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حقوقدان و وكيل پايه يك دادگستري|

روز يك شنبه، بيست و يكم ارديبهشت ماه مجلس 
شوراي اسالمي كليات اليحه اي با عنوان »اصالح 
قانون مربوط به تابعيت فرزن��دان حاصل از ازدواج 
زنان ايراني با مردان خارج��ي« با ۱۸۸ رأي موافق 
در برابر ۲۰ رأي مخالف و ۳ رأي ممتنع را تصويب 
كرد تا پس از تصويب جزيي��ات اين اليحه و تاييد 
نهايي آن در شوراي نگهبان، اعطاي تابعيت ايراني 

از طريق مادر ممكن شود. 
در حال حاض��ر قانون مدني اي��ران انتقال تابعيت 
ايراني را تنه��ا از طريق پدر ممك��ن مي داند؛ ماده 
واحده اي در س��ال ١٣٨٥ مصوب شد در خصوص 
كساني  كه در اثر ازدواج زن ايراني و مرد خارجي در 
ايران متولد شوند، مشروط به اينكه ازدواج والدين 
آنان از ابتدا با رعايت قانون مدني به ثبت رس��يده 
باش��د، پس از رسيدن به سن هجده س��ال تمام و 
حداكثر ظرف مدت يك سال، بدون رعايت شرط 
س��كونت به تابعيت ايران پذيرفته مي شوند. اما در 
خصوص اعطاي تابعيت از مادر ايراني بدون شرايط 

فوق و قبل از ١٨ سال خأل قانوني وجود داشت.
تابعيت از موضوعات مهم در حوزه حقوق بين الملل 
به شمار مي رود. مسلما هر شخص حق داشتن يك 
تابعيت را دارد و هيچكس را نمي توان خودس��رانه 
يا به اجب��ار از تابعيتش يا از ح��ق تغيير تابعيتش 

محروم كرد.
در يك تعريف س��اده، تابعيت يك مفهوم اعتباري 
است كه وابستگي يك شخص حقيقي يا حقوقي 
را به يك نظام سياسي )حاكميت( تاييد مي كند. 
تابعيت عبارت از رابطه سياسي و معنوي است كه 
ش��خص را به دولت معيني مرتبط مي س��ازد و در 
نتيجه اين ارتباط، آن ش��خص و دولت از حقوق و 
تكاليف متقابل برخوردار مي شوند. بنابراين آنچه 
اوال از »اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از ازدواج 
زنان ايراني ب��ا مردان خارجي« به دس��ت مي آيد، 
ورود به حوزه )حق( و )تكليف( است كه تقابل آن 

انكار ناپذير است.
از انتقادهايي كه به عن��وان دليل مخالفت با طرح 
فوق مطرح شد، افزايش مهاجرت به كشور و ايجاد 
بار مالي براي دولت بود. يك بررسي ساده و تحليل 
هزينه-فايده اين طرح و كارآمدي آن، نياز به وجود 

قانوني كارآمد در اين حوزه را روشن مي كند.
خالهايي كه اين طرح پس از تاييد شوراي نگهبان 
در قالب قانون رفع مي كند، چشم گير است؛ كاهش 
ارقام در حوزه اشخاص بي هويت در جامعه، رعايت 
حقوق شهروندي و برخورداري همه افراد حاضر در 
جامعه از تامين اجتماعي، بيمه وآموزش و پرورش، 
افزايش افراد تحصيل كرده و در نتيجه كاهش فقر، 
كه كاهش هزينه ه��اي اجتماعي را در پ��ي دارد. 

رعايت حقوق زنان و رف��ع قوانين تبعيض آميز در 
مورد زنان كه س��بب افزايش انگي��زه براي حضور 
اجتماعي آنان مي شود، احترام به حقوق زن و مادر 
و افزايش قوانين منصفانه كه عدالت گستر است ... 

به عنوان مواردي از فوايد اين قانون مطرح است. 
طبعا قوانيني كه سبب جذب حداكثري هر ايراني 
و پيوند آن با زاد بوم خويش شود و دفع حداقلي را 
در پي داشته باشد از قوانين موثر كارآمد محسوب 
مي ش��ود. هر انسان س��رمايه انس��اني محسوب 
مي شود كه از مهارت ها و توانايي هاي آن مي توان 
بهره برد و اين امكان وج��ود دارد كه تبديل به يك 
سرمايه اجتماعي ارزشمند براي كشور شود؛ نمونه 
آن دختر ايران��ي و امريكايي رياضي دان مش��هور 
كه استاد دانشگاه استنفورد بود؛ مريم ميرزاخاني 
كه به خاطر كار بر »ديناميك و هندس��ه س��طوح 
ريماني و فضاهاي پيمانه اي آنها« برنده مدال فيلدز 
شد، باالترين جايزه در رياضيات كه وي تنها زن و 
اولين ايراني برنده مدال فيلدز ب��ود و البته يكي از 
آرزوهايش همين ب��ود كه بتواند ب��راي فرزندش 

تابعيت ايراني كسب كند. 
بنابراين مش��خص اس��ت كه فوايد اي��ن طرح از 
هزينه هاي آن چشمگير تر اس��ت مضاف بر اينكه 
براي هر كشوري احتمال ورود خارجي از مرزهاي 
مختلف ب��ه داخل كش��ور به اش��كال مختلف در 
زمان هاي متفاوت و بحران هاي غيرمنتظره وجود 
دارد؛ بنابراين بهتر اس��ت قوانين كارآمد و عادالنه 
براي كنترل در اين بس��تر وجود داش��ته باشند و 
اين قانون نيز مي تواند به عن��وان قانوني كارآمد و 

اثربخش در اين حوزه باشد. 
اميد اس��ت بصورت مس��تمر در مجلس ش��وراي 
اسالمي ش��اهد تصويب چنين طرح ها و لوايحي 
باشيم كه فوايد اقتصادي آنها بيش از هزينه ها و بار 
مالي اجراي قوانين باشد. تا گامي مثبت در جهت 
رفع تبعي��ض و افزايش فضاي عادالن��ه در جامعه 

باشد. 
 قطعا قوانين عادالنه زمينه را براي رش��د و توسعه 
كش��ور فراهم مي آورد و جاي��گاه بين المللي آن را 
تقويت مي كند و از اين رو، شايسته است كه ضمن 
تحليل اقتصادي تصويب قوانين، طرح ها و لوايح، 
آنچه به نفع شهروندان و حقوق ملت و منافع ملي 

است تصويب و اجرا شود. 
يكي از راه هاي رسيدن به توسعه پايدار ايجاد صلح 
و افزايش آرامش عمومي در س��طح جامعه است و 
قوانين گامي بزرگ و پايه اي محكم براي ايجاد صلح 
و امنيت اس��ت و به خصوص قوانيني كه احساس 
تعلق مردم، كارايي، اثربخش��ي و بهره وري مردم و 
هم ميهنان را افزايش دهد و منافع اقتصادي بيش 
از هزينه هاي مالي آن داشته باشد، مي تواند در اين 

مسير به توسعه پايدار كشور كمك كند. 

تحليل منافع اقتصادي تابعيت از طريق مادر 
كتايون تفرشي راد|

عضو انجمن حس�ابداران خبره اي�ران، عضو 
انجمن حسابرسان داخلي امريكا|

ماليات بر ارزش اف��زوده به عن��وان روش جديد اخذ 
ماليات با ايجاد يك پايه مالياتي گسترده مورد توجه 
بسياري از كشورها بوده است. دركشور ما نيز ماليات بر 
ارزش افزوده به منظور اصالح ساختار مالياتي و افزايش 
درآمدهاي دولت پس از طي پروس��ه زماني نس��بتا 
طوالني به تصويب مجلس رسيد و در نيمه دوم سال 
۱۳۸۷ به اجرا گذاشته شد.  با توجه به اينكه اين قانون 
طيف وس��يعي از كاالها و خدم��ات را دربرمي گيرد، 
»اخذ ماليات بر ارزش افزوده« از جمله سياست هايي 
است كه دولت ها با هدف كاهش نابرابري هاي درآمدي 
اتخاذ مي كنن��د.  ماليات ب��ر ارزش اف��زوده »ماليات 
غيرمستقيمي« است كه مصرف كننده )خريدار( آن 
را به همراه به��اي خريد كاال يا خدم��ات مي پردازد و 
دريافت كننده )فروشنده( موظف است مقدار ماليات 
دريافتي را به خزانه دولت واريز كند. در حالي كه نرخ 
ماليات بر ارزش اف��زوده در ايران 9 درصد محاس��به 
مي ش��ود و در اليحه جدي��د دولت ني��ز همين نرخ 
حفظ شده، متوسط نرخ استاندارد اين نوع ماليات در 
كشورهاي عضو اتحاديه اروپا حدود ۱6 درصد برآورد 

شده است. 
در اين ماليات هر كس كه بيش��تر مص��رف مي كند، 
ماليات بيش��تري خواهد پرداخت. سياس��ت گذاري 
معافيت ها در اين ماليات هم معموال به گونه اي است 
كه همين هدف را پش��تيباني مي كند، مثال كاالها و 
خدماتي كه مورد نياز طبقات پايين درآمدي هستند 
)نظير م��واد غذايي و خدم��ات درماني و آموزش��ي( 
مشمول معافيت ش��ده و كاالها يا خدماتي كه بيشتر 
مورد اس��تفاده طبقات با درآمد باال هس��تند، )نظير 
جواهرات، گردش��گري، مواد غذايي آماده و كاالهاي 

لوكس( مشمول ماليات مي شوند.
 با اين ن��گاه اخذ ماليات ب��ر ارزش افزوده سياس��تي 
درس��ت و اصولي اس��ت. اصلي ترين دليل ادعا شده 
براي مخالفت با اي��ن نوع ماليات در كش��ور، افزايش 
س��طح عمومي قيمت ه��ا اس��ت. موافقان اي��ن ادعا 
اس��تدالل مي كنند كه اضافه كردن ماليات به قيمت 
نهاده ه��اي توليد منجر به افزايش قيمت تمام ش��ده 
كاالها و خدمات مي ش��ود. اين استدالل غلط نيست، 
اما نكاتي وجود دارد كه از اعتب��ار و روايي مطلق اين 

ادعا مي كاهد. 
ذات ماليات بر ارزش افزوده ماليات بر مصرف است. به 
عبارت ديگر توليد كننده يا توزيع كننده هيچ مالياتي 
نخواهد پرداخت و همه ب��ار مالياتي به مصرف كننده 
منتقل خواهد شد. طبيعي است كه كاالها يا خدمات 
مش��مول اين ماليات با افزايش قيمت روبرو خواهند 
ش��د. كش��ش قيمتي كاالها و خدمات نيز در ميزان 
تاثي��رات و پي آمدهاي اي��ن نوع ماليات نق��ش دارد. 
به عنوان مثال، طبيعي اس��ت كه ب��ا افزايش قيمت 

طال تقاضاي آن كاه��ش خواهد ياف��ت. وارد كننده، 
جواهرساز، عمده فروش و خرده فروش تا آنجا ماليات 
را به مصرف كننده منتقل مي كنند كه كاهش فروش 
ناش��ي از كاهش تقاضا زيان او را بيشينه نكند. يعني 
طالساز يا طالفروش در انتقال ماليات به مصرف كننده 
ناچار است به كاهش تقاضا هم توجه داشته باشد. به 
همين دليل تغيير قيمت و تغيير در تقاضاي كاالها و 
خدمات مختلف با هم تفاوت خواهد داشت و اين باعث 
ايجاد توازن در بازار عرضه و تقاضا و عادالنه تر ش��دن 
قيمت كاالهاي لوكس خواهد شد. اما از منظر اقتصاد 
كالن ه��م مي توان به اين مس��اله نگريس��ت. افزايش 
ماليات ها منج��ر به كاهش تقاضاي كل خواهد ش��د و 
در ش��رايطي كه عرضه تغييري نكرده، انتظار مي رود 
س��طح عمومي قيمت ها كاهش يابد. اما دولت درآمد 
ناشي از ماليات را در دوره زماني بعد خرج خواهد كرد. 
اين سياست انبس��اطي مي تواند تقاضاي كل را مجددا 
افزايش دهد و كاه��ش قيم��ت در دوره قبل را خنثي 
كند. به عبارت بهتر اين سياست مالي در بلندمدت تاثير 

قابل توجهي بر سطح عمومي قيمت ها نخواهد داشت. 
نكته اين است كه س��ازمان امور مالياتي به هيچ عنوان 
نبايد با بي عدالتي و فش��ار بر موديان موجود يا افزايش 
ماليات ها، رشد درآمدهاي مالياتي را جبران كند بلكه 
ماليات بايس��تي بر اساس س��ود و زيان از موديان اخذ 
مي شود و نه بر اس��اس ادعا و حدس و گمان، لذا اسناد 
و مدارك صحيح و اصولي مربوط به فعاليت اقتصادي 
افراد مبناي تشخيص درآمد آنان شود و از سوي ديگر 
نيز ما قصد نداريم به هر بهان��ه و دليلي از مردم ماليات 
 بگيريم و وضعيت اقتصادي مردم را در نظرگرفته شود. 
بر اساس رويكرد جديد نظام مالياتي، اصل بر راستگويي 
موديان اس��ت و اعتماد به مردم در دس��تور كار ما قرار 

گرفته است. 
در اصالحي��ه جدي��د قان��ون ماليات هاي مس��تقيم، 
مش��وق ها و حمايت هاي خوب��ي از تولي��د و صادرات 
پيش بيني شده كه مهم ترين آنها كاهش نرخ ماليات ها، 
هدفمندسازي معافيت ها و ارايه مشوق هاي متعدد به 
فعاالن اقتصادي اس��ت. مردم انتظاردارند در حالي كه 
گفته مي ش��ود حدود 45 ميليون يورو صرف طراحي 
نظام مالياتي و تامين س��اختمان هاي مورد نياز ش��ده 
ش��اهد الكترونيك��ي ك��ردن و كوت��اه كردن تمامي 
فرآيندهاي مالياتي باشند زيرا مكانيزه شدن اين فرآيند 
كه با هدف تكريم ارباب  رج��وع و افزايش رضايتمندي 
موديان ص��ورت گرفت��ه، س��بب كاه��ش ترددهاي 
غيرضروري، كاه��ش هزينه ها، پيش��گيري از جعل و 
تقلب مالياتي نيز خواهدش��د. بايد تاكيد كرد ماليات 
نه تنها يك مقوله اقتصادي، بلكه يك مقوله اجتماعي 
نيز هس��ت زيرا ماليات ب��ا زندگي و معاش م��ردم در 
ارتباط است و هنر سازمان مالياتي و دولت در آن است 
كه نشان دهند ماليات مردم را در ايران و خرج مخارج 

توسعه كشور مي كنند كه...
ادامه در صفحه 3

اليحه جديد قانون ارزش افزوده به كدام سو مي رود؟
سخن نخست

رييس كميسيون اقتصادي مجلس، از بررسي تقاضاي 
تحقيق و تفحص از تخصيص ارز 4هزار و ۲۰۰ توماني 
كه در بخشي از اين تخصيص ها به كشور خيانت شد، 
در نشس��ت هفته آتي كميس��يون متبوعش خبر داد. 
محمدرض��ا پور ابراهيمي داوراني رييس كميس��يون 
اقتصادي مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو با خانه 
ملت، با اش��اره ب��ه توصيه هاي اقتص��ادي مقام معظم 
رهبري در ديدار روز گذش��ته با مسووالن نظام، گفت: 
فرمايش��ات مقام معظم رهبري هميش��ه راهگش��اي 
موضوعات كشور بوده و هست و فرمايشات روز گذشته 
ايشان در جمع مس��ووالن نظام مبتني بر اين است كه 
اولويت كشور بر حل مشكالت معيش��تي مردم است. 
نماينده مردم كرمان و راور در مجلس شوراي اسالمي، 
افزود: : ب��ا توجه به تاكي��دات رهبر معظ��م انقالب در 
خصوص حل مس��ائل اقتصادي، مجلس و كميسيون 
اقتصادي به عن��وان عضوي از اركان نظ��ام جمهوري 
اس��المي ايران آمادگي خود را جهت لبيك به فرامين 
مقام معظم رهبري و تحقق منويات ايشان اعالم كرده 
اس��ت و اقداماتي در راس��تاي اجراي اي��ن منويات در 
دستوركار قرار داده كه مبناي عمل مجلس و كميسيون 
اقتصادي اس��ت. وي با بيان اينكه مشكالت متعددي 
امروز گريبانگير اقتصاد كشور شده كه بايد اين مسائل 
را برطرف كرد، ادامه داد: يكي از مش��كالت بحث رفع 
موانع توليد است كه طي دو سال گذشته طرح اصالح 
قوانين متعددي در اين راستا در كميسيون اقتصادي 
نهايي ش��ده و اعمال اي��ن تغييرات كم��ك فراواني به 
حل مش��كالت توليد و روتق اقتصادي مي كند. يكي از 
دغدغه هاي جدي مقام معظم رهبري بحث قاچاق كاال 
است كه اصالح قانون آن حداكثر تا 45 روز آينده و پس 
از اعمال نقطه نظرات دس��تگاه قضايي در متن مصوبه 
كميس��يون اقتصادي در كميس��يون اقتصادي نهايي 

مي شود.
پورابراهيمي با اشاره به اينكه يكي از موضوعاتي كه در 
دس��تور كار مجلس بوده اصالح قانون ماليات بر ارزش 
افزوده است، تاكيد كرد: كليات اين اليحه ۱۰ روز قبل 
در صحن علني مجلس به تصويب رس��يد كه در حال 
حاضر وارد شور دوم شده و هفته آينده شور دوم آن در 
كميسيون اقتصادي اتمام مي يابد و گزارش نهايي آن 
به صحن ارسال مي شود. وي با بيان اينكه ظرف دو ماه 

آينده با اصالح قانون ماليات بر ارزش افزوده بسياري از 
موانعي كه براي توليد مش��كالت متعددي ايجاد كرده 
برطرف مي شود، افزود: رويكرد جديد كمك مي كند تا 
اقدامات خوبي براي رفع مشكالتي كه به شدت فعاالن 
اقتصادي و واحدهاي توليدي را درگير كرده رفع شود. 
اين نماينده م��ردم در مجلس دهم، با اش��اره به اينكه 
دومين موضوع مهم ك��ه در دس��توركار مجلس بوده 
اصالح قانون قاچاق كاال و ارز اس��ت، ادامه داد: يكي از 
دغدغه هاي جدي مقام معظم رهبري بحث قاچاق كاال 
است كه اصالح قانون آن حداكثر تا 45 روز آينده و پس 
از اعمال نقطه نظرات دس��تگاه قضايي در متن مصوبه 
كميس��يون اقتصادي در كميس��يون اقتصادي نهايي 

مي شود.
موضوع احتكار كاالها با تصوي��ب نهايي اليحه اصالح 

قانون مبارزه با قاچاق به صورت كلي برطرف مي شود
وي تصريح كرد: با تصويب نهاي��ي اليحه اصالح قانون 
مبارزه ب��ا قاچ��اق كاال و ارز در صح��ن علني مجلس 
در ابت��داي تابس��تان 9۸ اقدامات خوب��ي در مقابله با 
قاچاق انجام مي ش��ود و اگر اين قانون به صورت كامل 
اجرايي ش��ود موضوع احتكار كاالها ب��ه صورت كلي 
برطرف مي شود. پورابراهيمي با بيان اينكه اقدام ديگر 
كميسيون اقتصادي تهيه گزارش نظارتي درباره اجراي 
قانون بهبود فضاي كسب و كار است، افزود: اعمال ماده 
۲۳4 آيين نامه داخلي مجلس ش��وراي اسالمي درباره 
اجراي قانون بهبود فضاي كس��ب و كار در كميسيون 
تصويب شده و به زودي در دستوركار صحن علني قرار 
مي گيرد و در اين گزارش دس��تگاه هايي ك��ه از قانون 
استنكاف و عدول كرده و مغاير با قانون حركت كرده اند 
معرفي شده اند كه دستگاه قضايي بايد برخورد قاطعي 

با ناقضان قانون در بهبود فضاي كسب و كار انجام دهد.
رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي، با 
تاكيد بر اينكه كميس��يون متبوعش به موضوع تخلف 
در تخصيص ارز به كاالهاي وارداتي ورود كرده اس��ت، 
تصريح كرد: هفته آينده تقاض��اي تحقيق و تفحص از 
تخصيص ارز 4هزار و ۲۰۰ توماني كه در نيمه نخست 
سال 9۷ پرداخت شد و در بخشي از اين تخصيص ها به 
كشور خيانت شد، مورد بررسي قرار مي گيرد و گزارش 
عملكرد ارز دولتي با حضور رييس كل بانك مركزي و 

وزير صنعت، معدن و تجارت بررسي مي شود.

تحقيق و تفحص از تخصيص ارز 4 هزار و 200 توماني 
روي ميز كميسيون اقتصادي مجلس

گزارش يادداشت

 همين صفحه  

سخن نخست

اليحه جديد قانون ارزش 
افزوده به كدام سو مي رود؟

ماليات بر ارزش افزوده 
به عن��وان روش جديد 
اخذ ماليات با ايجاد يك 
پايه مالياتي گس��ترده 
م��ورد توجه بس��ياري 
از كش��ورها بوده است. 
دركشور ما نيز ماليات بر 
به منظور  ارزش افزوده 
اصالح س��اختار مالياتي و افزاي��ش درآمدهاي 
دولت پس از طي پروسه زماني نسبتا طوالني به 
تصويب مجلس رسيد و در نيمه دوم سال ۱۳۸۷ 
به اجرا گذاشته ش��د.  با توجه به اينكه اين قانون 
طيف وسيعي از كاالها و خدمات را دربرمي گيرد، 
»اخ��ذ مالي��ات ب��ر ارزش اف��زوده« از جمل��ه 
سياست هايي اس��ت كه دولت ها با هدف كاهش 
نابرابري هاي درآمدي اتخاذ مي كنند.  ماليات بر 
ارزش افزوده »ماليات غيرمستقيمي« است كه ...

كتايون تفرشي راد

 صفحه7  

انرژي

 توقف كاهش 
توليد نفت اوپك

فرداد احمدي|
چهارمين گزارش ماهانه اوپك در سال ۲۰۱9 
ميالدي كه حاوي اطالعات و داده هاي توليد، 
تقاضا و عرضه نفت خام در ماه آوريل است عصر 
روز سه شنبه منتشر ش��د. اين گزارش حاكي 
از توقف كاهش توليد نفت توس��ط اوپك است 
و توليد نفت اين س��ازمان همانند ماه گذشته 
ميالدي معادل ۳۰ ميليون بش��كه در روز بوده 
است. اما توليد نفت خام ايران در اين ماه ۱64 

هزار بشكه در روز كاهش يافته است.

صنعت،معدن و تجارت

6 راه براي اصالح سياست 
ارزي 

تعادل |
روس��اي دو پارلمان اقتص��ادي اي��ران و تهران به 
منظور كاس��تن از مش��كالت بنگاه ه��ا و فعاالن 
اقتصادي، دو نامه به تيم اقتصادي دولت ارس��ال 
كردند. در نخستين نامه رييس اتاق ايران خطاب 
به متولي بانك مركزي، 6پيشنهاد پارلمان بخش 
خصوصي ب��راي اص��الح سياس��ت هاي ارزي در 
حوزه صادرات غيرنفتي تش��ريح داده شده است. 
براساس محتويات اين نامه پيشنهاد شده؛ مهلت 
رف��ع تعه��د ارزي صادركنندگان ب��ه روش هاي 
موردقبول بانك مركزي تا پايان ش��هريورماه 9۸ 
تمديد ش��ود و پس ازآن فهرست صادركنندگاني 
كه رفع تعهد ارزي نكرده اند، جهت اخذ ماليات به 
سازمان امور مالياتي كشور ارسال شود. اما خواسته 
مش��خص ديگر آنها، اين است كه مهلت بازگشت 
ارزهاي صادراتي از ۳ ماه فعلي به 6 ماه )براي اقالم 

كشاورزي(، 9 ماه )براي ساير گروه هاي كااليي(...
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رييس  كميسيون اقتصادي مجلس از بررسي نحوه تخصيص ارز 4200 توماني خبر داد

اليحه اي براي نبرد با »اسرارگرايي«

تحقيق و تفحص از ارز يارانه اي

جهان

تالش ماكرون براي حذف 
پوپوليست ها از پارلمان اروپا
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 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد 
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ايران2گزارش

رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار مسووالن و كارگزاران نظام: 

مهم ترين مساله كشور، اقتصاد و مشكالت معيشتي است
حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقالب اسالمي عصر  
روزسه شنبه در ديدار مسووالن و كارگزاران نظام با تأكيد بر 
ضرورت تقواي مسووالن بويژه در »رسيدگي به امور مردم، 
رعايت بيت المال و اجتناب از اش��رافيت« به بيان وظايف 
اساسي مسووالن سه قوه براي حل مشكالت اقتصادي و 
رونق توليد پرداختند و با اشاره به اقدامات خبيثانه آمريكا 
براي »تغيير محاسبات و تسليم ش��دن مسووالن« و نيز 
»فاصله گرفتن مردم از نظام« افزودند: گزينه قطعي ملت 
ايران در مواجهه با دشمن، مقاومت در همه زمينه هاست، 
چرا كه مذاكره با دولت كنوني آمريكا سّم مضاعف است، البته 
جنگي نخواهد شد بلكه برخورد، برخورد اراده هاست و در اين 
زمينه، اراده ملت ايران و نظام اسالمي قوي تر از دشمن است 

و به فضل الهي اين بار هم پيروز خواهيم شد.
رهبر انقالب اسالمي در ابتداي سخنانشان ماه رمضان را 
»ماه تقوا« و زمينه و بستري براي رواج پروا از خداوند متعال 
خواندن��د و گفتند: قرآن وعده داده اس��ت كه تقوا موجب 
بصيرت، رستگاري، جلب رحمت و هدايت و ايجاد قدرت 
تش��خيص حق از باطل خواهد ش��د و با وجود تقوا، هيچ 

بن بستي وجود نخواهد داشت.
حضرت آيت اهلل خامنه اي جنبه ديگر تقوا از منظر قرآن كريم 
را »تقواي از غير خدا« برشمردند و افزودند: معناي تقواي از 
غير خدا اين اس��ت كه از هيچ قدرتي غير از خدا نترسيم و 

زندگي و آينده خود را وابسته و به دست آنها ندانيم.
ايش��ان با يادآوري كالمي حكمت آميز از امام راحل مبني 
بر ل��زوم پرهيز از ش��هوات معنوي در ماه رمض��ان بويژه 
قدرت طلبي، خطاب به مسووالن تأكيد كردند: گفتار، رفتار 
و تصميم هاي ما مسووالن در سرنوشت مردم موثر است، 
بنابراين مسووالن بيش از همه به تقوا نياز دارند، چرا كه با 
بي تقوايي آنها، حقوق مردم به طرز جبران ناپذيري پايمال 

خواهد شد.
رهبر انقالب اسالمي، »تقوا و امانتداري« را جزو مهم ترين 
ش��اخص ها در سپردن امور و مس��ووليت ها دانستند و با 
تأكيد بر ل��زوم مراقبت مس��ووالن در رعايت بيت المال، 
خويش��تنداري در براب��ر طغيان نفس و پرهي��ز جدي از 
مال اندوزي و ميل به اشرافيت، گفتند: سلوك پيغمبر اكرم 
)ص( و اميرالمومنين )ع( كاماًل بر خالف دنياطلباني بود كه 
به دنبال كسب قدرت براي رسيدن به شهوات نفساني و مال 
و ثروت هستند و در جمهوري اسالمي نيز مسووالن موظفند 
با تمسك به سيره آن بزرگواران، از اسراف و زندگي اشرافي 

و تجمالتي پرهيز كنند.
رهبر انقالب اسالمي س��خنان خود را با ورود به مباحث و 
مسائل اقتصادي كش��ور ادامه دادند و با اشاره به سخنان 
رييس جمهور مبني بر لزوم جدي تر ش��دن مديريت ها و 
برنامه ريزي ها، گفتند: سخنان آقاي رييس جمهور، سخنان 
درستي است كه بايد انجام شود و انجام دادن آن هم به دست 
خود مسووالن و دولت است و راه هم در اين زمينه باز است.

حضرت آي��ت اهلل خامنه اي مهم ترين مس��اله كش��ور را 
در شرايط كنوني »مس��اله اقتصاد و مشكالت معيشتي 
و فش��ار بر م��ردم به ويژه طبق��ات ضعيف و متوس��ط« 
دانستند و افزودند: مش��كالت اقتصادي و نداشتن برنامه 
اقتصادي عالوه بر اينكه به اعتبار هر كش��وري لطمه وارد 
مي كند، به دليل آنكه مردم و طبقات ضعيف تحت فشار 
 قرار مي گيرند، زمينه س��از طمع دش��من نيز مي ش��ود.

ايشان با تأكيد بر اينكه حل مسائل و مشكالت اقتصادي بايد 
به طور جدي در دستور كار مسووالن قرار گيرد، خاطرنشان 
كردند: در زمينه مسائل اقتصادي موانع وجود دارد ولي هيچ 

بن بستي وجود ندارد.
رهبر انق��الب اس��المي افزودند: مس��ائل و مش��كالت 
اقتصادي باعث ش��ده است كه دش��منان ما و در رأس آن 
آمريكا به زعم خود تصور كنند، با تحريم هاي بي س��ابقه 
مي توانند به اي��ران ضربه بزنند در حالي كه فلز جمهوري 
 اس��المي به همت مردم و مس��ووالن مس��تحكم است.

حضرت آيت اهلل خامنه اي با تأكيد بر اينكه اقتصاد كشور 
از زيرس��اخت ها و ظرفيت ه��اي خوبي برخوردار اس��ت، 
گفتند: اقتصاد كش��ور از چند بيماري مزمن رنج مي برد 
كه اگر در ش��رايط تحريمي فعلي بتوان اين بيماري ها را 
 برطرف كرد، اقتصاد ايران حركت جهش��ي خواهد كرد.

ايشان »وابستگي به نفت و خام فروشي«، »مداخالت غير 
الزم دستگاه هاي حكومتي در مسائل اقتصادي و عدم اجراي 
مناسب سياست هاي اصل ۴۴« و »تخريب فضاي كسب و 
كار و قوانين دست و پا گير« را از جمله بيماري هاي مزمن 
اقتصاد كشور برشمردند و افزودند: اصالح ساختاري بودجه 
كه قرار بود مجلس و دولت، در چهار ماهه اول امسال آن را 
انجام دهند و همچنين اصالح نظام بانكي از ديگر كارهاي 

مهم و اساسي است كه بايد انجام شوند.
رهبر انقالب اسالمي تأكيد كردند: تحقق اين امور زيربنايي 
و ساختاري نيازمند مديريت شجاعانه، اميدوارانه، جهادي، 
همراه با اشراف ميداني بر مش��كالت، عدم انفعال در برابر 
دشمن و شرطي نكردن اقتصاد به مسائل خارج از اختيار 

خودمان است.
حضرت آيت اهلل خامنه اي افزودند: متأسفانه در سال هاي 
اخي��ر به ط��ور مك��رر، اقتصاد كش��ور ب��ه تصميم هاي 
ديگران گره زده ش��د و بس��ياري از كارها به تصميم هاي 
آمري��كا موكول ش��د و در نتيج��ه س��رمايه گذار و فعال 
 اقتص��ادي نيز كارهاي خ��ود را موكول به اي��ن امور كرد.

ايش��ان يكي از راه هاي حل مشكالت اقتصادي را استفاده 
از ظرفيت وسيع مردمي كشور دانستند و با تأكيد بر اينكه 
برخ��ورد دولت با عوامل مخ��رب در بخش هاي گوناگون 
اقتصادي بس��يار ضروري اس��ت، افزودند: بايد با قاچاق، 
داللي ها، خريده��اي خيانتكارانه ارزاق عمومي و احتكار، 
بدون هراس از جنجال ها، برخورد قاطع شود و همه بايد از 

دولت در اين عرصه حمايت كنند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي در بيان چند كار و وظيفه اساسي 
ك��ه بايد به عنوان تفكري عام مورد توجه و عمل س��ه قوه 
قرار گيرد، »رونق توليد« را كليد حل بسياري از مشكالت 
خواندند و افزودند: در س��ايه عزم جه��ادي و به كارگيري 
جوان��ان متخصص، موانع رونق توليد قابل رفع اس��ت كه 
اگر اين هدف محقق شود، مسائلي نظير اشتغال، كاهش 
 تورم، رفاه مردم و صادرات، ش��تاب خوبي خواهد گرفت.

ايش��ان »اعتماد به جوانان« را راه حل اصلي برشمردند و 
خاطرنشان كردند: هر جا به نس��ل جوان اعتماد كرديم و 

حداقِل امكانات را در اختيارش گذاشتيم، پيش رفتيم.
رهبر انقالب توليدات تحس��ين برانگي��ز نظامي از جمله 
موشك هاي نقطه زن بالستيك و كروز با برد ۲ هزار كيلومتر 
را نتيجه اعتماد به جوانان مومن، با انگيزه و خستگي ناپذير 
خواندند و افزودند: در بحث غني سازي ۲۰ درصدي اورانيوم 
و تأمين نيازهاي پزشكي هسته اي نيز وقتي كار را به جوانان 
محول كرديم، در ميان ناباوري بسياري، كار به اين مهمي 
را به سرانجام رس��اندند، ضمن اينكه مشكل ترين بخش 
غني سازي، رس��يدن به ۲۰ درصد است و مراحل بعدي، 

آسان تر از اين مرحله است.
ايشان پرسيدند: آيا اينگونه جوانان نمي توانند مشكالت 
صنايع را حل كنند و با يافتن حلقه هاي مفقوده بخش هاي 

مختلف، كارها را به سامان برسانند؟
رهبر انقالب ب��ا ابراز تلخ كامي از ش��نيدن خبر تعطيلي 
برخ��ي واحدهاي تولي��دي يا كش��اورزي، وزارت صنايع 
 را به تهيه فهرس��ت موارد مورد ني��از واحدهاي توليدي
 )اعم از ماشين آالت، قطعات و مواد اوليه( و ارايه فراخوان 
براي رف��ع اين نيازها توصيه موكد و خاطرنش��ان كردند: 

بسياري از اين موارد در داخل كشور قابل تأمين است.
حضرت آي��ت اهلل خامنه اي دومين كار و وظيفه اساس��ي 
دولت و ديگر قوا را »تالش برنامه ريزي شده و بي وقفه براي 
خودكفايي به ويژه در زمينه كشاورزي« برشمردند و افزودند: 
متأس��فانه در مقطعي با اين حرف كه خريد محصوالت از 
بيرون ارزان تر تمام مي شود و توليد در داخل صرفه اقتصادي 

ندارد، روند خودكفايي دچار ضربه شد.

ايشان افزودند: البته ممكن است خريد برخي محصوالت از 
جمله گندم از خارج به صرفه باشد، اما اگر جلوي واردات اين 
محصول مهم را گرفتند چه كار خواهيم كرد؟ بنابراين بايد با 

تالش بيشتر به راه عاقالنه خودكفايي ادامه دهيم.
رهبر انقالب خودكفايي در زمينه بنزين را مهم برشمردند 
و افزودند: پااليشگاه ستاره خليج فارس كه به همت سپاه 
احداث و راه اندازي ش��د، حدود يك سوم مصرف مسرفانه 

كنوني بنزين را تأمين مي كند كه بسيار مهم است.
حضرت آيت اهلل خامنه اي در جمع بندي اين محور تأكيد 
كردند: اقتدار و آبروي كشور در »خودكفايي« است و بايد 

نيازهاي مهم كشور را خودمان توليد و تأمين كنيم.
»سهولت كس��ب و كار« سومين مس��اله اي بود كه رهبر 
انق��الب به عنوان دس��تور كار عمومي ق��وا مطرح كردند 
و افزودن��د: »مقررات و قواني��ِن بس��يار و گاه متناقض« 
عماًل مانع رونق فضاي كس��ب و كار ش��ده است كه بايد 
 خيلي جدي اين مش��كل دس��ت و پا گير را برطرف كرد.
رهبر انقالب بخش كش��اورزي را داراي اولويت خواندند و 
افزودند: اين بخش، ه��م از جهت تأمين مواد غذايي و هم 
از جهت س��هم اشتغال، بسيار مهم اس��ت و بايد با احداث 
صنايع تبديلي در روستاها و برطرف كردن مشكل فروش 
محصوالت كشاورزي روستاييان، به آن توجه كامل كرد 

چرا كه در پيشرفت و قدرت كشور بسيار موثر خواهد بود.
رهبر انقالب نيروي انس��اني كارآمد، ج��وان، پرانگيزه و 
خستگي ناپذير را ثروتي عظيم و بي نظير دانستند و افزودند: 
هزاران گروه تحقيقاتي در داخل و خارج از دانشگاه ها وجود 
دارند كه مي توانند با ايده ها و فكرهاي خوب و راهگشا، چرخه 
كارها در بخش صنايع و معادن و ديگر بخش ها را روان سازي 

و مسائل زمين مانده را راه اندازي كنند.
ايشان فرصت جبران خسارات سيل را فرصت خوبي براي 
رونق بخش هاي مختلف توليد خواندند و تأكيد كردند: بايد 
اعتبارات جبراني مناطق سيل زده را به گونه اي برنامه ريزي 

و هدايت كرد كه به رونق كارخانه ها بينجامد.
حضرت آيت اهلل خامنه اي مسكن سازي را از جمله رشته هاي 
كارآفرين خواندند و گفتند: از جمله غفلت هاي چند سال 

اخير، بي توجهي به موضوع مسكن سازي بوده است.
ايشان افزودند: بايد از فرصت ترميم يا ساخت مسكن براي 
هموطنان س��يل زده استفاده كرد و با كمك دستگاه هاي 
مختلف و بخش خصوص��ي حركت عظيم اش��تغال زا و 

توليدآفرين در بخش مسكن را به وجود آورد.
رهبر انقالب اس��المي در بخش ديگري از سخنانشان به 
موضوع تالش ها و اقدامات ضد ايراني آمريكا پرداختند و 
خاطرنشان كردند: در مواجهه با دشمن دو راه بيشتر وجود 
ندارد يا عقب نشيني ما و پيشروي متقابل آنها و يا مقاومت و 
ايستادگي كه تجربه ما در جمهوري اسالمي نشان مي دهد 

هر جا در مقابل دشمن مقاومت كرديم، جواب گرفتيم.
ايشان مقاومت در عرصه اقتصادي را متفاوت از مقاومت در 
عرصه نظامي دانستند و افزودند: مقاومت در عرصه اقتصادي 
به معناي مستحكم كردن ساخت اقتصادي كشور است كه 

الزمه آن هم برخورد جدي با مسائل و پيگيري امور است.
رهبر انقالب اسالمي با تأكيد بر اينكه براي اصالح امور نبايد 
چشم به خارج دوخت، خاطرنشان كردند: چشم دوختن 
به بيگانه موجب ضربه به كشور مي شود كه نمونه آن را در 

برخورد اروپايي ها در قضيه برجام مي بينيم.
حضرت آيت اهلل خامنه اي افزودند: ما با اروپايي ها، مشكل 
و دعوايي نداشتيم اما آنها به هيچ يك از تعهدات خود عمل 
نكردند و نمي كنند و در عين حال مدام ادعا مي كنند كه ما 

به برجام پايبند هستيم.
ايشان با تأكيد بر اينكه عالوه بر دولت، مردم نيز بايد براي حل 
مسائل اقتصادي، نقش آفريني كنند، گفتند: مردم با خريد 
محصوالت داخلي و استمرار حمايت از كاالي ايراني، پرهيز از 
اسراف، توجه نكردن به شايعات در فضاي مجازي و زياده روي 

نكردن در خريد، مي توانند به رونق توليد كمك كنند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي در ادامه سخنان خود، در تبيين 
طراحي آمريكايي ها در شرايط فعلي گفتند: آنها تمام تالش 
خود را به كار گرفته اند تا با فشارهاي شديد اقتصادي، اواًل 
نظام محاسباتي مسووالن را به گونه اي تغيير دهند تا آنان 
مجبور به تسليم شوند و ثانياً مردم را در مقابل نظام قرار دهند.

ايشان با تأكيد بر اينكه طراحي و محاسبه آمريكا همانند 
محاسبات چهل سال گذش��ته غلط است و به نتيجه هم 
نخواهند رسيد، افزودند: آمريكايي ها اين بار نيز قطعاً شكست 

خواهند خورد و در اين موضوع ترديدي نيست.
رهبر انقالب اسالمي خاطرنشان كردند: سردمداران آمريكا 
به دليل بغض و كينه اي كه به جمهوري اسالمي ايران دارند، 

كور شده اند و نمي توانند درست محاسبه كنند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اش��اره به مخالفت بسياري از 
صاحبنظران در آمريكا با شيوه برخورد با ايران و گروه هاي 
مقاومت گفتند: مسووالن كنوني آمريكا واقعاً درك درستي 
نسبت به مسائل گوناگون و همچنين جمهوري اسالمي 
ندارند. ايش��ان با تأكيد بر اينكه هيچكس نبايد از هيبت 
 ظاهري، تش��رها و هياهوه��اي آمريكا بترس��د، افزودند: 
ابرقدرت ها معموالً كار خود را با تشر و هياهو پيش مي برند و 

هرگونه جا زدن در مقابل اين تهديدها خطا است.
رهبر انقالب اسالمي خاطرنشان كردند: عالوه بر آمريكا، از 
ثروت قارون هاي منطقه خليج فارس نيز نبايد ترسيد زيرا 
هيچ غلطي نمي توانند بكنند. حضرت آيت اهلل خامنه اي 
خاطرنشان كردند: آمريكا در سال ۱۳۵۷ و قبل از پيروزي 
انقالب اسالمي بسيار قدرتمندتر از شرايط فعلي بود و كارتر 
رييس جمهور آن زمان، هم عقل و هم قدرت بيش��تري از 
رييس جمهور كنوني آمريكا داشت و محمدرضا پهلوي نيز 
به عنوان مامور آنها بر همه امور مسلط و كاماًل تابع بود اما ملت 
ايران توانست با دست خالي همان آمريكا را شكست دهد، 
ضمن آنكه جوان هاي انقالبي امروز كمتر از سال ۵۷ نيستند 

و عمق انديشه انقالبي آنها نيز بيشتر است.
ايشان با تأكيد بر اينكه دشمني آمريكا با جمهوري اسالمي 
بيشتر نش��ده بلكه نسبت به چهل سال گذشته، آشكارتر 
و صريح تر ش��ده اس��ت افزودند: بايد بدانيم، كسي كه با 
صداي بلند تهديد مي كند، قدرت و توانايي او به اندازه آن 
صداي بلند نيس��ت. رهبر انقالب اس��المي خاطرنشان 
كردن��د: دولت فعلي آمريكا عالوه بر دش��مني صريح تر با 
نظام اسالمي بيش از هر دولت ديگر اين كشور، در خدمت 
مصالح رژيم صهيونيستي اس��ت و به عبارتي بسياري از 
سياست هاي آمريكا در دست صهيونيست ها است. حضرت 
آيت اهلل خامنه اي با اش��اره به ادعا و جنجال مقامات فعلي 
آمريكا از جمله رييس جمهور اين كش��ور مبني بر اينكه 
سياست هاي ما موجب تغيير در ايران شده است، گفتند: 
بله، تغيير در ايران ايجاد ش��ده اما اين تغيير به اين صورت 
بوده اس��ت كه نفرت مردم از آمريكا، ده برابر ش��ده است. 
ايشان »دست نيافتني تر شدن منافع جمهوري اسالمي«، 

»افزايش هم��ت جوانان« و »افزاي��ش آمادگي نيروهاي 
نظامي و امنيتي« را از ديگر تغييرات در ايران برش��مردند 
و تأكيد كردند: سخنان مقامات آمريكايي نشانگر ميزان 
 دوري آنها از واقعيات و محاسبات اشتباه و غلط آنها است.
رهبر انقالب اس��المي سخنان مقام هاي آمريكايي درباره 
ايران را نشان دهنده حماقت باالي آنها دانستند و افزودند: 
رييس جمهور آمريكا مي گويد از وقتي كه من آمده ام، هر 
جمعه در ايران راهپيمايي عليه نظام برگزار مي شود بايد به 
اين فرد گفت، اواًل روز جمعه نيست بلكه شنبه است و ثانيًا 

تهران نيست بلكه پاريس است.
رهبر انقالب با اشاره به مشكالت دروني و بزرگ آمريكا در 
زمينه هاي اجتماعي و اقتص��ادي افزودند: اين نكته البته 
غالباً مورد توجه قرار نمي گيرد اما مشكالت مهم اجتماعي 
و تناقض و آشفتگي در دولت آمريكا، واقعيتي است كه وضع 

ضعيف دشمن را نشان مي دهد.
ايشان با استناد به گزارش هاي رسمي مراكز دولتي آمريكا، 
»وج��ود ۴۱ ميليون آمريكايي دچار گرس��نگي و ناامني 
غذايي«، »نامش��روع بودن چهل درصد نوزادان«، »وجود 
۲ ميلي��ون و ۲۰۰ هزار زنداني )كه باالترين ميزان جهاني 
به نسبت جمعيت اس��ت( «، »بيشترين آمار مصرف مواد 
مخدر« و »وقوع ۳۱ درصد تيراندازي هاي جمعي دنيا در 
آمريكا« را از جمله واقعيات اين كشور خواندند و افزودند: 
برخي ه��ا، آمريكا را خيلي ب��زرگ و پرهيبت و خطرناك 
جلوه ندهند البته نبايد از دشمني دشمن غفلت بشود اما 
 حقيقت آن است كه آمريكا گرفتار مشكالت مختلف است.
ايش��ان افزودند: ع��الوه بر اي��ن گرفتاري ه��اي دروني، 
سياست هاي غلط آمريكا از لحاظ سياسي و امنيتي عمومًا 

به ضرر اين كشور تمام شده و در منطقه ما، اروپا و مواجهه با 
برخي قدرت هاي آسيايي، آنها را دچار مشكالت بيشتر كرده 
است، ضمن اينكه روند هزينه هاي ۷ هزار ميليارد دالري و 
بي نتيجه آنها در منطقه، همچنان ادامه دارد اگر چه دستشان 

در كيسه سعودي ها نيز هست.
حض��رت آيت اهلل خامن��ه اي با اش��اره به هش��دار برخي 
صاحبنظران آمريكايي مبني بر اينكه فشار بر جمهوري 
اس��المي به جهش اقتص��ادي ايران منجر خواهد ش��د، 
گفتن��د: آمري��كا در مواجهه با مل��ت ايران و اس��تحكام 
 روزافزون نظام اس��المي قطعًا شكس��ت خواه��د خورد.

ايشان با اشاره به برخي كه مي گويند مذاكره با آمريكا چه 
عيبي دارد، تأكيد كردند: مذاكره با آمريكا تا وقتي به تعبير 
حضرت امام آدم نشده سّم است ضمن اينكه مذاكره با دولت 
فعلي اين كشور سّم مضاعف است. رهبر انقالب در تبيين 
اين واقعيت افزودند: معناي حقيقي مذاكره، معامله و بده 
بستان اس��ت و آنها دقيقًا در اين معامله، دنبال نقاط قوت 
ايران هستند. ايشان افزودند: مي گويند بياييد درباره موشك 
مذاكره كنيم، معناي حقيقي اين حرف اين است كه شما 
بايد ُبرد و دقت موشك هايتان را كم كنيد تا اگر روزي شما 
را هدف قرار داديم، نتوانيد جواب بدهيد. اما بديهي است كه 
كسي در ايران اين حرف را نمي پذيرد؛ بنابراين همين سر و 
صداها ادامه خواهد يافت. حضرت آيت اهلل خامنه اي تاكيد 
كردند: اين مساله بحث دين و انقالب نيست، بلكه هيچ ايراني 
غيرتمند و با شعوري حاضر نيست با طرفي كه مي خواهد 

نقاط قوت كشور را از دست او درآورد، معامله كند.
ايش��ان در مثال ديگري در زمينه اهداف واقعي دشمن در 
بحث مذاكره افزودند: عمق راهبردي سياسي و امنيتي براي 
هر كشوري مساله اي حياتي است، براي ما نيز عمق راهبردي 
در منطقه خيلي مهم اس��ت، آنها از اين مساله ناراحتند و 
مي خواهند بر سر عمق راهبردي بسيار خوب ايران با آنها 

معامله كنيم؛ آيا كسي مي پذيرد؟
رهبر انقالب تأكيد كردند: براساس اين واقعيات اصل مذاكره 
با آمريكا حتي با كس��ي كه آدم حسابي باشد غلط است و 
مذاكره با اينها كه به هيچ چيز از جمله اخالق و قانون و عرف 

بين المللي پايبند نيستند، مسخره است و مطلقاً معنا ندارد.
حضرت آيت اهلل خامنه اي افزودند: البته در عقالي ما كسي 
دنبال مذاكره نيست، مردم هم كه دنبال مذاكره نيستند، 

فقط برخي گوشه كنار حرفي مي زنند.
رهبر انقالب با اشاره به نامه هاي رييس جمهور قبلي آمريكا به 
ايشان افزودند: اوباما كه ظاهرش خيلي اتو كشيده تر از اينها 
بود يك نامه فدايت شوم براي ما نوشت و بنده بعد از مدتي 
جوابي به او دادم، بالفاصله نامه دوم را نوشت، مي خواستم 
جواب بدهم كه فتنه ۸۸ پيش آمد و او با فراموش كردن همه 
آن حرف ها و ابراز ارادت ها، با خوشحالي به حمايت و دفاع از 
فتنه و فتنه گرها شتافت. رهبر انقالب با اشاره به اينكه آمريكا 
مجبور به عقب نشيني در مقابل مقاومت ملت ايران خواهد 
شد افزودند: بحث مقاومت، بحث برخورد نظامي نيست و 
اينكه برخي در روزنامه يا فضاي مجازي مساله جنگ را مطرح 
مي كنند، حرف بيخود و غلطي است. ايشان تأكيد كردند: 
بنا نيس��ت جنگي انجام بگيرد و انجام هم نخواهد گرفت، 
چرا كه ما ابتدا به ساكن هيچگاه دنبال جنگ نيستيم و آنها 
هم مي دانند كه جنگ به صرفه شان نيست. رهبر انقالب 
در پايان سخنانشان خاطرنشان كردند: رويارويي كنوني، 
برخورد اراده هاست و چون ما اراده اي قوي تر داريم و به خدا 
توكل مي كنيم، ان شاءاهلل آينده خوبي در انتظار ملت است. 
ايشان تأكيد كردند: جمهوري اسالمي ايران به فضل الهي، 
در پرتو ايستادگي، هوش��ياري و اراده ملت و مديريت ها و 
تدابير جديدي كه رييس جمهور محترم اشاره كردند پيروز 
اين ميدان خواهد بود. پيش از سخنان رهبر انقالب اسالمي، 
آقاي روحاني رييس جمهور گفت: سال ۹۷ سال سختي براي 
مردم كشورمان بويژه از لحاظ فشار بر معيشت و زندگي مردم 

و كاهش درآمدهاي دولت بود.
رييس جمهور به افتت��اح طرح هاي بزرگ در س��ال هاي 
گذش��ته از جمله افتتاح ۱۵ فاز پارس جنوبي اشاره كرد و 
گفت: در اين مدت بزرگترين پااليشگاه ميعانات گازي كه 
در خاورميانه بي نظير است، افتتاح شد كه موجب توليد دو 

برابري و خودكفايي در توليد بنزين شد.
آقاي روحان��ي از افتتاح بزرگترين طرح ه��اي مربوط به 
ارتباطات، راه و راه آهن و همچنين اتصال چهار اس��تان به 
راه آهن سراس��ري خبر داد و با يادآوري بهبود تراز تجاري 
محصوالت كش��اورزي به بارش باران هاي بي سابقه اخير 
اشاره كرد و گفت: عالوه بر افزايش خريد تضميني گندم، 
افزايش توليد دانه هاي روغني و خودكفايي در توليد گندم، 
در زمينه كشت گلخانه اي از ۸ هزار و ۸۰۰ هكتار به ۱۵ هزار 
هكتار رسيده ايم و در آينده به ۲۰ هزار هكتار خواهيم رسيد.

آقاي روحاني به افزايش سه تا پنج برابري پرداختي مستمري 
بگيران كميته امداد و بهزيستي اشاره كرد و افزود: در زلزله 
كرمانش��اه در مدت ۱۴ ماه، س��ه و نيم ميليون متر مربع 

ساختمان سازي شده كه اين كاري بسيار بزرگ است.
رييس جمهور با تاكيد بر نياز به وحدت و اتحاد در كشورگفت: 
كاري كه ملت و مس��ووالن در ماجراي سيل انجام دادند 
بي نظير بود و به وحدتي ش��بيه آنچه كه در ماجراي سيل 
شاهد بوديم نياز داريم چرا كه آن اتحاد توانست يك تهديد 

را به يك فرصت بزرگ تبديل كند.
آقاي روحاني با بيان اينكه مردم در فشار هستند و بايد به 
معيشت آنان توجه ويژه كرد، افزود: اگر بتوانيم در كاالهاي 
وارداتي نظارت بيشتري كنيم مي توانيم مشكالت مردم را 
در زمينه معيشت كمتر و بر تحريم غلبه كنيم. رييس جمهور 
با بيان اينكه با متحد بودن مي توانيم از معضالت عبور كنيم، 
معيار دوستي در درون نظام را اعتقاد و التزام به قانون اساسي 
برشمرد و افزود: اگر هر كسي به قانون اساسي پايبند باشد و 
همه ظرفيت هاي قانون اساسي بكار گرفته شود مي توانيم 
از مشكالت عبور كنيم. رييس جمهور با اشاره به تصميم 
آمريكا براي متوقف كردن صادرات نفت ايران و اخالل در 
صادرات غيرنفتي، و فش��ار رواني و تبليغي، افزود: با ايثار و 
وحدت مردم و با سازماندهي، برنامه ريزي، مديريت بهتر 
و هماهنگي بيشتر و تمركز در اداره كشور مي توانيم از اين 
معضالت عبور كنيم. رييس جمهور با بيان اينكه اداره كشور 
بدون تغيير در ساختار بودجه و اقتصاد امكانپذير نيست 
گفت: اين كار تنها در اختيار دولت نيست، بايد اختيارات 
متمركز و درك مجلس و دولت از شرايط كشور و منطقه و 
جهان يكسان شود. آقاي روحاني با اشاره به اينكه مي توانيم 
به جاي درآمد نفتي درآم��د غيرنفتي را جايگزين كنيم، 
گفت: آمريكايي ها با محاسبات اشتباه و غلط فكر مي كردند 
ظرف چند ماه مي توانند ملت بزرگ ايران را به زانو در آورند و 
تاريخ هايي را براي اين موضوع تعيين كردند اماملت ايران با 
استقامت، ايستادگي و مقاومت روزها و ساعات زريني را در 

تاريخ جمهوري اسالمي ايران خلق كرد.
وي ب��ا بيان اينكه ملت، رهب��ري، دولت و مجلس موجب 
ناكامي دشمن شدند ادامه داد: امروز هم دشمن در پي زور و 
تزوير است، صبح ناوگانش را مي فرستدو شب شماره تلفن 
مي دهد. البته ما شماره تلفن هاي زيادي از آنها داريم و هر 
تاريخي كه آنه��ا در آن روز جنايتي عليه ملت ايران انجام 

داده اند شماره تلفن واقعي آنهاست.
رييس جمهور ادامه داد: اختالف ما و شما در ظلم و تجاوز 
نسبت به ملت ها و ملت ايران است، توبه كنيد و برگرديد، 
راه باز است شايد مردم ايران از ظلم و جنايت تاريخي شما 
بگذرند. آقاي روحاني با بيان اينكه دنيا به بردباري ملت ايران 
پي برده است، افزود: بعد از تخلف آمريكا از توافق هسته اي 
به دوستانمان و اتحاديه اروپا كه هر دو از ما مهلت خواسته 
بودند تا به وظايفشان عمل كنند به اندازه كافي فرصت داديم.

رييس جمهور ب��ا بيان اينكه امروز بايد از مس��ير حقوقي 
اس��تفاده كنيم و اين را دولت و شوراي عالي امنيت و نظام 
با رهنمود رهبري آغاز كرده، گفت: اين مسيري است كه 

اقدام و اعالم كرديم.
وي افزود: برخي به اشتباه مي گويند كه ۶۰ روز مهلت داديم 
تا ۶۰ روز ديگر عمل كنند در حالي كه ما از روز ۱۸ ارديبهشت 
عمل كرديم و ۲ تعهد را كنار گذاشتيم و ۲ تعهد ديگر را نيز 

بعد از ۶۰ روز كنار خواهيم گذاشت.
رييس جمهور با تاكيد بر اينكه با مش��اركت مردم، مدارا با 
يكديگر و مقاومت مي توانيم به پيروزي برسيم، گفت: امروز 
در ي��ك آزمايش بزرگ الهي ق��رار گرفته ايم و بي ترديد با 

ايستادگي و مقاومت از اين مرحله عبور خواهيم كرد.
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اولويت برقراري گفت وگوي 
ملي بر تشكيالت سياسي

واكاوي س��ازوكارهاي همگرايي و ايجاد تمركز 
درون تش��كيالتي به عنوان يك��ي از مهم ترين 
برنامه هاي انتخاباتي در دستور كار جريان هاي 
سياس��ي قرار گرفت��ه و اين در حالي اس��ت كه 
بسياري، گفت وگوهاي ملي با محوريت مسائل 
كالن كشور را به عنوان اولويتي ملي و گريزناپذير، 
پيش شرط تداوم اعتماد مردم به انتخابات و بقاي 

اين جريان ها مي دانند.
به گ��زارش ايرنا، اين روزه��ا بخش هايي از بدنه 
جريان اصولگرايي و اصالح طلبي، سازوكارهاي 
تمركزگراي��ي درون جريان��ي را در گفت وگو با 
بزرگان و ريش سفيدان خود مورد بررسي و مداقه 
قرار مي دهند. اين در حالي است كه تالش هاي 
پيش��ين دو اردوگاه اصالح طلبان و اصولگرايان 
در ايجاد تشكيالت جمعي، تجربه هايي موفق و 

الگوهايي كارآمد را به دست نمي دهد.
 

  جريانات سياس�ي اولويتي اساس�ي تر از 
سازوكار جمعي دارند

حال در شرايطي كه بسياري از صاحب نظران در 
خصوص كاهش معنادار نرخ مشاركت مردم در 
انتخابات پيش رو هشدار مي دهند و دغدغه هاي 
م��ردم را فراتر از انتخاب��ات ارزيابي مي كنند، به 
نظر مي رسد ايجاد س��ازوكاري جهت برقراري 
گفت وگوي ملي بر تش��كيالت سازي سياسي 

اولويت داشته باشد. 
واقعيت اين است كه امروز، مانند گذشته نمي توان 
مرزبندي مش��خصي را ميان تفك��ر و عملكرد 
بسياري از حاميان و اعضاي جريانات اصولگرايي و 
اصالح طلبي به چشم ديد. به عنوان نمونه عملكرد 
برخي نمايندگان در خالل بررسي اليحه انتقال 
تابعيت از مادران ايراني، نشان داد تبعيت بسياري 
از فعاالن سياس��ي از جريان متبوعشان چندان 

پررنگ نيست. 
برهمين اساس، بررسي روندهاي كنوني سياسي 
و اجتماعي جامع��ه، از كمرنگ ش��دن الگوهاي 
انتخاباتي پيش��ين حكايت دارد. ب��ه گفته »علي 
تاجرني��ا« فعال سياس��ي اصالح طل��ب، احتماال 
رقابت ه��اي اصالح طلبان و اصولگراي��ان ديگر از 

الگوهاي سنتي پيروي نخواهد كرد. 
از ديد كارشناسان، بن بس��ت گفتماني ۲ جريان 
سياسي عمده كشور، در كنار تجربه هاي عملكردي 
پيشين آنها، ممكن است مردم را از اصالح طلبان و 

اصولگرايان رويگردان كند. 
عب��ور احتمال��ي از جريان هاي سياس��ي اصلي، 
ممكن است زمينه هاي شكل گيري جريان سوم 
پوپوليس��تي و اقبال مردم ب��ه آن را تقويت كند؛ 
مساله اي كه نه تنها به حل چالش هاي كشور منجر 

نخواهد شد، بلكه به مشكالت آن خواهد افزود. 
افزون بر آنچه گفته ش��د، »عبداهلل ناصري« پيش 
از اين در گفت وگو با يكي از رس��انه ها تاكيد كرده 
بود، اين روزها جبهه سوم بسيار قدرتمندي به نام 
»جامعه مدني« در جامعه شكل گرفته كه در كنار 
دو جريان سياس��ي س��نتي قرار دارد. اين جريان 
مطالبات تركيبي متع��ددي دارد و دغدغه هايش 

صرفا سياسي نيست. 
از اين رو، كارشناس��ان انتخابات آتي در كش��ور را 
نه دوره اي براي رقابت جريان هاي سياس��ي، بلكه 
عرصه اي مهياي رقابت ميان گروه هايي مي دانند 
كه به جاي شعار، براي اداره امور كشور چارچوب و 

برنامه هاي عملياتي معين ارايه مي كنند. 
به گفته آيت اهلل »محس��ن غرويان« صاحب نظر 
مس��ائل مذهبي و سياس��ي، مردم ديگ��ر دنبال 
عملگرايان هستند، نه شعارگرايان؛ به اين معنا كه 
مردم خسته از ش��عارهاي اصالح طلب و اصولگرا 
خواهان مشاهده عملكرد عيني گروه هاي سياسي 

و برنامه هاي عملي آنها هستند. 

  گفت وگوي ملي؛ سنگ بناي احياي اعتماد 
عمومي 

ام��روز در نتيجه تحريم هاي ظالمان��ه امريكايي، 
كشورمان با مشكالت و تنگناهاي مختلفي دست 
و پنجه نرم مي كند. در اين ميان، دغدغه نخس��ت 
مردم، غلبه بر اين مشكالت و عبور سالمت از اين 
گردنه دشوار اس��ت. در اين ش��رايط، رقابت هاي 
احتمالي منفي ميان جريان هاي سياسي، حاصلي 
جز ضربه زدن به اعتماد عمومي و ظرفيت سوزي 

نخواهد داشت. 
مردم اكنون انتظ��ار دارند گروه هاي سياس��ي با 
همكاري و همدلي با يكديگر، براي حل مشكالت 

كنوني كشور چاره انديشي كنند. 
امروز بيش از هر زمان ديگري به همدلي و همكاري 
گروه هاي مختلف سياس��ي نياز اس��ت. چنانكه 
رييس جمهوري در ديدار اخير با فعاالن سياس��ي 
تاكيد 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 جلسه يك گام مهم 
به پيش برداشته شده است. اگر مردم احساس كنند 
كه گروه ها و دس��تگاه هاي مختلف به هم نزديك 
شده و با هم همدلي و هم افزايي دارند، خوشحال و 

اميدوارتر خواهند بود. 
ب��ه حتم همين ه��م افزايي و همدل��ي گروه هاي 
سياس��ي، اس��باب اعتماد دوباره م��ردم و زمينه 
مشاركت فعال آنها در عرصه سياسي را فراهم خواهد 
آورد.  به عبارتي جريان هاي سياسي به منظور جلب 
اعتماد و راي مردم، پيش از تمركز بر ايجاد سازوكار 
تصميم سازي جمعي درون تشكيالتي بايد به مساله 
پايه اي تر گفت وگوي ملي و سپس ارايه برنامه هاي 
عملياتي براي حل مشكالت كشور بپردازند. چنانكه 
به گفته »اروجعلي محمدي« عضو شوراي مركزي 
حزب »اتحاد ملت« براي عبور از بحران بايد با آشتي 
ملي و اتح��اد عمومي و اجم��اع نخبگان، پل هاي 

جديدي ساخته شود.

  آمري�كا در س�ال ۱۳۵۷ و قب�ل از پيروزي 
انقالب اسالمي بس�يار قدرتمندتر از شرايط 
فعلي ب�ود و كارتر رييس جمهور آن زمان، هم 
عق�ل و هم قدرت بيش�تري از رييس جمهور 
كنوني آمريكا داشت و محمدرضا پهلوي نيز به 
عنوان مامور آنها بر همه امور مسلط و كاماًل تابع 
بود اما ملت ايران توانست با دست خالي همان 
آمريكا را شكست دهد، ضمن آنكه جوان هاي 
انقالبي امروز كمتر از سال ۵۷ نيستند و عمق 

انديشه انقالبي آنها نيز بيشتر است.

برش
  حضرت آي�ت اهلل خامن�ه اي مهم ترين 
مساله كش�ور را در شرايط كنوني »مساله 
اقتصاد و مش�كالت معيش�تي و فشار بر 
م�ردم به ويژه طبقات ضعيف و متوس�ط« 
دانس�تند و افزودند: مش�كالت اقتصادي 
و نداش�تن برنام�ه اقتص�ادي ع�الوه ب�ر 
اينكه ب�ه اعتبار هر كش�وري لطم�ه وارد 
مي كند، ب�ه دليل آنك�ه م�ردم و طبقات 
ضعي�ف تح�ت فش�ار ق�رار مي گيرن�د، 
 زمين�ه س�از طمع دش�من نيز مي ش�ود.

برش



اخبار كالن 3 كالن

»تعادل« به بررسي ابعاد اليحه شفافيت  پرداخت 

اليحه اي براي نبرد با »اسرارگرايي«

اليحهجديدقانونارزشافزودهبهكدامسوميرود؟

گروه اقتصاد كالن| 
اليحه اي كه روز گذشته به تصويب هيات وزيران رسيد، 
جدا از آنكه به يكي از وعده هاي روحاني براي ش��فافيت 
اقتصاد كشور جامه عمل مي پوشاند، عمال يكي از موانع 
مهم پيشرفت و توسعه در كشور، كه گهگاه ناشي از نبودن 
اطالعات كافي اس��ت را هم برطرف مي كند. با تصويب 
اليحه شفافيت در جلسه روز چهارشنبه هيات وزيران، 
در عمل تمديد دوباره برخي از قوانين چون ش��فافيت 
اقتصادي يا ارتق��اي نظام س��المت اداري، بي موضوع 
مي شود.تجربه يك دهه اخير نشان داده صرف تصويب 
قواني��ن نمي تواند اجراي آن و دس��تيابي به اهدافش را 
محقق كند، به همين دليل شوراي عالي شفافيت با حضور 
رييس جمهوري، رييس مجلس و تعدادي از وزرا، به عنوان 
موتور محرك اين اليحه پيش بيني شده است. به اذعان 
بسياري از كارشناسان، شفافيت در زمره مسائلي است 
كه هر بخش آن رابطه ارگانيك و تنگاتنگي با بخش هاي 
ديگر دارد، به همين دليل بعد از گذشته بيش از يك دهه 
و وجود قانوني خاص براي ش��فافيت اقتصادي، در اين 
بخش هم شفافيت به منصه ظهور نرسيد، الزمه شفافيت 
اقتصادي، اجرايي شدن اين مهم در بخش هاي سياسي، 
اطالعاتي، س��ازماني و... است كه تالش شده در مصوبه 

اخير هر يك به موازات بخش هاي ديگر عملي شوند.
به گزارش »تعادل«، همزمان با تصويب اليحه شفافيت 
در هي��ات وزي��ران، مركز بررس��ي هاي اس��تراتژيك 
رياس��ت جمهوري به انتش��ار پيش نويس كامل اليحه 
شفافيت دست زد. روز گذش��ته نيز و همزمان با پايان 
نشست هيات دولت، محمد نهاونديان، معاون اقتصادي 
رييس جمهور و رييس پژوهشكده نياوران با حضور در 
جمع خبرنگاران از تصويب اين اليحه در نشست اخير وزرا 
خبر داد. براين اساس، شفافيت پروژه اي است كه متعاقب 
آزادي هاي مطبوعات، بيان و اطالعات و اغلب از دهه 70 
ميالدي به اين سو در كشورهاي گوناگون توسعه يافته، 
تعريف شده كه به مرور زمان به اجرا درآمد. گرچه اجراي 
اين مهم به تدريج صورت گرفت اما هدف از اين پروژه در 
معرض عموم قرار دادن كليه امور عمومي جامعه است. 
پروژه مذكور درصدد اس��ت به جاي اطالع رساني هاي 
موردي، گزينش��ي، مقطعي و توام با سوگيري در مورد 
مسائل و موضوعات جامعه، امكان اطالع و آگاهي عموم 
از همه امور جامعه را به صورت بدون تبعيض، مستمر و 
صرف نظر از انواع تحليل هاي ممكن فراهم كند. درنتيجه 
از كنش��گران اجتماعي و به ويژه از دولت در معناي عام 
كلمه مي خواهد تا جدا از اينكه از سوي مطبوعات يا افراد 
ديگر وجود داشته باشد، به شكل سيستماتيك و روزمره 

اطالعات را در معرض و دسترس عموم قرار دهند.
با توجه به اينكه پروژه شفافيت درصدد است تا ارزش ها، 
هنجارها و رفتارهاي رسمي و حتي غير رسمي گوناگون 
ايجاد و اصالح كند، مي توان ادعا كرد كه هدف نهايي آن 
جايگزيني فرهنگ شفافيت به جاي اسرارگرايي است. 
فرهنگ اسرار گرايي، فرهنگ غالب در كشورهاي در حال 
توسعه و كشورهايي است كه در آنها فساد سيستماتيك 
ش��ايع است. برآيند فرهنگ اس��رارگرايي اين است كه 
آگاهي مردم از چند و چون امور جامعه بي دليل اس��ت 
و مقامات در ح��دودي كه تمايل دارند مي توانند برخي 
مس��ائل را با جامعه درميان بگذارن��د. در اين فرهنگ 
سياس��ي، با توجيهات مختلفي اين باور، كه امروز آن را 
ناهنجار مي دانند، در دولتمردان و كارگزاران امور عمومي 
ش��كل گرفته كه امور كشوري و كشورداري بايد از عوام 
پنهان بماند؛ به همين دليل، قوانين و دستورات مختلفي با 
عناوين حمايت از امنيت ملي، مصالح، نظم و عفت عمومي 
و ساير عناوين به كار گرفته شده و متخلفان از اين امر بايد 
با اشد مجازات مواجه شوند. در نبود عوامل و توجيهاني 
كه رويكرد مذكور را تعديل كند و به دفاع از منابع شفافيت 
بپردازد، طرز فكر و س��بك حكمراني به ش��كلي خاص 
درمي آيد كه از آن به فرهنگ اسرارگرايي ياد مي كنند. 

عدمشفافيتمانعتوسعه
پروژه ش��فافيت قبل از هر چيز درصدد است جايگزين 
فرهنگ مذكور شود اما اين امر نه ظرف مدت زمان كم، 
شدني است و نه به معناي نفي تاسيس ها و نهادهاي حفظ 
اسرار يا محرمانگي، نظير امنيت ملي، است. براي تحقق 
فرهنگ شفافيت، اتخاذ انواع تدابير در فرآيند زماني نسبتا 
طوالني مدت الزم است كه هدف كلي آن تعديل قوانين و 
نهادهاي اسرار گرايي است. در فرهنگ اسرارگرايي، اصل 
بر محرمانگي است و شفافيت جنبه استثنا دارد؛ فرهنگ 
شفافيت تالش مي كند كه اين رابطه را تغيير دهد و به 
معناي ديگر جايگاه »اصل« و »استثنا« را جابه جا كند. 
قوانين و نهادهاي حمايتي ناظر بر آزادي بيان، مطبوعات، 

اطالعات، دولت الكترونيك، حق��وق رقابت و مبارزه با 
فساد، مديريت تعارض منافع، حمايت از افشاگران و منابع 

خبري نيز از تدابير ناظر بر اين فرهنگ هستند.
تجارب متعدد بشري حاكي از آن است كه اسرار گرايي به 
دليل محروم كردن مردم از آگاهي هاي الزم درباره امور 
جامعه، اعتماد عمومي به حكومت و مشاركت و نظارت 
آنه��ا در اداره جامعه را تضعيف و منتف��ي مي كند و به 
پيدايش انواع فساد در حكومت و حتي در بخش خصوصي 
منجر مي ش��ود. همزمان به  نقض حقوق و آزادي هاي 
اساس��ي مردم و كتمان اين نقص ها منتج خواهد شد و 
حتي پاسخگويي كارگزاران حكومت در هر عرصه اي را 
ناممكن مي كند و انواع ديگر مفاسد و ناكارآمدي را در پي 
دارد. اين عوامل در كنار يكديگر و با هر دليلي كه صورت 

بگيرد، سرانجام مانع از پيشرفت و توسعه خواهد شد.
ب��ا توجه به تبعات منفي و مفس��ده هاي زي��ادي كه بر 
اسرار گرايي مترتب اس��ت در دنياي امروز، كشورهاي 
توس��عه يافته، با اتخاذ تدابير مختلف سياس��تگذاري، 
تقنيني و اجرايي تالش كرده اند تا حد ممكن، به سمت 
شفافيت حركت كنند و مردم را در جريان امور حكومت 
و جامعه قرار دهند. در اين مي��ان، نظام حقوقي، نقش 
مهمي در حركت به سمت شفافيت داشته و دارد چراكه 
قوانين و مقررات راجع به امنيت ملي، اسرار دولتي، حريم 
خصوصي، هتك حرم��ت، مالكيت هاي فكري و برخي 
موضوعات ديگر كه هدفشان كنترل يا جلوگيري از بيان 
اطالعات است، عمدتا در خدمت اسرار گرايي هستند. اما 
قوانين و مقررات حامي حوزه  عمومي مانند آزادي بيان و 
مطبوعات، مديريت وضعيت هاي تعارض منافع، حمايت 
از افشاگران فساد، حق دسترسي به اطالعات، انتشار و در 
دسترس عموم قراردادن قوانين و مقررات و تصميمات 

اداري، در خدمت فرهنگ شفافيت هستند.

ديوارخانههاشيشهايميشود؟
كشورهايي كه اين مس��ير را آغاز كردند و اكنون هم به 
موفقيت رسيدند شعار »خانه هاي آهني را به خانه هاي 
شبشه اي تبديل كنيد« را سرلوحه قرار دادند و با تصويب 
قوانين مختلف، اس��رار بودن امور را جز موارد ضروري، 
مجاز شناخته اند. درواقع شفافيت به معناي نفي تاسيس 
و نهادهاي حافظ اسرار يا محرمانگي نيست و به همين 
دليل در تمام كشورها همچنان امنيت ملي، اسرار دولتي، 
نظم عمومي، حريم خصوصي و حرمت افراد مهم است. 
در پيش بيني قوانين و مقررات راجع به هريك از موارد 
مذكور، همواره اصل بر شفافيت بوده و اين استثناها براي 
تحقق اهداف مش��روع تنها در ص��ورت وجود ضرورت 
محدود مي شوند. اصل بر عدم ضرورت است مگر اينكه 
وجود ضرورت به اثبات برس��د و به همين دليل همواره 
نيازمند توجيه و دفاع هستند و قلمرون آنها بطور مضيق 

تعيين شده و متيقن محدود مي شود.
در ايران بررسي سياست ها، قوانين و مقررات و رويه هاي 
موجود حاك��ي از آن اس��ت كه فرهنگ اس��رار گرايي 
بر حوزه هاي مختلف حاكم اس��ت. تاس��يس نهاد هاي 
حقوقي حافظ اس��رارگريي همچون مصلحت عمومي، 
امنيت ملي، اطالعات طبقه بندي شده، هتك حرمت، 
نش��ر اكاذيت به قصد تش��ويش اذهان عمومي و حريم 
خصوصي مكررا مورد تاكيد قرار مي گيرند و نهادهاي با 
شفافيت تحت الشعاع نهادهاي اسرار گرا قرار دارند. در 
زمينه حمايت افشاگران فساد و منابع خبري، نظام مند 
بودن البي گري، ش��فافيت وضعيت هاي تعارض منافع 
تاكنون سياست ها و قوانين قابل توجهي تصويب نشده 
است. نبود اراده سياسي قوي براي تحقق شفافيت و به 
تعبيري، پروژه نشدن ش��فافيت در كشور، منجر به آن 
ش��ده كه قوانين مهمي كه براي تحق��ق برخي از ابعاد 
شفافيت تصويب شده اند يا اجرا نشوند يا به نحو ناكارآمد 
اجرا ش��وند. مثال قانون ارتقاي س��المت نظام اداري و 
مقابله با فساد مصوب سال 90 كه مفاد نسبتا قابل قبولي 
نيز داشت، اجرا نش��د و اكنون مدت اعتبار اين قانون و 
اجراي آزمايشي آن نيز سپري شده است. قانون انتشار 
و دسترسي آزاد به اطالعات كه در سال 87 تصويب شد 
نيز از قوانين كليدي و مهم براي تحقق شفافيت در كشور 
است. با اين وجود، قانون مذكور و آيين نامه هاي اجرايي 
آن به دليل مواجه بودن با ابهام��ات، ابرادات و خألهاي 
قانوني نتوانسته اهدافي را كه براي وضع آن مورد نظر بود 
محقق سازد. واگذاري برخي از مهم ترين احكام قانوني 
به آيين نامه هاي اجرايي، وجود ابهام در نحوه دسترسي 
شهروندان به اطالعات، وجود ابهامات زياد در مورد هر 
يك از استثناهاي دسترسي به اطالعات روشن نبودن 
ضمانت اجراهاي ممانعت از دسترس��ي به اطالعات از 
ديگر ايرادهاي مهم اين قانون است كه امكان اجرا شدن 

را از آن سلب كرده است. با شرايط كنوني، اجراي قانون از 
سوي موسسات عمومي كه به صورت دلخواه و سليقه اي 
آن را اجرا مي كنند، تحقق حق دسترسي به اطالعات در 

هاله اي از ابهام قرار دارد. 

اصالحاتاقتصادياساس�نامهش�ركتهارا
نشانهگرفت

در حوزه ش��فافيت اقتص��ادي، بطور مث��ال در زمينه 
خصوصي س��ازي، ب��ورس اوراق بهادار، نظ��ام بانكي، 
گمركي، ماليات��ي و برخي حوزه هاي ديگ��ر، قوانين و 
مقرراتي تصويب شده كه در آن تدابير شفاف كننده اي 
چون ايجاد سامانه ها و پايگاه هاي داده و انتشار اطالعات 
براي مردم پيش بيني مي شود اما اين تدابير در عمل يا 
اجرا نشده اند يا به نحو ناقص و غيركارآمد اجرا شده اند. 
در حوزه ش��فافيت اقتصادي، ابتدا مس��اله ش��فافيت 
هويتي و از طري��ق كارگروهي با عضوي��ت معاون اول 
رييس جمه��وري و عضويت وزير اقتص��اد، كار، معاون 
حقوقي رييس جمهوري، رييس شوراي رقايت و يكي از 
اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس بايد ظرف حداكثر 
يك سال ضمن شناس��ايي بنگاه هايي كه فعاليت آنها 
ب��ا ماهيت حقوقي خ��ود تطابق ندارد، پيش��نهادهاي 
اصالحي مط��رح كنن��د. همچني��ن وزارت اقتصاد تا 
6 ماه بايد پيش نويس اساس��نامه ش��ركت هاي تابعه و 
موسسات عمومي را با لحاظ كردن شفافيت، به تصويب 
هيات وزيران برس��اند و اين ش��ركت ها هم بايد تا يك 
س��ال اساس��نامه خود را با آن منطبق كنند. همچنين 
شركت هايي كه در دو سال هيچ مبادالت پولي مناسب 
نداشته يا به گزارش سازمان امور مالياتي ظرف دو سال 
اخير ماليات نپرداختند به عنوان شركت غيرفعال اعالم 
و مشخصات آن در دسترس عمومي قرار خواهد گرفت. 
براي تاسيس ش��ركت هاي جديد در شرف تاسيس نيز 
با ارايه گواهي س��رمايه از بانك عامل به ثبت برس��ند. 
كليه شركت هاي تجاري در بخش ها بايد داراي پايگاه 
اطالع رس��اني باش��د كه در آن اطالعات كافي در مورد 

آگاهي سهام داران منتشر شود.
به اين ترتيب با آنكه برخي تدابير شفاف كننده در نظام 
حقوقي كشور وجود دارد اما اين تدابير با روش هايي كه 
اغلب از سوي مخالفان آنها به كار گرفته مي شوند خنثي 
و منحرف شده و نتيجه اين شده است كه جامعه از تمام 
منافعي كه شفافيت مي تواند عايدش كند، محروم شده 
است. منافعي چون اعتماد عمومي به دولت تضعيف شده، 
فساد به ويژه درنتيجه رانت هاي اطالعاتي شيوع يافته، 
رويه هاي معمولي پاسخگويي دچار چالش اساسي شده و 
قدرت اقناع كنندگي را از دست داده اند كه درنهايت سبب 
شد روزنامه ها و رسانه در وضعيت ابهام و خودسانسوري 

گرفتار شوند.

رابط�هدرون�يش�فافيتاقتصاديب�اديگر
حوزهها

از سوي ديگر بايد توجه داشت كه در سال هاي گذشته 
بحث شفافيت در ايران اغلب به شفافيت اقتصادي خالصه 
ش��ده، حال آنكه مطالعات تطبيقي نش��ان مي دهد در 

كشورهايي كه فرهنگ شفافيت در آنها حاكم است، بين 
انواع شفافيت، ارتباط دروني و پيوستگي متقابل وجود 
دارد. وجود هر كدام، ديگري را تقويت مي كند و نبود هر 
يك به تضعيف ساير ابعاد منجر مي شود. بنابراين تمركز 
بر شفافيت اقتصادي بدون شفافيت سياسي، سازماني، 

اطالعاتي و... قطعا به نتيجه خاصي نخواهد رسيد. 
پس از افشاي فيش هاي حقوقي نامتعارف و اعالم عزم 
جدي دولت بر شفاف سازي امور عمومي جامعه، حسن 
روحاني بر تحقق آن در حوزه هاي مختلف عمومي تاكيد 
كرد و تنظيم اليحه جامع شفافيت را در برنامه هاي خود 
گنجاند. اكنون پيش نويس اين اليحه براي انتش��ار در 

دسترس عمومي قرار گرفته است. 
يكي از نكات مهم كه در اين اليحه خود را نمايان مي كند 
در معناي عام بودن ش��فافيت اس��ت كه شامل نهادي، 
ف��ردي، موضوعي، درون س��ازماني و عموم��ي در اين 
پيش نويس خود را نماي��ان مي كند. احكام پيش بيني 
شده در آن به دو دسته الزامات عام و خاص تقسيم شدند 
و الزامات ع��ام بايد در همه موسس��ات عمومي رعايت 
شود. براي حمايت از شفافيت نيز رويكردهاي مختلفي 
وجود دارد، يك رويكرد اين است كه حوزه هاي مختلف 
ش��فافيت به صورت موضوع به موض��وع و درقالب يك 
قانون جامع مورد توجه باشند. رويكرد ديگر هم تالش 
دارد تا اين مساله را در همه حوزه ها ذيل يك قانون جامع 
مورد توجه قرار دهد. در اين پيش نويس، براي حفظ نگاه 
سيستماتيك و اجتناب از حذف يا كنار گذاشتن برخي 
ابعاد شفافيت، اجتناب از موازي كاري و تكرار احكام مشابه 
در قوانين گوناگون يا گنجاندن احكام متعارض در قوانين 
مختلف و نهايتا قرار دادن ابعاد ش��فافيت در ذيل ساز و 
كار نظارتي و حمايت واحد مدنظر باشد. به اين اعتبار در 
اليحه مزبور در ايران، نگاه جامع كه همان رويكرد عمومي 

ذيل يك قانون است آماده ارايه شد.
همچنين برخ��الف بس��ياري قوانين كش��ور، گرچه 
بررس��ي هايي بر قوانين مش��ابه در كشورهاي مختلف 
صورت گرفته اما اليحه شفافيت ايران ترجمه هيچ كدام 
از آنها نيس��ت. به اين اعتبار مي ت��وان گفت اين برنامه 
تقريبا يك برنامه منحصر به فرد اس��ت كه تالش دارد، 
راه حل ماجرا را براي كشوري چون ايران بيابد. از سوي 
ديگر برخ��ي از احكام اين اليحه جنبه تاسيس��ي دارد 
و حاوي احكامي اس��ت كه مس��بوق به سابقه نيستند، 
البته برخي از آنها نيز جنبه اصالحي در امور دارند. مثال 
مفاد قانون انتش��ار و دسترسي آزاد به اطالعات مصوب 
87 با اصالحاتي در اين پيش نويس ادغام شد. يا برخي 
توصيه هاي شفافيتي در سطح پايين در نظام اداري كشور 
وجود دارد كه ب��ا اصالحات الزم و ارتقا آنها براي تبديل 

شدن به قانون در اين پيش نويس گنجانده شد.

جايزه20درصديبرايافشايفسادمالي
بخشي از اين اليحه به مساله گزارشگري فساد اختصاص 
دارد. بر اين اساس اگر فردي يك فساد را گزارش كند، بايد 
به همراه خانواده خود مورد حمايت قرار گيرد و هر گونه 
آزار و اذيت، تنزل يا خلع رده ش��دن، اخراج و مشكالتي 
از اين دست براي او ناممكن شود. البته گزارشگر فساد 

بايد ابعادي كه اين فساد رخ مي دهد را به همراه جزييات 
ضروري آن به يك مقام صالح و مسووالن مربوطه گزارش 
كند. اين ميان گزارش فساد به تعهد عدم افشاي اطالعات 
مقدم است و هر شخص بابت افشاي آن با وجود تعهدات 
قانوني ي��ا قرارداد محرمانگي از نظ��ر كيفري و مدني با 
تعقيب مواجه نمي شود. همچنين اگر مورد گزارش شده، 
مواردي چون اختالس يا ارتشا باشد، 20 درصد از ميزان 
آن جرم كه به دولت بازگردانده مي شود با گذشت حداكثر 
س��ه ماه زمان، به عنوان پاداش به گزارش��گر پرداخت 
مي شود. چنانچه گزارشگر در بخشي از فساد هم نقش 
داشته باش��د، پاداش مالي خود را دريافت مي كند و در 

مجازات هم تخفيف شامل حالش مي شود.
در رابطه با سفرهاي خارجي مسووالن، امكان همراهي 
خانواده و نزديكان مسووالن وجود ندارد مگر در شرايطي 
خاص و با مج��وز رييس جمه��وري. در اين صورت نيز 
هزينه هاي رفت و آمد، اقامت و غذاي همراهان در طول 
سفر از سوي شخص پرداخت خواهد شد. گزارش سفر 
وزرا، هي��ات دولت و اس��تانداران بالفاصله پس از اتمام 
سفر به رييس جمهوري و نمايندگان مجلس به رييس 
مجلس تقديم مي شود. در اين گزارش بايد داليل سفر، 
تركيب هيات همراه، مكان هاي بازديد شده، مالقات ها، 
هزينه و مدت سفر و هداياي داده شده و گرفته شده به 
دقت قيد ش��ود. عالوه بر اين در پيش نويس اليحه هم 
مساله شفافيت اطالعاتي مورد توجه قرار داده شده كه 
بر مبناي آن وزارت اطالعات بايد نهادهايي كه كارهاي 
مشابه مي كنند را به ش��وراي عالي امنيت ملي معرفي 
كند. شنود تلفني و مواردي از اين دست همواره به اطالع 
اين شورا برسد و همچنين بايد ليست احزاب غيرقانوني 
و گروه هايي كه عضويت در آنها موجب پيگرد مي شود، 

همواره به روز و در دسترس عموم باشد.

ش�ورايعال�يش�فافيت،موت�ورمح�رك
شفافسازي

ش��فافيت در زمره قوانيني اس��ت كه به موتور محرك 
نياز دارد. ش��وراي عالي ش��فافيت موتور محرك اين 
قانون اس��ت كه در صورت عملكرد خوب مي تواند آن 
را در س��طوح ديگر هم تبديل ب��ه ارزش كند. در غير 
اين صورت تبديل به قانون ارتقاي سالم اداري خواهد 
شد و هيچ نتيجه مهمي در پي نخواهد داشت. شوراي 
عالي شفافيت زيرنظر رييس جمهوري به عنوان رييس 
كميسيون، رييس مجلس به عنوان نايب رييس، رييس 
قوه قضاييه، وزير اطالعات، وزير اقتصاد، وزير ارش��اد، 
وزير كشور، وزير دادگستري، وزير دفاع، وزير صنعت، 
وزير ارتباطات، رييس سازمان برنامه، رييس سازمان 
اداري و اس��تخدامي، رييس بازرسي  و معاون حقوقي 
رييس جمهوري، كه در مجموع 15 نفر هستند، تشكيل 
مي ش��ود و به نظارت بر امور مربوطه و حس��ن اجراي 

قوانين مي پردازد. 
تصويب اين قانون به تمديد قانون ارتقاي سالمت اداري 
و مقابله با فس��اد هم پايان مي دهد. عالوه بر اين با توجه 
به مفاد اين اليح��ه، لوايح ديگري چون تعارض منافع و 

شفافيت اقتصادي، بايد با اين قانون هماهنگ شوند.

در اين صورت اعتماد مردم به نظام مالياتي و دولت جلب 
مي شود لذا نظام و مسووالن نظام در قبال مالياتي كه 
اخذ مي كنند به مردم بايد پاسخگو باشند.كه اين مهم 
در فرهنگ سازي و تغيير نگاه مردم به مقوله ماليات نيز 
تاثيرگذار خواهد بود . دولت و س��ازمان مالياتي بايد با 
مردم صادقانه و محترمانه برخورد كرده و ضمن احترام 
به موديان و حمايت از ماليات پردازان خوش حساب با 
فراريان مالياتي و دانه درشت كه مرتكب تقلب و فرار 
مالياتي مي ش��وند، مطابق قانون برخوردي قاطعانه 
داشته باش��ند. بدين منظور راهكاري وجود ندارد به 
جز دست يابي س��ازمان مالياتي به اطالعات مبادالت 

اقتصادي . 
از آنجا كه يكي از كاركرده��اي اصلي نظام ماليات بر 
ارزش افزوده افزايش ش��فافيت در اقتص��اد از طريق 
شناسايي زنجيره توليد و توزيع كاالهاست، لذا اجراي 
كامل قانون ماليات ب��ر ارزش افزوده يكي از مهم ترين 
راهكارها براي مقابله با فرار مالياتي اس��ت كه در اين 

راستا اليحه دايمي شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده 
با شناسايي مشكالت قانوني و اجرايي گذشته با اعمال 
نظرات و ديدگاه هاي فعاالن اقتصادي، اتاق بازرگاني، 
اتاق تعاون و اتاق اصناف از اسفند 1۳95 تقديم مجلس 
ش��ده كه در حال حاضر در مراحل نهايي تصويب قرار 

دارد. 
در حقيقت اجراي اين قانون ب��ه نفع برخي و به ضرر 
برخي ديگر است. بر اين اساس بايد گفت كه، با اجراي 
ماليات ب��ر ارزش افزوده، منافع آن گ��روه از بازيگران 
محي��ط اقتصادي به خط��ر افتاده كه پش��ت پرده به 
داللي و واسطه گري مشغولند.كساني كه بدون اينكه 
در زحمت توليد شريك باشند و بدون اينكه در مقابل 
مصرف كنندگان تعهدي به عهده بگيرند، با قرارگرفتن 
در مس��ير توليد تا مصرف، با خريد و فروش هاي مكرر 
باعث عدم شفافيت و التهاب در بازار مي شوند و ضرر اين 
عده بيشتر از اين بابت است كه براساس قانون ماليات بر 
ارزش افزوده، مسير تهيه و توزيع كاالها شفاف مي شود.

چالش هاي قانوني و اجرايي در قانون ماليات بر ارزش 
اف��زوده، كم و بيش در اكثر كش��ورها ديده مي ش��ود 
اما ب��ا اين حال اين نوع ماليات نوين به ش��يوه كنوني 
در 160 كشور جهان اجرا مي ش��ود. ماليات بر ارزش 
افزوده با وجود برخي مش��كالت اجرايي و خالءهاي 
قانوني، نمي تواند دليل ركود اقتصادي و توليد باش��د 
بلكه پديده هاي فسادزا نظير قاچاق كاال، رانت توزيع 
و غيررقابتي بودن برخي كاالها و خدمات در ش��رايط 

توليد و اقتصاد كشور تاثيرگذار است. 
صاحبان بيش از سه هزار شركت صوري و كاغذي كه 
سيستم كالن اقتصادي كشور را دچار اخالل مي كردند 
و فعالي��ت آنها در خدمت قاچ��اق كاال و رانت توزيع و 
غير رقابتي كردن اقتصاد بوده، از جمله مخالفان اصلي 
ماليات بر ارزش افزوده هس��تند. زي��را اجراي ماليات 
ارزش افزوده شفاف سازي را نيز به ارمغان آورده است .

بدون شك نظام مالياتي نيز بايد براي تسهيل در اجرا 
و كاهش اثرات ناصواب پديده هاي مذكور همكاري و 

تسهيالت بيشتري را براي موديان فراهم كند كه رابطه 
اعتماد ملت – دولت نيز اس��توار شود زيرا اساس همه 
سيستم هاي ماليات ستاني بر بنيان اعتماد موديان و 

سامان مالياتي است .
مهم ترين موضوعي كه س��ازمان ماليات��ي بايد به آن 
توجه كند آن است كه در قانون ماليات بر ارزش افزوده 
مصرف كننده نهايي پرداخت كننده ماليات است، لذا 
در قالب يك نظام مطلوب اجرايي، فعاالن اقتصادي از 
جمله توليدكنندگان تنها وظيفه انتقال بار مالي را در 
طول زنجيره ايجاد ارزش بر عهده دارند و در نهايت بار 
مالي قانون ماليات بر ارزش افزوده بر عهده مصرف كننده 
نهايي باي��د قرارگيرد و دس��تگاه ماليات س��تاني به 
هيچ وجه حق ندارد اي��ن ماليات را به توليد كنندگان 

وارايه دهنده گان خدمت انتقال دهد. 
خوشبختانه مشكالت اجرايي و خالءهاي قانوني ماليات 
بر ارزش افزوده در قالب اليحه اصالحي با كس��ب نظر 
از تمامي ذي نفعان از جمل��ه وزارت صنعت، معدن و 

تجارت، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كش��اورزي به 
عنوان پارلمان بخش خصوص��ي و نهادهاي حرفه اي 
حس��ابداري نظير جامعه حس��ابداران رسمي ايران و 
انجمن حس��ابداران خبره ايران تدوي��ن و در اليحه 

تقديمي به مجلس لحاظ شده است.
مهم ترين تغييرات در اليحه تقديمي به مجلس تعيين 
م��روز زمان مالياتي، تغيير فرآينددادرس��ي مالياتي، 
استقرار سامانه مالياتي به منظور خود اظهاري و پذيرش 
راستي آزمايي، اعمال فروش نقدي و اعتباري و اعمال 
ماليات ارزش افزوده در صورت وضعيت پيمان كاران 
به هنگام وصول، پذيرش حسابرس��ي مالياتي توسط 
موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي 

ايران و حل معضل استرداد طلبكاران مالياتي است. 
اميد اس��ت در ش��رايط فعلي كه تنگناهاي بسياري 
برتوليد و خدمات وج��وددارد، نمايندگان محترم با 
تدقي��ق در مفاد اليحه حقوق جامع��ه كار و توليد را 

مدنظر قرار دهند.
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ترخيص۳۵0خودرودپوشده
ازگمرك

آمارها از اي��ن حكايت دارد ك��ه در فروردين  
امس��ال حدود ۳50 خودرو وارداتي دپو شده 
از گمرك ترخيص شده است. حدود دو سالي 
است كه نزديك به 1۳ هزار خودروي وارداتي 
در بنادر، مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و اماكن 
گمركي دپو شده و ترخيص آن ماجراي خاص 

خودش را داشته است.
تخل��ف در ثب��ت س��فارش هاي غيرقانون��ي 
حدود 6۴00 دس��تگاه از اي��ن خودروها و در 
ادامه ممنوع ش��دن ثبت سفارش و همچنين 
تغييراتي در سياست هاي ارزي، ترخيص آنها 

را با مشكل مواجه كرد. 
اما اواخر س��ال گذش��ته بع��د از رايزني هايي 
براي هموار ش��دن مس��ير ترخيص خودروها 
در نهايت در اسفند 1۳97 دستورالعمل آن از 
سوي هيات وزيران ابالغ شد و در مرحله اجرا 

قرار گرفت.
در اين ميان آمار مربوط ب��ه واردات خودرو و 
قطعات آن در فروردين امس��ال نش��ان از اين 
دارد كه حدود ۳0 ميليون دالر مجموع ارزش 
دالري خودرو و قطعات آن است كه وارد شده 
است و در اين بين سهم خودروهاي سواري به 
حدود ۳50 دستگاه با ارزش دالري نزديك به 

9 ميليون و 500 هزار دالر مي رسد.
در حالي آمار ترخيص خودروهاي دپو ش��ده 
قابل توجه نيس��ت و رون��د ترخيص به كندي 
صورت مي گيرد كه گمرك تاكيد دارد هرگونه 
ترخيصي از گمركات بايد در چارچوب ضوابط 
و مقررات ابالغي هيات وزيران انجام ش��ود و 
امكان ثبت س��فارش براي خودروهاي داراي 
قبض انب��ار اماك��ن گمركي، مناط��ق آزاد و 
وي��ژه اقتصادي مش��مول مصوبه ب��ه صورت 
بدون انتق��ال ارز صرفًا در تاري��خ مصوب اين 
دستورالعمل در س��امانه جامع تجارت انجام 
خواهد شد. از اين رو خودروها بعد از طي فرآيند 

قانوني از گمرك ترخيص مي شوند.
م��روري ب��ر ش��رايط ترخي��ص خودروهاي 
دپو ش��ده در گم��رك در برخي م��وارد از اين 
حكايت دارد كه در ثبت س��فارش هاي بانكي 
چنانچه خودروهاي موجود در گمرك بيشتر 
از خودروهاي تأمين ارز ش��ده باشد، مازاد آن 
بايد از طريق ثبت س��فارش بدون انتقال ارز و 
اظهار منشأ ارز در بانك مركزي ترخيص شود.
همچنين بانك هاي عامل موظف هس��تند با 
دريافت تعهدنام��ه از واردكنن��ده براي ثبت 
س��فارش هاي بانكي درباره پذيرش پرداخت 
مابه التف��اوت نرخ ارز دريافتي با نرخ س��امانه 
سنا در روز ترخيص نس��بت به صدور اعالميه 
تأمين ارز به عنوان گمرك جمهوري اسالمي 

ايران اقدام كنند.
از س��وي ديگ��ر خودروهاي ترخيص ش��ده 
مي بايس��ت زيرنظ��ر س��ازمان حماي��ت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان به مشترياني 
ك��ه داراي ق��رارداد فروش ي��ا پيش فروش با 
واردكنندگان هستند تحويل شود. مادامي كه 
اين مشتريان خودروهاي خود را دريافت نكرده 
باشند، هر گونه عرضه خودروهاي موضوع اين 
مصوبه در بازار تخلف تعزيراتي محسوب شده 

و ممنوع است.
مبناي حقوق و عوارض بر اساس مباني قانوني 
بودجه س��ال 1۳97 )به ويژه بند ف تبصره6( 
و كت��اب تعرف��ه س��ال 1۳97 اس��ت و براي 
خودروهاي باالي ۴0 هزار دالر، عالوه بر اين، 
۴0 درصد سود بازرگاني مازاد بر مأخذ حقوق 
ورودي من��درج در كتاب مق��ررات صادرات و 

واردات دريافت خواهد شد.

ابهاماتافزايشحقوقها
درنشستسهجانبهبررسيشد

رييس ديوان محاسبات كل كشور از برگزاري 
نشس��ت س��ه جانبه بين ديوان محاس��بات، 
سازمان امور استخدامي و مجلس براي بررسي 
و حل و فص��ل ابهامات در افزاي��ش حقوق ها 

خبر داد.
»عادل آذر« با اشاره به پيگيري موضوع افزايش 
حقوق ها در ديوان محاسبات گفت: پس از آنكه 
دولت بخشنامه اي در خصوص احكام مرتبط 
با افزايش حقوق ها بر اس��اس بودجه سال 98 
صادر كرد، ابهاماتي از سوي حسابرسان ديوان 

محاسبات و برخي نمايندگان مطرح شد.
رييس ديوان محاس��بات كل كشور با اشاره به 
نامه نگاري حميد حاجي بابايي عضو كميسيون 
برنام��ه و بودجه ب��ا ديوان محاس��بات، اظهار 
كرد: با درياف��ت نامه و ابهام��ات پيش آمده، 
بخشنامه هاي دولت مورد بررسي قرار گرفت 
و به اي��ن جمع بندي رس��يديم ك��ه تفاوت و 
انحرافات��ي در زمين��ه افزاي��ش 18 درصدي 
حقوق بازنشس��تگان براي همسان س��ازي و 
اعمال افزاي��ش ۴00 هزار تومان��ي و ضريب 
 10 درص��دي به حقوق كاركن��ان وجود دارد.
آذر تاكيد كرد: در اين راستا مقرر شد نشست 
سه جانبه بين سازمان امور استخدامي، ديوان 
محاس��بات كل كش��ور و نمايندگان مجلس 
برگزار شود تا ابهامات و اختالفات رفع و رجوع 
ش��ود و پس از آنكه به فرم��ول واحد در زمينه 
افزايش حقوق ها رس��يديم، اح��كام اجرايي 

صادر و ابالغ شود.
رييس ديوان محاس��بات مجلس در خصوص 
زمان تعيين تكليف افزاي��ش حقوق ها گفت: 
منتظر پاس��خ معاون رييس جمهوري در اين 
خصوص هس��تيم. اگر آقايان همكاري كنند 
حداكثر تا پايان ارديبهش��ت ماه مي توانيم به 

جمع بندي برسيم.

ادامه  از  صفحه اول
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»تعادل« تحوالت اخير قيمت ها در بازار را بررسي مي كند 

رييس كل بانك مركزي تاكيد كرد: مردم در بازار ارز سرمايه گذاري نكنند

كاهش نرخ ارز و طال

شرايط دريافت چك الكترونيك اعالم شد

اعطاي دسته چك كاغذي و الكترونيك به يك حساب

گروه بانك و بيمه|احسان شمشيري|
روز چهارشنبه 25 ارديبهش��ت 98، به دنبال مواضع 
سياسي مقامات كشورهاي مختلف و همچنين اقدامات 
بان��ك مركزي، بازار ارز با روند كاه��ش نرخ ارز مواجه 
ش��د كه از اوايل هفته جاري رخ داده است و به دنبال 
تداوم نقش آفريني صرافي هاي بانكي در بازار ارز، روز 
چهارشنبه نرخ هر دالر امريكا اگرچه با تغييرات جزيي 
نسبت به روز سه شنبه مواجه بود اما منجر به كاهش 
مقاومت نرخ دالالن در بازار شد و نرخ دالر زير 15 هزار 

تومان و با قيمت 14850 تومان معامله شد. 
به گزارش »تعادل«، در س��امانه سنا نيز نرخ لحظه اي 
دالر 14 هزار و 850 تومان و يورو 16 هزار و 850 تومان 
اعالم شد. همچنين ميانگين نرخ هاي ارز روز سه شنبه 
نشان مي دهد كه نرخ دالر 14 هزار و 901 تومان، يورو 
16 ه��زار و 842 تومان، پوند 19 ه��زار و 942 تومان، 
درهم 4 هزار و 79 تومان، و يوان 2 هزار و 253 تومان، 

لير تركيه 2553 تومان اعالم شد..
از س��وي ديگر، قيمت خريد دالر روزچهارش��نبه در 
بانك ها ب��ا اندكي كاهش همراه ب��ود، اما صرافي هاي 
مجاز بانك مركزي قيمت را نس��بت به روز گذش��ته 
ثابت نگه داشته اند. نرخ خريد دالر و يورو براي دومين 
روز متوالي در صرافي هاي مج��از بانك مركزي ثابت 
بوده و قيمت خريد ي��ورو 16 هزار و 750 تومان و نرخ 
فروش آن 16 هزار و 850 تومان است. اين صرافي ها، 
همچنين روز چهارش��نبه هر دالر امريكا را مانند روز 
سه ش��نبه 14 هزار و 750 تومان خري��ده و 14 هزار و 
850 تومان مي فروشند.اين در حالي است كه بانك ها 
روز 25 ارديبهشت هر دالر امريكا را به قيمت 14 هزار و 
470 تومان مي خرند كه نسبت به روز سه شنبه حدود 
50 تومان افزايش قيمت داشته و قيمت خريد يورو نيز 
با افزايش 11 توماني در ش��عب ارزي بانك ها 16 هزار 
و 219 تومان اس��ت.روز چهارش��نبه بانك ها هر پوند 
انگليس را نيز 18 هزار و 684 تومان مي خرند كه نسبت 
به روز سه شنبه كاهشي بوده است. قيمت ارز مسافرتي 
در بانك ها همچنان از قيمت فروش آن در بازار باالتر 
است؛ به طوري كه قيمت فروش ارز مسافرتي در بانك ها 
17 هزار و 34 تومان اعالم شده كه با احتساب كارمزد 

به حدود 17 هزار و 350 تومان مي رسد.

    بازارسازي فعال بانك مركزي در بازار ارز
در تداوم نقش آفريني صرافي هاي بانكي در بازار ارز، روز 
چهارشنبه نرخ هر دالر امريكا اگرچه با تغييرات جزيي 
نسبت به روز سه شنبه مواجه بود اما منجر به كاهش 

مقاومت نرخ دالالن در بازار شد.
نقش آفريني صرافي ه��اي بانكي در بازار ارز اين روزها 
كاماًل منعطف و هوش��مندانه است. به نحوي كه طي 
روزهاي گذشته اگرچه برخي تالش داشتند تا بازار ارز 
را تحت تأثير فضاي سياسي و جو رواني، با جهش قيمت 
مواجه كنند اما بازار سازي فعال و واكنش هاي به موقع 
بانك مركزي به گونه اي بود كه آربيتراژ كاهش يافت 

و س��وداي دالالن براي باال بردن نرخ متوقف شد.روز 
چهارشنبه هم در جريان معامالت صرافي هاي بانكي 
نرخ ه��ر دالر امريكا براي خريد 14 هزار و 750 تومان 
و براي فروش 14 هزار و 850 تومان اس��ت و در عين 
حال هر يورو براي خريد 16 هزار و 750 تومان و براي 
فروش 16 هزار و 900 تومان است. گزارش ميداني از 
بازار داللي هم نشان مي دهد نرخ دالالن كه چند روز 
به حفظ كانال 15 هزار تومان براي دالر مصر بود، روز 
چهارشنبه به كانال 14 هزار تومان بازگشت و دالالن 

هر دالر را 14 هزار و 930 تومان به فروش مي رسانند.
در ب��ازار آزاد معامالت نقدي ني��ز دالر 14834، يورو 
16850، پوند انگليس 19227، درهم امارات 4056، 
لير تركيه 2456، يوان چين 2166 تومان داد و س��تد 
شد. در صرافي هاي مجاز و ملي نيز با كاهش 50 توماني 
نرخ دالر 14850 تومان اعالم شده است. اين موضوع 
نشان مي دهد كه بازار آزاد و صرافي ها به دنبال كاهش 

نرخ ارز و طال بوده اند. 
در بازار طال نيز، با كاهش نرخ دالر و اعالم اونس جهاني 
1298 دالر، قيمت طال كاهش يافت و طالي 18عيار 
گرمي 460هزار تومان، مظنه مثقال 17 عيار يا طالي 

ّآب شده نيز به 1 ميليون و 980 هزار تومان رسيد. 
روز چهارشنبه در بازار آزاد تهران، سكه امامي با قيمت 
پنج ميليون و 30 هزار تومان معامله مي شود. قيمت 
س��كه بهار آزادي نيز چهار ميليون و 850هزار تومان 
است.نيم سكه با قيمت دو ميليون و 780 هزار و و ربع 
سكه يك ميليون و 780هزار تومان، قيمت سكه يك 
گرمي نيز يك ميليون و 30هزار تومان معامله مي شود. 

   در بازار ارز سرمايه گذاري نكنيد
از سوي ديگر، رييس كل بانك مركزي در حاشيه جلسه 
هيات دولت با اشاره به وضعيت نرخ ارز در روزهاي آينده 
بر پايدار نبودن نرخ هاي فعلي ارز تاكيد و به مردم توصيه 

كرد كه در اين بازار سرمايه گذاري نكنند.
به گزارش »تعادل«، عبدالناصر همتي افزود: نرخ ارز 
تابع متغيرهاي اقتصادي و سياس��ي است كه از بابت 
ش��اخص هاي اقتصادي وضعيت ذخاي��ر ارزي از نظر 

اسكناس بسيار خوب است.
وي با بيان اينكه در شرايط فعلي متغيرهاي سياسي بر 
نرخ ارز تاثير مي گذارد كه به هيچ وجه مبناي اقتصادي 
ندارد، ادامه داد: دش��من هر روز براي بر هم زدن بازار 
ارز يك شايعه ايجاد مي كند و نوسان گيران نيز در پي 
سوءاستفاده هستند تا با ايجاد جو رواني نرخ ارز را تحت 
تاثير قرار دهند.رييس كل بانك مركزي به مردم توصيه 
كرد كه تحت تاثير جو رواني قرار نگيرند و افزود: در هفته 
گذشته دشمن تالش زيادي را براي بر هم زدن بازار ارز 
با ايجاد شايعات و تحركات انجام داد كه خوشبختانه 
با تدابير اتخاذ شده به هدف نرسيد.نرخ هاي فعلي در 
بازار پايدار نيس��ت هر لحظه ممكن است تغيير كند 
بنابراين به مردم عادي توصيه مي كنيم كه در اين بازار 
سرمايه گذاري نكنند.رييس بانك مركزي با اشاره به 

بيانيه هفته گذشته جمهوري اسالمي ايران كه توسط 
رييس جمهور اعالم شد، اظهار كرد: نمي توانم بگويم 
قيمت ارز در آينده چه مي ش��ود اما اميدواريم شرايط 

بهتر شود.
براي بازار متشكل ارزي زماني نمي توانيم تعيين كنيم

وي در توضي��ح آخرين وضعيت بازار متش��كل ارزي 
نيز گفت: بحث اين بازار اين چنين اس��ت كه بانك ها، 
صرافي ها و كس��اني كه مي خواهند خريد و فروش ارز 
انجام دهند در اين بازار فعال باشند تا قيمت واقعي بازار 
مشخص شود.همتي خاطرنشان كرد: در ارتباط با اين 
بازار آنچه به عهده بانك مركزي بوده ابالغ شده است و 
تقريبًا قرار است مثل بازار بورس انجام شود. نمي توانيم 
براي نقطه شروعش زماني تعيين كنيم؛ يعني از نظر ما 
بانك مركزي ديگر كاري در اين زمينه ندارد؛ شركتي 
كه براي اين كار در ايران به نام “س��اتما “ شكل گرفته 

است بايد ادامه راه را برود.
رييس بانك مركزي در پايان گفت: اين ش��ركت ثبت 
شده و آن را به اطالع اروپايي ها هم رسانده ايم. از اين به 
بعد عدم همكاري اروپايي ها با اين شركت بهانه گيري 

است و اميدواريم هرچه زودتر شروع به كار كنند.

    خريداران ارز منتظر ماليات باشند!
همچنين بعد از گذشت يك سال از افزايش سفته بازي  
در بازار ارز، سرپرست سازمان امور مالياتي اعالم كرد 
كه كليه اطالعات مربوط به خريد ارز اشخاص حقوقي 

در پايگاه اطالعاتي مالياتي بارگذاري شده و ادارات امور 
مالياتي طبق مقررات، ماليات مربوطه را اخذ مي كنند.

افزايش معامالت سفته بازي در حوزه هاي ارزي اتفاقي 
بود كه بعد از جهش ارزي س��ال گذشته دامن اقتصاد 
ايران را گرفت. اتفاقي كه به گفته برخي كارشناس��ان 
باعث شد تا حدود 20 ميليارد دالر از ارزهاي كشور به 

پستوي خانه ها فرستاده شود.
بعد از گذش��ت يك س��ال از اين اتفاقات، سرپرست 
س��ازمان امور مالياتي كش��ور روز )24 ارديبهشت(، 
شيوه نامه رسيدگي مالياتي به خريدهاي ارزي اشخاص 
حقيقي و حقوقي از بانك مركزي را به ادارات كل امور 

مالياتي سراسر كشور ابالغ كرد.
طبق اعالم سازمان امور مالياتي، اين شيوه نامه به منظور 
رسيدگي مالياتي به خريدهاي ارزي با توجه به تحوالت 
ارزي س��ال هاي 1395 تا 1397 و فعاليت سوداگرانه 
برخي اشخاص كه مبادرت به خريد ارز به هر طريق از 

بانك مركزي كرده اند صادر شده است.

    اميدواريم ارزاني طال ادامه پيدا كند
همچنين در ارتباط با و ضعيت بازار طال رييس اتحاديه 
ط��ال و جواهر ته��ران مي گويد: بانك مرك��زي بنا بر 
سياس��ت هايي كه دارد ش��رايط را براي ضرب سكه و 
پاسخگويي به نياز متقاضيان مهيا نمي بيند. به عبارت 
ديگر عدم تنظيم عرضه و تقاضا باعث شده كه قيمت  
انواع سكه چندان ارزان نش��ود.رييس اتحاديه طال و 

جواهر تهران در پاس��خ به اين پرسش كه علل تعديل 
قيمت طال چيست؟ گفت: از ابتداي هفته قيمت طال 
به طور پي در پي روند نزولي داشته است كه اين موضوع 

مي تواند به عوامل مختلفي بستگي داشته باشد.
ابراهيم محمدولي در ادامه افزود: كاهش شديد تقاضا 
در حوزه خريد طال از جمله عواملي  است كه منجر به 
كاهش قيمت طال ش��ده است. در حقيقت مردم مثل 
ساليان گذشته از خريد طال استقبال چنداني نمي كنند. 
از سوي ديگر سياست هاي تازه بانك مركزي و دولت از 
مديريت بازار طال حكايت دارد. همچنين در اين هفته 
عرضه به موقع ارز به بازار هم باعث شده كه قيمت طال 

تا حدودي ارزان شود.
او در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اينكه چرا قيمت 
سكه از كاهش قيمت طال تبعيت نكرده است؟ پاسخ داد: 
علت عدم كاهش قيمت سكه به ميزان عرضه و تقاضا باز 
مي گردد. در حقيقت بانك مركزي بنا بر سياست هايي 
كه دارد شرايط را براي ضرب سكه و پاسخگويي به نياز 
متقاضيان مهيا نمي بيند. به عبارت ديگر عدم تنظيم 
عرضه و تقاضا باعث شده كه قيمت  انواع سكه چندان 
ارزان نشود.محمدولي درپاسخ به اين پرسش كه آيا اين 
ارزاني قيمت طال ادامه دار است يا خير؟ گفت: روند فعلي 
كاهش قيمت ها براي مردم و فعاالن اين صنف خيلي 
آزار دهنده نيست. ارزيابي ها نشان مي دهد كه اين روند 
كاهشي قيمت طال مناسب است و اميدواريم كه اين 

ارزاني دوام داشته باشد.

بانك مركزي مستند پيش نويس سند الزامات، ضوابط 
و فرآينده��اي اجراي��ي چك الكترونيكي را منتش��ر 
كرد اما چك الكترونيك چيست و چه شرايطي براي 
دريافت آن بايد داشت؟ به گزارش ايِبنا، بانك مركزي 
جمهوري اس��المي ايران در روز 24 ارديبهش��ت ماه 
مستند پيش نويس سند الزامات، ضوابط و فرآيندهاي 
اجرايي چك الكترونيكي را براي آگاهي و كسب نظر 
كارشناسان و صاحبنظران منتشر كرد تا ظرف يك ماه 
آتي نظرات عالقه مندان منعكس و در خصوص سند 
نهايي تصميم گيري هاي الزم انجام شود؛ در اين گزارش 
قصد داريم تا به پيش نويس سند چك الكترونيكي كه 
از سوي اداره نظام هاي پرداخت و معاونت فناوري هاي 
نوين بانك مركزي تدوين شده و در راستاي قانون جديد 
چك در دستور كار نظام بانكي قرار گرفته نگاهي داشته 
باشيم. مجلس شوراي اس��المي در سيزدهم آبان ماه 
سال 97 بانك مركزي را مكلف به ايجاد و عملياتي سازي 
سامانه چك الكترونيكي در كشور كرد و بانك مركزي 
در همين راستا در پيش نويس سند چك الكترونيك به 
معرفي و اعالم قوانين زيرساخت صدور و تبادل چك 
الكترونيكي مبتني بر امضاء الكترونيكي با استفاده از 
آخرين استانداردهاي بين المللي پرداخت و قرار است 
به زودي در اختيار بانك ها و مشتريان بانكي قرار بگيرد؛ 
بانك مركزي با بهره گيري از زيرساخت چك الكترونيك 
به دنبال كاهش مخاطرات و كاس��تي هاي موجود در 
زمينه چك كاغذي و ارايه روش��ي امن و در عين حال 
ساده براي مشتريان و سيستم بانكي است تا موضوع 
چك هاي كاغذي با توجه به تصويب قانون جديد چك 
از سوي مجلس ساماندهي شود. بر اساس اعالم بانك 
مركزدي پيش نويس س��ند چك الكترونيك، اعطاي 

دسته چك كاغذي و چك الكترونيك به يك حساب 
بانكي از سوي بانك عامل بالمانع است اما از سويي ديگر 
اعطاي دسته چك جديد مشروط به بازگشت تمامي 
برگه هاي دسته چك قبلي و حداقل 80 درصد مجموع 
چك هاي كاغذي و الكترونيكي تعيين وضعيت شده 
است. سامانه چك الكترونيك يك سامانه حاكميتي و 
متمركز است كه با استفاده از سامانه هاي صياد، چكاوك 
و زيرساخت هاي اعتبار سنجي بانك مركزي فعاليت 
مي كند؛ همچنين چك الكترونيك يا چك ديجيتال 
كارك��ردي همچون چك كاغذي دارد و به نوعي آن را 
مي توان نوعي ديگر از چك عنوان كرد كه قوانين موجود 
در زمينه چك كاغذي در سيستم بانكي كشور روي آن 
قابل اجرا است و از زيرس��اخت ابزار داده پيام و امضاء 

الكترونيك استفاده مي كند.
دو ابزار كليدي چك هاي الكترونيك را داده پيام و امضاء 
الكترونيك تشكيل مي دهند؛ داده پيام، اطالعات چك 
به شمار مي رود كه با استفاده از وسايل الكترونيكي و 
فناوري هاي جديد توليد مي شود و رشته حاصل از اقالم 
داده چك به عنوان داده پيام چك در نظر گرفته شده 
كه جهت ثبت امضاء الكترونيكي مورد اس��تفاده قرار 
مي گيرد. همچنين امضاء الكترونيك يكي از ابزار چك 
الكترونيك به شمار مي رود كه عمليات احراز هويت را 
انجام خواهد داد، امضاء الكترونيك هر نوع عالمت براي 
شناسايي امضاء كننده اطالعات چك است كه با استفاده 
از سامانه »نماد« بانك مركزي به عنوان زيرساختي براي 
ايجاد امنيت، محرمانگي و انكارناپذيري داده ها در نظام 
بانكي به منظور ارايه هويت ديجيتالي امن در اختيار 

شبكه بانكي قرار مي گيرد.
از جمله مهم ترين فرآيندهاي سامانه چك الكترونيك 

بايد به فعال س��ازي خدمت چك الكترونيك توسط 
مشتري با معرفي گواهي امضاء الكترونيكي، درخواست 
دس��ته چك الكترونيك، صدور چ��ك الكترونيكي، 
ظهرنويس��ي و تاريخچه انتقال چك در مبادالت، نقد 
كردن درون بانكي يا بين بانكي بدون حضور در شعبه، 
صدور چك هاي چند امضايي، ابطال و مسدودسازي 
چك الكترونيك، صدور گواهي ع��دم پرداخت، ارايه 
كارتابل چك هاي دريافتي مشتريان و استعالم چك 
ب��راي دريافت كنن��دگان چك الكترونيكي و س��اير 
س��ازمان هاي مرتبط اشاره داش��ت. بانك مركزي در 
خصوص واحد پولي چك هاي الكترونيك تاكيد كرده 
كه در فاز اول اجراي طرح چك الكترونيك صرفا صدور 

چك هاي الكترونيك از نوع ريالي مد نظر است.

    فرآيندهاي غير حضوري
بر اساس س��ند منتشر شده از س��وي اداره نظام هاي 
پرداخ��ت بانك مرك��زي، تمام��ي فرآيندهاي چك 
الكترونيكي به صورت غير حضوي قابل انجام اس��ت 
اما مش��تريان به منظور انجام فرآيندهاي مسدودي و 
دريافت گواهي عدم پرداخت چك بايد به شعب بانك 

مراجعه كنند.

    اينترنت و موبايل بانك
بر اس��اس اعالم بان��ك مركزي، ارتباط مش��تريان با 
سامانه مربوط به چك الكترونيك از طريق درگاه هاي 
غيرحضوري امن شبكه بانكي از جمله اينترنت بانك و 
موبايل بانك يا نرم افزار اختصاصي بانك عامل به وسيله 
كانال امن ارتباطي ميان سيستم متمركز شبكه بانكي 

و سامانه چك الكترونيكي برقرار مي شود.

   عمليات نقد كردن
بر اساس اعالم بانك مركزي نقد كردن چك الكترونيك 
به صورت درون بانكي يا بين بانكي بدون حضور در شعبه 
قابل انجام است؛ همچنين عمليات نقد كردن حضوري 
با مراجعه به شعبه نيز بدون امضاي الكترونيكي و با ارايه 

مدرك هويتي معتبر قابل انجام است.
الزم به ذكر اس��ت كه در فرآيند چ��ك الكترونيكي، 
گيرندگان اين چك ها براي نقدكردن نيازي به گواهي 
امضاء الكترونيك��ي ندارند و مي توانند مبلغ چك را به 
مقصد يكي از حس��اب هاي خود وص��ول كنند؛ البته 
برخورداري از گواهي امضاء الكترونيكي براي اين افراد 

ضروري است.

   ساختار كارمزدي 
بانك مركزي در پيش نويس الزامات چك الكترونيك 
وضعيت سيستم كارمزد صدور، انتقال و دريافت وجه 
چك هاي الكترونيكي را اعالم نكرده و تاكيد داش��ته 
س��اختار كارمزدي چك هاي الكترونيكي متعاقبا به 

ش��بكه بانكي و مشتريان اعالم مي ش��ود. بانك ها در 
بخش چك هاي الكترونيك مشابه روال فعلي چك هاي 
كاغذي، موظف هستند تا نسبت به ابطال تمبر مالياتي 
براي هر عدد چك الكترونيك اقدام كنند. بانك مركزي 
در خصوص شرايط بانك ها و موسسات مالي و اعتباري 
براي ارايه خدمت چك الكترونيك اعالم كرده كه بانك 
بايد ضمن بهره مندي از ش��رايط فني در سامانه چك 
الكترونيكي بانك مركزي عضو باشد؛ همچنين عضويت 
در س��امانه هاي صياد، چكاوك و س��اتنا الزامي است. 
صادر كننده چك الكترونيكي و دارنده چك الكترونيك 
بايد مشتري شبكه بانكي بوده و داراي كد شهاب باشند. 
همچنين صادر كننده چ��ك الكترونيك بايد گواهي 
امضاء الكترونيكي داشته باشد و تخصيص گواهي امضاء 
الكترونيكي نيز به مشتريان از طريق سامانه نماد بانك 
مركزي و با دستورالعملي كه در آينده منتشر مي شود، 
قابل انجام است. گفتني است؛ دارنده چك الكترونيكي 
در صورت دارا بودن گواهي امضاء الكترونيكي مي تواند 

نسبت به انتقال چك الكترونيكي اقدام كند.
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ثبت سفارش بدون انتقال ارز 
مغاير قانون اعالم شد

گروه بانك و بيمه|رييس مجلس تصويبنامه 
هيات وزيران درباره ثبت سفارش كاال بدون انتقال 
ارز را مغاير قانون اعالم كرد. به گزارش تعادل، در 
نامه علي الريجاني آمده است: »اعالم منشأ ارز به 
بانك مركزي« و نه لزوم تاييد اين امر توسط بانك 
مذكور، از حيث ناديده گرفتن نقش بانك مركزي 
در اين امر و اخالل در وظايف اين بانك و نيز ايجاد 
طريقي متفاوت با روش هاي پيش بيني شده در 

قانون براي تامين ارز مغاير قانون است.

صدور بيمه نامه حوادث پس از 
سيل150درصد افزايش يافت

سيالب هاي ابتداي سال 98 و خسارت سنگين 
آنها، جذابيت بيمه را باال برد به طوري كه فروش 
 بيمه نامه حوادث در برخي ش��ركت هاي بيمه در 
2 ماه اخير 100 تا 150درصد افزايش داشته است.
به گزارش تعادل، بارندگي هاي شديد و سيالب كه 
از اواخر اسفند 97 آغاز شد و تا اواسط فروردين 98 
ادامه يافت، بيشتر استان هاي كشور را درگير كرد 
و البته تبعات آن همچنان ادامه دارد.ميزان دقيق 
خسارت هاي ناشي از سيالب به شكل دقيق اعالم 
نشده است، اما وزير كشور ميزان خسارت سيل را 

تا 35 هزار ميليارد تومان برآورد كرد.
قائم مق��ام رييس كل بيمه مرك��زي ايران نيز با 
اعالم اينكه بين پنج تا هف��ت درصد واحدهاي 
مس��كوني در كش��ور از پوش��ش بيمه  حوادث 
طبيعي برخوردارند، گفت: برآورد مي ش��ود كه 
ميزان خس��ارت وارده بر واحدهاي مسكوني در 
سيل حدود 330 ميليارد تومان باشد.همزمان 
با وقوع سيالب هاي اخير، موضوع لزوم گسترش 
پوشش بيمه در مقابل حوادث طبيعي مورد توجه 
قرار گرفت، بطوري كه گزارش ها از رشد حدود 
150 درصدي صدور بيمه حوادث كه سيل را نيز 
پوشش مي دهد، حكايت دارد.بر اين اساس، بيمه 
مركزي اعالم كرد: پس از وقوع سيالب هاي اخير 
تالش شد كه مش��كالت بيمه گذاران سيل زده 
با س��رعت برطرف ش��ود به گونه اي كه عالوه بر 
پرداخت برخي خس��ارات، هماهنگي هاي الزم 
براي تكميل پرونده هاي خس��ارت نيز توس��ط 
شركت هاي بيمه انجام شده است.عملكرد صنعت 
بيمه در ماجراي سيل اخير، زمينه ترغيب مردم به 
خريد بيمه نامه را به دنبال داشته كه رشد 100 تا 
150 درصدي فروش بيمه نامه حوادث در برخي 
شركت هاي بيمه در 2 ماه اخير از نشانه هاي اين 
رضايتمندي محسوب مي شود.همچنين پس از 
وقوع سيالب هاي اخير، طرح ايجاد صندوق بيمه 
حوادث طبيعي توسط نهادهاي ذي ربط نيز در 

دستور كار قرار گرفته است.

تسهيالت مسكن روستايي 40 ميليون شدرمز دوم يك بار مصرف فعال اجباري نيست
گروه بانك و بيمه |طرح استفاده اجباري از رمز يك بار مصرف كه قرار بود 
از ابتداي خرداد ماه اجرايي شود به تعويق افتاده اما بانك هايي كه زيرساخت 
آنها آماده است برنامه را اجرا مي كنند. اين طرح براي بانك هايي كه زيرساخت 
الزم را ندارند فعال اجباري نيست و آنها مي توانند از رمز ايستا استفاده كنند.

به گزارش ايبنا، بانك هايي كه زيرساخت اجراي طرح رمز دوم يك بار 
مصرف را ندارند نيز مي توانند كماكان از رمزهاي ايستا استفاده كنند 
اما در صورتي كه مشكلي براي امنيت اين تراكنش ها به وجود  آيد، بانك 
موظف است جبران خسارت كند.تعداد زيادي از بانك ها زيرساخت 

طرح جايگزيني رمز هاي دوم پويا به جاي رمز ايستا را آماده كرده اند 
اما به دليل مشكلي كه براي اپليكيشن هاي IOS و همچنين گوگل 
پيش آمد نياز اس��ت كه تغييراتي در اين زيرس��اخت صورت گيرد.

همچنين با توجه به اينك��ه 30 درصد دارندگان كارت هاي بانكي از 
گوشي هوشمند استفاده نمي كنند، اين سرويس بايد جز اپليكيشن بر 
بسترهاي ديگري مانند پيام كوتاه نيز ارايه شود كه البته بانك مركزي 
با معاف كردن تراكنش هاي زير 500 هزار تومان از جمله خريد شارژ 

و پرداخت قبوض اين مشكل را حل كرده است.

گروه بانك و بيمه|شوراي پول و اعتبار طي دو مصوبه، افزايش سقف 
فردي »تس��هيالت يارانه اي قابل اعطا بابت بازساي و نوسازي اماكن 
مس��كوني روس��تايي« به مبلغ 400 ميليون ريال و نيز »تسهيالت 
قرض الحسنه اشتغالزايي« به مبلغ 500 ميليون ريال را تصويب كرد.

به گ��زارش روابط عمومي بانك مركزي، ش��وراي پول و اعتبار عصر 
سه شنبه در يك هزار و دويس��ت و هفتادمين جلسه خود به رياست 
دكتر عبدالناصر همتي، با افزايش سقف فردي »تسهيالت يارانه اي قابل 
اعطا بابت بازساي و نوسازي اماكن مسكوني روستايي« به مبلغ 400 

ميليون ريال موافقت كرد. تسهيالت مورد اشاره با معرفي متقاضيان 
به بنياد مسكن انقالب اسالمي به بانك هاي عامل قابل پرداخت است.

همچنين اعضاي شوراي پول و اعتبار با افزايش سقف فردي »تسهيالت 
قرض الحسنه اشتغالزايي« به 500 ميليون ريال موافقت كردند. الزم به 
ذكر است، اين تسهيالت با معرفي نهادهاي حمايتي مندرج در قوانين 
مرتبط )ازجمله كميته امداد امام خميني )ره(، بهزيستي، صندوق 
اش��تغال و كارآفريني امور ايثارگران و وزارت كار و امور اجتماعي( به 

بانك هاي عامل قابل اعطاست.

 تاكيد بانك ملت و گلرنگ
بر تقويت همكاري ها

مديران عامل بانك ملت و گروه صنعتي گلرنگ 
با انعقاد تفاهمنام��ه اي، بر تقويت همكاري هاي 

فيمابين تاكيد كردند.
به گ��زارش روابط عمومي بانك ملت، بر اس��اس 
اين تفاهمنامه كه به امضاي دكتر محمد بيگدلي 
مديرعام��ل بانك مل��ت و دكتر مه��دي فضلي 
مديرعامل گروه صنعتي گلرنگ رس��يد، سطح 
همكاري هاي متقابل و م��راودات بانكي از طريق 
تمركز بيشتر حساب ها و همچنين فعاليت هاي 
مرتب��ط با انواع ضمانتنامه و گش��ايش اعتبارات 
اس��نادي داخلي از س��وي گروه و ش��ركت هاي 
زيرمجموعه نزد بانك ودرعين حال ارايه خدمات 
ويژه بانكي به كل مجموعه گروه، ارتقا خواهد يافت.

مديرعام��ل بانك ملت در جلس��ه امض��اي اين 
تفاهمنام��ه كه با حضور عب��اس جعفرلو معاون 
مديرعامل و مس��عود نصر اصفهان��ي مدير امور 
بانكداري شركتي اين بانك برگزار شد، با اشاره به 
اين نكته كه گروه صنعتي گلرنگ، يكي از شركاي 
تجاري و مش��تريان ارزنده بانك ملت محسوب 
مي شود، اظهار داش��ت: اين بانك به ويژه در سال 
جاري كه سال رونق توليد نامگذاري شده است، 
خود را ملزم به حمايت از واحدهاي توليدي كه بازار 
فروش خوب و ساختار مالي مناسبي دارند، مي داند 

و به طور كامل از آنها حمايت مي كند.
وي با تاكيد بر اين نكت��ه كه با وجود بانكي مانند 
بانك ملت، نبايد هيچ واحد توليدي داراي توجيه 
اقتصادي، تعطيل يا دچار كاهش فعاليت ش��ود، 
تصريح كرد: اين بان��ك، تمام قد از بخش توليد و 
صنعت كش��ور حمايت مي كند و گروه صنعتي 
گلرنگ نيز كه داراي ش��رايط مناسبي در زمينه 
توليد است، از حمايت هاي اين بانك بيش از گذشته 

بهره مند خواهد شد.
دكتر بيگدلي ادامه داد: خوشبختانه تعامل ميان دو 
مجموعه، يك تعامل برد- برد است كه هر دو طرف 

از اين تعامل، منتفع مي شوند.
وي با اشاره به انعقاد تفاهمنامه هاي متعدد با گروه 
صنعتي گلرنگ از سال 91 تاكنون، اين تفاهمنامه ها 
را ادامه دار خواند و گفت: با توجه به كيفيت باالي اين 
تعامل، هر سال ميزان تسهيالت بانك به مجموعه 
گلرنگ، افزايش يافته است و اين تعامل مي تواند 
روز به روز بهتر شود.مديرعامل بانك ملت با اظهار 
اميدواري نسبت به تمركزهرچه بيشتر فعاليت هاي 
بانكي و مالي گروه گلرنگ در بانك ملت، يادآور شد: 
بانك آماده هرگونه حمايتي از گروه و شركت هاي 
زيرمجموعه در قالب تامين سرمايه ثابت و سرمايه 
در گردش حتي خ��ارج از چارچوب تفاهمنامه و 
با تدوين مدل هاي مختلف اس��ت تا بدين ترتيب 
گامي مهم درراس��تاي رونق توليد برداشته شود.

وي دس��تورات الزم را براي شناس��ايي و تامين 
نيازهاي مالي گروه صنعتي گلرنگ و شركت هاي 

زيرمجموعه صادر كرد.



بينالملل 5 بازار سرمايه

»تعادل«روندشاخصهايبازارسهامرابررسيميكند

نمايندهشركتملينفتدربورس:

نقطه ثبات  يا   ادامه  نوسانات؟

بورسهفتهآيندهميزباننفتميشود

گروه بورس|
بازار سهام پس از صعودهاي چشمگير در سال جاري، 
به نظر مي رسد يك مسير اصالحي را در پيش گرفته 
است، بطوري كه روز گذشته دوباره شاخص كل سهام 
يك كاهش 700 واحدي را تجربه كرد. همچنين طي 
روزهاي اخير اين بازار ح��دود10 هزار واحد اصالح را 
تجربه كرده و آنطور كه برخي معتقدند به نظر مي رسد 
در حال حاضر به يك نقطه ثبات رسيده است. كساني 
هس��تند كه معتقدند روند اخير تنها يك اس��تراحت 
بين راهي اس��ت تا يك اصالح قيمتي و از همين رو در 
روزهاي آينده حركت روبه باالي ش��اخص را ش��اهد 
خواهيم بود. از سوي ديگر كساني هم هستند كه بر اين 
باورند روند فعلي اصالح روندهاي هيجاني بازار در ميان 
مدت و كوتاه مدت است و با اصالح اين شرايط انتزاعي 
و دستيابي به ثبات نسبي در بازار، به تدريج روندهاي 

بورسي روال خود را بازمي يابند.
به گزارش »تعادل« در ابتداي س��ال 1۳۹۸ شاخص 
كل بورس اوراق بهادار تهران حركتي جهش��ي را آغار 
كرد و از موقعيتي 17۸ هزار واحدي تا 11 ارديبهشت 
به مرز 220 هزار واحد رسيد، اما طولي نكشيد كه اين 
ارمغان 40 هزاري به ميزان 10 هزار واحد سقوط و طي 
يك هفته اخير اين رقم به 210 هزار واحد نزول كرد. 
هرچند كه شاخص كل تا امروز بيش از ۳2 هزار واحد 
رشد كرده و در نتيجه بازدهي بيش از 1۸ درصدي را به 
سرمايه گذاران داده است، اما با نگاهي به روند يك ماه 
اخير اين شاخص نشان مي دهد نوسان اين بازار بسيار 
باال بوده است كه كارشناسان آن را به رفتارهاي هيجاني 
معامله گران مرتبط مي دانند. اما عوامل ديگري مانند 
رشد نرخ ارز، ريسك هاي سياس��ي و... در اين ميدان 
بازيگ��ري كرده اند كه همانند دو ط��رف يك آهن ربا 

شاخص را به سمت سويي مي كشانند. 
محمد گرجي آرا، كارشناس بازار سرمايه درباره روند 
كلي بازار گفت: به نظر مي رسد شاخص با استراحت هاي 
بين راهي كه البته بيش��تر از جنس زماني هستند تا 
اصالح قيمتي، روند صعودي را تا آخر تابس��تان طي 

خواهد كرد.
مدير سرمايه گذاري كارگزاري بهگزين با بيان اينكه اين 
صعود چند دليل مهم دارد، افزود: بخشي از آزادسازي 
نرخ ارز و محصوالتي كه ش��ركت هاي بورس��ي توليد 
مي كنند، در تابستان اتفاق مي افتد. از جمله بانك ها، 
گروه الستيك س��ازي ي��ا محصوالت پتروش��يمي و 
اوره س��ازها و صنايع غذايي كه مشمول قيمت گذاري 
دس��توري هس��تند، از تابستان مش��مول آزادسازي 

قيمت ها مي شوند .
وي افزود: از طرف ديگر به نظر مي رسد افزايش نرخ دالر 

مبادله اي و دالر آزاد هم در س��ال ۹۸ روند ادامه داري 
داشته باش��د؛ لذا از اين بابت هم شركت هاي بورسي 

منتفع مي شوند .
اين كارشناس بازار سرمايه توضيح داد: در عين حال، 
بازار سرمايه در اين مدت هم پاي ساير بازارهاي كااليي، 
طال و ارز رش��د نكرد و هم اكنون پتانسيل ادامه رشد 
را دارا اس��ت تا بتواند خود را متناس��ب با ديگر بازارها 

تعديل كند .
به گفته گرجي آرا، از آنجا كه برگزاري مجامع را هم در 
تيرماه براي اكثر ش��ركت هاي بورسي پيش رو داريم، 
بسياري از شركت ها سود ناشي از افزايش قيمت سهام 

را براي سهامداران ايجاد مي كنند.
وي اف��زود: ش��ركت هايي كه امس��ال س��ود نقدي 
تقسيمي خوبي دارند، از جمله گروه پتروشيمي، گروه 
عرضه كننده برق و بخار و گروه بانكي مجامع خوبي را 
برگزار مي كنند و ش��ركت هايي كه سودآور هستند، 
تقسيم سود خوبي هم خواهند داشت؛ به همين خاطر 
حضور در مجامع براي س��هامداران، چه حقيقي و چه 

حقوقي، جذاب به نظر مي رسد.
مدير سرمايه گذاري كارگزاري بهگزين، در تبيين ديگر 

داليل صعودي بودن ش��اخص گفت: در شرايط رشد 
نقدينگي، بورس يكي از بازارهايي اس��ت كه از هجوم 
نقدينگي تاثير مي پذيرد و محلي براي آنها به ش��مار 
مي رود. به همين خاطر شاخص با استراحت هاي بين 
راهي كه البته به نظر مي رس��د بيشتر از جنس زماني 
هس��تند تا اصالح قيمتي، روند صع��ودي را تا اواخر 
تابستان حفظ خواهد كرد .وي در ادامه با اشاره به اينكه 
از جهت ريس��ك هاي سياسي هم به نظر نمي رسد در 
حال حاضر ريسك غيرعادي و بزرگي پيش رو داشته 
باشيم، اظهار داشت: از آنجا كه ريسك هاي سياسي در 
نرخ ارز تخليه مي شوند، هر كدام از ريسك ها كه محقق 

شود، نمي تواند لطمه اي به روند عادي بازار بزند.
گرجي آرا در پايان خاطرنش��ان ك��رد: انتظار مي رود 
بازار س��رمايه روند حركتي صعودي خود را طي كند 
و ش��اخص كل تا انتهاي تابس��تان قله هاي تازه اي را 

ثبت كند.

رفتارمناسبدرروزهايهيجاني
مديرعامل كارگزاري صبا جهاد روندهاي هيجاني بازار 
را ناشي از دانش محدود سرمايه گذاري در بورس عنوان 

كرد و كاهش اين هيجانات را با نزديك شدن به فصل 
مجامع حتمي دانست.

وحيد حس��ن پور در گفت وگو با س��نا با تاكيد بر لزوم 
در پيش گيري رفتار متناسب سهامداران در روزهاي 
هيجاني بازار گفت: در ش��رايطي كه بازار تحت تاثير 
ريسك هاي غير سيس��تماتيك و بعضا شايعات قرار 
مي گيرد، اتخاذ رفتار درس��ت سهامداران مي تواند به 

بازگشت روندها به روال عادي و منطقي موثر باشد.
وي با اشاره به ضرورت بررسي و انتخاب صحيح سهام 
بنيادي در هنگام ورود به چرخه سرمايه گذاري در بازار 
سرمايه افزود: چنانچه فردي با تكيه بر دانش، اطالعات و 
تحليل صحيح اقدام به سرمايه گذاري در سهم يا سهامي 
كرده باشد و در اين كار شناخت و اثرگذاري متغييرهاي 
اقتصادي را نيز لحاظ كرده باشد، اكنون ديگر براي او 
وقوع اغلب رويدادهاي غير سيستماتيك، كوتاه مدت و 
در روند كلي رشد سهم بي اثر است و جاي نگراني ندارد.

حسن پور با ابراز اطمينان از اصالح روندهاي هيجاني 
ب��ازار در ميان مدت و كوتاه مدت خاطرنش��ان كرد: با 
اصالح اين شرايط انتزاعي و دستيابي به ثبات نسبي در 
بازار، به تدريج روندهاي بورسي روال خود را بازمي يابند 

و قيمت س��هم ها به قيمت هاي واقعي خود نزديك تر 
مي شوند.بنابراين رشد سهم ها ادامه مي يابد و بر اين 
اس��اس مي توان گفت كه همواره سهامداران صبورتر 

موفق ترند.
مديرعامل كارگزاري صبا جه��اد در خصوص برخي 
افراد در بازار س��رمايه تنها دنباله رو ديگران هستند و 
براي خود برنامه مشخصي براي شناخت سهام ندارند 
گفت: اين نوع س��هامداران كه بدون اطالعات و دانش 
الزم و به صورت موقت و با نيت سفته بازي به بازار وارد 
مي شوند، در مواقعي كه بازار تحت تاثير ريسك هاي 
غير سيس��تماتيك و ش��ايعات بي پايه و اس��اس قرار 
مي گيرد، به سرعت واكنش نشان داده و اقدام به فروش 
بدون برنامه مي كنند. همين امر سبب ايجاد موج منفي 

هيجاني در بازار مي شود.
حسن پور با بيان اينكه رسيدن به ثبات در بازار چندان 
دور نيست، يادآور شد: اكنون در شرايطي هستيم كه 
بازار پس از صعودهاي چشمگير در مسير اصالح قرار 
گرفته است؛ چراكه طي روزهاي اخير 22 تا 2۳ هزار 
واحد اصالح را تجربه كرده و به يك نقطه ثبات رسيده 
است. البته بايد براي تحليل بيشتر و دقيق تر وضعيت 
ساير بازارها و مسائل ريسك هاي سيستماتيك پيرامون 

آن نيز در نظر گرفته شود.
وحيد حس��ن پور در پيش بيني روند پيش روي بازار 
سرمايه تا رسيدن به فصل مجامع گفت: گزارش هايي 
كه تا به امروز از س��وي ش��ركت ها روي ك��دال آمده 
گزارش هاي نسبتا خوبي بوده است، اين در حالي است 
كه رشد بازار در اين مدت مستلزم توجه سهامداران به 

اين گزارش ها و انتظارات آنها از بازار است.
وي با تاكيد بر تجربه روندهاي مثبت بازار در ماه هاي 
اخير درباره ادامه يافتن اين روند خاطرنش��ان كرد: 
اين طبيعي اس��ت ك��ه برخي افراد پ��س از تجربه 
روندهاي خوب بازار اقدام به شناس��ايي سود خود 
كنند، البته اين مس��اله نيز به ميزان ريسك پذيري 
افراد برمي گ��ردد و بايد پذيرفت كه همواره در كنار 
آنه��ا افرادي نيز هس��تند كه با هدف دس��تيابي به 
سود بيش��تر تصميم به حضور در مجامع و دريافت 

سودهاي تقسيمي مي كنند.
مديرعام��ل كارگ��زاري صب��ا جه��اد ب��ا تكيه بر 
گزارش هاي منتش��ر ش��ده ماه هاي اخي��ر، رونق 
مجامع را دور از انتظار ندانست و افزود: همواره فصل 
مجامع فصل خوبي بوده اس��ت؛ ب��ه خصوص براي 
ش��ركت هاي حقوقي كه معموال ديد بلندتري براي 
تصميم گيري و سرمايه گذاري دارند و همين مساله 
رسيدن به تعادل در بازار را با نزديك شدن به فصل 

مجامع تسريع مي كند.

نماينده ش��ركت ملي نفت در ب��ورس از عرضه نفت و 
ميعانات گازي در بورس در هفته آينده خبر داد و گفت: 
به محض اينكه اطالعيه تنظيم شود، بر اساس شيوه 
نامه س��ال 1۳۹۸ عرضه نفت در بورس از س��ر گرفته 

مي شود.
اميرحسين تبيانيان در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه 
بر اساس قانون بودجه امسال، وزارت نفت مكلف شده 
حداقل شش ميليون بشكه در ماه را در رينگ صادراتي 
بورس انرژي عرضه كند، اظهار كرد: در همين راستا طي 
چند هفته اخير در وزارت نفت، شيوه نامه اي تنظيم و از 

سوي وزير نفت نيز ابالغ شد.
به گفته وي، علت اينكه در هفته جاري عرضه صورت 
نگرف��ت، اين بود كه قرار ش��ده از اي��ن پس عرضه بر 
اس��اس ش��يوه نامه جديد صورت بگيرد و با توجه به 
اينكه عرضه هايي كه تاكنون صورت گرفته بر اساس 

مجوزهاي سال گذشته بود، اين موضوع متوقف شد.
نماينده شركت ملي نفت در بورس تصريح كرد: بايد 
در اطالعيه عرضه متناسب با شيوه نامه اي كه در سال 
1۳۹۸ تهيه ش��ده، تغييراتي اعمال شود و به محض 
اعمال در اطالعيه عرضه، ش��رايط مانند روال س��ابق 
انجام خواهد ش��د و عرضه به صورت هفتگي از س��ر 

گرفته مي شود.
تبيانيان درباره ميزان عرضه نفت س��بك، سنگين و 
ميعانات گازي اظهار كرد: حجمي كه در قانون تصويب 
شده حداقل شش ميليون بشكه است كه از اين ميزان 
دو ميليون بش��كه نفت خام سبك، دو ميليون بشكه 
نفت خام س��نگين و دو ميليون بشكه ميعانات گازي 
پارس جنوبي است كه به صورت حداقل در نظر گرفته 

شده است.
وي با تاكيد به اين مس��اله كه ش��ركت ملي نفت نيز 

اين آمادگي را دارد كه به تناس��ب تقاضا بورس عرضه 
بيشتري را داشته باشد، گفت: تمام تالش ما اين است 
كه در هفته آينده عرضه نفت و ميعانات گازي از س��ر 
گرفته شود و بتوانيم بر اساس شيوه نامه سال 1۳۹۸ 
اي��ن امر را اجرايي كنيم تا وقفه اي ك��ه به وجود آمده 

سريع تر برطرف شود.
نماينده شركت ملي نفت در بورس درباره اين موضوع 
كه آيا نفت در بورس به فروش مي رود يا خير پيش بيني 
كرد: با توجه به تجربه تم��ام عرضه هايي كه طي اين 
چند ماه صورت گرفته، س��عي كرديم در ش��يوه نامه 
سال 1۳۹۸ تغييراتي را اعمال كنيم و بتوانيم از تمام 
ظرفيت ها اس��تفاده كنيم كه اين مساله موجب شده 
خريداراني كه متقاضي اين مساله هستند، نسبت به 
اين قضيه جدي تر باشند.تبيانيان با بيان اينكه تغييرات 
اعمال شده در شيوه نامه قطعاً شرايط بهتري را نسبت به 

سال گذشته رقم خواهد زد، اظهار كرد: انتظار مي رود كه 
وضعيت عرضه در بورس بهبود يابد كه اين موضوع نيز بر 
اساس ساز و كارهاي در نظر گرفته شده در سريع ترين 

زمان اجرايي خواهد شد.
بيستم فروردين ماه براي نخستين بار در سال 1۳۹۸ 

و براي هش��تمين بار در تاريخ بورس، نفت خام سبك 
ش��ركت ملي نفت ايران در رين��گ بين المللي بورس 
انرژي عرضه ش��د اما در نهايت هيچ مشتري در طرف 
تقاضا سفارش��ي ثبت نكرد و نفت خام سبك ايران در 

بورس بي مشتري ماند.
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رشدشاخصها
دربورسهايدنيا

با افزايش مجدد اميدواري ها نس��بت به حل و فصل 
جنگ تجاري، بورس هاي جهاني سبز پوش شدند.

به گ��زارش  ايِبنا به نقل از آسوش��يتد پرس، پس از 
آنكه تش��ديد جنگ تجاري بين چي��ن و امريكا در 
روزهاي اخير سبب ريزش شديد بورس هاي سراسر 
جهان شد، انتش��ار اخباري از احتمال ديدار دونالد 
ترامپ- رييس جمهور امريكا و ش��ي جين پينگ- 
رييس جمهور چين در حاشيه نشست سران گروه 
20 باعث شد تا اميدها به حل و فصل مسالمت آميز 

اختالفات تجاري طرفين بار ديگر تقويت شود.
در معامالت روز چهارش��نبه بورس ه��اي جهاني، 
شاخص »اس اند پي ۵00« با افزايشي 0.۸ درصدي 
به 2۸۳4.41 واحد رسيد و ديگر شاخص مهم بورس 
وال اس��تريت يعني »داو جونز« با رش��د مشابه 0.۸ 
درصدي تا سطح 2۵ هزار و ۵۳2.0۵ واحد باال آمد. 
شاخص »نزدك كامپوزيت« با جهش 1.1 درصدي 
در سطح 77۳4.4۹ واحد بسته شد. اگر چه شاخص ها 
هنوز پايين تر از سطح هفته گذشته خود هستند اما 
اين اتفاق مي تواند منجر به تغيير مس��ير آنها شود. 
مارك هكت، كارشناس سرمايه گذاري در موسسه 
»نيشن وايد اينوستمنت منيجمنت« گفت: اخبار 
زيادي براي تداوم مسير صعودي نداريم، اما به دنبال 
مسيري براي پيشروي بيشتر هستيم. اگر اختالفات 
تجاري امريكا و چين بيشتر شود يا بيش از زمان انتظار 
به طول بيانجام��د، مي تواند باعث كاهش اطمينان 
فعاالن تجاري و خانوارها شود كه اين مساله به نوبه 
خود مي تواند رشد اقتصادي و سودآوري شركت ها 

را كاهش دهد.

بورسهاياروپايي
در بي��ن بورس هاي اروپايي، ش��اخص »كك 40« 
بورس پاريس بيش از 1.۵ درصد و شاخص »دكس« 
بورس فرانكفورت يك درصد افزايش يافتند. شاخص 
»فوتس��ي 100« بورس لندن نيز ب��ا وجود فضاي 
نامطمئن و اختالفات داخلي بر سر مساله چگونگي 
خ��روج از اتحاديه اروپا با افزايش��ي 1.1 درصدي به 
كار خود خاتمه داد. بورس هاي آس��يايي همچنين 
بورس هاي آسيايي نيز از روند صعودي عقب نماندند 
به گونه اي كه شاخص »كسپي« سئول 0.1 درصد 
افزايش يافت. شاخص ها در استراليا و سنگاپور نيز 
صعودي بودند اما ش��اخص »هانگ سنگ« بورس 
هنگ كنگ 1.۵ درصد و شاخص »نيك كي 22۵« 

بورس توكيو 0.۶ درصد كاهش يافتند.
هر بشكه نفت خام امريكا با 74 سنت افزايش و نفت 
خام برنت با 1.01 دالر افزايش به ترتيب به ۶1.7۸ و 

71.24 دالر رسيدند.

  پرتفوي بورسي »واعتبار« ۲.۰۳ميليارد 
ريال افزايش يافت

 شركت سرمايه گذاري اعتبار ايران در صورت هاي 
مالي ۹ماهه اعالم كرد كه پرتفوي بورسي سهام 
شركت هاي پذيرفته شده در بورس مبلغ 2ميليارد 

و 2۳ميليون ريال افزايش يافت.
به گزارش سنا، شركت سرمايه گذاري اعتبار ايران در 
صورت هاي مالي ۹ماهه منتهي به ۳1فروردين1۳۹۸ 
سود هرس��هم را ۳۵1ريال اعالم كرد كه در مقايسه 
با فعاليت يكس��اله س��ال1۳۹۶معادل ۹۸درصد 
افزايش يافته است. اين شركت سود عملياتي خود 
را 2۸0ميليارد ريال، سودخالص را 2۸0ميليارد ريال 
و سود انباشته پايان دوره نيز با رشد ۹۸درصدي به 
۳۳۹ميليارد ريال رس��يد. صورت وضعيت پرتفوي 
بورسي سهام ش��ركت هاي پذيرفته شده در بورس 
»واعتبار« با افزايش 2ميليارد و 2۳ميليون ريالي همراه 
شده است. همچنين ارزش بازار آن با رشد 71ميليارد 
و 7۸0ميليون ريال به 2۵۳ميليارد و ۳۵1ميليون 
ريال رس��يد. عالوه بر اين بهاي تمام شده آن با رشد 
2۳ميليارد و 11ميليون ريال به مبلغ 2۵1ميليارد 
و ۳2۸ميليون ريال بالغ ش��ده است. اين شركت در 
اين مدت ط��ي واگذاري ها به س��ود 2۸4ميليارد و 
۹2ميليون ريال رسيده و كل مبلغ واگذاري را 2هزار 

و ۳۸1ميليارد و 140ميليون ريال اعالم كرد.
»واعتب��ار« در اي��ن دوره مالي در بورس توانس��ت 
۶2۶ميليارد و ۸0۳ميليون ريال سهام خريداري كند.

  »نمرينو« ۴۴ريال س�ود براي س�هامداران 
محقق كرد

ش��ركت كارخانجات ايران مرينوس در فعاليت 
يك ساله خود توانس��ت براي هرسهم 44ريال 

سود محقق كند.
به گزارش س��نا، ش��ركت كارخانج��ات ايران 
مرينوس در اطالعات و صورت هاي مالي 12ماهه 
منتهي 2۹اسفند1۳۹7 براي هرسهم 44ريال 

سود محقق كرد.
اين شركت سود عملياتي اين دوره را ۳ميليارد 
و 7۶۸ميليون ريال، س��ود خالص را ۵ميليارد و 
۶22ميليون ريال و سود انباش��ته پايان دوره را 

2۹ميليارد و ۸۹1ميليون ريال اعالم كرد.
»نمرين��و« در تش��ريح اه��داف و برنامه ه��اي 
راهبردهاي در بخش توليد و فروش محصوالت 
اعالم كرده است كه سيستم هاي فروش در حال 
حاضر چرخه فروش در شركت كه شايد از زمان 
تاسيس شركت به اين سو شاهد تغييرات بنيادي 
نبوده اصالح مي شود و متناسب با روش هاي نوين 
فروش و بازاريابي همسو مي شود. اين بخش نياز 
به بازبيني اساسي داشته و لزوم تبديل آن به يك 
واحد فعال كه قابليت س��نجش بازار را داشته تا 
از طريق ارايه سيگنالهاي مناسب به واحدهاي 
ذي ربط موجب تقويت موقعيت شركت را فراهم 
آورد كه اين موض��وع نيازمند پيش زمينه هايي 
است كه در قالب برنامه هاي كوتاه مدت تر در حال 

برنامه ريزي است.

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

به 211 هزار و 17 واحد به پايان رسيد.
جزييات داد و ستدهاي بازار سهام بر اساس آمارهاي 
ثبت ش��ده نش��ان مي دهد كه اكثر ش��اخص هاي 
معامالتي در بازار سهام ديروز با كاهش مواجه شدند.

بر اس��اس آمارهاي معامالت��ي، روز گذش��ته اكثر 
شاخص هاي بورس با ريزش دسته جمعي مواجه شدند 
بطوري كه شاخص كل با )72۸( واحد ريزش معادل 
)0.۳4( درصد به 211 هزار 17 واحد، شاخص قيمت 
»وزني - ارزشي« با )20۸( واحد افت معادل )0.۳4( 
درصد به ۶0 هزار ۵11 واحد، شاخص كل »هم وزن« 
با ۵0۶ واحد رشد معادل 1.12 درصد به 4۳ هزار و ۳۶ 
واحد، شاخص قيمت »هم وزن« با ۳۵1 واحد افزايش، 
معادل 1.12 درصد به ۳1 هزار و 77۹ واحد، شاخص 
آزاد ش��ناور با )1۹4( واحد كاه��ش، معادل )0.0۸( 
درصد به 2۳7 هزار و 10۶ واحد، شاخص بازار اول با 
)۵7۶( واحد افت معادل )0.۳۶( درصد به 1۵۸ هزار 
۳72 واحد و شاخص بازار دوم با )12۶1( واحد ريزش 
معادل )0.۳1( درصد، به 40۶ هزار و 4۵۵ واحد رسيد.

نمادهايتاثيرگذار
از س��ويي ديگرجزييات داد و س��تدهاي روز گذشته 
مش��خص مي كند كه امروز 4 نماد » فارس با )1۹۳( 

واحد، فوالد ب��ا )1۵۹(، كگل با )1۵0( و رمپنا با )۹7( 
افت، بيش��ترين تاثير منفي را در كاهش شاخص كل 
بورس بر جاي گذاش��تند. روز گذش��ته اكثر شاخص 
صنايع تاالر شيشه اي با ريزش مواجه شدند بطوري كه 
شاخص صنايع »محصوالت كاغذ با 2410 واحد رشد 
معادل ۸.1۳ درصد به ۳2 هزار و 70 واحد، زغال سنگ 
با ۳44 واحد افزاي��ش معادل 4.71 درصد به 7 و ۶۵1 
واحد، دستگاه هاي برقي با 2۶۳1۹ واحد دستگاه هاي 
برقي معادل ۳.04 درصد به ۸۹1 هزار و 7۹4 واحد، فني 
مهندسي با )۳۶( واحد كاهش معادل )2.1۹( درصد 
به يك هزار و ۶۸۳ واحد، س��اير معادن با )۸1۹( واحد 
ريزش، معادل )2.۸2( درصد به 2۸ هزار و 210 واحد، 
اطالعات و ارتباطات با )۸( واحد كاهش معادل )۳.۶1( 
درصد به 217 واحد، منسوجات با )11۵( واحد كاهش 

معادل )۳.۹۳( درصد به 2 هزار و ۸۳2 واحد« رسيد.

بيشترينكاهشقيمتها
در عين ح��ال نگاهي به آماره��اي معامالتي ديروز 
بازار سهام مشخص مي كند: قيمت سهام نمادهاي 
»شبهرن، دتماد، شسپا، ختراك، شدوص، چكارن و 
غشاذر« بيشترين افزايش قيمت و نمادهاي »واعتبار، 
نمرينو، غس��الم، كس��رام، غمارگ، ونفت و پكوير« 

بيشترين كاهش قيمت را در بازار سهام رقم زدند.
به اين ترتي��ب، در پايان آخرين روز معامالتي بورس 
در هفته جاري، در 2۸۶ هزار و 7۸۳ نوبت معامالتي، 

۳ ميلي��ارد و ۸7۸ ميليون برگه اوراق بهادار به ارزش 
12 هزار و 7۸۸ ميليارد تومان در بورس معامله شد و 

ارزش بازار به ۸0۸ هزار و ۵۵۶ ميليارد تومان رسيد.

ارزشمبادالتفرابورسيكميلياردريال
افزايشيافت

فرابورس اي��ران آخري��ن روز كاري هفته منتهي به 
بيست وهفتم ارديبهشت ماه را با ميزباني از دادوستد 
يك ميلي��ارد و 4۹0 ميليون ورقه به��ادار به ارزش 
نزديك بيش از 7 ه��زار و ۶17 ميليارد ريال به پايان 
رس��اند كه ارزش اين مبادالت نسبت به روز گذشته 

بيش از يك هزار ميليارد ريال افزايش يافته است.
به گزارش روابط عمومي فرابورس ايران، معامله گران 
در بازارهاي اول و دوم به ترتيب 10۸ و ۵۸4 ميليون 
سهم را به ارزش 4۵0 و 2۵01 ميليارد ريال دست به 
دست كردند. معامله گران سهام همچنين در بازار پايه 
بيش از ۵۵۶ ميليون سهم را به ارزش افزون بر 21۶۹ 
ميليارد ريال جابه جا كردند كه در اين ميان   بيشترين 
حجم مبادالتي در تابلو الف و بيشترين ارزش مبادالتي 

در تابلو ب اين بازار نقل وانتقال يافت.
بيشترين حجم و ارزش در ميان نمادهاي بازار پايه اي  
نيز به نم��اد »لكما« متعلق به  ش��ركت كارخانجات 

مخابراتي ايران اختصاص يافت.
از س��وي ديگر در ميان اوراق با درآم��د ثابت، اوراق 
منفعت صبا اروند ملت در نماد »اروند 0۸« بيشترين 

حجم و ارزش مبادالتي را به خود  اختصاص داد. 
در مجموع روز گذشته بيش از ۸ ميليون و 2۶0 ورقه 
به ارزش افزون بر ۸ هزار و 7۶۳ ميليارد ريال در بازار 

اوراق با درآمد ثابت، تغيير  مالكيت يافت. 
نگاهي به خريدوفروش اوراق تس��هيالت مسكن در 
آخري��ن روز كاري اين هفته نيز نش��ان مي دهد كه 
طي روز جاري بيش از 77 هزار ورقه  تس��ه به ارزش 
بالغ بر ۳۹ ميليارد ريال دس��ت به دست شده است 
كه معامله گران، بيش��ترين اقبال را نسبت به اوراق 

تسهيالت  مسكن فروردين ماه ۹۸ نشان دادند. 
تمامي اوراق تسه منتشر شده توسط بانك مسكن، 
ديروز چهارش��نبه 2۵ ارديبهشت ماه در بازه قيمتي 
4۹۳ تا ۵4۵ هزار ريال معامله ش��دند كه بيشترين 

قيمت مربوط به  تسه دي ماه ۹۶ بود. 

نگاهي به س��اير نمادهاي فرابورسي نشان مي دهد 
كه نم��اد معامالتي دو ش��ركت صنعت��ي بهپاك و 
س��رمايه گذاري توسعه و عمران اس��تان كرمان در 
حالي بيش��ترين افزايش قيمت  را به همراه داشتند 
كه نمادهاي »غشهداب« و »بزاگرس« تا سقف 4.2 

درصدي با بيشترين افت قيمت  روبرو شدند. 
همچنين در ميان نمادهاي پرتاثير بر ش��اخص كل 
فرابورس، دو نماد معامالت��ي »زاگرس« و »مارون« 
مجموعا با 14 واحد اثر  منفي بر آيفكس، بيش��ترين 

نقش را در افت 4 واحدي اين نماگر ايفا كردند. 
  در سمت مقابل، نمادهاي »كگهر« و »كرمان« با بيش 
از ۶ واحد اثر مثبت بر ش��اخص كل فرابورس، مانع از 
افت بيشتر آن شدند تا  در نهايت اين شاخص در ارتفاع 

2۵۸۳ واحدي قرار گيرد. 

كاهش۷۲۸واحديشاخصبورس
»تعادل«گزارشميدهد

رويخطشركتها
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وابستگيخودروسازانبهوارداتكمميشود؟

فرجه وزير صنعت به دو معاون صنعتي
تعادل|

وابستگي خودروسازان به واردات كم مي شود؟ وزير 
صنعت، معدن و تجارت روز گذشته به دو معاون خود 
دستور داد تا با استفاده حداكثري از ظرفيت نيروي 
انس��اني، قطعات مصرفي و وارداتي در شركت هاي 
خودروسازي داخلي سازي شوند. اين تصميم جديد 
سكاندار صنعت بخشي از برنامه هاي راهبردي وزارت 
صنعت در جهت تقويت و توسعه توليد خودروسازان 
اس��ت كه البته اس��تارت آن از ابتداي س��ال جاري 
خورده بود. پيش از اين، متولي توليد و صنعت كشور، 
خودروسازان را مكلف كرده بود تا »ليست مجموعه 
قطعات بدون نياز به واردات« را در سايت ها و رسانه ها 
اعالم كنند. در عين حال نيز قطعه سازان موظف شده 
بودند تا نسبت به ساخت قطعات دارای توان توليد در 
داخل اقدام کنند. از اين رو مي توان گفت كه سكاندار 
صنعت، گام ديگري را در جهت خروج خودروسازان 
از وابستگي به قطعات وارداتي برداشته است. عالوه بر 
اين اما، رحماني دو فرجه زماني به معاونان خود داده 
اس��ت تا در وهله اول برنامه زمان بندی فعاليت های 
انجام شده را حداكثر تا بيستم خردادماه سال جاري 
گزارش كنن��د و در وهله دوم، گزارش اقدامات انجام 
شده در داخلي س��ازي قطعات و  نيز ميزان ارزي كه 
در اين راستا صرفه جويی شده را ظرف مدت  سه ماه 

اعالم كنند.

   دستور وزير به دو معاون 
پس از تحريم صنعت خودرو ايران از س��وي امريكا، 
شرکای بد عهد فرانس��وی خاك ايران را ترك كرده 
و دس��ت صنعت خودرو کش��ور را در پوس��ت گردو 
گذاش��تند. در آن زمان توليد خودروهای مش��ترک 
که به کمک ط��رف قراردادهای فرانس��وی صورت 
می گرفت، به صورت کامل دچار اختالل ش��د. حال 
اما متوليان توليد كش��ور، در صدد داخلي سازي اين 
صنعت برآمدند تا از زمين گير ش��دن خودروسازان 
كشور جلوگيري كنند. در همين رابطه چندي پيش، 
وزير صنعت از هدف گذاري هاي اين وزارتخانه مبني 
بر افزايش توليد و داخلي سازي قطعات خودرو خبر 
داده بود. رضا رحماني، باتوجه به اهميت داخلي سازي 
قطعات براي افزايش توليد خودرو، خودروس��ازان را 
مكلف به اعالم »ليست مجموعه قطعات بدون نياز به 
واردات« در س��ايت ها و رسانه ها كرده و در عين حال 
از قطعه سازان خواس��ت تا نسبت به ساخت قطعات 
دارای توان توليد در داخل اقدام کنند. تاکيد دوم وزير 
صنعت اما افزايش توليد خودرو برای کاهش قيمت ها 
بود. بر همين اساس شايد بتوان گفت كه وزير صنعت 
رس��يدن به اهداف خود در حوزه خودرو كشور را در 
كوتاه مدت پيش بيني كرده اس��ت كه قول کنترل و 
مديريت قيمت خودرو تا سه ماه آينده را داده است. 
اگرچه رحماني وجود سفته بازی و جوالن دالالن در 
بازار را از عوامل گرانی خودرو برشمرده و با بيان اينکه 

اعالم قيمت های غيرواقعی خودرو از سوی دالالن در 
س��ايت ها بر گرانی خودرو دامن می زند، گفته بود: با 
هماهنگی  و همکاری دستگاه های اطالعاتی با برخی 

سايت های فروش خودرو برخورد شده است.
حال اما در تازه ترين اقدام، س��كاندار صنعت و توليد 
كش��ور، به دو معاون خود براي ابالغ به شركت هاي 
خودروسازي، مبني بر استفاده از ظرفيت حداکثری 
سرمايه های انسانی کشور برای تعميق ساخت داخل 

قطعات مصرفی و وارداتی تاكيد كرد. 
در متن ابالغيه وزير صنعت به فرشاد مقيمی»معاون 
امور صنايع وزارتخانه« و محمدباقر عالی »معاون وزير 
و رييس هيأت عامل ايدرو« آمده اس��ت:  »ضروری 
است تا با فراخوان عمومی از طريق رسانه های گروهی 
نسبت به اطالع رسانی جامع جهت استفاده از ظرفيت 
حداکثری س��رمايه های انسانی کش��ور اقدام الزم 
انجام شود، تا ضمن حمايت از صنعتگران و کارگران 
کشور گام های عملی نيز در مقابله با جنگ اقتصادی 
و جلوگيری از خ��روج ارز برداريم. برنامه زمان بندی 
فعاليت های انجام ش��ده و در دست اقدام حداکثر تا 
20 خردادماه و گزارش اقدامات انجام شده به همراه 
ميزان ارز صرفه جويی شده در بازه های زمانی 3 ماهه 

تهيه و گزارش شود.«
از سوي ديگر اما، کميس��يون صنايع مجلس شوراي 
اسالمي به مشكالت خودروسازان ورود كرده و اعضاي 
اين كميس��يون خبر از بررس��ي راه حلي ب��راي رفع 
مشكالت پيش روي خودروسازان مي دهند. در همين 
رابطه، عبداهلل رضيان اظهار كرد: با بررسی های فراوان 
برای حل مشکالت صنعت خودرو، مکانيزمی در نظر 
گرفته شده که بايد در مجلس مورد بررسی قرار گيرد 
و با هم فکری و همکاری مديران مالی خودرروسازان  و 
وزارت صنعت معدن و تجارت، اين مشکالت در تأمين 
منابع مالی و زيان انباشته مديريت و حل و فصل شود. 
به گفته او، نگاه مجلس به صنعت خودرو دو طرفه است 
و حماي��ت از مصرف کنن��ده و توليدکننده به صورت 
همزمان مورد نظر مجلس است که هم بايد پاسخ گوی 
مردم باش��يم و هم از توليد داخل��ی حمايت کنيم. او 
افزود: باتوجه به اين که توليد روزانه س��ايپا به بيش از 
2هزار دستگاه رسيده، عملکرد اين مجموعه در بهترين 
وضعيت فعلی سال های اخير است و چنانچه تيراژ سايپا 
به 3هزار دستگاه در روز برسد، مشکالت اين مجموعه 

تاحدود زيادی حل خواهد شد.

   ماموريت سخت قطعه سازان
اما آيا قطعه س��ازان توان توليد قطعات خودروهای 
جديد را دارند؟ طبق آمارهاي رسمي، حدود 1200 
قطعه س��از در زنجيره تامين داخلی حضور دارند که 
توانمندسازی آنها و رفع موانع توليد می تواند سبب 
تقويت گوشه ای از نياز بازار به کاالهای ايرانی شود. 
اما اين در حالي اس��ت توليدکنن��دگان قطعه، توان 
تامين قطعات خودروهای جديد را خواهند داش��ت 

به شرط آن كه تجهيزات و دستگاه های قطعه سازان 
به روزرسانی شود.

ب��ه گفته محم��د رضا نجف��ی منش، دبي��ر انجمن 
قطعه سازان، زمانی که پژو 206 در سال 1380 وارد 
کشور ش��د، بخش قابل توجهی از افراد نگران تامين 
قطعات اين خودرو بودند و ابراز نااميدی می کردند اما 
بخش قطعه سازی به جهت برخورداری از پتانسيل 
و ظرفيت نيروهای انس��انی، قطعات پژو 206 که آن 
زمان از خودروهای به روز دنيا به ش��مار می رفت را 
تامين و توليد کرد. اگرچه برخی از اجزای اين خودرو 
تا چندی پيش از کشور فرانسه وارد می شد. به گفته 
او، سرمايه در گردش و نقدينگی يکی از مشکالتی که 
سال ها است گريبانگير قطعه سازان بوده و از آنجا که 
مطالبات آنها دير پرداخت می شود، همواره با مشکل 
مواجه هس��تند. نجفي منش افزود: به دليل نداشتن 
گردش نقدينگی، قطعه سازان به ناچار رو به دريافت 
تسهيالت با نرخ س��ود باال می کنند که آن هم برای 
فعاالن اين بخش دردسر ساز شده و چالش های آنان 

را بيشتر کرده است.

   واردات قطعات به روايت آمار
اما چه ميزان قطعات وارد كشور شد؟ آمارهاي  منتشر 
شده از واردات خودرو و قطعات آن حاكي از آن است 
كه در فروردين ماه سال جاري حدود 30 ميليون دالر 
مجموع ارزش دالری خودرو و قطعات آن به كش��ور 

وارد شده است و در اين بين سهم خودروهای سواری 
به حدود 3۵0 دس��تگاه ب��ا ارزش دالری نزديک به 
۹ ميلي��ون و ۵00 هزار دالر می رس��د. اين در حالي 
اس��ت كه نزديك به دو سال است که حدود 13 هزار 
خودروی وارداتی در بنادر، مناطق آزاد و ويژه اقتصادی 
و اماکن گمرکی دپو شده و ترخيص آن ماجرای خاص 
خودش را داشته اس��ت. حاال اما خبر ترخيص 3۵0 
خودرو دپو ش��ده در گمرک رو خروجي خبرگزاري 
ها قرار گرفته اس��ت. آمارهاي منتشر شده حکايت 
از اين دارد که در فروردين  س��ال جاري حدود 3۵0 
خودرو وارداتی دپو ش��ده از گمرک ترخيص ش��ده 
است. »تخلف در ثبت سفارش های غيرقانونی« اولين 
عاملي بود كه حدود 6۴00 دستگاه از اين خودروها  
در گمركات كشور محبوس كرد. در ادامه اما »ممنوع 
ش��دن ثبت س��فارش« و همچني��ن »تغييراتی در 
سياست های ارزی«، ترخيص آنها را با مشکل مواجه 
کرد. اما اواخر س��ال گذشته بعد از رايزنی هايی برای 
هموار شدن مس��ير ترخيص خودروها در نهايت در 
اسفند 13۹۷ دستورالعمل آن از سوی هيأت وزيران 

ابالغ شد و در مرحله اجرا قرار گرفت. 
از س��وي ديگر، در حالی آم��ار ترخيص خودروهای 
دپو شده قابل توجه نيست و روند ترخيص به کندی 
صورت می گيرد که گمرک تاکي��د دارد که هرگونه 
ترخيصی از گم��رکات بايد در چارچ��وب ضوابط و 
مقررات ابالغی هيأت وزيران انجام شود و امکان ثبت 

س��فارش برای خودروهای دارای قب��ض انبار اماکن 
گمرکی، مناطق آزاد و ويژه اقتصادی مشمول مصوبه 
به صورت بدون انتقال ارز صرفًا در تاريخ مصوب اين 
دستورالعمل در س��امانه جامع تجارت انجام خواهد 
ش��د. از اين رو خودروها بعد از طی فرآيند قانونی از 
گمرک ترخيص می شوند. مروری بر شرايط ترخيص 
خودروهای دپو شده در گمرک در برخی موارد از اين 
حکايت دارد که در ثبت سفارش های بانکی چنانچه 
خودروهای موجود در گمرک بيش��تر از خودروهای 
تأمين ارز ش��ده باش��د، مازاد آن بايد از طريق ثبت 
س��فارش بدون انتقال ارز و اظهار منش��أ ارز در بانک 

مرکزی ترخيص شود.
همچنين بانک های عامل موظف هستند با دريافت 
تعهدنام��ه از واردکنن��ده برای ثبت س��فارش های 
بانکی درباره پذيرش پرداخ��ت مابه التفاوت نرخ ارز 
دريافتی با نرخ سامانه سنا در روز ترخيص نسبت به 
صدور اعالمي��ه تأمين ارز به عنوان گمرک جمهوری 
اسالمی ايران اقدام کنند. از سوی ديگر خودروهای 
ترخيص شده می بايس��ت زير نظر سازمان حمايت 
مصرف کنندگان و توليدکنندگان به مش��تريانی که 
دارای قرارداد فروش يا پيش فروش با واردکنندگان 
هس��تند تحويل ش��ود. مادامی که اين مش��تريان 
خودروه��ای خود را دريافت نکرده باش��ند، هر گونه 
عرضه خودروهای موضوع اين مصوبه در بازار تخلف 

تعزيراتی محسوب شده و ممنوع است.

رییساتحادیهلیتوگرافاناعالمكرد

انحصار ۶۰ درصدي واردات »زينک« 
رييس اتحادي��ه ليتوگراف��ان و کانون های تبليغاتی 
تهران با بيان اينکه زينک موجود در انبار، می تواند نياز 
سه ماه کش��ور را کامال تامين کند، می گويد: اختالف 
ارزی واردات ي��ک تاجر که بيش از 60 درصد مجموع 
واردات زين��ک به کش��ور را دارد، 100 ميليارد تومان 
برآورد می شود. احمد ابوالحسنی با اشاره به معضلی که 
ب��رای صنعت چاپ به وجود آمده، آن را به چند بخش 
تقس��يم کرد و گفت: بخش اول و اصلی مساله کاغذ و 
مقواست که بيشتر به اتحاديه چاپخانه داران و کاغذ و 
مقوا مرتبط است. نکته مهم اين است که کاغذ تا به امروز 
هرچه وارد ش��ده با ارز ۴ هزار و 200 تومان بوده است، 
ولی متاس��فانه در عدم توزيع آن به جايی رسيديم که 

االن بند کاغذی که بايد نهايتا 1۴۵ هزار تومان به دست 
مصرف کننده می رسيد با حدود قيمت ۵20 هزار تومان 
عرضه می شود. ابوالحسنی با اشاره به اينکه »دليل اين 
نابسامانی اين است که اوال کارگروه کاغذ وزارت فرهنگ 
و ارش��اد اسالمی نتوانس��ته اين موضوع را به درستی 
مديريت کند و دوم اينکه نظارت درستی بر توزيع نشده 
است« گفت: کار به جايی رسيده که مقام معظم رهبری 
هم وارد ماجرا شدند و در نمايشگاه بين المللی کتاب 
تهران به آن اشاره کردند؛ اما بازهم برنامه ای جدی برای 

ساماندهی آن اتفاق نيفتاد.
ريي��س اتحاديه ليتوگراف��ان و کانون های تبليغاتی 
ته��ران با تاکيد ب��ر اينکه کار اصلی اي��ن اتحاديه به 

»زينک« مربوط است، گفت: در اهميت زينک برای 
صنعت چاپ همين بس که بدانيد اگر کاغذ کم باشد 
يک روزنامه می تواند بگويد به جای 10 هزار نسخه، ۵ 
هزار نسخه منتشر می کنم اما اگر زينک نباشد حتی 
يک ورق هم امکان انتش��ار ندارد. پس زينک کاالی 
اساسی صنعت چاپ است. ابوالحسنی تشريح کرد: 
زينک جزو کاالهای مرتبط ب��ا صنعت چاپ بود که 
هيچ مشکلی نداشت چون رقابت در آن زياد بود و بازار 
خوبی داشت. مشکل از جايی آغاز شد که زينک را که 
در ارز نيمايی قرار داشت به گروه يک بردند و تبليغاتی 
هم برايش کردند. در نتيجه کس��ی ب��ه تاجرانی که 
می خواستند زينک وارد کنند ارز دولتی نداد و امکان 

رقابت از او سلب شد. بنابراين تجار ديگر زينک وارد 
کشور نکردند و در بهمن سال ۹۷ خأليی به وجود آمد 
که باعث شد زينکی که با ارز نيمايی به قيمت حدود 
18 هزار تومان در ب��ازار فراوان بود، ناگهان به قيمت 

۴۵ هزار تومان برسد.
او با اشاره به اقداماتی که پس از اين بحران شکل گرفت، 
گفت: بالفاصله اتحاديه وارد عمل شد و تجار را دورهم 
جمع کرد. اينجا ديگ��ر ارز دولتی اختصاص يافته بود 
اما حتی يک زينک هم با آن وارد نشده بود و باز هم ارز 
نيمايی بود. ما به تجار گفتيم با ارز آزاد برويد از ترکيه 
زينک بياوريد تا بتوانيم فعال بازار را کنترل کنيم. يعنی 
اتحاديه به نوعی خودزنی و کاری انقالبی کرد اما نتيجه 

اين بود که توانستيم قيمت زينک در بازار را به حدود 
3۵ هزار تومان برسانيم تا اينکه اولين محموله ارز دولتی 

اواخر فروردين سال ۹8 وارد کشور شد. 
يک تاجر، سه کانتينتر با محموله حدود 200 هزار متر 
از دو برند وارد کرد که هم اكنون مقداري از آنها ترخيص 
شده و مابقی در گمرک اس��ت. ابوالحسنی با اشاره به 
محتوای اولين محمول��ه ارز دولتی زينک، گفت: يک 
تاجر، سه کانتينتر با محموله حدود 200 هزار متر از دو 
برند و بالفاصله دوباره ۹ کانتينر ديگر هم وارد کرد که 
االن يکس��ری از آنها ترخيص شده و مابقی در گمرک 
است. برای حدود 10 کانتينر هم پول پرداخت شده و 

ارز اختصاص يافته و قرار است به كشور برسد.

 Thu. May16. 2019  پنج شنبه    26 ارديبهشت 1398   10 رمضان 1440  سال پنجم    شماره   1380 

ظرفيت باالي
صادرات لوازم خانگي 

ش�اتا| مديركل دفتر صنايع فلزي و لوازم خانگي 
وزارت صنعت، از امكان صادرات ۷00 ميليون دالري 
لوازم خانگي در سال ۹8 خبر داد و گفت: در صورت 
تأمين ملزومات توليد، عالوه ب��ر تأمين نياز داخل، 
توان صادرات مناسبي داريم. عباس هاشمي با بيان 
اينك��ه رونق توليد لوازم خانگي يك��ي از محورهاي 
برنامه صنعت لوازم خانگي در سال ۹8 است، گفت: 
در صورت تأمين ملزومات توليد، عالوه بر تأمين نياز 
داخل، توان حدود ۷00 ميليون دالر صادرات لوازم 
خانگي را داريم. او افزود: طبق پيش بيني ها در سال 
جاري به نس��بت سال گذشته با اولويت حفظ وضع 
موجود برنامه افزايش توليد نيز لحاظ شده است البته 
توليد الزاماتي دارد كه در صورت تأمين اين الزامات 
مثل تخصي��ص ارز واحدها توس��ط بانك مركزي، 
همكاري بانك ها جهت تأمين نقدينگي مورد نياز، 
همكاري ساير دستگاه هاي مرتبط با توليد مي توانيم 
رونق تولي��د را تضمين كنيم. مديركل دفتر صنايع 
فلزي و لوازم خانگي وزارت صمت ادامه داد: با توجه به 
زيرساخت هاي فني و سرمايه گذاري هايي كه تاكنون 
انجام شده است، در صورت تأمين الزامات، براي تأمين 
نياز داخل هيچ گونه مش��كلي نداريم و عالوه بر آن 
مي توانيم به كشورهاي همسايه و ساير بازارهاي هدف 

صادرات قابل مالحظه اي داشته باشيم.

ايران؛ قبرستان
دستگاه هاي چاپ دست دوم 

پايگاه خبري اتاق اصناف تهران| رييس اتحاديه 
صنف تهيه كنندگان پلي كپي و تحريرات اظهار كرد: 
عقب ماندگي و فرسودگي دستگاه هاي موجود، تورم 
بي حد و حصر، نوس��ان دس��تمزدها، موانع اداري و 
بروكراسي هاي سازمان ها و وزارتخانه ها براي انجام هر 
پيشرفتي و عوامل ديگر دست به دست هم داده اند تا 
صنف و كسب و كار را به نابودي بكشانند. داود دهخدا، 
با ابراز نگراني از وضعيت صنف متبوع خود در ادامه بيان 
كرد: تمامي مواد و تجهيزات مورد مصرف صنف كاماًل 
وارداتي است، اعم از مواد مصرفي يا سخت افزاري كه 
اين تجهيزات همگي اعضاء و جوارح بدن اين صنف 
است و در اين شرايط محرز و مشخص است كه واردات 
دستگاه ها و تجهيزات مشكل و در مواردي غير ممكن 
اس��ت. او افزود: از سوي ديگر واردات كاغذ و توزيع با 
قيمت واقعي و عادالنه آن نيز در دست عده اي محدود 
و محصور بوده و بازار را انحصاري نموده كه اين دو با 

هم يا تك تك براي نابودي يك صنف كافي است.
دهخدا تاكيد كرد: عدم وجود نمايندگي دستگاه هاي 
فتوكپي در ايران و واردات دستگاه هاي استوك كه در 
دو مرحله پيش، توسط كشورهاي عربي، افغانستان 
و پاكستان استفاده شده و كيفيت خود را بطور كامل 
از دس��ت داده و تنها با رنگ آميزي ظاهري مجدداً 
با قيمت هاي باال به كش��ورمان وارد شده، ايران را به 
قبرستان دس��تگاه هاي چاپ تبديل كرده است. او 
با بيان اينكه اين دستگاه ها نه تنها قابليت استفاده 
صحيح ندارند؛ بلكه موجب آلودگي محيط زيست و 
طبيعت نيز مي شوند، بيان كرد: بايد كشورمان را از اين 
باليا كه صدمات آن نه تنها اين نسل بلكه نسل هاي 
بعدي را نيز دچار بسياري از بيماري ها مي كند، نجات 
داد. دهخدا تصريح كرد: بايد دستگاه هاي دولتي با 
اقدامي انقالبي دست همه كساني كه به كشور ضربه 
مي زنند را قطع و مانع زيان هاي بلندمدت در كشور 
شوند، اين انتظار زيادي نيست، پس از اتاق اصناف و 
وزارت صنعت كه مستقيمًا با مشكالت اصناف آشنا 
هستند مي خواهيم تا هر چه سريع تر جهت بهبود اين 

شرايط اقدام كنند.

راهكار رفع موانع توليد 
ايسنا| يك عضو اتاق بازرگاني تهران گفت: تاكيد 
مقام معظم رهبري بر لزوم توجه جدي به رونق توليد 
و نامگذاري سال به همين نام از نظر سياست هاي كالن 
بسيار راهگشا است و امروز دستگاه هاي اجرايي بايد در 
عرصه عمل راهكارهاي الزم را در اين رابطه ارايه كنند. 
عباس آرگون تصريح كرد: براي آنكه مشكل توليد در 
اقتصاد ايران مورد بررسي قرار گيرد بايد ابعاد مختلف 
ماجرا را در سال هاي اخير رصد كرده و مشخص شود 
كار از چه بخش هايي براي توليدكنندگان سخت شده 
و نياز به بهبود دارد. او با اشاره به افزايش هزينه هاي 
توليد به عنوان يكي از اصلي ترين عوامل تأثيرگذار 
بر اقتصاد، اظهار كرد: افزايش قيمت ارز و به دنبال آن 
باال رفتن قيمت مواد اوليه، افزايش هزينه هاي جانبي 
همچون خدمات و هزينه اداره كارگاه بخشي از عواملي 
است كه شرايط را براي توليدكنندگان دشوار كرده 
است. اگر به اين مسائل، مشكالت توليدكنندگان با 
سازمان امور مالياتي، تأمين اجتماعي و بيمه را نيز 
اضافه كنيم بخشي از مشكالت فعاالن در اين حوزه 
مشخص مي شود. اين عضو اتاق بازرگاني تهران با اشاره 
به افزايش نرخ تورم در ماه هاي گذشته، گفت: وقتي 
نرخ تورم باال مي رود، از يك سو هزينه توليد افزايش 
يافته و از سوي ديگر مصرف كنندگان براي تهيه كاالها 
با محدوديت مواجه مي شوند. در چنين شرايطي حتي 
اگر توليدي صورت بگيرد نيز بازار كشش قيمت هاي 
جديد را نخواهد داش��ت. آرگون ادامه داد: در چنين 
فضايي اس��تفاده حداكث��ري از بازارهاي صادراتي 
اهميت بااليي دارد. ما در ماه هاي گذش��ته نه تنها 
نتوانس��تيم ش��رايط را براي بهبود صادرات فراهم 
كنيم كه حتي برخي سياست هاي اشتباه كار را براي 
صادركنندگان دشوار كرده است. او با بيان اينكه براي 
رونق توليد بايد تمام گزينه هاي موجود مورد استفاده 
قرار گيرند، تاكيد كرد: بهبود ش��رايط زيرساختي 
توليد، مديريت بازار توزيع و مصرف و تسهيل شرايط 
صادرات مس��ائلي هس��تند كه با در كن��ار هم قرار 
گرفتن مي توانند به رونق توليد كمك كنند. آرگون 
خاطرنشان كرد: مسائلي كه امروز فعاالن اقتصادي 
ما با آنها رو به رو هس��تند، مسائلي جدي و اثرگذار 
است كه نمي توان انتظار داشت با شعار برطرف شود. 
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شكروارداتيدرراهاستتغییرذائقهمصرفاز»فرش«به»موكت«
رييس اتحاديه فروشندگان فرش ماشيني و موكت گفت: هايپر فروشان 
با تبليغات گس��ترده كه ما با برخي از آنها مخالف هستيم و به صورت 
كتبي اين موضوع را به اتاق اصناف نيز اعالم كرده ايم ۷0 درصد بازار 
را گرفته اند و خرده فروشان سطح شهري را دچار مشكل كرده اند در 
حالي كه اگر مردم از محله خودشان خريد را انجام دهند خيلي ارزان تر 
و به صرفه تر خواهد بود. محمد هادي كماليان در گفت وگو با ايلنا، در 
خصوص وضعيت فروش فرش ماشيني گفت: متاسفانه صنف ما در 
سال گذشته وضعيت خوبي نداشت كه اصلي ترين عامل آن كاهش 
فروش بود. رييس اتحاديه فروشندگان فرش ماشيني و موكت ادامه 
داد: صنف ما به دو بخش تقسيم شده است؛ يكي خرده فروشان سطح 
شهري و ديگري هايپر فروشان. اين درحالي است كه هايپر فروشان 
با تبليغات گس��ترده كه ما با برخي از آنها مخالف هستيم و به صورت 
كتبي اين موضوع را به اتاق اصناف نيز اعالم كرده ايم ۷0 درصد بازار 
را گرفته اند و خرده فروشان سطح شهري را دچار مشكل كرده اند در 
حالي كه اگر مردم از محله خودشان خريد را انجام دهند خيلي ارزان تر 

و به صرفه تر خواهد بود.
او در خصوص افزايش قيمت فرش ماشيني گفت: به دليل رقابت شديدي 
كه در اين حوزه وجود دارد ما تا مجبور نبوديم قيمت ها را افزايش نداديم 
اما باال رفتن قيمت مواد اوليه و س��خت تر ش��دن واردات مواد خارجي 
سبب شد كه سال گذشته 60 درصد قيمت ها را افزايش دهيم و ظرف 
روزهاي آينده نيز ۵ تا 1۵ درصد افزايش قيمت اجباري خواهيم داشت. 
كماليان تصريح كرد: اين افزايش قيمت و كاهش قدرت خريد مردم باعث 
كاهش شديد فروش ما شده بطور كلي فرش كاالي درجه سوم محسوب 
مي شود و مردم تا مجبور نباشند اين كاال را تهيه نمي كنند اكنون كه 
وضعيت اقتصادي مناسب نيست بطور طبيعي فروش فرش ماشيني 

كمتر مي ش��ود اما از آن طرف فروش موكت افزايش پيدا كرده است؛ 
اين يعني خانواده ايراني به جاي فرش دارد از موكت استفاده مي كند 
مخصوصا اين افزايش در شهرستان ها محسوس بوده است. او در خصوص 
صادرات فرش گفت: به جرات مي توانم بگويم ما بهتريم فرش ماشيني 
از لحاظ نقش و كيفيت را در دنيا داريم اما موضوع اين است كه كشوري 
مانند تركيه فقط به خاطر قيمت پايين تر، بازار را از دست ما مي گيرد 
چون دولت مستقيم به كارخانه هاي فرش سوبسيد مي دهد و قيمت 
تمام شده آنها پايين تر از ما در مي آيد. كماليان ادامه داد: ما صادر كننده 
حرفه اي نداريم. بايد شركت هاي صادراتي تخصصي تشكيل شوند و در 
نمايشگاه بين المللي حضور فعال داشته باشند هر چند به سبب تحريم ها 
و محدوديت ها االن نمي توانيم اين كار را به صورت گسترده انجام دهيم. 
او تصريح كرد: سال گذشته ما عالوه بر عراق و افغانستان به چين و كانادا 
هم صادرات داشتيم و در بخش موكت نيز عالوه بر اين كشورها به روسيه 

تاجيكستان ازبكستان نيز كاال صادر كرديم.

دبير انجمن صنفي كارخانه هاي قند و شكر كشور با بيان اينكه مجوز 
واردات 800 هزار تن شكرداده شده است، گفت: بخشي از اين شكر 
توس��ط بخش خصوصي و دولتي با ارز ۴200 تومان در راه رسيدن 
به بنادر كشور اس��ت. بهمن دانايي فر در گفت وگو با فارس در مورد 
وضعيت ثبت سفارش و واردات شكر گفت: با توجه به صدور مجوز 
واردات شكر از اسفندماه سال گذش��ته و اقدامات انجام شده براي 
واردات شكر توسط بخش خصوصي، اين محموله تا هفته آينده وارد 
بنادر كشور مي ش��ود. دبير انجمن صنفي كارخانه هاي قند و شكر 
كش��ور با بيان اينكه در كنار واردات ش��كر توسط بخش خصوصي 
ش��ركت بازرگاني دولتي اقدام به واردات كرده است، گفت: با توجه 
به اينكه بخشي از ذخاير شكر شركت بازرگاني دولتي صرف تنظيم 
بازار شكر شده اس��ت، اين واردات در راستاي جبران ذخاير صورت 

گرفته است. 
او اظهار كرد: مجوز واردات 800 هزار تن ش��كر صادر ش��ده و ثبت 
س��فارش ب��راي واردات انجام ش��ده و با توجه به تخي��ص ارز براي 
واردات اين ش��كر ها بخشي از ش��كر  وارداتي در راه است. دانايي فر 
در مورد علت تاخير در واردات شكر گفت: توليدات داخلي هر سال 
نياز شكر را تا خرداد ماه تامين مي كرد، بنابراين با توجه به روال هر 
ساله شكر وارداتي از خرداد ماه وارد بازار مي شد، اما با توجه به وقوع 
سيل غير قابل پيش بيني و از بين رفتن 30 تا 3۵ هزار هكتار از مزارع 
نيشكر اين اتفاق در مورد شكر افتاد و بخش زيادي از نابساماني ها در 
بازار شكر حاصل از بروز اين حادثه غيرمترقبه بود. او همچنين بيان 
كرد: بارندگي  سال گذشته تا حدودي برداشت محصول را به تعويق 
انداخت، بنابراين اگر شرايط به حالت عادي پيش مي رفت با چنين 

مشكالتي مواجه نبوديم. 

دبير انجمن صنفي كارخانه هاي قند و شكر كشور با اشاره به رسيدن 
كش��تي هاي حامل بار شكر تا هفته آينده به ايران گفت: در صورتي 
كه گمركات همكاري الزم براي ترخيص را انجام دهند، اين شكر به 
زودي در كارخانه ها تسويه و سپس وارد بازار خواهد شد و با رسيدن 
اين شكر به بازار قطعا تعادل به بازار شكر برخواهد گشت. دانايي فر 
در پاسخ به اين سوال كه برخي مسائل در مورد احتكار شكر وارداتي 
توسط بخش خصوصي مطرح مي شود آيا اين قضيه مي تواند صحت 
داش��ته باش��د، گفت: هيچ وقت در بخش توليد اجازه احتكار داده 
نمي ش��ود، ضمن اينكه اغلب واردكنندگان شكر كارخانه هاي قند 
و شكر هستند كه هيچ گاه حاضر به از دست دادن اعتبار خود براي 
منافع مالي نيس��تند. او افزود: از تمامي واردكنندگان ش��كر تعهد 
محضري گرفته شده و از آنجا كه ش��كر با ارز دولتي ۴200 توماني 
وارد مي شود، نظارت كامل براي جلوگيري از هر گونه سوءاستفاده 

انجام مي شود. 
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گزارش ماه مه  اوپك منتشر شد

توقف كاهش توليد نفت اوپك
گروه انرژي| فرداد احمدي|

چهارمين گزارش ماهانه اوپك در سال 2019 
ميالدي كه حاوي اطالعات و داده هاي توليد، 
تقاض�ا و عرضه نفت خام در ماه آوريل اس�ت 
عصر روز سه ش�نبه منتشر ش�د. اين گزارش 
حاكي از توقف كاهش توليد نفت توسط اوپك 
اس�ت و توليد نف�ت اين س�ازمان همانند ماه 
گذش�ته ميالدي معادل 30 ميليون بشكه در 
روز بوده است. اما توليد نفت خام ايران در اين 
ماه 164 هزار بشكه در روز كاهش يافته است.

به گزارش »تعادل« به نق��ل از اوپك، در ماه آوريل 
2019 س��بد مرجع اوپك )ORB( ب��ا 4 دالر و 41 
سنت يا 6.6 درصد رشد قيمت ماهانه، به قيمت 70 
دالر و 78 سنت در هر بشكه رسيد. در اين ماه قيمت 
سبد مرجع اوپك به دنبال تمايل مداوم بازار نفت به 
صعود قيمت ها به باالترين س��طح در 6 ماه گذشته 
رسيد. تمايل بازار به صعود قيمت هاي نفت از آن رو 
مستمر بود كه نگراني ها در مورد اختالل هاي اضافي 
در عرضه نفت در پي افزايش تنش هاي ژئوپليتيك 
در مناطق كلي��دي توليدكننده نف��ت قيمت ها را 
تقويت مي كردند. معامالت آتي نفت خام نيز در اين 
ماه به باالترين سطح خود از ماه اكتبر سال گذشته 
رسيد كه نتيجه اجراي موافقتنامه كاهش توليد نفت 

توسط اوپك پالس و تقويت بازار بود.
در ماه آوريل، شاخص جهاني نفت خام، برنت به طور 
ميانگين 4 دالر و 60 س��نت ي��ا 6.9 درصد باالتر از 
ماه پي��ش از آن بود و با 71 دالر و 63 س��نت در هر 
بش��كه معامله شد. در حالي كه شاخص نفت امريكا 
)WTI( ني��ز 5 دالر و 70 س��نت ي��ا 9.8 درصد به 
نسبت ماه مارس رشد كرد و به 63 دالر و 87 سنت 
در هر بشكه رسيد. همچنين معامالت آتي شاخص 
نفت خ��ام عمان )DME( با 4 دالر و 25 س��نت يا 
6.4 درصد رشد به نسبت ماه قبلي، با 71 دالر و 20 
سنت در هر بشكه معامله شد. وضعيت بك وارديشن 
قيمتي شاخص نفت برنت و شاخص دبي در اين ماه 
تشديد شد، درحالي كه وضعيت بهره دير كرد قيمت 
شاخص دبليوتي آي تخفيف پيدا كرد. صندوق هاي 
س��رمايه گذاري و ديگر مديران مالي در ماه آوريل 
براي هر دو ش��اخص برن��ت و دبليوتي آي وضعيت 

صعودي خود را تقويت كردند.

   اقتصاد جهاني
پيش بيني رش��د اقتصادي جهان ب��ر تخمين 3.6 
درصد براي سال 2018 باقي ماند و براي سال 2019 
نيز بدون تغيير نس��بت به ارزيابي ماه گذشته، 3.2 
درصد تخمين زده ش��د. روند بهبود رشد در برخي 
نقاط اقتصادي باثبات تر جهان و در س��طح جهاني 
مالحظه شد، اما خطر ركود همچنان چيرگي خود 

را حفظ كرده است. 
در كش��ورهاي عضو س��ازمان همكاري و توس��عه 
اقتصادي )OECD(، رشد اقتصادي اياالت متحده 
امريكا در مقايسه با رشد 2.9 درصدي سال 2018، 
با 0.2 درصد افزايش در س��ال 2019 به 2.6 درصد 
رسيد. اما رش��د جي دي پي ژاپن كه در سال 2018 
رش��د 0.8 درصدي را تجربه ك��رده بود، تخمين ها 
براي سال 2019 با تجديدنظر 0.2 درصدي از 0.6 
درصد به 0.4 درصد رس��يد. رش��د اقتصادي سال 
2019 منطقه اروپ��ا همان 1.2 درص��د باقي ماند 

ك��ه كمتر از رش��د 1.8 درصدي س��ال 2018 بود. 
در كشورهاي غيرعضو س��ازمان همكاري و توسعه 
اقتص��ادي )OECD(، پيش بيني رش��د اقتصادي 
س��ال 2019 چين 0.1 درصد به نسبت پيش بيني 
ماه قبل بهبود يافت و بر 6.2 درصد ايس��تاد. چين 
در س��ال 2018، 6.6 درصد رشد اقتصادي داشت. 
پيش بيني رشد اقتصادي هند نيز به دنبال رشد 7.3 
درصدي در س��ال 2018، براي سال 2019 بر 7.1 

درصد باقي ماند. 
اقتصاد برزيل پس از 1.1 درصد رشد در سال 2018، 
براي س��ال 2019 از تخمين 1.8 درصد به تخمين 
1.7 كاهش يافت، درحالي كه جي دي پي روس��يه 
در سال 2019 بدون تغيير نسبت به پيش بيني ماه 
قبل، همان 1.6 درصد برآورد شد و براي سال 2018 

نيز 2.3 درصد تخمين زده شد.

   تقاضاي جهاني نفت خام
برآورد از رش��د تقاضاي جهاني نفت خام در س��ال 
2018 نس��بت به گزارش پيش��ين تفاوتي نداشت 
و پيش بيني مي ش��ود جهان با رش��د تقاضاي نفت 
روزانه يك ميليون و 410 هزار بشكه اي روبه رو شود. 
كشورهاي امريكايي عضو OECD و ساير كشورهاي 
آسيايي با افزايش كلي حدود 900 هزار بشكه در روز، 
تقاضاي جهاني نفت براي سال 2018 را نمايندگي 
كردند. در حال حاضر، پيش بيني ها از رش��د تقاضا 
براي س��ال 2019 حدود يك ميلي��ون و210 هزار 
بشكه در روز اس��ت كه به نس��بت ارزيابي ماه قبل 
تغييري نكرده اس��ت و پيش بيني مي شود مصرف 
نفت خام كل جهان به 99 ميليون و 940 هزار بشكه 
در روز برس��د. در سراس��ر مناطق تجديدنظرهايي 
در پيش بيني ه��ا وجود دارد ك��ه احتماال همديگر 
را خنثي مي كنن��د. برخ��ي تجديدنظرها در چين 
و كش��ورهاي امريكايي عض��و OECD با توجه به 
پيش بيني بهبود اقتصاديشان به نسبت پيش بيني 
ماه قبل، رو به باال بوده اس��ت. از سوي ديگر، برخي 
تجديدنظرها با توج��ه به داده هاي تقاضاي نفت در 
امري��كاي التي��ن و خاورميانه طي دوره س��ه ماهه 
اول س��ال 2019 و همچنين برخ��ي اصالحات در 
ارزيابي هاي ساالنه درباره كشورهاي اروپايي عضو 
OECD و نيز كشورهاي امريكاي التين و خاورميانه 

رو به پايين بوده اند.

   عرضه جهاني نفت خام
برآورد ماه پيش��ين اوپك از رش��د عرضه نفت خام 
كشورهاي غير اوپك در سال 2018 در گزارش اين 
ماه تغيير كرده و ب��ا افزودن روزانه كمتر از 10 هزار 
بشكه در روز به برآورد پيشين همراه شده است كه 
عمدتأ به دليل افزاي��ش پيش بيني عرضه كانادا در 

سه ماهه چهارم سال 2018 است. 
به اين ترتيب رشد عرضه نفت خام غير اوپكي ها در 
سال قبل ميالدي معادل 2 ميليون و 910 هزار بشكه 
در روز بوده است كه كل توليد اين كشورها را به طور 
متوسط به 62 ميليون و 370 هزار بشكه در روز در 

سال 2018 رسانده است.
در مقابل آمار رشد توليد نفت خام غير اوپكي ها براي 
2019، كاهش روزانه 30 هزار بشكه اي را نشان داده 
و بدين ترتيب اين رشد را به طور ميانگين 2 ميليون 
و 140 هزار بشكه پيش بيني مي كند. اين كاهش در 
تخمين ها به دليل كاه��ش انتظارات در توليد نفت 

خام اياالت متحده، برزيل و بريتانيا در سه ماهه اول 
سال 2019 بود. وضعيت توليد نفت اين سه كشور تا 
حدي افزايش پيش بيني نشده توليد نفت چين را در 
برآوردها خنثي كرد. در حال حاضر عرضه كل براي 
سال 2019 به طور ميانگين 64 ميليون و 520 هزار 

بشكه در روز پيش بيني مي شود.
اياالت متحده، برزيل، روسيه، استراليا و انگلستان 
هدايتگ��ران اصل��ي براي رش��د عرضه اين س��ال 
هس��تند، در حالي كه ب��ه نظر مي رس��د مكزيك، 
قزاقستان، نروژ و اندونزي بزرگ ترين كاهش عرضه 
را خواهند داشت. عرضه گاز طبيعي مايع و ميعانات 
غيرمتعارف اوپك طي سال هاي 2016 تا 2018 در 

تجديدنظر اين ماه كاهش يافت.
 به عالوه، ارزيابي ها درباره رش��د عرضه گاز طبيعي 
مايع و ميعانات غيرمتعارف اوپك در س��ال 2018، 
83 هزار بشكه در روز به نس��بت مدت مشابه سال 
قبل از آن افزاي��ش يافت و به 4 ميليون و 760 هزار 
بشكه در روز رسيد كه نشان دهنده رشد حدود 130 
هزار بش��كه در روز به نسبت س��ال قبل از آن است. 
براي سال 2019 پيش بيني مي شود كه عرضه گاز 
طبيعي مايع و ميعانات غيرمتعارف اوپك 80 هزار 
بشكه در روز رشد كند و به حدود 4 ميليون و 840 
هزار بش��كه در روز برسد كه كمتر از 10 هزار بشكه 

كمتر از برآوردهاي پيشين است.
در ماه آوريل س��ال 2019، توليد نفت خام اوپك به 
ميزان قابل توجهي تغيير نكرد و بر اساس آمار منابع 
ثانويه، به طور ميانگين 30 ميليون و 30 هزار بشكه 

در روز بوده است.
تقاضاي نفت خام اوپك در س��ال 2018 حدود 31 
ميليون و 600 هزار بشكه در روز تخمين زده مي شود 
كه يك ميليون و 600 هزار بش��كه پايين تر از سطح 
تقاضاي سال 2017 است. تقاضاي نفت خام اوپك 
در سال 2019 نيز پيش بيني مي شود كه 30 ميليون 
و 600 هزار بشكه در روز باشد كه حدود يك ميليون 

بش��كه در روز كمتر از تخمين هاي تقاضا براي سال 
2018 است.  طبق بررس��ي »تعادل« منابع ثانويه 
اوپك گزارش كرده ان��د كه توليد نفت خام ايران در 
ماه آوريل با كاهش روزانه 164 هزار بشكه اي نسبت 
به ماه پيش��ين روبه رو شده است. ايران خود در اين 
ماه و دو ماه قبل از آن از ارايه آمار رسمي توليد نفت 

خام خود اجتناب كرده است. 
بي��ژن زنگنه وزير نفت اي��ران تاكنون چن��د بار به 
صورت رسمي اعالم كرده اس��ت كه ايران به دليل 
اينكه نمي خواه��د امريكا از اطالعاتش براي تحريم 
استفاده كند فعال آمار توليد نفت خام خود را اعالم 

نخواهد كرد. در ماه آوريل، تولي��د نفت خام تغيير 
محسوسي نكرد و تنها 3 هزار بشكه در روز كمتر از 
ماه پيش عرضه شد. بيشترين رشد توليد متعلق به 
كشور عراق با 113 هزار بش��كه در روز افزايش بود 
و پس از آن كش��ورهاي نيجريه با 92 هزار بش��كه 
در روز و ليبي با 71 هزار بش��كه در روز رش��د توليد 
قرار داش��تند. توليد نفت خام ايران نيز روزانه 164 
هزار بش��كه كاهش يافت و پس از آن، كش��ورهاي 
عربستان س��عودي با كاهش توليد روزانه 45 هزار 
بشكه و آنگوال با كاهش توليد روزانه 41 هزار بشكه 

قرار داشتند.

دبيركل اوپك به حمله  به تاسيسات نفتي عربستان واكنش نشان داد

نياز بازار نفت به صلح و ثبات در خاورميانه
تسنيم|

دبيركل اوپك در واكنش به انفجار نفتكش ها در سواحل 
امارات و همچنين حمله به تأسيسات نفتي عربستان 
گفت: »ما نياز به صلح و ثبات داريم. خاورميانه بسيار 
استراتژيك است. هر اتفاقي بيفتد بقيه جهان را تحت 
 تاثير ق��رار مي دهد«. به گزارش خبرگ��زاري اماراتي

»د نشنال«، محمد باركيندو، دبيركل اوپك گفت براي 
صحبت در مورد محدود ش��دن عرضه نفت زود است. 
وي خواستار صلح و ثبات در خاورميانه پس از حمله به 
تأسيسات نفتي در امارات و عربستان شد. باركيندو در 
ابوظبي گفت: »ما نياز به صلح و ثبات داريم. اين منطقه 
به اندازه كافي شاهد آشوب بوده است. اين منطقه بسيار 
استراتژيك است. هر اتفاقي بيفتد بقيه جهان را تحت 
تأثير قرار مي دهد«. عربس��تان سعودي، بزرگ ترين 
صادركننده نفت جهان اعالم كرد دو ايس��تگاه پمپاژ 

نفتي آن كه منطقه نفتي شرق را به شهر صنعتي ينبوع 
متص��ل مي كند، مورد حمله قرار گرفته اس��ت. خالد 
الفالح، وزير انرژي عربستان حمله پهپادها را در ساعات 
اوليه روز سه شنبه يك عمليات تروريستي عليه عرضه 
جهاني نفت دانست. وي گفت: هيچ اختاللي در توليد 
نفت عربستان به وجود نيامده است. اين خط لوله كه 
پنج ميليون بشكه در روز نفت خام را منتقل مي كند، 
موقتًا بس��ته ش��ده بود. باركيندو گفت: طي اجالس 
آينده توليدكنندگان اوپك و غير اوپك در جده، هنگام 
تصميم گيري در مورد كاهش يا افزايش توليد، خطرات 
ژئوپليتيكي هم در نظر گرفته مي شود. اوپك در آخرين 
گزارش خود تقاضاي نفت خام براي س��ه ماهه س��وم 
سال را بيش از 17.1 ميليون بشكه در روز اعالم كرد. 
تحليلگران مي گويند حمالت اخي��ر عليه نفت خام 

خاورميانه به بازار حساس نفت ضربه مي زند.

رشد غيرمنتظره ذخاير نفت امريكا تأثير منفي بر بازار طالي سياه گذاشت

كاهش قيمت نفت
ايسنا| 

قيمت نفت پس از آماري كه رشد غيرمنتظره ذخائر 
نفت امريكا و رشد كمتر از حد انتظار توليد صنعتي 
چي��ن را نش��ان داد، در معامالت روز چهارش��نبه 
كاه��ش پيدا كرد، ام��ا قيمت ها از تح��والت اخير 

خاورميانه پشتيباني شده اند.
بهاي معامالت آتي نفت برنت 20 سنت يا 0.3 درصد 
نسبت به روز سه شنبه كاهش يافت و به 71.04 دالر 
در هر بشكه رس��يد. نفت برنت روز سه شنبه با 1.4 

درصد افزايش قيمت بسته شده بود.
بهاي معامالت آتي وست تگزاس اينترمديت امريكا 
با 40 س��نت يا 0.7 درصد كاهش، به 61.38 دالر 
در هر بشكه رس��يد. در حالي كه روز سه شنبه 1.2 

افزايش را به ثبت رسانده بود.
گزارش موسسه امريكن پتروليوم نشان داد: ذخاير 

نفت امريكا هفته گذش��ته به ط��ور غيرمنتظره اي 
افزايش يافته است. طبق گزارش اين گروه صنعتي، 
ذخاير نفت خام امري��كا در هفته منتهي به 10 مه 
به ميزان 8.6 ميليون بش��كه رشد كرد و به 477.8 
ميليون بشكه رسيد، در حالي كه تحليلگران كاهش 
اين ذخاير به ميزان 800 هزار بش��كه را پيش بيني 

كرده بودند.
ذخاير نفت در كاشينگ اوكالماها كه قطب تحويل 
معامالت اس��ت 2.1 ميليون افزايش داش��ت. آمار 
توليد و ذخاير بعد از ظهر روز جاري از س��وي اداره 

اطالعات انرژي امريكا منتشر خواهد شد.
به گفت��ه ادوار موي��ا، تحليلگ��ر بازار در ش��ركت 
OANDA، اگ��ر گزارش اين آژانس رش��د ذخاير 
نف��ت امري��كا را تأييد كند، ممكن اس��ت ش��اهد 
كاهش قيمت ها باش��يم اما بسياري از ريسك هاي 

ژئوپليتيكي كه به قوت خود باقي مانده اند همچنان 
از باال ماندن قيمت ها پشتيباني خواهند كرد.

بر اس��اس گزارش رويت��رز، قيمت ه��اي نفت روز 
سه شنبه پس از اينكه عربستان سعودي اعالم كرد 
پهپادهاي مسلح دو تأسيس��ات نفتي اين كشور را 
هدف حمل��ه قرار دادند جهش پيدا كرد. اين حمله 
در حالي روي داد كه دو روز پيش دو نفتكش متعلق 
به عربستان سعودي در آب هاي امارات متحده عربي 

هدف حمله قرار گرفته بودند.
در اين بين اوپك اعالم كرد تقاضاي جهان براي نفت 
اين گروه امسال باالتر از حد انتظار خواهد بود، زيرا 
رشد عرضه از س��وي رقيبان شامل توليد كنندگان 
شيل امريكا آهسته شده اس��ت. اين امر به محدود 
شدن عرضه در بازار در صورت خودداري اين گروه 

از باال بردن سطح توليد خود اشاره دارد.

ايلنا| آژانس بين المللي انرژي در گزارشي اعالم كرد كه 
با وجود كاهش نرخ سرمايه گذاري بر صنايع فسيلي، هنوز 
ش��اهد همت اعضاي پيمان پاريس براي افزايش سرمايه 
در بازار سوخت هاي سبز نيستيم. به گزارش اويل پرايس، 
سرمايه گذاري جهاني در بازار انرژي در سال 2018 يك و 
هشت دهم هزار ميليارد دالر بود كه در ادامه روند كاهشي 
سه سال گذش��ته خود قرار دارد. مصرف هزينه ها بيشتر 
براي نفت، گاز و زغال سنگ در جهان بوده است كه مصرف 
كمتر سوخت هاي فسيلي و استفاده كمتر از آنها در توليد 
برق را نش��ان مي دهد. چين به عنوان بزرگ ترين مقصد 
س��رمايه گذاري انرژي جهان شناخته مي شود. مطابق با 
گزارش آژانس جهاني انرژي پس از بحران هاي بين سال 
2014 تا 2016 صنعت نفت تا سال گذشته كه قيمت ها 
افزايش يافت، بازار طالي سياه ديگر به اندازه گذشته حاضر 

به هزينه براي اين سوخت فسيلي نيست. سرمايه گذاري هاي 
جديد بيشتر بر مبناي پروژه هاي كوچك تر و در نتيجه با 
ثبات بيشتر است و صنعت نفت ديگر به روش هاي قديمي 
وابسته نيست. آژانس بين المللي انرژي سال 2019 را نقطه 
عطفي در مخارج صنايع نفتي مي داند چرا كه برخي كشورها 
حاضر شده اند هزينه هايي را براي تغييرات زيرساخت هاي 
نفتي خود انجام دهند. به اين معني كه صنايع باالدستي رشد 
چهار درصدي در مخارج خود داشته اند در حالي كه در سال 
2014 با كاهش 30 درصدي مخارج نفتي مواجه بوديم. ولي 
در تنفس آتي بازار، آژانس بين المللي انرژي نسبت به افزايش 
ميزان انتشار گازهاي كربن هشدار داده است. اين آژانس در 
ادامه گزارش مي دهد: »نشانه هاي كمي مبني بر پايبندي 
اعضا و همت آنها و همين طور سرمايه گذاري آنها مطابق 
پيمان پاريس وج��ود دارد. با وجود كاهش هزينه ها براي 

صنايع فسيلي هنوز شاهد تعلل اعضا براي ايجاد زيرساخت 
براي صنايع سبز هستيم.« آژانس بين المللي انرژي تاكيد 
كرد: »در حقيقت با كاهش مصرف نفت و گاز روبه رو بوده ايم 
ولي نياز داريم كه به توافق پاريس بيشتر پايبند باشيم.« در 
ادامه گزارش آمده است: »به طور كلي قابل دريافت است كه 
تا سال 2030 س��رمايه گذاري بر انرژي هاي پاك به اندازه 
65 درصد افزايش يابد كه در واقع نيازمند تغيير نگرش در 
ميان اعضاي اين تفاهمنامه است تا اين امكان ايجاد شود كه 
تكنولوژي بيشتري را به انرژي هاي سبز تزريق كند.« خبر 
خوب اين است كه هزينه انرژي هاي پاك رو به كاهش است. 
انرژي خورشيدي با 75 درصد كاهش قيمت از سال 2010 
مواجه بوده است و همين طور در باتري هاي ذخيره كننده 
انرژي بادي س��واحل با 20 تا 50 درص��د كاهش رو به رو 
بوده ايم و اميدها بر اين استوار است كه با يك دالر بتوان انرژي 

سالم تري خريداري كرد تا اينكه صرف سوخت هاي فسيلي 
آلوده كننده محيط زيست شوند.

به گ��زارش اي��ن آژانس هم اكن��ون بي��ش از 90 درصد 
سرمايه گذاري هاي سوخت هاي سبز و همين طور فسيلي 
در كشور هاي توس��عه يافته انجام مي ش��ود و شاهد اين 
خواهيم بود كه اين كش��ورها با وجود دارا بودن 15 درصد 
جمعيت جهان ولي بالغ بر 40 درص��د انرژي هاي پاك را 
توليد خواهند كرد. كشورهاي فقير با جمعيتي بالغ بر 40 
درصد جهان تنها داراي سهمي 15 درصدي از توليد انرژي 
خواهند بود. البته هند توانسته است سهم خوبي را از بين 
كشورها به خود اختصاص دهد و نسبت به سايرين توفيق 
بيشتري يافته است. آژانس اين هشدار را مي دهد كه رشد 
نابرابر زيرساخت هاي سوخت پاك ممكن است موجب عدم 

تعادل در اقتصاد آينده جهان شود.

تداوم روند 3 ساله كاهش سرمايه گذاري در انرژي
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 رشد صادرات نفت ايران
به كره جنوبي

ايس�نا| آمار گمركي نش��ان داد واردات نفت كره 
جنوبي از ايران در آوريل نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته 17 درصد رشد كرد. اين كشور در ماه ميالدي 
گذش��ته 353 هزار و 223 بشكه در روز نفت ايران را 
خريداري كرده اس��ت. واردات نف��ت كره جنوبي از 
ايران در ژانويه تا آوريل 235 هزار و 533 بش��كه در 
روز رسيد كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 
17.4 درصد كاهش نشان مي داد. كره جنوبي نوامبر 
گذش��ته از امريكا ب��راي واردات نفت ايران معافيت 
ش��ش ماهه دريافت كرده بود با اين حال واشنگتن 
ماه گذش��ته اعالم كرد معافيت ها از تحريم ها عليه 
صادرات نفت ايران را تمديد نخواهد كرد. بر اساس 
گزارش رويترز، مجموع واردات نفت كره جنوبي در 
آوريل 3.1 ميليون بشكه در روز بود كه در مقايسه با 
مدت مشابه سال گذشته 10.2 درصد رشد داشت. 
واردات نفت كره جنوبي از عربستان سعودي در آوريل 
بر مبناي ساالنه 8.5 درصد رشد كرد و به 874 هزار و 

401 بشكه در روز رسيد.

 افزايش دما و رمضان
عامل جهش پيك مصرف برق

ايلنا| مديرعامل شركت مديريت شبكه برق ايران 
جهش ناگهاني پيك مصرف در اين مقطع از س��ال 
را گذرا دانس��ت و افزود: همزماني شروع ماه مبارك 
رمضان با افزايش دماي اقصي نقاط كش��ور نسبت 
به ارديبهشت  سال گذشته موجب جهش ناگهاني 
پيك مصرف كش��ور  طي چند روز اخير شده است. 
داوود فرخزاد با اشاره به جهش ناگهاني پيك مصرف 
كش��ور طي چند روز اخير گفت: براس��اس ارزيابي 
صورت گرفته انرژي مصرفي كش��ور از ابتداي سال 
جاري تاكنون حدود 4 درصد نسبت به مدت مشابه 
سال گذش��ته كاهش داشته اس��ت ولي همزماني 
شروع ماه مبارك رمضان با افزايش دماي اقصي نقاط 
كشور موجب شده است تا با استفاده هر چه بيشتر از 
سيستم هاي سرمايشي شاهد رشد پيك مصرف در 

چند روز اخير باشيم. 

 تامين آب پااليشگاه تهران
 با پساب

ايس�نا| معاون بهره برداري ش��ركت فاضالب 
تهران گفت: در طرح انتقال پساب تصفيه خانه 
فاضالب جنوب تهران به پااليشگاه نفت تهران، از 
مردادماه سال گذشته تاكنون بيش از يك ميليون 
و 10 هزار متر مكعب پس��اب به اين پااليش��گاه 
منتقل شده است. عباسعلي ُمصرزاده اظهار كرد: 
انتقال پساب تصفيه خانه فاضالب جنوب تهران 
به پااليش��گاه نفت تهران بر اساس قرارداد سال 
1394 به مدت 30 س��ال با دبي متوسط حدود 
600 ليتر بر ثانيه خواهد ب��ود. بر پايه اين طرح 
ساالنه 20 ميليون متر مكعب پساب تصفيه شده 
به پااليشگاه نفت تهران تحويل داده مي شود. بنا 
بر اع��الم وزارت نيرو، ُمصرزاده با بيان اينكه پنج 
درصد ظرفيت تصفيه خانه جنوب تهران به منظور 
مصارف صنعتي و آبياري فضاي س��بز توس��ط 
ش��ركت فاضالب تهران به شركت پااليش نفت 
تهران ارايه مي شود، گفت: با اجراي اين پروژه 60 
درصد از آب شرب شهري مصرفي در پااليشگاه 

به شبكه آب شهري باز مي گردد. 

آرامكو درصدد افزايش 
ظرفيت پااليشگاهي در اروپا

تس�نيم|  هدف آرامكوي عربس��تان افزايش 
عرضه300 هزار بشكه نفت در روز به اروپا طي دو 
سال آينده است. آرامكو با افتتاح يك دفتر در لندن 
در تابستان س��ال جاري، تجارت در اين منطقه 
را افزايش مي دهد. به گ��زارش رويترز، آرامكو، 
بزرگ ترين توليدكننده نف��ت جهان، با امضاي 
قراردادهاي جديد و تقويت ظرفيت پااليشگاهي 
خود براي حفظ بازارهاي جديد، موقعيت خود 
را در فعاليت ه��اي پااليش��گاهي و بازاريابي در 
سراسر جهان توسعه مي دهد. اين شركت قصد 
دارد قراردادهايي را طي دو س��ال آينده از طريق 
مبادله نفت خام عربستان با محصوالت نفتي براي 
عرضه به مشتريان اروپايي امضا كند. عبدالعزيز 
الجديمي، ريي��س فعاليت هاي پايين دس��تي 
آرامكو گفت: »من روي اروپا شرط بندي مي كنم. 
ما اعتقاد داريم اروپا بازاري اس��ت كه مدت هاي 
طوالني در آن مي مانيم«. آرامكو در حال حاضر 
بيش از س��ه ميليون بش��كه در ماه نفت خام و 
محصوالت نفتي به اروپا مي فرس��تد. جديمي 
گفت: »ما مي توانيم اين سه ميليون بشكه را به 10 
ميليون بشكه در ماه طي دو سال آينده برسانيم. 
اين يعني ما تقريبا 300 هزار بشكه در روز ظرفيت 

پااليشگاهي در اروپا ايجاد كرده ايم«.

خانم سودابه جامکی فرزند مجيد دارای شناسنامه۸92 به شرح دادخواست به کالسه۵/9۸/121 
از اين شورا درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان خيراله 
راسخی فرزند بيگ محمد به شناسنامه شماره19۸1 درتاريخ9۸/2/11دراقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه آن مرحوم منحصر است به:1-سودابه جامکی فرزند مجيد ورقيه به 

شماره شناسنامه۸92 متولد13۵0 همسر متوفی
2-افراسياب راسخی فرزند خيراله و معصومه به شماره شناسنامه 179 متولد133۸فرزند متوفی
3-زيور راسخی فرزند خيراله و معصومه به شماره شناسنامه 10219متولد1341فرزند متوفی

4-فاطمه راس�خی فرزند خيراله و سودابه به شماره شناس�نامه4490321۵11 متولد1374 
فرزند متوفی

۵-محمد رضا راسخی فرزند خيراله و سودابه به شماره شناسنامه44903۸6699 متولد1376 
فرزند متوفی

6-زينب راسخی فرزند خيراله و سودابه به ش�ماره شناسنامه 4490472۵۸7 متولد1379 
فرزند متوفی

7-اميرحسين راسخی فرزند خيراله و سودابه به شماره شناسنامه 4490۵3۵406 متولد13۸1 
فرزند متوفی

اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور رادر يک نوبت آگهی می نمايد تاهر کسی 
اعتراضی دارد و يا وصيتنامه ای از متوفی نزد وی ميباشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف 

يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
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روي موج خبر

   آغاز توقف برخي تعهدات برجامي بر اساس 
دستور شوراي عالي امنيت ملي؛ صداوسيما|
توقف برخي تعهدات برجامي بر اس��اس دس��تور 
شوراي عالي امنيت ملي آغاز شده است.يك مقام 
مطلع در س��ازمان انرژي اتمي اع��ام كرد: اجراي 
برنامه هاي مربوط به توقف برخي تعهدات كش��ور 
در برجام ك��ه در بيانيه ش��وراي عالي امنيت ملي 
بر آن تاكيد شده آغاز ش��ده است.وي خاطرنشان 
كرد: توقف برنامه هاي مربوط به رعايت سقف توليد 
اورانيوم غني شده و همچنين توليد بدون محدوديت 
آب سنگين در تاسيسات اراك كه در دوره ۶۰ روزه 
مربوط به گام اول بر انجام آن تاكيد شده، برنامه هايي 

است كه با جديت دنبال مي شود.

   پيام پمپئو به ايران از كانال عراق؛ايسنا|
يك منبع مطلع از نشست اخير وزراي امور خارجه 
عراق و امريكا ادعا كرده است كه پمپئو در اين ديداراز 
عبدالمهدي خواسته تا اين پيام را به تهران برساند 
كه امريكا به دنبال جنگ نيست و فقط يك توافق 
هسته اي جديد مي خواهد.عبدالمهدي در پاسخ او 
گفت كه ايراني ها ملتي سرافراز هستند و آن توافق را 
از سر نخواهند گرفت اما در عين حال پيشنهاد كرد 
كه ايران ممكن است مشكلي با يك پروتكل الحاقي 
نداشته باشد. پمپئو نيز در جواب گفت كه پروتكل 

الحاقي مي تواند ايده خوبي باشد.

   افزاي�ش حق�وق كارمن�دان ۴۰۰ به اضافه 
۱۰درصد قانوني و قطعي است؛خانه ملت|

عضو هيات رييسه مجلس گفت: حقوق كارمندان 
۴۰۰ به اضافه ۱۰ درصد افزايش يابد، لذا اين حكم 
قانوني قطعي و قانوني است.علي اصغر يوسف نژاد 
در گفت وگوي با ش��بكه خبر اضافه كرد: مجلس 
درباره حقوق ها صراحتا اعام كرده است كه حقوق 
كارمندان ۴۰۰ به اضافه ۱۰ درصد افزايش يابد، لذا 
اين حكم قانوني قطعي و قانوني است.عضو هيات 
رييسه مجلس در پاسخ به س��والي مبني بر اينكه 
دولت بايد اين افزايش حقوق را به چه صورتي اجرايي 
كند اظهار كرد: دولت هيچ چاره اي جز اجراي اين 
قانون ندارد، در س��خنان رييس س��ازمان برنامه و 
بودجه هيچگاه نديدم كه وي خواستار عدم اجراي 

قانون يا استنكاف باشد.

   ايران تا زماني به تعهدات خود ادامه مي دهد 
كه منافعش برآورده شود؛باشگاه خبرنگاران|

معاون سياس��ي دفتر عقيدتي سياسي فرمانده 
معظ��م كل قوا با بي��ان اينكه ايران ت��ا زماني به 
تعهدات خ��ود ادامه خواهد داد ك��ه منافع اش 
برآورده شود، افزود: اين تصور اروپايي ها غلط است 
كه ايران تحت هر شرايطي برجام را ادامه خواهد 
داد.سردار رسول سنايي راد درباره مهلت ۶۰ روزه 
ش��وراي عالي امنيت ملي به اتحاديه اروپا اظهار 
كرد: برخورد اروپايي ها نشان داد كه نوعي تقسيم 

كار بين آنها و امريكايي ها وجود دارد.

   محمدج�واد ظري�ف ع�ازم توكيو ش�د؛ 
اداره اطالع رساني وزارت خارجه|

»محمدجواد ظريف« وزي��ر امور خارجه به دعوت 
همتاي ژاپني خود از دهلي نو عازم توكيو شد.رييس 
دستگاه ديپلماسي كه در روزهاي اخير به عشق آباد 
و دهلي نو س��فر كرده بود، در ادامه تور ديپلماتيك 
خود راهي توكيو ش��د. وزير امور خارجه قرار است 
صبح پنجشنبه با شينزو آبه نخست وزير ژاپن ديدار 
و در خصوص روابط دوجانبه، مس��ائل منطقه اي و 

بين المللي گفت وگو كند.

   در م�ورد اي�ران باي�د ببيني�م چ�ه پيش 
مي آيد؛تسنيم|

رييس جمهور امريكا اعام كرد كشورش با توجه به 
اقدامات ايران در آينده سياست هايي را اتخاذ خواهد 
كرد.به گزارش رويترز، دونالد ترامپ رييس جمهور 
امريكا در خصوص سياست هاي آينده امريكا در قبال 
ايران گفت منتظر اتفاقات آينده خواهد ماند. دونالد 
ترامپ در نشست خبري بعد از ديدار با نخست وزير 
مجارستان، در خصوص تشديد تنش ها بين امريكا و 
ايران گفت: »بايد ببينيم كه در مورد ايران ]در آينده[ 

چه پيش خواهد آمد. ما اوضاع را زيرنظر داريم«

   جدايي ناو اس�پانيايي از ائتالف امريكا در 
خليج فارس يك شكست بزرگ بود؛ ايلنا|

ريچارد نفيو با انتشار پيامي به جدايي ناو اسپانيايي 
از ائت��اف امري��كا در خليج فارس واكنش نش��ان 
داد.»ريچارد نفيو« عضو تيم مذاكره كننده هسته اي 
امريكا و محقق دانشگاه كلمبيا، در پيامي در توييتر 
در واكنش به جدا ش��دن ناو اس��پانيايي از ائتاف 
امريكا در خليج فارس در توييتر خود نوشت: از لحاظ 
عملياتي ارزش اين ناو را نمي دانم اما از لحاظ سياسي، 
استراتژيك و ديپلماسي اين اتفاق يك شكست بزرگ 
براي امريكا و نشان دهنده عميق تر شدن شكاف ها 

است و خبر از بحران هايي در آينده مي دهد.

   اگر ايران نب�ود اروپا امروز در بس�ياري
 از زمينه ها امنيت نداشت؛برنا|

رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس گفت: برجام توافقي بين ايران و امريكا بود 
و ديگر كش��ورها به خصوص كشورهاي اروپايي 
نقشي در برجام نداشتند.حشمت اهلل فاحت پيشه 
گفت: اعتقاد من بر اين است كه اين چالش در قالب 
برجام كه در روزهاي اخير با توجه به تحريم هاي 
نفتي امريكا و ضرب االج��ل ۶۰ روزه ايران نمود 
جدي تري پي��دا كرده، چالش بين ايران و امريكا 
است و در اين بين اروپايي ها به برجام آويزان بودند 
نه برجام به اروپا. وي ادامه داد: خود نظريه پردازان 
امريكا، اروپايي ها را در شرايطي فعلي موج سواران 
عرصه بين المللي مي شناسند و براي رفع مشكات 
خود وابسته به كشورهاي ديگر چه امريكا و چه 
ايران هستند چرا كه اگر ايران نبود اروپا امروز در 

بسياري از زمينه ها امنيت نداشت.

ايران8

رييس كل بانك مركزي در پاسخ به »تعادل«

واعظي: سياست دولت همچنان اختصاص ارز 4200 توماني براي كاالهاي اساسي است

ذخاير ارزي وضعيت خوبي دارد

گروه ايران|
اعض��اي كابينه دوازدهم ديروز در ش��رايطي روبه روي 
خبرنگاران رسانه هاي گروهي ايستادند كه قبل از حضور 
در حياط دولت اليحه» شفافيت« و آيين نامه »ترغيب به 
جذب جوانان« را تصويب كردند؛ لوايح و آيين نامه هايي 
كه بنا به گفته واعظي رييس دفتر رييس جمهوري گام 
بلندي در مسير شفاف سازي امور اجرايي و اقتصادي از 
يك ط��رف و به كارگيري نيروهاي جوان و متخصص از 
س��وي ديگر است و به اعتقاد دولتمردان نتايج ملموس 
آن در نهايت به نفع مردم و فعاليت هاي سالم اقتصادي 
خواهد بود.به گ��زارش »تعادل«، بر اس��اس آيين نامه 
جديد و مطابق قانون برنامه شش��م توسعه، كارفرمايان 
و كارآفرين��ان بخش خصوص��ي و تعاون��ي در صورت 
جذب ني��روي كار جوان با حداقل مدرك دانش��گاهي 
كارشناس��ي به صورت كارورز، از پرداخت س��هم بيمه 
كارفرما براي مدت دوس��ال از تاريخ شروع به كار معاف 
مي شوند.هيات وزيران در جلسه ديروز آيين نامه ترغيب 
كارفرمايان و كارآفرين��ان بخش خصوصي و تعاوني به 
جذب فارغ التحصيان دانش��گاهي جوان را به تصويب 
رساند. شيوه معرفي زمينه هاي كاري اولويت دار و نحوه 
تأمين هزينه، از مهم ترين س��رفصل هاي اين آيين نامه 

اجرايي به شمار مي رود.
گفتن��ي اس��ت، مطابق قانون برنامه شش��م توس��عه، 
كارفرماي��ان و كارآفرينان بخش خصوص��ي و تعاوني 
در صورت جذب ني��روي كار جوان ب��ا حداقل مدرك 
دانش��گاهي كارشناس��ي به صورت كارورز، از پرداخت 
سهم بيمه كارفرما براي مدت دوسال از تاريخ شروع به كار 
معاف مي شوند.بعد از پايان نشست هيات دولت مطابق 
هفته هاي قبل برخي از اعضاي كابينه راهي حياط دولت 
شدند تا به مهم ترين پرسش هاي مطرح شده پاسخ دهند. 
از ميان چهره هاي اقتصادي دولت هم اين بار چهره هايي 
چون عبدالناص��ر همتي )رييس كل بان��ك مركزي(، 
محسن نهاونديان )معاون اقتصادي( و محمد اسامي 
)وزير راه و شهرس��ازي( به ميان خبرنگاران آمدند و به 
مهم ترين پرسش هاي مطرح شده پاسخ دادند؛ همتي 
در پاسخ به پرسش »تعادل« در خصوص آينده نوسانات 
ارزي با اشاره به اين واقعيت كه در صورت همكاري مردم 
نوس��انات بازار ارز مهار خواهد شد و دالر باز هم به كانال 
كاهش��ي ورود مي كند از مردم خواس��ت كه در بازار ارز 
سرمايه گذاري نكنند. رييس بانك مركزي ضمن تاكيد 
به مردم كه روي ارز سرمايه گذاري نكنند، گفت: عده اي 
خواستند پس از تصميم ايران در خصوص برجام كه هفته 
پيش اعام شد، نرخ را باال ببرند ولي نتوانستند.  همتي 
در ادامه تاكيد كرد: نرخ هاي فعلي ارز پايدار نيست و هر 
لحظه ممكن است تغيير كند؛ بنابراين بهتر است مردم 

عادي در بازار ارز سرمايه گذاري نكنند..

  ذخاير ارزي ايران مطلوب است
همتي در پاسخ به سوالي درباره علت افزايش نرخ ارز از 
۱۱ هزار تومان به ۱۴ هزار تومان در زمان رياس��ت او در 
بانك مركزي اظهار كرد: نرخ ارز تابع متغيرهاي اقتصادي 
و سياسي است. از بابت اقتصادي ما مي دانيم وضع چگونه 
است. ذخاير ارزي و اسكناس ما بهتر شده، ولي متغيرهاي 
سياسي تأثير مي گذارد كه مبناي اقتصادي ندارد. روزي 
شايعه مي كنند قرار است جنگ يا مذاكره شود و عده اي از 
اين فرصت ها استفاده مي كنند تا نرخ را باال و پايين كنند. 
ريي��س كل بانك مركزي تصريح كرد: گفته ام كه مردم 

نبايد با توجه به اين متغيرها به ارز نگاه كنند.
او تاكيد كرد: مردم روي ارز سرمايه گذاري نكنند و نرخ 
موجود نرخ مدنظر ما نيست.البته نمي توانم بگويم قيمت 
ارز در آينده چه مي شود اما اميدواريم شرايط بهتر شود. 
وي در توضيح آخرين وضعيت بازار متش��كل ارزي نيز 
گفت: بحث اين بازار اين چنين است كه بانك ها، صرافي ها 
و كساني كه مي خواهند خريد و فروش ارز انجام دهند 
در اين بازار فعال باش��ند تا قيمت واقعي بازار مشخص 
شود.همتي خاطرنشان كرد: در ارتباط با اين بازار آنچه 
به عهده بانك مركزي بوده اباغ شده است و تقريبًا قرار 

است مثل بازار بورس انجام شود. نمي توانيم براي نقطه 
شروعش زماني تعيين كنيم؛ يعني از نظر ما بانك مركزي 
ديگر كاري در اين زمينه ندارد؛ شركتي كه براي اين كار 
در ايران به نام »ساتما « شكل گرفته است بايد ادامه راه را 
برود. رييس بانك مركزي در پايان گفت: اين شركت ثبت 
شده و آن را به اطاع اروپايي ها هم رسانده ايم. از اين به بعد 
عدم همكاري اروپايي ها با اين شركت بهانه گيري است و 

اميدواريم هرچه زودتر شروع به كار كنند.

  پاسخ به درخواست امريكا براي مذاكره
رييس دفتر رييس جمهور در حاشيه جلسه هيات دولت 
در مورد تصميم هاي جديد ايران در خصوص برجام نيز 
گفت: از آنچه كه تصمي��م گرفته ايم به هيچ وجه كوتاه 
نمي آيي��م. در ۶۰ روز اول به آنچه اع��ام كرده ايم اقدام 
مي كني��م و در ۶۰ روز دوم نيز به م��وارد اعامي عمل 
مي كنيم. واعظي در پاس��خ به س��وال ديگري در مورد 
اظهارات رييس جمهور مبني بر تاش امريكا براي مذاكره 
با ايران گفت: رييس جمهور اعام كردند در سفري كه به 
نيويورك رفتند از كانال هاي مختلف ۱۹ واس��طه براي 
ماقات تماس گرفتند. رييس جمهور هم گفتند آن كسي 
كه از برجام خارج شده، بايد اول به تعهدات بين المللي 
پايبند باش��د. واعظي تصريح كرد: خواس��ته ايران اين 

است اگر كس��ي ادعايي دارد بايد در عمل ثابت كند، نه 
در زبان. رييس دفتر رييس جمهور با اشاره به مباحثي 
كه در خصوص كاالبرگ الكترونيك مطرح شده، گفت: 
ارز ۴۲۰۰ توماني با همان تصميم گيري سال گذشته به 
قوت خودش باقي است و مس��ائلي كه درباره كاالبرگ 
الكترونيكي مطرح است يا روش هاي ديگر، پيشنهاداتي 
اس��ت كه س��ازمان برنامه و بودجه يا س��اير دستگاه ها 
پيشنهاد كردند و در كارگروهي بررسي مي شود كه اگر 

در آينده الزم شد و كارآمدتر بود از آنها استفاده كنيم.
واعظي در خصوص انتخاب سخنگوي دولت، گفت: اين 
موضوع بررسي شده و يك نفر هم نامش مطرح است كه 

خود آقاي رييس جمهور انشااهلل اعام مي كنند.
وي در خصوص ادغام وزارت خانه ها، بيان كرد: از ابتدايي 
كه ادغام انجام ش��ده طبيعي اس��ت ك��ه وزارت جهاد 
كش��اورزي بحث توليد كش��اورزي را پيگيري و وزارت 
صمت توليد صنعتي را پيگي��ري مي كند. اما آنچه اين 

وسط اتفاق افتاده است، رهاشدگي بازار است.
رييس دفتر رييس جمهور اف��زود: مخصوصًا كه وزارت 
بازرگاني در گذشته دو شقه شد، بخشي در وزارت صمت 
است و بخشي در وزارت بازرگاني است و از نظر روش هم 
هردو از يك روش پيروي نمي كنند كه الزم است كسي 
باالي سر اينها باشد و هردو را هماهنگ كند.وي با بيان 

اينكه در خصوص س��هميه بندي بنزين فعًا با شرايط 
پيش آمده، دولت قصد اعام تصميم گيري نهايي را ندارد، 
گفت: در اين موضوع قبل از اينكه دولت تصميم بگيرد و 
هماهنگ شود به علت مشكلي كه در اطاع رساني پيش 
آمد و يك اشتباه در خبررساني انجام شد، آن مسائل پيش 
آمد.واعظي بيان كرد: اما مسووالن واقعيت را گفتند كه 
هنوز ما تصميم گيري در اين زمينه انجام نداديم. در واقع 
تصميم گيري نهايي را در اين زمينه به زماني سپرديم كه 

آرامشي ايجاد شود.

  ورود سازمان تعزيرات به بازار كاغذ
يكي ديگر از مشكاتي كه طي هفته ها و ماه هاي اخير 
باعث به وجود آمدن مش��كات فراوان��ي براي فعاالن 
رسانه اي و فرهنگي شده؛ موضوع كمبود كاغذ و برخي 
تخلفات رخ داده در خصوص تزريق كاغذ با ارز ۴هزار و 
۲۰۰توماني است؛ طبيعي است كه حضور صالحي وزير 
ارشاد در حياط دولت، پرسش هاي دامنه داري را در اين 
زمينه ايجاد كند، س��يد عباس صالحي در پاسخ به اين 
ابهامات گفت: همانطور ك��ه مي دانيد توليد ما در كاغذ 
بسيار اندك است. سه كارخانه كاغذ در كشور وجود دارد 
كه بطور اسمي ۱۷۰ هزار تن توليدات دارند، اما بايد گفت 
توليدات اين كارخانه ها در سال ۹۶ حدود حدود ۱۰ هزار 

تن و در سال ۹۷ حدود ۲۰ هزار تن بوده است.وزير ارشاد 
ضمن اشاره به تصميمات اتخاذ شده در دولت براي حل 
مشكل كاغذ، يادآور شد: در اوايل سال مطرح بود كه آيا 
مي تواني��م ارز ۴۲۰۰ تومان��ي را از كاغذ برداريم و به ارز 
نيمايي تبديل كنيم يا خير؟ كه همين امر تاطم هايي در 
بازار كاغذ ايجاد كرد. البته مطرح شدن تصميمات باعث 
شد كاغذ هايي كه به گمركات وارد شده بودند ترخيص 
نشوند.صالحي از ترخيص و عرضه به بازار حدود ۶ تا ۱۰ 
هزار تن كاغ��ذ در يك تا دو هفته آينده خبر داد و افزود: 
گفت وگو هاي مختلفي در دول��ت با تاكيد مقام معظم 
رهبري مطرح و دومحور براي تصميم گيري از آن بيرون 
آمد كه موجب ش��د كاغذ مطبوعات و نشر با همان ارز 
۴۲۰۰ توماني باشد؛ بنابراين مبناي تصميم گيري براي 
كاغذ اين شد كه همه آنچه در گمركات است، ترخيص 
ش��ود. همچنين حدود ۲۰ الي ۳۰ هزار تن كاغذ هم در 
مس��ير است كه به كشور برس��د و با اين واردات مشكل 

برطرف خواهد شد.

  موسس�ات اطالعات درآمدي خود را اعالم 
كنند

معاون اقتصادي رييس جمهور در رابطه با همه موسساتي 
كه فعاليت اقتصادي دارند، گفت: بايد اطاعات فعاليت 
اقتصادي را اطاع رس��اني عمومي كنند. نهاونديان در 
حاش��يه جلس��ه هيات دولت گفت: در اليحه شفافيت 
در رابطه با حراس��ت از اطاعات حريم خصوصي همه 
دستگاه ها موظف به رعايت آن هستند، در اين اليحه بطور 
جامع نگاه شده و همه موسسات حاكميتي در قوه مجريه 
و مقننه و قضاييه تحت ش��مول اين تكاليف و موضوع 
هستند. تمامي نهاد ها و موسسات خصوصي عهده دار 
وظايف عمومي نيز تحت شمول اين قانون قرار گرفتند.

معاون اقتصادي رييس جمهور در رابطه با همه موسساتي 
كه فعاليت اقتصادي دارند، گفت: بايد اطاعات مربوط 
به اموال اماك و دارايي ها درآمد ها و فعاليت اقتصادي 
را اطاع رساني عمومي كنند، تكاليف مشخصي معين 
ش��ده براي دس��تگاه هايي كه فعاليت اقتصادي چه در 
قانون تاسيس خود و چه آنهايي كه وارد فعاليت اقتصادي 
شدند، و بايد مورد توجه قرار گرفته شود.محمد نهاونديان 
در ادامه گفت: شمول اليحه شفافيت در حوزه سياسي 
اجتماعي به اندازه ش��مول آن در حوزه اقتصادي مورد 
توجه است و در حوزه تأمين اجتماعي هم فصلي دارد. 
براي نظارت و راهبري يك ش��وراي عالي در نظر گرفته 
ش��ده كه جريان امور را هدايت كن��د. اميدواريم در اين 
اليحه كه حدود ۴۵ ماده دارد و با نظرخواهي از صاحب 
نظران در حوزه هاي مختلف تدوين شده اثرات مثبتي را 

شاهد باشيم زيرا تهيه و تدوين آن بسيار زمان برد.
 نهاوندي��ان در پايان گفت: اليحه ش��فافيت در مراحل 
مختلفي امروز در دولت نهايي شد و با اعمال نظري كه 
مجلس محت��رم خواهد داد يك گام بلن��دي در تامين 
عدال��ت و هم در ط��رح تامين فضاي رقابت��ي در حوزه 
اقتصادي و افزايش اعتماد عمومي و مشاركت اجتماعي 

برداشته خواهد شد.

  طرح وزير براي مهار اجاره بهاي مسكن
وزير راه و شهرسازي درباره بازار مسكن گفت: تسهيات 
را براي س��ازندگان افزايش دادي��م. وي درباره گله هاي 
مجلس گفت: ما اكنون با مجلس تعامل هس��تيم يك 
كارشناس سيستمي تا يك كار دقيق انجام شود. اقدام ما 
بحث تمديد قانون براي مشوق هاي بخش هايي از ماليات 
است كه بتوانيم مهاري بر سيستم لجام گسيخته اجاره بها 
داشته باشيم.  وزير راه و شهرسازي درباره اقدامات انجام 
شده براي حوزه مسكن گفت: تابع شرايط عمومي بازار 
اس��ت و تابع بخش مسكن نيست كار هاي مهمي كه ما 
در حال انجام هستيم و به آن خيلي اهتمام داريم عرضه 
زمين است مش��وق هاي اصلي براي اين موضوع ايجاد 
كرديم و تسهياتي را براي سازندگان افزايش داديم. اين 
امكاني كه فراهم كرديم در فرآيند ساخت و ساز است كه 

مردم بتوانند زودتر صاحب خانه شوند.

اكنون زمان عمل كردن
به تعهدات است

سفير ايران در لندن تأكيد 
كرد اگ��ر طرف هاي ديگر 
برجام به تعهدات خود در 
چارچوب اين توافق عمل 
نكنند شاهد واكنش جدي 

ايران خواهند بود.
به گزارش تسنيم، حميد 
بعيدي نژاد سفير كشورمان در انگليس در مصاحبه 
با شبكه خبري اسكاي نيوز اعام كرد اكنون زمان آن 
رسيده است كه طرف هاي ديگر برجام نيز به تعهدات 
و وعده هاي خود عمل كنند.حميد بعيدي نژاد در اين 
مصاحبه اظهار داش��ت: »ما خواهان برداشته شدن 
گام ه��اي جدي و ملموس از س��وي طرف هاي ديگر 
برجام هستيم زيرا همه قول و قرارها گذاشته شده و 
تعهدات نيز از قبل مشخص شده است. مساله اصلي 
اكنون اجراي اين تعهدات است.« وي افزود: »ما فكر 
كرديم كه زمان اتخاذ يك تصميم جديد فرا رس��يده 
است؛ نه براي تضعيف برجام بلكه براي رساندن اين 
پيام مهم به گوش جامع��ه بين الملل كه برجام واقعًا 
در معرض تهديدات جدي ق��رار دارد. من با قطعيت 
مي گويم اگ��ر طرف هاي ديگر برجام ظ��رف ۶۰ روز 
تعيين ش��ده راهي ]براي عمل به تعهداتش��ان[ پيدا 

نكنند، شاهد واكنش جدي از سوي ما خواهند بود«.

جبهه امريكايي- صهيونيستي را 
شكست مي دهيم

وزي��ر دف��اع و پش��تيباني 
نيروهاي مس��لح با تاكيد 
بر اينكه ملت اي��ران طعم 
تلخ شكس��ت را ب��ه جبهه 
امريكايي-صهيونيس��تي 
خواهد چشاند، گفت: نظام 
مقدس جمهوري اسامي 
ايران در باالترين نقطه از آمادگي هاي دفاعي-نظامي 
براي مقابله با هرگونه تهديد زياده خواهي قرار دارد. به 
گزارش روابط عمومي وزارت دفاع؛ امير سرتيپ »امير 
حاتمي« با شركت در گردهمايي پيشكسوتان اطاعات 
و عمليات لش��كر محمد رس��ول اهلل)ص( در تش��ريح 
وضعيت آمادگي نيروهاي مسلح ايران در شرايط حاضر 
تاكيد كرد: به لطف خداوند متعال، امروز نظام مقدس 
جمهوري اسامي ايران در باالترين نقطه از آمادگي هاي 
دفاعي- نظامي براي مقابله با هرگونه تهديد، زياده خواهي 
قرار دارد و اين در حالي است كه كسب اين جايگاه رفيع 
و بي نظير در سخت ترين شرايط تحريم نيروهاي مسلح 
به دست آمده و شيطان بزرگ امريكا و اذناب منطقه اي 
آن به قدرت نيروهاي مسلح معترف هستند. وي افزود: 
مفتخريم كه در اين شرايط تحريم از اجراي هيچ يك از 
برنامه ها و ماموريت هاي حوزه دفاعي در جهت تقويت و 

ارتقاي قدرت بازدارندگي دريغ نكرده ايم .

اروپا بي وقفه اقدامات عملي 
خود را آغاز كند

دس��تيار وي��ژه رييس و 
مديركل ام��ور بين الملل 
مجلس با سفير آلمان در 
ته��ران دي��دار گفت وگو 

كرد.
ب��ه گ��زارش باش��گاه 
مي��ر  ا ن  ا ر ن��گا خبر
عبداللهيان در ابتداي اين ديدار با اشاره به نقش مهم 
ايران در منطقه و نيز جايگاه مهم آلمان در اروپا افزود: 
انجام رايزني هاي مس��تمر ميان مقامات دو كشور 
در تحكيم و تعميق روابط و همچنين در تسهيل و 
تسريع همكاري مفيد خواهد بود. وي افزود: مجلس 
از تداوم رايزني هاي في مابين با هدف اتخاذ گام هاي 

عملي حمايت مي كند.
امير عبداللهيان در ادامه ضمن انتقاد از اجرايي نشدن 
كانال مالي مطرح شده و عدم اقدامات عملي از سوي 
كشور هاي اروپايي افزود: اينستكس اگرچه گامي 
كوچك، ولي به جلو به حساب مي آيد، اما تاخير در 
اج��راي آن و همچنين عدم بهره مندي مردم ايران 
از مزاياي آن، در حالي كه جمهوري اسامي ايران 
تعهدات برجامي خود را بطور كامل انجام داده است، 
بي اعتمادي فزاينده نسبت به اروپا را ميان مردم و 

دولتمردان تقويت كرده است.

ايران دخالتي در ماجراي 
امارات نداشته است

رييس ش��وراي راهبردي 
رواب��ط خارجي تاكيد كرد: 
اگ��ر امريكا بخواه��د به هر 
نحوي مداخله نظامي كند، 
ايران ب��راي پاس��خ گويي 
محكم كاما آماده اس��ت و 
امريكايي ها هم خودش��ان 
اين را به خوبي مي دانند. به گزارش ايس��نا، سيدكمال 
خرازي در گفت وگو با شبكه خبري فرانس۲۴ رويداد 
اخير در آب ه��اي عمان براي تع��دادي از نفت كش را 
مش��كوك توصيف كرد و گفت: بايد براي روشن شدن 
واقعيات تحقيق شود. در شرايط خطرناك كنوني اين 
قبيل رويدادها ممكن است از سوي طرف سومي براي 
ايجاد تنش و بي ثباتي انجام گي��رد. وي درباره ادعاي 
رييس جمهور امريكا مبني ب��ر آمادگي براي مذاكره با 
ايران نيز گفت: هدف او اين است فشارهاي بيشتري بر 
ايران وارد كند. تلفن ك��ردن به وي هيچ فايده اي ندارد 
زيرا با كره شمالي هم به نتيجه اي نرسيد. رييس شوراي 
راهبردي روابط خارجي با اشاره به فرصت دو ماهه اي كه 
ايران به اروپا براي عمل به تعهدات برجامي خود داده، 
تصريح كرد: اميدوارم اروپايي ها در اين دوماه كاري بكنند 
تا ايران مجبور نباشد از اين جلوتر برود. ما انتظار داريم 
اروپا به گونه اي عمل كند كه توافق هسته اي حفظ شود .

هنوز برگ هاي برنده ديگري 
هم در دست داريم 

نايب رييس فراكسيون اميد 
با اشاره به تصميم شوراي 
عالي امنيت ملي در مقابل 
خ��روج امري��كا از برجام 
گفت: اميدواريم اين موضع 
ايران موجب ترغيب اروپا 
به اقدامات عملي ش��ود نه 
اينكه بخواهد در كنار امريكا قرار بگيرد و اين وضعيت 
را تشديد كند كه به امنيت و صلح منطقه و صلح پايدار 
جهاني لطمه زيادي وارد ش��ود.محمدرضا تابش در 
گفت وگو با ايلنادر پاسخ به اين سوال كه آيا احتمال دارد 
امريكايي ها بخواهند اينطور تلقي كنند كه ايران خروج 
از برجام را آغاز كرده و نتيجه بگيرند كه بايد پرونده را 
به شوراي امنيت هدايت كند؟، گفت: امريكا كه گفته از 
برجام خارج شده و گفته كه ما متعهد به برجام نيستيم 
و هر اقدامي كه بخواهد انجام مي دهد، اما در اين مورد 
ممكن است كه كشورهاي اروپايي را تحريك كند.وي 
در پاسخ به اين سوال كه آيا احتمال دارد اين اتفاق رخ 
دهد كه امريكا كشورهاي اروپايي را با خود همراه كند و 
پرونده ايران را به شوراي امنيت ببرد، گفت: بله، يكي از 
اهدافي كه امريكا انجام آن را مد نظر دارد همراه كردن 
كشورهاي اروپايي با خودش است كه ما هم در مقابل، 
انصافاً هوشمندانه نگذاشتيم كه امريكا به هدفش برسد.
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چهره ها

هيات وزي�ران روز گذش�ته با بررس�ي مواد 
باقيمان�ده از اليحه ش�فافيت، كار بررس�ي و 
تصويب اي�ن اليحه را به پايان رس�اند. اليحه 
شفافيت در دو سطح تكاليف عام و اختصاصي، 
مهم ترين حوزه هاي ش�فافيت را مورد توجه 
قرار داده كه در س�ه دسته »شفافيت وظايف، 
اختي�ارات، ماموريت ه�ا و صالحيت ه�ا«، 
»شفافيت فرآيند هاي سازماني« شامل آيين 
اقدام�ات و تصميمات و »ش�فافيت اطالعات 

سازماني« تقسيم بندي شده است.
هيات وزيران همچنين نصاب معامالت موضوع 
قان�ون برگ�زاري مناقصات ب�راي مناقصات 
كوچك، متوس�ط و ب�زرگ در س�ال ۱۳۹8 را 
مشخص كرد. براين اس�اس، نصاب معامالت 
كوچك تا سقف ۳۲8 ميليون ريال، معامالت 
متوسط با مبلغ بيش از سقف معامالت كوچك 

و تا س�قف س�ه ميليارد و ۲8۰ ميليون ريال و 
معامالت بزرگ با مبلغ برآورد اوليه بيش از سه 
ميليارد و ۲8۰ ريال معين ش�د. افزون براين، 
نصاب معامالت ياد شده، به مواردي كه معامله به 

صورت مزايده انجام مي شود، تسري مي يابد.
هي�ات وزي�ران در جلس�ه دي�روز ضم�ن 
تصميم گيري درخصوص تعدادي از پيشنهادات 
دبيرخانه ش�وراي عالي مناطق آزاد تجاري- 
صنعت�ي و ويژه اقتصادي، بودجه س�ال ۱۳۹8 
سازمان هاي مناطق آزاد كيش، قشم، چابهار، 
ارس، اروند، انزلي و ماكو و شركت هاي تابعه آنها 
و اصالحيه بودجه سال ۱۳۹۷ اين سازمان ها را 
تصويب كرد. همچنين با تصميم دولت، گرايش 
مجاز منطقه ويژه اقتصادي كازرون از »صنايع 
تبديلي- كش�اورزي« به »صنعت�ي با اولويت 
صنايع تبديلي- كشاورزي« تغيير يافت. افزون 

براين، طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي شيراز 
و گرمس�ار تعيين و هر گونه عمليات اجرايي، 
ملزم به رعايت كليه ضوابط و مقررات از جمله 
مالحظات زيس�ت محيطي )برنام�ه مديريت 
زيس�ت محيطي( و منطبق با آمايش صنعتي، 
معدني و تجاري ش�د. هيات وزي�ران در ادامه، 
عالوه بر تعيين طرح جامع منطقه آزاد انزلي و 
نقشه ها و ضوابط فني آن، سازمان منطقه مذكور 
را موظف به حفظ اراضي كش�اورزي، جنگلي و 
تاالب و ايجاد پارك لجس�تيك به مساحت ۹۰ 
هكتار كرد. افزون براين، سازمان برنامه و بودجه 
كشور مكلف شد نسبت به تعيين تكليف پروژه 
پل ارتباطي خليج فارس اق�دام نمايد. دولت، 
ضمن اعالم نظر در خصوص تعدادي از طرح هاي 
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، نمايندگان 
خود را براي پيگيري اين موضوعات تعيين كرد

برش
اليحه  شفافيت  در دولت   تصويب  شد



نگاه 9 ايرانشهر

»تعادل«ارتباطهويتشهريراباساختونصبمجسمهمشاهير،بررسيميكند

انتخاب مجسمه ساز در شهرداري ضابطه ندارد

نقش ها و كاركردهاي مجسمه در فضاهاي شهري

گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري|
امروزه شهرها به محل هايي براي انجام فعاليت هاي تكراري 
و زندگي ماشيني ش��هروندان تبديل شده اند. خيابان ها 
و ميادين انباش��ته از هرج و مرج و عوامل و عناصر مزاحم 
بصري، شنيداري و رفتاري گوناگوني است كه شهروندان 
را به نوعي دچار آش��فتگي روحي و جسمي حاد كرده اند. 
بنابراين مديران شهري در شهرهاي پيشرفته به اين فكر 
افتاده اند ت��ا راهي براي خالصي از اين آش��فتگي ها پيدا 
كنند. هنرهاي بسياري را مي توان ذكر كرد كه در شهرها و 
محيط هاي مختلف قابل اجرا و داراي ارزش هاي كاركردي 
زيباشناس��انه هس��تند؛ مانند انواع هنرهاي تجسمي و 
نقاشي ديواري اما يكي از مهم ترين و موثرترين انواع هنر 
كه مي تواند در فضاهاي شهري، كاركردمناسب و ارزشمند 
داشته باشد، هنر مجسمه س��ازي در محيط هاي شهري 
است. مجسمه هاي شهري با ويژگي هايي از جمله قابليت 
اجرا در ابعاد و اندازه هاي بسيار بزرگ و متناسب با فضاهاي 
محيطي و نيز قابليت ديده شدن از زواياي گوناگون، از ساير 

هنرهاي قابل اجرا در شهرها، متمايزند.
طراحي و س��اخت فضاهايي حاوي عناصر و آرايه ها و آثار 
هنري به ويژه مجسمه هاي شهري، به دليل قابليت هاي 
زيباشناس��انه و تاثيرگ��ذاري آن، مي تواند در تس��كين 
آشفتگي شهر و خستگي بصري ش��هروندان، مفيد و در 
عين حال باع��ث ارتقاي س��ليقه و درك هنري و بصري 
ش��هروندان، به عنوان مهم ترين مخاطبان اين آثار شود. 
بدون ترديد جايگاه سمبل و نشانه ها در فضاهاي شهري 
از اهميت خاصي برخودار است چرا كه بسياري از مسائل 
فرهنگي، آداب ورسوم و سنت هاي مردم از اينگونه عاليم 
سرچشمه مي گيرد .نشانه اي كه بيانگر خاطرات مبارزات 
ودالوري هاي يك ملت است وتبلور عيني آن در يك سمبل 

و نماد شهري شكل گرفته است.

    سرديس دردسرساز
به گزارش »تعادل«، استفاده از تنديس و سرديس بزرگان و 
مشاهير يك شهر و مليت نيز مي تواند تاثير مثبتي بر هويت 
شهري داش��ته و باعث زنده نگه داشتن ياد آنها در اذهان 
ش��ود. تا همين چند سال پيش كمتر پيش مي آمد كه از 
فرهيختگان و بزرگان در عرصه هاي مختلف در زمان حيات 
شان تقدير شود چه برسد به اينكه تنديس و سرديس هم 
برايشان ساخته شود. اما در سال هاي اخير خوش بختانه 
اين روند تغيير پيدا كرده و بزرگان عرصه هاي مختلف ادب 
و فرهنگ و هنر در زمان حيات مورد تقدير قرار مي گيرند. 
شهرداري تهران نيز در اين راستا اقدام به ساخت سرديس 
برخي فرهيختگان كرده است. براي مثال چندي پيش از 
سرديس محمدامين قانعي راد رونمايي و خياباني نيز به نام 
وي نامگذاري شد. در آخرين اقدام نيز بعد از فوت جمشيد 
مشايخي از پيشكسوتان عرصه بازيگري، خياباني كه او در 
آن زندگي مي كرد را به نام او نامگذاري كردند و حدود دو 
هفته پيش نيز سرديس اين هنرمند رونمايي شد اما ساخت 
اين سرديس حواشي بسياري را برانگيخت زيرا سرديس 
ساخته ش��ده هيچ شباهتي با مرحوم جمشيد مشايخي 
نداشت. اعتراض به س��اخت اين تنديس به شوراي شهر 
نيز كشيده شد و احمد مس��جد جامعي در صحن علني 
ش��ورا با بيان اينكه سرديس هنرمندان و چهره فرهنگي 
زيادي در ش��هر تهران نصب شده مانند اخوان ثالث، نيما 
يوشيج وفريدون مشيري كه به نظر مي آيد براي ساخت 
اين سرديس ها بايد روال و سير مشخصي طي شود. بايد 
فراخواني به هنرمندان داده شود و كميته اي براي تهيه اين 

سرديس ها تشكيل شود.
به گفته او، در س��اخت سرديس هنرمندان بايد به حيات 
اجتماعي و زندگي هنري هنرمند نيز توجه ش��ود اما در 
سرديس مرحوم مشايخي كه به تازگي نصب شده مانند 
اين مي ماند كه آخرين عكس پرس��نلي وي را سه بعدي 
كرده و به عنوان تنديس نصب كرده باشند و اين تنديس 
هيچ شباهتي به چهره اي كه مردم از مرحوم مشايخي از 
فيلم ها ديده اند ندارد و در خور نام مشايخي نيست. در نهايت 
اعتراض ها باعث شد تا شهرداري سرديس را جهت اصالح 

به سازنده آن برگرداند.

    بيماري سازنده اثر
شهرداري منطقه يك تهران علت اين موضوع را بيماري 

س��ازنده اثر عنوان ك��رد و گفت: »از كيفيت كار اس��تاد 
حسن زاده كه يكي از هنرمندان خوب تجسمي حال حاضر 
كشور است، مطمئن بوديم و تعجيلي در نصب اثر نبود و 
زمان بندي توليد و نصب اثر با توافق هنرمند مجسمه ساز 
بود، متاسفانه او در زمان انجام كار دچار بيماري شد و كار 
آن طور كه بايد اجرا نشد بر همين اساس اين فرصت مجددا 
به ايشان داده ش��د تا در كارگاه خود شبيه سازي الزم را با 
اجراي جزييات چهره روي سرديس و كاهش ارتفاع آن به 
اندازه استاندارد، آماده سازي كند تا اثر فاخري در شان استاد 

مشايخي توليد و مورد اقبال همگان قرار گيرد.«
در همي��ن حي��ن عب��اس مجي��دي، ريي��س انجمن 
مجسمه س��ازان ايران آمادگي اي��ن انجمن براي معرفي 
هنرمند مناسب ساخت سرديس مشاهير به شهرداري خبر 
داد و گفت: مسووالني كه براي ساخت سرديس از مشاهير 
اقدام مي كنند، عمومًا بايد از پروسه ساخت آن اطالعات 
كافي داشته باش��ند و بدانند كه در ساخت يك سرديس 
خوب و ماندگار كه بحث شباهت سازي مطرح است، بايد 

زمان كافي در اختيار مجسمه ساز قرار گيرد.

    رونمايي زودهنگام
اما حسن زاده سازنده سرديس استاد مشايخي كه ساخت 
سرديس هايي از شهيد بهشتي، استاد ضابطي جهرمي، 
دكتر قانعي راد، استاد شاهنواز و… را در كارنامه خود دارد 
در دفاع از عملكرد خود عنوان كرد: زماني كه كار ساخت 
يك مجسمه هنوز تمام نش��ده و از آن رونمايي مي شود، 
بايد انتظار انتقاد هم داشت. مردم درباره بي شباهت بودن 
مجسمه اشتباه نمي گويند زيرا خود من هم قبول دارم كه 
اين مجسمه شباهت الزم را با خود آقاي مشايخي ندارد. از 
ابتدا قرار بود كه بعد از رونمايي مجسمه آن را بازگردانيم و 

كارش را به اتمام برسانيم چون هنوز تكميل نشده است.

    روش انتخاب سازندگان تنديس ها 
به گفته حس��ن خليل آبادي، عضوكميسيون فرهنگي و 
اجتماعي شوراي شهر،  انتخاب س��ازندگان سرديس ها 
برعهده شهرداري مناطق است. او در اين باره به »تعادل« 
گفت: ش��هرداري هاي مناطق س��اخت س��رديس ها و 
تنديس ها را ب��ه پيمانكاران و افراد متخصص س��فارش 
مي دهند.براي س��اخت مجسمه ش��هرداري ها به افراد 
هنرمند و سرشناس دراين حوزه پيشنهاد همكاري داده 
و در صورت توافق قرار داد بسته شده و كار شروع مي شود.

هر چند خليل آبادي معتقد است اين يك روند عادي براي 
سفارش ساخت تنديس است اما اينكه شهرداري منطقه 
به س��ليقه خود هنرمندي را انتخاب كند و به او پيشنهاد 
همكاري بدهد راه مناسبي نيس��ت و در آن امكان رانت و 
پارتي بازي وجود دارد. شايد بهتر اين باشد كه شهرداري 
تهران روشي منطقي تر و مبتني بر قانون را براي انتخاب 

سازندگان مجسمه ها و تنديس ها انتخاب كند.

    كمبود مجسمه ها در تهران 
مجسمه يكي از المان هاي شهري محسوب مي شود كه در 
برخي شهرهاي بزرگ دنيا نماد آن شهر يا محله محسوب 
مي شود اما درتهران تقريبا چنين چيزي وجود ندارد. تعداد 
مجسمه هايي كه نماد يك محله باشند در تهران انگشت 
شمار است. مجسمه هاي قديمي كه شايد زمان ساخت 
آنها به بيش از 40 سال برسد مانند مجسمه ميدان دربند 
و مجمسه ميدان فردوسي. مجسمه ميدان حر نيز يكي 
از قديمي ترين مجسمه هاي شهرتهران است كه از گزند 
حوادث جان سالم به در برده است. مجسمه مرد اژدهاكش 
وسط ميدان برگرفته از شاهنامه و داستان نبرد گرشاسب 
با اژدهاست و در سال هاي آخر حكومت احمد شاه حدود 
سال 1300 توسط بلژيكي ها در ميدان نصب شد. با وجود 
اين مجسمه و تنديس در شهر تهران يكي از المان هايي 
است كه كمتر مورد توجه قرار گرفته است. خليل آبادي 
در اين باره اظهار كرد: شهرداري اخيرا بيشتر به اين سمت 
گام برداشته است و ساخت تنديس مشاهير و بزرگان در 
شهر بيشتر شده است. اما پرداختن به اين موضوع نياز به 
رويكرد اجتماعي دارد.بايد هنر مجسمه سازي در كشور 
توسعه يابد تا تنديس هاي مربوط به هنرمندان مورد عالقه 
مردم بيشتر در سطح شهر ديده شود. اينكه در شهرتهران 
كمتر از مجسمه استفاده شده اس��ت را قبول دارم. اكثر 

المان هاي شهر تهران سازه هاي بزرگ و مدرن هستند تا 
آثار هنرمندان و اين براي شهر ما اتفاق خوبي نيست. او ادامه 
داد: در گذشته المان هايي مانند گنبد، گلدسته، دروازه و سر 
در داشتيم اما به دليل اينكه طي دهه هاي گذشته معماري 
مدرن بيشتر مورد توجه قرارگرفته است در سطح شهر از 
نمادهاي غير بومي بيشتر استفاده شد. بنابراين از كميته 
نماي شهر درخواست مي كنم هم در ساخت ساختمان ها 
و هم در ساخت نمادهاي شهري بيشتر ازالمان هاي بومي 
استفاده كنند. به گفته برزين ضرغامي مديرعامل سازمان 
زيباسازي اكنون نزديك به 2000 مجسمه در سطح شهر 
تهران وجود دارد.مجسمه هايي كه كمتر ديده مي شود و 

نياز است تا شهرداري آنها را ساماندهي كند .

    هويت شهر 
به گفته كارشناس��ان، مجسمه سازي ش��هري در بهبود 
س��ازماندهي فض��اي ش��هر، ك��ه عرصه ش��كل گيري 
عمومي ترين و ملموس ترين عواطف ش��هروندان است 
)عواطف مربوط به فضا و فرم( نقش��ي ويژه دارد؛ نقش��ي 
كه از عمل و دانش مجسمه سازانه توامان بهره مي گيرد. 
مجسمه هاي شهري در ايجاد هويت بصري، هويت معنايي 
و مكاني نقش دارند . مجسمه س��ازي شهري، با تاكيد بر 
كارب��رد رابطه با معماري و ايجاد نق��ش متقابل با عوامل 
جغرافيايي، به غناي معنايي و انساني شهر كمك مي كند. 
محمدمهدي برادران، كارش��ناس شهري در گفت وگو با 
»تعادل« به ارزيابي نقش المان هاي ش��هري به خصوص 
مجس��مه در هويت ش��هري پرداخت و گفت: در هويت 
ش��هرها كه رابطه تنگاتنگي با موضوع برندينگ شهري 
دارد، با مجموعه اي از المان هاي مختلف سر و كار داريم. 
برخي از اين المان ها فيزيكي و برخي غير فيزيكي هستند 
كه مجموع آنها مي تواند به ش��ناخت هويت شهر كمك 
كند . اين المان ها مي تواند يادآور خاطرات، حماس��ه ها، 
ش��خصيت ها و افراد باش��د كه در پيشينه فرهنگي شهر 
نقش داشته و موثر بوده اند. مجسمه سازان سعي مي كنند 
بر اس��اس آخرين دستاوردها و متد تجربي و با استفاده از 
بهترين مواد المان هايي را متناس��ب با روح معنوي شهر 
خل��ق مي كنند. زيبايي بصري، بزرگي اث��ر و تلفيق آن با 
طبيعت جزو ايده هايي اس��ت كه هنرمندان براي بيشتر 
ديده ش��دن اثرشان از آنها اس��تفاده مي كنند. گاهي نيز 
نوآوري و خالقيت بيشتري به خرج مي دهند تا اثر جذابيت 

بيشتري داشته باشد.

    المان هاي شهري، شناسنامه شهر 
او ادامه داد: المان ها گاه واقعي و رئال اند مانند س��رديس 
وتنديس شخصيت ها و گاه برخي هنرمندان به دنبال اين 
هستند با استفاده از ساخت مجسمه مفهومي انتزاعي را 

منتقل كنند كه در اين صورت ممكن اس��ت در نگاه اول 
درك مفهوم آن براي بيننده مشخص نباشد و هر شخص 
برداشتي از آن خواهد داشت. در تمام شهرهاي جهان اين 
المان ها وجود دارد و گاه اين المان ها تبديل به شناسنامه 
شهرها شده وگاه به جاي اينكه از اسم شهر استفاده شود 
از نام آن المان استفاده مي شود.گاه مردم براي دسترسي 
به آدرس ها از اي��ن المان ها كمك گرفته و موقيعت هاي 
جغرافيايي خود را با اين المان ها تنظيم مي كنند. از سوي 
ديگر وجود اين نمادها براي گردشگران نيز جذابيت خاصي 
دارد.  اين كارشناس شهري در پاسخ به اينكه چرا در شهري 
مانند تهران استفاده از مجسمه بسيار كم است، گفت: توجه 
به اين موضوع از دوره مديريت قبل ش��هري شروع شده و 
آقاي مظفري مديرعامل سابق سازمان نوسازي چندين 
دوره جش��نواره المان هاي مختلف را برگزار كردند مانند 
جشنواره نيمكت هاي شهري،  جشنواره نمادهاي نوروزي 
و چند جشنواره ديگر كه فضا را به سمت استفاده از نمادها 
تغيير داد. در دهه 90 شهر مشهد در جشنواره نمادهاي 
نوروزي رتبه اول جهاني را به نام خودش ثبت كرد. اكنون 
نيز در سطح ملي به اين هنر توجه بيشتري شده و هنرمندان 
تجسمي ايران نيز در نمايشگاه جهاني كه در ونيز در حال 

برگزاري است شركت كرده اند.
در تهران المان ه��اي بزرگي نظير برج ميالد و برج آزادي 
توانسته اند به نماد شهر تبديل شوند اما برخي مجسمه هاي 
قديمي كه روزگاري شهرتي داشتند اكنون تقريبا از ياد 
رفته اند و الزم است تا نمادهاي فاخر هنري در حوزه هاي 
اجتماعي وفرهنگي داشته باشيم كه سير تاريخي هم درآن 
لحاظ شود. اكنون در سطح شهر كمتر شاهد اين موضوع 
هستيم چه در المان هاي موقت مانند جشنواره ها و چه در 
المان هاي دايمي كه انتظار مي رود به اين موضوعات بيشتر 
توجه شود.  او با بيان اينكه نمادها بايد مظهر هويت فرهنگي 
شهرباشند، تصريح كرد: در اين حوزه نمي توان يك الگوي 
ثابت براي همه شهرها تعريف كرد يا از تجربه شهرهاي ديگر 
استفاده كنيم زيرا هر شهر تاريخ، فرهنگ و حماسه هاي 
خودش را دارد و از سوي ديگر هنرمندان مظهر تجلي اين 
نمادها هستند كه قطعا ساليق آنها با يكديگر متفاوت است.

براي مثال اكنون هنرمندان شهر دوبي به دنبال ساختن 
»بزرگ ترين ها« هستند و اخيرا نيز بزرگ ترين قاب دنيا 
را طراحي كرده اند به عنوان بزرگ ترين قاب دنيا در كتاب 
گينس هم ثبت شده اس��ت.اما ممكن است مردم ديگر 

شهرهاي دنيا اين اثر و اين نماد را نپسندند. 
او با بيان اينكه اگر ساخت تنديس ها با فرهنگ و شرايط 
مردم يك ش��هر سازگار نباشد با اس��تقبال مردم مواجه 
نمي شود؛  گفت: براي مثال ساخت مجسمه يادبود رنسانس 
آفريقا در داكار پايتخت سنگال باعث ايجاد موج نارضايتي 
و تنش هاي اجتماعي بين مردم اين ش��هر شد. اين نماد 

كه باالي يك قطعه سنگ در مرتفع ترين تپه هاي داكار، 
نصب شده نماد همبستگي و پيروزي مردم اين قاره در برابر 
استعمارگران غرب است.اين مجسمه كه ارتفاع آن 52 متر 
و وزنش 7 تن اس��ت، 3 آوريل سال 2010 در پنجاهمين 
سالگرد استقالل سنگال از فرانسه توسط رييس جمهور 
سنگال رونمايي ش��د. اما مردم سنگال كه 94 درصد آنها 
مسلمان هستند نصب اين تنديس برنزي به ارتفاع 50 متر 
را خالف شرع و مباني ديني دانستند. برخي نيز به دليل باال 
بودن هزينه هاي ساخت آن را محكوم كردند. اين تنديس 
كه به گفته سازندگان آن، نماد آزادي و نگاه نسل ها به آينده 
است، در محله فقيرنشين و مشرف به قبرستان مسلمانان 

شهر داكار نصب شده است.
برادران تصريح كرد: اين مجس��مه بسيار زيبا و ارزشمند 
است اما از آنجا كه متناسب با شرايط اقتصادي و اجتماعي 
مردم نبود در نهايت منتج به تغيير رييس جمهور سنگال 
شد. بنابراين همانطور كه گفتم الگو برداري در اين زمينه 
مناسب نيست و بايد با توجه به شرايط فراهنگي اقتصادي 
واجتماعي به اين موضوع بپردازيم. از س��وي ديگر نبايد 
س��اليق مردم را هم از نظر دور داش��ت اينكه آيا مردم به 
داشتن مجسمه هاي انتزاعي و تنديس و سرديس ها عالقه 

دارند يا به دنبال نمادهاي ديگري هستند.
عليرضا آسانلو، مجسمه ساز و نقاش نيز چندي پيش در 
مصاحبه اي درباره اهميت ساخت سرديس از مشاهير و 
چهره هاي ملي گفته بود: همه جاي دنيا از مشاهيرشان به 
دليل اينكه در جامعه تأثيرگذار بودند و باعث تغيير شده اند، 
سرديس هايي مي سازند. سرديس ها ساخته مي شوند تا 
بعدها با ديدن آنها چهره هاي ملي و كارهايي كه كرده اند را 
به ياد بياوريم و بتوانيم از تاريخ و گذشته خود درس بگيريم و 
در ادامه راه بزرگان خود حركت كنيم. ولي اگر تاريخ معاصر 
را مرور كنيم متوجه مي شويم كه خيلي از اتفاقات غلطي 
كه در دنيا در حال رخ دادن است به دليل ندانستن تاريخ 
است. چراكه مجبور شده ايم به دليل فراموش شدن برخي 
حقايق و كارهايي كه پيش از اين صورت گرفته، مسيرهاي 

گذشته خود را دوباره دنبال كنيم.
آسانلو مثالي از بدس��اخت بودن برخي سرديس ها زده و 
گفته بود: جايي را در تهران مي شناسم كه سرديس مشاهير 
مختلف كار گذاشته شده و بدنه همه آنها يكي است و تنها 
چهره هايش��ان فرق دارد. اين امر خنده دار اس��ت و اصاًل 
كسي هم به چنين چيزي معترض نيست و خيلي هم به 
اين كارشان افتخار مي كنند.به گفته اين هنرمند ساخت 
مجسمه و سرديس در مدت زمان كوتاه توجيه پذير نيست؛ 
چراكه در نهايت كار خوبي تحويل داده نخواهد ش��د. اگر 
هنرمندي در يك برهه زماني توانايي انجام پروژه اي را ندارد 
بهتر اس��ت آن كار را قبول نكند كه در آخر به دليل خراب 

شدن كارش همه او را به تمسخر بگيرند.

مجسمه ش��هري، حجمي س��ه بعدي و داراي فرم و بيان 
هنرمندانه اس��ت كه از جهات مختلف قابل نظاره است. 
بنابراين متفاوت از نقش برجسته است كه معمواًل حداقل 
از يك جهت غيرقابل ديدن اس��ت و به زمين هاي متصل 
ش��ده، موضوع آن معموال پيكره يك انسان، حيوان، گياه 
يا شي اس��ت و جزيي از مبلمان شهري است كه خارج از 
فضاي بسته قرار گرفته است. كاركرد اصلي مجسمه تزيين، 
هويت بخشي يا انتقال پيامي به ناظران است و از مصالحي 
نظير سنگ، بتن، فلز، چوب، فايبرگالس ساخته مي شود.

مهم ترين وجه تمايز مجسمه هاي شهري با مجسمه هايي 
كه در فضاي بس��ته قرار گرفته اند، آن است كه بينندگان 
مجسمه هاي فضاي باز بيش��تر، تواتر ديدار آنها افزون تر 
و تركيب ناظران آن متنوع تر اس��ت، بدين ترتيب افرادي 
ك��ه حتي س��واد خواندن و نوش��تن ندارن��د بيننده  اين 
حجم ها هس��تند. مجسمه سازي ش��هري كار مشترك 
مجسمه س��ازان، طراح��ان منظ��ر و مبلمان ش��هري، 
برنامه ريزان و طراحان شهري است كه با حمايت و هدايت 
مديران شهري انجام مي پذيرد هر يك از اين عوامل در اين 
فرايند نقشي را بر عهده دارند. ساخت مجسمه به وسيله 
هنرمند مجسمه س��از انجام مي شود و ساير متخصصان 
در انتخاب مقياس و مكان مناسب نقش دارند. هدف اين 
همكاري آن است كه ضمن رعايت مالحظات عملكردي 

بيشترين لذت بصري براي ناظر به وجود ايد.
مجسمه تنها اثر حجمي زينت بخش ميادين نيست، آثار 

حجمي متنوعي در فضاهاي ش��هري استفاده مي شوند 
كه اگرچه گاهي تش��ابه نزديكي با مفهوم مجسمه دارند 
اما داراي هويت متمايز هستند. بهره برداري هوشمندانه 
از اين آثار حجمي نيز مي تواند در ارتقاي كيفيت فضايي 

شهر موثر باشد.

    نقش ها و كاركردهاي مجسمه
تقويت حس مكان: يكي از مهم ترين كاركردهاي مجسمه 
ايجاد حس مكان تعريف شده، القا روحيه خاص در فضا يا 
تقويت روحيه يك فضا است. »مكان بخشي از فضاست كه 
به وسيله شخص يا چيزي اشغال شده است و داراي معنايي 
ارزشمند است.« در صورت هماهنگي مجسمه با محيط و 
تقويت انسجام بصري محيط پيرامون، شهروندان احساس 
رضايت و آرامش بيشتري مي كنند و حس مكان تقويت 
مي شود. تعريف و هويت بخشي به فضاهاي شهري: »هويت 
يعني محل يك محل معين حدي كه شخص مي تواند يك 
مكان را به عنوان مكان تمايزي از ساير مكان ها شناخته يا 
بازشناسي كند؛ بطوري كه شخصيتي مشخص، بي نظير 
يا حداقل مخصوص به خود را دارا شود«. مجسمه هايي كه 
از طراحي خالقانه و هنرمندان هاي برخوردارند مي توانند 

هويت بخش باشند.
ارتقاي كيفيت و ايجاد سرزندگي فضاهاي شهري: فضاي 
خالي از هنر، جذابيت ندارد و فقدان جذابيت از كيفيت فضا 
مي كاهد و مانع ايجاد حس س��رزندگي و نشاط در فضاي 

شهري است. مجسمه مي تواند اين هر دو را در صورت وجود 
ساير شرايط به فضا، ارزاني دهد.

ارتقاي آگاهي هاي عمومي و معرفي نمادها و ارزش هاي 
فرهنگي: مجسمه ها و توضيحات متصل به آنها مي توانند 
سطح دانش و آگاهي هاي عمومي شهروندان در خصوص 
حوادث فرهنگي يا ساير زمينه ها ارتقا بخشند، به عنوان 
مث��ال مي توانند م��ردم يك منطقه را با ش��خصيت ها يا 
رويدادهاي تاريخي يك منطقه آش��نا سازند يا نمادهاي 

فرهنگي آن منطقه را معرفي كنند.
معرفي عملكرد و روحيه  ميدان يا محدوده پيرامون يا تداعي 
عملكرد تاريخي يا فرهنگي آن: بسياري از ميادين محل 
وقوع حوادث تاريخي منحصر به فرد هستند، مجسمه هاي 
كه موضوع آن اين رويداد تاريخي باشد تا سال ها بعد از آن 
مي تواند تداعي گر اين واقعه باشد، همچنين عملكرد فعلي 
ميدان مي تواند به وسيله  مجسمه بيان شود، مثال نصب 
مجسمه كوهنورد در ميداني كه مبدا عزيمت كوهنوردان 
به كوهستان است، بيانگر روحيه  ورزشي حوزه  پيراموني 
ميدان اس��ت. تعريف مركز ثقل و نقط��ه تمركز ميدان: 
مجسمه به عنوان عنصري در مركز ميدان از هر دو طرف 
ديده و درك مي شود و مي تواند نمايانگر مركز ميدان باشد. 
به همين دليل است كه حتي در ميادين خالي از خودرو نيز 
بسياري از طراحان، مجسمه را در مركز ثقل ميدان نصب 
مي كردند، تا حس مركزيت را تقويت و نوعي نظم بصري 

به وجود آورند.

ايجاد يك نش��انه  شهري: نش��انه از عناصر اصلي سازنده 
سيماي شهر است. خصوصيات نشانه بايد چنان باشد كه 
بتوان آن را از ميان عوامل بس��يار بازشناخت. اگر نشانه ها 
فرمي واضح داشته باشند، با زمينه  خود متضاد و به اطراف 
خود غالب و مس��لط باشند؛ شناخت آنها به آساني ميسر 
است و احتمال بيشتري هست كه بر آنها معنايي متصور 
باشد. مجسمه ها در بس��ياري موارد به ويژه اگر اندازه آنها 
بزرگ باش��د، مي توانند به عنوان نش��انه در سطح محله، 
منطقه يا حتي ش��هر مطرح ش��وند.« ايجاد انگيزه براي 
بهسازي محيط توسط ش��هروندان: نصب مجسمه هاي 
مطلوب در ميدان و بهسازي آن باعث مي شود كه ساكنان 
اطراف ميدان انگيزه اي براي كيفيت بخشي به محيط خود 
پيدا كنند و تالش كنند كه محيطي متمايز به وجود آورند.

مكان نمايي: منظور از مكان نمايي اين اس��ت كه طراح، 
مجس��مه و پيرام��ون آن را ب��ه نحوي طراح��ي كند كه 
تداعي كننده  ي��ك فضاي به خصوص مثاًل ميدان جنگ، 

يك بيشه يا يك چراگاه باشد.
 تناسب بخش��ي به نام ميدان: مجسمه ها در مياديني 
كه از سابقه  تاريخي خاصي برخوردار نيستند و نامي 
قراردادي براي آنها تعيين ش��ده اس��ت، مي توانند به 
نحوي طراحي شوند كه نام ميدان را در اذهان بينندگان 
تثبيت كنند. مثال نمادي از الله در »ميدان الله« چنين 
كاركردي دارد.معرفي س��بك ها و سنت هاي هنري: 
مجس��مه ها هنر را به ميان مردم مي آورن��د، از اين رو 

مي توانند مردم را با سبك هاي هنري قديمي يا جديد 
آشنا سازند و بر دانش هنري و سواد بصري آنها بيفزايند.

    پيشينه  مجسمه سازي در ايران 
پيش��ينه مجسمه س��ازي در ايران به 5 هزار سال پيش 
برمي گردد. آثار مفرغي به دس��ت آمده از لرستان آثاري 
سمبوليك، ملهم از طبيعت و كاربردي اند. حجاري هاي 
ايران باستان داراي جنبه هاي مذهبي و وقايع نگار بوده و در 

آنها توجه خاصي به نقوش حيواني شده است. 
در س��ده  اخير ارتباطات مهم ترين نقش را در احياي هنر 
مجسمه س��ازي ايران ايفا كرده اس��ت. در دوران معاصر 
آشنايي مجدد هنرمند ايراني با هنر جهان و به خصوص 
هنر آكادميك اروپا به مجسمه سازي ايرانيان جان دوباره 
بخشيد. بعد از »كمال الملك« هنرمندي چون »ابوالحسن 
صديقي« كه دانش آموخته اروپا بود آغازگر مجسمه سازي 
حرفه اي ايران شد و استاداني چون »علي اكبر صنعتي« و 
»علي قهاري« راه وي را پيش گرفتند. از سال هاي 1320 
نهضت نويني در نقاشي و مجسمه سازي ايران به وجود آمد 
كه هنرمنداني چون »پرويز تناولي« و »ژازه طباطبايي« 
با بهره گيري از راه كارهاي هنر مدرن و استفاده از عناصر 
سنتي جامعه ايراني سعي در احياي هويت ملي و ارتباط 
جهاني در مجسمه سازي ايران داشتند. مجسمه سازاني 
چون »ق��درت اهلل معماري��ان« و »بهم��ن محصص« از 
مجسمه سازان پركار دوران معاصر ايران به شمار مي روند.
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 مجسمه سازي
در فضاهاي شهري

محسن موسيوند |
كارشناس ارشد پژوهش هنر |

مجسمه شهري از عوامل ضروري سازماندهي 
فضاي ش��هري اس��ت و نقش��ي وي��ژه دارد. 
همچني��ن امري تخصصي اس��ت و بايس��تي 
 بر اس��اس مش��خصات محيط ش��هري شكل

گيرد.
مجسمه شهري با شيوه هاي گسترش نوسازي 
و نگه��داري بافت جديد و قديم ش��هر مرتبط 
اس��ت و بايد طرح عموم��ي و منظر كلي براي 

آن متصور شد.
براي آنكه مجسمه ش��هري در جايگاه واقعي 
خود قرار گيرد و نقش خود را به خوبي ايفا كند، 

بايد پيش شرط هاي الزام فراهم آيد.
ضرورت ايجاد مراكز تخصص��ي آموزش هنر 
محيطي و ش��هري و ش��رايط ايجاد گروه هاي 
كاري مربوطه و همچنين ايجاد زمينه مساعد 
اقتصادي ب��راي گس��ترش فعاليت هاي هنر 
محيطي از جمله ضروري ترين نيازهاي رش��د 

اين حرفه است.
در طراح��ي يك مجس��مه ش��هري براي يك 
فضاي محيطي خاص، مهم اس��ت كه هنرمند 
مجسمه ساز به هدف نصب، توجه كافي داشته 
باشد. يك مجس��مه ممكن است صرفا جهت 
زيباي��ي شناس��انه و تلطيف فضاي ش��هري، 

طراحي و نصب شود.
يكي از كاركردهاي مجس��مه شهري، به ويژه 
در كشورهايي با تمدن غني مانند كشورمان، 
ارتق��اي كيفيت بص��ري و فرهنگ��ي محيط 
شهري اس��ت كه البته نياز اس��ت هنرمند از 
عناصر و داشته هاي فرهنگي و تاريخي مكان 
در طراح��ي و اجراي اثر خود اس��تفاده كند يا 
در مواردي، مجسمه ش��هري براي القاي يك 
مفهوم يا معناي خاص و براي فضاسازي ويژه اي 
سفارش داده مي شود، در اينگونه موارد نيز اين 
هنرمند مجسمه ساز است كه بايد ميان تمامي 
عناصرحجمي، محيطي و مفاهيم مستتر در اثر 

ارتباط و هماهنگي را برقرار سازد.
همچني��ن از جمله عملكرده��اي مهم ديگر 
مجسمه هاي شهري، ايجاد حس مكان و هويت 
تعريف ش��ده و القاي روحيه خ��اص در فضا با 

تقويت روحيه يك فضا است.
البته تعريف اين عنصر و متمايز ساختن از ساير 
عناصر مبلمان ش��هري و آثار حجمي چندان 
ساده نيست و هر تعريفي در اين زمينه نسبي 
است، چرا كه مجسمه سازي يك رشته هنري 
اس��ت و هنر نيز تعاريف محدود و مشخص را 

برنمي تابد.
ويژگي مهم مجسمه سازي ش��هري، تاثيري 
است كه در قياس با ساير انواع مجسمه سازي 
 از جمله مجسمه س��ازي ف��ردي يك هنرمند

دارد.
در حقيقت، مجسمه شهري در يك نمايشگاه 
هنري دايمي با مخاطبان بي ش��مار به نمايش 
در مي آيد و به همين دليل در مجسمه س��ازي 
فضاهاي شهري كمابيش همه نكات مهم كه در 
طراحي يك تنديس بزرگ شهري مورد توجه 
قرار مي گيرد، مورد مالحظه قرار گرفته است 
و بيش از آنكه عملكردهاي دروني آن اهميت 
داشته باش��د، جنبه هاي يادماني و همچنين 
ديد شهروندان از زواياي گوناگون به آن مورد 

توجه بوده است.
هنرمند مجسمه ساز بايد عالوه بر تسلط كافي 
بر هنر مجسمه سازي و داش��تن بياني ويژه و 
نو در اي��ن زمينه، به اص��ول و ملزمات خاص 
فضاهاي شهري و درك صحيح اين فضاها نيز 
آشنا باش��د، تا در نهايت اثر حجمي وي بتواند 
در فضاي شهري مورد نظر به خوبي قرار گيرد 
و با ساير عناصر و آرايه هاي موجود در محيط، 
كامال هماهنگ باش��د، نه اينكه خود به عنوان 
عنصري مزاحم و نامتناسب، بر آشفتگي هاي 

شهر بيفزايد.
عالوه ب��ر فضاهاي متع��دد و گوناگوني كه در 
ش��هرها يافت مي ش��ود، طراحي و س��اخت 
فضاهايي هنري پيش��نهاد مي شود؛ فضاهايي 
كه ش��اخص ترين ويژگي آن، داشتن يك اثر 
مجسمه شهري زيبا و درعين حال هماهنگ و 

متناسب با فضاي محيطي اطراف است.
مجسمه هاي شهري، به لحاظ قابليت اجرا در 
ابعاد و اندازه عظي��م و هماهنگ با هر محيط، 
قابليت ديده شدن از زوايا و جهات گوناگون و 
نيز اينكه بتوانند حاوي مفاهيم و معاني ويژه، 
در راس��تاي كاركردهاي خاص يك مجسمه 
شهري باش��ند، مي توانند در اين زمينه بسيار 

مفيد باشند.
وج��ود اين آث��ار مي تواند در وهل��ه اول باعث 
جذابيت فض��اي موردنظر و ب��ه نوعي تمركز 
شهروندان در آن ش��ود، به عالوه وجود آثاري 
موفق، مي تواند در نهايت باعث ارتقا و افزايش 
 س��واد و س��ليقه هنري و بصري ش��هروندان

ش��ود. جهت توفيق هرچه بيش��تر در زمينه 
انجام موفق مجسمه سازي شهري، به ويژه در 
كش��ورمان، كه به اين لحاظ كامال فقير به نظر 
مي رسد، الگوبرداري صحيح و البته متناسب با 
داشته هاي فرهنگي، هنري و تاريخي خودمان 

مي تواند بسيار چاره ساز باشد.
توجه ب��ه نمونه ه��اي موفق مجسمه س��ازي 
ش��هري در دنيا، برگ��زاري س��مپوزيوم هاي 
مجسمه س��ازي ش��هري و به ي��اري طلبيدن 
گروه��ي خب��ره از شهرس��ازان، طراح��ان و 
هنرمندان مجسمه ساز برجس��ته و تراز اول، 
مي تواند در جب��ران كمبوده��اي موجود در 
زمينه مجسمه س��ازي در فضاهاي ش��هري، 

ياري رسان باشد. 



دانش و فن10اخبار

با موافقت رگوالتوري 

اپراتورها قيمت بسته هاي اينترنت را افزايش دادند
گروه دانش و فن   

 در هفته ه��اي اخي��ر، اپراتورها قيمت بس��ته هاي 
اينترنت را افزاي��ش دادند. رگوالت��وري اين تغيير 
قيمت را گرانفروشي نمي داند و معتقد است كه اين 
اقدام در بازه قيمتي كف و سقف اتفاق افتاده است.

در هفته هاي اخير برخي ش��ركت هاي ارايه دهنده 
خدم��ات اينترنت ثاب��ت، نرخ بس��ته هاي اينترنت 
مش��تركان خ��ود را تغيي��ر داده و به نوع��ي گران 
كرده اند. براي مثال مش��تركي كه تاكنون اينترنت 
با س��رعت ۴ مگابيت را با حج��م ۸۰ گيگ مصرف 
منصفانه، ماهانه ۴۳ هزار توم��ان دريافت مي كرد، 
 هم اكنون براي اين حجم بايد ۵۵ هزار تومان هزينه 

پرداخت كند.
تماس با اپراتوره��اي مركز تماس اين ش��ركت ها 
حاكي از آن اس��ت ك��ه اي��ن اپراتورها ب��ر مبناي 
مصوبه كميس��يون تنظيم مقررات ارتباطات، نرخ 
س��رويس هاي خود را تغيير داده اند. اما اين تغيير و 
افزايش قيمت ها باعث نارضايتي كاربران شده است. 
چرا كه پيش از اين حس��ين فالح جوشقاني معاون 
وزي��ر ارتباطات به مهر گفته بود كه »هيچ برنامه اي 
براي افزايش قيمت اينترنت موبايل و اينترنت ثابت 

در سال جاري وجود ندارد.«
وحي��د مخت��اري، مديركل نظ��ارت ب��ر خدمات 
ارتباطي و فناوري اطالعات سازمان تنظيم مقررات 
و ارتباط��ات راديوي��ي در گفت وگ��و با مه��ر، اين 
تغيير نرخ ها را گران فروش��ي ندانس��ت و گفت: در 
بررس��ي هاي صورت گرفته هيچ گزارشي مبني بر 
گران فروشي شركت هاي اينترنتي دريافت نكرديم.

وي با بيان اينكه يكي از مس��ائل مورد نظر سازمان 
تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي نظارت بر تمامي 
موافقت نامه ها و مصوبات كميسيون تنظيم مقررات 
ارتباطات در زمينه نرخ ها و تعرفه هاي خدمات است، 
گفت: بايد توجه داش��ت كه برخي تعرفه هايي كه از 

سوي سرويس دهنده ها اعالم مي شود، كف مصوبات 
و برخي سقف مصوبات است و اپراتورها مجاز هستند 
در اين بازه قيمتي بين كف و س��قف، نرخ سرويس 

خود را تعيين كنند.
مختاري با اشاره به اينكه فضاي رقابتي و بازار عرضه 
و تقاض��ا بر تعيي��ن قيمت تأثيرگذار اس��ت، افزود: 
بررسي هاي نظارتي رگوالتوري نشان مي دهد كه در 
اين فضا، برخي اپراتورها نسبت به دامپينگ و اعالم 
قيمت زير كف اقدام مي كنند كه اين مساله فضاي 
ضد رقابتي ايجاد كرده اس��ت. اما تاكنون گزارشي 

مبني بر گران فروشي نداشته ايم.
وي با تاكيد بر اينك��ه موضوعات موردي را كاربران 
باي��د از طريق ۱۹۵ ب��ه رگوالتوري اع��الم كنند تا 
پيگيري مناس��ب انجام ش��ود، گفت: اگر مشتركي 
معتقد است كه اپراتور بس��ته مورد نظر را با قيمت 
باالتري نس��بت به تعرفه ۲۶۶ كميس��يون تنظيم 
مقررات ارتباطات مي فروش��د، موض��وع را به ۱۹۵ 
اعالم كند تا مورد بررس��ي قرار گرفت��ه و با اپراتور 

متخلف برخورد شود.
مدي��ركل نظارت بر خدم��ات ارتباط��ي و فناوري 
اطالعات رگوالتوري با بيان اينكه تاكنون در زمينه 
گران فروش��ي با مس��تنداتي از س��وي اپراتورهاي 
اينترنت ثابت روبه رو نش��ده ايم و اغلب، موضوع به 
زير كف تعرفه مربوط مي ش��ود، گف��ت: با توجه به 
افزايش هزينه اپراتورها در شرايط فعلي اقتصادي، 
ممك��ن اس��ت تغيير ن��رخ در بس��ته هاي اينترنت 
انجام ش��ده باش��د اما اي��ن تغيي��رات اپراتورها، بر 
 مبناي بازه قيمتي كف و س��قف تعرفه انجام ش��ده 

است.
وي با اش��اره به اينكه اپراتورها عمدتًا كف تعرفه را 
در فضاي رقابتي رعايت مي كنند و هيچيك از آنها 
هنوز به اعمال س��قف تعرفه نرس��يده اند، گفت: در 
صورت برخورد با موارد اين چنيني با متخلفان ظرف 

۲۴ ساعت برخورد شده و اعمال مقررات مي شود.
مختاري خاطرنشان كرد: ممكن است از ديد كاربران 
نرخ بس��ته ها گران شده باشد، اما از نظر رگوالتوري 
گران فروشي اتفاق نيافتاده و اپراتورها در بازه زماني 
مشخص بر مبناي مصوبه كميسيون تنظيم مقررات 

ارتباطات، قيمت ها را تعيين كرده اند.
وي در م��ورد اعتراض كاربران ب��ه اتمام زودهنگام 
بسته هاي اينترنت هم گفت: ميزان خطاي سيستمي 

در زمينه اتمام زودهنگام بسته هاي اينترنتي بسيار 
پايين است و ممكن است سيستم اپراتور در مسير 
دانلود و آپلود خطاي��ي دريافت كند اما اين موضوع 
مصداق كم فروش��ي تعزيراتي و تقلب نيست و اگر 
مورد عمدي در كار بود، قابل بررسي و پيگيري است.

مدي��ركل نظارت بر خدم��ات ارتباط��ي و فناوري 
اطالع��ات رگوالتوري ب��ا تاكيد بر اينك��ه هرگونه 
ابهامي از س��وي مش��تركان از طريق سامانه ۱۹۵ 

قابليت رسيدگي دارد، ادامه داد: اما بررسي ها نشان 
داده كه كم فروشي يا گران فروشي سازمان يافته و 
ساختاريافته براي اين موضوع دريافت نشده است.

وي گفت: مواردي در حوزه تعرفه نيم بهاي ش��بكه 
مل��ي اطالع��ات بود كه مقرر ش��د ب��ه داليل فني، 
قيمت ها به روز ش��ود و اپراتور تعرفه را نيم بها شارژ 
كنند. در اين زمينه ب��ه برخي اپراتورها اخطار داده 

شد و آنها مجبور به اصالح قيمت گذاري شدند.

رويترز |   قرار است دونالد ترامپ رييس جمهور امريكا به 
زودي فرمان اجرايي جديدي را صادر كند تا مانع از استفاده 
شركت هاي مخابراتي امريكايي از تجهيزات توليدي شركت 
هواوي شود. بهانه ترامپ براي صدور اين فرمان نگراني هاي 
كاخ سفيد در حوزه امنيت ملي است. اما چنين اقدامي باعث 
خواهد شد تا تجارت شركت هاي مختلف تجاري با هواوي 

در امريكا بطور كامل مختل شود.
سه مقام دولت امريكا كه از اين تصميم ترامپ مطلع هستند، 
به رويترز گفته اند وي از يك سال قبل در حال بررسي شرايط 
به منظور صدور فرمان مذكور بوده و به احتمال زياد به زودي 
آن را صادر مي كند. هر چند ممكن است مالحظاتي صدور 

فرمان يادشده را باز هم به تأخير بيندازد.
ص��دور اين فرمان بر مبناي قان��ون بين المللي اضطراري 
قدرت ه��اي اقتصادي ص��ورت مي گيرد كه ب��ر طبق آن 
رييس جمهور امريكا حق دارد در واكنش به شرايط اضطراري 
ملي تهديدكننده امريكا قوانين تازه اي را در حوزه بازرگاني 

و تجارت وضع كند. در صورت ص��دور اين فرمان، وزارت 
بازرگان��ي امريكا بايد با همكاري ديگ��ر نهادهاي دولتي، 

برنامه اي را به منظور اجراي آن عملياتي كند.
صدور چنين فرماني در شرايطي كه چين و امريكا درگير 
نبردي تازه بر س��ر تعرفه هاي تجاري هس��تند، مي تواند 
خصومت را بين دو طرف به اوج برساند. هواوي بارها ادعاهاي 
امريكا در مورد سوءاستفاده دولت چين از تجهيزات توليدي 

هواوي براي جاسوسي را رد كرده است.

روابط عمومي وزارت ارتباطات | وزير ارتباطات و 
فناوري اطالعات از طراحي سامانه اي براي ارزيابي صحت 

اخبار در فضاي مجازي خبر داد.
محمد ج��واد آذري جهرمي درب��اره داغ بودن فضاي 
شايعات در فضاي مجازي، گفت: ترويج شايعه و اخبار 
دروغ يكي از آفت هاي نظام انتقال س��ينه به س��ينه و 
فضاي مجازي است. در دين ما نيز علما براي تشخيص 
سره يا ناس��ره بودن روايات از مجموعه علوم مانند علم 
رجال، علم انس��اب و علم كالم اس��تفاده مي كردند؛ با 
اس��تفاده از اين روش فرد موثق و غيرموثق شناسايي 
مي شود كه مجموعه اين بستر در دنياي امروز را سواد 

رسانه اي گويند.
وزير ارتباطات و فن��اوري اطالعات با انتقاد از پذيرفتن 
شبكه هاي اجتماعي به عنوان مرجع خبري گفت: در 
پژوهشگاه هاي وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات براي 
كمك به سواد رسانه اي، سامانه اي در حال طراحي است 

كه اين سامانه بتواند صحت و راستي اخبار را ارزيابي و 
مشخص كند آيا منبع اين خبر موثق است.

وي با اشاره به راهكار مقابله با شايعه ها، اظهار داشت: بايد 
ابزارهايي در اختيار مردم قرار گيرد كه قدرت آنها براي 
س��نجش و ارزيابي اخبار افزايش يابد. براي تحقق اين 
مهم بايد مجموعه هايي شكل گيرد كه اخبار را بررسي و 

صحت آنها را به مردم گزارش دهند.
وزير ارتباطات با اش��اره به راهكار الزم ب��راي مقابله با 

شايعه هاي مربوط به عملكرد نظام، حاكميت و دولت در 
عرصه كاري، خاطرنشان كرد: بهترين شيوه اين است 
كه ما فعاالنه برخورد كنيم. يعني اگر قرار است اتفاقي 
رخ ده��د نگذاريم ديگران ابتدا مس��ائل را بازگو كنند؛ 
بلكه خودمان با صداقت و درستي مطالب را با مردم در 

ميان بگذاريم.
آذري جهرم��ي ادامه داد: اگرچه كم فروش��ي اينترنت 
توسط برخي اپراتورها اتفاق ناگواري است اما ما بدون 
لكنت زبان اين موضوع را با مردم در ميان گذاش��تيم. 
اين موضوع مي توانست شايعه هاي بسياري ايجاد كند. 
در برخي موارد س��كوت هاي بي جا باعث دامن زدن به 

شايعات مي شود.
وزي��ر ارتباطات و فن��اوري اطالعات در پاس��خ به اين 
پرسش كه آخرين شايعه اي كه درباره خودتان شنيديد 
چه بوده اس��ت، گفت: هر روز شايعه وجود دارد و اولي و 

آخري ندارد.

فرمان ترامپ براي ممنوعيت همكاري با هواوي سامانه ارزيابي صحت اخبار در فضاي مجازي راه اندازي مي شود
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گيزمگ |  محققان دانشگاه واشنگتن موفق به توسعه 
يك زبان الكترونيكي شده اند كه طعم و ميزان ادويه ها را 

در غذا تشخيص مي دهد.
اگر شما به عنوان يك تست كننده طعم غذاها كار مي كنيد، 
فقط قادر به چشيدن و تشخيص چند نمونه در يك زمان 
محدود خواهيد بود. پس از آن، حسگرهاي تشخيص طعم 
روي زبان شما بي حس مي شوند و نياز به استراحت دارند.

اما يك »زبان الكترونيكي« جديد كه به تازگي توسعه يافته 
است مي تواند با دقت طعم و ادويه چندين غذا را به صورت 
همزمان اندازه گيري كند. اين زبان الكترونيكي توس��ط 
دانشمندان دانشگاه ايالتي واشنگتن ساخته شده و بر روي 
نمونه هاي پنير حاوي سطوح مختلف كپسايسين )عامل 

تندي فلفل ها( آزمايش شده است.
هنگامي ك��ه اين زبان الكترونيكي با داوطلبان انس��اني 
مقايسه شد مشخص شد كه اين دستگاه مي تواند سطح 
كپسايسين را نسبت به انس��ان ها به درستي شناسايي 
كند، به خصوص كه حسگرهاي زبان انسان پس از مدت 

كوتاهي مرخص مي شوند.
عالوه بر اين ادعا مي شود كه زبان الكترونيكي نه تنها در 
اندازه گيري طعم دهنده ه��ا خوب عمل مي كند بلكه در 
تشخيص تفاوت هاي ظريف غذاها نيز بهتر از انسان است. 
س��ازندگان اين دس��تگاه معتقدند كه هنوز هم جا براي 
كمك به اف��راد در ارزيابي عطر و طعم ها وجود دارد و اين 

زبان الكترونيكي نيز در همين راستا ساخته شده است.
به عنوان مثال اگر يك شركت به دنبال تهيه يك محصول 
غذايي جديد باشد و از ۲۰ فرمول مختلف در ساخت آن 
اس��تفاده كند با اين زبان الكترونيكي به راحتي مي تواند 
متعادل ترين و خوشمزه ترين فرمول را پيدا كند، در حالي 
كه سليقه در چشايي انسان دخيل است و همچنين زبان 
انسان نمي تواند همزمان چندين طعم را از هم تفكيك كند 
و انجام اين كار توسط انسان ها به فرآيندي طوالني منجر 

خواهد شد و چندين روز طول مي كشد.

پزش��كي  تجهي��زات  ش��ركت   | مدگج�ت 
»استريوتاكسيس« )Stereotaxis( كه پيش از اين 
يك فناوري مغناطيسي رباتيك براي مسيريابي توسعه 
داده بود، در حال معرفي آخرين نسل فناوري خود است.

ربات ساخت اين شركت مي تواند پس از مسيريابي، در 
اعمال جراحي قلبي، كاتترها را به قلب برساند.

كاتتر يك لوله نازك، معموالً بلند و قابل انعطاف و ساخته 
شده از مواد داراي كاربرد در پزشكي است كه در طيف 
گسترده اي از توابع دانش پزش��كي و بهداشت كاربرد 
دارد. كاتترها وسيله اي در خدمت پزشكي هستند كه 
مي توانند در بدن بيمار براي يك هدف معين استفاده 

شوند.
پلتفرم جديد اين ربات آهن رباهاي كوچك تري دارد كه 
مي توانند در اطراف مركز يك توده در بدن حركت كنند 
و سر كاتتر را به منبع »آريتمي قلبي« )غير طبيعي بودن 

ريتم قلب( هدايت كنند.
اين سيس��تم به نحوي طراحي ش��ده ك��ه مي تواند با 
دستگاه تصويربرداري شركت »استريوتاكسيس« هم 

استفاده شود.
نسل جديد اين سيستم رباتيك كوچك تر بوده و ظاهري 
لطيف تر دارد كه باعث مي شود فضاي كمتري را در اتاق 
جراحي اش��غال كند و به اين ترتيب بيمار هم احساس 

راحتي بيشتري پيدا مي كند.
»ديويد فيش��ل« )David Fischel( مدير ش��ركت 
»استريوتاكسيس« اظهار كرد، حس بسيار دلپذيري 
است كه ما مي توانيم عملكرد باليني جراحي ها را بهبود 
بخش��يم و همچنين تجربه بهت��ري از جراحي را براي 
بيمار و پزش��ك به ارمغان آوريم. البته اين امر در حالي 

اتفاق مي افتد كه هزينه جراحي هم كاسته شده است.
زبان ه��اي الكترونيكي كه قباًل توس��عه يافته اند براي 
چشيدن و ارزيابي كيفيت عس��ل، ميوه و نوشيدني ها 

طراحي شده بودند.

ديلي ميل |سازمان فضايي امريكا سرگرم طراحي 
اولين هواپيماي تمام الكترونيك اس��ت كه هيچ نوع 

گاز گلخانه اي توليد نمي كند.
اين پروژه كه با بودجه ناسا و با هدايت محققان دانشگاه 
ايلينوي در امريكا انجام مي شود به بررسي پتانسيل 
استفاده از پيل هاي سوختي هيدروژن به عنوان يك 

منبع انرژي دوست دار محيط زيست مي پردازد.
محقق��ان معتقدند كه با اس��تفاده از هيدروژن مايع 
متراكم و منجمد به جاي گاز هيدروژن، مي توان بدون 
نياز به مخازن سنگين وزن ذخيره سازي انرژي، انرژي 

پاك توليد كرد.
اين تغيي��ر مي تواند براي اولين بار باعث اس��تفاده از 
انرژي هيدروژن زيس��ت پذير در هواپيماهاي بزرگ 
ش��ود و به اين ترتيب انقالب��ي در صنعت هواپيمايي 

ايجاد كند.
ناس��ا براي اين پ��روژه ۶ ميلي��ون دالر )معادل ۴.۶ 

ميليون يورو( در عرض سه سال ارايه خواهد داد.
محور تمركز اين پروژه بر ساخت يك هواپيماي كاماًل 
الكترونيك قرار دارد كه از هيدروژن فش��رده مايع به 
عنوان يك روش ذخيره سازي انرژي استفاده مي كند.

ان��رژي ش��يميايي هي��دروژن از طريق يك س��ري 
پيل س��وختي به برق تبديل مي ش��ود كه سيستم 
پيش رانش فوق الع��اده كارآمد برق��ي هواپيما را به 

حركت درمي آورد.
پيش از اي��ن از پيل هاي هيدروژن ب��راي به حركت 
درآوردن خودروها و قطارها استفاده شده است اما وزن 
سنگين معادن ذخيره مقادير كافي گاز فشرده شده 
هيدروژن كه براي ب��ه حركت درآوردن يك هواپيما 
الزم است، مانع استفاده از آن در هواپيماهاي بزرگ 

شده است.
اما محققان اكنون قصد دارند كه اين محدوديت را با 

استفاده از هيدروژن مايع دور بزنند.

نيواطلس |   يك ش��ركت فرانس��وي از توليد انبوه 
قريب الوقوع خازن هاي پيشرفت هاي براي شارژ سريع 
وسايل برقي خبر داده كه مجهز به نانولوله هاي كربني 

هستند.
خازن هاي يادشده جايگزيني مناسب براي باتري هاي 
ليتيومي محسوب مي ش��وند كه نه تنها قادر به شارژ 
س��ريع وس��ايل الكترونيكي مختلف هس��تند، بلكه 
مي توانند به سرعت شارژ آنها را در صورت لزوم خالي 
كنند. افزايش س��رعت ش��ارژ باتري هاي ليتيومي با 
محدوديت هاي زيادي مواجه است، زيرا افراط در اين 
زمينه مي تواند به نابودي س��لول هاي ليتيومي منجر 
 Nawa ش��ود. اما خازن هاي كربني توليدي شركت
چنين مشكلي ندارند و مي توان آنها را در عرض تنها ۲۰ 

ثانيه بطور كامل شارژ كرد.
مزيت ديگر اين خازن ها آن است كه بر اثر دريافت سريع 
انرژي به ش��دت گرم نش��ده و لذا با خطر آتش سوزي 
مواجه نيستند. علت اين مس��اله آن است كه چگالي 
انرژي ذخيره ش��ده در خازن هاي يادشده يك چهارم 
باتري هاي ليتيومي است. اما كارآيي آنها در مقايسه با 

باتري هاي عادي ۵ برابر بيشتر است.
عمر باال يكي ديگر از مزاياي خازن هاي كربني اس��ت 
كه مي توان تا يك ميليون بار آنها را پر و خالي كرد. اما 
باتري هاي ليتيومي با چند هزار بار پر و خالي ش��دن 
ضعيف شده و توانايي ذخيره س��ازي انرژي خود را از 

دست مي دهند.
شركت فرانس��وي مي گويد با جمع آوري سرمايه اي 
۱۰ ميليون دالري براي توليد انبوه خازن هاي يادشده 
آماده شده تا آنها را ظرف ۱۲ ماه آينده روانه بازار كند. ناوا 
مي تواند هر ماه صدهزار خازن را توليد كند. ارزش اين 
بازار در حال حاضر در حدود ۵۶۰ ميليون دالر برآورد 
شده كه ظرف ۵ س��ال آينده بين ۴۰۰ تا ۶۰۰ درصد 

رشد خواهد كرد.

تك اكسپلور| در كنار بخش عادي وب كه براي مطالعه 
خبر، ارسال ايميل و غيره استفاده مي شود، بخش ديگري 
از وب براي فعاليت هاي غيرقانوني به كار مي رود كه هوش 

مصنوعي درك بهتر آن را ممكن خواهد كرد.
بخش تاريك وب ميزبان سايت هايي ناشناس براي خريد 
و فروش اطالعات خصوصي كاربران، مواد مخدر، محتواي 
هرزه نگارانه، اس��لحه و حتي قاچاق انسان است. پليس و 
مقامات قضايي در كشورهاي مختلف جهان سال هاست 
كه براي متوقف كردن فعاليت بخش تاريك وب در تالش 
هس��تند، اما چالش هاي فراروي تحقيق و بررسي در اين 
زمينه باعث شده گردانندگان اين قسمت از فضاي مجازي 

آزادانه به تخلفات خود ادامه دهند.
محققان دانش��گاه ام اي تي مي گويند ماهيت پيچيده و 
غيرقابل ردگيري فعاليت هاي بخش تاريك وب يك چالش 
جدي است. از سوي ديگر بسياري از سايت هاي فعال در اين 
بخش عمر كوتاهي داشته و بعد از كالهبرداري هاي كالن 
به سرعت غيرفعال مي ش��وند. اما با طراحي يك نرم افزار 
مبتني بر هوش مصنوعي مي ت��وان داده هاي موجود را به 
سرعت تحليل و افراد خالفكار فعال در بخش تاريك وب را 
ردگيري كرد. اين نرم افزار مي تواند ارتباط ميان خريداران 
و فروشندگان خدمات مختلف در بخش تاريك وب را در 
اليه هاي مختلف آن شناسايي و ردگيري كند تا تغيير مكرر 
سايت هاي فعال نيز خللي در تحقيقات پليسي ايجاد نكند.

نرم افزار يادش��ده مي توان��د نمايه اي دقي��ق از هر يك از 
خالفكاران بخش تاريك وب ايجاد كند تا با بررس��ي هاي 
فن��ي، حتي در صورت تغيير نام كارب��ري اين افراد باز هم 
قابل ردگيري و شناسايي باشند. اين ردگيري ها محدود 
به بخش تاريك وب نيست و مي تواند در بخش عادي وب 

نيز ادامه يابد.
اين نرم افزار از توانايي خوبي براي پردازش حجم بااليي از 
اطالعات نيز برخوردار است و نياز پليس به بررسي دستي 

اطالعات خالفكاران بخش تاريك وب را برطرف مي كند. 

زبان الكترونيكي كه ادويه 
غذاها را تشخيص مي دهد

ابداع ربات مغناطيسي مسيرياب 
براي جراحي هاي قلب

 طراحي اولين هواپيماي تمام 
الكترونيك توسط ناسا

 امكان شارژ ۲۰ ثانيه اي 
وسايل برقي

استفاده از هوش مصنوعي 
براي مقابله با بخش تاريك وب

رويداد

دريچه فراسو

بازوي رباتيكي كه احساسات 
را درك مي كند

تك اكس�پلور| محققان اسپانيايي از توليد 
يك بازوي رباتيك خب��ر داده اند كه با تعقيب 
چهره كارب��ران قادر به درك احساس��ات آنها 

است.
آلبايروس دورته دانش��جوي سازنده اين ربات 
مي گويد براي طراحي آن از يكي از كارتون هاي 
توليدي شركت پيكسار به نام Jr. lamp الهام 
گرفته است. در اين كارتون يك چراغ مطالعه 
احساس��اتي قادر به درك احساسات و عواطف 
انسان ها است. وي براي توليد اين ربات از رايانه 
كوچك و جيبي Raspberry Pi اس��تفاده 
كرده اس��ت. توليد بازوي رباتيك ربات مذكور 
 Slant Concepts هم با همكاري ش��ركت
انجام شده است. در انتهاي اين بازوي رباتيك 
دوربين و حسگرهايي براي شناخت بهتر محيط 
نصب شده است. بازوي رباتيك يادشده عالوه بر 
درك احساسات انساني قادر به عكسبرداري نيز 
هست و مي تواند بطور خودكار دوربين خود را 
به گونه اي تنظيم كند كه با قرار گرفتن در برابر 
سوژه عكس دلخواه خود را تهيه كند. همچنين 
مي توان اي��ن ربات را به گون��ه اي برنامه ريزي 
كرد كه به دنب��ال چهره افراد بگ��ردد و از آنها 

عكس بگيرد.
ربات يادش��ده با مش��اهده هر فرد احساسات 
وي را در يكي از پنج دس��ته شاد، خشمگين، 
غمگي��ن، متعجب ي��ا خنثي تقس��يم بندي 
مي كند. در صورت خوش��حال ب��ودن، بازوي 
رباتيك خود را كمي تكان مي دهد، در صورت 
خش��مگين بودن ب��ا فرد دس��ت مي دهد، در 
صورت غمگين بودن بازو به آرامي به س��مت 
پايين مي آيد و در صورت ش��گفت زده بوده به 
عقب مي رود. تعدادي چ��راغ ال اي دي نيز به 
صورت مدور در انتهاي ب��ازوي رباتيك نصب 
ش��ده كه متناسب با احساس��ات فرد روشن و 

خاموش مي شوند.

 انتخاب سايز مناسب كفش 
با هوش مصنوعي 

نيواطلس | نايك قصد دارد ويژگي جديدي به 
اپليكيشن خريد خود اضافه كند. اين ويژگي با 
كمك هوش مصنوعي از پاي كاربر عكاسي و سايز 

كفش مناسب را براي او انتخاب مي كند.
خري��د كفش بطور آنالين كار راحتي نيس��ت و 
همچنين نمي توان مطمئن بود كفش��ي كه به 

دست مشتري مي رسد واقعًا اندازه پاي او باشد.
در همين راستا شركت نايك براي طرف كردن 
اين مش��كل يك سيستم مبتني بر اپليكيشن و 

هوش مصنوعي به نام Fit ابداع كرده است.
اين توليد كننده كفش هم اكنون اپليكيش��ني 
در اختيار دارد كه به مش��تريان اجازه مي دهد از 
طريق موبايل هايش��ان كفش بخرند. به زودي 
هنگام انتخاب س��ايز و خريد با اين اپليكيش��ن 
 Nike گزينه اي به كاربر ارايه مي شود تا از ويژگي

Fit  استفاده كند.
كاربر با انتخ��اب اين ويژگي باي��د در حالي كه 
جوراب به پا دارد جلوي ديوار بايستد. در مرحله 
بعد كاربر بايد دوربين پش��تي موبايل خود را به 
سمت پاها بگيرد و با اس��تفاده از يك راهنماي 
موجود در صفحه مطمئن شود موبايل در حالت 

درستي قرار دارد.
در مرحله بعد اپليكيشن با استفاده از دوربين پاي 
كاربر را شناسايي و اسكن مي كند. به اين ترتيب 
اطالعات مربوط به ۱۳ نقطه در هر پا را طي چند 

ثانيه جمع آوري مي كند.
اين اطالعات ب��ه وس��يله الگوريتم هاي هوش 
مصنوعي پردازش و مشخص مي شود كدام سايز 
براي مشتري مناسب تر است. اپليكيشن مذكور 
اطالعات اسكن هر پاي كاربر را حفظ مي كند تا او 
مجبور نباشد براي خريد هر جفت كفش دوباره 

اين عمليات را انجام دهد.

جايزه 10 ميليون دالر ي 
براي توليد نرم افزار آموزش 

ياهونيوز| توليد نرم اف��زاري كه بتوان آن را به 
س��ادگي بر روي تبلت ه��اي ارزان قيمت نصب 
كرد و از آن براي آموزش خواندن به افراد استفاده 
كرد، به چالشي با جايزه ۱۰ ميليون دالري مبدل 

شده است.
مجموع��ه اي از س��رمايه گذاران، ثروتمندان و 
خيرين در سراس��ر جهان از اعطاي جايزه اي ده 
ميليون دالري موس��وم به ايكس پرايز به فرد يا 
افرادي خبر داده اند كه بتوانند چنين نرم افزاري 

را توليد كنند.
طي ۱۵ ماهي كه از اعالم خبر اعطاي اين جايزه 
مي گذرد، نزديك به ۲۰۰ تيم از ۴۰ كشور جهان، 
تالش هاي خود براي توليد نرم افزار يادشده را آغاز 
كرده اند. هدف از اين رقابت مقابله با بي سوادي و 
افزايش سازگاري با فناوري در همه نقاط جهان 

اعالم شده است.
نرم افزارهاي عرضه ش��ده ب��ر روي تبلت هايي 
نصب ش��ده و در اختيار هزاران كودك در ۱۴۱ 
روستاي دور افتاده تانزانيا قرار گرفته اند تا توسط 
اين افراد آزمايش و بررس��ي شوند. به دنبال اين 
آزمايش ه��ا، رقابت ايك��س پرايز ب��ه ۵ گروه از 
شهرهاي نيويورك، پيتزبورگ، بركلي، لندن و 

بنگلور محدود شده است.
قرار اس��ت برن��ده اين رقابت چهارش��نبه عصر 
اعالم ش��ود. تيم برن��ده عالوه بر جاي��زه نقدي، 
دس��تورالعملي براي اجراي برنامه هاي خود را 
اعالم خواهد كرد. همچنين كدهاي برنامه برنده 
بايد بطور رايگان در اينترنت در دس��ترس همه 

عالقه مندان قرار بگيرد.



اخبار شهرستان ها 11 بنگاهها

اجراي طرح هاي اشتغال زايي اجتماع محور در استان ها در دستوركار قرار گرفت

پرداخت بيمه بيكاري بدون محدوديت در مناطق سيل زده 

بنياد  بركت و كاهش نرخ بيكاري در استان اردبيل

بيش از ۹ هزار شغل ايجاد مي شود  

گروهبنگاهها|
نماينده مردم اردبيل در مجلس ش��وراي اسالمي، 
عملكرد بنياد بركِت س��تاد اجرايي فرمان حضرت 
امام )ره( را در حوزه اشتغال زايي در مناطق محروم 

مناسب و قابل دفاع ارزيابي كرد.
به گزارش روابط عمومي بنياد بركِت س��تاد اجرايي 
فرمان حضرت ام��ام )ره(، صديف بدري با بيان اين 
مطلب و با اش��اره به اقدامات بنياد بركت در استان 
اردبي��ل اف��زود: بنياد تا ب��ه امروز اقدام��ات خوبي 
را در حوزه ه��اي اش��تغال زايي، س��اخت مدرس��ه 
و فعاليت ه��اي عمران��ي و زيربناي��ي در مناطق و 
روس��تاهاي محروم اس��تان و به خصوص شهرهاي 
اردبي��ل، نمين، نير و س��رعين به پايان رس��انده يا 

دردست اقدام دارد.
وي با اش��اره ب��ه اج��راي طرح هاي اش��تغال زايي 
اجتماع محور در اس��تان اردبيل توسط بنياد بركت 
تصريح كرد: بنياد بركت با ايجاد اشتغال به خصوص 
كسب وكارهاي خرد و خانگي در مناطق روستايي و 
محروم مي تواند به محروميت زدايي و توانمندسازي 

اقتصادي و اجتماعي استان اردبيل ياري رساند.
به گفته نماينده مردم اردبيل، نير، نمين و سرعين 
در مجلس شوراي اس��المي، بنياد بركت تا به امروز 
400 طرح اش��تغال زايي اجتماع محور را در استان 
اردبيل به بهره برداري رسانده يا در دست اقدام دارد.

بدري با اش��اره به ديدارش با جعف��ري، مديرعامل 
بنياد بركت خاطرنشان كرد: در اين ديدار اقدامات 
بنياد مورد بررس��ي قرار گرفت و مقرر شد به همراه 

اس��تاندار اردبيل در ديداري ب��ا دكتر مخبر رييس 
س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره(، گزارشي از 
ظرفيت هاي اس��تان و فرصت هاي بالقوه به ويژه در 

حوزه اشتغال زايي را ارايه دهيم.
وي يادآور شد: بنياد بركت عالوه بر ايجاد شغل هاي 
اجتماع مح��ور خ��رد و خانگي و س��اخت مدارس 
در روس��تاها و مناط��ق محروم اس��تان اردبيل، در 
قالب مدل توانمندس��ازي اقتصادي و اشتغال زايي 
بنگاه محور در يك شركت سازنده سرم به عنوان يكي 
از بزرگ ترين مجموعه ها ي صنعتي در استان اردبيل 

مشاركت و سرمايه گذاري كرده است.
نماين��ده مردم اردبي��ل، نير و س��رعين در مجلس 
شوراي اس��المي اظهار اميدواري كرد كه اقدامات 
اين چنيني بنياد بركت در س��ال 98 هم در استان 
اردبيل ادامه داش��ته باشد. س��خنگوي كميسيون 
عم��ران مجلس با اش��اره به نرخ ب��االي بيكاري در 
اس��تان اردبيل تصريح كرد: نرخ بي��كاري در ميان 
جوانان تحصيل كرده اس��تان بيش��تر از 15 درصد 
است. بنياد بركت با ورود به حوزه ايجاد فرصت هاي 
ش��غلي به ويژه از نوع خرد و خانگي مي تواند به رفع 
معض��ل بي��كاري در منطقه كمك كن��د. برخي از 
مناطق استان مانند ش��هر نمير و روستاهاي آن در 
حوزه صنايع دستي داراي استعدادها و توانايي هاي 

بالقوه اي است.
وي از گردشگري، كش��اورزي، دامپروري سبك و 
س��نگين، صنعت و معدن و محص��والت گلخانه اي 
به عنوان ديگر رس��ته هايي نام برد كه امكان ايجاد 

اش��تغال در آنه��ا وج��ود دارد. ب��دري در پايان از 
آماده س��ازي طرح هاي مرتبط با اش��تغال زايي در 

استانداري اردبيل خبر داد و گفت: اين طرح ها كه با 
توجه به شرايط و قابليت هاي هر منطقه تهيه شده 

است در ديدار با رييس ستاد اجرايي فرمان حضرت 
امام )ره( پيشنهاد و ارايه خواهد شد.

يكي از آسيب هايي كه پس از وقوع حوادث طبيعي و 
غير مترقبه در مناطق آسيب ديده بروز پيدا مي كند، 
از بين رفتن بسترهاي اش��تغالزايي و كارآفريني در 
مناطقي است كه به دليل وقوع حوادثي از جنس سيل 

يا زلزله آسيب ديده اند.
آسيب هايي كه هرچند شايد در بدو امر به نظر برسد 
كه به صورت تدريج��ي و آرام آرام مردم را در مناطق 
سيل زده گرفتار مي كند، اما ريشه هاي اين آسيب هاي 
اقتصادي و اجتماعي چنان تاثيرات عميقي روي ابعاد 
مختلف زندگي مردم آسيب ديده مي گذارد كه برون 
رفت از آن بدون بهره مندي از يك برنامه جامع و مدون 

ناممكن به نظر مي رسد. 
موضوع بيكاري در اس��تان لرستان يكي از مهم ترين 
مطالباتي بود كه مردم مناطق آسيب ديده، بعد از وقوع 
سيل اخير، حل و فصل سريع آن را از مسووالن اجرايي 
طلب مي كردند. در پاسخ به اين مطالبات به حق بود 
كه رييس جمهوري، مع��اون اول رييس جمهوري و 
اعضاي كابينه دوازدهم در سفر به مناطق سيل زده، 
اشتغالزايي و بهبود شاخص هاي كسب و كار را در كنار 
اسكان و بازسازي مناطق آسيب ديده به عنوان يكي از 

اولويت هاي اصلي مطرح كردند. 
زماني كه نگراني ها در مورد وضعيت بيكاري در مناطق 
سيل زده افزايش يافت »حاتم شاكرمي« معاون روابط 
كار وزي��ر تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت در س��تاد 
تسهيل و كارگروه ها درباره استمهال بدهي ها و اعطاي 
تسهيالت ويژه براي احياي همه واحدهاي اقتصادي، 
توليدي، صنعتي و كش��اورزي اقدام مي شود. اقدامي 
كه از منظر شاه كرمي گام بلندي براي احياي واحدهاي 

اقتصادي و متعاقب آن اشتغالزايي بيشتر است.  ديروز 
هم مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي لرستان با اشاره 
به ت�هي�ه و تدوين طرح اشتغال عمومي با پيش بيني 
اشتغال 9 هزار و ۶14 نفر در مناطق سيل زده استان 
گف��ت: بيمه بيكاري ب��دون محدودي��ت در مناطق 

سيل زده لرستان پرداخت مي شود. 
علي آش��تاب كه در جمع خبرنگاران اين شهرستان 
صحبت مي كرد اظهارداشت: با توجه به سياست هاي 
مديريت ارشد استان و معاونت هماهنگي امور استان 
در رابطه با كمك به مناطق سيل زده و هماهنگي هاي 
انجام ش��ده با وزارت تع��اون، كار و رف��اه اجتماعي، 
اقداماتي از سوي اداره كل تعاون كار ورفاه اجتماعي 

لرستان در مناطق سيل زده استان انجام مي شود.
وي تش��كيل س��تاد امداد كمك رس��اني به مناطق 
سيل زده با همكاري دستگاه هاي اجراي زير مجموعه 
وزارت تع��اون كار ورفاه اجتماعي در اس��تان را يكي 
از برنامه ها دانس��ت و افزود: هماهنگي براي دريافت 
كمك هاي ادارات تابعه در سراس��ر كش��ور از جمله 
اقداماتي است كه بايد از سوي اين اداره كل انجام شود.

 احيا و پاكسازي ادارات و بنگاه هاي اقتصادي
مدير كل تع��اون، كار و رفاه اجتماعي لرس��تان احياء 
و پاكس��ازي س��اختمان اداري دس��تگاه هاي شوراي 
هماهنگي مس��تقر در شهرس��تان پلدختر را از ديگر 

اقدامات در دس��تور كار دانست و عنوان كرد: پاكسازي 
خانه هاي همكاران با حضور كاركنان ستادي، شناسايي 
واحدهاي اقتصادي و تعاوني هاي آسيب ديده از سيالب 

به منظور حمايت از آنها نيز انجام مي شود.
وي يكي ديگر از برنامه هاي اداره كل تعاون كار ورفاه 
اجتماعي لرس��تان را توزيع كمك هاي غير نقدي و 
نقدي بين مناطق سيل زده اس��تان برشمرد و بيان 
كرد: فراهم كردن زمينه حضور معاونان وزير و روساي 
سازمان هاي وابسته براي بازديد از مناطق آسيب ديده 
و برنامه هاي فوريتي امداد و كمك به مناطق سيل زده 
استان از ديگر برنامه هايي است كه در دستور كار قرار 
دارد.آش��تاب با بيان اينكه افرادي كه به دليل سيل 
اخير كارش��ان را از دست داده اند بيمه بيكاري بدون 
محدوديت دريافت مي كنند گف��ت: تاكنون زمينه 
بهره مندي تع��داد 250 نفر از اين افراد براي دريافت 

بيمه بيكاري فراهم شده است.
وي ت�هي�ه و تدوين طرح اشتغال عمومي با پيش بيني 
اشتغال 9 هزار و ۶14 نفر و پرداخت دستمزد به مدت 
100 روز و ارسال به وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي 
براي تاييد اين طرح و اجرايي شدن آن از ديگر اقدماتي 
است كه انجام مي ش��ود. مدير كل تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي لرستان خاطرنشان كرد: 150 ميليارد تومان 
اعتبار از محل منابع اش��تغال روس��تايي جهت احيا 
اشتغال آسيب ديده از سيالب اخير تخصيص مي يابد.

وي پيگيري جهت بخشودگي تسهيالت واحدهاي 
آسيب ديده مش��اغل خانگي در جريان سيل اخير به 
مقدار 137 فقره را از ديگر برنامه هاي در دستور كار 
دانست و اظهارداش��ت: تهيه و تنظيم طرح حمايت 

اش��تغال با اولويت حمايت از زنان سرپرست خانوار 
تخصيص اعتبار مشاغل خانگي جهت پرداخت به ۶ 

هزار نفر از ديگر برنامه هايي است كه اجرا مي شود.

   استمهال يك ساله و بخشودگي جرايم ديگر 
تسهيالت

مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي لرس��تان افزود: 
يكي ديگ��ر از برنامه هاي اداره كل تع��اون، كار و رفاه 
اجتماعي لرستان برنامه ريزي براي حمايت از واحدهاي 
اقتصادي جهت اس��تمهال يك س��اله و بخشودگي 
جرايم افراد بهره مند از تسهيالت اشتغال روستايي و 
عشايري و اشتغال فراگير در مناطق سيل زده استان 
اس��ت. وي هماهنگي و برنامه ري��زي جهت پرداخت 
يارانه دستمزد به ميزان 30 درصد از حداقل حقوق را 
يكي ديگر از برنامه هاي اين اداره در مناطق سيل زده 
دانس��ت و عنوان كرد: اين برنامه ب��ا هدف حمايت از 
بنگاه ه��اي اقتصادي و براي حفظ اش��تغال موجود و 
ايجاد اشتغال جديد در مناطق سيل زده استان انجام 
مي شود.آشتاب برنامه ريزي جهت اجراي طرح اشتغال 
كارورزي و پرداخت بيمه س��هم كارفرما به مدت دو 
س��ال در قالب ماده 71 برنامه ششم توسعه را از ديگر 
برنامه هاي اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي لرستان 
در مناطق سيل زده استان برشمرد و گفت: هماهنگي 
با بانك توسعه تعاون براي پرداخت يك ميليارد ريال 
كمك هاي غير نقدي و پرداخت 1000 فقره تسهيالت 
قرض الحس��نه 5 ميليون ريالي و پرداخت يك هزار و 
500 فقره تسهيالت جعاله مسكن نيز توسط اين اداره 

انجام مي شود.

دست هاي پشت پرده
مسبب التهاب در بازار است

تهران|معاون هماهنگي 
امور اقتصادي اس��تاندار 
تهران با اش��اره به اينكه 
دس��ت هايي در كار است 
كه بازار را دچار تش��نج و 
التهاب كند گفت: قيمت 
خ��ودرو در ح��ال حاضر 

كاذب بوده و در آينده نزديك فروكش خواهد كرد.
محمد امامي امين در گفت وگو با مهر، ضمن اشاره 
به وضعيت كنوني اقتصادي در كشور اظهار داشت: 
اكنون در شرايط عادي قرار نداشته و وضعيت بحراني 
را تجربه مي كنيم كه همين امر لزوم اقدام عملياتي و 

جديدتر را از سوي همه دستگاه ها مي طلبد.
وي اف��زود: كارگروه مقابله با تحريم ها در اس��تان 
تهران به دستور دولت تشكيل شده و از سال گذشته 
به انجام وظايف مقرر ش��ده پرداخته اس��ت و يكي 
از مباحث مطرح ش��ده در اين جلسه در خصوص 
مش��كالت كارخانه بود و مهم ترين درخواست اين 
ش��ركت ها آزادس��ازي قيمت كاالها بود تا دست 
واس��طه ها و دالالن از چرخه ف��روش محصوالت 

سلب شود.
معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري تهران 
خاطرنش��ان كرد: ديگر بحث مطرح ش��ده در اين 
كارگروه مشكالت مربوط به تأمين نياز بازار از سوي 
شركت هاي خودروساز ايران خودرو و سايپا بود كه 
اين شركت ها با توجه به عدم توانايي تأمين قطعات به 
واسطه اعمال تحريم ها تمهيداتي را براي پاسخگويي 

به نياز متقاضيان خودرو بيان كردند.

اجرا ي 8 زيرگذر
و 16 دوربرگردان در مازندران
مازن�دران| مدي��ركل 
راه��داري و حم��ل و نقل 
جاده اي اس��تان مازندران 
در نشست با اصحاب رسانه 
عنوان كرد در سال جديد 8 
زيرگذر و 1۶ دوربرگردان، 
بهس��ازي 50كيلومت��ر از 
راه ها، تعريض و روكش آسفالت محور كناره در مازندران 
به اجرا در مي آيد.به گزارش »تعادل« عباسعلي نجفي 
در اين نشست عمليات راهداري در استان را مستلزم 
شرايط خاص و تالش همه جانبه دانست و گفت: با توجه 
به شرايط خاص اقليمي و نزديك شدن به آغاز سفرهاي 
تابستاني اين اداره توجه و نظارت بيشتري براي بهسازي 
و بازسازي شريان هاي ارتباطي مازندران دارد .مديركل 
راهداري و حمل و نقل جاده اي استان مازندران، ميزان 
خس��ارات اوليه وارده به جسم راه ها و ابينه فني در اثر 
رانش، ريزش، لغزش و جاري ش��دن س��يل و طغيان 
رودخانه ها در محورهاي مواصالتي اس��تان را بالغ بر 
29۶ ميليارد تومان اعالم ك��ردو گفت: بدليل بارش 
شديد باران و جاري شدن سيل، رانش زمين، آب بردگي 
در مسيرها، خسارات شديدي به زيرساخت هاي محور 

مواصالتي وارد شده است .
وي طول راه هاي آس��يب ديده را 212۶ كيلومتر، 
تعداد پل هاي و آبروهاي آسيب ديده را 94دستگاه 
اعالم نمود و اظهار داشت: بر اثر اين سيل 257 محور 
اصلي، فرعي و روس��تايي مسدود گرديده بودكه با 
تالش ش��بانه روزي راهداران محورها بازگشايي و 

تردد در آن بطور عادي جريان دارد.

قرارداد ساخت مخازن كروي 
در پتروشيمي شازند امضا شد
مركزي| قرارداد ساخت 
مخازن كروي س��ه هزار 
مكعب��ي روز سه ش��نبه 
بين ماشين س��ازي اراك 
و پتروشيمي ش��ازند به 

امضا رسيد.
به گزارش »تعادل« معاون 
هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري 
مرك��زي در آيين امض��اي اين قرارداد در س��الن 
اجتماعات پتروشيمي شازند گفت: اتخاذ تصميمات 
كاربردي و كارگشا نيازمند درك صحيح از شرايط 

اقتصادي كشور است.
س��عيد فرخي افزود: ايران در جنگ اقتصادي قرار 
دارد و پيروزي در اين جنگ مستلزم آرايش منطقي 
است كه نقش صنايع بيش از ديگر بخش هاي جامعه 

موثر است. 
وي ادامه داد: برخي درك درستي از شرايط اقتصادي 
كش��ور ندارند اما بر اساس توصيه هاي مقام معظم 
رهبري تمامي مس��ووالن بايد اين شرايط را درك 
كنند و بر اساس درك صحيح از شرايط تصميمات 

كاربردي اتخاذ شود. 
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توس��عه منابع 
استانداري مركزي بيان كرد: سال جاري از سوي 
مقام معظم رهبري به عنوان رونق توليد نامگذاري 
ش��ده و تمامي ظرفيت هاي موجود در اس��تان و 
كش��ور بايد براي تحقق اين خواسته معظم له به 
كار گرفته شود و در سال جاري هيچ جيزي مهم تر 

از رونق توليد نيست. 

صادرات 97 ميليون دالر كاال
از خراسان رضوي

خراسانرضوي| رييس 
س��ازمان صنعت، معدن و 
تجارت خراس��ان رضوي 
گفت: ط��ي فروردين ماه 
سال 98، مقدار 283هزار 
تن كاال به ارزش97 ميليون 
دالر از گمركات اس��تان به 
كش��ورهاي هدف صادر شده اس��ت.به گزارش ايلنا، 
راضي��ه عليرضاي��ي در اين خصوص اظهار داش��ت: 
اين رق��م در مقايس��ه با مدت مش��ابه س��ال قبل از 
نظروزني ۶2 درصد رش��د داشته است.وي با اشاره به 
مهم ترين اقالم صادراتي اين استان تصريح كرد: اقالم 
عمده كاالهاي صادراتي استان شامل روغن هاي معدني 
و قيري، مواد غذايي از جمله زعفران در بس��ته بندي 
بيش از 30 گرم، زعفران در بسته بندي هاي 10 تا 30 
گرم، سيمان سفيد، روغن هاي سبك، دوغ، شير وخامه 
بسته بندي شده، مصنوعات پالستيكي، شير و خامه با 
مواد چرب، ظروف شيشه اي و پسته است.وي افزود: 
مهم ترين كشور هاي هدف صادراتي استان كشور هاي 
افغانستان، تركمنستان، امارات متحده عربي، عراق، 
ازبكستان، پاكستان، قزاقستان، هنگ كنگ، ويتنام 
و قرقيزستان هستند.رييس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان افزود: واردات استان نيز در اين مدت 25 
هزار تن كاال به ارزش بالغ بر28 ميليون دالر بوده است.

وي اظهارداشت: كشورهاي ازبكستان، تركيه، امارات 
متحده عربي، آلمان، پاكس��تان، فدراسيون روسيه، 
چين، اسپانيا، قرقيزستان و تاجيكستان نيز مهم ترين 

كشورهاي شريك وارداتي استان هستند.

هنرمندان تحت پوشش بيمه 
اجتماعي روستاييان قرار مي گيرند
كرمانشاه|معاون صنايع 
دس��تي ميراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري 
استان كرمانشاه گفت: افراد 
ش��اغل در صنايع دستي 
داراي مج��وز معتبر بيمه 

مي شوند.
پروانه حيدري در گفت وگو با مهر، در خصوص برقراري 
مجدد بيمه هنرمندان صنايع دستي گفت: هم اكنون 
با توجه به تفاهم نامه اي كه در اين زمينه بسته شده 
در حال معرفي تعدادي از هنرمندان صنايع دستي 
براي تحت پوش��ش قرار گرفتن بيمه روستاييان و 

عشاير هستيم.
وي افزود: بيمه روستاييان و عشاير تمام آيتم هاي مورد 

نظر بيمه را به جز دفترچه درماني دارا است.
معاون صنايع دستي ميراث فرهنگي، صنايع دستي 
و گردشگري استان كرمانشاه در خصوص برقراري 
بيمه تأمين اجتماعي براي هنرمندان متقاضي جديد 
نيز عنوان ك��رد: با توجه به اعتباري كه تهران در اين 
زمينه در نظر گرفته است، اسامي تعدادي از افرادي 
كه سال هاي قبل به اين منظور معرفي شده ولي بيمه 
نشده بودند را طي ليس��تي براي برقراري بيمه آنها 
معرفي مي كنيم.حيدري همچنين با اشاره به وضعيت 
كساني كه به دليل وقفه در پرداخت حق بيمه، بيمه 
آنها قطع شده است نيز گفت: فعاًل اقدامي در اين زمينه 
صورت نمي گيرد اما مي توانند ادامه بيمه آنها را در قالب 
بيمه روستاييان و عشاير برقرار كنند كه سابقه آنها در 

اين زمينه سوخت نشود.
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ارايه بسته اينترنت سحر تا افطار
همراه اول به مناس��بت ماه مبارك رمضان، بس��ته 
اينترنت س��حر تا افطار با ويژگي ه��اي جذاب ارايه 
مي كن��د. به گ��زارش تع��ادل از اداره كل ارتباطات 
شركت ارتباطات سيار ايران، هم زمان با فرارسيدن 
ايام ماه مبارك رمضان، همراه اول بس��ته ويژه اي را 
براي تمامي مشتركان دايمي و اعتباري در نظر گرفته 
كه در طول اين ايام مي توانند از آن بهره مند ش��وند.

بر اين اساس تمامي مشتركان اپراتور اول ارتباطي 
مي توانند تا 15 خردادماه »بس��ته اينترنت سحر تا 
افطار« با حجم 7گيگابايت با قيمت 7هزار تومان و با 
مدت اعتبار 7روز را خريداري كنند. اين بسته در بازه 
زماني افطار تا سحر )4بامداد تا 8شب( قابليت استفاده 
دارد. همچنين اين بسته شامل هديه ترافيك نامحدود 
رايگان براي استفاده از اپليكيشن آموزش جامع قرآن 
است.تمامي مش��تركان مي توانند با شماره گيري 
كددستوري #۶71*100* نسبت به فعالسازي اين 
بسته اقدام كنند و با ش��ماره گيري #10*100* از 
وضعيت بسته خود مطلع شوند. عالقه مندان مي توانند 
 براي دانلود اپليكيشن آموزش جامع قرآن به نشاني

 haamim.ir/page/app-jaame مراجع��ه 
كنند. گفتني است امكان فعالسازي همزمان اين بسته 

با تمامي بسته هاي اينترنت وجود دارد. 

مرمت خطوط ريلي سيل زده
در شمال

ساري|مديركل راه آهن شمال با اشاره به اينكه 
تثبيت و مرمت خطوط ريلي آسيب ديده ناشي از 
سيالب در حوزه ريلي شمال انجام شد گفت: در 
حال حاضر مشكلي در حوزه ريلي نداريم.يوسف 
گران پاشا با اش��اره به آسيب ناشي از سيالب به 
حوزه ريلي در مازندران اظهار داشت: خطوطي كه 
براثر سيل جابه جا شده بودند نسبت به بازگرداندن 
آن به جايگاه اوليه و تثبيت آن اقدام شده است.وي 
با اظهار اينكه در حال حاضر تردد قطار با ايمني 
كامل در مس��ير ريلي شمال در حال انجام است 
ادامه داد: همزمان با وقوع سيالب نسبت به تغيير 
واريان برخي نقاط خطوط ريلي اقدام شده بود و 

اكنون به مكان اوليه جابه جا شدند.

اعالم جرم عليه سه شهربازي 
در خراسان رضوي

مشهد| مديركل استاندارد خراسان رضوي از 
اعالم جرم عليه سه شهربازي اين استان خبر داد. 
محمد رضا جميع در اين رابطه اظهارداشت: دو 
مورد از اين مجموعه ها در مشهد و سومي در يكي 
از شهرستان هاي خراسان رضوي قرار دارد كه با 
پيگيري هاي قضايي به دنبال اقدام پليس اماكن 
براي مهر و موم هر س��ه مركز تفريحي ياد شده 
هس��تيم. وي ادامه داد: از ابتداي سال بازرسان 
اين اداره از 35 مركز تفريحي، شهربازي و پارك 
آبي خراس��ان رضوي بازديد و 85 وسيله بازي و 
تجهيزات فاقد گواهينامه استاندارد آنها را پلمب 
و مهر و موم كرده اند. مديركل استاندارد خراسان 
رضوي به آغاز فعاليت ش��هربازي هاي روباز در 
نيمه نخست س��ال اش��اره و بيان كرد: طي اين 
مدت با افزايش ورود زائر و مسافر به استان شاهد 
افزايش فعاليت مراكز تفريحي هستيم لذا از مردم 
مي خواهيم براي حفظ ايمني خود و فرزندان شان 
تاييديه هاي استاندارد براي تجهيزات تفريحي را 

از مالكان اين تاسيسات مطالبه كنند.

ديدارمعاون سياسي استانداري 
مازندران با مدير منطقه چالوس

س�اري|حس��ن نژاد معاون سياس��ي و امنيتي 
اجتماعي و ش��يرازي مدي��ركل امنيتي انتظامي 
اس��تانداري مازن��دران از ش��ركت مل��ي پخش 
فرآورده هاي نفتي منطقه چالوس بازديد وبا تورج 
اماني مدير شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 

غرب مازندران )منطقه چالوس( ديدار كردند.
در اين بازديد حسن نژاد و شيرازي ابتدا از تاسيسات 
انبار نفت منطقه وسپس از سيستم تصفيه پساب 
صنعتي )نفتي( منطقه بازديد كردند. در ادامه تورج 
اماني مدي��ر منطقه چالوس گزارش��ي از عملكرد 
سوخت رس��اني، كنترل و نظارت بر مجاري عرضه 
سوخت و آمادگي مجموعه كاركنان و شركت هاي 
حمل و نقل فرآورده هاي نفتي منطقه براي تامين به 
موقع سوخت مجاري عرضه و مصرف كنندگان در 

زمان بحران هاي احتمالي اشاره داشت.

ضرورت نوسازي و بازسازي 
برخي از محورهاي مواصالتي 

رش�ت|فرماندار رش��ت به نياز ضروري برخي از 
محورها به سازي و نوسازي برخي روكش آسفالت، 
پل هاي عابر پي��اده و تعريض و شانه س��ازي تاكيد 
كرد.ميرش��مس مومني زاده، درجلسه جمع بندي 
بازديدهاي فرماندار و مديركل راهداري اس��تان از 
بخش هاي تابعه شهرستان رشت در راستاي اجراي 
دستورالعمل ابالغي استاندار گيالن، درباره سفرهاي 
شهرس��تاني مديران كل و فرمانداران جهت حضور 
در ميان مردم و رس��يدگي به مشكالت آنها با اشاره 
به اهميت راه و راهداري گف��ت: راه و راهداري براي 
خدمات رس��اني به مردم، رونق اقتصادي و استفاده 
بيشتر از ظرفيت هاي گردشگري استان بسيار حائز 
اهميت اس��ت. فرماندار شهرستان رشت با اشاره به 
نيازمندي هاي احصاء ش��ده در اين بازديدها اظهار 
كرد: بعضي از محورها نياز ضروري به روكش آسفالت، 
س��اخت پل هاي عابر پياده، تعريض و شانه سازي، 
مهندسي ترافيك، روشنايي، خط كشي و نصب عالئم 
براي كاهش تصادفات و تلفات انساني دارد؛ اما قدر 
مسلم اين اقدامات نياز به تامين منابع دارد كه تالش 

خواهد شد ازمحل منابع استاني و ملي محقق شود.

چهره هاي استاني



اقتصاد اجتماعي12اخبار

سرانجام بيمه درمان اعتياد به كجا رسيد

كسي از بودجه بيمه درمان اعتياد خبر ندارد 

HIV انجام موفقيت آميز اولين پيوند مغز استخوان در بيمار مبتال به

يا 10 سال از زماني كه »بيمه درمان اعتياد« در ستاد مبارزه 
با مواد مخدر مصوب ش��د و 9 س��ال از زماني كه در قانون 
مبارزه با مواد مخدر به اين مساله اشاره شد، مي گذرد؛ اما 
اين قانون هيچ وقت به درستي اجرا نشد و در حالي كه »بيمه 
درمان اعتياد« وارد دوازدهمين سال تصويب خود از سوي 
ستاد مبارزه با مواد مخدر ش��ده، پيگيري هاي »تعادل« 
حكايت از آن دارد كه معلوم نيس��ت اين بودجه در اليحه 
س��ال 98، چه سرنوش��تي پيدا كرده و قرار است به دست 

كدام سازمان برسد. 

   بي سرانجامي بودجه »بيمه درمان اعتياد« 
بيمه درمان اعتياد در سال 1389 در اصالحيه قانون مبارزه 
با مواد مخدر گنجانده شد. در تبصره 2 ماده 15 قانون مبارزه 
با مواد مخدر به وزارت رفاه و تامين اجتماعي ماموريت داده 
شد ضمن تحت پوشش قراردادن معتادان بي بضاعت، تمام 
هزينه هاي ترك اعتياد را مشمول بيمه هاي پايه و بستري 
قرار دهد. در اين تبصره دولت هم مكلف ش��د همه س��اله 
در لوايح بودجه، اعتبارات الزم را پيش بيني و تامين كند. 
اما بودجه الزم براي اجرايي ش��دن آن تا چند سال تامين 
نشد تا اينكه باالخره در سال 1392 براي اولين بار بودجه 
22.5 ميليارد توماني براي بيمه درمان معتادان تخصيص 
داده شد. مبلغ اختصاص داده شده آن قدري نبود كه براي 
همه معتادان مورد استفاده قرار گيرد، اما در نهايت حتي 
همين بودجه اندك هم جذب نشد. اختصاص بودجه در 
 س��ال هاي بعد هم ادامه پيدا كرد يعني در س��ال 1393،

30 ميلي��ارد تومان، در س��ال 1394، 30 ميليارد تومان، 
در س��ال 1395، 33 ميليارد تومان، در س��ال 1396، 78 
ميليارد، در سال 1397 هم 78 ميليارد تومان براي بيمه 
معتادان در نظر گرفته شد. اما باز هم بودجه ها به درستي 
جذب نشد. البته در س��ال 1396 و سال 1397 وضعيت 
جذب بودجه نس��بت به سال هاي قبل بهتر بود و به گفته 
مسووالن بيمه سالمت حدود 25 درصد اعتبارات جذب 
شد اما س��ال 98، پرمناقشه ترين سال براي »بيمه درمان 
اعتياد« است. از نخستين روزهاي بررسي اليجه بودجه سال 
98 تا امروز، اظهارنظرهاي متفاوتي درباره رديف بودجه اين 
بيمه مطرح شد. در روزهاي نخست، فريد براتي سده، معاون 
وقت توسعه، پيشگيري و درمان اعتياد سازمان بهزيستي در 
مصاحبه اي با »تعادل« اعالم كرد اين بودجه براي سال 98 
حذف شده اما چندي بعد سازمان برنامه و بودجه كشور در 
نامه اي اعالم كرد نه تنها بودجه بيمه درمان اعتياد حذف 
نشده بلكه به اعتبار »برنامه ارايه خدمات درمان، بازتواني 
و كاهش آس��يب معتادان« ذيل رديف سازمان بهزيستي 

كشور اضافه شده اس��ت. در نامه اين سازمان كه در تاريخ 
27 دي ماه سال گذشته منتشر شد درباره بودجه اين بيمه 
آمده بود: »از آنجايي كه اعتبار برنامه بيمه درمان معتادان 
سازمان بيمه سالمت )با توجه به عدم مراجعه معتادان به 
دليل عدم تمايل به احراز هويت( قابل هزينه نبوده است، لذا 
معادل عملكرد سال جاري اين اعتبار به مبلغ 100 ميليارد 
ريال از سازمان بيمه سالمت ايران كسر و به اعتبار »برنامه 
ارايه خدمات درمان، بازتواني و كاهش آسيب معتادان« ذيل 
رديف سازمان بهزيستي كشور اضافه شده است كه با لحاظ 
اين اعتبار، برنامه فوق در اليحه بودجه س��ال 1398 كل 
كشور نسبت به سال 1397 رشدي معادل 66 درصد داشته 
است. همچنين بخشي از اعتبارات درمان اعتياد ذيل رديف 
ستاد مبارزه با مواد مخدر نيز همه ساله برحسب تصميم 
ستاد يادشده به سازمان بهزيستي كشور ابالغ مي شود.« اما 
اين ادعا چندي پيش از سوي مجيد رضا زاده، معاون توسعه، 
پيشگيري و درمان سازمان بهزيستي كشور رد شد. در تاريخ 
21 ارديبهشت امسال، رضازاده،  ضمن تشريح علل حذف 
بيمه اعتياد از رديف بودجه 98 به ايسنا گفت: »پيشنهاد ما 
در سازمان بهزيستي اين بود كه اين بودجه بطور كامل حذف 
نشود، بلكه تبديل به كمك هزينه درمان افراد بي بضاعت، در 
قالب »يارانه« و »ياري برگ« شود.« اما مناقشه بر سر بودجه 
»بيمه درمان اعتياد« همچنان ادامه داشته و حاال در يك 
اظهارنظر تازه، مسووالن وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي اعالم كردند اين بودجه به ستاد مبارزه با مواد مخدر 
منتقل شده است. روز گذش��ته حنان حاجي محمودي، 
مديركل دفتر خدمات تخصصي س��ازمان بيمه سالمت 
در پاس��خ به انتقادات برخي كارشناس��ان ح��وزه درمان 
اعتياد مبني بر حذف رديف بودجه درمان اعتياد در سال 
جاري به ايسنا گفت: »اين بودجه حذف نشده است. تنها 
از سازمان هاي بيمه گر به ستاد مبارزه با مواد مخدر منتقل 
شده، البته اين ستاد سازوكار بيمه اي با سازمان هاي بيمه گر 
ندارد. سابقا نيز به دليل ضوابطي كه ما داشتيم، استقبال 
چنداني براي دريافت خدمات به صورت بيمه اي نمي شد.« 

   معل�وم نيس�ت بودجه به كدام س�ازمان تعلق 
گرفته  است

رون��د پر پيچ و خمي كه بودجه بيمه درم��ان اعتياد از روز 
نخست تا امروز طي كرده در حالي است كه پيگيري هاي 
روزنامه تعادل حكايت از آن دارد نه تنها مش��خص نيست 
بودجه »بيمه درمان اعتياد« در سال 98 به كدام سازمان 
تعلق گرفته، بلكه معلوم نيست قرار است براي كدام گروه از 
معتادان خرج شود به اين ترتيب سال 98 هم نقطه پاياني 

براي بالتكليفي اين بودجه نبود. سعيد صفاتيان، رييس 
كارگروه كاهش تقاضاي اعتياد كميته مس��تقل مبارزه با 
مواد مخدر مجمع تشخيص مصلحت نظام، درباره وضعيت 
بودجه بيمه درمان اعتياد ب��ه »تعادل« گفت: دو روز قبل 
جلسه اي با موضوع رسيدگي به وضعيت اين بودجه داشتيم 
و نتيجه آن تا هفته آينده مشخص مي شود. از نظر من اين 
بودجه بايد در اختيار سازمان بهزيستي باشد كه يك دستگاه 
اجرايي است اما در شرايط فعلي مشخص نيست واقعا اين 
بودجه به كدام سازمان تعلق گرفته اما نكته مهم تر اين است 
كه بر فرض اگر اين بودجه به سازمان بهزيستي كشور هم 
داده شود، مشخص نيست قرار است براي درمان كدام گروه 
از معتادان هزينه شود.آيا فقط معتادان متجاهر قرار است از 
اين بيمه استفاده كنند يا شامل حال معتادان بستري هم 
مي شود؟ او افزود: و نكته مهم تر اينكه بيمه محدود به درمان 
مصرف مواد بوده در حالي ك��ه آنچه در بحث اعتياد مهم  
است، هزينه روان درماني است كه متاسفانه بيمه آن را تقبل 
نمي كند. 70 درصد موارد اعتياد نياز به روان درماني براي 

درمان قطعي دارد و در بحث مصرف روانگردان ها كه بايد 
گفت 100 درصد تاثيربخشي درمان با كمك روان درماني 
ممكن است كه كال تحت پوشش بيمه نيست. بنابراين نظر 
من بر اين است كه اين بودجه به سازمان بهزيستي تعلق 

بگيرد و صرف درمان تمامي گروه هاي معتادان شود.

   حركت بر مدار مخالف تجميع منابع
بالتكليفي بيمه درمان اعتياد درحالي است كه كارشناسان 
درمان اعتياد معتقدند، اگر اين بودجه حذف شود، امكان 
فراهم كردن سيستم نظام ارجاع براي درمان اعتياد از بين 
مي رود. علي مجيدي، درمانگر اعتياد درباره اين موضوع بيان 
كرد: دو ايراد را مي توان به حذف اين بودجه يا تخصيص آن 
به سازمان هاي ديگر وارد كرد. ايراد اول اين تصميم گيري 
آن است كه از زمان برنامه پنجم توسعه، نظام سالمت مدام 
از تجميع منابع سخن گفته و سياست گذاري اش را بر اين 
حوزه متمركز كرده و معتقد است مشكل بيمه اي مردم از اين 
طريق قابل حل است در حالي كه حذف بيمه درمان اعتياد 

يا اختصاص آن به سازمان هاي ديگر، مغاير با اين حركت و 
روند اس��ت. اما درباره ايراد دوم بايد گفت كه اگر قرار باشد 
اين بودجه در اختيار ارگان هاي ديگر هم قرار داده شود، در 
مسير صحيح هزينه نخواهد نشد و اين اقدام به نوعي پاك 
كردن صورت مساله است. چون دستگاه هاي مرتبط ديگر 
هيچ كدام ساز و كار الزم را براي هزينه كرد اين بودجه ندارند 
و احتمال اينكه اين بودجه در جايي به غير از درمان بيماران 
بي بضاعت هزينه شود زياد است. به گفته مجيدي يكي از 
داليل اصلي جذب نشدن بودجه توسط بيمه سالمت نبود 
ساز و كار درست و زير ساخت بوده كه البته به تدريج اين ساز 
و كارها در حال شكل دهي بود. او بيان كرد: » مدت هاست 
كه در همه جاي دنيا از ساز و كار بيمه اي براي هزينه كرد در 
حوزه درمان بهره مي برند، بنابراين حذف بيمه درمان اعتياد 
از بودجه، نوعي عقب گرد در درمان اعتياد محسوب مي شود. 
اگر كلينيك هاي درمان اعتياد با بيمه طرف قرارداد شوند، 
هم تعرفه ها مشخص است و هم بيماران مي دانند كه براي 

دريافت خدمات درماني بايد به كجا مراجعه كنند.

رييس مركز تحقيقات ايدز با اشاره به انجام اولين پيوند 
سلول هاي بنيادي خون س��از براي يك بيمار مبتال به 
HIV گفت: اين اقدام اولين بار است در منطقه خاورميانه 

و شمال آفريقا اتفاق افتاده است.
مينو محرز درباره اولين مورد پيوند مغز استخوان در يك 
بيمار مبتال به عفونت HIV در كشور، گفت: ما بيش از 30 
سال است كه در مركز تحقيقات ايذر از بيماران مبتال به 
اچ آي وي مراقبت كرده و آنها را درمان مي كنيم. اين مركز 

بازوي قوي در حوزه ايذر براي وزارت بهداشت است.
وي با بيان اينكه درمان و داروي ايدز در ايران به صورت 
رايگان به بيماران ارايه مي ش��ود، افزود: ماهانه نزديك 
به 200 بيمار اچ آي وي در كليني��ك ما مورد ويزيت و 
مراقبت قرار مي گيرند. در اين مركز تحقيقات كشوري 
و دانشجويي را هم انجام مي دهيم و آموزش و فلوشيپ 
HIV را هم از چند س��ال قبل آغ��از كرده ايم. بنابراين 
مركز تحقيقات اي��ذر يك تركيب از تحقيقات آموزش 
و درم��ان در ح��وزه HIV اس��ت. او با اش��اره به انجام 
موفقيت آميز پيوند سلول هاي بنيادي براي يك بيمار 
مبتال به HIV با همكاري اين مر كز گفت: خوشبختانه 
اين پيوند موفقيت آميز بود و اولين پيوند س��لول هاي 
بنيادي در بيماران HIV در منطقه خاورميانه و شمال 

آفريقا محسوب مي شود. محرز با اشاره به انگ اجتماعي 
فراواني كه نسبت به بيماري ايذر در جامعه وجود دارد، 
گفت: 90 درصد بيماران ما حتي خانواده درجه يكشان 
نمي دانند كه مبتال به HIV هستند؛ زيرا انگ اجتماعي 

براي آنها بسيار باال است.

 HIV ش�رايط عادي جراح�ي براي مبت�ال به   
تحت درمان

وي تاكيد كرد: پرسنل بهداش��تي و درماني بايد بداند كه 
فرد مبتال به HIV كه تحت درمان قرار گرفته و عفونت در 
خونش منفي ش��ده و درمان موفقيت آميز داشته است، با 

يك فرد عادي براي انجام جراحي و خدمات از نظر عفونت 
هيچ تفاوتي ندارد. حال در ش��رايطي كه خيلي ها به دليل 
عدم آگاهي و ترس، حاضر نيستند بيماران مبتال به HIV را 
جراحي كنند. بايد از اين افرادي كه اين پيوند را انجام دادند، 
تشكر كنم. متأسفانه ما براي انجام يك زايمان يا جراحي 
دندانپزشكي براي مبتاليان به HIV بايد بسيار صحبت 

كنيم و در اين حوزه مشكالت زيادي داريم.

   ۴۰هزار مبتال به HIV در كشور
رييس مركز تحقيقات ايدز در ادامه صحبت هايش در 
پاسخ به سوالي درباره آمار مبتاليان به HIV در كشور 
گفت: در همه جاي دنيا دو ن��وع آمار براي ايدز وجود 
دارد؛ يكي آمار گزارش ش��ده و ديگري آمار تخميني 
اس��ت. آمار گزارش ش��ده در ايران نشان مي دهد كه 
حدود 40 هزار مبتال به HIV در كش��ور وجود دارد، 
اما آمار تخميني مان سه برابر آمار گزارش شده است. 
براين اساس ما فقط يك سوم مبتاليان HIV را كشف 
كرده ايم؛ چرا كه آگاهي رساني در اين زمينه كم بوده و 
مردم نمي دانند كه بايد براي تست HIV مراجعه كنند. 
بايد توجه كرد كه همه خدمات مربوط به مبتاليان به 
HIV اعم از انجام تست، مشاوره، درمان و دارو در كشور 

رايگان است و 200 مركز در كشور وجود دارند كه اين 
خدمات را ارايه مي كند.

   دارورساني به مبتاليان HIV سيل زده
مح��رز در ادامه با بيان اينكه وب س��ايت مركز تحقيقات 
بسيار كارآمد است، گفت: بطوري كه در مناطق سيل زده 
بسياري از بيماران مان را گم كرديم، اما از طريق وب سايت 
در زمان كوتاهي از 2040 بيمار حدود 2000 نفر را پيدا و به 
آنها دارورساني كرديم. محرز با تاكيد بر لزوم اطالع رساني 
و آگاهي رساني به جامعه در رابطه با بيماري HIV گفت: 
مردم بايد بدانند كه بيماري ايدز درمان دارد و حتي به زودي 
درمان قاطع آن وارد بازار مي شود. در حال حاضر در امريكا 
و اروپا دارند روي درمان قاطع ايدز كار مي كنند و به نتايج 
اميدوار كننده اي رسيده اند. داروهاي فعلي عفونت را در خون 
از بين مي برند. اما در بافت ها همچنان عفونت وجود دارد؛ 
اين در حالي است كه دانشمندان در حال تالشند تا دارويي 
را ايجاد كنند كه عفونت را در بافت ها هم از بين ببرد. محرز 
بيشترين راه انتقال ايدز در ايران را تماس جنسي عنوان و 
اظهار كرد: بيشترين سن ابتال به اين بيماري نيز بين 25 
تا 45 سال است. متأس��فانه روند انتقال ايذر به دليل عدم 
آگاهي رساني به مردم با سرعت بااليي در حال افزايش است.
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امكان انتقال آب از درياچه 
وان به درياچه اروميه 

رييس سازمان حفاظت محيط زيس��ت در ديدار با 
سفير تركيه در ايران درباره انتقال آب از درياچه وان 
به درياچه اروميه و كمك تركيه به ايران براي ساخت 
فيلتر خودروهاي ديزلي صحبت كرد. عيسي كالنتري 
در اين ديدار با سفير تركيه در ايران به گام هاي موثر و 
مفيدي كه دو كشور مي توانند در زمينه محيط زيست 
و بهبود آن در منطقه بردارند اشاره كرد. او با اشاره به 
عمليات احداث ديوار م��رزي از جانب دولت تركيه 
گفت: اين ديوار از بعد تروريسم و امنيت به نفع هر دو 
كشور است اما بايد راهكارهايي در نظر گرفته شود تا 
باعث عدم تردد، ايجاد مشكل آبشخور و قطع ارتباط 
ژنتيك حيات وحش در دو كشور نشود چرا كه جبران 
اين اتفاقات امكان پذير نيست.  معاون رييس جمهوري 
درباره درياچه اروميه و انتق��ال آب از درياچه وان به 
اروميه گفت: امكان اين وج��ود دارد كه آب اضافي از 
درياچه وان وارد درياچه اروميه ش��ود چون خشك 
ش��دن درياچه اروميه تهديدي جدي براي منطقه 
است. كالنتري درباره خشكسالي در ايران اظهار كرد: 
متاسفانه كشور ايران از س��ال 1378 تاكنون شاهد 
خشكسالي بوده و در اين بازه فقط سه سال پر بارش 
را تجربه كرديم كه امس��ال نيز جزو همان سه سال 
است. رييس سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره 
ب��ه توانمندي تركيه براي تولي��د فيلتر خودروهاي 
ديزلي تصريح كرد: آلودگي هوا در كالن شهرها يكي 
از موضوعات مهم كش��ور ما است و يكي از داليل آن 
خودروهاي ديزلي است. از كشور تركيه درخواست 
مي كنيم تا در زمينه ساخت اين فيلترها به ايران كمك 
كند. دريا اورس- سفير جمهوري تركيه در ايران- نيز 
در اين ديدار گفت: تهران يكي از زيباترين شهرهايي 
است كه ديده ام همچنين كشور ايران دوست و متحد 
ما در شرايط مختلف است. كشور تركيه مثل هميشه 
آماده همكاري هاي محيط زيستي و تكنولوژيك با 

ايران است. 

 آمار و ارقام تامين دارو 
واقعي نيست 

عضو كميسيون بهداش��ت مجلس، از نوسانات نرخ 
ارز، نبود نظارت و امضاهاي طاليي كه در س��ازمان 
غ��ذا و دارو وجود دارد به عنوان عوامل تناقض گويي 
مس��ووالن حوزه س��المت در ارايه آمار از وضعيت 
داروي بيماران خاص ياد كرد. محمد حسين قرباني 
در مورد تناقض گويي مسووالن وزارت بهداشت در 
مورد وضعيت داروي بيماران تاالسمي، گفت: ما بايد 
اين موضوع را از دو منظر مورد بررسي قرار دهيم، يكي 
از طريق كارگزاران اجرايي كشور و متوليان سازمان 
غذا و دارو كه بايد بر اس��اس آمار و ارقام و نياز جامعه 
وضعيت داروي اين بيماران اعالم كنند، به اين صورت 
كه چند درصد داروهاي اين بيماران در داخل توليد 
شده و چند درصد وارداتي هستند، چه ميزان نياز در 
اين حوزه وجود دارد و از چه طريق تامين مي ش��ود 
و ف��روش اين داروها در بازار چگونه اس��ت.  نماينده 
مردم آستانه اشرفيه در مجلس شوراي اسالمي، به 
خانه ملت گف��ت: ُبعد ديگري كه در اين زمينه قابل 
توجه و دقيق تر بوده، كف خيابان است، به اين معنا 
كه وضعيت داروي بيماران تاالس��مي بايد از طريق 
افرادي كه اين دارو را مصرف مي كنند، مورد بررسي 
قرار گيرد. او اظهار كرد: اگر اين دو ُبعد را در كنار هم 
مورد بررسي قرار دهيم، واقعيت ها در اين زمينه روشن 
مي شود، هر چند فشارهايي كه بر كشور تحميل شده، 
نوسانات نرخ ارز، نبود نظارت، امضاهاي طاليي كه در 
سازمان غذا و دارو وجود دارد، باعث شده اظهارنظر 
مسووالن با واقعيت هاي جامعه مطابقت نداشته باشد. 
قرباني يادآور شد: سازمان غذا و دارو اعالم مي كند كه 
كمبودي در زمينه داروي بيماران خاص وجود ندارد، 
ولي بيماراني كه نيازمند داروهاي خاصي هستند به 
آنها دسترسي نداشته و با مشكالتي مواجه هستند. 
اين نماينده مردم در مجلس دهم، خاطرنشان كرد: 
آنچه مي تواند به صحت واقعيت در حوزه تامين داروي 
بيماران خاص كمك كند، اين اس��ت كه انتظارات 
بيماراني كه با مشكالتي در اين زمينه مواجه هستند، 
مورد توجه قرار گيرد. عضو كميس��يون بهداشت و 
درمان مجلس ش��وراي اسالمي، تاكيد كرد: تامين 
دارو تنها مرتبط با حوزه اقتصاد نيست و به جان افراد 
بستگي دارد، بنابراين مس��ووالن سازمان غذا و دارو 
بايد دقت بيشتري داشته باشند، نه اينكه بعد از بروز 
مشكل آستين باال بزنند و با چند برابر هزينه بيشتر 

جبران مافات كنند. 

 شهريه هاي نجومي 
به بهانه فوق برنامه در مدارس 

نماينده م��ردم در مجلس دهم با بيان اينكه نظارت 
مردمي بر وضعيت شهريه هاي مدارس غيرانتفاعي 
امكان پذير است، گفت: اخذ شهريه هاي نجومي از 
دانش آموزان در مدارس به بهانه برگزاري برنامه هاي 
فوق برنامه ممنوع است. قاسم احمدي الشكي درباره 
وضعيت نرخ مدارس غير انتفاعي در كش��ور، گفت: 
اتخاذ نظارت مردمي بر وضعيت اخذ ش��هريه هاي 
آموزشي در مدارس غير دولتي به سادگي امكان پذير 
است زيرا سامانه اي در مدارس غير انتفاعي تعبيه شده 
است كه نرخ هاي قانوني در آن مشخص شده است. 
نماينده مردم نوش��هر و چالوس در مجلس شوراي 
اسالمي تصريح كرد: تمام مدارس غير انتفاعي براساس 
ظرفيت هاي كه طبق قانون مشخص شده است كه 
مي توانند بهاي آموزشي از دانش آموزان دريافت كنند. 
احمدي الشكي به خانه ملت گفت: نظارت مردمي بر 
وضعيت نرخ هاي مدارس غيرانتفاعي ضروري است 
بنابراين والدين دانش آموزان مي توانند پس از تفاوت 
ميان نرخ  هاي مصوب قانوني با اخذ شهريه در مدارس، 
تخلفات فوق را گزارش دهند تا از سوءاستفاده برخي 
افراد در حوزه هاي مختلف جلوگيري به عمل  آيد. عضو 
كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس يادآورشد: 
اخذ ش��هريه هاي نجومي در م��دارس به بهانه فوق 

برنامه ممنوع است .

بيماري هايي كه مانع از سفر حج مي شود

بازنشستگاني كه مشمول »همسان سازي حقوق« مي شوند

رييس مركز پزشكي حج و زيارت جمعيت هالل احمر با تشريح جزييات 
اقدامات اين مركز براي س��فر حج، بيماري ها و موارد ممنوعه براي سفر 

حجاج را اعالم كرد.
محمد تقي حلي ساز درباره تمهيدات و اقدامات اين سازمان براي حج تمتع 
امسال گفت: اقدامات ما با هماهنگي سازمان حج و زيارت از چند ماه قبل 
آغاز شده است و در حوزه تأمين دارو تجهيزات پزشكي و درماني، استقرار 
درمانگاه ها و تيم درماني، معاينات پزش��كي مدي��ران كاروان ها و زائران 

برنامه ريزي هايي انجام شده است.
او با بيان اينكه تمام��ي مديران كاروان ها تحت معاينات پزش��كي قرار 
گرفته و وضعيت جس��مي و سالمتي شان بررسي شد، خاطرنشان كرد: 
مديران كاروان ها بايد اس��تطاعت جسمي الزم را داشته باشند و طبيعتًا 
موارد محدوديت و ممنوعيت سفر براي آنان بيشتر از زائران عادي است. 
حلي س��از با اشاره به استقرار پزش��كان مورد تأييد سازمان حج و زيارت 
در كاروان ه��ا اظهاركرد: در هر دو كاروان يك پزش��ك مورد تأييد مركز 
پزشكي حج و زيارت هالل احمر حضور دارد و به عبارتي ديگر به ازاي هر 
300 زائر يك پزشك مورد تأييد داريم. رييس مركز پزشكي حج و زيارت 

جمعيت هالل احمر به ايسنا گفت: سالمت و شرايط جسمي زائران نيز 
بررسي مي شود، امسال حدود 86 هزار نفر به سفر حج اعزام خواهند شد كه 
وضعيت سالمتي تمامي آنان از سوي پزشكان مركز پزشكي حج و زيارت 
مورد بررسي قرار خواهد گرفت و در مواردي هم كه نياز به بررسي بيشتر 

باشد آزمايشات تكميلي روي آنان انجام خواهد شد.
او درباره بيماري ها و مواردي كه سبب جلوگيري از سفر زائران مي شود 
اظهاركرد: اعتياد يكي از اين موارد است، زائر معتاد به هيچ عنوان اجازه 
ندارد كه به سفر اعزام شود، چرا كه امكان ندارد بتواند حتي با مصرف 
دارو مدت طوالني در كشور عربستان حضور داشته باشد. رييس مركز 
پزشكي حج و زيارت جمعيت هالل احمر ادامه داد: بيماري هاي اعصاب 
و روان در حدي كه فرد دچار جنون، اسكيزوفرني، شيزوفرني و... شود 
نيز مانع انجام سفر است. مبتاليان به سرطان هاي پيشرفته و كنترل 
نش��ده، آلزايمر حاد و بيماراني كه در ح��ال طي كردن دوران نقاهت 
خود هستند هم جزو مواردي هس��تند كه امكان سفر حج را ندارند. 
خانم هاي باردار نيز به دليل ش��رايط جسمي كه دارند نمي توانند در 

سفر حج حاضر شوند.

مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري جزيياتي از 
افزايش حقوق و همسان سازي بازنشستگان كشوري 

را اعالم كرد.
ميعاد صالحي در صفحه اينستاگرام خود با اشاره به اينكه 
طي هفته هاي گذشته، بازنشستگان و همچنين كانون هاي 
بازنشس��تگي خواس��تار اعالم جزييات همسان سازي 
حقوق ها شدند، تاكيد كرد: همان گونه كه قباًل هم گفتم، 
مشي ما صداقت و ش��فافيت بوده و مطلبي براي پنهان 

كردن نداريم. ارقامي كه در ادامه ذكر مي شود، بر اساس 
اعتبار ابالغي سازمان برنامه و بودجه است. اميدواريم آنچه 
مصوب شده، توسط سازمان برنامه و بودجه تخصيص نيز 
يابد. او افزود: البته مي دانم كه خرج و مخارج بازنشستگان 
باالست و ش��رايط اخير اقتصادي نيز مشكالت بيشتري 
براي آنان ايجاد كرده اس��ت. ما تمام سعي خود را انجام 
داده و مي دهيم تا بتوانيم از مش��كالت اين افراد بكاهيم. 
صالحي در ادامه نوش��ته است: تعداد كل بازنشستگان تا 

پايان سال 97 برابر با 1 ميليون و 416 هزار و 742 نفر بوده 
است.بودجه مصوب سازمان برنامه براي افزايش سنواتي 
حقوق بازنشستگان در سال 1398، 9 هزار ميليارد تومان 
است. افزايش س��نواتي حقوق ها برابر با 18 درصد است. 
البته اين افزايش به نحوي اس��ت كه از 440 هزار تومان 
كمتر نباش��د. بودجه طرح همسان سازي بازنشستگان 
كشوري و لشكري، مجموعًا مبلغ 5 هزار ميليارد تومان 
است. از اين مقدار، 65 درصد معادل 3250 ميليارد تومان، 

سهم بازنشستگان كشوري اس��ت. مديرعامل صندوق 
بازنشستگي كشوري همچنين با اشاره به اينكه 83 درصد 
بازنشستگان كشوري كه برابر با يك ميليون و 186 هزار و 
580 نفر بوده، مشمول طرح همسان سازي هستند گفته 
اس��ت: اين افراد داراي كمترين حقوق دريافتي هستند. 
17 درصد باقي مانده بازنشس��تگان، فقط از افزايش 18 
درصد سنواتي برخوردار مي شوند. از بابت همسان سازي، 
حقوق ها حداقل به ميزان 31 هزار تومان )گروه شغلي 1( و 

حداكثر 249 هزار تومان )گروه شغلي 20( افزايش مي يابد. 
حداقل حقوق امسال براي پايين ترين گروه هاي شغلي با 
30 سال خدمت برابر 2 ميليون و 98 هزار و 588 تومان 
اس��ت. صالحي همچنين نوشته است كه حداقل حقوق 
امسال براي كمتر از 30 سال خدمت، برابر با 1 ميليون و 
578 هزار 500 تومان است كه سال گذشته 1 ميليون و 
113 هزار و 500 بوده است. در مجموع، حقوق ها حداقل 

به ميزان 471 هزار تومان افزايش يافته است.

دانشگاه آزاد: همين كه از مصدومان كسي فوت نكرد، كافي است
معاون علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي كه مسووليت پيگيري درمان 
دانش��جويان مصدوِم حادثه علوم تحقيقات را به عهده دارد در پاسخ به 
برخي نارضايتي ها گفت: همه اين دانشجويان از دانشگاه شكايت كردند تا 
ديه شان را بگيرند، آيا مي شود هم پولشان را بگيرند، هم خدمات به آنها ارايه 
شود؟ اگر كسي پول نگيرد، مي تواند از خدمات استفاده كند. وقتي كسي 
پول را گرفته و به انتخاب خودش به يك مركز درماني براي معالجه رفته 
است، نمي تواند بگويد اين مركز به درد نمي خورد زيرا مي تواند به مراكز 
درماني ديگري مراجعه كند، به هر حال پول درمان به آنها داده شده است.

بيش از پنج ماه اس��ت كه از حادثه واژگوني اتوبوس در دانش��گاه علوم 
تحقيقات مي گذرد، اما دانشجويان آسيب ديده در اين حادثه بعضا يا با 
دشواري تمام به كالس هاي خود مي آيند يا ديگر پايشان را به دانشگاه 
آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات نگذاشتند.مسوول درمان و رسيدگي 
به وضعيت دانشجويان مصدوم معتقد است وقتي مصدومان از بيمارستان 
مرخص شدند، هزينه هاشان به بيمه برمي گردد و دانشگاه تا حدي مي تواند 
به دانشجويان كمك كند. محسن نفر، معاون علوم پزشكي دانشگاه آزاد 
اسالمي، با اشاره به وضعيت دانشجوياني كه در حادثه واژگوني اتوبوس 

دچار آسيب شدند، به ايلنا گفت: برخي از دانشجويان مصدوم بهبوديافته 
و به كالس هاي درس خود رفته اند و برخي ديگر نيز حدود يك يا دو سال 
زمان مي برد، تا كامال خوب شوند، اما همين كه در ميان مصدومان مرگ 

و مير نبوده، كافي است.
او درباره گاليه دانشجويان مصدوم از روند درماني شان گفت: چه كسي 

هست كه از درمان گاليه نداشته باشد؟ همه از درمان گاليه دارند.
معاون علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي كه مسووليت پيگيري درمان 
دانشجويان حادثه ديده است، ادامه داد: آيا االن شما از وضعيت اقتصادي 
گاليه نداريد؟ هم��ه دارند. در خصوص درمان ني��ز اين گاليه ها وجود 
دارد، يك شخص بيمار نمي تواند بطور كامل رضايت داشته باشد، ما نيز 
نمي توانيم رضايت همه را جلب كنيم. نفر در پاسخ به اين سوال كه آنها 
مي گويند، قرار بود دانشگاه روند درمان را پيگيري كند، گفت: خير، هر 
بيماري يك پزشك دارد و ممكن است از پزشك و بيمارستان هم شاكي 
باشد، ما وظيفه داشتيم در مرحله حاد به دانشجويان كمك كنيم تا آنها 
نجات پيدا كنند، ادامه درمان آنها به بيمه، وضعيت درماني و بيمارستان 

برمي گردد. ما كه با بيمارستان طرف قرارداد نبوده ايم.
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وزارت راه وشهرسازي، منبع اعالم قيمت مسكن

ساماندهي قيمت هاي اينترنتي ملك كليد خورد
گروه راه و شهرسازي|

براساس تازه ترين تصميم اعمال شده از سوي دادستاني، 
وزارت راه و شهرس��ازي منبع اعالم قيمت مسكن در 
سايت هاي اينترنتي ش��د و از اين پس تعيين قيمت 
مسكن در آگهي هاي اينترنتي، قيمت آخرين معامالت 
ثبت شده در سامانه »سابا«ي وزارت راه و شهرسازي 

است.
 11 ارديبهشت سال جاري بود كه به دستور دادستاني و 
درراستاي اعمال قانون از سوي پليس فتا، قيمت مسكن 
و خودرو از روي اپليكيش��ن هاي موبايلي و همچنين 
سايت هاي آگهي هاي اينترنتي برداشته شد، اما پس 
از چند روز دوباره ش��اهد بازگشت قيمت ها به فضاي 
مجازي بوديم البته با اين تفاوت كه قيمت هاي باالتر 
از محدوده قيمتي با عنوان قيمت توافقي درج مي شد 
و تنها قيمت واحدهاي مسكوني اي كه دربازه معقول 
قيمتي منطقه قرارداش��تند، در آگهي هاي اينترنتي 

ديده مي شدند.
اما با تصميم تازه دادستاني قرار است كه از اين به بعد 
قيمت آگهي هاي مسكن با قيمت هاي معامالت محقق 
ش��ده و ثبت ش��ده در س��ايت وزارت راه وشهرسازي 
مطابقت داده ش��ود و اگر آگهي اي قيمت نامتعارفي 
نسبت به آخرين معامله ثبت شده در اين سايت داشته 
باشد، مديران سايت ها و اپليكيشن ها از انتشار آن آگهي 
خودداري خواهند كنند و همچون روزهاي گذش��ته 
فرصت ثبت بدون قيمت آگهي هاي نامتعارف از آنها 

گرفته شود.
اما علت تصميم دادس��تاني، وزارت راه و شهرسازي، 
پليس فتا و... براي اج��راي چنين تصميمي چه بود؟ 
جهش قيمت مسكن طي يكسال گذشته فضا را براي 
حضور سوداگران مسكن هموار كرد و طي دوسه ماهه 
گذشته انتش��ار برخي آگهي هاي نامتعارف در بخش 
مس��كن و خودرو بازار را به شدت ملتهب كرد و در اين 
ميان دالالن و س��ودجويان هم از فرص��ت راه اندازي 
تجارت الكترونيك سوءاس��تفاده كرده و در ش��رايط 
نابه ساماني بازار مسكن نس��بت به انتشار آگهي هاي 

غيرواقعي با قيمت هاي نامتعارف، اقدام كردند.
انتش��ار اين آگهي ه��ا در حجم باال موجب ش��د كه 
نرخ گذاري امالك تحت تاثير فضاي مجازي قرار بگيرد 
و قيمت ها در برخي شهرها و مناطق به صورت غيرواقعي 
افزايش ياب��د، برهمين اس��اس تصميم گيري هايي 
براي مديريت اين فضاي متنشج از سوي نمايندگان 
دولت، بخش خصوصي و كس��ب و كارهاي اينترنتي 
گرفته ش��د تا ضمن انتشار قيمت آگهي ها، از فعاليت 
دالالن و س��ودجويان در اين فضا جلوگيري شود. در 
همين ارتباط، نيما اش��رف زاده، مدير اجرايي يكي از 
سايت هاي فروش اينترنتي در گفت وگو با ايلنا درباره 
آخرين مذاكرات با نمايندگان دولت براي انتشار قيمت 
آگهي هاي فروش مسكن مي گويد: جلسات متعددي با 
نمايندگان نهادهاي مختلف برگزار شده  است و آخرين 
تصميم براي نحوه انتش��ار آگهي ها در فضاي مجازي 
اين بود كه كارگروه نظارتي با حضور نمايندگان كسب 
و كاره��اي اينترنتي، مش��اوران ام��الك، وزارت راه و 

شهرسازي، پليس فتا و اماكن و... تشكيل شود.
اشرف زاده با بيان اينكه با اين ساز و كار جديد آگهي ها 
با قيمت منتشر مي ش��وند، ادامه مي دهد: ابزارهايي 
براي شناس��ايي دالالن تعريف كرده ايم و از اين پس 
اجازه انتش��ار آگهي هاي صوري و غيرواقعي با حجم 

باال را نمي دهيم.
او تاكيد مي كند: اگر آگهي دهنده ها از مشاوران امالك 
باشند تمام استعالم هاي مورد نياز انجام مي گيرد و اگر 
اشخاص حقيقي باشند اطالعات افراد و كد پستي واحد 
معرفي شده دريافت مي شود و از سوي ديگر كارشناسان 
اين اپليكيشن ها هم به صورت تصادفي با آگهي دهنده ها 

تماس مي گيرند تا از هويت وي و صحت شماره تماس 
داده شده اطمينان حاصل شود.

مدير اجرايي يكي از سايت هاي فروش اينترنتي اضافه 
مي كند: تعداد س��فارش آگهي ها با يك شماره تماس 
هم مورد بررسي قرار مي گيرد و تمركز بر افرادي كه با 
يك شماره تماس نسبت به انتشار چندين آگهي اقدام 
كنند، بيشتر مي شود تا مطمئن شويم اين فرد با هدف 
انتشار آگهي هاي غيرواقعي و صوري و از اين طريق باال 

بردن قيمت ها اقدام به ثبت تقاضاي آگهي نكرده اند.
اش��رف زاده مي گويد: از اين پ��س آگهي هاي خريد و 
فروش مس��كن هم به صورت محله اي و نه منطقه اي 

منتشر مي شود تا قيمت ها  واقعي تر باشند.

   مخالفان درج قيمت در آگهي هاي اينترنتي
در شرايطي كه بسياري از متقاضيان خريد مسكن از 
طريق اپليكيشن هاي موبايلي و سايت هاي اينترنتي، به 
دنبال خريد واحدهاي مسكوني مورد نظر خود هستند 
و اين آگهي ها مي تواند راهگشاي بسياري از خريداران 
باشد اما برخي فعاالن و كارشناسان مسكن با حضور 
اين ابزارهاي تكنولوژي در بازار مسكن موافق نيستند 
و مراجعه به دفاتر مشاوران امالك را بهترين راه براي 

جست وجوي مسكن مي دانند.

ريي��س اتحاديه مش��اوران امالك از جمل��ه افرادي 
اس��ت كه چندان موافق فعاليت سايت هاي اينترنتي 
و اپليكيش��ن هاي موبايلي نيس��ت و معتقد است كه 
مشاوران امالك بهترين مشاوره را براي انتخاب ملك 

بهتر در اختيار مشتري قرار مي دهند.

  دنبال راهكارهاي بلندمدت باشيم
در اين ميان نايب رييس اتحاديه مشاوران امالك هم 
اگرچه از لزوم حضور اين اپليكيش��ن ها و سايت هاي 
اينترنتي مي گويد اما معتقد است كه حذف قيمت ها و 
اقداماتي از اين دست تنها براي كوتاه مدت جوابگوست 
و بايد به دنبال راهكارهاي بلندمدت باشيم، درواقع بايد 
اقدامات اساسي از سوي دولت انجام شود و با استفاده 
از ابزارهاي مالياتي )ماليات بر عايدي سرمايه( دست 

دالالن براي هميشه از اين بازار كوتاه شود.
اما در ش��رايطي كه اين اپليكيش��ن ها و س��ايت هاي 
اينترنتي بين فع��االن قديمي بازار مس��كن چندان 
جايگاه��ي ندارند رض��ا اربابيان، مديرعام��ل يكي از 
اپليكيشن هاي موبايلي درج قيمت مسكن در نشستي 
خبري اظهار مي كند: اپليكيشن ها و پلتفرم هاي درج 
آگهي ها به دنبال ايجاد شفافيت در بازار هستند و يكي از 
بهترين اقدامات، تعيين نرخ كارشناسي براي كاالهايي 
است كه قرار است در بازارهاي خودرو و مسكن از طريق 

فضاي مجازي به فروش برسند.
او ادامه مي دهد: در جلساتي كه نمايندگان پلتفرم ها 
با دادس��تاني و نمايندگان اتحاديه مش��اوران امالك 
داش��ته اند، قرار ش��د از بانك اطالع��ات وزارت راه و 
شهرسازي در بخش مس��كن به عنوان مالك و معيار 
تعيين نرخ مسكن استفاده شود تا قيمت ها بر مبناي آن 
در آگهي هاي فروش مندرج در اپليكيشن ها درج شود.

اين فعال كسب و كار مجازي بخش مسكن مي افزايد: 
هنوز نتوانس��ته ايم با نمايندگان دادستاني و اتحاديه 
مشاوران امالك در خصوص سازوكار بازگشت قيمت 
به پلتفرم ها به نتيجه برسيم و از همين رو زمان بازگشت 
قيمت ها به آگهي هاي خريد و فروش مسكن مشخص 

نيست.
او با بيان اينكه بيش��تر آگهي دهندگان بخش مسكن 
به اپليكيش��ن ها، مش��اوران امالك هستند، تصريح 
مي كند: قرار است ليست تمام مشاوران امالك مجاز 
را اتحاديه مشاوران امالك در اختيار اپليكيشن ها قرار 
دهد تا هر كدام بر اساس سطح دسترسي خود، اقدام به 
انتشار آگهي كنند و بتوانيم مشاوراني كه باالتر از نرخ 
اعالمي هر منطقه از سوي وزارت راه و شهرسازي، اقدام 
مي كنند، شناسايي كرده و از انتشار آگهي هاي مخل 

بازار جلوگيري كنيم.
به گفته عضو اتحاديه كسب و كارهاي اينترنتي، قرار 
اس��ت در كنار قيمت مورد نظر از سوي آگهي دهنده، 
قيمت ملك با مش��خصات مش��ابه در محله و منطقه 
مشابه كه در س��ه ماه گذشته در سامانه امالك وزارت 
راه و شهرسازي ثبت شده، درج شود تا خريدار بتواند 
قيمت ملك مورد آگهي را با قيمت معامالت مسكن در 

آن محله مقايسه كند.

تصميم شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ابالغ شد

بازنگري طرح ساماندهي پيرامون دانشگاه تهران در 6 ماه
فرزانه صادق مالواجرد، دبير شوراي عالي شهرسازي و 
معماري ايران آخرين تصميم شوراي عالي شهرسازي 
را در خصوص طرح ساماندهي پرديس مركزي دانشگاه 
تهران و دانشگاه علوم پزشكي تهران را به استانداري، 

شهردار و رييس شوراي شهر تهران ابالغ كرد.
صادق مالواجرد در نامه اي به محس��ني بندپي استاندار و 
رييس شوراي برنامه ريزي و توسعه استان تهران، حناچي 
شهردار تهران و هاشمي رييس شوراي اسالمي شهر تهران، 
مصوبه ش��ورا را درباره طرح س��اماندهي پرديس مركزي 

دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشكي تهران ابالغ كرد.
به گ��زارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرس��ازي، در اين 
ابالغيه آمده اس��ت: شوراي عالي شهرس��ازي و معماري 
ايران در جلس��ه 1۶ ارديبهش��ت ۹۸، گزارش دبيرخانه 
شوراي عالي شهرسازي و معماري در خصوص چالش هاي 
مترت��ب بر اجراي طرح موس��وم به س��اماندهي پرديس 
مركزي دانش��گاه تهران و دانش��گاه علوم پزشكي تهران 
موضوع مصوبات قبلي ۲۸ مهر ۸۲ و 1۶ شهريور ۹۴ خود 
را با توجه به پيگيري هاي به عمل آمده از دفتر مقام معظم 
رهبري، نهاد رياست جمهوري، مركز مطالعات استراتژيك 
نهاد رياست جمهوري، كميسيون عمران مجلس شوراي 
اسالمي، وزارت كشور، استانداري تهران، شوراي اسالمي 

شهر تهران و همچنين سازمان هاي مردم نهاد و تشكل هاي 
دانشجويي استماع كرد. در ادامه تاكيد شده است: شوراي 
عالي شهرس��ازي و معماري در راستاي ايجاد زمينه هاي 
سيادت علمي زيبنده انقالب اسالمي بر حفظ شان و جايگاه 
دانشگاه تهران به عنوان نماد آموزش عالي كشور و يكي از 
مفاخر علمي و فرهنگي معاصر ايران، لزوم و رشد روزافزون 
توليد علم و فناوري، حركت تدريجي آن به سوي دانشگاه 
نسل سوم و چهارم و رونق كسب و كار دانش بنيان تاكيد 
مي كند. در اين راستا حفاظت از ارزش هاي محيطي ملموس 
و ناملموس بافت ش��هري پيرامون داشگاه به عنوان يكي 
از ارزشمندترين بافت هاي شهري معاصر تهران، حفظ و 
حمايت از كسب و كارهاي مرتبط با علم و دانش كه به واسطه 
حضور دانشگاه دريافت شهري پيرامون شكل گرفته اند، 
جلب اعتماد و مشاركت ذي نفعان و پرهيز از تضييع حقوق 
آنها، مولفه هايي هستند كه الزم اس��ت در هرگونه طرح 
ساماندهي بافت پيرامون دانشگاه موردتوجه قرار گيرند. 
بر اساس مصوبه، اعالم شده است: با عنايت به صورتجلسه 
11 دي ۹۷ كميته تخصصي معماري، طراحي ش��هري و 
بافت هاي واجد ارزش )كميته فني سه( و صورتجلسه 1۵ 
ارديبهش��ت ۹۸ كميته فني يك، نحوه و مقياس مداخله 
در بافت پيراموني دانشگاه با رويكرد فعلي مبتني بر تملك 

كامل محدوده، تخريب و بازسازي مجدد فضاهاي موردنياز 
براي توسعه آتي دانشگاه، در عمل متضمن تغيير ماهيت 
طرح از ساماندهي به توسعه بوده و امكان تحقق مولفه هاي 
صدرالذكر را نخواهد داشت و تداوم آن تبعات و آسيب هاي 
جدي در ابعاد مختلف اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي در پي 
دارد. لذا جهت تحقق منويات دولت محترم در ارتقاي نقش و 
جايگاه دانشگاه تهران و تحقق اهداف مذكور مقرر مي شود: 
الف( طرح ساماندهي حوزه پيراموني دانشگاه با تغيير 
اساس��ي رويكرد با هدف جلب حداكثري مش��اركت 
ذي نفعان و رعايت چارچوب زير حداكثر ظرف مدت 
۶ ماه )تا آبان ماه سال جاري( توسط دانشگاه تهران و 
شهرداري تهران با هماهنگي سازمان ميراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري مورد بازنگري قرار گرفته و 
پس از تصويب در كميس��يون ماده ۵ به شوراي عالي 

شهرسازي و معماري ايران ارايه شود.
1. محدوده مالك عمل طرح ساماندهي، حريم درجه 
يك اثر ثبتي دانش��گاه تهران در بخش شمالي محور 

انقالب خواهد بود.
۲. در محدوده مذكور، نيازهاي توسعه فضايي دانشگاه با 
حفظ ضوابط ميراث فرهنگي محدود به قطعاتي خواهد 
ش��د كه تا تاريخ اي��ن مصوبه به تملك كامل دانش��گاه 

درآمده ان��د. كاربري اراضي اين قطعات، مطابق با مصوبه 
مورخ 1۰ خرداد ۸۹ ش��وراي عال��ي آموزش تحقيقات و 
فناوري خواهد بود. اولويت با س��اماندهي قطعات تملك 

شده اي است كه در وضع فعلي رها شده اند.
۳. در س��اير بخش ها كه تاكنون تملك كامل نش��ده اند، 
رويكرد طرح از تملك، تخريب و بازسازي توسط دانشگاه به 
پااليش عملكردي با جلب مشاركت مالكي و سرمايه گذاران 
تغيير خواهد ك��رد. در اين بخش هاي ضرورتي بر تملك 
توسط دانش��گاه نخواهد بود و مالكيت و سرمايه گذاران 
در چارچ��وب ضوابط احداث بنا در حري��م درجه يك اثر 
ثبتي دانشگاه تهران و الزامات استقرار فعاليت كه بر اساس 
مالحظات همجواري با دانشگاه تهران ارايه خواهد شد( 
قادر به بهره مندي كام��ل از حقوق مالكانه خود خواهند 
بود. بديهي است بخشي از عملكردهاي مجاز به استقرار، 
معطوف به حفظ جريان سكونت و خدمات پشتيبان آن در 

بافت ارزشمند پيرامون دانشگاه خواهد بود.
۴. با توجه به آنكه طرح در بافت ارزشمند معاصر شهر تهران 
در بردارنده خاطرات جمعي س��اكنان و مردم شهر تهران 
اجرا مي شود، ضروري است طرح ساماندهي به حفظ شاكله 
كلي بافت، بناهاي واج��د ارزش تاريخي و معاصر و مكان 

رويدادهاي اجتماعي و فرهنگي توجه جدي نمايد.

۵. الزم است با شبيه س��ازي دقيق افزايش سفر ناشي از 
اس��تقرار فعاليت هاي جديد در محدوده طرح تعيين و 

تاثيرات آن بر معابر پيراموني كنترل شود.
۶. بديهي است هرگونه اقدام اجرايي در محدوده طرح، 

صرفا بر اساس مفاد اين مصوبه است. 
ب( با عنايت به گزارش هاي ارسالي مبني بر تهيه طرح هاي 

توسعه مشابه در ساير دانشگاه هاي كشور مقرر  مي شود: 
1. وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دس��تورالعمل جامع 
توسعه فضايي دانشگاه هاي كشور كه مبتني بر نيازسنجي 
اوليه، نحوه و ميزان مداخله كالبدي و جلب مش��اركت 
عموم��ي خواهد بود را تهيه و پ��س از تاييد در كميته اي 
متشكل از نمايندگان وزارت راه و شهرسازي، وزارت كشور 
و سازمان برنامه و بودجه جهت اقدامات آتي به شوراي عالي 

شهرسازي و معماري ايران ارايه نمايد.
۲. با عنايت به تاثير فراوان اقدامات توسعه اي دانشگاه ها 
در بافت شهري پيرامون )خصوصا در مورد دانشگاه هاي 
واقع در هس��ته هاي ش��هري( و لزوم برخ��ورداري از 
برنامه جام��ع در مواجهه ب��ا توس��عه هاي مذكور تا 
ابالغ دس��تورالعمل اخيرالذكر، كميسيون هاي ماده 
۵ از بررس��ي و تصويب هرگونه طرح توسعه كالبدي 

دانشگاه هاي واقع در بافت شهري خودداري نمايند.

تاكسي هاي حومه اي از پرداخت عوارض آزادراهي معاف شدند
  سيد حسين مير شفيع ، معاون ساخت و توسعه آزادراه ها 
گفت: به تازگي وزير راه موافقت كرده است كه تاكسي   هاي 
حومه اي كه در اطراف شهرها تردد دارند، معافيت پرداخت 
عوارض آزادراهي داشته باشند، همچنين براي عبور هاي 

بيش از ۴۰ بار در ماه تخفيف ۲۰ درصدي داريم.
مير ش��فيع  در گفت وگو با فارس، درباره آخرين جزييات 
اجراي طرح پرداخت عوارض الكترونيك آزادراهي بدون 
توقف، اظهار كرد: تالش كرده اي��م  ابزارهاي الكترونيكي 
مختلف براي همه نوع كاربر  در بخش پرداخت الكترونيكي 

عوارض داشته باشيم تا كاربران با مشكل مواجه نشوند.
 معاون ساخت و توسعه آزادراه هاي شركت ساخت و توسعه 
زيربناهاي حمل و نقل افزود: به هر حال  سيستم پرداخت 
الكترونيك عوارض آزادراهي بايد پوشش همگاني داشته 
باش��د و افرادي هم كه تلفن همراه هوشمند ندارند، دچار 
مشكل نشوند . وي بيان كرد: به تازگي مصوب شده است كه 
خودرو هايي كه ماهانه بيش از ۴۰ بار در يك  مسير آزادراهي 

تردد دارند، مشمول تخفيف ۲۰ درصدي عوارض آزادراهي 
مي شوند.  معاون ساخت و توسعه آزادراه هاي شركت ساخت 
و توسعه زيربناهاي حمل و نقل ادامه داد: عبور مكرر خودروها 
 در سيس��تم ما ثبت مي شود و زماني كه در ماه به ۴۰ عبور 
يا بيشتر رس��يد، تخفيف ۲۰ درصدي عوارض آزادراهي 
براي آنها اعمال مي شود، اين كاربران مي توانند كيف پول 
الكترونيك خود را شارژ كنند و در صورت عبور بيش از ۴۰ بار 
در ماه، تخفيف هاي ۲۰ درصدي به حساب آنها بر مي گردد.

ميرشفيع اظهار كرد: به تازگي وزير راه و شهرسازي موافقت 
كرده است كه  تاكسي   هاي حومه  اي كه در حومه و اطراف 
ش��هرها هم تردد دارند، براي عب��ور از آزادراه هاي اطراف، 

معافيت پرداخت عوارض آزادراهي داشته باشند.
وي افزود: به عنوان مثال، در شهر ي نظير تهران كه تاكسي ها 
در مس��ير فرودگاه امام خميني )ره( هم ت��ردد دارند و از 
آزادراه هاي تهران-قم و تهران ساوه عبور مي كنند  مشمول 
معافيت پرداخت عوارض مي شوند.  معاون ساخت و توسعه 

آزادراه هاي شركت ساخت و توس��عه زيربناهاي حمل و 
نقل بيان كرد: تاكنون براي خودروهاي داراي پالك ويژه 
معافيت خاصي بابت پرداخت عوارضي وجود نداشته است و 
فعالً عوارض آزادراهي همه پالك ها غير از پالك هاي امدادي 

و تاكسي هاي حومه اي را  شامل مي شود .
ميرش��فيع گفت: براي خودروهاي پالك هاي  عمومي و 
پالك هاي معلوالن و جانبازان، هنوز تصميم خاصي اتخاذ 
نشده اس��ت. وي اضافه كرد: البته اين پالك ها در صورت 
عبور از آزادراه ثبت شده اند، اما هنوز  با آنها پيامك پرداخت 
نداده ايم تا موضوع پالك آنها هم در مورد پرداخت عوارض 
تعيين تكليف شود.  معاون س��اخت و توسعه آزادراه هاي 
شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل با بيان اينكه 
در حال حاضر  مهلت پرداخت عوارض عبور از آزادراه، ۴۸ 
ساعت پس از هر عبور اس��ت، گفت: طبق روال اگر پس از 
۴۸ س��اعت مالكان خودروها عوارضي را پرداخت نكنند، 
خودرو بايد جريمه ش��ود اما سعي مي كنيم، در اين حوزه 

همكاري داشته باشيم و مهلت بيشتري به مردم بدهيم. 
ميرشفيع اظهار كرد: همچنين به تازگي يك روش پرداخت 
الكترونيكي بدون توقف هم اضاف��ه كرده ايم كه به زودي 
عملياتي مي شود، اين روش در قالب كارت هاي پرداخت 

نظير كارت هاي بانكي و البته تبليغاتي است.

  7 روش  پرداخت الكترونيك بدون توقف
بر اساس اين گزارش، كاربر مي تواند در مدل هايي نظير  نصب 
اپليكيشن هاي مربوطه نظير تاپ، اتول  يار، كيپاد، ديجي پي، 
nspay ياپرنا، كسر مستقيم از حساب بانكي ، كد دستوري 
#۸*۷۲۰* ، خودپرداز ، كارت خوان هاي نصب ش��ده در 
مجتمع هاي خدماتي-رفاهي، پرداخت سازماني و تگ هاي 
قبلي،  عوارض آزادراهي را پرداخت كند. اس��تعالم بدهي 
عوارض آزادراهي هم از طريق كد دستوري #۸*۷۲۰*  و هم 
از طريق ارسال پالك به شماره  1۰۰۰۰1۵۳1 امكان پذير 
است.  در مدل پرداخت عوارض به صورت اپليكيشن، پس 

از نصب يكي از برنامه هاي مذكور روي گوشي تلفن همراه 
و انتخاب گزينه پرداخت عوارض آزادراهي، كاربر مراحل 
انتخاب مسير آزادراهي مورد نظر و پرداخت را در برنامه طي 
مي كند . در مدل كسر مستقيم از حساب بانكي، با موافقت 
كاربر و دادن اجازه برداشت از حساب مبلغ عوارض در ازاي 
هر بار تردد در آزادراه ها به صورت خودكار از حساب بانكي 
اعالم شده كس��ر و به مالك خودرو اطالع رساني مي شود؛ 
در حال حاضر دارنده هاي حساب در بانك هاي ملت، سپه، 
اقتصاد نوين، انصار، ش��هر، ايران زمين، دي، پست بانك و 
سرمايه مي توانند از اين روش پرداخت استفاده كنند . در 
روش پرداخت از طريق تگ، كاربر قبل از تردد نس��بت به 
تهيه و نصب آن روي خودرو اقدام مي كند و مبلغ عوارض 
به طور خودكار پس از عبور خودرو از آزاد راه، از مبلغ در كيف 
پول كسر مي شود. در مدل كد دستوري استعالم بدهي يا 
پرداخت عوارض آزادراهي با گرفتن كد #۸*۷۲۰*  توسط 

گوشي تلفن همراه به راحتي قابل انجام است.
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نامه به وزير اقتصاد براي 
ترخيص قطعات مترو از گمرك

علي امام، مديرعامل مت��رو از نامه نگاري پيروز 
حناچي، شهردار تهران به فرهاد دژپسند، وزير 
اقتصاد براي ترخيص قطعات باقي  مانده مترو در 

گمرك خبر داد.
علي امام در گفت وگو با ايسنا، گفت : همانطور كه 
مي دانيد تعدادي از قطع��ات واگن هاي متروي 
تهران در گمرك مانده اس��ت و چندي پيش با 
مس��اعدت گمرك ۸۵ درص��د از اين تجهيزات 
ترخيص شد و اما در حال  حاضر 1۵ درصد باقي  

مانده اين تجهيزات همچنان در گمرك است.
وي با تشكر از همراهي گمرك، خاطرنشان كرد: 
گمرك همواره به شهرداري تهران در خصوص 
ترخيص قطعات مترو كمك هاي شاياني كرده 
اس��ت و اين بار نيز از آنها مي خواهيم كه نسبت 

به ترخيص قطعات واگن هاي مترو اقدام كنند.
امام اظهار كرد: شهردار تهران در اين نامه از وزير 
اقتصاد درخواس��ت كرده اند كه با توجه به اينكه 
مترو يك وس��يله حمل و نقل عمومي محسوب 
مي شود دستورات الزم را براي ترخيص قطعات 
باقي  مانده بدهند كه دژپسند نيز با نظر مساعد 
دس��تور پيگيري دادند و ما نيز در حال  پيگيري 

ترخيص قطعات باقي  مانده هستيم.
مديرعامل مترو در واكنش به مصاحبه اخير يكي 
از مديران گمرك مبني بر اينكه ش��هرداري به 
تعهدات قبلي خود در ترخيص كاالها عمل نكرده 
است، در اين باره توضيح داد: شهرداري بدهي هاي 
زيادي دارد، اما درصدد پرداخت آنها هستيم. از 
سوي ديگر مترو يك وسيله حمل و نقل عمومي 
است و استفاده كننده اصلي آن مردم هستند و 
اميدواريم كه با همراهي گمرك كه هميش��ه به 
شهرداري لطف داشته است، بتوانيم اين قطعات 

را ترخيص كنيم.

اعتبار سهميه هاي طرح ترافيك 
سال 97 تا 31   ارديبهشت

مدير واحد س��اماندهي محدوده ها و طرح هاي 
ترافيك گفت: س��هميه هاي طرح ترافيك سال 

۹۷ تا ۳1  ارديبهشت ماه تمديد شد.
عم��ار س��عيديان فر مدي��ر واحد س��اماندهي 
محدوده ه��ا و طرح هاي ترافي��ك در گفت وگو 
با خبرنگار ش��هري ف��ارس، در ارتباط با آخرين 
مهلت اس��تفاده از س��هميه هاي طرح ترافيك 
س��ال ۹۷، اظهار داشت: تمام سهميه هاي سال 
۹۷ تا ۳1 ارديبهشت ماه تمديد شد و پس از اين 
تاريخ رانندگان بايد از طرح هاي ترافيك سال ۹۸ 

استفاده كنند.
وي افزود: ن��رخ طرح ترافيك ب��راي عموم چه 
س��هميه اي چه آزاد از 1۷ فروردين بر اس��اس 
تعرفه امسال است ولي سهميه هاي سال ۹۷ تا 

۳1 ارديبهشت اعتبار دارد.
مدير واحد س��اماندهي محدوده ها و طرح هاي 
ترافيك اظهار ك��رد: خبرن��گاران و جانبازان و 
رانندگان نهادها و ارگان ها از جمله افرادي هستند 

كه در طرح ترافيك سهميه دارند.
سعيديانفر گفت: طرح )زوج و فرد سابق( كاهش 
آلودگي هوا از ابتداي تير آغاز خواهد شد و نرخ آن 
نصف طرح ترافيك در نظر گرفته شده و بستگي 

به ساعات اوج و نوع معاينه فني دارد.

 ورود خودروهاي جديد
به خيابان هاي تهران نصف شد

يك كارشناس برنامه ريزي شهري گفت: كاهش 
۴۴ درصدي توليد خودروها از سوي كارخانجات 
داخلي و افزايش بي سابقه قيمت خودرو، باعث 
كاهش ورود خودروهاي جديد به معابر شهري 

پايتخت شده است.
ش��هرام جبارزادگان در گفت وگو با مهر، با اعالم 
اينكه فروردين س��ال گذش��ته ۷۲ هزار و ۵۰۹ 
دستگاه خودرو در كشور توليد شد كه اگر به طور 
متوس��ط ۳۰ درصد آن س��هم پايتخت باش��د، 
روزانه حدود ٧٠٠ دستگاه خودرو وارد بزرگراه ها 
و خيابان هاي تهران ش��ده ب��ود، در صورتي كه 
فروردين س��ال جاري ۴۰ هزار و ۳۰۷ دستگاه 
خودرو در كش��ور توليد ش��ده كه هر روز حدود 

٤٠٠دستگاه آن وارد معابر تهران شده اند.
وي با اش��اره به اينكه با وجود اين، به دليل عدم 
توسعه كيفي و كمي ناوگان حمل و نقل عمومي، 
شاهد تردد انبوه خودروهاي شخصي از جمله در 
محدوده مركزي شهر هستيم، اظهار كرد: البته 
عامل مهم بارش هاي بي سابقه پايتخت به همراه 
عواملي همچون نصف ش��دن ورود خودروهاي 
جديد به خيابان هاي تهران، خواه ناخواه بر كاهش 

آالينده هاي هوا اثر گذاشته است.
جبارزادگان با بيان اينكه سال گذشته در همين 
ايام هر روز ۲۳ دس��تگاه خ��ودروي جديد وارد 
معابر تهران مي شد اما امسال اين تعداد به روزانه 
1۳دستگاه كاهش يافته است، تصريح كرد: اينكه 
تصور كنيم هفته اي يك روز دوچرخه س��واري 
كردن تعداد معدودي از ش��هروندان، تغيير نام 
طرح زوج و فرد به طرح كاهش و اجراي طرح هاي 
نمايش��ي همچون دود ب��درود، موجب كاهش 
آلودگي هواي تهران شده باشد، اگر خوش باورانه 
و ساده انگارانه نباشد، خيال بافانه و روياپردازانه 

است.
اين كارشناس مسائل ش��هري با تاكيد بر اينكه 
۶ ماه اول س��ال، نيمه كم ترافيك تهران است و 
بارش هاي فراوان تهران در پاييز و زمستان سال 
گذشته و بهار س��ال جاري، آسمان تهران را آبي 
كرده است، خاطرنشان كرد: هر چند ممكن است 
اقداماتي همچون سخت گيري در مورد معاينه 
فني نيز در كاهش آالينده هاي هوا موثر باشد اما 
»مساعدت طبيعت« بيشترين تأثير را در بهبود 

كيفيت هواي تهران داشته است.

در حال�ي ك�ه براس�اس تصميم دادس�تاني 
كل كش�ور، ب�راي س�اماندهي قيمت ه�اي 
لجام گس�يخته در بازار مس�كن، وزارت راه و 
شهرسازي مسوول منبع اعالم قيمت مسكن 
ش�د و از اين پ�س اپليكيش�ن هاي موبايلي و 
سايت هاي اينترنتي بايد قيمت ها را براساس 
قيمت كارشناسي وزارت راه اطالع رساني كند 
اما داس�تان در حوزه هوايي ش�كل ديگري به 
خود گرفته است و رييس سازمان هواپيمايي 
كشوري درتازه ترين اظهاراتش اعالم كرد كه 
فروش بليت هواپيما از س�وي اپليكيشن هاي 
موبايلي ك�ه ويژه تراكنش ه�اي مالي و بانكي 

هستند، غيرقانوني است و بايد از اين سازمان 
مجوز دريافت كنند.علي عابدزاده در گفت وگو با 
مهر درباره فروش بليت از سوي اپليكيشن هاي 
بانكي گفت: از س�ال گذش�ته به صدور مجوز 
براي آن دس�ته از س�ايت هاي ف�روش بليت 
هواپيما كه س�اختارهاي الكترونيكي الزم را 
از قبل داش�ته اند، اق�دام كرده ايم تا به فروش 
بليت با استفاده از اپليكيشن هاي موبايلي هم 
بپردازند.او درباره آپ هاي تراكنش مالي بانكي 
هم گفت: آن دس�ته از پلتفرم هاي�ي كه براي 
ديگر فعاليت هاي بانكي مانند فروش ش�ارژ، 
جابه جايي پول، كارت به كارت كردن، پرداخت 

قبوض و ديگر تراكنش هاي مالي مجوز دارند، 
تاكنون به دريافت مجوز از سازمان هواپيمايي 
اقدام نكرده ان�د و نمي توانند بليت هواپيما به 
فروش برس�انند.رييس س�ازمان هواپيمايي 
كش�وري تأكيد كرد: فروش بلي�ت هواپيما از 
س�وي اين اپ ها غيرقانوني است.معاون وزير 
راه و شهرس�ازي ادام�ه داد: اگ�ر آژانس هاي 
هواپيمايي كه داراي مجوز بند الف از س�ازمان 
هواپيمايي كشوري هستند، بخواهند با استفاده 
از طراحي اپليكيشن موبايلي اقدام به فروش 
بليت در فضاي مجازي كنند، مشكلي ندراند و 
براي آنها سريعًا مجوز مربوطه را صادر مي كنيم.

بازار مجازي
فروش بليت هواپيما از طريق اپليكيشن هاي بانكي غيرقانوني است
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 دو پارلمان بخش خصوصي در دو نامه جداگانه به دولت، پيشنهاد كردند

6 راه اصالح سياست هاي ارزي 
تعادل |

روس��اي دو پارلمان اقتصادي اي��ران و تهران به منظور 
كاستن از مشكالت بنگاه ها و فعاالن اقتصادي، دو نامه به 
تيم اقتصادي دولت ارسال كردند. در نخستين نامه رييس 
اتاق ايران خطاب به متولي بانك مركزي، 6پيش��نهاد 
پارلمان بخ��ش خصوصي براي اصالح سياس��ت هاي 
ارزي در حوزه صادرات غيرنفتي تشريح داده شده است. 
براس��اس محتويات اين نامه پيشنهاد شده؛ مهلت رفع 
تعهد ارزي صادركنندگان به روش هاي موردقبول بانك 
مركزي تا پايان ش��هريورماه 98 تمديد شود و پس ازآن 
فهرست صادركنندگاني كه رفع تعهد ارزي نكرده اند، 
جهت اخذ ماليات به سازمان امور مالياتي كشور ارسال 
شود. اما خواسته مشخص ديگر آنها، اين است كه مهلت 
بازگش��ت ارزهاي صادراتي از 3 ماه فعلي به 6 ماه )براي 
اقالم كشاورزي(، 9 ماه )براي ساير گروه هاي كااليي(، 12 
ماه )براي فرش و صنايع دستي( و يك سال از زمان ارايه 
صورت وضعيت براي صادرات خدمات فني و مهندسي 
تغيير كند. در عين حال در متن نامه تاكيد ش��ده، براي 
صادركنندگاني كه زود از موعد مقرر نسبت به برگشت 
ارزهاي صادراتي خود اقدام كنند، مش��وق هايي در نظر 
گرفته ش��ود. اتاق ايران همچنين در اين نامه با اشاره به 
مهلت 30 روزه استرداد ماليات بر ارزش افزوده، درخواست 
كرده كه بانك مركزي با اعالم ماهانه رفع تعهدات ارزي 
صادركنندگان به سازمان امور مالياتي، زمينه بازپرداخت 
ماليات ارزش افزوده به صادركنندگان رفع تعهد كرده را 
فراهم كند. اما ديگر پيشنهاد براي اصالح سياست هاي 
ارزي، براي بازگشت ارز حاصل از صادرات به كشورهاي 
عراق و افغانستان است كه براساس آن درخواست شده 
صادرات انجام شده به اين كشورها با مشورت اتاق ايران 
تعيين تكليف شود و بانك مركزي فهرست صرافي هاي 
مجاز موردنظر خود در كشورهاي ايران، عراق و افغانستان 
را براي نقل وانتقال ارز به اتاق ايران معرفي كند. از ديگر 
پيشنهادات اتاق ايران، »كاهش كفايت برگشت ارزش 
پروانه ه��اي صادراتي با توجه ب��ه هزينه هاي تحميلي 
ناش��ي از تحريم هاي اقتصادي و همچنين قيمت هاي 
غيرواقعي پايه صادراتي در بس��ياري از كاالها« اس��ت. 
اما كم��ي آن ط��رف، در خيابان وزراء ريي��س پارلمان 
اقتصادي پايتخت هم با ارسال نامه اي خطاب به معاون 
اول رييس جمهور خواهان تمديد آيين نامه اجرايي ماده 
13 قانون »حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي 
در تامين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات« و 
اصالح ماده 104 قانون »ماليات هاي مستقيم« موضوع 
بخشودگي تمام يا قسمتي از جريمه هاي مقرر در قانون 

تامين اجتماعي شد.

  خواسته اتاق ايران از سياستگذار مالي
پس از برگزاري نشس��ت هيات رييس��ه ات��اق ايران با 
رييس كل بان��ك مرك��زي در نخس��تين روز از هفته 
جاري )21 ارديبهشت ماه 98( با هدف بررسي مسائل 
ارزي كشور، غالمحسين ش��افعي، رييس اتاق ايران با 
ارس��ال نامه اي خطاب به عبدالناصر همتي، رييس كل 
بانك مركزي، ش��ش پيش��نهاد اتاق ايران براي اصالح 
سياست هاي ارزي كش��ور در حوزه صادرات غيرنفتي 
را ارايه داده اس��ت. اما محورهايي كه در نشست هيات 
رييسه اتاق ايران با رييس كل بانك مركزي در اول هفته 

ج��اري مورد بحث ق��رار گرفت، »وضعي��ت ارز 4200 
توماني، رسيدگي به وضعيت ممنوعيت هاي صادراتي 
و وارداتي و تجديدنظر در مورد دريافت تعهدهاي ارزي 
از صادركنن��دگان« بود. البته از آنجا كه جزيياتي از اين 
نشست به بيرون درز نكرد، اكنون رييس پارلمان بخش 
خصوصي پبرو برگزاري نشست اخير، طي نامه اي خطاب 
به رييس كل بانك مركزي، پيشنهادهاي اتاق بازرگاني، 
صنايع، مع��ادن و كش��اورزي ايران را جه��ت بازبيني 
سياست هاي ارزي كش��ور در حوزه صادرات غيرنفتي 

تشريح كرد. 
در بند يك اين نامه نخس��ت آمده اس��ت: »با توجه به 
مشكالت موجود و بخشنامه هاي متعدد در سال 1397، 
امكان رفع تعهد ارزي ب��راي كليه كاالهاي صادراتي به 
روش هاي مورد قبول بان��ك مركزي خصوصًا از طريق 
واردات در مقاب��ل ص��ادرات خود يا واگذاري به س��اير 
واردكنن��دگان به اس��تثناء محصوالت پتروش��يمي و 
ميعانات گازي به مدت 6 ماه تا پايان شهريور سال 1398 
تمديد شود. لذا صادركنندگاني كه در بازه زماني موصوف 
نسبت به رفع تعهد ارزي خود اقدام كنند، تعهدات قانوني 

خود را ايفاء كرده اند.
در بند 2 اين نامه آورده شده كه با عنايت به تفويض اختيار 
شوراي عالي اقتصادي سران قوا به بانك مركزي مبني 
بر احراز بازگش��ت ارزهاي صادراتي به چرخه اقتصادي 
كشور، پيشنهاد مي شود بانك مركزي با رعايت بند فوق 
فهرست صادركنندگاني را كه رفع تعهد ارزي )به صورت 
كامل يا بخشي( نكرده اند، به سازمان امور مالياتي كشور 
جهت اخذ ماليات ارسال كند. در ادامه توضيح داده شده 
كه محروميت صادركنن��دگان از معافيت هاي مالياتي 
منوط به اعالم بانك مركزي مبني بر عدم رفع تعهد ارزي 

و متناسب با آن در نظر گرفته شود.
شافعي در بند 3 اين نامه خطاب به متولي بانك مركزي 
بيان كرده كه س��ازمان امور مالياتي كشور در بخشنامه 
اخير خود استرداد ماليات بر ارزش افزوده صادركنندگان 
را منوط به برگشت ارز حاصل از صادرات كرده كه اين امر 
برخالف قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و قانون احكام 
دايمي برنامه هاي توسعه كشور است. اين در حالي است 
كه در بخشنامه ياد شده رعايت ماده 34 قانون رفع موانع 
توليد رقابت پذير تأكيد شده و مهلت استرداد ماليات بر 
ارزش افزوده حداكثر 30 روز تعيين ش��ده اس��ت. حال 
با توجه به اينكه مهلت برگش��ت ارز ظرف مدت 3 ماه، 
اس��ترداد ماليات بر ارزش اف��زوده در خوش بينانه ترين 
حالت 4 ماه زمان خواهد برد، پيشنهاد مشخص اتاق در 
اين زمينه اين است كه با اعالم ماهانه رفع تعهدات ارزي 
صادركنندگان به سازمان امور مالياتي زمينه بازپرداخت 
ماليات ارزش افزوده به صادركنندگان رفع تعهد كرده، 

فراهم شود. 
اما بند چهارم اين نامه با اش��اره به هزينه هاي تحميلي 
ناش��ي از تحريم هاي اقتصادي و همچنين قيمت هاي 
غيرواقعي پايه صادراتي در بس��ياري از كاالها، از تاريخ 
22 فروردي��ن 97؛ »كفايت برگش��ت 85 درصد ارزش 
پروانه هاي صادراتي گروه كااليي پتروش��يمي و فلزات 
رنگين )كه داراي قيمت جهاني و بورس��ي هستند(« و 
»كفايت برگشت 70 درصد ارزش پروانه هاي صادراتي 

ساير كاالها« در دستور كار قرار گيرد. 
در پنجمين بند نامه ريي��س پارلمان بخش خصوصي 

به همتي، دغدغه بازگش��ت ارز صادراتي مورد اش��اره 
قرار گرفته اس��ت. در اين بند، شافعي با مورد اشاره قرار 
دادن دغدغه صادركنندگان جهت بازگش��ت ارزهاي 
صادراتي كه 3 ماه تعيين ش��ده و با توجه به س��خت تر 
شدن تحريم هاي اقتصادي، پيش��نهاد كرده كه  زمان 
موصوف به بازه هاي زماني 6 ماهه )براي اقالم كشاورزي(، 
9 ماهه )براي س��اير گروه هاي كااليي(، 12 ماهه )براي 
فرش و صنايع دس��تي( و براي صادرات خدمات فني و 
مهندسي يك س��ال از زمان ارايه صورت وضعيت تغيير 
يابد. همچنين، براي صادركنندگان��ي كه زود از موعد 
مقرر نسبت به برگشت ارزهاي صادراتي خود به چرخه 
اقتصادي كشور اقدام مي كنند، مشوق هايي در نظر گرفته 
شود. اما در بند نهايي نامه ارسالي پارلمان اقتصادي بخش 
خصوصي از ساختمان طالقاني به ساختمان شيشه اي 
بانك مرك��زي در خيابان ميرداماد، پيش��نهاد ش��ده، 
صادركنندگان به عراق و افغانستان تا تاريخ 1397/5/16 
مش��مول تس��ويه ريالي با ارايه اس��ناد مثبته هستند. 
همچنين، صادرات انجام شده به كشورهاي موصوف از 
تاريخ مذكور تاكنون با مشورت اتاق ايران تعيين تكليف 
شود. بر همين اس��اس، مقتضي است كه بانك مركزي 
فهرست صرافي هاي مجاز مورد نظر خود در كشورهاي 
ايران، عراق و افغانستان را جهت نقل وانتقال ارز با اين دو 

كشور به اتاق ايران معرفي كند. 

  سه گانه اتاق تهران براي مديريت بحران
اما تنها اتاق ايران نبود كه روز گذشته دست به نامه شد 
و براي تيم اقتصادي دولت نامه ارسال كرد، چراكه كمي 
آنطرف تر، رييس اتاق تهران نيز در خيابان وزرا دست به 
قلم ب��رد و نامه اي را خطاب به معاون اول رييس جمهور 
ارسال كرد. مسعود خوانس��اري، رييس اتاق بازرگاني، 

صنايع، معادن و كش��اورزي تهران در نامه اي به اسحاق 
جهانگيري معاون اول رييس جمه��ور خواهان تمديد 
آيين نامه اجرايي م��اده 13 قانون »حداكثر اس��تفاده 
از ت��وان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي كش��ور و 
تقويت آنها در امر ص��ادرات« و اصالح ماده 104 قانون 
»ماليات هاي مس��تقيم« موضوع بخش��ودگي تمام يا 
قسمتي از جريمه هاي مقرر در قانون تامين اجتماعي 

شد.
اتاق تهران اما در يكي از آخرين مكاتبات خود با دولت كه 
اسفند ماه سال 97 با امضاي خوانساري خطاب به دبير 
هيات دولت ارس��ال كرده بود، راهكارهايي را براي رفع 
مشكالت بنگاه ها در سه بخش اصالح مقررات بازرگاني، 
اصالح مقررات مالياتي و اصالح مقررات تامين اجتماعي 
پيشنهاد داد. بنابه اذعان اتاق تهران، پس از گذشت كمتر 
از سه ماه از ارسال اين نامه، دستورالعمل ها و ابالغيه هاي 
اين روزهاي دستگاه هاي اجرايي نشان مي دهد كه برخي 
از راهكارهاي پيشنهادي اتاق تهران مورد توجه دولت 
قرار گرفته است، اما بخش خصوصي اين انتظار را دارد كه 
دولت در شرايط حساس كنوني، با بهره گيري بيشتر از 
فرصت هاي موجود، ساير راهكارهاي پيشنهادي بخش 

خصوصي را عملياتي كند.
در همين راستا، به گفته معاون كسب و كار اتاق تهران، 
پارلم��ان اقتصادي اتاق ايران، در راس��تاي شناس��ايي 
موانع كسب و كار و مش��كالتي كه پيش پاي بنگاه هاي 
اقتصادي قرار دارد، طي همفكري با صاحبان كسب و كار و 
تشكل هاي اقتصادي، پيشنهادهاي بخش خصوصي را در 
اختيار دولت و دستگاه هاي اجرايي قرار مي دهد. بطوريكه 
طي نامه اسفندماه سال گذشته رييس اتاق تهران به دبير 
هيات دولت، پيشنهادهاي اصالحي بخش خصوصي در 
حوزه هاي بازرگاني، مالياتي و تامين اجتماعي اعالم شد.

هومن حاجي پور با اشاره به اينكه طي اين مدت برخي 
از راهكاره��اي اتاق ته��ران براي برون رف��ت بنگاه ها از 
مشكالت و موانع داخلي، مورد توجه دولت قرار گرفت 
ودستگاه هاي اجرايي ملزم به رعايت آن شده اند، افزود: 
از جمله پيش��نهادهاي اتاق ته��ران در حوزه گمركي، 
امكان نمونه برداري و صدور گواهينامه هاي استاندارد، 
دامپزشكي و بهداشت، پيش از تخليه كاال در گمركات 
كشور بود كه اين پيشنهاد به تازگي به تصويب رسيده 
و طي بخشنامه اي به گمركات اجرايي كشور ابالغ شده 

است.
همچنين از جمله راهكارهاي ارسالي اتاق تهران به دولت، 
درخواست براي افزايش مهلت قانوني متروكه شدن كاال 
در گم��ركات از 3 به 6 ماه همراه ب��ا امكان تمديد براي 
اقالمي كه مش��كل تامين يا انتقال ارز داشته اند، بود كه 
اتاق تهران اميدوار است اين پيشنهاد نيز در دستوركار 

دولت قرار گيرد.
به گفته معاون كسب و كار اتاق تهران، در بسته پيشنهادي 
مذكور ارس��ال اليحه بخش��ودگي جراي��م متعلقه به 
بدهي هاي كارفرمايان در س��ازمان تامين اجتماعي به 
مجلس شوراي اسالمي و همچنين، خودداري از گزارش 
اسناد هزينه اي از قبيل فاكتورها، سند افتتاحيه، قراردادها 
و غيره در ستون هاي مشمول كسر حق بيمه، از جمله 
مطالبات بخش خصوصي مطرح شده است. حاجي پور 
همچنين از تصويب و ابالغ دو پيش��نهاد اتاق تهران در 
حوزه مالياتي خبر داد كه بر اساس آن، بخشودگي جرايم 
مالياتي تا پايان خردادماه سال جاري و نيز تمديد مهلت 
برخورداري از معافي��ت مالياتي ماده 17قانون حداكثر 
اس��تفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي 
كشور تا پايان س��ال 1398 در دس��توركار دولت قرار 

گرفته است.

فرصت هاي جديد همكاري با عراق چيست 

پوشش ريسك تجاري در دوران تحريم
تعادل |

»حضور فع��االن اقتصادي وس��رمايه گذاران در بازار 
عراق، آسان تر مي شود.« دبيركل اتاق مشترك ايران 
و  عراق، از آغاز فعاليت هاي پروژه هاي نيمه تمام فني و 
مهندسي ايران در عراق و از آمادگي دولت اين كشور، 
براي پرداخت صورت حساب اين پروژه ها خبر مي دهد. 
همچنين بنابه اظهارات س��يد حميد حسيني، دولت 
ع��راق، پروژه هاي جديدي را به مناقصه گذاش��ته كه 
فرصت هاي جديد همكاري براي ايران را فراهم مي كند. 
اي��ن اقدامات در حالي در دس��تور كار قرار گرفته، كه 
صادركنندگان همچنان با معضلي به اسم پيمان سپاري 
ارزي دس��ت وپنجه ن��رم مي كنند. اما دبي��ركل اتاق 
مش��ترك ايران و عراق مي گويد: متولي بانك مركزي 
طي روزهاي اخير اعالم كرده تا صادركنندگاني كه قبل 
از 26 مرداد 97 ص��ادرات خود را ريالي ثبت كرده اند، 
اين ثبت به عنوان آمار صادراتي از آنها پذيرفته شود و 
ارزش افزوده به آنها برگردانده و از ماليات معارف شوند؛ 
از اين رو، بنابر چنين تصميمي، صادركنندگان فعال در 
بازار عراق، ديگر مشكلي براي تعهد ارزي خود نخواهد 
داش��ت. اما از ديگر چالش هاي مهم در حوزه تجارت 
ايران مساله ضمانت و ريسك پذيري صادركنندگان 
در بازارهاي صادراتي اس��ت. بر همين اساس، دولت 
قصد دارد، ريسك سياسي وتجاري صادركنندگان و 
سرمايه گذاران ايراني را در بازارهاي پرمخاطره اي چون 
عراق پوشش دهد. حال در تازه ترين تصميم متوليان 
وزارت صنعت و ب��ا توجه به اينكه بانك ها نمي توانند، 
ضمانتنامه مبتني بر ق��رارداد صادركنند، از اين پس 
بيمه نامه هاي صادراتي صندوق ضمانت صادرات تنها 
راهكار و جايگزين »ال اسي« پس از تحريم ها خواهد 
بود كه مي تواند تا حدودي ريس��ك سياسي و تجاري 

صادركنندگان و سرمايه گذاران را پوشش دهد. 

   تسهيل ورود به بازار عراق
دبيركل اتاق مشترك ايران وعراق در نشست روز گذشته 
اين اتاق كه در س��اختمان طالقاني برگزار شد، به بيان 
جزيياتي از روند تجارت ايران با ع��راق پرداخت. بنابه 
اظهارات سيد حميد حسيني، سال 97 به طور متوسط 

روزانه 20 ميليون دالر به عراق صادرات صورت گرفته كه 
اين روند تقريبا در سال جاري نيز ادامه دارد. به گفته او، 
ميزان صادرات ايران به عراق از ابتداي سال 98 تا روزهاي 
پاياني ارديبهشت برابر 965 ميليون دالر عنوان شده، كه 
البته بايد اين موضوع را در نظر داشت كه روند صادرات هر 
ساله در فروردين ماه به دليل تعطيالت نوروزي كاهشي 
است. جزييات آماري همچنين حاكي از اين است كه 
در فروردين ماه امس��ال 389 ميليون دالر كاال به عراق 
صادر شده و از ابتداي ارديبهشت تا 24 ارديبهشت 576 

ميليون دالر كاال به عراق صادر شده است. 
اما خب��ر خوبي كه دبيركل اتاق مش��ترك ايران و عراق 
براي عالقه مندان به بازار عراق داشت، اين بود كه دولت 
عراق تقريبا دو هفته پيش اعالم كرده كه همه پروژه هاي 
نيمه تمامي فني و مهندسي ايران مي توانند در اين كشور 
آغاز به كار كنند. گفته هاي حسيني نشان از اين داشت كه 
دولت عراق آمادگي خود را براي پرداخت صورت حساب 
آنها نيز اعالم كرده اس��ت؛ يعن��ي نگراني بابت پرداخت 
بدهي ها ديگر وجود نخواهد داشت. البته او اين را هم گفت 
كه دولت عراق پروژه هاي جديدي را به مناقصه گذاشته كه 
فرصت هاي جديد همكاري براي ايران را فراهم مي كند. 
او در بخش ديگري از صحبت هاي خود با اشاره به اينكه 

4 ميليارد دالر پروژه فني و مهندس��ي در عراق داريم، 
گفت: از اين مقدار تنها يك ميليارد و 200 ميليون دالر 
در سال هاي اخير فعال بوده كه با تصميم جديد عراق 
به زودي پروژه هاي فعال بيش��تر مي ش��ود. بنابر آمار 
اعالمي از س��وي حسيني، به زودي حدود 500 پروژه 
فني و مهندسي در بصره آغاز به كار خواهد كرد، بنابراين 
اكنون زمان حضور شركت هاي ايران در بازار عراق است 
تا پيگير اين پروژه ها باشند. حسيني در بخش بعدي 
صحبت هاي خود، بخشنامه 13 اسفند سال 97 را مورد 
اشاره قرار داد كه براساس آن قرار بود 3 بانك »پارسيان، 
ملي و تعاون اسالمي« از صادركنندگان دينار خريداري 
و در ازاي آن، ب��ه آنها ريال بپردازند، اما اين كار محقق 
نشد، بنابراين بانك مركزي در تصميم گيري اخير خود 
اعالم كرده تا بانك هاي »كش��اورزي و اقتصاد نوين« 

شعباتي را براي انجام اين كار تعيين كنند. 
او همچنين با بيان اينكه بانك مركزي قرار اس��ت چند 
صرافي را معرفي كند تا از آن طريق صادركنندگان »دينار 
يا دالر« را در عراق تحوي��ل و با كمترين هزينه ودرصد 
اختالف قيمت، ريال را در ايران دريافت كنند، درخواست 
كرد كه اين مش��كالت مربوط به پيمان سپاري ارزي از 
س��وي بانك مركزي حل و فصل شود. به گفته دبيركل 

اتاق مش��ترك ايران و عراق، بانك مركزي طي روزهاي 
اخير اعالم كرد صادركنندگاني كه قبل از 26 مرداد 97 
صادرات خ��ود را ريالي ثبت كرده اند، اين ثبت به عنوان 
آمار صادراتي از آنها پذيرفته شود و ارزش افزوده به آنها 
برگردانده و از ماليات معارف شوند و در مجموع مشكلي 
براي تعهد ارزي نداش��ته باش��ند. او در ادامه با توجه به 
مشكالت بازرسي كاالهاي ايراني براي صادرات نيز عنوان 
كرد كه شركت هاي بازرس��ي ايراني به زودي جايگزين 
شركت هاي بازرسي عراق مي شوند ضمن اينكه در حال 

حاضر يك شركت ايراني مشغول به اين كار است. 

    حركت به سرمايه گذاري مشترك 
از سوي ديگر، رييس اتاق مشترك ايران و عراق در اين 
نشست با اشاره به تجارت يك طرفه تهران وبغداد گفت: 
عراقي ها براي ادامه همكاري  تجاري با ايران خواهان 
سرمايه گذاري مشترك هس��تند. آنها براي پايداري 
اي��ن همكاري ها خواهان تجارت يك طرفه نيس��تند 
و حتي خواس��تارند تا با توجه به برخي از توليداتشان 
بخش��ي از بازار ايران در اختيار آنها قرار گيرد. يحيي 
آل اس��حاق با تاكيد دوباره بر اينكه جهت گيري بازار 
عراق سرمايه گذاري در بازار عراق است، افزود: بنابراين 
كساني كه در بازار عراق كار مي كنند، بايد به اين نكته 
توجه داشته باشند و خوب است، به فكر سرمايه گذاري 
مشترك در اين كشور باشند. او اما يكي از چالش هاي 
مهم در حوزه تجارت ايران با عراق را مساله ضمانت و 
ريسك پذيري صادركنندگان دانست و ابراز اميدواري 
ك��رد كه اين موض��وع در حوزه تجارات س��امان يابد. 
آل اسحاق همچنين با بيان اينكه بايد بحث ترانزيت و 
صادرات مجدد با عراق حل شود، گفت: اقداماتي در اين 
زمينه انجام شده، اما هنوز مشكل قوانين و مقررات در 
كشور عراق وجود دارد. او تاكيد كرد كه در صورت فراهم 
شدن مقدمات، سقف همكاري  تجاري دو كشور به 20 

ميليارد دالر خواهد رسيد.

    بيمه نامه ه�اي صندوق تنها جايگزين »ال 
سي«

رييس صندوق ضمانت صادرات ايران كه ديگر سخنران 

اين نشست بود، با اشاره به اينكه صندوق ضمانت صادرات 
تامين كننده امنيت مالي صادركنندگان است، گفت: 
بيمه نامه هاي صادراتي صندوق ضمانت صادرات تنها 
راهكار و جايگزين »ال س��ي« پس از تحريم ها است و 
مي تواند تا حدودي زيادي به صادركنندگان كمك كند. 
او با بيان اينكه پيش از اين تنها بانك ها مي توانس��تند 
ضمانتنامه مبتني بر قرارداد صادركنند، افزود: در شرايط 
تحريم صندوق ضمانت ص��ادرات ايران اقدام به صدور 
ضمانتنامه كرده تا مشكالت صادركنندگان حل شود. 
به گفته بهرامي، در حال حاضر صندوق 2 ميليارد و 300 
ميليون دالر تعهد و پوشش ريسك را نهايي كرده است. 
اين در حالي است كه اين رقم حدود 5 درصد از صادرات 
غيرنفتي ايران اس��ت. او افزود: بس��ياري از كشورهاي 
توسعه يافته سهم صندوق ضمانت صادرات خود را به 10 
درصد رسانده اند و حتي در برخي از كشورهاي شرق آسيا 

اين عدد به بيش از 20 درصد رسيده است. 
او با اش��اره به تمركز ويژه صندوق ب��راي صادرات به 
كشورهاي همس��ايه افزود: مجموعه پوشش بيمه اي 
اين شركت 3.5 ميليارد است كه 630 ميليون دالر از 
تعهدات اين صندوق به صادركنندگان عراق اختصاص 
دارد. البت��ه تاكن��ون 113 ميليون دالر خس��ارت به 
صادركنندگان به كشور عراق پرداخت شده و آمادگي 
براي افزايش تعهدات نيز وجود دارد. بهرامي در عين 
حال، عدم ايف��اي تعهدات مال��ي كارفرمايان دولتي 
عراق را ب��راي پيمان��كاران و صادركنندگان خدمات 
فني و مهندسي ايراني را از موانع مهم موجود دانست 
وگفت: براي حمايت از آنها در ع��راق، دولت ايران در 
س��ال 94 مبلغ 200 ميليون دالر تسهيالت از منابع 
بانك مركزي با ضمانتنامه صندوق ضمانت صادرات 
ايران تصويب كرده كه با گذشت بيش از 3 سال تاكنون 
تسويه نشده اس��ت. به گفته او، متاسفانه دولت عراق 
براي ارايه ضمانتنامه دولتي هم��كاري الزم را ندارد. 
در پايان نشس��ت، صندوق ضمانت ص��ادرات ايران و 
ات��اق بازرگاني ايران وعراق در جهت توس��عه تجارت 
با عراق، افزايش ميزان صادرات و پوش��ش حداكثري 
ريس��ك هاي سياس��ي و تجاري موجود تفاهمنامه 

همكاري امضا كردند. 
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احياي ظرفيت خالي دو هزار 
واحد توليدي 

شاتا| معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره 
به هدف گذاري احي��اي ظرفيت خالي 2 هزار واحد 
توليدي در سال 98، از ترغيب سرمايه گذاران جديد 
ب��راي احياي واحدهاي راكد، تعطي��ل و با ظرفيت 
پايين خبر داد. س��عيد زرندي گفت: در سال جاري 
فعال سازي ظرفيت خالي 2 هزار واحد را هدف گذاري 
كردي��م تا آنها را احيا كنيم. او در ادامه افزود: به جاي 
اينكه س��رمايه گذار جديد از ابتدا بخواهد يك واحد 
صنعتي را ايجاد كند، واحدهاي نيمه تمام يا تعطيل را 
فعال كند. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان 
اينكه امسال رويكرد ما واحدهاي ايجادي نيستند، 
تصريح كرد: تعميق ساخت داخل از موضوعات بسيار 
مهم براي اقتصاد كشور است و از برنامه هاي وزارتخانه 
در سال رونق توليد، شناسايي كاالهاي وارداتي قابل 
ساخت در داخل كشور است كه قابليت صادرات دارند.

 جلوگيري از قاچاق
راهكار توسعه صادرات

عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
گفت: با برخورد جدي با قاچاق، بطور حتم به اهداف 
صادراتي كشور دس��ت خواهيم يافت. محمد رضا 
منصوري در گفت وگو با س��تاد خبري ايران اكسپو 
نيوز با اش��اره به اليحه جداكردن وزارت بازرگاني از 
وزارت صنعت اظهار كرد: با توجه به هزينه هاي باالي 
اجراي اين طرح، اين تفكيك اكنون به صرفه نيست؛ 
زيرا كه براي استقرار نيرو ها و جابه جايي مديران ماه ها 
زمان الزم است، بنابراين با توجه به اينكه اين موضوع 
را در گذشته تجربه كرديم اشتباه است و بايد همين 
ساختار باقي باشد و بايد اشكاالت را برطرف كرد. او 
افزود: در شرايط موجود بايد وظايف به افرادي سپرده 
شود كه بتوانند همه امور مربوط را در زمينه صادرات 
و بازرگاني به درستي انجام دهند منصوري تصريح 
كرد: براي وزارت جديد بازرگاني قطعا به محلي جديد 
براي اجاره نياز است بنابراين بار مالي بسيار سنگين و 
عواقب جبران ناپذيري خواهد داشت. عضو كميسيون 
اقتصادي مجلس شوراي اس��المي عنوان كرد: در 
راي گيري جديد مجلس براي اليحه تفكيك احساس 
مي شود كه انرژي بيش��تري براي راي آوردن طرح 
تفكيك وزارت صنعت، معدن و تجارت و ايجاد وزارت 
جديد بازرگاني ديده مي شود ولي تالش مي كنيم كه 
اين اقدام صورت نگيرد. منصوري در خصوص راهكار 
بهبود عملكرد وزارتخانه جديد بازرگاني ورسيدن به 
اهداف صادراتي گفت: شرايط براي قاچاق بسيار فراهم 
شده است و اكنون وزارت بازرگاني كاري نمي تواند 
انجام دهد وتنها فساد بيشتر شده براي مثال از 40 
ميليارد دالر صادرات انجام ش��ده، 30 ميليارد دالر 
ارز از كشور خارج شده و برنگشته است كه واقعا الزم 
است از فساد جلوگيري شود. او گفت: دامنه انتخاب 
مديران بايد كساني باشد كه در اين زمينه تخصص 

داشته باشند. 

هدف گذاري براي افزايش 
ظرفيت توليد مس 

شاتا| مديرعامل شركت ملي صنايع مس ايران از 
برنامه افزايش ظرفيت تولي��د مس تا 400 هزار تن 
خبر داد. او همچنين توليد بيش از 260 هزا تن كاتد 
را از برنامه هاي س��ال جاري شركت مس اعالم كرد. 
اردشير س��عدمحمدي افزود: توليد مس كاتد سال 
گذشته از مرز 245 هزار تن براي اولين بار در كشور 
عبور كرد. اميدواريم در س��ال 98 كه به دستور مقام 
معظم رهبري سال رونق توليد نام گذاري شده است، 
ميزان توليد را به باالي 260 هزار تن كاتد برسانيم. او 
افزود: براي اينكه بتوانيم براي صنايع پايين دستي كاتد 
توليد كنيم برنامه ريزي داريم تا سرمايه گذاري هاي 

جديدي را فراهم كنيم.
مديرعامل شركت ملي صنايع مس ايران همچنين از 
برنامه افزايش ظرفيت توليد مس تا 400 هزار تن خبر 
داد و گفت: اميدواريم در توليد از معادن، توازن را برقرار 
كنيم و معادن جديد را به توليد وارد كنيم تا ظرفيت 
توليد كنسانتره در آينده افزايش يابد. سعد محمدي 
درباره ميزان ذخاير مس در كشور هم گفت: ميزان 
ذخاير اثبات شده اين ماده معدني هم اكنون بيش از 
22 ميليون تن مس خالص است و اگر توليد مس را 
250 هزار تن در سال بدانيم در واقع تا 40 سال آينده 
مي توانيم توليد داشته باشيم، اما با اكتشاف جديد 
اميدواريم كه ميزان ذخاير داخلي كشور به طور قابل 

مالحظه اي افزايش يابد. 

صادرات چين به ايران نصف شد
تسنيم| صادرات چين به ايران در سه ماهه نخست 
سال جاري ميالدي به حدود 1.8 ميليارد دالر رسيد 
كه اين رقم نس��بت به مدت مش��ابه سال گذشته 
ميالدي تقريبا نصف شده است. گمرك چين اعالم 
كرد كه مبادالت تجاري ايران و چين در 3 ماه نخست 
س��ال جاري ميالدي با افت 43 درصدي نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته ميالدي مواجه شده است. 
مبادالت تج��اري ايران و چين كه در ژانويه تا مارس 
2018 بالغ بر 9.98 ميليارد دالر اعالم ش��ده بود در 
ژانويه تا مارس سال جاري ميالدي به 5.672 ميليارد 
دالر كاهش يافته اس��ت. صادرات چي��ن به ايران و 

واردات از ايران در اين دوره كاهش داشته است.
صادرات چين به ايران در ژانوي��ه تا مارس 2019 با 
كاهش 56 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل 
مواجه ش��ده و به 1.844 ميليارد دالر رسيده است. 
چي��ن در ژانويه تا مارس س��ال 2018 بالغ بر 4.32 
ميليارد دالر كاال به ايران صادر كرده بود. ارزش واردات 
چين از ايران نيز افت زيادي داش��ته است. چين در 
ژانويه تا مارس 2018 بالغ بر 5.66 ميليارد دالر كاال از 
ايران وارد كرده بود كه اين رقم با كاهش 32 درصدي 
در ژانويه تا مارس س��ال جاري مي��الدي به 3.828 
ميليارد دالر رسيده است. نفت كاالي عمده وارداتي 

چين از ايران است.
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راست هاي افراطي در نظرسنجي ها پيشتاز هستند

افغانستان ديلي: طالبان و تروريسم جدايي ناپذيرند

تالش ماكرون براي حذف پوپوليست ها از پارلمان اروپا

آیاافغانستاندوبارهپایگاهتروریستیمیشود؟

گروه جهان| سمانه  قرباني|
 انتخابات پارلمان اروپايي در پيش است و نظرسنجي ها از 
پيشتازي حزب مخالف »جبهه ملي« به رهبري مارين لوپن 
حكايت دارند. اين شرايط زنگ خطر را براي امانوئل ماكرون 
رييس جمهوري فرانسه و يكي از حاميان سرسخت اتحاديه 

اروپا به صدا درآورده است. 
فايننشال تايمز نوشته، ناتالي لويزا مغرور و انعطاف ناپذير هيچ 
ابايي ندارد كه غيرمنتظره  بودن انتخابش از سوي امانوئل 
ماكرون براي هدايت كمپين انتخاب��ات پارلمان اروپايي 
را تاييد كند، كمپيني كه ب��راي حزب حاكم »جمهوري 
به پيش« به رهبري رييس جمهور فرانس��ه بسيار حياتي 
است. اين وزير سابق اروپايي در نشست هفته آخر خود در 
استراسبورگ خطاب به حاميانش گفته: »مردم مي گويندكه 
من فردي جدي هس��تم، پس يك س��خنراني جدي هم 
مي كنم.« او سپس سخنراني خود را با خواندن دقيق متني 
در محكوميت سياستمداران ملي گرايي چون دونالد ترامپ 
)رييس جمهوري امريكا( و ويكتور اوريان رييس جمهوري 
مجارستان آغاز كرد و از غول هاي فرهنگ و تاريخ اروپا چون 
يوهانس گوتنبرگ گرفته تا پابلو پيكاسو ستايش كرد. ناتالي 

لويزو گفت: »ما اروپايي ها بيدار هستيم.«
اما اين سخنان روشنفكرانه براي ماكرون كافي نيست. دو 
سال پيش، كه تازه از پيروزي او در انتخابات رياست جمهوري 
گذشته بود، همان انتخاباتي كه مسير سياست فرانسه را 
تغيير داد، ماكرون اصالحاتي در اتحاديه اروپا را كليد زد. او 
در حال حاضر طرح هاي بلندپروازانه خود را كه شامل بودجه 
مشترك حوزه يورو است را پيگيري مي كند. طرحي هايي 
كه همسايگان اروپايي اش آنها را رد مي كنند و راي دهندگان 

فرانسوي نيز براي اجرايي شدن آنها انگيزه اي ندارند. 
نظرس��نجي هريس اينتراكتيو/ اپوكا كه هفته جاري 
منتشر ش��ده نش��ان داد كه حزب راس��ت گراي ضد 
بروكسل »جبهه ملي« به رهبري مارين لوپن با 22.5 
درص��د آرا از »حزب جمهوري به پي��ش « ماكرون با 

22درصد آرا پيش افتاده است.
هشدارهاي اين نظرسنجي  مبني بر پيشتازي راست هاي 
افراطي و شور و ش��وق اردن باردال رهبر جوان 23 ساله 
كمپين حزب مخالف »جبهه ملي«، امانوئل ماكرون را 

برآن داشت تا از بزرگ ترين سالح خود در انتخابات 26 
ماه مي استفاده كند. ماكرون ادوارد فيليپ نخست وزير 
فرانسه، و اعضاي ديگر كابينه به ميدان جنگ فرستاده 
تا نيروي كمپين انتخاباتي لويزا را تقويت كنند و مطمئن 
شوند كه حزب »جمهوري به پيش« مي تواند به عنوان 

بزرگ ترين حزب فرانسه وارد پارلمان اروپا شود. 
پيروزي حزب جبهه ملي باع��ث تقويت ملي گرايان 
اروپايي و پوپوليست ها خواهد شد. همچنين اين جبهه 
مانع تحقق طرح هاي بلندپروازانه ماكرون مي ش��ود، 
طرح هايي براي تقويت نظم سياسي اتحاديه اروپا كه 

دو سال پيشتر نيز در فرانسه اجرا كرده است. 

پاسكال جوانين كارشناس سياست بين المللي و مسوول 
موسسه رابرت ش��ومن، مي گويد: »ماكرون در فرانسه با 
احزاب سياسي به ويژه حزب سوسياليست را در هم شكسته 
و باعث تضعيف جناح راست هاي سنتي شده است. او شايد 
در خانواده اروپايي انتظار دارد كه همان كاري را انجام دهد 
كه در فرانسه انجام داد؛ اما اين امر ممكن نيست زيرا فرانسه 
تنها يك دولت از اتحاديه اروپا است و اين اتحاديه 27 عضو 
ديگر دارد.«  آنگال مركل صدراعظم آلمان، كه ش��ريك 
سياس��ت هاي ماكرون در اتحاديه اروپا به شمار مي رود 
نفوذ سياس��ي خود را در آلمان از دست داده است. در اين 
شرايط آنگريد كرامپ كارنباور جانشين مركل و رهبر حزب 

»دموكرات  مسيحي«، هم پاسخي غيردوستانه به آخرين 
پيشنهادهاي اروپايي ماكرون داده است از جمله درباره 

پيشنهاد كاهش دستمزد در اتحاديه اروپا.
الوار فابري يكي از پژوهشگران ارشد موسسه ژاك دلورس 
مي گويد: »آلمان خيلي س��ريع به طرح هاي پيشنهادي 
ماكرون چراغ قرمز نشان داد. اين در حالي است كه ماكرون 

واقعا به مركل وابسته بود.«
همزمان، برگزيت و ظهور ناسيوناليسم در نقاط ديگر اروپا 
باعث شده فضاي استقبالي كه از طرح هاي ماكرون شده بود 
به  طور قابل توجهي دستخوش تغيير شود. فابري مي گويد: 
»تمايلي كه به اجرايي شدن برنامه هاي بلندپروازانه ماكرون 

در اروپا وجود داشت، فرونشست.« اما در حال حاضر نگراني 
ماكرون اين است كه شكس��ت هاي سياسي در فرانسه و 

مشكالتش در بروكسل او را تضعيف كنند. 
معترضان ضد دولتي، گرچه با تعداد كمتر اما در 6 ماه گذشته 
هر شنبه در مراكز ش��هري به خيابان مي آيند. اصالحات 
اقتصادي دولت از جمله ت��الش براي كوچك دولت و كم 
كردن هزينه هاي عمومي  با مقاومت مردم روبرو شده است. 
آخرين ضربه هنگامي بود كه شوراي قانون اساسي هفته 
گذش��ته مجوز راه اندازي يك فرآيند همه پرسي جديد را 
صادر كرد. اين فرآيند كه در مجلس توسط مخالفان چپ 
و راست كليد خورده بود و حداقل يك سال به تعويق افتاده 
بود، حاال در صورت اجرا روند خصوصي سازي برنامه ريزي 
شده فرودگاه ها را لغو كند.  از آنجايي كه مارين لوپن، باردال 
و همچنين حزب جبهه ملي راي دادن در پارلمان اروپايي را 
نوعي مبارزه در سياست داخلي به تصوير كشيدند، شركت 
در اين انتخابات فرصتي براي راي دهندگان فرانسوي است 

تا در نظرسنجي ها ماكرون را مجازات كنند.
از آنجايي كه در بس��ياري از كشورها راي دهندگان تمايل 
دارند تا با ش��يوه حضور خود در انتخابات پارلمان اروپايي 
دولت ها را تهديد كنند، اين تاكتيك فرانسوي ها نيز ممكن 
است كه كارساز باشد؛ چرا كه بسياري از معترضان راي دادن 
به كانديداهاي مخالف اتحاديه اروپا را فرصتي براي نشان 
دادن اعتراض خود به شكل نمادين مي دانند، اعتراضي كه 
منجر به تغيير دولت هاي ملي نمي شود. حزب جبهه ملي 
هرگز در سطح ملي فرانسه قدرت نگرفته است اما بيشترين 
تعداد كرسي هاي فرانس��ه را در انتخابات پارلماني 2014 
داشته است. يك كارمند زن 45 ساله كه در اعتراض هاي 
شهر استراسبورگ ش��ركت كرده، مي گويد: »مي خواهم 
به حزبي راي دهم كه ماكرون را از فعاليت هايش بازدارد و 
متاسفانه اين به معناي حمايت از حزب جبهه ملي است.« 

واكنش ماكرون و لويزا كانديداي حزب »جمهوري  به پيش« 
به مخالفان اين است كه بر موضوعاتي مانند محيط زيست 
و كنترل مهاجرت تاكيد كنند؛ موضوعاتي كه براي جذب 
راي دهندگان مردد جناح چپ و راست طراحي شده است؛ 
آن هم در شرايطي كه همبستگي اروپايي همچنان اولويت 

اول كمپين انتخاباتي رييس جمهوري فرانسه است.

گروه جهان| 
پس از فروپاشی شوروی در اوايل دهه نود ميالدی، بسياری 
از متفکران ليبرال بر اين نظر بودند که جهان به سوی آرامش 
و ثبات فراگي��ر به پيش می رود. در اين ميان فرانس��يس 
فوکوياما آشكارا پيروزی نهايی ليبرال دموکراسی را اعالن 
كرد و اين ادعا در كتابش با عن��وان »پايان تاريخ« بازتاب 
جهانی يافت. بر اساس ادعای فوکوياما، شکست کمونيسم 
به معنای شکس��ت تمامی ايدئولوژی های رقيب ليبرال 
دموکراسی قلمداد می ش��ود. از آنجا  که سه دهه پيش، از 
ديدگاه نظريه پردازان روابط بين الملل و سياست جهانی، 
صرفاً دولت ها و تا حدودی سازمان های بين المللی به عنوان 
بازيگران فعال پنداشته می شدند، گروه های تروريستی در 
زمره تهديدکنندگان امنيت بين الملل محسوب نمی شدند 
و تنها مخل امنيت داخلی پنداشته می شدند. دانشمندان 
علوم سياسی دولت ها را با توجه به ميزان کارکرد و توانايی 
آن ها به دسته های مختلف تقسيم بندی كرده اند که يکی 
از آن  ها، دولت های فرومانده يا شکس��ت خورده هستند. 
دولت های فرومانده به آن دسته دولت های گفته می شوند 
که قادر نيس��تند کارکردي که از يک دولت توقع می رود 
را داشته باشند. مهم ترين کارکردهايی که برای دولت ها 
در نظر گرفته ش��ده، عبارتند از تأمين امنيت ملی، حفظ 
تماميت ارضی، برقراری حاکميت قانون، ثبات اقتصادی 
و رفاه اجتماعی. افغانستان پس از خروج نيروهای شوروی 

به لحاظ سياسی و اقتصادی روبه زوال نهاد تا اين که مجاهدان 
بنيان دولت مرکزی را از هم گسستند و نتوانستند دولت 
ملی فراگير بسازند و اين امر زمينه ساز خأل قدرت و موجب 
خزندگی نيروهای تروريستی در کشور شد. در دهه نود تنها 
افغانستان نبود که در زمره دولت های فرومانده دسته بندی 
می شد بلکه سودان و سومالی نيز ازجمله کشورهای بودند 

که وضعيت شبيه افغانستان داشتند. 
نظريه پردازان امنيت بين الملل بر اين باورند که دولت های 
فرومان��ده به دو دليل عمده تبديل ب��ه پناهگاه گروه های 
تروريستی می شوند؛ اول اين که دولت مستقر در آن جوامع 
نمی توانند به خوبی از قلمرو خود محافظت و از ورود نيروهای 
تروريستی جلوگيری كنند. دوم اين که وجود دولت اسمی 
و نمادين يک نوع محدوديت برای ورود س��اير دولت ها در 
راستای مبارزه با تروريسم فراهم می كند تا آن ها به راحتی 
نتوانند با گروه های تبهکار و تروريستی در آن جغرافيا مبارزه 
كنند. وقتی مجاهدان در دولت سازی ناکام شدند، ابتدا زمينه  
شکل گيری گروه تروريس��تی القاعده و سپس طالبان در 
افغانستان فراهم شد. افغانستان در دهه نود تبديل به پناهگاه 
امن اين گروه های تروريستی شد که بعداً امنيت بين الملل با 
خطر جدی روبرو شد. طالبان در آن هنگام تا مرز رويارويی با 
ايران پيش رفت و القاعده به کمک طالبان توانست از خاک 
افغانستان به برج های تجارت جهانی و پنتاگون حمله كند. 
اخيراً مذاکرات صلح طالبان و اياالت متحده به صورت جدی 

مطرح شده و شش��مين دور گفت وگوها ميان دو طرف در 
قطر پاي��ان يافت. از فحوای اعالم��ی اين مذاکرات چنين 
استنباط شده که دو طرف روی خروج نيروهای بين المللی 
و تعهد طالبان مبنی بر قطع رابطه با تروريست های خارجي 
گفت وگو كرده اند. رابرت گيتس وزير دفاع سابق آمريکا، 
اخيراً گفته خروج نيروهای آمريکايی از افغانستان می تواند 
منجر به تصرف مجدد افغانستان توسط طالبان شود. حال 
اين پرسش مطرح می ش��ود كه آيا افغانستان بار ديگر به 

پناهگاه تروريسم بين المللی تبديل خواهد شد؟ 
افغانستان ديلي نوشته: برای پاسخگويی به اين پرسش ابتدا 
الزم است که چرايی تروريستی خواندن طالبان و سپس 
تعهد بين المللی اين گروه را درباره قطع رابطه با تروريسم 
بين الملل بررس��ی كنيم. طالبان به لح��اظ ايدئولوژيکی 
افراطی ترين قرائت را از دين روا داشته اند و کم ترين تفاوت 
در برداش��ت از متون دينی به معنای خروج از دين قلمداد 
می شود و اين موضوع به خودی خود استفاده از خشونت را 
مشروع مي كند. طالبان به لحاظ فکری از زمان سقوط تاکنون 
هيچ  تفاوتي نکرده اند و با مظاهر زندگی مدرن در مجموع 
ناآشنا هستند و برای زنان و هويت های غيرخودی کمترين 
حقوق قائل نيستند. مخالفان اين گروه بايد يا نابود شوند يا 
تابع مطلق و خراج گذار آن ها باشند. با توجه به سير تفکر و 
رويه عملی که طالبان در دو دهه گذشته در پيش گرفته اند 
می توان اين گروه  را تروريستی قلمداد كرد حتی اگر اسامی 

آن ها از فهرست سياه آمريکا يا سازمان ملل خارج شده باشد. 
بنابراين برقراری مجدد رژيم طالبان به خودی خود به معنای 

به قدرت رسيدن تروريسم در افغانستان است. 
در مرحله دوم، اين موضوع مهم اس��ت که طالبان چگونه 
می توانند با تروريسم بين الملل قطع رابطه كنند درحالی که 
خود به لحاظ ايدئولوژيکی با آن ها هم ريشه هستند. از منظر 
طالبان نظام بين الملل موردپذيرش و مشروعيت نيست و 
ازاين رو حتی اگر طالبان به جامعه بين الملل تعهد بسپارد 
که با تروريسم قطع رابطه می کند و نمی گذارند که از خاک 
افغانستان عليه کشورهای ديگر استفاده شود، نمی تواند به 
تعهد خود عمل نمايد زيرا ازيک طرف اکثريت بدنه طالبان با 
تروريست های بين المللی خود را برادر می دانند و قطع رابطه 
با آن ها امکان پذير نيس��ت و از طرف ديگر پايگاه فرهنگی 

و اجتماعی طالبان با جهان عرب رابطه ناگسس��تنی دارد 
و نمی توانند به راحتی ب��ا جهان عرب مخصوصًا نهادهای 
به ظاهر خيريه که توس��ط آن کشورها در محيط طالبان 
به فعاليت می پردازند، قطع رابطه كنن��د؛ زيرا هم داليل 
اقتصادی و هم دالي��ل ايدئولوژيکی برای تداوم اين رابطه 
وجود دارد. در اين ميان از آنجا که آمريكا از جنگ فرسايشی 
افغانستان به ستوه آمده و در تالش برای خروج آبرومندانه از 
افغانستان است، احتمال معامله آمريکا و طالبان وجود دارد و 
نتيجه غمبار آن ابتدا متوجه مردم افغانستان و سپس منطقه 
است زيرا به قدرت رس��يدن دوباره طالبان باعث شعله ور 
شدن جنگ های داخلی و موج جديد مهاجرت در افغانستان 
خواهد شد که ابتدا به کشورهای منطقه و سپس در سراسر 

جهان مخصوصاً اروپا سرايت خواهد كرد. 

دريچه

كوتاه از منطقه

شي جين پينگ: برخوردي 
بين تمدن ها وجود ندارد

گروه جهان|در ميان تنش ه��ا با اياالت متحده 
و نگران��ي از ق��درت جهان��ي رو ب��ه رش��د پكن، 
رييس جمهوري چين چهارش��نبه گفت برخورد 
تمدن ها وجود ن��دارد و برترطلبي نژادي احمقانه 
است. به گزارش خبرگزاري فرانسه، سخناني شي 
جين پينگ رييس جمهوري چين، پس از اظهارنظر 
يك مقام امريكايي ارش��د مطرح مي ش��ود رقابت 
ميان پكن و واشنگتن را نبردي با يك تمدن كاماًل 
متفاوت و يك ايدئول��وژي كاماًل متفاوت توصيف 
كرده بود. كرون اسكينر، مدير برنامه ريزي سياسي 
در وزارت خارجه امريكا در نشستي امنيتي گفته 
بود چين يكي از »اولين رقباي قدرت امريكاست كه 
قفقازي نيست.« رييس جمهوري چين در گشايش 
»كنفرانس گفت وگوي تمدن هاي آسيايي« در پكن 
گفته: »اين تفكر كه نژاد و فرهنگ خود شخصي برتري 
دارد و تاكي��د روي تبديل يا حتي جايگزيني س��اير 
تمدن ها نشان دهنده درك احمقانه است و در عمل 
فاجعه بار است.« او بدون اشاره به امريكا افزود: »هيچ 
نوع درگيري ميان تمدن هاي مختلف وجود ندارد و ما 
تنها به چشم بينايي نياز داريم تا زيبايي ديگر تمدن ها 
را ببيند.« سخنراني رييس جمهوري چين كمتر از يك 
هفته پس از مذاكرات تجاري بي نتيجه با واش��نگتن 
ايراد مي شود. امريكا پس از آن، تعرفه كاالي چيني به 
ارزش 200 ميليارد دالر را افزايش داد و حق گمركي 
كاالهايي به ارزش 300 ميليارد دالر را هدف گرفت. 
دولت چين هم به تالفي اقدام��ات اياالت متحده، از 
افزايش تعرفه ها از اول ژوئن براي كاالهاي امريكايي 

به ارزش 60 ميليارد دالر خبر داد. 

توافق ارتش سودان
 و معترضان بر سر دوره انتقالي 
گروه جهان| ارتش س��ودان و معترضان بر سر 
تشكيل دولت انتقالي به توافق رسيدند. به گزارش 
بي بي سي، شوراي نظامي سودان كه قدرت را در 
اين كشور در دست دارد گفته مذاكرات با مخالفان 
به نتيجه رسيده و دو طرف توافق كرده اند كه به 
مدت س��ه س��ال يك دولت انتقالي با مشاركت 
نظاميان و غيرنظاميان حكومت را در دست داشته 
باشد و زمينه انتقال به دموكراسي و سپردن امور 

به دولت منتخب مردم را فراهم آورد.
در پ��ي چن��د م��اه تظاه��رات اعتراض��ي، 11 
آوري��ل ارتش س��ودان بركن��اري عمر البش��ير 
رييس جمه��وري س��ابق، را پ��س از نزديك به 
30س��ال زمام��داري اع��الم ك��رده و گفته يك 
شوراي نظامي زمام امور را در دست گرفته است. 
دادستاني سودان پيشتر رييس جمهوري سابق 
را در ارتباط با كش��ته ش��دن چند نفر در جريان 
تظاهرات ضد دولتي به مش��اركت در قتل متهم 
كرده و تحت پيگرد قانوني قرار داده است. در پي 
اعالم تشكيل ش��وراي نظامي، گروه هاي مخالف 
ب��ا ادامه تظاهرات و تحصن خواس��تار اس��تقرار 
دموكراسي و تشكيل يك دولت غيرنظامي شدند 
و بين ائتالف ب��راي آزادي و تغيير، متش��كل از 
گروه هاي مخالف، و شوراي نظامي مذاكراتي در 
جريان بوده است. سخنگوي شوراي نظامي اعالم 
كرده است كه براساس توافق به دست آمده، دوره 
انتقالي سه سال به طول خواهد انجاميد و در اين 
مدت، يك شوراي حكومتي متشكل از نظاميان و 
غير نظاميان اداره امور را در دست خواهد داشت.

پروژه 2ميليارد دالري بانك هاي 
تركيه براي پرداخت وام

گروه جهان| بانك هاي تركيه در حال برنامه ريزي 
براي طرحي هستند كه با تامين اعتبار مشترك به 
ارزش دو ميليارد دالر، پروژه هاي انرژي اين كشور را 
پيش ببرند. به گزارش ديلي صباح، مذاكرات بانك ها 
براي تامين اعتبار ح��وزه انرژي تركيه به فاز نهايي 
خود رسيده است و انتظار مي رود رقم مورد نظر دو 
ميليارد دالر باشد. براساس اين طرح، براي هر پروژه 
انرژي تركيه كه از مشكالت مالي رنج مي برد تامين 
اعتبار صورت مي گي��رد. وام هايي كه از طريق اين 
طرح پرداخت مي شوند از چندسال بعد بازپرداخت 
خواهند شد. اطالع رس��اني درباره اين پروژه بزرگ 
تامين اعتبار از ماه گذش��ته توسط برات البيراك، 
وزير دارايي تركيه آغاز شد. ساختار اين پروژه بزرگ 
تامين اعتبار با طرح هاي پيشين تاحدودي متفاوت 
اس��ت. وام به تمام ش��ركت هايي پرداخت خواهد 
شد كه مشكالت تامين اعتبار دارند، از سوي ديگر 
بانك ها يك شركت مشترك تاسيس خواهند كرد 
كه سازوكار تامين اعتبار را مديريت مي كند. اين در 
حالي است كه گزارش هاي پيشين حاكي از اين بوده 
است كه تركيه تا سال 2020 ميالدي 2۸ ميليارد 
دالر براي توسعه زيرساخت هاي مربوط به انرژي هاي 
تجديدپذير سرمايه گذاري خواهد كرد. موسسه مالي 
بين المللي »IFC« وابس��ته به گروه بانك جهاني، 
طي گزارشي با عنوان »فرصت هاي سرمايه گذاري 
تغييرات آب و هوايي در بازارهاي درحال توسعه« 
پيش بيني كرد كه تركيه تا س��ال 2020، موفق به 
جذب 2۸ ميليارد دالر براي سرمايه گذاري در بخش 

انرژي هاي تجديدپذير خواهد شد.

ترامپ سرانجام جان بولتون را 
اخراج مي كند

گروه جهان|يك نش��ريه امريكايي در گزارش��ي 
نوش��ته كه ظاهراً رييس جمهور امريكا س��رانجام 
خواهان اخراج ج��ان بولتون جنگ طلب از دولتش 
شده است. به گزارش نشنال اينترست، جان بولتون 
به دليل اصرارش براي جنگ به منظور تغيير حكومت 
در ايران، ونزوئال و كره ش��مالي پشت درب خروج از 
دولت قرار گرفته است. يك مقام ارشد سابق دولت 
امريكا گفته: »ش��نيده ام كه ترام��پ مي خواهد او 
اخراج شود.« طبق گفته منابع آگاه به اختالف نظرها 
در داخ��ل دولت، بولت��ون نه فقط ب��ا ترامپ دچار 
مشكل شده بلكه با مايك پمپئو وزير خارجه دولت 
امريكا، نيز مشكل پيدا كرده است.  به نوشته نشنال 
اينترس��ت، اقدام بولتون در تش��ديد تنش با ايران 
تنها يكي از داليلي اس��ت كه ترامپ خواهان اخراج 
شدن او اس��ت. موضع جنگ طلبانه بولتون نسبت 
به كره شمالي )كش��وري كه ترامپ درصدد تقويت 
رواب��ط ديپلماتيك ب��ا آن ب��وده( و ونزوئال )جايي 
كه دولت امري��كا از كودت��ا در آن حمايت كرده اما 
نمي خواهد متعهد به مداخله نظامي در آن ش��ود( 
باعث شده كه بولتون مثل ايكاروس بيش از حد به 
خورشيد نزديك شود. رييس جمهور امريكا پيام هاي 
متناقضي در مورد بولتون فرستاده است. او اخيراً گفته 
مكرراً مواضعش را تلطيف مي كند و اينكه عالوه بر 
او مش��اوران صلح طلبي در دولت دارد. منابع حامي 
ترامپ در داخل دول��ت اظهار نگراني كرده اند كه با 
توجه به حمايت بولتون از به وجود آوردن جنگ عليه 
كشورهاي خارجي، حضور او در دولت براي شانس 
پيروزي مجدد ترامپ در انتخابات2020 زيانبار است.

آمادگي »هوآوي« براي توافق 
با اروپا بر سر منع جاسوسي 

گروه جهان|در پي فشارهاي امريكا بر كشورهاي 
اروپايي به منظور اجتناب از ارتباط با شركت هاي چيني 
كه آنها را متهم به جاسوس��ي كرده، رييس ش��ركت 
»تلكو« چين اعالم كرد هوآوي آماده امضاي توافقنامه 
منع جاسوسي با كشورهاي اروپايي نظير انگليس است. 
گفته شده، ترامپ قرار است اين هفته فرمان حكومتي 
امض��ا كند كه بر اس��اس آن ش��ركت هاي امريكايي 
از اس��تفاده از تجهي��زات هواوي منع خواهند ش��د. 
به گزارش رويترز، واشنگتن متحدانش را از استفاده از 
فناوري هاي شركت هوآوي براي ساخت شبكه هاي 
نس��ل پنجم منع كرده، زي��را معتقد اس��ت كه اين 
شبكه ها ابزاري براي جاسوسي چين هستند، اتهامي 
كه چين بارها آن را رد كرده است.  حال »ليانگ هوآ« 
رييس ش��ركت هوآوي گفته اين شركت مايل است 
توافقنامه منع جاسوسي با دولت هايي از جمله دولت 
انگليس امضا كند تا نشان دهد كه تجهيزات آنها بدون 
استفاده از نرم افزارهاي جاسوسي ارايه مي شود. حال 
انگليس بايد تصميم بگيرد كه تا چه اندازه به هوآوي 
كه بزرگ ترين تامين كننده تجهيزات مخابراتي است، 
اجازه مشاركت در ساخت فناوري نسل پنجم را خواهد 
داد. سخنگوي دولت انگليس اعالم كرده: »امنيت و 
انعطاف پذيري شبكه هاي مخابراتي انگليس بسيار مهم 
است و ما كنترل دقيقي به منظور چگونگي استفاده از 
تجهيزات هوآوي در نظر خواهيم گرفت.« چندي پيش 
»منگ وانجو« مدير مالي و دختر بنيانگذار ش��ركت 
چيني هواوي به درخواست امريكا و به اتهام دور زدن 
تحريم ها بازداشت شده بود. به  دنبال بازداشت وانجو 

مناسبات كانادا و چين متشنج شده است. 
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تعرفهاحتماليامریكابر
۳۰۰ميليارددالركااليچيني

گروه جهان| دولت امريكا 300 ميليارد دالر ديگر 
از كااله��اي وارداتي از چين را در فهرس��ت افزايش 
احتمالي تعرفه قرار داد. در مقابل چين گفته تا پايان كار 
مبارزه خواهد كرد. به گزارش آسوشيتدپرس، تنش در 
مناسبات تجاري دو كشور نگراني ها در مورد پيامدهاي 
منفي آن بر اقتصاد جهاني را افزايش داده است. اداره 
تجارت خارجي امري��كا در واكنش به تصميم چين 
براي وضع تعرفه بر 60ميليارد دالر كاالي امريكايي 
فهرست كاالهاي چيني كه در مراحل بعدي مشمول 
تعرفه خواهند شد را منتشر كرد. تصميم چين واكنشي 
بود به افزايش تعرفه هاي تنبيهي بر 200 ميليارد دالر 
از كاالهاي محصول آن كشور كه ترامپ هفته گذشته 
آن را اعالم كرد. سخنگوي وزارت خارجه چين گفته: 
»چين تا پايان كار مبارزه خواهد كرد. ما براي حفاظت 
از منافع خويش عزم و توانايي الزم را داريم. اقدامات 
متقابل چين نشان دهنده عزم ما در حفاظت از سيستم 
تجارت چند جانبه است.«  ترامپ تقابل تجاري بين دو 
كشور كه باعث كاهش ارزش سهام در روزهاي اخير 
ش��ده را بي اهميت جلوه داده و آن را جرو بحث بين 
دوستان توصيف كرده اس��ت. قرار دادن بيش از سه 
هزار و ۸00 كاالي چيني در فهرست افزايش احتمالي 
تعرفه هاي امريكا در حقيقت اجراي تهديدهاي ترامپ 
است كه گفته تمامي كاالهاي وارداتي از چين مشمول 
تعرفه 25درصدي خواهند شد. به گفته اداره تجارت 
خارجي اي��االت متحده، پيش از به اجرا گذاش��تن 
تعرفه ها 17 ژوئن، اين تصميم بررسي نهايي خواهد 
شد. گفته شده، اين فهرست كاالهاي گوناگوني را كه 
تاكنون مشمول تعرفه نبوده اند در برمي گيرد. اين نهاد 
افزود محص��والت دارويي و مواد معدني كميابي كه 
در باطري ها و وسايل الكترونيك مورد استفاده قرار 
مي گيرند مشمول اين تعرفه ها نخواهند شد. دولت 
دونالد ترامپ از جوالي گذش��ته و به بهانه اقدامات 
چين براي سرقت اس��رار اقتصادي، اعمال فشار به 
شركت هاي خارجي براي دادن فناوري هاي خود به 
آن كشور و حمايت مالي ناعادالنه از شركت هاي چيني 
در رقابت با خارجي ها وضع تعرفه بر كاالهاي وارداتي 
از چين را آغاز كرد. كارشناسان اقتصادي مي گويند 
درهفته هاي گذشته و همزمان با ادامه گفت وگوهاي 
واشنگتن و پكن احتمال دس��تيابي به توافق وجود 
داش��ت ولي ظاهرا در روزهاي اخير به خاطر عوامل 
جديدي احتمال تفاهم كاهش يافته و تحت تاثير اين 
جنگ تجاري نه فقط امريكا و چين بلكه كل اقتصاد 

جهاني آسيب خواهد ديد.

بيانيهسازمانمللدرباره
تشدیدتنشدرخليجفارس

سازمان ملل با صدور بيانيه اي از تمامي طرف ها در 
خاورميانه خواست تا از هرگونه اقدامي كه تنش 
در منطقه خليج فارس را تشديد مي كند، اجتناب 
ورزند. به  گزارش الخليج آنالين، اين بيانيه پس از 
آن صادر شد كه اياالت متحده ناو هواپيمابر آبراهام 
لينكلن را به خاورميانه اعزام كرد و امارات نيز اعالم 
كرد چهار كشتي تجاري در نزديكي بندر الفجيره 
در معرض »عمليات خرابكاري« قرار گرفته است.

خروجبخشيازكارمندان
امریكاازعراق

اياالت متحده از كارمندان غير ضروري خود خواسته 
است تا عراق را ترك كنند. به گزارش اسكاي نيوز، 
وزارت خارجه امريكا چهارش��نبه دس��تور خروج 
تمامي كارمن��دان غير ضروري امري��كا از عراق از 
سفارت امريكا در بغداد و كنسولگري امريكا در اربيل 
را صادر كرده اس��ت. بدين ترتيب، صدور ويزاهاي 
عادي در اين دو مركز بطور موقت تعليق مي شود. 
پيشتر نيز سفارت واشنگتن در بغداد به شهروندان 
امريكايي هش��دار داده ب��ود كه از س��فر به عراق 
خودداري كنند. سفارت امريكا در عراق به تمامي 
شهروندان امريكايي توصيه كرده بود كه با توجه به 

»باال گرفتن تنش ها« هوشيارانه عمل كنند.

كشفميادیننفتوگاز
درسندپاكستان

اداره توسعه نفت و گاز پاكستان اعالم كرده است كه 
ميادين جديد نفت و ميعانات گازي در ايالت ِس��ند 
كشف شده است. به گزارش ايرنا، اين ميادين در »تندو 
محمدخان« كشف شده اند و بنا بر ارزيابي هاي اوليه، 
امكان استحصال روزانه بيش از 2۸3 هزار متر مكعب 
گاز و بيش از 120 بشكه نفت خام از اين ميادين وجود 
دارد. عمران خان نخس��ت وزير پاكستان، پيشتر از 
كشف ذخاير نفت و گاز جديد در جريان حفاري هاي 
تازه شركت هاي خارجي در آب هاي ساحلي كراچي 
خبر داده بود. ذخاير گازي پاكس��تان بيش از 254 

ميليارد متر مكعب تخمين زده مي شود.

آمادهباشامنيتيدرتأسيسات
نفتيكویت

پس از هش��دار امير كويت به نيروه��اي گارد ملي 
اين كش��ور در پي تحوالت اخير منطقه، رسانه هاي 
كويتي از آماده باش امنيتي بي سابقه به ويژه در اطراف 
تأسيس��ات نفتي و آب هاي منطق��ه اي خبر دادند. 
به گزارش القبس، گارد سواحل كويت براي حمايت 
از آب هاي منطقه اي در براب��ر هرگونه تجاوزاتي در 
آماده باش اس��ت. در س��ايه تحوالت اخير نيروهاي 
گارد س��واحل تدابير امنيتي شديدي را اتخاذ كرده 
و گشت هاي آنها در مناطق مختلف مستقر شده اند. 
گفته شده، نفتكش ها آمادگي امنيتي خود را افزايش 

داده و روند حركت آنها دقيق پيگيري مي شود.
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عكسروز

بازارهنر

شهرام ناظري چرا به سمت شاهنامه  رفت؟

جديدترين آمار فروش از گيشه نيمه جان سينما

كنسرت مشترك با هنرمندان جمهوري آذربايجان

شهرام ناظري كه در كارنامه هنري خود توجه ويژه اي به 
شاهنامه فردوسي داشته است، مي گويد: از اواسط دوران 
صفويه لحن ها، ريتم هاي متنوع و فرم هاي آوازي از جمله 
شاهنامه خواني دچار تغيير شدند و در موسيقي سنتي 
به تدريج رو به فراموشي رفتند. اين استاد آواز ايراني به 
مناسبت روز بزرگداشت فردوسي در گفت وگويي با ايسنا 
اظهار مي كند: پايتخت چون پايگاه موسيقي سنتي بوده، 
شاهنامه خواني در آن كمرنگ تر مي شود اما خوشبختانه 
در موسيقي نواحي و اقوام كه مي توان گفت اصل موسيقي 
ايراني اس��ت، ش��اهنامه خواني برقرار مي ماند.  ناظري 
مي گويد: بررسي آثار آوازي يك صد سال گذشته نشان 
مي دهد هيچ نمونه خاصي از اجراي شاهنامه فردوسي 
وجود ندارد و اين مش��كلي است كه صرفًا در موسيقي 
سنتي اتفاق افتاده است. در ابتداي فعاليت من در زمينه 
شاهنامه فردوس��ي نگرش هاي مثبتي وجود نداشت 
و محدوديت هايي بود اما به مرور زمان برطرف ش��د. او 
درباره فعاليت هاي موس��يقايي اش در حوزه شاهنامه 

بيان مي كند: چند عامل مهم موجب انگيزه و كشش من 
نسبت به اجراي شاهنامه فردوسي بوده است. اول طرز 
بيان و لحن حماسي كه به شكل ارثي در صداي من وجود 
دارد، دوم اصالت و فرهنگ كردي كه با آن زندگي كرده ام 
و سوم نگاهم به موسيقي مقامي و آشنايي با مقام هاي 
باستاني موسيقي كرد، من را به شاهنامه فردوسي نزديك 
و نزديك تر كرده است. البته عالقه شخصي ام به ادبيات 
فارسي و متون ادبي فارسي مانند شاهنامه از نوجواني، نيز 

در اين امر موثر بوده است. 

بعد از گذشت يك هفته از ش��روع ماه رمضان و اكران 
چند فيلم جديد روي پرده سينما، با وجود اجرا شدن 
طرح هاي ويژه براي اين ماه، همچنان گيش��ه سينما 
شرايط مطلوبي ندارد. فيلم سينمايي »به دنيا آمدن« 
به كارگرداني محس��ن عبدالوه��اب و تهيه كنندگي 
محمد احمدي كه از چهارشنبه ۱۸ ارديببهشت ماه با 
درجه بندي سني باالي ۱۲ سال روي پرده رفته است 
با داشتن بيش از ۲ هزار مخاطب و نمايش در ۳۸ سينما 
در تهران و شهرستان ها، ۲۷ ميليون و ۶۵۰ هزار تومان 
فروش داشته است. فيلم »تولدت مبارك« به كارگرداني 
س��ميه زارعي نژاد و تهيه كنندگي انسيه جهان آرا كه 
براي گروه سني كودك و نوجوان ساخته شده است، با 
يك هفته نمايش ۵ ميليون و ۱۳۰ هزار تومان فروش 
داشته و به اين ترتيب كمترين ميزان فروش را به در اين 
ايام به خود اختصاص داده است. اين فيلم تنها در ۱۲ 
سينما در كل كشور روي پرده است. »خانه ديگري« 
به كارگرداني بهنوش صادقي و تهيه كنندگي عباس 
اكبري تاكنون بعد از گذشت يك هفته اكران و نمايش 
در ۳۳ سينما در كشور، حدود ۲۵ ميليون تومان فروش 
داشته و توانسته دو هزار مخاطب را به خود جلب كند. 
فيلم سينمايي »س��امورايي در برلين« به كارگرداني 
مهدي نادري و تهيه ابوالفضل صفاري با درون مايه اي 
كمدي با جذب ۶۵ هزار مخاطب به س��ينما و نمايش 
در ۸۹ سالن سينمايي در كشور، تاكنون ۷۱۳ ميليون 
تومان فروخته است. »نبات« به كارگرداني پگاه ارضي 
و تهيه كنندگي هوشنگ نورللهي پس از گذشت يك 
هفته نمايش با حدود ۱۵ هزار مخاطب نزديك به ۱۵۶ 
ميليون تومان فروش داشته است. اين فيلم سينمايي 
تاكنون در ۵۷ س��ينما در تهران و شهرستان ها روي 
پرده رفته اس��ت. فيلم »وكيل مدافع« سلما بابايي و 
ونداد دوش��ن با تهيه كنندگي محسن علي اكبري كه 

يك طنز سياسي است، كه آن هم از چهارشنبه گذشته 
روي پرده رفته است، با اكران در ۳۴ سينما در كشور، 
ح��دود ۱۵ و نيم ميليون تومان فروخته اس��ت. فيلم 
سينمايي »تگزاس۲« به كارگرداني مسعود اطيابي و 
تهيه كنندگي ابراهيم عامريان كه اكران خود را پيش از 
ماه رمضان و از ۲۸ فروردين ماه آغاز كرده است، تاكنون 
بيش از ۹ و نيم ميليارد تومان فروش داشته و ۹۰۰ هزار 
نفر آن را در سينماها ديده اند. اين فيلم تاكنون در ۱۵۶ 
سينما در كل كش��ور روي پرده رفته و نمايش داشته 
است. آمار فروش فيلم هايي كه از ايام نوروز روي پرده 
بودند و همچنان نمايش آنها در تهران و شهرستان ها 
ادامه دارد به اين شرح است: فيلم »پيشوني سفيد ۳« 
سيد جواد هاشمي نزديك به سه ميليارد تومان، »چهار 
انگش��ت« حامد محمدي بيش از ۱۰ ميليارد تومان، 
»زنداني ها« ساخته مسعود ده نمكي نزديك به ۴ و نيم 
ميليارد تومان، »ژن خوك« به كارگرداني سعيد سهيلي 
سه ميليارد تومان را رد كرده، فيلم »غالمرضا تختي« 
بهرام توكل��ي نزديك به دو ميلي��ارد تومان و »متري 
شيش ونيم« ساخته سعيد روستايي، حدود ۲۴ و نيم 
ميليارد تومان فروش داشته اند. تمام آمار، اعداد و ارقام 
استفاده شده در اين گزارش بر اساس اطالعات موجود 
در سامانه فروش سينماي ايران تا روز ۲۵ ارديبهشت ماه 

نوشته و تهيه شده است.

نوازنده پيشكسوت موسيقي آذربايجان در توضيح 
تازه ترين فعاليت هاي موسيقايي خود از انتشار يك 
آلبوم و برگزاري يك اجراي زنده با حضور هنرمنداني 
از كش��ور آذربايجان خب��ر داد. وحيد اس��داللهي با 
تشريح تازه ترين فعاليت هاي خود در عرصه موسيقي 
توضيح داد: اين روزها مش��غول تدوين و گردآوري 
تازه ترين آلبومم هس��تم كه قرار است با هنرمندي 
تعدادي از نوازنده اي كشورمان و نوازندگاني از كشور 
آذربايجان به مخاطبان عرضه شود. اين آلبوم بطور 
حتم يك��ي از متفاوت ترين آث��ارم در عرصه توليد 
اس��ت كه فكر مي كنم مي تواند ب��راي عالقه مندان 
موس��يقي آذربايجان قاب��ل توجه باش��د. او افزود: 
طبق برنامه ريزي هاي صورت گرفت��ه در اين آلبوم 
كه تهيه كنندگي آن را خ��ودم برعهده دارم محمد 
آنار عباس اف نوازنده پيانو و تنظيم كننده و س��ليم 

عباس اف نوازنده كمانچه دو هنرمندي هستند كه 
از كشور آذربايجان با من همكاري مي كنند. اين در 
حالي است كه فرزندانم محمد و رضا اسداللهي نيز به 
عنوان نوازن��دگان ايراني همراه ما خواهند بود. البته 
پيش بيني ما اين است كه آلبوم تا ايام محرم و صفر در 
دسترس مخاطبان قرار گيرد تا بتوانيم بر اساس آن 

براي برگزاري كنسرت نيز اقدام كنيم. 

تاريخنگاري

افتتاح نخستين فرودگاه كشوري در قلعه  مرغي 
بيست و ششم ارديبهش��ت ۱۳۲۱، نخستين فرودگاه كشوري در قلعه مرغي 
تهران گش��ايش يافت. زمين قلعه مرغي هفتم تير ۱۳۰۱ هجري خورشيدي 
به دنبال درخواس��ت انگليس براي ورود دو فرون��د هواپيما به تهران و تعيين 
محلي براي فرود آنها، براي اين منظور اختصاص يافته بود.  فرودگاه قلعه مرغي 
نخستين فرودگاه تهران است كه بعدها به پايگاه هوايي نظامي در جنوب اين 
شهر تبديل شد. اين فرودگاه در سال ۱۳۹۰ شمسي به بوستان واليت تبديل 
ش��د. تيرماه ۱۳۰۱ انگليسي ها درخواس��ت اعزام دو فروند هواپيما به تهران 
كردند و دولت وقت سراغ تهيه زمين مناسب و مسطحي براي فرود آنها رفت. 
زمين قلعه مرغي براي اين كار انتخاب و به تدريج به اولين فرودگاه تهران تبديل 
شد و تأسيسات و آشيانه هاي متعدد در آن ساخته شد. به اين ترتيب يك ماه 
بعد در هشتم مرداد ۱۳۰۱ زمان بهره برداري رسمي از اولين فرودگاه تهران در 
قلعه مرغي رقم خورد و بعد از افتتاح فرودگاه، دو فروند هواپيماي انگليسي از 
طريق بغداد وارد تهران شدند و در فرودگاه قلعه مرغي فرود آمدند. با توجه به 
اينكه قدمت اين فرودگاه كمي بيشتر از تاريخ شكل گيري نيروي هوايي ايران 
اس��ت باندهاي اين فرودگاه به جز هواپيماهاي جت پهن پيكر پذيراي تمامي 
انواع هواپيماهاي وارد شده به كش��ور بوده است. از آنسن وفيوري وآداكس و 
هاكر وداكوتا ... گرفته تا حتي بويينگ ۷۰۷ ش��ركت ايرفرانس كه اشتباها در 
اين فرودگاه به زمين نشس��ت. با توجه به اينكه قدمت فرودگاه قلعه مرغي به 
معناي قدمت تاريخ نيروي هوايي اس��ت در هر گوشه و كناري از اين فرودگاه 
نش��انه هايي از روند تكامل اين نيرو را در طول تاريخ مي ش��د مشاهده كرد.  با 
گذشت زمان و پيدايش پايگاه ها و فرودگاه هاي ديگر نيروي هوايي و كم شدن 
اسكادران هاي مستقر نيروي هوايي در اين فرودگاه، كاربران ديگري نيز به اين 
فرودگاه، در زمان فعاليتش و پيش از شكل گيري ساختار فعلي، اضافه شدند 

كه از آن جمله يگان هوانيروز سازمان هوايي شهرباني )هواناجا( و هواپيمايي 
كش��وري همچنين ش��ركت خدمات هلكوپتري ايران و شركت هاي كوچك 
خارجي مانند بريستو ايرسرويس و هورآسمان... را مي توان نام برد. نخستين 
فرودگاه  تهران در غرب جواديه و ميدان راه آهن تهران واقع شده بود. فرودگاه 
قلعه مرغي در تاريخ ۱۲ آذر ۱۳۷۵ با شماره ثبت ۱۷۸۸ به عنوان يكي از آثار 
ملي ايران به ثبت رس��يد. بر اساس توافق نيروي هوايي و شهرداري تهران در 
اواخر سال ۸۹ عمليات ساخت بوستان واليت در محل كنوني فرودگاه اجرايي 

شد و در ارديبهشت ۹۰ فاز اول اين بوستان به بهره برداري رسمي رسيد.

میراثنامه

قصري برگرفته از كاخ سر كنسول فرانسه 
در معماري بافت قديم بوشهر و در كنار ساحل نيلگون خليج فارس خانه هايي 
همچنان پابرجا و سرفراز ايستاده اند كه هر رهگذر و مسافري ناخودآگاه سر 
به سوي بلندي اين عمارت ها مي چرخاند و زبان به ستايش تركيب و معماري 
خ��اص به كار رفته در آنها ب��از مي كند. بناهايي ك��ه در طبقات مختلف و به 
صورت باز و گس��ترده شكل گرفته اند را عمارت مي خوانند و عمارت تاريخي 
ملك نيز از معماري هاي منحصر به ف��رد كرانه خليج فارس به عنوان جزئي 
از شاخصه هاي بافت معماري بومي بوش��هر به حساب مي آيد. داستان توّلد 
عمارت ملك اينگونه روايت شده كه حاج محمدمهدي ملك التجار از بازرگانان 
ثروتمند جنوب ايران در دوره قاجار، در يكي از سفرهاي تجاري خود به شهر 
پاريس پس از ديدن كاخ سر كنسول فرانسه، شيفته زيبايي آن كاخ مي شود 
و پس از بازگش��ت به بوش��هر تالش مي كند تا نمونه اي از آن بناي فرانسوي 
را در قالب خانه اي بزرگ و منطبق با ش��رايط محيطي اين ش��هر در بوشهر 
بسازد. بر همين اساس اين ساختمان باشكوه به دست معماران فرانسوي و با 
مصالح محلي ساخته شد كه نمونه كم نظيري از معماري جنوب ايران است. 
زيبايي و ابهت خاص عمارت با ظرافت هاي جالب به كار رفته در معماري آن و 
پلكان شكيل و اعياني ورودي عمارت، باعث شده از نظر هندسي، از زيباترين 
عمارات جنوب كش��ور باشد. س��بك معماري اين عمارت برگرفته از سبك 
ساختمان سازي در گذشته هاي سواحل خليج فارس است كه به بنگله معروف 
بودند. وسعت عمارت حدود ۴۷۰۰ متر مربع بوده و حدود ۲۵ هزار مترمربع 
زيربنا دارد و ش��امل شاه نشين، حمام عمومي، اصطبل، خانه هايي مربوط به 
خدمه، آشپزخانه و بخشي هم به انباري اختصاص داشته است. عمارت اصلي، 
عظيم ترين بخش مجموعه است كه در دو طبقه ساخته شده و سالن پايين آن 
براي مالقات هاي رسمي ملك التجار و طبقه باال براي ضيافت هاي خصوصي 
در نظر گرفته ش��ده بود. در پژوهشي تحت عنوان عمارت هاي فراموش شده 
تأليف سال ۱۳۸۴ توسط حسين منصوري آمده است: »در معماري بافت قديم 
بوشهر، به كارگيري در و پنجره ها، فضاهاي ارتباط دهنده، طاقچه ها و رف ها 
همه در جهت كاربري خاص خود در هر اتاقي تعبيه شده و به آن شخصيت و 
تمايز بخشيده است. معماري بوشهر با توجه به عوامل جوي و گرماي هوا داراي 

الگوي خاصي از معماري و ساخت و ساز مسكن است كه حاصل اين ساخت و 
سازها بافتي گسترده و منحصر به فرد است. عمارت ملك در طول تاريخ و در 
طول يك قرن حيات خود سرنوشت پر فراز و نشيبي داشته و روايت غم باري 
دارد. اين بناي بسيار ارزشمند و تاريخي در جريان جنگ جهاني اول عمارت 
ملك توسط متجاوزان انگليسي، اش��غال و به عنوان مقر نظامي انگليسي ها 
مورد اس��تفاده قرار گرفت. انگليسي ها س��ال ها در اين كاخ مستقر بوده و با 
ورشكست شدن ملك التجار )صاحب اصلي عمارت( بسياري از اسباب نفيس 
و لوازم قيمتي آن را با قيمت كمي، خريداري و با خود به انگلس��تان بردند. با 
روي كار آمدن سلسله پهلوي در ايران اين عمارت مبدل به خوابگاه نظاميان 
رضاخان ش��د و قشون و سپاهيان قزاق آنجا ساكن بودند، در اواخر دوره رضا 
خان نيز عمارت ملك با وجود چند بار تعمير و بازسازي رو به ويراني گذاشت. 
عمارت ملك بوشهر مربوط به اواخر دوره قاجار بوده و در قسمت جنوبي بندر 
بوش��هر در منطقه بهمني، خيابان ماهيني، كوچه ملك قرار دارد. اين اثر در 
تاريخ ۱۷ آذرماه سال ۱۳۷۷ با شماره ثبت ۲۱۸۴ به عنوان يكي از آثار ملي 

ايران به ثبت رسيده است. 

ايستگاه

جشنواره كن ۲۰۱۹ با رژه 
زامبي ها كليد خورد

حقايق زندگي در حومه  پاريس

هفت��اد و دومي��ن دوره 
جشنواره كن شب گذشته 
با رژه بازيگران فيلم جديد 
جيم جارموش كه درباره 
زامبي ها ساخته شده روي 
فرش قرمز اين رويداد، كار 
خود را آغاز كرد. به گزارش 
از ورايتي، بيل موري، آدام 

درايور و سلنا گومز از جمله بازيگران فيلم »مرده ها 
نمي ميرند« جيم جارموش بودند كه سه شنبه شب 
بيرون كاخ جشنواره روي فرش قرمز رفتند و جشنواره 
فيلم كن ۲۰۱۹ را شروع كردند. البته اينها تنها نام هاي 
بزرگي نبودند كه در برابر دوربين عكاسان و هواداران 
سينما قرار گرفتند و خاوير باردم، ال فانينگ، تيلدا 
س��وينتون نيز از جمله بازيگراني بودند كه در شب 
افتتاحيه در برابر جمع مشتاق حاضر شدند. مراسم 
ش��ب افتتاحيه با حضور ادوارد بير به عنوان مجري 
برگزار ش��د و او بار ديگر درباره نبودن نتفليكس در 
جشنواره صحبت كرد و گفت فيلم سينمايي را بايد 
بشود در سينما ديد و همين علت نبودن اين كمپاني 
بزرگ فيلمس��ازي در جشنواره كن اس��ت. در اين 
افتتاحيه آلخاندرو گونزالس ايناريتو كارگردان برنده 
اس��كار براي »بردمن« و »بازگشته از گور« نيز روي 
صحنه رفت و قدرت آزادي بخش سينما را تحسين 
كرد و افزود: داستان ها و ايده ها مي توانند زندگي ها را 
عوض كنند، اين تجربه مشترك زيباست. ايناريتو كه 
رياست هيات داوران جشنواره امسال را هم برعهده 
دارد، ساعتي پيش از افتتاحيه در نشست رسانه اي 
خود درباره سياس��ت هاي ترامپ هش��دار داده بود. 
جشنواره فيلم كن كارش را با نمايش فيلم »مرده ها 
نمي ميرند« ساخته جيم جارموش آغاز كرد. از اين 
فيلم به نوعي به عنوان فيلمي ضد ترامپ ياد شده، زيرا 
زامبي ها بر اثر تغييرات آب و هوايي ايجاد شده اند و در 
عين حال به شعار »امريكا را بزرگ مي كنيم« با شعار 

»امريكا را دوباره سفيد مي كنيم« ارجاع داده است. 

الدي لي فيلمساز فرانسوي 
مي گوي��د ب��ا نماي��ش 
»بينوايان« در جش��نواره 
فيلم كن، ماموريتش را كه 
به نمايش گذاشتن حقايق 
زندگي حومه شهر پاريس 
اس��ت، انجام مي دهد. به 
گزارش ورايتي، الدي لي 

كارگردان هرگز انتظار نداشت نخستين فيلم سينمايي 
داس��تاني اش يعني »بينوايان« براي بخش رسمي 
رقابتي فستيوال فيلم كن انتخاب شود. اين فيلمساز 
مي گويد ماموريتش به نمايش گذاشتن حقايق زندگي 
حومه شهر پاريس است. هر كس فكر كند داستان او 
بازگويي كتاب كالسيك ويكتور هوگو است، اشتباه 
مي كند. اما دليلي دارد كه او از اين عنوان استفاده كرده 
است و آن هم اين است كه بخشي از داستان كتاب در 
مون فرمي اتفاق مي افتد، يك منطقه حومه شهري 
كارگري كه لي در آن به دنيا آمده است.  لي مي گويد: 
يك قرن بعد، هنوز هم بينوايي در اين منطقه ديده 
مي شود. خشونت پليس يك فاكتور ماندگار است. 
با وجود اينكه انتخاب شدن »بينوايان« براي بخش 
رقابتي كن به ديده شدن پروژه هاي لي كمك مي كند، 
اين فيلمساز ۲۲ سال گذشته را صرف جلب توجه به 
شرايط بد زندگي در مناطقي مثل مون فرمي كرده 
است. حاال با وجود شكل گيري اعتراض هاي گسترده 
و ضعف اقتصادي در فرانسه، او فكر مي كند مخاطبان 
باالخره ممكن اس��ت حاضر باشند، به حرف هايش 
گوش كنند. لي درباره فيلمش عنوان مي كند: اين فيلم 
درباره سه عضو جوخه ضد جرم است كه با تنش هايي 

بين دار و دسته هاي محلي مواجه مي شوند. 

برتري پلنگ افكن مقابل نايب قهرمان المپيك

دبيركل فدراسيون فوتبال: به دنبال يك قرارداد حرفه اي با ويلموتس هستيم

دو تكوان��دوكار ايران كار خ��ود را در 
رقابت هاي قهرمان��ي جهان ۲۰۱۹ با 
برتري مقابل رقبايش��ان آغاز كردند 
اما اكرم خدابنده در نخستين مبارزه مقابل حريف 
قزاق شكست خورد و از دور رقابت ها كنار رفت. در 
آغاز رقابت هاي تكواندوي قهرماني جهان ۲۰۱۹ 
كه در منچس��تر انگليس در حال برگزاري است، 
محمدحسن پلنگ افكن نماينده وزن ۵۸- كيلوگرم 
ايران در مبارزه نخست خود برابر جفرسون ُاچوآ از 
كلمبيا با نتيجه ۱۵ بر ۴ به برتري رسيد. او در دور 
بعد نيز مقابل تاوين هانپراب از تايلند نايب قهرمان 
المپيك ريو ۲۰۱۶ و دارن��ده مدال برنز بازي هاي 
يونيورس��ياد و قهرماني آسيا به روي شياپ چانگ 
رفت و در يك مبارزه س��خت ب��ا نتيجه ۱۷ بر ۱۵ 
به برتري رس��يد. اما در بخش دخت��ران نيز مهال 
موم��ن زاده نماينده وزن ۴۶- كيلوگ��رم ايران در 
ديدار نخست برابر آينور يواش��پاي از قزاقستان با 
نتيجه ۲۱ بر يك به برتري رس��يد و راهي دور بعد 

شد. وي در دور بعد و در مرحله يك شانزدهم نهايي 
مقابل »جوردين اسميت« نماينده ميزبان كه مدال 

برنز قهرماني اروپا بزرگساالن را در كارنامه دارد، با 
نتيجه ۱۷ بر ۷ به برتري رسيد و راهي دور سوم شد.

سرپرس��ت دبيركلي فدراس��يون فوتبال مي گويد 
در ح��ال رايزني با ويلموتس بر س��ر مف��اد قرارداد 
هس��تند تا يك قرارداد حرفه اي منعقد شود. مارك 
ويلموتس از صبح چهارشنبه در حال بازديد از امكان 
ورزشي فوتبال ايران است و نشست هايي را با رييس 
فدراس��يون فوتبال برگزار كرده اما هنوز قراردادي 
ميان دو طرف به امضا نرسيده است. ابراهيم شكوري، 
سرپرست دبيركلي فدراس��يون فوتبال در اين باره 
به شبكه خبر گفت: مذاكره با ويلموتس در مراحل 
پاياني قرار دارد ولي ق��راردادي ميان دو طرف امضا 
نشده اس��ت. بايد بر س��ر مفاد اين قرارداد به توافق 
برسيم كه مشكلي وجود نداش��ته باشد. ان شاء اهلل 
در روزهاي آينده قرارداد نهايي مي شود. ما به دنبال 
يك قرارداد حرفه اي هس��تيم. سرپرست دبيركلي 
فدراس��يون فوتبال با بيان اينكه ويلموتس در حال 
بازديد از امكانات فوتبال ايران اس��ت، اضافه كرد: به 
محض امضاي قرارداد اطالع رساني هاي الزم صورت 
مي گيرد. كاماًل حرفه اي پي��ش مي رويم و تا زماني 
كه قرارداد نهايي نش��ود، از طريق مراجع رس��مي 
اطالع رساني انجام نمي شود چرا كه در صورت قطعي 

نشدن قرارداد، مشكل ساز مي شود. 
او اظهار كرد: نمي خواهيم مش��كالت در قراردادهاي 
قبلي تكرار شود. به همين دليل شفاف و صادقانه پيش 
مي رويم. دو طرف بطور صريح خواس��ته هاي خود را 
مطرح كردند. ش��كوري در واكنش به اين س��وال كه 
برخالف او، مهدي تاج شب گذشته انتخاب ويلموتس 
به عنوان س��رمربي تيم ملي فوتبال را تأييد كرده و از 
طرفي روند انتخاب ويلموتس در ايران برخالف ساير 
كشورها طوالني شده است اظهار كرد: شرايط اقتصادي 
و سياسي ما با ساير كشورها متفاوت است. به همين 
علت دست به عصا پيش مي رويم. فردا مسابقات ليگ 

برتر برگزار مي شود و تمركز هواداران روي بازي هاي 
ليگ برتر اس��ت و بعد از آن اطالع رس��اني مي كنيم. 
سرپرست دبيركلي فدراسيون فوتبال خاطرنشان كرد: 
موفقيت تيم ملي بيش از هر چيزي است و اگر قرارداد 
خوب منعقد ش��ود، موفقيت تي��م ملي هم تضمين 
مي شود. شكوري با بيان اينكه ويلموتس تنها گزينه 
فدراس��يون فوتبال نبود، افزود: گزينه هاي زيادي در 
دس��ترس ما بودند اما با ويلموتس به توافق رسيديم. 
بايد روي همه بندهاي قرارداد مذاكره كنيم تا نتيجه 
نهايي حاصل شود. در حال حاضر تاج با او جلسه برگزار 
كرده است. ويلموتس در جريان اهميت تيم ملي ميان 
هواداران اس��ت. او از جو ايران رضايت دارد ولي عقد 
قرارداد خوب بس��يار مهم است. به همين علت هيچ 
عجله اي نداريم. او در واكنش به اين سوال كه ويلموتس 
در دوران مربيگري خود دستاوردهاي زيادي نداشته 
است، تاكيد كرد: او نسل طاليي بلژيك را پرورش داده 
است اما بعداً درباره كارنامه او صحبت مي كنيم. اين 
صحبت ها كم لطفي در حق ويلموتس است. او مي تواند 
به فوتبال ايران كمك كند. با اين وجود فعاًل در حال 
مذاكره هستيم و تا زمان عقد قرارداد منتظر مي مانيم.

ورزشي

دعايروزدهمماهمباركرمضان
بسماهللالرحمنالرحیم

اللهّماْجعلنيفیِهمنالُمتوكلینعلیكواْجعلنيفیِهمنالفاِئزينلديك
واْجعلنيفیِهمنالُمقّربینالیكبإْحساِنكياغايةالّطاِلبین.

خداياقراربدهمرادراينروزازمتوكالنبدرگاهتومقرركندرآناز
كامروايانحضرتتومقررفرمادرآنازمقرباندرگاهتبهاحسانت

اينهايتهمتجويندگان.
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