران و بسياري 
از حساب هاي بررس��ي نشده گفت: ش��ورا ابزار الزم براي 
حسابرسي را ندارد. محمود ميرلوحي، عضو كميسيون برنامه 
و بودجه شوراي اسالمي شهر تهران در گفت وگو  با   فارس در 
خصوص پيشنهاد اميني نايب رييس شوراي اسالمي شهر 
تهران براي تشكيل ديوان محاسبات شهري تهران گفت: 
در خصوص بودجه هاي دولتي يك س��اختاري وجود دارد 
كه مجلس كه در واقع خودش مصوب كننده بودجه هاست 
خودش هم نهاد نظارتي دارد به نام ديوان محاسبات اما در 
شهرداري ها اين كار به عهده خود شوراي شهر گذاشته شده 
است و ش��وراي شهر هم ابزاري براي آن ندارد. وي افزود: ما 
امسال براي حسابرسي سال هاي 97 و 9۸ فراخواني داديم و 

دعوت كرديم از حسابرسان عضو گروه الف كه معتمد سازمان 
بورس هم هس��تند تا اينها بيايند و حساب هاي شهرداري 
تهران را كه در ده گروه تقسيم شده بود حسابرسي كند. نكته 
جالب اين اس��ت كه همين فراخوان و همين روند انتخاب 
حسابرسان هم از س��وي سازمان حسابرسي مورد خدشه 
وارد شده و گفته شد كه نبايد اين فراخوان ها جنبه مناقصه اي 
داشته باشد. عضو شوراي اسالمي شهر تهران افزود: به طور 
خالصه مي توان گفت همه اينها نشانه آن است كه شوراي 
اسالمي شهر تهران ابزار الزم را براي حسابرسي ندارد، زيرا 
براي مثال سي و چند مورد از حساب هاي شهرداري تهران 
از سال 93 بالتكليف مانده بود و حاال بررسي آنها بر گردن ما 
افتاده است و در حال بررسي هستيم يعني از تفريغ بودجه 
سال 95 گرفته تا حساب شركت ها كه 35 مورد است. همه 
اينها نشان مي دهد كه ما در انجام اين كار مشكالتي داريم و 
از همين رو در ميان اعضاي شورا اين بحث شده بود كه نياز 
به تشكيل ديوان محاسبات وجود دارد و ما در بين دوستان 
خود صحبت كرده بوديم كه بايد ديوان محاسبات تشكيل 
شود كه البته ساز و كار خاصي بايد داشته باشد.  وي تصريح 

كرد: به نظر ما احتمااًل اين ديوان محاس��بات زير مجموعه 
ش��وراي عالي استان ها خواهد بود ولي س��از و كاري ديده 
مي شود كه كارشناسان دايمي در آن عضو باشند و اينگونه 
نباشد كه امروز يك سري افراد باشند و در دوره بعدي شورا 
يكسري افراد ديگر بيايند.شهرداري تهران در هر سال حدود 
25 هزار ميليارد تومان بودجه دارد و حدود 50 هزار ميليارد 
تومان گردش مالي دارد و به هر حال طبيعي است كه بررسي 
اين عدد نيازمند يك ساز و كار قوي و دقيق است. عضو شوراي 
اسالمي شهر تهران اظهار كرد: ما تاكنون يك خأل در حوزه 
حسابرسي داشتيم و نظارت هاي دقيق الزم انجام نشده است 
البته اين به معناي اين نيست كه ما مي خواهيم اين كار را به 
ديوان محاسبات كشور بدهيم.اين موضوع منطقي نيست 
كه ديوان محاس��بات موجود كشور بيايد و اين كار را انجام 
دهد چون در آن صورت بودجه هاي شهرداري دولتي تلقي 
مي شود و دردسرهاي خودش را خواهد داشت. در همين 
حال، حسن رسولي، عضو شوراي اسالمي شهر تهران گفت: 
تأسيس ديوان محاسبات شهري مستلزم تصويب قانون از 

سوي دولت و مجلس است.

با توجه به ركوردشكني تورم ماهيانه مسكن مطرح شد

6 عامل جهش قيمت مسكن در ارديبهشت
گروه راه و شهرسازي|

درحالي كه تورم ماهيانه مسكن طي ماه هاي گذشته 
روندي نزولي را طي مي كرد و در فروردين سال جاري 
هم به رقم 2.1 درصد رسيده بود اما در ارديبهشت ماه، 
تورم ماهيانه ركورد زد و به 12.5 درصد افزايش يافت 

كه از سال 1392 بي سابقه بود.
بر اساس تازه ترين آمار منتشرشده از سوي بانك مركزي 
قيمت مس��كن در ارديبهشت سال جاري به ميانگين 
12 ميليون و 670 هزار تومان در هر متر مربع رسيد و 
حجم معامالت هم رقم 12 هزار و 100 فقره را به ثبت 
رساند. در اين ميان، اگرچه تعداد قراردادهاي خريد و 
فروش نسبت به 9 ماهه گذشته رشد خوبي داشته است 
اما با توجه به اينكه ارديبهشت، همواره ماه  پرمعامله اي 
در بازار مسكن محسوب مي ش��ود، ثبت اين حجم از 
معامالت دور از ذهن نبود ضمن اينكه در ارديبهش��ت 
سال گذشته تعداد قراردادهاي خريد و فروش، نزديك 
به 20 هزار فقره بود يا در ارديبهشت سال 96، 16 هزار 
و ۴00 معامله و در ارديبهشت 95‚15  هزار و ۴31 فقره 

خريد و فروش انجام شد.
در اين ميان و با توجه به افزايش چش��مگير قيمت ها 
و پايين بودن حجم معامالت به طور كلي بازار مسكن 
همچنان در ركود تورمي به س��ر مي برد و نش��انه اي از 
بهبود يا رونق در اين بازار مش��اهده نمي ش��ود اگرچه 
كارشناسان اقتصاد مسكن معتقدند كه تغييرات قيمت 

در ارديبهشت نمي تواند مالك ارزيابي باشد و در ماه هاي 
آينده بازار مسكن به آرامش مي رسد.

اما سوال اين است كه چه عواملي در رشد افسارگسيخته 
قيمت در بازار مس��كن طي ارديبهش��ت ماه اثرگذار 
بوده ان��د؟ به نظر مي رس��د كه هيجان��ات رخ داده در 
سياست خارجه و افزايش تنش هاي سياسي ميان ايران 
و امريكا علت اصلي رشد قيمت مسكن در ارديبهشت ماه 
باشد. البته كارشناسان دست كم 6 عامل را در افزايش 
غافلگيركننده قيمت مسكن شهر تهران در ارديبهشت 
ماه موثر مي دانند؛ كمبود شديد فايل هاي داراي قيمت 
مناسب، نبود چشم انداز روش��ن در بازارهاي طال ارز و 
بورس، رشد قيمت كمتر بازار مسكن نسبت به بازارهاي 
ياد شده، پايان معافيت صادرات نفت ايران در نيمه اول 
ارديبهشت، انتظارات تورمي ناشي از سردرگمي بازار 
و ماهيت مس��كن به عنوان ي��ك دارايي مطمئن را در 
هجوم تقاضا به سمت اين بازار در ارديبهشت ماه موثر 
شناخته شده است. در اين شرايط، واسطه هاي ملكي از 
نيمه دوم ارديبهشت ماه عنوان كردند كه تقاضا در بازار 
مسكن فروكش كرده است و خروج سفته بازان از بازار 
در نيمه دوم، فضا را تا حدودي براي تقاضاي مصرفي باز 
گذاشت و روند افزايش قيمت ها تا حدودي كنترل شد. 
در اين ميان و به گفته دفاتر مش��اور امالك، معامالت 
به ندرت صورت مي گرفت اما آپارتمان هايي كه با قيمت 
مناسب عرضه مي شود در ساعات اوليه به فروش مي رسد 

ضمن اينكه دست به دست شدن مكرر مسكن توسط 
سوداگران به تورم اين بازار منجر شده و ذهنيت انتظارات 

تورمي را در بازار ايجاد كرده است.
در اين ميان، امتناع سازندگان از عرضه واحدهاي كليد 
نخورده هم در رشد قيمت ها بي تأثير نبود با اينكه تعداد 
فايل هاي نوساز در بازار مسكن ش��هر تهران، كمتر از 
تقاضا ارزيابي مي شود اما فايل هاي نوساز بدون سكنه 
به وفور وجود دارد و بعضًا از دو تا پنج سال قبل تاكنون 
خالي مانده اند. در استان تهران ۴90 هزار واحد مسكوني 
خالي وجود دارد كه رهاشدگي اين واحدها، بدون اعمال 
ماليات موجب شده تا طرف عرضه آنها را در زمان دلخواه 
وارد بازار كند.  در اين ميان، مهدي س��لطان محمدي، 
كارشناس اقتصاد مسكن درباره علت رشد قيمت مسكن 
در ارديبهشت ماه مي گويد: افزايش شديد قيمت مسكن 
در ارديبهش��ت با پارامترهاي عيني بازار قابل توجيه 
نيس��ت. ولي اينكه چرا اين اتفاق مي افتد، به اين دليل 
اس��ت كه معمواًل در ماه هاي فروردين، ارديبهش��ت و 

خرداد بازار در يك حالت بالتكليفي به سر مي برد. 
به گزارش ايس��نا، س��لطان محمدي مي افزايد: از يك 
سو فروشندگان با توجه به تغييراتي كه در دستمزد و 
نهاده هاي ساختماني صورت مي گيرد انتظار افزايش 
قيمت بيش��تري دارند و بعضي از خري��داران هم اين 
نگراني را دارند و وارد معامله مي شوند برهمين اساس 
قيمت  مسكن در ارديبهش��ت الزامًا معرف چشم انداز 

بازار مسكن نيس��ت.  به گفته او، انتظار مي رود روندي 
كه در ارديبهشت شاهد آن بوديم يك روند پايدار و قابل 
دوام باشد، بازار مسكن از تيرماه خود را نشان مي دهد و 
انتظار مي رود كه در سال جاري رشد قيمت مسكن از 
تورم عقب بماند. اين كارشناس اقتصاد مسكن مي افزايد: 
بازار ارز، خودرو و ديگر كاالها به يك اشباع قيمتي رسيده 

و مسكن هم بايد به مرور به سمت آرامش بيشتر برود.
س��لطان محم��دي در پاس��خ به اين س��وال ك��ه آيا 
سياست هاي كنترلي دولت مي تواند تأثيري در كاهش 
قيمت مسكن داشته باشد، مي گويد: وقتي كه جهش 
قيمتي صورت مي گيرد مردم به حق نگران مي شوند و 
انتظار دارند كه كسي مداخله كند و اين وضعيت را بهبود 
بدهد، دولت هم در پاسخ به اين انتظارات تالش مي كند 

روند را تغيير دهد اما دولت نه در عرضه مسكن و نه در 
تقاضا نقش ندارد و نقش دولت در بازار مسكن حدود پنج 
درصد است اما بعضًا با مداخالت، بازار را دچار اختالل 
مي كند.  او اظهار مي كند: زماني كه قيمت را از شفافيت 
خارج مي كنيد كسي كه آسيب مي بيند خريدار است؛ 
چرا كه به بهترين قيمت ها نمي تواند دسترسي داشته 
باشد. حتي اگر دولت، طرفين معامله را مجبور كند با 
يك عدد خاص قرارداد ببندن��د، عددي كه در قرارداد 
نوشته مي شود آن چيزي نيست كه در واقعيت رد و بدل 
مي شود، بنابراين بهتر است كه اجازه بدهيم بازار مسكن 
روند رونق و ركود خود را كه همواره با آن مواجه بوديم 
طي كند، شواهد نشان مي دهد كه بازار مسكن در حال 

ورود به دوره سه ساله ركود است.
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 پيشنهاد بازگرداندن
 امالك عمومي نهادها به مردم 
زهرا صدراعظم نوري، عضو ش��وراي ش��هر تهران 
پيشنهاد داد كه امالك عمومي در اختيار برخي نهادها 
بدون دريافت پول به مردم بازگردانده شود. بر اساس 
اين پيشنهاد، امالك عمومي در اختيار برخي نهادها از 
جمله بنياد مستضعفان و ستاداجرايي فرمان امام)ره( 
 نيز بدون اينك��ه در ازاي آنها پولي پرداخت ش��ود،

در اختيار عموم و مردم قرار بگيرد، زيرا هدف تملك و 
مصادره آنها از ابتدا بازگرداندنشان به مردم بوده است.
ب��ه گ��زارش ايلنا، رييس كميس��يون س��المت، 
محيط زيست و خدمات شهري شوراي شهر تهران    
گفت: دغدغه حفاظت از باغات و فضاي س��بز شهر 
تهران قابل تقدير است اما بايد ببينيم در تهران چقدر 
فضاي سبز و باغ وجود دارد و شهرداري چقدر ظرفيت 
مالي براي تملك آنها در اختيار دارد. در حال حاضر 
حدود 1هزار و691هكتار، معادل 6هزار و 1۸3قطعه 
امالك مشجر گسسته داريم كه 511هكتارش حكم 
باغ گرفته است. ساير امالك به صورت پيوسته است، 
مثل باغات ازگل، ك��ن و فرحزاد.تملك اين مقدار 
باغ و فضاي سبز براي شهرداري امكان پذير نيست. 
او گفت: هدف م��ا از طرح هاي اينچنيني حفاظت 
از باغات و فضاي س��بز است و ما در دوسال گذشته 
اقدامات بس��يار خوبي در اين زمينه انجام داده ايم.

كميسيون ماده 7را در22منطقه فعال كرده و نزديك 
به 30هزار پرونده را مورد بررسي قرار داديم. هر فردي 
بخواهد مجوز تخريب و نوسازي بگيرد موظف است 
از كميسيون ماده 7استعالم بگيرد. مصوبه مخرب 
برج باغ را لغو و مصوب��ه خانه باغ را جايگزين كرديم. 
مصوبه اي كه عالوه بر تحقق حقوق مالكين، درختان 

را نيز حفظ مي كند. 

برخورد با سايت هاي مجازي 
بازار مسكن را آرام كرد

نايب رييس اول اتحاديه صنف مشاوران امالك درباره 
وضعيت بازار مسكن درس��ال جاري، گفت: يكي از 
عواملي كه در ماه هاي اخير در تلقين و رشد قيمت 
خانه تاثيرگذار بود درج قيمت در سايت هاي مجازي 
بود كه دادس��تاني مقابل آن ايستاد و اميدواريم اين 
روند ادامه پيدا كند. حسام عقبايي در گفت وگو با ايرنا، 
گفت: برخي سايت هاي مجازي در افزايش نامتعارف 
قيمت مسكن هم در حوزه فروش و هم در حوزه اجاره 
در ماه هاي گذشته نقش ايفا كردند و با سوءاستفاده از 
افزايش قيمت مسكن، پيش دستي كرده و به افزايش 
قيمت ها دامن زدند اين در حالي بود كه هنوز فصل 
نقل و انتقاالت مسكن نرسيده است. عقبايي ادامه داد: 
براي مثال، فرد ذي نفعي كه كارش اجاره داري است 
قيمت خانه اي كه ماهي دو ميليون تومان است را با 
قيمت 3 ميليون آگهي مي داد و اتوماتيك موج گراني 
را در جامعه ترويج مي كرد. او با اشاره به ورود دادستاني 
به اين موضوع گفت: فعاًل درج قيمت در سايت هاي 
مجازي و اپليكيشن ها ممنوع است و اين امر بايد پايدار 
بماند چرا كه مسكن مثل برنج يا نفت يا طال يك كاالي 
همگن نيس��ت كه بگوييم امروز اين قيمت را دارد و 
فردا بايد به اين قيمت به فروش برس��د. نايب رييس 
اول اتحاديه صنف مشاوران امالك ادامه داد: مسكن 
يك كاالي ناهمگن است به اين معني كه در تهران يا 
شهرهاي بزرگ حتي خانه هاي يك محله در سمت 

راست يا چپ خيابان با هم تفاوت قيمت دارد.

پيش بيني روزهاي باراني 
براي اكثر مناطق كشور

سازمان هواشناسي با پيش بيني روزهاي باراني براي 
بيشتر استان هاي كشور اعالم كرد: از روز شنبه تا روز 
چهارشنبه در اكثر مناطق كشور رگبار، صاعقه و وزش 
باد شديد موقتي روي خواهد داد. به گزارش تسنيم، 
با توجه به تحليل نقشه هاي پيش بيني هواشناسي، 
روزيكشنبه براي استان هاي خراسان رضوي، خراسان 
شمالي و بخش هايي از كرمان بارش پراكنده و وزش 
بادهاي ش��ديد موقتي در اس��تان هاي كهگيلويه و 
بويراحمد، چهارمحال و بختياري، جنوب اصفهان، 
شمال فارس و جنوب غربي يزد رگبار باران، صاعقه 
و وزش باد ش��ديد موقتي روي مي دهد. از بعدازظهر 
روز دوش��نبه 12 خردادماه عالوه بر مناطق يادشده 
براي اس��تان هاي اردبيل، آذربايجان شرقي و شمال 
آذربايج��ان غربي رگبار ب��اران، رعد و ب��رق و وزش 
بادهاي شديد موقتي پيش بيني شده است. بر اساس 
پيش بيني سازمان هواشناسي، بعدازظهر روز سه شنبه 
13 خردادماه در استان هاي كهگيلويه و بويراحمد، 
شمال غرب فارس و شمال بوشهر افزايش ابر، بارش 
پراكنده و وزش باد و براي استان هاي آذربايجان هاي 
ش��رقي و غربي، اردبيل، شمال زنجان، غرب گيالن 
و ارتفاع��ات البرز غربي و مركزي رگبار باران، صاعقه 
و وزش بادهاي ش��ديد موقتي را شاهد خواهيم بود. 
روز چهارشنبه هفته جاري هم در استان هاي واقع در 
شمال غرب، دامنه هاي جنوبي البرز مركزي و غربي و 
دامنه هاي زاگرس مركزي و جنوبي رگبار، رعد و برق 

و وزش باد شديد موقتي روي مي دهد.

شكايت  از روند سوخت رساني 
در فرودگاه هاي خارج

مع��اون هوان��وردي و امور بين الملل س��ازمان 
هواپيمايي كشوري با انتقاد از وضعيت سوخت 
رساني در فرودگاه هاي خارجي، گفت: موضوع 
عدم س��وخت رس��اني به ايرالين هاي ايراني در 
برخي فرودگاه هاي بين المللي به دبيركل و رييس 
شوراي ايكائو منعكس شده است. مرتضي دهقان  
گفت:   تحريم هاي امريكا عليه هواپيمايي كشوري 
برخالف همه مقررات بين المللي و ش��عارهاي 
بشردوستانه امريكا و هم پيمانانش است. او ادامه 
داد: نوك حمله اين تحريم ها مردمي هستند كه از 
حمل و نقل هوايي استفاده مي كنند و هدف از اين 
اقدامات قطع ارتباط مردم ايران با ساير كشورها 

و ملت ها است. 

در شهر
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دبير ستاد تنظيم بازار:

سهميه بندي كاالها منتفي شد
تعادل | گروه صنعت |

»كوپني شدن كاالهاي اساس�ي فعال از دستوركار 
خارج شد.« براساس قانون بودجه، دولت مكلف شد، 
تا 14 ميليارد دالر از منابع ارزي را براي تأمين كاالهاي 
اساسي اختصاص دهد؛ به نحوي كه با قيمتي متعادل 
در اختيار مردم قرار گي�رد. اما با عدم اثرگذاري ارز 
4۲۰۰ توماني در تعديل قيمت ها و شكل گيري رانت 
در دايره ارز دولتي، دولت ناگزير شد به سمت حذف 
ارز ترجيحي حركت كند. از اين رو، تنها كاالهاي گروه 
يك فقط مجاز به دريافت ارز دولتي ش�دند و مقرر 
شد ساير گروه هاالي كااليي با ارز نيمايي كه حدود 9 
هزار تومان است، وارد شوند. طبق آنچه دولت اعالم 
كرده بود، مبنا بر اين شد كه در صورت حذف ارز 4۲۰۰ 
توماني، منابع يارانه اي به مردم برگشت داده شود، 
كه يكي از گزينه ها ارايه كوپن براي توزيع كاالهاي 
اساسي بود. اما اظهارات روز گذشته معاون بازرگاني 
داخلي وزارت صنعت، نشان مي دهد، فعال خبري از 
سهميه بندي كاالها نيست. بنابه اظهارات او، به دليل 
نبود كمبود كاالهاي اساسي، برنامه اي براي توزيع 
كاالهاي اساسي به صورت سهميه بندي در دستور 
كار اين وزارتخانه قرار نگرفته اس�ت. اين در حالي 
است كه با گذشت دو ماه از اجراي قانون بودجه سال 
جاري و اقدام دولت براي حذف ارز ترجيحي از برخي 
كاالها گذشته، هنوز تصميمي براي نحوه برگشت 
يارانه چند هزار ميليارد توماني آن به مردم اخذ نشده 
و همچنان ارز 4۲۰۰ توماني در اختيار رانت خواران 
قرار مي گيرد. »جابه جايي در فهرست واردات و تغيير 
در شيوه تخصيص ارز 4۲۰۰«، »داليل گراني و نحوه 
توزيع برخي كاالهاي اساسي از جمله گوشت، مرغ و 
شكر و...« و»چرايي تعيين عوارض صادراتي خرما«، 
از ديگر موضوعاتي بود كه از سوي دبيرستاد تنظيم 

بازار كشور مورد بحث و بررسي قرار گرفت. 

دبير س��تاد تنظيم بازار روز گذشته در نشست خبري به 
تبيين برنامه ها و تشريح عملكرد معاونت بازرگاني داخلي 
و ستاد تنظيم بازار در سال 98 پرداخت. مهم ترين محور 
صحبت هاي عباس قبادي، را مي توان موضع وزارت صنعت 
در مورد توزيع كوپني كاالهاي اساسي در سال جاري عنوان 
كرد. بنابه اظهارات اين مقام مسوول در وزارتخانه صنعت، 
دولت فع��ا برنامه اي براي توزيع كوپن��ي يا الكترونيكي 
كاالهاي اساس��ي ندارد. »نبود كمبود كاالهاي اساسي و 
خودكفايي در برخي از محصوالت  را مي توان از داليل رد 
سهميه بندي كاالهاي اساسي عنوان كرد. به گفته قبادي 
اما چنانچه ضرورتي ايجاد شود، اين آمادگي وجود دارد تا 
براي تنظيم بازار اقدامات اساسي در دستور كار قرار گيرد. 

با گذشت بيش از يكسال از اجراي سياست ارز ۴۲۰۰ توماني 
توسط دولت، مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسامي 
گزارشي را با محوريت ضرورت حذف ارز ترجيحي )۴۲۰۰ 
توماني( منتشر كرد. در اين گزارش با اشاره به اختصاص ارز 
ترجيحي به ۲5 قلم كاالي اساسي آمده: »كاالهاي اساسي 
مش��مول ارز ترجيحي )۴۲۰۰ تومان( از اسفند ۱۳9۶ تا 
بهمن ۱۳9۷ به ترتيب 5۳ و ۴۷ درصد رشد قيمت را تجربه 
كرده اند«. اين مركز پژوهشي با اشاره به محدوديت منابع 
ارزي در سال 98، پيشنهاد حذف ارز ترجيحي اختصاص 
يافته به كاالهاي اساس��ي غي��ر از دارو و واردات آنها با ارز 
نيما را ارايه و اع��ام كرد: »اختاف ارز ترجيحي و نيمايي 

اختصاص يافته به كاالهاي اساسي مصرفي ۳.8 ميليارد 
دالر اس��ت. مي توان از آن به عنوان منبعي براي پرداخت 
يارانه به مصرف كنندگان و كمك به رفع مشكل سرمايه در 
گردش توليدكنندگان استفاده كرد«. با توجه به اصرار دولت 
مبني بر اجراي سياست تخصيص ارز ترجيحي براي واردات 
كاالهاي اساسي در سال جاري و پيشنهاد مركز پژوهش هاي 
مجلس مبني بر حذف اين سياست و پرداخت مستقيم اين 
يارانه به مردم به صورت نقدي-كااليي، گروهي از نمايندگان 
مجلس هم با اشاره به اينكه بخش اعظم ۱۴ ميليارد دالر ارز 
۴۲۰۰ توماني اختصاص داده شده به رانت خواران مي رسد، 
خواستار توقف اجراي اين سياست و پرداخت مستقيم يارانه 

ارزي به مردم شدند. 
حال براس��اس گفته هاي معاون بازرگاني داخلي، به نظر 
مي رسد، كوپني شدن كاالها فعا منتفي است، اما مساله 
اينجاس��ت كه اكنون با وجود اقدام براي حذف ارز ۴۲۰۰ 
توماني از بخشي از كاالهاي اساسي، چرا دولت اقدامي براي 
برگشت منابع نكرده است؟ اين در حالي است كه همچنان 
برخي كاالها با قيمتي گران تر وارد كشور مي شوند و مشخص 
نيست منابع ناش��ي از حذف يارانه آن تاكنون صرف كدام 
بخش شده و پس از آن نيز براي كدام بخش صرف خواهد 
شد. اين در حالي است كه چندي پيش موضوع حذف ارز 
دولتي در مجلس مورد توجه قرار گرفت و قرار شد با حضور 
اعضاي دولت، تكليف ۱۴ ميليارد دالر ارز پيش بيني شده 
براي كاالهاي اساسي مشخص ش��ود كه هنوز اين اتفاق 

نيفتاده است.

   داليل تغيير گروه هاي كااليي
اما چرايي »جابه جايي در فهرس��ت واردات و تغيير شيوه 
تخصيص ارز ۴۲۰۰ به برخي از كاالها«، از ديگر موضوعاتي 
بود كه در اين نشست از سوي خبرنگار تعادل مورد پرسش 
قرار گرفت. براساس تصميم دولتمردان، وزارت صنعت براي 
حذف منش��أ رانت و فساد در تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني، 
۴گروه كااليي تعريف شد، كه براساس آن قرار بود كاالهاي 
اساسي براي دريافت ارز دولتي در گروه يك قرار گيرند، اما 
حال سوال اينجاست چرا برخي از همين كاالي اساسي از 
دايره تخصيص ارز دولتي خارج شده، اين در حالي است كه 
اقامي چون »بذر گياهان زينتي« همچنان در گروه كااليي 
يك قرار گرفته و مشمول دريافت ارز دولتي هستند؟ قبادي،  
دبير س��تاد تنظيم بازار در مورد ج��ا خوش كردن اقامي 
چون »بذر گياهان زينتي« در گروه يك، عنوان كرد: تعيين 
گروه كااليي برخي اقام در اختيار وزارت جهاد كشاورزي 
است و ارز دولتي براي برخي بذرها از جمله بذر گندم و كلزا 
اختصاص اين ارز توجيه اقتص��ادي دارد، اما تخصيص ارز 
دولتي به بذر گياهان تزئيني منطقي نيست و قطعا همين 
ماجراي قرار گرفتن بذر گياهان تزئيني در گروه يك كااليي 
را بررسي خواهم كرد.  اما قبادي، مبناي وزارت صنعت براي 
كنارگذاشتن ارز ۴۲۰۰ براي برخي كاالها را شرايط حاكم 
بر اقتصاد عنوان كرد  و گفت: سياست تغيير گروه كااليي و 
تغيير ارز ۴۲۰۰ توماني به ارز نيمايي در واردات برخي كاالها، 
با تصميم مجلس و بخش كان كشور اتخاذ شده كه آن هم 
به دليل »محدوديت ارزي كشور و وضعيت بغرنج فروش 

نفت« بوده است. 
اما اينكه دليل وزارت صنعت، براي حذف ارز ۴۲۰۰ توماني از 
واردات گوشت قرمز چه بود؟ دبير ستاد تنظيم بازار، اين گونه 
توضيح داد: ما ۱۰ درصد از نياز كشور به گوشت قرمز را وارد 
مي كنيم و اين ۱۰ درص��د نمي تواند 9۰ درصد باقيمانده 

را تحت تأثير ق��رار دهد. او افزود: همچنين اگر بخواهيم با 
ارز ۴۲۰۰ توماني واردات گوش��ت را ادامه دهيم، دامداران 
ما كه همه عوامل توليدشان با ارز آزاد انجام مي شود زيان 
مي كنند و ما اگر در اين زمينه واردات زيادي انجام دهيم و 
فشار بياوريم، توليد داخل را نابود مي كنيم. دبير ستاد تنظيم 
بازار با بيان اينكه افزايش قيمت گوشت باعث شده توليد 
داخل شرايط بسيار مطلوبي به خود بگيرد، گفت: بنابراين 
ادامه روند واردات گوشت با ارز ۴۲۰۰ توماني به صاح نبود، 
ضمن اينكه توزيع آن نيز با مشكات جدي مواجه شده بود 
و ما با صف هاي طوالني مواجه بوديم و اين مساله مفسده 

برانگيز بود. 
قبادي با بيان اينكه قيمتي كه هم اكنون گوش��ت در بازار 
عرضه مي شود با قيمت نيمايي برابر است، اظهار كرد: االن 
واردكننده با حداقل سود كاالي وارداتي خود را مي فروشد 
و انگيزه واردات كم شده است. او در اينجا به شبهات مطرح 
ش��ده در مورد واردات ۲۷۰ هزارتن گوشت در سال 9۷ به 
كشور گفت: واردات اين كاال در سال گذشته خيلي بيشتر از 
سال 9۶ نبوده و كمتر از ۱۶۰ هزارتن گوشت قرمز در سال 
9۷ وارد كشور شد و ۲۷۰ هزارتن احتماال ميزان نياز كشور 

است كه مطرح مي شود.
او در ادامه با بيان اينكه قيمت گوشت منجمد در حال حاضر 
از 5۰ هزار تومان تا ۶۰ هزار تومان است، افزود: قيمت گوشت 
گرم نيز از ۷۰ هزار تومان تا 95 هزار تومان و قيمت گوشت 
گوسفندي از 8۰ هزار تومان تا ۱۲۰ هزار تومان است. قبادي 
البته گراني گوشت در بازار را پذيرفت وگفت: هزينه توليد 
دام باال است و براي دامداران در شرايط فعلي به صرفه نيست 
كه دام را ارزان تر عرضه كنند. به گفته او، بررس��ي ها نشان 
مي دهد جمعيت دام زنده كشور از ۴5 ميليون رأس به ۶۰ 
ميليون افزايش پيدا كرده است، كه اين موضوع به تعادل 
اين محصول در بازار در ماه هاي آينده كمك كند. قبادي 
در عين حال تاكيد كرد كه اختصاص ارز ۴۲۰۰ توماني به 

واردات برخي كاالها از جمله » مرغ، برنج، روغن و نهاده هاي 
دامي« همچنان به قوت خود باقي است. همچنين به گفته 
قبادي، بر اس��اس آخرين تصميمات اتخاذ شده بيش از 
8۰ تن كاغذ براي مصارف مدارس، رس��انه ها و دانشگاه ها 
با ارز ۴۲۰۰ توماني تأمين شده كه به صورت سيستماتيك 

توزيع مي شود.

   اعتراض به عوارض صادراتي خرما
»گراني خرما و تعيين عوارض صادراتي براي اين محصول« 
موضوع ديگري بود كه در اين نشس��ت م��ورد بحث قرار 
گرفت. طي روزهاي گذشته، براساس تصميم ستاد تنظيم 
بازار صادرات انواع خرما مشمول عوارض سنگيني شد. به 
موجب اين تصميم، صادرات هر كيلوگرم خرماي مضافتي 
بم 8 هزار تومان، عوارض هر كيلوگرم خرماي كبكاب 5 هزار 
تومان و عوارض ساير خرماها ۳۰ درصد ارز ريالي صادرات بر 
مبناي نرخ دالر در سامانه سنا در روز اظهار مي شود. اما اين 
تصميم موجبات اعتراض صادركنندگان را در پي داشت. 
در مدت اخير اباغ مصوبه فوق، توليد كنندگان و واحدهاي 
بسته بندي و صادركنندگان خرما و تشكل هاي توليدي 
صادراتي از جمله انجمن ملي خرما اعام كردند كه وضع 
اين ميزان عوارض صادراتي بر خرما همه برنامه هاي سال 
جاري فعاالن اين بخش را متأثر و به دليل نداشتن توان رقابت 
قيمتي بازارهاي صادراتي را از دست خواهند داد. به گفته آنها، 
تعرفه عوارض وضع شده براي صادرات خرما زيان بخش و به 
بازار فروش اين محصول لطمه مي زند. از اين رو، پيشنهاد آنها 
به متوليان امر اين است كه با توجه به نزديكي فصل برداشت 
خرما در نيمه اول سال جاري در نشست ميز ملي خرماي 
كشور با حضور كارشناسان دستگاه هاي اجرايي، تشكل هاي 
بخش خصوصي و ساير نخبگان و صاحب نظران، تصميم 
اخير در زمينه گرفتن ع��وارض از صادرات خرما به بحث 
گذاشته شود. حال معاون وزير صنعت، در پاسخ به پرسش 

»تعادل« درباره اينكه فرمول عوارض صادراتي خرما مورد 
اعتراض صادركنندگان قرار گرفته است؛ توضيحاتي ارايه داد. 
بنابه توضيحات او، در سال گذشته حدود ۳۰۰ هزار تن خرما 
از كشور صادر كه آن زمان اعام شد صادرات براي كنترل 
قيمت هاي داخلي ممنوع شود، اما جوي درست شد كه چرا 
به محض نوسانات قيمت ها، صادرات را ممنوع مي كنيم، 
سپس بحث اين را مطرح كرديم كه صادرات را به مدت يكماه 
متوقف كنيم كه اين مساله نيز عملياتي نشد و همكاران ما با 
اعمال تعرفه موافقت كردند و اين بحث نيز مقداري طوالني 
شد. قبادي همچنين با بيان اينكه ايران دومين توليدكننده 
خرما در جهان اس��ت، اظهار كرد: به عنوان كش��وري كه 
صادركننده خرما هستيم قيمت ۱5 تا ۳5 هزار توماني براي 
ما مطلوب نيست. اما زماني كه خرما صادر مي شود، قيمت 
داخلي هم از همان نشأت مي گيرد و طبيعي است تاجري 
كه خرما را در بازار جهاني 5۰ هزار تومان مي فروشد، حاضر 

به عرضه آن در بازار داخلي با قيمت ۲۰ هزار تومان نباشد.
قبادي در بخ��ش ديگري از صحبت هاي خود، از به تعادل 
رسيدن بازار شكر نيز خبر داد و گفت: حدود يك ميليون 
تن ش��كر در انبارها و بنادر در حال حم��ل و تخليه داريم 
ضمن اينكه چغندر پاييزه نيز در حال برداشت است و شكر 
حاصل از آن به زودي وارد بازار مي شود. همچنين به گفته 
محمدرضا كامي مديركل دفتر برنامه ريزي تأمين، توزيع و 
تنظيم بازار وزارت صنعت، »گوشت مرغ تا پايان ماه رمضان« 
گران نمي شود. او در توضيح علت تصويب قيمت ۱۱ هزار 
و 5۰۰ تومان براي هر كيلوگرم گوشت مرغ در ستاد تنظيم 
بازار، اظهار كرد: اگر قيمت مرغ عرضه شده از سوي مرغدار 
در حاشيه ضرر قرار بگيرد، منجر به كاهش جوجه ريزي و در 
نهايت افزايش مجدد قيمت ها خواهد شد؛ بنابراين در تعيين 
قيمت ها بايد به صورتي برنامه ريزي شود كه نوسان به حداقل 
برسد. او افزود: بنابراين قيمت ها بايد به صورتي تعيين شود 

كه انگيزه توليدكنندگان حفظ شود. 

رييس اتاق بازرگاني ايران با سفير اوكراين در ايران ديدار 
و گفت وگو كرد. برنامه ريزي براي سفر هيات اوكرايني به 
ايران و همچنين مذاكره بر سر همكاري هاي منطقه اي 
ميان دو كشور از مهم ترين مسائل مطرح شده در اين 
ديدار بود. غامحسين شافعي در اين ديدار، با اشاره به 
ظرفيت هاي موجود براي توس��عه تعامات اقتصادي 
ميان بخش خصوصي و اتاق هاي بازرگاني دوكش��ور، 
بر بهره گيري از پتانسيل هاي مشترك در شكل دهي 
به حلقه روابط اقتصادي اي��ران و اوكراين تاكيد كرد. 
او عنوان كرد: تاكنون اقداماتي در راس��تاي توس��عه 
همكاري ها در بخش كشاورزي و كشت فرا سرزميني با 
اوكراين انجام گرفته است. كشور شما داراي قابليت هاي 
بس��يار خوبي در اين حوزه است و همين امر مي تواند 

بسترساز ارتقاي تعامات در اين بخش شود.

شافعي با تاكيد بر اهميت توسعه همكاري هاي »بين 
استاني« ميان ايران و اوكراين توضيح داد: اين جنس 
همكاري ه��ا، به بهره ب��رداري بهت��ر از ظرفيت هاي 
منطقه اي دو كشور منجر خواهد شد. در همين راستا، 
خراسان رضوي يكي از استان هاي توانمند كشورمان 
است كه داراي پتانسيل هاي خوبي براي سرمايه گذاري 
و فعالي��ت اقتصادي اس��ت. اين خط��ه از منابع غني 
برخوردار بوده و كشور اوكراين نيز همين شرايط را دارد؛ 
اين امر مي تواند فصل مشتركي از تعامات اقتصادي را 
رقم بزند. او با اش��اره به ظرفيت هاي صنعتي و معدني 
خراسان رضوي و همچنين فعاليت واحدهاي بزرگ 
تولي��د آهن، فوالد و... در اين خط��ه  عنوان كرد: براي 
توسعه بسترهاي همكاري، به گفت وگو و تعامل بيشتر 
نياز داريم و در اين راستا با تبادل هيات هاي اقتصادي 

مي توانيم، اين مهم را شتاب ببخشيم. اميدوارم سفر 
شما به خراس��ان رضوي يك آغاز خوب براي توسعه 
روابط اقتصادي اوكراين با اين خطه باشد. اتاق بازرگاني 

نيز حمايت كامل خود را در اين رابطه اعام مي كند.
»سرگئي بورديلياك« س��فير اوكراين نيز با تقدير از 
ميزباني اتاق مش��هد عنوان ك��رد: اخيرا گفت وگويي 
با رييس اتاق بازرگاني اوكراين داش��تم و او براي سفر 
مجدد به ايران اب��راز تمايل كرد. اگر اين آمادگي براي 
اتاق هاي ايران و خراسان رضوي جهت ميزباني وجود 
داشته باشد، مي توانيم زمينه سفر هيات نمايندگان 
اتاق اوكراين را در پاييز س��ال جاري فراهم كنيم. او با 
استقبال از توس��عه همكاري هاي دو كشور در سطح 
مناطق و اس��تان هاي آنه��ا، تاكيد كرد: ب��راي نمونه 
خطه هاي خرس��ون، پولتاوا، خاركيف و... در اوكراين 

اتاق هاي بازرگاني فعالي دارند كه مي توانند با توجه به 
ظرفيت هايشان با بعضي استان ها در ايران مرتبط شوند. 
از سويي به نماينده وزارت امور خارجه در شمال و شرق 
كشور پيشنهاد همكاري استان خراسان رضوي با دو 

خطه از كشور اوكراين را ارايه داديم.
»سرگئي بورديلياك«، اش��اره اي نيز به فعاليت اتاق 
مشترك بازرگاني ايران و اوكراين داشت و متذكر شد: به 
نظر مي رسد كه فعاليت اين اتاق كمرنگ شده است و اگر 
به دنبال توسعه تعامات اقتصادي هستيم و مي خواهيم 
كه گام هاي موثري در اين رابطه برداش��ته شود، بايد 
فعاالنه تر حركت كنيم و به حرف و تاكيد بسنده نشود. 
او به تحريم هايي اشاره كرد كه عليه كشورمان اعمال 
شده و عنوان كرد: در چنين شرايطي، تداوم تعامات 
اقتصادي و توسعه همكاري هاي منطقه اي و استاني 
ميان دو كشور با تمركز بر همكاري اتاق هاي بازرگاني 
ممكن اس��ت. تا به امروز مباحث زيادي مطرح شده و 
تاكيدات فراواني صورت گرفته اما حاال بايد اين موارد به 
همكاري هاي موثر و عملياتي تبديل شود. در ادامه اين 
ديدار، غامحسين شافعي، رييس اتاق ايران، با استقبال 

از پيشنهادات اين مقام ديپلماتيك اوكراين، عنوان كرد: 
دعوت رسمي از اعضاي هيات نمايندگان اتاق اوكراين 
براي سفر به ايران انجام خواهيم داد. توامان روند فعاليت 
اتاق مشترك ايران و اوكراين را نيز بررسي خواهيم كرد 
و اگر در مسير فعاليت آن مشكلي وجود داشته باشد، 

آن را رفع خواهيم كرد.
او ادام��ه داد: با توجه به قرار گرفتن ايران در ش��رايط 
تحريمي، تاكي��د بر توس��عه تعامات اقتص��ادي با 
كش��ورهاي همس��ايه اس��ت و در اين رابطه اتاق نيز 
برنامه هايي را در دست اقدام دارد. با اين حال تعامات 
خوبي با كش��ور اوكراين برقرار ش��ده و معتقديم كه 
اقتصاد دو كشور مي توانند در بعضي بخش ها مكمل 
همديگر عمل كرده و نيازهاي متقابل دو كشور تامين 
شود. رييس پارلمان بخش خصوصي ايران يادآور شد: 
بعضي اقام نظير خوراك دام، ماشين آالت كشاورزي، 
تجهيزات پزش��كي و... مي تواند از اوكراين وارد ايران 
شوند. البته در حال حاضر موضوع تهاتر كاال در اولويت 
ما اس��ت و براي اين منظور نيز امكانات و ظرفيت هاي 

بااليي داريم.
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 گسترش مراودات تجاري
 با افغانستان

شاتا| وزير صنعت، معدن و تجارت بر لزوم گسترش 
مراودات تجاري و افزايش صادرات كاالهاي ايراني به 
كشور افغانستان تأكيد كرد. رضا رحماني در ديدار با 
سفير ايران در افغانستان با اشاره به پيشينه تاريخي 
و اش��تراكات فرهنگي دو كش��ور ايران و افغانستان 
افزود: ايران و افغانس��تان همواره مناسبات نزديكي 
با هم داش��ته اند و مراودات تجاري نيز در اين راستا 
ميان دو كشور چشمگير بوده است. او با بيان اينكه 
بازار افغانستان مقصد تجاري مهمي براي كاالهاي 
ايراني به شمار مي رود، تصريح كرد: افزايش صادرات 
به خصوص به كشورهاي همسايه از برنامه هاي ما در 
حوزه تجارت خارجي است و افغانستان در اين زمينه 
جايگاه وي��ژه اي دارد. وزير صنعت، معدن و تجارت 
بر گس��ترش مراودات تجاري ميان دو كشور تأكيد 
كرد و گفت: از ش��ركت هاي صادراتي در اين حوزه 
حمايت مي كنيم. حميدرضا بهرامي، س��فير ايران 
در افغانستان نيز از تمايل تجار و بازرگانان دو كشور 
براي گسترش مبادالت تجاري خبر داد و گفت: ايران 
يكي از مهم ترين مقاصد وارداتي براي تأمين كاالهاي 
افغانستان است و كمك هاي فني و مهندسي ايران 
براي ساخت زيرس��اخت ها در افغانستان نيز حوزه 

مهم ديگري است.

آغاز بازسازي واحدهاي 
توليد چرم

شاتا|  مديركل دفتر صنايع نساجي و پوشاك وزارت 
صنعت، معدن و تجارت از آغاز بازس��ازي و نوسازي 
واحدهاي چرم س��بك خبر داد. افسانه محرابي در 
خصوص وضعيت صنعت چرم كشور گفت: سال ها 
است كه صنعت چرم كش��ور سنتي اداره مي شود و 
از بهره مندي از تكنولوژي عقب مانده است. او با بيان 
اينكه در ساليان گذش��ته در اين صنعت، صادرات 
به صورت كاالهاي نيمه تكميل و عمدتا به صورت 
»ساالمبور« و »وت بلو« با ارزش افزوده بسيار پايين 
انجام شده است، افزود: به منظور تكميل زنجيره ارزش 
و توليد و صادرات كاالي نهايي با ارزش افزوده باالتر، 
براي صادرات »ساالمبور« و »وت بلو« عوارض تعيين 
شد و با توجه به اينكه تنها وضع عوارض دستيابي به 
اهداف مذكور را ممكن نمي كند، بازسازي و نوسازي 
واحدهاي چرم سبك در جهت ارتقاي صنعت چرم با 
پرداخت يارانه سود تسهيات از محل درآمد عوارض 
صادراتي سال جاري آغاز شد. مديركل دفتر صنايع 
نساجي و پوشاك وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه 
داد: تسهيات در نظر گرفته شده با يارانه سود 9 درصد 
است كه 9 درصد از سهم سود بانكي را واحد توليدي 
و 9 درصد ديگر از محل اعتبار تخصيصي به عنوان 
يارانه دريافت مي شود و براي دريافت اين تسهيات 
از طريق انجمن ها و تشكل هاي تخصصي چرم كشور 

فراخوان داده ايم. 

 هدايت سرمايه گذاران
به تكميل طرح هاي نيمه تمام 

وزارت صنع�ت|  معاونت طرح و برنام��ه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در بخشنامه اي به سازمان هاي 
صنعت، معدن و تجارت استان ها، خواستار هدايت 
سرمايه گذاران به مش��اركت در تكميل طرح هاي 
نيمه تمام با پيشرفت كار باال يا تكميل ظرفيت خالي 
واحدهاي توليدي موجود كشور شد. در اين بخشنامه 
آمده است: با توجه به محدوديت منابع موجود كشور، 
توسعه كمي صنايع و ساخت واحد هاي جديد مگر 
در صنايع خاصي كه واردات به كشور انجام مي شود 
يا صنايع هاي تك در دس��تور كار وزارت متبوع قرار 
ن��دارد. در بخش ديگ��ري از اين بخش��نامه تاكيد 
شده است: الزم است متقاضيان سرمايه گذاري در 
بخش هاي مختلف را به مشاركت در تكميل طرح هاي 
نيمه تمام با پيشرفت كار باال يا تكميل ظرفيت خالي 
واحدهاي توليدي موجود كشور هدايت و تشويق كرد. 
مطابق با اين بخشنامه، اولويت هاي اصلي وزارتخانه، 
سرمايه گذاري در بخش صنعت و معدن معطوف به 
محور هاي برنامه رونق توليد وزارت متبوع، به ويژه 
برنامه ساخت داخل كاالهاي وارداتي داراي قابليت 

صادرات است.

 محدوديت هاي تجارت
با كارت بازرگاني

تسنيم|   نايب رييس كميسيون توسعه صادرات اتاق 
بازرگاني ايران برضرورت جمع آوري كارت بازرگاني 
مانند همه جاي دنيا در كشور تاكيد كرد. حميدرضا 
صالحي افزود: استفاده از كارت بازرگاني براي واردات 
و صادرات در تمامي ممالك جهان جز ايران و چند 
كشور ديگر منسوخ شده است. او همچنين اظهار كرد: 
ايران به دليل مشكاتي كه دارد به خصوص در زمينه 
نوع استفاده از سيستم ارزي هنوز باكارت بازرگاني امور 
مربوط به واردات و صادرات را كنترل و پايش مي كند 
تا لطماتي به نظام اقتصادي مملكت وارد نش��ود. به 
همين سبب بايد به يكسري محدوديت ها تن دهد. 
نائب رييس كميسيون صادرات اتاق بازرگاني گفت: 
به طوركلي اعتقاد تمامي فعاالن اقتصادي مبتني بر 
اينكه روزي اين كارت ها جمع آوري ش��ود بنابراين 
رس��يدن هرچه سريع تر به چنين روزي خوب بهتر 
خواهد بود. او همچنين در پاسخ به پرسشي مبني بر 
اينكه چرا تعيين محدودي��ت براي تخصيص ارز به 
دارندگان كارت بازرگاني جديد در نظر گرفته شده 
و اين تصميم چه آثاري خواهد داشت، افزود: بحث 
اهليت در مصوبات اخير ستاد اقتصادي مطرح بوده 
اس��ت.صالحي اظهار كرد: صدور كارت جديد براي 
شركت ها و واحدهاي حقوقي داراي سابقه واردات، 
ص��ادرات و پروانه توليد در مصوبه مزبور مس��تثني 
و بيشتر شامل كس��اني مي شود كه براي نخستين 
بازار كارت مي گيرند.او يادآورشد: سقف اعتبار كارت 
بازرگاني جهت تخصيص ارز براي اين دسته از فعاالن 
اقتصادي در س��ال اول 5۰۰ هزار دالر، سال دوم دو 
ميليون دالر و سال سوم بصورت نامحدود خواهد بود.

رييس اتاق مشترك ايران و عراق، با بيان اينكه بسته 
سياستي اباغي همچنان داراي ابهاماتي است، گفت: 
براي صادركنندگان، واردات كاال به جاي انتقال ارز 
خوب است، البته به ش��رطي كه كاالي وارد شده را 
بر مبناي دالر ۱۳ هزار توماني حساب نكنند. يحيي 
آل اسحاق در گفت وگو با تسنيم، با بيان اينكه بسته 
جديد سياستي نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات، 
سياست مناسبي اس��ت، گفت: هدف نهايي از اباغ 
اين بخش��نامه همان بازگشت ارز حاصل از صادرات 
به چرخه اقتصادي كش��ور اس��ت و در بخش��نامه 
فعلي آزادي عمل بيش��تر نس��بت به گذشته براي 

صادركنندگان در نظر گرفته شده است.
 اي��ن فعال اقتص��ادي افزود: عاوه بر اين در بس��ته 
سياستي مورد اشاره، نيازهاي كشور نيز لحاظ شده 
ك��ه از اين موارد مي توان به بازگش��ت ارز به صورت 
اسكناس و نيز واردات كاال در برابر صادارت اشاره كرد 

كه موجب رونق در اقتصاد كشور مي شود.

رييس اتاق مشترك ايران و عراق، با بيان اينكه بسته 
سياس��تي اباغي همچنان داراي ابهاماتي اس��ت، 
تصريح كرد: در اين زمينه هنوز مش��خص نيس��ت 
كه آيا مقررات قبلي اباغي پابرجاست يا خير. براي 
نمونه در مقررات اباغي سال گذشته اين گونه عنوان 
ش��ده بود كه براي ص��ادرات تا يك ميلي��ون يورو، 
معافيت هايي درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات 
در نظر گرفته شده بود و البته مابقي ارقام صادراتي 
نيز مقررات خاص خودشان را داشتند، از اين رو بايد 
مشخص ش��ود كه آيا همچنان مقرراتي از اين قبيل 

پابرجاست يا خير. 
آل اس��حاق ضم��ن اش��اره ب��ه صحبت ه��اي 
رييس جمه��وري در ديدار با كارآفرين��ان و فعاالن 
اقتصادي كش��ور، عنوان كرد: همان طور كه شخص 
رييس جمه��وري به درس��تي عن��وان كردند براي 
صادركنندگان، واردات كاال به جاي انتقال ارز خوب 
است البته به ش��رطي كه كاالي وارد شده بر مبناي 

دالر ۱۳ هزار توماني با مردم حساب نكنند و حداقل 
براساس ارز نيمايي محاسبه كنند، چراكه محاسبه 
كاالي وارداتي با نرخ آزاد به مردم فشار وارد مي كند.

اين فعال اقتصادي تأكيد كرد: بعيد مي دانم كس��ي 
فعاليت اقتصادي داش��ته باشد و اس��تمرار فعاليت 
خود، در بازگش��ت ارز حاصل از ص��ادرات ترديدي 
داشته باش��د. پس اگر به دنبال تداوم توليد هستيم 
بايد ارز حاصل از صادرات به كشور بازگردد. او افزود: 
صادركنندگان نبايد تصور كنن��د كه بايد با نرخ ارز 
آزاد فعاليت كنن��د و همان طور كه رييس جمهوري 
نيز يادآور ش��دند، همه صادرات با ن��رخ آزاد انجام 
نمي شود. قطعا محاس��به مواد اوليه و ساير موارد به 
نرخ آزاد موجب افزايش فشار بر مردم مي شود و قدرت 
خريد اكثريت جامعه كاهش مي يابد و در نتيجه بايد 
اين ماحظات را نيز در نظر گرفت. اما در هر حال نرخ 
آزاد و نيمايي نيز بايد براي رف��ع اين قبيل موارد به 

يكديگر نزديك شود.

رييس اتاق مشترك ايران و عراق تشريح كرد

تاثير بسته جديد ارزي بر تجارت كشور
عرضه س��هام دول��ت در ۱8 ش��ركت بورس��ي يكي از 
مصوبه هاي هيات عالي واگذاري در جلسه اخير بود كه 
بررسي ها نشان مي دهد با قيمت روز گذشته، به اعتباري 
بالغ بر ۶۰ هزار ميليارد تومان نياز دارد. اين در حالي است 
كه  نايب رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 
ايران معتقد است اگر دولت واقعا به دنبال خصوصي سازي 
اين شركت ها باشد، بخش خصوصي پول، تجربه و ساختار 
موردنياز براي خريد اين سهام را دارد. حسين ساح ورزي 
مي گويد: بخش خصوص��ي توانمند و صاحب تجربه در 
كشور كم نيستند و ازنظر اعتبار و نقدينگي نيز قادر به 
خريد شركت ها مدنظر واگذاري هستند كه اگر قرار باشد 
اين ش��ركت ها فقط به بخش خصوصي واگذار ش��وند، 
مي توانند وارد عمل ش��وند. ساح ورزي، در گفت وگو با 
پايگاه خبري اتاق اي��ران، پايبندي دولت براي پرهيز از 
واگذاري اين شركت ها به بخش غيرخصوصي را خط قرمز 
موفقيت اين واگذاري ها دانست و افزود: در دوره هاي قبلي 
فروش بنگاه هاي دولتي، قرار بود شركت ها صرفا به بخش 

خصوصي واگذار شود و فلسفه سياست هاي كلي اصل 
۴۴ قانون اساسي نيز بر همين اساس استوار شده بود اما 
در عمل چنين اتفاقي رخ نداد چراكه دولت باوجود تعهد 

زباني، تعهد عملي براي خصوصي سازي واقعي نداشت.
او با تأكيد ب��ر اينكه بخش خصوصي س��اختار، تجربه 
و توان خريد س��هام دولت در ۱8 ش��ركت بورس��ي را 
دارد، اظه��ار كرد: تنها نكته نااميدكنن��ده در مورد اين 
واگذاري ها، تجربه هاي قبلي خصوصي سازي است كه 
باوجود حرف ها و شعارهاي درست دولت، شركت ها به 
بخش خصوصي واقعي واگذار نشد و اين نااميدي براي 
موفقيت واگذاري هاي جديد نيز وجود دارد. ساح ورزي 
ادامه داد: ما نس��بت به تحقق هدف گذاري هيات عالي 
واگذاري در مورد فروش سهام دولت در ۱8 شركت بزرگ 
بورسي خوش بين هستيم و اميدواريم با توجه به تأكيد 
رييس جمهور مبني بر خروج صندوق هاي بازنشستگي 
نهادها از بنگاه داري، اين بار، ه��دف از واگذاري ها، واقعا 

خصوصي سازي باشد.

نايب رييس اتاق ايران مطرح كرد

تعهد عملي دولت؛ پيش نياز خصوصي سازي

رييس اتاق ايران در ديدار با سفير اوكراين خواستار شد

فعال سازي همكاري هاي »ميان استاني« ايران و اوكراين 
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تعرفه هاي تصاعدي امريكا بازار خودرو را ناآرام كرد 

اوبرادور به ايستگاه تقابل با ترامپ رسيد
گروه جهان| سمانه قرباني|

 اي��االت متحده از 10 ژوئن بر تم��ام كاالهاي وارداتي 
مكزيك 5درصد تعرفه اعمال خواهد كرد و هر ماه اين 
رقم اضافه خواهد شد؛ مگر اينكه مكزيك در موضوعاتي 
مانن��د مهاجرت و قاچاق موادمخ��در و تامين امنيت 
مناطق مرزي همكاري داشته باش��د. ترامپ هشدار 
داده كه اگر مكزيك دست به اقدام تالفي جويانه بزند، 
شركت هاي خودروسازي امريكايي را نيز از اين كشور 

خارج خواهد كرد.
بس��ياري از غول هاي خودروس��ازي امري��كا به دليل 
نيروي انس��اني ارزان، در مكزيك واحدهاي توليدي 
دارند و بخش بزرگي از خودروهاي وارداتي امريكا نيز 
از همين همسايه انجام مي شود، موضوعي كه ترامپ 
نيز به آن اشاره كرده است. منتقدان رييس جمهوري 
مكزيك كه همواره او را به فرار از تقابل با ترامپ متهم 
مي كردند، مي گويند با اعمال تعرفه هاي جديد او راهي 

جز رويارويي با دولت امريكا نخواهد داشت. 
به گزارش رويترز، دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا، 
تهديد كرده در صورتي كه مكزيك مهاجرت غيرقانوني 
را متوقف نكن��د، تعرفه هاي تصاع��دي را براي ضربه 
زدن به تجارت مكزيك اعمال مي كند، تعرفه هايي كه 
مي تواند با تحت تاثير ق��رار دادن رويكرد ديپلماتيك 
رييس جمهوري مكزيك، عواق��ب ويرانگري براي او 
به دنبال داشته باشد. پس از اينكه ترامپ پنج شنبه از 
تصميم جديد خود خب��ر داد، ارزش »پزو« واحد پول 
مكزيك كاهش يافت. بازار خودرو نيز متالطم ش��ده 
است. رويترز نوش��ته، با تصميم جديد ترامپ، ارزش 
سهام خودروسازان ژاپني شامل تويوتا ۳ درصد، نيسان 
5 درصد، هوندا ۴ درصدو مزدا ۷ درصد كاهش يافت. 
خودروسازان ديگر جهان نيز با افت ارزش سهام مواجه 
شده اند، از جمله فيات و رنو هر كدام 5 درصد از ارزش 
سهام خود را از دست دادند. سهام جنرال موتورز و فورد 
۴ درصد و سهام شركت توليدكننده قطعات ماشين، 

دلفي، 6 درصد افت كرده است. 
در داخل مكزيك نيز تصميم جديد ترامپ، نگراني ها 
درباره سياس��ت خارجي آندرس مانوئل لوپز اوبرادور 
رييس جمهوري مكزيك، را تشديد كرده است. برخي 

از منتقدان رييس جمهوري مكزيك بر اين باورند كه 
اوبرادور تمايلي ندارد تا به فشارهاي مهاجرتي ترامپ 
واكنش نشان دهد. تحوالت اخير همچنين باعث شده 
تا برخي نگران باش��ند كه ترامپ بخواهد در انتخابات 
2020 نيز به مانند انتخابات گذش��ته حمالت خود را 

نسبت به مكزيك تشديد كند. 
لوپز اوبرادور چپ گرا كه از دس��امبر گذشته بر مسند 
قدرت نشسته، تالش كرده تا ترامپ را از طريق تاكيد 
بر اينكه بهتري��ن راه براي مقابله با موج هاي مهاجرت 
همكاري مشترك اس��ت، لوپز اوبرادور تاكيد دارد كه 
توس��عه همزمان گواتماال، هندوراس و السالوادور راه 
پايان دادن به اين مهاجرت هاس��ت، سه كشوري كه 

بيشترين مهاجر دستگيرش��ده در مرز اياالت متحده 
را دارند. رييس جمهوري 65س��اله مكزيكي در همه 
روزهاي فعاليتش به مس��ائل داخل��ي تمركز كرده و 
همواره به دنبال يك الگوي ملي »اقتصاد مقاومتي« و 
سرعت بخشيدن به سرمايه گذاري خارجي در صنعت 
نفت بوده است. در اين ميان بخش زيادي از سياست 
خارجي مكزيك در دستان ماركلو ابراد چپ گرا وزير 
خارجه اين كشور، بوده، كسي كه براي متقاعد كردن 
دولت ترامپ به عقب نشيني از رويكرد خود به واشنگتن 

سفر كرده است.
جورج كاستانيدا وزير خارجه سابق مكزيك، مي گويد 
لوپ��ز اوب��رادور نمي خواهد در اين موض��وع دخالتي 

داشته باشد اما اجتناب از اين كار هم غيرممكن است. 
كاستانيدا يكي از منتقدان ديرينه لوپز اوبرادور است كه 
معتقد است اوبرادور نتوانسته اهميت رابطه مكزيك 
با امريكا را درك كن��د. در مكزيك رابطه با امريكا يك 
مساله سياست خارجي نيست بلكه مساله اي مربوط به 

سياست داخلي است.« 
حدود 80درصد از صادرات مكزيك به امريكا ارس��ال 
مي ش��ود، جايي ك��ه تاجران��ش بزرگ تري��ن منبع 
سرمايه گذاري مستقيم خارجي در مكزيك هستند. 
بر همين اساس اس��ت كه گروه هاي تجاري امريكا و 
قانونگذاران اين كشور گفته اند تعرفه ها ممكن براي هر 

دو كشور ويرانگر باشد.

شبكه سي ان بي سي حتي گزارش داده كه گروه هاي 
تجاري امريكا احتمال اقامه دعوي عليه دولت ترامپ را 
بررسي مي كنند. در اين گزارش به نقل از جان مورفي 
معاون ات��اق بازرگاني امريكا، آمده » اين تش��كل در 
واكنش به تعرفه هاي جديد، گزينه هاي قانوني را مد نظر 
قرار خواهد داد. « به گفته مورفي، اتاق بازرگاني چاره اي 
جز بررس��ي تمامي گزينه ها عليه اي��ن تعرفه گذاري 

جديد را ندارد. 
لوپز اوبرادر گفته معتقد اس��ت دولت امريكا در نهايت 
موقعيت خود را اصالح خواهد كرد. اوبرادر در پاس��خ 
به اين پرسش كه آيا او سياست مهاجرتي دولتش را به 
درخواست ترامپ تغيير خواهد داد، گفته مكزيك پيش 

از اين هم با اين مشكل مواجه بوده است.
رويت��رز نوش��ته، مقام ه��اي مكزيك بط��ور ضمني 
اعالم كرده اند اگر واش��نگتن تعرفه ه��ا را اعمال كند، 
سياس��ت هايي را در پيش خواهند گرف��ت و اقتصاد 
مناطقي از امريكا را نش��انه را خواهند رفت كه دونالد 
ترامپ بيشترين آرا را در آنجا داشته است. اما ترديدهايي 
درب��اره توانايي مكزيك براي اقدام��ات تالفي جويانه 
عليه دولت ترامپ در حال افزايش اس��ت. آجيستين 
باساو ديپلمات سابق و رهبر سابق حزب چپ انقالب 
دموكراتيك، گفته مكزيك مجبور است در حوزه امنيت، 
مبارزه ب��ا قاچاق مواد مخدر و مهاجرت با واش��نگتن 

همكاري داشته باشد.
تارنماي هيل نيز گ��زارش داده، تصميم اخير ترامپ 
درب��اره اعمال تعرفه تصاعدي ب��ر كاالهاي مكزيكي 
خش��م اعضاي هر دو حزب اصلي امريكا را برانگيخته 
است. نمايندگان دو حزب بزرگ امريكا هشدار داده اند 
كه با اعمال اين تعرفه ها، توافق تجاري جديد امريكا- 
مكزيك- كانادا )نفتاي جديد( كه قرار اس��ت كنگره 
تصويب كند، ب��ه خطر خواهد افتاد. چاك گراس��لي 
سناتور جمهوري خواه ايالت آيووا و رييس كميته مالي 
سناي امريكا، تصميم ترامپ را سوءاستفاده از اختيارات 
رييس جمهور در وضع تعرفه ها توصيف كرده اس��ت. 
دموكرات ها هم از تصميم ترامپ انتقاد كرده و استدالل 
مي كنند كه چنين راهبردي تو خالي و پوچ است و صرفًا 

نمايشي و خوراك خبري را تأمين مي كند. 

دريچه

كوتاه از منطقه

تقدير از مركل به خاطر 
سياست پناهجوپذيري

گروه جه�ان| آنگال مركل صدراعظ��م آلمان، 
در مراس��مي در دانش��گاه هاروارد امريكا به  دليل 
سياست درهاي باز به روي پناهندگان مورد تقدير 
قرار گرف��ت. او در س��خنراني اش از ترامپ انتقاد 
كرد و گفت گاهي بهتر اس��ت پيش از حرف زدن 
كمي تامل كرد. به گزارش خبرگزاري آلمان، آنگال 
مركل صدراعظم آلمان، در دانشگاه هاروارد يكي 
از قديمي ترين و معتبرترين دانشگاه هاي جهان بر 
واژ ه  اي تاكيد بسيار كرد: حقيقت! او گفت جوانان 
سراس��ر دنيا با ورود به اين دانشگاه قبل از هرچيز 
ياد مي گيرند در جس��ت وجوي حقيقت باشند و 
گفت وگو كردن را فرا  گيرند. مركل گفت براي اين 
كار بايد آموخت كه »دروغ را به جاي حقيقت جا 
نزنيم و حقيقت را دروغ نناميم.« در اينجا بود كه 
حاضران در مراس��م با كف زدن شديد خشنودي 
خود را از انتقاد غيرمستقيم مركل از دونالد ترامپ، 
رييس جمهوري امريكا به نمايش گذاشتند. مركل 
در س��خنراني خود نامي از ترام��پ نبرد. مركل از 
تاريخ فروريختن ديوار برلين گفت و اينكه هيچ چيز 
آنگونه كه هس��ت نمي ماند و آنچه سخت پابرجا و 
غيرقابل تغيي��ر مي نمايد، روزي تغيير مي كند. او 
در جاي ديگري از س��خنانش از سياس��ت ترامپ 
تحت عنوان حمايت از سياس��ت توليدات داخلي 
و بحران آفريني در تجارت بين المللي انتقاد كرد. 
او همچنين بر همكاري ه��اي بين المللي به جاي 
ت��ك روي، تفكر جهاني به ج��اي ملي گرايي و باز 
كردن درها ب��ه روي جهان خارج ب��ه جاي ديوار 

كشيدن به دور خود تاكيد كرد. 

فهرست سياه چين براي 
شركت هاي خارجي 

گروه جهان| در تازه ترين پرده از بزرگ ترين جنگ 
تجاري جهان، وزارت بازرگاني چين از تهيه فهرست 
س��ياه اين كشور عليه برخي شركت هاي خارجي و 
افراد خبر داده است. به گزارش گلوبال تايمز، مقام هاي 
چين��ي اعالم كرده ان��د ك��ه وزارت بازرگاني چين 
فهرستي سياهي از ش��ركت هاي خارجي و افرادي 
كه براي فشار به شركت هاي چيني تالش مي كنند، 
ايجاد خواهد كرد. اين فهرست شامل شركت هاي 
خارجي و افرادي مي شود كه كاالهاي چيني را تحريم 
كرده و اقدامات تبعيض آميز ب��ا داليل غيرتجاري 
صورت مي دهند. به گفته سخنگوي وزارت بازرگاني 
چين، تصميم به تشكيل اين فهرست سياه پس از 
آن اتخاذ شد كه برخي شركت هاي خارجي اصول 
بازار را نقض و واردات كاالهاي چيني را ممنوع كرده 
و همچنين امنيت ملي را تهديد كردند. پيش از اين 
مدير امور حقوقي شركت هوآوي اعالم كرده بود كه 
با قرار گرفتن هواوي در فهرست سياه اياالت متحده، 
روش خطرناكي را عليه اين شركت آغاز كرده و ممكن 
است در آينده هر صنعت، شركت يا مشتري هدف 
تحريم هاي امريكا قرار بگيرد و لذا بايد با آن مقابله 
شود. در هفته هاي اخير جنگ تجاري امريكا و چين 
بسيار وخيم تر شده و پس از افزايش تعرفه هاي مربوط 
به اجناس ساخت اين دو كشور، دونالد ترامپ شركت 
هواوي را در فهرست سياه وزارت تجارت امريكا قرار 
داد، يعني ش��ركت هاي امريكايي بدون اخذ مجوز 
نمي توانند با هواوي همكاري داشته باشند. اما در اين 
ميان، دولت چين براي تالفي اين تصميم، شركت 

اپل را تحريم نمي كند.

مالزي خواهان ايجاد 
ارز واحد آسيايي شد

گروه جهان|نخس��ت وزير مالزي خواهان ايجاد 
يك ارز واحد مبتني بر طال براي كشورهاي آسياي 
شرقي شده اس��ت. به گزارش راشاتودي، ماهاتير 
محمد به كشورهاي شرق آسيا پيشنهاد كرده براي 
تسهيل در مبادالت خود، يك ارز واحد با پشتوانه 
طال ايجاد كنند. او گفته: »اگ��ر مي خواهيم كنار 
يكديگر جمع شويم بهتر است از يك ارز مشترك 
براي تجارت شروع كنيم.« او در كنفرانس تجاري 
در توكيو هشدار داده تالش كشورها براي برتري 
ارزهاي مل��ي مي تواند به يك نزاع تبديل ش��ود. 
ماهاتير محمد طال را پشتوانه اي با ثبات خوانده كه 
باعث مي ش��ود نرخ ارز به عملكرد اقتصادي پيوند 
بخورد و از نوسانات بازار ارز رها شود. نخست وزير 
مالزي گفته ارزي كه مبتني بر طال باشد مي تواند 
در تمامي كش��ورها استفاده ش��ود و به كشورها 
كمك كند كه در روابط تجاري خود از موانع طرف 
ثالث رها ش��وند. او با انتقاد از سوءاستفاده ابزاري 
امريكا از دالر گفته: »شما دموكراتيك نيستيد. اگر 
مي خواهيد در جهان متحد زندگي كنيد كه داراي 
ثبات است، بايد از طريق تفاهمي بين همه كشورها 
به سمت توسعه پايدار حركت كنيد.« دونالد ترامپ 
هفته گذشته درباره دستكاري در نرخ ارز به مالزي 
هش��دار داده بود و وزارت خزانه داري اين كش��ور 
نيز نام مالزي را به فهرس��ت دستكاري كنندگان 
ارز اف��زود. مالزي از 1۹۹۷ ارزش رينگت را به دالر 
پيوند زد و كنترل هاي سرمايه اي مدنظر امريكا را 
اعمال كرد. هر چند كه اين اقدامات در سال 2005 

ميالدي متوقف شد.

فيليپين بخشي از زباله هاي 
كانادا را پس  فرستاد

گ�روه جهان| فيليپي��ن پس از ماه ها كش��مكش 
ديپلماتيك، يك كشتي با 6۹ كانتينر زباله را به كانادا 
برگردان��د. كانادا زمان زي��ادي از پس گرفتن بيش از 
1۳00 تن زباله كه در س��ال هاي 201۳ تا 201۴ به 
فليپين ارسال شده بودند، خودداري مي كرد.  به گزارش 
دويچه وله، كش��تي باري »ام وي باواريا« قرار است تا 
پايان ماه ژوئن با بار زباله اش به ونكوور برسد. فيليپين 
مي گويد، اين پس��ماندها به غلط، به عنوان زباله هاي 
پالس��تيكي قابل بازيافت نشانه گذاري شده بودند اما 
در واقع در كنار بطري ها و كيس��ه هاي پالس��تيكي، 
كاغذ و پسماند هاي خانگي مثل پوشك هاي استفاده 
ش��ده هم در ميان اين پسماندها بوده اند. دولت كانادا 
سال ها از بازپس گيري اين محموله خودداري مي كرد 
با اين توجي��ه كه اين معامل��ه اي خصوصي بين يك 
ش��ركت كانادايي و فيليپين بوده اس��ت. در ماه هاي 
گذش��ته مناقش��ه بر س��ر اين مس��اله، ميان كانادا و 
فيليپين شدت گرفت. رودريگو دوترته رييس جمهور 
فيليپين،م��اه آوريل كان��ادا را تهديد ب��ه جنگ كرد 
و اين كش��ور س��فير خود را از كانادا فراخواند. در پي 
ش��دت گرفتن تنش، كانادا اعالم كرد، حاضر اس��ت 
محموله را بازپس بگيرد اما مهلت اعالم شده از سوي 
فيليپين را نمي پذيرد. در نهايت دوترته هفته گذشته 
دستور بازگش��ت محموله را صادر كرد. فيليپين تنها 
كشور جنوب آسيا نيست كه پسماند هاي كشورهاي 
صنعتي را مي پذيرد. چين هم بخش زيادي از زباله هاي 
پالستيكي را براي بازيافت، وارد مي كرد اما سال گذشته 
اعالم كرد، به  منظور بهبود شرايط زيست محيطي، ديگر 

قصد بازيافت زباله هاي پالستيكي وارداتي را ندارد. 

هند جايگاه سريع ترين رشد 
اقتصادي جهان را از دست داد
گروه جهان| با ثبت ضعيف ترين رشد پنج سال 
اخير، هند ركورد سريع ترين رشد اقتصادي جهان 
را از دس��ت داد. به گ��زارش بي بي س��ي، پنجمين 
اقتصاد بزرگ جهان با ثبت رش��دي پايين در سه 
ماهه نخست امسال، بسياري از تحليلگران را نااميد 
كرد. آمارهاي رسمي دولتي هند نشان مي دهد رشد 
اقتصادي اين كشور در نخستين فصل سال جاري 
به 5.8درصد رسيده كه پايين ترين سطح در طول 
پنج سال اخير محسوب مي شود. بدين ترتيب هند 
عنوان سريع ترين رشد اقتصادي را به چين واگذار 
مي كند كه ركورد باالي 6 درصد را به ثبت رساند. 
اين رش��د همچنين 0.8درصد كمتر از رش��د سه 
ماهه پاياني سال گذشته هند است. آمار جديد خبر 
بدي براي ناراندرا مودي نخست وزير هند، محسوب 
مي شود كه به تازگي و براي بار دوم پيروز انتخابات 
شده است. اين رشد كه پايين ترين رشد در 1۷فصل 
اخير است نش��ان مي دهد براي نخستين بار در دو 
سال گذشته هند از رقيب سنتي خود عقب افتاده 
است. خالف چين، رش��د اقتصادي هند بيشتر بر 
مصارف داخلي است و با رسيدن سطح اين مصارف 
ب��ه پايين ترين حد خود در 15س��ال اخير، دولت 
مودي كار سختي براي تقويت رشد خواهد داشت. 
يكي ديگر از عوامل موثر در اين كاهش، رس��يدن 
رش��د س��رمايه گذاري از 10.6درصد در سه ماهه 
چهارم سال گذشته به تنها ۳.6درصد در سه ماهه 
نخست سال بوده است. س��وبهاش چاندرا گارگ 
وزير دارايي هند، گفته رشد سه ماهه دوم سال هند 

ممكن است از رقم فعلي نيز كمتر باشد.
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درخواست فرانسه 
براي مقابله با تهديد چين 

گروه جهان| به دنبال افزاي��ش نگراني هاي هند و 
فرانسه از افزايش تس��لط نظامي و اقتصادي چين و 
تش��ديد تنش ها در درياي جنوبي چين، وزير دفاع 
فرانسه بر حضور نظامي پاريس در آسيا تاكيد كرده 
اس��ت.  به گزارش لوموند، فرانس��ه با ن��او هواپيما بر 
»ش��ارل دوگل« ويژگي هاي قدرت خود را براي ارايه 
در نشست امنيتي سنگاپور نمايش داد. فرانسه و هند 
دهم مه 201۹ بزرگ ترين رزمايش دريايي مشترك 
خود را برگ��زار كردند. گفته ش��ده، فلورانس پارلي 
اس��تراتژي »هند- اقيانوس آرام« خود را در نشست 
امنيتي »شانگري ال« در سنگاپور كه نشست ساالنه 
كارشناسان امنيتي و مقامات آسيا است، به تفصيل 
شرح داده اس��ت. ناو هواپيمابر شارل دوگل از 2001 
در خدمت نيروي دريايي فرانسه است. نيروي دريايي 
فرانس��ه پيش تر در يك دوره 18ماهه ناو هواپيمابر 
شارل دوگل را ارتقا داد. نخستين حمله هوايي فرانسه 
از عرشه اين ناو در 2015 عليه نيروهاي داعش انجام 
شد. در حالي كه چين با تكيه بر توان دريايي به دنبال 
نش��ان دادن قدرتمندترين نيروي نظامي در سطح 
اقيانوس است، نشريه لوموند نوشته، پارلي جزييات 
اقتدار نظامي فرانسه را در اين نشست امنيتي ساالنه 
در شرايط تنش هاي شديد اياالت متحده و چين ارايه 
و بار ديگر بر حضور نظامي خود در درياي جنوبي چين 
تاكيد كرده است.  در اين نشست وزير دفاع فرانسه به 
همتايان خود گفته: »ما داراي سرزمين هايي با بيش از 
1.6 ميليون نفر سكنه، چندين جزيره از موقعيت هاي 
مختلف، مناطق گس��ترده اقتصادي منحصر به فرد 
و مس��ووليت هاي مواجه با آن هستيم.«  به گزارش 
لوموند، يك س��ال پس از سخنراني امانوئل ماكرون 
رييس جمهوري فرانس��ه، كه بر اصطالح امريكايي 
»هند - اقيانوس آرام« به منظور ترويج محور راهبردي 
»پاريس - دهلي - كانبرا- عليه چين صحه گذاشته بود 
و در حالي كه رييس جمهوري امريكا به ناتو نيز فشار 
مي آورد، با ركوردشكني تهديدات چين، فرانسه نقش 
خود را در منطقه ايفا مي كند. خبرگزاري فرانسه هم 
به اظهارات پاتريك شاناهان سرپرست وزارت دفاع 
امريكا، در نشست امنيتي سنگاپور اشاره كرده كه با 
متهم كردن چين به تضعيف حاكميت همسايگان 
خود، از پكن خواسته به اين اقدام پايان دهد. او گفته 
چين بايد روابطي بر مبناي همكاري با ديگر كشورهاي 
منطقه داشته باشد، اما رويكرد تضعيف حاكميت ديگر 

كشورها از سوي پكن بايد متوقف شود.

افزايش دوباره قيمت سوخت 
در پاكستان 

دولت پاكستان بار ديگر قيمت سوخت را افزايش داد 
و به اين ترتيب قيمت بنزين با افزايش ۴.26 روپيه اي 
در هر ليتر )5.2 درصد( از 108.۴2 به 112.68 روپيه 
)حدود ۳۳ هزار ريال( رسيد. قيمت ديگر حامل هاي 
انرژي نيز با افزايش سه تا پنج درصدي مواجه شده 
است. قيمت سوخت نظير بنزين در كشور پاكستان 
از فروردين تاكنون سه بار افزايش يافته است. با آغاز 
ماه رمضان در پاكس��تان دولت با توجه به افزايش 
قيمت نفت در بازارهاي جهاني، قيمت س��وخت و 

فرآورده هاي نفتي را نيز افزايش داده بود. 

غيبت اردوغان در يكي
 از نشست هاي مكه

يكي از عكاس��ان خبرگزاري فرانس��ه اع��الم كرد، 
رييس جمهوري تركيه در يكي از نشست هاي كليدي 
سازمان همكاري اسالمي كه شنبه در مكه به كار خود 
پايان داد، حضور نداشت. در عوض مولود چاووش اوغلو 
وزير خارجه تركيه، به نمايندگي از كشورش در اين 
نشست حضور داشت. روابط آنكارا و رياض پس از قتل 
جمال خاشقچي در كنسولگري عربستان در استانبول 

به دستور وليعهد سعودي، متنشج شده است. 

كويت رييس دوره اي 
شوراي امنيت شد

كويت از شنبه رياست شوراي امنيت سازمان ملل را 
بر عهده گرفت. به  گزارش اسپوتنيك، كويت به جاي 
اندونزي رياست دوره اي شوراي امنيت سازمان ملل 
را برعهده گرفت. رياست شوراي امنيت سازمان ملل 
هر ماه به يكي از اعضا داده مي شود. قرار است جوالي 

پرو جايگزين كويت شود.

لغو ممنوعيت هاي پروازي 
هند عليه پاكستان 

نيروي هوايي هند اعالم كرده محدوديت هاي موقتي 
كه بر رفت وآمد هواپيماها به مقصد و از مبدا پاكستان 
در حري��م هوايي خود در پي ب��اال گرفتن تنش ها با 
پاكستان در ماه فوريه اعمال كرده بود را لغو كرده است. 
به گزارش ايسنا، نيروي هوايي هند اعالم كرده تمامي 
محدوديت هاي موقت در مسيرهاي حريم هوايي هند 
عليه پاكستان كه در تاريخ 2۷ فوريه 201۹ اعمال 
شدند، برداشته شده اند. تنش هاي هند و پاكستان 
فوريه پس از آن تش��ديد شد كه ارتش پاكستان دو 

جنگنده هندي در كشمير را سرنگون كرد.

سودان سفيرش در دوحه 
را فراخواند

مقام هاي سودان، فتح الرحمن علي، سفير اين 
كشور در قطر را فراخواندند. بيانيه رسمي از سوي 
وزارت خارجه سودان پيرامون اين مساله صادر 
نش��ده و طرف قطري نيز واكنش��ي نشان نداده 
است. پيش تر رويترز به نقل از مدير دفتر شبكه 
قطري الجزيره در خارطوم اعالم كرده بود، مقامات 
سودان دستور دادند كه دفتر اين شبكه بسته شود.

حمايت از نخست وزيري بوريس جانسون و برگزيت سخت

دردسرهاي ديپلماتيك ترامپ براي لندن
گروه جهان| 

رييس جمهوري امريكا در آستانه سفر خود به بريتانيا، 
جايي كه محبوبي��ت زيادي ندارد، ب��ا چند اظهارنظر 
غيرديپلماتيك جنجال  به پا كرده است. دونالد ترامپ 
عالوه بر حمايت آشكار از بوريس جانسون براي جانشيني 
ترزا مي  نخست وزير فعلي، مگان ماركل عروس خانواده 
س��لطنتي بريتانيا، را »بدجنس« خوانده است. شبكه 
ان بي سي نوش��ته اظهارات ترامپ، اهداف ديپلماتيك 

اين سفر را كامال تحت تاثير قرار مي دهد. 
خبرگزاري آلمان نوشته، در حوزه ديپلماسي رايج نيست 
كه ميهمان خارجي در مس��ائل داخلي دولت ميزبان 
دخالت كند يا نظر دهد؛ اما اين مق��ررات براي ترامپ 
بي اهميت اس��ت. او پيش از سفر رسمي اش به بريتانيا 
گفته بوريس جانس��ون )وزير خارجه پيشين بريتانيا( 
كه از طرفداران سرسخت خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا 
است، براي جانشيني ترزا مناسب است. ترزا مي اخيرا از 

مقام نخست وزيري استعفا كرده است. 
به گزارش خبرگزاري آلمان، دونالد ترامپ قرار اس��ت 
دوش��نبه )فردا( براي ش��ركت در مراسم گراميداشت 
هفتادوپنجمين س��الروز آغاز عمليات آزادسازي اروپا 
از اش��غال آلمان نازي به بريتانيا س��فر كند و از آنجا به 
نورماندي در شمال فرانسه برود. او در مصاحبه با روزنامه 
سان گفته كه به جانس��ون عالقه مند است: »هميشه 

از او خوش��م مي آمد. نمي دانم كه او انتخاب خواهد شد 
يا نه، اما فكر مي كنم، آدم خيلي خوبي است و خيلي با 
استعداد است.« ترامپ در سفر پيشين خود به بريتانيا 
هم مصاحبه اي جنجالي با سان داشت كه در آنجا ترزا 
مي  را س��رزنش كرده بود. ترامپ گفته بود، ترزا مي  به 
توصيه هاي او در مورد خ��روج از بريتانيا اهميت نداده 
است. حال ترزا مي  پس از ماه ها جنگ قدرت در بريتانيا از 
مقام نخست وزيري كناره گيري كرده و بوريس جانسون 
خود را براي كسب مقام نخست وزيري آماده مي كند. او از 
هم اكنون تهديد كرده كه بريتانيا بايد،  حتي بدون قرارداد 

خروج با اتحاديه اروپا از اين حوزه خارج شود.
دونالد ترامپ يك بار ديگر از ترزا مي  انتقاد كرده و گفته 
اس��ت: »فكر مي كنم كه پادش��اهي متحده بريتانيا به 
اتحاديه اروپا اين اجازه را داد كه تمام برگ هاي برنده را 
در دست خود بگيرد. و وقتي يك طرف تمام امكانات را 
به سود خود دارد، بازي در چنين شرايطي دشوار خواهد 
بود.« او گفت به ترزا مي گوش��زد ك��رده كه بايد خود را 

مجهز به مهمات كرد. 
ترامپ در مصاحبه با »س��ان« گفته ديگر كانديداهاي 
نخست وزيري بريتانيا نيز از او تقاضاي حمايت كرده اند، 
ولي او نمي خواهد از كس��ي نام ببرد. رييس جمهوري 
امريكا گفته: »هر كس از من حمايت كند، من هم از او 
حمايت خواهم كرد.« ترامپ گفته: »بازيگران مختلف را 

مي شناسم. اما فكر مي كنم بوريس كارش را خيلي خوب 
انجام خواهد داد. معتقدم او براي اين كار عالي است.«

رييس جمهوري امري��كا همچنين گفته مگان ماركل 
همسر هري شاهزاده بريتانيا، شاهدخت بسيار خوبي 
خواهد ش��د. او در گفت وگو با روزنامه س��ان همچنين 
گفته نمي دانسته كه مگان در جريان تبليغات انتخاباتي 
رياست جمهوري 2016 امريكا از او انتقاد كرده است. او 
در پاسخ به پرسش خبرنگار در اين باره گفته: »خب چه 

بگويم؟ خبر نداشتم كه او اينقدر بدجنس بوده است.«
مش��اور امنيت ملي ترامپ نيز در مصاحبه با روزنامه اي 
ديگر، بر اهميت خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا تأكيد كرده 
و گفته است كه برگزيت تا چه اندازه به سود طرفين خواهد 
بود. جان بولتون به روزنامه تلگراف گفته برگزيت هم براي 
لندن و هم براي واشنگتن سودمند خواهد بود. او گفته: 
»ترجيح امريكا اين است كه بريتانيا از خواست مردم پيروي 
كند و از اتحاديه اروپا خارج شود.« به گفته بولتون، ترامپ 
مي خواهد با نخس��ت وزير جديد بريتانيا قرارداد تجاري 
منعقد كند كه براي هر دو طرف سودمند است و بريتانيا 

را از قيد مقررات سخت اتحاديه اروپا آزاد خواهد كرد.
جان بولتون نتيجه همه پرسي 2016 در مورد برگزيت 
را پيروزي دموكراسي قلمداد كرده و گفته: »وقتي قضيه 
برگزيت در نهايت حل ش��ود، آنگاه ديگر سقفي براي 
گس��ترش نفوذ بريتانيا در سطح جهاني وجود ندارد. از 

سوي ديگر برگزيت به بريتانيا اين فرصت را خواهد داد كه 
مستقل و قدرتمند باشد. فكر مي كنم اين امر مي تواند در 
ناتو هم به كمك ما بيايد و موثرتر عمل كند، و اين مثبت 
است. از نظر ما، نقش بريتانيا تنها در اين نيست كه يك 
قدرت اروپايي باشد. بريتانيا يك قدرت جهاني است.« 

دونالد ترامپ و مش��اورش در ش��رايطي اين اظهارات 
جنجالي را بيان كرده كه گروه هاي مختلفي در بريتانيا 
با سفر او به اين كشور مخالف هس��تند و اين اظهارات 
غيرديپلماتيك احتماال بر چنين مخالفت هايي خواهد 
افزود و ش��رايط ميزباني را براي دولت بريتانيا دشوارتر 

خواهد كرد.
گفته ش��ده، صدهزار نفر از فعاالن مدن��ي خود را براي 
برگزاري راهپيمايي هاي گسترده عليه او آماده مي كنند. 

نشريه ديلي ميل نوشته، بيش از 20هزار مامور پليس قرار 
است در جريان سفر ترامپ وظيفه حفظ امنيت و نظم را 
برعهده داشته باشند. اين اقدام انتظار مي رود هزينه اي 
حدود 18 ميليون پوند به همراه داشته باشد. قرار است 
مهم ترين اعتراض ها در مركز لندن روز سه شنبه برگزار 
شود كه در آن 250 هزار نفر حضور خواهند داشت. دو 
گروه به نام »در برابر ترام��پ به پاخيزيد« و »ترامپ را 
متوقف كنيد« براي برگزاري اعتراض ها با هم همكاري 
مي كنند. صادق خان شهردار لندن، نيز اجازه برگزاري 
اعتراض ها را داده است. نظرسنجي موسسه يوگو نشان 
مي دهد كه ترامپ تنها 21 درصد در بريتانيا محبوبيت 
دارد. اين در حالي است كه ميزان محبوبيت باراك اوباما 

در اين كشور ۷2درصد بوده است. 
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عكسروز

بازارهنر

»جنايات و مكافات« در تاالر وحدت

حسام منظور »اليزابت باتوري« را به صحنه مي برد

»داغي« با موضوع مصائب افغانستاني ها ساخته مي شود

نمايش »جناي��ات و مكاف��ات« كاري از رضا ثروتي به 
تهيه كنندگي ماهان حي��دري از ۱۹ خردادماه در تاالر 
وحدت روي صحنه مي رود. نمايش »جنايات و مكافات« 
بر اساس رمان جنايت و مكافات فئودور داستايوفسكي، 
جديدترين اثر رضا ثروتي به عنوان نويس��نده، طراح و 
كارگردان است كه در آن بابك حميديان، آتيال پسياني، 
طناز طباطبايي، مهدي س��لطاني، مينا ساداتي، پيام 
دهكردي، پانته آ پناهي ها، اصغر پيران و بهناز جعفري 
ايفاي نقش مي كنند و باب��ك حميديان نقش راديون 
رومانويچ راس��كولنيكف را برعه��ده دارد. عوامل ديگر 
اين نمايش عبارتن��د از روح اهلل زندي فرد؛ مدير توليد، 
رحيم ناظريان؛ دراماتورژ، ايمان اميدواري؛ طراح گريم، 
س��ارا خالدي؛ طراح لباس، كسري پاشايي؛ طراح صدا 
و موسيقي، آرش فصيح؛ مدير برنامه ريزي، درنا مدني؛ 
دستيار كارگردان، شيما مرادي؛ منشي صحنه، قاسم 
غضنفري؛ مدير صحنه، سحاب زريباف؛ عكاس، مهرداد 
متجلي؛ طراح پوستر، پيام قرباني؛ ساخت تيزر، آرين امير 

خان؛ مدير تبليغات مجازي و علي پاكزاد؛ مشاور رسانه اي. 
راسكولنيكف دانشجويي ست كه ناخواسته مرتكب قتلي 
شده، از آن پس دچار اختالالت رواني گشته، درنهايت 
خود را تسليم پليس مي كند. اين سومين همكاري بابك 
حميديان و رضا ثروتي پس از دو نمايش برگزيده بخش 
بين الملل جشنواره تئاتر فجر »ويتسك« و »مكبث« است 
كه بابك حميديان با ايفاي نقش مكبث به عنوان بازيگر 
برگزيده سال انتخاب شد. بليت هاي نمايش »جنايات 

و مكافات« از طريق سامانه تيكت به فروش مي رسد. 

نمايش »اليزابت باتوري« به كارگرداني حسام منظور 
ك��ه زندگي يك كنتس خون آش��ام ق��رن هفدهم 
ميالدي را روايت مي كند مردادماه به صحنه خواهد 
رفت. حس��ام منظور بازيگر تئاتر و تلويزيون كه اين 
روزها س��ريال »برادرجان« را روي آنتن دارد درباره 
فعاليت هاي اخيرش در تئاتر به خبرنگار مهر گفت: 
قصد دارم بعد از ۲ سال دوري از فضاي تئاتر نمايش 
»اليزابت باتوري« را مرداد ماه در پرديس تئاتر شهرزاد 
به صحنه ببرم. اليزابت باتوري كنتس خون آش��ام 
مجارستان در قرن هفدهم است كه زندگي او تاكنون 
چندين بار مورد اقتباس آثار س��ينمايي قرار گرفته 
است. او ادامه داد: تمرين هاي اين نمايش از فروردين 
ماه آغاز شده است و طبق هماهنگي و برنامه ريزي هاي 
انجام شده قرار است از اول مرداد ماه در پرديس تئاتر 
ش��هرزاد روي صحنه برود. اي��ن نمايش را با اعضاي 
گروه خ��ودم روي صحنه مي برم چون س��ال ها در 
كنار هم كار كرده و به خوبي نسبت به سبك و سياق 
هم آشنا هستيم. بازيگر نمايش »هملت« در پايان 
يادآور شد: در »اليزابت باتوري« عالوه بر خودم، امين 
طباطبايي، نسيم ميرزاده، رامين يحيي زاده، پيام امير 
عبدالهيان، هديه رضايي، هانيه مهري، برديا رحمتي، 
مهدي حيدريان، پريسا اسدالهي، آتنا قيدي، ارغوان 
ياراحمدي به ايفاي نقش مي پردازند. همچنين آرمين 

خيردان به عنوان آهنگس��از و عرفان ناظر به عنوان 
مشاور در اين نمايش با گروه همكاري مي كنند. حسام 
منظور دانش آموخته تئاتر اس��ت و تا سال گذشته 
بيشتر در تئاتر فعال بود. او بازي در نمايش هايي چون 
»هملت«، »اوديس��ه«، »كالون و قيام كاستليون«، 
»مكبث«، »خداحافظي نك��ن« و… را در كارنامه 
خود دارد اما با ايفاي نقش در سريال »بانوي عمارت« 
به كارگردان��ي عزيزاهلل حميدنژاد در نقش ش��ازده 
ارسالن ميرزاي قوانلوي قاجار نزد عامه مردم نيز به 
شهرت رسيد و اين روزها در نقش چاوش در سريال 
»برادرجان« به كارگرداني محمدرضا آهنج نيز در قاب 
تلويزيون ديده مي شود. آخرين بازي منظور در تئاتر به 
بازتوليد نمايش »هملت« به كارگرداني آرش دادگر 
بازمي گردد كه فروردين ۹۶ در تاالر اصلي مجموعه 

تئاتر شهر به صحنه رفت. 

كارگردان فيلم كوتاه قصد دارد فيلم »داغي« را با موضوع 
مصائب افغان ها بسازد. فاطمه محمدي با اشاره به اينكه 
در مرحل��ه پيش توليد فيلم كوت��اه جديد خود به نام 
»داغي« است، گفت: از ساخت فيلم اولم »فراموشي« 
بيشتر از ۲ س��ال مي گذرد، زيرا هيچ سوژه اي من را به 
حركت وانمي داشت. زماني كه فيلم »فراموشي« را به 
عنوان اولين كار جدي ام مي ساختم تمام تالشم صرفا، 
ساختن يك فيلم اس��تاندارد بود تا خود را محك بزنم 
و با اينكه همچنان به »فراموش��ي« نقدهايي دارم، تا 
اين لحظه در بيش از ۵۰ فس��تيوال ملي و بين المللي 
ديده شده و جوايزي را نيز دريافت كرده است. او اظهار 
كرد: اين روزها پيش توليد فيلم كوتاه »داغي« را آغاز 
كرده ام و حاال براي اين فيلم، كمترين انتظارم از خودم 
اين است كه نسبت به »فراموشي« چند پله ترقي كنم. 
قطعا تابستان بهترين زمان براي تصويربرداري »داغي« 
خواهد ب��ود، اين فيلم كوتاه در اي��ران جلوي دوربين 
مي رود، البته اصال براي ساخت »داغي«، عجله اي ندارم 
و ترجيح مي دهم زمان كافي براي س��اخت آن داشته 
باشم. كارگردان فيلم كوتاه »فراموشي« توضيح داد: اين 
فيلم كه فضاي متفاوتي نسبت به فيلم قبلي من دارد، 
كارگرداني ام را به چالش خواهد كشيد و از اين جهت اين 
پروژه را بسيار دوست دارم و براي تجربه كردن آن لحظه 
شماري مي كنم. او درباره نحوه انتخاب عوامل اين فيلم 
كوتاه به مهر گفت: غالب بازيگران فيلم كوتاه »داغي« 

از هنرمندان افغانستاني خواهند بود اما در واكنش به 
كم مهري ها نسبت به مهاجران و هنرمندان افغان در 
كش��ورم، تالش خواهم كرد كه بخش قابل توجهي از 
عوامل پش��ت صحنه نيز از فيلمسازان و هنرمندان با 
استعداد و حرفه اي افغانستاني باشند. اين كارگردان 
با اش��اره به اينكه »داغي« ربطي به شرايط افغان ها در 
ايران ندارد، توضيح داد: محدوديت ها براي فيلمسازان 
افغانستاني موجب شده است تا آنها قدر سينما را بهتر 
بدانند و حاال كه موضوع اين فيلم در اقليم آنها مي گذرد 
پس اولوي��ت من با حض��ور آنها اس��ت. محمدي در 
پايان گفت: دلم مي خواهد از اين طريق به عنوان يك 
فرهنگساز در عمل نيز ثابت كنم كه حق افغان ها بيش 
از اين وضعيتي اس��ت كه در آن قرار دارند. »داغي« به 
نويسندگي امير روئيني است كه حسين اميري دوماري 
و پدرام پور اميري نيز به عنوان مشاوران فيلمنامه در اين 

پروژه با كارگردان همكاري كرده اند.

تاريخنگاري

برگزاري كنفرانس مهم تهران
دوازدهم خ��رداد ۱3۲3، پس از برگزاري كنفرانس تهران با حضور رهبران س��ه 
كشور انگليس، امريكا و ش��وروي، شهرداري تهران اعالم كرد كه سه خيابان مهم 
اين ش��هر به نام چرچيل، روزولت و استالين نامگذاري مي شود. اين كنفرانس در 
پي كنفرانس قاهره و پيش از كنفرانس هاي پوتسدام و يالتا برگزار شد. هدف كّلي 
همه اين كنفرانس ها توافق درباره چهره جهان پس از پايان جنگ جهاني دوم بود. 
استقالل و تماميت ارضي ايران با صدور اعالميه اي در پايان كنفرانس تضمين شد.  
موضوعات اصلي اي كه به نتيجه رسيد، عبارت بود از تاريخ و ابعاد پياده شدن نيروهاي 
بريتانيايي و امريكايي در فرانسه و حمله تهاجمي نيروهاي روسي در ارتباط با آن، 
منابع اختصاص يافته به جبهه هاي ايتاليا، بالكان و برمه كه چرچيل نمي خواست 
مورد غفلت واقع شوند. مهم ترين توافقي كه در اين كنفرانس به دست آمد، درباره 
گشايش جبهه در غرب اروپا بود. در خالل اين كنفرانس، در روز ۲۹ نوامبر، چرچيل 
به جهت شجاعت و دالوري نيروهاي ارتش شوروي در پاسداري از شهر استراتژيك 
استالينگراد، يك شمشير را كه به شمشير استالينگراد شهرت يافت، به استالين اهدا 
كرد. اين كنفرانس از اين جهت سّري بود كه آلمان ها درصدد ترور رهبران سه كشوِر 
درگير در جبهه مقابل متحدين بودند. هيتلر خود به يك افسر آلماني به نام سرهنگ 
كنراد زينر ماموريت ت��رور را واگذار كرد. نام اين عمليات را هم آلمان ها »عمليات 
پرش بلند« نام نهادند )شرح اين عمليات در كتابي با نام عمليات پرش بلند تدوين 
شده است( . اين نشست تأثير مهمي بر جنگ جهاني دوم داشت. امريكا، با تجهيز 
ارتش سرخ )شوروي(، به آن كمك كرد تا ارتش آلمان نازي را در دروازه هاي شهر 
استالينگراد نابود كند. به همين خاطر، ايران »پل پيروزي متفقين« لقب گرفت. 
برگزاري نشست رهبران متفقين در تهران در مشخص كردن سرنوشت جنگ هم 
نقش بسزايي داشت. عمليات دي دي و هجوم سربازان متفقين به سواحل نرماندي 

فرانسه در تهران كليد زده شد. استالين خواستار اجراي اين عمليات بود تا از فشار 
ارتش آلمان در جبهه ش��رقي عليه شوروي كاسته شود. اما چرچيل مخالف بود و 
طرح هاي ديگري داش��ت. حضور روزولت در تهران و پشتيباني او از ايده استالين، 
چرچيل را وادار كرد تا اين طرح را بپذيرد. متفقين همچنين در تهران متعهد شدند 
كه پس از جنگ از ايران خارج شوند و استقالل اين كشور را به رسميت بشناسند. اما 
با پايان جنگ، شوروي از اين كار اجتناب كرد و اقدام به حمايت و تأسيس دولت هاي 
تجزيه طلب در آذربايجان و كردستان كرد كه البته با زيركي نخست وزير احمد قوام و 

محمدرضاشاه و پشتيباني امريكا، مجبور به عقب نشيني و ترك ايران شد. 

میراثنامه

مسجدي كه جامع تر از ديگر مساجد جامع تهران است
قديمي ترين مس��جد تهران ناميده مي ش��ود؛ مس��جدي كه شكل تدريجي 
معماري اش، دس��ت كم دوران آل بويه، صفوي و قاجار را به رخ مي كشد، امروز 
با نام »مسجد جامع« يا »مسجد عتيق« ش��ناخته مي شود. هر چند در طول 
سال هاي گذشته، تهران و به خصوص بازار آن به عنوان مهم ترين مكان تجاري 
شهر شناخته مي ش��د و بعد از سال ۱3۵۷ چند مسجد ديگر در نقاط مختلف 
شهر تهران ساخته شد اما تاريخي بودن و داشتن معيارهاي مشخص تاريخي 
اين »مسجد جامع«، در دل بافت تاريخي و بازار تهران، آن را متفاوت تر از ديگر 
مس��جد جامع تهران كرد. قبل از انقالب مسجد جامع بازار، تنها مسجد جامع 
تهران بوده است، اما پس از فتواي امام خميني )ره( مبني بر قرار گرفتن تهران 
در بين شهرهاي بزرگ، مساجد جامع متعددي در شهر تهران ساخته شد، مانند 
مسجد جمهوري، مسجد افسريه، مسجد نارمك، مسجد پونك، مسجد جامع 
ضرابخانه، مسجد جامع چيذر و مسجد جامع شميران اما هنوز به دليل اينكه اين 
مسجد در بافت اصلي تهران و نه شهرستان هاي آن قرار دارد، از اهميت ويژه اي 
برخوردار است و حتي معماري هاي آن، اين مسجد را يكي از شاخص هاي مهم 
معماري اسالمي معرفي مي كنند. هر چند از تاريخ دقيق احداث مسجد جامع 
بازار تهران اطالعاِت دقيقي توسط باستان شناسان به دست نيامده، اما معماري 
بخش هاي مختل��ف در دوران هاي متفاوت آن، باعث بره��م خوردن تعادل و 
هماهنگي بين بخش هاي مختلف مسجد شده، بنايي كه بعد از پايتخت شدن 
تهران، تجديد و توسعه يافت. امروز مسجد جامع تهران در بافِت تاريخي بازار قرار 
دارد، در حالي كه اين بافت در سال هاي گذشته، بافت مسكوني محسوب مي شد 
كه معموال و براساس رسم مردم قديم، دور مساجد شهر، خانه ها و بازارها ساخته 
مي شدند. ورودي اصلي مسجد عتيق در سمت غرب از بازار شمالي »چهارسوق 
بزرگ« اس��ت و در هر كدام از گوشه هاي شمال شرقي و جنوب شرقي آن، دِر 
فرعي وس��يله ارتباط مس��جد را با كوچه ها و بازارهاي اطراف مسجد را فراهم 
مي كند، بيشتر بناي ظاهري شبستان اين مسجد، سبك معماري ابتداي دوره 
اسالمي را دارد حتي قديمي ترين شبستان آن احتماال بيش از هزار سال قدمت 
دارد كه امروز به شبستان »آيت اهلل شاه آبادي« معروف است و شبستان دوم كه 
بيش از ۷۰۰ سال عمر دارد، را »شبستان عتيق« مي نامند. شبستان »گرم خانه« 
اين مسجد نيز چيزي حدود ۵۰۰ سال قدمت دارد، برخي منابع اين شبستان 

را با وسعتي در حدود ۲۰۰۰ مترمربع، بزرگ ترين و عظيم ترين اثر تاريخي در 
استان تهران مي دانند. مسجد عتيق صحن بزرگي با جهت شرقي � غربي دارد 
كه دو ايوان عظيم و شبس��تان هايي )در عقب ايوان ها در ضلع جنوبي( از دوره 
قاجار را در خود جاي داده اس��ت. شبستان ۴ ستون مسجد، كه بزرگ ترين و 
عظيم ترين اثر تاريخي استان تهران از نظر مساحت است، به شبستان سه محرابه 
معروف اس��ت چون در سه زمان، سه امام جماعت نمازهاي صبح، ظهر، عصر، 
مغرب و عشا را اقامه مي كردند. اين مسجد از معدود مساجد تاريخي است كه در 
دل خود يك موزه هم دارد، هر چند آثار قرار گرفته در فضاي كوچكي كه موزه 
خوانده مي شود، از هيچ استانداردي برخوردار نيستند، اما آثار به نمايش درآمده 
از آنكه بعضا برخي آثار قديمي استفاده شده در فضاهاي مختلف مسجد بوده اند 
يا در سال هاي گذش��ته بخش هاي مختلف مسجد به خصوص حياط، كاوش 
شده اند، در اين فضاي كوچك و پشت درهاي شيشه اي آن قرار گرفته اند. نقاره 
خانه مسجد جامع تهران، يكي از قديمي ترين اجزاي اين مسجد تاريخي است 
كه هر چند در طول سال هاي گذشته دچار آسيب هايي شده و مرمت هايي نيز 
روي آن انجام ش��ده است، اما اين بخش تاريخي همچنان به عنوان يك بخش 

مهم اين مسجد سرپاست. 

ايستگاه

ميازاكي در ژاپن پارك 
موضوعي انيميشن مي سازد

بازيگر »پدرخوانده« 
درگذشت

استوديو جيبلي متعلق 
به هايائو ميازاكي چهره 
شاخص انيميشن ژاپن، 
پارك موضوعي با تمركز 
ب��ر انيميش��ن هاي اين 
اس��توديو مي س��ازد.  به 
گزارش ورايتي، استوديو 
جيبلي كه به عنوان خانه 

توليد انيميشن در جهان از اعتبار بسيار برخوردار 
اس��ت با همكاري ش��ركاي داخل��ي اولين پارك 
موضوعي خودش را بنا مي كند. دولت استان آيچي 
و روزنامه چونيچي ش��يمبون از شركايي خواهند 
بود كه براي ساخت اين پارك موضوعي وارد عمل 
شده است. اين پارك در محل اكسپو ۲۰۰۵ استان 
آيچي بنا مي شود. در اين مكان در سال ۲۰۰۵ يك 
نمايشگاه جهاني به مدت ۱۸۵ روز داير شده بود و 
بيش از ۲۲ ميليون نفر بازديدكننده را به اين فضاي 
بزرگ ۴۶۰ هكتاري جلب كرد. استوديو جيبلي با 
انتشار اين خبر در يك كنفرانس مطبوعاتي اعالم 
كرد قرار اس��ت اين پارك در پاييز ۲۰۲۲ افتتاح و 
ظرف يك سال بعد جاذبه هاي ديگري به آن افزوده 
ش��ود. چيزي درباره مبلغ بودجه اي كه براي اين 
كار در نظر گرفته ش��ده اعالم نشد. جيبلي بخش 
خالقانه اين پروژه را در اختيار دارد و قرار است آن 
را در محوطه اي ب��ا پنج موضوع مختلف بر مبناي 
فيلم هاي مشهورش از جمله »قصر متحرك هاول« 
و »شاهزاده خانم مونونوكه« بسازد. در اين كنفرانس 
خبري به شوخي گفته شد ميازاكي كه اكنون در 
حال كار براي ساخت يك انيميشن بلند جديد است 
نيز عميقا به ساخت اين پارك عالقه مند است، اما از 
آنجا كه او نمي تواند هيچ كاري را به ديگران واگذار 
كند، در جريان كارها هست و مي گويد كه چه كار 
انجام ش��ود و چه نش��ود. در عين حال پسر وي با 
جديت به ساخت پارك موضوعي كمك مي كند. 

»كارمن كاريدي« بازيگر 
قس��مت دوم و س��وم از 
س��ه گانه »پدرخوانده« 
اخراج��ي  ولي��ن  ا و 
آكادمي اس��كار در سن 
۸۵ س��الگي درگذشت. 
به گ��زارش گاردين، وي 
كه در قس��مت دوم فيلم 

»پدرخوانده« به كارگرداني »فرانسيس فورد كاپوال« 
در نقش »كارمين روزاتو« و در قسمت سوم نيز در 
نقش »آلبرت ولپ« بازي كرده بود پس از چند روز 
بستري در بيمارس��تان به اثر ابتال  به ذات الريه در 
س��ن ۸۵ سالگي درگذش��ت. »كارمين كاريدي« 
در طول شش دهه فعاليت هنري خود در در تئاتر 
برادوي، تلويزيون و سينما حضور پررنگي داشت و 
در آثار زيادي نقش آفريني كرد. او در سال ۲۰۰۴ به 
سبب اشتراك گذاري فيلم ها از عضويت در آكادمي 
علوم و هنرهاي سينمايي اسكار اخراج شد و متهم 
به پرداخت 3۰۰ هزار دالر غرامت به دو اس��توديو 
فيلمسازي شد و بر اساس اعالم مدير برنامه هايش 
تا آخرين روزهاي عمرش نيز از اين اتفاق بس��يار 
ناراحت بود. »كاري��دي« در ابتدا قرار بود در نقش 
»سوني كارلئونه« در فيلم »پدرخوانده« بازي كند 
اما »رابرت اوانس« ك��ه در آن زمان مدير كمپاني 
پارامونت پيكچرز بود خواستار تغيير بازيگر اين نقش 
شد و در نهايت »جيمز كان« بود كه در اين نقش به 
مقابل دوربين رفت. او همچنين باسابقه بازي در فيلم 
»شاهزاده شهر« ساخته »سيدني لومت«، »قمار 
باز« س��اخته »كرال رايز«، كمدي »ماني پيت« و 
»باگزي« از »بري لوينستون« را نيز در كارنامه دارد.

چند تيم اسپانيايي خواستار جذب  مدافع جوان ايراني

شفر، مانعي براي عقد قرارداد با استراماچوني مي شود؟

درخشش س��يدمجيد حس��يني در 
فوتبال تركيه باعث شده است تا چند 
تيم خواهان جذب اين بازيكن شوند. 
مجيد حسيني مدافع ۲۲ ساله ايراني عملكرد خوبي 
در تيم ترابزون اس��پور تركيه در اين فصل داشت و 
همين درخشش نيز از چشم تيم هاي ديگر اروپايي 
دور نمانده است. بعد از پايان فصل جاري رقابت هاي 
ليگ تركيه، چند تيم خواهان جذب س��يد مجيد 
حسيني شدند و پيشنهاد خود را به باشگاه تركيه اي 
ارايه دادند. ويارئال اسپانيا يكي از تيم هاي خواهان 
جذب حسيني است. همچنين تيم هاي وايادوليد، 
لوانته و لگانس نيز از ديگر تيم هايي هس��تند كه به 
دنبال جذب مجيد حسيني هستند. همچنين اين 
سايت تركيه اي خبر داد باشگاه ويتسه آرنهم هلند 
نيز تمايل خود را به جذب مجيد حسيني ابراز داشته 
است و بايد ديد مدافع س��ابق استقالل كه در جام 
جهاني و جام ملت هاي آسيا نيز براي ايران به ميدان 
رفت در نهايت چه تصميم خواهد گرفت. بندي در 

قرارداد اين بازيكن اس��ت كه مي تواند حضورش را 
براي يك سال ديگر در ترابزون تمديد كند ولي در 

صورتي كه پيشنهاد مالي خوبي براي او ارايه شود، 
امكان رفتن حسيني از ليگ تركيه وجود دارد.

رييس كميته نقل و انتقاالت سازمان ليگ مي گويد 
كه اس��تقالل باوجود عدم فس��خ قرارداد ش��فر، 
مش��كلي براي عقد قرارداد با س��رمربي جديدش 
ن��دارد. فريبرز محمودزاده، ريي��س كميته نقل و 
انتقاالت سازمان ليگ در پاسخ به اين سوال كه آيا 
استقالل با وجود قرارداد داشتن با شفر، مي تواند 
با سرمربي جديد قرارداد امضا كند، اظهار كرد: در 
پاسخ به اين سوال بايد به چند مورد از قوانين نقل 
و انتقاالتي اشاره كنم. ابتدا اينكه طبق آيين نامه، 
پنجره نقل و انتقاالت ش��امل كادر فني نمي شود، 
يعني زمان نقل و انتقاالت بازيكنان در مورد مربيان 
صدق نمي كند و هر دو طرف در هر زماني از فصل 
مي توانند از هم جدا شوند. او افزود: زماني كه يك 
مربي و يك باش��گاه با هم قرارداد دارند ولي يكي 
از طرفين خالف بندهاي قرارداد عمل كند، طرف 
متضرر مي تواند به محاكم حقوقي ش��كايت كند. 
نكته ديگر قابل ذكر اين اس��ت كه تا ۴ سال قبل، 
قوانين داخلي نقل و انتقاالت به شكلي بود كه اگر 
مربي با باشگاه يا باشگاه با مربي تمايل به همكاري 
نداش��ت، تا زماني كه قرارداد دو طرف با يكديگر 

فسخ نمي شد، باشگاه اجازه عقد قرارداد با سرمربي 
جديد را نداشت اما در آيين نامه نقل انتقاالت سال 
۹۶ كه در هيات رييسه فدراسيون فوتبال تصويب 
شد و به تأييد فيفا رسيد اين قانون برداشته شده 
و هم��گام با آيين نامه نقل و انتقاالتي بين المللي و 
فيفا عمل مي كنيم. رييس كميته نقل و انتقاالت 
سازمان ليگ در پاس��خ به اين سوال كه آيين نامه 
جديد نقل و انتقاالتي چه موضعي نسبت به موضوع 
شفر و استقالل دارد، به ايسنا گفت: اين آيين نامه 
به اين شكل است كه مي گويد، به اين دليل كه يك 
تيم نمي تواند ب��دون مربي بماند، اگر هر دو طرف 

به مشكل خوردند مي توانند حتي با يك SMS به 
هم اعالم كنند كه حاضر به ادامه همكاري نيستند 
و در ادامه باشگاه، س��رمربي جديدش را انتخاب 
كند. محم��ودزاده ادامه داد: با اي��ن حال در اين 
مورد، طرفي كه طبق بندهاي قرارداد متضرر شده 
مي تواند به محاكم حقوقي فوتبال شكايت كند تا 
ح��ق و حقوقش را بگيرد، ب��ه همين دليل توصيه 
نمي ش��ود كه دو طرف با يكديگ��ر چنين كاري را 
بكنند اما امضاي قرارداد با سرمربي جديد از سوي 
باش��گاه بالمانع اس��ت. يكي از مش��كالتي كه در 
قراردادهاي باشگاه هاي ايراني وجود دارد اين است 
كه بندهاي قرارداد به طور دقيق نوشته نمي شود 
تا مش��كلي پيش نيايد. براي مثال در باشگاه هاي 
اروپايي قراردادها به ۸۰ صفحه مي رس��ند اما در 
ايران عموما ۵ صفحه هستند. او در پايان گفت: پس 
نتيجه مي گيريم باشگاه استقالل مي تواند سرمربي 
جديدش را انتخاب كند و نيازي به فسخ قرارداد با 
ش��فر ندارد ولي بايد جوابگوي محاكم حقوقي كه 
در ايران كميته تعيين وضعيت بازيكنان و مربيان 

فدراسيون فوتبال است، باشد.

ورزشي

دعايروزبیستوهفتمماهمباركرمضان
بسماهللالرحمنالرحیم

اللهّماْرُزْقنيفیِهفْضللیلِةالقْدِروصیْرأموريفیِهمنالُعْسِراليالیْسِر
واْقبْلمعاذيريوُحّطعّنيالّذنبوالِوْزِريارووفاِبعباِدِهالّصاِلحین.

خداياروزيكنمرادرآنفضیلتشبقدرراوبگرداندرآنكارهاي
مراازسختيبهآسانيوبپذيرعذرهايموبريزازمنگناهوبارگرانرا

ايمهربانبهبندگانشايستهخويش.
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