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مس��اله اصل��ي اقتص��اد اي��ران دول��ت بزرگ 
يا كوچ��ك نيس��ت، بح��ران كليدي س��لطه 
ش��به  دولت )بنگاه ه��اي خصولت��ي( رانتي بر 
اقتصاد و بروز پديده »تسخيرش��دگي دولت« 
توس��ط بخش ش��به دولتي در پوش��ش بخش 
خصوص��ي و فس��اد پيرامون آن اس��ت. كانون 
بن بس��ت كنوني اقتصاد ايران توزيع گسترده 
منابع كشور )نفت، گاز، معادن و انرژي( در بين 
بنگاه هاي خصولتي و در نتيجه چالش كسري 
مالي دولت اس��ت ك��ه از طريق اخ��ذ ماليات 

تورمي از عامه مردم تامين مي  گردد.
حس��ين راغفر و احسان س��لطاني در گزارشي 
كه داده اند به موضوع اندازه دولت پرداخته اند. 
آنه��ا نوش��ته اند:  اي��ران داراي كوچك تري��ن 
اندازه دولت )بر حس��ب مخارج دولت( در بين 

۲۰كشور مهم جهان است. 
بر پايه ش��اخص آزادي اقتصادي سال ۲۰۱۸ 
ميالدي )بني��اد هريتي��ج( ايران از نظ��ر ابعاد 
دولت )مخارج دولت( داراي رتبه ۹ جهاني )با 
امتياز ۹۱ از ۱۰۰( مي  باشد، يعني اينكه ايران 
داراي يكي از كوچك تري��ن دولت  هاي جهان 

است. 
در س��طح جهان فقط كش��ورهاي ب��ه ترتيب 
نيجري��ه، س��ودان، گواتماال، كنگ��و، آفريقاي 
مركزي، بنگالدش، ماداگاسكار و تركمنستان 
داراي اندازه دولت كوچك تر از ايران هس��تند. 
بر همين اس��اس رتب��ه جهاني ان��دازه دولت 
كش��ورهاي صنعت��ي عضو گروه هفت ش��امل 
امري��كا )۱۲۵(، ژاپن )۱۲۹(، كان��ادا )۱۳۳(، 
انگلستان )۱۴۹(، آلمان )۱۵۴(، ايتاليا )۱۶۹( 
و فرانس��ه )۱۷۸( همگي كمتر از ۱۲۴ در بين 
۱۸۶ كش��ور جهان هس��تند، يعني اينكه اين 

كشورها همگي دولت  هاي بزرگ دارند. 
رتب��ه جهاني ان��دازه دول��ت در چهار كش��ور 
همس��ايه امارات متحده عرب��ي )۸۵(، تركيه 
)۹۹(، روس��يه )۱۱۱( و عربس��تان س��عودي 

)۱۳۴( است.
بنا بر اين گزارش كه در اختيار ايلنا قرار گرفته، 
اي��ران يك��ي از پايين  ترين نس��بت  هاي تعداد 
كاركنان دولت به جمعيت در س��طح جهان به 

ميزان ۳ درصد را دارد. 
نس��بت تعداد كاركنان دولت ب��ه جمعيت در 
كش��ورهاي س��وئد )۱۳.۷ درص��د(، كان��ادا و 
فرانس��ه )۹ درصد(، امريكا، انگلستان، بلژيك 
و اتري��ش )۷ تا ۸ درص��د( و آلمان، س��وييس 
و ايتالي��ا )۵ تا ۶ درص��د( اس��ت. الزم به ذكر 
اس��ت كه ۶۴ درصد كاركن��ان دولت در بخش 

آموزش و بهداشت اشتغال دارند. موضوع مهم 
در ناكارآم��دي و ضعف دولت در اي��ران، نظام 
بروكراس��ي با كارآي��ي پايين، مديران ارش��د 
بدون شايس��تگي الزم و كافي، پرداخت حقوق 
و دستمزد ناچيز و البته گزينش و به كارگماري 

نادرست نيروي انساني در بدنه دولت است.
به گفته اي��ن دو كارش��ناس، با وج��ود اينكه 
اندازه دول��ت در ايران كوچك اس��ت، دولت با 
كس��ر بودجه و كمبود منابع مواجه اس��ت كه 
علت آن تزريق منابع كش��ور به ص��ورت انواع 
رانت  ها ب��ه بنگاه  ه��اي خصولت��ي و در همين 
حال اعطاي معافيت هاي مالي گسترده به آنها 
اس��ت. كليش��ه رايج نئوليبرال  هاي داخلي در 
القاي فريب دولت بزرگ در اي��ران به دو علت 
كلي��دي انجام مي  ش��ود، اول اينكه بخش هاي 
س��ودآور و با ارزش دولت به صورت غيرواقعي 
خصوصي گردد يا اينكه به وابس��تگان ائتالف 
غالب بخشيده شود و دوم اينكه با كاهش سطح 
و ميزان انج��ام وظائف حاكميت��ي و در نتيجه 
پايين آمدن مخارج دولت، س��هم بيش��تري از 
منابع و رانت  هاي اقتصاد كش��ور به بنگاه هاي 
خصولتي تخصيص پيدا كن��د. نئوليبرال  هاي 
وابس��ته به ائتالف غالب با اس��تفاده ابزاري از 
»خصوصي س��ازي+بخش خصوصي« و القاي 
باور غلط بزرگ ب��ودن دولت در اي��ران زمينه 
مهندس��ي اف��كار عموم��ي در جه��ت كاهش 
س��طح انجام وظايف حاكميتي دولت و بزرگ 
كردن شبه دولت غيرپاسخگو و رانتي را فراهم 

ساختند.
در دو ده��ه اخي��ر پنج ح��وزه اصلي كس��ب 
درآمده��اي كالن و توزي��ع ران��ت در كش��ور 
ش��امل )۱( واحدهاي صنعتي-معدني متكي 
به ران��ت منابع، )۲( س��وداگري و س��فته  بازي 
در زمين و س��اختمان، )۳( بازرگاني وارداتي، 
دالل��ي و س��فته  بازي، )۴( فعاليت ه��اي مالي 
و س��ود س��پرده  هاي بانكي و )۵( س��وداگري 
و س��فته  بازي ارزي و ران��ت افزايش ن��رخ ارز 
هس��تند. با قاطعي��ت مي توان گف��ت كه اين 
پنج حوزه اصلي رانتي اقتص��اد ايران در اغلب 
موارد مالي��ات پرداخت نمي  كنن��د، كمترين 
ماليات را به نس��بت درآمد پرداخته  اند يا حتي 
در موارد متعددي دولت خس��ارت آنها )مانند 
تامين منابع مالي براي بازپرداخت سپرده هاي 
غارت شده آنها توسط بانك  ها و موسسات مالي 
خصوصي ورشكس��ته( را جبران كرده و يارانه 
مالياتي )مانند يارانه تامين اجتماعي كارگران 

ساختماني( پرداخته است.

از سوي دو كارشناس صورت گرفت: 

معرفي حوزه هاي رانتي اقتصاد كشور مجيد اعزازي |
دبير گروه راه و شهرسازي|

۱-ت��ورم پديده عجيبي اس��ت. پديده اي اس��ت كه حتي 
انس��ان هايي دور از حس��اب و كتاب را وارد عرصه محاسبه 
سود و زيان مي كند. در اين ش��رايط رسانه ها نيز خبرهاي 
مرتبط با پيامدهاي ناشي از تورم را بيشتر منتشر مي كنند.  
در اين روزها، از ونزوئال كه دارن��ده رتبه برتر تورم در جهان 
است، خبر مي رسد كه قيمت يك وعده غذا معادل حقوق 
يك ماه يك كارمند است، يا قيمت يك بطري آب معدني 
معادل يك هفته كار كردن يك فرد اس��ت.  پديده تورم در 
ايران نيز داستان هاي خاص خود را در همه بازارها شكل داده 
است. مثال اگر تا پيش از جهش تورمي اخير، ۱۲ سال طول 
مي كشيد تا يك خانوار بتواند منزل شخصي خود را بخرد، 
حاال اين مدت به باالي ۴۵ سال افزايش يافته است. يا مثال 
اگر تا چند سال پيش، هزينه اجاره مسكن معادل ۳۵ درصد 
از هزينه خانوار بود، حاال دستكم به باالي ۵۰ درصد افزايش 
يافته است. ۲-براي هر يك از معضالت ناشي از جهش هاي 
تورمي نيز راهكارهاي متعدد و متنوعي از سوي اقتصاددانان، 
كارشناسان ارايه شده و مي شود و حتي در برخي رسانه هاي 
تخصصي و نيمه تخصصي تجربه كشورهاي مختلف در يك 
حوزه خاص ترجمه و منتشر مي ش��ود. بطور مثال، درباره 
راهكارهاي خانه دار شدن مردم يا الگوها و مدل هاي موفق 
در زمينه تعادل بخشي به بازار اجاره، تجربه هاي كشورهاي 
متعدد بارها وبارها در محافل كارشناسي و رسانه اي بدون 
توجه به برنامه هاي تدوين ش��ده در داخل كشور بررسي و 
گفته شده است. اين در حالي است كه بارها نوشته و گفته 
ش��ده كه تورم يك پديده پولي اس��ت و ريش��ه در افزايش 
نقدينگي دارد و از همين رو، بهتري��ن و اصلي ترين راهكار 
بازگرداندن آرامش به بازارها، مهار نقدينگي و تورم است.  در 

اين ميان، سياست هايي براي كنترل شوك هاي تورمي در 
برخي بازارهاي خاص مانند مسكن با عنوان »طرح جامع 
مسكن« تدوين اما فراموش ش��ده است. هدف طرح جامع 
مس��كن كه در ۱۹ ارديبهشت س��ال ۱۳۹۴ رونمايي شد، 
كاهش شاخص دسترسي به مس��كن از ۱۲ سال به ۸ سال 
عنوان شده است. در طرح جامع مسكن،  پس از بررسي وضع 
موجود مسكن و بررس��ي اهداف، برنامه هاي اجرايي در ۷ 
محور تدوين شده است. هفتمين محور اين برنامه ها به »بازار 
استيجار« اختصاص دارد.  در اين بخش به تمام مشكالتي كه 
مستاجران در اين روزها به شدت و بسيار بيشتر از سال هاي 
گذش��ته با آنها دست به گريبان هس��تند از جمله كاهش 
قدرت خريد خانوارها براي تملك مس��كن، افزايش سهم 
هزينه مسكن در سبد خانوار به ويژه خانوارهاي كم درآمد، 
افزايش نرخ اجاره نش��يني در ۹ دهك اول، نياز دهك هاي 
پايين درآمدي به حماي��ت، كاهش كميت و كيفيت واحد 
مسكوني مستاجران و... اشاره شده و راهبردها و برنامه هايي 
)برنامه هاي نهادسازي و برنامه هاي عملياتي( نيز ارايه شده 
است. ۳-در حالي كه طي س��ال هاي گذشته اجراي طرح 
جامع مسكن از سوي نهادهاي مسوول به فراموشي سپرده 
شده است، ۲۰ اسفند سال گذش��ته وزير راه و شهرسازي 
دستور بازنگري در طرح جامع مس��كن و به روز رساني آن 
را صادر كرد. البته معلوم نيس��ت كه پ��س از بازنگري، اين 
طرح اجرايي خواهد شد يا اينكه دوباره به فراموشي سپرده 
مي شود؟  اما آنچه پيدا است و ثابت شده است، بي توجهي 
مسووالن به برنامه هاي راهبردي، توسعه اي و آينده نگرانه 
است. متاسفانه نهادي مسووليت نظارت بر اجرا و پايش اين 
برنامه ها را به عهده ن��دارد و هر دولتي در خوش بينانه ترين 
حالت، طرح و برنامه خود را بدون توجه به اسناد باالدستي 

و طرح هاي راهبردي پيش مي برد.

جاي خالي نظارت 

گزارشسرمقاله

 همين صفحه  

سرمقاله

جاي خالي نظارت 
۱-تورم پديده عجيبي 
اس��ت. پديده اي است 
كه حتي انس��ان هايي 
دور از حس��اب و كتاب 
را وارد عرصه محاسبه 
س��ود و زيان مي كند. 
در اين شرايط رسانه ها 
نيز خبرهاي مرتبط با 
پيامدهاي ناشي از تورم را بيشتر منتشر مي كنند. 
در اين روزها، از ونزوئال كه دارنده رتبه برتر تورم 
در جهان است، خبر مي رسد كه قيمت يك وعده 
غذا معادل حقوق يك ماه يك كارمند اس��ت، يا 
قيمت يك بط��ري آب معدني معادل يك هفته 
كار كردن يك فرد است.  پديده تورم در ايران نيز 
داستان هاي خاص خود را در همه بازارها شكل 
داده است. مثال اگر تا پيش از جهش تورمي اخير، 
۱۲ سال طول مي كشيد تا يك خانوار بتواند منزل 
ش��خصي خود را بخرد، حاال اين مدت به باالي 

۴۵سال افزايش يافته است. 

مجيد اعزازي
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پاورقي اقتصادي

مردم، قدرت و منافع )2( 
نويسنده:     جوزف استيگليتز|

ترجمه:    منصور بيطرف|
بيست و پنج سال بعد از آنكه وارد دولت كلينتون 
شدم، اين سواالت را در برابر خود دارم: چطور به 
اينجا رس��يديم، به كجا داريم مي رويم و چطور 
مي توانيم مس��ير را تغيير دهيم؟ م��ن به عنوان 
يك اقتصاددان به اين س��واالت نزديك مي شوم 
و تعجبي ن��دارد كه مي بينم حداقل بخش��ي از 
جواب ها در قصور اقتصادي ما قرار دارد؛ قصوري 
كه نتوانس��ت از يك اقتص��اد توليدمحور به يك 

اقتصاد خدمات محور گذر كند...

راه وشهرسازي

 سرايت قيمت هاي باال
 به بازار اجاره مسكن

زهره عالمي| اگرچه براساس تازه ترين آمار 
منتشر ش��ده از س��وي بانك مركزي، شاخص 
كرايه مس��كن اجاري در ش��هر تهران و در كل 
مناطق شهري در ارديبهش��ت ماه سال جاري 
به ترتيب معادل ۲۲.۶ و ۱۹.۷ درصدي نسبت 
به ماه مشابه س��ال قبل رش��د كرده است، اما 
مش��اهدات ميداني روزنامه تعادل و گفت وگو 
با مشاوران امالك نشان مي دهد كه نرخ اجاره 
نسبت به سال گذشته رشدي باالي ۳۰ درصد 
داشته و حتي در مناطق شمالي و گران قيمت 
تهران اي��ن افزايش نرخ به بي��ش از ۵۰ درصد 
رسيده اس��ت. البته وزارت راه و شهرسازي در 
حال طراحي و اجراي برنامه هاي متفاوتي براي 
كنترل قيمت ها بر بازار اجاره اس��ت. در همين 
رابطه، اواسط ارديبهش��ت ماه بسته اي ۵ گانه 
براي رونق بازار اجاره با هم��كاري وزارت راه و 

شهرسازي و بانك مسكن رونمايي شد ...
13

وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به »تعادل« اظهار كرد

ماليات سكه فقط  براي سوداگران

رييس دي��وان عدال��ت اداري گف��ت: در تالش 
هس��تيم ب��راي جلوگي��ري از تع��ارض آرا، در 
مورد تمامي موضوعاتي كه در ديوان ش��كايت 
مي ش��ود ب��ر اس��اس قواني��ن و مق��ررات رأي 
صحيح را اس��تخراج كنيم ت��ا از اي��ن طريق از 
تعارض جلوگيري ش��ود و صح��ت آرا در ديوان 
ملموس تر شود. به گزارش ايسنا، حجت االسالم 
محمدكاظ��م بهرامي در جم��ع كاركنان ديوان 
عدالت اداري به كاهش زمان رسيدگي پرونده ها 
در اين مرجع اش��اره كرد و گفت: ميانگين زمان 
رسيدگي براي هر پرونده در شعب بدوي در سال 
۹۶ هشت ماه بود كه در س��ال گذشته به حدود 
۶ ماه كاهش پيدا كرده و در ش��عب تجديدنظر 
نيز اين ميانگين زماني ۱۹۷ روز در سال ۹۶ بوده 
كه به ۱۵۰ روز در س��ال ۹۷ كاهش يافته و اين 
ناش��ي از تالش جدي قض��ات و كاركنان ديوان 
عدالت اداري اس��ت. وي افزود: البته درصدديم 
متوسط زمان رسيدگي به پرونده ها واقعي شود 
و طوري برنامه ريزي خواهيم كرد كه رسيدگي 
هر پرونده در ش��عب بدوي حداكثر شش ماه و 
در شعب تجديدنظر پنج ماه باشد كه اگر به اين 
هدف برسيم مدت زمان رسيدگي يك پرونده در 
شعب بدوي و تجديدنظر ديوان ۱۱ ماه يا حداكثر 
يك س��ال خواهد ب��ود. رييس دي��وان عدالت 
اداري به راه اندازي س��امانه رأي صحيح اش��اره 
كرد و گفت: در تالش هس��تيم براي جلوگيري 
از تع��ارض آرا، در مورد تمام��ي موضوعاتي كه 
در ديوان ش��كايت مي شود بر اس��اس قوانين و 
مقررات رأي صحيح را استخراج كنيم تا از اين 
طريق از تعارض جلوگيري شود و صحت آرا در 
دي��وان ملموس ت��ر ش��ود. بهرام��ي در پايان با 
اشاره به ش��رايط و جايگاه مطلوب ديوان عدالت 
اداري در جامع��ه و تأثيرگ��ذاري آراي آن در 
تصميم گيري سازمان هاي دولتي، گفت: صحت 
و كيفيت آرا صادره بايد به قدري باال باش��د كه 
بتوانيم از آرا ديوان دفاع كنيم و پاي رأي خود 
بايستيم و الحمدهلل اين ظرفيت در حال حاضر 
در ديوان عدال��ت اداري وج��ود دارد و در تالش 
هستيم كه كيفيت و كميت آراي ديوان را روز به 

روز افزايش دهيم.

قوه قضاييه

تالش براي جلوگيري از تعارض 
آراي ديوان عدالت اداري

خبر

رييس اتحاديه نانوايان س��نتي با بيان اينكه 
قيمت جديد نان هنوز تعيين نش��ده اس��ت، 
گفت: اگر براس��اس تورم قيمت نان افزايش 

مي يافت قيمت واقعي ۲ برابر نرخ فعلي بود.
بيژن مق��دم در گفت وگ��و با مي��زان درباره 
قيمت نان اظهار كرد: از سال ۹۳ تاكنون نرخ 
نان افزايش قيمتي نداش��ته و درباره افزايش 

آن هم تاكنون به نتيجه نرسيديم.
رييس اتحاديه نانوايان س��نتي افزود: اواخر 
س��ال در اين باره ب��ه كميس��يون اقتصادي 
مجلس دعوت ش��ديم و آناليز هاي قيمتي را 
ارايه كرديم و حتي با وزير صنعت نيز جلسه 

برگزار شد و مشكالت را اعالم كرديم.
وي گفت: مقرر ش��ده بود تا پايان ماه رمضان 
درباره قيمت نان تعيين تكليف ش��ود، اما در 

حال حاضر هيچ خبري نشده است.
مقدم با اش��اره ب��ه اينكه تورم در س��ال ۹۴ 
حدود ۱۲ درصد بود و در س��ال ۹۷ بر اساس 
اعالم مس��ووالن به ۳۷ درصد رسيد، تصريح 
كرد: اگر نرخ تورم اعالم��ي را در نظر بگيريم 
قيمت يك نان لواش ۲۱۰ توماني در س��ال 
۹۳ اگر مطابق تورم افزايش مي يافت اكنون 
به حدود ۴۰۰ تومان رس��يده ب��ود و در اين 
بين هم نانواي��ان راضي بودند ه��م به مردم 
فش��ار وارد نمي ش��د و هم كيفيت نان حفظ 

مي شد.
رييس اتحاديه نانوايان س��نتي با بيان اينكه 
قيمت نان در حدي اس��ت كه با هيچ چيزي 
قابل مقايسه نيست، خاطرنشان كرد: هزينه 
توليد نان بيشتر از قيمت آن است، هزينه ها 
۱۰ برابر ش��ده، اما درآمد ه��ا افزايش نيافته 
اس��ت. وي ادام��ه داد: دس��تمزد كارگ��ران 
۳۶ درصد افزايش ياف��ت، بيمه و حامل هاي 
انرژي و س��اير مولفه هاي تولي��د نيز افزايش 

يافته و نانوايان تحت فشار قرار گرفته اند.
مقدم با بي��ان اينكه س��ازمان حمايت هيچ 
زم��ان آنالي��ز قيمتي م��ا را قبول نك��رده و 
هميش��ه كمت��ر از آن را تاييد كرده اس��ت، 
تاكي��د ك��رد: افزاي��ش ۱۰ ت��ا ۲۰ درصدي 
قيمت نان فايده اي ندارد، اگ��ر با تورم پيش 
مي رفتيم اكن��ون بايد قيمت ن��ان حدود دو 

برابر قيمت فعلي بود.
رييس اتحاديه نانوايان س��نتي تصريح كرد: 
دولت كاري كه ب��راي كارخانه ه��اي آرد به 
عنوان حق آس��ياباني انجام داد براي نانوايان 
نيز انجام ده��د و طي س��ال هايي كه قيمت 
افزاي��ش نياف��ت هزين��ه آن را ب��ه نانوايان 

پرداخت كند.

رييس اتحاديه نانوايان سنتي: 
 قيمت جديد نان 

هنوز تعيين نشده است

جهان

 بستن مسير مهاجرت
در برابر لغو تعرفه ها 
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معاون اول رييس جمه��ور با تاكيد بر ل��زوم تدوين و 
ابالغ دستورالعمل قيمت گذاري خودرو در چارچوب 
سياست هاي دولت و ستاد تنظيم بازار، از وزير صنعت، 
معدن و تجارت خواس��ت تا نس��بت به س��اماندهي 
تقاضاي واقعي و افزايش توليد خ��ودرو اقدام كند. به 
گزارش ايس��نا، اس��حاق جهانگي��ري در هامش نامه 
رييس سازمان بازرسي كل كشور در خصوص التهاب 

ايجاد شده در بازار خودرو و افزايش بي رويه قيمت هاي 
محصوالت ايران خودرو و سايپا، از وزير صنعت، معدن 
و تجارت خواس��ت ضمن تدوين و ابالغ دستورالعمل 
قيمت گذاري خودرو در چارچوب سياست هاي دولت 
و س��تاد تنظيم بازار، كاهش قيمت خودرو را از طريق 
حذف رانت ب��راي گروه ها و افراد خ��اص و نيز افزايش 

توليد و ساماندهي تقاضاي واقعي دنبال كند. 

دستور جهانگيري به وزير صنعت براي كاهش قيمت خودرو

دولت

سازمان امالک و مستغالت

رجوع به صفحه 14

فروش امالك و مستغالت شهرداري تهران 

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل آگهي  مزايده 4/ 98
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

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

پيامك نمايند. 

زنگنه: روزي 18 ساعت كار مي كنم 
ولي خسته نيستم 

وزير نفت از روزهاي تحريم مي گويد



روي موج خبر

     قان�ون حداكث�ر اس�تفاده از ت�وان توليد 
 و حماي�ت از كاالي ايران�ي اب�اغ ش�د؛ 

پايگاه اطاع رساني رياست جمهوري|
رييس جمه��وري، قانون حداكثر اس��تفاده از توان 
توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كاالي ايراني 
مصوب مجلس ش��وراي اس��امي را ب��راي اجرا به 
وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي 
و دارايي و س��ازمان برنامه و بودجه كشور اباغ كرد.

حس��ن روحاني رييس جمهوري، روز ش��نبه يك 
قانون مصوب مجلس شوراي اسامي را براي اجرا به 
وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي 
و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور اباغ كرد.بر 
اين اساس، در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون 
اساسي جمهوري اس��امي ايران، رييس جمهوري 
»قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي 
كش��ور و حمايت از كاالي ايران��ي« را جهت اجرا به 
وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصاد 

و دارايي و سازمان برنامه و بودجه اباغ كرد.

  ش�رط موفقيت س�فر آبه به ته�ران از ديد 
سخنگوي شوراي عالي امنيت ملي؛تعادل|

س��خنگوي ش��وراي عالي امنيت ملي اعام كرد: 
بازگشت امريكا به برجام و جبران خسارت هاي وارد 
شده به ايران مي تواند تضميني براي موفقيت سفر 
نخس��ت وزير ژاپن به ايران باش��د. كيوان خسروي 
سخنگوي شوراي عالي امنيت ملي در صفحه توئيتر 
خود با اشاره به سفر برنامه ريزي شده روز چهارشنبه 
شينزو آبه نخست وزير ژاپن به تهران نوشت: تاش 
براي »بازگشت امريكا به برجام و جبران خسارت هاي 
وارد شده به ايران« و »رفع تحريم هاي فرا سرزميني 
واشنگتن عليه كش��ورمان« كه هر دو از اصول مورد 
پذيرش و تاكيد جامعه بين المللي اس��ت مي تواند 
تضميني براي موفقيت سفر نخست وزير ژاپن باشد.

   دستور سرلشکر سامی به مراکز دانشگاهی 
س�پاه برای تدوين نقشه راه تحقق بيانيه گام 

دوم انقاب؛ فارس|
مسوول اشراف کلی سپاه از دستور سرلشکر سامی 
 به مراکز علمی، مطالعاتی و دانش��گاهی سپاه برای 
نقش آفرينی و مشارکت در تدوين نقشه راه و الزامات 
تحقق بيانيه گام دوم انقاب در س��پاه به عنوان يک 
اولويت جدی و غفلت ناپذير خبرداد.سردار سرتيپ 
دوم پاس��دار محمد تواليی مس��وول اش��راف کلی 
سپاه اين بيانيه را ترسيم کننده چشم انداز حرکت 
افتخارآميز ملت ايران در تداوم مسير عزتمندانه خود 

در تحقق تمدن نوين اسامی عنوان كرد.

   حكم�ي براي سرپرس�تي وزارت آموزش و 
پرورش صادر نشده است؛ ايرنا|

معاون ارتباطات و اطاع رساني دفتر رييس جمهور 
تاكيد كرد ك��ه هنوز حكمي مبني بر سرپرس��تي 
وزارت آم��وزش و پرورش از س��وي رييس جمهور 
صادر نشده اس��ت.پرويز اسماعيلي در مورد معرفي 
سرپرست جديد وزارت آموزش و پرورش در برخي 
س��ايت ها و نيز زيرنويس صدا و س��يما، افزود: بارها 
تاكيد كرده ايم كه مرجع رس��مي اع��ام احكام يا 
برنامه هاي رييس جمهوري، دفتر ايش��ان اس��ت و 
به ويژه در موقعيت فعلي كه با حساسيت هاي پايان 
سال تحصيلي همراه است، انتظار مي رود كه رسانه ها 

از گمانه زني در اين زمينه بپرهيزند.
وي ب��ا انتق��اد از معرفي يكي از گزينه ه��ا به عنوان 
سرپرس��ت وزارت آموزش و پرورش از سوي شبكه 
خبر صدا و سيما، گفت: سايت ها يا كانال هاي خبري 
غير رسمي ممكن است بر اساس انگيزه هاي مختلف، 
نسبت به انتشار مطالبي اقدام كنند؛ اما از صداوسيما به 
عنوان رسانه ملي انتظار داريم مرجعيت خبري خود 
را به جاي سايتها و كانالهاي فضاي مجازي، مراجع 

رسمي مانند دفتر رييس جمهور قرار دهد. 

   فك�ر نمي كنم احمدي نژاد ه�م ميلي براي 
رفت وآمد با اصولگرايان داشته باشد؛ ايسنا|

دبيركل جامعه اسامي مهندسين گفت: فكر نمي كنم 
خود احمدي نژاد هم ميلي براي رفت وآمد با اصولگرايان 
داشته باشد. محمدرضا باهنر گفت: احمدي نژاد در 
حاشيه مجلس ختمي از من پرسيد امسال افطاري 
داري؟ گفت��م بله، او هم آمد؛ بعد در مراس��م ختمي 
كه در مسجد نور تهران برگزار شد هم حاضر شدند و 
همانجا از من پرسيدند دعوتتان براي افطاري جامعه 
اسامي مهندسين جدي است يا نه؟ من هم گفتم بله؛ 
ما دعوت كرده ايم و هركس بيايد خوب است كه ايشان 

هم بر همين اساس تشريف آوردند.

     علت استعفاي بطحايي كانديداتوري مجلس 
نيست؛ خانه ملت|

نايب رييس فراكسيون مس��تقلين واليي مجلس 
علت استعفاي وزير آموزش و پرورش را نه مطالبات 
فرهنگيان و نه كانديداتوري مجلس دانست و گفت: 
دولت بايد ش��خصي را به عنوان سرپرست معرفي 
كند كه بعداً قرار اس��ت، وزير ش��ود؛ به ويژه اگر اين 
ف��رد فعا در آم��وزش و پرورش نيس��ت.غامعلي 
جعفر زاده ايمن آبادي با اشاره به استعفاي سيد محمد 
بطحايي وزير آموزش و پ��رورش، عنوان كرد: علت 
اس��تعفاي بطحايي كانديداتوري مجلس نيست و 
واقعيت اين اس��ت كه علت استعفاي وزير آموزش و 
پرورش عدم رضايت رييس جمهور از وزير آموزش 

و پرورش بود.

 پرونده نجفي به دادگاه كيفري يك ارس�ال 
شد؛ ايرنا|

پرونده محمدعلي نجفي شهردار اسبق تهران كه به 
قتل عمد همسر دومش متهم شده است، روز شنبه 
18 خرداد براي رس��يدگي به مجتمع دادگاه هاي 
كيفري يك استان تهران ارسال شد.اتهامات نجفي 
در كيفرخواس��ت صادره از سوي دادسراي جنايي، 
قتل عمد ميترا استاد، حمل و نگهداري ساح غيرمجاز 
و ايراد صدمه بدني عمدي منتهي به جرح )غير فوتي( 

با تقاضاي اولياي دم مبني بر قصاص است.

ايران2

هيات وزيران سند ملي كار شايسته را تصويب كرد

آزادي تشكل هاي صنفي و ممنوعيت هر نوع كار كودك
گروه ايران | 

باالخره بعد از سال ها كش و قوس،  سندملي كار شايسته 
به تصويب هيات وزيران رسيد و هيات وزيران آن را براي 

اباغ به دستگاه ها اجرا كرد . 
بنا بر گ��زارش »تع��ادل«، هي��ات وزيران در جلس��ه 
١٣٩٨/2/٢٩ به پيشنهاد مش��ترك وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماع��ي، اتاق تعاون ايران و س��ازمان برنامه و 
بودجه كشور و به استناد بند )ز( ماده )٤( و ماده )١٢٠( 
قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي 
و فرهنگي جمهوري اس��امي ايران � مصوب ١٣٩٥ � 
تصويب كرد. بر اس��اس مصوبه هيات وزيران تمامي 
كليه دستگاه هاي مقرر كه در جدول پيوست مصوب 
آمده موظف به اجراي اقدامات مربوط به سند ملي كار 
شايسته و سياست هاي اشتغال مبتني بر آن هستند. 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است موارد 
احصا ش��ده در جدول مذكور را به صورت س��االنه و 
بر اس��اس گزارش نظام جامع تحليل اطاعات بازار 
كار از شاخص هاي اقتصاد كان را بازبيني نمايد.بر 
اساس اين سند هر نوع كار كودك ممنوع شده است 
. همچنين تش��كيل انجمن ها و تشكل هاي مستقل 
براي حمايت از منافع صنفي و حرف هاي و مشاركت 
در مذاكرات و تصميم س��ازي هايي كه بر منافع آنها 

موثر است آزاد اعام شده است.
در مصوبه هيات وزيران آمده است كه محورهاي اصلي 
كار شايس��ته بايد به ش��رح زير در تمامي برنامه هاي 
سياس��تي كه به نحوي به اش��تغال منجر مي شوند، 

لحاظ شود: 
الف- ايجاد و توسعه فرصت هاي اشتغال مولد شامل: 
1- اشتغال مولد مبتني بر فراهم نمودن فرصت هاي 
اش��تغال برابر براي تمام افراد جوي��اي كار با درآمد 

مكفي به منظ��ور تحق��ق اس��تانداردهاي زندگي 
شرافتمندانه و توسعه اقتصادي و اجتماعي.

2- افزايش امنيت شغلي مبتني بر از دست ندادن شغل 
يا تغييرات محيط شغلي.

ب- برخورداري از حمايت هاي اجتماعي شامل: 
1- حمايت اجتماعي مبتني بر رفع نيازهاي ضروري و 
كمك به امرار معاش و حمايت از افراد در برابر حوادث 

مشتمل برسه گروه زير: 
گروه اول: نيازهاي اساس��ي نظير دستيابي به تغذيه 

مناسب، تأمين سامت، آب سالم، بهداشت و مسكن.
گ��روه دوم: حوادث نظي��ر بيماري، تص��ادف، مرگ 
سرپرست اصلي، ناتواني، بازنشستگي و نيازهاي اقشار 

آسيب پذير مثل زنان سرپرست خانوار.
گروه سوم: حوادث غيرمترقبه نظير سيل، خشكسالي و 
زلزله هايي كه باعث تخريب اموال، وسايل امرار معاش 

و سرمايه مي شوند.
2- ايمن��ي كار مبتني ب��ر افزايش س��طح ايمني و 
بهداش��ت كار كه موجب كاهش حوادث و صدمات 
ناشي از كار گرديده و سامت جسمي و روحي افراد 

را تأمين مي نمايد.
پ- تضمين حقوق بنيادين كار شامل: 

١- محو كار كودكان كار به ويژه بدترين اش��كال كار 
كودك )استثمار كودكان، كار اجباري و قاچاق انسان( 
كه به سامتي جسمي و روحي آنها آسيب زده و با از بين 
بردن فرصت هاي آموزش و يادگيري، چشم انداز زندگي 

آينده آنها را از ميان مي برد.
2- رف��ع تبعيض در كار مبتني بر پذيرش تس��اوي 
رفتار براي احقاق حقوق ف��ردي و اجتماعي افراد و 
اشتغال همه افراد جوياي كار به گونه اي كه به دور از 
هرگونه تبعيض، از فرصت هاي برابري در دستيابي به 

فرصت هاي شغلي برخوردار بوده و در محل كار نيز از 
شرايط كاري منصفانه بهره مند شوند.

3- آزادي تشكيل انجمن ها و تشكل هاي مستقل براي 
حمايت از مناف��ع صنفي و حرف هاي و مش��اركت در 
مذاكرات و تصميم سازي هايي كه بر منافع آنها موثر است.

ت- تقويت گفت وگوهاي اجتماعي
تقويت گفت وگوهاي اجتماعي مبتني بر گفت وگوي 
بين شركاي اجتماعي و دولت به عنوان سازوكاري براي 
توافق و حل و فصل اختافات در حوزه سياس��ت هاي 
اقتصادي و اجتماعي به منظور تحقق عدالت اجتماعي 

در سطوح مختلف نهادهاي سه جانبه
.3- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ضمن پيگيري 
اجراي اين تصويبنامه، موظف است گزارش ساالنه 
اقدامات را بر اس��اس شاخص هاي مندرج در جدول 

زير به هيات وزيران ارايه كند: 

در جريان سفر به عراق

هايكو ماس: اروپا معتقد است كه حفظ برجام ارزش هر تالشي را دارد
وزي��ر امور خارجه آلمان كه پيش از س��فر به تهران 
به بغداد س��فر ك��رده تاكيد كرد كه حف��ظ برجام 
براي اروپايي ها از اهميت ويژه اي برخوردار است.او 
همچنين گفت كه اجراي برجام از سوي ايران براي 

ثبات و امنيت منطقه بسيار مهم است.
به گزارش ايسنا، هايكو ماس، وزير امور خارجه آلمان 
گفت: به دنبال افزاي��ش تنش هايي كه اخيراً اتفاق 
افتاده است، ما به عنوان همسايگان اروپايي وظيفه 
داريم تا از كاهش تنش ها و مصالحه حمايت كنيم. 
ما نبايد تنها درخواس��ت مذاكره داشته باشيم بلكه 
بايد در راس��تاي تحقق آن اقدام كنيم به ويژه وقتي 
كه مواضع متشنج وجود دارد و كشمكش هاي عميق 

در جريان است.
به گزارش »تعادل«، سفر وزير امور خارجه آلمان به 
تهران پس از سفر وزير امور خارجه اياالت متحده، 
مايك پمپئو،  به آلمان صورت مي گيرد . هفته گذشته 
مايك پمپئو در س��فر خود به  آلم��ان و در ديدار با 
همتاي آلماني خود و آنجا مركل، صدر اعظم آلمان، 
در خصوص ايران و برجام مذاكره كردند . در آن سفر 
پمپئو از اينس��تكس حمايت ك��رد. او همچنين در 

ديدار با همتاي سوييس��ي خود از ش��روط 12 گانه 
خود در خصوص مذاكره با ايران هم عقب نش��يني 

كرده بود.
ايس��نا در ادامه گزارش خود آورده است كه هايكو 

ماس در ادامه اظه��ارات خود مطرح كرد: اين خطر 
وجود دارد كه اش��تباه در محاس��بات، سو تفاهم ها 
يا تحريكاتي در منطقه اي بس��يار متشنج منجر به 
عواقبي غيرقابل پيش بيني ش��ود.وزير امور خارجه 

آلمان درباره برجام هم گف��ت: اينكه عدم قطعيت 
درب��اره آين��ده برجام باعث ش��ده اس��ت تنش ها 
به ش��دت افزايش پيدا كند، مساله كوچكي نيست. 
ما اروپايي ها متقاعد شده ايم كه برنامه جامع اقدام 
مشترك ]برجام[ ارزش هر تاشي را براي حفظ آن 
دارد. اجراي مداوم آن از سوي ايران هنوز هم براي 

ثبات و امنيت در منطقه بسيار مهم است.
هايكو ماس، وزير امور خارجه آلمان كه ديروز وارد 
بغداد شد قرار است با برهم صالح، رييس جمهوري 

و عادل عبدالمهدي، نخست وزير عراق ديدار كند.
در همين ح��ال به احتمال زياد وزي��ر امور خارجه 
آلمان فردا وارد تهران مي شود. به اعتقاد كارشناسان 
اين سفر كه پيش از سفر آبه شينزو، نخست وزير ژاپن 

به تهران،  صورت مي گيرد بسيار مهم است .
پيش از اين رويترز در خب��ري كه مخابره كرده بود 
اعام كرده بود كه يكي از محورهاي مذاكره با ايران 
اينستكس اس��ت .، س��از و كار حمايت از مبادالت 
تجاري موسوم به »اينستكس« توسط آلمان، فرانسه 
و انگليس، اوايل فوريه سال 2۰1۹ )بهمن 13۹۷( 
نهايي و ثبت ش��د؛ اما از آن روز تا به حال هنوز اين 

س��از و كار عملياتي نشده اس��ت. مقر اين گروه در 
پاريس فرانسه است كه مديريت اجرايي آن را آلمان 
بر عه��ده دارد و بريتانيا نيز ريي��س كميته نظارت 
است. اين در حالي است كه 3 ماه پس از ايجاد دفتر 
اروپايي اينستكس، شركت ايراني آن نيز 2۹ آوريل 
)۹ ارديبهشت( به ثبت رس��يد؛ اما اروپا كماكان در 

خصوص تعهدات خود تعلل مي كند.
پيش از اين س��خنگوي وزارت ام��ور خارجه آلمان 
پنجشنبه گذشته در نشس��ت خبري هفتگي خود 
از س��فر هفته آينده هايكو ماس، وزير امور خارجه 
اين كشور به منطقه خبر داد. به گفته وي، قرار است 
هايكو ماس در اين س��فر به اي��ران، امارات متحده 

عربي و اردن برود.
اين س��خنگوي وزارت امور خارجه آلمان همچنين 
گفت كه س��فر هايكو ماس ب��ا هماهنگي و موافقت 
انگليس و فرانس��ه كه همگي از توافق هس��ته اي با 
ايران حمايت مي كنند، انجام مي ش��ود و به عاوه با 
مايك پمپئو وزير امورخارجه امريكا نيز كه كشورش 
از اين توافق خارج ش��ده مورد بح��ث و رايزني قرار 

گرفته است.

ادعاي امريكا براي مذاكره 
بدون پيش شرط دروغ است

وزير دفاع با اشاره به ادعاي 
آمادگ��ي  امريكايي ه��ا 
براي مذاكره مس��تقيم با 
جمهوري اس��امي ايران 
بدون پيش شرط، گفت: اين 
نوع اظه��ارات مقا مات كاخ 
سفيد  دروغين، عوام  فريبانه 
و بسيار حيله گرانه است چرا كه تا كنون نيز ده ها شرط 
و پيش شرط را يكجانبه و غيرقانوني عليه كشورمان به 
مرحله اجرا گذاشته اند. به گزارش فارس، امير سرتيپ 
حاتمي ب��ه ادعاي آمادگي  امريكايي ه��ا براي مذاكره 
مستقيم با جمهوري اسامي ايران بدون پيش شرط 
واكنش نشان داد و اضافه كرد: اين نوع اظهارات مقا مات 
كاخ س��فيد  دروغين، عوام  فريبانه و بسيار حيله گرانه 
اس��ت چرا كه تا كنون نيز ده ها ش��رط و پيش شرط را 
يكجانبه و غيرقانوني عليه كش��ورمان به مرحله اجرا 
گذاشته و هر آنچه كه در حوزه جنگ اقتصادي، افزايش 
تحريم ها و تشديد فشارها ي سياسي متصور بوده انجام 
داده اند و از هيچ تاش��ي براي دش��مني و كينه توزي 
و ضربه زدن به جمهوري اس��امي فروگذار نكرده اند.

وزير دفاع جلوگيري از فروش نف��ت ايران، ممانعت از 
تعامات بانكي بين المللي، تحريم اشخاص و شركت ها 
در مراودات بين المل��ل، اعمال تحريم ها در حوزه طا 
و فلزات گرانبها، مس، روي و آلومينيوم، هواپيمايي و 
تروريست خواندن سپاه پاسداران انقاب اسامي را از 
اقدامات خبيثانه امريكا عليه ملت و دولت ايران دانست 
و گفت: همان گونه كه مقام معظم رهبري بارها در تبيين 
سياست هاي راهبردي نظام بيان فرمودند »»سازش« با 
دشمني كه با تمام توان جنگ اقتصادي را به ملت ايران 
تحميل كرده هزينه اي به مراتب بيشتر و دردناك تر از 
»ايستادگي« در مقابل زورگويي هاي او داشته و دارد«.

اختيارات استانداران در شرايط 
اقتصادي افزايش يابد

وزي��ر كش��ور ب��ر افزايش 
اختيارات استانداران براي 
اداره كشور در شرايط جنگ 

اقتصادي تاكيد كرد.
ايس��نا،  گ��زارش  ب��ه 
رحماني فضلي در نشست 
مشترك با رييس كميسيون 
اقتصادي عنوان كرد: تاش هاي كميسيون اقتصادي 
مجلس در اين دوره مشهود است و همكاري خوبي در 
مجموعه وزارت كشور با كميسيون اقتصادي صورت 
گرفته اس��ت و با اقدامات انجام شده در خصوص رفع 
ابهامات موضوعات ماليات ارزش افزوده براي دهياري ها 

و شهرداري ها، مشكات آنها برطرف مي شود.
رحماني فضل��ي با اس��تقبال از برنامه هاي معين هاي 
اقتصادي در استان كرمان اعام كرد: با تمام توان از اين 
ظرفيت در كشور استفاده مي كنيم و اكنون هم ديگر 
اس��تان ها از مدل اقتصادي اجرا ش��ده در كرمان بهره 
گرفته اند.وزير كشور با موافقت صريح از اين مساله عنوان 
كرد: ما هم اعتقاد داريم منابع دولت براي توسعه مسير 

نيست و بايد از منابع غيردولتي استفاده كنيم.
وي تاكيد ك��رد: افزايش اختيارات اس��تانداران براي 
اس��تفاده از ظرفيت هاي منطقه اي مي تواند به دولت 
كمك جدي كند تا در شرايط جنگ اقتصادي كشور را 
بهتر اداره كنيم.وزير كشور در ادامه گفت: شرايط امروز 
اقتصاد ايران به راحتي قابل مديريت است و با تمام توان 
در ارتقاي همكاريهاي معين هاي اقتصادي در استان 
كرمان حمايت خواهيم كرد.محمدرضا پورابراهيمي نيز 
در نشست مشترك با وزير كشور درخواست كرد كه با 
توجه به حضور وزير در شوراي عالي هماهنگي اقتصادي 
نقش مهم تري را در موضوعات كان كشور با توجه به 

ظرفيت هاي استاني و مسووليت استانداران ايفا كند.

بايد از ظرفيت نهادهاي مدني 
در تصميم ها بهره برد

وزير فرهنگ و ارشاد اسامي 
بر مشاركت خانه مطبوعات 
در حوزه تصميم گيري ها در 
اين حوزه تاكيد كرد و گفت: 
بايد از ظرفي��ت نهادهاي 
مدني براي تصميم گيري ها 
بهره برد تا در اجرا به تصميم 
و نتيجه مطلوب تري برسيم.»سيدعباس صالحي« در 
نشست با رييس و اعضاي هيات مديره خانه مطبوعات 
با بيان اينكه نقش رسانه ها در ايجاد امنيت ملي كمتر 
از حوزه دفاعي در كش��ورها نيست، گفت: مطبوعات 
مرجعيت رسمي خود را از طريق اطاعات، خبر و تحليل 
پيدا مي كنند و خانه مطبوعات در اين زمينه وظايفي 
دارد.عضو شوراي عالي انقاب فرهنگي افزود: با توجه 
به شرايط فعلي كش��ور و خروج دولت امريكا از برجام 
بايد بدانيم چه وظايفي داريم و متناسب با آن احساس 
مسووليت داشته باشيم. همچنين بايد بدانيم رسانه و 
خانه مطبوعات نيز به عنوان يكي از اركان حفظ هويت 
و منافع ملي در اين مقطع زماني چه اقداماتي مي تواند 
داشته باشد.وي با تاكيد بر نقش بسزاي رسانه ها بر ايجاد 
امنيت ملي و حوزه دفاعي كشور گفت: اگر رسانه ها نقش 
خ��ود در اين حوزه را كم كنند بطور قطع با جابه جايي 
رس��انه اي مواجه خواهي��م بود به اين معن��ا كه جاي 
رسانه هاي رسمي را رسانه هاي غير رسمي مي گيرند 
و رس��انه هاي خارجي جايگزين رس��انه هاي داخلي 
مي شوند.عضو كابينه دولت دوازدهم، افزود: بايد تاش 
كنيم با كمك يكديگر بتوانيم انتظارات رسانه اي كه از 
اين وزارتخانه وجود دارد را با همكاري خانه مطبوعات به 
عنوان يك بازوي مكمل در اين حوزه برآورده كنيم زيرا 
نفوذ نهادهاي اداري كمتر از نفوذ و تاثيرگذاري نهادهاي 

مدني است و خانه مطبوعات اين ظرفيت را دارد.

متهمان بانك سرمايه به اسناد 
سري دسترسي دارند

رييس شعبه س��وم دادگاه 
مفاس��د اقتص��ادي گفت: 
متأسفانه شاهد سوء جريان 
خاص��ي در پرون��ده بانك 
سرمايه هس��تيم و برخي 
متهمان به اس��ناد س��ري 

دسترسي دارند.
به گزارش تسنيم، قاضي مسعودي مقام در ششمين 
جلسه محاكمه محمدهادي رضوي متهم پرونده بانك 
سرمايه كه در شعبه سوم دادگاه ويژه مفاسد اقتصادي 
برگزار شد، پس از قرائت گفت وگوي رد و بدل شده در 
يك گروه تلگرامي از س��وي رضوي اظهار كرد: به نظر 
مي رسد سوءجريان خاصي در اين پرونده وجود دارد و 
برخي متهمان حتي به اسناد سري نيز دسترسي دارند.
در ادامه قاضي از متهم پرس��يد كه اس��ناد مربوط به 
گفت وگوهاي رد و بدل شده در اين گروه تلگرامي را از 
كجا به دست آورده ايد كه متهم پاسخ داد: اين اسناد را 
يك نفر در داخل پاكت به دفتر فرستاد و من تلگرام آنها 

را هك نكردم و وزارت اطاعات هم نيستم.
قاضي خطاب به متهم گفت: همانطور كه مي دانيد به 

دست آوردن اين اسناد در خيلي از جاها جرم است.
متهم پاسخ داد: اين اسناد را براي من فرستاده اند.

مسعودي مقام خطاب به رضوي گفت: اين اسناد را به 
دادستاني تهران ارايه مي كنيم تا بررسي كنند كه چگونه 

به دست شما رسيده است.
قاضي همچنان خطاب به متهم گفت: دعواي اصلي در 
اين پرونده نحوه دريافت تسهيات است، شما هدفتان 
از قرائت اي��ن گفت وگوهاي تلگرامي چيس��ت و چه 

استفاده اي مي خواهيد بكنيد.
متهم پاسخ داد: در اين پرونده بخشي مربوط به روش 

اخذ تسهيات و بخشي نيز نحوه بازپرداخت آن است.

يك هفته صبر پوچي ادعاي 
امريكا براي مذاكره را ثابت كرد
س��خنگوي وزارت ام��ور 
خارجه با بي��ان اينكه تنها 
يك هفته صبر نياز بود تا پوچ 
بودن ادعاي رييس جمهور 
امريكا براي مذاكره با ايران 
ثابت شود، تاكيد كرد: جهان 
بايد در مقابل نقض آشكار 
اصول بنيادين حقوق بين الملل با ابزار تحريم توس��ط 

امريكا واكنش نشان دهد.
به گزارش اداره كل اطاع رساني و امور سخنگويي وزارت 
امور خارجه، »سيدعباس موسوي« در واكنش به اقدام 
تازه وزارت خزانه داري امريكا در تحريم ش��ركت هاي 
پتروش��يمي ايران، اين اق��دام رژيم امريكا را ش��ديداً 
محكوم كرد و آن را مصداق تروريسم اقتصادي و در ادامه 
خصومت هاي مستمر كاخ سفيد عليه ملت ايران دانست.

وي با بيان اينكه تنها يك هفته صبر نياز بود تا پوچ بودن 
ادعاي رييس جمهور امريكا براي مذاكره با ايران ثابت 
شود، افزود: سياست فشار حداكثري امريكا يك سياست 
شكست خورده است كه بارها توسط روساي جمهور 
پيشين آن كشور امتحان شده بود. اين مسيري اشتباه 
است و دولت امريكا مي تواند مطمئن باشد كه به هيچ يك 

از اهداف تعيين شده براي اين سياست نخواهد رسيد.
او ادعاهاي برخي مقامات امريكايي براي مذاكره با 
ايران را فريبكارانه، غيرواقعي و صرفا براي جلب توجه 
افكار عمومي دانست و اظهار داشت: اين اقدام اياالت 
متحده مغاير با اصول و قواعد اساسي روابط و حقوق 
بين الملل و نيز تعهدات بين المللي اين رژيم بوده و 
موجبات مسووليت بين المللي آن را فراهم خواهد 
آورد. موسوي افزود: همه كشورها مسووليت دارند تا 
در برابر نقض آشكار اصول بنيادين حقوق بين الملل 

واكنش نشان دهند.
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چهره ها
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پاورقي اقتصادي 3 كالن

وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به »تعادل« اظهار كرد

به گفته پورابراهيمي فرار مالياتي بسيار بيش از اعداد 30 تا40 هزار ميليارد تومان تخمين زده مي شود 

مالياتسكهفقطمشمولسوداگرانميشود

افزايش حقوق ها متناسب با قانون عمل نشد

فرهاد دژپسند، وزير امور اقتصادي و دارايي در مراسم 
توديع و معارفه روس��اي سابق و جديد س��ازمان امور 
مالياتي درباره برآورد عدد قابل دريافت از محل ماليات 
بر سكه در طرح پيش فروش سكه گفت برآوردها صورت 
گرفته ولي چون ممكن اس��ت ارقام پيش بيني ش��ده 
محقق نشوند، عدد آن اعالم نمي شود. او همچنين بيان 
كرد برنامه ريزي اين طرح به نحوي بوده است كه فقط 
س��وداگران در تور مالياتي قرار بگيرن��د و نه خريداران 

معمولي سكه.
روز گذشته مراسم توديع سيدكامل تقوي نژاد، رييس 
سابق س��ازمان امور مالياتي و قاسم پناهي كه مدتي به 
عنوان سرپرست سازمان امور مالياتي در سازمان مشغول 
به كار بود، برگزار شد. در اين مراسم فرهاد دژپسند، وزير 
اقتصاد چنين اظهار كرد: بايد بودجه مبتني بر نفت را به 
بودجه مبتني بر ماليات و درآمدهاي پايدار تبديل كنيم 

و اين هدف قابل تحقق است.
او همچنين از عملكرد س��ازمان امور مالياتي در تحقق 
درآمد مالياتي دفاع كرد و گفت: س��ال گذشته شاهد 
تحقق 107 هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي به صورت 
نقدي و 109 هزار ميليارد تومان به صورت تهاتر بوديم. 
در ابتدا تصور نمي شد بتوان اين ميزان درآمد را محقق 
كرد اما با تالش هاي مجموعه سازمان امور مالياتي اين 

هدف تحقق يافت.
وي با اشاره به انتخاب رييس سازمان امور مالياتي گفت: 
در ابتدا براي اين سازمان، قاسم پناهي را معرفي كردم 
اما به دليل بداخالقي هايي كه از سوي برخي از اعضاي 
بدنه سازمان امور مالياتي صورت گرفت، با رياست وي 
در سازمان مالياتي موافقت نشد؛ متأسفانه عده اي فقط 
طريق تخريب، براي خود پله مي سازند كه اين شيوه هم 

منسوخ شده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه س��ازمان امور 
مالياتي وظيفه بزرگ انتقال اهرم حداكثر درآمد را دارد، 
گفت: مالك ما اخذ ماليات حقه است و ما نمي خواهيم 
از كس��ي پول زور بگيريم. اگ��ر مي خواهيم درآمدها را 
باال ببريم، حق نداريم موديان خوش حساب را شكنجه 

كنيم.
وي همچنين گفت: نظ��ام جامع مالياتي صرفًا تبديل 
كار دس��تي به مكانيزاسيون نيس��ت، بلكه بايد راهي 
ب��راي برون رفت از وضعيت كنوني و هوشمندس��ازي 
نظام مالياتي باش��د. بايد روابط فردي را از بين ببريم و 
سيستم هاي الكترونيكي با تمام ظرفيت خود كار كند 
و البته قانون صندوق مكانيزه فروش و ماده 1۶9 مكرر 

كمك زيادي به ما مي كند.
دژپس��ند خطاب به رييس جديد سازمان امور مالياتي 
گفت: ما قرار گذاش��ته ايم كه تا پايان دولت دوازدهم، 
ماليات الكترونيك��ي به معناي واقع��ي كلمه، محقق 
شود. الكترونيكي كردن، مقدمه هوشمندسازي نظام 
ماليات��ي و در پي آن، هوشمندس��ازي اقتصاد كش��ور 
اس��ت. بايد با روش هاي مختلف، فراريان مالياتي را در 
تور بيندازيم كه هوشمندس��ازي، يك��ي از روش هاي 
موثر در اين حوزه است. ما در اقتصاد، رابطه بين ماليات 
و رش��د را مطرح مي كنيم به اين صورت كه اگر از يك 
بخش ماليات بيشتري بگيريم، اين موضوع تأثير منفي 
بر توليد مي گذارد و بايد توجه داش��ته باش��يم كه هر 
چه آباداني كشور بيشتر باشد، درآمد حقه مالياتي نيز 
بيشتر مي ش��ود. اگر نفت را به سمت فرآوري عمودي 
و افقي و زنجيره ارزش ببريم، ش��اهد افزايش پايه هاي 
مالياتي خواهيم بود. افزايش درآمدهاي مالياتي با تكيه 
بر پايه هاي جديد، مورد حمايت مقام معظم رهبري و 

رييس جمهور نيز قرار دارد.
وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين با اش��اره به پايه 
ماليات بر عايدي س��رمايه اظهار كرد: قرار بود تا پايان 
خرداد ماه، اليحه جامع ماليات بر عايدي س��رمايه از 
س��ازمان امور مالياتي به وزارتخانه ارسال شود كه من 
از رييس  جديد س��ازمان امور مالياتي مي خواهم اين 
موضوع را با جديت دنبال كند چرا كه موضوع بس��يار 

مهمي است.
دژپسند با بيان اينكه براي رونق توليد، يك طرح جامع 
به رياس��ت جمهوري فرس��تاديم، تصريح كرد: يكي از 
مولفه هاي اين طرح بهبود فضاي كس��ب و كار اس��ت 
ك��ه در اين خصوص ني��ز برنامه جامعي را آم��اده و به 
كميسيون اقتصادي دولت ارسال كرديم كه اين برنامه 

در كميسيون اقتصادي در حال بررسي است.

    وصول 15 هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي 
در دو ماهه اول سال

همچنين قاسم پناهي، سرپرست پيشين سازمان امور 
مالياتي كه از ديگر س��خنرانان اين مراس��م بود، اظهار 
كرد: طرح جامع مالياتي كه اجراي آن از س��ال ها پيش 
آغاز شده اس��ت يك طرح نظام يكپارچه مالياتي است 
و اقدامات گس��ترده اي براي پياده س��اي آن اجرا شده 
است. در سال 98 اهتمام جدي ما تكميل اين طرح بود و 
سيستم جديد در برنامه الكترونيكي سازمان امور مالياتي 
بارگذاري شد و بخش فني توانست اين سامانه جديد را 

پشتيباني كند.
وي همچنين با اشاره به وصول 15 هزار ميليارد تومان 
درآمد مالياتي در دو ماهه اول امسال، تصريح كرد: اين 
ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 22 درصد افزايش 
نش��ان مي دهد. درآمد دولت ماليات ب��ر ارزش افزوده 
در س��ال گذش��ته به 70 هزار ميليارد تومان و درآمد 
شهرداري ها به 22 هزار ميليارد تومان رسيده است. اگر 
اين روند در ماه هاي بعدي هم ادامه يابد هدف 140 هزار 
ميليارد توماني بودجه 98 براي درآمدهاي مالياتي محقق 
مي شود. وي با بيان اينكه در سال گذشته يك ميليون و 
700 هزار پرونده مالياتي بدون ارجاع به ماموران مالياتي 
و توسط سيس��تم هاي الكترونيكي بررسي شده است، 
گفت: اميدواريم امسال تعداد پرونده هايي كه به صورت 

الكترونيكي بررسي مي شوند به عدد 2 ميليون برسد.

  تاكيد بر اجراي ماده 169 مكرر
همچنين از ديگر سخنرانان اين مراسم اميد علي پارسا، 
رييس جديد سازمان امور مالياتي بود. وي كه پيش تر 
رييس مركز آمار ايران بود، در مراس��م معارفه خود به 
عنوان رييس س��ازمان امور مالياتي، با اش��اره به ماده 
1۶9 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم، گفت: اين ماده 
همه چيز اس��ت؛ مگر مي ش��ود نظام مالياتي اطالعات 
نداشته باشد، اجراي اين قانون از نان شب هم واجب تر 
است و كل اركان نظام بايد براي اجراي آن پاي كار بيايد.

وي با بيان اينكه به عنوان ي��ك دانش آموخته اقتصاد 
توسعه معتقدم داستان از توسعه شروع مي شود، گفت: 
باي��د با اص��الح فرايندها جهش معن��اداري در وصول 
درآمدهاي مالياتي ايجاد كنيم. در ايران معادل حدود 
9.2 درصد از توليد ناخالص داخلي ماليات اخذ مي شود 
در حالي كه در بس��ياري كشورها اين عدد 18 درصد و 
20 درصد اس��ت. هر چند كه كار زيادي شده است اما 
هنوز نسبت  درآمد به توليد ناخالص داخلي پايين است.

پارس��ا با بيان اينكه توس��عه يك قاعده مشخص دارد، 
گفت: قاعده توسعه در اقتصاد فعاليت آزاد تحت قوانين 
مناسب است و بر همين اساس قوانين مالياتي بايد آنقدر 
روشن و شفاف باش��د كه فعال اقتصادي فقط به دنبال 
حداكثر كردن س��ود خود باشد و با تغيير مكرر قوانين، 

عدم اطمينان به وجود نيايد.
وي تاكيد كرد: بايد مجموعه قواعد انگيزه ساز سازگار 
را ب��ه قوانين ماليات��ي اضافه كنيم و م��ن اين هدف را 
پيگيري مي كنم. تهديد كاهش درآمدهاي نفتي به يك 
فرصت هاي توسعه پايه هاي و ابزارهاي مالياتي تبديل 
شده است و مي توان با اجماع همه نهادها ماده 1۶9 مكرر 
را در كشور عملياتي كرد. به نظر من شرايط جديد اين 
فرصت را به وجود خواهد آورد. حمايت از صنعت و كسب 
و كار بايد محدود، مشروط و كاهنده باشد و نه نامحدود، 

نامشروط و فزاينده.

  ماده 169 مكرر چيست
ماده 1۶9 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم به اين شرح 
است: به منظور شفافيت فعاليت هاي اقتصادي و استقرار 
نظام يكپارچه اطالعات مالياتي، پايگاه اطالعات هويتي، 
عملكردي و دارايي موديان مالياتي شامل مواردي نظير 
اطالعات مالي، پولي و اعتباري، معامالتي، سرمايه اي و 
ملكي اشخاص حقيقي و حقوقي در سازمان امور مالياتي 

كشور ايجاد مي شود.
وزارتخانه ها، موسسات دولتي، شهرداري ها، موسسات 
وابسته به دولت و ش��هرداري ها، موسسات و نهادهاي 
عمومي غيردولتي، نهادهاي انقالب اسالمي، بانك ها و 
موسسات مالي و اعتباري، سازمان ثبت اسناد و امالك 
كشور و ساير اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي 
كه اطالعات مورد نياز پايگاه فوق را در اختيار دارند يا به 
نحوي موجبات تحصيل درآمد و دارايي براي اشخاص 

را فراهم مي آورند، موظفند اطالعات به شرح بسته هاي 
)اطالعات هويتي، اطالعات معامالتي اشخاص، اطالعات 
مالي، پولي و اعتباري و س��رمايه اي اشخاص، اطالعات 
دارايي ها، ام��وال و امالك و همچنين نقل و انتقال آنها 
و س��اير اطالعات فعاليت هاي اقتصادي كه با پيشنهاد 
وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيات وزيران به 
موارد مزبور اضافه خواهد شد( را در اختيار سازمان امور 

مالياتي كشور قرار دهند.

  مجوز استخدام 600 نفر بدون ضابطه داشتم!
همچنين يكي ديگر از سخنرانان اين مراسم، سيدكامل 
تقوي نژاد، رييس پيشين سازمان امور مالياتي بود. وي 
در اين مراس��م به دفاع از عملكرد خود در سازمان امور 
مالياتي پرداخت و چنين اظهار كرد: مهم ترين سياست 
ما، اعتماد س��ازي، افزايش سرمايه اجتماعي و تعامل با 

موديان حوزه هاي مختلف بود.
رييس سابق سازمان امور مالياتي افزود: طي چند سال 
اخير، بيش از 95 درصد درآمدهاي مالياتي محقق شد 
و ما س��عي كرديم از كس��اني ماليات بگيريم كه پيش 
از اين در تور مالياتي نبودند و توانس��تيم از پيش بيني 
درآمدهاي مالياتي پيشي بگيريم، همچنين در حوزه 
ماليات بر ارزش افزوده توانستيم مشكالت را با بخش 

اصناف حل كنيم.
وي به طرح جامع مالياتي اش��اره ك��رد و گفت: امروز 
مي توانم بگويم كه طرح جامع ماليات��ي با وجود تمام 
س��نگ اندازي ها ب��ه بار نشس��ته اس��ت و صددرصد 
اظهارنامه ها به صورت الكترونيكي دريافت مي ش��ود. 
در حال حاضر ۶ ميليون اظهارنامه در اختيار س��ازمان 
قرار دارد و 97 درصد اظهارنامه ها در طرح س��ليم مورد 
رسيدگي قرار گرفت. امروز ۳.2 ميليارد ركورد اطالعاتي 

از سازمان امور مالياتي داريم.
تقوي نژاد با اشاره به ماده 1۶9 مكرر قانون ماليات هاي 
مس��تقيم اظهار كرد: هزاران مكاتبه و صدها جلس��ه 
در راس��تاي اجراي م��اده 1۶9 مكرر برگ��زار كرديم و 
نزديك به 90 درصد مسير طي شد. با هر كسي صحبت 
مي كرديم اجازه نمي داد اطالعات را جمع آوري كنيم اما 
باالخره موفق شديم. رييس سابق سازمان امور مالياتي 
خطاب به رييس جديد س��ازمان ام��ور مالياتي گفت: 
مهم ترين مساله شما بايد بحث صندوق مكانيزه فروش 
باشد. در مجلس قانون خوبي تنظيم شده اما سازمان بايد 

با انعطاف آن را اجرا كند.
وي همچنين به فرار مالياتي اش��اره كرد و افزود: بيش 
از 22 هزار ميليارد تومان در ارتباط با فرار مالياتي برگه 

تشخيص صادر شده است.
رييس سابق سازمان امور مالياتي گفت: بنده در زمان 
ورود به سازمان مجوز داشتم كه ۶00 نفر را بدون درج 
آگهي وارد سازمان كنم اما حتي يك نفر را بدون ضابطه 

وارد سازمان نكردم.

  فرار مالياتي بيش از 40 هزار ميليارد تومان 
است

همچنين محمدرضا پورابراهيمي، رييس كميسيون 
مجلس شوراي اسالمي كه در اين مراسم حضور داشت، 
از ديگر سخنرانان بود كه با رد عدد ۳0 تا 40 هزار ميليارد 
تومان فرار مالياتي و رس��يدن نسبت درآمد ماليات به 
GDP تا بيش از 9 درصد گفت: هم فرار مالياتي بسيار 
بيش��تر از ارقام اعالم ش��ده تخمين زده مي شود و هم 
نسبت مالياتي )درآمد مالياتي به GDP(، بيش از مبالغ 

اعالم شده است.
رييس كميس��يون اقتص��ادي مجلس در بخش��ي از 
س��خنانش با بيان اينكه كليات طرح ماليات بر عايدي 
مس��كن در كميس��يون اقتصادي مجلس به تصويب 
رسيده اس��ت، گفت: اخيراً سرپرست سازمان مالياتي 
به مجلس اعالم كرد كه دولت طرح جامعي براي بحث 
ماليات بر عايدي سرمايه در دس��تور كار دارد كه ما در 
مجلس به ايش��ان گفتيم اگر در ب��ازه زماني كوتاه اين 
اليحه به مجلس برسد، طرح عايدي ماليات مسكن را 
با آن هماهنگ مي كنيم. همچنين كميسيون اقتصادي 
مجلس و س��ازمان امور مالياتي با اجماع نظر با سرعت 
به موضوع صندوق هاي مكانيزه فروشگاهي رسيدگي 
كردند. در حال حاضر اين طرح براي بررسي در شوراي 
نگهبان قرار دارد كه طبق آخرين اخبار به زودي ايرادات 
برطرف و به صحن علني ارجاع مي ش��ود. اكنون ايراد 
شوراي نگهبان درخصوص اليحه صندوق هاي مكانيزه 
فروش��گاهي برطرف شده و اين بحث هم در هفته هاي 

آينده به تصويب خواهد رسيد.
وي ادامه داد: اگر دستگاهي طبق قانون مكلف بود لينك 
مالياتي را براي اجرايي ش��دن طرح جام��ع در اختيار 
سازمان قرار دهد؛ اما امتناع كرده است، بايد سازمان امور 
مالياتي با جايگاه قانوني خود با آنها برخورد كند در غير 

اين صورت مجلس ورود خواهد كرد.
پورابراهيمي ب��ا بيان اينكه مقاومت در بدنه س��ازمان 
ماليات��ي براي جايگزين ش��دن »سيس��تم محوري« 
به جاي »مميز محوري« بس��يار ج��اي تعجب دارد، 
اين را هم اضافه كرد: ط��رح جامع مالياتي به پرداخت 
الكترونيك ماليات محدود ش��ده اس��ت. اكنون براي 
جلوگيري از فرارهاي مالياتي با مقاومت بخشي از بدنه 
مالياتي در برابر سيستم محوري به جاي فرد محوري در 
سطوح كارشناسي سازمان امور مالياتي مواجه هستيم، 
در حالي كه مميز مح��وري و حذف ماليات علي الرأس 
از اهداف طرح جامع مالياتي ب��ود. الكترونيكي كردن 
فرايندها در سازمان امور مالياتي فقط يك پايه و بستر 
براي طرح جامع مالياتي بود و نبايد طرح جامع به اين 

مرحله محدود شود. 
وي ادامه داد: اتصال تمام سامانه هاي اطالعاتي كشور به 
سامانه جامع مالياتي براي پرهيز از فرار سامانه هايي است 
كه نهادها قصد آن را دارند. نبايد تنها به پرداخت آنالين 

اظهارنامه ها بس��نده كرد. رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس گفت: كاهش 5 واحد درصد ماليات هاي توليدي 
از جمله مواردي است كه مجلس روي آنها تأكيد داشت. 
رويكرد ما بايد به سمتي برود كه هر كس ماليات بيشتري 
پرداخت از امكانات بيشتري برخوردار باشد. كاهش نرخ 
ماليات بر واحدهاي توليدي ميزان درآمدهاي ماليات را 

افزايش خواهد داد.
پورابراهيمي با اشاره به راه اندازي پايه هاي جديد مالياتي 
گفت: در اين زمين��ه موضوع ماليات بر درآمد خانوارها 
مطرح است. احياي اين پايه مالياتي كه در 100 كشور 
دنيا اجرايي مي شود بسيار ساده است. اظهارنامه هاي 
مالياتي مي توان��د در داده ه��اي ورود و خروجي افراد 
مستقر شود. اين امر مانند ماليات بر تراكنش هاي بانكي، 

شدني است.
پورابراهيمي گفت: سه ماه از مهلت دولت براي اصالح 
بودجه سال 98 گذش��ته اس��ت. در همان زمان مقام 
معظم رهبري يادداشتي مبني بر اينكه بودجه 98 هيچ 
سنخيتي با ش��رايط جنگ اقتصادي ندارد به دولت و 
مجلس ابالغ كردند كه باعث شد قوا به اصالح اين موضوع 

بپردازند. اكنون دولت فقط يك ماه فرصت تغيير دارد.
گفتني است در حاشيه ابن مراسم توديع معارفه فرهاد 
دژپسند، وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به سوال 
خبرنگار تع��ادل مبني بر اينكه رقم پيش بيني ش��ده 
براي درياف��ت ماليات از محل خري��داران كالن طرح 
پيش فروش سكه چقدر است، چنين گفت: اعدادي كه 
بايد دريافت ش��وند برآورد شده اند ولي اين اعداد اعالم 
نمي ش��وند چرا كه ممكن است دقيقا اعداد پيش بيني 
شده محقق نش��ود. وزير اقتصاد همچنين اضافه كرد: 
بخشي از خريداران س��كه هاي پيش فروش كه ما فكر 
مي كنيم قصد سوداگري نداشتند، از پرداخت ماليات 
معاف شده اند. اين افراد بخش قابل توجهي از خريداران 
را شامل مي شود. در عين حال ما اجازه قانوني داريم كه 
از فعاليت هاي سوداگرانه در بحث سكه ها ماليات دريافت 
كنيم. كار اجرايي وصول ماليات از سكه هاي پيش فروش 
شده آغاز شده و زمان پايان آن نيز بستگي به همكاري 

موديان مالياتي خواهد داشت. 
دژپس��ند در ادامه با بيان اينكه،  ماليات بر فعاليت هاي 
اخالل زاي اقتصادي در دس��تور كار وزارت اقتصاد قرار 
گرفته اس��ت، گفت: اخيرا گزارش جامع وزارت اقتصاد 
به رييس جمهور درخصوص مس��ال اقتص��ادي ارايه 
شده اس��ت. در اين گزارش به مسائل مختلفي از جمله 
راهكارهاي حفظ ارزش پول ملي، كنترل تورم محيط 

كسب و كار و ... پرداخته شده است.
دژپسند همچنين در پاس��خ به پرسش ديگر خبرنگار 
تعادل مبني بر اينك��ه چرا از ابتداي بر س��ر كار آمدن 
نشست خبري نگذاشته است،  اظهار كرد كه پنجم تير 
ماه يك نشس��ت خبري با حضور اهالي رس��انه ترتيب 

خواهد داد.

مركز پژوهش هاي مجلس با انتش��ار گزارش��ي با عنوان 
»ارزيابي سياست افزايش حقوق كاركنان و بازنشستگان در 
قانون بودجه سال 1۳98 كل كشور »جزء »1« بند »الف« 
و بند »ي« تبصره »12« ماده واحده«، به بررس��ي مصوبه 
دولت در راستاي اجراي اين بند از قانون بودجه 98 و نسبت 
آن با قانون مصوب مجلس پرداخت و اعالم كرد: »ش��يوه 
عمل دولت يعني تبديل رقم ثابت به ضريب عالوه بر اينكه 
موجب نقض آشكار مصوبه مجلس شده، باعث از بين رفتن 
هدف قانونگذار و تكرار چگونگي افزايش حقوق ها در سنوات 

پيشين شده است«.
بند »ي« تبصره 12 قانون بودجه 98 عبارتست از: افزايش 
حقوق گروه هاي حقوق بگي��ر از قبيل هيات هاي علمي، 
قضات، كاركنان كشوري و لش��كري و بازنشستگان آنها 
شاغل در كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده )29( قانون 
برنامه ششم توسعه و همچنين وزارت اطالعات و سازمان 
انرژي اتمي و بازنشستگان آنها به نحوي كه تفاوت تطبيق 
موضوع ماده )78( قانون مديريت خدمات كشوري و حكم 
حقوق، بدون تغيير باقي بماند، از ابتداي سال 1۳98 حقوق 
يا عناوين مشابه مشمولين اين بند به ميزان ماهانه چهار 
ميليون )4.000.000( ريال افزايش مي يابد. عالوه بر اين 

افزايش، ضريب ريالي ساالنه مشمول اين بند نسبت به سال 
1۳97 به ميزان تا ده درصد )10%( افزايش مي يابد. در بخش 
»خالصه مديريتي« گزارش بازوي كارشناسي مجلس با 
تاكيد بر اهميت نظام جبران خدمت كاركنان در مباحث 
مديريت منابع انساني و اختالف نظر دولت و مجلس درباره 
اين موضوع به خصوص در دو سال اخير آمده است: »دولت 
بر اين عقيده است كه افزايش ضريب ريالي بايستي براي همه 
يكسان باشد، حال آنكه مجلس شوراي اسالمي اين شيوه را 
در تضاد با عدالت قلمداد كرده و قائل به افزايش پلكاني نزولي 
كاركنان و بازنشستگان است و هر كدام سياست مورد نظر 

خود را نزديك تر به عدالت تلقي مي كنند«. 
در گزارش اين مركز پژوهش��ي با اشاره به مباحث صورت 
گرفته در مجلس شوراي اسالمي درباره اصالح جزو 1 بند 
»الف« تبصره 12 اليحه بودجه 98 و نهايتا برنده ش��دن 
طرفداران نظام پلكاني نزول��ي و الحاق بندي به بند »ي« 
تبصره 12 قانون بودجه 98 آمده است: »اگرچه اين حكم 
به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد اما بحث و مناظره 
درباره آن كماكان ادامه دارد. مجلس بر اين عقيده اس��ت 
كه اين مصوبه موجب عدالت در پرداخت و كاهش فاصله 
طبقاتي بين كاركنان دولت مي ش��ود اما از س��وي ديگر 

دولت بر اين عقيده اس��ت كه نمي تواند افزايش حقوق به 
ميزان 4 ميليون ريال را اجرايي كند، ضمن اينكه ماده 28 
قانون برنامه ششم توسعه در بند »پ« مقرر كرده است كه 
دولت در حدود اعتبارات هزينه اي نسبت به تعيين ضريب 
حقوق كاركنان دولت اقدام كند. دولت در دفاع از افزايش 
حق��وق 18 درصدي براي همه كاركنان و بازنشس��تگان 
بر اين عقيده اس��ت كه اين امر به عدالت نزديك تر اس��ت 
چرا كه طبق بند »الف« تبصره ۶ قانون بودجه، ماليات افراد 
با حقوق پايين صفر و كساني كه از حقوق باال برخوردارند 
تا ۳5 درصد ماليات پرداخت خواهند كرد و به اين ترتيب 
عدالت از طريق نظام مالياتي محقق مي شود. بر اين اساس و 
مبتني بر اين تفكر طبق اظهارات شفاهي كارگزاران دولت، 
هيات وزيران عدد 4 ميليون ريال افزايش حقوق مورد نظر 
مجلس شوراي اسالمي در بند »ي« تبصره 12 قانون بودجه 
س��ال 1۳98 را به زعم خود به ضريب ريالي تبديل كرده و 
از اين طريق منويات مورد نظر مجلس شوراي اسالمي را 

محقق كرده است«.
مركز پژوهش هاي مجلس با تاكيد بر اينكه بررسي ها نشان از 
آن دارد كه اساساً تبديل رقم مذكور به ضريب دقيقاً برخالف 
بند »ي« بوده و هدف مجلس از تعيين اين رقم حقوق ثابت 

ب��وده و به لحاظ اجرايي امكان تبدي��ل عدد ثابت افزايش 
حقوق به ضريب ريالي يكسان براي همه كاركنان دولت 
عماًل امكان پذير نيست و در گروه هاي مختلف حقوق بگير 
آث��ار مختلفي دارد، اعالم كرد: »الزم به توضيح اس��ت كه 
مصوبه هيات وزيران براي مقامات، مديران عامل و اعضاي 
هيات مديره و روساي دس��تگاه هاي اجرايي، استانداران، 
ش��هرداران مراكز استان ها و اعضاي شوراي اسالمي شهر 
مراكز اس��تان ها نيز افزايش كمتري به نسبت كاركنان و 
اعضاي هيات علمي و قضات پيش بيني كرده است كه اين 

موضوع نيز مورد نظر قانونگذار نبوده است«.
در بخش »تحليل و نتيجه گيري و ارايه راهكار پيشنهادي« 
گزارش بازوي كارشناسي مجلس آمده است: هدف مجلس 
از تصويب بند »ي« تبصره 12 قانون بودجه س��ال 1۳98 
كل كشور، تعديل ميزان افزايش حقوق سنواتي بين اقشار 
مختلف حقوق بگير بوده است. اين رويكرد مجلس برابر نهاد 
)آنتي تز( مصوبات قبلي مجلس و مصوبات سنوات قبل دولت 
بوده است كه براس��اس آن ميزان افزايش حقوق سنواتي 
كاركنان موجب افزايش فاصله حقوقي بين سطوح پايين 
و باالي درآمدي بوده اس��ت. سازوكار مجلس براي اجراي 
سياست جديد آن اس��ت كه به روال سال هاي قبل ضمن 

حفظ ضريبي براي افزايش سنواتي )تا 10 درصد براي همه(، 
بخشي از آن را به رقمي ثابت 4 ميليون ريال تبديل كند تا 
بتوان ميزان مجموع افزايش سنواتي اقشار مختلف درآمدي 
را تعديل كرد. البته هدف مجلس افزايش حقوق يكسان براي 
همه اقشار نبوده، بلكه هدف صرفاً تعديل اين افزايش ها در 

مقايسه با شيوه رفتار سنوات قبل بوده است.
چنانچه از اين رقم ثابت، تعريف دقيقي به عمل مي آمد، در 
س��ازوكار اجرايي اين سياست جديد به اين رقم كه حتي 
در »حقوق« هيچ گونه ابهام و اش��كالي بروز نمي كرد. اما 
قانون گذار با دادن عنوان قانون مديريت خدمات كشوري 
هم پرداخت وجهي تحت اين عنوان تجويز نش��ده است، 
فرصتي كوچك را براي بروز ابهام ايجاد كرده اس��ت. البته 
ابهامي از اين نوع در بسياري از قوانين وجود داشته و دارد 
كه با تصويب قواعد مكمل و روشنگر از سوي هيات وزيران 
برطرف شده است. نمونه اي از اين وضع قاعده توسط دولت 
در بند 7 تصويب نامه 8724/ 5۶485 ت مورخ 1۳98/1/۳1 
هيات وزيران مشاهده مي شود كه از طريق وضع قواعدي 
نظير قواعد همين بند مي توان جايگاه 4 ميليون ريال مصوب 
مجلس را در نظام حقوق و دستمزد تعيين و مصوبه مجلس 

را بدون كم و كاست اجرا كرد.
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بيست و پنج س��ال بعد از آنكه وارد دولت كلينتون 
شدم، اين سواالت را در برابر خود دارم: چطور به اينجا 
رس��يديم، به كجا داريم مي رويم و چطور مي توانيم 
مسير را تغيير دهيم؟ من به عنوان يك اقتصاددان 
به اين س��واالت نزديك مي شوم و تعجبي ندارد كه 
مي بينم حداقل بخشي از جواب ها در قصور اقتصادي 
ما قرار دارد؛ قصوري كه نتوانست از يك اقتصاد توليد 
محور به يك اقتصاد خدمات محور گذر كند، بخش 
مالي را رام كند، جهاني ش��دن و پيامدهاي آن را به 
خوبي مديريت كند و مهم تر از آن به نابرابري رو به رشد 
جواب دهد و همچنانكه به نظر مي آيد براي يك اقتصاد 
و دموكراسي يك درصدي، به خاطر يك درصدي و 
توسط يك درصدي تكميل مي ش��ود. اما تجربه و 
مطالعات براي من روشن كرده كه علم اقتصاد و علم 
سياست را به ويژه در سياست امريكايي كه پول آن را به 
جلو مي راند، نمي توان از هم جدا كرد . به همين خاطر 
در حالي كه اكثر مطالب اين كتاب بر اقتصاد وضعيت 
فعلي ما متمركز است، بنابراين اشتباه است اگر چيزي 
درباره سياست مان نگوييم . اكنون بسياري از عناصر 
اين تش��خيص از جمله مالي كردن گسترده، سوء 
مديريت جهاني شدن و افزايش قدرت بازار، آشنا است 
. من نشان خواهم داد كه چگونه آنها به يكديگر مرتبط 
هستند چطور همراه با يكديگر توضيح مي دهند كه 
چرا رشد اقتصادي اينقدر كم جان است و چرا ثمرات 
اين رشد پاييني را ما بطور نابرابر شريك هستيم. اين 
كتاب هر چند فقط به تش��خيص ها مربوط نيست؛ 
بلكه نس��خه هم مي نويسد كه چه مي توانيم بكنيم 
و چه راهي پيش روي ما اس��ت. براي پاس��خ به اين 
سواالت مجبورم منشأ حقيقي ثروت ملل را توضيح 
دهم و خلق ثروت را از استخراج ثروت متمايز كنم. 
مورد آخر هر فرايندي را كه توسط آن يك نفر ثروت را 
از ديگران و از طريق استثمار يا هر جور ديگر مي گيرد 
شامل مي شود. منشأ حقيقي »ثروت يك ملت« در 
جمله قبل قرار دارد، در خالقيت و بهره وري مردم يك 
ملت و تعامالت مولد با يكديگر. اين ثروت بر پيشرفت 
علوم قرار دارد كه به ما ياد مي دهد چگونه مي توانيم 
حقايق پنهان طبيعت را كش��ف كنيم و از آنها براي 
پيشرفت فناوري اس��تفاده كنيم . عالوه بر اين، اين 
ثروت بر پيشرفت فهم سازمان اجتماعي قرار دارد كه 
از طريق گفتمان مستدل كشف مي شود و منجر به 
نهادهايي از قبيل آن نهادهايي كه بطور گسترده به 
عنوان »حاكميت قانون، نظام هاي بازبيني و تعادل 
و روند تصحيح« ارجاع مي ش��ود، خواهد ش��د. من 
نماي كلي از دستورات پيشرفتهاي را ارايه مي دهم 
كه نمايانگر آنتي تز مباحث ترامپ و هوادارانش است 
. به بيان ديگر، اين نماها، آميزه قرن بيست و يكمي از 
تدي رزولت و فرانكلين رزولت است. هسته اين بحث 
آن است كه متعاقب اين اصالحات يك رشد سريع 
اقتصادي همراه با رفاهي كه همه در آن سهيم هستند 
خواهد بود ك��ه در آن براي اكث��ر امريكاييان نوعي 
زندگي كه آرزو دارند ش��كل خواهد گرفت كه اميد 
واهي نيست بلكه يك واقعيت قابل دسترسي است. در 
كوتاه سخن، اگر ما حقيقتا منابع ثروت ملل را بفهميم، 
مي توانيم به يك اقتصاد پوياتر با رفاهي كه بيشتر در 
آن سهيم هستند دس��ت يابيم. اين هم نيازمند آن 
است كه حكومت نقش متفاوت، احتماال بيشتري كه 
امروز دارد ايفا كند: ما نمي توانيم به كنش جمعي كه 
در مجموعه قرن بيست و يكمي مان نياز دارد، پشت 
كنيم.من همچنين نشان مي دهم كه مجموعه اي از 
سياست هاي قابل ارايه فوري وجود دارد كه مي تواند 
زندگي طبقه متوسط را -   زندگي كه ظاهرا در ميانه 
قرن گذشته گير افتاده و اكنون به نظر مي آيد كه بطور 
فزاينده اي دور از دسترس است - يك بار ديگر بسازد، 

زندگي كه عرفي باشد تا استثنا.

خبر

جزئيات توزيع 164 هزار ميليارد 
ريال تسهيالت ذخاير ارزي

جزئيات قراردادهاي ريالي صندوق توسعه ملي در سال 
97 نشان مي دهد كه 12 هزار ميليارد ريال براي صنايع 
تبديلي و تكميلي، ۳۶ هزار و 150 ميليارد ريال در آب و 
كشاورزي، 7.۶50 ميليارد ريال گردشگري، 5۶ هزار 
و 550 ميليارد ريال صنعت و معدن و 51 هزار و 900 
ميليارد ريال در اجراي قانون توسعه و ايجاد اشتغال 
پايدار مناطق روستايي قرارداد ريالي با بانك هاي عامل 
منعقد شده است و نحوه توزيع به اين صورت بوده كه 
بخش��ي از آن در سال گذشته واريز و بخشي ديگر در 
سال جاري انجام شده است. براي توزيع بيش از 1۶4 
هزار ميليارد ريال منابع ريالي با 20 بانك عامل قرارداد 
منعقد شده كه در بين آنها سهم سه بانك كشاورزي 
با 5۶ هزار و 910 ميليارد ريال، توسعه تعاون 18 هزار 
و 880 ميليارد ريال و پس��ت بانك با 1۶ هزار و ۶42 

ميليارد ريال از ساير بانك ها بيشتر بوده است.

سرمايه داري مترقي در عصر نارضايتي
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»تعادل« روند تحوالت بازار ارز و طال در هفته اخير را بررسي كرد

خريداران سكه: به خاطر خريد سكه از كانال رسمي، جريمه مي شويم

اثر افزايش اونس جهاني به دنبال تشديد جنگ تجاري بر بازار سكه و طالي ايران

ريزش قيمت طال و ارز در نيمه خرداد

اخذ ماليات از خريداران سكه چقدر قانوني است؟

گروه بانك و بيمه | احسان شمشيري|
بعد از ش��تاب ريزش قيمت ها در ب��ازار ارز و افزايش 
مراجعه مردم به مراكز خريد و فروش ارز براي فروش 
ارزهاي خانگي، بانك مركزي از بانك ها خواست نسبت 
به خريد ارزهاي مردمي فعال شوند بطوريكه روز شنبه 
18 خ��رداد 98 نرخ لحظه اي دالر در س��نا 13 هزار و 
200 تومان و يورو 15 هزار و 100 تومان اعالم ش��د. 
براساس ميانگين قيمت هاي 13 خرداد و آخرين روز 
كاري قبل از تعطيالت اخير نيز نشان مي دهد كه دالر 
13 هزار و 243 تومان، يورو 15 هزار و 20 تومان، درهم 
3 هزار و 654 تومان، پوند 16 هزار و 795 تومان و لير 
تركيه 2هزار و 404 تومان اعالم شده است. اين نرخ ها 
نش��ان دهنده ادامه روند نزولي هفته گذشته در هفته 
جاري اس��ت و پيش بيني مي شود كه در هفته جاري 
روند نزولي همراه با ثبات نرخ ه��ا را در روزهاي آينده 

شاهد باشيم. 
به گ��زارش »تعادل«، روز ش��نبه 18 خ��رداد 98 در 
صرافي ه��اي مجاز بانكي و صرافي مل��ي، نرخ دالر به 
13200 و ي��ورو به 15100 تومان رس��يد. همچنين 
در بازار آزاد و معامالت نق��دي نيز دالر 13202، يورو 
15098، پوند انگليس 16826، درهم امارات 3596، 
لير تركيه 2263، يوان چين 1912 تومان معامله شد. 
بر اين اساس با كاهش قيمت دالر در جريان معامالت 
بازار آزاد تهران روز ش��نبه 18 خردادماه و همچنين 
افزايش اونس جهاني 1341 دالر، قيمت هر گرم طالي 
18 عيار 417 هزار هزارتومان و مظنه مثقال 17 عيار يا 
طالي آبشده معادل 1 ميليون و 807 هزار تومان، هر 
قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد 4 ميليون و 600 
هزار تومان، هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم 
4 ميليون و 500 هزار تومان، نيم سكه 2 ميليون و 550 
هزارتومان، ربع سكه يك ميليون و 700 هزارتومان و 
سكه يك گرمي يك ميليون و ده هزارتومان داد و ستد 
شد كه اين افزايش اندك قيمت سكه نسبت به روزهاي 
قبل حكايت از اثر رشد اونس جهاني بر قيمت طال است. 
كارشناس��ان ضمن پيش بيني افزاي��ش نرخ اونس 
جهاني طال معتقدند كه جنگ تجاري هر روز شديدتر 
مي شود. اكونوميست در مطلبي روش استفاده ترامپ 
از زرادخانه اقتصادي امريكا را تحليل كرد. به نوش��ته 
اين نش��ريه، »تعرفه ه��اي تج��اري«، »ايزوله كردن 
بازار مالي«، »تحريم ها« و »ليست سياه تكنولوژي« 
سالح هاي كش��تار جمعي اقتصادي ترامپ در جنگ 

تجاري هستند. 
دامنه اين جنگ به مكزيك هم رسيده است. به واسطه 
اين اتفاقات قيمت اونس نيز به پرواز درآمد و پس از رها 
شدن از حبس قيمتي 1300 و شكست مرزهاي رواني 
پيش رو يك ركورد تازه ثبت كرد. در سومين روز هفته 
گذشته، دالر س��ومين افت پياپي را تجربه كرد و زير 
سطح 13 هزار و 500 توماني باقي ماند. برخالف كاهش 
قيمت دالر، سكه تمام بهار آزادي روز دوشنبه افزايش 
يافت؛ افزايشي كه برخي معامله گران انتظار دارند در 
اولين روز هفته جاري نيز ادامه پيدا كند. انتظار مي رود 
با توجه به افزايش بهاي طالي جهاني طي تعطيالت 
بازار داخلي، در اولين روز هفته شاهد واكنش افزايشي 

سكه و طال باشيم.

   روند كاهشي قيمت طال و ارز
رييس اتحاديه طال و جواهر تهران، روند متعادل اونس 
جهاني و تزريق ارز به بازار را مهم ترين عوامل تاثيرگذار 
ب��ر كاهش قيمت طالي داخلي عن��وان كرد. ابراهيم 
محمدول��ي در درباره چرايي كاهش قيمت طال در دو 
هفته گذشته بيان كرد: طي هفته هاي گذشته تزريق 
به موقع ارز به بازار توسط بانك مركزي و از طرف ديگر 
حركت متعادل اونس جهاني، تاثير بااليي در كاهش 
قيمت طالي داخلي داشته اند. بر همين اساس در هفته 
گذشته قيمت هر گرم طالي 18 عيار روزانه سه تا چهار 
هزار تومان و در پايان هفته حدود 33 هزار تومان كاهش 

يافته و همچنين قيمت سكه هم بين 115 تا 120 هزار 
تومان ارزان تر شده است. او همچنين به رابطه معكوس 
قيمت و تقاضا اشاره كرد و گفت: هر زمان كه قيمت طال 
با نوسان همراه باشد، تقاضا براي خريد آن كمتر خواهد 
بود و چنانچه نوسان قيمت طال كاهش يابد، تقاضا نيز 

در بازار طال روند افزايشي را به خود مي گيرد.
رييس اتحاديه طال و جواهر ته��ران درباره ادامه روند 
قيمت طال پيش بيني كرد: با توجه به اينكه طال امروز 
نيز روند كاهشي به خود گرفته، انتظار مي رود تا پايان 

هفته نيز حركت آرامي داشته باشد.
هفته گذشته با وجود تعطيالت مربوط به 14 خرداد 
و عيد فطر و همچنين انتشار خبر وزير خارجه امريكا 
مبني بر مذاكره بدون پيش شرط با ايران، نرخ دالر به 
پايين ترين سطح در يك ماه اخير رسيد و در فاصله 13 
تا 17 خرداد قيمت دالر به مرز 13 هزار تومان كاهش 
ياف��ت. روز 13 خرداد 98 صراف��ي ملي و صرافي هاي 
مجاز نرخ دالر را براي خريد 13050 و فروش 13150 
تومان اعالم كردند. همچنين قيمت يورو براي خريد 
14950 و فروش 15050 اعالم شد. در حالي نرخ دالر 
در تابلو صرافي بانك ملي 13150 درج شده بود برخي 
خبرگزاري ه��ا از ورود دالر به كان��ال 12 هزار تومان 

خبر دادند. 

   دالر در مرز 13 هزار تومان 
بعد از ش��تاب ريزش قيمت ها در ب��ازار ارز و افزايش 
مراجعه مردم به مراكز خريد و فروش ارز براي فروش 
ارزهاي خانگي، بانك مركزي از بانك ها خواست نسبت 
به خريد ارزهاي مردمي فعال شوند. بانك هاي عامل 
قيمت دالر را 12 ه��زار و 770 تومان و 9 ريال، قيمت 
ي��ورو را 14 هزار و 283 توم��ان و2 ريال و قيمت پوند 
انگليس را 16 ه��زار و 158 تومان براي خريد از مردم 

اعالم كرده اند.
قيمت طال و دالر با ريزش چشمگير همراه شد. بر اين 
اساس قيمت طال به گرمي 415هزار تومان سقوط كرد.
همچنين در بازار ارز نيز دالر در يك قدمي كانال 12هزار 
تومان قرار گرفت. هر دالر امريكا در صرافي هاي بانكي 
براي فروش به 13150 و براي خريد به 13050تومان 
رس��يد. هر يورو براي ف��روش 15050 و براي خريد 
14950تومان اعالم شد. روز يك شنبه موج نزولي، دالر 
را به آس��تانه مرز 13 هزار توماني برد. به گفته فعاالن، 
اين افت بيشتر ناشي از كمبود تقاضا در بازار بود و حتي 
قيمت تا زير سطح 13 هزار و 100 توماني نزول كرد. به 
باور بازيگران ارزي، افت نرخ ها بيشتر اثر رواني اظهارات 
وزير امور خارجه امريكا مبني بر آمادگي مذاكره بدون 

پيش شرط با ايران بود.
روند كاهشي نرخ دالر در طول هفته گذشته تا جايي 
ادامه يافت كه روز 16 خ��رداد 98 در بازار آزاد و نقدي 
نرخ دالر 13098 تومان، يورو 14985، پوند انگليس 
16779، درهم امارات 3613، لير تركيه 2264، يوان 
چين 1921 تومان داد و ستد شد. در بازار طال نيز روز 
17 خرداد 98، با افزايش اونس طال به قيمت 1334 دالر 
و در عين حال كاهش نرخ دالر به مرز 13 هزار تومان، 
مظنه يك مثقال طال به 1 ميليون و 782 هزار تومان، 
يك گرم طالي18عيار 411 هزار تومان، قيمت تمام 
سكه طرح جديد 4 ميليون و 543 هزار تومان، نيم سكه 
2 ميليون و 520 هزار، ربع سكه 1 ميليون و 680 هزار، 

سكه يك گرمي 1 ميليون تومان معامله شد 
قيمت دالر در طول سال جاري با حداقل نوسان نسبت 
به س��ال گذشته، در باالترين س��طح به 15300 و در 
كمترين نرخ به 13 هزار تومان رسيد و فاصله اين دو نرخ 
حدود 2 هزار تومان نوسان داشته است. اين اسكناس 
پرطرفدار بعد از تعطيالت نوروز در اواس��ط فروردين 
ماه، ١٣٢٠٠تومان بود و در آخرين روز معامالت هفته 
گذش��ته به ١٣١٠٠ تومان رسيد. بيشتر كارشناسان 
اقتصادي انتظار دارند اي��ن روند در روزهاى آينده نيز 

ادامه دار باشد.

   افزايش قيمت طالي جهاني
قيمت طال در معامالت روز سه ش��نبه بازار جهاني به 
دليل نگراني ها نسبت به كندي رشد اقتصادي در نتيجه 
جنگ هاي تجاري و انتظارات براي كاهش نرخ هاي بهره 
امريكا، نزديك به باالترين ركورد خود در سه ماه گذشته 
ايستاد. هر اونس طال براي تحويل فوري در معامالت 
روز جاري بازار سنگاپور 0.1 درصد كاهش پيدا كرد و 
به 1327 دالر رسيد همچنين قيمت طال در معامالت 
روز پنج ش��نبه بازار جهاني تحت تأثي��ر نگراني هاي 
تجاري و احتمال كاهش نرخ هاي بهره امريكا، نزديك 
به باالترين ركورد خود در 15 هفته گذشته ايستاد.هر 
اونس طال ب��راي تحويل فوري در معامالت روز جاري 
بازار س��نگاپور 0.1 درصد رش��د كرد و به 1330 دالر 
رس��يد. بهاي معامالت اين بازار روز چهارشنبه تا مرز 
1343 دالر پيش رفته بود. در بازار معامالت آتي امريكا، 
هر اونس طال با 0.1 درصد افزايش، به 1335 دالر رسيد. 
در حالي كه باال گرفتن تنش هاي تجاري بين امريكا و 
كش��ورهاي مختلف نگراني ها از بروز ركود در اقتصاد 
جهاني را تشديد كرده و موجب هجوم سرمايه گذاران 
به بازارهاي امن شده است، قيمت طال به باالترين رقم 

در بيش از 2 ماه گذشته رسيد.

   ماليات بر سكه
از س��وي ديگر، در بازار طال به خاط��ر اعالم ماليات بر 
سود س��كه، احتمال كاهش معامالت و كاهش نرخ ها 
مطرح شده است. ماليات قطعي خريداران سكه ابالغ 
ش��ده و 150 تا 250 هزارتومان به ازاي هرسكه است. 
سازمان امور مالياتي ماليات مقطوع عملكرد سال 97 
دريافت كنندگان سكه از بانك مركزي را ابالغ كرد كه در 
اين بخشنامه آمده است: با توجه به مفاد مواد يك و 93 
قانون ماليات هاي مستقيم اصالحي مصوب 31/ 4/ 94 
و بنا به اختيار حاصل از تبصره ماده 100 قانون مذكور و 
به منظور تكريم موديان و تسهيل وصول ماليات و ايجاد 
هماهنگي و وحدت رويه در تعيين ماليات عملكرد سال 
97 دريافت كنندگان سكه از بانك مركزي، به شرح ذيل 
مقرر مي گردد:  در تبصره م��اده 100 كليه خريداران 
سكه كه در س��ال 97 نسبت به دريافت حداكثر 200 
س��كه از سيس��تم بانكي اقدام نموده اند مشمول اين 
دستورالعمل بوده و از نگهداري اسناد و مدارك موضوع 
قانون صدراالش��اره و تسليم اظهارنامه مالياتي معاف 
هستند. تا بيست سكه دريافتي مشمول ماليات نيست 

و نيازي به ثبت نام و تشكيل پرونده مالياتي نخواهند 
داشت. نسبت به مازاد 20 سكه تا ميزان 60 سكه به ازاي 
هر سكه 150 هزار تومان ماليات مقطوع دارند. نسبت به 
مازاد 60 سكه تا ميزان 100 سكه به ازاي هر سكه 200 
هزار تومان ماليات مقطوع پرداخت مي كنند. نسبت 
به مازاد 100 سكه تا ميزان 200 سكه به ازاي هر سكه 

250 هزار تومان ماليات مقطوع دارند. 
در خصوص مودياني كه امكان پرداخت ماليات مقطوع 
موضوع اين دستورالعمل را به صورت يك جا در خرداد 
ماه 98 ندارند، ماليات مقطوع فوق حداكثر تا 4 ماه به 
صورت مساوي تقسط مي گردد. عدم پرداخت به موقع 
ماليات يا در صورت تقسيط، عدم پرداخت اقساط در 
سررسيدهاي مقرر مشمول جريمه موضوع ماده 190 
قانون ماليات هاي مستقيم از پايان خردادماه 98 خواهد 
بود. چنانچه موديان مشمول اين دستورالعمل نسبت به 
ماليات تعيين شده صرفاً از حيث عدم فروش سكه هاي 
دريافتي معترض باشند، مي توانند نسبت به طرح ادله 
خود در مراجع دادرس��ي مالياتي اقدام و درخواس��ت 

رسيدگي مجدد نمايند.
اشخاصي كه در س��ال 97 بيش از 200 سكه دريافت 
نموده اند مشمول اين دستورالعمل نبوده و مي بايست 
اظهارنامه مالياتي مربوط به اين فعاليت را در موعد مقرر 
قانوني تسليم نمايند. ادارات كل امور مالياتي ترتيبي 
اتخاذ نمايند تا رسيدگي و مطالبه ماليات اين اشخاص 
)اعم از اشخاصي كه نسبت به تسليم اظهارنامه مالياتي 
در موعد مقرر قانوني اقدام نموده و همچنين اشخاصي 
كه از تس��ليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني 
خودداري نموده اند( حداكثر تا پايان سال جاري انجام 
گيرد. صاحبان مشاغلي كه حس��ب سوابق پرونده يا 
مجوز صادره از س��وي مراجع ذي ربط به شغل مرتبط 
با خريد و فروش س��كه اش��تغال دارند مش��مول اين 
دستورالعمل نيستند و مكلف هستند نسبت به تنظيم 

اظهارنامه مالياتي شغلي خود اقدام نمايند.

   پيش نياز برگزاري نمايشگاه تخصصي طال 
از س��وي ديگ��ر، ريي��س اتحاديه توليدكنن��دگان و 
صادركنندگان طال، جواهر، نقره و سنگ هاي قيمتي 
ايران پيش نيازهاي برگزاري نمايشگاه تخصصي طال 
درعراق را تسهيل امور گمركي و زيرساخت هاي الزم 
س��ازماني و اداري در 2 كشور عنوان كرد. سيدحجت 
شفايي در گفت وگو با ايِبنا درباره زيرساخت هاي الزم 

براي برگزاري نمايشگاه تخصصي طال و جواهر ايران در 
عراق گفت: اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان 
طال و جواهر نامه نگاري هايي را در اين خصوص با وزارت 
صنعت، سازمان توسعه تجارت و همچنين اتاق مشترك 
بازرگاني ايران و عراق داش��ته و با ج��واب مثبت اين 
نهادها نيز روبه رو شده است. وي با بيان اينكه برگزاري 
نمايشگاه هاي طال نيازمند اس��تانداردهاي خاص در 
كش��ور مقصد از نظر امني��ت، ورود و خروج گمركي 
و خزانه داري اس��ت، گفت: از اين س��ه مولفه مهم تر، 
زيرساخت هاي سازماني و اداري در كشور عراق است. 
رييس اتحاديه توليدكنندگان، صادركنندگان طال، 
جواهر، نقره و سنگ هاي قيمتي ايران درباره پتانسيل 
صادرات طالي ساخته شده ايران به اين كشور همسايه 
نيز اظهار داشت: نمي توان براي صادرات طال عدد و رقم 
پيش بيني كرد اما ب��ا توجه به ورود تركيه و امارات در 
زمينه صادرات طالي ساخته شده به عراق، مي دانيم 
كه اين كشور پتانسيل بااليي براي خريد طالي ساخته 
شده ايران دارد. شفايي ادامه داد: نبايد تنها به برگزاري 
نمايشگاه تخصصي طال و جواهر در عراق اكتفا كنيم 
بلكه بايد راهكارهاي ص��ادرات و ورود به بازار را هم در 

داخل كشور و هم در كشور عراق تسهيل كنيم.
وي درباره شرايط الزم براي تسهيل صادرات طال نيز 
گفت: براي آنكه بتوانيم حضور موثري در بازارهاي طال 
داشته باشيم، بايد موضوع ورود شمش طال به كشور و 
همچنين راه هاي بازگرداندن ارز حاصل از صادرات را 

تسهيل كنيم.
رييس اتحاديه توليدكنندگان طال و جواهر تصريح كرد: 
قوانين كشور در زمينه صادرات بعضا متناقض است؛ 
در صنعت طال نيازمند ورود شمش و طالي آب شده 
هستيم تا بتوانيم طالي ساخته شده با كيفيت و قابل 

رقابت با محصوالت جهاني توليد كنيم.
شفايي خواستار تامين ش��مش مورد نياز طالسازان 
از س��وي بانك مركزي و وزارت صمت شد و گفت: در 
صورتي ك��ه بانك مركزي ي��ا وزارت صمت به عنوان 
نهادهاي متولي فلزات گران بها م��واد اوليه مورد نياز 
توليدكنندگان طال را تامين كنند، در كيفيت طالي 

ساخته شده ما تاثير قابل توجهي خواهد داشت.
وي توضيح داد كه توليدكنندگان طال موظف هستند 
طالهاي خريداري ش��ده را ذوب كرده و بعد از بررسي 
در آزمايشگاه و استاندارد كردن عيار آن، بفروشند و به 

نوعي ضرر طالي غيراستاندارد متوجه آنهاست.

بخشنامه س��ازمان امور مالياتي مبني بر اخذ ماليات از 
خريداران سكه، سروصداي زيادي برپا كرده و مديران 
نظام بانكي بر اين باورند كه قراردادها معاف از ماليات بوده 
است. به گزارش مهر، اخذ ماليات از خريداران سكه اين 
روزها به يكي از خبرهاي پر سر و صداي اقتصادي تبديل 
شده است. سازمان امور مالياتي هفته گذشته اعالم كرد 
آن دس��ته از افرادي كه به دليل تدابير بانك مركزي و 
دولت در نوسان ارزي سال گذشته، از بانك كارگشايي 
- به عنوان بانك عامل اجراي سياست هاي بانك مركزي 
در حوزه طال و ارز- سكه خريداري كرده اند، مي بايست 

بابت خريدهاي خود ماليات بدهند.
موضوع اخذ ماليات از خريداران سكه سال گذشته هم 
بارها و بارها به صدر اخبار كشيده شد، اما تا هفته گذشته، 
هيچگاه دولت سياست رسمي خود در اين حوزه را اعالم 
نكرده بود؛ چراكه هر بار با مقاومت هاي زيادي از سوي 
خريداران و فعاالن بازار سكه مواجه مي شد و اين گروه، 

اخذ ماليات از اين خريدها را غيرقانوني مي دانستند.
همان روزهاي��ي هم كه بانك مركزي اع��الم كرد قرار 
است به منظور ثبات بخشي به بازار ارز و هدايت بخشي 
از نقدينگي مردم از بازار ارز به س��مت بازار سكه و طال، 
سياست پيش فروش و فروش هاي فوري سكه را اجرايي 
نمايد، هيچ وقت صحبت از اخذ ماليات از خريداران سكه 
نب��ود. در واقع، تمام هدف بانك مرك��زي در آن زمان، 
هدايت نقدينگي و خروج آن از بازار ارز بود كه به صورت 

هيجاني، تقاضا را براي خريد انواع ارز به شدت افزايش 
داده بود. اما اكنون اين خبر كاماًل رسمي اعالم شده كه 
دولت قصد دارد در حوزه فروش سكه، ماليات هايي را از 
خريداران اخذ نمايد. آنگونه كه گفت وگو با كارشناسان 
حوزه طال و سكه نشان مي دهد، اخذ ماليات از خريداران 
س��كه چندين وج��ه دارد. برخي آن را ب��ه لحاظ مفاد 
قانوني، غيرقانوني مي دانند و برخي ديگر، اقدام سازمان 
امور مالياتي براي اخذ ماليات از خريداران سكه را كاماًل 

قانوني و بر اساس نص صريح قانون ماليات اعالم مي كنند.
در اين ميان، اظهارات خريداران س��كه نيز ش��نيدني 
است. محمد. ص كه سال گذشته تعدادي سكه از بانك 
كارگشايي خريداري كرده است، در گفت وگو با خبرنگار 
مهر گفت: به دليل خريد رس��مي س��كه از كانال هاي 
دولتي و شفاف، از سوي دولت مجازات شده ايم و دقيقًا 
افرادي كه خريدهاي خود را به خارج از سيستم بانكي و 
صرافي هاي مجاز منتقل كرده اند، عالوه بر اينكه درآمد 

بااليي كسب كرده اند، مالياتي هم نمي پردازند. اما دست 
ان��دركاران حراج در روزهايي كه بان��ك مركزي آنها را 
مكلف به برگزاري حراج ها و پيش فروش هاي سكه كرده 
بود، نظر ديگري دارند و اين كار سازمان امور مالياتي را 
قانوني نمي دانند. يك مقام مسوول در نظام بانكي در اين 
خصوص گفت: روزهايي كه حراج بانك كارگشايي برگزار 
مي شد، بانك مركزي اعالم كرده بود كه اين سكه ها از 
ماليات معاف هس��تند؛ اما در گواهي هاي فروش سكه 

چيزي به عنوان معاف از ماليات درج نشده بود.
وي كه خواست نامش ذكر نشود، افزود: به نظر مي رسد 
كه مجلس بايد در مورد اخذ ماليات از خريداران سكه 
تصميم گيري كند؛ چرا كه در هنگام فروش سكه در بانك 
كارگشايي اخذ ماليات، به خريداران سكه اعالم نشده بود. 
اين مقام مسوول در نظام بانكي گفت: اگر در گواهي هاي 
فروش سكه اعالم شده بود كه اين سكه ها مشمول ماليات 
خواهند شد، حتمًا واكنش منفي مردم را در پي داشت؛ 
اما در ش��رايط اعالمي، اخذ ماليات گفته نشده بود. اگر 
در قرارداد معافيت ذكر نشده باشد، ماليات قانوني است 
در اين باره ياسر مرادي، كارشناس حقوقي بانكي گفت: 
اخذ ماليات از خريداران سكه بسته به شرايطي كه در روز 
اعالم فروش هاي حراجي بانك كارگشايي اعالم شده، 
مي تواند قانوني باشد يا نباشد؛ به اين معنا كه اگر بانك 
مركزي در شرايط فروش و حراج هاي خود، اعالم كرده 
باشد كه اين گواهي ها و سكه هاي خريداري شده معاف 

از ماليات هستند، امروز حق اخذ ماليات از آنها را ندارد.
وي افزود: اما اگر در گواهي هاي فروش چيزي مبني بر 
اخذ ماليات ذكر نشده باشد، به لحاظ قانون سازمان امور 
مالياتي مي تواند وارد عمل شده و مطابق با تبصره ماده 
100 قانون ماليات، نسبت به اخذ ماليات از خريداران 
سكه اقدام كند؛ چراكه اين معامله سودآور بوده و مشمول 
دريافت ماليات است؛ مگر اينكه در شرايط فروش آن ذكر 

شده باشد كه از دريافت ماليات معاف است.
مرادي ادامه داد: بايد در آگهي بانك مركزي به صراحت 
ذكر ش��ده باش��د كه اخذ ماليات از خريداران صورت 
نمي گيرد؛ در غير اين صورت اگر اين موضوع مسكوت 
مانده باشد، اكنون سازمان امور مالياتي مجاز است كه از 

خريداران سكه ماليات اخذ نمايد.
بانك مركزي در زمان پيش فروش س��كه رسمًا اعالم 
كرده كه س��كه هاي پيش فروشي مشمول »ماليات بر 
ارزش افزوده« نمي شوند. بنابراين معافيت از ماليات بر 
ارزش افزوده دارند؛ اين در حالي است كه ماليات فعلي 
به نظر مي رسد ماليات بر عايدي سرمايه باشد كه متمايز 

از ماليات بر ارزش افزوده است.
سازمان امور مالياتي همچنين اعالم كرده مودياني كه 
امكان پرداخت ماليات مقطوع موضوع اين دستورالعمل 
را به صورت يكجا در خردادم��اه 1398 ندارند، ماليات 
مقطوع فوق حداكث��ر تا چهار ماه به صورت مس��اوي 

تقسيط مي گردد.
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تكذيب خبر ادغام برخي از 
بانك هاي خصوصي 

به دنبال ادغام بانك هاي نظامي در بانك سپه و انتشار 
شايعاتي در فضاي رسانه اي كش��ور، در مورد ادغام 
برخي بانك ها و موسس��ات اعتب��اري خصوصي، و 
ادغام حدود 20 بانك و موسسه اعتباري خصوصي، 
بانك مركزي با انتش��ار بيانيه اي اين خبر را تكذيب 
و تاكيد كرد كه فعال برنامه اي براي ادغام بانك هاي 
خصوصي و موسسات اعتباري وجود ندارد و تنها ادغام 
بانك هاي وابسته به نيروهاي مسلح را دنبال مي كند.  
به گزارش »تعادل«، روابط عمومي بانك مركزي در 
اين بيانيه تاكيد كرد: با توجه به انتشار شايعه اي در 
فضاي رسانه اي كشور مبني بر ادغام برخي بانك ها 
و موسسات اعتباري خصوصي، به آگاهي مي رساند 
بانك مركزي در حال حاضر، تنها پروژه ادغام بانك هاي 
وابسته به نيروهاي مسلح را دنبال مي كند.  بر همين 
اساس ضمن تكذيب شايعه ادغام هر بانك يا موسسه 
اعتباري ديگر، از فعاالن رس��انه اي، س��هامداران و 
مشتريان بانك ها و موسس��ات اعتباري درخواست 
مي شود آخرين اخبار مربوط به ادغام بانك ها يا ساير 
مسائل مرتبط را صرفا از طريق پايگاه اطالع رساني 

بانك مركزي به نشاني cbi.ir دنبال كنند. 

اخذ ماليات از سپرده هاي 
ارزي و ريالي غيرقانوني است 

درحالي برخي منابع تالش دارند شايعه اخذ ماليات از 
سپرده هاي ريالي و ارزي را همزمان با ابالغ بخشنامه 
ماليات سكه، نشر دهند كه دستيار ويژه رييس سازمان 
مالياتي اين موضوع را از اساس رد مي كند. در روزهاي 
اخير س��ازمان امور مالياتي از بخشنامه اي رونمايي 
كرد كه طبق آن خريداران سكه هاي پيش فروشي 
كه سال 97 سكه هاي خود را دريافت كرده اند، بايد 
ماليات عايدي بر سرمايه شان را پرداخت كنند. اين 
بخشنامه هر چند موافقان و مخالفاني را داشت ولي 
موجب شده تا شايعاتي مبني بر اخذ ماليات از ساير 
منابع درآمدي نيز مطرح شود؛ يكي از اين شايعات 
مربوط به اخذ ماليات از س��پرده هاي ريالي و ارزي 
بود كه پناهي آن را از اساس رد كرد. قاسم پناهي در 
گفت وگو با تسنيم، در پاسخ به اين سوال كه آيا دولت 
بنا دارد از سپرده هاي ارزي نيز ماليات دريافت كند؟ 
اظهار داشت: سپرده هاي ريالي و ارزي طبق قانون از 
پرداخت ماليات معاف هستند. وي تأكيد كرد: دولت 
و سازمان امور مالياتي هيچ برنامه اي براي اخذ ماليات 
از سپرده هاي ارزي و ريالي ندارد. بنابراين با قاطعيت 
مي توان گفت كه دريافت ماليات از سپرده هاي ارزي و 
ريالي غيرقانوني است. دستيار ويژه رييس كل سازمان 
امور مالياتي كشور همچنين درباره برنامه اين سازمان 
براي اخذ ماليات از خريداران ارز، اظهار داشت: براي 
اين موضوع شيوه نامه مشخص ارزي تدوين و ابالغ 
شده اس��ت. برخي افراد ارز را براي مصرف شخصي 

و برخي ديگر براي امور تجاري خريداري كرده اند.

سرنوشت دالر ۴۲۰۰ توماني
كارشناسان در مورد ادامه روند اختصاص دالر 4200 
تومان��ي ديدگاه هاي مختلف��ي را مطرح مي كنند 
و خواس��تار اصالحاتي در تخصي��ص ارز حمايتي 
هستند. برخي كارشناسان مي گويند: هر چند دالر 
4200 توماني با هدف كمك به اقتصاد و معيش��ت 
پا به عرصه اقتصاد گذاشت اما برخي كارشناسان و 
نمايندگان مجلس معتقدند اين طرح بدليل برخي 
از تخصيص هاي نامناسب نتوانست از كارآمدي الزم 
برخوردار باشد. ارز 4200 توماني كه اين روزها اخباري 
درباره حذف آن از نظام ارزي كشور به گوش مي رسد، 
به عنوان ابزاري براي كنترل و نظارت بيشتر بر بهبود 
وضعيت واردات كاالهاي اساسي و ضروري متولد شد 
اما با وجود اين به دليل برخي  مشكالت باز هم شاهد 
افزايش قيمت ها در اين بازار بوديم. به گزارش ايبنا، در 
همين ارتباط، برخي از نمايندگان مجلس و صاحب 
نظران حوزه اقتصادي معتقدند تخصيص دالر 4200 
توماني به كاالهاي اساسي از كارآيي الزم برخوردار 
نبوده است. موسي غني نژاد اقتصاددان در خصوص 
توزيع ارز 4200 توماني و نظام قيمت گذاري دستوري 
معتقد است كه اگر همچنان سياست تثبيت قيمت و 
سركوب بازار ادامه يابد، توليد داخلي از بين مي رود و 
برخالف آنكه دولت تالش دارد در مواجه با تحريم ها 
وضعيت معيشتي مردم بهبود يابد، با سركوب قيمت ها 
اين هدف محقق نخواهد ش��د. وي درباره طرح اين 
پيشنهاد كه اقتصاد ايران به چرخه كوپني بازگردد، 
اعالم كرد كه كوپن چندان پاس��خگوي نياز كنوني 
اقتصاد نيس��ت و به نظر مي رسد تصميمي اشتباه 
باشد. چرا كه ممكن است بازگشت به دوران گذشته و 
تخصيص كوپن به كاالهاي اساسي تنها براي عده اي 
رانت ايجاد مي كند. همچنين محسن جالل پور رييس 
سابق اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه ارز 4200 توماني 
بيشترين آسيب را به بدنه توليد وارد كرد، اظهار داشت: 
برخي معتقد بودند كه ارز ٤٢٠٠ توماني نوعي خدمت 
به توليد است و در واقع باعث حمايت و پشتيباني از 
توليد مي شود، اما در حال حاضر با وجود صحبت هاي 
مطرح شده ش��اهد بيشترين لطمه به بخش توليد 
هستيم. در حال حاضر آثار قيمت گذاري دستوري در 
كشور بطور كامل نمايان است، از اين واضح تر نمي توان 
تبعات قيمت گذاري دستوري را همانند دوره اي كه 
اكنون در آن قرار داريم، در كشور ببينيم. وي با بيان 
اينكه قيمت گذاري دستوري عالوه بر اينكه باعث برهم 
خوردن نظم و تعادل بازار مي ش��ود، به شدت بازار را 
دچار تنش هاي فراوان و تاثير گذاري نامتعال مي كند، 
گفت: مساله مهم ديگر در قيمت گذاري دستوري، 
فراهم كردن زمينه ايجاد فساد بسيار جدي در كشور 
و باز كردن راه هاي فساد براي افراد واجد شرايط است 
كه منجر به شكل گيري يك جريان فسادي در كشور 
مي شوند و مساله آخر وارد شدن صدمه جدي بر بازار، 
رقابت، اقتصاد و توليد خواهد ب��ود و  با توجه به جو 
موجود   كه قيمت گذاري دستوري روي نرخ ارز چه 
بالهايي را بر سر بازار، فضا و بخش هاي اقتصادي اعم 

از صادرات، واردات و توليد وارد كرده است.



خبر 5 بازار سرمايه

»تعادل«گزارشميدهد

بورس هاي كاال، محرك تجارت در دنيا
گروه بورس|هادي سلگي|

امروزه بورس هاي كاالي كش��ورهاي توسعه يافته و 
نوظهور قيمت هاي مرجع اكثر كاالها را در مبادالت 

جهاني تعيين مي كنند. 
به گ��زارش »تعادل« بورس كاال بازاري اس��ت كه در 
آن، فروشندگان و خريداران متعدد بر مبناي قوانين 
و رويه هاي بورس به داد و ستد قرارداد هاي مرتبط با 
كاال مي پردازند. در كشورهاي توسعه يافته و بسياري 
از كشور هاي در حال توسعه، چنين بورس هايي معموال 
به عنوان س��كويي براي معامالت قرارداد هاي آتي يا 
قرارداد هاي استاندارد سلف )قرارداد هاي سلف( عمل 
مي كنند. در س��اير كشور هاي در حال توسعه، بورس 
كاال ممكن است به شيوه هاي بسيار متنوعي عمل كند 

تا تجارت در بخش كاال را تحريك كند.
مزاياي اصل��ي بورس هاي كاال در ح��ذف يا كاهش 
هزينه ه��اي س��نگين معام��الت كمك ب��ه توليد، 
انبارسازي، بازاريابي و فرآوري محصوالت مختلف به 
خصوص كاالهاي كشاورزي و مقابله با نوسان شديد 
قيمت كاالها و تنظيم بازار كاالهاي اساس��ي اس��ت. 
بورس هاي كااليي كه ابزار هايي همچون قرارداد هاي 
س��لف و آتي را ارايه مي كنند، اب��زاري براي مديريت 
ريسك ناشي از نوس��انات قيمت كاال را نيز در اختيار 
دست اندركاران اين بخش قرار مي دهند. اين مساله 
اهميت زيادي دارد؛ چون قيمت هاي جهاني كاال اغلب 
در دوره هاي كوتاه نوسانات بس��يار شديدي دارند و 
گاهي ظرف يك سال، بيش از 50 درصد نوسان دارند. 
اين ابزار هاي پوشش��ي مي تواند اطمينان بيشتري را 
درباره چرخه كشت و كار براي توليدكنندگان ايجاد 
كند و در عي��ن حال، به فراورن��دگان، معامله گران و 
خريداران امكان دستيابي به توافقي سودآور را فرآهم 

مي نمايد.
راه اندازي بورس هاي كااليي و به تبع آن، اس��تفاده از 
ابزارهاي مشتقه به ايجاد يك نظام سازمان يافته داد و 
ستد و توزيع كاالها در كشور هاي مختلف منجر شده 
و راه ورود به بازارهاي جهاني را براي كشورها تسهيل 
كرده اس��ت . از اين رو هم اكنون صد ها بورس كااليي 
مدرن در سراسر جهان داير هستند كه از قديمي ترين 
آنها مي ت��وان به بورس تجاري ش��يكاگو )CME( و 
بورس فلزات لندن )LME( اشاره كرد. در حال حاضر 
اين دو بورس را مي توان دو بورس برتر معامالت فلزات 

دانست.
بورس فلزات لن��دن )LME( يك��ي از قديمي ترين 
بورس هاي كااليي در دنيا اس��ت كه فلزات غيرآهني 
)آلومينيوم، مس، س��رب، نيكل، قلع و روي(، فلزات 
مينور )كبالت و موليبيدن(، بيلت )شمش( فوالد در آن 
معامله مي شوند. در اين بورس عالوه بر كاالهاي مذكور 
شاخص قيمت بورس فلزات لندن )LMEX( نيز كه 
شاخصي از قيمت ۶ فلز اصلي )آلومينيوم، مس، سرب، 

نيكل، قلع و روي( است، قابل معامله است.
ابزاره��اي معامالتي مورد اس��تفاده در بورس فلزات 
لندن ابزار مناس��بي را براي پيش بيني  قيمت فلزات 
در آينده فراهم آورده اس��ت به همي��ن جهت از بين 
بردن ريسك حاصل از نوسان قيمت ها، ايجاد جريان 
نقدي قابل پيش بين��ي و قيمت هايي باثبات تر براي 
مصرف كنندگان از ديگر مزاياي اين بورس به حساب 
مي آيد. بورس فلزات لندن توانس��ته اس��ت خدمات 
متنوعي در راستاي پوش��ش ريسك براي بنگاه هاي 
اقتصادي ايج��اد كند. به عنوان مثال لوتوس كه يكي 
از مشهورترين خودروسازان جهان است، از خدمات 
بورس فلزات لن��دن به عنوان بخ��ش جدايي ناپذير 
فعاليت خود اس��تفاده مي كند و نياز به خريد مقادير 
زيادي فلزات م��ورد معامله در ب��ورس فلزات لندن 
)LME( دارد. ب��راي مثال آلومينيوم به مقدار زيادي 
در ساخت بدنه خودرو كالسيك لوتوس مورد استفاده 
قرار مي گيرد.توليدكنندگان خودرو از خدمات بورس 
فلزات لندن براي تضمين قيمت خريد مواد نيم ساخته 
در بلندمدت استفاده مي كنند و با اين عمل مي توانند 
هزينه ها و قيم��ت نهايي خ��ودرو را به صورت دقيق 
پيش بيني كنن��د. اگر اين خدمت در دس��ترس آنها 
نبود هزينه ساخت خودرو به موازات قيمت آلومينيوم 
نوسان پيدا مي كرد و سودآوري آنها و همين طور قيمت 

فروش را براي عامه مردم تحت تاثير قرار مي داد.
در بورس آتي شانگهاي نيز به عنوان يكي از مهم ترين 
بورس ه��اي كااليي دني��ا محصوالت��ي نظير مس، 
آلومينيوم، كائوچو و نفت كوره مبادله مي شود. بورس 
آتي شانگهاي از به هم پيوستن بورس فلزات شانگهاي، 
بورس كاالي ش��انگهاي و بورس نفت و غالت در اوت 
1998 تشكيل شد. اكنون بيش از 200 عضو در بورس 
آتي ش��انگهاي وجود دارد كه بيش از 80 درصد آنان 

شركت هاي كارگزاري آتي هستند.
طبق آمارهاي منتشره از انجمن صنعت قراردادهاي 
آتي )FIA( براي ۷8 بورس مش��تقه در دنيا طي سال 
2015، بورس آتي شانگهاي در ميان برترين هاي دنيا 
از نظر تعداد قراردادهاي معامله شده قرار داشت. اين 
بورس درصدد است كه با استفاده از فرصت طرح هاي 
بزرگ اقتصادي چين مانند جاده ابريش��م و كمربند 
اوراس��يا، براي بين المللي كردن بازار مش��تقه خود و 
توسعه قراردادهاي آتي فلزات آهني و غير آهني اقدام 
كند و به تدريج با ايجاد يك زيرساخت جهاني و ترغيب 
سرمايه گذاران خارجي و ساير ذينفعان بين المللي بازار 
آتي، براي حضور و دادوستد در اين بازار نسبت به ايجاد 
مرجعيت و گرفتن نبض قيمتي براي بازار فلزات اقدام 
و از اين رهگذر به اقتصادهاي باز در جهان ارايه خدمت 
كند.بورس شانگهاي 4 سال پيش دو فلز نيكل و قلع را 
به فهرست دارايي هاي پايه قراردادهاي آتي خود افزود. 
پيش از آن فلزهاي مذك��ور در انحصار بورس فلزات 
لن��دن بود اما با اين اقدام به قول كارشناس��ان بورس 
ش��انگهاي در آستانه تبديل ش��دن به يكي از مراجع 
قيمتي بازار جهاني فلزات قرار گرفت بطوري كه گفته 

مي شود عمق بازار اين بورس در حال پيشي گرفتن از 
دو بورس لندن و نيويورك است.

گفته مي شود بورس شانگهاي يكي از عوامل تحرك 
اقتصاد در چين بوده اس��ت. اي��ن بورس كمك كرده 
تا س��رمايه گذاري هاي خارجي به سمت چين روانه 
شوند. در نتيجه نيروي كار آماده و ارزان قيمت چيني 
نيز مشغول به كار شده و نظام موجود در چين به روال 

خود ادامه مي دهد.
حضور ش��ركت هاي ب��زرگ تجاري دني��ا در چين و 
سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف اين كشور، كمك 
كرده تا حتي در زمان وضعيت نابسامان اقتصادي دنيا، 

وضعيت شاخص بورس در شانگهاي مثبت باشد.
برخي از كارشناسان معتقدند كه با توجه به وضعيت 
فعلي اقتصاد جهاني، چين در س��ال هاي آتي بتواند 
به عن��وان يكي از اصلي ترين بازيگ��ران اقتصادي در 
دنيا مطرح شود و بورس ش��انگهاي به عنوان يكي از 

موتورهاي متحركه اين وضعيت خواهد بود.

 تاريخچه بورس هاي مهم كااليي دنيا 
بررسي ها نش��ان مي دهد اكثر بورس هاي بزرگ كاال 
در جهان، يعن��ي بورس هايي كه بيش از يك ميليون 
قرارداد آت��ي و اختيار را مبادل��ه مي كنند، اكنون در 
خارج از امريكاي شمالي و اروپا قرار دارند در اين ميان 
بورس هاي آسيايي حضور قدرتمندي دارند بطوريكه 
از 22 بورس ب��زرگ معامالت آتي كاال، 10در آس��يا 
قرار دارند و در كشورهاي آفريقايي و امريكاي التين 
نيز نمونه هايي از قبيل بورس معامالت آتي آفريقاي 
جنوبي بورس س��هام ژوهانس��بورگ و بورس كاال و 

معاماالت آتي برزيل حضور دارند.

 آفريقاي جنوبي
بورس معامالت آتي آفريقاي جنوبي )س����افكس( 
در س��ال 1988 و بعد از آزادس��ازي مال��ي آفريقاي 
جنوبي در دهه 1980 به عن��وان بورس قراردادهاي 
آتي مالي تأس����يس ش��د. بخش )AMC( در سال 
1995 به عنوان بخشي جداگانه از سافكس تشكيل 
شد. بازارهاي كشاورزي س����افكس تنها بازار فعال 
قراردادهاي آتي كاال در آفريق��اي جنوبي و كل قاره 

آفريقا بوده و هنوز هم هست. 
بورس س��هام ژوهانس��بورگ پس از الحاق به بورس 
معامالت آتي افريقاي جنوبي )س��افكس )در س��ال 
2001، به بزرگ ترين و فعالترين بورس كاال و ابزارهاي 
مالي مشتقه در منطقه تبديل شده است. اين بورس 
در سال 2005 بالغ بر 51 ميليون قرارداد آتي و اختيار 
را معامل��ه كرد و بدين ترتيب ب��ه هجدهمين بورس 
بزرگ معامالت آتي و بيست و چهارمين بورس بزرگ 

قراردادهاي مشتقه جهان تبديل شد. 

  چين
نخس����تين بورس كاال )بازار عمده فروش��ي غالت 
زنگ ژائوي چي��ن( در اكتبر س����ال 1990 دوباره 
راه اندازي ش����د و به دنب��ال آن بورس هاي متعدد 
ديگري نيز تأس��يس ش����دند. اين مساله در طول 
دوره اصالحات كش����اورزي چين رخ داد )دوره اي 
كه ويژگي آن، آزادس��ازي قيمت ها و بازار و توس��عه 
نهادهاي بازار ب��ود.( اين بورس ه��ا، مراكز معامالت 
نقدي و معامالت پيمانهاي آتي بودند. نخس��تين بازار 
قراردادهاي آتي كاال نيز اولين بار در ماه مي سال1993 
در رنگ ژائو تاسيس شد. ابتدا دولت مركزي در برابر 
توسعه بورس سياست اقتصاد آزاد را در پيش گرفت. با 
سرعت گرفتن تبدي��ل چين از اقتصادي با برنامه ريزي 
متمركز به اقتصاد بازار محور، بيش از چهل بورس تا 
اواخر سال 1993 تأسيس شد. اين موسسات اغلب از 
حمايت دولت برخوردار بودند و عالوه ب��ر اين، دولت 
فعاليتهاي آنان را تنظيم مي كرد. كاالهاي اصلي كه در 
اين بورس ها معامله مي شدند شامل كاالهاي اساسي 
كش����اورزي ازجمله گندم، ذرت و س��ويا بود كه از 
مدت ها قبل به دليل اهميتي كه در توسعه اقتصادي 
و حفظ ثبات سياسي داش��تند كاالهاي استراتژيك 
محسوب مي شدند. از سال 1994 تا 199۷، دست كم 
ده رسوايي عمده در بورس هاي داخلي چين رخ داد. 
اين رسواييها، همراه با زيان حدوداً يك ميليارد دالري 
معامله گران چيني كه در بازارهاي خارجي معامالت 
آتي شركت داش��تند نهاد ناظر بازار دولتي را وادار به 
دخالت كرد. اقدامات اين كميس��يون( كميس��يون 
ناظر ب��ازار اوراق بهادار چين( در چارچ��وب دو اقدام 
اصالحي در بازار قرار مي گيرند، دوره نخستين اصالح 
شاهد كاهش تعداد بورس ها به پانزده بورس بود و در 
دوره دوم، تنها به س��ه ب��ورس كاهش يافت: بورس 

كاالي داليان، يكي از اين سه بورس است.
بورس كاالي داليان در فوريه س��ال 1993 به عنوان 
يك نهاد غيرانتفاعي و خود انتظام كه مالكيت آن به 
اعضا تعلق داش��ت تش��كيل شد. معامله در بورس 
كاالي داليان چين نيز همچون س����اير بورس هاي 
كاالي چين، تركيبي از معام��ات الكترونيكي مبتني 
بر صفحه نمايشگر بورس و تاالر معامالتي است. هدف 
از اي��ن كار ايجاد فضاي تاالر معامالتي و در عين حال 
منتفع ش��دن از كارايي معامالت الكترونيكي است. 
معام��الت الكترونيك��ي ب��ورس كاالي داليان چين 
همچنين به اعضايي كه با تأسيس��ات بورس فاصله 
دارند اجازه مي دهد تا با استفاده از اينترنت يا ارتباط 
داده اي مستقيما در بازار شركت كنند. بورس كاالي 
داليان كه با محدوديتهاي نظارتي روبروس��ت، تنها 
معامله ابزارهاي آتي را ارايه مي دهد. قبل از نخستين 
اصالح در سال 1994، بورس كاالي داليان محصوالتي 
همچون دانه هاي س��ويا، ذرت، خوراك س��ويا، دانه 
نخ��ود فرنگي، دانه آدزوكي قرمز و برنج را با س����هم 
بازاري كه رتبه پنجم چين را براي آن كس����ب كرد 
معامله مي كرد. پس از دومين اصالح، به عنوان يكي از 

سه بورسي كه اجازه يافتند معامالت خود را ارايه دهند، 
بورس كاالي داليان اجازه يافت به معامله دانه سويا، 
خوراك س��ويا و آبجو بپردازد. در سال 2002، بورس 
كاالي داليان چين نخس��تين قرارداد آتي دانه هاي 
س��وياي خود را ب��ر مبناي دانه هاي س��وياي اصالح 
ژنتيك نش��ده روانه بازار كرد. اين قرارداد بزرگ ترين 
قرارداد معامالت آتي محصوالت كشاورزي در چين و 
بزرگ ترين معامله قراردادهاي آتي اين سويا در جهان 
بود. حج��م معامالت بورس كاالي داليان از س����ال 
2000 بيش��ترين حجم معامالت در چين بوده است، 
اگرچه بورس معامالت آتي ش��انگهاي كه عمدتا بر 
فلزات متمركز است، از نظر گردش ارزش معاماالتي 

بزرگ ترين بورس است. 

   دبي
دبي در منطق��ه اي راهبردي و در ش��اهراه تجارت و 
بازرگاني بين خاور دور و اروپا قرار دارد و صدها س��ال 
اس��ت كه معامالت فيزيكي در آن انجام مي شود. اين 
اميرنشين به عنوان قطب منطقه اي و سومين مركز 
صادرات مجدد جهان، نيازمند راهكاري رسمي براي 
معامالت كاال ب��ود. به منظور پر كردن اين ش��كاف، 
نخستين بورس كاال و ابزارهاي مشتقه منطقه، يعني 
بورس ط��ال وكاالي دوبي راه اندازي ش��د و در نوامبر 
س��ال 2005 فعاليت خ��ود را آغاز ك��رد. به موجب 

گزارش شركت پژوهشي GFMS  مستقر در لندن، 
عرضة طالي جهان در سال 2005 بالغ بر 403۶ تن 
بود و از هر هشت تن طاليي كه استخراج مي شود يك 
تن وارد دوبي مي شود. همچنين دولت دوبي اهميت 
معامالت كاال را دريافت و در س��ال 2002 به منظور 
ايجاد زيرس��اختهاي مورد نياز فعاالن بازارهاي كاال 
و تأسيس نخس��تين بورس كاال در اين منطقه، مركز 
كاالي دوبي را تأسيس كرد. بورس طال و كاالي دوبي 
بورسي كامال خودكار اس��ت و معامالت قراردادهاي 
مشتقه طيف وس��يعي از كاالها را ارايه مي دهد. اين 
بورس درح��ال حاضر قراردادهاي آت��ي طال، نقره، و 
ارزهاي خارجي را معامله مي كند. معامالت از ساعت 
10 صبح به وقت گرينويچ آغاز مي ش��ود و تا ساعت 
9/30 ش��ب ادامه مي يابد.كليه معامالت بورس طال 
وكاالي دوبي بر حسب دالر امريكا است. بورس طال و 
كاالي دوبي نمايانگر آرزوي دولت دوبي براي ميزباني 
ب��ازاري جهاني و ايجاد قطبي ب��راي بازارهاي مالي و 

كاالي خاورميانه است. 

   برزيل
ب����ورس كاال و معام��ات آتي برزي��ل بزرگ ترين و 
مهم ترين ب��ورس كاالي امريكاي التين اس��ت. 29 
بورس بسيار كوچك تر نيز در برزيل فعاليت دارند كه 
در سرتاسر كشور پراكنده اند. اين بورس ها در زمينه 

معامالت كاال ب��راي تحويل فوري يا تحويل در آينده 
فعاليت دارند، ولي ش��بكه الكترونيكي اي كه بيشتر 
بورس هاي كشور را با يكديگر مرتبط مي كند، معامله 
قراردادهاي آتي را نيز امكان پذير مي كند. بورس كاال 
و معامالت آتي برزيل در جوالي س��ال 1985 تأسيس 
ش��د و معامالت خود را از ژانويه سال بعد آغاز كرد. در 
ماه مي س��ال 1991، اين بورس براي ادغام با بورس 
كاالي س��ائوپولو كه در س��ال 191۷ تأسيس شده 
بود موافقتنامه اي را امضا كرد. بورس كاالي سائوپولو 
نخستين موسس��ه برزيلي بود كه معامالت پيمان هاي 
آتي را ارايه كرد. با گذش��ت زمان، اين بورس سنتي 
غني را در معامله كاالهاي كشاورزي، به ويژه قه��وه 
و گاو زنده بني��ان نهاد. در 30 ژوئن س����ال 199۷، 
موافقتنامه عملياتي ديگري با بورس برزيلي معامالت 
آت��ي ريودوژانيرو كه در س����ال 1983 تأس����يس 
ش����ده بود به امضا رس��يد. هدف از اين موافقتنامه 
تقويت بازار كاالي داخلي و تحكيم جايگاه بورس كاال 
و معامالت آتي برزيل به عن��وان مركز اصلي معامله 
مش��تقات در بازار مش��ترك جنوب بود كه با ورود 
برزيل به دوران دردناك تعديل س��اختاري براي اعاده 
ثبات اقتصاد كالن اهميت بيش��تري مي ياف��ت. اين 
بورس فعاليت هاي خود را ب��ه ارزهاي خارجي و اوراق 
قرضه با درآمد ثابت نيز گس��ترش داد. با اين ابتكارات، 
بورس كاال و معام��الت آتي برزيل ظرفيت خود براي 

تبديل ش��دن به اتاق پاياپاي اصلي امريكاي التين را 
افزايش داد و به ارايه مجموعه يكپارچه اي از خدمات 
پاياپاي ارز خارجي، اوراق قرضه و مشتقات پرداخت. 
معامالت در اين بورس در ت��االر معامالت و معاونت 
الكترونيك صورت مي گيرد. در س��ال 2000 معامالت 
الكترونيكي ني��ز در اين بورس از طريق سيس����تم 
معامالت جهاني )GTS( آغاز ش��د و بنابراين در حال 
حاضر، معامالت به هر دو شيوه معامله در تاالر بورس و 
معامالت الكترونيكي انجام مي شوند. با وجود اين، در 
سال هاي اخير، حجم معامالت به س��وي تاالرهاي 
الكترونيكي بورس گرايش يافته است. در سال 200۶، 
براي نخستين بار اكثر قراردادهاي اين بورس به صورت 

الكترونيكي معامله شد.

   اياالت متحده
با آغاز هزاره س��وم، روح ت��ازه اي در كالبد بورس هاي 
معامالت آت��ي در اياالت متحده امريكا دميده ش��د. 
اين بورس ها در سال 2004 رشدي 22 درصدي و در 
سال 2005 رشدي 21 درصدي را تجربه كردند. اين 
نرخ رشد در مقايس��ه با نرخ هاي رشد 5 و 2 درصدي 
بورس هاي س��اير كش��ورها در همان دوره، وضعيت 
مطلوبي را نشان مي دهد. در نتيجه، سهم اياالت متحده 
امريكا از معامالت جهاني آتي و اختيار از 2۷ درصد در 
سال 2003 به 3۶ درصد در سال 2005 افزايش يافت. 

اين امر نمايانگر معكوس ش��دن روند پس از ركودي 
طوالني است كه از سال 1991 )هنگامي كه بورس هاي 
امريكا به تنهايي بيش از نيمي از معامالت آتي جهان را 

انجام مي دادند( آغاز شد.
از لحاظ تاريخي، معامالت سازمان يافته آتي در اياالت 
متحده امريكا در اواسط سدٔە نوزدهم و با قراردادهاي 
ذرت در بورس تجاري ش��يكاگو آغاز شد و كمي بعد، 
قراردادهاي پنبه در بورس نيويورك نيز آغاز شد. آغاز 
فعاليت بورس هاي جديد با دشواري هايي همراه بود، 
براي مثال در نخستين سال هاي فعاليت بورس تجاري 
ش��يكاگو گاهي چندين هفته بدون هيچ معامله اي 
س��پري مي ش��د، و حتي ارايه يك وعده نهار رايگان 
روزانه نيز اعضاي ب��ورس را به حضور واقعي در محل 
بورس تشويق نكرد. معامالت در سال 185۶، و زماني 
رونق گرفت كه مديريت جديد به اين نتيجه رسيد كه 
تأمين تاالر معامالت به تنهايي كافي نيست، بنابراين 
س��رمايه گذاري در زمينه ايجاد سيستم درجه بندي 
و اس��تاندارد و اطالعات قيمتي ميل كرد. اگرچه اين 
بورس ها همچنان در زمينه كاال فعاليت داش��تند اما 
از اوايل دهة 1980 معام��الت آتي مالي اهميت روز 
افزوني يافت. بورس كاالي شيكاگو كه در سال 18۷4 
راه اندازي ش��د، در سال 2005 با 1/1 ميليارد قرارداد 
و 11 درص��د حجم معامالت جهان، س��ومين بورس 
بزرگ معاالت آتي جهان بود البته تنها 12 ميليون از 
قراردادهاي معامله شده مربوط به كاالها بوده است.( 
از ميان ده بورس ابزارهاي مشتقه بزرگ جهان، هيچ 
بورس ديگري نتوانس��ت حتي 35 درصد از عملكرد 
اين بورس را به دس��ت آورد در سال هاي اخير، بورس 
كاالي شيكاگو سبد كاالهاي خود را گسترده تر كرده 
و قراردادهاي س��نتي دام را با معامالت آتي كودهاي 

شيميايي، اتانول و كره تكميل كرده است. 

   اروپا
دو غول جهان ابزارهاي مشتقه در اروپاي غربي مستقر 
هس��تند. بورس اروپا دومين بورس بزرگ معامالت 
آتي جهان، ثمرة ادغام بورس ابزارهاي مشتقه آلمان 
و ب��ورس معامالت اختي��ار و آتي مالي س��وييس در 
پاييز سال 1998 است. در س��ال 2005، اين بورس 
13 درصد حجم معامالت جهان را به خود اختصاص 
داد و 1/2 تريلي��ون قرارداد را مبادله كرد . بورس اروپا 
فعاليت الكترونيكي خود را در سال 2004 آغاز كرد و 
مزيت هاي آن از نظر هزينه، سرعت و كارايي، بسياري 
از رقباي اين بورس را بر آن داش��ت تا بس��ترهاي نرم 
افزاري تجارت الكترونيكي را نيز راه اندازي كنند و هر 
دو سيستم را در كنار يكديگر اداره كنند )مثل بورس 
كاالي شيكاگو( يا سيستم حراج حضوري را كامال كنار 
بگذارند )مثل يورونكست/ بورس بين المللي معامالت 
آت��ي مالي لندن يا ب��ورس بين المللي نف��ت لندن.( 
يورونكس��ت، بورس بين المللي معام��الت آتي مالي 
لندن، چهارمين بورس بزرگ جهان نيز در سال 1998 
به عنوان بورسي اروپايي به صورت يك شركت و سه 
مركز، حاصل ادغام بورس آمستردام، بورس بروكسل، 
و بورس ماتيف فرانسه، نخستين بازار ابزارهاي مشتقه 

فرامرزي يكپارچه را ايجاد كرد. 
خريدهاي بعدي ش��امل بورس بين المللي معامالت 
آتي مالي لندن در سال 2001 و بورس سهام پرتغال 
در س��ال 2002 بود. در س��ال 2005، يورونكس��ت، 
ب��ورس بين المللي معامالت آتي مالي لندن هش��ت 
درصد از حجم معامالت جهاني را در اختيار داش��ت و 
۷58 ميليون قرارداد را مبادله كرد. يكي از بخش هاي 
مختلف اين بورس، بورس معامالت آتي كاال اس��ت 
كه مجموعه اي از كاالهاي كش��اورزي را در بازارهاي 

اتحاديه اروپا و جهان معامله مي كند. 
دومين بورس مستقر در بريتانيا كه توسط يك شركت 
خارجي خريداري ش��د، بورس بين المللي نفت است 
كه پيش از اين سومين بورس بزرگ بريتانيا بود. اين 
بورس پس از خريد توسط بورس بين قاره اي مستقر 
در آتالنتا، بورس بين قاره اي معامالت آتي نام گرفت و 
در سال 2005 بيست و ششمين بورس بزرگ جهان 

بود و 42 ميليون قرارداد را مبادله كرد. 
بورس بين المللي نفت پس از خريداري توسط بورس 
بين ق��اره اي، از يك بازار حراج حضوري به پلتفورمي 
الكترونيكي تبديل شد و پاداش اين حركت، افزايش 

شديد حجم معامالت بود. 
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پيشروي سهم هاي كوچك  
در بازار

گ�روه بورس|معامالت تاالر شيش��ه اي روز 
گذشته با كاهش 95 واحدي شاخص كل بورس 
و رس��يدن اين متغير به 2۶۶ هزار و 888 واحد 
به پايان رس��يد، اما در مقابل سهم هاي كوچك 
با ادامه رش��دهاي قيمتي توانست بازار را از افت 
شديد نجات و خود را در افزايش 841 واحدي در 

شاخص هم وزن بروز دهد. 
به گزارش »تعادل« جزييات داد و ستدهاي بازار 
سهام بر اساس آمارهاي ثبت شده نشان مي دهد 
كه شاخص هاي معامالتي در بازار سهام امروز با 

نوسان مواجه شدند.
بر اس��اس آمارهاي معامالتي، روز گذشته اكثر 
شاخص هاي بورس با ريزش دسته جمعي مواجه 
ش��دند بطوري كه ش��اخص كل با )95( واحد 
كاهش معادل )0.04( درصد به 22۶ هزار 888 
واحد، شاخص قيمت »وزني - ارزشي« با )2۷( 
واحد افت معادل )0.04( درصد به ۶4 هزار 445 
واحد، شاخص كل »هم وزن« با 841 واحد رشد 
مع��ادل 1.5۷ درصد به 54 ه��زار و 441 واحد، 
شاخص قيمت »هم وزن« با 5۷8 واحد افزايش، 
مع��ادل 1.5۷ درصد به 3۷ ه��زار و 441 واحد، 
شاخص آزاد ش��ناور با 288 واحد رشد، معادل 
0.11 درصد به 25۶ هزار و 892 واحد، شاخص 
بازار اول با 28 واحد افزايش معادل 0.02 درصد به 
1۶8 هزار 499 واحد و شاخص بازار دوم با )۶40( 
واحد ريزش معادل )0.14( درصد به 445 هزار و 

315 واحد رسيد.
از سويي ديگرجزييات داد و ستدهاي روز گذشته 
مشخص مي كند كه امروز 4 نماد » فارس با )2۷۶( 
واحد، پارس با )181(، بفجر با )110( و پارسان 
با )99( « افت، بيشترين تاثير منفي را در كاهش 

شاخص كل بورس بر جاي گذاشتند.
روز گذشته اكثر شاخص صنايع تاالر شيشه اي با 
ريزش مواجه شدند بطوري كه شاخص صنايع 
»محصوالت چوبي با 12391 واحد رشد معادل 
4.98 درصد ب��ه 2۶1 هزار و يك واحد، زراعت با 
1439 واحد رش��د معادل 4.۶3 درصد به 32 و 
542 واحد، غذايي به جز قند با 415 واحد افزايش 
معادل 4.5۷ درصد به 9 هزار و 51۷ واحد، حمل 
و نقل با 189 واحد رشد معادل 3.39 درصد به 5 
هزار و ۷۶9 واحد، انتشار و چاپ با 19039 واحد 
افزايش، معادل 3.03 درصد به ۶4۷ هزار و ۶۶3 
واح��د، اطالعات و ارتباطات ب��ا ۷ واحد افزايش 
معادل 2.94 درصد به 251 واحد، ساير معادن با 
812 واحد رشد معادل 2.92 درصد به 28 هزار 

۶11 واحد« رسيد.
در عين حال نگاهي به آمارهاي معامالتي ديروز 
بازار سهام مشخص مي كند: قيمت سهام نمادهاي 
»شنفت، غپينو، پارسيان، ددام، پالسك، وتوكا 
و خمحور« بيشترين افزايش قيمت و نمادهاي 
»ولغدر، بفجر، تكاال، ش��كلر، حپت��رو، تمپي و 
دزهراوي« بيش��ترين كاهش قيمت را در بازار 
سهام رقم زدند.به اين ترتيب، در پايان اولين روز 
معامالتي بورس در هفته جاري، در 282 هزار و 
2۷5 نوبت معامالتي، 3 ميليارد و ۶2۷ ميليون 
برگه اوراق بهادار به ارزش 11 هزار و 349 ميليارد 
تومان در بورس معامله شد و ارزش بازار به 853 

هزار و 808 ميليارد تومان رسيد.

   افت 13 واحدي فرابورس
دي��روز در فرابورس اي��ران در پاي��ان معامالت 
شاخص كل 13 واحد افت كرده و به رقم 2 هزار 

و 89۶ واحد رسيد. 
ارزش روز بازار اول و دوم فرابورس ايران به بيش 

از 1۶2 هزار ميليارد تومان رسيد. 
روز گذش��ته معامله گران فرابورس ايران بيش 
از 9۷۶ ميلي��ون برگه بهادار س��هام و حق تقدم 
در قال��ب 13۶ هزار نوب��ت معامله و ب��ه ارزش 
4۷0 ميليارد تومان داد و ستد كردند. نمادهاي 
پربينن��ده فرابورس��ي مربوط به ش��ركت هاي 
ذوب آهن اصفهان، ريل پرداز سير، سرمايه گذاري 
ميراث فرهنگي، توسعه و عمران استان كرمان، 
صنايع كاغذ پارس، پتروشيمي زاگرس و بانك 
دي بوده اند. نماده��اي دماون��د، ماديرا، بپاس، 
در تقويت ش��اخص فرابورس اثرگذار بوده اند و 
نمادهاي مارون، زاگرس، ميدكو، شاوان در كاهش 
ش��اخص فرابورس اثرگذار بوده اند. همچنين با 
پيام ناظر بازار، نماد س��تران1 مربوط به شركت 
سيمان تهران به علت تغيير بيش از 50 درصدي 

قيمت متوقف شد. 
نماد غبش��هر يك مربوط به ش��ركت صنعتي 
بهشهر به علت افشاي با اهميت گروه الف متوقف 
شد. نماد شفارس يك مربوط به شركت صنايع 
شيمايي فارس متوقف شد. همچنين نماد درازك 
مربوط به البراتورهاي رازك، نماد كاما مربوط به 
شركت باما، نماد كفرا مربوط به فراورده هاي نسوز 

ايران نيز متوقف شدند.
همچنين نماد دلقماح مربوط به حق تقدم شركت 
دارويي و بهداشتي لقمان بازگشايي شد. نمادهاي 
غپينو مربوط به ش��ركت صنعت��ي پارس مينو، 
نماد كلوند مربوط به صنايع كاش��ي و سراميك 
الوند، نماد غشهد مربوط به شركت شهد ايران، 
نماد خزر مربوط به فنرس��ازي زر و نماد خزرح 
مربوط به حق تقدم فنرسازي زر با پيام ناظر بازار 

بازگشايي شدند. 
نم��اد وليز مربوط به ش��ركت ليزينگ ايران نيز 
بازگش��ايي ش��د. نماد ولغدر مربوط به ليزينگ 

خودروي غدير متوقف شد.
همچنين وقفه معامالتي در نماد فالمي مربوط 
به ش��ركت الم ايران نيز دچ��ار وقفه معامالتي 
شد. همچنين نمادهاي فجام مربوط به شركت 
صنعتي جام، پالسك مربوط به پالسكوكار سايپا 
و نماد ددام مربوط به داروسازي زاگرس فارمد نيز 

بازگشايي شدند.

  ابزارهاي معامالتي مورد اس�تفاده در بورس فلزات لندن ابزار مناسبي را براي پيش بيني  
قيمت فلزات در آينده فراهم آورده است به همين جهت از بين بردن ريسك حاصل از نوسان 
قيمت ها، ايجاد جريان نقدي قاب�ل پيش بيني و قيمت هايي باثبات تر براي مصرف كنندگان 
از مزاياي اين بورس به حساب مي آيد. بورس فلزات لندن توانسته است خدمات متنوعي در 

راستاي پوشش ريسك براي بنگاه هاي اقتصادي ايجاد كند.
 به عنوان مثال لوتوس كه يكي از مش�هورترين خودروسازان جهان است، از خدمات بورس 
فلزات لندن به عنوان بخش جدايي ناپذير فعاليت خود استفاده مي كند و نياز به خريد مقادير 

زيادي فلزات مورد معامله در بورس فلزات لندن )LME( دارد. 

برش
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معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت خبر داد

راه مشروط صادرات صنايع معدني در 98
تعادل|

صنايع معدني در سال 98 چه راهي پيش روي خود 
دارند؟ متولي��ان توليد كش��ور، از برنامه هاي وزارت 
صنع��ت براي حف��ظ رقم فعل��ي تولي��د و صادرات 
محص��والت معدن��ي در س��ال 98 رونماي��ي كرد. 
بنابه اظهارات معاون امور مع��ادن و صنايع معدني، 
»واگذاري 80 پهنه معدن��ي«، »احياي 500 معدن 
كوچك منفعل« و »واردات ماشين آالت دست دوم« 
جزو مش��وق هايي است كه براي تجهيز قواي معادن 
كشور در س��ال جاري در نظر گرفته ش��ده تا عالوه 
بر تامين منابع مورد نياز صناي��ع داخلي، صادرات و 
ارزآوري اين حوزه افزايش ياب��د. اما فارغ از ماجراي 
توليد، »ميزان بازگرداني ارز صادرات صنايع معدني« 
موضوع ديگري بود كه جعفر سرقيني در نشست روز 
گذشته خود با خبرنگاران آن را مورد اشاره قرار داد. 
بنابر آمار اعالمي از سوي او، ارزش صادرات محصوالت 
معدني در سال گذشته 8.5 ميليارد دالر برآورد شده 
كه از اين ميزان 1.5 ميليارد دالر توسط فوالدي ها و 
400 ميليون دالر نيز توسط صادركنندگان مس به 
كشور بازگشته است. اين در حالي است كه 2 ميليارد 
دالر از مجموع صادرات معدني ها كه به صورت پيله 
وري صورت گرفته، كه دسترسي آماري به آن وجود 
ندارد. حال در همين راستا، متوليان وزارت صنعت، 
صادرات محصوالت معدني را مش��روط كرده اند. بر 
اس��اس ابالغ بخش��نامه وزارت صنعت به گمرك، از 
اين پ��س صادرات محصوالت معدني تنها از س��وي 
شركت توليدي يا نماينده رسمي و قانوني آن امكان 
پذي��ر خواهد بود ت��ا عالوه بر تضمين بازگش��ت ارز 
حاصل از صادرات معدنكاران، از انباشت مازاد توليد 
در كارخانه ه��ا جلوگيري ش��ود. »اص��الح نرخ پايه 
صادراتي« هم از ديگر مواردي است كه براي حمايت 
از صادركنن��دگان و حذف رقابت معكوس در چرخه 

تجارت خارجي در سال جاري اجرايي خواهد شد. 

   روايت آماري از بازگشت ارز معدني ها 
مع��اون امور معادن و صنايع معدن��ي وزارت صنعت 
روز گذش��ته طي نشست خبري به تبيين برنامه ها و 
تشريح عملكرد اين معاونت در سال گذشته پرداخت. 
اما مهم ترين محور سخنان جعفر سرقيني را مي توان، 
موض��ع وزارت صنعت در حفظ رق��م فعلي صادرات 
صنايع معدني دانست. بنابه اظهارات او، با وجود تمام 
محدوديت هاي تحريمي، در س��ال گذشته عالوه بر 
تأمين نياز داخلي، ٨.٥ ميليارد دالر صادرات صورت 
گرفته است. اما او معتقد بود كه صادرات محصوالت 
معدني در سال جاري نيز افت نخواهد كرد و به ميزان 

سال گذشته خواهد بود.
او گري��زي ب��ه بازگش��ت ارز حاص��ل از ص��ادرات 
صنايع معدني به كش��ور زد و گفت: س��ال گذش��ته 
فوالدي ها 1.5 ميليارد دالر ارز در نيما ارايه كردند و 
صادركنن��دگان مس نيز حدود 400 ميليون دالر به 
كشور بازگردانده اند. اما سرنوشت مابقي ارز حاصل از 
صادرات معدني چه شد؟ سرقيني در اين باره اين گونه 

توضي��ح داد: از مجموع ص��ادرات ص��ورت گرفته، 
2 ميليارد دالر به صورت ص��ادرات خرد و پيله وري 
صورت گرفته كه از دس��ترس ما خارج اس��ت؛ اما بر 
اس��اس برآوردهاي صورت گرفته، نياز ارزي صنايع 
معدني س��االنه 3 ميليارد دالر اس��ت كه در گذشته 
اين رق��م حدود 4 ميليارد دالر بوده اس��ت. بنابراين 
3ميلي��ارد دالر از مجموع صادرات صنايع معدني در 
سال گذشته صرف نياز ارزي صنعتگران شده است. اما 
به گفته سرقيني، بازگشت 3 ميليارد دالر ارز حاصل 
از صادرات معادن در برنامه ريزي وزارت صنعت قرار 
گرفته اس��ت و اين اميد مي رود ك��ه حداقل تا پايان 
س��ال جاري 2 ميليارد دالر ارز صادراتي اين گروه به 

كشور بازگردد.
اما محدوديت هاي ناشي از تحريم ها موضوع ديگري 
بود ك��ه وزارت صنعت را به فكر ايجاد مش��وق هاي 
صادرات��ي ب��راي حفظ آن واداش��ته اس��ت. اين در 
حالي است كه بر اس��اس برآوردهاي صورت گرفته 
از مش��كالتي بازار مصرف داخل��ي و خارجي صنايع 
معدن��ي، اين صنايع در س��ال جاري با م��ازدا توليد 
مواجهند. حال مع��اون امور معادن و صنايع معدني، 
در پاسخ به پرس��ش »تعادل« مبني بر اينكه وزارت 
صنعت چه تمهيداتي براي گذر از اين بحران انديشيده 
است، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور 
حمايت از حفظ صادرات و سياس��ت هاي بازگشت 
ارز صادراتي بخشنامه هايي را در مورد »سنگ آهن، 
س��يمان و برخي كاالهاي معدني« اع��الم كرده كه 
برمبناي آن صادرات تنها از س��وي شركت توليدي 
يا نماينده رس��مي و قانوني آن امكان پذير است. اين 
بخشنامه به گمركات ابالغ شده و اجراي آن به شدت 

مورد پيگيري قرار مي گيرد.
او اف��زود: ضم��ن اينكه بايد توجه داش��ت كه صدور 
اين بخشنامه فقط در راس��تاي شفاف سازي است و 
تجار و فعاالن اقتصادي به هي��چ عنوان نبايد نگران 
باش��ند، از اين رو، بنابه اظهارات سرقيني، براساس 
سياس��ت جديد وزارت صنعت، تمام صادر كنندگان 
و ش��ركت هاي توليدي با كارت ه��اي جديد و قديم 
بازرگاني اگر صادرات انجام دهند و مش��خص ش��ود 
كه خود يا نماينده قانوني آنها مشغول به امر صادرات 
است، مجوزهاي الزم به صورت آني و سيستمي براي 
آنها صادر مي ش��ود، اما بايد ارز صادراتي را به كشور 

بازگردانند.
دومي��ن اقدام��ي ك��ه س��رقيني ب��راي حمايت از 
صادركنندگان به آن اش��اره داشت، اصالح نرخ پايه 
صادراتي در محصوالت معدني بود. به گفته اين مقام 
مسوول، طي جلساتي كه با مسووالن گمرك برگزار 
شد، به اين توافق رسيديم كه 10 تا 15 درصد از نرخ 
پايه محصوالت صادراتي صناي��ع معدني را كاهش 
بدهيم تا به اين وسيله رقابت معكوس صادركنندگان 

را از چرخه تجارت كشور از بين ببريم. 
او با اشاره به اينكه نياز فعلي ما به سيمان ساالنه 40 
ميليون تن است و در سال هاي آينده ميزان مصرف 
بين 1.5 تا 2 برابر خواهد بود، گفت: نصف روستاهاي 

كشور نياز به ساخت وساز جديد دارند و حداقل به ۶0 
ميليون تن سيمان نياز داريم. در سال جاري حداقل 
1.۶ ميليون تن كنسانتره زغال سنگ توليد خواهيم 
كرد و برنامه ريزي كرده ايم تا امس��ال 3 ميليون تن 
كنس��انتره زغال سنگ توليد كنيم. او در همين حال 
با اش��اره به اينكه در ش��رايط كنوني واگذاري سهام 
شركت هاي بزرگ معدني و صنايع معدني به صالح 
نيست، اظهار كرد: معدن ايران تنها بخشي است كه 
توليد مازاد دارد. در سال گذشته 20 تا 22 ميليارد دالر 
محصوالت معدني تحويل جامعه داده يا صادر كرده 
است. او در تش��ريح هدف گذاري براي توليد صنايع 
معدني هم گفت: در سال گذشته صنايع معدني 4۶0 
ميليون تن توليد داشتند كه با وجود اين كمتر از 10 
درصد از برنامه ريزي عقب تر بود. در س��ال جاري نيز 
توليد 550 ميليون تن برنامه ريزي شده، كه اميدواريم 
به توليد500 ميليون تن محصوالت معدني در پايان 

سال 98 دست يابيم.

   صدور يك مجوز 
محور ديگر س��خنان مع��اون امور مع��ادن و صنايع 
معدني در ارتباط با »صدور مجوز واردات ماشين آالت 
دس��ت دوم معدني« بود. به گفته او، هر كسي مجوز 
بهره ب��رداري از مع��دن را از وزارت صنع��ت دريافت 
كند، در باال دس��ت و پايين دست مكلف است تا نياز 
واحدهاي ف��والدي اطراف را تأمي��ن كند و اين يك 
قاعده كلي است كه پس از آن اجازه صادرات خواهند 
داشت. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در مورد 

افت بخش معدن هم گفت: ظرف ۶ تا ۷ سال گذشته 
بخش معدن تنها در سال 94 رش��د افت 2 درصد را 
تجربه كرده و با وجود ركود س��نگيني كه در بخش 
س��اختمان وجود دارد، اما اين بخش با رش��د مواجه 
بوده است و بنابراين تالش داريم اين روند رو به رشد 
را ادامه دهيم. او همچنين اظهار كرد: برنامه رويايي 
براي بخش معدن در نظ��ر نمي گيريم، اما همچون 
سال گذشته كه توليد مواد معدني 4۶0 ميليون تن 
بوده، در سال جاري نيز تالش داريم تا بتوانيم همين 
مي��زان توليد را حفظ كرده و به 500 تا 550 ميليون 
تن افزايش دهيم. اما به هر حال برنامه ما هم متأثر از 

سياست هاي كالن اقتصادي كشور است.
اين مقام مس��وول در وزارت صنعت، معدن و تجارت 
گفت: روزي كه دالر ۶ هزار تومان بود قيمت ميلگرد 
۶.500 توم��ان و امروز كه دالر حدود 13 هزار تومان 
اس��ت اين نرخ به كمتر از 5 هزار تومان كاهش يافته 
است كه به نظر مي رسد، به خاطر سياست هاي وزارت 
صنعت است. او در بخش ديگري از سخنان خود اظهار 
كرد: در س��ال جاري تالش وزارت صنعت، بازگشت 
500 معدن كوچك به چرخه توليد است كه از مدار 
خارج شده بودند و در عين حال دستيابي به حداقل 
500 ميليون تن استخراج مواد معدني كه در سال 9۷ 

به رقم 4۶0 ميليون تن رسيد.

   واگذاري ۸۰ پهنه معدني 
معاون وزير صنعت، مع��دن و تجارت از واگذاري ٨٠ 
پهنه معدني به شركت هاي بزرگ و صاحب صالحيت 

خبر داد و افزود: در اس��تان يزد نيز همين روال طي 
شده كه البته ذخيره هر دو معدن بزرگ اين استان، 
در حال اتمام است و اگر قرار باشد كه بي تفاوت باشيم، 
كار به خوبي پيش نمي رود؛ پس كنسرسيوم تشكيل 
داديم تا بتوانيم كار را ب��ه خوبي در اين دو مجموعه 
بزرگ معدني در يزد تضمين شود. او تصريح كرد: سال 
قبل ني��از داخلي را به خوبي تأمين كرديم و در حوزه 
صادرات فوالد نيز، ٨.٥ ميليون تن فوالد صادر كرده ايم 
كه تالش داريم در سال جاري نيز اين روند ادامه يابد. 
البته كماكان در تأمين نياز داخلي نيز كمبود و كاستي 
نخواهيم داشت. سرقيني تصريح كرد: وزارت صنعت 
همچنان اكتش��افات معدن��ي را در اولويت اول خود 
دارد و برنامه داريم تا معادن را واگذار كنيم كه بر اين 
اساس 500 معدن كوچك را كه به هر دليل از چرخه 
توليد خارج شده بودند بررسي كرده و بخشي از آن را 

به مدار خواهيم آورد.
او در عين حال از تش��كيل س��تاد مقابله با تحريم در 
وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد وگفت: بطور 
مرتب در جلسات اين ستاد مسائل صنعتي و معدني 
را بررس��ي كرده تا بتوانيم كار را مديريت كنيم. بنابه 
اظهارات سرقيني، اگر معدني مشكل زيست محيطي 
داشته باشد، اجازه فعاليت نخواهد داشت و به همين 
دليل اس��ت كه با مصوبه شوراي عالي معادن، پروانه 
معادن در استان تهران هر 5 سال يك بار تمديد خواهد 
شد تا از فعاليت واحدهاي آالينده جلوگيري شود. ما 
هم به عنوان وزارت صنعت، كامال از تصميم شوراي 

عالي معادن دفاع خواهيم كرد.

شرق اروپا بستر جديد كاالهاي ايراني؟
در شرايطي كه تحريم هاي يكجانبه و غيرقانوني دولت 
امريكا بر ضد مردم ايران تالش مي كند فضاي حركت 
صادراتي كاالهاي ايراني را محدود كند، اتاق بازرگاني 
در تالش است به سمت متنوع سازي مقاصد كاالهاي 

صادراتي ايران حركت كند.
به گزارش ايس��نا، با وجود آنكه جديدترين آمارهاي 
سازمان توسعه تجارت نشان مي دهد كه صادركنندگان 
ايراني به بس��ياري از مناطق دنيا صادرات داشته اند، 
اما آمارهاي نهايي عماًل حاكي از آن اس��ت كه بخش 

قابل توجهي از ص��ادرات به تعداد محدودي از مقاصد 
انجام مي ش��ود. كش��ورهايي همچون چي��ن، عراق، 
افغانستان يا كشورهاي حاشيه خليج فارس اصلي ترين 
مقاصد كاالهاي صادراتي ايران هستند و ارقام باقي مانده 

در ساير كشورها بسيار محدود به شمار مي رود.
در چنين فضايي اس��تفاده از ظرفيت بازارهاي بالقوه 
نزديك به ايران اهميت بس��ياري دارد و كش��ورهاي 
اوراسيا و اروپاي ش��رقي در اين بين مي توانند نقشي 
جدي داشته باشند. به دنبال انجام بررسي هاي ابتدايي 

اتاق بازرگاني چند ماه قبل تالش كرد مقدمات پيوستن 
ايران به پيمان اوراسيا را در سطح مسووليت هاي خود 
فراهم كند و از سوي ديگر جديدترين خبرها حاكي از 

اعزام گروه هاي تجاري از ايران به آسياي شرقي است.
طبق اطالعات ارايه ش��ده در پايگاه اطالع رساني اتاق 
بازرگاني ايران و تهران، در ماه هاي گذشته هيات هاي 
ايراني به كشورهايي همچون بلغارستان و روسيه اعزام 
شده اند و برنامه ريزي هاي جديد نشان مي دهد كه در 
آينده اي نه چندان دور هيات هاي تجاري به آذربايجان 

و بالروس سفر خواهند كرد.اين هيات ها كه به شكل 
جداگانه و مستقل عمل مي كنند شرايط فعاليت تجاري 
ايران و صادرات كاال به اين مقاصد را بررس��ي خواهند 
كرد كه مي توانند در نوع خود تحولي مهم در صادرات 

كاالهاي غيرنفتي ايران ايجاد كنند.
در اين رابطه فاطمه مقيمي نايب رييس اتاق بازرگاني 
مشترك ايران و روسيه با تاكيد بر ميزان اهميت استفاده 
از اين بازارها توضيح داد: نه تنها براي ايران كه براي تمام 
كشورهاي جهان به دس��ت آوردن بازارهاي صادراتي 

جديد اهميت جدي دارد و ما بايد تالش كنيم كه با رصد 
اين بازارها و مشخص كردن نوع سرمايه گذاري و فضاي 

عملكرد در آنها اهداف خود را پيش ببريم. 
به گفته وي، امروز بسياري از كشورهاي همسايه ايران 
در آسياي ميانه و اروپاي ش��رقي مي توانند به عنوان 
مقصد بالقوه كاالهاي صادراتي كش��ور در نظر گرفته 
شوند و در صورتي كه اعزام هيات هاي تجاري به انجام 
مذاكرات مثبت ميان طرفين منجر شود، شانس ما براي 

به دست آوردن بازارهاي جديد افزايش خواهد يافت.
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آيا مي توان كاالهاي فروخته 
شده را رهگيري كرد؟ 

ايسنا| با نوسانات نرخ ارز قيمت محصوالت روند 
صعودي به خ��ود گرفت و در اين بي��ن برخي افراد 
سودجو به خريد و احتكار برخي كاالها براي كسب 
س��ود روي آورده اند. در اين شرايط جاي اين سوال 
وجود دارد كه آيا مي توان با اقداماتي همچون رهگيري 
كاالهاي فروخته شده از احتكار و سودجويي دالالن 
جلوگيري كرد.در حدود يك س��ال اخير به واسطه 
افزايش نرخ دالر و در پي آن كاهش قدرت پول ملي 
قيمت محصوالت و اجناس در بازارهاي مختلف روند 
صعودي به خود گرفت و شرايط به سمتي رفت كه 
برخي افراد براي كسب س��ود بيشتر و ايجاد درآمد 
مضاعف ب��ه بازار برخي محصوالت ك��ه آينده قابل 
تصوري براي آنها وجود داش��ت، ورود كرده و اقدام 
به خريد و احتكار كردند كه از اين بازارها مي توان به 
بازار ارز، خودرو و موتورسيكلت اشاره كرد.هر كدام از 
اين بازارها به واسطه سوداگري برخي افراد، گراني و 
افزايش قيمت مضاعفي را تجربه كردند. در چنين 
شرايطي دولت، سازمان امور مالياتي و بانك مركزي 
براي جلوگي��ري از افزايش بي رويه نرخ ارز و كاهش 
آن تصميم گرفتند با تجميع اطالعات و وضع ماليات 
بر خريد و فروش ارز، به هدف خود دست پيدا كنند. 
البته ناگفته نماند كه اين تصميم تا به امروز اجرايي 
نشده اما جو رواني اعالم اين دست اخبار بر بازار ارز تا 
حدودي تأثيرگذار بوده است.حال با اين شرايط جاي 
اين سوال وجود دارد كه چنين قوانيني در ديگر بازارها 
همچون بازار خودرو و موتورسيكلت كه در آن قيمت 
يك محصول 20 ميليوني به واسطه كاهش عرضه 
دالالن قيمتي در حدود 40 ميليون تومان پيدا كرده 
است، قابل طراحي و اجرا است؟ در اين زمينه مجتبي 
صفايي نايب رييس اتاق اصناف ايران به ايسنا گفت: 
اتاق اصناف تا به امروز مصوبه اي در زمينه رهگيري و 
پيگيري كاالهاي فروخته شده بيش از تعداد خاص، 
نداشته اس��ت.وي ادامه داد: ش��رايط بازار و اقتصاد 
بحراني نيست كه كاالي عرضه شده در يك سيستم 
رصد شود و از سوي ديگر اجراي سيستم رصد كاال، جو 
رواني كمبود كاال را به همراه دارد و اين موضوع عامل 

گراني دوباره كاال در بازار مي شود.

چالش خريد مواد اوليه 
واحدهاي صنعتي 

ايرنا | دبير خانه صنعت و معدن استان سمنان گفت: 
اكنون بيش از ۶0 درصد از واحدهاي صنعتي استان 
سمنان در خريد مواد اوليه براي توليد كاال با مشكالتي 
مواجه هستند كه دولت براي رفع اين چالش تالش 
بيشتري كند. عبدالحميد دربانيان افزود: تحريم ها بازار 
فروش و مبادالت ارزي واحدهاي صنعتي و توليدي 
استان س��منان را مختل كرده است.وي ادامه داد: از 
مجموع 2 هزار و 20 واحد صنعتي اس��تان سمنان 
۷0 درص��د از اين واحدها با مش��كالت فروش كاال 
مواجه هستند. دربانيان خاطرنشان كرد: گرفتاري 
واحدهاي صنعتي استان سمنان به دليل تاثيرپذيري 
از تحريم هاي اقتصادي روبه افزايش اس��ت و بايد با 
هم افزايي دولت و بخش خصوصي براي رفع مشكالت 

اين واحدها اقدام كرد. 
دبير خانه صنعت و معدن اس��تان س��منان اضافه 
كرد: مشكل كم آبي و زيرساختي در بخش معدن و 
همچنين ركود در بازار عرضه و تقاضا، كمبود نقدينگي 
و مشكالت بيمه اي، مالياتي و بانكي در بخش صنعت 
از جمله مشكالت بنگاه هاي اقتصادي استان سمنان 
است.دربانيان ادامه داد: ارايه تسهيالت هفت هزار و 
800 ميلياردي به بخش صنعت استان در يك سال 
گذشته جاني دوباره به اين بخش از اقتصاد سمنان 
بخش��يد اما واحدهاي توليدي س��منان با توجه به 
نوس��ان هاي قيمت ارز به نقدينگي بيش��تري نياز 
دارند. وي تصريح كرد: بانك هاي عامل روند اعطاي 
تسهيالت به بخش صنعت استان را تسهيل كنند و به 
يقين كاهش روند اداري در دستگاه هاي اجرايي باعث 
ماندگاري اين واحدها در چرخه توليد مي شود .دبير 
خانه صنعت و معدن استان سمنان گفت: هم افزايي و 
همكاري مسووالن و بخش خصوصي مهم ترين ركن 
رونق توليد در بخش صنعت استان با وجود فشارهاي 

اقتصادي است.

مهلت ارايه اظهارنامه هاي 
مالياتي نياز به تمديد دارد

پاي�گاه خب�ري اتاق اصن�اف اي�ران | رييس 
ات��اق اصناف كرمان گفت: به دلي��ل كم بودن وقت 
براي تكميل اظهارنامه هاي مالياتي مهلت تكميل 
اظهارنامه ها نياز به تمديد دارد. يوسف جعفري افزود: 
توافق مالياتي امس��ال با توجه به شرايط اقتصادي 
اصناف مس��اعد بود و مهلت تكميل اظهارنامه هاي 
مالياتي تا پايان خرداد ماه است، كه اين مدت زمان 
كوتاه است و اگر تاريخ تحويل اظهارنامه ها حداقل تا 
پايان تيرماه يا نهايت 15 تيرماه تمديد شود واحدهاي 
صنفي مي توانند در فرصت مناسب اظهارنامه هاي 

مالياتي خود را تكميل كنند.
وي تصريح كرد: اصناف در دو سال گذشته به دليل 
تحريم ها و كمبود نقدينگي در كش��ور كسب وكار 
خوبي را نداشته اند و انتظار داشتند تا در شرايط ركود 
افزايش مالياتي صورت نگيرد اما از سوي ديگر بايد 
شرايط دولت را نيز در نظر گرفت به همين دليل توافق 
مالياتي امسال مطلوب بود. جعفري افزود: موديان 
مالياتي در شهر كرمان تا پايان خرداد ماه مي توانند با 
مراجعه به سامانه اينترنتي سازمان امورمالياتي نسبت 
به ارايه اظهارنامه و پرداخت ماليات متعلق اقدام كنند.

رييس اتاق اصناف كرمان تصري��ح كرد: طي چند 
سال اخير به دليل ركود و عدم رونق اقتصادي بخش 
خصوصي هم ت��وان و رغبت چنداني براي پرداخت 
ماليات ندارند اما باز هميشه ماليات خود را پرداخت 
كرده اند و الزم است تا سازمان امور مالياتي به دنبال 
مودياني كه فرار مالياتي دارند نيز باشد تا اخذ ماليات 

در جامعه از همه اقشار صورت بگيرد.

رييس انجمن صنايع همگن قطعه سازي: يك عضو هيات نمايندگان اتاق ايران پاسخ مي دهد

قيمت هاي غيرواقعي در بازار خودرو مي شكندبازار ارز در سال 98 به كدام سو مي رود؟
بازار ارز در يكي دو هفته اخير با روند كاهشي قيمت مواجه شده و با 
نزديك شدن قيمت هر دالر امريكا به مرز 13 هزار تومان، احتمال 
افت بيشتر نرخ ارز تقويت شده است اما فارغ از اينكه روند قيمتي 
ارز در روزهاي اخير چگونه باشد، قيمت هاي اين بازار در بلندمدت 
تابعي از وضعيت عرضه است و در صورت تأمين نياز بازار، احتمال 

تثبيت قيمت ارز افزايش مي يابد.
كارشناس مسائل پولي و ارزي با اشاره به اينكه قيمت ارز در شرايط 
عادي بر اس��اس رابطه عرضه و تقاضا مش��خص مي ش��ود، گفت: 
پس ازاينكه سازوكار بازار ارز با ورود موثر بانك مركزي ساماندهي 
شد، قوي ترين عاملي كه مي تواند سرنوشت نرخ ارز را تعيين كند، 
مي��زان عرضه ارز در بازار و دورنماي تأمين نيازهاي ارزي كش��ور 
اس��ت و در سال جاري نيز سرنوش��ت بازار ارز به همين عامل گره 

خورده است.
سيدحس��ين س��ليمي، در گفت وگو با پايگاه خب��ري اتاق ايران، 
افزود: نيازهاي ارزي اي��ران اعم از خدماتي و بازرگاني، از دو منبع 
عمده صادرات نفت و صادرات كاالهاي غيرنفتي تأمين مي ش��ود 
كه نسبت به نيازها و مصارف ارزي معمول كشور داراي تراز مثبت 
است و بخشي از آن ذخيره مي شود و با در نظر گرفتن اين موضوع، 
اگر در سال 98 كاهش درآمدهاي نفتي بيش از مازاد ارزي كه هر 
س��ال ذخيره مي شود نباش��د و درآمدهاي ارزي از محل صادرات 
غيرنفتي نيز طبق روال س��ال هاي قبل ادام��ه پيدا كند، مي توان 
انتظار داش��ت رابطه عرضه و تقاضاي بازار متناسب بماند و تنشي 

در نرخ ارز ايجاد نشود.
سليمي با اشاره به احتمال كاهش درآمدهاي نفتي كشور در سال 
جاري، گفت: اگر در اين شرايط با تسهيل شرايط صادرات غيرنفتي 
به خصوص در تجارت با همسايگان روند ارزآوري صادرات غيرنفتي 

با بهبود مواجه ش��ود مي توان اميدوار ب��ود كه جاي خالي ارزهاي 
نفتي توسط ارزهاي غيرنفتي پر شود و ثبات بازار تداوم پيدا كند.

او ادامه داد: اگر قرار باش��د جاي خالي درآمدهاي نفتي پر نشود يا 
صادرات غيرنفتي با وضع ممنوعيت هاي مختلف با مشكلي مواجه 
باشد، اين انتظار وجود دارد كه به ميزان كسري ايجاد شده در توازن 

عرضه و تقاضا، به بازار ارز فشار وارد شود.
كارشناس مسائل پولي و ارزي با اشاره به اينكه مي توان با مديريت 
تقاضاي ارزي و محدود كردن برخي از مصارف غيرضروري، تا حدي 
كاهش درآمدها را جبران ك��رد، تصريح كرد: يكي از راهكارهايي 
كه مي تواند به جبران كسري ارز در كشور كمك كند، زمينه سازي 
براي جذب سرمايه خارجي است كه مي تواند جايگزين موثري در 
قبال كاهش درآمدهاي ارزي در اختيار كشور قرار دهد اما موفقيت 
در اين زمينه مش��روط به اين است كه در سطح كالن، روند صدور 
دستورالعمل و بخشنامه هاي مربوط به صادرات غيرنفتي و جذب 
س��رمايه گذاري خارجي با س��طحي از تعقل همراه باشد و از بروز 

تنش هاي بيهوده جلوگيري كند.
به عقيده سليمي، اگر قرار باشد مانند ماه هاي نخست سال 139۷، 
فعاليت هاي بازرگاني و ارزي تحت تأثير دستورالعمل هاي متواتر 
و غيرمعقول فلج ش��وند، حفظ ثبات بازار ارز بيش ازپيش سخت 

خواهد شد.
او با تأكيد بر اينكه نرخ ارز در سال 1398 بيش از هر چيز به نحوه 
تأمين نيازهاي ارزي وابس��ته است، اظهار كرد: در اين ميان شيوه 
مديري��ت بانك مركزي نيز اثرگذاري مس��تقيمي بر حفظ فضاي 
معقول بازار دارد، به خصوص كه راه اندازي بازار متشكل ارزي نيز 
كمك مي كند عرضه و تقاضاي ارز ميان صادركننده و واردكننده 

باالنس شده و التهاب كاذب بازار غيررسمي ارز مهار شود.

رييس انجمن صنايع همگن قطعه س��ازي گفت: با تكميل و عرضه 
خودروهاي ناقص موجود در دو كارخانه بزرگ خودروسازي قيمت هاي 

غيرواقعي فعلي در بازار خودرو شكسته خواهد شد.
محمدرضا نجفي منش در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: واقعيت اين 
است كه مش��كالت از جايي شروع شد كه در سال هاي اخير و تا قبل 
از سال گذشته، شوراي رقابت در قيمت گذاري خودروها ورود كرده و 
قيمت هاي غيرواقعي براي خودروها تعيين كرد كه به دنبال آن ضرر 
و زيان نزديك به 20 هزار ميليارد توماني به صنعت خودرو وارد شد و 
توان شركت هاي خودروساز را در پرداخت بدهي ها به قطعه سازان از 
بين برد بنابراين آنها نيز نتوانستند به موقع مواد اوليه مورد نياز خود 

را تأمين كنند.
ريي��س انجم��ن صنايع همگن قطعه س��ازي ب��ا بيان اينك��ه براي 
تصميم گيري جهت حل اين معضل نيز دير اقدام شد، گفت: اما به هر 
حال قيمت ها را به سمت قيمت هاي اعالمي از سوي خودروسازان و 
در حاشيه بازار بردند كه البته آن هم عملي نشد و تنها قيمت حاشيه 
بازار براي بهمن ماه مشخص شد. اين باعث شد كه در بازار با توجه به 
حجم عظيمي از نقدينگي كه وجود داشت و تبليغاتي كه در اين زمينه 
صورت گرفت، بسياري از مردم و بيشتر دالالن به اين بازار هجوم بياورند 
و اين زمينه ايجاد شد كه دالالن و واسطه ها بتوانند قيمت خودروها 
را غيرواقعي باال ببرند.وي افزود: بنابراين با توجه به اينكه بيش از 150 
هزار دس��تگاه خودروي ناقص در كارخانه ها منتظر قطعه هستند و 
قطعه ها نيز در انتظار نقدينگي؛ در اين زمينه اقداماتي در حال انجام 
اس��ت و به زودي اين خودروها وارد بازار شده و قيمت هاي غيرواقعي 

را در بازار خواهد شكست و به قيمت هاي واقعي نزديك خواهد كرد.
اين كارشناس صنعت خودرو در ادامه اظهار كرد: لذا به مردم توصيه 
مي كنيم در اين شرايط حفظ ارزش دارايي هاي خود را در بازار خودرو 

جست وجو نكنند.نجفي منش ادامه داد: در حال حاضر دو اتفاق با هم 
اما در جهت خالف يكديگر در حوزه خودرو افتاده است. از يك طرف اين 
موضوع كه به حجم باالي نقدينگي، روزانه بيش از هزار ميليارد تومان 
توسط بانك مركزي اضافه مي شود و همچنين سود به سپرده گذاران 
پرداخت مي شود، باعث شده كه سرمايه در دست مردم افزايش يافته 
و به سمت سوداگري و حفظ ارزش دارايي ها برود كه مولد نيز نبوده و 

تنها موجب افزايش قيمت هاي خودرو مي شود.
رييس انجمن صنايع همگن قطعه سازي اتفاق دوم را اين گونه بيان 
مي كند كه از سوي ديگر چون خودروسازان متحمل زيان هاي بسيار 
شده اند، نتوانسته اند پول قطعه سازان را پرداخت كنند و قطعه سازان 
سرمايه الزم براي تأمين قطعات مورد نياز خود را ندارند. اين دو عامل 
در كنار يكديگر باعث شده است كه به جاي آنكه پول ها به سمت توليد 
هدايت شوند، به سمت بازار مصرف رفته و باعث افزايش قيمت ها در 

بازار خودرو شده است.
وي در رابطه با پرداخت بدهي خودروس��ازان به قطعه س��ازان گفت: 
سال گذشته قرار بر اين شد كه 11 هزار ميليارد تومان به قطعه سازان 
پرداخت ش��ود كه جز 4 هزار ميليارد تومان اوليه كه به صورت ريالي 
پرداخت شد، قرار ش��د ۷ هزار ميليارد تومان الباقي به صورت 844 
ميليون يورو ب��ه صورت ارزي پرداخت ش��ود كه تأمي��ن مايحتاج 
قطعه سازان صورت گيرد اما تاكنون يك يورو از بخش دوم پرداخت و 
عملياتي نشده است. اگر اين بخش دوم نيز پرداخت شود، كمك كننده 
خواهد بود.نجفي منش افزود: عالوه بر اين طبق ماده 101 برنامه پنجم 
توسعه كه مي گويد: هر گاه دولت در امري قيمت گذاري كرده و موجبات 
ضرر و زيان توليدكننده را فراهم آورد، بايد آن ضرر وارده را جبران كند؛ 
بايد ضرر وارد شده به خودروس��ازان كه به سبب قيمت گذاري هاي 

اشتباه ايجاد شده را جبران كند كه اين اتفاق نيفتاده است.
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زنگنه: روزي 18 ساعت كار مي كنم ولي خسته نيستم 

وزيرنفتازروزهايتحريمميگويد
گروه انرژي |

ديروز خبرگزاري خانه ملت، ارگان مجلس شوراي 
اسالمي متني 18 هزار كلمه اي از گفت وگو با بيژن 
زنگنه وزير نفت را منتشر كرد. »تعادل« براي اينكه 
بتواند نكات اصلي مطرح شده از سوي وزير نفت را 
كامل پوشش دهد پس از بازخواني چندباره متن 
گفت وگو، متن زير را كه گزيده اظهارات وزير است 
ب�راي خوانندگان آماده كرده اس�ت. بي ژن زنگنه 
مي گويد با اينكه روزي تا 18 ساعت و حتي جمعه ها 
هم سر كار اس�ت خسته نيست. اين را مي شود از 
جواب هاي مفصلي كه به پرسش هاي بعضا تكراري 
خانه ملت داده اس�ت نيز فهميد. گزيده اظهارات 

وزير نفت را در ادامه مي خوانيد. 

    خسته نيس��تم چراكه در حال حاضر روزي 17 تا 18 
س��اعت كار مي كنم و در شرايط كنوني كه جنگ شديد 
اقتصادي هستيم، انگيزه بسياري دارم اما زمان تشكيل 
دولت دوازدهم به آقاي روحاني بس��يار اصرار كردم كه 
براي وزارت نفت، فرد جواني انتخاب كند، بنده نيز كمك 
خواهم كرد، اما آقاي رييس جمهور نپذيرفتند. اكنون هم 
نه خس��ته هستم و نه پير به آن معنا كه روحيه و شادابي 

كاري نداشته باشم.
  در تحريم هاي فعلي شخصا مي توانستم پر سرصدا كار 
 كنم و اختيارات بسياري براي خود از حاكميت بگيرم، اما 
با اين وجود قانونمند كار مي كنم وبراي هر كار جديدي 
مصوبه مي گيرم و طبق آن عمل مي كنم به نحوي كه همه 
بزرگان، مطلع باشند و بدانند چه تصميماتي مي گيريم. 
در بحث فروش نفت در دوران تحريم ها يا با شيوه جديد، 
7 نفر زي��ر تصميمات را امضاء مي كنند ك��ه يكي از آن 
امضاءها از وزارت نفت است و 6 امضاء آن از جاهاي ديگر. 
فقط خيلي سربسته مي توانم اشاره كنم و بگذرم كه اگر 
بخواهم ريسك پذيري را معنا كنم بايد بگويم؛ بزرگ ترين 
ريسك در كار ما اين است كه نفت را به كسي بفروشيم، اما 

ندانيم كه پولش برمي گردد يا خير!
  شما حاضريد به زندان برويد؟! هيچ كس نمي خواهد 
به چنين مرحله اي برسد، در مورد همكاران من هم نبايد 
به اين شكل باشد و بايد آنها امنيت كافي داشته باشند. ما 
اكنون در وزارت نفت فعاليت هاي بسياري انجام مي دهيم 
كه نمي گويم خالف قانون است اما از رويه هاي متعارف 
خارج است كه در مورد انجام اين كارها اجازه گرفته ايم. 

   نمي خواه��م ام��روز رج��ز بخوانم چراك��ه االن وقت 
رجزخواني نيست . نمي توانم يكسري مسائل را افشا كنم . 
بعضي ها مي خواهند با فشار آوردن من را در يك موضعي 
قرار دهند كه برخي از فعاليت هاي مان را افشا كنم. امروز 
خيل��ي فكر كردم كه بعضي حرف ه��ا را بگويم يا نگويم 
حتي با برخي از همكاران مش��ورت كردم و اكثراً گفتند 
اين مس��ائل را مطرح نكنم چراكه مي تواند به ضررمان 

تمام شود.
   اين دوره از تحريم حتي با تحريم دوره  گذشته هم بسيار 
متفاوت است، درواقع شديدترين تحريم هاي سازمان يافته 

تاريخ، عليه ملت ايران اعمال و تجربه مي شود. 
   طبق گزارش كارشناس��ي، اموالي كه طي سال هاي 
گذشته ارزيابي شده حدود 2هزار ميليارد تومان مي شود 
ك��ه البته مبلغ ارزياب��ي 600 ميليون دالر ب��ا نرخ دالر 
آن زمان بود، اين اموال در اختيار وزارت نفت اس��ت اما 
متأسفانه فروش نرفته است هرچند مي خواهيم آنها را 
بفروشيم چراكه به پولش احتياج داريم، باقيمانده طلب 
وزارت نفت به جز بهره آن بيش از 2 ميليارد دالر است و 
البته بعيد مي دانم چنين پولي نيز داشته باشد، پول دارد 
ام��ا نه در اين حد و اندازه، چراك��ه اكنون 2هزار ميليارد 
دالر مي شود 25 هزار ميليارد تومان كه به يقين زنجاني 

چنين پولي ندارد.
  زنجاني ش��ريك خارجي ن��دارد. كارگزاراني دارد ولي 
ش��ريك معنا و مفهوم ديگري دارد. به نظرم اين مسائل 
جنگ رواني اس��ت و مي خواهد فشار بياورد كه اگر مثاًل 
در فالن بانك حساب باز كنيد پول مي دهند، بانكي كه 
براي باز كردن حساب پيش��نهاد داده 10 ميليون دالر 
سرمايه اش است و 200ميليون دالر بدهي دارد. دادستاني 
نظرش اين بوده كه براي اتمام حجت، يك حس��اب در 
خارج باز ش��ود كه بابك زنجاني پول هاي ادعايي خود را 
واريز كند كه ما هم از بانك مركزي درخواست كرديم كه 
اجازه افتتاح حساب بدهد البته بانك مركزي معتقد است 
كه اين بانك معرفي شده توسط آقاي بابك زنجاني، بانك 
بي اعتباري اس��ت و قرار بر اين بوده كه اگر پول به فرض 
بسيار ضعيف هم به اين حساب واريز شد، زماني تسويه 
حساب شود كه پول به حس��اب مورد نظر دولت ايران و 

بانك مركزي و شركت نفت واريز شود.
  سني از من گذشته و سابقه طوالني در نفت دارم، حدود 
22 س��ال پيش در حوزه نفت وارد شدم. باالخره سعي 
مي كنم زير بال و پر خودم، جوان هايي را رشد دهم و باال 
بياورم و اين افراد صاحب اعتبار شوند و كار كنند. باالخره 

بايد افراد جوان سر كار باشند يا سالخورده؟
  يكي از مشكالت و داليلي كه من آسيب مي بينيم اين 
اس��ت كه اهل رفيق بازي و برگزاري به اصطالح، گعده 
نيستم! تمام دوستانم افرادي هستند كه حين كار و در 
محيط كاري با آنها آشنا شد ه ام و به توانمندي و شخصيت 
آنها واقف و عالقه مند شده ام بنابراين من نه باندبازم، نه 
رفيق باز، اما هميشه تيمي را براي خودم ترتيب مي دهم 

كه بتوانند با من كار كنند و با هم هماهنگ باشيم.

  من از اول وقت صبح مي آيم و شب ها هم جزو آخرين 
نفراتي هستم كه از وزارتخانه مي روم. اين دوره، پنجشنبه 
و جمعه ها هم سِر كار هستم و تعطيلي ندارم. مي خواهم 
افرادي به عنوان همكار داشته باشم كه واقعا كار كنند و هر 
وقت به آنها تلفن زدم تلفنشان خاموش و خارج از دسترس 
نباشد و قدرت خالقيت و ريسك پذيري در حد خودشان 
داشته باشند و بتوانند كار خود را درست انجام دهند و فهم 

درست از سياست ها داشته باشند.
  كرباسيان مسائل بنگاهداري را در سطح باال مي فهمد و 
درك درستي از اقتصاد دارد و در سطح نظام قابل اعتماد 
است. جناب آقاي كرباسيان در به دليل كسالت، خودشان 
حاضر نشدند ادامه دهند وگرنه من براي ايشان درخواست 
اجازه مي كردم لذا من به آقاي كرباس��يان درخواس��ت 
همكاري دادم، چراكه ش��ركت نف��ت بزرگ ترين بنگاه 
ايران و دومين بنگاه بزرگ خاورميانه اس��ت و نمي توان 
شركت نفت را به دست هر كسي داد، بايد شخصي باشد 
كه مطمئن باشيد سابقه خوبي دارد و نمي شود اين بخش 

را با آزمون و خطا پيش برد. 
  معتقدم نمي توان مشكل بيكاري در كشور را از طريق 
استخدام در دولت حل كرد. با اضافه شدن كارمند، دولت 
و ملت هر دو زمين مي خورند و بعد هم مشكالت درست 
مي ش��ود. در س��ال 1384، وزارت نفت 84 هزار نيروي 
رس��مي و 53 هزار نيروي پيمانكار داش��ت كه مجموع 
آن 138 هزار نيرو مي ش��ود، اما زماني كه در سال 92 به 
وزارتخانه برگشتم و بسياري از پااليشگاه ها و پتروشيمي ها 
واگذار شده بودند و تعداد نيروهايي كه به من دادند 217 
هزار نفر بود! اين يعني چه؟ حتي قسمتي از اين صنعت 

توسعه پيدا نكرده بود و اتفاقي در آن نيفتاده بود. 
  ب��راي من جالب اس��ت ك��ه ع��ده اي در رس��انه ها، 
خيال پردازهاي خيلي خوبي هس��تند كه حيف اس��ت 
اس��تعدادهاي آنها هدر رود و اين اف��راد بايد فيلمنامه 
بنويسند و براساس آنها، فيلم و كارتن تهيه شود به نظرم 
اين افراد تخيل قوي دارند و مي توانند چهره هاي خيالي، 

حتي بهتر از »هري پاتر« خلق كنند. 
  ب��ا پيگيري هاي��ي م��ا دادگاه آن اخيرا برگزار ش��د و 
قوه قضايي��ه در اي��ن زمينه تصميم مي گيرد، ش��ركت 
تأسيس��ات دريايي، از دادگاه انگلستان به نفع خودش 
حكم گرفته تا اموال دكل دزد را ضبط كنند و در ايران هم 
دادگاه مراحل خود را طي مي كند، اما اين مس��ائل براي 

كشور پول نشده است. 
  من فضا را باز نمي كنم كه يكسري بيايند دوباره بابك 
زنجاني درس��ت كنند. حتما چنين اجازه اي نمي دهم. 
تنها انگيزه ام از ماندن در وزارت نفت اين است كه تالش 
كنم اوال نگذاريم امريكا به هدفش برسد و ثانيا تا جايي كه 
در توانم اس��ت از درد و رنج مردم كم كنم. نيامده  ام براي 
بقاي خودم پول مردم را به كسي بدهم و براي خودم رفيق 
درست كنم، در حالي كه مي توانم در وزارت نفت هزاران 

نفر رفيق داشته باشم چرا پول دستم است.
    به هر كسي لبخند بزنم چيزي نصيبش مي شود، وضع 
مالي اش خوب مي ش��ود، تشكر مي كند، من آدم خوش 
اخالقي نيستم و نمي توانم آدم خوش اخالقي باشم. خوش 
اخالق باشم نسبت به پول وزارت نفت طمع مي كنند. من 
نمي توانم از اموال بيت المال دست بردارم. اينجا )در وزارت 
نفت( پول بسيار است، اينجا در حالت عادي سالي 150 
الي 160 ميليارد دالر پول مي چرخد. عده اي مي خواهند 
چيزي از اين پول به دست بياورند. دوستي و دشمني شان 
هم بر اين اساس اس��ت. من در مورد همه چيز خشك و 

قانوني برخورد مي كنم.
  طبق زمان بندي كرس��نت اكنون بايد تمام شده بود و 
حكم را هم مي دادند اما ازس��وي طرف مقابل در پرونده 
اتفاقاتي افتاد كه كار را طوالني كرد، بنابراين هنوز پرونده 
كرسنت زنده اس��ت به همين دليل مايل نيستم درباره 
آن حرف بزنم، هرچند حرف هاي ش��نيدني هم در اين 
مورد دارم اما بيان آنها را به مصلحت كشور نمي دانم، مگر 

اينكه به نقطه اي برسم كه من را ناچار به اين كار كنند، اما 
اگر اين اسرار فاش شوند بسياري از افراد كه صداي شان 
بلند است، خوش شان نخواهد آمد. حكم اگر صادر شود 

مي توان حرف هاي زيادي زد.
   روسيه در حال حاضر تقريبا انحصار بازار اروپا را در دست 
دارد و كس��ي را راه نمي دهد و در اروپا رقيب ايران است، 
بنابراين نبايد اين مسائل را با هم قاطي كنيم. »رفاقت« با 
»رقابت« دو امري است كه بايد در كنار هم به آنها توجه 
كرد. نبايد فكر كنيد كشوري كه رفيق است، رقيب نيست. 
ما هم رفيق هس��تيم و هم رقيب، اما روسيه نمي گذارد 
كسي در آن بازار وارد شود، البته اين دليلي مبني بر اينكه 

كه ما وارد آن بازار نشويم نيست! 
   م��ن هم ش��نيده ام ك��ه گفته اند ي��ك برزيلي گفته 
پااليشگاهي با ظرفيت يك ميليون و 200 هزار بشكه در 
روز احداث مي كنم و نصف سهام آن را هم مجاني به ايران 
بدهم و اصال نمي خواهد شما پولي بگذاريد! آيا مي دانيد 
ارزش اين سهام رايگان يعني چقدر؟ ارزش آن 12 ميليارد 
دالر است. يعني اين فرد برزيلي مي خواسته 12 ميليارد 
دالر به ما بدهد و در مقابل من فقط بايد بگويم نفت تو را 
تأمين مي كنم. درواقع من 12 ميليارد دالر را به راحتي از 
دست داده ام. اينطور كه بايد از ما تست روانشناسي براي 
س��المت عقل بگيرند كه از چنين پيشنهادي استقبال 

نكرده ايم . يكي دو بار كسي پيش من آمد كه 1.2 ميليون 
دالر هم پول نداشت و درباره ميلياردها دالر حرف مي زد. 
هر دفعه آمد، گفتم كه با اين سرمايه گذاري موافقم، كتبي 
هم نوشتم موافقم و بعد گفتم شما فقط برو به آن شركتي 
كه گفته فاينانس و سرمايه گذاري مي كند بگو يك نامه به 
من بنويسد، گفتند كه CNPC يا SINOPEC گفته اند 
كه اي��ن را انجام مي دهد. گفتم من م��دام با CNPC يا 
SINOPEC مالقات دارم، تا به حال حتي يك كلمه در 
مورد اين سرمايه گذاري عظيم با من حرف نزدند. بگوييد 
يك نامه بنويس��ند كه ما در جريان اين سرمايه گذاري 

هستيم، گفت مي روم و مي  آورم، رفته كه بياورد.... 
   شايد روزانه 10 نفر براي خريد نفت مراجعه مي كردند 
ك��ه 70 درصد آنها مش��تري واقعي نيس��تند. محتمل 
اس��ت كه بخواهند اطالعات بگيرند ك��ه ما چطور نفت 
مي فروشيم و چطور مي خواهيم پول هاي مان را دريافت 
 كنيم، مي خواهند از تمام سيستم ما سردرآورند، البته تا 
حرف مي زنند متوجه منظورشان مي شويم. مي فهميم 
كه مي خواهن��د از داخل و خارج، ايراني و غيرايراني از ما 

اطالعات به دست بياورند.
   در متن ق��رارداد انتقال گاز كه در زم��ان دولت آقاي 
احمدي نژاد بس��ته شده، اس��م هند نبود و فقط شامل 
صادرات به پاكستان مي شد، هند اصال چنين چيزي را نه 
در آن زمان و نه قبل و بعدش قبول نكرد. )زماني هم كه 
من به وزارت نفت آمدم هندي ها گفتند؛ اصال زير بار خط 

لوله پاكستان نمي رويم.
   بعضي ها مي گويند؛ وزير نفت ما نمي خواهد كه انتقال 
گاز به پاكس��تان انجام شود، آن وقت پاكستان مي گويد 
كه وزير نفت خودشان نمي خواهد گاز به پاكستان دهد، 
لذا اگر زماني بخواهيم حقوقي بحث كنيم همين را به ما 
مي گويند كه نمايندگان مجلس شما گفته اند وزير نفت 

ايران، نمي خواهد به پاكستان گاز منتقل كند! 
   در م��ورد ميدان گازي ف��رزاد B وزارت نفت باالترين 

انعطاف هاي تاريخي را با طرف هندي داشته است ايران 
هند را يك شريك استراتژيك و يك دوست قديمي و قابل 
اعتماد براي خود مي داند اما براي انعقاد قرارداد توس��عه 
ميدان ف��رزاد B به هر دليلي حضور نيافتند بنابراين اگر 
پس از بازه زماني مشخص براي حضور در اين ميدان اعالم 
آمادگي نكنند، چاره اي نداريم جز آنكه با يك پيمانكار 

ايراني قرارداد منعقد كنيم. 
   وزارت نفت پس از برجام تاكيد كرد كه با تمام كشورهاي 
دنيا كار مي كند و براي كشورهاي دوست همانند روس ها 
و چيني ها اولويت و رجحان هايي قائل شد اما يك كشور 
نمي تواند اتكاي كار خود را فقط بر دو كش��ور قرار دهد. 
هم اكنون براي توسعه فرزاد B به ايراني ها پيشنهاد داده 
مي شود، مي گويند پول نداريم، از بخش هاي ديگر پول 
بگيريد، بنابراين وزارت نفت بايد از شركت هاي خارجي 
منابع مالي دريافت مي كرد و اگر ايراني ها مي خواستند 
با اين شركت هاي خارجي فعاليت كنند، مي توانستند 
در حد س��هم خود از صندوق توس��عه ملي تس��هيالت 

دريافت كنند.
   توتال يا CNPC شركت هايي نيستند كه به سادگي، 
سردي و گرمي شان كرده و بگويند كار نمي كنيم، واقعا 
توتال بعد از تحريم ها نمي توانست در قرارداد توسعه فاز 11 
پارس جنوبي كار كند و كنار رفت و براساس مفاد مندرج 

در قرارداد سهم خود را به CNPC چين داد
   سي ان پي سي حدود 6 ماه اس��ت كه در حال مذاكره 
روي پروژه فاز 11 با ايران اس��ت اما همان گونه كه گفتم 
روابط ما با چيني ها مهم تر از اين است كه بخواهيم به دليل 
يك قرارداد تلخش كنيم، البته من به همراه آقاي دكتر 
الريجاني به چين رفته و با اين شركت براي تعيين تكليف 
فاز 11 پارس جنوبي صحبت كردم و هفته بعد از اين سفر 
نيز مديرعامل شركت ملي نفت ايران نيز با آنها صحبت 
كرد و آنها هم دوباره به ايران آمدند و هم اكنون نيز در حال 
ادامه مذاكره هستيم اما نمي خواهيم صحبت ها تلخ باشد 
 CNPC و به چالشي در روابط مان تبديل شود. شركت
چين در اين سفر به من گفت كه اين شركت 100 طرح 
نفتي در 33 كشور دارد و تنها يك طرح در ايران و در فاز 

11 پارس جنوبي است.
    سفر دكتر الريجاني به چين سفر مهمي بود و ايشان از 
طرف مجلس اين سفر را انجام ندادند، بلكه از طرف نظام 
به اين سفر رفتند و سفر موفق و خوبي هم بود و چيني ها 
اصال سرد برخورد نكردند و مي دانستند هيات ايراني حامل 

نامه مقام معظم رهبري است. 
   خروج شركت ها از ايران به وزارت نفت ارتباطي ندارد، 
بلكه مربوط به سياس��ت و روابط خارجي كش��ور است، 
وزارت نفت كار خود را درس��ت و كامل انجام داده است. 
وزارت نفت در سال 1389 با قرارگاه خاتم االنبياء و برخي 

ش��ركت هاي ديگر قرارداد 35 ماهه براي توسعه پارس 
جنوبي منعقد كرد و رقم خاصي هم براي هر قرارداد در 
نظر گرفته شد كه در بخش��ي از اين قراردادها، نه زمان 
رعايت ش��د و نه قيمت. دليل پيمان��كاران اين پروژه ها 
چيست؟ مي گويند تحريم. ما هم اين دليل را مي پذيريم 
و درس��ت اس��ت، تحريم هزينه ها را باال مي برد و مدت 
را طوالن��ي مي كند، اما چگونه اس��ت زماني كه توتال يا 
س��اير ش��ركت هاي خارجي از قرارداد خارج شدند بايد 
آنها را اعدام كنيم اما با شركت هاي داخلي  بايد در نهايت 
سهل گيري كار شود، اگر تحريم اثر مي گذارد براي همه 

تاثيرگذار است.
   شركت توتال اعالم كرده كه در شرايط تحريم نمي تواند 
نقل و انتقال ارز انجام دهد كه درست مي گويد چراكه در 
حال حاضر هيچ بانكي به اسم شركت ايراني و به نفع ايران 
كار نمي كند، نه اينكه عمدي در كار باش��د كه بخواهد 
فعاليت پروژه توسعه فاز 11 پارس جنوبي را متوقف كند، 
خير، اين ش��ركت تمام تالش خود را كرده اما نتيجه اي 
نداشته است، شركت چيني نيز چنين وضعيتي دارد، آيا 
چين مي خواهد به ايران ضربه بزند؟ خير. اين شركت نيز 
مصالح خود را مي بيند، اين شركت ها مي خواهند با ايران 
كار كنند اما مي بينند مشكالت براي شان ايجاد مي شود، 

لذا از انجام همكاري منصرف مي شوند.
   اي��ران برنامه اي براي خروج از س��ازمان اوپك ندارد و 
ابراز تأس��ف مي كند از اينكه بعضي از اعضاي اوپك، اين 
س��ازمان را به يك كانون سياسي براي مقابله با دو عضو 
بنيانگذار اوپك يعني ايران و ونزوئال تبديل كرده اند و دو 
كشور منطقه، در اين سازمان با ما دشمني مي كنند، ما 
دشمن آنها نيستيم اما آنها با ما دشمني مي كنند و اوپك 
را تبديل به س��ازمان سياس��ي كردند و از نفت به عنوان 
سالح در بازار جهاني و جهان عليه ما استفاده مي كنند. 
ما مي خواهيم اوپك حفظ شود. ما در اوپك مي مانيم،  اما 
مسائلي كه ذكر كردم به حيثيت، كليت، استحكام  و ثبات 
اوپك آسيب مي زند و مسووليتش با كشورهايي است كه 

اين كار را مي كنند.
   چين در دوره قبلي تحريم ها، واردات نفت خود از ايران 
را كاهش نداد، اما در اين دوره بعد از ماه مه  هيچ برداشتي 
نداش��ته اس��ت، به هرحال زماني كه امكان فروش نفت 
براساس معافيت ها وجود داشته باشد، راه هاي دسترسي 
براي فروش غيرمتعارف بيشتر مي ش��ود، اما زماني كه 
همه راه هاي فروش متعارف بس��ته بش��ود، فروش هاي 

غيرمتعارف نيز سخت تر مي شود.
   امريكايي ه��ا در اين 5- 6 س��ال اخي��ر در موضوع 
تحريم هاي به اصطالح هوش��مند به بلوغي شيطاني 
رسيده اند، يعني به نقطه اي رسيده اند كه مي خواهند 
جلوي تمام��ي راه هاي ما براي مقابله ب��ا تحريم ها را 
بگيرند، البته ما نيز براي مقابله با اقدامات امريكا فكر 
كرده و مرتب راه هاي جديدي پيدا كرده و مي كنيم و به 
هرحال اين جنگي است كه ما در آن محكم ايستاده ايم 

و عقب نشيني نمي كنيم.
  من هر ثروتي داش��ته ام بارها در مواعد مقرر قانوني، به 
رييس محترم قوه قضاييه اعالم كرده ام و يك بار مرحوم 
آيت اهلل هاشمي شاهرودي در سال 84 نامه اي خطاب به 
من نوشتند كه اموال شما را بررسي كرده ايم، هيچ ثروت 
غيرمتعارفي به اموال شما افزوده نشده و اين مايه افتخار 
كشور اس��ت كه يك نفر 22 سال وزير بوده و هيچ ثروت 

غيرمتعارفي ندارد.
   در م��ورد كارتخ��وان يكي از كارمن��دان كه مامور 
خريدهاي جزيي بوده و براي انجام كارهايش دستگاه 
پوز گرفته و همكارانش كه از وجود اين دستگاه مطلع 
ش��ده اند، پرداختي هاي خودشان ش��امل پول برق و 
آب، نقد كردن كارت بانكي، انتقال كارت هديه يا نفت 
كارت را از طريق اين دستگاه پوز انجام مي دادند، وزارت 
اطالعات ابتدا سواالتي پرسيد و سپس بچه هاي بازرسي 
وزارت نفت موضوع را بررسي كردند و به مسووالن اين 
وزارتخانه گزارش دادند و ماموران وزارت اطالعات زماني 
كه ديدند كه چيزي نيست رفتند. اولين كسي كه مدعي 
شد، بازرسي خود نفت بود، آنها اطالعاتي كسب كردند 
مبني بر اينكه يك حساب بيش از حد گردش مالي دارد، 
بنابراين آمدند و بررسي كردند و گزارش را دادند و رفتند 

و اصال چيز خاصي نبود.
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تحريم  بي اثر پتروشيمي ايران
ايسنا| تحليلگران غربي بر اين باورند كه اقدام جديد 
امريكا در تحريم گروه هلدينگ پتروشيمي ايران، 
تاثير چنداني ندارد. تحريم هاي جديد در راس��تاي 
تالش دولت ترامپ براي افزايش فش��ار اقتصادي 
حداكثري روي ايران اعمال مي ش��وند. پيش از اين 
واشنگتن در آوريل حاضر به تمديد معافيت نفتي 
براي مش��تريان نفتي بزرگ ايران نشد تا صادرات 
نفت ايران را بنا بر خيال واهي خود به صفر برساند.
وزارت خزانه داري امريكا روز جمعه اعالم كرد كه 39 
نهاد مرتبط با صنايع پتروشيمي ايران را در فهرست 
تحريم هاي خود قرار داده است. طبق بيانيه وزارت 
خزانه داري امريكا، شركت صنايع پتروشيمي خليج 
فارس و همچنين 39 ش��ركت وابس��ته به صنايع 
پتروشيمي خليج فارس تحريم ش��ده اند. پيش از 
اين همكاري و معامله شهروندان امريكايي با ايران 
ممنوع بود. بنابراين جديدترين تحريم ها تنها براي 
شركت ها و ش��هروندان غيرامريكايي كاربرد دارد. 
با اين حال بنا ب��ر گزارش رويترز، س��ه تحليلگر و 
يك مقام سابق وزارت خزانه داري اظهار كردند كه 
جديدترين تحريم ها احتمااًل تأثير چنداني نخواهد 
گذاشت، زيرا شركت هاي غيرامريكايي پيش از اين 
به دليل تحريم هاي موجود براي همكاري با بخش 
پتروشيمي ايران با محدوديت مواجه شده اند.تحت 
تحريم هايي كه در پنجم نوامبر سال 2018 پس از 
خروج ترامپ از توافق هسته اي ايران خارج شد وضع 
شد، هر كس محصوالت پتروشيمي ايران را معامله 
كند با فهرس��تي از تحريم ها از جمله ممنوعيت از 
سوي امريكا مواجه خواهد ش��د.مقام سابق وزارت 
خزانه داري كه مايل نبود نامش فاش شود به رويترز 
گفت: تحريم ه��اي جديد تأثي��ر چنداني نخواهد 
گذاشت، زيرا اكثر شركت هاي چند مليتي به دليل 
محدوديت هايي كه پيش از اين اعمال ش��ده براي 

همكاري با ايران با مشكل مواجه شده اند.

افزايش 3 درصدي
قيمت طالي سياه

ايس�نا| در آخرين روز معامالت طالي س��ياه، 
بهاي نفت تحت تاثير اظهارات عربستان سعودي 
درباره نزديك شدن اوپك به توافق درباره تمديد 
كاهش توليد، حدود س��ه درصد صع��ود كرد و به 
افزايش هفتگي دست يافت.بهاي معامالت آتي 
وست تگزاس اينترمديت امريكا 1.40 دالر يا 2.7 
درصد افزايش يافت و در 53.99 دالر در هر بشكه 
بسته شد و براي كل هفته 0.9 درصد افزايش را به 
ثبت رساند.بهاي معامالت آتي نفت برنت 1.62 دالر 
يا 2.6 درصد افزايش يافت و در 63.29 دالر در هر 
بشكه بسته شد و براي كل هفته 2.1 درصد افزايش 
نشان داد.نگراني ها نسبت به تقاضاي ضعيف براي 
انرژي و عرضه فزاينده امريكا، شاخص هاي قيمت 
نفت را هفته گذشته وارد روند نزولي كرد كه از نظر 
فني به كاهش 20 درصدي قيمت از اوج اخيرش 
اطالق مي ش��ود.قيمت ها از اين خبر مي دهد كه 
ممكن اس��ت مذاكرات ميان امريكا و مكزيك در 
خصوص تعرفه ها پيشرفت مثبتي داشته باشند و 
انتظارات براي تمديد توافق كاهش توليد گروه اوپك 

پالس در پايان ماه ميالدي جاري حمايت شدند.
خالد الفالح - وزير انرژي عربس��تان سعودي - كه 
براي شركت در يك كنفرانس اقتصادي به روسيه 
سفر كرده بود، اظهار كرد: كشورهاي عضو اوپك و 
متحدانشان بايد توافق كاهش توليد را تمديد كنند.
وي گفت: اوپك به توافق نزديك ش��ده اس��ت اما 
مذاكرات بيش��تري با كش��ورهاي غير اوپك كه 
در اين توافق مش��اركت كرده اند بايد انجام شود.

ميهير كاپاديو - مديرعامل شركت »سان گلوبال 
اينوسمنت« - اظهار كرد: قيمت ها به اخباري كه از 
واشنگتن منتشر مي شوند واكنش نشان مي دهند، 
زيرا س��رمايه گذاران نسبت به ادامه جنگ لفظي 
ترام��پ با چين و مكزيك مضط��رب مانده اند و با 
نشانه هاي كندي اقتصاد جهاني، سرمايه گذاران از 
اين واهمه دارند كه تعرفه ها روي روند توليد، تأثير 
منفي خواهد گذاشت و تقاضا براي نفت را به نوبه 

خود متأثر مي كند.
همچنين آماري كه روز جمعه منتشر شد نشان 
داد ش��مار دكل هاي حفاري نفت فعال امريكا كه 
بزرگ ترين كاهش هفتگي را در شش هفته گذشته 

داشته است از افزايش قيمت ها حمايت كرد.

5۳0 م�دل 1۳۹۲  س�ند کمپان�ی خ�ودرو س�واری ام وی ام 
رن�گ س�فيد روغن�ی ب�ه ش�ماره انتظام�ی ۴۲۹ ن 81 - اي�ران 15 به 
ش�ماره موت�ور MVM484FFFA018124  و ش�ماره شاس�ی 
NATGCAVF2C1018563 به نام ابوالفضل صفری فرزند نصرت اله 
به شماره شناسنامه ۶۴0  مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . 
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-  شما معتقديد حرف هايي كه درباره تان 
مي گويند دروغ اس�ت، ريش�ه اين نگاه ها 
به ش�خص ش�ما چيس�ت و از كجا نشأت 

مي گيرد؟
-  خودتان تحليل كنيد.

-  شما چه تحليلي داريد؟
-  زبان گويا، جيب بسته و كمربند محكم !
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دريچه8يادداشت

اعتماد اجتماعي،  پادزهر  مخاصمه  امريكايي

گشايش  عليه  فرسايش
محمد فاضلي|

عضو هيات علمي دانشگاه شهيدبهشتي|
امريكايي ه��ا دايما حلق��ه تحريم ه��ا را تنگ تر كرده 
و فش��ارهاي سياس��ي، اقتصادي و تهديد ب��ه كاربرد 
قدرت نظامي عليه ايران را افزايش داده اند و به غير از بعد 
نظامي، احتماال اين فش��ارها به باالترين سطح پس از 

انقالب رسيده است.
تحليلگران به داليل مختلف معتقدند جز در ش��رايط 
پيش بين��ي نش��ده و برخورده��اي ناگهان��ي، بدون 
برنامه ريزي و احتماال ش��يطنت آميز كه مي توانند به 
سرعت از كنترل خارج شده و ايران و امريكا را در جنگ 
درگير كنند، بخت وقوع جنگ مي��ان دو طرف اندك 
است؛ ايران اعالم كرده هرگز آغازكننده جنگ نخواهد 
بود و طرف امريكايي نيز به دليل محاسبه خسارات جنگ 
در ابعاد مختل��ف، وارد منازعه نظامي جز در ش��رايط 

پيش بيني نشده نخواهد شد.
اندك بودن خطر بروز جنگ به معناي كم اهميت بودن 
آن نيس��ت؛ جنگ احتمالي ميان ايران و امريكا از آن 
دسته وقايعي اس��ت كه احتمالش اندك و خساراتش 
بس��يار زياد خواهد بود و باالخص اي��ران در معرض از 
دس��ت دادن زيرساخت هايي اس��ت كه به مدد صدها 
ميلي��ارد دالر درآمدهاي نفتي در چند دهه گذش��ته 
ساخته ش��ده اند و نابودي آنها به معناي چندين دهه 
عقب افتادگي است. چنين جنگي خساراتي هم براي 
ش��ركاي امريكا در منطقه دارد و حتي بروز بحران در 
نظام بين المللي را هم محتمل مي سازد، اما خسارات 
همه طرف هاي مقابل ايران در چنين جنگي، چيزي از 
دردها و خسارات ايران نخواهد كاست، بنابراين با وجود 
پايين بودن احتمال بروز جنگ بايد آن را جدي گرفت.

اگر امريكايي ها با مالحظه خسارات احتمالي ناشي از 
وقوع جنگ با ايران، از دست زدن به چنين كاري اجتناب 
كنند، پس راهبرد كالن آنها ش��امل فشار حداكثري 
به منظور انزواي ايران، در خ��ود فرورفتن اقتصاد، باال 
رفتن ناكارآمدي، افزايش نارضايتي اجتماعي و مجموعه 
پيامدهايي اس��ت كه مي ت��وان همه آنه��ا را با مفهوم 

»فرسايش تمدني« نشان داد.
فرس��ايش تمدني فرآيندي اس��ت كه طي آن رش��د 
اقتصادي ايران كند مي ش��ود و به��ره وري پايين باقي 
مي ماند يا از حد فعلي نيز پايين تر مي رود و در نتيجه براي 
برآوردن نيازهاي فزاينده جامعه ايراني، اتكاي بيشتر 
به اس��تحصال منابع طبيعي و استفاده ناكارآمد از آنها 
افزايش مي يابد؛ تركيب اين دو عامل، تخريب محيط 

زيستي گسترده اي به همراه خواهد داشت.
برآورده نشدن نيازها و باال رفتن سطح نارضايتي، به عالوه 
رش��د اقتصادي اندك و بهره وري پايين، مانعي جدي 
براي اشتغال و به كارگيري نيروي انساني خلق مي كند 
و عواقبي نظير مهاجرت گسترده نخبگان، آسيب هاي 
اجتماعي و فرسايش سرمايه انساني رخ مي دهد. بديهي 
است كه اين رخدادهاي اقتصادي و انساني، سطح اعتماد 
مردم به حكومت را كاهش داده و زوال سرمايه اجتماعي 
ني��ز در پي آن خواه��د آمد و وضع موجود را تش��ديد 

خواهد كرد.
كاه��ش قدرت اقتصادي نس��بي ايران در مقايس��ه با 
همس��ايگان قدرتمندترش كه تحت فشار تحريم ها و 
فرسايش تمدني نيستند، پيامد طبيعي اين وضعيت 
است. شكاف بين توليد ناخالص داخلي ايران با عربستان 
و تركيه و همچنين قدرت استفاده از منابع نفت و گاز در 
مقايسه با عراق، عربستان و قطر، دايما در اين وضعيت 
بيشتر خواهد شد؛ اينگونه شكاف ها ظرف مدت يك دهه 
مي توانند توليد ناخالص داخلي تركيه و عربستان را بين 
س��ه تا چهار برابر توليد ناخالص داخلي ايران برسانند. 
توان امنيتي كشورها نيز به ش��دت تحت تأثير قدرت 
اقتصادي، ظرفيت نوآوري، بهره وري و ساير مشخصات 

قدرت سخت آنهاست.
پيش تر نيز نوشته ام كه سناريوي »فرسايش تمدني« 
محتمل ترين وضعيت آينده ايران تحت شرايط تداوم 
وضع موجود اس��ت، اما وقتي از وضع موجود س��خن 
مي گوييم با دو بعد يا مولفه داخلي و خارجي آن مواجه 

مي شويم كه با هم ارتباط وثيقي هم دارند.
وضعيت خارجي مشتمل بر تنش در سياست خارجي، 
درگي��ري با اياالت متح��ده و به تبع آن با كش��ورهاي 
منطقه و كشورها متأثر از قدرت امريكا است؛ اين تنش 
همچنين اجازه داده است تا مناقشات ژئوپليتيك ميان 
ايران و عربستان و البته كليه كشورهاي حاشيه خليج 
فارس كه به طور طبيعي از رقابت دو قدرت منطقه اي 
برمي خيزند و در نقاط مختلف جهان هم مي توان آنها 
را سراغ گرفت، از حد مناقشه دو قدرت منطقه اي فراتر 
رفته و بخشي از دستور كار مناقشه ايران و امريكا شوند. 
مناقشات در ظاهر پوسته اي ايدئولوژيك نيز دارند كه 
البته بر دش��واري ها افزوده اند، اما كماكان اصلي ترين 

علت ها، ماهيت واقعي و ژئوپليتيك دارند.
اگر فرضيه قصد امريكايي ها براي »فرسايش تمدني« 
ايران درست باش��د - فرضيه اي كه يكي از تحليلگران 
اقتصادي آن را در قالب مفهوم پاكستانيزه كردن ايران 
بيان كرده اس��ت - آنها تالش مي كنن��د ايران را بدون 
پرداخت هزينه جنگ، كشوري فرس��وده و فاقد توان 

قدرت نمايي در منطقه غرب آسيا كنند.
اين ش��ق از س��ناريوي روابط ايران و امريكا، خواسته 
آن دس��ته استراتژيست هايي است كه هزينه جنگ را 
باال برآورد مي كنند. اگر ايران در مقابل س��طح تنش با 
امريكا و به تبع آن نظام بين المللي را از طريق اقدامات 
در صنعت هسته اي خود به حدي باال ببرد كه جنگ به 
گزينه اي جايگزين »فرسايش تمدني« تدريجي تبديل 
شود، نظير جهش كردن به سطحي كه ايران را در آستانه 
دستيابي به سالح هسته اي قرار دهد، بازهم جنگي در 
همان مقياس كه در ابتدا گفته شد، فرسايش تمدني را در 
بازه زماني كوتاه تري از طريق جنگ تحميل خواهد كرد.

نتيجه طبيعي تحليل فوق آن است كه بپرسيم چگونه 
مي ش��ود از تحقق س��ناريوي »فرس��ايش تمدني« و 

جنگ مخرب كه فرسايش تمدني را به صورت ديگري 
تحميل مي كند، جلوگيري كرد يا بخت تحقق چنين 
سناريوهايي را كاهش داد؟ اجازه دهيد تخريب ناشي 
از جنگي با احتمال وقوع كم ولي خسارات بسيار زياد 
و فرس��ايش تمدني تدريجي بر اثر پاكستانيزه كردن 
اقتصاد و جامعه ايران را »س��ناريوي فرسايش«، خواه 
تدريجي ي��ا يك باره از طريق جنگ، بخوانيم. پاس��خ 
من به اين سوال كه چگونه مي توان جلوي فرسايش را 
گرفت، »سناريوي گشايش« است. اجازه دهيد پيش از 
بحث درباره مجموعه گشايش هايي كه اين سناريو را 

مي سازند، درباره مفروضات اين سناريو توضيح بدهم.
سناريوي گشايش، مس��ير بهبود در فضاي سياست 
خارجي را از گشايش در سياست داخلي دنبال مي كند. 
مفروض اين است كه سياست خارجي ادامه سياست 
داخلي اس��ت )از سوي ايران( و نوع مواجهه طرف هاي 
خارجي با ايران نيز تا اندازه زيادي بر محاسباتي درباره 

شرايط سياست داخلي ايران بنا مي شود.
امريكايي ها مفروضاتي درباره شيوه اداره كشور، مديريت 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه ايران دارند و حتما 
در كن��ار آن چند صد نفري ك��ه در خزانه داري امريكا 
مسوول بررس��ي هاي فني، بانكي و اقتصادي هستند، 
نظريه پردازان و استراتژيست هاي سياسي، اجتماعي و 
فرهنگي هم دارند كه در درجه اول بر مبناي مفروضاتي 
درب��اره حاكميت سياس��ي ايران و س��پس بر مبناي 
مفروضاتي درباره مردم و جامع��ه، اقدامات را طراحي 
مي كنند و محاسبات شان درباره تاب آوري جامعه ايران 
در مقابل تحريم ها بر همان مفروضات متكي است. من 
پيش تر نوشته ام كه آنها در نظام مفروضات خود، احتماال 

اينگونه مي انديشند كه: 
آنها تصميم هاي س��خت جدي براي حل مسائل شان 
نمي گيرند زيرا اتاق هاي فكر كافي براي وارد ساختن 
ايده هاي جدي��د به نظ��ام سياس��ت گذاري ندارند و 
مجموعه اي محدود از بوروكرات ها گذرگاه هاي ايده، 
قدرت و اختيار تصميم گيري را در اختيار دارند و به داليل 

مختلف با نوآوري هاي سياستي مخالفت مي شود.
مناقشه سياس��ي در بين جناح هاي سياسي در ايران 
به اندازه اي زياد است و از سوي ديگر سطح سامان مندي 
و توسعه سياسي به حدي پايين است كه راه بر سياست 
آش��تي و عدم ورود به مناقش��ات سياسي مخل قدرت 
سياست گذاري و اجرا بسته شده است و در نتيجه هيچ 

تصميم سياسي بزرگي گرفته و اجرا نمي شود.
تعارض منافع چنان نظام سياست گذاري را در برگرفته 
كه به سختي بتواند تصميم دشوار درست بگيرد. ابداعات 
سياس��تي در نظام بوروكراسي سنگين و محافظه كار 
جايگاهي نمي يابند و هر نوآور شجاعي به سرعت سرش 

به ديوار مي خورد.
اين نظام سياس��ت گذاري به رنجاندن اقشاراجتماعي 
ادام��ه مي ده��د، هر قش��ر اجتماع��ي از فقيرترين تا 
ثروتمندترين، مردان تا زنان، جوانان تا پيران و س��اير 
اقشار به نحوي تحت تأثير سياست هاي آزاردهنده قرار 

مي گيرند.
آن ها روش هاي نوآورانه س��اير كشورهاي جهان براي 
غلبه بر فقر و فقرزدايي با كمترين هزينه بدون پول هاي 
بادآورده نفت را نمي شناسند و به كساني كه اين روش ها 

را معرفي مي كنند، اعتنا نمي كنند.
سياست گذاران دايما به نوآوران مي گويند »شما واقعيت 

اجرايي را نمي شناسيد و حرف هاي فضايي غيراجرايي 
مي زنيد، سياست گذاران كماكان معتقدند علم اقتصاد 

در ايران كار نمي كند.
آمار را با معتبر يا نامعتبر بودن ارزيابي نمي كنند، بلكه 
بيشتر به شيرين يا تلخ بودن آمار فكر مي كنند. مهم تر 
آنكه راه هاي گفت وگو با مردم را روي خود بس��ته اند و 
به جاي گفت وگو، ترجيح مي دهند آمارهاي ش��يرين 
را براي مردم تكرار كنند، بدون آنكه اثر واقعي اينگونه 
تكرار كردن ها را ارزيابي كنند و نظام ارتباطي ديگري 

را در پيش بگيرند.
ايرانيان شيوه درستي براي بهره برداري از منابع انساني، 
طبيع��ي، فرهنگي و اجتماع��ي خود ندارن��د، آنها به 
ناكارآمدترين شيوه ها از منابع آب وخاك بهره برداري 
مي كنند و مقادير بس��يار زيادي انرژي را ساالنه هدر 

مي دهند و موجب آلودگي هم مي شوند.
نظام سياست گذاري بيشتر به تحريم ها توجه مي كند نه 
عللي كه باعث ممكن و موثر شدن تحريم ها مي شوند، 
نظام سياس��ت گذاري آنها بيش از آنك��ه به علل بروز 
بروندادهاي ناخوش��ايند، نظير تورم ب��اال، توجه كند، 
عالقه مند است با معلول ها )مثل خود تورم( برخوردي 

سياسي، امنيتي كند.
استراتژيست هاي امريكايي مي توانند فهرست بلندتري 
از اينگون��ه مفروضات درباره اي��ران را هم تهيه كنند و 
برشمردن شمار بيشتري از آنها و ذكر مصاديق نيز كار 
دشواري نيس��ت، اما هركدام از اين مفروضات بر قفلي 
بنا ش��ده كه سال هاست گش��ايش آن به تأخير افتاده 
اس��ت. اجازه دهيد قفل ها را با يكديگر خيلي مختصر 

بررسي كنيم.
قف�ل اول: مجموع��ه اي مح��دود از بوروكرات ه��ا 
گذرگاه هاي ايده، ق��درت و اختيار تصميم گيري را در 
اختيار دارند؛ هر آدمي و باالخص هر مقام سياس��ي يا 
اجرايي دو ش��بكه را همراه با خود به جايگاه شغلي اش 
منتقل مي كند: شبكه افكار و شبكه اشخاص؛ واقعيت 
اين اس��ت كه آدمي��ان افكار خود را به س��رعت تغيير 
نمي دهند و تا حد ممكن براي حفظ افكار خود و اثبات 
درستي شان تالش مي كنند و به اين ترتيب هر آدمي 
شبكه اي از افكار دارد كه از همان زوايه نيز به واقعيت و 
راهكارهاي مسائل مي نگرد. آدم ها همچنين شبكه اي 
از اشخاص مي شناسند كه با خودشان همراه و هم رأي 
هستند و وقتي در قدرت قرار مي گيرند – باالخص در 
نظام هاي اداري مثل ايران كه صالحيت هاي حرفه اي 
مشخص مبناي به كارگيري افراد نيستند – آنها را نيز 
به كار مي گمارند. تغيير دادن قواعد نهادي اداره كشور 
در كوتاه مدت دش��وار اس��ت، اما مي ت��وان تغيير را از 
سطح كنشگراني آغاز كرد كه چهار دهه است مناصب 
قدرت – باالخص در سطوح سياستي مختلف – را در 
دس��ت دارند و فقدان چرخش نخبگان، آنها را بر همه 
مسيرهاي سياسي و اجرايي مسلط كرده است. اين قفل 
كه گشوده ش��ود – و مستلزم اراده سياسي است – راه 
براي به كارگيري ش��ماري از نيروهاي جديد با افكار و 
شبكه آدم هاي نو باز مي ش��ود. اين صاحبان ايده هاي 
جديد مي توانند مسائل كشور را از زواياي ديگري ببينند 
و طرح هاي نويني ارايه كنند. مهم اين است كه نيروهاي 
نو همان هايي نباشند كه به تدريج آموخته اند مثل گروه 

پيرتر جهان را ببينند و عمل كنند.
قفل دوم: مناقش��ه سياسي حداكثري. هر تصميم يا 

عمل سياس��ي و اجرايي دشواري به دليل سطح باالي 
مناقشه سياسي در كشور، بس��يار سخت شده است. 
اغلب افراد قادر نيستند سياس��تي را در پيش بگيرند 
كه مخالفت هاي رقباي سياسي آنها را در معرض اتهام 

قرار دهد.
برخ��ي اين ويژگ��ي را به فرهنگ سياس��ي ايرانيان و 
ظرفيت اندك ش��ان ب��راي درك منافع مل��ي ارتباط 
مي دهند، اما مساله چيز ديگري است. نگشودن قفل 
مذاكره و گفت وگو با مردم و متكي ساختن سياست ها 
بر اتاق هاي دربس��ته بوروكراس��ي در حالي كه مردم 
بدبينانه به سياست ها مي نگرند به رقباي سياسي اجازه 
مي دهد تا در فضاي ابهام آلود، مناقش��ه سياسي را به 

حداكثر برسانند.
قفل اصلي، فقدان ش��فافيتي است كه بتواند حمايت 
اجتماعي از سياست هاي اصالحي معطوف به تصميمات 
سخت و بزرگ را فراهم كند؛ شفافيتي كه منافع و مضار، 
برن��دگان و بازندگان هر اصالح و نوآوري سياس��تي را 
آشكار كند و بتوان بازي هاي برد-برد اصالحات سياستي 
يا زمان خريدن ب��راي اجراي اصالح��ات معطوف به 

ساختن آينده بهتر را طراحي و اجرا كرد.
قفل س�وم: درمان تعارض منافع، نيازمند شناسايي 
عرصه هاي تعارض منافع، تنظي��م قوانين و رويه هاي 
حقوقي مبارزه با تعارض منافع و به اشتراك گذاشتن 
داده هايي درباره چگونگي تأثيرگذاري تعارض منافع 
بر بروز فساد، دش��واري اجراي سياست هاي اصالحي 
و پيامدهاي آن براي ناكارآمدس��ازي نظام سياسي و 

اثربخشي آن است.
به جرأت مي توان گفت كه هنوز نظام در همه سطوح آن 
هيچ عزم جدي براي مقابله با مقوله فسادانگيز تعارض 
منافع انجام نداده است. اگرعزم سياسي براي ورود به 
اين مقوله وجود داش��ته باشد، راه هاي فني اصالحات 
براي كاهش تعارض منافع در دسترس است؛ مهم اين 
است كه گشايشي در عرصه سياسي براي طرح مصاديق 
تعارض منافع و ش��يوه اثرگذاري آنها بر عملكرد نظام 

سياسي ايجاد شود.
قفل چهارم: رنجاندن اقش��ار اجتماعي. من قبال اين 
ايده را در مفهوم »جامعه چيزباختگان« ارايه كرده ام؛ 
سياست اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و ساير عرصه هاي 
اعمال قدرت به گونه اي سازمان يافته اند كه در چهار دهه 
گذشته دايمًا بر تعداد رنجيدگان افزوده است. مهم اين 
است كه بر اساس تكنيك هاي مختلف و متداول در علوم 
اجتماعي، فهرستي از رنجش ها و گروه هاي رنج ديده - 
همان چيزباختگان - تهيه شود و سازوكار پديدار شدن 

رنجش ها در ايشان آشكار شود.
شماري از رنجش ها بر اثر اعمال معيارهايي ايجاد شده اند 
كه جوهره و اساس نظام سياسي بر آنها بنا نشده و صرفًا 
در فرآيندهاي تاريخي ايجاد ش��ده اند؛ گشايش بر اثر 
اصالح معيارها، رويه ها، موضع گيري ها و سياست هايي 
كه هر كدام گروه هايي را مي رنجانند، راه جلب اعتماد 

عمومي بيشتر را باز مي كند.
قف�ل پنج�م: اص��الح نظ��ام حماي��ت اجتماعي و 
سياست هاي فقرزدايي. يكي از بزرگ ترين مشكالت 
كشور اين اس��ت كه صدها هزار ميليارد تومان منابع 
مالي در قالب يارانه هاي آشكار و پنهان توزيع مي شود و 
مبالغ هنگفتي براي اشتغال زايي يا ساير سياست هاي 
فقرزدايي به كار گرفته مي شود، اما نتيجه اي مناسب و 

در حد منابع صرف شده حاصل نمي شود. هر سياست 
اصالحي كه بازندگاني دارد و سبب زيان برخي گروه هاي 
اجتماعي مي شود، نيازمند حمايت و پشتيباني از طريق 
نظام هاي حمايت اجتماعي است، گشايش سياستي 
در جهت اصالح وضع موجود وقتي امكان پذير مي شود 
كه اصالحات در نظام حماي��ت اجتماعي، پيامدهاي 
اجتماعي و سياسي ناشي از خسارات اصالحات براي 
گروه هاي فرودس��ت اقتصادي را قابل مديريت سازد. 
اين به معناي ضرورت گشودن قفل هاي بهبود در نظام 

حمايت اجتماعي است.
قفل ششم، ناشي از به كار نگرفتن صاحبان ايده هاي 
نو سياستي در عرصه هاي اقتصادي و اجتماعي است؛ 
صاحبان انديشه نو پشت در اتاق هاي سياست گذاري 
باقي مي مانند و ب��ا ذهن هاي تصميم گي��ري مواجه 
مي ش��وند كه دانش و مديريت علمي را به رس��ميت 
نمي شناسند. فقدان شفافيت و شكاف بين مسووليت 
و پاس��خگويي هم به ايش��ان اجازه مي دهد بي توجه 
ب��ه چندين ده��ه تكرار سياس��ت هاي غل��ط و نتايج 
ناخرسندكننده آنها، كماكان مس��ير گذشته را ادامه 
دهند. درهاي بوروكراس��ي را بايد به س��وي ايده هاي 

جديد گشود.
حامالن اين ايده ها اكن��ون در بهترين حالت از طريق 
فضاي مجازي، رس��انه هاي رسمي يا جلسات مشاوره 
تالش مي كنن��د راه هايي براي تحق��ق ايده هاي خود 
بيابند. گش��ايش در نوع به كارگيري نيروهاي اجرايي 
و اعض��اي اتاق هاي فك��ر مي تواند س��طح خالقيت، 
ريس��ك پذيري و توانمندي نظام تصميم گيري و اجرا 

را ارتقا دهد.
قفل هفتم: واقعي سازي آمارها، گشايشي است كه بايد 
صورت بگيرد. دستگاه اداري در سطوح مختلف به دادن 
آمارهاي شيرين عادت كرده است. بوروكرات ها و حتي 
محققان به تدريج آموخته اند كه درباره آمارهاي واقعي و 
البته تلخ سخن نگويند. اين يك طرفه ارايه كردن آمارها 
و متهم شدن واقع بينان به س��ياه نمايي، باور و اعتماد 

به آمارهاي شيرين درست را هم متزلزل كرده است.
كشور به گشايش در نظام آمارهاي دولتي و حكومتي 
نياز دارد، همه آمارها در كنار يكديگر، تلخ يا ش��يرين، 
بايد گزارش شده و در دسترس مردم قرار گيرند. قانون 
انتشار و دسترسي آزادانه به اطالعات كه بايد تكميل نيز 

شود در اين زمينه به كار مي آيد.
قفل هشتم، سياست اقتصادي مبتني بر بهره كشي از 
منابع طبيعي. سال هاست كه نظام تصميم گيري درباره 
بهره برداري از منابع آب و خاك، معادن، جنگل و ساير 
منابع طبيعي، آنقدر غيرشفاف و آميخته به رانت است 
كه سود حاصل از اين رانت ها، جذابيت بسيار زيادي در 
حمايت از بهره برداري بهره كشانه و مخرب از طبيعت 

ايجاد كرده است.
قفل ه��اي ديگري ه��م بر سياس��ت بهره ب��رداري از 
منابع طبيعي وجود دارد كه اين جا مجالي براي بحث 
درباره آنها نيست و حتي سياست هاي يارانه هاي انرژي 

نيز به شدت بر استحكام اين قفل ها افزوده اند.
جامعه ايران به شفاف سازي و زدودن رانت ها از چهره 
اقتصاد منابع طبيعي نياز دارد؛ بهبود نظام بهره برداري 
از منابع طبيعي، گامي بزرگ به سوي مقابله با فرسايش 
تمدني است. گشايشي كه بايد صورت گيرد، از جنس 
شفافيت، تغيير سياست ها و گرايش به سمت كاستن 
از جذابيت رانت هاي موجود در منابع طبيعي، به عالوه 
مشاركت دادن همه ذينفعان در برنامه ريزي بهره گيري 

از منابع طبيعي است.
قفل نهم، معلول نگري. سياست گذار مايل است تورم 
چند ده درصدي را بي توجه به علل هدف بگيرد. همين 
سياست گذار به تورم يك رقمي بسيار پايين افغانستان 
يا سوريه جنگ زده و مقايس��ه آن با تورم دورقمي باال 
در اي��ران و پيدا كردن علت ها توجه نش��ان نمي دهد؛ 
بگذريم از اين فرضيه كه ساختار مبتني بر تعارض منافع 
اقتصادي و سياس��ي كسب س��ود از تورم، در تعامل با 
سياست هاي پولي و بانكي، مانعي پيش روي ديده شدن 
علت هاست. همين جاس��ت كه قفل تعارض منافع و 
فقدان ش��فافيت، مانع حل شدن بسياري از مشكالت 
مي ش��ود و اهميت تعامل قفل هاي گوناگون در نظام 

سياست گذاري آشكار مي شود.
گش��ودن هريك از اي��ن قفل ها به گره ه��ا و قفل هاي 
ديگري پيوند مي خورد و درست مثل هر غده سرطاني 
كه به س��اير اعضا و جوارح متاس��تاز مي كند و خود را 
گسترش مي دهد، مسائل ماهيت منتشرشونده پيدا 
مي كنند، اما نكته مهم اين است كه عزم سياسي براي 
گشايش ها وجود داشته باشد و گفت وگويي جدي براي 

گشايش پا بگيرد.
بديهي است كه مردم ابتدا اعتماد نخواهند كرد، اما بايد 
براي جلب اعتماد مردم تالش كرد. اين تالشي نوآورانه 
با ابزارها، آدم ها و روش هاي جديد است. مهم اين است 
كه ايده »گش��ايش« در عرصه داخلي و در زمينه هاي 

مختلف، محور دستوركارسازي سياسي قرار گيرد.
همان گون��ه ك��ه پيش ت��ر نوش��ته ام، گش��ايش از 
مناقشه آميزترين عرصه ها شروع نمي شود، اما عرصه 
كم مناقشه اي هم نخواهد بود. گشايش ها مي توانند از 
غيرسياسي ترين عرصه ها آغاز شوند اما ظرفيت سازي 
سياسي به كمك گش��ايش شروع مي ش��ود و آن گاه 
مي توان پا به عرصه هايي از سياست گذاشت كه پيش از 

آن پرداختن به آنها غيرقابل تصور بوده است.
گشايش ها به تدريج سطحي از اعتماد و قدرت دروني 
ايج��اد مي كنند ك��ه به اتكاي آنها عبارت »سياس��ت 
خارجي ادامه سياس��ت داخلي است« معنادهي خود 
را آغاز مي كند. سياس��تي كه در داخل موفق به كسب 
اعتماد و س��رمايه اجتماعي در باالترين سطوح شده 
باشد، ظرفيت هاي اقدام در سطح بين المللي را نيز به 
دست خواهد آورد. گشايش سياستي راهبردي به سوي 

مقابله با فرسايش تمدني است.
منبع: ايرنا
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ايستايي، مانع ثبات سياسي 
است

سعيد ممتاز| باشگاه انديشه|  
كشوري بدون ابزار تغيير، كشوري بدون ابزار حفظ 
خويش اس��ت. ادموند برك )1797-1729(  بعد از 
انقالب كبير فرانس��ه ادموند برك انگليسي به يكي 
از دوستان فرانسوي  انقالبي اش نامه اي نوشت و او را 
از خطراتي كه ممكن است انقالب فرانسه را تهديد 
كند آگاه كرد. از آنجا كه برك تنها الگوي يك انقالِب 
راس��تين و بدون خطا را انقالب شكوهمند بريتانيا 
مي دانس��ت، بنابراين با همان سنجه هاي انگليسي 
خويش، اعمال و رفتار انقالبيون را به بوته نقد گذاشت و 
به دوست فرانسوي اش توصيه هايي كرد، توصيه هايي 
كه بعدها در قالب كتابي به نام »تأمالتي بر انقالب در 
فرانسه« به چاپ رسيد. يكي از نصيحت هاي برك در 
اين كتاب آن است كه خود انقالبي هاي فرانسه بايد 
ابزار تغيير مسالمت آميز را ايجاد كنند تا »ديگران« 
نتوانند براي آنها تعيين تكليف كنند: »بدون ايجاد 
ابزار تغيير حتي امكان از دس��ت دادن آن بخشي از 
قانون اساس��ي مي رود كه مّلت با احس��اس وظيفه  
مذهبي مايل به حفظش است«. شايد خود ادموند 
برك در زمان نوشتن اين جمالت ساده حتي فكرش 
را نمي ك��رد كه يكي از مهم تري��ن پارادوكس هايي 
كه در آينده، نظام هاي سياس��ي با آن دست و پنجه 
نرم مي كنند همين نكته اي است كه او به آن اشاره 
كرده است. چه چيزهايي قابل تغيير است؟مارتين 
الگلين بريتانيايي به خوبي در كتاب انديشه حقوق 
عمومي خود به اين پارادوكس تاريخي پرداخته است: 
دموكراسي يعني اعمال خواست مردم، مردمي كه 
خواست آنها سال به سال يا ماه به ماه و بلكه روز به روز 
در حال تغيير است. و قانون يعني »تصويب« خواست 
مردم، تصويبي كه در ذات آن ايس��تايي وجود دارد. 
با اين تعبير دموكراسي هيچ وقت با قانون همنشين 
نخواهد شد. قانون تصويب شده است براي آنكه روابط 
موجود در جامعه را تنظيم و به تبع پيش بيني پذير 
كند، آن چيزي پيش بيني پذير است كه از اصول ثابتي 
پيروي كند، اما هيچ تضميني وجود ندارد كه در يك 

كشور خواست مردم از اصول اليتغيري پيروي كند.
قانون آمده اس��ت تا ه��ر روز يك قاع��ده جديد در 
جامعه اعمال نشود تا مردم بتوانند براي آينده خود 
برنامه ريزي كنند و در كشوري به دور از هرج و مرج 
و كشمكش هاي سياسي بين اصحاب قدرت راه خود 
را پيدا كنند. سنت حقوقي بريتانيا به داليل مختلف 
قرن هاست به نوشتن قانون اساسي تن نداده، يكي 
از آن داليل مقابله با ايستايي نهفته در نوشتن قانون 
است. انديشمندان سياسي و حقوقي را بسته به آنكه 
بيشتر هواخواه خواس��ت مردمند )تغيير دايمي( يا 
اصول نوشته شده در قانون )ايستايي دايمي( مي توان 
درجه بندي كرد و طيف گسترده اي از آنها را شناسايي 
نمود. اگرچه امروزه ديگر انديشمندي وجود ندارد كه 
تبعيت مطلق از خواس��ت تك تك مردم را به نحوي 
بپذيرد كه تفويِض ق��درت به دولت و تصويِب قانوِن 
محدودكننده آزادي ها را خالِف كرامِت انساني بداند، 
با اين حال وجود اشخاص محترمي مانند لئو تولستوي 
در اين رس��ته ب��ه اين نظريه نيز قداس��تي قديمي 
بخشيده است. ژان ژاك روسو و شارل دومنتسكيو را 
نيز مي توان در ميانه اين طيف دسته بندي كرد: روسو 
با نظريه »حاكميت مردم« بيشتر به خواست آحاد 
مردم اهميت مي داد اما منتسكيو با نظريه »حاكميت 
مّلت«، به مفهوم مّلت يعني چيزي وراي خواس��ت 
تك تك اعضاي يك سرزمين كه ثابت و اليتغير است 
توجه مي كرد. پاس��خ به اين سوال كه چه چيزهايي 
قابل تغيير است پاسخي س��هل و ممتنع است. اما 
به نظر مي رسد كه نظام هاي سياسي در يك توافق 
نانوشته تاريخي به اين نتيجه رسيده اند كه نسبت 
به آرمان ها و اهداف خود س��خت گير و غير منعطف 
باشند اما ابزاري كه آنها را به آرمان هاي شان وفادار نگه 
مي دارد بنا بر خواست مردم تغيير دهند. اينجا ديگر 
سخن از شكل نظام سياسي، اعم از پارلماني، رياستي 
و سلطنت مشروطه نيست، بلكه سخن بر سر چرايي 
تشكيل يك حكومت است. پاسخ اين چرايي مي تواند 
از كلي ترين فضائل اخالقي مثل عدالت و آزادي باشد 
تا به موقِع اجراگذاشتن شريعت ها. اين توافق حاصل 
تجربه تاريكي فروپاشي حاكميت ها در طول قرون 
گذشته است، دولت مردان به اين نتيجه رسيده اند كه 
اگر مي خواهند به ثبات سياسي دست پيدا كنند بايد با 
ايستايي نهفته در وضع قوانين مقابله كنند كه ايستايي 
و عدم انعطاف در مقابل تغييرات ممكن است چوب 

خشك نهادهاي سياسي را از وسط به دو نيم كند.
دولت-كشورهايي كه براي ادامه حيات خود ارزش 
قائلند براي رسيدن به اهداف خود به ابزارهايي رجوع 
مي كنند كه خواس��ت عمومي از آنها طلب مي كند 
و البته تم��ام نيروي خود را ب��راي مخالفت در برابر 
اقداماتي كه مخالف آن آرمان هاست به كار مي برند. 
براي مثال اگر در كشوري »تأمين حقوق بنيادين« 
آرمان حاكميت باشد هر گروه و تشكلي كه بخواهد 
به »امنيت عمومي«، »رفاه عمومي«، »بهداش��ت 
عمومي« و »آموزش عمومي« لطم��ه اي وارد كند 
مقابل آن مي ايستند. ادموند برك نيز با هيچ يك از 
آرمان هاي انقالبيون فرانسه مخالف نبود اما به آنها 
اين نكته را نيز گوشزد كرد كه الزامات يك انقالب با 
نيازهاي يك حكومت مستقر متفاوت است و ايجاد 
انعطاف و ابزار تغيير براي ادامه حيات آن الزامي است.
باري، به نظر مي رسد كه هنوز اين مساله غامض در 
فلسفه سياسي حل نش��ده باقي مانده است كه چه 
چيز را آرمان غير قابل تغيير خ��ود قرار دهيم و چه 
چيز را ابزاِر قابِل تغييِر رس��يدن به آن آرمان؟ پاسخ 
به اين س��وال است كه نظام هاي سياس��ي را از هم 
جدا و قابل شناسايي مي كند. حكيم قرن هفدهمي 
فرانسه، فرانسوا دوال روش فوكو، در مناجات هاي خود 
مي گفت: »خداوندا آنچه قابل تغيير است به من نشان 
ده تا به بهترين شكل ممكن آن را تغيير دهم و آنچه 
غيرقابل تغيير است به من نشان ده كه آن را بدون چون 
و چرا بپذيرم«، توسل به يك نيروي مابعدالطبيعي 
براي پاسخ به اين سوال نشان مي دهد كه پاسخ به اين 

سوال كار چندان آساني نيست.

  سياس�تي ك�ه در داخل موفق به  كس�ب 
اعتم�اد و س�رمايه اجتماع�ي در باالترين 
سطوح ش�ده باش�د، ظرفيت هاي اقدام در 
س�طح بين المللي را نيز به دس�ت مي آورد، 
گشايش سياستي راهبردي به سوي مقابله 

با فرسايش تمدني است
  گش�ايش از مناقش�ه آميزترين عرصه ها 
ش�روع نمي ش�ود، اما عرصه كم مناقشه اي 
هم نخواه�د ب�ود. گش�ايش ها مي توانند از 
غيرسياس�ي ترين عرصه ها آغاز ش�وند اما 
ظرفيت س�ازي سياس�ي به كمك گش�ايش 

شروع مي شود
   امريكايي ه�ا مفروضات�ي درباره ش�يوه 
اداره كش�ور، مديريت اقتصادي، اجتماعي و 
فرهنگي جامعه ايران دارن�د و حتما در كنار 

آن چند صد نفري ك�ه در خزانه داري امريكا 
مسوول بررسي هاي فني، بانكي و اقتصادي 
هستند، نظريه پردازان و استراتژيست هاي 
سياس�ي، اجتماعي و فرهنگي هم دارند كه 
در درج�ه اول ب�ر مبناي مفروضات�ي درباره 
حاكميت سياس�ي ايران و س�پس بر مبناي 
مفروضات�ي درباره م�ردم و جامعه، اقدامات 

را طراحي مي كنند و محاسبات ش�ان درباره 
تاب آوري جامعه ايران در مقابل تحريم ها بر 

همان مفروضات متكي است 
    فرضيه قصد امريكايي ها براي »فرسايش 
تمدني« ايران درست باش�د - فرضيه اي كه 
يكي از تحليلگران اقتص�ادي آن را در قالب 
مفهوم پاكس�تانيزه كردن اي�ران بيان كرده 
اس�ت - آنها ت�اش مي كنند اي�ران را بدون 
پرداخت هزينه جنگ، كشوري فرسوده و فاقد 
توان قدرت نمايي در منطقه غرب آسيا كنند 

    بايد براي جلب اعتماد مردم تاش كرد. اين 
تاشي نوآورانه با ابزارها، آدم ها و روش هاي 
جديد است. مهم اين است كه ايده »گشايش« 
در عرص�ه داخلي و در زمينه ه�اي مختلف، 

محور دستوركارسازي سياسي قرار گيرد 

برش



يادداشت 9 بانك و بيمه

»تعادل«ازروندبلندمدت،ميانمدتوكوتاهمدتصنعتبيمهگزارشميدهد

توليدحقبيمهدريكسالگذشتهروندصعوديداشتهاماانتظارجهشدرميانمدتندارد

صنعت بيمه در مرحله رشد اوليه روند بلندمدت

گروه بانك و بيمه | احسان شمشيري| 
تحليل وضعيت موج��ود صنعت بيمه حاك��ي از آن 
است كه روند فصلي توليد حق بيمه همچون گذشته 
ادامه يافته اس��ت و بيانگر آن اس��ت كه در طول يك 
سال، بيشترين حق بيمه توليدي به ترتيب متعلق به 
فصل هاي تابستان، زمستان، پاييز و بهار است و فصل 
تابستان بيش��ترين حق بيمه توليدي را داشته است. 
اما تحليل بلندم��دت درآمد حق بيمه با توجه به روند 
تحريم هاي 7 سال اخير نشان مي دهد كه صنعت بيمه 
ايران در مرحله رشد اوليه قرار دارد و انتظار نمي رود كه 
در آينده نزديك، صنعت بيمه ايران اين مرحله را پشت 
سر بگذارد و انتظار جهش در حق بيمه توليدي كشور در 

افق زماني كوتاه مدت و ميان مدت وجود ندارد.
به گزارش تعادل، توليد حق بيمه نشان دهنده وضعيت 
تقاضاي بازار بيمه است و از مجموع حق بيمه توليدي، 
نزديك به ۵۲ درصد در گروه بيمه اتومبيل حاصل شده 
كه نشان دهنده اثر اجباري بودن بيمه شخص ثالث بر 
درآمد حق بيمه و به خصوص در بخش بيمه اس��ت و 
بيمه هاي اختياري س��هم كمتري داشته اند. از جمله 
بيمه هاي زندگي و درمان با در اختيار داشتن تقريبًا ۱۶ 
و ۱7 درصد از حق بيمه توليدي كشور، ديگر گروه هاي 
بيمه اي هستند كه در رتبه هاي دوم و سوم قرار دارند و به 
دليل اهميت بيمه عمر و درمان، مردم به اين گروه هاي 

بيمه اي تمايل نشان داده اند
 اما همچنان بيمه هاي حمل و نقل، آتش س��وزي كه 
مربوط به رونق تجارت و كاهش ريسك در بخش هاي 
اقتصادي است توجه كمتري شده است و ساير بيمه ها، 
مشتمل بر يازده رشته، تنها حدود ۱۵ درصد حق بيمه 
توليدي را شامل ش��ده اند. اين در حالي است كه براي 
ايجاد رونق، رشد اقتصادي، كاهش خطرات و ريسك 
سرمايه گذاري، ايجاد اشتغال و رفاه در جامعه، الزم است 
كه بيمه هاي ديگر از جمله بيمه آتش س��وزي، زلزله، 

سيل و... نيز مورد توجه قرار گيرند. 

   سهم 40 درصدي تهران 
همانطور كه تهران در بازار بانكي كش��ور نيز حدود دو 
سوم يا بيش از ۶0 درصد س��پرده ها و تسهيالت را به 
خود اختصاص داده اس��ت در بخ��ش بيمه نيز تهران 
سهم بااليي در پرداخت حق بيمه و در مقابل دريافت 

خسارت ها داشته است. 
از مجموع ح��ق بيمه توليدي، اس��تان هاي كش��ور 
س��هم هاي متفاوتي دارند. مطاب��ق آخرين اطالعات 
موجود، اس��تان تهران بيش از ۴0 درص��د بازار بيمه 
كشور را شامل مي شود و در رتبه هاي بعدي، استان هاي 
اصفهان، خراسان رضوي، فارس، خوزستان و مازندران 
قرار دارند. البته با توجه به متفاوت بودن جمعيت و توليد 

استان ها با يكديگر، دو شاخص به شكل »سهم استان از 
حق بيمه توليدي تقسيم بر سهم استان از جمعيت« و 
»سهم استان از حق بيمه توليدي تقسيم بر سهم استان 
از توليد ناخالص داخلي«، براي مقايس��ه استان هاي 
مختلف به شكل قابل قبولي با يكديگر، مورد توجه قرار 
گرفته است كه باز هم استان تهران، با اختالف، از ديگر 
استان ها وضعيت بهتري دارد. بهتر است بيمه در ديگر 
استان هاي كشور بيش از پيش شناسانده شود و فعاليت 
بيمه گري در آنها متناس��ب با ظرفيتشان )جمعيت و 

توليد( افزايش يابد.

   انحصار شركت هاي بزرگ
در تفكيك حق بيمه توليدي بين شركت هاي بيمه، 
مالحظه مي شود كه سهم شركت دولتي بيمه ايران به 
3۴.۵ درصد كاهش يافته است و شركت هاي خصوصي 
۶۵.۵ درصد بازار را در اختيار گرفته اند و سهم شركت 
بيمه اي��ران در فصول اخير به يك س��وم بازار كاهش 
يافته است. كاهش سهم بخش دولتي در بازار مي تواند 
سبب ايجاد انگيزه براي گسترش هرچه بيشتر بخش 
خصوصي گردد. البته بايد اشاره داشت كه سهم چهار 
شركت بزرگ بازار شامل ايران، آسيا، البرز و دانا بيش 
از ۶0 درصد است و بيش از ۲0 شركت بيمه ديگر سهم 
۴0 درصدي در اختيار دارند. سهم باالي بيمه دولتي 
در صنعت بيمه مي تواند زمينه ساز شكل گيري انحصار 
چند جانبه در بازار بيمه تا حدودي به صورت بازار رهبر� 
پيرو باشد. يعني شركت هاي بزرگ قديمي همچنان 

دوسوم كل بازار بيمه را به خود اختصاص داده اند. 
س��هم نگهداري مس��تقيم، اتكايي اجب��اري و اتكايي 
اختياري از حق بيمه توليدي به ترتيب ۸0، ۱7 و 3درصد 
اس��ت. س��هم كوچك اتكايي اختياري تا حد زيادي از 
وجود اتكايي اجباري نشأت مي گيرد. بايد توجه داشت 
كه ش��ركت هاي بيمه موظفند در رشته هاي زندگي و 
غيرزندگي ب��ه ترتيب ۲۵ و ۱۵ درصد حق بيمه ها را به 
صورت اتكايي به بيمه مركزي پرداخت كنند. در تحليل 
وضعيت موجود و ظرفيت بالفعل بازار بيمه، بعد از بررسي 
حق بيمه توليدي، وضعيت تعداد بيمه نامه هاي صادر 
شده، متوسط قيمت بيمه نامه، خس��ارت پرداختي و 

نسبت خسارت مورد بررسي قرار گرفته است.

   سهم اندك از سرمايه كل صنايع كشور 
در تحليل مالي و با مراجعه به ش��اخص هاي موجود، 
سهم صنعت بيمه از سرمايه )نسبت سرمايه صنعت 
بيمه به مجموع سرمايه تمامي صنايع( ۱.۵۸درصد و 
سهم اين صنعت از مجموع ارزش بازار )نسبت ارزش 
صنعت بيمه به ارزش كل بازار( ۱.۵3درصد است كه هر 
دو نرخ بيانگر كوچك بودن اين صنعت است؛ در حالي 

كه بانك ها و موسسات مالي حدود يك پنجم سرمايه و 
ارزش بازار را به خود اختصاص داده اند. عالوه بر اين دو 
شاخص، وضعيت بازده دارايي، بازده حقوق صاحبان 
سهام، نسبت سرمايه به سود و نسبت P به E در صنعت 

بيمه نيز مورد بررسي قرار گرفته است.

   سهم 14 درصدي عوارض
شايان ذكر است كه بازده دارايي هاي صنعت بيمه در 
حالي به چهار درصد نمي رس��د ك��ه اين صنعت بايد 
ح��دود ۱۴ درصد عوارض و ماليات )ع��وارض وزارت 
بهداش��ت، عوارض نيروي انتظامي، ماليات بر ارزش 
افزوده و عوارض صندوق خسارات بدني( بپردازد. اين 
عوارض و ماليات سبب شده كه صنعت بيمه سودآوري 
كافي نداشته باشد و س��رمايه گذاران تمايل چنداني 
به اين صنعت نداشته باشند. اگر بازده صنعت بيمه با 
نرخ تورم، سود بانكي و بازده دارايي هايي چون مسكن 
مقايسه شود، اين نتيجه حاصل مي شود كه هرچند اين 
صنعت زيان ده نيست، اما سود آن كمتر از مقدار قابل 
قبول است. درواقع، عوارض ذكر شده جذابيت صنعت 

بيمه را براي سرمايه گذاران كاهش داده است.

   روند كوتاه مدت، ميان مدت، بلندمدت
بررسي چشم انداز بازار بيمه نيز در سه قسمت تحليل 
بلندمدت، تحليل ميان مدت )ادوار( و تحليل كوتاه مدت 
)پيش بيني كوتاه مدت( تنظيم شده است. در تحليل 
بلندمدت نتيجه مي ش��ود كه صنعت بيم��ه ايران در 
مرحله رشد اوليه قرار دارد و انتظار نمي رود كه در آينده 
نزديك، صنعت بيمه ايران اين مرحله را پشت سر بگذارد 
و انتظار جهش در حق بيمه توليدي كشور در افق زماني 
كوتاه مدت و ميان مدت وجود ن��دارد. ويژگي هاي اين 
مرحله اين اس��ت كه در حالي كه پيش شرط هاي بازار 
بيمه شكل گرفته است، اما هنوز بازارها در سطح پايين 
عمل مي كنند، سطح درآمد پايين است و ثبات اقتصادي 
نيز به طور كامل وجود ندارد. بر اساس تحليل ميان  مدت 
تقاضا و استخراج ادوار اقتصادي و بيمه اي، انتظار مي رود 
كه در فصول آينده، با اتمام دوران ركود، توليد ناخالص 
داخلي و حق بيمه توليدي ه��ر دو از وضعيت ركودي 
خارج شوند و حق بيمه توليدي كشور افزايش يابد. البته 
با توجه به شروع دور جديدي از تحريم هاي بين المللي 
عليه كشور، به نظر مي رسد كه ادامه روند آينده با روند 
قابل اس��تخراج از مشاهدات گذش��ته متفاوت باشد و 

رشد چنداني از اين طريق حاصل نشود. به هر ترتيب، 
چرخه هاي حق بيمه توليدي و توليد ناخالص داخلي در 
۱0 سال اخير نشان مي دهد كه در تحليل كوتاه مدت، با 
توجه به شاخص هاي مالي و وضعيت بهتر صنعت بيمه 
نسبت به ديگر فعاليت هاي مالي و با توجه به وضعيت 
ركودي در چرخه بيمه اي و نيز با مدنظر قرار دادن اين 
موضوع كه وضعيت صنعت بيمه در كشور در مراحل اوليه 
منحني بلندمدت است، انتظار مي رود كه در آينده حق 
بيمه توليدي كشور با وجود نوسانات فصلي افزايش يابد.

در مجموع بايد اذعان داشت كه تحليل وضعيت موجود 
و بررسي چشم انداز آتي بيانگر وضعيت ضعيف صنعت 
بيمه و فقدان رش��د و گسترش اين صنعت متناسب با 
ظرفيت ها است. در اين خصوص، اينگونه به نظر مي رسد 
كه يا محصوالت بيمه اي در مقايسه با رقبا جذاب نيستند 
يا مردم ريسك را نمي شناسند يا به صنعت بيمه اعتماد 
ندارند يا نهايتًا در نتيجه ركود اقتصادي، تقاضاي بيمه 
از اولويت طيف وسيعي از مردم جامعه خارج شده است. 
درواقع، خريد بيمه به انتهاي ليس��ت خريد خانوارها 
منتقل شده است و در مواردي، از سبد خريد خانوارها 

خارج شده است.

اولويت بندي بخشودگي جرايم تسهيالت زير 100 ميليون
يك كارشناس حقوق بانكي گفت: بانك مركزي مشموالن 
بخشودگي جرايم تسهيالت زير ۱00 ميليون تومان را براي 
سال جاري اولويت بندي و آن را به بانك ها ابالغ كرده است.

به گزارش ايِبنا، مجلس شوراي اسالمي در راستاي تشويق 
گيرندگان تسهيالت و تش��ويق توليد و فعاالن صنعت از 
سال ۹۵ نسبت به تعيين تكليف بخشودگي جرايم ديركرد 
وام هاي زير ۱00 ميليون تومان اقدام كرده كه اين حكم 
از س��ال ۹۵ تاكنون ادامه يافته و از سوي بانك مركزي به 
سيستم بانكي ابالغ شده است اما در روند اجراي اين ابالغيه 
جزيياتي وجود دارد كه در برخي موارد موجب اختالف ميان 
بانك مركزي، دستگاه قضايي و تسهيالت گيرندگان شده 
است كه ياسر مرادي، كارشناس حقوق بانكي در گفت وگو 
با خبرنگار ايِبنا در اين باره اظهار داشت: اولين بار قانونگذار در 
تبصره 3۵ قانون بودجه سال ۹۵ موضوع جديدي را در نظر 
گرفت كه در تاريخ پس از انقالب در ايران كمتر اتفاق افتاده 

بود و به عبارت ديگر اصال به اين شكل اتفاق نيفتاده بود.
وي افزود: براس��اس اي��ن تبصره س��ود و جرايم ديركرد 
تسهيالت گيرندگان زير ۱00 ميليون تومان به هر ميزاني كه 
باشد، مورد بخشودگي قرار مي گيرد و مشتريان تنها موظف 

به پرداخت و تسويه اصل تسهيالت دريافتي هستند.
اين استاد دانشگاه با اشاره به اينكه اين يك موضوع جديد 

بود كه به طور حتم مزايا و معايبي داشت، گفت: مزيت بزرگ 
اين اقدام اين بود كه تسهيالت گيرندگاني كه وام دريافتي 
آنها از سال هاي گذشته باقي مانده و متورم شده بود و توان 
پرداخت اين مبالغ كالن را نداشتند، با اين اقدام قانونگذار 
تنها موظف به پرداخت مبلغ دريافتي شدند كه موجب شد 
بسياري از پرونده هاي بدهي  بانك ها كه از سال هاي قبل 
باقي مانده بود تعيين تكليف شود. مرادي در ادامه تاكيد 
كرد كه البته اجراي اين تبصره ايراداتي هم داشت از جمله 
اينكه بخشي از درآمد محقق شده بانك ها از طريق سود 
اين جرايم، مورد بخشودگي قرار گرفت كه زيان سنگيني 
را به بانك ها وارد كرد و دولت براي جبران، اين مبالغ را به 
عنوان حساب و بدهي دولت به سيستم بانكي تلقي كرد. 
به گفته وي، دومين ايرادي كه اجراي اين تبصره داشت، 
توق��ع نابه جايي را براي بدهكاران سيس��تم بانكي ايجاد 
كرد كه در صورت بدحس��ابي و عدم پرداخت تسهيالت 
مورد بخشودگي قرار مي گيرند كه اين به ضرر مشتريان 

خوش حساب سيستم بانكي و به نفع بدحسابان شد.

   روند اجراي بخشودگي جرايم  ديركرد
اين كارشناس حقوق بانكي در ادامه افزود: تبصره 3۵ قانون 
بودجه سال ۱3۹۵ در سال هاي ۹۶، ۹7 و ۹۸ نيز در قانون 

بودجه ذيل تبصره ۱۶ آورده شد اما با اين تفاوت كه در سال 
۹۵ و ۹۶ اجرايي و از سوي بانك مركزي ابالغ شد اما در سال 
۹7 بانك مركزي آيين نامه اجرايي را ابالغ نكرد و عماًل اين 
موضوع در سال ۹7 اجرايي نشد اما در سال ۹۸ بانك مركزي 
در ارديبهشت ماه جزييات اين تبصره را به بانك ها ابالغ كرد 

و شبكه بانكي نيز شروع به اجرا كرده است.

   دو تغيير مهم در آيين نامه ارجاعي سال ۹۸
مرادي با تاكيد بر اينكه اين بخشنامه در سال ۹۸ تغييراتي 
نسبت به سال هاي گذشته دارد، گفت: از جمله اين تغييرات 
اين اس��ت كه در س��ال ۹۵ و ۹۶ پس از ابالغ در آيين نامه 
اجرايي ذكر ش��ده بود كه هر مشتري فقط مي تواند يكي 
از تس��هيالت خود را مشمول بخش��ودگي كند و امكان 
بخشودگي چند تسهيالت به صورت همزمان براي يك نفر 
وجود ندارد. تا با اين اقدام عدالت توزيع اتفاق بيفتد و افراد 

نتوانند از اين ابالغيه سوءاستفاده كنند.
وي ادامه داد: اما ديوان عدالت اداري نيز به اين موضوع ورود 
كرده و اين بخشنامه را ابطال كرد و براي برطرف شدن اين 
مشكل در آيين نامه اي كه امس��ال از سوي بانك مركزي 
ابالغ شد بندي بر اساس مفاد قانون افزوده شد كه طبق آن 
افراد در كل شبكه بانكي تنها تا سقف ۱00 ميليون تومان 

مي توانند مشمول اين بخشودگي شوند يعني اگر فردي 
چندين تسهيالت دريافت كرده است براي بخشودگي جمع 
مبالغ تسهيالت در كل بانك هاي عامل كشور نبايد بيش از 
۱00 ميليون تومان شود و اگر چنين شود بانك مركزي آن 

را كان لم يكن تلقي مي كند.
اين كارشناس حقوق بانكي درباره دومين تغيير، توضيح داد: 
افراد مشمول اين طرح براساس طبقه بندي و اولويت بندي 
مشخص مي شوند زيرا تعداد بيشتر از بودجه اي هستند 
كه براي اين موضوع در نظر گرفته شده اما بانك مركزي 
براي س��ال جاري اولويت بندي جديدي انج��ام داده و به 
بانك ها ابالغ نيز شده اما نكته اي كه وجود دارد اين است كه 
افرادي كه مشمول بسياري از اين اولويت بندي ها نبودند 
در سال هاي گذشته به ديوان عدالت مراجعه كرده و با بيان 
مواردي و در نهايت دريافت حكم قضايي، سيستم بانكي را 
ملزم به بخشودگي سود و جرايم كردند اما در سال جاري در 
بخشنامه جديد صراحت اولويت بندي ها و طبقه بندي ها 
اعالم شده و خارج از اين طبقه بندي هيچ فردي مشمول 
نخواهد شد. مرادي اظهار اميدواري كرد تا ديوان عدالت 
اداري در سال جاري به اين اولويت بندي ها توجه بيشتري 
كند تا افراد نتوانند با مراجعه به مراجع قضايي بانك مركزي 
و سيستم بانكي را دور بزند. اين كارشناس حقوق بانكي در 

ادامه تاكيد كرد كه اجراي اين تبصره برخي بدفهمي ها را 
هم به همراه داشت كه موجب اختالف شد، از جمله اينكه 
طبق اين آيين نامه تسهيالتي بايد مورد بخشودگي قرار 
گيرد كه اصل قرارداد تسهيالت دريافتي زير ۱00 ميليون 
تومان باشد و مانده بدهي بدهكاران بانكي مالك نيست 

كه در بخشنامه بانك مركزي به درستي اشاره شده است.
به گفته وي، موضوع ديگري كه موجب اختالف بانك ها و 
مشتريان مي شود اين است كه تسهيالت گرفته شده در 
شبكه بانكي برخي تجميع و برخي نيز تبديل به وام هاي 
جديد شده و اين مالك هايي است كه مورد اختالف است 
و برخي مراجع قضايي بر سر اين مباحث با بانك مركزي و 
سيستم بانكي اختالف هايي دارند زيرا با توجه به مباحث 
حقوقي اگر رابطه بين بانك و مشتري منجر به انعقاد قرارداد 
جديدي شده باشد قطعًا آخرين قرارداد منعقد شده كه به 
امضاي طرفين رسيده بين طرفين به عنوان آخرين قرارداد 
حاكم خواهد بود چراكه به صورت شرعي و قانوني ماهيت 
جديدي دارد؛ اما اگر اين امر منجر به قرارداد جديد نشده و 
صرفا جنبه امهالي دارد فقط مشتريان بايد اصل تسهيالت 
اوليه را پرداخت كنند و كليه سود و جرايمي كه تاكنون بايد 
پرداخت مي شده و پرداخت نشده تا سقف ۱00 ميليون 

تومان مشمول بخشودگي مي شود.

تكميلسامانهخزانهداريالكترونيكدرانتظارهمراهيهمهدستگاهها
عضو كميته ارتباطات كميس��يون صناي��ع و معادن 
مجلس گفت: وزارت اقتصاد ب��راي اجراي خزانه داري 
الكترونيك، اقدامات چشمگيري انجام داده اما تكميل 
آن، نيازمند همكاري و هماهنگي با ساير دستگاه ها و 

بانك مركزي است.
به گزارش ش��ادا، س��يده حميده زرآبادي در خصوص 
اج��راي خزانه داري الكترونيك اظهار داش��ت: يكي از 
راه هاي تحقق شفافيت و مبارزه با فساد، تحقق دولت 
الكترونيك و الكترونيكي شدن فرآيندها است. عملكرد 
وزارت اقتصاد در زمينه تحقق دولت الكترونيك، به ويژه 
در خصوص خزانه داري الكترونيك، قابل قبول است، اما 
به همكاري و تعامل بيشتر ديگر دستگاه هاي اجرايي 

نياز دارد.
عضو كميس��يون صنايع و معادن، قوانيني مثل قانون 
ارتقاي س��المت اداري و مقابله با فساد، قانون انتشار و 
دسترسي آزاد به اطالعات، قانون بهبود مستمر فضاي 
كسب و كار، قانون رفع موانع توليد رقابت پذير، قانون 
ارتقاي نظام مالي كش��ور و مواد ۶7 و ۶۸ قانون برنامه 
پنج ساله ششم توسعه جمهوري اسالمي ايران را از جمله 
اين قوانين ذكر كرد كه دستگاه ها را الزام به الكترونيكي 
كردن همه فرايندها، خدمات و اس��تعالمات مي كند.

به دليل عدم پيگيري مناسب از سوي مجلس و ديگر 
نهادهاي نظارتي، اين قوانين به درستي اجرايي نشده اند 

و شاهد اتفاق خوبي در اين حوزه نيستيم.
عضو كميته ارتباطات كميسيون صنايع و معادن مجلس 
شوراي اسالمي ادامه داد: به منظور تحقق اين امر، دولت 
دوازدهم در قالب تحقق پروژه دولت الكترونيك، وظايفي 
را براي دس��تگاه هاي اجرايي مختلف در نظر گرفته و 
به طور مشخص در مورد وزارت اقتصاد، بهره برداري از 
سيستم ماليات الكترونيك، ايجاد نظام بيمه الكترونيك، 
پنجره واحد صدور مجوزهاي كش��ور، اس��تقرار نظام 
خزانه داري الكترونيك، ايجاد و استقرار سامانه يكپارچه 
حس��ابداري و مالي دس��تگاه هاي اجرايي را به عنوان 

بخشي از وظايف آن تعيين كرده است.
زرآب��ادي تصريح كرد: مش��كلي كه در ح��ال حاضر 
وجود دارد، اين اس��ت كه با وجود اين تقسيم وظايف 
و تالش ه��اي ص��ورت گرفته از س��وي دس��تگاه ها، 
ميزان تحقق اهداف پروژه دولت الكترونيك، توس��ط 
دستگاه هاي اجرايي، چندان رضايت بخش نبوده است 
كه بخش عمده اي از اين مشكل به عدم هماهنگي بين 

اين دستگاه ها مربوط مي شود.
وي با بيان اينكه بر اس��اس گزارش ه��اي دريافتي از 

مس��ووالن وزارت اقتصاد در جلسه اخير آنها با اعضاي 
كميس��يون صنايع و معادن، گام ه��اي خوبي در اين 
خصوص برداش��ته شده اس��ت، افزود: به عنوان مثال، 
در وزارت اقتص��اد در خص��وص اج��راي خزانه داري 
الكترونيك، اقدامات چش��مگيري انجام ش��ده است 
ولي تكميل اين رون��د، نيازمند همكاري و هماهنگي 
با بانك مركزي است. عضو كميسيون صنايع و معادن 
مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه در چارچوب دولت 
الكترونيك، اطالعات بايد به ط��ور كامل و بدون هيچ 
واسطه اي به صورت الكترونيكي قابل مبادله باشد، اظهار 
داشت: برخي دستگاه ها كه اجازه استفاده از اطالعات 
خودشان را مي دهند، به شما اين مجوز را مي دهند اما 
ش��ما را به عنوان يك »كاربر«  در سيس��تم خودشان 
تعري��ف مي كنند، يعن��ي عمال معن��اي واقعي دولت 

الكترونيك وجود ندارد.
زرآبادي افزود: در نهايت برخي دستگاه ها نيز فرم هاي 
الكتروني��ك روي س��ايت گذاش��ته اند و ارباب رجوع 
نيز مي تواند چند مرحل��ه را بصورت الكترونيك انجام 
بده��د ولي در نهايت ف��رد متقاضي باي��د فرم ها را به 
صورت كاغذي براي انجام مرحله اصلي كار به دستگاه 
مذكور ببرد؛ بنابراين، به اشتراك گذاشتن اطالعات و 

استعالمات به معناي واقعي انجام نشده است. وي يادآور 
شد: فكر مي كنم يكي از وظايف مجلس شوراي اسالمي 
در اين ارتباط، بحث نظارت است، زيرا ايجاد شفافيت 
و مبارزه با فس��اد با صحبت كردن و شعار دادن محقق 
نمي شود و يك بستر، به نام دولت الكترونيك مي خواهد 

كه همه بايد براي تحقق آن بكوشيم.
نماينده مردم قزوين، آبيك و الب��رز، با يادآوري اينكه 
يكي از وظايف مجلس، پيگيري اجرا و نظارت بر نحوه 
اجراي قوانين مصوب خودش اس��ت، اظهار داشت: در 
قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوري اسالمي 
ايران گفته شده همه فرآيندها در دستگاه هاي اجرايي 
بايد الكترونيك شود و وظيفه مجلس پيگيري و نظارت 

بر اجراي اين موضوع است
وي با بيان اينكه هم اكنون جلس��اتي با همين موضوع 
با ۶ وزارتخانه و با حضور نمايندگان ديوان محاس��بات 
و س��ازمان بازرسي كل كش��ور در حال برگزاري است 
و نمايندگان دس��تگاه ها، در حال اراي��ه پروژه هاي در 
دس��ت اجرا و كارهاي انجام گرفته خود در اين ارتباط 
هس��تند، گفت: بايد آسيب شناسي صورت گيرد كه با 
وجود زحمات كشيده شده، چرا نتايج مطلوب حاصل 
نشده اس��ت و دولت الكترونيك به صورت كامل قابل 

بهره برداري نيست؟ زرآبادي اجرايي شدن برنامه دولت 
الكترونيك را، منوط به همكاري همه قوا اعم از مجريه، 
قضاييه و مقننه خواند و گفت: يك مساله مهم، اين است 
كه نه تنها همه قوا با هم همكاري مناسبي ندارند، بلكه 
خود دس��تگاه هاي دولتي در قوه مجريه نيز همكاري 

مطلوبي با هم ندارند.
نماينده مردم قزوي��ن، آبيك و البرز افزود: البته برخي 
مقاومت ها در درون خود دستگاه هاي اجرايي هم وجود 
دارد، از جمله از سوي افرادي كه تا پيش از اين، كارها را به 
صورت دستي انجام مي دادند و ممكن است از اين ناحيه 
احساس تهديد شغلي كنند كه به نظر من مقامات ارشد 
سازمان يا دستگاه مربوطه بايد با اين افراد برخورد جدي 
كنند.بايد توجه داش��ت، به محض الكترونيكي شدن 

فرآيندها، شفافيت و مبارزه با فساد محقق نمي شود.
گفتن��ي اس��ت، خزان��ه داري الكتروني��ك از جمله 
سياست هاي راهبردي وزارت امور اقتصادي و دارايي 
است كه بر اساس آن دس��تگاه هاي اجرايي در سطح 
ملي و استاني و بخش هاي مختلف مالي در سطح كشور 
از طريق سامانه هاي الكترونيكي به خزانه كل متصل 
مي شوند؛ با راه اندازي اين سامانه، ارتباط آنالين ميان 
خزانه داري و همه دستگاه هاي ذي ربط برقرار مي شود.
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جريمه نگهداري اموال مازاد 
بانك ها 

مهديه زمرديان| كارشناس بانكي|
يك قانون اثربخش بايد هزينه بنگاه داري براي بانك ها 
را آنچن��ان باال ببرد كه خود خواس��ته ب��ه واگذاري 
شركت  ها و اموال مازاد بپردازند. نقش اصلي بانك ها 
در ادبيات مالي نقش واسطه گري وجوه است. اگرچه 
صورت ظاهري ارايه خدمات مالي بانك ها طي سال ها 
تغيير و مفاهيم بانكداري مدرن صنعت بانكداري را 
دچار تحوالت اساسي كرده اما كماكان شريان اصلي 
حيات بانك ها دريافت سپرده و اعطاي تسهيالت است. 
اهميت اين امر در كشور ما كه به دليل توسعه نيافتگي 
و عمق كم بازار س��رمايه، عمدتا بانك  ه��ا عهده دار 
تامين مالي در تمام سطوح خرد و كالن و همچنين 
كوتاه مدت و بلندمدت هس��تند، دوچندان است. با 
اين مقدمه مي توان گفت تمركز بانك ها بر هرگونه 
فعاليت بانكي غير از واسطه گري مالي، باعث خواهد 
ش��د تا بنگاه هاي اقتصادي با مشكل تنگناي مالي 
مواجه شوند، زيرا جايگزين ديگري براي تامين مالي 
به خصوص براي بنگاه هاي كوچك و متوسط به غير 
بانك ها وجود ندارد.  يك��ي از مصاديق فعاليت هاي 
غير واسطه گري بانك ها، بنگاه داري آنها خارج از حدود 
متعارف و قانوني آن و بدون رعايت محدوديت هاي 
سرمايه گذاري و سرمايه پذيري در آن بنگاه ها است 
كه مي تواند تمرك��ز بانك ها را از وظيفه اصلي جذب 
سپرده و اعطاي تسهيالت هدفمند برداشته و به سمت 
سرمايه گذاري در امالك و مستغالت و شركت هاي 
غيرمرتبط با فعاليت بانكي سوق دهد. به همين دليل 
در س��ال  هاي اخير توجه ويژه اي از سوي نهادهاي 
مختلف نظارتي و سياست گذاري به اين پديده شده 
است. اما اينكه تا چه حد اين تالش ها منجر به خروج 
بانك ها از پديده بنگاه داري ش��ده است جاي بحث و 
بررسي بيشتر دارد. در واكاوي علل تخطي بانك ها از 
نسبت هاي مجاز سرمايه گذاري در اموال و دارايي ها، 
به نتايج يكساني نمي رسيم. بخشي از شركت ها و اموال 
مازاد، ناخواسته و به اجبار به بانك ها تحميل شده اند. 
به اين صورت كه اغل��ب در بانك هاي دولتي، دولت 
براي رد ديون خود تمام يا بخشي از سهام شركت هاي 
دولتي كه بعضا سودآور نبوده اند را به بانك ها واگذار 
كرده است. همچنين در ترازنامه بانك  هاي غيردولتي 
و حتي دولتي نيز سهام برخي شركت  ها و بسياري از 
امالك به چشم مي خورد كه به عنوان وثيقه تسهيالتي 
بوده است كه در طبقه مطالبات غيرجاري قرار گرفته 
و به تمليك بانك ها درآمده اند. حتي برخي از سهام 
شركت  ها در برهه هايي از زمان و به منظور رونق دهي 
به بازار سرمايه به ناچار به تملك بانك ها درآمده اند. 
بنابراين مي توان گفت بخش قابل توجهي از فعاليت 
بنگاه داري و سرمايه گذاري بانك ها به نوعي خارج از 
اختيار آنها بوده است. اما اين نكته را نيز نمي توان ناديده 
گرفت كه در سال هاي اخير به دليل افتادن در دور باطل 
افزايش سود بانكي و به تبع آن افزايش هزينه تمام شده 
پول در بانك  ها و ش��رايط ركود اقتص��ادي، بانك ها 
نمي توانستند از طريق فعاليت سنتي واسطه گري 
بانكي به سودآوري دست يابند و از آنجايي كه بانك 
يك موسسه انتفاعي است و س��هامداران آن انتظار 
فعاليت اقتصادي سودآور از مديران بانكي دارند؛ لذا 
برخي بانك ها و علي الخصوص بانك هاي غيردولتي 
به س��رمايه گذاري در پروژه هاي ساختماني و خريد 
امالك و همچنين نگهداري پورتفوي متنوعي از سهام 
شركت ها به منظور شناسايي سود و پوشاندن زيان 
ناشي از فعاليت بانكداري خود پرداخته اند. نكته اي 
كه در اينجا وجود دارد اين است كه حجم بنگاه داري 
و سرمايه گذاري مستقيم براي همه بانك ها همگن 
نيست اما وضعيت برخي بانك هايي كه از قضا وضعيت 
ترازنامه اي سالم و شفافي هم ندارند به گونه  اي بوده 
است كه منجر به فشار بيش از پيش بر شبكه بانكي 
براي خروج از بنگاه داري و هدايت منابع جمع آوري 
شده از طريق ارايه تس��هيالت به فعاليت هاي مولد 
اقتصادي شده است. در همين راستا و به منظور فراهم 
آوردن بس��ترهاي قانوني چگونگ��ي خروج بانك ها 
از بنگاه داري، م��واد ۱۶ و ۱7 قانون رفع موانع توليد 
رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي كش��ور مصوب ۱3۹۴ 
به موضوع فروش دارايي هاي مازاد بانك  ها اختصاص 
يافت. با اين مضمون كه براس��اس اين مصوبه، همه 
بانك ها و موسس��ات اعتباري بايد طي س��ه س��ال، 
س��االنه حداقل 33 درصد اموال خود اعم از منقول، 
غيرمنقول و سرقفلي را كه به تملك آنها و شركت هاي 
تابعه آنها درآمده و به تشخيص شوراي پول و اعتبار و 
بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مازاد محسوب 
مي ش��ود، واگذار كنند. درغير اي��ن صورت عالوه بر 
ماليات بر عايدي س��رمايه ۲۵ درصدي كه هر سال 
3 درصد افزايش خواهد داش��ت و ت��ا نرخ ۵۲ درصد 
نيز خواهد رس��يد، با مديرعامل بانك و هيات مديره 
برخورد قانوني مي شود. همچنين مطابق اين قانون، 
بانك ها ملزم شده اند سهام شركت هاي غيرمرتبط با 
فعاليت هاي بانكداري را واگذار كنند. مي توان گفت با 
گذشت چهار سال از تصويب قانون فوق كاستي هاي 
بسياري در فرآيند اجراي آن وجود دارد، كه نتوانسته 
است هزينه بنگاه داري براي بانك  ها را آنچنان باال ببرد 
كه خود خواسته به واگذاري شركت ها و اموال مازاد 
خود بپردازند. نخست آنكه تعيين مهلت سه ساله براي 
بانك ها بر چه مبنايي صورت گرفته است و با توجه به 
وضعيت ركودي حاكم بر بازارهاي مختلف، واگذاري 
اموال در اين بازه زماني امكان پذير بوده است يا خير. 
دوم آنكه فرآيند چگونگي تعيي��ن مازاد بودن اموال 
و غيربانكي بودن ش��ركت هاي تابعه بانك براساس 
گزارش حسابرس قانوني و نظر بانك مركزي و اعالم 
آن به س��ازمان مالياتي كشور به خودي خود زمان بر 
بوده و از سرعت واگذاري ها خواهد كاست. سوم آنكه 
با رونق گرفتن بازار امالك و همچنين بازار سرمايه به 
دليل شرايط خاص اقتصادي كشور در سال گذشته 
و افزايش ارزش دارايي هاي بانك ها در ترازنامه، اغلب 
سهامداران تمايل به افزايش سرمايه از محل تجديد 
ارزيابي دارايي ها دارند كه با وجود بهتر كردن نسبت 
كفايت سرمايه بانك ها خود مانعي براي خروج بانك  ها 

از بنگاه داري است.



دانش و فن10اخبار

فرصتهاوتهديدهاياينترنتاشياء،هوشمصنوعي،بالكچينوكالنداده

انسانها 4فناوريبزرگبرايورودبهزندگيروزمره
گروه دانش و فن |

چهار فناوري بزرگ آين��ده به مرور درحال ورود جدي 
به جهان هستند. ش��ركت هاي بزرگ دنياي فناوري 
در حوزه هاي هوش مصنوع��ي، بالك  چين، اينترنت 
اشياء و كالن داده سرمايه گذاري هاي بزرگي كرده اند. 
به هرحال، رشد و گسترش فناوري هاي مذكور با افزايش 

نگراني ها درباره آنها نيز همراه بوده است.
 تركيب فناوري هاي پيش��گام گفته ش��ده ك��ه با نام

 Big Four هم شناخته مي شوند، جاي بحث و بررسي 
كارشناسان امروزي دنياي فناوري است. به عنوان مثال، 
كالن داده نوعي سنگ بناي فناوري هاي آينده خواهد 
بود و اگر با هوش مصنوعي و بالك چين تركيب شود، 
ظرفيت هاي فراواني دارد. به عالوه، تركيب اينترنت اشياء 

با بالك چين نيز براي هر دو فناوري سودمند است.
در چند وقت اخير، رش��د و به كارگي��ري بالك چين 
كاهش يافته است؛ اما همگان به كاربردهاي گسترده 
و همه جانبه آن اذعان مي كنن��د؛ به همين دليل، اين 
فناوري مي تواند سودمند باشد. سودمندي آن شبيه به 
هوش مصنوعي و اينترنت اشياء است و خود را دركنار 
آنها و خصوصا در پيشرفت اينترنت اشياء نشان مي دهد.

رشد فناوري اينترنت اش��ياء هم ادامه دارد؛ اما آن  هم 
به داليل مختلف كاهش يافته اس��ت. يك��ي از داليل، 
درك فعاالن صنعت از دشواري به كارگيري شبكه هاي 
پيچيده از اش��ياء بود. درواقع، دش��واري از تصور اوليه 
آنها بسيار بيشتر ش��د. به عالوه، مش��كالت امنيت و 
طول كشيدن اجراي ش��بكه ها، تب پيرامون اينترنت 
اش��ياء را تاحدودي فروك��ش داد. همي��ن روند براي 

بالك چين هم رخ داد.
به دليل شباهت بالك چين و اينترنت اشياء در مشكالت 
اجرا و گسترش، ش��ايد تركيب اين دو فناوري به حل 
مشكالت اصلي آنها كمك كند. درواقع، آنها به كمك 
يكديگر مي توانند برخي از موانع اجراي فناوري ها را از 
بين ببرند. به نظر مي رسد، تركيب شدن اينترنت اشياء 
و بالك چين، مي توان سيس��تمي بدون نقص را ايجاد 
كند؛ سيستمي كه در آن اشياي هوشمند در شبكه اي 
با نظارت كم انساني فعاليت مي كنند. اين شبكه از دفتر 
كل تغييرناپذير بهره مي برد؛ چون امنيت بالك چين و 
تاحدودي هك ناپذيربودن آن اثبات شده است. به عالوه، 
سيستم توكن مناسب اين تركيب را كامل خواهد كرد.

مشكالت امنيتي اينترنت اشياء يكي از بحث هاي مهم  
كارشناسان امنيتي در س��ال هاي گذشته بود. برخي 
از آنها، اين مش��كالت را با رخدادهاي عجيب و غريب 
 ،VeCap مقايسه مي كردند. عماد لبادي، مديرعامل
يكي از ش��ركت هاي امني��ت اينترنت اش��ياء، درباره 
نگراني هاي امنيتي اين حوزه مي گويد: حفاظت ناكافي 
در ابعاد بزرگ در حوزه اينترنت اش��ياء ديده مي شود. 

حتي دس��تگاه هاي توليدكنندگان بزرگ صنعت نيز 
درمعرض بسياري از نفوذهاي خطرناك و ساده هستند. 
كمبودهاي دستگاه ها در بخش امنيت در انواع مختلف 
ديده مي شود: رمزگزاري ناقص و الزامات تأييد هويت 
ضعيف مانند ورود خودكار و امكان اتصال از خارج. فقط 
يك دستگاه ناايمن با تنظيمات ضعيف كافي است تا 
كل شبكه شما يا خانه هوشمندتان درمعرض نفوذ قرار 
بگيرد. درواقع، هكرها فقط به همان يك نقطه نياز دارند 

تا كل شبكه را آلوده كنند.
به گ��زارش زوميت، هكرها كمت��ر از يك دقيقه زمان 
ني��از دارند تا ب��ه دس��تگاه هاي خانه هوش��مند وارد 
شوند. دستگاه هايي از گوشي تلفن و تلويزيون گرفته 
تا كنس��ول هاي ب��ازي، همگي به اينترن��ت متصل و 
درمعرض نفوذ هس��تند. تعداد زيادي از دس��تگاه ها 
با آس��يب پذيري هاي ش��ديد به نوعي درمعرض نفوذ 
هس��تند كه تا پيش از فهميدن توليدكنندگان و ارايه 
به روزرساني هاي امنيتي، نفوذهاي امنيتي رخ مي دهند 
و خبر آنها نيز گس��ترش پيدا مي كن��د. درواقع، تفكر 

كوتاه مدت امنيت بلندمدت را ازبين مي برد.
لبادي، در ادامه كاربرد بالك چين را در ش��ركت خود 
و براي ازبين بردن مش��كالت امنيتي توضيح مي دهد. 

يك��ي از كاربردها، تركيب و اتصال اي��ن دو فناوري به  
يكديگر است. ما از تراكنش هاي قرارداد هوشمند براي 
ايجاد امنيت در همه ارتباطات داخلي در سيستم خانه 
هوشمند اس��تفاده مي كنيم. هر حركتي در پلتفرم ما 
روي بالك چين ذخيره مي شود. ديتابيس نهايي تقريبا 

دربرابر نفوذ امن است.
هرچند تب اينترنت اش��ياء فروكش كرده اس��ت؛ اما 
ظرفيت ها و كاربردهاي اين فناوري هنوز وجود دارند و 
ديده مي شوند. البته، فناوري هنوز براي ورود به زندگي 
روزمره انسان ها آماده نيست. اينترنت اشياء به بررسي ها 
و ش��تاب دهي هاي زيادي نياز دارد. ش��ايد اين نيازها 

به كمك فناوري بزرگ و پيشگام ديگري رفع شود.
ر بنيان گ��ذا و  مديرعام��ل  ن��ف،  يوا ا  ساش��ا 

 Waves Platform و Vostok توضي��ح مي دهد 
كه رشد اينترنت اشياء به سمت اجرا و كاربردي ترشدن 
مي رود. البته، گسترده ترش��دن قطعا به فناوري هاي 
ديگر وابسته خواهد بود. اينترنت اشياء به سمت اجراي 
گس��ترده تر و كاربردهاي ملموس تر پي��ش مي رود. 
به عالوه، ادغام ش��دن آن با ديگر فناوري هاي همچون 
كالن داده و ه��وش مصنوع��ي و بالك چين تأثيرش 
را در زندگ��ي و كار م��ا افزايش مي ده��د و درنهايت، 

راهكاري از آن استخراج خواهد شد. بزرگ ترين اجراها 
و دستاوردهاي اينترنت اش��ياء در سطوح صنعتي به 
دست خواهد آمد. حسگرهايي كه داده هاي فراواني در 
اين سطح جمع آوري مي كنند و در بخش هايي همچون 
حمل ونقل، باربري، ردگيري وفرايندهاي صنعتي به كار 
مي روند. اگر اينترنت اش��ياء و بالك چين را به عنوان 
فناوري هاي مستقل درنظر بگيريم، آنها در كاربردهاي 
ان��دك خود محدود مي ش��وند. باوجوداين، هر دو اين 
دس��تاوردهاي مدرن با تركيب با يكديگر و همچنين 
هوش مصنوعي كاربردهاي فراواني خواهند داش��ت. 
هوش مصنوعي الگوريتم هايي براي تحليل داده هاي 
جمع آوري شده دستگاه هاي متصل به اينترنت فراهم 
مي كند. الگوريتم ها براي شناخت الگوهاي مشخص 
استفاده مي شوند. در همين حين، بالك چين به عنوان 
اليه اي مهم و حياتي براي تأييد داده ها و تأمين امنيت 
ذخيره سازي آنها عمل مي كند. از ديدگاه من، اگر اين 
فناوري ها جدا ازهم اس��تفاده ش��وند، كاربرد خاص و 

بزرگي نخواهند داشت.
لبادي در ادامه صحبت هايش به اين نكته اشاره مي كند 
ك��ه فناوري هاي اينترنت اش��ياء و ه��وش مصنوعي 
و بالك چين هر س��ه در ۱۰ س��ال گذش��ته به مقدار 

درخورتوجهي توسعه يافته اند. به عالوه، موفقيت نهايي 
اكوسيستم با بالك چين شروع مي شود.

بالك چين پايه هاي اينترنت را بازسازي مي كند. يكي از 
ضعف هاي اصلي و مانع اتصال هوش مصنوعي و اينترنت 
اشياء، مشكالت امنيتي است كه در سطح و فرم كنوني 
اينترنت وجود دارد. فناوري بالك چين مي تواند با سه 

راهكار بسياري از اين مشكالت را ازبين ببرد.
بالك چي��ن به كارب��ران ام��كان مي ده��د به صورت 
مس��تقيم باهم تجارت كنن��د. اين ام��كان مكانيزم 
پرداخت را هم زمان با شبكه ارتباطي به كاربران عرضه 
مي كند. شبكه هاي بالك چين را مي توان براي ايجاد 
گزارش هايي با قابليت  ايندكس استفاده كرد. اين نوع 
گزارش به صورت خطي و دايمي ايجاد مي شود و همه 
مردم در سرتاسر جهان بدون سانسور مي توانند از آنها 
استفاده كنند. قابليت ديگر بالك چين براي كاربران، 
ابزار تأييد هويت است. اين امكان براي كاربراني مفيد 
خواهد بود كه با هدف كنت��رل داده هاي خود فعاليت 
مي كنند. البته، قطعا براي افرادي همچون لبادي امنيت 
مساله مهمي محسوب مي ش��ود و بالك چين همان 
ابزاري است كه به تعبير برخي كارشناسان، نسل سوم 
امنيت را به سيستم ها معرفي مي كند. دن بيلر، تحليلگر 
س��رويس فارس��تر نيز تعريف ها و تحليل هايي براي 

مزيت هاي تركيب دو فناوري مذكور دارد: 
كاربردهاي اينترنت اشياء در اصول توزيع شده هستند. 
به همين دليل، فناوري دفتر كل توزيع ش��ده يا همان 
بالك چين نقش��ي اساس��ي در نحوه ارتباط مستقيم 
دس��تگاه ها باهم دارد. داش��تن دفت��ر كل و ردگيري 
دستگاه ها و نحوه ارتباط و نيز وضعيت كنوني و كاركردن 

آنها از مزيت هاي اين تركيب فناوري خواهد بود.
اگر اينترنت اشياء مشكالتي از نوع امنيت و خرابكاري 
دارد، تركيب آن با بالك چين به منظور س��اخت دفتر 
كلي امن و نفوذناپذير كامال منطقي به نظر مي رس��د. 
بدين ترتي��ب، اگر هوش مصنوعي با مش��كل ضبط و 
نگه داري داده ها مواجه اس��ت، دفتر كل توزيع ش��ده 
كمك بزرگي براي آن خواهد بود. شايان ذكر است وقتي 
اينترنت اشياء و هوش مصنوعي از مزاياي ذكرشده در 
تركيب با بالك چين منتفع ش��وند، اي��ن فناوري نيز 
ريشه دار تر و حتي در برخي حوزه ها، استفاده از آن الزامي 
خواهد شد. به كارگيري در چنين سطحي، يكي از اهداف 

هميشگي فناوري دفتر كل توزيع شده بوده است.
درنهايت، شايد زمان آن رسيده باشد كه فعاالن حوزه 
بالك چين تالش براي ساختارشكني در سيستم هاي 
گذش��ته فقط با يك ش��بكه  را كنار بگذارند. آنها بايد 
به دنبال راه هايي باش��ند كه بالك چي��ن را در اتحاد با 
اينترنت اشياء، كالن داده، هوش مصنوعي و فناوري هاي 

ديگر گسترش دهند.

فون آرنا| به نظر مي رسد كه گوگل معتقد است تداوم 
تحريم هاي امريكا عليه هواوي و عدم همكاري با اين غول 
تكنولوژي چيني به ضرر امنيت ملي اياالت متحده تمام 
خواهد شد. گوگل همچون بسياري ديگر از شركت هاي 
تكنولوژي امريكاي��ي نظير كوالكام، اينت��ل، برودكام و 
مايكروسافت از تجارت و همكاري با شركت چيني هواوي 
منع شده است و اين شركت بزرگ بعد از اعمال تحريم هاي 
جديد كاخ سفيد و انتشار فهرست شركت هاي ممنوعه 
براي هم��كاري با هواوي، اعالم كرده بود كه اليس��نس 
استفاده هواوي از سيستم عامل اندرويد لغو خواهد شد 
و اين ش��ركت ديگر قادر نخواهد بود از هرگونه خدمات 
و س��رويس هاي توسعه داده شده توسط گوگل همچون 
فروشگاه آنالين پلي استور گوگل، اندرويد و غيره استفاده 
كند. گوگل سعي دارد با فرس��تادن نمايندگاني به كاخ 
س��فيد، دولت ترامپ را متقاعد كند ك��ه از تحريم هاي 
تجاري عليه هواوي و تشديد تنش هاي سياسي با چين 
دست بردارد چراكه بسياري از كارشناسان فعال در اين 
غول تكنولوژي بر اين باورند كه عدم همكاري با هواوي به 
ضرر امريكا تمام خواهد شد و در نهايت امنيت ملي امريكا 
از اين جنگ تجاري و تحريم هاي تجاري متضرر ش��ده 

و به مخاطره خواهد افتاد. گوگل همچنين معتقد است 
كه ارايه نشدن سيس��تم عامل اندرويد و همچنين ساير 
سرويس هاي اين ش��ركت براي گوشي هاي هوشمند و 
ساير محصوالت هواوي خطر هك شدن اين سيستم عامل 
محبوب و پرطرفدار را به ميزان قابل توجهي باال مي برد و 
بدين ترتيب امنيت س��ايبري اندرويد به چالش كشيده 
خواهد شد. البته به عقيده بسياري از تحليلگران، هواوي 
نسخه ديگري از اندرويد را توسعه خواهد داد كه نيازي به 
انتشار به روزرساني و همچنين ارايه سرويس هاي گوگل 
نباش��د بنابراين خود قادر است اپليكيشن هاي مختلف 
نصب شده روي گوش��ي هاي هواوي را اسكن كرده و در 
صورت كش��ف ويروس و بدافزارهاي خطرن��اك، آنها را 
شناسايي و نابود كند. در صورت به وقوع يافتن اين فرضيه، 
تحريم هاي واش��نگتن عليه هواوي هيچ خطر امنيتي را 
براي اياالت متحده ايجاد نخواهد كرد و ادعاي گوگل در 

اين خصوص اشتباه تلقي خواهد شد.
برخ��ي ديگر از تحليلگران نيز بر اي��ن باورند كه كاربران 
گوشي هاي هواوي در صورتي كه نتوانند از طريق فروشگاه 
آنالين گوگل پلي استور اپليكيشن هاي موردنظر خود را 
دريافت كنند، به س��اير فروشگاه هاي آنالين متفرقه كه 

از امنيت س��ايبري پايين تري برخوردارند، روي خواهند 
آورد كه در نهايت ممكن است راه ورود هكرها و مجرمان 
سايبري را به كاربران مستقر در بسياري از كشورهاي جهان 
باز كند و امنيت ملي كشورهاي متعددي از جمله امريكا را 
تهديد كند. بدون شك مشكالت و كشمكش هاي دولت 
امريكا با هواوي از جنجال برانگيزترين و خبرس��ازترين 
اتفاقات سال ۲۰۱۸ ميالدي بود كه به نظر مي رسد به اين 
زودي تمام نخواهد شد. هواوي كه بزرگ ترين توليدكننده 
و توس��عه دهنده تجهيزات مخابراتي و دومين سازنده و 
عرضه كننده موبايل در جهان محس��وب مي شود، پيش 
از اين نيز در طول يك س��ال اخير از سوي دولت ترامپ 
تحت فشارهاي سياسي و تجاري زيادي قرار گرفته بود 
و نگراني هاي امنيتي خود را به ساير كشورهاي هم پيمان 
امريكا نظير استراليا، نيوزلند، كانادا، ژاپن و بريتانيا منتقل 
كرده بود تا آنها نيز به همكاري با اين شركت چيني خاتمه 
بخش��ند تا بدين ترتيب بتوان��د در ادامه جنگ تجاري با 
چين، ضربه مهلكي بر اقتصاد اين كشور پهناور وارد كند 
و به عقيده بسياري از تحليلگران، جلوي رشد سرسام آور 
و شكوفايي سريع اقتصادي غول هاي تكنولوژي چيني 
را بگيرد. با اينكه دولت چين و ش��ركت هواوي همه اين 

اتهامات و نگراني هاي امنيتي را بارها رد و تكذيب كردند، 
به نظر مي رسد كه نگراني در مورد جاسوسي از اطالعات 
كارب��ران در كش��ورهاي مختلف عليه اي��ن اپراتورهاي 

مخابراتي همچنان وجود دارد.
بط��ور قطع محدوديت ه��اي جديدي ك��ه امريكا براي 
هواوي وضع و اعمال كرده است، تأثيرات منفي و تبعات 
گسترده اي را در پي خواهد داشت و اين بدان معناست كه 
ديگر قادر نخواهد بود هرگونه سرويس اختصاصي ارايه 

شده توس��ط گوگل را استفاده كند و استفاده از سيستم 
عامل اندرويد توسط هواوي تنها محدود به اليسنس هاي 
متن باز و AOSP خواهد بود. بعد از آن شركت هاي بزرگي 
همچون گوگل، مايكروسافت، كوالكام، اينتل، برودكام، 
پاناسونيك در كنار بسياري از اپراتورهاي مخابراتي فعال 
در كش��ورهاي جهان اعالم كردند كه به قطع همكاري 
با هواوي خواهند پرداخت تا شامل جريمه هاي سنگين 

واشنگتن نشوند.

گوگل:تحريمعليههواوي،امنيتامريكارابهخطرمياندازد
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فراسو

ديلي ميل | 
جف بزوس رييس شركت »بلو اوريجين« اعالم كرده 
كه هدف از ايجاد سكونتگاه در فضا نجات زمين است.

»جف بزوس« در سخنراني مراسم افتتاحيه كنفرانس 
“Re: MARS “  در الس وگاس راجع به نقش شركت 
»بلو اوريجي��ن« در آينده اكتش��افات فضايي اعالم 
كرد كه اين شركت نقشي بزرگ را در اين عرصه ايفا 

خواهد كرد.
چندي پيش، بزوس از فرودگر قمري »بلو اوريجين« 
 )Blue Moon( »به نام »بلو مون )Blue Origin(
كه براي نشس��تن بر س��طح ماه طراحي شده است، 

رونمايي كرد.
اين فرودگر از برنامه هاي اصلي اين شركت براي انجام 

ماموريت هاي فضايي و اكتشافات سطح ماه است.
شركت »بلو اوريجين« معتقد است كه مي تواند دولت 
امريكا را تا سال ۲۰۲۴ به هدفش كه بازگشت به ماه 

است برساند.
اين شركت به دنبال ساخت زيرساخت هاي سطحي بر 
روي ماه است تا كارآفرينان بتوانند كسب و كار فضايي 
خود را در آنجا راه اندازي كنند. بزوس در مورد امكان 
استفاده از منابع انرژي ماه و ارسال آن به زمين صحبت 
كرد، چرا كه معتقد است ما در آينده مجبور به انجام 

اين كار خواهيم بود.

پيش از اين بزوس گفته بود كه ماه، مكان خوبي براي 
استخراج است، چرا كه به دليل گرانش پايين تر، ۲۴ 
برابر انرژي كمتري براي اس��تخراج مواد از سطح آن 

نسبت به زمين صرف مي شود.
طي اين سخنراني، يك فعال حوزه حقوق حيوانات از 
بزوس پرس��يد: چرا »بلو اوريجين« روي بازگشت به 
ماه تمركز كرده است؟ بزوس در پاسخ گفت: به نظرم 

دليل رفتن ما به فضا نجات زمين است.
وي ادامه داد، ما قصد داريم اين تمدن بش��ري را در 
فضا توسعه دهيم. كه البته من درباره اقدامي صحبت 
مي كنم كه نوادگان ما و نوادگان آنها، اين امر را تحقق 

خواهند بخشيد.
زيرا اين چيزي نيس��ت كه اين نسل قادر به انجام آن 
باشد. ولي ما نياز داريم كه صنايع سنگين را از زمين 

به فضا منتقل كنيم.
بزوس افزود، براي اكتشافات فضايي انسان ها نيازمند 
توسعه زيرساخت هاي الزم هستند كه بلو اوريجين 

مي تواند اين زيرساخت ها را تأمين كند.
در اين مراس��م همچنين از بزوس س��وال شد كه آيا 
مراكز اجرايي ش��ركت آم��ازون روي ماه هم احداث 

خواهند شد؟
بزوس پاسخ داد: سوال بسيار خوبي پرسيديد. ولي من 

هيچگاه راجع به اين موضوع فكر نكرده ام.

فون آرنا | 
برخي كارشناسان معتقدند با توجه به تداوم تحريم هاي 
امريكا عليه هواوي، از اين پس گوش��ي هاي هوش��مند 
اين برند چيني اپليكيشن هاي فيس بوك، اينستاگرام و 

واتس اپ را به صورت پيش فرض نخواهند داشت.
بعد از آنكه دولت ترامپ فهرست جديدي از شركت هاي 
ممنوعه براي تجارت با اياالت متحده را اعالم و منتشر كرد 
كه در آن نام شركت چيني هوآوي به عنوان بزرگ ترين 
توس��عه دهنده تجهي��زات مخابرات��ي و عرضه كنن��ده 
گوشي هاي هوش��مند در جهان نيز به چشم مي خورد، 
ش��ركت هاي امريكايي يكي پس از ديگري اعالم كردند 
كه ديگر به همكاري ب��ا اين غول تكنولوژي چيني ادامه 
نخواهند داد و به قطع پشتيباني از سرويس هاي توسعه 
داده ش��ده خ��ود خواهند پرداخ��ت. از جمله مهم ترين 
شركت هايي كه به دنبال تحريم هاي واشنگتن، هواوي را 
بايكوت كردند، مي توان به گوگل، كوالكام، اينتل، برودكام 
و به تازگي فيس بوك اش��اره كرد كه از تبعات منفي اين 
قطع همكاري و پشتيباني مي توان از لغو اليسنس سيستم 
عامل اندرويد و عدم فروش تراش��ه هاي پردازنده به اين 

شركت چيني نام برد.
حاال شركت فيس بوك نيز كه به تازگي اعالم كرده است 
ديگر نمي خواهد با هواوي همكاري كند، به نظر مي رسد 
روي اپليكيش��ن هاي تح��ت نظر آن يعن��ي واتس اپ، 

فيس بوك و اينستاگرام تأثير منفي بگذارد و ديگر كاربران 
و خريداران گوش��ي هاي اين برند چيني به صورت پيش 
فرض نتوانند اين برنامه ها را مشاهده كرده و روي گوشي 
خود داشته باش��ند. البته به نظر مي رسد به صورت كلي 
دسترسي كاربران گوشي هاي هواوي به اپليكيشن هاي 
مختلف علي الخصوص برنامه هاي مذكور بسيار دشوارتر 
از قبل باشد، چراكه در حالت عادي حتي اگر برنامه ها به 
صورت پيش فرض نيز روي موبايل نصب نش��ده باشد، 
كاربران مي توانند با مراجعه به فروشگاه آنالين و اينترنتي 
گوگل پلي اس��تور، آنها را دريافت و دانلود كنند. اين در 
حالي است كه دسترسي به فروشگاه آنالين گوگل نيز بعد 
از تحريم گوگل، بس��يار سخت و غيرممكن خواهد شد؛ 
بنابراين به نظر مي رسد كه كاربران گوشي هاي مذكور از 
راه هاي ديگري بايد به دنبال دريافت، دانلود و نصب باشند 
كه بدون شك برايشان كاري طاقت فرسا به شمار خواهد 
آمد. بدون شك محدوديت هاي جديدي كه امريكا براي 
هواوي وضع و اعمال كرده است، تأثيرات منفي و تبعات 
گسترده اي را در پي خواهد داشت و اين بدان معناست كه 
ديگر قادر نخواهد بود هرگونه سرويس اختصاصي ارايه 
شده توس��ط گوگل را استفاده كند و استفاده از سيستم 
عامل اندرويد توسط هواوي تنها محدود به اليسنس هاي 

متن باز و AOSP خواهد بود.
لغو اليس��نس اندروي��د براي برن��د هواوي، ب��ه معناي 

عدم انتش��ار نس��خه هاي جديد آپدي��ت اندرويد نظير 
به روزرساني هاي نرم افزاري و امنيتي كه هر از گاهي منتشر 
شده و به منظور جلوگيري از آسيب پذيري هاي امنيتي 
و برطرف شدن مشكالت كوچك و بزرگي كه كاربران با 
آنها مواجه مي ش��وند، همچنين عدم دسترسي كاربران 
به تمام س��رويس هاي ارايه شده از س��وي گوگل نظير 
فروشگاه اينترنتي گوگل پلي استور و دانلود اپليكيشن هاي 

موردنظر از آن خواهد بود.
مش��كالت و كش��مكش هاي دولت امريكا با ه��واوي از 
جنجال برانگيزترين و خبرسازترين اتفاقات سال ۲۰۱۸ 
ميالدي بود كه به نظر مي رسد به اين زودي تمام نخواهد 
ش��د. هواوي كه بزرگ ترين توليدكننده و توسعه دهنده 
تجهيزات مخابراتي و دومين سازنده و عرضه كننده موبايل 
در جهان محسوب مي شود، پيش از اين نيز در طول يك 
سال اخير از سوي دولت ترامپ تحت فشارهاي سياسي و 
تجاري زيادي قرار گرفته بود و نگراني هاي امنيتي خود را 
به ساير كشورهاي هم پيمان امريكا نظير استراليا، نيوزلند، 
كانادا، ژاپن و بريتانيا منتقل كرده بود تا آنها نيز به همكاري 
با اين شركت چيني خاتمه بخشند تا بدين ترتيب بتواند 
در ادامه جنگ تجاري با چين، ضربه مهلكي بر اقتصاد اين 
كشور پهناور وارد كند و به عقيده بسياري از تحليلگران، 
جلوي رش��د سرس��ام آور و شكوفايي س��ريع اقتصادي 

غول هاي تكنولوژي چيني را بگيرد.

نجاتزمينباايجادسكونتگاهدرفضا كاربران»هواوي«از»واتساپ«و»اينستاگرام«محرومميشوند
فضا كاربر

اولتيماتوموزير
بهاپراتورهاياينترنتي

ايسنا| وزير ارتباطات دو هفته به سرويس دهندگان 
اينترنت مهلت داد تا وضعيت سرويس دهي خود به 
مشتركان را اصالح كنند و تاكيد كرد كه در صورت 

عدم تغيير، شخصا به موضوع ورود مي كند.
محمدجواد آذري جهرمي در اينستاگرام نوشت: با 
پشتيباني مخابرات )۲۰۲۰( و چند سرويس دهنده 
ديگر اينترنت تماس گرفتم. كيفيت پاسخ گويي اصاًل 
خوب نبود؛ برخي حتي متوجه نش��دند روي خطم 
اينترنت ن��دارم. اين نوع خدمت و معطل كردن زياد 
پشت خط، شايسته مردم نيس��ت. وي تاكيد كرد: 
فقط دو هفته س��ازمان تنظيم مقررات ارتباطات و 
سرويس دهندگان اينترنت فرصت دارند اين وضع 
را اصالح كنند. وزير ارتباط��ات گفت: اگر تغييرات 
ملموسي مشاهده نشود شخصاً به اين موضوع بدون 
هيچ مماشاتي ورود مي كنم و مي دانند آن موقع چه 
مي شود! نمونه آن را درباره ستاره مربع ها و كم فروشي 
ديده اند ك��ه در زمينه حق الناس هيچ تعارف و خط 
قرمزي ندارم. جهرمي از كاربران اينترنت خواس��ت 
اگر شكايتي دارند آن را از طريق تماس با شماره ۱۹۵ 

مطرح كنند تا رسيدگي شود.

سندتوسعهخدماتديجيتال
تدوينشد

مهر| مع��اون مركز ملي فضاي مج��ازي از تدوين 
سند الزامات توس��عه خدمات ديجيتال خبر داد و 
گفت: اين طرح به زودي براي تصويب در ش��وراي 
عالي فضاي مجازي مطرح مي شود. عباس آسوشه با 
بيان اينكه سند الزامات توسعه خدمات ديجيتال بر 
بستر شبكه ملي اطالعات از سوي مركز ملي فضاي 
مجازي تهيه و تدوين شده است، اظهار داشت: اين 
طرح در دس��تور كار ش��وراي عالي فضاي مجازي 
اس��ت و به زودي تصويب و به دستگاه هاي مرتبط 
ارايه دهنده خدمات ديجيتال، ابالغ مي شود. معاون 
مركز ملي فضاي مج��ازي تاكيد كرد: مطابق با اين 
سند، هر دس��تگاه به فراخور سرويس ها و خدمات 
ديجيتالي كه ارايه مي كند موظف است كه تكاليفي 
را نيز اجرا كند. وي با اشاره به اينكه تمامي خدمات و 
سرويس هاي ديجيتال در كشور بايد بر بستر شبكه 
ملي اطالعات رش��د و توس��عه پيدا كند، ادامه داد: 
الزامات توسعه خدمات ديجيتال مربوط به خدماتي 
اس��ت كه روي ش��بكه ملي اطالعات پياده سازي 
مي شوند. اين خدمات شامل خدماتي مانند دولت 
الكترونيك، سالمت الكترونيك، تجارت الكترونيك 
و غيره مي شود. آسوشه افزود: تاكنون آيين نامه اي 
كه دس��تگاه هاي اجرايي و حاكميتي را به ارايه اين 
خدمات بر بستر شبكه ملي اطالعات ملزم كند، وجود 
نداشت؛ اما هم اكنون در سند الزامات توسعه خدمات 
ديجيتال، چارچوب ارايه خدمات هر دستگاه مشخص 
شده است. اين آيين نامه به زودي و در صورت تصويب 
در صحن شوراي عالي فضاي مجازي، به دستگاه هاي 

مربوطه، ابالغ خواهد شد.

توييتترامپ:ماهبخشياز
مريخاست

رويترز| رييس جمهور امريكا در يك پيام توييتري از 
ناسا براي برنامه بازگشت به ماه انتقاد كرد و همچنين 
گفت ماه بخشي از مريخ است! اين توييت واكنش هاي 
زيادي را در توييتر داش��ت. ترامپ در اين توييت از 
ناس��ا انتقاد كرده بود كه با انجام يك ماموريت ديگر 
در ماه سرمايه ها را هدر مي دهد. اين در حالي است 
كه رييس جمهور امريكا تامين سرمايه و پشتيباني 
از عمليات اكتشاف در اين س��ياره را در سال ۲۰۱۷ 
ميالدي تعهد كرد. ترامپ در اين پيام نوشت: با توجه 
به تمام بودجه اي كه هزينه مي كنيم، ناسا نبايد درباره 
سفر به ماه حرف بزند. ما ۵۰ سال قبل اين كار را انجام 
داديم. آنها بايد روي كارهاي بزرگ تري از جمله مريخ 
)كه ماه نيز بخشي از آن است(، مسائل دفاعي و علم 
تمركز كنند. اين توييت ترامپ با واكنش هاي زيادي 
درتوييتر روبرو شد. برخي كاربران سواالتي را در اين 
باره مطرح كردند و برخي ديگر سعي در توضيح اين 
توييت داشتند. اما در كل افراد بيشتري تمايل داشتند 
درباره م��اه و مريخ مطالبي بدانند. اظهارنظر ترامپ 
درباره برنامه ارسال فضانوردان به ماه در حقيقت ارايه 
اهداف ملي بلندپروازانه قب��ل از برگزاري انتخابات 

رياست جمهوري امريكا است.

كالهخوديكهپهپادهارا
كنترلميكند

ديلي مي�ل| س��ازمان دارپا در پ��روژه ابداع يك 
كالهخ��ود س��رمايه گذاري كرده كه به س��ربازان 
كمك مي كند پهپ��اد و ربات ه��ا را كنترل كنند. 
سازمان DARPA تأمين مالي پروژه اي را برعهده 
گرفته كه هدف از آن ابداع كالهخودهايي اس��ت 
كه مي توان ذهن س��ربازان را بخواند. س��ربازان با 
كمك اين كالهخودها مي توانن��د پهپاد و ربات ها 
را كنترل كنند. گروهي از محققان دانشگاه رايس 
در ايالت تگزاس مش��غول انجام اين پروژه هستند. 
آنها در مرحله نخست سعي دارند صحنه هايي كه 
يك فرد بين��ا مي بيند را به مغز فردي نابينا منتقل 
كنند و به عبارت��ي به او كمك كنن��د، ببيند. اين 
كالهخود با اس��تفاده از نور و ميدان مغناطيسي با 
نورون هايي در مغز كاربر ارتباط برقرار مي كند كه 
بطور خاص برنامه ريزي شده اند. محققان اين پروژه 
را MOANA )دسترس��ي عصبي مغناطيس��ي، 
بصري و آكوستيك( ناميده اند. محققان براي انجام 
اي��ن پروژه ق��راردادي ۱۸ ميلي��ون دالري با دارپا 
امضا كرده است. چنين گجتي كاربردهاي امنيتي 
مختلفي دارد و با كمك آن مي توان سيس��تم هاي 
دفاع س��ايبري فعال و همچنين انبوهي از پهپادها 
را كنترل كرد. عالوه برآن مي توان سيس��تم هاي 
رايانشي را طي عمليات پيچيده به يكديگر متصل 

كرد.
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مروري بر سوانح جاده اي در تعطيالت اخير

خطاهاييكهبهخاطراتسفرطعمتلخميدهد
وقتي بار سفر را بستند، مي خواس��تند چند روزي فارغ از 
هياهوي مشغله هاي روزمره زندگي، در كنار خانواده باشند 
و خاطرات خوشي را رقم بزنند، غافل از آنكه بي احتياطي 
در رانندگي، كام آنان را به تلخي مي كشاند. ايرنا با بيان اين 
مطلب افزود:  جان باختن در تصادفات آن هم در تعطيالت 
چند روزه، داستان جديدي نيست؛ همين نوروز امسال در 
سه هفته تعطيلي ۳۷ نفر از هموطنان جان خود را در حوادث 
رانندگي از دست دادند؛ اين رقم براي كل سال گذشته ۱۷ 

هزار و ۱۸۳ كشته و ۳۶۷ هزار و ۴۴۰ مصدوم بود.

  آمار سوانح تعطيالت اخير
 هش��ت فوتي در جاده هاي خراس��اني جنوبي- با اينكه 
خراسان جنوبي در زمره استان هايي با حوادث ترافيكي باال 
قرار ندارد اما جاده هاي آن در چند روز تعطيلي اخير جان 
هشت نفر از هموطنان را گرفت و ۶۴ نفر را نيز مجروح كرد. 
در يكي از اين حوادث بر اثر برخورد رخ به رخ ۲ خودروي 
پرايد در يكي از جاده هاي روستايي، ۲ راننده خودرو جان 
خود را از دست دادند و يك مصدوم نيز روانه بيمارستان شد.
جاده هاي اين اس��تان در چندروز گذشته شاهد ۳۶ فقره 
تصادف بود كه در چهار مورد در مجموع هشت نفر كشته 
شدند؛ واژگوني و خروج از جاده با ۵۱ درصد، بي توجهي به 
جلو با ۳۳ درصد و ناتواني در كنترل وسيله نقليه ناشي از 
تخطي از سرعت مطمئنه با ۲۱ درصد بيشترين سهم را در 

وقوع تصادفات داشتند.
هفت كشته در لرستان-از استان لرستان خبر رسيد كه 
واژگوني خودروي پرايد در جاده بروجرد به بيرانش��هر و 
س��قوط به داخل رودخانه هفت كشته بر جاي گذاشت؛ 
در اي��ن حادثه ۲ نفر جان باختن��د و پنج نفر حين انتقال 
به بيمارستان به علت ش��دت جراحات وارده جان خود را 

از دست دادند.
پنج كشته در جنوب سيستان و بلوچستان-سيستان و 
بلوچستان جزو پنج استان اول در تلفات جاده اي است كه 
در تعطيالت هفته گذشته شاهد پنج كشته و ۲۰ مجروح در 
جاده هاي جنوب استان بود. ۴۰ درصد تصادفات اين مدت 
ناشي از واژگوني، ۵۰درصد برخورد ۲ وسيله نقليه با يكديگر 

و بقيه عابر پياده و موتورسيكلت بوده است.
البته وجود راه هاي دو طرفه، قوس و پيچ هاي فراوان در كنار 
سرعت زياد، قاچاق سوخت، انسان و كاال و رعايت نكردن 
قانون از مهم ترين داليل افزايش تصادفات در استان است.

مرگ ۱۱ هموطن در حوادث آذربايجان شرقي-طبق اعالم 
پليس راه آذربايجان شرقي در تعطيالت اخير ۱۱ نفر در 
محورهاي ارتباطي استان بر اثر حوادث رانندگي جان خود 

را از دست دادند.
در اي��ن مدت بيش از چهار ميلي��ون و ۷۰۰ هزار تردد در 
راه هاي اين استان ثبت شد كه سهم حوادث منجر به فوت 

پنج فقره بوده است. 
س��ه فوتي در جاده هاي چهارمحال و بختياري-اس��تان 
چهار محال و بختياري نيز در چند روز گذشته شاهد مرگ 
سه نفر از هموطنانمان بود كه در تصادف رانندگي بين تريلر 
با سواري در محور بروجن - لردگان جان خود را از دست 

دادند؛ در اين حادثه سه نفر نيز مصدوم شدند.
محور شهركرد، بروجن به لردگان يكي از محورهاي ترانزيت 
استان چهارمحال وبختياري و محور ارتباطي جنوب به 
مركز كشور اس��ت كه روزانه بيش از ۳۲ هزار تردد در اين 

محور انجام مي شود.
مرگ دو زن در اس��تان قم-از استان قم نيز خبر مي رسد 
واژگوني يك دس��تگاه خودرو در بلوار آيت اهلل بروجردي 
اين اس��تان منجر به فوت ۲ زن سرنشين آن شد؛ ناتواني 
در كنترل وسيله نقليه ناشي از سرعت غيرمجاز مهم ترين 

علت حادثه بوده است.
مرگ ۲ هموطن كرد در تعطيالت-در اس��تان كردستان 
۲ فقره تصادف رانندگي كه روزه��اي ۱۴ و ۱۵ خرداد در 
جاده هاي برون شهري اين اس��تان رخ داد، جان دو تن از 
اهالي اين استان را گرفت؛ در اين استان با وجود حجم زياد 
مسافر ورودي، هيچ تصادفي در محورهاي اصلي كه منجر 

به فوت شود، رخ نداد.
وقوع تصادف زنجيره اي در همدان-استان همدان نيز در 
محور گنجنامه شاهد وقوع تصادف زنجيره اي سه دستگاه 

خودرو بود كه يك كشته و يك مجروح بر جاي گذاشت.
در بازه زماني ۱۳ تا ۱۶ خرداد كه به طور ميانگين ۶۸۵ هزار 
دستگاه خودرو ازجاده هاي اين استان عبور مي كردند، ۲۶ 
سانحه جرحي در جاده هاي برون شهري اين استان رخ داد 
كه ۶۰ درصد آن معادل ۱۵ فقره واژگوني خودرو به علت 

خواب آلودگي و بي توجهي به جلو بوده است.
مصدوميت ۳۵ نفر در جاده هاي زنجان-راه هاي اس��تان 
زنجان به دليل قرار گرفتن در مسير اتصال به استان هاي 
غربي و ش��مال غربي همواره پرتردد و ترانزيتي به شمار 
م��ي رود؛ از اين رو در تعطيالت اخير همان طور كه انتظار 
مي رفت بر حجم تردد ها در آزادراه هاي اس��تان افزوده و 

ترافيك را در اين مسيرها نيمه سنگين كرد.
تنها در س��ه روز ۱۵ تا ۱۷ خرداد بيش از ۳۰ فقره حادثه 
رانندگي در س��طح جاده هاي زنج��ان رخ داد كه يك نفر 
از هموطنان جان خود را از دس��ت داد و حدود ۳۵ نفر هم 

مصدوم شدند.
۹ مصدوم در حادثه رانندگي بويراحمد-آن طور كه مركز 
فوريت هاي دانشگاه علوم پزشكي كهگيلويه و بويراحمد 
گزارش داده، برخورد ۲ دس��تگاه خودروي سواري با يك 
راس گاو در يكي از روستاهاي بويراحمد ۹ مصدوم بر جاي 
گذاشت كه وضعيت سه مصدوم اين حادثه وخيم گزارش 
شده است. همچنين در حادثه ديگري كه در جاده ياسوج 

به شيراز رخ داد، ۲ نفر مصدوم شدند.
اين استان با داشتن كمتر از ۱۴۰ كيلومتر بزرگراه و شرايط 
خاص توپوگرافي و كوهستاني يكي از استان هاي خطرناك 

در زمينه سوانح رانندگي است.
همچنين در حادثه ديگري بي احتياطي راننده اصفهاني 
در آبشار ياسوج جانش را گرفت؛ علت حادثه بي توجهي 
در هنگام پارك كردن و خاموش كردن، خودرو در دنده كه 

خالص بوده، اعالم شده است. 
مصدوميت ۱۲هموطن در تص��ادف زنجيره اي اردبيل-
اس��تان اردبيل يكي از مقاصد گردشگري هموطنان در 

تعطيالت اخير بود كه البته افزايش حجم تردد در جاده هاي 
استان، سبب ش��د تا در يك تصادف زنجيره اي در جاده 

اردبيل - سرچم ۱۲ نفر مصدوم شوند.
در اين تصادف زنجيره اي چهار دستگاه خودرو در منطقه اي 
حدفاصل تونل هاي ۱ و ۲ جاده سرچم با يكديگر برخورد 
كردند؛ جاده سرچم ۱۷۸ كيلومتر طول دارد كه حدود ۵۰ 

كيلومتر از آن در منطقه كوهستاني واقع شده است.
همچنين در حادثه ديگري كه بين يك خودروي سواري 
و كاميون چهار نفر در جاده پارس آباد مغان - سربند جان 

باختند و يك نفر هم مصدوم شد.
بر اساس اخبار دريافتي، جمعه گذشته ۱۱ نفر در تصادف ۲ 
خودرو در شهر اردبيل مصدوم شده و روانه بيمارستان شدند.
چهار كشته در س��وانح رانندگي ايالم-در استان ايالم نيز 
سه س��انحه رانندگي روي داد؛ در تصادف اول كه علت آن 
بي احتياطي، سرعت زياد و واژگوني خودرواعالم شده، يك 
نفر كشته و ۲ نفر زخمي شدند. در حادثه ديگر به علت تجاوز 
به چپ و برخورد موتورسيكلت به يك دستگاه كاميون ايسو، 

يك نفر كشته و يك نفر مجروح شد.
در سومين حادثه كه تصادف شديد سه خودرو سمند، با پژو 

پارس و پژو ۴۰۵ بود، ۲ نفر كشته و يك نفر زخمي شدند.
سه نفر در قزوين جان باختند-سه كشته و ۲ مجروح حاصل 
يك حادثه رانندگي در اتوبان قزوين - زنجان بود كه به دليل 

انحراف و سقوط يك دستگاه پژو آردي از روي پل رخ داد.
همچنين در حادثه رانندگي ديگري كه در اين استان رخ 

داد ۶ نفر مصدوم شدند.

واژگوني اتوبوس در مس��ير اصفهان - يزد-يك دس��تگاه 
اتوبوس مسير اصفهان - يزد نوزده مصدوم بر جاي گذاشت؛ 
واژگوني خ��ودرو يكي از چالش هاي اساس��ي محورهاي 
ارتباطي به ويژه مناطق كويري ايران است. همچنين تصادف 
زنجيره اي چهار خودروي سواري تيبا، پيكان، سمند و ام 
وي ام در محور ارتباطي نجف آباد سبب مصدوم شدن ۶ تن 

از سرنشينان اين خودروها شد.
در حادثه ديگري برخورد ۲ دستگاه پرايد سواري در حوالي 

اردكان ۲ نفر زخمي شدند. 
 ۱۴۵ مصدوم سهم البرز از تعطيالت اخير-بنا بر اعالم رييس 
مركز فوريت هاي پزشكي استان البرز، در چهار روز تعطيالت 
هفته گذشته و در پي وقوع ۱۲۱ فقره تصادف ۱۴۵ نفر در 

جاده هاي مواصالتي استان مصدوم شدند.
ماهانه براثر تصادف در راه هاي البرز حدود ۸۰ نفر مصدوم و 
تعدادي جان خود را از دست مي دهند، راه هاي مواصالتي 
استان پرترافيك و پرحادثه ترين راه هاي كشور محسوب 

مي شوند.
پنج مصدوم حاصل تصادف در جاده مش��هد - قوچان-از 
مشهد خبر رسيد كه تصادف دو دستگاه خودرو سواري پژو 

در جاده مشهد - قوچان پنج مجروح به جا گذاشته است.
همچنين تصادف دو دستگاه خودروي سواري در نزديكي 

مشهد ۱۰ مصدوم برجاي گذاشت.
۶ مجروح در پنج تصادف جاده اي خراسان شمالي-استان 
خراسان شمالي به دليل آنكه در حد فاصل دو قطب سياحتي 
و زيارتي كشور واقع شده در تعطيالت اخير، شاهد ۲۷ حادثه 

ترافيكي بود كه درآن يك نفر كشته و ۳۵ نفر هم مجروح 
شدند. واژگوني يك دستگاه تريلر در محور بجنورد - اسفراين 

موجب كشته شدن راننده اين خودرو شد. 
 ۱۲ مصدوم در حوادث رانندگي گلستان-در استان گلستان 
نيز به دليل وقوع يك فقره تصادف در شرق اين استان در 
محور مينودشت، هفت نفر زخمي شدند. در حادثه ديگري 
بر اثر برخورد پرايد با سمند در گرگان يك نفر كشته شد و 

۲ نفر مصدوم شدند.
همچنين تصادف بين يك دستگاه موتورسيكلت با خودروي 
سواري پرايد در جاده گرگان به آق قال سه نفر مصدوم شدند.
 مرگ ۲ هموطن در ش��يراز-برخورد يك دستگاه خودرو 
سواري پرايد با س��تون برق در ش��هرك ميانرود شيراز و 
همچنين تصادف دو خودرو در فسا ۲ كشته برجاي گذاشت.
در حادثه دوم كه ديشب رخ داد، يك نفر در دم جان باخت 

و ۴ نفر مجروح شدند.
مصدوميت ۱۶ نفر در كرمانشاه-از روز سه شنبه )۱۴ خرداد( 
تا پايان روز جمعه )۱۷ خرداد( ۹ فقره سانحه رانندگي در 
جاده هاي استان كرمانشاه به وقوع پيوست. گرچه مورد فوتي 
در اين تصادفات به وقوع نپيوست، اما ۱۶ نفر از هموطنان 
در آن دچار مصدوميت ش��دند. در اين مدت بيش از ۲۴۰ 
هزار تردد در جاده هاي برون شهري استان ثبت شده است. 
۶۵ گشت پليس در جاده هاي استان مستقر بودند و تجهيز 
امكانات و حضور خوب ماموران در نقاط مختلف جاده اي در 
كنار همكاري بسيار خوب مردم و رانندگان باعث شد تا آمار 

سوانح جاده اي كاهش محسوسي داشته باشد.
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ويژه

خبر

با اجراي موفق برنامه توليد و عرضه 
محصول به بازار

بيش از 50 درصد سهم بازار 
خودرو به سايپا رسيد

 خسارات  بارش تگرگ
به مزارع و باغات تربت حيدريه

مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت 
جهادکشاورزی: 

تعرفه صادراتی خرما لغو می شود

گروه خودروسازي سايپا در دوماه نخست امسال، 
۵۰.۱ درصد از سهم بازار خودرو كشور را به خود 
اختصاص داد.  به گزارش س��ايپانيوز، اين گروه 
در دوماهه نخست س��ال جاري تعداد ۶۳ هزار 
و ۶۴۹ دس��تگاه خودرو توليد كرد و با تسريع در 
عرضه محصول به بازار موفق ش��د ۵۰.۱ درصد 
سهم بازار خودرو را به خود اختصاص دهد تا عماًل 
به خودروساز نخست كش��ور تبديل شود. گروه 
خودروسازي سايپا در ارديبهشت ماه امسال نيز 
موفق ش��ده بود بيش از ۴۲ هزار دستگاه خودرو 
توليد كرده و عنوان خودروساز اول كشور را از آن 
خود كند. استراتژي افزايش توليد خودرو از ابتداي 
امسال در گروه خودروسازي سايپا در دستوركار 
قرار گرفته و اين مجموعه قصد دارد تا پايان سال 
جاري ميزان توليد را با وجود محدوديت ها و موانع 

فراروي توليد، افزايش دهد.

 مدير جهاد كشاورزي تربت حيدريه از آمار خسارات 
وارده بر اثر ب��ارش تگرگ در منطق��ه بخش رخ و 
كدكن اين شهرستان خبر داد.  محمدرضا عباسپور 
گفت: متاسفانه ميزان خسارات بر اساس محاسبه 
كارشناسان اين اداره بسيار زياد و در منطقه كدكن 
از ۲۴۰ هكتار باغات س��يب، آلو، آلوچه و بادام بين 
۸۵ ت��ا ۱۰۰ درصد و از ح��دود ۲۵ هكتار از اراضي 
گندم با ۵۰ درصد خس��ارت روبه رو شده است. وي 
خاطرنشان كرد: عمده خسارات در بخش رخ مربوط 
به روس��تاهاي رودخانه، خرم و شهر رباط سنگ، 
همچنين دامنه هاي منتهي به روس��تاي سرباال و 
دهستان نسر بوده و از ۱۵۰ هكتار باغات بادام، سيب، 
آلو و گالبي بين ۴۰ تا ۵۰ درصد آن آس��يب جدي 
ديده است. عباسپور افزود: ۸۰ درصد از ۷۰ هكتار 
زيركشت محصول چغندر قند و ۵۰ هكتار اراضي 
گندم و جو كشت آبي به ميزان ۴۰ درصد و زمين هاي 
كشت ديم گندم كه چيزي حدود ۸۰۰ هكتار برآورد 
مي شود، ۶۰ درصد آن خسران ديده است. عباسپور 
اين نكته را اضافه كرد كه با وجود سامانه ضد تگرگ 
در يك باغ پسته واقع در روستاي خرم بخش رخ، هيچ 

آسيبي متوجه محصول اين باغ نشد.

 در ش��رايطي كه موض��وع تعرفه هاي اعالم ش��ده 
در خصوص ص��ادرات خرم��ا طي روزه��اي اخير 
حاشيه هاي بسياري را در سطح رسانه هاي گروهي 
ايجاد كرده بود، شاهرخ شجري مديرکل دفتر توسعه 
صادرات وزارت جهادکش��اورزی ب��ا تاکيد براينکه 
تعرفه صادرات خرما لغو می ش��ود گفت: وزارتخانه 
متبوع ضم��ن انتقاد از وضع ع��وارض برای خرمای 
صادراتی، خواس��تار لغو اين مصوبه از دفتر تنظيم 
مقررات صادرات و واردات سازمان تجارت ايران شد. 
کارگروه تنظيم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت 
هفتم خرداد ماه امسال با ابالغ بخشنامه ای به گمرک 
جمهوری اسالمی صادرات خرما را مشمول عوارض 
گمرکی کرد، بر اساس اين ابالغيه، به ازای صادرات 
هر کيلوگرم خرمای مضافتی ۸ هزار تومان و به ازای 
هر کيلوگرم خرمای کبکاب ۵ هزار تومان عوارض و 
ميزان عوارض صادراتی دريافتی از ساير خرماها، به 
ميزان ۳۰ درصد ارزش ريالی صادرات بر مبنای نرخ 
دالر در سامانه س��نا در روز اظهار تعيين شده است. 
ش��جری در گفت و گو با ايرنا، افزود: با توجه به پايان 
ماه مبارک رمضان، فرارسيدن فصل برداشت خرما 
و افزايش عرضه، وزارت جهاد کشاورزی خواستار لغو 
عوارض صادراتی خرما شده است. وی تصريح کرد: 
با شروع فصل برداشت خرما در استان های جنوبی 
کشور از اواخر تيرماه جاری، عرضه اين محصول به 
بازار داخلی نيز افزايش می يابد که همين امر می تواند 
توليدکنندگان را با مش��کل جدی مواجه سازد؛ به 
همين منظور دفتر توس��عه ص��ادرات وزارت جهاد 
کش��اورزی روز ۱۲ خردادماه در نامه ای به مديرکل 
دفتر تنظيم مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه 
تجارت ايران خواستار لغو اين مصوبه شد. اين مقام 
مسوول اظهارداشت: پيش از اين نيز برای تنظيم بازار 
ماه مبارک رمضان موضوع محدوديت صادرات خرما 
مطرح شده بود که با به پايان رسيدن اين ايام و کاهش 
مصرف بازار داخلی ديگر نيازی به ايجاد محدوديت 
برای صادرات اين محصول نيست. وی تصريح کرد: 
در اين نامه وزارت جهادکشاورزی به سازمان توسعه 
تجارت آمده است: وضع عوارض برای صادرات خرما، 
همان گونه که محصول خرما از محصوالت استراتژيک 
صادراتی بخش کشاورزی کشور )با ميزان ارز آوری 
حدود نيم ميليارد دالر( است و در آستانه برداشت اين 
محصول در فصل جديد قرار دارد، پيش بينی می شود 
امسال با انبوه توليد مواجه باشيم؛ بنابراين با نزديک 
شدن به پايان ماه مبارک رمضان و کاهش تقاضای 
مصرف داخلی اين وزارتخانه با وضع عوارض صادراتی 
برای اين محصول مخالف بوده و پيشنهاد دارد در رويه 

صادرات آن تغيير ايجاد نشود.

تامين امنيت سيم كارت ها با روش بومي
گروهبنگاهها|

مدي��ركل ايمني ش��بكه اپرات��ور اول با اش��اره به 
به كارگيري ماژول سخت افزاري امنيتي بومي براي 
نخس��تين بار در كش��ور گفت: فرآيند توليد كليد، 
انتقال و ورود آن به س��يم كارت و تجهيزات ش��بكه 
ارتباطي، بايد به صورت امن انجام ش��ود كه با توليد 
HSM بوم��ي، اين مهم تحقق يافته اس��ت. محمد 
طالبي در گفت وگو با ايس��نا، درب��اره نحوه فعاليت 
ماژول HSM اظهار ك��رد: وظيفه اصلي HSM يا 
ماژول س��خت افزاري امن، ذخيره سازي كليدهايي 
رمزنگاري به صورت ايمن اس��ت كه اين موضوع در 
توليد سيم كارت، از اهميت بسيار بااليي برخوردار 
اس��ت و با افشاي كليدهاي ياد ش��ده، امكان شنود 
اطالعات و نشت داده هاي سيم كارت وجود خواهد 
داش��ت. وي ادامه داد: با توجه به پيچيدگي بسيار 
باالي فناوري و توسعه اين مولفه، توليد آن تنها در 
تعدادي كشور محدود انجام مي پذيرفت كه اكنون 
به صورت بومي تولي��د و در همراه اول به كار گرفته 
شده اس��ت. كار اين ماژول اين است كه اين كليدها 

را مديريت و به صورت امن توزيع كند و اجازه هر نوع 
دستكاري و سرقت اطالعات را از روي سيم كارت كه 
يك مولفه بسيار مهم در موبايل است، نمي دهد و از 

لو رفتن كليد جلوگيري مي كند.

  جلوگيري از دستيابي به اطالعات داخلي 
در صورت حمله

مديركل ايمني شبكه اپراتور اول با اشاره به ويژگي هاي امنيتي 
ماژول س��خت افزاري امنيتي بيان كرد: در صورت اجراي 

حمالت س��خت افزاري و نرم افزاري به منظور دسترسي به 
اطالعات داخل��ي  HSM، اين قابليت در آن وجود دارد كه 
داده هاي خود را از بين برده و اطالعات داخلش را به صورت 
كامل حذف كرده و همچنين احتمال هر نوع دستيابي به 
كليدهاي داخل ماژول را هم تقريباً غيرممكن مي كند. طالبي 
با بيان اينكه همراه اول از اين پس براي حفظ داده هاي امنيت 
سيم كارت، از يك ماژول بومي و فرآيند خودكار انتقال كليد 
اس��تفاده مي كند، افزود: ضروري است توليد، انتقال و ورود 
كليد روي سيم كارت و تجهيزات به صورت امن انجام پذيرد 
كه به همين دليل همراه اول تا قبل از اين، اين كار را به صورت 
دستي انجام مي داد. وي ادامه داد: نشت اين كليدها كه پيش تر 
براي برخي از اپراتورها اتفاق افتاد، مي تواند حريم خصوصي 
مشتركين را به مخاطره انداخته و منجر به دسترسي به بخشي 
از داده هاي مشترك و اطالعات مكالمه آنها شود. از اين رو اين 
شركت توليد كليدهاي حياتي سيم كارت به صورت خودكار، 
انتقال امن آنها به مجموعه هاي توليد س��يم كارت داخلي 
و نگهداري آن توس��ط پيمانه سخت افزاري امن بومي را در 
اولويت قرار داده و در حال حاضر نگهداري كليه كليدها در 

HSM بومي اين مهم را تحقق بخشيده است.

  بومي سازي HSM در يك پروژه پنج ساله
مديركل ايمني ش��بكه اپراتور اول با اش��اره به توليد 
HSM بومي در يك پروژه پنج س��اله در همراه اول 
تصريح كرد: به محض اتمام توليد پيمانه سخت افزاري 
امن، اولين سري سيم كارت ها با استفاده از اين مولفه و 
امنيت حاصل از آن توليد و كليدهاي جديد سيم كارت 
نيز منتقل شد. در همين راستا تاييديه واحد بازاريابي 
نيز دريافت شد كه اين كار به لحاظ كاماًل اتوماتيك 
انجام پذيرفته و همچنين توليد داخل است. طالبي 
ادامه داد: در حال حاضر در فرآيند اجراي س��فارش 
۸۰ هزارتايي با اين پيمانه سخت افزاري امن هستيم 
و پس از آن كليه اطالع��ات به مولفه جديد منتقل و 
محصوالت غير بومي از چرخه توليد سيم كارت هاي 
اپراتور اول حذف خواهد شد. با توجه به سرمايه گذاري 
همراه اول به منظور تولي��د و حفظ حريم خصوصي 
مشتركين، اين آمادگي براي اين شركت وجود دارد 
كه ديگر اپراتورها و شركت هاي نيازمند فرآيند توليد 
كارت هوش��مند نيز از اين مولفه بومي شده استفاده 

كنند.

تخليه سيالب 76 درصد 
اراضی کشاورزی سيل زده 

خوزستان| رييس سازمان 
جهاد کشاورزی خوزستان 
گفت: در خص��وص خروج 
آب از اراض��ی کش��اورزی، 
مشکل حدود ۷۶ درصد از 
اراضی کشاورزی حل شده 
و آب از اي��ن اراض��ی خارج 
شده است. به گزارش ايس��نا، کيخسرو چنگلوايی در 
جلسه قرارگاه بازسازی مناطق سيل زده خوزستان که  
در اهواز برگزار ش��د، اظهار کرد: در خصوص خروج آب 
از اراضی کش��اورزی، مشکل حدود ۷۶ درصد از اراضی 
کشاورزی حل شده و آب از اين اراضی خارج شده است. 
وی افزود: همچنان در ۲۴ درصد از اراضی کش��اورزی 
استان همچنان شاهد آب ماندگی و جريان آب هستيم و 
اين مساله برای کشاورزان اين مناطق مشکل ساز است. 
از نظر سطح آبگرفتگی بخش عمده ای از آب در دشت 
آزادگان و سپس در اراضی کش��اورزی هويزه و بخش 
مرکزی اهواز است. او تصريح کرد: بخشی از خروج آب 
در سطح ۱۲۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی به صورت 

ثقلی انجام گرفت.

 افزایش  ترانزیت خودرو 
در بندرلنگه

هرمزگان|  مدير بنادر 
و دريانوردی لنگه ضمن 
تشريح عملکرد اين بندر 
طی دو ماهه نخست سال 
۹۸، از رش��د چش��مگير 
ش��اخص ه��ای تخليه و 
بارگي��ری کاالهای نفتی 
و غير نفتی، ترانزيت کاالهای غير نفتی و خودرو و 
حمل و نقل ساحلی فرآورده های نفتی خبر داد. به 
گزارش ايسنا، قاسم عسکری نسب با ارائه گزارشی 
از عملکرد دو ماهه بندرلنگه و بنادر تابعه آن طی دو 
ماهه نخست سال ۹۸ اظهار کرد: طی اين مدت، در 
مجموع يک ميليون و ۸۳۵ هزار و ۷۹۵ تن کاالی 
نفتی و غير نفتی در بندرلنگه و بنادر تابعه آن تخليه 
و بارگيری شد که در همسنجی با مدت مشابه سال 
گذشته، رشد ۳۰ درصدی به ثبت رسيد. وی افزود: 
از اي��ن ميزان، يک ميليون و ۵۶۱ هزار و ۱۳۹ تن با 
رشد ۳۷ درصدی به جابجايی فرآورده های نفتی و 
۲۷۴ هزار و ۶۵۶ تن  با رشد ۳ درصدی به کاالهای 

غيرنفتی اختصاص داشته است. 

 اقدامات شهرداري اراك
 براي كاهش آلودگي هوا

محمدكري��م ش��فيعي در 
جلسه كارگروه طرح جامع 
كاه��ش آلودگ��ي ه��واي 
اراك با اشاره به اقدامات در 
دستور كار شهرداري اراك 
جهت كاهش آلودگي هوا 
بيان كرد: مطالعات مسير 
دوچرخه س��واري و بازنگري طرح جامع حمل و نقل و 
ترافيك، بازنگري مس��يرهاي اتوبوس و مطالعات يك 
خط BRT در حال انجام است. وي وضعيت تاكسي ها در 
اراك را بد عنوان كرد و افزود: تاكسي هاي اراك فرسوده، 
با مصرف سوخت باال و آالينده هستند. سهم شهرداري 
اراك در مديريت آلودگي ها كمتر از ۲.۵ درصد است كه 
بايد اين سهم را در حوزه ترافيك و احداث تقاطع هاي 
غيرهمسطح اعمال كند، اما مشكل در مصرف سوخت 
است، خودروهاي ايران ۴ برابر استاندارد جهاني مصرف 
سوخت دارند و ۵۰ برابر استاندارد جهاني آلودگي توليد 
مي كنند.  شفيعي تصريح كرد: شهرداري در حد توان 
خود مي تواند مهندس��ي ترافيك داشته باشد و در اين 

شرايط بايد روند خودروسازي اصالح شود. 

كاروان راهيان نور منطقه 
مركزي در مناطق  جنوب

به منظور آشنايي كاركنان 
و بسيجيان منطقه مركزي 
ب��ا روحي��ه ايثارگ��ري و 
شهادت طلبي رزمندگان 
، بيش از ۷۵ نفر از كاركنان 
منطقه و خانواده هاي آنها 
در قالب كاروان راهيان نور 
از مناطق عملياتي جنوب ديدن كردند. به گزارش 
روابط عمومي شركت خطوط لوله و مخابرات نفت 
ايران منطقه مركزي، احمد درامامي فرمانده پايگاه 
بس��يج ش��هيد تندگويان، اظهار نمود: بسيجيان 
منطقه به م��دت ۵ روز در مناطق عملياتي جنوب 
كشور حضور پيدا كردند تا تجديد پيماني دوباره با 
امام )ره(، مقام معظم رهبري و شهدا داشته باشند. 
وي بازدي��د از مناطق عمليات��ي فتح المبين، فكه، 
چزابه، دهالويه، كميل، ش��هداي هويزه، عمليات 
رمضان، طالييه، شلمچه، نهرخين، فاو، اروند كنار، 
معراج شهداء و همچنين زيارت مرقد مطهر دانيال 
نبي، مسجد جامع خرمشهر و محل اسارت شهيد 

تندگويان را از جمله برنامه ها  عنوان كرد.

رشد 11 درصدي توليد 
محصوالت نورد سرد 

با همت كاركنان سختكوش 
ناحيه نورد سرد در دوماهه 
اول س��ال »رونق توليد«، 
ميزان تولي��د محصوالت 
س��رد در اين ناحي��ه با ۱۱ 
درصد رشد در دوماهه اول 
سال جاري به ۲۷۴ هزار تن 
رسيد.  مدير ناحيه نورد سرد ضمن اعالم اين خبر گفت: 
محصوالت پوشش دار به طور متوس��ط ۴ درصد رشد 
داش��ته و توليد آن به ۷۰ هزار تن طي دوماهه ابتدايي 
سال جاري رس��يده اس��ت. ضمن اينكه ميزان توليد 
محصول قلع اندود به رشد قابل توجه ۹ درصد رسيده 
است.  سيد مهدي نقوي از كاهش توقفات خطوط ناحيه 
نورد، افزايش تن بر س��اعت توليد، بهبود برنامه ريزي 
توليد و حمل محصول به عنوان مهم ترين داليل كسب 
اين ركورد ياد ك��رد. وي اف������زود: باتوج�����ه به 
اخت������الف قيم��ت محصوالت داخلي و مش��ابه 
خارجي،  توليد حداكثري محصوالت كيفي در سال ۹۸ 
به منظور تأمين نياز مشتريان پايين دست در دستور كار 

ناحيه نورد سرد فوالد مباركه قرار گرفت. 

رويداد هاي استاني



اقتصاد اجتماعي12اخبار

15 مورد آتش سوزي جنگل در يك هفته گزارش شده است 

جنگل ها  هم  قرباني  تورم  و گراني  شدند
ريحانه  جاويدي|

آتش، چند س��الي مي شود كه با ش��روع تابستان به جان 
جنگل هاي ايران مي افت��د و قرباني مي گيرد. بهار پرباران 
امس��ال در روزهاي انتهايي خود، جنگل ها را به سوختن 
نشانده و شعله هاي آتش در ميان درختان زبانه مي كشد. 
در يك هفته گذشته، 15 مورد آتش سوزي در استان هاي 
مختلف رخ داد در حالي كه از اوايل ارديبهشت يگان حفاظت 
منابع طبيعي كشور درباره اين آتش سوزي ها هشدار داده 
و فهرستي هم از مناطق پرخطر اعالم كرده بود اما در سايه 
نداشتن تجهيزات و بي توجهي به هشدارها، جنگل ها دقيقا 
از همان مناطقي كه پيش بيني مي شد در حال سوختن 
هستند. آتش سوزي هايي كه به گفته فرمانده يگان حفاظت 
منابع طبيعي، تنها 20 درصدشان بنا به داليل طبيعي رخ 
داده و باقي موارد كامال عمدي هس��تند اما آتش س��وزي 
جنگل ها چه عمدي باشد و چه غيرعمدي، تنها به يك دليل 
گسترده شده و خسارت بار مي شود، آن هم كمبود تجهيزات 
اطفاي حريق در سازمان جنگل ها و تخصيص ندادن بودجه 
مورد نياز آن است، اعتبار خريد بالگرد تخصيص داده نشده 
و خودروه��اي اطفاي حريق هم به دليل افزايش قيمت از 
كارخانه ترخيص نمي شوند تا به اين ترتيب جنگل ها و منابع 

طبيعي هم قرباني تورم و گراني شوند. 

 اطفاي حريق بدون تجهيزات
در سال 96 تعداد 1780فقره آتش سوزي رخ داد كه 9500 
هكتار از اراض��ي را گرفتار كرد اما در س��ال 97اين ميزان 
به 1300فقره كاه��ش يافت و 4700هكتار از جنگل ها را 
سوزاند. اين وضعيت در حالي است كه سازمان جنگل ها تنها 
9 ايستگاه اطفاي حريق در كشور دارد كه اين تعداد به خوبي 
پاسخگوي نياز جنگل ها نخواهد بود. 23 ايستگاه ديگر هم 
در حال احداث است كه درصورت تامين اعتبار، تا 6 ماه ديگر 
آماده بهره برداري مي رسند كه فصل آتش سوزي ها گذشته 
است. علي عباس نژاد، فرمانده يگان حفاظت منابع طبيعي 
كشور، درباره وضعيت تجهيزات اطفاي حريق، به تعادل 
گفت: در حال حاضر بالگرد به سختي براي اطفاي حريق در 
جنگل ها و مراتع تامين مي شود، اعتبار امسال دولت براي 
اطفاي حريق از طريق بالگرد در اختيار سازمان هاي مربوطه 
قرار نگرفته است و به همين دليل سازمان جنگل ها هنوز 
نتوانسته هماهنگي هاي الزم را در اين زمينه انجام دهد. بر 
اساس تفاهمنامه اي كه با وزارت دفاع داشتيم در زمان نياز 
اين وزارتخانه بالگرد در اختيار سازمان جنگل ها قرار مي داد 
اما در آتش سوزي هاي اخير به دليل اينكه دولت بودجه اين 
بخش را در اختي��ار وزارتخانه قرار نداده تا اين لحظه هيج 
همكاري صورت نگرفته و بالگردي هم در اختيار سازمان 

جنگل ها قرار نگرفته است.او افزود: اعتبار امسال دولت براي 
اطفاي حريق از طريق بالگرد در اختيار سازمان هاي مربوطه 
قرار نگرفته است و به همين دليل سازمان جنگل ها هنوز 
نتوانس��ته با نهادهايي كه در اطفاي حريق به اين سازمان 
كمك مي كنند هماهنگي هاي الزم را انجام دهد. از طرف 
ديگر سال 97 تجهيزات بسياري براي سازمان جنگل ها 
خريداري شد كه به دليل گراني و تورم بخشي از آنها هنوز در 
اختيار اين سازمان قرار نگرفته تا جايي كه ماشين هاي اطفاي 
حريقي كه خريديم به دليل افزايش قيمت از طرف كارخانه 
ترخيص نمي شود و آنها هزينه بيشتري مي خواهند كه خارج 
از بودجه سازمان است، دولت هم بودجه بيشتري نمي دهند. 
عباس ن��ژاد بي��ان كرد: در هفته گذش��ته در ح��دود 15 
فقره آتش س��وزي در سطح كش��ور داشتيم، البته بيشتر 
اين آتش س��وزي ها در مراتع اتفاق افتاده اس��ت. بيش��تر 
آتش سوزي ها در اس��تان هاي مركزي، قم، فارس بوده كه 
در اس��تان فارس 4 مورد آتش س��وزي اتفاق افتاده است. 
همچنين بيشترين آتش س��وزي ها در مناطق مرتعي و 
جنگل هاي غيرانبوه شهرستان بهبهان در استان خوزستان 
بوده اس��ت. وي با بيان اينكه احتمال حري��ق در روزهاي 
آينده با توجه به گرم شدن هوا وجود دارد، ادامه داد: برخي 
از اين آتش س��وزي ها به دليل اهمال و كم توجهي برخي 
از هموطنان اتفاق مي افتد، با وجود اينكه در بيشه زارها و 
مناطق جنگلي روشن كردن آتش ممنوع است، اما باز هم به 
انجام اين كار مبادرت كرده و گاها اين آتش ها نيمه خاموش 
رها مي شوند و با اندك بادي حريق صورت مي گيرد. شايد 
اين موضوع در ظاهر ساده به نظر برسد اما بررسي ها نشان 
مي دهد، تنها 20 درصد آتش سوزي هاي جنگل ها و مراتع 
به داليل طبيعي رخ داده و باقي موارد حريق به دليل عوامل 
انساني اس��ت در همين آتش س��وزي هاي اخير، دو مورد 
آتش سوزي عمدي در استان فارس گزارش شده است كه 
پيگير اين موضوع از طريق مقامات قضايي هستيم تا برخورد 

قاطع با اين افراد صورت گيرد.

 آتش سوزي جنگل
عامل گسترش زمين خواري

آتش س��وزي جنگل ها تنها سوختن چند درخت نيست 
بلك��ه از بين رفتن چندين و چند گونه گياهي، از دس��ت 
رفتن زيستگاه جانوران و به دنبال آن موجي از آسيب هاي 
محيط زيستي مانند فرسايش خاك، تغيير اقليم و حركت 
روان آب است. حسين آخاني، استاد محيط زيست و عضو 
هيات علمي دانشكده علوم دانشگاه تهران، درباره اين موضوع 
به »تعادل« گفت: در سال هاي اخير ما با يك موج ناباورانه 
از شيوع آتش سوزي مواجه بوده ايم كه اگرچه آمار درستي 

از ميزان اين آتش سوزي ها در دست نيست ولي در ده سال 
اخير صدها مورد آتش سوزي داشتيم كه مساحت زيادي 
از جنگل ها را از بين برده و متاسفانه طبيعي است كه با اين 
آتش سوزي ها نه تنها بسياري از گونه هاي با ارزش جنگلي 
را از دست مي دهيم، گونه هايي كه بعضي از آنها ممكن است 
عمرش��ان به بيش از صد سال هم برسد بلكه ازاين طريق 
راه تجاوز بيشتر به جنگل هم فراهم مي شود كه مي تواند 
زمين خواري را به همراه داشته باشد. طبيعتا بعد از اينكه 
جنگل ها تضعيف مي شوند، ش��يوع حمله هاي آفت ها و 
گونه هاي مهاجم به اين مناطق اتفاق مي افتد و در نتيجه 
متاسفانه با ارزش ترين ذخيره گاه هاي جنگلي خود را نه تنها 
در شمال بلكه در زاگرس و غرب كشور هم از دست مي دهيم. 
 من حتي در جنوب هم در س��فرهايي كه داش��تم شاهد 
آتش سوزي هاي متعدد بودم و در نتيجه خيلي از گونه هاي 

گياهي ما بر اثر اين آتش سوزي ها از بين مي روند.
او درباره علت بروز حريق در جنگل ها افزود: آتش سوزي هاي 
طبيعي تا آنجا كه مي دانيم اصال در ايران رخ نمي دهد، تقريبا 
امكان آن صفر اس��ت مثال اينكه بر اثر رعد و برق اين اتفاق 

بيفتد در ايران سابقه ندارد، در بسياري از مناطق دنيا مثل 
مديترانه آتش س��وزي هاي طبيعي داريم كه انسان هيچ 
نقشي در به وجود آمدن آن ندارد. بنابراين بر اساس دانش 
ما در ايران آتش سوزي ها نمي تواند منشأ طبيعي داشته 
باشد و تقريبا مي شود گفت كه صد در صد منشأ انساني دارد. 
چيزي كه باعث تشديد آتش سوزي ها مي شود تغيير اقليم 
است. مثال همين پديده خشكسالي كه در چند ماه اخير 
داشتيم و گرم شدن بيش از حد هوا طبيعي است كه اين 
امر شرايط را براي گسترش آتش سوزي مستعد مي كند 
اما خود آتش سوزي ها منشأ انساني دارد دليلش هم كامال 

مشخص است.

 90 منطقه بحراني در ايالم
در هفته گذشته در مناطق مختلف كشور آتش سوزي هاي 
جنگلي رخ داد اما اين ميان وضعيت استان ايالم وخيم است. 
استاني كه كمترين تجهيزات را براي اطفاي حريق دارد و 
در مقابل بيشتري آتش سوزي را. جنگل هاي ايالم در آتش 
مي سوزد اما هنوز اين استان يك بالگرد اطفاي حريق ندارد. 

مديركل منابع طبيعي ايالم درباره وضعيت اين استان بيان 
كرد: 90 منطقه بحراني و فوق بحراني حساس را در استان 
در بحث آتش سوزي شناسايي و پايگاه هايي در اين مناطق 
ايجاد شده است، نيروهاي ديدبان همراه امكانات و تجهيزات 
حريق نيز در اختيار آنها قرار داده شده است اما اين تجهيزات 
كافي نيست. براي استقرار بالگرد در استان نامه نگاري هاي 
الزم به وسيله استاندار ايالم انجام گرفته و حضور بالگرد و 
استقرار آن در استان الزامي است اما هيچ اتفاق مثبتي تاكنون 

در اين زمينه رخ نداده است. 
رضا احمدي بيان كرد: نخستين عامل بروز آتش در مراتع 
اين اس��تان، به علت وزش باد شديد اتصال كابل هاي برق 
 فش��ار قوي در مس��ير محدوده اراضي زراعي ب��ود و دوم 
س��هل انگاري افرادي كه در منطقه تردد دارند كه با پرت 
سيگار در اراضي زراعي اين آتش سوزي شروع شده است. 
بر اساس اعالم پيش بيني هواشناسي ظرف چند روز آينده 
دماي هوا گرم تر و وزش باد را خواهيم داشت، با توجه به اينكه 
شدت تراكم علوفه باال است، تمام مولفه هاي حريق در سطح 

مراتع و جنگل هاي استان وجود دارد. 
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واكنش پليس به شماره پيامك 
گزارش بدحجابي

رييس پليس پايتخت اعالم كرد كه هيچ شماره اي 
براي اعالم گزارش بدحجابي داخل خودروها از 
سوي مردم وجود ندارد. سردار حسين رحيمي 
درباره شماره پيامكي كه اخيرا از سوي برخي افراد 
ناشناس در فضاي مجازي با عنوان »اعالم شماره 
پالك خودرو و موتورسيكلت افراد بدحجاب به 
پليس« منتشر شده است، به ايسنا گفت: هيچ 

شماره اي در اين خصوص وجود ندارد.
او اضافه كرد: م��ا دنبال اين هس��تيم تا ارتباط 
رايانه اي بين پليس و مردم وجود داش��ته باشد 
و مانند سامانه 110 عمل كند اما در حال حاضر 
چنين چيزي در تهران بزرگ وجود ندارد. رحيمي 
بار ديگر تاكيد كرد: آنچه در فضاي مجازي اعالم 
ش��ده ارتباطي با پليس ندارد و از سوي ما اعالم 

نشده است.

تالش براي محدود كردن 
بيمه رايگان به نيازمندان

مديرعامل س��ازمان بيمه سالمت ايران بر لزوم 
هدفمند ش��دن بيم��ه رايگان به س��مت افراد 
نيازمند تاكيد كرد و گفت: اينكه افراد متمول از 
بيمه همگاني رايگان برخوردار هستند، مشكلي 

است كه بايد برطرف شود.
طاه��ر موهبتي گفت: بايد ش��رايط از س��وي 
ارايه دهنده و خريدار خدمت به نحوي باشد كه 
بين پرداخت و كيفيت ارايه خدمات س��المت، 
رابطه معناداري وجود داشته باشد تا از اين طريق 
رضايتمندي مردم به خصوص در بيمارستان ها 

را افزايش دهيم.
او بر حمايت بيمه سالمت از اقشار نيازمند جامعه 
تاكيد كرد و افزود: پوشش بيمه اي بحث جدي 
است و بايد توس��عه يابد. در اين راستا هدفمند 
كردن بيمه رايگان به سمت گروه هاي نيازمند 
امر مهمي اس��ت كه بايد جدي گرفته شود به 
نحوي كه اگر نيازمندي احصا ش��د از كمك و 
بيمه كردن او دريغ نكنيم، اما اينكه افراد متمول 
نيز از بيمه همگاني رايگان برخوردار هس��تند، 
مشكلي اس��ت كه بايد برطرف شود كه در اين 
راستا قرار اس��ت ارزيابي وسيع صورت گيرد تا 
تنها افراد نيازمند تحت پوشش و حمايت قرار 
گيرند. وي به اهميت سواد سالمت اشاره و اظهار 
كرد: يكي از مش��كالت ما اين است كه مردم از 
خدمات بيمه و سالمت آگاهي الزم ندارند. هيچ 
فردي نمي داند كه بيمه س��المت چه ميزان از 
مبلغ درمان بيمه شده را پرداخت مي كند و سهم 

بيمار چه ميزان است.
اوبا بيان اينكه باي��د راهنماهاي باليني و اجراي 
پروتكل ها را جدي بگيريم، ادامه داد: بايد در تمام 
اين اقدامات از ظرفيت هاي انجمن هاي علمي، 
نظام پزشكي و دانش��گاه هاي علوم پزشكي در 
تصميمات اس��تفاده كرد تا بتوان اقدامات را به 
بهترين شكل و اصولي عملياتي كرد. مديرعامل 
سازمان بيمه سالمت با اشاره به اينكه مديريت 
منابع به معناي كاهش ارايه خدمات نيست، افزود: 
مديريت هزينه به اين معناس��ت كه هزينه ها را 
منطقي كنيم. بايد منابع و مصارف را مديريت كرد 
تا بتوان اقدامات وسيعي انجام داد. خوشبختانه با 
اقدامات مشترك بيمه سالمت و دانشگاه ها تا 10 
درصد از هدر رفت هزينه ها جلوگيري شده است 
كه اين موضوع در نهايت به ارايه خدمات هر چه 

بهتر به بيماران كمك خواهد كرد.

 فاصله رو به رشد طبقاتي
بين دانش آموزان 

نماينده م��ردم در مجلس دهم گف��ت: ايجاد 
مدارس الكچري به منظور برگزاري آموزش هاي 
ويژه، مساوي با گسترش تبعيض طبقاتي ميان 
دانش آموزان اس��ت كه اين مس��اله به شدت به 

توسعه علمي كشور ضربه مي زند.
سيد تقي كبيري درباره وضعيت توسعه مدارس 
الكچري غيرانتفاعي در كش��ورگفت: نبايد در 
حوزه آم��وزش در مدارس غي��ر انتفاعي، پول 
حرف اول و آخر را بزند بنابراين نبايد اجازه داد 
كه مدارس الكچري در كشور توسعه يابند زيرا 
فضاي آموزش��ي كش��ور نبايد به سمت ايجاد 
فاصله طبقاتي ميان دانش آموزان حركت كند.

او با بي��ان اينكه ايجاد م��دارس الكچري براي 
برگزاري آموزش هاي ويژه به ضرر توسعه علمي 
كش��ور اس��ت، به خانه ملت گفت: بسياري از 
افرادي كه تمكن مالي ندارند، مي توانند در حوزه 
علم به عنوان نخبه مطرح شوند بنابراين نبايد 
ميان افراد در حوزه آموزش با توس��عه مدارس 

الكچري تبعيض ايجاد كرد. 
كبي��ري اف��زود: نبايد اج��ازه داد ب��ا برگزاري 
كالس ه��اي وي��ژه آموزش��ي تبعي��ض ميان 
دانش آموزان ش��كل بگيرد بنابراي��ن دولت و 
مجلس شوراي اسالمي  بايد بر وضعيت مدارس 

الكچري نظارت كنند.
او ادام��ه داد: ايجاد مدارس غي��ر انتفاعي يك 
موضوع حاكميتي اس��ت بدين معنا كه دولت 
براي ساماندهي وضعيت مدارس غير انتفاعي 
بايد ورود مستقيم بكند و اين در حالي است كه 
رويكرد خصوصي سازي به مدارس غير انتفاعي 
نمي تواند براي توس��عه علمي كشور سياست 
مناس��بي تلقي ش��ودزيرا پول نباي��د در حوزه 
مدارس غيرانتفاعي حرف اول وآخر را بزند. عضو 
كميسيون اقتصادي مجلس ياد آورشد: برگزاري 
كالس هاي فوق برنامه ب��ا مبالغ هنگفت مانع 
استفاده بسياري از دانش آموزان از امكانات ويژه 
آموزشي مي شود بنابراين دستگاه هاي نظارتي 
الزامي است كه با نظارت جامع وضعيت آموزش 

در مدارس غير انتفاعي را رصد كنند. 

افزايش آالينده »ناكس« در كالن شهرها تاريك و روشن كارنامه ۶5۰ روزه بطحايي در آموزش و پرورش
محمد بطحايي، چهاردهمين وزير آموزش و پرورش پس از 
پيروزي انقالب است كه سي ام مرداد ماه 1396 با راي اعتماد 
نمايندگان مجلس بر كرسي وزارت تكيه زد و دو روز قبل به 
دليلي كه شركت در انتخابات مجلس شوراي اسالمي گفته 
ش��د، استعفا داد و به اين ترتيب پرونده عملكرد وي پس از 
650 روز كاري بسته شد؛ آن هم در شرايطي كه هنوز سال 

تحصيلي به پايان نرسيده است.
بطحايي، معاون علي اصغر فاني در دولت يازدهم كه مدت 
كوتاهي نيز پس از استعفاي فاني سرپرست وزارتخانه شد 
و جاي خود را به دانش آش��تياني داد در دولت دوازدهم به 
عنوان گزينه جدي وزارت مطرح و پس از معرفي از س��وي 
رييس جمهور توانست در روز 29 مرداد 96 با كسب 238 راي 
موافق، 35 راي مخالف و 13 راي ممتنع از مجموع 288 راي، 
اعتماد مجلس را براي تصدي پست آموزش و پرورش كسب 
و به اين ترتيب از 30 مرداد ماه مسووليت وزارت آموزش و 

پرورش را بر عهده بگيرد.
او در روز اول كاري اش س��ه قول جدي به همكارانش داد؛ 
نخست اينكه تحول در نظام آموزش و پرورش را بر اساس 
س��ند تحول بنيادين آغاز كند، دوم تربيت نسلي متدين، 
اخالقي، كارآفرين و با نشاط و سوم پيگيري ارتقاي معيشت 
و منزلت يك ميليون و 700 هزار معلم شاغل و بازنشسته در 
هيات دولت بود.بطحايي در عمر 650 روزه وزارتش تالش 
كرد تا مدارس كشور را از شيوه هاي سنتي مديريتي رها و 
طرح هاي نويي چون برنامه ويژه بوم، حذف مش��ق شب و 
تكليف عيد نوروز و راه اندازي اتاق اسباب بازي را اجرا كند 
و كم��ي از آموزش محوري در م��دارس فاصله بگيرد. وي 
نمايندگاني از معلمان را از طريق انتخابات وارد هيات امناي 
صندوق ذخيره فرهنگيان و شوراي عالي آموزش و پرورش 
كرد و مكانيسم هايي براي انتخاب و انتصاب مديران طراحي 

كرد كه به طور كامل اجرايي نش��د.يكي از جنجالي ترين 
تصميماتش حذف آزمون هاي ورودي مدارس پايه هفتم 
بود كه با واكنش هاي بسياري روبه رو شد و فارغ از تخلفات و 
مقاومت هاي دروني و بيروني، آثار مثبتي به همراه داشت. وي 
همچنين شعارهايي براي حذف مافياي كنكور سر مي داد و 
قصد از ميان برداشتن كنكور را داشت هرچند در اين دوره 

مديريتي كوتاه نتوانست گام مهمي در اين زمينه بردارد.
بطحايي همچنين تاكيد دولت براي تغييرات ساختاري و 
چابك سازي وزارتخانه را اجرا كرد و دست به ادغام هايي زد 
كه از جمله چالش برانگيزترين آنها ادغام مركز روابط عمومي 
با حوزه رياستي بود و عماًل در ماه هاي اخير موجب ضعف 
عملكردي در حوزه روابط عمومي و ارتباط با رسانه ها شد و 

انتقادات جامعه رسانه اي را به دنبال داشت.
واژگوني اتوبوس دانش آموزان هرمزگاني در ش��هريور 96، 
افشاي آزار و اذيت جنسي دانش آموزان در مدرسه غيردولتي 
معين در خرداد ماه 97، آتش سوزي مدرسه غيردولتي اسوه 
حسنه زاهدان در آذرماه 97 و مرگ سه دختر دبستاني نيز 
از جمله حوادث تلخ دوره مديريتي بطحايي بودند، اين اواخر 
نيز انتشار كليپي از همخواني دسته جمعي موسيقي مبتذل 
در چند مدرسه حاشيه ساز شد.اما شايد يكي از مهم ترين 
انتقادات جامعه فرهنگيان به بطحايي عدم توفيق در پرداخت 
كامل معوقات و مطالبات و تاخير در پيگيري تصويب و اجراي 
طرح رتبه بندي معلمان است. حسين صادقي، كارشناس 
آموزش و پرورش نيز در اين باره به ايسنا گفت: بررسي كارنامه 
عملكردي آقاي بطحايي و قضاوت درخصوص نقاط ضعف 
و قوت وي، مستلزم مرور برنامه پيشنهادي اش به مجلس 
شوراي اسالمي و بررسي همه جانبه برنامه هاي اجرايي او در 
نزديك به دوسال وزارتش است. او افزود: بطحايي 46 عنوان 
برنامه براي كس��ب رأي اعتماد از نمايندگان ملت، تقديم 

مجلس كرد كه امكان تحقق در كوتاه مدت و برخي در ميان 
مدت و تعدادي نيز در بلندمدت امكان پذير بود. لذا نمي توان 
انتظار داشت كه طي دو سال تمامي 46 برنامه تحقق پيدا 
كند.حاال بازار گمانه زني درباره گزينه هاي سرپرستي از دو 
روز گذشته داغ شده و اس��امي مختلفي از علي زرافشان، 
معاون سابق وزارت آموزش و پرورش گرفته تا معاونين فعلي 
وزارتخانه از جمله حجت االسالم ذوعلم، غالمرضا كريمي، 
مجتبي زيني وند، علي الهيار تركمن و حتي جمشيد انصاري 
معاون رييس جمهور مطرح شده اند.با اين حال ديروز چندين 
خبرگزاري كشور خبر از انتصاب “مجتبي زيني وند “، رييس 
سازمان مدارس غيردولتي به عنوان سرپرست دادند و دقايقي 
بعد همين خبر را به نقل از زيني وند تكذيب كردند. زيني وند 
رييس سازمان مدارس غيردولتي آموزش و پرورش بوده و 
از حاميان طرح خريد خدمت معلمان در مناطق محروم و 
همچنين از حاميان واگذاري وظايف آموزش و پرورش به 
بخش خصوصي است. در همين رابطه معاون ارتباطات و 
اطالع رساني دفتر رييس جمهور نيز گفت كه گزينه هاي 
متعددي براي سرپرستي وزارت آموزش و پرورش در فرايند 
بررسي قرار دارند ولي تا اين لحظه حكمي براي سرپرستي 
اين وزارت صادر نشده است. به محض صدور حكم سرپرستي 
براي وزارت آموزش و پرورش از سوي رييس جمهور، موضوع 
از سوي دفتر ايشان اطالع رساني خواهد شد.بايد منتظر ماند 
كه چه كسي براي سرپرستي و سپس تصدي پست وزارت 
معرفي خواهد شد و چه برنامه هايي براي آموزش و پرورش 
در دو سال باقي مانده دولت دوازدهم دارد. بدون شك توجه 
به مطالبات فرهنگيان، بهبود وضعيت معيشتي معلمان، 
اجراي طرح رتبه بندي و از همه مهم تر اجراي مفاد س��ند 
تحول بنيادين بايد در اولويت كاري پانزدهمين وزير آموزش 

و پرورش قرار بگيرد.

معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست 
ضمن اعالم مخالفت اين س��ازمان با توليد سواري  ديزلي 
گفت: اگر مجوز توليد سواري ديزلي صادر شود، دستگاه هاي 

نظارتي مي توانند ورود كنند.
مسعود تجريشي با بيان اينكه در حال حاضر در كالن شهرها 
با مشكل افزايش غلظت آالينده »ناكس« مواجه هستيم، با 
اشاره به تاثير اين آالينده بر افزايش ميزان گاز ازن تصريح كرد: 
ازن باعث سرطان پوست مي شود و اين موضوع غير قابل انكار 
است. در نامه اي هم كه به وزارت صنعت ارسال كرديم، در اين 
باره توضيح داديم و مخالفت سازمان حفاظت محيط زيست را 

با توليد سواري ديزلي با ذكر داليل اعالم كرديم.
او با اشاره به ارس��ال نامه اي به ايران خودرو به منظور اعالم 
مخالفت با توليد سواري ديزلي گفت: خودروسازي مي گويد 
كه »500 ميليون يورو س��رمايه گذاري روي موتور ديزل 
صورت گرفته است.« پاسخ به چنين اظهارنظري اين است 
كه مگر روي موتورهاي ديگر مثل موتور ملي يا موتورگازسوز 
سرمايه گذاري نكرديد؟ برخي موتورها و مطالعات مربوط به 
آن جواب مي دهد و برخي جواب نمي دهد. اصاًل خودروساز 
بايد براي مطالعه سرمايه گذاري كند اما لزومًا هر موتوري 
كه مورد مطالعه قرار گيرد نمي تواند مجوز توليد هم بگيرد. 
معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست 
با تاكيد بر اينكه شهرهاي ما به لحاظ غلظت ازن وضعيت 
خوبي ندارد، به ايسنا گفت: خودروساز مي گويد شما مجوز 
بدهيد ما س��واري ديزلي را توليد كنيم، قول مي دهيم در 
ترددهاي جاده اي مورد استفاده قرار گيرد و اجازه نمي دهيم 
كه سواري ديزلي وارد شهر شود. اين ممكن نيست. چطور 
مي توانيم جلوي ورود خودروها را به داخل شهرها بگيريم. 
براي مثال سمندي كه وارد شهر مي شود ما از كجا بفهميم 
كه موتور آن ديزلي است يا بنزيني؟ تجريشي در پاسخ به اين 

پرسش كه با وجود مخالفت سازمان حفاظت محيط زيست، 
اگر خودروساز اقدام به اخذ مجوز از دولت كند، چه اتفاقي 
مي افتد؟ گفت: سازمان حفاظت محيط زيست ايستاده تا 
مجوز توليد به سواري ديزلي داده نشود. داليلمان را به دولت 
هم اعالم مي كنيم اما ممكن است به توليد سواري ديزلي 
مجوز داده شود چون در دنياي سياست هر چيزي ممكن 
است اما در اين شرايط بايد مطمئن شد كه صالح بلندمدت 
مردم را در نظر گرفته ايم يا نه؟ معاون محيط زيست انساني 
سازمان حفاظت محيط زيست همچنين با اشاره به تصويب 
اليحه هواي پاك در مجلس شوراي اسالمي از مردادماه 96، 
گفت: با وجود قانون هواي پاك شرايط با گذشته فرق دارد 
و نهادهاي نظارتي مي توانند در ح��وزه آلودگي هوا ورود و 

دستگاه ها را در اين باره بازخواست كنند.
هفته پيش عيسي كالنتري ،  معاون رييس جمهوري و رييس 
سازمان حفاظت محيط زيست ، ضمن تاييد اين موضوع كه 
ايران خودرو به دنبال توليد س��واري ديزلي است، مخالفت 
جدي سازمان متبوع را با درخواست مجوز شماره گذاري اين 
موتور اعالم كرد و گفت: سازمان حفاظت محيط زيست قطعًا 
با ورود موتور ديزل به ناوگان سواري مخالف است و اميدواريم 
كه هيچ دولتي حاضر نش��ود كه مجوز ورود ناوگان ديزل 
سواري را به جاده ها و شهرهاي كشور صادر كند. همچنين 
روز جمعه نواب حسيني منش ، مديرعامل ستاد معاينه فني 
تهران، ضمن گاليه از احتمال ورود خودروهاي سواري ديزلي 
به چرخه توليد و در واكنش به اقدام مركز تحقيقات موتور 
ايران خودرو درجهت تالش براي توليد و توسعه سواري هاي 
ديزلي گفت: 15 سال است كه ساير كشورها نسخه استفاده 
از خودروي ديزلي را پيچيده اند و نمي دانم چه اصراري وجود 
دارد كه تجربه ناموفق ساير كشورها را مجدداً در كشورمان 

آزمون و خطا كنيم؟

مجوز 9000 پست استخدام پرستار در حال نهايي شدن
وزير بهداشت با بيان اينكه اجازه نخواهم داد كه به جامعه 
پزشكي جس��ارت و بي ادبي شود همچنين گفت: بنده به 
عنوان وزير بهداش��ت، مدعي العموم نظام سالمت و مردم 
هس��تم و نبايد بنش��ينم و هر تعدي و ظلمي كه به مردم 

مي شود، را مشاهده كنم.
سعيد نمكي در چهل و سومين كنگره جامعه جراحان ايران، 
اظهار كرد: جامعه پزش��كي ايران، در شرايط دشوار جنگ 
تحميلي و شرايط سخت مانند سيل و زلزله در كنار مردم 
خدمت مي كنند و اقدامي كه پزش��كان در جبهه ها انجام 
دادند در دنيا بي سابقه است. او افزود: در سيل اخير كشور، 
همبستگي بين جامعه پزشكي، پرستاري، بهورزي، بهداشتي 
و خدماتي نظام سالمت، افتخار تازه اي براي ايران خلق كرد، 
به طوري كه دكتر تدروس دبيركل سازمان جهاني بهداشت 
مي گفت كه ما حيرت كرديم كه در كشوري كه 25 استان 
آن درگير سيل است، حتي يك مورد اپيدمي بهداشتي وجود 
نداشت. وزير بهداشت با اشاره به 9 سفر خود به استان هاي 
سيل زده در طول تعطيالت عيد نوروز خاطرنشان كرد: در 
سيل هاي اخير، پزشكان، پيراپزشكان، پرستاران، اورژانس و 
كادر بهداشتي و درماني، شبانه روز فعاليت مي كردند و يك 
حماسه را بدون كمك خارجي خلق كردند. در همين زمينه 

به دبيركل سازمان بهداشت جهاني گفتم كه ايران با همه 
جاي دنيا تفاوت دارد و بنده سرباز كوچكي از نظام سالمت 
ايران هس��تم كه هزاران ژنرال برجسته دارد. نمكي تاكيد 
كرد: متاس��فانه برخي افراد در پي تخريب جامعه پزشكي 

به عنوان يكي از سرمايه هاي اجتماعي كشور هستند. براي 
مثال، از فرار مالياتي پزش��كان سخن مي گويند اما مگر در 
كشور فقط پزشكان، فرار مالياتي دارند؟ البته در پزشكي 
مانند ساير حرفه ها، ممكن است فرار مالياتي وجود داشته 

باشد اما برجس��ته كردن فرار مالياتي جامعه پزشكي و از 
پزشكان ايراني در ذهن مردم، يك قانون گريزساختن، كار 
غيرمنصفانه اي است. وي اضافه كرد: هجمه به جامعه پزشكي 
با وجود پزشكان زيادي كه از مردم ويزيت نمي گيرند يا حتي 
برخي از آنها پول كرايه رفت و آمد و داروي بيماران را پرداخت 
مي كنند، غيرمنصفانه است و نبايد اين سرمايه اجتماعي 
را تخريب كرده و آنها را براي روزهايي كه نياز بيش��تري به 
حضورشان داريم، دلسرد كنيم.وزير بهداشت با بيان اينكه به 
عنوان وزير بهداشت قطعا از جامعه پزشكي حمايت مي كنم، 
گفت: اجازه نخواهم داد كه به جامعه پزش��كي جسارت و 
بي ادبي شود. البته اگر مي بينيد كه مصاحبه هاي متعددي 
انجام نمي دهم، دليل نمي شود كه از جامعه پزشكي حمايت 
نمي كنم. درخصوص ماجراهاي اخير با رييس سازمان صدا 
و سيما به صورت مستقيم صحبت كردم و وي هم درباره اين 
موضوع برآشفت و بالفاصله از دو نفر از مديران شبكه هاي 
صدا و س��يما خواست كه با رييس س��ازمان نظام پزشكي 
جلسه برگزار كرده و از وي عذرخواهي كنند. نمكي با اشاره به 
سخنان دكتر فاضل مبني بر اهميت اخالق در حوزه پزشكي 
يادآور شد: دكتر فاضل چندين سال پيش گفت كه اگر در 
اين گلزار معطر )جامعه پزشكي(، علف هاي هرزي وجود 

دارد بايد خودمان آنها را بيرون بياوريم و نگذاريم يك طبيب 
متخلف، حرمت جامعه شريف و پاكيزه پزشكي را خدشه دار 
كند. البته بنده به عنوان وزير بهداشت، مدعي العموم نظام 
سالمت و مردم هستم و نبايد بنشينم و هر تعّدي و ظلمي 
كه به مردم مي شود، را مشاهده كنم.او افزود: اگر بخواهيم 
از بيرون حرفه پزش��كي به اين حرف��ه ورود نكنند، بايد از 
درون حرفه ورود كنيم. بايد همكار متخلف خودمان را در 
سازمان نظام پزشكي، وزارت بهداشت، انجمن هاي علمي و 
تشكل هاي پزشكي نصيحت كنيم و نبايد از كنار تخلفات به 
سادگي بگذريم. نمكي، اعالم نتايج و جمع بندي اندازه گيري 
فشار خون جمعيت تحت پوشش بسيج ملي كنترل فشار 
خون را 15 تيرماه همزمان با آخري��ن روز مرحله دوم اين 
بس��يج ملي اعالم كرد. وزير بهداشت در ادامه با بيان اينكه 
جامعه پرستاري، از اقشار خدمتگزار در ارايه خدمات درماني 
در كنار جامعه پزشكي هستند، گفت: حدود 9000 ميليارد 
تومان از سازمان تامين اجتماعي طلب داريم و در حال وصول 
اين مبلغ به منظور پرداخت معوقات پرستاران هستيم.او در 
پايان گفت: همچنين، براي اشتغال پرستاران، اخذ مجوز 
9000 پست جديد در حال نهايي شدن است تا بتوانيم در 

اولين فرصت براي استخدام آنها اقدام كنيم.
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»تعادل«وضعيتبازاراجارهآپارتمانرابررسيميكند

سرايت قيمت هاي باال به بازار اجاره مسكن
گروه راه و شهرسازي| زهره عالمي|

اگرچه براس�اس تازه ترين آمار منتش�ر ش�ده 
از س�وي بانك مركزي، ش�اخص كرايه مسكن 
اجاري در ش�هر تهران و در كل مناطق ش�هري 
در ارديبهشت ماه سال جاري به ترتيب معادل 
22.6 و 19.7 درصدي نسبت به ماه مشابه سال 
قبل رش�د كرده است، اما مش�اهدات ميداني 
روزنامه تعادل و گفت وگو با مشاوران امالك نشان 
مي دهد كه نرخ اجاره نس�بت به س�ال گذشته 
رشدي باالي 30 درصد داشته و حتي در مناطق 
شمالي و گران قيمت تهران اين افزايش نرخ به 
بيش از 50 درصد رسيده است. البته وزارت راه 
و شهرسازي در حال طراحي و اجراي برنامه هاي 
متفاوتي براي كنترل قيمت ها بر بازار اجاره است. 
در همين رابطه، اواسط ارديبهشت ماه بسته اي 
5 گانه براي رونق ب�ازار اجاره با همكاري وزارت 
راه و شهرس�ازي و بانك مس�كن رونمايي شد 
كه اين بس�ته در حال حاضر در مسير تصويب 
از سوي مجلس و اجرايي ش�دن قرار دارد، اين 
بسته بر پايه ابزار مالياتي بنا شده است و به گفته 
كارشناسان مي تواند تاحدودي بازار رهن واجاره 
را كنترل كند.  اگرچه به نظر مي رسد تا زماني كه 
بازار خريد وفروش مسكن آرام نگيرد نمي توان 
انتظار داشت كه بازار اجاره كنترل شود، قيمت ها 
در بازار خريد و فروش طي يك سال گذشته بيش 
از 70 درصد رش�د كرده است و با توجه به اينكه 
قيمت مس�كن مهم ترين و اصلي ترين فاكتور 
در تعيين اجاره بهاست، نرخ كرايه هم به شدت 
افزايش يافته است. افزايش چشمگير نرخ اجاره 
و آغاز فصل نقل و انتقاالت بهانه اي شد تا روزنامه 
تعادل گزارشي ميداني از وضعيت بازار رهن كامل 
واحدهاي مس�كوني كوچك متراژ )كوچك تر 
از 75 متر مرب�ع( را در مناطق مختلف پايتخت 
تهيه كند. مش�اهدات ميدان�ي روزنامه تعادل 
براي بررس�ي رهن كامل واحدهاي مس�كوني 
كوچك متراژ نشان مي دهد كه تعداد فايل هاي 
رهن كامل ارايه شده در سايت هاي اينترنتي و 
اپليكيشن هاي موبايلي بسيار كم و انگشت شمار 
است و اغلب فايل هاي موجود مربوط به رهن و 
اجاره به صورت تركيبي است و خواسته اغلب 

موجران دريافت اجاره ماهيانه است.
براساس نتايج به دس�ت آمده از سوي روزنامه 
تعادل، ن�رخ رهن كام�ل در مناطق ش�مالي و 
مركزي پايتخت نسبت به س�اير مناطق باالتر 
است و مستأجران كم توان تر بايد به دنبال اجاره 
واحد مسكوني در مناطق جنوبي پايتخت باشند 
چون در ساير مناطق تهران، قيمت رهن كامل 
و س�كونت يك س�اله باالي 100 تا 150 ميليون 

تومان است.

   شمال
اگر قصد سكونت يك س��اله در مناطق شمالي و گران 
قيمت ته��ران را داريد بايد براي رهن كامل يك واحد 
كوچك تر مت��راژ در اين مناطق حداقل 250 ميليون 
تومان به صاحبخانه بپردازيد به عنوان نمونه رهن كامل 
يك واحد مسكوني نوساز 67 متري در دارآباد تهران، 

270 ميليون تومان است.
براي رهن كامل يك واحد مسكوني 75 متري نوساز در 
نوبنياد بايد 240 ميليون تومان در چنته داشته باشيد. 
همچنين رهن كامل يك واحد مس��كوني 60متري 
نوساز در خيابان مالصدرا، 250 ميليون تومان است. 
قيمت رهن كامل يك واحد مس��كوني 70 متري در 
خيابان ظفر تهران تاحدودي نس��بت به ساير مناطق 
ذكر شده باالتر است و شما بايد 300 ميليون تومان به 
صاحبخانه بپردازيد تا بتوانيد به مدت يك سال در اين 

واحد مسكوني كوچك متراژ زندگي كنيد.

   غرب
نرخ رهن كامل در مناطق غربي تهران نسبت به مناطق 
شمالي كمتر است و شما با كمتر از 200 ميليون تومان 
مي توانيد يك واحد مس��كوني كوچك متراژ را در اين 
مناط��ق رهن كنيد، در صورتي ك��ه قصد رهن كامل 
يك واحد مسكوني 70 متري نوساز در منطقه پونك را 
داريد بايد 180 ميليون تومان به صاحبخانه بپردازيد. 
همچنين رهن كامل يك واحد مس��كوني 75 متري 
نوساز در شهرك نفت 205 ميليون تومان است. نرخ 
رهن كامل يك واحد مس��كوني 73 متري نوس��از در 
خيابان آزادي، 165 ميليون تومان است و رهن كامل 
يك واحد مس��كوني 75 متري در كن س��ولقان، 80 
ميليون تومان است يعني شما با پرداخت 80 ميليون 
تومان مي توانيد يك سال در اين منطقه سكونت داشته 

باشيد.

   مركز
نرخ رهن كامل در مناطق مركزي پايتخت به مناطق 
شمالي نزديك تر اس��ت و از غرب تهران گرانتر است 
اگرچه شما مي توانيد با پرداخت كمتر از 200 ميليون 
تومان به صاحب ملك در اغلب مناطق مركزي پايتخت 
به مدت يكسال در يك واحد مسكوني كوچك متراژ 

ساكن شويد.
به عنوان مثال، اگر قصد رهن كامل يك واحد مسكوني 
60 متري دربلوار كش��اورز را داريد بايد 250 ميليون 

تومان به صاحبخانه بپردازيد.
براي رهن كام��ل يك واحد مس��كوني 65 متري در 
خيابان جمهوري باي��د 190 ميليون تومان در چنته 

داشته باشيد.
درصورتي كه خواهان رهن كامل يك واحد مسكوني 
65 متري در كارگرشمالي را داريد بايد 190 ميليون 

تومان به صاحبخانه بپردازيد.

همچنين رهن كامل يك واحد مسكوني 75 متري در 
خيابان انقالب تهران، 150 ميليون تومان است.

   شرق 
نرخ رهن كامل در مناطق ش��رقي پايتخت از مناطق 
ش��مالي، مركزي و غربي ارزان تر است البته قيمت ها 
در اين مناطق هم رش��د قابل توجهي نسبت به سال 
گذشته داشته است، شما اگرخواهان رهن كامل يك 
واحد مسكوني 55 متري نوساز در تهرانپارس هستيد 
بايد 140 ميليون تومان بپردازيد تا بتوانيد يكسال در 
اين واحد مسكوني كوچك متراژ سكونت داشته باشيد.

همچنين رهن كامل يك واحد مس��كوني 57 متري 

نوساز در نارمك، 155 ميليون تومان است و نرخ رهن 
كامل يك واحد مسكوني نوساز 70 متري در خيابان 

پيروزي، 215 ميليون تومان است.
اگر قصد سكونت يكساله در منطقه وحيديه را داريد 
بايد براي يك واحد مسكوني 71 متري در اين منطقه 

167 ميليون تومان به صاحبخانه بپردازيد.

   جنوب 
يافتن فايل رهن كامل واحدهاي مسكوني كوچك 
متراژ در مناطق جنوبي پايتخت نس��بت به س��اير 
مناطق سخت تر اس��ت و فايل هاي ارايه شده بسيار 
محدود هس��تند عالوه بر اين نگاه��ي به نرخ رهن 

كامل واحدهاي مسكوني ارايه شده در اين مناطق 
نشان مي دهد كه با هزينه هاي كمتر از 100 ميليون 
تومان هم مي توان يك واحد مسكوني را رهن كرد.

به عنوان نمونه رهن كامل يك واحد مس��كوني 75 
متري نوساز در شهرري، 150 ميليون تومان است.

براي رهن كامل يك واحد مسكوني 55 متري نوساز 
در عبدل آباد باي��د 60 ميليون تومان به صاحبخانه 

بپردازيد.
رهن كامل يك آپارتمان 57 متري نوساز در منطقه 
جواديه 60 ميليون تومان اس��ت يعني ش��ما براي 
سكونت يكس��اله در جواديه تهران بايد 60 ميليون 

تومان داشته باشيد.

اهميتتعيينحريمگسلهاوابالغآنازسويرياستجمهوري
 وزارت راه و شهرسازي مكلف است تا پايان برنامه ششم، 
در مراكز استان ها و شهرهاي باالي 200 هزار نفر جمعيت 
پهنه و حريم گس��ل هاي ش��هري را مطالعه و شناسايي 
كند. ضمن آنكه در اين شهرها و نقشه هاي طرح تفصيلي 
براس��اس مطالعات پهنه بن��دي لرزه اي، پهن��ه و حريم 
گسل هاي محل احداث س��اختمان ها به همره ارتفاع و 

طبقات مختلف انها لحاظ مي شود.
به گزارش پاي��گاه خبري وزارت راه و شهرس��ازي، علي 
بيت اللهي دبير كارگ��روه ملي مخاطرات طبيعي با بيان 
اين مطلب با اشاره به مساله تعيين حريم گسل ها، اهميت 
اب��الغ قانون اصالح جزء )1( بند »پ« م��اده )60( قانون 
برنامه پنجساله ششم توسعه كشور از طرف رييس جمهور 
را تش��ريح كرد. به گفته او، بر اساس اين قانون به شبكه 
ايستگاه هاي شتاب نگاري كشور  طي برنامه ششم توسعه، 
ضمن نوسازي دستگاه هاي موجود، حداقل هزار ايستگاه 
جديد اضافه مي شود. شبكه لرزه نگاري و پيش نگرهاي 
زلزله نيز به حداقل 400 دستگاه افزايش مي يابد. اولويت 
در توسعه اين شبكه ها با مناطق زلزله خيز با خطر نسبي 
ب��اال و همچنين پهنه هاي جمعيتي با تراكم باال اس��ت. 

مديريت يكپارچه و متمركز شبكه شتاب نگاري توسط 
وزارت راه و شهرسازي انجام مي گيرد. در ضمن ظرفيت 
شبكه شتاب نگاري بايد در قطع و وصل شريان هاي حياتي 
)گاز و برق( هنگام بروز زلزله به كار گرفته ش��ود. او ادامه 
داد: همچنين وزارت راه و شهرسازي مكلف است تا پايان 
برنامه ششم، در مراكز اس��تان ها و شهرهاي باالي 200 
هزار نفر جمعيت پهنه و حريم گسل هاي شهري را مطالعه 
و شناسايي كند. عالوه بر اين در اين شهرها و نقشه هاي 
طرح تفصيلي براساس مطالعات پهنه بندي لرزه اي و پهنه 
و حريم گس��ل ها محل احداث ساختمان هاي با ارتفاع و 
طبقات مختلف لحاظ مي شود. الزم به ذكر است كه متن 
اصلي قانون از درگاه هاي رسمي دولت قابل برگرفتن است.

بيت اللهي ادامه داد: براس��اس آمار 1395 و برآوردهاي 
افزايش جمعيتي تا اين تاريخ با مبنا قراردادن آمار جمعيتي 
شهرهاي كش��ور، 54 شهر بزرگ كشور در شمول قانون 
ابالغي رياست جمهوري قرار مي گيرند. بيش از 36 ميليون 
نفر جمعيت در اين 54 شهر كشور زندگي مي كنند. حدود 
11 ميليون واحد مسكوني نيز در اين شهرها وجود دارد 
و نزديك به 3 ميليون واحد از نوع بنايي و فاقد اس��كلت 

هستند. چنين ساختمان هايي فاقد استحكام كافي در برابر 
زمين لرزه هاي بزرگ هستند، به ويژه آنكه اگر روي حريم 
و پهنه هاي گسلي واقع شده باشند، ميزان آسيب پذيري 

باالتري را نيز خواهند داشت.
او ادامه داد: الزم به ذكر است كه با حمايت هاي وزارت راه 
و شهرسازي، مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي كار 
تعيين حريم گسل ها را در 6 شهر تهران، تبريز، كرمان، 
مش��هد، كرج و زنجان را انجام يا در دس��ت انجام است. 
6ش��هر مذكور جمعيت بااليي دارند و جمعا نزديك به 
16ميليون نفر را در خود جاي داده اند و بيش از 5 ميليون 
واحد مسكوني را دارا هستند. بنابراين طبق قانون ابالغي 
در برنامه پنجساله ششم توسعه، بايد در 48 شهر بزرگ 
ديگر كش��ور كه عمدتا داراي جمعيتي باالي 200 هزار 
نفري اند، حريم گس��ل ها با هدف كنترل ساخت و ساز و 
اعمال محدوديت هاي الزامي آيين نامه 2800 تعيين شود. 
بيت اللهي افزود: بايد يادآور ش��د كه در متن قانون چون 
مراكز استان ها هم قيد ش��ده، شهرهايي مانند ياسوج و 
س��منان هم كه داراي جمعيتي كمت��ر از 200 هزار نفر 
هس��تند )بر مبناي برآوردهاي آمار 1395( شمول اين 

قانون مي شوند. 25 مركز استان نظير شهرهاي اصفهان، 
ش��يراز، قم، اهواز و كرمانش��اه با جمعيتي باالتر و مراكز 
استاني چون ايالم، شهركرد، سمنان و ياسوج با جمعيتي 
كمتر از اين ميزان وجود دارند. عالوه بر مراكز استاني، 23 
شهر ديگر كه بر اساس برآوردهاي آماري در سال 1398، 
داراي جمعيتي بيش از 200 هزار نفر هس��تند نيز طبق 
قانون بايد تحت پوشش مطالعات حريم گسل ها قرار گرفته 

و پهنه هاي گسلي در آنها تعيين گردد. 
همچنين در 23 شهر بزرگ كشور كه تعيين حريم گسل ها 
در آنها بر اس��اس قانون الزامي اس��ت، حدود 5 ميليون و 
800هزار نفر زندگي مي كنند. اين جمعيت ش��هري در 
واحدهاي مس��كوني به تعداد نزديك ب��ه يك ميليون و 

800هزار واحد زندگي مي كنند. 
او با اش��اره به اينكه در مبحث گسل در آيين نامه 2800 
به عنوان آيين نامه الزم االجراء كش��ور در ساخت و ساز 
مقاوم در برابر زلزله، داللت بر ممنوعيت س��اخت و ساز 
ساختمان هاي با اهميت خيلي زياد در پهنه گسل هاي 
اصلي دارد،  تصريح كرد: اما متاسفانه در عمل به دليل عدم 
وجود نقشه هاي حقوقي و قابل اتكا كه در آن و در حوزه هاي 
شهري، حدود و ابعاد زون و حريم گسل هاي اصلي تعيين 
و مستند شده باش��د، ساخت و س��ازهاي بي رويه روي 
گسله هاي اصلي نيز ادامه يافته به طوري كه به عنوان مثال 

تنها در روي پهنه گسل شمال تهران، 16 بيمارستان، و 
بيش از 250 مركز حساس احداث شده است. وي عنوان 
كرد: عالوه بر آن و طبق تاكيد آيين نامه 2800، ساخت و 
ساز براي ساختمان هاي معمولي و با اهميت زياد نيز بايد 
طبق روش هاي خاص باشد. در اين صورت هم الزم است 
ابتدا حريم گسل ها در محدوده شهرها تعيين شده باشد. 
اهميت تعيين حريم گسل ها براي شريان هاي حياني مانند 
خطوط انتقال گاز، نفت و آب و فاضالب بس��يار روشن و 
برجسته اس��ت. در نقاط تقاطعي گسلش با اين خطوط، 
احتمال جابه جايي طرفين گس��ل ها تا حد چند متر بر 
اساس مشاهدات عملكرد گسل ها در زلزله هاي مختلف 
وجود دارد، واضح است كه در طراحي هاي عادي، مقاومت 
خطوط شريان هاي حياتي در برابر چنين جابه جايي هايي 
به مراتب ناچيز بوده و گسيختگي هاي خسارت باري را در 
زون هاي تقاطعي انتظار داريم. اتخاذ تمهيدات مهندسي در 
چنين نقاطي با هدف ارتقاء تاب آوري شريان هاي حياتي 
يك ضرورت انكار ناپذير اس��ت.بديهي است كه احداث 
ساختمان هاي بسيار مهمي مانند بيمارستان ها، مدارس، 
برج ها، تاسيس��اتي مانند انبار سوخت و مواد شيميايي، 
مراكز نظامي و ستادي و... با توجه به اعمال بيشترين مقدار 
جابه جايي در روي پهنه گسلش و وجود بيشترين نيروي 

برشي پايه درآن هنگام رخداد زلزله، مجاز نخواهد بود.

اراده سياسي در كنترل ترافيك حرف اول را مي زند
استاد دانشگاه ايلينويز گفت: كنترل ترافيك مساله اي 
نيس��ت كه تنها با يك راه حل به نتيجه برس��د و بايد 

راه حل هاي چندگانه اي را براي آن در نظر گرفت.
 به گزارش ايلنا، آشيش سين  استاد دانشگاه ايلينويز 
شيكاگو با اشاره به راهكارهاي حل معضل ترافيك در 
كالن شهرها و اينكه اين موضوع به يك اراده سياسي 
نياز دارد، گفت: ساماندهي ترافيك در همه كالن شهرها 
مشكل است و يكي از داليل آن مربوط به راه حل هايي 
است كه در اين زمينه اتخاذ مي شود، چرا كه نمي توان 
از يك راه حل منفرد براي حل اين مساله استفاده كرد 
و بايد به چند رويكرد روي آورد. او با بيان اينكه كنترل 
ترافيك مساله اي نيست كه تنها با يك راه حل به نتيجه 
برسد، تصريح كرد: بايد راه حل هاي چندگانه اي را براي 
آن در نظ��ر گرفت، از طرفي اس��تفاده از رويكردهاي 
چندگان��ه نيز ممكن اس��ت وضعيت دش��واري را در 
تصميم گيري رقم بزند. در واقع وضع قوانين ترافيك 
به صورت منطقه اي در س��طح شهر و اعمال آن در هر 
منطقه به صورت جداگانه هم مي تواند تصميم گيري 
را مشكل كند، به نحوي كه اتخاذ يك تصميم درست 
براي مديران را به يك مساله بسيار مهم و جدي تبديل 
مي كند. معاون اس��بق اداره حمل و نقل ش��يكاگو با 
اش��اره به اينكه يكي از مشكالت كالن شهرها به نحوه 

تصميم گيري در مناطق مختلف ش��هر باز مي گردد، 
افزود: در كالن شهر هر منطقه اي ممكن است به يك 
راه حل خاص نياز داشته باشد كه با راه حل مناطق ديگر 
متفاوت باشد، در نتيجه لحاظ كردن يك شيوه مشترك 
در كنترل ترافيك درسطح كالن شهرها ممكن است 

راه حل مناسبي در حل مشكل ترافيك نباشد.

   بي توجهي به ويژگي هاي جغرافيايي 
آشيش سين افزود: س��اماندهي ترافيك شهري براي 
رس��يدگي به مواردي كه از لحاظ جغرافيايي متنوع و 

گوناگون هستند، تنظيم نشده است.
اس��تاد دانش��گاه ايلينويز در ادامه درباره موثر بودن 
استفاده از تجربه هاي يك كالن شهر در كنترل ترافيك 

در ش��هري ديگر افزود: به نظر من اجراي يك ش��يوه 
كنترل ترافيك در شهري ديگر مشكل است، اگر چه 
بسياري از تكنيك هايي كه براي كنترل ترافيك درنظر 
گرفته مي ش��ود، در تمامي ش��هرهاي جهان يكسان 
اس��ت، اما راه حل ها بايد براي هر ش��هري به صورت 
جداگانه تنظيم شود، زيرا ماهيت هر شهري به لحاظ 
وضعيت جغرافيايي، مساحت و غيره متفاوت است. نوع 
تكنيك ها، ظرفيت توسعه و راه هاي كاهش ترافيك كه 
در جهان يكسان هستند، همه ما مي دانيم، اما براي مثال 
ظرفيت توس��عه در شهري نسبت به شهر ديگر كامال 
متفاوت است و پيدا كردن راهكار در كاهش ترافيك نه 
تنها در كالن شهري به كالن شهر ديگر، بلكه از محله اي 

به محله ديگر نيز متفاوت است.
او درباره تمركز توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي بر 
يك نوع خاص از وسايل نقليه تصريح كرد: فكر نمي كنم 
ناوگان حمل و نقل عمومي بتواند مشكالت حمل ونقل 
كشورها را به يك باره حل كند،  زيرا توسعه آن در همه 
جاي دنيا چه در كش��ورهاي فقير و چه در كشورهاي 
توسعه يافته گران اس��ت. نمي شود در توسعه ناوگان 
حمل ونقل عمومي تنها به يك نوع خاص از وسايل نقليه 
اكتفا كرد و تنها براي يكي از انواع آنها هزينه بيشتري 
صرف كرد، بلكه بايد توسعه را برمبناي انواع مختلف 

وسايل نقليه قرار داد و آن را به صورت تركيبي پيش برد.
او درباره اينكه آيا ش��يكاگو در كنترل ترافيك موفق 
بوده است، گفت: در اينجا نيز اراده سياسي در كنترل 
ترافيك ح��رف اول را مي زند و مالحظات جغرافيايي 
كمتر از مالحظات سياسي در نظر گرفته مي شود. فكر 
نمي كنم در ش��يكاگو در كنترل ترافيك موفق عمل 
شده باشد، اما در توسعه حمل و نقل عمومي وضعيت 
بهتر است. مشكالتي كه در نتيجه معضل ترافيك در 
كشورهاي جهان رخ مي دهد در امريكا اندكي آهسته تر 
از كشورهاي در حال توسعه اتفاق مي افتد، زيرا اياالت 
متحده، زمين هاي بيشتري براي جاده سازي و در واقع 

جاده هاي بيشتري دارد.
او درباره سياس��ت هاي شيكاگو در زمينه حمل ونقل 
عمومي و كنترل ترافيك نيز گفت: در شيكاگو بيشتر 
سفرها با ماشين انجام مي شود و سيستم حمل ونقل 
عمومي شامل سيس��تم اتوبوس هاي درون شهري و 
خطوط ريلي است كه عموما توجه آنها بر مبناي انتقال 
افراد به مركز شهر و مراكز تجاري است. اگرچه بيشتر 
سفرها در شيكاگو توسط ماشين هاي شخصي انجام 
مي شود،  اما توجه دايم به شهر و زيرساخت هاي ارتباطي 
آن و توسعه ناوگان حمل ونقل عمومي هميشه و تحت 

هر شرايطي الزم است.
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 پيش بيني باران 2 روزه 
در تهران و برخي استان ها

سازمان هواشناس��ي از بارش باران، صاعقه و وزش 
بادهاي شديد موقتي در برخي استان هاي كشور خبر 
داد. به گزارش تس��نيم، طي 2روز آينده در ساعات 
بعدازظهر و اوايل شب در برخي نقاط استان هاي واقع 
در نوار ش��مالي، كهگيلويه و بويراحمد، چهارمحال 
و بختياري، غرب اصفهان، ش��رق لرستان، مركزي، 
همدان، تهران، البرز و ش��مال ف��ارس افزايش ابر، 
رگبار پراكن��ده باران،  رعد و برق و وزش باد ش��ديد 
موقتي پيش بيني شده است. در روزهاي سه شنبه 
و چهارشنبه بارش پراكنده در شمالغرب، ارتفاعات 
البرز و سواحل درياي خزر ادامه خواهد داشت، طي 
اين مدت در شمال سيس��تان و بلوچستان به ويژه 
منطقه زابل وزش باد شديد گاهي همراه با گرد و خاك 

پيش بيني مي شود.

احتمال   انجام برخي پروازهاي 
داخلي از فرودگاه امام)ره( 

رييس هيات مديره و مديرعامل شركت فرودگاه ها 
و ناوبري هوايي اي��ران از احتمال برقراري پروازهاي 
داخلي به مقاصد گردش��گري از ترمينال »سالم« 
فرودگاه امام خبر داد و گفت: ايرالين ها بايد مس��اله 
بازرگاني و اقتصادي بودن اين پروازها را بررسي كنند.

»س��ياوش امير مكري« در گفت وگو ب��ا ايرنا افزود: 
با توجه به تكميل ترمينال س��الم و ايجاد ظرفيت 
جديد در ف��رودگاه امام خمين��ي )ره( و با توجه به 
اينكه مسافران پروازهاي خارجي بعد از ورود به ايران 
متقاضي سفر به برخي فرودگاه هاي اصلي هستند 
ممكن اس��ت برنامه ريزي جديدي ب��راي برقراري 

پروازهاي داخلي از ترمينال »سالم« داشته باشيم.
به گفت��ه او، اكنون از س��وي فرودگاه هاي اصلي در 
شهرهاي ش��يراز، اصفهان، تبريز و مشهد تقاضاي 
برقراري پرواز از ترمينال سالم وجود دارد اما مشخص 
نيست كه اين تقاضا چقدر براي ايرالين ها اقتصادي 
باشد؛ چون ممكن است تعداد كمي مسافر بعد از ورود 

به ايران مقصد خود را يك شهر توريستي قرار دهند.
مكري ادامه داد: ممكن اس��ت مقصد بس��ياري از 
مس��افرهاي خارجي بع��د از ورود به اي��ران يكي از 
مقاصد گردشگري باشد. بنابراين، اين ظرفيت وجود 
دارد كه از ترمينال »سالم« پروازهاي داخلي برقرار 
ش��ود اما هواپيماهاي كوچك براي اختصاص دادن 
به اين س��فرها به تعداد كافي در ايرالين هاي ايراني 
وجود ندارد. معاون وزير راه و شهرسازي در خصوص 
انتقال بخشي از پروازهاي فرودگاه مهرآباد به فرودگاه 
ام��ام )ره( هم، اظهار كرد: فعاًل برنامه اي براي انتقال 
پروازها نداريم ضمن اينكه هر تصميمي در خصوص 
انتقال پروازها مربوط به هماهنگي سه بخش سازمان 
هواپيمايي، فرودگاه مهرآباد و شركت هاي هواپيمايي 
است تا با توجه به برنامه بازرگاني خود به جمع بندي 
نهايي برس��ند. او تصريح كرد: يكي از مزاياي افتتاح 
ترمينال س��الم مي تواند برقراري پروازهاي داخلي 
شبانه باش��د كه در مهرآباد به دليل مسكوني بودن 
اطراف فرودگاه ممكن نيست، اما قبل از برقراري اين 
پروازها بايد بررسي شود كه آيا مسافران تمايل به پرواز 
در اين ساعات را دارند يا خير؟ پيش تر گفته شده بود 
با افتتاح ترمينال سالم زمينه انتقال برخي پروازهاي 
داخلي بين ساعت 12 شب تا 5 صبح به اين فرودگاه 
فراهم مي شود زيرا توقف پروازها در فرودگاه مهرآباد 
از ساعت 12 شب تا 5 صبح خاليي را در تهران به وجود 
مي آورد كه با انتقال برخي پروازهاي داخلي به ترمينال 

سالم مي توان اين كاستي را جبران كرد.

شماره پالك در محدوده  كنترل 
آلودگي هوا  مالك نيست

معاون حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران از پايان 
طرح »زوج يا فرد« در پايتخت خب��ر داد و گفت: از 
ابتداي تير ماه ط��رح »محدوه كنترل آلودگي هوا« 
در محدوده  زوج يا فرد س��ابق اجرايي خواهد شد. به 
گزارش مهر، محسن پورسيدآقايي با اشاره به اجراي 
طرح ترافيك 98 از ابتداي تير ماه تصريح كرد: طرح 
ترافيك همانند سال گذشته در محدوده مركزي شهر 
تهران اجرا مي شود با اين تفاوت كه از ابتداي تيرماه 
98 طرح »زوج يا فرد« حذف خواهد ش��د و به جاي 
آن، طرح »محدوده كنترل آلودگي هوا« در محدوده 
دوم )زوج يا فرد سابق( اجرا مي ش��ود. او در اين باره 
توضيح داد: در طرح مذكور، خودروهاي پالك تهران 
در هر فصل 20 روز )و خودروهاي پالك غير تهران 
15 روز( مجاز به تردد رايگان در محدوده دوم )زوج يا 
فرد سابق( هستند به طوري كه زوج يا فرد بودن پالك 
خودروها نيز در تعيين روزه��اي مجاز اثري ندارد و 
مالك، صرفًا تعداد روزهاي ورود است. او بر ضرورت 
ثبت نام خودروها در سامانه »تهران من« تاكيد كرد 
و گفت: تمامي دارندگان خودروهاي شخصي ساكن 
تهران و همچنين ساكنان ديگر شهرها كه با خودروي 
شخصي قصد سفر به تهران را دارند بايد پيش از ورود 
به محدوده هاي ترافيكي اول و دوم در سامانه »تهران 
من« به نشاني My.tehran.ir ثبت نام كرده باشند 
تا بتوانند از 20 روز تردد رايگان در محدوده كنترل 
آلودگي هوا بهره مند شوند. به گفته پورسيدآقايي، 
عوارض ت��ردد در محدوده »كنترل آلودگي هوا« در 
روزهاي فراتر از تعداد مجاز )20 روز(، نصف عوارض 
طرح ترافيك تعيين شده است. او اظهار كرد: در سال 
98 با هدف تشويق بيشتر شهروندان به قانون مداري 
و كاهش موارد اعمال جريمه، با هماهنگي پليس راهور 
ناجا، مهلت يك ماهه اي براي پرداخت عوارض طرح 
ترافيك و جلوگيري از جريمه در نظر گرفته شده است، 
بدين معنا كه اگر ش��هرونداني با خودروي شخصي 
وارد محدوده طرح ترافيك شوند اما در حساب خود 
موجودي كافي نداشته باشند، يك ماه مهلت دارند 
كه بدهي خود را پرداخت كنند تا در فهرست اعمال 
جريمه قرار نگيرند كه استفاده از اين مهلت و دريافت 
پيامك هشدار نيز منوط به ثبت نام در سامانه »تهران 

من« است.

قيمت هاي پيشنهادي براي  رهن كامل واحدهاي كوچك متراژ در پايتخت )ميليون تومان(
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وزير صنعت، معدن وتجارت تاكيد كرد

توسعه صادرات راه نجات اقتصاد كشور
وزير صنعت، معدن و تجارت در جلسه ستاد اقتصاد 
مقاومتي با محوريت توس��عه صادرات غير نفتي، از 
بخش »صادرات« در كنار برنامه »نهضت س��اخت 
داخل« به عنوان برنام��ه محوري »رونق توليد« ياد 
كرد. به گزارش ش��اتا، رضا رحماني در اين جلسه با 
اشاره به اهميت توس��عه صادرات در شرايط خاص 
اقتصادي كش��ور، گف��ت: اكنون راه نج��ات اقتصاد 
كشور در توسعه صادرات غير نفتي است و بر همين 
مبنا بر روي افزايش صادرات به 15 كش��ور همسايه 
هدف گذاري وي��ژه اي انج��ام داده اي��م. وي اظهار 
كرد: براي پيش��برد اهداف اين برنامه و در راستاي 
بهره گي��ري از ظرفيت ه��ا و توانمندي ه��اي ات��اق 
بازرگاني، در مواردي كه الزم باشد موضوع تفويض 

برخي اختيارات را به سرعت انجام مي دهيم.
وزير صنع��ت، معدن و تجارت اف��زود: براي افزايش 
صادرات به 15 كش��ور همسايه از همه دستگاه هاي 
مسوول در مسير صادرات كاال و خدمات، انتظار داريم 
كامال همسو عمل كنند تا شاهد حصول نتايج الزم از 
اين هدف گذاري در سطح اقتصاد كشورمان باشيم.

رحماني در بخش ديگري از صحبت هاي خود افزود: 
هركجا مسوول يا دستگاهي همكاري الزم را نداشته 
باشد، قطعا موضوع را با جديت مطالبه گري خواهيم 
ك��رد. او تصريح كرد: در اعمال سياس��ت هاي ارزي 
ضرورت دارد بانك مركزي بحث توسعه صادرات غير 

نفتي و رونق توليد را مد نظر خود قرار دهد.
وزير صنعت، معدن وتجارت گفت: با توجه به شرايط 
جديد در مورد اعمال سازوكارهاي متفاوت تعرفه اي 
برنامه ري��زي ش��ده و كمك خواهيم كرد تا ش��اهد 

جهش واقعي در حجم صادرات ايران به 15 كش��ور 
همسايه باش��يم. رحماني اعالم كرد: براي هر يك از 
اين كش��ورهاي هدف صادراتي مسوول مشخصي 
تعيين و ضمن بررسي دقيق زمينه هاي صادراتي به 
كش��ورهاي مقصد، ميزان افزايش صادرات را بطور 

مستمر رصد خواهيم كرد.
او با اش��اره به افزايش بع��د نظارتي ب��ر كارت هاي 
بازرگاني صادره، اظهار كرد: عدم ساماندهي كارت ها 
و صدور بدون كنت��رل كارت براي برخ��ي افراد در 
حقيقت به نوع عملكرد خود اتاق بازرگاني آس��يب 
جدي وارد مي كند، كه در اين مورد انتظار بيشتري از 
اين مجموعه داريم.وزير صنعت، معدن و تجارت در 
پايان تاكيد كرد: از همه استان ها به ويژه از استان هاي 
مرزي در راس��تاي تحقق اه��داف افزايش صادرات 
غير نفتي به كشورهاي همسايه حمايت مي كنيم و 
بطور جدي مشكالت و مسائل مرتبط را رصد و اقدام 
خواهيم كرد تا با رونق اين بخش مهم شاهد رونق هر 

چه بيشتر عرصه توليد در سطح كشور باشيم.

كارشناس بازار خودرو از نوسان قيمت ها مي گويد

كاهش قيمت خودرو ادامه پيدا مي كند؟
التهاب بازار خودرو فروكاسته و قيمت ها روند نزولي در پيش 
گرفته است. برخي رسانه ها برخورد دستگاه قضايي با برخي 
س��ايت هاي فروش خودرو و جلوگيري از قيمت سازي در 
فضاي مجازي و همچنين بازگشت قيمت گذاري خودرو به 
شوراي رقابت را عامل روند كاهشي قيمت خودرو همزمان 
با كاهش نرخ دالر و سكه در بازار عنوان مي كنند. اما آيا اين 
كاهش پايدار خواهد بود يا اين بازار، آبس��تن التهاب هاي 

بعدي نيز خواهد بود؟ 
به گزارش پايگاه خبري اتاق تهران، فربد زاوه، كارشناس 
بازار خودرو بر اين باور است كه بازگشت موج هاي نوساني 
به اين بازار محتمل است. او گفت: خيزش موج هاي نوساني 
قيم��ت در بازارهاي تورم زده كه يكي از آنه��ا بازار خودرو 
است، چندان عجيب نيست و اضافه نقدينگي كه در دست 
مردم اس��ت، چنانچه وارد بازاري ش��ود، آن را به آشفتگي 
مي كشاند. اما اين نوسان قيمتي پس از مدتي به نقطه اي 
مي رسد كه ميزان معامالت كاهش مي يابد و اگر معامالت 
به س��مت معامالت واقعي مصرفي پيش رود، قيمت ها به 
تدريج كاهش پيدا مي كند. بنابه اظهارات زاوه، در چنين 
شرايطي، ممانعت از ورود موج بعدي نوسان، منوط به اين 
است كه در شرايط عرضه كاال و نقدينگي موجود در جامعه 
اصالحاتي اتفاق بيفتد؛ حال آنكه اگر توليد، تامين و توزيع 
كاال عادي سازي نشود و در سياست هاي پولي نيز تغييري 
رخ ندهد، اين موج ها، زماني كه بار ديگر نوبت بازار خودرو 

شود، آن را در بر خواهد گرفت.
اين كارش��ناس بازار خودرو همچنين با اش��اره به اينكه 
افزايش روزانه نقدينگي در دولت فعلي، بيش از ميزان كل 
نقدينگي در دوران اصالحات است، ادامه داد: اين نقدينگي 
اكنون در حال خروج از بازار طال، ارز و خودرو اس��ت و بايد 

منتظر باشيم و ببينيم كه به زودي قرار است به سمت كدام 
بازار هجوم ببرد و اثر تخريبي خود را در آن به جاي بگذارد. 
بنابراين بايد تاكيد كنم، تا زماني كه سياس��ت هاي پولي 
اصالح نشود نمي توان اميدوار بود كه اين روند كاهشي پايدار 
بماند. همچنين، كاهندگي قيمت ها در بازار خودرو، زماني 
ادامه دار خواهد بود كه انتظارات در مورد توازن ميان توليد 
و عرضه خودرو مثبت باشد در غير اين صورت قيمت ها به 

شكل فزاينده اي رشد خواهد كرد.
او در ادامه با اشاره به وضعيت توليد خودرو و اثر سياست هاي 
دولت بر آن گفت: دولت از مردادماه سال گذشته، تالش 
كرد به شيوه هاي عجيب و غريبي بازار خودرو را آرام نگاه 
دارد و براي اجراي پيش فروش هاي بي منطق، دستوراتي 
را خطاب به خودروسازها صادر كرد كه منجر به تحميل 
هزاران ميليارد تومان زيان به اين خودرو سازها شد. از سوي 
ديگر، كاهش توليد به دليل سياست هاي غلط داخلي و نه 
به دليل تحريم ها به نوس��اني شدن بازار خودرو دامن زد. 
البته اخيرا سياست ها تا حدودي بهبود پيدا كرده اما هنوز 
شرايط بازار خودرو با شرايط عادي بسيار فاصله دارد. البته 

در مورد شرايط ايده آل صحبت نمي كنم.
زاوه با بيان اينكه »خودروس��ازها نيز با ورشكستگي اين 
تعهدات را انجام مي دهند« ادامه داد: دولت، شركت ها را با 
زيان مجبور به توليد مي كند تا نشان دهد، كه تورم وجود 
ندارد. اتخاذ اين سياس��ت ها، البته فراتر از وزارت صنعت، 
معدن و تجارت است. در واقع، سياست گذاران با ورشكست 
كردن تمام زنجيره هاي توليد و توزيع اعم از دامداري ها و 
خودروسازي ها تالش كردند نشان دهند كه نرخ تورم پايين 
است و اين صنايع هستند كه گران فروشند. اما به گفته او، 
اين در حالي است كه گران فروشي واژه اي مجعول بوده و 

قيمت ها معلول تورم هستند نه علت آن. اكنون نيز با فشاري 
كه تحت عنوان تحويل خودرو با قيمت ثابت به خودروسازها 
وارد مي شود، منجر به ثبت زيان عملياتي گسترده مي شود. 
بدين ترتيب صنعت خودرو به ورشكستگي كامل نزديك 
مي شود تا دولت وانمود كند توانسته با تورم در اين بخش 

مقابله كند.
او در بخش ديگري از س��خنان خود، با اشاره به راه اندازي 
برخي كمپين ها در مورد داخلي س��ازي قطعات مورد نياز 
خودروسازها براي تسريع در توليد و عرضه خودرو گفت: 
داخلي سازي برخي قطعات خودرو كه در حال حاضر دچار 
كمبود شده و خودروسازان را با مشكل مواجه كرده است، اگر 
تاكنون رخ نداده، به اين معنا نيست كه دانش آن در كشور 
وجود نداشته و ناگهان سواد آن در كشور ايجاد شده است. 
به گفته او، عدم توليد اين قطع��ات در داخل به اين دليل 
بوده كه توليد آنها صرفه اقتصادي نداشته است و راه اندازي 
كمپين داخلي س��ازي قطعات نيز به اين معنا است كه به 
دليل نبود قطعه، عامل اقتصادي نبودن توليد داخلي آن 

به فراموشي سپرده مي شود و اين قطعات احتماال گران تر 
و بعضا بي كيفيت تر از آنچه از خارج تامين مي شده تامين 
خواهد شد.زاوه افزود: تامين كننده هاي خارجي به دليل 
آنكه اين قطع��ات را در تيراژ باال توليد مي كردند، احتماال 
هزينه هاي تحقيق و توس��عه دقيقي را صرف توليداتشان 
مي كنند. بنابراين، به نظر مي رسد، محصول ما از لحاظ كيفي 
به پاي محصول اصلي نخواهد رسيد و از لحاظ قيمتي نيز 

قابل رقابت با آن نخواهد بود. 
او ادامه داد: اما نكته مهم تر در بومي س��ازي قطعات اينكه، 
احتم��اال قرار اس��ت، روي قطعات��ي از خودروهايي نظير 
پرايد كه 30 سال اس��ت در خط توليد قرار دارد، بار ديگر 
سرمايه گذاري صورت گيرد و راه اندازي اين كمپين بدان 
معناست كه پرايد همچنان ميهمان جاده هاي ايران خواهد 
بود و م��ردم ناگزيرند براي حمايت از اين صنعتگران 10 و 
15 سال ديگر، سوار اين ماشين شوند. اما اينكه اين سياست 
تا چه حد به تلفات انس��اني، آلودگي هوا و افزايش مصرف 

سوخت منجر شده، مورد توجه قرار نمي گيرد.
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سازمان امالک و مستغالت
   مزايده شماره 98/4

سازمان امالك و مستغالت 
شهرداري تهران

فروش امالك و مستغالت شهرداري تهران 

مشخصات امالك تجاري و زمين با شرايط پرداخت نقدي و مابه تفاوت عوارض زمين نسبت به سال 98 به عهده خريدار مي باشد

1- بهاي پيشنهادي بايد از حيث مبلغ مشخص، معين و بدون ابهام بوده و در پاكت الك و مهر شده )سربسته( تسليم گردد. 
2- مبلغ سپرده شركت در مزايده معادل 5% مبلغ پايه مزايده مندرج در آگهي مي باشد. 

3- شركت در مزايده و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف شهرداري تهران طبق ضوابط جاري معامالت سازمان امالك و مستغالت شهرداري تهران مي باشد.
4- تمامي اوراق و اسناد شركت در مزايده بايد از سوي متقاضيان با قيد كلمه قبول است امضاء شود.

5- بازديد از محل با هماهنگي قبلي امكان پذير مي باشد.
6- مستندات تكميلي از جمله پيش نويس مبايعه نامه كه هنگام مراجعه به سازمان به متقاضيان ارائه مي گردد جزء الينفك شرايط اين مزايده مي باشد و مطالعه آن ضروري است.

7- سازمان در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات واصله مختار مي باشد.
مهم: لطفا به اصالحات احتمالي انجام شده در سايت AMLAK.TEHRAN.IR كه مالك عمل مي باشد توجه فرماييد. 

توضیحات :

ضمنا اين آگهي در روزنامه همشهري مورخ 98/3/8 چاپ گرديده است.

سازمان امالك و مستغالت شهرداري تهران در نظر دارد تعدادي از امالك خود را با قيمت مناسب به صورت نقدي از تاريخ 98/3/8 لغايت 98/3/26 از طريق مزايده عمومي واگذار نمايد. 
متقاضيان مي توانند جهت دريافت مدارك، اطالعات تكميلي و اسناد شركت در مزايده و ارائه پيشنهادات همه  روزه بجز ايام تعطيل از ساعت 9 صبح الي 14 به نشاني تهران، خيابان فياض بخش، نبش خيابان وحدت اسالمي، 

سازمان امالك و مستغالت شهرداري تهران، دبيرخانه سازمان مراجعه و يا با شماره تلفن هاي 11-66746110 و 66731313 تماس حاصل نمايند. 
كميسيون مزايده در روز سه شنبه مورخ 98/3/28 از ساعت 10 صبح در سالن اجتماعات سازمان امالك و مستغالت، پاكت هاي واصله پيشنهادات را مفتوح و قرائت خواهد نمود، نتيجه مزايده با رعايت آيين نامه مالي و معامالتي 

سازمان امالك و مستغالت شهرداري تهران به برندگان ابالغ خواهد شد. حضور پيشنهاددهندگان يا نماينده قانوني آنها در جلسه مزايده مجاز مي باشد.

موضوع نشاني كد ملك رديف
واگذاري 

مساحت 
اعيان  

)مترمربع(

مساحت عرصه  
توضيحات و شرايطقيمت پايه به ريال پهنه بندي )مترمربع(

خيابان كارگر جنوبي، باالتر از ميدان قزوين، پالك 111/59
192.153.000.000---تجاري 1070، مجتمع تجاري شايان

16 واحد تجاري در طبقه اول و 148 پاركينگ در طبقات ششم، هفتم، هشتم و 26 واحد در 
طبقه نهم و 35 درصد با كاربري ورزشي در طبقه نهم 

نحوه پرداخت 50 درصد نقد الباقي اقساط 12 ماهه

بزرگراه امام رضا)ع(، بعد ازگردنه تنباكويي، گاراژ 215/99
با مجموعسرقفلي سادات، 23 واحد در طبقه همكف 

فروش به صورت يكجا37.757.194.200-- 601/65

يوسف آباد- خيابان جهان آرا- خيابان پنجاه ونهم- 36/43
مساحت طبق سند 85/14 مترمربع و پس از اصالح برابر 63/28 مترمربع مي باشد. 85/14R12227.000.0000.000-زمين پالك 17

عوارض سال 97 به مبلغ 26/326/573 ريال مي باشد.

خيابان پيروزي، خيابان اول نيروهوايي، نبش كوچه 413/24
ملك با امكانات و با وضع موجود واگذار مي گردد. 42.750.0000.000--130/70ملكيت و سرقفلي38/1، پالك 229

خيابان 15 خرداد، بازارچه نايب السلطنه، كوچه 512/750
بابت عوارض بافت فرسوده 100% تخفيف دارد. 146/50R12110.000.000.000-زمين مجيد عباسي، پالك 41

616/25
ميدان شوش خيابان صابونيان- خيابان كاخ 

جوانان- مجتمع تجاري و اداري الغدير طبقه 2- 
واحد 29

-14.950.000.000-149/59-سرقفلي

امام زاده حسن- خيابان امين الملك- خيابان 717/37
144/7-زمينخوش قدم نبش خيابان قدرت پاكي- پالك 312

%80/69
R122
%19/31
S222

20.510.000.000

مساحت طبق سند 144/7 مترمربع و پس از اصالح برابر 93/06 مترمربع مي باشد 
ضمنا ملك داراي 53/5 مترمربع امتياز تجاري مي باشد كه 40/30 مترمربع آن متعلق 
به شهرداري و مابقي 13/20 مترمربع متعلق به غير مي باشد. عوارض سال 97 به مبلغ 

320/847/273 ريال مي باشد.

خاورشهر- خيابان شهيد چگيني- كوچه شهيد 815/100
زمين داراي 128/50 مترمربع اعياني مي باشد. حداكثر در 2 طبقه قابل ساخت مي باشد. 14.500.000.000مسكوني180296/5ملكحاج بابائي- پالك 79

98/44
پاساژ نبوت واقع در خيابان شهيد آيت شمالي باالتر 
از ميدان نبوت )هفت حوض نارمك( پالك 796 طبقه 

دوم مغازه شماره 142 )قطعه 145(
واحد داراي 6/96 مترمربع بالكن بعالوه پاركينگ قطعه 79 به مساحت 11/25 مترمربع5.600.000.000--16/36ملكيت و سرقفلي

108/45
پاساژ نبوت واقع در خيابان شهيد آيت شمالي باالتر 
از ميدان نبوت )هفت حوض نارمك( پالك 796 طبقه 

دوم مغازه شماره 137 )قطعه 140(
واحد داراي 6/83 مترمربع بالكن بعالوه پاركينگ قطعه 99 به مساحت 11/25 مترمربع5.500.000.000--16/2ملكيت و سرقفلي



15 جهان

دولت ترامپ با مكزيك به توافق رسيد

ژاپن ميزبان نشست 2روزه وزراي دارايي قدرت هاي اقتصادي جهان 

بستن مسير مهاجرت در برابر لغو تعرفه ها 

چشم انداز مبهم نشست گروه۲۰  در سايه جنگ تجاري

گروه جهان| سمانه قرباني| 
دونالد ترامپ گفته افزايش تعرفه گمركي كاالهاي 
مكزيكي كه قرار بود به زودي اجرا ش��ود براي مدت 
نامعل��وم به تعويق افتاده اس��ت. عل��ت اين تصميم 
اقدام��ات دولت مكزي��ك براي جلوگي��ري از عبور 
مهاجران از اين كش��ور به س��وي امريكا عنوان شده 

است. 
به گزارش رويترز، پ��س از چند روز مذاكره، مكزيك 
پذيرفته جل��وي مهاجرت غيرقانوني از خاك خود را 
بگيرد و در مقابل امريكا هم از وضع تعرفه ها بر واردات 
كااله��اي مكزيكي انصراف ده��د. مكزيك پذيرفته 
در سراس��ر مرز خود با اياالت متحده كنترل بر روند 
ورود مهاجران غيرقانوني را تشديد كند. مكزيك قرار 
است مهاجراني كه قصد پناهندگي در امريكا را دارند 
در خاك خود نگه دارد ت��ا از تعرفه ها در امان بماند. 
مكزيك يكي از سه شريك اصلي تجاري امريكاست و 
روزانه حدود يك ميليارد دالر كاال به اياالت متحده 

صادر مي كند. 
مكزيك در اين توافق پذيرفته تا نيروهاي امنيتي اش 
را براي جلوگيري از ورود غيرقانوني مهاجران به خاك 
امريكا در نواحي مرزي مس��تقر كند. دونالد ترامپ 
رييس جمه��ور امريكا، تهديد ك��رده بود در صورتي 
كه مكزيك متعهد نش��ود حفاظت از مرزهاي خود 
را تشديد كند، از دوش��نبه )فردا( پنج درصد تعرفه 
وارداتي بر تمام كاالهاي مكزيكي اعمال خواهد كرد.

دو كش��ور پس از س��ه روز مذاكره در واش��نگتن در 
بيانيه اي مش��ترك اعالم كردند كه مكزيك موافقت 
كرده تا حفاظت از تمام مرزهايش را گس��ترش دهد 
و مهاجران��ي كه در پ��ي اخذ پناهندگ��ي در امريكا 
هس��تند را به مكزي��ك بفرس��تد، مهاجراني كه در 
انتظار رسيدگي به پرونده خود هستند. ترامپ گفته 
كه مكزيك با تش��ديد تدابير امنيتي براي كاهش يا 
ممنوعيت مهاج��رت غيرقانوني از مكزيك به امريكا 
موافقت كرده اس��ت. دونالد ترامپ جمعه در پيامي 
توييتري گفته بود امري��كا تعرفه هاي عليه مكزيك 
را ك��ه تاكنون به حالت تعليق بوده از دوش��نبه اجرا 
مي كند.  م��وج اخير مهاجراني كه به مرزهاي امريكا 

هجوم آورده و باعث ش��ده بودند تا امريكا نيروهاي 
نظامي خ��ود را به اين مناطق اعزام كن��د به يكي از 
دغدغه هاي جدي دونالد ترامپ تبديل شده بود. اين 
چالش ترامپ را بر آن داشت تا از تعرفه ها براي فشار 
آوردن به مكزيك براي گرفتن امتيازاتي در اين باره 
اس��تفاده كند. در ماه مه گذش��ته بيش از ۱۰۰ هزار 
مهاجر وارد خاك امريكا ش��دند. آماري كه در هفت 

سال گذشته بي سابقه بود.
دولت ترامپ تالش زيادي كرده تا مهاجرت غيرقانوني 
را به امريكا كاهش دهد. كاهش مهاجرت غيرقانوني 
به امريكا يك��ي از وعده ه��اي مه��م او در انتخابات 
رياس��ت جمهوري بود و در انتخابات سال آينده نيز 

مساله كليدي محسوب مي شود. قانونگذاران هر دو 
حزب اصلي امريكا مصررانه از دولت ترامپ خواسته 
بودند تهديد خود درباره اعمال تعرفه عليه مكزيك را 
عملي نكند. مكزيك شريك اصلي تجاري امريكا است 
و اين گروه از قانونگذارن نگران اين بودند كه چنين 
اقدامي به رشد اقتصادي امريكا آسيب رسانده و مانع 
از تصويب توافق جديد تجاري نفتا با مكزيك و كانادا 
شود. افزايش احتمالي تعرفه گمركي كاالهاي وارداتي 
از مكزيك شركت هاي خودروسازي مهم آلمان را نيز 
با مشكل روبه رو مي كند. اين شركت ها بخش بزرگي 
از خودروهاي صادراتي براي بازار امريكا را در مكزيك 

مونتاژ و توليد مي كنند.

مارس��لو ايبارد وزير خارجه مكزيك، در واش��نگتن 
درباره توافق اخير كشورش با دولت ترامپ گفته تيم 
مذاكره كننده او در برابر درخواس��ت امريكا مبني بر 
اخراج شهروندان گواتمااليي به مكزيك مقاومت كرده 
است. ايبارد گفته: »از اين معامله راضي هستم. فكر 
مي كنم اين توافق منصفانه اي است. زيرا طرف امريكا 
از ابتدا درخواست هاي زيادي داشت و ما در نهايت به 

يك نقطه مياني رسيديم.« 
ايبارد همچنين تاكيد كرده كه امريكا در توافق اخير 
خود با مكزيك از پيش��نهاد مكزيكوسيتي مبني بر 
بررس��ي داليل اصلي مهاج��رت از امريكاي مركزي 
حمايت كرده اس��ت. طرح موس��وم ب��ه »ماندن در 

مكزيك« در حال حاضر در شهرهاي مرزي مكزيك 
از جمله تيهوانا، مكزيكلي و سيو داد جوارز در دست 
اجرا اس��ت. حال به موجب توافق مكزيك و امريكا، 
پناهندگان اخراج شده مجبورند دوره هاي طوالني 
در شهرهاي مكزيك مانند روينوسا بمانند. روينوسا 
در مرز تگزاس است محلي كه كارتل هاي مواد مخدر 

اغلب مهاجران را مي ربايند.
اين ط��رح در اوايل س��ال ج��اري توس��ط اتحاديه 
آزادي هاي مدني و برخي گروه هاي حقوقي به چالش 
كش��يده ش��د، گروه هايي كه ادعا مي كنند مكزيك 
پناهجويان را در معرض خطر قرار داده و اين مساله 

قانون امريكا و بين الملل را نقض مي كند.
در حالي كه يك قاضي فدرال حكم توقف اجراي اين 
طرح را صادر كرده، دادگاه استيناف امريكا اين حكم 
را تغيير و اجازه داد تا اجراي آن ادامه پيدا كند. گفته 
شده، از ژانويه كه اين طرح اجرايي شده تا پنجم ژوئن 
۱۰393 نفر كه بيشتر آنها از اهالي امريكاي مركزي 

بودند، به مكزيك بازگردانده شده اند. 
عمر ج��دوت مدير پروژه حقوق مهاج��ران اتحاديه 
آزادي هاي مدني امريكا، گفته اين گروه همچنان به 
مبارزه قانوني خود با اين سياست ادامه خواهد داد. در 
توافق اخير مكزيك با امريكا، اقدامات براي ممانعت از 
سفر مهاجران تشديد خواهد شد. اين اقدامات شامل 
اس��تقرار نيروهاي نظامي براي مرز جنوبي مكزيك 
خواهد ب��ود. وزير خارج��ه مكزيك گفته اس��تقرار 
نيروهاي نظامي از دوشنبه آغاز خواهد شد. مكزيك 
همچنين اعالم كرده اقدامات سختگيرانه تري را عليه 
حلقه هاي قاچاق انس��ان و مواد مخدر اتخاذ خواهد 
كرد. چاك شومر رهبر دموكرات اقليت سناي امريكا، 
با طعن��ه به اظهارات ترامپ درب��اره لغو طرح اعمال 
تعرفه عليه مكزيك گفته: »مطمئن هستم كه ديگر 
درباره مهاجرت غيرقانوني چيزي نخواهيم ش��نيد. 
اين يك ش��ب تاريخي اس��ت. ترامپ اعالم كرده كه 
به توافقي براي كاهش يا حذف مهاجران غيرقانوني 
از مكزيك به امريكا دست يافته است. اكنون كه اين 
مشكل حل شده مطمئن هستيم كه ديگر در آينده 
چيزي درباره مهاجرت غيرقانوني نخواهيم شنيد.« 

گروه جهان|
 نشس��ت دو روزه وزراي دارايي گروه ۲۰ ش��نبه به 
ميزباني تارو آسو معاون نخست وزير و وزير دارايي، و 
هاروهيكو كورودا رييس بانك مركزي ژاپن، در شهر 
»فوكوئوكا« ژاپن آغاز به كار كرد. با توجه به تشديد 
اختالفات واشنگتن � پكن و تهديد افزايش تعرفه ها، 

اين نشست چشم انداز مبهمي دارد. 
 خبرگزاري رويترز نوشته، وزراي دارايي كشورهاي 
عض��و گروه ۲۰ ش��نبه درب��اره چگونگ��ي اصالح 
سيس��تم هاي مالياتي براي اطمين��ان از پرداخت 
ماليات توس��ط ش��ركت هاي ب��زرگ و حمايت از 
اقتصادها با توجه به كاهش رش��د اقتصادي جهان، 
گفت وگ��و كردند. در اين نشس��ت تارو آس��و وزير 
دارايي ژاپن گفت��ه: »اين اصالحات ك��ه مي تواند 
مهم تري��ن اصالحات قرن باش��د، بازندگان بزرگ 

نخواهد داشت. «
گفته ش��ده، وزراي دارايي گروه۲۰ در روز نخست 
اين نشس��ت با اطمين��ان از اينكه دولت ها س��هم 
عادالنه اي از سود عظيم حاصل از كسب وكارهايي 
مانند فيس بوك و آمازون به دست مي آورند، درباره 
اصالحات ب��ا هدف جلوگي��ري از ف��رار مالياتي و 

مدرنيزه كردن سياست ها گفت وگو كردند. 
نشست گروه ۲۰ در ميانه افزايش نگراني ها در مورد 

نرخ رشد اقتصادي در شرايطي آغاز شده كه اثرات 
منفي ناشي از تشديد جنگ تجاري و تهديد افزايش 
تعرفه ها به محكي براي انسجام اين چارچوب جهاني 
تبديل شده اس��ت. ژاپن اعالم كرده بود كه در اين 
نشست مسائل تجاري در دس��تور كار سران مالي 
كشور ها قرار نخواهد گرفت و تالش ميانجيگرانه اي 
براي رفع تنش هاي تجاري دوجانبه انجام نخواهد 
ش��د. اما ناظران بر اين باورند كه تشديد روزافزون 
جنگ تجاري اقدام در چارچوب دس��توركار اعالم 
شده توسط ژاپن را براي وزراي مالي و روساي بانك 
مركزي كش��ور هاي حاضر در اين نشس��ت ۲ روزه 
دشوار كرده است. ژاپن امس��ال براي نخستين بار 

رياست دوره اي گروه ۲۰ را برعهده دارد.
روابط اياالت متحده و چين از اوايل ماه مه كه دونالد 
ترامپ، پكن را ب��ه نقض تعهدات تجاري متهم و به 
تغيير روش هاي تجاري با بقيه جهان ملزم كرد، بدتر 
شده است. افزايش تعرفه هاي گمركي بر كاال هاي 
چيني كه اقدام متقابل چين را به دنبال داشت باعث 
تزلزل در بازار هاي مالي جهاني و از بين رفتن بيش 
از ۱.۵ تريليون دالر از س��رمايه گذاري هاي جهاني 
ش��ده اس��ت كه همين امر ترس از ركود جهاني را 
تشديد كرده اس��ت.  دونالد ترامپ پنجشنبه گفت 
كه پس از ديدار با شي جين پينگ رييس جمهوري 

چين، در اجالس گروه ۲۰ درب��اره افزايش يا عدم 
افزايش تعرفه ب��ر كاال هاي چين��ي تصميم گيري 
خواهد كرد. دونالد ترامپ تهديد كرده اس��ت كه بر 
3۰۰ ميليارد دالر كاالي چيني تعرفه اعمال خواهد 
كرد، تهديدي كه با واكنش تند چين روبه رو ش��ده 
است.  با در نظر داشتن اين موضوع كه اقتصاد جهاني 
همچنان در حال ترميم خس��ارات ناشي از بحران 
مالي دهه گذش��ته اس��ت، اين دور از نشست گروه 
۲۰ بر مبارزه بانك هاي مرك��زي با ركود احتمالي 
پيش��رو متمركز خواهد بود. صن��دوق بين المللي 
پول هفته گذشته هشدار داده است كه تعرفه هاي 
فعلي و نيز تعرفه هاي تهديد ش��ده توس��ط امريكا 
و چي��ن مي تواند درآمد اقتصاد جهاني را در س��ال 
۲۰۲۰ ميالدي به مي��زان ۰.۵ درصد كاهش دهد. 
كريس��تين الگارد مديرعامل صندوق بين المللي 
پ��ول در مصاحبه با رويترز گفته اس��ت: »در حالي 
كه تهديد قريب الوقوع ركود جهاني وجود نداشت، 
چني��ن تهديدهاي تعرف��ه اي و جنگ هاي تجاري 
زخم هاي خودخواسته اي محس��وب مي شوند كه 

بايد از آنها اجتناب كرد.« 
بررس��ي و گفت وگو درباره خطرات رو به رش��د در 
عرصه رشد اقتصادي در حاشيه نشست گروه ۲۰، 
در حالي كه كميته بين المللي اين نشست به دنبال 

برنامه ريزي براي حفظ رشد جهاني در سال آينده 
است، دور از انتظار نيست. با اين حال يكي از اعضاي 
هيات مديره پيش��ين بانك مرك��زي ژاپن تصريح 
كرده: »نشست گروه ۲۰ قادر به كاهش تنش هاي 
تجاري امريكا و چين نيست، زيرا واشنگتن از حل 
و فصل مسائل تحت يك نشست چندجانبه سودي 

نمي برد.«
منابع مطلع گفته اند كه يكشنبه )امروز( يادداشتي 
منتش��ر خواهد ش��د كه احتمااًل در آن خواهد آمد 
كه انتظار مي رود اقتصاد جهاني در نيمه دوم سال 
جاري بهبود يابد اما ريسك هاي كند شدن اقتصاد 
به دليل تشديد اختالفات تجاري، در حال افزايش 
است. در اين يادداش��ت همچنين احتمال دارد به 

اهميت حل و فصل مناقش��ات تجاري و ديگر عدم 
موازنه ها، نه از طريق اعمال تعرفه هاي دو جانبه بلكه 
از طريق مذاكرات چند جانبه اشاره شود. گفته شده، 
نماينده ژاپن مي خواهد در اين يادداشت بر اهميت 
تجارت آزاد تاكيد شود اما شركت كنندگان در اين 

باره اتفاق نظر ندارند. 
نشست رهبران گروه۲۰ قرار است ۲۸ و ۲9 ژوئن در 
ژاپن برگزار شود. گروه ۲۰ شامل ۱9 كشور كانادا، 
فرانسه، آلمان، ايتاليا، ژاپن، روسيه، بريتانيا، امريكا، 
چين، عربستان سعودي، اندونزي، استراليا، تركيه، 
برزيل، آرژانتين، هند، كره جنوبي، آفريقاي جنوبي 
و مكزيك به عالوه اتحاديه اروپا به عنوان بيستمين 

عضو اين گروه است.

دريچه

كوتاه از منطقه

بيش از 4 ميليون ونزوئاليي 
مهاجرت كرده اند

گروه جهان| دو نهاد زيرمجموعه سازمان ملل متحد 
اعالم كرده اند ش��مار ونزوئاليي هايي كه در پي بحران 
اقتصادي و سياسي از كشور خود گريخته اند، به بيش 
از چهار ميليون نفر رس��يده اس��ت.  به گزارش رويترز، 
س��ازمان بين المللي مهاجرت و آژان��س پناهندگان 
س��ازمان ملل متحد در بيانيه مشترك خود اين آمار را 
نگران كنن��ده توصيف كرده و بر ض��رورت كمك هاي 
فوري به كشورهاي ميزبان ونزوئاليي هاي مهاجر تاكيد 
كرده ان��د. اين دو نهاد در بيانيه خود گريز ش��هروندان 
ونزوئاليي از سرزمين خود را »بزرگ ترين مهاجرت در 
تاريخ اخير امري��كاي التين و حوزه كاراييب« ناميده  و 
نوشته اند كه »سرعت اين مهاجرت سرسام آور است.« 
به گفته سازمان ملل، تنها از نوامبر ۲۰۱۸يك ميليون نفر 
ونزوئال را ترك كرده اند در حالي كه اواخر ۲۰۱۵ شمار 
مهاجران و پناهندگان ونزوئاليي حدود ۶9۵ هزار نفر 
بود. اكثريت اين پناهجويان كه ونزوئال را ترك گفته اند، 
همچنان در امريكاي التين مانده اند. گزارش پيشين 
آژانس پناهندگان س��ازمان ملل متحد عنوان مي كرد 
در هفته هاي اخير آمار كساني كه از ونزوئال مي گريزند 
روزانه سه تا پنج هزار نفر است. اقتصاد ونزوئال دچار يك 
ابر بحران است كه به فقر و فالكت گسترده در اين كشور 
منجر شده. رويارويي مخالفان با نيكالس مادورو نيز در 
ماه هاي اخير وارد مرحله اي حياتي شده. خوان گوايدو، 
رهبر مخالفان و رييس مجلس ملي ونزوئال، نظر به قانون 
اساسي كش��ور خود را رييس جمهوري موقت ونزوئال 
خوانده، اما مادورو همچنان ق��درت را در اختيار دارد. 
مخالفان رياس��ت جمهوري مادورو را فاقد مشروعيت 

مي دانند.جمعيت ونزوئال 3۲ ميليون نفر است.

بركناري توييتري مقام هاي 
دولتي در السالوادور 

گروه جهان| نجيب ابوكيله رييس جمهوري جديد 
الس��الوادور، يك هفته پس از پي��روزي در انتخابات 
رياست جمهوري برخي مقام هاي ارشد پيشين را با 
انتش��ار چند توييت بركنار كرد. به گزارش يورونيوز، 
افراد بركنار ش��ده عمدتا از نزديكان س��انچز سرن 
رييس جمهوري پيشين و نيز شخصيت هايي از حزب 
متبوع او »جبهه آزادي ملي فارابوندو مارتي« بودند. 
ابوكيله در يكي از توييت هاي خود نوشته: »به رييس 
كميسيون انرژي آبي-برقي كشور دستور داده مي شود 
تا كالوديو س��انچز وياللتا، دخت��ر رييس جمهوري 
پيشين سانچز س��رن را بركنار كرده و كسي را نيز به 
جاي او منصوب نكند.« ابوكيله كه در حساب توييتر 
خود ۷۰۰ هزار دنبال كننده دارد، تاكنون افراد ديگري 
را نيز به همين روش از كار بركنار كرده است. برخي 
از مسووالن مورد خطاب او نيز در همان توييتر به او 
پاسخ داده و نام او را منشن مي كنند. براي مثال رييس 
مربوطه وقتي دس��تور را دريافت مي كند در توييتر 
مي نويسد: »دستور شما بي درنگ اجرا خواهد شد.« 
برخي از طرفداران ابوكيله از اين روش ارتباطي او براي 
صدور دستورات استقبال كرده اند اما مخالفان او اعم 
از دست راستي و دست چپي اين رفتار را خودكامگي 
مي دانند. نورمن كويخانو رييس گروه پارلماني جناح 
راست در مجلس الس��الوادور، گفته كشورش داراي 
نظام سلطنتي نيست كه اينچنين در آن دستور صادر 
كنند. او گفته: »كشورهاي داراي حكومت سلطنت 
مطلقه مربوط به قرون وس��طي بوده ان��د و ما اكنون 
در قرن بيست و يكم به سر مي بريم. بنابراين جايگاه 

نهادهاي دموكراتيك بايد حفظ شود.«

تشديد تنش تركيه و امريكا
 بر سر »اس400« روسيه

گروه جهان| تنش ها ميان امريكا و تركيه بر سر 
تصمي��م دولت رجب طيب اردوغ��ان براي خريد 
سيستم دفاع موش��كي از روسيه به شدت افزايش 
يافته است. همزمان امريكا فش��ارهاي خود را بر 
تركيه براي لغو چنين سفارش��ي تش��ديد كرده 
اس��ت. به گزارش بي بي س��ي، خريد موشك هاي 
اس۴٠٠ از روس��يه به نارضايتي و دوري جستن 
دولت تركيه از متحدان غربي آن تعبير شده است. 
امري��كا اخيرا آموزش خلبانان تركي��ه براي پرواز 
با جنگنده اف3۵ را متوقف كرده اس��ت. پاتريك 
ش��اناهان، كفيل وزارت دفاع امري��كا تاييد كرده 
نامه اي با اين مضمون به وزير دفاع تركيه فرستاده 
اس��ت. ش��اناهان گفته به دولت تركيه اجازه داده 
نخواهد ش��د تا چهار جنگنده  اي را كه خريده به 
خاك خود منتقل كند. اين مقام امريكايي هشدار 
داده قرارداد با روسيه براي خريد اس۴۰۰ به روابط 
تركيه با ناتو لطمه مي زند و روي روابط با امريكا هم 
تاثير منفي خواهد گذاشت كه در نهايت به اقتصاد 
تركيه آسيب مي رس��اند. مقام هاي دولت امريكا 
بارها درباره خريد سيستم دفاع موشكي پيشرفته 
از روس��يه به تركيه هشدار داده اند اما آنكارا تاكيد 
كرده تحت تاثير فشارها قرار نخواهد گرفت. مايك 
پنس معاون رييس جمهوري امريكا، گفته تركيه 
بايد ميان عضويت در ناتو يا به خطر انداختن امنيت 
ناش��ي از اين همكاري يكي را انتخاب كند. امريكا 
گفته تركيه نبايد همزمان جنگنده اف3۵ امريكا 
و سيستم اس۴۰۰ روسيه را كه گفته شده پدافند 
موثر عليه اين جنگنده است در اختيار داشته باشد.

رشد اقتصادي اتحاديه اروپا 
افزايش يافته است 

گروه جهان| رش��د اقتصادي كش��ورهاي عضو 
اتحاديه اروپا در س��ه ماهه نخس��ت امسال افزايش 
يافته است. به گزارش مركز آمار اتحاديه اروپا، حجم 
توليدات ناخالص داخلي س��ه ماهه نخست امسال 
در ۱9 كش��ور عضو منطقه يورو به طور متوس��ط 
۰.۴درصد و در سطح اتحاديه اروپا به طور متوسط 
۰.۵درصد افزايش داشته است كه در مقايسه با سه 
ماهه پاياني سال گذش��ته چه در منطقه يورو و چه 
در اتحاديه اروپا ۰.۲درصد افزايش يافته اس��ت. در 
بين كش��ورهايي كه داده هاي آنها براي س��ه ماهه 
نخست امسال در دس��ترس بوده است، كرواسي با 
ثبت رش��د ۱.۸درصدي باالترين نرخ رشد فصلي 
را در بين اعضاي اتحاديه اروپا داش��ته است و پس 
از آن مجارستان و لهس��تان هر دو با ۱.۵درصد قرار 
دارند. پايين ترين نرخ رش��د پس از لتوني متعلق به 
ايتاليا با ۰.۱درصد، دانمارك با ۰.۱۵درصد و يونان با 
۰.۲درصد بوده است. در بين ديگر كشورهاي اروپايي 
رشد اقتصادي بلژيك و فرانسه در حدود ۰.3درصد، 
آلمان و اتريش ح��دود ۰.۴درصد، هلند و انگليس 
۰.۵درصد و اس��پانيا ۰.۷درصد بوده است. منطقه 
يورو شامل ۱9 كشور بلژيك، آلمان، استوني، ايرلند، 
يونان، اسپانيا، فرانسه، ايتاليا، قبرس، لتوني، ليتواني، 
لوكزامبورگ، مالت، هلند، اتريش، پرتغال، اسلووني، 
اسلواكي و فنالند است كه از يورو به عنوان واحد پولي 
خود اس��تفاده مي كنند. اتحاديه اروپا نيز ۲۸ عضو 
دارد كه شامل ۱9كشور عضو منطقه يورو به عالوه 
انگليس، بلغارستان، مجارستان، لهستان، دانمارك، 

سوئد، كرواسي، جمهوري چك و روماني است.

عذرخواهي نامزد نخست وزيري 
بريتانيا به خاطر مصرف كوكايين
گروه جهان| مايكل گوو يكي از نامزدهاي اصلي 
براي نخس��ت وزيري بريتانيا مي گويد كه سال ها 
پيش چندين بار كوكايين مص��رف كرده و به اين 
خاطر بسيار متاسف است. نشريه ديلي ميل نوشته، 
مايكل گوو گفته زماني  كه روزنامه نگار جواني بود 
در برخي گردهمايي ها كوكايين مصرف مي كرد. او 
گفته: »اشتباه بود. ۲۰سال پيش بود و بله، اشتباه 
بود. اما اعتقاد ندارم كه اشتباهات گذشته مي تواند 
صالحيت فعلي شما را زير سوال ببرد.«  ترزا مي  در 
مقام رهبري حزب محافظه كار بريتانيا هفت ژوئن 
به طور رسمي از مقام نخست وزير و رهبري حزب 
كناره گيري كرد با اين وجود تا زمان تعيين فردي به 
عنوان جانشين، همچنان نخست وزير باقي مي ماند. 
افرادي كه خواهان جانشيني ترزا مي  هستند بايد 
تا ۱۰ژوئن )دوش��نبه( نامزدي خود را اعالم كنند. 
گوو مي گويد كه اميدوار اس��ت كه اين افشاگري 
مانع انتخاب وي به عنوان نخست وزير آينده نشود. 
او تاكيد كرده: »قطعا همكارانم در پارلمان و اعضاي 
حزب محافظه كار باي��د تصميم بگيرند كه آيا من 
رهبر حزب بايد باش��م يا خير. فك��ر مي كنم تمام 
سياس��تمداران پيش از ورود به سياست، زندگي 
خود را داش��ته اند.« مايكل گ��وو، هم اكنون وزير 
محيط زيست بريتانيا اس��ت.  ترزا مي  براي ايجاد 
اصالحات اساسي در حزب و دولت آمد، اما هيچ گونه 
موفقيتي كسب نكرد. او لقب بدترين رهبر در تاريخ 
حزب را گرفته اس��ت. برخي ناظران معتقدند كه 
هيچ نخست وزيري در بريتانيا به اندازه ترزا مي  بين 
قشرهاي اجتماعي بريتانيا شكاف نينداخته است.
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سالخي انقالب در خارطوم 
گ�روه جه�ان| وحش��ت در خارط��وم پايتخت 
سودان، حكمفرما شده و روياي برپايي انقالبي آرام 
و آش��تي جويانه در اين كشور با س��ركوب خونين 
تظاهركنندگان در هفته گذشته بر باد رفت. معترضان 
كه از ماه ها پيش كنترل خيابان ها را با ش��ادماني به 

دست گرفته بودند با خشونت به بيرون رانده شدند.
نش��ريه فيگارو نوش��ته، گروهي از پزشكان مرتبط 
با مخالف��ان دولت نظامي انتقالي گ��زارش داده اند 
كه حداقل ۱۰۸ت��ن در پي حمله نيروهاي امنيتي 
به معترضان كش��ته ش��دند و بيش از ۴۰ جسد از 
رودخانه نيل گرفته شده است. با وجود آنكه اينترنت 
از دوشنبه هفته گذشته تقريبًا در تمام كشور قطع 
شده، ويدئوهايي در شبكه هاي اجتماعي پخش شده 
كه گوياي خشونت بي رحمانه نظاميان است. در اين 
ويدوئوها مرداني با لباس هاي نظامي ديده مي شوند 
كه به طور مستقيم به سوي جمعيت وحشت زده و در 
حال فرار تيراندازي مي كنند. در برخي ديگر از ويدئوها 
سربازاني به چش��م مي خورند كه با چوب خيزران 
كوركورانه ش��هروندان غيرنظامي را كه دست هاي 
خود را به نشانه تسليم بلند كرده اند، تازيانه مي زنند. 
گزارش هايي هم از ارتكاب تجاوز جنس��ي دريافت 
شده است. شوراي نظامي انتقالي سودان كه از پس از 
بركناري عمرالبشير از قدرت در ۱۱ آوريل اداره كشور 
را در دست گرفته، بيهوده مي كوشد تا كشتار سوم 
ژوئن را كم اهميت جلوه دهد. گردانندگان حكومت 
پنجشنبه تعداد كشته ش��دگان را ابتدا ۴۶ و سپس 
۶۱ تن اعالم كردند. رييس شوراي نظامي انتقالي، 
ژنرال عبدالفتاح برهان، در تلويزيون به طور ضمني به 
سركوب مخالفان اعتراف و از آن اظهار تأسف كرد و 
بعد به طرزي غيرعادي گفت كه براي انجام مذاكراتي 
بدون پيش شرط و ضامن منافع ميهنش آماده است. 
مذاكراتي كه از اواسط آوريل گذشته ميان سخنگويان 
»اتحاد نيروهاي تغيير براي بر سر كار آمدن دولتي 
غيرنظامي« در سودان و شوراي نظامي انتقالي انجام 
شد، اواخر ماه مه به دليل سرسختي و سازش ناپذيري 
برخي از نظاميان متوقف شد. فيگارو نوشته، سخنان 
متناقض رييس شوراي نظامي انتقالي و معاونش از 
وجود اختالفات خطرناك در اين شورا حكايت دارد. 
برخي از نظامي��ان ميانه روتر به قدرت گرفتن ژنرال 
محمد حمدان دقلو بدبين هستند و او را يك ميليشاي 
قوم گرا و غيرقابل كنترل مي دانند. نظاميان جوان تر 
نيز از افتادن سررشته امور به دست نظاميان ناراضي 
هستند و از آن انتقاد مي كنند. به گفته يك ديپلمات 
غربي، جوانه هاي يك جنگ داخلي در سودان در اين 

اوضاع و احوال در حال سربرآوردن است.

ساخت بمب هاي 
فوق پيشرفته امريكا در عربستان 
معاهده جنجالي ترامپ با دولت عربس��تان ساخت 
بخش هاي��ي از بمب هاي فوق پيش��رفته امريكا در 
عربستان را ممكن مي كند. به اين ترتيب رياض به 
تكنولوژي هاي حساس تسليحاتي امريكا دسترسي 
بي سابقه اي خواهد يافت. به گزارش نيويورك تايمز، 
شركت تسليحات سازي ريتون بخشي از اطالعات و 
فناوري ساخت بمب هاي هدايت شونده ليزري را در 
اختيار عربستان قرار مي دهد. قطعاتي كه عربستان 
اجازه دارد با همكاري ريتون بس��ازد، سيستم هاي 
كنترل و قطعات الكترونيكي اصلي براي بمب هاي 
هدايت شونده دقيق سري Paveway ريتون است.

ترامپ با امير قطر ديدار مي كند
كاخ سفيد از ديدار رييس جمهوري امريكا با امير 
قطر در نهم ماه آتي ميالدي خبر داد. به گزارش 
ايسنا، كاخ س��فيد اعالم كرده دونالد ترامپ در 
واشنگتن ميزبان امير قطر خواهد بود و دو طرف 
درباره مسائل مربوط به روابط اقتصادي و امنيتي 
و همچنين مقابله با تروريسم رايزني مي كنند. امير 
قطر در ديدار با ترامپ به منظور اتمام معامله خريد 
بالگرد آپاچي و تجهيزات مربوط به آن از واشنگتن 
بيش از سه ميليارد دالر به ترامپ خواهد پرداخت.

سفر وزير خارجه آلمان به عراق
منابع آگاه عراقي از سفر وزير خارجه آلمان به بغداد خبر 
دادند. به گزارش اسپوتنيك، هايكو ماس وزير خارجه 
آلمان، در اين سفر با برهم صالح رييس جمهوري و 
عادل عبدالمهدي نخست وزير عراق، ديدار كرده است. 
ماس و مقام هاي ع��راق روابط دوجانبه و تنش هاي 

موجود در منطقه را بررسي كردند.

فروش ۲  ناوچه  فرانسوي 
به امارات

منابع مطلع از فروش محرمانه دو ناوچه فرانسوي به 
امارات به ارزش ۷۵۰ميليون يورو خبر دادند. به گزارش 
لوپاريزين، فرانسه دو ناوچه از نوع »گوويند« را به ارزش 
۷۵۰ميليون يورو به امارات فروخته است. فروش دو 
ناوچه مذكور به ابوظبي به دنبال امضاي توافق ميان 
امارات و شركت فرانسوي »ناوال گروپ« صورت گرفته 
است. راديو فرانسه پيشتر فاش كرده بود تسليحات 

فرانسوي عليه ملت يمن به كار گرفته شده اند.

فعاليت مدرسه وابسته 
به گولن در امريكا

يك كميسيون مدارس خصوصي در ايالت آالباما 
در امريكا تمديد يك س��اله فعاليت يك مدرسه 
خصوصي وابسته به سازمان فتو را تصويب كرد. 
به گزارش آناتولي، اين تمديد يك ساله در حالي 
انجام گرفت كه كارشناسان و محلي هاي نسبت 
به فعاليت اين مدرسه اعتراض كرده بودند. آنكارا 
به دنبال استرداد فتح اهلل گولن روحاني در تبعيد 
و مخالف دولت تركيه است كه ساكن امريكاست. 
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عكسروز

چهرهروز

هوشنگ عباس زاده  درگذشت
هوشنگ عباس زاده، پيشكسوت حوزه روابط عمومي و عضو بازنشسته هيات علمي دانشگاه عالمه طباطبايي روز جمعه )۱۷ خرداد ماه( 
درگذشت. مهدي فرقاني، رييس دانشكده علوم ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبايي ضمن تأييد اين خبر، اظهار كرد: متأسفانه روز جمعه ۱۷ 
خرداد آقاي عباس زاده پس از تحمل دوره اي بيماري در بيمارستان امام حسين)ع( فوت شدند. استاد هوشنگ عباس زاده در ارديبهشت 
ماه سال ۱۳۳۰ هجري شمسي در مشهد مقدس به دنيا آمد. وي كه دانش آموخته دانشگاه ايالتي اكالهما امريكا است، از سال ۱۳۵۶ در 
دانشكده علوم ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبايي مشغول تدريس دروسي مانند اصول روابط عمومي، تاريخ روزنامه نگاري و افكار عمومي 
و وسايل ارتباط جمعي بود.  زنده ياد هوشنگ عباس زاده از سال ۱۳۷۱ عضو هيات علمي داوران انتخاب روابط عمومي هاي برتر كشور بود. 

بازارهنر

كارگردان»تابستانداغ«فيلميكقاتلزنجيرهايراميسازد

»باستانيپاريزي«،تصويريميشود

»منطقعشق«منتشرشد

ابراهيم ايرج زاد با اعالم اين خبر كه در 
حال انجام مراحل پيش توليد دومين 
فيلم سينمايي اش به نام »عنكبوت« 
اس��ت، درب��اره س��يكل اداري صدور 
مجوزه��اي الزم براي تولي��د يك اثر 
گف��ت: بايد پروتكل مش��خصي براي 
صدور پروانه ساخت وجود داشته باشد 
و اين مس��ير كمي روش��ن تر باشد تا 

فيلمساز با برنامه ريزي بهتر كارهايش را انجام دهد. 
ايرج زاد با اشاره به اينكه پروانه ساخت دومين فيلم 
بلند سينمايي اش به نام »عنكبوت« كه موضوعي 
برگرفته از يك واقعيت دارد، صادر شده، بيان كرد: 
من بعد از فيلم »تابستان داغ« وارد پروسه ساخت 
فيلم دومم ش��دم و تمام تالشم بر اين بود كه قدم 
دوم را محكم ت��ر بردارم و در انتخ��اب فيلمنامه با 
وسواس بيش��تري پيش بروم. او به ايسنا گفت: در 
اين مسير از دو سال قبل با همراهي اكتاي براهني 
گفت وگوهايي شكل گرفت مبني بر انتخاب ايده اي 
براي همكاري و خوشبختانه به خاطر دغدغه و نگاه 
مشتركي كه نسبت به نيروي شر و نقد نگاه تند از 
اين زاويه وجود داشت با پيشنهاد درستي از جانب 
اكتاي براهني تصميم  بر كار روي داس��تاني شد 
كه در ادامه »عنكبوت« نام گرفت. از اوايل س��ال 
۹۶ پروس��ه تحقيقاتي فيلمنامه را آغ��از و اواخر 
ش��هريورماه ۹۷ نس��خه اول آن آماده شد. اما در 

ادامه در بحث پيدا كردن تهيه كننده 
دچ��ار مش��كالتي ش��دم و در نهايت 
اواسط دي ماه خوشبختانه آقاي جواد 
نوروزبيگي كه تهيه كنندگي فيلم قبلي 
من را هم برعهده داش��تند، تهيه اين 
فيلم را قبول كردند. سپس درخواست 
پروانه ساخت »عنكبوت« را به وزارت 
ارش��اد داديم اما در اين مس��ير نيز با 
مسائلي مواجه شديم.  اين فيلمساز درباره موضوع 
و بازيگران اين فيلم س��ينمايي توضيح داد: نكته 
مهم اين است كه داستان اين اثر ريشه در واقعيت 
دارد و به زندگي يك قات��ل زنجيره اي مي پردازد. 
»عنكبوت« روايت مردي است كه قصد دارد ريشه 
فساد را خشك كند و در حقيقت آسيب شناسي و 
نقد نگاه تند است. با بازيگران اصلي صحبت شده 
اما به دليل آنكه پروانه س��اخت ب��ه تازگي صادر 
شده اس��ت و زمانبندي دقيق توليد بعد از صدور 
پروانه مش��خص مي ش��ود، فعاًل نمي توانم اس��م 
خاصي بياورم. با اين حال اين اثر به خاطر اهميت 
كاراكترهاي متعددي كه دارد يك فيلم پربازيگر 
محسوب مي ش��ود و حتمًا كيفيت بازيگراني كه 
مي خواهند در اين نقش ها حضور پيدا كنند بسيار 
مهم است. همچنان كه سعي بر اين است از تركيب 
جديدي از بازيگران استفاده كنيم تا براي مخاطب 

جذابيت داشته باشد. 

اولي��ن دوره جاي��زه ب��ا محوري��ت 
تصويرگ��ري آث��ار مكت��وب اس��تاد 
محمدابراهي��م باس��تاني پاريزي با 
عن��وان پاري��ز ت��ا پاري��س برگ��زار 
مي ش��ود و اميدواري��م اي��ن رويداد 
س��االنه با تمركز ب��ر آثار ب��زرگان و 
فرهيختگان ايران برگزار شود. عباس 
دعاي��ي، موس��س، ط��راح و مجري 

جاي��زه »آين��ه دار دوران«، گف��ت: عالقه مندان 
و هنرمن��دان تصويرس��از مي توانن��د از س��ايت 
www.aynehdaran.com جهت ثبت نام 
و آشنايي بيشتر با آثار استاد باستاني پاريزي بهره 
ببرند. مركز همايش هاي بين المللي دانش��كده 
ادبيات نيز ب��ه عنوان دبيرخانه اين جايزه معرفي 
شده است و هنرمندان براي ارسال آثارشان بايد 
به دفتر آينه دار دوران كه در س��ايت آورده شده 
اس��ت مراجعه كنند و اصل كار را ارايه بدهند.  او 
افزود: آثار برگزي��ده، در كتاب »آينه دار دوران«، 
از انتشارات سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران، 
به چاپ مي رس��ند. هنرمند برت��ر امتياز طراحي 
جلد كت��اب »آينه دار دوران« را خواهد داش��ت 
و س��ه هنرمند برگزيده، از س��وي موزه هنرهاي 
معاصر، جهت سفر پژوهشي، به شهرك بين المللي 

هنر پاريس )سيته(، معرفي خواهند 
ش��د.همچنين هنرمندان برگزيده، 
ميهمان س��فر به كرمان براي ديدار 
از مي��راث فرهنگ��ي و زيبايي ه��اي 
اين استان مي ش��وند و به هنرمندان 
برگزي��ده، پ��س از نمايش آث��ار در 
دانش��گاه تهران، لوح تقدير و گواهي 
همكاري، اهدا مي شود. دعايي اعالم 
كرد: مهلت ارس��ال آثار تا آخرين س��اعت اداري 
روز دوشنبه ٢٩ مهرماه ١٣٩٨ است و زمان اعالم 
هنرمندان برگزيده، دي ماه همزمان با س��الروز 

تولد استاد باستاني پاريزي است. 
 او با اعالم اي��ن نكته كه اين جايزه با پش��تيباني 
موسس��ه رز آبي برگزار مي ش��ود گف��ت: دي ماه 
گذشته لوگوي اين رويداد كه توسط هنرمند عزيز 
آقاي حسن روح االمين طراحي شد به همراه سايت 
طراحي در باغ موزه نگارس��تان انديش��ه دانشگاه 
تهران رونمايي ش��د. دعايي اظهار كرد: »آينه دار 
دوران« لقبي اس��ت كه براي استاد محمدابراهيم 
باس��تاني پاريزي انتخاب ش��ده اس��ت و به خاطر 
عالقه اي كه به آقاي باس��تاني پاريزي داشتيم در 
س��ال ۹۵ به گروه تصويرگري »آميدا« پيشنهاد 

داده شد آثار مكتوب ايشان را تصويرگري كنند. 

رمان »منطق عشق« نوشته تامارا وبر با 
كسب اجازه از نويسنده و پيام وي براي 
مخاطبان فارسي  زبان، منتشر شد. اين 
رمان كه با ترجمه علي ش��اهمرادي 
ب��ه چاپ رس��يده، داس��تان دختري 
را رواي��ت مي كن��د كه بع��د از تجربه 
حادثه اي هولن��اك در زندگي اش، به 
دوست داشتن و دوست داشته شدن 

پناه آورده، اما ميان دو محبوب، س��رگردان مانده 
است. »منطق عشق« از پرفروش ترين  كتاب هاي 
نيويورك تايمز، يو اس اي ت��ودي و آمازون بوده و 
دومين كتاب برتر سال ۲۰۱۲ به انتخاب كاربران 
س��ايت گودريدز اس��ت. همچنين تا به امروز به 
بيست و ش��ش زبان ترجمه شده است. نويسنده 
اين رمان از عاشقانه  نويس��ان مطرح دنياست و در 

بخش��ي از پيامي كه براي خوانندگان 
فارس��ي زبان »منطق عش��ق« داده، 
آورده اس��ت: طبق قوانين امريكا و از 
طرفي به دلي��ل نبود قانون كپي رايت 
در ايران، امكان بستن قرارداد رسمي 
ميان ما وجود ندارد، كه اگر اين امكان 
هم وجود داشت، حاضر بودم به خاطر 
مخاطبان ايراني، تحت هر شرايطي آن 
را بپذيرم. »منطق عش��ق« دومين همكاري علي 
شاهمرادي و نش��ر خزه است. اين مترجم و ناشر، 
سال گذشته رمان »وقتي كه او رفت« )ليزا جوئل( 
را منتش��ر كردند و رمان »مي خواس��تم فرش��ته 
باشم« )ملينا مارچتا( را هم در دست انتشار دارند. 
»منطق عشق« در ۳۵۲ صفحه و با بهاي ۴۷ هزار 

تومان منتشر شده است.

تاريخنگاري

تالش رضاخان براي كنترل وعاظ و روحانيون 
نوزدهم خرداد ۱۳۱۵، با دستور رضاخان موسسه وعظ و خطابه با هدف واداشتن 
روحانيان و وعاظ به گذراندن يك دوره تحصيلي ايجاد شد. اين موسسه از جمله 
گام هاي رضاخان براي رويارويي با نفوذ روحانيت و تغيير محتواي وعظ و خطابه 
آنها به نفع رژيم وقت بود.  رضاخان مي خواست از رهگذر اين موسسه، به امتحان 
و نيز آموزش آن دسته از روحانيوني بپردازند كه در سطحي پايين تر از مرجعيت، 
فقاهت و اجتهاد هستند و از اين طريق به آنان گواهي »محدثي« و اجازه پوشيدن 
لباس روحانيت را دهند؛ البته اين موسس در اصل به منظور »دولتي« كردن سازمان 
روحانيت و مهار و مديريت كالن آن توسط رژيم رضاشاهي بود و به همين علت هر 
چند كه روحانيون مجبور بودند جهت استفاده از مزاياي قانوني براي پوشيدن لباس 
روحانيت به آن مراجعه كنند وليكن در باطن از تأسيس آن بسيار ناخرسند بودند.

اساسنامه آن نيز با شتاب تهيه شده و از پختگي الزم برخوردار نبود. اين موسسه 
عماًل سه سال بيشتر دوام نياورد و سال ۱۳۱۷ آخرين سال عمر آن بود. بعدها نيز با 
پيشامد حوادث شهريور ۱۳۲۰ روحانيون و اهل منبر عماًل از سيطره حاكميت خارج 
شده و به عنوان نهادي ديني و اجتماعي استقالل پيدا كرده و نقش ناقد حاكميت 
را به خود گرفتند. رژيم ش��اه بعد از كودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ رژيم پهلوي مجدداً 
به اين فكر افتاد كه با احيا و فعال س��ازي موسسه وعظ و خطابه هم ايده تسلط بر 
سازمان روحانيت شيعه و مهار آن را برنامه ريزي كند و هم از عنوان و نقش مذهبي 
روحانيون جهت توجيه مشروعيت هر چه بيشتر خود در نزد توده هاي مسلمان 
كشور بهره گيري كند و همچنين به مدرن سازي معارف ديني و امر تبليغ بپردازد 
و بنابراين حدود سال ۱۳۳۳ بود كه آن را فعال كردند و بديع الزمان فروزانفر را به 
رياست و شخصي به نام سيدمحمدباقر سبزواري واعظ را نيز به مديريت داخلي 

آن گماشتند. اين موسسه وابسته به دانشگاه تهران بود و طالبي را كه مايل به اخذ 
مدرك رسمي بودند در آنجا ثبت نام مي كردند و دروسي را نيز تدريس مي كردند 
كه از آيين س��خنوري و خطابه گرفته تا آموزش حديث و دستورات بهداشتي و 
كليات علوم روز را براي آنان تدريس مي كردند و برنامه هاي ايراد خطابه و سخنراني 
نيز داشتند. مرحله دوم راه اندازي موسسه وعظ و خطابه نيز كه چند دوره به طول 
انجاميد در نهايت مواجه با شكست شد، چون مراجع بزرگ شيعه در برابر آن موضع 
منفي گرفتند و آن را وسيله جذب و انحراف روحانيون توسط دربار معرفي كردند.

میراثنامه

كشف دروازه شهر باستاني دوران حكومت حضرت داوود)ع( 
باستان شناس��ان از كشف دروازه ش��هري باستاني 
متعلق به دوران پادش��اهي حض��رت داوود)ع( واقع 
در بلندي هاي جوالن خبر دادند. به گزارش انشنت 
اوريجينز، اين رويداد مهم پس از ۳۲ س��ال حفاري 
و كاوش در ش��هر »بيت صيدا« واقع در بلندي هاي 
جوالن ميسر شد. به جز چند تكه سنگ حكاكي شده، 
بقاياي چنداني از اين دروازه باستاني باقي نمانده است، 
اما اين مكان مشخصًا ويرانه هاي يك دروازه باستاني 
محسوب مي شود. سال گذشته دروازه شهر باستاني 
ديگري در بلندي هاي جوالن كش��ف شده بود. اين 
دروازه از آجر ساخته شده است و قدمت آن به ۱۰۰۰ 
الي ۵۰۰ س��ال پيش از ميالد مس��يح بازمي گردد. 
گمان مي رود اين دروازه بخشي از شهر باستاني »ِزر« 
باشد. به نظر مي رسد دروازه اي كه اخيراً كشف شده 
است از دروازه منسوب به شهر »ِزر« نيز چندين قرن 
قديمي تر باشد. باستان شناسان معتقدند قدمت اين 
دروازه ب��ه دوران حكومت حض��رت داوود)ع( )قرن 
دهم تا يازدهم پيش از ميالد( بازمي گردد. تشخيص 
قدمت اين دروازه با كمك بررسي آثار باستاني كشف 
ش��ده در نزديكي اين مكان ميسر شد. كارشناسان 
معتقدند اين ش��هر از اس��تحكامات نظامي خوبي 
 برخوردار بوده و يكي از ش��هرهاي مه��م دوره خود 
به شمار مي رفته اس��ت. با اينكه قدمت اين شهر به 
دوران حكوم��ت حض��رت داوود)ع( بازمي گردد اما 

يك شهر يكتاپرست به شمار نمي رفته است. كشف 
لوح س��نگي در ويرانه هاي اين دروازه نشان مي دهد 
مردمان اين شهر ماه را پرستش مي كردند. تحقيقات 
نشان مي دهد اين شهر جزو قلمرو فرامانروايي حضرت 
داوود)ع( نبوده و يك منطقه مستقل محسوب مي شد. 
ش��هر »بيت صيدا« يك مكان منحصر به فرد براي 
يافته هاي باستان شناسي محسوب مي شود چرا كه 
برخالف »دمش��ق« و »اورشليم« در سال هاي اخير 
تحت تاثير مشكالت ناشي از ساخت ساز قرار نگرفته 

است و نمونه بارز تمدن شهري سال هاي ۱۰۰۰ پيش 
از ميالد مسيح به شمار مي رود. شهر »بيت صيدا« يك 
مكان تاريخي است كه حدوداً سه كيلومتر با درياچه 
»طبريه« فاصل��ه دارد. پيش از اين اكتش��اف هاي 
متعددي از جمله كشف سكه ها و جواهرات باستاني 
در اين منطقه صورت گرفته است. كشف اين دروازه 
و ويرانه هاي شهرهاي باستاني واقع در »بيت صيدا« 
به باستان شناسان در درك بهتر روند پيشرفت تمدن 

شهري را از دوران عصر آهن تاكنون كمك مي كند.

ايستگاه

رابين ويليامز
 در تئاتر جان مي گيرد

»پارازيت« پرفروش ترين 
فيلم برنده نخل طال مي شود؟

خانم داوت فاير شخصيت 
مش��هوري ك��ه رابي��ن 
ويليامز نقش وي را بازي 
كرده ب��ود اين ب��ار روي 
صحنه تئاتر ديده خواهد 
ش��د. به گزارش هاليوود 
ريپورتر، اقتباس تئاتري 
از كمدي سال ۱۹۹۳ كه 

رابين ويليامز بازيگر نقش اصلي آن بود پاييز امسال 
روي صحنه مي رود. پس از موفقيت نمايش موزيكال 
»توتسي« و كسب ۱۱ نامزدي جايزه توني، اكنون 
اقتباس نمايشي كمدي از فيلم »خانم داوت فاير« 
روي صحنه تئاتر اجرا مي ش��ود. اين نمايش پيش 
از نيويورك ابتدا در تئاتر خيابان پنجم سياتل روي 
صحنه مي رود و اجرايش را به صورت پيش نمايش 
از ۲۶ نوامبر شروع مي كند و ۱۳ دسامبر روز افتتاحيه 
رسمي آن خواهد بود. جري زاكس كه ۴ جايزه توني 
دريافت ك��رده كارگرداني اين نماي��ش را برعهده 
دارد. ايتن پاپا موسيقي متن اين نمايش موزيكال را 
مي نويسد. اين نمايش بر زوجي كه به تازگي طالق 
گرفته اند، تمركز دارد كه شامل دنيل هيالرد بازيگر 
فعاًل بي كار و همسر سابقش است. پدر تالش دارد 
تا سرپرستي سه فرزندش را به دست بياورد و مادر 
مي خواهد پرستاري استخدام كند تا امور را جمع 
و جور كند. براي همين دنيل در نقش پرس��تاري 
اس��كاتلندي به نام ايفيژني داوت فاي��ر وارد خانه 
مي شود تا زندگي فرزندانش را مرتب كند. اين فيلم 
به جز رابين ويليامز از بازي سالي فيلد بهره گرفته 
بود. پيرس برازنان ه��م از ديگر بازيگران فيلم بود. 
اسامي بازيگران اين نمايش هنوز اعالم نشده است. 

فيلم »پارازيت« يا »انگل« 
س��اخته بونگ جون هو 
كه موفق به كس��ب نخل 
طال از جشنواره فيلم كن 
امس��ال ش��د احتماال به 
پرفروش ترين فيلم برنده 
نخل طال بدل خواهد شد. 
به گزارش اسكرين ديلي، 

فيلم »پارازيت« كه تاكن��ون بيش از ۳۸.۵ ميليون 
دالر تنها در هفته نخس��ت اكرانش در كره جنوبي 
فروش كرده و بيش از ۵.۴ تماش��اگر به تماشاي آن 
نشسته اند، احتماالً نام خود را به عنوان پرفروش ترين 
فيلم برنده نخل طال در تاريخ ثبت خواهد كرد. اين 
فيلم در فاصله ۳۱ ماه مه تا ۲ ژوئن كه اولين آخر هفته 
اكرانش بود موفق شد تا عنوان پرفروش ترين افتتاحيه 
فيلمي كه برنده نخل طالي كن در ۲۵ سال اخير شده 
است را كسب كند. اين فروش از »فارنهايت ۱۱/۹« 
مايكل مور با فروش ۲۴ ميليون دالر در سال ۲۰۰۴ 
هم پيش گرفته است. مستند مايكل مور در نهايت 
فروش��ي ۲۲۲ ميليون دالري در جهان و انقالبي در 
مستندهاي سينمايي به پا كرد. ديگر برنده نخل طالي 
پرفروش فيلم »داستان عامه پسند« كوئنتين تارانتينو 
بود كه اكتبر ۱۹۹۴ اكران شد و ۹.۳ ميليون دالر در 
هفته افتتاحيه خود فروش كرد. اكنون گفته ش��ده 
سي جي انترتينمنت امتياز اين فيلم را به نزديك به 
۲۰۰ كشور جهان فروخته كه امريكاي شمالي، اروپاي 
آلماني زبان، مناطق فرانسوي زبان، ژاپن و بريتانيا از 
جمله آنها هستند. اين فيلم كه در اولين آخر هفته 
پس از دريافت نخل طالي كن در كره جنوبي اكران 
شد از آخر هفته اي كه گذشت )چهارشنبه پيش( در 
فرانسه اكران شد و احتمااًل چين منزلگاه بعدي آن 
نيز استقبال ش��اياني از آن به عمل خواهد آورد زيرا 
موضوع هاي مشابه شامل »كفرناحوم« نادين لبكي و 
»دزدان فروشگاه« برنده سال پيش نخل طال در اين 

كشور با اقبال خوبي روبه رو شده اند.

آرژانتين هم مقابل واليبال ايران زانو  زد

ضرباالجلنميخواهيم،حكمبدهيد

تيم ملي واليبال ايران در دومين بازي خود 
از هفته دوم ليگ ملت هاي واليبال ۲۰۱۹ 
در ژاپن، به مصاف آرژانتين رفت و س��ه بر 
يك به پيروزي رسيد. از ساعت ۱۰:۴۰ صبح ديروز شنبه 
هجدهم خرداد، تيم مل��ي واليبال ايران در دومين بازي 
خود از هفته دوم ليگ ملت هاي واليبال ۲۰۱۹ در ژاپن، 
به مصاف تيم ملي آرژانتين رفت كه توانست سه بر يك 
)۲۵-۱۹، ۲۰-۲۵، ۲۵-۲۲ و ۳۴-۳۲( به برتري برسد. 
ايران پيش ازاين و در هفته اول اين رقابت ها توانس��ت ۳ 
برد را مقابل تيم هاي ايتاليا، چين و آلمان كس��ب كند و 
سپس در بازي نخست هفته دوم نتيجه را به برزيل واگذار 
كرد. با اين حال ضمن پيروزي مقابل آرژانتين با ۱۳ امتياز 
توانست موقتًا صدر جدول را از آن خود كند. تركيب تيم 
ايران در شروع اين ديدار را سعيد معروف، ميالد عبادي پور، 
سيدمحمد موسوي، پوريا فياضي، امير غفور و علي شفيعي 

و محمدرضا حضرت پور )ليبرو( تشكيل مي دادند. 

عادت كرده ايم كه بعد از هر اتفاق جنجالي در فوتبال 
يك مس��وول ورزش��ي، نماينده مجلس ي��ا ارگان 
ميكروفون به دست بگيرد و گوش��مان را از كلمات 
سنگين و رنگين پر كند و جمله كليشه اي »با متخلفان 
برخورد مي كنيم« را از صبح تا شب ۱۰۰ بار تكرار كند. 
كار اساسي نديديم و دلمان را هم به ديدنش خوش 
نمي كنيم. يك هفته از فينال پرحاشيه جام حذفي كه 
در اهواز برگزار شد،گذشت اما هيچ خبري از برخورد 
با مقصران آن بازي نيست. شب مسابقه اما پر بود از 
اظهارنظرهاي قاطع و محكم و دستورات ضرب االجلي 
كه چنين مي كنيم و چنان؛ حتي معاون وزير ورزش 
و رييس كميته اخالق با اولين پرواز به س��مت اهواز 
رفتند تا با تشكيل جلساتي مقصران را شناسايي كنند 
و همين امروز هم خبر رسيده كه نتايج بررسي شان 
اين هفته اعالم مي شود؛ ببينيم و تعريف كنيم. البته 
ش��ايد انتظار زيادي داريم كه به جز حرف، حركت 
مثبتي از مسووالن ورزشي ببينيم. ذكر اين نكته طنز 
ماجرا را بيشتر مي كند كه هنوز رأي بازي سپاهان- 
پرسپوليس در نيمه نهايي جام حذفي كه درگيري ها 
هم در زمين مسابقه بود و هم خارج از آن صادر نشده 
است. در ديگر بازي پرحاشيه چند وقت اخير يعني 
پرسپوليس- سپاهان از هفته بيست و هفتم ليگ برتر 
هم كه هواداران دو تيم با هم و حتي نيروي انتظامي 

درگير و افراد زيادي مجروح شدند، كميته انضباطي 
باز هم در اقدامي ضرب االجلي سياوش يزداني را به 
خاطر مصاحبه اش »تا اطالع ثانوي« از فعاليت هاي 
فوتبالي محروم كرد كه يك بازي دوام يافت و به جز 
آن، مسووالن باشگاه پرسپوليس را به خاطر شرايط 
ميزباني، امير قلعه نويي را به خاطر شركت نكردن در 
نشست خبري بعد از بازي و مهدي كياني را به خاطر 
نشر اكاذيب از طريق مصاحبه موظف كرد كه براي 

ارايه توضيحات به كميته انضباطي مراجعه كنند.
به گزارش ايس��نا، البته تا آنجا ك��ه يادمان مي آيد 
راي هاي صادر ش��ده در گذش��ته ني��ز راه به جايي 
نمي بردند و دردي از فوتب��ال دوا نمي كردند. نهايتًا 
تيمي ي��ك ب��ازي از حضور تماش��اگرانش محروم 
مي شد يا فالن بازيكن تيمش را دو جلسه همراهي 

نمي كرد و بعد از چند وقت آش همان آش بود وكاسه 
همان كاسه. بعيد مي دانيم حكمي از اين كميته ها 
بيرون بيايد كه فدراسيون، باشگاه ها و سازمان ليگ 
را موظف به شماره گذاري صندلي هاي ورزشگاه ها 
بكند تا بليت فروش��ي بر اس��اس همين شماره ها و 
به صورت الكترونيكي انجام ش��ود تا تماشاگر بخت 
برگشته مجبور نباشد براي ديدن يك مسابقه فوتبال 
از صبح زير آفتاب سرخ شود؛ كاري كه احتمااًل نبايد 
در قرن بيست و يكم كار سختي باشد. چشم مان هم 
آب نمي خورد كه براي يك بار كه شده كسي مثاًل از 
يگان ويژه كه مسوول امنيت مسابقات فوتبال است 
»حداقل« پ��رس و جو كند، چه برس��د به اينكه در 
صورت اثبات اش��تباه، اين ارگان هم مسووليتش را 
قبول كند. دو ماه ديگر فصل جديد ليگ برتر شروع 
مي شود. يعني دو ماه فرصت براي آماده سازي داريم. 
مي دانيم كه تا فوتبال خصوصي نشود، اتفاق مثبت 
بزرگي رخ نمي دهد اما مي ش��ود با اقدامات سفت و 
سخت و بدون مماشات ش��رايط را كمي بهتر كرد. 
بليت فروشي الكترونيكي بر اساس شماره صندلي در 
همه ورزشگاه ها، تجهيز ورزشگاه به سيستم كمك 
داور ويدئويي، رصد و برخورد با كانال هاي هواداري 
كه فضا را متشنج مي كنند و اقدامات مشابه، »شايد« 

فصل آرام تري را براي فوتبال ايران رقم بزند.

ورزشي
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