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عضو فراكس��يون اميد مجلس گفت: در گذشته نيز 
جمهوري اس��امي اي��ران پيش��نهاد داد كه امنيت 
منطقه با كش��ورهاي منطقه تامين ش��ود، اما ساير 
كش��ورها توجهي نكردند و به دنبال پيمان هاي 2 و 
چندجانبه رفتند و پاي امري��كا و انگليس در منطقه 
بازتر ش��د و همه متضرر ش��دند. جال ميرزايي در 
گفت وگو با خانه ملت، در خصوص پيش��نهاد ظريف 
مبني بر امض��اي پيم��ان منطقه اي عدم تج��اوز به 
همسايگان، اظهار داش��ت: كشورهاي حاشيه خليج 
فارس اي��ران را به توس��عه طلبي مته��م مي كنند و 
مي گويند حضور ايران در يم��ن و موضع گيري هاي 
ايران در قبال تح��والت بحرين نگران كننده اس��ت 
كه همه اين موضوعات در چهارچوب ايران هراس��ي 
مطرح مي ش��ود. عض��و فراكس��يون امي��د مجلس 
شوراي اس��امي بيان كرد: كشورهايي كه در منطقه 
از سياست ايران هراسي تبعيت مي  كنند، مي گويند 
ايران به دنب��ال افزايش نفوذ خود در منطقه اس��ت 
و خ��ود را نگران اي��ن وضعيت جل��وه مي دهند. وي 
افزپود: اينكه آيا اين پيشنهاد ظريف مي تواند نگراني 
برخ��ي كش��ورهاي منطقه را رف��ع كن��د، در آينده 
مشخص مي شود. پيش��نهاد ظريف معقول و عيني 
اس��ت و مي تواند اين بهان��ه را از كش��ورهايي كه به 

ايران هراسي دامن مي زنند بگيرد. ميرزايي ادامه داد: 
اگر كشورهاي همسايه بهانه گيري نكنند، پيشنهاد 
ظريف مي توان��د راه مذاكره بين ايران و كش��ورهاي 
همسايه را ايجاد كند. نماينده مردم ايام در مجلس 
ش��وراي اس��امي گفت: در گذش��ته نيز جمهوري 
اسامي ايران پيش��نهاد داده بود كه امنيت منطقه با 
كشورهاي منطقه تامين ش��ود، اما ساير كشورها به 
دنبال پيمان هاي 2 و چندجانبه رفتند و پاي امريكا 
و انگليس در منطقه بازتر ش��د و همه متضرر شدند، 
از اين پس بايد ديد كه آيا پيش��نهاد ظريف مي تواند 
تغييري در رفتار كشورهاي منطقه ايجاد كند يا خير؟. 
وي با بيان اينك��ه در آينده بايد ببيني��م كه واكنش 
كشورهاي منطقه چه خواهد بود، افزود: وقتي ترامپ 
پيشنهاد مذاكره مي دهد اميدوارم كشورهاي منطقه 
نيز به سمت مذاكره بيايند و دوري كشورهايي مانند 
امارات پايان يابد و آنها نيز مسير خود را تغيير دهند. 
عضو فراكسيون اميد مجلس شوراي اسامي با بيان 
اينكه كش��ورهايي مانند كويت، قطر و عمان مواضع 
متعادل تري نسبت به ايران دارند، بيان كرد: امارات، 
بحرين و عربس��تان بدون توجه به گذشته و با نگاه به 
آينده بايد با هزينه كمتري روابط خود را با ايران از سر 

بگيرند و اختافات را كنار بگذارند.

 پيشنهاد ظريف مي تواند 
راه مذاكره با كشورهاي همسايه را باز كند منصور بيطرف|

وقتي ديروز در ميان اخب��ار عكس محمدعلي نجفي را با 
لباس بازداشتگاه آگاهي و دستبند ديدم به حال خودم و 
ملتم تأسف خوردم. واقعيت آن است كه از روز قبل از آنكه 
خبر تكان دهنده قتل ميترا اس��تاد به دست محمدعلي 
نجفي پيچيد نتوانستم يا نخواستم »قاتل بودن محمدعلي 
نجفي« را باور كنم. زيرا او يك فرد ع��ادي مانند ديگران 
نيست. رتبه اول كنكور سال 1348، رتبه اول كارشناسي 
رياضي دانشگاه صنعتي شريف در سال 1352 با معدل 19 
كه به گفته مطلعان از بدو راه اندازي اين دانشگاه تاكنون 
كسي به اين معدل دست نيافته و دانشجوي ممتاز رشته 
رياضي دانشگاه ام اي تي امريكا كه تقريبا تمامي نخبگان 
جهان از آن فارغ التحصيل مي شوند، اگر او به خاطر انقاب 
و اينكه سهمي در اداره امور انقاب داشته باشد آنجا را ترك 
نمي كرد بدون شك يكي از رياضيدانان قرن حاضر مي شد. 
پس از انقاب هم كارنامه او مش��خص اس��ت. وزير علوم 
كابينه شهيد رجايي و ميرحسين موسوي، وزير آموزش 
و پرورش كابينه مرحوم هاشمي، رييس سازمان برنامه و 
بودجه دو سال اول دولت اول خاتمي، عضو شوراي شهر 
سوم، ش��هردار اس��بق تهران. اينها را براي رديف كردن 
افتخارات نجفي ننوش��تم، بلكه مي خواهم يادآوري كنم 
كه نجفي جزو نخبگان و اليت اين جامعه و حاكميت بوده 

است كه اين اتفاق را به دست خود رقم زده است. 
هر چقدر از هوش و ذكاوت نجفي س��خن بگويم، كم 
گفته ام. يادم مي آي��د كه در دي ماه س��ال 1376 به 
عنوان معاون رييس جمهور و رييس س��ازمان برنامه 
و بودجه طبق روال معمول مصاحبه اي رس��انه اي در 
خصوص اليحه بودجه سال 1377 برگزار كرده بود. 
همه ساله؛ روساي س��ابق كه مصاحبه مي گذاشتند 
كارشناسان و معاونان سازمان همراه با رييس سازمان 
به جلسه مصاحبه مي آمدند و در پاسخ دهي او را ياري 
مي كردند كه مبادا رقم يا عددي را اش��تباه بگويد يا 
تبصره يا رديفي از بودجه از خاطرش رفته باش��د. ما، 
خبرنگاران وقت، هم طب��ق معمول منتظر بوديم كه 
نجفي كه اولين اليحه بودجه دوره رياستش را تنظيم 
كرده بود با نفرات بيش��تري حضور يابد اما در كمال 
تعجب تنها آمد و به تمامي سواالت با ذكر جزييات و 
رقم پاسخ گفت بطوري كه حيرت همه ما را برانگيخت 
. اي��ن روال را در تمامي دوران رياس��ت خودش طي 

كرد. 
اين نبوغ تنه��ا زبانزد م��ا نبود حت��ي نب��وغ او در ميان 
دانشجويانش هم  زبانزد خاص و عام بود بطوري كه يكي از 
دانشجويان نجفي پس از اين ماجرا چنين نوشته: : “ دكتر 
نجفي استاد ما در ش��ريف بود. اگر يك ساعت قبل از اين 
ماجرا به من مي گفتيد تنها قاتلي كه از نزديك مي شناسم، 
دكتر نجفي است حتما ش��ماره ... را مي پرس��يدم. اتاق 
نجفي براي من بريده از مكانيك و ش��ريف، يك پناهگاه 
بود. ساعت ها س��خاوتمندانه مي گفت و تحليل مي كرد 
و من هربار از هوش و قدرت منطقش حيران مي ش��دم. 
نجفي باهوش ترين استادي اس��ت كه ديده ام. سر جلسه 

امتحان ميان ترم، جاي بچه ها را براي اينكه تقلب نكنند 
خودش مي چي��د و در پايان ترم مي گف��ت مثل امتحان 
قبلي بنشينيد و در يك س��الن 2۰۰ نفره اگر حتي يك 
نفر در جاي قبلي ننشس��ته بود نجفي مي فهميد. استاد 
ما مي توانس��ت در آن واحد با تلفن حرف بزند، همزمان 
چيزي بخوان��د و در همان حال با چي��زي را كامل گوش 
كند. مي دانيد، رياضي خواندن در ام آي تي شوخي نيست. 
اين روزها ش��ديدا درگير خواندن در مورد ماهيت روان و 
ذهن و تصميمات انس��انم. حيرت كرده ام از پيچيدگي و 
پيش بيني ناپذيري انسان. فرض انسان خردمند عاقل با 
تصميمات منطقي برايم فروريخته و مي ترس��م از خودم 
از خودمان. از من اگر بپرسيد استادمان چگونه تا انتهاي 
تباهي رفت پاسخ من »اعتماد به نفس بيش از حد« است. 
نجفي باهوش بود و متاسفانه اين را »مي دانست«. هميشه 
حس عجيبي از كنترل كامل بر اوضاع داش��ت. هميشه 
همه جواب ها را مي دانست. بر قله هوش و منطق نشسته 
بود و فكر مي ك��رد آن جا جايش امن اس��ت.»ولي در اين 
جهان، هيچ جا براي فرزندان آدم امن نيست.« دكتر نجفي 
بيماري آدم هاي مطمئن را داشت: مطمئن به خودشان، به 
هوششان، مطمئن به اينكه اين بار هم حلش خواهند كرد، 
مطمئن به شانسشان. من از آدم هاي مطمئن مي ترسم.
هيچ چيز، از هيچ انس��اني بعيد نيست؛ و ما همه انسانيم.

داستان اس��تاد ما را كه مي ش��نويد، بدانيد: »شايد براي 
شما هم اتفاق بيفتد« و اينقدر از خودتان مطمئن نباشيد. 
ارس��طو تراژدي را قصه كس��ي مي داند با همه خوبي ها و 
فضائل، كه فقط »يك« عي��ب و رذيلت اخاق��ي دارد و 
همان يك عيب لعنتي باعث سقوطش مي شود. هركس 
با چيزي از پادرمي آيد و استاد مرا هوشش و اعتماد بيش از 

حد به نبوغش ويران كرد. “ 
اين نقطه نظر يكي از دانشجويان دكتر نجفي است . حتما 
ديگر دانشجويانش هم همين نظر يا مشابه اين نظر را دارند. 
به همين سبب چرايي اين موضوع براي همه ما بايد مهم 
باشد. اگر اين كار را يك فردي عادي از يك طبقه ديگري 
مي كرد، كما اينكه قوه قضاييه ايران و تمامي كشورهاي 
جهان روزانه با صدها مورد از آن مواجه هس��تند، يك امر 
معمول بود، هر چند كه بهتر است اتفاق نيفتد و ميزان و 
درصد آن رو به كاهش باشد، اما اينكه يك شخصي در اين 
مقام و اين رتبه اين عمل از او سر بزند براي جامعه ما جاي 

بسيار نگراني دارد. 
اينها را گفتم كه نكته آخر را بگويم و آن اينكه جامعه 
ما را چه شده است كه نخبه اي مانند نجفي كه شايد 
تعداد انها در كش��ور اندك باش��د را به س��مت قتل 
هدايتش مي كنند يا هدايت مي شود. آيا اين يك نوع 
نخبه كشي در كشور نيس��ت . نخبگان به بهاي كمي 
در كشور شكل نمي گيرند،  اس��تعداد هاي مادرزادي 
به جاي خود، تربي��ت و آموزش درس��ت صرف آنها 
مي شود، نخبگان تمدن سازان هر كشوري هستند و 
مردم فقط مش��اركت مي كنند. بنابراين حذف آنها و 
كشتن روح و جان آنها يعني نابودي تمدن. به هوش 

باشيم كه به كجا مي رويم. 

تراژدي نخبه كشي
گزارشنگاه

 همين صفحه  

نگاه

تراژدي نخبه كشي
وقت��ي دي��روز در ميان 
اخبار عكس محمدعلي 
نجف��ي را ب��ا لب��اس 
بازداش��تگاه آگاه��ي و 
دس��تبند ديدم به حال 
خ��ودم و ملتم تأس��ف 
خ��وردم. واقعي��ت آن 
اس��ت كه از روز قبل از 
آنكه خبر تكان دهنده قتل ميترا اس��تاد به دست 
محمدعلي نجفي پيچيد نتوانس��تم يا نخواستم 
»قاتل بودن محمدعلي نجف��ي« را باور كنم. زيرا 
او يك فرد عادي مانند ديگران نيس��ت. رتبه اول 
كنكور س��ال 1348، رتبه اول كارشناسي رياضي 
دانشگاه صنعتي شريف در سال 1352 با معدل 19 
كه به گفته مطلعان از بدو راه اندازي اين دانش��گاه 
تاكنون كسي به اين معدل دست نيافته، دانشجوي 
ممتاز رشته رياضي دانش��گاه ام اي تي امريكا كه 
تقريبا تمامي نخبگان جهان از آن فارغ التحصيل 

مي شوند، اگر او به خاطر انقاب و ...

منصور بيطرف
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تشكلها

 فرصت پنهان اقتصادي 
با همسايه شرقي

تع�ادل| فرصت هاي مغف��ول مان��ده در روابط 
تجاري ايران و افغانس��تان كدام اس��ت؟ يكي از 
اس��تراتژي هاي ايران براي گذر از دوران تحريم، 
افزايش مراودات تجاري با كش��ورهاي همسايه 
است. در اين ميان »افغانستان« يكي از بازارهاي 
عم��ده ب��راي كااله��اي ايراني اس��ت كه حجم 
دادوستد ميان ايران و افغانستان در سال گذشته 
حدود 2.9 ميليارد دالر برآورد شده است. اگرچه 

ايران در تامين كاالي مورد نياز اين كشور ...

انرژي

 عالقه مندي گازپروم 
به پروژه هاي ايران

نادي صبوري|
ويتالي ماركلوف مدير ارش��د اجرايي ش��ركت گاز 
پروم روس��يه به خبرگزاري تاس اين كشور گفت 
كه همچنان احتمال مش��اركت اين ش��ركت در 
پروژه هاي حوزه نفت و گاز ايران وجود دارد اما اين 
شركت عاقه اي به ش��ركت در پروژه صادرات گاز 
ايران به عمان ندارد. »مطالعه 2 ميدان نفتي چنگوله 
و منصوري«، »مطالعه ساخت كارخانه ال ان جي«، 
»احتمال حض��ور در پروژه صادرات��ي گاز ايران به 
پاكس��تان و ايران به هند« و »احتم��ال كمرنگ 
حضور در ميدان گازي فرزاد B« از جمله پروژه هايي 
محسوب مي شوند كه تاكنون در خصوص فعاليت 
شركت گازپروم كه از غول هاي گازي روسيه است، 
منتشر شده اس��ت.  تاس مي نويس��د كه گازپروم 
عاقه اي به مش��اركت در پروژه خط لوله صادرات 
گاز ايران به عمان ندارد اما احتمال همكاري در ديگر 

پروژه ها همچنان باقي است.
7

رييس جمهوري در جلسه هيات دولت: 

وزير راه و شهرسازي در نشست مشترك با رييس مجلس تشريح كرد

اگر به ميز مذاكره بازگردند، راه به روي آنها بسته نيست

بسته جديد رونق مسكن

انرژي

پايگاه فايننش��ال تايمز در گزارشي ضمن بيان 
اين مطلب كه خريد نفت خام ايران از س��وي 
چين پيش از اتمام معافيت هاي نفتي جهشي 
2۰ درصدي داشته اعام كرد كه انتظار مي رود 
با وجود درخواست هاي امريكا، چين به خريد 

نفت خام ايران ادامه دهد.
به گزارش مي��زان، پايگاه »فايننش��ال تايمز« 
گ��زارش داد كه خري��د نفت خ��ام اي��ران از 
س��وي چين طي ماه گذش��ته و پيش از اتمام 
معافيت هاي اعطا شده از سوي امريكا جهشي 

2۰ درصدي معادل يك پنجم داشته است.
اين گزارش مي گويد: تحليلگران بر اين عقيده 
هستند كه چين با وجود درخواست هاي امريكا 

به خريد نفت خام از ايران ادامه خواهد داد.
اطاعات ارايه شده از سوي دولت چين حاكي 
از آن است كه اين كش��ور طي ماه آوريل 3.24 

ميليون تن نفت خام از ايران وارد كرده است.
»لين بوكيانگ«، متخصص انرژي از دانش��گاه 
»ش��يامن« چين مي گويد: معافيت ه��ا رو به 
پايان بودند و طبيعي است كه پيش از آن نفت 

بيشتري خريداري شود.
وي اف��زود: من هرگز نش��نيده ام چي��ن با اين 
موضوع موافقت كرده باش��د ك��ه امريكا حق 

اعمال تحريم دارد.
چين به عنوان يك��ي از بزرگ ترين خريداران 
نفت خ��ام اي��ران، در پي اتم��ام معافيت هاي 
تحريمي ايران، مخالفت ش��ديد خود را با اين 
موضوع اعام كرد. 8 مي  س��ال 2۰18 دونالد 
ترامپ به صورت يكجانبه از توافق هس��ته اي 
خارج ش��ده و در ماه نوامبر و همزمان با احياي 
دور دوم تحريم ه��ا عليه اي��ران معافيت هايي 
6ماهه براي 8 كش��ور در راس��تاي ادامه خريد 

نفت خام از ايران در نظر گرفت.

فايننشال تايمز: 
 چين به خريد نفت خام 

از ايران ادامه مي دهد

ديپلماسي

جان بولتون مش��اور امنيت ملي كاخ سفيد در 
ابوظبي در جمع خبرنگاران گفت: كاخ سفيد 
براي دوري از جن��گ با ايران ت��اش مي كند 

منطقي و مسووالنه رفتار كند.
ب��ه گ��زارش ف��ارس و ب��ه نق��ل از روزنام��ه 
وال اس��تريت ژورنال، بولت��ون با اتخ��اذ تكرار 
مواضع نرم »دونالد ترامپ« در قبال ايران گفت: 
كاخ سفيد در پاس��خ به ارزيابي اخير اطاعاتي 
امريكا درباره دست داش��تن ايران در حمله به 
كش��تي هاي نفتي در بندر الفجيره، هيچ اقدام 
نظامي عليه تهران طراحي و برنامه ريزي نكرده 

است. 
ترامپ طي س��فر به توكيو در نشست خبري با 
»آبه شينزو« نخست وزير اين كشور درباره ايران 
گفته بود: »م��ن اصا به دنب��ال صدمه زدن به 
ايران نيستم. فقط مي خواهم بشنوم كه ايران به 
ساح اتمي »نه« بگويد. به اندازه كافي در جهان 
به خاطر تسليحات اتمي مش��كل داريم، پس 
ايران نبايد ساح اتمي داشته باشد. به نظرم ما 

مي توانيم به توافق برسيم«.
بولتون در ادامه افزود: واش��نگتن ب��ا توافق در 
زمينه اس��تقرار 15۰۰ نظامي بيشتر در غرب 
آسيا به اقدامات اخير منتس��ب به ايران پاسخ 

داده است. 
بولتون كه به منظور ديدار با مقامات اماراتي به 
ابوظبي سفر كرده اس��ت افزود: نكته اصلي كه 
براي ايران و نواب اين كشور در منطقه آشكارا 
تصريح كرده ايم اين است كه اين نوع اقدامات 
واكنش قاطعي از طرف امريكا به دنبال خواهد 
داش��ت.  براس��اس اين گزارش، انتظار مي رود 
بولت��ون امروز ب��ا »محمد بن زاي��د« ولي عهد 

ابوظبي ديدار و گفت وگو كند. 
اوايل ماه ج��اري ميادي چهار كش��تي نفت 
كش متعلق به امارات، عربستان سعودي و نروژ 
در بندر الفجيره در آبه��اي درياي عمان با مواد 

انفجاري هدف حماتي ناشناس قرار گرفتند. 
وال اس��تريت ژورنال در اين زمينه گزارش داد، 
بولتون در جمع خبرن��گاران در ابوظبي بدون 
اينكه مدرك خاصي ارايه كن��د ايران را متهم 
كرد كه در پشت اين حمات قرار داشته است. 
وي گفت: واشنگتن معتقد اس��ت كه تهران از 
مين هاي دريايي براي اين حمله استفاده كرده 
است.  مش��اور امنيت ملي كاخ سفيد در ادامه 
مدعي ش��د، اس��تقرار جديد نيروهاي نظامي 
امريكا و سيس��تم هاي ضدموش��كي پاتريوت 
براي نش��ان دادن اين موضوع به ايران اس��ت 
كه نيروها، پرسنل غيرنظامي و ديپلمات هاي 
 امريكايي در منطقه آنطور كه ايران فكر مي كند

 آسيب پذير نيستند.  

بولتون: امريكا طرحي براي 
اقدام نظامي عليه ايران ندارد

جهان

»عناصر خاكي ناياب«؛ اهرم 
جديد چين در جنگ تجاري

15 2

هيات وزي��ران در جلس��ه ديروزخود به رياس��ت 
حجت االسام والمس��لمين دكتر حسن روحاني 
رييس جمهوري، با معافيت مش��تركان خانگي و 
تجاري مناطق س��يل زده اس��تان هاي گلستان، 
مازندران، لرستان و خوزس��تان از پرداخت هزينه 
گاز مصرفي به مدت يك ماه تا 45 روز موافقت كرد. 
به گزارش پايگاه اطاع رساني دولت، هيات وزيران 
اين تصميم را با توجه به گستردگي خسارات وارد 
ش��ده به مناطق س��يل زده و در جهت حمايت از 
ساكنان شهرها و روستاهاي آس��يب ديده در اين 
مناطق اتخاذ ك��رد. با تصوي��ب آيين نامه اجرايي 
انتشار اوراق مالي اسامي در سال 98، شركت هاي 
دولتي مي توانند تا س��قف 45 ه��زار ميليارد ريال 
اوراق مالي اس��امي ريالي براي اجراي طرح هاي 
داراي توجي��ه فن��ي، اقتص��ادي، مالي و زيس��ت  
محيط��ي خود ك��ه به  تصوي��ب ش��وراي اقتصاد 
مي  رسد، با تضمين و بازپرداخت اصل و سود توسط 
خود، منتشر كنند. همچنين شهرداري هاي كشور 
و سازمان هاي وابسته به آنها با تأييد وزارت كشور 
مي توانند تا س��قف 8۰ هزار ميليارد ري��ال اوراق 

مالي اسامي ريالي با تضمين خود و با بازپرداخت 
اصل و سود آن توس��ط همان شهرداري ها منتشر 
كنند. حداق��ل 6۰ درصد از س��قف اوراق موضوع 
اين بن��د به طرح ه��اي قط��ار ش��هري و حمل و 
نقل ش��هري و بازآفريني ش��هري بافت فرس��وده 
پيرامون حرم  ه��اي مطهر امام رض��ا)ع(، حضرت 
معصومه)س(، حضرت عبدالعظيم حس��ني)ع( و 
حضرت احمدبن موسي)ع( اختصاص مي  يابد. به  
منظور  س��رمايه گذاري در طرح هاي نفت و گاز با 
اولويت ميادين مش�ترك وزارت نفت و طرح هاي 
زيربنايي و توسعه اي وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و وزارت نيرو، به وزارتخانه ه��اي مذكور اجازه داده 
مي ش��ود از طريق ش��ركت هاي تابعه ذي  ربط و با 
تصويب شوراي اقتصاد، اوراق مالي اسامي )ريالي 
يا ارزي( در س��قف 35 هزار ميليارد ريال منتش��ر 
كنند و بازپرداخت اصل و سود اين اوراق را توسط 
ش��ركت هاي مذكور از محل افزايش توليد همان 
ميادين )ب��راي طرح هاي وزارت نف��ت( و عايدات 
طرح )ب��راي طرح ه��اي وزارت صنع��ت، معدن و 

تجارت و وزارت نيرو( تضمين كنند. 

 مناطق سيل زده چهار استان  از پرداخت هزينه گاز مصرفي 
به مدت يك ماه تا ۴۵ روز معاف شدند

دولت

سامانه پيامكي 
 روزنامه تعادل 
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روي موج خبر

با حكم فرمانده معظم كل قوا؛ 
سرلشكر موسوي فرمانده 

قرارگاه پدافند هوايي 
خاتم االنبياء)ص( شد

ايران2

رييس جمهوري با دعوت از مردم براي حضور گسترده در مراسم روز قدس: 

كاهش آمار تورم ماهانه در ارديبهشت ماه

اگر به ميز مذاكره بازگردند، راه به روي آنها بسته نيست
گروه ايران|

رييس جمهور، مردم را براي حضور گسترده در مراسم 
روز قدس فرا خواند و با بي��ان اينكه ملت ايران، قدس و 
مظلومان تاريخ را هرگز تنها نخواهد گذاشت و در برابر 
س��تمگران س��كوت نمي كند، تصريح كرد: ملت ايران 
امس��ال نيز با حضور گس��ترده خود در راهپيمايي روز 
قدس، ن��داي حمايت از مظلومان تاري��خ به ويژه مردم 
فلسطين سر خواهند داد و اعالم مي كنند كه تا رسيدن 
به پيروزي، در برابر ظالمان مي ايستند. روحاني همچنين 
با اشاره به نشانه هاي مثبتي كه در شاخص هاي اقتصادي 
ارديبهشت ماه مش��اهده شده است اين ثبات نسبي در 
تورم و.. را ناشي از مقاومت مردم ايران در برابر تحركات 
مخرب خارجي عنوان كرد. رييس جمهور اما در واكنش 
به اظهارات مقام��ات امريكايي براي مذاكره و گفت وگو 
اعالم كرد: چنانچه با پايبندي به تعهداتشان به ميز مذاكره 
بازگردند ايران باب گفت وگو و مذاكره را نخواهد بست. 

روحاني ديروز و در آس��تانه روز قدس در جلسه هيات 
دولت با اش��اره به اينكه ملت ايران در طول 40 س��ال 
گذشته همواره مدافع مظلومين بوده و در برابر متجاوزين 
ايستادگي كرده است، گفت: فلسطين و قدس يك اسم 
رمز براي مقاومت همه مسلمان ها و اسراييل يك اسم 
رمز براي متجاوزين دنياس��ت كه مي خواهند به مردم 

مسلمان ظلم كنند.
رييس جمهور افزود: ملت ايران هميشه به ساير ملت ها 
كمك كرده به گونه اي كه در سوريه، فلسطين، لبنان، 
عراق، افغانس��تان و يمن به ملت ه��اي مظلوم كمك 
كرده ايم. روحاني با اشاره به اينكه ملت هاي مظلوم يمن 
و فلسطين در اين ايام ماه مبارك رمضان روزهاي سختي 
را سپري كردند، اظهار داشت: ملت هاي مظلوم يمن و 
فلس��طين ملت هايي مقاوم بوده و از متجاوزان هراسي 
ندارند و با ف��داكاري، ايثار، ايس��تادگي و قدرت خود، 

دشمنان را مجبور به عقب نشيني مي كنند.
رييس جمهور ادامه داد: روزگاري مردم فلسطين براي 
دفاع از خود تنها يك سنگ در اختيار داشتند، اما امروز با 
تالش و فداكاري و صنعت داخلي خود ابزاري در اختيار 
دارند كه به اسراييلي ها پاس��خ دندان شكن مي دهند 
و امروز ديگر موش��ك جواب موشك است؛ بطوري كه 
پس از 48 ساعت صهيونيست ها ناچار به عقب نشيني 

شده و گنبد آهنين آنها در برابر موشك هاي رزمندگان 
فلس��طيني تاب نياورد. رييس جمهور ب��ا بيان اينكه 
»انقالب اسالمي ايران و امام راحل درس هاي فراواني را 
براي ما به دنبال داشت و روزهاي مهمي را به نفع جهانيان 
و دنياي اسالم ترسيم كرد كه نمونه آن هفته وحدت در 
راس��تاي اتحاد و وحدت مسلمانان و روز جهاني قدس 
است«، گفت: همه ملت هاي مسلمان به ويژه ملت ايران، 
عراق، سوريه و لبنان و ديگر كشورهاي اسالمي اين روز 

را گرامي مي دارند.
روحاني با بيان اينكه امسال شرايط در روز جهاني قدس 
با همه سال ها متفاوت است، گفت: دشمنان فلسطين و 
قدس در طول يكسال گذشته تالش كردند كه حرمت 
قدس را زيرپا بگذارند و ش��هر بيت المقدس را به عنوان 
پايتخت متجاوزين اعالم كرده و سفارت خود را به آنجا 
منتقل كنند. رييس جمهور با بيان اينكه امروز س��خن 
از معامله قرن كه واقعيت آن ورشكس��تگي قرن براي 
مطرح كنندگان آن اس��ت به ميان آم��ده، افزود: امروز 
توطئه تنها عليه ملت فلسطين نيست، بلكه توطئه عليه 
منطقه ش��كل مي گيرد. روحاني ادامه داد: ملت ايران 
همه ساله و در هر شرايطي با زبان روزه در روز قدس به 
خيابان ها آمدند و نداي حمايت خود از ملت فلسطين و 
قدس مظلوم و شريف را اعالم كرده و راهي كه امام راحل 
ترسيم كرده را با عظمت و با پرچم اسالمي در اهتزاز نگه 
داشته اند و امسال نيز باشكوه تر از سال هاي گذشته در 

اين مراسم شركت خواهند كرد.

  عبور از چالش ها
رييس جمهور در بخش ديگري از س��خنان خود اظهار 
داش��ت: امروز با اس��تعانت از خدا، روح پاك و منطق و 
ايستادگي، مي توانيم از مشكالت و معضالتي كه مردم با 
آن مواجه هستند، عبور كنيم. روحاني با اشاره به اينكه به 
خاطر جنايتي كه دشمنان عليه ملت ايران روا داشته اند، 
ماه رمضان امس��ال براي بس��ياري از مردم با س��ختي 
گذشت، گفت: تامين نيازهاي مردم با سادگي به انجام 
نرسيد. رييس جمهور خاطرنشان كرد: دشمناني كه ادعا 
دارند، دشمن نظام هستند در واقع جنگ را با آحاد ملت 
ايران شروع كرده و تحريم شان عليه زندگي روزمره مردم 
ايران است و در اين تحريم آنان ماهيت خود را به خوبي 

نشان دادند. روحاني با بيان اينكه »سخن هاي بسياري 
از سوي آنها بيان مي شود و فراز و نشيب در سخنان آنها 
زياد بوده و اس��تقامت مردم آنها را وادار كرده كه گاهي 
س��خنان متناقضي بيان كنند«، گف��ت: معيار براي ما 
كالم نيست، بلكه عمل آنها است؛ هر زمان آنها دست از 
ظلم نسبت به ملت ايران برداشته و تحريم هاي ظالمانه 
را كنار گذاشته و در برابر تعهدات خود پايبند بوده و به 
ميز مذاكره اي كه خودش��ان ترك كردند و برهم زدند، 
بازگشتند، راه به روي آنها بسته نيست. رييس جمهور 
ادامه داد: ملت ايران، ملتي آگاه و هوشيار هستند و مبنا 
و ميزان آنها عمل و اقدام آنها اس��ت. روحاني خطاب به 
دش��منان ملت ايران گفت: اگر در كردار، راه ديگري را 
انتخاب كنيد و در تصميمات اجرايي خود ظلم را كنار 

گذاشته و به عدالت و قانون بازگرديد، ملت ايران راه را به 
روي شما بازمي گذارد اما اين دست خودتان است كه در 
مقام عمل نشان دهيد كه نمي خواهيد به ظلم و جنايت 

گذشته خود ادامه دهيد.

  نشانه هاي مثبت در اقتصاد
رييس جمهور تصريح كرد: خدا را سپاس��گزاريم كه با 
وجود فش��ار و سختي و مشكالتي كه هر روز به واسطه 
افزايش فشار دشمنان بيشتر مي شود، فعاالن اقتصادي 
و مسووالن اجرايي كشور، قدم هاي مثبتي در عرصه هاي 
گوناگون برداشتند. روحاني ادامه داد: اگر چه هنوز مردم 
در فشار شديدي زندگي مي كنند، اما آمار تورم ماهانه در 
ارديبهشت كاهش محسوسي را نسبت به فروردين نشان 

مي دهد و اين به معناي آن اس��ت كه مي توانيم در برابر 
تورم ايستادگي كنيم و اگر همه اعم از فعاالن اقتصادي، 
خصوصي، دولتي، قواي سه گانه، نيروهاي مسلح و مردم 
دست به دست هم بدهيم و در كنار هم باشيم، مي توانيم 
آثار تحريم را كاهش داده و مشكالت زندگي مردم را كم 
كنيم. رييس جمهور اظهار داشت: عالوه بر آمار تورمي، 
آمار صادرات غيرنفتي در ارديبهشت ماه نيز نشان داد كه 
تمام بخش هاي توليدي كشور فعال بودند و در برخي 
موارد رش��د محسوس��ي را در اين 2 ماه نسبت به سال 
گذشته داشته ايم. روحاني تصريح كرد: اين به معناي آن 
است كه اگر همه تالش كنيم و همه توان خود را به كار 
بگيريم، مي توانيم در برابر غول تورم و بيكاري ايستادگي 

كرده و به پيروزي دست پيدا كنيم.

معاون سياسي وزير امور خارجه ايران:

ايران آماده مذاكره با تمام كشورهاي خليج فارس است
در شرايطي كه اظهارات متناقض مقامات امريكايي در 
خصوص مذاكره با ايران هر روز در شكل و شمايل تازه اي 
خود را نمايان مي كند؛ مقامات كش��ورمان با اتخاذ يك 
رويه مشخص و ثابت هر نوع گفت وگوي تازه اي با امريكا 
را منوط به بازگشت به مسير برجام و تعهدات قبلي عنوان 
مي كنند. دولتمردان ايراني در عين حال با اعالم آمادگي 
براي گفت وگو با همس��ايگان و تمام كشورهاي حاشيه 
خليج فارس اظه��ار مي كنند كه آماده اند تا در خصوص 
موارد مورد عالقه با كش��ورهاي حاش��يه خليج فارس 
گفت وگو كنند.  معاون سياسي وزير خارجه كشورمان 
تاكي��د كرد: ايران آم��اده مذاكره و گفت وگ��و با تمامي 
كشورهاي منطقه خليج فارس به منظور كاهش تنش ها 
و برقراري روابطي متوازن و س��ازنده بر اساس احترام و 
منافع متقابل است. سيدعباس عراقچي معاون سياسي 
وزير امور خارجه با اش��اره به اش��تباه برداشت خبرنگار 
خبرگزاري روس��يه در مصاحبه دي��روز در دوحه قطر با 
وي اعالم كرد: همان گون��ه كه بارها اعالم كرده ايم هيچ 
گفت وگوي مستقيم يا غيرمستقيم با امريكا وجود نداشته 
و نخواهد داشت؛ اما ايران آماده مذاكره و گفت وگو با تمامي 
كشورهاي منطقه خليج فارس به منظور كاهش تنش ها و 
برقراري روابطي متوازن و سازنده بر اساس احترام و منافع 

متقابل هستيم. شبكه تلويزيوني آر تي ديروز خبري را به 
نقل از عراقچي در گفت وگو با رس��انه روسي ريانووستي 
منتش��ر كرد كه به گفته اين رسانه عراقچي گفته بود ما 
اميدواريم بتوانيم گفتماني را شروع كنيم اما با اين حال 
آماده مقابله با هرگونه اقدام نظامي امريكا هستيم. عراقچي 

تاكيد كرد كه ايران مي داند »عوامل مشخصي« در دولت 
امريكا براي جنگ با ايران پافشاري مي كنند و اين در حالي 
است كه چنين جنگي براي تمام خاورميانه »فاجعه بار« 
خواهد ب��ود. وي در اين باره در ادامه گفت: »ما مي دانيم 
عوامل و افراد مشخصي در تالشند تا امريكا را براي اهداف 

خودشان وارد جنگ با ايران كنند. اگرچه ما اميدواريم كه 
منطق در واشنگتن پيروز شود.« 

  همواره خواستار بهبود روابط با كشورهاي 
منطقه ايم

در شرايطي كه برخي رسانه ها همزمان با سفر ظريف به 
عراق اخباري در خصوص درخواست ايران از عراق براي 
ميانجيگري ميان ايران و امريكا منتش��ر كرده بودند، 
معاون سفير ايران در بغداد با اشاره به اينكه سفر ظريف 
به ع��راق به منظور اجراي توافقات قبلي ب��ود، افزود: از 
عراق نخواستيم تا ميان ما و واشنگتن وساطت كند. به 
گزارش المسله، موسي طباطبايي در بغداد اعالم كرد: 
مواضع اخير دولت و ملت ع��راق در حمايت از ايران به 
خصوص بعد از تحريم هاي ظالمانه امريكا حسن نيت 
اين كشور را ثابت كرد و دليل تمام اين مواضع حمايت 
جمهوري اسالمي ايران از ملت هاي منطقه و خصوصا 
ملت مظلوم فلس��طين و مساله آن اس��ت كه جزيي از 
اصول و مباني ايران به ش��مار مي رود. وي افزود: س��فر 
محمد جواد ظريف به بغداد به منظور اجراي توافقاتي 
بود كه در سفر روحاني به بغداد يا سفرهاي عبدالمهدي، 
برهم صالح و الحلبوسي به تهران امضا شد. معاون سفير 

كش��ورمان در بغداد گفت: ايران در جريان سفر ظريف 
به عراق خواس��تار ايجاد روزنه اي ب��راي مذاكره ميان 
تهران و واشنگتن توسط اين كشور نشد و اگر امريكا از 
تصميم خود براي خروج از برجام بازگردد ايران امكان 
گفت وگو با اين كشور را بررسي خواهد كرد. امريكا به طور 
غيرمنطقي از برجام خارج شد و شروط ظالمانه اي عليه 
ايران تحميل كرد كه نمي توان آنها را قبول كرد و با اين 
كار چهره واقعي امريكا آشكار شد. طباطبايي در ادامه 
گفت: تمام حوادث اخير برنامه رژيم صهيونيستي عليه 
ملت هاي منطقه است تا ميان آنها اختالف ايجاد كند و 
خودش سود ببرد. اين در حالي است كه امريكا به طور 
دايم اعالم مي كند ايران خطري براي منطقه است. وي 
در پايان گفت: ايران در امور داخلي كش��ورهاي ديگر 
دخالت نمي كند بلكه براساس درخواست دولت رسمي 
آن كشورها با تروريست ها مبارزه مي كند كه ما شاهد 
اين مساله در عراق و س��وريه بوديم اين درحالي است 
كه واشنگتن پايگاه هاي نظامي در منطقه دارد و در امور 
داخلي كشورها دخالت مي كند. ايران همواره خواستار 
بهبود روابطش با كشورهاي منطقه است و اين مساله اي 
است كه رييس جمهور و وزير خارجه كشورمان به طور 

رسمي و علني آن را اعالم كردند.

صبر و آمادگي دفاعي مانع تحقق 
خواسته هاي آشوب طلبان

س��خنگوي وزارت ام��ور 
خارجه تاكيد كرد: بولتون 
و س��اير جن��گ طلب��ان و 
آش��وب طلبان بايد بدانند 
صبر راهبردي، هوشياري 
ب��اال و آمادگ��ي كام��ل 
دفاعي اي��ران مانع تحقق 
خواسته هاي شوم آنها براي ايجاد هرج و مرج در منطقه 
خواهد ش��د. به گزارش اداره كل اطالع رس��اني و امور 
سخنگويي وزارت امور خارجه، »سيدعباس موسوي« 
در واكنش به ادعاي جان بولتون، مش��اور امنيت ملي 
دولت امريكا در س��فر به ابوظبي در خصوص دس��ت 
داشتن كشورمان در حمله چندي پيش به چند كشتي 
در بندر الفجيره امارات، اين ادعا را شديدا  رد كرد و آن را 
ناشي از برنامه هاي ذهني و سياست هاي مخرب »تيم 
ضد ايراني بي« دانست. وي گفت: طرح چنين ادعاي 
مضحكي در ديدار دو نفر از اعضاي آن تيم كه رويكردهاي 
ضدايراني آنها سابقه اي طوالني دارد، امر عجيبي نيست. 
سخنگوي وزارت امور خارجه با اشاره به ادعاهاي اخير 
برخي مقامات جنگ افروز امريكايي در خصوص دست 
داشتن ايران در حوادث بندر الفجيره امارات افزود: آقاي 
بولتون و ساير جنگ طلبان و آشوب طلبان بايد بدانند 
كه صبر راهبردي، هوشياري باال و آمادگي كامل دفاعي 
جمهوري اسالمي ايران كه برخاسته از اراده ملتي بزرگ 
و مقاوم است، مانع تحقق خواسته هاي شوم آنها براي 

ايجاد هرج و مرج در منطقه خواهد شد.

دورنماي عملياتي شدن اهداف 
در روابط ميان چين و ايران 

رييس مجلس دهم با اشاره 
به رفت وآمد هيات ها ميان 
اي��ران و چين گف��ت: بايد 
چارچوب روشن و دورنماي 
عملياتي در ن��وع روابط در 
جري��ان اي��ن رفت وآمدها 
حاصل ش��ود. ب��ه گزارش 
ايسنا، علي الريجاني ديروز با پانگ سن سفير جمهوري 
خلق چين در تهران كه به زودي ماموريت ۵ ساله وي در 
ايران پايان خواهد يافت، ديدار و گفت وگو كرد. الريجاني 
در اين ديدار ضمن تشكر از اقدامات سفير چين در تهران 
طي دوره ماموريت وي در ايران گفت: تالش شما براي 
گسترش روابط دو كشور موثر بود و اميدواريم در جريان 
رفت  وآمد هيات ها ميان دو كشور چارچوب روشني در 
نوع روابط به دست  آيد و دورنماي عملياتي حاصل شود.

پانگ سن سفير جمهوري خلق چين در تهران نيز 
در اي��ن ديدار ضمن تش��كر از حمايت هاي رييس 
مجلس در دوران ماموريت خود در ايران گفت: طي 
۵ سال گذش��ته همكاري خوبي با دوستان ايراني 
داشته و در اين مدت روابط دو كشور همواره توسعه 
يافته و رفت وآمدهاي زيادي به خصوص در جهت 
همكاري هاي اقتصادي و تجاري انجام شده است. 
وي افزود: بر اين باوريم كاهش قدرت امريكا در آينده 
مشهود بوده و پيروزي براي طرف هاي چيني و ايراني 
است. پانگ سن در ادامه با اشاره به سفر سال گذشته 

دكتر الريجاني به چين اين سفر را موفق خواند.

تاكيد بر وجود دستگاه احراز 
هويت در شعبه هاي اخذ راي 

معاون مديريت و توس��عه 
منابع وزارت كش��ور گفت: 
اگر منابع با تأخير به دست 
م��ا برس��ند، نمي تواني��م 
انتخاب��ات را ب��ه ص��ورت 
الكترونيك��ي برگزار كنيم. 
جواد ناصريان در گفت وگو 
با باشگاه خبرنگاران، با اشاره به برنامه وزارت كشور براي 
برگزاري انتخاب��ات الكترونيكي اظهار كرد: دو موضوع 
براي برآورد هاي برگزاري انتخابات الكترونيكي وجود 
دارد، با توجه به اينكه انتخابات از 2۵ فرآيند تش��كيل 
و 2 فرآيند آن اخذ و ش��مارش الكترونيكي بوده و ادامه 
برگزاري انتخابات به صورت الكترونيكي است. يك سوم 
صندوق هاي رأي را به صورت الكترونيكي در حدود ۵0 
شهر درانتخابات گذشته به صورت الكترونيكي برگزار 
كرديم. معاون مديريت و توسعه منابع وزارت كشور با 
اشاره به سامانه احراز هويت و اخذ راي الكترونيك افزود: 
قطعا تالش خواهيم كرد كه دستگاه احراز هويت را در 
بحث اخذ راي تهيه كنيم و بتوانيم در ۶۵ هزار شعبه اخذ 
راي، سامانه احراز هويت و اخذ راي الكترونيك را در اختيار 
شعبه ها قرار دهيم. ناصريان با بيان اينكه دولت بايد منابع 
الزم را براي برگزاري انتخابات الكترونيكي مهيا كند، ادامه 
داد: البته الزم اس��ت كه شوراي نگهبان مساله اجرايي 
شدن انتخابات الكترونيكي را تاييد كند كه بايد اين كار 
به صورت همزمان با مهيا كردن منابع توسط دولت براي 

برگزاري انتخابات الكترونيكي انجام شود.

سرنوشت ۳.۵ميليارد ارز دولتي 
مبهم است

رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس مي گوي��د: گزارش 
كميسيون اقتصادي در نيمه 
دوم سال ۹۷، حكايت از اين 
دارد كه سرنوشت حدود ۳ و 
نيم ميليارد دالر از منابع ارزي 
تخصيص يافته بالتكليف 
است. محمدرضا پور ابراهيمي در گفت وگو با مهر بررسي 
ابهامات در خصوص تخصيص ارز در نيمه اول سال ۹۷ را 
ورود به جعبه سياه اقتصاد ايران خواند و گفت: مشخص 
نيست اين ارز به چه افرادي داده شده است. او  ادامه داد: 
تخصيص ارز 4200 توماني ناشي از سياست غلط دولت 
در س��ال ۹۷ بود، اين تخصيص براي كاالهاي اساسي 
و كاالهاي غير اساس��ي در نظر گرفته شده بود و حجم 
زيادي از واردات به كشور و حجم زيادي از تقاضاي انباشته 
شده را در نيمه اول سال ۹۷ رقم زد. وي اظهار داشت: به 
همين دليل تعداد زيادي از همكاران ما پيشنهاد تحقيق 
و تفحص از منابع و مصارف ارزي در ارتباط با سياست هاي 
ارزي س��ال ۹۷ دول��ت را كليد زدند. وي بي��ان كرد: در 
ماه هاي پاياني سال ۹۷ تحقيق و تفحص در دستور كار 
كميسيون اقتصادي قرار گرفت اما به دليل عدم حضور 
نمايندگان دولت در جلسه، بررسي تحقيق و تفحص در 
سال ۹۷ عملياتي نشد. او گفت: اخيرا جلسه اي با رييس 
كل بانك مركزي و معاونان ايشان براي بررسي اطالعات 
و آمار تخصيص ارز در س��ال ۹۷ برگزار شد و اطالعات و 

آمار تخصيص ارز در سال ۹۷ مورد بررسي قرار گرفت.

زير فشار، تن به مذاكره 
نخواهيم داد

يك عضو كميسيون امنيت 
مل��ي و سياس��ت خارجي 
مجلس مي گويد: جمهوري 
اس��المي به قان��ون پايبند 
است امريكا هم بايد به قانون 
بازگردد؛ ايران هيچ گاه زير 
فشار تن به مذاكره نمي دهد.

محمد جواد جمالي نوبندگان��ي در گفت وگو با ايلنا، 
درباره س��فر رييس جمهور امريكا به ژاپن در آستانه 
سفر نخست وزير اين كشور به ايران، گفت: ما از قديم 
ارتباطات زيادي ب��ا ژاپن داريم ام��ا بايد بپذيريم كه 
اين كشور در حال حاضر نسبت به اروپا حرف شنوي 
بيشتري از اياالت متحده دارد. وي با تاكيد بر اينكه توقع 
نداريم ژاپن به دليل آنچه گفته جزو يكي از كشورهايي 
باشد كه از حرف اياالت متحده سرپيچي كند، عنوان 
كرد: قطعا با اولين تحريم ها ژاپن نخس��تين كشوري 
خواهد ب��ود كه به جرگه تحريم كنندگان مي پيوندد. 
نماينده مردم فس��ا افزود: در ادامه سفرهايي كه چند 
وقت اخير آقاي ظريف به كشورهاي مختلف داشتند، 
مقام هاي ژاپني از ايشان خواستند به كشورشان برود 
و مذاكراتي داشته باشد. وي خاطرنشان كرد: معتقدم 
در حال حاضر به دليل حساسيت هايي كه وجود دارد 
دريچه هاي مختلفي در اروپا، ژاپ��ن و عراق به عنوان 
دوست صميمي ما باز شده و اميدوار هستيم كه نتيجه 
مذاكرات اين باشد كه ترامپ به قانون بازگردد همان گونه 

كه جمهوري اسالمي ايران به قانون پايبند است.
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چهره ها

   امريكايي ها در سطح منطقه به بن بست كامل 
رسيده اند-باشگاه خبرنگاران|

معاون پارلماني سپاه گفت: امريكايي ها و عوامل آنها 
در سطح منطقه به بن بست كامل رسيده اند.

محمدصالح جوكار با بي��ان اينكه جبهه مقاومت و 
ارتش سوريه مصمم است كه ريشه تروريست ها را در 
سوريه بسوزاند، ادامه داد: در آينده شاهد آزادسازي 
كامل ادلب خواهيم بود و آنچه مي ماند روس��ياهي 
براي امريكايي ها و عوامل آنها در سطح منطقه است.

جوكار درباره اتهام زني امريكايي ها به دولت سوريه 
در استفاده از سالح شيميايي گفت: امريكايي ها هيچ 
راهبرد جديدي ندارند و با اين اتهام زني ها به دنبال 

تخريب جبهه مقاومت و ارتش سوريه هستند.

   قات�ل امام جمعه كازرون دس�تگير ش�د-
باشگاه خبرنگاران|

فرمانده انتظام��ي فارس گفت: قات��ل امام جمعه 
شهرس��تان كازرون دس��تگير شد. س��ردار احمد 
علي گ��ودرزي فرمان��ده انتظامي ف��ارس گفت: با 
تالش مام��وران نيروي انتظام��ي قاتل امام جمعه 
كازرون شناس��ايي ش��د . وي افزود: پس از گذشت 
تنها چند س��اعت از وقوع قت��ل، عامل اين جنايت 
به نام »ح- د« 4۷ س��اله س��اعت ۱2 ظه��ر روز )8 
خرداد ماه( طي يك عمليات منس��جم پليسي در 
مخفيگاهش در شهرستان كازرون شناسايي و در 
يك عمليات غافلگيرانه دستگير شد. گودرزي ادامه 
داد: وي كه دچار توهم و اشكاالت اعتقادي است به 
قتل حجت االسالم محمد خرسند اعتراف كرده و 
پرونده وي در حال رسيدگي است. حجت االسالم 
والمسلمين حاج ش��يخ محمد خرسند امام جمعه 
كازرون س��حرگاه ديروز و پس از بازگشت از مراسم 
احياء، در مقابل منزل خود توس��ط شخصي به نام 
»حميد درخشنده« مورد اصابت ضربات چاقو قرار 
گرفته و پس از انتقال به بيمارس��تان، بر اثر شدت 
جراحات وارده به ناحيه ش��كم، به فيض ش��هادت 

نائل آمد.

   س�امت روان�ي و معن�وي قدرت م�داران 
به شدت در خطر است-تعادل|

مش��اور رييس جمه��ور در توييت��ر خود نوش��ت: 
س��المت رواني و معنوي قدرت مداران به شدت در 
خطر است و از قدرت رانده ش��دگان بيش از پيش 
آسيب پذيرند. حسام الدين آش��نا، در توييتر خود 
نوشت: »سياست پيش��گان نيازمند كسب مشاوره 
مستمر از روانشناسان و مربيان متبحر و مورد اعتماد 
هس��تند. س��المت رواني و معنوي قدرت مداران 
به شدت در خطر است. از قدرت رانده شدگان بيش از 
پيش آسيب پذيرند. تهذيب نفس و تمرين تواضع و 
تحمل براي كساني كه در معرض آزمون قدرت قرار 

مي گيرند واجب است. عاقبت بخيري.«

   بيانيه وزارت خارجه قطر درباره سفر عراقچي 
به اين كشور-برنا|

وزارت خارجه قطر درباره ديدار عراقچي با وزير امور 
خارجه اين كشور بيانيه اي منتشر كرد. وزارت خارجه 
قطر در بيانيه اي اعالم كرد، س��يدعباس عراقچي، 
معاون وزير امور خارجه ايران، در ديدار با وزير خارجه 
اين كش��ور هرگونه مذاكره با مقام هاي امريكايي را 
منتفي خوانده است. بر اساس اين بيانيه، ايران براي 
مذاكره با كشورهاي عربي حوزه خليج فارس درباره 

ثبات و امنيت منطقه اعالم آمادگي كرده است.

حضرت آيت اهلل خامنه اي با صدور احكامي جداگانه 
امير سرلشكر س��يدعبدالّرحيم موسوي را با حفظ 
سمت فرماندهي كل ارتش به عنوان فرمانده قرارگاه 
پدافند هواي��ي خاتم االنبياء)ص( و امير س��رتيپ 
عليرضا صباحي فرد را به سمت فرمانده نيروي پدافند 
هوايي ارتش منصوب كردند. متن احكام فرمانده كل 

قوا به اين شرح است: 
»بسم اهلل الّرحمن الّرحيم

امير سرلشكر سيدعبدالرحيم موسوي
نظر ب��ه تفكي��ك ام��ور پدافن��د هواي��ي ارتش 
جمهوري اس��المي ايران از قرارگاه پدافند هوايي 
خاتم االنبي��اء)ص(، جنابعال��ي را با حفظ س��مت 
فرماندهي كل آجا به فرماندهي اين قرارگاه منصوب 
مي كنم. بهره برداري از تمام قابليت ها و ظرفيت هاي 
نيروهاي مسلح و كش��ور در اين امر خطير و دفاع 
نفوذناپذير از آسمان كشور و تقويت شبكه يكپارچه، 
كامل، قوي و ب��ه روز فرمانده��ي و كنترل پدافند 

هوايي، مورد انتظار است.
توفيقات شما را از خداوند متعال مسألت مي كنم.

سيدعلي خامنه اي
۷ خرداد ۱۳۹8«

»بسم اهلل الّرحمن الّرحيم
امير سرتيپ عليرضا صباحي فرد

پيرو تش��كيل ني��روي پدافن��د هوايي ب��ه عنوان 
ني��روي چهارم ارتش جمهوري اس��المي ايران به 
پيشنهاد مشترك ستاد كل ن.م و قرارگاه مركزي 
خاتم االنبياء)ص( و بنا به پيشنهاد فرمانده كل ارتش، 
نظر به تعهد، شايستگي و تجارب ارزنده، شما را به 

سمت فرمانده اين نيرو منصوب مي كنم.
رشد و اس��تحكام دروني آن نيرو به ويژه در تقويت 
آموزش ها، نگه��داري به روز از اب��زار و تجهيزات و 
استفاده حداكثري از آنها، هوشياري و بهنگام بودن 
آمادگي ها با بهره گيري از روش هاي متنوع پدافندي 
در تعامل اثربخش و هم افزا با قرارگاه پدافند هوايي 
خاتم االنبياء)ص( آجا، مورد انتظار است. توفيقات 

شما را از خداوند متعال مسألت مي كنم.
سيدعلي خامنه اي
۷ خرداد ۱۳۹8«



اخبار  كالن 3 كالن

يك گزارش درباره نقش بازار سرمايه در قانون بودجه اعالم كرد 

سرپرست سازمان امور مالياتي كشور اعالم كرد

افزايش سهم  بازار سرمايه در تامين مالي بخش واقعي اقتصاد 

طرح حفظ ۱.۷ ميليون شغل بخش تعاونيدولت چگونه تورم را مهار كند؟

ماليات مقطوع عملكرد سال ۹۷ صاحبان مشاغل 

با بررسي س��اختار كلي قانون بودجه س��ال 1398 و 
مقايسه آن با قانون و اليحه بودجه سال 1397 مشاهده 
مي شود كه دولت اتكاي بيشتري به درآمدهاي نفتي 
و تكي��ه كمتري به واگ��ذاي دارايي ه��اي مالي نظير 
تس��هيالت دريافتي از شبكه بانكي و صندوق توسعه 

ملي و درآمدهاي عمومي داشته است.
به گزارش »تعادل«، معاونت تحقيق و توسعه شركت 
بورس تهران اخيرا اقدام به انتش��ار گزارشي با عنوان 
»بررسي قانون بودجه 1398 نسبت به اليحه بودجه 
س��ال 1398 و قانون بودجه 1397 با تاكيد بر جايگاه 
بازار سرمايه« كرده اس��ت. در متن اين گزارش آمده: 
منابع و مخارج پيش بيني شده بودجه عمومي دولت 
براي سال 1398 كه با رشد 17.16 درصدي نسبت به 
قانون بودجه سال 1397 همراه بوده و با انطباق آن با 
نرخ تورم پيش بيني شده در سال جاري مي توان بيان 
كرد، بودجه عمومي دولت در سال 1398، بودجه اي 
انبساطي نيست. البته ما ش��اهد رشد 52.2 درصدي 
منابع و مصارف شركت هاي دولتي، موسسات انتفاعي 
وابسته به دولت و بانك ها نسبت به قانون بودجه سال 

1397 هستيم.
همچنين با بررس��ي تركيب مناب��ع بودجه عمومي 
مش��اهده مي ش��ود ك��ه دولت ات��كاي بيش��تري 
به درآمده��اي نفت��ي و تكيه كمتري ب��ه واگذاري 
دارايي هاي مالي نظير تس��هيالت دريافتي از شبكه 
بانكي و صندوق توس��عه مل��ي و درآمدهاي عمومي 

داشته است. 
بررسي س��هم منابع بودجه اي در قانون بودجه سال 
1398 و مقايس��ه آن ب��ا قانون بودجه س��ال 1397 
نش��ان مي دهد، س��هم درآمدهاي نفت��ي از منابع 
بودجه عمومي كش��ور از 23 درصد در قانون بودجه 
س��ال 1397 به 29 درص��د در قانون بودجه س��ال 
1398 افزايش يافته است. شايان ذكر است كه سهم 
درآمدهاي مالياتي از سرفصل »درآمدها« از 66 درصد 
در قانون بودجه س��ال 1397 به 72 درصد در قانون 

بودجه 1398 افزايش يافت.
همچنين س��هم واگذاري شركت هاي دولتي، انتشار 
اوراق مالي اس��المي و درآمدهاي اختصاصي دولت از 
2، 9 و 13 درص��د در قانون بودجه 1398 تغيير يافته 
است. سهم منابع شركت هاي دولتي، موسسات انتفاعي 
وابسته به دولت و بانك ها از منابع بودجه كل كشور در 
قانون بودجه سال 1394 از 68 درصد به 73 درصد در 

قانون بودجه 1398 افزايش يافته است.
در سر فصل واگذاري  دارايي هاي مالي، با وجود اينكه 
حجم انتشار اوراق مالي اس��المي قابل عرضه در بازار 
س��رمايه در قانون بودجه سال 1398 با افزايش 14.7 
درصدي )4.3 هزار ميليارد تومان( نس��بت به قانون 
بودجه س��ال 1397 همراه بوده، ام��ا دولت مي تواند 
عالوه بر اين اوراق، اقدام به انتشار 5 هزار ميليارد تومان 
اوراق مالي اسالمي ريالي و 3 ميليارد دالر اوراق ارزي 
جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسيد شده در 
س��ال 1398 كند.همچنين دولت مي تواند تا سقف 
2000 ميليارد تومان اقدام به انتشار صكوك اجاره در 
سال پيش رو كند. در اين سرفصل همچنين واگذاري 
شركت هاي دولتي به بخش خصوصي با كاهش 38.15 
درصدي نس��بت به قانون بودجه سال 1397 در نظر 

گرفته شده است.
در بخش ديگ��ري از اين گ��زارش آمده اس��ت: بازار 
سرمايه همانند س��اير بخش هاي اقتصادي به دليل 
تاثيرپذيري از سياس��ت هاي مالي دول��ت )در قالب 
بودج��ه( و پيوند نزدي��ك با س��رفصل هاي واگذاري 
دارايي هاي مال��ي، تملك دارايي هاي س��رمايه اي و 
همچنين سياس��ت گذاري هاي بخشي و كالن، تاثير 
قالب توجهي از اقدام��ات اجرايي دولت مي پذيرد. در 
ادامه به تشريح برخي از موارد عمده تأثيرگذار بر بازار 
سرمايه كه در قانون بودجه سال 1398 منظور شده، 

پرداخته مي شود: 
كاهش قابل توجه تأمين مالي دولت از محل تسهيالت 
بانكي و صندوق توسعه ملي منجر به كاهش رشد حجم 
نقدينگي در كشور و در نتيجه موجب كند شدن تحريك 
نرخ تورم خواهد ش��د. به اعتق��اد محققين اقتصادي 
با كند ش��دن تورم و ايجاد ثبات نسبي در متغيرهاي 
كالن اقتصادي، عملكرد بازارهاي مالي نظير بازار سهام 

بهبود مي يابد.
با لحاظ رش��د 51.5 درصدي مناب��ع حاصل از نفت و 
فرآورده هاي نفتي ب��ه دليل افزايش 48 درصدي نرخ 
تسعير ارز در اليحه قانون بودجه سال 1398 )5700 
تومان(، انتظار مي رود درآمد شركت هاي فعال در حوزه 
نفت و فرآورده هاي نفتي افزايش داشته باشد. از اين رو 
با توجه به اينكه شركت هاي اين حوزه به عنوان يكي 
از بخش هاي پيش رو، سهم قابل توجهي از ارزش بازار 
سرمايه را دارد، انتظار بهبود رونق بازار سرمايه از طريق 

اين بخش ها مي رود. 

با اين وجود نرخ دالر در بازار آزاد در ارديبهش��ت ماه 
س��ال جاري به بيش از 14 هزار تومان افزايش يافته 
است. از اين رو آنچه از شرايط كنوني بازار ارز مشاهده 
مي ش��ود با رقم پيش بيني ش��ده در بودجه تفاوت 

قابل توجهي دارد.
با توجه به رشد 7.8 درصدي بودجه تمليك دارايي هاي 
سرمايه اي )با توجه به شرايط تورمي پيش رو(،  نسبت 
به قانون بودجه سال 1397 انتظار بهبود بخش عمراني 
به ويژه توليدات ماشين آالت صنعتي در سال جاري 

دور از ذهن است.
افزاي��ش 48 درص��دي ن��رخ ارز تاثي��رات متفاوتي 
بر وضعي��ت كس��ب وكار و در نتيجه قيمت س��هام 
شركت هاي بورس��ي دارد. ش��ركت هايي كه بخش 
عم��ده اي از محصوالت خ��ود را ص��ادر مي كنند، با 
افزايش نرخ ارز، درآمد ريالي باالتري كسب مي كنند 
و شركت هايي كه بخش عمده اي از نهاده ها و كاالهاي 

واسطه اي خود را وارد مي كنند با افزايش هزينه توليد 
مواجه مي شوند. شركت هايي كه در تجارت خارجي 
س��هم اندكي دارند، از اثرات تورمي افزايش نرخ ارز 

متأثر مي شوند.
با توجه به افزاي��ش 14.7 درصدي )4.3 هزار ميليارد 
تومان(، حجم انتش��ار اوراق تامين مالي اسالمي قابل 
عرضه در بازار سرمايه، مشاهده مي شود كه سهم بازار 
س��رمايه در تامين مالي بخش واقعي اقتصاد صعودي 
بوده و انتظار مي رود با انتش��ار اين حجم از اوراق مالي 
اسالمي و متنوع سازي آنها، بازار بدهي در سال جاري 

رونق بيشتر داشته باشد.
عالوه بر مورد فوق،  دولت مي تواند عالوه بر اين اوراق، 
اقدام به انتشار 5 هزار ميليارد تومان اوراق مالي اسالمي 
ريالي و 3 ميلي��ارد دالر اوراق ارزي جهت بازپرداخت 
اصل و سود اوراق سررسيده شده در سال 1398 كند. 
همچنين دولت مي تواند تا سقف 2000 ميليارد تومان 

اقدام به انتشار صكوك اجاره در سال پيش رو كند.
با توجه به كاهش حجم واگذاري شركت هاي دولتي 
در سال جاري، تحليل اين سياست گذاري تا حدودي 
دشوار اس��ت، زيرا اطالعات كافي در خصوص اشكال 
واگذاري ش��ركت هاي دولتي )از طريق بازار سرمايه، 
مناقصه و...( در دس��ترس نيس��ت. به هر روي عرضه 
شركت هاي دولتي حتي در مقياس نزولي مي تواند در 

تقويت بازار اوراق بهادار موثر باشد.
با توج��ه به افزاي��ش دو برابري درآم��د خريد قير از 
محل فروش نرخ خوراك تحويلي به پتروش��يمي و 
پااليش��گاه ها )افزايش 2 برابري نرخ خوراك( و رشد 
ع��وارض 43 درصدي بهره مالكانه و حقوق دولتي بر 
ش��ركت هاي معدني و افزايش 48 درصدي عوارض 
شركت هاي داروس��ازي، تجهيزات پزشكي و غذايي 
ب��ر عملكرد مالي اين ش��ركت هاي در س��ال جاري 

تاثيرگذار خواهد بود.

يك اقتصاددان با بيان اينكه سركوب قيمت ها نمي تواند 
منجر به مهار تورم شود، گفت: دولت بايد با خودداري از 
سركوب قيمت ها، زمينه را جهت رشد اقتصادي و افزايش 
درآمد خانوارها فراهم كند. علي سعدوندي در خصوص 
نحوه مواجهه دول��ت با تورم، اظهار ك��رد: معمواًل براي 
مواجهه با تورم از دو طريق عمل مي ش��ود؛ يكي كنترل 
نسبي قيمت ها است؛ به اين معني كه قيمت مواد غذايي، 
بنزين، حامل هاي انرژي و غيره به صورت نسبي كنترل 
مي شود. وي درگفت وگو با مهر افزود: منتها ثابت شده كه 
تورم يك پديده پولي است، البته انتظارات هم در تغيير 
نرخ تورم نقش دارد اما مطلقًا كنترل قيمت هاي نسبي 
نمي تواند تأثيري در كنترل تورم داشته باشد بلكه حتي 
مي تواند تورم را تشديد كند. چراكه وقتي قيمت كاالها 
كنترل مي ش��ود، قيمت كاالهاي ديگر »بيش جهش« 
مي كند و نرخ آنها بيش از حد افزايش مي يابد. وي تصريح 
كرد: از طرف ديگر، در بازار كاالهايي كه نرخ شان سركوب 
شده است اختالل ايجاد مي شود، سوددهي مختل شده، 
ورشكستگي افزايش مي يابد، روند عرضه در آن بازارها از 
بين مي رود و در نهايت آن قيمت هايي كه كنترل شدند هم 
افزايش خواهند داشت، همچون فنري كه رها شده باشد.

سعدوندي تاكيد كرد: بنابراين براي اقتصاددانان محرز 
است كه كنترل نسبي قيمت ها نمي تواند تورم را كنترل 
كند. اين اقتصاددان با بيان اينكه بايد ببينيم علت اصلي 
تورم چيست، گفت: يكي از مهم ترين داليل تورم، كسري 

مزمن بودجه است به اين معنا كه دولت با كسري درآمد 
مواجه است. وي با اشاره به اينكه وقتي قيمت كاالها آزاد 
شود، درآمد دولت به شدت افزايش مي يابد، اظهار داشت: 
راه كنترل تورم، كنترل نس��بي قيمت ها نيس��ت بلكه 
آزادسازي نسبي قيمت ها است. سعدوندي گفت: راهكار 
كنترل تورم ايجاد رشد اقتصادي است كه رشد اقتصادي 
نيز از دو طريق ايجاد مي ش��ود؛ يكي اينكه قيمت ها به 
گونه اي باش��د كه س��يگنال مثبت به فعاالن اقتصادي 
بدهن��د و او را ترغيب كنند كه وارد بخش واقعي اقتصاد 
شوند كه اين سيگنال مثبت، از طريق آزادسازي نسبي 

قيمت مخابره مي شود.
به گفته وي، جذب بخش��ي از مازاد رش��د پول به بخش 
واقعي اقتصاد به رشد توليد منجر مي شود كه رشد توليد 
خود تورم زدا اس��ت. اين اقتصاددان تصريح كرد: بخش 
ديگري از رش��د پول نيز جذب بازارهاي مالي مثل بازار 
بورس مي شود كه البته اين بازارها رشد مداومي نخواهند 

داشت مگر اينكه بخش واقعي اقتصاد رشد كند.
وي افزود: اما اگر قيمت ها تثبيت شود كسي حاضر نيست 
به بازارهاي سرمايه كشور وارد شود و به سمت اقدامات 

سوداگرانه سوق پيدا مي كند.
اين اقتصاددان با بيان اينكه راهكار كنترل تورم، كنترل 
هزينه و قيمت نيست، اظهار داشت: راهكار كنترل تورم 
ايجاد اشتغال، ايجاد رشد اقتصادي و فراهم كردن بستر 
كسب و كار است. سعدوندي گفت: بنابراين بايد بدانيم كه 

مطلقًا براي حفظ قدرت خريد خانوارها نمي توان از طريق 
كنترل هزينه اقدام كرد بلكه بايد نسبت به افزايش درآمد 
خانوارها اقدام شود. وي در ادامه با بيان اينكه بسياري از 
بازارهاي ما مسدود و سركوب شده است، يادآور شد: پيش 
نياز اقدام براي كنترل درست تورم اين است كه بازارها آزاد 
شوند منتها اين موضوع منجر به افزايش فقر مي شود، از 
اين رو چاره اي نداريم مگر اينكه عوائد حاصل از سياست 
آزادسازي را به آحاد مردم برگردانيم. به عنوان نمونه بايد 
هدفمندي يارانه ها را در مقياس بس��يار گسترده تر در 
دستور كار قرار دهيم. بايد سياست جبراني داشته باشيم.

سعدوندي تاكيد كرد: البته فقط سياست هاي جبراني 
كافي نيست بلكه مهم ترين سياس��ت، سياست طرف 
عرضه اس��ت؛ بايد به ارتقاي سازوكار تجاري در كشور از 
طريق لغو تعرفه ها و منعقد ك��ردن پيمان هاي تجاري 
آزاد با كش��ورهاي همسايه همچون عراق و افغانستان و 

غيره بپردازيم.
وي اظهار داشت: همچنين بايد با لغو مجوزها و استعالم ها 
و بهبود فضاي كسب و كار و ارايه بهتر خدمات بانكي به 
تجارت هاي كوچك و متوس��ط به سمت بهبود فضاي 

اقتصاد كشور حركت كنيم.
اين اقتص��اددان تصريح كرد: به هر ح��ال ما تا وقتي 
نتوانيم رشد اقتصادي و اشتغال را به كشور بازگردانيم 
نه مي توانيم كس��ري بودجه خانوار را جبران كنيم نه 

جلوي تورم را بگيريم.

معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي از ارس��ال 
طرحي به دولت خبر داد كه ضمن تثبيت و صيانت 
از اشتغال بخش تعاون، زمينه توسعه كسب و كارها 
و تكميل طرح هاي نيمه تمام را فراهم خواهد كرد.

محمد جعفر كبيري در گفت وگو با ايس��نا، اظهار 
كرد: در بحث اش��تغال بخش تع��اون با همكاري 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و صندوق توس��عه 
ملي دو رويك��رد را دنب��ال مي كني��م؛ اول اينكه 
تسهيالتي را براي توليد بخش تعاون در نظر بگيريم 
و دوم اش��تغال موجود در بخش تع��اون را حفظ و 

تثبيت كنيم.

  طرح جامع اشتغال تعاون به دولت رفت
وي از تقدي��م طرح جامع »اش��تغال بخش تعاون« 
به دول��ت خبر داد و گفت: طرحي را براي دو س��ال 
آينده آماده و در اختيار س��ازمان برنامه و بودجه كه 
دبيرخانه اش��تغال در آن مستقر است، قرار داديم و 
چنانچه اين طرح تصويب و نهايي شود، عدد ايجاد 

اشتغال آن را اعالم مي كنيم.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
درباره پيش بيني اش��تغال اين ط��رح نيز، گفت: ما 
متناس��ب با منابع موجود چند برنامه را پيش��نهاد 
كرديم و اين مساله بستگي به تسهيالتي دارد كه با 

وضع موجود در اختيار ما گذاشته شود.

  تثبيت 1.۷ ميليون شغل در بخش تعاون
كبيري جزييات بيشتري از طرح جامع اشتغال بخش 
تعاون ارايه كرد و گفت: در اين طرح چند هدف را دنبال 
مي كنيم؛ اول تثبيت يك ميليون و 700 هزار شغلي كه 
در بخش تع��اون وجود دارد و حفاظت و صيانت از اين 
مشاغل و گام دوم، تكميل طرح هاي نيمه تمام باالي 70 
درصد پيشرفت و توسعه كسب و كارها در قالب تكميل 

زنجيره هاي ارزش است.
وي اب��راز امي��دواري ك��رد: از طري��ق اي��ن ط��رح، 
خصوصي س��ازي، توانمندس��ازي، استاندارد سازي، 
توليد و برندسازي، توسعه بازار بنگاه هاي خرد و اتصال 

آنها به بنگاه هاي بزرگ تر و صاحب برند به وجود آيد.
معاون وزير كار در پايان خاطرنشان كرد: در قالب چند 
پلن، ظرفيت اشتغال اين طرح را پيش بيني كرديم و به 
تناسب تسهيالتي كه اختصاص داده مي شود، توسعه 

آن را در دستور كار قرار خواهيم داد.
پي��ش از اين معاون اش��تغال وزير تع��اون، كار و رفاه 
اجتماعي از دو سناريو براي ايجاد اشتغال در سال 98 
خبر داده و گفته بود: سناريوي اول در راستاي اهداف 
برنامه ششم توسعه و برنامه مشتركي با سازمان برنامه 
و بودجه است كه هدف گذاري ايجاد يك ميليون و 90 
هزار شغل را در دستور كار دارد و سناريوي دوم مبتني 
بر واقعيات جاري كشور است و پس از تصويب شوراي 

عالي اشتغال اعالم مي شود.

سرپرست سازمان امور مالياتي كشور، از اعالم ماليات 
مقطوع عملكرد س��ال 97 برخي صاحبان مش��اغل 
درراس��تاي همكاري، مش��اركت و تكريم موديان و 

همچنين تسهيل در وصول ماليات، خبر داد.
به گزارش رس��انه مالياتي ايران، محمد قاسم پناهي، 
بااشاره به اختيار حاصل از تبصره ماده 100 اصالحي 
مصوب 31 تيرماه 1394 قانون ماليات هاي مستقيم و 
با توجه به بند )ه�( تبصره )8( قانون بودجه سال 1398 
كل كشور و به منظور تكريم موديان و تسهيل وصول 
مالي��ات و ايجاد هماهنگي و وح��دت رويه در تعيين 
ماليات عملكرد سال 1397 برخي از صاحبان مشاغل 
كه درگروه سوم ماده )2( آيين نامه اجرايي موضوع ماده 
95 قانون فوق موضوع بخشنامه شماره 118/94/200 
مورخ1394/12/9 ق��رار مي گيرند، عنوان داش��ت: 
دس��تورالعمل ماليات مقطوع امسال شامل صاحبان 
مشاغل گروه سوم موضوع ماده )2( آيين نامه اجرايي 
موضوع م��اده 95 قانون فوق كه مجموع فروش كاال و 
خدمات آنها در سال 1397 حداكثر سي برابر معافيت 
موضوع ماده 84 قانون ماليات هاي مستقيم )مبلغ 828 
ميليون تومان( باشد، است و در صورت تكميل و ارسال 
فرم موضوع اين دس��تورالعمل كه در سامانه سازمان 
امور مالياتي كش��ور قرار داده شده، از نگهداري اسناد 
و مدارك و تس��ليم اظهارنامه مالياتي موضوع قانون 

ماليات هاي مستقيم معاف هستند.

وي در خصوص نحوه تعيين ماليات مقطوع و پرداخت 
آن گفت: براساس اين دستورالعمل، ماليات صاحبان 
مشاغل بابت عملكرد س��ال 1397، بر مبناي ماليات 
قطعي عملكرد سال 1396 به صورت مقطوع تعيين 
شده؛  به اين صورت كه موديان با ميزان ماليات قطعي 
تا 25 ميليون ريال، بدون افزايش نس��بت به عملكرد 

سال 1396 تعيين شده است. 
پناه��ي اضافه كرد: بر اين اس��اس، همچنين موديان 

با ميزان ماليات قطعي بي��ش 25 ميليون ريال تا 50 
ميليون ريال با 5 درصد افزايش، موديان با ميزان ماليات 
قطعي بيش از 50 ميليون ريال تا 100 ميليون ريال با 
9 درصد افزايش و موديان با ميزان ماليات قطعي باالتر 
از 100 ميلي��ون ريال با 15 درصد افزايش نس��بت به 

عملكرد سال 1396 تعيين شده است.
سرپرست س��ازمان امور مالياتي كش��ور، تاكيد كرد: 
بندهاي فوق مربوط به مودياني است كه مجموع فروش 

كاال و ارايه خدمات آنها در س��ال 1397 از مبلغ 828 
ميليون تومان بيشتر نباشد.

وي تصريح كرد: مودياني كه تمايل به استفاده از شرايط 
اين دستورالعمل را دارند، مي بايست از طريق سيستم 
الكترونيكي )طبق فرم مربوط( از طريق پايگاه اينترنتي 
www.tax.gov.ir مراتب را به سازمان امور مالياتي 

كشور اعالم نمايند.
وي در ادامه خاطرنشان كرد: صاحبان مشاغل مذكور در 
صورتي كه سال 1397 اولين سال فعاليت آنها است )در 
سال 1396 فاقد فعاليت باشند( و همچنين صاحبان 
مشاغل مشاركتي كه طي س��ال 1397 شركاي آنها 
تغيير نموده باشد )تغيير هر يك از شركا(، مشمول مفاد 
اين دستورالعمل نبوده و مكلف به انجام تكاليف قانوني 
مقرر )ازجمله تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر( 
هستند. سرپرست سازمان امور مالياتي كشور همچنين 
يادآور ش��د: در خصوص مودياني كه امكان پرداخت 
ماليات مقطوع موضوع اين دستورالعمل را به صورت 
يك جا در خردادماه 1398 ندارند، ماليات مقطوع فوق 
حداكثر تا چهار ماه به صورت مساوي تقسيط مي گردد 
و عدم پرداخت به موقع ماليات يا در صورت تقسيط، 
عدم پرداخت اقساط در سررسيدهاي مقرر، مشمول 
جريمه موضوع ماده 190 قانون ماليات هاي مستقيم 

خواهد بود.
پناهي اظهار داش��ت: هر گاه اسناد و مدارك مثبته اي 

به دس��ت آيد كه مشخص ش��ود مجموع فروش كاال 
و خدمات يا س��اير درآمدهاي مودي در س��ال 1397 
بيش از مبلغ اب��رازي به عنوان فروش كاال و خدمات و 
ساير درآمدهاي فرم موضوع بند )3( اين دستورالعمل 
باشد، صرفا ماليات مابه التفاوت و جرايم متعلقه مطالبه 

مي شود.
سرپرست سازمان امور مالياتي كشور همچنين بيان 
داشت: ماليات عملكرد س��ال 1397 موديان موضوع 
اين دستورالعمل در صورتي كه كه اظهارنامه مالياتي 
عملكرد سال 1397 خود را در موعد مقرر قانوني تسليم 
نمايند يا پس از تس��ليم اظهارنامه مالياتي نسبت به 
تسليم فرم موضوع بند )1( اين دستورالعمل اقدام نموده 
باشند )به عنوان آخرين اقدام مودي قبل از پايان خرداد 
1398( يا در مهلت مقرر فرم مربوط را به سازمان امور 
مالياتي كشور تسليم نكنند يا متقاضي اعمال مقررات 
قانوني از جمل��ه مفاد م��واد 137، 165 و 172 قانون 
ماليات هاي مستقيم در خصوص درآمد عملكرد سال 
1397 خود هستند، از شمول اين دستورالعمل خارج 

بوده و با رعايت مقررات مربوطه تعيين خواهد شد.
پناهي تصريح كرد: كليه خريداران س��كه كه در سال 
1397 نسبت به دريافت سكه از بانك مركزي جمهوري 
اس��المي ايران اق��دام نموده اند، مش��مول مفاد اين 
دستورالعمل نيستند. موديان مذكور مكلف به رعايت 

تكاليف مقرر قانوني مربوط خواهند بود. 
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 ترخيص كاال  از گمرك 
به صورت نسيه 

رييس كل گمرك دس��تورالعمل ترخيص كاال 
به شكل نس��يه و بدون پرداخت حقوق ورودي 
در س��ال جاري را براي اجرا به گمركات اجرايي 

كشور ابالغ كرد.
مهدي مير اشرفي در دستورالعمل ترخيص كاال 
به صورت نسيه بدون پرداخت حقوق ورودي را به 

گمركات اجرايي كشور ابالغ كرده است.
بر اس��اس اين ابالغيه، در اجراي جز 2 بند )ت(، 
ماده 38 قانون رفع تولي��د رقابت پذير و ارتقاي 
نظام مالي كشور مصوب 1394 مجلس شوراي 
اسالمي و به منظور حمايت از توليد داخلي و بهبود 
فضاي كسب و كار و تسهيل در تشريفات گمركي 
براي واحدهاي توليدي معتبر، نگهداري بخشي 
از كاال به عنوان وثيقه حق��وق ورودي كاالهاي 

ترخيصي اعالم مي شود.
بر اس��اس اين دس��تورالعمل، گمركات اجرايي 
موظفند نسبت به احراز واحدهاي توليدي معتبر 
بر اساس پروانه بهره برداري اقدام كرده و نسبت 
به ترخيص مواد اوليه، ماش��ين آالت خط توليد 
و قطع��ات وارده به نام واحد مربوط��ه و صرفًا با 
كارت بازرگاني واحد توليدي متقاضي استفاده 
از تسهيالت نسيه با رعايت شرايط مقرر در اين 
دس��تورالعمل، مجوز نگهداري بخشي از كاالي 
وارده را صادر كند. همچنين تعيين و تشخيص 
واحدهاي توليدي معتب��ر و مواد اوليه و قطعات 
مورد نياز در واحدهاي توليدي بر اس��اس پروانه 
بهره برداري ص��ورت مي پذيرد و حداكثر مهلت 
استفاده از اين تس��هيالت و نگهداري بخشي از 
كاال به عنوان وثيقه حقوق ورودي شش ماه است؛ 

بطوري كه از تاريخ 15 بهمن ماه تجاوز نكند.
طبق اين ابالغيه، ترخي��ص درصدي كاال صرفًا 
جهت كاالهاي وارداتي توسط واحدهاي توليدي 
كه در خط توليد يا در محصول توليد ش��ده در 
واحدهاي مزبور مورد استفاده قرار مي گيرد و راسا 
توس��ط واحدهاي توليدي مزبور وارد مي شوند، 

تعلق مي گيرد.

آغاز اجراي طرح »آمايش 1۴« 
اتباع افغانستاني از ۷ خرداد

مديركل اشتغال اتباع خارجي وزارت كار از آغاز 
اجراي طرح »آمايش 14« اتباع افغانستاني از 7 

خرداد 98 خبرداد.
محسن ابراهيمي اظهار كرد: با موافقت كميسيون 
ساماندهي اتباع خارجي وزارت كشور و همزمان 
با اج��راي طرح آماي��ش 14، از هفتم خردادماه 
به مدت 75 روز در 15 اس��تان مش��مول، طرح 
تمديد و ص��دور پروانه كار موق��ت )كارت كار( 
اتباع افغانستاني از طريق دفاتر خدمات، اقامت و 

اشتغال انجام مي پذيرد.
بنا به اعالم مديركل اشتغال اتباع خارجي وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي، طرح همزمان آمايش 
14 و تمديد صدور پروانه كار موقت )كارت كار( 
اتباع خارجي در اس��تان هاي تهران، خراس��ان 
رضوي، خراسان جنوبي، اصفهان، فارس، كرمان، 
يزد، سمنان، مركزي، قم، البرز، قزوين، گلستان، 

بوشهر و هرمزگان اجرا خواهد شد.
وي افزود                                                                                                                                                                                                                   : هزينه تمدي��د پروانه موقت كار براي 
يك س��ال مبلغ دو ميليون و 850 ه��زار ريال و 
صدور پروانه كار موقت مبلغ 4 ميليون ريال واريز 

به حساب خزانه تعيين شده است.

پيشنهادي اخذ ماليات ارزش 
افزوده از امالك و مستغالت 

رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران با 
تاكيد بر لزوم اخذ ماليات از منابع جديد مغفول مانده 
در سطح استان تهران گفت: در حال حاضر 500 هزار 
واحد مسكوني خالي از سكنه در استان تهران وجود 
دارد كه هيچ نهادي سمت آنها نمي رود و در حقيقت 
در حوزه اخذ ماليات مغفول مانده اند و مي توان از آنها 
ماليات دريافت كرد. بي ترديد مي توان براي خانه هايي 
كه اجاره داده مي ش��وند نيز ماليات دريافت كرد لذا 
ماليات بر ارزش افزوده بخش امالك و مستغالت بايد 
در دستور كار قرار گيرد. نعمت اهلل تركي در گفت وگو 
با ايسنا، در تشريح روند اخذ ماليات در استان تهران 
و لزوم اخذ آن از منابع جديد تاكيد كرد: نياز اس��ت 
راهكارهاي قانوني مناسب براي اخذ ماليات از منابع 
جديد اتخاذ شود. وي افزود: مي توانيم 2 برابر مبلغ 
دريافتي موجود ماليات از استان تهران اخذ كنيم در 
همين راستا جلسه بررسي راهكارها و مسائل مرتبط 
با تحقق درآمدهاي مالياتي ذيل ستاد تجهيز درآمد 
استان تهران برگزار شده است تا بتوانيم منابع جديد را 
احصاء و درباره راهكارهاي قانوني و روش اخذ ماليات از 
منابع جديد تصميم گيري كنيم. در حوزه اخذ ماليات 
واحدهاي صنفي نيازمند ساماندهي هستيم. در حال 
حاضر حدود 4 ميليون واحد صنفي در استان تهران 
وجود دارد كه يك ميليون از آنها مشاغلي است كه 
بايد ماليات پرداخت كنند. وي ادامه داد: سهم استان 
تهران در درآمدهاي مالياتي كشور 53 درصد است و 
براي سال جاري نيز در قانون بودجه 68 هزار ميليارد 
تومان درآمد براي استان تهران پيش بيني شده است 
كه 97 درصد اين رقم در حوزه امور مالياتي اس��ت؛ 
بايد ساز و كاري ايجاد شود تا تمام درآمدهاي استان 
)درآمدهاي تمام دستگاه هاي اجرايي استان( به خزانه 
واريز شده و شوراي برنامه ريزي و توسعه استان براي 
هزينه كرد و اولويت هاي هزينه اي آن تصميم بگيرد.

وي تاكي��د كرد: بر اس��اس قانون م��ازاد درآمد هر 
استان بايد در همان اس��تان هزينه شود و اين براي 
دستگاه هاي اجرايي و خدماتي انگيزه خوبي خواهد 
بود. اگر اين دستگاه ها مشكالتي دارند بايد بگويند چه 
مشكالتي براي دريافت ماليات دارند و اگر مشكالت 
و چالش هاي قانوني دارند بايد اعالم كرده تا با سازو 

كارهاي قانوني قوانين تنقيح شوند.
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بانكهايخصوصيبابيشترينسهمازمعامالتبينبانكي

افزايش چشمگير حجم معامالت بين  بانكي

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
براساس گزارش بانك مركزي از عملكرد سال 97 بازار 
بين بانكي و استفاده بانك ها از تسهيالت هفتگي ساير 
بانك ها كه به تازگي منتشر شده، شبكه بانكي كشور به 
جاي اضافه برداشت از بانك مركزي براي جبران كسري 
منابع شبانه خود، از تسهيالت بازار بين بانكي با ميانگين 
زمان يك هفته بيش از سال هاي ديگر استفاده كرده اند 
و به دليل نياز بيشتر فعاالن اقتصادي و بانك هاي كشور 
به نقدينگي و پول بيش��تر، تسهيالت سال 97 بيش از 
67 درصد رشد كرده و از رقم 6405 هزار ميليارد تومان 
در سال 96 به 10714 هزار ميليارد تومان در سال 97 
رسيده و نرخ سود ميانگين اين بازار نيز حدود 1 درصد 
يا معادل 5 درصد سال قبل رشد كرده و به 19.7 درصد 

رسيده است. 
به گزارش تعادل، ميانگين نرخ سود بازار بين بانكي در 
سال 96 معادل 18.7 درصد بوده و در سال 97 ميانگين 
نرخ س��ود بازار بين بانكي به 19.7 درصد رس��يده كه 
نسبت به س��ال 96 معادل 5 درصد يا يك واحد درصد 
رشد كرده است. در صورتي كه ميانگين يك هفته براي 
قرض گرفتن تس��هيالت بانك ها فرض شود، نرخ سود 
پرداخت شده در كل سال 97 بيش از 60 هزار ميليارد 
تومان خواهد بود. اين رقم در س��ال 96 حدود 22 هزار 

ميليارد تومان بوده است. 
رقم معامالت و تسهيالت دهي و قرض گرفتن بانك ها از 
بازار بين بانكي از رقم 12 هزار ميليارد تومان در سال 88 
به ترتيب به ارقام 43، 140، 121، 311، 1138، 2196، 
3095، 6405 و 10714 هزار ميليارد تومان در سال هاي 

بعد رسيده است. 
اين ارقام نشان مي دهد كه بازار بين بانكي عمال ابزاري 
براي گردش مالي و استفاده از منابع ساير بانك ها بوده 
و بانك ها به جاي منابع بانك مركزي از منابع بانك هاي 
ديگر استفاده كرده اند و در نتيجه معامالت بين بانكي 
از 12 هزار ميليارد تومان در س��ال 88 به 10714 هزار 
ميليارد تومان در س��ال 97 رس��يده و طي اين مدت 
892 برابر شده است. نكته قابل توجه اين است كه در 
طي اين سال ها نقدينگي نيز از رقم 235 هزار ميليارد 
تومان در سال 88 به بيش از 1900 هزار ميليارد تومان 
در سال 97 رس��يده و پايه پولي نيز از 60 هزار ميليارد 
تومان به بيش از 230 هزار ميليارد تومان رسيده است. 
ضريب فزاينده نيز از عدد 4 به عدد 7.2 در سال هاي بعد 
رس��يده و همه اين عوامل عمال با رشد نقدينگي، رشد 
تورم، رشد پايه پولي همراه بوده است. به عبارت ديگر، 
وضعيت بازار بين بانكي آيينه وضعيت اقتصاد كشور، 
رش��د نقدينگي، رشد تورم و سطح عمومي قيمت ها و 
رشد پايه پولي است و به عقيده كارشناسان اقتصادي، 
اگرچه بازار بين بانكي ابزاري براي كاهش اضافه برداشت 
از بانك مركزي است اما عامل رشد نقدينگي و تورم و غير 
مستقيم عامل رشد پايه پولي بوده است و نمي توان رشد 
بازار بين بانكي را مثبت ارزيابي كرد. زيرا عمال به معناي 
كسري بيش��تر منابع بانك ها، پول خرج كردن بيشتر 
بانك ها، افزايش هزينه ه��ا و مخارج فعاالن اقتصادي، 
افزايش قيمت ها و هزينه هاي اقتصادي در كشور است 
و شايد به همين دليل كه رش��د نرخ ارز و قيمت ها در 
سال 97 افزايش زيادي داشته، در نتيجه نياز بانك ها به 
منابع و قرض گرفتن از ساير بانك ها بيشتر شده است 
و عمال بانك هايي كه مازاد منابع داشته اند به بانك هاي 
خصوصي پول بيشتري قرض داده و درآمد بيشتري با 

سود 19.7 درصدي كسب مي كنند.

  بانك ها 10714 هزار ميليارد تومان با نرخ 19.7 
درصد در سال 97 از ساير بانك ها قرض گرفتند

معامالت بازار بي��ن بانكي از 6405 هزار ميليارد تومان 
در سال 96 با رشد67 درصدي به 10714 هزار ميليارد 
تومان در سال 97 رسيد و اين موضوع نشان دهنده اثر 
قرض گرفتن بانك ه��ا از يكديگر بر خلق پول و ضريب 
فزاينده پولي است. نرخ سود نيز از حدود 18.7 درصد 
در س��ال 96 به 19.7 درصد در سال 97 رسيده و يك 
درصد بيشتر شده است. حجم معامالت بازار بين بانكي 
در سال 97 در حالي با رشد بيش از 67 درصدي نسبت 
به سال 96 همراه بوده كه نرخ سود اين بازار نيز افزايش 

بيش از 5 درصدي را تجربه كرده است.
 آمارهاي بانك مركزي حاكي از آن اس��ت كه در سال 
 97 در مجموع 40 ه��زار و 663 فقره معامله به ارزش
 10 ميليون و 714 هزار و 963 ميليارد تومان با محدوده 
نرخ 16 تا 23 درصد و با ميانگين نرخ 19.72 درصد در 
بازار بين بانكي انجام شده كه در مقايسه با سال 96 از 
رشد قابل توجهي برخوردار بوده است. همچنين تعداد 
معامالت با 6.72 درصد افزايش و حجم معامالت با رشد 
بيش از 67 درصدي همراه بوده است. نرخ سود بازار بين 
بانكي نيز از 18.69 درصد در سال 96 به 19.72 درصد 
در سال 97 رسيده كه بيانگر رشد 5.51 درصدي است.
بررسي روند ماهانه معامالت نيز حاكي از آن است كه هر 
چه به سمت ماه هاي انتهايي سال حركت كنيم، ارزش 
ماهانه معامالت در اين بازار بيشتر شده و در اسفندماه 
97 به يك ميليون و 464 هزار ميليارد تومان رس��يده 
است. متوسط ارزش معامالت روزانه نيز از بيش از 27 
هزار ميليارد تومان در فروردين ماه 97 به 58 هزار و 500 

ميليارد تومان در اسفندماه افزايش يافته است.
آمارهاي بانك مركزي از ميزان تسهيالت دهي بانك ها 
به يكديگر نشان مي دهد كه بانك هاي دولتي با حجم 
س��پرده گذاري حدود 4 ميليون و 637 هزار ميليارد 
تومان و س��هم 43.28 درصدي، بيشترين سهم را در 
مداخالت بين بانكي به خود اختصاص داده اند، البته 
اين در حالي اس��ت كه در س��ال 96 بانك هاي دولتي 
س��هم 61.99 درصدي را از سپرده گذاري در اين بازار 

داشته اند.

  بانك ه�اي خصوص�ي با بيش�ترين س�هم از 
معامالت بين بانكي 

عالوه بر اين حجم سپرده گذاري بانك هاي مشمول اصل 
44 برابر 3 ميليون و 825 هزار ميليارد تومان، بانك هاي 
خصوصي 2 ميليون و 3 هزار ميليارد تومان و موسسات 
اعتباري 212 هزار ميليارد تومان بوده است كه مقايسه 
اين آمار با س��ال 96 نشان دهنده رشد چشمگير نقش 
بانك هاي مش��مول اصل 44 در سپرده گذاري در بازار 

بين بانكي است.
بررسي آمار سپرده پذيري بانك ها نيز بيانگر افزايش ميل 
بانك هاي دولتي به استقراض از بانك هاي ديگر و تغيير 
نقش بانك هاي مش��مول اصل 44 در بازار بين بانكي 
بوده اس��ت. بانك هاي خصوصي نيز همچون گذشته 
بيش��ترين سهم از اس��تقراض در اين بازار را داشته اند. 
سهم س��پرده پذيري بانك هاي خصوصي در سال 97 
مع��ادل 6 ميليون و 100 هزار ميلي��ارد تومان بوده كه 
حدود 57 درصد از كل معام��الت را به خود اختصاص 
داده است. اين عدد در سال 96 بالغ بر 3 ميليون و 300 
هزار ميليارد تومان بوده كه حدود 51 درصد معامالت 

اين بازار را شامل مي شد.
همچنين سهم سپرده پذيري بانك هاي دولتي از 878 
هزار ميليارد تومان در س��ال 96 به بيش از دو ميليون و 
3 هزار ميليارد تومان رسيده كه اين موضوع باعث شده 
درصد س��پرده پذيري اين بانك ها از 13 درصد در سال 
96 به بيش از 19 درصد در سال 97 افزايش يابد. سهم 
سپرده پذيري موسسات اعتباري نيز يك ميليون و 100 
هزار ميليارد تومان بوده كه بالغ بر 10 درصد معامالت 
را به خود اختصاص داده است. اين سپرده ها در سال 96 

بيش از 8 درصد معامالت را شامل مي شد.
از سوي ديگر سهم تسهيالت دهي بانك هاي مشمول 
اصل 44 در بازار بين بانكي در س��ال 97 نسبت به سال 
96 كاهش يافته است. سهم  سپرده پذيري اين بانك ها 
در سال 96 بيش از يك ميليون و 706 هزار ميليارد تومان 
بوده كه در سال 97 به يك ميليون و 454 هزار ميليارد 
تومان كاهش يافته است. درصد سهم سپرده پذيري اين 
دس��ته از بانك ها نيز در سال 96 بيش از 26 درصد كل 
معامالت بوده كه در سال 97 به 13 درصد رسيده است.

  اثر خلق نقدينگي و معامالت بازار بين بانكي 
در 10 ساله 97- 1388

درحالي كه طي 10 س��ال اخير رشد پايه پولي 3.3برابر و 
رش��د نقدينگي 7 برابر شده اما حجم معامالت بين بانكي 
از س��ال 88 تا 96 به ميزان 892 برابر افزايش يافته و رشد 
آن به شكل جنون آميز، 160برابر رشد پايه پولي و بيش از 
76برابر رشد نقدينگي بوده است. همچنين رشد ضريب 
فزاينده از 3.9 در سال 88 به 7.2 در سال 96 نشان دهنده اثر 
معامالت بين بانكي بر خلق نقدينگي است. به عبارت ديگر، با 
ممنوع شدن استقراض دولت از بانك مركزي، انضباط مالي 
و كنترل پايه پولي، ميدان عملكرد شاخص هاي پولي براي 
رشد نقدينگي تغيير كرده و همچنان با رشد شديد نقدينگي 
تالش مي شود تا سوء مديريت ها و بهره وري و كارايي پايين 

اقتصاد پوشش داده شود.
برخي كارشناس��ان معتقدند كه كمتر تحليل و خبر يا 
تصميم گيري مس��ووالن دولتي را س��راغ داريم كه به 
ريشه هاي رش��د پايه پولي، نقدينگي، تورم، مشكالت 
س��اختاري كش��ور، بدهي و مخارج دولت، س��ركوب 
قيمت ها و كنترل شديد بازارها و قيمت ها در سال هاي 
قبل و اثر آن بر نوسانات و التهابات ارزي اشاره كرده باشد. 
 در نتيجه به جاي پرداختن به ريشه هاي اين التهاب ها 
يا عملكرد ترامپ و خروج امريكا از برجام يا سوداگران و 
اخاللگران به عنوان عامل اين وضعيت مورد توجه قرار 
مي گيرد و انتقادها از خريد انبوه سكه و اخاللگران ارز، 
دريافت كنندگان ارز 4200 توماني و... در چنين بازاري 
جايگزين تحليل اقتصادي و ساختاري مي شود. عده اي 
از س��فرهاي خارجي و هزينه هاي آن انتقاد مي كنند 
كه چرا مس��افران از نرخ دالر 4200 توماني اس��تفاده 
مي كنند. برخي نيز خواستار انتشار ليست شركت هايي 
مي شوند كه از دالر 4200 توماني براي واردات استفاده 
كرده اند. عده اي از افرادي نام برده اند كه چند تن سكه و 
طال دارند يا هزاران سكه طال خريداري كرده اند و كمتر 
به اين موضوع پرداخته ايم كه رش��د سوداگري، سفته 
بازي، داللي، كارهاي غيرمولد، موسسات غيرمجاز، نرخ 
سود بانكي باال به خاطر فعاليت هاي كوتاه مدت سودآور، 
رقابت بانك ها در جذب پ��ول، بدهي دولت، مطالبات 
معوق بانكي و... همگي حاصل نبود محيط كسب وكار 
مناس��ب، نبود روابط خارجي و عدم توسعه سياسي و 
اقتصادي و بي توجهي به مشكالت ساختاري است و در 
نتيجه اين مشكالت، بانك ها و واحدهاي اقتصادي ولع 
سيري ناپذير در جذب نقدينگي و پول دارند تا بهره وري 
پايين و ناكارآمدي و سوء مديريت موجود را جبران كنند 
و به همين خاطر، بانك ها و موسسات غيرمجاز يا سود 
باال به سپرده گذاران داده اند و نرخ سود متاثر از كاهش 
تورم پايين نيامده، اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي 
بيشتر شده و در 10 سال اخير بانك ها از طريق معامالت 
بازار بين بانكي، حجم قابل توجهي از پول را به گردش 
درآورده و سرعت گردش پول يا ضريب فزاينده را از عدد 
4 به باالي 7 رسانده اند. چنين روندي كه فشار زيادي بر 
بانك ها براي تامين هزينه هاي جذب سپرده، تسهيالت 
بازار بين بانكي و اضافه برداشت از بانك مركزي وارد كرده 
است باعث رشد نقدينگي و التهابات بازار و هدايت پول 
به سمت خريد و فروش مسكن، خودرو، سكه و طال و ارز 
شده است و در پاسخ به كساني كه مي گويند موسسات 
غيرمجاز كنترل شده و رشد پايه پولي و استقراض از بانك 
مركزي نداريم پس چرا التهاب و رشد نقدينگي داريم بايد 
گفت كه نارسايي ها و نابساماني بازار پول و اقتصاد كشور 
خود را به شكل هاي مختلف نشان مي دهد و وقتي پايه 

پولي و نقدينگي را كنترل مي كنند و انضباط مالي حاكم 
مي شود، كسري منابع دولت از بدهي به بانك ها تامين 
مي ش��ود، مطالبات معوق باال مي رود، اضافه برداشت 
بانك ها زياد مي شود، معامالت بين بانكي به شدت رشد 
مي كند و نتيجه آن ش��ده كه براي 6405 هزار ميليارد 
تومان تسهيالت بين بانكي سال 96 هزينه اي معادل 22 
هزار ميليارد تومان بابت سود آن از سوي برخي بانك ها 

به بانك هاي ديگر بايد پرداخت شود. 
اما اين اقدامات نه تنها كمكي به ريش��ه يابي مشكالت 
و رفع گرفتاري ها و ابرچالش هاي ساختاري نمي كند، 
بلكه برعكس باعث مي ش��ود كه به ج��اي پرداختن به 
س��وءمديريت هاي مس��ووالن، رفتارهاي پوپوليستي 
و انتقاد از فع��االن اقتصادي و خريداران ارز و س��كه و 
مسافرت هاي خارجي مورد نقد قرار گيرد و مسووالن با 
پرداختن به برخي افراد كه هزاران سكه يا چند تن سكه 
و طال دارند يا اعالم ليست دريافت كنندگان ارز رسمي 
س��عي دارند كه نقاط ضعف را پوش��ش دهند و از اين 
طريق ادامه التهابات و افزايش قيمت ها را توجيه كنند. 
اين در حالي است كه ثبات نسبي در وضعيت قيمت ها و 
كاهش نرخ تورم در چند سال گذشته به خاطر سيستم 
ارز مبادله اي و پيش خور كردن قيمت ها در دوره تحريم 
سال هاي 92-1389 باعث شده بود تا كمتر كسي انتظار 
يك چنين تكانه شديد و يك باره يي در قيمت ها را داشته 
باشد.  تقريبا همه اقشار، چه دولت و بانك مركزي و چه 
مردم عادي و بازاريان اين افزايش ها را ناشي از لغو برجام 
و بازگشت تحريم ها مي دانند اما دولت و بانك مركزي كه 
بيشتر از مردم به تاثير عرضه پول در اين آشفتگي واقفند 
بيشتر غافلگير شدند چراكه با اعتماد به تاثير ثبات پايه 
پولي بر كنترل تورم، وظيف��ه خود در مهار نقدينگي و 
تورم را تمام شده مي دانستند و بر اين اساس، دليلي بر 
افزايش يك باره قيمت ها نمي ديدند و از اين رو قادر به 
پيش بيني يك چنين شوكي نبوده و علتي جز دخالت 
اخاللگران اقتصادي و توطئه گ��ران خارجي براي اين 
وضعيت معرفي نكردند و براساس اين ديدگاه، گمان به 
امكان اصالح و كنترل قيمت ها با محدود كردن فعاليت 

اين اخاللگران دارند.
 عجيب آنكه اغلب تحليلگران و متخصصان اقتصادي 
نيز همچون دولت و م��ردم عادي، با آنكه چندين دهه 
است اين ش��وك ها را تجربه كرده اند اما حاضر به درس 
گرفتن از تجربيات قبلي و ش��ناخت علمي و تحقيقي 
ريشه ها و عوامل واقعي اين شوك ها نيستند و اين بار نيز 
چون دفعات قبل، اين افزايش قيمت ها را موقتي و كاذب 
دانسته و سقف و نهايتي براي آن قائل شدند و انتظار توقف 
رشد قيمت ها را دارند و گاهي اعالم مي كنند كه بازار طال، 
ارز، خودرو، مسكن و... حباب دارد مردم مراقب باشند و 
بعد از چند وقت مشخص مي شود كه قيمت ها از آنچه 
تصور مي شد باالتر رفته است. اين موضوع نشان مي دهد 
كه مسووالن تنها به رفتار مكانيكي شاخص ها و قيمت ها 
و عوامل آن توجه دارند و به مسائل ساختاري و نبود محل 
سرمايه گذاري مناسب، درآمد مورد انتظار مردم، اميد به 
آينده، بي اعتمادي به سرمايه گذاري و بازارها و مسائل 

ريز و درشت ديگر توجه نمي كنند.
اغلب اين صاحب نظران و فعاالن اقتصادي كشور از سال 
57 تا به امروز، خود شاهد رشد حداقل 85هزار درصدي 
قيمت ارز و رشد 714هزار درصدي قيمت طال در كشور 
بوده اند و به چشم خود ديده اند كه در همين بازه زماني 
قيمت بين المللي و خارجي طال فقط 600درصد رشد 
داشته و مازاد نرخ رشد داخلي نسبت به نرخ رشد قيمت 
جهاني، دليلي جز نحوه مديريت نهاد پولي در داخل و 

كامال خارج از دخالت خارجيان نمي تواند داشته باشد.
به عبارت ديگر، رشد پايه پولي، نقدينگي و حجم پول 
باالتر از رشد توليد ناخالص داخلي، عامل اصلي كاهش 

ارزش پول ملي و رشد تورم و قيمت ها بوده است.

  رابطه مقداري پول با تورم و قيمت ارز و كاال
الاقل كس��اني كه با علم اقتصاد آش��نا هس��تند اين را 
مي دانن��د كه قيمت ه��ر كااليي به تقاض��اي موثر آن 
)تقاضايي كه از طريق بودجه و درآمد قابل دسترس��ي 
است( بستگي دارد كه آن نيز خود به حجم پول در جريان 

كشور وابسته است.
از اواخر دهه 40 ميالدي به بعد ميلتون فريدمن و پيروان 

آن توانسته اند با استدالل هاي محكم و متكي به تحقيقات 
وسيع، دنيا را قانع كنند كه »تورم هميشه و همه جا يك 
پديده پولي است« و بين تورم )به معناي رشد پيوسته و 
دايمي قيمت ها( و رشد قيمت هاي نسبي كاالها تفاوت 
اساس��ي وجود دارد و رشد تورم بدون شك فقط و فقط 
به دنبال رشد مداوم و پيوس��ته حجم پول و نقدينگي 
ايجاد مي شود. تحقيقات فريدمن و هزاران تحقيق بعد 
از آن نشان داده كه رشد پول به هر نيتي كه باشد داراي 
چنان اثرات مخرب و ناعادالنه اي است كه هيچ دليلي 
براي توجيه آن وجود ندارد و نهايتا بايد گردن بر »قاعده 

رشد پولي« نهاد.
به عبارت ديگر، دولت ها عمدتا با رشد حجم پول، نياز 
واحدهاي اقتصادي به نقدينگ��ي را تامين مي كنند و 
طرح هاي عمراني و بودجه خود را به تعادل مي رسانند اما 
نتيجه كسري بودجه و مخارج آنها و تزريق پول، به تدريج 
باعث نشت نقدينگي با تاخير چند ساله شده و سرانجام 
قيمت ارز و ساير كاالها را باال مي برد و كاهش ارزش پول 

ملي نتيجه محتوم اين روند است.
واقعيت اين است كه سردرگمي اكثر فعاالن اقتصادي 
و تحليلگران بازار و نيز دولت و عدم توانايي در تبيين و 
پيش بيني شوك هاي قيمتي، بيشتر به علت تحليل اين 
شوك ها با روش هاي تكنيكال با فرض ثابت بودن حجم 
نقدينگي است در حالي كه تحليل هاي تكنيكال از روند 
قيمت هاي طال و ارز، فقط زماني كاربرد دارد كه عرضه 
پول داراي ثبات بوده و رشد اندكي داشته باشد. مهم ترين 
اصل )كه غالبا در ايران م��ورد غفلت قرار مي گيرد( در 
تحليل وضعيت بازارها و تغييرات قيمت ها اين است كه 
افزايش قيمت ها مداوم و پيوس��ته است لذا بايد قبل از 
تحليل هاي تكنيكال، همواره نرخ تغييرات نقدينگي و 
اجزاي تشكيل دهنده آن يعني پايه پولي و ضريب فزاينده 
پولي را مدنظر قرار داد. به عبارت ديگر گام نخس��ت در 
تحليل وضعيت اقتصاد ايران بايد برمبناي تحليل »رابطه 

مقداري پول« باشد.
در سال هاي 1375 تا 1397 در طرف چپ معادله فيشر، 
ميزان پايه پولي از رق��م 5 هزار ميليارد تومان به باالي 
200هزار ميليارد تومان رس��يده و 40برابر شده است. 
نقدينگي از 13 هزار ميليارد تومان به 1600 هزار ميليارد 
تومان رسيده و 120برابر شده است. ضريب فزاينده يا 
س��رعت گردش پول از 2.5 به 7.2 رسيده و تقريبا سه 
برابر شده است. در طرف راست معادله فيشر نيز توليد 
ناخالص داخلي از عدد 28 به 700 هزار ميليارد تومان 
رسيده و 25برابر شده است. در نتيجه تنها شاخصي كه 
براي جبران 120برابر شدن نقدينگي و 40برابر شدن 
پايه پولي باقي مانده شاخص تورم يا قيمت هاست كه 
البته شاخص تورم تنها 350 قلم كاالي مصرفي را نشان 
مي دهد و قادر نيست كه قيمت ارز و ساير دارايي ها مانند 
قيمت مسكن و طال و انتظارات ديگر را پوشش دهد. با 
وجود رشد شديد قيمت ها و افزايش شاخص تورم توجه 
مي كنيم كه 4.4 به 122 رس��يده و 28برابر شده است. 
ب��ه عبارت ديگر، به خاطر 40برابر ش��دن پايه پولي در 
23 سال اخير، شاخص تورم يا سطح عمومي قيمت ها 
حداقل 28برابر شده و البته باتوجه به رشد 4درصدي 
قيمت ها در خرداد نسبت به ارديبهشت 97 انتظار مي رود 
كه شاهد افزايش بيشتري در قيمت كاال و ارز و... باشيم. 
بطوري كه مشاهده مي شود فاصله بين منحني پايه پولي 
و منحني نقدينگي كه نشان دهنده ضريب فزاينده پولي 
است در حال وسيع تر شدن است و در سال هاي 84، 86 
و 87 در تمام س��ال ها رشد مثبت داشته و از سال 75 تا 
95 نزديك به سه برابر شده است. معموال گفته مي شود 
كه علت افزايش ضريب فزاينده پولي، ايجاد بانك هاي 
خصوصي از سال 78 و شيوع بانكداري الكترونيك است 
اما اين ش��ايد رشد ضريب فزاينده پولي را در سه، چهار 
سال نخست ايجاد بانك هاي خصوصي توجيه كند ولي 
اين سوال هنوز مطرح است كه چرا اين رشد هنوز بعد 
از 20 س��ال ادامه دارد و چه عواملي در حال رشد دادن 
ضريب فزاينده پولي هستند به خصوص باتوجه به اين 
موضوع كه رشد ضريب فزاينده پولي در سال 84 متوقف 
شده و رشد دوباره آن از سال 88 آغاز شده و سال به سال 
شدت يافته است لذا بايد ديد كه از سال 88 چه اتفاقي در 
سيستم بانكداري رخ داده كه باعث چنين رويدادي شده 
است؟ پاسخ را مي توان در رفتار بانك ها و بانك مركزي از 

سال 88 در معامالت بين بانكي جست وجو كرد. رفتاري 
كه حتي باعث ترديد در صح��ت آمارهاي پايه پولي و 
نقدينگي مي شود. جدول فوق حجم معامالت بانكي از 
سال 88 يعني نخستين سال شروع اين معامالت و ميزان 

تغييرات آن را نشان مي دهد: 
براس��اس اين اطالعات، حجم معام��الت بين بانكي از 
سال 88 تا 96 و در يك دوره 9 ساله به ميزان 534 برابر 
افزايش يافته است درحالي كه رشد پايه پولي 3.3برابر 
و رش��د نقدينگي 7برابر شده اس��ت. در كمال تعجب 
مشاهده مي شود كه رشد حجم معامالت بانكي به شكل 
جنون آميز، 160برابر رشد پايه پولي و بيش از 76برابر 
رشد نقدينگي بوده است. همچنين رشد ضريب فزاينده 
از 3.9 در س��ال 88 به 7.2 در سال 96 نشان دهنده اثر 

معامالت بين بانكي بر خلق نقدينگي است.
البته با نگاهي به نرخ سود اين معامالت كه بسيار پايين تر 
از نرخ سود بازارهاي ارز و طالست مي توان ولع بانك ها به 

چنين معامالتي را درك كرد.
اين تحوالت و رش��د معامالت بين بانكي، به دنبال باال 
بودن نرخ سود بانكي در موسس��ات غيرمجاز و رقابت 
برخي بانك ه��ا براي جذب نقدينگي رخ داده اس��ت و 
بانك مركزي براي آنكه بانك ها به س��مت كاهش نرخ 
سود حركت كنند، از طريق بازار بين بانكي تالش كرد 
كه نرخ تامين نقدينگ��ي را براي بانك ها كاهش دهد و 
به تدريج از باالي 20درصد به 18.7درصد كاهش يافت. 
بانك مركزي حتي نرخ جريمه اضافه برداشت بانك ها 
را كه 34درصد بود به خط اعتباري 18درصدي تبديل 
كرد تا كمكي به بانك ها باشد و لذا اين اتفاقات عمال باعث 
رشد شديد معامالت در بازار بين بانكي شد و هر چند نياز 
بانك ها را تامين كرده اما نه تنها به كاهش نرخ سود بانكي 
كمكي نكرده است و هزينه هاي بانكي عمدتا با نرخ سود 
20درصد بوده است بلكه بدون آنكه اثر خود را روي پايه 
پولي نشان دهد عمال به خلق پول در شبكه بانكي و رشد 
ضريب فزاينده و نقدينگي كمك كرده است و درنتيجه 
اين رشد شديد نقدينگي، س��طح عمومي قيمت ها و 
تورم و قيمت ارز و س��كه و طال و... را افزايش داده است. 
نتيجه چنين روندي باعث شد كه بانك ها عمال نرخ سود 
سپرده را از شهريور 96 براي يك سال به نرخ 20درصد 
تمديد كنند و بانك مركزي در اسفند 96 براي كنترل 
ب��ازار ارز و نقدينگي، اوراق س��پرده ريالي 20 درصدي 
به ميزان 240 هزار ميليارد تومان منتشر كند و هزينه 
قابل توجهي را به بانك ها تحميل كند. اما نتيجه سياست 
نرخ سود باال و اوراق سپرده، پيش فروش و فروش حدود 
8 ميليون س��كه به كنترل نقدينگي و بازار ارز كمكي 
نكرد و عمال التهابات بازار ارز بيشتر شد. زيرا دليل عمده 
اين التهاب ها، رشد نقدينگي حاصل از افزايش ضريب 
فزاينده و خلق پول و افزايش معامالت بين بانكي است 
كه ولع سيري ناپذيري را در بانك ها ايجاد كرد و بانك ها 
هر روز به صورت ميانگين 18 هزار ميليارد تومان به هم 
پول قرض مي دهند و خلق پول مي كنند كه در مواردي 
نيز باعث افزايش اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي 

شده و پايه پولي را رشد داده است.
هزين��ه بانك ها در بازار بين بانكي ب��ه 22 هزار ميليارد 
تومان در س��ال 96 رس��يده كه باب��ت 6405 ميليارد 
تومان تسهيالت بين بانكي صرف شده است و هر يك 
از وام ه��اي بين بانكي حداقل يك هفته دراختيار بانك 

دريافت كننده قرار دارد.
معامالت بين بانكي با اين حجم و سطح، بدون شك خلق 
پول محسوب شده و قاعدتا بايد در آمارهاي بانك مركزي 
جزو نقدينگي به حساب مي آمد ولي اين كار انجام نگرفته 
و جالب اينكه اكثر اين معامالت نه تنها با اطالع و مجوز 
بانك مركزي انجام گرفته بلكه اين معامالت با خود بانك 
مركزي انجام گرفته و مي توان گفت اين كار بانك مركزي 

حتي موجب رشد پايه پولي هم شده است.
 نمي توان بطور قطع گفت كه بانك ها اين همه معامالت 
بين بانكي را به كدام قصد و براي تامين وجوه كدام فعاليت 
بانكي يا غيربانكي انجام داده اند ولي بطور يقين مي توان 
گفت كه اين كار آنان براساس رابطه مقداري پول منجر 
به رشد قيمت ها و افزايش شديد تورم خواهد شد و رشد 
شديد حجم معامالت بين بانكي مي تواند سر نخ خوبي 
براي كشف علل شوك قيمتي اخير در بازار ارز و طال و 

ساير كاالها باشد. 
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آغاز دور جديد
 كاهش نرخ دالر

گروه بانك و بيمه | احسان شمشيري|
روز چهارش��نبه8 خرداد ماه نرخ لحظه اي دالر 
13 ه��زار و 400 تومان و ي��ورو 15 هزار و 300 
تومان رسيد. همچنين ميانگين نرخ ارز در روز 
سه شنبه نيز نشان مي دهد كه نرخ دالر بر اساس 
قيمت هاي رو سه ش��نبه 13 هزار و 787 تومان، 
يورو 15 هزار و 694 تومان، پوند 16 هزار و 674 
توم��ان و يوان چين 2 ه��زار و 106 تومان اعالم 

شده است. 
به گزارش تعادل، به دنبال ركود معامالت در ماه 
رمضان و همچنين اثر اخبار مربوط به ايجاد بازار 
متشكل ارزي و اظهارنظرهاي اخير ترامپ در مورد 
عدم تمايل به جنگ و تغيير نظام، روز چهارشنبه، 
ن��رخ ارز در بازار آزاد نيز كاهش يافت و بانك ها و 
صرافي هاي مجاز بانك مرك��زي نيز قيمت ارز 
را نس��بت به روز سه شنبه به ميزان قابل توجهي 
كاه��ش دادند؛ به طوري كه قيم��ت دالر و يورو 
در صرافي هاي بانك مركزي 500 تومان كاهش  
داش��ت. صرافي ملي و صرافي هاي مجاز بانكي 
قيمت يورو براي خريد 15200 و فروش 15300 
و قيم��ت دالر ب��راي خري��د 13300 و فروش 

13400 تومان اعالم كردند. 
بانك ها روز )8 خرداد( قيمت ارز را نسبت به روز 
سه شنبه كاهش دادند و هر دالر امريكا را 13 هزار 
و 13 تومان مي خريدند، اين در حالي اس��ت كه 
قيمت خريد دالر در بانك ها در روز گذشته 13 
هزار و 432 تومان اعالم شده بود. همچنين قيمت 
خريد يورو نيز نس��بت به روز سه شنبه با كاهش 
همراه شد و بار ديگر به زير 15 هزار تومان سقوط 
كرد؛ به طوري كه ش��عب ارزي بانك ها ديروز هر 
يورو را 14 هزار و 532 تومان مي خريدند. هر پوند 
انگليس نيز روز چهارشنبه در شعب ارزي بانك ها 
به قيمت 16 هزار و 480 تومان خريداري مي شد.

قيمت ارز مس��افرتي نيز در بانك ها همچنان از 
قيمت فروش آن در ب��ازار باالتر بود؛ بطوري كه 
قيمت فروش ارز مس��افرتي در بانك ها 15 هزار 
و 262 تومان اعالم شد كه با احتساب كارمزد به 

حدود 15 هزار و 600 تومان مي رسيد.
صرافي هاي مجاز بانك مركزي نيز، قيمت دالر را 
بازهم كاهش دادند؛ به طوري كه قيمت خريد دالر 
در اين صرافي ها با كاهش 500 توماني به 13 هزار 
و 150 تومان و قيمت فروش آن به 13 هزار و 250 
تومان رسيد. اين صرافي ها همچنين، هر يورو را 
به قيمت 15 هزار و 50 تومان مي خرند و 15 هزار 
و 150 تومان مي فروشند كه اين نرخ ها نيز نسبت 

به روز گذشته 500 تومان كاهش يافته است.
همچنين به دنبال اعالم ه��ر اونس طال به نرخ 
1282 دالر و 95 س��نت و كاهش قيمت دالر به 
13580 تومان، هر گرم طالي 18 عيار 418 هزار 
و 531 توم��ان و مظنه هر مثقال طالي 17 عيار 
يا آبش��ده به قيمت 1 ميليون و 817 هزار تومان 
معامله شد. قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي 
طرح جديد 4 ميليون و 630 هزار تومان، هر قطعه 
سكه تمام بهار آزادي طرح قديم 4 ميليون و 500 
هزار تومان، نيم سكه 2 ميليون و 600 هزارتومان، 
ربع سكه يك ميليون و 680 هزار تومان و سكه 

گرمي يك ميليون تومان است.

  آغ�از دور جدي�د كاه�ش ن�رخ دالر با 
راه اندازي بازار متشكل ارزي

ريي��س كميس��يون اقتصادي مجل��س گفت: 
شكل گيري بازار متش��كل ارزي تا پايان خرداد 
ميزان تقاضا را كاهش و حجم عرضه ارز را افزايش 
مي دهد، بنابراين در هفته هاي آينده شاهد كاهش 

نرخ ارز در بازار غيررسمي خواهيم بود.
محمدرضا پورابراهيمي داوراني با اشاره به تغيير 
سياست هاي ارزي دولت در نيمه دوم سال 97، 
گفت: تصميماتي كه در طول نيمه دوم سال 97 
و ابتداي س��ال 98 در حوزه ارزي اخذ شد مسير 
حركت بانك مركزي در سياست هاي ارزي نسبت 

به گذشته بهتر شده است.
نماينده مردم كرم��ان و روار در مجلس، با بيان 
اينكه پيگيري هاي كميسيون اقتصادي درباره 
تس��ريع در روند راه اندازي بازار متشكل ارزي به 
سرانجام رسيده است، افزود: در نشست مشترك 
كميس��يون اقتصادي و بانك مركزي با حضور 
رييس كل بانك مركزي توافق شد تا پايان خرداد 

ماه امسال، بازار متشكل ارزي راه اندازي شود.
وي، ساماندهي نرخ ارز در اقتصاد كشور را از اهداف 
مهم تشكيل بازار متشكل ارزي دانست و ادامه داد: 
بر خالف ع��ده اي كه تصور مي كردند ايجاد بازار 
متشكل ارزي شايد پيامدهاي منفي در اقتصاد 
كشور داشته باشد، ما معتقد هستيم ايجاد بازار 
متشكل ارزي بازار ارز را ساماندهي و به تعادل بهتر 

اين بازار كمك مي كند.
پورابراهيمي، نخس��تين مزيت تش��كيل بازار 
متشكل ارزي را ايجاد انگيزه به صادركنندگان 
براي توزيع منابع ارزي ناش��ي از صادراتشان به 
بازار عنوان و تاكيد كرد: بر اساس گزارشي كه در 
نشست مشترك كميسيون اقتصادي با رييس 
كل بانك مركزي ارايه شد حدود 50 تا 60 درصد 
از منابع ارزي كش��ور از محل صادرات غيرنفتي 
به كشور بازگشته اس��ت. البته بازگشت مابقي 
اين منابع نيز بر اساس برنامه زمان بندي توسط 
دولت و بانك مركزي در حال پيگيري است، اما 
نحوه تسويه ارز صادركنندگان موجب شده است 
كه آنها هيچ عالقه اي به روشي كه در حال حاضر 
بانك مركزي اعالم كرده نداشته باشند و نسبت 

به تسويه ارز خود اقدام نكنند.
وي افزود: به جز تعهداتي كه براي پتروشيمي ها 
براي بازگرداندن ارز تدوين ش��ده است، مابقي 
صادركنن��دگان به دليل تعيين نرخ نامناس��ب 
براي تسويه ارز ناشي از صادرات به تكاليف خود 

عمل نكرده اند.



خبر

بينالملل

5 بازار سرمايه

يك كارشناس بازار سرمايه در گفت وگو با »تعادل« درباره واگذاري مابقي سهام شركت هاي گروه يك مطرح كرد

زمان يابي مناسب عرضه هاي بلوكي دولتي
گروه بورس |هادي سلگي|

يك كارشناس بازار سرمايه در گفت وگو با »تعادل« 
درب��اره واگذاري مابقي س��هام ش��ركت هاي گروه 
يك اظه��ار كرد: دولت زمان مناس��بي براي عرضه 
اين حجم باالي س��هام درنظر گرفته است و به نظر 
مي رس��د اكنون بازار پتانس��يل جذب آن را داشته 
باش��د.  به گزارش »تعادل« آنگونه كه مس��ووالن 
سازمان خصوصي س��ازي خبر داده اند اين سازمان 
تصميم گرفته در برخي شركت ها كه طبق قانون بايد 
سهام دولت به صفر برسد، به صورت بلوكي در بازار 
سهام عرضه كند. س��هام بلوكي زماني زماني گفته 
مي شود كه حجم بااليي از سهام به صورت يكجا در 
بازار عرضه مي ش��ود، بدين معني كه هر واحد سهم 
خود ش��امل حجم گسترده اي از س��هم ها مي شود 
كه بالطبع رقم ه��اي بااليي را براي خريد آنها طلب 
مي كند. اين موضوع شايد خود عاملي بازدارنده براي 
ش��راكت بس��ياري از فعاالن بازار در خريد و فروش 
اين سهام ها باشد. اما بايد به اين توجه كرد كه طبق 
مقررات بازار سهام زماني كه ميزان سهام شركت ها 
باالتر از درصد كل س��هام ش��ركت ها باشد، بايد به 

صورت سهام بلوكي عرضه شود.

   واگذاري باقيمانده سهام دولت
 در شركت هاي گروه يك 

س��يدجعفر س��بحاني در گفت وگو ب��ا خبرگزاري 
فارس، در مورد جزييات واگذاري باقيمانده س��هام 
دولت در ۱۸ شركت بزرگ گفت: دولت در تعدادي 
از ش��ركت هاي گروه يك كه طبق قانون بايد ۱۰۰ 
درصد اين شركت ها واگذار ش��وند، مقداري سهام 
دارد و عمده ش��ركت هايي كه قرار است سهام آنها 
اخيرا در بورس عرضه ش��ود، مربوط به شركت هاي 
گروه دو هس��تند كه با تصميم كميسيون اقتصادي 
دولت و هي��ات واگذاري بايد همه س��هام دولت در 
اين ش��ركت ها از طريق بورس واگذار شود.وي افز

ود                                                                                                                                                                                     : با توجه به اينكه ش��ركت هاي قابل واگذاري كه 
دولت در آنها سهم دارد، در بورس حاضر بوده و نماد 
معامالتي آنها باز است، طبق قانون نمي توان سهام 

اين شركت ها را خارج از بورس عرضه كرد.
مش��اور ريي��س س��ازمان خصوصي س��ازي اف��ز

ود                                                                                                                                                                                                                   : از اين شركت ها ۶ ش��ركت پااليشگاهي شامل 
پااليش��گاه هاي الوان، ش��يراز، اصفه��ان، تهران، 
بندرعباس و تبريز، سه بانك شامل تجارت، ملت و 
صادرات، دو شركت بيمه اي شامل بيمه البرز و بيمه 
اتكايي امين، هلدينگ خليج فارس، ش��ركت ملي 
مس، ف��والد مباركه اصفهان، ايران خودرو، س��ايپا، 
كشت و صنعت پارس و شركت سرمايه گذاري ملي 
از ش��ركت هايي هس��تند كه باقيمانده سهام دولت 
در آنه��ا از طريق بورس و به ص��ورت بلوكي واگذار 

مي شود.س��بحاني با بيان اينكه اطالعات كامل اين 
ش��ركت ها در سايت س��ازمان بورس و نيز در كدال 
موجود اس��ت، گفت: واگذاري ب��ر مبناي آيين نامه 
قيمت گذاري ش��ركت ها در هيات واگ��ذاري و نيز 
تابلوي ب��ورس خواهد بود ك��ه در آينده اي نزديك 
سهام اين شركت ها عرضه مي شود.وي در مورد اينكه 
آيا قرار است سهام همه شركت ها يكجا واگذار شود، 
گفت: بعيد اس��ت كه هم زمان باش��ند، چون مسير 
واگذاري ها فرآيندي اس��ت كه بايد طي ش��ود و از 
طرفي واگذاري همه اين شركت ها با هم عدد بزرگي 
براي بازار سرمايه خواهد بود كه بيش از چندده هزار 

ميليارد تومان مي شود.

   زمان يابي مناسب 
مدي��ر معامالت كارگ��زاري بانك ص��ادرات درباره 
زمان ياب��ي اين عرضه ها به »تع��ادل« گفت: قاعدتا 
با توج��ه به مالكيت اي��ن حجم از داراي��ي بهترين 
راه همين فروش بلوكي اس��ت. مجتبي ش��هبازي 
معتقد اس��ت كه دولت ب��راي اين عرض��ه بهترين 
زمان را انتخاب كرده اس��ت، چرا كه در حال حاضر 
پتانس��يل هاي رش��د بااليي در بازار وجود دارد و به 
نوعي ش��اخص هنوز پر نش��ده اس��ت. براي همين 
اين پتانس��يل موجب مي ش��ود كه جذابيتي براي 

خريداران وجود داشته باشد. 
وي افزود: حاال اينكه آيا خريداران قدرت خريد اين 
ميزان سهام راخواهند داشت يا خير بايد منتظر روز 
عرضه ماند اما زمان بندي درستي نسبت به گذشته 

و در پله اول وضعيت خوشبينانه اي وجود دارد.
به گفته اين كارشناس بازار سرمايه خصوصي سازي 
به نحوي كه همه بازيگ��ران اقتصادي بتوانند روي 
تابلو به ص��ورت عادالنه رقابت كنن��د، بهترين نوع 
عرضه است تا اينكه دولت بخواهد مانند گذشته به 
صورت رد ديون يا ديگر مسائل اين دارايي ها را واگذار 
كند. ما اعتقاد داريم بهترين و شفاف ترين بازار، بازار 
بورس است و وقتي رقابت به صورت عادالنه صورت 

گيرد حتما اثرات بهتري برجاي خواهد گذاشت. 
شهبازي درباره افزايش يا كاهش قيمت اين سهم ها 
در بازار نيز گفت: اگ��ر تقاضا روي بلوك هاي عمده 
دولت وجود داش��ته باش��د و رقابت ايجاد و موجب 
افزايش قيمت پايه بلوك هاي شود، قطعا تاثير خوبي 
بر قيمت سهام آنها مي گذارد ولي اگر اين اتفاق نيفتد 
حداقل مي توان گفت ديگر قيمت ها تغيير نمي كند.

اين كارشناس بازار معتقد اس��ت كه عرضه بلوكي 
سهام موجب مي شود تكليف آنها زودتر روشن شود 

و فعاالن بازارهم مي توانند آنها را خريداري كنند. 

   انواع سهام با توجه به حجم
وي در ادامه درباره س��هام بلوكي ه��م توضيح داد: 

بلوك حجم بااليي از سهام اس��ت كه سه نوع دارد: 
بلوك خرد، مديريتي و مديريتي كنترلي. بلوك خرد 
زماني است كه سهام ش��ركت زير يك درصد باشد. 
در مقابل بلوك هاي عمده  زماني عرضه مي ش��وند 
كه حجم آنها باالي يك درصد از س��هام شركت ها 
را تش��كيل دهد. اين بلوك ها زماني كه عدد آنها به 
ميزاني برس��د كه به خريدار امكان كنترل شركت 
را اعطا كند، يعني زماني كه اكثريت س��هام عرضه 
شود به آن بلوك مديريتي كنترلي گفته مي شود، و 
اگر از فارغ از اين مزيت باش��د به آن بلوك مديريتي 
گفته مي ش��ود.  وي افزود: قاعدت��ا با توجه به بحث 
مديرتي و كنترلي بودن بلوك ها، اگر اين حالت وجود 
داشته باشد قطعا روي قيمت گذاري آنها تاثيرگذار 
خواهند بود، اما اينكه بلوك مورد نظر عادي باشد و 
در مديريت شركت هيچ نوع دخالتي وجود نداشته 
باشد، قيمت س��هام گران تر خواهد بود، تا جايي كه 
حتي برخي اوقات بلوك هاي مديرتي دو برابر قيمت 

بلوك هاي خرد عرضه مي شود. 

   آيا واگذاري همراه با مديريت شركت ها 
خواهد بود؟

در خص��وص اينكه آي��ا واگذاري اين س��هام همراه با 
مديريت آنه��ا خواهد بود، مش��اور رييس س��ازمان 

خصوصي س��ازي گفت: اين دو مساله از يكديگر جدا 
هستند، به هر حال در حال حاضر شركت ايران خودرو 
كه يك شركت بورسي اس��ت، سهم دولت در آن بين 
۱۴ تا ۱۵ درصد اس��ت يا در س��ايپا ۱۷ ت��ا ۱۸ درصد 
اس��ت؛ يعني دول��ت يك بلوك از س��هام ه��ر يك از 
شركت هاي خودروس��ازي را دارد، درحالي كه بيش 
از ۸۰ درصد س��هام اين ش��ركت ها در اختيار بخش 
غيردولتي اس��ت؛ بنابراي��ن ارتباطي بي��ن واگذاري 
سهام دولت در ش��ركت هاي بورسي و بحث مديريت 
آن وجود ن��دارد و اين در حيطه وظاي��ف ما به عنوان 
سازمان خصوصي سازي نيست. سبحاني با بيان اينكه 
قيمت گذاري باقيمانده سهام دولت در اين شركت ها 
نهايي شده، افزود                                                                                                                                                                                                                   : معيار قيمت گذاري براي واگذاري 
بلوكي اين شركت ها بر مبناي آخرين قيمت تابلوي روز 
قبل در بورس به عالوه ۲۰ درصد خواهد بود، به شرط 

اينكه از حداقل قيمت پايه كمتر نباشد.
وي در م��ورد اينكه در حال حاضر قيمت س��هام دو 
بانك تج��ارت و صادرات ح��دود ۴۲ تومان و كمتر 
از قيمت اسمي است، افزود                                                                                                                                                                                                                   : مبناي واگذاري سهام 
دولت در ش��ركت هاي يادش��ده تابل��وي بورس به 
عالوه ۲۰ درصد افزايش است و بايد صبر كنيم، در 
روز واگذاري ببينيم قيمت س��هام اين شركت ها در 
تابلوي بورس چقدر اس��ت و دولت نمي تواند قيمت 

يك نمادي كه در بورس مثال ۱۰۰ تومان باش��د، به 
قيمت ۱۰۰۰ تومان عرضه كند، بلكه مبناي آخرين 
قيمت تابلوي بورس به عالوه ۲۰ درصد خواهد بود.
مشاور رييس س��ازمان خصوصي سازي تأكيد كرد                                                                                                                         : 
همه سهام دولت در اين شركت ها به صورت بلوكي و 
نقدي واگذار مي شود و اندازه هر بلوك در هر شركت 
فرق مي كند و دولت مي خواهد بنگاهداري را واگذار 
كند و اين يك حركت خوبي است كه سهام دولت در 

شركت هاي بورسي واگذار مي شود.
وي در م��ورد اينك��ه آيا بخش خصوص��ي خرد هم 
مي توان سهام اين شركت ها را خريداري كند، گفت: 
دولت سهام خود را به صورت بلوكي و نقدي واگذار 
مي كند و ممكن اس��ت افرادي در بخش خصوصي 

باشند كه بتوانند اين بلوك ها را خريداري كنند.
مشاور رييس س��ازمان خصوصي سازي در پاسخ به 
اين پرس��ش كه آيا با وجود واگذاري ش��ركت هاي 
دولتي هنوز س��هم دول��ت در اقتص��اد ۸۰ درصد 
اس��ت، اظهار داشت: با واگذاري سهام دولت در اين 
بنگاه ها سهم دولت در ش��ركت هاي بورسي مانند 
ايران خودرو يا س��ايپا صفر خواهد ش��د و دولت كه 
قصد دارد بنگاه��داري را رها كند، اين نقطه مثبتي 
است كه مي تواند ميدان را براي فعاليت بيشتر بخش 

خصوصي باز كند.

شاخص بورس در پايان معامالت روز گذشته با رشد 
بي��ش از ۱۲۰۰ واحدي به ۲۲۴ ه��زار و ۴۷۶ واحد 
رسيد. نگاهي بر آمار معامالت بورس نشان مي دهد 
كه همه شاخص هاي بورس در پايان داد و ستدهاي 
ديروز با حداقل ۲ درصد رشد مواجه شدند. بر اساس 
آمارهاي معامالتي، در روز قبل همه ش��اخص هاي 
بورس با رشد مواجه شدند به طوري كه شاخص كل 
با ۱۲۲۲ واحد رشد معادل ۰.۵۵ درصد به ۲۲۴ هزار 
۴۷۶ واحد، شاخص  قيمت »وزني- ارزشي« با ۳۴۸ 
واحد افزايش معادل ۰.۵۵ درصد به ۶۴ هزار ۵۳ واحد، 
شاخص كل »هم وزن« با ۴۶۳ واحد رشد معادل ۰.۹۱ 
درصد به ۵۱ هزار و ۲۶۴۶ واحد، شاخص قيمت »هم 

وزن« با ۳۱۹ واحد افزاي��ش، معادل ۰.۹۱ درصد به 
۳۵ هزار و ۴۰۰ واحد رسيد.

از س��ويي ديگر ۶ نماد »اخابر ب��ا ۱۶۳ واحد، وبملت 
ب��ا ۱۵۴ واحد، مبين ب��ا ۱۲۶ واحد، پارس��ان با ۸۷ 
واحد، خودرو با ۸۴ واحد و خساپا با ۶۸ واحد« رشد، 
بيشترين تاثير مثبت را بر شاخص كل بورس بر جاي 

گذاشتند. 
به اين ترتيب، در پايان داد و ستدهاي روز چهارشنبه 
ب��ورس، در ۳۱۷ هزار نوبت معامالت��ي، ۴ ميليارد و 
۴۴۰ ميليون برگه اوراق به��ادار به ارزش ۱۲ هزار و 
۶۳۴ ميليارد تومان در بورس معامله شد و ارزش بازار 

به ۸۵۵ هزار و ۹۶۷ ميليارد تومان رسيد.

    آيفكس در ارتفاع تاريخي 
ش��اخص كل فرابورس ايران در ادامه روند صعودي 
از پيش گرفته، دي��روز نيز با ۱۲ واحد رش��د و ثبت 
يك ركورد جديد و فتح قله ۲۸۰۰  واحدي در ارتفاع 
تاريخي خود ايس��تاد. به موازات صعود شاخص كل، 
بازارهاي فرابورس ايران ميزبان مبادله يك ميليارد و 
۸۸۰ ميليون  ورقه بهادار به  ارزش نزديك به ۶ هزار و 

۷۳۰ ميليارد ريال بودند. 
در آخرين روز كاري هفته منتهي به دهم خردادماه، دو 
نماد معامالتي »دماوند« و »كگهر«  در مجموع با ۱۳ 
واحد حمايت از آيفكس، بيشترين نقش را در صعود 
اين نماگر ايفا كردند اين در حالي است كه نمادهاي 

»هرم��ز«  و »م��ارون« جمعا با ۶ واح��د اثر منفي بر 
شاخص كل فرابورس، مانع از رشد بيشتر آن شدند. در 
روز چهارشنبه هشتم خردادماه ۱۳۹۸ معامله گران 
س��هام در بازارهاي اول و دوم بي��ش از ۵۸۰  ميليون 
سهم را به ارزش بيش از دو هزار  و ۳۱۹ ميليارد ريال 
دست به دست كردند.   در همين حال مبادالت سهام 
در تابلوهاي معامالتي بازار پاي��ه نيز به نقل وانتقال 
۵۷۱ ميليون سهم به ارزش يك هزار و   ۷۱۹ ميليارد 
 ريال انجاميد كه با دادوس��تد ۴۱۹ ميليون سهم به 
ارزش افزون بر يك هزار و ۳۶۳ ميليارد ريال در تابلو 
»پايه ب«،  اين تابلو ميزبان  بيشترين حجم و ارزش 

معامالتي در بازار پايه بود. 
از س��وي ديگر معامله گ��ران اوراق بي��ش از يك 
ميليون و ۶۱۰ ورقه بهادار را به ارزش افزون بر يك 
هزار و ۴۰۷ ميليارد ريال در ب��ازار اوراق  با  درآمد 

ثابت جابه جا كردند.  
رصد مبادالت بازار تس��هيالت مس��كن نيز نش��ان 

مي دهد كه با دادوستد نزديك به ۴۴ هزار ورقه امتياز 
تسهيالت مسكن ارديبهشت ۹۸  به  ارزش افزون بر 
۲۱ ميليارد ريال، تسه ۹۸۰۲ در صدر تابلو تسهيالت 
مسكن قرار گرفته است.  در مجموع در اين تابلو شاهد 
خريدوفروش بالغ بر ۷۲ ميليون س��هم به ارزش ۳۵ 
ميليارد ريال بوديم كه اين حجم از دادوستدها در   ۷ 

 هزار و ۱۰۸ نوبت معامالتي رخ داد. 
در نهايت نگاهي به عملكرد نمادهاي فرابورس��ي در 
آخرين روز كاري اين هفته نشانگر آن است كه دو نماد 
معامالتي »كرمان« و   »حپارسا« بيشترين افزايش 
قيمتي را تا سقف ۵ درصدي تجربه كرده و در سمت 
مقابل، نمادهاي »تليسه«، »خديزل« و »حآسا« بار 

 بيشترين افت قيمت را به دوش كشيده اند. 
برتري��ن تقاضا از س��وي معامله گران ني��ز مربوط به 
نمادهاي »دكپسول«، »حريل« و »زشريف« بود كه در 
بين اين سه  نماد، دو نماد دكپسول و زشريف به تازگي 

معامالت خود را در بازار فرابورس ايران آغاز كرده اند. 

رونق بازار با رشد شاخص ها
مروري بر آمار معامالت بورس و فرابورس 
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مهلت تمديد گواهي نامه هاي 
حرفه اي اعالم شد

مصوبات كميت��ه راهبري آموزش بازار س��رمايه در 
خصوص دوره هاي آموزشي ويژه تمديد گواهينامه هاي 
حرفه اي ابالغ ش��د .به گزارش سنا، با ابالغ چگونگي 
اجراي دس��تورالعمل نحوه تمديد گواهينامه هاي 
حرفه اي، كميته راهبري آموزش بازار س��رمايه طي 
چند جلسه متوالي اقدام به بررس��ي و به روز رساني 
امتيازات دوره هاي آموزش��ي ويژه تمديد كرد.مدير 
آموزش و فرهنگ س��ازي ش��ركت اطالع رس��اني و 
خدمات بورس، در اين خصوص گفت: كميته راهبري 
آموزش با هدف بررسي و محاسبه امتيازات دوره هاي 
آموزشي، آمادگي دارد درخواست هاي مربوط به اين 
دوره ها را در كوتاه ترين زمان ممكن بررسي و شرايط 
برگزاري هرچه س��ريع تر اين دوره ها را فراهم كند.

دبير كميته راهبري آموزش بازار سرمايه همچنين 
افزود: براب��ر مصوبه كميته راهبري آم��وزش، براي 
متقاضيان تمديد كه پيش از اين در دوره هاي مربوط 
ش��ركت كردند، به ميزان ۵۰ درصد از امتيازات آن 
دوره ه��ا، در دوره جديد منظور خواهد ش��د. بهنام 
بهزادفر با اش��اره مهلت تعيين شده از سوي كميته 
گواهينامه هاي حرفه اي بازار سرمايه براي اقدام جهت 
تمديد خاطرنش��ان كرد: دارندگان گواهي نامه هاي 
حرفه اي كه اعتبار گواهي نامه هاي آنان منقضي شده 
است، بايد حداكثر تا پايان مهر ماه سال ۱۳۹۸ نسبت 

به تمديد گواهي نامه هاي خود اقدام كنند.

افت بورس هاي آسيايي 
بازارهاي سهام در آسيا امروز در پي افزايش قيمت 
اوراق قرضه جهان��ي با روند نزولي همراه ش��دند.

به گزارش  ايِبن��ا، بي اعتمادي به بازارها و معامالت 
كم رونق در بازارهاي جهاني موجب شد شاخص ها 
در س��اعات معامالتي امروز رون��د نزولي را ترجيح 
دهند.بر اساس اين گزارش، شاخص آسيا پاسفيك 
به غي��ر از ژاپن با كاهش ۰.۵ درصدي همراه ش��د 
در حالي كه ش��اخص CSI چي��ن روند نزولي ۰.۵ 

درصدي را به ثبت رساند.

  كاهش شاخص اس اند پي استراليا
همچنين اس اند پي استراليا كاهش ۰.۸ درصدي را 
از آن خود ك��رد در حالي كه نيكي ژاپن ۱.۴ درصد 
افت داشت. آمار و داده هاي اقتصاد خرد در دنيا كه 
نشان دهنده كاهش آهنگ رشد اقتصادي در جهان 
است موجب دور ماندن سرمايه گذاران از بازارهاي 
سهام شده است.ريسك هاي سياسي كه بر بازارهاي 
اقتصادي سايه افكنده موجب كاهش حجم معامالت 
و همچنين رشد قيمت اوراق قرضه هاي دولتي شده 
است. بحران هاي سياسي در اتريش، نظرسنجي ها 
در يونان، انتخابات اتحاديه اروپا و پيروزي حزب يورو 
اسكيپتيك، همگي چشم انداز غم انگيزي را از اقتصاد 

جهاني بروز مي دهد.

  نزول بورس هاي شرق آسيا
به اين ترتيب، بازارهاي آس��يايي امروز شاهد افت 
۰.۹ درص��دي ش��اخص تاپيك��س، ۰.۴ درصدي 
ش��اخص اصلي بورس هنگ كنگ و ۰.۱ درصدي 
شاخص شانگهاي چين بودند . اما در اروپا نيز اوضاع 
اقتصادي نا به سامان است. بحران مالي ايتاليا رو به 
وخامت گذاشته است و كسري بودجه اين كشور كه 
از استاندارد كشورهاي عضو ناحيه يورو بيشتر است 
موجب به هم ريختگي اوضاع اقتصادي شده است. 
به همين ترتيب، كميسيون اروپا به اين بهانه، قصد 
دارد ايتاليا را در هفته آينده ۳.۵ ميليارد يورو جريمه 
كند. اين در حالي است كه، بدهي ايتاليا به رقم ۱۳۲ 
درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور رسيده كه 

باالترين رقم از سال ۱۹۲۰ ميالدي تاكنون است.
بر اين اساس، شاخص عدم امكان پرداخت تعهدات 
اوراق قرضه اين كشور طي پنج سال آينده به رقم ۱۸ 
درصد رسيده و شرايط را براي سقوط ارزش سهام 

بانك هاي اين كشور فراهم آورده است.

عضو هيات علمي دانشگاه عالمه طباطبايي: يك كارشناس بازار سرمايه تشريح كرد

تقويت بورس، گامي بزرگ در اشتغالزايي استعملكرد شركت ها و  نرخ ارز، عامل حركت شاخص
متغيرهاي اثر گذار بر فضاي بازار سرمايه و بورس عمدتا به دو بخش 
اقتصادي و سياسي تقسيم مي شوند و هرچند وقت يك بار سمت و 
سوي عوامل اقتصادي يا سياسي تغيير مي كند. طي دو هفته گذشته 
چرخش بازار به سمت عوامل سياسي بود و اكنون با كمرنگ شدن 
ريسك هاي ناشي از آن بايد شاهد بازگشت شاخص به مدار منطقي 
باشيم.فردين آقابزرگي، كارشناس بازارسرمايه ضمن بيان مطلب 
فوق در خصوص شرايط يك ماه گذشته بازار و چشم انداز آتي بورس 
به سنا، گفت: ابهاماتي كه در فضاي بين المللي ايجاد شد اقتصاد كشور 
از جمله بازار سرمايه را تحت تاثير قرار داد. برخي از سرمايه گذاران 
بورسي بر اساس هيجان ناشي از اين ابهامات تصميم گيري كردند و 

همين عامل در روزهايي موجب كم تحركي شاخص شد.
وي ادامه داد: با اين حال تغييرات كاهش��ي ش��اخص طي دو هفته 
گذشته قابل توجه نبود و خوشبختانه حجم معامالت تاثير خاصي 
نپذيرفت و كماكان ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ ميلي��ارد تومان به طور روزانه 
معامالت را مش��اهده كرديم. گاهي نيز جاي��گاه فعاالن حقيقي و 
حقوقي بازار تغيير كرد.كارش��ناس بازارس��رمايه با بيان اينكه طي 
روزهاي گذشته تناسب معقولي بين فعاالن حقوقي و حقيقي برقرار 
بود، گفت: ابهامات اقتصادي و سياسي مي تواند اثر مثبت و منفي در 
اقتصاد و بازار سرمايه داشته باشد و اين روندي اجتناب ناپذير است و 
در اين شرايط بايد از رفتار هيجاني و تصميمات آني دوري كرد.فردين 
آقابزرگي با اش��اره به اينكه كشور ما سال ها با تحريم روبرو بوده و از 
تجربه الزم براي عبور از شرايط فعلي برخورداريم، گفت: همان طور 
كه مشاهده مي كنيم در شرايطي كه عرصه براي خيلي از شركت ها و 
صنايع تنگ شده اما كار خودشان را ادامه مي دهند. مديران شركت ها 

آموخته اند كه بايد خود را با ساختار تحريم تطبيق بدهند. البته مسلما  
تحريم و تنش هاي سياسي مي تواند تبعاتي هم داشته باشد اما نه به 
ميزاني كه تصور مي شود.وي با بيان اينكه بيش از هر بحث ديگري 
عوامل تعيين كننده حركت بازار سرمايه در روزهاي آتي قيمت ارز و 
عملكرد شركت ها است، گفت: چنانچه وضعيت درآمدي شركت ها 

و گزارش هاي مالي آنها مثبت باشد شاهد شرايط خوبي هستيم.
كارشناس بازارسرمايه افزود: مساله موثر ديگر نرخ ارز است. اگر شاهد 
افزايش نرخ ارز و كاهش ارزش پول ملي باش��يم اين وضعيت خود 
محركي براي جذابيت بازار سرمايه خواهد بود؛ چراكه با كاهش ارزش 
پول ملي، تمايل به تبديل دارايي هاي نقد به سهام افزايش مي يابد.

وي ادام��ه داد: در صورتي كه ش��اهد كاهش قيمت ارز باش��يم، باز 
چش��م انداز مثبتي براي بازار س��رمايه رقم خواه��د خورد. طبيعتا 
كليت اقتصاد مسير مثبتي خواهد داشت و بورس نيز مورد استقبال 

سرمايه گذاران قرار مي گيرد.

عضو هيات علمي دانشگاه عالمه طباطبايي، نقش بازار سرمايه را در 
اقتصاد مالي كشور مهم ارزيابي كرد و گفت: با تقويت بورس هم بنگاه ها 
و شركت هاي توليدي تامين مالي مي شوند و هم گامي بزرگ در اشتغال 
واقعي كشور برداشته مي شود.مهدي تقوي در گفت وگو با سنا، گفت: 
مهم ترين كار در زمينه تحقق شعار س��ال و بازگشت رونق به توليد، 
هدايت نقدينگي به سمت توليد و از جمله بازار سرمايه است كه بسياري 
از ش��ركت هاي توليدي، سهام خود را در اين بازار عرضه كرده اند.وي 
تاكيد كرد: با رونق توليد، بسياري از مسائل مانند بيكاري،  كاهش قدرت 
خريد و ارزش پول ملي حل مي شود.اين اقتصاددان با تاكيد بر ضرورت 
ثبات نرخ ارز براي سرمايه گذاران و توليدكنندگان كاال اظهار داشت: 
در شرايط نابساماني نرخ ارز، بيش از همه سفته بازان و معامله گران بازار 
ارز سود مي كنند و صادركنندگان و واردكنندگان و نيازمندان واقعي 
ارز در نوسانات شديد، متضرر مي شوند. همچنين مردم با افت ارزش 
دارايي هاي خود مواجه مي شوند؛ به ويژه كارگران و حقوق بگيران ثابت 
فقير و فقيرتر خواهند ش��د.وي افزود: البته افزايش نرخ ارز مي تواند 
براي كشورهايي با اقتصاد پويا كه توان توليدي آنها باالست و از طرفي 
ميزان واردات محدودي هم دارند، مطلوب باش��د. اما رشد نرخ ارز در 
زماني كه وابستگي به واردات زياد باشد، قطعا به روند تازنده و پرشتاب 
نرخ تورم دامن خواهد زد.تقوي با بيان اينكه تنش تورمي، فضا را براي 
سرمايه گذاري هاي جديد ناامن مي كند، تصريح كرد: الزمه پيروزي 
در جنگ فعلي اقتصادي، اتخاذ تصميمات س��خت است، لذا بايد در 
تصميم گيري ها و سياست گذاري هاي اقتصادي بازنگري جدي صورت 
گيرد. عضو هيات علمي دانش��گاه عالمه طباطبايي افزود: البته اين 
موضوع تنها از عهده دولت ها برنمي آيد و همكاري ديگر قوا مانند قوه 

قضاييه و مقننه به خصوص در مباحثي نظير ثبت شركت ها، معامالت 
و برداشتن موانع حقوقي و مقررات زدايي و تنقيح قوانين ضروري است.

تقوي تاكيد كرد: الزم است دولت و مجلس و دستگاه هاي قانونگذار، 
در اس��رع وقت با سياست گذاري دقيق و حذف مقررات زائد و بعضا 
متناقض، فضا را ب��راي تنفس فعاليت بخ��ش خصوصي واقعي در 
كشور مهيا كنند. اين اقتصاددان با بيان اينكه بسياري از گراني ها و 
ديگر اتفاقات تلخ اقتص��ادي رخ داده در ايران دليل اقتصادي ندارد 
و ردپاي سياس��ت در تصميم گيري هاي كالن اقتصادي، پيداست، 
بيان كرد: امروزه بس��ياري از كشورهاي جهان بر اساس محاسبات 
اقتصادي، تصميمات سياسي مي گيرند و در واقع به اقتصاد ملي خود 
به نوعي باج مي دهند در حالي كه اقتصاد ايران غالبا در حلقه تنگ 
سياست گرفتار بوده است.تقوي تاكيد كرد: اقتصاد ايران اگر از زير 
سايه سياست خارج شود، ادبيات تحريم هم در جهان دچار تغيير و 

اهرم هاي فشار بي اثر خواهد شد.

ديدگاه
رويخطشركتها

 »تبرك« تنها فروشنده بود: گروه كارخانجات 
صنعت��ي تب��رك در دوره يك ماهه منته��ي به ۳۱ 
ارديبهش��ت ماه ۱۳۹۸، تنها فروشنده سهام چند 
شركت بورسي بود و از واگذاري هاي خود مبلغ ۵۱ 
ميليارد و ۲۸۹ ميليون ريال سود كسب كرد.به گزارش 
سنا، گروه كارخانجات صنعتي تبرك با سرمايه ۲ هزار 
و ۲۳۱ ميليارد و ۵۰۴ ريال، صورت وضعيت پرتفوي 
س��رمايه گذاري ها در دوره يك ماهه منتهي به ۳۱ 
ارديبهشت ۹۸ را حسابرسي نشده منتشر كرد.گروه 
كارخانجات صنعتي تبرك با انتشار عملكرد يك ماهه 
منتهي به ۳۱ ارديبهشت سال جاري اعالم كرد در 
ابتداي دوره يك ماهه ياد شده، تعدادي از سهام چند 
شركت بورسي را با بهاي تمام شده يك هزار و ۵۸۳ 
ميليارد و ۴۹۹ ميليون ريال و ارزش بازار معادل ۱۰ 
هزار و ۱۹۶ ميليارد و ۳۲۰ ميليون ريال در سبد سهام 
خود داشت. بهاي تمام شده سهام بورسي اين شركت 
طي اين مدت با كاهش ۸ ميلي��ارد و ۳۶۷ ميليون 
ريال به يك هزار و ۵۷۵ ميليارد و ۱۳۲ ميليون ريال 
رسيد. ارزش بازار گروه كارخانجات صنعتي تبرك 
نيز با كاهش ۳۹۰ ميليارد و ۱۰۶ ميليون ريال معادل 
۹ هزار و ۸۰۶ ميليارد و ۲۱۴ ميليون ريال محاسبه 
شد.»تبرك« تعدادي از سهام چند شركت بورسي 
را با بهاي تمام شده معادل ۸ ميليارد و ۳۶۷ ميليون 
ريال به مبلغ ۵۹ ميليارد و ۶۵۶ ميليون ريال واگذار 
كرد و از اين بابت ۵۱ ميليارد و ۲۸۹ ميليون ريال سود 
كسب كرد .گروه كارخانجات صنعتي تبرك طي دوره 
يك ماهه منتهي به ارديبهشت ماه خريدار سهام هيچ 

شركت بورسي نبود.



تشكلها6اخبار

»تعادل«پتانسيلافزايشمراوداتتجاريباافغانستانرابررسيميكند

فرصت پنهان اقتصادي با همسايه شرقي
تعادل|

فرصت هاي مغف��ول مانده در روابط تج��اري ايران و 
افغانستان كدام اس��ت؟ يكي از استراتژي هاي ايران 
براي گذر از دوران تحريم، افزايش مراودات تجاري با 
كشورهاي همسايه است. در اين ميان »افغانستان« 
يكي از بازارهاي عمده براي كاالهاي ايراني است كه 
حجم دادوستد ميان ايران و افغانستان در سال گذشته 
حدود 2.9 ميليارد دالر برآورد شده است. اگرچه ايران 
در تامين كاالي مورد نياز اين كشور گوي سبقت را از 
ساير شركاي تجاري افغانستان ربوده است، اما ايران در 
اجراي پروژه هاي سرمايه گذاري در اين كشور از ساير 
رقبا عقب افتاده است؛ بطوريكه در حال حاضر چيني ها 
به جاي ايراني ها در افغانستان پروژه هاي معدني و نفتي 
را پيش مي برند. اين درحالي است كه با ورود ايران به 
حوزه هاي اقتصادي در افغانستان، مي توان هم فرصت 
بهره برداري از منابع اين كش��ور در جهت تامين مواد 
اوليه توليد در داخل ايران مهيا كرد و هم زمينه ايجاد 

اشتغال را در افغانستان به وجود آورد. 

 تجارت با افغانستان به روايت آمار
بررس��ي آمارهاي مربوط به تجارت اي��ران در 12 ماه 
منتهي به اس��فند سال 97 نش��ان مي دهد، از حدود 
44 ميليارد و 310 ميليون دالر صادراتي )با احتساب 
ميعانات گازي(، حدود 24 ميليارد و 60 ميليون دالر به 
15 كشور همسايه انجام شده، كه كشور »افغانستان« 
با س��هم 2 ميليارد و 927 ميليون دالر واردات كاال از 
ايران، جزو پنج بازار نخس��ت صادراتي ايران به شمار 
مي رود. از طرفي، جزييات آماري نيز نشان از اين دارد 
كه تراز تجاري ايران با افغانستان مثبت 2 ميليارد و917 
ميليون دالر بوده كه بعد از عراق، باالترين تراز تجاري 
با همسايگان را در س��ال 97 رقم زده است. در مقابل 
واردات ايران از اين كشور حدود 11ميليون دالر بوده 
 است. به اين ترتيب، صادرات ايران به اين كشور افزايش

5 درصدي و در مقابل واردات كاال از افغانستان افت 46 
درصدي داشته است. عمده ترين اجناس مورد نيازي 
كه واردكنندگان روانه بازارهاي افغانستان كرده اند؛ 
»مواد غذايي« است كه پول شان نه از طريق خدمات 
بانك��ي امريكايي، كه به صورت مس��تقيم يا از طريق 
بانك هاي دو كشور داد و ستد مي شود. اما چندي پيش، 
به دنبال فش��ارهاي امريكا، بانك مركزي افغانستان 
مجوز »آرين بانك«، تنها بانك ايراني در اين كشور را 
لغو كرد. اين در حالي بود كه فعاالن اقتصادي مرتبط 
با اين كش��ور اعالم كردند كه لغو فعاليت آرين بانك، 

تاثيري در مبادالت تجاري دو كشور ندارد.
با وجود فشارهاي امريكا بر كشور افغانستان مبني بر 
كاهش مبادالت تجاري با ايران، اما فعاالن اقتصادي 
ب��ر اين باورند كه با توجه به س��ابقه مراودات ميان دو 
كش��ور، اين ظرفيت وجود دارد ك��ه حجم مبادالت 
تجاري في مابين افزايش يابد. در همين رابطه، رييس 
اتاق بازرگاني مشترك ايران و افغانستان مي گويد: اين 

پتانسيل در دو كش��ور وجود دارد كه ميزان صادرات 
ايران به افغانستان به 3 برابر ميزان فعلي افزايش يابد. 
به گفته عالء ميرمحمد صادقي، اگر تجار و بازرگانان 
ايراني بتوانند با مردم افغانستان ارتباط خوبي برقرار 
كنند، امريكايي ها به هيچ وجه نمي توانند كار موثري 
كنند؛ چرا كه از يك سو ايران در طول چند دهه اخير 
كمك هاي بسياري به مردم اين كشور داشته و از سوي 
ديگر اشتراكات مذهبي و حتي اشتراك زباني مردم 
دو كش��ور، نقطه قوتي است كه باعث عالقه مندي دو 
طرف براي برقراري مبادالت تجاري بيشتر مي شود. 
او افزود: نكته قابل توجه اين است كه اگرچه در حال 
حاضر صادرات ما به كشور افغانستان نسبت به ساير 
شركاي تجاريمان، حجم زيادي نيست اما به هرحال 
اين حجم از صادرات قابل توس��عه اس��ت و به همين 
ميزان نبايد قانع باشيم. به گفته ميرمحمد صادقي، اين 
يك واقعيت اس��ت كه مردم افغانستان، ايران را وطن 
دوم خود مي دانند، كمااينكه تجار و بازرگانان ايراني 
هم هيچگاه در افغانس��تان احساس غربت نكرده اند؛ 
بنابراين بايد روي مبادالت تجاري با افغانستان تمركز 

بيشتري داشته باشيم .

 ظرفيت صادراتي ايران به كابل
از ديگر سو، رايزن بازرگاني ايران در كشور افغانستان 
از روند رو به رش��د تبادالت كاالي��ي و صادرات ايران 
به افغانس��تان خبر مي ده��د. به گفت��ه محمدرضا 
كري��م زاده، ايران با ص��ادرات 2.9 ميليارد دالري به 
اين كشور، در صدر كشورهاي ديگر قرار گرفته است. 
او ادامه داد: »خودرو و قطعات وابس��ته«، »گندم«، 
»آرد«، »ماش��ين آالت برقي«، »شكر«، »روغن هاي 
حيواني«، »محصوالت دارويي«، »تجهيزات امنيتي«، 
»پوشاك«، »ميوه«، »س��بزي هاي«، »محصوالت 
الستيكي«، »تنباكو« و »فلز« از جمله كاالي وارداتي 
به افغانستان هستند.به گفته او، كشور ايران در حوزه 
»صادرات سيمان« به افغانستان رتبه دوم، در حوزه 
»صادرات بنزين« رتبه اول، در حوزه »تامين سوخت 
 هواپيما« رتبه اول، در حوزه »صادرات كودشيميايي«

رتبه س��وم، در حوزه »صادرات تاي��ر و تيوپ« رتبه 
چهارم، در حوزه »صادرات گاز مايع« رتبه س��وم، در 
ح��وزه »صادرات خوراك دام« رتب��ه دوم و در حوزه 
»صادرات جوج��ه مرغ« رتبه دوم را در ميان س��اير 
شركاي تجاري افغانستان دارد.او با بيان اينكه ايران 
سهم 20 درصدي در تامين فرآورده هاي نفتي كشور 
افغانستان دارد، يادآور شد: كشور افغانستان واردات 
س��وخت بي كيفيت را ممنوع كرده اس��ت. اما طبق 
آخرين آمار، كشور افغانستان س��االنه به 2 ميليون 
و 700 هزار تن س��وخت ني��از دارد كه 20 درصد آن 
از ايران و مابقي از »تركمنس��تان«، »قزاقس��تان«، 
»ازبكس��تان« و »روس��يه« وارد اين كشور مي شود. 
كريم زاده به تقاضاي تامين گاز ال پي جي افغانستان 
اشاره و بيان كرد: ورود به اين حوزه و جلب مشاركت 

شركاي افغان قابل پيگيري است. كريم زاده با اشاره 
به صنعت »گردش��گري و س��المت« اظهار كرد: در 
افغانستان هزينه درمان ساالنه نزديك به 1.5 ميليون 
دالر است كه از اين رقم بيش از 246 ميليون دالر در 
ديگر كشورها هزينه مي شود و بايد از ظرفيت جذب 
بيماران افغانس��تاني بهره ببريم. به گفته كريم زاده، 
كشور افغانستان ساالنه 500 ميليون دالر محصوالت 
دارويي وارد مي كند كه س��هم كشور ما 10 درصد از 

اين بازار است و بايد افزايش پيدا كند.

 دو چالش بين دو كشور 
اما عمده ترين مشكالت فعاالن اقتصادي در تجارت با 
افغانستان چه مواردي است؟ بطور كلي، بزرگ ترين 
مشكالت موجود در روابط تجاري ايران و افغانستان را 
مي توان در »اخذ ويزا« و »تعرفه هاي گمركي« دانست. 
عضو اتاق بازرگاني و تجارت افغانستان چندي پيش 
گفته بود: مش��كل عمده فعاالن اقتصادي دسترسي 
به ويزا است. بطوريكه به تاجران اين دو كشور ويزا به 
آساني داده نمي شود. »جاهد اتل« در گفت وگو با پايگاه 

خبري اتاق ايران اظهار مي كند: ديگر مشكل عمده اين 
تجار، تعرفه هاي گمركي است. براي مثال وقتي فصل 
صادرات ميوه مي رسد، تعرفه هاي گمركي را بيش از 
اندازه باال مي برند؛ به همين خاطر اس��ت كه تاجران 
نمي توانند محصوالت خود را به سرعت صادر كنند و 
از آن جا كه اين محصوالت بسيار زود فاسد مي شوند، 

خسارت هايي را به اين تاجران وارد مي كند.
ام��ا فرصت هاي مغفول مانده در مب��ادالت تجاري با 
افغانس��تان كجاس��ت؟ فعاالن اقتصادي كماكان بر 
اين باورن��د كه با وجود تحريم ها، اگ��ر ايران بتواند از 
ظرفيت هاي موجود در كش��ورهاي منطقه استفاده 
كافي را ببرد، آينده روشني براي اقتصاد و صنعت خود 
خواهد داش��ت. »افغانستان« نيز يكي از اين كشورها 
است كه ايران مي تواند از ظرفيت هاي موجود در آن 
استفاده ويژه ببرد؛ چرا كه زبان هر دو كشور مشترك 
است. معادن افغانستان يكي از فرصت هايي است كه 
ايران مي تواند از آن در تامين مواد اوليه مورد نياز خود 
بهره ببرد. اما اين در حالي اس��ت كه نايب رييس اتاق 
ايران و افغانستان، معتقد است: در حال حاضر چيني ها 

به جاي ايراني ها در افغانستان پروژه ها را پيش مي برند. 
طبق گفته س��يد حس��ين س��ليمي، در حال حاضر 
چيني ها در قسمت توليد نفت و گاز در افغانستان كار 

خود را آغاز كرده اند.
 او با گاليه از اين مس��اله گفت: اما انتظار بر اين است 
كه ايران در حوزه اقتصادي به افغانس��تان ورود پيدا 
كند و از آن ب��ه نفع خودش اس��تفاده ببرد؛ چراكه 
براي افغانس��تان هم مفيد واقع خواهد شد و زمينه 
ايجاد اشتغال را در اين كشور به وجود خواهد آورد. او 
تأكيد داشت كه ايران مي تواند به جاي چيني ها روي 
پروژه هاي معدن و نفت در افغانستان كار كند و از اين 

طريق آينده روشن تري داشته باشد.
او به س��اير حوزه ه��اي اقتصادي ب��راي ورود به بازار 
افغانستان اشاره كرد و افزود: ديگر حوزه هاي اقتصادي 
ب��راي ورود به بازار افغانس��تان ش��امل »محصوالت 
پتروشيمي، محصوالت دارويي، گردشگري سالمت، 
خدمات فني و مهندس��ي، عمراني، آبرس��اني، سد و 
نيروگاه، خدمات فني و مهندسي، مخابرات و فناوري 
اطالعات، ترانزيت و ترانسپورت و انرژي برق« است. 
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افزايش قيمت لوازم خانگي
ايسنا|سخنگوي انجمن صنفي توليدكنندگان 
لوازم خانگي اظهار كرد: درخواست جديدي براي 
افزايش قيمت لوازم خانگي از سوي توليدكنندگان 
داده نشده اما با توجه به افزايش هزينه منابع انساني 
قيمت اين محصوالت در ماه دوم سال حدود 10 تا 
20 درصد افزايش داشته است. حميدرضا غزنوي با 
بيان اينكه قيمت ها در بازار بر اساس ميزان عرضه 
و تقاضا تعيين مي ش��ود، در پاس��خ به اينكه دليل 
غيرمنطقي بودن قيمت برخي از انواع لوازم خانگي 
در بازار چيست؟ گفت: عرضه لوازم خانگي در بازار 
تا حدودي كم اس��ت كه دلي��ل آن كاهش عرضه 
برخي برندهاي خارجي و مش��كالتي است كه در 
زمينه انتقاالت مالي وجود دارد. او افزود: در س��ال 
جاري افزايش نرخ ارز و حقوق منابع انساني باعث 
افزايش 10 تا 20 درصدي قيمت تمام ش��ده لوازم 
خانگي ش��ده كه توليدكنندگان بع��د از پرداخت 
حقوق فروردين اين افزايش قيمت را در محصوالت 
خود اعمال كردند؛ اما تكانه اقتصادي شديدي كه 
منجر به افزايش غيرمنطقي قيمت ها ش��ود وجود 

نداشته است.
س��خنگوي انجمن صنفي توليدكنن��دگان لوازم 
خانگي با بيان اينكه در صورتي كه نرخ دالر تغييري 
نكند، دليلي براي افزايش قيمت بيشتر لوازم خانگي 
وجود نخواهد داشت، اظهار كرد: قيمت تمام شده 
تابعي از قيمت مواد اولي��ه، قطعات و هزينه منابع 
انس��اني اس��ت اما قيمت محصوالت در بازار تابع 
عرضه و تقاضا است و كاهش عرضه مي تواند منجر 
به افزاي��ش غيرمنطقي قيمت ها در مدت كوتاهي 
ش��ود. غزنوي با تاكيد بر لزوم پش��تيباني از توليد 
داخل، تصريح كرد: نياز واحدهاي توليد لوازم خانگي 
به س��رمايه در گردش نسبت به سال 1396 حدود 
25 برابر شده اس��ت. از طرف ديگر افزايش نرخ ارز 
و كاهش ف��روش اعتباري مواد اوليه و قطعات، نياز 
واحدهاي توليدي به نقدينگي را تشديد كرده است. 
او با بيان اينكه مش��كلي براي توليد در بخش لوازم 
خانگي وجود ندارد، اظهار كرد: بايد مقياس توليد 
را افزايش دهيم تا ضمن كاهش قيمت تمام شده، 

اخاللي در قيمت هاي بازار نيز ايجاد نشود.

 كاهش قاچاق پوشاك
در كشور

پايگاه خبري اتاق اصناف تهران|رييس اتحاديه 
صنف توليدكنندگان و فروشندگان پوشاك تهران 
با بيان اينكه ميزان قاچاق در حوزه پوشاك كاهش 
يافته، گفت: به خاطر بازديدهاي ميداني كه توسط 
بازرسان در اتحاديه داريم، ميزان قاچاق كاهش پيدا 
كرده و توليد داخلي افزايش يافته اس��ت. ابوالقاسم 
شيرازي با اشاره به اينكه از شش ماهه دوم سال گذشته 
انگيزه براي توليد در بين توليد كنندگان ايجاد شده 
اس��ت، گفت: تا يك سال گذشته با قاچاق بي رويه و 
نبود زيرساخت هاي نوين صنعت پوشاك به ورطه 
نابودي كشيده ش��ده بود، اما از شش ماهه دوم سال 
گذشته، با رويكردي جديد كه ايجاد شد و مهم تر از 
آن نگاه خود مردم به مصرف پوشاك ايراني و ارتقاي 
س��طح كيفي پوش��اك در ايران موجب گرديد اين 
صنعت رشد فزاينده اي نسبت به سال هاي گذشته 
كه توليد از بين رفته بود، داشته باشد و اوايل امسال 
هم به اوج خود رسيد.او ضمن بيان اينكه موانع هنوز 
هم در سر راه توليد وجود دارد، مهم ترين اين موانع را 
نداشتن نقدينگي مطرح كرد و اظهار داشت: نوسان و 
افزايش قيمت ارز باعث شد كه نقدينگي كه در دست 
توليد كننده است به عنوان تنخواه براي تهيه مواد اوليه، 
خرج كار، پرداخت حقوق و هزينه هاي بيمه و ماليات، 
كاهش پيدا كرد. نياز به تس��هيالت بود و متاسفانه 
تسهيالت الزم در يك سال گذشته نبود. اخيرا شنيده 
شده مي خواهند تسهيالتي را با نرخ 12 تا 14 درصد 
بدهند. رييس اتحاديه صنف توليد و فروش پوشاك 
تهران با بيان اينكه ميزان قاچاق در حوزه پوش��اك 
كاهش يافته است، گفت: به خاطر بازديدهاي ميداني 
كه توسط بازرسان در اتحاديه داريم، بايد بگويم كه 
ميزان قاچاق كاهش پيدا كرده است و توليد داخلي ما 

افزايش يافته است.

افزايش قيمت مصوب مرغ 
اعالم شد

ايلنا|نائب رييس كانون انجمن صنفي مرغداران 
كشور از درخواست مرغداران براي افزايش قيمت 
م��رغ و موافقت وزارت جهادكش��اورزي با آن خبر 
داد و گفت: قيمت مص��وب هر كيلوگرم مرغ براي 
مصرف كنن��ده از 11 هزار و 500 تومان به 12 هزار 
و 900 تومان افزايش مي يابد. حبيب اسداهلل نژاد با 
بيان اينكه افزايش قيمت مصوب مرغ در روز دوشنبه 
هفته آينده در س��تاد تنظيم بازار مطرح مي شود، 
اظهار كرد: همچنين بر اساس اين درخواست قيمت 
خريد هر كيلوگرم مرغ زنده از مرغداران به 8 هزار 
و 800 توم��ان افزايش مي يابد. او ادامه داد: در حال 
حاضر قيمت مصوب خريد هر كيلوگرم مرغ زنده از 
مرغداران 7 هزار و 200 تومان و قيمت فعلي بازار 8 
هزار تومان است كه زيان يك هزار و 500 توماني در 

هر كيلوگرم مرغ را براي آنها به همراه دارد .
اسداهلل نژاد با تاكيد بر اينكه با افزايش قيمت نيز 
همچنان مرغداران زيان مي كنن��د، اظهار كرد: 
قيمت تمام ش��ده هر كيلوم مرغ براي مرغداران 
9 ه��زار و 400 تا 9 هزار و 500 تومان اس��ت و با 
قيمت جديد نيز مرغداران همچنان 600 تا 700 
تومان زيان مي كنند. به گفته او؛ براي تعيين قيمت 
جديد مرغ نرخ ريز مغذي ها با ارز 4200 محاسبه 
شده است در حالي كه اين نهاده ها با نرخ ارز آزاد به 
دست مرغداران مي رسد. نائب رييس كانون انجمن 
صنفي مرغداران كش��ور يكي ديگر از مشكالت 
كنوني مرغداران را مازاد توليد عنوان كرد و گفت: 
در اين شرايط انتظار مي رود شركت پشتيباني امور 
دام كشور بر وظيفه ذاتي خود عمل و مرغ مازاد را 

با قيمت منصفانه از بازار جمع كند.

رييساتاقاصنافتهراناعالمكردمعاونآموزش،پژوهشوفناوريوزارتصنعتمطرحكرد

رييساتاقاصنافايرانرييسكميسيونرقابتوخصوصيسازياتاقايرانمطرحكرد

تقويت۶۰۰هزارواحدتوليديكوچكدردستوركارخطاياستراتژيكدرجانماييصنايع

نرخمالياتموديانصنفيدرسال۹۷تغييرنميكندارزشافزوده،قربانيخامفروشي

معاون آموزش، پژوه��ش و فناوري وزارت صنعت گفت: 
ما نتوانسته ايم علم را در كشور همچون جوامع پيشرفته 
جا بياندازيم و آن را تقاضامحور كنيم. در بخش صنعت ما 
هيچگاه نيامده ايم يك آمايش صنعتي- سرزميني انجام 
دهيم و بر اساس آن صنايع مان را در استان هاي مختلف 
پايه ريزي كنيم. برات قبادي��ان افزود: حتي در جانمايي 
صنايع بزرگ نيز دچار خطاهاي اس��تراتژيك شده ايم؛ 
چنان ك��ه صنايع انرژي ب��ر و آب بر را در ف��الت مركزي 
ايران تأسيس كرده ايم. به گزارش ايسنا، معاون آموزش، 
پژوهش و فناوري وزارت صنعت با تاكيد بر ضرورت توجه 
به پژوهش هاي اجتماعي و فرهنگي بخش صنعت توجه 
به ارزياب��ي تأثير اجتماعي را قبل، حي��ن و پس از انجام 
پروژه هاي صنعتي بسيار مهم دانست كه از آن غفلت شده 
است و ضروري است تا علوم اجتماعي در متن صنعت ديده 

شود نه در حاشيه آن.
قباديان با تأييد اين نكته كه اين جلس��ات مي تواند ما را 
به نتايج ملموس ت��ر و واقعي تر نزديك كند گفت: ما بايد 
همزم��ان هم به وضع موجودمان و ه��م به تحوالت آتي 
انقالب صنعتي چهارم كه از سال 2012 آغاز شده است 
توجه داشته باش��يم. او گفت: در خصوص وضع موجود، 
واقعيت اين اس��ت كه وضع مان در زمينه ارتباط صنعت 

با دانش��گاه و همچني��ن اداره علمي بخش هاي مختلف 
تخصصي كشور چندان مطلوب نيست. او تصريح كرد: به 
عنوان مثال؛ چرا چهار ميليون دانشجو تربيت شود؟ چرا 
اين مقدار 10 ميليون يا كمتر نباشد؟ اين مقدار دانشجو 
بر اس��اس كدام تقاضا و خواست گرفته شده است؟ ما در 
اين زمينه خطاهايي داشته ايم. تا االن ما كشور را بر اساس 
درآمدهاي نفتي ب��دون محدوديت اداره كرديم اما ديگر 
نمي توانيم. شايد تنها در عرصه پزشكي آن هم بدان دليل 
كه با سالمتي ما در ارتباط است از علم استفاده مي كنيم و 

وضعمان خوب است.
قباديان در خصوص برنامه ارتباط صنعت و دانشگاه گفت: 
از سال گذشته استفاده از توانمندي هاي داخلي و بي نيازي 
از خارج را ش��روع كرده ايم و براي اين كار در سال جاري، 
10 برنامه كليدي براي وزارت صمت تعريف كرده ايم كه 
يكي از اين كارها طرح تاپ )توانمندسازي توليد و توسعه 
اشتغال پايدار( است. طبق اين طرح، از طريق طرف تقاضا 
)بنگاه هاي صنعتي، معدني و تجاري(، تقاضاهاي علمي و 
فناورانه حوزه صمت ثبت مي شود و از سوي ديگر، طرف 
عرضه )پژوهشگران و فناوران( متناسب با آن تقاضاها، قدم 

بعد را برمي دارند.
او افزود: در راس��تاي اي��ن ارتباط، هدف م��ا در گام اول 

تقاضامحور كردن پايان نامه ها و رس��اله ها به منظور حل 
معضالت و مشكالت علمي و فني موجود و دانش بنيان 
كردن توليد كاالها و عرضه خدمات اس��ت. در گام بعد، 
ايجاد واحدهاي تحقيق و توسعه در بنگاه ها و گام نهادن 
در مس��ير اهداف انقالب صنعتي چهارم و ايجاد اشتغال 
پايدار و زايشي اس��ت. معاون آموزش، پژوهش و فناوري 
وزارت صنعت گفت: نتوانسته ايم علم را در كشور همچون 
جوامع پيشرفته جا بياندازيم و آن را تقاضامحور كنيم. در 
بخش صنعت ما هيچگاه نيامده ايم يك آمايش صنعتي- 
س��رزميني انجام دهيم و بر اس��اس آن صنايع مان را در 
اس��تان هاي مختلف پايه ريزي كنيم. حتي در جانمايي 
صنايع بزرگ نيز دچار خطاهاي اس��تراتژيك شده ايم؛ 
چنان كه صنايع انرژي بر و آب بر را در فالت مركزي ايران 

تأسيس كرده ايم.
او با اشاره به انقالب صنعتي چهارم كه دنيا را متحول كرده 
است، گفت: خودمان را براي اين انقالب آماده نكرده ايم و 
معتقدم پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي مي تواند 
در اين راستا كمك شاياني داشته باشد. ما بايد شؤون اين 
انقالب را بدانيم و خيلي سريع تبعات و نحوه مواجهه با آن 
را فرا بگيريم. براي اين كار الزم است پس از عقد تفاهم نامه 

با پژوهشكده، همكاري هايي را آغاز كنيم. 

رييس اتاق اصناف تهران گفت: شوراي راهبردي، 600 
هزار واحد توليدي كوچك مشكل دار را براي رساندن 

به رونق توليد شناسايي كرده است. 
قاس��م نوده فراهاني در گفت وگو با پايگاه خبري اتاق 
اصناف تهران، با اشاره به اينكه شوراي راهبردي طي 
دو هفته گذشته در اتاق اصناف راه اندازي شده است، 
گفت: بازگشت به توليد و رونق توليد واحدهاي كوچك 
مش��كل دار يكي از اهداف اين شوراست. رييس اتاق 
اصناف تهران ادام��ه داد: تاكنون ش��وراي راهبردي 
جهت انجام وظايف خود و رونق گرفتن توليد واحدهاي 
مشكل دار، حدود 600 هزار واحد توليدي كوچك را در 
كل كشور شناسايي كرده كه از اين ميزان سهم تهران 

حدود 90 هرار واحد توليدي است.
 او با تاكيد ب��ر اينكه بس��ياري از توليدكنندگان بايد 
بس��ياري از قواعد و قوانين را در نظر داشته و اگر توان 
توليد دارند پا به اين عرصه بگذارند افزود: توليد كننده 
بايستي آنچنان در كيفيت توليد دقت كند كه مدنظر 
مصرف كننده باشد و درخواست و نياز روز آنها را تامين 
كند، همين عوامل باعث ايجاد اشتغال زايي در كشور 
شده و در نهايت با رونق توليد، صادرات افزايش مي يابد 
كه اين ش��رايط به احياي اقتصاد منجر مي شود.نوده 

فراهان��ي تصريح كرد: ش��وراي راهب��ردي، به عنوان 
كميته حمايت از توليد، موظف اس��ت كه مشكالت 
توليدكنن��دگان زيرمجموعه اتاق اصناف را بررس��ي 
و مش��كالت آنها را مرتفع كند تا بتوانيم در راه توليد، 
گام هاي بلندي برداريم. اين مقام مس��وول در تشريح 
ابعاد كاري شوراي راهبردي اتاق اصناف گفت: بخشي 
از مسووليت اين شورا، هم اكنون به پرسابقه ترين افراد 
در توليد داخلي محول ش��ده تا براساس تجربه شان 
مش��كل توليدكنندگان كوچك را شناسايي و پس از 
ارايه گزارش از علت كندي يا توقف فعاليت واحدهاي 
توليدي كوچك، راهكاري براي احياي آنها انديشيده 
شود. او ادامه داد: در فضاي پسابرجام، واحدهاي توليدي 
كوچك بسياري متولد و شكوفا شدند، بطوريكه با رونق 
گرفتن چرخ اين واحدها ميزان اشتغال و صادرات كشور 
س��رعت گرفت. فراهاني اظهار كرد: دولت به منظور 
افزايش توليد صادرات محور، بايد ضمن حذف يا كاهش 
قوانين دس��ت و پا گير براي افزاي��ش حجم صادرات، 
برنامه هاي تشويقي بسياري را براي توليدكنندگان در 
نظر بگيرد. به گفته او، اگر به چالش هاي موجود در اتاق 
اصناف، رسيدگي شود بس��ياري از مشكالت اقتصاد 

كشور حل خواهد شد.

رييس كميس��يون رقابت، خصوصي س��ازي و سالمت 
اداري اتاق ايران معتقد است كه رقابت پذيري محصوالت 
صنايع تبديلي قرباني تصميم نابخردانه افزايش صادرات 
خام محصوالت كش��اورزي شد. حس��ن فروزان فرد در 
گفت وگو با پاي��گاه خبري اتاق تهران، بي��ان كرد: بدون 
ترديد خام فروشي محصوالت كش��اورزي هيچ كمكي 
به رش��د اقتصادي نمي كن��د و تنها راه ح��ل اثرگذاري 
صادرات محصول صنايع تبديلي است كه به ايجاد ارزش 
افزوده منجر شده است. او افزود: اما صادرات محصوالت 
كشاورزي با قيمت و ش��يوه هاي امروز تاثيري در ارزش 
آفريني و توسعه بخش كشاورزي ندارد و تنها به كاهش 
رفاه مصرف كننده داخلي و افزايش قيمت محصول تازه 

خوري منجر مي شود.
به گفته فروزان فرد، با صادرات خام محصوالت كشاورزي 
تنها قيمت را براي مصرف كننده داخلي و صنايع تبديلي 
افزايش مي دهيم. اين اتفاق در نيمه دوم سال گذشته افتاد. 

او تصريح كرد: افزايش صادرات گوجه فرنگي خام به عراق 
هرچند سود خوبي در مقطع كوتاه مدت عايد كشاورز و 
دالالن ك��رد اما حجم توليد محص��ول نهايي در صنايع 
تبديلي را كاه��ش داد و قيمت گوجه و محصوالتي كه از 
اين محصول به عنوان ماده اوليه اس��تفاده مي كرد، براي 

مصرف كننده داخلي دو تا 3 برابر افزايش داد.
رييس كميس��يون رقابت، خصوصي س��ازي و سالمت 
اداري اتاق ايران تش��ريح كرد: رقابت پذيري محصوالت 
صنايع تبديلي قرباني تصميم نابخردانه افزايش صادرات 
خام محصوالت كشاورزي شد درحالي كه طي آن دوره 
هيچ ارزش افزوده قابل توجهي هم ايجاد نش��د. او افزود: 
اين درحالي است كه براس��اس برنامه هاي وزارت جهاد 
كشاورزي و وزارت صمت، صنيع تبديلي بايد توسعه پيدا 
كند تا كشاورزي در ايران هرچه بيشتر به سمت حرفه اي 
شدن و بهره وري و ارزش افزوده نهايي پيش برود. به گفته 
فروزان فرد، در بخش كشاورزي آنچه ابزار توسعه است، 

سازماندهي براي خريد بلندمدت و پايدار صنايع تبديلي از 
كشاورز و برنامه ريزي براي توليد پايدار و بلندمدت كشاورز 
اس��ت. بي تدبيري هايي مثل افزاي��ش ناگهاني صادرات 
خام محصوالت كشاورزي به كشورهاي همجوار چنين 

معادالتي را بر هم مي زند.
رييس كميس��يون رقابت، خصوصي س��ازي و سالمت 
اداري اتاق ايران گفت: پيش بيني مي كنيم كه به واسطه 
بارش هاي مناس��ب آغاز س��ال جاري و ترسالي مطلوب 
كنوني بخش كش��اورزي بتواند آس��يب هاي ناش��ي از 
محدوديت آب و ديگر مسائل را جبران كند. پيش بيني 
ما از وضعيت رشد كشاورزي در سال جاري مثبت است. 
او افزود: اميدواريم كه اين  بارش ها فرصت توليد حرفه اي 
بخش كشاورزي و رشد صادرات صنايع تبديلي را فراهم 
كند اما تا زماني كه با رويه گذشته به كار ادامه دهيم، هيچ 
ارزش افزوده اي از بخش كش��اورزي عايد اقتصاد كشور 

نخواهد شد.

رييس اتاق اصناف ايران با اش��اره ب��ه اقدامات اتاق 
اصناف ايران در حوزه مالياتي موديان صنفي گفت: 
آخرين توافقاتي كه در پي جلسه مشترك با رييس 
سازمان امور مالياتي كش��وربه دست آمد، استفاده 
از ظرفيت ه��ا و اختيارات تبصره م��اده 100 قانون 

ماليات هاي مستقيم است. 
بر اين اس��اس بيش از 90 درصد از موديان مالياتي 
صنفي در س��ال 97 هيچ گونه افزايشي را نسبت به 

سال 96 در حوزه ماليات تجربه نخواهند كرد. 
س��عيد ممبيني در گفت وگو با پاي��گاه خبري اتاق 
اصناف ايران، افزود: اين به ش��رطي اس��ت كه وفق 
تبص��ره مذك��ور مجم��وع ف��روش كاال و خدمات 
اين مودي��ان حداكث��ر 30 برابر معافي��ت ماده 86 
قانون ماليات هاي مس��تقيم )يعني رقم��ي برابر با 
8.280.000.000 ريال( باشد. براين اساس حدود 
3 درصد از موديان صنفي كه ماليات محاسبه ش��ده 

سال 1396 آنها مبلغي بين 2.5 ميليون تومان تا 5 
ميليون تومان است، حداكثر 5 درصد نسبت به سال 

96 افزايش ماليات را پرداخت خواهند كرد.
ممبيني به وضعيت گروه سوم موديان صنفي اشاره 
ك��رده و گفت: چي��زي در حدود 2 درص��د موديان 
مالياتي صنفي هم هستند كه در سال 1396 مالياتي 
بين 5 تا 10 ميليون تومان پرداخت كرده اند. اين گروه 
هم حداكثر مشمول 9 درصد افزايش ماليات در سال 

1397 خواهند شد. 
بنا به گفته او، جلساتي با هدف كاهش فشار بر روي 
واحدهاي صنفي در س��طوح مختلف كارشناس��ي 
و مديريت��ي ميان اتاق اصناف ايران و س��ازمان امور 
مالياتي برگزار شده است. او عدم افزايش نرخ ماليات 
بيش از 90 درص��د از موديان مالياتي صنفي را يكي 
از دستاوردهاي جلسات اتاق اصناف ايران و سازمان 

امور مالياتي اعالم كرد.

  فرصت هاي مغفول مانده در مبادالت تجاري با افغانستان كجاست؟ فعاالن اقتصادي كماكان بر اين باورند كه با وجود تحريم ها، اگر ايران بتواند از 
ظرفيت هاي موجود در كشورهاي منطقه استفاده كافي را ببرد، آينده روشني براي اقتصاد و صنعت خود خواهد داشت. »افغانستان« نيز يكي از اين 
كش�ورها است كه ايران مي تواند از ظرفيت هاي موجود در آن استفاده ويژه ببرد؛ چرا كه زبان هر دو كشور مشترك است. معادن افغانستان يكي از 

فرصت هايي است كه ايران مي تواند از آن در تامين مواد اوليه مورد نياز خود بهره ببرد.

برش
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گازپروم مي گويد به پروژه صادرات گاز ايران به عمان تمايل ندارد اما به پروژه هاي داخل ايران عالقه مند است 

تغيير استراتژي گازپروم در قبال ايران 
گروه انرژي|نادي صبوري|

ويتالي ماركلوف مدير ارشد اجرايي شركت گاز پروم روسيه 
به خبرگزاري تاس اين كشور گفت كه همچنان احتمال 
مشاركت اين شركت در پروژه هاي حوزه نفت و گاز ايران 
وجود دارد اما اين ش��ركت عالقه اي به شركت در پروژه 
صادرات گاز ايران به عمان ندارد. »مطالعه 2 ميدان نفتي 
چنگوله و منصوري«، »مطالعه ساخت كارخانه ال ان جي«، 
»احتمال حضور در پروژه صادراتي گاز ايران به پاكستان و 
ايران به هند« و »احتمال كمرنگ حضور در ميدان گازي 
فرزاد B« از جمله پروژه هايي محسوب مي شوند كه تاكنون 
در خصوص فعاليت شركت گازپروم كه از غول هاي گازي 

روسيه است، منتشر شده است. 
تاس مي نويسد كه گازپروم عالقه اي به مشاركت در پروژه 
خط لوله ص��ادرات گاز ايران به عمان ن��دارد اما احتمال 

همكاري در ديگر پروژه ها همچنان باقي است.
به گ��زارش »تعادل« آذر ماه س��ال 95 بود كه در جريان 
سفر الكساندر نواك وزير انرژي روسيه به تهران، مطالعه 
2 ميدان نفتي به شركت گازپروم سپرده شد. در جريان 
حضور روس ها در س��ال 95، مقامات ش��ركت گازپروم 
همچنين در شركت ملي گاز ايران حضور يافته و درباره 
پروژه هاي ال ان جي و خط لوله صادراتي گاز ايران به هند 
ابراز عالقه كرده بودند.  بيژن زنگنه وزير نفت ايران يك بار 
در پاسخ به پرسشي از »تعادل« كه آيا خط لوله صادراتي 
گاز ايران به پاكس��تان را عملياتي مي داند يا نه گفته بود 
كه فك��ر مي كند ورود عنصري س��وم مي تواند عملياتي 
شدن پروژه را تضمين كند.  وزير نفت ايران تاييد كرد كه 
اين عنصر سوم مي تواند شركت گازپروم روسيه باشد.  به 
گزارش »تعادل« گازپروم از آخرين دستاوردهاي شوروي 
سابق به حساب مي آيد. شوروي درست در بحبوحه جنگ 
جهاني، صنعت گاز خود را كليد زد و توانست به غول توليد 
گاز در دنيا بدل شود. گازپروم نيز شركتي بسيار عظيم تر 
از حال حاضر بود كه توس��عه مناب��ع گازي تمام اتحاديه 
جماهير شوروي را در اختيار داشت. با فروپاشي شوروي 
در س��ال 1991 هر يك از اين شركت ها با نام هر كشور و 
پسوند »پروم« حفظ شدند و مقر گازپروم در مسكو باقي 
ماند. هر چند اين ش��ركت از ابتدا ش��ركتي گازي بود اما 
با خريداري شركت س��يب نفت، شاخه نفتي خود را نيز 

راه اندازي و سن پترزبورگ را به عنوان مقر آن انتخاب كرد.
در سال 95 الكساندر مدودف معاون مديرعامل شركت 
گازپروم در مراسم امضاي تفاهمنامه با شركت ملي گاز 
ايران عنوان كرد كه اين شركت عالقه مند است در احداث 

خط لوله گاز از ايران به هندوستان حضور داشته باشد.
پاييز سال 96 نيز شركت گاز پروم، شركت ملي نفت ايران 
و صندوق بازنشستگان صنعت نفت ايران يادداشت تفاهم 
همكاري در زمينه پروژه ايران ال ان جي به امضا رساندند.

يكي از ديگر پروژه هايي كه صحبت از حضور گازپروم در 
آن مطرح بوده، ميدان گازي فرزاد B است. در دوره اي كه 
ايران با شركت هندي ONGC بر سر مدل مالي ارايه شده 
براي توسعه اين ميدان به توافق نرسيده بود اين موضوع از 
طرف بيژن زنگنه مطرح شد كه گازپروم يكي از گزينه هاي 
جايگزين براي توسعه اين ميدان گازي به شمار مي رود. 

درباره موضع روس��يه نس��بت به ص��ادرات گاز ايران در 
برخي مناط��ق روايت ه��اي مختلفي وج��ود دارد چرا 
كه اين دو كش��ور در برخي بازارها از جمل��ه اروپا رقيب 
محسوب مي شوند.  تير ماه سال 95 مركز پژوهش هاي 
مجلس در گزارش��ي نوش��ت كه تمايل ايران براي ورود 
به بازار گاز اروپا مورد حساس��يت كارشناس��ان موسسه 
تحقيقات اس��تراتژيك روس��يه قرار گرفته است. در آن 
دوره مسافرت هاي پرتردد مسووالن كرواسي و اوكراين به 
تهران، شاخك هاي روس ها را درباره اهداف ايران از بازار 
گاز روس��يه فعال كرده بود؛ هر چند در همين گزارش ها 
روس ها تاكيد مي كردند طبيعي است ايران بعد از 10 سال 
تحريم دنبال تمام فرصت هاي اقتصادي خود باشد.   پس از 
آنكه الكساندر مدودف معاون مديرعامل شركت گازپروم 
در مراس��م امضاي تفاهمنامه اي با شركت ملي گاز ايران 
در آذر ماه س��ال 96 عنوان كرد كه اين شركت عالقه مند 
است در احداث خط لوله گاز از ايران به هندوستان حضور 
داشته باشد، برخي اين فرضيه را مطرح كردند كه روسيه 
به دنبال اين اس��ت كه قطب نماي صادرات��ي گاز ايران 
حتي المقدور به سمت غرب حركتي نداشته و همچنان 
درگير شرق باشد. جهتي كه براي ايران به واسطه حضور 2 
كشور پرتنش افغانستان و پاكستان با مخاطرات فراواني 
همراه است.  مشخص نيس��ت خبر خبرگزاري تاس در 
خصوص ع��دم تمايل گازپروم به پروژه ص��ادرات گاز به 

عم��ان در عين تمايل به حضور در ديگر پروژه ها از چه رو 
در حال حاضر منتشر شده اس��ت.  ايران و عمان در سال 
2013 تفاهم نامه اي در خصوص صادرات گاز امضا كردند. 
بهمن ماه 95 و در جريان حضور وزير نفت و گاز عمان در 
تهران براي مذاكرات در خصوص اين پروژه عنوان ش��د 
كه شركت هاي سرمايه گذاري حوزه انرژي نيز در جريان 

مذاكرات حضور داشتند. 
بيژن زنگنه وزير نفت ايران در آن تاريخ گفت: »شركت هاي 
خارجي عالقه مند به مشاركت در احداث خط لوله صادرات 
گاز ايران به عمان و موضوع بازاريابي گاز در جمع هيات هاي 
ايراني و عماني گزارش ها و توضيحات��ي ارايه كردند. در 

نتيجه پرسش هايي مطرح و مواضع ما روشن شد«.

دي ماه س��ال 96 علي كاردر مديرعامل وقت شركت 
ملي نفت با مجله گازپروم روسيه مصاحبه اي كرده بود، 
مصاحبه اي كه در آن از احتمال مشاركت گازپروم در 
پروژه صادرات گاز به عمان صحبت شده بود. علي كاردر 
گفته بود: عالقه زيادي از طرف گازپروم در چشم انداز 
احداث خطوط گاز ايران-پاكستان-هند و ايران–عمان 
مشاهده مي شود. فاز نخس��ت پروژه ايران ال ان جي در 
بر دارنده احداث دو خط تكنولوژيك مايع س��ازي گاز با 
ظرفيت 5.25 ميليون تن در روز است. در فاز دوم اين پروژه 
با اضافه شدن دو خط فرآوري ديگر، ظرفيت مايع سازي 
گاز به 21 ميليون تن در س��ال خواهد رس��يد. خط لوله 
انتقال گاز ايران به عمان قرار اس��ت ذخاير گازي ايران را 

به مصرف كنندگان عمان��ي و همچنين يك مجتمع ال 
ان جي در اين كشور برس��اند تا از آنجا به بازارهاي ديگر 
صادر شود. ورود شركت هاي حوزه انرژي روسيه به ايران 
در حجم گسترده تا قبل از برجام سابقه نداشت، پس از آن 
اما گازپروم، زاروبژنفت، لوك اويل و چند ش��ركت روسي 
ديگر وارد ايران ش��دند تا در مناقصات توسعه ميدان ها 
حضور يابن��د.  گازپروم در تفاهم نامه هاي استراتژيكي 
كه ميان ايران و روسيه در حوزه انرژي پس از سفر ماه 
نوامبر الكس��اندر نواك وزير انرژي اين كشور به تهران 
منعقد ش��دند در كنار رس��نفت س��همي قابل توجه 
داشت. تفاهم نامه هايي كه ارزش آنها 30 ميليارد دالر 

برآورد شده بود.

شكايت وزارت نفت از 2 نماينده مجلس افت 2 درصدي قيمت نفت 
گروه انرژي|

با تشديد نگراني هاي تجاري، قيمت هاي نفت ديروز 
دوباره افت ك��رد. ابتدا اين افت محدود بود اما در ادامه 

گسترش يافت و به حدود 2 درصد رسيد. 
به گزارش رويترز، روز چهارشنبه، با تشديد نگراني ها 
از اينكه جنگ تجاري امريكا و چين بتواند باعث افت 
اقتصادي جهان ش��ود، قيمت هاي نفت افت كرد، اما 
تداوم كاهش توليدات اوپك و تنش هاي خاورميانه، افت 
قيمت ها را محدود كرد. عاملي كه دوام چنداني نداشت 

و در ادامه روز قيمت ها افت بيشتري را تجربه كردند. 
تا س��اعت 15: 00 به وقت تهران، قيمت پيش خريد 

هر بش��كه نفت خام برنت درياي ش��مال، بنچ مارك 
بين المللي قيمت نفت، ب��ا 1.88 درصد كاهش به 68 
دالر و 79 سنت در هر بشكه رسيد.  قيمت پيش خريد 
هر بشكه نفت خام نيمه سنگين تگزاس غرب امريكا، 
دابليوتي آي نيز با 2.05 درصد كاهش به 57 دالر و 93 

سنت در بشكه رسيد. 
جيمز ميك، يكي از مديران ش��ركت سرمايه گذاري 
انرژي تورتوئيز امريكا گفت: سرمايه گذاران، به ويژه با 
توجه به تداوم جنگ تجاري امريكا و چين، از ديدگاه 
كالن، نگ��ران تقاضاي نفت در جهان هس��تند. فوآد 
رزاق زاده، تحليل گر شركت كارگزاري فوركس دات كام، 

مي گويد: افت ارزش ارز كشورهاي درحال توسعه باعث 
شده اس��ت كه قيمت دالري نفت براي اين كشورها 
گران تر تمام شده و اين موجب كاهش تقاضا و در نتيجه 
افت قيمت ش��ود. اما تحريم هاي امريكا بر ضد ايران و 
ونزوئال و تنش هاي اين كشور با ايران، از يك سو و تداوم 
كاهش توليدات اوپك پالس، از سوي ديگر، باعث شده 
است كه افت قيمت ها محدود شود. خبر خوب ديگر 
براي بازارهاي نفت اينكه سازمان اطالعات انرژي امريكا 
هم اعالم كرد امسال براي اولين بار، تقاضاي روزانه نفت 
خام در جهان به ميانگين بيش از 100 ميليون بشكه 

در روز رسيده است.

گروه انرژي| 
وزارت نفت از هدايت اهلل خادمي و ابوالفضل ابوترابي، دو 
تن از نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي به دليل افترا 
و نش��ر اكاذيب ش��كايت كرد. به گزارش وزارت نفت، در 
پي انتش��ار شايعاتي به نقل از دو نماينده مجلس شوراي 
اس��المي مبني بر وجود دستگاه كارتخوان در دفتر وزير 
نفت و تالش براي القاي ارتباط اين موضوع به شخص بيژن 
زنگنه، وزارت نفت از هدايت اهلل خادمي و ابوالفضل ابوترابي 
دو تن از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي شكايت كرد. 
اين دو نماينده به همراه بعضي از رسانه هاي همسو سعي 
داش��تند به گونه اي وانمود كنند كه دستگاه كارتخوان 

متعلق به يك كارمند ساده، يك جريان فساد سازماندهي 
شده در دفتر وزير نفت است، در حالي كه همه بررسي ها 
حاكي از اين بود كه اين القائات از اساس كذب است، يكي 
ديگر از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي مدعي شد كه 
نيروهاي امنيتي از دفتر وزير نفت مقادير زيادي ارز و طال 
به دست آورده اند. در پي اين شايعات، وزارت اطالعات با 
صدور اطالعيه اي اعالم كرد كه همه اين ادعاها عليه وزير 
نفت كذب و بي اساس است. اكنون وزارت نفت افزون بر 
هيات نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، 
عليه دو نماينده و بعضي از رسانه هاي همراه با آنان به مرجع 

قضايي نيز شكايت كرده است.
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فروش نفت به امثال زنجاني 
ناموفق و فاسد 

گروه انرژي| 
محمدحسين عادلي سياستمدار حوزه انرژي و 
دبيركل سابق مجمع كشورهاي صادركننده گاز 
در گفت وگويي به جنس مش��كالتي كه اكنون 
اي��ران در نفت با آن دس��ت و پنجه نرم مي كند 
پرداخته و از صاحب نظران دعوت كرده است به 
دليل مشكالت تحريم اگر پيشنهادي دارند نه در 
فضاي عمومي بلكه به صورت مستقيم با وزارت 

نفت در ميان بگذارند.
به گزارش »تعادل« محمدحسين عادلي كه از 
چهره هاي سرشناس حوزه اقتصاد به ويژه انرژي 
محسوب مي ش��ود در گفت وگويي با مشعل به 
جنس مش��كلي كه اكنون ايران در فروش نفت 
ب��ا آن روبرو اس��ت پرداخته و گفته اس��ت: »ما 
بايد دريابيم ك��ه در برابر يك چالش سياس��ي 
بين المللي قرار داري��م، نه چالش بازاريابي براي 
فروش نفت، بنابراين ب��راي مقابله با اين چالش 
بايد از سياست هاي بين المللي و ديپلماتيك خود 
اس��تفاده كنيم كه اين ابزاري بسيار موثر براي 
مواجهه با چالش نفتي تحريم و ديگر تحريم ها 
خواهد بود، زيرا ماهيت اين تحريم، سياس��ي- 

بين المللي است.«
او البته به تاثير ش��رايط بازار بر غيرممكن شدن 
كار امري��كا در صفر كردن ص��ادرات نفت خام 
اي��ران پرداخته و عنوان كرده اس��ت: »اين يك 
واقعيت اس��ت كه نفت كاالي��ي راهبردي براي 
رشد اقتصادي جهان به شمار مي رود و به سادگي 
نمي تواند هر روز بازار آن متزلزل باشد. چه آنكه 
اين مساله افزون بر كشورها، به بازار جهاني هم 
آسيب مي زند و اقتصاد جهاني را متزلزل مي كند. 
ادعاي امريكا براي صفر كردن صادرات نفت ايران 

به سادگي قابل تحقق نيست.
امريكا از يكسو ونزوئال را تحت فشار قرار داده و از 
ديگر سو در ليبي و الجزاير ماجراجويي مي كند 
و با فشار بر روس��يه و ديگر كشورها مي خواهد 
نفت شيل خود را بفروشد. با توجه به باال بودن 
هزينه نفت شيل در عين حال عالقه مند است 
هم مقدار توليد را باال ببرد و هم با قيمت مناسب 

بفروشد.« 
او در اين زمينه افزوده است: »با فرض آنكه برخي 
كشورها حتي كشورهاي بزرگ، از ترس امريكا 
خريد نفت از ايران را كاهش دهند، در بازار نفت و 
گاز جهاني هميشه يكسري معامله گر نفتي وجود 
دارند كه در حال انجام معامالت مختلف هستند 
و ممكن است از اين طريق استفاده شود، بنابراين 
فكر مي كنم اين ادعاي امريكا بسيار سنگين است 
و احتمال تحقق آن به نظر من بس��يار مشكل و 

نزديك به صفر است و اتفاق نمي افتد.« 
دبيركل سابق مجمع كش��ورهاي صادركننده 
گاز بحث خ��ود در خصوص مش��كالت فروش 
نفت اي��ران را اين طور ادامه داده اس��ت: »البته 
به اين معنا هم نيس��ت كه ما ب��ا چالش فروش 
نفت روبرو نيستيم، بلكه حتي بايد سازوكارهاي 
ت��ازه اي را تعريف كنيم. مانند گذش��ته ش��ايد 
نتوانيم قراردادهاي بلند ساده داشته باشيم. بايد 
شيوه هاي جديد بازاريابي، بازار هدف و مشتريان 
هدف جديد، سياست فروش و حتي قراردادهاي 
ف��روش، از نو و مطابق با ش��رايط حاضر تعريف 
شوند«  عادلي شيوه فروش نفت در دولت سابق 
به افرادي چون باب��ك زنجاني مجرم محكوم به 
اعدام را به صورت توامان »ناموفق« و »فسادآور« 
خوانده و عنوان كرده اس��ت: »نگراني وزير نفت 
از ظهور دوباره بابك زنجاني ها مهم و موضوعي 
كليدي است، بنابراين بايد س��ازوكارهاي قابل 

قبول را در زمينه فروش نفت به كار ببنديم.
آنچه پيش تر اتفاق افتاد، در واقع فروش نفت به 
برخي اشخاص بود. آن كار نه تنها موفق نبود، بلكه 
با فس��اد توام شد. ما نهايتا مي خواهيم نفت را به 
مصرف كننده ها بفروشيم و پول آن به جيب مردم 
برود. بايد مكانيزمي را عملياتي كنيم كه اطمينان 
دهد از اين طرف، نفت فروش مي رود و از ديگر سو 

درآمد آن عايد كشور مي شود.« 
عادلي از افراد مختلف و صاحب نظران خواسته 
اس��ت با توجه به ش��رايط تحريم، نظرات خود 
را نه در فضاي عمومي بلكه مس��تقيم با وزارت 
نفت در ميان بگذارند. او در اين خصوص عنوان 
كرده اس��ت: »همه افرادي كه راه��كار دارند، به 
جاي آنكه در مالعام صحب��ت كنند، بايد بطور 
مس��تقيم آن را با وزارت نفت در ميان بگذارند، 
زيرا متاسفانه به دليل فضاي تحريم، اجازه شفاف 
شدن راه حل هاي مختلف وجود ندارد و بايد بطور 

مستقيم صحبت كرد.«
او در ادامه گفته است: »با توجه به اين مساله، بايد 
اعالم كنم يك نكته بسيار مهم در وضع كنوني و 
در موضوع تحريم، اين است كه بايد نوعي اتحاد و 
اجماع نظر با محوريت وزارت نفت به وجود بيايد. 
يعني اگر مقابله و چالش با تحريم با يك فرمانده 
واح��د باش��د، در آن صورت احتم��ال موفقيت 

افزايش مي يابد.« 
او با تاكيد بر اينكه به عنوان يك كارشناس به درك 
وزارت نفت از ش��رايط فعلي اعتماد دارد عنوان 
كرده اس��ت: »اگر در موضوع تحريم، اجماع نظر 
با محور وزارت نفت ايجاد ش��ود و اين وزارتخانه، 
فرماندهي اين كار را در اختيار داشته باشد، بايد 
حمايت هاي هم��ه اركان در زمينه نفت، انرژي، 
سياست داخلي و خارجي، چه به شكل مستقيم 
يا غيرمس��تقيم، حول فرمانده��ي واحد وزارت 

نفت باشد.
در شرايط حساس موجود نبايد اقدام هاي وزارت 
نفت با برخي موازي كاري ها تحت  شعاع قرار گيرد 
يا اقدام هاي برخي اش��خاص و نهادها به سمتي 
باشد كه سياست فرماندهي نفت را خنثي كند. 
معتقدم كه وحدت رويه با محوريت وزارت نفت، 
حركت مناسبي است كه بايد آن را محقق كنيم.« 
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تغيير رويكرد فرصت هاي امنيت غذايي 

چالش هاي تازه امنيت غذايي
ميناباباشاهي|

مقدمه
حدود شش دهه است كه اياالت متحده تالش هايي جهاني 
را به منظور كاهش ناامني غذا انجام داده اس��ت و تقريبا 
نيمي از كمك هاي غذايي جهاني و پشتيباني دوجانبه و 
چند جانبه براي توسعه و تجارت كشاورزي را فراهم كرده 
است. بطور كلي، امنيت غذايي جهاني طي 15 سال گذشته 
بهبود يافته است، اما چالش ها و فرصت هاي بسياري در اين 
رابطه وجود دارد و تصميم گيرندگان امنيت غذايي اياالت 
متحده، همچنان موضوع امنيت غذايي جهاني را در دستور 
كار خود قرار داده اند. تعريف فراگير امنيت غذا كه از نشست 
ساالنه غذايي سازمان غذا و كشاورزي سازمان ملل متحد 
)FAO( گرفته شده است، به شرح زير است:  امنيت غذايي 
زماني وجود دارد كه همه افراد در همه زمان ها دسترسي 
فيزيكي و اقتصادي به غذاي كافي، بي خطر و مغذي دارند 
و بتوانند نيازهاي غذايي و ترجيحات تغذيه اي خود را براي 
يك زندگي فعال و سالم تامين نمايند. اين تعريف مسائلي 
از قبيل فراهمي غذا، دسترس��ي اقتص��ادي و اجتماعي، 
توانايي فردي براي تبديل غذاي كه فرد مصرف مي كند به 
پيامدهاي سالمتي خوب و توانايي افراد براي حفظ ثبات در 
موارد باال در طول زمان را در بر مي گيرد. اياالت متحده نقش 
اصلي را در تالش هاي جهاني براي كاهش ناامني غذايي از 
طريق كمك هاي غذايي بين المللي، برنامه هاي توسعه 
و توافقنامه هاي دوجانب��ه و چندجانبه تجاري ايفا كرده 
است. اكثر كمك ها از طريق كمك هاي مستقيم كاالهاي 
كشاورزي اياالت متحده از طريق غذا براي صلح، غذا براي 
پيشرفت و برنامه هاي McGovern-Dole و همچنين 
كمك هاي اضافي از طريق حمايت از برنامه غذايي جهاني 
صورت گرفته است. سند امنيت غذايي جهاني سال 2016 
)GFSA( زمينه را براي تعهد اياالت متحده براي كاهش 
ناامني غذايي و فقر از طريق رش��د اقتصادي و كشاورزي، 
افزايش انعطاف پذيري و تعهد گسترده براي بهبود تغذيه، 
فراهم مي كند. به منظور تغذيه جمعيت دنيا )كه تا سال 
2050 بيش از 9 ميليارد نفر خواهد بود(، الزم اس��ت كه 
محرك هاي امنيت غذايي جهاني و گزينه هاي الزم براي 
بهبود آن، مورد بررسي قرار گيرند. در اين گزارش ما عوامل 
موثر در بهبود امنيت غذايي را بررسي و مسائل و چالش هاي 
نو ظهور را مش��خص مي كنيم. آمارها نشان مي دهند كه 
برخي از پيشرفت ها در سنجش امنيت غذايي، بهره وري 
كشاورزي، تجارت مواد غذايي، برنامه هاي شبكه ايمني 
امنيتي غذايي و تغذي��ه وجود دارد؛ با اي��ن حال، برخي 

چالش ها همچنان ادامه دارد. 

   سنجش امنيت غذايي
  داده هاي بهتر و روش هاي س��نجش پيشرفت كليدي 
براي ارزيابي برنامه هاي مبتني بر شواهد، از جمله موارد 
تحت پوشش GFSA هستند. براي شناسايي جمعيت هاي 
ناامن غذايي، محققان بايد بر روي شاخص هاي مختلف 
براي سنجش چهار بعد امنيت غذايي، فراهمي، دسترسي، 
بهره مندي سلولي و ثبات، تكيه كنند. معيارهاي موجود 
مواردي از قبيل: شاخص هاي ملي فراهمي و دسترسي، 
شاخص هاي دسترسي خانوار و استفاده از آن، سنجش هاي 
فيزيكي يافته هاي تغذيه اي و سالمتي و اقدامات تجربي 

جديد در مورد امنيت غذايي را شامل مي شود.
 در بيشتر كشورهاي داراي درآمد پايين، توليدات داخلي 
بخش عمده اي از كاالهاي غذايي كشور را تامين مي كنند. 
طي چند دهه گذش��ته، در اكثر كش��ورها رشد توليد و 
عملكرد، امنيت غذايي را بهبود بخشيده است. در بسياري 
از كشورهاي در حال توسعه، افزايش بهره وري كشاورزي 

بطور قابل توجهي باعث بهبود امنيت غذايي شده است.
 بطور متوسط، رشد سريع تر بهره وري كشاورزي، باعث 
كاهش بيشتر در ناامني غذايي مي ش��ود. دستاوردهاي 
موجود از طريق تحقيقات بهره وري و استفاده از تكنولوژي، 
از طريق گسترش، دسترسي به بازار و ابزارهاي مديريت 
ريس��ك، به بهبود امنيت غذايي در بس��ياري از كشورها 

كمك كرده است.

   تجارت مواد غذايي
 در كشورهايي كه آب و هوا يا فقدان منابع زميني يا آب، 
توليدات داخلي را محدود مي كن��د، واردات مواد غذايي 
نقش اصلي را در بهبود ناامني غذايي ايفا مي كند. همچنين 
در كش��ورهاي ديگر، واردات مواد غذايي نقش مكمل را 

ايفا مي كند.
 بعضي كش��ورها وابس��تگي خود را ب��ه واردات محدود 
مي كنند، زيرا نگراني هايي در مورد تأثيرات بر توليد و اشتغال 
داخلي و همچنين ذخاير ارزي و زيرساخت هاي ناكافي 
وجود دارد. با اين حال، در بلندمدت، تعدادي از كشورهاي 
در حال توسعه، با رقابت در بازارهاي جهاني براي كاالها و 
خدمات و باز كردن بازارهاي غذايي براي تجارت بين المللي، 

راه حل هاي امنيت غذايي موثر را پيدا كرده اند.

   برنامه هاي خالص سالمت و امنيت غذايي
 كشورها انواع مختلفي از برنامه هاي شبكه ايمني مواد 
غذايي داخلي را به كار مي برند، از كمك هاي غذايي گرفته 
تا روش هاي جديدتر كه انتقال پول نقد مشروط و بدون قيد 

و شرط را مهيا مي كند.
 برنامه هاي يارانه نقدي مي توانند از روش هاي قديمي تر، 
موثرتر باشند، اما همه كشورها بازارهاي غذايي و ظرفيت 
اداري كافي براي اجراي آنها را ندارند. با اين حال، پيشرفت 
در فناوري اطالعات، شناسايي شخصي، بانكداري و تلفن هاي 
همراه از گسترش برنامه هاي انتقال پول هدفمند پشتيباني 
مي كند. اين نوآوري ها مي توانند برنامه ها را موثرتر و كاهش 
تحريم هاي بازار در ارتباط با خريد، توزيع و نگهداري كاالهاي 

موجود در برنامه هاي سنتي غيرمجاز را كاهش دهد.

   تغذيه
  تغذيه تمركز اصلي GFSA اس��ت. چالش هاي تغذيه 
حتي در زماني كه فراهمي مواد غذايي و دسترسي به آن 
بهبود يافته است، همچنان ادامه دارد. تنوع غذايي كليدي 
براي بهبود تغذيه است. رژيم هاي غذايي متداول متنوع تر 
شده اند، اما بطور گسترده اي در دسترس گروه هاي با درآمد 

پايين يا زير گروه هاي آسيب پذير مانند مادران و كودكان 
خردسال نيست. همچنين عواملي به غير از غذا مانند آب 
تميز و بهداشتي از عوامل كليدي در بهبود بهره وري مواد 

غذايي و تغذيه در ميان اين گروه ها هستند.

   روش مطالعه
اين گزارش بر 76 كشور با درآمد پايين و متوسط تمركز 
كرده اس��ت كه بطور منظم در ارزيابي هاي ساالنه امنيت 
غذايي بين المللي )IFSA( توسط USDAپايش مي شود. 
محققان ERS ش��اخص هاي جايگزين امنيت غذايي را 
با اس��تفاده از پايگاه داده هاي ERS ب��راي امنيت غذايي 
بين المللي و بهره وري بين المللي كش��اورزي و داده هاي 
موجود از س��ازمان هاي بين المللي مانند س��ازمان غذا و 
كشاورزي و س��ازمان بهداشت جهاني مقايسه و تحليل 
كردند. همچنين، محققان ERSارتب��اط بين بهره وري 
كشاورزي، تجارت كشاورزي، برنامه هاي شبكه ايمني غذا و 
امنيت غذايي را مورد بررسي قرار دادند. ارزيابي ها با استفاده 
از معيارهايي كه عمدتا فراهمي و دسترسي به ابعاد امنيت 
غذايي را نشان مي دهد، نشان دهنده بهبود قابل توجهي در 

امنيت غذايي جهاني در چند دهه گذشته است.

   پنج مساله كليدي در امنيت غذايي جهاني
 س��نجش: ابعاد چندگان��ه امنيت غذاي��ي- فراهمي، 
دسترس��ي، بهره برداري و ثب��ات- پيچيدگي وضعيت 

سنجش دقيق امنيت غذايي را افزايش مي دهد.
 USDA ،بهره وري كشاورزي: براي 76 كشور كم درآمد 
دس��تاوردها در توليد مواد غذايي داخلي كه شايع ترين 
عامل تغيير در وضعيت امنيت غذايي است را بطور مرتب 

پايش مي كند.
 تجارت م��واد غذايي: عالوه بر دس��تاوردهاي بهره وري 
كش��اورزي، افزايش تجارت مواد غذايي نيز در چند دهه 

گذشته منجر به افزايش امنيت غذايي شده است.
 ش��بكه هاي ايمن��ي داخل��ي و بين المللي: ب��ا وجود 
پيشرفت هاي قابل توجهي در امنيت غذايي جهاني، به دليل 
افزايش بهره وري كشاورزي و افزايش تجارت كشاورزي، 
جمعيت ناامن غذايي در س��ال 2015 هنوز حدود 800 

ميليون نفر برآورد شده است .
 تغذيه: تغذيه تمركز اصلي GFSA است كه هدف اصلي 

آن كاهش گرسنگي و فقر و همچنين سوء تغذيه است.

   سنجش امنيت غذايي
 س��نجش دقيق هر يك از ابعاد امنيت غذايي فراهمي، 
دسترسي، بهره برداري و ثبات- يك چالش باقي مانده است 
و الزم است كه انواع مختلفي از معيارها را براي مشخص 

كردن جمعيت ناامن غذا مشخص كنيم.
 سنجش هاي جديد تجربي امنيت غذايي به برآورد مقرون 
به صرفه بودن ابعاد امنيت غذايي كمك مي كند، اما اغلب با 
شاخص هاي سنتي در مواردي كه هنوز بطور كامل درك 

نشده اند، متفاوت است.
 معيارهاي سنتي امنيت غذايي، از جمله شاخص هاي 
»سطح كالن« فراهمي و »سطح خرد« مصرف خانگي در 
مطالعات آنتروپومتريك، نقش مهمي در اطالع رساني به 

سياست گذاران خواهند داشت.
براساس نتايج نشست هاي جهاني مواد غذايي سال هاي 
1996 و 2009، سياست گذاران و محققان بر دستيابي به 

چهار بعد امنيت غذايي متمركز شده اند: 
 فراهمي: مقدار كافي غذا براي كل جمعيت وجود دارد.

 دسترس��ي: هر فرد دسترس��ي اقتصادي و فيزيكي به 
كالري هاي موجود دارد.

 بهره برداري: هر فرد قادر اس��ت رژيم غذايي مناسب را 
به پيامدهاي سالمتي ترجمه كند، كه بيشتر به مراعات 

بهداشت مناسب و آماده سازي غذاي مناسب نياز دارد.
 ثبات: هر يك از اين ش��رايط در هر نقطه از زمان برآورده 

مي شوند.
فقط چند معيار قادر به ارايه برآوردهاي تقريبي بين المللي 
از امنيت غذايي در طول زمان است. سه شاخص برآوردهاي 
شيوع سوء تغذيه USDA و FAO و برآوردهاي سازمان 
بهداشت جهاني از شاخص هاي آنتروپومتريك كودكان 
زير 5 سال وجود دارد. بررسي شيوع سوء تغذيه و كمبود 
رشد در سال هاي اخير )سال 2015 براي سوء تغذيه، سال 
2014-2007 براي كمبود رشد( براي 65 كشور نشان داد 
كه كشورهاي منطقه جنوب صحراي آفريقا بيشترين شيوع 

ناامني غذا در همه مناطق در حال توسعه را دارند.

 مسائل مربوط به سنجش امنيت غذايي
  محبوبيت شاخص هاي تجربي جديد امنيت غذايي به 
علت هزينه كم و سهولت جمع آوري در طول زمان رو به 
افزايش اس��ت. با اين وجود، براي شناخت بهتر رابطه اين 
معيارها با معيارهاي ديگر كه بهتر درك مي شوند، تحقيق 

بيشتري الزم است.
  بسياري از ش��اخص هاي امنيت غذايي به خصوص به 
تغييرات كوچك در روش، قوي نيستند. سنجش برخي 
از منابع خطا نس��بتا آس��ان هس��تند، از جمله از طريق 
نظرسنجي ها براي سنجش بهتر مواد غذايي مصرف شده 
در خارج از خانه، مصرف غذاهاي فرآوري شده و توزيع مواد 

غذايي درون خانواده.
  بعضي از مشكالت به ظاهر خوش خيم با شاخص هاي 
مبتني بر نظرسنجي، از قبيل: تغيير در ليست منوي غذاهاي 
مصرفي در مطالعات مختلف. تحقيقات بيشتري براي درك 
بهتر بهترين شيوه ها الزم است، و سپس بايد تالش بيشتري 

براي استاندارد سازي جمع آوري داده ها انجام شود.

   بهره وري كشاورزي و امنيت غذايي
  رشد بهره وري در كش��اورزي مي تواند امنيت غذايي را 
بطور مستقيم با افزايش دسترسي به مواد غذايي و بطور 
غيرمستقيم با بهبود دسترسي به مواد غذايي، بهره مندي 

و ثبات بهبود بخشد.
 بطور متوسط، كشورهايي كه رشد بيشتري را در بهره وري 
كشاورزي به دست آورده اند، همچنان شاهد كاهش بيشتر 

شيوع ناامني غذايي بوده اند.
 سرمايه گذاري در تحقيقات كشاورزي و توسعه فناوري، 

همراه با پيشرفت در محيط گسترده تر )مثال زيرساخت ها، 
دسترسي به بازار، موسسات و اقدامات مديريت ريسك(، 

كليد حفظ رشد اقتصادي درازمدت هستند.
با دادن مجوز به توليد مواد غذايي بيشتر از يك مجموعه از 
ورودي ها، بهره وري فاكتور كل كشاورزي )TFP( افزايش 
يافته، گسترش توليد غذا را در كاهش هزينه هاي واقعي 
تس��هيل مي كند. TFP به عنوان نسبت كل خروجي به 
 TFP مجموع ورودي كل تعريف ش��ده اس��ت، و رشد در
بازتابي از دس��تاوردهاي تكنولوژي ه��اي جديد و بهبود 
كارايي فرايند توليد است. مقايسه رشد متوسط جهاني 
TFP و شاخص كل قيمت هاي واقعي مواد غذايي و روند 
آن رابطه بلندمدت بين بهره وري كشاورزي و قيمت مواد 

غذايي را نشان مي دهد. 

   مشكالت در حال ظهور در بهره وري كشاورزي 
و امنيت غذايي

 نقش تحقيقات كشاورزي
 بهره وري براي سيستم مواد غذايي كشاورزي گسترده تر

 ارتباط بهره وري- انعطاف پذيري
 ريسك مربوط به تغييرات آب و هوايي

 تجارت در كشاورزي و سهم آن در امنيت غذايي
 تجارت مي تواند به ابعاد مختلف امنيت غذايي، از جمله 
فراهمي مواد غذايي، دسترسي، بهره برداري و ثبات كمك 
كند. افزايش وابس��تگي به تجارت همچنين چالش هاي 

بالقوه اي را براي توسعه كشاورزي داخلي ارايه مي دهد و در 
برخي شرايط بازار ممكن است بازارهاي داخلي را به سمت 

نوسانات قيمت بيشتر سوق دهد.
 در حالي كه بسياري از كشورهاي ناامن غذايي صادركننده 
محصوالت كشاورزي هستند، اكثر آنها وارد كننده مواد 
غذايي خالص هس��تند. واردات به عنوان يك عامل مهم 
براي بهبود امنيت غذايي در كشورهايي با پتانسيل توليد 
محدود بوده است. اما در بيشتر 76 كشور كم درآمد و ناامن 
 USDA كه درآمد متوس��ط دارند، بطور مرتب از سوي
پايش مي شوند، توليد داخلي منبع اصلي به دست آوردن 

امنيت غذايي است.
 واردات تجاري، در تضاد با كمك غذايي، مس��وول رشد 
واردات غالت و مواد غذايي معادل غالت در 76 كشور بوده 
است. س��هم كمك غذايي در واردات غالت از اواسط دهه 
1990 بطور جهان��ي و در تمام مناطق كم درآمد كاهش 

يافته است.
  براي برخي از كش��ورها، توانايي تولي��د ظرفيت مالي 
براي واردات غذا از طريق درآمد حاصل از صادرات و ساير 
درآمدهاي خارجي و ايجاد توافق بين واردات مواد غذايي 
و هزينه ه��اي س��رمايه گذاري در مناطق مختلف مانند 
كشاورزي و وجود زيرساخت ها براي مالحظات سياست 

واردات مواد غذايي در نظر گرفته مي شوند.

   چطور واردات مواد غذايي بر امنيت غذايي 
تأثير مي گذارد؟

واضح ترين راه اين است كه واردات از طريق دسترسي مواد 
غذايي )food availability( مي تواند امنيت غذايي را 
افزايش دهد )2015b ،FAO( . همچنين واردات مي تواند 
دسترسي فيزيكي و اقتصادي به مواد غذايي و مواد مغذي 
را بهبود بخشد. اين امر به اين بستگي دارد كه آيا تداركات 
داخلي، بازارها و برنامه ها مي توانن��د به موقع واردات را به 
مناطق كم درآمد و خانواده ها ب��ا قيمت مقرون به صرفه 
توزيع كنند. واردات مي تواند از طريق افزايش دسترسي 
به مواد غذايي و دسترسي به رژيم هاي با كيفيت باالتر، به 
ابعاد استفاده از امنيت غذايي كمك كند. از سال 1990، روند 
واردات سرانه و سهم فراهمي غالت )از جمله معادل غالت 
ريش��ه و غده( در 76 كشور كم درآمد و درآمد متوسط كه 
توسط USDA پايش مي شود، وجود دارد، اما اين مساله 
در مناطق مختلف تفاوت هاي قابل توجهي دارد. واردات و 

سهم واردات در جنوب و جنوب شرقي آسيا و مناطق جنوب 
صحراي آفريقا نسبتا پايين اس��ت، در صورتي كه در اين 
مناطق كشورهاي بسياري وجود دارد كه داراي بخش هاي 
قابل توجه كش��اورزي با منابع زمين و آب براي رشد مواد 
غذايي هستند. در اكثر 76 كشور كم درآمد و متوسط كه 
توسط USDA پايش شده اند، از سال 2000 به ميزان قابل 
توجهي جمعيت هاي ناامن غذايي در آنها كاهش يافته است، 
اما با كمك هاي مختلف از دس��تاوردهاي تجارت و توليد 
داخلي، پيشرفت چشمگيري داشته اند. بطور كلي، در 76 
كشور مورد مطالعه، عمدتا توليد داخلي منبع اصلي ذخاير 
غله در سرانه و ريشه ها و غده هاي معادل غالت بوده است.

   ارتباط بين نيازهاي تغذيه اي، تجارت غالت 
و امنيت غذايي

يافته ها نشان داده است در ميان 76 كشور مورد مطالعه كه 
ارتباط قوي بين سطوح واردات غالت و نيازهاي تغذيه اي 
در كشورهاي وارد كننده  وجود دارد، سه منطقه با بيشترين 
ميزان واردات سرانه غالت )شمال آفريقا، امريكاي التين 
و كاراييب و آسيا( بطور قابل توجهي سرانه مصرف غذاي 

باالتري دارند.

 مش�كالت موج�ود در تج�ارت غذاي�ي
 و امنيت غذايي

 پاس��خ هاي سياس��ت هاي تج��اري به نوس��انات بازار 
بين المللي.

 سياست هاي چندجانبه تجاري و امنيت غذايي.
 اثرات تغييرات اقليمي بر الگوهاي تجاري.

 برنامه خالص سالمت و امنيت غذايي
 كش��ورهاي كم درآمد از تع��دادي از ان��واع برنامه هاي 
حمايت اجتماعي استفاده مي كنند كه اين برنامه ها براي 
كمك به بهبود دسترسي غذايي، استفاده و ثبات استفاده 
از غذا و مقاومت بيش��تري در برابر تهديدات ناامني مواد 
غذايي طراحي شده اند. شايع ترين انواع برنامه ها عبارتند 
از: پرداخت ه��اي نقدي مش��روط و بدون قيد و ش��رط و 

كمك هاي متقابل مانند غالت يارانه اي.
  در حالي كه ب��رآورد اثرات حمايت از برنامه ها بر امنيت 
غذايي بسيار دشوار است، شواهد نشان مي دهد كه تعدادي 
از برنامه هاي پشتيباني اجتماعي در سراسر جهان، بسته 
به طراحي و زمينه، ب��ه بهبود جنبه هاي مختلف امنيت 
غذايي، از جمله دسترس��ي، تغذيه و ثبات استفاده از غذا 

كمك مي كند.
  شواهد بين المللي نش��ان مي دهد كه پرداخت نقدي 
مشروط و بدون قيد و شرط ارزان تر از كمك هاي غذايي 
هستند، اما انتقال معادل پول نقد و غير مالي اثرات مثبتي 
بر امنيت غذايي دارد. اين نتايج نشان مي دهد كه انتقال 
پول نقد به كمك غذايي غيرمجاز ترجيح داده مي شود. با 
اين حال بعيد است كه همه كشورها بتوانند نقل و انتقال 
نقدي را بطور قابل مالحظه اي انجام دهند و كمك هاي 
مضر مواد غذايي همچنان به برنامه هاي حمايت اجتماعي 

داخلي كمك مي كند.

   زمينه
با وجود پيشرفت هاي قابل توجه در بهبود امنيت غذايي در 
چند دهه گذشته، سهم قابل توجهي از جمعيت كشورهاي 
ك��م درآمد هنوز از نظر غذايي ناامن هس��تند . با توجه به 
شيوع مداوم ناامني غذايي، تعدادي از كشورها برنامه هاي 
حمايت داخلي را كه براي بهبود برخي يا همه ابعاد امنيت 
غذايي )فراهمي، دسترسي، تغذيه و ثبات( مورد استفاده 
قرار مي گيرند، اجرا مي كنند. براي مثال، هند، بزرگ ترين 
برنامه جهاني ايمني غذا را در جهان اداره مي كند و اخيرا 
قانون ملي امنيت غذايي را براي گسترش واجد شرايط بودن 

برنامه كمك غذايي خود تصويب كرده است .

   مش�كالت موج�ود در برنام�ه خال�ص امنيت 
غذايي

  تمركز بيشتر بر تغذيه و رژيم هاي سالم تر.
  چالش هاي جديد مورد نظر.

  اس��تفاده از تكنولوژي براي دس��تيابي به اثربخشي و 
كارآيي بيشتر.

  هماهنگي ملي و بين المللي.
  تغذيه و سالمت

  تغذيه و رابطه آن با امنيت غذايي و سالمت توجه بيشتري 
را به خود جلب كرده است. هدف اصلي اين قانون، امنيت 
غذايي جهاني )GFSA(، كاهش گرسنگي، سوء تغذيه و 

فقر در جهان است.
  تنوع غذايي، رژيم هاي غذايي مناس��ب براي هر دو مواد 
مغذي و ريز مغذي را پشتيباني مي كند. در طول 20 سال 

گذشته، رژيم هاي غذايي در 76 كشور كه در تحقيقات ما 
قرار دارند، تا حدودي متنوع تر شده اند و در حال حاضر همه 
مناطق بطور متوسط حداقل ميزان تغذيه براي دريافت سرانه 
كالري، چربي و پروتئين را تامين مي كنند. با اين وجود، اين 

موضوع در گروه هاي با درآمد مختلف، صادق نيست.
  با وجود پيشرفت، چالش هاي تغذيه اي مهمي از قبيل 
تغذيه بهبود يافته براي گروه هاي آسيب پذير )مانند زنان 

باردار و كودكان( باقي مانده است.
  مس��ائل نو ظهور، درك بهتر چگونگي تاثير عوامل غير 
غذايي )مانند آب سالم و بهداشت مناسب( بر مصرف مواد 
مغذي و سالمت، همچنين »بار سه گانه« كمبود تغذيه، 
كمبود ريز مغذي ها، تغذيه بيش از حد و ناامني غذايي را 
شامل مي شود. درشت مغذي ها به نوبه خود منعكس كننده 
تنوع در مصرف گروه هاي اصلي مواد غذايي اس��ت. بطور 
كلي افزايش درآمد منجر به مصرف بيشتر پروتئين هاي 
منبع حيواني و ساير محصوالت با ارزش باال مانند ميوه ها 
و س��بزيجات و محصوالت فرآوري شده مي شود. در اكثر 
كشورهاي با درآمد كم و متوسط كه توسط USDA مورد 
مطالعه قرار گرفته اند، غالت، ريش��ه و غده، ماده غذايي 
عمده و منبع غني از كالري هاي غذايي هس��تند. مصرف 
گوشت، يك منبع مهم پروتئين و چربي و همچنين كالري 
است كه در اكثر مناطق به آرامي افزايش يافته است، اما در 
اكثر كش��ورهاي با درآمد كم و متوسط، جزو رژيم غذايي 
جزئي اس��ت. مصرف گوشت در شمال و جنوب صحراي 
آفريقا و در مناطق ديگر تا حدودي سريعتر بوده است. در 
آسيا تغييرات قابل توجهي مشاهده مي شود كه بطور كلي 
ناشي از افزايش توليد گوشت بوده است. سهم رژيم غذايي 
براي ميوه ها و سبزيجات در هر منطقه افزايش يافته است. 
دريافت هاي تغذيه اي نيز با درآمد تغيير مي كند. تجزيه و 
تحليل ها نشان مي دهد كه افزايش تدريجي در تنوع مواد 
مغذي در رژيم هاي غذايي معمولي، تفاوت هاي قابل توجهي 
را در ميان گروه هاي درآمد ايجاد مي كند كه در همه مناطق 
مورد مطالعه مشهود است. همچنين نتايج نشان مي دهد كه 
مصرف كالري در افراد با كمترين درآمد بطور قابل توجهي 

پايين تر است و اين تفاوت در پروتئين بيشتر است.
تنوع در مصرف بين كمترين و باالترين دهك هاي درآمدي 
بيشتر است. اختالف بين باالترين و پايين ترين دهك ها 
براي ميوه ها و سبزيجات بيشتر است. اين گروه از غذايي 
)ميوه ها و سبزيجات( حاوي طيف وسيعي از مواد مغذي 
اس��ت كه مي تواند به بهبود وضعيت تغذيه كمك كند. 
همچنين اختالف معني داري ميان كمترين و باالترين 
دهك ها در مصرف شكر، شيريني ها و روغن هاي گياهي 
وجود دارد )اين دو گ��روه از مواد غذايي داراي كالري زياد 

هستند، اما داراي ريز مغذي هاي كمتري هستند( .

   نتيجه گيري
تجزيه و تحليل 76 كشور با درآمد پايين و متوسط كه بطور 
مرتب توسط USDA پايش مي شوند و بررسي تحقيقات 
امنيتي غذايي اخير نشان مي دهد كه هر يك از پنج حوزه اي 
كه ما بر روي آنها تمركز كرده ايم )سنجش امنيت غذايي، 
بهره وري كشاورزي، تجارت مواد غذايي، برنامه هاي شبكه 
ايمني غذاي��ي داخلي و بين المللي و تغذي��ه( براي پايش 
امنيت غذايي، درك موفقيت هاي گذشته در امنيت غذايي 
و دستاوردهاي آينده، حياتي است. تحقيق و تجربه كمك 
مي كند تا اس��تراتژي ها و روش هايي را شناسايي كنيد كه 
بتواند دستاوردهاي 15 س��ال گذشته را بيشتر گسترش 
دهد و همچنين مسائل نو ظهور را كه احتماال موضوع مهم 
تحقيق و استراتژي امنيت غذايي آينده باشد را در بر مي گيرد. 
برخي از مسائل نو ظهور به مسائل اصلي بهره وري، تجارت 
و شبكه هاي ايمني مربوط مي شوند. ابعاد چندگانه امنيت 
غذايي يك چالش را در ايجاد يك مفهوم واحد از وضعيت 
امنيت غذايي ايجاد مي كند و نيازمند استفاده از شاخص هاي 
متعدد براي شناسايي و بطور كامل مشخص نمودن جمعيت 
ناامن غذايي است. شاخص هاي كليدي ملي، مانند آنچه 
 USDA كه در ارزيابي س��االنه امنيت غذايي بين المللي
منتشر شده اند، به موقع و كم هزينه هستند، اما براي ارزيابي 
فراهمي مواد غذايي يا وضعيت تغذيه اي در جمعيت ها، از 
ارزش كمتري برخوردارند. بررسي مصرف خانگي مي تواند 
اطالعات مهم و دسترسي مواد غذايي را فراهم كند، اما نسبتا 
گران است و نيازمند روش هاي جديد براي محاسبه دقيق 
براي تمام غذاهايي است كه مصرف مي شود. بررسي هاي 
مبتني بر شاخص هاي آنتروپومتريك، داده هاي منحصر 
به فرد و ارزش��مند در مورد پيامدهاي تغذيه اي و سالمتي 
ارايه مي دهند، اما تنها به مشكالت مربوط به بهره برداري 
مي پردازند و لزوما مشكالت و مسائل نو ظهور كه با دسترسي 

به مواد غذايي وجود دارد را شناسايي نمي كنند.
منبع:شمس
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سود گراني برنج داخلي در 
جيب واردكنندگان و دالالن 

دبير انجمن توليدكنندگان برنج گفت: س��ود 
آزادسازي واردات برنج در فصل برداشت توليد 
داخل به جي��ب وارد كنندگان و دالالن مي رود 
وپارسال بيش از س��ال 96 واردات انجام شد و 

اضافه بر نياز بود.
»جميل عليزاده ش��ايق« روز چهارش��نبه در 
گفت وگو با ايرنا درباره موضوع آزادسازي واردات 
برنج در فصل برداشت افزود: ادعاي كسري برنج 
وارداتي و گران ش��دن يك ب��اره توليد داخل از 
نيمه ارديبهشت ماه امسال يك شيطنت بود، در 
حالي كه در سال 97 كسري برنج وجود نداشت، 
بلكه با 600 هزارتن برن��ج وارداتي مازاد بر نياز 

داخلي نيز روبرو شديم.
وي تصريح كرد: ممنوعيت واردات برنج در فصل 
برداش��ت موضوع اصلي نيست، بلكه آنچه بايد 
مورد توجه قرار گيرد حجم واردات برنج اس��ت 
بطوري كه نياز ساالنه به برنج وارداتي با توجه به 
ضريب امنيتي، حداكثر يك ميليون تن است، 
س��ال 96 يك ميليون و 200 هزارتن و در سال 
97 نزديك يك ميليون 600 هزارتن برنج وارد 

كشور شد.
وي گراني برنج وارداتي را يك بازي و شيطنت 
دانست و اظهارداشت: عالقه مندان به واردات، 
مطرح كردن كسري برنج وارداتي و گران شدن 
برنج داخلي در عرض كمتر از يك ماه را بهانه اي 
آزاد براي توليد كنندگان در فصل كاشت و تالش 

براي افزايش حجم برنج ارزيابي مي كنند.
به گفته اين مقام صنفي، س��ال گذشته قيمت 
هر كيلوگرم برنج درجه يك در فصل برداش��ت 
)مرداد م��اه( 10 هزار تومان ب��ود كه در پيك 
خريد بين 14 تا 16 هزار تومان در شمال كشور 
و 18 ت��ا 20 هزار تومان در تهران معامله ش��د، 
اما در اوايل امس��ال قيمت آن در اس��تان هاي 
شمالي كش��ور پايين آمد و به 1۳.5 تا 14 هزار 
تومان رسيد، اما به يك باره به بيش از 2۳ تا 25 
هزارتومان افزايش يافت در حالي كه قيمتي كه 
از توليد كننده خريداري شده اين مبلغ نيست.

وي، برن��ج فعلي در ب��ازار كش��ور را مربوط به 
پارسال دانس��ت و تصريح كرد: هنوز برنج سال 
98 در برخي مناطق كشت نشده، بنابراين كسي 
نمي تواند مدعي گران شدن برنج داخلي به دليل 

افزايش هزينه هاي توليد باشد.
عليزاده شايق اين راهم گفت: واردات به منظور 
جبران كسري برنج مورد نياز كشور بايد انجام 
ش��ود، اما چنانچه به اندازه نياز كشور برنج وارد 
شود، هيچ توليد كننده اي نگران اينكه برنج در 

فصل كاشت يا برداشت وارد شود، نيست.
وي خواستار آن شد كه مسووالن نظارت بر بازار، 
نسبت به برخورد با بازي گران فروشان و دالالن 

در بازار برنج اقدام كنند.

  توليدبرنجامس�البي�شاز۲ميليونو
۲۵۰هزارتن

دبير انجمن توليد كنندگان برنج كشور درباره 
توليد امس��ال پيش بيني كرد: بارندگي و وقوع 
سيل در فروردين ماه امسال، برخالف هياهوي 
وارد كنندگان و دالالن كه شاليزارها را سيل از 
بين برد، يك موهبت بود، زيرا تمامي منابع آبي 
كه برنج براي فصل كاشت، داشت و برداشت نياز 

داشت، تامين شد.
به گفت��ه وي، فروردين ماه ش��اليزاري وجود 
نداش��ت كه بخواهد از س��يل آس��يب ببيند و 
نش��ان مي دهد اين هم بازي از سوي دالالن و 

واردكنندگان بود.
عليزاده ش��ايق گفت: امس��ال در نوار ساحلي 
گيالن و مازندران كه پارس��ال به دليل كم آبي، 
كشت برنج نداشتند و همچنين 14 استان شامل 
ايالم، لرستان، اصفهان، سيستان و بلوچستان 
و خراسان كه محدود به كشت برنج شده بودند، 

همه توانستند كشت انجام دهند.
وي افزود: امسال سطح زير كشت برنج به 620 
هزار هكتار رسيده كه به نظر مي رسد توليد سال 
98 بيش از توليد سال 97 به ميزان 2 ميليون و 

250 هزارتن باشد.
به گزارش ايرنا، اكنون قيمت هر كيلوگرم برنج 
خارجي هندي متناسب با برندهاي مختلف 6 
هزار و 800 تا هش��ت هزار تومان و در برخي از 
خرده فروش��ي ها و مغازه ها ب��ه قيمت 10 هزار 

تومان هم مي رسد.
قيمت انواع برنج ايراني در فروشگاه هاي بزرگ 
از كيلوي��ي 1۳ هزار و 500 تومان تا بيش از 20 
هزارتومان و در سطح خرده فروشي ها هم دلخواه 

فروشنده و با ارقام باالتر عرضه مي شود.
همچني��ن كارگ��روه تنظيم بازار ب��راي طرح 
ضيافت ماه مبارك رمض��ان ۳0 هزار تن برنج 
1121 هندي با نرخ كيلويي هفت هزار و 400 
تومان در نظر گرفته بود ك��ه در حال عرضه به 

بازار است.
طبق آمارها مصرف ساالنه برنج در كشور نزديك 
۳.2 ميليون تن است كه از اين رو ساالنه 1.7 تا 2 
ميليون تن برنج مورد نياز كشور از محل توليدات 

داخلي و بقيه از محل واردات تامين مي شود.
در دول��ت يازده��م و دوازدهم ب��راي حمايت 
از توليدكنن��دگان داخلي، هر س��اله در فصل 

برداشت برنج، واردات آن ممنوع مي شود.
عالوه بر اين، شركت بازرگاني دولتي ايران نيز 
براي تنظيم بازار اين محصول و همچنين حفظ 
ذخاير اس��تراتژيك ساالنه بخشي از برنج مورد 
نياز كشور را در ساير ماه هاي سال تامين و وارد 
مي كند. برنج از مهم ترين غالت و اقالم غذايي 
جهان است كه نيمي از جمعيت جهان، به برنج 
به عنوان يك غذاي اصلي وابس��ته هستند؛ در 
ايران نيز برنج محصولي اس��تراتژيك به شمار 

مي رود كه پس از نان، غذاي اصلي مردم است.
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»تعادل«شيوهنظارتبرعملكردشركتهاينسلاولودومشهرداريتهرانرابررسيميكند

جاي خالي نظارت روشمند بر سازمان هاي تابعه شهرداري
گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري|

يكي از مش��كالت عمده ش��هرداري تهران عريض و 
طويل بودن ي��ا به اصطالح فربه بودن بي��ش از اندازه 
آن اس��ت. وجود س��ازمان ها، ش��ركت ها و نهادهاي 
زيرمجموعه شهرداري باعث شده تا اين نهاد با حجم 
زيادي از نيروهاي انس��اني و هزينه هاي جاري مواجه 
باشد. سازمان هايي كه وجود برخي از آنها هيچ توجيه 
اقتص��ادي ندارد و حتي زيان ده نيز هس��تند. در واقع 
شركت هايي در ش��هرداري ايجاد ش��ده كه قرار بود 
سودده باشند و خودش��ان گردش مالي خود را بطور 
كامل عهده دار شوند، در حالي كه وابستگي زيادي به 
بودجه ش��هرداري دارند و از طرفي برخي از آنها حتي 

تحت نظارت شوراي شهر تهران نيستند.
عمده اين س��ازمان ها و ش��ركت ها در دوره مديريت 
گذشته ايجاد ش��ده اند، در دوره ۱۴ ساله اي كه ثبات 
مديريتي در شهرداري وجود داشت، به شدت بر تعداد 
واحدهاي تابعه افزوده شد. اما در دوره جديد مديريت 
شهري اصالح ساختار در دستوركار بوده است و به هر 
حال شهرداري به عنوان نهاد اجرايي خودش بايد اولين 
بازبيني را روي سازمان ها و شركت هايش انجام دهد و 
بعد شوراي شهر بر ارزيابي اوليه شهرداري تهران نظارت 

و سياست گذاري كند.
بهاره آروين، رييس كميته شفافيت شهر تهران درباره 
تعداد زياد شركت ها و س��ازمان هاي شهرداري گفته 
بود: »ش��ايد ما نتوانيم اكنون تعداد دقيق شركت ها و 
سازمان هاي ش��هرداري تهران را در نس��ل اول و دوم 
بگوييم، اما تجربه من در يك س��ال و نيم گذش��ته در 
ش��وراي ش��هر پنجم اين اس��ت كه تعداد واحدهاي 
غيرضرورخيلي زياد است و اين واحدها بعضا مي توانند 
با هم ادغام ش��وند تا م��وازي كاري و پراكنده كاري از 
اين جهت حذف شود.« به گزارش »تعادل«، فعاليت 
ش��ركت هاي غيرقانوني در ش��هرداري، يكي ديگر از 
مواردي بود كه طي چند ماه اخير مطرح شد و حتي يكي 
از اعضا عنوان كرد كه اين شركت ها تماما زيانده هستند.

حسن رسولي، عضو كميس��يون برنامه و بودجه شورا 
نيز نس��بت به تعيين تكليف سازمان ها و شركت هاي 
زيرمجموعه شهرداري كه حياط خلوت شهرداري شده 
است، تذكر داده بود. از آن جا كه اين سازمان ها به شكل 
كامال مستقل فعاليت مي كنند امكان بروز تخلف در آنها 
وجود دارد بنابراين با توجه به تعدد سازمان هاي تابعه 
شهرداري و نيز ايجاد شفافيت، بهمن سال گذشته بود 
كه اساسنامه سازمان هاي شهرداري تهران روي ميز 
شوراي ش��هر قرار گرفت و به تصويب اعضاي شوراي 

شهر تهران رسيد.

 ايراد هيات تطبيق فرمانداري به اساسنامه تيپ 
حس��ن رس��ولي در گفت وگو ب��ا »تعادل« ب��ه بيان 
توضيحاتي در خصوص شركت هاي تابعه شهرداري 
پرداخت و گفت: شهرداري تهران ۴3 سازمان، موسسه 
و ش��ركت به عنوان مجموعه هاي تابع��ه دارد. طرح 
ساماندهي سازمان هاي ش��هرداري سال گذشته در 
شوراي شهر راي آورد و تصويب شد . اين طرح اكنون 
در حال پيگيري است و به دنبال اين هستيم تا همه اين 
شركت ها و موسسات داراي اركان واحد باشند و رويه اي 
واحد بر آنها حاكم باشد. در اين خصوص شرح وظايف و 
ماموريت هاي اين سازمان ها در چارچوب يك اساسنامه 
تيپ در تعامل با شهرداري به ويژه اداره كل امور مجامع 
سازمان هاي شهرداري و مديران عامل اين سازمان ها 
دنبال شد كه بعد از نهايي شدن به صحن آمد و تصويب 
شد. اين مصوبه براي تاييد و ابالغ به وزارت كشور ارسال 
شد و هيات تطبيق ايراداتي را به برخي از بندهاي اين 
اساس��نامه وارد كرد عمده ايراداتي كه وزارت كش��ور 
گرفته بود،  ايرادات درستي بود.بنابراين در كميسيون 
برنامه و بودجه اين ايرادات را بر طرف كرده و بايد دوباره 

در صحن تصويب شود.
او درباره طرح س��اماندهي اساس��نامه س��ازمان ها و 
شركت هاي شهرداري توضيح داد: اين طرح شامل يك 
اساسنامه تيپ اس��ت و اينكه وظايف و ماموريت هاي 
هر كدام ازاين واحدها در اساسنامه به گونه اي طراحي 
ش��ود كه آن تعداد از شركت ها و سازمان هايي كه كار 
موازي انجام مي دهند، شناسايي شده و حذف يا ادغام 
شوند. هدف اصلي اين اس��ت تا در جهت ساماندهي 
وكوچك س��ازي عمل شود و اين ش��ركت ها از حالت 

حياط خلوت شهرداري خارج شوند.
او ب��ا تاكيد بر اينكه تعداد س��ازمان هاي زيرمجموعه 
شهرداري ۴3 سازمان است،  عنوان كرد: اينكه برخي 
مي گويند تعداد شركت هاي شهرداري آنقدر زياد است 
كه قابل شمارش نيست در واقع به اين دليل است كه 
در برخ��ي حوزه هاي ماموريتي با تعدد ش��ركت هاي 
زيرمجموعه سازمان ها و موسس��ات مواجه هستيم. 
براي مثال س��ازمان عمران و نوس��ازي ش��هر تهران 
ماموريت توس��عه فضاهاي كالبدي را دارد و شركت 
توسعه فضاهاي فرهنگي هم همين ماموريت را دارد. 
بنابراين به دنبال اين هستيم اين ماموريت ها احصا شده 

و موازي كاري ها را از بين ببريم. 
رس��ولي درباره زيانده بودن اين سازمان ها نيز گفت: 
پاسخ دقيق به اين سوال بايد با مراجعه به گزارش تفريغ 
بودجه ساالنه كه سازمان حسابرسي ارايه مي دهد انجام 
شود و اينگونه به شكل صفر و صدي نمي توان نظر داد كه 
همه اين شركت ها زيان ده هستند. بايد به صورتحساب 

مالي شركت ها مراجعه كرد.

  بودجه 6 هزار ميليارد توماني 
او درباره بودجه شركت ها و سازمان هاي تابعه شهرداري 
نيز گف��ت: از بودجه ۱7 ه��زار و ۴00 ميليارد توماني 
شهرداري حدود 5 تا 6 هزارميليارد تومان نيز بودجه اين 
شركت ها و سازمان هاست.رسولي اواخر سال گذشته 
عنوان كرد كه بس��ياري از اين شركت ها و موسسات 

بدون مديرعامل و رييس و با سرپرست اداره مي شوند 
كه در سال جاري اين مشكل برطرف شده است.

  لزوم وجود اساسنامه يكسان
مجيد فراهاني ديگر عضو كميس��يون برنامه و بودجه 
شوراي شهر تهران نيز در اين باره به خبرنگار »تعادل« 
گف��ت: يك��ي از معضالت ش��هرداري ته��ران تعدد 
اساسنامه هاي مرتبط با سازمان ها و نهادهاي شهرداري 
است.اين ۴3 ش��ركت به منظور ارايه خدمات بهتر به 
شهروندان تاسيس شدند و متناسب با قانون تجارت 
كار مي كنند در نتيجه محدوديت هاي ناش��ي از روند 
بروكراتيكي كه در شهرداري هاي مناطق حاكم است، 
 در اين سازمان ها وجود ندارد. اما مهم اين است كه اين 
شركت ها اساسنامه واحدي و منسجمي داشته باشند 
تا بتوانند خدمات رس��اني را با دقت بيشتر و به شكل 

بهتري ارايه كنند.
او افزود: درسال هاي گذشته اساسنامه هاي مختلفي 
براي اين ش��ركت ها تدوين شده اس��ت.برخي از اين 
اساسنامه ها توسط خود شركت ها تهيه شده و با تاييد 
ش��هردار تهران فعاليت مي كنند. برخي سازمان هاي 
نيز اساسنامه مورد تاييد ش��وراي شهر را دارند و شورا 
برايش��ان اساس��نامه اي تهيه كرده اس��ت.برخي نيز 
اساسنامه ابالغي وزارت كشور را دارند. برخي سازمان ها 
نيز هر سه نوع اساسنامه را دارند و تعدد اين اساسنامه ها 
باعث شد تا شوراي شهر تهران به اين موضوع ورود پيدا 
كند. همانطور كه گفتم در گام اول يك اساسنامه تيپ 
تدوين كرديم كه الگويي براي اساسنامه سازمان ها و 
شركت ها خواهد بود.اين اساسنامه با توجه به تجربيات 
سال هاي گذشته و نيز با توجه به نقاط قوت و ضعفي 
كه وجود داش��ت تنظي��م و در صحن ش��ورا تصويب 
شد.اكنون ما در مرحله اي هستيم كه براي شركت ها و 
سازمان ها به كمك كميسيون برنامه و بودجه براي هر 
يك از سازمان ها اساسنامه مجزا و مختص آنها بر مبناي 
اساسنامه س��ازمان تهيه مي كنيم.براي نمونه دو روز 
پيش اساسنامه مخصوص سازمان نوسازي شهرتهران 
را تدوين كرديم و بندهاي خاص فرآيندها اين شركت 
را به اساسنامه آن اضافه كرديم. همه اين اساسنامه ها 
بايد در صحن علن شورا به تصويب برسد.همچنين تمام 
اساسنامه  مصوب در شورا بايد درنهايت به تصويب وزير 

كشور نيز برسد.
او با بي��ان اينكه انجام اي��ن كار مي تواند معضل تعدد 
اساسنامه هاي سازمان هاي شهرداري را براي هميشه 
از بي��ن ببرد، تصريح كرد: اين موض��وع گام مهمي به 
منظور نظارت روشمند بر روند كار سازمان ها و نهادهاي 

زيرمجموعه شهرداري خواهد بود.

  انحالل و كاهش سازمان ها

او در خصوص كاهش و ادغام سازمان هاي شهرداري نيز 
توضيح داد: اين موضوع از طريق مصوبه ديگر پيگيري 
مي شود و كاهش سطح و سطوح شهرداري تهران و نيز 
سازمان ها و شركت هاي شهرداري در دستور كار قرار 
دارد. در اين مصوبه شهرداري ملزم شده است تا تعداد 
معاونت ها،  اداره كل ها و شركت ها و سازمان ها را از طريق 
ادغام و انحالل كاهش دهد.زيرا شهرداري تهران طي 
سال هاي اخير و به مرور بسيار گسترده و پهن شده و اين 
گسترده شدن باعث شده تا تعداد زيادي نيروي انساني 
به اين نهاد اضافه شود. اكنون شهرداري تهران بيش از 
66 هزار نفر پرسنل مستقيم دارد و حدود 60 هزار نفر 
نيز نيروهاي پيمانكاري هستند كه از شهرداري حقوق 
مي گيرند. نيمي از بودجه مصوب شورا فقط به پرداخت 
حقوق نيروي انساني اختصاص دارد و تورم بااليي در 
اين حوزه داريم.بنابراين يكي از راه هاي كنترل و نظارت 
بر نيروهاي انساني، ادغام سازمان ها، شركت ها و كاهش 

سطح و سطوح شهرداري است. 

  تغيير در روند 100 ساله شهرداري
عضو كميس��يون برنامه و بودجه شوراي شهر با بيان 
اينكه خوش��بختانه ش��وراي پنجم به درستي به اين 
قضيه ورود كرده اس��ت،  گفت: شوراي پنجم به نوعي 
توانسته در روند ۱00 ساله شهرداري تهران تغييراتي 
ايجاد كند و تعداد نيروهاي انساني را از 69 هزار نفر به 
66 هزار نفر كاهش دهد. طي يك و سال نيم حدود 3 
هزار نفر از تعداد نيروهاي شهرداي كاسته شده است و 
اين رونددرستي است زيرا امروز شهر تهران بسيار گران 
اداره مي شود و انتظار مردم از ما اين است كه شهرداري 
تهران كه با عوارض پرداختي توسط مردم اداره مي شود، 
درآمده��ا را به درس��تي هزينه كند .يك��ي از راه هاي 
مديريت بهتر هزينه ها، بهره ور كردن تعدادنيروهاي 
انساني است كه با كاهش تعداد سازمان هاي شهرداري 

اتفاق مي افتد.

  ساماندهي شركت هاي دست دو
اين عضو ش��وراي شهر در پاسخ به اينكه براي حذف 
ش��ركت هاي غيرقانوني كه در ش��هرداري فعاليت 
مي كنند، چه اقدام هايي انجام ش��ده است، تصريح 
كرد: بعضي از ش��ركت هاي دس��ت دو در شهرداري 
وجود دارند كه جزو شركت ها و سازمان هاي رسمي 
شهرداري نيس��تند بلكه يك سازمان بسته به حوزه 
تخصصي خود يك ش��ركتي را تاسيس كرده است. 
براي مثال سازمان بازنشستگي شركت هايي را براي 
خودش تاسيس كرده كه اين شركت ها نيز بعضا اقدام 
به تشكيل ش��ركت هاي زيرمجموعه خود كرده اند و 
اكنون سازمان بازنشستگي ۱7 شركت دارد. در خود 
شهرداري تهران نيز چنين مواردي مشاهده مي شود 

و برخي معاونت ها و حوزه ها براي خود شركت تاسيس 
كرده اند. بانك شهر نيز ش��ركت ها و سازمان هايي را 
ايجاد كرده است.يكي از كارهايي كه شورا به آن ورود 
پيدا كرده است، سامان دهي اين شركت ها است. يعني 
با اين شركت ها وارد گفت وگو شده و عملكرد آنها را 
مورد ارزيابي قرار مي دهد و درصورت نياز آنها را ادغام 

يا منحل مي كند.

  رد زيانده بودن سازمان هاي شهرداري
فراهاني زيانده بودن تمام اين سازمان ها و شركت ها 
را رد كرد و در اين باره گفت: اكنون س��ه نوع سازمان 
به لحاظ زيانده يا س��ود ده بودن در شهرداري وجود 
دارد. برخي سازمان ها سودده هستند و موظف اند هر 
ماه سود خود را به خزانه شهرداري تهران واريز كنند و 
در بودجه نيز از آنها نام برده شده است مانند سازمان 
ميوه و تره بار، ش��ركت شهروند و سازمان زيباسازي 
ك��ه بخش��ي از درآمد ش��هرداري ته��ران را تامين 
مي كنند. تعداد ديگري از اين سازمان ها خودگردان 
هس��تند بدين معنا كه تمام درآمد آنها صرف تامين 
هزينه هاي خودش��ان مي ش��ود و براي شهرداري نه 
سود دارند و نه زيان مانند سازمان بهشت زهرا.دسته 
سوم شركت هاي زيان ده هس��تند و»كمك زيان« 
از ش��هرداري ته��ران دريافت مي كنند ك��ه عمدتا 
شركت هاي خدماتي به مردم هستند وشهرداري آنها 
را براي خدمت رس��اني به مردم تاسيس كرده است 
.بنابراي��ن كمك زيان گرفتن آنها طبيعي اس��ت.اما 
برخي شركت ها و سازمان ها هم هستند كه با هدف 
اقتصادي تشكيل شده اما اكنون زيان ده شده اند كه 
اين دسته آخر مساله زا هستند و شورا به آن ورود پيدا 
كرده و از طريق ذي حساب ها و انجام تحقيقات الزم 
دليل زيان ده بودن آنها را بررسي مي كند. اگر مشكل 
مديريتي وجودداشته باشد مديران تغيير مي كنند در 

غير اين صورت رويكردها بررسي مي شوند.

  نحوه نظارت شورا بر سازمان هاي تابعه
فراهاني درباره نظارت شوراي ش��هر بر سازمان ها و 
ش��ركت ها نيز توضيحاتي ارايه كرد و گفت: نظارت 
بر سازمان هاي تابعه ش��هرداري به چند روش انجام 
مي شود.در گام اول نظارت قبل از انجام هزينه است 
كه از طريق تصويب بودجه شركت ها صورت مي گيرد.

گام دوم نظارت حين هزينه است كه دراين مرحله از 
طريق انتخاب مميزان مالي و نيز انتخاب ذي حسابان 
شهرداري كه توسط شورا صورت مي گيرد، اسناد مالي 
توسط اين ذي حس��ابان مورد بررسي قرار مي گيرد.

گام س��وم نظارت بعد از خرج است كه اين نظارت از 
طريق انتخاب حسابرسان انجام مي شود. حسابرسان 
در اين س��ازمان ها مستقر مي ش��وند و گزارش مالي 

اين س��ازمان ها را تهيه ك��رده و گزارش هاي خود را 
براي ارزيابي به ش��ورا ارايه مي كنند.بنابراين در سه 
مرحله قبل از خرج،  حين خرج و بعد از خرج شوراي 
شهر تهران بر عملكرد مالي سازمان ها و شركت هاي 

شهرداري تهران نظارت مي كند.
به گزارش تعادل، بر اس��اس تبصره يك بودجه سال 
97 تمام واحد هاي ش��هرداري اعم از شهرداري هاي 
مناطق، شركت ها و موسسات وابسته و سازمان هاي 
تابع��ه بايد مناب��ع درآمدي خ��ود را مس��تقيما در 
چارچوب قوانين و مقررات صرفا به خزانه شهرداري و 
حساب هاي شهرداري مورد تاييد شورا واريز كنند و 
واريز اين وجوه به حساب هاي متفرقه ممنوع است.اما 
سال گذشته مرتضي الويري رييس كميسيون برنامه 
وبودجه شوراي شهر عنوان كرد كه برخي از سازمان ها 
و شركت هاي تابعه ش��هرداري درآمدهاي خود را به 
حس��اب خزانه ش��هرداري واريز نكردند. فراهاني در 
پاسخ به اينكه آيا براي جلوگيري ازاين تخلف در سال 
جاري تمهيداتي انجام ش��ده اس��ت يا خير، تصريح 
كرد: متاس��فانه س��ال گذشته برخي س��ازمان هاي 
ش��هرداري برخالف ضوابط درآمدهاي خ��ود را به 
حساب شهرداري واريز نكردند و در حساب هايي كه 
از قبل داشتند نزد خود نگه مي داشتند كه اين موضوع 
نيز توس��ط شوراي شهر بررسي مي ش��ود تا در سال 

جاري اين اتفاق رخ ندهد.
  اقدامات شورا براي نظارت بر سازمان ها

بهاره آروين رييس كميته ش��فافيت شوراي شهر نيز 
در گفت وگو ب��ا »تعادل« به بي��ان نكاتي در خصوص 
ساماندهي سازمان هاي شهرداري پرداخت و گفت: در 
راستاي اصالح اساسنامه سازمان ها وشركت هاي تابعه 
شهرداري، اخيرا اساسنامه تيپ سازمان هاي شهرداري 
تهران در شوراي شهر به تصويب نهايي رسيد و وزارت 
كشور نيز خواستار اصالح چند بند شده بود كه اصالحات 
الزم نيز انجام شده و به زودي اساسنامه تيپ سازمان ها 
مجددا در صحن ش��ورا مورد بررس��ي قرار مي گيرد تا 

بتوانيم يكپارچگي در اصول اوليه حاكم كنيم. 
او با بيان اينكه ازجمل��ه اقدام هاي ديگري كه براي 
نظ��ارت پذير كردن حوزه س��ازمان ها و ش��ركت ها 
انجام داديم، حوزه ش��فافيت بخشي است،  تصريح 
كرد: از اداره كل مجامع شهرداري تهران خواستيم 
تا صورت هاي حسابرس��ي ش��ده اين س��ازمان ها و 
شركت ها را به زودي روي وب سايت شفاف منتشر 
كنيم ت��ا نهادهاي تخصصي و مدني بتوانند در مورد 
وضعيت اين س��ازمان ها اظهارنظر كنن��د.از جمله 
اقدام هاي ديگر كه دراين راس��تا انجام شد ضرورت 
اتصال اين سازمان ها و شركت ها به سامانه هاي ثبت 
عمليات مالي در ش��هرداري تهران است كه كمك 
مي كند تا ش��فافيت بيشتري ايجاد شود از جمله دو 

سامانه مهم قراردادها و سامانه جامع مالي. 
آروين افزود: اكنون در شهرداري تهران فقط ۴۴ سازمان 
نسل اولي وجود دارد و بسياري از اين سازمان ها خود زير 
مجموعه هايي براي خودشان تعريف كرده اند كه نسل 
دومي محسوب مي ش��وند. در يك پروسه ميان مدت 
اين موضوع را در دس��تور كار قرار دايم تا در س��ال 98 
بتوانيم همه سازمان ها و ش��ركت ها را به سامانه هاي 
ثبت عمليات مالي در شهرداري متصل كنيم و از اين 
طريق نظارت هم شورا و هم شهروندان بر وضعيت ثبت 

عمليات مالي شهرداري تهران محقق خواهد شد.
رييس كميته شفافيت شوراي شهر تهران درباره فعاليت 
شركت هاي غيرقانوني در شهرداري نيز گفت: از اداره كل 
مجامع اين را هم خواستيم تا در حوزه اجراي تبصره اي 
كه در مصوبه اصالح ساختار شهرداري تهران بود پيشنهاد 
ادغام و انحالل ش��ركت هايي كه همپوشان يا غير ضرور 
هستند را به شوراي شهر ارايه دهد تا شورا بتواند در اين 
خصوص تصميم گيري كند.اميدوارم برخي از واحدهايي 
كه غير ضروري بودن آنها آش��كار اس��ت و بررسي هاي 
كارشناسي درباره آن به اتمام رسيده به زودي به صحن 
شورا بيايد و درباره آنها تصميم گيري درست صورت گيرد.

به گفته آروين، از ابتداي مديريت شهري جديد بحث 
ايجاد خزانه واحد در دستور كار بوده و به همين دليل 
واح��د اداره كل خزان��ه داري در ذي��ل معاونت مالي 
تشكيل ش��د.او ادامه داد: در واقع هم در بودجه 97 و 
هم در بودجه 98 تالش ش��د تا حتي چنانچه درآمد 
شركت ها و سازمان ها به حساب خزانه واريز نمي شود 
به حساب هايي كه نزد خزانه براي آن سازمان ها افتتاح 
شده و حساب اختصاصي آنها است واريز شود. در اين 
ص��ورت نظارت خزانه براي اينك��ه ورودي و خروجي 
اين حساب ها چگونه اس��ت محقق مي شود. بنابراين 
شوراي شهر و شهرداري اقدام هايي را معطوف به ايجاد 
خزانه داري كل و شفافيت بخشي به حساب اختصاصي 
سازمان ها و ش��ركت هاي شهرداري آغاز كرده كه اگر 
بتوانيم بحث خزانه داري را با توجه به اس��تقالل اين 
شركت ها و نيز ضرورت شفافيت و نظارت شهرداري 
مركزي محقق كنيم مشكل سال گذشته را كه برخي 
س��ازمان ها درآمدهاي خود را به حساب خزانه واريز 

نكردند، نخواهيم داشت.
اخيرا خبر فروش برنج هاي تقلبي منتشر شد و پس 
از بررس��ي هاي به عمل آمده روي ۲ برند به نام هاي 
برنج چاپار و برنج هاش��مي كريمي مش��خص شد 
بيش از 70 درصد برنج ها پاكستاني و 30 درصد آن 
 برنج ايراني با كيفيت پايين مخلوط شده و محموله

 60 تن موجود در فروشگاه به قيمت هر كيلو ۲6 هزار 
تومان عرضه و به فروش مي رسد. آروين در پاسخ به 
اينكه با توجه به نظارت هاي شورا چرا شاهد قضيه اي 
مانند آنچه در فروشگاه شهروند رخ داد،  بوديم،  اظهار 
كرد: نظارت ها هم توسط شورا و هم شهرداري انجام 
مي شود و زماني كه تخلف بروز مي كند سازمان هاي 
نظارتي باي��د ورود پيدا كند و مان��ع از بروز مجدد 

چنين تخلفاتي شود. 
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 تضمين ايمنی گودبرداری 
فاز 2 برج ميالد تا 5 سال آينده

مديرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران گفت: 
مجری گودبرداری و پايدارسازی فاز ۲ ميالد، مدعی 
است که گود برج ميالد برای 5 سال آينده ايمن است و 

تا پايان سال 99 ايمنی آن را تضمين می کند.
به گزارش ايس��نا، مهدی صالح��ی در اين باره اظهار 
کرد:جلسه ای در شورای ش��هر تهران برای بررسی 
آخرين وضعيت گود برج ميالد برگزار ش��د و شرکت 
مجری گودب��رداری و پايدارس��ازی مدعی ايمنی 5 
س��اله اين گود شد. ش��رکت مذکور اعالم کرد که در 
دو سال گذشته اين گود هيچ گونه حرکتی نداشته و 
 ايمن محسوب می شود، از اين رو نياز به ايمن سازی و 
پايدارس��ازی جديد ندارد، اما ش��هرداری با توجه به 
مس��ئوليتی که دارد بر رصد دوباره ايمنی گود تاکيد 
کرد.او با تاکيد بر اينکه شهرداری تهران طبق مسئوليتی 
که دارد، ادعای شرکت مجری را نپذيرفت و قرار بر اين 
شد تا کنسرسيوم مشترکی تشکيل شود، ادامه داد: 
براساس تصميم گيری های صورت گرفته، با نظارت 
معاونت فنی و عمرانی ش��هرداری تهران مش��خصًا 
سازمان مشاوره فنی و مهندسی، گود جنب برج ميالد 
پايش دقيق می شود تا ادعای شرکت مجری راستی 
آزمايی شود. مديرکل معماری و ساختمان شهرداری 
تهران با بيان اينکه نتيجه اين پايش تا پايان خردادماه 
اعالم خواهد شد، به مراحل بعدی رسيدگی به وضعيت 
گود اشاره و عنوان کرد: اگر نتيجه پايش، ادعای مجری 
را تاييد کند، بخش قابل توجهی از مشکل حل می شود، 
اما اگر نتيجه پايش بر ناايمن بودن گود صحه بگذارد، 
طبق تفاهمی که صورت گرفت، شهرداری بالفاصله 

اقدامات اجرايی برای رفع خطر را انجام می دهد.

 گياهان بومی خود رو 
در تهران حفظ می شوند

مديرعامل بوستان ها و فضای سبز شهر تهران اعالم 
کرد طی ارس��ال ابالغيه به مناطق ۲۲گانه، کنترل 
مکانيک��ی و حذف گياهان بومی خ��ود رو در عرصه 
جنگل کاری ها و بوستان های بزرگ شهری ممنوع 
شده است. به گزارش ايسنا، علی محمد مختاری در 
واکنش به هشدار اعضای شورای شهر مبنی بر کاشت 
گياهان غير بومی و افزايش سفيد بالک ها در پايتخت 
اظهار کرد: حش��رات بزرگترين رده موجودات زنده 
را در روی کره زمين تشکيل می دهند به نحوی که 
جمعيت آنها به ازای هر فرد ۲00 ميليون تخمين زده 
شده است. وی ادامه داد: از همين رو افزايش جمعيت 
و طغيان آنه��ا به داليل مختل��ف از جمله تغييرات 
اقليمی، قدرت تکثي��ر فراوان، پيدا ک��ردن ميزبان 
مناسب، کاهش يافتن حشرات مفيد و .... امری طبيعی 
محسوب می شود. به گفته مختاری از نمونه های بارز 
آن می توان به طغي��ان و مهاجرت ملخ ها در نواحی 
جنوبی کشور يا هجوم پروانه ها به حاشيه جنوب شرق 
تهران در سال جاری اشاره کرد. مديرعامل بوستان ها 
و فضای سبز ش��هر تهران تصريح کرد: با اين وجود 
سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران به منظور 
حفظ ذخاير ژنتيکی گياهان بومی و جايگزينی گونه 
های گياهی آبدوست با آنها و همچنين تقويت فون 
حشرات مفيد، طی ارسال ابالغيه به مناطق بيست 
و دوگانه، کنترل مکانيکی و حذف اين گياهان بومی 
خودرو را در عرصه جنگل کاری ها و بوس��تان های 
بزرگ ش��هری ممنوع کرده اس��ت. مختاری تاکيد 
کرد: ضمناً طی سال های اخير کاشت انواع گونه های 
گياهی بومی، مقاوم به کم آبی و سازگار با اقليم کالن 
شهر تهران در دستورکار اکيد پروژه های فضای سبز 

و جنگل کاری ها قرار گرفته است.

 رويکرد شهرداری
کشتار خشن حيوانات نيست

رييس کميته اجتماعی ش��ورای اس��المی شهر 
تهران گفت: گرچه انتقاداتی که نسبت به حيوانات 
مزاحم می ش��ود درباره شيوه برخورد با آنها است 
که به واس��طه عدم اعتماد به يادگار مانده از دوره 
مديريت قبلی است، اما واضح است مديريت شهری 
در دوسال گذشته تغيير رويکرد داشته و رويکرد ما 

کشتار و محدود سازی خشن نبوده است.
به گ��زارش ايلنا،  اله��ام فخ��اری ،  رييس کميته 
اجتماعی شورای شهر تهران درباره تجمع اعتراضی 
حاميان حق��وق حيوانات در مقابل ش��ورا  که به 
دليل اين امر برخورد خش��ن با حيوانات از سوی 
عوامل ش��هرداری تهران بيان شد، گفت: ما نيز از 
همان ابت��دا پيگير اين موضوع ب��وده ايم و نقدی 
که در ابتدا وارد اس��ت اينکه چنين اقداماتی بايد 
با هماهنگی س��ازمان دامپزشکی استان تهران و 
جامعه دامپزش��کان ايران که نهاد های صنفی و 
دولتی هستند انجام ش��ود و من اين موضوع را از 
مدير عامل شرکت ساماندهی مشاغل شهرداری 
تهران درخواست داشته ام.فخاری در ادامه افزود: 
با اين وجود آنچه واضح است تغيير رويکرد مديريت 
ش��هری در اين امر در دوس��ال گذشته است که 
رويکرد ما کش��تار و محدود س��ازی خشن نبوده 
است.وقتی در شهری مانند تهران گزارش هاری 
داده می شود آن هم بعد از سال ها که هاری ريشه 
کن شده يعنی  يک خطر بزرگ شهری در کمين 
شهروندان است. لذا انجام اقدامات و برخوردهای 
الزم در اين زمينه منافاتی با حقوق حيوانات ندارد 
و بايد پايش و واکسيناسيون مستمر در اين زمينه 
صورت گيرد.فخاری در ادامه سخنان خود گفت: 
اين روزها ما با وضعيتی روبه رو هس��تيم که حتی 
روباه ها در تهران و حاش��يه تهران تردد می کنند 
و اين در حالی است که ش��عاع حرکتی اين گونه 
جانوری بس��يار زياد اس��ت و گونه هاری است که 

احتمال بيماری هاری بين شان زياد می باشد.
در بخش های کوهپايه ای نيز  گونه های وحش��ی 
وج��ود دارند، لذا بايد اقدامات مناس��ب در جهت 
کنترل و پايش اين گونه ها صورت گيرد تا خطری 

شهروندان را تهديد نکند.

برش
مجيد فراهاني عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران:  بعضي از شركت هاي دست دو در شهرداري وجود دارند 
كه جزو شركت ها و س�ازمان هاي رسمي شهرداري نيستند بلكه يك سازمان بسته به حوزه تخصصي خود يك شركتي را 
تاسيس كرده است. براي مثال سازمان بازنشستگي شركت هايي را براي خودش تاسيس كرده كه اين شركت ها نيز بعضا اقدام 
به تشكيل شركت هاي زيرمجموعه خود كرده اند و اكنون سازمان بازنشستگي 17 شركت دارد. در خود شهرداري تهران نيز 
چنين مواردي مشاهده مي شود و برخي معاونت ها و حوزه ها براي خود شركت تاسيس كرده اند. بانك شهر نيز شركت ها و 
سازمان هايي را ايجاد كرده است.يكي از كارهايي كه شورا به آن ورود پيدا كرده است، سامان دهي اين شركت ها است. يعني 
با اين شركت ها وارد گفت وگو شده و عملكرد آنها را مورد ارزيابي قرار مي دهد و درصورت نياز آنها را ادغام يا منحل مي كند.

 حسن رسولي عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران: از بودجه 17 هزار و 400 ميليارد توماني شهرداري حدود 
5 تا 6 هزار ميليارد تومان نيز بودجه اين شركت ها و سازمان هاست.رسولي اواخر سال گذشته عنوان كرد كه بسياري از اين 
شركت ها و موسسات بدون مديرعامل و رييس و با سرپرست اداره مي شوند كه در سال جاري اين مشكل برطرف شده است. 
اينكه برخي مي گويند تعداد شركت هاي شهرداري آنقدر زياد است كه قابل شمارش نيست در واقع به اين دليل است كه در 
برخي حوزه هاي ماموريتي با تعدد شركت هاي زيرمجموعه سازمان ها و موسسات مواجه هستيم. براي مثال سازمان عمران 
و نوسازي شهر تهران ماموريت توسعه فضاهاي كالبدي را دارد و شركت توسعه فضاهاي فرهنگي هم همين ماموريت را دارد. 

بنابراين به دنيال اين هستيم اين ماموريت ها احصا شده و موازي كاري ها را از بين ببريم. 

بهاره آروين رييس كميته شفافيت شوراي شهر تهران: از اداره كل مجامع شهرداري تهران خواستيم تا صورت هاي حسابرسي 
شده اين سازمان ها و شركت ها را به زودي روي وب سايت شفاف منتشر كنيم تا نهادهاي تخصصي و مدني بتوانند در مورد 
وضعيت اين س�ازمان ها اظهارنظر كنند.از جمله اقدام هاي ديگر كه دراين راستا انجام شد ضرورت اتصال اين سازمان ها و 
شركت ها به سامانه هاي ثبت عمليات مالي در ش�هرداري تهران است كه كمك مي كند تا شفافيت بيشتري ايجاد شود از 
جمله دو سامانه مهم قراردادها و سامانه جامع مالي. شوراي شهر و شهرداري اقدام هايي را معطوف به ايجاد خزانه داري كل و 
شفافيت بخشي به حساب اختصاصي سازمان ها و شركت هاي شهرداري آغاز كرده كه اگر بتوانيم بحث خزانه داري را با توجه 
به استقالل اين ش�ركت ها و نيز ضرورت شفافيت و نظارت شهرداري مركزي محقق كنيم مشكل سال گذشته را كه برخي 

سازمان ها درآمدهاي خود را به حساب خزانه واريز نكردند، نخواهيم داشت.



دانش و فن10اخبار

شكستي ديگر براي ترامپ 

چرا آمريكا نتوانست جهان را عليه هواوي متحد كند؟ 
گروه دانش و فن   

دشمني دولت آمريكا از اوايل سال گذشته عليه هواوي 
به بهان��ه نگراني هاي امنيتي آغاز ش��د و در متقاعد و 
همراه كردن بس��ياري از كش��ورهاي جهان نيز براي 
تحريم اين غول تكنولوژي چيني تالش زيادي كرد اما 
به نظر مي رسد هنوز در اين امر موفق نشده و بسياري از 
هم پيمانانش همچنان عالقه مند به همكاري با هواوي 

هستند.
هواوي كه بزرگ ترين توليدكننده و توس��عه دهنده 
تجهيزات مخابراتي و دومين س��ازنده و عرضه كننده 
موبايل در جهان محسوب مي شود، در طول يك سال 
اخير از س��وي دولت ترامپ، رييس جمهوري آمريكا 
و بسياري از كش��ورهاي هم پيمانش به شدت تحت 
فشارهاي سياسي و تجاري قرار گرفته است و بسياري 
از اين كشورها اس��تفاده از محصوالت هواوي و نصب 
تجهيزات مخابراتي و فعاليت اين شركت چيني را تحت 
تأثير اتهامات جاسوسي براي دولت چين و نقض حريم 

خصوصي كاربران، ممنوع اعالم كرده اند.
به گزارش ايس��نا، اوايل س��ال ۲۰۱۸ ميالدي بود كه 
ترامپ به اتهام جاسوسي و استراق سمع گوشي هاي 
هوشمند چيني از مقامات كاخ سفيد و ساير آمريكايي ها 
دستور ممنوعيت فعاليت و توقف فروش محصوالت 
دو ش��ركت هواوي و زد تي اي را در خاك اين كش��ور 
صادر كرد. بعد از آن با ادامه فرافكني س��عي داشت تا 
ساير كشورهاي هم پيمانش همچون كانادا، استراليا، 
نيوزلند، ژاپن، بريتانيا و ساير كشورهاي اروپايي را تحت 
تأثير نگراني هاي امنيتي عليه تجهيزات به كار رفته در 
محصوالت، گوشي هاي هوش��مند و زيرساخت هاي 

مخابراتي هواوي، با خود يك صدا و همراه كند.
بر اساس گزارشي كه در واشنگتن پست آمده است، با 
اينكه در چند ماه اخير اخبار و گزارش هاي متعددي 
از سوي بسياري از اين كش��ورها مبني بر ممنوعيت 
فعاليت و ف��روش محصوالت اين ش��ركت چيني در 
رسانه ها منتشر ش��ده اس��ت، اما به نظر مي رسد كه 
برخالف فرمان هاي حكومتي و دولتي، عدم همكاري 
و لغو قراردادهاي مخابراتي با هواوي از لحاظ اقتصادي 
نتايج مثبتي ب��راي آنها به ارمغان نخواه��د آورد و در 
عوض، موجب عقب ماندن آنها از توس��عه و برقراري 

زيرساخت هاي مربوط به شبكه نسل پنجم اينترنت 
همراه 5G  خواهد شد.

با توجه به افزايش روزاف��زون محبوبيت فناوري هاي 
نوين و گسترش تالش و فعاليت شركت هاي مختلف 
تكنول��وژي و اپراتورهاي بين المللي ب��راي برقراري و 
توسعه زيرساخت هاي الزم براي فناوري نسل پنجم 
اينترنت 5G، مي توان گفت ك��ه يك ماراتن و رقابت 
تنگاتنگ ميان اين غول هاي تكنولوژي درگرفته است 
و هر يك از آنها در تالش��ند نخستين اپراتور و شركت 
مخابراتي باشند كه امكان دسترس��ي و بهره برداري 
از جديدترين نس��ل اينترنت را در اختيار كاربرانشان 
 ،5G قرار مي دهند. نس��ل پنجم ش��بكه تلفن همراه
استانداردهاي پيشنهادي براي نسل جديد ارتباطات 
سيار اس��ت كه پس از نسل چهارم شبكه تلفن همراه 

فعلي ارايه مي شود.
پيش ت��ر ني��ز بس��ياري از ش��ركت هاي مخابراتي و 
س��ازمان هاي تنظيم مقررات راديويي و اينترنتي در 
جهان در مورد صرفه اقتصادي و هزينه هاي مالي توسعه 
و برقراري شبكه 5G در ميان اپراتورهاي فعال در جهان 
خبر داده و اظهار نظر كرده بودند كه همكاري با هواوي 
بدون شك در مقايسه با ساير شركت هاي مشابه نظير 
اريكسون و نوكيا داراي صرفه اقتصادي بسيار بيشتري 
است و در ش��رايط بحراني اقتصاد كشورهاي مختلف 
جهان، قطع همكاري با ش��ركتي ك��ه از هزينه هاي 
كمتري برخوردار است، چندان عاقالنه و منطقي به نظر 
نمي رسد.برخي از كشورها نظير بريتانيا، آلمان، ژاپن 
و نيوزلند بعد از آنكه تحت تأثير فش��ار و تالش آمريكا 
اعالم كرده بودند با اين شركت چيني قطع همكاري 
مي كنند، از اعمال برخي مقررات براي تحت نظارت و 
كنترل قرار دادن فعاليت هواوي و كاهش نگراني هاي 
امنيتي عليه محص��والت و تجهي��زات آن خبر داده 
بودند به گونه اي كه در توسعه زيرساخت هاي مربوط 
به شبكه نس��ل پنجم اينترنت 5G، هواوي نمي تواند 
از تجهيزات و ابزارهاي خود براي تأسيس��ات اصلي و 
هسته مركزي شبكه استفاده كند و تنها در ارايه ساير 
تجهيزاتي كه در آن تراشه اي وجود ندارد و نگراني هاي 
امنيتي به صفر كاهش مي يابد، اج��ازه فعاليت دارد.

پيش تر BBC گ��زارش داده بود كه در خصوص ادامه 

هم��كاري و فعاليت هاي مخابراتي ه��واوي در دولت 
كشورهاي مختلف اختالف نظر شديد و پررنگي وجود 
دارد كه به طور كلي مي ت��وان در حال حاضر جهان را 
به دو قطب تقس��يم كرد كه برخي از آنها تحت تأثير 
نگراني ه��اي امنيتي و احتمال جاسوس��ي هواوي از 
اطالعات و حريم خصوصي كاربران قطع همكاري با اين 
غول تكنولوژي را بر توسعه فناوري شبكه نسل پنجم 
اينترنت 5G ترجيح داده اند و برخي ديگر از كشورها 
نيز توجه زيادي به اتهامات وارده عليه هواوي نش��ان 
نداده و ترجيح مي دهند كه زيرساخت هاي مخابراتي و 
ارتباطي شبكه 5G آنها هرچه سريع تر توسط شركت 
هواوي برقرار و راه اندازي ش��ود چراكه اواًل اين شركت 
بزرگترين توسعه دهنده تجهيزات مخابراتي در جهان 

به شمار مي رود و ثانيًا اينكه فعاليت ساير اپراتورهاي 
مش��ابه صرفه اقتصادي براي دولت ها نخواهد داشت.

از كش��ورهايي كه برخالف تالش و فشارهاي آمريكا 
همچنان به همكاري با هواوي ادامه داده اند، مي توان 
به كره جنوب��ي، هند، مالزي، اندونزي، تايلند، ويتنام، 
ژاپن، آفريقاي جنوبي، آلمان، فرانسه، هلند و بسياري 
از كشورهاي خاورميانه اشاره كرد.با اينكه دولت چين 
و شركت هاي هواوي و زدتي اي همگي اين اتهامات 
از س��وي آمريكا را بارها رد و تكذي��ب كرده اند، اما به 
نظر مي رسد كه آمريكايي ها به تالش براي جلوگيري 
از فعاليت آنها و قطع همكاري س��اير كش��ورها ادامه 
مي دهند.به گفته برخي از كارشناسان و تحليلگران، 
به نظر مي رس��د كه تالش آمريكا براي قطع همكاري 

ساير كشورها با ش��ركت هايي نظير هواوي به منظور 
ضربه زدن ب��ه اقتصاد چين و افزاي��ش تبعات منفي 
جنگ تجاري ميان اين كش��ور با آمريكا باشد چراكه 
هواوي با فروش بسيار خوب و عملكرد موفقيت آميزي 
كه در زمينه عرضه گوش��ي و گجت هاي هوشمند و 
همچنين ارايه خدمات مخابراتي دارد، توانسته است 
گردش مالي بسيار خوبي را براي چين به ارمغان بياورد 
و در صدر فهرست پرفروش ترين برندهاي تكنولوژي 
و گوشي هاي هوش��مند حتي باالتر از اپل آمريكا قرار 
گرفته است. گرفتن بازار فروش كشورهاي مختلف از 
هواوي بدون شك مي تواند در كاهش قابل توجه ميزان 
فروش كلي اين شركت تأثيرگذار باشد و ضربه مهلكي 

به اقتصاد چين وارد كند.

فراخ��وان »حماي��ت از كس��ب و كاره��اي داده ه��اي 
زيس��تي« به منظور حمايت از تجاري سازي طرح هاي 
مبتني بر داده هاي زيس��تي در كش��ور توس��ط مركز 
راهبردي فناوري هاي همگ��را معاونت علمي و فناوري 
رياست جمهوري با حمايت ستاد فرهنگسازي اقتصاد 

دانش بنيان اين معاونت منتشر شد.
به گزارش معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، در 
قرن بيست ويك داده ها نقش حياتي نفت  در  قرن  بيستم  
را  دارند. داده هاي زيستي و بطور ويژه داده هاي ژنتيكي 
يكي از دسته هاي نوظهور كالن داده ها به شمار مي آيند، 
اي��ن داده ها كاربردهاي فراوان��ي دارند و به همين دليل 
كسب  وكارهاي زيادي حول آن ها شكل گرفته يا در حال 
شكل  گيري است.در اين راستا فراخوان »حمايت از كسب 
و كارهاي داده هاي زيستي« بطور مشترك توسط مركز 
راهبردي فناوري هاي همگ��را معاونت علمي و فناوري 
رياست جمهوري، ستاد توسعه زيست  فناوري معاونت 
علمي و فناوري رياست جمهوري و مركز همكاري  هاي 

تحول و پيشرفت منتشر شد.
اين اقدام فرصتي براي حمايت از تجاري سازي طرح هاي 

مبتني بر داده هاي زيس��تي در كشور فراهم مي كند. بر 
اين اساس از فرآيند توسعه محصول و ايجاد كسب  وكار 
طرح هايي كه يك نمونه اوليه داش��ته باش��ند، حمايت 
مي شود،   همچنين تحقق به هم رساني بازيگران فعال اين 
حوزه براي توسعه و فروش يك محصول )كاال يا خدمت( 

يكي از اهداف اصلي انتشار اين فراخوان است.
حمايت از كسب  وكارهاي داده هاي زيستي در اين مرحله 
شامل زنجيره ارزش داده هاي نس��ل جديد توالي  يابي 
 و ريزآرايه اس��ت، همچنين محورهاي فراخوان شامل 
كيت  ها و مواد مصرفي، نرم  افزارهاي مورد نياز در پايگاه 
داده و همچنين كسب  و  كارهاي مبتني بر تحليل داده هاي 

نسل جديد توالي  يابي )NGS( و ريزآرايه مي شود.
دانشگاهيان، پژوهشگران و ش��ركت  هاي نوپا به عنوان 
توسعه  دهندگان فناوري، شتاب دهنده ها، سرمايه  گذران، 
آزمايشگاه ها و مراكز درماني به عنوان توسعه دهندگان 

كسب وكار يا مشتري مخاطب اين رويداد هستند.
شركت كنندگان در اين فراخوان بايد در نظر داشته باشند 
كه همه طرح هايي كه در فراخوان شركت  مي كنند بايد 

حداقل يك نمونه اوليه داشته باشند. 

هشتمين نمايش��گاه بين المللي نوآوري و فناوري 
)اينوتك��س ۲۰۱۹( با برپاي��ي ۴۰۰ غرفه و حضور 
همه بازيگران اكوسيس��تم نوآوري و فناوري كشور 

در خردادماه امسال برگزار مي شود.
پيش��رفت هاي دان��ش و فن��اوري در جه��ان طي 
سال هاي اخير تحوالت بزرگي در حوزه هاي مختلف 
ايج��اد كرده و گس��ترش دانش نوي��ن در ايران نيز 
ظرفيت هاي جديدي براي توس��عه كشور ما فراهم 

كرده است.
 استفاده از اين ظرفيت، نيازمند رويدادهايي همچون 
اينوتكس اس��ت كه بازيگران اصلي عرصه نوآوري 
شامل صاحبان ايده، استارتاپ ها، شركت هاي فناور 
و س��رمايه گذاران عالقه مند به حضور در حوزه هاي 
دانش محور را زير يك سقف گرد آورد تا بدون درنظر 
گرفتن اهداف بازرگاني معمول در نمايش��گاه هاي 
تجاري، ضمن ايجاد ارتباط بي��ن آنها از هم افزايي 
به وجود آمده، امكان ش��كوفايي و استفاده بهينه از 

ظرفيت هاي هر يك از آنها فراهم شود.
در واق��ع هدف از برگ��زاري اين روي��داد - كه طي 

هفت س��ال گذش��ته به صورت متوالي برگزار شده 
و امسال هش��تمين سال برگزاري آن است - تبادل 
فناوري ميان ش��ركت هاي خصوصي دانش بنيان و 
دانش محور، تسهيل س��رمايه گذاري مشترك بين 
ش��ركت هاي فناور، مش��اركت ش��ركت هاي فعال 
در اكوسيس��تم ن��وآوري و فن��اوري در پروژه هاي 
تحقيق و توس��عه، جذب س��رمايه گذاران خارجي 
به ش��ركت هاي نوآور داخلي و بررسي راهكارهاي 
 رفع چالش ه��اي موجود در اكوسيس��تم نوآوري و 

فناوري است.

حضور۴۰۰مشاركتكننده
دراينوتكس۲۰۱۹

اما امسال در اينوتكس ۲۰۱۹ - كه شعار اكوسيستم 
نوآوري و فناوري زير يك سقف را براي خود برگزيده 
است - بيش از ۴۰۰ مشاركت كننده شامل؛ شركت 
فناور، اس��تارتاپ، پارك علم و فناوري، شتابدهنده، 
مركز رشد، سرمايه گذار خطرپذير، مشاور، منتور و 
مخترع همراه با ارايه كنندگان خدمات كسب و كار 
به تب��ادل ايده ها و ظرفيت ها و دس��تاوردهاي خود 
خواهن��د پرداخت.پارك فن��اوري پرديس، صاحب 
امتياز اين نمايشگاه است و مركز فن بازار ملي ايران 
و مركز شتابدهي نوآوري، برگزاركنندگان نمايشگاه 
خواهند بود. ضمن اينك��ه، معاونت علمي و فناوري 
رياس��ت جمهوري و مرك��ز همكاري ه��اي تحول و 
پيشرفت رياست جمهوري از حاميان و پشتيبان هاي 
دايمي اين نمايشگاه هستند.اينوتكس ۲۰۱۹ ميزبان 
رويدادها و بخش هاي متنوعي در حوزه هاي فناوري 
و نوآوري از جمله ۴۰۰ جلسه  B۲B و همچنين ۳۰ 

پيش رويداد و رويدادهاي جانبي خواهد بود.

از اس��تفاده از نقش��ه هاي مس��يريابي براي اعالم 
مناط��ق آب گرفته تا ام��كان ارس��ال پيامك براي 
اطالع رساني، از اقداماتي است كه مي توان فناوري 
 اطالعات را براي كمك به مشكالت پس از وقوع سيل 

به خدمت گرفت.
به گزارش ايسنا، مديريت مواجهه با بالياي طبيعي 
مانند سيل و زلزله در سه مرحله زماني حائز اهميت 
اس��ت؛ مرحله اول پيش از مواجهه با بالياي طبيعي 
اس��ت كه عمدتًا از جنس پيشگيري و اطالع رساني 
است؛ مرحله دوم در حين مواجهه با بالياي طبيعي 
اس��ت كه به گونه اي در حوزه مديري��ت بحران قرار 
مي گيرد و مرحله سوم پس از فروكش كردن حادثه 
و اقدامات آتي مرتبط با جبران خسارات است. از آنجا 

كه ايران با بالياي مختلف طبيعي مواجه اس��ت كه 
سيل اخير يكي از مهم ترين آنهاست و خشكسالي و 
توفان هاي شن، از ديگر اين موارد هستند و مديريت 

اين باليا از اهميت برخوردار است.

ازنقشههايمسيريابي
تاارسالپيامكهايانبوههشدار

سال ۱۳۹۸ براي ايران سالي پر از بارش بود و اگرچه 
بارش هاي فراوان موجب ش��د كم آبي تا حد زيادي 
جبران شود، اما از طرف مقابل، وقوع سيل هاي متعدد 

آسيب هاي فراواني به جا گذاشت. 
امير ناظمي - رييس س��ازمان فناوري اطالعات- با 
اش��اره به اقدامات انجام ش��ده در زمان سيل گفته 

اس��ت: طبق آمار جهاني، ۷۰ درصد لطمات ناش��ي 
از حوادثي مانند س��يل صرفًا از طريق آگاهي رساني 

قابل حل است. 
ما در زمان وقوع سيل چند كار انجام داديم، اولين كار 
سرويس هاي اخطار مكان محور بود. سه سال پيش 
۱۷ دقيقه بارش در س��ولقون، به كش��ته شدن ۱۱ 
همشهري منجر ش��د، اما امسال با وجود بارش هاي 

شديدتر اين اتفاق نيفتاد.
وي با اشاره به نقش اپليكيش��ن ها در اقدامات پس 
از وقوع س��يل بيان كرد: با شركت هاي توليدكننده 
اپليكيشن هاي نقشه و مسيريابي كه مجموعًا چهار 
ميليون كاربر در ايران دارند، هماهنگي انجام ش��د 
ك��ه در ايام عيد اعالم كنند كج��ا خطر آب گرفتگي 

و سيالب وجود دارد. يكي ديگر از سرويس ها اعالم 
نقاط امدادي در اپليكيشن هاي نقشه بود. همچنين 
در بعضي از شبكه هاي اجتماعي مي توانستيد مكان 
نقاط امدادي ه��الل احمر را ببيني��د. يكي ديگر از 
قابليت اپليكيشن ها، امكان اضافه كردن پايگاه هاي 
امدادي بود كه بيش��تر در اختيار پايگاه ها بود اما به 
زودي دسترسي عمومي آن را هم اعالم مي كنيم كه 

براي توزيع امكانات افراد راحت تر شود.
بنا بر اعالم، يكي ديگر از اقدامات، ارسال پيامك هاي 
انبوه شهري بود كه در مجموع در ايام عيد براي سيل 
غير از فلش مس��يج ها، بي��ش از دو ميليارد پيامك 

فرستاده شد. 
همچنين تصاويري از نقاط س��يل گرفته به صورت 
پهباد و فضايي دريافت مي شد كه به صورت روزانه دو 
نوبت در روز براي مناطق مختلف ارسال مي شد، زيرا 
تصوير هوايي به شدت اهميت دارد و شما مي توانيد 
با اين تصاوير يك برداش��ت كلي از محيط به دست 

بياوريد كه كجا آسيب پذيرتر است.

نقشتصاويرماهوارهايوامكاناتفضايي
يكي ديگر از م��وارد تأثير تكنول��وژي در صورت بروز 
موارد بحراني،  اس��تفاده از امكان��ات فضايي و تصاوير 
ماهواره اي اس��ت. در اين راس��تا محمدج��واد آذري 
جهرم��ي -وزير ارتباطات و فن��اوري اطالعات- اخيراً 
اظهار كرد: براي مشكالتي چون مديريت سيالب ها و 
خشكسالي ها يا حفاظت از جنگل ها در ايران تصميم 
گرفتيم راهكارهاي مش��تركي پيدا كنيم كه تصاوير 
ماهواره اي در اختيار دانشمندان ما در ايران قرار بگيرد. 
همانطور كه دفتر بحران س��ازمان مل��ل براي تصاوير 
مناطق سيل زده را با كيفيت خوب تهيه و در اختيار ما 
در ايران قرار دادند.براي درك بيشتر اهميت ارتباطات 
و فناوري اطالعات، مي توان اشاره كرد كه هنگام بروز 
بالياي طبيعي، اس��تفاده از ابزار سنتي ارتباطي مانند 
تلويزيون كاهش مي يابد و ابزارهايي مانند موبايل، هم 
دسترس پذيري باالتري دارند و هم مخاطب بيشتري 
را پوش��ش مي دهند. در حوزه مخابراتي هم پايداري 

خدمات اپراتورهاي همراه بسيار مهم است.

گوشي هاي 5G  از قيمت بااليي برخوردارند و بسياري 
از كاربران توانايي خريد اين محصوالت را ندارد اما به نظر 
مي رسد يك شركت تايواني قصد دارد فكري براي حل 

اين مشكل كند.
با توجه به آنكه در سال هاي اخير بازارهاي جهاني گوشي 
موبايل به مرحله اشباع رسيده و براي مدت هاي طوالني 
با ركود بي سابقه اي مواجه شده است، حاال به نظر مي رسد 
كه بس��ياري از ش��ركت هاي توليدكننده گوشي هاي 
هوش��مند در تالش��ند تا با توليد و عرضه يك محصول 
 جديد به جمع س��ازندگان گوش��ي مجهز ب��ه فناوري

5G بپردازند.
اما حاال طبق جديدترين اخبار منتش��ر شده مي توان 

دريافت كه شركت تايواني مدياتك قصد دارد تحوالت 
جديدي را در بازارهاي جهاني موبايل و فروش گوشي هاي 
 5G مجهز به فناوري شبكه نسل پنجم اينترنت همراه
ايجاد كند تا كاربران و عالقه من��دان با هر گونه توانايي 
و استطاعت مالي بتوانند اين محصوالت را خريداري و 
استفاده كنند.گوشي هاي هوشمند 5G  متعددي در 
طول يك س��ال اخير از سوي شركت هاي توليدكننده 
موبايل همچون سامسونگ و هواوي معرفي و رونمايي 
شده اند كه قرار است در كشورهايي كه به ارايه خدمات 
مربوط به نسل جديد اينترنت همراه اقدام كرده اند، عرضه 

شده و در دسترس كاربران و عالقه مندان قرار بگيرند.
در اين خصوص گزارش ايس��نا حاكي است كه يكي از 

بزرگ ترين مش��كالتي كه بر سر توس��عه، خريداري و 
استفاده از گوشي هاي هوش��مند مجهز به 5G  وجود 
دارد، قيمت بس��يار باالي آن نسبت به متوسط قيمت 
ساير گوشي هاي موبايل موجود در بازار است كه حاال بر 
اساس بيانيه شركت مدياتك )MediaTek( قرار است 
فكري به حال اين محصوالت شود و با تراشه هاي توسعه 
داده شده توسط اين تراشه ساز تايواني، قيمت گوشي هاي 

مجهز به فناوري 5G كاهش يابد.
از آنجا كه اخبار نس��ل جديد اينترنت 5G در گوش��ه 
و كنار جهان منتش��ر ش��ده و كاربران بس��ياري نيز در 
انتظار اجراي آن هستند، كشورهاي زيادي با همكاري 
بزرگ ترين اپراتورهاي اينترنت و غول هاي تكنولوژي در 

جهان درصدد برقراري اين نس��ل جديد از اينترنت اند.
اوايل س��ال ۲۰۱۲ ميالدي بود كه اتحاديه بين المللي 
مخابرات )ITU( تحت نظر س��ازمان مل��ل برنامه اي را 
 )IMT( براي توسعه تيم ارتباطات بين المللي موبايلي
ب��راي افق ۲۰۲۰ و ف��راي آن )IMT-۲۰۲۰( آغ��از 
كرد. در نتيجه رسمًا يك مس��ابقه جهاني براي تعيين 
نسل پنجم شبكه موبايل شروع شد و از آن پس، شاهد 
رقابت تنگاتنگي ميان اپراتورهاي اينترنت و تلفن همراه 
در سراسر جهان هس��تيم كه هر يك بدنبال برقراري 
و راه اندازي نس��ل جديد و پرس��رعت اينترنت 5G  در 
كشورهاي مختلفي همچون كره جنوبي، ژاپن، چين، 
اياالت متحده امريكا، استراليا و غيره هستند و از توانايي ها 

و برنامه هاي خود در اين زمينه رونمايي مي كنند.
البت��ه برخ��الف آنكه اخبار بس��ياري مبني ب��ر ارايه و 
عرض��ه زودهن��گام گوش��ي هاي هوش��مند مجهز به 

پشتيباني از نس��ل پنجم اينترنت پرس��رعت 5G  در 
فضاي مجازي منتش��ر شده و قرار اس��ت در اوايل سال 
آينده ۲۰۱۹ ميالدي نخس��تين گوشي هاي مجهز به 
اين فناوري جديد روانه بازارهاي جهاني ش��وند، هنوز 
به نظر مي رسد كه زيرس��اخت هاي الزم براي برقراري 
همگاني و عرضه عمومي آن در بس��ياري از كشورهاي 
جهان با كندي روبرو ش��ده اس��ت و روند پرس��رعت و 
صعودي نداشته اس��ت اما با همه اين تفاسير، بر اساس 
گزارش وب س��ايت  venturebeat، با توجه به آنكه 
شركت هاي توليدكننده موبايل متعددي به سمت و سوي 
توليد، توسعه و عرضه محصوالتي كه قابليت پشتيباني 
از شبكه 5G را دارند، روي آورده اند، به نظر مي رسد كه 
  5G آينده درخشان پيش روي محصوالت مجهز به شبكه
قرار دارد و در سال هاي آينده، آنها سهم قابل توجهي از 

بازارهاي جهاني را به خود اختصاص خواهند داد.

فراخوان حمايت از كسب  وكارهاي داده هاي زيستي منتشر شد اينوتكس ۲۰۱۹ با حضور بازيگران اكوسيستم نوآوري و فناوري كشور برگزار مي شود

كمك فناوري اطالعات به مديريت بحران سيل

ديگرنبايدنگرانآسيبهايباليايطبيعيباشيد

آيا قيمت گوشي هاي 5G پايين مي آيد

  Thu. May 30. 2019  1391   پنج شنبه    9 خرداد 1398   24 رمضان 1440  سال پنجم    شماره 

رويداد

رويداد

دريچه فراسو

ايراندررتبهنخست
توانسايبريمنطقهقراردارد

رييس س��ازمان پدافند غيرعامل كشور با بيان »در 
منطقه رتبه نخست توان سايبري هستيم« گفت: 
رژيم سعودي با اعمال سياست در يكي از شبكه هاي 
اجتماعي و خريداري س��هام آن برخي شركت هاي 

مزدور را بر ضد ما به كار گرفته است. 
س��ردار غالمرضا جاللي در برنامه گفت وگوي ويژه 
خبري شبكه دو سيما با برشمردن تهديدهاي سايبري 
و امنيت ش��بكه ابراز كرد: در حوزه اين تهديدات به 
توانمندي هاي قابل توجهي رس��يده ايم و اين نوع از 

حمالت را مي توانيم به آساني دفع كنيم.
وي گفت: در نمايشگاه سايبري امسال حدود ۴۰۰ 
درصد درمقايسه با نمايش��گاه نخست از نظر تعداد 

و دقت كيفيت سامانه هاي سايبري رشد كرده ايم.
س��ردار جاللي ادام��ه داد: در س��امانه هاي كنترل 
صنعتي ۴ محصول امنيت بوم��ي داريم كه بهتر از 
سامانه هاي خارجي هس��تند.وي با بيان اينكه »با 
معماري ويژه پدافندي، سامانه هاي كنترل صنعت گاز 
را ساخته ايم« گفت: حدود ۲۰۰ محصول پايه پدافند 

سايبري در داخل ساخته شده است.
وي با اشاره به حمله اخير سايبري امريكا به صنعت 
برق ونزوئال و اختالل در صنايع راهبردي اين كشور 
گفت: امري��كا در حالي كه مدعي اس��ت كه به اين 
كشور حمله سايبري مي شود اما بزرگ ترين مهاجم 
سايبري دنياست.وي اضافه كرد: اين رفتار امريكا لزوم 
پرداختن ما به س��امانه هاي بومي را نشان مي دهد و 
همه دستگاه ها موظفند براي سامانه هاي حياتي خود 
از سامانه هاي بومي استفاده كنند و سازمان پدافند 

غيرعامل اين موضوع را پيگيري مي كند.
وي درباره راه اندازي مركز دفاع ملي سايبري نيز گفت: 
در شوراي طرح هاي تحقيقاتي و راهبردي بر ايجاد اين 
مركز تأكيد شد زيرا براي كاهش وابستگي و مقابله با 

تهديدات نيازمند نظام دفاع سايبري هستيم.
س��ردار جاللي گفت: براي راه ان��دازي مركز دفاع 
س��ايبري افزون بر تقويت صنعت دفاع سايبري و 
آموزش نيروي انس��اني در شش رشته دانشگاهي 
نيازمند تنظيم اهداف و برنامه در اين زمينه هستيم.
وي گف��ت: در نظام عملياتي دفاع ملي س��ايبري 
تهديدات دسته بندي و نقش دستگاه ها و تجهيزات 
مورد نياز مشخص شده است.وي با تصريح به اينكه 
اجماع مناسبي براي راه اندازي شبكه هاي پيام رسان 
داخلي وجود ندارد گفت: برخي مسووالن معتقدند 
اين شبكه ها ظرفيت پاس��خگويي به نياز مردم را 
ندارند اما برخي مسووالن ظرفيت اين شبكه ها را 
مطلوب مي دانند.رييس سازمان پدافند غيرعامل 
كشور ادامه داد: هيچ كشوري اجازه نمي دهد مردم 
آن در ش��بكه اي اجتماعي س��اماندهي شوند كه 
سرورهاي آن و هدايت مردم در آن شبكه خارج از 
كشور باشد.وي ادامه داد: بر اين اساس زيرساخت ها 
بايد در كشورمان باشد و نظام تصميم بگيرد كه براي 

راه اندازي شبكه ملي داخلي سرمايه گذاري كند.
وي گفت: به عنوان نمونه اكنون اينترنت ملي چين 
يك و نيم برابر اينترنت جهاني سرعت دارد و چين را 
مرزباني ديجيتالي مي كند.سردار جاللي همچنين 
گفت: وزارت ارتباطات مدعي بود شبكه ملي ارتباطات 
را مرحله به مرحله پيش مي برد و به نتيجه مي رساند 
اما در ارزيابي كلي از چشم انداز شبكه ملي ارتباطات 
فاصله داريم.وي اضافه كرد: از پنج شش ماه گذشته با 
برگزاري ۷۰ رزمايش در حوزه بانك ها، آب، برق، انرژي 
و... پيشرفت كار را بررسي كرده  ايم و نتايج مقدماتي 
خوبي درباره شبكه ملي ارتباطات داشته ايم.وي گفت: 
كش��ورهايي كه با جمهوري اسالمي ايران دشمني 
دارند و برخي كشورهاي حوزه خليج فارس بر ضد ما 
در حوزه سايبر فعالند و به عنوان نمونه رژيم سعودي 
با اعمال سياس��ت در يكي از شبكه هاي اجتماعي و 
خريداري سهام آن برخي شركت هاي مزدور را بر ضد 

ما به كار گرفته است.

اپليكيشنآموزشسالمت
طراحيوتوليدشد

محققان يكي از شركت هاي دانش بنيان با حمايت 
صندوق نوآوري و شكوفايي نرم افزاري را براي حوزه 

آموزش سالمت توليد كرد.
به گزارش ايسنا، مرتضي ستار، مجري طرح با اشاره به 
طراحي و عرضه اپليكشن آموزشي، گفت: اپليكيشن 
توليد شده در حوزه آموزش سالمت و در محيط هاي 
اندرويد و IOS قابل اجرا اس��ت و شامل بخش هاي 
مختلف از جمله »دانش��كده مج��ازي«، »خدمات 
پزشكي«، »آزمون«، »فروشگاه آنالين«، »آموزش 
سالمت عمومي و خصوصي«، »دوره هاي بازآموزي 
پزش��كان و پرس��تاران« و »دوره ضم��ن خدمت« 
مي شود.وي با اشاره به سابقه ۱۵ ساله شركت در حوزه 
آموزش الكترونيك و كار با دانشگاه ها اظهار كرد: طي 
اين مدت به يك سامانه آموزشي تحت موبايل احساس 
نياز مي كرديم، البته در اين حوزه سامانه هايي بودند 
كه همه تحت وب و ويندوز كار مي كردند، لذا بر اساس 
تجربه، اين طرح را با محتواي داخلي نوشتيم كه در 

حال توسعه و به روز رساني است.
مجري طرح درباره بازار هدف اين محصول دانش بنيان 
خاطرنشان كرد: اين اپليكيشن هم اكنون در حوزه 
سالمت فعاليت مي كند، اما ساختار آن قابل تغيير و 
بازار آن قابل توسعه است؛ در حال حاضر رايزني هايي 
با سازمان فني و حرفه اي، دانشگاه شهيد بهشتي و 
شركت هاي نفت و پتروشيمي انجام داده ايم كه براي 
هر كدام از آنها آيكون هاي اين اپليكيشن قابل طراحي 
و تغيير است.ستار ادامه داد: يكي از آيكون هاي اين 
محصول دانش بنيان، آموزش نسخه خواني است كه 
مردم عادي هم مي توانن��د اين دوره ها را بگذرانند و 

نسخه خوان شوند و نياز نيست حتماً داروساز باشند.
وي با بيان اينكه در مرحله نمونه سازي اين محصول از 
تسهيالت قرض الحسنه صندوق نوآوري و شكوفايي 
بهره مند شده است، يادآور شد: اين نرم افزار به سمت 
»گيم لرنينگ« )بازي هاي آموزشي( توسعه خواهد 

يافت تا از طريق بازي، آموزش هاي الزم ارايه شود.



11 بنگاهها

فعاالن تشكل هاي اقتصادي حضور دالل هاي در حوزه محصوالت كشاورزي را بررسي كردند

معاون توسعه مديريت و منابع وزارت امور اقتصادي و دارايي: 

سود گراني محصوالت در جيب دالالن 

بسياري از منابع دولت بالاستفاده مانده است

گروهبنگاهها|
معضل داللي و واس��طه گري س��ازمان يافت��ه در اقتصاد 
كشورمان از جمله مشكالتي است كه به اعتقاد تحليلگران 
بخش قابل توجهي از ظرفيت هاي بازار كسب و كار ايران را 
مي بلعد و بار اضافي بر دوش طبقات كمتر برخوردار مي نهد. 
تصور عموم مردم بر آن اس��ت كه در يك چنين شرايطي 
كه هر روز اخبار تازه اي ازگراني اقالم مصرفي و مورد نياز 
مردم به گوش مي رسد؛ احتماال سود هنگفت اين افزايش 
قيمت ها ه��م متوجه توليدكننده، كش��اورز و كارآفرين 
ايراني مي شود و هم منفعت قابل توجهي به دولت در قالب 
پرداخت هاي مالياتي مي رس��اند؛ مث��ال زماني كه پياز از 
ركورد قيمتي 18هزار تومان عبور مي كند، افكار عمومي با 
اين تصور مواجه مي شود كه احتماال كشاورزان توليد كننده 
پياز )يا هر محصول ديگري( سودهاي هنگفتي را تجربه 
مي كنند. اما با وجود اين تصور همگاني داده هاي مستند 
نشان مي دهد كه برنده نهايي اين ماراتن افزايش قيمت در 
محصوالت مصرفي نه توليد كننده و كشاورز و كارآفرين 
بلكه واسطه هايي هستند كه با كمترين تالش و اثرگذاري 
بيشترين س��ودهاي اقتصادي را مي برند.  بر اساس اعالم 
كارشناس��ان اقتصادي نس��بت ماليات بر توليد ناخالص 
داخلي درايران تقريبا 8 درصد است در حالي كه اين رقم 
در كشور تركيه 20 درصد است. اعداد و ارقامي كه نشان 
مي دهد ايران بهش��ت دالالن و واس��طه گران است. اين 
فرآيند واس��طه گري در حوزه محصوالت كشاورزي ابعاد 
و زواياي وس��يع تري پيدا مي كند؛ بطوري كه بر اس��اس 
برخي آمارهاي غيررسمي بيش از 80 درصد محصوالت 
كشاورزي توليد شده در كشورمان از طريق شبكه به هم 
پيوسته اي واسطه گري در بازارهاي كشور توزيع مي شوند؛ 
ش��بكه هاي داللي كه هر زمان اراده مي كنند در فرآيند 
توزيع محصول خاصي مش��كل تراشي مي كنند تا بعد از 
بروز نشانه هاي گراني، محصول يادشده با قيمت افزون تري 
به فروش برس��د. ديروز دبير انجمن توليدكنندگان برنج 
آمارهاي تازه اي از فعاليت واس��طه گران در حوزه فروش 
برنج ايراني ارايه كه يك بار ديگر توجه كارشناس��ان را به 

موضوع داللي جلب كرد. 

    مقابله با داللي
اما پرسشي كه با اين توضيحات به ذهن خطور مي كند آن 
است كه راهكار مقابله با فرهنگ داللي در اقتصادي ايران 
چيست و دولت از چه طريقي مي تواند زمينه ظهور و بروز 
واس��طه ها در اقتصاد را محو كند؟ احمد رستمي، يكي از 
فعاالن حوزه توليدي و صنعتي با اش��اره به لزوم برخورد و 
مقابلة حداكثري با دالالن و واسطه ها اظهار كرد: هرچه در 
يك اقتصاد، ضريب نفوذ دالل ها و واسطه ها تشديد شود 
به همان ميزان شاهد بروز فس��اد و نارسايي در حوزه هاي 

اقتصادي خواهيم بود.
وي افزود: برخورد مطلِق سلبي با دالالن، آنچنان كه بايد 
موث��ر و كارآمد نخواهد بود بلكه بايد زمينه رش��د ظهور و 
بروز اين افراد و گروه ها شناسايي و در جهت مرتفع شدن 
عوامل ايجاد كننده آن تالش ش��ود. رستمي بيان كرد: به 
اعتقاد بنده بخش قابل توجهي از ظهور و بروز اين عارضه 
در ناآگاهي توليدكنندگان و فعاالن عرصه مذكور ريش��ه 
دارد. اين فعال در حوزه صنعتي و توليدي گفت: متأسفانه 
بعضي توليدكنندگان به دليل عدم آگاهي كافي، بصورت 
ناخواسته زمينه و بستر الزم را براي سودجويي واسطه ها و 
دالالن فراهم مي كنند و اساسا در اقتصادي كه از شفافيت 
كافي برخوردار نيست، مانور و جوالن واسطه ها با افزايش هر 

چه بيشتري همراه مي شود.
وي افزود: ركود اقتصادي نيز از ديگر عوامل موثر در تشديد 
فعاليت دالالن به ش��مار مي رود زي��را در چنين فضايي 
توليدكننده حتي با علم و اشراف به ارزش محصول توليدي 
خود چاره اي جز فروش آن به دالل ها و پرداخت هزينه براي 
پيدا كردن مشتري و تس��هيل ضريب فروش كاالي خود 
ندارد و حتي ممكن اس��ت برخي از فعاالن عرصه توليدي 
و صنعتي به ناچار ب��راي تامين هزينه هاي مورد نياز خود 
و مرتفع كردن مشكالت اقتصادي، محصولي را با حداقل 

قيمت به واسطه ها واگذار كنند.
رستمي گفت: هر چقدر ش��اهد حلقه هاي بيشتري 
از داللي و واس��طه گري در بازار باشيم به همان ميزان 
ضري��ب افزايش قيم��ت آن محصول و بروز فس��اد، 

سوءاستفاده و سودجويي نيز تشديد خواهد شد.

    ضرورت شفافيت در اقتصاد
از سوي ديگر مهدي پازوكي، استاد اقتصاد دانشگاه عالمه 
طباطبايي تهران در گفت وگويي عدم شفافيت و نبود نظام 
آمار و اطالعات دقيق در كشورش را يكي از داليل اصلي 
فرار مالياتي و گس��ترش فرهنگ داللي در اقتصاد ايران 
دانس��ت و تصريح كرد: »در ايران نسبت ماليات بر توليد 
ناخالص داخلي تقريبا 8 درصد است در حالي كه اين رقم 
در كشور تركيه 20 درصد است. بنابراين مي توان گفت 
ايران بهشت دالالن و واس��طه گران است و اگر سيستم 
مالياتي ما درست باشد اين فرار مالياتي كاهش مي يابد «.

پازوكي كه با ايلنا گفت وگو مي كرد گفت: » از مسائلي كه 
باعث مشكالت فراواني در اقتصاد كشور شده، عدم شفافيت 
است و اين مساله از مهم ترين مشكالت اقتصاد ايران است.«

اين استاد اقتصاد ادامه داد: »عدم شفافيت از عوامل گسترش 
داللي، پايين بودن نرخ رشد اقتصادي، نامناسب بودن فضاي 
كس��ب و كار و جذب سرمايه گذار اس��ت. بنابراين هرچه 
شفافيت و مبادله آزاد اطالعات بيشتر باشد به نفع اقتصاد 
ملي ايران خواهد بود. چون تندروها شناخت كاملي از جهان 

ندارند پس رابطه خوبي با شفافيت هم نخواهند داشت.«
به نظر مي رسد اقتصاد ايران براي مواجهه با تبعات ويرانگر 

واسطه گري در اقتصاد چاره اي جز افزايش دامنه شفافيت 
نداشته باش��د. ضرورتي كه كارشناس��ان اقتصادي بارها 
ضرورت تحقق آن را در بخش هاي گوناگون يادآور شده اند. 
براي مقابله با داللي در بخش هاي مختلف اقتصادي چاره اي 
جز گسترش دامنه شفافيت در فعاليت هاي اقتصادي نداريم. 
عدم شفافيت به اعتقاد تحليلگران از عوامل اصلي گسترش 
داللي، پايين بودن نرخ رشد اقتصادي، نامناسب بودن فضاي 
كس��ب و كار و جذب سرمايه گذار اس��ت. بنابراين هرچه 
شفافيت و مبادله آزاد اطالعات بيشتر باشد به نفع اقتصاد 

ملي ايران خواهد بود.

معاون توس��عه مديريت و منابع وزارت امور اقتصادي و 
دارايي گفت: مولدسازي دارايي هاي دولت از برنامه هاي 
اساسي اين وزارت خانه در سال جاري است. عسگري در 
مراسم معارفه و تكريم رييس سازمان وزارت امور اقتصادي 
و دارايي خراس��ان ش��مالي در بجنورد، با اشاره به اينكه 
بس��ياري از منابع دولت در حال حاضر بالاستفاده است، 
افزود: تعداد زيادي از كشورها روش هايي را پيدا كرده اند كه 
درآمد دولت خود را به چشمه هايي وصل كردند كه هر روز 
مي جوشد اين در حالي است كه درآمد كشور ما به شيري 
وصل اس��ت كه بايد مدام كم و زياد شود. وي تاكيد كرد: 
بايد راهي پيدا كرد تا درآمدهاي بالاستفاده دولت تبديل 
به درآمدهاي مولد شود و بتوان از طريق آن خدمات ايجاد 
كرد. اگر نمي توان اين منابع را تبديل به درآمدهاي مولد 
كرد، آنها را بفروش��يم و آن را تبديل به يك دارايي ديگر 
كنيم. وي تاكيد كرد: امروز يكي از اقدامات اساسي كه بايد 
انجام دهيم آن است كه دارايي دولت را مولد كنيم تا درآمد 

پايدار براي كشور ايجاد شود.
معاون توسعه مديريت و منابع وزارت وزارت امور اقتصادي 
و داراييدر ادامه تاكيد كرد: نبايد منتظر آن بنشينيم كه 

ديگران مشكالت را براي ما حل كنند و در حقيقت خودمان 
بايد در جهت حل مشكالت گام برداريم در غير اين صورت 
ديگران نيز اگر بخواهند مشكل ما را حل كنند، نخواهند 

توانست. وي با بيان اينكه كشور در حوزه بهبود كسب و 
كار نياز ب��ه كار دارد، گفت: وزارت وزارت امور اقتصادي و 
دارايي در سال هاي اخير انرژي زيادي را به كار بسته تا بستر 

جديدي را براي بهبود فضاي كسب و كار ايجاد كند. بايد 
تالش ش��ود تا در جاهايي كه منابع ناشناخته يا منابع از 
دست رفته در دولت وجود دارد شناسايي كرد و در مسير 

ايجاد درآمد پايدار براي دولت قرار داد.

    اهميت نقش بانك ها در توسعه
استاندار خراسان شمالي نيز در اين مراسم گفت: بانك ها 
نقش��ي در مسير توسعه اس��تان ايفا نكرده اند و يار و ياور 
نيس��تند. وي با اش��اره به اينكه به عنوان مث��ال يكي از 
مزيت هاي مهم اقتصادي در شهرس��تان راز و جرگالن 
نوغانداري است اما ديده مي شود كه تسهيالت بانكي براي 
انجام كاري ديگر در اين شهرستان ارايه شده است، ادامه 
داد: اين امر اوج ناكارآمدي است و با مشاهده چنين مواردي 
چطور مي توان انتظار داش��ت كه توسعه، رشد و افزايش 
شاخص ها به وجود  آيد. شجاعي اظهار كرد: از بانك هاي 
خصوصي و دولتي تقاضا مي شود تا در مسير توسعه حركت 
كنند. وي بيان كرد: بانك ها بايد اين تشخيص را بدهند كه 
تسهيالت ارايه شده بايد در مسير توسعه استان صورت 
گيرد، وقتي در شهرستاني پيشران اقتصادي آن كشاورزي 

است، نبايد به حوزه ديگري تسهيالت ارايه شود كه به غير 
از اين مورد فقط ارايه آمار مي شود. نماينده عالي دولت در 
استان در ادامه با اشاره به اينكه نقش سازمان هاي اقتصاد 
و دارايي بر هيچ كسي پوش��يده نيست، گفت: در شراط 
كنوني كشور، اقتصاد و دارايي در صف نخست قرار دارد. 
دشمنان ايران اسالمي به اين نتيجه رسيده اند كه با جنگ 
نمي توانند به اهداف خود برسند در نتيجه جنگ اقتصادي 
را به راه انداخته اند. استاندار خراسان شمالي ادامه داد: در 
حال حاضر مملكت نياز به تغيي��ر رفتار در اجرا دارد و در 
حقيقت همانند قبل حركت كردن، نتيجه گذشته را به 
دنبال خواهد داشت و اين تغيير مسير در حوزه اقتصاد و 

دارايي الزم است.
وي از بانك ها و س��اير حوزه هاي موثر درخواست كرد تا 
تغيير مسير و فرآيند را در دستور كار قرار دهند. استاندار 
خراسان شمالي با تاكيد بر اينكه نبايد هيچ واحد توليدي 
توسط بانك ها به تملك درآيد، گفت: بعد از اينكه بانك به 
عللي همچون بدهي و… به تملك بانك در مي آيد، آن 
وقت به دنبال ارايه تس��هيالت كم بهره مي افتيم تا واحد 

توليدي ديگري را راه اندازي كنيم.

كشورهاي اروپايي و حوزه خليج 
فارس مشتريان فرش قشقايي
ن  و مع��ا رس|  ف�ا
صنايع دس��تي و هنرهاي 
سنتي كشور با بيان اينكه 
فرش قشقايي استان فارس 
جزو زير اندازهايي اس��ت 
كه به ص��ورت ذهني بافته 
مي شود گفت: اين محصول 
مشتريان و عالقه مندان زيادي را در كشورهاي حوزه 
خليج فارس و اتحادي��ه اروپا به خود جذب كرد. پويان 
محموديان در گفت وگو با ايلن��ا افزود: بافندگان براي 
فروش و عرضه زير اندازهاي قش��قايي بايد در مرحله 
نخست با شناس��ايي بازار و س��ليقه هاي مردم ديگر 
كشورها اقدام به توليد و ارسال اين كاالي ارزشمند كنند. 
وي با اشاره به اينكه بي شك تحريم تاثيرات خود را بر 
محصوالت صنايع دستي ما مي گذارد ادامه داد: در يك 
مقطع زماني صادرات محصوالت صنايع دستي كشور 
ايران به امريكا، كانادا و استراليا به ميزان قابل توجهي 
انجام مي ش��د. معاون صنايع دستي و هنرهاي سنتي 
كشور با اش��اره به اينكه در حال حاضر صادركنندگان 
صنايع دستي تحت فشار هستند بيان كرد: عدم ثبات 
نرخ ارز عالوه بر اينكه صادرات غير نفتي را تحت فشار قرار 
داده است سبب شده كه صادر كنندگان صنايع دستي 
هم با مش��كالت عديده اي مواجه ش��وند. محموديان 
خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه صنايع دستي سفير و 
كاالي فرهنگي كشور ايران در ديگر نقاط دنيا محسوب 
مي شود بنابراين بر اين باوريم كه تاثيرات تحريم ها در 
اين بخش به مراتب كمتر از محصوالت ديگر اس��ت. 
وي تصريح كرد: اگرچه صادر كنندگان صنايع دستي 
با مشكالت عديده اي مواجه هستند بنابراين براي رفع 
مشكالت اين قشر در تالشيم تا بتوانيم اقدامات مناسبي 
انجام دهيم. او گفت: محصوالت صنايع دستي ايران به 

بيش از 40 كشور دنيا صادر مي شود.

درآمد زيادي از »پشم چيني« 
عايد عشاير نمي شود

كرمانش�اه| مدير امور 
عشايري استان كرمانشاه 
گف��ت: پش��م چيني در 
كرمانش��اه نياز مب��رم به 
س��اماندهي دارد. به��زاد 
محم��دي در گفت وگ��و 
با ايس��نا، ب��ا بي��ان اينكه 
پشم چيني درآمد آن چناني براي عشاير استان به همراه 
ندارد، افزود: درآمد حاصل از فروش پشم توسط عشاير 
نسبت به ارزش واقعي آن بسيار ناچيز بوده و بيشتر سود 
آن به جيب دالالن مي رود كه اين وضعيت نياز مبرم 
به ساماندهي دارد. مدير امور عشايري كرمانشاه اضافه 
كرد: اكثرا دالل ها كاري مي كنند كه عشاير بگويند نه 
تنها پولي نمي خواهيم، بلكه پولي هم مي دهيم كه اين 
واسطه ها فقط پشم دام ها را بچينند و ببرند. محمدي با 
بيان اينكه پشم چيني مي تواند درآمد خوبي براي عشاير 
به همراه داشته باشد، افزود: ساماندهي پشم چيني را در 
برنامه داريم. در اين راستا بايد با همكاري شركت هاي 
تعاوني براي فرآوري پشم توليدي در استان برنامه ريزي 
كرده و از اين طريق درآمدزايي براي عش��اير داشته 
باشيم. وي در ادامه اش��اره اي هم به مرغوبيت باالي 
گوس��فند نژاد سنجابي و پش��م توليدي از اين دام ها 
داش��ت و افزود: پش��م اين نوع گوسفند بسيار بلند و 
ضخيم و اغلب سفيد بوده و قدرت رنگ پذيري خوبي 
دارد كه از الياف مرغوب به شمار آمده و به همين دليل 
در توليد لباس و فرش هاي دست بافت مورد استفاده 
قرار مي گيرد. مدير امور عشايري استان كرمانشاه با 
بيان اينكه بهار هر سال 14 هزار خانوار عشايري استان 
مشغول پشم چيني دام هاي خود كه شامل يك ميليون 
و ۵00 هزار رأس اس��ت مي شوند، اضافه كرد: ساالنه 
1۷00 تن انواع الياف دامي شامل پشم، كرك، مو و… 

در استان كرمانشاه توليد مي شود.

بومي سازي پروژه كارت 
هوشمند ملي آغاز شده است

البرز|رييس سازمان ثبت 
احوال كشور اعالم كرد كه 
پروژه بومي س��ازي كارت 
هوش��مند ملي در كش��ور 
آغاز ش��ده اس��ت . حميد 
درخشان نيا ديروز در مراسم 
تكريم و معارف��ه مديركل 
ثبت احوال البرز اف��زود: تاكنون حدود 11 ميليون نفر 
از جمعيت واجد شرايط كارت هوشمند ملي كشور نام 
نويسي نكرده اند كه انتظار مي رود اين افراد هر چه سريع تر 
اقدام كنند. وي بيان داشت: از جمعيت حدود ۶2 ميليون 
نفري افراد واجد شرايط كارت هوشمند ملي، ۵1 ميليون 
نفر براي دريافت اين كارت نام نويس��ي انجام داده اند. 
درخشان نيا گفت: با توجه به اينكه اعتبار كارت هاي قبلي 
كه غيرهوشمند بود به پايان رسيده سازمان ثبت احوال 
تصميم دارد كه پروژه كارت هاي ملي هوشمند را در سال 
۹8 به اتمام برساند. وي ادامه داد: مردم اگر بخواهند از 
دستگاه هاي اجرايي و دولتي خدمت دريافت كنند بايد 
تكميل ثبت نام كارت ملي هوشمند خود را انجام دهند 
تا بر اساس كد رهگيري آنها بتوانند دريافت اين خدمات 
را داشته باشند. درخشان نيا با تاكيد بر اينكه خوشبختانه 
پروژه كارت ملي هوش��مند در كشور بومي سازي شده 
گفت: اكنون تعدادي كارت اوليه در داخل توليد شده و 
ارايه اين كارت ها  با تكيه بر دانش بومي انجام مي شود. وي 
بيان داشت: قرار است توليد كارت هاي ملي هوشمند با 
تكيه بر ظرفيت داخلي به توليد انبوه برسد و تأخيري كه 
در تحويل كارت هاي هوشمند ملي به مردم داشته ايم را 
با همكاري ديگر دستگاه هاي اجرايي مانند وزارت اقتصاد 
يا چاپخانه هاي دولتي جبران مي كنيم. رييس سازمان 
ثبت احوال كشور افزود: اكنون نيز پروژه مهم ديگر با نام 
پايگاه اطالعات جمعيت كشور يا عظميم ترين پايگاه 

داده اي ايران در دست اقدام است.

رسيدگي به پرونده پرهام 
دردادگاه علني

گلستان|هاش��ميان از 
موافقت رييس قوه قضاييه با 
ايجاد دادگاه ويژه رسيدگي 
ب��ه جراي��م اقتص��ادي در 
گلستان و علني برگزار شدن 
دادگاه پرهام خب��رداد. به 
گزارش باشگاه خبرنگاران، 
هادي هاشميان رييس كل دادگستري گلستان، ديروز 
در نشس��ت صميمي با جامعه دانشگاهي گلستان از 
موافقت رييس قوه قضاييه با ايجاد دادگاه ويژه رسيدگي 
به جرايم اقتصادي در گلستان خبرداد و گفت: با تشكيل 
اين دادگاه، رسيدگي به پرونده معروف به پرهام آزادشهر 
در گلستان رسيدگي مي شود. رييس كل دادگستري 
گلستان افزود: كيفرخواست متهمان پرونده پرهام به 
جرم اخالل در نظام اقتصادي كشور ارديبهشت امسال 
در دادسراي گرگان صادر ش��د و براي ادامه رسيدگي 
بايد اين پرونده در دادگاه ويژه جرايم اقتصادي ارسال 
مي شد. هاشميان اضافه كرد: رييس قوه قضاييه با ايجاد 
دادگاه ويژه رس��يدگي به جرايم اقتصادي در گلستان 
موافقت كرد و به اين ترتيب پرونده پرهام در گلستان 
و علني برگزار خواهد ش��د. وي گفت: براي سه قاضي 
اين دادگاه هم ابالغ صادر شده و به زودي رسيدگي به 
پرونده پرهام را آغاز مي كنند. به گفته هاشميان، پرونده 
۳۳ هزار صفحه اي پرهام حدود سه هزار شاكي دارد كه 
در آن سه متهم پرونده 220 ميليارد تومان از شاكيان به 
جيب زدند. رييس كل دادگستري گلستان اظهار كرد: 
در سال ۹۶ حدود 1۶ ميليون پرونده وارد دستگاه قضايي 
كشور شد كه اين رقم در سال ۹۷ افزايش داشت. برخورد 
با مفسدان جرايم اقتصادي چه دانه درشت و ريزدانه در 
دستوركار است و سال گذشته هم اسامي 1۳ نفر را جرم 
اقتصادي داشتند با ذكر نام و نام خانوادگي اعالم كرديم 

كه بازتاب خوبي در كشور داشت.

بررسي نحوه اعمال افزايش 
حقوق كاركنان دولت در مجلس
زنجان|عضو كميسيون 
اجتماع��ي مجل��س دهم 
گفت: نحوه اعمال افزايش 
حقوق كاركن��ان دولت به 
وي��ژه در بخ��ش افزايش 
درص��دي در مجل��س در 
دس��ت بررسي اس��ت. به 
گ��زارش خانه ملت، احمد بيگدلي با اش��اره به حضور 
رييس س��ازمان امور اداري و اس��تخدامي در مجلس 
عنوان كرد: در اين جلسه موضوعاتي از قبيل افزايش 
حقوق كاركن��ان و نحوه اجراي طرح منع به كارگيري 
بازنشستگان مورد بررس��ي قرار گرفت. وي با اشاره به 
اينكه ب��ا وجود قانون منع به كارگيري بازنشس��تگان 
همچنان افرادي در سيستم مشغول به فعاليت هستند، 
عنوان كرد: بايد بررسي شود با وجود نص صريح قانون، 
چرا برخي افراد همچنان با اين شرايط مشغول به فعاليت 
هستند. بيگدلي با اشاره به اينكه غير شفاف بودن قانون 
همواره باعث ايجاد مشكل مي شود، بيان كرد: در زمينه 
افزايش 400 هزار توماني حقوق اين موضوع رخ داده، 
اما افزايش درصدي حقوق منوط به تصميم دولت است 
و در اين زمينه نمايندگان صحبت دارند. نماينده مردم 
خدابنده در مجلس ش��وراي اسالمي با اشاره به اينكه 
افزايش درصدي حقوق موجب شده حقوق افراد داراي 
پايه حقوقي باال زياد و افزايش در افراد داراي پايه حقوقي 
پايين كم باشد، گفت: اصل و هدف قانون افزايش حقوق 
كارمندان داراي حقوق زير ۵ تا ۶ ميليون تومان است. 
وي با اش��اره به تصويب تزري��ق 14 ميليون دالر براي 
تامين ارز مورد نياز براي تهيه كاال هاي اساسي بيان كرد: 
نحوه هزينه اين ارز در دست دولت است كه اين ارز به 
توليدكنندگان، عرضه كنندگان يا مردم پرداخت شود. 
بيگدلي تصريح كرد: عدم كنترل بازار درست نيست و 

بايد براي آن تمهيدات الزم انديشيده شود.
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اخبارشهرستانها

اطالعيه سپاه درباره هالكت 
اعضاي گروهك ضد انقالب

اروميه| س��پاه ش��هداي آذربايجان غربي درباره 
درگيري با عناص��ر گروهك ضد انقالب در چالدران 
و شهادت پاس��دار ابراهيم آخوندزاده توضيح داد. بر 
اساس اعالم سپاه ش��هداي آذربايجان غربي، عصر 
سه ش��نبه عناصر گروهك ضد انقالب قصد ورود به 
كشورمان از منطقه مرزي چالدران را داشتند كه با 
مقابله رزمندگان سپاه زمين گير شدند و تعدادي از 
آنان به هالكت رس��يدند. در جريان مقابله با عناصر 
ضدانقالب، رزمنده پاسدار ابراهيم آخوندزاده عضو 
سپاه چالدران نيز به شهادت رسيد. همچنين مقادير 
قابل توجهي مهمات و تجهيزات ارتباطي از عناصرضد 

انقالب كشف و ضبط شد.

هزينه 42 ميليارد توماني 
حمل و دفن زباله در اروميه

اروميه| رييس سازمان مديريت پسماند شهرداري 
اروميه گفت: با افزايش مشاركت مردم در تفكيك زباله 
و آغاز اين طرح در فرهنگ سراهاي شهرداري و دفاتر 
تسهيل گري حدود ۳0 درصد از توليد روزانه زباله برابر 
با 1۵0 تن زباله در يك برنامه پنج ساله قابل تفكيك و 
بازيافت به مواد ديگر خواهد بود. احد يوسفي ديروز در 
گفت وگو با ايلنا اظهار كرد: روزانه بطور ميانگين ۵00 
تن زباله در اين شهر توليد مي شود كه با فرهنگ سازي 
تفكيك از مبدأ و سلسله اقدامات فرهنگ سراهاي 
شهرداري و دفاتر تسهيل گري اروميه امكان كاهش 
آن تا يك سوم موجود وجود دارد. وي افزود: اين مقدار 
در فصول مختلف س��ال از جمله در فصل برداشت 
محصول و عرق گيري از انواع گياهان مرتبط به اين 

خطه از كشور تغيير مي كند.

كرمانشاه بهشت فرصت هاي 
سرمايه گذاري است

كرمانشاه| اس��تاندار كرمانش��اه از كرمانشاه به 
عنوان بهش��تي براي س��رمايه گذاران ي��اد كرد و 
گفت: دهكده لجس��تيك، پتروش��يمي زاگرس و 
راه آهن غرب كش��ور از مهم ترين پروژه هايي است 
كه س��رمايه گذاران داخلي و خارجي مي توانند در 
آن وارد ش��وند. هوش��نگ بازوند در جلس��ه ستاد 
سرمايه گذاري اس��تان ديروز با حضور نمايندگان 
گروه سرمايه گذاري »سابير بين الملل«، نماينده 
رسمي س��ازمان س��رمايه گذاري چين در ايران و 
جمعي از مسووالن استان برگزار شد، از كرمانشاه 
ب��ه عنوان اس��تاني ثروتمند و پ��ر از ظرفيت براي 
جذب س��رمايه گذاران داخل��ي و خارجي ياد كرد 
و گفت: پروژه هاي زي��ادي در حوزه هاي عمراني، 
زيربنايي، اقتصادي، خدمات، گردشگري و... داريم 
كه مي تواند براي سرمايه گذاران جذاب باشد. وي 
دهكده لجستيك يا بندرخشك كرمانشاه را از جمله 
مهم ترين اين پروژه ها برش��مرد و افزود: اين پروژه 
توسط وزارت راه و شهرسازي براي غرب كشور و با 

مركزيت كرمانشاه تعريف شده است.

توقف آبرساني سيار به مناطق 
عشايري

ش�هركرد| مديركل امور عش��اير چهارمحال و 
بختياري از متوقف ش��دن طرح آبرساني سيار به 
مناطق ييالقي عش��اير كوچرو در بهار امسال خبر 
داد. يحيي حس��ين پور اظهار داشت: به دليل بروز 
پديده خشكس��الي و كاه��ش بارش ها در س��ال 
گذشته ۳0 درصد از چشمه هاي تأمين آب شرب 
عش��اير در مناطق ييالقي اين استان خشك شد، 
كه براي جبران خش��كي چش��مه ها، روزانه 428 
هزار ليتر آبرساني بصورت سيار براي عشاير انجام 
مي ش��د. به گفته وي، امسال با توجه به بارش هاي 
مطلوب و فعال ش��دن چشمه هاي دايمي و فصلي 
محل استقرار عشاير، تاكنون در هيچكدام از مناطق 
ييالقي شهرستان هاي استان درخواست آب رساني 

سيار گزارش نشده است. 

ويژه

برگزاري مجمع فوق العاده 
همراه اول

مجمع عمومي فوق العاده صاحبان س��هام شركت 
ارتباطات سيار ايران، صبح روز يكشنبه برگزار مي شود. 
به گزارش اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات سيار 
ايران، جلس��ه مجمع عمومي فوق العاده ش��ركت 
ارتباطات س��يار ايران رأس س��اعت ٩ روز يكشنبه 
١٢خردادماه در سالن خليج فارس پژوهشگاه نيرو 
برگزار مي ش��ود. همراه اول از تمامي س��هامداران، 
وكيل يا قائم مقام قانوني صاحب سهم و همچنين 
نماينده يا نمايندگان اشخاص حقوقي دعوت كرده 
تا در اين جلسه كه قرار است درباره افزايش سرمايه و 
ساير مواردي كه در صالحيت تصميم گيري مجمع 
عمومي فوق العاده است، شركت كنند. سرمايه فعلي 
شركت ارتباطات س��يار ايران ۹ هزار و ۶00 ميليارد 
ريال است كه قرار است با انتش��ار ۹ ميليارد و ۶00 
ميليون سهم به ارزش اسمي هزار ريال، به ١٩ هزار 
و ٢٠٠ ميليارد ريال تبديل شود. اين افزايش سرمايه 
كه قرار است در راستاي اصالح ساختار مالي و جبران 
مخارج سرمايه اي اين شركت باشد به ميزان 2 هزار 
و 400 ميليارد ريال از محل مطالبات حاصل ش��ده 
سهامداران و آورده نقدي و ۷ هزار و 200 ميليارد ريال 
از محل سود انباشته تأمين خواهد شد. الزم به ذكر 
است س��ازمان بورس و اوراق بهادار تقاضاي افزايش 
سرمايه و انتشار سهام جديد شركت ارتباطات سيار 
ايران )سهامي عام( را مغاير با قوانين و مقررات مربوط 
در انتشار سهام طبق قانون اجرايي بازار اوراق بهادار 
جمهوري اسالمي ايران ندانسته و اين افزايش سرمايه 

را بالمانع عنوان كرده است.

چهرههاياستاني
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85 درصد خط ساحلي شمال در تصرف سازمان هاي دولتي است

درياخواري هاي خاص 

اظهارات محمدعلي نجفي در دادسرا درباره قتل همسرش

تخريب و تصرف محيط زيست با هدف ويالسازي، كوه و 
جنگل و دريا نمي شناسد، تصرف در طبيعت مدام رنگ 
عوض كرده و سال هاست از كوه خواري و جنگل خواري به 
درياخواري رسيده است.  هر چه زور و قدرت بيشتر باشد، 
زمين بيشتر و مرغوب تري نصيب سازنده مي شود و به اين 
ترتيب منابع و منافع ملي،  به نفع گروهي خاص معامله شده 
و از دسترس خارج مي شود. طرح ساماندهي سواحل هم 
كه براي آزادسازي خط ساحلي كشور، تدوين شده بود، در 
عمل نتيجه اي نداشته و فقط نامي از اين طرح باقي مانده 
است. بر اين اساس عقب نشيني 60 تا100 متري از خط 
سواحل فقط روي كاغذ به اجرا در آمده و سواحل همچنان 
در دست عده اي از افراد يا دستگاه هاي دولتي قرار گرفته 
است، آخرين آمار از درياخواري حكايت از آن دارد كه بين 
70 تا 85 درصد خط ساحلي توسط دستگاه هاي دولتي 
و شركت ها تصاحب شده، يعني عمال ۳8۴ كيلومتر از نوار 
ساحلي از آستارا تا آشوراده به نفع ادارات دولتي، تصرف 
شده است با اين وجود اگرچه درياخواري در شمال كشور 
س��ابقه طوالني تري دارد اما سواحل جنوب كشور از اين 
موضوع مستثني نيستند، اس��تان هاي جنوبي كشور با 
داشتن ۴ هزار و 899 كيلومترس��احل، بيشترين طول 
سواحل كشور را دارند كه از ميان استان هاي حاشيه خليج 
فارس و درياي عمان، هرمزگان با ۳25 س��ازه از مجموع 
97۳ سازه در بين هفت استان ديگر ركورد دار ساخت وساز 

ساحلي در كشور است. 

    قانون هست اما اجرا نمي شود
خط ساحلي دريا در حالي در تصرف سازمان هاي دولتي 
قرار گرفته كه تاكنون وعده هاي بسياري براي مقابله با اين 
وضعيت از سوي مس��ووالن داده شده است، دولت نهم و 
دهم، در راس دولت هايي بود كه وعده هاي بسياري درباره 
آزادسازي دريا از دست نهادهاي دولتي و بخش خصوصي 
و اختصاص آن به مردم داد اما از قانون ساماندهي سواحل 
كه در اين دولت تدوين ش��د هيج خبري نيست. از طرف 
ديگر درسال هاي گذشته مجلس، قانون تشكيل سازمان 
عمران ساحل و دريا را با هدف جلوگيري از درياخواري، 
مصوب كرد اما هنوز هم خبري از تشكيل آن نيست. چنين 
وضعيتي در حالي است كه نگاهي به قانون نشان مي دهد، 
در زمينه مقابله با درياخواري و تصرف اراضي ملي حاشيه 
درياها، خ��أ قانوني وجود ندارد، بلك��ه آنچه وضعيت را 
وخيم مي كند، نبود عزم جدي براي اجراي قانون است. 
از مهم تري��ن مقررات موجود در اي��ن زمينه، مي توان به 
قانون اراضي مستحدث و ساحلي مصوب ٢٩ تير ١٣٥٤ 

اشاره كرد، در بند »د« ماده »2« اين قانون، عرض حريم 
درياي خزر، ٦٠ متر از آخرين نقطه پيشرفتگي آب در  سال 
١٣٤٢ اعالم شده و طبعا احداث هرگونه بنا و تاسيسات 
در ساحل درياي خزر كه داخل در حريم قانوني مورد اشاره 
باش��د، مغاير قانون و ممنوع است. اهميت مصون ماندن 
اراضي ساحلي، حريم دريا، درياچه ها و تاالب هاي كشور 
از هرگون��ه تصرف، تجاوز و تخريب در نظر قانون گذار، به 
 حدي بوده كه در ماده »11« قانون فوق براي متجاوزان به 
اراضي ساحلي، حريم درياها و تخريب كنندگان آنها حبس 
تا سه  سال و خلع يد در نظر گرفته شده است. با اين حال 
همچنان شاهد آن هستيم كه نوار ساحلي شمال كشور، 

به نفع سازمان هاي دولتي تصرف مي شود.

    سواحل مديريت واحد ندارد
با وجود اينكه در قانون پيرامون موضوع تصرف سواحل با 
صراحت صحبت شده اما فعاالن محيط زيست معتقدند 
قانون بايد ش��فاف تر باشد. محمد شكوري، فعال محيط 

زيست درباره اين موضوع به تعادل گفت: عالوه بر اينكع 
تصرف سواحل خالف قانون است، بايد توجه كرد كه حتي 
اگر نياز به تصرف هم باشد صنايع يا شهرك هاي مسكوني 
باي��د ضوابط محيط زيس��تي را رعايت كنن��د اما اكنون 
در وضعيتي هستيم كه بخش وس��يعي از خط ساحلي 
كش��ور، حتي مناطق كم عمق جزر و م��ّدي، در اختيار 
بهره برداراني قرار گرفته كه معيارهاي محيط زيستي را 
رعايت نمي كنند. اين موضوع زماني خطرآفرين مي شود 
كه به ارزش هاي اكولوژيكي منطقه توجه كنيم. تصور اين 
است كه خط ساحلي جنوب به علت نداشتن تنوع زيستي 
در بخش خش��كي، هيچ ارزش��ي ندارد، از اي��ن رو انواع 
كاربري ها را براي آن تعريف مي كنند در حالي كه اينگونه 
نيست، خط ساحلي جنوب از نظر اكوسيستم بسيار غني 

است و بايد اين منطقه را حفظ كنيم.
او افزود: شايد يكي از مشكالتي كه باعث مي شود نظارت 
بر درياخواري و تصرف سواحل به درستي صورت نگيرد، 
تعدد نهادهاي متولي در اين موضوع است. همه سواحل 

ايران در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست نيست و 
هر نهاد بهره بردار مانند شيالت، نفت و ساير صنايع ساز 
خ��ودش را درباره اين موضوع مي زند. در بخش واگذاري 
اراضي، برخورد قضايي و مديريت عرصه خط س��احلي، 
مس��وول آن سازمان جنگل ها مراتع و آبخيزداري كشور 
اس��ت و بخش حريم 60 متري خط س��احلي درياها در 

اختيار وزارت نيرو است.
ش��كوري بيان كرد: س��ازه هايي كه با تكنولوژي روز هم 
ساخته مي ش��ود مانند سازه هاي شناور و عرشه، با اولين 
س��ازه شن و ماسه ها وارد دريا ش��ده و باعث از بين رفتن 
گونه هاي دريايي و ساحلي مي شود. مالكيت خصوصي 
در حريم 60 متري دريا ممنوع است و ساخت و ساز در اين 
محدوده تنها مي تواند قابليت عمومي و تفريحي داشته 
باشد، در اين چندصدايي سازماني، سازمان محيط زيست 
در حد ناظر است، نه حافظ. مشكل اين است كه به قوانين 
و مق��ررات يا بطور ناقص يا گزينش��ي عمل مي ش��ود و 

هيچ كسي هم مسووليت كار خود را نمي پذيرد.

    دريا سهم از ما بهتران نيست
هجوم سازمان هاي دولتي به سواحل شمال كشور و ساخت 
ش��هرك هاي وياليي براي كارمندان خود، در حالي است 
كه نمايندگان مردم در مجلس ش��وراي اسالمي، پيش از 
اين بارها نسبت به اين موضوع و كوتاهي سازمان هاي نظارت 
گر، واكنش نشان داده و خواس��تار اجراي قوانين موجود 
در اين زمينه از س��وي دولت شدند. روز گذشته، غالمرضا 
جعفرزاده ايمن آبادي، نماينده مردم رشت در مجلس شوراي 
اسالمي تصرف ساحل توسط ارگان هاي دولتي را تجاوز به 
طبيعت دانست و اعالم كرد، آزادسازي حريم ساحلي درياي 
خزر بايد بدون هيچ گونه اغماضي از مجموعه هاي دولتي 
شروع شود. او بيان كرد: دريا و سواحل جزو منابع ملي و اموال 
عمومي محسوب مي شود ولي بيش از 70 درصد سواحل 
خزر توسط شركت هاي دولتي، سازمان ها و ارگان ها مورد 
س��اخت و ساز قرار گرفته و باقيمانده نيز در اختيار صنايع 

نظامي و معدود مالكان خصوصي قرار گرفته است. 
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بيان 
اينكه در دولت هاي قبلي عمليات آزادسازي حريم ساحلي 
درياي خزر از مردم ش��روع ش��د، در صورتي كه نهاد هاي 
دولتي بايد آغاز كننده آزادسازي حريم دريا باشند، افزود: 
البته با افرادي كه به نام مردم به طبيعت و سواحل دريا تجاوز 

مي كنند، حتما بايد برخورد شود.
جعفرزاده ايمن آبادي با بيان اينكه درحال حاضر تقريبا هيچ 
ساحلي بدون مالك نمانده است، افزود: بنده در جلسه اي با 
مسووالن ملي به اين نكته اشاره كردم كه در حال حاضر اگر 
تصميم بگيرم به كنار ساحل بروم، تقريباً جايي وجود ندارد، 
تصرف ساحل توسط ارگان هاي دولتي، خصوصي، نظامي و 
مردم نوعي تجاوز به طبيعت است. اگر موج دريا به ساخت 
و ساز هاي اطراف ساحل خسارتي وارد كند، نبايد گله مند 
باشيم چرا كه دريا به حريم خودش بازگشته و اين انسان ها 

بوده اند كه به حريم آن تجاوز كرده اند. 
نماينده مردم رشت در مجلس دهم شوراي اسالمي با تاكيد 
بر اينكه مردم عادي نمي توانند از مواهب الهي و سواحل دريا 
به خاطر تجاوزها بهره مند ش��وند، اظهار كرد: از مسووالن 
مربوطه تقاضا مي كنم هرچه س��ريع تر آزاد سازي حريم 
سواحل را از نهاد دولتي شروع كنند. قطعا براي آزادسازي 
حريم ساحلي دريا مردم در موارد شخصي همكاري خواهند 
كرد اما اگر مانند دفعات گذش��ته اول از مردم شروع كنيم 
طبيعتًا مردم مقاومت كرده و مش��كالت امنيتي به وجود 
خواهد آمد. حريم س��احلي درياي خزر بايد آزاد شود و به 
طبيعت برگردد، همه مردم سهم مشتركي از سواحل دارند و 
دريا مختص به يك نهاد يا ارگان يا برخي از ما بهتران نيست.

محمدعلي نجفي در دادس��راي جنايي تهران با اشاره به 
قتل همس��رش، گفت: اين اواخر گفت��م من حاضرم هر 
چه دارم بدهم تا مهري��ه ات را پرداخت كنم اما مي گفت 
مي خواهم كاري كنم كه از زندگي بيزار شوي. محمدعلي 
نجفي شهردار پيش��ين تهران كه در پي اعتراف به قتل 
همسر دوم خود براي انجام بازپرس��ي به دادسراي امور 
جنايي تهران منتقل ش��ده است، گفت: مهريه همسرم 
١٣٦٢ سكه بود و هر چقدر اصرار مي كردم كه از يكديگر 
جدا شويم، قبول نمي كرد. او افزود: تماس هاي مرا شنود 
مي كردند و در اختيار همس��رم قرار مي دادند كه در اين 
خصوص شكايت كردم، اما اين موضوع انگيزه قتل نبوده 
است. شهردار پيشين تهران گفت: بعد از اين حادثه به سر 
خاك پدر و پدربزرگم رفتم كه خود را بكشم؛ اما زماني كه 
با خود فكر كردم به اين نتيجه رسيدم كه قانون راه بهتري 
است و تصميم گرفتم كه خود را معرفي كنم. متهم گفت: 
از وقتي كه به عقد من درآمد از ارديبهشت پارسال تا ديروز 
مسائل ناموسي نبود، اما تهديد ناموسي زياد مي كرد و يكي 
از اصلي ترين مسائل دعواي ما همين موضوع بوده است. هر 
وقت صحبت از طالق مي كرديم شروع به شكستن وسايل 

خانه مي كرد و با كارد حمله مي كرد.
 نجفي اف��زود: اين اواخر گفتم من حاض��رم هر چه دارم 
بدهم تا مهريه ات را پرداخت كنم اما مي گفت مي خواهم 
كاري كنم كه از زندگي بيزار شوي. شهردار پيشين تهران 
گفت: من به قصد كشتن نرفتم و مي خواستم بترسانمش. 

به گزارش صدا و سيما، نجفي در دادسرا همچنين گفت: 
در دوران زندگي حدود يك س��اله ام با ميترا استاد به جز 
لحظات كوتاهي هميشه با هم درگير بوديم و اجازه نمي داد 
او را طالق دهم و هميشه من را تهديد مي كرد و حتي براي 
خروج از منزل هم هميشه محدوديت داشتم. نجفي گفت: 
در يك سال اخير خودم يك بار و همسر دومم سه بار قصد 
خودكشي داشتيم. وي با ابراز پش��يماني از اين اقدام به 
همه مرداني كه قصد داشتن همسر دوم را دارند توصيه 
كرد حتمًا با همسر اولشان هماهنگ باشند. نجفي درباره 
مجوز استفاده از سالح گفت: از سال 60 مجوز استفاده از 
سالح را داشتم، اما از سال 9۴ اين مجوز تمديد شده بود 
و نمي دانم كه تا ديروز اجازه استفاده از سالح را داشتم يا 
نه. محمدعلي نجفي در جمع خبرن��گاران نيز گفت: در 
نامه اي كه گذاشته بودم خيلي مختصر سابقه آشناييم را 
با آن خانم و مشكالتي كه در طول يك سال گذشته با وي 
داشتم براي خانواده ام نوشته بودم كه مطلع باشند كه اين 
حادثه چرا اتفاق افتاد. شهردار پيشين تهران گفت: قصد 
قتل نداشتم و روز قبل از دعوا با هم بوديم. از ساعت ١١ شب 
رفتم اتاق خواب كه بخوابم وي مرتب باال سر من مي آمد و 
حرف هاي ناپسندي مي زد و مي خواست مرا عصباني كند 
كه به درگيري فيزيكي بينجامد و نسبت به خودم و پدر و 
مادر مرحومم فحاشي مي كرد و برخي مطالب ديگر كه 
بحث خانوادگي مطرح بود. او ادامه داد: اس��لحه را از سال 
٦٠ كه ترورهاي خياباني در ايران بود به دليل اينكه وزير 

فرهنگ و آموزش عالي بودم توسط نهادهاي رسمي در 
اختيار من گذاشته شده، به صورت مرتب و در واقع كارت 
سالح من تمديد مي شد. فكر مي كنم تا سال ٩٦ اين كارت 
تمديد ش��د. نجفي افزود: ١٥ سال است كه اين اسلحه را 
نه حمل و نه اس��تفاده كرده بودم. كارت آن بعد از اينكه 
مهلتش در س��ال ٩٤ يا ٩٦ تمام شده بود مجدداً تمديد 
نكرده بودم كه ديروز متوجه ش��دم زمان تمديد آن تمام 
شده است. شهردار پيشين تهران در رابطه با نحوه آشنايي 
وي با همسر دومش ادامه داد: در ارديبهشت ٩٦ دفتر من 
آمد و در آنجا هنوز شهردار نبودم. او مي خواست كانديداي 
شوراي شهر در اسالمشهر شود، تقاضايش اين بود كه او را 
به دوستاني كه در اسالمشهر دارم معرفي كنم كه كمكشان 
كنند و از آنجا آشنايي ما شروع شد. وي ادامه داد: در همان 
جلسه بود كه چند نفر ديگر هم بودند و وي روي صندلي 
من نشس��ته بود. نجفي بيان كرد: در خصوص شنودها 
مطلبي است كه براي من مس��جل نشده، ولي در همان 
حدي كه گفتم بوده و ممكن است كار يك نهاد نباشد و 
كار يك شخص در نهاد باشد كه با وي ارتباط داشته و اين 

كار را كرده و من نمي دانم. 
شهردار پيش��ين تهران ادامه داد: ساعت ٩ صبح پسرش 
براي امتحان از خانه بيرون رفت و وي مجدداً ش��روع به 
فحاشي و داد و بيداد كرد. ساعت ۳0: 9 مي خواست برود 
حمام كه تلفن همراه مرا با خود برد و گفت براي اينكه به 
كسي زنگ نزني با خودم مي برم. وي ادامه داد: گفت من 

به حمام و بعد از آن بيرون مي روم. گفتم كجا مي خواهي 
بروي. گفت خودم مي دانم. ديگر به خاطر عصبانيت ناشي 
از بحث هاي روز قبل و صبح آن روز، به سمت اسلحه كه در 
كمد بود رفتم و چون ما جابه جا شده بوديم هنوز آن را در 
جاي امني نگذاشته بودم ولي هميشه در البه الي لباس ها 
در چمدان پنهان مي كردم. وي نيز در جريان بود كه اسلحه 
را جلو گذاشته بودم تا بعداً جابه جا كنم. او در پاسخ به اين 
سوال كه آيا در قتل همسرتان كسي شما را تحريك كرده 
بود؟ گفت: خير، به هيچ عنوان كسي در اين قضيه دخيل 
نبود و من هم وقتي كه وارد حمام شدم براي قتل نرفتم 
و اسلحه بردم كه وي را بترس��انم تا به يك راه حل راضي 

شود و به خاطر اينكه يك سال ما با هم كلنجار مي رفتيم 
و وي هيچ راه حلي از جمله طالق را قبول نمي كرد. نجفي 
ادامه داد: من اسلحه بردم و گفتم كه حاضري به اين ماجرا 
خاتمه بدي يا خير كه وي وقتي اسلحه را ديد ترسيد. هنوز 
وارد وان نشده بود و جلوي وان ايستاده بود. دستش را روي 
گردن من انداخت به حالت التماس كه من نمي دانم از آن 
به بعد چهار تير شليك شد. او در مورد خودكشي در هتل 
الله گفت: علت خودكش��ي به خاطر اختالف با وي بود و 
مي خواستم جايي باشم كه كسي دسترسي نداشته باشد. 
من او را كتك ن��زدم و وي مرا چند بار زد و مجروح كرد و 

البته درگيري فيزيكي داشتيم.
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بودجه »بيمه اعتياد« دست 
كيست؟

حدود 9 سال از زماني كه »بيمه درمان اعتياد« در 
اصالحيه قانون مبارزه با مواد مخدر گنجانده ش��د، 
مي گذرد. بيمه اي كه از س��ال 89 فراز و نشيب هاي 
زيادي را در مورد نحوه و مي��زان جذب بودجه و در 
نهايت نحوه هزينه كرد آن گذراند و حاال با حذفش 
در قانون بودجه امسال، با انتقاد برخي از كارشناسان 
حوزه اعتياد رو به رو ش��ده اس��ت. در تبصره 2 ماده 
15 قانون مبارزه با مواد مخدر به وزارت رفاه و تأمين 
اجتماعي ماموريت داده ش��د ضمن تحت پوشش 
درمان و كاهش آسيب قراردادن معتادان بي بضاعت، 
تمام هزينه هاي ترك اعتياد را مش��مول بيمه هاي 
پايه و بس��تري قرار دهد. در اي��ن تبصره دولت هم 
مكلف شد همه ساله در لوايح بودجه، اعتبارات الزم 
را پيش بيني و تأمين كند. وصول بودجه بيمه اعتياد 
براي اجرايي ش��دن اما راه پر و فراز نشيب تري را در 
پيش داش��ت. بودجه الزم براي اجرايي شدن آن تا 
چند سال تأمين نشد، تا اينكه در سال 1۳92 براي 
اولين ب��ار بودجه 22.5 ميلي��ارد توماني براي بيمه 
درمان معتادان تخصيص داده شد. اگرچه اين بودجه 
اندك براي درمان معتادان جذب نشد اما با اين حال 
اختصاص بودجه در سال هاي بعد هم ادامه پيدا كرد. 
»بيمه اعتياد« كه طي همه اين سال ها به دليل جذب 
پايين بودجه و مشكالتي مانند عدم پوشش برخي 
از معتادان متجاهر فاق��د اوراق هويتي، همواره زير 
بار نقد برخي كارشناسان و البته سازمان بهزيستي 
قرار داشت، در اليحه بودجه سال 98 عاقبت به خير 
نشد و در ابتداي امر عنوان شد كه حذف شده است. 
معاون توسعه پيش��گيري و درمان اعتياد سازمان 
بهزيستي كشور كه معتقد بود بيمه اعتياد در اختيار 
جامعه هدف اصلي اين بيمه يعني معتادان متجاهر 
بي بضاعت قرار نمي گيرد، در سال گذشته پيشنهاد 
داده بود تا نيمي از اين بودجه 78 ميلياردي كه تنها 
بين ٣٠ تا ٣5 ميليارد تومان آن صرف درمان معتادان 
شده بود، در قالب يارانه در اختيار سازمان بهزيستي 
قرار بگيرد، اما حذف اين بودجه از قانون بودجه تحقق 
اين پيشنهاد را هم با سواالت جدي رو به رو كرد. با اين 
وجود سازمان برنامه و بودجه با انتشار خبري در اين 
خصوص ضمن تاكيد بر اينكه اعتبار »بيمه درمان 
اعتياد« در سال 98 حذف نشده است. در اين ميان 
مسووالن سازمان بيمه سالمت نيز معتقدند كه اين 
بودجه حذف نشده و به رديف بودجه ستاد مبارزه با 
مواد مخدر منتقل شده است هرچند پيگيري هاي 
صورت گرفته از مسووالن ستاد مبارزه با مواد مخدر 
از زمان انتش��ار اين اخبار، در مورد نحوه هزينه كرد 
آن توس��ط اين ستاد و برنامه امس��ال براي جذب و 
هزينه اين بودجه بدون پاسخ باقي ماند، اما برخي از 
كارشناسان نيز معتقد هستند اين بودجه از اساس 
بنا داشت تا به جامعه هدفي غير از معتادان متجاهر 
بدون اوراق هويتي كمك كند تا هرچه س��ريع تر از 
اعتيادشان رهايي پيدا كنند و حاال حذف اين اليحه 
به ش��كل كنوني با تحت تأثير قرار دادن درمان اين 
افراد در آينده به افزايش تعداد معتادان متجاهر منجر 
خواهد شد. علي شفيعي، كارشناس اعتياد، با اشاره به 
خبر انتقال بودجه بيمه درمان اعتياد به ستاد مبارزه 
با مواد مخدر گفت: اين موضوع بسيار مبهم است و 
به شكل مشخص معلوم نيست كه اين بودجه به كجا 
انتقال يافته و اساساً هنوز پابرجا باشد. در مصاحبه هاي 
منتشر شده از مسووالن، ادعاهاي مختلفي درباره 
سرنوش��ت بودجه بيمه اعتياد منتشر مي شود و به 
همين دليل مي توان گفت تصميم سازمان برنامه و 
بودجه مبهم و نامشخص است. او درباره كارايي بيمه 
اعتياد و نقش آن در درمان معتادان فاقد اوراق هويت، 
به ايسنا گفت: بيمه سازوكارهاي خاص خودش را 
دارد و طبيعتاً كساني كه اوراق هويتي ندارند، نه تنها 
از بيمه درمان اعتياد، بلكه از پوشش هيچ بيمه درماني 
ديگري هم نمي توانند بهره مند شوند. اگرچه از بيمه 
انتقاد مي شود كه افراد بي هويت را پوشش نداده است، 
اما براساس برنامه ريزي به عمل آمده در ابتدا قرار هم 
نبود كه اين افراد تحت پوش��ش بيمه قرار بگيرند. 
اين كارش��ناس درمان اعتياد اظهار كرد: براي افراد 
بي هويت مكانيسم هاي ديگر ارايه خدمات حمايتي 
در حوزه درمان و به ويژه كاهش آسيب فراهم است. 
افرادي كه اوراق هويتي ندارند با انواع آس��يب هاي 
اجتماعي و مشكالت ديگري هم دست به گريبان 
هستند كه الزم است به شكل متمركز و جامع همه 

مشكالتشان ديده شود. 

۱۱ ميليون نفر هنوز براي كارت ملي هوشمند ثبت نام نكرده اند

ممنوعيت جذب حق التدريس آزاد

رييس س��ازمان ثبت احوال كش��ور با اش��اره به ضرورت 
جايگزيني كارت ملي هوشمند به جاي كارت هاي قبلي 
افزود: همه مردم براي دريافت خدمات از دس��تگاه هاي 
اجرايي و دولتي نيازمند كارت هوشمند ملي هستند. حميد 
درخشان نيا در مراسم توديع و معارفه مديركل ثبت احوال 
البرز با اشاره به وضعيت طرح كارت ملي هوشمند اظهار 
كرد: اجراي اين طرح به عنوان يكي از مهم ترين طرح هاي 
زيربنايي كشور در مراحل پاياني قرار دارد. او ادامه داد: در 
حال حاضر 62 ميليون نفر در كشور شرايط دريافت كارت 
ملي هوش��مند را دارند كه 11 ميليون نفر آنها هنوز براي 
دريافت اين كارت ثبت نام نكرده اند. وي با اش��اره به اتمام 
زمان استفاده از كارت هاي ملي غيرهوشمند، توضيح داد: 

سازمان ثبت احوال تصميم دارد كه پروژه كارت هاي ملي 
هوشمند را تا پايان امسال به پايان برساند. رييس سازمان 
ثبت احوال كشور با اشاره به ضرورت جايگزيني كارت ملي 
هوشمند به جاي كارت هاي قبلي افزود: همه مردم براي 
دريافت خدمات از دستگاه هاي اجرايي و دولتي نيازمند 
كارت هوشمند ملي هستند. درخشان نيا در ادامه با بيان 
اينكه موفق به بومي سازي تكنولوژي توليد كارت هوشمند 
ملي ش��ده ايم، ابراز كرد: كارت هاي ملي در داخل توليد 
مي شود و مقرر است با تكيه بر توان داخلي به توليد انبوه 
برسد. رييس س��ازمان ثبت احوال كشور با اشاره به ديگر 
پروژه مهم اين سازمان گفت: سامانه تغيير نشاني يكي ديگر 
از پروژه هاي مهم سازمان ثبت احوال است كه سال قبل به 

مناسبت صدمين سالگرد تأسيس اين سازمان رونمايي 
شد. او اضافه كرد: مردم مي توانند به صورت رايگان وارد اين 
سامانه شده و اقدام به تغيير نشاني خود كنند، اگر نشاني 
كه به سازمان اعالم شده با آدرس هايي كه براي دريافت هر 
سندي اعالم مي شود مغايرت داشته باشد سيستم آن را 
ممنوع الخدمات مي كند تا اسناد الزم مانند سند خانه و 
غيره ارايه شود. او در بخش ديگري با اشاره به اصالح قانون 
ثبت احوال كه بزودي انجام مي شود، گفت: 20 سالي است 
كه به دنبال تحقق اين مهم بوده ايم تا با اعمال نظر علمي 
تيم هاي كارشناسي به نتيجه رسيده و بر اساس آن متناسب 
با تحوالتي كه در سازمان ثبت احوال وجود دارد اين تغييرات 

اعمال مي شود. 

معاون برنامه ريزي و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش 
با اشاره به اينكه حدود ۴2 تا ۴۳ هزار بازنشسته در سال 98 
داريم، درباره جذب حق التدريس آزاد در س��ال 98 گفت: 
طبق ضوابط اجرايي بودجه، مجاز نيستيم حق التدريس آزاد 
بگيريم. از ظرفيت موجود حق التدريسي كه داريم تعدادي 
بر اساس قانون مجلس، جذب آموزش و پرورش مي شوند 
و گروه ديگر كماكان به خدمت ادامه مي دهند. علي الهيار 
تركمن در گفت وگو با ايسنا، ضمن تشريح راهكارهاي تامين 
معلم براي سال تحصيلي 99-98 اظهار كرد: برنامه ريزي 

نيروي انساني براي مهر 98 انجام شده و با مشكل كمبود نيرو 
مواجه نمي شويم. از بسته نيروهاي رسمي، پيماني، معلمان 
حق التدريس و حق التدريس غيرموظف رسمي و پيماني، 
خريد خدماتي ها، سرباز معلمان و از بازنشسته هاي استمرار 
خدمتي استفاده مي كنيم. او با اشاره به اينكه حدود ۴2 تا ۴۳ 
هزار بازنشسته در سال 98 داريم، درباره جذب حق التدريس 
آزاد نيز گفت: طبق ضوابط اجرايي بودجه، مجاز نيستيم 
حق التدريس آزاد بگيريم. از ظرفيت موجود حق التدريسي 
كه داريم تعدادي بر اس��اس قانون مجلس، جذب آموزش 

و پرورش مي ش��وند و گروه ديگر كماكان به خدمت ادامه 
مي دهند. معاون برنامه ريزي و توسعه منابع وزارت آموزش 
و پرورش درباره افزايش جذب گروه هاي خاص مانند سرباز 
معلمان نيز اظهار كرد: سهميه سربازمعلمان از سوي ستاد 
كل نيروهاي مسلح تخصيص داده مي شود. سال گذشته 
5000 مجوز به ما دادند كه امس��ال به ۳500 نفر رسيده 
است. سربازمعلم ها پس از طي دوره آموزش نظامي، يك 
دوره آموزش تخصصي نزد ما مي بينن��د و از مهرماه وارد 

مدارس مي شوند.

آقای محمد صادق کریمی فرزندمرتضی دارای شناس�نامه1۴۸2 به شرح دادخواست به 
کالسه 1۴۷/۹۸/۵ از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان مرتضی کریمی فرزند موسی به شناس�نامه شماره۸2۸۴ درتاریخ ۹۸/2/11 

دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته وورثه آنمرحوم منحصر است به:
1-س�کینه س�وخته زاری فرزن�د بی�گ م�راد و نص�رت ب�ه ش�ماره شناس�نامه۴2 

متولد1۳2۷همسر متوفی
2-محمد رضا کریمی فرزند مرتضی و سکینه به ش�ماره شناسنامه۴۸۶ متولد1۳۵۵ 

فرزند متوفی
۳-محمدص�ادق کریم�ی فرزن�د مرتض�ی و س�کینه ب�ه ش�ماره شناس�نامه 1۴۸2 

متولد1۳۶۴فرزندمتوفی
۴-مریم کریمی فرزند مرتضی و سکینه به شماره شناسنامه۷۶2متولد1۳۵۳فرزند متوفی
۵-معصومه کریمی فرزند مرتضی و س�کینه به ش�ماره شناس�نامه۳۹۷ متولد1۳۵۹ 

فرزند متوفی
۶-سارا کریمی فرزند مرتضی و سکینه به شماره شناسنامه1۳2۴ متولد1۳۶۳ فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد وی می باش�د از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.

آگهی حصر وراثت

دفتر شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان ایالم

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزیز مي توانند نظرها، انتقادات و پیشنهادهاي 
خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئیات به 

این سامانه پیامك نمایند. 



ايرانشهر 13 راهوشهرسازي

وزير راه و شهرسازي در نشست مشترك با رييس مجلس تشريح كرد

3 برنامه دولت براي رونق ساخت و ساز
گروه راه و شهرسازي|

بازار مسكن چندماهي است كه در ركود تورمي عميقي 
فرو رفته و همگام با افزايش قيمت ها، حجم معامالت 
به شدت كاهش يافته است. در همين رابطه، وزارت راه 
و شهرسازي گام هايي را براي ساماندهي بازار مسكن 
برداشت. اواسط ارديبهشت سال جاري اين وزارتخانه 
بسته اي حاوي 5 مشوق را براي بازگشت رونق به اين 
بخش با همكاري بانك مس��كن رونمايي كرد و ديروز 
هم وزير راه و شهرسازي در نشستي با رييس مجلس 
شوراي اسالمي عالوه بر ارايه 3 راهكار براي ساماندهي 
بازار مس��كن، نامه مهمي را ب��ه ادارات كل وزارت راه 
و شهرس��ازي ابالغ كرد كه براس��اس آن ادارات راه و 
شهرسازي بايد تمام توان خود را براي احداث پروژه هاي 
آماده سازي زمين، انبوه سازي و خدماتي با مشاركت 

بخش خصوصي به كار گيرند.
وزير راه و شهرسازي در اين نشست با تشريح برنامه هاي 
تحريك توليد و عرضه مس��كن، گف��ت: وزارت راه و 
شهرسازي با توجه به رويكرد دولت و سال رونق توليد 
ملي در تالش اس��ت اهتمام ويژه اي در جهت تحرك 

بخشيدن به توليد مسكن در كشور به خرج دهد.
محمد اسالمي اظهار كرد: در نخستين گام بايد واگذاري 
زمين و به مش��اركت گذاش��تن براي اينكه سازندگان 
بتوانند از زمين اس��تفاده كنن��د و از اين طريق دغدغه 
تأمين زمين يا تأمين منابع براي خريد زمين را مستثني 

كنيم را داشته باشيم.
اس��المي افزود: گام دوم اين بود كه توانستيم با اهتمام 
بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار در 17 اسفند ماه مبلغ 
وام تخصيصي به افراد يا زوجين در ش��هر تهران و ساير 
شهرهاي كوچك را افزايش دهيم به نحوي كه سازندگان 
اين وام را در اختيار بگيرند و به خريداران انتقال دهند 
كه اين امر هم بخش عرضه كننده و هم بخش تقاضا را 

تأمين و تقويت مي كند.
وزير راه و شهرس��ازي يادآور شد: البته نكته مهمي كه 
وجود دارد اين اس��ت كه طبق اين مصوبه همه بانك ها 
مي توانند تا 80 درصد مبلغ مورد نياز براي سرمايه گذاري 
به منظور احداث مسكن را به سازندگان تخصيص دهند 
و سازندگان مي توانند وام هايي كه دريافت كردند را به 
خريداران به هر ميزاني كه قابليت پرداخت اقس��اط را 
داشته باشد، واگذار كنند يعني به سقف مصوبات محدود 
نمي شود و اين توافق سه جانبه بين خريدار، سازنده و 

بانك عامل خواهد بود.
اس��المي بيان كرد: نكته س��وم در بحث سياست هاي 
شهرسازي اين اس��ت كه در شهرها كه زيرساخت ها و 
معابر شهري اجازه افزايش تراكم را مي دهد، بعد از سير 
مراحل با سرعت در استان هايي كه استانداران مي توانند 
اي��ن كار را انجام دهند، را س��رعت دهيم به نحوي كه 
گشايش در ساخت و ساز و جذابيت ها افزايش يابد و از 

اين طريق هم بتوان موجب رونق ساخت و ساز شويم.
او گفت: اين س��ه عام��ل مهم و تأثيرگذاري اس��ت كه 

مي تواند به رونق ساخت و ساز مسكن كمك كند.

  انبوه سازي با مشاركت بخش خصوصي
وزير راه و شهرسازي همچنين همراستا با اقدامات انجام 
شده براي رونق بازار مسكن نامه اي به مديران كل راه و 
شهرسازي استان ها ارسال كرد و دستور داد با اهتمام ويژه 
و با محوريت سازمان ملي زمين و مسكن حداكثر توان 
و تالش خويش را براي احداث پروژه هاي آماده س��ازي 
زمين، انبوه سازي و خدماتي با مشاركت بخش خصوصي 

به كار گيرند.
در ابالغيه محمد اس��المي خطاب به مديران كل راه و 
شهرسازي استان ها تأكيد شده است: در راستاي منويات 
مقام معظم رهبري در جلسه با كارگزاران نظام و تحقق 
شعار توليد و در راس��تاي تحقق اهداف دولت محترم 
و دستورات رياس��ت محترم جمهوري در بخش توليد 
مسكن، يكي از سياست هاي اصلي اين وزارتخانه احداث 
پروژه هاي آماده سازي زمين، انبوه سازي و خدماتي از 

طريق مشاركت با بخش خصوصي تعيين شده است.

در اين ابالغيه آمده است: انتظار داريم با اهتمام ويژه اداره 
كل و با محوريت سازمان ملي زمين و مسكن حداكثر 
توان و تالش خويش را براي اجراي صحيح و به موقع آن 
به كار گرفته تا در حداقل زمان ممكن اين وظيفه ملي به 
نتيجه مطلوب و مورد انتظار رسيده و با عنايت باري تعالي 

شاهد نتايج مثبت آن در آينده نزديك باشد.

  افزايش ۲۰ درصدي سهم مسكن از تسهيالت 
علي الريجاني، رييس مجلس ش��وراي اسالمي پس از 
نشست مشترك با مسووالن وزارت راه و شهرسازي به 
خبرنگاران گفت: با تالش رييس بانك مركزي قرار است 
افزايش ۲0 درصدي س��هم بخش مسكن از تسهيالت 

بانكي را داشته باشيم.
الريجان��ي پس از حضور در اين نشس��ت با بيان اينكه 
موضوع مس��كن از مسائلي اس��ت كه اغلب مردم با آن 
درگير هس��تند، گفت: جوانان و زوجين به مسكن نياز 

جدي دارد. 
او ادامه داد: در اين نشست مقرر شد در مواردي كه براي 
روستاها زمينه نياز مس��كن وجود دارد و شرايط اقتضا 
مي كند به افراد تسهيالت بيشتري داده شود تا بتوانند 
مسكن تهيه كنند يا بافت روستا توسعه يابد البته نياز 
است بنياد مسكن طرحي را س��ريع تر تدوين كند تا با 
افزايش جمعيت روستاها مشكل مسكن نداشته باشيم.
الريجاني يادآور شد: همچنين براي شهرهاي كوچك و 
متوسط اگر دولت در داخل شهرها زميني دارد كه بتواند 
در اختيار سازندگان قرار دهد با هدف اينكه زمين را از 

حالت بورس بازي خارج كنيم و قيمت مسكن را كاهش 
دهيم را بايد در اولويت قرار داد يا تسهيالتي كه شهرهاي 
كوچك اقتضا مي كند و بايد ب��راي زوجين تازه ازدواج 
كرده تسهيالتي فراهم شود تا قيمت مسكن براي آنها 
ارزان تمام ش��ود و نسبت به ساخت خانه اقدام كنند تا 

قيمت باالي زمين فشاري به آنها وارد نكند.
رييس قوه مقننه افزود: در شهرهاي بزرگ به صورت 
ش��هرك هاي اقماري اين كار انجام مي شود و از نكات 
مطرح در نشست اين بود كه شوراي پول و اعتبار، سهم 
وام مسكن را براي شهرهاي بزرگ، متوسط و روستاها 

افزايش داد و اين گام بسيار مثبتي است.
رييس مجلس شوراي اس��المي با بيان اينكه رييس 
بانك مركزي تالش كردند سهم كلي تسهيالت بانكي 
را براي بخش مسكن به حدود ۲0 درصد برسانند كه 
كمك بزرگي به افزايش ظرفيت س��ازندگان اس��ت، 
گفت: همچنين در اين نشس��ت مقرر شد كميسيون 
عمران مجموعه بحث هاي طرح شده در اين نشست 
در مورد مس��كن روستايي و ش��هري را پيگيري كند 
تا به نتيجه برس��د و به طور قطع تحق��ق اين برنامه ها 
تاكيداتي كه مقام معظم رهبري اخيرا در مورد فعال 
شدن بخش ساختمان داشتند را اجرايي مي كند. البته 
تاكيد مي كنيم كه راديو، تلويزيون و رسانه ها بايد روي 
اين تصميمات جديد دستگاه ها در حوزه مسكن مانور 
بيشتري دهند تا جوانان و مردم در روستاها و شهرها 
اطالعات مناس��ب را كس��ب تا بتوانن��د از ظرفيت ها 

استفاده كنند.

الريجاني ادامه داد: اطالع رس��اني راديو و تلويزيون چه 
در سطح ملي و استاني بايد افزايش يابد تا مردم چه در 
روستاها و شهرها اطالعات الزم را داشته باشند و از بستر 

فراهم شده به خوبي استفاده كنند.

  جزيياتي از طرح اقدام ملي
»اقدام ملي« طرح جديد سياست گذاران در حوزه مسكن 
است كه به منظور رونق اين بخش و بر اساس تقويت هر 

دو طرف عرضه و تقاضا تدوين شده است.
بنابر اين گزارش، در برنامه اقدام ملي ساخت ۴00 هزار 
مسكن در مدت ۲ سال و تا سال ۹۹ در دستور كار قرار 
دارد. در اي��ن برنامه مهم ترين موض��وع كاهش هزينه 

مسكن در قيمت تمام شده است.
با توجه به اينكه زمين بيش از ۶0 درصد هزينه مسكن 
را ب��ه خود اختصاص مي ده��د، در برنامه »اقدام ملي« 
سياست گذار تالش كرده تا با واگذاري زمين هاي دولتي 
به سازندگان، هزينه ساخت را در اين طرح كاهش دهد. 
همچنين عالوه بر زمين هاي وزارت راه وشهرسازي بر 
اساس دستورالعمل رييس جمهوري تمام دستگاه هاي 
دولتي موظف شده اند تا زمين هاي دولتي را براي ساخت 

و ساز در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار دهند.
واگذاري زمين دولتي، كاهش 50 درصدي هزينه صدور 
پروانه و مجوزها، ۲5 ميليون وام ساخت با نرخ سود صفر 
درصد و خريد مصال��ح از »بازار تعهدي« با تخفيف 30 
درصدي، بخشي از برنامه بسته جديد رونق مسكن است.

۶ بس��ته تأمين مالي و ۶ بسته تأمين سرمايه كه بانك 

مسكن تدوين كرده است، از جمله پيشنهادهاي مطرح 
شده در طرح اقدام ملي است. راه اندازي »بازار تعهدي« 
مصالح بخش ديگري از طرح اقدام ملي است كه براساس 
آن، قراردادي بين بانك مسكن، بنياد مسكن و شركت 
تأمين مصالح ساختماني امضا مي شود. ساز وكار بازار به 
اين صورت خواهد بود كه سازندگان نياز مصالح ساالنه 
خود را اعالم مي كنند و شركت تأمين مصالح را به صورت 
عمده خريداري مي كند كه قيمت آن تقريبًا ۲8 تا 30 

درصد كمتر از نرخ بازار است.

  ساخت خانه اجاره اي با زمين رايگان دولتي
در روي��دادي ديگر، س��يدابوالفضل موس��وي بيوكي، 
نايب رييس كميسيون عمران مجلس از اعطاي زمين 
رايگان به سازندگان براي ساخت خانه هاي اجاره اي در 

كشور خبر داد.
به گزارش تس��نيم، موس��وي بيوكي با بيان اينكه در 
شرايط كنوني دولت به دنبال اعطاي زمين هاي رايگان 
به پيمانكاران بخش خصوصي براي س��اخت مساكن 
استيجاري اس��ت، گفت: در شرايط كنوني مستأجران 
براي تأمين مسكن مورد نياز، با موانع و مشكالت بسياري 
به ويژه كمبود خانه هاي اس��تيجاري مواجه هستند. 
نبود مسكن كافي در كشور براي اجاره موجب افزايش 

قيمت ها شده است.
وي تاكيد كرد: با توجه به نزديك بودن ايام تابس��تان و 
رونق گرفتن نقل و انتقاالت مسكن، دولت بايد هر چه 
سريع تر راهكارهاي كوتاه مدتي را براي ساماندهي بازار 
اجاره مسكن و جلوگيري از افزايش قيمت ها تدوين و 

عملياتي كند.
محمدرضا رضايي رييس كميسيون عمران مجلس نيز 
با اش��اره به برگزاري نشست ويژه بررسي وضعيت بازار 
مس��كن با حضور رييس مجلس، وزير راه، مديرعامل 
بانك مسكن و مديرعامل سازمان ملي زمين و مسكن 
گفته است: اين نشست نشان داد مسكن در حال تبديل 
شدن به اولويت هاي اصلي كش��ور است و اميدوارم هر 
چه سريع تر راه حل هاي مناسب براي ساماندهي بازار 

ديده شود.
وي تصريح كرد: س��اماندهي بازار مس��كن بايد هر چه 
س��ريع تر در دستور كار نشست س��ران قوا قرار گيرد تا 
راهكارهاي مناسب براي آن در سطح كالن تدوين شود.

  تحليل معاون وزير راه از جهش قيمت مسكن
در همين حال، معاون حقوقي، امور مجلس و استان هاي 
وزارت راه و شهرسازي تصريح كرد: متأسفانه قيمت هاي 
سرسام آور مسكن امروز اين مساله را به موضوع اول كشور 
تبديل كرده كه افزايش نرخ ارز يكي از اصلي ترين داليل 

افزايش قيمت ها بوده است.
به گزارش ايسنا، مهران كفاش در آيين توديع و معارفه 
مديركل راه و شهرس��ازي استان كردستان در سنندج 
با بيان اينكه موضوع مس��كن چندي��ن وزارتخانه را در 
برمي گي��رد و فقط مختص به وزارت راه و شهرس��ازي 
نيست، افزود: سياس��ت وزارتخانه در سال جاري اتمام 
مس��كن مهر اس��ت و ما اميدواريم كه در س��ال جاري 
پرونده مسكن مهر 500 هزار واحد باقيمانده در كشور 

بسته شود.
وي ادامه داد: همچنين احداث ۴00 هزار واحد مسكوني 
جديد در كشور در دستور كار وزارت راه و شهرسازي قرار 
دارد كه بخشي از آن در شهرهاي جديد و 100 هزار واحد 

نيز در بافت هاي فرسوده احداث مي شود.
معاون حقوقي، امور مجلس و اس��تان هاي وزارت راه و 
شهرسازي ادامه داد: زمين هاي دولتي براي احداث اين 
۴00 هزار واحد به كار گرفته شده و در اختيار سازنده ها 
قرار خواهد گرفت كه در كاهش و تثبيت قيمت مسكن 

نقش بسزايي خواهد داشت.
وي اعالم كرد: سياست ما اتمام ۹00 هزار واحد مسكن 
مهر و واحدهاي مسكوني جديد است كه اميدواريم تا 
پايان سال ۹۹ ش��اهد اتمام واحدهاي جديد مسكوني 

هم باشيم.

انتقاد از عملكرد كارگزاري هاي شهرداري تهران
مجيد فراهاني، رييس كميته بودجه شوراي شهر تهران 
با انتقاد از عملكرد كارگزاري  در تحقق بودجه غيرنقد 
شهرداري گفت: در اين حوزه سكته مالي داريم و شاهد 
نارضايتي جدي پيمانكاران هستيم به گونه اي كه ديده 
شده به پيمانكار سيستم اطالعات مديريت، پيشنهاد 

دريافت چوب، سيمان و آجر كرده اند!
فراهان��ي در گفت وگ��و با ايس��نا، در م��ورد فعاليت 
كارگزاري ه��ا در نظام ماليه ش��هرداري تهران با بيان 
اينكه تصور بر اين بود كه كارگزاري ها مي توانند قفل، 
بودجه غير نقد شهرداري تهران را باز كنند، گفت: اما 
همان گونه كه در گزارش هاي مالي ش��هرداري اعالم 
ش��ده، ميزان تحقق بودجه غير نقد در انتهاي س��ال 
گذشته ۴8 درصد بود، به عبارت ديگر 5۲ درصد بودجه 
محقق نشده است و اين نش��ان مي دهد كارگزاري ها 
نتوانستند به وظايف خود به درستي رسيدگي كنند. 
وي با بيان اينكه كارگزاري ها ق��رار بود كار مهمي در 
روند تسويه بدهي پيمانكاران ايفا كنند و در تهاترهاي 
امالك از موديان ش��هرداري، تسهيل گر باشد، افزود: 
در آيين نامه شورا قيد شده است كه كارگزاري ها بايد 
ماهانه 100 ميليارد تومان بودجه نقد بياورند تا بر اين 
اس��اس با پول نقد، بدهي ها را تسويه كرده و از طرفي 
ديگر امالك، بدهكاران شهرداري را ساماندهي كنند 
اما بررسي ها ما نش��ان داده است كه نارضايتي جدي 
از عملكرد كارگزاري ها در ميان پيمانكاران و موديان 
وجود دارد و عالوه ب��ر آن هدف وجودي كارگزاري ها 
يعني تزريق 100 ميليارد تومان به عنوان پش��توانه 
فعاليت هايش��ان، نيز محقق نشده اس��ت. فراهاني با 

طرح اين س��وال كه اگر قرار باش��د شركت كارگزاري 
پول هم نداشته باشد، پس به چه دليلي وارد معامالت 
مالي شهرداري شده است؟ افزود: كارگزاري ها غير از 
برداشت سود كه مصوب ش��وراي شهر است، از محل 
تهاترها نيز سود بااليي مي برند، به گونه اي كه امالك 
بدهكاران را با چانه زني به قيمت پايين خريداري كرده 
و همان ملك را با قيمت باالتر به طلبكاران شهرداري 
واگ��ذار مي كنند كه در اين ميان از محل مابه التفاوت 
س��ود بااليي مي برند. وي با بيان اينكه اگر قرار باش��د 
كارگزاري تعهد خود را در مورد تزريق 100 ميلياردي 
عمل نكند و از طرفي با بدهكاران ش��هرداري تسويه 
حساب نكند پس فلسفه وجود آن چيست؟ افزود: شاهد 
نارضايتي جدي از عملكرد كارگزاري ها هستيم كه اين 
مساله خود را در عملكرد بودجه غير نقد نشان داده و 
ما همچنان در اين حوزه سكته مالي داريم و همچنين 
در پرداخت طلب نيز شاهد نارضايتي جدي پيمانكاران 
هستيم به گونه اي كه ديده شده پيمانكاري كه هفت 
خوان رستم را گذرانده و از سوي منطقه به كارگزاري 
براي دريافت طلبش معرفي مي شود را يا معطل كرده 
و طلبش را پرداخت نمي كنند يا اگر بخواهد طلب را به 
صورت غير نقد بدهند، بعضا با پيش��نهادات خنده دار 
مواجه مي ش��ود مثال به پيمانكار سيس��تم اطالعات 
مديري��ت، پيش��نهاد دريافت چوب، س��يمان و آجر 
كرده اند! رييس كميته بودجه شوراي شهر تهران با بيان 
اينكه بررسي عملكرد چهاركارگزاري، در كميسيون 
برنامه و بودجه انجام خواهد شد، افزود: اگر اين رويه عدم 
صالحيت كارگزاري ها ادامه داشته باشد، آنها از پروسه 

مالي شهرداري خارج مي شوند و سعي مي كنيم با ايجاد 
تحول جدي از كارگزاري هاي جديد استفاده كنيم.

  پرداخت ديون پيمانكاران در اولويت
در تحولي ديگ��ر، عبدالحميد امامي، مع��اون مالي و 
اقتصاد شهري شهرداري تهران با اشاره به بدهي هاي 
شهرداري تهران به پيمانكاران گفت: پرداخت ديون 
پيمانكاران از اولويت ها و دغدغه هاي مديريت شهري 
است. به گزارش مهر، امامي در جلسه شوراي مديران 
معاون��ت مالي با تاكيد بر اهمي��ت پرداخت مطالبات 
پيمانكاران گفت: وظيفه ش��هرداري تس��ويه بدهي 
پيمانكاران با حفظ تكريم آنان است و بر همين اساس با 
برنامه ريزي هاي انجام شده از سوي ادارات كل مرتبط و 
سازمان امالك، تالش داريم پرداخت ديون پيمانكاران 

با سرعت بيشتري صورت پذيرد.
وي در بخش ديگري از سخنان خود در خصوص نتايج 
مذاكرات صورت گرفته با مجلس براي تصويب اليحه 
ماليات بر ارزش افزوده، گفت: بايد تالش كنيم تا سهم 
درآمدي شهرداري ها كم نشود و در آخرين مصوبه اي 
كه كميسيون داشت، قرار شد براساس جمعيت شهري 
و روستايي شهرستان تهران، 88 درصد تقسيم بندي 
اي��ن درآمدها به ش��هرها و 1۲ درصد به روس��تاهاي 

شهرستان تعلق گيرد.
معاون شهردار تهران با بيان اينكه يكي از راه هاي تأمين 
درآمدها كاهش هزينه ها است، گفت: يكي از اقداماتي 
كه مي تواند به صرف بهينه هزينه ها منجر شود موضوع 
تاكسي اينترنتي در شهرداري است. وي تصريح كرد: 

براي اينكه بتوانيم بخش��ي از هزينه هاي غيرمتعارف 
را كاهش دهيم با همكاري فاوا و اداره كل پشتيباني، 
سيستم نرم افزاري را طراحي كرده ايم تا از خودروهاي 
اينترنتي براي ماموريت هاي شهرداري در سطح شهر 
استفاده كنيم. معاون مالي و اقتصاد شهري شهرداري 
تهران با اش��اره به راه اندازي تاالر معامالت شهرداري 
تهران گفت: با هماهنگي شوراي شهر تهران و تالش 
ادارات كل مربوطه و همچنين سازمان امالك درصدد 
راه اندازي اين تاالر تا شهريور ماه هستيم تا به فعاليت 
كارگزاري ها پايان داده شود و به گسترش سالمت كار 

و شفافيت در برنامه ها كمك كند.
امامي با تاكيد بر توافقات ص��ورت گرفته در خصوص 
تعيين تكليف آراي كميس��يون ماده صد در سطح قوه 
قضايي��ه افزود: اين مهم نيز ب��ا هماهنگي هاي صورت 
گرفته و كسب مجوز از سوي مقام معظم رهبري در دست 

پيگيري است و اجراي آن تأثير چشمگيري در كاهش 
پرونده هاي كميس��يون ماده صد دارد. وي افزود: مقرر 
شده براي پيشگيري از اين موضوع با دستور العمل هاي 
جديد از ارجاع تخلفات ساخت و ساز به كميسيون ماده 
صد جلوگيري به عمل آيد. همچنين هوشنگ عمراني 
مديركل امور مجامع شوراي س��ازمان هاي شهرداري 
تهران با اش��اره به تصويب اساس��نامه هماهنگ براي 
س��ازمان ها و ش��ركت ها، گفت: ما ايرادات اساسي به 
اين مصوبه داريم و هم اكن��ون در حال مذاكره با وزارت 
كش��ور هستيم. وي با اشاره به بند نهم تبصره ۲ بودجه 
كش��ور افزود: بر اين اساس كاركنان شهرداري ها عضو 
هيات مديره در سازمان ها و شركت نباشند؛ در اين تبصره 
سازمان ها و شركت ها را همتراز هم اعالم كرده كه خود 
اين موضوع نيز جاي بحث دارد و در صورت تصويب نهايي 

بر معضالت شهر و مديريت شهري اضافه خواهد شد.
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 پيش بيني باران و صاعقه 
۵ روزه در ۱۵ استان

سازمان هواشناسي از بارش باران، رعد و برق و وزش 
باد شديد موقتي در برخي مناطق 15 استان كشور از 
تا روز يكشنبه هفته آينده خبر داد. به گزارش تسنيم، 
امروز پنجشنبه در اس��تان هاي گلستان، خراسان 
شمالي، خراسان رضوي، سمنان، اصفهان و تهران 
رگبار باران گاهي همراه با رعد و برف و وزش باد شديد 
كه احتمال وقوع تگرگ در برخي از اين مناطق وجود 
دارد. در برخي مناطق استان هاي اصفهان، قم، يزد، 
خراسان جنوبي، كرمان و شمال هرمزگان در ساعت 
بعدازظهر بارش پراكنده گاهي با رعد و برق و وزش 
باد و احتمال وقوع گرد و خاك پيش بيني شده است. 
شدت بارش ها براي پنجشنبه مربوط به شرق خراسان 
شمالي، شمال خراسان رضوي، شمال سمنان، شرق 
تهران و شمال اصفهان است. روز جمعه 10 خرداد 
نيز در شمال و شرق خراسان شمالي، نيمه شمالي 
خراس��ان رضوي، اصفهان، ارتفاعات شرقي تهران 
و غرب س��منان رگبار باران گاهي همراه با صاعقه و 
وزش باد و در برخي مناطق استان هاي يزد، كرمان، 
خراسان جنوبي و شمال سيستان و بلوچستان بارش 
پراكنده باران گاهي با رعد و برف و وزش بادپيش بيني 
شده است. روز شنبه 11 خردادماه نيز در استان هاي 
خراسان رضوي، خراسان شمالي، گلستان و آذربايجان 
غربي رگبار پراكنده باران گاهي با صاعقه پيش بيني 
شده و روز يكش��نبه 1۲ خرداد نيز در شمال فارس، 
جنوب اصفهان و برخي مناطق آذربايجان ش��رقي 

بارش پراكنده باران پيش بيني شده است.

 مالك قيمت گذاري
بليت پروازهاي عيدفطر؟

رييس سازمان هواپيمايي كش��وري گفت: جدول 
نرخنامه اي كه از سوي ش��ركت هاي هواپيمايي با 
نظارت سازمان هواپيمايي كشوري تهيه شده، در ايام 

پيك سفرهاي عيدفطر هم مالك عمل خواهد بود.
به گزارش مهر، با فرارسيدن ايام سفرهاي تعطيالت 
عيد فط��ر و روزهاي پاياني ماه مب��ارك رمضان كه 
از سه ش��نبه 1۴ خرداد تا جمعه 17 خرداد به طول 
مي انجامد، بخش زيادي از مردمي كه قصد مسافرت با 
هواپيما را دارند، دغدغه افزايش قيمت بليت را خواهند 
داشت. به خصوص كه با آزادسازي نرخ بليت هواپيما 
از آذر ماه سال ۹۴ بر اساس تكليف قانون برنامه ششم 
توس��عه، همزمان با ايام پيك سفرها، شركت هاي 
هواپيماي��ي اقدام به افزاي��ش قيمت بليت هواپيما 
مي كنند. با توجه به تجاربي كه در بيش از 3 سال از 
اجراي اين قانون براي سياست گذاران صنعت حمل 
و نقل هوايي به دس��ت آمده، در آذرماه سال گذشته 
و با توجه به افزايش هزينه هاي ارزي ش��ركت هاي 
هواپيمايي در پي افزايش نرخ ارز كه به افزايش شديد 
قيمت بليت هواپيما و كاهش شديد استقبال مسافران 
از اين صنعت در سال گذشته منجر شد، شركت هاي 
هواپيمايي با همراهي مديران س��ازمان هواپيمايي 
كشوري اقدام به تعيين سقف قيمتي براي هر يك 
از مسيرهاي پروازي و هر يك از ايرالين ها به صورت 
جداگانه كردند كه به نرخنامه پروازي مشهور شد. 
اين نرخنامه در خصوص س��فرهاي نوروزي مالك 
و معيار تعيين س��قف و كف نرخ بليت ها قرار گرفت 
هر چند كه س��ازمان هواپيمايي كشوري و انجمن 
شركت هاي هواپيمايي مدعي بودند كه در طول ايام 
نوروز هيچ يك از ايرالين ها تخطي اي از نرخنامه مذكور 
نداشتند؛ اما با اين حال رسانه ها و مسافران از وجود 
برخي تخلفات از سوي شركت هاي هواپيمايي درباره 
فروش بليت هواپيما خ��ارج از نرخنامه مورد تأييد 
سازمان هواپيمايي كش��وري خبر دادند. در همين 
خصوص علي عابدزاه، رييس س��ازمان هواپيمايي 
كشوري در گفت وگو با مهر در پاسخ به اينكه آيا سقف 
قيمتي تعيين شده براي مسيرهاي پروازي در آذر 
ماه سال گذشته، همچنان مالك عمل است، گفت: 
همان جدولي كه با عنوان نرخنامه در سايت سازمان 
هواپيمايي كشوري منتشر شده و كف و سقف قيمتي 
همه مس��يرهاي پروازي براي همه ش��ركت هاي 
هواپيمايي در آن آمده، به عنوان مالك سقف قيمتي 
در سفرهاي عيد فطر لحاظ مي شود. معاون وزير راه و 
شهرسازي افزود: فعاًل قرار نيست اين نرخنامه تغيير 
كند و همان جدولي كه براي سفرهاي نوروزي مورد 
اس��تفاده قرار گرفت براي ايام پيك سفرهاي پيش 
رو نيز بايد از سوي ش��ركت هاي هواپيمايي اعمال 
شود. گفتني اس��ت پيش از اين نيز در دو سال ۹۶ و 
۹7 شركت هاي هواپيمايي در توافقي كه با يكديگر 
داشتند، براي قيمت فروش بليت پروازهاي عتبات 
در ايام اربعين، سقف قيمتي تعيين كرده بودند. بر 
اساس اين گزارش، از سوي ديگر با دستوري كه وزير 
راه و شهرسازي به سازمان هواپيمايي كشوري مبني 
بر حذف فروش بليت چارتري براي مسيرهاي غير 
گردشگري )غير از كيش و قشم( از اول بهمن سال 
گذشته داده است، اين ابالغيه به تدريج عملي شده و 
در حال حاضر در مسير مشهد هيچ يك از ايرالين ها 

اقدام به فروش چارتري بليت نمي كنند.

راه اندازي سامانه اطالعات بافت 
و بناهاي تاريخي شهر تهران

ابوالفتح شادمهري، مدير بافت و بناهاي تاريخي شهر 
تهران، از طراحي و راه اندازي سامانه اي به منظور حفظ، 
صيانت و جمع آوري اطالعات بناهاي تاريخي خبر داد. 
به گزارش مهر، شادمهري در جلسه سامانه اطالعات 
بافت و بناهاي تاريخي ش��هر تهران گفت: به منظور 
حفظ و صيانت از بافت و بناهاي تاريخي شهر تهران به 
زودي سامانه اطالعات بافت و بناهاي تاريخي راه اندازي 
مي ش��ود. جمع آوري اطالعات در دسترس بناهاي 
تاريخي و ارزشمند، جمع آوري اطالعات ميراثي منابع 
گوناگون، بررسي اطالعات جمع آوري شده، تعيين 
ركوردهاي اطالعاتي، مكان يابي ابنيه روي نقشه شهر 
تهران، همسان س��ازي اطالعات مكاني، توصيفي و 
مستندات گزارش ها و همچنين انجام مطالعات مربوط 
به هر بنا به عنوان اقدامات صورت گرفته معرفي شدند.

س�يد حس�ن علوي، عضو كميس�يون عمران 
مجلس ش�وراي اس�امي با بيان اينكه فرصت 
مناس�بي براي مديريت بحران بازار مسكن به 
وجود آمده اس�ت، گفت: هر نوع اليحه اي براي 
ساماندهي بازار مسكن به مجلس بيايد، تصويب 
مي ش�ود، چراكه اين مس�اله با آبروي مجلس و 
دولت گره خورده است. به گزارش تسنيم، علوي 
با بيان اينكه براي رفع مش�كل مس�كن كشور 
پيش�نهاد دريافت ماليات بر عايدي سرمايه  را 
داده ايم، اظهار كرد: بر اين اس�اس كس�اني كه 
س�رمايه را از بانك خ�ارج و آن را در مس�كن، 

خودرو، ارز و ... س�رمايه گذاري كردند، متحمل 
هزينه مي شوند. اين مساله باعث ايجاد بازار غير 
مولدي ش�د كه هم توليد و اشتغال و هم اقتصاد 
ملي را نابود كرد.  او تصريح كرد: كساني كه داراي 
ده ها و ش�ايد صدها خانه هس�تند، بايد ماليات 
بپردازند. اين اقدام هم به سود اقتصاد ملي است 
و هم اج�ازه باالرفتن قيمت در ب�ازار در نتيجه 
سفته بازي را نمي دهد. در شرايط فعلي بر قشر 
متوسط رو به پايين فشار سختي وارد مي شود، 
به طوري كه بسياري حاشيه نشين شدند.  علوي 
با اشاره به نقش دولت در رفع مشكل بازار مسكن 

گفت: دول�ت بايد زمي�ن را راي�گان در اختيار 
توليد كنندگان قرار دهد و براي انبوه سازان فضاي 
امن ايجاد كند تا سرمايه گذاري آنها سودده باشد. 
دولت بايد فضاي كسب و كار را فراهم و تسهيل 
كند. عضو كميسيون عمران مجلس گفت: دولت 
بايد بانك ه�ا را وادار به ارايه تس�هيات كند و 
قيمت مسكن و اجاره مسكن را در كنترل خود 
بگيرد. امروز عده  قليلي سوداگر اقتصاد كشور 
را به چالش كشيده و قيمت ها را تعيين مي كنند. 
دولت بايد با اقتدار اين مساله را در دست بگيرد 

و نرخ ها را تعيين كند.

فرصت مناسب براي مديريت بازار مسكن
پارلمان
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»تعادل« از روند صادرات و  واردات كاالها در نخستين ماه از سال جاري گزارش مي دهد 

مثلث واردات در فروردين 98 
تعادل |

تراز تجاري در فروردين 98 مثبت گزارش مي ش��ود. 
جزييات روند آماري نش��ان از اين دارد، تراز تجاري با 
احتساب ميعانات گازي در نخستين ماه از سال جاري، 
213 ميليون دالر مثبت بوده اما در مقايس��ه با مدت 
مشابه سال 97 كه 587 ميليون دالر گزارش شده، افت 
64 درصدي را تجربه كرده است. مطابق آمارها، ميزان 
كل تجارت در فروردين سال جاري برابر با 4 ميليارد و 
881 ميليون دالر عنوان ش��ده كه در مقايسه با مدت 
مشابه سال گذشته كه رقم 5 ميليارد و 643 ميليون دالر 
بوده، افت نزديك به 14 درصدي را تجربه كرده است. 
روند ص��ادرات كاال نيز در اين بازه زماني حكايت از اين 
دارد، كه صادركنندگان ايراني 2 ميليارد و 547 ميليون 
دالر كاال روانه بازارهاي هدف كرده اند كه در مقايسه با 
مدت مشابه سال گذش��ته از نظر ارزشي افت را تجربه 
كرده است. در مقابل واردكنندگان ايراني، در فروردين 
98 برابر با 2 ميليارد و 334 ميليون دالر كاال از مبادي 
وارداتي روانه بازارهاي داخل كرده اند، كه نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته از نظر ارزشي كاهش داشته است. اما 
تركيب كاالهاي وارداتي بر حسب نوع كاربرد در اين ماه 
تغييرات محسوسي را تجربه كرده است. براساس آخرين 
آمارهاي سازمان توسعه تجارت، در فروردين سال 1398 
معادل 2.3 ميليارد دالر واردات كااليي صورت گرفته كه 
حدود 63 درصد آن اقالم واسطه اي، حدود 22 درصد 
مصرفي و معادل 13 درصد نيز س��رمايه اي بوده است. 
سهم كاالهاي سرمايه اي از مجموع كاالهاي وارداتي 
در مقايسه با ميانگين كل سال 1397 به طور نسبتا قابل 
توجهي كاهش يافته، سهم كاالهاي مصرفي افزايش و 
سهم كاالهاي واسطه اي تقريبا بدون تغيير باقي مانده 
است. البته افزايش س��هم واردات كاالهاي مصرفي را 
مي توان به فاكتورهايي چون »افزايش ذخاير استراتژيك 
كشور به ويژه در رابطه با اقالم اساسي به دليل شرايط 
نااطمينان پيشرو، تصور جلوگيري از افزايش بيشتر بهاي 
برخي اقالم اساسي از طريق واردات با ارز 4200 تومان، 
تخصيص غيربهينه ارز و عدم نظارت كافي و اولويت بندي 
نادرست كاالهاي مشمول دريافت ارز يارانه اي« گره زد. 

   واردات و صادرات يك ماهه
براساس آمار منتشر شده از سوي سازمان توسعه تجارت، 
صادرات كاال در نخستين ماه از سال 1398 با احتساب 
ميعانات گازي به لحاظ وزني 8527 هزار تن و به ارزش 
2 ميليارد و 547 ميليون دالر گزارش مي شود كه نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته، 7.66 درصد به لحاظ وزرني 
افزايش و 18.3 درصد از نظر ارزش��ي كاهش داش��ته 
اس��ت. به طوري كه ميزان صادرات ايران در فروردين 
1397 برابر 3 ميليارد و 115 ميليون دالر بوده اس��ت. 
البته ميزان صادرات غيرنفتي بدون ميعانات گازي، در 
فروردين 98 برابر 2 ميليارد و199 ميليون دالر گزارش 
شده كه در مقايس��ه با مدت مشابه سال گذشته كه 2 
ميليارد و 667 ميليون دالر بوده، كاهش 17.5 درصدي 

را تجربه كرده است. 
جزييات آماري نشان از اين دارد كه 5 قلم عمده صادراتي 
ش��امل »ميعانات گازي ب��ه ارزش 348 ميليون دالر، 
روغن هاي س�بك و ف�رآورده ها ج�ز بنزين به ارزش 147 
ميليون دالر، پروپان مايع شده به ارزش 144 ميلي�ون 
دالر، مت�انول ب�ه ارزش 100 ميلي�ون دالر و محصوالت 
نيمه تمام از آهن يا فوالد غيرممزوج 90 ميليون دالر« 
بوده است. اما كاالهاي صادراتي روانه كدام بازارها شده 
اند؟ مطابق آمارها، »چين با ارزش 711 ميليون دالر، 
عراق 389 ميليون دالر، كره جنوبي250 ميليون دالر، 
امارات متحده عربي 231 ميليون دالر، افغانستان 140 

ميليون دالر« پنج مقصد نخست صادراتي ايران به شمار 
مي روند كه س��هم اين بازارها از كل صادرات ايران 68 
درصد گزارش شده است. متوسط قيمت هر تن كاالي 
صادراتي نيز 299 دالر بوده كه نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته، 24 درصد كاهش را تجربه كرده است. 
اما ميزان واردات ايران در بازه زماني يك ماهه از س��ال 
98 چقدر بوده و از چه كشورهايي صورت گرفته است؟ 
مطابق آمار منتشر شده از سوي سازمان توسعه تجارت، 
واردات كشور در اين بازه زماني به 2083 هزارتن و به 
ارزش 2 ميليارد و 334 ميليون دالر رسيده ك�ه نس�بت 
ب�ه س���ال گذش��ته 7.7 درصد از نظر وزني افزايش و 
7.7درصد از نظر ارزش كاهش داشته است. براساس 
آمارها، » برن��ج ب�ه ارزش 196 ميلي���ون دالر، ذرت 
دام�ي ب�ه ارزش 123 ميلي�ون دالر، كنجاله سويا 98 
ميليون دالر، كره بسته بندي شده به صورت بسته هاي 
ب�يش از 500 گ�رم ب�ه ارزش 91 ميلي�ون دالر و لوبياي 
سويا به ارزش 75 ميليون دالر« به عنوان پنج قلم عمده 
وارداتي به كشور ثبت شده اند. اما مبادي اصلي وارداتي 

ايران در اين بازه زماني كدام كشورها به شمار مي روند؟ 
ارزيابي ه��اي آماري حكايت از اي��ن دارد كه »چين با 
ارزش 434 ميلي��ون دالر، تركيه 346 ميلي�ون دالر، 
ام�ارات متح�ده عرب�ي 338 ميليون دالر، هند 323 
ميليون دالر و هلند 129 ميليون دالر« جزو 5 مبادي 
اصل��ي وارد كننده كاال به ايران بوده اند كه س��هم آنها 
از كل واردات كش��ور 67 درصد عنوان ش��ده است. از 
طرفي، متوس��ط قيمت هر تن كاالي وارداتي، 1121 
دالر بوده كه تغييرات نسبت به مدت مشابه سال قبل 
3.14 درصد كاهش داشته است.از طرفي، مطابق آمار 
ارايه شده، ميزان كل تجارت، در فروردين 98 برابر با 4 
ميليارد و 881 ميليون دالر گزارش شده كه در مقايسه 
با مدت مشابه س��ال گذشته كه رقم 5 ميليارد و 643 
ميليون دالر بوده، افت نزديك به 14 درصدي را تجربه 
كرده است. اما تراز تجاري با احتساب ميعانات گازي در 
اين بازه زماني 213 ميليون دالر بوده ثبت شده كه در 
مقايسه با فروردين سال 97 كه اين رقم 587 ميليون 

دالر بوده، افت 64 درصدي را به ثبت رسانده است. 

   تركيب كاالهاي وارداتي 
از سوي ديگر، براساس آخرين آمارهاي سازمان توسعه 
تجارت، در فروردين س��ال 1398 معادل 2.3 ميليارد 
دالر واردات كااليي صورت گرفته كه حدود 63 درصد 
آن اقالم واسطه اي، حدود 22 درصد مصرفي و بالغ بر 13 
درصد سرمايه اي بوده است. سهم كاالهاي سرمايه اي 
از مجموع كاالهاي وارداتي در مقايسه با ميانگين كل 
س��ال 1397 به طور نسبتا قابل توجهي كاهش يافته، 
سهم كاالهاي مصرفي افزايش و سهم كاالهاي واسطه اي 
تقريبا بدون تغيير باقي مانده اس��ت. بررسي تركيب 
كاالهاي وارداتي به كشور در ساالهاي 1396 و1397 
و فروردي��ن 1398 از حيث ارزش��ي نش��ان مي دهد، 
بيشترين واردات كااليي كشور در فروردين 1398 به 
واردات كاالهاي واسطه اي با سهم تقريبي 63 درصدي 
اختصاص داشته كه اين سهم در مقايسه با ميانگين كل 

سال 1397 تغيير چنداني نداشته است. 
مطابق آماره��ا، در فروردين 1398 س��هم كاالهاي 
سرمايه اي 13 درصد و سهم كاالهاي مصرفي نزديك 

به 22 درصد بوده كه در مقايسه با ميانگين كل سال 
1397 با افت 2.8 واحد درصدي در س��هم كاالهاي 
س��رمايه اي و افزاي��ش 5.7 واحد درصدي در س��هم 
كاالهاي مصرفي، همراه بوده اس��ت.افزايش س��هم 
كاالهاي مصرف��ي در واردات فروردين 1398 ممكن 
اس��ت داليل گوناگوني از جمله لزوم افزايش ذخاير 
اس��تراتژيك كش��ور به ويژه در رابطه با اقالم اساسي 
به دليل ش��رايط نااطمينان پيشرو، تصور جلوگيري 
از افزايش بيش��تر بهاي برخي اقالم اساسي از طريق 
واردات با ارز 4200 توم��ان، تخصيص غيربهينه ارز 
و عدم نظارت كافي و اولويت بندي نادرست كاالهاي 
مشمول دريافت ارز يارانه اي، داشته باشد. كاهش سهم 
كاالهاي س��رمايه اي هم ممكن است به علت كاهش 
انگيزه براي سرمايه گذاري جديد و توسعه در بنگاه ها به 
علت چشم انداز مبهم و عدم قطعيت هاي باال در اقتصاد 
كشور، تشديد مس��ائل تحريم و عدم امكان واردات، 
ناكارآمدي روش تخصيص ارز و نبود منابع مالي الزم 
براي واردات اي��ن اقالم كه معموال ارزبري باالتري در 
مقايسه با ساير كاالها دارند، داشته باشد.تجربه اعمال 
سياست نادرست واردات كاالي اساسي با نرخ ارز ارزان 
در سال 1397 نه تنها باعث افت قيمت اين كاالها در 
بازار نشد، بلكه به دليل اشتباه بودن سياست، به همراه 
ناكارآمدي نظام توزيع و نظارت و رانت و فساد نهفته 
در اين بخ��ش، محصوالت غذاي��ي باالترين افزايش 
قيمت را در سال گذش��ته تجربه كرده اند.به گزارش 
معاونت بررسي هاي اقتصادي اتاق تهران، بنا به آخرين 
گزارش مركز آمار ايران مربوط به 9 ماهه 1397رشد 
سرمايه گذاري كش��ور در فصل هاي بهار، تابستان و 
پاييز س��ال 1397 به ترتيب برابر با 0.3درصد، منفي 
5.6 درصد و منفي 6.3 درصد بوده كه حاكي از استمرار 
روند نزولي و تشديد س��رعت افت سرمايه گذاري در 
كشور طي س��ه فصل متوالي اس��ت. مقايسه ارزش 
واردات كاالهاي س��رمايه اي در سال 1397 و 1396 
نيز حاكي از كاهش 19 درص��دي واردات اين كاالها 
در كشور است كه شاهد ديگري بر افت سرمايه گذاري 
در كش��ور است. از حيث طبقه بندي هاي بين المللي 
ماهي��ت كاالي »وارداتي؛ يا واس��طه اي، يا مصرفي 
يا س��رمايه اي« است. در گزارش��ات سازمان توسعه 
تجارت به دليل نامشخص موردي تحت عنوان ساير 
كاالها هم درج مي شود كه در سال 1396 سهم 1.8 
درصدي در 1397 سهم 5.5 درصدي و در فروردين 
1398 سهم 2.5 درصدي را داراست.عالوه بر سهم هر 
يك از اقالم وارداتي بر حسب نوع كاربرد، بررسي روند 
ماهانه واردات آنها نيز مي تواند تعيين كننده باشد، اما 
با توجه به اينكه امكان دسترس��ي به آمارهاي ماهانه 
سال هاي قبل در سايت سازمان توسعه تجارت ايران 
امكان پذير نيست، ترسيم روندي از ارزش واردات ماه 
مشابه س��ال هاي قبل وجود ندارد.اما بررسي تركيب 
كاالهاي وارداتي از اين حيث داراي اهميت است كه 
با كم��ك داده هاي آماري، وضعي��ت تامين كاالهاي 
گوناگون براي بخش ه��اي اقتصادي و بازار مصرف از 
محل واردات و كاركرد صحيح آن، مورد پايش و تجزيه 
و تحليل قرار گيرند و تحقق اين امر مس��تلزم انتشار 
و دسترس��ي به آمارهاي صحيح است. وزارت صنعت 
نيز مشابه سازمان توسعه تجارت، آمارهايي را در اين 
مورد منتش��ر مي كند كه با آمارهاي سازمان توسعه 
تج��ارت تناقض دارد. اين مغايرت ها ممكن اس��ت از 
حيث نظرات متفاوت كارشناسي در طبقه بندي كاالها 
تحت كاربردهاي مختلف باشد، اما با توجه به اينكه هر 
دو سازمان زيرمجموع يك وزارتخانه هستند، انتظار 

مي رود چنين تناقضات آماري رفع شود.
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آغاز ساخت شهرك هاي كفش
وزارت صنعت| مديركل دفتر صنايع نساجي و 
پوشاك وزارت صنعت از آغاز ساخت شهرك هاي 
تخصصي كفش در استان هاي »قم« و »تبريز« 
خبر داد. افس��انه محرابي با اعالم اين خبر افزود: 
اواخر سال گذشته كارگروه ملي كفش تشكيل 
شد. اين كارگروه در قطب هاي اصلي توليد كفش 
از جمله اس��تان هاي »قم«، »تهران«، »تبريز«، 
»خراسان رضوي«، »اصفهان« و »زنجان« مسائل 
و مشكالت واحدهاي توليدي كفش را پيگيري 
مي كند. او تصريح كرد: به منظور س��اماندهي و 
تمركز واحدهاي توليدي، تسهيل تامين مواد اوليه 
و تسهيل توزيع، ساخت شهرك هاي تخصصي 
كفش در برنامه كاري وزارت متبوع قرارگرفت كه 
ساخت اين شهرك ها در استان هاي قم و تبريز 

آغاز شده است. 
مديركل دفتر صنايع نس��اجي و پوشاك وزارت 
صنعت بيان كرد: »PU« يكي از مهم ترين مواد 
اوليه صنعت كفش است كه تمامًا وارداتي بوده 
است. سال گذشته دو واحد توليد كننده PU در 
تهران و تبريز به بهره برداري رسيد كه در صورت 
تامين مواداوليه پتروش��يمي واحدهاي مذكور، 
بخش عمده اي از نياز داخل تأمين خواهد ش��د. 
البته در اين مدت به طور مداوم تامين مواد اوليه 

اين واحدها را از پتروشيمي پيگيري كرده ايم.

»كارخانه كاله« در عراق سوخت
فارس | دبيركل اتاق مشترك ايران و عراق خبر 
داد: كارخان��ه فرآورده هاي لبن��ي كاله در عراق 
كه روزانه 10 تن ان��واع محصوالت لبني را روانه 
بازار عراق مي كرد، در آتش سوخت. سيدحميد 
حسيني گفت: اين كارخانه كه در حاشيه شهر 
كربال واقع شده بود، روز گذشته در آتش سوخت 
و براساس شنيده ها خس��ارت سنگيني بر اين 
كارخانه وارد شده است. به گفته حسيني، به گفته 
سركنس��ول ايران در عراق و همچنين مقامات 
كش��ور عراق 25 درصد از اين كارخانه در آتش 
سوخته است، اما براس��اس اطالعات ديگر تمام 
اين كارخانه در آتش سوخته و از بين رفته است. 
او با اش��اره به اينكه كارخانه فرآورده هاي لبني 
كاله از 2 سال پيش فعاليت خود را در كشور عراق 
آغاز كرد، بيان كرد: اين كارخانه ظرفيت توليد 
500 تن شير، 300 تن دوغ، 100 تن پنير، 100 
تن خامه، 100 تن سوسيس و كالباس را داشت. 
حسيني بيان كرد: ميليون ها دالر براي ساخت 
اين كارخانه در عراق سرمايه گذاري شده بود و به 
سرعت در حال توسعه بود كه متاسفانه در آتش 
سوخت. او افزود: اين كارخانه روزانه 10 تن انواع 
مواد لبني توليد و روانه بازار عراق مي كيرد و برند 
اين كارخانه به برند ش��ناخته شده اي در كشور 
عراق تبديل ش��ده بود. دبيركل اتاق مش��ترك 
ايران وعراق اظهار كرد: شب گذشته مالقاتي با 
آقاي سليماني مديرعامل كاله داشتم و براساس 
گفته هاي او، اين كارخانه بين 80 تا 100 ميليون 
دالر خسارت ديده است. حسيني با بيان اينكه 
سازمان هاي دولتي و مراكز اطالعاتي عراق بايد 
پيگير علت وقوع حادثه شوند، گفت: متاسفانه 
كارخانه فرآورده هاي لبني كاله در عراق به دليل 
اينكه هنوز به بهره برداري كامل نرسيده بود، فاقد 
پوشش بيمه هاي ايران و حتي صندوق ضمانت 

صادرات بوده است. 

لزوم ايجاد بازارهاي جديد 
براي صادرات فرش 

ش�اتا| رييس مركز ملي فرش ايران با اش��اره 
به تاثير نامطلوب تحريم ه��اي ظالمانه امريكا و 
مشكالت ارزي پيش روي صادرات فرش دستباف 
گفت: ايجاد بازارهاي جديد براي صادرات فرش 
دس��تباف با هدف رونق دوباره اين هنر- صنعت 
بسيار ضروري است. فرشته دستپاك افزود: 30 
درصد صادرات فرش دس��تباف كشور به مقصد 
امريكا بود كه از مرداد س��ال گذش��ته با اعمال 
تحريم هاي جديد اين بازار جهاني از دست رفت. 
او با بيان اينكه ساير مش��تريان خارجي فرش 
دستباف ايران نيز با دنباله روي از سياست هاي 
خصمانه امريكا از خريد فرش ايراني خودداري 
مي كنند، اظهار كرد: براي بهبود وضعيت فرش 
دس��تباف عالوه بر رونق بازارهاي داخلي بايد 
كشورهاي ديگري براي صادرات فرش جايگزين 
و مش��تريان خارجي جديد پيدا كنيم. معاون 
وزير صنعت، معدن و تجارت بيان كرد: با توجه 
به رهنمودهاي مقام معظم رهبري در خصوص 
رونق توليد، سياس��ت هاي مركز ملي فرش بر 
اس��اس رونق داخلي و تقويت فرش دس��تباف 
و توس��عه صادرات تنظيم ش��ده و برنامه هاي 
رو به رش��دي در اين زمينه اجرا خواهد ش��د. 
دستپاك گفت: فرش دستباف يكي از مهم ترين 
ظرفيت هاي اقتصادي كشور اس��ت كه بايد با 
همت مضاعف و مديريت مطلوب در بازارهاي 
داخلي و خارجي دوب��اره رونق گيرد و هويت و 

اصالت گذشته خود را بازيابد. 
رييس مركز ملي فرش ايران با اشاره به اهميت 
فرش دس��تباف تكاب ادامه داد: فرش دستباف 
افشار با پيشينه بيش از يك هزار ساله از بافه هاي 
نفيس و ماندگار كشور به شمار مي رود كه با ذوق 
و هن��ر و فرهنگ مردمان اين ش��هر گره خورده 
است. اين در حالي است كه اكنون 2 ميليون نفر 
ايراني در بخش فرش دستباف فعاليت مي كنند. 
در عين حال، آذربايجان غربي در طول س��اليان 
گذشته در صنعت فرش جزو استان هاي مطرح 
بوده است، به طوري كه فرش افشار تكاب و فرش 
ماهي خوي برندهاي آن محسوب مي شود كه در 
صورت برنامه ريزي بلندمدت و حمايت از فعاالن 
اين حوزه مي توان به شكوفايي اين صنعت وهنر 

مردمي در استان اميدوار شد.

عضو اتاق بازرگاني تهران مطرح كردمديركل بازرسي و امور قاچاق سازمان حمايت اعالم كرد
بازار ارز راهي جز واقعي شدن نرخ ها نداردتشكيل 516 پرونده قاچاق كاال در سطح عرضه 

مدي��ركل بازرس��ي و امور قاچ��اق س��ازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان از ارجاع 516 پرونده 
قاچاق كاال در سطح عرضه به تعزيرات حكومتي به ارزش 
بيش از 133 ميليارد ريال طي فروردين ماه سال جاري 
خبر داد. به گزارش شاتا، داريوش بهنود قاسمي به ارايه 
آمار فروردين ماه سال جاري در امر مبارزه با قاچاق كاال در 
سطح عرضه در سراسر كشور پرداخت و اظهار كرد: طرح 
مبارزه با قاچاق كاال در سطح عرضه از سال گذشته به طور 
همزمان در سراسر كشور كليد خورد و ادامه اين طرح در 
فروردين ماه امسال نيز انجام شد. مديركل بازرسي و امور 
قاچاق س��ازمان حمايت، با تاكيد بر حساسيت موجود 
در حوزه س��طح عرضه افزود: كارشناسان اين سازمان 
و بازرسان مستقر در س��ازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان ها با بهره گيري از تمام ظرفيت و امكانات موجود به 
اجراي اين طرح پرداختند. او با بيان اين مطلب كه در پي 
اجراي طرح مبارزه با قاچاق كاال در سطح عرضه و حمايت 
همزمان از مصرف كنندگان و توليد كنندگان داخلي، در 

اين بازه زماني، تعداد 28 هزار و 528 مورد واحد خرد و 
كالن در سطح عرضه بازرسي انجام شده است، افزود: در 
اين بازديدها، تع��داد 516 مورد پرونده تخلف به ارزش 
بيش از 133 ميليارد ريال تش��كيل و براي رسيدگي به 

مراجع ذيصالح ارسال شد. 
اين مقام مسوول مي گويد: طي اين مدت، استان تهران 
با بيش از 5 هزار مورد بازرس��ي و استان البرز با 78 مورد 
تشكيل پرونده و بيش از 111 ميليارد ريال ارزش كاالي 
قاچاق مكشوفه، همچنان باالترين آمار را در بين استان ها 
به خود اختصاص داده اند. ضمنا بيشترين ارزش ريالي 
كاالهاي قاچاق مكش��وفه به ترتيب مرتبط به لباس و 
متفرع��ات آن با 120 ميلي��ارد ريال، م��واد خوراكي و 
محصوالت صنايع غذايي با 3 ميليارد ريال و لوازم آرايشي 

و بهداشتي با 2 ميليارد ريال بوده است.
قاسمي، عزم سازمان حمايت براي مبارزه با قاچاق كاال 
در س��طح عرضه را جدي دانس��ت و تاكيد كرد: تالش 
مجموعه دست اندركاران مبارزه با قاچاق كاال هدفمند 

كردن مبارزه و جلوگيري از ايج��اد زحمت براي مردم 
و مصرف كنندگان اس��ت و براين اس��اس طرح مذكور 
هدفمند، مستمر و به لحاظ اولويت ادامه خواهد داشت. 
به گفته او، س��ازمان حمايت به عنوان دستگاه نظارتي 
حاكميتي در حوزه نظارت بر بازار تالش دارد اين طرح 
در جهت شفاف سازي بازار براي مصرف كننده و بهبود 
زمينه عرضه كاالهاي داخلي و عدم فروش اقالم قاچاق 
و با هدف حمايت از سرمايه ملي و توليدات داخلي انجام 
پذيرد. قاسمي خاطرنشان كرد: تمامي اقدامات با هدف 
حفظ و ارتقاي سطح سالمت جامعه، جلوگيري از فعاليت 
س��ودجويان و رونق اقتصادي در كشور انجام مي شود 
و اميدواريم هموطنان در س��ال رونق توليد، در صورت 
مش��اهده يا مواجهه با هرگونه تخل��ف در حوزه قاچاق 
در س��طح عرضه با انعكاس اخب��ار و گزارش هاي خود 
به س��امانه 124 خدمتگزاران خود در سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان و سازمان هاي صنعت، 

معدن و تجارت استان ها را ياري رسانند.

يك عضو اتاق بازرگاني تهران معتقد اس��ت تا زماني كه 
نرخ ارز در بازار داخلي ايران واقعي نشود، نمي توان انتظار 
داشت بس��ياري از فعاالن اقتصادي و س��رمايه گذاران 
بتوانند برنامه هاي خود را اجرايي كنند. عباس آرگون در 
گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: اقتصاد ما در ماه هاي گذشته 
در كنار ش��وك هايي كه با آنها رو به رو شده، يك تغيير 
جدي را نيز پشت سر گذاشته و آن چند نرخي شدن ارز 
و تخصيص ارز با قيمت هاي متفاوت از سوي دولت است. 
به گفته او، هرچند در نگاه اول به نظر مي رسد اختصاص 
ارز ارزان قيمت به كاالهاي اساسي مي تواند براي اقشار 
كم درآمد جامعه جنبه مثبت داشته باشد، اما در نهايت 
آنچه اتفاق افتاده ناتوان��ي در نظارت بر نحوه تخصيص 
اين ارز و بر هم خوردن شرايط بازار است. اين عضو اتاق 
بازرگاني تهران با بيان اينكه با وجود تخصيص ارز رسمي 
عماًل بسياري از بازارها نتوانس��تند ثبات خود را حفظ 
كنند، تاكيد كرد: با وجود آنكه دولت اعالم كرده مبلغ قابل 
توجهي به بازار كاالهاي اساسي تزريق شده اما در عمل 

سودجويان و افرادي كه از رانت برخوردار بودند از فضاي 
فعلي استفاده كردند و نه توليدكننده و نه مصرف كننده 
از اين سياست بهره اي نبردند. آرگون ادامه داد: در كنار 
آن موضوعي كه نبايد فراموش كنيم تغييرات وضعيت 
اقتصادي براي توليدكنندگان است. اگر يك توليدكننده 
مواد اولي��ه خود را با ارز ب��ازار آزاد تأمين كند نمي توان 
انتظار داشت قيمت ها مانند گذشته باقي بمانند و حتي 
در صورت فروش محصول با قيمت قبلي، براي دور بعدي 
توليد بايد مواد اوليه گران خريداري شود. او، تنها چاره 
موقعيت فعلي اقتصاد ايران را واقعي سازي نرخ ارز دانست 
و توضيح داد: وقتي ما در سال هاي قبل براي مدت طوالني 
س��عي كرديم قيمت ارز را ثابت نگه داريم، با رهاسازي 
قيمت ها شوكي جدي به بازار وارد شد. در شرايط فعلي 
نيز واقعي كردن نرخ بهترين راهكار خواهد بود زيرا وقتي 
تكليف مشخص شود تمام فعاالن اقتصادي مي توانند 
براس��اس آن برنامه ريزي كنند اما نامشخص بودن نرخ 
جز عدم شفافيت و سودجويي نتيجه اي نخواهد داشت. 
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دبيركل اتاق بازرگاني مشترك ايران و انگليس اعالم كرد

تكذيب تعطيلي اتاق مشترك انگليس و ايران 
دبيركل اتاق بازرگاني مشترك ايران و انگليس با تكذيب 
خبر تعطيلي اتاق مشترك انگليس و ايران در لندن، 
تعميرات ساختمان شركت ملي نفت ايران در منطقه 
وست مينستر لندن را كه دفتر اين اتاق مشترك نيز در 
آن مستقر بوده  است، دليل توقف موقت فعاليت هاي اين 
اتاق مشترك عنوان كرد. طي روزهاي اخير خبرهايي 
مبني بر تعطيلي فعاليت اتاق بازرگاني مشترك انگليس 
و ايران در لندن مخابره ش��ده است. در همين رابطه، 
امير هوشنگ اميني، در گفت وگو با پايگاه خبري اتاق 

تهران، با اعالم اينكه س��اختمان هشت طبقه شركت 
ملي نفت ايران در خيابان ويكتوريا، طي سال هاي اخير 
محل استقرار دفتر اتاق مش��ترك بازرگاني انگليس 
و ايران بود، افزود: به دليل تعميرات اين س��اختمان و 
همچنين اجاره بهاي سنگين ماهانه 4 تا 5 هزار پوند، 
مسووالن اين اتاق مشترك مجبور به تخليه دفتر محل 

كار خود شده اند.
به گفته او، طي س��ال هاي گذش��ته و ب��ه ويژه پس از 
بازگش��ت دوباره تحريم هاي اياالت متحده امريكا، از 

تعداد اعضاي اتاق مش��ترك بازرگاني انگليس و ايران 
كاسته شد و بسياري از شركت ها تقريبًا كسب و كار با 
ايران را متوقف كرده اند كه اين اتفاق منجر به كاهش 
سطح درآمدهاي اين اتاق مشترك شده است. اميني 
در عين حال از س��فر هفته آينده لرد المونت، رييس 
اتاق بازرگاني مش��ترك انگليس و ايران، به ايران خبر 
داد. وي كه نماينده ويژه نخس��ت وزير بريتانيا در امور 
بازرگاني انگليس با ايران است به دعوت اتاق بازرگاني 
قم به اين شهر سفر خواهد كرد و به گفته اميني، قرار 

اس��ت عالوه بر مذاكرات اقتصادي با بخش خصوصي، 
از كارخانه هاي استان قم نيز بازديد كند. او همچنين 
تصريح كرد كه جلسات كاري اتاق بازرگاني مشترك 
ايران و انگليس با لرد المونت نيز در تهران برنامه ريزي 
شده و اين شخصيت اقتصادي بريتانيا در روز 13 ژوئن 
)23 خرداد ماه( جاري كه س��الروز تولد ملكه بريتانيا 
است و در اين كشور مراسم خاصي نيز برگزار مي شود، 

در تهران حضور دارد.
تخليه دفتر اتاق بازرگاني مش��ترك انگليس و ايران 

در لندن در حالي ش��ائبه تعطيل��ي فعاليت هاي اين 
اتاق بازرگاني را ايجاد كرده اس��ت كه برخي خبرها 
حاكي از ادامه فعاليت اين اتاق مش��ترك به صورت 
دفتر مجازي است. پيگيري هاي اتاق بازرگاني تهران 
همچنين نشان مي دهد كه به دنبال تخليه ساختمان 
ش��ركت ملي نفت ايران در خيابان ويكتوريا لندن به 
منظور انجام تعميرات اساسي، كارمندان اين شركت 
ايراني فعال در دفتر شركت بازرگاني پتروشيمي ايران 

در لندن مستقر شده اند.



15 جهان

رسانه هاي چين: قصد داريم با امريكا مقابله كنيم  

رقابت فرانسه و آلمان بر سر پست هاي كليدي

»عناصر خاكي ناياب«؛ اهرم جديد چين در جنگ تجاري

برگزيت اتحاديه اروپا را مقابل اروپاگريزان واكسينه كرد

گروه جهان| سمانه قرباني| چين اعالم كرده آماده 
است از عناصر كمياب براي تالفي جنگ تجاري اياالت 
متحده استفاده كند. ناظران تجاري معتقدند كه چنين 
اقدامي مي تواند بر آتش تنش هاي فعلي چين و امريكا 
دميده و اختالفات را به طور قابل توجهي تشديد كند؛ 
به ويژه اين كه شركت چيني هوآوي نيز هشدار داده در 
واكنش به محدوديت و ممنوعيت هاي اعمال ش��ده از 
سوي واشنگتن،  قصد دارد تا از تامين كنندگان آسيايي 

به جاي شركت هاي امريكايي استفاده كند.
به  گزارش رويترز، بازديد هفته گذشته شي جين پينگ 
رييس جمهور چين، از تاسيسات عناصر خاكي كمياب 
اين گمانه زني ها را تقويت ك��رده كه چين قصد دارد از 
موقعيت برتر خود ب��ه عنوان صادركننده عناصر ناياب 
به اياالت متح��ده به عنوان اهرم��ي در جنگ تجاري 

استفاده  كند.
عناصر ناياب جز گروه 17 عناصر ش��يميايي است كه 
در همه چيز از كاالهاي مصرف��ي الكترونيك فناوري 
اطالعات تا تجهيزات نظامي اس��تفاده مي ش��ود. اين 
چش��م انداز ك��ه ارزش اي��ن عناص��ر در نتيجه جنگ 
تجاري مي تواند بيش��تر ش��ود، باعث ش��ده تا قيمت 
س��هام توليدكنندگان آن از جمله كارخانه اي كه شي 

جين پينگ از آن بازديد كرد، افزايش يابد. 
در حالي كه چين تا به حال آشكارا اعالم نكرده كه فروش 
عناصر ناياب را به امريكا محدود خواهد كرد، رسانه هاي 

چيني گزارش داده اند كه اين امر اتفاق مي افتد. 
در گزارش روزنامه چيني »مردم« تفس��يري با عنوان 
»اياالت متحده نبايد توانايي چين را براي ضربه متقابل 
دست كم بگيرد«، آمده كه اياالت متحده به عناصرناياب 
چين به شكل ناخوشايندي وابستگي دارد. در اين مطلب 
آم��ده، »آيا عناصر ناياب به س��الح چين براي مقابله با 
فشارهاي اياالت متحده تبديل خواهد شد؟ فشارهايي 
كه بدون هيچ دليلي اعمال ش��دند. پاسخ به اين سوال 
يك "نه" مرموز است. بي شك طرف امريكايي مي خواهد 
از محصوالت چيني صادراتي كه از عناصر ناياب ساخته 
شده براي سركوب پيشرفت چين استفاده كند. مردم 
چين هرگز اين موضوع را نخواهند پذيرفت. ما به طرف 
امريكايي توصيه مي كنيم كه توانايي طرف چيني را در 

حفظ حقوق و منافع دستكم نگيرند. در آخر نگوييد ما 
به شما هشدار نداديم.« 

به طور كلي رسانه هاي رسمي چين درباره مسائل مختلف 
براي هش��دار دادن به رقبا از عب��ارت »در آخر نگوييد 
به شما هشدار نداديم« اس��تفاده مي كنند. براي مثال 
آنها اين عبارت را در اختالف گس��ترده چين با هند در 
سال هاي 2017 و 1978 استفاده كردند، پيش از اينكه 

چين به ويتنام حمله كند.
در روزنامه گلوب��ال تايمز چين نيز آم��ده، ممنوعيت 
صادرات عناصر ناي��اب در صورت اس��تفاده در جنگ 
تجاري، س��الح قدرتمندي اس��ت. با اين وجود چين 
عمدتا از اين عناصر براي دفاع استفاده مي كند. گرچه 

چين ممكن است از ممنوعيت صادرات اين عناصر به 
امريكا متضرر شود،  اياالت متحده ضرر بيشتري خواهد 
كرد. سردبير اين روزنامه گفته پكن محدوديت صادرات 
عناصر خاكي به اياالت متحده را به طور جدي بررسي 

مي كند.  
چين پيش تر هم از فروش عناص��ر ناياب خاكي براي 
اعمال فش��ار در اختالفات ديپلماتيك استفاده كرده 
اس��ت. پكن در سال 2010 صادرات عناصر خاكي را به 
ژاپن متوقف كرد. چين اين اقدام را پس از برخورد يك 
قايق ماهيگيري چيني با دو كشتي گارد ساحلي ژاپني 
در نزديكي جزاير غيرمسكوني در درياي چين شرقي 
انجام داد. در سال 2012 نيز ژاپن، امريكا و اتحاديه اروپا 

از چين به دليل محدوديت صادرات اين عناصر ناياب به 
سازمان تجارت جهاني شكايت كردند. 

كارشناس��ان تج��اري چي��ن مي گوين��د اگ��ر پكن 
محدوديت هاي جديدي را براي صادرات عناصر خاكي 
كمياب به اياالت متحده در نظر بگيرد، از الگوي واشنگتن 

و توجيه تامين امنيت ملي پيروي خواهد كرد.
چين بارها از واشنگتن انتقاد كرده كه در سازمان تجارت 
جهاني از موارد اس��تثنايي به بهانه تامين امنيت ملي 
سوء استفاده مي كند. در تازه ترين مورد اياالت متحده 
چين را به شكستن قوانين متهم كرده و شركت هوآوي 
بزرگ ترين سازنده شبكه مخابراتي جهان، را در فهرست 

سياه قرار داد.  

   توليدکنندگان آسيايی به جاي امريكايي 
به دنب��ال تحريم های آمريکا عليه ش��رکت هوآوی، اين 
ش��رکت اعالم كرده كه به دنبال يافتن جايگزين هايی از 
بين شرکت های آسيايی برای تامين قطعات خود است. 
به گزارش رويترز، »رن ژنگ فی« موسس شرکت هوآوی 
هش��دار داده كه اين ش��رکت به ج��ای توليدکنندگان 

آمريکايی به توليدکنندگان آسيايی روی خواهد آورد.
گفته شده، اين ش��رکت قصد دارد منابع مورد نياز خود 
را از ش��رکت های ژاپن، کره جنوبی و تايوان تامين کند. 
اين شرکت به دليل تحريم های آمريکا ديگر قادر به ادامه 
همکاری با ش��رکت هايی چون مايکروس��افت، گوگل و 

همچنين قطعه سازانی چون اينتل نخواهد بود.
نمايندگان اين شرکت چينی در سفر خود به کره جنوبی 
با برخی نمايندگان توليدکنندگان قطعات الکترونيکی 
همچون ال جی و سامس��ونگ ديدار کردن��د تا بتوانند 
قطعات خود را از اين شرکت ها تامين کنند. تحريم های 
 اخير آمريکا عليه هوآوی عواقب زيادی را برای اين شرکت

 در پی داش��ت که يک��ی از آنها پايين آم��دن قيمت اين 
گوشی ها به خصوص در بازار دست دوم است. 

دونالد ترامپ پانزدهم مه تمام شرکت های آمريکايی را از 
ادامه همکاری با هوآوی منع کرد.  کشورهايی چون ژاپن، 
نيوزيلند و استراليا تمامی شرکت هايی دولتی را از ادامه 

همکاری با هوآوی بازداشتند. 
هوآوی اعالم كرده عليه تحريم های آمريکا شکواييه ای در 
دادگاه ارائه می کند. اين شکواييه در دادگاه منطقه ای شرق 
تگزاس مطرح شده که در واقع شکواييه ای تکميلی بر آنچه 

مارس گذشته ارائه شده بود، به شمار می رود.
معاون حقوقی شرکت هوآوی اين ش��کواييه را به خطر 
انداختن فرصت های ش��غلی ه��زار و 200 توليد کننده 
صنعتی و تحت تاثير قرار دادن مشتريان در 170 کشور 
اعالم كرده اس��ت. ش��رکت هوآوی که مهلت 90 روزه از 
س��وی دولت آمريکا دارد، در طول اين مدت می بايست 
جايگزين ديگری برای ش��رکت های طرف معامله خود 
پيدا کند. وينس��نت پانگ معاون ارش��د هوآوی گفته: 
»تحريم های آمريکا عليه اين شرکت باعث خواهد شد که 
حتی ما دايره تجارت مان را بيشتر کنيم و بازار متفاوتی را 

برای خودمان پيدا کنيم.«

گروه جهان| رييس ش��وراي اروپايي با اشاره به پيروزي 
طرفداران اتحاديه اروپا در انتخابات اخير گفته فرآيند خروج 
بريتانيا از اين اتحادي��ه )برگزيت( آن را مقابل اروپاگريزان 

واكسينه كرده است.
به گزارش فايننش��ال تايمز، دونالد تاسك رييس شوراي 
اروپايي اتحاديه اروپا، درباره انتخابات اخير پارلمان اروپا گفته: 
»ترديد ن��دارم يكي از داليلي كه مردم اين قاره به اكثريت 
طرفداران اتحاديه اروپا رأي دادند، برگزيت است. اروپايي ها 
وقتي ديدند برگزيت در عمل به چه معناست، نتيجه خود را 
گرفتند. برگزيت واكسني مقابل تبليغات و اخبار كذب عليه 

اتحاديه اروپا بود.«
بريتانيا پس از رأي موافق مردم اين كش��ور در همه پرسي 
201۶ براي خروج از اتحاديه اروپا، روند بس��يار پيچيده و 
پرفراز و نشيبي را گذراند كه با تنش هاي سياسي داخلي و 
ضربه هاي اقتصادي همراه بود. ترزا مي نخست وزير بريتانيا، 
كه با سران اتحاديه اروپا به توافقي براي دوران پس از خروج 
از اين اتحاديه رس��يده بود، پس از چندبار رأي گيري براي 
اين توافق در پارلمان كش��ورش نتوانست آن را به تصويب 

قانونگذاران برساند.
بحران سياسي در كابينه »ترزا مي« پس از ناتواني او از كسب 
رأي موافق قانونگذاران، در نهايت منجر به اعالم استعفايش و 
احتمال برگزاري انتخابات عمومي شد. ترزا مي تاكيد كرده 

خروج بدون توافق از اتحاديه اروپا به نفع كشورش نيست. 
مردم اروپا يك شنبه اين هفته در جريان انتخابات پارلمان 
اتحاديه اروپا، ضربه اي به سياستمداران سنتي چپ و راست 
ميانه وارد آوردند و براي اولين بار در تاريخ اين قاره، اكثريت را 
از دست آنها ربودند و به نفع فهرستي از نامزدهاي غيرمتحد 
اما طرفدار اتحادي��ه رأي خود را ب��ه صندوق ها ريختند. 
راست هاي افراطي و مخالفان اتحاديه اروپا كه چشم طمع 
به اين انتخابات داشتند، با وجود رشد اندك آراي شان نسبت 

به انتخابات پيشين، نتوانستند پيروز از ميدان خارج شوند.

   رقابت  براي پست هاي كليدي 
به دنبال انتخابات پارلمان اروپا، رهبران اتحاديه اروپا براي 
گفت وگو درباره انتخاب رهبران موسسات و كميسيون هاي 
مختلف اين نهاد در بروكسل گردهم آمدند و براي خودشان 
ضرب االجل كوچكي براي توافق درخصوص رهبران ارشد 

اين نهاد و اينكه نيمي از آنها زن باشند، تعيين كردند.
رويترز نوشته، همزمان با اينكه رهبران 28 كشور اتحاديه 
اروپا در نشس��تي غيرعلني براي انتخاب رهبر جديد اين 
بلوك براي پنج س��ال آتي با يكديگ��ر مذاكره مي كردند، 
آنگال م��ركل صدراعظم آلمان، از اينك��ه امانوئل ماكرون 
رييس جمهور فرانسه، نامزد ترجيحي برلين يعني »مانفرد 
وبر« قانون گذار راست ميانه آلمان را رد كرد، بسيار ناراحت 

ش��د. ماكرون پس از پايان اين نشس��ت در بروكس��ل به 
خبرنگاران گفته: »اصلي ترين موضوع براي من اين است 
كه افرادي كه در حساس ترين س��مت هاي اتحاديه اروپا 
قرار مي گيرند ديدگاه هاي ما را به اشتراك بگذارند و افرادي 
كامال كاريزماتيك، خالق و شايسته باشند. برايم مهم است 
كه يك تعادل جنسيتي داشته باشيم و به همين خاطر دو 
مرد و دو زن را معرفي مي كنيم. رهبران قوي بايد رياست 
اصلي ترين نهادهاي اتحاديه اروپا را در اختيار بگيرند و شوراي 
اتحاديه اروپا تا قبل از پايان نشست اتحاديه اروپا در ماه ژوئن 
در خصوص نامزدها براي پست هاي كليدي تصميم گيري 
خواهد كرد.« رييس جمهوري فرانسه تأكيد كرده: »رهبران 
كشورهاي اتحاديه اروپا توافق كردند تا درخصوص چهار 
رهب��ر نهادهاي كليدي اروپا تا پيش از نشس��ت ماه ژوئن 
تصميم گيري كنند. ما به رهبران قدرتمندي نياز داريم كه 
كامال مجرب و درس��ت باشند.« به گفته ماكرون، رهبران 
نهادهاي كليدي اتحاديه اروپا بايد زنان و مرداني باشند كه به 
اندازه كافي براي اجراي وظايف صالحيت داشته باشند و اروپا 
را تا حد ممكن قدرتمند سازند. رييس جمهور فرانسه گفته: 
»نبايد هيچ روند خودكاري در انتخاب رييس كميسيون اروپا 
وجود داشته باشد. الزم و ضروري است كه تمامي نهادها و 
اختيارات آنها را در نظر بگيريم. ما تصميم گرفتيم تا به دونالد 
تاسك )رييس شوراي اروپا( اين اختيار را بدهيم تا در چند 

هفته آتي درخصوص اين مساله اقدامات الزم را انجام دهد و 
در خصوص اسامي احتمالي نامزدها بر مبناي مذاكرات مان 
تصميم گيري كند.« انتخابات اتحاديه اروپا كه هر پنج سال 
يك بار برگزار مي ش��ود بدان معناس��ت كه افراد جديدي 
رياست نهادهاي كليدي اتحاديه اروپا از جمله شوراي اروپا 
را بر عهده مي گيرند. اگزاويه بتل، نخست وزير لوكزامبورگ 
اين رقابت را به عنوان جست وجويي براي »آقا يا خانم بعدي 
اروپا« توصيف كرده است. رهبران دولت ملي توافق كردند تا 
نامزدهاي خود را در نشست بعدي شان كه قرار است 20 و 21 
ژوئن برگزار شود، نهايي كنند. آنگال مركل صدراعظم آلمان، 
درباره اختالف با فرانسه گفته: »ماكرون بايد واقع بين باشد و 
اين حقيقت را در نظر بگيرد كه حزب مردم اروپا كه وبر را براي 

كميسيون اروپا نامزد كرده است همچنان بزرگ ترين گروه 
در شوراي جديد اتحاديه اروپا محسوب مي شود.« ماكرون 
با نامزدي وبر مخالف است و در مقابل »مارگارت وستاگر« 
از دانمارك، »ميشل بارنيه« سياست مدار راست ميانه اهل 
فرانسه و رييس هيات مذاكره كننده اروپا براي برگزيت، و 
»فرانس تيمرمانس« از حزب سوسيال دموكرات هلند را به 
عنوان نامزدهاي مناسب براي رياست كميسيون اتحاديه 
اروپا معرفي كرده است. اسپانيا و سوئد از تيمرمانس حمايت 
كردند درحالي كه ايرلند و كرواس��ي موافق وبر هس��تند. 
لوكزامبورگ و  اسلووني نيز حامي وستاگر يكي از معدود زنان 
در اين رقابت هستند. مركل و ماكرون قرار است پنج شنبه 
)امروز( مذاكرات بيشتري در شهر آخن آلمان برگزار كنند.

دريچه

كوتاه از منطقه

 هزينه گلف بازي ترامپ به
 ۱۰۲ ميليون يورو رسيد

گروه جه�ان| هزينه بازي گل��ف دونالد ترامپ 
از ابت��داي رياس��ت جمهوري اش تاكن��ون بالغ بر 
102ميليون يورو مي ش��ود. اين هزينه 2۵۵ برابر 
حقوق ساالنه رييس جمهوري امريكاست. حقوقي 
كه ترامپ از آغاز رياس��ت جمهوري اش گفته آن را 
نخواهد گرفت. اين مبلغ، هزينه هاي سفر و تامين 
امني��ت رييس جمهوري را در مدت دو س��ال ونيم 
حضور او در كاخ سفيد شامل مي شود. اين مبلغ تنها 
12.7ميليون يورو كمتر از تمام هزينه هاي سفرهاي 
باراك اوبام��ا و خانواده اش در تمام 8 س��ال دوران 
رييس جمهوري اوست.  هافينگتن پست در گزارش 
خود آورده هزينه بازي گل��ف دونالد ترامپ كامال 
محافظه كارانه برآورد ش��ده است. در اين محاسبه 
1۵، 99۴ دالر بر ساعت براي پرواز »ايرفورس وان«، 
هواپيمايي رييس جمهوري امريكا در نظر گرفته شده 
است در حالي كه اسناد پنتاگون نشان مي دهند كه 
هزينه پرواز هواپيمايي رييس جمهوري در 201۶ 
براي هر س��اعت حدود 180هزار دالر و در س��ال 
201۵ حدود 20۶هزار دالر بوده است. اين در حالي 
است كه يكي از انتقادات ترامپ در كارزار انتخاباتي، 
انتقاد به اوباما براي رفت��ن به بازي گلف بود. كارزار 
انتخاباتي ترامپ وع��ده داده بود كه اگر او به عنوان 
رييس جمهوري انتخاب ش��ود هرگ��ز گلف بازي 
نخواهد كرد. ترامپ عالقه وافري به بازي گلف دارد 
و در دو سال و نيم گذشته با شخصيت هاي سياسي 
امريكايي و همچنين مقامات كش��ورهاي ديگر  به 
 گلف رفته اس��ت. در آخرين مورد در ژاپن به همراه 

شينزو آبه نخست وزير ژاپن گلف بازي كرد.

تسليحات كشتار جمعي 
كره شمالي ناقض قطعنامه ها

گروه جهان| سخنگوي وزارت خارجه امريكا در پاسخ 
به پرسشي درباره آزمايش هاي موشكي تازه كره شمالي، 
گفته از نظر واش��نگتن تمام جنگ افزارهاي كش��تار 
جمعي پيونگ يانگ ناقض قطعنامه هاي سازمان ملل 
است. به گزارش خبرگزاري فرانسه، مورگان اورتاگس 
س��خنگوي وزارت خارجه اياالت متحده، گفته است: 
»فكر مي كنم تمامي برنامه تسليحات كشتار جمعي 
كره شمالي، خالف قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان 
ملل است. اما آن چه اياالت متحده بر آن متمركز است… 
تالش براي مذاكره و يافتن راه حلي صلح آميز براي پايان 
دادن به برنامه تس��ليحات كشتار جمعي كره شمالي 
ا ست.« كره شمالي به تازگي اقدام به انجام آزمايش هاي 
تسليحاتي، موشك اندازهاي چندگانه و موشك هاي 
كوتاه برد، كرده اس��ت. اين آزمايش ها، هرچند مربوط 
به حس��اس ترين بخش از زرادخانه تسليحاتي مانند 
موشك هاي دوربرد يا كالهك هاي هسته اي نمي شود، 
اما از منظر بسياري پيامي از سوي پيونگ يانگ است؛ 
پس از آنكه دور دوم مذاكرات رهبران دو كشور بي نتيجه 
پايان يافت. همزمان در حالي كه كره ش��مالي از انتقاد 
مس��تقيم از دونالد ترامپ رييس جمه��وري امريكا، 
خودداري كرده است، اما پيونگ يانگ حمالت شديدي 
را متوجه مشاور امنيت ملي او كرده است. جان بولتون 
مشاور امنيت ملي دونالد ترامپ، گفته است ترديدي 
ندارد كه آزمايش هاي موشكي تازه توسط كره شمالي 
قطعنامه هاي سازمان ملل را نقض كرده است. وزارت 
خارجه كره شمالي در واكنش، بيانيه تندي منتشر كرد 
و بولتون را سياستمداري تشنه جنگ توصيف كرد كه 

در گوش ترامپ نجواي جنگ سر داده است. 

ارتش ميانمار جنايت تازه اي را 
مرتكب شده است

گروه جهان| عف��و بين الملل اع��الم كرده حمالت 
نيروهاي نظامي ميانمار به ايالت راخين از ماه ژانويه، بار 
ديگر كشته و زخمي بر جا گذاشته است. رييس شاخه 
آلمان اين سازمان گفته، شوراي امنيت بايد قدرت عملش 
در برخورد با اين جنايت را ثابت كند. به گزارش خبرگزاري 
آلمان، اعدام، بازداش��ت هاي خودس��رانه، شكنجه و 
بدرفتاري هاي ديگر با غيرنظاميان؛ فهرست اتهامات عليه 
سربازان ارتش ميانمار بلند است. در تازه ترين گزارش 
سازمان حقوق بشري عفو بين الملل در مورد وضعيت 
ميانمار آمده، به ويژه اقليت روهينگيا همچنان قرباني 
اقدامات نظامي ناقض حقوق بين الملل است و مسووالن 
اين اقدامات تاكنون از مجازات در امان مانده اند. بر پايه 
تحقيقات عفو بين الملل، در جريان تازه ترين تنش ها، 
بيش از ۳0 هزار نفر مجبور به ترك شهر محل زندگي خود 
شده اند، 1۴ غيرنظامي كشته و دستكم 29 تن زخمي 
شده اند. عفو بين الملل گزارش مي دهد كه در حمالت 
نظامي، غيرنظاميان آگاهانه مورد هدف قرار گرفته اند. 
در عين حال به نوشته عفو بين الملل، مقامات و مسووالن 
به سازمان هاي بشردوستانه اجازه دسترسي به مناطق 
جنوب غربي ميانمار را نمي دهند. در گزارش اين سازمان 
حقوق بشري آمده بهانه موج جديد عمليات ها، حمله به 
پاسگاه هاي پليس توسط شبه نظاميان »ارتش آراكان« 
در ژانويه است. عفو بين الملل اين گروه از شورشيان را 
هم به نقض حقوق بش��ر متهم مي كند. ماركوس بيكو 
رييس شاخه آلمان عفو بين الملل مي گويد: »درامان 
ماندن هميش��گي ارتش از مجازات به دليل جنايات و 
خشونت هايي كه در ميانمار مرتكب مي شود، نيازمند 

واكنش گسترده تر جامعه بين المللي است.«

نشست غيررسمي رهبران 
چين و هند در اواخر سال جاري
گ�روه جه�ان| نارندرا م��ودي نخس��ت وزير 
هندوس��تان، قرار اس��ت ميزبان شي جين پينگ 
رييس جمهوري چين، در يك نشست غيررسمي 
باشد كه اواخر سال جاري ميالدي برگزار مي شود. 
به گ��زارش رويت��رز، س��خنگوي وزارت خارجه 
هندوستان چهارشنبه در بيانيه اي اعالم كرد: »در 
جريان نخستين نشس��ت غير رسمي در ووهان، 
ش��ي جين پينگ رييس جمهوري چين، دعوت 
نارندرا مودي نخست وزير هندوستان، را براي سفر 
به اين كش��ور و حضور در نشست غيررسمي سال 
2019 ميالدي پذيرفت. رهبران دو كشور در سال 
گذشته ميالدي چندين بار با يكديگر ديدار داشتند 
تا به كاهش تنش و تقوي��ت روابط تجاري پس از 
بن بس��ت نظامي در مرز هيماليا بپردازند؛ تنش 
نظامي در 2017 باعث بروز نگراني وقوع جنگ بين 
دو كشور شده بود. به اعتقاد كارشناسان، پيروزي 
اخير نارندرا م��ودي در انتخابات هند، خبر خوبي 
براي چين است زيرا در دوره اي كه مودي قدرت را 
در اختيار داشت روابط دو طرف نه تنها پرتنش نبود 
بلكه مسير توسعه را نيز در پيش گرفته بود. آنچه 
بيشتر براي چين با اهميت نشان مي دهد و البته 
يكي از رموز پيروزي م��ودي در انتخاب بوده اين 
است كه او توانست در دوراني كه قدرت را در اختيار 
گرفت مسائل و رويدادهاي سياسي را از مفاهيم و 
موضوعات اقتصادي جدا كند. چون اساس روابط 
چين با ديگر كشورها از جمله هند اقتصادي است، 
جلوگيري از ورود مسائل سياسي به امور اقتصادي 

مي تواند زيربناي روابط را مستحكم تر كند.

تورم سال گذشته ونزوئال 
بيش از ۱۳۰درصد بوده است
گ�روه جه�ان| تورم ونزوئال در س��ال گذش��ته 
1۳0.0۶0درصد بوده و توليد ناخالص كشور در بين 
سال هاي 201۳ تا 2018 با رشد منفي ۴7.۶درصد 
روبرو شده است. بر اساس آخرين آمار منتشر شده 
بان��ك مرك��زي ونزوئ��ال، ت��ورم در 201۶ معادل 
27۴.۴درصد، در 2017 در بيش��ترين حالت خود 
يعني 8۶2.۶ درصد و در 2018 هم 1۳0.0۶0درصد 
برآورد ش��ده اس��ت. به گزارش يورونيوز، اين آمار 
در حالي منتش��ر ش��ده كه با برآوردهاي صندوق 
بين المللي پول بس��يار متفاوت است. طبق برآورد 
اين نهاد بين المللي، شاخص تورم در سال گذشته 
به ميزان يك ميلي��ون و ۳70هزار درصد تخمين 
زده شده است. اين صندوق تورم 2019 در ونزوئال 
را 10ميليون درصد پيش بيني كرده اس��ت. توليد 
ناخالص ملي تا سه ماهه سوم 2018 محاسبه شده 
كه نشان مي دهد از 201۳ تا پايان سپتامبر 2018 
به نصف كاهش يافته اس��ت. بانك مركزي ونزوئال 
همچنين اعالم كرده ص��ادرات نفت كه 9۶درصد 
درآمد اين كشور امريكاي جنوبي را شامل مي شود 
در 2018 به 29.81ميليارد دالر كاهش يافته است. 
درآم��د ونزوئال از فروش نفت در س��ال 201۳ رقم 
8۵.۶0۳ ميليارد دالر و در سال 201۴ رقم 71.7۳2 
ميليارد دالر بود. طبق آمار رس��مي، صادرات نفت 
ونزوئال از 10سال پيش ۳.2ميليون بشكه در روز بوده 
است اما اين رقم در آوريل گذشته به 1.0۳ ميليون 
بشكه در روز كاهش يافته است. سازمان ملل اعالم 
كرده بحران اقتصادي شديد باعث شده سه ميليون 

ونزوئاليي از 201۵ اين كشور را ترك كنند.
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دومينوي استعفاي
 مقام هاي اقتصادي پاكستان 

گروه جهان| رييس سازمان بورس پاكستان نيز 
به دليل مشكالت اقتصادي اين كشور استعفا كرده 
است. به گزارش آناتولي، ريچارد مورنين نخستين 
رييس خارجي بورس پاكس��تان در ديدار با مديران 
ارشد اين سازمان از سمت خود استعفا كرده است. 
استعفاي او جديدترين مورد مشابه در بين برخي از 
مديران ارشد اقتصادي پاكستان است كه اين روزها 
به دليل مش��كالت ارزي و رشد بسيار كم حال و روز 
خوبي ندارد. مورنين از ژانويه 2018 توسط نواز شريف، 
نخست وزير قبلي پاكستان براي يك دوره سه ساله به 
اين سمت منصوب شده بود. او در بيانيه اي رسمي در 
جلسه فوق العاده مديران ارشد بورس كراچي كه مركز 
مالي و اقتصادي پاكستان محسوب مي شود اعالم كرد 
تصميم به كناره گيري گرفته است. اين خبر باعث 

ريزش ۶00 واحدي شاخص بورس كراچي نيز شد.
پيش از مورنين، عمر اس��د، وزي��ر دارايي و برخي از 
مقامات ديگر نظير رييس بانك مركزي، رييس هيات 
سرمايه گذاري پاكستان و مديرعامل هيات درآمدي 
اين كشور، در يك ماه اخير به دليل مشكالت اقتصادي 
از سمت خود استعفا كرده بودند. اكنون عمران خان 
نخس��ت وزير پاكس��تان، كار بسيار س��ختي براي 
باز گرداندن ثبات به اقتصاد كشورش دارد. شاخص 
بورس كراچي از قله ۵1هزار واحدي خود به ۳۵هزار 
واحد رسيده است و ارزش روپيه در برابر دالر در يكي 
از پايين ترين سطوح تاريخ خود قرار دارد. اسالم آباد 
براي نجات اقتصاد بحران زده خود دس��ت به دامان 
صندوق بين المللي پول شده است و اخيراً دو طرف 
به توافقي بر سر اعطاي يك بسته نجات شش ميليارد 
دالري در ماه هاي آينده رس��يده اند. كاهش ذخاير 
ارزي در زماني كه بانك مركزي اين كشور با مشكل 
كاهش ارزش پول ملي روبرو اس��ت كار اين كشور را 
براي تأمين ۶0 ميليارد دالر مورد نياز براي تهيه اقالم 
وارداتي دشوار ساخته است. اكنون پاكستان تنها 1۶ 
ميليارد دالر ذخيره ارزي دارد. مساله FATF نيز يكي 
ديگر از مشكالت اقتصاد اين كشور است و تالش هاي 
هند براي بازگرداندن نام پاكستان به فهرست سياه 
اين كارگروه ادامه دارد. فايننشال تايمز نيز گزارش 
داده كه در پي تشديد بحران اقتصادي در پاكستان، 
روحانيون اين كشور خريد دالر و ذخيره آن از سوي 
مردم را گناه كبيره دانس��تند. در اين گزارش آمده، 
موالنا طاهر اشرفي، رييس شوراي علماي پاكستان كه 
شبكه اي از روحانيون اهل تسنن است، گفته: »فتوايي 
صادر كرديم كه براساس آن مردم نبايد دالر احتكار 
كنند، چون احتكار موجب ايجاد هرج و مرج مي شود.«

افزايش ذخاير ارزي بانك 
مركزي تركيه 

بانك مركزي تركيه قصد دارد ذخاير ارزي و طالي 
اين كشور را افزايش دهد. به گزارش بلومبرگ، ذخاير 
ارزي تركيه از اكتبر به پايين ترين ميزان خود رسيده 
و اين شايعه كه دولت قصد دارد ارزش لير را به خاطر 
انتخابات افزايش دهد، باعث بي اعتمادي دارندگان 
ارز براي ارايه آن به بازار شده بود، بانك مركزي اين 
كشور برنامه هاي جديدي در دستور كار دارد. دولت 
تركيه قصد دارد با بيش از 200 نقطه هدف تا ميزان 

۴.2ميليارد دالر از نقدينگي بازار بكاهد. 

بارگيري سالح توسط كشتي 
عربستان در فرانسه 

موضوع بارگيري اسلحه توسط يك كشتي در جنوب 
فرانسه براي حمل به مقصد عربستان، بار ديگر جنجال 
به پا كرد. به گزارش ديسكلوز، يك كشتي باري ديگر 
متعلق به عربس��تان در بندر »فوس« مارسي واقع 
در جنوب فرانس��ه در حال بارگيري مهمات جنگي 
مشاهده شده است. حدود دو هفته پيش نيز كشتي 
تجاري سعودي به نام »بحري ينبع« به دليل اعتراض 
سازمان هاي حقوق بش��ري در بندر لوهاور فرانسه، 
مجبور ش��د ب��دون بارگيري از س��واحل غربي اين 
كشور دور شود. انجمن هاي ضد جنگ مي گويند كه 
به كارگيري اين تسليحات به كشته شدن شهروندان 

غيرنظامم در يمن انجاميده است.

پادشاه مراكش در نشست مكه 
شركت نمي كند

منابع آگاه اعالم كردند پادش��اه مراكش در نشست 
فوق العاده سران كش��ورهاي عربي در مكه مكرمه 
شركت نخواهد كرد. به گزارش ايسنا، محمد ششم در 
نشست سران كشورهاي عربي كه پنج شنبه )امروز( 
در مكه برگزار شود، شركت نخواهد كرد. اين روزنامه 
مراكشي به نقل از منابع خود همچنين گزارش داد كه 
قرار است شاهزاده موالي رشيد، برادر محمد ششم 
به نمايندگي از او در سي ويكمين دور نشست سران 
عربي كه سلمان بن عبدالعزيز، پادشاه عربستان براي 

مشاركت در آن دعوت است، شركت خواهد كرد. 

گفت وگوي روسيه و طالبان 
درباره لغو تحريم ها

نماينده رييس جمهوري روسيه در امور افغانستان 
گفته ممكن اس��ت با نمايندگان طالب��ان درباره 
پاره اي از مسائل از جمله لغو تحريم هاي اعمال شده 
سازمان ملل عليه اين گروه گفت وگو كند. به گزارش 
اسپوتنيك، ضمير كابلوف گفته: »مي توانيم درباره 
هر چيزي كه آنها مي خواهند، گفت وگو كنيم. البته 
جزيياتش را مطرح نمي كنيم.« سازمان ملل آوريل 
سال جاري به مدت 9 ماه تسهيل تحريم ها عليه 11 
تن از رهبران ارشد طالبان را مطرح كرد كه به آنها 
اجازه مي دهد تا براي دستيابي به توافق صلح با امريكا 

و احياي صلح در افغانستان سفر كنند.
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عكسروز

بازارهنر

آمارفروشفيلمهادرهفتهاينيمهتعطيل
جديدترين آمار فروش فيلم هاي سينماي 
ايران در حالي مش��خص ش��د كه در اين 
هفته سينماها به دليل ايام شهادت امام 
عل��ي)ع( و همچنين ش��ب هاي قدر از 
س��وم تا هفتم خردادماه يا بطور كامل يا 
از بعدازظهر تعطيل بودند. فيلم سينمايي 
»سامورايي در برلين« به كارگرداني مهدي 
نادري و تهيه كنندگي ابوالفضل صفاري 

با بي��ش از دو هزار مخاطبي كه پاي تماش��اي اين اثر 
نشستند، حدود دو ميليارد و سيصد و نود ميليون تومان 
فروش داشته اس��ت. از اين مقدار فروش يك ميليارد 
و چهارصد و ش��صت ميليون تومان حاصل فروش در 
تهران بوده است، اين اثر كه از ابتداي ماه مبارك رمضان 
روي پرده رفته است تاكنون در ۱۳۳ سينما به نمايش 
درآمده اس��ت. فيلم »وكيل مدافع« س��لمي بابايي و 
ونداد دوش��ن با تهيه كنندگي محسن علي اكبري با 
حدود ۶ هزار مخاطب، در مجموع بيش از ۶۰ ميليون 
تومان فروش داشته كه از اين مقدار ۴۸ ميليون تومان 
حاصل فروش در تهران بوده است. »تولدت مبارك« 
به كارگرداني سميه زارعي نژاد و تهيه كنندگي انسيه 
جهان آرا در مجموع با نمايش در ۳۰ سينما، بيست و 
هفت ميليون و هشتصد هزار تومان فروش داشته و از 
اين مقدار ۱۹ ميليون تومان حاصل نمايش اين فيلم 
در تهران بوده اس��ت. فيلم سينمايي »خانه ديگري« 
به كارگرداني بهنوش صادقي و تهيه كنندگي عباس 
اكبري در تهران بيش از ۴۲ ميليون تومان و در مجموع 
بيش از ۶۰ ميليون تومان فروش داش��ته است. فيلم 
»نبات« ب��ه كارگرداني پگاه ارض��ي و تهيه كنندگي 

هوشنگ نورالهي با نمايش در ۷۳ سينما 
در تهران و شهرستان ۴۵۷ ميليون تومان 
فروش داشته اس��ت كه به تفكيك ۳۱۵ 
ميليون تومان آن حاصل فروش در تهران 
بوده است.  »به دنيا آمدن« به كارگرداني 
محس��ن عبدالوه��اب و تهيه كنندگي 
محمد احم��دي با بيش از هش��ت هزار 
مخاط��ب، ۸۹ ميليون تومان در گيش��ه 
س��ينمايي اش فروش داشته و با داشتن ۴۷ سينما در 
تهران و شهرستان حدود ۷۶ ميليون تومان از مجموع 
فروش��ش حاصل نمايش اين اثر در تهران بوده است. 
فيلم س��ينمايي »تگزاس ۲« به كارگرداني مس��عود 
اطيابي و تهيه كنندگي ابراهيم عامريان با جذب بيش 
از يك ميليون مخاطب، نزديك به ۱۳ ميليارد تومان 
فروش داشته است. اين اثر كه در ۱۷۷ سينما در تهران 
و شهرس��تان به نمايش درآمده، حدود هفت ميليارد 
تومان در تهران فروش داش��ته اس��ت. آم��ار فروش 
فيلم هايي كه نمايش ش��ان از نوروز امسال آغاز شد و 
همچنان در برخي س��ينماهاي تهران و شهرستان ها 
روي پرده هستند نيز به اين شرح است: فيلم »پيشوني 
س��فيد ۳« س��يد جواد هاشمي س��ه ميليارد تومان، 
»چهار انگش��ت« حامد محمدي ۱۰ ميليارد تومان، 
»زنداني ها« س��اخته مسعود ده نمكي بيش از چهار و 
نيم ميليارد تومان، »ژن خوك« به كارگرداني سعيد 
س��هيلي حدود س��ه ميليارد تومان، فيلم »غالمرضا 
تختي« به��رام توكلي نزديك ب��ه دو ميليارد تومان و 
»متري شيش ونيم« ساخته سعيد روستايي بيست و 
پنج ميليارد و هفتصد ميليون تومان فروش داشته اند.

»آخرينداستان«بهترينانيميشنجشنوارهامريكايجنوبي
انيميشن سينمايي »آخرين داستان« 
برنده جايزه بهترين انيميشن سينمايي 
از سومين جشنواره بين المللي فيلم هاي 
امريكاي جنوبي شد. انيميشن سينمايي 
»آخرين داس��تان« به نويس��ندگي و 
كارگرداني اش��كان رهگذر برنده جايزه 
بهترين انيميشن سينمايي از سومين 
جشنواره بين المللي فيلم هاي امريكاي 

جنوبي از كش��ور ش��يلي ش��د. اين انيميشن كه با 
برداش��تي آزاد از ش��اهنامه به روايت قصه ضحاك 
ماردوش و كاوه آهنگر مي پردازد، پيش از اين موفق 
به دريافت ۸ جايزه ملي و بين المللي از جشنواره هاي 
سي و هفتمين جش��نواره فيلم فجر )اولين سيمرغ 
بهترين انيميشن س��ينماي ايران(، سي و يكمين 
جشنواره بين المللي فيلم هاي كودكان و نوجوانان 
اصفهان )پروانه زرين بهترين كارگردان بلند پويانمايي 
بخش بين الملل، پروانه زرين بهترين فيلمنامه بلند 
بخ��ش بين الملل، جايزه ويژه هي��ات داوران بخش 
ملي(، يازدهمين جش��نواره بين المللي پويانمايي 

تهران )تنديس طاليي بهترين اثر بلند در 
بخش بين الملل و تنديس طاليي بهترين 
اثر بلند در مس��ابقه ايران(، بيس��تمين 
جشنواره بين المللي انيميشن بوچئون 
كره )جايزه كوكوميكس موس��يقي كه 
به كارگردان به خاطر اس��تفاده درست 
از موس��يقي تعلق مي گيرد( و سومين 
جش��نواره بين المللي انيميشن آجايو 
پرو )جايزه بهترين فيلم بلند( شده است. بازيگراني 
همچون پرويز پرستويي، ليال حاتمي، حامد بهداد، 
بيتا فرهي، اش��كان خطيبي، اكبر زنجان پور، باران 
كوثري، حس��ن پورش��يرازي، فرخ نعمتي، شقايق 
فراهاني، مجيد مظفري، زهير ياري، بانيپال شومون 
و مليكا شريفي نيا صداپيشگي اين انيميشن را برعهده 
دارند. تينا پاك��روان از كارگردانان و تهيه كنندگان 
سينما در اين پروژه انتخاب بازيگر را برعهده داشته و 
كريستف رضايي به عنوان آهنگساز، عليرضا علويان 
به عنوان طراح و تركيب صدا و ژينوس پدرام به عنوان 

تدوينگر در »آخرين داستان« همكاري داشته اند.

برگزاريكنسرتبرايفرارازتوهم
اركستر نوجوانان و جوانان ايران به رهبري 
آرمان ن��وروزي خرداد ماه س��ال جاري 
تازه ترين كنس��رت خود را ب��ا انگيزه ها 
و دغدغه ه��اي متفاوت ت��ري در ت��االر 
رودكي تهران برگزار خواهد كرد. آرمان 
نوروزي رهبر اركستر نوجوانان و جوانان 
ايران ضمن اعالم اي��ن خبر گفت: طبق 
برنامه ريزي هايي كه از قبل داش��تيم بنا 

بود روز ۲۶ ارديبهشت ماه سال ۹۸ تازه ترين كنسرت 
اركس��تر نوجوانان و جوانان اي��ران را در تاالر رودكي 
تهران برگزار كنيم اما به دليل برخي مس��ائل مالي و 
جابه جايي ك��ه در بعضي برنامه ها اتف��اق افتاد تاريخ 
برگزاري كنسرت به روز ديگري موكول شد و ما در روز 
۲۴ خرداد ماه ميزبان مخاطبان خواهيم بود. او درباره 
انگيزه هاي برگزاري اين كنسرت توضيح داد: يكي از 
مهم ترين نكاتي كه از بدو تشكيل اركستر نوجوانان و 

جوانان ايران به آن توجه داش��تيم بحث 
تك نوازي هنرمندان نوجوان و مس��تعد 
موسيقي كش��ورمان در تاالر حرفه اي و 
استاندارد موس��يقي است. اينكه شرايط 
را ط��وري طراحي كنيم تا ي��ك نوازنده 
كم سن و س��ال اين بار به جاي نوازندگي 
در پالتوهاي دانش��كده ها و دانشگاه هاي 
موسيقي كه فقط در و ديوارها و شنوندگان 
محدودي مخاطبان آن هستند فضايي را تجربه كند كه 
در آن هم يك تاالر استاندارد و هم يك مخاطب جدي 
و خارج از دانشگاه موسيقي مخاطبان آثارش هستند. 
نوروزي گفت: آنچه براي ما در برگزاري اين كنسرت ها 
به شدت داراي اهميت است تالش براي دوري جستن 
نوازنده از فضاي متوهم و غيرواقعي و تجربه حضور در 
يك فضاي جديد و تربيت كننده موسيقايي است كه 

اميدوارم بتواند مورد توجه قرار گيرد.

تاريخنگاري

مخبرالسلطنه رييس الوزرا شد 
نهم خرداد ۱۳۰۶، پس از کناره گيری حسن مستوفی از مقام نخست وزيری، 
کابينه مهدی قلی هدايت مخبرالس��لطنه تشکيل ش��د. وی شش سال و نيم 
نخست وزير رضا پهلوی بود که در دوران نخست وزيری او پايه های حکومت 

ديکتاتوری محکم شد. 
مهدی قلی خان هدايت تاليفات بسياری را در حوزه های مختلف از خود برجای 
گذاش��ت. حوزه نگارش هدايت از تاريخ گرفته تا جغرافيا، موس��يقی و افالک 
را در برمی گرفت و در همه اين زمينه ها تاليف داش��ت. از آن جايی که خاندان 
هدايت جزو طبقه ديوانی و اشرافی بودند، او به اسناد بسياری دسترسی داشت 
و همين امر موجب می شد آثار او از ارزش و اهميت بيشتری برخوردار شود. 

مادام که تيمورتاش حيات داش��ت حل و فصل امور با او بود و تا حدی هم داور 
و سردار اسعد و نصرت الدوله در کارها مداخله داشتند.

پس از زندانی کردن نصرت الدوله و تيمورتاش و سلب مصونيت از عده زيادی 
وکيالن مجلس هدايت کارگزار مطيعی بود که دستورهاي شاه را بدون چون 
و چرا اجرا می کرد که س��رانجام دوره او هم سپری شد و در شهريور ۱۳۱۲ از 

کار برکنار گرديد.
پس از اس��تعفای مهدی قلی هدايت ش��غلی به او ارجاع نشد. نهايت مجلس 
شورای ملی در جلسه ۱۹ آذرماه ۱۳۱۲ ماده واحده ای برای او به اين شرح به 
تصويب رس��انيد: وزارت ماليه مجاز است خدمات آقای حاج مهدی قلی خان 
هدايت را از تاريخ اول ۱۲۹۸ق الی ۲۵ شهريور ۱۳۱۲ متواليًا احتساب نموده 

س��ند خدمت صادر نمايد و آخرين شغل ايشان رياس��ت ديوان عالی تميز را 
اساس رتبه يازده قضايی قرار دهد.

به اين ترتيب پرونده سياسی و اداری حاج مهدی قلی هدايت که در دوران پنج 
پادشاه مصدر مشاغلی بود بسته شد و هر ماه مبلغ سيصد و نود و هشت تومان 

حقوق بازنشستگی رتبه ۱۱ قضايی به او پرداخت می شد.

ايستگاه

 جيم كري به دادستان:
در برابر ترامپ شجاع باش 

كمدين مش��هور سينما 
بار ديگر با ي��ك طراحي 
ماجراي ترامپ و گزارش 
دادس��تان ويژه بررس��ي 
پرونده وي را زير سوال برد 
و خواستار افشاي حقيقت 
در براب��ر م��ردم ش��د به 
گزارش د رپ، جيم كري 

در جديدترين اثر هنري اش كه سه شنبه منتشر شد 
براي رابرت مالر دادستان ويژه بررسي پرونده ارتباطات 
دولت روسيه و كمپين دونالد ترامپ كمي نصيحت 
داش��ت و براي بيان حرف هاي��ش از »جادوگرآز« 
اس��تفاده كرد. اوايل هفته گزارشي منتشر شد كه 
مالر ترجيح مي دهد درباره تحقيق��ات خود درباره 
دخالت روسيه در انتخابات رياست جمهوري سال 
۲۰۱۶ اياالت متحده ب��ه صورت خصوصي جلوي 
اعضاي كنگره شهادت بدهد. به اين ترتيب جيم كري 
بازيگر و هنرمند جديدترين نقاشي خود را سه شنبه 
در توييترش منتشر كرد و در آن گفت درك مي كند 
چرا مالر عالقه دارد در يك جلسه خصوصي شهادت 
بدهد، اما گفت اين كار او اشتباه و حتي بزدالنه است.  
كري نوشت: »آقاي مالر ما عالقه شما براي شهادت 
دادن به صورت خصوص��ي را درك مي كنيم، اما به 
خاطر فردي كه بايد ب��راي اعمال حكم قضايي او را 
پيش��نهاد مي دادي حاال ديگر مردم اخبار را قبول 
نمي كنند. اگر عمومي شهادت بدهي مي تواني كاري 
كني آنها باور كنند. البته فشاري هم نيست… فقط 
آينده دنياي آزاد در خطر است«. اثر هنري كري در 
حالي مالر را به تصوير مي كشد كه يك ُدم از پشت او 
آويزان شده است و جمله اي روي نقاشي ديده مي شود 
كه مي گويد »چه چيزي باعث مي شود پرچم تكان 
بخورد؟ شجاعت«. اين يك نقل قول از شخصيت شير 

بزدل از فيلم »جادوگر آز« است. 

معرفي فيلم هاي بخش رقابتي 
جشنواره كارلووي واري 

فيل��م   ۱۲ مس��ال  ا
رقابت��ي  بخ��ش  در 
جش��نواره بين الملل��ي 
فيل��م كارل��ووي واري 
ش��ركت خواهن��د كرد. 
ب��ه گ��زارش ورايت��ي، 
جشنواره بين المللي فيلم 
كارل��ووي واري كه يك 

رويداد مهم س��ينمايي در بخش اروپاي مركزي و 
شرقي محسوب مي شود، اسامي فيلم هاي حاضر 
در بخش رقابتي ۲۰۱۹ خود را اعالم كرد. در ميان 
فيلم هاي حاضر در بخش رقابتي اين جشنواره ۱۰ 
فيلم براي نخس��تين بار در جهان اكران مي شوند. 
هونگ خائو فيلمساز بريتانيايي متولد كامبوج با 
اولين فيلم بلندش با عنوان »موزون« كه نخستين بار 
در جشنواره ساندنس به نمايش درآمد و با تحسين 
منتقدها مواجه شد از جمله فيلم هاي حاضر در اين 
دوره است. اين فيلم درباره مرد ويتنامي جواني است 
كه موفق به كشف ريشه هاي خانوادگي اش مي شود. 
يان-اوله ِگرستر آلماني نيز پس از اكران »اوه پسر« 
اولين فيلم موفقش كه با نظرهاي مثبت زيادي روبرو 
و برنده جايزه ديسكاوري از آكادمي فيلم اروپا شده 
بود، با فيلم جديدش با عنوان »الرا« در اين رقابت 
حضور خواهد داشت. »تا ستاره ها« فيلمي از مارتا 
استيونز درامي است كه در دهه ۱۹۶۰ در اوكالهما 
مي گذرد و در جشنواره فيلم ساندنس براي اولين بار 
ديده شد براي اولين بار اكران بين المللي خود را در 
كارلووي واري تجربه مي كند. »دوشيزه آگوست« 
ساخته يوناس ترويبا از س��ينماي اسپانيا، دواين 
بالتازار از فيليپين با فيلم كمدي »قصيده اي براي 
هيچ چيز« و »پرت��ره موزاييك« از ديگر فيلم هاي 

اين دوره خواهند بود.

میراثنامه

قبرستان باستاني زير مهدكودك
بررسي هاي انجام شده اطالعات بيش��تري در خصوص كشف بقاياي انسان در 

مهدكودكي واقع در فرانسه ارايه كرده است.
 به گزارش اليو ساينس، در سال ۲۰۰۶، گروهي از كودكان در حياط مهدكودكي 
واقع در شهري در جنوب فرانسه حين بازي به تلي از گل برخوردند كه اين موضوع 

در نهايت منجر به كشف بقاياي انسان هاي متعلق به ۵۶۰۰ سال پيش شد.
پس از بررسي هاي مجدد مشخص شد كه بخشي از اين مهدكودك روي ويرانه هاي 
قبرستاني باستاني متعلق به هزاران سال پيش ساخته شده است. اما مطالعات 
اخير روي بقاياي كشف شده اين مكان نشان مي دهد تعداد و قدمت اين بقايا بيش 
از آن  چيزي است كه در گذشته اعالم ش��ده بود. در مقاله اي كه در مجله »علم 
باستان شناسي« در آوريل سال جاري منتشر شده، آمده است: تيم باستان شناسي 
كه اين محل را مورد بررسي قرار داده بود، موفق به كشف بقاياي ۳۰ انسان شد. اين 
آثار شامل بقاياي ۲۰ انسان بالغ و ۱۰ كودك مي شود كه در عمق ۵۰ سانتي متري 
دفن ش��ده بودند. نكته قابل توجه ديگر آن اس��ت كه تاريخ گذاري راديوكربن 
دندان هاي متعددي كه در اين گودال كشف شده است، نشان مي دهد اين اجساد 
در س��ال هاي بين ۳۶۰۰ سال پيش از ميالد تا ۱۲۵۰ سال پيش از ميالد در اين 
مكان قرار داده ش��ده اند. اما اينكه چرا اين مكان ساده و بي نشان بيش از دوهزار 
سال براي دفن درگذشتگان مورد استفاده قرار مي گرفت هنوز براي دانشمندان 
مشخص نيست. »هانا جيمز« استاد دانشگاه ملي استراليا واقع در »كانبرا« بيان 
كرد: »مورد استفاده قرار گرفتن اين مكان براي چنين مدت طوالني عجيب است 
چرا كه هيچ نشانه خاصي در اين مكان به كار نرفته است. اين قبرستان روي يك 

تپه يا محلي مشخص ساخته نشده است و به نظر مي رسد محلي ناشناس باشد، 
بنابراين نكته قابل توجهي در مورد اين مكان وجود داشته كه مردم آن زمان مايل 

به استفاده از آن بوده اند.«
درباره هويت افرادي كه در اين محل دفن شده اند اطالعات مشخصي در دست 
نيس��ت جز آنكه بيش��تر آنها افراد محلي بودند. بررس��ي هاي انجام شده روي 
دندان هاي كشف شده در اين محل نشان مي دهد تمامي اين افراد از محصوالت 
كشاورزي به عنوان خوراك اس��تفاده مي كردند و هرگز از ماهيگيري به عنوان 

گزينه اي براي تامين خوراك استفاده نكرده اند.

ويلموتس:  اميدوارم به جام جهانی صعود کنيم
سرمربی جديد تيم ملی فوتبال ايران 
می گوي��د می خواه��د کاری کند که 
هم م��ردم و هم بازيکن��ان تيم ملی را 
حرفه ای تر جلو ببرند. مارک ويلموتس، س��رمربی 
جديد تيم ملی فوتبال ايران صبح چهارش��نبه در 
اولين نشس��ت خبری خود اظهار کرد: من ايران را 
کشوری پهناور ديدم و در بروکسل مذاکرات خوبی 
داشتيم. از طريق ويدئوها فرهنگ ايران را شناختم. 
البته تصويری که در اروپا از ايران ارائه می ش��د، نه 
کاماًل مثبت و نه کاماًل منفی است. او اظهار کرد: با 
س��ه فرزندم صحبت کردم که به ايران سفر کنند و 
آن ها موافق حضور در تهران و ايران هس��تند. البته 
همه موافق اين موضوع نبودند. س��رمربی تيم ملی 
فوتبال ايران گفت: ما همه می خواهيم در کنار هم 
تيمی خوب بسازيم. اميدوارم با باشگاه ها همکاری 
خوبی داشته باشيم. ما هر هفته مسوولی داريم که 
بازی های ليگ را رصد کند. من وحيد هاشميان را 
هم به عنوان کمک مربی انتخاب کردم چون او در 
آلمان کار کرده اس��ت و ما می توانيم در کنار هم به 

جام جهانی و جام ملت های بعد صعود کنيم. 

ورزشي

چالشهاينقلوانتقاالتیدراستقاللوترسازيکسناريویتکراری
تيم فوتبال اس��تقالل در حال��ي وارد فصل نقل و 
انتقاالت شد كه با ۱۰ پرسش مهم در خصوص تيم 
فصل بعد مواجه است اما آنچه مسلم به نظر مي رسد 
جدايي قطعي چند آبي پوش براي فصل آينده است.

تيم فوتبال استقالل در دو سه فصل اخير بيشترين 
ضرب��ات را در فصل نقل و انتقاالت خورد. جايي كه 
مهره هاي كليدي اين تيم به داليل مختلف از آن جدا 
شدند و جابه جايي هاي زياد باعث شد تا آنها زمان 
زيادي در ابتداي فصل را براي رسيدن به هماهنگي 

از دست بدهند.
آبي پوش��ان كه در انتهاي فصل ۹۸-۹۷ به شرايط 
مطلوبتري رسيده بودند، يك بار ديگر نگراني هاي 
گذشته براي آنها در حال تكرار است، با اين تفاوت 
كه هنوز تكليف سرمربي آنها هم مشخص نيست. 
تعدادي بازيكن هس��تند كه آبي ها نسبت به فصل 
گذشته يا آنها را بطور قطع در اختيار نخواهند داشت 

يا تكليف آنها هنوز مشخص نشده است.
تكليف الهيار صيادمنش كاماًل مش��خص اس��ت. 
اين بازيكن ترانس��فر شد و با قراردادي بلندمدت با 
هماهنگي باشگاه به تيم فنرباغچه تركيه پيوست تا 
نام وي به عنوان اولين خروجي فصل آينده استقالل 

مشخص شود.
اخباري مبني بر اينكه منشأ در ليست مازاد استقالل 
قرار گرفته است شنيده مي شود كه خود اين بازيكن 
نيز به نوعي اين خبر را تأييد مي كند. احتمال اينكه 
منشأ نيز يكي ديگر از خروجي هاي استقالل براي 

فصل بعد باشد زياد است.
روزبه چشمي فصل گذشته هم اين شانس را داشت 
كه به ليگ قطر بپيوندد اما قراردادش با اس��تقالل 
مانع اين كار ش��د. چش��مي با يك س��ال تأخير به 

ليگ قطر و تيم االهلي پيوس��ت تا اين بازيكن هم 
يكي از خروجي هاي قطعي آبي پوشان براي فصل 

آينده باشد.
با وجود اينكه هافبك عراقي آبي پوش��ان دو فصل 
ديگر ه��م با اين تيم قرارداد داش��ت، اما اظهارنظر 
صريح فرهاد مجيدي در خصوص وي باعث شد تا 
همام قبل از اتمام فصل در ليس��ت خروجي آبي ها 
قرار گيرد. شواهد نشان مي دهد تنها نحوه جدايي و 
تسويه حساب طارق با استقاللي هاست كه مشخص 

نيست و آنها بايد اين موضوع را مشخص كنند.
مدافع باتجربه تيم اس��تقالل در هفته پاياني فصل 
گذش��ته اعالم بازنشس��تگي كرد تا بعد از سال ها 
حضور در استقالل از فصل آينده در اين تيم حضور 

نداشته باشد.
 استقاللي ها بايد به جاي حيدري هم به فكر جذب 

يك بازيكن ششدانگ و تمام عيار باشند.
بهترين خريد فصل گذش��ته اس��تقالل به صورت 

قرضي به اين تيم پيوسته بود.
 پاتوسي با اينكه در اواخر فصل افت فاحشي كرده 
ب��ود، اما باز هم ب��ا اختالف بهتري��ن بازيكن فصل 
گذش��ته آبي پوش��ان بود. باوجود اينك��ه مديران 

استقالل پيش از اين از قطعي شدن قرارداد وي براي 
فصل بعد خبر داده بودند، اما به نظر مي رسد هنوز 
قرارداد پاتوسي بطور كامل قطعي نشده و مشخص 

نيست او فصل آينده هم در استقالل باشد يا خير.
اميد نورافكن هم به صورت قرضي در نيم فصل دوم 
پيراهن اس��تقالل را بر تن كرد و مش��خص نيست 
باشگاه طرف قراردادش به نورافكن براي فصل آينده 

هم مجوز همراهي كردن استقالل را بدهد يا خير.
وضعيت علي كريمي و وريا غفوري كاماًل شبيه هم 
است. اين دو بازيكن قراردادشان به اتمام رسيده و 
هنوز بر س��ر رقم قرارداد اين فصل با باشگاه توافق 
نكرده اند. در اين زمينه شنيده مي شود مدير برنامه 
مش��ترك اين دو بازيكن در قبال باشگاه استقالل 

سختگيري مي كند.
مهاجم ۲۷ ساله اي كه آمده بود تا خأل يك مهاجم 
گلزن را در استقالل پر كند، بسيار كمتر از حد انتظار 
ظاهر شد تا استقاللي ها براي حفظ اين بازيكن دچار 
ترديد ش��وند. به نظر مي رسد احتمال اينكه آبي ها 
به فكر يك گزينه مناس��ب براي جانشيني ايسما 

باشند زياد باشد.
از همه اينها مهم تر اين اس��ت كه اس��تقالل هنوز 
س��رمربي فصل آينده خود را نمي شناسد. مديران 
اس��تقالل همچنان تاكيد دارند كه سرمربي فصل 
آينده اين تيم خارجي است. اما تجربه نشان مي دهد 
هر گاه در فوتبال روي موضوعي تاكيد مي ش��ود، 
احتمال اينك��ه عكس آن اتفاق به وق��وع بپيوندد 

زياد است.
اينها به جز بازيكناني هستند كه قراردادشان به اتمام 
رسيده و هنوز تمديد قرارداد با آنها براي فصل آينده 

قطعي نشده است.

دعايروزبیستوچهارمماهمباركرمضان
بسماهللالرحمنالرحیم

اللهّمإّنيأْسأُلكفیهمايْرضیكوأعوُذِبكمّمايوذيكوأسأُلكالّتوفیقفیِه
ألْنأطیعكوالأْعصیكياجوادالّسائلین.

خدايامنازتوميخواهمدرآنآنچهتوراخوشنودكندوپناهميبرم
بتوازآنچهتورابیازاردوازتوخواهمتوفیقدرآنبراياينكهفرمانت

برمونافرمانيتوننمايمايبخشندهسائالن
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