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به دنبال ق��رار گرفت��ن س��پاه پاس��داران انقالب 
اس��المي در فهرس��ت س��ازمان هاي تروريستي 
آمريكا،  وزير امورخارجه کش��ورمان در نامه ای به 
رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی امنیت ملی 
پیشنهاد کرد ش��ورای عالی امنیت ملی نیروهای 
نظام��ی آمريکا در منطقه غرب آس��یا موس��وم به 
سنتکام را در فهرست گروه های تروريستی از نظر 

جمهوری اسالمی ايران قرار دهد.
به گزارش ايرنا و به نقل از اداره کل اطالع رس��انی 
و ام��ور س��خنگويی وزارت امور خارج��ه ،  محمد 
جواد ظريف وزير امور خارجه کش��ورمان با ارسال 
نام��ه ای خطاب به حجت االس��الم والمس��لمین 
حسن روحانی رئیس شورای عالی امنیت ملی، بر 
اس��اس 'قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات 
ماجراجويان��ه و تروريس��تی آمري��کا در منطق��ه' 
مصوب مجلس ش��ورای اسالمی، پیش��نهاد کرد 
ش��ورای عالی امنیت مل��ی کش��ورمان نیروهای 
نظام��ی آمريکا در منطقه غرب آس��یا موس��وم به 
س��نتکام را در فهرس��ت گ��روه های تروريس��تی 
 از نظ��ر جمه��وری اس��المی اي��ران ق��رار ده��د.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمريکا روز دوشنبه 
اعالم کرد که واش��نگتن، س��پاه را يک س��ازمان 

تروريستی خارجی در نظر گرفته است.
همچنی��ن ش��وراي  عالي امنیت مل��ی جمهوری 
اس��المی ايران ضم��ن محکومیت ش��ديد اقدام 
غیرقانونی و خطرناک رژي��م اياالت متحده امريکا 
در قراردادن س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی در 
فهرست »سازمان های تروريس��تی خارجی« در 
اقدام متقابل در برابر اق��دام غیرقانونی و نابخردانه 
امروز امريکا اعالم می نماي��د ،رژيم اياالت متحده 
آمريکا را »دولت حامی تروريس��م« و »فرماندهی 
مرکزی آمريکا موس��وم ب��ه س��نتکام« و تمامی 
نیروهای وابس��ته ب��ه آن را »گروه تروريس��تی« 
می داند.در بیانیه اين شورا آمده است : شوراي  عالي 
امنی��ت ملی جمه��وری اس��المی اي��ران ضمن 
محکومیت شديد اقدام غیرقانونی و خطرناک رژيم 
اياالت متحده امريکا در قراردادن س��پاه پاسداران 
انق��الب اس��المی در فهرس��ت »س��ازمان های 
تروريس��تی خارجی«، اين اقدام بی اساس را خطر 
عمده ای برای صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی 
و نقض آش��کار قواعد آم��ره حق��وق بین الملل و 

منشورملل متحد می داند. 
در ادامه اين بیانیه با اش��اره به اين نكته كه س��پاه 
پاس��داران انق��الب اس��المی، برخ��الف آمريکا و 
متحدان منطقه ای آن که همواره حامی گروه های 
افراط��ی  و تروريس��ت ها در منطق��ه غرب آس��یا 

بوده اند، پیوس��ته در خط مقدم مقابله با تروريسم 
و افراطی گری در منطقه ب��وده و نقش اين نیروی 
فداکار و انقالبی در مقابله با القاعده، داعش، النصره 
و ساير گروه های تروريستی در منطقه توسط مردم 
و دولت های آسیب ديده همواره مورد تقدير است،  
آمده اس��ت كه جمهوری اس��المی ايران در اقدام 
متقابل در برابر اقدام غیرقانون��ی و نابخردانه امروز 
امريکا اعالم می نماي��د، رژيم اياالت متحده آمريکا 
را »دولت حامی تروريس��م« و »فرماندهی مرکزی 
آمريکا موس��وم به س��نتکام« و تمام��ی نیروهای 
وابس��ته ب��ه آن را »گ��روه تروريس��تی« می داند. 
اين فرماندهی مس��ئولیت اجرای سیاس��ت های 
تروريستی دولت امريکا علیه منطقه غرب آسیا را 
به عهده داش��ته که امنیت ملی جمهوری اسالمی 
ايران و جان افراد بی گناه ايرانی و غیرايرانی را برای 
تحمی��ل سیاس��ت های خصمانه اي��االت متحده 
به خط��ر انداخته اس��ت ک��ه از آن جمل��ه حمله 
وحشیانه و عامدانه به هواپیمای مسافربری ايران در 
سال 1367، مشارکت در کشتار مردم يمن و ديگر 
ش��هروندان غیر نظامی در غرب آس��یا را می توان 
نام برد. بديهی اس��ت رژيم اي��االت متحده امريکا 
تمامی مس��ئولیت های عواقب خطرناک اين اقدام 

ماجراجويانه را برعهده خواهد داشت.
براساس اين گزارش، كاخ سفید با انتشار بیانیه اي 
از تصمیم خود براي قرار دادن نام س��پاه پاسداران 
انق��الب اس��المي اي��ران در فهرس��ت گروه هاي 
تروريستي خود خبر داد.  به گزارش گروه بین الملل 
خبرگزاري تسنیم، دفتر رس��انه اي كاخ سفید روز 
دوشنبه با انتشار بیانیه اي از زبان دونالد ترامپ اعالم 
كرد كه دولت امري��كا قصد دارد از اين پس س��پاه 
پاسداران ايران را در فهرست گروه هاي تروريستي 

خود قرار دهد. 
در اين بیانیه آمده است: »امروز من ]دونالد ترامپ[ 
برنامه دولت خودم را براي افزودن نام سپاه پاسداران 
ايران شامل نیروي قدس آن را در فهرست گروه هاي 
تروريس��تي خارج��ي اع��الم مي كنم. اي��ن اقدام 
بي س��ابقه كه از طرف وزارت امور خارجه پیگیري 
خواهد شد، مويد اين واقعیت است كه نه تنها دولت 
ايران يك دولت حامي تروريس��م است، بلكه سپاه 
پاسداران ايران نیز در زمینه تأمین مالي تروريسم و 
ترويج آن فعالیت مي كند.« ريیس جمهور امريكا در 
اين بیانیه همچنین سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
ايران را بازوي اصلي دول��ت ايران در آنچه »هدايت 
و اجراي كمپین تروريسم جهاني« خوانده، عنوان 
كرده اس��ت. وي خاطرنشان س��اخته كه امريكا به 

اعمال فشار حداكثري بر ايران ادامه خواهد داد.

در واكنش به  اقدام امريكا  
 ايران نیروهای نظامی آمريکا درغرب آسیا را 
در فهرست گروه های تروريستی قرار می دهد

محسن شمشيري|
دبير گروه بانك و بيمه|

دكتر عبدالناصر همتي ريی��س كل بانك مركزي در 
نخستین ديدار خود با خبرنگاران در آغاز سال جديد، 
به نكات مختلفي در مورد بازار ارز، سپرده ها نقدينگي، 
سود بانكي، سیاس��ت بازار باز و كانال نرخ سود، اشاره 
كرد و در عین ح��ال وعده هايي را مط��رح كرد كه از 
نظر امكان تحقق قابل تامل بود.  در اين ديدار ريیس 
كل، با اش��اره به خنثي كردن اقدامات مختلف براي 
ايجاد التهاب در بازار ارز و مقابله ب��ا اقدامات دالالن، 
تاكید داش��ت كه نرخ ارز امكان كاه��ش بیش از رقم 
كنوني را دارد و بانك مرك��زي در طول ماه هاي اخیر 
توانسته ثبات نس��بي در بازار ايجاد كند و در ماه هاي 
آينده نی��ز در جهت كنت��رل و مهار نرخ ه��ا و ايجاد 
ثبات برنامه ريزي هاي مختلف��ي دارد .  آقاي همتي 
همچنین با اشاره به اثر نرخ سود بانكي بر میزان رشد 
نقدينگي، تاكید داشت كه با كاهش نرخ سود بانكي 
مي توان هزينه بانك ه��ا و میزان رش��د نقدينگي را 
مهار كرد و در اين زمین��ه بانك مركزي به دنبال ارايه 
كانال نرخ سود بانكي و اجراي سیاست بازار باز است 
تا هزينه س��ود بانكي و نقدينگي حاصل از آن را مهار 
كند و همچنین با كنترل اضافه برداشت بانك ها، به 
ساماندهي وضعیت مالي بانك هايي اقدام خواهد شد 
كه با كس��ري منابع و اضافه برداشت از بانك مركزي 
مواجه هس��تند و در اين مس��یر تا خ��رداد ماه بانك 

مركزي برنامه هاي مختلفي را تدوين و اجرا مي كند.  
همه اي��ن موضوعات مورد اش��اره ريی��س كل بانك 
مرك��زي، از جمل��ه مه��ار ب��ازار ارز، در حالي مطرح 
ش��ده، كه دقیقا عص��ر هم��ان روز ن��رخ دالر حدود 
500 تومان افزايش يافت و به دنب��ال اعالم ادعاهاي 
جديد امريكا، ش��اهد افزاي��ش ن��رخ ارز بوديم و اين 
درحالي اس��ت كه آق��اي همتي از افزاي��ش عرضه و 
فروش دالر توس��ط مردم نس��بت به تقاض��ا و خريد 
آن در بازار خبر داده بود و اعالم ك��رد كه خريد ارز از 
مردم 10 برابر فروش ارز بوده اس��ت! اين نكات نشان 
مي دهد كه وضعیت شاخص هاي اقتصادي، نرخ ارز، 
عملكرد بانك ها، شركت ها و فعاالن اقتصادي، بیش 
از آنكه تحت تاثیر سیاس��ت هاي اقتصادي، سخنان 
مسووالن و برنامه هاي در حال اجرا باشد، تحت تاثیر 
اخبار سیاس��ي و تحوالت در منطقه و روابط خارجي 
اس��ت و به محض آنكه تحولي در حوزه سیاس��ت و 
سیاس��ت خارجي اتفاق مي افتد، بازار واكنش نشان 

داده و اصطالحا، نرخ ها و رشد قیمت ها را پیش خور 
مي كند و هنوز خبري نش��ده، با فرض احتمال باالي 
يك خبر، اقدام به افزايش نرخ ها مي كند.  اين موضوع، 
اخیرا توس��ط اقتصاددانان مختلف از مس��عود نیلي 
مشاور سابق ريیس جمهور گرفته تا حسن سبحاني 
نماينده سابق مجلس و استاد اقتصاد دانشگاه تهران 
نیز مطرح ش��ده، كه راه��كار اصلي بهبود ش��رايط 
اقتصادي كش��ور، تغییر پارادايم اقتصاد سیاس��ي و 
تحول در حوزه سیاسي است كه البته از نظر هر يك 
از صاحب نظ��ران، محورها و درجه بن��دي مختلفي 
دارد.  برخي از كارشناسان، سیاست داخلي و خارجي 
و كاهش تنش هاي بین المللي و افزايش مش��اركت 
داخلي و اصالحات و توسعه سیاسي را مهم تر ارزيابي 
مي كنند و برخي ديگ��ر معتقدند ك��ه دخل و خرج 
دولت و مث��ال موضوعي مانند بازنشس��تگي پیش از 
موعد و هزينه هاي آن با می��زان افزايش درآمد دولت 
متناس��ب نیس��ت و لذا وقتي دولت و مجلس عالقه 
دارند كه میزان افراد بازنشسته افزايش يابد و دوره كار 
كمتر شود تا جوانان سركار بیايند، در مقابل بايد منابع 
درآمدي الزم را پیش بیني كنند تا بتوانند هزينه هاي 
چنین اقداماتي را پوش��ش دهند.  همچنین وقتي از 
اصالح ساختار اقتصاد در حوزه هايي مانند آب و بنزين 
و انرژي و... حرف مي زنیم بايد به قواعد آن نیز معتقد 
باشیم و نبايد تنها يك سال قیمت بنزين را باال ببريم 
و يارانه نقدي بدهیم و س��ال هاي بعد اجراي چنین 
سیاس��تي را رها كنیم و يك هزينه سنگین پرداخت 
ياران��ه را روي دوش دولت بگذاريم.  با توجه به چنین 
مثال ه��اي متعددي ك��ه همگي نش��ان دهنده اين 
واقعیت است كه راهكار حل مشكالت و چالش هاي 
اقتصادي كش��ور، نیازمند تغیی��ر در پارادايم اقتصاد 
سیاسي و توس��عه سیاس��ي داخلي و خارجي است، 
مس��ووالن اقتصادي نبايد اقدام به دادن وعده هايي 
كنند كه خودشان مي داند تحقق آنها در اختیار آنها 
نیس��ت و همان طور كه وعده ثبات بازار ارز و كاهش 
تورم و نقدينگي در اختیار بان��ك مركزي به تنهايي 
نیست در ساير حوزه ها نیز متولي سیاست گذاري به 
تنهايي نمي تواند مش��كل را حل كند. بلكه همه اين 
مجموعه هاي ثبات ساز و مقاوم سازي اقتصاد و اصالح 
ساختار، بايد در چارچوب يك برنامه توسعه سیاسي، 
اقتصادي و اجتماعي پی��ش برود و لذا وع��ده دادن 
مس��ووالن تنها باعث كاهش س��طح عمومي اعتماد 

مردم به دولت خواهد شد. 

وعده هاي قابل تامل
گزارشسرمقاله

 همین صفحه  

سرمقاله

وعده هاي قابل تامل
عبدالناص��ر  دكت��ر 
كل  ريی��س  همت��ي 
در  مرك��زي  بان��ك 
نخس��تین ديدار خود 
با خبرن��گاران در آغاز 
س��ال جديد، به نكات 
مختلفي در مورد بازار 
ارز، سپرده ها نقدينگي، 
سود بانكي، سیاس��ت بازار باز و كانال نرخ سود، 
اش��اره كرد و در عین ح��ال وعده هايي را مطرح 
كرد كه از نظر امكان تحقق آنه��ا قابل تامل بود.  
در اين ديدار ريیس كل، با اشاره به خنثي كردن 
اقدامات مختلف براي ايجاد التهاب در بازار ارز و 
مقابله با اقدامات دالالن، تاكید داشت كه نرخ ارز 
امكان كاهش بیش از رقم كنوني را دارد و بانك 
مركزي در ط��ول ماه هاي اخیر توانس��ته ثبات 
نس��بي در بازار ايجاد كند و در ماه ه��اي آينده 
نیز در جهت كنترل و مه��ار نرخ ها و ايجاد ثبات 

برنامه ريزي هاي مختلفي دارد .  

محسن   شمشيري

 صفحه8  

دريچه

 مافياي ارزي
 از »هرات« تا »ينگه دنيا«

پاي مافیاي ارزي در میان است؟ اين پرسشي 
است كه هنگام التهابات نرخ ارز مطرح مي شود. 
تحلیل گران ب��ازار ارز به اين پرس��ش پاس��خ 
مي گويند كه آيا واقعًا يك جريان مافیايي پشت 
پرده افزايش قیمت ها در اين بازار فعال است يا 
خیر؟ همچنین اينكه مافیاي ارزي در ايران چه 
كساني هستند؟ آيا حلقه هاي خارج نشین توان 
اثرگذاري بر قیمت ارز در ب��ازار تهران را دارند؟ 

پس نقش بانك مركزي در اين میان چیست؟ 

انرژي

 باز خواني
 پرونده بازرگاني پتروشيمي

هنوز كس��ي نمي داند دقیقا چ��ه اتفاقي افتاد 
كه ناگهان پرونده دعوا علیه ش��ركت بازرگاني 
پتروشیمي كه حاال مشخص شده چندين سال 
در جريان بوده، به يك باره چنان بر سر زبان ها 
افتاد كه كمتر ش��بكه اجتماعي اي در روزهاي 
میاني اسفند 97 شاهد بحث هايي در مورد آن 
نبود. اما با گذر زمان برخي مسائل پیرامون اين 
پرونده شفاف تر شده اس��ت، يكي از مهم ترين 
شفاف سازي ها در خصوص اين پرونده پرابهام 
از س��وي بیژن زنگنه وزير نفت صورت گرفت. 
اظه��ارات زنگنه در خص��وص اين ماج��را اما 
البه الي اخبار مربوط به افتت��اح فازهاي 13 و 
22 تا 24 از يك س��و و روزهاي پاياني س��ال و 
نوروز و سیالب از س��وي ديگر كمرنگ شد. در 
اين گزارش با موشكافي صحبت هاي وزير نفت 
ايران در مورد اين پرونده، تالش كرده ايم آن را 

براي خوانندگان شفاف كنیم. 
7

»تعادل« با مرور كارنامه يكساله بازار ملك، چشم انداز اين بازار را در سال جاري بررسي مي كند

كدام محصوالت در سال97 و 98  با منع صادرات مواجه شدند؟

بيم ها و اميدهاي مسكن در سال 98

فازجدید ممنوعیت  هاي صادراتي

خبر

تامین س��وخت مورد نی��از مناطق س��یل زده و 
امدادرسانان با وجود ش��رايط ناپايدار جوي ادامه 
دارد و ب��ا توجه به خط��ر وقوع دوباره س��یالب، 
براي ذخیره و تامین اين م��اده حیاتي در مناطق 
درگیر سیل دس��تور آماده باش داده شده است. 
به گزارش ايرن��ا، با توجه به اينك��ه بارندگي هاي 
ش��ديد و س��یالب، راه هاي مواصالتي را تخريب 
و روند سوخت رس��اني را س��خت كرده است، از 
جمله نگراني ها، گرفتار شدن مس��افران و مردم 
در جاده ها و دسترس��ي نداشتن به سوخت مورد 
نیاز اس��ت. اكنون مش��كلي براي تامین سوخت 
ساكنان مناطق س��یل زده و نیروهاي امدادرسان 
وجود نداشته و بطور مرتب به بالگردهاي نظامي 
و امدادي سوخت رس��اني مي ش��ود. براس��اس 
گزارش ها، موجودي ذخاير فرآورده هاي نفتي در 
مناطق درگیر س��یل به ويژه استان هاي لرستان، 
خوزستان و ايالم مطلوب اس��ت و نگراني در اين 
خصوص وجود ندارد. كمیته بحران شركت ملي 
پخ��ش فرآورده هاي نفتي ايران، ضمن بررس��ي 
آخرين وضعیت توزيع سوخت در مناطق لرستان، 
اهواز، ايالم، گلستان و آبادان، مسیر هاي مختلف 
توزيع سوخت در صورت شدت گرفتن بارش ها و 
تغییر شرايط سوخت رساني را بررسي و شناسايي 
كرد. ب��ا توجه ب��ه آبگرفتگي برخ��ي محورهاي 
مواصالت��ي و س��ه جايگاه س��وخت در اس��تان 
خوزستان شامل شوش و سیدعباس، تمهیدات 
الزم براي تامین سوخت در اين نواحي اتخاذ شده 
است.  مقاوم سازي تاسیسات و انبارهاي نفت در 
برابر طغیان احتمالي و بارش هاي پیش رو، توزيع 
س��وخت در مناطق روس��تايي و صعب العبور به 
وسیله تراكتور و مظروف و ارسال 2 جايگاه سیار 
به خوزس��تان در صورت نیاز، از ديگر موارد پیش 
بیني ش��ده به ش��مار مي رود. از زمان وقوع سیل 
در گلس��تان تاكنون، بیش از 500 هزار لیتر انواع 
فرآورده نفتي در مناطق سیل زده اين استان توزيع 
شده است.  مدير شركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي منطقه گلس��تان با اعالم اين خبر گفت: با 
استقرار جايگاه عرضه سوخت سیار در شهرستان 
آق قال 70 هزار لیتر بنزين به خودروهاي امدادي 
و قايق هاي موتوري امدادرسان توزيع شده است. 
عیس��ي افتخاري به توزيع حدود 350 هزار لیتر 
گازويیل به خودروهاي س��نگین، ماش��ین آالت 
راهداري و تراكتورهاي فعال در مناطق سیل زده 
اش��اره كرد و افزود: 35 هزار لیتر نفت سفید بین 
خانوارهاي گرفتار در س��یالب و اماكن اس��كان 
اضطراري در مناطق س��یل زده توزيع شده است. 
همچنی��ن 26 هزار لیتر س��وخت هواي��ي براي 

سوخت رساني به اين بالگردها عرضه شده است. 

كشاورزي

وزي��ر جه��اد كش��اورزي ادع��اي مقام هاي 
امريكايي را درب��اره اينكه تحريم ش��امل غذا 
نمي ش��ود »فريبكاري« خواند و گفت: با همه 
امكانات و ابزارها، تحري��م در همه بخش ها از 
جمله غذا اجرا شده اس��ت. به گزارش وزارت 
جهاد كشاورزي، محمود حجتي در گردهمايي 
سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج كشاورزي 
براي حمايت از رونق تولید و توس��عه كش��ت 
دانه ه��اي روغن��ي، تصريح ك��رد: )مقام هاي 
امريكا( با خروج يك طرفه از برجام، نگذاشتند 

ايران با پول نفت صادر شده، غذا تهیه كند.
حجتي ورود ايران به برجام را براي نشان دادن 
حس��ن نیت كش��ور ما به جامع��ه بین المللي 
ارزياب��ي ك��رد و ادام��ه داد: از طري��ق تحريم 
مي خواهند ما را تس��لیم خواس��ته هاي خود 
كنند. وي افزود: برخي كش��ورها مانند امريكا 
به دنبال حفظ س��لطه خود ب��ر ذخاير غذايي 
دنیا هس��تند؛ حتي اگر اين كار ب��ه قیمت از 
بین رفتن محیط زيس��ت باش��د. وزير جهاد 
كش��اورزي درباره اهمیت خوداتكايي به غذا 
گفت: بعض��ي كش��ورها مانند ژاپن ب��ا وجود 
محدوديت هاي��ي در زمینه خ��اك همچنان 
سعي مي كنند غذايشان را خود تولید كنند. »با 
توجه به ظرفیت و توانمندي كشور، عقل حكم 
مي كند كه نبايد دست مان را به سوي ديگران 
دراز كنیم؛ همان گونه كه كشورهاي برخوردار 
از ذخاير فراوان كه نس��بت به ما وضع بهتري 
دارند، مي خواهند خوداتكا باشند«. همچنین 
حجتي بر فراهم شدن مقدمات اجراي برنامه 
كش��ت دانه هاي روغني و كلزا تاكی��د كرد و 
گفت: توس��عه تولید دانه هاي روغني با توجه 
به شرايط تحريم، نیاز ضروري و حیاتي كشور 
است. وي تاكید كرد براي اجراي برنامه كشت 
دانه هاي روغني، هر بخش بايد نقش خود را به 

موقع انجام دهد.
وزير جهاد كش��اورزي همكاري همه بخش ها 
از جمله بخ��ش تحقیقات و س��ازماندهي در 
استان هاي كشور را براي اجراي برنامه كشت 

دانه هاي روغني ضروري دانست.
به گفت��ه وي، ظرفیت هاي خ��دادادي زياد و 
نیروي انس��اني توانمند و اثربخش در كش��ور 
وجود دارد و اگر ب��ه اين 2 ظرفیت توجه كنیم 

وضع كشور دگرگون مي شود«.
وي با اشاره به بارندگي هاي اخیر تصريح كرد: 
ذخاير آب هاي سطحي و زيرزمیني با توجه به 
بارندگي ها، رواناب ها و سیالب ها تقويت شده 
كه فرصت تاريخي اس��ت و در مورد خاك هم 

هیچ محدوديتي براي تولید نداريم.

فريبكاري امريكا درباره تحريم 
نكردن بخش غذايي

اقتصاد اجتماعي

 رد» سيل«  
بر آموزش و پرورش
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آماده باش صنعت نفت براي 
سوخت رساني  به مناطق سيل زده

 سامانه پیامكي روزنامه تعادل 

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

به شماره  30005320 در دسترس شماست 



رهبر معظم انقالب
  درگذشت حاج سيدمحمود 
محتشمي پور    را تسليت گفتند

رهبر انقالب اسالمي در پيامي درگذشت مرحوم 
مغفور آقاي حاج س��يدمحمود محتشمي پور از 
مبارزان قديمي انقالب اسالمي را تسليت گفتند.

متن پيام به اين شرح است: 
بسمه تعالي

درگذش��ت مرحوم مغفور آقاي ح��اج محمود 
محتشمي را كه از ياران ديرين انقالب و وفاداران 
حقيقي به آن راه و اهداف امام راحل عظيم الشأن 
بودند، به خاندان گرامي و بازماندگان و دوستان 
ايشان تسليت عرض مي كنم و رحمت و رضوان 

الهي را براي ايشان مسئلت مي نمايم.
سيدعلي خامنه اي

۱۹ فروردين ۱۳۹۸

ايران2

رییس قوه قضاییه:

با اقدام احتمالی آمریکا در قبال سپاه، مقابله به مثل شود
گروه ايران|

اولين جلسه مس��ئوالن عالي قضايي با رئيس جديد 
قوه قضائيه ديروز در شرايطي برگزار شد كه موضوع 
آس��يب هاي برآمده از س��يل در برخي استان هاي 
كش��ور، ض��رورت هماهنگي مي��ان قواي��ي را براي 
رسيدگي به آسيب ديدگان را بيش از پيش ضروري 
ساخته است. رئيس قوه قضاييه هم با تاکيد بر ضرورت 
آسيب شناسی سيالب های اخير در کشور به دور از 
فضاهای هيجانی و رسانه ای، گفت:» دستگاه قضايی 
به دنبال يک مسئول خاص در مقطعی خاص نيست 
بلکه معتقديم ب��ا انجام يک کار تحقيقی و دقيق، هر 
مسئولی در هر مقطع زمانی بايد پاسخگوی عملکرد 

خود در زمينه سيالب های اخير باشد.«
در كنار بحث س��يل، موض��وع ادعاهاي��ي كه اخيرا 
درباره احتمال قرار دادن س��پاه در ليست گروه هاي 
تروريستي آمريكا، رئيس دستگاه قضا را بر آن داشت 
تا از ض��رورت مقابله به مثل با هر ن��وع ماجراجويي 
آمريكا در اين زمينه صحبت كند. انتخاب اسماعيلي 
در س��مت س��خنگوي جديد قوه قضائي��ه به جاي 
غالمحسين محسني اژه اي از ديگر اخباري بود كه در 
حاشيه نشست عالي مسئوالن قضايي روي خروجي 

رسانه هاي گروهي نشست.
به گزارش ميزان، آيت اهلل س��يدابراهيم رئيس��ی در 
جلس��ه مس��ئوالن عالی قضايی با تبريک حلول ماه 
شعبان و فرارسيدن اعياد شعبانيه، ميالد با سعادت 
حضرت اباعبداهلل الحسين )ع( و روز پاسدار را تبريک 
گفت و تصريح کرد: امروز پاسداران عزيز در حفاظت از 
تماميت ارضی کشور و  ارزش های انقالب و همچنين 
گره گش��ايی از زندگی مردم در ح��وادث گوناگون، 
پيشتاز هس��تند؛ چنانکه در س��يل اخير نيز شاهد 
نقش آفرينی اين عزيزان بوديم و جا دارد از همه آنان 

صميمانه قدردانی کنيم.
رئيس دس��تگاه قضايی با تقدي��ر از تالش های همه 
دس��تگاه های امدادی، خدماتی، نيروهای مس��لح، 

نيروهای دولتی، تش��کل های مردم��ی، گروه های 
جهادی، طالب سراسر کش��ور و همه کسانی که در 
اين ايام در کنار مردم حادثه ديده حضور داشتند و به 
آنان خدمت کردن��د، اولويت اصلی را در حال حاضر، 
امدادرسانی مطلوب و کاهش آالم هموطنان سيل زده 
برش��مرد و اظهار کرد: تمام ظرفيت کش��ور بايد در 
خدمت مردم حادثه ديده باشد و حتی يک نفر هم در 

اين شرايط آسيب نبيند.
رئيسی با اشاره به س��فر روز گذشته خود به مناطق 
سيل زده استان گلستان، مطالبه اصلی مردم را فراهم 
شدن امکانات نسبی برای از سرگيری زندگی عادی 
و جبران خس��ارات وارده با پيگيری مسئوالن عنوان 
ک��رد و افزود: آنچه در دس��تور کار دس��تگاه قضايی 
قرار گرفته و اين انتظار م��ی رود که دولت، مجلس، 
نمايندگان مناطق حادثه ديده و حتی سازمان های 
مردم نهاد فعال و دغدغه مند در زمينه محيط زيست 
نيز در همين مس��ير گام بردارند، آس��يب شناس��ی 

حوادث اخير است.
رئيس قوه قضاييه ادامه داد: س��ازمان بازرس��ی کل 
کشور مامور شده اس��ت يک کار دقيق و تحقيقی به 
دور از فضای هيجانی و رسانه ای موجود در اين زمينه 
انجام دهد تا مشخص شود که آيا مسئوالن و دستگاه 
هايی که براساس قوانين موجود، تکليف قانونی داشته 
اند، وظايف خود را در زمينه پيش بينی، پيش��گيری 
و کاهش آس��يب، انجام داده اند يا خير. اين موضوع 
هم معطوف به يک مس��ئول خاص ي��ا مقطع زمانی 
خاص نيست؛ مسئوالنی که در اين عرصه مسئوليتی 
در هر دوره زمانی داشته اند بايد پاسخگوی عملکرد 

خود باشند.
رئيس��ی با بيان اينکه گاهی ترک فع��ل ها از فعل ها 
خسارت بار تر است، ادامه داد: بی توجهی ها از ناحيه 
هيچ کس پذيرفته نيست و دستگاه قضايی تا رسيدن 
به نتيجه مش��خص و اعالم آن به مردم، بررسی های 
خود را ادامه خواهد داد. مردم و س��ازمان های مردم 

نهاد نيز بايد در اين زمينه حساس��يت الزم را داشته 
باشند زيرا اگر چنين نباشد، مدتی بعد برخالف روال 
طبيعی که بايد برای نزول رحمت الهی خوش��حال 
باش��يم، بارش ها به دغدغه بخش��ی از مردم کشور 

تبديل خواهدشد.

  پاسخ به ماجراجويي هاي آمريكا
رئيس قوه قضاييه در بخش ديگری از سخنان خود 
با اشاره به اقدام احتمالی اياالت متحده امريکا برای 

قرار دادن نام س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی در 
فهرس��ت گروه های تروريس��تی، اين اقدام را مانند 
ساير شرارت های امريکا محکوم به شکست دانست 
و خاطرنش��ان کرد: کش��وری ک��ه در کارنامه اش 
چيزی جز تس��ليح، هدايت و پناه دادن جريان های 
تروريس��تی وجود ندارد، نيروی مسلح رسمی يک 
کشور را که همواره در مسير کمک به مردم و دفاع از 
نهضت های اسالمی پيشگام بوده است، تروريست 
می داند. گرچه اين اقدام به لحاظ سياسی و حقوقی 

هيچ اعتب��اری نزد دولت ها و ملت های جهان ندارد 
اما به فرض که امريکا به عنوان يک حکومت منفور 
و مسئول جنايات س��نگين در منطقه غرب آسيا و 
س��اير نقاط جهان بخواهد چني��ن اقدامی را دنبال 
کند، شايسته است که وزارت محترم امور خارجه و 
ش��ورای عالی امنيت ملی، مقابله به مثل کنند زيرا 
طبعا چنين برخ��وردی نزد افکار عمومی جهان که 
از کارنامه خونين امريکا در حمايت از تروريسم آگاه 

است، پذيرفته خواهد بود.

هماهنگ كننده مقیم ملل متحد در تهران عنوان كرد

تاسيس كانال مالي سازمان ملل براي كمك  نقدي به سيل زدگان 
گروه ايران|

موضوع س��نگ اندازي امريكايي ها بر سر راه ارسال 
كمك هاي انسان دوس��تانه س��ازمان مل��ل و برخي 
كشورها به آس��يب ديدگان سيل در كش��ورمان از 
جمله مواردي بود كه طي روزهاي اخير بازتاب هاي 
فراواني در رسانه هاي داخلي و خارجي و شبكه هاي 
اجتماعي پيدا كرد؛ محدوديت هايي كه نشان مي داد 
بر خالف ادعاي مقامات كاخ سفيد، امريكا نه تنها در 
مسير تامين نيازهاي مشروع كشورمان سنگ اندازي 
مي كند، بلكه حتي در زمان وقوع بحران هاي طبيعي 
نيز در فرآيند ارس��ال كمك ها به ايرانيان نيز اخالل 
ايجاد كرده است.  در راستاي روشن شدن ابعاد مختلف 
روند كمك رساني به آسيب ديدگان هماهنگ كننده 
مقيم ملل متحد در تهران گفت: س��ازمان ملل براي 
ارسال كمك هاي نقدي به سيل زدگان كانال مالي بانكي 
مشخصي را تاسيس كرده تا اين كمك ها به ايران برسد.

به گ��زارش ايرنا، »اوگوچي دنيلز« ديروز در حاش��يه 
نشس��ت هم انديش��ي نمايندگان دفاتر سازمان ملل 
متحد در ايران كه با موضوع كمك رس��اني به مناطق 
آسيب ديده از سيل برگزار شد، در جمع خبرنگاران در 
پاسخ به اين سوال كه كمك هاي نقدي و ساير كمك ها 
از چه طريقي وارد ايران مي ش��ود، گفت: سازمان ملل 
متحد تاكنون عالوه بر منابع موجود، يك ميليون و 420 
هزار دالر براي مساعدت فوري و مستمر و تهيه اقالم 

پزشكي و بهداشتي، آب، تأسيسات بهداشتي، سالمت 
و سرپناه براي سيل زدگان كمك كرده است.

وي افزود: سازمان ملل كانال مالي بانكي مشخصي را 
تاسيس كرده است كه اين كمك هاي مالي و نقدي به 
ايران برس��د و اين نتيجه تالش هايي است كه در مقر 

سازمان ملل انجام شده است.
هماهنگ كننده مقي��م ملل متحد در ته��ران افزود: 
بخش��ي از اقالم هم كه به ايران مي رسد به اين صورت 

است كه سازمان ملل از خارج از ايران خريداري كرده 
و به ايران مي رساند.

دنيلز خاطرنشان كرد: تالش هايي در باالترين سطح در 
سازمان ملل براي كمك به سيل زدگان انجام شده كه 
از رسيدن يك سري كمك ها به ايران جلوگيري نشود.

وي همچنين در پاسخ به سوالي درباره سكوت سازمان 
ملل در برابر رفتار امريكا و جلوگيري از امداد رس��اني 
به سيل زدگان گفت: س��ازمان ملل از توافق هسته اي 

)برجام( و اينكه ايران به اين توافق پايبند بوده به صورت 
مكرر حمايت كرده است و همواره تاكيد كرده است كه 

تحريم هاي امريكا عادالنه نيستند.
هماهنگ كننده مقيم ملل متحد در تهران تصريح كرد: 
تمام تالش هايي كه براي كمك رساني به ايران بعد از 
سيل اخير انجام ش��ده، با حمايت باالترين مقام هاي 

سازمان ملل بوده است.
دنيلز با بيان اينكه همه ما در سازمان ملل متحد به دليل 
كشته، مجروح شدن و خسارت هاي سيل هاي شديد در 
ايران عميقا متاسفيم افزود: از جانب خانواده ملل متحد، 
بار ديگر مراتب تسليت صميمانه خود را به خانواده هاي 

قربانيان، دولت و مردم ايران تقديم مي كنيم.
وي با تحسين تالش هاي دولت ايران در زمينه امداد 
و نجات س��يل زدگان گفت: خسارت به زيرساخت ها 
)خانه ها، جاده ها، خطوط آهن و غيره( قابل توجه است 
و ما مي دانيم سيل ها همچنان ادامه و عمليات امداد و 

نجات دولت نيز تداوم دارد.

  تقدير سازمان ملل از تالش هاي دولت
هماهنگ كننده سازمان ملل متحد در تهران تصريح 
كرد: سازمان ملل متحد و جامعه بين المللي قويا متعهد 
به حمايت از دولت و مردم ايران در اين برهه حس��اس 

هستند مي خواهيم كسي ناديده انگاشته نشود.
دنيلز با اشاره به اينكه هماهنگي عالي و تنگاتنگي درباره 

اين وضعيت اضطراري با دول��ت و جامعه بين المللي 
داريم، اظهار داشت: سازمان ملل متحد و جامعه جهاني، 
پس از ارايه كمك هاي نجات دهنده فوري از تالش هاي 
دولت براي اس��تراتژي هاي مي��ان و بلندمدت جهت 

كاهش بالياي طبيعي حمايت مي كنند.
وي با بيان اينكه مبالغي بيش��تر براي اق��دام فوري، 
ميان مدت و بلندمدت شامل كاهش خطر، مورد نياز 
اس��ت، تاكيد كرد: ما به همكاري خ��ود با طرف هاي 
مربوطه ادامه مي دهيم تا نيازهاي انساني مرتفع شوند.

دنيلز گفت: با وجود چالش هاي ايجاد شده به وسيله 
جو سياسي فعلي، سازمان ملل متحد قادر بوده براي 
تدارك و ارايه اقالم مورد نياز به كشور، حمايت به موقع 

و مناسب ارايه دهد. 
هماهنگ كننده سازمان ملل متحد در تهران گفت: به 
زودي و با هماهنگي مسووالن ملي و محلي، با هدف ابراز 
همبستگي خود با سيل زدگان و مهم تر از آن درك اينكه 
بيشترين نيازهاي ضروري كدام است، كدام استان ها 
به كمك هاي سازمان ملل متحد نياز دارند، وهمچنين 
مذاكره با مس��ووالن براي چگونگي ارايه كمك ها به 

مناطق سيل زده سفر مي كنيم.
دنيلز با بيان اين مطلب كه »سازمان ملل متحد در اينجا 
حضور دارد تا تفاوتي ايجاد كند« گفت: ما مش��تاقانه 
به همكاري موثر خود ادامه مي دهيم و به تالش هاي 

مسووالن در بهبود اوضاع كمك مي كنيم. 

 افتتاح و رونمایي 114 پروژه
 در روز ملي فناوري هسته اي

رييس سازمان انرژي اتمي 
از افتت��اح و رونمايي ۱۱4 
پ��روژه در ح��وزه فناوري 
هسته اي روز 20 فرودين ماه 
خبر داد و گفت: اين پروژه ها 
نتيجه كميته علمي است كه 
در طول يك س��ال گذشته 
پروژه ها را از جهات و ابعاد مختلف بررسي و مورد ارزيابي 
قرار داده است. به گزارش خانه ملت، علي اكبر صالحي 
درباره حضور در جلسه كميسيون امنيت ملي مجلس، 
گفت: در اين نشست فعاليت هسته اي كشور به صورت 
مفصل بررسي شد، همچنين فرصت ها و محدوديت ها 
م��ورد بحث قرار گرفت. بخش��ي از اي��ن فعاليت هاي 
هسته  اي هم در سالروز فناوري هسته اي )20 فروردين 
ماه( رونمايي خواهد ش��د. رييس سازمان انرژي اتمي، 
افزود: تنگناهاي سازمان انرژي اتمي به ويژه در ابعاد مالي 
و بودجه اي نيز مورد بحث و بررسي قرار گرفت. نيروگاه 
بوشهر بر اساس ارزش برق توليدي صادراتي ما حدود 7 
هزار ميليارد تومان ارزش دارد اما سازمان انرژي اتمي 
از اين بخش 400 ميليارد از دولت دريافت مي كند كه 
اين ميزان كفاف اداره نيروگاه بوشهر را نمي دهد. لذا قرار 
ش��د تا راه براي خروج از تنگنا در مجلس پيدا كنند. ما 
نمي خواهيم صنعت هسته اي دچار اُفت شود. صالحي 
گفت: همچنين سرريز فناوري هسته اي در حوزه پزشكي 
مورد بررسي قرار گرفت؛ در حال حاضر بيمارستان يون 
درماني در البرز در حال ساخت است، در واقع سازمان 
انرژي اتمي به عنوان مش��اوران علم��ي در كنار وزارت 
بهداشت و درمان بيمارستان در حال اجراي پروژه است. 

اثربخشي فعالیت هاي سازمان 
تعزیرات حكومتي در سال ۹۷

وزير دادگستري اقدامات 
و فعاليت ه��اي س��ازمان  
تعزيرات حكومتي در سال 
۹7 را كيف��ي و اثربخش 
عنوان كرد. به گزارش ايلنا، 
سيدعليرضا آوايي در ديدار 
با مديران سازمان تعزيرات 
حكومتي ضمن تش��كر از رييس اين سازمان براي 
فعاليت هاي خوب و هدفمند در بهبود فعاليت هاي 
س��ازمان تعزيرات در دو سال گذشته، گفت: حضور 
و فعاليت هاي سازمان تعزيرات در سال ۹7 حضور 
موث��ر، دلگرم كننده و چش��مگيري بود. در س��ال 
ج��اري نيز توجه ب��ه دغدغه ها و توقع��ات مردم از 
سازمان تعزيرات بايد مدنظر قرار گيرد. آوايي اظهار 
داشت: ارتباط خوب سازمان تعزيرات باقوه قضاييه، 
بدنه دولت و مجلس شوراي اسالمي ارتباطي موثر و 
مناسب است. وزير دادگستري در خاتمه، رسيدگي ها 
در سازمان  تعزيرات را متقن و همراه با در نظر گرفتن 
حقوق متخلفين و متهمان عنوان كرد و تاكيد كرد 
بايد بر اين موارد توجه بيشتري صورت گيرد. پيش 
از س��خنان وزير دادگس��تري، جم��ال انصاري در 
تشريح عملكرد اين سازمان گفت: سازمان  در سال 
۹7 عملكرد و حضور كيفي در مراكز تصميم س��از 
داشته است. او در مورد اقدامات انجام شده در مورد 
تش��كيالت و چابك سازي س��ازماني به اصالحات 
آيين نامه ها و بخشنامه ها اشاره كرد و اظهار داشت: 
با اقدامات انجام شده، كيفيت رسيدگي به پرونده ها 

و ارتباطات مردمي رشد محسوسي داشته است.

نباید از همه پرسي در خصوص 
پالرمو و FATF واهمه داشت

نايب ريي��س فراكس��يون 
مس��تقلين والي��ي تاكيد 
ك��رد: نبايد از همه پرس��ي 
 FATF درخصوص پالرمو و

واهمه داشت.
ده  جعف��رزا غالمعل��ي 
ايمن آب��ادي، در گفت وگو 
با برنا درباره موضوع بررس��ي FATF، پالرمو و CFT در 
مجمع تشخيص مصلحت نظام و تمديد مهلت 4 ماهه 
براي ايران در اين خصوص گفت: اين تمديد مهلت به 
نوعي پالس مثبتي بود كه از جانب اروپا به تصويب اين 
موارد در مجلس داده شد. نماينده مردم رشت در مجلس 
دهم تصريح كرد: باتوجه به اختالف نظري كه درباره اين 
لوايح بين شوراي نگهبان و مجلس درباره FATF پالرمو 
و CFT وجود دارد، مجمع تشخيص بايد در اين خصوص 
نظر مش��ورتي بدهد اما به هر دليلي در چند ماه اخير 

مجمع در اين باره به جمع بندي نرسيده است.
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با 
اشاره به بالتكليفي چند ماهه اليحه پالرمو در مجمع 
تشخيص مصلحت نظام، تاكيد كرد: مجمع تشخيص 
مصلحت نظام باي��د متوجه وضعيت ش��كننده بازار 
تحت تاثير اين لوايح باشد و تكليف مردم را مشخص كند 
و هر تصميمي مي خواهد بگيرد، مسووليت آن را بپذيرد.

او ادامه داد: براساس تجربه مجمع تشخيص در اينگونه 
م��وارد نظر و راي��ي نزديك به رفتاره��اي محتاطانه و 
محافظه كارانه مي دهد. باتوجه به اهميت اين موضوع 
ش��ايد بهتر باش��د گزينه »آراء عمومي« را نيز در اين 

خصوص مدنظر قرار دهيم.

 تاكید بر عمل متقابل ایران 
در برابر اقدام احتمالي امریكا

س��خنگوي كميس��يون 
امني��ت ملي و سياس��ت 
خارجي مجل��س گفت: 
در جلسه اين كميسيون 
وزير خارجه ضمن محكوم 
ك��ردن اق��دام احتمالي 
امري��كا در گنجاندن نام 
سپاه در ليست گروه هاي تروريس��تي، اين اقدام را 
داراي خطرات زيادي دانس��ت كه اگر امريكا آن را 
اجرايي كند ايران عمل متقاب��ل انجام مي دهد. به 
گزارش ايسنا، علي نجفي خوش��رودي در توضيح 
جلسه كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس گفت: اين جلسه با حضور ظريف؛ وزير خارجه 
براي بررس��ي آخرين تحوالت سياست خارجي و 
برنامه ها و اقدامات دس��تگاه ديپلماسي برگزار شد. 
سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس ادامه داد: آقاي ظريف در اين راس��تا درباره 
اقدامات وزارت خارجه از جمله ارس��ال يادداش��ت 
به سفارت سوييس در تهران به عنوان حافظ منافع 
امريكا توضيح داد. او اضافه كرد همچنين وزير خارجه 
ب��ا انتقاد از بيانيه اخير گروه هفت آن را نقض برجام 
از س��وي كش��ورهاي طرف توافقنامه كه عضو اين 
گروه هستند، دانست. نجفي ادامه داد: آقاي ظريف 
سفرهاي متبادله اخير با عراق را تاريخي خواند و در 
اين جلسه دستاوردهاي اين سفرها از جمله توافق 
براي اليروبي اروند، توافق براي صدور رواديد زيارتي 
رايگان در روابط دو كشور، تصميم به توسعه روابط 

اقتصادي و موارد ديگر را تشريح كرد.

تخریب وزیران  هدف نمایندگان 
مناطق سیل زده نیست

نماينده مردم اهواز، كارون، 
باوي و حميديه در مجلس 
گفت: اگر نمايندگان درباره 
نقص ها از جمل��ه در وزارت 
ني��رو صحب��ت مي كنند، 
اي��ن اظهارنظرها به معناي 
تخريب وزارتخانه نيست بلكه 
مي خواهيم براي حل مشكالت گام برداريم. علي ساري 
ديروز در گفت وگو با ايرنا، ضمن بيان اين مطلب به ارايه 
گزارشي از آخرين وضعيت مناطق سيل زده خوزستان 
پرداخت و اظهار داشت: در ارتباط با سيل خوزستان بايد 
به مسائل افرادي كه سيل ديده و افرادي كه در معرض 
سيل قرار دارند توجه شود.  نماينده مردم اهواز ادامه داد: 
براي بخش هايي كه درگير سيل هستند، خدمات رساني 
انجام مي ش��ود اما مردم رضايت كامل ندارند زيرا اقالم 
به صورت مناسب بين سيل زدگان تقسيم نمي شود. وي 
افزود: در اهواز بخش »بامدژ« در بيشتر روستاها منازل 
و مزارع زير آب رفته اند؛ در بخش »اسماعيليه« اهواز نيز 
زمين هاي كشاورزي زير آب است و خانه هاي روستايي 
در معرض سيل قرار دارند. اهالي شهرستان »كارون« و 
روستاهاي نزديك »كرخه« نيز در معرض خطر سيل 
هس��تند.  نماينده مردم اهواز، كارون، باوي و حميديه 
در مجلس بيان كرد: در ارتباط با شهرستان »حميديه« 
تعدادي از روس��تاها زير آب رفته و خطر س��يل شهر را 
به ش��دت تهديد مي كند.  ساري عنوان كرد: همچنين 
شهرهاي »كوت سيدنعيم«، »ابوحميظه« »سوسنگرد«، 
»بستان« و »دشت آزادگان« و روستاهاي اطراف آنها در 

معرض سيل قرار دارند.
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چهرهها

    ظريف از كمك كويت به سيل زدگان قدرداني 
كرد؛پاد|

وزير امور خارجه ايران در تماس��ي تلفني با همتاي 
كويتي خود، از ارس��ال كمك هاي بشردوستانه اين 
كشور به سيل زدگان برخي استان هاي ايران تشكر 
و قدرداني كرد. به گزارش خبرگزاري رسمي كويت 
)كونا(، محمدجواد ظريف در تماس تلفني با »صباح 
خالد الحمد الصباح« همتاي كويتي خود از امير، دولت 
و ملت كويت به دليل حمايت هايشان از ملت ايران 
به ويژه در زمينه ارس��ال كمك هاي بشردوستانه به 

سيل زدگان برخي نقاط كشور قدرداني كرد.
طرفين در اين تماس تلفن��ي درباره روابط دوجانبه 
و موضوعات مهم مش��ترك و ني��ز برخي تحوالت 

منطقه اي و بين المللي گفت وگو كردند.

    غالمحس�ين اس�ماعيلي س�خنگوي قوه 
قضاييه شد؛مهر|

رييس قوه قضاييه در جلسه مسووالن عالي قضايي، 
غالمحسين اسماعيلي رييس كل دادگستري استان 
تهران را به عنوان سخنگوي قوه قضاييه معرفي كرد.

سيد ابراهيم رييسي در اين جلسه با اشاره به درخواست 
محسني اژه اي مبني بر واگذاري سمت سخنگويي 
دستگاه قضايي، با توجه به ماموريت هاي جديد ايشان 
اظهار كرد: جهاد و اجتهاد آقاي محس��ني اژه اي بر 
هيچ كس در قوه قضاييه پوشيده نيست و حضور ايشان 
در دستگاه قضايي همواره مغتنم و موثر بوده است. بر 
اساس اين گزارش، سخنگوي جديد قوه قضاييه عالوه 
بر رياست كل دادگستري استان تهران، سمت هايي 
از جمله رياست سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و 
تربيتي كشور و همچنين دادستاني مشهد را در كارنامه 
خود دارد. محسني اژه اي نيز همچنان به عنوان معاون 

اول قوه قضاييه به فعاليت خود ادامه مي دهد.

  وزي�ر خارج�ه پاكس�تان: در كن�ار اي�ران 
هستيم؛ايرنا|

وزير امور خارجه پاكستان ضمن ابراز همسبتگي با 
ملت ايران درخصوص سيل اخير در كشور، گفت: ما 
اطمينان مي دهيم كه در اين لحظات دشوار در كنار 
ايران هستيم. »شاه محمود قريشي« ديروز در پيامي، 
ب��ا خانواده هاي قربانيان س��يل اخير در بخش هاي 
مختلف ايران ابراز همسبتگي به آنان تسليت گفت. وي 
اظهار داشت: سيل در ايران بي سابقه بود و نگراني ها 
درخصوص افزايش خطر س��يل در اين كش��ور نيز 
وجود دارد. قريش��ي گفت: مردم پاكستان دعاگوي 
جان باختگان سيل در ايران، خانواده هاي آنان و همه 
كساني كه متحمل خسارت مالي شدند، هستند. عصر 
روز يك شنبه »عمران خان« نخست وزير پاكستان نيز 
در پيامي از وقوع سيل در ايران و خسارت هاي جاني 
و مادي ابراز تاسف و با مردم سيل زده همدردي كرد.

  2 سوال از رحماني فضلي اعالم وصول شد؛ 
مهر|

عضو هيات رييسه مجلس ش��وراي اسالمي گفت: 
2سوال منطقه اي از وزير كشور اعالم وصول شد.

عليرضا رحيمي عضو هيات رييسه مجلس موارد اعالم 
وصولي را قرائت كرد كه به شرح زير است: 

س��وال منطقه اي ولي اهلل نانواكناري نماينده مردم 
بابلس��ر و ۱2 نفر از نمايندگان از وزير كشور درباره 
علت عدم اقدام جهت رفع مشكل دپوي زباله در معابر 
شهري مازندران. س��وال منطقه اي حسن نوروزي 
نماينده مردم رباط كريم و بهارس��تان از وزير كشور 
درباره علت عدم سكونت مسووالن شهرستان هاي 

رباط كريم و بهارستان در منطقه محل خدمت خود.

  خوزستان را بهتر از قبل مي سازيم  ؛ تسنيم|
جانشين فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
با بيان اينكه »خوزس��تان را ان ش��اءاهلل بهتر از قبل 
مي س��ازيم « گفت: در حال حاضر همه فرماندهان 
ارشد س��پاه در اين منطقه يا ديگر مناطق سيل زده 
حضور  عملياتي دارند. سردار حسين سالمي كه به 
منظور بررسي روند كمك رساني به مردم سيل زده 
خوزستان در استان حضور دارد، اظهار داشت: يك 
برنامه ريزي دوماهه مديريت بحران براي بازگشت 
به شرايط قبل از سيل داريم؛ و بعد از آن برنامه ريزي 
بلندمدتي كرده ايم كه شرايط را به وضعيتي بهتر از 

قبل تبديل كنيم.

  واكن�ش مع�زي به برخ�ورد تند اس�تاندار 
خوزستان با يك شهروند؛تعادل|

دبير ش��وراي اطالع رس��اني دولت، در توييتر خود 
به برخورد تند اس��تاندار خوزستان با يك شهروند، 
واكنش نش��ان داد. »عليرضا معزي«، دبير شوراي 
اطالع رس��اني دولت، در توييتر خود نوشت:  هرقدر 
هم كه خسته باشيم از مديريت مردافكن و فرسايشي 
ابربحران س��يل خوزس��تان، هرقدر هم كه گاليه و 
اعتراض شهروند گرفتار ايراني را قياسي نادرست با 
بزرگ ترين دستاوردهاي منطقه اي ايران بدانيم، بازهم 
مسوول نظام كه خادم مردم است حق ندارد اين چنين 

مردخوزي مظلوم و آسيب ديده را از خود براند.«

رويموجخبر



اخبار 3 كالن

مجلسطرحكاهشمالياتتوليدرابررسيميكند

يككارشناساقتصادياظهاركرد

دوراهي درآمد بيشتر و رونق توليد مقابل دولت

اصالحاقتصاديازراهقلعوقمعسوءاستفادهگران

اقتصادكالن|اميرعباسآذرموند|
 به دليل مشكالت متعدد اقتصادي كه گريبان دولت 
را براي امسال گرفته، به نظر مي رسد بحث كاهش 
ماليات توليد جدي تر از قبل پيگيري مي ش��ود. آن 
طور كه رييس كميس��يون اقتصادي مجلس اعالم 
كرده قصد دارند با طرح��ي دو فوريتي اين طرح را 
در مجلس به راي بگذارن��د. در حال حاضر ماليات 
بر عملكرد واحدهاي توليدي نس��بت به س��ود آنها 
25 درصد اس��ت ولي پورابراهيمي معتقد است كه 
مي توان اين رقم را در دو مرحله به 15 درصد رساند. 
اين ميان راهكار مرسوم اقتصادي در شرايط ركودي 
كاهش نرخ ماليات ها است اما با توجه به تحريم هاي 
امريكا كه منجر به كاه��ش درآمدهاي نفتي دولت 
مي ش��ود، اس��تفاده از اين راهكار در شرايط كنوني 

مي تواند منجر به كاهش درآمدهاي دولت شود.
ب��ه گ��زارش »تع��ادل«، روز گذش��ته محمدرضا 
پورابراهيمي، رييس كميس��يون اقتصادي مجلس 
اعالم كرد: »تالش ما اين اس��ت كه در سال ۹۸ نرخ 
ماليات بر توليد را طبق توافقي كه س��ال گذش��ته 
با دول��ت و وزارت اقتصاد داش��تيم، كاهش دهيم. 
ان ش��اءاهلل در قالب طرح دوفوريت��ي، كاهش نرخ 
ماليات بر توليد را مصوب خواهيم كرد؛ البته بخشي 
از اين موضوع در اختيار دولت است و اگر به توافقات 
نهايي دست يابيم، مي توانيم نسبت به كاهش نرخ 
ماليات بر توليد اقدام كنيم كه اين امر موجب رونق 
توليد و افزايش حجم ماليات در كشور خواهد شد. با 
كاهش نرخ ماليات توليد، در آمدهاي مالياتي دولت 
كاهش نمي يابد بلكه كل منابع مالياتي قابل وصول 
در كشور افزايش خواهد يافت و كمك بسيار زيادي 

نيز به واحدهاي توليدي مي شود. 
پيش��نهاد ما در توافق اوليه با دولت اين بود كه نرخ 
مالي��ات توليد كه در حال حاضر 25 درصد اس��ت، 
در ف��از اول به 2۰ درصد و در ف��از دوم به 15 درصد 

كاهش يابد.«

كاهشمالياتراهكارمقابلهباركود
در ايران نيز از همان آغاز سال ۹7 كه نوسانات ارزي 
به اوج خود رسيد و قدرت پول ملي با سرعت هر چه 
تمام ت��ر رو به كاهش بود، اغل��ب توليدكنندگان از 
دولت خواستند تا ماليات اين بخش را كاهش دهد. 
اين روشي مرسوم در تمام كشورهاي جهان است كه 
در چنين شرايطي، افزايش مخارج دولت و كاهش 
نرخ هاي مالياتي بهترين راه براي تحريك تقاضاي 
عمومي است كه مي تواند به عنوان يك ابزار اساسي 
براي ساختن چارچوب رشد اقتصادي قوي و ايجاد 
كار به سمت اش��تغال كامل استفاده شود. در دوره 
٢٠٠٨ تا ٢٠١٠ تقريبا ٤٧ كش��ور نرخ هاي مالياتي 

خود را كاهش دادند. 
دراين زمين��ه، برخ��ي اقتصاده��ا ازجمل��ه كانادا، 
فيج��ي، يون��ان، اندونزي، اس��لواني و انگلس��تان، 
نرخ ه��ا را به تدري��ج و در چند س��ال كاهش دادند 
و بقيه ني��ز بطور موقت كاهش نرخ هاي بيش��تري 
را اعم��ال كردن��د. گروه ديگ��ري از كش��ورها نيز 
به جاي تغيير نرخ مالي��ات، محدوده هاي درآمدي 
را كه ب��ه آن ماليات تعلق مي گرف��ت تغيير دادند. 

پرتغ��ال محدوده تعلق ماليات بر س��ود را در ژانويه 
٢٠٠٩ مش��خص كرد. درآمدهاي تا ١٢,٥٠٠ يورو 
مشمول بخش��ش نيمي از نرخ مالياتي خود شدند، 
 اما درآمدهاي باالت��ر از اين مقدار نرخ اس��تاندارد

٢٥ درصد را مي پرداختند. 

وضعيتمتفاوتايران
با اين همه ايران شرايط ويژه  اي نسبت به كشورهاي 
ديگر دارد؛ اكنون حدود يك س��ال از اعالم رسمي 
خروج امريكا از برجام مي گذرد، خروجي كه با اعمال 
تحريم هاي دوباره بر اقتصاد ايران همزمان شد و قبل 
از هر چيز درآمده��اي دولت از محل فروش نفت را 

هدف قرار داد. 

كاهش ف��روش نفت اي��ران و س��خت گيري براي 
جلوگيري از وارد شدن درآمدهاي حاصله به كشور، 
سبب مي شود تا دولت ايران هم براي سال آينده به 
دنبال يافتن راه هاي ديگري براي جايگزين كردن با 

درآمدهاي نفتي باشد. 
طبعا درآمدهاي مالياتي از مرسوم ترين روش هاي 
درآمدزايي براي دولت ها در شرايط فشار محسوب 
مي ش��ود. به همين دليل دولت براي آنكه نسبت به 
اين طرح روي خوش نشان دهد بايد راه هاي ديگري 

براي درآمدزايي بيابد.
اي��ن اولين بار نيس��ت كه وع��ده كاه��ش ماليات 
توليدكنن��دگان داده مي ش��ود، در آبان ماه س��ال 
گذشته، س��يد كامل تقوي نژاد رييس سازمان امور 

مالياتي وعده كاهش ماليات توليدكنندگان را داد. او 
در جمع خبرنگاران اعالم كرد: براي تقويت توليد و 
عبور از شرايط فعلي بايد به سمتي برويم كه بتوانيم 
ماليات توليد را كاهش دهيم و در حال حاضر ماليات 
بر عملكرد واحدهاي توليدي نس��بت به س��ود آنها 
25 درصد اس��ت و مطالعات ما نشان مي دهد كه ما 
مي توانيم در ش��رايط فعلي اين رقم را از 25 درصد 
به 2۰ درصد كاهش دهيم. وعده اي كه در سال ۹7 
عملي نشد و حاال رييس كميسيون اقتصادي مجلس 

از طرحي براي اجراي آن خبر مي دهد. 
روز ش��نبه گزارش��ي از س��وي معاون��ت اقتصادي 
وزارت اقتصاد و امور دارايي منتش��ر شد كه ميزان 
ف��رار ماليات��ي را در اقتصاد كش��ور 35 درصد كل 

تولي��د ناخالص داخل��ي اعالم كرد و رق��م آن براي 
س��ال ۹6 را بيش 4۰ هزار ميليارد تومان. چنانچه 
راهي براي شناس��ايي اين افراد وجود داشته باشد، 
طبيعتا راه حلي براي كاهش فش��ار بر بخش توليد 
هم در دس��ت خواهد بود، در غير اين صورت به نظر 
نمي رسد دولت چندان نس��بت به اين راهكار روي 

خوش نشان دهد. 

دولتكداممسيرراانتخابميكند
در روزهايي كه به نظر مي رسد طبيعت هم با دولت 
ايران س��ر س��ازگاري ندارد و باليي چون سيل در 
روزهاي نخست امس��ال هزينه هاي گزافي به مردم 
بخش هايي از كشور وارد كرده و عمال دولت مجبور 
است بخشي از اين هزينه ها را متقبل شود، حاال بحث 
كاهش ماليات توليدكنندگان روي ميز قرار دارد. در 
سالي كه رونق توليد نام گذاري شده، طبيعي است 
كه حمايت از توليدكنندگان به استراتژي و تاكتيك 
بسياري از مسووالن تبديل شود. با اين همه دولت 
در ش��رايطي قرار ندارد كه امكان بذل و بخش��ش 
چنداني داش��ته باش��د و هم اكنون نيز با كاستن از 
سهم صندوق توسعه ملي از فروش نفت تا حدودي 
سعي كرده به وضعيت خود سر و سامان بخشد. در 
مقابل هم توليدكنندگاني ق��رار دارند كه روزهاي 
خود را به سختي سپري مي كنند و اگر مورد حمايت 
قرار نگيرند امكان دارد شرايط بغرنج تري پيدا كنند 

و ورشكسته شوند. 
در اين گير و دار بايد منتظر ماند و ديد در نهايت چه 
تصميمي گرفته مي شود ولي جدا از هر تصميمي به 
نظر مي آيد دولت براي سال ۹۹ هم بايد راهكارهايي 
براي جذب درآمدهاي كافي داش��ته باشد تا هر چه 
زودتر از اين وضعيت خالص ش��ود. نبايد فراموش 
كرد در كنار اين مسائل، مشكالت ساختاري اقتصاد 
ايران هم به جاي خود باقي است و پيش بيني ها هم 
از افزايش نرخ تورم در س��ال جاري نسبت به سال 

۹7 خبر مي دهد. 
به بيان ديگر در حالي دولت ايران بايد از بخش��ي از 
درآمدهاي خود براي امس��ال چشم پوشي كند كه 
امسال شرايط از سال گذشته نيز مي تواند سخت تر 
باش��د و اگر چنين كاري را انجام ندهد، اش��تغال و 

توليد در كشور به شدت متاثر خواهد شد. 
البته ظاهرا دولت هم بي تفاوت تنها نظاره گر ماجرا 
نمانده؛ آن طور كه از وزارت اقتصاد خبر مي رسد، در 
اين وزارتخانه تالش هايي براي اصالح نظام مالياتي 
صورت گرفته اس��ت. اصالحاتي ك��ه به موجب آن 
قرار است پايه هاي مالياتي افزايش يابند. آنطور كه 
وزير اقتصاد خبر داده پايه هايي از قبيل سود بانكي 
هم به پرداخت كنندگان ماليات اضافه خواهند شد 
تا سوداي سود باال با دردس��ر كمتر از سر صاحبان 
مبالغ باال در حساب هاي بانكي بيفتد. در اين صورت 
و با اصالح نظام مالياتي مي توان اميدوار بود كه چتر 
مالياتي گسترده تر  شود و آنگاه دولت هم اين امكان 
را خواهد داشت كه از بخش هاي ديگر درآمد مورد 
نياز خود را جذب كند. ش��ايد در اين صورت دولت 
هم با گش��اده رويي بيش��تري از چنين طرح هايي 

استقبال كند.

حسين راغفر، در مورد اولويت هاي سياست گذاري 
اقتصاد در س��ال ۹۸ گفت: به نظرم اولين اقدام بايد 
آزاد ك��ردن ظرفيت ه��اي سياس��ت گذاري بخش 
عموم��ي از وجود عناصر سوء اس��تفادگر باش��د كه 
دولت و به تعبيري بخشي از حكومت را تا حدودي در 
استخدام و تسخير خود درآورده اند. اگر اين ظرفيت 
آزادسازي شود، سياست گذاري  ها نيز به نفع مردم 
خواهد بود نه در راستاي منافع گروه قليل، بنابراين 
در صورت عدم تحقق آن هيچ بهبود اقتصادي روي 

نخواهد داد و حتي اوضاع بدتر نيز خواهد شد.
وي ادامه داد: اقدام ديگر ساماندهي نظام بانكي است 
به نحوي كه بس��ياري از بانك ها با وجود هزينه بري 
بايد در هم ادغام شوند و تعداد بانك هاي خصوصي 
به ش��دت تقليل و به يك يا دو مورد محدود ش��و ند. 
همچنين نظام مالياتي كش��ور بايد بس��امان شود 
چون در خدم��ت چپاولگران اس��ت و ريالي از اين 
گروه ماليات دريافت نمي كند. در حالي كه بسياري 
از نهادهاي قدرت و ثروت تنها در س��ال گذشته 7۰ 
هزار ميليارد تومان س��ود ناخالص  داش��تند كه 4۰ 
هزار ميليارد تومان آن ناشي از افزايش قيمت فروش 

 بود بدون آنكه قيم��ت نهاده ها تغيير كند يا بيش از
3۰۰ ه��زار ميليارد تومان رانت ارز توزيع ش��د، آن 
موقع اين سيس��تم مالياتي ما كجا بود؟ اگر بخشي 
از اي��ن درآمدها به ص��ورت ماليات اخذ مي ش��د، 
مي توانس��تيم بخ��ش قاب��ل توجهي از مش��كالت 
اقتصادي مانند كسري بودجه دولت را تامين كنيم، 
منتها عزم جدي در نظام تصميم گيري وجود ندارد.

راغفر با اشاره به ميزان معافيت هاي مالياتي در كشور 
گفت: آنهايي كه ماليات پرداخت نمي كنند به حكم 
قانون است و بايد بررسي  كرد چه كساني اين قانون 
را تصويب كرده اند. دولت در تابستان سال گذشته 
قانون��ي را تصويب كرد مبني بر اينكه اگر بنگاه هاي 
بزرگ سود خود را سرمايه گذاري كنند از پرداخت 
ماليات معاف خواهند شد، برهمين اساس ما شاهد 
ده ها مورد بوديم كه براي ف��رار از پرداخت ماليات 
چگونه صورت س��ازي كردند. كس��اني ك��ه درگير 
مسائل اقتصادي هس��تند به خوبي مي دانند كه در 
كش��ور ما يك واحد توليد براحت��ي مي تواند چند 
برابر صورت س��ازي و هزينه تراشي كند و اسم آن را 
س��رمايه گذاري بگذارد. بنابراين اين گونه اقدامات 

ريش��ه در همان نظ��ام تصميم گي��ري دارد كه در 
تسخير است.

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا با انتقاد از واكنش هاي 
اخير دولت در موضوع سيل گفت: در حالي كه بيش 
از بيست استان درگير آسيب ناشي از سيل هستند 
نظام تصميم گيري ما به دنبال آن اس��ت كه از اين 
مصيبت به وجود آمده در راستاي افزايش قيمت ها 
اس��تفاده كند و راه حل هايي مانند استفاده از منابع 
صندوق توس��عه ملي يا منابع بانك مركزي مطرح 
مي شود. متأسفانه نشاني هاي غلط مي دهند و اين 
موجب افزايش تورم خواهد بود و سعي خواهند كرد 
عامل تورم را س��يل معرفي كنن��د، نه تصميم هاي 

اشتباه.
وي متذكر ش��د: با وجود راه حل هاي روش��ن، نظام 
تصميم گي��ري ما به دنبال اس��تفاده از راه حل هاي 
پرهزينه است، بنده در شروع سال ۹۸ عرض مي كنم، 
كودتايي كه در سال گذشته در حوزه اقتصاد اتفاق 
افتاده كماكان در حال جريان و حركت است و تمام 
تالش آن در راستاي بهم زدن نظم اجتماعي است.

اين اس��تاد اقتصاد در مورد تش��كيل بازار متشكل 

ارزي گفت: مس��اله اصلي اقتصاد در شرايط كنوني 
اعتماد مردم به سيس��تم بانكي اس��ت و متاسفانه 
اين گونه اقدامات كمكي به بازسازي اعتماد عمومي 
نخواهد كرد. بايد توجه داش��ت كه يك��ي از عمده 
مشكالت اقتصاد آن است كه در خدمت سوداگران 

است نه توليد، و اقتصاد ما يك اقتصاد مالي، داللي و 
تجارت معطوف به كاالهاي لوكس است و تا زماني 
كه توجه ويژه به بخ��ش توليد واقعي صورت نگيرد 
بازسازي اعتماد عمومي و سرمايه گذاران بي نتيجه 

خواهد بود.
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كشفمشروباتالكلي
درداخلكارتنهايگريس

ماموران گمرك ش��هيد باهنر )در گمركات استان 
هرمزگان( موفق به كشف محموله ترانزيتي شامل 
1۹5 كارتن انواع مش��روبات الكلي به تعداد 2۹۰۸ 

بطري به مارك هاي ودكا و كينگ شدند.
اين مقدار مش��روبات الكلي در قسمت انتهايي يك 
دستگاه كانتينر ترانزيتي و در داخل كارتن هاي گريس 
اختفا و جاسازي شده بود و قاچاقچيان قصد داشتند 
تحت رويه ترانزيت خارجي به افغانس��تان، اقدام به 
انتقال اين محموله نمايند كه با هوشياري ماموران 
گمرك اين محموله شناسايي و كشف گرديد. محموله 
ياد شده از سوي يك شركت حمل و نقل بين المللي 
در رويه ترانزيت خارجي تح��ت عنوان لوازم يدكي 
مستعمل خودرو به مقصد افغانستان به گمرك اظهار 
ش��ده بود كه با توجه به ممنوعي��ت ورود و ترانزيت 
مشروبات الكلي از كشورمان و عدم اظهار مشروبات 
الكلي به استناد ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق كاال و 
ارز پرونده قاچاق تشكيل و تحويل مراجع قضايي شد.

درآمد28.9هزارميلياردتوماني
گمركدرسال9۷

رييس كل گمرك گفت: در سال ۹7 از محل حقوق 
ورودي و ع��وارض 2۸,۹ هزار ميليارد تومان درآمد 

به خزانه واريز شد.
مهدي ميراشرفي، با اشاره به وضعيت درآمدهاي 
گمرك در سال ۹7، اظهار داشت: واريزي درآمدهاي 
 گمرك به خزانه تا 2۹ اس��فند سال ۹7 در مجموع
2۸ ه��زار و ۹۰۰ ميليارد تومان بوده اس��ت. از اين 
 ميزان درآمد، حق��وق ورودي كااله��ا جز خودرو

16 هزار و ۹۰۰ ميليارد تومان وصول شد. 
رييس كل گمرك درمورد درآمد ناش��ي از حقوق 
ورودي خودرو در سال گذشته گفت: در اين مدت 
122۹ ميليارد تومان درآمد كسب شده است. با اين 
وجود، همچنان براساس مصوبه هيات وزيران واردات 
خودرو به كشور به غير از مصوبه ماه هاي اخير، ممنوع 
است. معاون وزير اقتصاد درمورد وصولي ماليات بر 
ارزش افزوده كاالهاي وارداتي نيز گفت: در س��ال 
گذش��ته بالغ بر 6۹۰۰ ميليارد تومان از اين محل 
درآمد به خزانه واريز شده است. همچنين 3 درصد 
عوارض شهرداري نيز 34۰۰ ميليارد تومان اخذ شد. 

ميراشرفي در مورد ضمانتنامه هاي بانكي وضعيت 
وصول آنها نيز تصري��ح كرد: ۹۸ درصد درآمدهاي 
س��ال ۹7 وصول ش��ده و تنها 2 تا 3 درصد آنها به 
سال ۹۸ منتقل شده كه ضمانتنامه بانكي هستند و 

مشكلي براي وصول آنها وجود نخواهد داشت. 

بخشايشبدهيمالياتيموديان
استانهايسيلزده

هيات وزيران در جلس��ه هفتم فروردين 13۹۸ به 
پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد 
قانون ماليات هاي مستقيم با بخشودگي بدهي ماليات 
بر درآمد موديان استان هاي سيل زده موافقت كرد 
كه بر اساس آن عناوين استان هاي سيل زده توسط 

وزارت كشور تعيين خواهد شد. 
بارش ش��ديد ب��اران از 27 اس��فند ماه س��ال ۹7 
در مازندران ش��روع ش��د و تاكنون ني��ز ادامه داد. 
اين بارندگي به 14 استان در شمال، غرب و جنوب 
غربي كش��ور خس��ارت هايي وارد كرد. سرپرست 
سازمان امور مالياتي كش��ور پنجم فروردين ماه با 
اشاره به حادثه سيل استان هاي گلستان و مازندران 
اع��الم كرد: وجوه پرداختي مودي��ان مالياتي براي 
كمك به آسيب ديدگان اين حادثه به حساب هاي 
تعيين شده، از درآمد مشمول ماليات عملكرد سال 
13۹۸ قابل كسر است. »محمد قاسم پناهي«، وجوه 
پرداختي براي كمك به آسيب ديدگان حادثه سيل 
استان هاي گلستان و مازندران به حساب هاي اعالمي 
بنياد مسكن انقالب اسالمي، جمعيت هالل احمر 
جمهوري اسالمي ايران، سازمان بهزيستي كشور 
و كميته امداد امام خميني)ره( از درآمد مش��مول 
ماليات عملكرد سال 13۹۸ منبع مالياتي كه موديان 

محترم مالياتي انتخاب مي كنند، كسر مي شود.

ترخيص2۶۳قلمکاال
منوطبهارائهگواهیبانکیشد

سرپرست مرکز واردات و مناطق آزاد و ويژه گمرک 
لزوم ارائه گواه��ی معتبر از بانک ه��ای عامل برای 
ترخيص 263 قل��م کاال به گمرکات اجرايی را ابالغ 
کرد.سرپرس��ت مرکز واردات و مناط��ق آزاد و ويژه 
گمرک لزوم ارائ��ه گواهی معتبر از بانک های عامل 
مبنی بر پرداخت تفاوت نرخ ارز برای ترخيص کاالی 
ثبت سفارش 263 فقره ثبت سفارش کاال هايی را که 
مشمول تخصيص ارز با نرخ دولتی نيست، ابالغ کرد.

در اين نامه توسط علی وکيلی آمده است:  »عطف 
به نامه شماره 6۰٫311766 مورخ 25/12/13۹7 
مدير کل محترم دفتر صنايع معدنی وزارت متبوع 
و پيرو نامه ش��ماره 31426۸ م��ورخ 7/12/۹7 به 
پيوست فهرست فايل حاوی فهرست 263 پرونده 
ثبت سفارش شده ارسال می شود با توجه به اينکه 
بر اس��اس تشحيص مدير کل محترم دفتر صنايع 
معدنی، هيچ يک از اين پرونده ها نمی بايست مشمول 
دريافت ارز با نرخ دولتی شود، مقتضی است دستور 
فرماييد نسبت به دريافت مابه التفاوت نرخ ارز برای 
اين پرونده ها دستور اقدام الزم صادر شده و نتيجه به 
اين دفتر منعکس شود. الزم به ذکر است ترخيص 
و رفع تعهد ارزی اي��ن پرونده ها منوط به پرداخت 
مابه التفاوت ارزی خواهد بود همچنين خواهشمند 
است دستور فرماييد از تامين ارز ثبت سفارش های 
پيوست شده با نرخ دولتی )ارز يارانه ای( جلوگيری 
به عمل آيد. الزم اس��ت برای تخصيص و تامين ارز 
جديد برای اين ثبت سفارش ها، اولويت کااليی ثبت 
سفارش مجدد از س��امانه ثبتارش دريافت شده و 

مبنای عمل قرار گيرد.«

فارس|مديركل دفتر تلفيق بودجه سازمان برنامه و بودجه كشور با 
بيان اينكه تخصيص اعتبار پيمانكاران در سال ۹7 ابطال نشده، گفت : 

۹۸ درصد بودجه سال ۹7 محقق شده است.
علي حيدر نوري، در پاسخ به اين سوال كه شبهه اي مطرح شده مبني 
بر اينكه سازمان برنامه و بودجه در ماه  پاياني سال ۹7 تخصيص منابع 
مربوط به پيمانكاران را ابطال كرده اس��ت ، اظهار داشت: اصال چنين 
چيزي صحت ندارد. پيمانكاري بياوريد كه تخصيص منابع را دريافت 
كرده اما ابطال شده است؛ مطلقا براي پيمانكاران تخصيص باطل شده 
نداشتيم. مديركل دفتر تلفيق بودجه سازمان برنامه و بودجه كشور 
با تاكيد بر اينكه هزينه هاي جاري س��ال ۹7را  به طور كامل داده ايم، 
افزود: تخصيصي كه باطل كرده باشيم وجود ندارد. اساسا تخصيص ها 
در كميته  تخصيص صورت مي گيرد كه اعضاي آن خزانه دار كل  كشور، 
دفتر ارزيابي خزانه دار، رييس س��ازمان برنامه و بودجه و دفتر تلفيق 
بودجه به عنوان دبيرخانه حضور دارند. اين مقام مسوول در سازمان 

برنامه و بودجه در مورد وضعيت وصول درآمدهاي بودجه سال ۹7 كل 
كشور تصريح كرد: بيش از ۹۸ درصدي بودجه سال ۹7 محقق شده 

است و اين موضوع را عملكرد و پرداخت هاي خزانه نشان مي دهد.
مديركل دفتر تلفيق بودجه س��ازمان برنامه و بودجه كشور، عنوان 
كرد: درآمد نف��ت )واگذاري دارايي هاي س��رمايه اي( حدود 1۰6 
ت��ا 1۰7 هزار ميلي��ارد تومان كامل وصول ش��ده اس��ت. گفتني 
است براس��اس بودجه سال گذش��ته رقم مصوب درآمدهاي نفت 
و فرآورده هاي نفتي 1۰1 هزار ميلي��ارد تومان و مجموع آن يعني 
واگذاري دارايي هاي س��رمايه اي 1۰7 هزار و 5۰۰  ميليارد تومان 
بوده است.همچنين درآمدهاي مصوب متشكل از درآمد مالياتي و 
گمرك 142 هزار ميليارد تومان و مجموع 216 هزار ميليارد تومان 
در نظر گرفته ش��ده بود.از محل واگذاري دارايي هاي مالي نيز 63 
هزار ميليارد تومان مصوب ش��د كه علمكرد اين بخش تا پايان آذر 
ماه طبق گزارش بانك مركزي 65 هزار و 37۰ ميليارد تومان است. 

در س��ال 13۹7 تعداد 3۸57 ش��ركت تعاوني جديد با 72 هزار و 
324 عضو در كش��ور براي انجام فعاليت هاي مختلف كسب و كار 

ثبت و تشكيل شده است. 
بر اساس گزارشات اخذ شده از سامانه جامع آمارهاي ثبتي تعاون، 
در سال 13۹7 تعداد 3۸57 شركت تعاوني جديد در كشور براي 
انجام فعاليت هاي مختلف كسب و كار ثبت و تشكيل شده است. 
به عبارت ديگر در سال مورد اش��اره بطور متوسط روزانه بيش از 
11 تعاوني در كشور تشكيل و ثبت شده است كه وضعيت فعاليت 

آنان در حال بهره برداري يا در دست اجرا است.
تع��داد كل اعضاي تعاوني هاي مذكور 72 هزار و 324 نفر و تعداد 
شاغل آن معادل 61 هزار و ۹۸7 نفر و سرمايه اوليه آن حدود ۸۸۹ 
ميليارد ريال است. متوسط تعداد اعضاء و شاغل تعاوني ها در سطح 

كشور به ترتيب 1۹ و 16 نفر هستند. 
بيشترين تعداد تعاوني تشكيل و ثبت شده به استان هاي »فارس« 

و »خراس��ان رضوي« به ترتيب با تعداد 421 و 346 تعاوني تعلق 
دارد. بيش��ترين تعداد تعاوني تشكيل و ثبت شده در فعاليت هاي 
»كشاورزي« و »صنعت« به ترتيب با 11۹۰ و ۹62 واحد هستند. 
تعاوني هاي داراي فعاليت »كش��اورزي« و »س��اير فعاليت هاي 
خدم��ات عمومي و اجتماعي« به ترتيب با 167۹۹ و 11745 نفر 
داراي بيشترين اعضا هس��تند. همچنين بيشترين شاغل مربوط 
به تعاوني هاي داراي فعاليت »كشاورزي« و»صنعت« به ترتيب با 

15 هزار و 33 نفر و 14 هزار و 2۹۰ نفر هستند.
 تعداد تش��كل هاي تعاوني ثبت شده در كش��ور براي سال مذكور

2۰ اتحاديه بوده كه مرتبط با فعاليت هاي خدماتي است.
همچنين در اسفند ماه سال ۹7 تعداد 3۸1 تعاوني و 5 اتحاديه در 
كل كشور به ثبت رسيده است كه تعداد تعاوني ها نسبت به بهمن 
ماه س��ال۹7 )375 واحد( افزايش��ي معادل 2درصد و نسبت به 
اسفند ماه ۹6 )432 واحد( كاهشي معادل12درصد داشته است.
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بانك و بيمه4يادداشت

»تعادل« از پياده سازي سياست بازار باز در نظام بانكي گزارش مي دهد 

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

مهار تورم و نقدينگي از طريق كاهش نرخ سود بانكي 

200 هزار ميليارد تومان سود بانكي عامل رشد نقدينگي

حباب سكه ۶۳۵ هزار تومان شد

گروه بانك وبيمه| احسان شمشيري | 
به اذعان مديران و كارشناس��ان نظام بانكي بزرگ ترين 
ابرچالش بانك ها، هزينه هاي سنگين سپرده هاي بانكي 
و پرداخت سود به سپرده گزاران است كه حداقل ساالنه 
200 هزار ميليارد تومان هزينه به همراه دارد و اين موضوع 
باعث شده كه حتي رييس كل بانك مركزي در نخستين 
ديدار خود با خبرنگاران در سال جديد، به اين نكته مهم 
اش��اره كند كه مبناي رشد نقدينگي، سود سپرده هايي 
است كه بانك ها بايد هر س��اله بابت هزينه سنگين 20 

درصدي سود بانكي به سپرده ها پرداخت كنند. 
به گزارش تعادل، در ش��رايطي كه گفته مي ش��ود نرخ 
مصوب ش��وراي پول و اعتبار براي سپرده بلندمدت 15 
درصد است، اما بانك ها در سال هاي اخير به داليل مختلف 
از جمله فروش اوراق سپرده ريالي 20 درصدي، فرصت 
يكساله تمديد سپرده ها به نرخ 20 درصد در شهريور 96 
و... عمال سود 20 درصدي به سپرده ها پرداخت كرده اند 
و رقابت منفي و مسابقه سپرده گيري با نرخ بيش از 20 
درصد سود سپرده هزينه بس��ياري به بانك ها تحميل 

كرده است. 
از سوي ديگر، خلق پول و دريافت تسهيالت از بانك هاي 
ديگ��ر در بازار بين بانكي، عمال به رش��د ضريب فزاينده 
و گردش پول و اضافه برداش��ت از بانك مركزي و رش��د 
هزينه تامين منابع بانك ها در بازار بين بانكي منجر شده 
و در مجموع اين تحوالت شامل رشد باالي سود سپرده و 
پرداخت سود به ساير بانك ها و دريافت وام هاي هفتگي و 
اضافه برداشت ها، باعث رشد نقدينگي شده و طبق اعالم 
كارشناسان خلق نقدينگي روزانه به بيش از 1000 ميليارد 
تومان رسيده و حجم كل نقدينگي را به باالي 1900 هزار 
ميليارد تومان تا پايان سال 97 رسانده است.  ارزيابي سود 
س��پرده هاي بانكي نيز نشان مي دهد كه با وجود 1719 
هزار ميليارد تومان سپرده هاي نظام بانكي در آذر 97 كه 
از اين ميزان 535 هزار ميليارد تومان سپرده كوتاه مدت 
و 870 هزار ميليارد تومان بلندمدت بوده است، مي توان 
نتيجه گرفت كه حداقل حدود 200 هزار ميليارد تومان 
ساالنه بايد بابت اين سپرده هاي بانكي سود پرداخت شود.  
با توجه به ماه شمار شدن سپرده هاي كوتاه مدت و احتمال 
سرريز بخشي از آن به س��پرده بلندمدت، در پايان سال 
ميزان سپرده بلندمدت به 900 هزار ميليارد تومان رسيده 
است كه اگر نرخ ميانگين جذب سپرده حداقل ساالنه 20 
درصد باشد، بايد ساالنه معادل 180 هزار ميليارد تومان 

سود پرداخت شود.
اگ��ر س��اير هزينه هاي بانك ها از جمله س��ود س��پرده 
كوتاه مدت نيز به اين هزينه ها اضافه شود حداقل هزينه 
س��ود بانك ها بيش از 200 هزار ميليارد تومان در سال 
خواهد بود و اين همان موضوعي است كه همتي رييس 
كل بانك مركزي در ابتداي هفته جاري و در نخس��تين 
نشس��ت خبري خود با خبرنگاران به آن اش��اره كرد كه 
عامل اصلي رشد نقدينگي و تورم همين سود سپرده هاي 

بانكي است. 
وي با اشاره به اينكه نقدينگي به صورت سپرده در بانك ها 
يا سود سپرده، يا دارايي مازاد بانكي موجود است و عمال 
پولي در گردش اقتصاد و توليد وجود ندارد، به اين نكته 
اش��اره كرد كه بايد با سياس��ت بازار باز و كانال نرخ سود 
بانكي، هزينه سود بانكي و رشد نقدينگي را كاهش دهيم. 
وي در مورد هدايت نقدينگي نيز تاكيد كرد كه نقدينگي 
قابل هدايت و فرمان پذير نيست لذا به جاي آنكه اضافه 
برداشت بانكي و سود سپرده عامل رشد نقدينگي باشد 
و پولي در دست توليد نباشد بايد روش رشد پايه پولي و 
تزريق پول به بخش توليد را داشته باشيم كه به رونق توليد 
منجر ش��ود  لذا در سال 98 در حال تغيير سياست هاي 
پولي هستيم تا اثر موثر بر كنترل نقدينگي و تورم و رشد 

و رونق توليد داشته باشد. 

وي اذعان داش��ت كه اقدام مهمي كه امسال حتما اجرا 
خواهيم كرد سياست هاي بازار باز است يعني نرخ سود را 
در كانالي تعيين كنيم و اجازه دهيم بانك ها در آن كانال 
نرخ س��ود را تنظيم كنند و مقررات جديدي براي اضافه 
برداشت بانك ها خواهيم گذاشت كه ان شاء اهلل اين اقدام در 
اولين دستور شوراي پول و اعتبار قرار دارد كه در صورت 

تصويب شدن عملياتي خواهيم كرد.
براين اس��اس با توجه به رقم 200 ه��زار ميليارد تومان 
سپرده ديداري، 90 هزار ميليارد تومان قرض الحسنه، 
500 هزار ميليارد تومان سپرده كوتاه مدت و 900 هزار 
ميليارد تومان سپرده بلندمدت، وزن اصلي و سهم باالي 
سپرده بلندمدت كه معموال نرخ س��ود 20 درصدي به 
آن تعلق مي گرفته، بس��يار باال و بيش از 50 درصد كل 

سپرده هاي بانكي است. 
لذا در راس��تاي كاهش هزينه سود بانكي، هيچ چاره اي 
جز كاهش نرخ سود سپرده بلندمدت از 20 درصد به 15 
درصد و كمتر از آن وجود ندارد. برخي كارشناسان در اين 
زمينه معتقدند با توجه به ساماندهي موسسات غيرمجاز 
و همچنين ادغام بانك هاي نظامي در بانك سپه، اكنون 
بانك مرك��زي با وضعيت بهتري از نظ��ر رقابت منفي و 
نرخ شكني و جذب سپرده با نرخ هاي باال مواجه است و 
مي تواند متناسب با شرايط امروز اقتصاد، نرخ سود و رشد 
نقدينگي را كاهش داده و به كاهش هزينه هاي بانك ها و 
توليد كمك كند و از سوي ديگر، عامل اصلي رشد تورم 

يعني رشد نقدينگي را نيز مهار كند. 

  رشد نقدينگي حاصل سود سپرده ها
وي در خصوص اثر س��پرده ها بر نقدينگي خاطرنشان 
كرد: عده اي مي گويند كه نقدينگي سرگردان داريم اما 
سوالم اين اس��ت كه نقدينگي سرگردان كجاست، چرا 
كه نقدينگي بيشتر در سپرده هاي بانكي، دارايي بانك ها 
و شركت ها حضور دارد اما پولي كه بايد در گردش باشد 
و اقتصاد و بازار و توليد را حمايت كند در حد مورد انتظار 
نيس��ت. در ايران رش��د نقدينگي عمدتا از سود سپرده 
حاصل مي شود، و مثال پرداخت ميانگين سود 20 درصدي 
به سپرده ها عمال باعث رشد نقدينگي مي شود. پس اعداد و 
ارقامي كه براي نقدينگي اعالم مي شود، بيشتر به صورت 
الكترونيكي در حساب ها جابه جا مي شود و نمي توان گفت 
كه پول جديد به بازار تزريق مي شود و رشد نقدينگي ناشي 
از سود سپرده ها است. اگر مي خواهيم نقدينگي آزاد شود 
بايد دارايي هاي بانك ها فروخته شود و بنگاه داري بانك ها 
كاهش يابد كه به طور جدي به دنبال آن هستيم كه حتمًا 
اتفاق بيفتد.  وي افزود: براين اساس، بايد تالش كرد كه 
ضمن كاهش ميانگين سود سپرده ها و هزينه هاي موجود 
بانك ها، اضافه برداش��ت بانك ها كاهش يابد و در مقابل 
نقدينگي از محل پايه پولي به شكلي رشد كند كه باعث 
تزريق پول جديد به توليد و اقتصاد ش��ود و عامل رونق و 
رشد اقتصاد باشد. زيرا روش رشد فعلي نقدينگي باعث 
رشد توليد و رونق نمي ش��ود. وي ادامه داد: اينكه گفته 
مي ش��ود نقدينگي بايد هدايت ش��ود به سادگي امكان 
پذير نيس��ت زيرا نقدينگي عمال در حساب سپرده هاي 
مردم، دارايي و ش��ركت داري بانك ها وساير شركت ها 
متمركز شده و گردش ندارد و لذا بايد مكانيزم مناسبي 
براي هدايت نقدينگي تعريف كرد كه باعث رشد توليد و 
رونق اقتصاد شود. رييس كل بانك مركزي افزود: دارايي 
بانك ها بايد فروخته شده و معوقات آنها وصول شود اما 
نكته اصلي آن است كه نقدينگي را نمي توان هدايت كرد 

و مثل مهمان به او گفت اينجا برو و آنجا برو.

  بانك هاي ناتراز و كاهش اضافه برداشت
به گفته همتي، بسياري از بانك هاي كشور ناتراز هستند 
كه در حال اصالح آنها هستيم و امسال برنامه جدي براي 

آنها داريم كه اضافه برداشت اين بانك ها كه ناترازي دارند، 
كاهش ياب��د. وي در مورد بازار پ��ول و به ويژه بانك هاي 
ادغامي گفت: بايد اطالع رساني كامل انجام شود بانك هاي 
ناتراز زياد هس��تند كه براي همه آنها در سال 98 برنامه 
داريم و در زمان خود اعالم خواهيم كرد، سعي مي كنيم 
بر اس��اس تجارب گذش��ته با احتياط و مديريت ش��ده 
مس��ائل را پيش ببريم و اضافه برداشت هاي اين بانك ها 

را كاهش دهيم.
 با روز شمار شدن س��پرده كوتاه مدت، از آنجا كه بخش 
عمده اي از 500 هزار ميليارد تومان سپرده كوتاه مدت 
به خاطر حساب پشتيبان حساب جاري ايجاد شده و يابه 
خاطر گردش مالي روزانه خريد روزانه مردم در طول ماه 
تغيير مي كند لذا به آن سود تعلق نخواهد گرفت و حداقل 
دو س��وم آن در طول ماه ثابت نخواه��د ماند. لذا با فرض 
سود 10درصدي به حساب هاي سپرده كوتاه مدت، در 
طول سال معادل س��ود 10 درصدي 350 هزار ميليارد 
تومان كاهش س��پرده كوتاه مدت بدون س��ود از محل 
حذف حساب هاي پشتيبان و گردش روزانه كارت هاي 
بانكي در دس��ت مردم، حداقل منافعي معادل 35 هزار 
ميليارد تومان براي بانك ها ايجاد خواهد كردكد  شوراي 
پول و اعتبار مصوب كرد محاسبه سود حساب هاي سپرده 
سرمايه گذاري كوتاه مدت از بهمن ماه به جاي روز شمار، 
براساس ماه شمار محاسبه شود و به اين ترتيب پرداخت 
شود و در نتيجه اين نوع حساب ها كه در ميان بانكداران به 

پاركينگ پولي شهره شده بود، سامان مي يابد.
 براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار، حداكثر سود بابت 
حساب هاي سپرده س��رمايه گذاري كوتاه مدت بانك ها 
10درصد است اما در 2 سال گذشته بانك ها براي جذب 
مشتري و تامين مالي خود، اگر پول مشتري كمتر از يك 
ماه در حساب كوتاه مدت باقي مي ماند نيز بابت آن سود 

پرداخت مي كردند.
هر چند بانك ها در چند س��ال گذشته بر اساس حداقل 
مانده در روز سود را براي مشتريان خود محاسبه و پرداخت 
مي كردند، اما بر اساس مصوبه جديد شوراي پول و اعتبار 

از بهمن ماه سال جاري سود بانكي ماه شمار مي شود.
بر همين اساس با مصوبه ش��وراي پول و اعتبار بانك ها 
موظفند س��ود بانكي را بر اس��اس حداقل مانده در ماه 

محاسبه و به مشتريان خود پرداخت كنند. البته ناگفته 
نماند كه شبكه بانكي در چند سال اخير اقدام به پرداخت 
نرخ سود بانكي به صورت روز شمار مي كردند و پرداخت 
سود در سال هاي دور به صورت ماه شمار بوده و بر اساس 
مصوبه جديد ش��وراي پول و اعتبار شبكه بانكي دوباره 
به پرداخت نرخ س��ود به صورت ماهانه رجعت مي كند. 
كارشناسان ارشد نظام بانكي معتقدند شوراي پول و اعتبار 
و همچنين بانك مركزي با تصويب اين مصوبه به دنبال 
تغيير ماهيت سپرده هاي كوتاه مدت است و مي خواهد 
تغيير جدي در اين نوع از سپرده ها ايجاد كند. همچنين 
اين كارشناسان مي گويند: پرداخت نرخ سود روزشمار 
به معناي سوق يافتن س��ود از سپرده هاي بلندمدت به 
كوتاه مدت است كه البته ماندگاري زيادي ندارد؛ بنابراين 
نظام بانكي سودي بيهوده به حساب ها پرداخت مي كرد.

البته ش��وراي پول و اعتبار در اين مصوبه تغييراتي را 
براي نرخ س��ود مدنظر قرار نداده و بر همين اساس از 
بهمن ماه نرخ سود به صورت قبل پرداخت مي شود و 
تنها نرخ سود روز شمار حذف مي شود و باالترين نرخ 
س��ود آن نيز 10 درصد خواهد بود. يادآور مي شود، در 
بخشنامه بانك مركزي به بانك ها و موسسات اعتباري 
درباره مصوبه شوراي پول و اعتبار آمده است: از ابتداي 
بهمن ماه سال جاري، محاسبه سهم سود علي الحساب 
سپرده هاي كوتاه مدت عادي به موجب مصوبات قبلي 
شوراي پول و اعتبار ابالغي طي بخشنامه هاي متعدد از 
جمله بخشنامه پنجم شهريورماه 1396، حداكثر نرخ 
سود علي الحساب براي سپرده هاي كوتاه مدت عادي 
10 درصد ساالنه است، با لحاظ مفاد بخشنامه شانزدهم 
مردادماه س��ال 1396، ابالغ مي ش��ود.  در بخشنامه 
بانك مركزي به بانك ها آمده است كه اين بانك عالوه 
بر رصد عملكرد ش��بكه بانكي در اين خصوص، نحوه 
عمل شركت هاي پشتيباني فناوري اطالعات بانك ها 
و موسسات اعتباري را نيز تحت پايش خواهد داشت و 
در صورت مشاهده و كشف هرگونه مغايرت يا هرگونه 
اقدامي كه منجر به كتمان ي��ا غيرواقعي جلوه دادن 
رويدادهاي مالي شود، شركت هاي مذكور در فهرست 
اشخاص فاقد شرايط و صالحيت الزم براي همكاري با 

شبكه بانكي كشور قرار خواهند گرفت.

 حساب پشتيبان و پاركينگ پول
پرداخت سود روز ش��مار كوتاه مدت، ظاهرا براي كسب 
رضايت مش��تريان توس��ط بانك ها انجام شد تا مشتري 
پ��ول خود را به بانك ديگري نبرد و حتي براي اس��تفاده 
در حساب جاري و دس��ته چك، پول را به صورت موقت 
در كوتاه مدت گذاش��ته و كسب سود كند و هر روزي كه 
چك به بانك ارسال شد، از حساب كوتاه مدت كسر شده 
و به حس��اب جاري واريز ش��ود و لحظاتي بعد از حساب 
جاري به عنوان پ��اس كردن چك خارج ش��ود.  در اين 
شرايط، بسياري از صاحبان سرمايه، پول هاي خود را در 
حساب هاي كوتاه مدت نگهداري مي كردند؛ با اين كار هم 
سرمايه آنها همچون حس��اب هاي يكساله در بانك قفل 
نبود كه بخواهند بابت برداشت از آن جريمه بپردازند و هم 
مي توانستند سود دريافت كنند. محمدرضا جمشيدي 
دبيركل كانون بانك هاي خصوصي و موسسه هاي اعتباري 
در اين باره مي گويد: در سال هاي اخير حساب هاي سپرده 
كوتاه مدت به پاركينگ پولي تبديل ش��ده بود و صاحب 
حس��اب هر موقع كه پولي اضافي داشت به اين حساب 
واريز مي كرد و به مرور آن را هزينه مي كرد و بابت رسوب 
پول هم از بانك سود مي گرفت. وي افزود: بانك ها حداقل 
زمان رسوب پول در حساب كوتاه مدت مشتري را 10 روز 
حساب مي كردند و به ميزاني كه پول در حساب مانده بود، 
س��ود به آن مي پرداختند كه با اين مصوبه شوراي پول و 
اعتبار در حقيقت هم اين حساب ها سامان مي يابد و هم از 
هزينه هاي بانك ها كم مي شود. به اين ترتيب، پول مشتري 
حداقل بايد يك ماه در حساب كوتاه مدت باقي مانده باشد 
تا به آن س��ود 10 درصدي تعلق گيرد. ويژگي ديگر اين 
مصوبه اينكه، ماندگاري پول را در شبكه بانكي بيشتر كرده 
و از سيال بودن نقدينگي مي كاهد زيرا در زمان بروز نوسان 
ارزي، يكي از اشكال هايي كه درباره هدايت نقدينگي به 

بازار ارز مطرح مي شد، حساب هاي كوتاه مدت بود.
دارندگان حساب هاي سپرده گذاري كوتاه مدت البته با 
ارقام كالن، اين توان را داشتند كه در بازارهاي مختلف ورود 
كرده و آن بازار را فارغ از آنكه ارز، س��كه، مسكن، بورس و 
خودرو باشد با چالش مواجه كنند؛ يعني هم اقتصاد را به 
چالش مي كش��يدند و هم از بانك ها بابت حداقل 10 روز 

رسوب پول سود مي گرفتند.

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
روز دوشنبه 19 فروردين 98 بازار ارز و طال به روند افزايش 
قيمت ادام��ه داد . در اين راس��تا، صرافي هاي مجاز بانك 
مركزي قيمت خريد هر دالر امريكا را 13 هزار و 590 تومان 
و قيمت ف��روش آن را 13 هزار و 690 تومان اعالم كرده اند 
كه نسبت به روز يكشنبه افزايش حدود 200 توماني داشته 
است. قيمت خريد يورو نيز در اين صرافي ها 15 هزار و 290 
تومان و قيمت فروش آن 15 هزار و 390 تومان اعالم شده 
است كه نرخ يورو نيز با افزايش 90 توماني همراه بوده است.

به گزارش تعادل، روز دوشنبه نرخ لحظه اي دالر در سامانه 
س��نا به 13690 تومان و يورو 15390 تومان معامله شد . 
همچنين سامانه س��نا ميانگين نرخ ارز براي روز يكشنبه 
18 فروردين 97 را براي دالر 13073، يورو 15088، پوند 
17243، دره��م 3670، لير تركي��ه 2509 و يوآن 2086 
تومان اعالم كرده است.  در بازار آزاد نيز قيمت دالر در بازار 
معامالت نقدي بازار آزاد به 14100 تومان رسيد و به دنبال 
آن نرخ اونس جهاني نيز 1297 دالر اعالم ش��د كه بر اين 
اساس، ، قيمت طال و سكه نيز افزايش يافت و قيمت هر گرم 
طال 18 عيار 451 هزار، مظنه مثقال 17 عيار 1 ميليون 953 
هزار، سكه گرمي 930، ربع سكه 1 ميليون و 750 هزار، نيم 
سكه 2 ميليون و 740هزار و سكه طرح جديد 4 ميليون و 
930 هزار تومان داد و ستد شد.  روند افزايش قيمت از عصر 
روز شنبه شروع شده بود و روز يكشنبه نرخ لحظه اي دالر 
در سامانه سنا را به 13500 و نرخ يورو را به 15400 تومان 
افزايش داد. صرافي هاي مجاز بانكي نيز نرخ فروش دالر را 
با 300 تومان افزايش نسبت به روز شنبه 13500 و يورو را 
15500 تومان اعالم كردند و نرخ خريد دالر را 13400 و نرخ 
خريد يورو را 15400 تومان ثبت كرده اند. نرخ دالر نقدي نيز 

در بازار با 200 تومان افزايش نسبت به روز شنبه به قيمت 
13700 تومان داد و ستد شد.  در بازار ارز رسمي نيز بانك 
مركزي نرخ 47 ارز را عالم كرد كه براساس آن نرخ 15 ارز 
از جمله يورو و پوند نسبت به روز يكشنبه افزايش و قيمت 
20 واحد پولي ديگر كاهش يافت. نرخ دالر و 11 ارز ديگر نيز 
ثابت بود. هر دالر امريكا براي روز دوشنبه 19 فروردين ماه 
بدون تغيير نسبت به روز گذشته 42 هزار ريال قيمت خورد. 
همچنين روز جاري هر پوند انگليس با 109 ريال افزايش 
54 هزار و 870 ريال و هر يورو نيز با 32 ريال رشد 47 هزار 

و 162 ريال ارزش گذاري شد.

  نرخ ارز به روند صعودي ادامه داد
نرخ ارز در بانك ها و صرافي هاي مجاز، نيز بار ديگر نسبت به 
روز گذشته با افزايش همراه بود. بانك ها روز 19 فروردين هر 
دالر امري��كا را 13 هزار و 295 تومان و هر يورو را 14 هزار و 

931 تومان خريداري مي كردند.
قيمت خريد دالر در بانك ها 13 هزار و 110 تومان و يورو 
14 هزار و 710 تومان بود.همچنين بانك ها پوند را با افزايش 
قيمت 17 ه��زار و 373 تومان خريداري مي كنند. يوروي 
مسافرتي نيز در شعب ارزي بانك ها 15 هزار و 682 تومان 
بود كه با احتساب كارمزد بانك مركزي و بانك عامل به حدود 

16 هزار تومان مي رسد. 

  اثر دالر ۴۲۰۰ توماني بر ثبات بازار ارز
از س��وي ديگر، كارشناسان و فعاالن بازار مي گويند كه اثر 
دالر 4200 توماني مانع از رش��د زياد ن��رخ ارز در بازار آزاد 
مي شود زيرا اثر تورمي و انتظارات تورمي براي رشد نرخ ارز را 
كاهش مي دهد. براين اساس با وجود مباحثي كه بين دولت 

و مجلس در مورد نحوه تامين كاالي اساسي در سال جديد 
مطرح بود و در رأس آن ماندن يا حذف ارز 4200 توماني قرار 
داشت، در نهايت دالر براي كاالي اساسي 4200 توماني شد 
و اين موضوع مي تواند تاحدودي به ثبات نسبي نرخ ارز كمك 
كند. اين كارشناسان مي گويند: اختصاص 14 ميليارد دالر 
براي تأمين كاالهاي اساسي مورد نياز با نرخ ارز ترجيحي 
)يارانه اي( اين گروه از كاالها را با قيمت مناسب تري در اختيار 
مردم قرار مي دهد و انتظارات تورمي و تورم حاصل از رشد 
نرخ ارز رسمي را كاهش مي دهد.  اما در جريان بررسي اليحه 
بودجه 1398 در مجلس مخالفت هايي در اين رابطه وجود 
داشت، چراكه نمايندگان معتقد بودند با وجود اينكه چندين 
ماه دالر 4200 توماني به كاالهاي اساسي اختصاص پيدا 
كرده است، رانت و واسطه گري ها در اين بين وجود داشته و 
مانع شده اين كاالها با قيمت مناسبي در اختيار مردم قرار 
گيرد؛ بنابراين تاكيد داشتند كه بايد ارز 4,200 تومان حذف 

و تأمين كاالي اساسي با نرخ ارز نيمايي انجام شود.
بر اس��اس مصوبه قانون بودجه 1398، دولت مكلف است 
14 ميليارد دالر از منابع حاصل از ص��ادرات نفت را به دو 
طريق، صرف حمايت از معيشت مردم و تأمين مابه التفاوت 
ارز ب��راي توليد داخل كند؛ بطوري ك��ه واردات يا خريد و 
حمايت از توليد داخل و توزيع كاالهاي اساسي، تأمين دارو 
و تجهيزات پزشكي، نهاده هاي كشاورزي و دامي با نرخ ارز 

ترجيحي انجام شود.
همچنين واردات يا خريد توليدات داخل و توزيع كاالهاي 
اساس��ي و تأمي��ن دارو و تجهيزات پزش��كي و نهادهاي 
كشاورزي و دامي با نرخ ارز نيمايي و اختصاص مابه التفاوت 
آن با نرخ ترجيحي براي معيشت مردم و حمايت از توليد 

كاالهاي اساسي، دارو و تجهيزات پزشكي است.

اين در حالي است كه توضيحات دريافتي از منابع مطلع از 
اين حكايت دارد كه با وجود اينكه در قانون بودجه به نرخ 
ارز ترجيحي اشاره نشده، همان نرخ 4200 تومان فعاًل مبنا 
قرار خواهد گرفت و براي تأمين كاالهاي اساسي از محل 
درآمدهاي ارزي ناشي از فروش نفت اختصاص پيدا مي كند. 
گفتني است؛ در سال گذشته با توجه به افزايش قيمت ارز در 
بازار آزاد، دولت در مصوبه اي، واردات را با ارز 4200 توماني 
انجام داد كه به مرور با توجه به رانت ها و حواشي كه با خود به 
همراه داشت، اين ارز را محدود به واردات كاالي اساسي كرد. 
از سوي ديگر ارز مورد نياز بخش ديگر واردات در سامانه نيما 
تأمين مي شود كه تاكنون نرخ آن حدود 7500 تا 8,500 

تومان براي هر دالر متغير بوده است.

  حباب سكه ۶۳۵ هزار تومان شد
رييس كميسيون تخصصي طال و جواهر نيز گفت: افزايش 
200 توماني نرخ دالر و داد و ستد اين ارز به قيمت 13 هزار 
و 800 تومان سبب افزايش 150 هزار توماني قيمت سكه 
تمام بهار آزادي و فروش آن به قيمت 4 ميليون و 855 هزار 
تومان شد. افزايش ميزان تقاضا در بازار سبب شده تا حباب 

سكه به 635 هزار تومان برسد

  سيل و احتمال استفاده از ذخاير ارزي
از سوي ديگر، موضوع حادثه سيل اخير و خسارات سنگيني 
كه بر جاي گذاش��ت، ظاهراً بار ديگر فض��ا را براي ورود به 
صندوق توس��عه ملي و اس��تفاده از منابع ارزي به منظور 
جبران هزينه، باز كرده است. به گزارش ايسنا، بارش هاي 
اخير و به دنبال آن سيالبي كه بخش هايي از كشور را تحت 
تأثير قرار داد، خسارت هاي سنگيني برجاي گذاشته است. 

گرچه تاكنون مجموع خس��ارت وارد شده درباره سيل از 
سوي دولت رسمًا اعالم نش��ده است اما آنچه در اظهارات 
نمايندگان مجلس ديده مي شود از خسارتي تا مرز 30 هزار 

ميليارد تومان خبر مي دهد.
اين رقم قابل توجه كه بايد در حداقل زمان، تأمين و براي 
ترميم آسيب هاي ايجاد شده اختصاص يابد، مبلغي نيست 
كه دولت آن را در بودجه و در رديف هاي مربوط به حوادث 
غيرمترقبه پيش بيني كرده باشد و در اين حالت بايد از منابع 

ديگر تأمين شود.
اين در حالي است كه با وجود ورود شبكه بانكي به جريان 
سيل اخير براي اختصاص منابع و تسهيالت، واضح است كه 
بانك ها نمي توانند اين مبلغ را به تنهايي تأمين كنند؛ از اين رو 
در روزهاي اخير موضوع استفاده از منابع صندوق توسعه ملي 

مطرح شده و اخبار ضد و نقيضي در اين رابطه وجود دارد.
با اين حال صراحتي در مورد برداشت از ذخاير ارزي از سوي 
همتي - رييس كل بانك مركزي - بوده كه اعالم كرده است 
قطعاً بودجه سال 1398 امكان پاسخگويي به خسارت هاي 
وارد شده را ندارد و در كنار تسهيالت بانكي استفاده از منابع 

صندوق توسعه ملي نيز ضروري است.
به دنبال آن يكي از نماينده هاي مجلس، پيشنهاد برداشت 
يك ميليارد دالري از منابع صندوق را مطرح كرده و نماينده 
ديگر از دس��تور رييس جمهور براي برداش��ت دو ميليارد 

يورويي از صندوق توسعه ملي خبر داده است.
آن طور كه ذوالقدر مدعي شده است، رييس جمهور در قالب 
نامه اي دستور برداشت دو ميليارد يورويي از صندوق توسعه 
ملي كه معادل ريالي آن با توجه به نوسانات نرخ ارز حدود 
27 هزار ميليارد تومان است را صادر كرده تا هرچه سريع تر 

اين مبلغ به مناطق سيل زده اختصاص پيدا كند.
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رونق توليد، راه خالصي كشور 
از تكانه هاي تهديد آميز اقتصادي

مقام معظ��م رهبري در 
ادامه تدابيرشان به منظور 
افزايش قدرت اقتصادي 
كش��ور، شعار امس��ال را 
نيز ب��ا مح��ور »اقتصاد« 
انتخاب فرمودند.   مروري 
بر شعارهاي ساالنه اعالم 
شده از سوي ايشان طي 
دهه 90 ش��امل »جهاد 
اقتصادي«، »توليد ملى و 
حمايت از كار و سرمايه  ايرانى«، » حماسه  سياسي 
و حماس��ه اقتصادي«، »اقتص��اد و فرهنگ با عزم 
ملي و مديريت جهادي«، »دولت و ملت، همدلي و 
همزباني«، »اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل«، »اقتصاد 
مقاومتي، توليد و اشتغال«، »حمايت از كاالي ايراني« 
و نيز »رونق توليد« نشان مي دهد لزوم تمركز بر مسائل 
اقتصادي در كشور ما بيش از پيش اهميت پيدا كرده 
است. اقتصاد كشور ما تا حد زيادي بانك محور است 
و از اين رو بانك ها نقش مهمي در هدايت توليد، ايجاد 
اشتغال و روان سازي فعاليت ها دارند.  بانك ملي ايران 
به عنوان بزرگ ترين بانك دولتي تا حد امكان، توان 
خود را در جهت هدايت درست منابع به سمت توليد 
واقعي كه رونق دهنده اقتصاد و نيز ايجاد كننده اشتغال 
اس��ت، به كار برده و از حمايت توليدكنندگان دريغ 
نكرده است. در سال جاري با توجه به نامگذاري »رونق 
توليد«، تمركز ما بر اين موضوع بيشتر خواهد شد؛ 
تسهيالت بانك بيش از پيش به سمت توليد خواهد 
رفت تا عالوه بر افزايش كميت و بهبود هر چه بيشتر 
كيفيت كاالهاي توليد داخل، اشتغال بيشتري نيز از 
اين طريق ايجاد شود. طبيعي است كه بهبود شرايط 
توليد به بهبود شرايط اقتصادي كشور، افزايش توليد 
ناخالص داخلي، بهبود شرايط معيشتي مردم و نيز 
كاهش اتكا به واردات كاال خواهد انجاميد. اين روند، 
قطعا به كاهش تكيه كشور به ارز براي واردات كاالهاي 
غيرض��روري و در نتيجه مصرف مناب��ع ارزي براي 

واردات كاالهاي اساسي منجر خواهد شد.
راه نجات كش��ور از تكانه هاي اقتصادي، بدون شك 
رونق توليد داخلي اس��ت، بطوري كه دشمن نتواند 
در مقاطع حس��اس با محدود كردن فروش كاال، ما 
را تحت فشار قرار دهد. تجربه دنيا نيز ثابت كرده كه 
افزايش توان توليد داخل، مي تواند كشور را تا حد امكان 
در حوزه ه��اي اقتصادي خودكفا كرده و زمينه هاي 

تهديد را كور كند.

تشكيل ستاد  بانك پاسارگاد جهت 
كمك به سيل زدگان

س��تاد پش��تيباني در بانك پاس��ارگاد، جه��ت 
برنامه ريزي منسجم تر براي كمك به  هم ميهنان 
در مناطق س��يل زده، به رياست مديرعامل اين 
بانك تش��كيل ش��د. به گزارش روابط عمومي 
بانك پاسارگاد، اين بانك  با تمام توان و با بهره مندي 
از كليه امكانات خود، تا حل كامل مشكالت مردم 
در مناطق سيل زده و بازگشت آنها به زندگي عادي 
و پس از آن تا مرحله بازسازي بخشي از آسيب ها و 
خسارت ها، در كنارشان خواهد بود. بدين منظور 
ستاد پشتيباني به رياست دكتر مجيد قاسمي 
مديرعامل و جمعي از مديران تشكيل شده است. 
اين ستاد ضمن برگزاري جلسات منظم، اقدامات 
الزم را جهت اس��تمرار ارسال كمك هاي نقدي 
و غيرنقدي به مناطق آس��يب ديده و همچنين 
برنامه ريزي براي ايجاد ش��رايط مناسب زندگي 
هم وطنان انجام مي دهد.  در اين راستا، از ابتداي 
سال جاري تاكنون عالوه بر اهداي نقدي مبلغ 10 
ميليارد ريال و ارسال 250 هزار بطري آب و 1350 
تخته پتو به استان هاي لرستان و ايالم، اقدامات 
عملي و پيگيرانه براي تهيه مجموعه معتنابهي 
از لوازم خانگي به عمل آمده كه در اسرع وقت با 
هماهنگي نهادها و مراجع ذي صالح به استان هاي 
آسيب ديده ارسال و بين مردم توزيع خواهد شد.

بديهي است كمك به كاهش مشكالت مردم در 
مناطق سيل زده از برنامه هاي اصلي بانك  پاسارگاد 
در سال جاري، در راستاي ايفاي مسووليت هاي 
اجتماعي اس��ت و اميد اس��ت موجبات رضايت 
خداي متعال و مردم شريف ايران را فراهم نمايد.

لغو محدوديت مبلغ تراكنش 
امور خيريه 

بانك مركزي با توجه به وقوع سيل و در راستاي 
تسهيل كمك هاي نقدي مردم، در بخشنامه اي 
به مديران عامل شبكه بانكي محدوديت در مبلغ 

تراكنش امور خيريه را تا اطالع ثانوي لغو كرد.
بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران به منظور 
تس��هيل كمك هاي نق��دي مردم ب��ا توجه به 
وقوع س��يل در بخش��نامه اي به مديران عامل 
بانك ه��اي دولت��ي و خصوصي و موسس��ات 
اعتباري محدوديت در مبلغ تراكنش هاي امور 
خيريه را لغو و تاكيد كرد كه تمامي تراكنش ها 
با مبلغ بيش از يك هزار ريال بايد پردازش شوند 
و در صورت عدم اجرا، اقدامات انضباطي بانك 
مركزي در انتظار بانك ها يا موسس��ات مذكور 
خواهد بود. در اين بخشنامه اعالم شده: با توجه 
به وق��وع باليايي طبيعي در كش��ور و همراهي 
هم ميهنان گرامي با آس��يب دي��دگان در قالب 
كمك هاي نقدي از طريق سامانه هاي پرداخت 
كارتي، ض��رورت دارد تا اط��الع ثانوي هر گونه 
محدوديت در مبلغ تراكنش هاي خريد و قبض 
كه براي امور خيريه مورد استفاده مي شود، لغو 
شده و تمامي تراكنش ها با مبلغ بيش از يك هزار 

ريال بايد پردازش شوند.

محمد رضا حسين زاده

 مديرعامل بانك 
ملي ايران

اخبار
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ضرورتآزادسازيسهامعدالت

گروه بورس|سميرا ابراهيمي| 
يكي از مهم ترين موضوعاتي كه در س��ال گذشته، 
پيرامون توسعه بازار سرمايه مطرح شده است، عرضه 
آب در بورس انرژي بود. اين موضوع براي اولين بار از 
سوي وزارت نيرو با اتكا بر تجربه عرضه برق در بورس 
انرژي ارايه شده و عرضه آب سد چگين براي مصارف 
صنعتي نيز به عنوان پايلوت اين پروژه مطرح شد. 

در همين رابطه، سيد علي حسيني، مديرعامل بورس 
انرژي ايران در گفت وگو با »تع��ادل« اظهار كرد:  اين 
كار هنوز قطعي نيس��ت. احس��اس نياز براي اين كار، 
از درخواس��ت يكي از سدهاي وابس��ته به وزارت نيرو 
اين موضوع اعالم ش��ده اس��ت. بنابراين ابت��دا بايد از 
لحاظ قيمت گذاري ارزش منابع آب ش��فاف ش��ود و 
به مصرف بهينه كمك كند. اما زمان اين كار نيز هنوز 
مش��خص نيس��ت. متقاضي آب در بورس انرژي نيز 
شركت هاي صنعتي هستند و بطور كلي براي رفع نياز 
صنعت هاست. در واقع قرار نيست به حوزه آب شهري 
ورود پيدا كنيم و حتي در فازهاي پيشرفتي اين پروژه 

نيز چنين موضوعي ديده نشده است. 

سدچگينمشكالتفنيدارد
با اين حال حس��ين عبده تبريزي، كارشناس بازار 
س��رمايه در اين خصوص مي گوي��د: تجربه بورس 
برق نشان دهنده آن است كه در هنگامي كه مقدار 
قابل مالحظ��ه اي از يك بخش اقتص��ادي به يارانه 
وابسته باشد، در واگذاري سازوكار معامالت به بازار، 
بايد توجه كامل به موضوع يارانه ها داش��ته باش��يم 
و تالش مبني بر اين باش��د كه يارانه هاي موردنظر 
دولت از طريق سازوكار بازار، پرداخت شود. بنابراين 
احتمااًل شروع كار بورس با آب توليدي سد چگين، 
بهترين نقطه آغاز نيس��ت، چرا كه اين سد در حال 

حاضر مشكالت حقوقي و فني متعدد دارد.
وي خاطرنش��ان كرد: اگر واقعا اراده براي انجام اين 
كار وجود داش��ته باشد و تدبير عمل نيز در كنار آن 
لحاظ ش��ود، اكنون زمان مناس��بي براي س��پردن 
فروش آب به بورس نيس��ت زيرا التهابات سياس��ي 
اقتص��ادي در فضاي عمومي كش��ور وج��ود دارد. 
همچنين شروع اين كار مي تواند به صورت محلي و 
منطقه اي، در مكان هايي كه تقاضاي صنعتي باالست 
و تقاضاي مصرفي و فشار اجتماعي نيز وجود دارد، 
صورت بگيرد و كم كم اين بازار محلي به بورس آب 
كشور بدل شود. به دليل اهميت آب، بي شك مدت 
زمان زيادي طول نخواهد كش��يد ك��ه بخش آب، 

قسمت مهمي از بورس انرژي را تشكيل  دهد.

سختيتامينماليصنعتآب
وي در ادامه افزود: تدارك براي آماده ش��دن بورس 

انرژي جهت انج��ام معامالت آب، بخش آس��ان تر 
مساله است. تأمين مالي صنعت آب از طريق بورس 
نيز بسيار آسان خواهد بود. آن چه مهم است تعريف 
درستي از »اقتصاد آب« و سازوكار بازار است؛ بحث 

فني بورس آب در مقام بعدي اهميت است.
به گفته عبده تبريزي، مس��اله وجود اراده سياسي 
حل مس��اله، با وجود ضرورت هايي كه حل موضوع 
از نظر اقتصادي دارد، هنوز روش��ن نش��ده اس��ت. 
البته، تصميم گيران در معرض فشارهاي اجتماعي 
و سياس��ي بس��ياري براي حل معضل آب هستند. 
حتي در بخش برق كه تبديل آن به كاالي بازارپذير 
به مراتب آسان تر بود، هنوز اراده سياسي در چارچوب 

اقتصاد سياسي كشور بر اين امر قرار نگرفته است.

معامالتبرقدربورسموفقيتآميزنبود
محمد اس��فندياري، مدير كاال و ان��رژي كارگزاري 
بانك توس��عه صادرات نيز در اين ب��اره به »تعادل« 
گفت: نمي توان گفت كه عرضه برق در بورس انرژي 
موفقيت آمي��ز بوده اس��ت، در اين ب��ازار نيروگاه ها 
تمايلي براي عرضه برق توليدي خود در بورس انرژي 
ندارند زيرا قيمت ها دستوري و كنترل شده است و 
در واقع خبري از رقابت عرضه و تقاضا در اين رينگ 

معامالتي ديده نمي شود. 
وي در ادامه به بيان توصيف��ي از تاريخ معامالت برق 
در بورس انرژي پرداخت و گفت: در مقطعي اختالف 
قيمت اين بازار و بازار خارج از بورس، اختالف 2 برابري 
داش��ت كه در اين ميان،  قيمت بورس دست پايين را 
پوشش مي داد. در آن زمان نيروگاه ها حجم بسيار كمي 
را عرضه مي كردند كه مي خواستند با آن آماري براي 
رزومه داشته باشند و در بسياري از اوقات هم خريد انجام 
نمي شد يا شركت هايي كه با خود نيروگاه ها هماهنگ 
شده بودند،  خريد مي كردند. بطور كلي بورسي در زمينه 

برق وجود نداشت و موفقيت آميز نبود. 
اس��فندياري اظهار كرد: بنابراي��ن اگر براي آب هم 
قرار است اين اتفاق بيفتد، موفقيت آميز نخواهد بود 
زيرا آب كاالي استراتژيكي است كه با توجه به اين 
مساله خشكسالي، كش��ف نرخ آن به قيمت واقعي 
انجام نمي ش��ود. اگر اين عرضه انجام شود،  به نظر 
مي رس��د كه برخي از ش��ركت هاي خريدار آن را به 
صورت دستوري انجام مي دهند و برخي از شركت ها 
را خودشان معرفي مي كنند. فروشنده نيز انحصاري 
اس��ت و به نظرنمي رس��د كه در كوتاه مدت و ميان 

مدت مثمر ثمر باشد.
مدير كاالو انرژي كارگزاري بانك توس��عه صادرات 
خاطرنش��ان كرد: ش��ايد اين بازار در بلندمدت اگر 
بورس به موفقيت نسبي برسد،  آن هم در شرايطي 
است كه  بورس واقعي شود، در آن كشف نرخ صورت 

مي گيرد و عرض��ه و تقاضاي واقعي انجام ش��ود. با 
اين ش��رايط ش��ايد  اين اتفاق نيز به روند متعادل و 

مطلوبي برسد.

عرضهآبباحساس�يتدوبرابرينس�بت
بهبرق

همچنين محمدرضا اسالمي، ديگر كارشناس بورس 
انرژي در گفت وگو با »تعادل« در اين خصوص گفت: 
بدنه اصلي ش��ركت بورس انرژي ايران را مي توان بر 
اس��اس معامالت محصوالت نفتي و پتروش��يمي و 
معامالت برق استوار دانست، گرچه از معامالت اوراق 
قراردادهاي سلف موازي استاندارد كه با هدف تامين 
مالي شركت هاي عرضه كننده اينگونه اوراق صورت 
مي پذيرد نيز نمي توان چشم پوشي كرد. عامل اصلي 
و تاثيرگذار در ارزش و حجم معامالت برق از ابتداي 
راه اندازي تاكنون، تزريق منابع مالي از سوي وزارت 
ني��رو و افزايش توانمندي هاي خريد ش��ركت هاي 
توزيع ب��رق در اين ب��ازار مالي اس��ت. هم اكنون با 
هدف معامالت مس��تقيم ب��رق بي��ن نيروگاه ها و 
مصرف كنندگان باالي 5 مگاوات نيز به كمك بستر 
ش��ركت بورس انرژي ايران و ايجاد مزاياي قيمتي 
براي خريداران از يك س��و، و تامين نقدينگي براي 

فروشندگان از سوي ديگر، شاهد عرضه هاي برق در 
تابلوي معامالت فيزيكي شركت بورس انرژي ايران 
هستيم.  وي در ادامه افزود: در حال حاضر بحث ورود 
آب به بورس انرژي مطرح شده كه از سوي مديران 
ارش��د اين صنعت در حال پيگيري است. سياست 
دولت دوازدهم به گفته وزير نيرو مديريت مصرف آب 
است و در همين راستا تمامي برنامه هاي وزارت نيرو 
بر همين اصل پايه گذاري ش��ده است و اصالح نرخ 
آب بها مصرفي يكي از ضرورت هاي اجرايي مديريت 
اقتصاد آب در كش��ور ايران اس��ت. در اين زمان كه 
زمزمه هاي��ي از راه اندازي بورس آب يا به بيان بهتر، 
ورود آب به بازار سرمايه و حضور در بورس انرژي به 
گوش مي رسد. بايد ديد هدف مديران ارشد وزارت 
نيرو در اين خص��وص اس��تفاده از توانمندي هاي 
ارزشمند بازار سرمايه در استفاده از روش هاي نوين 
تامين مالي است يا كشف نرخ عادالنه محصول آب 
در بورس انرژي و ايجاد بس��تري امن و شفاف براي 
معامالت اين ماده حياتي است يا سازكاري با رويكرد 
تمامي م��وارد مذكور كه مي توان��د گامي بزرگ در 

اقتصاد آب ايران به شمار  آيد.
 وزارت ني��رو يكي از حاميان اصلي راه اندازي بورس 
انرژي ايران بوده است، اما وابستگي اين وزارت خانه 

به يارانه هاي دولت و رديف بودجه اي مصوب وزارت 
خانه در سال هاي اخير، نوسانات زيادي را در تزريق 
منابع مالي به بورس انرژي به همراه داش��ته است. 
رشد چشمگير معامالت برق در برهه هايي از زمان و 
ركود معامالت برق در زماني ديگر در بورس انرژي 
حاصل همين وابس��تگي وزارت ني��رو جهت تامين 

بودجه الزم براي معامالت برق در بورس است.
اسالمي خاطرنشان كرد: با توجه به حضور شركت آب 
و فاضالب در ساختار اصلي وزارت نيرو آغاز به كار اين 
بورس، براي تمامي فعالين صنعت آب جذاب ش��ود. 
همچنين با نقش پررنگتر وزارت نيرو و زير ساخت هاي 
قوي حاصل از چندين س��ال تجربه معامالت برق در 
بورس انرژي، در نهايت شاهد راه اندازي بسته اي كامل 
از ان��واع خدمات حوزه مالي تحت عنوان بورس آب در 
شركت بورس انرژي ايران باشيم. همچنين بايد توجه 
داشت كه با توجه به وابستگي كامل آب بهاي مصرفي 
در تمامي بخش ها اعم از خانگي، كشاورزي، صنعتي و 
... به تصميمات دول��ت و يارانه اي بودن صنعت آب در 
ايران، راه اندازي بورس آب نيازمند رويكردي دقيق و در 
سطح كالن كشور است كه اين امر نيازمند ايفاد نقش 
پررنگ تمامي اركان بازار سرمايه و نهادهاي مربوط به 

صنعت آب قرار دارد. 

اگر مديران اطالعات مالي خود را به س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
ارايه ندهند، به جرايم نقدي محكوم مي شوند و بايد اطالعات مالي 
شركت ها شفاف سازي شود. به گزارش سنا، مهرداد الهوتي نماينده 
مردم لنگرود در مجلس شوراي اسالمي ضمن بيان مطالب فوق و در 
جريان بررسي طرح يك فوريتي شفافيت اطالعات مالي شركت ها 
در موافقت با اين طرح، گفت: طبق قانون، ش��ركت هاي وابسته به 
نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت هاي خصولتي، موظف بودند 
ك��ه اطالعات مالي خود را از طريق ب��ورس ارايه دهند اما در قانون، 
قيد مكلف به كار برده نشده بود. وي افزود: بر اين اساس، شركت ها 
اطالعات مالي خود را به بورس ارايه نمي دادند و همچنين سازمان 

بورس هم تعهد قانوني نداش��ت كه اين اطالع��ات را دريافت كند. 
نماينده مردم لنگرود در مجلس ش��وراي اس��المي اضافه كرد: اما 
در طرح مذكور س��ازمان بورس و اوراق بهادار مكلف شده است كه 
اطالعات مالي شركت هاي وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي و 
خصولتي را دريافت كند و اگر اين ش��ركت ها اطالعات خود را ارايه 
ندادند، سازمان بورس بايد سراغ اين شركت ها برود و اطالعات مذكور 
را از آنان دريافت كند. الهوتي خاطرنشان كرد: در صورتي كه مديران 
اطالعات مالي خود را به س��ازمان بورس و اوراق بهادار ارايه ندهند، 
عالوه بر اينكه محكوم به جرايم نقدي مي شوند، حكم بركناري آنان 

نيز صادر مي شود.

مديرعامل گروه مالي سپهر صادرات معتقد است بازار 
سرمايه، بهترين پتانسيل را براي سرمايه گذاري در 
سال ٩٨ دارد. به گزارش سنا، بهروز خدارحمي با اشاره 
به تورم مورد انتظار و تالش براي حفظ ارزش پول از 
سوي سرمايه گذاران خاطرنشان كرد: بازار سرمايه از 
جمله حوزه هاي جذابي است كه از ظرفيت مناسبي 
برخوردار بوده و هنوز اش��باع نش��ده است. وي رشد 
چشمگير و گاها فراتر از ارزش ذاتي در بخش هايي از 
جمله مسكن، خودرو، ارز و طال را نشانه اشباع و ركود 
در اين بازارها و كاهش گرايش براي س��رمايه گذاري 
در اي��ن بخش ها در س��ال ٩٨ دانس��ت و گفت: تنها 
گزينه  در فضاي فعلي اقتصادي كش��ور كه همچنان 
شرايط رشد متناسب نسبت به تورم و كاهش ارزش 
پول براي آن متصور است، بازار سرمايه است و به نظر 

مي رسد در سال جاري از پتانسيل خوبي براي رشد 
برخوردار باشد. مديرعامل گروه مالي سپهر صادرات 
در ادامه ابراز كرد: اين بدان معني نيس��ت كه تمامي 
نمادهاي حاضر در بورس شامل اين موضوع خواهند 
شد. بطور مسلم برخي صنايع براي سرمايه گذاري 
ارزنده تر هستند و انتخاب و سرمايه گذاري در آنها به 
هوشمندي نياز دارد. خدارحمي تصريح كرد: براي 
كس��اني كه بخواهند س��رمايه گذاري مطمئن تري 
داشته باش��ند، طبيعتًا اوراق با درآمد ثابت يا حتي 
بازار پول ممكن اس��ت جايگزين خوبي باشد. ولي 
براي كساني كه بخواهند حرفه اي تر عمل كنند، بازار 
سرمايه بهترين پتانسيل را دارد؛ يعني كمي ريسك 
را پذيرفته و بازدهي بيشتري را نسبت به ساير بازارها 
داشته باش��ند. وي در تشريح داليل جهش هاي باال 

در شاخص بورس در هفته آخر سال ٩٧ و چند روز 
كاري ابتداي سال ٩٨ نيز گفت: يكي از اين داليل، 
چشم اندازي اس��ت كه نسبت به آينده بازار سرمايه 
وجود دارد. قيمت برخي سهم ها نسبت به كاالهايي 
كه نياز مصرفي روزانه مردم هستند، ارزنده تر شده 
است. مديرعامل گروه مالي سپهر صادرات در ادامه 
با بيان اينكه اين موضوع تنها ش��امل ش��ركت هاي 
خرد و كوچك نيست و ش��ركت هاي بزرگ و حتي 
بانك ها را نيز دربر مي گي��رد، افزود: برخي بانك ها 
سهم ١٠٠ توماني يا بيشتر دارند و اين نشان دهنده 
ارزنده بودن اين حوزه است. اما نكته اي كه نبايد در 
خصوص ايام عيد فراموش كرد اين اس��ت كه عمق 
معامالت كم بوده و شايد نتوان شتاب آن را با همين 

روند در آينده ديد.

بازارهاي آسيايي نخسين روز كاري هفته را با افزايشي نسبي 
آغاز كردند. در همين حال، انتشار داده هاي اقتصادي امريكا 
در هفته گذشته كاري موجب شد بازارها آخرين روز هاي 
كاري هفته گذشته را با افزايش نسبي به پايان برسانند در 
حالي كه به نظر مي رسد محرك هاي مالي در چين توانسته 
متغيرهاي اين كشور را با اهرم صعودي، مثبت كند. به اين 
ترتيب، طبق مدارك منتشر شده از سوي بانك مركزي چين 
در وب سايت رسمي اين نهاد، كاهش نرخ بهره بانك ها از 
سوي بانك مركزي اين كشور ابالغ شده است تا به اين ترتيب 
نقدينگي را به سمت مشاغل كوچك و متوسط سوق دهد. بر 
اساس اين گزارش، شاخص بلوچيپ در بازار چين با رشد ۱.۴ 
درصدي شاخص اصلي همراه شد و شاخص آسيا پاسيفيك 
به غير از ژاپن با افزايش ۰.۴ درصدي رو به رو شد و بيشترين 
ميزان رشد را نسبت به ماه آگوست از آن خود كرد. همچنين، 

در اين بازارها شاخص نيكي ژاپن با رشد ۰.۱ درصدي همراه 
شد و شاخص اي ميني اس اند پي با رشد نسبي همراه شد. 
از سويي ديگر، در بازرا وال استريت شاخص آتي اس اند پي 
براي هفتمين جلسه معامالتي در يك هفته گذشته كاري 
با روند مثبت همراه شد. انتشار داده هاي اقتصادي امريكا 
در روز جمعه كه بيانگر افزايش ميزان مشاغل در اين كشور 
طي ماه مارس بود توانست كمي بازارها را نسبت به بهبود 
اوضاع اقتصادي اميدوار كند. گفتني است، افزايش ۱۹۶ 
هزار شغل جديد در بازار امريكا بازار را نسبت به خروج امريكا 
از ركود اقتصادي اميدوارتر كرد و قيمت دالر را در بازارهاي 
جهاني در مقايس��ه با ديگر همتايان خود بدون هيچ گونه 
تغييري به ثبت رساند. اين در حالي است كه، در خاورميانه، 
بازار عربستان به عنوان يكي از خبرسازترين بازارها در هفته 

پيش رو معرفي شده است.

رييس كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي از بررسي راهكارهاي تحقق 
»رونق توليد« خبر داد. حميدرضا فوالدگر گفت: براي تحقق اين مهم بايد به 
نحوي عمل شود كه رونق توليد تنها به سخنراني، برگزاري همايش محدود 
نشده و با انجام اقدامات عملي، توليد رونق پيدا كند. به گزارش خانه ملت، اين 
نماينده مردم در مجلس دهم با بيان اينكه كميسيون ويژه حمايت از توليد 
ملي راهكارهاي عملي تحقق رونق توليد را بررسي مي كند، خاطرنشان كرد: 
پس از برگزاري جلسات متعدد و تهيه گزارش نظارتي، در صورت نياز و وجود 
خألهاي قانوني براي تحقق شعار رونق توليد قوانين جديد تصويب مي شود. 
فوالدگر با اشاره به دومين دستور كار كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و 
نظارت بر اجراي اصل ۴۴ گفت: كميسيون در دومين دستور كار خود اليحه 

سهام عدالت را مورد بررسي قرار داد. عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس 
با بيان اينكه اليحه سهام عدالت در كارگروه هاي مختلف كميسيون ويژه 
حمايت از توليد ملي بررسي شده است، ادامه داد: اين گزارش ها در جلسه 
روز يك شنبه بررسي و ارزيابي شد اما جمع بندي نظرات درباره اين اليحه به 
جلسه بعدي موكول شد چرا كه اليحه دولت مبني بر اصالح ساختار سهام 
عدالت است و بايد زمينه الزم براي مالكيت مردم نسبت به سهام عدالت فراهم 
شود. وي تصريح كرد: براساس اليحه سهام عدالت، بايد زمينه آزادسازي اين 
سهام با تشكيل صندوق هاي مشترك سرمايه گذاري قابل معامله در بورس 
)ETF( فراهم شود. فلسفه سهام عدالت تمرين سهامداري توسط مردم است 

تا آنها بتوانند سرمايه گذاري كرده و ثروت توليد كنند.

گروه بورس| شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران 
در معامالت روز گذشته با افزايش 5۱8 واحدي همراه 
شد و توانست رقم ۱88 هزارو 5۹2 واحدي را به خود 
اختصاص دهد. در همين حال، شاخص كل هم وزن 
با ۱25 واحد رشد به رقم ۳۶ هزار و ۷۴۳ واحد رسيد. 
عالوه بر اين، شاخص بازار اول 5۴۶ واحد رشد كرد و 
به رقم ۱۴۰ هزار و 5۷۹ واحد دست يافت. همچنين 
ش��اخص بازار دوم نيز با 2۶۶ واحد افزايش رقم ۳۶۷ 
هزار و ۷۷۴ واحدي را به ثبت رس��اند. افزون بر اين، 
ش��اخص آزاد ش��ناور با 5۰2 واحد رشد همراه شد و 

توانست رقم 2۱2 هزار و ۳88 واحدي را تجربه كند. 
بر اساس اين گزارش، روز گذش��ته ارزش معامالت 
بورس به رقم ۱۰۱ ميليارد توماني رسيد. اين در حالي 
است كه اين رقم ناش��ي از دست به دست شدن ۳.2 
ميليارد سهم و اوراق مالي بود. از سويي ديگر، معامالت 
فرابورس ايران در نوزدهمين روز از فروردين ماه ۱۳۹8 
با تغيير مالكيت يك ميليارد و 2۰8 ميليون ورقه به 
ارزش ۴ هزار و ۹5۶ ميليارد ريال و رش��د نزديك به 
2 واحدي شاخص كل خاتمه يافت. در همين حال، 
در معامالت ديروز فرابورس بازارهاي اول، دوم و پايه 

به ترتيب شاهد دادوس��تد ۶۰، 5۳۰ و 5۴8 ميليون 
سهم بودند كه ارزش اين معامالت ارقام 2۰8، ۱5۷5 
و ۱۴۶۴ ميلي��ارد ري��ال بود. همچنين، در اين س��ه 
بازار روز گذش��ته برخي نمادها بازگشايي و متوقف 
شد. بدين ترتيب نماد معامالتي شركت بين المللي 
ساروج بوشهر پس از برگزاري كنفرانس اطالع رساني 
در خصوص نوس��ان قيمت س��هام، بانك شهر پس 
از برگ��زاري مجمع عمومي عادي بط��ور فوق العاده 
صاحبان سهام و نماد ش��ركت گروه سرمايه گذاري 
صنايع و معادن فالت ايرانيان )فالت۱( پس از برگزاري 

مجمع عمومي عادي ساالنه صاحبان سهام بازگشايي 
شدند. در سمت مقابل نماد معامالتي »بزاگرس« و 
»زماهان« به دليل نوسان قيمت بيش از 5۰ درصد 
در نماد اصلي متوقف ش��دند. عالوه بر اين، همانطور 
كه اشاره شد آيفكس در معامالت ديروز رشد ۱.88 
واحدي را تجربه كرد. نمادهاي مثبت اثرگذار بر اين 
نماگر روز گذشته ش��امل مارون )۳.۷ واحد(، ذوب 
)2.2۱ واحد(، شراز )2 واحد( بودند. بر اين اساس در 
پايان بازار ديروز شاخص كل فرابورس در سطح 2۴۱2 
واحدي ايستاد. در جدول نمادهايي با بيشترين نوسان 
قيمت در بازار سهام نيز دو نماد »حسينا« و »كرمان« 
در حالي با حدود 5 درصد رشد قيمت، باالترين افزايش 
قيمت را در ميان ساير نمادهاي مورد معامله تجربه 
كردند كه نمادهاي »زشگزا« و »زبينا« با بيشترين 

افت قيمتي روبه رو شدند. در اين ميان نماد سهامي 
ذوب آهن نيز ضمن آنكه پربيننده ترين نماد شناخته 
شد، با مبادله بيش از ۳۴۱ ميليون سهم به ارزش 5۷8 
ميليارد ريال، باالترين رقم معامالت را در ميان ساير 
نمادها در تمامي بازارهاي فرابورس به خود اختصاص 
داد. بر اساس اين گزارش، روز گذشته بازار ابزارهاي 
نوين مالي تغيير مالكيت ۳5 ميليون ورقه به ارزش 
يك هزار و ۶22 ميليارد ريال را به ثبت رساند. در اين 
بازار تمامي اسناد خزانه اسالمي مورد معامله با نرخ 
موثر بازده تا سررسيد 2۰.۳8 تا 22.۶۷ درصد و نرخ 
بازده س��اده ۱۹.۹۱ تا 2۶.۱۹ درصد روبرو شدند. از 
سوي ديگر اوراق تسهيالت مسكن نيز در قيمت هايي 
در دامن��ه 2۰5 هزار تا ۶2۶ ه��زار ريال مورد معامله 

قرار گرفتند.

بورس در شيب مثبت
مروري بر آمار معامالت روز گذشته نشان مي دهد
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 اص�اح صورتحس�اب خ�وراك دريافت�ي 
»ش�صفها« :  ش��ركت پتروش��يمي اصفه��ان در 
اطالعيه اي صورتحساب خوراك دريافتي آبان سال 
گذش��ته را اصالح كرد. بر اين اساس، شركت مبلغ 
خوراك دريافتي آبان سال گذشته از شركت پااليش 
نفت اصفه��ان را 5۶۰ميلي��ارد و ۹8۳ميليون ريال 
اعالم كرده كه با توجه به اختالف نظر در نرخ خوراك 
دريافتي، اين مبلغ مورد اعتراض شركت بوده است. 
همچنين با توجه به انجام كار كارشناسي و برگزاري 
جلسات با كارشناسان و مديران شركت پااليش نفت 
اصفهان مبلغ ذكر شده اصالح و به ميزان ۴5۱ميليارد 
و 82۷ميليون ريال در صورتحس��اب بهمن ۱۳۹۷ 

اصالح شد.
 »وغدير« براي هرسهم ۲۸۰ريال سود ساخت: 
شركت س��رمايه گذاري غدير در صورت هاي مالي 
۱2ماهه خود براي هرسهم 28۰ريال سود ساخت. 
بر اين اساس، شركت در اطالعات و صورت هاي مالي 
۱2ماهه منتهي به ۳۰آذر۱۳۹۷، س��ود هرسهم را 
28۰ريال اعالم كرد كه در مقايسه با مدت مشابه سال 
گذشته با رشد ۴۴درصدي همراه شد. اين شركت سود 
عملياتي را با رشد ۴5درصدي 22هزار و 2۱۷ميليارد 
ريال، سود خالص را با رشد ۴۴درصدي مبلغ 2۰هزار 
و ۱۴2ميليارد ريال و سود انباشته در پايان دوره با رشد 
۱۴درصدي مبلغ 2۹هزار و 25۹ميليارد ريال اعالم 
كرده است. عالوه بر اين، »وغدير«، ارزش بازار خود را 
با افزايش ۱۰۰هزار و ۴۶ميليارد ريالي به رقم ۱۷۱هزار 
و ۶۷۰ميليارد ريال رسانده است. اما بهاي تمام شده 
آن ب��ا افت يك ه��زار و ۴۶۳ميلي��ارد ريالي به مبلغ 
58هزار و ۹۱8ميليارد ريال رسيده است. همچنين، 
واگذاري هاي صورت گرفته اين شركت طي دوره مالي 
مذكور مبلغ ۶هزار و 5۳8ميليارد و 228ميليون ريال 
بوده و سود اين واگذاري ها يك هزار و 8۱2ميليارد ريال 
منتشر شده است. در اين مدت »وغدير«، مبلغ 2هزار و 
2۳ميليارد ريال بهاي تمام شده سهام خريداري شده 

در بورس بوده است.
 »الزم�ا« زي�ان خ�ود را كاهش داد: ش��ركت 
كارخانه هاي صنعتي آزمايش در دوره ۳ ماهه منتهي 
به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷، به ازاي هر س��هم خود مبلغ 8 
ريال زيان شناسايي كرد كه نسبت به دوره مشابه در 
سال گذشته معادل ۶8 درصد كاهش زيان را نشان 
مي دهد. بر اين اساس، شركت كارخانه هاي صنعتي 
آزمايش با سرمايه 2۱۷ ميليارد و 5۰۰ ميليون ريال، 
صورت ه��اي مالي ميان دوره اي ۳ ماهه س��ال مالي 
منتهي به ۳۱ شهريور ماه ۹8 را به صورت حسابرسي 
نشده منتش��ر كرد. همچنين، »الزما« در دوره ياد 
شده، با ۷۰ درصد كاهش نس��بت به دوره مشابه در 
سال گذشته، مبلغ يك ميليارد و ۶52 ميليون ريال 
زيان خالص محقق كرد و بر اين اساس مبلغ 8 ريال 
زيان به ازاي هر سهم شناسايي كرد كه نسبت به دوره 
مشابه در سال گذشته ۶8 درصد كاهش زيان داشته 
است. شركت كارخانه هاي صنعتي آزمايش دليل اين 
موضوع را افزايش ۱۹ درصدي فروش برشمرده است. 
افزون بر اين، با احتساب زيان انباشته ابتداي سال در 
نهايت مبلغ يك هزار و ۱۷۴ ميليارد و 8۳۹ ميليون 
ريال زيان انباشته پايان دوره در حسابهاي اين شركت 
منظور شد. »الزما« در دوره ۳ ماهه سال مالي منتهي 
به ش��هريور ۹۷، به صورت حسابرسي شده، مبلغ 5 
ميليارد و 5۰2 ميليون ريال زيان خالص محقق كرد و 
بدين ترتيب مبلغ 25 ريال زيان به ازاي هر سهم خود 

شناسايي كرده بود.
  افزايش سرمايه »سرچشمه«: سازمان بورس 
و اوراق بهادار با افزايش سرمايه 22 درصدي شركت 
سرمايه گذاري مس سرچشمه از محل سود انباشته 
موافقت كرد. بر اين اس��اس، افزايش س��رمايه ۶۰۳ 
ميليارد و 5۴۱ ميليون ريالي شركت سرمايه گذاري 
مس سرچشمه از مبلغ 2 هزار و 8۰۰ ميليارد ريال به 
مبلغ ۳ هزار و ۴۰۳ ميليارد و 5۴۱ ميليون ريال از محل 
سود انباشته از سوي سازمان بورس بالمانع اعالم شد. 
افزايش سرمايه شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه 
به منظور اصالح ساختار مالي خواهد بود. بر اساس اين 
گزارش، انجام افزايش سرمايه »سرچشمه« حداكثر 
تا ۶۰ روز پس از تاريخ اين مجوز امكان پذير خواهد بود. 
عدم انجام افزايش سرمايه در مهلت مقرر، موجب ابطال 
اين مجوز شده و انجام آن مستلزم اخذ مجوز جديد از 

اين سازمان خواهد بود.
  افزايش سرمايه »غمينو«: افزايش سرمايه ۷8 
درصدي شركت صنايع غذايي مينو شرق با موافقت 
سازمان بورس و اوراق بهادار همراه شد. بر اين اساس، 
»غمينو« س��رمايه خود را از ۱۰۰ميلي��ارد ريال به 
۱۷8ميليارد ريال افزايش مي دهد. اين افزايش سرمايه 
از محل سود انباشته تامين خواهد شد و موضوع آن 
اصالح ساختار مالي شركت است. يادآور مي شود؛ انجام 
افزايش سرمايه »غمينو« حداكثر تا ۶۰ روز از تاريخ اين 
مجوز امكان پذير خواهد بود. عدم انجام افزايش سرمايه 
در مهلت مقرر، موجب ابطال اين مجوز شده و انجام آن 
مستلزم اخذ مجوز جديد از اين سازمان خواهد بود. 
همچنين مطابق ماده 2۱ قانون بازار اوراق بهادار، ثبت 
اوراق بهادار نزد سازمان، به منظور حصول اطمينان از 
رعايت مقررات قانوني و مصوبات سازمان و شفافيت 
اطالعاتي بوده و به منزله تأييد مزايا، تضمين سودآوري 
يا توصيه و سفارشي در مورد شركت يا طرح مرتبط با 

اوراق بهادار، توسط سازمان نيست.
  صدور مجوز افزايش س�رمايه ۱۳۱ درصدي 
»لكما«: سازمان بورس و اوراق بهادار با افزايش سرمايه 
۱۳۱ درصدي شركت كارخانجات مخابراتي ايران از 
محل مازاد تجديد ارزيابي دارايي ها موافقت كرد. بر 
اين اساس، افزايش سرمايه يك هزار و 8۳۳ ميليارد و 
582 ميليون ريالي شركت كارخانجات مخابراتي ايران 
از مبلغ يك هزار و ۴۰۱ ميليارد و ۷8۰ ميليون ريال 
به مبلغ سه هزار و 2۳5 ميليارد و ۳۶2 ميليون ريال 
از محل مازاد تجديد ارزيابي دارايي ها از سوي سازمان 
بورس بالمانع اعالم شد. همچنين، افزايش سرمايه 
شركت كارخانجات مخابراتي ايران به منظور خروج 
از شموليت ماده ۱۴۱ اليحه قانوني اصالح قسمتي از 
قانون تجارت به استناد معافيت مالياتي مقرر در بند 
)ز( تبصره ۱۰ از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ 

كل كشور خواهد بود. 

ديدگاه

بينالمللنگاهبازار
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تعادل|
بررسي هاي صورت گرفته از صنعت غذايي كشور در سال 
97، حاكي از آن است كه »كاهش موجودي مواد اوليه به 
كمترين ميزان« و »افزاي��ش بي رويه قيمت مواد اوليه« 
چالش برانگيزترين مسائلي بوده اند كه فعاالن اين گروه 
صنعتي در سالي كه گذشت با آن دست  و پنجه نرم كردند. 
اما با وجود مشكالت داخلي و خارجي در اين صنعت، سير 
صعودي صادرات و واردات صنايع تبديلي غذايي كش��ور 
قابل توجه اس��ت. براس��اس آخرين آمار منتشرشده در 
10 ماهه نخست س��ال 97، صادرات صنايع غذايي ايران 
به كش��ورهاي هدف، حدود 5ميليون و 704 هزار تن به 
ارزش 5 ميلي��ارد و 465 ميلييون دالر بوده اس��ت كه در 
مقايسه با مدت زمان مشابه در سال 96، رشد 1.1 درصدي 
را تجربه كرده و در مقايسه با متوسط سال هاي برنامه پنجم 
توسعه، نيز 12.4 درصد رشد داشته است. افزايش صادرات 
صنايع تبديلي غذايي، در حالي رقم خورده كه ارزش كل 
صادرات غيرنفتي كش��ور با 2.3 درصد كاهش نسبت به 
مدت مشابه سال قبل روبرو شده است. مقصد محصوالت 
غذايي صادراتي ايران نيز كشورهايي همچون »عراق«، 
»افغانس��تان«، »امارات متحده عربي«، »پاكس��تان«، 
»فدراسيون روسيه«، »تركيه«، »ويتنام«، »تركمنستان« 
و »آلمان« هستند كه به بزرگ ترين شركاي تجاري ايران 

در اين حوزه بدل شده اند. 

   صنعتي شكوفا در شرايط تحريم 
محصوالت غذاي��ي و آش��اميدني را مي ت��وان در ميان 
صناي��ع داراي ارزش افزوده باال قرارداد؛ رش��ته فعاليتي 
كه با برخورداري از س��هم 5 درصد از سهم 33 درصدي 
ارزش ستانده صنعتي و 24.5 درصدي از ارزش افزوده در 
برنامه اول توسعه توانست عنوان مهم ترين رشته فعاليت 
صنعتي در كشور را به خود اختصاص دهد. پس از خروج 
امريكا از برجام و آغاز تحريم هاي اين كش��ور عليه ايران 
از ارديبهش��ت ماه سال 97، اگرچه مقامات دولتي امريكا 
به كرات اظهار داش��تند كه دو صنعت غذا و دارو مشمول 
تحريم هاي اين كشور نيستند، اما بنابر گفته فعاالن صنعت 
غذايي كش��ور »عدم انتقال پول« و »عدم توجه دولت در 
تخصيص ارز به بخش خصوصي« از محل فروش نفت يا 
آورده هاي ارزي كه از خارج از كشور به دست مي آيد، باعث 
شد تا صنايع غذايي كشور در سال 97 با بحران »كمبود 

نقدينگي« و »كمبود مواد اوليه« دست وپنجه نرم كند.
بر اس��اس آخرين آمار منتشرش��ده در رابطه با شاخص 
مديران خريد )PMI( كه از س��وي مركز آمار و اطالعات 
اقتصادي اتاق ايران منتشر مي شود، در بخش صنايع غذايي 
فعاالن بخش خصوصي اظهار كرده اند، »كاهش موجودي 
مواد اوليه به كمترين مي��زان خود« و در مقابل »افزايش 
بي رويه قيمت مواد اوليه در اين گروه«، بزرگ ترين مشكل 
فعاالن صنعت غذايي كش��ور در ماه هاي پاياني سال 97 
بوده اس��ت؛ همچنين با وجود كاهش مي��زان فروش در 
گروه صنايع غذايي، موجودي محصول در انبارها نيز در 
پايين ترين حد در بين تمامي گروه هايي بوده است كه از 
س��وي مركز آمار و اطالعات اقتصادي اتاق ايران بررسي 

شده اند.

   روايتي از روند تجارت صنايع غذايي
اما با وجود مشكالت داخلي در اين صنعت، نكته قابل توجه 
در سال 97، سير صعودي صادرات و واردات صنايع تبديلي 
غذايي كشور است. افزايش صادرات صنايع تبديلي غذايي 
بر اساس آخرين آمار منتشرشده در 10 ماهه نخست سال 
97، در حالي رقم خورده كه ارزش كل صادرات غيرنفتي 

كشور با 2.3 درصد كاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل 
روبرو شده است. اما بنابر آمارهاي تجارت خارجي كشور در 
اين بازه زماني، صادرات صنايع غذايي ايران به كشورهاي 
هدف، حدود 5ميليون و 704 هزار تن به ارزش 5 ميليارد 
و 465 ميليي��ون دالر بوده كه در مقايس��ه با مدت زمان 
مشابه در سال 96، حدود 1.1 درصد رشد داشته است. اين 
در حالي است كه اين رقم در مقايسه با متوسط سال هاي 
برنامه پنجم توس��عه، 12.4 درصد رش��د داشته است. از 
ديگرسو اما، داده هاي آماري از روند تجارت خارجي ايران، 
گوياي آن اس��ت كه مهم ترين بازار ه��اي هدف صادرات 
محصوالت غذايي ايران را كشورهايي همچون »عراق«، 
»افغانس��تان«، »امارات متحده عربي«، »پاكس��تان«، 
»فدراسيون روسيه«، »تركيه«، »ويتنام«، »تركمنستان« 

و »آلمان« تشكيل داده اند.
در مقابل اما حجم واردات اي��ران در حوزه صنايع غذايي 
در 10 ماهه نخست س��ال 97، حدود 15 ميليون و 915 
هزار تن به ارزش 8 ميليارد و 351 ميليون دالر بوده كه در 
مقايسه با مدت زمان مشابه در سال 96، حدود افت 4.6 
درصدي داشته است. اين درحالي است كه مقايسه اين رقم 
با ميانگين واردات صنايع غذايي در سال هاي برنامه پنجم 
توسعه كشور حاكي از آن است كه حدود 12.6 درصد كمتر 

از متوسط واردات در اين ساله كمتر بوده است. 
بر پايه آمارها، »تراز تجاري« محصوالت كشاورزي و صنايع 
غذايي در 10 ماهه س��ال 1397 برابر با منفي 2 ميليارد 

و 886 ميلي��ون دالر بوده اس��ت در حالي كه تراز تجاري 
محصوالت كشاورزي و صنايع غذايي در مدت زمان مشابه 
در س��ال 96 برابر با منفي 3 ميليارد و 225 ميليون دالر 
بوده است. از آن س��و، »تراز وزني« محصوالت كشاورزي 
و صنايع غذايي در 10 ماهه سال 1397 نيز برابر با منفي 
10 ميليون و 211 هزار تن بوده است. در حالي كه اين رقم 
در مدت زمان مشابه در سال 96، برابر با منفي 10 ميليون 
و 709 هزارتن بوده است. كشورهاي عمده طرف معامله 
ايران در واردات صنايع غذايي در 10 ماهه نخست سال 97 
نيز به ترتيب »امارات متحده عربي«، »هند«، »سوييس«، 
»س��نگاپور«، »هلند«، »فدراسيون روسيه«، »تركيه«، 

»انگلستان«، »برزيل«، »پاكستان« و »آلمان« بوده اند.

   سه اولويت در سال 98
اما دبير انجمن صنايع فرآورده هاي لبني ايران در گفت وگو 
با پايگاه خبري اتاق ايران از برتري صنايع غذايي نسبت به 
س��اير صنايع خبر مي دهد. به گفته رضا باكري، حركت 
صنايع غذايي كشور در سال 97 در يك كالم شبيه حركت 
عقابي اس��ت كه اوج گرفته تا به سمت دستيابي به هدف 
خود شيرجه بزند. او افزود: رسيدن به هدف توسعه توليد 
و توس��عه صادرات منوط به دسترسي آسان به مواد اوليه 
كش��اورزي فراوان مطابق قيمت ه��اي بازارهاي جهاني 
است؛ دوم دسترسي به آزادي مقررات صادرات و واردات 
و س��وم رفع تضادهاي سياس��ت خارجي كش��ور با نظم 

جهاني موجود باهدف جلوگيري از بروز پديده تحريم ها 
كه توسعه اقتصاد كش��ور را به چالش مي كشد. باكري با 
اشاره به آمارهاي منتشرشده در سال 97 گفت: در سال 
97، صادرات همه بخش هاي صنايع غذايي به جز صنايع 
لبني با رشد مواجه بوده است و فقط صنعت لبنيات با 13 
درصد ميانگين كاهش ساالنه صادرات سال 97 را به پايان 
رسانده است. به گفته او، افزايش تعرفه واردات مواد لبني 
از طرف عراق تا 65 درصد تحت تأثير تحريم ها بيشترين 
صدمه را به رش��د صادرات فرآورده هاي لبني وارد كرده 
است؛ هرچند همزمان بي ثباتي سياست هاي ارزي دولت 
نيز بي تاثير نبوده است.دبير انجمن صنايع فرآورده هاي 
لبني ايران اظهار كرد: متاس��فانه به دليل عدم اعتقاد به 
ضرورت تدوين استراتژي توسعه اقتصادي از سوي مراكز 
علمي و دانش��گاهي و عدم الزام دولتمردان به اجراي اين 
سياست ها، گرفتار پديده موج س��واري است و با رفتن از 
اين سو به آن سو عمده ثروت ملي خود را به هدر مي دهد. 
او با بيان اينكه صنايع غذايي حتي در شرايط تحريمي هم 
مي تواند توسعه يابد، از سه شرط براي رشد توليد و صادرات 
در س��ال جاري خبر داد. باكري معتقد اس��ت كه »ثبات 
سياست هاي ارزي«، »ثبات مقررات واردات و صادرات« و 
»تداوم و ثبات مقررات ورود موقت مواد اوليه و بسته بندي« 
از مواردي است كه در صورت تحقق، صنايع غذايي در سال 
98 با وجود تحريم ها رشد و توسعه هم در توليد و هم در 
صادرات را تجربه خواهد كرد؛ چرا كه بازارهاي منطقه و 

كشورهاي اوراسيا تا 100 درصد ظرفيت توسعه صادرات 
مواد غذايي ايران را دارا هستند. 

    محدوديت هاي صادراتي 
حال اگرچه بررسي هاي آماري نش��ان از رشد صادراتي 
صناي��ع غذاي��ي دارد، اما فع��االن حوزه اي��ن صنعت از 
چالش هاي و موانعي كه پيش روي صادراتشان وجود دارد، 
گله مندند. در همي��ن رابطه، يك عضو هيات نمايندگان 
ات��اق بازرگاني تهران پيش تر به »تع��ادل« گفته بود كه 
صنايع غذايي جدا از صنايع ديگر نيست و از صنايع پيشرو 
به حس��اب مي رود. از همين جهت، مش��كالتي كه براي 
س��اير صنايع وجود دارد براي اين صنايع نيز ايجاد رنج و 
محدوديت مي كند. اما صنايع غذايي، صنايع استراتژيك 
محسوب مي شوند كه به واسطه سياست هاي غلط ارزي 
دچار آسيب و اختالل شده اند. به گفته علي شريعتي، از 
ابتداي اجراي سياست هاي ارزي دولت با وجود هشدار هاي 
بخش خصوصي، شاهد قاچاق محصوالت دامي و صنايع 
غذايي بوده و هستيم. اما اين مشكالت زماني به اوج خود 
رسيد كه ارز دولتي به كاالهاي اساسي اختصاص يافت؛ 
كه از دو جهت به بازار داخلي اين صنايع آسيب زد. نخست 
اينكه تخصيص ارز دولتي زمين��ه ايجاد رانت را به وجود 
آورد و دوم اينكه، با اينكه كاالهاي اساس��ي با ارز 4200 
توماني وارد كشور ش��دند، اما با تورم قيمتي ساير كاالها 
همراه شد. اين موضوع باعث شد كه در عمل تاثير مثبت 
اقدامات دولت براي مردم احساس نشود و تنها منابع ملي 
كشور اتالف شود.به گفته او، واردات كاالهاي اساسي با ارز 
دولتي نه تنها قيمت ها را پايين نياورد، بلكه توزيع آن نيز 
با مشكالتي همراه بود؛ براي دريافت اين كاالها صف هاي 
طويلي ايجاد شد. اگر به همين ترتيب سياست هاي دولت 
ادامه يابد، به س��مت اقتصاد كوپني مي رويم. اما در عين 
حال، شريعتي مقدم پيشنهاد مي كند كه در گام نخست 
تخصيص ارز دولتي به واردات از گردونه تجارت حذف شود 
و ارز مصرفي تمامي كاالها با نرخ آزاد به دست متقاضيان 
برسد. از نگاه اين فعال اقتصادي، در گام بعدي، منابعي را 
كه دولت براي كمك به اقشار آسيب پذير در نظر گرفته، 
به صورت مس��تقيم و با اس��تفاده از دولت الكترونيك به 
دست دهك هاي پايين درآمدي برساند.اما اين صنعت، با 
مشكالت ديگري دست به گريبانند كه مي توان به موضوع 
»ثبت سفارش��ات و تخصيص ارز« اشاره كرد. در همين 
رابطه، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران مي گويد: 
متقاضيان ب��راي واردات تجهيزات يا مواد اوليه مورد نياز 
خود، دچار بروكراس��ي اداري تاييد ثبت سفارشات و نيز 
فرآيند پيچيده تخصيص ارز هستند. اين در حالي است كه 
صدور بخشنامه هاي جديد وخلق الساعه، نه تنها بخشنامه 
قبلي را پيچيده تر مي كرد، بلكه بعضا در تضاد و تناقض با آنها 
بود. از اين رو، همچنان فعاالن اقتصادي در بالتكليفي به سر 
مي برند و هر لحظه بيم آن را دارند كه بخشنامه جديدي 

صادر شود تا بار ديگر فعاليتشان را محدود كند.
از س��وي ديگر، محدوديت هاي صادرات��ي كه با صدور 
بخش��نامه هاي مختلف صادر شد، باعث كمرنگ شدن 
چهره برندهاي ايراني در بازار هاي جهاني شد. در همين 
رابطه، ش��ريعتي مقدم توضيح مي دهد: در سال جاري 
ش��اهد اين بوديم كه دولت جلوي صادرات بس��ياري از 
كاالهاي غذايي را گرفت، همين امر باعث از دست رفتن 
بازار هاي جهاني ش��د. بازارهايي كه ط��ي تالش و طي 
زمان طوالني به دس��ت آمده بود، يك ش��به و با صدور 
بخشنامه هاي غيركارشناسي از دست رفت. نمونه آن را 
مي توان در ممنوعيت ه��اي صادراتي محصوالتي چون 

»رب، گوجه فرنگي يا مرغ« مشاهده كرد. 

نايب رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 
ايران با برشمردن چالش هاي اقتصاد ايران در سال98، 
گفت: تمركز روي اصالحات ساختاري بانك ها، بيمه و 

ماليات مي تواند شاخص هاي اقتصادي را بهبودبخشد.
 حسين س��الح ورزي در گفت وگو با مهر، با بيان اينكه 
س��ال 1397 براي اقتصاد ايران، پرتالطم سپري شد و 
اين ناآرامي، توليد ناخالص داخلي را به عنوان اصلي ترين 
ش��اخص اقتصادي، به چالش كش��يد، گفت: عالوه بر 
توليد ناخالص داخلي، در سال گذشته همچنين ساير 
نماگرهاي اقتصادي در جهت نامطلوبي گام برداشته اند؛ 
به نحوي ك��ه به غير از كاهش توليد، نرخ تورم نيز رو به 
افزايش پيش رفته اس��ت تا خطر بيم��اري هلندي در 

اقتصاد پررنگ تر شود. 
نايب رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 
ايران افزود: از همين رو نياز به بازسازي و بازآرايي جدي 
در جهت گيري ها و تصميم گيري ه��اي كالن بيش از 
گذشته احساس مي شود؛ بنابراين در چنين شرايطي 
است كه سياست گذار بايد منطق حكمراني خوب را در 
كشور جاري كند؛ موضوعي كه در سال 1397 رعايت 
نش��د و اتفاقًا سياس��ت گذاري هاي عجوالنه در قالب 
بخشنامه هاي غيركارشناسي سر برآورد تا اقتصادگردانان 
نتوانند آثار تحريم ها و كاهش ارزش پول ملي را كنترل 

كنند.او تصريح كرد: حال كه »رونق توليد« از سوي مقام 
معظم رهبري به عنوان شعار و هدف اصلي سال 1398 
معرفي ش��ده است، بايد هوش��يارتر از گذشته نسبت 
به بازآرايي رويه هاي تجاري و توليدي اقدام ش��ود؛ به 
خصوص اينكه تاكيد مقام معظم رهبري در سخنراني 
روز نخست سال 1398 بر لزوم كمك همه بخش ها به 
فعاالن اقتصادي، سرفصل اميدبخش��ي را پيش روي 
اقتصادگردانان گشوده است. سالح ورزي با بيان اينكه 
آنچه سال ها است از س��وي فعاالن بخش خصوصي به 
عنوان تنها درخواس��ت از قواي س��ه گانه و ساير اركان 
حكومت مطرح ش��ده، در يك جمله خالصه مي شود و 
آن »بهبود فضاي كسب و كار« است، گفت: اگر همت 
تصميم گيران بر اصالح رويه هاي كسب و كار گماشته 
شود، فعاالن اقتصادي مي توانند در اين بستر، به توسعه 
فعاليت ها بپردازند و رونق توليد را محقق سازند؛ چراكه 
براي بهبود فضاي كسب و كار نيز، بايد اصالحات سه گانه 
را در اولوي��ت قرار داد. او ادام��ه داد: افزايش هزينه هاي 
تولي��د از يك ط��رف و كاهش قدرت خري��د جامعه از 
سوي ديگر، نگراني هايي را در دو سمت عرضه و تقاضا 
براي سال 1398 به وجود آورده است. در سمت عرضه 
)توليد(، توليدكنندگان نياز بيش��تري به س��رمايه در 
گردش پيدا كرده اند كه ب��ار آن در اقتصاد بانك محور 

ايران، بر دوش بانك ها است؛ بانك هايي كه خود گرفتار 
كسري منابع و كفايت سرمايه هستند، به عنوان منبع 
اصلي تأمين مالي اقتصاد ايران، وظيفه سنگين تري را 
احس��اس مي كنند؛ از اين رو اصالحات بانكي به عنوان 
اولين ضرورت براي فراهم كردن زيرساخت هاي توليد، 
پيش روي سياست گذاران است.سالح ورزي ادامه داد: 
دومين مساله ساختاري اقتصاد ايران كه توليدكنندگان 
 بطور س��نتي با آن درگير هس��تند، به مس��ائل بيمه 
باز مي گردد؛ به اين معنا كه بيمه به ويژه در بخش تأمين 
اجتماعي، هميشه براي كارفرمايان مساله ساز بوده است. 
به نحوي كه اين موضوع به عن��وان يكي از اصلي ترين 
زيرساخت هاي فضاي كس��ب و كار، نياز به اصالحاتي 
س��اختاري از جانب دولت به عنوان فراهم كننده بستر 
فعاليت هاي اقتص��ادي دارد تا اختالفات در اين بخش 
به حداقل برس��د. او ادام��ه داد: طي س��ال هاي اخير، 
تصميمات خوبي از س��وي شوراي گفت وگوي دولت و 
بخش خصوصي اتخاذ شده اس��ت و فعاالن اقتصادي 
مشكالت خود را با مسووالن دولتي در ميان گذاشته اند. 
اجراي برخي از اين تصميمات، اميدبخش بوده است؛ 
اما مش��كالت از سطح تصميمات مقطعي عبور كرده و 
حل آن نياز به اصالحات ساختاري در اين بخش دارد. 
به اعتقاد نايب رييس ات��اق بازرگاني، صنايع، معادن و 

كش��اورزي ايران، س��ومين ضلع مثلث مورد نياز براي 
فعالي��ت اقتصادي نيز ماليات اس��ت؛ ب��ه خصوص در 
شرايطي كه آمار از كاهش توليد در سال 1397 حكايت 
دارد، سياس��ت هاي مالياتي بايد با حساس��يت بااليي 
 اعمال شود؛ همچنين در اين بخش نيز به غير از مساله 
ماليات س��تاني در ش��رايط ركود، نياز ب��ه اصالحات 
ساختاري احساس مي شود. بخش هايي از اقتصاد ايران 
همچنان جايشان در ليس��ت ماليات دهندگان خالي 
است و بار مالياتي عمدتًا بر دوش بخش خصوصي واقعي 
است كه فعاليت شفاف دارند. او افزود: برخي بخش هاي 
عمومي غيردولتي و برخي نهادها كه س��هم بااليي در 

فعاليت هاي اقتصادي دارند، در س��بد مالياتي جايگاه 
روشني ندارند؛ بنابراين بايد با گسترش تور مالياتي به 
افزايش سهم ماليات از بودجه هاي سنواتي پرداخت نه 
فشار بيشتر به ماليات دهندگان فعلي. در بخش ماليات 
ارزش افزوده نيز قانوني كه قرار بود 5 سال بطور آزمايشي 
اجرا ش��ود، نزديك به 10 سال اس��ت به اجرا درآمده و 
پيش نويس قانون دايمي آن منتظر طرح در صحن علني 
مجلس ق��رار دارد. اجراي ناقص اين قانون بدون فراهم 
شدن تمامي زيرس��اخت هاي مورد نياز، ضربه بزرگي 
به توليد وارد كرده است كه نياز به اصالح اين رويه را در 

شرايط فعلي شدت بخشيده است.

تعادل |معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر 
جايابي واحدهاي صنعتي علمي بود اينقدر خس��ارت 
نداش��تيم. قباديان در جمع خبرن��گاران اظهار كرد: از 
خساراتي كه استان لرس��تان به خاطر سيل اخير ديده 
متاسفيم و همدردي وزارت صنعت را در اين باره اعالم 
مي كنم. او با بيان اينكه خس��ارات و اتفاقات افتاده را در 
سه بخش مورد بررسي قرار مي دهيم، افزود: در ابتداي 

هر كاري بايد خسارات وارد آمده به واحدهاي صنعتي و 
صنفي مورد ارزيابي قرار گيرند و برآورد درستي داشته 
باشيم تا در راس��تاي جبران بخشي از اين آسيب ها كه 
مربوط به صنعت و معدن است اقدامات الزم انجام شود. 
به گزارش ايسنا، قباديان بخش دوم خسارات را مربوط 
به زيرساخت ها، شركت ها و خدمات مردمي عنوان كرد و 
گفت: روز گذشته بازديدي از واحدهاي صنفي و صنعتي 

سيل زده استان به عمل آمد. معاون وزير صنعت با بيان 
اينكه برآورد اوليه خسارات وارد شده به صنوف و صنعت 
به عمل آمده است، اضافه كرد: طبق اين برآوردها سيل 
حدود 200 ميليارد تومان به بخش صمت خسارت وارد 

آورده است و البته اين مقدار بيشتر نيز خواهد بود.
او ب��ا بيان اينكه هم اكنون بيش��تر توجهات به س��مت 
پلدختر معطوف شده است، افزود: براي بررسي دقيق تر 

ميزان خسارات طي روزهاي آينده اقدام خواهيم كرد. 
قباديان ادامه داد: بيش��ترين ميزان خسارات مربوط به 
صنوف استان بوده و بين 60 تا 70 درصد به آنها آسيب 

وارد آمده است.
 نماينده ويژه وزير صنعت در بازديد از خس��ارات سيل 
لرستان گفت: آسيب هاي جدي مالي، معنوي و روحي 
به صاحبان اين واحدها وارد آمده اس��ت. او تصريح كرد: 
ب��راي جبران خس��ارات و پرداخت تس��هيالت و بيمه 
راهكارهايي آماده كرديم و قرار اس��ت بعد از بازديد اين 
مناطق پيش��نهادات را به دولت ببري��م. قباديان بيان 
كرد: اگر الزم باش��د پيش��نهاد مي دهيم كه از صندوق 

ذخيره ملي برداشت شود و در صورت لزوم از مقام معظم 
رهبري درخواست مي شود. معاون وزير صنعت، معدن 
وتجارت اظهار كرد: معتقدم بايد كمك هاي بالعوض قابل 
توجهي به اين واحدها داده شود چراكه تا مدت ها امكان 
بازپرداخت تسهيالت را ندارند. او با بيان اينكه اگر جايابي 
و مكان اين واحدها علمي و مهندس��ي شده بود اينقدر 
خسارت نمي ديديم، ادامه داد: در اين رابطه عزم جدي 
وجود دارد تا از ظرفي هاي علمي كشور استفاده كنيم. 
قباديان با اش��اره به اينكه طرح توانمندسازي و توسعه 
اشتغال پايدار را داريم، گفت: حتمًا به صورت علمي و با 
آگاهي و تدبير بيشتر زيرساخت ها را بازسازي مي كنيم.
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تخفیف مالیاتی براي اصناف 
مناطق سیل زده 

پايگاه خبري اتاق اصناف ايران|مش��اور 
 مالياتی اتاق اصناف ايران گفت: هنوز مصوبه ای

به صورت قطعی برای تخفيف مالياتی صنوف 
در نظر گرفته نش��ده و قطعا در روزهای آينده 
جلساتی را با سازمان امورمالياتی درخصوص 
تخفيف و معافيت مالياتی اين واحدها خواهيم 
داش��ت و تصمي��ات الزم گرفته خواهد ش��د. 
محمدرض��ا جعفريان افزود: بنا ب��ر ماده 165 
قانون ماليات های مستقيم کليه صنوف مناطق 
س��يل زده که واحدهای صنفی ش��ان تخريب 
شده يا سرمايه خود را از دست داده اند تا 6 ماه 
فرصت دارند تا به سازمان امور مالياتی منطقه 
 خود مراجعه کنن��د و فرم ه��ای اظهارنامه را 
با توجه به ميزان خس��اراتی که داش��ته اند پر 
کرده و ارائه دهند. او تصريح کرد: بعد از بررسی 
آسيب ها و خسارت های وارده به مناطق سيل 
زده هيات��ی با توجه به وس��عت س��يل در اين 
مناطق تش��کيل خواهد ش��د و قطعا تخفيف 
ماليات��ی ب��رای صنوف آس��يب دي��ده اعمال 

خواهد شد. 
جعفريان اظهارکرد: با توجه به وسعت سيل در 
برخی از مناطق کشور اتاق اصناف ايران به طور 
حتم پيگير ماليات صنوف خسارت ديده خواهد 
بود و تا جايی که امکان داش��ته باشد تخفيف 
و معافي��ت مالياتی را برای اي��ن صنوف اعمال 
خواهيد کرد و دولت نيز بايد برای س��رمايه از 
دست رفته اين واحدها تسهيالتی با بازه زمانی 
مش��خص برای صنوف خس��ارت ديده در نظر 
بگيرد. مشاور مالياتی اتاق اصناف ايران در مورد 
اصالحات قانون نظام صنف��ی و قانون ماليات 
بر ارزش اف��زوده اظهارک��رد: اصالحات قانون 
نظام صنفی و قانون ماليات بر ارزش افزوده به 
مجلس ارائه شده اس��ت واميدواريم به صورت 
قطعی در سال 98 اين جمع بندی در مجلس 
شورای اسالمی صورت گرفته و تصويب شود. 
او ب��ا بيان اينکه ماليات بايد بر اس��اس عمکرد 
 واحده��ای صنفی در نظرگرفته ش��ود، افزود: 
با توجه به اينکه در س��ال گذشته شاهد رکود 
در فعاليت های اقتصادی بازار بوديم اميدواريم 
سازمان امور مالياتی اين شرايط را برای تعيين 
ماليات سال 97 واحدهای صنفی در نظر بگيرد.

 تاثیر رونق تولید
بر حل مشکل اشتغال 

پايگاه خبري ات�اق اصناف تهران|رئيس 
اتحاديه صنف توليد کنندگان و فروش��ندگان 
کاالی کشباف و جوراب تهران اظهار كرد: توليد 
و اشتغال دو بال يک پرنده است، بر اين اساس 
اگر توليد رونق پيدا کند موجب افزايش اشتغال 
و به تبع آن رش��د و شکوفايی و رونق اقتصادی 
را در پی خواهد داش��ت، همان چيزی که همه 

ايرانيان آرزوی آن را دارند. 
س��يدعلی اصغر بهبهانی با اش��اره به اهميت 
صناي��ع زيربنايی در صنف متب��وع خود ادامه 
 داد: برخی صنايع مانند نخ و نخ دوخت از صنايع 
زير بنايی و يا باال دس��تی هستند که موجبات 
توليد در دس��ت اين نوع صنايع و بودنشان به 
مانند هوا برای انسان است که صنايع توليدی 
يا همان پايين دس��تی در صورت وجود زيربنا 
توان ادامه دارند در حال حاضر صنايع باالدستی 
توان مرتفع ساختن نياز صنايع پايين دستی را 
ندارند درحالی که صنايع توليدی سه برابر توان 

حضور دارند. 
بهبهانی تاکيد کرد: مواد اوليه در چرخه اقتصاد 
دنيا نقش��ی اساس��ی دارد؛ اما موانع حضور آن 
بسيار پررنگ بوده و بنابراين عملی شدن نيت 
توليد را تنها به ش��عار بدل می کند؛ بنابراين از 
دولتمردان می خواهيم در اين امر کوشا باشند 
تا ضمن عملی ک��ردن امر مقام معظم رهبری، 
کش��ورمان را از ش��ر کاالهای نامرغوب چينی 

وارداتی نجات بخشيم.

۷۰  درصد چوب کشور 
وارداتی است

باش�گاه خبرنگاران جوان|رئيس اتحاديه 
فروش��ندگان چوب و تخته با بيان اينکه بازار 
چ��وب در رکود اس��ت، از واردات 70 درصدی 

چوب به کشور خبر داد.
 اسماعيل الهيان گفت: هم اکنون بازار چوب در 
شرايط مناسبی قرار ندارد؛ چراکه توان خريد 
 مردم پايين آمده اس��ت. او با اش��اره به واردات
70 درصدی چ��وب  اظهار کرد: در حال حاضر 
تنه��ا ام دی اف و ناپلئ��ون در داخل توليد می 
شود. رئيس اتحاديه فروشندگان چوب و تخته با 
بيان اينکه صادرات ام دی اف ممنوع شده است 
افزود: اگر شرايط بازار داخلی بهتر شود و بتواند 
جوابگوی نياز داخل باشد بطور قطع  صادرات 

از سر گرفته می شود.
 الهيان در ادامه گفت: در س��ال های گذش��ته 
برخی افراد س��ودجو با قطع بی رويه درختان، 
جنگل ه��ای کش��ور را در وضعي��ت بحران��ی 
ق��رار دادن��د و به همين س��بب م��ا در بخش 
تراش��ه های چوبی و تولي��د محصوالتی که به 
چ��وب نياز دارند با مش��کل مواجه ش��ده ايم؛ 
البته با پيگيری اقدامات سازمان های ذی ربط 
وضعيت جنگل های کشور در شرايط مطلوبی 
قرار گرفته اس��ت.  او با بي��ان اينکه بازار چوب 
از س��نتی به صنعتی تغيير رويکرد داده است، 
تصريح کرد: خوش��بختانه هم اکنون به همت 
توليدکنن��دگان ايرانی محص��والت مرغوب و 
با کيفيت در کش��ور توليد می شود که قابليت 

صادرات را دارد.

خالصه تجارت خارجي بخش كشاورزي و صنايع غذايي در 7 سال گذشته
13901391139213931394139513961397واحد شرح 

28893600330945254049510749255704هزار تن مقدار صادرات 
1053117754139141868014999144531563415915هزارتن مقدار واردات 

10211-10709-9346-10950-14154-10605-14154-7342-هزار تن تراز وزني 
43885100423656404953520655265465ميليون دالر ارزش صادرات 
81341131810487103067521737687508351ميليون دالر ارزش واردات 
2886-3225-2170-2567-4666-6251-6218-3746-ميليون دالر تراز تجاري 



كوتاه از دنياي انرژي 7 انرژي

»تعادل« منتشر كرد

زنگنه در ديدار نمايندگان كميسيون انرژي مجلس:

باز    خواني پرونده بازرگاني پتروشيمي بر     اساس اظهارات وزير نفت

توانايي صادرات نفت به ميزان پيش از تحريم ها را داريم

قيمت طالي سياه روز دوشنبه به 71 دالر نزديك شد

تداوم رشد قيمت نفت در كانال 70 دالر

گروه انرژي| 
هنوز كس�ي نمي دان�د دقيقا چ�ه اتفاقي افتاد 
كه ناگهان پرونده دعوا عليه ش�ركت بازرگاني 
پتروشيمي كه حاال مشخص شده چندين سال 
در جريان بوده، به يك باره چنان بر س�ر زبان ها 
افتاد كه كمتر ش�بكه اجتماعي اي در روزهاي 
مياني اس�فند 97 شاهد بحث هايي در مورد آن 
نبود. اما با گذر زمان برخي مسائل پيرامون اين 
پرونده شفاف تر ش�ده است، يكي از مهم ترين 
شفاف سازي ها در خصوص اين پرونده پرابهام 
از س�وي بيژن زنگنه وزير نف�ت صورت گرفت. 
اظهارات زنگنه در خصوص اين ماجرا اما البه الي 
اخبار مربوط به افتت�اح فازهاي 13 و 22 تا 24 از 
يك سو و روزهاي پاياني سال و نوروز و سيالب 
از س�وي ديگر كمرنگ ش�د. در اي�ن گزارش با 
موشكافي صحبت هاي وزير نفت ايران در مورد 
اين پرونده، تالش كرده ايم آن را براي خوانندگان 

شفاف كنيم. 

 PCC من در اين چند سال فشارهاي شديدي از جانب«
تحمل كردم، نه فقط من بلكه همكارانم، عده اي آمدند 
و ما را بيچاره كردند كه PCC يك برند اس��ت و چرا از 
آن استفاده نمي كنيد؟ ... اما ما ايستاديم و حاال بايد از 
قوه قضاييه تشكر كرد كه موضوع را مطرح كرده است« 
اينها بخشي از اظهارات بيژن زنگنه وزير نفت در نشست 
خبري شامگاه 25 اس��فند ماه در محل فاز 13 پارس 
جنوبي است. كسي نمي داند چطور شد كه در حالي كه 
همه آماده ترك نشست بودند، زنگنه كهنه كار تصميم 
گرفت قصه بازرگاني پتروشيمي را روايت كند؛ همانطور 
كه مشخص نيست عمومي شدن ماجرا در اواخر سال 

97 با چه انگيزه  و خواسته اي صورت گرفته است. 
مرداد م��اه 1395 بود كه انجم��ن صنفي كارفرمايي 
صنايع پتروش��يمي، تصميم به برگزاري يك نشست 
خبري گرفت. موضوع نشست نيز چيزي بود كه كسي 
چندان انتظار آن را نداشت: »بازرگاني پتروشيمي«. 
احمد مهدوي دبيركل انجمن صنفي در اين نشست 
از نحوه واگذاري اين شركت انتقاد كرد و گفت: »» در 
گذشته اعضاي كميس��يون اصل 44 نامه نوشتند كه 
شركت بازرگاني پتروشيمي را به يك شخص واگذار 
نكنيد. استدالل هم شد كه اين شركت توليد ندارد و بايد 
سهام آن را بين بقيه تقسيم كرد. اما دولت وقت گوش 
نكرد. كدام عقل قبول مي كند بازرگاني پتروش��يمي 
را به يكي بدهيد و بقيه از مجراي آن صادرات داش��ته 
باشد؟ نتيجه اين شد كه اكنون پي سي سي تقريبا دارد 

تعطيل مي شود«
در آن زمان مشخص نبود كه چرا آن تاريخ براي بيان 
اين اظهارات انتخاب شده است؛ حاال اما تقريبا مشخص 
است كه ماجرا به تصميم عمومي براي كنار گذاشتن 

PCC و استفاده از شركتي ديگر براي صادرات مربوط 
مي شده است.

وزير نفت در بخشي از نشست خبري پايان اسفند ماه 
خود عنوان مي كند: »من جلوي اين ماجرا را با فش��ار 
گرفتم، گفتم من پول بي زبان را به آدم با زبان نمي دهم. 
گفتم خودمان شركت درست مي كنيم. نمي دانيد چه 
باليي سر مديران ش��ركت تجارت صنعت هلدينگ 
خليج فارس آوردند كه ش��ما مي خواهي��د PCC را 

تضعيف كنيد«
براي آن دس��ته از خوانن��دگان كه كمت��ر به فضاي 
 PCC پتروش��يمي واقف هس��تند بايد گفت كه برند
مربوط به ش��ركت »بازرگاني پتروشيمي« است كه 
از س��ال 1369 براي فروش محصوالت پتروش��يمي 
ايران كه در آن زمان و تا س��ال 1389 براي 2 دهه در 
ش��ركت هاي تماما دولتي انجام مي گرفت تاس��يس 
شد. PCC در سال 88 كه واگذاري  پرحاشيه اش رقم 
خورد، با فروش ساالنه حدود 5 ميليارد دالر محصوالت 
پتروشيمي ايران به صورت اماني، براي خود كيا و بيايي 
داشت. همچنين اين شركت دفاتري نيز خارج از ايران 

در اختيار داشت كه به ارزشش اضافه مي كرد.
آذر ماه س��ال 1388 اما در حالي كه اي��ران در يكي از 
بحراني ترين روزهاي خود از منظر مسائل داخلي به سر 
مي برد، بازرگاني پتروشيمي با شرايطي كه بسياري آن 

را ش��بهه دار توصيف مي كنند به گروه سرمايه گذاري 
ايران واگذار شد. 

در اينجا ارجاعي به اظهارات زنگنه در نشست پايان سال 
97 خط قص��ه را ادامه خواهد داد. وزير نفت مي گويد: 
»براي يك مدت همان روال سابق ادامه مي يابد، يعني 
شركت بازرگاني پتروشيمي جنس شركت هاي دولتي 
را مي گيرد و به هر قيمتي كه دلش خواست مي فروشد 
و پولش را هر وقت بخواهد مي دهد و بخشي از پول را كه 
نزديك به 4 ميليارد يورو بوده و مربوط به سال هاي 90 

و 91 بوده است نمي دهد«
البت��ه زنگنه اضافه مي كند ك��ه PCC در ادامه اين 4 
ميليارد يورو را پرداخت مي كن��د اما نه به ارز خارجي 
بلكه به ريال.  اين دقيقا حلقه اصلي دعوايي اس��ت كه 
البته بيشتر به شكل پرونده يك »اختالس« در افكار 
عمومي نقش بست.  اما يك منبع آگاه به اين پرونده به 
»تعادل« مي گويد: »عمر اين دعوا از 3 سال نيز بيشتر 
است. در واقع انتقال 65 درصد از سهام شركت پترول 
به هلدينگ خليج فارس نيز در راستاي بخشي از طلب 

هلدينگ از گروه سرمايه گذاري ايران صورت گرفت«
زنگنه ماجراي دعواي مالي را در نشست خود اين طور 
روايت كرد: »ش��ركت هلدينگ خلي��ج فارس بدهي 
و طل��ب خود را طب��ق قانون به ش��ركت ملي صنايع 
پتروش��يمي منتقل كرده و در واقع االن شركت ملي 

صنايع پتروش��يمي در اين پرونده شاكي است. ماجرا 
نيز از اين قرار است كه بازرگاني پتروشيمي پول فروش 
محصول را با ارز رسمي آن تاريخ محاسبه كرده است در 
حالي كه در آن زمان 3 ارز مرجع، آزاد و رسمي داشتيم«  
اين منبع آگاه به پرونده در مورد ماجراي تفاوت نرخ ارز 
به »تعادل« مي گويد: »موضوع اين است كه در بازرگاني 
پتروشيمي پول را مدت طوالني تر نگه مي داشتند بعد 
در بازار آزاد با نرخ باالتر مي فروختند و س��پس با نرخ 
پايين تر تبديل به ريال كرده و به شركت هاي مربوط 

منتقل مي كردند«
او ادامه مي دهد: »مس��ائل ديگري نيز به شكل تاييد 
نشده هنوز مطرح است، مثال اينكه بازرگاني پتروشيمي 
ش��ركت هاي س��وري چيني داشته و به اس��م آنها از 
شركت هاي ايراني خريد مي كرده و بعد دوباره با قيمت 

باالتر به يك شركت خارجي مي فروخته است« 
اين فرد البته مي گوي��د كه PCC اقدامات��ي را براي 
ش��ركت هاي توليدكننده محصوالت پتروش��يمي 
انجام مي داده اس��ت، مثال به دليل گ��ردش مالي باال 
و ش��ركت هاي تراس��تي كه با آنها كار مي كرده براي 
پتروش��يمي ها قطعات تامين مي كرده يا گاهي براي 

نياز آنها كاتاليست وارد مي كرده است. 
رضا حمزه ل��و مديرعامل وقت ش��ركت ملي صنايع 
پتروش��يمي كه اكنون متهم رديف اول پرونده است 

در جلس��ه دادگاه خود عنوان مي كند: »ما از پول هاي 
دنيز و PCC در خارج از كشور براي تامين ارز مورد نياز 
خريدهاي قرارگاه خاتم االنبياء براي تكميل فازهاي 15 

و 16 پارس جنوبي استفاده كرده ايم.« 
اين اظهارات البته مورد تاييد قرار نگرفته است. 

   مساله بابك زنجاني
ام��ا وزير نف��ت اي��ران در روزي كه برخي مس��ائل را 
پيرامون اين پرونده مطرح كرد به س��رعت اشاره كرد 
كه مبالغي كه در مورد اين پرونده طرح مي شود اعداد 
درس��ت نيس��ت، او در توضيح اين ماجرا گفت: »يك 
عده مي خواهند اعداد را بزرگ كنند كه بابك زنجاني 
فراموش شود، اين كالهبردار درجه يك در تاريخ ايران 
بي نظير اس��ت و ركورد كالهبرداري دس��ت او ست... 
زنجاني در زندان اس��ت اما پولش بيرون اس��ت، پول 

كارهاي عجيبي مي كند« 
 البته طرح رقم اين پرونده براي نخستين بار از طريق 
قاضي مس��عودي در جلسه نخست محاكمه متهمان 
پرونده صورت گرفت. 15 اسفند ماه خبرگزاري ها به 
نقل از قاضي مسعودي رييس شعبه سوم دادگاه ويژه 
نوشتند كه پرونده حاضر در خصوص اتهام مشاركت و 
معاونت در اخالل كالن اقتصادي در حوزه پتروشيمي 

به مبلغ 6 ميليارد و 656 ميليون يورو است.
بررسي بيشتر مساله نشان مي دهد هر چند رقم پرونده 
همين عدد اس��ت اما دعواي اصلي بر سر اختالف نرخ 

ارزي است كه 2 رقم مختلف را منتج مي شود. 
اظهارات نماينده دادستان در اين روز نيز گواه همين 
مس��اله اس��ت: »متهمان به عنوان مديران شركت و 
خريداران آنها كه از خريداران خارجي بودند پول هاي 
كالن درياف��ت مي كردن��د و تحت عن��وان دور زدن 
تحريم ها، شركت هايي را در خارج تاسيس مي كردند 
و اگر چه متهمان با بهانه قرار دادن تحريم ها به دفاع از 
خود پرداختند، اما حق نداشتند مابه التفاوت منشأ ارز 

داخلي را به نفع خود تصاحب كنند.« 
 

   ماجراي نرخ ارز
وزير نفت ايران در نشست خبري خود عنوان كرد كه 
همين »بالي« ارز 4200 توماني و ارز آزاد و ارز نيمايي، 
در زماني كه پرونده بازرگاني پتروشيمي شكل مي گيرد 
نيز وجود داش��ته است. از س��وي ديگر بخشي از اين 
ماجرا نيز طبق اظهارات متهمان و دادس��تان و قاضي 
پرونده مش��خصا از جايي شكل مي گيرد كه متهمان 
ادعا مي كنند به واسطه شرايط تحريمي امكان انتقال 
پول حاصل از فروش محصوالت پتروش��يمي را پيدا 
نمي كردند و در اين ميان پاي حساب هاي شخصي و 
غيره به ميان آمده است. شرايطي كه به نظر مي رسد 
اين روزها نيز چندان تفاوتي با روزهايي كه اين ماجرا 

به وجود آمد ندارد. 

تسنيم|
بيژن زنگنه وزير نفت در ديدار با نمايندگان كميسيون 
انرژي مجلس ش��وراي اس��المي اظهار داش��ت: 97 
س��ال خوبي براي صنعت نفت بود، در اين سال براي 
نخس��تين بار با وجود افزايش جمعيت زير پوش��ش 
گازرساني هيچ محدوديتي حتي در بخش صنعتي و 
نيروگاهي اعمال نشد؛ كار بزرگي بود كه از سوي شركت 

ملي نفت ايران و شركت ملي گاز ايران انجام شد.
وي با بيان اينكه هم اكنون بيش از 92 درصد جمعيت 
كل كشور بطور مستقيم از نعمت گاز بهره مند هستند، 
گفت: بيش از 99 درصد جمعيت شهري و 80 درصد 
جمعيت روستايي هم اكنون از نعمت گاز برخورداند؛ 
البته در اين بخش شاهد نبود تعادل هستيم. كرمان، 
خراسان جنوبي، خراس��ان رضوي، آذربايجان غربي 

اندكي از بقيه استان ها عقب هستند.
وزير نفت افزود: ص��ادرات فرآورده هاي نفتي با تالش 
ش��بانه روزي همكارانمان شرايط مطلوبي دارد، البته 

برخي مشكالت وجود دارد كه الينحل نيست.
زنگنه صادرات نفت و ميعانات گازي را به دليل تحريم 

امريكا يكي از مشكالت وزارت نفت عنوان كرد و افزود: 
تالش مان اين اس��ت هيچ رقمي از ص��ادرات نفت و 
ميعانات گازي عنوان نشود و تاكنون نيز در اين زمينه 
موفق بوديم؛ اعالم رقم صادرات نفت سبب سوءاستفاده 

دشمنان مي شود.
وي تاكيد كرد: ما توانايي صادرات نفت به مقدار پيش 
از خروج امريكا از برجام و آغاز تحريم هاي واشنگتن را 
برخالف عده اي كه عنوان مي كنند به دليل ناكارآمدي 
نداريم، داريم؛ مشكل كنوني صادرات نفت سياسي و 

امنيتي است، نه عملياتي.
وزير نفت با بيان اينكه هم اكنون بخشي از ميعانات گازي 
در اختيار پااليشگاه ستاره خليج فارس قرار مي گيرد 
و مش��كالت صادرات اين بخش كمي برطرف ش��ده 
اس��ت، افزود: همه راه هاي فروش نفت از بورس انرژي 
گرفته تا تهاتر را آزمايش كرديم و با هر فرد يا سازماني 
كه خواستار خريد نفت ايران باشد نيز مذاكره كرديم 
و به تازگي نيز اعالم كردم صورتجلس��ه اين مذاكرات 

نيز امضا شود.
وي ادامه داد: تاكنون فرد يا سازماني در بخش تهاتر نفت 

با كاال وارد نشده است. دريافت پول نفت براي ما بسيار 
مهم است و بايد نسبت به پرداخت آن مطمئن شويم 

تا مشكالت همانند بابك زنجاني بار ديگر تكرار نشود.
زنگنه درباره سيل هم كه نگراني برخي نمايندگان بود، 
با بيان اينكه بخش زيادي از س��يل مربوط به مناطق 
نفت خيز خوزستان است، افزود: توصيه خود را در اين 
زمينه به همه ش��ركت هاي تابعه وزارت نفت اعالم و 
تاكيد كردم آسيب هموطنان عزيز در مناطق سيل زده 
ايجاب مي كند كه همه نيروها و تجهيزات صنعت نفت 
همچنان با هماهنگي كامل با ستاد فرماندهي مديريت 
بحران، براي ياري رس��اني و ارايه خدم��ات به مردم، 
حضوري فعال داشته باشند تا مردم هرچه سريع تر به 

خانه و زندگي شان برگردند.
وزير نفت به شعار امسال )رونق توليد( اشاره كرد و افزود: 
امسال مي توان بخش عمده اي از سفره پارس جنوبي 
را جمع كرد، مشكالتي را كه در پااليشگاه فاز 14 است 
بايد حل كنيم و بقيه نيز امسال جمع مي شود. افزون 
بر اين، در زمينه طرح هاي نفتي نيز ما نخستين اوراق 
مش��اركت را به ارزش 3 هزار ميليارد تومان فروختيم 

كه با هدف آغاز به كار سريع تر پيمانكاران است و اين 
اقدام در مناطقي كه سيل رخ نداده با سرعت بيشتري 

انجام مي شود.
وي با تاكيد بر اينكه شركت ملي گاز ايران نيز امسال 
بايد گازرساني به ويژه در بخش روستايي را با قدرت و 
شدت بيش��تري ادامه دهد از تحول بزرگي در صنعت 
پتروشيمي كشور در دو سال آينده خبر داد و گفت: بر 
اساس اين تحول، توليد صنايع پتروشيمي ايران از لحاظ 
وزني نزديك به دو برابر خواهد شد كه در ميان طرح هاي 

نيمه تمام خوراك پتروشيمي ها، كار بسيار بزرگي است؛ 
از امسال مقدار خوراك از مصرف بيشتر مي شود.

زنگنه با ارايه توضيحاتي درباره صنعت پااليش نفت، به 
توسعه فازهاي پااليشگاه ميعانات گازي ستاره خليج 
فارس در سال 97 اشاره كرد و گفت: امسال نيز در پي 
افزايش ظرفيت پااليشگاه ستاره خليج فارس هستيم.

وزير نفت در پايان گفت: پارس��ال، سال سختي براي 
كشور بود كه به خوبي گذشت. امسال هم سال سختي 

است و ان شاء اهلل بتوانيم به خوبي از آن عبور كنيم.

ايس�نا| قيمت نفت تحت تأثير كاهش عرضه اوپك 
و تحريم هاي امريكا عليه ايران و ونزوئال و آمار اشتغال 
قوي امريكا روز دوش��نبه به باالتري��ن حد در پنج ماه 

گذشته صعود كرد.
بهاي معامالت آتي نفت برنت با 48 سنت يا 0.68 درصد 
افزايش، به 70 دالر و 82 سنت در هر بشكه رسيد. بهاي 
معامالت آتي وست تگزاس اينترمديت امريكا نيز 40 
س��نت يا 0.63 درصد افزايش يافت و به 63 دالر و 48 

سنت در هر بشكه رسيد.
نفت برنت و وست تگزاس اينترمديت در معامالت روز 
دوش��نبه به باالترين حد از نوامبر سال گذشته صعود 
كردند. بانك امريكايي »جي پي مورگان« در يادداشتي 
اعالم كرد قيم��ت نفت برنت تحت تأثير ادامه كاهش 
توليد اوپك پالس به مدت چهار ماه متوالي و خوش بيني 
نسبت به مذاكرات تجاري امريكا و چين كه دورنماي 
تقاضا براي نفت را بهبود بخشيده است، از ابتداي سال 

2019 تاكنون بيش از 30 درصد رشد كرده است.
توليدكنندگان اوپك و غيراوپ��ك كه به اوپك پالس 
معروف هس��تند تحت پيماني كه اواخر سال گذشته 
با آن موافقت كردند، توليدشان را در نيمه اول امسال 

با ه��دف تقويت قيمت ها 1.2 ميليون بش��كه در روز 
محدود مي كنند.

ش��ركت مش��اوره انرژي FGE در اين باره اعالم كرد 
كاهش عرضه از س��وي اوپك پ��الس به معني حذف 
مازاد ذخاير نفت است و بازار مطلوب به نظر مي رسد و 
به اين ترتيب قيمت ها مهياي صعود به 75 دالر يا باالتر 
هستند. معامله گران مي گويند آمار اشتغال قوي امريكا 
كه روز جمعه منتشر شد نيز به صعود بازارهاي سهام 

آسيا و قيمت نفت كمك كرد.
قيمت نفت همچنين از تحريم هاي امريكا عليه ايران 
و ونزوئال كه از اعضاي اوپك هس��تند، پشتيباني شده 

اس��ت. بر اس��اس گزارش رويترز، با اين حال عواملي 
وجود دارند كه ممكن است امسال قيمت نفت را پايين 
بياورند. روسيه تمايلي براي ادامه مشاركت در كاهش 
توليد نفت ندارد. الكساندر نواك، وزير انرژي روسيه روز 
جمعه اظهار كرد كه توليد نفت اين كش��ور در صورت 
عدم تمديد توافق كاهش توليد كه موعد آن اول ژوئيه 

به پايان مي رسد، ممكن است افزايش پيدا كند.
توليد نفت روسيه سال گذشته به ركورد 556 ميليون 

تن معادل 11.16 ميليون بشكه در روز رسيد.
صادرات نفت امريكا نيز روند صعودي پيدا كرده و اوايل 

امسال از مرز 3 ميليون بشكه در روز گذشت.
در اين بين، نگراني ها نسبت به سالمت اقتصاد جهاني 
همچنان ادامه دارد به خصوص اگر چين و امريكا موفق 
نشوند اختالفات تجاري خود را در آينده نزديك كنار 
بگذارند. آژانس رتبه بندي »مودي« روز دوشنبه اعالم 
كرد كه تقاضاي جهاني ضعيف شده است و تعرفه هاي 
موجود ب��ر ورود كاالهاي چيني ب��ه اياالت متحده بر 
مشكالت مي افزايد. با اين حال آژانس »مودي« افزود: 
اقدامات چين احتماال از رش��د اقتصادي سال 2019 

حمايت خواهد كرد.
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گاز مناطق سيل زده وصل شد
ايسنا|س��خنگوي ش��ركت ملي گاز ايران در 
تشريح آخرين وضعيت گازرساني به استان هاي 
سيل زده گفت: اولويت با گازرساني به خانه هاي 
مردم است. مجيد بوجارزاده با تاكيد بر اينكه گاز 
100 درصد مشتركان خانگي پلدختر وصل است، 
اظهار كرد: گاز همه مناطق سيل زده وصل است 
و مشكلي در خانه هاي مردم و در نانوايي ها وجود 
ندارد. وي ادامه داد: البته ممكن است گاز برخي 
صنايع پلدختر قطع باشد، اما اولويت شركت ملي 
گاز با گازرساني به خانه هاي مردم بوده و ابتدا بايد 

مشكالت خانه به خانه مردم برطرف شود.
به گفته وي، شركت ملي گاز در حال احداث يك 
خط چهار اينچي ب��راي وصل كردن گاز صنايع 
پلدختر است. بوجارزاده در ادامه درباره وضعيت 
گازرساني ساير استان هاي سيل زده نيز توضيح 
داد: در خوزستان مشكلي وجود ندارد، البته گاز 
مشتركان روستاها و شهرهايي كه به آنها اعالم 
شده بايد منازل خود را ترك كنند، با هماهنگي 
سازمان بحران قطع شده و به محض اينكه مردم 
به منازل خود برگردند گاز آنها وصل خواهد شد.

سخنگوي شركت ملي گاز ايران در پايان تاكيد 
كرد: اولويت ش��ركت ملي گاز پايدار كردن گاز 

خانگي است.

عربستان تهديد نفتي خود را 
پس گرفت

تسنيم|وزير انرژي عربستان سعودي ديروز اظهار 
كرد اين كش��ور در سياس��ت تجارت نف��ت به دالر 
امريكا تغييري نداده اس��ت. خالد الفالح در پاسخ به 
اين سوال كه آيا احتمال حذف دالر در تجارت نفت 
عربستان وجود دارد، گفت: به هيچ وجه. هيچ تغييري 
در سياس��ت بلندمدت ما وجود ن��دارد. به گزارش 
رويترز، عربستان سعودي تهديد كرده اگر واشنگتن 
اليحه اي تصويب كند كه اعضاي اوپك را در معرض 
دادخواهي هاي ضد تشكيل اتحاديه هاي بزرگ صنايع 
)آنتي تراست( قرار دهد، نفت خود را با ارزهايي غير 
از دالر مي فروشد.  سهيل بن محمد المزروعي، وزير 
انرژي امارات متحده عربي نيز ديروز گفت كه استفاده 
از دالر ب��ه عنوان ارز اصلي مبادل��ه نفت را نمي توان 
يك شبه كنار گذاشت. مزروعي در كنفرانس انرژي 
در دبي گفت: »اوپك اين را نگفته، اوپك ادعا نكرده 
كه آنها ارز تجارت نفت را تغيير مي دهند و من هيچ 
نظري در مورد امكان انجام اين كار ندارم«.  وي گفت: 
»اوپك و متحدان��ش در بازار تعادل ايجاد مي كنند. 
توليدكنندگان اوپك و غيراوپك همواره كاري را كه 
براي ثبات در بازار الزم است انجام مي دهند«.  اوپك و 
ساير توليدكنندگان غيراوپك كه در رأس آنها روسيه 
قرار دارد، توافق كرده اند توليدش��ان را از اول ژانويه 
به مدت ش��ش ماه به ميزان 1.2 ميليون بش��كه در 
روز محدود كنند. اين توليدكنندگان در ژوئن براي 
تصميم گيري درب��اره روند توليد خود در وين ديدار 

خواهند كرد.

 تمايل روسيه
به افزايش توليد نفت 

ايس�نا|يكي از مقامات روسيه اظهار كرد روسيه 
در ديدار ميان اوپك و متحدانش در ژوئن، خواستار 
افزايش توليد نفت خواهد بود زيرا شرايط بازار بهبود 
يافته و سطح ذخاير كاهش پيدا كرده است. كريل 
ديميتريوف، مدير صندوق سرمايه گذاري مستقيم 
روسيه نخستين مقام روس��ي بود كه توافق ميان 
اوپك و متحدانش در سال 2016 را پيش بيني كرد 
و از آن زمان با وجود فشار شركت هاي نفتي داخلي 
براي خروج از اين تواف��ق، مدافع اصلي اين پيمان 
شده است. ديميتريوف در ماه هاي اخير اظهار كرده 
بود هنوز زود است توافق كاهش توليد خاتمه پيدا 
كند كه منعكس كننده مواضع مش��ابه عربستان 
سعودي بود. اما وي در يك تغيير موضع آشكار، روز 
دوشنبه اظهار كرد: ممكن است پس از ژوئن نيازي 
به ادامه كاهش توليد نباشد. بر اساس گزارش رويترز، 
ديميتريوف اظهار كرد: با توجه به بهبود وضعيت بازار 
و كاهش سطح ذخاير نفت، اوپك و متحدانش ممكن 
است در ژوئن امسال تصميم بگيرند كاهش عرضه را 
رها كرده و توليدشان را افزايش دهند. اين تصميم به 
معناي پايان توافق نخواهد بود و مشاركت كنندگان 
در اين پيمان به همكاري خود ادامه مي دهند. توليد 
نفت روسيه س��ال ميالدي گذشته به ركورد 556 
ميلي��ون تن معادل 11.16 ميليون بش��كه در روز 

صعود كرده بود. 



دريچه8نگاه

نقش حلقه هاي خاص در تعيين قيمت ارز چه اندازه است

مافياي ارزي؛ از هرات تا ينگه دنيا
پاي مافياي ارزي در ميان است؟ اين پرسشي 
است كه هنگام التهابات نرخ ارز مطرح مي شود. 
تحليل گ�ران بازار ارز به اين پرس�ش پاس�خ 
مي گوين�د كه آي�ا واقعًا يك جري�ان مافيايي 
پشت پرده افزايش قيمت ها در اين بازار فعال 
اس�ت يا خير؟ همچنين اينك�ه مافياي ارزي 
در ايران چه كس�اني هس�تند؟ آيا حلقه هاي 
خارج نش�ين توان اثرگذاري ب�ر قيمت ارز در 
بازار تهران را دارند؟ پس نقش بانك مركزي در 
اين ميان چيست؟ گفته مي شود بانك مركزي 
بزرگ ترين تأمين كننده ارز بازار است و بيش 
از 90 درصد ارز مورد نياز بازار اعم از اسكناس 
و حواله را تأمين مي كند. ب�ا اين همه آيا توان 
مقابله ب�ا فعاليت ش�بكه اي و س�ازمان يافته 

گروه هاي خاص را دارد يا خير؟
اين ها س�واالتي اس�ت كه گزارش زير، پاسخ 
آنها را از كارشناسان و تحليلگران ارزي جويا 

شده است.

جدالبانكمركزيوگروههايذينفع
در ابتدا بد نيست مروري كنيم بر بخشي از يادداشتي 
كه محمدحسين اديب، اقتصاددان، اواسط اسفندماه 
سال گذش��ته در كانال تلگرامي خود منتشر كرد و 
در بخش��ي از آن ذكر شده بود: به نظر مي رسد تجار 
افغانستان، سليمانيه، دبي و تركيه در سطحي وسيع 
از نوسان دالر در ايران س��ودگيري مي كنند. حجم 
دالر و طاليي كه ظرفيت دارد اقدام به س��ود گيري 
از دالر كنن��د حدود ٢٠٠ ميليارد دالر اس��ت. بانك 
مركزي ماهانه عالوه بر ۵٨٣ ميليون دالري كه براي 
غذا و دارو به بازار عرضه مي كند ٢۵٠ ميليون دالر در 
بازار آزاد، دالر به فروش مي رساند. جثه بانك مركزي 

در برابر عظمت بازار ارز موازي، هيچ است.

مافيايارزييكواقعيتاست
مجيد شاكري، كارش��ناس اقتصادي در گفت وگو با 
ايرناپالس مي گويد: مافيا كسي است كه مي خواهد 
به صورت س��ازمان يافته اقدامي خالف نظر بازارساز 
انج��ام ده��د، ب��راي اينكه به ي��ك نف��ع اقتصادي 
ي��ا غيراقتص��ادي برس��د. البته اين تعريف ش��امل 
تصميم��ات جداگانه افراد براي حف��ظ دارايي هاي 
خودشان نمي شود. با عنايت به تعريفي كه اشاره شد 

مي توان گفت مافياي ارزي داريم.
ش��اكري در ادام��ه اظه��ار مي كند: گاه��ي اوقات 
شاهد ش��بكه عمده اي هس��تيم كه بخش مهمي از 
دارايي هايشان را در دوره زماني خيلي پيش از شروع 
تن��ش ارزي به ارز تبديل مي كنن��د. اين افراد امروز 
در حال دفاع و مقاومت از س��بدي هستند كه خيلي 
وقت پيش با پيش بيني وجود يك مشكل براي خود 

ايجاد كردند.
وي با اشاره به اينكه بعضي از نمونه هاي كوچك اين 
موضوع اقدامي بود كه بين بازار آتي سكه و سكه بانك 
كارگشايي انجام مي ش��د، مي گويد: هنگامي كه هر 
دو بازار ياد ش��ده برقرار بود، به صورت سازمان يافته 
قيمت در كارگشايي باال مي رفت تا قيمت بازار آتي 
نيز افزايش يابد و سود عمده در بازار آتي كسب شود. 
در زمين��ه ارز هم در فاصله بين ب��ازار فردايي و نقد 

اينگونه عمل مي شود.
شاكري البته معتقد است كه تحوالت بازار به سمتي 
رفت كه اين جنس از رفتارها تا حدي محدود ش��ده 
است. وي مي افزايد: اقداماتي كه در راستاي مبارزه با 
پولشويي در انتهاي سال گذشته انجام شد، همچنين 
اقدامات��ي كه در رابط��ه با دس��تگاه هاي كارتخوان 
صورت گرفت، اين جنس معامالت لحظه اي را دچار 
مشكل كرد. واقعيت اين است كه اكنون صرافي ها و 
بازارساز در يك جبهه اند. كساني كه اكنون به شكل 
مافيايي عمل مي كنند، دفاتري هستند كه در خارج 

از ايران از جمله دوبي هستند.

وجودمافيابهمعنايبحراننيست
اين كارش��ناس مس��ائل اقتصادي تصريح مي كند: 
وج��ود مافيا به معناي وجود بحران نيس��ت. مافيا از 
شرايطي كه ايجاد مي شود اس��تفاده مي كند. نبايد 
اش��تباهات وس��يع خ��ود را در دوره ه��اي مختلف 
فراموش كنيم و به دنبال مافيا باش��يم. زماني كه ارز 
4200 توماني داده شده بود، آقاي نوبخت مي گفت 
مافيايي وجود دارد كه با ميني بوس افرادي را به صف 
مي آورند تا ارز خريداري كنند. اين به علت آربيتراژي 
زيادي بود كه ايجاد شده بود. اصواًل مافيا روي بستري 

فعاليت مي كند كه ما برايش ساخته ايم.

ماهيگي�ريكش�ورهايمنطق�هازآب
گلآلودبازار

وي از دسته مهم تري نام برده و در اين رابطه مي گويد: 
مهم تر از اين ها افرادي هس��تند كه با انگيزه سياس��ي 
چنين كاري انجام مي دهند. در زمس��تان سال 1396 
كه نوسان ارزي اتفاق افتاد، نمي توان اقدام صرافي هاي 
مشخصي را در دوبي به عنوان نيروي قوام دهنده تنش 
ارزي رد كرد كه از جانب امارات متحده عربي و عربستان 
سعودي فعاليت مي كردند. البته اين حلقه تضعيف شده 
و علتش نيز جابه جايي اس��ت كه در نقشه ارزي ايران 

رخ داده است.
شاكري نمونه جالب تر را عملكرد خزانه داري امريكا به 
عنوان مافيا براي افزايش نرخ ارز در ايران دانسته و در اين 
رابطه مي افزايد: اوايل سال گذشته به علت غيبت اداري 
بانك مركزي و البته كم شدن ذخاير اسكناس اين نهادو 
همچنين حمله امنيتي كه ب��ه يكي از خطوط انتقال 
ارز بانك مركزي انجام شد، ش��اهد بوديم كه از ششم 
فروردين نرخ ارز به شدت افزايشي شد و وقايعي رخ داد 

كه منجر به تصميم تخصيص ارز 4200 توماني شد.
وي در اين باره مي افزايد: امس��ال ني��ز امريكايي ها 
با همان نگ��رش و نه در چارچ��وب تحريم، بلكه در 
چارچوب بازي به عنوان بخشي از مافياي ارزي كشور 
ما فعال ش��دند. خزانه داري امريكا وارد ميدان شد و 
يك تحريم خيلي جدي روي ش��بكه صرافي انصار 
انجام دادند. از س��وي ديگر در امارات متحده عربي 
نيز از طريق مقام ناظر فش��ار آوردن��د. افزون بر اين 
برايان هوك، نماينده ويژه امور ايران در وزارت امور 
خارجه امري��كا مصاحبه اي كرد مبني بر اينكه ديگر 

معافيت هاي نفتي تمديد نمي شود.

نقشموثربانكمركزيدركنترلنرخ
ش��اكري اذعان مي كند: اگر اين فشارها در تابستان 
سال قبل وارد مي شد، ممكن بود نرخ ارز افزايش قابل 
توجهي پيدا كند. امسال اين اتفاق نيفتاد زيرا بانك 
مركزي غيبت اداري نداشت، صرافي هاي بانكي نيز 
حاضر بودن��د و رييس كل بانك مركزي هم روز دوم 
فروردين به صرافي ها سر زد. همچنين با وجود اينكه 
بر خالف سال گذشته در تحريم مستقيم اسكناس 
قرار داريم، اما ذخاير اس��كناس م��ا خيلي قوي تر از 

سال قبل است.
وي با اش��اره به اينك��ه نقش دوبي در نقش��ه ارزي 
كشور كمرنگ ش��ده، مي افزايد: البته دوبي هنوز در 
نرخ سازي موثر است، اما حجم انتقاالت ارزي در آنجا 
كم شده و بخش اصلي آن نيز به علت انتقال مبادالت 
ارزي ايران به عراق اس��ت كه دس��ت ما را بسيار باز 
مي كند. اين نشان مي دهد اگر ما درست رفتار كنيم، 
هيچ مافيايي نمي تواند باالتر از بازارس��از عمل كند. 
مافيا وجود دارد، اما صرفًا تشديدگر وضعيت موجود 

است، نه باعث آن.

Avatodayبازويخزانهداريامريكاست
شاكري در پاس��خ به اينكه حلقه هايي كه در هرات، 
سليمانيه و دوبي فعاليت مي كنند، چقدر مي توانند 
روي قيمت اثرگذار باش��ند، مي گويد: در دوره هاي 
مختلف، تفاوت دارد. عيد امسال بازار حواله به علت 
تعطيالت، خواب بود و بخش اصلي معامالت لفظي 
بود. سال گذشته نيز چيزي كه امريكايي ها را به طمع 
انداخت، خواب بودن بازار و لفظي بودن معامالت بود. 
آنها به شدت از توان رسانه اي در اين موضوع استفاده 
 Avatoday مي كنند. كانال هاي مش��خص مانند
به عنوان بازوي خزان��ه داري امريكا عمل مي كنند. 
تحليل هاي اين كانال خيلي سطح پايين و غيرفني 
اس��ت. اخيراً هم مدير اين كانال دي��داري با يكي از 

مقامات امريكايي داشته است.
وي اذع��ان مي كند: نقطه ضعف ديگ��ر ما اتاق هاي 
معامالت��ي تلگرام اس��ت. اين اتاق ه��ا فضايي براي 
معامالت لفظي اس��ت و سيگنال خيلي بدي به بازار 
مي فرستد. در رابطه با دوبي نيز با وجود كاهش شديد 
حجم مبادالت ايران از اين كانال، هنوز نرخ سازي در 
دوبي انجام مي شود. همه منتظرند نرخ درهم دوبي 
مشخص ش��ود، بر مبناي آن فردايي سبزه ميدان و 

سپس نقدي تهران تعيين شود.
ش��اكري ابراز اميدواري مي كند: بازار متشكل ارزي 
ك��ه در فروردين م��اه راه مي افتد و صرف��ًا هم براي 

تس��ويه نقدي است، اين نقشه را عوض كند. با توجه 
به اينكه به داليل جغرافيايي نيز بازار تهران زودتر از 
دوبي ش��روع به كار مي كند، اين شانس كاماًل وجود 
دارد كه با ممارس��ت، بتوانيم ب��راي اولين بار بعد از 
انقالب اس��المي، برابري پول ملي خود را در تهران 

تعيين كنيم.

مافيايارزينداريم
جواد ذاكري دانا، از كارشناسان حوزه پولي و ارزي در 
گفت وگو با ايرناپالس اظهار مي كند: مافيا به اين معنا 
است كه يك شبكه كاماًل س��ازماندهي شده وجود 
داشته باشد كه بتواند با يك تصميم دسته جمعي بازار 
را تكان دهد. ش��خصًا اعتقاد ندارم كه چنين شبكه 
سازماندهي ش��ده اي وجود دارد كه تمام مولفه ها و 
عناصر اين شبكه در اختيار عده خاصي باشد. در عين 
حال مانند تمام حوزه ها و صنف هاي ديگر، كانال هاي 
معتمدي در بازار وجود دارد كه بازيگران عمده با آنها 

كار مي كنند و اين مساله اجتناب ناپذير است.
ذاكري دانا در اين رابط��ه مي افزايد: براي مثال يك 
شركت پتروش��يمي كه مي خواهد درهم خود را در 
دوبي بفروشد، ترجيح مي دهد با صرافي هاي معتمد 
خودش كار كند. تراستي هاي شركت هاي صادراتي 
عمده مانند پتروش��يمي ها و فوالدي ها و كس��اني 
كه پولش��ان را به صورت امانت در اختي��ار آنها قرار 
مي دادند، صرافي هايي هس��تند كه معمواًل ارزهاي 
حاصل از صادرات را نيز در س��امانه از آنها مي خرند. 
اكنون شركت هاي ياد ش��ده مي خواهند سبدشان 
را متنوع تر كنن��د. زيرا هنگامي كه يك ش��ركت با 
چند صرافي مح��دود كار كند، اين مس��اله تبديل 
به ي��ك نقطه ضعف مي ش��ود. نمونه آن مس��اله اي 
اس��ت كه اخيراً براي بانك انصار رخ داده و خيلي از 
صرافي هايي كه ب��ا آن كار مي كردند به راحتي قابل 

 شناسايي هستند.
اين كارشناس ارزي با بيان اينكه خيلي از بازيگرهاي 
عمده بازار دارند كنار مي كشند، علت را اين مي داند 
كه امريكا دارد به دقت كانال هاي ارزي ما را شناسايي 
مي كند و اين مس��اله تبديل به يك زنگ خطر براي 
بازيگران عمده ش��ده كه به اصطالح از آنها به عنوان 

مافيا ياد مي شود.
وي در اي��ن رابط��ه اضاف��ه مي كند: اكن��ون تعداد 
محدودي دارند كار حواله درهم را انجام مي دهند كه 
اين مس��اله براي تابستان هشدارآميز است و ممكن 
اس��ت برخي از اين كانال ها را در تابس��تان مسدود 
كنند. صادركنندگان عمده بايد راهبردي را در نظر 
گيرند كه سبد ارزي خود را افزايش دهند و البته اين 

اتفاق در حال رخ دادن است.

مافيايارزييكسوءتفاهماست؟
ذاكري دانا تأكيد مي كند: مهم ترين ش��اخص بازار 
ارز اعم از حواله و نقدي، حواله درهم است، زيرا نرخ 
آن روي ب��ازار نقدي تهران نيز اثرگذار اس��ت. تنها 
پنج درصد بازار ما نقدي اس��ت و 9۵ درصد بازار ما 
حواله اس��ت. با توجه به اينكه كساني كه بيشترين 
منابع ارزي را در اختيار دارند، معمواًل ارز خود را در 
س��امانه نيما به يك سري صرافي خاص مي فروشند 
كه به آنها صرافي هاي بنكدار گفته مي شود. ممكن 

است از نگاه برخي كه در بازار ارز فعال نيستند، اين 
صرافي ها به عنوان مافيا شناخته شوند. اين در حالي 
است كه يك ش��ركت پتروشيمي ممكن است بنا به 
هر دليلي از جمله مطمئن و منظم بودن يك صرافي، 
بخواهد با آن صرافي خاص كار كند. با توجه به اينكه 
دارند كانال ه��اي ارزي ايران را مس��دود مي كنند، 
صادركنندگان عمده به اين سمت مي روند كه تعداد 
تراستي هاي خود را افزايش دهند و ديگر مفهومي به 

نام مافيا مطرح نيست.
وي يادآوري مي كن��د: در برهه اي گفته ش��د چند 
صرافي تصميم گرفته اند به واردكننده ها حواله درهم 
نفروش��ند و يك روزنامه هم اسم آنها را منتشر كرد، 
اما واقعيت اين است كه نرخ در كنترل اين صرافي ها 
نيس��ت و بزرگ ترين عرضه كننده ارز در بازار بانك 
مركزي است و مافيايي وجود ندارد. بانك مركزي در 
عين اينكه كار رگوالتوري را انجام مي دهد، به دنبال 

حفظ ذخاير خودش نيز هست.
ذاك��ري دانا در رابط��ه با نقش تعيي��ن كننده بانك 
مركزي اضاف��ه مي كن��د: آزاد ك��ردن ارزهايي كه 
بانك مركزي تخصيص مي دهد سخت است. اينكه 
بانك مركزي تصميم بگيرد اي��ن ارزها را تخصيص 
ندهد، باعث نوس��ان قيمتي در بازار مي ش��ود. تمام 
صرافي هاي بزرگ نيز يا كارگزار بانك مركزي هستند 
يا كارگزار صادركنندگان عم��ده. اين صرافي ها در 
جايگاهي نيستند كه بخواهند بازار ارز را دچار التهاب 
كنند. آنها موظفند ظرف سه روز، ارز دريافت شده از 

بانك مركزي را بفروشند.

بخشخصوصيتوانايجادالتهاب
دربازارراندارد

وي درباره امكان وجود مافياي ارزي مي گويد: مافيايي 
كه از آن نام مي بريم براي كنت��رل بازار يا بايد ارز خود 
را به بازار ندهد يا بايد هنگامي كه گران ش��د به فروش 
برساند و اين صرافي ها چنين امكاني را ندارند. البته اينكه 
بيشترين سهم ارز صادراتي را يك صرافي دريافت كند، 
شايد نوعي رانت باشد، اما نمي توان آن را كاري مافيايي 
محسوب كرد. مافيا قدرت در سايه اي است كه هر گاه 
بخواهد مي تواند بازار را دچار التهاب كند و به اين معني، 
فردي را در بخش خصوص��ي نداريم كه بتواند اين كار 

را انجام دهد.

حجمعجيبريالايراندرسليمانيه
ذاكري دان��ا درباره مطل��ب مطرح ش��ده در كانال 
محمدحسين اديب و س��ودگيري تجار افغانستان، 
س��ليمانيه، دبي و تركي��ه از نوس��ان دالر در ايران 
مي گويد: منظور وي بازار نقدي اس��ت، اما بحث ما 
عوامل بنيادي ارز است. در سليمانيه شايد به اندازه 
پن��ج ميلي��ارد دالر، تراول چك ۵0 ه��زار توماني و 
100 هزار توماني در خانه هاي شهروندان باشد، زيرا 
مي خواهند توس��ط آن دالر خريداري كنند. حتي 
ممكن اس��ت دالر نقدي قيمت��ي پايين تر از دالري 
داشته باش��د كه ريال آن به صورت بانكي به حساب 

فرد حاضر در سليمانيه واريز مي شود.
اين كارش��ناس ارزي تصريح مي كند: شكي نيست 
كه دپوي ش��ديدي از اسكناس نقدي ارز در هرات و 
سليمانيه وجود دارد، اما اين رقم، بخش قابل توجهي 

از بازار ارز نيس��ت. ذخاير نقدي بانك مركزي شايد 
به ذخاير نقدي دپو شده در خانه فعاالن ارزي هرات 
و سليمانيه نرسد، اما بانك مركزي اهرم قدرتمندي 
دارد كه هم��ان منابع حاصل از فروش نفت اس��ت. 
هر چند دسترس��ي به اين منابع دش��وار اس��ت، اما 
قابليت آزادسازي آنها وجود دارد. بانك مركزي براي 
ارزهايي كه در بانك هاي كشورهاي ديگر وجود دارد، 
حواله هايي با نرخ پايين ت��ر مي دهد. بين 10 تا 20 
درصد هزينه آزادسازي اين منابع است، اما همچنان 
ارزان تر از ارزي اس��ت ك��ه در ب��ازار آزاد به فروش 
مي رسد. اين اقدام باعث مي شود خيلي ها عالقه مند 

باشند حواله هاي بانك مركزي را دريافت كنند.

آنچهدرهراتوسليمانيهميگذرد...
وي درب��اره معام��الت ارزي كه در بس��تر اتاق هاي 
تلگرامي صورت مي گيرد، مي گويد: در اين اتاق ها دو 
نفر با يكديگر قرار مي گذارند و هر چقدر يكي از آنها 
قيمت باال مي دهد، ديگ��ري مي خرد. اين كار باعث 
مي ش��ود قيمت ارز افزايش ياب��د. در رابطه با تالش 
براي كاهش��ي كردن قيمت نيز معكوس اين فرآيند 
صدق مي كند. اي��ن اتفاق رخ مي دهد، اما بايد توجه 
كرد كه ميزان آن چقدر اس��ت. زماني كه دالر تا 19 
هزار و 200 تومان رفت، مشكل ناشي از اين بود كه 
بانك مركزي بازار را رها كرده بود. اگر بازارساز حضور 
داشته باشد، دامنه عملياتي واسطه گران ارزي خيلي 

محدود مي شود.
ذاكري دانا اظه��ار مي كند: بانك مركزي در رابطه با 
بازار هرات و س��ليمانيه اقدامات خوبي انجام داده و 
تنها پاشنه آشيل كنوني مربوط به دوبي است و بايد 
نرخ حوال��ه دوبي را با تأمين درهم به س��مت كانال 
م��ورد نظر كاهش دهن��د و از نظر بني��ادي، بازار را 

كنترل كنند.
اين كارش��ناس ارزي با اش��اره به اينكه حلقه دوبي 
تضعيف شده، مي گويد: بايد هم اين اتفاق مي افتاد، 
زيرا ما نفوذ امنيتي پاييني در دوبي داريم. خيلي از 
كانال هاي ارزي ما به عل��ت همكاري امارات متحده 
عربي با امريكا مس��دود مي شود. محوريت دوبي در 
حال انتقال به سمت عراق است. خوشبختانه دينار 
عراق چسبندگي خوبي با دالر دارد. ما نفوذ امنيتي 
خوبي در ع��راق داريم و مي توانيم كانال ها را كنترل 

كنيم و آنها را محرمانه نگاه داريم.
وي هشدار مي دهد: اگر بازارساز يا بانك مركزي تنها 
تماشاگر باشد، ديگران در بازار هرات و سليمانيه نرخ 
تعيين مي كنند. قاعدتًا اكنون عوامل بانك مركزي 
در اين بازارها حضور دارند و فعالند، زيرا قيمت دالر 
با نرخ حواله دره��م همخواني ندارد. در عين حال تا 
زماني كه بازارس��از نتواند حوال��ه درهم را كه حجم 
عرضه بااليي نيز مي طلبد تأمين كند، همچنان بازار 
نقدي در بلندمدت به س��مت قيمت واقعي حركت 

مي كند.

بان�ده�راتراس�بزهميدانيهايس�ابق
تشكيلدادهاند

فرشاد چهاردولي، تحليلگر بازار ارز نيز در گفت وگو با 
ايرناپالس مي گويد: در مورد نرخ ارز نمي توان گفت كه 
صرفاً وجود مافياي ارزي تعيين كننده است، هر چند در 
تعيين نرخ تأثير دارد. نقدينگي باال، سياست هاي اشتباه 
داخلي و تحريم هاي خارجي در اين زمينه اثرگذار بوده 
است. البته ناگفته نماند نوس��اني كه گاهي شاهد آن 
هس��تيم غيرمعمول بوده و احتمااًل مافيايي نيز وجود 
دارد. مي توان گفت برخي از نوس��انات قيمتي در بازار 
ارز ناش��ي از فعاليت مافياي ذي نفع است. چهاردولي 
مي گويد: افرادي هس��تند كه در سبزه ميدان تهران 
فعاليت مي كردند، اما اكنون باند هرات را تش��كيل 
داده اند كه نرخ بازار تهران نيز از آن متأثر است. اين 
افراد هنگامي كه به اصط��الح بازاري ها روي خريد 
هستند، خبر س��وخته يا جعلي منتشر مي كنند و با 
نوسان ايجاد شده ناشي از آن، در قيمت باال ارز خود 
را مي فروشند.  وي در اين رابطه اضافه مي كند: اين 
افراد بيشتر از طريق فضاي مجازي روي قيمت تأثير 
مي گذارن��د. در عين حال كه معام��الت آنها تعيين 
كننده نرخ نيس��ت، اما از لحاظ رواني روي بازار كار 
مي كنند و باعث مي شوند قيمت به صورت احساسي 
نوس��ان  كند. چهاردولي با بيان اينكه بايد مشخص 
ش��ود اتاق هاي معامالتي توسط چه كساني كنترل 
مي شود و پشت پرده آن كيست، مي گويد: رسانه هاي 
خارجي مانند كانال Avatoday و مثقال )متعلق به 
گلشني( افرادي هستند كه فعاليت هاي جهت داري 

در بازار انجام مي دهند.

نقشپررنگباندهراتدرتعيينقيمت
وي معتقد اس��ت بازار س��ليمانيه تأثيري روي بازار 
ته��ران ن��دارد و در اين رابط��ه مي گويد: اث��ر بازار 
س��ليمانيه و همچنين دوبي )درهم( كاهش يافته و 
اكنون هرات تأثير بيشتري دارد. علتش هم اين است 
يك س��ري از افراد كه پيش تر در بازار س��بزه ميدان 
فعاليت مي كردند، بعد از امنيتي ش��دن بازار ايران، 
در بازار هرات فعال شده اند و دارند به بازار ايران نيز 
جهت مي دهند. گفته مي شود چند صراف بوده اند كه 

به هرات رفته و باندي را تشكيل داده اند.
اين تحليلگر ب��ازار ارز تأكيد مي كند: راهكار كنترل 
نوس��ان فعاًل كنت��رل فضاي مجازي اس��ت و اينكه 
مشخص شود منشأ اخبار سوخته چه كساني هستند. 
مافياي ذي نفع افرادي هستند كه از نوسان قيمتي 
سود مي برند، اكثراً كانال هاي پرمخاطبي دارند و با 
انتشار اخبار سوخته نوس��ان گيري مي كنند. براي 
نمونه هنگامي كه در ته��ران قيمت در حال اصالح 
اس��ت يا هنگامي كه معامله اي انجام نمي ش��ود، در 
منبع: ايرنا هرات همه خريدارند. 
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ارتباطاتبحران
چگونهبهياريماميآيد

در همه بخش هاي جامعه، رس��انه اثرگذار اس��ت و 
مديران براي پيش��برد اهداف خود، روي آن حساب 
ويژه اي باز كرده اند. در حل و مديريت بحران نيز، رسانه 
نقش مهمي دارد. بحران ارزي، بحران محيط زيستي، 
بحران تحريم، بحران اقتصادي و… واژه هايي است 
كه امروزه بسيار شنيده مي شود. اما، بحران چيست و 
اگر بد است، چگونه مي توان آنها را كنترل كرد؟ رسانه 
چه نقشي در حل بحران ها دارد؟ اين مقاله تالش دارد 
خطوطي كلي را از اين مفهوم ترسيم و نسبت آن را با 

رسانه مشخص سازد.
مهدي كاش��في فرد با بيان اين مطلب در باش��گاه 
انديشه نوشت: در حيات فردي و اجتماعي هر كسي، 
رخدادهاي ناخوش��ايندي واقع مي شود كه مسير 
زندگي او را تحت الشعاع قرار مي دهد. انسان ها عادت 
كرده اند كه طبق تجربه روزانه خود زيس��ت كنند. 
همه چيز خوب باش��د و اساسًا اختراعات بشري نيز 
مبتني بر عادت هاي چندهزارس��ال هاي است كه 
مشاهده كرده اس��ت. اين عادت ها به انسان امنيت 
رواني مي دهد و بر پايه ه��اي آن برنامه هاي خود را 
پيش مي برد. اما، هميشه، به قول معروف، در به روي 
يك پاش��نه نمي گردد و گاهي اوق��ات رخدادهايي 
حاصل مي ش��ود كه خالف طبيعت و عادت روزانه 

انسان ها است.
در چنين شرايطي الزم است تا اقدامات فوري صورت 
گيرد تا ش��رايط به روال طبيعي خود بازگردد. اين 
شرايط را بحران مي ناميم. بحران بنا به تعريفي بحران 
هر رويدادي است كه انتظار مي رود منجر به وضعيتي 
بي ثبات و خطرناك ش��ود كه فرد، گ��روه، جامعه يا 
كل جامع��ه را تحت تأثير ق��رار مي دهد. بي ثباتي، 
كليدواژه اي است كه، درست، به همان شرايط خارج 
از روال و طبيعي اشاره دارد. انسان، ذاتًا با ثبات خوش 
است و تالش مي كند هر چه بيشتر شرايطي پايدار و 
باثبات را براي خود فراه��م آورد. ديگر كليدواژه اين 
تعريف، عنصر غيرمنتظره بودن اس��ت. چيزي كه 
از آن تحت عنوان حوادث غيرمترقبه ياد مي ش��ود. 
اين حوادث غيرمترقبه، وقتي ابعاد كالن و تأثيراتي 

گسترده به وجود مي آورد، بحران را شكل مي دهد.
در سطح رابطه ميان دولت و ملت، نيز اين قضيه ابعاد 
پيچيده تري دارد. بحران ها در س��طح حاكميت، به 
عنوان تغييراتي منفي در ام��ور امنيتي، اقتصادي، 
سياسي، اجتماعي يا محيط زيستي مطرح مي شود؛ 
به خصوص هنگامي كه بطور ناگهاني و بدون هيچ 
گونه هشداري به وقوع بپيوندند. با ايجاد رابطه ميان 
دولت و ملت، بحران هايي كه براي گروه هاي بزرگ 
رخ مي ده��د، مانند توفان، س��يل، زلزله و وقايعي از 
اين دس��ت، ديگر مختص گروهي خاص نيس��ت 
بلكه مي تواند ابعاد پيچيده تري در ساير بخش هاي 
جامعه داشته باشد. دولت مجموعه منتخبي است 
كه عهده دار تسهيل شرايط و مديريت اوضاع است تا 
شرايطي پايدار را براي رشد همه آحاد جامعه فراهم 
كند. از اين رو، به هنگام وقوع بحران، چشم ها به سوي 
دولت باز مي گردد تا با اقدامات خود شرايط را به حالت 
باثبات قبلي برگرداند. مديريت بح��ران، لوازمي را 
مي طلبد كه اين لوازم در اختيار دولت است. از جمله 
اين ابزار و لوازم، رسانه است. رسانه هم مي تواند بحران 

را كاهش دهد و هم خود بحران را افزايش دهد.
رسانه كه ترجمه همان واژه Media است، به معناي 
واسطه اس��ت؛ يعني، در تعريفي س��اده، ميان قرار 
مي گيرد تا از خالل آن پيامي منتشر شود. از اين رو، 
قالب هاي رسانه اي كه گسترده تر و دم دستي تر شد، 
عالقه ها به رسانه نيز بيشتر شد. در همه بخش هاي 
جامعه، رسانه اثرگذار است و مديران براي پيشبرد 
اهداف خود، روي آن حساب ويژه اي باز كرده اند. در 
حل و مديريت بحران نيز، رسانه نقش مهمي دارد. 
تزريق آرامش و اطالع دهي، دو كاركرد اصلي رسانه در 
مواقع بحراني است. ارتباطات بحران اقدام كوتاه مدت 
ارتباطي يا انتقال يك سويه اطالعات از ستاد مديريت 

بحران به مردم نيست.
ارتباطات بح��ران، فرآيندي پيچي��ده و بلندمدت 
ارتباطي ميان تمام افراد درگير در بحران اس��ت كه 
كارآيي خود را در هنگام بحران نشان مي دهد. گاهي 
ارتباطات بحران بيش از هر عام��ل ديگري بر روند 
بحران تأثير مي گذارد. بررسي بحران هاي مقطعي 
در كش��ورهاي جهان سوم، به خصوص ايران، نشان 
مي ده��د كه ارتباطات در اش��كال مختلف خود، به 
عنوان عامل تسريع بخش و شتاب آفرين عمل كرده 
است. حتي به تعبيري مي توان گفت شكست عراق 
با پخش تصاوير سقوط مجس��مه صدام براي مردم 

جهان مسجل شد 
در ش��رايط بحراني، دست هايي ناپاك ممكن است 
تالش كنند بحران را به سمت وسوي آشوب حركت 
دهند. براي مثال، در جامعه اي مردم دست به اعتراض 
مي زنند و خبرگزاري مخالف دولت با انتشار خبري 
مبني بر اينك��ه نيروهاي گارد ويژه براي س��ركوب 
اعتراض ها به سوي كانون اعتراض در حركت اند، فضا را 
ملتهب تر مي كنند و خشم عمومي را شعله ور مي كنند. 
شايعه نقشي محوري در تندشدن مزه بحران دارند. 
براي همين، گام نخست در مديريت بحران توسط 
رسانه ها، تزريق آرامش و جلوگيري از شيوع چنين 
شايعاتي اس��ت. اطالعات و اخبار درست، صادقانه و 
معتبر در رسانه ها مي تواند شرايط را به سوي آرامش و 
ثبات قبل خود بازگرداند. بخش مهمي از مديريت در 
زمان بحران را اطالع رساني و فراخواندن كمك ها به 
سوي كانون بحران تشكيل مي دهد. اطالعات نقش 
مهمي در تصميم گيري هاي درست دارد. براي مثال 
تصور كنيد در منطقه اي زلزله آمده است و الزم است 
هم مردم و هم مسووالن امدادي وارد شوند تا به ياري 
زلزله زدگان بش��تابند. اطالع دهي توسط رسانه ها 
مي تواند در تعيين مكان هاي امن يا راه ها براي ارسال 
كمك ها به حل و فصل بحران كمك شايان توجهي 
كن��د. ارتباطات بحران، تخصصي فرع��ي در روابط 
عمومي است كه براي حفاظت و دفاع از فرد، شركت 
يا سازماني طراحي مي شود كه با چالشي عمومي در 

خصوص مشروعيت، محبوبيت و ثبات مواجه است.

   شاكري:عيد امس�ال بازار حواله به علت تعطيالت، خواب بود و بخش 
اصلي معامالت لفظي بود. س�ال گذش�ته نيز چيزي كه امريكايي ها را به 
طمع انداخت، خواب بودن بازار و لفظي بودن معامالت بود. آنها به شدت از 
توان رسانه اي در اين موضوع استفاده مي كنند. كانال هاي مشخص مانند 
Avatoday به عنوان بازوي خزانه داري امريكا عمل مي كنند. تحليل هاي 
اين كانال خيلي سطح پايين و غيرفني اس�ت. اخيراً هم مدير اين كانال 
ديداري با يكي از مقامات امريكايي داش�ته اس�ت.نقطه ضعف ديگر ما 
اتاق هاي معامالتي تلگرام است. اين اتاق ها فضايي براي معامالت لفظي 
است و سيگنال خيلي بدي به بازار مي فرستد. در رابطه با دوبي نيز با وجود 
كاهش شديد حجم مبادالت ايران از اين كانال، هنوز نرخ سازي در دوبي 
انجام مي شود. همه منتظرند نرخ درهم دوبي مشخص شود، بر مبناي آن 

فردايي سبزه ميدان و سپس نقدي تهران تعيين شود.
    امس�ال نيز امريكايي ها با همان نگرش و نه در چارچوب تحريم، بلكه 
در چارچوب بازي به عنوان بخش�ي از مافياي ارزي كشور ما فعال شدند. 
خزانه داري امريكا وارد ميدان شد و يك تحريم خيلي جدي روي شبكه 

صرافي انصار انجام دادند. از سوي ديگر در امارات متحده عربي نيز از طريق 
مقام ناظر فشار آوردند. افزون بر اين برايان هوك، نماينده ويژه امور ايران در 
وزارت امور خارجه امريكا مصاحبه اي كرد مبني بر اينكه ديگر معافيت هاي 

نفتي تمديد نمي شود.

برش
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بيم ها و اميدهاي مسكن در سال 98

6 دليل براي رشد قيمت مسكن

سرنخهايگمشدهدرسياستگذاريمسكن

گروه راه و شهرسازي| شهال روشني|
سال گذش��ته يكي از   پرتالطم ترين س��ال ها براي 
بازار مسكن بود. در س��ال ۹۷ حوالي خردادماه بود 
كه يك باره فنر قيمت مس��كن رها شد و قيمت ها در 
اين بازار دچار تنش و هيجان شدند و رشد نجومي را 
تجربه كردند. مي توان گفت كه اين افزايش نامتعارف 
قيمت مس��كن در سال جاري به حدي بود كه باعث 
شد بازار مسكن ركورد عجيبي را براي خود ثبت كند 

و همه مردم را در بهت و شوك فرو ببرد. 
بررسي ها حاكي از آن است كه رشد افسار گسيخته 
قيم��ت مس��كن در س��ال ۹۷ باع��ث ش��د تمامي 
پيش بيني هايي كه اواخر سال ۹6 درباره سرنوشت 
بازار مس��كن بيان ش��ده بود، در عمل با شكس��ت 
مواجه ش��ود و همه و همه نقش بر آب شود، چرا كه 
عمده كارشناس��ان بر اين باور بودند كه قيمت ها در 
اين بخش رش��د آرامي خواهد داش��ت و متناسب با 
ت��ورم اين بازار دچار افزايش قيمت خواهد ش��د. اما 
ش��يب تند قيمت ها در اين بازار باعث ش��د، تمامي 
اين گمانه زني هاي كارشناس��ي غلط از آب درآيد و 
رش��د بي ضابطه قيمت ها خط بطالن بر تمامي اين 
پيش بيني هاي خوش بينانه بكش��د. البته اين رشد 
عجيب قيمت ها در ابتدا با انكار و تكذيب مس��ووالن 
و كارشناس��ان مواجه شد. حال كه سال ۹۷ به پايان 
خود نزديك شده است، بازار مسكن همچنان درگير 
ركود تورم��ي، كاهش معام��الت در بخش عرضه و 
تقاضا، نبود تس��هيالت كافي در بخش اجرا و خريد، 
عدم نظارت دقيق بر رشد قيمت مسكن، نبود طرح 
جامع در خصوص توليد مسكن، عدم توجه به پرسه و 
ميزان وام تسهيالت خريد و ساخت و نبود برنامه هاي 
منسجم براي اخذ ماليات است. به گفته كارشناسان 
بخش مسكن تمامي اين موارد باعث شده فضاي اين 

بازار فضاي همراه با غبار، ترديد و تورم باشد .

 وضعيت مطلوب مسكن در سال جديد 
مهدي موذن، عضو هيات مديره شوراي مركزي نظام 
كارداني كش��ور با بيان اينكه ب��ا توجه به تغيير رويه 
تيم وزارت راه و شهرسازي مبني بر توليد مسكن در 
ماه هاي آتي ش��اهد تغيير رفتار جدي در اين بخش 
خواهيم بود، گفت: در س��ال هاي پيشين با توجه به 
تفكر مس��كن مازاد تمامي تيم وزارت خانه احساس 
و تأمل جدي مبني بر كمبود مس��كن نداشتند، اين 
در حالي است كه تيم جديد از ابتداي ورود به صحنه 
عمل تمام عزم خود را براي توليد بيش��تر مس��كن 
گذاش��ته و نگاه واقع بينانه تري به اين مقوله سرپناه 
دارند.موذن با بيان اين مطلب افزود: در حال حاضر، 
توليد مسكن امري اجتناب ناپذير است و بطور حتم 
در ماه هاي آتي شاهد تغيير رفتار مسكن در سه مقوله 

توليد، عرضه و تقاضا خواهيم بود.
وي گفت: اجراي بافت فرس��وده، تكميل واحدهاي 
مسكن مهر و آيتم ها و برنامه هاي احداث 400 هزار 
واحد مسكوني در سراسر كشور نويددهنده رونق در 
بازار مسكن است.عضو هيات مديره شوراي مركزي 
نظام كارداني كشور بابيان اينكه با رونق ساخت وساز 
بخش عرضه و تقاضا نيز وارد رونق خواهد شد، گفت: 
از ابتداي سال جاري سرمايه هاي سرگردان وارد بازار 
ارز و سكه شده و بطور حتم مأمن بعدي سرمايه ها به 

سمت مسكن خواهد بود.
موذن گفت: برخ��ي بر اين باورند كه ممكن اس��ت 
سرمايه هاي سرگردان به جاي بازار سكه و ارز به سمت 
دو بازار بورس و بانك ها سرازير شوند كه در پاسخ به 

اين فرضيه بايد گفت، بازار بورس تخصصي تر بوده كه 
طبيعي است همه به اين بازار تمايل نداشته باشند، 
بنابراين به س��مت س��رمايه گذاري در بخش ملك 
گرايش دارند، زيرا مسكن و ملك به عنوان يك كاالي 

سرمايه اي در جامعه مطرح شده است.
وي با بيان اينكه با وج��ود عدم فعاليت هاي موثر در 
بخش مسكن ش��ايد بهترين كمك دولت دوازدهم 
به بخش مس��كن تغيير تفكر مسكن مازاد به كمبود 
مسكن باشد، گفت: متأس��فانه طي سال هاي اخير 
مس��ووالن بط��ور مكرر در م��ورد خانه ه��اي خالي 
صحبت كرده اند و اين مورد باعث شد سازندگان نگاه 
ويژه اي به بخش ساخت نداشته باشند.موذن گفت: 
اگرچه بنده به هيچ عنوان منكر وجود خانه هاي خالي 
نيستم، اما تا زماني كه قوانين جدي و ضابطه مندي در 
خصوص عدم احتكار مسكن ايجاد نشود بازار تقاضا از 
خانه هاي خالي منتفع نخواهد شد.وي گفت: با توجه 
به وضعيت اقتص��ادي، وضعيت عرضه و فروش نفت 
و تورم عمومي انتظار افزايش قيمت مس��كن دور از 
انتظار نيست، اما از آنجايي كه بخشي از سرمايه هاي 
سرگردان وارد بازار ساخت وس��از مسكن مي شود، 
مي توان انتظار داشت بخشي از سازندگان و مالكان 
ملك هاي موجود و كليد نخورده خود را براي تبديل 
به سرمايه نقدي و شروع پروژه جديد با تخفيف هاي 

مطلوبي به بخش تقاضا عرضه كنند.

 6 عامل اثرگذار بر بازار 
در همين رابطه، پرويز كاكايي، رييس ش��عبه يكي 
از بانك هاي دولتي با بي��ان اينكه بازي گردانان بازار 
مسكن در سال جاري ش��امل 6 مولفه است، گفت: 
اين 6 عامل ش��امل ثبات اقتصادي، رهاشدگي بازار 
مسكن، انتظار تورمي، تغييرات بيروني، سياست هاي 

دروني و شايعه است.
وي در خص��وص اولين عامل اثرگذار بر س��ه بخش 
س��اخت، عرضه و تقاضا گفت: در حال حاضر فضاي 
غبارآلودي در خصوص مباحث اقتصادي در جامعه 

وجود دارد. نگراني ها و ابهامات اقتصادي باعث ايجاد 
دو رويكرد در بخش عرضه و تقاضا شده و خواهد شد.

وي گفت: نوسانات ارز و سكه از ابتداي سال ۹۷ باعث 
ش��د قس��مت بزرگي از بخش عرضه و تقاضا از بازار 
مسكن تخليه شده و وارد اين دو بازار شوند؛ بنابراين 
بازگش��ت رونق و روند عادي ب��ه دو بخش عرضه و 

تقاضاي بازار مسكن نيازمند ثبات اقتصادي است.
كاكايي گفت: طيف هاي مختلف جامعه براي بازگشت 
به بازار مسكن نيازمند اطمينان خاطر هستند. اين 
اطمينان بايد پاسخگوي چند مساله مهم سه بخش 
س��اخت، عرضه و تقاضا باشد. در بخش ساخت بايد 
س��ازنده اطمينان حاصل كند س��رمايه گذاري در 
بخش مس��كن همچنان سودآور است. براي حصول 
اطمينان، مس��ووالن باي��د هم��كاري تنگاتنگي با 
سازندگان در بخش ارايه زمين هاي ارزان و با كيفيت، 
كاهش هزينه و مجوزهاي ساخت و نظارت بر قيمت 

مصالح ساختماني و پايه داشته باشند.
كاكايي گفت: حصول اطمين��ان براي بخش عرضه 
شامل دو مساله تش��ويق و تنبيه است. مسووالن با 
نظارت هاي دقي��ق و قوي بايد براي عرضه كنندگان 
منصف تشويق و به خاطيان و محتكران تنبيه قانوني 
لحاظ كنند. زماني كه عرضه كننده ببيند مسووالن 
در برابر محتكران مسكن جدي هستند. امالك خود 
را وارد چرخ��ه مصرف مي كنند. متأس��فانه در حال 
حاضر عدم جديت مس��ووالن در امر اخذ ماليات  به 
طنز اقتصادي مبدل شده است.وي همچنين گفت: 
نظارت هاي دقيق بر قيم��ت امالك، تبيين و لحاظ 
قوانين محك��م در خصوص امالك پيش فروش��ي، 
ايجاد بازار امالك استيجاري _مالكيتي و تسهيالت 
ارزان، آسان و طوالني ازجمله عواملي است كه باعث 

بازگشت بخش تقاضا مصرفي به بازار مي شود.
اين كارش��ناس اقتصادي با بيان اينكه دومين عامل 
اثرگذار بر بازار مسكن در سال آتي مربوط به گزينه 
رهاش��دگي بازار مسكن اس��ت، گفت: براي بررسي 
اين مورد بايد آمار و ارقام را بررس��ي كرد. از ابتداي 

تابستان س��ال ۹۷ بازار مسكن متأثر از بازار ارز، وارد 
فاز افزايشي شد. اين رشد در سراسر كشور رقمي در 
حدود ۳0 تا ۷0 درصد بود. اما متأسفانه با كاهش نرخ 
ارز از ۱۷ هزار تومان تابستان به ۱0 هزار تومان پاييز 
و زمستان، قيمت مسكن با كاهش روبرو نشده و هيچ 
بازوي نظارتي يا حاكميتي براي تحليل، بررس��ي و 
اصالح اين موضوع وجود ندارد. بنابراين اين موضوع 
وجود دارد كه در سال ۹۸ با وجود كاهش قيمت ارز، 

بازار مسكن همچنان شاهد كاهش قيمت نباشد.
به گفته اين كارشناس مسكن، انتظارات تورمي عامل 
سوم و تأثيرگذار بر پيش بيني وضعيت بازار مسكن 
است. به  احتمال قريب به يقين افزايش سهم انتظار 
براي نوسان مثبت قيمت واحدهاي مسكوني در سال 
۹۸ با وجود ركود حاكم بر بازار ناشي از تورم عمومي 
افزايشي خواهد بود. البته اين ميزان رابطه مستقيمي 
با رشد قيمت ارز، مسائل بيروني و دروني كشور، ايجاد 
برنامه هاي منس��جم براي نظارت بازار مسكن و اخذ 

ماليات از خانه هاي خالي دارد.
كاكايي در خص��وص نقش سياس��ت هاي دروني و 
تأثير آن بر وضعيت بازار مس��كن در سال ۹۸ گفت: 
در حال حاضر بزرگ ترين مشكل بازار مسكن ناشي 
از غفلت توليد اس��ت. متأسفانه در سال هاي اخير به 
علت ركود تورمي، افزايش قيمت مصالح ساختماني، 
منفعت طلبي ارگان ه��ا و نهادهاي مختلف از بخش 
س��اخت، حض��ور پررن��گ بانك ها و موسس��ات در 
جمع آوري نقدينگي ها، نبود تسهيالت ارزنده ساخت 
و قيمت فزاينده زمين، ساخت وساز به شدت كاهش 
داش��ته و اين مورد باعث افزايش قيمت مسكن شد. 
اما به نظر مي رسد، تيم جديد وزارت راه و شهرسازي 
به ش��دت به دنبال همواره س��ازي مشكالت بخش 
عرض��ه بوده و عزم جدي براي توليد مس��كن دارند.

اي��ن كارش��ناس اقتصادي ب��ا بيان اينك��ه موضوع 
پنجم مربوط ب��ه وضعيت تغييرات بيروني اس��ت، 
گفت: از ابتداي س��ال ۹۷، كشور درگير تحريم هاي 
س��نگين تري شده  اس��ت كه به احتمال زياد تا سال 

آينده اين تحريم ها شديدتر هم مي شود. اثرات اين 
تحريم شامل كاهش فروش و صادرات نفت، صنايع 
غيرنفتي و تبادالت ارزي است. تمامي موارد ذكرشده 
باعث كاهش درآمد ارزي كشور شده و اقتصاد كشور 
را به چالش مي كش��اند. بنابراين به نظر مي رسد اگر 
مسووالن بتواند درآمد ارزي كشور را متعادل تر كنند، 
مي توان انتظار داشت تورم عمومي كشور چندان باال 
نباشد.كاكايي در تفسير اين موضوع گفت: در ايران، 
يكي از منابع اصلي تأمين بودجه دولت، دريافت ارز 
حاصل از فروش نفت خام است. تا اواخر دهه ۱۳60 
دولت در تدوين بودجه ن��رخ ثابت دالر را مبني قرار 
مي داد و در براب��ر آن، مقدار معيني ريال را به عنوان 

درآمد نفتي وارد بودجه مي كرد.
اگر كمبودي در عوايد نسبت به هزينه ها وجود داشت، 
اين كمبود به ص��ورت كس��ري در بودجه منعكس 
مي شد. از اواخر آن دهه گاه دولت براي تأمين كمبود 
درآمد پولي، ن��رخ ارز را چه بطور مس��تقيم و چه با 
دخالت در بازار آزاد افزايش مي داد و در برابر آن پول 

بيشتري وارد بودجه مي كرد.
و باالخره، همانطور كه در ايران مشاهده شده، شرايط 
و چشم انداز سياس��ي و اقتصادي يك كشور بر نرخ 
برابري پول آن تأثير مي گذارد. اگر كشوري با شرايط 
سياسي متالطم و آينده مبهم اقتصادي مواجه باشد، 
طبيعتًا انتظار مي رود، اقتصاد آن متزلزل و درنتيجه، 
پول آن غيرقابل اطمين��ان و ارزش آن در برابر پول 

ساير كشورها كمتر شود.
اين كارش��ناس اقتص��ادي گفت: بنابراي��ن انتظار 
مي رود با بهبود وضعيت اقتصادي كشور سرمايه ها 
به س��مت بازارها قوي تر مانند مسكن و ساختمان و 

ساز كشيده شود.

 متغير »شايعه« در معادله »مسكن«
وي بابيان اينكه »شايعه« شش��مين عامل اثرگذار 
بر وضعيت بازار مس��كن در سال ۹۸ است، گفت: در 
حال حاضر فضاي اقتصادي كشور غبارآلوده همراه 
با شايعه است و جامعه ديد مثبتي به سال ۹۸ ندارد. 
بنابراين نياز اس��ت، مسووالن به تفكيك مساعي در 
خصوص اقدامات موردنياز براي بازگش��ت اعتماد و 

اطمينان به بدنه جامعه داشته باشند.
وي بابيان اينكه در حال حاضر بخش اعظمي از منابع 
و سرمايه هاي داخلي موردنياز براي تحرك معامالت 
مسكن به علت شايعه و فضاي غبارآلود اقتصاد كشور 
وارد كشورهاي همسايه مانند تركيه و دبي شده است، 
گفت: بر اس��اس آمارها بخش بزرگ��ي از خريداران 
واحد هاي مسكوني تركيه و دبي ايرانيان هستند، اين 
در حالي اس��ت كه خريداران مسكن تركيه با وجود 
ضرر و زيان هاي ش��ديد به واسطه نوسانات هنوز هم 
حاضر به حضور در بازار مسكن ايران نيستند و تنها 
دليل اين مساله مربوط به فضاي اقتصادي روشن در 
تركيه است؛ بنابراين مسووالن حوزه ساختمان بايد با 
جذب مشوق هاي مطلوب و همچنين ارايه تسهيالت 

ويژه اين سرمايه داران را به كشور برگردانند.
وي گف��ت: اگ��ر تمامي مس��ائل و موانع ذكرش��ده 
حل وفصل شود ش��اهد ش��كوفايي بازار مسكن در 
سال آتي خواهيم بود و اگر اين موارد رفع نشود، بازار 
مسكن در س��ال آتي نيز به همين منوال طي مسير 
خواهد كرد.و اين بازار به سبب غفلت و سهل انگاري 
مسووالن در س��ال هاي آتي دچار كمبود و افزايش 
قيمت ش��ديد خواهد ب��ود و اقتصاد كش��ور يكي از 

قوي ترين صنايع مادر خود را از دست خواهد داد.

دبير كانون سراس��ري انبوه س��ازان مس��كن گفت: 
پيش بيني بازار مسكن در س��ال ۹۸ موضوع بسيار 
سخت و پيچيده اي است. براي تحليل اين پيش بيني 
بايد به مولفه هايي مانند اقتصاد كالن، برنامه جامع 
دولت در امر ساخت وساز، مشوق هاي ساخت و ساز 
و نظارت هاي دقيق توجه كرد؛ و متأسفانه وضعيت 
هيچ كدام از موارد ذكرشده طبيعي و نرمال نيست.

فرش��يد پور حاجت بابيان اينكه بطور حتم س��ال 
۹۸ سال س��ختي براي توليد مس��كن خواهد بود، 
گف��ت: تمامي زيرمجموعه هاي س��اخت با افزايش 
قيمت روبرو شده است. رشد قيمت زمين، افزايش 
دستمزدها و نهاده هاي توليد به بي ثباتي اقتصادي 
بازمي گردد و ارتباط مستقيم با سياست گذاري حوزه 
مسكن و غبارآلود بودن فضاي كسب وكار دارد. اين 
سه عامل اساسي باعث دامن زدن به افزايش قيمت 
زمين، افزايش هزينه ها و حتي مصالح س��اختماني 

شده است.
پور حاجت گفت: بر اس��اس آمارهاي موجود بخش 
ساخت وس��از مس��كن در س��ال ۹6 و ۹۷ به علت 
نوسانات اقتصادي و تورم عمومي بدترين دوران خود 

را طي كرده اس��ت؛ و در حال حاضر شكاف عميقي 
بين عرضه و تقاضا رخ داده و قدرت نقدينگي به شدت 

كاهش يافته است.
دبير كانون سراس��ري انبوه س��ازان مس��كن گفت: 
نوساناتي نظير كاهش ريسك و همسان سازي ارزش 
دارايي هاي س��رمايه گذاران، موجب شد بخشي از 
پول هاي س��رگردان و پس اندازه��اي بانكي به بازار 
مسكن سرازير شود. همچنين تأثير افزايش نرخ تورم 
عمومي كشور بر قيمت نهاده هاي توليد مسكن در 
دوران ركود، باعث ش��د رشد قيمت مسكن كمتر از 

نرخ تورم عمومي كشور باشد.
وي گفت: بر اس��اس آمارهاي كميس��يون عمران و 
مركز پژوهش هاي در حال حاضر كش��ور نيازمند 4 
ميليون واحد مسكوني است، اما متأسفانه نظم عرضه 
و تقاضا به علت عدم توجه به اين آمارها به هم ريخته 

شده است.
پور حاجت با اش��اره ب��ه افزايش قيم��ت نهادهاي 
س��اختماني، گفت: افزايش مس��كن در س��ال آتي 
دور از ذهن نيس��ت. در حال حاض��ر قيمت مصالح 
س��اختماني، حقوق و دس��تمزد، هزين��ه نهادهاي 

خدماتي مانند شهرداري ها و سازمان نظام مهندسي 
افزايش يافته و قوانين مزاحم��ي مانند اخذ ماليات 
باعث تنش در بازار معامالت و ساخت وس��از ش��ده 
اس��ت.وي با تأكيد بر وجود قواني��ن مزاحم در بازار 
مس��كن گفت: زماني ك��ه قوانين متع��ددي براي 
دريافت ع��وارض، ماليات و س��اير وج��وه مصوب 
مي ش��ود، زمينه حركت از پيكره مس��كن به حوزه 
سرمايه گذاري فراهم مي آيد و به نگاه سرمايه گذاري 
به توليد مسكن را دامن زده مي شود. تصويب قوانين 
مزاحم در بخش هاي مختلف همچون پيش فروش 
ساختمان، فقط ابزار مالي بخش توليد را بدون توجه 
به ش��رايط كنوني مي گيرد و نتيجه آن، از دس��ت 
دادن كارآيي تنها منب��ع تأمين نقدينگي در بخش 
خصوصي اس��ت و بنگاه هاي توليدي قادر به تأمين 
نقدينگي خود خارج از سيستم بانكي نخواهند بود.

به گفته وي، اين مساله در ساليان گذشته به انحراف 
رفته و سبب شده براي اقتصاد كشور و بخش توليد 

چالش هاي اساسي ايجاد شود.
پورحاجت همچنين با بيان اينكه در حال حاضر توان 
نقدي در بخش تقاضا به شدت تضعيف شده و دولت 

نتوانس��ته راهكار حياتي براي دهك هاي متوسط و 
آس��يب پذير ارايه دهد، گفت: اساسي ترين مشكل 
كنوني بازار مسكن عدم تعادل عرضه و تقاضا است. 
بطور حتم بازار مس��كن هرساله آش��فته تر خواهد 
شد چراكه دولت براي توازن عرضه و تقاضا فعاليت 
درخور توجهي انجام نداده است؛ و متضرران واقعي 

اين آشفتگي بخش تقاضاي مصرفي است.

پورحاجت، نوسانات را مانع حضور متقاضيان در بازار 
مسكن دانس��ت و درنهايت گفت: در طي سال هاي 
گذشته توليد مس��كن كاهش 50 درصدي داشته 
است. زماني كه نظم عرضه و تقاضا به هم مي خورد، 
تأثير خود را بر بازار مسكن مي گذارد اما در شرايط 
كنون��ي اين مورد يك��ي از قوي تري��ن فاكتورهاي 

افزايش قيمت مسكن در سال ۹۸ است.
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 تحليل چند وجهي
از بازار ملك امسال

پيش بيني شرايط سال 
جاري ب��ازار مس��كن با 
توجه ب��ه رون��د كنوني 
وضعيت اقتصاد و به دليل 
وابس��تگي چندجانب��ه 
آن به وضعيت سياست 
داخل��ي و بين المللي و 
شرايط اجتماعي، نيازمند 
بررس��ي چندجانبه در 
زمينه هاي مختلف است.بازارهاي اقتصادي اصلي 
كه عمده نقدينگي جامعه توسط بخش خصوصي 
و بنگاه هاي مالي معمواًل در آنها س��رمايه گذاري 
مي ش��ود، عبارتند از بازار ارز، بازار طال، بازار بورس 
و بازار مس��كن. هر يك از اين 4 ب��ازار را مي توان از 
نظر ميزان س��وددهي، دوره بازگش��ت سرمايه و 
ريسك نقد شوندگي بررسي كرد. طي دوره  زماني 
معين كه معمواًل براي دوره هاي س��رمايه گذاري، 
يك س��اله در نظر گرفته مي شود، اگر اين 4 بازار را 
به عنوان مقصد س��رمايه گذاران در نظر بگيريم، با 
يك جست وجوي ساده در پايگاه هاي اطالع رساني 
مي توان درصد سوددهي هر يك از اين بازارها را به 
دست آورد. در تمام س��ه عامل ذكرشده براي اين 
بازارها به وضوح مشخص است كه بازار مسكن در 
رده آخر قرار مي گيرد. حت��ي اگر بازه زماني مورد 
پژوهش را به 5 سال نيز افزايش دهيم، باز هم بازار 
 مس��كن كمترين ميزان س��وددهي را در بين اين

4 ب��ازار به خود اختص��اص مي دهد. ب��ا توجه به 
تالطم��ات ش��ديد ارزي و نوس��انات اقتصادي، 
س��رمايه گذاران تمايل بيش��تري ب��راي ورود به 
بازارهاي زودبازده نشان مي دهند. البته بايد به اين 
نكته نيز توجه داشت كه يكي از مهم ترين عوامل 
افزايش رونق اين بازارها، نياز به سرمايه گذاري كم 
و توان مشاركت حداكثري افراد در بازارهايي مانند 
طال، ارز و بورس است. كاهش درآمدهاي عمومي 
مردم و نامش��خص بودن آينده سرمايه گذاري در 
بازارهاي بلندمدت نيز از ديگر عوامل گرايش مردم 
به بازارهاي سهل الوصول و زودبازده است. البته براي 
بررسي عميق تر چرايي گرايش عموم افراد جامعه 
براي ورود به اين بازارها، بايد به داليل بي اعتمادي 
عمومي مردم نسبت به پول ملي و تمايل به تبديل 
نقدينگي ب��راي حف��ظ ارزش دارايي ها پرداخت. 
بطوركلي، زماني كه نارضايتي عمومي نس��بت به 
وضعيت اقتصادي جامع��ه افزايش پيدا مي كند، 
يكي از عوارضي كه اين نارضايتي برجاي مي گذارد، 
بي اعتمادي نسبت به پول رسمي كشور و تمايل به 
استفاده از ارزهاي جايگزين و ثانويه است. نمونه اين 
وضعيت در دوره هاي زماني مختلف در كشورهاي 
ديگر قابل مشاهده اس��ت. به عنوان مثال، در دوره 
رك��ود اقتصادي آرژانتين كه افزايش ش��ديد نرخ 
تورم و بروز بيكاري هاي گسترده، موجب گرايش 
مردم به استفاده از ساير ارزها شد. در كشور ما نيز 
هجوم مردم به بازار ارز كه متأثر از شرايط نابسامان 
اقتصادي در ابتداي امسال بود، باعث افزايش شديد 
تقاضا و در نتيجه رشد افسارگسيخته قيمت ارز و 
طال در بازارها شد. اين سودهاي كوتاه مدت و كاذب 
كه كام بسياري از مردم را تلخ كرد، اثرات درازمدتي 
نيز بر ساير بخش هاي اقتصاد دارد كه در چند سال 
آينده مشخص مي شود. نوسانات مداوم و پردامنه، 
موجب مزمن شدن بي اعتمادي مردم به پول ملي 
و سخت تر شدن بازگرداندن اعتماد عمومي نسبت 
به آن است. با توجه به گستردگي و پيوستگي شبكه 
مبادالت كشورها با يكديگر، اين نوسانات موجب 
كاهش سرمايه گذاري خارجي و نزول رتبه امنيت 
اقتصادي در جامعه جهاني نيز خواهد شد. سطحي 
شدن فعاليت ها و ايجاد انتظار كاذب سود باال نيز از 
جمله عوارض اين نوسانات دامنه دار است كه به نوبه 
خود باعث ايجاد مقاومت در برابر كاهش قيمت ها 
مي شود. يكي ديگر از مهم ترين اثرات سوئي كه اين 
بازارها بر بدنه اقتصاد بيمار ايران وارد كرد، خروج 
نقدينگي از بازاره��اي زيربنايي مانند بخش هاي 
توليدي، كشاورزي و ساختمان و سرازير كردن آن 

به بازارهاي كوتاه مدت كاذب است. 
كاهش تمايل به سرمايه گذاري در بخش ساختمان 
و عدم جذابيت اين بازار باعث ش��د قيمت امالك 
موجود با وجود كاه��ش 40 درصدي قيمت دالر 

افزايش پيدا كند. 
در حال حاضر نيز همانطور كه شاهديم، اين افزايش 
قيمت هرچند با شيب كمتر اما در حال پيش  روي 
است. براي س��ال آينده نيز ادامه همين روند بعيد 
به نظر نمي رس��د، زيرا تغيي��ر خاصي در وضعيت 
بازار ارز و طال و سياست هاي دولت در مورد كنترل 
بازار مسكن و ساير بازارها به چشم نمي خورد. البته 
بايد اين هشدار را نيز جدي گرفت كه اين افزايش 
قيمت ها در بازار ملك، موجب افزايش شديد تقاضا 
در بازار رهن و اجاره در سال ۹۸ مي شود كه منجر به 
افزايش غيرعادي قيمت ها در اين بازارها مي شود و 
اين مساله قطعاً تبعات اجتماعي براي جامعه و دولت 
به همراه خواهد داشت. بازار مسكن به دليل به دوش 
كشيدن بار سنگين مسووليت تأمين اصلي ترين و 
پايه اي ترين نياز افراد جامعه، از حساسيت بسياري 
برخوردار اس��ت و تأمين آن مانند تأمين مايحتاج 
اوليه مردم چون آب و غذا، بايد در رأس اولويت بندي 
بخش هاي مختلف قرار گيرد. نابساماني در اين بازار 
قطعًا تبعاتي فراتر از يك افزايش قيمت عادي مانند 
خودرو براي جامعه و دولت به همراه دارد و توصيه 
مي شود دولت در اين بازار نسبت به سنجش سطح 
تحمل عمومي افراد جامعه و اقدام عملي به موقع، 
بس��يار جدي و با دقت عمل كند. به نظر مي رسد 
سال آينده، سالي است كه دولت بيش از نوسانات 
اقتصادي، بيشتر با نوسانات اجتماعي روبرو خواهد 
شد، زيرا تأثير فشارهاي اقتصادي امسال و افزايش 
قيمت ها در بازار ارز كه موجب رش��د شديد تورم 
و افزايش قيمت در بازار مس��كن شد، در سال بعد 

تبعات خود را نشان خواهد داد.

س��ال ها اس��ت كه تالش و 
از  گوناگون��ي  اقدام��ات 
س��وي دولت هاي مختلف 
درزمين��ه مس��كن صورت 
گرفته است اما هنوز اوضاع 
مس��كن به نتيجه ايده آل و 
رضايت بخش نرسيده است. 
آماره��اي اعالم��ي كنوني 
نش��انگر آن است مسكن در 
وضعيتي بحراني اس��ت. آماره��ا از اعالم نزديك ۳ 
ميليون خانه خالي در كشور حكايت دارد، با وجود 

24 ميليون 2۹2 ه��زار خانوار بالغ ب��ر 2۷ ميليون 
و 52۸ ه��زار خانه وجود دارد يعن��ي رقمي معادل 
4 درص��د خانه اضاف��ه اضافي يا خان��ه دوم. بالغ  بر 
۷ ميليون خانوارهاي ش��هري همچنان مستأجر و 
در تكاپوي مسكن هستند و نبود قانون مشخص يا 
نظارتي از سوي دولت براي افزايش اجاره بها ساالنه 

معضلي كه همه ساله گريبان گير اين قشر است. 
از طرفي حدود چند ده هزار واحد مسكوني مسكن 
مهر تكمي��ل و نيمه كاره بدون متقاضي و از س��وي 
ديگر وزارتخانه راه و شهرسازي در تكاپوي ساخت 
400 هزار مس��كن با تس��هيالت يا مصالح يارانه اي 

و ارزان اس��ت. شهر فروش��ي و تراكم سازي در اكثر 
ش��هرهاي بزرگ، قيمت گران مسكن، ناتواني اكثر 
متقاضي��ان موثر در تأمين مس��كن، نبود تناس��ب 
بين قيمت ها و تس��هيالت بانكي، هم��ه اين ارقام 
و آماره��ا و وضع موجود در اين كالف س��ردرگم از 
 نبود يك برنامه مدون براي توزيع عادالنه مس��كن 

حكايت دارد. 
به راستي اگر اين خانه هاي موجود به روش اصالحي 
و عادالن��ه توزيع مي ش��دند، آيا نياز به س��اخت و 
تحميل اين همه هزينه براي ساخت واحدهاي جديد 
ضرورت دارد؟ ساخت وساز جديدي كه جز تحميل 

هزينه هاي ساخت هزينه هاي ديگري را هم در پي 
خواهد داشت و در پي آن تأمين ديگر كاربري هاي 
ضروري همه مستلزم هزينه اس��ت. هرچند كه در 
اصل ۳۱ قانون اساسي داشتن مسكن مناسب براي 
هر خانواده ايراني به صراحت تأكيد شده است. شايد 
يكي از مولفه هاي اثرگذار در عنان گس��يختگي اين 
سال ها تلفيق وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي با 

راه و ترابري باشد. 
اصواًل يكي از مقوله هايي كه به راحتي از اولويت خارج 
مي شود حذف اس��امي و عناوين است همچنان كه 
شاهد هستيم برخي از مطالبات معمواًل با شعار سال 

تحقق مي يابد و بيش��تر مورد توجه واقع مي گردد. 
ش��ايد با تلفيق غيراصولي اين دو وزارتخانه مهم و 
انتخاب نام وزارت مس��كن و ترابري موضوع مسكن 

بيشتر مورد توجه قرار مي گرفت.
 ل��ذا اهتمام جدي نماين��دگان در ورود به اين همه 
ناهماهنگ��ي در وزارت خانه مزبور ض��رورت دارد. 
حتي براي مجزا كردن مجدد اي��ن دو وزارت خانه 
حياتي تالش كنند تا شايد سرنخ هاي گمشده اين 
كالف س��ردرگم با اين فراواني مس��كن پيدا شود و 
 مس��كن به صورت عادالنه در بي��ن متقاضيان موثر 

توزيع شود.

ايمان رفيعي
 كارشناس بازار مسكن

محمدعلي مهري
كارشناس مسكن



دانش و فن10اخبار

هشدار غول هاي فناوري به كاربران: 

گذرواژه ها را روي مرورگر ذخيره نكنيد 
گروه دانش و فن | 

در حالي كه ابزارهاي زيادي براي توليد پيچيده ترين 
رمزهاي عبور س��اخته ش��ده اس��ت و مكانيزم هاي 
رمزنگاري بس��يار پيش��رفت هاي در اپليكيش��ن ها 
استفاده مي شود؛ ولي هنوز برخي از كاربران ساده ترين 
گذرواژه ها را انتخاب كرده يا با سهل انگاري تمام، اين 

گذرواژه ها را در اختيار ديگران قرار مي دهند.
براي نمونه، ذخيره كردن گذرواژه ها در مرورگرهاي 
وب يك سهل انگاري بزرگ است و مي تواند مشكالت 
زيادي را براي كاربران به همراه داش��ته باشد . از اين 
رو بسياري از ش��ركت هاي بزرگ فناوري از كاربران 
مي خواهن��د تا گذرواژه هاي خود را روي سيس��تم يا 
موبايل خ��ود ذخيره نكنند چرا كه ب��ه راحتي مورد 
سوءاستفاده قرار مي گيرد. اما كاربرا ن با توجيه هاي 
زيادي همچون به خاطرسپاري تعداد زيادي رمزعبور 
بسيار مشكل است و نمي توان رمز همه سرويس ها را 
در يك دفترچه يادداشت نگه داشت و هميشه همراه 
خود برد،  راه آس��انتر را انتخ��اب مي كنند و رمز هاي 
عبوري خ��ود ار  روي مرورگرها ذخيره مي كنند .اين 
در حالي اس��ت كه افزون بر اين، استفاده از افزونه ها و 
نرم افزارهاي مديريت گ��ذرواژه باعث كاهش كارايي 
و س��رعت مرورگرهاي وب و حتي سيس��تم عامل ها 

مي شود.
از س��وي ديگر، بس��ياري از كاربران ه��م حوصله و 
زمان تايپ كردن رمزهاي س��خت و پيچي��ده را در 
سرويس هاي مختلف ندارند و ترجيح مي دهند با يك 
كليك وارد حساب كاربري شبكه هاي اجتماعي، ايميل 

و حساب هاي بانكي خود شوند.
اما ذخيره كردن گذرواژه ها در مرورگرهاي وب خطر 
به مراتب بيش��تر از چيزي كه تصور مي شود؛ در پي 
دارد. مشاهده و دسترسي به رمزهاي ذخيره شده در 

مرورگرهاي وب مدرن بسيار آسان شده است.
به عنوان مثال در لينوكس، مرورگر كروم به كاربران 
اجازه مي دهد اطالعات الگين ذخيره ش��ده را بدون 
هيچ گون��ه رمزنگاري يا رمزعبوري مش��اهده كنند. 

برخالف وين��دوز و مك كه كاربر باي��د يك رمزعبور 
براي مش��اهده آنها داشته باشد. در فايرفاكس اوضاع 
بدتر است. فارغ از پلتفرم، مي توانيد تمام گذرواژه هاي 
ذخيره ش��ده در اين مرورگر را بدون نياز به هيچ گونه 
احرازهويتي مش��اهده كرد. البته، كاربران مي توانند 
بطور اختياري گزينه رمزعبور را براي دسترس��ي به 

اين بخش فعال كنند.
مرورگر سافاري از كاربر درخواست يك رمزعبور ريشه 
براي مش��اهده اطالعات حساب هاي كاربري ذخيره 
شده مي كند. اپل اين رمزعبور را اختياري نكرده است 
و همه كاربران به اجبار بايد رمزعبور ريش��ه را داشته 
باشند. بنابراين، كافي اس��ت فردي رمزعبور الگين 
ويندوز يا مك را داش��ته باشد تا وارد مرورگر وب شما 
شده و گذرواژه ده ها سرويس و حساب كاربري حساس 

و مهم را مشاهده يا يادداشت و كپي برداري كند.
دسترس��ي به رمزهاي عبور در مرورگره��اي وب از 
بس��ياري حمالت س��ايبري يا خطر بالقوه اينترنتي 
ساده تر شده است ولي كاربران زياد به آن توجه نكرده 
و هنوز در پي راحتي و سرعت عمل خودشان هستند.

   نمايش آسان گذرواژه هاي ذخيره شده 
اگر از ويندوز ۱۰ يا مك استفاده مي كنيد؛ نياز به يك 
رمزعبور براي مش��اهده گذرواژه هاي ذخيره شده در 
مرورگر كروم داريد. در لينوكس، همين رمزعبور را هم 
نياز نداريد و شما بدون هيچ گونه مانع يا احرازهويتي 

مي توانيد رمزهاي ذخيره شده را مشاهده كنيد.
 iSumsoft Windows ابزارهاي زيادي مانن��د
Password Refixer وجود دارند كه به ش��ما در 
ريست كردن رمزعبور ويندوز كمك مي كنند تا تنها 
سد حفاظتي كروم را هم دور زده و گذرواژه هاي ذخيره 

شده را مشاهده كنيد.
در فايرفاكس هم بدون نياز به هيچ رمزعبوري و فارغ از 
پلتفرم سيستم عاملي مي توان به رمزهاي ذخيره شده 
دسترسي داشت.حتي در خود ويندوز ۱۰ و مك هم 
راه هاي بسيار ساده تري براي دور زدن رمزعبور وجود 

دارد.  در هر صورت كاربران بهتر است با رعايت نكات 
امنيتي از ذخيره رمزهاي عبور خود روي مرورگرهاي 
مختلف خودداري كنن��د،  اما اگر به هر دليل اصرار بر 
ذخيره رمزها دارند بايد گذرواژه هاي خود را در مرورگر 
وب ذخيره كنند و بهتر اس��ت از مرورگر س��افاري يا 

فايرفاكس با Master Password استفاده كنند.
اگ��ر از مرورگر كروم اس��تفاده مي كني��د و رمزهاي 
س��ايت ها در اين مرورگر ذخيره مي شوند؛ بهتر است 
بدانيد ك��ه كامال در مع��رض خطر هس��تيد.راه كار 
اولويت دار اس��تفاده از نرم افزارهاي مديريت گذرواژه 

است. خطر اس��تفاده از اين نرم افزارها بسيار كمتر از 
مرورگرهاي وب است.

بر اس��اس اين گزارش و با نفوذ هكرها به سيتم هاي 
كاربران اعالم شد كه بسياري از شركت هاي تبليغاتي 
و ارسال كننده ايميل، از ابزارهاي ردياب ايميل براي 
بررس��ي اطالعات مربوط ب��ه دريافت كننده ايميل 
اس��تفاده مي كنند. ردياب هاي ايميل به آنها گزارش 
مي دهند آيا شما ايميل ارسالي آنها را باز كرديد يا خير. 
ردياب هاي پيش��رفته مي توانند اطالعات بيشتري 
مانند تاريخ و س��اعت باز كردن ايميل، كليك كردن 

لينك هاي روي ايميل يا مدت زمان مطالعه ايميل را 
گزارش كنند. بسياري از كاربران اين ردياب ها را كه در 
ايميل هاي ارسالي پنهان و جاساز شدند را ناقض حريم 
خصوصي خود مي دانند و ب��راي غيرفعال كردن آنها 
تالش مي كنند. در پايان بايد كاربران به هشدارهايي 
كه در فضاي مجازي داده مي شود توجه كنند و از ارايه 
رمزه��اي ورودي خود به ديگ��ران و ذخيره آنها جدا 
خودداري كنند،  چرا كه هكرها مي توانند درچش��م 
برهم زدني اطالعات را خارج و با دريافت باج يا فروش 

آنها به ديگر هكرها از كاربران سوءاستفاده كنند. 

ورج |  نسخه ios اپليكيشن واتس اپ تجاري براي تمامي 
كاربران در همه كشورهاي جهان در دسترس قرار گرفت.

 واتس اپ كه يكي از بزرگ ترين اپليكيشن هاي پيام رسان در 
جهان به شمار مي رود، سال گذشته بود كه تصميم گرفت 
نس��خه تجاري خود را نيز براي كمك به كسب و كارهاي 
كوچك و بزرگ و تسهيل ارتباطات آنها با مشتريان خود، 
منتشر و ارايه كند. اين اپليكيش��ن ابتدا تنها در برخي از 
كشورهاي جهان در دسترس كاربران ios قرار گرفت، حاال 
تازه ترين اخبار و گزارش هاي منتشر شده نشان مي دهد كه 
از اين پس كاربران تمامي كشورهاي جهان قادر خواهند 
بود به آن دسترسي داشته و از خدمات و سرويس هاي آن 
بهره مند شوند. اين اپليكيشن كه ماه گذشته براي نسخه 
ios منتشر ش��د، نزديك يك سال است كه براي كاربران 

اندرويدي قابل دسترسي و استفاده قرار گرفته است كه البته 
براي تعداد محدودي از كشورهاي جهان ارايه شده است.

برخالف اپليكيش��ن اصلي واتس اپ، نسخه تجاري اين 
برنامه امكانات جديدي را در اختي��ار كاربران تجاري اش 

قرار مي دهد.

هكرني�وز |  محققان و پژوهش��گران فعال در حوزه 
امنيت س��ايبري به تازگي دريافته و اعالم كرده اند كه 
اپليكيشن آنتي ويروسي كه روي گوشي هاي شيائومي 
به صورت پيش فرض نصب شده، به هكرها اجازه نفوذ 

به اطالعات كاربران را مي دهد.
 اي��ن روزها كه امنيت س��ايبري و حفاظ��ت از حريم 
خصوصي كاربران در فضاي مجازي از اهميت خاص 
و بسزايي برخوردار شده اس��ت، كارشناسان امنيتي 
همواره در تالش��ند تا با بررس��ي دقيق اپليكيش��ن و 
دستگاه هاي الكترونيكي برندهاي مختلف، حفره هاي 
امنيتي و آسيب پذيري هاي موجود در آنها را تشخيص 
داده و بدين ترتيب شركت هاي توسعه دهنده مربوطه، 
با انتشار يك به روزرساني نرم افزاري و امنيتي مشكل 
مذكور را برطرف كرده و به كاربران نيز هش��دار دهند 
كه مراقب نفوذ هكرها و مجرمان س��ايبري به حريم 
خصوصي خود باشند. محققان و پژوهشگران امنيتي 
دريافته و اعالم كرده اند كه اپليكيش��ن آنتي ويروسي 
كه به صورت پيش فرض روي گوش��ي هاي شيائومي 
نصب شده اس��ت، به هكرها اين امكان را مي دهد تا به 
حريم خصوصي و اطالعات شخصي كاربران دسترسي 
پيدا كنند. محققان با انتشار اين گزارش دريافته اند كه 
اين آنتي ويروس ب��راي مدت هاي طوالني به هكرها و 
مجرمان سايبري اجازه مي داده است وارد حساب هاي 
كاربري دارندگان گوشي هاي چيني شيائومي شوند و 

از اطالعات آنها براي سوءاستفاده كنند.
بر اس��اس تحقيق��ات موسس��ه چك پوين��ت، اين 
آنتي ويروس پيش فرض در گوشي هاي شيائومي كه 
Guard Provider  نام دارد، از سه برنامه مختلف 
كه شامل نرم افزارهاي آنتي ويروس Avast، AVL و 

Tencent مي شود، تشكيل شده است.

انگجت |  اولين تالش مقامات شهر نيويورك براي استفاده 
از فناوري تشخيص چهره به منظور شناسايي چهره رانندگان 
مشكوك به اقدامات تروريستي با شكست مواجه شد. مقامات 
اين شهر چندي قبل از اس��تفاده از دوربين هاي پيشرفته 
شناسايي چهره براي تشخيص رانندگاني خبر داده بودند 
كه مظنون به فعاليت هاي تروريستي هستند. اين فناوري 
در سال ۲۰۱۸ بطور آزمايشي روي پل رابرت كندي شهر 
نيويورك مورد اس��تفاده قرار گرفت. نكته جالب توجه در 
اين زمينه شكست كامل و نه نسبي اين طرح است. پليس 
و نيروهاي انتظامي با اس��تفاده از فناوري مذكور موفق به 
شناسايي حتي يك چهره درست و مطابق با اطالعات موجود 
در پايگاه داده چهره هاي مظنون به فعاليت هاي تروريستي 
نشدند. در واقع اين برنامه در تمامي موارد افراد بيگناهي را 
به عنوان مظنونان تروريست شناسايي كرد و حاال قرار است 
در برنامه مذكور يك بازنگري كامل به عمل ايد. اين در حالي 
اس��ت كه قرار بود در صورت موفقيت اين طرح آزمايشي 
استفاده از آن بر روي پل ها و تونل هاي متعددي آغاز شود. 
كارشناسان معتقدند علت اصلي اين شكست آن است كه 
سيستم مذكور در شرايط آزمايشگاهي بر روي رانندگاني 
آزمايش ش��ده بود كه با سرعت كم در حال رانندگي بودند 
ولي اين سيستم قادر به شناسايي دقيق چهره افرادي كه با 

سرعت باال در حال رانندگي باشند، نيست. 

زد دي نت |  نتفليكس نس��بت به قطع دسترس��ي 
كاربران محصوالت اپل به اين سرويس پخش و استريم 

آنالين فيلم و سريال واكنش نشان داد.
روز گذشته بود كه اخبار و گزارش هاي متعددي مبني 
بر قطع دسترسي كاربران گوشي هاي آيفون و تبلت هاي 
آيپد به سرويس نتفليكس كه بزرگ ترين پلتفرم پخش 
و اس��تريم آنالين محتوا در جهان به شمار مي رود، در 
فضاي مجازي منتشر ش��د و سر و صدا و جنجال هاي 
فراواني را به راه انداخت. آنها كه بدون شك از طرفداران 
پر و پا قرص نتفليكس بوده و همواره فيلم و سريال هاي 
موردعالقه خود را از اين طريق به صورت آنالين تماشا 
مي كرده اند، عنوان كردند كه ديگر قادر به دسترسي 
ب��ه اين س��رويس از طريق محصوالت اپل نيس��تند. 
 Apple’s( اين كاربران با اس��تفاده از قابليت ايرپلي
AirPlay( قادر بودند ك��ه از محتواي موردنظر خود 
در پلتفرم نتفليكس بهره مند شوند كه حاال دسترسي 
آنها قطع شده و ديگر نمي توانند از آن استفاده كنند. 
اين قابليت از سال ۲۰۱۳ ميالدي تاكنون در دسترس 
كاربران اپل قرار گرفته بود. حاال نتفليكس در واكنش 
به جنجال هايي كه از روز گذشته فضاي مجازي را در 
بر گرفته است، خاطرنشان كرده كه اين مساله صرفًا به 
خاطر محدوديت هاي فني و تكنيكي در اپليكيشن و 
قابليت ايرپلي )Airplay( در پلتفرم اين سرويس رخ 
داده است و ربطي به عمدي يا خصمانه بودن آن ندارد.

به عقيده بسياري از كارشناسان و تحليلگران، به نظر 
مي رس��د كه نتفليكس، به عنوان بزرگ ترين پلتفرم 
پخش و اس��تريم آنالين محتوا، فيلم و سريال از ورود 
اپل به اين حوزه ناراضي اس��ت و بدين ترتيب تصميم 
گرفته است كه رابطه خود را با اين شركت قطع كرده و 

به حداقل برساند.

اجازه نفوذ به اطالعات كاربران عرضه نسخه جديد »واتس اپ« تجاري براي كاربران
با آنتي ويروس 

استفاده امنيتي از فناوري 
تشخيص چهره شكست خورد

علت قطع دسترسي كاربران 
»اپل« به »نتفليكس«
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رويداد

هزينه نيم ميليارد دالري براي 
توليد گران ترين بازي

ديجيتال ترندز| مايكروسافت قصد دارد براي توليد 
نسخه جديد بازي »هالو« رقم بي سابقه ۵۰۰ ميليون 
دالر را هزينه كند تا عنوان سازنده گران قيمت ترين 
بازي ويدئويي تاريخ را از آن خود كند. به احتمال زياد 
 Halo Infinite هزينه اي كه صرف توليد ب��ازي
مي شود از ۵۰۰ ميليون دالر نيز فراتر خواهد رفت. 
بايد توجه داش��ت كه اين مبلغ تنه��ا به توليد بازي 
مذكور اختصاص مي يابد و هزينه ه��اي بازاريابي و 
تبليغاتي بازي مذكور در اين رقم گنجانده نشده است. 
 Call of و Destiny پيش از اين بازي هايي همچون
Duty: Modern Warfare ۲ گران قيمت ترين 
بازي هاي ويدئويي محسوب مي شدند. اما براي توليد 
هيچ يك از اين بازي ها بي��ش از ۳۰۰ ميليون دالر 

هزينه نشده بود.

فضاپيماي »ناسا« به حداقل 
فاصله با مريخ رسيد

س�ي جي تي ان| فضاپيم��اي امريكايي ماون به 
حداقل فاصله با مريخ رس��يده تا بتواند با مريخ نورد 
ناس��ا كه در سطح اين سياره در حال اكتشاف است، 
ارتباط راديويي برقرار كند. »ماون« كه از چهار سال 
قب��ل ماموريت خود را آغاز كرده ب��ه تدريج در حال 
كاهش فاصله خود با سطح مريخ است تا بتواند وظايف 
محوله را با دقت بيشتري انجام دهد. »ماون« براي 
آنكه بتواند كاهش سرعت خود را به شكلي مناسب 
انجام دهد، خود را وارد جو س��ياره مريخ كرده و اين 
جو مانند يك ترمز ب��راي اين فضاپيما عمل كرده و 
سرعت آن را به تدريج كاهش مي دهد. اين فضاپيما 
در حال حاضر ارتفاع خود را از ۱۵۱ كيلومتر به ۱۳۲ 
كيلومتري سطح مريخ كاهش داده است. »ماون« 
قبال در م��داري در حال چرخش ب��ه دور مريخ بود 
كه فاصله آن از سطح اين س��ياره از ۶۰۵۰ تا ۴۵۷۰ 
كيلومتر در نوسان بود. قرار است »ماون« وظيفه نقل 
و انتقال اطالعات جمع آوري شده توسط مريخ نورد 
مارس ۲۰۲۰ را نيز كه س��ال آينده به س��مت اين 
سياره فرستاده مي شود، بر عهده بگيرد. در عين حال 
»ماون« تحقيقاتي را در مورد ساختار و تركيبات جو 

سياره مريخ انجام خواهد داد.

گياهان به حسگرهاي 
شيميايي تبديل مي شوند

نيو اطلس| محققان روش��ي يافته ان��د تا با اضافه 
كردن نوعي مواد نانو به گياهان آنها را به حسگرهاي 
شيميايي تبديل كنند. گياهان ماشين هاي كوچك 
طبيعي جالبي هستند. آنها با توجه به ساختار بيونيك 
خود مي توانند طيف وس��يعي از قابليت ها را ايجاد 
كنند. اكنون گروهي از محققان دانش��گاه ملبورن 
روش جديدي براي تبديل گياهان به كارخانه هاي 
نانو ابداع كرده اند. با كمك اين روش گياهان به عنوان 
حسگرهاي شيميايي عمل مي كنند يا حتي مي توانند 
در شرايط محيطي سخت )مانند مريخ( زنده بمانند.
اين روش از قابليت گياهان براي جذب آب و حل هر 
مولكولي در آن استفاده مي كند. در مطالعات پيشين 
با كمك اين قابليت گياهان نانوبيونيكي ابداع شد كه 
توليد انرژي در آنها ارتقا يافته بود يا مواد منفجره را 
رديابي مي كرد. در ه��ر دو اين موارد از نانوتوب هاي 

كربني استفاده شده است.

شركت آب و فاضالب استان آذربايجان شرقي در نظر دارد عمليات مربوط به: امور خدماتي و پشتيباني و كارگر يدي شهرهاي آذرشهر- عجبشير- بناب- ملكان- شبستر- مرند- جلفا- 
بس�تان آباد- هشترود- ميانه- هريس- اهر- كليبر و ورزقان را از محل اعتبارات غيرعمراني و از طريق مناقصه)عمومي( از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به پيمانكار واجد 
شرايط واگذار نمايد. كليه مراحل مناقصه از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. بديهي است هزينه آگهي از برنده مناقصه 

اخذ خواهد شد. 
الف( به پيشنهادهاي فاقد امضاء مشروط، مخدوش، مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

ب( مبلغ سپرده تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار معادل 3199788889 ريال مي باشد. 
ج( ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. 

د( پيشنهاددهنده مكلف است معادل مبلغ سپرده، تضمين هاي معتبر تسليم يا مبلغ مذكور را به حساب بانكي شركت واريز و حسب مفاد اسناد مناقصه ضمانت نامه يا رسيد واريز وجه را به 
صورت اصل در وقت مقرر در اسناد به كارفرما تسليم نمايد به پيشنهادهاي فاقد سپرده، سپرده هاي مخدوش، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر، چك و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

 www.abfa.azarbaijan.ir سايت
با توجه به اينكه اين شركت در نظر دارد كه فرآيند كليه مناقصات خود را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار نمايد لذا از كليه مناقصه گران 
اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي درخواست مي شود كه نسبت به ثبت نام و دريافت گواهي امضاء الكترونيكي بسته به ماهيت خود)حقيقي/ حقوقي( به آدرس الكترونيكي فوق الذكر مراجعه 

و جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره 85193736-021 و يا مركز تماس با شماره 27313131-021 تماس بگيرند. 

 آگهي مناقصه عمومي
شركت سهامي آب و فاضالب 

استان آذربايجان شرقي

نوبت دوم
شناسه آگهي: 422843

شركت آب و فاضالب استان آذربايجان شرقي

شماره 2097001403000146 مورخ 97/12/26 مندرج در سامانه تداركات الكترونيكي دولت 
شماره 132 سال 97

مجمع عمومي عادي انجمن صنفي مذكور، راس ساعت 11 صبح روز سه شنبه مورخ 1398/02/17 به آدرس ايالم خيابان 
فردوسي كوچه جنب بانك سپه ساختمان حيدري طبقه اول برگزار مي گردد. 

از كليه اعضاء انجمن مربوط دعوت مي شود در جلسه مذكر شركت نمايند. 
دستور جلسه: 

1- تصويب اساسنامه 
2- انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيات مديره و بازرسين انجمن 

هيات موسس انجمن صنفي كارفرمايي روزنامه نگاران در استان ايالم 
1- آقاي رضا ميرزاد 

2- خانم سميه ميري 
3- خانم وجيهه فتاحي

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي 
انجمن صنفي كارفرمايي روزنامه نگاران استان ايالم 

نظر به اينكه تحديد حدود ششدانگ يك باب ساختمان، پالك شماره 1557 فرعي از يك اصلي واقع در قطعه 9 چوار 
بخش يازده كرمانشاه كه توسط آقاي اسحاق فرديس درخواست ثبت گرديده است به عمل نيامده حسب تقاضاي آقاي 
اسحاق فرديس مطابق ماده 15 قانون ثبت تحديد حدود اختصاصي پالك فوق الذكر در ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 

مورخ 1398/02/11 به عمل خواهد آمد. 
ل�ذا به صاحبان امالك مجاور و افرادي كه خود را ذيحق مي دانن�د اخطار مي گردد در تاريخ فوق در محل وقوع ملك 
حضور به هم رس�انند و در صورت عدم حضور مجاورين تحديد حدود طبق حدود اظهارشده از طرف متقاضي انجام 
خواهد گرفت. لذا هر يك از مجاورين كه به حدود پالك فوق اعتراض داشته  باشند، اعتراض آنها از تاريخ تحديد حدود 

به مدت 30 روز از طرف اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان ايالم پذيرفته خواهد شد.

صفري ، رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان ايالم   تاريخ انتشار: 98/01/20  

»آگهي تحديد حدود اختصاصي« قوه قضائيه 
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان ايالم  مناقصه عمومی يک مرحله ای به روش نيمه فشرده ) نوبت اول(
شركت ملي نفت                             اريان 

www.nidc.ir  http://sapp.ir/nidc_pr    کانال های  اطالع رسانی شرکت ملی حفاری ايران 

مشخصات مناقصه :

مبلغ برآورد )ريال(شماره ثبت در پايگاه ملي مناقصاتشماره تقاضا/مناقصهنام مناقصه گزار

000 ،000 ، 600 ،33 ریال52393/181/015-33/06-س. ا-97شرکت ملی حفاری ایران

نحوه دريافت/ تحويل اسناد مناقصه :

دريافت اسناد

از روز شنبه مورخ 98/01/24 تاريخ شروع دريافت

تا روز چهارشنبه مورخ 98/02/04آخرین مهلت دریافت

نشانی : اهواز- بلوار پاسداران- باالتر از میدان فرودگاه- شرکت ملی حفاری ایران- ساختمان پایگاه عملیاتی طبقه اول - پارت A - اداره قراردادهامحل دریافت

نحوه دریافت
1-      ارائه فیش واریزی به مبلغ نهصد و نود990/000 ریال به حس��اب شماره 4001114004020491 و شماره شبا   IR 520100004001114004020491نزد 

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد شرکت ملی حفاری ایران
2-      درخواست رسمی متقاضی )باذکر نام دقیق( مبنی بر دریافت اسناد مناقصه

تحويل  اسناد
98/02/18 استعالم های ارزیابی کیفی )برای مناقصات نیمه فشرده(آخرین مهلت

نش��انی: اهواز- بلوار پاس��داران باالتر از سه راه فرودگاه – شرکت ملی حفاری ایران– س��اختمان پایگاه عملیاتی – طبقه اول پارت B – اتاق 107- دبیرخانه کمیسیون محل تحویل
مناقصات- شماره تماس 34148569 – 34148580- 061

ارزيابی کيفی مناقصه گران :

روش ارزيابی

1-   حداقل امتیاز کیفی الزم )50 ( می باشد.
2-   حد نصاب مناقصه  گران منظور جزء 1 بند الف ماده 24  قانون برگزاری مناقصات , قرائت و ثبت حداقل دو قیمت قابل قبول متعلق به دو مناقصه گر در صورتجلسه گشایش پاکات )قیمت( می باشد .

3-   مناقصه گرانی که بیش از چهار )4( قرارداد در حال اجرا با شرکت ملی حفاری ایران داشته باشند مجاز به حضور در مناقصه دیگری نخواهند بود.
4-   مناقصه گرانی که بیش از دو )2( قرارداد در حال اجرا با موضوع مشابه )صرفا" همان موضوع ( با شرکت ملی حفاری داشته باشند مجاز به حضور در مناقصه دیگری نخواهند بود .

موضوع مناقصه :  تأمين آب آشاميدنی و بخشی از ماشين آالت و خودروهای مورد نياز دستگاه های حفاری 61 و 69 فتح مستقر در جزيره کيش

تعادل:   نوبت اول 98/1/20                                                                                                                                     نوبت دوم :98/1/21

تضمين قيمت در مناقصه )فرآيند ارجاع كار(: 
000ر000ر680ر1 )يك ميليارد و ششصد و هشتاد ميليون ( ريالمبلغ تضمين

انواع تضامین قابل قبول
....ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی

.... اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره4001114006376636 و شماره شبا IR 350100004001114006376636نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه 
سپرده شرکت ملی حفاری ایران

90 روز ) برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد(مدت اعتبار پیشنهاد/ تضمین

شركت ملي حفاري                             اريان 
سهامي خاص

1398.48



اخبارشهرستانها 11 بنگاهها

توسطبنيادبركتدرسالجاریوبااعتبار4هزارميلياردریالصورتميگيرد

»تعادل«گزارشميدهد

ایجاد10هزارطرحاشتغالزاییدراستانهایسیلزده

ماهيگيري اپراتور زرد از آب گل آلود سرويس هاي ارزش افزوده 

بنیاد برکِت س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره(، 
10 هزار طرح اشتغال زایی در مناطق سیل زده  کشور 

ایجاد می کند.
به گزارش روابط عمومی بنیاد برکت، بنا بر دس��تور 
و تأکید دکتر محم��د مخبر، رییس س��تاد اجرایی 
فرمان حضرت امام)ره( و به منظور تسکین بخشی از 
آالم و مش��کالت مردم متأثر از سیل، 10 هزار طرح 
اش��تغال زایی اجتماع محور در 6 اس��تان س��یل زده  
خوزستان، لرستان، ایالم، گلستان، مازندران و فارس 
توسط بنیاد برکت در سال 1398 ایجاد و راه اندازی 

خواهد شد.
برای راه اندازی این تعداد طرح اش��تغال زایی 4 هزار 
میلیارد ریال اعتبار از س��وی این بنیاد در نظر گرفته 

شده است.
3300، 3000 و 2000 ط��رح از ای��ن 10 هزار طرح 
پیش بینی ش��ده، به ترتیب در س��طح اس��تان های 
خوزس��تان، لرستان و گلس��تان ایجاد خواهد شد و 
یک ه��زار، 200 و 500 طرح نیز به ترتیب در مناطق 
سیل زده ی استان های ایالم و فارس و شرق مازندران 

به بهره برداری خواهند رسید.
گفتنی است، بنیاد برکِت ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام)ره( نهض��ت فراگیر اش��تغال زایی را به منظور 
محرومیت زدایی و توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی 
مناطق محروم و کمتر توس��عه یافته، به شکل جدی 
پیگیر بوده و در دس��تور کار دارد و ت��ا به امروز 227 
هزار فرصت شغلی را در این مناطق ایجاد کرده است.

بنی��اد برکت در قال��ب اش��تغال زایی اجتماع محور 
چند ط��رح و الگو را ش��امل »آس��مان« )آیین نامه  
س��رمایه گذاری مردمی و اش��تغال نیروی انسانی(، 
»س��حاب« )س��رمایه گذاری حمایتی اشتغال زایی 

برکت(، »آفتاب« )آیین نامه فقرزدایی و توان افزایی 
برکت( و همچنین مدل »مهتاب« )مدل  هادی تالش 
اقتصادی برکت(، ب��رای ایجاد اش��تغال در مناطق 

محروم تهیه و به مرحله اجرا درآورده است.
طرح »آسمان« )آیین نامه س��رمایه گذاری مردمی 
و اشتغال نیروی انس��انی( برای احیای سرمایه های 
انس��انی اجتماعی است. این طرح، انس��ان ها را دور 
ه��م جمع می کند، احس��اس توس��عه گری در آنجا 
به وجود م��ی آورد، س��رمایه های انسانی ش��ان را به 
س��رمایه ی اجتماعی تبدیل می کند، سایر منابع را 
به هم متصل می سازد و ضمن معرفی یک کسب وکار 
مناس��ب، با معرفی به سیس��تم بانکی، در راه اندازی 
این کس��ب وکار آنها را یاری و پش��تیبانی می کند. با 
اجرای طرح آسمان، جوامع محلی احساس می کنند 
که می توانند فعالیت داشته باشند و حتی خودشان 

ایجاد شغل کنند.
برای تکمیل شدن فرآیند اش��تغال زایی، طرح دوم 
یعنی »سحاب« )سرمایه گذاری حمایتی اشتغال زایی 
برکت( پیش بینی ش��ده اس��ت. در قالب این طرح، 
اف��راد آموزش می بینند که با توجه به پتانس��یل ها و 
ظرفیت های منطقه ای، چه فعالیت هایی داشته باشند 
و سپس، از آنها حمایت می ش��ود. برای این منظور، 
تس��هیل گران برکت فعالیت دارند که به متقاضیان 
آموزش می دهند، سیستم بانکی را برای شان تسهیل 
و نهاده های کس��ب وکار را فراهم می کنند. در طرح 
سحاب، وام به شکل مس��تقیم به خود متقاضی ارایه 
نمی شود، بلکه در اختیار پش��تیبان قرار می گیرد تا 
نهاده ها را خریداری کرده و در اختیار آنها قرار دهد و 
ضمن آموزش، خرید کاالی شان را هم تضمین کند.

همچنی��ن در مدل  »مهتاب« )م��دل  هادی تالش 

اقتصادی برکت( به متقاضیان آموزش داده می شود 
که چه مش��اغلی را ب��رای فعالیت انتخ��اب کنند. 
در بنیاد برک��ت برای همه  کس��ب وکارهای خرد و 
خانگی روستایی اس��تانداردهای حرفه ای تبیین و 
طراحی ش��ده اس��ت . در حال حاضر، 16 حرفه در 

س��طح روس��تاها انجام می گیرد که 6 حرفه شامل 
پ��رورش دام س��بک، تولی��د انرژی خورش��یدی، 
زنبورداری، فرش دس��تباف، پرورش دام سنگین و 
پرورش بوقلمون استانداردسازی شده و مابقی نیز 

در دستور کار است.

طرح چهارم ه��م »آفتاب« )آیین نام��ه  فقرزدایی و 
توان افزایی برکت( است و به پشتیبانی و پایدارسازی 
طرح های اشتغال زایی ایجادش��ده می پردازد. طرح 
آفتاب در اصل پش��تیبان مشاغل ش��کل گرفته در 

طرح های قبلی است.

 در حالي كه از ابتداي هفته جاري، همراه اول به مقابله رسمي 
با برگزاري هر نوع قرعه كشي در سرویس هاي ارزش افزوده 
رفته اما اپراتور دوم مدعي شده كه از مدت ها قبل این كار را 
انجام داده است كه البته مستندات چیز دیگري مي گوید. 

به گزارش »تعادل« ب��ه نقل از موج، ماجراي پر حادثه 
»سرویس هاي ارزش افزوده« از زماني منجر به نارضایتي 
خیل عظیمي از مش��تركان تلفن همراه ش��د كه پاي 
قرعه كشي ها به آن باز و محتواي ارسالي شركت هاي 
خدمات دهنده به س��مت مخاطبان، جنجالي تر شد. 
طبیعي اس��ت هر زمان پاي قرعه كشي وسط كشیده 
مي شود، حواشي از سودجویي و شائبه هایي از فعالیت 
غیرشفاف نیز شكل مي گیرد و به دنبال آن اعتراضات 
مردمي افزایش مي  یابد. شركت همراه اول از ابتداي این 
هفته با ابالغ نامه »ممنوعیت اهداي جوایز سرویس هاي 
ارزش افزوده به وس��یله قرعه كش��ي« به شركت هاي 
تجمیع كننده خود، رس��ما از اجراي هرگونه س��ناریو 
توسط ش��ركت هاي تأمین كننده محتوا كه مي تواند 
شائبه سودجویي را مطرح كند، برائت جست و عمال پا 
در میدان مقابله با این رویه حاكم بر بازار سرویس هاي 

ارزش اف��زوده گذاش��ت. در حالي كه ای��ن اقدام براي 
نخس��تین بار در كش��ور توس��ط یك اپراتور، اجرایي 
مي شود و مي تواند به شكل غیرمستقیم، منجر به افت 

درآمدهاي آن و شركت هاي زیرمجموعه اش شود اما 
»ایرانسل« هم زمان با رسانه اي شدن این اقدام تحسین 
برانگیز »همراه اول«، مدعي شده كه مقابله با برگزاري 

قرعه كشي ها را از دي ماه س��ال 97 شروع كرده است. 
با وجود اینكه اپرات��ور دوم ارتباطي دقیقا یك روز بعد 
از اع��الم همراه اول مبني بر ش��روع مقابله با برگزاري 
قرعه كش��ي س��رویس هاي ارزش افزوده، در سكوت 
خبري و تنها با ارسال یك پست اینستاگرامي اعالم كرد 
»ایرانسل به منظور ارتقاي تجربه مشتركان از ابتداي 
دي ماه 97، اجراي س��رویس هاي جدید ارزش افزوده 
خود بر پایه قرعه كش��ي و عضویت مشتركان در آنها را 
متوقف كرده و از هر گونه اقدامي كه در راستاي حفظ 
حقوق مشتركان باشد استقبال مي كند« اما مستندات 
و تجربه مشتركان ایرانسل كه بخشي از آن به دست ما 
رسیده، ادعاي ایرانسل را پوچ مي داند. پیش از پرداختن 
به مستندات ارسالي مشتركان ایرانسل، باید این سوال 
را مطرح كرد »در ش��رایط جن��گ رقابتي و تبلیغاتي 
اپراتورهاي تلفن همراه، چطور ممكن است اپراتوري 
دست به انجام این اقدام )ممنوعیت برگزاري قرعه كشي 
در سرویس هاي ارزش افزوده( شایسته و قابل تحسین 
از س��ه ماه گذشته زده باش��د اما تاكنون خبري از این 
موضوع به بیرون درز نكرده و به سمع و نظر مشتركان 

این اپراتور نرسیده باش��د؟!« از سویي دیگر »با توجه به 
اینكه اگر برگزاري مسابقات و قرعه كشي ها از سرویس هاي 
ارزش افزوده حذف شود، بخش قابل توجهي از درآمدهاي 
اپراتور و شركت هاي زیرمجموعه اش كاهش پیدا مي كند، 
بنابراین هیچ هدفي جز انجام امري فرهنگ سازانه نمي توان 
از آن انتظار داشت« بنابراین باز هم این سوال مطرح مي شود 
كه »چطور ایرانسل حاضر به اطالع رساني این موضوع كه 
مي تواند امري فرهنگ ساز به حساب اید، نشده است؟!« در 
نهایت هم این سوال بدیهي به ذهن مي رسد »ایرانسل اگر 
دغدغه اطالع رساني موضوعات مهمي از این دست را ندارد، 
چط��ور یك روز پس از ابالغیه همراه اول به ش��ركت هاي 
تجمیع كننده، یك باره به صرافت مي افتد كه از اقدام كهنه 

خود رونمایي كند؟!«
كنار هم قرار دادن این سواالت و ابهامات، منتهي به تكمیل 
پازلي مي شود كه در نهایت تصویري از موج سواري ایرانسل 
به دست مي دهد؛ این تصویر رفته رفته با ارسال مستنداتي 
از سوي مشتركان اپراتور دوم ارتباطي مبني بر دایر بودن 
برگزاري قرعه كشي در سرویس هاي ارزش افزوده ایرانسل، 

شفاف تر و پر وضوح تر مي شود.

ازسويگروهصنعتيایرانخودروصورتگرفت

ارایهبيشاز2هزارخدماتخودرویيبهآسيبدیدگانمناطقسيلزده
گروه صنعتي ای��ران خودرو به منظور ایفاي مس��وولیت 
اجتماعي براي خدمات رس��اني به هموطنان س��یل زده 
عالوه بر ارایه خدمات وظیفه اي بیش از 100 اكیپ ویژه به 
استان هاي گلستان، لرستان، خوزستان، فارس و مازندران 
اعزام كرده اس��ت كه در مجموع بیش از دو هزار خدمات 
خودرویي و 3 هزار نفرساعت خدمات غیر خودرویي )خارج 
كردن خودروها از میان گل و الي، جابه جایي لوازم مورد نیاز 

مردم، توزیع مواد غذایي و ...( ارایه دادند. 
به گزارش »تعادل«، سیدرضا حسیني مدیرعامل شركت 
خدمات پس از فروش ایران خودروبا بیان این مطلب گفت: 

با توجه به ادامه سیالب ها وبحران در استان هاي خوزستان 
و لرستان، تا بازگشت به شرایط طبیعي، ارایه این خدمات 

ادامه خواهد داشت.
وي گفت: حوزه خدمات پس از فروش ایران خودرو با توجه 
به وقوع سیل در برخي استان هاي كشور و با دستورو تاكید 
مدیرعامل گروه صنعتي ایران خودرو از س��اعات اولیه و با 
تمام توان در منطقه حاضر شدند و ضمن عمل به وظیفه 
خود در مواقع بحراني، در كمترین زمان ممكن در خصوص 
خدمت رساني در محل یا انتقال خودروها به تعمیرگاه هاي 
مجاز اقدام كردند. مدیرعامل ایساكو با اشاره به دستاوردهاي 

جش��نواره خدمات نوروزي گفت: درجش��نواره خدمات 
نوروزي سال 98، كه از 26 اسفند تا 17 فروردین ماه، اجرا 
شد در مجموع بیش از 154 هزار خدمت در سامانه خدماتي 
این شركت ثبت شد، كه از این تعداد83 هزارمورد مراجعه به 
نمایندگي و 71 هزار درخواست به صورت امدادي بوده است. 
وي افزود: با توجه به استفاده از خودروهاي امدادپالس در 
ناوگان امدادي و ایجاد امكان تعمیرات پیشرفته در محل، از 
میان درخواست هاي امداد، بیش از 75 درصد موارد در محل 

رفع ایراد و حدود 25 درصد به تعمیرگاه ها حمل شدند.
 حسیني، با بیان اینكه مراجعه به نمایندگي ها و تعمیرگاه ها 

در ایام نوروز نسبت به س��ال گذشته كاهش یافته است، 
گفت: افزایش حضور مشتریان در نمایندگي هاي مجاز به 
منظور دریافت خدمات استاندارد پیش از آغاز سفر، مراجعه 
به تعمیرگاه ها در تعطیالت امسال نسبت به سال گذشته 
كاهش داشته و در مجموع تعداد خدمات گارانتي و وارانتي 

به 83 هزار دستگاه خودرو در ایام تعطیالت رسیده است.
 مدیرعامل ایساكو تاكید كرد: مدت زمان تعمیرات خودرو 
در تعمیرگاه ها، به 1.7 روز كاهش یافته و ركورد جدیدي 
در این زمینه ثبت شده، كه از مهم ترین علل آن تامین سبد 
قطعات مورد نیاز طرح جش��نواره امداد نوروزي ازچندماه 
قبل از آغاز و سراس��ري شدن سیستم جامع كسب و كار 
نمایندگي ها، بوده است.حسیني از كاهش 3.9 درصدي 
زمان انتظار براي دریافت خدمات امدادي، نسبت به مدت 
مشابه یاد كرد و گفت: به دلیل بهینه سازي استانداردهاي 
به كار گرفته شده در بحث استقرار اكیپ ها، این زمان در 17 

فروردین ماه به 23.8 دقیقه رسیده است. مدیرعامل ایساكوبا 
اشاره به اجراي مسوولیت هاي اجتماعي حوزه خدمات پس 
از فروش ایران خ��ودرو گفت: در این ایام بیش از چهارهزار 
مورد خدمت امدادي به محص��والت غیر ایران خودرویي 
ارایه ش��د كه این میزان، نسبت به سال گذشته 51 درصد 

افزایش داشته است.
وي همچنین به مجموعه سفرهاي تیم مدیریتي ایساكو 
كه در ایام نوروز از 23 شهر كشور و 34 نمایندگي در این 
ش��هرها صورت گرفت، اشاره كرد و گفت: این سفرها به 
شهرهاي چابهار، تهران، كرج، قزوین، ابهر، زنجان، گرگان، 
گنبد، شیراز، اهواز، شوش، شوشتر، اندیمشك، دزفول، 
كرمان، رفس��نجان، مهریز، یزد و برخي شهرستان هاي 
استان گیالن و لرس��تان و ...، به منظور پایش و تسهیل 
در ارایه خدمات به مش��تریان و نظارت بر نحوه عملكرد 

اكیپ هاي امدادي در جاده ها صورت گرفت.

آخرين وضعيت بازار اپراتورهاي موبايل ايران
 آخری��ن آمارها نش��ان مي دهد بخش ب��زرگ بازار 
ارتباط��ات و فناوري اطالعات كش��ور همچنان در 
اختیار اپراتورهاي موبایل است و ماحصل فعالیت 5 
سال اخیر براي 2 اپراتور رشد مشترك و یك اپراتور 

ریزش مشترك بوده است. 
 به گ��زارش تع��ادل ب��ه نق��ل از فارس، بررس��ي 
ش��اخص هاي ارتباطي ب��ازار ارتباط��ات و فناوري 
اطالعات در آخرین گزارش هاي ارایه ش��ده، نشان 
مي دهد بخش بزرگ این ب��ازار همچنان در اختیار 
اپراتورهاي موبایل است كه زیرساخت دیگر صنایع 
در بازار ICT نیز به ش��مار مي آیند.  این گزارش ها 

آخرین وضعی��ت بازار اپراتوره��اي موبایل ایران را 
اعالم كرده كه براین اس��اس تغییر تعداد مشتركان 
هر 3 اپراتور، تغییر اندازه این بازار در 5 سال گذشته 

قابل احصاء است.
آمار ای��ن جدول نش��ان مي دهد در 5 س��ال اخیر 
تعداد مش��تركان همراه اول 33.18 درصد و تعداد 
مشتركان ایرانسل 18.21 درصد رشد داشته است 
و رایتل ریزش 31.68 درصدي تعداد مش��تركان را 

ثبت كرده است.
بیش��ترین ضریب نفوذ به ترتیب در اختیار اپراتور 

اول، دوم و سوم است.
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شهادت استوار مرتضي خاني 
بنداني در حمله تيراندازي

زاهدان| معاون امنیتي انتظامي اس��تانداري 
استان سیس��تان و بلوچستان گفت: استواردوم 
مرتضي خاني بنداني بر اثر تیراندازي افراد ناشناس 

در شهرستان قصرقند به شهادت رسید.
مرعشي گفت: استوار دوم مرتضي خاني بنداني 
ش��امگاه یكش��نبه 18 فروروین در حین انجام 
ماموریت بر اثر تیراندازي افراد ناشناس كه منجر 
به واژگوني خودرو ش��د به درجه رفیع شهادت 

نائل آمد.
وي اف��زود: متاس��فانه ای��ن حادث��ه ك��ور در 
5كیلومتري شهرستان قصرقند رخ داده است. 

وي مجرد و اهل زاهدان بود.

تامين خوراك داخلي و بازار 
تضميني،   نقطه قوت پااليشي ها

اصفهان| ابراهیم كاویان پور رییس بازاریابي و 
فروش شركت پاالیش نفت اصفهان در خصوص 
چش��م انداز صنعت پاالیشي در س��ال 98 بیان 
كرد: با توجه به اینكه هم خوراك پاالیش��گاه ها 
از بازار داخل تامین مي ش��ود و هم بخش عمده 
محص��والت پاالیش��ي در ب��ازار داخ��ل عرضه 
مي گردد، بنابراین آثار تحریم ها بر روند فروش این 
صنعت كمرنگ تر از صنایع صادرات محور بوده و 
كاهش ظرفیتي بابت تحریم نخواهیم داشت؛ اما با 
این حال صادرات فرآورده هاي ویژه پاالیشگاه ها از 

محدودیت هاي تحریم تاثیر مي پذیرد.
وي افزود: تنها مشكلي كه تداوم تحریم ها در پي 
خواهد داشت، احتماال روند تامین تجهیزات و 
ماشین آالت در پاالیشگاه هایي است كه در حال 
اجراي طرح ه��اي ارتقاي كیفیت فرآروده هاي 
خود هس��تند و مي توان گف��ت تقریبا تمامي 
پاالیش��گاه ها در حال اجراي طرح هاي بهبود 

كیفي محصوالت خود هستند. 

 ضرب االجل تعيين تكليف
 118 واحد مسكن مهر در خوسف

بيرجند| 118 واحد مسكن مهر شهرستان 
خوسف، باید تا خرداد تعیین تكلیف شوند، در 
غیر این صورت به تمل��ك بانك ها درخواهند 

آمد.
مدیر بنیاد مس��كن خوسف در شوراي مسكن 
شهرس��تان گفت: طرح مس��كن مهر در این 
شهرستان از سال 1387 در قالب 8 تعاوني آغاز 
شد كه تاكنون 782 واحد ساخته شده است .

نوفرس��تي افزود: ولي اكنون 87 مس��كن در 
تعاوني مسكن شهید مطهري و 29 مسكن در 
تعاوني مسكن آتیه سازان و 2 مسكن در تعاوني 
مسكن آشیانه سازان با مشكل مالي مواجه است 
و به مرحله فروش اقساطي در بانك نرسیده كه 

باید تا خرداد تعیین تكلیف شود.
فرماندار خوسف نیز گفت: این واحدها چنانچه 
تا مهلت مشخص تعیین تكلیف نشود، بانك، 

ملك را تملك مي كند .
شفیعي همچنین با بیان اینكه هرگونه حفاري 
در ش��هر و روس��تاها منوط به اخذ تاییدیه از 
كمیته حفاري ش��هرداري و بخشداري است، 
اف��زود: در غیر ای��ن صورت تمام مس��وولیت 

حقوقي متوجه اداره مربوط خواهد بود.

دوره آموزشي پرورش كرم 
ابريشم در همدان

همدان| نخستین بار دوره آموزشي پرورش كرم 
ابریشم در جهاد كش��اورزي شهرستان همدان 

برگزار شد .
از دیر باز همدان مركز تولید و پرورش كرم ابریشم 
بوده كه مركز نوغانداري كش��ور پس از مدت ها 
ركود، در حال احیاء این صنعت در این اس��تان 
است. مس��وول آموزش مركز نوغانداري كشور 
گفت: پرورش كرم ابریشم در كنار كشاورزي یكي 
از مشاغل جانبي درآمد زا براي كشاورزان است و 
به احیاء این صنعت كمك مي كند. وي اضافه كرد: 
پارس��ال 25 هزار و 710 جعبه تخم نوغان، بین 
كشاورزان توزیع شد كه بیش از 18 هزار خانوار از 

درآمد پایدار و خوبي برخوردار شدند.

ارايه تسهيالت به روستاهاي 
داراي طرح اشتغال زايي

ورامين| فرماندار شهرستان پیشوا گفت: در سال 
جدید براي دهیاري هایي كه طرح اش��تغالزایي 
ارایه كنند از 500 میلیون تومان تا هر میزان كه 

مورد نیاز باشد تسهیالت ارایه مي شود.
حس��ین عباس��ي در جمع دهیاران و روس��اي 
شوراهاي اسالمي شهرستان پیشوا ایجاد اشتغال 
را یك��ي از تكالیف دهیاران عن��وان كرد و افزود: 
اقدامات خوبي در حوزه اشتغال روستایي صورت 
گرفته اما نیازمند برنامه ریزي منسجم تري براي 
رونق كسب و كار در روستاهاي شهرستان در سال 

98 هستیم تا دهیاري ها خودكفا شوند.
وي گفت: با توجه به اینكه امسال از سوي رهبر 
معظم انقالب س��ال »رونق تولی��د« نام گرفته 
دهیاران باید با مدیریت عالمان��ه در این زمینه 
اقدامات ویژه اي صورت دهند و با ارایه طرح هاي 
اشتغالزایي زمینه رونق كسب و كار و تولید را در 

جهت تحقق منویات رهبري فراهم كنند.
فرماندار شهرستان پیشوا افزود: در سال جدید 
براي توس��عه پایدار روستاها این طرح اجرا شده 
است كه منبع وام و تسهیالت آن هم با سازمان 

شهرداري ها و دهیاري هاي كشور است.

رايتلايرانسلهمراه اول 

40.437.65528.114.5802.367.948تعداد مشتركان سال 93
57.0139.633.34ضريب نفوذ سال 93

43.485.07130.546.1401.883.295تعداد مشتركان سال 94
57.2740.232.48ضريب نفوذ سال 94

48.986.22532.121.0491.776.173تعداد مشتركان سال 95
59.1038.752.14ضريب نفوذ سال 95

52.614.86833.155.9582.561.590تعداد مشتركان سال 96
59.5637.532.90ضريب نفوذ سال 96

53.857.29733.234.9721.617.631تعداد مشتركان سال 97
60.7037.461.82ضريب نفوذ سال 97

قانونمالياتبرارزشافزودهیكقانونضدتوليداست
معاون هماهنگي ام��ور اقتص��ادي و مدیریت منابع 
استاندار تهران گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده یك 
قانون ضد تولید است و تا زماني كه اصالح نشود، تولید 

كشور رونق نمي گیرد.
به گزارش ایرنا، محمد امامي امین دیروز در جلسه ستاد 
تنظیم بازار استان تهران افزود: زماني كه در ایستگاه هاي 

مختلف بابت یك كاال مالیات بر ارزش افزوده دریافت 
مي شود، قیمت نهایي آن محصول افزایش مي یابد.

وي یادآورشد: افزایش قیمت نهایي كاالي تولید شده 
ایراني موجب مي ش��ود این محصوالت توان رقابت با 

كاالي خارجي را از دست بدهند.
امامي امین اظهار داش��ت: دریاف��ت مالیات بر ارزش 

افزوده موجب مي شود تا در نهایت بیش از 35 درصد 
براي یك محصول مالیات دریافت شود.

معاون هماهنگي ام��ور اقتص��ادي و مدیریت منابع 
استاندار تهران گفت: در این استان باید به عنوان مطالبه 
جدي وارد شویم و روي اصالح قانون مالیات بر ارزش 
افزوده تاكید كنیم و اجازه استمرار این شرایط را ندهیم.

وي خاطرنش��ان كرد: مردم به ما اعتم��اد و به عنوان 
كارگزار خود انتخاب كرده اند و اكنون اگر اشكالي هست 

باید اصالح شود.
معاون هماهنگي ام��ور اقتص��ادي و مدیریت منابع 
اس��تاندار تهران در ادامه به بارندگي روزهاي گذشته 
اشاره كرد و گفت: امسال تا روز 18 فروردین در مجموع 

332 میلي متر بارندگي در این استان به ثبت رسیده 
است.وي اضافه كرد: با این بارندگي چاه هاي كشاورزي 
كه به مرز بهره كشي از آب هاي فسیلي رسیده بودند، 
سرشار شدند و خشكسالي طوالني مدت كشور كنار 
رفت در حالي كه سرماي دیررس در ابتداي بهار نیز به 

سرشاخه درختان آسیبي نزد.



اقتصاد اجتماعي12اخبار

وضعيت ايمني مدارس در كشور بعد از وقوع سيل مشخص نيست 

رد» سيل«  بر آموزش و پرورش

از تخليه 2۱0 روستاي خوزستان تا تخريب۱۴ هزار كيلومتر از راه هاي كشور 

سيلوآواربيخانماني

تعطيالت نوروزي تمام ش��د، دانش آموزان به كالس هاي 
درس برگشتند اما براي دانش آموزان مناطق سيل زده نه 
كالس درس��ي باقي مانده، نه مدرسه اي و نه حتي كتاب 
و دفتري. بس��ياري از مدارس��ي كه در سيل تخريب شد، 
 پيش از اين هم در ليس��ت مدارس ناايمن قرار داشتند اما 
دانش آموزان مناطق سيل زده حاال ديگر همان چهارديواري 
ناامن كه نامش را مدرس��ه گذاشته بودند را هم ندارند. 81 
مدرسه درلرستان تخريب شده است و 3 ميليون دانش  آموز 
در استان هاي سيل زده سراسر كشور در بالتكليفي به سر 
مي برند. خسارت وارد شده به مدارس استان گلستان هم 
حدود 26 ميليارد تومان تخمين زده شده است كه مشخص 
نيس��ت از چه منبعي بايد جبران شود. مدارس در مناطق 
سيل زده تعطيل مانده و معلوم نيست سرنوشت دانش آموزان 
كنكوري اين مناطق به كجا ختم شود و چه تصميمي براي 
برگزاري امتحانات نهايي در شهرهاي سيل زده انديشيده 
مي ش��ود. وزرا در حال رايزني بر سر تعيين تكليف كنكور 
هستند و قرار است كانكس هايي براي برگزاري كالس درس 

به صورت موقتي به مناطق سيل زده ارسال شود.

تناقضبرسروضعيتمدارستخريبشده
مدارس بسياري در سيل اخير دچار آسيب شدند اما هنوز 
ميان مس��ووالن آموزش و پرورش بر سر عدد و رقم و حتي 
وضعيت خسارت مدارس توافق نظر وجود ندارد. نماينده ويژه 
وزير آموزش و پرورش در استان لرستان بر اين باور است كه 
برخي از مدارس ممكن است به ظاهر سرپا باشند، اما هيچ 
كسي نبايد به داخل آنها برود، زيرا هر آن امكان فروريختن 
س��اختمان وجود دارد اما رييس سازمان نوسازي مدارس 
كشور معتقد است آمار و ارقام مطرح شده دقيق نيست و از 
نظر فني اختالف نظر ميان آمار مسووالن از مدارس تخريبي 
وجود دارد. مهراهلل رخشاني مهر درباره اين موضوع بيان كرد: 
بيش از 3۰۰ مدرسه در سيل استان گلستان آسيب ديدند و 
خسارت وارده 26 ميلياردي به آموزش و پرورش وارد شده 
اس��ت با اين حال آمارهايي كه در اين زمينه ارايه مي شود، 
متناقض است. همكاران ادارات آموزش و پرورش اين آمارها 
را داده اند كه البته ما با  آنها در خصوص يك سري از موارد فني 
مساله داريم. به عنوان مثال همكاران ما مي گويند برخي از 
اين مدارس تخريبي است و منظورشان اين است كه مدرسه 

بايد به صورت كامل تخريب و دوباره ساخته شود، در حالي 
كه مدرسه تخريبي نيست و فقط گل و الي به آن نفوذ كرده 
است، اما برخي از همكاران ما مي گويند كه اين مدارس ديگر 
غيرقابل استفاده است. البته بايد بررسي بيشتري انجام شود 
تا ما آمار دقيق تري بدهيم، اما ميزان آسيب ديدگي مدارس 
استان لرستان به مراتب بيشتر از استان گلستان است. عدد 
و رقم هايي كه داده مي شود متفاوت است و من تا سه شنبه 
آمار دقيقي از خسارت ها را اعالم خواهم كرد. او درباره استقرار 
كانكس براي ادامه فعاليت م��دارس افزود: برآورد ما درباره 
استان لرستان اين است كه حدود 1۵۰ كانكس مي خواهد 
كه تا آخر هفته 1۰۰ كانكس و دو هزار ميز و نيمكت به اداره 
كل آموزش و پرورش استان تحويل مي دهيم. نبايد دست 
روي دست بگذاريم و بگوييم چون منطقه در آب است و مردم 
امكان بردن فرزندانشان به مدرسه را ندارند، پس هيچ كاري 
نكنيم. حدود 32۰۰ ميز، نيمكت، صندلي، دستگاه هاي 
كپي، كامپيوتر، تجهيزات الكترونيكي، فكس و ۵۰ كانكس 
را هم به اس��تان گلس��تان ارس��ال كرده ايم. اكنون حتي 
نيمكت هاي جديد هم در كالس هاي درس چيده شده است 
تا مشكلي براي آموزش دانش آموزان به وجود نيايد. اظهارات 
رخشاني مهر در حالي است كه پيش از اين شاپور محمدزاده، 
معاون وزير و نماينده ويژه آموزش و پرورش در استان لرستان 
درباره وضعيت تخريب مدارس بر اثر سيل گفته بود: بالغ بر 
81 مدرسه در استان لرستان به طور صد در صد تخريب شده 
است. شايد برخي از مدارس به ظاهر سرپا باشند، اما هيچ 
كسي نبايد به داخل آنها برود، زيرا هر آن امكان فرو ريختن 
ساختمان وجود دارد، زيرا حداقل يك هفته در آب بوده اند. 
همچنين ۵۵۵ مدرسه در استان لرستان داريم كه نياز به 
تعميرات جزئي و اساسي دارند و بايد در اسرع وقت تعميرات 
آن را انجام دهيم، از طرفي ما به ش��روع امتحان خرداد ماه 
نزديك مي شويم و بايد فكري براي آن كرد، زيرا مدارس اين 
دو شهرستان به علت گرم بودن هوا زودتر از استان هاي ديگر 
تعطيل مي شوند و اين هم يكي از مشكالت ماست، بنابراين 
بايد جبران مافات را براي اين آسيب ها در نظر گرفته باشيم.

سرنوش�تكنكوروامتح�اننهاييدرمناطق
سيلزده

اگرچه دانش آموزان مناطق س��يل زده نگران سرنوش��ت 

تحصيلي خود هستند اما مسووالن آموزش و پرورش اين 
قول را به مردم س��يل زده دادند تا دانش آموزان از درس و 
كنكور عقب نمانند و براي اين موضوع هم ظرف چند روز 
آينده رايزني هايي بين وزيران آموزش و پرورش و علوم درباره 
زمان برگزاري كنكور هم صورت خواهد گرفت. موضوعي 
كه وزير آموزش و پرورش به آن اشاره كرده و قول رسيدگي 
داده است. محمد بطحايي در جمع خبرنگاران در خصوص 
دانش آموزان مناطق سيل زده گفت: دانش آموزان مناطق 
سيل زده به هيچ عنوان نگران آزمون ها و اشكالي كه در مسير 
تحصيلي آنها پيش آمده نباشند، خصوصا براي دانش آموزان 
پايه دوازدهم كه خودشان را براي كنكور آماده مي كنند چرا 
كه اردوهاي آموزشي پيش بيني كرده ايم كه اين اردوها به 

صورت متمركز برگزار خواهد شد. با روش هاي جبراني در 
معموالن و پلدختر پيش بيني هاي��ي را در نظر گرفته ايم . 
همچنين كارگروهي به طور متمركز تشكيل شده كه در 
حال برنامه ريزي هستند. او افزود: با وزارت علوم نيز مذاكراتي 
انجام خواهيم داد تا بتوانيم تسهيالتي براي اين دانش آموزان 
جهت ورود به دانشگاه و آموزش عالي فراهم كنيم. اكنون 
در حال بررسي روش هاي مختلف براي برگزاري امتحانات 
نهايي هستيم تا شايد امتحانات را براي اين مناطق به تاخير 
بيندازيم. بطحايي يكي ديگر از گزينه هاي پيش رو براي حل 
مشكالت دانش آموزان مناطق سيل زده را حذف بخشي از 
محتواي درسي دانش آموزان اين مناطق اعالم كرد تا شايد 

بدين ترتيب فشار كمتري به آنها وارد شود.

او درب��اره فاصله بين امتحانات نهاي��ي و برگزاري كنكور 
نيز گفت: اين پيش��نهاد در اولين دستور كار شوراي عالي 
آموزش و پرورش قرار دارد ولي ما چند محدوديت داريم از 
جمله تقارن با ماه رمضان است لذا فاصله بين امتحان نهايي 
و كنكور بايد به نحوي باشد كه بتوانيم سوابق تحصيلي را در 

اختيار سازمان سنجش قرار دهيم. 
وي افزود: البته وزارت علوم و سازمان سنجش اين آمادگي را 
اعالم كردند تا كنكور را با تاخير برگزار كنند شايد چند روزي 
اين آزمون به تاخير بيفتد. از طرفي ما هم به دنبال اين هستيم 
تا امتحانات نهايي را زودتر برگزار كنيم تا فاصله و فرصت 
كافي را براي آمادگي داوطلبان كنكور آماده كند كه احتماال 

ظرف چند روز آينده اين تصميم و خبر نهايي مي شود.

شمارش معكوس تخيله روستاها در خوزستان از چند روز 
قبل زده شد. آن طور كه مسووالن اعالم كردند سطح آب 
در اين استان هر لحظه باالتر مي آيد و اخباري هم از سرريز 
شدن سدهاي استان به گوش مي رسد تا هشدار از پي هشدار 
براي تخليه روستاها اعالم شود. برخي نمايندگان مجلس از 
زير آب رفتن سوسنگرد مي گويند و برخي منابع حاضر در 
محل از مقاومت مردم اين شهر براي تخليه منازلشان. با اين 
حال تاكنون 21۰ روستاي خوزستان تخليه شده و جاده 
اهواز به آبادان مسدود است اما اين تنها جاده اي نيست كه 
سيل كمرش را شكست آن طور كه رييس سازمان مديريت 
بحران كشور اعالم كرد، بارش هاي اخير به 1۴ هزار كيلومتر 
از راه هاي مواصالتي كشور آس��يب زد. البته گرچه هنوز 
ميزان دقيق خس��ارت به زيرساخت هاي كشور مشخص 
نيست اما تاكنون لرستان، خوزستان و گلستان بيشترين 

خسارت را ديده اند. 
آن طور كه مديركل مديريت بحران خوزستان اعالم كرد، 
تاكنون 78 روستا در خوزستان را آب گرفته است. كيامرث 
حاجي زاده درباره اين موضوع بيان كرد: بر اساس آخرين آمار 
تعداد روستاهاي تخليه شده در روز يكشنبه 182 روستا بود 

كه اين تعداد روز گذشته به 21۰ روستا رسيد.

مديركل مديريت بحران خوزستان بيان كرد: همچنين 62 
هزار واحد مسكوني در سيالب دچار آسيب شده اند و ۵1 
هزار واحد مسكوني نيز در معرض خطر هستند. ۴8 اردوگاه 
جهت اسكان اهالي اين روستاها در نظر گرفته شده است، اين 
اردوگاه ها در اهواز، باوي، شوشتر، الهايي، بستان، حميديه، 
شوش، دشت آزادگان، هويزه، شادگان، كارون برپا شده اند.

آب گرفتگي و تخليه روستاهاي خوزستان البته تنها مشكل 
سيل در كشور نيست. آن طور كه اسماعيل نجار روز گذشته 
در نشست هم انديشي با نمايندگان دفاتر سازمان ملل در 
ايران كه روز گذشته برگزار شد، اعالم كرد، 1۴ هزار كيلومتر 
از راه هاي كشور در سيل اخير دچار آسيب شدند. نجار درباره 
اين موضوع بيان كرد: بارش هاي اخير به 1۴ هزار كيلومتر 
از راه هاي مواصالتي كشور آس��يب زد. اسماعيل نجار در 
نشست هم انديشي با نمايندگان دفاتر سازمان ملل در ايران 
كه در وزارت كش��ور با حضور نمايندگاني از دستگاه هاي 
مختلف و نمايندگان دفاتر سازمان ملل برگزار شد، ضمن 
تش��كر از كش��ورهاي مختلف و س��ازمان هاي بهداشت 
جهاني، آژانس پناهندگان و ... كه در حادثه اخير در كشور 
امدادرساني كردند، اظهار كرد: 2۵ اسفندماه سال گذشته 
سازمان هواشناسي پيش بيني كرد كه سامانه پرفشاري 

وارد ايران خواهد شد و استان هاي شمالي را در بر مي گيرد. 
او ادامه داد: استان هاي شمالي شامل مازندران، گلستان و 
خراسان شمالي همچنين سمنان درگير باران اوليه شدند 
و خس��ارات زيادي به خصوص به استان گلستان وارد شد. 
بيش از 2۰ روز است كه مردم آق قال، گميشان و روستاهاي 
اطراف آنها و جاهاي ديگر غرق آب و ماندگاري آب هستند و 
با وجود تالش هاي صورت گرفته به دليل توپوگرافي زمين و 
ماندگاري آب و حركت كند آب مشكالت زيادي ايجاد شده 
است. رييس سازمان مديريت بحران كشور اضافه كرد: تالش 
كرديم كه جان باخته اي نداشته باشيم و با برنامه ريزي هاي 
دقيق نسبت به تخليه مكاني كه احتمال آبگرفتگي وجود 
داش��ت اقدامات الزم انجام شد و مردم به مكان هاي امن از 
جمله گرگان منتقل شدند. در حقيقت اين اقدامات باعث شد 
كه در اين سيالب دو نفر جان خود را از دست بدهند كه علت 
فوت آنان ريزش ساختمان به دليل بناي سست و قديمي در 

كالله و مينودشت بود. 
نجار اظهار كرد: در مازندران نيز گستردگي سيالب داشتيم 
اما به دليل توپوگرافي زمين آب به سمت دريا تخليه شد 
و خسارات احتمالي كاهش يافت ولي همچنان خسارات 
گس��ترده نيز در آنجا وجود دارد همچنين در استان هاي 
مازندران و گلس��تان تا كردستان و خوزستان نيز با پديده 
رانش زمين مواجه ش��ديم. در مازن��دران هم جان باخته 
داش��تيم كه يكي از آنها بر اثر رانش زمين و دو نفر ديگر به 
دليل بي توجهي به هشدارها فوت كرد. نجار در ادامه گفت: 
تمام تالش ما به استان گلستان معطوف و وزير كشور نيز 

در آنجا مستقر شد. تيم فني در آنجا تدارك ديديم و بازديد 
ميداني نيز انجام شد تا با اطالعات و داده هايي كه در اختيار 
داشتيم و با توجه به توپوگرافي زمين تصميم بگيريم كه چه 
كاري بايد انجام شود. از طرفي تمام تالش ما بعد از نجات و 
امداد رساني، انتقال آب به درياها بود. رييس سازمان مديريت 
بحران همچنين به اليروبي گرگان رود و پاكسازي سطح 
رودخانه ها و امدادرساني اشاره كرد و گفت: امدادرساني نيز 
كماكان ادامه دارد. او همچنين به زمين هاي كشاورزي و 
زراعي نيز اشاره و اظهاركرد: در دو استان گلستان و مازندران 
بخش هاي زراعت و كشاورزي نيز خسارات زيادي ديده اند و 
ما نيز ارزيابي هاي الزم را انجام داديم و به دولت ارايه كرديم تا 
دولت خسارت را مصوب و پرداخت كند همچنين بازسازي 
بناها در مازن��دران آغاز و پرداخت هايي نيز از جانب دولت 
انجام شده اس��ت. وي در ادامه گفت: با سامانه بارشي دوم 
مشكلي نداشتيم ضمن اينكه مرخصي كليه استانداران، 
بخشداران، فرمانداران و دستگاه هاي اجرايي در ايام نوروز كه 
حالت خاصي در كشور دارد لغو شد. اين افراد موظف بودند 
سر كار باشند بنابراين آماده باش در كل كشور حكمفرما 
شد. به گفته نجار، سامانه بارشي سوم نيز 2۴ استان كشور 
از جمله استان هاي كرمانشاه، ايالم، لرستان، چهارمحال و 
بختياري، كهگيلويه و بويراحمد و خوزستان را درگير كرد 
و سخت ترين و شديدترين خس��ارت به استان لرستان و 
خوزس��تان وارد شد . او با بيان اينكه مجموعه اين بارش ها 
به 1۴ هزار كيلومتر از راه هاي مواصالتي كشور آسيب زد، 
گفت: راه خرم آباد - پلدختر وجود خارجي ندارد و با حدود 
63 روستا هم در پلدختر و معموالن ارتباط زميني برقرار 
نشده است همچنين آب برخي از روستاها و برق آنها قطع 
شده بود البته تمام اين مشكالت برطرف شد. از طرفي آب 
معموالن به دليل قطع ارتباطي كانال برق نيز قطع شد ضمن 
اينكه بخش زيادي از اين شهر در گل و الي بود. نجار با اشاره 

به اينكه مجموع جانباختگان در اين حادثه 7۰ نفر بود، گفت: 
حادثه تلخي نيز در شيراز داشتيم كه 21 نفر جان خود را 
از دست دادند. فوت اغلب جانباختگان اين حادثه به دليل 
مستقيم سيالب نبوده است. به گفته او، همه دستگاه هاي 
اجرايي و در كنار آنها نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران 
در ساعات اوليه حادثه به كمك مردم آمدند و هر كاري كه 
نياز بود را انجام دادند. همچنين هالل احمر نيز كه يك پك 
72 ساعت و پك يك ماهه در اختيار مردم قرار داد و در استان 
گلستان نيز توسط اتاق بازرگاني روزانه 2۰ هزار پرس غذاي 
گرم بين حادثه ديدگان توزيع مي شود. از طرفي موكب هاي 
عتبات عاليات كه در ايام اربعين حاضر مي شدند و به طبخ غذا 
مي پرداختند هم در خوزستان و استان مستقر شده اند و غذا 

طبخ مي كنند و در اختيار مردم قرار مي دهند.
او اظهار كرد: ارزيابي حدود 17 استان انجام و خسارت ها به 
دولت منعكس شده است همچنين به سرعت كار برداشت 
گل و الي از منطقه حادثه ديده نيز انجام شده است. نجار با 
اشاره به بارش ها در خوزستان گفت: تمام آب هاي جاري در 
استان ايالم و لرستان حوزه آبريز سدها در استان خوزستان 
هستند. در اين استان با وجود اينكه سدهاي بسياري وجود 
دارد اما محدوديت هايي نيز در زمينه نگهداري آب در آنها 
وجود دارد. رييس سازمان مديريت بحران كشور اضافه كرد: 
درخواست ما از مجامع بين المللي در زمينه امكانات دارو و 
درمان است البته تمهيداتي در اين زمينه انديشيده شده 
است اما باز نگرانيم زيرا احشام و دام هاي زيادي تلف شده اند 
كه امكان دفن آنها نيز وجود ندارد و اين موضوع مشكالت 

زيادي را ايجاد مي كند.
او افزود: نياز ديگر چادر است؛ چادرهايي كه ضد آب باشند 
و گرمايش و س��رمايش در آنها قابل كنترل باشد، مناسب 
هس��تند. از طرفي بايد به اس��كان موقت جمعيت حدود 

۵۰۰هزار نفر در استان هاي مختلف نيز توجه كرد. 
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قوهقضاييهتنهامرجعقضاوت
دربارهسيلشيراز

نماينده مردم شيراز در مجلس، برخورد با مقصران 
ايج��اد حادثه دروازه قرآن ش��يراز ك��ه در پي وقوع 
سيل اتفاق افتاد را منوط به صدور حكم از سوي قوه 
قضاييه به عنوان تنها مرجع و پناهگاه رسيدگي به 
دادخواهي در كشور دانست. مسعود رضايي در پاسخ 
به اين پرس��ش كه در پي دستور رييس قوه قضاييه 
براي برخورد با افرادي كه به دليل قصور نقش��ي در 
وقوع س��يل دروازه قرآن شيراز داشته اند، كدام يك 
از مسووالن مي توانند عامل بروز اين حادثه باشند، 
گفت: اگر پاس��خ اين پرس��ش را به ص��ورت صريح 
بدهم در حقيقت قضاوت خواهد بود و معموال فردي 
بايد به اين امر مب��ادرت ورزد كه صالحيت قضاوت 
كردن را داشته باشد، بنابراين همه عوامل موثر بايد 
توسط كارشناسان فني و تحليلي بررسي شود و پس 
از حصول نتيجه قاطع، نظر خ��ود را به قوه قضاييه 
اعالم كنند تا به عنوان مرجع و پناهگاه رس��يدگي 
به دادخواهي در كش��ور بر مبن��اي وظيفه ذاتي كه 
برعهده دارد، قضاوت كرده و حكم صادر كند كه قطعا 
الزم االجرا خواهد بود. نماينده مردم شيراز در مجلس 
شوراي اسالمي، به خانه ملت گفت: اگر ما بخواهيم 
قبل از صدور حكم از سوي قوه قضاييه انگشت اتهام 
به سوي فرد خاصي بگيريم، هم اقدامي دور از اخالق 
و هم دور از رويه قضايي و حقوقي است، بنابراين بايد 
اجازه دهيم كه كارشناسان صنوف مختلف كه به نوعي 
تخصصي در اين حوزه دارند در اين زمينه اظهارنظر 
فني ارايه دهند. او در بيان عامل وقوع سيل در دروازه 
قرآن ش��يراز، تصريح كرد: اگر بخواهيم عامل بروز 
سيل در اين محدوده را بررسي كنيم، مي توان گفت 
كه عوامل مختلفي مي توان��د در اين زمينه اثرگذار 
بوده باشد، ضمن اينكه يك آبريزي به وسعت حدود 
شصت هزار هكتار از ورودي وجود داشته و قبل از اين 
هم دره اي در دروازه قرآن وجود داش��ته كه از وسط 
شهر ش��يراز عبور مي كرده و وارد رودخانه اي تحت 
عنوان فصلي يا خشك مي شده و از شهر خارج مي شده 
است، اما در سال 68 شهردار وقت صالح ديده بود به 
دليل اينكه جاده قديم عرض محدودي داشته و تردد 
خودروها در آن با مشكالتي همراه بوده است، اين دره را 
ُپر كرده و آن را به جاده تبديل كنند و براي عبور آب هم 
لوله اي به قطر 1/6۰قرار دادند كه وارد رودخانه مي شد.

كمك۴۰۰ميليونتوماني
تهرانيهابهسيلزدگان

مديركل كميته امداد استان تهران، از جمع آوري 
۴۰۰ ميليون تومان كمك مردمي توسط مردم 
نيكوكار تهراني به سيل زدگان خبر داد. حميدرضا 
ش��يران، گفت: تاكنون ۹ كاميون كمك مردمي 
به اس��تان سيل زده ارسال ش��ده است. او تاكيد 
كرد: قرار اس��ت با كمك هاي مردمي جمع آوري 
ش��ده 2 هزار تخته فرش خريداري و به لرستان 
ارسال شود. شيران اظهار كرد: اولويت اول ما در 
توزيع كمك هاي مردمي در اس��تان هاي سيل 
زده، مددجويان است اما به ساير افراد نيز كمك 
مي ش��ود. وي گفت: تمامي افراد تحت پوشش 
امداد داراي شناسه ثبت هستند، اطالعات تمامي 
آنها را داريم و به محض ارايه خدمت، اطالعاتشان 
در سامانه ثبت مي شود و اين گونه نيست كه هر 
يك خانواده بتوانند چند بار از كمك هاي مردمي 
بهره مند شوند. او با اشاره به اينكه مبلغ اين وام 2۰ 
ميليون تومان است كه عالوه بر مددجويان، 2۰ 
درصد نيز به افراد غير تحت پوشش اختصاص پيدا 
كرد، افزود: همچنين وام هايي نيز براي كارفرمايان 
در نظر گرفته ايم كه به ازاي اشتغال هر يك نفر، 
2۰ ميليون وام مي دهي��م و در صورت دارا بودن 
۵ نف��ر در كارگاه، كارفرما مي تواند 1۰۰ ميليون 
تومان وام اشتغال بگيرد. شيران اظهار كرد: مبلغ 
وام خودكفايي نيز ۵۰ ميليون تومان است كه از 
صندوق امداد واليت و همچنين بانك مهر ايران، 

اين مبلغ پرداخت مي شود. 

سيل، هورالعظيم را سيراب كرد
به دنبال وقوع سيل در استان خوزستان، حجم زيادي آب 
وارد تاالب هورالعظيم شده است. مديركل حفاظت محيط 
زيست استان خوزستان از آبگيري هورالعظيم ايران و عراق 
تا دو ميليارد متر مكعب خبر داد و گفت: جاده هاي دسترسي 
داخل تاالب مانع آبگيري تاالب در همه بخش ها مي شود و 
بايد بازگشايي جاده ها و يكپارچه سازي تاالب هورالعظيم 
در دستور كار قرار گيرد. احمدرضا الهيجان زاده، مديركل 
حفاظت محيط زيست استان خوزستان و سرپرست معاونت 
دريايي سازمان محيط زيست با اشاره به طغيان رودخانه 
كرخه در م��ورد آورد تاالب هورالعظيم گفت: در ش��رايط 
حاضر، سه شاخه اصلي و 1۰ شاخه فرعي رودخانه كرخه 
وارد هورالعظيم مي شود تا صبح روز گذشته ورودي آب از 
رودخانه كرخه به هورالعظيم ۵7۰ متر مكعب در ثانيه بود 
البته با توجه به اينكه »دبي« رودخانه كرخه - كه به تازگي 
رهاسازي شده - 2۴۰۰ متر مكعب در ثانيه است، پيش بيني 
مي شود با احتساب مقدار آبي كه در مسير، در دشت پخش 
مي شود، در روزهاي آينده جريان آب با سرعت 13۰۰ متر 
مكع��ب در ثانيه به تاالب هورالعظيم برس��د. او با تاكيد بر 
اينكه هورالعظيم به لحاظ آبگيري در وضعيت نرمال است، 
اظهاركرد: از آنجا كه تاالب ظرفيت پذيرش اين حجم آب را 
به طور ناگهاني ندارد )به ويژه در حوضچه شماره يك و بخشي 
از حوضچه ش��ماره دو كه ورودي رودخانه به تاالب اس��ت 
بيش از حد ظرفيت پذيرش آب وجود دارد(، آب به سمت 
عراق هدايت و همه دريچه هاي ارتباطي بين ايران و عراق يا 
همان دايك هاي مرزي بازگشايي شده است. اين دريچه ها 
مي تواند حجم زيادي از آب را به بخش عراقي انتقال دهد. 
مديركل محيط زيست استان خوزستان با اشاره به اينكه همه 

راه هاي ارتباطي بين مخازن هورالعظيم از شماره يك تا پنج 
باز شده است تا آب وارد شده در كل هورالعظيم پخش شود، 
در پاسخ به اين پرسش كه آيا مانعي در مسير آبگيري تاالب 
هورالعظيم وجود دارد؟ به ايسنا گفت: موانع عمدتاً جاده هاي 
دسترسي داخل تاالب است كه بخشي از آنها مربوط به زمان 
جنگ تحميلي و بخشي هم مربوط به فعاليت هاي نفتي است 
البته از حدود سه سال پيش حدود 23۰ كالورت يا زيرآبگذر 
به همراه 3۹ پل در اين جاده ها احداث ش��ده و تا حد امكان 
ارتباطات آبي برقرار شده است اما تاالب همچنان به راه هاي 
ارتباطي بيشتر نياز دارد. الهيجان زاده با اشاره به اينكه هفته 
قبل به دليل س��يالب تعدادي از جاده هاي داخل تاالب با 
نظارت محيط زيس��ت استان و با كمك شركت مهندسي 
توسعه نفت بازگشايي شده است، تاكيد كرد: يكپارچه سازي 
تاالب هورالعظيم بايد در دستور كار قرار گيرد. به همين علت 
الزم است يك طرح جامع براي بازگشايي مسيرها تهيه و بر 
اساس آن همه ارتباطات بين مخازن تاالب به طور يكسان 
برقرار شود. او در ادامه در مورد وسعت آب در هورالعظيم گفت: 
هنوز صد درصد تاالب پرآب نشده است چون در حوضچه 
ش��ماره پنج، شيب زمين طوري اس��ت كه آب نمي گيرد. 
حدود ۴۰ درصد حوضچه پنج زير آب است اما بخشي از آن 
به دليل شيب و شرايط توپوگرافي آب نمي گيرد البته اگر به 
دليل خطر آبگرفتگي شهرهاي بستان و ُرفيع ناچارنبوديم 
آب را از دريچه هاي يك و دو به س��مت عراق انتقال دهيم، 
حوضچه پنج هم پر مي شد. مديركل محيط زيست استان 
خوزستان همچنين با اشاره به عمق آب در تاالب هورالعظيم 
ادامه داد: عمق آب در بخش هاي مختلف تاالب متغير و در 
حوضچه هاي چهار بين 3۰ سانتي متر تا نيم متر است. در 

حوضچه هاي يك و دو، عمق آب به سه تا پنج متر مي رسد 
چون شيب تاالب متفاوت است.

حقآبههورالعظيمتادوسالبعدتضميناست
وي با اشاره به ذخيره سازي 6 ميليارد متر مكعب آب پشت 
سد كرخه درپي بارش ها و سيالب هابي اخير تصريح كرد: 
معمواًل بي��ش از ۴.7 ميليارد متر مكعب، اجازه آبگيري در 
سد كرخه داده نمي شد و ۵.2 ميليارد ظرفيت نهايي است اما 
امسال به دليل شرايط فوق العاده اي كه پيش آمده تا شش 
ميليارد مترمكعب هم اجازه آبگيري در اين سد داده شده 
است. وجود اين ميزان آب پشت سد كرخه بعد از فروكش 
كردن سيالب ها مي تواند تضمين كننده حق آبه هورالعظيم 
حداقل تا دو سال آينده باشد حتي اگر بارشي هم رخ ندهد.

الهيجان زاده در پاسخ به اين پرسش كه در حال حاضر حجم 
آب تاالب هورالعظيم چه ميزان اس��ت؟، با اشاره به اينكه 
بخش عراقي تاالب هورالعظيم هم پرآب شده است، گفت: 
محاسبه حجم آب در حال حاضر دشوار است اما به احتمال 
قوي بيش از دو ميليارد مترمكعب آب در دو بخش عراق و 
ايران هورالعظيم وجود دارد. حجم آب بسياري از سمت ايران 
وارد بخش عراقي هورالعظيم شده است. البته از دجله عراق 
هم آب وارد تاالب ش��ده است. در حال حاضر بخش عراقي 
تاالب گنجايش ندارد و آب به رودخانه دجله راه پيدا كرده 
است و از طريق اروند به سمت خليج فارس تخليه مي شود. 
وي به اين پرسش كه آيا ميزان آب انتقال يافته از سمت ايران 
به عراق مشخص است، پاسخ مثبت داد و گفت: عدد آب هاي 
انتقالي به بخش عراقي مشخص است اما به دليل مشغله زياد 

نيروهاي محيط زيست  امكان ارايه عدد دقيق وجود ندارد.
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تهران- كاراكاس؛ پروازي بدون صرفه اقتصادي
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گروه راه و شهرسازي|زهره عالمي|
بامداد روز گذشته خط پروازي تهران- كاراكاس پس 
از حدود 9 س��ال دوباره آغاز ب��ه كار كرد و معاون وزير 
امورخارجه و هيات همراه، نخستين مسافران اين خط 
هوايي بودند. البته با اين تفاوت كه اين بار يك ايرالين 
ايراني قرار است در اين مسير فعاليت كند. پيش از اين، 
 يك ايرالين ونزوئاليي پس از چند ماه فعاليت، از ادامه 

پرواز در اين مسير انصراف داد.
اما برق��راري خط پروازي ته��ران-كاراكاس در حالي 
است كه ونزوئال در پي نابساماني هاي اقتصادي شديد 
و تجربه نرخ تورم يك ميليون درصدي در سال 2018 
درگير ش��ورش و اعتصاب هاي سراس��ري به رهبري 
خوان گوآيدو، رهبر مخالفان دولت نيكالس مادورو، 
رييس جمهوري اين كشور بوده است. برهمين اساس 
كاراكاس پايتخت اين كشور شرايط مناسبي را براي 
انجام سفرهاي توريستي و حتي كاري ندارد و تنها علتي 
كه مي تواند حضور در ونزوئال را توجيه كند، بررس��ي 
وضعيت سرمايه گذاري هاي صورت گرفته در اين كشور 

توسط تجار و سرمايه گذاران ايراني است.
درواقع با توجه به شرايط كنوني كشور ونزوئال به نظر 
نمي رس��د كه برقراري دوباره اين خط پروازي بتواند 
مسافران چنداني را جذب كند چون حتي پيش از آغاز 
اعتصاب هاي سراسري در ونزوئال نيز ايراني ها تمايل 
چنداني براي س��فر به اين كش��ور نداشتند چون هم 
هزينه س��نگيني را به مسافران تحميل مي كند و هم 
اينكه جاذبه هاي گردش��گري چنداني در اين كشور 
وجود ندارد كه پتانسيل جذب گردشگر را داشته باشد. 
البته در دولت نهم و دهم فعاليت هاي اقتصادي مشترك 
بي��ن ايران و ونزوئال در بخش ه��اي مختلفي از جمله 
انرژي، كشاورزي، ساخت مسكن و ... قوت گرفت كه 
ارزش كل پروژه هاي اقتص��ادي تهران دركاراكاس تا 
دس��امبر 2008، حدود ۴ ميليارد دالر برآورد شد كه 
اين حجم از سرمايه گذاري مي تواند عاملي براي تداوم 
ارتباطات بين اين دو كشور باشد. اما آيا آغاز به كار خط 
پروازي تهران-كاراكاس در شرايطي كه اين كشور با 
بحران داخلي دست و پنجه نرم مي كند و برخي كشورها 
خواس��تار خروج شهروندانشان از اين كشور شده اند و 
همچنين جاذبه گردشگري يا اقتصادي چنداني هم 
براي جذب مس��افر يا ورود سرمايه گذار ايراني در اين 
كشور وجود ندارد )اين خط پروازي در سال 2010 به 
دليل نبود توجيه اقتصادي متوقف شده  بود( منطقي 

به نظر مي رسد؟ 

  قبال هم توجيه اقتصادي نداشت
مقصود اس��عدي س��اماني، دبير انجمن شركت هاي 
هواپيمايي با اشاره به برقراري پرواز مستقيم تهران-

كاراكاس به »تعادل« مي گويد: س��ال ها قبل هم خط 
پروازي تهران-كاراكاس برقرار ب��ود اما به دليل نبود 

توجيه اقتصادي اين خط پروازي متوقف شد. 
اسعدي ساماني مي افزايد: به نظر مي رسد كه برقراري 
دوباره اين خط پروازي به دليل سرمايه گذاري هايي 
اس��ت كه ايران در ونزوئال انجام داده است و پيگيري 
چگونگي رشد اين س��رمايه گذاري ها نيازمند تداوم 
ارتباط اقتصادي و سياسي با اين كشور است كه يكي 
از اين راه ها برقراري خط پ��روازي تهران- كاراكاس 

است.
او ادامه مي دهد: براساس موافقت نامه هاي دوجانبه اي 
كه كشورها به امضا مي رس��انند خطوط پروازي بين 
كشورها آغاز به كار مي كنند و بر همين اساس اين خط 
پروازي با امضاي توافقنامه اي دوجانبه برقرار شده است.

به گفته دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي، برقراري 
خط پروازي تهران-كاراكاس اگرچه نمي تواند مسافر 
چنداني را جذب كند و بر همين اس��اس براي ماهان 
س��ودآوري قابل مالحظه اي را به همراه داشته باشد 
اما اين تصميم در راس��تاي سياست هاي كلي كشور 

قرار دارد.
اسعدي ساماني اظهار مي كند: پيش بيني مي شود خط 
هوايي تهران- كاراكاس مسافر خاصي نداشته باشد مگر 
مسافراني كه براي انجام فعاليت هاي تجاري و اداري 
راهي ونزوئال مي ش��وند و اين خط پروازي پتانس��يل 
جذب توريسم ندارد و نمي توان بازار ويژه اي براي خط 

تهران-كاراكاس پيش بيني كرد.

  پرواز 16 ساعته
او درباره نوع هواپيماي انتخاب ش��ده براي انجام سفر 
16س��اعته بين ته��ران و كاراكاس تصريح مي كند: 
هواپيماي ايرب��اس 3۴0 توان جابه جايي مس��افر در 
مسافت هاي طوالني را دارد و و پرواز تهران- نيويورك 
هم كه بدون توقف انجام ش��د با همي��ن نوع هواپيما 
صورت گرفت.دبير انجمن ش��ركت هاي هواپيمايي 
با اشاره به عدم س��وخت گيري توسط اين هواپيما در 
ميانه راه مي گويد: اين هواپيما توان جابه جايي حجم 
بااليي از سوخت را بدون كمترين مشكل يا نگراني دارد 
و استانداردهاي بين المللي در اين زمينه، امكان انجام 

پرواز بدون توقف به اين نوع هواپيما را مي دهد.

   بليت گران قيمت ايران- ونزوئال
همان گونه كه دبير انجمن ش��ركت هاي هواپيمايي 
معتقد است كه خط پروازي تهران- كاراكاس توجيه 
اقتصادي چنداني ندارد و بيش��تر براي پيگيري امور 
تجاري و اداري آغاز به كار كرده اس��ت، معاون اسبق 
سازمان هواپيمايي هم با تاكيد بر اينكه برقراري اين 
پرواز نمي تواند از لحاظ گردشگري توجيه اقتصادي 
داشته باش��د، مي گويد: با توجه به شرايط اقتصادي 
مردم هر دو كش��ور، برقراري اين پ��رواز نمي تواند با 
اهداف رونق و توسعه مس��ائل گردشگري دو كشور 
باش��د. عليرضا منظري در گفت وگو ب��ا ايلنا، درباره 
راه اندازي خط پروازي تهران- كاراكاس توسط يكي 
از ايرالين هاي داخلي اظهار مي كند: مدت زمان پرواز 
مستقيم بين تهران- كاراكاس چيزي حدود 16 تا 17 
ساعت اس��ت، اطالع دقيقي از نرخ بليت اين هواپيما 
ندارم اما قيمت بليت هواپيما ب��راي اين مدت زمان 
نبايد كمتر از 1800 دالر باشد كه قطعا مردم ونزوئال 

توان پرداخت چنين هزينه هاي��ي را ندارند. او اضافه 
مي كند: براي اولين بار نيس��ت ك��ه اين خط پروازي 
مستقيم بين دو كش��ور برقرار مي شود، پيش از اين 
هم اواخر دولت نهم پرواز تهران- كاراكاس توس��ط 

يك ايرالين ونزوئاليي برقرار شد.
معاون اس��بق س��ازمان هواپيمايي با تاكيد بر اينكه 
برقراري اين پ��رواز نمي تواند از لحاظ گردش��گري 
توجيه اقتصادي داشته باش��د، مي گويد: با توجه به 
شرايط اقتصادي مردم هر دو كشور، برقراري اين پرواز 
نمي تواند با اهداف رونق و توسعه مسائل گردشگري 
دو كشور باشد. منظري ادامه مي دهد: در همان اواخر 
دولت نهم هم كه اين خط پروازي راه اندازي شد تنها 6 
تا 7 ماه كار كرد و پس از اين مدت غير فعال شد. البته 
در آن زمان اين پرواز در كشور سوريه هم توقف داشت 
و مسافران س��وري هم در اين بين با اين پرواز جابه جا 

مي شدند.
او تصريح مي كند: در آن زمان روابط تجاري بين ايران 

و ونزوئ��ال و ونزوئال و س��وريه قوت گرف��ت و ايراني ها 
پروژه هاي خانه سازي و ساخت وساز در ونزوئال را دنبال 
مي كردند، به همين دليل اين پرواز شروع به كار كرد اما 

بعد از مدتي غيرفعال شد.
معاون اسبق سازمان هواپيمايي با بيان اينكه احتماال 
روابط تجاري با اين كشور موجب شده كه دوباره پرواز 
مستقيم بين ايران و ونزوئال برقرار شود، مي گويد: البته 
شركت هواپيمايي كه نسبت به برقراري اين پرواز اقدام 
كرده به طور قطع مس��ائل بازرگان��ي را در نظر گرفته 
اس��ت اما راه اندازي اين خط پروازي با اهداف توسعه 

گردشگري بعيد است.
ناگفته نماند كه رضا جعف��رزاده، مدير روابط عمومي 
سازمان هواپيمايي كشوري هم در واكنش به برقراري 
خط پرواز تهران- كاراكاس درباره قيمت بليت اين پرواز 
مي گويد: هنوز قيمت بليت اين خط هوايي مشخص 
نش��ده اس��ت و پس از مذاكرات و بررسي موضوعات 

بازرگاني قيمت بليت مشخص مي شود.

رييس كميته بودجه شوراي شهر جزييات بودجه واحدهاي تابعه 
ش��هرداري تهران را تشريح كرد.مجيد فراهاني در خصوص بودجه 
شركت ها و سازمان هاي تابعه شهرداري تهران گفت: مجموع درآمد 
سازمان ها، شركت ها و موسسات وابسته به شهرداري تهران بر اساس 
بودجه شركتي سال 1398 برابر با 8۵21 ميليارد تومان و هزينه هاي 
اين واحدها برابر با 7۵3۴ ميليارد تومان است. مازاد درآمد بر هزينه 
مجموع شركت ها، سازمان ها و موسس��ات وابسته در سال 1398 
برابر با 987 ميليارد تومان پيش بيني مي شود كه از اين ميزان مبلغ 
388 ميليارد تومان به عنوان سهم سود شهرداري پيش بيني شده 
است. اين ارقام بر اساس صورت هاي مالي سال گذشته و پيش بيني 
عملكرد قابل تحقق در س��ال آتي پيش بيني شده است. به گزارش 
ايلنا، فراهاني درخصوص سهم شهرداري تهران از واحدهاي تابعه 
گفت: مازاد درآمد بر هزينه سازمان ها، شركت ها و موسسات وابسته 
در سال 1397 برابر با 983 ميليارد تومان و سهم شهرداري تهران 
به عنوان سود 1۵2 ميليارد تومان است كه اين ارقام در سال 1398 
به 987 ميليارد تومان به عنوان مازاد درآمد بر هزينه و 388 ميليارد 
تومان به عنوان سود سهم شهرداري افزايش يافته اند. اين سود سهم 
ش��هرداري از مازاد درآمد بر هزينه عملكرد آن سازمان، شركت يا 
موسسه اس��ت و تمام مازاد درآمد بر هزينه نيست. بخشي از مازاد 
درآمد بر هزينه در سازمان ها، شركت ها و موسسات وابسته به عنوان 
ذخيره قانوني حفظ مي شود و بخشي هم صرف پروژه هاي توسعه اي 

بدون اتكا به بودجه شهرداري مي شود. رييس كميته بودجه شوراي 
ش��هر تهران گفت: مطمئنا اين ارقام شايسته و مطلوب نيست، اما 
بايد به اين نكته توجه داشت كه تحقق همين ارقام 2 و 3 ميلياردي 
در سازمان ها، شركت ها و موسساتي كه سال ها نگاه صرف هزينه اي 
بر آنها حاكم بوده و به كارآيي اقتصادي آنها بي توجهي ش��ده، كار 
آساني نيست و محقق شدن اين اعداد كوچك با تغيير نگرش و بهبود 
اداره سازمان ها، شركت ها و موسسات امكانپذير شده است، امري 
كه ش��وراي پنجم از اولين بودجه مصوب خود در سال 1397 آن را 
در تبصره دو بودجه مورد تاكيد قرار داد و در بودجه مصوب س��ال 
1398 در تبصره س��ه به صورت جدي آن را با تفكيك سازمان ها و 
شركت ها مورد پيگيري بيش��تري قرار داد. فراهاني يادآوري كرد: 
س��رجمع مازاد درآمد بر هزينه سال 1398 سازمان ها، شركت ها و 
موسسات وابسته شهرداري تهران برابر با 987 ميليارد تومان است 
كه از اين رقم، سهم سود شهرداري تهران برابر با 388 ميليارد تومان 

پيش بيني شده است.
او تاكيد كرد: منابع و مصارف سازمان ها، شركت ها و موسسات وابسته 
با لحاظ پروژه ها و طرح هايي كه از بودجه عمومي با رقم 838 ميليارد 
تومان تامين اعتبار مي ش��وند برابر است با 17 هزار ميليارد و 2۴7 
ميليون تومان يعني چيزي حدود يك هزار ميليارد تومان كمتر از 
بودجه عمومي شهرداري تهران و عمده اين ارقام صرف هزينه هاي 

عملياتي، عمومي و اداري و عمراني مي شود.

عضو ش��وراي اسالمي شهر تهران بر ضرورت كنترل كاربري در 
كوهستان هاي ش��مال تهران تأكيد كرد و گفت: تغيير كاربري 
در اين مناطق مجدداً در حال رخ دادن اس��ت و شهرداري بايد 

سازماندهي الزم را براي پايش مستمر ارتفاعات صورت دهد.
به گزارش فارس، سيد آرش حسيني ميالني در ارتباط با تكميل 
تثبيت دامنه هاي جنوبي البرز اظهار كرد: پاسداري از شهر تهران 
در گذش��ته هاي دور با قلعه، حصار و دژ انجام مي شده است كه 
بعدها با گذش��ت زمان و تغيير رويكردها اين حصارها از اطراف 

شهر برچيده شد. 
او با تأكيد بر اينكه اكنون بايد دژي س��بز در اطراف تهران ايجاد 
كنيم، اظهار كرد: اين دژ س��بز نه تنها در كنترل حريم شهري 
تهران مهم اس��ت بلكه در بارندگي هاي اخير ش��اهد بوديم چه 
نق��ش كليدي در كاهش س��يالب در دامنه ه��اي جنوبي البرز 

ايفا كرد.
اين عضو شوراي اسالمي شهر تهران ادامه داد: توسعه شهر تهران 
ناگريز به سمت شمال تهران انجام شده است. در پاي رشته كوه 
توچال شيب قابل توجهي قرار داريم كه ضروري است عالوه بر 
فعاليت هايي كه براي اليروبي انهار و مس��يل هايي كه در س��ال 
گذش��ته با هزينه 1۵ميليارد تومان انجام شد، در جهت تكميل 

تثبيت دامنه هاي جنوبي البرز اقدام شود.
حسيني ميالني با اش��اره به همكاري نيروهاي مسلح در ايجاد 

پارك جنگلي تلو تصريح كرد: بايد از همكاري نيروهاي مس��لح 
پيرو فرمايشات رهبري تش��كر كنم كه در تكميل اين دژ سبز، 
نقش فعالي ايف��ا كردند. البته در مورد انتخ��اب گونه ها و نحوه 
آبياري بايد حداكثر تالش را براي انتخاب گونه هاي كم مصرف و 
بومي مدنظر قرار داد چراكه به خاطر تغييرات اقليمي با كاهش 

منابع آب روبرو هستيم.
سخنگوي كميسيون سالمت، محيط زيست و خدمات شهري 
ش��وراي اس��المي ش��هر تهران بر ضرورت كنترل كاربري در 
كوهستان هاي شمال تهران به ويژه در حريم شهر تاكيد كرد و 
گفت: بايد از تمامي نيروها و توان ها از جمله ظرفيت شهروندان 

و تشكل هاي مردم نهاد در كنترل اراضي استفاده كرد.
وي افزود: در اين باره، كنترل هوشمند تغييرات كاربري اراضي 
بس��يار مقوله مهمي است. من در بازديد اخيري كه از گالب دره 
داشتم، متوجه شدم تغيير كاربري در اين مناطق مجددا در حال 
رخ دادن است كه شهرداري با توجه به حساسيت اين زيرحوضه 
و ساير روددره ها بايد س��ازماندهي الزم را جهت پايش مستمر 

ارتفاعات صورت دهد.
حسيني ميالني اضافه كرد: در مناطق كوهستاني شمال تهران 
سازه هاي آبخيزداري در دو دهه اخير ساخته شده كه اكنون بايد 
ضمن تقويت پوشش گياهي اين سازه ها مرمت شوند تا ريسك 

سيل را به حداقل برسانيم.

   »ابر گودال ۴۰۰ هكتاري« در تهران 
 عضو هيات رييسه شوراي شهر تهران درباره تهديد ابرگودال 
۴00 هكتاري در منطقه 18 تهران گفت: امكان پر كردن 
اين گودال وجود ن��دارد و بايد ضريب ايمني اين گودال را 

باال ببريم.
زهرا نژاد بهرام درباره توييت رحمت اهلل حافظي، عضو اسبق 
شوراي شهر تهران مبني بر وجود ابرگودال ۴00 هكتاري 
به عمق 100 مت��ر واقع در منطقه 18، اظهار كرد: س��ال 
1380 كه معاون فرماندار تهران بودم موضوع گودال هاي 
كنار رودخانه ها و مناطق 18 و 19 مساله اي جدي براي ما 
بود البته مسووالن سابق نيز پيگيري هايي در اين خصوص 
انجام دادند؛ از اين رو مي خواهم بگويم اين معضل از سال ها 

قبل مطرح بوده است.
وي با بيان اينكه اگر خداي ناكرده س��يالبي حادث ش��ود 
گودال ۴00 هكتاري مذك��ور، آمادگي الزم براي پذيرش 
اين حجم از آب را ندارد، ادامه داد: متأسفانه نمي توانيم اين 
گودال را پر كنيم چراكه اين كار امكانپذير نيست و اگر هم 
انجام شود به دليل اينكه با خاك دستي پر مي شود، احتمال 
بروز خسارت را بيشتر مي كند ولي مي توانيم ضريب ايمني 
گودال ها را افزايش دهيم و مراقبت بيش��تري از آن كنيم. 
از همه همكاران، اهالي رس��انه و دوستان مي خواهم اگر 
مي توانند راهكاري ارايه دهند اما تشويش ايجاد نكنند. او 
درباره نتيجه پيگيري هايي كه از سال ها پيش صورت گرفته 
است، گفت: براساس پيگيري هاي انجام شده، تالش شد 
ديگر برداشت خاك از اين نقطه صورت نگيرد اين در حالي 
است كه در گذشته برداشت خاك از اين نقطه ادامه داشت 
و نگذاش��تيم عمق گودال از 100 متر فراتر رود. بنابراين 

نخستين اقدام توقف برداشت خاك بود.
 نژادبهرام اظهار كرد: دومين اقدام نيز جلوگيري از ساخت 

سازه هاي تأسيساتي است؛ بايد حواسمان باشد كه شهرمان 
چه وضعيتي داشته و اكنون به كجا رسيده است، اين اتفاقات 
امروز و ديروز رخ نداده و مربوط به چند دهه پيش است اما 
هر زمان كه مي توانيم بايد با پيشگيري، از بروز اتفاقات جديد 
جلوگيري كنيم. عالوه بر اين الزم نيست آالرم بدهيم بلكه 
بايد به فكر حل مشكل باشيم.مي توانيم براي گودهايي كه از 
سال ها پيش ايجاد شده است، درخواست طرح كنيم تا فكري 
براي آنها شود. اين موضوع در دستور كار معاونت شهرسازي 
قرار دارد. از آنجايي كه فرونشست زمين يك تهديد به شمار 
مي آيد، پيگيري و تعيين تكليف آن ضروري است. به گفته 
نژادبهرام، سه مساله عمومي شهر تهران را تهديد مي كند 
كه تمام مديران بايد به آن توجه داشته باشند، يكي از اين 
تهديدها، زلزله، ديگري فرونشست زمين و سومي سيالب 

است كه تهديدهاي بزرگي به شمار مي آيند.

     شبكه فاضالب، يكي از داليل تشديد فرونشست 
رييس كميس��يون معماري و شهرس��ازي شوراي شهر 
تهران از برنامه ريزي براي تهيه دستگاه اسكن سطح معابر 
شهري براي تشخيص نقاط در معرض فرونشست در تهران 
خبر داد. به گزارش تسنيم، محمد ساالري درباره هشدار 
دبيركارگروه ملي مخاطرات طبيعي مبني بر فرونشست 
زمين در مناطق مركزي و جنوبي تهران، اظهار كرد: يكي 
از پديده هاي نو ظهور دهه اخير در محدوده هاي شهري به 
ويژه تهران، فرونشست زمين است كه داليل زيادي دارد. 
داليل بروز اين پديده تغييرات اقليمي، حركت كش��ور به 
سمت خشكسالي، مداخالت انسان در طبيعت و اليه هاي 
زيرزميني اعم از س��اخت و سازهايي با حجم گسترده  كه 
گودبرداري ه��اي عميق براي آنها انجام مي ش��ود و ايجاد 
كانال هاي تأسيسات شهري از جمله عواملي هستند كه در 

فرونشست زمين تأثير دارد.
رييس كميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر تهران 
تصريح كرد: يكي ديگر از مواردي كه به تازگي مس��ووالن 
آب و فاضالب منطقه اي آن را در تشديد فرونشست زمين 
اعالم كرده اند، ايجاد شبكه فاضالب در شهر است. با وجود 
اينكه اين امر يك پروژه بسيار مثبت، مهم و مورد نياز شهر 
تهران است ولي باعث شده پساب سكونتگاه ها كه پيش از 
اين به چاه هاي زير زميني مي رفته اس��ت، به جنوب شهر 
منتقل شود از اين رو ميزان  آب هاي زيرزميني به شكل قابل 
توجهي كاهش يافته است، البته استحصال بيش از حد آب 
در چاه هاي محدوده شهر تهران هم تأثير قابل توجهي در 
افزايش اين پديده داشته است. وي ادامه داد: متأسفانه اينكه 
از اين به بعد بايد شاهد بروز پديده فرونشست در محدوده 
طرح تفصيلي ش��هر تهران باشيم طبيعي است، اما آنچه 
مديريت شهري بايد انجام دهد اين است كه با استفاده از 
تكنولوژي ها و فناوري هاي نوين كه در دنيا ايجاد شده نسبت 
به پايش، رصد كردن و اسكن سطح معابر و فضاهاي عمومي 
اقدام كند تا نقاطي كه امكان فرونشست و ايجاد مغار يا حفره 
زير اليه هاي خاك امكان پذير است، پيش بيني كرده و از 

بروز خسارت جلوگيري كند.
س��االري تصريح كرد: اين امر تكليفي اس��ت كه به عهده 
شهرداري محول ش��ده و در دوره چهارم شوراي شهر نيز 
جلسه مفصلي با حضور شهردار مطرح شد. شهرداري تهران 
نيز نسبت به تهيه چنين دستگاهي اقدام كرده و آن را جزو 

ماموريت هاي جدي خود قرار داده است.

    توضيح�ات معاون ش�هردار درباره ايمني خط 
6 مترو

معاون حمل و نقل ترافيك شهرداري تهران با اشاره به اينكه 

اصول ايمني در افتتاح خط 6 لحاظ شده است، گفت: تعداد 
هواكش ها براساس سناريوهاي بهره برداري شبيه سازي 
مي ش��ود و ايمني خط 6 از لح��اظ فني و مهندس رعايت 

شده است.
به گزارش ايلنا، محس��ن پورس��يد آقايي در برنامه زنده 
تهران 20 در مورد مسائل مطرح شده درباره ايمني خط 6 
توضيح داد: از اينكه عده اي نسبت به ايمني مترو ابراز نگراني 
مي كنند استقبال مي كنيم اما عمليات ساخت پروژه هاي 
مترو توسط شركتي كه طراحي شده است، اجرا مي شود 
و قبل از مراحل بهره برداري توسط مشاور پروژه، پيمانكار 
كارفرما صورتجلسه ش��ده و پس از بررسي مسائل ايمني 
تاييد مي شود. وي افزود: از لحاظ فني و مهندسي هواكش ها 
در ايستگاه ها و ميان تونل ها نصب مي شود تا اگر قطار در 
شرايطي دود كردند، اين دود در تونل باقي نماند و از طرفي كه 
مردم حركت مي كنند، دود با باد مخالف به بيرون رانده شود. 
پورسيد آقايي با اشاره به اينكه تعداد هواكش ها به هدوي 
قطارها ارتباط دارد، گفت: وقتي سر فاصله قطار 2 دقيقه 
بوده و همزمان 10 قطار در يك خط باشند شبيه سازي ها 
به تناسب تخليه دود در اين شرايط صورت مي گيرد. وقتي 
سرفاصله قطار 1۵ دقيقه باشد )در خط 6 با اين سرفاصله اي 
كه آغاز به كار كرد( نوع شبيه سازي و محاسبات متفاوت 
است و حالت دم در يك ايستگاه و مكش در ايستگاه ديگر 
صورت مي گيرد. معاون شهردار تهران تصريح كرد: اگر از 
لحاظ مهندسي شبيه س��ازي با هواكش ها جواب ندهد، 
ايستگاه از لحاظ فني بهره برداري نخواهد شد، اينكه ايستگاه 
افتتاح شده 7 هواكش داشته باشد به سناريوي بهره برداري 
و سرفاصله حركت قطار و حتي تعداد واگن هاي آن بستگي 
دارد.صرف اينكه در طراحي اوليه 7 هواكش پيش بيني شده 
است و س��رويس دهي حتما بايد با 7 هواكش شروع شود، 

مهندسي نيست و قطعاً ايمني قطارها طبق اصول مهندسي 
شبيه سازي و رعايت شده است.

   برگ�زاري انتخابات ش�وراياري ها، پ�س از ماه 
رمضان

س��خنگوي ش��وراي ش��هر تهران از برگزاري انتخابات 
شوراياري ها از ماه رمضان خبر داد.

به گزارش ايسنا، علي اعطا در مورد آخرين وضعيت برگزاري 
انتخابات شوراياري ها با بيان اينكه آخرين جلسه كه مربوط 
به فراهم كردن مقدمات برگزاري انتخابات شوراياري ها قبل 
از آغاز سال نو بود در فرمانداري تهران برگزار شد، گفت: در 
اين جلسه تصميم برآن شد تا انتخابات شوراياري ها بعد از 
ماه رمضان برگزار شود. وي با بيان اينكه هماهنگي هاي الزم 
در اين خصوص با فرمانداري انجام شده و معاون سياسي 
فرماندار و نماينده وي در جريان برگزاري انتخابات هستند، 
ادامه داد: در خصوص قوانين و مقررات مرتبط با برگزاري 
انتخابات شوراياري ها طرح دو فوريتي در شوراي شهر به 
تصويب رسيد كه براساس آن بايد انتخابات شوراياري ها تا 
آخر تير ماه برگزار شود. در جلسات متعدد جزييات اين طرح 
با حضور ميرلوحي، ميالني و مسجد جامعي مورد بررسي قرار 
گرفت تا در نهايت جزييات اين طرح به صورت دو فوريت به 
شوراي شهر ارسال شود و در صورت موافقت اعضا به تصويب 

برسد تا انتخابات شوراياري ها وارد فاز اجرايي شود.
عضو كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران 
بابيان اينكه جلسات هماهنگي با معاون اجتماعي شهرداري 
تهران برگزار ش��ده، گفت: بخش اجراي��ي برگزاري اين 
انتخابات بر عهده اين معاونت است و در همين راستا جلسات 
هماهنگي هم با معتمدين محالت به منظور آماده سازي 

هيات نظارت بر برگزاري انتخابات تشكيل شده است.
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خسارت به 13۰ هزار واحد 
مسكوني در سيالب 

درحالي كه پيش از اين اعالم شده بود كه ۵۵هزار 
واحد مسكوني آس��يب ديده اند اما معاون امور 
بازسازي و مسكن روستايي بنيادمسكن كشور 
گفت: 130 هزار واحد مس��كوني در سيل اخير 

خسارت ديدند.
به گزارش ايسنا، عزيزاهلل مهديان افزود: در بحث 
بازسازي منازل، از نظر كيفي اجازه نمي دهيم از 
مصالح غيراستاندارد اس��تفاده شود زيرا عوامل 
اجرايي كه براي كار معرفي مي شوند تاييد شده 

سازمان هستند .
او ادامه داد: در حادثه سيل اخير بيش از 130 هزار 
واحد خسارت ديده اند كه ۵0 هزار واحد تخريبي 
اس��ت كه كار كارشناس��ي هاي اين واحدهاي 
خس��ارت ديده در حال انجام است؛ براي شروع 
كار، سهميه مصوب دولت را ابالغ كرديم و مابقي 
امور در هيات وزيران تصويب خواهد شد تا در يك 
زمانبندي مشخصي كار بازسازي را به سرانجام 
برسانيم . مهديان تصريح كرد: هيچ محدوديتي 
براي ارسال پرونده ها به بانك هاي عامل نداريم 
و در گام نخس��ت از منابع خود س��ازمان بنياد 
مسكن كشور استفاده مي كنيم . او اظهار كرد: 
تسهيالت واحدهاي تخريبي ۴0 ميليون تومان 
با كارمزد چهار درصد و 10ميليون تومان كمك 
بالعوض، براي خريد ل��وازم منزل 1۵ ميليون 
تومان تس��هيالت قرض الحسنه و پنج ميليون 
توم��ان بالعوض و در ش��هرها تس��هيالت ۵0 
ميليون توماني و كم��ك بالعوض 12 ميليون 
توماني و ب��راي تعميرات نيز 1۵ ميليون تومان 
تس��هيالت و ۵ ميليون تومان كمك بالعوض 
درنظر گرفته شده اس��ت. مهديان گفت: تمام 
ارزيابي استان ها از برآورد خسارات ناشي از سيل 
تا چهارشنبه همين هفته جمع بندي مي شود تا 
در جلسه هيات دولت روز يكشنبه هفته آينده 

مطرح شود.

 ورود سامانه 
جوي  تازه و آغاز بارش ها 

روزهاي سه ش��نبه و چهارش��نبه به دليل ورود 
امواج تراز مياني، در اغلب مناطق كشور در برخي 
ساعات رگبار و رعد و برق و وزش باد پيش بيني 
مي شود؛ از روز پنجش��نبه با ورود  سامانه جوي 
ديگري، بارش ها از شمال  غرب و نيز جنوب كشور 
آغاز مي شود. به گزارش فارس، بر اساس تحليل 
آخرين داده ها و نقشه هاي پيش يابي هواشناسي، 
از روز پنجشنبه با ورود  سامانه ديگر، بارش ها از 

شمال  غرب و نيز جنوب كشور آغاز مي شود.
روزهاي چهارش��نبه و پنجشنبه خليج فارس و 
تنگه هرمز مواج است. امروز بندرعباس با بيشينه 
دماي 3۴ درجه باالي صفر گرمترين مركز استان 
و شهركرد با كمينه دماي يك درجه باالي صفر 

خنك ترين مركز استان خواهد بود.

 نحوه ثبت نام  در سامانه 
اخذ عوارض آزادراه ها

معاون س��اخت و توس��عه آزادراه ها با بي��ان اينكه 
 كاربران ج��اده اي مي توانند از طريق س��ايت هاي

 www.nspay.ir و www.aaniro.com در 
س��امانه الكترونيكي اخذ عوارض آزادراهي ثبت نام 
كنند، گفت: تا ۴8 ساعت پس از عبور از آزادراه، امكان 

پرداخت عوارض وجود دارد.
 محمدحسين ميرشفيع  در گفت وگو با فارس، درباره 
جزييات الكترونيكي شدن اخذ عوارض آزادراهي، 
اظهاركرد: موضوع الكترونيكي ش��دن اخذ عوارض 
آزادراهي از 28 اسفندماه 97 در چهار آزادراه عملياتي 
شد و كاربراني كه از اين چهار آزادراه عبور كرده اند  تا 
بيست و چهارم فروردين ماه 98 مهلت دارند نسبت به 
ثبت نام و پرداخت الكترونيكي عوارض آزادراهي اقدام 
كنند و اگر پرداخت انجام نشود، مبلغ 30 هزار تومان 

جريمه خواهند شد.
ميرشفيع  ادامه داد: هم اكنون در آزادراه هاي تهران-

قم، تهران-ساوه، كرج-قزوين و قزوين-زنجان اخذ 
عوارضي كامال به صورت الكترونيكي انجام مي شود، 
پالك ها با دوربين هاي مربوطه خوانده مي شود و كاربر 
نيازي به توقف ندارد و به هيچ وجه دريافت نقدي هم 
وجود ندارد. او ادامه داد: كاربران آزادراهي مي توانند 
https: //www. با مراجعه به آدرس هاي اينترنتي

 /http: //www.aaniro.com و /nspay.ir
نسبت به آگاهي بيشتر در اين باره و ثبت نام از طريق 
شماره پالك خودرو، شماره تلفن همراه و درج شماره 

حساب بابت كسر عوارض آزادراهي، اقدام كنند.
ميرشفيع  اضافه كرد: همچنين اپليكيشن هايي نيز 
در اين باره معرفي شده است كه كاربران مي توانند 
با نص��ب آن در تلفن همراه خ��ود و معرفي پالك 
خودرو و شماره حساب، نسبت به ثبت نام پرداخت 
الكترونيكي عوارض آزادراهي اقدام كنند. معاون 
ساخت و توس��عه آزادراه هاي ش��ركت ساخت و 
توسعه زيربناهاي حمل و نقل كش��ور بيان كرد: 
بدين ترتيب كاربران با تعريف كيف پول الكترونيكي  
و به صورت مستقيم شماره حساب خود را به سيستم 
الكترونيكي عوارض آزادراه متصل مي كنند و هنگام 
عبور از محل عوارضي آزادراه ها و پس از شناسايي 
پالك، به طور اتوماتيك هزينه عوارضي از حساب 

آنها كسر مي شود.
ميرش��فيع تصريح كرد: همچنين »تگ هايي« كه 
پيش از اين باب��ت پرداخ��ت الكترونيكي عوارض 
آزادراهي در بانك مسكن فروخته مي شد، داراي اعتبار 
اس��ت كه آن را به سيستم اخذ الكترونيكي عوارض 
متصل كرده ايم. او بيان كرد: با اين حال بهترين روش 
براي ثبت نام، مراجعه به سايت هاي مذكور است ، اما 
كساني كه پيش از اين تگ هاي بانك مسكن را هم 
خريداري كرده اند مش��كلي ندارن��د و اين تگ ها به 

سيستم الكترونيكي اخذ عوارض متصل است.

در شهر



صنعت،معدن و تجارت14اخبار

كدام محصوالت در سال97 و 98  با منع صادرات مواجه شدند؟

فاز جديد ممنوعيت  هاي صادراتي
تعادل| 

كدام محصوالت در ليست سياه ممنوعيت هاي 
صادراتي قرار گرفتند. متوليان  تجاري كشور 
در س�ال 1397 و 1398با ابالغ بخشنامه هاي 
متعدد در هفت فاز، مانع از صادرشدن برخي 
كااله�ا و محصوالت كش�اورزي ش�دند.  فاز 
نخس�ت ممنوعيت هاي صادرات�ي مربوط به 
تيرماه سال 97 بود كه پس از انتشار فهرستی 
ش�امل ممنوعي�ت ورود 1339 قل�م کاال از 
س�وي متوليان تجارت کشور، 1۵9کاالیی که 
ب�ا ممنوعي�ت صادراتي روبرو ش�دند. در فاز 
دوم؛ دستور دوم منع صادراتي 18 قلم كاالي 
كشاورزي در شش�م تيرماه  97 صادر شد. اما 
در گام بعدي،  وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در 20 شهریورماه  97  صدور هفت قلم كاال را 
ممنوع اعالم ك�رد. اما درهمين فاصله زماني، 
موج دیگري از ممنوعيت ها به راه افتاد و هفت 
كاالي دیگر در ليست ممنوعه هاي صادراتي 
جا گرفتند. اما مهرم�اه 97 باردیگر، متوليان 
تجاري دس�ت به قلم ش�ده و مانع از صادرات 
چن�د دس�ته کاال از جمله، »گوش�ت منجمد 
و گرم تولي�د داخل یا واردات�ي« و »دفترچه 
تحصيلي« ش�دند. ام�ا ماه هاي پایاني س�ال 
97 بار دیگر، باز ه�م صادركنندگان غافلگير 
ش�دند. به طوري ك�ه بخش�نامه »ممنوعيت 
صادرات س�يب درختی و پرتقال« ابالغ شد.  
اما موج ممنوعيت هاي صادراتي به س�ال 98 
هم رسيد. وزارت صنعت در تازه ترین دستور 
العمل خود در دهم فرودی�ن ماه 98 طي نامه 
ای به گمرکات کشور، صادرات »سيب زمينی 
و پي�از« را از 1۵فروردین 98 ت�ا اطالع ثانوی 
ممن�وع اعالم ک�رد.  اگرچ�ه دليل ای�ن نوع 
ممنوعيت ه�اي صادراتي به بهانه تنظيم بازار 
عنوان مي شود، اما اعمال این نوع ممنوعيت 
ها خ�الف قانون تج�ارت خارجي اس�ت و به 

صادرات ضربه مي زند. 

فاز اول: نخس��تين بار در تيرماه س��ال 97 پس از 
انتشار فهرستی ش��امل ممنوعيت ورود ۱۳۳9 قلم 
کاال از س��وي متوليان تجارت کش��ور، ليس��تی از 
۱۵9کاالیی که با ممنوعيت صادراتي روبرو شدند، 
نيز اعالم شد. براساس این بخشنامه كه به گمركات 
كش��ور ابالغ ش��د، حتی کاالهایی ک��ه پيش تر هم 
با ممنوعيت ص��ادرات روبه رو بودن��د یا اصال صادر 
نمی ش��دند نيز در این ليس��ت قرار گرفته بودند. با 
صدور چنين دستورالمعلي موج تازه اي از ممنوعيت 

ها در بخش صادرات كشور به راه افتاد. 
فاز دوم: ششم تيرماه  97 دستور دوم منع صادراتي 

۱8 قلم كاالي كش��اورزي ص��ادر و ۱۵ تيرماه براي 
اجرایي شدن به گمركات كشور ابالغ شد.  براساس 
این بخش��نامه »ذرت«، »گن��دم«، »آرد«، »جو«، 
»جو دوس��ر«، »دانه های روغنی«، »روغن خام«، 
»روغن پالم«، »یونجه«، »کاه و کلش«، »پودر ماهی 
و گوشت«، »انواع سبوس«، »کنجاله سویا«، »سایر 
کنجاله ها«، »تفاله ها«، »خوراک آبزیان«، »افزودنی 
خ��وراک آبزی��ان« و »چاودارو س��ورگوم« ۱8 قلم 
محصول كش��اورزي بودند که در ليست ممنوعيت 
ه��اي صادراتي قرار گرفتند.  البت��ه متوليان امر در 
همان زمان، اعمال این ممنوعي��ت هاي صادراتي 
را كوتاه كردن دس��ت س��ودجویان براي صادرات 
كاالهایي عنوان كردند كه با ارز 4200 توماني وارد 
كش��ور ش��ده بودند. چراكه تفاوت نرخ ارز دولتی با 
نرخ ارز آزاد براي این دس��ته از افراد سود جو، قابل 

توجه بود.  
فازس�وم: اما ممنوعيت هاي صادرات��ي به همين 
جا خت��م نش��د و وزارت صنعت، مع��دن و تجارت 
در 20 ش��هریورماه  97   ص��دور هفت قل��م كاال را 
ممنوع اعالم كرد. در این فاز صادرات انواع »کاغذ«، 
»شيرخشک«، »انواع تيشو«، »چای فله ای«، »کره 
بسته بندی«، »الستيک و تایر فرسوده« ممنوع شد. 
فاز چه�ارم: اما وزارتخانه صنع��ت، در همين بازه 

زماني )ش��هریورماه 97( فاز چهارم ممنوعيت هاي 
صادراتي را كليد زد. در این بخشنامه اعالمي، »انواع 
دفترچه مش��ق و حسابداری«،  »ش��کر خام و شکر 
س��فيد«، »جوال و کيسه برای بسته بندی«، »انواع 
پودرهای مش��تقات ش��ير،  آب پنير«، »کازئين«، 
 »انواع الس��تيک سبک و س��نگين« و »مرغ زنده و 
گوش��ت مرغ« به ليس��ت ممنوعه صادراتي اضافه 

كرده است. 
فاز پنجم: بار دیگر در مهرماه 97 گمرک ایران طي 
بخش��نامه اي در جدیدترین ف��از محدودیت هاي 
صادراتي فهرس��ت تازه اي از ممنوعيت ها را اعالم 
كرد. بر این دستورالعمل، ممنوعيت صادرات چند 
دسته کاال از جمله، »گوش��ت منجمد و گرم توليد 
داخل یا وارداتي« )با دالر 4200 توماني( و »دفترچه 
تحصيلي« به گمرکات سراسر کشور ابالغ شد.   البته 
در همين بازه زمان��ي ) مهرماه 97 (  وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در بخشنامه دیگري، رفع ممنوعيت 
صادرات »انواع كاغذ بسته بندي« و »كاغذ تيشو« 

را در چند ردیف تعرفه اي ابالغ كرد.
فاز ششم:  اما ميانه اس��فند ماه 97 بود كه این بار 
بخش��نامه »ممنوعيت صادرات س��يب درختی و 
پرتقال« ابالغ شد. در این بخشنامه که پيرو نامه وزیر 
صنعت، معدن و تجارت به گمرک ایران ابالغ ش��د: 

پيرو محدودیت ها و ممنوعيت های ابالغ شده مورخ 
04/ ۱2/ 97   اعالم كرد: »صادرات س��يب درختی و 
پرتق��ال از تاریخ ۱۵/ ۱2/ 97  ت��ا تاریخ ۱۵/ 0۱/ 98  

ممنوع است.«
فاز هفتم: اما موج ممنوعيت هاي صادراتي به سال 
98 هم رس��يد. به طوري كه وزارت صنعت در تازه 
ترین دس��تور العمل خود در دهم فروردین ماه 98 
طي نامه ای به گمرکات کش��ور، صادرات »س��يب 
زمينی و پياز« را از ۱۵ فروردین 98 تا اطالع ثانوی 
ممنوع اعالم کرد.در این نامه آمده است:  به منظور 
مدیریت و تنظيم ب��ازار داخلی  از تاریخ 98/0۱/۱۵ 
تا اطالع ثانوی صادرات س��يب زمينی و پياز ممنوع 
اس��ت. البته در این بخش��نامه، ص��ادرات »گوجه 
فرنگی« براساس ضوابط بس��ته بندی ابالغی، طی 
نامه مورخ 97/۱2/26 سازمان توسعه تجارت ایران 
و ب��ا تأیيد وزارت جهاد کش��اورزی و صادرات »رب 
گوجه فرنگی و فرآورده های مرتبط با آن« در بسته 
بندی مصرف کننده )کمت��ر از ۵ کيلوگرم( بالمانع 

اعالم شد. 
اما ب��ا توجه ب��ه کاهش عرض��ه و افزای��ش قيمت 
گوجه فرنگی در ميادین ميوه و تره بار، این احتمال 
وج��ود دارد ك��ه وزیر صنع��ت، مع��دن و تجارت، 
ب��رای کنترل، مدیری��ت بازار و عرض��ه محصوالت 

کش��اورزی با قيمت و کيفيت مناس��ب در بازار، بار 
دیگر ممنوعيت صادرات گوجه فرنگی را ابالغ کند. 
البته محمدرضا مودودي سرپرست سازمان توسعه 
تجارت در پاس��خ به این پرس��ش »تعادل« كه  آیا 
احتمال منع صادرات »گوجه فرنگي« وجود دارد؟ 
مي گوید: این موضوع بستگی به تنش های حاكم بر 
بازار دارد؛ یعني چنانچه شاهد تورم شدید در قيمت 
كاالها و همچنين كمبود جدي در بازار نباشيم، مانع 
صادرات این محصول نخواهيم ش��د.  اما بررسی ها 
نش��ان می دهد، با آغاز صادرات گوجه فرنگی از ۱۵ 
فروردین ماه، حجم عرضه این محصول در بازارهای 
داخلی به شدت کاهش یافته و قيمت این محصول 
در ميادین ميوه و تره بار شهر تهران به ۵ هزار تومان 
رسيده، که این موضوع در گفت وگو با رئيس اتحادیه 
بارفروش��ان هم به تأیيد رسيد. به طوري كه اسداهلل 
کارگر، رئيس اتحادیه فروشندگان ميوه و سبزی در 
این باره به ایس��نا گفته است:  بيشتر از همه عواملی 
که ممکن است در تغيير قيمت یک محصول اثرگذار 
باش��د، جو روانی حاکم بر بازار و آزاد شدن ناگهانی 
صادرات است. در مورد گوجه فرنگی نيز وضعيت به 
همين شکل است، چرا که افزایش قيمت نمی تواند 
اینقدر س��ریع و دفعی اتفاق بيافت��د مگر اینکه جو 
روانی بازار به هم بری��زد. او در توضيح این اتفاق در 
بازار این محصول، گفت: در موارد دیگر هم ش��اهد 
بودیم که به عنوان مث��ال به محض اعالم خبر قطع 
شدن صادرات یک محصول مانند پياز قيمت آن تا 
حدود ۳هزار تومان کاه��ش یافت و این اتفاق برای 
گوج��ه فرنگی هم رخ داد. اما م��ردم باید بدانند که 
این افزای��ش قيمت ها نه فقط ب��رای گوجه فرنگی 
بلکه ب��رای همه محصوالت تره ب��اری دائمی نبوده 
و به صورت مقطعی و گذراس��ت و به محض متعادل 
ش��دن عرضه و تقاضا مجدداً ش��اهد منطقی شدن 
وضعيت بازار خواهيم بود.  همچنين به گفته او، در 
آین��ده نزدیک گوجه فرنگ��ی از مناطق دیگر مانند 
کرج و ورامين و شمال کشور هم به بازار تزریق شده 
و قطعًا قيمت آن کنترل خواهد ش��د. همانطور که 
برای پياز این وضعيت را شاهد بودیم که عرضه بيشتر 
آن در روزهای گذشته قيمت آن را کاهش داد، قيمت 

گوجه فرنگی هم متعادل تر می شود. 
از سوي دیگر، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، 
اعمال این نوع ممنوعيت ه��اي صادراتي را تنظيم 
ب��ازار و کاه��ش قيمت برخ��ي محص��والت اعالم 
كرد.  عباس تاب��ش طي اظهاراتي گفت��ه بود كه با 
کنترل های انجام ش��ده در مورد حمل و نقل پياز و 
سيب زمينی و جلوگيری از صادرات این محصوالت، 
قيمت این دو محصول س��ير نزولی به خود گرفته و 
اميدواریم در روزهای آینده قيمت ها به روال عادی 

خود بازگردد.
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توقف واردات و عرضه 
گوشت تنظیم بازاری 

تسنيم|  دبير ستاد تنظيم بازار با بيان اینکه واردات 
و عرضه گوش��ت قرمز ارزان و نصف قيمت متوقف 
شده اس��ت، گفت: از این به بعد گوش��ت قرمز با ارز 
نيمای��ی وارد و قيمت این محصول در بازار توس��ط 
عرضه و تقاضا تعيين می شود. عباس قبادی اظهار 
کرد: گوشت قرمزی که )تا روزهای گذشته( در بازار 
عرضه می شد با ارز 4200تومانی به کشور وارد شده 
و قيمت آن ارزان بود اما از این پس گوشت قرمز با ارز 
نيمایی به کشور وارد و توزیع می شود. او افزود: ایران 
خود توليدکننده گوشت قرمز است و حدود 90درصد 
نياز کشور را توليد و تنها ۱0 درصد آن را وارد می کند 
و مشکلی برای تأمين گوشت قرمز در کشور وجود 
ندارد. دبير ستاد تنظيم بازار با بيان اینکه تعداد دام 
توليدی در کشور زیاد و وضعيت مراتع نيز برای چرای 
دام مناسب اس��ت ادامه داد: دامداران نيز دام خود را 
نگه داشته اند که پروار شود و وضعيت گوشت قرمز 
در کشور مناسب است و تنها ۱0 درصد کسری مورد 

نياز از خارج تأمين می شود.
قبادی در پاسخ به اینکه آیا واردات گوشت قرمز توسط 
دولت و نظارت بر روند عرضه گوشت قرمز در بازار نيز 
منتفی شده است، گفت: در زمانی که گوشت قرمز با 
ارز 4200 تومانی وارد می شد، تنها ۱0 تا 20 درصد آن 
توسط شرکت پشتيبانی امور دام وارد و مابقی توسط 
تجار و بازرگانان بخش خصوصی وارد می شد، اما دیگر 
از آن فضایی که گوش��ت به نصف قيمت عرضه و در 
فروشگاه ها صف ایجاد شود، فاصله گرفته ایم و عرضه 
و تقاضا تعيين کننده قيمت گوشت قرمز است. او در 
پاسخ به اینکه قيمت گوشت قرمز شقه گوسفندی 
در بازار چقدر اس��ت، اظهار كرد: گوشت به وفور در 
بازار وجود دارد و قيمت آن در قصابی و توسط عرضه 
و تقاضا تعيين می شود و نحوه تعيين قيمت آن مانند 
سایر کاالها نظير چای و شيرینی است. قبادی یادآور 
شد که در یک مقطعی بازار گوشت قرمز به مشکل 
خورده بود و دولت به همين خاطر مداخله کرد اما در 

شرایط فعلی بازار خود را تنظيم می کند.

 مخالفت با تامین ارز
 ۲۶۳ پرونده صنعتي 

تس�نيم|   وزارت صنعت در مكاتبه اي با بانك 
مركزي و گمرك، در خص��وص تامين ارز 26۳ 
پرونده ثبت س��فارش به نرخ دولتي و همچنين 
دریافت ما به التفاوت ارزي تاكيد كرد. مدیركل 
دفتر مقررات ص��ادرات و واردات وزارت صنعت 
در مكاتبه اي با مدیركل عمليات و تعهدات ارزي 
بانك مركزي و همچنين دفت��ر واردات گمرك 
ایران، فهرست 26۳ پرونده ثبت سفارش را ارسال 
ك��رد. با توجه به اینكه ای��ن پرونده ها با توجه به 
تشخيص مدیركل صنایع وزارت صنعت، مشمول 
دریافت ارز با نرخ دولتي نيستند، از مدیران مذكور 
خواسته شده نسبت به عدم پرداخت ارز دولتي و 
همچنين دریافت ما به التفاوت نرخ ارز اقدام شود. 
ترخيص و رفع تعهد ارزي پرونده هاي مذكور نيز 

منوط به پرداخت ما به التفاوت ارزي شده است.

ایجاد 1۳0 هزار فرصت شغلی 
در اصناف 

شاتا|  ریيس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صنعت 
اعالم كرد: برنامه ایجاد ۱۳0 هزار فرصت ش��غلی در 
سال ۱۳98 تدوین می شود . پيمان زندي با اعالم این 
مطلب افزود : این برنامه با هدف ایجاد اشتغال آسان و 
ارزان پيگيری می شود و بررسی ها نشان می دهد در 
سال ۱۳97 نيز نزدیک به سيصد هزار فرصت شغلی 
در بخش اصناف ایجاد شده است. او این حوزه از اقتصاد 
را حوزه ای مهم و تاثيرگذار خواند و گفت: باید توجه 
داشت که بافت مدیریتی در برخی تشکل های صنفی 
سنتی است و تالش می شود با سياستگذاری الزم در 
مدیریت این تشکل ها ، آنها را به سوی برنامه محور 
بودن سوق داد. زندي با تاکيد بر اینکه در سال ۱۳98، 
س��اماندهی خدمات پس از فروش در حوزه توليد و 
خدمات فنی در دستور کار قرار دارد، ادامه داد: با توجه 
به گسترش علم و تکنولوژی توليد و خدمات فنی، این 
بخش مهم اقتصادی کشور نيازمند آموزش و آشنایی 
با تکنولوژی روز دنيا را دارند لذا تالش شده با همکاری 
اتاق اصناف و انعقاد تفاهم نامه های مرتبط با موضوع ، با 
آموزش و پرورش ، دانگاه فنی و حرفه ای وزارت علوم و 
دانشگاه های علمی و کاربردی این نقيصه برطرف شود. 
او تاکيد کرد: با هدف گسترش صادرات ، ایجاد شرکت 
های مدیریت صادرات به منظور بازاریابی و توليدات 
و خدمات فنی مورد توجه اس��ت؛ چراکه بررسی ها 
نشان می دهد، صنوف توليدی توان مالی و اطالعاتی 
معرفی محصوالت، بازاریابی و صادرات را ندارند. از این 
رو،  با تدارک برنامه های مذکور این مشکل حل شده 
و ساختار بازاریابی محصوالت ایرانی در جهان تغيير 
خواهد کرد تا ش��رکت های خرد نيز توان راهيابی به 

بازارهای جهانی را داشته باشند. 

 برآوردي از خسارت
به شهرك هاي صنعتي

ایرنا| برآورد اوليه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
نش��ان می دهد، سيل در هفت شهرک صنعتی در 
استان های گلستان و مازندران بيش از 4۳ ميليارد 
و ۳00 ميليون تومان خسارت به بار آورده است. به 
گزارش تارنمای وزارت صنع��ت، معدن و تجارت، 
تاکنون برآورد اوليه از خس��ارت های وارد شده به 
زیرس��اخت ها و تاسيسات هفت شهرک صنعتی 
شامل معابر، ایستگاه پمپاژ آب، تصفيه خانه و غيره در 
2 استان گلستان و مازندران جمع بندی شده است. 
در این اس��تان ها همچنين به 4200 واحد صنفی 
و ۱۳0 واح��د صنعتی در بخش های س��اختمان، 
ماشين آالت، تجهيزات، مواد اوليه و محصول نيمه 
ساخته و نهایی خس��ارت وارد شد. در این 2 استان 
۱۱هزار قاليباف دچار خسارت ناشی از سيل شده اند.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت مطرح كرد

رييس مركز برنامه ريزي و نظارت بر دخانيات كشور اعالم كرد

ادامه رصد  مشكالت صنايع كشور در سال 98

ركورد توليد سيگار در سال 97

در ديدار مديركل اقتصادي وزارت خارجه اسلووني و رييس اتاق تهران مطرح شد

بررسي اجراي قانون رفع موانع توليد نشان مي دهد

تالش براي شروع فعاليت هاي اينستكس

»تامين مالي« عمده ترين مشكالت واحدهاي توليدي

آیين معارفه دبير س��تاد تسهيل و رفع موانع توليد و مدیر 
اعطاي طرح هاي كمك هاي فن��ي و اعتباري به صنایع با 
حضور معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت 
برگزار شد. فرشاد مقيمي در این نشست كه با حضور مدیران، 
مشاوران و تعدادي از كاركنان معاونت برگزار شد، با اشاره 
به نامگذاري سال 98 از سوي مقام معظم رهبري با عنوان 
رونق توليد اظهار كرد: در سالي كه به ایجاد رونق در توليد 
كشور مزین شده است، صيانت از توليد سرفصل مهم ترین 
سياست هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت تعریف شده و در 
این راستا برنامه  هاي اجرایي مهمي در دستور كار قرار گرفته 
است. به گزارش ش��اتا، معاون امور صنایع وزارت صنعت، 
معدن و تجارت افزود: با نامگذاري سال 98 با عنوان رونق 
توليد، رصد و پایش صنایع كشور باید بيش از پيش مورد 
پيگيري قرار گيرد. به گفته مقيمي در این شرایط مسووليت 
ستاد تسهيل و رفع موانع توليد نيز حساس تر و بيشتر شده 
است و باید این ستاد در رفع مشكالت صنایع بيش از گذشته 
تالش نماید. او در ادامه با اشاره به وقوع سيل اخير و مشكالتي 
كه براي مردم و برخي از صنعتگران رخ داد، افزود: متاسفانه 

شرایط نامساعدي براي برخي استان ها بدليل سيل رخ داده 
و خساراتي نيز بهمراه داشته است كه باعث ناراحتي مردم 
كشورمان شده است، اميدواریم با همكاري و همياري همه 
اركان نظام و مردم شریف ایران بتوانيم دغدغه هاي مردم 
آسيب دیده را رفع نمایيم. معاون امور صنایع وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در بخش دیگري از س��خانش به تشریح 
وضعيت اقتصادي كشور پرداخت و گفت: تامين سرمایه در 
گردش واحدهاي صنعتي و بازسازي و نوسازي صنایع یكي از 
مهم ترین برنامه هاي وزارت صنعت، معدن وتجارت در سال 
98 بوده و در این راستا تمهيدات مناسبي در نظر گرفته شده 
است كه اجراي بخشي از این برنامه با تالش هاي مدیریت 
اعطاي طرح هاي كمك هاي فني و اعتباري به صنایع صورت 
خواهد گرفت. مقيمي از تالش هاي »زین الدین داداشي«، 
دبير سابق ستاد تسهيل و رفع موانع توليد و »كيوان گردان« 
مدیر س��ابق اعطاي طرح هاي كمك هاي فني و اعتباري 
وزارت صنعت، معدن وتجارت تش��كر ك��رد. معاون وزیر 
صنعت، معدن و تجارت تغيير ساختار سازماني معاونت و 

اجراي الزامات قانوني را دليل این تغييرات برشمرد. 

ریيس گ��روه امور صنعتي مركز برنامه ریزي و نظارت بر 
دخانيات كش��ور از توليد 48 ميليارد نخ سيگار در سال 
گذش��ته خبر داد و گفت كه این ميزان، بيشترین توليد 
سيگار در تاریخ صنعت دخانيات كشور است. حسينعلي 
پور اقبالي در گفت وگو با ایسنا، با بيان اینكه انتظار مي رود 
تا دو س��ال آینده ميزان توليد س��يگار به 6۵ ميليارد نخ 
كه برآورد مصرف ساالنه س��يگار در كشور است برسد، 
از صدور ۱۳ مجوز تأس��يس در بخش توليد سيگار خبر 
داد كه پنج واحد آن س��ال جاري راه اندازي مي شود. به 
گفته او، در حال حاضر 20 ش��ركت در كشور مشغول به 
توليد سيگار هستند. او در ادامه با اشاره به توقف واردات 
سيگار به كشور در سال گذشته، اظهار كرد: برآوردها از 
ميزان قاچاق س��يگار متفاوت است و آمارهاي متنوعي 
از سوي س��ازمان هاي مختلف ارایه مي شود، اما برآورد 
مركز برنامه ریزي و نظ��ارت بر دخانيات از قاچاق، ۱0 تا 
۱۵ ميليارد نخ اس��ت. ریيس گ��روه امور صنعتي مركز 
برنامه ریزي و نظارت بر دخانيات كش��ور ادامه داد: البته 
با توجه به اینكه س��يگار برگ در كشور توليد نمي شود، 
ساالنه كمتر از یك ميليون نخ از این نوع سيگار به كشور 
وارد مي ش��ود كه با توج��ه به ناچيز بودن مق��دار آن در 
آمارها حساب نمي شود. پور اقبالي در ادامه توليد نشدن 
برخي برندهاي پرمصرف و سخت بودن كنترل مرزها را 

از جمله عوامل قاچاق سيگار در كشور دانست و تصریح 
كرد: با توجه به محدودیت هاي وضع شده از سوي وزارت 
بهداش��ت كه برخي از برندهاي جدید را به علت مسائل 
تبليغاتي ممنوع اعالم كرده، تعدادي برندهاي خارجي 
نمي توانن��د مجوز تولي��د دریافت كنن��د. او همچنين 
خاطرنش��ان كرد كه همه س��يگارهاي خارجي در بازار 
قاچاق نيس��تند؛ برخي برندهاي خارجي با برند اصلي و 
تحت ليسانس در كشور توليد مي شود كه این برندها به 
تفكيك به س��تاد قاچاق و سازمان هاي صنعت، معدن و 
تجارت استان ها اعالم شده است. پور اقبالي ميزان صادرات 
را نيز ۳00 ميليون نخ عنوان كرد و گفت كه در حال حاضر 
از ميزان صادرات مسافري یا قاچاق عكس برآوردي وجود 
ندارد. ریيس گروه امور صنعتي مركز برنامه ریزي و نظارت 
بر دخانيات كش��ور با بيان اینكه عالوه بر افزایش تعداد 
واحدهاي توليدي، افزایش توليد شركت هایي كه مجوز 
توليد دارند نيز یكي از برنامه هاي این سازمان است، اظهار 
كرد: افزایش توليد منجر به كاهش هزینه توليد مي شود 
و در نهایت سيگار ارزان تر به بازار مصرف مي رسد كه خود 
باعث كاهش ميزان قاچاق خواهد شد. پور اقبالي همچنين  
تصریح كرد: برنامه دیگري كه براي مبارزه با قاچاق در نظر 
گرفته شده در سطح توزیع است و توزیع كنندگان با لزوم 
دریافت برخي مجوزها و اعمال نظارت ها كنترل مي شوند.

مدی��ركل اقتص��ادي و دیپلماس��ي عمومي وزارت 
خارجه اس��لووني كه به منظور شركت در همایش 
همكاري هاي تجاري دو كش��ور ك��ه در اتاق تهران 
برگزار ش��د، به ایران س��فر كرده اس��ت در مالقات 
ب��ا ریيس ات��اق ته��ران با اش��اره ب��ه ظرفيت هاي 
همكاري ه��اي اقتصادي این عض��و اتحادیه اروپا با 
ایران، از آمادگي دولت متب��وع خود براي پيگيري 
ش��روع ب��ه فعالي��ت س��از و كار مالي جدی��د اروپا 
)اینس��تكس( با ای��ران خبر داد. به گ��زارش پایگاه 
خبري ات��اق تهران، خانم »آلنكا س��وهادنيك« در 
این مالقات با اش��اره به توانمندي هاي اقتصادي و 
تجاري كشور اسلووني و تعامالت تجاري این كشور 
با سایر اعضاي اتحادیه اروپا، خاطرنشان كرد كه براي 
توس��عه همكاري هاي اقتصادي ميان دو كشور باید 
راه حل هاي عملياتي تدوین شود. او با اشاره به گالیه 
مس��ووالن ایراني از فعال نش��دن اینستكس پس از 
گذشت چندین ماه از ثبت آن، تصریح كرد كه پس 
از بازگش��تش به اسلووني، این موضوع را در نشست 

ماهانه اعضاي اتحادی��ه اروپا در مقر این اتحادیه در 
بروكسل، مطرح و پيگيري خواهد كرد.

»سوهادنيك« از جمله زمينه هاي همكاري اقتصادي 
كشورش با ایران را در حوزه هاي محصوالت و صنایع 
غذای��ي، آب و محيط زیس��ت عنوان ك��رد و افزود: 
پس از اعمال دوباره تحریم ها عليه ایران، همكاري 
بسياري از شركت هاي اسلووني با بنگاه هاي ایراني 
مختل شده كه دليل عمده این اخالل در همكاري ها، 
ناشي از مش��كالت موجود در تعامالت بانكي است. 
مدی��ركل اقتص��ادي و دیپلماس��ي عمومي وزارت 
خارجه اسلووني در این نشست تاكيد كرد كه با این 
حال، هم اروپا و هم ایران باید صبور باش��ند تا ساز و 
كار مالي اینستكس فعاليت رسمي خود را آغاز كند.

همچنين در این نشست، ریيس اتاق تهران با اشاره 
به روابط اقتصادي و سياسي نزدیك دو كشور ایران 
و اس��لووني در دوره قبل و پ��س از تحریم ها، گفت: 
هرچند مناسبات اقتصادي دو كشور هنوز در سطح 
قابل توجهي قرار ندارد اما همكاري ها در همين سطح 

نيز به خوبي حفظ ش��ده است. مسعود خوانساري با 
بيان اینكه اسلووني عالوه بر عضویت در اتحادیه اروپا، 
به عنوان ش��اهراه ترانزیتي در این منطقه شناخته 
مي شود، افزود: توسعه سطح همكاري هاي تجاري 
دو كشور مشروط به حل مشكالت و گرفتاري هاي 
موجود در مبادالت بانكي اس��ت. او با انتقاد از اینكه 
ساز و كار مالي جدید اروپا با وجود ثبت آن در پاریس، 
هنوز به مرحله اجرایي نرسيده است، گفت: اسلووني 
نباید منتظر اجرایي شدن این ابزار مالي بماند و باید 
راهكارهاي جداگانه اي را براي توسعه همكاري هاي 
تجاري ميان دو كشور ایران و اسلووني تبيين كرد.  
همچنين در این نشست، فریال مستوفي عضو هيات 
نمایندگان اتاق تهران و ریيس مركز مشاوره خدمات 
س��رمایه گذاري اتاق تهران به همراه س��يده فاطمه 
مقيمي عضو هيات ریيسه اتاق تهران و ریيس كانون 
زنان بازرگان ایران نيز حضور داشتند و دیدگاه هاي 
خود پيرامون راه هاي توسعه همكاري هاي اقتصادي 

ميان دو كشور را بيان كردند.

واحده��اي تولي��دي و اقتصادي كش��ور در پي ركود 
س��ال هاي اخير همچنان با مش��كالت زیادي مواجه 
هستند و دسترسي به تأمين مالي مناسب در كنار سایر 
مشكالت و موانع، از عمده ترین مشكالت آنها محسوب 
مي شود. به گزارش پایگاه خبري اتاق بازرگاني تهران، 
»حمایت از توليد« در س��ال هاي گذشته به دفعات از 
سوي مسووالن كش��ور مورد تاكيد قرار گرفته است و 
عالوه بر اینكه مقام معظم رهبري سال 98 را به عنوان 
» رونق توليد« نام گذاري كردند، نام گذاري سال هاي 
۱۳96 )اقتصاد مقاومتي، توليد - اش��تغال( و ۱۳9۱ 
)توليد ملي، حمایت از كار و سرمایه ایراني( هم از سوي 
ایش��ان با توليد گره خورده بود. اما متاسفانه آن چه با 
وجود همه این تاكيدها دیده مي ش��ود بي توجهي به 
حمایت از تولي��د و اجراي قوانين مربوط به رفع موانع 
توليد در كشور است. بررس��ي هاي صورت گرفته در 
ارتباط با اجراي »قان��ون رفع موانع توليد رقابت پذیر 
و ارتقاي نظام مالي كشور« كه در تاریخ ۱۳94/2/20 
به تصویب مجلس نشان مي دهد عملكرد سازمان ها و 
نهادهاي مختلف مرتبط با این قانون، وضعيت چندان 
مناسبي نداشته است. در عمده مواد مورد بررسي در 
ح��وزه بازارهاي مالي، صرفًا به اب��الغ قانون و تصویب 
آیين نامه هاي مربوط و برخي اقدامات اوليه اكتفا شده 

اس��ت به نحوي كه بخش زیادي از تكاليف مندرج در 
این حوزه همانند واگذاري اموال مازاد و ش��ركت هاي 
غيربانكي بانك ه��ا، بازپرداخت بدهي ه��اي ارزي از 
محل حساب ذخيره ارزي، فعاليت شركت هاي رتبه 
بندي، تأمين تفاوت هاي ریالي ناشي از تعهدات ارزي 
و برخي احكام دیگر با اجراي كامل و اثر بخش فاصله 
نسبتًا زیادي دارند. در تحليل چرایي عملكرد ضعيف 
این قانون در حوزه مورد بررسي مي توان به تداوم ركود 
نسبي در اقتصاد كش��ور و آثارآن بر بازار مالي و بخش 
حقيقي اقتصاد، نبود عزم جدي در دستگاه ها و نهادهاي 
داراي مسووليت، عدم پيش بيني ضمانت هاي اجرایي 
در تكاليف دستگاه ها، پراكندگي، نبود انسجام و برخي 
ابهامات در احكام قان��ون، واگذاري برخي تصميمات 

اساس��ي به آیين نامه هاي اجرای��ي و اثرگذاري آن بر 
طوالني شدن پرفتن تصميم در دولت و فشار گروه هاي 
ذي نفع نسبت به تغيير مفاد آیين نامه ها و تصميمات 

دولت اشاره كرد.
واحده��اي تولي��دي و اقتصادي كش��ور در پي ركود 
س��ال هاي اخير همچنان با مش��كالت زیادي مواجه 
هستند و دسترسي به تأمين مالي مناسب در كنار سایر 
مشكالت و موانع، از عمده ترین مشكالت آنها محسوب 
مي شود. از طرفي بانك محور بودن نظام تأمين مالي در 
كشور، دسترسي به تأمين مالي براي این واحدها را كامال 
وابسته به تصميم بانك ها كرده است كه در این ميان 
وجود سازوكاري براي ارزیابي درخواست هاي واحدهاي 
اقتصادي و همچنين ارزیاب��ي تصميمات بانك ها در 
شرایط موجود ضروري به نظر مي رسد. همچنين طبق 
قانون به بانك مركزي تكليف شده است دستورالعملي 
براي افتتاح حس��اب ویژه تأمين س��رمایه در گردش 
واحدهاي صنعتي، معدني، كش��اورزي، حمل ونقل، 
صنوف توليدي، بنگاه هاي دانش بنيان و شركت هاي 
صادراتي در حال كار و ابالغ آن به شبكه بانكي كشور؛ 
تدوین ش��ود كه باوجود تدوین این دستورالعمل ولي 
عم��ال در اجرا اتفاقي براي تامين س��رمایه در گردش 

واحدها رخ نداده است. 



15 جهان

انتخاباتعموميدرسرزمينهاياشغاليبرگزارميشود

تالشبروكسلبرايكنترلغولهاياينترنتي

قمار انتخاباتي نتانياهو 

نگراني اروپا از انحصار فناوري توسط امريكا

گروه جهان| 
انتخابات عمومي سرزمين هاي اشغالي برگزار مي شود. 
گاردين در گزارش��ي با اش��اره به وعده هاي انتخاباتي 
بنيامين نتانياه��و از جمله »الحاق كرانه باختري خاك 
اسراييل« و تالش او براي جلب آراي تندروها نوشته، اين 
تاكتيك در صورتي كه چپ گراها و شهروندان عرب بسيج 
شده و در تعداد باال براي شكست او در انتخابات شركت 

كنند، نتيجه عكس خواهد داد. 
به گزارش دويچه وله، بني گانتس رييس پيشين ستاد 
ارتش رژيم صهيونيس��تي، جدي ترين رقيب نتانياهو 
در اي��ن انتخابات به ش��مار مي رود. اي��ن دو حريف، در 
آخرين نظرسنجي ها، شانه به شانه هم بودند. گانتس در 
كارزارهاي انتخاباتي خود را يك چهره ميانه رو با طرح هاي 
اجتماعي معرفي مي كند. منتقدانش بي تجربگي او در 
عالم سياس��ت را نش��انه مي روند. گانتس ۵۹ ساله هم 
نتانياهوي ۷۰ ساله را فردي متظاهر خوانده است. او در 
يكي از سخنراني هاي انتخاباتي اش گفته: »آن زمان كه 
داشتم زير س��ايه مرگ در واحدهاي ويژه نيروي هوايي 
مي جنگيدم، نتانياهو در حال خودنمايي در نمايش هاي 

تلويزيوني بود.«
گانتس بارها به رسوايي هاي مالي و اداري نتانياهو تاخته و 
وعده كرده كه در قبال فساد كوچك ترين مدارايي نشان 
نخواهد داد. او رييس اتحاد »آبي و س��فيد« است كه به 
حزب ژنرال ها ش��هرت دارد. نخست وزيري فرماندهان 
ارتش در سرزمين هاي اشغالي موضوع جديدي نيست. 
اسحاق رابين و اهود باراك، دو رييس سابق ستاد مشترك 
نيز پيش تر به عنوان نخس��ت وزير رژيم صهيونيس��تي 

انتخاب شده بودند.
گانتس از يك سو با روحيه سرسخت يك نظامي شناخته 
مي شود و از سوي ديگر ديدگاه هايي ميانه روانه در مسائل 
اجتماعي و مذهبي ارايه مي كند. او در فاصله سال هاي 
۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ وابس��ته نظامي اسراييل در امريكا بود، 
از ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ رييس ستاد مشترك ارتش شد و دو 
جنگ در نوار غزه را فرماندهي كرد. گانتس تصريح كرده 
كه مس��ووليت حفظ امنيت به عهده نيروهاي ارتشي 

است و در دست ارتش باقي خواهد ماند. مخالفان گانتس 
شعارها و وعده هاي او را بازاري مكاره توصيف مي كنند كه 
همه رقم جنس براي جلب مشتري در آن عرضه مي شود؛ 
از جمله هنوز روشن نيست كه اتحاد »آبي و سفيد« او چه 

راه حلي براي كشمكش خاورميانه دارد. 

  تاكتيك انتخاباتي يا نااميدي؟
در شرايطي كه آخرين نظرسنجي هاي پيش از انتخابات 
از تس��اوي تعداد كرسي هاي ليكود و ائتالف آبي سفيد 
حكايت داشت، بنيامين نتانياهو در اظهاراتي تامل برانگيز 

گفته كه رقباي او برنده انتخابات هس��تند. تحليلگران 
بسياري تاكيد دارند كه اين اظهارات شگردي از جانب 
نتانياهو براي كش��اندن هر چه بيشتر حاميان ليكود و 
راس��تگرايان به پاي صندوق هاي راي است. نتانياهو در 
انتخابات چهار س��ال پيش نيز با بي��ان اينكه »عرب ها 
دارند اتوبوس��ي ب��ه حوزه ها مي رون��د« حاميان جناح 
راس��ت را تش��ويق كرد نتيجه نظرس��نجي هايي را كه 
چندان به سود ليكود نبود، در راي گيري حقيقي، تغيير 
دهند. از س��وي ديگر، نتانياهو در روزهاي گذش��ته به 
طرز بي سابقه اي مهمان برنامه هاي مختلف شبكه هاي 

راديويي و تلويزيوني بوده اس��ت. جروزالم پست نوشته: 
»به نظر مي رسد در تمام دوران طوالني حضور نتانياهو 
در عرصه سياست، اين نخستين بار است كه او نسبت به 

آينده سياسي اش ابراز ترديد مي كند.«
در اي��ن ميان، احزاب راس��ت ك��ه هم پيمانان طبيعي 
نتانياهو در ۱۰ سال اخير بوده اند، از او انتقاد كرده اند كه 
با ترفندهاي متعدد، حاميان اين احزاب را به دادن راي 
به س��ود ليكود وادار كرده است. بنيامين نتانياهو اخيرا 
در اظهاراتي افراطي وع��ده داده در صورت پيروزي در 
انتخابات، كرانه باختري را به سرزمين هاي اشغالي الحاق 

خواهد كرد.  اين س��خنان با واكنش هاي تندي از سوي 
فلسطينيان و نيز عرب هاي سرزمين هاي اشغالي روبرو 
شده است. احزاب ميانه و چپ اسراييل نيز گفته اند اين 
سخنان نشان از عدم پايبندي نتانياهو به صلح و راهكار 
دو كش��وري است. سامي ابو زهري مقام دولت حماس، 
ضمن درخواست از دولت فلس��طين در كرانه باختري 
براي پايان همكاري هاي امنيتي خود با رژيم صهيونيستي 
گفت��ه: »روياي نتانياه��و براي انضم��ام كرانه باختري 
هيچ وقت به واقعيت تبديل نمي ش��ود و ما اجازه تحقق 
آن را نمي دهيم.« رجب طيب اردوغان رييس جمهوري 
تركيه، نيز بار ديگر بر حاكميت فلس��طينيان بر كرانه 

باختري تأكيد كرده است. 
گاردين نوشته: »نتانياهو با وعده اخيرش به دنبال سياست 
بازي نيست. او پيشتر هم با الحاق يهوديه و سامريه، يعني 
همان چيزي كه دولت اسراييل كرانه باختري مي خواند، 
در راستاي تمايل آشكار براي جلوگيري از تشكيل يك 
كشور فلسطيني طنازي كرده است. مفسران به نتانياهو 
مامور كفن و دفن راه حل دو دولتي لقب داده اند. وعده هاي 
اخير نتانياهو در صورت به اجرا درآمدن، اين راه حل را در 
يك گور بي نام و نشان دفن خواهند كرد. نتانياهو به عنوان 
يك راست گراي ذاتا مخالف با حق تعيين سرنوشت براي 
فلسطيني ها، سابقه زيادي در تغيير مواضع اش براساس 
شرايط سياسي دارد. او در جريان انتخابات سال ۲۰۰۹ 
از آنچه كه تشكيل يك كشور فلسطيني خلع سالح شده 
خواند حمايت كرد. در انتخابات ۲۰۱۵ با اين حال نتانياهو 
سياست خودش را پوچ و بي اعتبار خوانده و مدعي شد، 
اسراييل شريكي براي صلح ندارد. حاال نيز او با بهره برداري 
از نگراني هاي قديمي نسبت به اينكه هدف فلسطيني ها 
نه تشكيل كشور مس��تقل بلكه نابودي اسراييل است، 
گامي بزرگ تر به س��مت ايده مناقشه برانگيز اسراييل 
بزرگ برداشته اس��ت. با اين حال اين قمار او در صورتي 
كه چپ گراهاي اسراييلي و ش��هروندان عرب اسراييل 
بسيج ش��ده و در تعداد باال براي شكست دادن نتانياهو 
و همپيمانان راس��ت گرايش در انتخابات شركت كنند 

نتيجه عكس خواهد داد.«

گروه جهان| 
اروپا در زمينه فناوري هاي جديد پيشرفت هاي قابل 
توجهي ك��رده اما ميزب��ان هيچكدام از ش��بكه هاي 
اجتماعي بزرگ يا غول هاي بزرگ فناوري نيست و همه 
آنها از جمله گوگل و فيس بوك در اختيار اياالت متحده 
امريكا است. عده اي از چنين فقداني در اروپا با عنوان 

تناقض تكنولوژي هاي بزرگ ياد مي كنند.
به گزارش ايرنا به نقل از انديش��كده اروپايي »تامالت 
پيش رو براي اروپا«، كارشناسان اروپايي سئوال مهمي 
مطرح مي كنند. چرا با اينكه در پايتخت هاي اروپايي 
مظاهر پيش��رفت به ق��در كافي به چش��م مي خورد، 
ساالنه صدها كنفرانس با موضوع تكنولوژي هاي روز 
و فناوري هاي باال برگزار مي ش��ود و محيط پر جنب 
و جوش��ي از تعامل علمي وجود دارد؛ اما اروپا صاحب 
هيچكدام از غول ه��اي بزرگ فناوري جديد همچون 

گوكل، فيسبوك يا اينستاگرام نيست.
عده اي پاسخ اين س��ئوال را در مقررات سنگين، نبود 
س��رمايه گذاري، كمبود مهارت، دول��ت بزرگ، عدم 
تمايل سياس��ي براي تكميل بازار تكنولوژي هاي باال 
جست وجو مي كنند. اما شايد مهم ترين علت »سياست 
امريكايي ها« در نحوه نگهداري و تغذيه اين شركت ها 
اس��ت كه به حفظ اين انحصار كمك كرده است. اين 
شركت ها براي سال هاس��ت كه از اروپا سواري رايگان 
مي گيرند. وضعيتي كه به م��رور اروپا را در اين زمينه 

ضعيف و امري��كا را قوي تر كرده اس��ت. از اين رو اروپا 
بارها به فكر محدود س��اختن فعاليت آنها يا برقراري 
جريمه هاي س��نگين بر نحوه فعاليت آنها بوده است. 
خبرگزاري هاي بزرگ اروپا ج��والي ۲۰۱8 گوگل و 
فيس بوك را به غارتگري اخبار، انتش��ار آن و گرفتن 
سواري رايگان از اروپا متهم كردند و خواستار تقسيم 

درآمدهاي اين دو غول اينترنتي با رسانه ها شدند.
در نام��ه اي كه به امض��اي مديران اجراي��ي حدود ۲۰ 
خبرگزاري از جمله خبرگزاري فرانسه، پرس آسوسيشن 
انگليس و خبرگزاري دپ آ آلمان رسيد، آنها از پارلمان 
اروپا خواستند قانون حق كپي رايت در اتحاديه اروپا را 
به روز رساني كنند تا مانع از سوءاستفاده اين شركت ها 
شوند. اتحاديه اروپا نيز در جوالي ۲۰۱8 ميالدي شركت 
گوگل را به علت انحصارطلبي به مبلغ پنج ميليارد دالر 
جريمه كرد. دونال��د ترامپ رييس جمهوري امريكا، در 
انتقاد از اين تصميم اتحاديه اروپا واكنش نش��ان داده و 
گفت: »جريمه ۵ ميليارد دالري بروكسل عليه شركت 
گوگل ثابت مي كند كه روابط با اتحاديه اروپا به ش��كل 

غيرعادالنه اي به سود اين اتحاديه است.«
اتحاديه اروپا از معدود س��ازمان هاي بزرگي است كه 
از قدرت واداشتن ش��ركت هاي بزرگ فناوري مانند 
گوگل و فيس بوك به تغيير رويه هايش��ان برخوردار 
است و امريكا از چنين چيزي نگران است. اين نگراني 
تا اندازه اي اس��ت كه در سطح رياست جمهوري به آن 

واكنش نش��ان داده و اين بخش��ي از تقال امريكا براي 
حفظ انحصارش در ميزباني غول هاي بزرگ فناوري و 

شبكه هاي اجتماعي است.
اتحاديه اروپا همچنين۲۰ مارس ۲۰۱۹ ميالدي مجددا 
ش��ركت گوگل را به دليل انحصارطلبي يك ميليارد و 
۷۰۰ ميليون دالر جريمه كرد. ارگارت وستاگر كميسر 
اروپا در امور رقابت هاي بازرگاني در بيانيه اي در اين باره 
گفته: »گوگل سلطه خود را بر تبليغات آنالين مستحكم 
كرده و با اعمال محدوديت هاي ضدرقابتي بر تارنماهاي 
طرف س��وم، خود را از فش��ار رقابتي حفظ مي كند.« 
اين س��ومين بار بود كه گوگل به دلي��ل جلوگيري از 
رقابت )آزاد(، از سوي اتحاديه اروپا به پرداخت جريمه 
ميليارد دالري محكوم مي ش��د.  در سه سال گذشته 
اروپا اين ش��ركت فعال درحوزه فناوري را در مجموع 
۹ ميليارد و 3۰۰ ميليون دالر جريمه كرده اس��ت. به 
موجب قانون آنتي تراست اتحاديه اروپا، شركت ها بايد 
رقابتي منصفانه دستكم به نفع مشتريان داشته باشند 
و اتحاديه اروپا مي گويد كه شركت گوگل با ملزم كردن 
شركت هاي سازنده تلفن همراه به نصب جست وجوگر 
ساخت اين شركت و وادار ساختن كاربران به نصب اين 
برنامه طراحي شده اين شركت، حق انتخاب مشتريان 

را گرفته و بدين ترتيب اين قانون را نقض كرده است.
فرانسه از جمله كشورهايي است كه به دنبال وضع قانون 
عادالنه تر مالياتي، براي شركت هاي بزرگ فناوري در 

اروپاست؛ اما روند پيشرفت اين پروسه در بروكسل، با 
اختالف نظر ميان ۲8 كشورعضو، در مورد وضع تعرفه بر 

غول هاي سيليكون ولي مسكوت مانده است. 
چندي پيش فرانس۲۴ گزارش داد كه بر اساس اسناد 
و مدارك ارايه  شده توسط اتاق بازرگاني هلند، شركت 
گوگل، يكي از چهار غول بزرگ اينترنتي امريكا و جهان، 
در سال ۲۰۱۷ ميالدي، حدود ۲۰ ميليارد يورو معادل 
۲3 ميليارد دالر از اروپا فرار مالياتي داشته است. بخشي 
از اين فرار مالياتي از طريق ش��ركت برمودا كه از آن به 
عنوان بهش��ت مالياتي اروپا ياد مي ش��ود، انجام شده 
است. بر اساس اين اسناد، شركت مادر گوگل در۲۰۱۷ 
از طريق شركت تابعه خود در هلند مبلغ ۹‚١۵ ميليارد 
يورو به يك ش��ركت مج��ازي در برم��ودا انتقال داده 
است. گوگل با انتقال دارايي به برمودا، عماًل خود را از 

پرداخت ماليات معاف كرده اس��ت. گرچه سخنگوي 
شركت اينترنتي گوگل ادعا كرده تمام ماليات خود را 
در سال هاي گذشته به اروپا پرداخت كرده اما اروپا اين 
شركت را به فرار مالياتي متهم كرده است. البته گوگل 
تنها غول امريكايي اينترنتي نيس��ت كه در سال هاي 
گذشته اقدام به فرار مالياتي از كشورهاي اروپايي كرده 
است. اتحاديه اروپا عالوه بر گوگل، ديگر شركت هاي 
بزرگ اينترنتي امريكا جمله فيس بوك، اپا و آمازون را به 
فرار مالياتي متهم كرده است. بروكسل بر همين اساس 
تصميم گرفته تا با تصويب قوانيني، از سال ۲۰۲۰ مانع 
اين روند شود. اين تصميمات حاكي از نارضايتي اروپا 
از تداوم اين »وضعيت انحصاري« است و ممكن است 
در سال هاي پيش رو تنش امريكا و اروپا در اين زمينه 

بيشتر شود. 

دريچه

كوتاه از منطقه

وزيرامنيتمليدولتترامپ
هماستعفاكرد

 گروه جهان| وزير امنيت ملي اياالت متحده امريكا 
اس��تعفاي خود را تس��ليم دونالد ترامپ كرده است. 
كريستين نيلسن كه در ۱۶ ماه وزارتش بر سياست هاي 
مهاجرتي چالش برانگيز ترامپ نظارت داشت در حالي 
استعفا كرده كه موج تازه اي از پناهجويان در روزهاي 

گذشته به مرز امريكا و مكزيك رسيده اند.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، يك مقام ارشد اياالت 
متحده گفته ترامپ خواستار استعفاي نيلسن شده بوده 
و او هم استعفايش را تقديم كرد. كريستين نيلسن كه 
۴۶ سال سن دارد، يكي از چهره هاي كليدي در پيشبرد 
سياس��ت مهاجرتي ترامپ بوده است. سياست هاي 
او در زمينه جدا كردن ك��ودكان از والدين مهاجر در 
مناطق مرزي، ناخرسندي نمايندگان دموكرات را در 
پي داشت. سياست هاي تند كريستين نيلسن باعث 
آن ش��ده بود كه نمايندگان دموكرات بارها خواستار 
كناره گيري او شوند. اما اكنون دموكرات ها نگران آن 
هس��تند كه اين جابه جايي در وزارت امنيت امريكا، 
منجر به تشديد سياست هاي مهاجرتي ترامپ شود. 
چاك شومر، رهبر فراكسيون دموكرات ها در سناي 
امريكا درباره جابه جايي در وزارت امنيت ملي از جمله 
چنين گفته اس��ت: »هرگاه راديكال ترين مواضع از 
نظر دولت ترامپ به اندازه كافي راديكال نباشد، آنگاه 
بايد گفت ك��ه دولت همه پيوندهاي خود را با جامعه 
امريكا از دست داده است.« از نخستين روزهاي شروع 
زمامداري ترامپ، كاخ س��فيد و دولت امريكا ش��اهد 
جابه جايي هاي گسترده اي بوده است؛ اين روند بدون 
وقفه تا كناره گيري جيمز متيس وزير دفاع امريكا ادامه 

يافت. كناره گيري نيلسن آخرين نمونه آن است.

جلوگيريروسيهازانتشاربيانيه
شورايامنيتعليهحفتردرليبي
گروه جهان| روس��يه مانع از انتشار يك بيانيه 
سازمان ملل شده كه بطور خاص، خواستار توقف 
پيشروي نيروهاي ژنرال حفتر به سوي طرابلس 
پايتخت ليبي بوده اس��ت. به گ��زارش يورونيوز، 
چند ديپلمات ش��وراي امنيت س��ازمان ملل به 
خبرگزاري فرانس��ه گفتند روسيه در جلسه اين 
شورا خواس��تار آن شده كه بيانيه اي منتشر شود 
كه نه فقط نيروهاي ژنرال حفت��ر بلكه از تمامي 
نيروهاي درگير بخواهد جن��گ را متوقف كنند، 
اما اياالت متحده با اين پيش��نهاد مخالفت كرده 
است. روسيه در كنار مصر و امارات عربي متحده 
از متحدان ژنرال حفتر در ليبي به ش��مار مي رود. 
شوراي امنيت سازمان ملل جمعه پس از برگزاري 
جلسه اي پشت درهاي بسته از نيروهاي »ارتش 
ملي ليبي« كه تحت فرمان خليفه حفتر هستند 
خواست »فعاليت نظامي خود را متوقف« كنند. 
نيروهاي »ارتش ملي ليبي« سه روز پيش از شرق 
اين كش��ور به قصد تصرف طرابلس حركت كرده  
بودند و يك شنبه اعالم كردند كه منطقه اي را در 
جنوب پايتخت ه��دف حمله هوايي قرار داده اند. 
وزارت بهداش��ت دولت ليبي اعالم ك��رد در اين 
حمله و درگيري هاي همزمان با آن دست كم ۲۱ 
تن جان باخته و ۲۷ تن ديگر نيز زخمي شده اند. 
ليبي پس از س��قوط معمر قذافي در سال ۲۰۱۱ 
گرفتار آشوب ش��د و رقابت بر سر حكومت ميان 
دولت رس��مي اين كشور به نخس��ت وزيري فائز 
س��راج و نيروهاي وفادار به ژنرال حفتر در شرق، 

اين كشور را دوپاره كرده است.

بختبلندسوسياليستهاي
اسپانيادرانتخاباتپارلماني

گ�روه جهان| سوسياليس��ت هاي اسپانيا بخت 
بلندي براي پي��روزي در انتخابات پارلماني آينده 
در اين كش��ور دارند. به گزارش روزنامه اي بي سي 
اسپانيا، نامزدهاي سوسياليس��ت اسپانيا بين ۲8 
تا 3۱.۱ درصد آرا يعني بين ۱3۷ تا ۱3۹ كرس��ي 
از مجموع 3۵۰ كرس��ي مجلس اين كشور را از آن 
خود خواهند كرد. شهروندان اسپانيا ۲8 آوريل در 
انتخابات پارلماني زودهنگام اين كشور شركت كنند، 
انتخاباتي كه با تصميم پدرو سانچز، نخست وزير در 
پي رأي نياوردن بودجه پيشنهادي اش در پارلمان 

برگزار مي شود.
بر پايه نظرسنجي هاي قبلي، نامزدهاي سوسياليست 
با وجود پيشتازي بخت كمتري براي پيروزي بدون 
ائتالف داشتند. دو حزب دست راستي يعني »حزب 
مردم« و »شهروندان« به همراه يك حزب تندرو به نام 
»ُبكس« ائتالفي را تشكيل داده اند تا مانع از چيرگي 
اكثريت چپ در سپهر سياسي آينده اسپانيا شوند. 
بر اس��اس نظرسنجي مذكور، ائتالف اين سه حزب 
ممكن است به كسب حدود ۴۵.۶ درصد آرا، يعني 
۱۴۹ تا ۱۵8 كرس��ي مجلس بينجامد. با اين حال 
براي كسب اكثريت كرسي هاي مجلس دست كم 
۱۷۶ كرسي الزم است و به نظر مي رسد كه چپ ها با 
ائتالف بتوانند به اين اكثريت دست يابند. بدين ترتيب 
احتمال انتخاب مجدد پدرو سانچز از حزب حاكم 
سوسياليست به عنوان نخست وزير اسپانيا محتمل 
به نظر مي رسد. ائتالف او با حزب چپ تندرو موسوم 
به »پودموس« و نيز دو حزب ملي گراي والنس��يا و 
باسك، بخت او را براي پيروزي دو چندان خواهد كرد.

ديدارترزاميبامركلهمزمان
بافشارهايبرگزيتي

گروه جهان| نخست وزير بريتانيا با هدف مذاكره 
درباره برگزيت سه ش��نبه )امروز( ب��ا آنگال مركل 
صدراعظم آلمان دي��دار خواهد ك��رد. به گزارش 
بلومبرگ، استفان زايبرت سخنگوي دولت آلمان 
گفته، انسجام ۲۷ عضو باقي مانده در اتحاديه اروپا 
هميشه براي برلين مهم بوده است و مذاكرات نيز 
با همين روحيه انجام مي شود. او تاكيد كرده آلمان 
خواستار آن است كه پس از تحقق برگزيت، رابطه 
با بريتانيا تا حد ممكن دوستانه باشد. نخست وزير 
بريتانيا بزودي با امانوئل ماكرون رييس جمهوري 

فرانسه نيز ديدار خواهد كرد. 
دويچه وله نيز نوشته، در حالي كه هيچ چشم انداز 
روش��ني بر س��ر چگونگي اجراي خروج بريتانيا از 
اتحاديه اروپا در اين كش��ور وجود ندارد مذاكرات 
نخست وزير و حزب اپوزيسيون كارگر در اين زمينه، 
برخي محافظه كاران را نگران كرده اس��ت. ترزا مي  
بايد تا چهارشنبه )فردا( در نشست فوق العاده اتحاديه 
اروپا در بروكسل داليلي ارايه كند تا حاضران متقاعد 
به تمديد مجدد مهلت برگزيت شوند. بريتانيا بايد 
طبق قرار فعلي، ۱۲ آوريل اتحاديه اروپا را ترك كند. 
اما به اين دليل كه پارلمان بريتانيا تاكنون نتوانسته 
بر سر چگونگي اجراي برگزيت به توافق برسد ترزا 
مي  در نامه اي از دونالد تاسك، رييس شوراي اتحاديه 
اروپا خواسته، مهلت خروج اين كشور را تا 3۰ ژوئن 
تمديد كند. با اين حال ۲۷ كشور عضو اتحاديه اروپا 
قبل از اينكه باز هم براي اين تمديد به بريتانيا چراغ 
سبز نشان بدهند، مي خواهند بدانند در خود بريتانيا 

روند برگزيت چگونه پيش مي رود.

دهلينودعوتنشست»يك
جادهيككمربند«راردكرد

گروه جهان| مقام ه��اي ديپلماتيك هند اعالم 
كردند كه دهلي نو براي بار دوم دعوت چين براي 
شركت در نشست طرح »يك جاده يك كمربند« 
كه قرار اس��ت در اواخر ماه جاري در شهر ووهان 
چين برگ��زار ش��ود را رد كرده اس��ت. به گزارش 
تايم��ز او اينديا، ب��ا توجه به بهب��ود روابط هند و 
چين در سال گذش��ته و ارتباطات مختلف ميان 
نارندرا مودي نخست وزير هند، و شي جين پينگ 
رييس جمهوري چين، از جمله نشست غيررسمي 
ووهان، پكن اميدوار بود كه هند موضع خود را در 
خصوص طرح »يك ج��اده و يك كمربند« تغيير 
دهد. يك مق��ام هندي گفته: »مقامات چيني ماه 
گذشته دعوت نامه اي را براي شركت هند در اين 
نشس��ت به وزارت خارجه هند دادند ولي بار ديگر 
دهلي نو نگراني خود را در خصوص اين طرح تكرار 
كرد.« هند نگراني خود را از مخالفت دوباره چين با 
قرار گرفتن نام مسعود اظهر سركرده گروه »جيش 
محمد« در فهرست سياه سازمان ملل اعالم كرد. 
گروه جيش محمد مس��ووليت حمله تروريستي 
۱۴ فوريه در كشمير عليه نيروي هاي امنيتي هند 
كه در آن دس��تكم ۴۰ نفر كشته شدند را بر عهده 
گرفته است. چين تاكنون چهار بار با قرار گرفتن نام 
مسعود اظهر در فهرست تروريستي سازمان ملل 
مخالفت كرده اس��ت. چين در سال هاي ۲۰۱۶ و 
۲۰۱۷ نيز با قرار دادن نام مسعود اظهر در فهرست 
تروريست جهاني مخالفت كرده بود. گروه جيش 
محمد به تنهايي در ۲۰۰۱ در فهرست گروه هاي 

تروريستي قرار گرفت.
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كاهش رشد اقتصادي جنوب 
آسيا به دليل تنش پاكستان - هند

گروه جهان| مدير اقتصادي بانك جهاني در منطقه 
جنوب آسيا گفته، تداوم تنش ميان هند و پاكستان 
باعث كاهش رشد اقتصادي و تجاري منطقه جنوب 
آسيا شده است. به گزارش خبرگزاري پي تي آي هند، 
هانس تيمر گفته تداوم تنش و درگيري در منطقه 
به ويژه ميان هند و پاكستان باعث كاهش صادرات 
و پايين آمدن رش��د اقتصادي منطقه جنوب آسيا 
مي شود. او با اشاره به گزارش اخير بانك جهاني در 
خصوص جنوب آسيا تصريح كرده، اقتصاد كشورهاي 
جنوب آسيا بيشتر درگير مسائل داخلي است و اين 
امر باعث مي شود كه كشورهاي اين منطقه نتوانند 
مانند كشورهاي شرق آسيا، صادرات خوبي داشته 
باشند. مدير اقتصادي بانك جهاني در منطقه جنوب 
آسيا گفته، كش��ورهاي جنوب آسيا براي خروج از 
اين روند بايد به اقداماتي مانند آزادس��ازي تجارت، 
مهار بازار كار و حل مش��كل بزرگ اقتصاد رسمي و 
اقتصاد غيررسمي را در دستور كار خود قرار دهند. او 
افزوده، در چند سال اخير اقتصاد هند از رشد مناسبي 
برخوردار بوده و دولت آينده بايد بيشتر بر صادرات 

متمركز شود.
بر اساس گزارش بانك جهاني، اقتصاد هند در پنج 
سال گذشته به دليل افزايش تقاضاي داخلي در حوزه 
واردات و صادرات رشد چشم گيري داشته است. تيمر 
با تقدير از دولت هند در آزادسازي و ايجاد رقابت در 
بازار گفته هند در دو سال اخير اقدامات مناسبي در 
زمينه واردات داشته است. او از دولت هند خواسته 
كه تقاضا براي مصرف كاال در داخل را كاهش دهد. 
تيمز گفته اين كشور در حال حاضر تنها ۱۰ درصد از 
توليد ناخالص داخلي را صادر مي كند. مدير اقتصادي 
بانك جهاني در ادامه يادآور شده كه كشور بزرگ هند 
بايد بيش از 3۰درصد از توليدات ناخالص داخلي خود 
را صادر كن��د و صادرات كنوني هرگز به حد و اندازه 
اقتصاد هند نيس��ت. بانك جهاني همچنين اعالم 
كرده كه حجم بدهي عمومي پاكستان تا پايان سال 
مالي جاري به 8۲.3 درصد حجم اقتصاد اين كشور 
مي رسد كه باالترين ميزان بدهي در ۱۷سال گذشته 
محسوب مي شود. گفته شده، پاكستان در سال مالي 
۲۰۱۹-۲۰۱8 با كسري بودجه بيش از ۲.۶ تريليون 
روپيه اي مواجه مي ش��ود. اين كسري بودجه در دو 
س��ال آينده نيز همچنان باال خواهد رفت و تا پايان 
سال ۲۱-۲۰۲۰ به ۵.3 درصد توليد ناخالص داخلي 
خواهد رس��يد. پيش بيني بانك جهاني همچنين 
حاكي از رشد تنها 3.۴ درصدي اقتصاد پاكستان در 

سال مالي جاري است. 

افزايش تلفات سيل در افغانستان
در پي وقوع س��يل ناش��ي از موج جديد بارش ها در 
افغانستان شمار كشته شدگان و مصدومان اين حادثه 
طبيعي از ۴۰۰ نفر فراتر رفته است. بارش شديد باران 
كه به ويژه در واليت هاي شمالي و غربي افغانستان 
ادامه داشته، شمار واليت هاي درگير سيل را به بيش 
از ۲۰ واليت افزايش داده است. جاري شدن سيالب 
در يك ماه اخير موجب مرگ ۱۴۷ تن و مصدوم  شدن 

۲۷8 نفر ديگر شده است.

آغاز به كار شهردار جديد آنكارا
آنكارا براي نخس��تين بار پس از ۲۵ سال شهرداري 
از حزب مخالف جمهوري خواه خلق تركيه برگزيد. 
منصور يواش دوشنبه به عنوان شهردار جديد پايتخت 
تركيه كار خود را آغاز كرد. يواش در حالي شروع به 
كار مي كند كه كميسيون انتخابات تركيه اعتراضات 
حزب عدالت و توسعه به نتايج انتخابات در اين شهر 
را پيش ت��ر رد كرده بود. ائتالف حزب حاكم در چند 
كالن شهر از جمله آنكارا و استانبول شكست خورد. 

خشم كنگره از مذاكرات 
هسته اي با سعودي ها

خشم نمايندگان امريكا از تالش هاي دونالد ترامپ 
براي تضمين يك توافق انرژي هسته اي با آل سعود 
رو به افزايش اس��ت. به گزارش هي��ل، قانونگذاران 
امريكايي در ابتدا با امتناع سعودي ها براي پذيرش 
محدوديت هايي كه اجازه نمي داد آنها به تسليحات 
هسته اي دست يابند، متعجب ش��ده بودند. اما اين 
تحوالت به سرعت تبديل به خشم شد زيرا فاش شد 
دولت ترامپ به ش��ركت هايي مجوز داده تا فناوري 
انرژي هسته اي را با آل سعود به اشتراك بگذارند، آن 

هم بدون يك توافق هسته اي جامع. 

نماينده كابل در نشست قطر 
حضور ندارد

طالبان گفته هدف نشس��ت بين االفغان��ي كه قرار 
اس��ت در نيمه آوريل در قطر برگزار شود هيچ كس 
به نمايندگي از حكومت افغانستان حضور ندارد و اگر 
مانند نشست قبلي افرادي وابسته به حكومت در آن 
باشند، شخصي است و نظريات شخصي شان را ابراز 
مي كنند. به گزارش بي بي سي، طالبان بارها تاكيد 
كرده آنها حاضر نيستند با حكومت افغانستان وارد 

گفت وگوهاي صلح شوند.

مذاكرات سياسي ژاپن و پاكستان
سفير ژاپن در پاكستان از تصميم توكيو براي تعميق 
مذاكرات سياسي با اسالم آباد خبر داده است. به گزارش 
داون، كانينوري ماتسودا گفته: »در زمينه برنامه كمك 
به پاكس��تان در سه حوزه س��اخت زيرساخت هاي 
اقتصادي، اجتماعي و بهداش��تي، امنيتي و ايمني 
همگاني فعالي��ت مي كنيم.« ماس��تودا گفته، اگر 
پاكستان بتواند به اتفاق همسايگان، مناطق تجاري 
آزاد ايجاد كند، به صادرات  منطقه كمك خواهد كرد. 
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عكسروز

چهرهروز

لعيا زنگنه در سريال »برادرجان«
لعيا زنگنه به س��ريال »برادرجان« به كارگرداني محمدرضا آهنج، نويس��ندگي سعيد نعمت اهلل و تهيه كنندگي محمدرضا شفيعي 
پيوست. لعيا زنگنه چند روزي است مقابل دوربين »برادرجان« رفته تا ايفاگر نقش حليمه در اين سريال رمضاني باشد. »برادرجان« 
پس از تجربه هاي موفقي چون »مادرانه« و »پشت بام تهران« سومين همكاري مشترك لعيا زنگنه با سعيد نعمت اهلل به شمار مي رود, 
همچنين پيش از اين زنگنه در سريال »راستش را بگو« ساخته محمدرضا آهنج همكاري داشته و »برادرجان« دومين سريالي است كه 
زنگنه مقابل دوربين آهنج است. علي نصيريان، حسن پورشيرازي، حسام منظور، آفرين عبيسي، سعيد چنگيزيان، كامران تفتي، سجاد 
افشاريان، ندا جبرئيلي، نسيم ادبي، مارال فرجاد، شيوا ابراهيمي، محبوبه صادقي و جليل فرجاد از بازيگران سريال »برادرجان« هستند. 

بازارهنر

»تهران شهر عشق« در جشنواره »اينك خاورميانه« 

»هفت دقيقه« آرش عباسي با بازيگران افغانستاني

»دال« در تاالر وحدت كنسرت مي دهد

آغاز اجراي نمايش »سيمين و فرزان« در تاالر قشقايي

»تهران شهر عش��ق« به كارگرداني علي 
جابر انصاري به جشنواره سينمايي »اينك 
خاورميانه« در فلوران��س ايتاليا راه يافت. 
فيلم سينمايي »تهران شهر عشق« اولين 
فيلم سينمايي علي جابر انصاري در دهمين 
 Middle( »جشنواره »اينك خاورميانه
East Now( فلوران��س ايتاليا دربخش 

مسابقه حضور دارد.
اين فيلم پيش از اين در جشنواره هاي لندن، روتردام و 
صوفيه بلغارستان حضور داشته و در جشنواره صوفيه 
جاي��زه ويژه هي��ات داوران جوان جش��نواره را به خود 
اختصاص داده اس��ت. جش��نواره »اينك خاورميانه« 
 فلورانس كه دهمي��ن دوره خود را برگ��زار مي كند از

 ۱۳ فروردي��ن ت��ا ۱۸ فروردين در ش��هر 
فلورانس ايتاليا برگزار مي شود. در خالصه 
داستان اين فيلم آمده است: »تهران شهر 
عشق« طنز تلخ عاشقانه اي است در مورد 
۳ ش��خصيت كه با وجود هياهوي بي حد 
و حصر ابرش��هر تهران، احساس تنهايي 
مي كنن��د و در راه ُپر كردن اين تنهايي به 
شناخت عميق تري از خودشان مي رسند. 
داستان هاي اين ۳ شخصيت بطور موازي پيش مي روند. 
درنهايت مينا، وحيد و حسام اگر چه همچنان تنها، اما 
مصمم ت��ر و با درك عميق تري از خود، به راهش��ان در 
هياهوي تهران ادامه مي دهند. اين فيلم به تهيه كنندگي 

محمد احمدي در سال ۱۳۹۷ توليد شده است.

آرش عباس��ي نمايش »هفت دقيقه« را 
براس��اس يك متن ايتاليايي و با بازيگران 
افغانس��تاني روي صحن��ه مي ب��رد. اين 
نويس��نده و كارگردان تئات��ر كه معمواًل 
نمايشنامه هاي نوشته شده خودش را اجرا 
مي كند، در گفت وگويي با ايس��نا درباره 
جديدتري��ن كارش توضي��ح داد: »هفت 
دقيقه« نمايشنامه اي از »استفانو ماسيمي« 

اس��ت كه براي اولين بار در ايران ترجمه و اجرا مي شود. 
اين نمايشنامه توسط گروه تئاتر موج انتخاب و ترجمه 
شده و من بر خالف رويه قبلي ام تصميم گرفتم اين بار 
يك متن خارجي را اجرا كنم.  او افزود: در ش��رايطي كه 
نمايش هاي قبلي من معموالً دو بازيگر داشتند، »هفت 
دقيقه« ۹ ش��خصيت دارد كه بازيگران��ش همه اهل 
افغانستان هستند و برخي قباًل تجربه بازيگري داشته 
و برخي نابازيگر هستند. من در اين نمايش تالش كردم 
بسياري از عادت هاي معمول كاري را كنار بگذارم از جمله 
اينكه به سال هاي دور برگشتم و براي آماده كردن اجرا 
حدود 4 ماه تمرين كرديم. مدت ها بود دوست داشتم 
همانطور كه ساليان قبل در شهرستان شروع به كار كردم 

و گاه��ي يك نمايش را ۶ ماه تا يك س��ال 
تمرين مي كرديم و آرزو داشتيم كه آن را 
به صحنه ببريم نمايشي را آماده كنم و اين 
اتفاق با نمايش »هفت دقيقه« برايم تكرار 
شد. عباس��ي درباره انتخاب بازيگران هم 
گفت: بعضي از آنها قباًل در نمايش »ويولن 
تايتانيك« حضور داشتند و در كارگاه يك 
كارگردان ايتاليايي كه به ايران آمده بود هم 
شركت كردند. به همين دليل به نظرم رسيد بهتر است 
با بازيگراني كه در آن گروه بودند كار كنم و اشكالي ندارد 
كه تمرين هاي طوالني مدت داشته باشيم. به اين ترتيب 
متني آماده اجرا ش��د كه تمام مراحلش برايم جذابيت 
داشت. به ويژه آنكه وقتي نمايشنامه را خواندم، متوجه 
شدم هم در شكل نوشتار و هم موضوعات مطرح شده 
همه چيز مطابق با دغدغه هاي من است و با شرايط روز 
جامعه ما هم همخواني دارد و به نوعي تمام و كمال براي 
جامعه ايراني مناسب اجراست. به گفته او، اين نمايش از 
روز پنجشنبه، ۲۲ فروردين ماه به مدت يك ماه در تاالر 
حافظ روي صحنه مي رود و دو روز اول آن هم باتخفيف 

نيم بها به مخاطبان عرضه مي شود.

گروه موس��يقي »دال« به سرپرستي 
شايان شكرآبي ساعت ۲۱:۳0 روز شنبه 
۳۱ فروردين ماه تازه ترين كنسرت خود 
را در تاالر وحدت تهران برگزار خواهد 
كرد. اين گروه فعال موس��يقي تصميم 
دارد ضم��ن اجراي آث��اري از دو آلبوم 
پرطرفدار »گذر ارديبهشت« و »كالغ 
س��فيد« قطعات جديد ديگري را نيز 

براي مخاطبان ارايه دهد. گروه »دال« در اس��فند 
۱۳۹۲ با انتشار تك آهنگ »آوازم را مي رقصيدي« 
شكل گرفت. دال در سال ۹۳ چند تك آهنگ ديگر 

در فضاي مجازي منتش��ر ك��رد و در 
همان سال قطعه »طعم شيرين خيال« 
را ب��راي تيتراژ فيلمي با همي��ن نام از 
كمال تبريزي ساخت. اولين موسيقي 
گروه دال با نام »گذر ارديبهش��ت« در 
بهار ۹5 منتش��ر و جزو پرفروش ترين 
موسيقي هاي سال شد. اعضاي اين گروه 
را امين هدايتي خواننده، شايان شكرآبي 
آهنگساز و پيانو، غزل مهدوي شاعر و ترانه سرا و يزدان 
بهمني س��ازهاي هندپن و كوبه اي و ميالد سعدي 

سازهاي كوبه اي تشكيل مي دهند. 

نمايش »سيمين و فرزان« به كارگرداني 
فهيمه عابديني يكشنبه هجدهم فروردين 
ماه با حضور تعدادي از هنرمندان تئاتر و 
سينما در تاالر قشقايي اجراي خود را آغاز 
كرد. نمايش عروسكي »سيمين و فرزان« 
به كارگرداني فهيمه عابديني يكش��نبه 
هجدهم فروردين ماه با حضور تعدادي از 
هنرمندان تئاتر و سينما از جمله مرضيه 

برومند، ميترا حجار، شاهرخ فروتنيان، افسانه چهره آزاد 
و محمدرضا مالكي در تاالر قشقايي اجراي خود را آغاز 
كرد. مرضيه برومند كارگردان و دبير جش��نواره تئاتر 
عروسكي در آيين افتتاح اين اثر نمايشي گفت: اميدوارم 
به يمن اجراي عمومي نمايش »سيمين و فرزان« در 
تاالر قشقايي مجموعه تئاتر شهر بتواند سال مباركي 
براي نمايش��گران عروسكي باشد. به هرحال خيلي ها 
فكر مي كنند نمايش عروس��كي فقط ويژه كودكان و 
خردساالن اس��ت اما هنرمندان فعال اين عرصه بايد 

تالش خود را بيش��تر كنند كه مخاطبان 
بزرگسال به اين نكته برسند كه مي توان 
با مفاهيم و ابزار نمايش هاي عروسكي هم 
مفاهيم جدي را دريافت كنن��د. او افزود: 
گرچه اين روزها به دليل حادثه س��يل در 
كشور همه ناراحتيم اما باعث خرسندي 
است كه يك اثر نمايشي عروسكي به عنوان 
اولين نمايش تاالر قشقايي در سال ۹۸ روي 
صحنه مي رود. نمايش »سيمين و فرزان« يكي از كارهاي 
خوب جشنواره تئاتر عروس��كي بود كه با ايمان كامل 
اين اثر را مانند كارهاي خودم دوست دارم و اميدوارم با 
حمايت شما تماشاگران بتوانيم معرف خوبي براي يك 
اثر نمايشي ارزشمند باشيم. نمايش عروسكي»سيمين 
و فرزان« به كارگرداني فهيمه عابديني هر روز ساعت 
۲0 به مدت 40 دقيقه با بازي سازي فهيمه عابديني و 
صادق صادقي پور در تاالر قشقايي مجموعه تئاتر شهر 

به صحنه مي رود.

تاريخنگاري

آغاز عمليات والفجر 1 
بيستم فروردين ۱۳۶۲، عمليات والفجر يك مدتي پس از انجام عمليات والفجر مقدماتي، 
با رمز »يا محمد )ص( يا اميرالمومنين يا فاطمه الزهرا« در منطقه عملياتي شمال غرب 
فكه )از ارتفاعات حمرين تا فكه( با حضور ارتش و سپاه آغاز شد. هدف اين عمليات انهدام 

نيروهاي دشمن و آزادسازي بخشي از نوار مرزي به وسعت ۱50 كيلومتر مربع بود.
ناكامي  نيروهاي نظامي كشور در طراحي و انجام چند عمليات  گسترده موجب شد 
كه بدون دسترسي به موفقيت، توان قابل توجهي از نيروي انساني و تجهيزات جنگي 
ايران هزينه شود. ناكامي نيروهاي خودي در عمليات »والفجر مقدماتي« و عدم نفوذ به 
خاك عراق در منطقه عمومي فكه باعث شد با اعمال تغييرات در طرح عملياتي »والفجر 
مقدماتي« و منظور داشتن تصرف »جبل فوقي« طرح عملياتي »والفجر۱« در شمال 
اين منطقه به اجرا درآيد و منجر به موفقيت هاي بزرگي براي ايران شود. هر چند در طرح 
جديد،  نظر كارشناسي متخصصان نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران مورد 
استقبال قرار گرفت ولي نكته اي كه در اين ميان پوشيده ماند، آگاهي و حضور گسترده 
دشمن در منطقه بود كه مي توانست هر طرحي را با عدم موفقيت روبرو سازد. در چنين 
شرايطي طراحي و هدايت عمليات »والفجر ۱« به نيروي زميني ارتش واگذار شد و به 
صورت مشترك به اجرا درآمد. قرارگاه خاتم االنبياء )ص( كه به عنوان قرارگاه مشترك و 
كنترل كننده عمليات عمل مي كرد در تاريخ ۲۱ فروردين ماه سال ۱۳۶۲ دستور حمله 
را با رمز يا اهلل يا اهلل يا اهلل صادر و در تاريخ ۲۸ فروردين ماه سال ۱۳۶۲ بعد از ۷ روز نبرد 
پايان عمليات را اعالم كرد. در طرح عملياتي، به اجراي آتش تهيه اهميت فوق العاده 
داده شده و طي اين عمليات حدود ۶0 هزار گلوله كه تا آن زمان در جنگ سابقه نداشت 
به مواضع دشمن ريخته شد تا با استفاده از آتش از تلفات زياد نيروي انساني خودي 
در شكستن خطوط دشمن كه در عمليات والفجر مقدماتي پيش آمده بود جلوگيري 

شود. البته دشمن نيز با حدود ۱00 هزار گلوله توپخانه مقابله كرد. سرلشكر شهيد فرهاد 
ادهمي در روز ۲۲ فروردين ماه سال ۱۳۶۲ در اين منطقه به شهادت رسيد. عمليات 
پدافندي »والفجر۱« به انهدام پاسگاه فرماندهي دشمن و تعدادي از پاسگاه هاي عراقي 
 به ميزان ۲5 درصد، تصرف خاكريزهاي اول و دوم دشمن، كشته و زخمي كردن بيش از 
40 هزار عراقي و اسارت ۳50 نفر از نفرات دشمن، انهدام ۹۸ دستگاه تانك و نفربر و ده ها 
خودرو و سقوط 5 بالگرد و به غنيمت گرفتن 50 دستگاه تانك به همراه ۲00 دستگاه 

انواع خودرو منتج شد. 

میراثنامه

يك روستاي افسانه اي 
خويدك يكي از روس��تاهاي كهن در حاشيه ش��هر يزد و از رئوس قرآي ثالثه يزد 

محسوب مي شود كه افسانه هايي زيادي در مورد آن بر سر زبان هاست.
»خويدك« يا »ختك«، از آبادي هاي قديمي يزد است كه بر سر راه شهرستان بافق 
از س��وي مركز استان قرار گرفته و بعد از روستاي مالباشي و قبل از روستاي فهرج 
است. در حال حاضر به دليل خشكسالي بسياري از باغات و كشتزارهاي اين روستا 
خشك شده و قلعه و آبادي آن نيز رو به ويراني رفته است. آثاري كه در اين روستا باقي 
مانده شامل آب انبار »حاجي سيد حسين« است كه يك قطعه سنگ به تاريخ ۱۲55 
مبني بر وقف آن براي مصارف عمومي و ديني است. قدمگاه مسجد »چهار ميل« 
ديگر آثار تاريخي روستاست كه به صورت اتاق منفردي در كنار آبادي واقع شده و 
سنگي هم كه نشانه پايي بر آن نقرست در طرفي از اين مسجد نصب شده است. در 
اين مسجد يك قطعه سنگ مرمر مربوط به مقبره »محمد طالب بن حاجي الحرمين 
شاه حس��ين« متوفي در ۱044 بر ديوار اين بنا ديده مي شود. ساشا رياحي مقدم، 
مشاور اداره كل ميراث فرهنگي استان يزد روستاي خويدك را يكي از آبادي هاي 
نزديك شهر يزد امروز مي    خواند و در مورد اين روستا به ايسنا مي گويد: اين روستا 
در متون تاريخي به عنوان يكي از رئوس قرآي ثالثه يزد كه »فهرج« و »س��ريزد« 
نيز جزو آنهاست، به حساب مي آيد. وي اضافه مي كند: داستان اين روستاي كهن 
و تاريخي همان داستاني است كه منجر به شكل گيري آبادي شهداي فهرج شده و 
داستان تاريخي مشترك سه آبادي است كه گوياي كهن بودن هر كدام از آنهاست. 
اين مسوول در اين باره تصريح مي كند: زماني كه سپاه اسالم براي رفتن به خراسان 
در اين منطقه گم مي شوند، س��ر از روستاي فهرج در مي آورند و تصميم به دعوت 
مردم روستاي فهرج به دين اسالم مي گيرند اما مردم فهرج از آنها مهلت مي خواهند 

تا با مردم روستاهاي اطراف خود مشورت كنند.
او ادامه مي دهد: مردم روستاهاي خويدك و فرافر كه مي دانستند سپاه اسالم خسته 
است، تصميم به شبيخون به آنها مي گيرند لذا شبانه به آنها حمله كرده و آنها را از 
بين مي برند، س��پس آنها را در نزديكي روستاي فهرج به خاك مي سپارند. رياحي 
مقدم در مورد افسانه هاي ديگري كه در مورد اين روستا نقل مي شود، اظهار مي كند: 
مردم محلي  اين روستا معتقدند كه مردم آن در ابتدا به سمت قبله بيت المقدس نماز 
مي خواندند و بعدها به سمت قبله مكه نماز خواندند و مسجدي كه در اين روستاست 
نيز مويد همين موضوع است. او مي گويد: البته برخي مردم محلي نيز معتقدند اين 
منطقه جزو اولين و تنها مناطق يهودي نشين يزد است اما اين موضوعات مستنداتي 

ندارد چرا كه اواًل روستاهاي ميبد و مهريز و برخي از محالت يزد نيز داراي مناطق 
يهودي نشين هس��تند و از طرفي تمام مس��اجد يزد به دليل اينكه ابزار قبله يابي 
درستي در آن دوران وجود نداشته، معمواًل از سمت قبله كمي انحراف داشته است 

لذا نمي توان اين موارد را درست و داراي سنديت صحيحي دانست.
او با بيان اينكه گورستاني بين خويدك و هرفته نيز وجود دارد كه تمام قبرهاي آن به 
سمت شيراز است، مي گويد: مردم محلي معتقدند كه مردم آن دوران، مردگانشان 
را به سمت تخت جمشيد دفن مي كردند اما مستندي نيز بر اين موارد وجود ندارد. 
اين پژوهشگر حوزه ميراث فرهنگي در رابطه با آثار باستاني و تاريخي اين روستا نيز 
مي گويد: مسجد جامع خويدك نيز يكي از قديمي ترين مساجد است كه هم عصر با 
مسجدجامع هاي ميبد، فهرج و سريزد بنا شده و متعلق به قرون اوليه اسالم است و 

از مساجد كهن دوران اسالم در ايران محسوب مي شود. 
روستاي خويدك داراي بافتي تاريخي است و هر چند كه خانه هاي تازه سازي، 
منظره تاريخي آن را دگرگون كرده اما منظره بافت تاريخي و گلين اين بخش از 
روستا بسيار ديدني است. اين روستا در حال حاضر داراي دامداري هاي بزرگي 
است و شغل بسياري از مردم آن  كشاورزي و دامداري است. البته در مجاورت اين 
روستا يك نيروگاه خورش��يدي نيز ايجاد شده كه منظره زيبا و جالبي را در اين 

روستا پديد آورده است.

ايستگاه

»دامبو« ۲۰۰ ميليون دالري شد

توفيق اقتباس تازه از قصه 
استيون كينگ

نس��خه جديد انيميشن 
كالسيك »دامبو« ساخته 
»تيم برت��ون« در دومين 
هفته نمايش جهاني خود 
به مجموع ف��روش ۲00 
ميليون دالري رسيد. به 
گزارش ورايتي، س��اخته 
جديد »تي��م برتون« كه 

جديدترين فيلم از سري بازسازي هاي انيميشن هاي 
كالسيك كمپاني والت ديزني است تاكنون ۱۳۷.5 
ميليون دالر از محل گيشه بين الملل و ۷۶ ميليون دالر 

نيز در سينماهاي امريكا فروخته است.
انيميش��ن اصلي »دامبو« محصول س��ال ۱۹4۱ 
 ب��ه تهيه كنندگ��ي وال��ت ديزن��ي و كارگردان��ي 
»بن شارپس��تين« در ۲۳ اكتبر ۱۹4۱ عرضه شد 
و چهارمين پويانمايي در س��ري كارهاي كالسيك 
ديزني محسوب مي شود. اما قبل از انيميشن »دامبو« 
كه رتبه دوم فروش گيش��ه بين الملل را به نام خود 
ثبت كرد، فيلم ابرقهرماني »شزم!« محصول جديد 
كمپاني برادران وارنر با فروش ۱0۲ ميليون دالر، در 
رتبه نخست قرار گرفت. اين فيلم بر پايه شخصيتي به 
همين نام از شركت دي سي كاميكس به كارگرداني 
»ديويد اف. س��ندبرگ« و هفتمين فيلم در دنياي 
سينمايي دي سي است. »ش��زم!« عالوه بر فروش 
۱0۲ ميليون دالري در ۷۶ بازار بين المللي، در هفته 
نخست اكران در سينماهاي امريكا نيز 5۳ ميليون 
دالر فروخت تا فروش جهان��ي آغازين بالغ بر ۱55 
ميلي��ون دالر را به نام خود ثبت كن��د. اين فيلم كه 
با بودجه ۹۸ ميليون دالري س��اخته شده، بهترين 
عملكرد خارجي را با ۳0.۹ ميليون دالر در ۱5۷00 
سالن سينماي چين تجربه كرد و پس از آن كشورهاي 
مكزيك )۶.۲ ميليون دالر(، بريتانيا )5.۳ ميليون دالر( 
و روسيه )5.۲ ميليون دالر( بهترين فروش خارجي را 
براي »شزم!« رقم زدند و سينماهاي ژاپن نيز از تاريخ 

۸ آوريل ميزبان اكران عمومي آن هستند. 

در حالي ك��ه »دامبو« به 
كارگرداني تيم برتون آمار 
فروش خود را در س��طح 
جهان به ۲00 ميليون دالر 
رساند، »شزم« نيز با رقم 
قابل توجه ۱5۸.۶ ميليون 
دالر اكرانش را آغاز كرده 
است. به گزارش ورايتي، در 

امريكاي شمالي داستان كميك بوكي پسر جواني كه 
به يك ابرقهرمان بزرگ تبديل مي شود، در اولين آخر 
هفته اكرانش 5۳ ميليون دالر فروخت و در بازار جهاني 

فروشش را به ۱5۸.۶ ميليون دالر رساند.
استوديو برادران وارنر ۹۸ ميليون دالر براي ساخت 
»شزم!« هزينه كرده و يكي از تأثيرگذارترين فيلم هاي 
ابرقهرماني را ساخته است. »شزم!« در سه روز در چين 
فروشش را به ۳0.۹ ميليون دالر رساند، در مكزيك ۶.۲ 
ميليون دالر، در بريتانيا 5.۳ ميليون و در روسيه 5.۲ 
ميليون دالر فروخت. در همين حال »دامبو« محصول 
ديزني در مكان دوم باكس آفيس جهاني ايس��تاد و 
در دو هفته فروشش را به ۲00 ميليون دالر رساند. 
اين فيلم به كارگرداني تي��م برتون در آخر هفته اي 
كه گذشت ۳۹.۶ ميليون دالر ديگر فروش كرد و در 
مجموع در بازار بين المللي ۱۳۷.5 و در بازار داخلي 

امريكا ۷۶ ميليون دالر فروش كرد.
فيلم جديد »گورستان حيوانات خانگي« محصول 
پارامونت كه بر مبناي رماني ترسناك از استيون كينگ 
ساخته ش��ده نيز كارش را با فروشي ۱۷.۳ ميليون 
دالري از نمايش در 4۶ منطقه جهان شروع كرد و در 
باكس آفيس داخلي امريكا در سه روز اول نمايشش 

۲5 ميليون دالر فروخت. 

۴۸ تيمي شدن جام جهاني قطر قطعي نيست

AFC: پرسپوليس محكوم به پيروزي برابر االهلي

رييس س��ازمان برگزاري جام جهاني 
۲0۲۲ قطر اعالم كرد مساله 4۸ تيمي 
ش��دن جام جهاني به هيچ وجه قطعي 

نيست و در حد يك ايده است.
به گزارش خبرگزاري فرانس��ه، در حالي كه جياني 
اينفانتينو رييس فدراسيون بين المللي فوتبال فيفا بر 
افزايش تعداد تيم هاي جام جهاني قطر تاكيد دارد، 
ناصر الخاطر رييس س��ازمان برگزاري اين رقابت ها 
گفت: مس��اله افزايش تعداد تيم هاي جام جهاني به 
هيچ وجه قطعي و تمام شده نيست. ما در كنار فيفا در 
حال بررسي يك تست از احتمال افزايش تعداد تيم ها 
در اين دوره هستيم. چيزي كه االن قطعي است اين 
اس��ت كه جام جهاني با ۳۲ تيم برگزار مي شود ولي 
همچنان مطالعات درباره افزايش تعداد تيم هاي جام 

جهاني در اين دوره وجود دارد. 

س��ايت كنفدراس��يون فوتبال آس��يا درباره ديدار 
پرسپوليس و نماينده عربستان نوشت: پرسپوليس 
در بازي برابر االهلي محكوم به كس��ب س��ه امتياز 
مسابقه است. دور رفت مرحله گروهي ليگ قهرمانان 
آسيا از ديروز، دوشنبه، آغاز  شد و در يكي از بازي هاي 
اين مرحله امشب پرسپوليس برابر االهلي عربستان 

قرار مي گيرد.
س��ايت AFC در گزارش��ي درباره اين بازي نوشت: 
پرس��پوليس بعد از رس��يدن به نيم��ه نهايي ليگ 
قهرمانان آسيا در سال ۲0۱۷ و سپس نايب قهرماني 
در سال گذش��ته در اين دوره به عنوان تيمي مدعي 
وارد رقابت ها ش��ده، ولي تاكنون نتوانس��ته اس��ت 
چندان خوب ظاهر شود. آنها بعد از تساوي يك بر يك 
خانگي برابر پاختاكور ازبكستان و در نهايت شكست 
ثانيه هاي پاياني برابر السد به اس��تقبال ديدار برابر 
االهلي مي روند. هميشه بازي هاي خانگي پرسپوليس 
در ليگ قهرمانان آسيا نقطه قوت اين تيم بوده است 
ولي آنها در بازي برابر االهلي عربستان بايد در امارات 
ميزباني كنند. در واقع پرسپوليس تنها يك مسابقه 

ديگر در تهران خواهد داشت كه بازي آخر برابر السد 
خواهد بود. به همين خاطر بازي سه شنبه پرسپوليس 
مقابل االهلي بسيار حائز اهميت خواهد بود و مي تواند 
تا حدود زيادي سرنوشت ياران برانكو ايوانكوويچ را 

مشخص كند. 
ديروز نشست قبل بازي دو تيم پرسپوليس و االهلي 
امارات به علت نبود خبرنگاران در كنفرانس خبري 
لغو شد. دو تيم پرسپوليس و االهلي امارات در مرحله 
گروهي رقابت هاي ليگ قهرمانان آس��يا به مصاف 

هم مي روند.

نشس��ت خبري قبل بازي اين دو تيم به علت نبود 
خبرنگاران در كنفرانس خبري لغو شد و مربيان دو 
تيم در تمرين آخر قبل بازي شان در صورت حضور 

خبرنگاران به مصاحبه مي پردازند.
همچنين كنفدراسيون فوتبال آسيا اسامي داوران 
ديدار پرسپوليس و االهلي را اعالم كرد كه طبق آن، 
كيمورا هيرويوكي، اوچي شينجي، تاكاگي تاكومي 
داوران اين بازي خواهند بود و همچنين داور چهارم 
از كره جنوبي به امارات خواهد آمد. كيمورا هيرويوكي 
داور ۳۷ ساله ژاپني كه دومين سال حضورش در ليگ 
قهرمانان آس��يا را تجربه مي كند، در شرايطي براي 
پرسپوليس سوت مي زند كه سال گذشته ديدار اين 
تيم با الجزيره در امارات را قضاوت كرد. ديداري كه با 

پيروزي ۳-۲ الجزيره به پايان رسيد.
در آن بازي سرخ ها نمايش پر اشتباهي داشتند و در 
آخرين دقايق بازي را واگذار كردند. گادوين منش��ا 
مهاجم تيم پرس��پوليس در بازي با الجزيره صاحب 
يك پنالتي ش��د كه آن را از دس��ت داد اما به دستور 
داور پنالتي تكرار شد تا منشا گل دوم قرمزها را بزند.

ورزشي


	Taadol-01
	Taadol-02
	Taadol-03
	Taadol-04
	Taadol-05
	Taadol-06
	Taadol-07
	Taadol-08
	Taadol-09
	Taadol-10
	Taadol-11
	Taadol-12
	Taadol-13
	Taadol-14
	Taadol-15
	Taadol-16

