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علي اكبر عرب مازار |
استاد دانش�كده اقتصاد و علوم سياسي دانشگاه 

شهيد بهشتي |
نظام سلطه جهاني عاجز از مقابله با جمهوري اسالمي 
ايران به  رغم به كارگيري تمامي ترفندهايش در طول 
چهار دهه گذشته، در سال هاي اخير تالش خود را در 
دو زمينه اقتص��ادي و اجتماعي متمركز كرده اس��ت 
اما با زيركي س��عي دارد تا در ظاهر بخش اقتصادي را 
بزرگ نمايي كرده ت��ا اذهان تصميم گي��ران و مردم را 
به آن س��مت هدايت كند و بدين طريق از خطر بسيار 
بزرگ تري ك��ه همانا جبهه اجتماعي اس��ت منحرف 
نمايد.  استفاده از فنون عمليات رواني يا شست وشوي 
مغزي روشي است كه ابرقدرت ها و نظام هاي سياسي 
قرن هاس��ت از آن براي كنترل توده ها استفاده كرده و 
مي كنند. امروزه اين امر با در اختيار داشتن تكنولوژي 
اطالعات و فضاي مج��ازي ظرفيت بس��يار بااليي به 
ويژه در مباحث بين المللي پيدا كرده اس��ت به نحوي 
كه بزرگ تري��ن موانع قبلي از جمله عب��ور از مرزهاي 
جغرافيايي را از ميان برداش��ته اس��ت و بدين ترتيب 
كشورهاي جهان س��وم در مقابل تهاجمات فرهنگي 
بي دفاع تر از گذشته شده اند.  نگاهي  به تجربيات قبلي 
در ساير كشورها )شورش هاي مخملي اروپاي شرقي، 
روس��يه، ليبي( از جمله م��وارد متعدد دركش��ورمان 
)مثال پروژه آژاك��س و كودتاي 28 مرداد( و بررس��ي 
نوع، كيفيت و حجم اطالع��ات و محصوالت فرهنگي 
توليدي در گروه هاي متعدد س��ازمان يافته از س��وي 
اس��تكبار جهاني براي مصرف در بازار ايران به سهولت 
نشان مي دهد كه يك برنامه منظم و مدرن هماهنگ 
و همگام با ساير اقدامات به ويژه تحريم هاي اقتصادي 
و تهديده��اي نظام��ي ب��راي شست وش��وي مغزي 
دس��ته جمعي در ايران در حال وقوع است. خط اصلي 
اين پروژه يك فرمول قديمي اس��ت كه با ايجاد فضاي 
ارعاب و ترس  و حس ناامن��ي و بي اعتمادي در جامعه 
از يك سو و تلقين نوعي احس��اس مبهم سرخوردگي 
و پش��يماني در ميان طبق��ات مختل��ف اجتماعي و 
توده هاي مردمي از سوي ديگر، موفق به ايجاد گسست 
ميان حاكميت و اكثريت مردم باالخص آنهايي شوند 
كه همه زندگي ش��ان را ب��راي برپايي و مس��تحكم تر 
نمودن سيس��تم موجود فدا كرده ان��د و تمامي آمال و 
آرزوهايش��ان به باروري آن وابسته است. بدين ترتيب 
مالحظه خواهدش��د كه گروه هاي مختل��ف مردمي 
اندك اندك و ناخودآگاه تالش مي كنند تا وابس��تگي 
خود به نظام حاكم را تلويحا انكار ك��رده و از آن فاصله 
بگيرند. در اين زمان اس��ت ك��ه از باالتري��ن مقامات 
سياسي تا بدنه نخبگان علمي و ابزاري و توده هاي مردم 
به عادت انتقاد كردن از وضع موج��ود روي مي آورند و 
بدون توجه به عواقب كار اصطالحا به پياده نظام دشمن 
تبديل مي شوند.  نكته قابل توجه پيوستن آرام و پنهان 
مقامات سياسي به اين جريان اس��ت كه البته غالبا در 
محافل خصوصي به نوعي سعي مي كنند حضور خود 

در مقامات حاكميتي را بي ارزش جل��وه داده و خود را 
تافته جدابافته جلوه دهند به نحوي كه به نظر مي رسد 
آنها را به اجبار به اين سمت ها گمارده اند!! بزرگ ترين 
بس��تر پياده س��ازي اين پروژه فضاي مجازي اس��ت 
كه به س��هولت در اختي��ار همه گروه ه��اي اجتماعي 
قرار داش��ته و با نفوذ مويرگي در بدنه جامعه ايراني به 
دورافتاده ترين نقاط جغرافيايي نيز دسترس��ي داشته 
و مي تواند بر تك تك آح��اد جامعه تاثيرگذار باش��د. 
كارگزاران اين برنامه ها با بررسي دقيق  پروژه هاي قبلي 
خود به اين نتيجه رس��يده اند ك��ه اوال بايد مخاطبين 
خود را طبقه بندي نموده و خوراك فكري هر طبقه را 
متناسب با ويژگي هاي ذي ربط تهيه كنند و ثانيا عمده 
تالش خود را روي توده هاي مردم ب��ه ويژه طبقات به 
اصطالح آنها پايين متمركز سازند، زيرا كامال دريافته اند 
كه آنها س��تون خيمه انقالب اس��المي را برپا داشته و 
تحت هر شرايطي از آن محافظت و دفاع مي كنند. توجه 
نماييد همين توده هاي مردم هس��تند كه بدنه اصلي 
نيروهاي نظامي، روحانيت، دانش��جويان، كشاورزان، 
كارگران و كارمندان دولت را تشكيل مي دهند. تاكيد 
مي ش��ود كه طرح س��اير مس��ائل باالخص در زمينه 
اقتصاد و فساد انحرافي اس��ت زيرا آنها اصوال نگران يا 
خواهان اصالح اين امور نيستند بلكه در صورت امكان 
به گس��ترش آنها كمك مي كنند. نمونه بارز آن اعمال 
تحريم هاي اقتصادي است.  اطالعات و خوراك فكري 
كه عمدتا از طريق پيامك ها در طول چند سال گذشته 
در فض��اي مجازي انتش��ار مي يابد دقيقا در راس��تاي 
اهداف و خط اصلي اين پروژه روحي- رواني اس��ت كه 

چند نوع از آنها ذيال بيان مي گردد: 
1- ش��يوع يك نوع بيم��اري/ م��واد غذايي فاس��د و 
هورمون��ي/ داروهاي قالبي كه برخي ه��م با امضا يك 
استاد دانش��گاه رياس��ت بيمارس��تان، يا كارشناس 

ساختگي مي باشد. 
2- انواع فسادها درباره عمدتا نهادهاي انقالبي و افراد 

وابسته به مقامات، روحانيت، سپاه. 
3- مطالب اغراق آميز درباره فروپاشي اخالق، گسترش 

اعتياد و بيكاري، دزدي و قتل و تجاوز. 
4- اخبار مقايسه اي با كشورهاي ديگر. 

5- مطال��ب تفرقه انگي��ز در زمينه ه��اي قوم��ي/ 
قبيله اي/ مذهبي 

6- پيام ه��اي كينه ت��وزي و نفرت پراكن��ي ب��ا مردم 
كشورهاي همسايه به ويژه كش��ورهاي خط مقاومت. 
جالب اس��ت بدانيد كه همين پيام ها با محتواي ايراني 

شده در آن كشورها منتشر مي شود. 
يادآوري مي ش��ود ك��ه نظام س��لطه با ب��ه كارگيري 
تيم هاي عمليات��ي متعدد و صرف هزينه ه��اي زياد و 
كاربرد روش هاي پيچيده علمي از جمله در زمينه هاي 
روان شناسي و جامعه شناسي تالش مستمر را در اين 

زمينه ادامه مي دهد. 
ويژگي ه��اي عمومي اي��ن فرآيند پيام رس��اني نيز 

عبارتند از: 

1- آمادگي كامل دشمن تا از هر حادثه، خبر يا مطلبي 
هرچند كوچك در جهت س��اخت اين پيام ها استفاده 

كند. 
2- كاربرد عبارت انگيزش��ي چون »ايروني نيس��تي 
اگر اطالع رس��اني نكني« و »فوري فوري اطالع رساني 

كنيد« 
3- تغيير مستمر متن پيام ها و طرح موضوعات جديد 
با توجه به حافظه كوتاه مدت جامع��ه و عدم پيگيري 

مطالب قبلي. 
4- هدف  گيري مبان��ي اعتقادي و فرهنگ��ي مردم و 

شعارها و اهداف اصلي انقالب. 
5- ايجاد حس خودكوچك بيني، ناامي��دي، ناتواني، 

عدم كارايي، تاسف و پشيماني. 
6- اس��تفاده از انواع قالب ه��اي پيام رس��اني از قبيل 

مطالب علمي، طنز، تاريخي. 
7- تلفي��ق مطال��ب و اخب��ار واقع��ي، نيمه واقع��ي و 

ساختگي.
در نتيج��ه وجدان عمومي جامعه خدش��ه  دار ش��ده، 
قدرت تحليلي خود را از دس��ت داده و كم كم  به يك 
حالت انفعالي رس��يده يا آمادگي براي انجام اقدامات 
تخريبي پي��دا مي كند. بدي��ن ترتي��ب كار به جايي 
مي رس��د كه هر كار مثبت و س��ازنده اي هم اساس��ا 
اهميت نداش��ته يا به س��خره گرفته مي ش��ود. علت 
اصل��ي هرگونه اقدام ناص��واب ديگران ه��م خودمان 
مي ش��ويم بالياي طبيعي ه��م به جه��ت ناكارآمدي 
نظام اجرايي يا ناش��ي از مرگ بر امري��كا گفتن تلقي 
مي  گردد. توجه شود كه همزمان با سقوط ارزش ريال 
پول برخي كشورها از جمله تركيه، هند، اندونزي نيز 
به طور متوسط با كاهش ارزش 100درصدي روبه رو 
شد. پديده فساد در ساير كش��ورها هم كم و بيش در 
حال وقوع اس��ت. آيا م��ردم مالزي ناچار نش��دند كه 
به دليل فس��اد مقامات ارش��د پس از دو دهه مجددا 
فردي 92 س��اله را به رياست جمهوري انتخاب كنند؟ 
آيا رييس جمهور كره جنوبي به زندان محكوم نش��د؟ 
آتش س��وزي چندين ماه��ه در كاليفرنيا، س��يل در 
نقاط مختلف جهان و اخيرا در كانادا، آتش س��وزي در 
برج لندن و كليس��اي نتردام پاريس، همگي به دليل 
ناكارآمدي حكومت بوده يا گفتن مرگ بر امريكا؟ در 
زماني نه چندان دور مردم س��وريه يك زندگي عادي 
همانند س��اير ملل عربي خاورميانه داش��تند و دولت 
حاكم ارتباط بس��يار نزديكي با غرب داشت به حدي 
كه پس از تعطيلي س��فارت كانادا در تهران، دمش��ق 
مركز مراجعه و صدور ويزا براي ايرانيان ش��د. غرب به 
داليل خاص تصميم گرفت س��وريه را مركز حكومت 
داعش گرداند. آنگاه ب��ا اس��تفاده از پيش زمينه هاي 
نارضايتي هاي عموم��ي از حكومت، اق��دام به اجراي 
يك برنام��ه عمليات رواني نم��ود و متاس��فانه مردم 
س��وريه به دام آن گرفتار ش��دند و وضعيت اسفناك 

حاضر كشورشان نتيجه آن غفلت بود. 
 ادامه در صفحه 2

ارزيابي شتابزده از يك مسووليت تاريخي 
سرمقاله

 همين صفحه  

سرمقاله

ارزيابي شتابزده از يك 
مسووليت تاريخي 

نظام سلطه جهاني عاجز 
از مقابل��ه ب��ا جمهوري 
اس��المي اي��ران به رغم 
ب��ه كارگي��ري تمامي 
ترفندهاي��ش در طول 
چهار دهه گذش��ته، در 
س��ال هاي اخير تالش 
خ��ود را در دو زمين��ه 
اقتص��ادي و اجتماعي متمركز كرده اس��ت اما با 
زيركي س��عي دارد تا در ظاهر بخش اقتصادي را 
بزرگ نمايي كرده تا اذهان تصميم گيران و مردم 
را به آن س��مت هدايت كند و بدين طريق از خطر 
بسيار بزرگ تري كه همانا جبهه اجتماعي است 
منحرف نمايد.  استفاده از فنون عمليات رواني يا 
شست وشوي مغزي روشي اس��ت كه ابرقدرت ها 
و نظام هاي سياسي قرن هاست از آن براي كنترل 

توده ها استفاده كرده و مي كنند. 
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بازار سرمايه

احتمال تغيير جهت 
شاخص ها 

  معامالت بازار س��رمايه در چند روز كاري اخير، 
معامالتي منفي بوده كه با افزايش فش��ار فروش 
سهام، موجب آن ش��ده است كه شاخص ها، پس 
از صعود روزهاي قبل و فت��ح قله هايي كه تا مرز 
هزار واحدي پيش روي كرد، فروكش كند. دليل 
عقب نشيني سرمايه گذاران اين بازار از سهامداري 
به نقد شدن، را مي توانيم در اخبار سياسي روزهاي 
اخير و ريسك سيستماتيكي كه از محيط سياسي 

به بازار سرمايه منتقل شده است، پيدا كنيم. 

ايران

  روحاني: مشكل مردم 
فقط اقتصادي نيست

هر س��ال با آغاز ماه رمضان، بازار افطاري هاي 
رمضاني در ميان اقش��ار و گروه هاي مختلف از 
جمله اهالي سياس��ت و فعاالن حزبي حسابي 
داغ مي شود؛ س��فره هايي كه پهن مي شوند تا 
از دل اين مناسك مشترك، احتماال زمينه اي 
براي نزديك تر ش��دن قلوب اف��راد به يكديگر 
فراهم شود و مجالي براي گفت وگو براي افرادي 
با ديدگاه هاي متفاوت مهيا ش��ود.  شنبه شب 
نيز اهالي سياست ميهمان رييس جمهوري در 
پاستور ش��دند تا از يك طرف مطالبات اهالي 
سياس��ت را به گوش عالي ترين نه��اد اجرايي 
كشور برسانند . رييس جمهور اما در اين نشست 
فشارهاي سياس��ي و اقتصادي دشمنان عليه 
ايران اسالمي را يك جنگ تمام عيار و بي سابقه 
در تاريخ انقالب خواند و تاكيد كرد كه در چنين 
فضايي بايد همه نيروهاي انقالب متحد باشند و 

دست در دست يكديگر بدهند. 
2

كليات اليحه »اعطاي تابعيت كودكان زنان ايراني« 
در مجلس تصويب شد

بانك مركزي آمار رسمي از ميزان بازگشت ارز صادراتي را اعالم كند

پاياني بر رنج بي هويتي

رديابي ارزهاي گمشده

جهان

 ماموريت دشوار پمپئو 
در مسكو
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روي موج خبر

    خواهان توافقي بهتر با ايران هستيم، 
نه جنگ؛ايسنا|

نماينده وي��ژه امريكا در امور اي��ران با ادعاي 
اينكه آنچه واش��نگتن انج��ام مي دهد جنبه 
دفاعي دارد، گفت كه دول��ت ترامپ خواهان 
توافقي بهت��ر با ايران اس��ت. برايان هوك، در 
گفت وگو با روزنامه س��اندي تايم��ز به تكرار 
ادعاهاي بي اساس و گزافه گويي هاي خود عليه 
كشورمان پرداخت و مدعي شد كه كشورش به 
دنبال جنگ با ايران نيست. هوك با بيان اينكه 
نگران درگيري احتمالي با ايران نيست، مدعي 
شد كه اقدامات امريكا صرفًا پاسخي به آن چه 

تجاوزات ايران مي خواند، است.

   واكن�ش افغانس�تان ب�ه توضيح�ات 
عراقچي؛ برنا|

وزير مهاجرين افغانستان در گفت وگويي تاكيد 
كرد كه توضيحات عباس عراقچي را پذيرفته و 
از نظر كابل جاي نگراني وجود ندارد. »حسين 
عالمي بلخي« همچنين در حس��اب توييتري 
خود از ملت ايران و ش��خصيت هاي فرهنگي، 
فرهيختگان و ائمه جمعه و جماعات كشورمان 
ب��ه خاطر حمايت از مهاجري��ن افغان تقدير و 
تشكر كرد. وي با اشاره به ديرينگي روابط ميان 
دو كشور، ارتباطات دو دولت در همه زمينه ها 

را حسنه و رو به جلو خواند.

   واكن�ش توييتري ظريف به پيش�نهاد 
ترامپ براي تماس تلفني با ايران؛تعادل|

وزير ام��ور خارجه در توييتي نقش��ه هاي تيم 
»بي«  براي ايران را به ترامپ يادآورشد و گفت: 
در طرح بولتون و همدس��تانش ب��راي ايران، 
يك نقشه مفصل براي اطالعات جعلي، جنگ 
دايمي و حتي پيشنهادات توخالي براي مذاكره 
وجود داش��ت و تنها تفاوت اين بودكه در آن، 
ش��ماره تلفن گنجانده نشده بود.  محمدجواد 
ظريف در حس��اب كاربري خود در توييتر، با 
ضميمه ك��ردن طرح جان بولتون براي خروج 
از برج��ام پيش از س��مت فعل��ي او خطاب به 
رييس جمهور امريكا نوشت: آقاي ترامپ! قابل 
توجه در صورتي كه قباًل نديده باشيد. پيش از 
اينكه جان بولتون را به كار بگيريد، اين طرحي 
بود كه وي و همدس��تانش در »تيم بي« براي 
ايران داشتند. يك نقشه مفصل براي اطالعات 
جعل��ي، جنگ دايم��ي و حتي پيش��نهادات 
توخالي براي مذاك��ره. تنها تفاوت اين بود كه 

در آن طرح، شماره تلفن گنجانده نشده بود.

كمك ۴ ميليارد ريالي رهبر 
انقالب براي آزادي زندانيان

همزمان با برگزاري سي ودومين جشن گلريزان 
ستاد ديه كش��ور ويژه كمك به آزادي زندانيان 
نيازمند، حض��رت آيت اهلل خامن��ه اي، مبلغ ۴ 
ميليارد ريال به اين امر خداپس��ندانه اختصاص 
دادند. به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام 
معظم رهبري، همزمان با برگزاري سي ودومين 
جشن گلريزان ستاد ديه كش��ور ويژه كمك به 
آزادي زندانيان نيازمند، حضرت آيت اهلل خامنه اي 
رهبر انقالب اسالمي، مبلغ ۴ ميليارد ريال به اين 
امر خداپسندانه اختصاص دادند. جشن گلريزان 
هر س��ال در ماه مبارك رمضان، به همت ستاد 
مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان 
نيازمند با حضور جمعي از مس��ووالن و خيرين 
نيكوكار در تهران و ش��هرهاي مختلف كش��ور 

برگزار مي شود.
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رييس جمهور در ديدار با فعاالن سياسي :

مطالبات از دولت بايد با اختياراتش همخواني داشته باشد

 مشكل مردم فقط اقتصادي نيست
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هر سال با آغاز ماه رمضان، بازار افطاري هاي رمضاني در ميان 
اقشار و گروه هاي مختلف از جمله اهالي سياست و فعاالن 
حزبي حسابي داغ مي شود؛ سفره هايي كه پهن مي شوند 
تا از دل اين مناس��ك مش��ترك، احتماال زمينه اي براي 
نزديك تر شدن قلوب افراد به يكديگر فراهم شود و مجالي 
براي گفت وگو براي افرادي با ديدگاه هاي متفاوت مهيا شود.  
شنبه شب نيز اهالي سياست ميهمان رييس جمهوري 
در پاستور ش��دند تا مطالبات اهالي سياست را به گوش 
عالي ترين نهاد اجرايي كشور برسانند . رييس جمهور اما 
در اين نشست فشارهاي سياسي و اقتصادي دشمنان عليه 
ايران اسالمي را يك جنگ تمام عيار و بي سابقه در تاريخ 
انقالب خواند و تاكيد كرد كه در چنين فضايي بايد همه 
نيروهاي انقالب متحد باش��ند و دست در دست يكديگر 
بدهند. حسن روحاني در ديدار صميمي با جمعي از فعاالن 
سياسي اظهار داشت: امروز نمي توان گفت كه شرايط از 
دوران جنگ تحميلي بهتر يا بدتر است اما ما در زمان جنگ 
مشكل بانك، فروش نفت و واردات و صادرات نداشتيم و تنها 
تحريم ما، تحريم خريد سالح بود. رييس جمهور با اشاره به 
محدوديت هايي كه دشمنان براي فعاليت هاي بانكي كشور 
ايجاد كرده اند و هزينه هاي اضافي كه اين تحريم هاي بانكي 
بر نقل و انتقاالت مالي كشور تحميل كرده است، گفت: اين 
مشكالت در حوزه هاي فروش نفت، محصوالت پتروشيمي، 
فوالد و كش��اورزي نيز اثرگذار اس��ت. روحاني خطاب به 
فعاالن سياسي حاضر در اين نشست و با ارايه يك گزارش 
آماري از وضعيت جاري در عرصه هاي مختلف اقتصادي، 
افزود: شما كه شخصيت هاي سياسي هستيد و در مجلس 
و پست هاي ديگر بوده و با مسائل سياسي كشور آشناييد، 
بايد واقعيت هاي امروز را بدانيد و براي رسيدن به بهترين 
و كم هزينه ترين راه حل ها، همفكري كنيد. رييس جمهور 
اظهار داش��ت: در جنگ تحميلي تقريبًا مردم اتفاق نظر 
داش��تند كه دولت مقصر مشكالت نيست، بلكه صدام به 
كش��ور تجاوز و جنگ را آغاز كرده بود و چون مردم در اين 
زمينه اتفاق نظر داشتند، شرايط نه ايده آل بلكه نسبتًا 
خوب بود و مردم براي حل مشكالت كمك مي كردند. 
امروز هم بايد با همان اتفاق نظر و ايجاد همدلي و وفاق 
شرايط را اداره كنيم و تسليم نشويم. روحاني تصريح 
كرد: تسليم شدن با فرهنگ و دين ما سازگار نيست و 
مردم آن را نمي پذيرند، لذا نبايد تسليم بشويم و بايد 

راه حل ها را پيدا كنيم و در اين زمينه البته مهم است 
كه چه مقدار از راه حل ها در اختيار دولت قرار دارد.

   مطالبات از دولت بايد مبتني بر شرايط باشد
رييس جمهور گف��ت: وقتي از دولت س��وال و مطالبه اي 
مي شود بايد از طرف ديگر بررسي شود كه دولت چه مقدار 
در حوزه هاي مورد سوال داراي اختيار بوده است. بطور مثال 
اگر در خصوص سياست خارجي، فرهنگ يا فضاي مجازي 
از دولت سوال و مطالبه اي مي شود، بايد ببينيم كه دولت 
چقدر در اين حوزه ها اختيار دارد. بايد در حد توان و در حوزه 
اختيارات رييس جمهور از دولت مطالبه داشت. روحاني با 
تأكيد بر اينكه مردم اساس انقالب بوده و همه پيروزي هاي 
ما به خاطر حضور مردم اس��ت، تصريح كرد: بدون حضور 
مردم حتي يك روز هم امكان اداره كشور وجود ندارد، لذا 
بايد شرايط را براي حضور فعال تر مردم فراهم آوريم و مردم 
را راضي نگه داريم. رييس جمهور با اشاره به سخن يكي از 
فعاالن سياسي كه مشكل مردم را صرفاً اقتصادي توصيف 
كرد، گفت: مردم مشكل اقتصادي هم دارند، اما تنها مشكل 
آنها اقتصادي نيست؛ لذا همه جوانب را بايد مورد توجه قرار 
دهيم. روحاني خاطرنشان كرد: در جلساتي كه بين احزاب و 
گروه هاي مختلف تشكيل مي شود، مهم اين است كه بتوان 
به تصميمي رسيد كه مردم از شنيدن آن خوشحال شوند 
و احساس كنند كه در اين جلس��ه يك گام مهم به پيش 
برداشته شده است. رييس جمهور افزود: اگر مردم احساس 
كنند كه گروه ها و دستگاه هاي مختلف به هم نزديك شده و 
با هم همدلي و هم افزايي دارند، خوشحال و اميدوارتر خواهند 
بود. اما زماني كه مي بينند بط��ور مثال دولت براي اصالح 
قيمت حامل هاي انرژي اقدامي انجام داده و مجلس آن را 
رد مي كند، بي ترديد مردم دچار نگراني مي شوند. روحاني 
خاطرنشان كرد: مردم از اينكه بين دستگاه ها و قواي مختلف 
فاصله وجود داشته باشد به هيچ عنوان خوشحال نمي شوند.

   ماجراي تشكيل وزارت بازرگاني
رييس جمهور گفت: وقتي به عنوان دولت اليحه اي را با قيد 
فوريت در خصوص ايجاد وزارت بازرگاني به مجلس ارايه 
مي كنيم و از مجلس تقاضا مي كنيم كه وزارتي به عنوان 
وزارت بازرگاني تشكيل شود، انتظار اين است كه مجلس 
نيز با آن همراهي كند، چرا كه در ش��رايط امروز كش��ور با 
توجه به ادغام غيراصولي كه در تجميع چندين وزارتخانه 

در وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شد، بدون وزارت 
بازرگاني نمي شود اوضاع تجاري كشور را سر و سامان داد. 
روحاني تصريح كرد: امروز در شرايط سختي قرار داريم، اما 
در عين حال نااميد نيستم و به آينده بسيار اميدوارم و معتقدم 
مي توانيم از اين شرايط سخت عبور كنيم به شرط آنكه با هم 

باشيم و دس��ت در دست يكديگر بگذاريم. رييس جمهور 
اظهار داشت: انتخاباتي كه در پايان امسال برگزار خواهد شد 
مي تواند نماد وحدت و اتحاد باشد، اگر چنانچه با هم مهربان 
بوده و با همدلي و روحيه برادري در كنار يكديگر گام برداريم 
و چنانچه يك دستگاه و اتاق براي انتخابات تصميم نگيرد، 

مي توانيم شرايط خوبي داشته باشيم. روحاني تأكيد كرد: اگر 
در كنار هم بوديم و به اين موضوع رسيديم كه هيچ تفكر و 
جناحي را نمي توان حذف كرد، مي توانيم از مشكالت عبور 
كنيم.  رييس جمهور همچنين نسبت به تداوم برگزاري 

چنين نشست هايي در آينده، اظهار اميدواري كرد. 

اولين جلسه دادگاه پرونده شركت پديده برگزار شد 

پرونده اي با ۲۲ متهم و بيش از ۱۰۰ جلد 
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اولين جلسه رسيدگي به اتهامات متهمان پرونده موسوم 
به شركت پديده، به رياست قاضي منصوري در دادگاه ويژه 
رس��يدگي به جرايم اخاللگران در نظام اقتصادي كشور 
در مشهد برگزار ش��د؛ پرونده اي كه طي ماه هاي گذشته 
حاشيه هاي بس��ياري را ايجاد كرد و باعث بروز اعتراضات 
فراواني از سوي مالباختگان شد. . به گزارش ميزان به نقل 
از مركز رس��انه قوه قضاييه، رييس دادگاه با اشاره به روند 
رسيدگي به تخلفات متهمان اين پرونده گفت: پرونده در 
حال حاض��ر داراي ۲۲ متهم و بي��ش از ۱۰۰ جلد بوده و 
پيگيري هاي قانوني در خصوص تخلفات احتمالي برخي 
مسووالن كه در انجام وظايف خود قصور داشته اند مفتوح 
است و از دادستان عمومي و انقالب مركز خراسان رضوي 
مي خواهيم كه در راستاي احقاق حقوق عامه تمامي اقدامات 
الزم را به انجام برسانند. قاضي منصوري از نماينده دادستان 
عمومي و انقالب مشهد خواست تا كيفرخواست صادره در 

خصوص متهمان پرونده را قرائت نمايد.

   اخالل در نظام اقتصادي
قاضي صفري نماينده دادستان خطاب به دادگاه اخالل در 
نظام اقتصادي كشور، مشاركت در كالهبرداري از طريق 
تبليغات گسترده و خريد و فروش اوراق موسوم به سهام 

پديده، تصاحب و حيف و ميل اموال مردم و ارايه گزارش 
خالف واق��ع را تنها بخش هايي از تخلفات متهمان طبق 
كيفرخواس��ت صادره از سوي دادسراي عمومي و انقالب 
مشهد دانست. نماينده دادستان عمومي و انقالب مشهد با 
اشاره به گوشه اي از اقدامات صورت پذيرفته توسط متهمان 
افزود: گزارشات متعددي توسط نهاد هاي امنيتي، سازمان 
بازرسي كل كشور و ساير دستگاه هاي مسوول در خصوص 
تخلفات متهمان به ويژه اقدامات متقلبانه آنها كه متاسفانه 
با تبليغات گسترده و اغواگرانه همراه بوده، تهيه و در پرونده 
موجود است كه تقديم دادگاه شده است. نماينده دادستان 
پس از قرائت كيفرخواس��ت از دادگاه محترم خواست تا 
در چارچوب موازين قانوني. عدالت را درخصوص اطراف 
پرونده اجرا كند. پس از قرائت كيفرخواست توسط نماينده 
دادس��تان، قاضي منصوري از دادستان عمومي و انقالب 
مركز خراسان رضوي خواست تا به عنوان مدعي العموم 
مطالب خود را بيان كند. غالمعلي صادقي با اشاره به روند 
اقدامات قانوني انجام شده در خصوص اين پرونده گفت: 
هيچ كسي با فعاليت هاي قانوني اقتصادي مخالف نيست 
و دستگاه قضايي همواره نشان داده كه حامي فعاليت هاي 
مولد اقتصادي قانوني است؛ اما انحرافات قانوني مسووالن 
شركت پديده از جمله تغيير غيرقانوني گسترده كاربري 
اراض��ي و مانند آن در كنار تبليغات گس��ترده و اغواگرانه 

رسانه اي ادامه يافت و موجب وارد آمدن خسارات متعدد 
مادي و معنوي جمع زيادي از مردم شد. دادستان عمومي 
و انقالب مركز خراسان رضوي افزود: با وجود تذكرات متعدد 
داده شده و برگزاري جلسات مختلف با مسووالن اين شركت 
براي توقف تبليغات و اقدامات خالف قانوني، متاسفانه اين 
تخلفات ادامه ياف��ت و عدم نظارت موثر نهاد هاي مالي بر 
روند فعاليت هاي اين ش��ركت، مشكالت را تشديد كرد. 
وي ادام��ه داد: طبق آمار موجود بيش از يكصد و ۳۰ هزار 
سهامدار در اين شركت س��رمايه گذاري كرده اند و جمع 
زيادي از هموطنان عزيز در جريان تخلفات مسووالن اين 
شركت دچار مشكالت فراواني شده اند و اطمينان خاطر 
مي دهيم كه تمامي تالشمان را در جهت احقاق حقوق عامه 
به انجام خواهيم رساند. صادقي بيان داشت: از حمايت ها 
و هدايت هاي مس��ووالن عاليقدر قوه قضاييه از مجموعه 
قضايي استان خراسان رضوي در جهت رسيدگي دقيق 
به تخلفات صورت پذيرفته در اين پرونده تقدير مي كنيم. 
دادستان عمومي و انقالب مركز استان خراسان رضوي بيان 
داشت: امروز دوست داشتيم به جاي حضور در اين دادگاه، 
در مراسم افتتاح يك پروژه عمراني كه مردم از آن منتفع 
مي شدند، شركت مي كرديم و اميدواريم متهمان جبران 
مافات كرده و از آخرين فرصت هاي اعطايي به آنها در جهت 

بازگرداندن اموال مردم استفاده كنند.

   حمايت از فعاليت سالم اقتصادي
پس از اتمام اظهارات دادس��تان عموم��ي و انقالب مركز 
خراس��ان رضوي در صحن علني دادگاه، قاضي غالمعلي 
صادقي دادستان مشهد در گفت وگو با نمايندگان رسانه هاي 
حاضر در دادگاه، با تشريح روند رسيدگي هاي قضايي در 
خص��وص اين پرونده تاكيد كرد: دس��تگاه قضايي ضمن 
حمايت همه جانبه از فعاليت هاي سالم توليدي و صنعتي، 
با هر گونه مفسده و تخلف اقتصادي قاطعانه برخورد خواهد 
كرد و در اين راس��تا دو اصل پيش��گيري از وقوع جرايم و 
دفاع از حقوق عامه به صورت ويژه مورد توجه خواهد بود. 
در اي��ن هنگام قاضي منصوري ريي��س دادگاه از نماينده 
سازمان بازرسي كل كشور و همچنين نماينده وزارت راه 
مسكن و شهرسازي خواست تا به بيان مطالب و شكايت 
خود بپردازند. براين اس��اس عدم رعايت موازين قانوني به 
صورت گسترده توسط متهمان، به عنوان گوشه اي از جرايم 
مسووالن اين شركت مطرح شد. پس از اظهارات نمايندگان 
سازمان بازرسي كل كشور و وزارت راه مسكن و شهرسازي، 
نماينده دادستان عمومي و انقالب مركز خراسان رضوي با 
اشاره به اظهارات نمايندگان شكات گفت: چنانچه دستگاه 
قضايي از باب پيشگيري از جرم جلوي تبليغات گسترده و 
فريبنده مسووالن متخلف اين شركت را نمي گرفت، قطعا 
اين تخلفات گسترش پيدا كرده و مشكالت بسيار زيادتري 
براي مردم فراهم مي كرد. قاضي منصوري پس از استماع 
اظهارات ۲ تن از نمايندگان سازمان هاي دولتي و همچنين 
نماينده دادستان عمومي و انقالب مركز خراسان رضوي 
از نماينده جمعي از سهامداران خواست تا به بيان شكايت 
خود بپردازد. در اين هنگام نماينده شكات با تشريح بخشي 

از مشكالت پيش آمده مادي و معنوي براي جمع زيادي از 
سهامداران گفت: بسياري از عزيزان ما و مالباختگان در نتيجه 
فشار هاي وارده به دليل تخلفات متهمان، دچار بيماري هاي 
روحي و جسمي شدند. يكي از نمايندگان شكات با تقدير 
از رياس��ت قوه قضاييه و رييس كل دادگستري خراسان 
رضوي و دادستان عمومي و انقالب مشهد به دليل تالش 
براي احقاق حقوق مردم، خواستار مجازات قانوني متهمان، 
حفظ و بازگرداندن اموال سهامداران و پيشگيري از وقوع 
مجدد اينگونه جرايم توسط نهاد هاي مسوول شد. پس از 
اظهارات چند تن از نمايندگان شكات حاضر در صحن علني 
دادگاه، قاضي منصوري از وكيل نمايندگان شكات خواست 
تا شكايت خود را بيان نمايد. وكيل نماينده شكات نيز ضمن 
تقدير از كار جهادي دستگاه قضايي در زمينه اجراي قانون، 
از رسانه هاي حاضر خواست تا ضمن تنوير افكار عمومي، با 
ارتقاي آگاهي هاي عمومي زمينه هاي پيشگيري مجدد از 
وقوع جرايم و تخلفات مشابه را فراهم كنند. وكيل نماينده 
شكات افزود: مسووالن متخلف شركت پديده در زمينه هاي 
مختلف از جمله در زمينه اقدامات اغواگرانه، كالهبرداري، 
حيف و ميل اموال مردم و سوءاس��تفاده از اعتماد مردم و... 
ركورد زده اند. رييس دادگاه ضمن اعالم تشديد قرار ۴ تن 
از متهمان، به تمامي كساني كه به شركت پديده بدهكارند 
يا اموالي از اين شركت در اختيار دارند هشدار داد تا در اسرع 
وقت نسبت به بازپرداخت بدهي يا رد اموال با نظارت دادگاه 
اقدام كنند در غير اين صورت اقدامات الزم و پيگرد قانوني 
در مورد آنها صورت خواهد پذيرفت. به علت طوالني شدن 
جلسه دادگاه، ادامه رسيدگي به اتهامات متهمان پرونده 

موسوم به شركت پديده به صبح دوشنبه موكول شد.

عملكرد ترامپ جايي براي 
مذاكره باقي نگذاشته است

 رييس ش��وراي راهبردي 
روابط خارجي معتقد است: 
عملكرد ترام��پ در خروج 
از برج��ام و تحمي��ل انواع 
تحريم ه��اي ظالمانه عليه 
ملت ايران جايي براي اعتماد 
و مذاكره باقي نگذاشته است 
و دعوت هاي وي به مذاكره با هدف سوءاستفاده تبليغي 
انجام مي گيرد كه قابل اعتنا نيست. به گزارش شوراي 
راهبردي روابط خارجي، »س��يد كمال خ��رازي« در 
نشس��تي با حضور مس��ووالن برخي انديشكده هاي 
فرانسوي گفت: تصميم تهران در چارچوب حقي است 
كه برجام براي ايران قائل شده و اروپا مي تواند با اجراي 
تعهدات خود از جمله اجراي س��ريع اينستكس، اراده 
خود را نسبت به حفظ برجام نشان دهد. رييس شوراي 
راهبردي رواب��ط خارجي افزود: ترامپ نش��ان داد كه 
نه  تنها براي امض��اي دولت قبلي امريكا احترامي قائل 
نيست، بلكه ناقض قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت و ديگر 
تعهدات بين المللي است. خرازي در پاسخ به سوالي درباره 
مذاكره پيرامون موشك هاي بالستيك ايران اظهار داشت: 
موش��ك هاي توليدي ايران دفاعي و استراتژيك است 

طبيعي است كه جاي مذاكره نداشته باشد.

نه جنگ مي شود و نه كسي به 
ترامپ زنگ مي زند

رييس كميسيون امنيت 
ملي و سياس��ت خارجي 
مجلس با تاكي��د بر اينكه 
جنگ��ي رخ نخواه��د داد، 
گفت: امريكايي ها مي دانند 
در هيچ جنگي به اين حد 
گرفتار فضاي جنگي توأم با 
شكست نخواهند شد. به همين دليل جنگ نمي شود 
چون راهبرد امريكا جنگ نيس��ت. به گزارش ايسنا، 
حشمت اهلل فالحت پيشه در حاشيه جلسه علني ديروز 
مجلس اظهار كرد: معتقديم بخش اعظمي از مشكالت 
اقتصادي ناشي از تحريم نيست و به دليل ضعف هاي 
دولت در ابعاد نظارتي و بازرس��ي است. با اين وجود ما 
در زمينه دفاع��ي آمادگي دفاعي كامل داريم و باز هم 
معتقديم با اين تحوالت جنگ نمي شود و كسي هم 
به آقاي ترامپ زنگ نخواهد زد و در نهايت امريكايي ها 
مجبور مي شوند كه جدي تر موضوع مذاكره با ايران را 
مطرح كنند. حتمًا خودشان خواهند ديد كه موضوع 
ايران با هر كش��ور ديگر يعني حتي كره ش��مالي هم 
متفاوت است. فالحت پيشه  گفت: امريكايي ها آخرين 
برگه هاي خ��ود را هزينه كرده اند ام��ا ايراني ها هنوز 

برگه هاي خود را رو نكرده اند.

هشدار نسبت به تبليغات 
زودهنگام انتخاباتي

رييس ستاد انتخابات استان 
تهران با بيان اينكه داوطلبان 
انتخابات مجلس از تبليغات 
انتخاباتي زودهنگام پرهيز 
كنند، گفت: فعاليت هاي 
انتخاباتي از هم اكنون مورد 
رصد قرار گرفته و در صورت 
بروز تخلف از سوي هريك از كانديداها، بر اساس قانون 
مورد رس��يدگي قرار خواهد گرفت. به گزارش ايسنا، 
ش��كراهلل حسن بيگي با اش��اره به مهلت قانوني مقرر 
شده براي استعفاي كانديداهاي انتخابات مجلس از 
پست هاي قانوني اظهار كرد: مهلت استفاده داوطلبانه 
مش��مول ماده ۲۹ قانون انتخابات در يازدهمين دوره 
انتخابات مجل��س از تاريخ ۱۰ خرداد ماه تا ۱۶ خرداد 
ماه سال جاري خواهد بود و بر اين اساس كانديداهاي 
انتخابات مذكور بايد در تاريخ معين ش��ده از س��مت 
و پست هاي قانوني تعريف ش��ده خود استعفا دهند. 
وي ادامه داد: بر اين اس��اس اگر فردي هنگام ثبت نام 
انتخابات، مشمول ماده ۲۹ قانون انتخابات بوده و در 
تاريخ مشخص شده از سمت قانوني خود استعفا نداده 
باشد يا ثبت نام وي صورت نمي گيرد يا پرونده نامبرده 

از پروسه ثبت نام كنار گذاشته خواهد شد. 

ضرب االجل 60 روزه ايران 
اتمام حجت است

نايب ريي��س دوم مجلس 
مي گويد: ضرب االجل ۶۰ 
روزه ايران اتم��ام حجت با 
اروپايي ه��ا و طرف ه��اي 
برجام است. علي مطهري 
كه در حاشيه جلسه علني 
ديروز مجلس با خبرنگاران 
گفت وگ��و مي كرد اظهار داش��ت: در حال  حاضر زمان 
مناسبي براي مذاكره نيست. نايب رييس مجلس در پاسخ 
به سوالي درباره سخنان دونالد ترامپ، مبني بر انتظار 
تماس مسووالن ايراني با وي، افزود: اين امر نشان دهنده 
اين است كه مقاومت مردم و تدابير ايران موثر واقع شده 
است و حرف دل ترامپ مذاكره و معامله است. وي گفت: 
رييس جمهور امريكا به دنبال يك معامله بزرگ است تا 
از آن به عنوان يك برگ برنده در انتخابات آينده استفاده 
كند و در واقع نشان مي دهد كه در پشت صحنه امريكا به 
دنبال جنگ نيست؛ بلكه مي خواهد به نحوي ايران را پاي 
ميز مذاكره بياورد و اين را يك پيروزي بزرگ براي خود 
تلقي كند. مطهري  اظهار داشت: مذاكره زماني به نفع 
كشور است كه ما از مواضع خود عقب نشيني نكنيم، اگر 
زماني قصد مذاكره داشته باشيم، بايد در زماني مناسب 

باشد كه حمل بر ضعف و ذلت ملت ايران نشود.

ميرزاخاني تا لحظه مرگ به دنبال 
تابعيت براي فرزندش بود

معاون حقوقي رييس جمهور 
ب��ا تاكيد ب��ر اينك��ه مريم 
ميرزاخان��ي تا لحظه مرگ 
خود به دنبال اي��ن بود كه 
فرزن��دش تابعي��ت ايراني 
داشته باشد، گفت: جمعيتي 
در ايران از مادر ايراني متولد 
مي شوند اما ما آنها را ايراني نمي دانيم كه اين افراد به شدت 
احساس تبعيض مي كنند و ممكن است تحصيل آنها با 
مشكالت زيادي مواجه شود. به گزارش خانه ملت، »لعيا 
جنيدي«، در نشست علني مجلس در جريان بررسي 
كليات اليحه اصالح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان 
حاص��ل از ازدواج زنان ايراني با م��ردان خارجي، گفت: 
حدود ۴ سال اين اليحه در دولت مورد بررسي قرار گرفته 
و در كميسيون حقوقي قضايي نيز تغييراتي روي اين 
اليحه اعمال شده است. معاونت حقوقي رييس جمهور با 
بيان اينكه زنان ايراني از حق انتخاب خود استفاده كرده 
و ممكن اس��ت با مردي غيرايراني ازدواج كرده باشند، 
افزود: حاصل اين ازدواج اين بوده كه اين افراد فرزنداني 
در داخل ايران دارند كه به دليل عالقه مندي مي خواهند 
هويت ايراني داشته باشند كه براي حفظ هويت زن ايراني 

و حفظ هويت فرزند بايد تابعيت آنها را مشخص كنيم.
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چهره ها

      اس�داهلل بادامچيان، دبيركل حزب موتلفه: ديدار رييس جمهور با فعاالن سياس�ي در يك فضاي صميمانه برگزار شد. هر چه جلسه مسووالن با 
گروه هاي گوناگون بيشتر باشد، مفيدتر خواهد بود البته من معتقدم كه در اين جلسات بايد راهكاري براي حل مشكالت ارايه شود.

      محمدرضا عارف با اش�اره به غيبتش در افطاري رييس جمهور: من اهل قهر نيس�تم. وقتي برنامه اي از قبل تنظيم مي كنم و ميزبان هستم بايد 
عذرخواهي كنم. از آقاي واعظي خواستم از رييس جمهور عذرخواهي كند كه ان شاء اهلل ايشان عذر مرا پذيرفته باشند.

      آذر منصوري، قائم مقام حزب اتحاد ملت: سر يك ميز نشستن جناح هاي سياسي قابل توجه است. اقدام دولت كه جناح هاي سياسي را سر يك 
ميز نشاند تا هر آنچه دل تنگشان مي خواهند بگويند قابل توجه است.

برش

چه مردمي كه كشته ش��دند، چه آنهايي كه در 
درياي مديترانه غرق شدند، چه آنهايي كه آواره 
ساير كشورها ش��ده اند همگي در ابتدا به دنبال 
تغيير وض��ع موجود بودند. هيچ ك��دام مرگ بر 
امريكا يا مرگ بر اسراييل هم نمي گفتند. حجاب 
هم اجباري نبود و خيلي چيزهاي ديگر. برنامه 
شست وشوي مغزي دسته جمعي مردم به حدي 
موفق عمل كرده بود كه مردم خود به اس��تقبال 
نيروهاي داعشي رفتند.  كشور ما شرايط اقتصادي 
به مراتب ناگوارتر از اين روزها را هم تجربه كرده 
است و مسلما اين برهه از زمان نيز سپري خواهد 

شد.
ه��دف از نگارش اين يادداش��ت نفي مش��كالت 
موجود در زمينه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي 
و فرهنگي و يا عدم نقد عملكرد دولتمردان نيست 
بلكه حتي المقدور يادآوري وضعيت خطير جامعه 
و كش��ور در ش��رايط كنوني بين المللي و منطقه 
خاورميانه و لزوم توجه جدي به ترفندهاي دشمنان 

است. 
اكنون مسووليت تاريخي همه آحاد جامعه است 
به ويژه آنهايي كه دغدغه اسالم، ايران، آينده خود 
و فرزندان ش��ان را دارند، تا ضمن داش��تن تحليل 
صحيحي از تحركات دشمن، همگي تالش كنيم 
به پيروي از س��نت ديرينه اقوام ايراني مشكالت و 
اختالفات داخلي را خودمان حل كنيم و در انجام 
اين امر در مسير هدايت دشمنان قرار نگيريم. در اين 
زمينه الزم است اوال تك تك افراد در حد توان نسبت 
به آگاه نمودن مردم درباره اين گونه  فضاسازي رواني 
و پيامك هاي دريافتي اقدام كنند و ثانيا از انتش��ار 

مجدد آنها در فضاي مجازي خودداري ورزند. 
به ياد داشته باشيم كه پس از وقوع فاجعه انگشت 
اتهام به سوي يكديگر دراز كردن و درباب چگونگي 
پيشگيري از آن قلمفرسايي نمودن ارزش چنداني 

نخواهد داشت. 

ادامه از صفحه اول

ارزيابي شتابزده از يك 
مسووليت تاريخي
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زمان مناسب براي اصالحات مالياتي تعيين كننده است

استقبال 400 هزار نفري متقاضيان از طرح كارورزي

اصالحنحوهتامينکاالهایاساسیدرقانونبودجه

دس��تيابي به رش��د اقتصادي پايدار از اه��داف تمام 
برنامه هاي توس��عه اقتصادي در كشورهاي مختلف 
جهان اس��ت. در اين ميان به دلي��ل تاثيرات متقابل 
ماليات و فعاليت هاي اقتص��ادي، يكي از مباحثي كه 
بطور جدي در سياست گذاري مالياتي مطرح مي شود، 
نحوه اصالح ساختار ماليات ها براي دستيابي به حداكثر 
رشد اقتصادي اس��ت. به لحاظ نظري و تجربي از بين 
تمام انواع ماليات هاي مرسوم، ماليات بر شركت ها يكي 
از ماليات هاي نامناسب براي رشد اقتصادي است و بعد 
از آن به ترتيب ماليات بر درآمد شخصي و ماليات هاي 
مصرف هستند. يك برنامه اصالح مالياتي درآمد خنثي 
كه تركيب ماليات ها را به نفع ماليات بر مصرف و ماليات 
مكرر بر امالك مس��كوني، تغيير ده��د، مي تواند در 
ميان مدت موجب افزايش رشد اقتصادي شود. وابستگي 
باالي نظام مالياتي كشور به ماليات بر شركت ها گرچه 
در طول ي��ك دهه اخير به لطف معرفي و گس��ترش 
ماليات بر ارزش اف��زوده، اندكي كاهش يافته، اما اين 
ماليات به عنوان يك عامل محدودكننده رشد اقتصادي، 
سرمايه گذاري و اش��تغال هنوز سهم قابل توجهي از 
ماليات هاي مستقيم و كل درآمدهاي مالياتي كشور را 
به خود اختصاص داده است. بررسي ها نشان مي دهد 
هم اكنون سهم اين ماليات از ماليات هاي مستقيم بالغ 
بر 63 درصد و از كل درآمدهاي مالياتي حدود 31 درصد 
اس��ت. اين در حالي اس��ت كه س��هم اين ماليات در 
كشورهايي نظير سوئد، آلمان، فرانسه و دانمارك كمتر 
از 6 درصد است.  به گزارش »تعادل«، مسائل مربوط 
به رشد اقتصادي، اشتغال و سرمايه گذاري در كنار عدم 
كارايي يا تحريفاتي كه به واسطه ماليات بر شركت ها 
در دو بخ��ش داخلي و خارجي ايجاد مي ش��ود از اهم 
چالش هايي است كه به واسطه وجود سيستم ماليات بر 
درآمد شركت ها در بسياري از كشور به وجود آمده است. 
براي دستيابي به يك رشد اقتصادي مستمر در كنار 
كاهش فرار مالياتي و افزايش سطح تمكين، افزايش 
رقابت پذيري منطقه اي و جذب سرمايه گذاري بخش 
خصوصي، يكي از راهبرهايي كه بسياري از كشورهاي 
جهان در يك دهه اخير متناسب با شرايط و تحوالت 
اقتصادي حاكم بر اقتصاد داخلي و اقتصاد بين الملل 
دنبال كرده ان��د، اصالح و بازنگ��ري در نرخ ماليات بر 
ش��ركت ها بوده اس��ت. اين امر ضمن تعديل تركيب 
درآمدهاي مالياتي به نفع ساير ماليات هايي كه اثرات 
اخاللي كمتري دارند، در ميان مدت و بلندمدت عالوه 
بر افزايش كارايي نظام مالياتي، رونق سرمايه گذاري و 
توليد، مي تواند برخي مشكالت سيستم فعلي ماليات 
بر درآمد ش��ركت ها را نيز برطرف كند. يكي از تبعات 
احتمالي اين سياست در كوتاه مدت، كاهش درآمدهاي 
مالياتي است كه به نوبه خود مشكالت زيادي را براي 
بودجه دولت ها ايجاد مي كن��د. در اين ارتباط يكي از 

گزينه ه��اي درآمدي جايگزين براي گس��ترش پايه 
ماليات بر ش��ركت ها يا ايجاد پايه هاي مالياتي جديد 
است. گسترش پايه مالياتي به مفهوم حذف و بازنگري 
انواع معافيت ها و مشوق هاي مالياتي و گسترش دامنه 
شمول اين ماليات است. اين موضوع در ايران به دليل 
گس��تردگي دامنه انواع امتيازات مالياتي و همچنين 
وجود انواع رفتارهاي ترجيحي ك��ه در البه الي مواد 
قانوني و تبصره هاي آن مستتر هستند راه را براي كاهش 
نرخ ماليات بر شركت ها و جبران كاهش هاي احتمالي 

در درآمد مالياتي هموار كرده است.
البته نح��وه انتخاب نرخ بهينه ماليات بر ش��ركت ها، 
مي��زان كاه��ش آن، اثراتي كه كاهش ن��رخ بر جذب 
س��رمايه گذاري بخش خصوصي، اشتغال و نرخ رشد 
اقتصادي خواهد داشت و همچنين اثرات آن بر كاهش 
فرار مالياتي، تمكين مالياتي و... موضوعاتي نيستند كه 
به راحتي در يك گزارش بتوان راجع به آنها اظهارنظر 
كرد. بررسي اثرات مذكور نيازمند مطالعات جامع در 
سطح خرد و كالن و با تكيه بر مدل سازي رياضي و انجام 
شبيه س��ازي در خصوص سناريوهاي مختلف اصالح 

نرخ مالياتي است. 

   زمينه هاي تاثير مثبت اصالح مالياتي
اصالح نظام ماليات بر شركت ها، اهداف و رويكردهاي 
آن به عوامل متعدد بستگي دارد، بطور كلي دو رويكرد 
كلي براي اصالح نظام ماليات بر شركت ها وجود دارد 
و انتخاب هركدام از آنها تاب��ع مجموعه اي از عوامل و 
همچنين اهدافي است كه دنبال مي شود. در رويكرد 
جامع اصالحات، نظام ماليات بر جمع درآمد در كنار 
يك سيستم مالياتي براي شركت ها با هدف حمايت و 
پشتيباني از نظام ماليات بر جمع درآمد شخصي معرفي 
مي شود. يكپارچه سازي كامل ماليات بر درآمد، سيستم 
جامع ماليات بر مشاغل و اجراي سيستم حسابداري 
مبتني ب��ر جريان وجوه براي ش��ركت ها و بنگاه هاي 
كوچك و متوس��ط از رويكردهاي ديگر جامع اصالح 
ماليات بر شركت هاس��ت كه با هدف افزايش كارايي 
و كاهش هزينه هاي تمكين انجام مي ش��وند. رويكرد 
جزيي اصالحات نيز ش��امل كاهش نرخ هاي قانوني 
ماليات بر شركت ها، اصالح نظام مشوق هاي مالياتي و 
غيره است كه هدف آن در كنار افزايش كارايي، افزايش 

رشد اقتصادي و سرمايه گذاري است. 
يكي از اين روش ها ادغام با يكپارچه سازي كامل است. 
در اين سيستم تمام عوايد و دريافتي شركت ها نظير 
سود سهام توزيع شده و نش��ده و پرداخت هاي بهره 
مشمول ماليات شخصي مي ش��وند. در يك اقتصاد 
بسته تمام عوايد دريافتي شركت ها بايستي به همين 
نحو مشمول ماليات شوند. در اين روش ماليات ستاني، 
تفاوت بين بدهي و سهام، بين توزيع سود و نگهداري 

سود و همچنين بين سهام خارجي و سهام داخلي از 
بين مي رود. در سيستم هاي مالياتي مبتني بر ادغام 
كامل، شركت ها به عنوان گذرگاه هستند كه از طريق 
آن يك سيس��تم يكپارچه ماليات بر ش��ركت براي 
ماليات س��تاني از س��ودهاي توزيع شده و سودهاي 
توزيع نشده و يك سيس��تم ماليات بر شركت براي 
ماليات ستاني از عايدي سهام در سطح سهامداران، 

پياده و راه اندازي مي شود. 
سيستم ماليات دوگانه درآمد، سيستمي است كه در 
شكل بسيار ناب خودسيستمي مطرح مي شود. در آن 
يك ماليات تناس��بي بر خالص درآمد اشخاص شامل 
حقوق و دستمزد، عايدي سرمايه، درآمد مستمري، 
بعد از كسورات وضع مي شود. همان نرخ ماليات هايي 
بر درآمد ش��ركت نيز استفاده مي ش��ود. عالوه بر نرخ 
مقطوع درآمدناخالص حقوق و مستمري بعد از يك حد 
آستانه مشمول نرخ هاي تصاعدي مي شود. اين ماليات 

را ماليات اضافي مي نامند. 
در سيستم جامع ماليات بر درآمد كسب و كار يا مشاغل، 
ضرورت ادغام و يكپارچه سازي ماليات سهام در سطح 
شركت ها و در س��طح اش��خاص به دليل اينكه بهره 
پرداختي و كل عايدي يا بازدهي سهام در سطح شركت 
و در قالب ماليات بر درآمد ش��ركت مشمول مالياتي 

مي شود، مرتفع شده است. درنتيجه پرداخت هاي بهره 
ديگر از درآمدهاي شركت قابل كسر نيستند و لذا ديگر 
در سطح شخصي مشمول مالياتي نمي شوند. بنابراين 
شركت ها در اين سيستم بين بدهي، انتشار سهام جديد 
و استفاده از عوايد يا سود توزيع نشده براي تامين مالي 

پروژه هاي سرمايه گذاري خود بي تفاوت است. 

   زمان مناسب را بايد يافت
تغييرات در سياس��ت مالياتي كه در راستي افزايش 
رش��د اقتصادي در برخي كش��ورها صورت مي گيرد 
به زمان ش��روع اصالحات يا وضعي��ت اوليه اي كه در 
آن قرار دارد، بس��تگي دارد. وضعيت اوليه اش��اره به 
ش��رايطي دارد كه در زمان شروع اصالحات، اقتصاد با 
آن مواجه اس��ت. اين مساله هم از لحاظ نظام مالياتي 
فعلي و ه��م از لحاظ حيطه هايي كه طي آنها عملكرد 
كنوني نامطلوب تلقي مي شود. راهبرد اصلي اصالحات 
مالياتي رشد-گرا، كاهش نرخ و گسترش پايه مالياتي 
شركت ها اس��ت. اقداماتي كه در برخي از كشورهاي 
جهان در راستاي گس��ترش پايه ماليات بر شركت ها 
انجام شده است، توانسته بخشي از اثرات منفي كاهش 
نرخ ماليات شركت ها را بر درآمدهاي مالياتي جبران 
كند. اين كشورها با كاهش ميزان ارفاقات استهالك 

مالياتي كه قبال اعطا مي شد به اين مهم دست يافته اند. 
با وجود اين تجربه نشان مي دهد كه تداوم استراتژي 
گس��ترش پايه مالياتي، بدون كاهش نرخ استهالك 
مالياتي به سطحي پايين تر از نرخ استهالك اقتصادي 
بس��ياري از دارايي ها امكان پذير نيست. عالوه بر اين 
كش��ورها بايستي به تدريج بخش��ي از بار مالياتي را از 
سطح شركت ها به س��طح دارندگان شخصي اوراق يا 

سهام داران انتقال دهند. 
از سوي ديگر نتايج مطالعاتي كه در اغلب كشورهاي 
توسعه يافته انجام شده حاكي از اين است كه سياست 
كاهش نرخ ماليات بر شركت ها كه بنگاه هاي كوچك و 
متوسط را هدف قرار داده است، در ايجاد رشد اقتصادي 
چندان تاثيري به همراه نداش��ته اس��ت. اين نتيجه 
به نوبه خود بيانگر لزوم كنار گذاشتن سياست كاهش 
نرخ ماليات شركت هاي كوچك و متوسط و همزمان 
استفاده از درآمدي كه از اين محل ايجاد مي شود براي 
جبران اثرات درآمدي كاهش ن��رخ قانوني ماليات بر 
ش��ركت ها است. پيگيري سياس��ت اخير به احتمال 
زياد به افزايش رشد اقتصادي كمك مي كند. با وجود 
اين افزايش نرخ ماليات بر درآمد بنگاه هاي كوچك و 
متوسط كه در گذشته كاهش يافته اند به لحاظ سياسي 

بسيار مشكل است. 

طرح كارورزي طرحي بود كه علي ربيعي وزير پيشين 
كار دولت دوازدهم از نيمه دوم س��ال 1396با هدف 
اشتغال فارغ التحصيالن دانشگاهي آغاز كرد. طرحي 
كه قرار شد طي آن، دانش آموختگان مقاطع كارداني 
و باالتر با ثبت نام در س��امانه كارورزي به كارفرمايان 
متقاضي نيروي كار معرفي شد و پس از گذراندن دوره 
مهارت تا سقف 6 ماه، مهارت الزم براي ورود به بازار 

كار را كسب مي كنند.
در قالب اين طرح، در طول دوره كارورزي، اين افراد 
يك سوم حداقل دستمزد )حدود ۵۰۵ هزار تومان( را 
به عنوان كمك هزينه آموزشي از وزارت كار دريافت 

مي كنند.
در صورتي كه كارفرماي��ان در طول دوره كارورزي و 
كسب مهارت، نسبت به جذب اين افراد اقدام كنند، 

مشمول مشوق بيمه اي مي شوند.
در طرح كارورزي كه با هدف افزايش اشتغال پذيري 
فارغ التحصيالن دانشگاهي از طريق آموزش مهارت 
در محيط كار اجرا ش��ده اس��ت، هم كارجويان و هم 

بنگاه هاي متقاضي كارورز مي توانند ثبت نام كنند.
البت��ه اين طرح در مقطعي با طيف گس��ترده تري از 
اعتراضات روبرو شد. اعتراضاتي عمدتا ناظر بر اينكه 
اين طرح به دنبال ارزان سازي نيروي كار است و اگر 
اجرا ش��ود كارفرما را از پرداخ��ت حداقل هاي قانون 
كار به نيروي كار آزاد مي كند. به گفته منتقدان اين 
شرايط در حالي به وجود خواهد آمد كه شكاف بين 

حداقل دس��تمزد و حداقل س��بد هزينه خانوار نيز 
قابل توجه است. در مقابل دولت نيز پاسخ مي داد كه 
براي خيل عظيم بيكاران كشور راهكار ديگري وجود 
ندارد و منتقدان را دعوت مي كرد اگر راهكار ديگري 
مي شناس��ند كه به كمك آن مي ت��وان براي نيروي 
كار به ويژه تحصيلكرده زمينه هاي اشتغال را فراهم 
كرد، اين راهكارها را معرفي كنند. اين موضوعي بود 
كه اغلب با پاسخ »وظيفه دولت است كه براي ايجاد 
اشتغال فكري كند« روبرو مي شد، با اين حال برخي 

كارشناس��ان هم پيش��نهاد مي كردند كه بهتر است 
جريان هاي مختلف از ارايه مواضع ايدئولوژيك خود 
صرف نظر كنند و با عينيات جامعه و شرايط بازار كار 

روبرو شده و تصميم بگيرند.
هر چند اجراي اين طرح به درازا كش��يد ولي برخي 
اخبار حاكي از آن است كه گر.وه هاي هدف اين طرح 
چندان هم به آن بي مه��ري نكرده اند. دراين ميان 
به ويژه تحصيلكردگان بيكار كه با آمار 3 ميليون از 
جمعيت 6 ميليون بيكار كش��ور )بيكاراني كه حتي 

هفته اي يك س��اعت هم كار نمي كنند( از اين طرح 
استقبال بيشتري كرده اند.

   معرفي تدريجي ۱0۶ هزار كارورز
به بنگاه هاي متقاضي

در همي��ن زمين��ه محم��د آذرپن��اه، مع��اون دفتر 
سياست گذاري و توسعه اشتغال وزارت كار روز گذشته 
با بيان اينكه امكان ثبت نام فارغ التحصيالن جوياي كار 
از طريق سامانه كارورزي ادامه دارد، با تشريح عملكرد 
اجراي طرح اشتغال فارغ التحصيالن دانشگاهي، به مهر 
اظهار كرده است: اين طرح ويژه معرفي فارغ التحصيالن 
دانش��گاهي به مراكز بخش خصوصي و تعاوني براي 
افزايش س��طح مهارت و جذب اين افراد به بازار كار به 
عنوان يكي از سياست هاي اشتغالزايي دولت در دستور 
كار قرار گرفت و كارفرماياني كه نسبت به جذب افراد 
كارورز اقدام كنند مشمول معافيت دو ساله از پرداخت 

حق بيمه مي شوند.
وي ب��ا بيان اينكه ب��رآورد درب��اره ميزان ج��ذب افراد 
فارغ التحصيل به عنوان كارورز براي سال 9۷ تعداد 1۰۰ 
هزار نفر بود، گفت: از آبان ماه 96 تا پايان سال گذشته در 
مدت يكسال و ۴ ماه از اجراي طرح كارورزي بيش از 391 
هزار متقاضي در سامانه كارورزي ثبت نام كردند كه از اين 
ميزان متقاضي، تاكنون بيش از 1۰6 هزار نفر واجد شرايط 
شناسايي شدند و به تدريج به »كارفرمايان متقاضي جذب 

كارورز« معرفي شدند يا معرفي خواهند شد.

   معرفي ۲4 ه�زار فارغ التحصيل كارورز به 
كارفرمايان

وي با اشاره به وضعيت تقاضاي كارفرمايان براي جذب 
فارغ التحصيالن جوياي كار تحت عنوان كارورز نيز 
افزود: در قالب اجراي اين طرح حدود ۲9 هزار كارفرما 
با ثبت نام در سامانه كارورزي براي جذب كارورز اعالم 
آمادگي كردند كه پس از بررسي شرايط كارگاه براي 
جذب نيرو، تاكنون براي 13 هزار و 16۰ بنگاه مجوز 

جذب كارورز صادر شده است.
آذرپناه ب��ا تاكيد بر اينك��ه كارورزان واجد ش��رايط 
ب��ه بنگاه ه��اي مذكور ب��راي ط��ي دوران كارورزي 
معرفي مي ش��وند، گفت: بر اس��اس آخري��ن آمار، از 
مجموع 1۰6 ه��زار فارغ التحصي��ل متقاضي واجد 
ش��رايط، ۲۴ هزار نف��ر در قالب كارورز ب��ه 13 هزار 
و 16۰ بن��گاه صاح��ب صالحيت معرف��ي و جذب 
ش��دند كه تاكنون تع��داد ۴ هزار نفر از آنها ش��اغل 
ش��ده و تحت پوش��ش بيمه تأمي��ن اجتماعي قرار 
گرفته اند و حق بيمه آنها از سوي وزارت كار پرداخت 
مي ش��ود و مابق��ي نيز به تدريج ش��اغل مي ش��وند.

فارغ التحصيالن جوي��اي كار مي توانند با مراجعه به 
سامانه http: //www.portaltvto.com تقاضاي 
خود را براي معرفي به بنگاه هاي اقتصادي تحت عنوان 
كارورز ثب��ت كنند. همچنين بنگاه ه��اي اقتصادي 
متقاضي جذب ني��روي كار  مي توانند تقاضاي خود 

را براي جذب نيروي كار فارغ التحصيل اعالم كنند.

رئيس کميس��يون اقتص��ادی مجلس از اص��الح برخی 
تبصره ه��ای قانون بودجه س��ال 9۸ به خص��وص نحوه 
تامين کاالهای اساسی خبر داد.محمدرضا پورابراهيمی 
رئيس کميسيون اقتصادی مجلس با اشاره به بی اثر بودن 
اختصاص 1۴ ميليارد دالر به کاالهای اساس��ی، گفت: در 
سال 9۷ از زمانی که تخصيص ارز دولتی شروع شد، به دليل 
عدم نظارت دولت بر شبکه توزيع، افزايش قيمت ها کاالهای 
اساسی شکل گرفت و فاصله زيادی بين نرخ ارز ترجيحی و 

نرخ محاسباتی برای مصرف کننده نهايی ايجاد شد.

   اختصاص ارز ارزان و  خريد کاالی گران
رئيس کميس��يون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
بيان كرد: با وجود مشکالتی که در نحوه تامين کاالهای 

اساسی در س��ال 9۷ پيش آمد، دولت مجدد روشی را 
ادامه داد که آن روش در نهايت باعث ش��د ارز ارزان در 

اختيار دولت قرار بگيرد اما مردم کاالی گران بخرند.
نماينده مردم کرمان و راور در مجلس دهم ش��ورای 
اس��المی ادامه داد: در اين ميان دالالن و واسطه گران 
حجم عظيمی از منابع ارزی را به خود اختصاص دادند و 
خروجی اين روش وضعيت نامناسب که ماه های پايانی 

سال گذشته شاهد بوديم را تکرار کرد.
وی به دليل شکس��ت نحوه تامين کاالهای اساسی با 
ارز دولتی اش��اره کرد و اظهار داشت: به نظر می رسد 
دولت نظارتی بر فرآيند ورود کاال به شبکه های توزيع 
چه شبکه عمده و چه شبکه خرده فروشی تا رسيدن 
به مصرف کننده ندارد، از اين رو ظرفيت مناسب برای 

قاچاق کاال برای خروج کاالهای اساسی از کشور ايجاد 
شده اس��ت.پورابراهيمی تاکيد کرد: نتيجه ضعف در 
جلوگيری قاچاق از کش��ور و همچني��ن عدم نظارت 
بر  شبکه ورود کاال، توزيع و رساندن به مصرف کننده 
منجر به اين وضعيت شده است.اين نماينده مجلس 
با اشاره به تالش کميس��يون اقتصادی برای ارائه راه 
کاری مناس��ب در راستای تامين کاالهای اساسی، به 
خانه ملت گفت: کميسيون اقتصادی در زمان بررسی 
اليحه بودجه پيشنهادی داشت که دولت به هر دليلی 
آن را نپذيرفت، در اين پيشنهاد تاکيد شده بود دولت 
يا از عهده نظارت بر توزيع کاالها و عدم قاچاق از کشور 
برمی آيد يا بايد مابه التفاوت نرخ ارز ترجيحی کاالهای 
اساسی تا نرخ بازار آزاد را به صورت يارانه ارزی بر اساس 

سرانه به کل جمعيت کش��ور اختصاص دهد.رئيس 
کميسيون اقتصادی مجلس شورای اسالمی توضيح 
داد: در واقع دولت ملزم بر اعمال سيس��تم مديريتی و 
نظارتی بر واردات و توزيع چه توزيع عمده  و چه توزيع 
خرده فروشی تا مصرف کننده ش��ده بود تا کاالهای 
اساس��ی با قيمت ارز ترجيحی يا ب��ا قيمت پايين تر 

دراختيار مردم قرار گيرد.
پورابراهيمی بيان كرد: همچنين گفته ش��ده بود اگر 
دول��ت از عهده اين تکاليف بر نيامد ياران��ه ارزی را به 
صورت کارت اعتب��اری در اختيار مردم قرار دهد تا در 
چارچوب مشخصی برای تامين کاالهای اساسی مورد 
اس��تفاده قرار گيرد.اين نماينده مجلس با بيان اينکه 
قانون کنونی چک س��فيد امضا به دولت است، گفت: 

در حال حاضر دولت به هر روشی و هر نرخی می تواند 
کاالهای اساس��ی را توزيع کند و امکان نظارت بر آن 
وجود ندارد.وی افزود: در نشست غير علنی مقرر شد 
کميسيون برنامه، بودجه و محاسباتی گزارشی از نقاط 
ضعف و قوت قانون کنونی تهيه کند تا پس از آن نسبت 
به اصالح امور اقدام شود.رئيس کميسيون اقتصادی 
مجلس شورای اس��المی بيان داشت: استمرار توزيع 
کاالهای اساسی با اين وضعيت به صالح کشور نيست 
و اين روش باعث از بين رفتن  منابع مردم، اتالف منابع 
ملی و تضييع حقوق بيت المال است، در حال حاضر ارز 
ارزان می دهيم اما مردم کاالی گران می گيرد اين کار 
خطای راهبردی است، ازاين رو بندهايی از قانون بودجه 

را اصالح می کنيم.
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افزايش شاخص توليد 
محصوالت گاوداري صنعتي

ش��اخص قيم��ت توليدكنن��ده محص��والت 
گاوداري هاي صنعتي كشور در زمستان ١٣٩٧ 
به عدد ٤٨١,١١ رسيد كه ١٨.٣٤ درصد نسبت 
به فصل قبل )تورم فصلي( و ٨٧.٤٢ درصد نسبت 
به فصل مشابه س��ال قبل )تورم نقطه به نقطه(، 

افزايش داشته است.
در فصل مورد بررس��ي ش��اخص تمامي اقالم با 
افزايش مواجه بوده است. در اين ميان، شاخص 
»گوس��اله پرواري«، با ٤٠,٧١ درصد بيشترين 
افزايش را نس��بت به فصل قبل داش��ته اس��ت. 
بيشترين افزايش نسبت به فصل مشابه سال قبل 
نيز با ١٤٥.٢٩ درصد، مربوط به قلم »گاو حذفي 
شيري« است. درصد تغيير شاخص در چهار فصل 
منتهي به زمستان ١٣٩٧ نسبت به چهار فصل 
منتهي به زمستان ١٣٩٦، ٥٢.٤٨ درصد )تورم 

ساالنه( است.
بررسي شاخص قيمت توليدكننده محصوالت 
گاوداري هاي صنعتي كشور در زمستان ١٣٩٧ 
نشان مي دهد كه تمام استان هاي كشور نسبت 
به فصل قبل با افزايش روبه رو بوده و بيش��ترين 
ميزان افزايش مربوط به استان اردبيل با ٥٣,٠٩ 

درصد است.
همچنين تمام استان هاي كشور نسبت به فصل 
مش��ابه س��ال قبل افزايش داش��ته اند، بطوري 
كه اس��تان لرس��تان با ١٢١.٧٦ درصد افزايش، 
بيشترين افزايش قيمت را نسبت به فصل مشابه 

سال قبل تجربه كرده است.
    شاخص اقالم اصلي

ش��اخص »گاو تليسه« در زمس��تان ١٣٩٧ به 
٣١٦,١١ واحد رسيده كه در مقايسه با فصل قبل 
٢٠.٨٠ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 

١٢٠.٩٤ درصد افزايش نشان مي دهد.
ش��اخص »گاو شيري« در زمس��تان ١٣٩٧ به 
٢٢٦,٤٦ واحد رسيده كه در مقايسه با فصل قبل 
١٧.٥٧ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 

٦١.٢٩ درصد افزايش داشته است.
ش��اخص »گاو نر داشتي« در زمستان ١٣٩٧ به 
٢٩٩,١٧ واحد رسيده كه در مقايسه با فصل قبل 
٣٢.٣٦ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 

٦١.٥٥ درصد افزايش نشان مي دهد.
شاخص »گوساله پرواري« در زمستان ١٣٩٧ به 
٧١٩,٠٨ واحد رسيده كه در مقايسه با فصل قبل 
٤٠.٧١ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 

١٣٨.٧٨ درصد افزايش داشته است.
شاخص »گاو حذفي شيري« در زمستان ١٣٩٧ 
به ٩١١,٥٥ واحد رسيده كه در مقايسه با فصل 
قبل ٣٩.١٥ درصد و نسبت به فصل مشابه سال 

قبل ١٤٥.٢٩ درصد افزايش نشان مي دهد
شاخص »گوس��اله نر زير چهار ماه« در زمستان 
١٣٩٧ به ٤٦٩,١٥ واحد رس��يده اس��ت كه در 
مقايس��ه با فصل قبل ٣٦.٠٦ درصد و نسبت به 
فصل مشابه س��ال قبل ١٣١.٧١ درصد افزايش 

نشان مي دهد.
شاخص »شير« در زمستان ١٣٩٧ به ٤٠١,٦١ 
واحد رسيده كه در مقايس��ه با فصل قبل ٤.٥٨ 
درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٦٠.٢٨ 

درصد افزايش نشان مي دهد.
شاخص »كود« در زمستان ١٣٩٧ به ٤١٣,٦١ 
واحد رسيده كه در مقايسه با فصل قبل ١٥.٤٩ 
درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٩.٣٤ 

درصد افزايش نشان مي دهد.

سازمان امور مالياتي
با سرپرست اداره نمي شود

فارس|عضو كميس��يون اقتصادي مجلس با 
انتقاد از اداره س��ازمان امور مالياتي با سرپرست 
طي ماه هاي اخير گفت: در شرايطي كه صادرات 
نفت با تحريم روبرو است و يكي از راه هاي درآمدي 
ماليات تلقي مي شود سردرگمي در رياست اين 

سازمان جايز نيست. 
س��يدناصر موس��وي الرگاني عضو كميسيون 
اقتصادي مجلس شوراي اسالمي در رابطه با اداره 
شدن سازمان حاكميتي امور مالياتي با سرپرست 
طي ماه هاي اخير، اظهار داش��ت: متاس��فانه در 
كش��ور ما با تغيير يك مدير ارشد مديران مياني 
هم تغيير مي كنند كه اين موضوع به كشور ضربه 
مي زند. عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان 
اينكه مدير قبلي سازمان امور مالياتي كار خودش 
را مي كرد و رضايتمندي نس��بي وجود داشت، 
گفت: با تغيير وزير اقتصاد، رييس اين سازمان هم 
تغيير كرد و اكنون با سرپرست اداره مي شود كه 
قطعا مشكالتي را به همراه دارد چرا كه سرپرست 
نمي داند ماندني است يا رفتني؛ بنابراين نمي داند 
در مسائل مختلف تصميم گيري يا بخشنامه اي 
صادر كند يا خير، اين مالحظه وجود دارد كه بعدا 
مورد سوال و مواخذه قرار گيرد. وي تاكيد كرد: 
همچنين جايگاه مديران مياني نيز متزلزل است 
و همه چشم انتظار و بالتكليف هستند. اين مساله 
در شرايط كنوني يك عيب بزرگ تلقي مي شود. 

اين نماينده مجلس با تاكيد بر اينكه نبايد سياست 
را با كار دخالت دهيم، افزود: با تغيير يك مسوول 
درصد جابه جايي مديران زياد مي شود و حتي در 
برخي موارد آبدارچي آن اداره هم تغيير مي كند 
اين موضوع قطعا بهره وري و كارايي الزم را نخواهد 
داش��ت. به گفته عضو كميسيون اقتصادي، در 
ش��رايطي كه صادرات نفت با تحريم روبرو است 
و يكي از راه هاي درآمدي ماليات تلقي مي شود 
سردرگمي در رياست اين سازمان جايز نيست 
و بايد ف��ردي برنامه ريز و توانمن��د كه ماليات را 
مي شناسد هرچه سريع تر در راس كار قرار گيرد.

وي ادامه داد: رياست جديد سازمان بايد به دنبال 
اصالح وضعيت نظام اطالعات مالياتي بر اساس 

قانون باشد.
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تراكنشهايكارتيازخردادماهبارمزيكبارمصرفانجامميشود

»تعادل«ازتازهترينتحوالتبازارارزوسكهگزارشميدهد

بانكها،دارندگانگوشيهايغيرهوشمندرافراموشكردند

9۰ درصد تراكنش ها با رقم زير ۵۰۰ هزارتومان و رمز عادي

كاهش قيمت ارز و سكه و دالر درآستانه سقوط تاريخي ديگر

ابالغبخشنامهارايهاطالعاتتراكنشبانكيبهسازمانمالياتي

گروه بانك و بيمه|احسان شمشيري|
 طبق بخشنامه بانك مركزي رمز دوم موجود كارت هاي 
بانكي تا پايان ارديبهش��ت ماه قابل اس��تفاده اس��ت و 
مشتريان بانك ها براي فعال سازي رمز دوم يكبار مصرف 

بايد به شعبه بانك عامل مراجعه كنند.
 در اين ارتباط دو موضوع بايد مورد توجه قرار گيرد، اول 
آنكه افراد داراي گوش��ي غيرهوشمند چگونه بايد رمز 
دوم يكب��ار مصرف را دريافت كنند زي��را دريافت رمز با 
نرم افزار اينترنتي امكان پذير است و افراد داراي گوشي 
غيرهوشمند، بدون نرم افزار نمي توانند رمز دوم دريافت 
كنند و دوم آنكه با توجه به تراكنش هاي زير 500 هزار 
تومان كه بدون رمز دوم يكبار مصرف انجام خواهد شد و 
بيش از 90 درصد تراكنش ها و خريدهاي مردم را شامل 
مي شود، عمال بسياري از خريدها و تراكنش ها به رمز دوم 

يكبار مصرف نيازمند نخواهند بود. 
در اين راس��تا، مقرر ش��ده كه تراكنش ه��اي زير 500 
هزار تومان با رمز عادي انجام ش��ود و از آنجا كه بيش از 
90 درصد تراكنش هاي موبايلي، كارتي و اينترنتي زير 
500 هزار تومان و براي خريدهاي خرد مانند پرداخت 
قبض هاي ب��رق، آب، گاز، تلفن، موبايل، خريد ش��ارژ، 
پرداخت قسط بانك بانكي مانند قسط بانك مسكن و... 
انجام مي شود، در نتيجه مردم براي دريافت رمز دوم يكبار 
مصرف به زحمت نخواهند افتاد و بسياري از پرداخت هاي 
مردم نيازي به رمز دوم يكبار مصرف ندارد. بررس��ي ها 
نشان مي دهد كه در سال 96، حد  ود   29د  رصد   تراكنش 
كارتخوان ها زير 5هزار تومان، 36د  رصد   بين 5 تا 25هزار 
تومان، 27د  رصد   نيز باالي 25هزار تومان بود  ه اس��ت. 
همچنين 90د  رصد   تراكنش كارتخوان ها زير 500هزار 
تومان بود  ه و عم��د  ه خريد  ها و تراكنش ها با مبالغ خرد   
زير 500هزار تومان بود  ه اس��ت كه يا با رمز اول از طريق 
كارتخوان و عابربانك قابل انجام است يا براي پرداخت 
قبض هاي آب و برق و گاز و تلفن و موبايل و قسط بانكي 
و... از طريق رمز دوم عادي و ايستا انجام مي شود و نيازي 
به رمز دوم يكبار مصرف ندارد.  آمارها نشان مي دهد كه 
در س��ال 97 معادل 344ميليون تراكنش كارتخوان ها 
زير 5هزار تومان، 437ميليون بين 5 تا 25هزار تومان، 
329ميليون تراكنش باالي 25هزار تومان بود  ه است. 
همچنين د  ر فروشگاه ها و هنگام خريد   كاال نيز 90د  رصد   
تراكنش كارتخوان ه��ا مربوط به ارقام زي��ر 100 هزار 

تومان بود  ه است.
هر چند كه افزايش تورم و گران ش��دن قيمت كاالها و 
خدمات باعث شده كه ارقام تراكنش ها تاحدودي بزرگ تر 
ش��ود اما نگاهي به قبض هاي پرداختي و اقساط بانكي 
و... نش��ان مي دهد كه عمده ارقام تراكنش ها همچنان 
زير 500 هزار تومان اس��ت كه نيازي به رمز دوم يكبار 

مصرف ندارد. 
حتي د  ر ابزار اينترنتي كه نس��بت ب��ه كارتخوان و عابر 
بانك، به رمز دوم نياز بيشتري دارد 66د  رصد   تراكنش ها 
زير 25هزار تومان ب��ود  ه و22د  رصد   تراكنش ها نيز زير 
15 هزار تومان بود  ه است.د  ر ابزار موبايلي نيز 44د  رصد   
 مبل��غ تراكنش ها زير 2 ه��زار توم��ان و 69د  رصد   زير 

5 هزار تومان بود  ه اس��ت يعني عمد  تا براي خريد   شارژ 
تلفن همراه از اين ابزار اس��تفاد  ه شد  ه و ساير خريد  ها با 
رقم باال ممنوعيت و محد  ود  يت د  اشته است.   همچنين 
ميانگين مبلغ هر تراكنش باالي 500 هزار تومان تنها در 
دهك دهم يا ثروتمندترين اقشار جامعه اتفاق افتاده و 
90 درصد جامعه با ميانگين ارقام هر تراكنش زير 500 
هزار تومان همراه بوده اند. اين موضوع نشان مي دهد كه 
احتماال، شركت ها، اشخاص حقوقي، سازمان ها، بازرگانان 
و خريدهاي درشت به رمز يكبار مصرف نياز دارند و عمده 
خريدها و اقساط و پرداخت قبوض با ارقام زير 500هزار 

تومان و رمز دوم عادي انجام خواهد شد. 
 براساس بخشنامه بانك مركزي به بانك ها و موسسات 
اعتباري رمز دوم ايستا كارت بانكي كه هم اكنون براي 
بسياري از مشتريان شبكه بانكي فعال است صرفا تا پايان 

ارديبهشت ماه قابل استفاده خواهد بود.
اين رمز از ابتداي خرداد ماه به صورت خودكار حذف و بايد 
از رمز دوم يكبار مصرف استفاده شود كه صرفا براي انجام 

تراكنش با كارت اعالم شده و فقط 60 ثانيه اعتبار دارد.
در همين راس��تا مشتريان براي فعال س��ازي رمز دوم 
يكبار مصرف بايد به شعبه بانك عامل مراجعه و نسبت 
به فعال سازي نرم افزار يا پيامك رمز يك بار مصرف اقدام 
كنند چرا كه به منظور انجام عمليات پرداخت در خدمات 
درگاه اينترنتي و نرم افزارهاي موبايلي كه نياز به رمز دوم 
دارد از ابت��داي خردادماه باي��د از رمز دوم يكبار مصرف 
استفاده شود. اين خدمت به صورت رايگان به مشتريان 
ارايه مي شود و هيچگونه هزينه اي به دنبال ندارد.بيشتر 

بانك ها براي فعال سازي ساز و كار دريافت رمز دوم يكبار 
مصرف به توليد نرم افزارهاي ويژه گوشي هاي هوشمند 
اقدام كرده اند و در اين ميان، مشترياني را كه گوشي هاي 

ساده و غيرهوشمند دارند، به فراموشي سپرده اند.
بر اساس اعالم بانك مركزي، رمزهاي دوم ايستا كه در 
خريدهاي اينترنتي كاربرد دارند، فقط تا پايان ارديبهشت 
اعتبار دارند و از ابتداي خرداد امس��ال براي استفاده از 
خدمات بانكي هوش��مند بايد از رمز دوم يكبار مصرف 
)OTP( استفاده ش��ود.با وجود اينكه بانك مركزي به 
بانك ها ابالغ كرده است كه بايد ساز و كار رمز دوم يكبار 
مصرف را تا ابتداي خرداد آماده كنند، اما شواهد نشان 

مي دهد، بانك ها از برنامه زمانبندي عقب هستند.
البته بانك مركزي براي اصالح بخشنامه خود، روز شنبه 
در بخشنامه ديگري اعالم كرد كه به منظور پشتيباني 
حداكثري از مش��تريان ضرورت دارد امكانات ارايه رمز 
محدود به اس��تفاده از برنامه هاي كاربردي گوشي هاي 
هوشمند نش��ده و ارايه آن از طريق س��اير ابزارها نظير 
پيامك، پيام رس��ان هاي داخلي مجاز و نظاير آن براي 

مشتريان بانك ها نيز حسب تشخيص بانك فعال شود.
با اين حال اكنون مس��ابقه اي بين بانك ها براي توليد و 
راه اندازي اپليكيش��ن نرم افزار ويژه استفاده از رمز دوم 
يكبار مصرف، راه افتاده است. اين بانك ها به سرعت در 
تالش هستند تا پايان ضرب االجل تعيين شده، سامانه 
مخصوص خود را براي گوشي هاي هوشمند راه اندازي 

كنند.
اما نكته اي كه هنوز اغلب بانك ها از آن غفلت كرده اند، 

تكليف مشترياني اس��ت كه فاقد گوشي هاي هوشمند 
هستند و همچنان تمايل به استفاده از گوشي هاي ساده 

و غيرهوشمند مدل قديمي دارند.
افرادي كه از گوشي هاي غيرهوشمند استفاده مي كنند 
يا افراد مس��ن و ميانس��الي هس��تند كه نتوانسته اند 
با فناوري ه��اي جديد، تعامل برق��رار كنند يا افرادي 
هستند كه به دليل مسائل امنيتي به سراغ گوشي هاي 
هوشمند نرفته اند يا اينكه به هر دليل نتوانسته اند كه 
گوشي هوش��مند تهيه كنند.با وجود اينكه دارندگان 
گوشي هاي غيرهوشمند، كم نيستند، بيشتر بانك ها 
هنوز ساز و كار استفاده اين مشتريان از رمز دوم يكبار 
مصرف را تعريف نكرده اند. پيگيري ها نشان مي دهد كه 
در روزهاي اخير، برخي بانك ها درصدد برآمده اند تا از 
طريق شيوه هايي مانند كد دستوري )*كد بانك#( اين 
خأل را جبران كنند كه هنوز نهايي نشده است. نكته اي 
كه در استفاده از كدهاي دستوري وجود دارد، امنيت 
پايين اين كدهاس��ت كه توسط كارشناسان بارها زير 

سوال رفته است.
تصمي��م بانك مركزي براي اس��تفاده اجب��اري از رمز 
دوم يكب��ار مص��رف با هدف ايمن س��ازي دسترس��ي 
كاربران به سيس��تم هاي الكترونيكي و افزايش امنيت 
در تراكنش هاي بانكي و استفاده عموم مردم از خدمات 
در بستر بانكداري الكترونيك اتخاذ شده و در اين راستا، 
»سند الزامات رمزهاي پويا« يا همان رمز يكبار مصرف 
)OTP( شهريور سال 97 به بانك ها و موسسات مالي و 
اعتباري ابالغ شد.بر اساس ابالغ بانك مركزي، بانك ها 

بايد تا آذر پارسال نسبت به تهيه زيرساخت ارايه رمز يكبار 
مصرف اق��دام مي كردند، اما در اين ميان برخي بانك ها 
اين زيرس��اخت را ايجاد نكردند. البته بانك هاي مذكور 
از سوي بانك مركزي مسوول جبران خسارت مشتريان 
در صورت بروز كالهبرداري شدند. سپس بانك مركزي 
در بخش��نامه اي ديگر به شبكه بانكي ابالغ كرد كه اين 
زيرساخت در همه بانك هاي كشور بايد از ابتداي خرداد 
98 ارايه شود و در غير اين صورت با بانك ها يا موسسه هاي 
مالي و اعتباري فاقد اين زيرساخت ها برخورد خواهد كرد.

 ارايه رم�ز يك بار مصرف از ابت�داي خرداد 
آغاز مي شود

در اين رابطه معاون بانك مركزي گفت: زمان بندي پايان 
ارديبهشت براي بانك ها است تا تمهيدات الزم را براي 
ارايه رمز يكبار مصرف عملياتي كنند. معاون فناوري هاي 
نوين بانك مركزي در بخش خبري 21 شبكه يك سيما 
با اشاره به اينكه مردم براي اخذ رمز دوم يكبار مصرف، 
دغدغه نداشته باشند، گفت: زمان بندي پايان ارديبهشت 
براي بانك هاست تا تمهيدات فني الزم را براي ارايه رمز 
يك بار مصرف، عملياتي كنند و اگر بانكي از اول خرداد 
آماده نباش��د و اين خدمت را به م��ردم ارايه نكند، بايد 
همه خسارت هاي ناش��ي از سوءاستفاده از حساب ها را 
پرداخت كند. حكيمي افزود: ارايه رمز دوم يكبار مصرف، 
فرآيند طوالني است كه از ابتداي خرداد آغاز و به تدريج 

انجام مي شود.
 وي ادامه داد: اين موضوع براي همه تراكنش ها نيست و 
قرار نيست اتفاق عجيب و غريبي بيفتد و مردم نبايد نگران 
باشند.حكيمي با بيان اينكه جايگزيني رمز هاي دوم پويا 
)رمز هاي دوم يكبار مصرف( به جاي رمز هاي دوم ايستا در 
جهت افزايش سطح امنيتي نظام بانكي است، افزود: بانك 
با مشتري ها تماس مي گيرد و زمان و نحوه فعال سازي رمز 

دوم را به اطالع مشتري مي رساند.
وي اضافه كرد: اين فرآيند تغيير رمز دوم هيچ هزينه اي 
براي مردم ندارد. معاون فناوري هاي نوين بانك مركزي 
با اشاره به اينكه برخي از برنامه پياده سازي رمز دوم يكبار 
مصرف بر اساس برنامه گوشي هاي هوشمند بوده است، 
گفت: بر اساس بخشنامه بانك مركزي اين موضوع فقط 
نبايد مربوط به برنامه كاربردي باش��د، زيرا در برخي از 
گوش��ي هاي هوش��مند محدوديت نصب برنامه وجود 
دارد و بسياري هم گوشي هوشمند ندارند، بنابراين بايد 

تمهيدات الزم انديشيده شود.
حكيمي افزود: تراكنش شارژ و قبض؛ بدون سقف از طريق 
تلفن بانك و اينترنت بانك و مانند آن مشمول رمز يكبار 
مصرف نمي شود و براي كسب و كار هاي نوپا هم تا سقف 
500 هزار تومان در روز مي توان از رمز عادي استفاده كرد، 
اما باالتر از اين مبلغ را بانك به مشتري اعالم مي كند تا 

رمز دوم يكبار مصرف بگيرد.
وي اضافه كرد: زمان اعتبار رمز دوم يكبار مصرف لزوما 
60 ثانيه نيست و اين زمان مي تواند افزايش يابد يا روش 
اس��تفاده از آن مي تواند تغيير كند. از ابتداي خرداد به 

تدريج در اين زمينه اطالع رساني مي شود.

گروه بانك و بيمه|محسن شمشيري|
دالر پس از 4 افزايش متوالي، روز شنبه بيشترين ميزان 
كاهش در يك ماه اخير را تجرب��ه كرد. افت 500 توماني 
ابتداي هفته، دالر را تا سطح زير 15 هزار تومان عقب برد. 
روند كاهشي قيمت انواع سكه و ارز كه از روز شنبه آغاز شد 
روز يك شنبه نيز تداوم يافت بطوري كه بهاي هر دالر امريكا 
به 14 هزار و 850 تومان و هر قطعه سكه طالي بهار آزادي 

طرح جديد به سطح پنج ميليون و 35 هزار تومان رسيد.
به گزارش تعادل، به گفته فعاالن، افزايش عرضه بازارساز 
در نزديك قيمت معامالت ب��ازار آزاد، كاهش نرخ حواله 
دره��م و افزايش فروش معامله گران فني به عنوان مثلث 
فش��ار بر قيمت دالر عمل كردند. به باور برخي بازيگران 
ارزي، ادامه مسير دالر، طي روزهاي آتي به رفتار نرخ حواله 
درهم و تحركات معامله گران در آستانه سطوح حمايتي 

بستگي دارد.
برخي فعاالن بازار ارز مي گويند كه سيرنزولي قيمت ها در 
بازار ارز كه از صبح روز شنبه آغاز شده درحالي كماكان ادامه 
دارد كه قيمت دالر از كانال 15 هزار توماني عقب نشيني 
كرده و وارد كانال 14 هزار تومان شده است و از رقم باالي 

15600 تومان اكنون به 14900 تومان رسيده است. 
شتاب ريزش قيمت ها در بازار ارز موجب شده تا فروشنده ها 
در اين بازار بيشتر از خريداران شوند؛ افزايش عرضه در بازار 
ارز و كاهش التهابات رواني از مهم ترين داليل كاهش قيمت 
دالر ست.قيمت خريد و فروش يورو نيز از كانال 17 هزار 
تومان عقب نشيني كرده و وارد كانال 16 هزار تومان شده 
است. هم اكنون يورو در صرافي هاي بانكي با قيمت 16 هزار 
و 950 توم��ان فروخته و با قيمت 16 هزار و 850 تومان از 

مردم خريداري مي شود.

يكي از فعاالن بازار مي گويد: علت اصلي ريزش قيمت ها 
در بازار در كنار عرضه درهم، جو مثبت سياسي حاكم در 
بازار است؛ او تاكيد دارد كه متغيرهاي سياسي اثر خود را در 
بازار ارز طي روزهاي اخير گذاشت اما بنظر مي رسد بانك 
مركزي اجازه ادامه تنش هاي قيمتي در بازار را نخواهد داد.

روز يك شنبه 22ارديبهشت 98 نرخ لحظه اي دالر در 
سامانه سنا 14 هزار و 850 تومان و يورو 16 هزار و 900 
تومان اعالم ش��د. همچنين نرخ ميانگين ارز براي روز 
شنبه براي دالر 15 هزار و 278 تومان، يورو 17 هزار و 
47 تومان، پوند 19 هزار و 593 تومان، لير تركيه 2 هزار 
و 597 تومان و در هم 4هزار و 157 تومان، يوآن 2245 

تومان تعيين شد.
كف قيمت در بازار آزاد و معامالت نقدي نيز نشان مي دهد 
كه دالر بين 14850 تا 14890 تومان، يورو 16900، پوند 
19295، دره��م 404 تا 4085، لير تركيه 2484 و يوآن 

2175 تومان دادو ستد شده است. 
صرافي هاي مل��ي و مجاز بانكي نيز دالر را بين 14880 تا 
14900 تومان اعالم كردند و از روز شنبه تا يك شنبه حدود 
10 بار نرخ هاي خود را تغيير داده و عمدتا كاهش داده اند. 
نرخ خريد دالر نيز 14780 تا 14800 تومان، نرخ فروش 
يورو 16900 و نرخ خريد يورو 16800 تومان اعالم شده 
اس��ت. به دنبال اين كاهش نرخ ارز، و اعالم اونس جهاني 
طال به نرخ 1286 دالر، قيمت طال و سكه نيز كاهش يافت 
و مظنه مثقال 17 عيار يا طالي آبشده معادل 1 ميليون و 
971 هزار تومان، طالي 18 عيار 455 هزار تومان، س��كه 
5 ميليون و 40 هزار، نيم سكه 2 ميليون و 820 هزار، ربع 
سكه 1 ميليون و 830 هزار، سكه گرمي 1 ميليون تومان 
معامله شده اس��ت. تداوم حضور بازارساز در بازار و تالش 

براي دوري نرخ از هيجانات كاذب سياسي موجب شد نرخ 
دالر روز يك شنبه 22 ارديبهشت 98 در صرافي هاي بانكي 
به 14880 تومان برس��د.در تداوم حضور بازارساز در بازار 
و تالش براي دوري نرخ از هيجانات كاذب سياس��ي، نرخ 
دالر روز يك شنبه 22 ارديبهشت 98 به 14,880 تومان 
در صرافي هاي بانكي رس��يد بر اين اساس نرخ فروش هر 
اس��كناس دالر در صرافي هاي بانكي به 14,780 تومان 
رسيد.همچنين نرخ هر اسكناس يورو براي خريد 16,800 

تومان و براي فروش 16,900 تومان است.

   عرضه درهم عامل ريزش قيمت ها
برخي از اقتصاددان ها معتقدند: خنثي شدن جريان رواني 
در بازار ارز موجب ش��ده تا خري��د و فروش هاي هيجاني 
كاه��ش يابد و به همين دليل قيمت ه��ا در اين بخش رو 
به منطقي ش��دن مي رود. يكي از فع��االن بازار مي گويد: 
علت اصلي ريزش قيمت ها در بازار در كنار عرضه درهم، 
جو مثبت سياس��ي حاكم در بازار است؛ او تاكيد دارد كه 
متغيرهاي سياس��ي اثر خود را در ب��ازار ارز طي روزهاي 
اخير گذاشت اما به نظر مي رسد بانك مركزي اجازه ادامه 

تنش هاي قيمتي در بازار را نخواهد داد.
در جريان معامالت بازار آزاد تهران؛ سكه طرح جديد روز 
يك شنبه 22 ارديبهشت 98 به 5 ميليون و 40 هزار تومان 
رسيد.همچنين هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم 
نيز 4 ميليون و 850 هزار تومان، نيم سكه 2 ميليون و 830 
هزار تومان، ربع سكه 1 ميليون و 830 هزار تومان و سكه 
يك گرمي 1 ميليون تومان است.هر اونس طال در بازارهاي 
جهاني 1286 دالر و 20 سنت و هر گرم طالي 18 عيار نيز 

455 هزار و 928 تومان است.

   عوامل بنيادي اقتصادي، نقشي در افزايش 
نرخ ارز نداشتند

در اين رابطه يك كارش��ناس بازار ارز با بيان اينكه عوامل 
بنيادي اقتصادي عامل رشد اخير نرخ ارز نبوده اند، گفت: 
مهم ترين عاملي كه باعث افزايش قيمت ارز در هفته هاي 

اخير شده تورم انتظاري است.
ميثم رادپور با بيان اينكه ش��رايط كنوني بازار ارز تا حدود 
زيادي شبيه سال 92 است، افزود: در آن زمان پس از چند 
سال تثبيت نرخ ارز و افزايش حجم نقدينگي به يكباره به 
دليل تنش هاي سياسي و اقتصادي، فنر رشد نرخ ارز آزاد 
شد و رشد زيادي را به دنبال داشت تا اينكه مذاكرات مربوط 

به توافق هسته اي انجام و به توافق برجام منتهي شد.
اين كارشناس بازار ارز اضافه كرد: در آن دوران نيز نقدينگي 
رشد زيادي داشته و نرخ ارز در مقايسه با حجم نقدينگي، 
ش��كاف زيادي داشت، اما با رشد چند برابري نرخ ارز، اين 
شكاف از بين رفت. در دوره مزبور )سال 92 به بعد( نيز حجم 
نقدينگي بس��يار باال رفت، اما نرخ دالر ثابت ماند تا اينكه 

سال گذشته به علت برخي تحوالت اقتصادي و سياسي 
نرخ ارز چندين برابر ش��د و فاصله موجود ميان نقدينگي 
و نرخ ارز بارديگر پر شد، بنابراين عوامل بنيادي اقتصادي 
)فاندامنتال( كه زمينه رشد نرخ ارز را در هفته هاي گذشته 
فراهم كرده باشد، وجود ندارند.رادپور با بيان اينكه مهم ترين 
عاملي كه باعث رشد نرخ ارز در هفته هاي گذشته شده تورم 
انتظاري است، گفت: بنابراين شرايط بنيادي، باعث رشد 
قيمت ارز نشده، بلكه بازيگران بازار انتظار رشد قيمت را 
دارند.اين كارشناس بازار ارز گفت: عامل ديگري كه رشد 
شديد قيمت ها را موجب شد، فشار زياد از باال براي كنترل 
و س��ركوب قيمت  كاالها بود. واقعيت اينكه پس از رشد 
قيمت ارز، بهاي ساير كاالها نيز متناسب با آن باال مي رود، 
اما برخي تالش هاي صورت گرفت تا مانع رشد قيمت ها 
شود كه اين س��ركوب قيمتي، باعث بي اعتمادي در بين 
فعاالن اقتصادي شده است.نرخ ارز در هفته هاي گذشته 
روند صعودي داشته بطوري كه بهاي دالر از كانال 13 هزار 

توماني به كانال 15 هزار تومان افزايش يافت.
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 استقالل بانك مركزي 
از شعار تا واقعيت

فرهاد علي نژاد مهرباني|
كارشناس بانك مركزي|

اعتقاد به اصل استقالل بانك مركزي موضوعي نيست 
كه بتوان با نگارش قوانين بدان دست يافت، بلكه قبل از 
هرگونه اقدام در اصالح قوانين، ضرورت دارد نوع نگاه 

به جايگاه بانك مركزي بازنگري شود.
يك��ي از مهم ترين مس��ائلي ك��ه ام��روزه در حوزه 
 نظام بانكي كش��ور مطرح بوده و اجماع حداكثري 
درخصوص آن وجود دارد، ضرورت اصالح و بازنگري 
 قوانين حاكم بر نظام بانكداري كشور است. چرا كه 
با توجه به پيشرفت روزافزون صنعت بانكداري، نياز 
به نهادسازي، مقررات گذاري و نظارت دقيق  و به روز 
در نظام بانكداري كش��ور ضرورت��ي اجتناب ناپذير 
است. بنابه همين ضرورت است كه در سال هاي اخير 
موضوع اصالح نظام بانكي بيش  از پيش مورد توجه 
دولت و مجلس محترم شوراي اسالمي قرار گرفته و 
بدين منظور لوايح و طرح هاي متعددي نيز ارايه شده 
است. به نحوي كه بنابر اظهارات برخي از نمايندگان 
مجلس ش��وراي اس��المي، تالش قانون گذاران بر 
اين اس��ت كه طرح جامع بانكداري كه شامل قانون 
بانك مركزي، قانون بانكداري و قانون بانك توسعه 
جمهوري اسالمي ايران اس��ت، را قبل از پايان سال 
جاري به تصويب برس��انند.اين يادداشت به دنبال 
تحليل محتوايي طرح ها يا لوايح ارايه شده نيست، 
بلكه به نكته حائز اهميت در خصوص بازنگري قوانين 
حاكم بر نظام بانكداري مي پردازد كه شايد در طرح ها 
و لوايح مورد بررسي مغفول مانده است و آن، ضرورت 
توجه به اصل الزام��ات و چگونگي اصالح و بازنگري 
قوانين پولي و بانكي اس��ت. الزم به ذكر نيس��ت كه 
طبق طرح پيشنهادي نمايندگان محترم مجلس و 
اظهارات شفاف مقامات عالي دولت، بانك مركزي بايد 
در قانون جديد از جايگاه و استقالل ايده آل و مناسبي 
در حوزه سياست گذاري پولي و نظارت بر بانك ها و 
موسسات اعتباري غيربانكي برخوردار باشد. ليكن 
جاي بسي تامل دارد كه چگونه ممكن است در نوشتار 
و گفتار قائل به استقالل بانك مركزي باشيم ولي در 
تدوين و بازنگري قوانين پولي و بانكي، ديدگاه خود 

را فراموش كنيم.
نتيج��ه چنين اتفاقي آن اس��ت كه ب��ه جاي بانك 
مركزي به عنوان نهاد تخصصي نظام بانكداري كشور 
ك��ه علي االصول بايد متولي اصل��ي نگارش قوانين 
جديد پولي و بانكي در كشور باشد، مراكز و محافل 
ديگري اقدام به تدوين و بازنگري قوانين پولي و بانكي 
مي نمايند. بديهي اس��ت از آنجا ك��ه در اين فرآيند 
تجارب، ديدگاه ها و نظرات تخصصي بانك مركزي تنها 
ممكن است به عنوان نظر و ديدگاه اصالحي و مشورتي 
مورد توجه قرار  گي��رد، ظرفيت قانون نگارش يافته 
براي خلق بانك مركزي مقتدر و مس��تقل در حوزه 
سياست گذاري و نظارت با چالش هاي اساسي مواجه 
خواهد بود كه اين نيز با هدف اوليه بازنگري اين قوانين 
در تضاد است.بايد توجه داشت كه اعتقاد و التزام به 
اصل استقالل بانك مركزي موضوعي نيست كه بتوان 
با نگارش و تدوين قوانين مترقي و به روز بدان دست 
يافت، بلكه قبل از هرگونه اقدام در راس��تاي اصالح 
قوانين، ضرورت دارد اعتقاد و نوع نگاه به جايگاه بانك 
مركزي در نظام بانكي كشور بازنگري شود. تحوالت 
و شرايط دهه اخير به خوبي مشخص نمود كه يك 
بانك مركزي قوي و مستقل چه مزايا و منافع اجتماعي 
مي تواند داشته باشد و چطور مي تواند از بروز بحران ها و 
زيان هاي گزاف براي كشور پيشگيري نمايد.توجه به 
اين مهم و تغيير نگرش به بانك مركزي قبل از اينكه 
در قوانين بدان پرداخته شود، بايد در عمل و در واقعيت 
اتفاق بيفتد و در اين صورت است كه مالحظه مي شود 
بهترين مرجع و نهاد براي اصالح و بازنگري قوانين 
پولي و بانكي، نهادي جز بانك مركزي نيست و ساير 
نهادها و مراجع بايد در اين خصوص نظرات تكميلي 
و مشورتي ارايه نمايند. به عبارت دقيق تر، اصلح آن 
 اس��ت كه به قاعده و اصل تخصص گرايي و تقسيم 
كار برگرديم و با پرهيز از انجام هرگونه تصميم گيري 
سطحي و غيركارشناسي و اعتماد به نيروي متخصص  
بانك مركزي كه ماحصل س��ال ها تجربه اندوزي و 
دانش ورزي اس��ت، محوريت امر تدوين و بازنگري 

قوانين بانكداري كشور را به آن مجموعه بسپاريم.

سامانه مشاوره الكترونيكي بيمه 
راه اندازي شد

كاربران سنهاب مي توانند از طريق سامانه مشاوره 
الكترونيك��ي بيمه )تيكتينگ( نظ��رات خود را به 
صورت الكترونيكي براي توسعه اين سامانه اعالم 
كنند.به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل بيمه 
مركزي، در راستاي بهبود فعاليت هاي سامانه نظارت 
و هدايت الكترونيكي بيمه )س��نهاب(، تسهيالت 
الزم براي پاس��خگويي الكترونيك به پرس��ش ها، 
انتقادات، نظرات و پيش��نهادات و اعالم اشكاالت 
فراهم شده است.براساس اين گزارش، كاربران اين 
سامانه نظارتي مي توانند از طريق سيستم مشاوره 
الكترونيكي ك��ه در منوهاي س��امانه اختصاصي 
كاربران تعبيه ش��ده است، با مس��ووالن و مديران 
سيستم در ارتباط باشند.گفتني است بيمه مركزي 
جمهوري اس��المي ايران از طريق سامانه نظارت و 
هدايت الكترونيكي بيمه موسوم به سنهاب، »انجام 
تكاليف قانوني ساز براي تهيه سامانه جامع نظارتي، 
سهولت دسترس��ي به آمار و اطالعات عملكردي 
ش��ركت هاي بيمه به  منظور اش��راف اطالعاتي به 
صنعت بيمه، امكان ارايه سرويس هاي ارزش  افزوده 
به بيمه  گذاران، ارايه سرويس هاي ارزش  افزوده به 
ش��ركت هاي بيمه، تمركز اطالعات مهم و اساسي 
صنع��ت بيمه در بيم��ه مرك��زي، وظيفه تجميع 
اطالع��ات و فراهم آوردن ام��كان نظارت و هدايت 

شركت هاي بيمه و صنعت بيمه« را انجام مي دهد.

بانك مركزي در بخشنامه اي به بانك ها ابالغ كرد، طبق 
قانون بودجه س��ال 98 فهرست حساب ها و اطالعات 
كليه تراكنش هاي بانكي موديان به صورت ماهانه در 
اختيار سازمان مالياتي قرار گيرد. به گزارش »تعادل«، 
نمايندگان مجلس در جري��ان تصويب قانون بودجه 
س��ال 98 مقرر كردند كه تمامي بانك ها و موسسات 
مالي و اعتباري موظفند، براساس درخواست سازمان 
امور مالياتي فهرست حس��اب هاي بانكي و اطالعات 

مربوط به كليه تراكنش هاي بانكي )درون بانكي و بين 
بانكي( موديان را به صورت ماهانه در اختيار س��ازمان 
امور مالياتي قرار دهند.  بنا به تكاليف قانوني بانك ها در 
بودجه سال جاري، بانك مركزي در بخشنامه اي مورخ 
17 ارديبشهت اين مباحث را به بانك هاي عامل ابالغ 
كرد. در اين بخشنامه آمده است: بند )ج( تبصره )16( 
به منظور افزايش شفافيت تراكنش هاي بانكي، مبارزه با 
پولشويي و جلوگيري از فرار مالياتي:   بانك مركزي مجاز 

است ظرف مدت يك ماه پس از الزم االجرا شدن اين 
قانون حساب هاي بانكي اشخاص حقيقي فاقد شماره 
ملي و افراد حقوقي شناسنامه  ملي را مسدود كند.   كليه 
بانك ها و موسسات مالي و اعتباري موظفند براساس 
درخواست سازمان امور مالياتي فهرست حساب هاي 
بانكي و اطالعاتي مربوط به كليه تراكنش هاي بانكي 
)درون بانكي و بين بانكي( موديان را به صورت ماهانه 
در اختيار س��ازمان ام��ور مالياتي ق��رار دهند. بانك 

مركزي با تصويب شوراي پول و اعتبار، براي شفافيت 
تراكنش هاي بانكي به صورت يكس��ان يا متناسب با 
سطح فعاليت اشخاص حقيقي از نظر عملكرد مالي حد 
استان هاي )سقفي( را تعيين كند و انتقال وجه با مبلغ 
باالتر از حد آستانه )سقف( را براي اشخاص حقيقي از 
طريق كليه تراكنش هاي بانك��ي )درون بانكي و بين 
بانكي( و ساير ابزارهاي پرداخت، مشروط به درج )بابت( 
و در صورت نياز به ارايه اس��ناد مثبته كند. اش��خاص 

حقيقي كه از حس��اب بانكي خود اس��تفاده تجاري 
مي كنند مي توانند با دريافت شناسه )كد( اقتصادي و 
اتصال حساب بانكي خود به شناسه )كد( اقتصادي، از 
شمول مفاد اين جزو مستثني شوند.  خواهشمند است 
دس��تور فرماييد ضمن تمهيد مقدمات اجراي موارد 
مطروحه، مراتب به قيد تسريع و با لحاظ مفاد بخشنامه  
16 مرداد 96 به تمامي واحدهاي ذي ربط ابالغ شده و 

برحسن اجراي آن نظارت دقيق به عمل آيد.



اخبار 5 بازار سرمايه

»تعادل«ازوضعيتبازارسرمايهدرروزهايجاريگزارشميدهد

عضوشورايعاليبورس:مديرنظارتبربورسهايسازمانبورسواوراقبهادارمطرحكرد

احتمال تغيير جهت شاخص ها 

براي درست شدن اقتصاد ذهن ها را بايد شستابزارهاي متنوع، پشتوانه مطمئن تامين مالي اقتصاد

گروه بورس|
  معامالت ب��ازار س��رمايه در چن��د روز كاري اخير، 
معامالتي منفي بوده كه با افزايش فشار فروش سهام، 
موجب آن ش��ده است كه ش��اخص ها، پس از صعود 
روزهاي قبل و فتح قله هاي��ي كه تا مرز هزار واحدي 
پيش��روي كرد، فروك��ش كند. دليل عقب نش��يني 
س��رمايه گذاران اين بازار از سهامداري به نقد شدن، 
را مي توانيم در اخبار سياسي روزهاي اخير و ريسك 
سيس��تماتيكي كه از محيط سياسي به بازار سرمايه 

منتقل شده است، پيدا كنيم. 
از سوي ديگر ديروز مشاهده كرديم كه بازار هاي طال 
و ارز نيز پس از يك جهش كوتاه، رو به نزول قيمت ها 
گذاشتند و اين اتفاق، سيگنال كاهش ريسك هاي 
سيتماتيك را بطور طبيعي به بازار منتقل مي كند. 
براي درك بهتر اتفاقاتي كه در روزهاي اخير در بازار 
سهام افتاده است، اشاره به اين موضوع ضروري است 
كه شاخص بازار سرمايه برخالف پارامترها و شرايط 
اقتصادي كشور روند رو به رشدي را در ماه هاي اخير 
طي كرده و اخيراً نيز با نوس��اناتي همراه بوده است. 
اما اين رشد با ناپايداري در روزهاي اخير همراه بود 
كه البته ذات بازار است. بازاري كه بازيگرانش اولين 
اصل را پيش خور كردن س��ود آينده و فروش ضرر 
آين��ده مي دانند. در همين رابطه موس��ي احمدي، 
مدرس دانشگاه و تحليلگر بازارهاي مالي مي گويد: 
عوامل ريسك زا همواره بر كسب و كارها سايه افكنده 
و اخيرا شاهد افزايش آن بوده ايم. اين عوامل مي تواند 
مانند تحريم هاي اخير مس��تقيمًا بر اقتصاد كشور 
وضع ش��ود يا اينكه به س��بب تغييرات در بازارهاي 
جهان��ي موجبات نوس��اناتي در بازارهاي س��رمايه 
دنيا ش��ود كه مش��ابه اين مورد اخيراً با وضع تعرفه 
بر محصوالت چين توسط امريكا و ايجاد نوسان در 

بازارهاي كااليي رخ داد.
احمدي تصريح كرد: بطور كلي تنها زماني ش��اهد 
رونق و رش��د واقعي بازار س��رمايه خواهيم بود كه 
ريس��ك بازار و كسب وكار ش��ركت ها كاهش يافته 
و س��ودآوري ش��ركت ها در نتيجه عوامل مختلفي 

همچون بهبود بهره وري، عوامل توليد و بازار فروش 
داخل��ي و صادرات محصوالت و خدم��ات آنها روند 
پايدار و رو به افزايشي داشته باشد. اين در حالي است 
كه شاخص هاي ياد شده وضعيت مناسب و پايداري 

را نشان نمي دهند.
اين مدرس دانشگاه و تحليلگر بازارهاي مالي افزود: با 
نگاهي به روند كاهشي ارزش پول ملي مشخص مي شود 
كه عمده اين رش��دها ناشي از كاهش ارزش پول ملي 
بوده اس��ت و افراد با نگاه به بازار ارز و تغييرات نرخ ارز 
انتظار بازدهي بازار سرمايه متناسب با نرخ ارز موجود 

در بازار را دارند.

  سود آوري شركت ها در چه حال است؟ 
با نزديك ش��دن به فصل مجامع، وضعيت سودآوري 
ش��ركت ها تبدي��ل ب��ه يك��ي از فاكتوره��اي مهم 
سرمايه گذاران براي نگهداري يا فروش سهم مي شود. 
نگاه اجمالي به وضعيت صورت هاي مالي، حاكي از آن 
است كه با انتشار گزارش هاي ۱۲ ماهه منتهي به اسفند 
۹۷ تقريبا تمام شركت ها سودآوري بااليي را در ۳ ماهه 
آخر س��ال ۹۷ داشته اند، اما گزارش هاي ۳ ماهه ۹۸ با   
ريزش مجدد نمودار P/E سهام آنها همراه خواهد شد. 
در اين باره احمدي با بيان اينكه افزايش س��ود اسمي 
شركت ها در سال گذشته نيز مزيد بر علت بوده است، 

اظهار كرد: با توجه به روند رو به رشد شاخص، در ماه هاي 
گذشته شاهد رشد قيمت سهام برخي شركت ها با وجود 
عدم رش��د مقدار و رقم فروش و صرفًا مبتني بر ارزش 
دارايي آنها و بر اس��اس رشد ارزش جايگزيني صنايع 
بوده ايم كه باعث ايجاد قيمت هاي حبابي در بازار برخي 

صنايع شده است.
به گزارش س��نا وي ادامه داد: الزم اس��ت چه از منظر 
سياس��ت گذاران و چه از منظر سرمايه گذاران نگاهي 
ويژه به زيرس��اخت هاي بازار و ارتقاي فرهنگ و سواد 
س��رمايه گذاري به منظ��ور اجتناب و پيش��گيري از 
برخي رخدادهاي منفي تجربه ش��ده بازار در گذشته 

و آثار و تبعات نامناس��ب آن داش��ته باشيم.  به گفته 
احمدي، جهت دهي نقدينگي س��رمايه گذاران خرد 
به سمت صندوق هاي س��رمايه گذاري، آموزش سواد 
مالي، فراگيري اس��تفاده از رتبه اعتب��اري در ارزيابي 
س��رمايه گذاري در س��هام و اوراق بدهي و فراگيري 
فناوري هاي مالي در س��رمايه گذاري آح��اد مردم از 
طريق اپليكيشن هاي موبايلي مي تواند در اين مسير 

مفيد باشد.

  دامن�ه تاثير خبرها در ب�ورس رو به كاهش 
است

همايون دارابي به آخرين وضعي��ت معامالت در بازار 
اشاره و بيان كرد: هفته گذشته شاخص بورس به دليل 
سقف ش��كني ها و ركوردهاي تاريخي كه قيمت هاي 
سهام از خود بر جاي گذاش��تند وارد فاز اصالح شد و 

در نهايت شاخص نزديك به چهار درصد افت داشت.
به گزارش ايرنا وي ادامه داد: روز گذشته بازار به دليل 
ارزنده ش��دن قيمت ها شروع متعادلي را تجربه كرد و 
ش��اخص يك هزار واحد مثبت شد اما از اواسط روز به 
دليل برخي از مس��ائل موجود روند بازار تغيير كرد و 

حدود يك درصد كاهش يافت.
دارابي با تاكيد بر اينكه خبرهاي تاثيرگذار بر روند بازار 
سرمايه رو به پايان است افزود: انتظار داريم كه بازار روز 
يكشنبه يا دوشنبه تغيير مسير دهد و جريان مثبتي را 
در پيش گيرد زيرا هر خبري كه قرار بود اعالم شود طي 

چند روز اخير مطرح شده است.
اين كارشناس بازار سرمايه به علت روند منفي شاخص 
در بازار اشاره و بيان كرد: بخشي از روند منفي امروز بازار 
ناشي از خبرهاي سياسي بود كه در بازار شنيده شد و 
بخش ديگر آن مربوط به افزايش بي سابقه قيمت ها بود 

كه به نوعي به مرزهاي تاريخي رسيده اند.
دارابي به كاهش قيمت اكث��ر نمادهاي فلزي در بازار 
اشاره و بيان كرد: عالوه بر تحريم ها كه سبب ايجاد جو 
رواني در بازار شد، ابالغ بخشنامه هاي داخلي مبني بر 
محدوديت صادرات ميلگرد تا ح��دودي بر نمادهاي 

مربوطه تاثيرگذار بود.

عضو شوراي عالي بورس در خصوص احتمال سهميه بندي شدن برخي كاالها 
گفت: عالوه بر مشكالت ساختاري اقتصادي، برخي تصميمات نادرست 
اقتصادي به ذهن مديران و مسووالن برمي گردد؛ ذهن هايي كه همچنان 

راه درست را ايجاد چارچوب و استفاده از سهميه بندي در اقتصاد مي دانند.
سعيد اسالمي بيدگلي در گفت وگو با ايسنا، درباره دو راهي دولت سر اقتصاد 
آزاد يا دولتي در زمينه تنظيم بازار كاال، گفت: عمومًا برخورد با مشكالت و 
سختي ها، بايد براي سياست گذاران تجربه شود و با توجه به سياست هاي 
اشتباه سال گذشته و اختصاص يارانه به بازارها، به نظر مي رسد سياست گذاران 
به تبعات اقتصاد سهميه بندي واقف هستند. عضو شوراي عالي بورس افزود: 
البته در برخي تصميمات، تغيير آرام ذهنيت ها به سمت واگذاري بازارها به 
مكانيزم خود بازار ديده مي شود اما جريان مقابل يعني اختصاص يارانه نيز با 
قدرت وجود دارد. اسالمي بيدگلي ادامه داد: آنچه مسلم است اينكه در روند 
اقتصاد دولتي و تخصيص يارانه، نظام توزيع با مشكالت عديده اي مواجه 
مي شود و بازهم عده اي براي دريافت يارانه صف مي كشند و معضالت بيشتر 
مي شود. به گفته عضو شوراي عالي بورس، اگر فرآيند قيمت گذاري را از بازار و 
جريان هاي شفاف خارج كنيم و مجدداً به سياست گذار بسپاريم، آسيب هاي 

زيادي در انتظار اقتصادمان خواهد بود.

  بازار سرمايه به كشف قيمت درست براي كاالها كمك كند
وي گفت: دولت بايد به شكل مشخص سياست هاي يارانه اي خود را اعالم 
كند و مابقي فرآيندها را به مكانيسم بازار بسپارد. در اين بين بهترين راهكار 
براي كشف قيمت كاالهايي كه نقش اساسي در اقتصاد كشور دارند، استفاده 
از سازوكار بورس كاال است تا عالوه بر احترام به نظام بازار، شفافيت نيز بر روند 
مبادالت حاكم شود. اسالمي بيدگلي خاطرنشان كرد: مجموعه بازار سرمايه 

بايد بر لزوم عرضه و كشف قيمت كاالهاي مهم در بورس كاال تاكيد كنند و 
در طرف مقابل روند توسعه ابزارهاي مالي بورس كاال به خصوص در حوزه 
مديريت ريسك نيز بايد تقويت شود تا اين ابزارها به فرآيند تنظيم بازارها 
كمك كند. او در پايان گفت: مدام در شوراي عالي بورس، نكاتي در خصوص 
فاصله گرفتن از اقتصاد دستوري مطرح مي شود كه اميدواريم كه مورد توجه 
سياس��ت گذاران قرار گيرد. چند روز پيش اسحاق جهانگيري، معاون اول 
رييس جمهور اعالم كرد كه باتوجه به وضعيت فعلي اقتصاد، شايد مجبور 
باشيم براي برخي از كاالها به سمت سهميه بندي شدن پيش رويم. اين نظري 
است كه در دولت و خارج از دولت طرفدار دارد و پيش نيازش اين است كه 
دولت خودش دوباره وارد يكسري از فعاليت هاي اقتصادي شود. جهانگيري 
همچنين با اشاره به نظر ديگر كارشناسان از جمله كساني كه معتقد هستند 
كه بايد به سمت اقتصاد آزاد پيش رفت، از صاحب نظران و منتقدان درخواست 
كرد نظرشان را به صورت شفاف مطرح و نظر دولت را نقد كنند تا بتوان به 

جمع بندي صحيحي رسيد.

در شرايطي كه هم اكنون از نظر اقتصادي پديد آمده است حتي ابزارهاي 
مصرفي هم تبديل به ابزارهاي سرمايه اي شده اند كه اين موضوع به ضرر 
اقتصاد اس��ت. از طرف ديگر هم دارايي هاي مالي جزي��ي از دارايي هاي 
سرمايه گذاري هستند كه افراد مي توانند به منظور حفظ ارزش دارايي هاي 
خود از اين ابزارها اس��تفاده كنند. محس��ن خدابخ��ش، مدير نظارت بر 
بورس هاي س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار به پايگاه خبري س��نا، گفت: 
بنگاه هاي بزرگ اقتصادي با دارايي مالي زياد، مي توانند با كمك ابزارهاي 
متنوعي كه در بازار سرمايه وجود دارد، اقدام به تامين مالي كنند. در حقيقت 

اين ابزارها مي تواند پشتوانه مطمئني براي تامين مالي شركت ها باشد.
وي در اين خصوص افزود: به عنوان مثال ناشراني كه به دنبال تامين مالي 
هس��تند، مي توانند براي تامين مالي، اقدام به انتشار اوراق اجاره سهام يا 
انتشار اختيار فروش تبعي كنند. اين ابزارها موجب مي شوند كه هم سهم و 
دارايي ارزشمند مالي خود را از دست ندهند و هم تأمين مالي به نحو احسن 
صورت بگيرد. خدابخش در خصوص عكس العمل حقيقي ها و حقوقي ها 
به بازار كنوني بيان كرد: با توجه به حجم معامالت مشخص است كه اغلب 
فروش��نده ها در بازار سهامداران حقيقي هس��تند، سهامداران حقوقي، 
صندوق ها و س��بدگردان ها نيز اين روزها در حال خريد س��هام هستند. 
ارزندگي سهام شركت ها براي حقوقي ها در شرايط كنوني اثبات شده، به 
همين دليل اين دسته از سهامداران حقوقي با توجه به اشراف و آگاهي كامل 

نسبت به بازار، خريدهاي سودمندي را انجام مي دهند.
مدير نظارت بر بورس هاي سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه با اشاره به 
لزوم هوشياري سهامداران حقيقي بيان كرد: سهامداران حقيقي بايد بر اين 
نكته آگاه باشند كه سهام داران حقوقي زماني اقدام به خريد سهام مي كنند 
كه بازار و سهام شركت ها ارزنده تلقي ش��وند. در عين حال، سهامداران 

حقيقي بايد به ارزش سرمايه گذاري هاي خود توجه داشته باشند. با توجه 
به اينكه بازار س��رمايه، بازاري بلندمدت براي سوددهي است، لذا توصيه 
مي شود سهامداران با عجله اقدام به فروش نكنند و با صبر و شكيبايي در 
شرايط فعلي، در ش��رايط تعادل بازار اقدام به فروش كنند. وي ادامه داد: 
هيجانات در شرايط كنوني به ضرر س��هامداران حقيقي است به همين 
جهت توصيه مي كنم كه ارزش ذاتي سهم را در نظر گرفته و ديد بلندمدت 
داشته باشند . همچنين سبد سهام خود را متنوع كرده و به صنايع مختلف 
ورود كنند تا بتوانند از كليت بازار استفاده كنند. خدابخش گفت: ابزارهايي 
وجود دارد كه سهامداران حقيقي بتوانند ريسك سرمايه خود را در شرايط 

فعلي پوشش دهند و از اين ابزارها براي كاهش ريسك خود بهره ببرند.
وي در خصوص ابزار فروش اس��تفراضي بيان كرد: دستورالعمل فروش 
استقراضي در مراحل نهايي است و تا چند ماه آينده به سرانجام مي رسد. لذا 
سرمايه گذاران مي توانند تا آن زمان از ابزارهاي ديگري مانند آتي سبدها، 

استفاده كرده و در مقابل ريسك خود را ايمن كنند.
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 عرضه ۱۰ هزار كيلووات برق 
نيروگاه پرند در بورس انرژي

در جلسه معامالتي ديروز در تابلوي برق بازار فيزيكي 
بورس انرژي، ۱۰.۰۰۰ كيلووات برق توسط نيروگاه 
پرند مپنا ب��راي دوره تحويل ماهان��ه خرداد عرضه 
مي شود. به گزارش  ايِبنا، بر اساس برنامه هاي اعالم 
شده روز گذشته كاالهاي ميعانات گازي پااليش گاز 
ايالم و آيزوريسايكل و نفتاي سنگين پااليش نفت 
تهران در رينگ داخلي ب��ازار فيزيكي بورس انرژي 
عرضه مي شود. گفتني اس��ت در جريان معامالت 
روز شنبه بورس انرژي نيز در بازار عمده فروشي برق 
شاهد معامله ۶ ميليون كيلووات ساعت به ارزش يك 
ميليارد و ۸۹۰ ميليون ريال بود و نماد بارپايه با قيمت 
۳۱۵ ريال بر كيلووات ساعت مورد معامله قرار گرفت.

همچنين نمادهاي بار پيك روزانه، بارپايه روزانه، ميان 
باري روزانه و كم باري روزانه ۱۸، ۱۹ و ۲۰ خرداد ماه 
۹۸ و بارپيك هفتگي، ميان باري هفتگي، كم باري 
هفتگي و بارپايه هفتگي ۱۵ تير ماه ۹۸ گشايش يافت 
و نمادهاي بار پيك روزانه، بار پايه روزانه، ميان باري 
روزانه و كم باري روزانه ۲۵ ارديبهشت ماه ۹۸ در پايان 
جلسه معامالتي متوقف و فرآيند تحويل آنها آغاز شد.

  سهام در دست انتشار بيمه زندگي باران 
پذيره نويسي مي شود

ش��ركت بيمه زندگي باران در نظ��ر دارد تعداد 
۷۲۰ميليون س��هام در دست انتش��ار خود را از 
طريق كارگزاران عضو فرابورس ايران به  صورت 

عمومي پذيره نويسي كند. 
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ي فراب��ورس ايران، 
شركت هاي تامين سرمايه نوين، تامين سرمايه 
سپهر و شركت پروژه هاي صنعتي ايران  متعهدان 
اين پذيره نويسي هستند كه ميزان تعهد هر كدام 

از اين شركت ها ۲4۰ ميليارد ريال است. 
از ديگر اركان اين پذيره نويس��ي كه از سه شنبه 
۲4ارديبهش��ت ماه ۹۸ به م��دت ۱۵ روز انجام 
مي شود، مي توان به شركت كارگزاري  بانك آينده 

به عنوان عامل، اشاره كرد. 
محدوده پذيره نويس��ي براي اشخاص حقيقي 
حداقل ۱۰ هزار و حداكثر ۱۰۰ هزار سهم از سهام 
شركت بيمه زندگي باران و اين بازه  براي اشخاص 
حقوقي حداقل ۱۰ ه��زار و حداكثر ۱۰ميليون 

سهم در نظر گرفته شده است. 

  سود هر سهم »كفپارس« كاهشي بود
شركت فرآورده هاي نسوز پارس در دوره ۱۲ماهه 
منتهي به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷، به ازاي هر س��هم 
خود ۳ ريال س��ود اختصاص داد كه نس��بت به 
دوره مشابه در سال ۹۶ افت ۶۲ درصدي را نشان 

مي دهد.
به گزارش سنا، شركت فرآورده هاي نسوز پارس 
با س��رمايه ۱۰۰ ميليارد ريال، صورت هاي مالي 
۱۲ ماه��ه دوره مالي منتهي به ۳۰ آذر ۱۳۹۷ را 
به صورت حسابرس��ي شده منتشر كرد.شركت 
فرآورده هاي نسوز پارس در دوره ياد شده، مبلغ 
۲۵۵ ميليون ريال س��ود خالص كسب كرد و بر 
اين اساس مبلغ ۳ ريال سود به ازاي هر سهم خود 
كنار گذاشت كه نسبت به دوره مشابه در سال ۹۶ 

معادل ۶۲ درصد كاهش داشته است.
با احتساب سود انباش��ته ابتداي سال در نهايت 
مبلغ ۲۶ ميليارد و 4۸۱ ميليون ريال سود انباشته 

پايان دوره در حسابهاي اين شركت منظور شد.
»كفپارس« در دوره ۱۲ ماهه سال مالي منتهي 
به آذر ۹۶، به صورت حسابرس��ي ش��ده، مبلغ 
۷۵۳ ميليون ريال س��ود خالص كس��ب كرد و 
بدين ترتيب مبلغ ۸ ريال سود به ازاي هر سهم به 

خود اختصاص داده بود.
الزم به ذكر اس��ت اين گزارش نسبت به گزارش 
حسابرس��ي نش��ده دوره ي��اد ش��ده ش��ركت 

فرآورده هاي نسوز پارس، تغييري نداشته است.
همچنين »كفپ��ارس« در خص��وص اهداف و 
راهبرده��اي آتي مديري��ت در خصوص توليد 
و فروش محصوالت با توجه به ش��رايط كنوني 
اقتصادي و باال بودن نرخ ارز شركت براي توليد و 
فروش مناسب محصوالت خود تمهيدات زير را 

اتخاذ كرده است: 
- تغيير نگاه مديريت به عقد قراردادهاي فروش و 
حركت در مسير سفارشات سودآور و ساماندهي 
قسمتي از سفارشات اخذ شده با سود پايين در 
س��نوات قبل و حذف قسمتي از سفارشات اخذ 

شده زيان ده از سال هاي قبل
- حرك��ت در جهت تثبيت قيمت م��واد اوليه و 

مديريت و برنامه ريزي در خريد مواد اوليه
- افزايش توليد

- مديريت هزينه ها و كنترل و كاهش آن

افزايش وجه تضمين اوليه 
آپشن زعفران پوشال

بورس كاال از افزايش وجه تضمين اوليه قراردادهاي 
آتي زعفران پوشال معمولي بعد از اتمام معامالت فردا 
خبر داد. به گزارش »تعادل«، ب��ورس كاال با صدور 
اطالعيه اي اعالم كرد: طبق بند ۱۲ مشخصات قرارداد 
آتي زعفران در خصوص تعيين وجه تضمين اوليه 
قرارداد آتي زعفران پوشال معمولي با توجه به افزايش 
قيمت تسويه روزانه قراردادهاي فعال طي روزهاي 
اخير از روز دوشنبه ۲۳ ارديبهشت پس از اتمام روز 
معامالتي، وجه تضمي��ن اوليه برابر مبلغ ۲۶۰ هزار 
تومان تعيين مي شود. بنابر اين گزارش، قراردادهاي 
آتي در نخستين روز معامالتي بدون حد نوسان قيمتي 
با دوره پيش گشايش به مدت ٣٠ دقيقه در ابتداي 
جلسه معامالتي آغاز و پس از انجام حراج تك قيمتي 
راس ساعت ۱۰:۳۰ با دوره عادي معامالتي و اعمال 

حد نوسان قيمت روزانه ادامه مي يابد.

گروه بورس|
معامالت تاالر شيشه اي روز گذشته با ريزش بيش از 
۵۰۰۰ واحدي شاخص كل بورس و رسيدن اين متغير 

به ۲۰4 هزار و ۶۷ واحد به پايان رسيد.
جزييات داد و ستدهاي بازار سهام بر اساس آمارهاي 
ثبت شده نشان مي دهد كه همه شاخص هاي معامالتي 
در بازار سهام ديروز با ريزش حداقل ۲ درصدي مواجه 
شدند. بر اساس آمارهاي معامالتي، روز گذشته اكثر 
شاخص هاي بورس با ريزش دسته جمعي مواجه شدند 
بطوري كه شاخص كل با )۵۰۸۷( واحد ريزش معادل 
)۲.4۳( درصد به ۲۰4 هزار ۰۶۷ واحد، شاخص قيمت 
»وزني- ارزشي« با )۱4۶۰( واحد افت معادل )۲.4۳( 
درصد به ۵۸ هزار ۵۸۳ واحد، شاخص كل »هم وزن« 
با )۸۹۰( واحد افت معادل )۲.۰۳( درصد به 4۳ هزار 
و ۳۶ واحد، شاخص قيمت »هم وزن« با )۶۱۹( واحد 
كاهش، معادل )۲۰۳( درصد به ۲۹ هزار و ۹۳۲ واحد، 
شاخص آزاد ش��ناور با )۵۷۹۰( واحد ريزش، معادل 
)۲.۵۵( درص��د به ۲۲۸ هزار و ۳۲4 واحد، ش��اخص 
بازار اول ب��ا )4۱۲۷( واحد افت معادل )۲.۶۲( درصد 
به ۱۵۳ هزار 4۳۶ واحد و شاخص بازار دوم با )۸۳۵۱( 
واحد ري��زش معادل )۲.۰۹( درصد، ب��ه ۳۹۱ هزار و 

۷۵4 واحد رسيد.
از سويي ديگر جزييات داد و س��تدهاي روز گذشته 
مش��خص مي كند كه امروز ۷ نماد »فوالد با )۲۹۱( 
واحد، شبندر با )۲۲۸(، فارس با )۲۲4(، رمپنا با )۲۱۶(، 

وبملت با )۱۸۸(، فخوز با )۱۷۱( واحد و شتران با )۱۶۷( 
واحد« افت، بيشترين تاثير منفي را در كاهش شاخص 

كل بورس بر جاي گذاشتند.

  نوسان شاخص صنايع
اين گزارش مي افزايد، روز گذشته اكثر شاخص صنايع 
تاالر شيش��ه اي با ري��زش مواجه ش��دند بطوري كه 
شاخص صنايع »محصوالت چرمي با ۱۱۵ واحد رشد 
معادل ۵درصد به ۲ هزار و 4۳۲ واحد، ذغال سنگ با 
۳۰۹ واحد افزايش معادل 4.۸۱ درصد به ۶ هزار و ۷۳۸ 
واحد، س��اير مالي با )۱۱۷( واحد افت معادل )4.۱۷( 
درصد به ۲ هزار و ۶۸۹ واحد، وسايل ارتباطي با )۲۰۷( 
واحد كاهش مع��ادل )4.۵۳( درصد به 4 هزار و ۳۷۲ 
واحد، محصوالت چوبي با )۸۶۰۶( واحد ريزش، معادل 
)4.۶۸( درصد به ۱۷۵ هزار و ۳۷۲ واحد، فني مهندسي 
با )۸۳( واحد كاهش معادل )4.۷۵( درصد به يك هزار 
و ۶۶۸ واحد، س��اير معادن ب��ا )۱۵۰۵( واحد ريزش 
معادل )4.۹۹( درصد به ۲۸ هزار و ۶۵۳ واحد« رسيد.

  بيشترين كاهش قيمت ها
در عين ح��ال، نگاهي به آماره��اي معامالتي ديروز 
بازار سهام مشخص مي كند: قيمت سهام نمادهاي 
»غسالم، كساپا، وملي، ثاباد، فجر، كرازي و غبهنوش« 
بيش��ترين افزايش قيمت و نمادهاي »كاذر، مرقام، 
پرداخت، تكاال، غمهرا، ستران و كماسه« بيشترين 

كاهش قيمت را در بازار سهام رقم زدند. به اين ترتيب، 
در پايان دومين روز معامالتي بورس در هفته جاري، 
در ۲۵۳ ه��زار و ۹۷۲ نوبت معامالت��ي، ۳ ميليارد و 
4۸۲ ميليون برگه اوراق بهادار ب��ه ارزش ۱۰ هزار و 
۳۰۵ميليارد تومان در بورس معامله شد و ارزش بازار 

به ۷۸۳ هزار و ۸ ميليارد تومان رسيد.

  كاهش 95 واحدي در فرابورس
دي��روز در فرابورس ايران ش��اخص كل ب��ا ۹۵ واحد 
كاهش به رقم ۲ هزار و 4۹4 واحد رس��يد.ارزش روز 
بازار اول و دوم فرابورس به بيش از ۱4۰ هزار ميليارد 
تومان رسيد. دومين روز از هفته چهارم ارديبهشت ماه 
با تغيي��ر مالكيت يك ميلي��ارد و ۳۲۰ ميليون ورقه 
بهادار به ارزش بيش از ۵ هزار و ۸۶۷  ميليارد ريال در 
فرابورس ايران دنبال شد كه ۵۵ درصد از اين حجم و 
بيش از 4۰ درصد از اين ارزش مبادالتي در بازارهاي 
اول و  دوم دست به دست شد.  در جريان معامالت ديروز 
۲۲ ارديبهش��ت ماه شاهد دست به دست شدن ۷۲۸ 
ميليون س��هم در بازارهاي اول و دوم فرابورس بوديم 
 كه معامله گران با جابه جايي اين حجم از دادوستدها، 
ارزش بيش از دو هزار و 4۰۰ ميليارد ريالي را به ثبت 
رساندند. بازار پايه نيز ميزبان دست به دست شدن ۵۱۸ 
ميليون سهم به ارزش يك هزار و 4۹۱ ميليارد ريال بود 
كه اين حجم از  دادوستدها در بيش از ۵۹ هزار نوبت 

معامالتي تغيير مالكيت يافت. 

در اين ميان شاخص كل فرابورس با افت ۳ درصدي 
مواجه شد و عمده اين كاهش تحت تاثير منفي از جانب 
نمادهاي »كگهر«،   »مارون« و »زاگرس« به ترتيب با 

۲۳، ۱۸ و ۱۰ واحد اثر منفي بود. 
نماد سهامي ذوب آهن امروز در حالي كه پرمعامله ترين 
سهم بازار فرابورس با جابه جايي ۲۸۳ ميليون سهم 
شناخته شد، بيشترين  ارزش معامالت را نيز در ميان 
تمامي نمادهاي مورد مبادل��ه در بازارهاي فرابورس 
با ثب��ت ارزش 4۸۱ ميلي��ارد و ۸۶۰ ميليون ريال  به 
خود اختصاص داد.  نماده��اي »نطرين« »غفارس« 
و »كرمان« به ترتيب متعلق به عطرين نخ قم، ش��ير 
پاس��توريزه پگاه فارس و س��رمايه گذاري توس��عه و 
 عمران استان كرمان با بيشترين رشد قيمت تا سقف 
۵ درصدي بيشترين افزايش قيمت پاياني را نسبت به 

ساير نمادهاي  فرابورسي تجربه كردند.  اين در حالي 
اس��ت كه نمادهاي »كگهر«، »س��مگا«، »قاسم« و 
»زاگرس« به ترتيب با بيشترين ريزش قيمت مواجه 

شدند. 
دي��روز در بازار ابزارهاي نوين مال��ي نيز قيمت اوراق 
تسهيالت مسكن در برخي نمادها با افزايش تا سطح ۵ 
درصدي روبرو شد و نماد  تسه ۹۵۰۷ متعلق به امتياز 
تسهيالت مسكن مهرماه ۹۵ با بيشترين قيمت نسبت 
به ساير تسه ها يعني ۵4۵ هزار ريال  خريدوفروش شد. 

از س��وي ديگر در بازار اوراق با درآمد ثابت نيز »اخزا 
۷۰۳« با ۲۳.۸۱ درصد و »اخزا ۶۲4« با ۲۳.۶۷ درصد 
به ترتيب بيشترين  نرخ موثر بازده تا سررسيد اسناد 
خزانه اس��المي مورد معامله در اين ب��ازار را به خود 

اختصاص دادند. 

ريزششاخصهادربورسوفرابورس
»تعادل«ازروندآماريبازارسهامگزارشميدهد

رويخطشركتها



شركت پتروشيمي چين )سينوپك( و شركت ملي نفت 
چين، دو شركت دولتي كه بزرگ ترين پااليشگاه هاي نفت 
اين كشور را در مالكيت دارند در ماه جاري ميالدي از خريد 
نفت ايران خودداري كرده اند. چين بزرگ ترين واردكننده 
نفت ايران بوده و در شش ماه گذشته، با استفاده از معافيت 
از تحري��م امريكا، به واردات نفت از اي��ران ادامه داد اما اين 
معافيت در اوايل ماه جاري منقضي ش��د و اياالت متحده 
آن را تمديد نكرده است. براساس آمار اداره گمرك چين، 
واردات نفت از ايران در سه ماهه اول سال جاري تا قبل از لغو 
معافيت ٤٥٠ هزار بشكه در روز بوده است. به گفته منابع 
نفتي، دليل تصميم دو شركت بزرگ چيني در خودداري از 
خريد نفت ايران نگراني از قرار گرفتن در معرض تحريم ثانويه 
اياالت متحده بوده است. با اعالم تصميم دولت امريكا در 
خودداري از تمديد معافيت چين، دولت اين كشور به شدت 
به اين تصميم اعتراض كرد اما به نظر مي رسد كه دست كم 
شركت هاي بزرگ چيني حاضر به تخطي از تحريم هاي 
امريكا نبوده ان��د. همزمان، به گفته خبرگزاري بلومبرگ، 
گزارش سازمان هاي نظارت بر رفت و آمد كشتي ها حاكي 
از آن است كه از حدود دو هفته پيش، هيچ نفتكشي بطور 
»آش��كار« از بنادر ايران خارج نشده اس��ت. بر اساس اين 
گزارش، انتقال » رسمي« نفت ايران به خارج از طريق دريا 
عمال متوقف شده اس��ت. دليل توقف صدور نفت احتماال 

تصميم چين، هند، كره جنوبي و ژاپن به خودداري از خريد 
نفت ايران از بيم واكنش تجاري اياالت متحده بوده است.

برخي مقامات امريكايي گفته اند كه هدف اين اس��ت كه 
صادرات نفت ايران به صفر برس��د اما كارشناس��ان نفتي 
دستيابي به اين هدف را بعيد مي دانند. به گفته آنان، حتي 
با نظارت دقيق نيز اين امكان وج��ود دارد كه ايران با دادن 
تخفيف هاي قابل توجه و همچنين قبول مسووليت نقل و 
انتقال نفت خود، بتواند مقاديري نفت به خريداران خارجي 
بفروشد. به خصوص شركت هاي كوچكي كه ارتباط تجاري 
چنداني با امريكا ندارند ممكن است ريسك خريد اين نفت 
را بپذيرند. اين در حالي است كه كارشناسان نفتي معتقدند 
كه با وجود تشديد تحريم نفتي، جمهوري اسالمي ممكن 
است بتواند به شكل مخفيانه به صدور نفت خام تا چهارصد 
يا پانصد هزار بشكه در روز ادامه دهد. البته اين رقم به شرايط 
بازار نفت و همچنين شرايط و تسهيالت پيش بيني شده 

براي خريداران بستگي دارد.
در همين زمينه مجيد رضا حريري نايب رييس اتاق بازرگاني 
ايران و چين با بيان اينكه منابع ذكر شده در خبر را موثق 
نمي داند اظهار داشت: در اين زمينه بايد به چند مساله توجه 
داش��ت اول اينكه وزارت وزارت خارجه چين اعالم كرده 
است كه ما تحريم هاي يك جانبه عليه ايران را نمي پذيريم، 
در رويكرد ديگر وزارت بازرگاني چين اعالم كرده است كه 

پكن به روابط تجاري با تهران ادامه مي دهد و ااين در حالي 
است كه اظهارنظرهاي پيش گفته به صورت رسمي از سوي 
دولت چين اعالم شده است. در مقابل وزارت نفت ايران هم 

خاطرنشان كرده كه فروش نفت به چين ادامه دارد .
وي در ادامه افزود: قطعا در ش��رايط تحريم اطالعات ضد و 
نقيض زيادي مخابره مي شود براين اصل تنها منابع خبري 
كه مربوط به خريدار يا فروشنده هستند را مي توان منابع 
موثقي تلقي كرد ك��ه در اين زمينه دو طرف يعني ايران و 
چين به استمرار روابط تجاري و بازرگاني خود كه نفت هم 
جزو اين اقالم است تاكيد كرده اند بنابراين نبايد اين خبرها 
را جدي گرفت. حريري درمورد واكنش برخي كارشناسان 
در مورد جنگ تجاري ميان امريكا و چين با افزايش تعرفه 
كاالهاي چيني از سوي دولت امريكا و تاثير احتمالي آن بر 
روابط تجاري بين چين با ايران گفت: روابط مستقيم بين 
چين و امريكا 20 برابر بيشتر از روابط ما با چين است براين 
اصل ما در حوزه تجارت خيلي نمي توانيم براي اين كشور 
موثر باشيم و از سوي ديگر از اين تيرگي روابط تجاري بين 
اين دو كش��ور نيز نمي توانيم منتفع شويم. در صورتي كه 
چنين فرضي را هم بپذيريم خيلي مايل نيستم به اين تاثير 
بپردازم زيرا اين موضوع كه نقش كارت بازي را در دس��ت 
يكي از طرفين داشته باشيم و با كارت ما از يكديگر امتياز 
بگيرند چندان جالب نيست. بنابراين كساني كه به دنبال اين 

تاثيرات هستند بهتر است كه روابط بين الملل را تا اين حد 
ساده نكنند كه فكر كنند از جنگ تجاري بين چين و امريكا ما 
مي توانيم بهره مند شويم. وي با تاكيد براينكه در ديپلماسي 
تجاري و سياسي بايد همه چيز را از منظر منافع ملي خودمان 
بسنجيم، يادآورشد: دستگاه ديپلماسي بايد تمامي فرصت ها 
را رصد كند و براساس شرايط موجود تصميم درست را اتخاذ 
كند اما نبايد به اين مساله دامن زده شود. نايب رييس اتاق 
بازرگاني ايران و چين در قبال موضع گيري منفعالنه اتحاديه 
اروپ��ا در مورد تحريم هاي نفتي امري��كا و بحث راه اندازي 
اينستكس يا مشابه آن، گفت: ما در شرايط عادي اقتصادي و 
بين المللي نيستيم كه در مورد تجارت خارجي فكر كنيم بايد 
چه باشد؟ بلكه در شرايط تحريمي و بحراني كنوني بايد فكر 
كنيم چه مي شود كرد؟ براين اساس براي رسيدن به جواب 
چه مي شود كرد هم نياز است كه يك اتاق جنگ اقتصادي 
تشكيل شود تا تمامي فرمانده هاي اقتصادي و ذي نفعان 
تصميم بگيرند و مجريان تنها اجرا كننده باشند. زيرا در اين 
شرايط تئوري هاي اقتصاد و بازار جواب نمي دهد. در مورد 
رفتار اتحاديه اروپا در فرصت سوزي براي راه اندازي كانال 
مالي هم بايد گفت، اميد اندكي وج��ود دارد كه اين امر به 
مرحله اجرايي برسد چون ما در داخل نيز دچار چند صدايي 
و عدم همبستگي هستيم. نايب رييس اتاق بازرگاني ايران 
و چين با بيان اينكه استفاده از كانال هاي مالي موجود بين 
ايران و شركاي تجاري به راحتي پيش از تحريم ها نيست، 
گفت: البته ما كانال هاي رسمي با كشورهاي مانند چين، هند 
و تركيه داشته ايم كه بيشتر كاركرد آنها براساس پول حاصل 
از نفت بود اما در حال حاضر ش��اهد دو اتفاق در اين زمينه 

هستيم؛ اوال فضاي مبادله تنگ تر و كوچك تر شده است و 
ثانياً تعداد خريداران نفت ايران كاهش يافته است بنابراين 

ما بايد به دنبال جايگزين هاي ديگر باشيم.
وي ادامه داد: استفاده از ظرفيت همسايگان در حال حاضر 
مي تواند تاكتيك مناسبي باشد و حتي مي تواند به استراتژي 
ما نيز تبديل ش��ود، طبيعتًا راحت ترين مبادله براي ما با 
كشورهاي است كه مرز مشترك داريم و نمي خواهيم در 
فضاي بين المللي حمل ونقل و مبادله كاال داشته باشيم. 
بنابراين استفاده از پتانسيل كشورهاي همسايه چه در صلح 

يا جنگ و رونق يا ركود بايد در درجه نخست ما باشد.
حريري با اش��اره به اينكه چين همچنان ب��ا وجود تمام 
تحريم ه��ا قدرتمندترين ش��ريك تجاري ايران اس��ت، 
تصريح داشت: شايد در سال هايي ميزان ارزش معامالت 
تج��اري ايران با چين كاهش يافته باش��د اما بطور كلي و 
در مجموع روند مبادالت اقتصادي اين دو كش��ور نزولي 
نبوده اس��ت. چين در ش��ش سال گذشته، ش��ريك اول 
تجاري صادرات وواردات اي��ران ب��وده و در حال��ي ك��ه 
بزرگ ترين مبدا كاال به ايران محسوب مي شود اولين مقصد 

تجاري ايران نيز است.
وي با اشاره به الزام واردات كاال هاي استراتژيك از چين 
براي پيشبرد اهداف توسعه اي كشورمان، گفت: ورود 
مواد اوليه و ماش��ين آالت از اين كشور زمينه افزايش 
توليد و اشتغالزايي داخلي را فراهم مي كند. اما بايد به 
اين نكته نيز توجه داشت كه به دليل كاهش صادرات 
نفت به چين طي ماه هاي گذشته، كاهش واردات از اين 

كشور نيز طبيعي است.

تشكلها6اخبار

فوالد، آلومينيوم، آهن و مس زير تيغ ترامپ

رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و عراق مطرح كرد

نايب رييس اتاق بازرگاني ايران و چين مطرح كرد

مي توانيم براي فروش محصوالت فلزي جانشين پيدا كنيم

اصالح سياست گذاري وارداتي عراق به دليل سرمايه گذاري داخلي

اتاق جنگ اقتصادي نياز داريم

هجدهم ارديبهشت، دونالد ترامپ رييس جمهور امريكا 
از اعمال تحريم هاي تازه عليه كش��ور اين بار در فلزات 
مانند فوالد، آهن و آلومينيم و مس  خبر داد. پس از اعالم 
اين خبر، وزارت خزانه داري امريكا مهلت ۹0روزه اي را 
براي پايان دادن به معامالت و روابط تجاري شركت هاي 
خارجي طرف قرارداد با تهران در بخش فلزات مشخص 
كرده اس��ت. بحث هاي زيادي درباره ابعاد اين تحريم 
مطرح اس��ت. اثرات تحريم پي��ش از اين نيز بر بخش 
فلزات احس��اس مي شد اما س��وال اين است كه با اين 
شرايط جديد چه تغييراتي براي توليدكنندگان فلزات 

در ايران رخ خواهد داد.

  هدف گرفتن بخش پررشد اقتصاد ايران
توس��عه صادرات فلز هاي اساسي طي سال هاي اخير در 
دستور كار وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت بوده و دولت 
روي آن حساب باز كرده بود. مقايسه آمار سال هاي اخير 
نش��ان مي دهد ارزش صادرات فلزات اساس��ي افزايش 
داشته اس��ت. ارزش صادرات ۱0 ماهه سال ۹۷ نسبت 
به مدت مشابه سال قبل ۱۷درصد افزايش داشته است. 
همچنين مقايس��ه آمار هاي سال ۹۶ هم نشان مي دهد 
كه حجم صادرات فلزات به نس��بت س��ال ۹۵ افزايش 
چشمگيري داش��ته، چنانكه حجم صادرات نزديك به 
۵0 درصد و ارزش آن ۳0 درصد در طول يك سال رشد 
داش��ته اس��ت. ترامپ در ادامه اقدامات خصمانه خود، 
صادرات صنايع فلزي و معدني از جمله صنايع آهن، فوالد، 
آلومينيوم و مس ايران را هدف تحريم  قرار داد. تحريم هايي 
كه بيشتر شبيه به يك تهديد تو خالي است و نمي تواند 
صنايع فوالدي ايران را به همين راحتي زمينگير كند، چرا 
كه تحريم فوالد و صنايع فلزي ايران كاري دشوار و غير 
قابل اجراست و لزوما همه كشورهاي هدف صادرات فلزات 

ايران، حافظان منافع امريكا نيستند.

  اثر پذي�ري صنعت فوالد كش�ور از تحريم ها 
بسيار كم است

هاشم مهدي زاده، عضو انجمن توليدكنندگان فوالد 
مي گويد اثر پذيري صنعت فوالد كش��ور از تحريم ها 
بسيار كم است و ش��ايد اختالل تحريم اين صنايع تا 
۱۵ سال آينده هم قابل مشاهده نباشد، چرا كه در حال 
حاضر همه طرح هاي فوالدي و صنايع فلزي ايران در 
حال اجرا است و نيازي به سرمايه گذار ندارد و در مرحله 
نصب ماشين آالت و تست هاي سرد و گرم و تكنولوژيك 
هس��تند. مهدي زاده تصريح كرد: واحدهاي فوالدي 
كشور مانند ذوب آهن، فوالد خوزستان و فوالد مباركه 
با برنامه ريزي ها و كار هاي كارشناسي كه طي اين چند 
سال در س��اختار آنها صورت گرفته كامال آماده اند در 
مقابل تحريم ها ايستادگي كنند و در توليد و مصرف 
مواد اوليه توليدي كارخانه هاي كشور مشكلي با تأمين 
نياز نداريم. عضو انجم��ن توليدكنندگان فوالد ايران 
افزود: هم اكنون با كمك واحدهاي فوالد يزد و اسفراين 
در ساخت قطعات مورد نياز صنعت فوالد مانعي در راه 
نيست و قابل ذكر است كه صنعت فوالد كشور در اين 
بره��ه زماني مي تواند يك كارخان��ه  را از اول تا آخر به 

بهره برداري برساند.

  كمك ناخواس�ته امري�كا به اي�ران با تحريم 
صنايع فلزي

ه��ادي قوامي، نايب رييس كميس��يون برنامه، بودجه و 
محاسبات مجلس شوراي اسالمي با اشاره به تحريم اخير 
امريكا مبني بر تحريم صنايع آه��ن، فوالد، آلومينيوم و 
مس ايران، گفت: اين تحريم مي تواند به فرصت  جديدي 
براي رونق صنايع و توليدات داخلي تبديل شود مشروط 
بر اينكه دولتمردان بتوانند به درستي از آن استفاده كرده و 
نياز كشور را از داخل تأمين كنند. نماينده مردم اسفراين در 
مجلس شوراي اسالمي افزود: ترامپ با تحريم صنايع آهن، 
فوالد، آلومينيوم و مس غيرمستقيم به اقتصاد ايران كمك 
مي كند بطور مثال كارخانه لوله گستر اسفراين لوله هاي 
جداري نفت از سايز ۷ اينچ تا ۱۶ اينچ توليد مي كند، شمش 
مورد نياز براي توليد اين لوله ها بايد در مجتمع صنعتي 
اسفراين توليد شود در ادامه، اين مجتمع، آهن اسفنجي 
مورد نياز خود را از فوالد نيش��ابور و س��بزوار خريداري 
مي كند. فوالد نيشابور ُگندله و كنستانتره و سنگ آهن 
مورد نياز براي توليد آهن اسفنجي را از خواف مي خرد در 
نتيجه زنجيره ارزشي از اسفراين تا خواف به وجود مي آيد.

  نبايد درباره تحريم آلومينيوم بزرگنمايي كرد
از سوي ديگر محدود شدن صادرات و مشكل در تامين مواد 
اوليه، چالش هايي هستند كه به گفته ابوالفضل رضايي دبير 
سنديكاي صنايع آلومينيوم ايران، كشور با آن مواجه خواهد 
ش��د اما با اتخاد راهكارهايي مي توان آنها را حل كرد. دبير 
سنديكاي صنايع آلومينيوم ايران تأكيد مي كند: اگرچه 
نمي توان تحريم ها را بر صنعت آلومينيوم كشور بي تأثير 

دانست اما نبايد آن را بزرگنمايي كرد.
او بابيان اين نكته كه صنعت آلومينيوم كشور پيش ازاين 
تجربه تحريم ها را داشته، خاطرنشان كرد: تحريم هاي تازه 
مي  تواند تا حدودي بار اضافي در خصوص افزايش قيمت 
تمام شده توليد به صنعت آلومينيوم تحميل كند اما يكي از 
مهم ترين چالش هايي كه صنعت آلومينيوم طي سال هاي 
اخير با آن درگير بوده وابستگي به تأمين مواد اوليه از خارج 
از كشور است. به گفته رضايي، بيشتر مواد اوليه موردنياز 
صنايع ازجمله پودر آلومينا، به شدت نيازمند واردات است. 
در دوره قبلي تحريم ها اين نياز به صورت تهاتر انجام مي شد 
كه همين شكل تأمين مواد اوليه هزينه مالي هنگفتي را به 

شركت هاي آلومينيوم وارد مي كند.
دبير سنديكاي صنايع آلومينيوم ايران »خام فروشي« را يكي 
ديگر از مشكالت اين صنعت دانست و افزود: از دي ماه سال 
۹۷، صادرات شمش تقريبًا محدود شده است. در همين 
راستا تالش هاي بس��ياري از سوي بخش خصوصي براي 
مبارزه با خام فروشي صورت گرفته است. چراكه معتقديم 
به جاي خام فروش��ي اين مواد اوليه و فروش آنها به قيمت 
نازل در كشورهاي ديگر، منطقي تر است تا اين مواد اوليه 
ابتدا به محصوالت با ارزش افزوده باال تبديل و سپس صادر 
شوند. وي خاطرنشان كرد: با توجه به اعمال تحريم هاي تازه 
عليه صنعت آلومينيوم كشور، بدون شك تأمين مواد اوليه 
دشوارتر خواهد شد و در اين زمان با توجه به اينكه شركت ها 
و كشورهاي رقيب اين فرصت را پيدا مي كنند تا بازارهاي 
ايران را تصاحب كنن��د، بنابراين بيش از هر زمان ديگري 
صنعت آلومينيوم كش��ور نيازمند حمايت دولت است؛ تا 

ازيك طرف ارز موردني��از براي تأمين مواد اوليه تأمين و از 
طرف ديگر مقدمات تسهيل ورود مواد اوليه به كشور فراهم 
شود. رضايي با انتقاد از برخي سياست هاي دولت كه منجر 
به مشكل در تأمين مواد اوليه صنايع آلومينيوم شده است، 
گفت: دولت از 4 ماه گذشته، واردات شمش هاي حاصل از 
ذوب ضايعات را ممنوع كرده است كه اين موضوع نقش حائز 
اهميتي در تأمين مواد اوليه صنايع آلومينيوم به خصوص 
صنايع پايين دستي دارد.  به گفته دبير سنديكاي صنايع 
آلومينيوم ايران، افغانستان، تركيه، عراق عمده بازارهاي 
هدف براي صادرات صنايع آلومينيوم كشور به شمار مي روند 
كه تحريم هاي تازه تأثير چنداني بر اين بازارهاي نخواهد 
گذاشت، مگر اينكه مشكالت بانكي به حدي گسترده شود 

كه هرگونه نقل وانتقال مالي را غيرممكن سازد.

  از نگاه جهاني
از سوي ديگرآسوشيتد پرس در گزارشي با اشاره به تحريم 
صنايع فلزي و فوالد در ايران نوشت: اين صنعت اوال يكي از 
صنايع مهم در بخش صادرات غيرنفتي براي ايران محسوب 
مي شود كه ارزآوري قابل توجهي هم براي آن به همراه دارد 
و ثانيا اين صنايع نقش مهمي را در استخدام نيروي كار بر 
عهده دارد كه نشان مي دهد تحريم اين صنعت تا چه ميزان 
مي تواند مهم و اثرگذار باشد.  اين گزارش در ادامه با اشاره به 
وضعيت بازار ارز اين تحريم را در بي ثباتي اين بازار تا حدي 
موثر مي داند با اين حال برخي كارشناسان معتقدند ايران 
هم براي نفت و ه��م براي فروش محصوالت فوالدي خود 
خواهد توانست راه هاي مناسبي را پيدا كند.  به عقيده آنها 
رفتار تحريمي براي فوالد و فلزات ايران به دليل آنكه اصوال 
طرف هاي خريدار اين محصوالت مشخص هستند و به نظر 

نمي رسد چندان از اين نوع تحريم ها تبعيت كنند شبيه يك 
تهديد است و در نهايت نمي تواند تغيير خاصي ايجاد كند و 
تنها نگراني موجود همان تحريم مسائل بانكي است كه مانع 
از نقل و انتقال منابع ناشي از فروش مي شود كه ايران براي 

آن هم برنامه هاي مشخصي دارد.
از طرف��ي برخي نگراني ها ني��ز از احتمال بروز جنگ بين 
دو كش��ور مطرح مي ش��ود كه اغلب كارشناس��ان آن را 
منتفي مي دانند و معتقدند اگر قرار بود جنگ شود نيازي 
به تحريم هاي پله به پله نبود و بر اين اس��اس بايد گفت در 
حالتي واقع بينانه آن چه بين دو طرف ادامه خواهد يافت 
تداوم جنگ اقتصادي است. بنا بر اين گزارش صنعت فلزات 
ايران يكي از بخش هاي بسيار مهم صنعتي محسوب مي شود 
كه ش��امل ده ها كارخانه توليد فوالد دولتي و خصوصي، 
شركت هاي مهم توليد مس و معادن مرتبط با آنها است. 
از طرفي بيش از ۳0 درصد فوالد توليد توسط شركت هاي 
ايراني به رقمي بيش از 4 ميليارد دالر در سال صادر مي شود. 
در حدود ۳ هزار كارخانه و كارگاه جزو صنايع پايين دست 
اين صنايع مرتبط مي شود و در حدود ۵0 هزار نفر در بخش 
باالدست به صورت مستقيم مشغول به كار هستند. صنايع 
وابسته نيز اشتغال بيش از 2 ميليون نفر را در اختيار دارند 
كه آمار بسيار مهمي محسوب مي شود. تحليلگران اقتصادي 
مي گويند در كنار صادرات، اشتغال و توليد در اين بخش ها 
نيز تحت تاثير قرار مي گيرد؛ به عبارتي اين بخش ستون 
فقرات اقتصاد ايران محسوب مي شود و ترامپ تالش مي كند 
با تحريم آن مشكالتي را در بخش هاي كارگري ايجاد كند 
با اين حال آنطور كه برخي كارشناسان مي گويند تحريم 
فوالد به موضع گيري كشورهاي آسه آن بستگي دارد كه 
بازارهاي هدف صادرات فوالد ايران هس��تند. به گفته وي 

مالزي از اين سياست ها تبعيت نمي كند و بايد منتظر واكنش 
تايلند، تايوان و بقيه كشورهاي اين منطقه بود كه بازار هدف 
محصوالت فوالدي ايران هستند و بايد ديد اين كشورها به 

چه صورت عمل خواهند كرد. 
بين الملل��ي  تج��ارت  ش��ركت  گ��زارش  طب��ق 
Globe Steel Trade Monitor ايران در سال 20۱۷ 
به عنوان بزرگ ترين صادر كننده فوالد در جايگاه هجدهم 
دنيا قرار گرفته است. ايران طبق آمارهاي اين موسسه بيش 
از 8۹ درصد صادرات خود را به ۱0 كشور انجام مي دهد كه 
تايلند با 2۱ درصد بيشترين ميزان واردات را از ايران دارد و 
پس از آن امارات با ۱۹ درصد، عمان و اندونزي هر يك با 8 
درصد و تايوان با 8 درصد بيشترين ميزان واردات را از ايران 
دارا هستند. كارشناسان مي گويند اينكه آيا اين كشورها كه از 
قديم االيام شركاي ايران محسوب مي شوند دست از واردات 
فوالد بكشند محل ترديد است اما فوالد مانند نفت نيست كه 
بتوان با ساير كشورهاي توليدكننده جاي آن را پر كرد؛ اوال 
توليد فوالد پيچيده، كيفيت آن بسيار مهم، هزينه هاي حمل 
آن باال و قيمت هاي آن نيز از اهميت بسياري برخوردار است.

فوالد ايران با كيفيتي باال و قيمتي مناس��ب با هزينه 
حملي پايين و از طريق كمترين مسافت ها در اختيار 
خري��داران قرار مي گيرد و جايگزيني آن كار آس��اني 
نيست. از طرفي مشكالت زيادي در بازارهاي جهاني 
فوالد و س��نگ آهن وجود دارد كه با تحريم ايران اين 
چالش هاي روند افزايشي به خود مي گيرند و به راحتي 
نيز قابل حل نيستند. به عنوان مثال بعد از مشكالتي كه 
سد باطله برداري در معدن واله برزيل ايجاد كرد، قيمت 
سنگ آهن در بازارهاي جهاني به شدت افزايش يافت و 

تحريم ايران مي تواند ضربه دومي براي اين بازار باشد.

دولت عراق از پايان سال ۹4 با افزايش ۱00 درصدي تعرفه 
واردات سيمان مسير واردات سيمان ايران به اين كشور را 
با محدوديت و موانع زيادي مواجه كرد. پيش از اين اقليم 
كردستان اين افزايش تعرفه ها تبعيت نكرده و با تعرفه كمتر 
سيمان ايران را وارد مي كرد اما در سياستگذاري جديد دولت 
عراق با هدف يكپارچه سازي سيطره به مرزهاي عراق، اقليم 

كردستان نيز موظف به رعايت اين تعرفه ها شد.
چن��د روز قبل دولت عراق در تازه ترين سياس��تگذاري 
خود اعالم كرد ك��ه ورود تع��دادي از كاالهاي ايراني به 
اين كشور متوقف خواهد شد. در فهرست هاي ارايه شده 
نام كاالهايي مانند سيمان، آبميوه و نوشيدني و بستني 
به چش��م مي خورد. بررس��ي عملكرد اقتصاد ايران در 
سال هاي گذشته نشان مي دهد كه عراق در كنار چين 

يكي از اصلي ترين شركاي تجاري كشور به شمار مي رود. 
در اين زمينه محدود سازي صادرات غير نفتي مي تواند در 
ميزان كل صادرات به اين كشور تاثيرگذار بوده و آمارهاي 
صادراتي را به س��مت كاهش هدايت كن��د. اين زمينه 
يحيي آل اس��حاق رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران 
و عراق با بيان اينكه سياس��تگذاري كالن دولت عراق 
محدوديت هايي را براي واردات برخي كاالها اعالم كرده 
است، اظهارداشت: در مورد محدوديت صادرات سيمان 
ايران به عراق به دليل سرمايه گذاري هايي است كه اين 
كشور در زمينه ايجاد كارخانه هاي سيماني كرده است 
كه برخي از ش��ركت هاي ايراني نيز در اين امر در خاك 
عراق سرمايه گذاري كرده اند. وي با اشاره به اينكه صادرات 
محدود سيمان ايران به عراق در ميزان كل صادرات به اين 

كشور تاثيرگذار نيست، يادآور شد: كل صادرات سيمان ايران 
به عراق كمتر از يك ميليون تن است كه پيش از اين نيز با 
محدوديت هاي فراوان همراه بود و تنها به اقليم كردستان 
صادر مي ش��د اما اكنون با اختيارات جديد دولت مركزي 

صادرات اين قلم كاال حذف شد.
آل اسحاق يادآور شد: دولت عراق در سياستگذاري جديد 
خود قصد دارد كه بس��تر الزم را براي توليد بس��ياري از 
كاالهايي كه امكان و مواد اوليه آن در كش��ورش وجود 
دارد فراه��م كند، براين اصل در رابطه با سياس��ت هاي 
وارداتي خود در س��طح كالن تجديدنظر كرده است و 
ساختار اصالحي را در پيش گرفته است. به گفته رييس 
اتاق بازرگاني مش��ترك ايران و ع��راق، پيش از اين امكان 
سرمايه گذاري برخي كاالهاي ايراني توسط توليدكنندگان 

در خاك عراق مهيا شده است كه اين موضوع كمك مي كند 
بازار عراق همچنان براي توليد كنندگان ايراني مس��تعد 
باشد بنابراين فعاالن تجاري با دورزدن برخي سياست ها 
مانند تعرفه هاي وارداتي مي توانند در اين بازار فعال بوده 
و تجارت ش��ان صرفه اقتصادي داشته باشد. وي با تاكيد 
براينكه سياس��ت هاي محدود س��ازي واردات كاال از 
سوي دولت عراق مي تواند در آينده مسير صادرات به 
اين كشور را براي تجار و توليد كنندگان ايراني با موانع 
بيشتر مواجه كند، تصريح داشت: با توجه به اينكه عراق 
با برخي كشورها مانند اردن توافق نامه تعرفه ترجيحي 
دارد ادامه رون��د اين محدودس��ازي ها زمينه را براي 
رقابت ميان كاالهاي ايراني و كاالهاي ساير كشورهاي 
صادركننده به عراق بيشتر مي كند. البته دولت ايران 

در اين زمينه رايزني هاي الزم را انجام داده است تا براي 
برخي كاالها تعرفه ترجيحي در نظر گرفته شود يا اينكه 
دولت عراق در اصالح سياستگذاري هاي خود به سمتي 
برود كه شرايط رقابت را براي ايران و ساير كشورهاي 
صادركننده به يك ميزان فراهم كند. آل اسحاق تصميم 
دولت عراق در محدودسازي واردات برخي كاالهاي ايراني 
را يك سياست داخلي دانست و افزود: اين كشور براي امر 
واردات توافقنامه هاي اقتصادي خاص با كشورهاي همسايه 
دارد. در مورد سياست محدود كننده وارداتي جديد نيز بايد 
گفت شايد اجراي اين سياست در ابتدا براي صادركنندگان 
ما تهديد باش��د اما در بلندمدت با اجراي طرح هايي مانند 
سرمايه گذاري و مش��اركت در پروژه هاي اقتصادي عراق 

مي توان از اين محدوديت ها عبور كرد.
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صادرات 10ميليارد دالري 
صنايع معدني

فريال مستوفي، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران در 
گفت وگو با پايگاه خبري اتاق ايران مي گويد: امريكا 
هشتم مه 20۱۹، صنايع معدني ايران را تحريم كرده 
است، در اين تحريم ها تمام فعاليت هاي صنايع آهن، 
فوالد، آلومينيوم و مس اي��ران، از عرضه، صادرات و 
مبادله، تا خريدوفروش تكنولوژي ها و مهندسي هاي 
الزم در اين حوزه محدود مي شود. به گفته مستوفي 
آمارها نشان مي دهد كه صادرات صنايع معدني در 
سال ۹۷ ظرف يازده ماه، حدود ۱0 ميليارد دالر بوده 
است. مستوفي با اشاره به اين آمار مي گويد با تحريم 
جديد دونالد ترامپ دسترس��ي ايران به ارز صادرات 
صنايع معدني با مشكل مواجه خواهد شد. او با اشاره به 
تبعات اين تصميم مي گويد: اين تصميم تبعاتي براي 
توليدكنندگان صنايع فلزي به همراه خواهد داشت. 
چون پيش از اين توليدكنندگان صنايع فلزي باوجود 
مشكالت در مبادالت بانكي مي توانستند مواد اوليه 
و ماشين آالت خود را از طريق ارز حاصل از صادرات 
تأمين كنند و لذا در شرايط جديد درصورتي كه اين 
ارز وارد كشور نشود، توليدكنندگان صنايع فلزي در 
خصوص تأمين مواد اوليه و ماشين آالت با مشكالت 
جديدي روبرو مي ش��وند. او تصريح مي كند: البته 
كشورهاي همسايه به صنعت فوالد ايران نياز دارند 
و بنابراين چرخه صادرات قطع نخواهد شد. به گفته 
مستوفي ازآنجايي كه فوالد، مس، آلومينيوم ايران در 
دنيا مشتري هاي خاص خود را دارد لذا با اين تصميم 
ترامپ فعاالن حوزه صنايع معدني بخشي از مشتريان 

ثابت خود را از دست خواهند داد.

عرضه مستقيم كاال در 
نمايشگاه هاي طرح ضيافت

رييس اتاق اصناف تهران از عرضه مستقيم كاالهاي 
اساسي و مورد نياز مردم در ماه مبارك رمضان در 
نمايشگاه هاي طرح ضيافت خبر داد و گفت: اين 
نمايش��گاه ها به زودي در پنج نقطه تهران برگزار 
شده و كاالهاي اساسي همچون برنج، شكر، روغن، 
گوش��ت مرغ و گوش��ت قرمز و… با نرخ مصوب 
عرضه خواهد شد. قاسم نوده فراهاني در گفت وگو 
با ايس��نا، اظهار كرد: در جلسه اخير هيات وزيران 
موضوع برگ��زاري نمايش��گاه هاي طرح ضيافت 
مطرح و مصوب ش��د و نهايتا آن را به اتاق اصناف 
اعالم كردند و ما نيز گفته ايم كه اگر كاالهاي مورد 
نياز براي عرضه را با نرخ مصوب و قيمتي پايين تر 
از آنچ��ه در بازار وج��ود دارد، براي ما تأمين كنند 
مش��كلي براي برگزاري اين نمايشگاه ها نداريم. 
وي افزود: اين نمايشگاه ها قرار است در پنج نقطه 
تهران از جمله مصلي، بوستان گفت وگو، خاوران، 
بوس��تان والي��ت و نمايش��گاه بين المللي تهران 
برگزار شود و براي تأمين كاالهاي مورد نياز نيز با 
وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و 
تجارت مذاكره كرده ايم تا بتوانيم با همكاري آنها 
اين كار را آغاز كنيم. رييس اتاق اصناف تهران ادامه 
داد: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران 
آمادگي خود را براي همكاري با ما اعالم كرده است 
و براي عرضه گوشت قرمز نيز با شركت پشتيباني 
امور دام هماهنگي هاي الزم صورت گرفته است 
تا خودش��ان از طريق ماشين هاي يخچال دار اين 
محصول پروتئيني را به صورت مس��تقيم و با نرخ 
مصوب عرضه كنن��د. نوده فراهان��ي اظهار كرد: 
اگر كاال براي نمايشگاه ها از سوي وزارتخانه هاي 
متولي تأمين شود به راحتي مي توان آنها را به نرخ 
مص��وب و پايين تر از قيمت بازار عرضه كرد كه در 
اين راستا محصولي همچون شكر فله اي كيلويي 
۳400 تومان، برنج كيلويي ۷,400 تومان و ديگر 
محصوالت نيز بر اساس مصوبه ستاد تنظيم بازار 
عرضه خواهد شد. همچنين اگر كاالهاي مورد نياز 
ديگر همچون خرما را بتوانيم با قيمتي مناسب تهيه 
كنيم نيز آنها را به قيمت ۱0 تا ۱۵ درصد كمتر از 

قيمت موجود در بازار عرضه خواهيم كرد.

بايد زيپ و دكمه وارد شود
ريي��س اتحاديه فروش��ندگان پوش��اك گفت: 
توليدكنن��دگان مش��كالت عدي��ده اي دارند و 
از كمب��ود و گراني پارچه تا مش��كالت مربوط 
به كارگ��ران همگي گريب��ان توليدكنندگان را 
گرفته است. ميراسماعيل صديق در گفت وگو با 
خبرنگار ايسنا در خصوص وضعيت بازار پوشاك به 
خصوص در حوزه قاچاق گفت: برندهاي قاچاق از 
سال گذشته همگي جمع آوري شده و واحدهاي 
صنفي هم بنا بر ش��عار سال كه حمايت از توليد 
داخلي است از اجناس داخلي حمايت مي كنند.

وي در ادامه افزود: ش��ش ماه اس��ت كه واردات 
كاالي خارجي و پوشاك برند كه بدون نمايندگي 
رس��مي و قانوني هس��تند ممنوع اعالم شده تا 
حركتي در جهت حمايت از كاالي داخلي باشد، 
اين نكته صحيح اس��ت كه اجن��اس و كاالهاي 
ايراني در زمينه كيفيت با اجناس خارجي متفاوت 
اس��ت اما بخش��ي از اين وضعيت از مش��كالت 

توليدكنندگان نشأت مي گيرد.
صديق در خصوص مش��كالت توليد كنندگان 
گف��ت: توليد كنندگان مش��كل تأمي��ن مواد 
اوليه دارند و نيازمند هس��تند تا حتما برخي از 
ملزومات از خارج كشور وارد شود. وي ادامه داد: 
چرخ هاي صنعتي قديمي كه ديگر عمرشان به 
سر رسيده و نيازمند تعويض با چرخ هاي خياطي 
جديد هس��تند؛ البت��ه از مش��كالت مربوط به 
كارگران، بيمه، دارايي و ماليات هم نبايد بگذريم. 
همچني��ن توليد كنندگان نياز ب��ه دريافت وام 
براي حل مشكالت خود هستند. رييس اتحاديه 
فروشندگان پوشاك در ادامه اظهار كرد: اگر كاالي 
خارجي اجازه ورود ندارد حداقل از كاالي داخلي 
حمايت داشته باشيم؛ مثال برخي ملزومات مانند 
زيپ، دكمه، رنگ، نخ، و برخي از انواع پارچه حتما 

بايد وارد شود تا توليد به مشكل نخورد.
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آمادگي نيروگاه هاي حرارتي براي تابستان 98حركت هاي مهره فجيره در شطرنج نفت 

گروه انرژي| نادي صبوري |
 به دنبال انتش��ار اخب��ار ضد و نقيض در مورد انفج��ار در بندر فجيره 
امارات، مطلب پيش رو به توصيف اين بندر و نقش آن در دنياي نفت 
پرداخته است. اماراتي ها عالقه دارند فجيره را نوعي راه چاره براي دور 
زدن تنگه هرمز معرفي كنند هر چند ظرفيت اعالم شده براي صادرات 
نفت اين بندر، معادل 8 درصد نفت خامي اس��ت كه در سال 2016 از 

تنگه هرمز رد شد. 
وب س��ايت بندر فجيره اين منطقه را اين طور توصيف مي كند: بندر 
فجيره، تنها بندر »چند منظوره« در ساحل شرقي امارات متحد عربي 
است كه تنها 70 مايل دريايي با تنگه هرمز فاصله دارد. ساخت اين بندر 

در سال 1978 شروع شد و در سال 1983 پايان يافت.
در ادامه اين وب سايت توضيح مي دهد كه بندر فجيره زير ساخت هاي 
متنوعي را براي گس��تره وسيعي از نيازها از جمله محموله هاي نفتي 
فراهم مي كند. پيشتر حميد بقايي معاون وقت رييس جمهور و دبير 
شوراي عالي مناطق آزاد در سال 1389 و در جريان اعالم خبر تصميم 
دول��ت براي حمايت از طرحي به نام »پل عظيم خليج فارس« عنوان 
كرده بود كه احداث اين پل  كه قرار است قشم را به بندرعباس متصل 
كند، اماراتي ها را كه با تامين ظرفيت پهلوگيري كشتي هاي 250 هزار 
تني در بنادر »جبل علي« و »فجيره«، گوي سبقت را در اين حوزه از 

ايران ربوده اند، نگران كرده است.
ميز نفت آبان 94 گزارش��ي در مورد اين بندر منتش��ر كرده و نوشته 
است كه فجيره تنها بندر شيخ نشين امارات متحده عربي است كه در 
حاشيه درياي عمان قرار دارد و همين ويژگي موقعيتي خاص به اين 
بندر بخشيده است. خبرگزاري روسي اسپوتنيك در خبري كه ديروز 
در خصوص انفجار و سپس تكذيب آن در بندر فجيره منتشر كرد آن را 
يكي از مهم ترين بنادر نفتي منطقه توصيف كرد كه از جايگاه ويژه اي 
دركاهش نقش اس��تراتژيك تنگه هرمز برخوردار است. در اين خبر 
همچنين عنوان شده است كه امارات متحده عربي هم اكنون در حال 
ساخت بزرگ ترين مخزن ذخيره سازي نفت خام جهان در بندر فجيره 

است كه مي تواند تا 14 ميليون بشكه نفت خام را در خود نگه دارد.
آن طور كه در چند منبع مختلف از جمله آپ استريم آنالين عنوان شده 
است در س��ال 2012 و پس از آنكه تهديد مبني بر بسته شدن تنگه 
هرمز از سوي ايران جدي شد، امارات متحده عربي عمليات ساختماني 
خط لوله اي موسوم به حبشان-فجيره را آغاز كرد كه خودشان مدعي 
هستند توانسته است روي كاغذ س��ه چهارم صادرات نفت امارات را 
انجام دهد. در واقع امارات به دنبال اين است كه با توسعه اين بندر، در 
صورت بسته شدن تنگه هرمز بتواند رقمي مشخص از صادرات نفت 
خام خود را ادامه دهد. رسانه هايي همچون »گلف بيزينس نيوز« كه 

هميشه اخبار و رپرتاژهايي در مورد توانايي عربستان و امارات منتشر 
مي كنند فجيره را داراي پتانسيل تبديل شدن به يك هاب ذخيره سازي 
و تبادل انرژي معرفي مي كنند. گلف نيوز اخيرا در گزارشي موقعيت 
بندر جفيره را »منحصر به فرد« معرفي كرده اس��ت. ش��ركت بروج 
پتروليوم شركتي است كه عمليات توسعه بندرفجيره از جمله احداث 
زيرساخت هاي ذخيره س��ازي نفت را بر عهده دارد. در وب سايت اين 
شركت توان ذخيره سازي فعلي بندر فجيره 8.8 ميليون بشكه نفت 
خام عنوان شده است.  رويترز آوريل امسال نوشت كه بروج پتروليوم 
با گروهي امريكايي به نام توئلو س��يز ادغام شده است و به اين ترتيب 
حائز اين امتياز مي شود كه بتواند وارد بورس نزدك شود. مديران بروج 
پتروليوم از جمله نيكوالس پاردنكوپر مديرعامل، هلندي هس��تند. 
پاردنكوپر شركت اخيرا گفته است كه با توجه به افزايش تقاضا از سمت 
چين و هند براي نفت خام، امارات قصد دارد ظرفيت ذخيره سازي نفت 
خام در بندر فجيره را افزايش دهد. رسانه هاي نزديك به امارات از جمله 
خليج نيوز ديروز به نقل از مقامات بندر فجيره خبر انفجار در اين بندر 
را تكذيب كردند و گفتند كه عمليات در اين بندر بطور طبيعي در حال 
انجام است.اسپوتنيك مي نويسد كه خبرگزاري لبناني الميادين كه خبر 
نخست انفجار را منتشر كرد نوشته است كه شاهدان عيني دارد كه بين 
ساعت 4 تا 7 صبح محلي صداي انفجار در فجيره شنيده اند. امارات فاقد 
رسانه هاي داخلي مستقل است و در رسانه هاي اين كشور خبر مربوط به 
انفجار پوشش داده نشد.  مارتيج هيبور مدير توسعه تجارت اين شركت 
به اس اند پي گلوبال پلتس گفته است كه موقعيت اين بندر اين پتانسيل 
را دارد كه بازيگراني از عرصه انرژي كه قصد دارند بدون ارتباط با تنگه 
هرمز نفت خام تبادل كنند را به هدف برس��اند. در مورد رقم دقيقي از 
نفت خام كه اين بندر مي تواند آن را انتقال بدهد در منابع مستقل نفتي 
خبري منتشر نشده است، رسانه هايي همچون گلف نيوز ادعا كرده اند 
كه به وسيله خط لوله حبشان-جفيره امكان انتقال روزانه 1 ميليون و 

500 هزار بشكه نفت خام وجود دارد.
اداره اطالعات انرژي امريكا حجم نفت خامي كه در س��ال 2016 در 
تنگه هرمز جريان داشته اس��ت را روزانه 18.5 ميليون بشكه عنوان 
كرده است. رويترز اين رقم را سي درصد كل تبادالت دريايي نفت خام 
و ديگر س��وخت ها در سال 2016 توصيف مي كند. برآوردها اين بوده 
است كه در س��ال 2017 معادل روزانه 17.2 ميليون بشكه و در سال 
2018 روزانه 17.4 ميليون بشكه نفت خام از تنگه هرمز عبور كند. تنگه 
هرمز همچنين تنها مسير براي صادرات ال ان جي از سوي بزرگ ترين 
توليدكننده آن يعني قطر اس��ت.  مقامات امارات��ي ادعا كرده اند كه 
مطالعات امكان سنجي ساخت تاسيسات ذخيره سازي ال ان جي را در 

بندر فجيره در دست دارند. 

ايسنا| 
معاون ش��ركت مادر تخصصي برق حرارتي ب��ا بيان اينكه يكي از 
برنامه ها اين است كه نيروگاه ها بر اساس طراحي محيط ساخته 
شوند، گفت: در اين راستا ارتفاع هر منطقه در نظر گرفته مي شود 

و بر اساس آن نيروگاه طراحي مي شود.
عبدالرسول پيشاهنگ در نشست خبري صبح ديروز با بيان اينكه 
85 درص��د ظرفيت توليد برق اي��ران در اختيار نيروگاه هاي برق 
حرارتي است اظهار كرد: اين در حالي است كه اين نيروگاه ها، 95 
درصد برق كشور را توليد مي كنند و بايد با در سرويس نگهداشتن 
اين نيروگاه ها و نگه داري از آنها، براي تابستان آمادگي كامل داشته 
باشيم. وي با بيان اينكه ظرفيت نصب شده كشور، 81 هزار مگاوات 
است توضيح داد: 12 هزار مگاوات نيروگاه برق آبي، 6000 مگاوات 
در اختيار صنايع، 1000 م��گاوات نيروگاه اتمي، 3000 مگاوات 

توليد پراكنده و 68 هزار مگاوات نيروگاه حرارتي است.
مع��اون راهبري توليد ش��ركت م��ادر تخصصي ب��رق حرارتي با 
بي��ان اينكه به ازاي هر 1000 متر كه از س��طح دري��ا ارتفاع پيدا 
مي كنيم، 12.5 درصد از ظرفيت نيروگاه ها كاس��ته مي شود، به 
سن نيروگاه ها اشاره كرد و گفت: در ايران نيروگاه هايي با سن 60 
سال و همچنين با سن نزديك به چند ماه فعاليت مي كنند و بايد 
گفت نيروگاه هايي كه 60 سال عمر دارند، با توليد و راندمان اوليه 
خودش��ان در مدار توليد قرار دارند.پيشاهنگ ادامه داد: در واقع 
زماني كه سن نيروگاه ها باال مي رود، بايد تمهيداتي به كار ببريم 
كه بتوانيم از آنها بهره برداري اوليه را داشته باشيم.وي در ادامه با 
بيان اينكه در شهريور هر سال به همه نيروگاه ها 95 هزار مگاوات 
برنامه تعميرات ابالغ مي شود، اظهار كرد: سال گذشته، 93 هزار 

و 930 مگاوات تعميرات نيروگاه ها ابالغ شد.
معاون راهبري توليد ش��ركت مادر تخصصي برق حرارتي با بيان 
اينكه تعميرات نيروگاه ها بر اساس هشت پارامتر انجام مي شود، 
توضيح داد: آمادگي گروه هاي تعميراتي، سوخت نيروگاه ها، نياز، 
مصرف، حوادث و... از جمله اين پارامترها هستند. همه نيروگاه ها 

از 15 آبان تا 15 دي ماه برنامه تعميراتي دارند.
به گفته وي، ميزان تعميرات در حال حاضر 92.8 درصد پيشرفت 
دارد و ت��ا 15 خرداد ماه تمام مي شود.پيش��اهنگ ب��ا بيان اينكه 
نيروگاه ها ب��راي 15 درجه حرارت طراحي ش��ده اند، گفت: بايد 
تمهيدات الزم براي خنك كردن هواي نيروگاه ها را به كار ببريم 
كه در اين راس��تا تمهيدي انديشيده شده است كه هواي ورودي 

را 20 درجه خنك كند.
وي در ادامه با تاكيد بر اينكه يكي از برنامه ها طراحي نيروگاه ها بر 

اساس طراحي محيط است، توضيح داد: زماني كه مي خواهيم در 
استان نيروگاه تأسيس كنيم، ارتفاع استان را در نظر مي گيريم و 
بر مبناي آن نيروگاه را تأسيس مي كنيم. اين كار به صورت پايلوت 

در كرمان و يزد انجام شده است.
او با اش��اره به اقداماتي كه در راستاي ساخت تجهيزات در داخل 
كش��ور صورت گرفته است گفت: با اتكا به متخصصان دانشگاه ها 
و پژوهش��گاه هر تجهيزي ك��ه در تعميرات مورد نياز باش��د، در 
داخل ساخته مي ش��ود. در اين راستا ساالنه بيش از 1000 بسته 
ساخت داخل صورت مي گيرد. در ادامه مراسم عبدلي، مديركل 
دفتر بهس��ازي نيروگاه ها و محيط زيست شركت مادر تخصصي 
ب��رق حرارتي با بيان اينكه از هر 10 ه��زار مگاوات، 500 مگاوات 
از نيروگاه هايي كه در حال بهره برداري هس��تند، باالي 30 سال 
سن دارند افزود: اين سن باعث افت توليد و راندمان، افزايش نرخ 
و كاهش ميزان آمادگي مي ش��ود. البته در دنيا رسم است كه اين 

نيروگاه ها مورد تعميرات اساسي قرار بگيرند.
وي افزود: ما هم بايد اقداماتي انجام دهيم كه واحدها را به طراحي 
اوليه برگردانيم ت��ا افزايش راندمان و توليد صورت بگيرد. در اين 
راستا دو راهكار انجام تعميرات روتين ساالنه و اجراي طرح هاي 

رفع محدوديت توليد در نظر گرفته شده است.
عبدلي با تاكيد ب��ر اينكه زماني كه س��ن نيروگاه ها افزايش پيدا 
مي كند، تكنولوژي آنها از رده توليد خارج مي شود، گفت: بنابراين 
بايد تكنولوژي جديد و به روز براي بهس��ازي نيروگاه ها استفاده 
كنيم كه يا امكان پذير نيس��ت يا به س��رمايه زيادي نياز دارد. به 

همين دليل طرح هاي رفع محدوديت توليد تعريف شده است.
مديركل دفتر بهس��ازي نيروگاه ها و محيط زيست شركت مادر 
تخصصي برق حرارتي با اشاره به فضاي پسابرجام اظهار كرد: بعد 
از امضاي برجام، شركت هاي خارجي زيادي براي همكاري ابراز 
تمايل كردند، اما در شرايط فعلي، خودمان دست به كار شديم. در 
اين راستا ابتدا وضعيت فني و عملكرد واحدها را مورد بررسي قرار 

داديم تا مشكالت واحدها شناسايي شود.
وي ادامه داد: براي اين مشكالت راهكارهايي اتخاذ و اجرا كرديم. 
ش��اخص مهم در اين فرآيند هزينه اي كه صورت گرفت بر هزينه 

احداث يك واحد جديد بود.
عبدلي با تاكيد بر اينكه چالش هاي تحريم براي ما به يك فرصت 
بزرگ تبديل ش��د، اظهار كرد: هزينه اي كه شركت هاي خارجي 
برآورد كردند، تقريبًا 50 درصد هزينه احداث يك واحد جديد بود 
كه اين هزينه با راهكارهاي ما به كمتر از سه درصد رسيد. اين كار 

براي سال هاي بعد هم ادامه خواهد داشت.

رياضپیشنهادخريد25درصدازسهامبزرگترينپااليشگاههندراداد

عربستان به دنبال تثبيت جای پای نفتی در هند
ايسنا|

شرکت آرامکوی سعودی با پيشنهاد خريد سهمی در 
پااليشگاه ريالينس اينداستريز، درصدد ايجاد جای پای 

محکمی در اين کشور آسيای جنوبی است.
برای درک اس��تراتژی جديد رياض در دهلی نو، کافی 
است به پيش��نهاد خريد 25 درصد از سهم بزرگ ترين 
پااليش��گاه هند )که بزرگ ترين پااليش��گاه جهان نيز 
اس��ت( از س��وی ش��رکت دولتی آرامکو به ريالينس 
اينداستريز نگاه کنيم. هند و عربستان سعودی در طول 
يک ده��ه تالش کردند با حل مس��ائلی که ميان آن ها 
ش��کاف ايجاد کرده اس��ت، از جمله حمايت عربستان 
سعودی از پاکستان در افغانستان و کشمير و ايجاد يک 
شراکت تاکتيکی برای مديريت تجارت و سرمايه گذاری 

دوجانبه رو به رشد، مناسبات خود را بهبود ببخشند.
تج��ارت دوجانبه ميان رياض و دهلی ن��و اکنون به 28 
ميليارد دالر رسيده که بخشی از آن واردات روزانه 800 

هزار بشکه نفت از عربستان سعودی به هند است. اين رقم 
با تشديد تحريم های دولت ترامپ عليه صادرات نفت 
ايران مطمئنًا بيش تر خواهد شد. هند دومين مشتری 
بزرگ نفت ايران بوده اس��ت و عربستان سعودی هيچ 
چيزی را به اندازه تصرف سهم بازار رقيب ديرينه خود 
نمی خواهد. بدين سان سرمايه گذاری گسترده آرامکو در 
صنايع پااليش و پتروشيمی هند به منظور مستقر شدن 
در اين کشور منطقی به نظر می رسد. به خصوص که در 
سال های آينده نيازهای انرژی هند همزمان با راه اندازی 

شدن پروژه های صنعتی اين کشور رشد خواهد کرد.
حرکت آرامکو در هند نشان می دهد که اين شرکت ديگر 
به نقش سنتی تأمين کننده نيازهای انرژی هند اکتفا 
نمی کند بلکه می خواهد در پااليش و صادرات نيز به يک 
پيشرو تبديل ش��ود. به اين منظور اين شرکت کنترل 
بزرگترين پااليش��گاه آمريکا در پورت آرتور تگزاس را 
به دس��ت گرفته است و در فوريه يک جوينت ونچر 10 

ميليارد دالری با غول دفاعی نورينکو برای ساخت يک 
مجتمع پااليش و پتروش��يمی در شمال شرقی چين 
امضا کرد. س��رمايه گذاری آرامکو در بخش انرژی هند 
در چارچوب دارايی های آسيايی رو به رشد اين شرکت 
جای می گيرد. در اين بين از نقطه نظر دهلی نو استفاده 
از آرامکوی سعودی به عنوان يک شريک انرژی تنها يک 
قطعه از پازل با رياض است. هندی ها بزرگ ترين جامعه 
اتباع خارجی در عربستان سعودی را تشکيل می دهند و 
عمدتًا در بخش ساخت و ساز مشغول به کار بوده و ساالنه 
11 ميليارد دالر پول به خانه می فرستند. در سال 2014 
به نشانه توسعه روابط، دهلی نو و رياض توافقی را برای 
مديريت استخدام و نيازهای بيش از دو ميليون کارگر 

هندی در عربستان سعودی امضا کردند.
به م��دت چند دهه عربس��تان س��عودی در مبارزات 
ژئوپليتيکی خود در اين شبه قاره، پاکستان را ترجيح 
می داد و به نظر می رس��يد روابطش با هند معامالتی 

بوده و در هيچ ارزش مش��ابهی ريش��ه ندارد. اگرچه 
رياض به هيچ وجه به متحد ديرينه خود پشت نکرده 
و اخيراً متعهد شده يک پااليشگاه 10 ميليارد دالری 
در بندر گوادار پاکس��تان احداث کند اما روشن است 
که روابط قوی با هند اين روابط را متوازن خواهد کرد. 
اقتص��اد هند هفت برابر بزرگ تر از اقتصاد پاکس��تان 
اس��ت و فرصت هايی که در اين کش��ور وج��ود دارند 
پرمنفعت تر هس��تند. رياض بر اين باور است که هيچ 
تضادی در داش��تن روابط اقتصادی ق��وی با هر دوی 
دهلی نو و اسالم آباد وجود ندارد. برای هند که جمعيت 
مسلمانانش به 200 ميليون نفر بالغ می شود، دوستی 
با عربستان سعودی بی منفعت نيست. هند هم برای 
خود معادالتی دارد. اين کشور از نظر تاريخی به ايران 
نزديک تر بوده و سرگرم توسعه بندر چابهار در جنوب 
شرق ايران است. با اين حال با افزايش فشار واشنگتن 
برای ايجاد محدوديت ب��رای ايران، دهلی نو نيز ناچار 

شده برای انرژی و سرمايه گذاری به دنبال منابع ديگری 
باشد. اما اگر دولت جديدی در آمريکا پس از انتخابات 
سال 2020 روی کار بيايد، هند روابط خود را متوازن 

خواهد کرد.
بر اساس گزارش فارين پاليس��ی، در سال های آينده 
آرامکوی سعودی با رقابت شديد در بازارهايی مواجه 
می شود که زمانی تحت س��لطه اش بود زيرا آمريکا و 
روسيه قدرت رقابت خود را در بخش انرژی گسترش 
می دهند. اين شرکت نفتی اکنون بايد مشتريان فعلی 
خود را در اولويت قرار دهد و پيشنهادش به نفت منحصر 
نش��ود و ورودش به بازار پرمنفعت هند نشان می دهد 
که چنين کاری را آغاز کرده اس��ت. اهميت اقتصادی 
و طبقه متوسط رو به رشد، هند را نه تنها برای ايران و 
عربستان سعودی که رقيبان استراتژيکی هستند بلکه 
برای آمريکا و روسيه نيز مصرف کننده انرژی باارزشی 
ساخته و اين مسئله به نفع آينده دهلی نو تمام می شود.

حدود307هزاردستگاهكنتوربرقهوشمنددرسالگذشتهنصبشد
تجهیز56هزارچاهكشاورزيبهكنتورهوشمند

ايرنا| معاون اجرايي طرح فهام شركت توانير گفت: با نصب 
306 هزار و 978 دستگاه كنتور برق هوشمند در كشور طي 
سال گذشته، تعداد چاه هاي كشاورزي مجهز به اين نوع 
كنتور به 56 هزار حلقه رسيد. طرح ملي فراسامانه هوشمند 
اندازه گيري و مديريت انرژي در وزارت نيرو به نام طرح فهام 
مطرح شده است.محمدعلي وليداد معاون اجرايي طرح 
فهام شركت توانير روز يك شنبه با اعالم اين خبر همچنين 
از فراهم ش��دن امكان پايش آب برداشت شده از چاه ها بر 
اساس انرژي مصرفي از س��وي وزارت نيرو خبر داد.وي با 
اشاره به عملكرد اين دفتر در سال 97، به اجراي 9 اقدام فني 
در اين طرح اشاره كرد كه مواردي چون ايجاد و راه اندازي 
6 مرك��ز كنترل با ظرفيت دو ميلي��ون و 500 هزار نقطه 
اندازه گيري براي پوش��ش همه مشتركان ديماندي )30 

كيلووات و بيشتر( و چاه هاي كشاورزي كشور در 6 شركت 
توزيع برق تهران، مشهد، اهواز، زنجان، بوشهر و اصفهان 
از آن جمله اس��ت.وليداد افزود: كاهش 2500 مگاوات از 
ديماند مصرفي در ساعات پيك، ارسال گزارش دستكاري 
در كنتورها ب��راي مركز كنترل و كاهش تلفات غيرفني، 
افزايش رويت پذيري و بهره ب��رداري، نصب يك ميليون 
كنتور هوشمند براي مش��تركان 3 فاز خانگي و تجاري 
پرمصرف و مديريت تقاضا از ديگر اقدام هاي اين دفتر در 
سال گذشته اس��ت.معاون اجرايي طرح فهام با تاكيد بر 
اولويت تكميل اجراي پروژه اقتصاد مقاومتي اين طرح ادامه 
داد: شركت هاي توزيع برق شهرستان هاي مشهد، تهران 
بزرگ، زنجان و بوشهر به عنوان نمايندگان شركت توانير و 
ناظران اجرا و تكميل طرح انتخاب شدند و شركت توانير نيز 

به عنوان يك نهاد باالدستي با تشكيل 2 معاونت مهندسي 
و اجرايي، انجام فعاليت هاي فني و اجرايي را برعهده دارد.

وي ادامه داد: براي اجراي اين طرح در سال 98 مذاكراتي 
با شركت هاي پيمانكار و ش��ركت هاي كنتورساز انجام و 
آمادگي اين شركت ها براي تامين كنتورهاي موردنياز اعالم 
شده است.با توجه به مصوبه دولت جمهوري اسالمي ايران 
در سال 1388 شمسي و قانون برنامه پنجم توسعه كشور و 
همچنين قانون اصالح الگوي مصرف مصوب اسفند 1389 
مجلس شوراي اسالمي، پياده سازي سيستم قرائت و كنترل 
هوشمند بار و مديريت انرژي با استفاده از فناوري هاي جديد 
به وزارتخانه هاي نفت و نيرو تكليف شد.به منظور اجراي 
اين مصوبات، طرح ملي »فراسامانه هوشمند اندازه گيري و 

مديريت انرژي )فهام( « تعريف شد. 
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ابطال 180 هزار کارت 
سوخت در مرزها

شانا| مدير شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه چابهار از ابطال و مسدودی بيش از 180 هزار 
کارت سوخت مهاجر در استان سيستان و بلوچستان 
به منظور مقابله با عرضه خارج از شبکه فرآورده های 
نفتی خبر داد. س��يدباقر نورالدينی گفت: در حوزه 
بنزين با رصد و پردازش ميليون ها تراکنش جايگاه و 
 ،CHS اخذ بيش از 310 فقره کد رهگيری نرم افزار
بيش از 178 هزار فقره کارت مهاجر بنزين باطل شده 
است. وی همچنين از کشف، شناسايی و مسدودی 
بيش از 2 هزار و 300 فقره کارت نفت گاز مهاجر با رصد 
و پردازش تراکنش های نفت گاز سطح جايگاه های 
منطقه و اخذ بيش از 45 ميليارد ريال )4.5 ميليارد 
تومان( غرامت از کارت های موصوف بر اساس آئين نامه 
تخلفات خبر داد و افزود: رويکرد راهبردی اين منطقه 
در امر کنترل مصرف و مبارزه با قاچاق فرآورده های 
نفتی در حوزه حمل ونقل، کشف، شناسايی و برخورد 
با ورود کارت های مهاجر از نقاط عمقی کشور به اين 
منطقه با داده کاوی تراکنش های کارت، بهره گيری از 
ظرفيت نرم افزاری سيستم های هوشمند و استفاده از 
مکانيسم های خاص است که اين موضوع در کاهش 
رشد مصرف نس��بت به ساير مناطق همجوار کامال 

مشهود است.

ادعای خسارت بالروس
برای نفت آلوده روسيه

ايس�نا| رئيس جمهور بالروس اعالم کرد هزينه 
خسارت ناشی از نفت آلوده ای که از خط لوله دروژبای 
روسيه دريافت شده، عظيم است و اين کشور خواستار 
جبران خسارت از سوی مسکو است. الکساندر لوشنکو 
اظهار کرد: در حال حاضر ما سرگرم ارزيابی خسارت 
هستيم. آسيبی که به خط لوله و تجهيزات موجود در 
خط لوله شامل پمپ های تأسيسات و نظير آن وارد 
شده است عظيم است. وی گفت: اين هزينه ممکن 
اس��ت به صدها ميليون دالر بالغ شود و وی اميدوار 
است که روس��يه منکر اين هزينه ها نشود.بر اساس 
گزارش رويترز، روسيه جريان نفت از طريق خط لوله 
دروژبا را که از طريق بالروس به اروپای شرقی و آلمان 
می رود اواخر ماه ميالدی گذشته به دليل آلودگی نفت 
خام متوقف کرد. اي��ن امر محدوديت عرضه در بازار 
جهانی را تشديد کرد و پااليشگاه های اروپايی را برای 
تأمين نفت مورد نيازشان با مشکالتی مواجه ساخت.

وضعيت توليد نفت خوزستان 
پس از سيل فروردین

ايرنا| احمد محمدی، مديرعامل شرکت مناطق 
نفتخيز جنوب در رابطه با سطح توليد نفت خوزستان 
پس از س��يل فروردين ماه بيان کرد: توليد نفت در 
مناطق نفتخيز جنوب در جريان است و با وجود آنکه 
برای توليد نفت از هيچ کدام از چاه ها مشکلی نداشتيم 
اما برای حفظ محيط زيست، اقدام به بستن برخی از 
چاه ها کرديم.وی افزود: اکنون آب در بيشتر مناطق 
فروکش کرده و اغلب چاه های بسته شده، وارد مدار 
توليد شده اند. البته تعداد محدودی از چاه ها به دليل 
از بين رفتن جاده های ارتباطی و يا آب بردگی لوله ها 
همچنان امکان توليد ندارند که اقدامات تعميری در 
دستور کار قرار گرفته است.  کريم زبيدی، عضو هيات 
مديره شرکت ملی نفت ايران نيز اظهار کرد: به دليل 
آب گرفتگی برخی تاسيس��ات در غرب کارون، در 
اين منطقه همچنان افت توليد داريم اما اين کاهش 
توليد از مناطق و چاه های ديگر جبران می شود. سيل 
فروردين ماه سبب شد جريان توليد نفت در حدود 20 
تا 30 عدد از چاه ها در استان خوزستان متوقف شود.

استعالم پاكستان از امریكا 
براي خرید گاز ایران 

ايلنا| نخست وزير پاكستان خواهان حل مشكل 
خطوط انتقال گاز ايران و پاكستان شد و از مسووالن 
بخش انرژي اين كشور خواست تا با ارسال نامه اي از 
موضع اروپا و امريكا در اين باره مطلع شوند.به گزارش 
ديلي پاكستان، »عمران خان« نخست وزير پاكستان 
از مسووالن بخش انرژي كابينه خود خواست تا هرچه 
س��ريع تر از طريق ارسال نامه از موضع قطعي سران 
اتحاديه اروپا و امريكا درخصوص خريد گاز از ايران آگاه 
شوند.وي در ادامه افزود: اگر مشكلي به دليل تحريم ها 
وجود نداشته باش��د، ما فورا پروژه را نهايي خواهيم 
كرد و بخشي را كه وظيفه ماست، تكميل مي كنيم.

عمران خان در ادامه تاكيد كرد: تحريم ها عليه ايران 
مهم ترين مشكل براي تكميل اين پروژه است و اگر ما 
بابت تحريم ها نگراني نداشته باشيم، براي خريد گاز 
از ايران ترديد نخواهيم داشت. وي همچنين گفت: 
دولت پاكستان با همكاري با دولت ايران اين مشكل 
را ح��ل خواهد كرد و دو طرف تالش مي كنند تا اين 

پروژه به شكلي مصالحه آميز اجرايي شود.



پرونده8نگاه

نفرت راه بدي  براي  بد بودن است

فالسفه از زمان رواقيون در حال قانون گذاري براي زندگي احساسي بوده اند

پليس احساسات

بيلگيتسازجنجاليتريناستارتاپسالهاياخيرميگويد

علي اميري|
چه كسي روي آن را دارد تا به كِل بشريت بگويد بايد 
چه احساسي داشته يا نداش��ته باشند؟ بله، فالسفه. 
آنها از زم��ان رواقي��ون در حال قانون گ��ذاري براي 
زندگي احساس��ي بوده اند. كافي اس��ت احساسي در 
دلتان به وجود بيايد تا سروكله فيلسوفي پيدا شود و 
مچتان را بگيرد. يكي مي گويد »خشمگين« نباش، 
ديگري »همدلي«تان را احمقانه مي داند و بس��ياري 
هم مي گويند »پشيماني« اصاًل به درد نمي خورد. اما 
اين بار نوبت اگنس كاالرد استاد دانشگاه شيكاگوست. 
او مي گويد هريك از اين احساس��ات نهايتًا نشانه اي 
از س��المتي اند، اما تنها يك احس��اس است كه هيچ 

منفعتي ندارد: »نفرت«.
اگنس كاالرد، پوينت- اگر ب��ه من بگوييد آرام بگير، 
احتمااًل آرام نمي ش��وم. به همين ترتيب اگر بگوييد: 
»منطقي باش«، »رهايش كن ديگر«، »داري زيادي 
شلوغش مي كني«، »ش��وخي كردم«، »آنقدرها هم 
مهم نيس��ت«. وقتي كسي احساس��اتم را دست كم 
مي گيرد، واكنش هاي صيانت از نفسم از راه مي رسند. 
بدن من، ذهن من، شغل من، عاليق من، استعدادهاي 
من، اينها همگي »از آِن من«اند، اما قدرت هيچ كدام از 
اينها براي ابراز اينكه »از آِن من«اند به پاي قدرت تعلق 
يك احساس پرشور نمي رسد. زماني كه امواج خشم 
يا عش��ق يا اندوه مرا در بر مي گيرند، اين احساسات 
انگار خود زندگي اند. اين احس��اس، همچون صدايم 
كه متأثر از آن اس��ت، از هس��ته اي دروني سرچشمه 
مي گيرد. بنابراين اگر تالش كنيد تا آن را كم اهميت 
جلوه دهي��د، ب��ا بيرون كردنتان از ذهن��م، جاخالي 
مي دهم: پيرامون حريم امن خود ديوار مي كشم تا از 
شعله شور خود- يعني زندگي ام- دربرابر دخالت هاي 
ش��ما براي خاموش كردن آن محافظت كنم. شما كه 
هستيد كه بخواهيد به من بگوييد چه احساسي داشته 

يا نداشته باشم؟
حال بياييد مداخله اي بس جاه طلبانه تر از اين را تصور 
كنيد: كسي كه دنبال اين نيست تا فقط برخي حمالِت 
مشخِص خشم يا اندوه را فرو بنشاند، بلكه مي خواهد 
بي قيدوش��رط نقطه پاياني بر احساس خشم يا اندوه 
بگذارد. چه كس��ي روي آن را دارد تا به كِل بش��ريت 
بگويد بايد چه احساسي داشته يا نداشته باشد؟ بله، 
فالسفه! فالسفه از زمان رواقيون در حال قانون گذاري 
براي زندگي احساسي بوده اند و تازه ترين طاليه داران 
اين جنبش هم اينك پيش چشم شما مشغول كارند. 
اجازه دهيد تا پليس احساسات را به شما معرفي كنم.

نفر اول روديگر بيْتنر اس��ت، فيلس��وفي در دانشگاه 
بيله فلد آلمان، كه براي حذِف يكجاي حس��رت اقامه 
دليل مي كند.مسلمًا بيتنر اين را مي پذيرد كه چنانچه 
كار اشتباهي انجام داده ايد، بايد به آن اعتراف كنيد، 
هرچه در ت��وان داريد براي س��امان دادن به وضعيت 
انجام دهيد، و به پيشرفت در آينده متعهد شويد. اما 
فايده احس��اس بد از آن اشتباه چيس��ت؟ درِد رواني 
قضاوت شما را مخدوش كرده و انرژي تان را به بيراهه 
مي فرس��تد؛ اضافه ك��ردن يك درد ثان��وي ناالزم به 
اشتباهي كه قباًل رخ داده منطقي نيست: »دو بدبختي، 

دومي از براي اولي«.
نفر دوم، همكارم در دانشگاه شيكاگو، مارتا نوسباوم 
اس��ت، فيلسوف و روش��نفكري عمومي كه به خشم 
مي تازد، آن هم نه صرفًا به خشمي از نوع غيرمنطقي، 
توجيه ناپذير، يا كينه توزانه.يا اينكه، به عقيده او، تمام 
انواع خشم در تحليل نهايي فقط از همين نوع است. 
او مي نويسد خش��م، ازآن روي كه آدمي را در معرض 
خواستاِر انتقام بودن يا هم ش��أِن خطاكار شدن قرار 
مي دهد، »همواره از لحاظ هنجاري مشكل زاست«. او 

نيز همچون بيتنر مي انديشد كه انسان بايد به دركي 
آرام و منطقي از خطاي رخ داده برسد و آنگاه، سرشار از 
آينده نگري خوشبينانه، قدم هاي مثبتي براي التيام 

و بازداري بردارد.
نفر سوم اس��تيون ويلكينسون اس��ت، فيلسوفي در 
دانشگاه النكستر بريتانيا، كه استدالل مي كند اندوهي 
كه مثاًل از مرگ يك عزيز احساس مي كنيم براساس 
دي.اس.ام-مطابق با مش��خصات يك اختالل رواني 
است: »نخس��ت، اندوه ش��امل درد و رنج است. دوم، 
شامل نوعي عجز يا گسست در كاركردهاي هنجاري 
است«.افراد اندوهگين اعضاي سازنده اي براي جامعه 
نيستند: آنها ارزشي تجربه يا خلق نمي كنند. و صرفًا 

به همين دليل بايد گفت كه مشكلي دارند.
نفر چهارم پل بلوم است، روان شناسي در دانشگاه ييل 
كه كتابي عليه همدلي نوشته است.بله، يكي هم ممكن 
است مخالف همدلي باش��د؛ عليه همدلي، اين واقعًا 
عنوان كتاب اوست كه بامزه ترين جمله آن نظري است 
كه بلوم درباره كتاب نويسنده اي ديگر داده است: »اسم 
كتاب استفن آسما عليه انصاف است )نمي خواهم اينجا 
سربه سر او بگذارم، اما مي توانيد عنواني زننده تر از اين 

را تصور كنيد؟( «.
بلوم استدالل مي كند كه درمقايسه با انجام كارهاي 
خوِب منطقي و غيراحساساتي، »همدلي كردن جهان 
را جاي بدت��ري مي كند، و منجر به عذاب بيش��تر و 
ش��كوفايي كمتر مي شود«. همدلي منصفانه نيست؛ 
س��وگيرانه اس��ت؛ قضاوتمان را مخ��دوش مي كند. 
بلوم براي پيداكردن مصداق سراغ تجربيات خودش 
م��ي رود: »بدتري��ن لحظات م��ن در مق��ام يك پدر 
لحظاتي نيستند كه اهميت نمي دهم؛ لحظاتي اند كه 
بيش ازحد اهميت مي دهم، زماني كه نمي توانم خود را 

از درماندگي يا درد فرزندانم منفك كنم«.
راضي كردن همزمان هر چهار فيلسوف نيازمند قانون 

ساده زير است: 
قانون ساده: هرگاه درگير اندوه يا خشمگين هستيد، 
يا از درِد حس��رت به خود مي پيچيد، يا پر از همدلي 
مي ش��ويد: آرام بگيريد، از شور خود بكاهيد، به آنچه 
احس��اس مي كنيد اعتنا نكنيد، و درعوض منطقي و 

سازنده باشيد.
ممكن اس��ت به نظرت��ان احمقان��ه برس��د، اما آدم 
اس��تدالل هاي فلس��في را تنه��ا برپايه نتاي��ج آنها 
رد نمي كن��د. اين چه��ار متفكر به درس��تي به تنوع 
راه هايي اشاره مي كنند كه طي آنها احساسات منفي 
زندگي هايمان را زيرورو، ما را بدبخت و از دنبال كردن 
آنچه خوب است منحرف مي كنند. اگر كسي نسبت 
به مادر خود دچار خش��مي زهرناك باشد اين يعني 
آن رابط��ه در وضعي��ت كاماًل س��المي ق��رار ندارد؛ 
تااينجا درست به نظر مي رس��د. مساله اينجاست كه 
عبارت هايي همچون »س��المت« و »بيماري« اغلب 
معنايي دوگانه دارند. تب را در نظر بگيريد. تب داشتن 
يعني شما بيمار و ناس��الميد و نمي توانيد بيشترين 
كارايي خود را داشته باشيد. اما تب همچنين واكنشي 
س��الم به حضور عفونتي باكتريايي در بدن است. اگر 
تحت چنان ش��رايطي تب نداشته باشيد، واقعًا بيمار 
خواهيد شد. خونريزي هم همين طور. خونريزي يعني 
در وضعيت ناسالم بودن، اما اگر زخمي داشته باشيد و 
خونريزي نه، نشانه اي از يك بيماري جدي تر خواهد 
بود. ازلحاظ جس��ماني، چيزي وج��ود دارد به نام راه 
سالِم ناسالم بودن؛ به همين ترتيب، ازلحاظ احساسي، 
چيزي وجود دارد به اسم راِه خوِب بدبودن. مسلمًا، اين 
شمه اي از غيرمنطقي بودن را با خود دارد، اما ظن من 
بر اين است كه تقصير اصلي بر گرده خوِد زندگي، با آن 

خصيصه نصفه نيمه منطقي اش، است.

مثاًل خش��م را در نظر بگيريد. ما بي نقص نيس��تيم؛ 
همديگر را نااميد مي كنيم. وقتي اين اتفاق مي افتد، 
خش��م به ما جايگاه��ي در ميانه سرخوش��ي اتحاِد 
هماهنگ و بي تفاوتي انفصاِل هميش��گي مي بخشد. 
به وسيله خشم است كه عش��ْق ورم ها و كبودي هاي 
س��وءتفاهمات معصومانه، و زخم ه��ا و بريدگي هاي 
خيانت ها و سرخوردگي هاي كمتر معصومانه، را تاب 
مي آورد. خشم همچون تب ارزشمند است: بدون تب 
مسير عفونت تا مرگ بسيار كوتاه تر خواهد بود. همين 
استدالل بنيادي درباره حسرت، همدلي و اندوه نيز به 
كار مي آيد. آري، اينها راه هايي براي زخمي بودِن رواني 
اس��ت؛ و خير، اين چيز بدي نيست. وقتي رويين تني 
ممكن نيست، آسيب پذيري مي تواند شكلي از سالمت 
باشد. اما من اكنون دودلم. هرچند نمي توانم با قانون 
ساده همراهي كنم، ازلحاظ روحي كاماًل در تيم پليس 
احساساتم. اصاًل ارزش فلس��فه عمومي چيست اگر 
نتواني به مردم بگويي چگونه فكر، رفتار يا احس��اس 
كنند؟ بنابراين من هدف جديدي را پيشنهاد مي كنم، 
احساسي كه تر و خشك را با هم نمي سوزاند. پيشنهاد 
مي كنم كه ما فالسفه جبهه اي متحد دربرابر احساس 
نفرت اتخاذ كنيم. نفرت هيچ ويژگي رهايي بخش��ي 
ن��دارد. راه بدي براي بدبودن اس��ت. بايد آن را از روح 

بشري بريده و خارج كنيم.
جراحي فلس��في، همچون ديگر انواع فلس��فه، بايد 
با تعاريف آغاز ش��ود. ش��روع كنيم: نفرت از يك چيز 
يعني اينكه دريافت احساس��ي ما از آن چيز به منزله 
چيزي بد باش��د، و درنتيجه بدون آنكه چيز ديگري 
از آن را به منزله امري خ��وب دريافت كنيم. نفرت از 
لحاظ احساس��ي به بدي در معناي مطلق آن واكنش 
نش��ان مي دهد، و ما نبايد چنين واكنش��ي داش��ته 
باش��يم. غوطه خوردن در بدي -حتي از رهگذر انكار 

آن- بيماري روح است.
مرزهاي نفرت درقياس با خش��م واضح تر مي شوند، 
خش��مي كه به عقيده من همواره درنهايت از جايگاه 
محبت سرچش��مه مي گيرد. كل ماجراي خشم را در 
نظر بگيريد: به اندازهكافي نزديك ش��دن به كسي تا 
بتواند خشمگينتان كند، نشان دادن خشمتان به او، 

مواجهه با خشمي كه خشم شما همواره بر مي انگيزد و 
تقال براي بازگشت به جايگاهي برابر. خشمگين شدن، 
و حركت تدريجي ازخالل آن، مذاكره دوجانبه ظريف 
و دش��واري را بر پا مي كند. نفرْت خشِم بي درد است؛ 
خشم است بدون آس��يب پذيري؛ خشم است بدون 
محبت. نفرت به ما فرصتي مي دهد تا غضب كنيم، آن 
هم بدون قرارگرفتن در معرض تمام آن گفت وگوهاي 
س��خت، بدون هيچ كدام از آن حرمان ه��ا و دردها، و 
ش��ايد از همه بدتر: محال ش��دِن اذعان به اينكه آدم 
عوضي تري بوده ايم. نفرْت بدي ديگري را با فاصله از 
انسان نگه مي دارد: نكوهش است منهاي درگيري يا 

سرمايه گذاري.
اين احس��اس دردسرساز است، و همه ما به نوعي اين 
را مي دانيم: ما در نفرت خود پنهانكار و دقيقيم؛ سعي 
مي كنيم ردپاي خود را بپوش��انيم. قلدِر ساده لوح از 
خود مي پرسد »از چه كسي مي توانم متنفر باشم؟«؛ 
قلدر كاركشته اين س��وال را اين طور مطرح مي كند: 
»از چه كس��ي مي توانم متنفر باش��م و درعين حال 
دوست داش��تني بودن خود را حفظ كن��م؟«؛ جواب 
قلدر كاركشته غالبًا اين اس��ت كه »مي تواني از قلدر 
ساده متنفر باشي«. مدرس��ه بچه هاي من قلدري را 
به نحوي موثر سركوب كرده است. وقتي در راهروهاي 
مدرسه شان قدم مي زنم، كاماًل واضح است بچه ها به 
هدف��ي نياز دارند كه بش��ود از آن به نحوي دلفريبانه 
متنفر بود. يا موردي ديگر را در نظر بگيريد: در جوش و 
خروش آدم حق به جانبي كه دايمًا اخباِر بدرفتاري افراد 
برجسته را دنبال مي كند، زنگي از آسايش پنهان است: 
عاقبت، كس��ي چنان گندي زده است كه مي توانيم 
قدرِت كامِل غضِب نامحدودمان را بر سرش هوار كنيم.

هر شخص كس��ي را دارد كه مي تواند، با طيب خاطر، 
از او متنفر باش��د: اگر از جمهوري خواه ها نه، مي توان 
از كس��اني نف��رت داش��ت ك��ه از جمهوري خواهان 
متنفرند. ميلياردرها، توريس��ت ها و سياس��تمداران 
اهداف محبوبي هس��تند. ي��ا حتي امن ت��ر از آن ها: 
جنس��يت زده ها، نژادپرس��ت ها. از هم��ه امن تر اين 
است كه آدم نفرتش را غيرشخصي كند: من از فالني 
متنفر نيس��تم، بلكه از كاري كه فالني كرده بيزارم، 

يا از اينكه فالني چقدر خودخواه اس��ت، يا متنفرم از 
اينكه فالن دسته از آدم ها نسبت به بهمان چيز نادانند، 
يا اين واقعيت كه فالني- بدون اينكه گناهي متوجه 
خودش باشد- تجسم يا عامل هنجارهاي جنسيت زده 
يا نژادپرس��تانه اس��ت كه در نهاده��اي اجتماعي و 
فرهنگي اي متبلور اس��ت كه جهان بيني اش را شكل 
مي دهند. يا اينك��ه از خود آن هنجاره��ا متنفرم. يا 

حماقت. يا كمونيسم. يا نفرت. يا رنج. يا خودم.
م��ا مي دانيم نفرت بد اس��ت، و در پ��ي راه هاي دررو 
هستيم: »من نفرت ورز خوبي ام، چون فقط از آدم هاي 
بد متنفرم«. ي��ا: »من نفرت ورز خطرناكي نيس��تم، 
به اين دليل كه تنها از كس��اني كه از خودم قوي ترند 
متنفرم«. يا: »من نفرت ورزي انسان دوس��ت هستم، 
زيرا از ايدئولوژي ه��ا و كنش ها و مصيبت ها متنفرم، 
نه اف��راد«. يا اينكه از واژه ديگري اس��تفاده مي كنيم 
مثل »انزجار«، مثل اينكه بگوييم »من از حرص و ولع 
ش��ركت ها منزجرم«. تنها ساده ترين قلدرها توانايي 

نفرت صادقانه را دارند.
همه ما در جست وجوي فضاهاي امني هستيم كه در 
آنها مي توانيم به نفرت خود اجازه شكوفايي بدهيم؛ به 
باغچه تحقيرمان رسيدگي مي كنيم و آن را با ديوارهاي 
حق به جانبي احاطه مي كنيم. اگر فكر مي كنيد اشتباه 
مي كنم، از خود بپرسيد: چرا مقايسه با هيتلر كماكان 
در گفت وگوهاي سياس��ي رونق دارد؟ اين مقايس��ه 
بيانگر چه تفكر ديگري جز اين است كه »اين آدم آنقدر 
بد است كه اجازه داريم مثل هيتلر از او متنفر باشيم«؟

صبر كنيد.
آيا دارم مي گويم كه حتي نمي توانيد از هيتلر متنفر 

باشيد؟
كسي كه ميليون ها نفر را به قتل رساند؟

م��ن، هم ب��ه عنوان كس��ي كه ن��وه چه��ار بازمانده 
اردوگاه هاي كار اجباري اس��ت و هم يك فيلس��وف، 
مي گويم: نمي توانيد از هيتلر متنفر باشيد. يا از نازي ها. 
يا از نازيسم. و نه مي توانيد از كسي متنفر باشيد كه فكر 

مي كنيد شبيه به هيتلر است.
نظرتان درباره چنين پليس احساساتي چيست؟

منبع:ترجمان

مولف:  بيل گيتس|
مترجم:  الهام آقاباباگلي|

اليزاب��ت هولمز ش��ركِت »تران��وس« را وقتي فقط 
۱۹سال داش��ت تأسيس كرد. شركت ترانوس وعده 
مي داد با اس��تفاده از مقدار كمي خون، به س��رعت، 
تصويري كامل از وضعيت سالمتي بيمار ارايه كند. 
هولمز و شركتش خيلي زود محبوب سيليكون ولي 
شدند تا جايي كه به او لقب استيو جابز حوزه پزشكي 
دادند و مدام عكسش روي جلد مجالتي چون فوربس 
و فورچون چاپ مي شد. همه چيز خوب بود و ارزش 
ترانوس روز به روز افزايش مي يافت تا اينكه ناگهان 
همه چيز فروريخت. مشكل كجا بود؟ »خون كثيف« 
كتاب هيجان انگيزي است كه ماجراي ظهور و سقوط 
تران��وس را ش��رح مي دهد و بيل گيتس پيش��نهاد 

مي كند خواندنش را از دست ندهيد.
 گيتس نوتز-  من كتاب هاي مهيج زيادي نمي خوانم. 
معموال كتابي كه در حال خواندش هستم را نمي توانم 
كنار بگذارم، ام��ا كتاب هايي كه من مي خوانم از آن 
نوع كتاب هايي نيستند كه بيشتر افراد را سر جايشان 
ميخك��وب مي كند. بااين حال، اخيرا كتابي دس��تم 
 گرفتم كه خيلي جذاب بود و نتوانستم كنار بگذارمش.

خ��ون كثيف: راز ه��ا و دروغ ه��ا در اس��تارتاپي در 
سيليكون ولي، نوش��ته جان كريرو، ظهور و سقوط 
ترانوس را با جزييات ش��رح داده است. اگر ماجراي 
ترانوس را نمي دانيد، خالصه اش اين اس��ت: شركت 
تران��وس وعده مي داد كه با اس��تفاده از مقدار كمي 
خون، به سرعت، تصويري كامل از وضعيت سالمتي 
ش��ما ارايه كند. اليزابت هولمز اين شركت را وقتي 
فقط ۱۹ س��ال داش��ت تأس��يس كرد و هم او و هم 
ترانوس خيلي زود محبوب س��يليكون ولي شدند. او 

سخنراني هاي تِد بس��يار پرطرفداري داشت و روي 
جلد مجالتفوربس و فورچون ظاهر شد.

تا سال ۲۰۱۳، ارزش ترانوس حدود ۱۰ ميليارد دالر 
برآورد مي شد و اين شركت حتي با والگرينز شريك 
شد تا دستگاه هاي آزمايش  خون را در فروشگاه هاي 
سراسر كش��ور به فروش برساند. مش��كل كجا بود؟ 
فناوري آنه��ا هيچ وقت كار نك��رد. حتي به هدفش 
نزديك هم نشد. اما هولمز آنقدر در بازاريابي خياالتش 
مهارت داشت كه كس��ي او را متوقف نمي كرد. فقط 
وقتي جلوي او گرفته ش��د كه بيماران واقعي شروع 
كردند به اس��تفاده از »دس��تگاه هاي« شركت براي 

تصميم گيري درباره وضعيت سالمتي شان. 
او و شريك تجاري س��ابقش اكنون به اتهام تقلب با 
احتمال مجازات حبس مواجه اند و ترانوس رسما در 

ماه اوت ]۲۰۱۸[ بسته شد. مردم از ترانوس چيزي 
نمي دانستند تا اينكه كريرو، گزارشگر وال  استريت 
ژورنال، اين ماجرا را آشكار كرد. خون كثيف نگاهي 
اس��تثنايي و از درون ماج��را اراي��ه مي دهد به علت 
 اينكه كريرو نقش مهمي در سقوط شركت ايفا كرد.

برخي از جزيياتي كه او به اشتراك مي گذارد، چون 
واژه بهتري در دس��ترس نداري��م، ديوانه كننده اند. 
هولمز سرمايه گذاران را به آزمايشگاه دعوت مي كرد 
ت��ا بتوانند آزمايش هاي خون را با دس��تگاه ترانوس 
انجام دهند. اين دس��تگاه برنامه ريزي شده بود كه، 
به جاي پيغام خطا، يك نوار پيشرفت را نشان دهد كه 

بسيار آهسته پر مي شد. 
وقت��ي نتاي��ج ف��ورا اع��الم نمي ش��دند، هولم��ز 
س��رمايه گذاران را ب��ه خان��ه مي فرس��تاد و 

 وع��ده م��ي داد ك��ه نتاي��ج را پيگي��ري كن��د.
به محض اينكه سرمايه گذاران آنجا را ترك مي كردند 
يك��ي از كاركنان نمون��ه خون را از دس��تگاه خارج 
مي ك��رد و آن را به دس��تگاهي منتق��ل مي كرد كه 
در بازار موجود ب��ود. خون س��رمايه گذاراِن هولمز 
را همان دس��تگاه هايي تجزي��ه و تحليل مي كردند 
كه در هر آزمايش��گاهي در اين كش��ور وجود دارد 
 و س��رمايه گذاران ه��م از هيچ چيز خبر نداش��تند.

سيليكون ولي مي تواند درس هاي زيادي از افتضاح 
تران��وس بيام��وزد. براي ش��روع، يك ش��ركت در 
هيات مدي��ره اش ب��ه متخصصاني ب��ا مهارت هاي 
مرتبط ني��از دارد. در هيات مديره ترانوس چند فرد 
سرشناس حضور داشتند، كه ش��امل چندين وزير 
كابينه و سناتور پيشين مي شد، اما در بيشتِر زماني 
كه اين شركت وجود داش��ت هيچ كدام از آنها هيچ 
گونه تخصصي در تشخيص پزش��كي نداشتند. اگر 
چنين تخصصي داش��تند، ممكن بود خيلي زودتر 

هشدارها را ببينند.
فن��اوري س��المت به رويك��ردي متف��اوت از ديگر 
انواع فناوري نياز دارد، چرا كه زندگي انس��ان ها در 
خطر اس��ت. كريرو درباره اين مي نويسد كه چگونه 
هولمز از استيو جابز و بي ميلي او در چشم پوشيدن 
از روياهايش بت س��اخته ب��ود. اين رويك��رد براي 
مصرف كننده وس��ايل الكترونيكي اش��كالي ندارد، 
چون اگر گوش��ي جديد آن طور كه ادعا مي كند كار 
نكند كس��ي آس��يب نمي بيند، اما براي شركتي كه 
حوزه فعاليتش س��المتي است كار غيرمسووالنه اي 
اس��ت. هولمز اين تصور را تبليغ كرد كه ترانوس چه 
مي تواند باشد نه اينكه واقعا چيست و به همين دليل 

انسان ها صدمه ديدند.

خون كثيف همچنين داس��تاني اس��ت عبرت آموز 
درباره امتياز هاي س��لبريتي بودن. در ظاهر، هولمز 
همه ويژگي هايي را داشت كه سيليكون ولي دوست 
دارد يك مديرعامل داش��ته باش��د: مدير پرجذبه و 
زبردست با داستان شخصي به يادماندني كه مناسب 
بخش ش��رح حال در مجالت اس��ت. اين مساله به 
خودي خود مش��كلي ن��دارد. مديرعاملي كه مثل 
ستاره هاي راك مشهور است مي تواند براي استارتاپ 
امتياز بزرگي باشد. اما نمي توان اجازه داد كه شهرت 

به مهم ترين چيز تبديل شود.
ترانوس به بدترين وجه ممكن نشان مي دهد چه چيز 
در انتظار است وقتي يك مديرعامْل اعتبار شخصي 
را مهم تر از هر چيز ديگر مي داند، البته اميدوارم كه 
بقيه اين مساله را بهانه نكنند تا از زن جوان ديگري 
كه ايده بزرگي در سر دارد قطع اميد كنند. همچنين 
نمي خواهم كه كتاب خون كثيف افراد را از نس��ل 
بعدي فناوري هاي تش��خيصي بترس��اند. ترانوس 
دردس��ر زيادي كشيد تا استانداردهاي كيفي را دور 
بزند. صنعت تش��خيص پزش��كي به ش��دت كنترل 
مي شود و ابزارهاي تش��خيصي جديْد آزمايش هاي 

سفت و سختي را پشت سر مي گذارند.
خون كثيف به مسائل اخالقي حساسي مي پردازد، 
اما دست آخر داستاني است مهيج با پاياني تراژيك. 
كتاب جالبي اس��ت پر از جزيي��ات غريب كه باعث 
مي ش��ود به نفس نف��س زدن بيفتيد. داس��تان در 
بعضي قس��مت ها آنقدر مس��خره اس��ت كه به نظر 
واقعي نمي آيد )تعجبي ندارد كه هاليوود مش��غول 
برنامه ريزي اس��ت تا آن را به فيلم تبديل كند( . فكر 
مي كنم كتاب مناسبي اس��ت كه اين زمستان كنار 

شومينه بخوانيدش.
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»عصرجديد«چگونهنظريه
بيگانگيماركسرانشانميدهد

»عصر جديد« )۱۹۳6(، شاهكار چارلي چاپلين، 
اغلب خن��ده دار، احمقانه و همواره يك تفس��ير 
اجتماعي عميق اس��ت. اين مساله از صحنه هاي 
اول فيلم روش��ن است، جايي كه چاپلين »ولگرد 
كوچولو«، شخصيت كالس��يك را هنگام كار در 
خط مونتاژ يك كارخانه وحشتناك دنبال مي كند.

 اين يك برداش��ت طنزآميز از غيرانس��اني شدن 
كارگران در دس��تان تكنولوژي و پيشرفت و يك 
تصويِر به همان اندازه روشن از نظريه بيگانگي است؛ 
مفهومي كه توسط جامعه شناس و فيلسوف نامدار، 

كارل ماركس مطرح شده است.
مريم چوپان نژاد، با بيان اين مطلب در يادداشتي 
كه در ايرنا منتشر شده، افزود: اين نظريه، آنگونه كه 
توسط دانشگاه ايالتي فراستبرگ مطرح مي شود، 
عنوان مي كند: »در تولي��د صنعتي مدرن تحت 
شرايط سرمايه داري، كارگران به ناچار با از دست 
دادن كنترل بر كارشان كنترل زندگيشان را هم از 

دست مي دهند. 
بنابراين كارگران، خودمخت��اري را در هر زمينه 
مهمي كنار مي گذارند. اين اساساً به شخصيت زدايي 
از كار اشاره دارد. مردم ديگر تجارتي را ياد نمي گيرند 
و مغازه اي را باز نمي كنند تا مستقيمًا در آن حاضر 
شوند و نيازهاي ديگران را برطرف كنند، در عوض 
تبديل به چرخ دنده هاي انس��اني در يك ماشين 
بزرگ تر توليد انبوه مي شوند.« چهار نوع بيگانگي 
در نظريه ماركسيستي تعريف شده است. سكانس 
آغازين »عصر جديد« هر ك��دام از آنها را به روش 

غريب خود نشان مي دهد.

بيگانگيكارگرازكار-ازمحصولكارش
محصوالتي ك��ه »ولگرد كوچولو« رويش��ان كار 
مي كند، اموال او نيس��تند. آنها متعل��ق به نظام 
سرمايه داري هستند. با تماشاي فيلم، غيرممكن 
اس��ت كه بگوييد او حتي روي چه كار مي كند. او 
تنها پيچ و مهره هاي روي اشيا را وقتي رد مي شوند، 
سفت مي كند. او از محصول كارش بيگانه مي شود؛ 
يعني همانطور كه محصول كارش عبور مي كند 
و ناپديد مي ش��ود، تبديل به بخش��ي از يك شي 
بزرگ تر مي ش��ود كه او روي آن كنترلي ندارد يا 

صاحبش نيست.
  1- بيگانگي كارگر از كار-از فرآيند توليد

»ولگرد كوچولو« هيچ كنترلي روي فرآيند توليد 
ندارد. س��رعت قطعات��ي كه در خط تولي��د به او 
مي رسند توسط يك مدير نظارت در دفتر ديكته 
مي ش��ود. چندين لحظه طنزآمي��ِز تاريك، اين 
ش��خصيت همه جانبه )مدير نظارت( را نش��ان 
مي دهند. مانن��د صحنه اي كه مدي��ر به يك نفر 
فرمان داده تا س��رعت را باال ببرد و در همان حال 
»ولگرد كوچولو« و همكاران��ش بايد به كار ادامه 
دهند. در اينجا او تبديل به يك ماش��ين انس��اني 
مي شود. اين موضوع را در صحنه اي از فيلم با دقت 
بيشتري مي توان مشاهده كرد كه در آن »ولگرد 
كوچولو« درون ماش��ين مكيده شده، در سرتاسر 
چرخ دنده ها پيچ مي خورد، گويي كه خود بخشي 

از تجهيزات است.
اين نكته در صحنه نماديِن »ماشين غذاخوري« 
هم ديده مي شود؛ وقتي »ولگرد كوچولو« انتخاب 
ش��ده تا طرز كار ماش��يني را توضيح دهد كه به 
كارگران هنگام كارش��ان غذا داده و زمان ناهار را 

حذف مي كند. 
اين ماشين قرار است سود شركت را افزايش دهد، 
زيرا كارگرانش نيازي به توقف ندارند. تنها بخشي 
از روز كه به كارگر تعلق دارد، با دسيسه اي ديگر از 

بين مي رود.
 اين موض��وع به عالوه باعث حذف ش��دن عنصر 
اجتماعي از كار مي شود كه در نوع چهارم بيگانگي 
در نظريه ماركس، در ذيل بدان پرداخته شده است.
2-بيگانگي كارگ�ر از خود-به عنوان يك 

سازنده
خالقيت بخشي اساس��ي از طبيعت انسان است. 
ح��ذف هر نيازي به فكر يا ِخ��رد، همانطور كه در 
مورد كار »ولگ��رد كوچولو« بود، براي س��المت 
انسان مخرب است. او به هيچ وجه با طبيعت يا ذهن 
خود در تعامل نيست. در عوض كاري يكنواخت و 

تكراري را انجام مي دهد.
3- بيگانگي كارگر از ديگر كارگران

همان طور كه در باال اشاره شد، ساعت نهار براي 
كارگران اين محيط زماني اجتماعي است. زمان 

استراحت از كار و تعامل با يكديگر است. 
ح��ذف كردن آن، تمامي اج��زاي اجتماعي كار 
را ح��ذف و آن را كاماًل ماش��يني مي كند. كاري 
كه انجام مي ش��ود به هيچ گونه تعاملي با ديگر 

كاركنان نياز ندارد. 
هر شخص وظايف خود را براي انجام دادن دارد، و 

تمام طول روز در انزوا آن را تكرار مي كند. 
اي��ن در اصل همان چيزي اس��ت ك��ه منجر به 
فروپاش��ي »ولگرد كوچولو« مي شود. دور شهر 
حركت كرده و هر چيزي را كه يك س��ر سوزن 
شبيه پيچ اس��ت، با آچارش سفت مي كند. اين 
روش��ي غيرانس��اني براي كار كردن است. قصد 
چاپلين براي نشان دادن نظريه بيگانگي ماركس 
موفقيت آميز است. او محيطي را نشان مي دهد كه 
بسيار ناپسند، غيرانساني و متأسفانه واقع بينانه 

است. 
اگرچه عناصر علمي-تخيل��ي كارخانه در دهه 
۱۹۳۰ واقعيت نداش��تند، اما غيرانساني شدن 
روزافزون مشاغل واقعيت داش��ت. دوران ركود 
اقتصادي ب��ود و مردم بدون اينكه به ماهيت كار 

توجه كنند، از داشتن شغل خوشحال بودند. 
اي��ن امر منج��ر به اين ش��د كه س��ازمان هاي 
سرمايه داري مردمي را كه ش��ديداً نيازمند كار 
بودند، استخدام كرده، آنان را مجبور به كار كردن 
به طريقي رباتيكي كنند و كمپاني را با كم توجهي 

به نيازهاي فردي گسترش دهند.
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يك كارشناس اقتصادي به دولت توصيه كرد

ابزار مالياتي راه تنبيه صادركنندگان ارز خوار

پيش بيني اشتغال زايي براي ۱۰۰ هزار كشاورز در طرح »كشت مبتني بر قرارداد« 

گروهاقتصادكالن|اميرعباسآذرموند|
معاونوزيراقتصادايراندرحاليازنپرداختن
سهچهارمارزحاصلازصادراتصادركنندگان
درس�الگذش�تهكهميزانآنبه30ميليارد
دالربال�غميش�ودخبردادك�هبخشبزرگي
ازصادراتآنهاباكمكتهيهم�واداوليهباارز
دولتيچهارهزارو200تومانيممكنشدهبود.
ايندرحالياستكههموارهبخشخصوصيو
صادركنندگانازضعفهاييدراقتصادكشور
مانندباالبودنسهمدولتورانتيبودناقتصاد
گالي�هدارندكههم�وارهدرچني�نپيچهايي
بيشترينمنفعتراازآشفتگياقتصادميبرند.
آنهادرحاليكهازيارانهانرژي،تانظاممالياتي
ضعي�فودس�تمزدهايپايينني�رويكاردر
كشوربهرهميبرندكهسببكاهشقيمتتمام
شدهكاالميشودوليدرنهايتوهنگاميكهبه
ازايارزارزانقيمتيكهدريافتكردند،حاضر

بهبازگشتآننشدند.
معاونوزيراقتصادادعاميكند75درصدارز
صادركنندگاننهتنهادراختيارس�امانهنيما
قرارنگرفتهبلك�هحتيبهش�كلكاالييهم
واردكشورنشدهاست.بهنظرميرسداكنون
دولتيهابهشدتازبخشخصوصيگلهدارند؛
دولتروحانيازس�ال92بيش�ترينتالشرا
ب�رايگفتوگوبابخشخصوصيداش�توبه
نظرميرسيدآنهارامتحدانخودميداندولي
اكنونآنهاازروشومنشبخش�يكهپيشتر

متحدخودميدانستندناراضيهستند.

محمد تقي فياضي، كارش��ناس ام��ور اقتصادي، در 
همين رابطه و در گفت وگو با »تعادل« به ابعاد مختلف 
اين مساله پرداخت. او در اين مصاحبه ضمن اشاره به 
مش��كالتي كه مي تواند از اين محل گريبان اقتصاد 
كشور را بگيرد، خواهان برخورد با متخلفان شد. گرچه 
او برخورد سخت در شرايط فعلي را مناسب ندانست، 
اما استفاده از ابزار مالياتي را براي متخلفان ضروري 
دانست. او رفتار صادركنندگان ايراني را در شرايطي 
كه از تمام يارانه هاي توليد بهره مند مي شوند را از نظر 

اخالقي هم نادرست دانست.
دول�تبرايكمكبهتوليدواقش�ارضعيف
اق�دامبهپرداخ�تارزارزانقيم�تكردولي
نتايجآنبهنظرميرسدخالفتصوراتشبوده
است،بهگونهايكهگفتهميشودسهچهارمارز
حاصلازصادراتبهكشوربازنگشتهاست.در

اينرابطهچهنظريداريد؟
از گذشته همواره اين مس��اله مورد بحث بوده است، 
وقت��ي رانت��ي در اقتص��اد توزيع مي ش��ود، يكي از 
پيامدهايش هم همين است كه افراد منافع خود را به 
منافع ملي ترجيح مي دهند. در زماني كه دولت اقدام 
به پرداخت ارز چهار هزار و 200 توماني كرد، نرخ ارز 
در بازار آزاد به بيش از 15 هزار تومان رسيده بود. اگر 
يادتان باش��د صف هاي عظيمي در مقابل صرافي ها 
ش��كل گرفته بود و هر كس��ي تالش مي ك��رد از هر 

طريقي و با هر عنواني ارز ارزان دريافت كند.
اين مهم در كنار ش��فاف نبودن فضاي اقتصاد كشور 
سبب مي شود تا هر كسي كه امكان دريافت اين ارز را 
داشت، آن را دريافت كند، حال آنكه بنا بود هر كسي 
كه واقعا مشمول دريافت آن مي شود امكان اخذ آن 

را داشته باشد.
دراي�نرابطهفس�ادهايمتع�دديهمدر
اقتصادكش�وررخداد.بهموارديازآناشاره

ميكنيد؟
از ف��روش ارز ارزان قيمت در ب��ازار آزاد تا واردات به 
جاي صادرات، اشكال اين نوع از فساد حاصل از رانت 
بود. حتي كساني كه براي واردات كاالهاي اساسي ارز 

دولتي دريافت كردند، گاهي شنيده مي شد كاالهاي 
ديگري را وارد كردند. در رابطه با صادركنندگان هم، 
آنها ارز ارزان را براي صادرات خود گرفتند اما آن را به 

كشور نياوردند يا به سامانه نيما ندادند. 
راهكارمش�خصبرايمقابلهبااينمس�اله

چيست؟
راحت ترين راه حل تك نرخي كردن ارز است. در اين 
صورت ديگر مشكلي وجود نخواهد داشت و ارز وارد 
كشور مي شود و صادركنندگان هم مي توانند ارز خود 
را در داخل به ريال تبديل كنند. در اين راه حل طبعيتا 
پول ملي تضعيف نمي ش��ود و تا حدودي ثبات بازار 
پول و ارز كش��ور را در برخواهد گرفت. به بيان ديگر 
گرچه تا حدودي تورم از اين مساله متاثر مي شود اما 
حداقل ريال بيش از اين تضعيف نخواهد شد و ذخاير 
ارزي هم بيش از وضعيت كنوني ارزهاي مورد نياز را 

خواهند داشت.
در مقابل هنگامي كه در يك بازار چند نرخي فعاالن 
وارد مي ش��وند و دولت هم خود را مكل��ف كرده تا از 
صادركنندگان به هر ش��كلي ك��ه مي تواند حمايت 
كن��د و ارز ارزان در اختي��ار آنها مي گذارد، ش��رايط 
متفاوت مي ش��ود. در اين ش��رايط مقاومت در ميان 
صادركنندگان شكل مي گيرد و آنها منافع خود را به 
منافع ملي ترجيح مي دهند. البته نبايد فراموش كرد 
كه هر گاه چنين قواعدي تعيين مي شود چالش هايي 
از اين دست هم ش��كل مي گيرد. در اين مواقع افراد 
ترجيح مي دهن��د مفرهايي را بيابند كه از اين طريق 
بتوانند س��ود دو چندان دريافت كنن��د و چالش ها 

همگي از اين مسير ميسر مي شود.
بااينهمهتضعيفاقتصادمليدربلندمدت
ب�هزي�انصادركنن�دگاننيس�ت،آنهمدر
ش�رايطيكهاقتصادكش�وردچارمش�كالت

گوناگونياست؟
از سال گذشته بارها گفته شد كه كشور در حال وارد 
شدن به شرايط سختي است. شرايطي كه مشكالت 
متعددي در پي دارد و طبيعتا مديريت بازار هم بسيار 
سخت تر خواهد بود. در اين شرايط هنگامي كه دولت 
روش هاي مرس��وم اقتصادي را هم كنار مي گذارد و 
تالش مي كند تا حداقل وضعيت اجتماعي را از گزند 

مشكالت دور كند.
دولت هاي ايران هم اغلب در اين شرايط به جاي اتخاذ 
روش هاي بلندمدت، به سياست گذاري هاي روزمره 
روي مي آورند. به اين ترتي��ب مفرهاي مختلفي باز 
مي شوند. در هر حال طبيعي است كه صادركنندگان 
هم مانند ديگر اقشار جامعه از بحران اقتصادي كشور 
زيان ببينند و در بلندمدت دچار مشكالت گوناگون 

شوند.
مساله تنها اقتصادي نيس��ت و حتي از نظر اخالقي 
هم نقده��اي زيادي به اي��ن نوع كردار وارد اس��ت. 
صادركنندگان حقوق و مزايايي پاييني براي نيروي 
كار خود مي پردازند، از انواع يارانه هاي مرتبط با توليد 
بهره مند مي شوند كه سبب مي شود قيمت تمام شده 
كاال و خدمات را پايين تر از رقباي ديگر ممكن كنند.

درنتيجه اين انتظار بي جايي نيس��ت كه به ازاي اين 
همه امتياز مسووليت پذيرتر عمل كنند. به هر روي 
اگر س��هم دولت از اقتصاد ايران زياد است، امتيازاتي 
كه صادركنندگان دريافت مي كنند هم كم نيست و 
همين سبب مي شود با وجود هر مشكلي همچنان به 

صدور كاال و خدمات دست بزنند. 
به همين اعتبار مي توان گفت متخلفان هيچ توجيهي 
جز سوداگري براي اين كار خود ندارند ولي باز چنين 
كاري را انجام مي دهند. در هر حال اصوال نقد اخالقي 
در جايي كه منافع فردي نقش اصلي را دارد، چندان 

اثرگذار نيست و بايد راهكاري واقعي چيد.
اكن�ونبهنظرنميرس�دكهدول�تامكان
تكنرخيكردنارزراداش�تهباشدوباتوجه

بهقطعارتباطسيستمبانكيايرانباجهان،به
نظرتانچهراههايديگريوجوددارد؟

در ش��رايطي كه كش��ور با محدودي��ت ارزي مواجه 
مي ش��ود، يكس��ري افراد هم وجود دارند كه واقعا به 
ارز نياز دارند. مثال دانشجوياني كه در خارج از كشور 
در ح��ال تحصيل هس��تند نياز واقعي ب��ه ارز دارند. 
صادركنندگان مي توانند ارزي كه حاصل از صادرات 
اس��ت را براساس قوانين و موازين به اين دانشجويان 
واگذار كنند و در داخل كش��ور مع��ادل ريالي آن را 
دريافت كنن��د. در اين روش ديگر مش��كالت قبلي 
بروز نمي كند و دولت هم مي تواند با سرعت بيشتري 

مسائل را حل و فصل كند. 
اگر اين روش عملي نش��ود، دانشجويان مي توانند با 
بردن كاالهايي از داخل به خارج و فروش آنها در كشور 
مقصد، هم صادرات را باالتر ببرند و هم معادل كااليي 
كه خارج كردند ارز بگيرند و مش��كالت خود را حل 
كنند. هر چند كه اين روش را نمي توان روش اصلي 
و كالن يك دولت دانس��ت اما در شرايط محدوديت 
ارزي احتماال اي��ن روش ها هم مورد اس��تفاده قرار 

خواهد گرفت.
به ه��ر روي، در ش��رايط بي ثباتي و بحران��ي، موانع 
متعددي ساخته مي ش��وند كه امكان وارد شدن ارز 
را به داخل كش��ور مي گيرند. اين امر سبب مي شود 
تقاضا نسبت به عرضه پيشي بگيرد و چنانچه راه حلي 
براي اين مساله انديشيده نشود، احتماال ارزش پول 
ملي دوباره روند كاهش��ي را در پي��ش بگيرد. در هر 
حال مقابله با رويه بازار اصوال كار آساني نيست. بسيار 
دشوار است كه افراد را نس��بت به وظايف خود ملزم 
كرد چرا كه منافع فردي هم��واره مي تواند بر منافع 

جمعي سايه بيندازد.
به همين دلي��ل من از ت��ك نرخي ش��دن ارز دفاع 
مي كنم زيرا راحت ترين كار براي مقابله با سوداگري 
و سودجويي همين اس��ت. هر چند اگر ساختارها و 
نهادهاي اقتصادي كارآمد بودند احتماال روش هاي 
ديگر هم مي توانس��تند به درجه بيش��تري پاسخگو 
باشند. در شرايط امروز سياستي كارا خواهد بود كه 
امكان نوسانات متعدد را سلب كند و شرايط را براي 

ثبات فراهم كند.
خودت�انه�مگفتي�دك�هصادركنندگان
رانتهايمختلفيدارنداماهمچنانبهاقتصاد

كش�ورمعترضندوفكرميكنن�دآنطوركه
بايدمنافعشانتضميننشدهاست.درشرايط
غيرعاديفعليچگونهميتوانكارايياقتصاد

رابهبودبخشيد؟
مساله همين است، بارها ديده شده توليدكنندگان 
مي گويند بخش��نامه بانك مركزي به زيان ماست و 
حتي ما را آزرده كرده است اما آنها هنگامي كه از يارانه 
عوامل توليد بهره مند مي شوند حس آزردگي ندارند 

و آن زمان از آزاد شدن اقتصاد سخن نمي گويند.
در شرايط عادي گفته مي ش��ود بايد بازار كار خود را 
انجام دهد، به عبارت س��اده تر گفته مي شود كه بايد 
نهادهاي توليد با نرخ هاي واقعي تهيه و مصرف شوند. 
يعني نرخ دستمزد، ماليات، مواد اوليه و... واقعي باشد 
و يارانه به ش��كلي كه در ايران تعلق مي گيرد، وجود 
نداشته باشد. اين روندي مرسوم در اغلب كشورهاي 

جهان است. 
با اي��ن همه هنگامي كه بازارها به هم مي ريزد و تورم 
دو و سه رقمي مي شود، ديگر هم توصيه كردن و هم 
راهكار ارايه كردن بس��يار س��خت مي شود. در حال 
حاضر اقتصاد ايران نيازمند رونق توليد يعني مثبت 
شدن رشد اقتصادي، بهبود نرخ تورم، قيمت واقعي، 
واقعي شدن دستمزدها، دريافت واقعي تورم و... است 
اما بازارهاي به هم ريخت��ه اين اجازه را نخواهند داد. 
بنابراين مي ت��وان توصيه كرد كه قبل از هر چيز بايد 
قيمت ها از نوسان در امان باشند و يارانه هاي ناكارآمد 
حذف شوند و سپس بحث افزايش كارايي بنگاه ها را 

در دستور قرار داد. 
از س��وي ديگر نبايد فراموش كنيم باال بردن كارايي 
بنگاه ها، در ش��رايطي ام��كان پذير خواه��د بود كه 
ش��رايط آماده باش��د و در اين وضعيت هم باز برخي 
از بنگاه ها به س��مت تعطيلي و ورشكستگي خواهند 
رفت. در ميان مدت و بلندمدت به تدريج اين بنگاه هاي 
ورشكس��ته جاي خود را به بنگاه هاي كارا و سودده 
خواهند داد اما اين پيش��نهادي نيست كه بتوان در 
ش��رايط ملتهب اقتصادي مطرح كرد و دولت هم به 
همين دليل در شرايط مزبور روش هاي غير اقتصادي 
را بيشتر مورد توجه قرار مي دهد تا از اين طريق بتواند 

تا حدودي كنترل اوضاع را در دست داشته باشد. 
درشرايطفعليدولتنميتواندازتخلفات
صادركنندگانچشمپوشيكندوحتيبهنظر

ميرسدبرخوردراهمدردستورقراردهد.تاچه
اندازهميتوانازبرخوردسخت،يعنيبازداشت

وزندانيكردنفعاالناقتصاديدفاعكرد؟
از يك سو طبيعي است صادركنندگان همانطوري كه 
ارز ارزان دريافت كردند، با توجه به دستور العمل دولت 
عمل كنند و ارز خود را وارد كرده و در چرخه اقتصادي 
به گردش درآورند. اين امر سبب مي شود تا حد زيادي 
ريال تضعيف مضاف نشود. در اين مساله شكي نيست 
و نمي توان و نبايد از تخلف بيشتر چشم پوشي كرد. 
اما همانطوري كه باالتر هم اشاره كردم، شرايط امروز 

كشور يك شرايط عادي و هميشگي نيست.
اكنون وضعيت اقتصاد، مانند وضعيت كسي است كه 
در مقابل سيلي بزرگ قرار دارد كه بايد در مقابل آن 
بايس��تد اما شدت اين سيل به اندازه اي زياد است كه 
در مسير خود هر چيزي را تخريب مي كند. هنگامي 
كه مس��ووالن وزارت امور اقتصاد و دارايي مي گويند 
از 40 ميليارد دالر ارز حاصل از صادرات، 30 ميليارد 
دالر آن نه به ش��كل كاال و نه ارز به كشور وارد نشده، 

يعني يك فاجعه رخ داده است. 
باز همان طوري كه پيش تر هم گفتم توصيه كردن در 
اين ش��رايط ساده نيست. از يكسو دولت به هيچ وجه 
نبايد اين موض��وع را ناديده بگيرد و از س��وي ديگر 
نبايد آن قدر س��ختگيري كند كه فعاالن اقتصادي 
ديگ��ر كاري نكنند. به همين دليل قب��ل از هر چيز 
دول��ت بايد ابزار نظارت��ي خود را تقوي��ت كند. بايد 
صادركنندگان محدوديت داشته باشند و متخلفان 
را نبايد با سخت ترين بخش قوانين سركوب كرد. به 
نظر من ابزار مالياتي يك ابزار تنبيهي مناسب است، 
مثال با لغو معافيت مالياتي افرادي كه ارز خود را وارد 
نمي كنند يا افزايش نرخ مالياتي آنها مي توان به درجه  
زيادي زياني كه به كشور وارد كردند، را جبران كرد و 

به اصطالح خسارت آن را گرفت.
ابزار مالياتي با توجه به نقش��ي كه اكنون در اقتصاد 
كشور دارند و به نوعي جايگزين فروش نفت شده اند، 

بهترين ابزار براي تنبيه هستند.
در هر حال ابزارهاي مختلفي در دس��ت دولت براي 
تنبيه متخلفان هس��ت ولي از آن جايي كه در مسير 
غير طبيعي ق��رار دارد، نباي��د اين ابزاره��ا و ميزان 
تنبيهات به گونه اي باشد كه به ناآرام تر شدن شرايط 

بينجامد. 

مدير اجرايي طرح ملي تكاپو وزارت كار بيان كرد: در 
اين طرح نزديك به 20 هزار كشاورز تحت پوشش اين 
طرح قرار گرفتند، در برنامه داريم تا 100 هزار كشاورز 

ديگر تحت پوشش اين طرح قرار گيرند. 
رضا تازيك��ي، مدير اجرايي طرح مل��ي تكاپو وزارت 
تعاون، كار و رف��اه اجتماعي، درباره آخرين وضعيت 
طرح تكاپو گفت: براي امس��ال در برنامه داريم براي 
1000 روستاي كانوني، برنامه توسعه اشتغال را دنبال 
كنيم. در 1000 روس��تا برنامه اي ب��راي وام نداريم، 
اصواًل برنامه اشتغال روس��تايي بر مبناي مشاركت 
مردم و توانمندسازي است، اينكه آنها را به بازار بزرگ 
و كوچك محلي متصل كنيم را در دستور كار داريم. 
قباًل تجربه اي را دراشتغال روستايي داشتيم كه امسال 
نيز آن را ادامه مي دهيم. امسال در سطح وسيع تري 

در توسعه روستايي كار خواهيم كرد.
 تازيكي بيان ك��رد: اين مدل را به مدت 2س��ال در 
روس��تاها اجرا كرديم و به نتيجه خوبي رسيديم. در 
اين مدل تنها كاري كه انجام مي دهيم اتصال به بازار 
داخلي و خارجي است. در اين طرح مردم را با مشاركت 
خودش��ان توانمند مي كنيم، به عنوان مثال در يكي 
از اين طرح ها، با كمك چند ش��ركت بيمه، بسياري 
منازل روستايي را بيمه سيل و زلزله كرديم، اين طرح 
با هزينه خود مردم بود، نه اينكه هزينه اي را به دولت 
تحميل كنيم. با هزينه 20هزار تومان براي هر خانه 

توانستيم طرح بيمه را عملياتي كنيم.
مدير اجرايي طرح ملي تكاپو وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي با بيان اينكه برنامه امسال روي رسته هاي 
اولويت دار در كشور است اظهار داشت در رسته هايي 
مانند پوشاك، كفش، زنبور، مبلمان، گياهان دارويي و 

زغفران به صورت ويژه تمركز خواهيم كرد. بحث ايجاد 
چند مركز اتصال به بازار هاي بين المللي را داريم. در 
حوزه هاي مختلف در حوزه هاي مورد اولويت، بحث 
مبتني بر قرارداد را داريم. س��ال گذشته در اين طرح 
نزديك به 20 هزار كش��اورز تحت پوشش اين طرح 
ق��رار گرفتند، در برنامه داريم تا 100 هزار كش��اورز 
ديگر تحت پوشش اين طرح قرار گيرند. برنامه ديگري 
با بانك كشاورزي است، توافقي را با بانك كشاورزي 
داريم و مقرر شد با آنها هم در حوزه توسعه كشاورزي 
فعاليتي را شروع كنيم. بانك كشاورزي بسيار خوب 
در اين طرح آغاز به كار كرده است. در حوزه دام سبك 

هم برنامه هايي داريم.

 وي ادامه داد: طرح مبتني بر قرارداددوهدف كلي در 
طرح كشت مبتني بر قرارداد دنبال مي شود. نخست 
اينكه، برقراري ارتباط و اتصال پايدار بين بنگاه هاي 
خرد و كوچك محلي و بنگاه ه��اي بزرگ صادراتي، 
تحت قرارداد و انتقال دانش فني و استانداردها است.

همچنين، اصالح ساختار تامين مالي توسط سيستم 
بانكي براي تامين به موقع در فصل برداشت و درمحل 
خاص )پرداخت مستقيم به كشاورز به جاي پرداخت 
به شركت ها يا واسطه ها( بانرخ ارزان قيمت و پرداخت 
نقدي به كشاورزان براي جلوگيري از انحراف منابع 
بانكي تحت نظارت يك سيستم نظارتي از ديگراهداف 

اجراي اين طرح در كشور است.

مديراجرايي طرح ملي تكاپو وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي اظهار داشت: طبقه طرح مبتني بر قرارداد، 
توس��عه اين نوع ارتباطات ق��راردادي عالوه بر ايجاد 
شغل و امنيت ش��غلي براي بهره برداران خرد بخش 
كشاورزي، امنيت و اطمينان كاري مناسبي را براي 
بنگاه هاي فعال در اين زنجيره به وجود خواهد آورد 
و همزمان موجب توسعه كل زنجيره ارزش مي شود.

ايجاديك سيس��تم فراگير در كل زنجي��ره ارزش و 
ايجاد نهادهاي واس��ط تخصصي براي انتقال دانش 
فني و اس��تانداردها و افزايش توليد كمي و كيفي از 
ديگر اهداف اين طرح هستند.در اين روش هيچ گونه 
انحراف در منابع وجود ندارد. چرا كه پول به شركت 
داده نمي شود. يكياز چالش هاي ما در اجراي اين طرح 
اين اس��ت كه وزارت صنعت اين طرح را قبول ندارد. 
دربرخي از استان ها وزارت صنعت اعالم مي كند كه 
با داللي موافق هستيم. بااينكه وزيركار و وزير جهاد 
اين مدل را به همه استانداري ها ابالغ كردند، وزارت 
صنعت با اين موضوع هم��كاري نمي كند. به همين 
دليل طرح مبتني بر قرارداد با چالش هاي بسيار زيادي 
همراه است. چالش اصلي ما در استان ها توليد مبتني 

بر قرارداد است.
 وي اظهار داشت: يكي از برنامه هاي ويژه ما اين است 
كه در حوزه استان هاي منتخب فعاليت هايي را شروع 
كنيم و مدل توسعه اي كرده ايم و اتصال شركت هاي 
خوراك دام به دامداران و تجمي��ع دامداري ها را در 
برنامه داريم. برنامه اي كه در اي��ن طرح وجود دارد، 
ش��ركت هاي خوراك دام تأمين مالي به شرط ارايه 
خدمات به دامداران اتفاق خواهد افتاد. ما س��رمايه 
در گردش آنها را تأمين مالي مي كنيم، به شرطي كه 

خدمات ويژه به دامداران ارايه دهند. از قبيل خدمات 
دامپزشكي، خدمات آموزش��ي و...ارايه كنند. به اين 
ترتيب زنجيره ارزش را به هم وصل كرده ايم.آنها فقط 
علوفه مي خرند و شركت خوراك دام هم فقط علوفه 
مي فروش��د. هدف ما در انتها اين اس��ت كه با اتصال 
اين مورد و ارايه تسهيالت ارزان قيمت به دامداران، 
توليد 6 برابري دام ها در استان هايي كه مد نظر است 

داشته باشيم.
اين طرح براي 11استان اصلي كه بيشترين تعداد دام 
را دارند، با همكاري معاونت دام وزارت جهاد كشاورزي 
آغاز كرده ايم. ولي به سرعت آن را گسترش مي دهيم. 

 تازيكي با اشاره به اينكه مشكل اصلي ما وزارت صنعت 
است گفت: وزارت صنعت هيچ برنامه اي براي توسعه 
تخصصي رسته هاي در حال اولويت ندارد. رونمايي از 
طرح سامانه طرح ملي توانمند سازي توليد و توسعه 
اشتغال پايدار )تاپ( همان طرح قبلي است. اين همان 
برنامه قبلي است. ما نمي توانيم براي تمام طرح هاي 
صنعت كشور وام پرداخت كنيم، بايد زنجيره ارزش 
درست شود، تجربه پرداخت وام در بخش هاي متعدد 
داشتيم، اين نوع حمايت از طرح هاي اشتغالي مفيد 
نيس��ت و اتفاق خوبي رخ نمي دهد. ولي اگر بتوانيم 
زنجي��ره ارزش را به ه��م متصل كني��م، كار مهمي 
كرده ايم. وزارت صنعت اولويت مشخص براي توسعه 

صنعتي ندارد.
وي گف��ت: اگر اولوي��ت را بر روي 10رش��ته خاص 
بگذاريم، يك اجماعي را ايجاد مي كند كه همه روي آن 
كار كنيم و تمام كشورهاي دنيا اينگونه هستند. ولي 
در ايران اين امر وجود ندارد. اين بزرگ ترين مشكلي 

است كه باعث مي شود منابع به هدر برود.
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انتشار  اسامي دريافت كنندگان 
تسهيالت  اشتغال روستايي 

وزي��ر كار در توييت��ي اع��الم ك��رد: اس��امي 
دريافت كنن��دگان مبل��غ ۷هزار ميلي��ارد تومان 
تسهيالت 4 و 6 و 10 درصد س��ود اشتغال پايدار 
روستايي، سهم هر يك، تعداد اشتغال مورد تعهدو 
دس��تگاه اجرايي تاييد كننده را به تفكيك استان 

براي اطالع مردم انتشار داديم. 
برنامه اشتغال فراگير به عنوان سند توسعه اشتغال 
ملي در سراسر كش��ور اوايل سال گذشته با هدف 
افزايش جمعيت شاغل به تصويب ستاد فرماندهي 
اقتصاد مقاومتي رسيد.در همين راستا آيين نامه 
اجرايي و پيش بيني منابع اج��راي اين برنامه در 
س��ال9۷ به تازگي به دس��تگاه هاي اجرايي ابالغ 

شده است.
فعاليت هاي مش��مول اين آيين نامه شامل رسته 
فعاليت هاي منتخب، بازسازي و نوسازي صنايع، 
تكميل و راه اندازي طرح هاي كشاورزي، صنعتي 
و معدني نيمه تمام بخش خصوصي با پيش��رفت 
فيزيكي باالي 60 درصد، اجراي طرح هاي صنايع 
كوچك و حمايت از توسعه خوشه هاي كسب و كار، 
بافت هاي فرسوده و طرح هاي حمل و نقل عمومي 
و ريلي از جمل��ه جايگزيني خودروهاي عمومي و 
ماشين آالت كشاورزي فرسوده، كارورزي جوانان 
و طرح هاي اشتغالزايي مناطق مرزي، گردشگري، 

صنايع دستي و ميراث فرهنگي است.
دس��تورالعمل آيين نام��ه پرداخت وام اش��تغال 
روس��تايي با هدف كاهش بيكاري و رونق اشتغال 
براي اجرا در مناطق روستايي، عشاير و شهرهاي 
كمتر از 10 هزار نفر از سوي وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي 4 دي ماه 96تحت عنوان »دستورالعمل 
آيين نامه اجرايي قانون حمايت از توس��عه ايجاد 
اشتغال پايدار مناطق روستايي و عشايري با استفاده 
از منابع صندوق توسعه ملي« به استانداران سراسر 

كشور ابالغ شد.
بر اس��اس اين طرح مقرر ش��د معادل ريالي 1.5 
ميليارد دالر )حدود 6هزار ميليارد تومان( از محل 
صندوق توسعه ملي نزد موسسات عامل )بانك هاي 
كش��اورزي، پست بانك، توس��عه تعاون، صندوق 
كارآفرين��ي اميد و صن��دوق حمايت از توس��عه 
سرمايه گذاري در بخش كشاورزي( سپرده گذاري 
شود و با تلفيق منابع هر موسسه برابر با سهم صندوق 
توسعه ملي به متقاضيان پرداخت شود.در راستاي 
اجراي اين طرح، مجموع منابع صندوق توسعه ملي 
با تلفيق منابع هر يك از موسس��ات مذكور حدود 
12هزار ميليارد تومان براي پرداخت تس��هيالت 

اشتغال روستايي اختصاص مي يابد.
وزي��ر كار در توييتي اعالم ك��رد: در وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي اسامي دريافت كنندگان مبلغ 
۷هزار ميليارد تومان تسهيالت 4 و 6و 10 درصد 
سود اشتغال پايدار روستايي، سهم هر يك، تعداد 
اشتغال مورد تعهدو دستگاه اجرايي تاييد كننده را 

به تفكيك استان براي اطالع مردم انتشار داديم.

 ۲۵ تعهد انجام نشده مترو
در قبال گمرك 

مهرداد جمال ارونقي، معاون فني و امور گمركي 
گمرك ايران در گفت وگويي، با بيان اينكه، طبق 
قانون امور گمركي، خ��روج هر كااليي از اماكن 
گمركي، مستلزم انجام تشريفات گمركي است، 
گفت: انجام تشريفات گمركي مستلزم اظهار كاال 
به گمرك با تسليم اظهارنامه خواهد بود. گمرك 
كااليي كه تش��ريفات گمركي خود را طي كرده 
است در اماكن خود دپو نمي كند، مخصوصاً درباره 
كاال هايي كه نياز عموم جامعه بوده و مسووالن امر 
موظف شده اند، خدمات عمومي و امكانات را براي 

افراد جامعه تأمين نمايند.
ارونق��ي ادامه داد: صاحب��ان كاال براي ترخيص 
قطع��ي كاالهاي خود، بايد نس��بت به پرداخت 
حقوق ورودي متعلقه اقدام كنند. البته تسهيالتي 
هم از جمله ترخيص كاال ب��ا توديع ضمانتنامه 
بانكي معتبر يا ترخيص كاال با اس��تفاده از روش 

نسيه از طرف گمرك درنظر گرفته شده است.
معاون فني و امور گمركي گمرك ايران گفت: سال 
گذشته درخواس��ت هاي مكرري براي ترخيص 
قطعات مترو از طرف شهرداري تهران و همچنين 
شركت بهره بردار ارايه شد و با وجود اينكه حقوق 
ورودي از سوي شركت بهره بردار توديع نشد اما 
بدليل ملي بودن پروژه مربوطه و كمبود نقدينگي 
صاح��ب كاال، اواًل- گمرك ايران با ترخيص كاال 
با استفاده از تسهيالت نس��يه و بدون پرداخت 
حقوق ورودي متعلق��ه موافقت نمود. در اِعمال 
اين تسهيالت هم، گمرك به جاي نگهداري %40 
از كاال و ترخيص 60% مابقي، نسبت به ترخيص 

قطعي 85% از اين اقالم اقدام كرد.
اين مقام مسوول گفت: اخيرا، درخواست ديگري 
به گمرك ارايه شده تا اجازه داده شود 15% اقالِم 
باقيمانده به عنوان وثيقه پرداخت حقوق ورودي 
همان اظهارنامه، بدون ايفاي تعهد يا توديع حقوق 
ورودي، از گمرك ترخيص شود كه چنين اقدامي، 

قانوني نيست.
به گفته ارونقي، قطعًا بايد تكليف حقوق ورودي 
قبل از خروج كاال روشن شود و اگر صاحب كاال 
قصد استفاده از تسهيالت ديگري دارد بايد در اين 
خصوص تصريحًا و در چارچوب قانون، تقاضاي 

خودش را ارايه دهد.
معاون فني گمرك، به عدم ايفاي تعهدات قبلي 
توسط ش��ركت راه آهن ش��هري تهران و حومه 
اش��اره كرده و گفت: در حال حاضر اين شركت 
بيش از 25 فقره تعهد انجام نشده از ساليان قبل 
در گمرك ايران دارد ك��ه با وجود پيگيري هاي 
مكرر و مس��تمر گمرك ايران تاكنون رفع تعهد 
نشده است. عدم ايفاي تعهدات يك شركت منجر 
مي شود تا گمرك هم ديگر نتواند با درخواست  

براي مساعدت بيشتر همراهي كند.
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45 درصد شركت هاي كوچك و متوسط قرباني حمالت سايبري
گروه دانش و فن | 

حمالت س��ايبري و نفوذ هكرها روز به روز در حال 
افزايش اس��ت، هكرهايي ك��ه با به س��رقت بردن 
اطالع��ات كارب��ران و ش��ركت ها و موسس��ه هاي 
كوچك و بزرگ سعي در باجگيري و اخاذي دارند، 
طبق تحقيقات صورت گرفته كارشناس��ان امنيتي 
به تازگ��ي دريافته و اعالم كرده ان��د كه هدف اكثر 
حمالت س��ايبري و بدافزاري، شركت هاي كوچك 

و متوسط هستند.
در س��ال هاي اخير كه حمالت س��ايبري به شدت 
رشد كرده است، موسسه هاي تحقيقاتي و تحليلي 
بسياري در جهان هشدار داده بودند كه سال ۲۰۱۸، 
سال حمالت س��ايبري و بدافزاري به سازمان هاي 
ب��زرگ، ش��ركت ها و نهاده��اي دولت��ي در جهان 

خواهد بود.
بدين ترتي��ب آژانس هاي امنيتي بس��ياري نيز در 
كش��ورهاي متعددي از جمله انگلس��تان و اياالت 
متحده امري��كا بارها خطاب به صاحبان كس��ب و 
كار و ش��ركت هاي بزرگ و كوچك هش��دار داده و 
توصيه كرده بودن��د كه به تقويت و ارتقاي س��طح 
امنيت سايبري داده ها، مراكز داده و سرورهاي خود 
بپردازند و خطر حمالت بدافزاري و سايبري از سوي 
هكرها را جدي بگيرن��د، چراكه در غير اين صورت 
متحمل ضرر و زيان و خس��ارت هاي جبران ناپذير 

بسياري خواهند شد.
بر خالف ب��اور عموم م��ردم، حاال كارشناس��ان با 
بررس��ي و تحقيقات جدي��دي كه انج��ام داده اند، 
دريافت��ه و اعالم كرده اند كه ش��ركت هاي كوچك 
و متوسط در برابر حمالت س��ايبري و نفوذ هكرها 
بسيار آسيب پذيرتر هس��تند، چراكه هكرها با علم 
به اين مساله كه ش��ركت هاي بسيار بزرگ معمواًل 
از اليه هاي حفاظتي و امنيتي بسيار بيشتري براي 
نگهداري و ذخيره س��ازي اطالعات مهم، حساس و 
محرمانه خود استفاده مي كنند و با در اختيار داشتن 
متخصصان امنيت سايبري زبده و ماهر به حفاظت 
از اطالعات، مراكز داده و س��رورهاي ش��ركت هاي 
مربوطه مي پردازند، چندان مايل نيس��تند كه خود 
را به دردسر بيندازند و با هدف قرار دادن شركت هاي 
بزرگ و معروف جهان، براي خود ناكامي و شكست 

رقم بزنند.

اين كارشناس��ان بر اين باورند كه هكرها و مجرمان 
س��ايبري س��عي دارند با كمترين تالش ممكن به 
اهداف خود دس��ت پيدا كنند و با نفوذ و دسترسي 
به اطالعات صنايع و شركت هاي كوچك و متوسط 
كه از اليه هاي امنيت سايبري بسيار ضعيف تري در 
مقايسه با ش��ركت هاي بزرگ برخوردارند، بتوانند 
پول هنگفت موردنظر خود را كسب كرده و به ساير 

اهداف خود نيز دست پيدا كنند.
بر اس��اس اي��ن تحقيقات ك��ه در مجل��ه فوربس 
آمده اس��ت، بالغ بر ۴۵ درصد از حمالت س��ايبري 
و بداف��زاري كه ه��رروزه در جهان اتف��اق مي افتد، 
شركت هاي كوچك و متوسط را هدف قرار مي دهد. 
از طرف ديگر، حس��اب هاي كاربري مورد استفاده 
مدي��ران اجرايي و مقامات اين ش��ركت ها ۱۲ برابر 
بيشتر از مديران اجرايي شركت هاي بزرگ و معروف 
جهان هك شده و مورد سوءاس��تفاده كاربران قرار 

گرفته است.
همه اين آم��ار و ارقام به وضوح نش��ان دهنده لزوم 
به كارگي��ري متخصص��ان امنيت س��ايبري زبده 
و ارتقاي س��طح امنيت��ي مراكز داده و س��رورهاي 
مورداستفاده شركت هاي كوچك و متوسط است كه 
بايد به منظور پيشگيري از اتفاقات ناگوار و خسارات 
جبران ناپذير، توس��ط صاحبان اين كس��ب و كارها 

مورد بررسي و توجه خاص قرار بگيرد.
 ساليانه شركت ها و سازمان هاي دولتي و خصوصي 
بزرگ��ي در سراس��ر جه��ان متحمل خس��ارات و 
آسيب هاي جبران ناپذيري مي ش��وند كه از جمله 
مهم ترين آنها مي توان به حمله سايبري به شركت 
مالي اكوئيفاكس در امريكا، س��ازمان بهداش��ت و 
سالمت در انگلستان، وزارت هاي دفاع و امور خارجه 
بسياري از كش��ورها، ش��ركت حسابرسي ديلويت 

)Deloitte( در امريكا اشاره كرد.
بنابراي��ن مي توان گفت خطر حمالت س��ايبري در 
كمين تمامي افراد، كاربران و ش��ركت هاي كوچك 
و بزرگ در جهان اس��ت و ديگ��ر نمي توان ادعا كرد 
كه كس��ي از گزند و خطرات حمالت س��ايبري در 

امان است.
در س��ال گذش��ته مي��الدي باج اف��زار، بداف��زار و 
ويروس هاي رايانه اي بس��ياري در سراس��ر جهان، 
اطالعات محرمان��ه، خصوصي و مالي ميليون ها نفر 

را به س��رقت بردند و ميلياردها دالر به شركت هاي 
مربوطه و دولت ه��ا خس��ارت وارد كرده اند.حمله 
 )WannaCry( سايبري توسط بدافزار واناكراي
بطور قطع يكي از مهلك ترين حمالتي است كه در 

طول سال هاي اخير صورت گرفته است.
به ادعاي بس��ياري از كارشناس��ان و موسسه هاي 
امنيتي مي توان اذعان داشت كه باج افزار و بدافزار 
واناكراي از مهلك ترين حمالت س��ايبري در طول 
تاريخ كشورهاي جهان به شمار مي رود. چرا كه، باج 
افزار مذكور توانست بخش هاي سالمت و بهداشت 
و خدمات بيمارستان هاي انگلستان را براي چندين 
روز از كار بين��دازد و عمل هاي جراحي بس��ياري از 

شهروندان را مختل كرده يا به تعويق بيندازد.
همچنين س��رورها و زيرس��اخت هاي موسس��ات 
و ش��ركت هاي عظيم��ي را در جهان با مش��كالت 

عديده اي مواجه كند. از جمل��ه قربانيان ديگر اين 
حمله سايبري مي توان از فدكس، دويچه بان، وزارت 
كش��ور، وزارت بحران و ش��ركت مخابراتي مگافون 
روس��يه و همچنين بزرگ ترين ش��ركت مخابراتي 

تلفني اسپانيا به نام تلفنيكا نام برد.
طبق گزارش هاي منتش��ر ش��ده، بد افزار واناكراي 
حدود ۲۰۰ هزار رايانه و سيستم را در بيش از ۱۵۰ 
كش��ور در جهان م��ورد حمله ق��رار داد و اطالعات 
خصوصي و محرمانه آنها را به س��رقت برده يا از آنها 

سوءاستفاده كرد.
مشاور امور حقوقي شركت مايكروسافت نيز پيشتر 
اعالم كرده بود كه در حمالت س��ايبري موسوم به 
باج افزار واناك��راي، ردپاي هكرهاي كره ش��مالي 
 WannaCry ديده مي ش��ود. باج افزار واناكراي
با استفاده از حفره هاي امنيتي كه در ويندوز وجود 

دارد، فايل هاي كارب��ران را رمزگذاري كرده و براي 
جلوگيري از حذف داده ها، ۳۰۰ دالر به صورت بيت 

كوين طلب مي كند.
بر اس��اس اين گزارش طي تحقيقات صورت گرفته 
مشخص ش��د در هكرها و باج گيران دنياي مجازي 
بيشتر موسسات و شركت ها يا نهادها و سازمان هاي 
كوچك يا متوسط را هدف حمله قرار مي دهند و به 
صورت گسترده به حمالت خود ادامه مي دهند چرا 
كه اين ش��ركت ها و موسس��ات نه اليه هاي امنيتي 
چن��د اليه دارد و ن��ه سيس��تم هاي پيچيده اي كه 
مانع ورود هكرها و باج گيران ش��ود، از اين رو است 
كه كارشناسان امنيتي هش��دارهايي را براي چند 
اليه كردن امنيت در شركت ها و موسسات كوچك 
پيش��نهاد مي دهند تا به يك باره اين ش��ركت ها و 

موسسات گرفتار هكرهاي و باج گيران نشوند.

افتا | 
پژوهشگران موسسه امنيتي ESET نفوذ ۵ ساله گروه 
جاسوسي سايبري )Turla( را به سرورهاي ايميل 
 Microsoft( سازماني مايكروس��افت اكس چنج

Exchange( برمال كردند.
 اين اولين بدافزاري اس��ت كه بطور ويژه سرورهاي 
ايمي��ل Microsoft Exchange را از طري��ق 

درپشتي LightNeuron، هدف قرار داده است.
س��رور Exchange مايكروس��افت كار مديري��ت 

ايميل هاي درون سازمان را برعهده دارد.
 ،LightNeuron به دلي��ل پيچيدگي درپش��تي
هكرها مي توانند كنترل كامل يك سرور ايميل را به 
دست گيرند و محتواي ايميل هاي ورودي يا خروجي 
را منتقل، ويرايش يا مسدود كنند يا از دريافت برخي 

ايميل ها توسط كاربر جلوگيري كند.
عالوه ب��ر تمركز درپش��تي LightNeuron روي 
س��رورهاي Microsoft Exchange، از ديگ��ر 
ويژگي هاي بارز اين بدافزار مكانيزم فرمان و كنترل آن 
 Microsoft است. يعني زماني كه هكرها يك سرور

 LightNeuron را از طريق درپشتي Exchange
آلوده مي كنند، بطور مستقيم به آن متصل نمي شوند، 
بلكه با ارسال ايميل هاي حاوي پيوست هاي PDF يا 

JPG، سرور را كنترل مي كنند.
كارشناسان معاونت بررسي مركز افتا مي گويند كه 
 ،)Steganography( اين روش با نام پنهان نگاري
به اين صورت عمل مي كند كه دستورهاي مهاجمان 
درون فايل هاي PDF و تصاوير JPG قرار داده مي شود 
و درپشتي با دريافت آنها، دستورها را اجرا مي كند و به 
دليل همين شيوه ارتباط با سرور فرمان و كنترل، اين 

بدافزار براي مدت زيادي پنهان مانده بود.

تلگراف | 
فيس بوك از يك شركت در كره جنوبي شكايت كرده و 
ادعا مي كند اين شركت با ۳۰ اپليكيشن مختلف اطالعات 
كاربران اين شبكه اجتماعي را استخراج كرده تا در اختيار 

مشتريان بازاريابي خود قرار دهد.
فيس بوك از يك شركت در كره جنوبي شكايت كرده است 
و ادعا مي كند اين شركت اطالعات كاربران را جمع آوري و 

براي برنامه هاي بازاريابي استفاده كرده است.
اين شبكه اجتماعي شركت Rankwave در سئول را 
متهم كرده با استفاده از ۳۰ اپليكيشن مختلف اطالعاتي 
از فيس بوك به ارزش ۹.۸ ميليون دالر را استخراج كرده 
تا آنها را در اختيار مش��تريان تبليغات��ي و بازاريابي خود 

قرار دهد.
در حال حاض��ر Rankwave از همكاري با فيس بوك 
براي اج��راي تحقيقات درباره روش ه��اي فعاليت خود 
اجتناب كرده است. در نتيجه فيس بوك اعالم كرد تمام 

اپليكيشن هاي اين شركت معلق شده اند.
اين رويداد تا حدودي مش��ابه نشت اطالعات كاربران در 
رسوايي كمبريج آنااليتيكا اس��ت. در رسوايي كمبريج 
آنااليتيكا مشاوران سياسي با استفاده از يك پرسشنامه 
ش��خصيتي اطالعاتي از ۸۷ ميليون كاربر را بدون اطالع 

آنان جمع آوري كردند.
از س��وي ديگر، پس از آنكه فيس ب��وك محدوديت هاي 
جديدي روي شيوه عملكرد اپليكيشن ها و شركت هاي 
طرف س��وم وضع كرد، اين نخستين بار است كه شركت 
چنين اقدامي را انجام مي ده��د. پيش از اين فيس بوك 
اپليكيش��ن هايي كه قوانينش را نقض مي كردند، فقط 

معلق مي كرد.

تك كرانچ | 
به نظر مي رس��د كه هن��د نيز قص��د دارد گوگل را 
تحت تأثير فعاليت هاي انحصارگرايانه و نصب پيش 
فرض برنامه هاي اختصاصي خود روي گوشي هاي 

هوشمند مورد مواخذه قرار دهد.
پس از آنكه اتحاديه اروپا شركت امريكايي گوگل را 
تحت تأثير فعاليت هاي انحصارگرايانه جريمه كرد، 
حاال اين ش��ركت به نظر مي رس��د كه در بس��ياري 
ديگر از كش��ورهاي جهان نيز با مشكل مواجه شده 
است؛ به گونه اي كه حاال سازمان تنظيم مقررات و 
رگوالتوري اينترنت در هند نيز تصميم گرفته است 
كه گوگل را به علت فعاليت هاي انحصارگرايانه خود 

جريمه كرده و مورد مواخذه و سرزنش قرار دهد.
به عقي��ده بس��ياري از كارشناس��ان و تحليلگران، 
انحصارگرايي گوگل و تالش براي نصب پيش فرض 
برنامه و س��رويس هاي اختصاصي آن روي تمامي 
گوشي هاي هوشمند اندرويدي اين غول تكنولوژي 
امريكايي را به دردسرهاي بزرگي انداخته و آن را با 

مشكالت عظيمي روبرو خواهد كرد.
چندي پيش بود ك��ه اتحاديه اروپا گوگل را به علت 
 انحصارطلب��ي تجاري پن��ج ميلي��ارد دالر جريمه

كرد.
مقامات اتحاديه اروپا در اين زمينه اعالم كرده بودند 
گوگل به منظور ارتقاي محصوالت، س��رويس ها و 
اپليكيشن هاي خود در كنار سيستم عامل اندرويد، 
از اس��تفاده آزادانه و منصفانه كارب��ران اينترنت از 
خدمات و سيستم هاي عامل شركت هاي رقيب خود 

جلوگيري به عمل آورده است.

گوگل | 
گزارش هاي منتشر شده حاكي از آن است كه گوگل 
قصد دارد ايموجي هاي جديدي را به پلت فرم نسخه 
جديد اندرويد اضافه كند كه در آن جنس��يت تعريف 

نشده است.
 ايموجي يا ش��كلك هاي اينترنت��ي و موبايلي كه در 
سال هاي اخير فضاي مجازي را درنورديده و در بسياري 
از موارد جاي متون تايپ ش��ده در پيام هاي رد و بدل 
شده ميان كاربران اپليكيشن هاي پيام رسان را گرفته 
است، تحت تأثير مسائلي همچون تبعيض جنسيتي 
ميان زنان و مردان توسط بسياري از جامعه شناسان و 
منتقدان اجتماعي مورد بحث و بررسي قرار گرفته اند 
تا جايي كه شركت هاي بزرگ توسعه دهنده سيستم 
عامل ه��اي موبايل��ي همچون اپل و گ��وگل تصميم 
گرفته اند تغيير و تح��والت عظيمي را در پلتفرم هاي 
خود به وج��ود بياورند تا ديگر عرص��ه براي منتقدان 

جنسيتي باز نباشد.
 گوگل قصد دارد ايموجي و شكلك هاي بدون جنسيت 
را به پلتفرم نسخه جديد سيستم عامل اختصاصي خود 
كه به اندرويد كيو )android Q( موس��وم و معروف 

شده است، اضافه كند.
حاال گفته مي ش��ود ۵۳ ايموجي جديد قرار است به 
فهرست ايموجي هاي قبلي موجود در سيستم عامل 
اندرويد افزوده شود كه به صورت انسان هايي با صورت 
زردرنگ طراحي شده اند و تركيبي از چند طرح و حاالت 
انساني جديد هس��تند كه به ويژگي هاي جديدي كه 
براي هر دو جنس��يت زن و مرد قابل اس��تفاده است، 

مجهز خواهند بود.

گيزمودو | 
محققان دانشگاهي روشي براي توليد پيكسل هايي ابداع 
كرده اند كه يك ميليون بار كوچك تر از پيكسل هاي به 

كار رفته در نمايشگر رتيناي اپل است.
 توليدكنندگان تلفن هاي هوشمند ديگر نمي توانند درباره 
تعداد پيكسل هاي موجود در نمايشگر دستگاه هايشان 
فخر فروشي كنند. محققان دانشگاه كمبريج راهي جديد 
براي ابداع پيكسل هايي ابداع كرده اند كه يك ميليون بار 
كوچك تر از پيكسل هايي است كه در نمايشگر رتينا اپل 
استفاده مي شود. اما تراكم انبوه پيكسل فقط يكي از وجوه 

اين دستاورد جالب است.
پيكس��ل هاي مذكور ب��ا پوشش��ي از جن��س ذرات 
ميكروسكوپي طال و پليمري الكترواكتيو ابداع شدند. 
پليمر مذكور پلي آنيلين نام دارد كه ساختار آن در معرض 
يك ميدان مغناطيسي تغيير مي كند. اين فرايند در مكان 
تركيب ذرات طال و پليمر اتفاق مي افتد. ماده حاصل به 
يك فيلم پالستيكي اضافه مي شود كه پوششي آينه اي 
و منعكس كننده نور دارد. اين فرايند بسيار ساده به نظر 
مي رس��د و اكنون مشخص ش��ده اين يكي از بهترين 

ويژگي هاي فناوري جديد است.
در فناوري جديد به جاي تهييج يك ماده ش��يميايي 
براي انتشار فوتون ها، نور بين ذرات ميكروسكوپي طال 
و پوشش منعكس كننده آنها به دام مي افتد. اما با وجود 
سايز بسيار كوچك پيكسل ها آنها نوعي نور توليد مي كنند 

كه براي چشم انسان بسيار درخشان به نظر مي رسد.
مي توان با استفاده از جريان الكتريكي خاصي كه پوشش 
پليمري ذرات طال را تغيير مي دهد، رنگ هر پيكسل را با 

طيفي خاصي هماهنگ كرد. 

آسين ايج | 
سوش��يالي گود ن��ام جديدترين ش��بكه اجتماعي 
مبتني بر گوشي هاي هوشمند اس��ت كه از آن براي 
انجام فعاليت هاي خيريه، جم��ع آوري پول با اهداف 

خيرخواهانه و غيره استفاده خواهد شد.
SociallyGood  اولين بازار آنالين براي سازماندهي 
فعاليت هاي خيرخواهانه اجتماعي محسوب مي شود 
كه يك اپليكيشن تلفن همراه براي آن طراحي شده 

است.
مرتبط ساختن آس��ان فعاالن اجتماعي، يافتن افراد 
عالقه مند جديد، شناسايي سازمان هاي غيرانتفاعي 
عالقه مند به اين نوع فعاليت هاي خيريه و ايجاد امكاني 
تازه براي كمك رساني و فعاليت افراد داوطلب از جمله 

مزاياي طراحي اپليكيشن SociallyGood است.
خدمات رساني از طريق اين اپليكيشن، در حوزه هايي 
همچون تخصيص منابع، همتايابي، نظارت و ارزيابي و 
غيره قابل تقسيم بندي است. به منظور ارتقاي عملكرد 
SociallyGood در حوزه هايي همچون جمع آوري 
كمك هاي خيريه، شناسايي و دسته بندي نيروهاي 
داوطلب، سازماندهي رويدادها، همتايابي و شناسايي 
نيروهاي همكار مناسب، مديريت فعاليت ها و غيره از 

هوش مصنوعي نيز استفاده شده است.
اين برنامه فع��اًل در هند و امريكا فعال ش��ده و انتظار 
مي رود ظرف س��ه س��ال آينده در ديگر كش��ورهاي 
اروپايي و آسيايي نيز مورد استفاده قرار بگيرد. برخي 
زيرمجموعه هاي س��ازمان ملل مانند برنامه توس��عه 
س��ازمان ملل متحد ني��ز در ح��ال برنامه ريزي براي 

بهره برداري از SociallyGood هستند.

مهر | 
وزير اس��بق ارتباطات با بيان اينكه متولي حاكميت 
فضاي مجازي دركشور مشخص نيست، گفت: كسب و 
كارهاي اينترنتي از نابساماني و عدم حاكميت در فضاي 

مجازي متضرر مي شوند.
محمد سليماني درباره نداشتن حاكميت ملي در فضاي 
مجازي اظهار داشت: بحث فضاي مجازي از آنجايي كه 
امكانات و اختياراتي را براي افراد فراهم مي كند بسيار 
وسيع و گس��ترده بوده و تأثير زيادي در ابعاد مختلف 
اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي دارد. به بيان 
ديگر كش��ور حتمًا بايد از تكنولوژي هاي اطالعاتي و 

ارتباطي استفاده كند.
وي با اش��اره به اينكه همانطور ك��ه در فضاي واقعي 
جرم هاي��ي اتفاق مي افتد در فض��اي مجازي هم اين 
اتفاقات رخ مي دهد و خاص كشور ما نيست، افزود: اما 
در فضاي مجازي طبيعتاً ما بايد بتوانيم به سرعت جلوي 
انتشار برخي تخلفات و جنايات را بگيريم و مراجع قانوني 
نيز بايد بتوانند منبع و منشأ جرم و تخلف را شناسايي 
كنند و به دست قانون بسپارند؛ بر اين اساس الزم است 

كه حاكميت فضاي مجازي در اختيار كشور باشد.
وزير ارتباطات دولت نهم نخستين راهكار برون رفت 
از اين مشكل و رس��يدن به حاكميت و استقالل ملي 
در حوزه فضاي مجازي را داش��تن اراده از سوي دولت 
عنوان كرد و به مهر گفت: دولت بايد اراده انجام اين كار 
را داشته باشد. االن بحث اجرايي مطرح است و در زمينه 
قوانين و مقررات مشكلي وجود ندارد. به همين علت، 
نخستين موضوع اين است كه وزارت ارتباطات يا وزارت 

ارشاد متولي اين حاكميت شوند.
وي با تاكيد بر اينكه در حال حاضر مش��خص نيست 
متولي حاكميت فضاي مجازي در كشور كيست، اضافه 

كرد: بايد متولي حاكميت در اين فضا روشن شود و اگر 
معاون رييس جمهور يا وزرا قرار است متولي اين بخش 

باشند، بايد هيات وزيران آن را به تصويب برساند.
سليماني ادامه داد: مرحله بعدي اين است كه ساختار 
و سازوكار و زيرساخت هاي حاكميت در فضاي مجازي 
بايد مشخص شود تا اعمال حاكميت بتواند به درستي 
انجام پذيرد. در اين زمينه شوراي عالي فضاي مجازي 
كه مصوباتش حكم قان��ون دارد و هرچه تصويب كند 
مجريان ۳ قوه بايد آن را اجرا كرده و نبايد از آن تخطي 
كنند، بايد ورود كند. اين شورا بايد بررسي كند كه براي 
اينكه اين حاكميت در ايران شكل بگيرد و نهادينه شود، 

چه اقداماتي بايد انجام دهيم.
وي با تاكيد بر اينكه در اين بخش نيازمند يك س��ري 
سرمايه گذاري، ارايه راهكار و مجوز هستيم، گفت: در 
اين حوزه بخش هايي نيازمند توسعه است و اقداماتي 
بايد انجام بگيرد. البته برخي از اين ضروريات پيش از 
اين و در چارچوب ش��بكه ملي اطالعات پيش بيني 
شده بود كه در صورتي كه انجام پذيرد، اين مشكالت 

رفع خواهد شد.
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رويداد

سايبر فراسو

بررسي وضعيت شبكه ملي 
اطالعات در ۲ كميسيون مجلس 
مهر| آخرين وضعيت پروژه شبكه ملي اطالعات اين 
هفته در ۲ كميسيون صنايع و معادن و كميسيون 
فرهنگي مجلس شوراي اسالمي مورد بررسي قرار 
مي گيرد. اس��تماع گزارش وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات در خصوص شبكه ملي اطالعات، اين هفته 
در دستور كار كميسيون صنايع و معادن مجلس قرار 
دارد. در همين حال قرار اس��ت گزارش از وضعيت و 
مراحل راه اندازي شبكه ملي اطالعات، در كميسيون 

فرهنگي مجلس شوراي اسالمي نيز ارايه شود.
اين هفته همچنين كميسيون آموزش و تحقيقات 
مجلس شوراي اس��المي از وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات براي پاسخگويي به سوال سيد علي ادياني 
دعوت به عمل آورده است و محمدجواد آذري جهرمي 
بايد بعدازظهر دوشنبه در اين كميسيون حاضر شود.
همچنين در جلس��ه كارگروه ارتباط��ات و فناوري 
اطالعات كميسيون صنايع و معادن، موضوع بررسي 
نحوه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده و دريافت 
عوارض بهره برداري از دكل ها، آنتن ها و تأسيسات 

مخابراتي در دستور كار قرار دارد.

توليد تراشه هاي جديد 
آيفون توسط تايواني ها

تك اسپات| يك شركت تايواني وظيفه توليد انبوه 
تراشه هاي A۱۳ را براي استفاده در آيفون هاي جديد 

شركت اپل بر عهده گرفته است.
ش��ركت تايواني تي اس ام سي تراش��ه هاي A۱۳ را 
كه داراي معماري ۷ نانومتري اس��ت براي نصب در 

آيفون هاي نسل بعدي اپل توليد خواهد كرد.
آيفون ه��اي جديد اپ��ل داراي دوربين هايي بزرگ 
خواهند بود و گفته مي شود در توليد آنها از فناوري 
دوربين س��ه گانه استفاده شده اس��ت. از همين رو 
طراحي تراشه اي قدرتمند با توان پردازش باال براي 
آيفون هاي جديد اپل از اهمي��ت فراواني برخوردار 
است. قرار اس��ت توليد اين تراشه ها توسط شركت 
TSMC از م��اه ژوئن آغاز ش��ود. توليد آزمايش��ي 
تراشه هاي A۱۳ از ماه آوريل آغاز شده بود. اپل پيش از 
اين نيز همكاري هاي گسترده اي با اين شركت تايواني 
 TSMC داشته و گفته مي ش��ود يك پنجم درامد
حاصل همكاري با اپل اس��ت. در تراشه A۱۳ از يك 
مودم پيشرفته تازه براي افزايش كيفيت تماس هاي 
تلفني و نيز ارتقاي كيفيت اتصال به اينترنت استفاده 
مي ش��ود. معماري اين تراش��ه به گونه اي است كه 
مصرف برق را هم به ميزان قابل مالحظه اي كاهش 
 iPhone  روي گوشي هاي A۱۳ مي دهد. تراش��ه
XS Max، iPhone XSو iPhone XR نص��ب 

خواهد شد.

امريكا ركورددار درخواست 
اطالعات كاربران توييتر

تك كرانچ| بر اس��اس گزارشي كه توسط توييتر 
منتشر شده، حدود يك سوم درخواست هاي ارسالي 
براي اين شبكه اجتماعي به منظور دريافت اطالعات 

كاربران مربوط به دولت امريكا بوده است.
اين گزارش كه درخواست هاي ارايه شده به توييتر در 
نيمه دوم سال ۲۰۱۸ را در بر مي گيرد، نشان مي دهد 
تعداد كل درخواست هاي ارسالي براي توييتر طي اين 
مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۶ درصد 

كاهش يافته است.
بر همين اس��اس توييتر در مجموع ۶۹۰۴ گزارش 
براي درياف��ت اطالعات ۱۱۱۱۲ حس��اب كاربري 
دريافت كرده است. در اين ميان دولت امريكا با ارسال 
۲۰۹۲ درخواست به منظور دريافت اطالعات ۳۸۶۰ 
حس��اب كاربري در رتبه اول بوده است. توييتر ۳۰ 
درخواست براي افشاي اطالعات حساب هاي كاربري 
۱۰۸ نفر از مشتركان س��رويس به اشتراك گذاري 
ويدئوي پريسكوپ هم دريافت كرده كه به ۴۰ درصد 
از اين درخواست ها پاسخ مثبت داده است. توييتر در 
مجموع ۱۶۶۵۱۳ حساب كاربري را در نيمه دوم سال 
۲۰۱۸ به حالت تعليق درآورده كه علت اين امر ترويج 
تروريس��م از طريق اين حساب ها عنوان شده است. 
اين رقم نسبت به مدت مشابه قبلي ۱۹ درصد كاهش 
نشان مي دهد. همچنين ۴۵۸۹۸۹ حساب كاربري 
هم به علت انتش��ار مطالب هرزه نگارانه در ارتباط با 

كودكان تعليق شده اند.

مچ بند مجرمان با به روزرساني 
ويندوز از كار افتاد 

تك اسپات| به روزرساني سيستم عامل ويندوز ۱۰ 
معمواًل بسياري از كاربران را به دردسر مي اندازد، اما 
اين بار موجب اختالل در ارتباط مچ بندهاي كنترل 
مجرمان هلندي با مراكز پليس شده است. تازه ترين 
به روزرساني ويندوز باعث شده تا كنترل صدها مجرم 
و مظنون در هلند كه توس��ط اين مچ بندهاي بسته 
شده به پا كنترل مي شدند ناممكن شود. زيرا بعد از 
اين كار تصوير آنها از صفحه رادار محو شده و ارتباط 
اين دس��تگاه ها با پليس مختل شده است. مقامات 
هلندي تأييد كرده اند كه به روزرس��اني نرم افزاري 
باعث اختالل در ترافيك داده در حين كنترل اين مچ 
بندهاي پا شده است. البته اين اختالل بعد از مدتي 
برطرف شده است. در حال حاضر تالش براي تثبيت 
كامل سيستم يادشده در جريان است. به روزرساني 
ويندوز در روز پنج ش��نبه موجب شد تا مچ بندهاي 
پاي مجرمان هلندي بطور كام��ل از كار بيفتند. در 
مورد تعداد مجرماني كه از اين ابزار استفاده مي كنند، 
اطالعات دقيقي در دست نيس��ت. اما تخمين زده 
مي شود كه هر روز بطور متوسط ۷۰۰ نفر بدين شيوه 
كنترل مي شوند. هنوز مشخص نيست آيا مجرماني 
كه بدين شيوه كنترل مي شدند از موضوع مطلع شده 
و براي فرار يا شكس��تن مچ بندهاي پاي خود اقدام 
كرده اند يا خير. پيش از اين و در آگوست سال گذشته 
هم اختالل فني شبكه اي در اين مچ بندها باعث عدم 
امكان كنترل ۴۵۰ مورد از آنها براي مدتي كوتاه شد.
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وزير امور اقتصادي و دارايي تاكيد كرد 

با برداشت بيش از پنج تن در هکتار اعالم شدمعاون وزير كشور عنوان كرد؛ 

به كارگيري روش هاي اشتغال زايي بنياد بركت در دستگاه هاي اجرايي

رکوردشكني عملکرد گندم ديم در خوزستان رسيدگي به مشكالت 3 واحد صنعتي با ۲۰۰۰ نيروي انساني 

وزير امور اقتصادي و دارايي بر به كارگيري روش هاي 
اشتغال زايي بنياد بركِت ستاد اجرايي فرمان حضرت 
امام )ره( در دستگاه هاي اجرايي كشور تأكيد كرد.

به گزارش روابط عمومي بنياد بركت س��تاد اجرايي 
فرمان حضرت امام )ره(، دكتر فرهاد دژپس��ند در 
ديدار با مديرعامل، ريي��س هيات مديره و معاونان 
بني��اد بركت ضمن تأيي��د و اس��تقبال از مدل ها و 
طرح هاي اش��تغال زايي اين بنياد، پيگيري توسعه 
اجراي طرح هاي اشتغال زايي بنياد را در دستگاه هاي 
اجرايي و همچنين بررسي راه كارهايي براي تقويت 
مالي اين بنياد جهت گس��ترش و پايدارسازي اين 

طرح ها را مورد تأكيد قرار داد.
در اين جلس��ه، س��عيد جعفري و محمود عسكري 
آزاد مديرعام��ل و رييس هيات مدي��ره بنياد بركِت 
س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( به تش��ريح 
و تبيين مدل ها و الگوهاي اش��تغال زايي اين بنياد 
به ويژه در حوزه اجتماع محور پرداختند و گزارشي از 
فعاليت هاي بنياد در حوزه ايجاد فرصت هاي شغلي 
ارايه دادند.وزير امور اقتصادي و دارايي ضمن تقدير 
از اين اقدامات و بررسي فرآيند اشتغال زايي در بنياد 
بركت، نحوه تأمين مالي راه اندازي طرح ها، س��رانه 
ايجاد اشتغال، ميزان س��رمايه گذاري ها، چگونگي 
پرداخت تسهيالت و تعداد ش��غل هاي ايجاد شده 
مستقيم و غيرمس��تقيم، از آمادگي اين وزارتخانه 
براي همكاري هر چه بيشتر با بنياد بركت خبر داد.

در اين جلس��ه، ضمن تبادل نظر درباره شيوه هاي 
ايجاد اشتغال در كش��ور، بر اشتغال زايي در مناطق 
روستايي و محروم با محوريت مشاغل خرد و خانگي 

و تقويت س��رمايه هاي اجتماعي و انساني به منظور 
ايجاد معيش��ت پايدار و توانمندس��ازي اقتصادي و 

اجتماعي مناطق محروم تأكيد شد.
همچنين مقرر شد گزارشي از عملكرد بنياد بركت 
در حوزه اش��تغال زايي توس��ط وزير امور اقتصادي 
و دارايي براي رييس جمهور تهيه و ارس��ال شود تا 
الگوها و مدل هاي ايجاد اش��تغال اين بنياد در ساير 
دستگاه هاي اجرايي نيز مورد مالك قرار گيرد و در 

مناطق محروم اجرايي شود.
در ضمن، قرار شد طرح هاي اشتغال زايي بنياد بركت 
در هيات دولت مط��رح و فرصت ها و امكاناتي براي 
استفاده بنياد بركت از منابع بانكي و صندوق توسعه 
ملي و بهره گيري از ظرفيت هاي قانوني موجود جهت 
ايجاد مش��اغل در مناطق محروم كشور پيش بيني 
و لحاظ ش��ود.پيگيري توافقات و موارد مطرح شده 
در اين جلس��ه، بر عهده كميته مشتركي از معاون 
اقتصادي وزي��ر امور اقتص��ادي و دارايي و معاونان 
برنامه ريزي و توسعه منابع و مشاغل اجتماع محور 
بنياد بركت قرار گرفت. گفتني اس��ت، بنياد بركت 
راه اندازي 13 هزار طرح اشتغال زايي اجتماع محور 
با ظرفيت ايجاد ۲ و ۸ دهم شغل به ازاي هر طرح را 
در بودجه س��ال 139۸ خود تصويب كرده بود كه با 
توجه به وقوع سيل در چند استان كشور، به دستور 
محمد مخبر رييس س��تاد اجراي��ي فرمان حضرت 

امام )ره( به 30 هزار طرح افزايش پيدا كرده است.
 بني��اد بركت ب��ا توجه ب��ه افزايش ايج��اد بيش از 
دو برابري تعداد طرح هاي اشتغال زايي اجتماع محور 
و از سوي ديگر، هم سويي اين اقدامات با فعاليت هاي 

اشتغال زايي دولت در چارچوب برنامه ششم توسعه 
كشور اميدوار است بتواند از منابعي كه از سوي دولت 
براي اين مهم تخصيص يافته است، بهره ببرد.بنياد 

بركِت س��تاد اجرايي فرمان حضرت ام��ام )ره( در 
راستاي محروميت زدايي و توانمندسازي اقتصادي 
و اجتماعي مناط��ق محروم و كمتر توس��عه يافته، 

نهضت ايجاد اشتغال را در دستور كار خود قرار داده 
و تا به امروز بيش از ۲۲0 هزار فرصت ش��غلي را در 

اين مناطق ايجاد و به بهره برداري رسانده است.

معاون اقتصادي وزير كشور گفت: در حال حاضر سه 
واحد صنعتي اس��تان مركزي با دو هزار نفر نيروي 
انس��اني در وضع بحراني قرار دارند كه رسيدگي به 

مشكل آنها در دستور كار است.
بابك دين پرس��ت ديروز در نشس��ت ستاد تسهيل 
و رفع موانع توليد اس��تان مركزي در س��اوه، اظهار 
داشت: در استان مركزي در سال گذشته يك هزار و 
۴00 ميليارد تومان تسهيالت به منظور رونق توليد 

پرداخت شده كه قابل توجه است.
مع��اون اقتصادي وزير كش��ور افزود: اين اس��تان از 
استان هايي اس��ت كه سال قبل كاهش نرخ بيكاري 
را داش��ته در حالي كه در كشور نرخ بيكاري در سال 
گذش��ته با افزايش يك دهم درص��دي مواجه بوده 

است.
دين پرست بيان كرد: استان مركزي با سه هزار واحد 
صنعتي ظرفيت هاي بسيار مطلوبي در حوزه صنعت 

دارد و براي كشور حائز اهميت است.
معاون اقتصادي وزير كش��ور خاطرنش��ان ساخت: 
در حوزه س��رمايه گذاري خارجي، اس��تان مركزي 
سال گذش��ته دو طرح را با سرمايه 9 ميليون يورو و 
اشتغالزايي 90 نفر نهايي كرده كه يكي از اين طرح ها 
با اش��تغالزايي 30 نفر به بهره برداري رس��يده و در 
مجموع سال گذشته شش صدم ميليون يورو سرمايه 

خارجي به استان وارد شده است.
وي تصري��ح ك��رد: در رابطه ب��ا عملكرد ش��وراي 
گفت وگوي دولت و بخش خصوصي، س��ال گذشته 
در كشور ۲۷0 جلس��ه برگزار شد كه از اين ميزان 9 

جلسه مربوط به استان مركزي بوده و اين استان در 
اين زمينه رتبه پنجم كشور را از آن خود كرده است.

مع��اون اقتصادي وزير كش��ور ادام��ه داد: بر مبناي 
ارزيابي انجام شده، هم اكنون در استان مركزي ۸1 
واحد صنعتي دچار مشكل هستند كه در اين واحدها 

بيش از 9 هزار نفر شاغل هستند.
دين پرست ابراز داشت: همچنين سه واحد صنعتي در 
اين استان در شرايط بحراني هستند كه دو هزار نفر 
در آنها اشتغال دارند و بررسي و رسيدگي به وضعيت 

آنها به منظور حل مشكل در دستور كار قرار دارد.
معاون اقتصادي وزير كشور اضافه كرد: تعيين تكليف 

طرح هاي نيمه تمام صنعتي شس��تا يك��ي ديگر از 
اقداماتي است كه رييس جمهور بر آن تاكيد ويژه دارد 
و در استان مركزي نيز چهار مورد از اين طرح ها وجود 

دارد كه مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
وي گف��ت: همچني��ن در پايان س��ال گذش��ته از 
رييس جمه��ور خواس��تار گس��ترش اختي��ارات 
اس��تانداران در رابطه با تس��هيل و رفع موانع توليد 
ش��ديم و از اس��تان ها انتظار مي رود ك��ه در فرآيند 
پيگيري تسهيل و رونق توليد و معرفي خبرگان بانكي 
به بانك مركزي، افرادي را معرفي كنند كه يار و ياور 

اين قانون باشند.

    مدير جهادکش��اورزی هفتکل گفت: برای نخس��تين بار 
عملکرد توليد گندم ديم در خوزستان با رکوردی جديد و 
بی سابقه توسط يک کشاورز هفتکلی شکسته شد. اسالم 
بهمنی نيا ديروز در گفتگو با خبرنگارانچ افزود: سعيد خميسی 
کشاورز تالش گر شهرستان هفتکل از سطح هفت هکتار 
مرزعه گندم ، 39تن و 3۷5کيلوگرم محصول برداشت کرد 
که متوسط عملکرد در واحد سطح پنج تن و ۲50کيلوگرم 
است. متوسط برداشت گندم ديم در خوزستان در شرايط 
نرمال حدود يک هزارو 600کيلوگرم است و حداکثر برداشت 
در هر هکتار گندم ديم ۲.۲ تن بوده است. وی بارندگی های 
بسيار مناسب در سال زراعی جاری ، نبود تنش های جوی، 

رژيم مناس��ب بارش ها و بهره گيری از روش های صحيح 
دوره های کاش��ت و داشت را از داليل اصلی برداشت گندم 
ديم توسط اين کش��اورزی بيان کرد. مديرجهادکشاورزی 
هفتکل با اشاره به اينکه همه 3۸هزار هکتار اراضی کشاورزی 
هفتکل در ۸0کيلومتری ش��رق اهواز ، ديم هستند افزود: 
تاکنون حدود 30هزار تن گندم استاندارد از کشاورزان اين 
منطقه خريداری شده است درحالی که کل توليد گندم اين 
شهرستان در س��ال زراعی گذشته به علت خشکسالی بی 
سابقه و گردو خاک، حدود ۲00تن بود. بهمنی نيا در ادامه با 
اشاره به اينکه برداشت گندم در هفتکل همچنان ادامه دارد 

افزود: تاکنون ۷5درصد اراضی گندم برداشت شده است.

كاهش ۲3 درصدي هدر رفت 
آب در بادرود طي 5 سال

اصفه�ان| مدي��ر آبفا 
بادرود در دومين برنامه از 
سلسله نشست هاي برنامه 
راديويي جاري حيات 6 با 
موضوع مديريت مصرف 
بهين��ه آب گفت: منطقه 
بادرود تحت پوشش طرح 
آبرس��اني اصفهان بزرگ قرار ندارد، آب ش��رب اين 
منطقه از طريق 6 حلقه چاه با دبي باالي 1۲0 ليتر در 
ثانيه تامين مي شود و با به كارگيري سيستم تله متري 
و تله كنترل توانستيم از هدر رفت آب جلوگيري كنيم 
كه اين امر افزايش ظرفيت تامين را به همراه داشت. 

خامسي افزود: در چند سال اخير توانستيم با اصالح 
شبكه فرسوده، هدرفت آب درشهر بادرود را كاهش 
دهيم به طوري كه در سال 9۲ ميزان هدر رفت آب در 
بادرود بيش از۴۴ درصد بوده اما اين رقم در سال 9۷ 
به ۲1 درص��د كاهش يافت بطوريكه مي توان گفت 
طي 5 سال ش��هر بادرود شاهد كاهش ۲3 درصدي 

هدر رفت آب بوده است.
وي با بيان اينكه بادرود در منطقه كويري قرار دارد و 
در سال گذشته با خشكسالي بي سابقه اي مواجه بود 
ولي آب شرب اين منطقه پايدار تامين شد اعالم كرد: 
از آنجايي كه آب ش��رب منطقه بادرود از طريق چاه 
تامين مي ش��ود بنابراين رصد كردن آنالين كميت 
وكيفيت آب چاه ها منجر به تامين پايدار آب شرب 
منطقه مي گردد. خامسي گفت: هم اكنون مصرف 
س��رانه آب در بادرود1۸0 ليتر در شبانه روز است در 
حالي كه اين رقم در س��ال 96 بيش از ۲00 ليتر در 
شبانه روز بوده است و در تالش هستيم با دردستور 
كار قرار دادن فعاليت هاي فرهنگي مصرف سرانه آب 

را در اين منطقه كاهش دهيم.

معافيت مالياتي براي 
آسيب ديدگان حريق بازار تبريز
آذربايج�ان ش�رقي| 
در راس��تاي پاسخگويي 
به مطالبات اهالي اقتصاد 
و بازرگان��ي براي معافيت 
مالياتي آس��يب ديدگان 
حريق بازار تبريز، مديركل 
امور ماليات��ي آذربايجان 
ش��رقي گفت: خس��ارت ديدگان حادثه حريق بازار 

تبريز از معافيت قانوني مالياتي برخوردار مي شوند .
       به گزارش ايسنا، غالمرضا شريفي، با ابراز تأسف نسبت 
به سانحه ناگوار آتش سوزي در سراي ايكي قاپيلي بازار 
تاريخي تبريز و اظهار همدردي با خسارت ديدگان، از 
تمهيدات اداره كل امور مالياتي استان براي بخشودگي 
بدهي مالياتي كسبه اين بازار خبر داد.وي اظهار كرد: 
اين حادثه ضرر مالي بسياري براي كسبه آن در پي 
داشته اس��ت و اداره كل به نوبه خود ترتيبات قانوني 
براي جبران بخشي از اين خسارات پيش بيني كرده 
است.وي از تشكيل كارگروه ويژه رسيدگي به وضعيت 
حريق بازار تبريز در ساعات اوليه روز حادثه در اداره كل 
خبر داد و افزود: اين اداره كل فقط متولي وصول ماليات 
نيست، بلكه وظيفه دارد در مواقع الزم با ارايه مشاوره 
و همچنين اعطا معافيت هاي مالياتي و مساعدت هاي 
قانوني در كنار موديان محترم مالياتي باشد.شايان 
ذكر است، طبق ماده 165 قانون ماليات هاي مستقيم، 
وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند معادل خسارت 
وارده ناشي از حوادث و سوانح از قبيل زلزله، سيل و 
آتش سوزي و اتفاقات غيرمترقبه را از درآمد مشمول 
ماليات مودي در آن سال و سنوات بعد، كسر و نسبت 
به آن دسته از موديان كه بيش از 50 درصد اموالشان 
از بين رفته است و قادر به پرداخت بدهي هاي مالياتي 

خود نيستند.

 خالي نشدن ذخاير سدها 
بر اساس پيش بيني ها بود

خوزستان|مديرعامل 
س��ازمان آب و ب��رق 
خوزس��تان گفت: طبق 
پيش بيني، هواشناس��ي 
بارندگ��ي در فروردي��ن 
را بيش��تر از نرمال اعالم 
ك��رد در حال��ي ك��ه دو 
برابر نرم��ال اتفاق افتاد.فره��اد ايزدجو ديروز در 
نشس��ت خبري خود با اش��اره ب��ه اقدامات پس 
از س��يالب صورت گرفت��ه در اين اس��تان اظهار 
ك��رد: اين س��ازمان از اصلي ترين دس��تگاه هاي 
اجرايي اس��ت و ش��رايط كش��اورزي در اس��تان 
و ب��ه تب��ع آن آب از اهمي��ت باالي��ي برخوردار 
 اس��ت.وي با اش��اره ب��ه اينكه آب ي��ك موضوع 
ميان بخش��ي است و دس��تگاه هاي زيادي در آن 
سهم دارند، افزود: براي اليروبي سدها و رودخانه ها 
بيشترين بحث در خصوص سد دز با بيش از 600 
ميلي��ون مترمكعب ذخيره اس��ت؛ با قيمت هاي 
بين المللي اليروبي كه پنج دالر در هر مترمكعب 
است، اليروبي نيمي از سد دز حدود 1.5 ميليارد 
دالر هزين��ه دارد. مديرعامل س��ازمان آب و برق 
خوزستان با اش��اره به اينكه طراحي سدها و عمر 
آنها به ميزان رسوب آن بستگي دارد، اضافه كرد: 
هر چه آبخيزداري سدها بهتر باشد، رسوب كمتر و 
عمر سد بيشتر است؛ بنابراين بايد يك حوزه آبريز 
پايدار ايجاد كنيم كه آبخيزداري سد دز 10 درصد 
نتيجه داش��ته ولي آبخيزداري از وظايف سازمان 
آب و برق نيست.ايزدجو در خصوص افزايش ارتفاع 
سد دز با اشاره به رسوب باالي اين سد از ارايه طرح 
عالج بخشي خبر داد و گفت: اگر آبخيزداري انجام 

شود، افزايش ارتفاع نيز محقق مي شود.

 صنعت چاپ و نشر قم
در وضعيت كما قرار دارد

قم|ريي��س اتحادي��ه 
چاپخان��ه داران قم با بيان 
اينكه حدود 1۲0 چاپخانه 
در مع��رض تعطيلي قرار 
دارند گف��ت: حال و هواي 
صنعت چاپ استان رو به 
وخامت است به حدي كه 

مراسم ترحيم صنعت چاپ را بزودي مي گيريم.
مجتبي محموديان در گفت وگو با تسنيم اظهار داشت: 
سعي كرديم خواسته هاي خود را به عنوان صنعتي 
فرهنگي و هن��ري به صورت قانونمند بيان كنيم اما 
اگر وضعيت صنعت چاپ به همين منوال پيش برود، 
ممكن اس��ت نتوانيم هيجانات ناشي از كمبودها را 

كنترل كنيم.
رييس اتحاديه چاپخانه داران قم با اشاره به كمبود مواد 
اوليه صنعت چاپ از جمل��ه زينگ و كاغذ ابراز كرد: 
متأسفانه با وجود مكاتباتي كه با مسووالن و نهادهاي 
مختلف داشتيم هيچ  كس به درخواست ما در مورد 

تأمين مواد اوليه چاپخانه ها پاسخ نداد.
وي با بيان اينكه كسي پاسخگوي گراني كاغذ و كمبود 
زينگ در چاپخانه ها نيست، عنوان كرد: سعي كرديم 
كه با نرخ دولتي زينگ خريداري كنيم اما تنها يك دهم 
ميزان درخواستي ما زينگ به صنعت چاپ اختصاص 
داده شد، همچنين تعدادي از س��رمايه گذاران كه 
س��رمايه خود را در پيش خري��د زينگ هزينه كرده 
بودند از دي ماه سال گذشته تاكنون منتظر رسيدن 
زينگ هستند اما وزارت ارشاد اجازه دادن زينگ به 
سرمايه گذاران را صادر نكرده است.او عنوان كرد: در 
استان قم ۴00 واحد در رسته هاي مختلف در حال 
فعاليت هس��تند كه بيش از ۴ هزار خانوار به صورت 

مستقيم و غيرمستقيم از اين راه ارتزاق مي كنند.

خسارتي به قلعه فلك االفالك 
خرم آباد وارد نشده است

كل  ير مد | ن س�تا لر
 ، هنگ��ي فر ث  ا مي��ر
و  س��تي  يع د صنا
گردشگري لرس��تان از 
عدم خسارت به سازه قلعه 
فلك االف��الك خرم آباد 
بر اثر بارش هاي ش��ديد 

فروردين امسال خبر داد.
به گزارش ايسنا، سيد امين قاسمي با بيان اينكه بر 
اثر بارش هاي فروردين ماه امسال و وقوع سيل در 
استان خسارات زيادي به بخش هاي مختلف استان 
وارد ش��د، افزود: با توجه به حجم باالي بارندگي 
بخشي از تپه قلعه فلك االفالك خرم آباد هم دچار 
رانش شد اما خوشبختانه هيچ خسارتي به سازه اين 
بناي ارزشمند تاريخي وارد نشده است.وي تصريح 
كرد: بالفاصله پس از بارش ه��ا، اقدامات تأميني 
و اضط��راري در كنار قلعه فل��ك االفالك ازجمله 
سبك سازي، ايجاد مهاربند در ضلع غربي، خارج 
كردن واريزها از پشت ديوار حفاظتي و همچنين 
كشيدن كاور روي تپه را در دستور كار قرار داديم تا 

از آسيب هاي احتمالي جلوگيري شود.
اين مسوول اضافه كرد: پس از وقوع سيل در استان 
دكتر طالبيان معاون ميراث فرهنگي سازمان هم 
در سفر به لرس��تان و بازديد از قلعه فلك االفالك 
از نزديك در جريان آس��يب ها و روند پيشگيري 
و مرمت قلعه فلك االف��الك قرار گرفت.مديركل 
ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري استان 
بيان كرد: با دستور دكتر طالبان يك تيم مشاور فني 
براي مطالعه و بررسي وضعيت موجود در راستاي 
طرح استحكام بخشي قلعه تشكيل و بالفاصله پس 

از بازديد كار مطالعاتي آن انجام شد.
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 ممنوعيت خروج شكر 
از خوزستان لغو شد

اهواز| معاون هماهنگي اموراقتصادي استانداري 
خوزستان گفت: ممنوعيت خروج شكر از خوزستان 
كه چند روز پيش صادر شده بود، به دليل شرايط 

نامناسبي كه در اين بخش وجود دارد لغو شد.
سيدنوراله حس��ن زاده بيان كرد: با توجه به تامين 
شكر از سوي ش��ركت غله ممنوعيت خروج شكر 
از خوزستان لغو شده اس��ت. وي گفت: هم اكنون 
۲ هزارتن شكر در خوزستان در حال توزيع است و 

6۸0 تن شكر نيز تامين شده است.
پيش از اي��ن معاونت هماهنگ��ي اموراقتصادي 
استانداري خوزستان به دليل آنچه شرايط نامناسب 
وضعيت شكر در خوزستان بيان شده بود، خروج 

شكر از اين استان را منع كرده بود.

526   واحد  مسكوني 
خراسان جنوبي  در سيل آسيب ديد

بيرجند| مديركل بنياد مسكن انقالب اسالمي 
خراس��ان جنوبي گفت: 5۲6 واحد مسكوني اين 
استان در سيل اخير دچار آسيب شد كه از اين تعداد 
۲۴5 واحد احداثي است.علي اصغر آسماني مقدم 
ديروزدر نشست كارگروه استاني بازسازي و نوسازي 
مناطق سيل زده خراس��ان جنوبي كه به رياست 
معاون عمراني استاندار برگزار شد افزود: از كل آمار 
واحدهاي تخريبي 13 واحد ش��هري و ۲3۲ واحد 
روستايي است.وي گفت: در مجموع 501 واحد در 
بخش روستايي و ۲5 واحد در محدوده شهري بر 

اثر سيل فروردين ماه امسال دچار آسيب شدند.

تقدير معاون وزير نفت از 
مديرعامل شركت گاز مازندران

س�اري| معاون وزير نفت و مديرعامل ش��ركت 
ملي گاز ايران از مديرعامل و كاركنان شركت گاز 
مازندران در راس��تاي مديريت بحران سيل اخير 
تقدير و تش��كر كرد. در متن تقديرنامه »حس��ن 
منتظر تربتي« مديرعامل شركت ملي گاز ايران به 
»جعفر احمدپور« مديرعامل شركت گاز مازندران 
آمده اس��ت:   بدينوس��يله مراتب تقدير و سپاس 
اينجانب از تالش ها و كوشش هاي خستگي ناپذير 
و در خور تحس��ين جنابعالي و همكاران خدوم و 
ساعي آن ش��ركت در جهت مقابله با سيل در آن 
استان ابراز مي دارد. اميد است همواره و در تمامي 
عرصه هاي خدمت و فعاليت، توفيق تغييرات مثبت 
و تاثيرگذار را كسب نموده و در پناه الطاف الهي پيروز 

و سربلند باشيد.

كشاورزان به قيمت انتخابي 
گندم معترض هستند 

همدان| رييس خانه كشاورز استان همدان گفت: 
دولت ش��رايطي را ايجاد كند كه كشاورزان خريد 

تضميني دولت را به قاچاق گندم ترجيح دهند.
ابولقاس��م س��وزنچي در كارگروه امور اقتصادي و 
توليدي بخش كشاورزي شهرستان همدان، اظهار 
كرد: كش��اورزان به قيمت انتخابي گندم معترض 

هستند و از اين رو قاچاق آرد زياد است.
وي افزود: واردات گندم ب��ه قيمت ۲.۲00 تومان 
انجام مي شود اما در كشور بسيار كمتر از اين مبلغ 
خريداري مي شود و اين مس��اله باعث نارضايتي 
كشاورزان مي شود.رييس خانه كشاورزان همدان 
ادامه داد: در سال گذشته قيمت هر كيلو گندم 9۲5 
تومان در نظر گرفته شده بود و اين در حالي است كه 
همان گندم را به قيمت هر كيلو ۲.۲00 تومان وارد 
كردند، عالوه بر اين كش��اورزان براي مسافت هاي 

كوتاه مجبور به كسب بارنامه هستند.

 شيراز سومين شهر جهاني 
صنايع دستي در دنيا مي شود

ش�يراز|معاون صنايع دس��تي و هنرهاي سنتي 
سازمان ميراث فرهنگي از تهيه و تكميل پرونده شيراز 
به عنوان سومين شهر جهاني صنايع دستي در دنيا خبر 
داد. پويا محموديان در حاشيه سفر خود به شيراز در 
جمع هنرمندان و سرمايه گذاران حوزه صنايع دستي 
با بيان خبر فوق گفت: در سال 9۷ منبت آباده به ثبت 
جهاني رسيد و در حال حاضر ايران با ثبت ۸ شهر و 10 
روستا در قله صنايع دستي دنيا جاي گرفت و اينك نگاه 
جهانيان به صنايع دستي كشور جلب شده است.وي 
ادامه داد: با برپايي جشن جهاني شدن منبت در آباده، 
غدا هيجاوي گزارشي از اين مراسم در شوراي جهاني 
آسيا و اقيانوسيه با عنوان يك جشن باشكوه ارايه داد كه 
اين افتخار مرهون زحمات بسيار زياد مديركل ميراث 

فرهنگي فارس و مجموعه همكاران ايشان است.

با سيل، حجم پسماندهاي 
پلدختر باال رفته است

خرم آباد|رييس اداره حفاظت محيط زيس��ت 
پلدختر گف��ت: حجم زباله هاي شهرس��تان باال 
رفته اس��ت.علي الش��تري نژاد با بي��ان اينكه در 
شهر ش��هرداري و روستاها و بخش   ها، دهياري و 
بخشداري مسوول ساماندهي پسماندها هستند، 
افزود: در اين خصوص اخطارهاي الزم داده شده 
و مكاتباتي نيز داشته ايم.الش��تري نژاد با اشاره به 
اينكه عمده اين زباله ها ظ��روف يك بار مصرف و 
پالستيكي هس��تند، ادامه داد: متاسفانه در اين 
حادثه بعضي از امكانات آسيب ديدند و ممكن است 
حتي خودروي جمع آوري پس��ماند را سيل برده 
باشد.رييس اداره حفاظت محيط زيست پلدختر 
اضافه كرد: براي همين نياز به يك همكاري وسيع 
جهت جمع آوري زباله هاي عادي منطقه داريم و 
البته شرايط پسماندهاي ويژه متفاوت است و بايد 

به صورت اصولي دفع شوند.

چهرههاياستاني
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كليات اليحه »اعطاي تابعيت كودكان زنان ايراني« در مجلس تصويب شد

پايانيبررنجبيهويتي
قانون تا امروز حقي براي كودكان دو تابعيتي قائل نبود، 
كودكاني كه تنها جرم شان داشتن پدري خارجي بوده 
و داشتن يك مادر ايراني و اينكه در خاك ايران متولد 
شده باشند، داليل قدرتمندي به شمار نمي آمد تا تبعه 
ايران شناخته شوند و براي شان شناسنامه صادر شود. 
به اين ترتيب داشتن يك برگه هويتي كه اسم و رسم 
داشته باشد، تبديل به آرزويي شده كه سال ها رسيدن 
به آن به تعوي��ق افتاد. كودكاني ك��ه از حق تحصيل 
محروم ش��ده و گاه براي زدن واكسن هاي بعد از تولد 
هم پشت درهاي بسته مراكز بهداشت مي ماندند چون 
شناسنامه نداشتند. البته در چند سال گذشته تحصيل 
اين كودكان در مدرس��ه، از طريق راهكارهاي وزارت 
آموزش و پرورش امكانپذير بود. اما روز گذشته كليات 
اليحه اعطاي تابعيت ك��ودكان زنان ايراني در صحن 
علني مجلس شوراي اس��امي تصويب شد تا به اين 
ترتيب سرنوشت كودكان متولد شده از مادران ايراني و 
پدران خارجي مشخص شده و براي پايان دادن به كش 
و قوس هاي تصويب آن قدم بلندي برداشته شود، اما اين 
اليحه همچنان موافقان و مخالفان خود را دارد. برخي 
نمايندگان مجلس شوراي اسامي معتقدند اعطاي 
تابعيت زمينه كنترل و نظارت بر اين افراد را فراهم كرده 
و از بروز آسيب هاي اجتماعي جلوگيري مي كند اما در 
مقابل گروه مخالفان، اعطاي تابعيت را به معني باز كردن 
درهاي كشور دانسته و معتقدند اين موضوع مي تواند 

امنيت را به خطر اندازد.

   اين اليحه چه تفاوتي با قوانين گذشته دارد
تصويب اليحه اعطاي تابعيت كودكان زنان ايراني، در 
جلسه روز گذشته مجلس ش��وراي اسامي در حالي 
است كه پيش از اين هم قوانيني براي اعطاي تابعيت 
به اين كودكان وجود داشت اما نواقص موجود در آنها 
سبب شده بود تا عما قابليت اجرايي خود را از دست 
بدهند. طيبه سياوش��ي، عضو فراكسيون زنان و عضو 
كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسامي درباره اين 
موضوع بيان كرد: تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان 
ايراني با مردان خارجي سال هاست كه محل مناقشه 
بوده است. باالخره پس از كش و قوس هاي فراوان در 13 
آبان 1397 هيات دولت كليات اليحه اي را تصويب كرد 
كه به موجب آن فرزندان مادر ايراني و پدر خارجي به 
درخواست مادر ايراني خود مي توانند شناسنامه ايراني 
دريافت كنند. در اين اليحه شرط تولد در خاك ايران 
لحاظ نشده و عاوه بر آن براي كساني كه باالي 18 سال 
رسيده اند نيز شرايطي براي دريافت شناسنامه  ايراني در 
نظر گرفته است. در حالي كه در ماده واحده  سال 1385 
اگر فرد تا 1 سال بعد از 18 سالگي اقدام نمي كرد ديگر 

امكان ايراني شدن نداشت.
او افزود: تا قبل از سال 1385 بنا به تفسير اولي از بند 4 
ماده 976 قانون مدني به اين فرزندان شناسنامه داده 
مي شد و هيچ مشكلي هم به وجود نيامد. در دهه شصت 

شرايط اعطاي شناسنامه به اين افراد بسيار ساده بود. 
طبق آمارهاي پيمايش سال 1396 كه وزارت تعاون 
انجام داد، 69 درصد اين فرزندان زير 18 س��ال س��ن 
دارند و مابقي كساني اند كه در مهلت 1ساله بعد از 18 
سالگي اقدام نكرده اند و بي شناسنامه مطلق شده اند 
يا نسل دوم و سوم اين افرادند. اين يعني اينكه پديده 
بي هويتي اين فرزندان حاصل ماده واحده سال 1385 
است و قبل از آن اين پديده بصورت گسترده نبود. در 
پيمايش وزارت رف��اه 48 هزار كودك بي هويت بطور 
كامل شناسايي شده اند و در بدترين حالت تعداد اين 

افراد 4 برابر خواهد بود.
سياوشي درباره ضرورت اعطاي تابعيت به اين كودكان 
گفت: ضمن آنك��ه فرار از يك تهديد امنيتي بزرگ در 
صورت تصوي��ب اليحه برطرف خواهد ش��د. حضور 
جمعيت هاي بزرگي از افراد كه به علت ضعف قانوني ما 
فاقد هر گونه اوراق هويت اند يك تهديد امنيتي بزرگ 
است زيرا آنها قابل رصد نيستند و به حال خود رها شده 
و از خدمات شهروندي محروم اند. 69 درصدشان زير 18 
سال سن دارند. ميانگين سني اين افراد 15 سال است و 

در شرايطي تبعيض آميز بزرگ مي شوند.

   چرا اعطاي تابعيت مهم است 
در حالي ك��ه برخي مخالف��ان اعط��اي تابعيت به 
ك��ودكان زن��ان ايران��ي معتقدند اي��ن موضوع به 
نوعي امني��ت كش��ور را دچار خدش��ه مي كند اما 
جامعه شناس��ان بر اين باورند ك��ه از نظر اجتماعي 
مش��خص بودن هويت افراد به نوعي بازدارنده براي 
بروز آسيب هاي اجتماعي بوده و مي تواند نقش يك 
ابزار كنترل را بازي كند. فرشيد خاني، جامعه شناس 
درباره اين موضوع به »تعادل« گفت: در ايران امروز، 
كودكان بازمان��ده از تحصيل بخش��ي از كودكاني 
هس��تند كه به اصطاح به آنها كودك در ش��رايط 
دش��وار گفته مي ش��ود كه بطور منظم و در تجربه 
روزانه شان به درجات گوناگون: حق بقا، رشد، امنيت 
و مشاركتشان به خطر مي افتد اما كودكاني كه فاقد 
شناسنامه و برگه هاي هويتي هستند هر 4 حقشان 
در معرض خطر قرار مي گيرد. حق بقايشان در خطر 
اس��ت زيرا كودكي كه شناس��نامه ندارد اگر خداي 
نكرده دزديده ش��ود، هيچ امكاني براي رديابي اش 
عما وجود ندارد. زيرا در اس��ناد ما اين انسان ثبت 

نشده است. 
او افزود: اين كودكان حق مشاركت شان در خطر است. 
زيرا امكان دسترسي به نظام آموزش رسمي را ندارند. هر 
چند كه 5 سال پيش رهبري اجازه داد كه اين افراد در 
مدارس ثبت نام شوند. اما اين كافي نيست. زيرا معموال 
والدي��ن اين كودكان فقير هس��تند و امكان پرداخت 
شهريه براي مدارس غير انتفاعي را مطلقا ندارند و در 
مدارس دولتي هم كمك هايي ك��ه از والدين مطالبه 
مي شود )براي مثال در شهر كرمان 400 هزار تومان( 

خانواده با شش فرزند قادر به پرداخت اش نيست. عاوه 
بر اين كودكان عموما داراي سوء تغذيه مزمن هستند 
و از رشد معمولي انساني باز مي مانند. امنيت شان در 
خطر است و بهترين انتخاب براي دزديده شدن توسط 
باندهاي تبهكار، فروش اعضاء بدن هستند. مشاركتشان 
هم در خطر اس��ت زيرا عما بچه هايي كه به مدرسه 
راهي ندارند به خيابان رانده مي ش��وند و بعد ما شاهد 
اين هس��تيم كه معضل كودكان كار و خيابان هر روز 
بزرگ و بزرگ تر مي شود. اين كودكان طعمه اعتياد و 
كودك آزاري هستند بنابراين پذيرفتن آنها به عنوان 
يك كودك ايراني هزينه كمتري دارد تا رها كردنشان 

به حال خود و به نوعي ترد از اجتماعي.

   در صحن مجلس چه گذشت
در جلسه علني ديروز مجلس شوراي اسامي در جريان 
بررس��ي اليحه قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان 
حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي موافقان 
و مخالفان اين طرح داليل خود را بيان كردند. محمود 
رحيمي جهان آب��ادي، نماينده م��ردم تربت جام در 
مجلس در موافقت با كليات اين اليحه گفت: در سال 
1313 در زمان رضا خان قانون انتقال تابعيت از طريق 
پدر تصويب ش��ده است، زماني كه زن را به عنوان يك 
كاال و وسيله در نظر مي گرفتند، امروز كه زن به عزت و 
كرامت رسيده و تحصيات و جايگاه وااليي را در كشور 

دارد، بر اساس كدام منطق اعطاي تابعيت يا انتقال خون 
از مادر به فرزند را رد و زن را از اين حق محروم مي كنيد. 
در ادامه فرهاد تجري، نماينده قصرشيرين در مجلس 
در مخالفت با كليات اين اليحه گفت: ما قانون اعطاي 
تابعيت را داريم، اين قانون باز كردن دريچه كشور براي 
كساني است كه ممكن اس��ت به لحاظ امنيتي براي 
كشور مشكل ايجاد كنند.ما در زمينه كار و اشتغال و 
معيشت جوانان مشكل داريم، در اين شرايط به دنبال 
اعطاي تابعيت به كساني هستيم كه ممكن است در اين 

زمينه براي كشور ايجاد مشكل كنند.
همچني��ن عبدالرضا مصريف نماينده كرمانش��اه در 
موافقت با كليات اين اليحه اظهار داشت: ما گرفتار ماده 
976 قانون مدني شده ايم قانون مدني تابعيت ذاتي را 
صرفا از پدر نقل مي كند، در صورتي كه اين قانون مغاير 
آيه شريفه قرآن اس��ت كه مي فرمايد ما شما را از زن و 
مرد آفريديم. ما تاكنون تابعيت را به حضور مرد تلقي 
كرديم در صورتي كه تولد يك نوزاد به دست يك زن و 

مرد است، بايد در اين مورد تجديد نظر كنيم.
مصطفي كواكبيان، نماينده تهران در مخالفت با كليات 
اين اليحه گفت: مخالفت من با اين اليحه مشروط است 
به اين مفه��وم كه در جهت ارتقاي منزلت زن ايراني و 
همچنين حفظ حقوق فرزندان آنها بايد برنامه ريزي 
دقيق داشته باش��يم. اگر بدون برنامه ريزي و حساب 
و كتاب عمل كنيم مشكاتي خواهيم داشت، بعضي 

در تشريح اين موضوع، مبحث ش��رعي بودن ازدواج 
زنان را مطرح مي كنن��د در صورتي كه اين موضوعي 

حقوقي است.
در بخشي از جلسه روز گذشته مجلس، لعيا جنيدي، 
معاون حقوقي رييس جمهور هم به سخنراني پرداخت 
و درباره ضرورت تصويب اين اليحه بيان كرد: بسياري 
از زنان ايراني هم در داخل كشور حضور دارند كه با مرد 
غير ايراني ازدواج كرده و فرزندانش��ان تابعيت ايراني 
ندارند كه اين باعث ايج��اد حس تبعيض در بين آنها 
مي شود. در گذشته آنها با مشكل ادامه تحصيل مواجه 
بودند كه با اعطاي تس��هياتي تا حدي اين مشكل بر 
طرف ش��د، اما در حال  حاضر با مشكل داشتن شغل و 
استفاده از ساير حقوق قانوني شان مواجه هستند. اين 
عوامل تبعيض با گذشت زمان مي تواند منجر به بر هم 
خوردن نظم اجتماعي و حتي ايجاد خطرات امنيتي 
شود چون آنها احساس مي كنند كه از حقوقشان محروم 
بوده، لذا اعطاي تابعيت يك نياز جدي است كه نبايد 

در آن ترديد كرد.
او اف��زود: در اي��ن اعط��اي تابعيت مس��ائل امنيتي 
موضوعيتي ندارد چ��ون مي خواهي��م تابعيت براي 
فرزندان حاص��ل ازدواج زن ايراني با مرد غير ايراني با 
س��ن كمتر از 18 س��ال اقدام كنيم كه مساله امنيتي 
ندارد. ان ش��اء اهلل بعد از تصويب كليات، دستورالعمل 
اجرايي تابعيت بر عهده وزارت امور خارجه گذاشته شود.

چرا داروخانه داران، »آرايشي فروش« شدند؟
»مسووالن داروخانه ها بايد تكليف خود را روشن كنند 
كه آيا آنجا داروخانه است يا مركز عرضه لوازم آرايشي- 
بهداش��تي؟«؛ نقدي  كه چندي پيش وزير بهداشت 
خطاب به داروخانه داران مطرح كرد. حال بايد پرسيد آيا 
داروخانه داران قانونا مي توانند لوازم آرايشي-بهداشتي 
را در سطح گسترده به مردم عرضه كنند و اصا چرا به 

فروش چنين محصوالتي روي آورده اند؟.
چندي پيش بود كه وزير بهداش��ت در جمع معاونين 
غذا و داروي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور، نسبت 
به عملكرد برخي داروخانه داران مبني بر عرضه و فروش 
گسترده لوازم آرايشي در داروخانه ها انتقاد و اعام كرد 
كه نظام عرضه دارو در برخي داروخانه ها مناسب نيست؛ 
زيرا در برخي داروخانه ها، تكريم ارباب رجوع بي رنگ و 
حتي فراموش شده است و برخي از آنها به سمت توسعه 

موارد آرايشي بهداشتي رفته اند.
نمكي تاكيد كرد: مس��ووالن داروخانه ها بايد تكليف 
خود را روشن كنند كه آيا آنجا داروخانه است يا مركز 
عرضه لوازم آرايشي- بهداشتي؟ متاسفانه سود در لوازم 
آرايشي- بهداشتي است و قسمت “دارو “خانه هر روز 

كوچك تر مي شود.

   ارايه خدمات دارويي اصلي ترين رسالت 
داروخانه هاست

بعد از اين اظهارات، س��ازمان غذا و دارو هم نسبت به 

اين نقد واكنش نشان داد و اعام كرد كه ارايه خدمات 
دارويي اصلي ترين رسالت داروخانه هاست. در عين حال 
مشاوره هاي مصرف فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي، 
راهنمايي در مورد مصرف مكمل هاي غذايي و ورزشي، 
مصرف صحيح و منطقي داروهاي طبيعي و گياهي، 
ارايه و عرضه ملزومات پزشكي و تمامي خدمات فني 
مش��اوره اي از جمله خدمات ارايه ش��ده در داروخانه 

محسوب مي شود.

در عين حال دكتر سيدحسام الدين شريف نيا- عضو 
هيات مديره انجمن داروس��ازان تهران در گفت وگو با 
ايس��نا، در اين باره مي گويد: طبق قانون، داروخانه ها 
مي توانند لوازم آرايشي و بهداشتي را در كنار محصوالت 
دارويي بفروشند، اما در حال حاضر شرايط اقتصادي 
فعلي بازار دارويي ايران باعث شده كه داروخانه ها براي 
ادامه حيات شان بيشتر به سمت فروش اقام آرايشي - 
بهداشتي روند. او مي افزايد: در اين زمينه چند موضوع 

اثرگذار است؛ بايد توجه كرد كه اندازه بازار دارويي ايران 
بسيار بسيار كوچك بوده، بطوري كه كل بازار دارويي 
كشور حدود 18 هزار ميليارد تومان است كه نيمي از 
آن در اختيار بخش دولتي و نيمه دولتي و تنها نيمي از 
آن در اختيار داروخانه هاي خصوصي قرار دارد. بر اين 
اساس 9000 ميليارد تومان از بازار دارو بين 13 هزار 
داروخانه خصوصي در سطح كشور تقسيم شده است.

   بي پولي داروخانه ها و انتخابي اجباري
وي با بيان اينكه بنابراين اين بازار دارويي كشور كوچك 
ب��وده و داروخانه ها براي ادامه حيات ش��ان مجبورند 
كاالهاي آرايشي و بهداشتي بفروشند،  ادامه مي دهد: 
از طرفي داروها هم تحت پوش��ش بيمه ق��رار دارند و 
داروخانه ها با فروش دارو، نه تنها پول ش��ان را س��ريع 
دريافت نمي كنند، بلكه ممكن است نزديك به شش 
تا هفت ماه پول شان در بيمه ها بماند. بنابراين باز هم 
داروخانه ها براي چرخش نقدينگي خود، چاره اي جز 
فروش اقام آرايشي و بهداشتي ندارند. شريف نيا با تاكيد 
بر اينكه فروش گسترده اقام آرايشي-بهداشتي اصا 
براي داروخانه ها انتخابي نيست و به اجبار به اين سمت 
قدم برداشته اند، مي گويد: در حال حاضر دوره وصول 
مطالبات دارويي از سوي بيمه ها، نزديك به شش ماه 
به تعويق افتاده كه عدد پاييني نيست. بر همين اساس 
در حال حاضر غالب شركت هاي پخش با داروخانه ها به 

صورت نهايتا سه تا چهار ماهه كار مي كنند و نقدينگي 
داروخانه دو ماه دچار مشكل مي شود.

   قيمت دارو پايين است
وي با اشاره به اختصاص ارز 4۲00 توماني به حوزه دارويي 
كشور، اظهار مي كند: دارو در كشور به دليل تصميم دولت 
مبني بر اختصاص ارز دولتي به اين بازار، با قيمت يارانه اي 
به فروش مي رسد؛ در حالي كه هزينه هاي داروخانه ها با 
شرايط بازار آزاد برآورد مي شود و افزايش يافته است. به 
عنوان مثال نرخ اجاره ح��دود 30 تا 40 درصد افزايش 
يافته است و نرخ پرسنل هم افزايش 30 درصدي داشته 
است. موضوعات اينچنين باعث شده كه داروخانه ها دچار 
مشكل ش��وند. قيمت گذاري بازار دارو هم بر اساس ارز 
4۲00 توماني است؛ يعني دولت بابت دارو به مردم يارانه 
مي دهد و اين باعث كوچك شدن اندازه بازار دارو مي شود. 
اگر دارو حداقل با ارز نيمايي قيمت گذاري مي شد، اندازه 
بازار دارو نزديك به ۲5 هزار ميليارد تومان مي شد. عضو 
هيات مديره انجمن داروسازان تهران همچنين مي گويد 
كه درباره قيمت گ��ذاري  دارو رايزني كرده ايم، اما دولت 
مي خواهد كه همچن��ان ارز دولتي براي دارو اختصاص 
داده و بر همين مبنا قيمت گذاري كند و افزايش قيمت 
نداشته باشيم. بنابراين داروخانه ها چاره اي جز فروش 
اقام آرايشي و بهداشتي براي گردش سرمايه و نقدينگي 

خود ندارند.
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آغاز پرداخت مستمري 
بازنشستگان با اعمال افزايش ها

 مدي��ركل امور مالي س��ازمان تامي��ن اجتماعي 
گفت: پرداخت مس��تمري بازنشستگان با اعمال 
افزايش هاي س��ال جاري از ۲0 ارديبهش��ت آغاز 
ش��ده و مس��تمري بگيران از همين ماه افزايش 
مس��تمري خود را دريافت مي كنند. يونس كريم 
نژاد افزود: تا پايان ماه جاري حقوق تمامي مستمري 
بگي��ران اين س��ازمان با اعم��ال افزايش ها طبق 
زمان بندي پرداخت مي ش��ود. او افزود: به منظور 
مساعدت با استان هاي سيل زده، حقوق ارديبهشت 
بازنشستگان و مستمري بگيران تامين اجتماعي 
اين اس��تان ها به همراه افزايش هاي اعمال شده 
پرداخت شده است. كريم نژاد اضافه كرد: در تاش 
هستيم مابه التفاوت افزايش مستمري بازنشستگان 
مربوط به فروردين 98 را در خرداد پرداخت كنيم.

وضعيت شهريه مدارس 
غيردولتي در سال   جديد

رييس س��ازمان مدارس و مراكز غيردولتي وزارت 
آموزش و پرورش درباره تغييرات ش��هريه امس��ال 
مدارس غيردولتي در مقايسه با سال گذشته با توجه 
ش��رايط اقتصادي موجود گفت: تقريبا ش��هريه ها 
مانند سال گذشته اس��ت، اما با توجه به شاخص ها 
متناسب سازي شده است. مجتبي زيني وند با بيان 
اينكه در راستاي اعام ش��هريه مدارس غيردولتي 
كه بايد تا پايان ارديبهشت ماه انجام شود، اطاعات 
موسس��ان وارد سامانه الگوي ش��هريه شده است، 
اظهار كرد: پس از طي مرحله پايش صحت و س��قم 
اطاعات، شهريه ها استان به استان اعام خواهند شد. 
او درباره گايه موسسان مدارس غيردولتي نسبت به 
شهريه هاي تعيين شده در سال گذشته به ايسنا گفت: 
الگوي شهريه مدارس متناسب با هزينه تمام شده 
اس��ت، به همين علت ممكن است برخي موسسان 
اعتراض هايي داشته باشند كه سال قبل هم اينگونه بود 
و به آن رسيدگي شد. رييس سازمان مدارس و مراكز 
غيردولتي وزارت آموزش و پرورش با تاكيد بر اينكه 
حتمًا متناسب با الگوي شهريه پيش خواهيم رفت 
اظهار كرد: اعتراضاتي هم اگر مطرح باشد قانون اجازه 
داده بررسي كنيم؛ ممكن است اين اعتراض به ميزان 
شهريه اضافه شده يا مربوط به همان شهريه سال قبل 
باشد.  زيني وند افزود: طبق قانون، كارگروه هاي تعيين 
شهريه در مناطق، الگوي اطاعات موسسان را بررسي 
و تأييد مي كنند و س��پس به كارگروه استان ارسال 
مي كنند تا بررسي و اباغ شود. ستاد وزارت خانه نيز 
كارگروه تخصصي ذيل شوراي سياست گذاري دارد 
كه اعتراضات موسسان به شهريه اعامي را بررسي 
مي كند. وي درباره تغييرات شهريه امسال در مقايسه با 
سال گذشته با توجه به شرايط اقتصادي موجود گفت: 
تقريباً شهريه ها مانند سال گذشته است، اما با توجه به 

شاخص ها متناسب سازي شده است.

 كودكان كار  در چنگال 
يك عده  سودجو هستند

نماينده مردم در مجلس دهم بابيان اينكه افرادسود جو 
و فرصت طلب از عدم اجرايي قانون در زمينه كودكان 
كار سود اصلي را مي برند، گفت: كودكان بى گناه در 
چنگال يك عده سود جو به اشتغال كاذب مشغول 
هستند. محمد رضا صباغيان بافقي درباره وضعيت 
كودكان كار در حوزه اشتغال، گفت: زماني كه قانون 
در زمينه برخورد با پديده كودكان كار به نحو اصولي 
وشاياني اجرايي نمي شود و با متخلفين برخورد قاطع 
نمي شود بنابراين مسلم است كه كودكان كار در حوزه 
اشتغال مورد سوءاستفاده قرار مي گيرند. نماينده مردم 
مهريز، ابركوه، خاتم، بافق و بهاباد در مجلس شوراي 
اسامي با بيان اينكه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
الزامي است كه چتر حمايتي اش را  روي كودكان كار 
بازكند و نگذارند، كودكان بي گناه مورد سوءاستفاده 
برخي اف��راد به اصطاح مافيا ش��وند، به خانه ملت 
گفت: با بررسي و تحقيق مي توان به سر رشته هاي 
سوءاس��تفاده از كودكان كار پي برد و اين افراد را در 
مقابل قانون محاكمه كرد. او ادامه داد: بي تفاوتي به 
اشتغال كاذب در حوزه كودكان كار تبعات سنگيني 
در حوزه اشتغال دارد بنابراين الزامي است كه هرچه 
سريع تر قانون در زمينه مبارزه با كودكان كار اجرايي 
شود تا بتوان پديده كودكان كار را بطور كامل ريشه 
كن كرد بنابراين الزامي است كه در اين حوزه نظارت 
جامع مدنظر قرار بگيرد. عضو كميسيون شوراها وامور 
داخلي مجلس بابيان اينكه افرادسود جو و فرصت طلب 
از عدم اجرايي قانون در زمينه كودكان كار سود اصلي را 
مي برند يادآورشد: كودكان بى گناه در چنگال يك عده 

سود جو به اشتغال كاذب مشغول هست. 

 شناسايي ۲۹۲ بيماري نادر 
در ايران

بيماري هاي نادر در چند سال گذشته به واسطه فعاليت 
رس��انه ها و فعالين اجتماعي بيش از پيش شناخته 
ش��ده اند؛ اما همچنان برخي افراد اين بيماري ها را 
با بيماري هاي خاص يك��ي مي دانند؛ موضوعي كه 
احتياج به تفكيك دارد تا بتوان حقوقي را كه دولت براي 
بيماران خاص قائل است را براي بيماران نادر نيز قائل 
شد. حميدرضا ادراكي، مديرعامل بنياد بيماري هاي 
نادر، با بيان اينكه در اين بيماري، از هر 10 هزار نفر، دو 
نفر به آن مبتا مي شوند، گفت: بيماري خاص در كشور 
ما به تعدادي از بيماري هاي خوني مانند تاالسمي و 
هموفيلي و... اطاق مي شوند كه مورد حمايت دولت 
و بيمه ها هستند. اما در علم پزشكي تعريفي تحت اين 
عنوان براي بيماري خاص نداريم. او افزود: تاكنون ۲9۲ 
نوع بيماري نادر با مطالعات و تحقيقات صورت گرفته 
در ايران شناسايي شده است كه در صدر شايع ترين 
اين بيماري ها در كش��ور ما بيماري »ديستروفي«، 
»نوروفيبروماتوز« و »آلوپسي« است. با شناسايي هاي 
صورت گرفته حدود 3500 نفر بيم��ار نادر در ايران 
زندگي مي كنند؛ اما متأسفانه مي دانيم كه اين آمار 

بيش از اين است و همچنان نياز به شناسايي است.

كسري اعتبار در تامين اجتماعيتوسعه نامتوازن عامل ايجاد ۱۴ ميليون حاشيه نشين در كشور
عضو هيات رييسه كميسيون قضايي و حقوقي مجلس 
شوراي اس��امي، با تاكيد بر اينكه توسعه نامتوازن 
ش��هر ها، عامل اصلي به وجود آمدن حاشيه نشيني 
است، گفت: در حال حاضر 14 ميليون حاشيه  نشين 
در كشور وجود دارد و نمي توان نسبت به آن بي توجه 
بود. يحيي كمالي پور با انتقاد از عملكرد وزارت كشور 
درخصوص كنترل و س��اماندهي حاش��يه نشين ها 
 گفت: وزارت كشور نتوانسته است به خوبي از عهده 
مس��ووليت خود در خصوص س��اماندهي و اسكان 
حاش��يه نش��ينان بر بيايد، افزايش حاشيه نش��يني 
يك��ي از موضوعات اولويت دار در حوزه آس��يب هاي 
اجتماعي اس��ت كه علت اصلي آن مهاجرت و خالي 
شدن روستا ها و سكونت آنها در اطراف شهرهاي بزرگ 
است، بي ترديد حاشيه نشيني در يك شب به وجود 
نمي آيد و پديده اي دراز مدت بوده و ممكن است از يك 

فرد و گروه شروع و به شهرك و منطقه تبديل شود.
نماينده مردم جيرفت و عنبرآباد در مجلس شوراي 
اسامي، با بيان اينكه حدود 14 ميليون حاشيه نشين 

در كش��ور وج��ود دارد اظه��ار كرد: افزاي��ش تعداد 
حاشيه نش��ين ها زنگ خطري براي كش��ور است و 

نمي توان نسبت به آن بي توجه بود.

   س�رريز مش�كالت حاشيه نش�ين ها متوج�ه 
شهرها است

اين نماينده مردم در مجلس شوراي اسامي با بيان 
اينكه حاشيه نشيني يكي از پنج آسيبي است كه مقام 
معظم رهبري نيز در اين خصوص تاكيداتي داشتند 
افزود: در حاشيه ش��هرها كنترل، نظارت و مديريت 
به مي��زان كافي وج��ود ندارد. در س��كونت گاه هاي 
غير رس��مي افرادي با فرهنگ ه��اي مختلف در يك 
منطقه جمع مي شود و مشخص نيست از اين خرده 
فرهنگ ها چه چيزي خارج مي ش��ود. كمالي پور با 
اشاره به اينكه سر ريز تمامي مشكات حاشيه نشين ها 
متوجه شهرها است، به خانه ملت گفت: بايد هر چه 
سريع تر براي س��اماندهي حاشيه نش��ين ها فكري 
انديشيده شود، بي ترديد با افزايش سكونت گاه هاي 

غير رسمي در اطراف شهرها، وزارت كشور به تنهايي 
ازعهده ساماندهي و مديريت آنها بر نمي آيد و همت 
و اراده همه دس��تگاه ها را مي طلب��د. نماينده مردم 
جيرفت و عنبرآباد در مجلس ش��وراي اس��امي، با 
بيان اينكه حاشيه نش��يني نتيجه نظام اداري مالي 
غلط كشور است؛ خاطرنش��ان كرد: زماني كه بدون 
توجه به معيارهاي قانوني زميني تصرف شده و پس از 
مدتي شهرداري مجبور مي شود، برق، آب و خدمات 
در اختيارشان قرار دهد، ناخداگاه بودجه را از مسير 

خودش جدا مي كند. 
عضو هيات رييسه كميسيون قضايي و حقوقي مجلس 
شوراي اسامي، با تاكيد بر اينكه توسعه نامتوازن در 
توسعه ش��هر ها، عامل اصلي به وجود آمدن حاشيه 
نش��يني اس��ت، اظهار كرد: عدم رعاي��ت عدالت در 
تقسيم بودجه و بي توجهي به مناطق دور و محروم و 
همچنين عدم ارايه امكانات رفاهي كافي به روستاها 
يكي از عوامل اصلي مهاجرت روستاييان به شهر ها و 

نهايتًا افزايش حاشيه نشيني است.

رييس اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري با اشاره به 
اينكه تامين اجتماعي با كسري اعتبار مواجه است گفت: 
دليل اين موضوع نيز عدم پرداخت سه درصد سهم دولت 

به سازمان تامين اجتماعي است.
حسن صادقي در مورد كسري اعتبارات سازمان تأمين 
اجتماعي گفت: س��ازمان تأمين اجتماعي با كس��ري 
اعتبارات مواجه است و علت آن نيز اين است كه دولت 
به تعهدات جاري خود عمل نمي كند و سه درصد سهم 
حق بيمه خود را پرداخت نمي كند. او با اشاره به اينكه سه 
درصد سهم دولت ساالنه بيش از ۲9 هزار ميليارد تومان 
مي شود، به مهر گفت: هنگامي كه اين اعتبار پرداخت 
نشود، بطور حتم تأمين اجتماعي با كسري منابع روبرو 
خواهد شد و مجبور مي ش��ود از بانك ها قرض بگيرد. 
رييس اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري تأكيد كرد: 
البته قوانين حمايتي كه مجلس تصويب كرده، باعث 
ش��ده بار مالي اضافه به سازمان تحميل شود و يكي از 
داليل كسري اعتبارات نيز مي تواند اين موضوع باشد. 
صادقي با اشاره به اينكه ماهيانه 17 هزار نفر بازنشسته 

مي ش��وند، گفت: اين در حالي است كه فقط دو تا سه 
هزار نفر شاغل مي شوند و اين كاهش نسبت پشتيباني، 
درآمد سازمان تأمين اجتماعي را كم مي كند و ناگزير 
به استقراض از بانك ها شده و مجبور است اماك خود 
را به رهن بانك دربياورد. او گف��ت: اگر دولت به موقع 
بدهي هاي خود را به تأمي��ن اجتماعي پرداخت كند، 
اين س��ازمان نيز براي ارايه خدمات و تعهدات خود به 
بيمه شدگان، با مشكل و كسري مواجه نمي شود. رييس 
اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري تصريح كرد: پايان 
سال كسري اعتبارات بطور واضح مشخص مي شود و 
يكي از علت هايي كه مسووالن تأمين اجتماعي عنوان 
مي كنند كه كسري ندارند، شايد همين موضوع باشد. 
صادقي با اشاره به اينكه سازمان نبايد صورت مساله را 
پاك كند، گفت: س��ازمان تأمين اجتماعي براي حل 
مشكل كس��ري اعتبارات نبايد صورت مساله را پاك و 
عنوان كند كه كسري نداريم و براي رفع اين مشكل بايد 
با استفاده از نظرات كارشناسان و متخصصين و همراهي 

و كمك دولت اقدام كرد.
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در پارلمان شهري پايتخت صورت گرفت

اساسنامه انتخابات شوراياري هاي تهران اصالح شد

ناتواني 60 درصد ايراني ها براي ورود به بازار مسكن

گروه راه و شهرسازي|آزاده كاري| 
 جلس��ه روز گذشته ش��وراي ش��هر تهران صرف اصالح 
اساس��نامه انتخابات شوراياري ها ش��د.12 نفر از اعضاي 
شورا با امضاي طرحي دو فوريتي خواستار اصالح بندهاي 
اين اساسنامه شدند و بنابراين اجبارا شوراي شهر تهران 
دستوركارهاي روز گذشته خود را كنار گذاشت و اين طرح 
دو فوريتي را مورد بررس��ي قرار داد. در خالل بررسي اين 
طرح پيشنهادات زيادي از سوي اعضاي شوراي شهر تهران 
ارايه شد و اعضاي شوراي شهر مدت زيادي بر سر تعيين 

سن راي دهندگان و نامزدها بحث و تبادل نظر كردند.
به گزارش »تعادل«، آخرين انتخابات شوراياري ها در سال 
۹2 و همزمان با ش��وراي چهارم برگزار شد و در حالي كه 
قرار بود دور پنجم نيز همزمان با انتخابات شوراهاي شهر 
و روستا برگزار شود، اما اين انتخابات برگزار نشده است. به 
نظر مي رسد، شوراياري ها كه قرار بود عامل نظارتي و بازوي 
قدرتمند شوراها در جلب مشاركت مردم براي اداره شهر 
باش��ند هنوز از جايگاه قانوني روشني برخوردار نيستند، 
ش��ايد از همين رو است كه پس از گذشت حدود 17سال 
از عمر ش��وراياري ها انتخابات دوره پنجم فعاليت آنها به 
بهانه نداشتن مجوز قانوني ازسوي وزارت كشور به تعويق 
افتاد. اتفاقي كه در دوره چهارم نيز افتاده بود. از اسفندسال 
گذشته عماًل فعاليت شوراياري ها متوقف و گفته مي شود 
كه مهر آنها گرفته شده و كار به نواحي شهرداري سپرده 
شده است. محسن هاشمي در بهمن سال ۹7 در خصوص 
آخرين وضعيت زمان برگزاري انتخابات شوراياري ها گفت: 
وزير كشور اجازه الزم براي برگزاري انتخابات شوراياري ها 

را به شوراي شهر تهران داده است.
برخي اعضاي ش��وراي شهر تهران معتقدند كه انتخابات 
شوراياري ها تا تير ۹۸ بايد برگزار شود و مجوزهاي الزم در 
اين زمينه هم گرفته شده است. آرش ميالني، عضو شوراي 
شهر تهران در اين باره گفت: در اين چارچوب نامه اي هم 
براي وزارت كشور ارسال شد و وزير كشور نيز با برگزاري 
انتخابات شوراياري ها موافقت كردند. فرمانداري موافق 
عملياتي ش��دن انتخابات شوراياري ها اس��ت و اقدامات 
مقدماتي اين كار از جمله تهيه آيين نامه برگزاري انتخابات 

و مقدمات اجرايي انجام شده است.
به گ��زارش »تع��ادل«، در ابتداي جلس��ه روز گذش��ته 
شوراي شهر تهران، دو فوريت اصالح اساسنامه انتخابات 
شوراياري ها به راي گذاشته شد. برخي اعضاي كميسيون 
فرهنگي از جمله محمد جواد حق شناس، حجت نظري 
و الهام فخاري با آن مخالف بودند. به گفته حق شناس آن 
چه در دستور كار جلسات شوراي شهر تهران قرار مي گيرد 
در دو قالب اليحه و طرح اس��ت. اما اين دس��تور كار براي 
بررسي انتخابات شورايارها در هيچ يك از اين دو قالب جاي 
نمي گيرد. او در نهايت خواس��تار خارج شدن اين طرح از 
دستور جلسه شد اما محسن هاشمي رييس شوراي شهر 
در پاس��خ به اين تذكر حق شناس گفت: اين طرح توسط 
كميسيون حقوقي شورا ارايه ش��ده و از سه ماه پيش در 
دس��تور كار قرار گرفته است. مخالف ديگر دو فوريت اين 
طرح حجت نظري ديگر عضو كميسيون فرهنگي بود. او 
در اين باره گفت: چرا اين همه عجله مي كنيم؟ در گذشته 
هم سابقه داشته است كه انتخابات با تأخير انجام شود. يك 
كاري نكنيد كه شائبه براي فضاسازي پايان سال )انتخابات 
مجلس( ايجاد شود.حسن خليل آبادي هم عنوان كرد كه 
موضوع اساسنامه شوراياران در حال بررسي در كميسيون 
تخصصي فرهنگي و اجتماعي است و ما بايد درباره آن نظر 
بدهيم تا به صحن شورا بيايد، از اين رو خواهش مي كنم اين 
دو فوريت پس گرفته شود.بعد از صحبت هاي نظري، بهاره 
آروين از اعضاي هيات رييس��ه شورا مطالبي در خصوص 
ضرورت بررسي اين طرح عنوان كرد و گفت: چنانچه اعضا 
تمايل دارند انتخابات شوراياري در موعد مقرر برگزار شود، 
بايد در اين جلسه درباره آن تصميم گيري كنند. در نهايت 
اعضاي ش��وراي ش��هر تهران با 1۴ راي موافق، 2 فوريت 

اساسنامه انتخابات شوراياران را به تصويب رساندند.

 سن راي دهندگان و كانديداها
يكي از اصالحات پيشنهادي آيين نامه مذكور اين بود كه 
س��ن راي دهندگان از 1۵ س��ال به 1۸ سال افزايش يابد. 
همچنين در گذشته حداقل سن كانديداها 2۵ سال بود 
كه در آيين نامه جديد به 22 س��ال كاهش يافته بود. اين 
پيشنهاد موافق و مخالفان جدي داشت. برخي چون زهرا 

نژاد بهرام عضو هيات رييسه شوراي شهر معتقد بودند كه 
اصوال ورود به اين مقوله درس��ت نيست و بايد رفتارهاي 
انتخاباتي كشور هماهنگ باشد و نمي توان براي هر انتخابات 
يك سن را براي راي دادن مشخص كرد.اما محمد ساالري 
رييس كميس��يون برنامه و بودجه ش��وراي شهر اعتقاد 
داشت كه افزايش بازه سني، دايره مشاركت را كم مي كند 
و اين موضوع مخالف دموكراسي است.به بيان او در حال 
حاضر ميزان مشاركت در انتخابات شوراها پايين است و 
اين تصميم باز هم مشاركت را كاهش مي دهد. سرانجام 
راي گيري در خصوص اين تغيير صورت گرفت و  اين تبصره 

با 12 راي موافق و 7 راي مخالف به تصويب رسيد.
در ادامه كف و سقف سني نامزدهاي انتخابات شوراياري ها 
مورد بررسي قرار گرفت كه پيشنهاد كف 22 سال و سقف 
7۵ س��ال مطرح ش��د. در اين خصوص هم اعضا نظرات 
متفاوتي داش��تند. ناهي��د خداكرمي معتقد بود: ش��ايد 
فردي ۸۰ س��اله با توانايي كامل كه مورد وثوق مردم هم 
هست امكان شركت داشته باش��د و ما نبايد محدوديت 
سني ايجاد كنيم. در نهايت اعضاي شوراي شهر تهران با 
هدف جوان گرايي كاهش سن كانديداهاي شوراياري ها از 
2۵ س��ال به 22 سال با 1۴ راي موافقت و سقف سني 7۵ 
س��ال را نيز براي كانديداهاي شوراياري ها تعيين كردند. 
در ادامه اعضاي ش��ورا بندهايي ديگر از اين اساسنامه را 
اصالح كردند. بر اين اساس داشتن كارت پايان خدمت يا 
معافيت براي مردان براي شركت در انتخابات شوراياري ها 
الزامي شد. همچنين بر اساس اصالح ديگر در مناطق غير 
مسكوني، كسبه به شرط جواز كسب يا اشتغال مي توانند در 
انتخابات شوراياري ها مشاركت داشته باشند.پيش از اين در 
اساسنامه آمده بود كه كانديداها بايد حسن شهرت داشته 
باشند، اما در اصالحيه آمده بود كه افراد نبايد سوء شهرت 
در محل داشته باشند. ساالري و خليل آبادي در مخالفت با 
اين تبصره گفتند، به نظر بايد اين تبصره به طور كلي حذف 
شود، زيرا اين موضوع تفسير پذير است و  متر مشخصي براي 
آن نيست. اما به گفته محمودميرلوحي نمي شود كسي در 

انتخابات كانديدا شود اما صالحيت او بررسي نشود.
محسن هاش��مي در اين باره توضيح داد: در حين بررسي 
اين بند يعني نداش��تن سوء ش��هرت موضوع حذف اين 
بند به طور كلي مطرح شد. يعني برخي از اعضا پيشنهاد 
دادند كه نه سوء شهرت مورد بررسي قرار گيرد و نه حسن 
شهرت. رس��ولي در مخالفت با حذف اين بند به طور كلي 
گفت: انجمن ش��وراي محلي هيات امناي محله هستند 
و ساكنين محله نس��بت به يكديگر آشنايي كامل دارند. 
داشتن حسن ش��هرت را اگر از اين انتخابات حذف كنيم 
يعني افراد فاقد حسن شهرت هم مي توانند در انتخابات 
كانديدا شوند و ديگر شوراياري محالت جاي معتمدين 
نيس��ت.ابراهيم اميني موافق حذف اين بند از اساسنامه 
گفت: براساس ميثاق بين المللي حقوق مدني دولت ها ملزم 
شده اند كه شرايطي كه براي صالحيت ها مطرح مي شود 
قابل اندازه گيري باشد. در همين مورد و همين بند اينكه 
ما بگوييم فرد كانديدا س��ابقه كيفري نداشته باشد امري 
منطقي است اما نداشتن سوء شهرت موضوعي است كه 
براي اندازه گيري آن متر ندارد. شايد فردي در محله باشد 
كه سايرين از قيافه وي خوششان نيايند و بيايند و بگويند 
اين فرد ملحد و كافر اس��ت ما نبايد به س��راغ معيارهايي 
برويم كه نمي توان آن را اندازه گيري كرد.صدراعظم نوري 
اما در مخالفت با حذف اين بند گفت: بايد شرايطي ايجاد 
كنيم كه افراد داراي صالحيت وارد ش��وراياري ها بشوند 
و نبايد ش��وراياري جايي باشد كه افراد فاقد صالحيت به 
آن ورود كنند. در برخي از محالت متأس��فانه ش��اهد آن 
هستيم كه افراد فاقد صالحيت وارد شوراياري شده اند و 
اصال نتوانسته اند به سراغ مطالبات مردمي بروند. سرانجام 
پيش��نهاد حذف بند )ح( از ماده پنج اساسنامه برگزاري 
انتخابات شوراياري ها با 11 راي موافق به تصويب رسيد 
و به اين ترتيب مالك حس��ن شهرت و  سوء شهرت از اين 

اساسنامه حذف شد.

  انتقاد از عملكرد شهردار تهران 
محمد ساالري، رييس كميسيون شهرسازي و معماري 
شوراي اسالمي ش��هر تهران روز گذشته در نطق پيش از 
دستور خود از فعاليت هاي ش��هرداري تهران انتقاد كرد. 
ساالري در نطق پيش از دستور خود عنوان كرد: شوراي 
پنجم در حوزه ريل گذاري، بستر سازي، تغيير رويكردها 

و ايج��اد رويكردهاي جديد و به خص��وص تدوين برنامه 
پنج ساله س��وم و برنامه و بودجه سال ۹۸ زيرساخت الزم 
براي يك تحول اساسي را فراهم كرده است، آنچه مسلم 
است تجلي تصميمات برنامه هاي شورا در اقدامات شهردار 

منتخب او رقم مي خورد.
او خطاب به حناچي ش��هردار تهران گفت: آقاي حناچي 
فرصت كم است و انتظارات به حق شهر و شهروندان تهران 
زياد، هرچند در طول مديريت خود آرامش خوبي در سطح 
مديريت شهرداري و ش��هر ايجاد كرده ايد ولي اين كافي 
نيست و آنچه نياز مبرم امروز شورا و شهرداري است، تدوين 
اولويت هاي دست آورد محور است. متأسفانه بايد اذعان 
كنيم كه هنوز شهردار تهران استراتژي الزم براي تدوين 
محورهاي اولويت دار را مشخص نكرده است تا مديران و 
ظرفيت كارشناسي بدنه شهرداري با حمايت شوراي شهر 
نسبت به پيگيري و ايجاد هم افزايي براي عملياتي شدن 
آنها و ايجاد رضايت مندي مطلوب در شهروندان را رقم بزند.
رييس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران 
اضافه كرد: در اين خصوص ضرورت دارد، كليت ش��وراي 
پنجم نيز ظرفيت هاي موازي و جزيره اي و انفرادي اعضا، 
كميته ها و كميسيون ها را در كنار شهردار محترم تهران 
روي اولويت هاي دس��ت آورد محور متمركز كند و نقش 
هيات رييسه محترم به خصوص آقاي مهندس هاشمي 

رياست محترم شوراي اسالمي شهر تهران در اين هدفمند 
كردن ظرفيت ها وهم افزايي انرژي بس��يار تعيين كننده 
است.اين عضو شوراي ش��هر تهران در بخش ديگر نطق 
خود به موضوع ارزيابي انجمن شوراياري و مديريت محله 
در شهر تهران پرداخت و گفت: شوراي اسالمي دوره اول 
شهر تهران در تصميمي اس��تراتژيك و مبتني بر اعتقاد 
به اهميت و نقش مش��اركت هاي اجتماعي در مديريت 
محله و شهر، تصميم به ايجاد انجمن شوراياري ها گرفت. 
انجمني غير دولتي، غير متمركز، غير سياسي، داوطلبالنه، 
مشاركتي و از جهت اقتصادي خودگردان و غير وابسته به 
ش��هرداري تهران. انجمني كه اكنون در آستانه برگزاري 
پنجمين دوره انتخابات آن، به عنوان بزرگ ترين انتخاب 

محلي كشور هستيم.
او ادامه داد: اكنون كه ش��وراي پنجم تصميم به برگزاري 
چنين انتخاباتي گرفته آي��ا ارزيابي صحيحي از وضعيت 
موجود فعاليت انجمن ش��وراياري ها و مديريت محله و 
نيز كارنامه ۴ دوره ش��وراياري و مش��اركت اجتماعي در 
محالت ش��هر تهران دارد؟ ش��وراي پنجم به عنوان يك 
شوراي اصالح طلب كه اعتقاد راسخ به تعميق دموكراسي 
و مردم ساالري و مشاركت دهي آحاد جامعه در سرنوشت 
خود دارد در طول اين 2۰ ماهه گذش��ته در اين خصوص 
و در بهب��ود وضعي��ت موجود مديريت محل��ه چه كرده 

است؟وي ادامه داد: حال س��وال اينجا است كه مديريت 
ش��هري دوره پنجم از وضعيت موج��ود مديريت محله 
در ساختارتصميم گيري و رس��يدگي انجمن شوراياري 
به جايگاه خود كه در اساس��نامه ها و مصوبات شوراهاي 
گذشته تصريح شده است، ارزيابي كامل و جامعي دارد؟ 
و اينكه آيا نقاط قوت و ضعف س��اختار موجود و فعاليت 
۴ دوره گذشته ش��وراياري ها مورد بحث و بررسي علمي 
و كارشناسي قرار گرفته است؟ آيا الگوي موجود مديريت 
محله، الگوي مطلوبي است؟ او بيان كرد: آنچه امروز در بين 
صاحب نظران و كارشناسان مرتبط با اين حوزه مطرح است 
و بنده هم به آن اعتقاد دارم، اين است كه وضعيت موجود 
و گذشته مديريت محله وضعيت مطلوبي ندارد و نسبت به 
آنچه هدف ايجاد اين نهاد بوده انحرافاتي جدي پيدا كرده 
است و با اين حجم از ساختار و امكانات و ظرفيت عماًل به 
يكي از زير مجموعه هاي شهرداري اضافه شده و مشاركت 
اجتماعي به مفهوم واقعي در اين عرصه كم رنگ اس��ت.

بررس��ي اجمالي اوليه نشان مي دهد كه به مرور مديريت 
محله و انجمن شوراياري به جاي ايفاي نقش مشاركت دهي 
شهروندان در امور محله و نظارت بر عملكرد شهرداري كم 
كم به سوي اينكه خود جزيي از ساختار سازماني شهرداري 
تهران و متصل و عجين در آن باشد تمايل پيدا كرده و به زير 

مجموعه شهرداري تهران تبديل شده است.

در آستانه خرداد ماه كه فصل نقل و انتقال در بازار اجاره  
آغاز مي شود و امسال به خالف تقريبًا ۵ سال گذشته )از 
سال ۹2 تا اواخر س��ال ۹6( بازار مسكن افزايش قيمت 
1۰۰درصدي را تجربه كرده است، مساله اي كه امسال 

بازار اجاره بها را تحت تأثير قرار خواهد داد. 
به گزارش تسنيم، حس��ام عقبايي، نايب رييس كنوني 
اتحاديه مشاوران امالك درباره بازار اجاره بها و گراني  آن 
مي گويد: دليل گراني اجاره بها چيز جديدي نيست شايد 
سال هاي سال است كه مس��تأجران با دغدغه افزايش 

اجاره بهاي ساالنه مواجه هستند.
عقبايي اظهار كرد: يك��ي از داليل اين گراني به اقتصاد 
كالن كشور برمي گردد كه اقتصاد كالن وقتي دچار تورم 
مي شود قاعدتًا در اقتصادهاي زيرمجموعه خودش كه 
اقتصاد مسكن هم زيرمجموعه آن است بي تأثير نيست 
و اثر خود را در گران ش��دن اقتصاد مسكن چه در حوزه 
خريد و ف��روش و چه در حوزه اجاره دارد.او تصريح كرد: 
نكته بعدي اينكه افزايش قيمت مس��كن يكي از ديگر 
عواملي اس��ت كه در رش��د قيمت اجاره بها موثر است، 
 عمومًا در ايران و خيلي از كشورهاي ديگر كه توازن بين 
عرضه و تقاضا تقريباً وجود ندارد، معيار تشخيص اجاره بها 
قيمت خود مسكن است. به گفته اين مقام مسوول، در 
سال ۹6 و ۹7 شاهد رشد نامتعارف و غيرمنطقي قيمت 
مسكن بوديم يعني تقريبًا در اواخر سال ۹7 رشد قيمت 
مسكن به مرز 1۰۰درصد رسيد در عين حالي كه ركود 

7۰ درصدي را در معامالت داشتيم يعني ركود تورمي بر 
بازار مسكن حاكم بود.

عقبايي ادامه داد: اما اين رشد قيمت مسكن همواره وجود 
داشت و مالكان هم با توجه به رشد قيمت مسكن اين توقع 
در آنها ايجاد ش��ده كه اجاره بها را افزايش دهند از طرف 
ديگر در حوزه ايجاد بازار رقابت��ي و برقراري توازن بين 
عرضه و تقاضا و داشتن يك برنامه جامع و آمايش سرزمين 
در جهت نيازسنجي هاي جمعيت اجاره نشيني در كشور 

برنامه يا كار عملياتي و اجرايي نكرديم.نايب رييس اول 
اتحاديه مش��اوران امالك اظهار كرد: تاكنون حركتي 
اجرايي در جهت توليد مسكن استيجاري انجام نشده 
است و از طرفي هم وزارت راه و شهرسازي هم عالقه اي 
به ارايه تسهيالت ويژه  براي هم سان سازي قدرت اجاره 
مستأجران با وضعيت اقتصادي كنوني ندارد.او تصريح 
كرد: تمام اين عوامل موجب مي شود كه قيمت اجاره بها 
رشد كند، تورم عمومي هم كه كنارش وجود دارد، بازار 

رقابتي هم وجود ندارد و عرضه در شهرهاي بزرگ بيشتر 
از تقاضاست و اين موجب مي شود كه رشد اجاره بها بيش 

از عرف متداول و متعادل آن افزايش پيدا كند.
خانوارها توان ورود به بازار مسكن را ندارند

فردين يزداني، كارش��ناس ارشد اقتصاد مسكن درباره 
وضعيت بازار اجاره مي گويد: اين بازار را بايد از يك طرف 
در رابطه با وضعيت اقتصاد كالن و از طرف ديگر در رابطه با 
وضعيت بازار ملك مورد بررسي قرار داد، حقيقت اين است 
كه اگر به روندهاي بازار اجاره بها نگاه آماري داشته باشيم 
از حوالي سال هاي ۸۰ به اين س��مت، همراه با افزايش 
شكاف طبقاتي و به تبع آن كاهش قدرت خريد گروه هاي 
متوسط و كم درآمد، نرخ اجاره نشيني يا به عبارتي تقاضا 

براي واحدهاي استيجاري افزايش پيدا كرده است.
او تصريح كرد: با نوسانات و تالطم هاي اقتصادي هم كه 
در 2 سال اخير به شدت افزايش پيدا كرده است، شاهد 
تقاض��اي روزافزون واحدهاي اس��تيجاري و عدم توان 
خانوارها براي ورود به بازار ملك هستيم.يزداني ادامه داد: 
تا سال  ۸2 از هر 1۰۰ خانوار جديدي كه تشكيل مي شد 
بيش از 6۰ خانوار قادر بودند وارد بازار ملكي و حدود ۴۰ 
خانوار وارد بازار استيجاري يا خانه هاي سازماني يا اشكال 
ديگر واحدهاي مسكوني غيرملكي شوند اما هم اكنون اين 
نسبت كاماًل معكوس است.اين كارشناس ارشد اقتصاد 
مسكن تأكيد كرد: تقاضا براي بازار استيجاري افزايش پيدا 
كرده است و از طرف ديگر جهش لجام گسيخته قيمت 

مسكن كه از سال گذش��ته همراه با تحوالت در عرصه 
اقتصاد كالن و بازار و دارايي هاي خارجي به خصوص ارز 
اتفاق افتاد و متأثر از آنها بوده موجب شد كه ارزش ثروت 
خانوارهاي مالك افزايش پيدا كند، بنابراين هر مالكي 
به تب��ع ارزش ثروتش انتظار يك نرخ بازدهي دارد و اين 
انتظار موجب افزايش قيمت مي ش��ود.او گفت: از زمان 
دولت اصالحات به اين س��و در سياست گذاري ها توجه 
به بازار اجاره بوده است، منتها توسعه بازار اجاره حقيقتًا 
اقدامي مشكل است و درايت و مديريتي مي خواهد كه 
بسيار چاالك باشد.يزداني يادآور شد: در دولت اصالحات 
برنامه اجاره به شرط تمليك را داشتيم كه تركيبي از اجاره 
و تملك بود به خصوص براي خانوارهاي جوان موفقيتي 
نسبي داشت، سپس تنها طرحي كه به اصطالح ارايه شد، 

كمك هزينه اجاره مسكن به خانوارهاي كم درآمد بود.
اين كارش��ناس ارشد اقتصاد مس��كن افزود: در طرح 
مسكن مهر هم بحثي مطرح بود كه دولت براي مسكن 
اس��تيجاري زمين واگذار كند به ش��رط اينكه ۵ سال 
سازنده اجاره داري كند كه عماًل به دليل همان سختي 
كار و مس��ائل ديگري اين طرح به مسكن مهر ملكي 
تبديل ش��د.او تصريح كرد: تنها اقداماتي كه دولت ها 
انجام داده اند ارايه كمك هزينه اجاره و اجاره به شرط 
تمليك اس��ت و برخي نهادهاي حمايتي مثل كميته 
امداد يا بهزيس��تي هم كمك هزينه هاي اجاره جدا از 

برنامه تملكشان ارايه كرده اند.
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جمعيت پذير كردن  سواحل 
مكران از سياست هاي نظام است

فرزان��ه صادق مالواج��رد، مع��اون معم��اري و 
شهرس��ازي وزارت راه و شهرس��ازي ب��ا اعالم 
اينكه جمعيت پذيركردن سواحل مكران جزو 
سياست هاي نظام جمهوري اسالمي ايران است 
كه ادامه مي يابد، گفت: كليه برنامه ها و اقدامات 
عملياتي كه براي طرح ويژه چابهار تهيه مي شود، 
بر اساس مطالعه و اتصال آن به طرح جامع شهر 

چابهار است.
صادق مالواج��رد در گفت وگو ب��ا پايگاه خبري 
وزارت راه و شهرس��ازي اف��زود: اقدامي كه در 
خصوص سواحل خليج فارس و درياي عمان انجام 
شده است طرح ويژه مكران است. در طرح ويژه 
مكران، سياست گذاري ها، استراتژي ها، راهبردها 
و البته اقدامات كالن هم پيش بيني شده است. 
اين طرح مصوبه كلي را از شوراي عالي شهرسازي 
و معماري ايران گرفته است و در حال حاضر در 
كميته تخصصي طرح هاي فرادس��ت بررسي و 
اعالم نظر شده و در نهايت با جمع بندي استان، 

جزييات آن ابالغ مي شود. 
او تصريح كرد: از آنجايي كه ريل گذاري اقدامات 
با پشتوانه مطالعه، طرح و برنامه است قطعا ادامه 
خواهد يافت. معاون معماري و شهرسازي شهر 
چابهار را ش��هري اس��تراتژيك براي كل ايران 
خواند و با برش��مردن ويژگي هايي ازجمله كنار 
دريابودن، منطقه آزاد بودن آن ش��هر، افزود: در 
خصوص شهر چابهار، ساماندهي به اين شهر از 
نظر سكونتگاه هاي غيررسمي اهميت داشت و 
از اين منظر و براي ساماندهي به سكونتگاه هاي 
غيررسمي وارد شديم كه نهايتا به توافقنامه چند 

جانبه نيز ختم شد.
صادق مالواج��رد ورود معاون��ت معم��اري 
و شهرس��ازي را از جه��ت س��اماندهي ب��ه 
سكونتگاه هاي غيررسمي پراهميت برشمرد و 
اعالم كرد: معاونت معماري و شهرس��ازي ورود 
پيدا كرد تا ساماندهي از كمپ تا رمين كه حاشيه 
شهر چابهار اس��ت چگونه به بهترين نحو انجام 
شود. اين ساماندهي طي يك طرح ويژه اي انجام 
مي شود كه بر اس��اس آن، بنياد مسكن انقالب 
اسالمي مجري اصلي و شركت بازآفريني شهري 
و سازمان ملي زمين و مسكن بنا بر ماموريتي كه 
دارند از ديگر مجريان اجراي اين طرح به شمار 

مي روند.
معاون وزير راه و شهرسازي با تاكيد بر اينكه به 
موازات ساماندهي حاشيه نشيني هاي چابهار، 
خدمات متناس��ب با آن در نظر گرفته مي شود، 
گفت: هرگونه جابه جايي در ش��هر چابهار بايد 

طبق طرح و برنامه اتفاق رخ دهد.

پيش فروش بليت قطارهاي 
عيد فطر از 28 ارديبهشت

معاون مسافري شركت راه آهن جمهوري اسالمي 
اي��ران، گفت: مطاب��ق برنامه ريزي اين ش��ركت، 
پيش فروش بليت قطارهاي عيد فطر و بازه زماني 
11 تا 31 خرداد ماه ۹۸ از روز شنبه 2۸ ارديبهشت 
ماه ساعت 1۰ صبح از طريق اينترنت و مراكز مجاز 

فروش به صورت همزمان آغاز مي شود.
ميرحسن موسوي درگفت وگو با فارس، اظهاركرد: 
 از سال ۹۴ تا تير ماه ۹7 بليت قطار افزايشي نداشت 
و در تير ماه ۹7 ده درصد افزايش با مصوبه س��تاد 

تنظيم بازار اعمال شد.
موس��وي ادامه داد: در سال ۹۸ با توجه به افزايش 
هزينه هاي شركت  هاي ريلي مسافري در بخش هاي 
مختلف نظير تعمير و نگهداري، راهبري و تجهيز 
قطارها، نيروي انساني و ... افزايش يافت كه در اين 
راستا شركت هاي ريلي به راه آهن درخواست خود 
را مبني بر افزايش قيمت بلي��ت اعالم كرده اند.او 
اظهاركرد: موضوع در راه آهن جمهوري اس��المي 
در حال بررسي است، ضمن آنكه به مراجع قانوني 
جهت طرح، بررس��ي و تصويب ارسال شده است.
معاون مسافري راه آهن تاكيد كرد:  هنوز تصميم 
نهايي درباره ميزان افزاي��ش قيمت بليت قطار از 
سوي مراجع قانوني اخذ نشده است.موسوي گفت: 
هدف راه آه��ن حمايت از هر دو بخش مس��افر و 
شركت هاي ريلي است، بر اين اساس براي ايام پيك 

سفرها تعداد قطارها را افزايش داديم.

امكان انتقال واحدهاي 
مسكن مهر پرديس فراهم شد

مدير مس��كن مهر پرديس از واگ��ذاري عرصه 
واحدهاي اين طرح به صورت ۸۰ درصد اقساط 
خب��ر داد و گفت: ام��كان جابه جايي واحدهاي 

مسكن مهر از فاز 11 به فاز ۸ فراهم شده است.
به گزارش تس��نيم، علي اصغر جاودان فر ياد آور 
ش��د: پيش تر متقاضيان مي توانستند با شرايط 
۵۰ درصد نقد و ۵۰ درصد اقس��اط عرصه واحد 
مسكن مهر خود را خريداري كنند كه در شرايط 
جديد آورده نقدي به 2۰ درصد وكاهش يافته و 
۸۰ درصد مابقي نيز به صورت اقس��اط دريافت 

مي شود.
او افزود: با تمهي��دات ماه هاي اخير 3۵۰۰ نفر از 
متقاضيان فاز ۸ موفق به انتخاب واحد ش��دند، 
در عين حال حدود 2۰۰۰ نفر ديگر هم با وجود 
اطالع رساني ها و ارسال دعوتنامه هنوز نسبت به 

انتخاب واحد اقدام نكرده اند.
مدير مسكن مهر پرديس، تصريح كرد: آن دسته از 
متقاضياني كه آورده مالي خود را تكميل كرده اند 
و تاكنون با وجود دعوت شركت عمران موفق به 
انتخاب واحد نش��ده اند مي توانند با مراجعه به 
سايت www.pardis.city نسبت به دريافت 
نوبت در يكي از روزهاي اداري هفته اقدام كنند 
و در روز مقرر براي انتخاب واحد به مس��كن مهر 

مراجعه كنند.

 محسن هاش�مي، رييس شوراي شهر تهران در 
جلسه ديروز اين ش�ورا از دولت به خاطر اليحه 
ارزش اف�زوده كه در آن درآم�د پايدار مديريت 
شهري، نوعي از ماليات شمرده شده و به حساب 
خزانه واريز مي شود، گاليه كرد و گفت: در ايامي 
هستيم كه موضوع بررسي اليحه ارزش افزوده 
در مجلس ش�وراي اسالمي در دس�تور كار قرار 
دارد، اليحه ارزش افزوده اگرچه خود جزو قوانين 
مترقي و صحيح مجلس شوراي اسالمي محسوب 
مي شود اما اين نگراني به وجود آمده است كه با 
تغييرات پيشنهادي برخي از جنبه هاي مثبت اين 
قانون، تضعيف و خصوصيات منفي در آن ايجاد 
شود.رييس ش�وراي ش�هر تهران تصريح كرد: 
جا دارد در اين م�ورد از دولت به خاطر اليحه اي 
كه در آن درآمد پايدار مديريت شهري، نوعي از 
ماليات دانسته و به حساب خزانه واريز مي شود، 
گاليه كنم و از مجلس ش�وراي اسالمي به دليل 
بازگرداندن اين اليحه پس از تصويب كليات آن 
به كميس�يون اقتصادي براي اصالح بخش�ي از 
اليحه كه تضعيف كننده منابع مالي و اس�تقالل 

مديريت شهري است، تش�كر كنم و اميدواريم 
با توج�ه ويژه اي كه اعضاي محترم كميس�يون 
اقتص�ادي، رييس كميس�يون و رييس مجلس 
شوراي اسالمي به اين موضوع دارند، مشكالت 

فعلي اليحه رفع شود.
هاشمي با تاكيد بر اينكه تمركز زدايي از دولت، 
يكي از سياست هاي كلي نظام جمهوري اسالمي 
محسوب مي شود كه در قانون اساسي نيز ظهور 
و بروزي ج�دي دارد، اعالم كرد: تفويض وظايف 
دولت به نهادهاي مردمي نظير شوراهاي شهر و 
روستا كه طي ۷ اصل، فصل هفتم قانون اساسي 
تصريح شده است طبيعتًا بدون پيش بيني منابع 
الزم ش�دني اس�ت و از اين جهت قان�ون ارزش 
افزوده كه با ايجاد اس�تقالل مالي براي مديريت 
شهري زمينه تحقق سياس�ت هاي كلي نظام را 

مهيا مي كرد، قانوني مترقي محسوب مي شود.
وي تصريح كرد: در پيشنهاد ارايه شده به مجلس 
ش�وراي اس�المي، تمركز زدايي جاي خود را به 
تمركزگرايي و تقويت نهاد شوراها جاي خود را به 
تضعيف مديريت شهري داده است كه اين روند 

هم با روح قانون اساسي، هم با سياست هاي كلي 
اصل ۴۴ و هم با منويات رهبر معظم انقالب تناقض 
دارد و مردم س�االري ديني نيز كه از ش�عارهاي 
اصلي دولت و مجلس فعلي است، در جهت تقويت 
نهاد مدني شوراها اس�ت نه وابسته كردن آن به 

دولت و محدود كردن اختيارات آن.
هاشمي گفت: زماني كه بخشي از وظايف اجرايي 
از جمله نگهداشت ش�هر، جمع آوري پسماند و 
توسعه زيرساخت هاي شهري به عهده شهرداري 
گذاشته مي ش�ود بايد به صورت متناسب منابع 
 الزم آنك�ه در قال�ب تعيي�ن ع�وارض در قانون 
پيش بيني شده، در نظر گرفته شود. تبديل اين 
ع�وارض به ماليات و واري�زي آن به خزانه دولت 
ضربه مهلكي به ساختار مالي مديريت شهري و 
تشديد شهر فروشي و تكيه به درآمدهاي ناپايدار 
را به همراه خواهد داش�ت. انتظار م�ا از دولت و 
مجلس آن اس�ت كه با واقع بين�ي و پايبندي به 
مطالبات م�ردم و جامعه مدن�ي، اجازه تضعيف 
استقالل و توان مديريت شهري كه هم اكنون هم 
با چالش و مشكالت زيادي مواجه است، را ندهند.

انتقاد از دولت، تشكر از مجلس

خيابان بهشت
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بانك مركزي آمار رسمي از ميزان بازگشت ارز صادراتي را اعالم كند

رديابي ارزهاي گم شده
تعادل |

آمار رس��مي از ميزان بازگش��ت ارز صادراتي از سوي 
بانك مركزي اعالم شود؟ كشمكش ميان تيم اقتصادي 
دول��ت و بخش خصوصي، برس��ر انتش��ار فهرس��ت 
دريافت كنندگان ارز دولتي و شفاف س��ازي از ميزان 
ارز مصرف��ي و حجم ارز بازگش��تي صادرات كنندگان 
به كش��ور همچنان ادامه دارد. درپي اع��الم وزير امور 
اقتصادي و دارايي مبني بر عدم بازگشت ارزهاي حاصل 
از صادرات، بس��ياري از صادركنندگان در رسانه هاي 
خود اين موض��ع را گرفتند كه بخش زيادي از ارزهاي 
صادراتي را در قالب واردات مواد اوليه هزينه كرده اند؛ 
ادعايي كه به تازگي از سوي مش��اور اقتصادي وزارت 
اقتصاد كه چند هفته اي اس��ت س��مت خود را واگذار 
كرده، رد شد. براساس تازه ترين موضع وزارت اقتصاد، 
3۰ميليارد دالر از مجموع ۴۰ ميليارد دالر ارز حاصل 
از صادرات، نه به صورت كاال و نه به هيچ صورت ديگري 
وارد كشور نشده است. اما اين اظهارات به گفته فعاالن 
بخش خصوصي، جو بدي عليه صادركنندگان بر پا كرده 
است.بر همين اساس، با دعوت از متولي بانك مركزي 
به اتاق ايران، درخواست كردند به جاي اعالم آمارهاي 
متناقض، اين نهاد پولي كه منبع اصلي تامين و تخصيص 
ارز است، براي رفع ش��بهات و رديابي ارزهايي كه وارد 
چرخه اقتصادي نشده يا به تعبيري گم شده، اقدام به 
انتشار آمار رسمي در اين زمينه كند؛ چراكه مسووليت 
بازگشت ارز صادراتي بر عهده بانك مركزي بوده و آمار 
اعالمي اين نهاد رسميت دارد. اما از سوي ديگر، سكاندار 
وزارت صنعت هم با حضور در مجلس، به مسائل ارزي 
ورود كرده و از رديابي مصرف و تخصيص ارز در كشور 
خبر داد. به گفته رضا رحماني، از اين پس »دريافت ارز 
و هزينه كرد آن كامال رديابي و محدوديت هاي آن رعايت 
مي شود و در عين حال اجازه رانت خواري به كسي داده 

نخواهد شد.«

  تناقضات آماري
هنوز در مورد رقم بازگشت يا عدم بازگشت ارز صادراتي 
به چرخه اقتصاد اختالف هاي جدي بين تيم اقتصادي 
دول��ت و صادركنندگان وج��ود دارد. در اين ميان اما 
هر روز يك نهاد اقدام به انتش��ار آمارهاي متضادي از 
دريافت، مصرف و بازگشت ارز دولتي مي كند. آمارهايي 
كه به گفته فعاالن اقتص��ادي و صادركنندگان مورد 
پذيرش نيست و از اين رو، خواستار ايجاد شفافيت و 
ارايه آمارها توسط بانك مركزي هستند؛ از نگاه آنها، 
تنها بايد به آمارهاي بانك مركزي به عنوان نهادي كه 
متولي تخصيص ارز به فعاالن عرصه تجارت كش��ور 
است، در مورد ميزان بازگشت ارز صادراتي استناد كرد. 
اما ماجرا چيس��ت؟ درپي اعالم وزي��ر امور اقتصادي 
و دارايي در دو نوبت مبني بر عدم بازگش��ت ارزهاي 
حاص��ل از ص��ادرات، بس��ياري از صادركنندگان در 
رس��انه هاي خود اين موض��ع را گرفتن��د كه بخش 
زيادي از ارزه��اي صادراتي را در قال��ب واردات مواد 
اوليه هزينه كرده اند؛ ادعايي كه البته معاون اقتصادي 
وزارت اقتصاد كه چند هفته اي اس��ت سمت خود را 
واگذار كرده، پاسخ آن را منفي مي داند. از اين رو، آمار 
ت��ازه اي در مورد عدم بازگش��ت ارز صادراتي كه اين 
روزها بارديگر از كانال وزارت اقتصاد شنيده مي شود، 
موجبات اعتراض دوباره بخش خصوصي را به همراه 
داشته است. حسين ميرشجاعيان در پاسخ به ادعاي 
آن دسته از صادركنندگان كه مدعي بازگشت ارزهاي 
صادرات��ي خود در قال��ب كاال و مواد اوليه هس��تند، 

مي گويد: 3۰ ميلي��ارد دالر از مجم��وع ۴۰ ميليارد 
دالر ارز حاص��ل از صادرات، نه ب��ه صورت كاال و نه به 
هيچ صورت ديگري وارد كشور نشده است. اينجا بود 
كه پارلمان بخش خصوصي كش��ور نيز رييس بانك 
مركزي را به نشستي دعوت كرد تا طي آن به بررسي 
مسائل ارزي موجود در كشور بپردازند. در اين نشست 
عالوه بر وضعيت ارز ۴2۰۰ توماني، موضوعات ديگري 
همچون رسيدگي به وضعيت ممنوعيت هاي صادراتي 
و واردات��ي و تجديدنظر در م��ورد دريافت تعهدهاي 
ارزي از صادركنندگان بررس��ي شد. برقراري اعتماد 
بين بخش خصوصي و دولت نيز نكته اي بود كه در اين 
نشست مورد تأكيد قرار گرفت. البته جزييات بيشتري 
از اين نشس��ت به بيرون درز نكرد؛ اما آنچه مشخص 
است اينكه بخش خصوصي اين ادعاي متوليان وزارت 
اقتصاد را قبول ندارند و معتقدند بانك مركزي بايد براي 

رفع شبهات، آمارهاي رسمي خود را منتشر كند.«
 در همين راستا، محمد الهوتي، رييس كنفدراسيون 
صادرات ايران هم در واكنش به اين آمار اظهار مي كند: 
»آم��اري از بازگش��ت ارز حاصل از صادرات توس��ط 
مسوولي اعالم شده كه با واقعيت فاصله زيادي داشت؛ 
اما باعث شد جوي عليه صادركنندگان بر پا شود؛ در 
صورتي كه مس��ووليت بازگشت ارز صادراتي بر عهده 
بان��ك مركزي بوده و آمار اعالمي اين نهاد رس��ميت 
دارد. خوب است براي رفع شبهات، آمار رسمي منتشر 
شود.« در همين رابطه، پدرام سلطاني، نايب رييس اتاق 
ايران، هم براين باور است كه بانك مركزي بايد در كنار 
انتشار فهرست دريافت كنندگان ارز دولتي و نيمايي، 
فهرست دومي منتشر كند تا مشخص شود چه كساني 
كاال وارد كردند و در عمل به تعهداتشان عمل كرده اند و 
چه كساني كاال وارد نكرده و ارز را به كشور بازنگردانند. 
متاسفانه شاهديم كه سياست غلط شرايطي را فراهم 
ك��رده كه رانت ايجاد ش��ود و شفاف س��ازي ناقص يا 
نبود شفاف س��ازي باعث ش��ده كه شناخته شده ها و 
خوش نام ها زيرسوال بروند، اما هنوز معلوم نشده كه 

متخلفان واقعي چه كساني هستند. 

  تسريع بازگشت ارز صادراتي
از آن سو، با نگاهي به آمارهاي تجارت خارجي ايران در 
سال 97 مي بينيم، با توجه به صادرات ۴۴.3 ميليارد 
دالري و واردات ۴2.۶ ميلي��ارد دالري، ت��راز تجاري 
كشور به ۱.7 ميليارد دالر رسيد. اما آنچه نگران كننده 
و باعث اين همه تش��كيك آماري درباره بازگشت ارز 
صادراتي ش��ده، ظهور پديده صادركنندگان موقت 
است؛ به طوريكه حدود ۱۶۰۰ ش��ركت حقوقي و ۴ 
ه��زار و 8۴8 فرد حقيقي به چرخه صادرات كش��ور 
پيوسته اند كه در سال هاي 9۴ تا 9۶ هيچ گاه در ليست 
صادركنندگان كشور قرار نداشتند. اين افراد كه تا پيش 
از اين هيچ سابقه صادراتي نداشته اند، توانسته اند در 
سال 97 برابر با 5 ميليارد و7۰۰ ميليون دالر صادرات 
انج��ام دهند. از اي��ن ميان تنها ۴۴5 فرد و ش��ركت، 
صادرات بيش از يك ميليون دالر داشته اند و مابقي، 
صادراتي كمتر از يك ميليون دالر انجام داده اند؛ اين 
به معناي آن اس��ت كه بخش عمده اي از ارز حاصل از 
صادرات اين افراد به كشور بازنگشته است. با اين حال، 
اين تناقضات آماري باعث شده، تا سهم ارز تخصيص 
يافته به بخش دولتي و بخش خصوصي در ابهام بماند. 
موضوعي كه از سال گذشته به يك جدل جدي ميان 
بخش دولتي و خصوصي در اقتصاد كشور مبدل شده 
و هر كدام از آنها، انگشت اتهام را به سمت ديگري نشانه 

مي گيرد. با اين حال اما س��اير آمارها از بازگش��ت ارز 
حاصل از صادرات، خبر از تسريع بازگشت ارز به كشور 
مي دهند. اگرچه بيش از 8 ماه طول كشيد تا دولت زير 
بار انجام اصالحاتي در شيوه هاي بازگشت ارز حاصل 
از صادرات برود، اما از اس��فندماه سال 97، بازگشت 
ارز صادراتي س��رعت گرفت��ه و در فروردي��ن به اوج 
رسيده است؛ به نحوي كه آمارهاي رسمي مي گويند 
ك��ه تا اواخر دي ماه بالغ بر 25 درص��د از ارز حاصل از 
صادرات به كش��ور بازگشته بود كه عمدتًا معطوف به 
صادركنندگان پتروش��يمي و محصوالت فوالدي و 
فلزات رنگين بود، اما از بهمن ماه 97 تا پايان فروردين 
ماه سال جاري، ورق برگشته و بالغ بر 5۰ درصد از ارز 
حاصل از صادرات به كشور بازگشته و در چرخه هاي 

مختلف اقتصاد و توليد به كار گرفته شده است.
در همين رابطه، عضو كميته ارزي اتاق بازرگاني ايران 
در اظهاراتي به مهر، گفته بود: تا قبل از صدور بخشنامه 
بانك مركزي در تس��هيل بازگش��ت ارز صادراتي در 
ماه هاي پاياني سال ٩٧، حدود 28 درصد ارز صادراتي 
به كشور بازگشته بود؛ اما اين عدد امروز به 5۰ درصد 
رسيده و به نظر مي رسد كه در جايي كه بستر ها را به 
درس��تي تعريف كرده و شرايط را بر اساس واقعيت ها 
ايجاد كنيم، قطعًا صادركننده ه��ا مي خواهند از اين 
روش هاي رفع تعهد ارزي اس��تفاده كنن��د و ارز را به 
چرخه اقتص��ادي برگردانند. بنابه توضيحات محمد 

الهوتي، اگر رويه هاي مثبت ادامه يابد، قطعا برگشت 
ارز س��رعت مي گيرد؛ همان طور كه در فروردين ماه 
٩٨ كه ۱5 روز تعطيلي عيد وجود داشت، بازگشت ارز 
حتي در بين تعطيالت هم سرعت بيشتري نسبت به 
گذشته و ماه هاي قبل داشته است و فكر مي كنم كه به 
هر حال به جايي رسيده ايم كه مي توانيم االن بازگشت 

ارز را تسريع كنيم.

  رديابي مصرف و تخصيص ارز
اما معضالت مربوط به مصارف و تخصيص ارز تا جايي 
پيش رفت بود كه وزير صنعت روز گذشته در نشست 
با اعضاي فراكسيون واليي مجلس شوراي اسالمي، هم 
به اين موضوع ورود كرده و از رديابي مصرف و تخصيص 
ارز در كشور خبر مي دهد. رضا رحماني در اين نشست 
تاكيد كرد: »دريافت ارز و هزينه كرد آن كامال رديابي 
و محدوديت هاي آن رعايت مي شود، هرگونه تخلف به 
محاكم قضايي معرفي مي شود و هيچ مماشاتي با اين 
مسائل نداريم، به هيچ كس رانت نداده و نخواهيم داد 
و تا روزي كه هستيم اجازه رانت خواري نمي دهيم.« 
موضوع ديگري كه وزير صنعت بر آن تاكيد داش��ت، 
موضوع صادرات بود. رحماني، كشورهاي همسايه را 
در اولويت هاي نخست صادراتي معرفي كرد و تامين 
كاالهاي اساس��ي و مصرفي مردم را ب��ه عنوان خط 
قرمز هاي صادراتي كشور خواند. رحماني طي سخناني 

اظهار كرد: همسايگان را در اولويت اول صادرات تجاري 
قرار داديم و با مقامات كشورهاي همسايه براي توسعه 
تبادالت تجاري في ما بين مذاكره كرديم.. در حوزه ارز 
ما مصرف كننده ارز هستيم و بايد نياز ارزي بخش توليد 
تامين شود. از آن سو اما نمايندگان حاضر در اين جلسه 
بر لزوم مقابله و مبارزه با قاچاق و از بين بردن مسيرهاي 
قاچاق كاال به ويژه توليدات داخلي تاكيد داشتند. عالوه 
بر اين، پرسش هايي در مورد علت ارايه كاالها با ارز آزاد 
با وجود ارايه ارزهاي دولتي و نيمايي، ضرورت مقابله 
با رانت خواري ها و مفاسد در صادرات و واردات و رانت 
خواري مطرح كردند، . همچنين جلوگيري از بي ثباتي 
در دس��تگاه ها و چرايي عدم ثبات ارز از ديگر مواردي 
بود كه نمايندگان مجلس شوراي اسالمي بر آن تاكيد 
داشتند؛ آنها معتقد بودند كه اگر ارز باثبات نشود، ساير 

بازارها نيز دچار نوسان مي شوند.
به گزارش »تعادل«، برآيند كلي از نظرات فعاالن بخش 
خصوصي و مشاهده نتايج حاصل از سياست هاي غلط 
دولت در موضوع ارز نشان از آن دارد كه تمام مشكالت 
ارزي از زماني آغاز ش��د، كه سياس��ت هاي دستوري 
دولت در مورد تعيين نرخ ارز ۴2۰۰ توماني و راه اندازي 
بازار ارز نيمايي اجرايي شد. از اين رو، مي توان گفت كه 
دولت براي حل اين مشكالت تنها يك راه پيش پاي 
خود دارد و آن هم آزادس��ازي ن��رخ ارز براي برچيدن 

نرخ هاي چندگانه در اقتصاد كشور است. 

جلوي فروش سيلندرهاي معيوب CNG گرفته شد
سازمان استاندارد اعالم كرد

علت گراني كاالهاي اساسي 
دبير ستاد تنظيم بازار تشريح كرد

فارس |يك منبع آگاه از ممانعت س��ازمان اس��تاندارد از فروش 
سيلندرهاي معيوب CNG خبر داد وگفت: يك كارخانه در حال 
بازس��ازي س��يلندرهاي معيوب »س��ي ان جي« بود كه سازمان 
استاندارد متوجه موضوع مي ش��ود و اين موضوع موجب مي شود 
كه سازمان استاندارد مانع از فروش اين سيلندرها شود. او با اشاره 
به موضوع چن��د هزار مخزن ضايعاتي CNG كه بايد از رده خارج 
مي ش��دند اما پس از خريد از مردم با رنگ و شماره سريال جديد 
دوباره عرضه ش��ده اند، گفت: اين موضوع هنوز در دست پيگيري 
قرار دارد اما چيزي كه مشخص است سازمان استاندارد در جريان 
موضوع بود. او افزود: هرچند كه تعدادي از اين سيلندرها به فروش 
رفته كه با پيگيري هاي صورت گرفته خريداران اين سيلندرها نيز 

شناسايي شده اند و موضوع به اطالع شان رسيده است. از ديگرسو، 
ابوالفضل نجفي، رييس حراس��ت س��ازمان اس��تاندارد قزوين از 
تش��كيل پرونده قضايي متهمان به براي فروش چند هزار مخزن 
سوخت ضايعاتي خبرداد. نجفي با اشاره به تشكيل پرونده قضايي 
براي متهمان به فروش ۴۰ هزار مخزن سوخت سي ان جي معيوب 
و ضايعات��ي، اظهار كرد: طبق اعتراف متهم��ان، چند هزار مخزن 
سوخت سي ان جي ضايعاتي كه بايد از رده خارج مي شدند، پس از 
خريد از مردم با رنگ و شماره سريال جديد دوباره عرضه شده اند. 
او تصريح كرد: اين پرونده در مرحله بازپرسي است و متهمان با قيد 
وثيقه آزاد هستند. به گفته نجفي، پرونده مخازن سوخت ضايعاتي 

در دادسراي عمومي انقالب قزوين در حال پيگيري است.

ايلنا| دبير س��تاد تنظيم بازار داليل گراني ماكاروني و تن ماهي 
را افزايش قيم��ت فروش گندم به صنايع و قط��ع ارز دولتي براي 
واردات قوطي كنسرو ماهي اعالم كرد. عباس قبادي در يك برنامه 
تلويزيوني با عنوان »ضرورت تش��ديد نظارت ب��ر تامين تا توزيع 
كاالهاي اساسي« گفت: بر اس��اس قانون بودجه سال جاري، نرخ 
فروش گندم به شركت و صنايع وابس��ته، از 95۰ تومان به هزار و 
85۰ تومان افزايش يافته اس��ت. عباس قبادي افزود: عالوه بر اين 
شاهد افزايش هزينه هاي دستمزد بوديم و همه اينها باعث افزايش 
7۰ درصدي قيمت ماكاروني در بازار شد. او گفت: كارخانجاتي كه 
براي صادرات بخواهند گندم را براي عبور موقت وارد كنند مشكلي 

ندارند و امكان واردات آن وجود دارد.

قب��ادي با بيان اينكه 5۰ تا ۶۰ درصد ماهي تن از طريق واردات به 
كشور مي آيد، افزود: همزمان قيمت صيد ماهي صيادان هم افزايش 
يافت و واردات قوطي كنسرو ماهي از ارز ۴ هزار و 2۰۰ توماني به 
ارز نيمايي تغيير يافت و همه اينها باعث افزايش كنسرو تن ماهي 
ش��د. او با بيان اينكه ذخاير شكر در كشور به حد كافي وجود دارد 
به ماه مبارك رمضان اشاره كرد و گفت: با توجه به افزايش مصرف 
ش��كر در اين ماه بايد ۴5۰ تا 5۰۰ هزار تن ش��كر توزيع مي شد تا 
مشكلي در قيمت آن پيش نيايد. قبادي افزود: آنچه هم اكنون در 
انبارهاي كارخانجات توليد ش��كر وجود دارد ش��كر تصفيه نشده 
اس��ت. او گفت: 7۰ درصد ارزي كه به كارهاي وارداتي اختصاص 

مي يابد به جامعه هدف مي رسد.
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كاهش ۳۸ درصدي توليد وانت
ايس�نا | جديدترين آمار انجمن خودروسازان 
ايران نش��ان مي دهد ك��ه توليد ان��واع وانت در 
فروردين ماه س��ال جاري نسبت به مدت مشابه 
در سال گذش��ته، 38 درصد كاهش يافته است. 
طبق آمار اعالم شده توليد وانت در فروردين ماه 
سال جاري به ۱9۱۶ دستگاه رسيده كه نسبت 
به تعداد 3۰9۰ دس��تگاهي مدت مش��ابه سال 
گذشته، 38 درصد كاهش يافته است. طبق اين 
آمار توليد وانت در گروه صنعتي ايران خودرو 97.3 
درصد كاهش يافته و به 8 دستگاه رسيده است. 
اين شركت در فروردين ماه سال 97، 29۱ دستگاه 
وانت توليد كرده بوده است. پس از آن گروه بهمن 
با توليد 3۰۴ دستگاه در فروردين امسال نسبت 
به ۶2۱ دستگاه توليد شده در مدت مشابه سال 
گذش��ته، 5۱ درصد كاهش توليد داشته است. 
آمار منتشر شده از س��وي انجمن خودروسازان 
ايران نشان مي دهد كه ميزان توليد وانت در گروه 
خودروسازي سايپا نيز با كاهش 23.8 درصدي 
همراه بوده و از 2۰95 دستگاه در فروردين سال 
گذشته به ۱59۶ دستگاه رسيده است. در ميان 
توليدكنندگان وانت، شركت سازه هاي خودروي 
ديار با وجود اينكه فروردين سال گذشته توليد 
وانتي نداشته است، امسال هشت دستگاه توليد 
كرده است. ش��ركت ارس خودرو ديزل با وجود 
اينكه در فروردين ماه سال گذشته 83 دستگاه 
توليد وانت داشته؛ فروردين امسال محصولي در 
اين زمينه توليد نكرده و شاهد كاهش توليد ۱۰۰ 

درصدي بوده است.

صدور حواله توزيع
۱۳ هزار تن شكر در بازار 

به دنبال انتش��ار گزارش ها از ناياب شدن شكر 
در بازار، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
تهران از صدور ۱3 هزار تن حواله ش��كر براي 
توزيع در بازار پايتخت خبر داد. بر اساس اعالم 
اين سازمان، تا امروز ۱3 هزار و 3۶۰ تن حواله 
ش��كر براي توزيع در بازار تهران صادر ش��ده و 
بيش از 7 هزار تن ديگ��ر نيز در روزهاي آينده 
در بازار تهران توزيع مي شود. سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان تهران با اشاره به توزيع 
شكر در تهران توس��ط ۱5 صنف و مركز اعالم 
كرد: 22 هزار تن ش��كر در نظر گرفته شده در 
فروشگاه هاي زنجيره اي، اتحاديه هاي مربوطه، 
س��ازمان ميادين و تره بار و... توزيع و به دست 
مصرف كنن��دگان خانگي و صنعت��ي خواهد 
رسيد. از س��وي ديگر، دبير اتحاديه بنكداران 
مواد غذايي با بيان اينكه در ش��هر تهران غير از 
شميرانات و شهر ري هزار و ۴۰۰ بنكدار مجاز 
مواد غذايي وج��ود دارد گفت: قرار ش��ده كه 
ش��ركت بازرگاني دولتي به هريك از آنها يك 
تن ش��كر به نرخ مصوب تحوي��ل دهد تا تحت 
نظارت در بازار توزيع ش��ود. غالمعلي حسني 
دبي��ر اتحاديه بنكداران م��واد غذايي ايران در 
گفت وگو با تسنيم اظهار كرد: شركت بازرگاني 
تا به امروز حجم كمي شكر براي توزيع در اختيار 
بندكداران مواد غذايي قرار داده است، همچنين 
برنامه ريزي شده است س��هميه اي در اختيار 
بنكداران شهر تهران قرار دهد تا تحت نظارات 
در بازار توزيع ش��ود. وي افزود: در شهر تهران 
غير از شميرانات و شهر ري هزار و ۴۰۰بنكدار 
مجاز مواد غذايي در تهران وجود دارد كه قرار 
شده است به هريك از آنها يك تن داده شود تا 
تحت نظارت در بازار توزيع شود. دبير اتحاديه 
بنك��داران مواد غذاي��ي ايران ادام��ه داد: نرخ 
مصوب هر كيلوگرم ش��كر براي مصرف كننده 
نهايي 35۰۰ تومان است اما قيمت آن در بازار 
مصرف باالتر از اس��ت. وي تصريح كرد: حجم 
شكر يك تني كه قرار شده است براي توزيع در 
اختيار بنكداران قرار گيرد بسيار كم است زيرا 
فعاالن اين صنف به صورت خرد فروش ندارند 
و برخ��ي از آنه��ا روزانه صد تن ف��روش دارند. 
حسني گفت: اگر اجازه مي دانند كه بنكداران 
مواد غذايي از ابتدا به ذخيره سازي شكر اقدام 
مي كردند، مي توانستيم بازار را به صورت عرضه 

و تقاضا و نظارتهاي مكفي اداره كنيم. 

قيمت گوشت وارداتي 
نيمايي شد

خبرگزاري تسنيم | در حالي كه عرضه گوشت 
وارداتي با نرخ نيما در فروشگاه هاي زنيجره اي آغاز 
شده هنوز خبري از پرداخت ما به التفاوت ريالي 
يا عملياتي شدن كارت كاال نيست. بعد از تصميم 
دولت براي توقف واردات گوشت قرمز با ارز ۴2۰۰ 
توماني ديگر اثري از صف هاي طوالني مردم براي 
خريد گوشت قرمز تنظيم بازاري در فروشگاه هاي 
زنجي��ره اي و ميادين مي��وه و تره بار مش��اهده 
نمي شود. بررس��ي هاي ميداني نشان مي دهد، 
در حال حاضر گوش��ت قرمز ب��ا دو نرخ متفاوت 
ارز نيمايي )87۰۰ توم��ان( و قيمت آزاد عرضه 
مي شود. گوشت قرمزي كه )تا روزهاي گذشته( 
در بازار عرضه مي شد با ارز ۴2۰۰ توماني به كشور 
وارد شده و قيمت آن حدود ۴۰ هزار تومان بود اما 
مدتي است كه گوشت قرمز با ارز نيمايي به كشور 
وارد و در فروشگاه ها توزيع مي شود. گوشت چرخ 
كرده نيمايي با قيمت هر كيلو ۶2 هزار تومان توزيع 
مي شود. اين درحالي اس��ت كه بر اساس قانون 
بودجه، مصوبات و تصميمات خود دولت، واردات 
كاالهاي اساس��ي در س��ال 98 بايد با ارز رسمي 
۴2۰۰ توم��ان انجام ش��ود. در آخرين روزهاي 
كاري مجلس شوراي اسالمي نمايندگان مجلس 
به اصرار دولت همچنان بر توزيع كاالهاي اساسي 
با ارز ۴2۰۰ تومان تاكيد كردند. اين در حالي بود 
كه در نخستين ماه سال 98 خبر خارج شدن ۴ قلم 
كاالي از ليست 25 قلم كاالي اساسي منتشر شد. 

افزايش قيمت كرايه غيرقانوني استمصوبه نهايي درباره طرح تشكيل وزارت بازرگاني
همزمان با تاكيد مجدد حسن روحاني رييس جمهور 
مبني بر ضرورت احياي وزارت بازرگاني در جلس��ه 
افطاري دو شب گذشته خود با فعاالن سياسي، متن 
كامل گزارش كميسيون اجتماعي مجلس درباره اين 
طرح منتشر شد و طرح مذكور در آستانه بررسي در 
صحن علني مجلس قرار گرف��ت. در اين گزارش با 
اشاره به برگزاري جلسات متعدد با حضور مسووالن 
اجرايي ذي ربط، كارشناس��ان مركز پژوهش هاي 
مجلس شوراي اس��المي، ديوان محاسبات كشور، 
سازمان اداري و استخدامي كشور براي بررسي اين 
طرح، اعالم شده است كه در جلسه نهايي مورخ 25 
فروردين ماه 98 كميس��يون اجتماعي اين طرح با 

اصالحاتي در عنوان و متن به تصويب رسيد.
متن كام��ل گزارش كميس��يون اجتماعي مجلس 
شوراي اس��المي، درباره اين طرح كه در تاريخ 2۶ 
فروردين ماه توسط س��لمان خدادادي رييس اين 
كميس��يون ارايه ش��ده و در تاريخ 2۱ ارديبهشت 
ماه چاپ ش��ده، به شرح زير اس��ت. در ماده واحده 

ط��رح تش��كيل وزارت بازرگاني، آورده ش��ده: »از 
تاريخ تصويب اين قانون، احكام مربوط به ادغام دو 
وزارتخانه »بازرگاني« و »صنايع و معادن« در قانون 
تشكيل دو وزارتخانه »تعاون، كار و رفاه اجتماعي« 
و »صنعت، معدن و تجارت« مصوب 8/۴/۱39۰، لغو 
و وزارت بازرگاني تشكيل مي شود و »وزارت صنعت، 
معدن و تجارت« از اين پس به عنوان س��ابق وزارت 
صنايع و معادن و وزارت جهاد كشاورزي بدون تغيير 
با كليه وظايف و اختيارات س��ابق ب��ه فعاليت خود 

ادامه مي دهند.«
براس��اس تبص��ره يك اين م��اده واح��ده، از تاريخ 
تصويب اين قانون كليه وظايف و اختيارات موضوع 
ماده )۱( قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به 
بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي مصوب 
2۴/۱۱/۱39۱ حس��ب م��ورد ب��ه وزارتخانه هاي 
ذي ربط منتقل مي شود. همچنين براساس تبصره 
دو، وظايف و اختيارات وزارتخانه هاي ياد ش��ده، با 
توجه به قوانين »برنامه پنج س��اله ششم توسعه«، 

»اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم )۴۴( 
قانون اساس��ي« و »مديريت خدمات كشوري«، با 
عنايت ب��ه ماموريت هاي جديد اي��ن وزارتخانه ها، 
حداكثر ۶ ماه پس از تصويب از سوي هيات وزيران 
به تصويب مجلس مي رسد. وزارتخانه هاي ياد شده 
ت��ا زمان تصويب و ابالغ وظاي��ف و اختيارات جديد 
بر حس��ب وظايف و اختيارات سابق به فعاليت خود 
ادام��ه مي دهن��د. همچنين در تبص��ره 3 اين ماده 
واحده آورده ش��ده، هزينه هاي ناشي از اجراي اين 
قانون، از محل صرفه جويي در هزينه هاي جاري و از 
بودجه وزارتخانه هاي ياد ش��ده، تامين مي شود. در 
نهايت براساس تبصره ۴ اين طرح، كليه قوانين عام 
و خاص مغاير با اين قانون از تاريخ تصويب، ملغي االثر 
مي ش��ود. با توجه به انتش��ار گزارش كميس��يون 
اجتماع��ي مجلس درب��اره طرح تش��كيل وزارت 
بازرگاني و همچنين اصرار دولت مبني بر تش��كيل 
اين وزارتخانه، انتظار مي رود به زودي شاهد بررسي 

اين طرح در صحن علني مجلس باشيم.

ش�اتا| مديركل نظارت ب��ر خدمات س��ازمان حمايت 
مصرف كنندگان وتوليدكنندگان هر گونه افزايش قيمت 
كرايه هاي حمل و نقل عمومي را بدون كارشناس��ي اين 
سازمان و تاييد كارگروه تنظيم بازار غيرقانوني اعالم كرد. 
سيد جواد احمدي با بيان اين مطلب گفت: هرگونه افزايش 
قيمت بايد محمل قانوني داشته باشد و سازمان حمايت در 
مورد قيمت تمام شده آن بررسي هاي الزم را به عمل آورده 
باشد. او با اشاره به اينكه شهرداري تهران بدون طي فرايند 
قانوني؛ نرخ حمل و نقل درون شهري و عوارض صدور پروانه 
ساختماني را افزايش داده و مرتكب تخلف شده است، اظهار 
كرد: براساس ابالغيه ش��وراي عالي هماهنگي اقتصادي 
)جلسه س��ران قوا( و تاييد مقام معظم رهبري، اختيارات 
مراجع تصميم گير در خصوص نرخ و ضوابط قيمت گذاري 
كاالها و خدمات از تاريخ 29 مردادماه س��ال ۱397 منوط 
به كارشناسي س��ازمان حمايت و تاييد ستاد تنظيم بازار 
شده اس��ت. مديركل نظارت برخدمات سازمان حمايت، 
در ادامه افزود: متاس��فانه شهرداري تهران بدون اخذ نظر 
كارشناسي اين سازمان و تاييديه ستاد تنظيم بازار، از تاريخ 

نهم ارديبهشت ماه سال 98 اقدام به افزايش نرخ حمل و نقل 
درون شهري تهران شامل نرخ بليت اتوبوس، مترو و تاكسي 
به ميزان 2۰ درصد و عوارض صدور پروانه ساختماني تا 3 
برابر كرده است. احمدي  گفت: اين اقدام شهرداري در حالي 
صورت مي گيرد كه طي مكاتبات متعدد و مكرر عالوه بر 
اطالع رساني و تذكر ضرورت طي فرايند قانوني، هشدار الزم 
مبني بر ارسال پرونده به تعزيرات حكومتي در صورت تخطي 
از ضوابط قانوني داده شده است. او تصريح كرد: پس از افزايش 
نرخ نيز طي مكاتباتي با مديران عامل شركت بهره برداري راه 
آهن شهري تهران و حومه، مديرعامل شركت اتوبوسراني 
تهران و حومه و مديرعامل س��ازمان مديريت و نظارت بر 
تاكسيراني شهر تهران، 72 ساعت براي برگرداندن قيمت ها 
به حالت اول و طي مراحل قانوني مهلت داده شد كه متأسفانه 
اقدام موثري صورت نگرفته اس��ت. احم��دي اظهار كرد: 
بررسي ها براي تشكيل پرونده تخلف و ارسال به تعزيرات 
حكومتي آغاز ش��ده و در صورت عدم تمكين به مصوبات 
قانوني ظرف هفته آينده، اقدام الزم براي ارسال پرونده به 

تعزيرات حكومتي صورت خواهد گرفت.

     اين تناقضات آماري باعث شده، تا سهم ارز تخصيص يافته به بخش دولتي و بخش خصوصي در ابهام بماند. موضوعي كه از سال گذشته به يك جدل 
جدي ميان بخش دولتي و خصوصي در اقتصاد كشور مبدل شده و هر كدام از آنها، انگشت اتهام را به سمت ديگري نشانه مي گيرد. با اين حال اما ساير آمارها 
از بازگشت ارز حاصل از صادرات، خبر از تسريع بازگشت ارز به كشور مي دهند. اگرچه بيش از ۸ ماه طول كشيد تا دولت زير بار انجام اصالحاتي در شيوه هاي 
بازگشت ارز حاصل از صادرات برود، اما از اسفندماه سال ۹۷، بازگشت ارز صادراتي سرعت گرفته و در فروردين به اوج رسيده است؛ به نحوي كه آمارهاي 
رسمي مي گويند كه تا اواخر دي ماه بالغ بر ۲۵ درصد از ارز حاصل از صادرات به كشور بازگشته بود كه عمدتاً معطوف به صادركنندگان پتروشيمي و محصوالت 
فوالدي و فلزات رنگين بود، اما از بهمن ماه ۹۷ تا پايان فروردين ماه سال جاري، ورق برگشته و بالغ بر ۵۰ درصد از ارز حاصل از صادرات به كشور بازگشته و در 

چرخه هاي مختلف اقتصاد و توليد به كار گرفته شده است.

برش
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وزيرخارجهامريكابهروسيهميرود

احزابضداروپاييبهدنبالاصالحاتدرونسازمانيهستند

ماموريت دشوار پمپئو در مسكو

كابوسپوپوليستياروپابا»برگزيت«تمامنميشود

گروه جهان| 
وزير خارجه امريكا براي ديدار با رييس جمهوري روسيه به 
شهر ساحلي سوچي مي رود. انتظار مي رود مايك پمپئو با 
والديمير پوتين درباره مسائلي مانند كنترل تسليحاتي، 
ونزوئال، كره شمالي و اتهام ها به روسيه در مورد دخالت در 
انتخابات امريكا گفت وگو كند.  اي بي سي نيوز گزارش داده، 
پمپئو در اين سفر قصد دارد روابط امريكا و روسيه پس از 
انتش��ار گزارش رابرت مولر بازرس ويژه تحقيقات درباره 
دخالت روس��يه در انتخابات رياست جمهوري 2016 را 
ترميم كند. مولر در گزارش خود به تالش هاي مسكو براي 
دخالت در انتخابات امريكا اشاره كرده، اتهامي كه روسيه 
بارها آن را رد كرده اس��ت. س��فر مايك پمپئو به روسيه 
نخستين س��فر او در مقام وزير خارجه كشورش است و 
گفت وگوها با سران روس��يه، از جمله والديمير پوتين، 
باالترين سطح از گفت وگوهاي رسمي بين مقام هاي دولت 

ترامپ و پوتين، از تابستان سال پيش به اين سو است.
پمپئو در حالي به روسيه مي رود، كه از يك سو او و شماري 
ديگر از مقام هاي دولت ترامپ، مانند جان بولتون، در مورد 
فعاليت هاي روس��يه از جمله در ونزوئال به تاكيد هشدار 
داده اند. از سوي ديگر اما گمانه زني ها در مورد ديدار ترامپ 
و پوتين نيز دوباره باال گرفته است و رييس جمهوري امريكا 
خود در پي گفت وگوي تلفني تازه اش با رييس جمهوري 
روس��يه گفته بود »او به دخالت در ونزوئال فكر نمي كند، 
بلكه تمايل دارد كه شاهد تحوالت مثبت در ونزوئال باشد، 
همانطور كه مي خواهم.« مسكو هرچند خبر سفر پمپئو را 
تاييد كرده، اما توضيحات بيشتري ارايه نكرده است. ديدار 
پوتين و پمپئو قرار است سه ش��نبه در سوچي، در كرانه 
درياي سياه، برگزار ش��ود. امريكا سال گذشته توافق ها 
و تعهدات مرب��وط به پيمان جلوگيري از موش��ك هاي 
هسته اي ميان برد را تعليق و اعالم كرد اگر روسيه به نقض 
آن پايان ندهد در 6 ماه آينده بطور رس��مي از اين پيمان 
خارج خواهد شد. خبرگزاري فرانسه با غيرمعمول خواندن 
س��فر وزير خارجه امريكا به روسيه نوشته: پمپئو با يك 
وظيفه غيرمعمول و بيهوده يعني محكم ايستادن در برابر 
قدرت رقيب به روسيه مي رود؛ در حالي كه دونالد ترامپ 

از در سازش با روسيه درآمده است! سفر پمپئو به روسيه 
كمتر از دو ماه پس از آن صورت مي گيرد كه رابرت مولر 
تحقيقات خود را ارايه كرده اس��ت؛ نتيجه تحقيقات اين 
بود كه روسيه در انتخابات امريكا مداخله كرده اما كمپين 

ترامپ با مسكو تباني نكرده است.
ترام��پ پ��س از س��پري ك��ردن دو س��ال نخس��ت 
رياست جمهوري اش در سايه تحقيقات مولر، سوم ماه مه 
با پوتين بطور تلفني صحبت كرد. ترامپ اين تماس يك 
ساعته با پوتين را گفت وگويي بسيار مثبت خواند و گفت 
پوتين به او اطمينان داده كه روس��يه در ونزوئال مداخله 

نمي كند؛ اظهارات��ي كه كاماًل مغاير ب��ا اظهارات مايك 
پمپئو و ديگر مقامات ارشد امريكا بود كه هفته ها از مسكو 
درخواس��ت كرده بودند تا از حمايت از نيكالس مادورو 

رييس جمهور چپگراي ونزوئال دست بردارد.
ونزوئال تنها يكي از چند موضوعي است كه امريكا و روسيه 
بر سر آنها اختالف دارند. جنگ سوريه، تعهدات كنترل 
تسليحاتي و جنگ اوكراين نيز از ديگر مواردي است كه 
باعث شده تا روابط دو كشور متش��نج شود. قدرت هاي 
غربي 5 س��ال است كه تالش مي كنند تا مانع از حمايت 
مسكو از جدايي طلبان مسلح شوند. جاناتان كاتس يكي از 

مقامات سابق امريكا كه بر مسائل اروپاي شرقي و مركزي 
متمركز اس��ت، مي گويد: »روسيه به دنبال اين است كه 
بينند آيا پايان تحقيقات مولر مي تواند آغاز جديدي براي 
آن با ترامپ باشد يا خير؛ ترامپي كه پوتين از او در جريان 
انتخابات رياست جمهوري 2016 در برابر هيالري كلينتون 
حمايت كرد. به نظر من مسكو در حال ارزيابي اين است كه 
آيا پس از انتشار گزارش مولر راه جديدي براي عمليات در 

واشنگتن وجود دارد يا خير.«
گرچه ترام��پ در رأس دول��ت امريكا ق��رار دارد اما در 
واشنگتن منزوي اس��ت، چرا كه عماًل تمامي مقام هاي 

ارشد دولتش از جمله پمپئو و قانونگذاران امريكايي حامي 
يك موضع سفت و سخت تر در مقابل روسيه هستند، از 
جمله اعمال تحريم به دلي��ل مداخله انتخاباتي و الحاق 
شبه جزيره كريمه به مسكو در 201۴. كاتس مي گويد: 
»براي پمپئو كار بس��يار دش��وار اس��ت چرا كه طرفين 
صحبت در روس��يه نمي دانند چه كسي از جانب امريكا 

صحبت مي كند.« 
يكي از مقام هاي وزارت خارجه امريكا گفته: »پمپئو كه قرار 
است براي دومين بار در هفته هاي اخير با سرگئي الوروف 
وزير خارجه روسيه، ديدار كند، براي پيشرفت در يك حوزه 
مهم يعني كنترل تسليحاتي بطور خاص تالش خواهد 
كرد.« معاهده استارت جديد قرار است در 2021 منقضي 
شود و ترامپ خواستار يك پيمان جايگزين وسيع تر شده 
كه شامل چين نيز بشود. حتي پمپئو نيز اذعان كرده كه 

اين اهداف بسيار خوشبينانه است. 
يكي ديگر از توافق كليدي يعني معاهده نيروهاي اتمي 
ميان برد با خروج امريكا با تكيه بر اين ادعا كه سيس��تم 
موشكي جديد روسيه اين پيمان را نقض كرده، فروپاشيد. 
اين مقام وزارت خارجه امريكا گفته: »با وجود اختالفات 
شديد در برخي مسائل مهم، روس��يه و امريكا اگر رو در 
رو با يكديگر مالق��ات نكنند اما روابط س��ازنده خود را 
درخصوص افغانس��تان و كره شمالي توس��عه داده اند.« 
اين مقام كه خواست نامش فاش نشود، گفته: »به نفع ما 
است كه با روسيه روابط بهتري داشته باشيم. هر جا كه ما 
نگراني هاي داشته باشيم آنها را مستقيمًا با روسيه مطرح 
مي كنيم، اختالفات را كم كرده و حوزه هايي را كه بتوانيم 
در آنها براي حفاظت و پيشبرد منافعمان همكاري كنيم، 
پيدا مي كنيم.«  ام��ا ويكتوريا نوالن معاون وزير خارجه 
امريكا در دولت باراك اوباما نسبت به اميدها براي تحقق 
يك رابطه بهتر با روسيه تحت حكومت پوتين ابراز شك و 
ترديد مي كند. او مي گويد: »فقدان رهبري، اتحاد و ثبات 
در امريكا بزرگ ترين چالش براي مقابله با روسيه اي است 
كه مجدداً قدرت گرفته است. آن چه ما نمي دانيم و بايد 
متوجه آن شويم اين است كه آيا پوتين حقيقتًا خواستار 

بهبود روابط است يا خير.« 

گروه جهان| سمانه قرباني| 
ناتواني انگليس براي خروج از اتحاديه اروپا باعث دردسر 
بزرگي براي بروكس��ل شده است. اما رهبران اروپايي در 
آستانه انتخابات پارلمان اروپايي با يك واقعيت جديد روبرو 
هستند؛ احزاب ضد اروپايي اين بار تصميم دارند تا از طريق 
تصاحب كرسي هاي پارلمان اروپايي، تغييرات را از داخل 
كليد بزنند.  سي ان ان نوشته، راي 3 سال پيش انگليس 
به خروج از اتحادي��ه اروپا )برگزيت( هنوز به هيچ جايي 
نرسيده است. انگليسي ها كه تاكنون دوبار ضرب االجل 
خروج از اتحاديه اروپا را از دست داده اند مجبور هستند در 
انتخابات پارلماني 23 مه شركت كنند؛ آن هم دو ماه پس 
از اينكه تصور مي رشد قرار است يك بار براي هميشه و به 
خوبي و خوشي اتحاديه اروپا را ترك كنند.  راي دهندگان 
سراسر اتحاديه اروپا در طول دو هفته 751 عضو از پارلمان 
اروپا را انتخاب خواهند كرد. به لحاظ تاريخي مشاركت در 
اين انتخابات كم بوده است و تعداد كمي از راي دهندگان 
اعتراض هاي خود را ثبت مي كنند. خشمي كه منجر شد 
تا راي دهندگان به برگزيت راي دهند و هنوز كامال از ميان 
نرفته است، يك ابزار قدرتمند در دستان احزاب مخالف با 
اتحاديه اروپا است. قرار بود برگزيت 29 مارس اجرا شود و 
انگليس هيچ ارتباطي به اين انتخابات نداشته باشد. نايجل 
ف��اراژ رهبر حزب ضد اتحاديه اروپايي يوكيپ در س��ال 
201۴ براي نخستين بار در انتخابات اروپايي بريتانيا شكل 
گرفت. اين حزب بعدها فشارهاي ضداروپايي را بر ديويد 
كامرون نخست وزير وقت بريتانيا، تشديد كرد و در نهايت 

او را مجبور كرد كه براي برگزاري همه پرسي فراخوان دهد. 
همه مي دانيم كه پس از اين همه پرسي چه اتفاقي افتاد.

حزب جديد »برگزيت« فاراژ در سال 2019 كار به مراتب 
راحت تري در پيش داش��ت. خيانت برگزيتي يك پيام 
قدرتمند است و باز هم انتظار مي رود كه فاراژ تا پايان اين 
راه برود.  فقط در انگليس نيس��ت كه احزاب ضداروپايي 
خوب فعاليت دارند. نظرس��نجي جديد انتخابات اروپا 
پيش بيني مي كند كه اين اح��زاب بتوانند 35 درصد از 
كرس��ي هاي پارلمان اروپا را دس��ت آورند. اين در حالي 
است كه ضداروپايي ها پيش از اين نتوانسته بودند كه به 
پارلمان اروپايي راه پيدا كنند چرا كه سطح نفوذ آنها در 
اتحاديه اروپا همواره محدود بود. ش��رايط در حال تغيير 
است. ماتئو س��الويني، معاون نخست وزير ايتاليا و رهبر 
حزب راستگراي ليگ نورد كه ماه هاست در قالب ائتالف با 
حزب پوپوليست جنبش پنج ستاره ايتاليا را اداره مي كند، 
ماه هاست كه تالش مي كند تمام احزاب ضداتحاديه اروپا 
را با هم متحد كند. س��الويني اگر موفق ش��ود مي تواند 
يكي از بزرگ ترين بلوك سياس��ي را در پارلمان اروپايي 
تشكيل دهد. البته از آنجايي كه به لحاظ تاريخي، احزاب 
ضداروپايي ويژگي هاي مش��تركي با يكديگ��ر ندارند، 
بنابراين مشخص نيست كه آيا سالويني مي تواند به چنين 

موفقيتي دست پيدا كند يا خير. 
كاترين دوريز، اس��تاد رفتار سياس��ي دانش��گاه ويرج 
آمستردام، معتقد است كه نيروي فعلي پشت سر احزاب 
ضداروپايي مي توان��د مردم را وادار كن��د كه اختالفات 

ميان آنها را كن��ار بگذارند. او مي گويد: »اگر تمام احزاب 
ضداروپايي خوب كار كنند ممكن است كه برخي به آنها 
بپيوندند چرا كه ي��ك انگيزه بزرگ تر براي ايجاد چنين 
گروهي دارند.« اين انگيزه بزرگ تر توانايي تاثيرگذاري 
بر سياس��ت هاي اتحاديه اروپا به جاي اعتراض  از راه دور 
است. متيو گودوين استاد علوم سياسي دانشگاه كنت و 
كسي كه در نوش��تن كتاب »پوپوليسم ملي« همكاري 
داشته، مي گويد: »بسياري از پوپوليست هاي اروپايي رويه 
خود را از درخواست براي خروج از اتحاديه اروپا به تاثير 
بر اروپا از طريق نظام داخلي آن تغيير داده اند.« به گفته 
گودوين، آنچه آنها مي خواهند، يك نيروي سياسي مخرب 
در پارلمان اتحاديه اروپا اس��ت. اين كارشناس سياسي 
مي گويد: »اح��زاب ضداروپايي به احتم��ال زياد تالش 
خواهند كرد تا قدرت را به دولت هاي اروپايي بازگردانند 
و امنيت مرزها را تقويت كنند.« به گفته گودوين، شدت 
جنگ مي��ان جريان اصلي اروپا و پوپوليس��ت هاي ضد 
اتحاديه اروپا در حال بيش��تر شدن اس��ت چرا كه هيچ 
نش��انه اي دال بر اينكه اين روند يك اعتراض كوتاه مدت 
بوده ديده نمي ش��ود.  گودوي��ن مي گويد، گرايش هاي 
بلندمدت هستند كه اين تغييرات را به وجود مي آورند؛ 
تغييراتي چون رويگرداني مردم از نهادهاي سياسي، نرخ 
باالي مهاجرت، و قوي تر شدن حس از دست رفتن اقتصاد 
و ناپايداري شرايط در ميان كارگران سفيدپوست، تضعيف 
پيوندهاي بين احزاب اصلي و راي دهندگان. تمامي اين 
تغييرات ريش��ه هاي عميق دارند ك��ه اگر نگوييم چند 

دهه اما حاصل تحوالت چند سال است. به نظر مي رسد 
پوپوليسم ريشه قوي تري در جامعه ما داشته باشد زيرا 

بسياري از افراد مايلند در مورد آن فكر كنند.«
انتخابات اتحاديه اروپا مي تواند باعث دردسرهاي جدي در 
بروكسل شود اما مساله به همين جا ختم نخواهد شد. يك 
الگوي ثابت در سياست هاي اروپايي احزاب راستي وجود 
دارد كه از ايده هاي پوپوليستي براي جذب راي دهندگان 
استفاده مي كنند. براي روش��ن شدن موضوع به مثالي 
راجع به پيروزي حزب استقالل بريتانيا در سال 201۴ بر 
محافظه كاران مي پردازيم، روند ي كه باعث شد تا حزب 
محافظه كاران پيشنهاد همه پرسي درباره عضويت بريتانيا 
در اتحاديه اروپا را مطرح كند.  اما همانطور كه دي وريس 
توضيح مي دهد، موضوع گاهي اوقات نامحسوس تر است. 
او به اقدام اخير مارك روته نخست وزير هلند، اشاره مي كند 

كه اخيرا اهميت انتخابات در اتحاديه اروپا را زيرس��وال 
برده بود. چرا؟ زيرا نظرسنجي ها نشان مي داد كه رقباي 
ناسيوناليست »انجمن دموكراسي« مي توانند حزب حاكم 
را براي »آزادي و دموكراسي براي مردم« شكست دهند. 
شكستي كه باعث مي شود تا حزبي روي كار بيايد كه روند 
خروج هلند از اتحاديه اروپا را كليد بزند، كنترل مرزي را 
تشديد كند و از ممنوعيت استفاده از پوشش هاي اسالمي 
حمايت كند. پس نكته اصلي اين است كه سياستمداران 
ضداتحاديه اروپا اگرچه جرقه برگزيت را زدند اما همين 
حاال در ديگر كشورهاي اروپايي به دنبال ماندن در اتحاديه 
اروپا و تغيير دادن آن از طريق فرآيندهاي داخلي هستند. 
و اگر رهبران اروپايي در كنار هم قرار بگيرند، شايد به اين 
نتيجه برسند كه شايد اين مساله واقعيت جديدي است 

كه بايد با آن روبرو شوند. 

دريچه

كوتاه از منطقه

مخالفتبابرگزاريدوباره
انتخاباتشهرداريدراستانبول
گروه جه�ان| صدها نف��ر از ش��هروندان تركيه در 
خيابان هاي استانبول در اعتراض به باطل شدن نتايج 
انتخابات ش��هرداري اين ش��هر و برگزاري مجدد آن 
تظاهرات كردند. به گزارش يورونيوز، مخالفان برگزاري 
مجدد انتخابات ش��هرداري استانبول مي گويند باطل 
ش��دن نتيجه انتخابات به نگراني ه��ا درباره وضعيت 
دموكراسي در تركيه دامن مي زند. برخي از اين مخالفان 
معتقدند كه اين اقدامات نشان از ناتواني حزب حاكم در 
قبول شكست و كنار كشيدن از قدرت دارد. شوراي عالي 
انتخابات تركيه نتايج انتخابات شهرداري استانبول را 
باطل و تاريخ برگ��زاري دوباره اين انتخابات را 23 ژوئن 
اعالم كرد. بر اس��اس آخرين بازش��ماري آرا، اكرم امام 
اغلو نامزد حزب جمهوري خ��واه از جناح چپ ميانه به 
عنوان فرد پيروز اعالم ش��ده بود. برخي اين پيروزي را 
پايان 25س��ال حاكميت حزب حاكم عدالت و توسعه 
تفسير كردند. پس از اعالم ابطال نتايج انتخابات، اخبار 
ضد و نقيض��ي درباره تحريم انتخابات از س��وي نامزد 
حزب جمهوري خواه منتش��ر ش��د اما امام اغلو تاكيد 
كرد كه از رقابت دس��ت نخواهد كشيد. اتحاديه اروپا از 
تصميم شوراي عالي انتخابات تركيه انتقاد كرده و ارايه 
توضيحات از جانب تركيه را خواستار شده است. رجب 
طيب اردوغان، رييس جمه��وري تركيه در واكنش به 
انتقادات اتحاديه اروپا گفت كه در برابر فشار بين المللي 
سر خم نخواهد كرد. امريكا اعالم كرده شفافيت فرآيند 
انتخابات و دموكراسي سالم به نفع تركيه است. اردوغان 
اما در واكنش به موضع گيري امريكا گفته: »كساني كه 
تالش مي كنند رييس جمهوري ونزوئال را سرنگون كنند 

نمي توانند از دموكراسي حرف بزنند.«

واپسينروزهايطوالنيترين
انتخاباتپارلمانيجهان

گروه جهان| راي دهندگان هند، در طوالني ترين 
راي گيري در يك س��ازكار انتخاباتي، در 59 حوزه 
در 7 ايالت، از جمله در دهلي نو، پاي صندوق هاي 
راي رفتند. تازه ترين دور از انتخابات »لوك سبها«، 
پارلم��ان هند، 11آوريل آغاز ش��د و طي 7 مرحله 
اكنون در مرحله شش��م به واپس��ين روزها رسيده 

است. مرحله آخر 19 مه برگزار مي شود.
به گزارش سي ان ان، نارندرا مودي نخست وزير هند، 
و متحدان او در حزب »بهاراتيا جاناتا« )مردم هند( 
در ت��الش براي حفظ قدرت هس��تند. اصلي ترين 
رقيب او و حزبش نيز »كنگ��ره ملي هند«، راهول 
گاندي، عضو خاندان نهرو-گاندي، است. اما عالوه بر 
دو رقيب اصلي برخي تشكل هاي محلي مانند حزب 
»عام آدمي« )شهروند معمولي( در دهلي، و جاهاي 
ديگر از بازيگران موثر به شمار مي روند. راي گيري در 
مرحله ششم در ايالت هاي بنگال غربي، اوتارپرادش، 
جاركند، دهلي و ايالت هاي ديگر جريان دارد. بيش 
از 100ميليون نفر واجد شرايط راي دادن در مرحله 
ششم  هستند. دهلي نو، بخشي از كالن شهر دهلي  

است، كه بيش از 26ميليون نفر جمعيت دارد. 
شمارش آرا براي تمامي حوزه ها در 23 مه انجام مي شود 
و نتايج نيز به احتمال زياد در همان روز اعالم خواهد شد. 
انتخابات هند در حالي ب��ه مراحل پاياني خود نزديك 
مي ش��ود كه احزاب مخالف تالش دارند با اتحاد، مانع 
پيروزي نارندرا مودي نخست وزير اين كشور، براي بار 
دوم شوند. گفته شده، احزاب مخالف با اشاره به نشانه هاي 
ضعف حزب ناسيوناليست حاكم بر هند، مذاكرات براي 

تشكيل دولت پس از انتخابات را هم آغاز كرده اند. 

امريكاخواستارلغوتعرفههاي
ژاپنبرمحصوالتكشاورزيشد
گروه جهان| امريكا كه در يك جبهه درگير نبرد 
تجاري با چين بر سر افزايش تعرفه كاالهاي وارداتي 
از اين كشور است اين بار از توكيو خواسته است كه 
تعرفه بر محصوالت كش��اورزي اي��االت متحده را 
لغو كند. به گزارش كيودو نيوز، س��وني پرديو وزير 
كشاورزي اياالت متحده، پس از ديدار با تاكاموري 
يوش��يكاوا همتاي ژاپني خود گفته: »كاهش اين 
تعرفه ها به نفعع روابط تجاري دو كشور است و باعث 
افزاي��ش مبادالت دو طرف خواهد ش��د.« در عين 
حال ژاپن و اياالت متحده امريكا موافقت كرده اند 
پيش از ديدار دونال��د ترامپ رييس جمهور اياالت 
متحده، از ژاپ��ن در اواخر ماه جاري گفت وگوهاي 
س��طح كاري درباره تجارت را برگزار كنند. توشي 
ميتسو موتگي وزير مسوول گفت وگوهاي تجاري 
ژاپن و رابرت اليتزر نماينده تجاري امريكا در دومين 
روز مذاكرات تلفني به اين توافق رسيدند. دو طرف 
پيش تر توافق ك��رده بودند كه درب��اره تعرفه ها بر 
محصوالت كشاورزي و خودرو و همچنين تجارت 
ديجيتالي با يكديگر مذاكره كنند. موتگي و اليتزر 
اذعان كردند تنظيم دوباره محتواي مذاكرات قبلي 
و موضوعات پيش رو پيش از ديدار برنامه ريزي شده 
ترامپ از ژاپن ضرورت دارد. برنامه امريكا براي وادار 
كردن ژاپن به قطع تعرفه بر محصوالت كشاورزي 
در حالي است كه اين كشور اكنون در ادامه جنگ 
تجاري با چين، تعرفه 10درصدي 200 ميليارد دالر 
كاالي واردات��ي از چين را به 25 درصد افزايش داد. 
ژاپن يكي از متحدان تجاري كليدي اياالت متحده 

در جنوب شرق آسيا به شمار مي رود. 

پيروزيكمفروغحزبحاكم
آفريقايجنوبي

گروه جهان|با ش��مارش بيش از 9۸درصد از آراي 
ريخته ش��ده به صندوق هاي راي در آفريقاي جنوبي 
جبهه كنگره ملي پيروز اين رقابت ها معرفي ش��د. با 
وجود پيروزي، آراي اين حزب كمترين ميزان از زمان 
پايان رژيم آپارتايد در آفريقاي جنوبي است. به گزارش 
دويچه وله، براي بسياري از احزاب سياسي جهان كسب 
بي��ش از 57درصد آرا مي تواند ي��ك موفقيت رويايي 
محسوب شود؛ براي جبهه كنگره ملي آفريقاي جنوبي 
)ANC( ماجرا اندكي متفاوت است. حزب كنگره ملي 
در 5 انتخاباتي كه در ربع قرن گذشته و از زمان پايان 
گرفتن دوران آپارتايد در آفريقاي جنوبي برگزار شده 
هيچگاه كمتر از 60درصد آرا را به دس��ت نياورده بود. 
حال بر پايه نتايج اعالم ش��ده، حزب حاكم به رهبري 
س��يريل رامافوس��ا رييس جمهوري كنوني آفريقاي 
جنوبي، 57.5 درصد آرا را كس��ب كرده است. پس از 
حزب حاكم، تشكل موسوم به »ائتالف دموكراتيك« 
با اندكي كمتر از 21درصد و حزب چپ گراي »مبارزان 
آزادي اقتصادي« با نزديك ب��ه 11درصد در جايگاه 
بعدي ق��رار گرفته اند. ميزان مش��اركت در انتخابات 
66درصد بوده اس��ت. حزب كنگره ملي كه از 200۴ 
قدرت را در آفريقاي جنوبي در اختيار دارد در انتخابات 
دوره قبلي موفق به كسب 62درصد آرا شده بود. حزب 
حاكم به ويژه در شهرهاي بزرگ مانند ژوهانسبورگ و 
پرتوريا، به نسبت انتخابات 5 سال پيش، آراي بسياري 
را از دست داده و در استان كيپ غربي اكثريت آرا نصيب 
ائتالف دموكراتيك ش��ده است. ناظران علت كاهش 
آراي حزب حاكم را جنجال  و رسوايي هاي فساد مالي 

در سال هاي اخير مي دانند. 

پيونگيانگ:امريكادرپي
براندازياست

گروه جهان|كره شمالي با انتقاد از اظهارات اخير 
امريكا درباره نقض هاي حقوق بشري در اين كشور 
اعالم كرده، اين حرف ها چيزي جز زبان بازي و لفاظي 
نيستند. خبرگزاري رسمي كره شمالي نوشته است، 
اظهارات وزارت خارجه امريكا چيزي جز زبان بازي 
و لفاظي پر از غلط و دس��تكاري نيست كه هدفش 

مخدوش كردن چهره كره شمالي است. 
وزارت خارج��ه امريكا اخيراً بيانيه اي را درباره وضعيت 
حق��وق بش��ري در كره ش��مالي و براي هفت��ه آزادي 
كره شمالي منتش��ر كرد كه هفته آخر آوريل هر سال 
برگزار مي شود. اين رويداد ساالنه وسط فعاالن بين المللي 
و كره جنوبي و براي باال ب��ردن آگاهي درباره وضعيت 
حقوق بشري در كره شمالي برگزار مي شود. در ادامه اين 
بيانيه همچنين آمده كه وزارت خارجه امريكا گفته رژيم 
كره شمالي مردمش را متحمل شديدترين نقض حقوق 
بشري و آزادي هاي اصلي مي كند. كره شمالي گفته اين 
بيانيه نشان مي دهد امريكا به دنبال بهبود روابط دو جانبه 
با پيونگ يانگ نيست بلكه مي خواهد دولت كره شمالي را 
براندازد. خبرگزاري رسمي كره شمالي همچنين گزارش 
داده است كه اين بيانيه شاهدي است بر اين مساله كه 
دولت كنوني اياالت متح��ده جا پاي همان دولت هاي 
پيشين يعني سياس��ت خصمانه در قبال كره شمالي 
گذاش��ته اس��ت. در اين مطلب آمده: »اگرچه امريكا 
اقداماتي احمقانه چون مطرح كردن نقض حقوق بشر 
در كنار اعمال فشارهاي حداكثري با هدف از بين بردن 
دولت ما انجام مي دهد اما بايد اين را در ذهن داشته باشد 
كه چنين اقداماتي هرگز كارايي ندارند بلكه اينها ما را به 

جايي مي رساند كه امريكا نمي خواهد.« 
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بزرگترينورشكستگيتاريخ
اقتصادچينراميلرزاند

گروه جهان| اقتصاد چين با خطر بزرگ ترين 
ورشكس��تگي تاريخي خود دس��ت و پنجه نرم 
مي كن��د. به گ��زارش بلومب��رگ، تحليل گران 
معتقدند در ۴ ماه نخست سال جاري، شركت هاي 
چيني از پرداخت نكردن 39.2ميليارد يوآن )5.۸ 
ميليارد دالر( در رابطه با اوراق بهادار داخلي خبر 
داده ان��د كه اين ميزان 3.۴ برابر بيش��تر از دوره 
مشابه در سال پيش است. عالوه بر اين نرخ رشد 
همه انواع بدهي ها سه برابر بيشتر از سال 2016 
است كه در نيمه اول آن احتمال زياد وقوع بحران 
اعتباري مشاهده شده بود. كارشناسان معتقدند 
اين وضع از كاهش سرمايه هاي شركت ها ناشي 
شده است. مقامات چين تالش مي كنند با وارد 
كردن فشار بر بخش بانكي و برانگيختن بانك ها 
به دادن اعتبارات و وام ها به شركت هاي كوچك و 
متوسط، وضع فعلي را تغيير دهند. اخبار ناخوشي 
اقتصاد چين در ش��رايطي منتشر مي شود كه 
جنگ تجاري ميان چين و امريكا همچنان ادامه 
دارد. يورونيوز نوشته، 3 اختالف اساسي ميان دو 

طرف همچنان باقي است. 
ليو هي معاون نخس��ت وزير چين، در پايان اين 
دور از مذاك��رات تجاري با امري��كا گفته درباره 
دستيابي به يك توافق خوشبين است اما مسائل 
اساسي وجود دارد كه چين از آنها عقب نشيني 
نمي كند. نخستين اختالف بر سر تعرفه هاست. 
چين معتقد اس��ت تعرفه ها منش��أ اختالفات 
تجاري دو طرف است و اگر دو طرف مي خواهند 
به توافق برسند بايد تمامي تعرفه ها حذف شوند. 
دومين اختالف به حجم مبادالت مرتبط است و 
دو طرف در حال حاضر دو ديدگاه متفاوت درباره 
اين موضوع دارند. س��ومين اختالف نيز بر سر 
چگونگي ايجاد تعادل در متن توافق پيشنهادي 

ميان دو طرف است.
ترامپ پيش تر اعالم كرده بود از جمعه تعرفه هاي 
بيش از 200 ميليارد دالر كاالي چيني را از 10به 
25درصد افزايش خواهد داد. با اين حال رابرت 
اليتزر نماينده تجاري امريكا، گفته تصميم نهايي 
در اين مورد هنوز گرفته نش��ده اس��ت. دستور 
افزايش تعرفه بر كاالهاي چيني از سوي ترامپ 
پس از آن اعالم ش��د كه رييس جمهوري امريكا 
اعالم كرد چين از توافق عدول كرده است. با اين 
حال ليو هي با اش��اره به اينكه مذاكرات تجاري 
شكس��ت نخورده، گفته: »رخ دادن مش��كالت 
كوچك در جريان مذاكرات طبيعي و غيرقابل 
اجتناب است و ما محتاطانه خوشبين هستيم.« 
اين مقام چيني همچني��ن گفته پكن با اعمال 
تعرفه هاي جديد مخالف اس��ت و به آن پاس��خ 

خواهد داد.

بغداديدرافغانستاناست
روزنامه انگليس��ي سان به نقل از يك كارشناس 
مسائل امنيتي نوشته ابوبكر بغدادي رهبر گروه 
تروريستي داعش، احتماال در منطقه اي دور افتاده 
در افغانستان پنهان ش��ده است. بغدادي در پي 
شكست داعش در عراق و سوريه گريخته است. 
حال يك كارشناس امنيتي گفته كه او به اعضاي 

داعش در افغانستان پيوسته است. 

حملهنيروهايامنيتي
عربستانبهقطيف

حمله نيروهاي امنيتي عربستان به يك منطقه 
شيعه نشين در اس��تان قطيف چندين كشته 
برجاي گذاش��ته اس��ت. اين حمله بعدازظهر 
شنبه در جزيره تاروت روي داده است. به گزارش 
يورونيوز، هنوز تعداد كشته ش��دگان مشخص 
نيس��ت. به گفته برخي خبرگزار ي ها نيروهاي 
امنيتي عربس��تان چند خانه را در اين منطقه 
محاصره و سپس اقدام به شليك كردند. گفته 
مي ش��ود نيروهاي امنيتي به دنبال دستگيري 
يكي از مخالفان حكومت سعودي بوده اند. برخي 
منابع خبري مي گويند عمليات نيروهاي امنيتي 

عربستان ساعت ها ادامه داشته است.

حملهمسلحانهبههتلي
دربندرگوادر

مردان مس��لح به هتلي در بندر گوادر پاكستان 
حمله كردند. به گفته مقامات پاكس��تان تعداد 
زيادي از مهمانان هتل تخليه شده اند و تيراندازي 
ميان نيروهاي امنيتي و مهاجمان تا س��اعت ها 
ادامه داشت. به گزارش خبرگزاري فرانسه، گروه 
موس��وم به »ارتش آزادي بخش بلوچس��تان« 
مسووليت حمله را بر عهده گرفته است. سه هفته 
پيش نيز حمله گروهي جدايي طلب در بلوچستان 

پاكستان 1۴كشته بر جاي گذاشت.

تهديدسفيررياض
درخارطومبهمرگ

منابع خبري س��وداني گزارش دادند كه گروه 
موس��وم به »البني��ان المرص��وص«، علي بن 
حسن جعفر سفير س��عودي را در خارطوم به 
مرگ تهديد كرده و از او خواسته اين كشور را 
ترك كند. به گزارش راشاتودي، گروه البنيان 
المرصوص با انتشار يك فايل صوتي از شوراي 
نظامي سودان خواس��ت تا مقدمات بازجويي 
و محاكمه س��فير رياض را فراهم كند. س��فير 
س��عودي در خارطوم چن��دي پيش گفته بود 
»كش��ور ما باعث و باني اين تغييرات )انقالب 

مردمي( در سودان است.«
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عكسروز

بازارهنر

تالش براي معرفي موسيقايي »ايران فرهنگي« 

»سه كله پوك« شهريور به سينماها مي آيد

آهنگساز و نوازنده دانماركي پس از توليد 
يك آلبوم مشترك با يك هنرمند ايراني و 
انتشار قريب الوقوع آن توسط يك كمپاني 
جهاني، از تالش خود براي معرفي »ايران 
فرهنگي« به دنيا با زبان موسيقي سخن 
گفت. يون هبرسام آهنگس��از، نوازنده و 
يكي از موزيس��ين هاي كش��ور دانمارك 
كه پس از توليد يك آلبوم مش��ترك دف 

و گيتار كالس��يك با هنرمند ايراني در كشور دانمارك 
و توزيع جهاني آن توسط كمپاني »ناكسوس«، مدتي 
است به همت گروه موسيقي »سرمست« به سرپرستي 
عسل ملك زاده براي برپايي يك ورك شاپ موسيقي به 
كشورمان سفر كرده، از تالش خود براي معرفي هرچه 
بهتر فعاليت هاي فرهنگي هنري هنرمندان ايراني در 
سفرهاي بعدي خود به نقاط مختلف دنيا سخن گفت. 
هبرسام كه طي سال هاي گذشته با هنرمندان زيادي 
در كش��ورهاي مختلف همكاري داشته در اين زمينه 
توضيح داد: من طي سال هايي كه از فعاليتم مي گذرد با 
هنرمندان و نوازنده هاي برجسته دنياي موسيقي آثاري 
را ضبط كرده ام كه از آن جمله مي توان به ضبط يك پروژه 
موسيقايي با اِولين ِگالني در استوديو »پيترگابريل« اشاره 
كرد. بعد از اين پروژه بود كه با عسل ملك زاده همكاري 
جديدي را آغاز كردم و بر اس��اس آن پس از يك دوئت 
سازهاي كوبه اي و گيتاري كه با سفرش در دانمارك انجام 

شد، تصميم به ضبط آلبومي گرفتيم كه قرار 
است به زودي توسط كمپاني بين المللي 
»ناكس��وس« در دسترس مخاطبان قرار 
گيرد. البته بعد از اي��ن همكاري بود كه با 
دعوت خانم ملك زاده به اي��ران آمدم و با 
گروه »سرمست« پروژه آموزشي – اجرايي 
را انجام مي دهم كه برايم بس��يار جذاب و 
جالب است. هبرسام با بيان اينكه موسيقي 
ايراني، موسيقي قابل احترامي است، اظهار كرد: خيلي 
از كارشناس��ان موسيقي معتقدند ريش��ه بسياري از 
موسيقي ها از كش��ور ايران گرفته مي شود بنابراين اگر 
نوازندگان و هنرمندان ايراني بتوانند آشنايي بيشتري با 
زبان انگليسي پيدا كنند قطعاً مي توانند ارتباط خوبي با 
ساير هنرمندان برقرار كرده و معرف خوبي براي موسيقي 
ايران باشند. اين نوازنده گيتار ادامه داد: به هر حال شرايط 
سياسي ايران، شرايط ويژه اي است كه سختي كار را براي 
هنرمندان خارجي براي اجراي پروژه هاي مش��ترك با 
هنرمندان ايراني را دوچندان كرده است. اما من سعي 
مي كنم به سهم خود با همين آلبوم مشترك، يك »ايران 
فرهنگي« را به دنيا معرفي كنم. من آرزو مي كنم هنر 
كشور بافرهنگي مانند ايران زير فشار تحريم ها كه واقعًا 
شرايط سختي را هم به وجود آورده، بتواند بيشتر از اينها 
به دنيا شناسانده شود، زيرا اين فرهنگ ارزشمند شايسته 

معرفي بيشتر و گسترده تر به دنياست.

داريوش باباييان تهيه كننده سينما عنوان 
كرد كه در حال حاضر ۲ فيلم س��ينمايي 
»تبسم تلخ« و »س��ه كله پوك« را آماده 
اك��ران دارد. باباييان تهيه كننده س��ينما 
درباره جديدترين فعاليت هاي جديد خود 
گفت: در حال حاضر براي فيلم سينمايي 
»تبسم تلخ« به كارگرداني محمدرضا ممتاز 
درخواست پروانه نمايش داده ايم و هر زمان 

كه موفق به دريافت اين مجوز شويم اين فيلم را كه يك 
طنز موقعيت است، به نمايش مي گذاريم. او با اشاره به 
اينكه »تبسم تلخ« يك فيلم اجتماعي با رگه هاي طنز 
است، عنوان كرد: اين فيلم درباره دفتردار يكي از شهرهاي 
ايران اس��ت كه در پي اتفاقي عازم يكي از كش��ورهاي 
همس��ايه مي ش��ود اما با اتفاقي كه برايش در آن شهر 

مي افتد، دچار يك سرگرداني براي بازگشت 
مي شود. باباييان درباره ديگر فعاليت هايش 
اظهار كرد: فيلم ديگري به نام »س��ه كله 
پوك« به كارگرداني ج��واد مزدآبادي و با 
بازي يوسف تيموري، سيدجواد هاشمي، 
سيروس گرجستاني، عزت اهلل رمضاني و… 
را نيز داريم كه درخواست پروانه نمايش هم 
براي آن داده ايم از همين رو در نظر داريم 
»سه كله پوك« را براي اكران در شهريور ماه آماده كنيم 

به همين منظور مقدمات اكران را هم فراهم كرده ايم.
اين تهيه كنن��ده در پايان توضيح داد: »س��ه كله 
پوك« كه يك فيلم طنز اس��ت درب��اره انتخابات 
شوراها در يك روستاس��ت كه در همين اتفاقات 

باعث رخ دادن حوادث فيلم مي شود.

تاريخنگاري

تدوين نخستين آيين نامه راهنمايي و رانندگي 
چيز عجيبي نبود. مي شد انتظار داشت كه در دوران حكومت قزاقان بر كشور 

هر چيز معمولي تحت تدابير ويژه در اختيار شهروندان قرار گيرد.
هر چند پاره اي از اين موضوعات را مي شد به عنوان به نظم درآوردن و قانونمند 
كردن پذيرفت، اما نمي توان انكار كرد كه در برخي موارد چنان حساسيت ويژه اي 
براي ابزار و وسايل زندگي از سوي حكومت به وجود مي آمد كه شگفت انگيز بود.

 نمونه اي از اين قوانين پر فراز و نشيب، در مورد راديو بود. در خرداد ماه 1307 
دولت اعالم كرد كه هر كس مي خواهد راديو بخرد و از آن استفاده كند، بايد از 
وزارت داخله )كشور( مجوز دريافت كند، در غير اين صورت، فرد استفاده كننده 
خاطي بوده و به ش��دت مجازات خواهد ش��د. حتما مي توان تصور كرد كه در 
كنار اين قوانين سخت گيرانه و بسيار پيچيده بايد براي مسائل معمولي تر هم 
قوانيني وضع شود. اما در كنار اين حساسيتي كه قزاقان داشتند، اتفاقًا قوانين 
جالب و مناسبي هم وضع شد. با وجود آنكه پاره اي از قوانين خيلي زود فراموش 
ش��دند )مانند قانون گرفتن مجوز براي راديو( اما برخي از قوانين كه خاستگاه 
منطقي و اصولي داشتند تا به امروز هم باقي مانده اند، ريشه در آن دوره دارند. 
از جمله اين قوانين مي توان به نخستين آيين نامه راهنمايي و رانندگي تهران 
اشاره كرد. در ۲3 ارديبهشت ماه 1307 و به هنگامي كه سرتيپ بوذرجمهري 
بر مسند شهرداري تهران تكيه زده بود و نه به مثابه يك شهردار، بلكه به مانند 
يك فرمان��دار نظامي بر تهران حكم مي راند، نخس��تين آيين نامه راهنمايي و 
رانندگي را منتش��ر كرد.  هر چند از ماه ها قب��ل وي به نصب عالئم راهنمايي و 
رانندگي در سطح شهر اقدام كرده بود و با وجود آنكه اين عالئم براي رانندگان 
و همچنين مردم، عجيب به نظر مي رس��يد، اما وي با صدور بيانيه اي، پيروي 
رانندگان از اين عالئم را خواس��تار شد. از مدت ها پيش و پس از اجباري شدن 
 داش��تن تصديق )گواهينامه( در س��ال 1305 بس��ياري از مس��ائل پيرامون 

حمل و نقل شهري ساماندهي ش��ده بود. اما بي توجهي بسياري از رانندگان و 
عدم دقت آنان در رانندگي كه موجب تلفات بس��ياري در سطح شهر و خارج از 
ش��هر شده بود، روزبه روز لزوم تدوين قانوني براي نظم دادن به عبور و مرور نيز 
احساس شد.  پس از آن، نظميه نيز به تمام امنيه ها )پليس ها( دستور داد تا در 
صورت مشاهده شوفري )راننده اي( كه در شهر با سرعت بيش از 40 كيلومتر 
در ساعت حركت مي كند، بالفاصله او را دستگير كرده و به نظميه ببرد. وجود 
اين قوانين سخت گيرانه، اگر چه تهران را اندكي از آشفتگي ناشي از تردد وسايل 
نقليه كاست، اما حضور مداوم درشكه ها، حيوانات باربر، انواع اتومبيل، اين شهر 

را به يك شهر مكاره تبديل كرده بود كه نظم و نظامي مشخص نداشت.

ايستگاه

اخراج پرخرج تهيه كننده 
»سريع و خشمگين«

سخت گيري هاي حقوقي 
تهيه كنن��ده و خال��ق 
مجموعه فيلم هاي »سريع 
و خشمگين« موجب شده 
ت��ا كمپاني يونيورس��ال 
بخواهد به قيمتي گزاف 
او را از اين مجموعه فيلم ها 
دور كن��د. ب��ه گ��زارش 

آسوش��يتدپرس، تهيه كننده فيلم هاي »س��ريع و 
خشمگين« از اسپين آف جديد اين مجموعه يعني 
»هابز و شاو« و همچنين تمامي فيلم هاي آينده آن 
اخراج شده اما به دليل بندي در قرارداد او با يونيورسال 
استوديوز، احتمااًل به او ميليون ها دالر پول پرداخت 
خواهد شد تا فقط از صحنه فيلمبرداري دور بماند. 
نيل موريتز در س��ال 1۹۹۸ پس از آنكه يونيورسال 
مطلبي از مجله وايب را درباره يك گروه ماشين سواري 
غيرقانوني مخفي خياباني در نيويورك در اختيار او 
گذاشت، فرنچايز »سريع و خشمگين« را شكل داد. 
او راب كوهن را براي كارگرداني نخستين فيلم اين 
مجموعه در سال ۲001 وارد پروژه كرد و از وين ديزل 
و پل واكر به عنوان بازيگران اصلي بهره برد. موريتز از آن 
موقع تا به حال تهيه كننده تك تك فيلم هاي »سريع و 
خشمگين« بوده و بيش از پنج ميليارد دالر براي اين 
استوديو درآمدزايي كرده است. اما حاال سر يك نبرد 
قانوني تلخ سر فيلم »هابز و شاو« كه روز اول آگوست 
اكران مي شود، موريتز از اين فيلم و تمام پروژه هاي 
آينده از جمله قسمت نهم »سريع و خشمگين« كه 
فيلمبرداري اش چند هفته ديگر آغاز مي شود، كنار 
گذاشته شده اس��ت اما حتي اگر مسووالن اجرايي 
استوديو نخواهند او در پروژه نقشي داشته باشد بايد 
پولش را بدهند، بنابراين اخراج او حركتي گران قيمت 
خواهد بود. هنوز مشخص نيس��ت پرداخت پول او 
چطور محاسبه خواهد شد. يونيورسال مي گويد براي 
تمام فيلم هاي اصلي »سريع و خشمگين« به او پول 
خواهد داد اما در فيلم »هابز و شاو« يا هر اسپين آف 
ديگري نام او را به عنوان تهيه كننده ذكر نخواهد كرد 
چون قرارداد او شامل اسپين آف ها نمي شود اما موريتز 
مي گويد او تفاهمي شفاهي با جيمي هوروويتز رييس 
يونيورسال داشته كه در اين فيلم كار كند و با فاصله 

كمي پيش از فيلمبرداري اخراج شده است.

میراثنامه

#ببخشيد_كه_اسمت_نوتردام_نيست
بازار جهاني تبريز، مسجد جامع ساري، كليساي نوتردام يا حتي موزه ملي برزيل در 
سوختن شان در آتش، با يكديگر تفاهم داشتند، اما در هيچ چيِز ديگري نمي توان 

شباهتي با يكديگر برايشان متصور شد...
بعد از افطار چهارشنبه 1۸ ارديبهشت، شعله هاي آتش به دليلي كه هنوز نامعلوم 
است، از سراي دو دري )ايكي قاپيلي( در بازار جهاني تبريز زبانه كشيد، يگان حفاظت 
ميراث فرهنگي پايگاه بازار جهاني تبريز، خبر را به گوش آتش نشانان رساند و از نيمه 
شب نخستين تصاوير و خبرها از آن در فضاي مجازي دست به دست شدند. حتي 
به گفته خبرنگاران محلي، اصناف فعال در اين بازار تاريخي، به محل ورودي هاي 
منتهي به سراي دو دري رسيدند و تا صبح شاهد خاكستر شدن سرمايه شان بودند، 
آن هم درست در نقطه اي كه 10 سال قبل هم با ُهرم آتش اتصالي برق ها، زندگي شان 
دود شد و به هوا رفت! اما مسووالن معاونت ميراث فرهنگي كه فرداي آن روز قصد 
حضور و بررسي وضعيت را داشتند، به چند دليل يكي زلزله چند ريشتري و ديگري 
بارش شديد باراني كه پروازها را لغو كرده بود، نتوانستند تا ۲0 ارديبهشت خود را به 
بازار تبريز برسانند و سرانجام پا روي خاكستر دو داالن از سراي »دو دري« در بازار 
گذاشتند تا روي آوار سوخته بررسي هايشان را انجام دهند. اما در اين ميان اتفاقي 
جالب توجه اما شايد از ديد برخي افراد بي ارزش و چيپ رخ داد، شروع يك مقايسه با 
هشتگ هايي مانند »ببخشيد كه اسمت نوتردام نيست«! همه اين مقايسه از آن جا 
شروع شد كه با آتش گرفتن بخشي از كليساي »نوتردام« پاريس در ۲۶ فروردين، 
از سلبريتي ها گرفته تا مردم عادي در ايران و كشورهاي ديگر با انتشار عكس هاي 
يادگاري از اين كليساي تاريخي كه آن هم در فهرست ميراث جهاني ثبت شده، آه از 
نهادشان درآمد و حتي سرمايه گذاران بزرِگ فرانسوي كه ماليات هاي معوقه به دولت 
داشتند، با هزينه هاي نجومي، اعالم كردند كه قصد پرداخت بخشي از هزينه هاي 
بازسازي را دارند. اما فقط ۲3 روز بعد، دست كم دوستداران ميراث فرهنگي با يك 
دوگانگي در رفتارهاي مردم كشور مواجه شدند. افرادي كه با ثبت گريه و دعاهاي 
مردم فرانسه در زمان سوختن كليسا براي سالم ماندن اثر جهاني شان و بر سر كوبيدن 
نبود س��رمايه گذاراني كه در اين طور مواقع فقط شماره حساب مي دهند و دسِت 
ياري شان در جيب پشت شان پنهان شده، مسووالن ميراث فرهنگي را نمادي از 
عامل تخريب آثار تاريخي در كشور مي دانستند، حاال خودشان هم سكوت كردند 

و هيچ حرف و تصويري از بازار جهاني ش��ده تبريز نداشتند تا رو كنند، شايد هم 
اصاًل خبري از اين اتفاق نداشتند! درست مانند صفحه هاي مجازي كه سوت وكور 
بودند جز تعداد انگشت شماري كه آنها هم به مذمت همين بي خبري و سكوت 
س��پري كردند. اين مذمت گران در صفحه هاي خود در فضاي مجازي اين طور 
نوشته بودند؛ »بازار تبريز هم سوخت و صدا از هيچ كدام مان در نيامد. اين واقعيت 
ماست كه بگوييم فرانسوي ها براي نوتردام فالن كردند و برندهاي معتبر عطر و 
ادكلن هركدام چند صد هزار دالر پول دادند اما به بازار تبريز مي رسيم راه كوچه 
علي چپ را پيش گيريم. جامعه اي با اين همه دوگانگي همين مي شود كه داريم.« 
»گوي��ا هيچ كس آرزوي ديدن بازار تبريز را نداش��ت. هيچ كس خاطره اي از آن 
نداشت. هيچ كس لحظه به لحظه عكس هاي سوختن بازار را نگذاشت. چون با تِن 
آتش گرفته بازار تبريز نمي شد به اندازه كليساي نوتردام پز داد و احساس اروپايي 
بودن كرد و براي از بين رفتن يك اثر تاريخي ابراز تأسف كرد.« »نامت اگر نوتردام 
بود به عزايت مي نشستند! اما چه كنيم كه فقط بزرگ ترين بازار مسقف و يكي از 
شاهكارهاي معماري جهاني! به هر حال خيلي ها نمي دانند كه معماري متكبرانه 

گوتيك فرانسه برايت خبردار مي ايستد!«

واكنش برانکو به اظهارات مجيدی

۷۵ دقيقه معطلی برای چهار دقيقه بازی در فوتبال بانوان

ديروز فرهاد مجيدی با انتشار پست هايی 
در صفحه اينس��تاگرام خ��ود قهرمانی 
پرس��پوليس را منوط ب��ه حمايت وزير 
ورزش و جوانان دانست. او البته در پست ديگری پيکان 
اتهامش را به سمت معاون وزير امور خارجه گرفت.  برانکو 
ايوانکوويچ درباره اظهارات فرهاد مجيدی، اظهار کرد: به 
او و بقيه بگوييد بازی ما مقابل ماش��ين سازی تبريز در 
تهران را ببينند که چطور داور غير از پنالتی که برايمان 
گرفت، دو پنالتی ديگر را روی بوديمير برايمان نگرفت. 
چه کسی برای قهرمان شدن به ما کمک کرده است؟ او به 
ايسنا گفت: اگر ما قهرمان می شويم به خاطر اين است که 
امسال در هيچ داربی ای بازنده نبوديم. استقالل را برديم و 
يک بار هم مقابلش به تساوی رسيديم و در هر دو بازی از 
آنها بهتر بوديم. مقابل سپاهان هم مساوی کرديم. مقابل 

پديده هم در دو بازی برنده شديم.

در هفته پانزدهم ليگ برتر فوتبال بانوان بازی دو تيم 
پاالي��ش گاز ايالم و پارس جنوبی بوش��هر بر خالف 
قانون به مدت يک ساعت و 15 دقيقه به دليل قطعی 
برق متوقف ش��د. با فرا رس��يدن ماه مبارک رمضان 
ساعت برگزاری ليگ برتر بانوان که هميشه صبح بود 
به شب موکول شد. به اين ترتيب بانوان فوتباليست 
روز بيستم ارديبهشت ماه برای اولين بار از ساعت ۲0 
و 30 دقيقه برابر هم به ميدان رفتند.  با تغيير ساعت 
بازی اين اميدواری به وجود آمد که ماه رمضان فرصت 
مناسبی برای آزمون و خطای برگزاری مسابقات در 
ساعتی جز صبح است، چرا که برگزاری مسابقه فوتبال 
در صبح از نظر حرفه ای درست نيست و حتی بسياری 
از بازيکنان و مربيان به اي��ن موضوع انتقاد دارند. اما 
از آنجايی که برخی از تيم ها از نظر ورزشگاه مشکل 
دارند اين نگرانی به وج��ود آمد که برگزاری بازی در 
شب تيم ها را با مشکل نور مواجه می کند. هر چند در 
بيشتر بازی ها مشکلی از اين نظر احساس نشد اما در 
بازی تيم های پااليش گاز ايالم و شهرداری بوشهر در 
چهار دقيقه مانده به پايان بازی، برق ورزشگاه به مدت 
1 ساعت و 15 دقيقه قطع می شود. بهجت ايوب زاده، 
سرپرست تيم بوشهردر مورد اتفاقاتی که در بازی با 
ايالم به وجود آمد گفت: “ ابتدا بايد بگويم سرپرست 
تيم ايالم تالش زي��ادی کرد تا ب��رای بازی مان اين 

ورزشگاه را بگيرد تا مسابقه را انجام دهيم، اما به هر حال 
ورزشگاه مشکالت خاص خود را داشت. رختکنش پر 
از خاک بود و بازيکنان تيم مان مجبور بودند وسايلشان 
را آنجا بگذارند اما من وسايلم را سر زمين بردم چون 
رختکن اصاًل شرايط مناسبی نداشت. حتی سرويس 
بهداشتی های ورزش��گاه آب نداشتند و برايمان آب 
معدنی آوردند.” ايوب زاده ادامه داد: آن شب دقيقًا 10 
و 45 دقيقه برق رفت و ساعت 1۲ آن را درست کردند. 
زمانی که ب��رق رفت چهار دقيقه از بازی مانده بود به 
همين دليل گفتيم که اين زمان را در نظر نگيريد تا 
بازی را تمام کنيم اما قبول نکردند. البته ايالم راضی 
بود اما نماينده فدراسيون گفت طبق قانون دو نيمه 
45 دقيقه ای بازی کنيم. در اين فاصله نمی توانستيم 
به رختکن برويم به همين دليل کنار زمين مانديم. در 

آن تاريکی يک پرايد با سرعت از کنارمان رد شد که نه 
تنها بازيکنان ما بلکه تيم ايالم هم ترسيدند، اما گفتند 
چرا ج��و می دهيد؟!  او در اين م��ورد افزود: به خاطر 
س��رمای هوا بعضی از بازيکنانمان داخل آمبوالنس 
نشس��تند. حتی يکی از بازيکنانمان خيلی سردش 
بود و مجبور شديم برايش پتو بياوريم. وقتی برق آمد 
اجازه گرم کردن به بازيکنان ندادند. اعتراضم به اين 
است که چرا در مسابقه ای که يک ساعت وقفه داشته، 
نبايد 10 دقيقه فرصت گرم کردن به بازيکنان بدهند؟

سوالی که در اينجا مطرح می ش��ود اين است که آيا 
ناظر بازی ح��ق دارد تا اين مدت بازی را متوقف کند 
يا خير. حيدر س��ليمانی، داور فوتبال در اين مورد به 
ايس��نا گفت: “مقررات بازی ها دست ناظر يا نماينده 
فدراسيون است که کنار زمين نظارت دارد و تشخيص 
آن به عهده اوست. البته قانونی که به همه ابالغ می شود 
اين است که ناظر بازی حق دارد بازی را به هر دليل و 
شرايط جوی و اتفاقاتی که می افتد 15 دقيقه متوقف 
کند. اگر بعد از اين مدت برايش مسجل شود که مثاًل 
برق اس��تاديوم و شرايط جوی مساعد خواهد شد اما 
بيشتر از 15 دقيقه مثاًل تا ۲0 دقيقه طول می کشد در 
اين صورت باز حق دارد 15 دقيقه ديگر) در مجموع 
30 دقيقه( تمديد کند، اما بعد از اين 30 دقيقه بازی 
کنسل است و حق اضافه کردن زمان ديگری را ندارد. “

ورزشي
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نوبت اول آگهی مناقصه عمومی 

  دعوتنامه شرکت در فراخوان ارزيابی دو مرحله ای

دعاىروزهفتمماهمباركرمضان
بسماهللالرحمنالرحیم

اللهّماعّنيفیِهعلىِصیاِمِهوقیاِمِهوجّنبنيفیِهمنهفواِتِهوآثاِمِهواْرُزْقني
فیِهِذكركِبدواِمِهبتوفیِقكياهاديالُمِضّلین.

خداياياريكنمرادراينروزبرروزهگرفتنوعب�ادتوبركنارمدار
درآنازبیهودگيوگناهانوروزيمكندرآنيادترابرايهمیش�ه

بهتوفیقخودتايراهنمايگمراهان.
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