
W W W . T A A D O L N E W S P A P E R . I R

 ايران چه راهكارهايي
  براي چالش سوخت

 نفتكش ها  دارد؟

 خصوصي سازي 
 »هما« 

با عرضه سهام در بورس

»تعادل« پرونده قانون سازمان بين المللي 
دريانوردي براي سال 2020 را بررسي مي كند

 در مراسم توديع و معارفه 
مديرعامل جديد و سابق ايران اير مطرح شد

نيـاز اقتـصاد ايـران

 صفحه 7  صفحه 13 

   Vol.5  No .1373  Wed. May 8 . 2019  چهارشنبه  18 ارديبهشت 1398  2 رمضان 1440  سال پنجم  شماره 1373 16صفحه  قيمت:4000 تومان دالر
--

يورو
--

تمام سكه
5160000  تومان

شاخص بورس
208197

محمدرضا ستاري|
كارشناس علوم سياسي|

 18 ارديبهش��ت ماه سال گذش��ته، اياالت متحده 
امريكا در اقدامي يكجانبه و بر خالف موازين حقوق 
بين الملل، از توافق هس��ته اي خارج شد. موضوعي 
كه جز چند كش��ور محدود با واكنش شديد جامعه 
جهاني روبرو و موجب افزايش نگراني هاي بين المللي 
شد. در طول اين يك سال، تحوالت مربوط به توافق 
هس��ته اي و نيز افزايش س��طح تنش مي��ان ايران 
و امريكا به گونه اي ش��تابان رقم خورده كه به گفته 
بس��ياري از كارشناس��ان، ماه به ماه شاهد تعميق 
سياس��ت هاي تقابلي امريكا عليه اي��ران و كم رنگ 
شدن همكاري هاي چندجانبه ساير شركاي برجام 
در راستاي توافق هس��ته اي بوده ايم. در ابتداي امر 
و با خروج امري��كا از توافق هس��ته اي، تحريم هاي 
ثانويه عليه ايران مجدداً اعمال ش��د كه دو موج آن 
را در مرداد و آبان ماه س��ال گذشته شاهد بوديم. هر 
چند اين تحريم ها به صورت يكجانبه از سوي اياالت 
متحده اعمال شد، اما به واسطه مضاعف بودن آنها، 
تعامل و همكاري ميان ايران و كشورهاي 1+4 دچار 

خلل شد. 

    از SPV به اينستكس
در همين راستا، همزمان با اعالم ضرب االجل ايران 
مبني بر ل��زوم بهره مندي كش��ور از مزاياي توافق 
هس��ته اي، كش��ورهاي اروپايي اع��الم كردند كه 
قصد دارند براي محافظت و دوام توافق هس��ته اي 
به عنوان يكي از اهرم هاي اساس��ي امنيت جهاني 
و منطق��ه اي، نوع��ي س��ازوكار وي��ژه را مقابله با 
تحريم هاي امريكا و تداوم همكاري هاي اقتصادي 
و تجاري با ايران راه اندازي كنند.  اين موضوع پس 
از هشت ماه كش و قوس، نهايتًا از SPV كه شامل 
تمامي شركت هاي اروپايي مي شد به مكانيسمي 
به نام اينس��تكس در قالبي محدودتر ختم ش��د. 
امري ك��ه با پيون��د خوردن ب��ه تحوالت��ي كه در 
تابستان گذشته منجر به سردي روابط ميان ايران 
و اروپا شده بود، سبب ش��د تا مقامات كشورمان، 
چندين و چند بار نس��بت به تعل��ل اروپايي ها در 
خصوص عدم پايبندي به تعهداتشان در چارچوب 

برجام هشدار دهند.

   نخستين تلنگر اساسي به شركاي برجام
در اين ميان اما به گفت��ه اغلب ناظران، مهم ترين و 
بحث برانگيزترين اقدامات امريكا در جهت افزايش 
فش��ار حداكثري ب��ر روي ايران در ط��ول يك ماه 
گذشته صورت گرفته اس��ت؛ جايي كه همزمان با 
قرار گرفتن نام سپاه پاسداران به ليست گروه هاي 
تروريستي وزارت خارجه امريكا و افزايش نگراني ها 

از تش��ديد احتم��ال يك تقاب��ل نظام��ي، اياالت 
متحده ب��ا عدم تمدي��د معافيت خري��داران نفت 
ايران، گام ديگري را در جه��ت افزايش تنش ها با 
تهران برداش��ت. همچنين به موازات اين مس��اله، 
فهرست تحريم هاي جديدي نيز در راستاي برنامه 
هسته اي ايران و برخالف متن برجام از سوي كاخ 
سفيد اعالم ش��د.  در چنين ش��رايطي و در حالي 
كه گمانه زني هاي مختلفي از س��وي تحليل گران 
در خصوص پاس��خ ها يا اقدام��ات احتمالي ايران 

در راس��تاي مقابله با سياست تش��ديد فشارهاي 
امريكا مطرح شده و در اين ميان مسائلي از جمله 
مذاكره، تقابل مستقيم و حفظ وضع موجود همگي 
جزئي از برنامه هاي احتمالي ايران تلقي مي شود، 
بنا ب��ر اعالم رس��انه هاي داخلي قرار اس��ت، ايران 
نخستين پاسخ عملي خود را پس از يك سال صبر 
استراتژيك از سوي حسن روحاني رييس جمهوري 
كش��ورمان اعالم كند. هر چند تا ب��ه اينجاي كار 
اس��تراتژي ايران در قبال اقدامات امريكا بر مبناي 
مقاومت حداكثري از س��وي مس��ووالن عاليرتبه 
تعريف شده، اما همچنان در سطح سياست گذاري 
و تاكتيكي هنوز مش��خص نيس��ت ك��ه مباني و 
راهبردهاي اين مقاومت حداكثري قرار اس��ت به 
چگونه اي رقم بخورد. در همين راستا و در حالي كه 
برخي از ناظران معتقدند ش��ايد ايران قصد داشته 
باش��د برنامه خروج تدريجي از برج��ام يا خروج از 
NPT را اجراي��ي كند، بس��ياري از كارشناس��ان 
معتقدند كه به احتمال فراوان پاس��خ امروز ايران 
در چارچوب برجام و بر مبناي بند 26 و 36 توافق 
هس��ته اي خواهد بود.  در بن��د 26 برجام تصريح 
ش��ده كه در صورت انجام تعهدات كه 14 گزارش 
آژان��س نيز مويد پايبن��دي كامل اي��ران به توافق 
هسته اي است، هيچ گونه تحريم جديد هسته اي 
شوراي امنيت و هيچ گونه تحريم جديد هسته اي 
اتحاديه اروپايي يا اقدامات محدوديت س��از وجود 
نخواهد داشت و دولت اياالت متحده، در چارچوب 
نقش مشخص رييس جمهوري و كنگره، از اعمال 
تحريم ه��اي جدي��د مرتبط ب��ا برنامه هس��ته اي 

خودداري خواهد كرد. 
در بند 36 نيز آمده است: چنانچه ايران معتقد باشد 
كه هر يك يا كليه اعضاي گروه 1 + ۵ تعهدات خود 
را طبق برجام رعايت نكرده اند، پس از طي مراحلي 
از جمله نشست  هاي مختلف كارشناسي، تشكيل 
جلسه كميس��يون برجام و نشس��ت وزيران و عدم 
نتيجه گي��ري الزم، ايران مي توان��د موضوع فيصله 
نيافته را به عنوان مبناي توقف كلي يا جزئي اجراي 
تعهدات اش وفق برجام قلمداد كرده يا به ش��وراي 
امنيت س��ازمان ملل متحد به عنوان مصداق عدم 
پايبندي اساسي ابالغ كند.  اين مساله از آنجا حائز 
اهميت اس��ت كه به تعبير بس��ياري از رسانه هاي 
داخلي و خارجي حاكي از شكس��ته شدن سكوت 
حاكم ب��ر يكجانبه گرايي امري��كا در قبال تضعيف 
برجام ب��وده و در واقع ت��وپ اقدامات آت��ي را براي 
حفظ اين توافق بين المللي به زمين كشورهاي 4+1 
خواهد انداخت. امري كه با توجه به شرايط حاكم بر 
منطقه خاورميانه و تحوالت پر شتاب آن، مي تواند 
تلنگري اساس��ي براي برداش��تن گام ه��اي عملي 

بيشتري از سوي ساير شركاي برجام تلقي شود.
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در اوج مذاكرات هس��ته اي ميان اي��ران و گروه ۵+1، 
ون��دي ش��رمن، ديپلم��ات و نماينده ارش��د هيات 
امريكايي، اين مذاكرات را به چرخش و حل »مكعب 
روبيك« تشبيه كرده بود كه هم از دشواري مذاكرات 
حكايت داشت و هم از زمان بر بودن آن. به تعبير وي، 
مذاكرات براي توافق نهايي به مكعب روبيك مي ماند 
كه در آن بايد هم��ه قطعه ها درس��ت در جاي خود 
قرار گيرند تا مكعب تكميل ش��ود. اصطالح »مكعب 
روبيك« بعدها همچنان در ميان رسانه هاي امريكايي 
مي چرخيد. هفته نامه نيويوركر در 1۵جوالي س��ال 
201۵ - 24 تي��ر ماه س��ال 1394- پ��س از امضاي 
برجام، به نقل از مذاكره كننده ارشد امريكايي نوشت: 
»اين مذاكره هميش��ه يك مكعب روبيك بوده است. 
در اوايل بامداد 14 جوالي آخرين مكعب س��رجاي 
خود نشست.« اما بايد سه س��ال مي گذشت تا فردي 
مثل دونالد ترامپ پيدا ش��ود و اين پازل حل شده را 
دوباره برهم بزند. اكن��ون اين مكعب روبيك نيازمند 
بازيگ��ر متبح��ري اس��ت ك��ه از ي��ك روش ديگر-  
مي گويند بيش از ده ها روش براي حل مكعب روبيك 
وجود دارد- براي حل آن اس��تفاده كند؛ ولي اين بار 

بدون يك طرف مهم يعني امريكا.
امروز، يك سال مي ش��ود كه اياالت متحده از برجام 
خارج شده است. طي 36۵ روز گذشته انواع تحريم ها 
بر ايران اعمال ش��ده و حتي بنابر شنيده ها قرار است 
تش��ديد هم شود. بر اس��اس گزارش��ي كه اخيرا وال 
اس��تريت ژورنال نوش��ت، قرار اس��ت جدا از صنايع 
پتروشيمي، مبادالت ايران به افغانستان هم مشمول 
تحريم ش��ود. ممنوعيت اين مبادالت براي آن است 
كه ايران حتي قادر به صادرات به كشورهاي همسايه 
خود هم نباشد. اگر اعزام ناو هواپيمابر ابراهام لينكلن 
را پيام مخاصمه آميزي از امريكا بدانيم، در اين صورت 
آنچه تنها براي ايران مي ماند، »پرس��تيژ« است. اگر 
6وجه مكعب روبيك را نامگذاري كنيم، يك وجه آن 
تعبيري جز »پرستيژ« نخواهد داشت. هر كشوري در 
اين مكعب يك وجه پرستيژي براي خود ديده و ايران 
هم بي شك از اين قاعده مس��تثني نيست. چه آنكه 
اين »پرستيژ« بوده كه اتحاديه اروپا را واداشته عليه 
تصميمات ترامپ در خصوص خروج از برجام و ساير 
توافقات بين المللي موضع صريح بگيرد. همچنانكه 
اين »پرس��تيژ« بوده كه چي��ن، تركيه و هن��د را در 
موضع تقابلي با اياالت متحده قرار داده و در اين ميان، 
جمهوري اس��المي ايران بايد باالترين فشار را براي 

تحفظ و نگه داري پرستيژ خود تحمل كند. 
در اوايل قرن بيس��تم، جامعه ش��ناس فرانس��وي به 
نام گوس��تاو لوبون، كتابي نوش��ت كه در ايران به نام 
روان شناس��ي توده ها ترجمه شده اس��ت. در بخش 
مهمي از اين كتاب، نويس��نده به موضوع »پرستيژ« 
مي پ��ردازد. از نگاه لوبون چندي��ن عامل در آفرينش 

پرس��تيژ نق��ش ايف��ا مي كنند ك��ه مهم تري��ن آن 
»موفقيت« است. بدين اعتبار، براي حفظ پرستيژ هر 
فرد يا ايده موفقي نبايد موفقيت آن زير سوال برود. در 
حال حاضر، به نظر مي رسد ايران در چنين دو راهي اي 
گير افتاده است: هم پرستيژ آن زير سوال رفته است و 
هم موفقيت برجام. عمال، اين همان چيزي است كه 
ترامپ مي خواست و متاس��فانه برخي در ايران هم به 

دام آن افتادند و موفقيت برجام را زير سوال بردند.
اما حال چه بايد كرد؟ خروج امري��كا از برجام بدون 
ش��ك دس��تاورد چندين ساله سياس��ت خارجي و 
مذاك��رات بين المللي را به زير س��وال ب��رد و از اين 
رو ايران مي تواند طب��ق همان توافقنام��ه برجام از 
ظرفيت هاي آن بهره برداري كند. خ��روج از برجام 
همان چيزي اس��ت كه ترامپ به دنب��ال آن بوده تا 
جمهوري اس��المي را به درون تله يا دامي بكشانند 
كه گس��ترده و ضرورتا اي��ران بايد زيرك ت��ر از آني 
باش��د كه در اين زمين ب��ازي كند. در اي��ن ميان، 
اتحاديه اروپا چ��ه مي كند؟ پرسش��ي كه طي يك 
س��ال گذش��ته همواره اروپا و نماين��ده عالي آن در 
سياس��ت خارجي و امور امنيتي، با آن مواجه شده 
اس��ت. در يك س��ال اخير، حداكثر ت��وان اتحاديه 
اروپا در مقابله با تحريم ها، طراحي اينستكس بوده 
اس��ت. هر چند در اين مقطع، چنين اقدامي مثبت 
و پيشگامانه عليه امريكا بوده اما قطعا مكفي نيست. 
تحريم هاي كنوني اياالت متحده عليه ايران نش��ان 
داده كه دامنه توان اروپا در مقابله با سياس��ت هاي 
يكجانبه گرايانه امريكا محدود است. به قول يكي از 
س��فراي اروپايي در تهران، تازه آنها متوجه شده اند 
كه چقدر در مقابله ضعيف هستند. اما همانطور كه 
باز يكي ديگر از مقامات اروپايي در تهران گفته، اين 
مي تواند فرصتي باش��د براي اتحادي��ه اروپا تا از زير 
يوغ سياس��ت هاي امريكايي خالص شود. چگونه؟ 
نخبگان امريكايي، خود پايان راه را نش��ان داده اند. 
بنا به نوش��ته نشريات اين كش��ور- فارين پاليسي- 
امريكا هر چند ابر قدرت است و هر چند با مبادالت 
دالري )كه حدود 60 درصد تراكنش هاي بازارهاي 
جهاني را در برمي گيرد( مس��ير تجارت آزاد دنيا را 
در اختيار گرفته است اما اين بازي نمي تواند آن طور 
كه خود امريكا مي خواهد پاي��ان يابد. اكنون جهان 
آزاد به دنبال رهاي��ي از دالر امريكا اس��ت. اين را ما 
نمي گويي��م، امريكايي ه��ا مي گوين��د، آنهايي كه 
مي بينند ترامپ چگونه دستاورد 70 ساله ابرقدرتي 
ش��ان را به باد مي ده��د. به نظر مي رس��د در مقطع 
كنوني، جامعه بين الملل، نخبگان و تمامي ذي نفعان 
به »صبر اس��تراتژيك« جمهوري اسالمي ايران اميد 
بسته اند چنانكه مذاكره كننده وقت امريكايي با ذكر 
خاطره اي از ش��ام روز بيس��ت و پنجم و دستيابي به 
توافق برجام در توييتي كه بعدا نوشت، تصريح كرد: 
»ديپلماسي مي تواند صبر ش��ما را محك بزند«.  اين 

سياست تمامي پيروزمندان تاريخ بوده است.

روبيكبرجامبدونترامپ
گزارشسرمقاله

 همين صفحه  

سرمقاله

 روبيك برجام بدون 
ترامپ

بهاره مهاجري|
معاون سردبير|

در اوج مذاكرات هس��ته اي ميان ايران و گروه 
1+۵، وندي ش��رمن، ديپلمات و نماينده ارشد 
هيات امريكايي، اي��ن مذاكرات را به چرخش و 
حل »مكعب روبيك« تشبيه كرده بود كه هم از 
دشواري مذاكرات حكايت داشت و هم از زمان 
بر بودن آن. به تعبير وي، مذاكرات براي توافق 
نهايي به مكعب روبيك مي ماند كه در آن بايد 
همه قطعه ها درست در جاي خود قرار گيرند تا 
مكعب تكميل شود. اصطالح »مكعب روبيك« 
بعدها همچنان در ميان رس��انه هاي امريكايي 
مي چرخيد. هفته نامه نيويوركر در 1۵ جوالي 
س��ال 201۵ - 24 تير ماه س��ال 1394- پس 
از امضاي برجام، به نقل از مذاكره كننده ارشد 
امريكايي نوش��ت: »اين مذاكره هميش��ه يك 

مكعب روبيك بوده است. 

 صفحه5  

بازار سرمايه

 ريزش حباب ها 
در زمين سياست

هادي سلگي|
بازار س��هام پايان كاري روز سه ش��نبه خود را با 
ريزش 7 هزار و 600 واحدي س��پري كرد؛ مقدار 
كاهش��ي كه در س��ال 97 بي س��ابقه ب��ود. يك 
كارشناس بازار س��رمايه درگفت وگو با »تعادل« 
دو عامل اين ري��زش را عكس العمل جديد ايران 
به برج��ام و رش��د بي بني��اد و غيرعقالني برخي 
ش��ركت ها متاثر از تحليل هاي تكنيكال عنوان 
كرد. به گزارش »تعادل« روز گذشته بازار سهام با 

يك ريزش هيجاني حدود 4 درصدي ...
همين صفحه

بانك و بيمه

نسبت تسهيالت بانك ها به توليد 
ناخالص داخلي 40 درصد شد

محسن شمشيري |
نس��بت تس��هيالت پرداختي بانك ها به توليد 
ناخالص داخل��ي در س��ال هاي 1390 تا 1397 
نشان مي دهد كه با وجود رشد منفي اقتصادي در 
برخي سال هاي اخير، نسبت تسهيالت به توليد 
ناخالص داخلي باالي 19 درصد تا 41 درصد بوده 
و افزايش رقم تس��هيالت بانكي كمك زيادي به 
افزايش يا مثبت شدن رش��د سرمايه گذاري ها و 
رش��د اقتصادي نكرده و عمدتا در بخش سرمايه 
در گردش، و تامين نيازه��اي روزمره واحدهاي 
اقتصادي شده و كمتر براي افزايش رشداقتصاد، 
سرمايه گذاري، بهره وري و كارايي، ايجاد و توسعه 
و رش��د تقاضا هزينه شده اس��ت و عمال متاثر از 
تورم و نرخ سود بانكي، هرسال رقم وام ها افزايش 
يافته، قراردادها تمديد شده و بدهي ها استمهال 
ش��ده اس��ت و اثرگذاري كمي در ايجاد رش��د و 

سرمايه گذاري ها و اشتغال داشته است.  
4

 »تعادل«رويكرداحتماليايران
درواكنشبهاقداماتامريكارابررسيميكند

پاسخ امروز 
روحاني چيست؟

خبر

مديرعامل بازار متش��كل معام��الت ارز بانك 
مركزي جمهوري اسالمي ايران از تكميل همه 
مراحل ثبت شركت و اجراي فاز عملياتي اين 

بازار به طور آزمايشي در آينده نزديك خبر داد.
به گ��زارش بانك مركزي جمهوري اس��المي 
ايران، محمود شكسته بند درباره بازار متشكل 
معام��الت ارز اف��زود: كاره��اي كارشناس��ي، 
برنامه هاي نرم افزاري و سيستم هاي مورد نياز 
اين بازار نيز در حال طراحي و تدوين اس��ت و 
بطور مرتب هيات مديره شركت، جلساتي را با 

كارشناسان فناوري اطالعات برگزار مي كند. 
وي اضافه كرد: ساختمان محل استقرار بازار نيز 
تجهيز شده است و به محض نهايي شدن ثبت 
شركت، هيات مديره، مديران و كارشناسان در 

محل بازار متشكل ارزي مستقر مي شوند.
مديرعامل بازار متشكل معامالت ارز اعالم كرد: 
پس از طي شدن مرحله تاسيس، فاز عملياتي 

بازار به صورت آزمايشي آغاز مي شود.
ش��وراي پول و اعتبار هجدهم دي ماه پارسال 
»مقررات مرب��وط به بازار متش��كل معامالت 
ارزي« را تصويب كرد كه هدف از آن ساماندهي 
و توسعه بازار شفاف، منصفانه و كاراست تا ارزها 
در آن بطور نقد مطابق مق��ررات اين مصوبه و 
ساير مقررات مرتبط با آن در بستر الكترونيكي 

معامله شود.

راه اندازي آزمايشي بازار 
متشكل ارز در آينده نزديك

جهان

خيز سلطان براي فتح 
استانبول
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جمهوري اسالمي ايران روز چهارشنبه )امروز( 
در پ��ي بدعهدي ها و خروج يكجانب��ه امريكا از 
برجام، تصميم خود ب��راي كاهش تعهداتش از 
اين معاهده بين المللي و متزلزل كردن يكي از 
پايه هاي مهم توافق هسته اي را به ۵ كشور اعالم 
خواهد كرد. به گزارش ايرنا، اين موضوع از سوي 
سيد عباس عراقچي معاون سياس��ي وزير امور 
خارجه به سفيران ۵ كش��ور )انگليس، فرانسه، 

آلمان، روسيه و چين( اعالم خواهد شد.
اين س��فيران ب��ه وزارت امور خارج��ه دعوت 
مي ش��وند و درجلس��ه اي اين موض��وع اعالم 
مي ش��ود. همچني��ن دكت��ر حس��ن روحاني 
رييس جمهوري امروز، نامه اي به سران ۵ كشور 
ارسال مي كند و بطور مشخص تاكيد خواهد كرد 
كه ايران چقدر در موضوع برجام خويشتنداري 
كرده اما فرصت ها از دس��ت رفته است و طرف 
مقابل نتوانس��ته به تعهدات��ش در برجام عمل 
كند بطوريك��ه براي ايران راه��ي به جز كاهش 
تعهداتش نيست. نامه رييس جمهوري محتوايي 
سياسي دارد و در تكميل آن محمدجواد ظريف 
وزير امور خارجه در نامه اي به فدريكا موگريني 
هماهنگ كننده سياست خارجي اتحاديه اروپا، 
جزييات فني و حقوقي كاهش تعهدات ايران را 
اعالم خواهد كرد.  متن كام��ل اين نامه ها جزو 
اس��ناد محرمانه كميس��يون مش��ترك برجام 

خواهد بود اما خبر آن منتشر خواهد شد. 
بطور مشخص درخواست ايران بازگشت شرايط 
در زمينه بانكي و نفتي به بيش از خروج امريكا 
در ارديبهشت ماه سال 97 است. فاصله مرحله 
اول تا دوم، 2 م��اه خواهد بود كه اگ��ر اقدامات 
جديد از سوي طرف مقابل صورت گيرد، ايران به 

شرايط قبل باز خواهد گشت.

برش
تصميم ايران در مورد كاهش 
تعهداتش در قبال برجام امروز 

اعالم  مي شود

موسسه اس اند پي گلوبال اعالم كرد كه بانك هاي 
اسالمي در كش��ورهاي عضو ش��وراي همكاري 
خليج فارس در س��ال هاي اخير ش��اهد كاهش 
رش��د بوده اند. به گزارش ايِبنا، وابستگي برخي از 
بانك ها به تركيه پس از آنكه اين كش��ور در سال 
2018 با نوس��انات ش��ديدي مواجه شد شرايط 
را براي آنها بدتر كرد و ريس��ك هاي فعاليت آنها 
را تشديد كرد. اس اند پي در گزارش خود نوشت: 
با اين وجود و با وجود چالش هاي داخلي هر يك 
از اين بانك هاي اس��المي در كش��ور خودشان، 
وضعي��ت كيفي��ت دارايي ه��ا و ش��اخص هاي 
س��ودآوري ش��ان در موقعيت خوبي ق��رار دارد. 
پرونده هاي تامين اعتبارش��ان فعال اس��ت و در 
جذب سرمايه مشتريان همچنان نرخ بااليي را به 

ثبت مي رسانند.
براس��اس اين گ��زارش، بانك هاي اس��المي در 
سال 2018 براي نخس��تين بار در پنج سال اخير 
رشدي پايين تر از شاخص بانك هاي عادي در اين 
كشورها به ثبت رسانده اند كه چند عامل در اين 

موضوع تاثيرگذار بوده است.

رقابت داغ بانك هاي اسالمي و 
متعارف در حاشيه خليج فارس



روي موج خبر

     رييس جمهور حلول ماه مبارك رمضان را به 
سران كشورهاي اسالمي تبريك گفت

ريي��س جمهور در پيام ه��اي جداگانه اي به سران 
کشورهاي اسالمی ضمن تبريك حلول ماه پرفيض و 
بركت رمضان، گفت: اميدوارم در اين ماه سراسر مهر 
و رحمت با تأسي به آيات قرآن كريم، در راه بندگي و 
قرب الهي و برادري اسالمي گام  برداريم و به بركت اين 
نعمت گرانقدر، موجبات فراگير شدن صلح و آرامش 
در سراسر جهان را مهيا سازيم. روحاني در پيام هاي 
جداگانه اي به سران کشورهاي اسالمی ضمن تبريك 
حلول ماه پرفيض و بركت رمضان افزوده است: بار ديگر 
نسيم پرطراوت بندگي وزيدن گرفته و فيض و احسان 
خداوندي به ژرفاي خود رس��يده است. رمضان ماه 
آزادي جان، ماه عشق و عرفان و تجديد عهد و پيمان 
است. فرصتي است تا مسلمانان با دلدادگي در پيشگاه 
معبودشان از اين ضيافت الهي باشكوه بهره مند گردند 
و از درياي پرگهر صيام، مرواريد زرين عبادت و اطاعت 
صيد كنند. روحاني در پايان اين پيام از خداوند متعال، 
قبولي طاعات و عبادات س��ران كشورهاي اسالمي 
در ماه پرفيض رمضان و س��عادت و سربلندي براي 

مسلمانان آرزو كرده است.

     پيام تقدير فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي از مجلس؛سپاه نيوز|

عضو هيات رييسه مجلس پيام تقدير فرمانده كل سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي از مجلس شوراي اسالمي را 

قرائت كرد. متن پيام به شرح زير است: 
بسم اهلل الرحمن الرحيم

جناب آقاي دكتر علي الريجاني
رييس مجلس شوراي اسالمي

با صل��وات بر محمد و آل محم��د و با عرض تبريك 
حلول ماه ضيافت رمضان و به��ار آيات روحبخش 
قرآن صميمانه از اقدام انقالبي و ش��جاعانه مردم در 
مجلس شوراي اسالمي در حمايت از سپاه پاسداران 
انقالب اسالمي در مقابل اتهام منفعالنه امريكا به اين 
نهاد مقدس سپاسگزاري مي كنم. همچنين از پيام 
تبريك نمايندگان در پاسخ به اعتماد كريمانه رهبر 
عظيم الشأن انقالب اس��المي حضرت آيت اهلل امام 
خامنه اي در س��پردن امانت الهي سپاه به اين حقير 
تش��كر و قدرداني مي كنم. ما ب��ه اذن خداوند اراده 
كرده ايم بيرق پي��روزي را بر فراز قله هاي رفيع عالم 
برافرازيم و دشمنان ايران اسالمي را با شكست ها و 
تقدير هاي خاموش ناشدني تا قبرستان تاريخ بدرقه 
كنيم. به نصرت الهي ايمان و به وعده هاي تخلف ناپذير 
او اطمينان داريم كه در گام دوم انقالب شكوهمند 
تمدن اسالم چشمان ش��رق و غرب عالم را به خود 
خيره خواهد نمود؛ ايران عزيز اسالمي مان سربلندتر 
از هر زمان همچون خورشيد عالم تاب در ميانه آسمان 
پيش��رفت و عظمت جهان خواهد درخشيد و ما تا 

پيروزي نهايي در ميدان جهاد و شهادت مي مانيم.

     بولتون فاقد فهم نظامي و امنيتي است؛ايرنا|
سخنگوي ش��وراي عالي امنيت ملي در واكنش به 
بيانيه بولتون درباره اعزام ناو هواپيمابر آبراهام لينكلن 
به منطقه گفت: بولتون فاقد فهم نظامي و امنيتي است 
و اظهارات وي بيشتر جنبه خودنمايي دارد. »كيوان 
خس��روي« در واكنش به بيانيه بولتون در خصوص 
اعزام ناو هواپيمابر ابراهام لينكلن به منطقه با هدف 
اعالم پيام به ايران اظهارداشت: براساس رصد دقيق 
نيروهاي مسلح ايران، ناو هواپيمابر آبراهام لينكلن 21 
روز قبل وارد درياي مديترانه شده است و بيانيه بولتون 
استفاده ناش��يانه از يك رويداد سوخته براي جنگ 
رواني است. خسروي با اشاره به ناكامي هاي مستمر 
ارت��ش امريكا در مواجهه ب��ا بحران هاي منطقه اي 
خاطرنشان كرد: بعيد است فرماندهان و بدنه ارتش 
امريكا تمايلي به آزمودن توانمندي هاي اثبات شده 

نيروهاي مسلح ايران داشته باشند.

     تحريم امريكا عليه ايران نقض حقوق بشر 
است؛ايرنا|

ادريس جزايري، كارشناس و گزارشگر ويژه اقدامات 
يك جانبه قهري سازمان ملل متحد با صدور بيانيه اي 
تحريم ه��اي فرامرزي امريكا عليه اي��ران، ونزوئال و 
كوب��ا را ناقض حقوق بش��ر دانس��ت و گفت كه اين 
تحريم هاي خارج از روند س��ازمان ملل، نافي اصول 
اخالق بين المللي است. در اين بيانيه با ابراز نگراني از 
اثرات مخرب تحريم هاي يك جانبه امريكا عليه ايران، 
ونزوئال و كوبا اين كارشناس سازمان ملل خاطرنشان 
كرد: اس��تفاده از تحريم هاي اقتصادي در راس��تاي 
دستيابي به اهداف سياسي، نقض حقوق بشر محسوب 
شده و با هنجارهاي اخالق بين المللي در تضاد است.

     آمادگي برگزاري انتخابات تمام الكترونيكي 
در استان تهران وجود دارد؛ايسنا|

مس��وول كميته فناوري اطالعات س��تاد انتخابات 
اس��تان تهران گفت: در حال حاضر باالي ۹۰ درصد 
از فرآيند برگ��زاري انتخابات به صورت الكترونيكي 
انجام مي شود. امس��ال آمادگي برگزاري انتخابات 
تمام الكترونيكي در س��اختار اجرايي استان تهران 
وجود دارد. س��ارا آهنگر در نخس��تين جلسه ستاد 
انتخابات استان تهران با اشاره به فراهم بودن نسبي 
زيرساخت هاي برگزاري انتخابات الكترونيك اظهار 
كرد: در حال حاضر باالي ۹۰ درصد از فرآيند برگزاري 
انتخابات به صورت الكترونيكي انجام مي شود كه اين 
پروسه شامل مراحل مختلف برگزاري انتخابات از ثبت 

نام داوطلبين تا تجميع آرا خواهد بود. 
 

     نيروهاي مس�لح امريكا كمي عاقل تر از 
ساكنان كاخ سفيد هستند؛ايرنا|

وزيرپيشين دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح گفت: 
نظاميان امريكايي كمي عاقل تر از افرادي هستند كه 
اداره كاخ سفيد را بر عهده دارند و بعيد است بخواهند 
دس��ت به اقدامي عليه ايران بزنند. س��ردار »احمد 
وحيدي« درخصوص تهدي��دات امريكا عليه ايران 
اظهارداشت: نيروهاي مسلح ايران از نظر نظامي در 
آمادگي كامل هستند و مي توانند به خوبي از كشور 

دفاع كنند.

ايران2

سخنگوي قوه قضاييه: 

موضوع برجام  و تعهدات  طرفين به عهده دولت است
سخنگوي قوه قضاييه گفت: موضوع برجام و تعهدات 
طرفين آن به عهده هم��ه متوليان ذي ربط در دولت و 

وزارت امور خارجه است.
غالمحسين اسماعيلي روز گذشته در دومين نشست 
خبري س��خنگوي قوه قضاييه در دور جديد، در پاسخ 
به اينكه قوه قضاييه براي احقاق حقوق ايران از مجامع 
بين المللي و خروج امريكا از برجام چه اقداماتي انجام 
شده است، افزود: تصميم گيري در ارتباط با نقض برجام 
از ناحيه دولت امريكا و به نوعي بي اعتنايي اتحاديه اروپا، 

تصميمي خارج از برنامه هاي قوه قضاييه است.
وي اضافه كرد: قوه قضاييه در اجراي رهنمودهاي مقام 
معظم رهبري مبني بر اينكه در حوزه بين الملل بايد از 
حالت انفعال خارج شويم و از حقوق ملت ايران و ساير 

مسلمانان دفاع كنيم.
اسماعيلي يادآور شد: ستاد حقوق بشر قوه قضاييه در 
مجامع بين المللي و با مكاتبه رسمي با مجامع ذي ربط 
در ارتباط است و همچنين از ناحيه دادستاني كل كشور 
در مجامع حقوقي دنيا تالش هايي در ارتباط با دفاع از 
همه حقوقي كه اشاره شد، در دس��تور كار قرار دارد و 
ما وظيفه خود را در اين جهت انجام مي دهيم هرچند 

سختي ها و موانع كار در اين خصوص وجود دارد.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي درباره تاكيد 
مقام معظم رهبري بر مسائل اقتصادي و نامه رييسي 
براي تامين امنيت اقتصادي مردم به ويژه كس��اني كه 
در خارج كشور هستند، گفت: مخاطب اصلي حمايت 
از توليد دولت اس��ت اما قوه قضاييه خود را فارغ از اين 

موضوع مهم و اثرگذار براي كشور نمي داند.
وي ادامه داد: از س��رمايه گذاري هموطنان مان و از هر 
نوع سرمايه گذاري خارجي در كشور حمايت مي كنيم 
به همين دليل در همه دادگستري ها ستاد حمايت از 

اقتصاد مقاومتي و توليد و اشتغال تشكيل شده است.
وي گفت: چن��ان چه هر يك از واحده��اي توليدي و 
كارآفرين��ان و س��رمايه گذاران در فرآيند كار نيازمند 
حمايت قضايي باش��ند طبق ضوابط و مقررات قانوني 

مورد حمايت قرار مي گيرند.
وي اضافه كرد: س��رمايه هاي موجود از كش��ور خارج 
نشوند؛ نگراني ما خروج س��رمايه ها از كشور است و از 
ورود سرمايه هاي جديد به كشور نيز حمايت مي كنيم.

دومين نشست خبري سخنگوي جديد دستگاه قضا 
ديروز در ش��رايطي برگزار ش��د كه موضوعاتي چون 
س��رانجام بازداشت ش��دگان مقابل مجلس، واكنش 
دس��تگاه قضا به گراني هاي اخير، حاشيه سازي هاي 
برخي سلبريتي ها و... در راس پرسش هاي خبرنگاران 

از اسماعيلي قرار داشتند. 
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي درباره وضعيت 
بازداشت ش��دگان مقابل مجلس و زم��ان آزادي آنها، 
گفت: بازداشت شدگان اكثراً آزاد شدند و در مورد ساير 
افراد اقدامات قانوني در شرف انجام است. غالمحسين 
اسماعيلي ضمن تبريك ماه رمضان با اشاره به مواجهه 

مردم با گراني كاالهاي اساس��ي و ارزاق عمومي گفت: 
توجه بيش��تر به تأمين ارزاق عموم��ي در ماه مبارك 
رمضان هميشه مورد توجه بوده تا از ثبات قابل قبولي 
برخوردار باشد. در جلسه ديروز مسووالن عالي قضايي 
رياس��ت قوه قضاييه در باب كنت��رل قيمت ها و انجام 
وظايف در اين حوزه و رعايت حقوق مردم توصيه هايي 
بيان شد. اسماعيلي افزود: كنترل قيمت بر عهده دولت 
اعم از وزارت س��مت، سازمان حمايت از توليد كننده و 
مصرف كننده و… است كه وظيفه دارند ارزاق عمومي 
را تأمين كنند و در قيمت گذاري اقالم و كاالها، نظارت 
بر قيمت گ��ذاري، برخورد با گران فروش��ان از طريق 
دولت و سازمان تعزيرات حكومتي بايد دست به دست 
هم داده ش��ود و به نحو شايس��ته از حقوق مردم دفاع 
ش��ود. در راستاي پيشنهاد كوپني شدن برخي كاالها 
بهتر از كوپني شدن، اين اس��ت كه در زمينه ثبات در 
قيمت گ��ذاري، نظارت بر قيمت گ��ذاري و جلوگيري 
از گرانفروش��ي و اقدامات قانوني خ��ود را انجام دهند. 
ق��وه قضاييه هم ه��ر جا نياز به كمك باش��د به كمك 
دادس��تاني ها و نيروهاي انتظامي كمك خواهد كرد. 
مانند موردي كه دادستاني به حوزه گوشت و ساير ارزاق 
به عنوان كمك به دولت و سازمان تعزيرات ورود كرد. 
در هر صورت اعالم آمادگي مي كنيم كه كمك كنيم و 
اگر كوتاهي كنند در برابر قانون و مردم پاسخگو باشند.

   جل�ب و ممن�وع الخروج�ي مهن�از افش�ار 
صحت ندارد

اس��ماعيلي، در پاسخ به س��والي مبني بر اينكه اخيراً 
يك سلبريتي در توييتش محتوياتي درباره قتل طلبه 
همداني داشته آيا قوه قضاييه به آن ورود كرده است؟ 
گفت: من توصيه دارم به همه شهروندان كه در اظهارنظر 
و سخنانشان هم قوانين و هم موازين شرعي را نگه دارند 
و پذيرفته شده نيس��ت از افرادي كه مخاطبان خاص 
خود را دارند نسنجيده سخن گويند يا خدايي نكرده در 
ميدان دشمن بازي كنند. قوه قضاييه هر جا اين اعمال 
مجرمانه باش��د ورود مي كند كه برخي نياز به شاكي 
خصوصي دارد و برخي مدعي العموم وارد مي شود. وي 
گفت: احدي از شهروندان در اين رابطه اعالم شكايت 
كردند و به لحاظ شاكي خصوصي پرونده تشكيل شد و 
مدعي العموم به جهت محتواي غيرقانوني مطالب ورود 
كرده و رسيدگي مي كند ولي شخص مورد نظر در خارج 

است و وكيلش گفته به زودي بازمي گردد. 

   اكثر بازداشت ش�دگان مقابل مجلس آزاد 
شدند

اسماعيلي در پاسخ به سوال ايسنا مبني بر اينكه برخي 
نمايندگان مجلس خواستار »آزادي كارگران و معلمان 
بازداشت ش��ده در مقابل مجلس«، ش��ده اند، درباره 
پرونده افراد بازداش��تي، علت بازداشت آنها و اينكه تا 
چه زماني در بازداشت خواهند بود، گفت: برابر گزارش 

نيروي انتظامي، تجمع برگزار ش��ده تحت اين عنوان، 
فاقد مج��وز قانوني بود و ما انتظارم��ان از مجلس اين 
است كه از قانون حمايت كنند و هيچ كس تجمع غير 
مجوز را نمي پسندد و هر جا غيرقانوني باشد آن را تأييد 
نمي كنيم و نيروي انتظامي وظيفه پيشگيري دارد. در 
گزارش نيروي انتظامي غيرقانوني بودن تجمع عنوان 
شده كه اخالل در نظم عمومي داشته اند كه داراي وصف 
مجرمانه است. وي افزود: نيروي انتظامي جمعي را به 
جرم مشهود بازداشت كرد و گزارشي را به مرجع قضايي 
منعكس كرد و از بازداشت شدگان اكثراً آزاد شدند و در 
مورد ساير افراد اقدامات قانوني در شرف انجام است و 
براي آنهايي كه قرار تأمين صادر شده اگر آن را بسپارند 
آزاد مي شوند. اين پرونده روال قانوني اش را طي مي كند.

   ارسال پيامك بدحجابي، اقل وظايف ناجا 
است

س��خنگوي قوه قضاييه در پاس��خ به س��والي درباره 
پيامك هاي ارسالي براي بد حجابان گفت: عدم رعايت 
موازين شرعي جرم است و اين موضوع در اماكن عمومي 
جرم مشهود است و تكليف نيروي انتظامي در رابطه با 
جرايم مشهود آشكار است. وي افزود: آنچه پيامك داده 
شده كه شما رعايت موازين را نكرديد، اقل وظايف ناجا 
است و اگر بيشتر از اين هم باشد از آن حمايت مي كنيم. 
وي در پاسخ به سوالي درباره اينكه يكسري لوايح قضايي 

مانند اليحه تج��ارت در مجلس معطل مانده و تعيين 
تكليف نشده است، گفت: خوشبختانه در دوره جديد با 
نشستي كه بين نمايندگان كميسيون قضايي مجلس با 
رييس قوه قضاييه انجام شد، تصويب اين لوايح در دستور 
كار قرار گرفته و در 2 روز گذشته جلسات كميسيون 
قضايي مجلس با فعاليت بيشتري جهت تصويب لوايح 
انجام شده است و اميدواريم اين لوايح در مجلس هرچه 
سريع تر به تصويب برس��د و ظرف يك ماه گذشته هم 
۶ آيين نامه تصويب و ابالغ ش��ده و بقيه هم ان شاء اهلل 

ابالغ خواهد شد.

   آخرين وضعيت پرونده نازنين زاغري
س��خنگوي قوه قضاييه در پاسخ به س��والي مبني بر 
اينكه وزارت امور خارج��ه در رابطه با تبادل زندانيان 
چه اقدامي انجام داده و درباره آخرين وضعيت پرونده 
نازنين زاغري گفت: در ارتباط با موضوع زندانيان بايد 
به اين نكته اشاره كنم كه قوه قضاييه يك قوه مستقل 
اس��ت و امور قضايي از جمله مساله زندانيان متولي و 
متكفل آن ق��وه قضاييه اس��ت و در دوره جديد كه از 
حدود 2 ماه قبل آغاز شده در ارتباط با تبادل زندانيان 
مذاكره اي با قوه قضاييه انجام نشده است و سابقه قبل از 
آن را ندارم كه آيا مذاكره اي انجام شده است يا خير؟در 
صورتي ك��ه ضواب��ط و مقررات ايجاب كن��د و مراجع 
ذي ربط تصميمي را بگيرند قوه قضاييه همكاري الزم 

را خواهد داشت و انتظارمان از همه عزيزان اين است كه 
در موضوعاتي كه به قوه قضاييه بر مي گردد اظهارنظر 
نكنند يا اظهارنظرش��ان بعد از هماهنگي با مسووالن 
قوه قضاييه باش��د. وي درباره پرون��ده زاغري گفت: 
ايشان پرونده ديگري دارند كه آن پرونده مفتوح است 
و به لحاظ اينكه در حال تحمل محكوميت قبلي است 
پيرامون پرونده جديد ايشان تضييع حقوقي صورت 
نمي گيرد و بعد از تعيين تكليف پرونده قبلي، پرونده 
جديد نيز بررسي خواهد شد. غالمحسين اسماعيلي در 
دومين نشست خبري خود با اهالي رسانه در پاسخ به 
سوالي در رابطه با آخرين وضعيت پرونده بابك زنجاني 
پاسخ داد: اتفاق جديدي در اين پرونده رخ نداده است.

ايش��ان مدام ادعاهاي جديدي را در مورد اموال داخل 
و خارج از كش��ور مطرح مي كند. احياي اموال عمومي 
دولت براي ما بس��يار اهميت دارد اما ايش��ان اموال و 
دارايي هايي دارد كه آنها را كتمان مي كند. سخنگوي 
قوه قضاييه افزود: تاكنون در مورد شناسايي اموال بابك 
زنجاني به نتيجه نرس��يده ايم اما با توجه به اطمينان 
نسبت به وجود اين اموال دست از اهتمام بر نمي داريم 
تا اموال شناسايي شود و ايشان به مجازات خود برسند. 
وي در رابطه با ادعاي اخير وكيل بابك زنجاني نيز گفت: 
وكيل ادعاي موكل خود را بيان مي كند معمواًل وكيل 
از خود ح��رف جديدي ن��دارد و انتقال دهنده مطالب 

موكلين خود است.
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ارسال گزارش وضعيت توزيع 
كاغذ با ارز ترجيحي به تعزيرات
سخنگوي سازمان تعزيرات 
حكومتي از اراي��ه گزارش 
وضعيت توزي��ع كاغذ با ارز 
ترجيحي به تعزيرات خبر 
داد و گفت: در راستاي اجراي 
مصوبات يازدهمين جلسه 
كارگروه ساماندهي كاغذ، 
گزارش وضعيت توزيع كاغذ با ارز ترجيحي مربوط به 
س��ال ۹۷ به تعزيرات حكومتي ارس��ال شده است كه 
بيش از 2 هزار ناشر مشمول دريافت اين نوع ارز شده اند.

سيد ياسر رايگاني كه با ايسنا گفت وگو مي كرد در اين باره 
اظهار كرد: مجموعه آمار مربوط به 2 هزار و 2۷۹ ناشر 
دريافت كننده ارز و ميزان 2 ميليون و ۶۴1 هزار و ۵۴۸ 
تن كاغذ دريافتي مربوط به 2۷ استان كشور به تعزيرات 
حكومتي ارسال و گزارش ها پس از تفكيك به استان هاي 
مربوطه براي اقدام بعدي ارجاع شده است.وي اظهار كرد: 
بيشترين تعداد ناشر مربوط به استان تهران است كه هزار 
و ۹2۵ ناش��ر ميزان يك ميليون و ۷۴۸ هزار و ۹۷۰ تن 
كاغذ دريافت كرده اند.رايگاني اضافه كرد: در چهار استان 
قزوين، آذربايجان شرقي، ايالم و زنجان گزارش عملكرد 
ناشران به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان براي 
بررسي و اعالم نظر كارشناسي ارسال شده و در استان 
كردس��تان نيز اين موضوع در دس��توركار گشت هاي 
مشترك نظارتي قرار گرفته است.وي گفت: ساير استان ها 
در حال انجام اقدامات الزم هستند و جزييات بررسي ها 
و نتايج تحقيقات پس از تكميل به اطالع مردم مي رسد.

با توجه به اينكه فهرست ارسالي مربوط به تمام ناشران 
دريافت كننده ارز ترجيحي است، الزم است اين اطالعات 

در گشت هاي نظارتي بررسي شود.

مخالفان مي خواهند از نمد انتقاد، 
براي خود كاله انتخاباتي ببافند

يك فعال سياسي تاكيد كرد: 
جناح رقيب دولت را مسوول 
وضع امروز كشور مي داند اما 
مي خواهد خ��ود را تبرئه و 
ناجي مردم نشان دهد؛ در 
واقع قصد دارد از نمد انتقاد 
كاله انتخابات��ي براي خود 
ببافد.داريوش قنبري در گفت وگو با ايلنا، درباره اينكه 
گفته مي ش��ود در انتخابات اس��فندماه امسال باتوجه 
عمكلرد دولت جناح حامي وي اقبالي در انتخابات ندارد 
و حتي بحث هاي��ي هم در خصوص تحريم انتخابات از 
سوي اين جريان مطرح مي شود، گفت: مطرح شدن اين 
مساله كه دولت تاكنون آن طور كه بايد و شايد عملكرد 
قابل قبولي نداشته است و همين امر باعث مي شود جناح 
اصالح طلب كه حامي آن است در انتخابات پيش رو با 
مشكل مواجه شود، تبليغاتي است كه مخالفان دولت 
مطرح مي كنند.اين فعال سياس��ي خاطرنشان كرد: 
متاس��فانه گاهي اوقات مش��اهده مي كنيم دوستان 
اصالح طلب ما هم در دام اين تبليغات حريف مي افتند 
و صحبت هاي آنان را تكرار مي كنند.اين اس��تاد علوم 
سياس��ي ادامه داد: دولت در چهار سال نخست خود به 
نحو مناس��بي تالش كرد تا تورم را مهار و شاخص هاي 
اقتصادي را بهبود ببخش��د. همگان به ي��اد دارند چه 
اتفاقات مثبتي در كش��ور رخ داد و چگونه برجام باعث 
رشد و رونق اقتصادي نسبي شد.وي با بيان اينكه دولت 
روحاني در دو دوم با مش��كالتي رو به رو ش��د اما مقصر 
تمامي آنها نيست، گفت: مشكالت امروز، از بيرون توسط 
امريكايي ها مخصوصا بعد از به روي كار آمدن ترامپ بر 

دولت تحميل شد. 

وزارت دفاع مي تواند به 
خودروسازان كمك كند

معاون سياسي سپاه با بيان 
اينك��ه مي ت��وان از تجارب 
نيروه��اي مس��لح ب��راي 
پيش��رفت صنعت خودرو 
استفاده كرد، گفت: وزارت 
دفاع مي توان��د در صورت 
وج��ود آمادگ��ي و اراده به 
صنعت خودرو كمك بسياري كند.سردار يداهلل جواني 
در گفت وگو با مهر، در پاس��خ به سوالي مبني بر اينكه 
چگونه مي توان تجارب نيروهاي مسلح كه توان و دانش 
ساخت موشك، زيردريايي و تجهيزات پيشرفته را دارند 
در صنعت خودرو و قطعه سازي براي ثبات اين صنعت 
و بي اثر كردن تحريم هاي استفاده كرد، گفت: امروز در 
حوزه دفاعي به واسطه اتكا به توان داخلي به خودكفايي 
رسيده ايم و نيازي به تأمين اقالم دفاعي از خارج كشور 
نداريم و حتي در زمره يكي از صادركنندگان تجهيزات 
نظامي به ديگر كشورها قرار داريم.سردار جواني در ادامه 
تصريح كرد: در ش��رايطي كه صنعت خودرو س��ازي و 
قطعه سازي كشور در تحريم قرار دارد و امروز اين صنعت 
به دليل همين فشارها و تحريم ها دچار آشفتگي شده 
و شايد يكي از داليل افزايش سرسام آور قيمت خودرو 
همين بحث تحريم ها باشد، معتقديم با توجه به تجارب 
۴۰ سال گذشته كشور، در كل كشور به خصوص دولت 
و بخش صنعت خودرو بايد يك اراده ش��كل بگيرد تا از 
ظرفيت هاي داخلي براي حل مشكالت موجود استفاده 
شود.وي در ادامه تاكيد كرد: اگر از ظرفيت هاي موجود 
و توان داخلي بهره برداري شود، تهديد و تحريم مي تواند 
فرصتي براي ش��كوفايي صنعت خ��ودرو در آينده اي 

نزديك باشد.

بررسي »تحوالت امنيتي« در 
نشست غيرعلني مجلس

س��خنگوي هيات رييسه 
مجلس شوراي اسالمي خبر 
از بررسي آخرين تحوالت 
امنيتي مرتبط ب��ا ايران در 
نشست غيرعلني قوه  مقننه 
داد، جلسه اي كه در جريان 
آن موضوع��ات منطقه اي 
و داخلي مورد بررس��ي ق��رار گرفتن��د و ديدگاه هاي 
نمايندگان در خصوص اين موضوعات ارايه شد.بهروز 
نعمتي، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي، 
با حضور در جمع خبرنگاران پارلماني با اشاره به جزييات 
نشست غيرعلني صبح ديروز )سه شنبه( قوه مقننه اظهار 
كرد: »در جلسه صبح روز سه شنبه با حضور نمايندگاني 
از دولت چند موضوع محرمانه بررس��ي ش��د. بخش 
ديگري از اين نشست غيرعلني به بررسي موضوعات 
مربوط به مسائل منطقه اي و تحوالت امنيتي بود كه 
در منطقه رخ داده اس��ت.«او ادام��ه داد: »بخش ديگر 
اين نشست غيرعلني به بررسي موضوعات اقتصادي و 
نحوه  تخصيص 1۴ ميليارد دالر براي كاالهاي اساسي 
بود كه با وجود تعيي��ن اين 1۴ ميليارد دالر همچنان 
نارضايتي هايي وجود دارد. قرار شد كميسيون برنامه 
و بودج��ه در هفته جاري جلس��ه اي را ب��ا نمايندگان 
دولت برگزار كند و در خص��وص اين 1۴ ميليارد دالر 
تصميمات الزم را اخذ كند.«سخنگوي هيات رييسه 
مجلس شوراي اسالمي خاطرنشان كرد: »قرار است در 
اين جلسه راه هاي متعدد رسيدن راحت تر اين اعتبار 
به دست مردم بررسي ش��ود. اكنون راهكار كاالبرگ 
الكترونيكي يا اختصاص به صورت نقدي و غيرنقدي 

مطرح است كه بايد در كميسيون بررسي شود.«

ايران سياستش را در قالب 
برجام و NPT اجرا خواهد كرد

رييس كميسيون امنيت 
ملي و سياس��ت خارجي 
مجلس دهم با بيان اينكه 
»ايران از ظرفيت برجام و 
NPT استفاده مي كند«، 
گفت : ايران در قالب برجام 
و NPT سياس��ت خود را 
پيش مي گيرد، اما تعه��دات مازاد ب��ر NPT را اجرا 
نخواهد كرد. حش��مت اهلل فالحت پيشه در گفت وگو 
با ايس��نا، درباره پاس��خ هاي احتمالي ايران به خروج 
امريكا از برجام گفت : ايران سياس��ت تقابلي خود را 
پيش رو مي گيرد. قطعا از اين سياست همه قواي نظام 
و جريانات سياس��ي حمايت خواهند كرد. اصل اين 
است كه ما در قالب برجام و NPT حتما سياست خود 
را در پيش خواهي��م گرفت.به گفته وي برجام كه در 
حال  حاضر به عنوان برنامه جامع ياد شده است، داراي 
پيش بيني هايي است كه اگر طرفين به تعهدات خود 
عمل نكنند، چه اتفاقي رخ مي دهد. آخرين اتفاق اين 
بود كه امريكايي ها بعد از بازگشت تحريم ها نقشه دوم 
خود را پياده سازي كردند. اين نقشه با هدف محروميت 
صنعت هسته اي جمهوري اسالمي ايران پياده سازي 
شد تا از اين چرخه بهره الزم را ببرند. نتيجه  اين است 
ك��ه ما از دل برج��ام بايد دو موض��وع را دنبال كنيم. 
قس��مت اول اين اس��ت كه جمهوري اسالمي ايران 
ساز و كارهاي داخلي را براي تامين سوخت مورد نياز 
خود طي مي كند، چون پيش بيني هاي ما اين است 
كه امريكايي ها در آينده مي خواهند مشكالتي براي 
كشور در زمينه سوخت هسته اي و تبادالت هسته اي 

ايجاد كنند.

چهره ها

در آستانه ماه مبارك رمضان، حسينيه امام خميني)ره( 
معط��ر به عط��ر دل انگي��ز كالم وحي ش��د و قاريان، 
مناجات خوانان و مديحه س��رايان قرآني به مدت سه 
س��اعت در حضور رهبر معظم انقالب اسالمي محفل 

انس با قرآن كريم برپا كردند. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري، 
حضرت آيت اهلل خامنه اي در اين مراسم در سخناني، 
يكي از نيازهاي اساسي امروز بشريت و جامعه اسالمي 

را فهم معارف قرآني و عمل به آن دانس��تند و با اشاره 
به تصريح قرآن بر مقابله با اس��تكبار و كفر و طواغيت 
و ايس��تادگي در مقابل آنها، گفتند: ع��زت روزافزون و 
پيشرفت فوق العاده ملت ايران در چهل سال گذشته، به 
علت عمل به قرآن و ايستادگي بوده است و امروز نيز تنها 

راه غلبه بر شياطين و كفار، ايستادگي است.
حضرت آيت اهلل خامنه اي يكي از مشكالت امروز دنياي 
اسالم را آشنا نبودن با معارف قرآني و عمل نكردن به آنها 

برشمردند و افزودند: آنهايي كه از موضع رييس جمهور 
يا پادشاه برخي كشورها، بر سر ملت ها عربده مي كشند، 
همان هايي هس��تند كه قرآن صراحتًا دستور مقابله با 
آنها را داده و تأكيد كرده اس��ت ب��ه آنها اعتماد نكنيد. 
ايشان با اشاره به حركت بيداري اسالمي و قيام مردم در 
برخي كشورها در چند سال پيش، خاطرنشان كردند: 
اين حركت به علت قدر ندانستن آن و اعتماد به امريكا و 
رژيم صهيونيستي خاموش شد اما ملت ايران به بركت 

امام بزرگوار كه سرشار از معارف قرآني بود، قدر حركت 
و انقالب خود را دانست و از همان روز اول به قدرت هاي 

استكباري اعتماد نكرد و در مقابل آنها ايستاد.
ايشان در بخش ديگري از سخنان خود، قرآن را يك اثر 
هنري بي نظير خواندند و با تأكيد بر اينكه قرآن بايد در 
جلسات و محافل، هنرمندانه قرائت شود، گفتند: قرائت 
هنرمندانه قرآن و تكيه صحيح و بجا بر عبارات، موجب 

تأثيرگذاري بر مخاطبان و فهم آن مي شود.
 رهبر انقالب اس��المي، فهم قرآن را زمينه ساز گشوده 
ش��دن درهاي معارف گوناگون دانس��تند و با اشاره به 
جلس��ات و محافل قرائت قرآن در ماه مبارك رمضان، 
تاكيد كردند: بايد اين محافل در طول سال در مساجد 

برگزار و مس��اجد به پايگاه هاي قرآني تبديل ش��وند. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي افزودند: عالوه بر محافل قرائت 
قرآن بايد جلسات تفسير قرآن نيز برگزار شود تا سطح 

معارف قرآني و ديني جامعه افزايش يابد.
ايشان تأكيد كردند: انس جامعه با معارف قرآني موجب 
اس��تحكام و قوام جامعه در ش��ؤونات و مسائل مربوط 
ب��ه حيات دنيوي و حيات اخروي خواهد ش��د. در اين 
محفل نوراني جمعي از اساتيد و پيشكسوتان، قاريان 
جوان، گروه هاي جمع خواني، تواشيح و مديحه سرايي 
و مناجات خوانان به اجراي برنامه پرداختند. در پايان 
اين مراسم نماز مغرب و عش��اء به امامت رهبر انقالب 

اسالمي اقامه شد.

ملت ايران قدر انقالب را دانست به استكبار اعتماد نكرد و پيشرفت كرد
رهبر معظم انقالب اسالمي در محفل نوراني انس با قرآن كريم: 
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ارزيابي بازوي نظارتي مجلس از اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده پس از 11 سال 

معاون وزير اقتصاد تاكيد كرد

اصالحاتقانونيبهتنهاييموجبكارايينميشود

لغو معافيت مالياتي، در صورت بازنگرداندن ارز صادراتي

دستمزد كارگران بايد از راه ديگري باال مي رفت

با وجود گذشت بيش از 10 س��ال از زمان تصويب و 
اجراي آزمايش��ي قانون ماليات بر ارزش افزوده كه با 
اهدافي چون گس��ترش پايه هاي مالياتي، انتقال بار 
ماليات از توليد و سرمايه گذاري به مصرف، اجتناب 
از اخد ماليات مضاف و ... س��پري شده است. گرچه 
طب��ق قانون بعد از پنج س��ال از اجراي آزمايش��ي و 
رفع مش��كالت به قانون دايمي تبديل ش��ود، پس از 
10 سال هنوز اين مس��اله روي ميز مجلس و دولت 
قرار دارد. بررسي هاي نهاد مطالعاتي مجلس حاكي 
از آن اس��ت كه اصالحات صرف در برخي از مفاد اين 
قانون نمي تواند كارايي آن را چندان باال ببرد و بايد در 
بخش هاي مختلف تغييراتي حاصل شود تا عالوه بر 
افزايش چتر مالياتي، بتوان شرايط را براي يك ماليات 
ستاني ش��فاف و كارا فراهم كرد. اين ميان سه محور 
اصلي كه به عنوان چالش هاي نظام ماليات بر ارزش 
افزوده شناخته شده اند، عبارتند از: شيوه حكمراني 

مالياتي در كشور، چالش هاي قانوني و نحوه اجرا.
به گزارش تع��ادل، مركز پژوهش ه��اي مجلس در 
گزارش��ي به بررس��ي وضعيت نظام ماليات بر ارزش 
افزوده كشور پس از 11 سال تجربه پرداخت. ماليات 
بر ارزش افزوده يكي از روش هاي ماليات ستاني است 
كه براي اولين بار در آلمان و در زمان جنگ جهاني اول 
به اجرا در آمد. با اين همه از گسترش و فراگيري آن به 
ويژه در اروپا حدود نيم قرن مي گرد. در ايران تصويب 
و اجراي ماليات بر ارزش افزووده با 6 دهه تاخير نسبت 
به فرانسه در سال 1387 انجام گرفت. براي اولين بار 
اليحه ماليات بر ارزش افزوده از سوي دولت در سال 
66 به مجلس ارايه شد و پس از بررسي در كميسيون 
اقتصادي و گذشت بيش از 6 ماه از مطرح شدن آن در 
صحن علني مجلس و متعاقبا تصويب برخي از مواد 
آن، با توجه به شرايط خاص اقتصادي كشور در دوران 
جنگ، با تقاضاي دولت اين اليحه پس گرفته شد. در 
سال 1370 بخش امور مالي صندوق بين المللي پول 
در راستاي اصالح نظام مالياتي ايران، اجراي سياست 
ماليات بر ارزش افزوده را به عنوان يكي از عوامل اصلي 
افزايش كارايي و اصالح نظام مالياتي پيشنهاد كرد. 
طي س��ال هاي مذكور مباحث و مطالعات فراواني از 
سوي وزارت اقتصاد براي طراحي مناسب نظام ماليات 
بر ارزش افزوده انجام ش��د كه در قانون برنامه س��وم 
توسعه زمينه هاي اوليه آن پي ريزي شد. با استفاده از 
اصل 85 قانون اساسي قانون ماليات بر ارزش افزوده 
در سال 87 براي اجراي آزمايشي و به مدت پنج سال 

تصويب شد. 

  زواياي يك قانون پرچالش
از منظ��ر برخي از صاحب نظ��ران، تصويب و اجراي 
آزمايش��ي اين قانون يك��ي از پرچالش ترين قوانين 
اجرا ش��ده در كشور بوده اس��ت. اجراي اين قانون با 
اعتراضات��ي همراه بود و كار ت��ا ْآن جا پيش رفت كه 
به توقف كوتاه مدت با دس��تور رييس جمهوري وقت 
و همچنين تعطيلي برخي از واحدهاي اقتصادي در 
اعتراض به آن انجاميد.براي بررس��ي دقيق پيرامون 
نحوه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده و همچنين 
شناسايي اولويت بندي آسيب ها و مشكالت ناشي از 
آن ضروري است كه به ش��رايط اقتصادي و سياسي 
كش��ور در س��ال هاي اجراي قانون به ويژه سال هاي 
آغازين آن نيز توجه ش��ود. بطور كلي در س��ال هاي 
گذش��ته عوامل مختلفي در ب��روز برخي اعتراضات 
نس��بت به ماليات بر ارزش افزوده از سوي موديان و 
فعاالن اقتصادي نقش داشته است. همزماني تقريبي 
در تصويب و اجراي قان��ون ماليات بر ارزش افزوده با 
قانون هدفمندي يارانه ه��ا را مي توان يكي از عوامل 
دانست. اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها زمينه 
را براي فشار توليدكنندگان از طريق افزايش قيمت 

حامل ه��اي انرژي و درنتيج��ه افزايش قيمت كاال و 
خدمات ارايه ش��ده به بازار ايجاد ك��رد كه اين امر به 
كاهش تقاضاي محصوالت توليدي منجر شد. اجراي 
قانون ماليات ب��ر ارزش افزوده نيز باالخره به افزايش 
قيمت تمام شده كاال و خدمات براي مصرف كنندگان 
نهايي خواهد انجاميد كه همزماني اين سياست مهم و 

كالن اقتصادي سبب كاهش از بنگاه ها شد.
تحميل تحريم هاي اقتصادي گس��ترده به كش��ور و 
فعاالن اقتصادي عامل ديگري بود كه زمينه را براي 
بروز برخي اعتراضات نسبت به اجراي اين قانون فراهم 
كرد. تحريم ها موجب ش��دند ك��ه قيمت  نهاده هاي 
توليد و كاالهاي وارداتي افزايش يابد و به تبع مجددا 
بر هزينه تمام ش��ده محصوالت توليدي در داخل و 
كاالهاي مصرفي مردم تاثير افزايشي داشته باشد. از 
سوي ديگر با توجه به آنكه سازمان امور مالياتي تالش 
وافري در جهت شناسايي نظام مند بخش غيررسمي 
و جلوگيري از فرار مالياتي آنها با استفاده از سامانه ها و 
پايگاه هاي اطالعاتي در دسترس و گسترش پايه هاي 
مالياتي نكرد، عمده افزاي��ش درآمدهاي مالياتي از 
بخش رسمي تامين شد. همچنين ايرادات و اشكاالت 
موجود در قانون و نحوه اجراي آن باعث اصابت ماليات 
به توليدكنندگان يا در مواردي اخذ ماليات مضاف از 

آنها شد. 

  ايرادات حكمراني مالياتي
يكي از داليل اصلي اجراي نامناسب قوانين مالياتي 
در كش��ور، فقدان يا ضعف دس��تگاه سياست گذار و 
تنظيم گر اس��ت. س��ازمان امور مالياتي براي اجراي 
مناس��ب و صحيح وظايف خود نيازمند آن است كه 
براساس برنامه ها و اهداف كشور و با توجه به شرايط 
اقتصادي انعطاف ي��ا تغييراتي در روش ها، فرايندها 
و سياس��ت گذاري ها انجام دهد. الزمه اين امر وجود 
دستگاه سياست گذار مستقل و ناظر بر اين سازمان 
كه وزارت اقتصاد به عنوان دس��تگاه اجرايي ذي نفع 
تاكنون نتوانس��ته اين نقش را بط��ور كامل ايفا كند. 
همچنين غلبه نگاه كوتاه مدت بر بلندمدت در عملكرد 
دستگاه ماليات ستان از آس��يب هاي جدي ديگري 
اس��ت كه در صورت نبود نهاد سياس��ت گذار و ناظر 

بيروني بر سازمان امور مالياتي پديد مي آيد. 
از س��وي ديگر با گذش��ت بيش از 10 سال از اجراي 
قانون ماليات بر ارزش افزوده بس��ياري از ضعف ها و 
خال هاي موجود در آن نمايان شده كه حل بسياري از 
آنها مستلزم تحوالت اساسي در نظام مالياتي كشور 
اس��ت و در غير اين صورت با اصالحات جزيي قانون 
فعلي نمي توان شاهد رفع مسائل و چالش هاي موجود 
بود. از جمله ايرادات اين قانون مميز محوري و رواج 
شيوه علي الراس در نظام رسيدگي و تشخيص ماليات 
است. براساس قوانين مالياتي در صورتي كه موديان 
از ارايه دفاتر، اسناد و مدارك ابزاري خودداري كنند 
يا به دليل عدم رعايت موازين قانوني و آيين نامه هاي 
مربوط اسناد مورد قبول سازمان امور مالياتي نباشد، 
درآمد مشمول از روش علي الراس مورد شناسايي قرار 
مي گيرد. اين روش سبب وارد آورد مضاعف به بخش 
اقتصاد رسمي و شفاف مي شود و مشمول كردن بخش 
غير رسمي كه فرارهاي بزرگ مالياتي را انجام مي دهد 

چندان مورد توجه نبوده است. 
اين امر سبب ش��ده تا حجم قابل توجهي از موديان 
مالياتي نس��بت به برگ تش��خيص ماليات و ماليات 
متعلق اعتراض داش��ته باش��ند و در پي آن به دنبال 
احقاق حقوق خود در هيات هاي حل اختالف مالياتي 
و ساير مراجع باش��ند. بنابر آمارهاي اعالمي از سوي 
مسووالن نظام مالياتي، بالغ بر 70 درصد از درآمدهاي 
مالياتي پس از طي مراحل دادرسي وصول مي شود. 
ب��ا توجه به ضعف هاي گوناگون فرايند دادرس��ي در 

اين بخش، ضروري است كه عالوه بر رفع ضعف ها و 
خالهاي قانوني، مش��كالت و موانع اجرايي دادرسي 
مالياتي منصفانه برطرف شود. به نظر مي رسد با توجه 
به ناعادالنه بودن نظام دادرسي مالياتي و تاثير قابل 
توجه آن بر تضعيف فضاي كسب و كار و بي اعتمادي 
فعاالن اقتصادي به سازمان امور مالياتي، با اصالحات 
جزي��ي در قانون ماليات بر ارزش اف��زوده، نمي توان 

مشكالت اجرايي قانون را مرتفع ساخت.

  چند ايراد قانوني 
از مش��كالت جدي در اجراي نظام ماليات بر ارزش 
افزوده، قطع زنجيره اجراي تكاليف ماليات بر ارزش 
افزوده و پرداخ��ت آن در طول فرايند توليد، واردات، 
توزيع و مصرف كاال يا خدمت اس��ت. زماني زنجيره 
اخذ ماليات قطع خواهد ش��د كه ي��ك يا چند حلقه 
قبل از مصرف كننده نهايي مالياتي متعلق به خود را 
پرداخت نكرده باشند يا از انجام تكاليف و وظايف مقرر 
در قانون امتناع كنند. اين امر اغلب در شرايطي بروز 
مي كند كه ميزان فعاليت بخش غير رسمي اقتصاد 
قابل توجه باشد. در اين شرايط امكان استرداد ماليات 
خريد نهاده ها براي برخي از فعاالن اقتصادي از دست 
رفته و در عمل دچار ماليات مضاعف بر روي يا قسمتي 

از نهاده مي شوند. 
همچنين براس��اس قانون ماليات ب��ر ارزش افزوده 
مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه از شمول ماليات 
بر ارزش افزوده مستثنا هستند و فعاالن مقيم نيز از 
موديان اين پايه مالياتي محس��وب نمي شوند. با اين 
وجود يكي از نقص هاي جدي قانون، ش��فاف نبودن 
نحوه برخورد با مناطق آزاد اس��ت. درنتيجه عالوه بر 
رفع ابهام هاي قانون فعلي در اليحه ماليات بر ارزش 
افزوده ب��ه منظور جلوگيري از برخ��ي برخوردهاي 
سليقه اي سازمان امور مالياتي و تصويب بخشنامه ها 
و دستورالعمل هاي متعدد، براساس تجربيات موفق 
جهان مي توان معافيت مناطق آزاد تجاري- صنعتي 
از نظام مالياتي بر افزوده را ساماندهي كرد بطوري كه 
با طراحي س��از و كارهاي اجرايي الزم شاهد اعطاي 
معافيت هاي هوشمند و هدفمند در راستاي حمايت 
از صادرات و گسترش شفافيت در مناطق مذكور شود. 
مبناي حس��ابداري در قانون ماليات بر ارزش افزوده 

همانند بس��ياري از كش��ورها مبناي تعهدي است. با 
وجود لزوم استفاده از حسابداري تعهدي در اجراي اين 
نظام، اين موضوع مشكالت فراواني را براي فعاليت هاي 
اقتص��ادي خصوص��ا معامالت نس��يه و فعاليت هاي 
پيمانكاري در ايران به وجود آورده است. در سال هاي 
مشكالت ناشي از تاريخ تعلق ماليات بر ارزش افزوده با 
توجه به تحريم و تعميق ركود اقتصادي، به گسترش 
معامالت نس��يه و بلندمدت منجر شده است. در كنار 
اين مس��اله يكي از مهم ترين عوامل اجراي نامناسب 
قانون ماليات بر ارزش افزوده را مي توان وجود ضعف ها 
و ابهام هاي جدي در برخي از تعاريف و مفاهيم قانون 
دانس��ت. بطور كلي ضع��ف يا ناكافي ب��ودن مفاهيم 
و تعاريف قانون��ي منجر به تضعيف فضاي كس��ب و 
كار، اخذ ماليات مضاف از برخ��ي فعاالن اقتصادي و 
پيچيدگي اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده ش��ده 
است. در اين شرايط برخي از موديان به كتمان درآمد 
و درنتيجه به فرار ماليات��ي روي مي آورند. بنابراين با 
توجه به آسيب هاي وارد ش��ده از ناحيه ضعف و ابهام 
در تعاريف قانوني به نظام مالياتي كشور، ضروري است 
كه در اصالحيه قانون ماليات اين موارد به شكل دقيق 

بررسي شوند. 
يكي از مهم ترين آسيب هاي وارده ناشي از اجراي قانون 
ماليات بر ارزش افزوده حماي��ت از كاالهاي خارجي 
در مقابل توليدات داخلي بوده است. ماليات بر ارزش 
افزوده در زنجيره توليد كاال و خدمت از توليدكنندگان 
و عرضه كنندگان هر حلقه اخذ مي شود به اين صورت 
كه در هر مرحله از فرايند توليد، توليدكننده يا فروشنده 
محصول يا خدمت بايد ماليات فروش اين مرحله را از 
خريدار گرفته و به حس��اب سازمان واريز كند. همين 
توليدكنن��ده مي تواند ماليات پرداخت ش��ده خود را 
براي خريد نهاده هاي توليد به فروش��نده مرحله قبل 
بپردازد. حال اگر توليدكنند براساس قانون معاف باشد، 
امكان استرداد و دريافت ماليات خود را در حلقه هاي 
پيشين از دست داده و بايد ميزان ماليات پرداختي را به 
قيمت تمام شده كاال يا خدمات بيافزايد. حال اگر اين 
محصول كشش قيمتي تقاضاي بااليي داشته باشد به 
زيان توليدكننده است زيرا امكان افزايش قيمت وجود 
ندارد. حال اگر كاالهاي خارجي مشابه به كشور وارد 
شوند عموما ماليات پرداختي بابت خريد نهاده هاي خود 

را از كشور خود دريافت مي كنند. در اين شرايط قانون 
ماليات بر ارزش افزوده توليدكنندگان داخلي را در برابر 

رقباي خارجي تنبيه مي كند. 
عالوه بر اين مشكالت ديگري چون نبود ضمانت هاي 
اجرايي مناسب و نيز عدم تناسب ميان برخي تخلفات و 
جرايم، نبود موضوع مرور زمان در نظام ماليات بر ارزش 
افزوده، عدم اعطاي نرخ صفر مالياتي به عرضه داخلي 
ماشين آالت و تجهيزات خطوط توليد كاالها و خدمات 
مشمول ماليات بر ارزش افزوده، استرداد نشدن ماليات 
خريد ماشين آالت خطوط توليد كاالهاي معاف از اين 
نوع ماليات، مساله ماليات بر ارزش افزوده طال و ابهام و 
ضعف در اخذ عوارض آاليندگي از واحدهاي توليدي 
آالينده از مهم ترين مشكالت و خالهاي قانوني اين نوع 

ماليات ستاني در ايران هستند. 

  اصالحات به تنهايي كفايت نمي كند
عالوه بر ضعف ها و ابهام ه��اي موجود در قانون، نحوه 
اجراي قانون نقش مهمي در بروز برخي از مش��كالت 
داشته است. از جمله اهم اين مشكالت مي توان به مساله 
استرداد اعتبار مالياتي فعاالن اقتصادي، عدم استفاده 
مناس��ب از اطالعات اقتصادي مودي��ان به دليل عدم 
تكميل پايگاه هاي جامع اطالعاتي، نبود وحدت رويه در 
نظام مالياتي كشور، شيوع تاسيس شركت هاي كاغذي، 
تعدد آيين نامه ها و بخش��نامه هاي مرتبط با ماليات 
بر ارزش افزوده و ضعف زيرس��اخت هاي نرم افزاري و 

سخت افزاري الزم براي اجراي قانون اشاره كرد.
بررسي مركز پژوهش ها حاكي از آن است كه مهم ترين 
آسيب ها و مش��كالت وضعيت كنوني اجراي قانون 
ماليات ب��ر ارزش افزوده را در س��ه محور ضعف هاي 
موجود در قانون ماليات بر ارزش افزوده، نحوه اجراي 
قوانين و نظام حكمراني مالياتي در كشور طبقه بندي 
كرده است. گرچه گردآورندگان گزارش وعده دادند 
كه در آينده نزديك پيشنهادات خود را منتشر كنند 
اما بر اين مساله تاكيد داشتند كه تمركز صرف بر انجام 
اصالحات در قانون لزوما كمك شايان توجهي به بهبود 
وضعيت موجود نخواهد كرد، بنابراين الزم است كه 
همزم��ان با اصالح قانون، بازنگري اساس��ي در نظام 
حكمراني و رويه هاي اجرايي دس��تگاه ماليات ستان 

صورت گيرد. 

ايرنا|معاون وزير ام��ور اقتصادي و دارايي با تاكيد بر 
اينكه بهانه اي براي برنگرداندن ارز توسط صادركنندگان 
وجود ندارد، گفت: صادركنندگان��ي كه ارز حاصل از 
صادرات را به چرخه اقتصادي كش��ور بازنگردانند، از 

معافيت هاي مالياتي برخوردار نمي شوند.
»محمد علي دهقان«، درباره بازنگشتن ارزهاي حاصل 
از صادرات افزود: براي توليد محصوالت و كاالهايي كه 
صادر مي ش��ود از منابع و امكانات كشور استفاده شده 
است؛ بنابراين صادركنندگان بخش خصوصي، دولتي 
و عمومي بايد بدانند كه الزمه استفاده از منابع و امكانات 
كشور آن است كه مسووليت پذيري و پاسخگويي الزم 

را داشته باشند.

معاون امور اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي اضافه 
كرد: اكنون به دليل تالطم هايي كه ايجاد ش��ده نياز 
است منابع ارزي با سرعت در اختيار رفع نيازهاي ارزي 

كشور قرار داده شود.
دهقان اضافه كرد: اينكه صادراتي انجام شده اما منابع 
ارزي حاصل از آن به چرخه اقتصادي كشور بازنگردد، 

قابل قبول نيست.
وي ب��ا بي��ان اينك��ه برنامه هاي��ي ب��راي مقابل��ه با 
صادركنندگان��ي كه ارز خود را ب��از نمي گردانند اجرا 
شده است، اظهار داش��ت: در گام نخست، اعالم شده 
صادركنندگاني كه ارز ناش��ي از صادرات را به چرخه 
اقتصادي كش��ور بازنگردانن��د معافيت هاي مالياتي 

نمي گيرند. دهقان خاطرنش��ان ك��رد: البته برخي از 
صادركنندگان، مالحظات و مش��كالتي داشتند كه 
اقداماتي براي تسهيل فعاليت هايش��ان انجام شد، از 
جمل��ه اينكه واردات در مقابل صادرات توس��ط بانك 

مركزي به رسميت شناخته شد. 
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: بنابراين 
بهانه اي براي صادركنندگان وجود ندارد و اين موضوع 

بايد سريع تر محقق شود.
دهقان گفت: آمار دقيقي از ميزان ارز حاصل از صادراتي 
كه به چرخه اقتصادي كشور بازنگشته وجود ندارد زيرا 

فرايند انتقال ارز برخي صادركنندگان زمانبر است.
به گزارش ايرنا، در روزهاي اخير بازار ارز، نوسان هايي 

را تجربه كرد؛ بطوري كه قيمت دالر به كانال 14 هزار 
توماني و بهاي يورو به كانال 16 هزار توماني وارد شده 
است. هرچند درباره علت اين نوسان به عوامل مختلفي 
اشاره مي شود اما به نظر كارشناسان در صورت ورود ارز 
بيشتر توسط صادركنندگان، امكان مديريت بازار ارز 

تسهيل مي شد.
بر اساس برخي گزارش ها، از مجموع 40 ميليارد دالر 
صادرات غير نفتي سال گذشته تنها 10 ميليارد دالر 

آن به كشور بازگشته است.
بانك مرك��زي در تازه ترين گزارش خ��ود اعالم كرده 
است: از ابتداي امسال تاكنون بيش از 2.2 ميليارد يورو 
ارز توسط اين بانك و صادركنندگان به منظور تأمين 

نيازهاي مواد اوليه و مياني بخش هاي صنعتي كشور در 
بازار ثانويه عرضه شد. اين ارزها با متوسط نرخ هر يورو 

11 هزار تومان در بازار ثانويه عرضه شد.
همچنين بانك مركزي معادل 2 ميليارد يورو ارز مورد 
نياز براي تأمين كاالهاي اساسي و دارو را تأمين كرده 

است.
بر اساس بخش��نامه س��ازمان امور مالياتي كه در 21 
فروردين امسال ابالغ شده است معافيت مالياتي براي 
درآمدهاي حاصل از صادرات كاال و خدمات در مواردي 
كه ارز حاصل از صادرات طبق مقررات بانك مركزي به 
چرخه اقتصادي كشور بازنگردانده نشود براي عملكرد 

سال هاي 97 و 98 قابل اعمال نخواهد بود.

ايس�نا| يك كارش��ناس حوزه كار معتقد است اگر 
افزايش حداقل دستمزد كارگران با روش هاي ديگري 
همچون كاهش هزينه هاي بيمه و ماليات در واحدهاي 
اقتصادي اتفاق مي افتاد امروز هم بنگاه ها با مش��كل 
قيمت تمام ش��ده مواج��ه نبودند، هم ق��درت خريد 

خانوارهاي كارگري افزايش مي يافت.
علي اكبر لبافي در تحليل افزايش 36.5 درصدي حداقل 
مزد كارگران در سال 1398 و شرايط اقتصادي موجود، 
گفت: شيوه اي كه شوراي عالي كار سال گذشته براي 
افزايش دس��تمزد در پيش گرفته راحت ترين روش 
و برگرفت��ه از رويه هاي گذش��ته بود ول��ي اين روش 
ديديم كه نه تنها قدرت خريد كارگران را افزايش نداد 
بلكه بنگاه هاي اقتصادي را به دليل قيمت تمام شده 

محصوالتش��ان با چالش جدي مواجه كرد. وي ادامه 
داد: پيش بيني من اين است كه با وضعيتي كه به لحاظ 
قيمتي از همين روزها و ماه هاي ابتدايي سال شاهديم 
تداوم افزايش قيمت ها و قيمت تمام شده محصوالت 
را داشته باشيم منتها شوراي عالي كار مي توانست از 
فرمول هاي ديگري براي افزايش دس��تمزد استفاده 
كند كه هم هزينه هاي تولي��د را كاهش دهد و هم به 
افزايش قدرت خري��د كارگران كمك كند كه اين كار 

را انجام نداد.
اين كارش��ناس حوزه كار افزود: يك��ي از اصلي ترين 
فرمول ها اين بود كه در قالب كاهش هزينه هاي مالياتي، 
بيمه اي، انرژي و عوارض قيمت تمام ش��ده را كاهش 
دهد تا هم بهبود وضع اقتصادي رخ مي داد هم افزايش 

قدرت خري��د خانوارها اتفاق مي افتاد ولي اصاًل به اين 
فرمول توجهي نشد.

لبافي با بيان اينكه دول��ت عالقه مند به ايجاد رونق 
اقتصادي و بهبود وضع معيش��ت مردم است، اظهار 
ك��رد: هزينه ماليات و ع��وارض و حامل هاي انرژي 
دس��ت دولت اس��ت و اگ��ر از اين فرم��ول افزايش 
دستمزدها را دنبال مي كرديم هم قدرت خريد باال 
مي رف��ت و هم رونق اقتصاد و به��ره وري بنگاه ها را 

شاهد بوديم.
به گفته اين كارشناس حوزه كار، اين روش كه هر ساله 
نرخ تورم را از بانك مركزي و مركز آمار بگيريم و مالك 
تعيين مزد قرار بدهيم ديگر ج��واب نمي دهد. وقتي 
مش��كل قدرت خريد نيروي كار را داريم، قيمت تمام 

شده باال است و نمي توانيم با بازارهاي داخلي و خارجي 
رقابت كنيم بايد به دنبال روش هاي ديگر برويم.

وي تاكي��د كرد: افزاي��ش 36.5 درصدي حداقل مزد 
يعني تورم سال گذشته بين 36 تا 40 درصد بوده و ما 
دستمزد سال 1398 را با محاسبه نرخ تورم سال 1397 
تعيين كرديم و افزايش 400 هزار توماني دستمزدها را 
بدون پيش بيني تورم سال جاري به تصويب رسانديم.

قوانين ما قديمي است و بايد به روز شود
اين كارشناس حوزه كار با بيان اينكه اقتصاد ايران امروز 
به قوانين و مقررات جديد نياز دارد، اظهار كرد: اوضاع 
اقتص��ادي ما با قوانين و مقررات و رويه هاي گذش��ته 
س��امان نمي پذيرد. نيازمند قوانين جدي��د و به روز و 
برگرفته از ش��رايط روز هستيم چرا كه قوانين موجود 

متعلق به دوران رشد و رونق اقتصادي بود ولي اكنون 
كه به س��مت اقتصاد خصوصي حركت مي كنيم اين 
قوانين و مقررات با وضعيت اقتصادي و شرايط زندگي 
مردم همخواني ندارد و لذا نيازمند تصميمات متفاوت 
هستيم و بايد هرچه سريع تر به سمت اصالح ساختار و 

قوانين اقتصاد برويم.
به گزارش ايس��نا، شوراي عالي كار اس��فند ماه سال 
گذشته افزايش حداقل حقوق و دستمزد سال 1398 
كارگ��ران را 36.5 درصد تعيين كرد. ب��ا اين افزايش 
پايه حقوق كارگران 400 هزار تومان بيش��تر شد، اما 
اين افزايش مزد الب��ه الي افزايش قيمت ها در همان 
روزهاي نخست سال گم شد و خانوارهاي كارگري آن 

را احساس نكردند.
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 هزينه هاي غيرضرور
 بايد حذف شود

فرهاد دژپسند در جلسه ذي حسابان دستگاه هاي 
اجرايي، با بي��ان اينكه بودجه، پ��ول دولت نبوده و 
بيت المال است، گفت: در سال 1398، قاطعيت در 

قطع هزينه هاي غيرضرور، الزامي است.
وزير اقتصاد با تاكيد بر اينكه، بودجه، بايد ريال به ريال و 
به دقت خرج شود، خطاب به ذي حسابان دستگاه هاي 
اجرايي گفت: بايد تمام تجربيات 40 سال گذشته را 

براي مديريت بودجه سال 98 به كار بگيريد.
وي با اشاره به اينكه تعداد كل ذي حسابان دستگاه هاي 
اجرايي كش��ور، به 3 هزار نفر مي رسد، تصريح كرد: 
اين مس��اله بايد به معناي اس��تقرار 3 ه��زار مامور 
صرفه جويي و حفاظت از اموال مردم در دستگاه هاي 
اجرايي باشد؛ ضمن اينكه ذي حساب نماد تخصيص 
بهينه اقتصادي، مديريت بهين��ه دارايي و انضباط 
مالي-اداري است. وزير اقتصاد با اشاره به اينكه نقش 
ذي حسابان به عنوان حافظ و امين مردم در مديريت 
بيت المال مهم است، تاكيد كرد: ذي حسابان مديران 
جه��ادي در مديريت هزينه هس��تند و اي��ن امر به 
خصوص در شرايطي كه دشمن با تمام قوا و رفتارهاي 
غير خردمندانه و كاماًل نامتعارف در پي انسداد منابعي 
است كه مي شود دولت را به واسطه آن مديريت كرد، 
اهميت دو چنداني مي يابد. وزير اقتصاد اظهار داشت: 
همانطور كه با كاهش درآمد خانوار، هزينه هاي آن 
لزومًا كاه��ش نمي يابد، هزينه هاي دولت هم كه در 
زمان وفور درآمدهاي نفتي، افزايش پيدا كرده بود، 
با كاهش اين درآمدها، كاهش نمي يابد. اينجا نقش 
ذي حسابان در كاهش هزينه ها بسيار حياتي است، 
اگر چه بايد متذكر ش��وم، اين عمل نه با س��ركوب 
هزينه ها، بلكه با مديريت هوشمندانه آن قابل انجام 
است. دژپسند با بيان اينكه در اقتصادي كه بودجه 
آن مبتني بر نفت و نه ماليات است، ذي حساب، دو 
نقش »رعايت وظايف قانوني« و »امانتداري مردم« 
را به دوش مي كشد، اظهار داشت: حقيقتي كه نبايد 
به آن بي توجه بود اين است كه در اقتصاد مبتني بر 
نفت، آثار هزينه هاي اضافي دولت، بطور مس��تقيم 
به مردم نش��ان داده نمي ش��ود و در حقيقت نوعي 
ماليات پنهان به مردم تحميل مي شود. وي افزود: در 
چنين شرايطي، ذي حساب، نمايندگي مردم را در 
دولت بر عهده دارد. وزير اقتصاد با اشاره به نقش مهم 
ذي حسابان در شناسايي و احصاء اموال و دارايي هاي 
دولت، تصريح كرد: شما به سادگي مي توانيد بر اساس 
هزينه هاي مطالبه شده براي نگهداري و تأمين آب و 
برق، تأسيسات و تعميرات، ميزان اموال دستگاه محل 

ماموريت خود را احصاء كنيد.

 شغل خبرنگاري رسما
 سخت و زيان آور اعالم شد 

محمد شريعتمداري، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
به صورت رس��مي طي نامه اي در پاس��خ به سوال 
محمودزاده، نماينده مردم مهاباد در مجلس شوراي 
اسالمي در خصوص سختي و زيان آور بودن شغل 
خبرنگاري در تاريخ11 ارديبهشت 98 اعالم كرد 
شغل خبرنگاري در دسته مشاغل سخت و زيان آور 
قرار دارد. در متن نامه ش��ريعتمداري آمده است: 
»بازگشت به نامه شماره 4.96030 سي سي مورخ 
16 اسفند 97 موضوع تذكر جناب آقاي محمودزاده 
نماين��ده محترم مردم مهاباد در مجلس ش��وراي 
اسالمي در خصوص اينكه به چه دليل وزارت تعاون 
كار و رفاه اجتماعي سختي كار خبرنگاران و اهالي 
رسانه را نمي پذيرد به استحضار مي رساند مستند 
به ماده 11 آيين نامه اجرايي تبصره 2 الحاقي ماده 
76 قانون تامين اجتماعي موض��وع تصويب نامه 
هيات وزيران به شماره ه36005 ت.15356 مورخ 
5 ارديبهشت سال 86 ش��غل خبرنگاري صراحتًا 
به عنوان مشاغل س��خت و زيان آور عنوان گرديده 
اس��ت و مصاديق آن طي مصوبات هيات وزيران به 
شماره هاي ه31524ت/15356مورخ 11آذر 83 
تصريح شده است و بديهي اس��ت در صورت ارايه 
درخواست متقاضي به دبيرخانه هاي كميته هاي 
استاني بررسي مشاغل س��خت وزيان آور سراسر 
كشور مراتب توسط كميته هاي استاني مورد تطبيق 
و نظر قرار خواهد گرفت و در صورت احراز س��وابق 
بازنشستگي مستمري آنها توسط سازمان تامين 

اجتماعي برقرار مي شود.«

عدم تداخل در اليحه ماليات بر 
ارزش افزوده

محمود شكري عضو كميسيون اقتصادي مجلس 
شوراي اس��المي، با اشاره به طرح مباحثي مبني بر 
اينكه در گزارش كميسيون اقتصادي درباره ماليات 
بر ارزش افزوده عوارض ش��هري را به عنوان ماليات 
تلقي كرده اند، گفت: كميسيون نشستي با نمايندگان 
شوراي عالي استان ها، شهردار و اعضاي شوراي شهر 
تهران برگزار كرد و در اين جلسه توضيح داد كه اليحه 
جديد ماليات بر ارزش افزوده شامل بخش ماليات و 
عوارض مي شود و اين دو كنار يكديگر در اين اليحه در 
نظر گرفته شده است. نماينده مردم تالش و رضوانشهر 
در مجلس شوراي اس��المي، با بيان اينكه در تمام 
بخش ها نقطه به نقطه عوارض ذكر نشده اما در ماده 
قانوني عنوان ش��ده كه 50 درصد از ماليات بر ارزش 
افزوده به عنوان عوارض به ش��هرداري ها اختصاص 
يافته و 50 درصد از آن به عنوان ماليات به بخش هاي 
تعريف شده تعلق مي گيرد. وي با اشاره به اينكه در چند 
ماده قانوني در اليحه ماليات بر ارزش افزوده صراحتا 
عنوان عوارض ذكر ش��ده است، ادامه داد: متاسفانه 
عده اي جوسازي كرده اند كه در اليحه ماليات بر ارزش 
افزوده عوارض ماليات تلقي شده، در حالي كه ظاهرا 
اين افراد اليحه را مطالعه نكرده اند و اگر يك بار اين 

اليحه را مي خواندند اينگونه اظهارنظر نمي كردند.
شكري تاكيد كرد: هيچ تداخلي بين عوارض و ماليات 
در اليحه ماليات بر ارزش افزوده وجود نداشته و سهم 

هر كدام جداگانه در نظر گرفته شده است.



بانك و بيمه4اخبار

»تعادل« از عملكرد تسهيالتي بانك ها در سال ۹۷ گزارش مي دهد 

بازار در مسير ثبات نسبي

گزارش »تعادل« از الزامات بانك مركزي براي رمز دوم يكبار مصرف

نسبت تسهيالت بانك ها به توليد ناخالص داخلي 40 درصد شد

نرخ طال متاثر از نرخ دالر است

مشتريان بانك ها براي دريافت رمز دوم يكبار مصرف اقدام كنند

گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري |
نسبت تس��هيالت پرداختي بانك ها به توليد ناخالص 
داخلي در س��ال هاي 1390 تا 1397 نش��ان مي دهد 
كه با وجود رش��د منفي اقتصادي در برخي س��ال هاي 
اخير، نسبت تسهيالت به توليد ناخالص داخلي باالي 
19 درص��د تا 41 درصد بوده و افزايش رقم تس��هيالت 
بانك��ي كمك زيادي به افزايش يا مثبت ش��دن رش��د 
سرمايه گذاري ها و رشد اقتصادي نكرده و عمدتا در بخش 
سرمايه در گردش، و تامين نيازهاي روزمره واحدهاي 
اقتصادي ش��ده و كمتر ب��راي افزايش رش��داقتصاد، 
سرمايه گذاري، بهره وري و كارايي، ايجاد و توسعه و رشد 
تقاضا هزينه ش��ده است و عمال متاثر از تورم و نرخ سود 
بانكي، هرسال رقم وام ها افزايش يافته، قراردادها تمديد 
شده و بدهي ها استمهال شده است و اثرگذاري كمي در 
ايجاد رشد و سرمايه گذاري ها و اشتغال داشته است.  به 
گزارش »تعادل«، نس��بت تسهيالت پرداختي بانك ها 
به توليد ناخالص داخلي در س��ال هاي 1390 تا 1397 
به ترتيب مع��ادل، 30- 21.5 – 19.3 – 26.5 – 33.9 
-38.9-36.2- 40.8 درصد بوده و با وجود ارقام متفاوت 
نسبت تسهيالت به توليد ناخالص، اثري بر رشد اقتصادي 
و سرمايه گذاري ها و كمك به رونق توليد و اشتغال و تقاضا 

نداشته است. 
در برخي س��ال ها مانند سال هاي 91 و 92 اين نسبت 
21.5 و 19.3 درصد بوده و در سال هاي 95 تا 97 بين 
36 تا 41 درصد بوده اس��ت. اما رشد مثبت اقتصادي و 
س��رمايه گذاري در اين 8 سال عمدتا حاصل مذاكرات 
واج��راي برج��ام و افزايش درآمد نفت در س��ال 95 و 
همچنين اميد به اثرگذاري سياست هاي انضباط مالي 
در دولت روحاني در سال 93 بوده است و در اين دو سال 
كه رشد اقتصادي مثبت بوده نسبت تسهيالت پرداختي 
26 و 38 درصد بوده اس��ت اما در بقيه سال ها از جمله 
سال 91، 92، 96 و 97 كه نسبت تسهيالت باالي 21، 
19، 36 و 40 درصد بوده، رش��د اقتصادي منفي شده 
اس��ت. در نتيجه هرگاه كه تحريم اقتصادي يا كاهش 
درآمد نفت مطرح بوده، رشد اقتصادي و سرمايه گذاري 
نيز منفي شده است و هرگاه كه برجام يا افزايش درآمد 

نفت و اميد به بهبود شرايط كسب و كار مطرح بوده، رشد 
اقتصادي و سرمايه گذاري نيز مثبت شده است. در نتيجه 
مشخص است كه رشد تس��هيالت عمال موجب رشد 
اضافه برداشت بانك ها، مطالبات معوق و بدهي مردم به 
بانك ها شده و اثر كمي روي رشد و سرمايه گذاري، بهره 
وري و توليد داش��ته و عمال بيش از 60 درصد وام هاي 
بانكي براي س��رمايه درگردش هزينه شده است.  رقم 
اسمي تسهيالت نيز از 200 هزار ميليارد تومان در سال 
90 به 773 هزار ميليارد تومان در سال 97 رسيده و در 
اين سال ها تقريبا 4 برابر شده و بطور متوسط ساالنه 40 
درصد رشد كرده است و متناسب با رقم تورم و نرخ سود 
بانكي و تس��هيالت بانكي افزايش داشته و با استمهال 
بدهي ها و تمديد قراردادها، رقم باالتري از تسهيالت 
پرداخت شده و عمال به تامين سرمايه درگردش منجر 
شده است اما در نهايت به رشد بهره وري، كارايي و رشد 
اقتصادي منجر نش��ده اس��ت. رقم تسهيالت بانك ها 
از 200 هزار ميليارد تومان در س��ال 90 به 300 هزار 
ميليارد تومان در سال 93، 580 هزار ميليارد تومان در 
س��ال 95، 614 هزار ميليارد تومان در سال 96 و 773 
هزار ميليارد تومان در سال 97 رسيده و هر سال با رشد 
باالي 26 درصد همراه بوده است و بطور ميانگين رشد 
ساالنه اين دوره 8 س��اله حدود 40 درصد بوده است.  
نسبت تسهيالت پرداختي به GDP در سال 97 معادل 
40.8 درصد بوده است. اين نسبت براي سال قبل از آن 
36.2 و براي سال 95 معادل 38.9 درصد محاسبه شده 
اس��ت. در بين سال هاي مورد بررسي، باالترين نسبت 
تسهيالت پرداختي به GDP نيز متعلق به سال 1392 
و معادل 19.3 درصد بوده است. بر اساس اين گزارش، با 
وجود افزايش روند عمومي تسهيالت پرداختي حقيقي 
از سال 1390، در سال گذشته اين روند تغيير چنداني 
نداشته است.  آمارهاي منتشر شده نشان مي دهد كه 
در سال گذشته 773.7 هزار ميليارد تومان تسهيالت از 
سوي نظام بانكي به طرح هاي مختلف پرداخت شده كه 
اين رقم 26 درصد نسبت به سال قبل از آن رشد داشته 
است. به گزارش »تعادل«، روند تسهيالت پرداختي از 
سال 90 تا 97 نش��ان مي دهد كه در سال 1396 نظام 

بانكي 613.9 هزار ميليارد تومان به طرح هاي مختلف 
تسهيالت پرداخت كرده بود، اين رقم براي سال 97 به 

773.7 هزار ميليارد تومان رسيده است.

  كاهش سهم س�رمايه در گردش بنگاه ها از 
تسهيالت

براساس اين گزارش سهم سرمايه در گردش از تسهيالت 
پرداختي در س��ال 97 نسبت به سال قبل از آن كاهش 
يافته و سهم ايجاد و توس��عه كسب و كارها از اين سهم 
افزايش يافته است. در سال 97، سهم تامين سرمايه در 
گردش بنگاه ها از تسهيالت 56 درصد بوده است. اين در 

حالي اس��ت كه اين رقم براي سال قبل از آن 62 درصد 
بوده است. سال گذشته 14 درصد تسهيالت بانك ها براي 
ايجاد كسب و كارها، 8 درصد براي خريد كاالي شخصي، 
6 درصد براي توسعه كسب و كارها، 4درصد براي خريد 
مسكن، 2 درصد براي تعميرات و 10 درصد براي ساير 
موارد بوده است. اين نسبت براي سال 96 نيز به ترتيب به 
شرح زير است: 10درصد ايجاد كسب و كارها، 7 درصد 
خريد كاالي شخصي، 5درصد خريد مسكن، 5درصد 
توسعه كسب وكارها، 3 درصد تعميرات و 8 درصد ساير 
موارد. سهم مسكن و ساختمان و بازرگاني از تسهيالت 
پرداختي در س��ال 97 افزايش يافته است. در حالي كه 

سهم مسكن و ساختمان از تسهيالت پرداختي بانك ها 
در س��ال 96 رقم 9درصد بود، اين رقم براي سال 97 به 
13درصد افزايش يافته است. همچنين سهم بازرگاني نيز 
در دوره مورد گزارش با يك درصد افزايش به 15 درصد 
رسيده است. در س��ال 97، صنعت و معدن 27 درصد، 
خدمات 37 درصد، كش��اورزي 7.6 درصد و متفرقه نيز 
0.1 درصد از تس��هيالت پرداختي را به خود اختصاص 
داده اند. اين ارقام براي سال 96 نيز به اين صورت است كه 
خدمات 41 درصد، صنعت و معدن 28 درصد، بازرگاني 
14 درصد، مسكن و س��اختمان 9 درصد، كشاورزي 8 

درصد و متفرقه 0.1 درصد است.

گروه بانك و بيمه| احسان شمشيري|
روز سه ش��نبه 17 ارديبهشت ماه نرخ لحظه اي دالر 
در سامانه سنا 14 هزار و 950 تومان و يورو 16 هزار 
و 850 تومان اعالم شد. همچنين نرخ دالردر سامانه 
سنا و بر اساس نرخ هاي روز دوشنبه 14 هزار و 730 
تومان، يورو 16 هزار و 532 توم��ان، درهم 3 هزار و 
934 تومان، لير تركيه 2هزار و 552 تومان، پوند 19 
هزار و 43 توم��ان و درهم 3 هزار و 934 تومان اعالم 
شده است.  به گزارش »تعادل«، در جريان معامالت 
روز سه ش��نبه 17 ارديبهشت 98 صرافي هاي بانكي 
نيز قيمت هر دالر امريكا براي فروش 14.950 تومان 
و براي خريد 14.750 تومان بود. همچنين هر يورو 
براي خريد 16.650 توم��ان و براي فروش 16.850 
تومان بود. در ب��ازار آزاد و معامالت نقدي نيز دالر به 
15170 تومان، يورو 17200، يوآن 2235و ليرتركيه 
2500 رس��يده و نرخ اونس جهان��ي طال نيز 1282 
دالر اعالم ش��ده و در نتيجه رش��د نرخ دالر، قيمت 
طال و سكه نيز افزايش داشته است بطوري كه مظنه 
يك مثقال طالي 17 عيار يا آبش��ده 2 ميليون و 27 
هزار تومان، هرگرم طالي 18 عيار 468 هزار تومان، 
سكه طرح جديد 5 ميليون و 130 هزار، نيم سكه 2 
ميليون و 880 هزار، ربع سكه 1 ميليون و 850 هزار و 
سكه گرمي 1 ميليون تومان معامله شد. معامله گران 
بازار معتقدند كه در ارديبهشت ماه 98 درهم امارات 
با 14 درصد رش��د، پربازده ترين  ارز از ابتداي س��ال 
جاري تا 15 ارديبهشت ماه بوده، پوند 13 درصد در 
جايگاه دوم، و دالر و يورو نيز بازدهي 12 درصدي را 
از آن خود كردند. برخي فعاالن بازار مي گويند كه در 
آغاز ماه رمضان، قيمت ارز بار ديگر رش��د كرد و نرخ 
دالر در صرافي هاي مجاز در آستانه ورود به كانال 15 
هزار تومان قرار گرفت. همچنين روز س��ه شنبه 17 
ارديبهشت بانك ها هر دالر امريكا را به قيمت 14 هزار 
و 519 تومان خريدند كه نسبت به روز دوشنبه بيش 
از 200 تومان افزايش داشته و قيمت خريد يورو نيز 

در ش��عب ارزي بانك ها 16 هزار و 271 تومان است. 
روز بانك ها هر پوند انگليس را نيز 19 هزار و 47 تومان 
خريداري شد. از سوي ديگر، قيمت ارز مسافرتي در 
بانك ها همچنان از قيمت ف��روش آن در بازار باالتر 
اس��ت؛ بطوري كه قيم��ت فروش ارز مس��افرتي در 
بانك ها 17 هزار و 89 تومان اعالم شده كه با احتساب 

كارمزد به حدود 17 هزار و 400 تومان مي رسد.

  نرخ ارز در صرافي هاي بانكي
اين در حالي است كه نرخ خريد يورو در صرافي هاي 
مج��از بانك مركزي 16 ه��زار و 650 توم��ان و نرخ 
فروش آن 16 هزار و 850 تومان اس��ت كه نس��بت 
به روز دوش��نبه 150 تومان گران ش��ده است. اين 
صرافي ها همچنين روز سه ش��نبه هر دالر امريكا را 
14 هزار و 750 تومان خريده و 14 هزار و 950 تومان 
مي فروشند كه قيمت دالر نيز افزايش 200 توماني 

داشته است.

  نرخ طال متاثر از نرخ دالر است
روز سه ش��نبه قيمت هر قطعه سكه تمام طرح قديم 
4ميليون و 910 هزار تومان و سكه تمام طرح جديد 

5 ميليون و 160 هزار تومان بود.
محمد كشتي آراي رييس كميسيون تخصصي طال و 
جواهر اتاق اصناف در مورد آخرين وضعيت بازار طال 
و سكه گفت: با وجود عدم تغيير قيمت اونس جهاني، 
اخبار سياسي منتشر ش��ده و افزايش نرخ ارز باعث 
صعود شديد قيمت انواع سكه از صبح امروز )ديروز( 
ش��ده است و اين در شرايطي اس��ت كه تقاضايي در 
بازار وجود ندارد و تنها عوامل رواني موجب اين روند 
افزايش هستند. وي ادامه داد: در حال حاضر قيمت 
هر قطعه س��كه تمام طرح قدي��م 4 ميليون و 910 
هزار تومان، سكه تمام طرح جديد 5 ميليون و 160 
هزار تومان، نيم س��كه 2 ميليون و 890 هزار تومان، 
ربع سكه يك ميليون و 880 هزار تومان و سكه هاي 

گرمي نيز يك ميليون تومان است. رييس كميسيون 
تخصصي طال و جواهر اتاق اصناف قيمت هر مثقال 
ط��ال را 2 ميليون و 85 هزار توم��ان و هر گرم طالي 

18عيار را نيز 481 هزار تومان اعالم كرد.

  توليد رانت با ارز چند نرخي
در اين رابطه معاون پژوهش��ي پژوهش��كده پولي و 
بانكي، با بيان اينكه مافياي اقتصادي همچنان در ايران 
فعال است، گفت: كنترل دستوري قيمت ها به زيان 
مردم و به سود اين مافيا است. كامران ندري با اشاره 
به س��خنان معاون اول رييس جمهور مبني بر اينكه 
فعاالن اقتص��ادي و اقتصاددانان نظر دهند كه دولت 
اقتصاد دولتي را تقويت كند يا اينكه راه اقتصاد آزاد را 
در شرايط فعلي به كار گيرد، گفت: دولت در حالي بر 
سر دو راهي اقتصاد دولتي و قيمت گذاري دستوري و 
در مقابل عمل به مكانيسم اقتصاد آزاد قرار گرفته كه 
بدون شك توزيع كاالها بايد بر اساس ساز و كار بازار 
انجام ش��ود؛ چراكه تنها از اين مسير است كه فساد و 
رانت از ميان مي رود. وي افزود: توجه به مكانيسم بازار 
آزاد در قيمت گذاري و توزيع كاالها موجب مي شود 
دولت درآمدي را كه از محل آزادس��ازي قيمت ها و 
افزايش درآمد شركت هاي توليدي و دريافت ماليات 
از توليدكنندگان كس��ب مي كند، بين مردم و اقشار 
آس��يب پذير توزيع كند كه در اين صورت، فساد در 
اقتصاد نيز كمتر ش��ده و هدف دولت براي حمايت از 

مردم و رونق توليد بهتر محقق مي شود.
ندري تصريح كرد: به عنوان نمونه، ارزي كه به واردات 
كاالهاي اساسي تعلق مي گيرد، متعلق به دولت بوده 
و اگر قيمت آن واقعي ش��ود، دولت مي تواند با درآمد 
آن از اقشار ضعيف جامعه حمايت كند؛ اما اگر قيمت 
آن به صورت مصنوعي پايين باشد، درآمد دولت نيز 
كاهش مي يابد؛ از اين رو، توصيه اكيد اين است كه ساز 

و كار مداخله اي در نظام بازار را كاهش داد.
اين كارشناس اقتصادي در ادامه به بستر شفاف بورس 

به عنوان بستري براي مبادله كاالهاي اساسي و مواد 
اوليه اشاره كرد و گفت: ريشه مشكالتي كه در حوزه 
قيمت گذاري كاالها و تعادل عرضه و تقاضا به منظور 
تنظيم بازار به وج��ود مي آيد، در مداخالت دولت در 
مباحثي همچون عرضه محصوالت با قيمتي ارزان تر از 
نرخ واقعي در بورس و ايجاد محدوديت هاي اينچنيني 
است؛ به نحوي كه دولت، توليدكننده ها را مجبور به 
عرضه كاال با قيمت كمتر از نرخ هاي بازار آزاد مي كند 
و اين تف��اوت نرخ ها در واقع موجب مي ش��ود كه به 
شكل كاذب، شاهد هجوم تقاضا براي خريد از بورس 
و سوءاس��تفاده عده اي واس��طه از اين اوضاع باشيم؛ 
درس��ت همان تجربه اي كه سال گذش��ته به دليل 
قيمت گذاري بر مبن��اي دالر 4200 توماني در همه 
بخش ها رقم خورد و اختالف قيمت ناشي از آن، امكان 
آربيتراژ و كسب سود در كوتاه مدت را براي گروه هاي 
خاص فراهم كرد. وي افزود: در نتيجه اين شرايط، در 
بازارهاي كااليي، مافيا به وجود مي آيد؛ اما اگر دولت 
تصميم بگيرد كه در مكانيس��م بازار و كشف قيمت 
مواد اوليه و كاالها در بورس كاال مداخله نكند، فاصله 
قيمتي به وجود نمي آيد و از ايج��اد رانت در اقتصاد 
جلوگيري مي شود. به گفته ندري، اگر دولت در روند 
معامالت بورس دخالت نكند، آن زمان است كه شاهد 
كارايي حداكثري بورس كاال به عنوان يك بستر مبادله 
كاالهاي مهم خواهيم بود كه قابل نظارت بوده و دولت 
نيز مي تواند در اين بستر و بر اساس سيستم عرضه و 

تقاضا، بازار را تنظيم كند.
ندري با تاكيد بر ناكارآمدي اقتصاد دستوري و روش 
س��هميه بندي و تخصيص يارانه، اظهار داشت: نكته 
حائز اهميت ديگر آن اس��ت كه سال گذشته پس از 
محاسبه قيمت كاالها در بورس بر اساس دالر 4200 
توماني، دولت و نهادهاي مختل��ف امكان نظارت بر 
فروش محصوالت در زنجيره بعدي توليد را نداشتند؛ 
به عبارتي توليدكنندگان كاالهاي مصرفي و نهايي 
كه مواد اوليه خود را از بورس با قيمت هاي دستوري 

خريداري كردند، مشخص نشد كاالهاي توليدي خود 
را چگونه و با چه مبناي قيمتي در شبكه توزيع عرضه 
كرده و كاالها با چه نرخي به دست مصرف كننده خرد 

و نهايي رسيد.
اين اقتصاددان، مش��كالت موجود را در عدم امكان 
نظارت همه جانبه بر ش��بكه توزي��ع كاالهاي نهايي 
و مناس��بات انحصارطلبان��ه و انحصارجويانه عنوان 
كرد و گفت: تجربه نش��ان داده كه سياس��ت گذاران 
نمي توانند مناس��بات انحصارطلبانه موجود را بر هم 
بزنند و در اين ش��رايط، بهترين راهكار اين است كه 
قيمت ها را در بورس، آزاد و از مداخله در مكانيسم اين 
بازار پرهيز كنيم؛ چراكه با آزاد ش��دن نظام قيمت ها 
در بورس، مي توان مناسبات رانت جويانه در اقتصاد 
كشور را از بين برد؛ زيرا اين مناسبات و رانت ها تحت 
تأثير اختالف قيمت كاالها ايجاد مي شود و با حذف 
اين اختالف قيمت ها خود به خود و به صورت طبيعي 

از بين مي رود.
وي تصري��ح كرد: ب��ا توجه به اينكه ق��درت برخورد 
ب��ا مافياي اقتص��ادي و از بين بردن انحص��ار و رانت 
موجود در اقتصاد را نداريم، بهترين نسخه، حركت به 
سمت اقتصاد آزاد است، چراكه با از بين بردن تفاوت 
قيمت هاي دولتي و آزاد و كش��ف قيمت بر اس��اس 
مكانيس��م عرضه و تقاضا در بازار، انگيزه استفاده از 
رانت نيز در كشور از بين مي رود؛ راه تحقق اين امر نيز 
در عدم مداخله در بورس و نظام قيمت گذاري است تا 
عرضه و تقاضا تعيين كننده روند قيمت ها باشد. در اين 
شرايط بايد نظارت هاي قوي و سيستم قوي و پيشرفته 
و مديريت كارآمد را نيز در اقتصاد ايجاد كرد تا تنظيم 

بازار به شكل مطلوب رقم بخورد.
به گفته ندري، مداخ��الت قيمتي در بازارها و پايين 
نگه داشتن غيرواقعي و كاذب قيمت ها از جمله نرخ 
ارز، حامل هاي انرژي و كاالهاي اساسي نه تنها به نفع 
مردم و اقشار آسيب پذير نيست، بلكه فقط و فقط سود 

سرشاري را به جيب مافياي اقتصادي روانه مي كند.

گروه بانك و بيمه| 
بانك ها و موسس��ات مالي و اعتب��اري در پيامكي به 
مش��تريان تاكيد كردند تا سريع تر براي دريافت رمز 
دوم يكب��ار مصرف با توجه ب��ه ابالغيه بانك مركزي 
و حذف رمز دوم كارت هاي بانك��ي از اول خرداد ماه 
اق��دام كنند. به گزارش »تع��ادل«، بانك مركزي در 
راستاي افزايش امنيت تراكنش هاي بانكي و با توجه 
تاكيد پليس فتا و دادستاني كل كشور سال گذشته 
س��ند الزامات رمزه��اي پويا را با همكاري ش��ركت 
كاشف وابسته به بانك مركزي منتشر كرد و به شبكه 
بانكي مهلت داد تا نس��بت به تهيه و ارايه زيرساخت 
رمز يكبار مصرف )OTP( به مشتريان شبكه بانكي 
به منظ��ور افزايش ايمني مش��تريان و جلوگيري از 
كالهبرداري هاي مالي اقدام كنند؛ بر اس��اس اعالم 
بانك مركزي بانك ها تا پايان آذرماه فرصت داشتند تا 
زيرساخت رمز يكبار مصرف دوم بانكي را ارايه كنند و 
در غير اين صورت موظف به جبران خسارت مشتريان 

در صورت كالهبرداري شدند اما آخرين مهلت بانك 
مركزي براي تهيه و ارايه زيرس��اخت رمز دوم يكبار 
مصرف پايان ارديبهش��ت ماه است؛ در همين راستا 
از ابتداي خرداد ماه تمامي رمزهاي دوم كارت بانكي 
فعال در كشور )رمز دوم ايستا( غير فعال و صرفا انجام 
تراكنش هاي مبتني بر كارت ب��ا رمز دوم با رمز دوم 
يكبار مصرف قابل انجام است و تمامي بانك ها بايد اين 
خدمت را به مشتريان ارايه دهند. با توجه به مهلت 14 
روزه ش��بكه بانكي در خصوص ارايه و تغيير رمز دوم 
ايستا به رمز دوم يكبار مصرف توسط مشتريان، برخي 
از بانك ها و موسس��ات مالي و اعتباري در پيامكي به 
مش��تريان اعالم كردند تا با توجه به غير فعال شدن 
رمز دوم كارت بانك��ي از اول خرداد ماه، با مراجعه به 
شعب يا خودپردازهاي بانك نسبت به فعالسازي رمز 
يكبار مصرف اقدام كنند؛ همچنين به منظور دريافت 
رمز يكبار مصرف الزم است تا از آخرين نسخه همراه 
بانك استفاده كنند. الزم به ذكر است، بر اساس اعالم 

معاونت فناوري هاي نوين بانك مركزي، ارايه رمز دوم 
يكبار مصرف توسط تمامي بانك ها و موسسات مالي 
و اعتباري كش��ور از ابتداي خرداد ماه اجباري است؛ 
خدمت رمز دوم يكبار مصرف به صورت كامال رايگان 
در قالب نرم افزار جداگانه رمز ساز يا از طريق پيامك 
براي مشتريان بانكي ارس��ال مي شود و مشتريان به 
منظور فعالسازي رمز دوم يكبار مصرف مي توانند از 
طريق مراجعه به شعب، استفاده از همراه بانك و خود 

پرداز بانك عامل اقدام كنند.

 الزام�ات بان�ك مرك�زي ب�راي رم�ز دوم
 يكبار مصرف

از جمله الزام��ات بانك مركزي ب��راي رمزهاي دوم 
يكبار مصرف در تراكنش هاي مبتني بر كارت بايد به 
حداقل طول هفت رقم، حداكثر طول عمر 60ثانيه ، 
يك بار پذيرش توس��ط بانك و موسس��ه اعتباري و 
اس��تفاده از خدمات مبتني بر كارت مشخص از بين 

كارت هاي صادر شده توسط موسسه اعتباري اشاره 
OTP داشت. گفتني است، رمز عبور يكبار مصرف يا 

 )One Time Password( روش محافظ��ت از 
اطالعات براي جلوگيري از س��رقت رمز عبور است 
كه رمز عبور با استفاده از روش هاي رمزنگاري توليد 
مي ش��ود و تنها براي يكبار ورود به سيس��تم معتبر 
است، مهم ترين مزيت استفاده از OTP يا رمز يكبار 
مصرف اين است كه سرقت اطالعات با دانستن رمز 
عبور غير ممكن مي ش��ود كه به اين معناست تا اگر 
مجرم س��ايبري رمز عبور قبلي شما را داشته باشد با 
توجه به اينكه رمز باطل شده نمي تواند وارد سيستم 
شود كه گسترش اس��تفاده از آن كاهش بسيار زياد 
جرايم سايبري مالي به خصوص در بحث برداشت هاي 
غيرمجاز را به دنب��ال دارد؛ در حقيقت در تكنولوژي 
OTP براي براي انجام هر تراكنشي يك رمز تصادفي 
توليد و صرفا براي يك تراكنش اعتبار دارد.در شرايطي 
كه بانك مركزي از مش��تريان بانك ها خواسته است 

تا پايان خرداد اس��تفاده از رمزه��اي يكبار مصرف را 
عملياتي كنند مسعود خاتوني،  عضو هيات مديره بانك 
ملي، با اشاره به ايجاد نرم افزار قابل نصب روي تلفن 
همراه براي توليد رمزهاي يكبار مصرف گفت: از طريق 
اين اپليكيش��ن، هم رمز اول و هم رمز دوم به صورت 
يك بار مصرف با م��دت اعتبار يك دقيقه قابل توليد 
است كه از سوءاس��تفاده هاي احتمالي از كارت هاي 
بانكي جلوگيري مي كند. وي با اشاره به افزايش برخي 
جرايم مربوط به تراكنش هاي بانكي، افزود: در حال 
حاضر بيش از 80 درصد تراكنش هاي بانكي به صورت 
الكترونيكي انجام مي شود و استفاده از رمزهاي يكبار 
مصرف براي جلوگيري از سوءاستفاده هاي احتمالي 
ضروري اس��ت. خاتوني افزود: شهريور سال گذشته 
بانك مرك��زي به بانك هاي عامل 9 م��اه فرصت داد 
تا اس��تفاده از رمزهاي يكبار مصرف را براي رمز دوم 
كارت هاي بانكي عملياتي كنند كه اين فرصت خرداد 

امسال به پايان مي رسد.
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 گزارش تسهيالت  اعطايي
بانك رفاه در فروردين ماه 98 

گزارش تسهيالت اعطايي بانك رفاه در فروردين ماه 
سال جاري در بخش هاي مختلف اقتصادي، بنگاه هاي 
كوچك و متوس��ط، ضمانتنامه هاي صادره ريالي و 
قرض الحسنه اعطايي ازدواج و تهيه جهيزيه اعالم شد.
به گ��زارش روابط عمومي بانك رف��اه كارگران، اين 
بانك در سال هاي 96، 97 و فروردين ماه 98، بالغ بر 
19.730 ميليارد ريال تسهيالت از محل منابع بانك 

به بنگاه هاي كوچك و متوسط پرداخت كرده است.
همچنين بان��ك رفاه در فروردين ماه س��ال جاري، 
در بخش هاي كش��اورزي، صنعت و معدن، مسكن 
و س��اختمان، بازرگاني، خدم��ات و متفرقه بالغ بر 

19.064ميليارد ريال تسهيالت اعطا كرده است.
اين بانك س��ال 97 و يك ماهه نخس��ت سال 98، 
تع��داد 15.508 فقره تس��هيالت قرض الحس��نه 
مشاغل خانگي، اشتغال زايي و كارفرمايان طرح هاي 
مددجويي به مبلغ بي��ش از 1.778 ميليارد ريال به 
معرفي شدگان كميته امداد امام خميني )ره(، سازمان 
بهزيستي و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي پرداخت 
كرده است. بانك رفاه همچنين در مقطع يك ماهه 
نخست سال جاري، مبلغ 68 ميليارد ريال تسهيالت از 
محل منابع قراردادهاي سپرده گذاري صندوق توسعه 
ملي اعطا كرده است. بر اساس اين گزارش، بانك رفاه 
در فروردين ماه سال جاري، بالغ بر 2.429 ميليارد 
ريال انواع ضمانتنامه هاي ريالي به تعداد 1.476 فقره 
صادر كرده است. همچنين شعب اين بانك از محل 
سپرده هاي قرض الحسنه نزد خود و در فروردين ماه 
سال 98، تعداد 544 فقره تسهيالت قرض الحسنه 
ازدواج و تهيه جهيزي��ه به مبلغ 117.200 ميليون 
ريال پرداخت كرده است. اين گزارش حاكي است، 
بانك رفاه در فروردين ماه سال 98، مبلغ 879.360 
ميليون ريال تسهيالت بابت طرح هاي فعال حوزه 

اعتباري اعطا كرده است.

اهداي جوايز برندگان مسابقه 
بانك پاسارگاد

 جواي��ز مس��ابقه اينس��تاگرامي هفتس��ينواره 
بانك پاس��ارگاد، با موضوع »ارس��ال عكس از سفره 
هفت سين« و »درج كپشن مرتبط با موضوع تكريم 

خانواده«، به 3 نفر از برندگان اين مسابقه اهداء شد. 
به گزارش روابط عمومي بانك  پاسارگاد، اين بانك طي 
فراخواني در اسفندماه سال گذشته از عالقه مندان 
دعوت كرد با ارس��ال عكس از سفره هفت سين در 
صفحه اينس��تاگرام خود و همچني��ن درج پيامي 
درخصوص تكريم خانواده در زير عكس، در مسابقه 
هفتسينواره پاسارگاد شركت كنند. در همين راستا 
تعداد بس��يار زيادي عكس با ح��ال و هواي نوروزي 
و پيام هايي ارزش��مند در خصوص خانواده و نقش 
بي بديل آن در زندگي، با هشتگ #هفتسينواره_

پاسارگاد، در فضاي اينستاگرام منتشر شد.
بر اس��اس اين خبر، از بين ش��ركت كنندگاني كه 
بيشترين »اليك« را براي عكس خود كسب كردند، 
3 نفر برتر انتخاب شدند كه از سوي بانك پاسارگاد، 
به ترتيب مبالغ 25، 15 و 10 ميليون تومان به عنوان 
جايزه به اين عزيزان اهداء شد. به عالوه، به 14 نفر از 
كساني كه در زير پست فراخوان مسابقه نام دوستان 
خود را ذكر كرده بودند نيز به قيد قرعه 1 ميليون تومان 
هديه تعلق گرفت. اين مسابقه در راستاي به تصوير 
كشيدن سنت زيباي پهن كردن سفره هفت سين 
و برگزاري مراس��م آغاز سال نو در ايران و همچنين 
با هدف جلب توجه به موض��وع مهم تكريم خانواده 
برگزار شد.  گفتني است مس��ابقات اينستاگرامي 
بانك پاسارگاد در مناسبت هاي مختلف ادامه خواهد 

داشت كه به زودي اعالم خواهد شد. 

 رقابت مبناي خدمت باشد 
نه قيمت

مديرعامل و نايب رييس هيات مديره بيمه البرز در 
گردهمايي ساالنه مديران و روساي شعب اين شركت، 
اعالم كرد: ويژگي بارز بيمه البرز كه اين ش��ركت را 
متمايز ساخته است اين است كه با ديگر شركت هاي 
بيمه بر مبناي ارايه خدمت رقابت مي كند نه قيمت 
و هيچ گاه براي جذب مشتري نرخ شكني نمي كند. 

سيد رس��ول تاجدار در اين گردهمايي كه با حضور 
اعضاي هيات مديره، مديران و روساي شعب سراسر 
كشور بيمه البرز برگزار ش��د، گفت: ايران به خاطر 
بهره مندي از پتانسيل هاي بزرگ همچون جمعيت 
جوان و منابع طبيعي همچ��ون نفت مي تواند جزو 
20 اقتصاد برتر جهان باشد كه اميدواريم با تسهيل 
و بهبود شرايط اقتصاد داخلي كشور وارد فاز اقتصاد 
جهاني شويم.  به گزارش روابط عمومي بيمه البرز، وي 
با اشاره به خروج امريكا از برجام و تاثير منفي تحريم ها 
بر اقتصاد كشور، گفت: مشكالت اقتصادي كشور تنها 
به خاطر تحريم هاي بين المللي نيست بلكه بسياري 
از شركت ها و بنگاه هاي تجاري با مشكالت داخلي كه 
به ساختار آنها باز مي گردد رنج مي برند. وي ادامه داد: 
از آنجايي كه بسياري از مشكالت صنعت بيمه الزاما 
تابع شرايط تحريم نيست لذا براي برون رفت از شرايط 
فعلي بايد به پتانس��يل هاي داخلي كشور و صنعت 
توجه ويژه اي داشت از جمله اين گونه تعهدات توجه 
به تغيير ساختار، استفاده از ابزارهاي جديد بيمه اي، 
ارتقاي توان تخصصي، اجراي حاكميت شركتي، تغيير 
نگاه صرفا اجتماعي به نگاه بازرگاني درباره عملكرد 
شركت هاي بيمه و ايجاد كنترل هاي داخلي موثر و 
مفيد اس��ت. وي در عين حال تاكيد كرد: بيمه البرز 
هم اكنون سطح يك توانگري مالي دارد و خسارت هاي 
سنگيني همچون زلزله غرب كشور، كشتي سانچي و 
شركت دام و طيور ايران كه در مجموع بالغ بر دو هزار 
ميليارد ريال بود را در س��ال گذشته و در كوتاه ترين 
زمان ممكن پرداخت كرد كه نشان دهنده توانگري 

مالي و توان ايفاي تعهدات بيمه البرز است. 
مديرعامل بيمه البرز درباره عملكرد سال گذشته اين 
شركت توضيح داد: سال 1397 حق بيمه توليدي 
بيمه البرز 21 درصد نسبت به سال 96 رشد داشت. 



روي خط شركت ها 

بين الملل

5 بازار سرمايه

»تعادل«ازعواملريزش4درصديبازارسهامگزارشميدهد

يكپژوهشگربازارسرمايه:

ريزش حباب ها در زمين سياست

اصالحشاخص،اتفاقيطبيعياست

گروه بورس|هادي سلگي|
بازار سهام پايان كاري روز سه شنبه خود را با ريزش 
7 هزار و 600 واحدي س��پري كرد؛ مقدار كاهش��ي 
كه در س��ال 97 بي س��ابقه بود. يك كارشناس بازار 
سرمايه درگفت وگو با »تعادل« دو عامل اين ريزش 
را عكس العمل جديد ايران به برجام و رش��د بي بنياد 
و غيرعقالني برخي ش��ركت ها متاثر از تحليل هاي 

تكنيكال عنوان كرد. 

  ريسك سياسي چهارشنبه
به گزارش »تعادل« روز گذش��ته بازار س��هام با يك 
ريزش هيجاني حدود 4 درصدي مواجه شد كه ركورد 
كاهش بازار سهام در سال 98 را شكست. اين ميزان 
كاهش يك باره و غافلگيركننده بعد از رشدهاي پياپي 
در روزهاي سال 98 باعث شده كه كارشناسان بازار 
س��رمايه بخش عظيمي از صعودهاي قبلي را حبابي 
تفس��ير كنند. در كنار اين موضوع، عامل مهمي كه 
كارشناس��ان به آن اش��اره مي كنند ريسك سياسي 
است كه امروز چهارش��نبه اين بار از سوي ايران رقم 

خواهد خورد. 
ايران بعد از 12 ماه خ��روج يك طرفه امريكا از توافق 
هسته اي، به اين جمع بندي رسيده است كه بايد عمل 
متقابلي در حوزه برجام نشان دهد. جزييات اقدامات 
هسته اي ايران به احتمال قوي روز چهارشنبه )امروز( 
از زبان حس��ن روحاني رييس جمهوري كشور اعالم 
خواهد شد و سازمان انرژي اتمي و وزارت خارجه نيز 
هم زمان مجري اين اقدامات در سطوح فني و سياسي 
هستند. سازمان انرژي اتمي بعد از دستور مقام معظم 
رهبري در خرداد سال 97 بعد از اعالم خروج امريكا 
از برجام، اقدامات و زمينه س��ازي هايي را در دستور 
كار براي اقدام متقابل در زمان مناسب انجام داد كه 
به فراخور در سال گذشته ش��اهد رونمايي و افتتاح 
اين پروژه ها بوديم و اكنون نظام آماده مي ش��ود تا از 
جدي ترين واكنش برجامي خود نسبت به رويكرد يك 
جانبه امريكا و از سويي سكوت و بي تفاوتي طرف هاي 
ديگر برجام رونمايي كند.همچنين اقدامات ايران به 
صورت گام ب��ه گام و مرحله به مرحله در زمان بندي 
مشخص و با درخواس��ت از آژانس بين المللي انرژي 
اتمي براي نظارت بر اقدامات مدنظرش انجام خواهد 
شد.به نظر مي رسد، اقدامات متقابل ايران مبتني بر 
بندهاي 26 و ۳6 برجام بر كاهش تعهدات هسته اي 
استوار است. اين اقدامات به نظر نمي آيد در اين مرحله 
به معناي خروج از برجام باشد بلكه ايران بر اساس بند 
26 با توجه به نقض برخي تعهدات برجامي از سوي 
طرف مقاب��ل، اقداماتي را انجام مي ده��د و البته در 
صورت بي توجهي طرف هاي مقابل، اين روند مي تواند 

به خروج از برجام بينجامد.
آنطور كه رسانه ها گزارش داده اند اقدامات احتمالي 
ايران ش��امل آغاز غني س��ازي ۳.67 درصدي، عدم 
پايبندي اي��ران به ذخي��ره ۳00 كيلوگرمي، نصب 

سانتريفيوژها در فردو كه مي تواند از نسل اول و دوم و 
IR-4 باشد، توليد آب سنگين بيش از 1۳0 تن و انبار 
آن در خاك كشور نه كشوري خارجي، توقف اجراي 
پروتكل الحاقي و دسترس��ي هاي اضافي، تحقيقات 

درباره سانتريفيوژهاي پيشرفته و غيره خواهد بود.
برخي اقدامات مي تواند اثرات سياسي- بين المللي و 
فني فوري تري نسبت به اقدامات ديگر داشته باشد، به 
ويژه اگر اين اقدام يا اقدامات در حوزه غني سازي باشد.

بنابراين به نظر ايران در گام نخست اجراي تعهدات 
خود را بر اس��اس بند 26 برجام بطور جزئي كاهش 
خواهد داد، نه كلي و همين مساله حاكي از عقالنيت 
تهران در برخورد با ترامپ در امريكاس��ت، به عالوه 
اين رويكرد نش��ان مي دهد كه تهران هم چنان از باز 
نگه داش��تن درهاي ديپلماسي اس��تقبال مي كند و 
انتظار است تا 1+4 به ويژه سه كشور اروپايي نسبت به 
برآورده ساختن مزيت هاي اقتصادي ايران از برجام 
در كمترين زمان ممكن به خصوص در حوزه خريد و 
فروش نفت و انرژي و تبادالت مالي و بانكي اقدام فوري 

و جدي تري انجام دهند.

  تب تند زود فروكش مي كند
مصطفي صفاري، كارشناس بازار سرمايه در گفت وگو 
با »تعادل« درباره ريزش روز گذشته بازار سهام اظهار 
كرد: در اين خص��وص چندتا عامل وج��ود دارد كه 
مهم ترين آن را مي توان مص��داق كنايه تب تند زود 

فروكش مي كند، دانست. 
مديرعامل شركت سبدگرداني ايرانيان افزود: بعد از 
فروردين ما در بازار شاهد روزي يك درصد رشد بوديم. 
اين رش��دها يا بايد منطقي باش��د يا حباب. وقتي به 
فرآيند بازار نگاه مي كنيم مي بينيم بسياري از رشدها 
در س��هام بنيادي نيستند، بلكه بيشتر تكنيكال ها با 
معامالت الگوريتمي وارد بازار شدند و صف هاي بلند 
تشكيل دادند و باعث شده بود سهام هايي كه بنيادي 
و سودآور نبودند با خريدهاي ميليوني مواجه شوند.

به گفته وي از سوي ديگر يك ريسك سياسي هم وارد 
بازار شد؛ ايران قصد دارد نسبت به انفعال اروپايي ها 
عكس العمل نشان دهد. طبيعي است كه اين ريسك 
در بازار بازتاب داشته اس��ت، اما مطمئنا سهامي كه 
بنيادشان ضعيف است و س��ودي ندارند و بيشتر بر 
اساس سفته بازي باال آمدند، تحمل ريسك يادشده را 
نداشتند و كاهش يافتند.صفاريان گفت: بنابراين بطور 
خالصه آغاز اين ريزش به دليل اين دو عامل اصلي بود. 
وي افزود: از همين رو سهام مجامع و شركت هايي كه 
سود داشتند پايين نمي آيند اما شركت هايي كه تنها 
با مالك هاي تكنيكال نه سود، رش��د كردند در آنها 

تعديل صورت گرفت.

 مالك هاي تكنيكال
عامل كوتاه مدت شدن افق ها

اين كارشناس بازار سرمايه در پاسخ به اين سوال كه 

آيا بس��ياري از رشدهاي سهام در سال جديد حبابي 
بود، پاسخ داد: دقيقا. در واقع بايد پرسيد چه اتفاقي 
افتاده اس��ت در سهمي كه سودآوري آن پايين باشد 
به مي��زان بااليي خريد صورت گرفته اس��ت. جالب 
اس��ت تحليل هاي تكنيكال باعث ش��دند افق هاي 
سرمايه گذاري در بازار سهام كشور بسيار كوتاه مدت 
شود. در حالي كه هميشه گفته مي شود كه بازار بورس 
براي س��رمايه گذاري در بلندمدت باالي يك س��ال 
ساخته شده است. اما ما برعكس در بازار بورس شاهد 
رشد منابع با افق كوتاه مدت هستيم. طبيعي است كه 
اينها در بازار سهام هاي غيربنيادي را به صورت حبابي 
باال مي برند و بالطبع با يك ريسك شاهد ريزش آنها 

مي شويم. 
صفاريان در پاسخ به اين س��وال كه آيا بعد از خروج 
از ريسك سياسي  كه چهارشنبه خواهيم داشت، باز 
شاهد رشد در بازار خواهيم بود، گفت: در شركت هاي 

بنيادي شاهد افزايش خواهيم بود. 

  نه ايران از برجام خارج مي شود 
و نه جنگي رخ خواهد داد 

با اين حال روز گذشته يك عضو كميسيون اقتصادي 
مجلس، رفتار اخير بازار سرمايه را احساسي خواند 
و گفت: اگر فع��االن بازار، پايه تحليل هاي خود را بر 
خروج ايران از برجام گذاشته اند، بايد در فرض خود 

تجديد نظر كنند. 
محمد حس��ن نژاد در گفت وگو با س��نا تاكيد كرد: 
تحليل گراني كه ب��ازار را با پيش فرض خروج ايران 
ازNPT يا احتمال تن��ش و درگيري در پي حركت 
ناو هواپيماب��ر امريكايي به منطقه تحليل مي كنند، 
اطمينان داشته باش��ند كه نه ايران از برجام خارج 

مي شود و نه جنگي رخ خواهد داد .
اين نماينده مجلس با بي��ان اينكه اين موضوع قبل 
از ش��روع جلس��ه علني امروز مجلس با حضور علي 
الريجاني رييس مجلس مطرح و بررسي شد، توضيح 
داد: امريكا موقعيت حمله و ورود به جنگ منطقه اي 

را ندارد و م��ا هم دنبال تنش و درگيري نيس��تيم، 
لذا اين موضوع منتفي اس��ت؛ از طرفي تحريم هاي 
ظالمانه امريكا هم از مدت ها قب��ل برقرار بوده، لذا 
اثر مضاعف يا چش��مگيري نسبت به گذشته ايجاد 

نخواهد كرد .
حس��ن نژاد افزود: تنها در موضوع آب س��نگين اگر 
محدوديت ه��اي تازه اي ايجاد ش��ود و قرار باش��د 
كش��ورها محصول م��ا را خريداري نكنن��د، آن را 
ذخيره خواهيم كرد و اين براي ما نوعي امتياز مثبت 
هم هس��ت، چون تا پيش از اين امريكايي ها فش��ار 
مي آوردن��د كه چرا آب س��نگين توليدي را تحويل 
نمي دهي��م و امروز در خاك خود ب��ه ادامه توليد و 

ذخيره آن خواهيم پرداخت .
عضو كميسيون اقتصادي مجلس در پايان اطمينان 
داد كه به زودي شاخص بورس به مسير طبيعي خود 
باز مي گردد؛ لذا سهامداران از شتاب و رفتار هيجاني 

و فروش سهام خود خودداري كنند .

عل��ي صادقين در خص��وص اصالح ش��اخص گفت: 
نمي توان تصور كرد كه هر روز بازار با يك رشد شديد در 
شاخص مواجه باشد. از نظر تكنيكال و حتي بنيادي و 
روانشناسي بازار هم نيازمنديم كه در روندهاي صعودي، 
گاهي شاخص صنايع و سهم ها و حتي شاخص كل يك 
استراحت و روند اصالحي را داشته باشند. اين اصالح 
معموال انرژي را براي موج ورود نقدينگي جديد به بازار 
و جاماندگاني كه بخواهند نقدينگي جديدي را وارد بازار 
كنند، فراهم مي كند؛ بنابراين چنين اصالحاتي مقطعي 

و در راستاي روند رشد ميان مدت است. 
اين پژوهشگر بازار سرمايه در گفت وگو با سنا توضيح 
داد: براس��اس يك ديدگاه كاربردي، بازده بلندمدت 
دارايي ها گرايش به رس��يدن به يكديگر دارد؛ به اين 
معني كه اگر از پنج بازار موجود، دو بازار رش��د كنند، 
معموال س��ه بازار ديگر در طول زمان به دو بازاري كه 

رشد كرده اند، مي رسند.

وي افزود: در نيمه دوم سال 97، بازار سرمايه يك اصالح 
عميق انجام داد، هرچند كه در كنار آن متغيرهاي كالن 
اقتصادي روند رو به رشدي را نشان مي دادند. اين اتفاق 
روي شركت هايي كه نمايندگي صنايع مختلف را داشته 

و در بورس هم بودند اثر مثبتي داشت.
صادقين توضيح داد: در اين مدت فروش و سودآوري 
ديده مي شد، اما شاهد ورود نقدينگي و عكس العمل 
مثبت از فعاالن نبوديم. در اين دوره، متغيرهايي مانند 
تورم و نرخ ارز در حال افزايش بوده و نيز برخي شركت ها 
از نظر حجم فروش نس��بت به مدت مشابه سال قبل 
وضعيت بهتري را نش��ان مي دادند؛ براين اساس، يك 
شكاف نس��بتا عميقي بين بازارهاي ارز، طال و حتي 
مس��كن و خودرو و ديگر بازارهايي كه تورم را در خود 

جاي داده بودند نسبت به بازار سهام ديده مي شد. 
وي در حال حاضر بازار س��هام را يك��ي از ارزان ترين 
دارايي هايي دانست كه مي توان در آن خريداري كرد و 

گفت: اين نگاه سبب ورود نقدينگي زيادي به اين بازار جا 
مانده شد. از هر منظر شاخص مالي و ارزش جايگزيني 
كه در نظر بگيريد، بازار سرمايه نسبت به ديگر بازارها از 
رشد كمتري برخوردار شده است و ورود نقدينگي به 
اين بازار بديهي بود؛ بر اين اساس، بازار سرمايه در يك 

ماه گذشته با اقبال زيادي مواجه بود.
صادقين مجموعه عواملي كه سبب رشد اخير شاخص 
شدند را بنيادي خواند و اضافه كرد: از ديد عوامل اقتصاد 
كالن، مالي- شركتي و هم رفتار فعاالن بازار اين ورود 
پول كامال منطقي، مبتني بر عوامل بنيادي و البته در 
رقابت با بازارهاي ديگر، بازري كامال جا مانده بوده و هيچ 
حبابي براي آن نمي توان در نظر گرفت؛ به نظرمن اين 

رشد همچنان مي تواند ادامه داشته باشد.
اين فعال بازار سرمايه روند مثبت بازار را تا فصل مجامع 
ادام��ه دار خواند و بي��ان كرد: در ح��ال حاضر فروش 
شركت ها به شكل ماهيانه نسبت به مدت مشابه سال 

قبل وضعيت خوبي دارد. اگر چه امسال، رشد اقتصادي 
منفي خواهد ش��د اما فعال از منظر فروش به واس��طه 
رشدهاي اسمي، شركت ها در حال ثبت فروش خوبي 

هستند.
صادقين معتقد است: تا زمانيكه روند نرخ ارز حتي به 
كندي در حال افزايش است و متغيرهاي جهاني ازجمله 
نفت و فلزات روندي باثبات و حتي رو به رشدي داشته 
باشند، همچنين تا زمانيكه تورم در اقتصاد پيش بيني 
مي شود، وضعيت بازار به ويژه براي گروه هاي تورمي و 
دالري مي تواند، رو به رشد باشد؛ در نظر داشته باشيد 
كه اين گروه ها سهم قابل توجهي از بازار را هم به خود 

اختصاص داده اند.
اين پژوهشگر بازارسرمايه در خصوص صنايع پرپتانسل 
براي رشد بيش��تر تصريح كرد: به نظر من اگر صنايع 
تورمي مانند مواد غذايي، كشت و صنعت ها، قندي ها 
و حتي س��يماني ها دوباره افزايش نرخ داشته باشند، 
پتانسيل خوبي براي رشد دارند؛ همچنين سهم هاي 
تحت تاثير دالر را مي توانيم به دليل رشد قيمت نرخ ارز 
در گروه پرپتانسيل ها در نظر بگيريم. اين سهم ها شامل 
فلزات اساسي، محصوالت پتروشيمي و پااليشگاهي 

هستند. اين گروه ها مي توانند براي طرح هاي توسعه اي 
نيز در اولويت مناسبي باشند.

صادقين براي پاسخگويي به عطش ورود به بازار سهام 
گفت: وجود عرضه اولي��ه و در كنار آن در نظر گرفتن 
حق تقدم ها در بازار مي تواند در توسعه بازار ياري رسان 
باشد. وجود صندوق هايي كه بتوانند بخش قابل توجهي 
از پول مطمئن را به سمت خود جلب كنند نيز در اين 
خصوص به س��هامداران كمك مي كند. )بطور مثال 
صندوق هاي حوزه طال در قالب يونيت هايي كه وجود 

دارد، مي توانند وارد بازار سرمايه شوند.( 
وي وضعيت طرح هاي توسعه اي شركت ها را براي حفظ 
بازار مهم دانست و افزود: شركت ها مي توانند با بررسي 
برنامه خود يا افزايش سرمايه هايي كه براي آن طرح ها 
دارند زمينه افزايش تعداد سهام و ورود سرمايه را براي 

بازار فراهم كنند. 
اين مدرس بازار سرمايه در پايان گفت: به عقيده من بازار 
سرمايه اگرچه كم عمق )در مقايسه با بازار پول( است، 
اما امسال مي تواند سدي براي گذر كردن نقدينگي از 
بخش هاي سفته بازي باشد و مي تواند در تعديل برخي 

شاخص هاي تورمي موثر واقع شود. 
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   پيش�نهاد افزاي�ش س�رمايه مرحل�ه 
دوم »خاه�ن«: هيات مديره ش��ركت آهنگري 
تراكتورسازي ايران در نظر دارد اقدام به مرحله دوم 
افزايش سرمايه معادل 15 درصد سرمايه اين شركت 
كند.به گزارش سنا، شركت آهنگري تراكتورسازي 
ايران اعالم كرده است برنامه افزايش سرمايه از مبلغ 
2 هزار و ۳77 ميلي��ارد و ۳82 ميليون و 750 هزار 
ريال به مبلغ 2 هزار و 7۳9 ميليارد و 9۳۳ ميليون 
و 750 هزار ريال دارد. بر اساس اين گزارش، مرحله 
دوم افزايش سرمايه 15 درصدي »خاهن« از محل 
مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدي به منظور 
اصالح ساختار مالي وتامين سرمايه در گردش خواهد 
بود.بديهي است انجام افزايش سرمايه ياد شده منوط 
به موافقت س��ازمان بورس و اوراق بهادار و تصويب 
مجمع عمومي فوق العاده اس��ت و در اين خصوص 

اطالع رساني خواهد شد.
   س�ود هر س�هم »فباهنر« تغيي�ر چنداني 
نداشت: ش��ركت صنايع مس شهيد باهنر در دوره 
12ماهه منتهي به 29 اس��فند م��اه 1۳97، به ازاي 
هر س��هم خود 70۳ ريال س��ود اختص��اص داد كه 
نس��بت به دوره مشابه در سال 96 رشد 2 درصدي را 
نش��ان مي دهد. به گزارش سنا، شركت صنايع مس 
شهيد باهنر با سرمايه يك هزار و 125 ميليارد ريال، 
صورت هاي مال��ي 12 ماهه دوره مالي منتهي به 29 
اسفند 1۳97 را به صورت حسابرسي نشده منتشر 
كرد. شركت صنايع مس شهيد باهنر در دوره ياد شده، 
مبلغ 790 ميليارد و 81۳ ميليون ريال سود خالص 
كسب كرد و بر اين اساس مبلغ 70۳ ريال سود به ازاي 
هر سهم خود كنار گذاشت كه نسبت به دوره مشابه 
در س��ال 96 معادل 2 درصد افزايش داشته است.با 
احتساب سود انباشته ابتداي سال در نهايت مبلغ 884 
ميليارد و ۳28 ميليون ريال سود انباشته پايان دوره در 
حسابهاي اين شركت منظور شد.»فباهنر« در دوره 
12 ماهه سال مالي منتهي به اسفند 96، به صورت 
حسابرسي شده، مبلغ 776ميليارد و 9۳5ميليون ريال 
سود خالص كسب كرد و بدين ترتيب مبلغ 691ريال 

سود به ازاي هر سهم خود اختصاص داده بود.
    رش�د ۱۱۰ درصدي س�ود هر سهم »بنيرو«: 
ش��ركت نيرو تران��س در دوره 12 ماه��ه منتهي به 
29اسفند ماه 1۳97، به ازاي هر سهم خود 880 ريال 
سود اختصاص داد كه نسبت به دوره مشابه در سال 
96 رشد 110 درصدي را نشان مي دهد. شركت نيرو 
ترانس با سرمايه 500 ميليارد ريال، صورت هاي مالي 
12 ماهه دوره مالي منتهي به 29اس��فند 1۳97 را 
به صورت حسابرسي نشده منتشر كرد.شركت نيرو 
ترانس در دوره ياد شده، مبلغ 440ميليارد و 86ميليون 
ريال س��ود خالص كس��ب كرد و بر اين اساس مبلغ 
880 ريال سود به ازاي هر سهم خود كنار گذاشت كه 
نسبت به دوره مشابه در سال 96 معادل 110 درصد 
افزايش داشته است.با احتساب سود انباشته ابتداي 
سال در نهايت مبلغ 666ميليارد و 679ميليون ريال 
سود انباشته پايان دوره در حساب هاي اين شركت 
منظور ش��د.»بنيرو« در دوره 12 ماهه س��ال مالي 
منتهي به اسفند 96، به صورت حسابرسي شده، مبلغ 
210ميليارد و 195 ميليون ريال سود خالص كسب 
كرد و بدين ترتيب مبلغ 420ريال سود به ازاي هر سهم 

خود اختصاص داده بود.

بازارهاي آسيا افت ۵ هفته اي 
خود را جبران كردند

شاخص »آتي اس اند پي« در 
امريكا ۰.۸ درصد كاهش يافت

بازارهاي آس��يايي در معامالت روز سه شنبه با روند 
افزايشي همراه ش��دند و از پايين ترين سطحي كه 
در پنج هفته  پيش به خ��ود ديده بودند كمي باالتر 
نشستند، اما همچنان نگراني سرمايه گذاران نسبت 
به آينده جنگ تجاري چين و امريكا ادامه دارد. دونالد 
ترامپ، رييس جمهور امريكا، روز يك شنبه در توييتي 
اعالم كرد كه تعرفه كاالهاي وارداتي چين را همين 
هفته از 10 دالر ب��ه 25 دالر افزايش خواهد داد. اين 
تهديد موجب سقوط بازار سهام در سرتاسر جهان از 
جمله آسيا شد.به گزارش رويترز، شاخص اصلي آسيا 
پاسيفيك به جز ژاپن توانست روز سه شنبه 0.5 خود 
را باال بكشد. اين شاخص روز دوشنبه 2 درصد افت 
كرده بود.بازارهاي چين نيز پس از شديدترين سقوط 
خود در سه سال گذشته كمي رشد كردند. شاخص 
شانگهاي چين 0.6 درصد و شاخص CSI نيز حدود 
1 درصد رشد كردند. در هنگ كنگ نيز بازار سهام 
0.7 درصد باال رفت.نيكي ژاپن بعد از 10 روز تعطيلي 
رس��مي با 0.8 درصد رش��د كار خود را شروع كرد. 
تعطيالت طوالني در ژاپن به دليل مراسم روي كار 

آمدن امپراتور جديد در آن كشور بود.

ياسوئو س��اكوما، مدير ارشد سرمايه گذاري شركت 
ليب��را در توكيو، به رويترز گفت كه بازارها در آس��يا 
وارد يك روند نزولي شده اند چراكه سرمايه گذاران 
چندان نس��بت به يك توافق مناس��ب بين چين و 
امريكا خوشبين نيستند.وي گفت: سرمايه گذران از 
ابتداي سال بيش از حد به اين توافق دل بسته بودند، 
و حاال در ماه مي، زمان فروش و رفتن است.با اين حال 
بسياري در بازار بر اين عقيده اند كه تهديد ترامپ يك 
تاكتيك مذاكراتي براي تحت فشار قرار دادن چين 
بوده است.روز پنج شنبه و جمعه نشستي در راستاي 
گفت وگوهاي تجاري چين و امريكا در واش��نگتن 
برگزار مي شود كه به گفته نماينده مذاكرات امريكا 
رياست تيم مذاكره كننده چيني را احتماال معاون 
نخست وزير آن كشور ليو هي به عهده خواهد داشت.

نائوكي ايوامي، مدير ارش��د س��رمايه گذاري در 
شركت ويز پارتنرز در توكيو، گفت كه بازارها هنوز 
مطمئن نسيتند كه ترامپ آيا تهديدش را عملي 
خواهد كرد يا خير، و به همين خاطر شرايط هنوز 
بغرنج نشده اس��ت. به عقيده او بايد صبر كرد و 

آينده مذاكرات را زيرنظر گرفت.

رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
اطمين��ان داد ك��ه بازار س��رمايه به جه��ت فني و 
زيرس��اختي، از قابلي��ت عرضه حجم باالي س��هام 

عدالت برخوردار است.
محمدرضا پورابراهيمي در خصوص اين موضوع كه 
برخي عنوان مي كنند بازار س��رمايه قابليت عرضه 
حجم باالي س��هام عدالت را ندارد، به سنا گفت: در 
نشس��ت هايي كه نمايندگان كميسيون اقتصادي 
مجلس با مديران بازار سرمايه داشته اند به صراحت 
اعالم شد كه هيچ مش��كل و مانعي در عرضه سهام 

عدالت در اين بازار وجود ندارد.
رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
افزود: بازار سرمايه با مشكل فني و زير ساختي مواجه 
نيست و امكان عرضه سهام عدالت در اين بازار وجود 
دارد؛ از س��وي ديگر تا كنون هيچ ي��ك از متوليان 
بازار سرمايه در مورد ناتواني در عرضه اين سهام به 

مجلس گزارش يا اطالعي نداده اند.
وي با اشاره به اينكه س��هام عدالت به زودي عرضه 
خواهد ش��د، اظهار داشت: گزارش سهام عدالت در 
آينده نزديك در كميس��يون وي��ژه اصل 44 نهايي 
و به زودي ب��راي تصويب به صح��ن علني مجلس 

ارس��ال خواهد ش��د.نماينده مردم كرمان و راور در 
مجلس گفت: دولت تصميم دارد ساالنه چهار هزار 
ميليارد تومان از محل سهام عدالت سود توزيع كند 
كه البته اگر اين رقم در بازار س��رمايه تجميع شود، 
 طرح هاي اقتص��ادي بزرگي را در كش��ور مي توان 

عملياتي كرد.
وي افزود: در س��هام عدالت برآورد ما اين است كه 
حدود س��ه ميليون تومان ارزش هر برگه اس��ت و 
مي توان به هر خانواده چهار نفره حدود 12 ميليون 

تومان، دارايي منتقل كرد.

گروه بورس|
معامالت بورس روز گذش��ته نيز همانند روز دوشنبه با 
ريزش سنگين مواجه شد بطوري كه شاخص كل با 7624 
واحد افت به كانال 208 هزار واحدي عقب گرد كرد و ارزش 
بازار نيز با كاهش دوباره به 799 هزار ميليارد تومان رسيد.
جزييات داد و ستدهاي بازار سهام بر اساس آمارهاي ثبت 
شده نشان مي دهد كه همه شاخص هاي معامالتي در بازار 
سهام ديروز با كاهشي شديد مواجه شدند و بطور ميانگين 

با ۳.5 درصد افت را رقم زدند.
بر اساس آمارهاي معامالتي، روز گذشته اكثر شاخص هاي 
بورس با ريزش دس��ته جمعي مواجه شدند بطوري كه 
شاخص كل با )7624( واحد ريزش معادل )۳.5۳( درصد 
به 208 هزار 196 واحد، شاخص قيمت »وزني - ارزشي« 
با )2189( واحد افت مع��ادل )۳.5۳( درصد به 59 هزار 
785 واحد، ش��اخص كل »هم وزن« ب��ا )1552( واحد 
كاهش معادل )۳.46( درصد به 4۳ ه��زار و 264 واحد، 
شاخص قيمت »هم وزن« با )1080( واحد افت، معادل 
)۳.46( درصد به ۳0 هزار و 116 واحد، شاخص آزاد شناور 
با )844۳( واحد ريزش، مع��ادل )۳.48( درصد به 2۳۳ 
هزار و 974 واحد، شاخص بازار اول با )5679( واحد افت 
معادل )۳.50( درصد به 156 هزار 745 واحد و شاخص 

بازار دوم با )14888( واحد ريزش معادل )۳.60( درصد، 
به ۳98 هزار و 720 واحد رسيد.از سويي ديگرجزييات داد 
و ستدهاي روز گذشته مشخص مي كند كه امروز 7 نماد 
»فارس با )419( واحد، ش��پنا با )270(، فوالد با )267(، 
پارس با )266(، ش��بندر با )265(، تاپيكو با )254( واحد 
و فملي با )2۳7( واحد« افت، بيشترين تاثير منفي را در 

كاهش شاخص كل بورس بر جاي گذاشتند.

   ريزش شاخص صنايع
روز گذش��ته اكثر شاخص صنايع تاالر شيشه اي با ريزش 
مواجه شدند به طوري كه شاخص صنايع »چند رشته اي 
صنعتي با )1000( واحد ري��زش معادل )4.67( درصد به 
20هزار و 424 واحد، حمل و نقل با )275( واحد افت معادل 
)4.7۳( درصد به 5 هزار و 5۳7 واحد، محصوالت چوبي با 
)8769( واحد كاهش معادل )4.7۳( درصد به 176 هزار و 
451 واحد، الستيك با )2۳57( واحد افت معادل )4.78( 
درصد به 46 هزار و 9۳5 واحد، وس��ايل ارتباطي با )227( 
واحد ريزش، معادل )4.82( درصد به 4 هزار و 486 واحد، 
تامين آب، ب��رق و گاز با )27( واحد كاهش معادل )4.85( 
درصد به 5۳2 هزار واحد، زغالس��نگ با )۳20( واحد افت 

معادل )4.92( درصد به 6 هزار و 202 واحد« رسيد.

    بيشترين كاهش قيمت ها
در عين ح��ال نگاهي به آمارهاي معامالت��ي ديروز بازار 
سهام مشخص مي كند: قيمت سهام نمادهاي »ونوين، 
غگل، چكاوه، غ��اذر، فنورد، فلوله و خلنت« بيش��ترين 
افزايش قيمت و نمادهاي »قشكر، بكاب، فباهنر، غچين، 
بورس، شپارس و وپارس« بيشترين كاهش قيمت را در 
بازار سهام رقم زدند.به اين ترتيب، در پايان چهارمين روز 
معامالتي بورس در هفته جاري، در 247 هزار و 899 نوبت 
معامالتي، 4 ميليارد و ۳47 ميليون برگه اوراق بهادار به 
ارزش 11 ه��زار و 42۳ ميليارد توم��ان در بورس معامله 

شد و ارزش بازار به 799 هزار و 56 ميليارد تومان رسيد.

   عقب نشيني ۵2 واحدي فرابورس
در فرابورس اي��ران ني��ز ش��اخص كل 52 واحد ديگر 
عقب نش��يني كرده و به رقم 2570 واحد رس��يد. ارزش 
روز بازار اول و دوم فرابورس به بيش از 149 هزار ميليارد 
تومان رسيد. روز گذشته معامله گران فرابورس بيش از 1.6 
ميليارد سهام و حق تقدم در 150 هزار معامله و به ارزش 
641 ميليارد تومان دادوستد كردند. روز گذشته نمادهاي 
ذوب، هرمز، مارون، ارفع، شراز، شاوان، سمگا همگي در 

كاهش شاخص فرابورس اثر داشتند.

بازارسرمايهقابليتعرضهسهامعدالترادارد
رييسكميسيوناقتصاديمجلسشوراياسالمي: برايدومينروزپياپياتفاقافتاد

تداومريزشدربازارسهام

نگاه بازار

    وقتي به فرآيند بازار نگاه مي كنيم مي بينيم بسياري از رشدها در سهام بنيادي نيستند، بلكه بيشتر تكنيكال ها با معامالت الگوريتمي وارد بازار 
شدند و صف هاي بلند تشكيل دادند و باعث شده بود سهام هايي كه بنيادي و سودآور نبودند با خريدهاي ميليوني مواجه شوند.

    از سوي ديگر يك ريسك سياسي هم وارد بازار شد؛ ايران قصد دارد نسبت به انفعال اروپايي ها عكس العمل نشان دهد. طبيعي است كه اين ريسك 
در بازار بازتاب داشته است، اما مطمئنا سهامي كه بنيادشان ضعيف است و سودي ندارند و بيشتر بر اساس سفته بازي باال آمدند، تحمل ريسك يادشده 
را نداشتند و كاهش يافتند.بنابراين بطور خالصه آغاز اين ريزش به دليل اين دو عامل اصلي بود. از همين رو سهام مجامع و شركت هايي كه سود داشتند 

پايين نمي آيند اما شركت هايي كه تنها با مالك هاي تكنيكال نه سود، رشد كردند در آنها تعديل صورت گرفت.

برش



تشكلها6اخبار

تغيير اتمسفر تجارت خارجي به سمت صادرات غيرنفتي

دبيرفدراسيون صادرات انرژي مطرح كرد

عضو كميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگاني اعالم كرد 

الزامات تأمين ارز در شرايط تحريم

 رونق تجارت خارجي و عبور از تحريم ها با حمايت ديپلماسي سياسي 

عدم تعهد بازگشت ارز صادراتي در سايه كارت هاي بازرگاني اجاره اي 

سخت تر شدن تحريم ها در سال 97 و ادامه اين شرايط 
در سال 98 عمال باعث تغيير در ساختار تجارت خارجي 
ايران شده اس��ت. آمار تجارت خارجي كشور در سال 
1397 نشان مي دهد كه سهم كاالهاي پايه نفتي در 
سبد صادراتي كش��ور در حال كاهش بوده و تغييري 
در اين س��بد در حال وقوع است. ش��اهد اين موضوع 
نيز كاهش س��هم صادرات ميعانات گازي است كه در 
12 ماهه منتهي به اس��فند 97 نسبت به مدت مشابه 
سال قبل، به لحاظ ارزشي افت نزديك به 30 درصدي 
را تجربه كرده اس��ت. در حقيق��ت صادرات غيرنفتي 
نقش مهم تري براي تأمين ارز صادراتي دارد كه البته با 
مشكالت عجيبي براي بازگشت اين ارز روبرو هستيم.

  از نگاه آمار
بر اساس گزارش كميسيون توسعه صادرات اتاق ايران 
در سال 97، تجارت كل كشور بالغ بر 87 ميليارد دالر 
شد كه در مقايسه با س��ال 96، 14.4 درصد كاهش را 
نش��ان مي دهد كه اين كاهش عمدتا از سمت واردات 
ب��وده اس��ت. در دوازده ماه��ه 1397 ارزش صادرات 
غيرنفتي 44.3 ميليارد دالر بوده كه نس��بت به مدت 
مشابه سال قبل كاهش 5.7 درصد در ارزش و 11.8 
درصدي در وزن را تجربه كرده است. در مقابل ارزش 
واردات در همين م��دت 42.6 ميليارد دالر بود كه در 
مقايسه با مدت مشابه سال قبل كاهش ارزش .21.75 
درصدي و كاهش وزن به ميزان 17.53 درصد داشته 
است. مقايسه آمار صادرات و واردات حاكي از مازاد تراز 
تجاري معادل 1698 ميليون دالر در سال 1397 است 
كه نسبت به سال قبل به جهت كاهش شديد واردات، 

افزايش چشمگيري را نشان مي دهد.
بررسي هاي كميسيون توسعه صادرات اتاق ايران نشان 
مي دهد كه گرايش كاالهاي صادراتي كشور همچنان 
باالس��ت و عمده تمايل ها نيز معطوف به كشورهاي 
منطقه است؛ اما كاهش واردات كشورهاي منطقه )12 
درصد در سال 2018 نس��بت به 2017( از اين حيث 
تهديدي براي اين نوع جهت گيري است. با اين وجود در 
سال 1397 صادرات به كشورهاي منطقه 2.5 درصد 
افزايش داش��ته كه منجر به افزايش سهم بازار به 2.8 

درصد در منطقه شد.

  تغيير در سبد صادراتي كشور
آمار تجارت خارجي كشور در سال 1397 نشان مي دهد 
كه سهم كاالهاي پايه نفتي در سبد صادراتي كشور در 

حال كاهش بوده و تغييري در اين سبد در حال وقوع 
اس��ت. ش��اهد اين موضوع نيز كاهش سهم صادرات 
ميعانات گازي است كه در 12 ماهه منتهي به اسفند 97 
نسبت به مدت مشابه سال قبل، به لحاظ ارزشي افت 
نزديك به 30 درصدي را تجربه كرده است. در نتيجه 
بيشترين سهم در سبد صادراتي ايران متعلق به ساير 
كاالها با س��هم ارزشي بيش از 57 درصد بوده و پس از 
آن پتروشيمي با سهم ارزشي نزديك به 32 درصد قرار 
دارد. در تركيب س��بد صادراتي در سال 97، با وجود 
كاهش 30 درصد ميعانات گازي، هنوز اين محصول 
باالترين رتبه صادرات را با 4935 ميليون دالر )سهم 
11.4 درصد( در اختيار دارد. ارزش واحد اين محصول 

همچنان 521 دالر در هر تن است.

  كاالهاي برتر صادرات ايران
يكي از چالش هاي عمده تركي��ب كاالهاي صادراتي 
كشور، سهم محدود كاالهاي صنعتي با ارزش افزوده 
باال است. با مروري بر 15 قلم عمده صادراتي كشور در 
سال 1397، اين نكته قابل مشاهده است كه كاالهاي 

صادراتي كشور عمدتًا »منبع محور« هستند.
ارزش صادرات پانزده قلم اول صادرات كشور 20.17 
ميليارد دالر است كه سهمي معادل 45.52 درصد كل 
صادرات غيرنفتي است. اولين قلم ميعانات گازي است 

كه با كاهش 30.12 درصدي مواجه شده است.
بر اساس اين گزارش، كشورهاي چين، عراق، امارات، 
افغانستان و كره جنوبي در صدر شركاي تجاري قرار 
دارند، اين 5 كشور 67 درصد صادرات كشور را در اختيار 
دارند )10 كشور 1.83 درصد سهم دارند( . همانطوريكه 
انتظار مي رفت س��هم كش��ورهاي پيراموني در حال 
افزايش است، بطوريكه سهم 14 كشور همسايه از 50 
درصد در س��ال 96 به 3.54 درصد در 1397 افزايش 
يافته است. با وجود كاهش صادرات غيرنفتي كل كشور 
)7.5 درصد(، افزايش صادرات به كشورهاي همسايه 

5.2 درصد بوده است.

  صادرات غيرنفتي راه تأمين ارز مورد نياز
در همين رابطه علي شريعتي مقدم، نايب رييس انجمن 
صادركنندگان نمونه و برتر كشور مي گويد براي اولين بار 
در صد سال گذشته، شرايط به شكلي رقم خورده كه 
بايد نياز ارزي كشور از مجراي صادرات غير نفتي تامين 

شود اما اين مساله الزاماتي دارد.
علي محمد ش��ريعتي مقدم افزود: همزمان با كاهش 

درآمدهاي نفتي، اهميت صادرات غير نفتي روش��ن 
مي ش��ود و در اي��ن مي��ان برنامه ريزي ه��اي بان��ك 
توس��عه صادرات به عنوان بانك تخصصي اين حوزه 
اهميتي دوچندان پي��دا مي كند. نايب رييس انجمن 
صادركنندگان نمونه و برتر كشور با اشاره به اينكه بخش 
خصوصي از طريق تش��كل ها، بارها خواهان افزايش 
سرمايه بانك توسعه صادرات بوده، گفت: انتظار مي رود 
با توجه به شرايط موجود، متناسب با نياز بخش صادرات 
كشور، موضوع افزايش سرمايه بانك توسعه صادرات 
مجددا مورد بازبيني قرار بگيرد؛ البته در مقاطعي اين 
افزايش سرمايه انجام شده اما انتظار مي رفت به خصوص 
پس از برجام و منابعي كه به كشور برگشت، بين 5 تا 10 
درصد بطور خاص به حوزه حمايت از صادرات غير نفتي 
تخصيص پيدا كند و از طريق بانك تخصصي توسعه 
صادرات به مصرف توليد ص��ادرات محور و حمايت از 
صادرات برسد. عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني 
خراسان رضوي خاطرنشان كرد: اگر در سطح كالن به 

دنبال حل مشكالت اقتصاد ايران هستيم، مي بايست 
بيش از 100 ميليارد دالر در حوزه صادرات هزينه كنيم؛ 
بي ترديد توس��عه صادرات كشور، ضامن اشتغالزايي، 
بهره وري و رشد اقتصادي است. شريعتي مقدم اذعان 
داشت: فروش كاال در سطح بين المللي در گرو ارتباط 
حس��نه با دنياس��ت، اميدواريم در حوزه بين المللي 
شرايط به گونه اي رقم بخورد كه بستر توسعه صادرات 
و تعامالت تجاري ما با دنيا فراهم شود. اين صادركننده 
نمونه كشوري گفت: خبر خوب اينكه بانك مركزي عزم 
جدي دارد تا واردات و صادرات را از نظر نرخ ارز تنظيم 
كند؛ هرچند بخشنامه دقيقي در اين مورد داده نشده 
امابه نظر مي رسد مسووالن دولتي با واقع بيني بيشتري 

نسبت به گذشته عمل مي كنند.
به گفته اين فعال صادراتي با س��ابقه كش��ور، كاالي 
صادراتي نمي تواند ب��ا نرخي كمتر از نرخ واقعي ارز به 
فروش برس��د چرا كه اختالف 15 تا 20 درصدي بين 
نرخ نيم��ا و ارز آزاد اين امكان را از بين مي برد و كاالي 

صادرات��ي يا بصورت قاچ��اق يا بواس��طه كارت هاي 
بازرگاني يك بار مصرف از كش��ور خارج مي ش��ود كه 
نتيجه آن عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به كشور 
است. وي تشريح كرد: اگر بخواهيم نقدينگي مورد نياز 
واحدهاي توليدي را با توجه به جهش نرخ ارز محاسبه 
كنيم، اين نياز حداقل چهار برابر شده است، عالوه بر 
اين گردش پولي واحدهاي صنعتي به شدت كاهش پيدا 
كرده است؛ اين محدوديت ها بيانگر اين مهم است كه 
نظام بانكي خصوصا بانك هاي توسعه اي بايد در بخش 
تامين نقدينگي، روند بازپرداخت و همراهي و همدلي 
با صادركنندگان و توليدكنندگان صادراتي رويه تازه اي 

را در پيش بگيرند.
علي ش��ريعتي كاهش صادرات ب��ه يك پنجم برخي 
واحدهاي صادراتي را معلول صدور مقررات سختگيرانه 
به ضرورت ش��رايط اقتصادي خاص كشور دانست و 
گفت: حذف برخي مقررات سختگيرانه مانند جريمه 

عدم ايفاي تعهدات صادراتي ضروريست.

بانك مركزي اعالم كرده است كه از ابتداي سال جاري 
تاكنون بيش از 2.2 ميليارد يورو ارز در س��امانه نيما 
توس��ط بانك مركزي و صادركنندگان با متوسط نرخ 
هر يورو 11 هزار تومان براي واردات و در جهت تامين 
نيازهاي مواد اوليه و واس��طه هاي بخش هاي صنعتي 

كشور عرضه كرده است.
از سوي ديگر وزير اقتصاد رضا رحماني با اشاره به اينكه 
ارز 14 هزارتوماني هم موجب رشد صادرات نشده است، 
عنوان كرده كه باتوجه به شرايط ارزي، صادرات توجيه 
پذير و واردات و قاچاق توجيه ناپذير شده، با اين حال 
انتظار مي رفت صادرات در سال گذشته افزايش يابد، 
اما اينگونه نشد كه نياز به ريشه يابي دارد.  وي با تصريح 
براينكه همه تشكل ها متفق القول بودند كه با افزايش 
نرخ ارز به 6 هزارتومان، صادرات رونق مي يابد، درحالي 
اكنون ارز به 14 هزار تومان رسيده ولي صادرات به آن 

اندازه رشد نيافته، تاكيد كرد: 
صادرات به كش��ورهاي منطقه در اولويت قرار گرفته 
زيرا راه��كار اصلي براي رونق توليد توس��عه صادرات 
است، همچنين بازگشت ارز حاصل از صادرات و ارايه 
مشوق هاي صادراتي 2 مساله مهم بخش تجارت است 
كه مي تواند براي اقتصاد در تحريم راهگشا باشد. اكنون 
صادرات به كشورهاي همسايه 23 ميليارد دالر است 
كه 2 درصد واردات اين كش��ورها را تشكيل مي دهد، 
اما بايد براي دس��تيابي به چهار درصد تالش  ش��ود. 
محمدرضا مودودي سرپرست سازمان توسعه و تجارت 
نيز تنها راهكار نفوذ به بازارهاي جهاني در شرايط تحريم 
را اس��تفاده از ظرفيت مغفول 1100 ميليارد دالري 

صادرات به همسايگان اعالم كرده و يادآورشده است 
كه براي توسعه صادرات به ارتشي بزرگ و قدرتمند از 
صادركنندگان براي نفوذ به بازارهاي جهاني نيازمنديم. 
براساس اين گزارش سال گذشته 44 ميليارد و 400 
ميليون دالر صادرات غير نفت��ي و 42 ميليارد و 600 

ميليون دالر واردات براي كشور ثبت شده است.
در اين زمينه حميدرضا صالحي دبيرفدراسيون صادرات 
انرژي با اشاره به چالش هاي تجارت خارجي و اقتصاد 
مبتني بر ارز دونرخي، اظهار داشت: حركت اقتصاد به 
س��مت ارز دو نرخي موانع زي��ادي را در امر صادرات و 
واردات ايجاد كرد. بعد از نوسانات ارزي سال گذشته و 
پديدار شدن ارز 4200 توماني، نيمايي و بازار آزاد حوزه 
تجارت خارجي با موانع پي در پي از سوي گمرك، ثبت 
سفارش، مبادالت بانكي و دريافت ارز مواجه شد كه اين 
موارد اخالل زيادي را در مسير صادرات و واردات كشور 
به وجود آورد. وي با اشاره به صدور دستورالعمل هاي 
متناقض از س��وي دولت در يك بره��ه زماني كوتاه، 
يادآورشد: ابالغ اين دستورالعمل ها به جاي ايجاد يك 
اقتصاد با ثب��ات و قابل پيش بيني تنها به عدم كارايي 
فعاالن اين حوزه منجر ش��د زيرا با ايجاد محدوديت و 
توزيع رانت، امضاهاي طاليي را گسترش داد. در واقع 
مي توان گفت با اين شيوه حكمراني چنان فسادي در 
حوزه تجارت به وجود آمد كه نقش راهبردي دولت را 

به تصدي گري كاهش داد.
به گفته دبيرفدراسيون صادرات انرژي براي رسيدن به 
شكوفايي صادراتي بايد رونق در توليد را ايجاد كنيم كه 
اين امر ميسر نمي شود مگر اينكه جهت اقتصاد تغيير 

كند. براي اين منظور بايد به س��متي برويم كه قيمت 
تمام شده كاالها كمتر شود كه راهكار رسيدن به اين 
مهم در تخصيص يارانه هاي پنهان است كه موجب هدر 
رفت منابع مي شود اما اگر به سمت توليد هدايت شود 
مي تواند ضمن رونق توليد، ثروت افزايي نيز به همراه 
داشته باشد. رييس مجلس آقاي الريجاني اعالم كردند 
كه 900 هزار ميليارد تومان در كل اقتصاد ايران يعني دو 
برابر بودجه كشور يارانه پنهان در حال توزيع است كه 
بخشي از آن در بنزين، نفت و گاز تعريف شده است. وي 
در ادامه افزود: اگر برنامه مدوني داشته باشيم به جاي 
توزيع مستقيم اين يارانه ها، آن را به سمت توليد هدايت 
كرده و قيمت تمام شده را كاهش مي دهيم. ضمن اينكه 
همزمان بايد به فكر گسترش بازارهاي صادراتي بين 
المللي براي توليدات داخل باشيم. در اين زمينه توسعه 
صادرات غير نفتي بايد در اولويت قرار گيرد. وقتي محور 
اقتصاد ما توليد باشد منجر به كنترل تورم مي شود و 
متعاقب آن قيمت ارز هم ثب��ات پيدا مي كند . وي در 
پاس��خ به اين س��وال كه صادرات غيرواقعي كه منجر 
به بروزپديده صادركننده اجاره اي شد، تا چه اندازه به 
بازگشت ارز حاصل از صادرات متعهد بوده است؟ گفت: 
در اين زمينه چند نقد وج��ود دارد. ابتدا بايد به تكرار 
روش هاي غير اصولي در سازوكار قوانين كشور پرداخته 
شود بطور مثال كارت هاي بازرگاني با اين سازوكار در 
هيچ كجاي دنيا وجود ندارد و روشي منسوخ است اما در 
ايران به عنوان يك امتياز در نظر گرفته مي شود كه اين 
قوانين غيرشفاف و غير رقابتي تنها امضاهاي طاليي را به 
همراه دارد و براي صادركننده واقعي ايجاد مانع مي كند. 

صالحي با بيان اينكه مي گويند ارز حاصل از صادرات به 
كش��ور بر نمي گردد، اما براي درك بهتر آن بايد با ديد 
جامع تري به مساله صادرات پرداخته شود، عنوان كرد: 
اين درست نيست كه با طرح پيمان سپاري ارزي فعاالن 
حوزه تجارت را براي عدم بازگشت ارز حاصل صادرات 
در تنگنا قرار مي دهند. بسياري از توليد كنندگان كه 
در امر صادرات نيز فعال هستند براي جبران هزينه هاي 
جاري، دس��تمزد كارگر و بدهي هاي بانكي خود ملزم 
هستند كه ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد 

برگردانند تا توان ادامه توليد داشته باشند.
وي در ادام��ه اف��زود: از س��وي ديگ��ر بس��ياري از 
صادركنن��دگان با پيش��ينه و اعتبارتجاري مثبت در 
بازارهاي داخلي و خارجي، به ايران عش��ق مي ورزند و 
براي رونق صنعت و توليد كشور سال ها است كه تالش 
مي كنند اما نكته اصلي اين است كه وزارت اقتصاد تاكيد 
دارد كه اين بازگشت ارز به چرخه نيما باشد كه با توجه به 
مشكالت توليد كنندگان و صادركنندگان در اين مسير 
موانع زيادي وجود دارد. وقتي توليد يك كاال با دالر 14 
هزار توماني انجام مي شود نبايد انتظار داشته باشند كه 
بازگشت ارز آن با دالر نيمايي باشد، اين منطقي نيست.  
دبيرفدراسيون صادرات انرژي راهكار رسيدن به ثبات 
اقتصادي و رونق ص��ادرات را در تك نرخي كردن ارز 
دانست و خاطرنشان ساخت: دولت بايد با مديريت و 
جمع آوري اسكناس هاي ارزي، قيمت ارز بازار آزاد را 
به نيمايي برساند و براي رفع آسيب ها در مسير توليد و 
صادرات، ارز را تك نرخي كند. در اين زمينه با جديت 
مي توان گفت توزيع ارز 4200 توماني در چرخه اقتصاد 

از سال گذشته تاكنون، ويراني هاي به مراتب بيشتري از 
سيل را در كشور به وجود آورد كه مهم ترين آن گسترش 
فساد و رانت است. صالحي رويكرد بانك مركزي در بحث 
پيمان سپاري ارزي، را با اين تغيير كه امكان واردات به 
جاي ارز حاصل از صادرات براي صادركنندگان مهيا 
شده را تصميم ارزنده اي دانست كه تاخير در اعالم آن 
موجب كاهش صادرات و ايجاد موانع زياد براي تجارت 
خارجي شد. در واقع مغايرت قوانين و دستورالعمل هاي 
تجاري از س��وي مبادي ذيربط تنها به محدودسازي 
فعاليت تجار و كاهش ميزان صادرات ختم شد كه اميد 
است با رويكرد جديد گشايش هاي الزم در اين زمينه 

ايجاد شود.
 دبيرفدراسيون صادرات انرژي مهم ترين راهكار عبور از 
چالش كاهش 6 درصدي صادرات در سال 97 در حوزه 
تجارت خارجي را در تك نرخي كردن ارزاعالم كرد و 
افزود: ديپلماس��ي سياسي ما بايد در مسيري حركت 
كند كه تنش ه��اي بين المللي در رابطه با ايران كمتر 
ش��ود زيرا اقتصاد و صادرات نيازمند ثبات و حمايت 
دولت اس��ت. امروز در ص��ادرات دولت ها با هم رقابت 
مي كنند و نه بنگاه ها، براين اساس ديپلماسي سياسي 
بايد به كمك ديپلماسي اقتصادي كشور بپردازد و در 
رقابت با رييس جمهور تركيه، سهم بيشتري را از بازار 
عراق براي تجارت خارجي ايران هموار كند. اين حضور 
قدرتمندانه بايد تداوم داشته باشد زيرا در شرايط تحريم 
حوزه تج��ارت خارجي با وج��ود محدوديت ها و نبود 
كانال هاي مالي، بايد تحت حمايت و انس��جام بيشتر 

دولت حركت كند.

كارت هاي بازرگاني، براس��اس ماده س��ه قانون مقررات 
ص��ادرات و واردات، پيش نياز مبادرت ب��ه امر صادرات و 
واردات به صورت تجاري است. اما كارشناسان معتقدند كه 
يكي از راه هاي فرار مالياتي، وجود كارت هاي بازرگاني يك 
بار مصرف و يا اجاره اي است. رحيم زارع عضو كميسيون 
اقتصادي مجلس در ابتداي هفته اعالم كرد كه كارت هاي 
اجاره اي يكي از بزرگتري��ن دروازه هاي فرار هاي مالياتي 
به حس��اب مي آيند كه تا س��ال 97 ميزان ف��رار مالياتي 
با كارت هاي بازرگاني اج��اره اي 12 هزار ميليارد تومان 
بوده است. رقمي كه در گذش��ته نيز از سوي سيدكامل 
تقوي نژاد رييس سابق سازمان امور مالياتي كشور تاييد 
شده بود. اين ميزان فرار هاي مالياتي از طريق كارت هاي 
بازرگاني اجاره اي تقريبًا برابر با همان ميزان افزايش ميزان 
درآمد هاي مالياتي در اليحه بودجه سال 98 در مقايسه 
با قانون بودجه سال 97 مي باشد. وي در ادامه اعالم كرد 
كه قاچاق س��ازمان يافته يكي ديگر از پيامد هاي منفي 
كارت هاي بازرگاني اجاره اي اس��ت ك��ه حداقل نيمي از 
پرونده هاي قاچاق مكشوفه به اين حوزه مربوط مي شود. 

برآورد ها از حجم قاچاق كاال در كشور نشان مي دهد كه 
اين حجم 12 ميليارد دالر در سال مي باشد كه قطعاً بخش 
قابل توجهي از اين حجم قاچاق ساالنه مربوط به كارت هاي 
بازرگاني اجاره اي مي باشد. اليحه بودجه سال 98 نشان 
مي داد كه دولت براي درآمد هاي مالياتي س��ال 98 رقم 
153 هزار ميليارد تومان را پيش بيني كرده است كه اين 
رقم 11 هزار ميليارد تومان بيشتر از درآمد هاي مالياتي 

در نظر گرفته شده براي قانون بودجه سال 1397 است.
محمد الهوتي رييس كنفدراسيون صادرات اما در اعالم 
آماري قابل توجه مي گويد: كارت هاي بازرگاني كه اولين 
سال فعاليت شان را سپري مي كنند حدود 5 ميليارد و 700 
ميليون دالر صادرات داشته اند، در حالي كه صادركنندگان 
با سابقه با روند كاهش صادرات مواجه بوده اند. براين اصل 
پيش از اين به دولت هشدار داده بوديم كه با سختگيري در 
بحث صادرات و واردات استفاده از كارت هاي يكبار مصرف 
رونق مي گيرد. در اين زمينه سيدرضي حاجي آقاميري 
عضو هيات نمايندگان و عضو كميسيون تسهيل تجارت و 
توسعه صادرات اتاق بازرگاني با تاكيد بر ضرورت جلوگيري 

از سوءاستفاده از كارت هاي بازرگاني، اظهارداشت: طبق 
اعالم سازمان امور مالياتي كشور، فرار مالياتي كارت هاي 
بازرگاني موسوم به يكبارمصرف به بيش از 15 هزار ميليارد 
تومان و طبق اعالم گمرك بدهي معوق گمركي ناشي از 
آنها به بيش از 1.700 ميليارد تومان رسيده است. وي با 
اشاره به اينكه قوانين دست و پاگير اداري در افزايش تعداد 
كارت هاي بازرگاني اجاره اي تاثيرگذار است، يادآورشد: 
محل صدور كارت هاي بازرگاني، اتاق هاي بازرگاني است 
كه همزمان نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز در 
زمان صدور كارت مستقر است. براين اصل كارت بازرگاني 
توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر مي شود و كارت 
عضويت در اتاق بازرگاني، كارتي است كه توسط اتاق ها 
صادر مي ش��ود. براين اس��اس كارت بازرگاني و عضويت 
در اتاق هاي بازرگاني دو بحث متفاوت از هم ولي در يك 
دفترچه است كه در آن عضويت اعضا و ُمهر وزارت صنعت 
وجود دارد كه جنب��ه كارت بازرگاني را به خود مي گيرد. 
عضو كميسيون تس��هيل تجارت و توسعه صادرات اتاق 
بازرگاني با بي��ان اينكه براي جلوگيري از سوءاس��تفاده 

كارت هاي بازرگاني بايد مكانيزمي با دو كارايي پيش بيني 
شود، يادآورش��د: در مرحله اول بايد قوانين بروز رساني 
شود تا براساس آن تخلف صورت نپذيرد زيرا در شرايطي 
كه قوانين مخل و متناقض وجود دارد، تمايل و بسترهاي 
الزم براي انجام قاچاق مهيا مي شود. در اين مرحله است 
كه فرد استفاده كننده از كارت هاي بازرگاني اجاره اي به 
جاي واردات رسمي كاال از گمرك، از مسيرهاي غيرقانوني 
استفاده مي كند و براي فرار از پرداخت ماليات از ضعف و 
عدم كارايي اين سيستم استفاده مي كند. به گفته حاجي 
آقاميري در مرحله دوم اين مكانيزم بايد صرفه اقتصادي 
قاچاق از بين برود. اين امر در ش��رايطي ممكن است كه 
تصميم ه��اي دولت، نرخ ارز، تعرفه ه��ا و ثبات اقتصادي 
وجود داشته باشد تا فضا را براي قاچاقچي پر ريسك كند 
و صرفه قاچاق از بين برود. زيرا باتوجه به اينكه كشور در 
ش��رايط محدوديت ارزي قرار دارد، خطر كارت بازرگاني 
اجاره اي براي صادرات بيشتر است. انجام ندادن تعهدات 
ارزي از سوي صادركنندگان مهم ترين ايراد مصوبه دولت 
درباره كارت هاي بازرگاني اس��ت كه تعهد بازگش��ت ارز 

حاصل از صادرات بر عهده فرد ناشناس��ي قرار مي گيرد 
كه كارت خود را اجاره داده است. وي با اشاره به اينكه در 
راستاي جلوگيري از فرار مالياتي و محدودسازي استفاده 
از كارت ه��اي بازرگاني يك بار مص��رف، اقدامي مثبت با 
همكاري گمرك و سازمان امور مالياتي انجام شده است، 
عنوان كرد: در واقع اف��رادي كه كارت بازرگاني خود را به 
ديگران واگذار مي كنند عالوه بر اخذ ماليات علي الحساب، 
بايد نسبت به اخذ مفاصا حساب مالياتي كارت هاي واگذار 
شده به غير با هماهنگي سازمان امور مالياتي نيز اقدام كنند. 
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني يادآورشد: براساس 
آماري كه سال گذشته رييس كل سازمان مالياتي كشور 
اعالم كرده اس��ت ميزان سوءاستفاده از محل كارت هاي 
بازرگاني اجاره اي در كشور حدود 8000 ميليارد تومان 
است كه با احتس��اب جرايم فرار مالياتي بالغ بر 25 هزار 
ميليارد تومان مي شود. اين آمار نشان مي دهد كه عمده 
مفاس��د اقتصادي به دليل نبود ش��فافيت در اقتصاد رخ 
مي دهد كه عرصه براي فرار مالياتي و س��اير پديده هاي 

مذموم اقتصادي را فراهم مي كند.
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برنامه ريزي براي همكاري ايران 
و كرواسي در دوران تحريم

س��فير كرواس��ي در تهران با حضور در اتاق ايران با 
غالمحسين شافعي رييس پارلمان بخش خصوصي 
مالق��ات ك��رد. در اين نشس��ت ضم��ن نگاهي به 
همكاري هاي گذشته دو كشور در حوزه هاي مختلف 
و تأكيد بر وجود ظرفيت هاي جديد براي كار مشترك 
بين تجار و فعاالن اقتصادي دو كشور، ايجاد كميته 
مشترك بين اتاق هاي بازرگاني ايران و كرواسي كه 
حدود 8 ماه از توافقات اولي��ه در مورد آن مي گذرد، 
مورد تأكيد قرار گرفت. بر اساس اظهارات غالمحسين 
شافعي، همچنان اتاق بازرگاني كرواسي نمايندگان 
خود را براي حضور در اين كميته به اتاق ايران معرفي 
نكرده است در حالي كه اگر اين كميته كار خود را آغاز 
كند، زمينه توسعه مناسبات تجاري را مهيا خواهد 
س��اخت. وي تأكيد كرد: آشنايي و كسب اطالعات 
دقيق از نيازها و نقاط قوت دو كش��ور در بحث هاي 
اقتصادي مي تواند مسير حركت را باز كند و اجازه دهد 
بخش هاي خصوصي در سطح گسترده تري با يكديگر 
همكاري كنند. در حال حاضر نب��ود اين اطالعات، 
مانعي در برابر توسعه مناسبات دو كشور است. رييس 
پارلمان بخش خصوصي ايران در ادامه همكاري بين 
ايران و كرواسي در حوزه حمل ونقل ريلي كه يكي از 
نيازهاي ايران محسوب مي شود را مورد توجه قرار داد 
و افزود: طبق برنامه ششم توسعه، ايران بايد در حوزه 
بازسازي و ساخت خطوط ريلي، برنامه ريزي كرده و 
با اتصال بندر چابهار به شمال كشور، كشورهاي هند 
و چين را به اروپا متصل كند. كرواس��ي متناسب با 
تجربيات و دانشي كه در اختيار دارد مي تواند در تكميل 
اين مسير به ايران كمك كند. وي در بخش ديگري از 
سخنان خود به مساله تحريم و محدوديت هاي ناشي 
از آن اش��اره كرد. بر اس��اس اظهارات شافعي، ايران 
سال هاست كه با مساله تحريم مواجه است و مي توان 
ادعا كرد كه راه هاي مقابله با آن را آموخته است. رييس 
پارلمان بخش خصوصي از تداوم فعاليت هاي تجاري 
ايران با ديگر كشورها در دوران تحريم سخن گفت و 
ادامه داد: درست است تحريم براي ما مشكل آفرين 
بوده و هزينه فعاليت هاي بين المللي را افزايش داده اما 
هيچگاه ما را متوقف نكرده است. به اعتقاد وي در حال 
حاضر وظيفه اتاق هاي دو كشور پيدا كردن راه هايي 
براي ايجاد ارتباط مستمر بين تجار دو كشور است. 
اگر اين اتفاق رخ دهد آنها مي توانند در ارتباط با هم 
كار را پيش ببرند و آنگاه تنها وظيفه اتاق ها حمايت و 
تسهيل گري است. شافعي همچنين به موضوع ارتباط 
اتاق هاي استاني با اتاق هاي استاني ساير كشورها اشاره 
و تأكيد كرد: اتاق ايران رويكرد فعاليت هاي بين المللي 
اتاق هاي استاني را اتخاذ كرده و درصدد ايجاد روابط 
عميق و تخصصي با ديگر كشورهاست. بدون شك هر 
استان و منطقه اي ظرفيت هاي خاص خود را دارد كه 
مي تواند متناسب با آن همكاري هاي بين المللي خود 
را توسعه دهد. در اين راستا اتاق البرز ماموريت پيدا 
كرده روي كرواسي متمركز شود و سطح مناسبات 
با اين كشور را توسعه دهد. در ادامه دراگو اشتامبوك، 
سفير كرواسي در تهران از حضور سه ماهه اش به عنوان 
س��فير در ايران خبر داد و گفت: در اين مدت متوجه 
شده ام كه ايران، آن طور كه هست به دنيا معرفي نشده 
و بايد جايگاه باالتري نسبت به آنچه امروز در سطح 
بين المللي دارد، داشته باشد. متأسفانه تحريم هاي 
ناعادالنه عليه اين كشور جاري است و راه همكاري با 

اين كشور را ناهموار ساخته است. 

 تقويت جايگاه   بخش خصوصي
 و افزايش صادرات  غيرنفتي

عضو هيات نمايندگان اتاق تهران معتقد است باتوجه 
به تحريم هاي اقتصادي و فشار امريكا بر فروش نفت 
ايران، ص��ادرات كاالهاي غير نفتي از جمله صنايع 
مرتبط با دام و طيور بايد در اولويت قرار بگيرد و دولت 
بايد از پتانسيل هاي كشاورزي و صنعت دام و طيور در 
اين دوره بهتر بهره ببرد. مهدي معصومي با بيان اينكه 
بايد هماهنگي بين بخشي را براي عبور از مشكالت 
كنوني اقتصادي شاهد باش��يم، مي گويد: » بخش 
خصوصي نش��ان داده با كارآمدي و بهره وري بسيار 
بيشتري از ش��ركت هاي دولتي مي تواند در زمينه 
كسب وكارها به جلو حركت كند و دولتمردان بايد 
بپذيرند كه با كنارگذاشتن تفكر سنتي دولت گرايي 
در عرص��ه پرورش طيور و بازي دادن ش��ركت هاي 
خصوصي، سياس��ت هاي جديدي را پيش بگيرند. 
اتاق بازرگاني نيز مي تواند به عنوان نهادي برآمده از 
بدنه بخش خصوصي در تبيين جايگاه اين بخش در 
عرصه اقتصادي ملي، در اين زمينه تاثيرگذار باشد.«

او مي گوي��د: » اتاق بازرگاني در س��ال هاي اخير نه 
تنها به دولت ها مشاوره مستقيم داده بلكه حتي در 
مواردي در قانون گذاري ها نيز مستقيما با نمايندگان 
مجلس در ارتباط ب��وده و بنابراين تجربه زيادي در 
تقويت جايگاه بخش خصوصي در ميان قانون گذاران 
و سياس��ت گذاران دارد و راه هاي ايجاد ارتباط با آنها 
و تاثيرگذاري بر سياست ها را فراگرفته است. بايد از 
ظرفيت هاي اتاق ب��راي بيان توانمندي هاي بخش 
خصوصي بيشتر از هميشه استفاده كرد.« معصومي در 
بخش ديگري از صحبت هايش به اهميت صنعت دام و 
طيور اشاره كرده و ادامه مي دهد: » جمعيت كشور رو 
به افزايش است و افراد به غذا و تامين مواد غذايي نياز 
دارند و در اين بين يكي از مهترين زنجيره هاي تامين 
خوراك مخصوصا براي م��ا ايراني ها، زنجيره مرغ و 
تخم مرغ است. پرورش طيور يكي از صنايع تخصصي 
غذايي به ش��مار مي رود كه اتفاقا به دليل مس��ائلي 
از جمله ش��يوع آنفلوآنزاي مرغ��ي، تامين خوراك 
مرغ داري ها و زنجيره فروش، در س��ال هاي اخير با 
سختي ها و موانع زيادي در كشور مواجه شده است.« 
او در ادامه مي گويد: » صنعت طيور بطور سنتي به اين 
دليل كه با امنيت غذايي كشور ارتباط داشته، فعاليتي 
دولتي به شمار مي رفته و دولت در سياستگذاري و 
كنترل و عمليات آن نقش پررنگي را بازي مي كرده 
است اما در سال هاي اخير بخش خصوصي نيز توانسته 

موفقيت هاي زيادي در اين عرصه به دست بياورد. 



گزارش كوتاه 7 انرژي

»تعادل«پروندهقانونسازمانبينالملليدريانورديبرايسال2020رابررسيميكند

ايران چه راهكارهايي براي چالش سوخت نفتكش ها  دارد؟
گروه انرژي| فرداد احمدي|

در حال�ي كه تالش ب�راي كاهش انتش�ار گاز هاي 
»گلخانه اي« به منظور مهار تغييرات اقليمي س�ر 
و صداي زيادي در مجام�ع بين المللي به پا كرده، 
موضوع كاهش انتش�ار گاز هاي »غيرگلخانه اي« 
كه انس�ان و محيط پيرامون�ش را تحت تأثير قرار 
مي دهد نيز از نظرها دور نمانده اس�ت. مهم ترين 
اقدامي كه جهان در اين زمين�ه انجام داده، توجه 
به كاس�تن از آاليندگي سوخت كش�تي ها بوده و 
سازمان بين المللي دريانوردي )آيمو( از دهه 1980 
تالش هاي بلندمدتي را با ملزم كردن حمل و نقل 
دريايي كشورها به كاهش گازهاي غيرگلخانه اي 
س�وخت كشتي هاي ش�ان- به خصوص سولفور 
)SOx- انجام داده است. اكنون به پايان مهلت اين 
سازمان بين المللي نزديك مي شويم و در سال 2020 
ميالدي تمامي كش�تي هاي دنيا مجبور خواهند 
شد كه از س�وخت هاي پاك با حداكثر 0.5 درصد 
سولفور استفاده كنند. بنا بر مقررات بين المللي، 
از ابتداي س�ال 2020 كشتي هاي داراي سوخت با 
سولفور باالتر حق پهلوگيري در هيچ بندي در دنيا 
را نخواهند داشت. بر اس�اس اعالم سازمان بنادر 
و دريانوردي ايران، س�ولفور كش�تي هاي ناوگان 
دريانوري اين كش�ور همچنان بيش از اين مقدار 
است و پيش بيني مي شود كه ايران تا ضرب االجل 
تعيين شده از س�وي آيمو )اول ژانويه 2020( قادر 
به توليد سوخت با سولفور زير 0.5 درصد نخواهد 
بود. »روزنامه تعادل« به منظور انجام رسالت خود 
براي اطالع رس�اني درباره اين مه�م، از چند تن از 
كارشناسان و مسووالن مرتبط وضعيت حال حاضر 
و راهكارهاي پيش رو را جويا شده است كه در ادامه 

آن را مي خوانيد.

ارديبهشت ماه، جمع شدن نفتي ها در بيست و چهارمين 
نمايشگاه بين المللي نفت بهانه اي شد تا يكي از چالش هاي 
پيش روي اين حوزه در خصوص نحوه تأمين س��وخت 
كش��تي ها پس از آغاز سال 2020 پيگيري شود. چرا كه 
از ژانويه اين سال، سازمان بين المللي دريانوردي )آيمو( 
محدوديت هاي سختگيرانه اي را براي كشتي هايي كه از 
سوخت با آاليندگي سولفور بيش از نيم درصد استفاده 
مي كنند اعم��ال خواهد كرد. جدي گرفت��ن اين قانون 
مهم اس��ت، زيرا نفت ايران به وسيله نفتكش هايي صادر 
مي ش��وند كه از همين سوخت اس��تفاده مي كنند و در 
شرايطي كه تحريم هاي يك جانبه امريكا عليه صدور نفت 
ايران اسباب زحمت اين حوزه شده است، مشكل سوخت 
ناپاك مي تواند دش��واري هاي صادرات نفت را براي اين 

كشور بيشتر كند.
 »تعادل« توانس��ت در حاشيه حضور مسعود كرباسيان، 
مديرعامل شركت ملي نفت ايران در افتتاحيه نمايشگاه 
نف��ت، آخرين وضعيتي كه در اين ش��ركت در خصوص 
س��وخت كشتي ها در حال انجام اس��ت را پيگيري كند. 
مديرعامل NIOC به »روزنام��ه تعادل« گفت: »بحث 
سولفور كش��تي ها يك بحث فني و در حال انجام است. 

باالخره همه كشتي هاي دنيا در حال آماده شدن براي اين 
سياست »سازمان بين المللي دريانوردي« هستند. براي 
هماهنگ شدن با سياست »آيمو« در خصوص سوخت 
كشتي ها بايد يك سرمايه گذاري عمده در بخش موتور 
كشتي ها انجام ش��ود. اين اتفاق در صنعت خودرو نيز با 
آمدن يورو4 و يورو5 رخ داد و موتور اتوموبيل ها بايد با اين 

سوخت ها سازگار مي شد كه زمان زيادي برد.«
وي درباره برنامه ش��ركت ملي نفت براي مساله سوخت 
كش��تي ها اظهار كرد: »پااليش��گاه ها مي توانند خود را 
تجهيز كنند. بايد سوخت ها را بهبود ببخشيم و مشكلي 

وجود ندارد.«
اما سازمان بنادر و دريانوردي ايران و برخي كارشناسان 
مرتبط با تأسيسات كش��تي نظر ديگري دارند و معتقد 
هس��تند اي��ران نمي تواند به موق��ع خود را ب��ا مقررات 
بين المللي دريايي در سال 2020 هماهنگ كند. احسان 
نيكخواه، كارشناس فني شناورهاي »شركت مهندسي 
و س��اخت تأسيس��ات دريايي ايران« در اين خصوص به 
»تعادل« مي گويد: »س��ازمان بنادر مقررات بين المللي 
2020 براي سوخت كش��تي ها را به ما ابالغ كرده است 
و با توجه به مطالعاتي كه در اسناد داشتيم به اين نتيجه 
رسيديم كه عقب هستيم و در مهلت قانوني نمي توانيم 
خودمان را به موقع با آن هماهنگ كنيم. كشتي هاي ايران 
به غير از بخش كش��تيراني فرامنطقه اي كه در آب هاي 
بين المللي فعاليت مي كند، مجبور به استفاده در آب هاي 
داخلي خواهد شد. يكي از شناورهاي ايران سوخت سنگين 
HFO مي سوزاند و پيدا كردن سوخت سنگين با سولفور 
پايين حتي در منطقه هم كار س��ختي است. هيچكدام 
از س��وخت هايي كه ايران در ح��ال حاضر توليد مي كند 

كم سوولفور نيستند.«

راهكارهاوچالشها
راهكار اول

محمد رضايي، سرپرس��ت شركت ملي پااليش  و پخش 
فرآورده هاي نفتي ايران در حاش��يه افتتاحيه بيس��ت و 
چهارمين نمايشگاه نفت در ارديبهشت امسال به »تعادل« 
گفت كه در انواع سوخت هاي كشتي مورد استفاده، »نفت 
كوره« حاوي مقادير غيرمجاز س��ولفور بر اساس قوانين 
بين المللي دريايي اس��ت كه مي توانيم آن را با گازوئيل 
جايگزين كنيم و قطعأ به مشكل برنخواهيم خورد.«  اما 
مشكل اينجاست كه گازوئيل به نسبت نفت كوره گران تر 
است و در صورت استفاده كشتي ها از گازوئيل، معادالت 
صرفه انتقال كاال از طريق دريا دستخوش تغيير مي شوند.

راهكار دوم
احسان نيكخواه، كارشناس فني ش��ناورهاي »شركت 
مهندسي و ساخت تأسيسات دريايي ايران« در گفت وگو 
با »تعادل« در خصوص پيچيدگي هاي سازگاري تأسيسات 
كشتي ها با سوخت هاي با سولفور كمتر بيان كرد: »بخشي 
از عمليات سازگاري با قانون 2020 مربوط به تأسيسات 
كشتي ها مي شود. مخازن سوخت كشتي ها و سيستم هاي 
مربوط به پوسيدگي بايد تغيير كنند و در نهايت اين قوانين 
سختگيرانه زيست محيطي به اعمال هزينه هاي بيشتر به 

مالكان كشتي ها وارد منجر مي شود.« نيكخواه ادامه داد: 
»محتمل ترين و راحت ترين راه استفاده از اسكرابرهاي 
صنعتي است كه يك فيلتري است كه در قسمت اگزوز 
كشتي ها قرار مي دهند و هر 6 ماه يك بار بايد فيلتر آن را 
عوض كرد. اما برآورد قيمتي كه ما براي نصب روي يكي 
از كشتي ها انجام داديم نشان داد كه نزديك به 3 ميليون 
دالر هزينه در بر خواهد داشت و فيلتر آن را هم فقط همان 

شركت توليدكننده اسكرابر عرضه مي كند.«
كارشناس فني شناورهاي ش��ركت مهندسي و ساخت 
تأسيس��ات دريايي با بيان اينكه تا جاي��ي كه اطالع دارد 
هنوز س��رمايه گذاري خاصي در پااليشگاه ها براي توليد 
سوخت با س��ولفور كمتر از 0.5 درصد انجام نشده است، 
درباره پيچيدگي هاي اس��تفاده از سوخت كموولفور در 
كشتي هاي ناوگان كشتيراني افزود: »وقتي سولفور سوخت 
كاهش يابد، سوخت سبك تر مي شود و آستانه احتراقش 
نيز تغيير مي كند. اين تغييرات بر بخش هاي پمپ و تزريق 
موتور كشتي ها اثر مي گذارد و با عث مي شود كه سوخت 
بيش از اندازه به س��يلندرهاي موتور تزريق شود و فرايند 
احتراق ناقص انجام ش��ود. همچنين برخي از شناورهاي 
ايران سال هاي سال است كه دارند از سوخت هاي با سولفور 
باال استفاده مي كنند و مخزن شان نياز به تميز شدن دارد. 

راهكار سوم
راهكار سوم تجهيز كشتي ها براي استفاده از گاز ال ان جي 
اس��ت كه با توجه به تازه بودن تكنولوژي آن در دنيا، در 
حال حاضر هزينه اي باالت��ر از دو مورد قبلي مي طلبد. 
احسان نيكخواه، با اشاره به اينكه اولين كشتي مسافربري 

با سوخت ال ان جي دنيا در سال 2018 مورد استفاده قرار 
گرفت، مي گويد: »اكنون همه كشتي هايي كه ال ان جي را 
به منظور صادرات حمل مي كنند از سوخت ديزل استفاده 

مي كنند و دنيا هنوز در ابتداي اين راه قرار دارد.«

راهكار چهارم
واردات يا تهاتر س��وخت معادل ني��ز مي تواند به عنوان 
راهكاري براي تأمين سوخت پاك براي كشتي ها مورد 
توجه قرار گيرد. واردات سوخت هزينه زيادي دارد و ايران 
را بار ديگر واردكننده سوخت و وابسته به آن خواهد كرد. 
اما در ايده تهاتر، سوخت پاك كشتي در بندرهاي خارجي 
با گازوئيل يا نفت كوره معاوضه مي شود و بر اساس گزارش 
اقتصادآنالي، بنا به گفته معاون سازمان بنادر و دريانوردي 

بعيد است در اين راه مشكلي به وجود بيايد.

تاريخچه
بر اساس يادداش��ت رويا امام، كارشناس مسوول نجات 
و حفاظ��ت دريايي س��ازمان بن��ادر و دريان��وردي در 
وبسايت اين سازمان، بين انتشار گازهاي »گلخانه اي« 
و »غيرگلخانه اي« تمايز وجود دارد. گازهاي گلخانه اي 
منشأ تغييرات آب و هوايي اس��ت و به نوعي اثر جهاني 
دارد، در حالي كه گازه��اي غيرگلخانه اي عموما اثرات 
مخرب و سوء بر سالمتي انسان و محيط زيست پيرامون 
خود مي گ��ذارد. حمل و نقل دريايي بيش��تر در بخش 
انتش��ار گازهاي غيرگلخانه اي تاثير دارد و در اين ميان 
انتشارات گوگرد بسيار حائز اهميت است. به عنوان مثال 
اگر هر تن سوخت كشتي حاوي 3.5 درصد گوگرد، ۷۷ 

كيلوگرم اكس��يد گوگرد )SO2( توليد كند، اگر همان 
س��وخت حاوي گوگرد 0.5 درصد باش��د، 11 كيلوگرم 

SO2 توليد مي كند.
بر اساس اين يادداشت، نگراني مجامع بين المللي نسبت 
به افزاي��ش آلودگي ه��وا از ده��ه 1۹80، منجر به عزم 
جامعه جهاني براي تدوين و تصويب مقررات سختگيرانه 
زيست محيطي شد، از جمله تصويب كنوانسيون تغيير 
اقليم )UNFCCC( در س��ال 1۹۹2 توس��ط سازمان 
ملل. سازمان بين المللي دريانوردي )IMO( به منظور 
جلوگيري از آلودگي هوا توس��ط كش��تي ها، در س��ال 
1۹۹۷ ضميمه ششم كنوانسيون بين المللي جلوگيري 
از آلودگي كشتي ها )كنوانسيون مارپل( را تصويب كرد و 
اين ضميمه 8 سال بعد )در سال 2005( الزم االجرا شد. 
بين س��ال هاي 2008 تا 2010 سازمان آيمو، شروع به 
بازنگري ضميمه ششم نمود و مقررات سختگيرانه تري را 
در قالب يك برنامه زماني كاهش ميزان سولفور براي كليه 
مناطق جهان درنظر گرفت. طبق بازنگري انجام شده، 
كليه مناطق جهان )غير از مناطق ECA كه از سال 2015 
حدمجاز گوگرد به 0.1 % مي رسيد( موظف شدند از سال 
2012 ميزان گوگرد سوخت را به 3.5 % و از سال 2020 
آن را به 0.5 درصد گوگرد برسانند. اگرچه كشورهاي در 
حال توسعه و عمدتا خاورميانه از سال 2012 با توجه به 
محدوديت هاي پيش رو، ش��روع به مذاكره براي تعويق 
افتادن برنامه زمان بندي در اجالس هاي تخصصي آيمو 
به خصوص كميته حفظ محيط زيست دريايي كردند، 
ولي كماكان در الزام س��وخت كم گوگرد از سال 2020 

تغييري حاصل نشده است.

كارشناسبينالملليحوزهنفت:

تحريمنفتيايراننتيجهدلخواهامريكاراندارد
گروه انرژي| 

يك كارش��ناس بين المللي حوزه نفت، در گفت وگو با 
ايرنا استراتژي مش��تريان مختلف نفتي ايران را مورد 
تحليل قرار داده و گفته است كه نبايد انتظار واكنش 
»تند« از چين داشت چرا كه آنها هميشه تصميم خود 
را به آهستگي پيش مي برند. او همچنين گفته است كه 
تحريم نفتي ايران از سوي امريكا، تاثير دلخواه اياالت 

متحده را به دنبال نخواهد داشت. 
دي��روز همچنين يك كارش��ناس س��ازمان ملل نيز 
تحريم هاي امريكا عليه ايران، ونزوئال و كوبا را در تضاد با 
»حقوق بشر« و »نافي اصول اخالق بين الملل« توصيف 
كرده است.  هم زمان با پايان مهلت معافيت هاي امريكا 
براي خريداران نفت ايران، كارشناس نفتي مقيم امريكا 
معتقد اس��ت كه لجاجت و اصرار امريكا براي به صفر 
رساندن صادرات نفت خام ايران، عملي نيست و تأثير 

دلخواه امريكا را در پي ندارد.
»حسين بن يوس��ف« كارشناس مس��ائل نفتي، در 
خصوص ارزيابي خود از اقدام اخير امريكا و همچنين 
امكان به صفر رساندن صادرات نفت ايران خاطرنشان 
كرد ك��ه هم��واره زر و زور در اداره جهان موثر بوده اند 
ولي همه كش��ورها به يك ب��اره تمام اص��ول را زير پا 
نمي گذاشته اند. وي توضيح داد كه باوجود تحريم هاي 
امريكا عليه ايران تا يك س��ال گذشته و باوجود همه 
فشارهايي كه وارد مي شد، نه  تنها توليد نفت ايران كم 

نشده بود كه گاه افزايش هم داشت. 
اين كارشناس مسائل نفتي در اين زمينه به دوره جنگ 
تحميلي اشاره كرد و گفت كه به  ويژه در اين دوره و با 
وجودآنكه ميدان هاي نفتي ايران بيش��تر در مناطق 
جنگي قرار داشت، ميانگين توليد نفت ايران بيش از دو 
ميليون بشكه در روز بود، و اين در حالي است كه ايران 
حتي قبل از انقالب نيز صادرات خود را روي 3 ميليون 
بشكه در روز قرار داده بود. وي حفظ اين ميزان توليد در 
زمان جنگ را كاري » شبيه به معجزه« توصيف كرد. 

بن يوس��ف در ادامه به افزايش توليد نفت پس از پايان 
جنگ اشاره كرد و گفت كه در آن زمان توليد نفت كشور 
به 4.2 ميليون بشكه در روز هم رسيد و نتيجه گرفت 
كه بنا بر اين تحريم هاي يك  سويه نتيجه مورد نظر را 
نداشته و براي همين امريكا تصميم گرفت كه تحريم ها 

از طرف سازمان ملل بر ايران تحميل شود. 

وي در ادام��ه گفت: »اين تحريم ها كارايي بيش��تري 
از تحريم ه��اي يك س��ويه دارند و توانس��تند حدود 
يك ميليون بش��كه از توان توليدي و درواقع صادرات 

نفت ايران كم كنند.« 
اين كارشناس مسائل نفتي تأكيد كرد كه اين كاهش 
به يك باره صورت نگرفته و در مدت دو سال عملي شد 
و در ادامه توضيح داد كه به  مجرد تصويب برجام، توليد 
نفت ايران با شتاب افزايش يافت و تا 4.5 ميليون بشكه 

در روز نيز رسيد. 
بن يوس��ف در پاس��خ به اين س��وال كه ب��ا توجه به 
عقب نش��يني هند وضعيت را چگونه ارزيابي مي كند 
گفت: » بايد قبول كرد كه با كاهش رشد اقتصادي هند، 
طبعا تقاضا براي نفت كمتر ش��ده و اكنون آنها خيلي 
راحت تر مي توانند نياز خود به نفت را مديريت كنند.« 
اين كارشناس مسائل نفتي همچنين فشار امريكا بر 
هند را نيز مولفه موثري دانس��ت و يادآور شد كه هند 
درگذشته نيز سابقه همكاري آشفته اي داشته است كه 
به ويژه در بي ميلي آنها براي به سرانجام رساندن طرح 

لوله نفت از ايران به هند ديده مي شود.
وي همچنين مش��كالت پي��ش رو با هن��د درزمينه 
پرداخت بهاي نفت را ك��ه در آن هند از پرداخت با ارز 
به پرداخت ب��ا روپيه يا تهاتر ب��ا كاال روي آورده بود را 
مورداش��اره قرارداد.  او در خصوص وضعيت چين هم 

يادآور ش��د كه مشابه وضع هند، اين كشور نيز اكنون 
در حال تجربه كردن كاهش رشد اقتصادي است و اين 
موجب كاهش نياز به نفت خواهد شد. چين همچنين 
مشكالت ديگري با امريكا از نظر تعرفه صادرات نيز دارد. 
بن يوسف گفت: »چين نمي خواهد وابستگي زيادي به 
نفت عربستان داشته باشد درحالي كه اكنون خريد نفت 
آنها از عربستان 3 برابر خريد از ايران است اما آنچه اكنون 
مطرح است يك مساله سياسي است تا اقتصادي؛ چراكه 
چيني ها اصال خواستار يك جهان تك قطبي نيستند. 

چيني ها هميشه خواسته اند كه ]در دنيا[ نقشي داشته 
باشند بنابراين اعمال نفوذ امريكا براي آنها خوشايند 
نيس��ت.« وي در همين حال تصريح ك��رد كه چين 
همواره تصميم هاي خود را با آهستگي مي گيرد و نبايد 
انتظار تصميم گيري يا اتخاذ موضع تندي از سوي چين 

داشته باشيم.
وي تركيه را ازنظر نياز به نفت ايران قابل  قياس با هند 
و چين ندانست اما تصريح كرد كه مراودات اقتصادي 
بين دو كشور در سال هاي اخير براي هر دو طرف بسيار 
س��ودآور بوده، ضمن اينكه اخيراً تركيه در موضوعات 
سياسي مانند س��وريه، قطر و موضوع كردها به ايران 

نزديك تر شده است. 
وي اين مساله را حائز اهميت دانست كه اكنون تركيه 
در قبال عضويت در جامعه اروپا موضع تعديل  شده و 

واقع  بينانه اي دارد و مي داند كه اين عضويت به سرعت 
عملي نخواهد شد. اين كارشناس مسائل نفتي در پاسخ 
به سوالي درزمينه امكان جايگزيني نفت ايران توسط 
عربس��تان و اينكه آيا اين افزاي��ش توليد مغاير تعهد 
آن كشور در اوپك نيس��ت، تصريح كرد كه عربستان 
درزمينه س��طح توليد خود هميشه بزرگنمايي كرده 

است. 
وي بابيان اين مطلب كه ميزان توليد آنها در حال حاضر 
تف��اوت چنداني با ميزان توليد س��ال هاي اواخر دهه 
۷0 و اوايل دهه 80 ميالدي ندارد خاطرنشان كرد كه 
ادعاي افزايش توليد تا 12.5 ميليون بش��كه در روزبه 

نظر معقول نمي رسد. 
به گفته بن يوسف اوال رس��يدن به اين ميزان از توليد 
يك  شبه ممكن نيست، ثانيا بدون هزينه نخواهد بود و 

ثالثا نمي تواند بطور پايدار ادامه پيدا كند. 
وي ضمن اش��اره به اين موضوع كه شايد عربستان و 
امارات بتوانند صادرات كنوني ايران را كه 1.۷ ميليون 
بش��كه در روز اس��ت جبران كنند، گفت ب��ا توجه به 
خطراتي كه ديگر كشورهاي توليدكننده نفت ازجمله 
ونزوئال، الجزاير، ليبي و نيجريه را تهديد مي كند، توان 
جايگزيني تمام نفت هاي دور شده از بازار بطور پايدار 

ممكن نخواهد بود. وي در زمينه  عملكرد عربس��تان 
نسبت به تعهداتش در اوپك گفت كه آنها سال گذشته 
اصرار كردند كه توليد اوپك براي حفظ قيمت ها كاهش 
پيدا كند. به گفته اين كارشناس مسائل نفتي مهلت 
اين تعهد در نيمه سال ميالدي جاري به اتمام مي رسد 
و با توجه به اينكه تحريم ه��اي جديد امريكا و تعليق 
معافيت ها از اوايل ماه مه آغازشده اند، عربستان همچنان 
به مدت دو ماه در داخل محدوديت هاي توليدي اوپك 
قرار خواهد داشت و براي جايگزين كردن نفت ايران به 

مشكل بر خواهد خورد. 
بن يوس��ف راه پيش رو براي ايران را كاهش وابستگي 
به درآمدهاي نفتي دانس��ت و با تأكي��د بر اين اينكه 
ايران يكي از بزرگ ترين منابع نفتي و گازي دنيا را دارد 
خاطرنشان كرد بهره برداري از معادن مي تواند وابستگي 

به نفت را كاهش دهد. 
وي توضيح داد كه به دليل س��ابقه چند هزارساله در 
زمينه استخراج معادن و همچنين حضور نيروي كار 
زبده و صدها تحصيل كرده و مهندس معدن در داخل 

كشور، مي توان به خوبي از اين منابع استفاده كرد. 
او همچنين از صنعت توريسم به عنوان وسيله ديگري 

براي كاهش وابستگي به درآمد نفتي نام برد.
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تداومالتهاب
درروزسهشنبهبازارنفت

گروه انرژي| اين روز ها قيمت هاي نفت تحت 
تاثير نگراني ها نسبت به تشديد اختالف تجاري 
امريكا و چين و احتمال كندي اقتصاد جهاني 
و همچنين تحريم هاي امري��كا عليه صادرات 
ايران و ونزوئال فراز و فرود هاي روزانه را تجربه 
مي كنند و در معامالت روز سه ش��نبه نيز اين 

روند را ادامه دادند.
بهاي معامالت آتي نفت برنت با چهار س��نت 
افزايش در صبح سه ش��نبه ب��ه ۷1 دالر و 28 
س��نت در هر بشكه رسيد، اما در اوسط روز 82 
سنت يا 1.15 درصد كاهش يافت و با ۷0 دالر و 
42 سنت معامله شد. بهاي معامالت آتي وست 
تگزاس اينترمديت امريكا نيز ابتدا 18 سنت يا 
0.3 درصد نسبت به روز دوشنبه افزايش پيدا 
كرد و به 62 دالر و 44 سنت در هر بشكه رسيد، 
اما در اواس��ط روز با 5۷ س��نت يا 0.۹2 درصد 

كاهش به 61 دالر و 68 سنت رسيد.
معامله گ��ران مي گوين��د قيمت ه��اي نفت از 
متوقف شدن پيشرفت مذاكرات تجاري ميان 
امريكا و چين كه ممكن اس��ت رشد اقتصادي 
جهاني را آهسته كرده و به مصرف سوخت لطمه 

بزند تحت فشارهاي كاهشي قرار گرفته اند.
به گزارش ايس��نا، دونالد ترامپ رييس جمهور 
امريكا روز يكش��نبه با تغيير موضع ناگهاني از 
اظهارات هفته پيش خود كه در آن از پيشرفت 
مذاكرات تجاري ميان واشنگتن و پكن تمجيد 
كرده بود درب��اره افزايش تعرفه ها روي واردات 

كاالهاي چيني هشدار داد.
در بخ��ش عرض��ه بازارهاي نفت تح��ت تأثير 
تش��ديد تحريم هاي امريكا عليه صادرات نفت 
ايران ملتهب مانده اند. عالوه بر ايران، واشنگتن 
صادرات نف��ت ونزوئ��ال را با بران��دازي دولت 
نيكالس مادورو رييس جمهور اين كشور هدف 

تحريم قرار داده است.
گلدم��ن س��اكس روز سه ش��نبه اع��الم كرد: 
عقب نشيني اخير نفت برنت، قيمت هاي نفت 
را با وجود محدود ش��دن عرضه و ريسك هاي 
عرضه روبه رشد درست وقتي كه پااليشگاه ها 
از فصل تعميرات بهاري باز مي گردند به قيمت 
پاييني رس��انده اس��ت. اين بان��ك امريكايي 
پيش بيني كرد: قيمت هاي نفت اواخر امسال 
كاهش پيدا خواهد كرد و نفت برنت به 65.50 

دالر در هر بشكه مي رسد.
بر اساس گزارش رويترز بانك امريكا مريل لينچ 
نيز اعالم كرد: انتظار دارد عربستان سعودي توليد 
نفت خود را به آهستگي و همزمان با خروج نفت 
ايران از بازار افزايش دهد و نفت برنت در ۷0 دالر 

در هر بشكه كف قيمت پيدا خواهد كرد.

تك خبر

مهاركاملحريق
درخطوطلولهاميديه

شانا| احمد محمدي، مديرعامل شركت ملي 
مناطق نفت خيز جنوب از اطفاي كامل حريق 
خط لول��ه 12 اين��چ انتقال مايع��ات گازي در 
حدفاصل اميديه-اهواز خبر داد و گفت: با توجه 
به خاموش شدن آتش خط لوله 42 اينچ انتقال 
نفت در شب دوشنبه، حريق در اين منطقه بطور 

كامل مهار شده است.
خط لوله انتق��ال نفت ميدان كرنج به س��مت 
پااليش��گاه اصفهان 16 ارديبهش��ت ماه بر اثر 
برخورد يك دستگاه بيل مكانيكي دچار نشت 
نفت و حريق شد و به دليل نزديكي خط 12 اينچ 
انتقال مايع��ات گازي با خط 42 اينچ، اين خط 

لوله نيز آتش گرفت.
پس از اين حادثه، همكاران شركت ملي مناطق 
نفت خيز جنوب و شركت بهره برداري نفت و گاز 
آغاجاري اقدام هاي الزم را براي مهار نشت نفت 
و حريق خطوط لول��ه و همچنين جلوگيري از 
گسترش ابعاد حادثه در دستور كار قرار دادند كه 
با مجموع فعاليت هاي انجام شده، حريق اصلي 
كه در خط لوله 42 اينچ انتقال نفت حادث شده 
بود، عصر روز دوشنبه مهار شد و تالش ها براي 
مهار حريق خط 12 اينچ انتقال مايعات گازي 
ادامه يافت و در روز سه ش��نبه اين خط لوله نيز 

بطور كامل مهار شد.
ابراهيم پيرامون، مديرعامل شركت بهره برداري 
نفت و گاز آغاجاري نيز در اين باره گفت: عمليات 
آتش نشاني براي خاموش كردن آتش خط لوله 
12 اينچ گاز مايع پيش از اين امكان پذير نبود، 
زيرا ممكن بود پس از خاموش كردن آتش، گاز 
مايع موجود به دليل تراكم پذيري باال در فضاي 

اطراف منتشر و منجر به انفجار شود.

N.I.S.O.C

نوبت اول
1398.801

 NATIONAL IRANIAN SOUTH OILFIELDS COMPANY  AHVAZ-IRAN

National Iranian South Oilfields Company(NISOC) intends to purchase the following goods

 Vendors who intend to participate in aforesaid tenders are requested to send their "intention To Participate" letter via fax to the following number along with their resume according to
 Qualitative Assessment Form no. 1, available at: WWW.nisoc.ir , not later than 14 days after the second announcement, otherwise, their requests for participation in the tender will be
disregarded.
The applicants should have relevant background in supplying the required goods and capability to provide and submit a bid bond of 5,857 EURO or 276,477,309 RIAL, in favor of NISOC.

  Tender documents including the materials thorough technical specifications and Qualitative Assessment Forms can be accessed via:  WWW.nisoc.ir-material procurement management tab
NO ADVANCE PAYMENT WILL BE PAID

 Public Relations
WWW.shana.ir
www.nisoc.ir

http://iets.mporg.ir

FOREIG N PURCHASING  DEPT
Kouy-e-Fadaeian Islam (New Site), Ahvaz, Iran

Bldg. No. 104
    Tel. No.: 061 3445 7437

TENDER NO. : 01-31-9280040

QuantityMaterial Description
23 items
including
282 NOS

 PARTS FOR " COOPER-BESSEMER" GAS TURBINE TYPE COBERRA-182 SERIAL NOS. SN-401,2,3,4,5 AND 6 RT RP FITTED TO
RC REF. COOPER-BESSEMER S.A 53-51-48-6B , SERIAL NOS 1045-COMPRESSOR TYPE RB7

06 items
including
127 NOS

 PARTS FOR “ COOPER ROLLS" POWER GAS TURBINE , TURBINE TYPE RT 48 , SERIAL NOS. 884 RT, 885 RT, AND 886 RT REF. COOPER 
ROLLS LTD

تعادل : نوبت اول 98/2/18 نوبت دوم 98/2/21

شركت ملي نفت ايران
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چراكارميكنيم؟

چشماندازاقتصاديمنابهروايتصندوقبينالملليپول:

آمارهاميگويند۹۰درصدازشاغالن،ازكارخودناراضياند.چطورچنينچيزيممكناست؟

شايد تقصير آدام اسميت است كه اينقدر از كاركردن متنفريم

ايجاد شغل اولويت اصلي منطقه منا

مولف:  بري شوارتز |
مترجم:  عليرضا شفيعي نسب |

 نيويورك تايمز| چقدر از شغلمان راضي هستيم؟ 
موسس��ه گالوپ مرتبًا از آدم هاي شاغل در سرتاسر دنيا 
نظرسنجي مي كند تا به پاسخ اين پرسش برسد. پيمايش 
س��ال گذش��ته آنها مش��خص كرد كه حدود ۹۰ درصد 
از كارگران يا ب��ه كار خود »عالق��ه اي ندارند« يا »عماًل 
بي عالقه«اند. لحظه اي به اين درصد فكر كنيد. ُنه نفر از 
هر ده نفر شاغْل نصف زمان بيداري خود را با كاري سپري 
مي كنند كه واقعًا دوست ندارند انجام دهند، و در مكاني به 

سر مي برند كه عالقه اي به حضور در آن ندارند.
چرا؟ يك احتمال اين است كه انس��ان ها بالفطره از كار 
خوشش��ان نمي آيد. آدام اس��ميت، پدر س��رمايه داري 
صنعت��ي چنين ديدگاهي داش��ت و معتقد بود انس��ان 
طبيعتًا تنبل است و فقط براي دستمزد كار مي كند. او در 
سال ۱۷۷۶ در كتاب ثروت ملل مي نويسد: “هر انساني 
 عالقه دارد كه ت��ا حد ممكن در راحت��ي زندگي كند. “

اين پنداشت بسيار تأثيرگذار بوده و حتي يك قرن بعد، 
به شكل گيري جنبش مديريت علمي كمك كرده است. 
مديريت علمي نظام هاي توليدي اي را به وجود آورد كه 
نياز به مهارت و توجه دقيق را به حداقل مي رساند، يعني 
همان چيزهايي كه نمي شد از كارگران تنبل و پاداش جو 

انتظار داشت.
امروزه در كارخانه ها، ادارات و ديگر محل هاي كار، جزئيات 
شايد فرق داشته باشد، اما موقعيت كلي يكي است: ساختار 
كار بر مبناي اين پيش فرض بنا ش��ده اس��ت كه ما كار 
مي كنيم چون مجبوريم. كارمند مركز تماس را با مانيتور 
زير نظر مي گيرند تا مطمئن شوند هر تماس را سريعاً تمام 
مي كند. بر ضربات كارمندان اداري روي كليدهاي كيبورد 
نظارت مي كنند تا ثمربخشي تضمين گردد. به نظر من، 
اين ديدگاه منفي نگرانه و بدبينانه به كار بسيار ابلهانه است، 
چون باعث مي شود ما از كارمان ناراضي باشيم و حتي از 
مهارت ما در كار مي كاهد. به خاط��ر خودمان و به خاطر 

كساني كه استخداممان كرده اند، اوضاع بايد تغيير يابد.
اواًل بعي��د مي دانم افراد زيادي خ��ود را در چارچوب آدام 
اس��ميت از تنبل هاي مزدپرس��ت جاي دهند. البته كه 
دس��تمزد برايمان مهم اس��ت و بدون آن كار نمي كنيم. 
اما به چيزي بيش��تر از پول اهمي��ت مي دهيم. ما كاري 
مي خواهيم كه چالش برانگيز و جذاب باش��د، كاري كه 
ما را قادر سازد در آنچه انجام مي دهيم احتياط و كنترل 
به خرج دهيم و موقعيت هايي جهت يادگيري و رشد در 
اختيارمان بگذارد. مي خواهيم همكاراني داشته باشيم كه 
برايمان احترام برانگيز باشند و سرپرستاني كه به ما احترام 
بگذارن��د. مهم تر از هم��ه، كاري مي خواهيم كه معنادار 
باش��د؛ كاري كه براي ديگران اهميتي داشته باشد و ما 
 را حداقل به شكلي جزئي، به انساني شريف تبديل كند.
ما چنان خواهان چنين چيزهايي هستيم كه شايد حتي 
حاضر باشيم به خاطرشان حقوق كمتري بگيريم. وكال 
سطِح باالترين شركت ها را ول مي كنند تا با طبقات پايين 
و افرادي كار كنند كه به حق خود نرس��يده اند. پزشكان 
طبابت هاي آسان را رها مي كنند تا در كلينيك هايي كار 
كنند كه در مناطق فقيرتر خدمات مي رسانند. تحليل گران 
وال اس��تريت به واش��ينگتن مي روند تا به عنوان مشاور 
اقتصادي دولت كار كنند. شايد بگوييد كه در اين مثال ها، 
افراد داراي چنان امنيت مالي اي هس��تند كه به چيزي 
فراتر از درآمد فكر مي كنند و در جست وجوي امتياز كار 
در مياديني هستند كه مي توان در آنها به معنا و خشنودي 
شخصي رسيد. سرايدارها چه؟ كمك جويان تلفني چه؟ 

آرايشگرها چه؟ كارگران فست فود چطور؟
من معتقدم كه آنها هم به دنبال چيزي بيش از دستمزد 
هس��تند. حدود ۱۵ س��ال پيش، ايمي ورژسنيفسكي، 
استاد رفتار س��ازماني دانشگاه ييل به همراه همكارانش 

پژوهش��ي را روي متصديان يك بيمارستاِن آكادميك 
مهم انجام داد. گرچه شرح وظايف رسمي متصديان حتي 
به انس��ان  ها اشاره اي هم نمي كند، اما بسياري از آنها اين 
را بخش��ي از كار خود مي دانستند كه هركاري مي توانند 
انجام دهند تا بيماران و خانواده هايشان را دلداري دهند 
و به پرسنل حرفه اي در مراقبت از بيماران كمك نمايند. 
آنها با بيماران ش��وخي مي كردند، آرامشان مي كردند تا 
پرس��تاران بتوانند س��روم را وصل كنند، حتي برايشان 
مي رقصيدند. به خانواده هاي بيماران هم كمك مي كردند 
راه خود را در بيمارستان پيدا كنند. متصديان بابت اين كاِر 
»اضافي« حق الزحمه اي دريافت نمي كردند. اما مي گفتند 
اين جنبه كار است كه هر روز صبح آنها را از تخت خواب 
بيرون مي كش��د. يكي از آنها مي گفت: »از سرگرم كردن 
بيماران لذت مي برم. از اين كار بيشتر از هرچيز ديگري 
لذت مي برم.« به همين شكل، آدام گرنت، استاد مديريت 
در مدرسه وارتون دانشگاه پنسيلوانيا هم پژوهشي را روي 
تعدادي دانشجو انجام داد كه به عنوان كمك جوي تلفني 
كار مي كردند، يعني با فارغ التحصيالن تماس مي گرفتند 
تا از آنها درخواست مشاركت كنند و ترغيب شان نمايند كه 
به دانشگاه كمك كنند. پروفسور گرنت در يك آزمايش، 
ترتيبي داد تا يكي از فارغ التحصيالن اخير كه با بورسيه 
يكي از چنين كمك جويي هايي به دانشگاه راه يافته بود، 
با آن دانشجويان ديدار كند. آن دانش آموخته سخنراني 
كوتاهي كرد كه اين بورس��يه چقدر بر زندگي اش تأثير 
گذاش��ته و تا چه حد ق��دردان تالش هاي كمك جويانه 

آنهاست.
پروفسور گرنت متوجه ش��د كه پس از آن، پولي كه اين 
دانشجويان مي توانستند جمع كنند ۱۷۱ درصد افزايش 
يافت. اين بار هم حق الزحمه اضافه اي براي كار بيشترشان 
وجود نداش��ت؛ تنها چيزي كه حاال وجود داشت، حس 
عميق تر هدفمندي بود. اين ها فقط دو نمونه از ميان جمعي 
از تحقيقات است كه نشان مي دهد كاركنان وقتي فرصتي 
بيابند تا كارشان را معنادار و جذاب كنند، با جان و دل سراغ 
آن مي روند، حتي اگر مستلزم كار سخت تر باشد. چنين 
مواردي به ما يادآوري مي كند كه كار روتين و غيرشخصي 
بهايي انساني دارد. افراد شاغل خيلي اوقات به جاي اينكه 
به كارشان افتخار كنند و طوري انجامش دهند كه باعث 

رضايت آنها شود، جز در حدي كه براي دستمزد گرفتن 
الزم است، تالش نمي كنند. اما شايد كار يكنواخت و روتين 
نقطه قوتي هم داشته باشد. آيا ممكن است هرچه رضايت 

شغلي كمتر شود، راندمان كاري افزايش يابد؟
اين هم باز چيزي بود كه آدام اسميت به آن باور داشت. او 
در مثال معروف كارخانه سوزن سازي، مزاياي تقسيم كار 
را مي استايد: »يك نفر رشته را بيرون مي كشد، ديگري آن 
را صاف مي كند، سومي مي ُبرد، چهارمي نوك آن را جهت 
مي دهد، پنجمي آن را ِپِرس مي كند تا سر سوزن بر آن زده 
شود«. شايد به اين شيوه، تجربه كاري ما بد باشد، اما ما -يا 

حداقل روسايمان- ثروتمندتر خواهيم شد.

با اين حال، پس از گذش��ت بيش از ۲۰۰ سال، هنوز هم 
شواهد چنداني در تاييد اين بده بستان ميان رضايت شغلي 
و راندمان وجود ندارد. اتفاقًا اكثر شواهد جهت عكس اين 
را نشان مي دهد. جفري ِفِفر، استاد رفتار سازماني دانشگاه 
استنفورد و نويس��نده كتاب معادله انساني كه به مرور 
پژوهش هاي متع��دد از ده ها صنعت مختلف اختصاص 
دارد، دريافت كه محل هاي كاري كه كار چالش برانگيز، 
جذاب و معنادار در اختيار كاركنان مي گذارند و در مورد 
اين كارها تا حدي محتاط هستند، سود بيشتري نسبت 
به محل هاي كاري توليد مي كنند كه كاركنان خود را مثل 

چرخ دنده هايي در يك ماشين توليد به شمار مي آورند.

مثاًل او به پژوهشي درباره ۱۳۶ شركت از صنايع مختلف 
اس��تناد مي كند كه در س��ال ۱۹۸۸، اولين عرضه هاي 
عمومي را داشتند. اين پژوهش دريافت كه شركت هايي 
كه ارزش زيادي براي نيروي انس��اني قائل بودند، نسبت 
به آنهايي كه چنين نمي كردند، حدود ۲۰ درصد شانس 
بيش��تري داش��تند تا حداقل پن��ج س��ال دوام بياورند. 
پژوهش هاي ديگري كه فعاليت هاي مديريتي شركت هاي 
فوالد را مقايس��ه مي كرد نيز اينچنين تفاوت هايي را در 
سطح موفقيت نشان داد. مطالعه اي درباره توليدكنندگان 
پوشاك اياالت متحده هم نش��ان داد كه افزايش فروش 
در شركت هايي كه فعاليت هاي مديريتي آگاهانه دارند، 
۵۰ درصد بيشتر از آنهايي است كه كارها را به روش هاي 

قديمي انجام مي دهند.
يافته ها در پژوهش هاي مربوط به توليد نيم رسانا، پااليش 
نفت و انواع صنايع خدماتي هم مشابه بود. مايكل بير، استاد 
دانشكده كسب وكار دانشگاه هاروارد نيز يافته هايي مشابه 
را در كتاب تعهد باال، عملكرد باال۲ )۲۰۰۹( مستند كرده 
است. اين حس خاص به آدم دس��ت مي دهد كه اگر قرار 
است تصميم بگيرد كجا سرمايه گذاري كند، جاي مناسب 
براي جست وجو، همان ليست هاي ساالنه ۱۰۰ محل برتر 
براي كار است. وقتي شاغلين كاري دارند كه انجام دادنش 
را دوست دارند، شادتر هستند. وقتي شادتر باشند، كارشان 
بهتر است و سود خالص شركت هم اينچنين افزايش مي يابد.  
البته اين حرف جديدي نيست. اما اينجا سوالي اساسي تر 
مطرح مي شود: با اين همه شواهد مبني بر اينكه روتين سازي 
و تأكيد بيش ازحد بر دستمزد، منجر به عملكرد ضعيف تر در 
محل كار مي شود، چرا همچنان اين رويكرد به كار را تحمل 

مي كنيم و حتي بعضاً با آغوش باز مي پذيريم؟
به نظر من پاس��خ اين اس��ت كه انگاره هاي آدام اسميت 
به نوعي پيشگويي خودمحقق كننده تبديل شده است. 
اي��ن انگاره ه��ا دنياي��ي از كار را ايجاد كرده ك��ه در آن، 
پيش فرض هاي منفي و تاريك او درباره انسان ها حقيقت 
مي يابند. وقتي تمام موقعيت هاي معنابخش و جذاب را 
از كاري كه افراد انجام مي دهند جدا كنيد،  جز دستمزد 
چه مي ماند كه برايش كار كند؟ آنچه اسميت و پيروانش 
نتوانس��تند بفهمند اين اس��ت كه به جاي به كارگيري 
حقيقتي ازپيش موجود درباره ماهيت بشر، دارند حقيقتي 

را درب��اره آن ايجاد مي كنند. تحولي كه من در ذهن دارم 
چيزي شبيه به اين است: شما با انواعي از آرزوها  جز دريافت 
دستمزد وارد يك پيشه مي شويد. اما سپس درمي يابيد 
كه كارتان به شكلي سازمان يابي شده كه اكثر اين آرزوها 
محقق نخواهد شد. شايد يك كارمند مركز تماس باشيد 
كه مي خواهد به مشتريان كمك كند مشكالتشان را حل 
كنند، اما درمي يابيد كه تنها چيزي كه اهميت دارد اين 
اس��ت كه هر تماس را هرچه كوتاه تر به پايان برسانيد. يا 
معلمي هستيد كه دوس��ت دارد كودكان را تعليم دهد، 
اما درمي يابيد كه فقط نمره امتحاناتش��ان اهميت دارد. 
يا ي��ك وكيل تجاري هس��تيد كه مي خواه��د با دقت و 
حرفه اي گري به موكلش كمك كند، اما متوجه مي شويد 
كه به دس��ت آوردن پول س��اعت هاي كاري تنها چيزي 
است كه واقعًا مهم است. خيلي زود آرزوهاي وااليتان را از 
دست مي دهيد. و به مرور زمان، نسل هاي بعدي حتي اين 
آرزوهاي واال را از هم��ان اول در خود پرورش نمي دهند. 
دس��تمزد تنها معيار س��نجش تمام چيزي مي شود كه 
از ي��ك كار برمي آيد. وقتي كارگ��ران مذاكره مي كنند، 
موضوع سخنشان افزايش دس��تمزد است، چون گزينه 
ديگري روي ميز نيس��ت. و وقتي اي��ن وضع مدتي ادامه 
يابد، دقيقًا همان موجوداتي مي ش��ويم كه آدام اسميت 
مي گويد هميشه هستيم و بوده ايم. )حتي خود اسميت 
هم ظاهراً در يك نوشته اين احتمال را مي پذيرد، آنجايي 
كه مي گويد كار بي فك��ر و روتين معمواًل افراد را »خنگ 
و ن��ادان« مي كند.(  حقيقت اين اس��ت ك��ه ما بالفطره 
پول پرست نيستيم. پژوهش ها نش��ان مي دهد وقتي از 
افراد بخواهيد كمك كنند مبلي را درون ون بگذاريد، اگر 
به آنها پيشنهاد دستمزد كوچكي بدهيد، احتمال اينكه به 
شما كمك كنند كمتر است، چون پيشنهاد پوْل كارشان 
را به يك تراكنش تجاري تبديل مي كند، نه كمك به يك 
انسان ديگر. به همين شكل، افرادي كه براي تأسيس يك 
سايت ضايعات هسته اي در اجتماعشان به آنها پيشنهاد 
پول مي ش��ود، احتمال كمتري دارد بپذيرند، چون اين 
 پيش��نهاد مالي به حس وظيفه مدني شان ضربه مي زند.

اگر هميش��ه براي كمك در بار زدن يك مب��ل، به افراد 
پيشنهاد پول مي ش��د، مفهوم كمك و لطف خيلي زود 
ناپديد مي گرديد. پول جوهره انگيزه هاي بشر نيست، اما 
آن را متحول مي كند. وقتي پول را معيار سنجش همه چيز 
مي كنند، واقعاً به معيار سنجش همه چيز تبديل مي شود.

بي ش��ك، بايد به آدم ها براي كارش��ان م��زد كافي داد. 
تالش هاي اخير در سرتاسر كش��ور در راستاي افزايش 
قابل توجه حداقل حقوق، يك پيشرفت اجتماعي واقعي 
است. اما در كسب چنين پيروزي هايي براي افراد شاغل، 
نبايد اين آرمان را فراموش كنيم كه كار بايد فعاليتي باشد 
كه افراد با جان و دل انجام مي دهند، نه فعاليتي كه از آن 
فراري باش��ند. چگونه مي توان چنين كرد؟ بايد در نحوه 
انجام كارش��ان، به آنها حق اعمال نظر داد. بايد مطمئن 
شويم فرصت هايي براي يادگيري و رشد در اختيارشان قرار 
مي دهيم. بايد آنها را تشويق كنيم پيشنهاداتي براي بهبود 
فرايند كار ارايه دهند و به سخنشان گوش دهيم. اما مهم تر 
از همه، بايد بر چيزهايي تأكيد كنيم كه باعث مي شود كار 
فرد شاغْل زندگي ديگران را )حداقل كمي( بهتر كند )و صد 
البته كاري كنيم كه واقعاً چنين شود( . كمك جوي تلفني 
باعث مي شود يك دانشجوي شايسته بتواند به دانشگاهي 
خوب برود. آبدارچي بيمارس��تان باعث تس��كين درد و 
رنجش بيماران و خانواده هايشان مي شود. كارگر فست فود 
 بخش��ي از بار را از دوش مادر و پدر پرمش��غله برمي دارد.
كاري كه پاداش مناسب دارد، يك كاالي اجتماعي مهم 
اس��ت. اما كاري كه ارزش انجام دارد نيز همينطور است. 
نيمي از زمان بيداري وقت زيادي اس��ت و بهتر است آن 

را هدر ندهيم.
منبع:  ترجمان

كشورهاي منطقه خاورميانه، شمال آفريقا، افغانستان و 
پاكستان )منا( با ايجاد شغل براي ميليون ها نفر از جوانان 
خود كه وارد بازار كارشده اند مواجه هستند. درعين حال آنها 
بايد با چالش هاي اقتصاد جهاني، كاهش قيمت نفت و عدم 
اطمينان در برابر تنش هاي تجاري هم مقابله كنند. صندوق 
بين المللي پول در گزارشي ۵ نمودار از چشم انداز اقتصادي 

اين منطقه را منتشر كرده است.
۱-پيش بيني مي شود رشد صادركنندگان نفت كمتر از 

سال ۲۰۱۸ باشد.
اگرچه پيش بيني ش��ده كه رشد در كش��ورهاي شوراي 
همكاري خليج فارس در سال ۲۰۱۹ به ۲.۱ درصد برسد 
و از ۲ درصد س��ال ۲۰۱۸ بيش��تر باشد، اما كاهش شديد 

فعاليت هاي اقتصادي ايران )۶ درصد( به دليل تحريم هاي 
امريكا اين رش��د را خنثي كرده اس��ت. به اين ترتيب براي 
كشورهاي صادركننده نفت تنها ۰.4 درصد رشد در سال 
۲۰۱۹ باقي مي ماند. در همين حال پيش بيني مي شود كه 
رشد براي كش��ورهاي واردكننده نفت از 4.۲ درصد سال 
۲۰۱۸ به ۳.۶ درصد در سال جاري برسد كه منعكس كننده 
كاهش رشد جهاني و عوامل داخلي است. البته اين روند در 
همه كشورها وجود ندارد. مثاًل مصر باقدرت به رشد اقتصادي 
ادامه مي دهد درحالي كه رشد ضعيف پاكستان روي رشد 

كل منطقه سنگيني مي كند.نمودار۱
۲-موضوع كليدي كه چشم انداز رشد اقتصادي منطقه را 

تحت تأثير قرار مي دهد، نوسان قيمت نفت است.

اين رون��د در كنار ع��دم اطمينان از تنش ه��اي تجاري، 
تحريم ه��اي اي��ران و اس��تراتژي تولي��د OPEC+ قرار 
مي گيرد. خطرات ديگر منطقه شامل خطرات ژئوپليتيكي، 
نگراني هاي امنيتي و عدم اطمينان در برابر ش��رايط مالي 

جهاني است. نمودار ۲
۳-كاهش قيمت نفت، بي ثباتي در قيمت آن و سرعت كند 
تثبيت مالي در توازن مالي كشورهاي صادركنندگان نفت 
فشار وارد مي كند. هم زمان شواهدي وجود دارد كه نشان 
مي دهد همانطور كه قيمت نفت و سرمايه گذاري باال مي رود، 
هزينه هاي دولتي ديگر نمي توانند رشد اقتصادي را افزايش 
دهند. اين تركيب لزوم ازسرگيري تثبيت مالي و رشد پايدار 

را بيشتر مي كند. نمودار ۳

4-نس��بت بدهي هاي دولتي در س��ال هاي اخير با وجود 
تالش هايي براي تثبيت مالي در چندين كشور واردكننده 
نفت افزايش داش��ته اس��ت. درواقع، نسبت بدهي از سال 
۲۰۰۸ بطور متوسط به اندازه ۲۰ درصد از توليد ناخالص 
داخلي افزايش داشته است. باوجود دوسوم كشورهايي كه 
بدهي دولتي آنها حداقل ۷۰ درصد از توليد ناخالص داخلي 
كشورشان است، ريسك بااليي بدهي در اين منطقه وجود 
دارد. همانطور كه در نمودار نشان داده مي شود، در بعضي 
كشورها ازجمله مصر، اردن و لبنان ميزان بدهي دولتي بيش 
از ۸۰ درصد از توليد ناخالص داخلي است. اين بدهي فضاي 
مالي موردنياز براي هزينه هاي اجتماعي و سرمايه گذاري 

و رسيدن به وضعيت مطلوب را محدود مي كند. نمودار 4

۵-ب��ا توجه ب��ه محدوديت ه��اي سياس��ي به ويژه در 
سياست هاي مالي، كش��ورها بايد به دنبال اصالحات و 
قوي تر كردن بخش خصوصي باش��ند كه به نفع همه 
اس��ت. اين به اين معني اس��ت كه يك محيط مناسب 
مي تواند سرمايه گذاري را جذب كند. اولويت هاي كليدي 
براي اين منطقه ارتقاي كيفيت آم��وزش، اصالح بازار 
كار، رسيدگي به شكافت هاي زيربنايي اساسي و بهبود 
محيط كسب وكار ازجمله كاهش فساد و تقويت سيستم 
حقوقي است. همچنين افزايش دسترسي به تأمين مالي 
شركت هاي كوچك و متوسط كه مدت هاست در اين 
منطقه ناديده گرفته مي شود، مي تواند به ايجاد شغل و 

اقتصادي متنوع تر كمك كند. نمودار ۵

   آدام اسميت معتقد بود انسان ها بالفطره 
تنبل اند و از كاركردن خوششان نمي آيد. 
بنابراين فقط اجبارهاي زندگي اس�ت كه 
آنها را مجبور مي كند دست به فعاليت بزنند. 
ساده تر بگوييم: تنها انگيزه پول است. ولي 
تحقيقات بسياري نش�ان مي دهد آدم ها 
ترجي�ح مي دهند حقوق كمتري داش�ته 
باشند، اما كاري را انجام بدهند كه برايشان 
معناي بيشتري داشته باشد. پول مهم است، 
اما همه چيز نيست. از نظر بري شوارتز، اين 
حقيقت س�اده، مي تواند تصور ما از دنياي 

مناسبات كار را تغيير دهد.
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 آشکار شدن يارانه پنهان 
با بهبود اقتصاد 

طبق نظر کارشناس��ان يارانه های پنهان اثر منفی 
زيادی برای اقتصاد کش��ور دربر داش��ته است. اما 
هرگونه سياست گذاری در اين مورد و حذف يا آشکار 

کردن آن به شرايط اقتصادی کشور بستگی دارد.
به گزارش ايرنا، طبق نظر کارشناس��ان اقتصادی، 
پديده پرداخت يارانه های پنهان به تضعيف عدالت 
اجتماعی از طريق ايجاد و افزايش رانت و اختصاص 
اين نوع يارانه به گروه هايی خاص می انجامد. بدين 
ترتيب يارانه ها که با هدف کمک به اقشار آسيب پذير 
و فقير جامعه پرداخت می شود به سمت دهک های 
باالی درآمدی تغيير جهت می دهدو حاصل آن جز 
تعميق شکاف طبقاتی بين فقير و غنی نخواهد بود.

مشکل يارانه های پنهان اخيراً به دليل ناکارآمدی 
يارانه ارزی در کنترل قيمت کاالهای اساسی از طريق 
واردات در فضای رسانه ای کشور برجسته شده است. 
طبق نظر رئيس کل بانک مرکزی موانع و مشکالت 
سيستم توزيع موجب شده که علی رغم تأثير اوليه 
ارز 4۲۰۰ تومانی کاالهای اساسی در کنترل تأثير 
شوک طرف عرضه، معايب آن به تدريج آشکار گشته 
و با افزايش قيمت آن ها در بازار، ضمن ايجاد رانت، 

موجب افزايش سطح عمومی قيمت ها شده است.
طرح مجلس در باره کوپنی کردن کاالهای اساسی 
نيز در همين راستا بوده و به احتمال زياد به حذف 

يارانه های پنهان بينجامد.
براساس اين گزارش، کمک به توزيع عادالنه درآمد 
و افزايش رفاه اقشار کم درآمد، همواره به عنوان يکی 
از اهداف اصلی پرداخت يارانه ها مطرح شده است. 
توزيع يارانه های پنهان نه تنها از اقش��ار کم درآمد 
حمايت نمی کند، بلکه نابرابری و بی عدالتی را در 

جامعه تشديد کرده است. 
کارشناسان اقتصادی معتقدند که اين بی عدالتی از 
آنجا ناشی می شود که توزيع يارانه به شکل کنترل 
قيمت زير قيمت ب��ازار به معنای برقرار کردن يک 
رابطه مس��تقيم بين ميزان مصرف و بهره مندی از 
يارانه است. به اين ترتيب که هر قدر ميزان مصرف 
فرد از کاالهای مش��مول يارانه بيشتر باشد، ميزان 
مطلق بهره مندی وی از يارانه نيز بيشتر خواهد بود. 
از آنجا که س��طح درآمد و ثروت عامل اصلی مؤثر 
بر مصرف اس��ت، لذا طبيعی خواهد بود که اقشار 
پردرآمد و ثروتمند با توان مصرفی باالتر بيش از اقشار 

کم درآمد از يارانه بهره مند شوند. 
س��ازمان برنامه و بودجه در گزارش��ی ارقام يارانه 
پرداختی در کشور شامل آشکار و پنهان را محاسبه 
و رقم کل آن را ۹۰۰ هزار ميليارد تومان در س��ال 
اعالم کرده است. حدود ۶۰۰ هزار ميليارد تومان آن 
به حوزه انرژی و نفت و مشتقات آن اختصاص يافته 
که ۲۱۵ هزارميليارد تومان آن متعلق به بنزين است. 
همچنين، برآوردهای انجام شده نشان می دهد که 
در س��ال ۹۸ نيز مجموع يارانه آش��کار و پنهان به 

۸۹۰هزار ميليارد تومان خواهد رسيد.
طبق برآورد کارشناسان اقتصادی اين رقم معادل 
۱۰.۹ ميليون تومان يارانه اعطايی به ازای هر فرد و 
تقريباً ۲.۲ برابر بودجه ساالنه کشور است. آنها معتقد 
هس��تند که هدفمند نبودن اين رقم باعث توزيع 
ناعادالنه در سطح جامعه شده و همگان به درستی 
 از آن بهره مند نمی شوند. برای مثال برآوردها نشان
 می دهد که از ميان ۲4۹ هزار ميليارد تومان يارانه 
پنهان مس��تقيم، ۸/ ۱۵ هزار ميليارد تومان به سه 
دهک کم درآمد می رسد و رقم ۱۲۱ هزار ميليارد 

تومان سهم سه دهک پردرآمد می شود.
از سويي بودجه عمرانی و زيربنايی جايگاه مهمی در 
ساختار بودجه های ساالنه و همچنين در پيشبرد 
برنامه ه��ای توس��عه دارد. واقعيت اين اس��ت که 
يارانه های پنهان سهم اين بخش از بودجه را تقليل 
می دهد. به اعتقاد کارشناسان هرساله بخش زيادی 
از بودجه کش��ور به پرداخت ياران��ه انرژی و کاالها و 
خدمات اساسی اختصاص می يابد و اين موضوع مانع 
بزرگی برای تخصيص بودجه های عمرانی و استفاده از 
درآمدهای کشور برای افزايش رشد و توسعه اقتصادی 
قلمداد می شد. اين در حالی است که بودجه عمرانی 
می تواند صرف اجرای طرح های عمرانی و زيربنايی 

شده و آثار ماندگاری در اقتصاد کشور داشته باشد.
همين امر باعث شده اس��ت که دولت همواره برای 
حذف يارانه ها و کاهش فشار مالی بر بودجه انگيزه 
خوبی داشته باش��د. اما نکته ای که بايد به آن توجه 
کرد اين اس��ت که حتی اگر دولت از طريق پرداخت 
يارانه های پنهان بتواند قيمت کاالهای اساس��ی را 
کنت��رل کند، پايين نگه داش��تن اين قيمت ها می 
تواند مصرف کاالها را افزاي��ش داده و بدين ترتيب 
ميزان يارانه پرداختی نيز افزايش پيدا کند. به گفته 
اقتصاددانان، اين مسئله به معنای وارد آمدن فشاری 
دائمی و فزآينده بر بودجه دولت است که در نهايت 
دولت را به لحاظ مالی با عدم توان پرداخت مواجه می 
کند. از سوی ديگر حذف يارانه های پنهان و آشکار 
کردن آنها به معنای پرداخت نقدی از يک طرف و 

آزاد سازی قيمت ها از سوی ديگر است.
طبق ديدگاه اقتصاددانان اين امر با فرض ثبات ساير 
شرايط، آثار مثبت رفاهی بيشتری نسبت به پرداخت 
همان ميزان يارانه از طريق کنترل قيمت دارد. زيرا 
از يک طرف توليد کنندگان در فضای رقابتی تری 
فعاليت می کنند و از سوی ديگر مصرف کننده نيز 
کاالی دلخ��واه خود را خريداری می کند. بنابر اين 
می توان انتظار رونق توليد را داشت. اما واقعيت اين 
است که اگر شرايط اقتصادی مناسب نباشد )مثل 
زمان رکود اقتصادی( تورم شديد می تواند به سرعت 
نقش ياران��ه های نقدی در افزاي��ش قدرت خريد 

يارانه بگيران را از بين ببرد. 
به همين خاطر موضوع يارانه ها بسيار حساس 
بوده و کاماًل به ش��رايط اقتصادی وابسته است. 
وضعيت توليد، اش��تغال و بيکاری، نرخ رش��د 
اقتصادی ش��فافيت مالی طبقات و دهک های 
درآمدی، نظام ماليات��ی کارآمد و غيره از جمله 
عواملی هستند که حذف يارانه های پنهان را به 
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»تعادل«درگفتوگوباكارشناسانبررسيميكند

كالبدشكافي مهاجرت خلبان هاي ايراني
گروه راه و شهرسازي| زهره عالمي|

براس�اس تازه ترين آمار غيررس�مي منتشر 
ش�ده، طي س�ه ماه�ه پاياني س�ال 97 بيش 
از 100 خلب�ان درخواس�ت مهاجرت رس�مي 
داده ان�د، در كنار اين ارقام و اع�داد بايد آمار 
2000 خلبان بيكار را ه�م اضافه كنيم تا درك 
بهتري از وضعيت حال حاضر خلبان ها و صنعت 

هوانوردي در كشور داشته باشيم.
اين آمار اگرچه غير رس�مي است و هيچگاه از 
س�وي ارگان هاي مربوط به صنعت هوانوردي 
آم�ار دقيق�ي در زمينه مهاج�رت خلبان ها و 
تعداد خلبان هاي بيكار منتش�ر نشده است، 
اما باال بودن رقم هاي آن مي تواند زنگ خطري 

براي صنعت هوانوردي كشور در آينده باشد.
داليل متعددي ب�راي افزايش حجم مهاجرت 
خلبان ها طي س�ال هاي گذش�ته مطرح شده 
است كه مهترين آن پايين بودن حقوق دريافتي 
اس�ت، در حالي كه يك خلبان در كشورهاي 
ديگر بين 10 تا 12هزار دالر دس�تمزد مي گيرد 
در ايران يك خلبان در همان گريد كاري حدود 
10 درصد اين مبلغ را دريافت مي كند، موضوعي 
كه مي تواند انگيزه قدرتمندي براي مهاجرت 

خلبان ها قلمداد شود.
اما پايين بودن دستمزد يكي از داليل مهاجرت 
خلبانان اس�ت. بحث اشتياق براي پيشرفت و 
تجربه فعاليت در ايرالين هاي ساير كشورهاي 
دنيا هم مي تواند يكي از مهم ترين دغدغه هاي 

خلبان ها به ويژه نسل جديد آنها باشد.
موضوع ديگ�ري كه مي توان�د روند مهاجرت 
خلبان ها را س�رعت بخش�د و هم�واره يكي 
از نارضايتي ه�اي آنها بوده بح�ث عدم حفظ 
ش�أن و منزلت كاري آنها از سوي شركت هاي 
هواپيماي�ي اس�ت. تع�دادي از ايرالين ه�ا 
وثيقه هاي ميليوني از خلبان هاي خود دريافت 
مي كنند تا مانع خروج آنها از كش�ور ش�وند، 
ضمن اينكه بسياري از خلبان ها از بي توجهي 
مس�ووالن ايرالين ها به اهميت شغل خلباني 

ناراضي هستند.
در كنار تمام اين عوامل كاهش سفرهاي هوايي 
پس از افزايش نرخ ارز كه افت فعاليت خلبان ها 
را به همراه دارد، باالبودن س�ن ن�اوگان فعال 
كشور و به تبع آن كاهش ايمني پروازها از ديگر 
عواملي است كه دور جديد مهاجرت خلبان ها 

به خارج از كشور را به همراه داشته است.
اما در ش�رايط كنوني و با توجه ب�ه آمار باالي 
مهاجرت خلبان ها در س�ه ماهه پاياني س�ال 
گذش�ته آيا مي توان با قطعي�ت اعالم كرد كه 
م�وج جدي�دي از مهاج�رت خلبان ه�ا كليد 

خورده است؟
كارشناس�ان معتقدند كه با توجه به ش�رايط 
اقتصادي و ش�غلي خلبان ه�ا، مهاجرت آنها 
كامال منطقي به نظر مي رسد. البته اين حجم از 
مهاجرت را نمي توان موج ناميد، چون همواره 
و از سال هاي گذشته ش�اهد خروج خلبان ها 
از ايرالين ه�ا و فعالي�ت آنه�ا در ايرالين هاي 
متعلق به ساير كشورها بوديم اگرچه مشكالت 
اقتصادي يكي دوس�ال گذش�ته ش�ايد روند 
خروج خلبان ها را افزايش داده است اما از آن 

نمي توان به عنوان موج نام برد.

   فعاليت حدود 1500 خلبان در كشور
تاكنون آم��ار دقيقي از تع��داد خلبان هاي فعال در 
كشور وجود ندارد و س��ازمان هواپيمايي كشوري، 
انجمن ملي پرواز ايران و ... هم آمار مستندي در اين 
باره منتشر نكرده اند، برخي از فعاليت 1500 خلبان، 
بعضي هم به آمار 1000 خلبان مشغول در ايرالين ها 
استناد مي كنند، اما سهيل دانشپور، مديرعامل مركز 
آموزش هوانوردي ايران اير درباره تعداد خلبان هاي 
فعال در ايرالين هاي كش��ور به »تعادل« مي گويد: 
برآورد مي شود كه حدود 1500 تا 1700 خلبان در 

شركت هاي هواپيمايي كشور فعال هستند.
دانش��پور اظهار مي كند: با توجه ب��ه اينكه ايران اير 
و ماه��ان هر كدام ح��دود 600 خلب��ان فعال دارند 
و س��اير ايرالين ها هم بايد رقم��ي بين 300 تا 400 
خلبان داشته باش��ند، انتظار مي رود كه در مجموع 
1500 خلبان فعال در شركت هاي هواپيمايي كشور 

مشغول هستند.
اين كاپيتان باس��ابقه درباره تعداد خلبان هاي بيكار 
در كش��ور اظهار مي كند: به نظر مي رس��د 1400 تا 
1500 خلبان مدرك گرفته بيكار در كش��ور وجود 
داشته باشد، البته اغلب آنها مدارك ابتدايي ورود به 
ش��غل خلباني را دريافت كرده اند و در صف ورود به 

ايرالين هاي كشور در شغل كمك خلباني هستند.

    مراحل مختلف خلباني 
او درباره مراحل طي ش��ده براي خلبان شدن، بيان 
مي كند: فردي ك��ه قصد دارد به عن��وان خلبان در 
آينده فعاليت كند در گام نخس��ت باي��د به يكي از 
مراكز خلباني مراجعه كرده و دوره هاي س��ي پي ال 
و اينستورومنت را بگذراند كه بيش از 1000 ساعت 
كالس تئوري دارد و 200 س��اعت پرواز با هواپيما و 

دستگاه هاي شبيه ساز را شامل مي شود.
دانشپور اضافه مي كند: پس از گذراندن اين دوره ها 
فرد بايد در آزمون سازمان هواپيمايي كشوري شركت 
كند و در صورت پذيرفته شدن در اين آزمون مدرك 

خلباني به فرد اعطا مي شود.
مديرعامل مركز آموزش هوان��وردي ايران اير بيان 
مي كند: پس از دريافت اين م��درك با توجه به نياز 

ايرالين ها مي توانند به عنوان كمك خلبان استخدام 
ش��وند، كه حداقل بايد 3500 س��اعت پرواز كنند 
و بس��ته به قوانين ايرالين هاي مختل��ف و نياز اين 
ايرالين ها، كمك خلبان ه��ا مي توانند براي دريافت 

جايگاه كاپيتان يا خلبان تمام آماده شوند.
او ادامه مي دهد: هر خلبان در روز مي تواند حداكثر 
8 س��اعت پرواز كند و در يك ماه نبايد بيش از 100 
ساعت پرواز داشته باشد و در طول يك سال حداكثر 

900 ساعت مي توانند پرواز كنند.
به گفته دانشپور، در پروازهاي طوالني مدت كه بيش 
از 8 س��اعت به طول مي انجام��د، دو كرو پروازي در 
هواپيما حضور دارند يك كرو پرواز را شروع مي كنند 
و كار را به كرو ديگر مي س��پارند، درواقع كار را بين 

خودشان تقسيم مي كنند.

    مهاجرت منطقي خلبان ها
مديرعام��ل مرك��ز آم��وزش هوانوردي اي��ران اير، 
با اش��اره ب��ه دالي��ل مهاج��رت خلبان ه��ا از ايران 
مي گويد: خلبان هاي ايراني كه از بهترين هاي حرفه 
خودشان در جهان هس��تند با توجه به پايين بودن 
حقوق دريافتيش��ان، انگيزه ش��ان براي فعاليت در 
ايرالين هاي ساير كشورها، افزايش يافته است ضمن 
اينكه ش��ركت هاي هواپيمايي ديگر ناوگان هوايي 

جديدتري نسبت به ايران دارند.
او اظهار مي كند: همچنين توجه به امكانات و خدماتي 
كه ايرالين هاي سايركشورها در اختيار خلبان ها قرار 
مي دهند عواملي است كه خلبان هاي ايراني را براي 
حضور در اين ايرالين ه��ا ترغيب مي كند، به عنوان 
مثال خلبان تمام ايراني در ايرالين هاي هندي بين 
12 تا 15 هزار دالر حقوق دريافت مي كند يا در تركيه 
بين 10 تا 12 هزار دالر، حقوق كاپيتان ايراني فعال 
در اين كشور اس��ت. اين درحالي است كه خلبان ها 
در اي��ران تنها 10 تا 15 درصد اين حقوق را دريافت 

مي كنند.
به گفته دانشپور، در ايرالين هاي دنيا،  هزينه اسكان 
خلبان و خانواده اش به او داده مي شود، ضمن اينكه 
او تحت پوشش انواع بيمه هاي مختلف قرار مي گيرد 
و بليت هاي مجاني براي س��فر به نقاط مختلف دنيا 
به او داده مي ش��ود، همچنين احت��رام ويژه اي براي 

خلبان ها قائل هستند.
مديرعامل مركز آموزش هوان��وردي ايران اير بيان 
مي كند: شغل خلباني بسيار مهم است و دليل آن هم 
با پاسخ به اين سوال مي توان به دست آورد، سوال اين 
است كه چه تعداد شغل در دنيا وجود دارد كه ارزش 
آن حدود 200 تا 300 ميليون دالر باش��د، خلباني 
كه با ايرباس 320 پ��رواز مي كند، در واقع مدير يك 

شركت با سرمايه 150 ميليون دالري است.
او مي افزايد: با پرواز يك هواپيما، صدها نفر از فعاليت 
يك خلبان بهره مي برن��د. بنابراين ايرالين ها تالش 
مي كنند كه امكانات خوبي را در اختيار كروي پروازي 
و مهندس��ان پرواز قرار دهند اما در اي��ران، نه تنها 
حقوق خلبان ها پايين اس��ت بلكه هواپيما و ناوگان 

هوايي فرسوده است.
دانش��پور با اش��اره به ديگر مش��كالت خلبان ها در 
ايرالين هاي داخلي مي گوي��د: در حال حاضر زمان 
اس��تراحت خلبان و ك��روي پروازي پ��س از پايان 
پروازهاي اروپايي و آس��يايي كم اس��ت درحالي كه 

پروازهاي انجام شده، سنگين است.
مديرعامل مركز آم��وزش هوانوردي ايران اير اضافه 
مي كند: تمام اين موارد و كاستي ها موجب مي شود 

كه خلبان هاي ايراني از ايران مهاجرت كنند.

او اظهار مي كند: با توجه به اينكه سالمتي خلبان ها 
يكي از عوامل بس��يار اثرگذار در فعاليت او محسوب 
مي شود، كوچك ترين مشكلي در سالمت او مي تواند 
به معناي خداحافظي از اين شغل باشد درحالي براي 
ساير مشاغل اينگونه نيست بنابراين آينده خلبان ها 
بس��يار بااهميت اس��ت بنابراين خلبان مي تواند با 
مهاجرت و فعاليت در ساير ايرالين ها، حقوقي چندين 
برابر ايرالين هاي داخلي دريافت كند )حقوق يك ماه 
ايرالين خارجي تقريبا برابر حقوق يك سال در ايران( 

و امنيت اقتصادي خود را حفظ كند. 
دانش��پور با تاكيد بر مزاياي قابل توجه ايرالين هاي 
خارجي مي گويد: امتيازات ارايه ش��ده به خلبان ها 
توس��ط ش��ركت هاي هواپيماي��ي خارجي موجب 
مي ش��ود كه آنها انگيزه بااليي ب��راي حضور در اين 
ايرالين ها داشته باش��ند و هم اكنون فاز جديدي از 
مهاجرت خلبان ها آغاز شده است تا آنها از اين طريق 

زندگي در حد يك خلبان را تجربه كنند.

    انگيزه رشد اجتماعي و اقتصادي
داوود ربيعي، كارشناس ارشد حوزه هوانوردي درباره 
علت مهاجرت خلبان هاي ايراني به ساير كشورها به 
»تعادل« مي گويد: بحث مهمي كه در زمينه حضور 
خلبان هاي ايراني در ايرالين ه��اي دنيا وجود دارد 
اين است كه هر فرد نيازمند پيشرفت و توسعه فردي 
اس��ت و هر فرد پس از ورود به ي��ك حرفه، به دنبال 
كسب پيشرفت است كه اين پيشرفت هم در جايگاه 

اجتماعي و هم جايگاه اقتصادي فرد موثر است.
ربيع��ي ادامه مي دهد: ب��ا توجه به اهمي��ت اين دو 
جاي��گاه، مهاجرت خلبان ها كامال طبيعي اس��ت و 
درهمه ش��غل ها هم شاهد مهاجرت هس��تيم اما با 
توجه به حساسيت و اهميت شغل خلباني،  مهاجرت 

خلبان ها از نظر رسانه اي برجسته مي شود.
او اظه��ار مي كند: مهاجرت خلبان ه��ا تنها به ايران 
محدود نمي شود و در تمام دنيا مرسوم است و علت آن 
هم اين است كه شغل خلباني يك حرفه بين المللي 
اس��ت، خلبان ها مشترك هوانوردي دارد و تخصص 

فرد در انتخاب او اهميت دارد.
به گفته اين كارشناس ارشد حوزه هوانوردي، زماني 
كه يك خلبان به يك كشور خارجي مهاجرت مي كند 
و در تمامي آزمون هاي مرب��وط به خلباني پذيرفته 
مي ش��ود ايرالين مورد نظر براي او هزينه مي كند و 
خلبان را استخدام مي كند اما در ايران، متاسفانه در 
حوزه هوانوردي رضايت مشتري را كسب نكرده ايم در 

جذب رضايت پرسنل هم موفق نبوده ايم.
ربيعي بيان مي كند: يك ايرالين براي كسب موفقيت 
در برندس��ازي، جلب رضايت مش��تري و همچنين 
س��ودآوري نيازمند جذب رضايت پرس��نل است و 
زماني كه ايرالين بتواند رضايت پرس��نل را كس��ب 
كند مي تواند در رضايت مشتري هم موفق عمل كند.

او اظهار مي كند: كس��ب احس��اس رضايت در ميان 
پرسنل ايرالين ها نسبي است و تنها در دريافت حقوق 
باال خالصه نمي شود بلكه به اين موضوع هم وابستگي 
دارد كه پرس��نل احس��اس كنند مديران ش��ركت 
هواپيمايي از مش��كالت آنها باخبر هستند عالوه بر 
اينكه مدير ايرالين بايد شأن اجتماعي پرسنل خود 

را به بهترين شكل ممكن حفظ كنند.
اين كارشناس ارشد حوزه هوانوردي، بيان مي كند: 
باتوجه به مش��كالت بيان شده درباره شغل خلباني 
در ايرالين ه��اي داخلي، مهاج��رت خلبان به خارج 
از كش��ور براي پاس��خ به نيازهاي اساسي اش كامال 
منطقي و طبيعي به نظر مي رس��د. ربيعي با اشاره به 

طبيعي بودن مهاجرت خلبان ها به خارج از كش��ور 
اظهار مي كنند: با توجه به اينكه ايرالين هاي خارجي 
امكانات و رفاه بيشتري را در اختيار خلبان هاي خود 
قرار مي دهند و جايگاه و شأن باالتري را براي آنها قائل 
هس��تند، اين حق خلبان هاي ايراني است كه به اين 
ايرالين ها بپيوندن��د اگرچه مديران ايرالين ها با اين 
مهاجرت موافق نيس��تند و دليل آن را هم هزينه اي 
مي دانند كه شركت هاي هواپيمايي براي خلبان ها 

پرداخت مي كنند.
او اضافه مي كند: ادعاي صرف هزينه براي خلبان ها 
توس��ط ايرالين ها در حالي اس��ت كه يك فرد براي 
دريافت م��درك خلباني هم��راه با انتخ��اب تايپ 
هواپيما، نيازمند 600 تا 700 ميليون تومان هزينه 
شخصي دارد و تنها هزينه آموزش ضمن خدمت را 

ايرالين ها پرداخت مي كنند.
اين كارش��ناس ارش��د حوزه هوايي با انتقاد از اقدام 
نامناس��ب ايرالين ه��اي ايراني در قب��ال خلبان ها 
مي گوي��د: ش��ركت هاي هواپيماي��ي پ��س از ارايه 
آموزش هاي ضمن خدم��ت، از خلبان ها وثيقه هاي 
ميليون��ي و ميلي��اردي همراه با تعه��دات 15تا 20 
س��اله دريافت مي كنند و حتي يكي از شركت هاي 
هواپيمايي ب��راي جلوگيري از مهاجرت خلبان هاي 
خود ب��ه خارج از كش��ور، تمام خلبان ه��اي خود را 

ممنوع الخروج كرده است. 
ربيعي تصريح مي كن��د: ممنوعيت خروج خلبان ها 
به خارج از كشور توسط ايرالين ها در شرايطي انجام 
مي ش��ود كه تالش��ي براي تغيي��ر وضعيت موجود 
خلبان ها انجام نمي شود، همچنان همان حقوق هاي 
پايين به آنها پرداخت مي ش��ود  و ش��أن آنها رعايت 
نمي شود. او اظهار مي كند: در اين بين برخي مديران 
شركت هاي هواپيمايي با سازمان هواپيمايي كشوري 
رايزني هايي داش��ته اند تا بر اين اساس اين سازمان 
به ايرالين هاي خارج��ي كه خلبان هاي ايراني قصد 
فعالي��ت در آنه��ا را دارند، اس��تعالم وضعيت كاري 

خلبان ها را ارايه ندهد.
اين كارشناس ارشد حوزه هوايي مي گويد: همچنين 
س��ازمان هواپيمايي كش��وري اطالعيه اي را هم به 
ايرالين ه��اي اس��تخدام كننده خلبان ه��اي ايراني 

مي دهد تا آنها را استخدام نكند.
ربيعي با اشاره به كاستي هاي بسيار ايرالين ها درقبال 
خلبان ها مي افزايد: عالوه بر اينكه خلبان ها در ايران 
از حق و حقوق كمتري نس��بت به خلبان هاي ساير 
كشورها برخوردار هس��تند، مديران ايرالين ها هم 
اقدامات نامناس��بي در قبال آنها انجام مي دهند كه 
همين موضوع انگيزه خلبان ها را براي ادامه همكاري 

با شركت هاي هواپيمايي به شدت كاهش مي دهد.
او ادامه مي دهد: سيستم آموزشي خلبان ها در ايران، 
ورودي دارد اما خروجي ندارد اين درحالي است كه 

در ساير كشورها اينگونه نيست.
به گفته اين كارش��ناس ارش��د حوزه هوايي، علت 
تاكيد بر هوانوردي عمومي اين اس��ت كه بتوانيم در 
حوزه هاي مختلف خلبان داش��ته باش��يم و بتوانيم 
ورودي و خروجي را در بخش آموزش كنترل كنيم 
اما اينگونه نيست.ربيعي اظهار مي كند: 15 ايرالين 
فعال داريم كه تنها 50 هواپيما فعال است كه همين 
موضوع نشان از ناوگان كوچك ايران است و برهمين 
اساس و با توجه به اين آمار نياز به حضور خلبان هاي 

چنداني در بخش مسافربري نداريم.
او با تاكيد بر اهميت اجراي هوانوردي عمومي ادامه 
مي دهد: ب��ا اجراي هوانوردي عمومي؛ ش��اخه هاي 
مختلف هوانوردي و به تبع آن خلباني شكل مي گيرد، 

اين ش��اخه ها عبارتند از ايرتاكسي ها، هواپيماهاي 
4 نف��ره و ... ك��ه با رونق اين ش��اخه ها، بس��ياري از 
خلبان هاي بيكار مي توانند در اين شاخه ها فعاليت 

كنند.

    جذب خلبان هاي با تجربه
اين كارش��ناس ارش��د حوزه هوايي بي��ان مي كند: 
ايرالين هاي خارجي تمايلي براي جذب خلبان هايي 
با س��اعت پروازي كم ندارند بنابراين جذب خلبان 
خارجي شامل تمام خلبان ها نمي شود بلكه آنهايي 
اس��ت كه س��اعت پروازي بااليي دارند و مي توانند 

آزمون هاي مورد نظر را به راحتي سپري كنند.
ربيعي اضاف��ه مي كند: در واقع خلبان هايي به خارج 
از كش��ور مهاجرت مي كنند كه اغلب باالي 3500 

ساعت پرواز داشته اند.
او تصريح مي كند: درصورت اجراي هوانوردي عمومي 
عالوه بر اشتغالزايي براي بسياري از خلبان هاي بيكار، 
تعدادي از خلبان ها با ساعات پروازي باال كه تعهدشان 
نسبت به ايرالين به پايان رسيده است مي توانند به 
ساير كشورها مهاجرت كنند و به جاي آنها خلبان ها 

و كمك خلبان هاي ديگري جايگزين شوند.
اين كارشناس ارش��د حوزه هوايي، با تاكيد بر اينكه 
نبايد از مهاجرت خلبان ها جلوگيري كرد، مي گويد: 
همان گونه كه فوتباليس��ت ها مي توانند به تيم هاي 
خارجي بپيوندند، خلبان ها هم بايد اجازه فعاليت در 
ساير كشورها را داشته باشند و در تبادل خلبان بين 
دو ايرالين، ايرالين ايراني مي تواند هزينه اي را بابت 

انتقال خلبان دريافت كند.
ربيعي معتقد است: اما متاسفانه انحصارطلبي موجود 
در صنعت هوانوردي موجب شده است كه ايرالين ها 

مانع از فعاليت خلبان ها در خارج از كشور شوند.

    كوچ هميشگي
اين كارشناس ارشد حوزه هوايي با انتقاد از آمارهاي 
باالي مهاج��رت خلبان ها از اي��ران مي گويد: بحث 
مهاجرت تعداد كمي از خلبان ها به خارج از كش��ور 
برجسته سازي شد در حالي كه مجموع خلبان هايي 
كه اقدام به مهاجرت كرده اند به 20 خلبان نمي رسد.

ربيعي ادامه مي دهد: علت برجسته شدن مهاجرت 
خلبان ها طي ماه هاي اخير اين بود كه اغلب خلبان ها 
از يك ايرالين به خارج از كش��ور مهاجرت كردند و 

تمام آنها هم خلبان تمام بودند.
او اظه��ار مي كن��د: واژه مهاجرت را مي ت��وان براي 
خروج 2 تا 3 هزار خلبان به كار برد و استفاده از واژه 
مهاجرت براي خروج تنها 20 خلبان از ايران و فعاليت 

در ايرالين ساير كشورها، مهاجرت تلقي نمي شود.
اين كارشناس ارشد حوزه هوايي، مي افزايد: خروج 
خلبان ها از ايران و همكاري با ساير ايرالين ها همواره 
و طي سال هاي گذش��ته هم بوده است و هم اكنون 
هم وجود دارد بنابراين نمي ت��وان مانع از مهاجرت 
خلبان هايي ش��د كه با انگيزه پيشرفت اجتماعي و 
اقتصادي به دنبال همكاري با ايرالين هاي خارجي 

هستند.

    پيشنهادي براي مديران ايرالين ها
ربيع��ي ب��ه راهكارهاي موج��ود ب��راي جلوگيري 
ازمهاجرت خلبان ها اش��اره مي كند و مي گويد: هنر 
مديران ايرالين هاس��ت ك��ه با افزاي��ش خدمات و 
امكانات رفاهي و همچنين افزايش ش��أن و جايگاه 
اجتماعي خلبان ها از مهاجرت آنها جلوگيري كنند 
و حت��ي بتوانند خلبان هاي س��اير كش��ورها را هم 

جذب كنند.
او تصريح مي كند: نمي توان خلبان ها را با زور و ارعاب 
در كش��ور پابند ك��رد و اگر با زور وثيق��ه و تعهدات 
س��نگين خلبان در ايران بماند، اي��ن خلبان امنيت 
الزم رواني و روحي را براي پ��رواز با هواپيما ندارد و 
همين موضوع مي تواند ايمني پرواز و مس��افران را با 

خطر مواجه كند.
اين كارشناس ارش��د حوزه هوايي اضافه مي كند: با 
توجه به اينكه خلبان ها هزينه اصلي آموزش و دريافت 
مدرك را خودش��ان پرداخت مي كنند و تنها هزينه 
آموزش ضمن خدمت را ايرالين ها پرداخت مي كنند 
كه در اين آموزش ها هم خلبان در حال خدمت رساني 
به شركت هواپيمايي است بنابراين ايرالين ها نبايد 
مانع از خروج خلبان ها به بهانه پرداخت هزينه هاي 

سنگين را داشته باشند.

    نبود آمار دقيق درباره خلبان ها
ربيع��ي اظهارمي كند: يكي از ضعف هاي س��ازمان 
هواپيمايي كشوري اين اس��ت كه اين سازمان آمار 
دقيقي از خلبان هاي فعال و غيرفعال كش��ور اعالم 
نمي كن��د در حالي كه باي��د آمار دقيق��ي از تعداد 
خلبان هاي كشور، محدوده س��ني آنها و... از سوي 

اين سازمان منتشر شود.
اين كارشناس ارش��د حوزه هوايي ادامه مي دهد: با 
توجه به نبود آمار دقيق، كارشناسان مجبور هستند 
كه با توجه به تايپ هاي هواپيماها، تعداد ايرالين ها 

و... عددي را براي تعداد خلبان ها گمانه زني كنند.
او با اشاره به اينكه درحال حاضر نزديك به 2000 فرد 
در حال دريافت مدرك خلباني مش��غول تحصيل در 
آموزشگاه هاي خلباني هستند، مي گويد: البته از اين 
رقم شايد يك چهارم آنها مدرك خلباني دريافت كنند .

ربيعي اضافه مي كند: برخي رقم هاي اعالمي از سوي 
كارشناسان درباره خلبان هاي بيكار چندان منطقي 
به نظر نمي رسد مثال 2500 خلبان بيكار، البته اگر 
تمام افرادي كه مدرك ابتدايي خلباني را هم دريافت 
كرده باشند در اين زمره به حس��اب آوريم اين رقم 

قابل پذيرش است.
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هجرت اجباري خلبان ها 
چند ماه پيش يكي از اعضاي کميسيون عمران مجلس 
شورای اسالمی، نسبت به روند مهاجرت خلبان هاي 
ايرانی به کشورهای آسيايی به ويژه کشورهای منطقه 
هشدار داد البته اين اظهار نگراني تنها به موضع گيري 
اين نماينده مجلس ختم نمي ش��ود، طی ماه های 
گذشته بسياری از کارشناسان حوزه هوايی درباره 
آغاز موج جديد مهاجرت خلبان های ايرانی به خارج 
کش��ور ابراز نگرانی کرده اند اما به نظر می رسد که 
مسووالن اين حوزه برنامه ای برای مقابله با مهاجرت 
رو به گس��ترش خلبان ها ندارند.موضوع مهاجرت 
خلبانان در سال های اخير هم بارها از سوي انجمن 
خلبان ها،  انجمن ش��ركت هاي هواپيمايي، انجمن 
ملی پرواز ايران و ... مطرح شد، سال 93 بود كه برخی 
مسووالن صنعت هوايی ايران از مهاجرت گسترده 
خلبان هاي ايرانی به ترکيه خبر دادند در آن س��ال،  
ترکيش ايرالين با برگزاری دو همايش، خلبانان زبده 
و دانش آموختگان ايرانی اين رشته را برای فعاليت در 
ناوگان هوايی ترکيه انتخاب کرد.پيش از آن هم و در 
بين سال های 90 تا 93 شمار قابل توجهی از نيروهای 
متخصص صنعت هوايی ايران در بخش های خلبانی، 
مهمان داری و متخصصان بخش های گوناگون پرواز به 
کشورهای حاشيه خليج فارس از جمله امارات متحده 
عربی، قطر و کويت مهاجرت کرده و در خطوط هوايی 
اين کشورها مشغول به کار شده  بودند، برخی منابع در 
همان سال ها مدعی شدندکه تنها از ايران اير تا اواسط 
سال 93دس��ت کم 100 نيروی متخصص از جمله 
خلبان، مهندس پرواز، ميهمان دار مجرب و کارشناس 
بخش های گوناگون پرواز، به کشورهای حاشيه خليج 
فارس مهاجرت کرده اند.اما در اين شرايط و با توجه به 
پيشينه مهاجرت خلبان ها به خارج از کشور سوال اين 
است كه چه عواملي تداوم مهاجرت خلبان ها از سال 

90 تاكنون را رقم زده است؟ 
    داليل خلبان های ايراني 

   وضعي��ت اقتصادی کش��ور و تفاوت چش��مگير 
حقوق پرداختی خط��وط داخلی و خارجی موجب 
ش��ده تا خلبانان ايرانی به ويژه جوانان برای فعاليت 
در کش��ورهای ترکيه، هن��د، امارات، قطر و س��اير 
کشورهای همسايه و اروپايی ترغيب شوند، براساس 
آمار کمک خلبان در يک کشور همسايه حدود 10 تا 
12 هزار دالر حقوق ثابت دارد در حالی که در برخی 
ايرالين های ايرانی حقوق س��ه ميلي��ون تومانی به 

خلبان ها پرداخت می شود.
   کارشناس��ان حوزه هوايی، نبود بازار کار، ناوگان 
نامناسب و ازدياد نيروی انسانی در کنار رشد منفی 
مسافرت های هوايی و عدم ايمنی را از ديگر عوامل 

مهاجرت خلبان ها اعالم می کنند.
   به گفته خلبان ه��ای ايرانی فعال در ايرالين های 
ساير کش��ورها از جمله ترکيه، هند، امارات، قطر و 
کش��ورهای منطقه، عالوه بر انگيزه های اقتصادی، 
يکی از داليل مهاجرت به کشورهای ديگر برای ادامه 
فعاليت خلبانی، مناسبات محيط کار و رفتار کارفرما 

بوده است.
    وضعيت کنونی مهاجرت خلبان ها

  بنا به گفته كارشناسان حوزه هوايي،  تقريبًا همه 
مهاجرت های خلبانان ايرانی با درخواست فردی و 
ارتباط مستقيم آنها با شرکت های هواپيمايی خارجی 
بوده و اعزامی از سوی شرکت يا نهاد رسمی داخلی 

صورت نگرفته است.  
    براس��اس آمار غيررسمی در س��ه ماه پايانی سال 
١٣٩٧ بيش از 100 خلبان درخواس��ت مهاجرت 

رسمی داده اند.
    گاه��ي اين مهاجرت ها با نارضايتی و گاهی بدون 
اطالع قبلی بوده، حتی با وجود داشتن تعهد به شرکت 

ايرانی هم صورت می گيرد.
   شرکت های هواپيمايی برای جلوگيری از خروج 
خلبان ها، از آنها تعهدات سنگين و بلندمدت می گيرند،  
کارفرمايان گاه برخی خلبان ه��ا را ممنوع الخروج 
می کنند يا برای گواهينامه پرواز، تاييديه نمی دهند 
تا آنها را به ادامه کار پای بند سازند؛ در مواردی حتی 
گواهينامه آن دسته از خلبان هايی که در شرکت های 
هواپيمايی خارجی پرواز کرده اند، به عنوان مجازات 

تعليق شده است.
    تبعات نارضايتی خلبان ها 

   کمترين هزين��ه ای که يک خلب��ان ناراضی 
به صنعت هوايی کش��ور می تواند تحميل کند، 
هزينه های پنهانی اس��ت که ب��ا کوچک ترين 
تصميم او در هداي��ت هواپيما روی باند فرودگاه 
يا حتی در حين پرواز با افزايش مصرف سوخت، 
وقوع تأخيرات پروازی، افزايش استهالک قطعات 

مصرفی هواپيما و مانند آنها رخ می دهد.
    درواقع يکی از واکنش های قابل تصور نارضايتی 
خلبان ها رعايت نکردن اصول مديريت منابع خدمه 
پروازی و تهديد ايمنی پروازها اس��ت که با توجه به 
تبعات منفی اين نارضايتی ها مسووالن و شرکت های 
هواپيماي��ی بايد رويکرد خود را نس��بت به موضوع 
نارضايتی خلبان ها تغيير دهند و س��عی در ترغيب 
آنها برای فعاليت در ايرالين های ايران داشته باشند.

    راهکارهای پيشنهادی
    به گفته دبير انجمن شرکت های هواپيمايی ايران 
دو هزار خلبان بيکار در کشور وجود دارد که ايرالين ها 
بايد از پتانسيل اين خلبان هااستفاده کنند، افزايش 
بهره گيری از هواپيماهای شخصی، کوچک و ... در 
داخل کش��ور می تواند در جذب تعداد زيادی از اين 

خلبان ها موثر باشد. 
    برای ترغيب خلبان های فعال در ايرالين های کشور 
برای ماندن در داخل ايران و کاهش حجم مهاجرت 
آنها به خارج از کشور بايد سياست های تشويقی" اعمال 
شود، به عنوان مثال حقوق آنها افزايش يابد، خدمات 

رفاهی و تفريحی آنها بهبود يابد و...
   کارشناسان توصيه می کنند که برای حفظ منابع 
انسانی از جمله خلبانان، به جای استفاده از روش های 
قهری و تشکيل پرونده های متعدد قضايی و بحرانی 
جلوه  دادن مهاجرت آنها، از روش های نوين مديريت 

منابع انسانی استفاده شود.

   سهيل دانشپور، مديرعامل مركز آموزش هوانوردي ايران اير: خلبان تمام ايراني در ايرالين هاي هندي بين 12 تا 15 هزار دالر حقوق دريافت 
مي كند يا در تركيه بين 10 تا 12 هزار دالر، حقوق كاپيتان ايراني فعال در اين كشور است. اين درحالي است كه خلبان ها در ايران تنها 10 تا 15 درصد اين 
حقوق را دريافت مي كنند. به گفته دانشپور، در ايرالين هاي دنيا،  هزينه اسكان خلبان و خانواده اش به او داده مي شود، ضمن اينكه او تحت پوشش 
 انواع بيمه هاي مختلف قرار مي گيرد و بليت هاي مجاني براي سفر به نقاط مختلف دنيا به او داده مي شود، همچنين احترام ويژه اي براي خلبان ها 

قائل هستند

   داوود ربيعي، كارشناس ارشد حوزه هوانوردي:  مهاجرت تعداد كمي از خلبان ها به خارج از كشور در رسانه ها برجسته سازي شد در حالي 
كه مجموع خلبان هايي كه اقدام به مهاجرت كرده اند به 20 خلبان نمي رس�د. علت برجسته شدن مهاجرت خلبان ها طي ماه هاي اخير اين بود 
كه اغلب خلبان ها از يك ايرالين به خارج از كشور مهاجرت كردند و تمام آنها هم خلبان تمام بودند. واژه مهاجرت را مي توان براي خروج 2 تا 3 
هزار خلبان به كار برد و استفاده از واژه مهاجرت براي خروج تنها 20 خلبان از ايران و فعاليت در ايرالين ساير كشورها، مهاجرت تلقي نمي شود

برش



دانش و فن10اخبار

دبير شوراي عالي فضاي مجازي: شكست پيام رسان هاي بومي را قبول ندارم

هاتگراموطالگرامبهزوديمستقلميشوند
گروه دانش و فن   

دبير ش��وراي عالي فضاي مجازي با اشاره به آخرين 
وضعيت نسخه هاي فارسي تلگرام و حذف آنها از گوشي 
كاربران توس��ط گوگل، گفت: هاتگرام و طالگرام به 
زودي استقالل خود را از شبكه تلگرام اعالم مي كنند.

 ابوالحسن فيروزآبادي در مورد آخرين وضعيت پروژه 
استقالل نسخه هاي فارسي تلگرام )هاتگرام و طالگرام( 
گفت: هم اكنون شاهد هستيم كه بحث در زمينه اين 
دو پيام رسان تا حدي سياسي شده است. موضوع اين 
است كه هاتگرام و طالگرام با مجوز مركز ملي فضاي 
مجازي و البته با هماهنگي قوه قضاييه به فعاليت خود 

ادامه داده بودند.
وي گفت: مجوز فعاليت اين پيام رسان ها توسط قوه 
قضاييه به مركز ملي فضاي مجازي ابالغ شد و تداوم 
فعاليت آنها نيز به پهناي باند نياز داش��ت كه وزارت 
ارتباطات بر اساس مجوز قوه قضاييه و مركز ملي فضاي 

مجازي، اين پهناي باند را در اختيار آنها گذاشت.
فيروزآبادي با تأكيد بر اينكه اعدادي كه براي حمايت 
دولت از اين پيام رسان ها اعالم مي شود، صحت ندارد، 
اضافه كرد: اين اعداد بسيار نجومي است و گفته شده 
كه هاتگرام و طالگرام براي مستقل شدن نياز به حجم 
س��رمايه گذاري ۲۵۰ ميليارد تومان دارند كه دولت 

تاكنون چنين پولي به آنها نداده است.
وي تصري��ح ك��رد: ش��ايد ع��دم تواناي��ي ش��ركت 
پش��تيباني كننده از اين پيام رس��ان ها در تأمين اين 
مبلغ سبب شده كه در موعد مقرر نتوانند مستقل از 

تلگرام عمل كنند.
دبير ش��وراي عالي فضاي مجازي تأكيد كرد: وزارت 
ارتباطات هيچ گونه س��روري براي هاتگرام نخريده و 
اگر چيزي بوده است، خيلي محدود بوده اما فضاسازي 
اين است كه صدها سرور از سوي وزارت ارتباطات به 

هاتگرام و طالگرام داده شده كه اين درست نيست.
وي گف��ت: اغلب ش��ركت ها زماني ك��ه مي خواهند 
توسعه يابند به دنبال شريك مي گردند و اين شركت 
نيز براي تبديل شدن به يك پيام رسان ملي، توانايي 
سرمايه گذاري نداش��ته و به دنبال شريك بوده است 

كه ش��ركاي آن، س��رور آورده اند اما وزارت ارتباطات 
شريك اين مجموعه نبوده است.فيروزآبادي در مورد 
اينكه تكليف استقالل دو نسخه فارسي تلگرام با توجه 
به حذف آنها از گوشي كاربران به كجا مي رسد، گفت: 
خبرهاي خوبي در راه اس��ت و ش��نيده مي شود كه 
آمادگي استقالل اين دو نس��خه تلگرام از اين شبكه 
پيام رس��ان خارجي وجود دارد و به زودي هاتگرام و 
طالگرام اعالم اس��تقالل مي كنند، به خصوص بعد از 
اقدام گوگل س��رعت كار اين شبكه ها براي استقالل 

يافتن از شبكه خارجي تلگرام، افزايش يافت.

 سه پيام رسان بومي منتخب
در اولويت حمايت دولت 

دبير ش��وراي عالي فضاي مج��ازي در مورد تصميم 
بر انتخاب سه پيام رس��ان بومي و داليل اين انتخاب 
گفت: با توجه به بررس��ي هاي صورت گرفته در مركز 
ملي فضاي مجازي و به دليل محدوديت امكانات مقرر 
شد از س��ه پيام رسان بومي حمايت بيشتري به عمل 
بيايد. البته اين به اين معنا نيست كه ساير پيام رسان ها 
صالحيت نداشته يا از كار كردن نهي شوند، اما بحث 
اين است كه سه پيام رس��ان كه از نظر امكانات فني، 
جذب كاربر و ساير ويژگي ها عملكرد بهتري داشتند 
در اولويت حمايت دولت قرار گيرند.فيروزآبادي گفت: 
در اين راستا جلساتي را با قسمت هاي مختلف دولت 
برگزار خواهيم كرد تا خدمات دولتي از جمله خدمات 
دولت الكترونيك به تدريج روي اين پيام رس��ان هاي 

منتخب ارايه شود.
وي با اشاره به نظارت بر عملكرد سازمان هايي كه براي 
حمايت از پيام رس��ان هاي بومي تكليف دارند، گفت: 
وزارت ارتباطات امكانات زيرساختي و سخت افزاري 
را براي اين پيام رسان ها فراهم كرد و بخشي از اين پروژه 
نيازمند تعيين بودجه است كه اختالفي بين سازمان 
برنامه و وزارت ارتباط��ات براي تأمين آن وجود دارد. 

در اين زمينه ما واسطه شده ايم تا مشكل حل شود.
دبير ش��وراي عالي فضاي مجازي درباره اينكه گفته 
مي شود پيام رسان هاي بومي شكست خورده اند، گفت: 

اين موض��وع را به هيچ عنوان قبول ن��دارم چرا كه ما 
معتقديم به هيچ عنوان در حوزه استقالل تكنولوژيكي 
و ارايه خدمات به مردم شكس��ت نمي خوريم و داراي 
توانمندي هس��تيم ام��ا در زمينه پيام رس��ان هاي 
بوم��ي انتظارات باالس��ت و انتظار داريم به س��رعت 
پيام رس��ان هاي داخلي بر پيام رس��ان هاي خارجي 

غالب شوند.
فيروزآبادي تاكيد كرد: در يك س��ال اخير و از زماني 
كه كشور پيام رسان هاي بومي را حمايت كرده است 
شاهد آن هستيم كه تعداد كاربران و تنوع پيام رسان ها 
افزاي��ش يافته و حركت به س��مت تخصصي ش��دن 

پيام رسان هاي بومي انجام مي گيرد. شواهد نيز نشان 
مي دهد كه رشد ما در پيام رسان هاي داخلي كمتر از 
رشد پيام رسان هاي خارجي نبوده است اما انتظاري كه 
داريم كه ظرف شش ماه اين پيام رسان ها به خودكفايي 

برسند ممكن نيست.
وي اظهار اميدواري كرد به زودي ش��اهد اين باشيم 
مردم اقبالي به پيام رسان هاي خارجي نداشته باشند.

دبير ش��وراي عالي فضاي مج��ازي در مورد اخباري 
مبني بر عدم حمايت س��ازمان صدا و سيما و وزارت 
ارتباطات در زمينه حمايت از پيام رسان ها گفت: اين 
مباحث به نوعي سياسي شده است، اين در حالي است 

كه بر اساس بررسي هاي ما مشخص شده هر دستگاه 
به مقدار اختيارات خود در حمايت از پيام رسان هاي 
بومي تالش كرده و برخي اشكاالت قانوني وجود داشته 
كه در حال حل شدن است.فيروزآبادي گفت: سازمان 
صدا و سيما تش��كيالت بزرگي است و تا جايي كه بر 
عهده اش بود تالش كرده طرح پيام رسان هاي بومي 
با موفقيت انجام شود. از سوي ديگر وزارت ارتباطات 
به دليل آنكه در برخي موارد مجوز يا بودجه نداش��ته 
نتوانس��ته برخي حمايت ها را از پيام رسان هاي بومي 
داشته باشد اما نبايد اين موضوعات را سياسي كنيم 

بلكه بايد مشكالت را حل كنيم.

س�يتنا|وزير ارتباطات و فناوري اطالعات گفت: در 
تعدادي از استان ها شايد بيش از ۱۰ استان بيش از ۱۴ 
شركت  اينترنتي كم فروشي مي كردند و اين شركت ها 
از آنچ��ه كه م��ردم مي خريدند هش��ت درصد كمتر 
مي فروختند كه كامال حق الناس است، لذا پس از تهيه 
گزارش تكميلي س��ازمان تنظيم مقررات تا ريال آخر 

پولي كه از مردم گرفته اند برگردانده مي شود.
آذري جهرمي در حاشيه جلسه امروز كميسيون صنايع 
و معادن پيرامون حوزه زيرساختي در بخش اينترنت و 
تلفن همراه در روستاها و مناطق مختلف، افزود: مطابق 
با برنامه شش��م توس��عه ما موظف هستيم ۹۰ درصد 
روستاهاي باالي ۲۰ خانوار را تحت پوشش شبكه هاي 
ارتباطي قرار دهيم كه رشد قابل توجهي داشتيم و در 

جلسه امروز گزارش داديم.
وي با بيان اينكه تمام س��واالت نمايندگان درباره اين 
موضوع بود، گفت: برخي از س��واالت نيز درباره شبكه 
ملي اطالعات بود كه گزارشي از دستاوردها ارايه شد اما 
از آنجايي كه تعداد سواالت در اين خصوص زياد بود و 
قرار شد هفته آينده در كميسيون صنايع گزارش كاملي 

از پيشرفت شبكه ملي اطالعات را ارايه كنيم.
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات درباره گران فروشي 
اينترن��ت نيز گفت: اش��كاالت متع��ددي از مردم در 
ش��بكه هاي اجتماعي مبني بر اينكه كه كم فروشي 
مي شود، ارايه شد. اما گزارش هاي رسمي حاكي از اين 
بود كه اين اتفاق رخ نداده است و مي گفتند كه چنين 
چيزي نيست بنابراين گروهي را به صورت ويژه مامور 

كرديم تا بررسي كنند.
وي ادامه داد: آن چيزي كه مش��خص شد اين بود كه 

 در تعدادي از استان ها شايد بيش از ۱۰ استان بيش از 
۱۴ ش��ركت  اينترنتي متاسفانه كم فروش��ي را انجام 
مي دادن��د و از آنچه مردم مي خريدند اين ش��ركت ها 
هشت درصد كمتر مي فروختند كه كامال حق الناس 
است. آذري جهرمي گفت: بعد از اينكه گزارش تهيه شد 
سازمان تنظيم مقررات اسامي شركت ها را مشخص كرد 
كه از كدام استان ها و چه شركت هايي بوده اند و تا ريال 

آخر پولي كه از مردم گرفته بودند برگردانده مي شود.
وي درباره ارايه خدمات ارتباطي به روستاهاي زير ۵۰ 
خانوار نيز افزود: ش��اخص ما بر اين است كه روستايي 
كه تلفن ثابت يا تلفن همراه داشته باشد يكي از اشكال 
اينترنت نيز داشته باشد يا adsl يا تلفن همراه. برنامه 
 ششم توس��عه مي گويد ۹۰ درصد روستاهاي باالي
۲۰ خانوار از خدمات ارتباطات مناسب برخوردار باشد.

وزير ارتباطات گفت: هم اكنون شاخص كلي كشور اين 
است كه ۶۷ درصد روستاهاي كل كشور در مجموع به 
لحاظ تعدادي از اين خدمات برخوردار باشد و به لحاظ 
جمعيتي بايد شرايط را داشته باشند . تالش مي كنيم 
كه قبل از پايان سال برنامه ششم و حتي قبل از پايان 

امسال به اهداف تعيين شده برسيم.

انگجت| با گسترش سواستفاده از اينستاگرام براي 
انتش��ار اخبار جعلي و دروغين، فيس بوك مالك اين 
ش��ركت براي حل اين مش��كل ابزار جديدي را براي 
كنترل محتواي پس��ت ها به شبكه اجتماعي مذكور 

افزوده است.
ابزار يادشده موسوم به كنترل كننده واقعيات يا فكت 
– چكر قباًل در فيس بوك مورد استفاده قرار گرفته بود 
و براي شناسايي و عالمت گذاري پست هاي دروغين 
به كار مي رفت تا در نهايت براي حذف اين پس��ت ها 

تصميم گيري شود.
البته در اينستاگرام پست هاي حاوي مطالب دروغين و 
خالف واقع حذف نمي شوند. اما از نمايش آنها در بخش 
جست وجوي اينس��تاگرام يا نمايش آنها در صورت 
جست وجوي هشتگ هاي مرتبط جلوگيري مي شود. 
اينس��تاگرام اعالم كرده در صورت بررس��ي مطالب 
يادشده و شناسايي محتواي به شدت مخرب و دروغين 

در آنها امكان حذف اين محتويات نيز وجود دارد.
مديران اينستاگرام و فيس بوك قصد دارند با بررسي 
دقيق پست ها و فيدخبري اين شبكه هاي اجتماعي 
مانع از انتشار اخبار دروغين در آنها شوند. اين دو شبكه 
اجتماعي به علت اهم��ال در اين زمينه بارها با انتقاد 

سياستمداران كشورهاي مختلف مواجه شده اند.
اين احتم��ال وج��ود دارد كه اينس��تاگرام در آينده 
پيام ه��اي هش��داري را در باالي پس��ت هاي حاوي 
اطالعات مشكوك و تأييد نشده نيز به نمايش بگذارد.

هكرنيوز| امنيت سايبري محصوالت و گجت هاي مبتني 
بر اينترنت اشيا )IoT( همواره يكي از چالش برانگيزترين 
مس��ائلي بوده كه در پيش روي چنين محصوالتي وجود 

داشته است.
 نظرسنجي هاي صورت گرفته توسط كارشناسان فعال در 
موسسه تحقيقاتي IPSOS Mori نشان مي دهد كه ۶۵ 
درصد از كاربران بر اين باورند كه گجت هاي هوشمند مبتني 
بر اينترنت اشيا اطالعات شخصي و داده هاي خصوصي آنها 
را جمع آوري كرده و تحويل ش��ركت هاي توسعه دهنده 
خود مي دهند. اين در حالي است كه ۵۵ درصد از آنها عنوان 
كرده اند كه به هيچ عنوان نمي توانند به آنها اعتماد كنند و 
معتقدند كه دستگاه هاي الكترونيكي مذكور امنيت سايبري 

ضعيفي دارند.
اين روزها كارشناس��ان امنيتي به كشف آسيب پذيري و 
ضعف هاي امنيتي موجود در س��خت افزار و نرم افزارهاي 
مختلف مي پردازند تا به شركت هاي توسعه دهنده و سازنده 
مربوطه هشدار دهند كه هر چه سريع تر مشكالت امنيتي 
مربوطه را برطرف كرده و خيال كاربران را براي استفاده و 
بهره مندي از دستگاه هاي الكترونيكي و برنامه هاي رايانه اي 

و موبايلي راحت كنند.
گجت هاي هوشمند مبتني بر اينترنت اشيا در سال هاي 
اخير برخالف پيشرفت هاي قابل مالحظه اي كه داشته، 
همواره امنيت سايبري ضعيفي داشته و بارها متخصصان 
فعال در اين حوزه در خصوص وضعيت نابس��امان امنيت 
سايبري آنها خطاب به كاربران هشدار داده اند و خاطرنشان 
كرده اند كه هكرها و مجرمان س��ايبري به س��ادگي قادر 
خواهند بود با اس��تفاده از آس��يب پذيري هاي موجود در 
گجت هاي هوشمند خانگي همچون اسپيكر هوشمند، 

المپ و قفل درب هوشمند و غيره نفوذ كرده و كنترل آن را 
در دست بگيرند.اين نظرسنجي كه در ميان كاربران شش 
كش��ور صورت گرفته اس��ت، به وضوح نشان مي دهد كه 
شركت هاي سازنده و توسعه دهنده گجت هاي هوشمند 
 )IoT( و دستگاه هاي الكترونيكي مبتني بر اينترنت اشيا
تاكنون موفق نشده اند كه اعتماد كاربران را به سمت و سوي 
محصوالتشان جلب كنند و كاربران هم هنوز نتوانسته اند 
برخالف محبوبيت اين دستگاه ها، تمايل و عالقه چندان 

زيادي به آن نشان دهند.
با اينكه در سال هاي اخير، اس��تقبال بي نظيري از سوي 
كاربران در خصوص خريداري و تهيه گجت هاي هوشمند 
خانگي كه به فناوري اينترنت اشيا تجهيز شده اند، اما هنوز 
نمي توان گفت كه كاربران همچون س��اير دستگاه هاي 
الكترونيكي خانگ��ي مي توانند به صح��ت و امنيت آنها 
اطمينان كنند. به گون��ه اي كه درصد قابل توجهي از آنها 
در اين نظرس��نجي ها عنوان كرده اند كه حتي در صورت 
خريداري گجت هاي هوشمند خانگي نيز نمي توانند به 
صورت صد در صدي و با اعتماد كامل از آنها استفاده كنند.

چندي پيش بود ك��ه اخبار و گزارش ه��اي متعددي در 
خصوص آس��يب پذيري و ضعف هاي امنيتي موجود در 

گجت هاي مبتني بر اينترنت اشيا منتشر شده بود كه نشان 
مي داد آس��يب پذيري پروت��كل درگاه P۲P در بالغ بر دو 
ميليون دستگاه الكترونيكي و گجت هاي هوشمند مبتني 
بر اينترنت اشيا )IoT( وجود داشته كه به هكرها اجازه نفوذ 
و دسترسي به اطالعات شخصي كاربران را داده و به صورت 
كلي، حريم خصوصي و اطالعات شخصي آنها را زير سوال 
برده است.در اخبار ديگري كه سال گذشته جنجال برانگيز 
شد، جاسوسي اس��پيكرهاي هوشمند و خانگي الكساي 
آمازون بود كه صداي دو نفر از كاربرانش را ضبط كرده و به 
شخص سومي كه يكي از مخاطبان آنها در گوشي هوشمند 
متصل به آن بوده، فرستاد. رسانه اي شدن اين خبر دردسر 
و جنجال ه��اي فراواني را براي آمازون به وجود آورد و نام و 

آوازه اين شركت را به چالش كشاند.
در اين خصوص منتشر كرده است، همه اين اخبار موجب 
ش��ده كه تاكنون كاربران نتوانند به محصوالت هوشمند 
مبتني بر اينترنت اشيا )IoT( اعتماد داشته باشند و از آنها 

در خانه و محل كار خود با خيال آسوده استفاده كنند.
اين روزها گجت هاي هوش��مند مختلفي در زمينه هاي 
گوناگون توسط شركت و اس��تار تاپ هاي فعال در حوزه 
تكنولوژي توسعه يافته و به منظور تسهيل كار و فعاليت افراد 
و كاربران معرفي و به بازارهاي جهاني هرچند محدودي، 
عرضه مي شوند. اينترنت اشيا به معني يك شبكه جهاني از 
اشيا مرتبط متصل است كه هر يك داراي آدرس مختص به 
خود بوده و بر اساس قراردادهاي استانداردشده اي با يكديگر 
در ارتباط هس��تند. اين سيستم و شبكه جديد به صورت 
كنترل از راه دور و هوش��مند بوده و در تمامي تجهيزات، 
وسايل و دستگاه هاي حاضر در خانه و شهرهاي هوشمند 

و توسعه يافته شده قادر است به فعاليت و كنترل بپردازد.

شركت هاي كم فروش اينترنتي موظف به بازگشت پول شدند

 مقابله با اخبار دروغين 
در اينستاگرام

كاربران هنوز به گجت هاي هوشمند اعتماد ندارند
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رويداد

دريچه

پي س�ي ورلد| پلي��س اتحاديه اروپ��ا )يوروپل( 
جلوي فعاليت دو بازارس��ياه مبتني بر دارك  وب را 
كه به خريد و فروش اطالعات ش��خصي و محرمانه 
كاربران و س��ازمان هاي مختلف دولتي و غيردولتي 

مي پرداختند، گرفت.
»دارك وب« ي��ا »وب تاريك« )Dark Web( به 
شبكه اي گفته مي شود كه در دسترس عموم نبوده 
و بيش��تر براي مقاصد غيرقانوني مورد استفاده قرار 
مي گيرد. رديابي فعاليت هاي آن و شناس��ايي افراد 
در آن دش��وار يا غيرممكن اس��ت. در اين ش��بكه 
اطالعات جامعي نهفته شده كه افراد ناشناس آنها را 
مديريت مي كنند، فروشندگان مواد مخدر، هكرها، 
تروريست ها و افراد سودجو غالبًا اين دسته از افراد 

را تشكيل مي دهند.
در حقيق��ت »دارك وب« بخ��ش كوچكي از »وب 
پنهان« اس��ت و ش��امل س��ايت هايي مي شود كه 
براي كاربران خاص قابل مش��اهده است، اما توسط 
آي پي هاي مخفي سرور اجرا مي شوند. در اين شبكه 
تمامي اطالعات به صورت آنالين و با پس��وردهايي 
محافظت ش��ده اند. براي دسترسي به اطالعات آن 
باي��د از چندين پ��ي وال گذش��ته و از نرم افزارهاي 

مخصوص استفاده كرد.
حاكي از آن است كه پليس اتحاديه اروپا )يوروپل( 
جلوي فعاليت دو بازار س��ياه مبتني بر دارك وب را 
كه به خريد و فروش اطالعات ش��خصي و محرمانه 
كاربران و س��ازمان و نهاده��اي دولتي و غيردولتي 

مختلف مي پرداختند، گرفته و مانع فعاليت آنها در 
فضاي مجازي شده اس��ت.به گفته مقامات يوروپل 
بس��ياري از اطالع��ات و محص��والت خ��اص نظير 
كارت اعتباري هاي مس��روقه، ن��رم افزارهاي آلوده 
به ويروس هاي رايانه اي و بدافزار، كاالهاي قاچاق و 
غيرقانوني و همچنين خريد و فروش دارو و اسلحه 
در وب سايت هاي مختلفي كه به صورت پنهاني در 
محيط دارك وب فعاليت داشته اند، متوقف، غيرفعال 
و بسته شده اند و بس��ياري از سركرده هاي آنان نيز 

تحت تعقيب و پيگرد قانوني قرار گرفته اند.
پلي��س آلمان نيز در ادامه اين گ��زارش اعالم كرده 
كه س��ه نفر را كه در بازار س��ياه دارك وب ملقب به 
وال استريت فعاليت داشته اند و بالغ بر يك ميليون 
كارب��ر و بيش از پنج هزار مش��تري را در خود جاي 
داده بود، دس��تگير و بازداش��ت كرده اس��ت.هنوز 
مشخص نيس��ت كه سرنوشت اين افرا د چه خواهد 
 ش��د و آيا اين افراد همكارهايي در بخش هاي ديگر 

داشته اند يا خير؟

وب تاريك در اروپا به بن بست رسيد
انگجت| شركتي كه از اپل سرمايه دريافت كرده بود 
و قرار بود با توليد ياقوت كبود به س��اخت پوشش ضد 
خش نمايشگرهاي آيفون كمك كند اكنون از سوي 
كميسيون بورس و اوراق بهادار امريكا به كالهبرداري 

متهم شده است.
در مدت زماني نه چندان قبل، اپل قصد داشت با استفاده 
از ياقوت كبود نمايش��گرهاي آيفون را بسازد. اما اين 
پروژه چندان خوب پيش نرفت. اپل ۶۷۸ ميليون دالر 
 GT Advanced Technologies به شركتي به نام
وام داد. اي��ن ش��ركت قرار بود پوش��ش هاي محافظ 
نمايشگر از جنس كريستال هاي مصنوعي ياقوت كبود 

بسازد كه در برابر خط و خش مقاوم هستند.
درع��وض اين ش��ركت گوي هايي معي��وب از ياقوت 
كبود مصنوعي ابداع كرد كه قابليت تبديل ش��دن به 
نمايشگر را نداشت. اين شرك چند ماه پس از آغاز به كار 
ورشكست شد. اكنون كميسيون اوراق بهادار و بورس 
امريكا )SEC( اعالم كرده اين ش��ركت و مدير ارش��د 
اجرايي سابق آن را به جرم كالهبرداري و اعالم نكردن 

اطالعات كليدي به سهامداران متهم كرده است.
ايده اصلي اين شركت آن بود كه سيلندرهايي از ياقوت 
كبود يا »گوي« بسازد. اين گوي ها دوبرابر بزرگ تر از 
هر نمونه توليد شده بودند. به هرحال نصف گوي هاي 
توليدي ترك خوردند و به دليل مشكالت مختلف، قابل 
استفاده نبودند.به نوشته وال استريت ژورنال در سال 
۲۰۱۴ ميالدي، اين شركت گله داشت كه اپل سرمايه 
بيشتر براي توسعه اين فناوري در اختيارش قرار نداده 

و نسبت به شرايط قرارداد بسيار سختگيرانه عمل كرده 
 GT Advanced است. در اين ميان اپل نيز ادعا كرد
Technologies نتوانس��ته به اهداف گفته ش��ده، 
دس��ت يابد.به گفته SEC عدم پرداخت س��رمايه از 
 GT Advancedسوي اپل س��بب ورشكس��تگي
 GT نش��ده اس��ت. عالوه ب��ر آن Technologies
Advanced Technologies و مدير ارشد اجرايي 
آن تصويري ساختگي از عملكرد و توانايي شركت براي 
دستيابي به سرمايه براي سهامداران ترسيم كردند. اين 
در حالي بود كه مقامات شركت اطالعات درباره شكست 

طرح در اختيار داشتند.
با وجود آنكه از اي��ن ياقوت هاي كبود مصنوعي براي 
ساخت نمايشگر آيفون استفاده نشد، اما اپل آن را در 
نمايشگرهاي ساعت، پوش��ش دوربين و حسگرهاي 
اثر انگش��ت به كار برده است. كارشناسان معتقدند با 
توجه به پيشرفت هاي س��ريع فناوري در علوم مواد، 
احتمااًل در آينده اين ماده در موبايل هاي هوش��مند 

آتي استفاده شود.

تهيه كننده »ياقوت كبود« مصنوعي متهم به كالهبرداري

فراسو

 توليد ربات هاي كتك خور 
براي بيماران رواني 

ياهونيوز|عرضه محصوالت فناورانه براي كمك به 
بيماران روحي و رواني با هدف خالي كردن خشم و 
عصبانيت آنها با توليد ربات هايي جديد وارد مرحله اي 

تازه شده است.
پژوهشگران دانشگاه كارنگي ملون اشياي رباتيكي 
با هدف پاكس��ازي روح و روان بيماران رواني توليد 
كرده اند كه ف��رد مي تواند با ضربه زدن، چاقو زدن و 
حتي فحاشي خطاب به آنها خود را سبك و عصبانيت 
خود را خالي كند.يكي از اش��ياي توليدشده بدين 
منظور شبيه به يك نازبالش سياه رنگ است. اما فرد 
بيمار با فرو كردن اشياي تيز به درون آن عصبانيت 
خود را خالي مي كند. اين شيء بعد از اين كار شروع 
به لرزش مي كند و تا زماني كه فرد همه اشياي برنده 
را از درون آن خارج نكند، به لرزش خود ادامه مي دهد.

شيء ديگري كه بدين منظور توليد شده يك كريستال 
درخشنده است كه در صورت فحاشي خطاب به آن 
ش��روع به خنده هاي تحريك كننده مي كند و تنها 
زماني اين كار را متوقف مي كند كه فرد آن را به شدت 
به زمين بكوبد.روان شناسان معتقدند كه استفاده از 
اين نوع وسايل فناورانه به تخليه عقده هاي روحي و 
رواني افراد عصبي كه با مشكالتي همچون استرس، 
افسردگي، عصبانيت دايمي و غيره دست و پنجه نرم 
مي كنند بسيار مفيد است. البته هنوز استفاده عمومي 

از اين نوع وسايل مورد تأييد قرار نگرفته است.

 شبكه نسل پنجم اينترنت 
تا سال ۲۰۲۰ به سنگاپور مي آيد

وزير ارتباطات سنگاپور به تازگي اعالم كرده است كه 
زيرساخت هاي مربوط به شبكه نسل پنجم اينترنت 
G 5 در اين كشور تا سال ۲۰۲۰ ميالدي راه اندازي 

و برقرار خواهد شد.
س��نگاپور با هم��كاري غول ه��اي تكنول��وژي و 
بزرگ ترين شركت هاي مخابراتي جهان سعي دارد 
هرچه سريع تر امكان بهره مندي كاربران از شبكه 
نسل پنجم اينترنت را براي ش��هروندان و كاربران 
اين كشور به ارمغان بياورد تا آنها بتوانند از خدمات 
اينترنت پرسرعت نسل جديد شبكه هاي مخابراتي 
بهره مند شوند و محتواي موردنظر خود را از فضاي 
مجازي با بيشترين سرعت و دقت الزم دانلود كنند.
وزير ارتباطات اعالم كرده است كه شبكه اينترنت 
نسل پنجم به زودي در دسترس كاربران و شهروندان 
سنگاپوري قرار خواهد گرفت و اين كشور در واقع تا 

سال آينده به اين فناوري نوين مجهز خواهد شد.

 اتصال »كپسول دراگون «
به ايستگاه فضايي بين المللي

ناسا| كپسول دراگون حامل ۵۵۰۰ پوند تجهيزات 
به ايس��تگاه فضايي بين المللي رس��يد. يك بازوي 
رباتيك كه كشور كانادا آن را ساخته اين كپسول را به 

ايستگاه فضايي بين المللي متصل كرد.
كپس��ول دراگون كه حامل ۵۵۰۰پو ند تجهيزات 
و آزمايش هاي مختلف اس��ت، به شركت اسپيس 
ايكس به ايس��تگاه فضايي بين المللي رس��يد. اين 
كپسول متعلق به شركت اسپيس ايكس، روز شنبه 
پس از تأخيرهاي مكرر باالخره به آس��مان پرتاب 
ش��ده بود.»ديويد س��ن ژاك« فضانورد كانادايي، 
ب��ازوي رباتيك بزرگ اين ايس��تگاه فضاي��ي را به 
كپسول دراگون متصل كرد. اين بازوي رباتيك در 
كانادا ساخته شده و در ايستگاه فضايي بين المللي 
به كار گرفته ش��ده است.س��ن ژاك هنگام مخابره 
پيام راديويي گفت: خوش آمدي دراگون! همچنين 
او به زبان هاي انگليسي و فرانسه به تيم عمليات در 
زمين نيز تبريك گفت.سن ژاك در پيامي ديگر به 
دانش آموزان كانادايي گف��ت: لحظه اتصال بازوي 
رباتيك ۵۸ فوتي به كپسول دراگون برايم افتخارآميز 
بوده است. پس از س��ال ها تمرين توانستم در يك 
لحظه بسيار خاص اوضاع را كنترل كنم، همه چيز 
به خوبي انجام شد.او نخس��تين فضانورد كانادايي 
است كه اين فضاپيماي رباتيك را به كپسول متصل 
مي كند.به هرحال اين دومين باري است كه كپسول 
دراگون به ايستگاه فضايي بين المللي مي رود. اين 
كپسول نخس��تين بار در س��ال ۲۰۱۷ ميالدي به 

آسمان پرتاب شد.

 عرضه ويندوز 1۰ 
با هسته كامال »لينوكسي«

ورج| مايكروسافت در س��ال هاي اخير به علت 
س��ازگار ك��ردن توليداتش با محص��والت و نرم 
افزارهاي متن باز كاربران و متخصصان فناوري را 
شگفت زده كرده و اين بار يك گام مهم ديگر در اين 

زمينه برداشته است.
اين شركت قبال پوسته اي لينوكسي براي ويندوز 
طراحي كرده و برخي ماژول هاي اين سيستم عامل 
را هم با لينوكس سازگار كرده بود. مايكروسافت 
براي عرضه سيس��تم عامل هاي متن باز اوبونتو، 
SUSE Linux و فدورا نيز در فروش��گاه ويندوز 

اقدام كرده بود.
اما مايكروسافت در تازه ترين اقدام خود يك هسته 
تمام لينوكسي براي ويندوز ۱۰ در نظر گرفته است. 
قرار است ويندوز ۱۰ جديد با چنين مشخصاتي 
تابستان امسال در دسترس عالقه مندان قرار بگيرد.

هس��ته اصلي لينوكسي ويندوز مبتني بر نسخه 
۴.۱۹ سيستم عامل لينوكس خواهد بود كه يكي از 
باثبات ترين نسخه هاي لينوكس در جهان محسوب 
مي شود. چنين اقدامي يك تحول مهم ديگر براي 
مايكروسافت محسوب مي شود و طي عمر حدودا 
3۵ ساله اين سيستم عامل بي سابقه بوده است.

هنوز مش��خص نيس��ت ويندوز مجهز به هسته 
لينوكس چه زماني در دسترس عالقه مندان قرار 
مي گيرد. اما برخي منابع مطلع مي گويند احتماال 
اين رويداد تا قبل از پايان سال ۲۰۱۹ رخ مي دهد.



اخبارشهرستانها 11 بنگاهها

معاون اول رییس جمهوری دستور داد

راه اندازي سامانه های مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
گروهبنگاهها|

مع��اون اول رییس جمه��وری تکمیل و اس��تقرار 
سامانه های مبارزه با قاچاق کاال و ارز را مورد اهتمام 
همه ارکان نظام دانست و خواستار تکمیل و عملیاتی 

شدن هرچه سریع تر این سامانه ها شد.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی مع��اون اول رییس 
جمهوری، اس��حاق جهانگیری در جلس��ه بررسی 
آخرین وضعیت س��امانه های مب��ارزه با قاچاق کاال 
و ارز که دیروز - سه ش��نبه - به ریاس��ت وی برگزار 
ش��د، ضمن تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، 
استقرار و تکمیل س��امانه های مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز را یکی از ضروری ترین نیازهای امروز کش��ور 
برش��مرد. وی افزود: تکمیل و استقرار سامانه های 
مب��ارزه ب��ا قاچ��اق کاال و ارز م��ورد اهتم��ام همه 
ارکان نظام اس��ت و با توجه به نق��ش مهمی که در 
شفاف سازی و پیش��گیری از تخلفات و فساد دارند، 
بای��د هر چه س��ریع تر تکمی��ل و عملیاتی ش��وند.  
معاون اول ریی��س جمهوری به گ��زارش نماینده 
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز در خصوص 
تکالیف دستگاه ها در قبال اس��تقرار این سامانه ها 
اشاره و تصریح کرد: باید همه دستگاه های ذی ربط 
به تکالیف خود در قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و 
استقرار و تکمیل این سامانه ها به خوبی عمل کنند 
و اگر دستگاهی در این زمینه تعلل و کوتاهی داشته 

باشد باید شناسایی و با آن برخورد شود. 
جهانگیری از وزیر کش��ور خواست گروهی نظارتی 
برای ارزیابی عملکرد دس��تگاه ها در زمینه استقرار 
س��امانه های موضوع قان��ون مبارزه ب��ا قاچاق کاال 
و ارز تعیی��ن کند و ضمن بررس��ی و ارزیابی دقیق 
گزارش ارائه ش��ده از سوی س��تاد مرکزی مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز، ظرف یک هفته گزارش��ی جامع از 
آخرین وضعیت استقرار س��امانه ها و نحوه عملکرد 

دستگاه ها ارائه دهند تا چنانچه دستگاهی عملکرد 
مناسبی نداشته و یا در عمل در زمینه تکالیف قانونی 
خود کوتاهی و تعلل کرده اس��ت، مش��خص و با آن 

برخورد شود. 
معاون اول رییس جمه��وری ادامه داد: نباید اجازه 
دهیم تالش ه��ا و اقدام��ات انجام ش��ده در جهت 
استقرار و تکمیل س��امانه های مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز به دلیل ع��دم همراهی برخی افراد که دیدگاه 

دیگری دارند معطل بماند. 
جهانگی��ری همچنی��ن گفت: همه دس��تگاه های 
مرتب��ط با قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز باید طبق 
برنامه زمانبندی برای تکمیل سامانه ها عمل کنند و 
چنانچه نواقصی وجود دارد به سرعت برطرف شود. 
وی خاطرنشان کرد: اگر این سامانه ها براساس برنامه 
زمان بندی تکمیل ش��وند و دس��تگاه های مختلف 
همکاری الزم را در ارائه اطالعات و اتصال این سامانه ها به 
یکدیگر انجام دهند، گام مهمی در جهت شفاف سازی 
و جلوگیری از تخلفات و فساد برداشته خواهد شد. وی 
تاکید کرد: تمامی دستگاه ها موظف هستند با سرعت 
نسبت به استقرار، تکمیل و مرتبط سازی سامانه های 
موضوع قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز اقدام و نتیجه را 

به فوریت گزارش کنند. 

   پيشرفت سامانه هاي نظارتي
در این جلسه که وزیران کشور، راه و شهرسازی، امور 
اقتصادی و دارایی،  جهاد کش��اورزی، دادگس��تری، 
رییس سازمان ملی استاندارد، رییس سازمان تعزیرات 
حکومتی و نمایندگان ناجا و سایر دستگاه های مرتبط 
نیز حضور داشتند، رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز افزود: روند اس��تقرار و تکمیل س��امانه های 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز از ابتدای س��ال 97 س��رعت 
مناسبی پیدا کرده است. وی همچنین اظهار داشت: 

میزان پیشرفت این سامانه ها تا س��ال 96 حدود 20 
درصد بود اما از س��ال 97 ش��اهد جه��ش و تحرکی 
اثربخش در تکمیل این س��امانه ها بوده ایم.  در ادامه 
این جلسه سخنگوی س��تاد مرکزی مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز گزارشی از اقدامات دستگاه های مختلف در 
خصوص تکالیف آنه��ا در قانون مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز با محوریت س��امانه ها ارائه کرد و گفت: حدود 45 

سامانه برای مبارزه با قاچاق کاال و ارز طراحی شده و هر 
یک از دستگاه ها براساس تکالیف خود و مطابق برنامه 
زمان بندی اعالم ش��ده در حال تکمیل این سامانه ها 
هستند. در این جلسه مقرر شد وزیر کشور با تشکیل 
هیاتی نظارتی متشکل از نمایندگان وزارت اطالعات، 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، بازرسی کل کشور و 
دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ضمن ارزیابی 

دقیق گزارش ارائه شده از سوی ستاد مرکزی مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز، آخرین وضعیت عملکرد دستگاه ها در 
خصوص استقرار، تکمیل و مرتبط سازی سامانه های 
موضوع قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز را مورد ارزیابی 
قرار دهند و ظرف یک هفته نتیجه این بررسی را گزارش 
کنند تا اگر دستگاهی کوتاهی و تعلل داشته مشخص 

و با آن برخورد شود.

نرخ ارز پاي گردشگران 
سالمت را   به تبریز باز كرد

آذربايج�انش�رقي| 
مع��اون درمان دانش��گاه 
عل��وم پزش��كي تبریز با 
بیان اینكه تفاوت  نرخ ارز 
دوباره پاي گردش��گران 
س��المت را ب��ه تبریز باز 
كرده است، گفت:  در سال 
91 استقبال گردشگران سالمت از كشورهایي مانند 
آذربایجان، نخجوان و عراق در تبریز بسیار خوب بود.  
به گزارش ایسنا، حجت پورفتحي در نشست خبري 
با بیان این مطلب اظهار كرد: با وجود رقباي بسیار، 
یكي از راه هاي مقابله با تحریم ها جذب توریست به 
ویژه توریست سالمت است. معاون درمان دانشگاه 
علوم پزشكي تبریز با بیان اینكه تفاوت  نرخ ارز دوباره 
پاي گردشگران س��المت را به تبریز باز كرده است 
و با اشاره به توسعه فیزیكي دانشگاه علوم پزشكي 
تبریز در طول پنج س��ال گذشته و بهبود روند ارایه 
خدمات به بیماران، گف��ت: تعداد تخت هاي فعال 
بیمارستان هاي استان از 5 هزار و 64 تخت در سال 
92 به شش هزار و 204 تخت رسیده است و طبق 
نیازسنجي ها هم اكنون در تبریز به دو هزار تخت نیز 
نیاز داریم.  وي از تالش براي به بهره برداري رساندن 
بیمارستان 540 تختخوابي كودكان تبریز خبر داد و 
افزود: بخشي از بیمارستان كودكان كنوني، فرسوده 
بوده و قابل استفاده نیس��ت و با افتتاح بیمارستان 
جدید، تمامي بخش ها به ساختمان جدید منتقل 
مي شود.  پورفتحي، تعداد تخت هاي ویژه در سال 
92 را 523 تخت عنوان كرد و گفت: تعداد تخت هاي 
ویژه در س��ال 97 به 824 عدد رس��یده و رشد 57 
درصدي داشته است، هزینه ایجاد تخت نیز افزایش 
6برابري نسبت به سال 92 دارد. وي از افزایش 10 
درصدي پذیرش بیماران در سال گذشته خبر داد و 
گفت: سال گذشته، حدود 52 میلیارد تومان نیز به 
7استان مجاور از جمله ارومیه، كردستان، زنجان، 
اردبیل، خوي، خلخال و سراب ارایه خدمات كردیم. 

 خصوصي سازي راهي 
براي دستیابي به توسعه

قزوين| استاندار قزوین 
گفت: ب��ا برون س��پاري 
خدمات از س��وي ادارات 
و با كاه��ش تصدي گري 
دس��تگاه هاي اجرای��ي 
مي ت��وان ب��ه توس��عه و 
پیشرفت و آباداني كشور 
دست یافت. به گزارش ایسنا، عبدالمحمد زاهدي در 
نشست شوراي راهبري مدیریت قزوین اظهار كرد: 
بطور حتم با برون س��پاري امورات دولتي به دفاتر 
پیشخوان مي توان رضایت مندي بیشتر جامعه را 
كس��ب كرد؛ همچنین مردم مي توانند از خدمات 
یكس��ان و برابري برخوردار باشند. وي اضافه كرد: 
با برون س��پاري خدمات از سوي ادارات و با كاهش 
تصدي گري دستگاه هاي اجرایي مي توان به توسعه 
و پیش��رفت و آباداني كشور دس��ت  یافت. زاهدي 
بابیان اینكه تصدي گري یك الزام اجتماعي است، 
بیان كرد: اگر دستگاه هایي مانند شهرداري دفاتر 
پیشخوان داشته باشند، بسیاري از مراجعات مردمي 
كاهش یافت��ه و امكان مدیری��ت و فرصت تفكري 
بهتري براي مجموعه مدیران شهري فراهم مي شود. 
استاندار قزوین تأكید كرد: درخصوص تصدي گري 
امورات دولتي به دفاتر پیش��خوان همه تابع قانون 
هس��تند و اگر دستگاهي مدعي اس��ت كه قوانین 
خاصي براي عدم واگذاري خدمات خود به این دفاتر 
را دارد باید ارایه كند. زاهدي خاطرنشان كرد: باور 
خیلي از افراد جامعه این است كه حتمًا باید رییس 
بوده و خودشان كارهاي ارباب رجوع را انجام دهند، 
درحالي كه وظای��ف دولتي براي مردم فرصت فكر 
كردن را از مدیران مي گیرد و امكان كشف راه هاي 
جدید در راستاي حل مشكالت را كاهش مي دهد. 
استاندار قزوین بابیان اینكه باید در رویكردهاي خود 
در حوزه هاي اداري تجدیدنظر كنیم، یادآور ش��د: 
توس��عه نیاز به الزاماتي دارد كه باید به آن تن داد و 
بسیاري از كشورهاي توسعه یافته 50 سال پیش این 

الزامات را انجام داده اند.

مبارزه با ملخ صحرایي به 
هشتمین شهرستان  رسید

سيستانوبلوچستان| 
ریی��س س��ازمان جهاد 
كش��اورزي سیس��تان و 
بلوچستان گفت: مبارزه 
با ملخ صحرایي عالوه بر 
شهرستان هاي كنارك، 
فنوج، چابهار، قصرقند، 
نیكش��هر، دلگان و ایرانشهر به شهرستان سیب و 
س��وران در جنوب شرق این اس��تان نیز رسید. به 
گزارش ایرنا غالم حیدر زورقي دیروز در نشس��ت 
س��تاد مخاطرات بخش كشاورزي و مبارزه با ملخ 
صحرایي سیستان و بلوچستان اظهار داشت: 38 
هزار و 900 هكتار از مراتع 8 شهرس��تان یادشده 
تاكنون علیه ملخ صحرایي سمپاش��ي شده است. 
وي بیان كرد: با توجه به آخرین گزارش ارسالي از 
سازمان خواروبار كشاورزي )فائو( مبني بر هجوم 
دسته هاي ملخ از آن سوي مرز و استان هاي دیگر 
به سیستان و بلوچس��تان مبارزه با این آفت از 13 
اسفند سال گذش��ته در این استان آغاز شد. مدیر 
جهاد كشاورزي سیس��تان و بلوچستان افزود: در 
این مدت حدود 40 مرحله حمله ملخ صحرایي به 
این اس��تان گزارش شد كه 25 هزار و 840 هكتار 
مبارزه با مل��خ بالدار و 13 هزار و 60 هكتار به پوره 
ملخ اختصاص داش��ت. وي با بی��ان اینكه هجوم 
ملخ هاي صحرایي به سیستان و بلوچستان در این 
مدت بي سابقه بوده است گفت: در سال هاي 85، 
88 و 93 مجموعا مبارزه با این آفت تنها در سطح 
38 هزار هكتار انجام ش��د اما هم اینك از اس��فند 
سال گذشته تاكنون این سطح به حدود 40 هزار 
هكتار رسیده است. زورقي گفت: با توجه به سطح 
حمله ملخ صحرایي ضروري اس��ت ضمن بسیج 
همه امكانات سیس��تان و بلوچستان براي كمك 
جهاد كشاورزي تخصیص اعتبارات استاني و ملي 
نیز مورد توجه ویژه قرار گیرد. وي افزود: بر اساس 
اعالم سازمان خواروبار كشاورزي )فائو( حمله ملخ 

به سیستان و بلوچستان همچنان ادامه دارد.

50 درصد محصول گندم 
خوزستان برداشت شد

خوزس�تان| ریی��س 
سازمان جهاد كشاورزي 
خوزس��تان گف��ت: ب��ا 
وجود مشكالت ناشي از 
بحران س��یالب و برخي 
نارس��ایي ها، تاكن��ون 
50 درصد س��طح اراضي 
زیركش��ت گندم اس��تان برداش��ت ش��ده است. 
كیخسرو چنگلوایي پیش بیني كرد در سال زراعي 
1398-1397 میزان خرید گندم به نرخ تضمیني، 
15درصد نسبت به س��ال زراعي گذشته افزایش 
یابد.  او در ادامه افزود: س��ال زراعي گذشته حدود 
یك میلیون و 130هزار تن گندم با نرخ تضمیني 
از كش��اورزان گندم كار خوزستان خریداري شد. 
رییس س��ازمان جهادكشاورزي خوزستان افزود: 
تاكنون 87درصد بهاي گن��دم و 80درصد بهاي 
محصول دانه روغني كلزا پرداخت ش��ده اس��ت 
ضمن اینكه مبالغ به صورت یكجا و كامل به حساب 

كشاورزان واریز شد.
چنگلوایي از ورود و دخالت دالالن و واس��طه ها با 
هدف اخالل در روند خرید گندم به نرخ تضمیني 
ابراز نگراني كرد و از دستگاه هاي انتظامي، امنیتي 
و قضایي خواست مبارزه قاطع با پدیده قاچاق گندم 
را در دستور كار خود قرار دهند. وي گفت: با توجه به 
اینكه بخش كشاورزي، تنها بخش اقتصادي كشور 
است كه تاثیرپذیر از تحریم هاي غیرقانوني امریكا 
نیست برخي در راستاي اهداف دشمنان با خرید 
گندم و حتي امحا آن تالش مي كنند امنیت غذایي 

كشور را با چالش رو به رو كنند.
رییس س��ازمان جهادكش��اورزي خوزس��تان از 
كشاورزان خوزستاني تقاضا كرد براي خنثي كردن 
ترفن��د عوامل بدخواه و ناكامي دالالن س��ودجو، 
محص��ول گندم و كلزاي خود را ب��ه مراكز دولتي 
عرض��ه كنند.  چن��دي پیش نیز مدی��ركل غله و 
خدمات بازرگاني منطقه 4 كشور نسبت به دخالت 
دالالن در فرآیند خرید تضمیني گندم هشدار داد .

بسیج سازندگي ۷0۶ پروژه 
محرومیت زدایي اجرا  مي كند

بوش�هر| مدیر بس��یج 
س��ازندگي  بوش��هر ب��ا 
اش��اره به اج��راي طرح 
در  ی��ي  محرومیت زدا
اس��تان گف��ت: در ای��ن 
راستا امسال 706 پروژه 
محرومیت زدایي در نقاط 
كم برخوردار و محروم  بوشهر با اعتبار 307 میلیارد 

ریال اجراء مي شود.
به گزارش تسنیم، س��رهنگ ذوالفقار عباسي فر 
دی��روز در جمع خبرن��گاران در بوش��هر اجراي 
طرح هاي محرومیت زدایي در روستاهاي استان 
بوشهر با تالش بسیج سازندگي خبر داد و بیان كرد: 
بیشتر روستاهاي اس��تان بوشهر مشمول اجراي 
طرح هاي فعالیت هاي جهادي شده به گونه اي كه 
حداقل 2 یا سه پروژه عام المنفعه در روستاها اجراء 
شده اس��ت. مدیر سازمان بسیج سازندگي استان 
بوش��هر اردوهاي جهادي را بهترین فرصت براي 
خودسازي جوانان دانست و تصریح كرد: اردوهاي 
جهادي نقش مهمي در رفع دغدغه هاي جوانان به 
ویژه در ایام فراغت از تحصیل و فصل تابستان دارد.

عباسي فر با بیان اینكه گروه هاي جهادي گفتمان 
كار و تالش، عمران و آباداني را در روستاها نهادینه 
كرده ان��د تصریح ك��رد: آباداني نق��اط مختلف و 
ایجاد ش��ور و نش��اط از دس��تاوردهاي اردوهاي 
جهادي است. وي با بیان اینكه جهادگران آگاهانه 
در روس��تاها حض��ور مي یابند خاطرنش��ان كرد: 
جهادگران عامالن به معروف هستند و به صورت 
جهادي در روستاها حضور مي یابند و بازخورد كار 

آنها به خوبي مشخص است.
مدیر س��ازمان بسیج سازندگي اس��تان بوشهراز 
اجراي طرح هاي محرومیت زدایي خبر داد و گفت: 
محرومیت زدای��ي از دیگر ماموریت هاي بس��یج 
سازندگي است كه در این راستا از ظرفیت و توان 
مردم، معتمدان و دهی��اران در اجراي پروژه هاي 

محرومیت زدایي بهره برده مي شود.
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 واريز ۱۰ ميليون تومان
به حساب بيماران ضايعه نخاعي

كرمانش�اه| مدیركل بهزیستي استان كرمانشاه 
از واریز 10 میلیون تومان به حساب بیماران ضایعه 
نخاعي آسیب دیده در زلزله سال 96 استان كرمانشاه 
خبر داد و گف��ت: در این زمینه 25 نفر شناس��ایي 
شده ا ند. فاطمه رضوان مدني از 10 میلیون تومان به 
حساب بیماران ضایعه نخاعي در استان كرمانشاه خبر 
داد و گفت: در زلزله آبان ماه سال 96 بیست و پنج نفر در 
استان كرمانشاه دچار ضایعه نخاعي شدند. وي افزود: 
براي كمك به این بیماران زلزله زده، با پیگیري هاي 
استاندار كرمانشاه مبلغ 10 میلیون تومان به حساب 
این بیماران واریز ش��د. مدیركل بهزیس��تي استان 
كرمانشاه یادآور شد: پس از وقوع رخداد زلزله، در آبان 
ماه سال 96 همكاران ما با پیگیري هایي كه در سطح 
شهرس��تان هاي زلزله زده، بیمارستان هاي استان 
كرمانشاه و حتي بیمارستان هاي كشور انجام دادند، 
نهایتًا 25 نفر از هموطنان ما به عنوان ضایعات قطع 

نخاعي در زلزله مذكور شناسایي شدند.

راه اندازي ۲ مركز 
توان پزشكي و توانبخشي

كرمانش�اه|  رضوان مدني از راه ان��دازي 2 مركز 
توان پزشكي و توانبخش��ي در دو شهرستان سرپل 
ذهاب و ثالث باباجاني در این راستا خبر داد و گفت: 
توسط همكاران ما امكانات بسیار خوبي در این مراكز 
تهیه و تدارك دیده شده اس��ت. وي افزود: هدف از 
ایجاد این مراكز این است كه اقدامات درماني به صورت 
راحت تري در اختیار این افراد كه در س��رپل ذهاب 
و ثالث باباجاني س��كونت دارد، قرار گیرد و بتوانند 
به راحت��ي از این امكانات اس��تفاده كنند. مدیركل 
بهزیستي استان كرمانش��اه در پایان گفت: مسكن 
این افراد نیز مناسب سازي ش��ده و از همان روز اول 
نیز هزینه مذكور به صورت متمركز و كامل از سوي 

سازمان به حساب این افراد واریز مي شود.

 خسارت  تانكرهاي
تخليه فاضالب به محيط زيست 
قم|  مدیر بهره برداري از تأسیسات فاضالب آبفاي 
قم گفت: تانكرهاي تخلیه فاضالب هاي صنعتي و 
غیرخانگي در منهول هاي فاضالب خس��ارت هاي 
غیرقابل جبراني به محیط زیست و تصفیه خانه هاي 
فاض��الب وارد مي كند. محمد اصفهانیان با اش��اره 
به رس��الت ش��ركت آب و فاضالب به عنوان متولي 
جمع آوري، انتقال و تصفیه فاضالب خانگي گفت: 
بر همین اساس آبفاي استان طي سال هاي گذشته، 
اقدام به اجراي بیش از 50 درصد شبكه جمع آوري 
فاضالب و احداث 4 تصفیه خانه و خطوط انتقال كرده 
است. مدیر بهره برداري از تأسیسات فاضالب آبفاي قم 
با اشاره به تخلیه فاضالب هاي صنعتي و غیر صنعتي 
توسط تانكرهاي لجن كش در ورودي تصفیه خانه ها 
یا منهول هاي سطح شهر طي سال هاي گذشته، بیان 
كرد: متأسفانه این اقدام كاركرد تأسیسات فاضالب 
كه با میلیاردها ریال اعتبار از منابع ملي، اس��تاني و 
داخلي شركت و با مشاركت مردم جهت رفع معضالت 
بهداشتي و جلوگیري از تخریب محیط زیست اجرا 

شده را ناكارآمد مي كند.

تردد كاميون ها در مناطق 
مسكوني خطرناك است

كرمانشاه|  سخنگوي شوراي شهر كرمانشاه گفت: 
طرح جابه جایي و انتقال كاربري هاي نیازمند حمل  و 
نقل سنگین از مناطق شهري كرمانشاه پس از 5 سال 
هنوز اجرایي نشده اس��ت. سید حجت اهلل موسوي 
اجاق با بیان اینكه طبق مصوبه س��ال 91 ش��وراي 
ترافیك استان، كامیون هاي سنگین از 6 صبح تا 10 
شب نباید از مبادي شهر كرمانشاه وارد یا خارج شود، 
اظهار داشت: ورود كامیون هاي سنگین به شهر باید 
از س��اعت 12 شب تا 6 صبح باشد، اما متاسفانه این 
موضوع مهم در كالن شهر كرمانشاه رعایت نمي شود.

سخنگوي شوراي ش��هر كرمانشاه از اجرایي نشدن 
انتقال كاربري  هاي نیازمند حمل ونقل سنگین به 
خارج از ش��هر پس از 5 س��ال خبرداد و گفت: طرح 
جابه جایي كاربري  هاي نیازمند كامیون هاي سنگین 

ممكن است تا 20 سال دیگر هم اجرایي نشود.

افزايش حجم آب سدهاي 
سيستان و بلوچستان

زاهدان|  مدیرعامل شركت آب منطقه اي سیستان 
و بلوچستان گفت: حجم فعلي آب در سدهاي استان 
نسبت به سال آبي گذشته 80 درصد افزایش یافته 
است. اتابك جعفري اظهار داشت: حجم فعلي آب در 
سدهاي استان نسبت به سال آبي گذشته 80 درصد 
افزایش یافته است.  مدیرعامل شركت آب منطقه اي 
سیستان و بلوچستان با بیان اینكه هم اینك 68 درصد 
از حجم كل مخازن آبي استان آبگیري شده، افزود: 
حجم فعلي آب مخازن اس��تان هزار و 355 میلیون 

مترمكعب   است.

مردم نگران تامين كاال نباشند 
بيرجند|  رییس اتاق اصناف خراسان جنوبي گفت: 
اكنون هیچ گونه كمبود كاالیي در اس��تان و كشور 
وجود ندارد و مردم نباید نگران تامین اقالم و اجناس 
خود باشند. علي علیزاده افزود: دستگاه هاي مربوط و 
كسبه و اصناف استان كاالهاي اساسي را تامین كرده و 
مي كنند لذا مردم نباید نگران باشند لذا توصیه مي شود 
مردم خریدهاي خود را مدیریت كنند و خرید هیجاني 
انجام ندهند. وي بیان كرد: نگاه و برداش��ت مردم بر 
كمبود كاال است در حالي كه اینگونه نیست و هیچ 
مش��كلي به ویژه در خصوص 11 قلم كاالي اساسي 
در اس��تان وجود ندارد.  رییس اتاق اصناف خراسان 
جنوبي تاكید كرد: هیچ كدام از اصناف یا بنگاه هاي 
تولیدي حق ندارند قیمت كاال و خدمات را به صورت 

خودسرانه افزایش دهند. 

چهرههاياستاني

رسیدگي به تخلفا ت شركت ها و رانندگان بخش حمل و نقلتمركز برنامه هاي توانیر عبور از پیك تابستان سال 98 است
مدیركل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان مازندران خبر دادمدیرعامل شركت توانیر در  معارفه مدیرعامل شركت توزیع نیروي برق مازندران: 

متولي زاده تمركز برنامه هاي شركت توانیر براي سال جاري را عبور 
از پیك تابستان سال 1398 دانس��ت و گفت: موضوع بحث كاهش 
تلفات، مدیریت مصرف، هوشمند سازي و اتوماسیون، باید در اولویت 

برنامه هاي صنعت برق باشد .
محمد حسن متولي زاده در آیین تكریم و معارفه مدیرعامل شركت 
توزیع نیروي برق مازندران اظهار كرد: خوشبختانه در ایران اسالمي 

پوشش صد در صدي برق را شاهد هستیم .
او با اشاره به اینكه پوشش صد در صدي برق در ایران در حالي با اهمیت 
اس��ت كه هنوز یك و نیم میلیارد نفر معادل 20 درصد جمعیت كل 
جهان از نعمت برق بهره مند نیستند، افزود: مقرر شد در سال 2050 

پوشش صد در صدي برق در جهان محقق شود .
مدیرعامل شركت توانیر توان فني و مهندسي صنعت برق در كشور را 
باال دانست و تصریح كرد: برق رساني در سیل اخیر نمونه اي از تالش 
همكاران توزیع برق مازندران بود زماني كه دیده شد مدیرعامل شركت 
توزیع نیروي برق مازندران همچون سایر همكاران در مناطق بحراني 

حاضر بودند.
متولي زاده روش انتخاب مدیران در شركت را به صورت فراخوان اعالم 
كرد و افزود: با روش فراخوان فرصت حضور همه توانمندان، متخصصان 

و جوانان براي تصدي امور فراهم مي شود و در این روند شایسته ساالري 
صورت مي گیرد.

مدیرعامل ش��ركت توانیر همدلي و همراهي كاركنان شركت توزیع 
نیروي برق مازندران را نقطه عطفي براي توسعه و تعالي صنعت برق 
عنوان كرد . قابل ذكر است در این مراسم قاسم شهابي كه به مدت 4سال 
تصدي امور شركت توزیع نیروي برق مازندران را بر عهده داشت تكریم 
و رضا غفاري كه پیش از این به عنوان معاون بهره برداري و دیسپاچینگ 

شركت فعالیت داشت به عنوان مدیرعامل معارفه شد .

ب��ه منظور كنترل و نظ��ارت بر عملكرد رانندگان و ش��ركت هاي 
حمل ونقل جاده اي برون شهري و اجراي دقیق قوانین و مقررات 
مربوطه، در جلسات كمیسیون هاي مواد 11 و 12 استان مازندران 
از ابتداي س��ال تاكنون ب��ه 10 مورد پرونده تخلفات ش��ركت ها 
و موسس��ات حم��ل و نقل��ي و همچنین10 م��ورد پرونده تخلف 
رانندگان حمل ونقل جاده اي در سطح استان مازندران رسیدگي 
و احكام آنها صادر ش��د. عباس��علي نجفي، مدی��ركل راهداري و 
حمل و نقل جاده اي اس��تان مازندران با اعالم این خبر افزود:  طي 
این مدت دو جلس��ه كمیس��یون ماده 12 برگزار و منجر به صدور 
10راي براي ش��ركت هاي حمل و نقلي ش��د؛ كه 8 شركت برائت 
و 2ش��ركت به مدت یك ماه تعطیلي محكوم ش��دند و همچنین 
در این مدت یك جلس��ه كمیس��یون ماده 11 برگ��زار و پرونده 
10 راننده بررسي و احكام الزم صادر ش��ده است. ایشان با تاكید 
بر اینكه جلسات كمیس��یون ماده 12 براي رسیدگي به تخلفات 
شركت ها و موسسات حمل ونقل جاده اي برون شهري و كمیسیون 
ماده 11براي رس��یدگي به تخلفات رانندگان حمل ونقل جاده اي 
برگزار مي ش��ود، افزود: عمده تخلفات ش��ركت هاي حمل و نقل و 
رانندگان حمل و نقل برون ش��هري عبارتند از: صدور بارنامه بدون 

اطالع راننده، سوءاستفاده از كارت هوشمند، عدم پرداخت كرایه 
حمل، عدم درج كد رهگیري بارنامه، جابه جایي بار بدون بارنامه، 
عدم رعایت مقررات حمل بار ه��اي عادي و ترافیكي در جاده هاي 

استان و عدم ارایه خدمات مطلوب در حین سفر بوده است .
الزم به توضیح اس��ت: عمده تخلفات گزارش شده در كمیسیون 
ماده 12 از طریق شكایات سامانه شهراه و 141مبني بر اخذ كرایه 
و كمیسیون اضافي در بخش بار وعدم رعایت سوار نمودن مسافر 

و صدور بلیت در بخش مسافر بوده است . 



اقتصاد اجتماعي12اخبار

گزارش »تعادل« از اظهارنظرهاي جديد درباره درياچه اروميه

روزهاي  پر حاشيه اروميه 

درخواست كمك بطحايي از دادستاني و پليس فتا درباره كليپ هاي مدارس

اگرچه ت��اش براي احياي درياچه اروميه از س��ال 
1392شروع ش��د اما در نهايت بارندگي هاي سال 
98، آب رفته را به اين درياچه بازگرداند و درياچه اي 
كه بيش از 80 درصد مساحت خود را از دست داده 
بود با تدبير سيل جان دوباره گرفت. بنابر آمارهاي 
اعام شده از سوي ستاد احياي درياچه اروميه براي 
اولين بار در ساليان گذشته حجم آب اين درياچه از 
3 ميليارد مترمكعب عبور كرد و و تراز آن هم نسبت 
به روزهاي مشابه سال قبل، ۴2 سانتي متر افزايش 
يافته است. با اين حال اگرچه درياچه اروميه امروز 
حال و روز خوبي دارد اما فرضيه هاي تازه اي درباره 
علت خشك ش��دن و همچنين راه كارهاي مختلف 
براي حفظ وضعيت موجود آن، مطرح شده است. از 
احتمال وجود تيتانيوم در بستر درياچه تا بارورسازي 
ابرها براي حف��ظ تراز آب ، تازه ترين اظهارنظرهايي 
اس��ت كه در چند روز اخير و همزمان با يازدهمين 
جلس��ه كارگروه ملي نجات درياچه اروميه شنيده 
مي ش��ود.  عاوه ب��ر آن موضوعات قديم��ي كه به 
عنوان سد راه احياي درياچه بودند، هم هنوز به قوت 
خود باقي بوده كه اي��ن ميان بودجه اصلي ترين آن 
اس��ت. موضوعي كه اسحاق جهانگيري، معاون اول 
رييس جمهور، در يازدهمين جلس��ه كارگروه ملي 
نجات درياچه اروميه به آن اشاره كرده و از سازمان 
برنامه و بودجه خواس��تار رسيدگي شد. با اين حال 
اگرچه مس��ووالن س��ازمان حفاظت محيط زيست 
كش��ور معتقدند، تاكنون بيش از 7 ه��زار ميليارد 
تومان براي احياي درياچه اروميه هزينه ش��ده اما 
كارشناس��ان محيط زيست، مديريت بودجه احيا را 

مهم تر از ميزان آن مي دانند.

  خبري از تيتانيوم در بستر درياچه نيست
ادع��اي كش��ف تيتانيوم در بس��تر درياچ��ه اروميه 
موضوعي اس��ت كه روز گذشته در برخي شبكه هاي 
اجتماعي مرتبط با محيط زيست ديده شد. موضوعي 
كه برخي آن را علت دستكاري در درياچه و در نهايت 
خشك شدن آن دانستند اما مسعود تجريشي، مدير 
دفتر برنامه ريزي و تلفيق ستاد احياي درياچه اروميه 
اين ادع��ا را رد كرده و درباره آن ب��ه »تعادل« گفت: 
اين ادعا كه كف درياچه تيتانيوم دارد،  اشتباه است. 
چرا كه تيتانيوم يك سنگ معدني بوده و كف درياچه 
پيدا نمي شود اما عناصر ديگري مانند سديم و ليتيوم 
در اين درياچ��ه وجود دارد.اگر هم در درياچه اروميه 
تيتانيوم وجود داش��ت و هدف از خش��ك كردن آن 
اس��تخراج اين عنصر بود پس بايد در زمان خش��ك 
شدن چيزي به دست مي آمد و تاش بيشتري براي 
خشك كردن درياچه مي شد. ممكن است مثا منظور 

ليتيوم باش��د نه تيتانيوم. معاون س��ازمان حفاظت 
محيط زيس��ت افزود: وقتي درباره درياچه اروميه و 
شوري آن صحبت مي كنيم يعني 350 گرم نمك در 
ليتر، بنابراين حتما عناصر شيميايي در بستر درياچه 
وجود دارد كه مي تواند شامل سديم و كلرايد كه همين 
نمك طعام است باشد كه از آن برداشت مي كنيم زيرا 
ارزش اقتصادي دارد و در شيشه سازي، توليد گاز كلر 
و پتروشيمي ها استفاده مي ش��ود. در رده هاي باالتر 
عناصر كه بسيار ارزش��مند هستند ليتيوم است كه 
اگر قصد برداشت آن وجود دارد بايد غلظت به حدي 
باشد كه توجيه اقتصادي داشته باشد مثل ژاپني ها 
كه از آب دريا ليتيوم اس��تخراج مي كنند، اما ميزان 
ليتيوم موج��ود در درياچه اروميه براي اس��تخراج، 

توجيه اقتصادي ندارد.

  بارورسازي ابرها؛ س�وژه تازه براي احياي 
درياچه اروميه

موضوع ديگري كه بعد از آبگيري قابل توجه درياچه 
اروميه در نتيجه بارندگي هاي اخير مطرح شد، بحث 
بارورس��ازي ابرها براي حفظ وضع موجود درياچه 
است. پيشنهادي كه تجريشي معتقد است 10 سال 
قبل مطالعات آن انجام شد اما نتيجه آن مورد تاييد 
كارشناسان قرار نگرفت اما اگر وزارت نيرو تصميم 
داشته باشد با تكنولوژي جديد باز هم اين موضوع را 
بيازمايد اين ستاد از آن حمايت مي كند. مدير دفتر 
تلفيق و برنامه ريزي س��تاد احي��اي درياچه اروميه 
درباره اين موضوع به ايرنا گفت: مطالعات 10 سال 
قبل ما نش��ان داد يكي از مساعدترين مناطق براي 
بارورس��ازي ابرها حوضه درياچه اروميه اس��ت. بر 
اين اس��اس قبل از اينكه ستاد احياي درياچه شكل 
گيرد، منابع مالي براي اين كار تخصيص داده بودند 
و چندين پرواز هم انجام شده بود. سال اول نتايج كار 
را به ستاد ارايه دادند اما مورد تاييد كارشناسي قرار 
نگرفت، بعد از آن دانشگاه تهران را به عنوان مشاور 
انتخاب كردند كه تحليل آماري انجام دهد، س��تاد 
نيز 3 سال مهلت داده بود كه موسسه تحقيقات آب 
كه متولي اين امر بود نش��ان دهد كه اين تغييرات و 
افزايش بارشي كه ادعا مي كنند به علت بارورسازي 
ابرها و انجام پروازها اس��ت كه متاس��فانه از لحاظ 

علمي نتوانستند اثر بخشي را ثابت كنند. 
او اف��زود: بنابراين وقتي نتوانس��تند ثابت كنند كه 
عملي��ات بارورس��ازي ابرها اثر بخش بوده اس��ت، 
س��تاد احيا ني��ز منابع مالي ب��راي انج��ام اين كار 
اختصاص نداد اما گفتيم اگر وزارت نيرو مي خواهد 
فعاليت خ��ود را ادامه ده��د، مي تواند و مش��كلي 
وجود ندارد. شايد بارورس��ازي ابرها اثربخش باشد 

اما س��ازمان هواشناس��ي، دانش��گاه ها و موسس��ه 
تحقيقات آب وابس��ته به وزارت نيرو نتوانس��تند بر 
اس��اس گزارش هاي علمي ثابت كنند جاهايي كه 
پرواز انجام شده، بارش هاي صورت گرفته افزايشي 
و ناش��ي از باروري بوده اس��ت. حتي ت��ا آنجا پيش 
رفتي��م كه از يك مركز تحقيقات��ي در ايتاليا كمك 
خواستيم كه تغييرات رطوبت خاك را بسنجد و اگر 
تغييراتي در رطوبت خاك اتفاق افتاده را بتوانيم به 
 بارورسازي ربط دهيم، كه جواب آنها هم مثبت نبود. 
تجريشي گفت: شايد زمان و فناوري استفاده شده 
مناس��ب نبوده، مطلع ش��دم كه يك تي��م آمدند و 
هواپيماها و نحوه انجام روش را بررسي و تا حدودي 
ب��ه روز كردند اما ما فعا گزارش��ي نداريم كه با اين 
تغيير فناوري كه اتفاق افت��اده و پروازهاي جديد، 
آيا مي تواند تاثيري داش��ته باش��د ي��ا اينكه وزارت 
نيرو اثربخش��ي را ادعا مي كند چون به ما گزارشي 
ندادند و ما هم پيگيري نكردي��م. اگر نتيجه مثبت 
باش��د حتما گزارش را به ما مي دهن��د چون منابع 
مالي به آنها تزريق مي شود، براي ما هم خوب است 
چون اگر 10 درصد بارش ها افزايش يابد يعني 30 
ميليمتر بارش بيشتر مي شود كه بسيار خوب است. 

اگر 30 ميليمتر كل ب��ارش را در حوضه باال ببريم، 
براي درياچه 2 سانت آب است كه عدد قابل توجهي 
مي ش��ود. بنابراين اگر چنين گزارش��ي به ما برسد 

حتما استقبال مي كنيم.

  مهم تر از بودجه؛ مديريت آن است
در يازدهمين كارگروه ملي نجات درياچه اروميه به 
رياست معاون اول رييس جمهور به موضوع قديمي 
بودجه احياي درياچه اشاره شد. اسحاق جهانگيري 
با يادآوري محدوديت منابع بودجه دولت، درباره اين 
موضوع گفت: با وجود همه محدوديت ها نبايد اجازه 
دهي��م كه روند اجراي طرح ه��ا و برنامه هاي نجات 
درياچ��ه اروميه با كندي مواجه ش��ود. از دبيرخانه 
ستاد احياي درياچه اروميه و سازمان برنامه و بودجه 
خواستار راهكارهايي براي تأمين منابع مالي مورد 
نياز جهت استمرار طرح هاي نجات درياچه اروميه 
هستيم تا برنامه هاي نجات اين درياچه در سال 98 

نيز تداوم داشته باشد. 
در بخ��ش ديگري از جلس��ه اين كارگروه عيس��ي 
كانتري، رييس س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت 
كشور هم اعام كرد تاكنون بيش از 7 هزار ميليارد 

براي احياي اين درياچه هزينه ش��ده اس��ت. با اين 
حال اگرچه مشكات بودجه مانع جدي براي احياي 
درياچه اروميه اس��ت، كارشناس��ان محيط زيست 
مديريت بودجه را مهم تر مي دانند. حسين كريمي، 
فعال محيط زيست درباره اين موضوع به »تعادل« 
گف��ت: هرچن��د بودجه هايي از س��وي دولت براي 
احياي درياچه تصويب شده اس��ت اما تا زماني كه 
مديران ستاد احيا نتوانند بودجه را مديريت كنند، 
ش��اهد تغييرات چشمگير و چنداني درباره درياچه 

اروميه نخواهيم بود.
او افزود: براي احياي درياچه اروميه، بايد پروژه هاي 
دايمي و زيرس��اختي انجام ش��ود ك��ه ازجمله آنها 
مي توان به »رهاسازي آب سدها« اشاره كرد كه به 
مقدار بسيار ناچيز انجام گرفته و همان مقدار ناچيز 
هم با انتقاد نمايندگان ش��هرهاي حاش��يه درياچه 
مواجه شده است. سال هاي گذشته هم بارش هاي 
بهاري در بهبود وضعي��ت درياچه اروميه و افزايش 
تراز آن تأثيرگذار بوده است. اما تابستان هاي نسبتا 
گرم منطقه ميزان چشمگيري از آب درياچه را تبخير 
مي كند و بار ديگر وضعيت آن را در سطح نامطلوبي 

قرار مي دهد.

انتشار كليپ هايي از ترانه خواندن جمعي دانش آموزان 
در مدرس��ه و ش��ادي آنها براي وزير آم��وزش و پرورش 
دردسرس��از ش��ده و برخي نمايندگان مجلس هم طرح 
س��وال از وزير درباره اي��ن كليپ ها را مط��رح كرده اند. 
آموزش و پرورش مي گويد گفتيم نش��اط در مدارس، اما 

نه به اين شكل! 
ح��اال از دو روز پيش تاكنون همه مس��ائل و مش��كات 
سيستم آموزش��ي هم براي مديران آموزش و پرورش و 
هم براي برخي نمايندگان مجلس و مسووالن فرهنگي 
به حاشيه رفته و مساله ترانه خواندن دانش آموزان ابتدايي 
در اولويت قرار گرفته تا جايي كه وزير آموزش و پرورش 
براي نجات از س��وال و حتي طرح استيضاح، از پليس فتا 
خواسته حواسش باش��د و درباره اين كليپ ها به كمك 

آموزش و پرورش بيايد. 
وزير آموزش وپرورش اظهار كرد: دش��من براي پيروزي 
در اين جنگ از تمام ترفندها اس��تفاده مي كند و اكنون 
نيز س��نگر تعليم و تربيت را هدف قرار داده اس��ت لذا با 
به كارگي��ري روش هاي مختلف س��عي در نگران كردن 
م��ردم دارد كه ازجمله آنها ش��اهد پخ��ش كليپ هاي 
نگران كننده در فضاي مجازي هستيم و مطمئنم نوعي 
دشمني سياسي پشت جريان انتشار كليپ هاي ناهنجار 

در مدارس وجود دارد.
محمد بطحايي در دومين جلسه شوراي عالي اقامه نماز 
با تبريك حلول ماه رمضان و با اشاره به فرمايشات رهبر 

معظم انقاب در اجاس نماز، اظه��ار كرد: براي تحقق 
فرمايشات رهبر معظم انقاب، ساختار شوراي عالي نماز 
را در آموزش وپرورش تشكيل و اولين جلسه آن در سال 
97برگزار و تصميماتي اتخاذ شد. او در ادامه گفت: در اين 
راستا، طرح ملي حفظ جزء  سي ام قرآن كريم پيگيري شد 
و حدود 2 ميليون و 800 هزار نفر در اين طرح مشاركت 
كردند كه از اين تعداد؛ دو ميليون و 250 هزار دانش آموز 
و بيش از 500 هزار نفر از همكاران فرهنگي هستند. وزير 

آموزش وپرورش افزود: در اين دنياي آش��فته، مهم ترين 
كاري كه در دستور دشمنان قرارگرفته است تغيير هويت 
ايراني اسامي دانش آموزان است و بر اساس فرمايشات 
مقام معظم رهبري اين جنگ تمام عياري است كه براي 

تغيير فرهنگ ما توسط دشمن عليه ما آغازشده است.
بطحايي اظهار كرد: دش��من و بدخواهان براي پيروزي 
در اين جنگ از تمام ترفندها استفاده مي كنند و اكنون 
س��نگر تعليم و تربيت را هدف قرار داده اند لذا ش��اهديم 

با به كارگيري روش هاي مختلف س��عي در نگران كردن 
مردم دارن��د، بنابراين اخيراً ش��اهد پخش كليپ هايي 
نگران كننده در فضاي مجازي هستيم. عضو كابينه تدبير 
واميد اظهاركرد: در شرايطي كه كارهاي بسيار ارزشمندي 
در آموزش وپرورش ازجمله در زمينه هاي قرآني انجام شده 
و رهبر معظم انقاب نيز در سخنراني اخير خود به آن اشاره 
نمودند لذا بايد قدردان اقدامات انجام شده پس از انقاب 
باشيم . البته اين به معني مطلوب بودن شرايط نيست و 

بايد بيش ازپيش در اين خصوص گام برداريم.
او ادامه داد: در شرايطي كه در نظرسنجي ها جامعه معلمين 
بيشترين اعتماد ملي را در جامعه دارا هستند كليپ هايي 
در فضاي مجازي پخش مي ش��ود ك��ه موجب نگراني و 
خدشه دار ش��دن باورهاي مردم نسبت به نظام و تعليم  و 
تربيت شده اس��ت. بطحايي اظهار كرد: دقيقا مشخص 
نيست اين كليپ ها مربوط به كجا است و چگونه تهيه شده 
است براي همين به كمك دادستاني محترم و همچنين 
پليس فتا درباره منبع و چگونگي انتشار كليپ هاي مذكور 
نياز داريم چراكه نوع سازه هايي كه در برخي از اين كليپ ها 

ديده مي شود، مخصوص مدارس نيست.

  تعيين۳  نفر متخصص براي بررس�ي موضوع 
پخش كليپ ها

وزير آم��وزش و پرورش از تعيي��ن3 نفر متخصص براي 
بررس��ي موضوع پخش كليپ ها در فضاي مجازي خبر 

داد و افزود: بايد ريشه توليد اين كليپ ها مشخص شود تا 
اعتماد عمومي و باور مردم متدين نسبت به نظام تعليم و 
تربيت خدشه دار نشود. وي افزود: آنچه مي تواند بچه ها را از 
آسيب هاي اجتماعي حفظ كند اقامه نماز، تمسك قرآني 
و تمسك به عترت و اهل بيت عليهم السام است، لذا تنها 
اقدامي كه مي تواند دانش آموزان را از خطرات نجات دهد 

اقامه نماز در مدارس است.
او از برگ��زاري نماز جماعت در بيش از ۶0درصد مدارس 
خبر داد و اضافه كرد: اقامه نماز در بيش از 1۶هزار مدرسه با 
حضور روحانيون انجام مي شود و تمهيداتي صورت خواهد 
گرفت تا فرهنگ توسعه و تقويت نماز را بيش ازپيش جلو 
ببريم.  بطحايي در بخش دوم و پاياني اين جلس��ه گفت: 
شناس��ايي موانع اقامه نماز و شناسايي عوامل انگيزشي 
در دانش آموزان براي اقامه نماز دو اقدام اساسي است كه 

شوراي عالي اقامه نماز بايد در دستور كار قرار دهد.
او با تأكيد بر اينكه براي تحقق اه��داف مدنظر در حوزه 
نماز، بايد مدير و معلمان به اقامه نماز باور داشته باشند، 
اظهار كرد: ضرورت دارد با بررس��ي وضع موجود مدارس 
گ��زارش كمي و توصيفي و در گام دوم نيز گزارش كيفي 
و تحليلي ارايه دهيم تا بتوانيم تصميمات الزمه را در اين 

خصوص اتخاذ كنيم.
او افزود: براي تصويب موارد جديد در اين جلسه ابتدا بايد 
مصوبات جلس��ه قبل را عملي و گزارش آن را ارايه كرد تا 

نقشه عملياتي اين مسير، به درستي طراحي شود.

  Wed. May 8.  چهار شنبه    18 ارديبهشت 1398   2 رمضان 1440  سال پنجم    شماره   1373  2019 

 تمديد مهلت ثبت نام
 وام  ۲۰ ميليوني ازدواج 

مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري اعام 
كرد: مهل��ت ثبت نام اينترنت��ي وام 20 ميليون 
توماني ازدواج فرزندان بازنشستگان تحت پوشش 
صندوق بازنشس��تگي كش��وري تا ساعت 2۴ 

چهارشنبه 18 ارديبهشت، تمديد شد.
ميعاد صالحي گفت: بازنشستگان تحت پوشش 
صندوق بازنشستگي كش��وري كه فرزندانشان 
صرفاً در سال 1397 ازدواج كرده باشند، مي توانند 
 cspf.ir با مراجعه به س��ايت صندوق به نشاني
نسبت به ثبت نام اينترنتي وام 20 ميليون تومان 

ازدواج اقدام كنند.
صالحي يادآور ش��د: اين مهلت تا ساعت 2۴ روز 

چهارشنبه 18 ارديبهشت 98 تمديد شد.
 به گفته مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري، 
اولويت اين وام با بازنشستگاني است كه كمترين 
ميزان حقوق را درياف��ت مي نمايند. همچنين 
منابع اين وام از محل صرفه جويي در هزينه هاي 
جاري صندوق تأمين شده است. اين وام با كارمزد 
8 درصد و بازپرداخت ۶0 ماهه و اقس��اط ماهانه 
حدود ۴00 هزار تومان صرفًا براي آن دس��ته از 
فرزندان بازنشستگان كشوري كه عقد نامه شان 
در سال 1397 صادر ش��ده باشد، درنظر گرفته 

شده است.
ب��راي ثبت ن��ام وام 20 ميليون تومان��ي ازدواج 
فرزندان بازنشستگان كشوري، بارگذاري ۴ صفحه 
اول عقدنامه مربوط به سال 1397 و تصوير تمامي 
صفحات شناس��نامه و كارت ملي بازنشس��ته 
)همسر بازنشسته( و فرزند )شامل زوج و زوجه( 

در سامانه ثبت نام اينترنتي وام، مورد نياز است. 

دستگيري مرد اسيدپاش 
معاون مبارزه جرايم جنايي پليس آگاهي تهران 
بزرگ از دستگيري يك مرد 35 ساله كه اقدام 
به اسيدپاش��ي كرده بود خبر داد. علي ولي پور 
گودرزي در توضيح خبر اظهار كرد: در يازدهم 
ارديبهشت ماه امسال طي تماس خانمي با مركز 
فوريت هاي پليسي 110 اعام داشت: همسرش 
اقدام به اسيدپاشي به صورت وي كرده و متواري 
گرديده اس��ت كه پرون��ده اي در اين خصوص 
تشكيل و براي رسيدگي تخصصي از كانتري 
138 جنت آباد به اداره شانزدهم پليس آگاهي 

ارجاع گرديد.
او افزود: ش��اكي ب��ا حض��ور در اداره 1۶ پليس 
آگاه��ي به كارآگاه��ان، گفت: در س��اعت 21 
يازدهم ارديبهشت ماه امسال با همسرم »ياسر« 
در منزل در حال صحب��ت بوديم و از آنجا كه با 
هم بر سر يك س��ري موضوعات اختاف شديد 
داش��تيم آن ش��ب هم گفت وگوي ما منجر به 
مشاجره شديد شد كه همسرم اقدام به پاشيدن 
اس��يد به صورتم كرد كه به همين دليل دچار 
مصدومي��ت از ناحيه صورت و دس��ت ش��دم. 
همس��رم بعد از اي��ن اتفاق بافاصل��ه از منزل 
متواري شد. شاكي در ادامه اظهارات خود افزود: 
همسرش بيكار اس��ت و چندين سال است كه 
به مواد مخدر شيش��ه نيز اعتياد دارد. اين مقام 
انتظامي تصريح كرد: پس از ش��نيدن اظهارات 
شاكي با بررسي بانك اطاعات پليس مشخص 
شد ياسر داراي سابقه كيفري در خصوص مواد 
مخدر است. طي اقدامات پليسي محل تردد وي 
در محدوده خيابان ولي عصر شناسايي شد و با 
هماهنگي مقام قضايي متهم در تاريخ شانزدهم 
ارديبهشت ماه طي يك اقدام غافلگيرانه دستگير 
شد. او عنوان كرد: در تحقيقات پليسي متهم به 
كارآگاهان، اظهار داشت: مدت يك سال است 
با شاكي ازدواج كرده ام و از چند روز قبل اسيد 
تهي��ه كرده بودم ك��ه ناگهان با همس��رم وارد 
مش��اجره ش��دم كه در همين هنگام اقدام به 
اسيدپاشي به صورت وي كردم و متواري شدم. 
متهم در توصيف شرايط خانوادگي اش، گفت: 
به دليل اختاف شديد و بيكاري و اعتياد به مواد 
مخدر هميشه با همس��رم درگير بودم. معاون 
مبارزه جرايم جنايي پليس آگاهي تهران بزرگ، 
با اعام اين خبر گفت: با توجه به اعتراف صريح 
متهم به اسيدپاشي، متهم با صدور قرار قانوني 
از سوي مقام قضايي براي تحقيقات تكميلي در 
اختيار كارآگاهان اداره شانزدهم پليس آگاهي 

تهران بزرگ قرار دارد

 علت شيوع تاالسمي
در سيستان و بلوچستان

رييس مركز مديريت پيون��د و درمان بيماري هاي 
وزارت بهداشت، با تاكيد بر لزوم فرهنگسازي مناسب 
براي كاهش ازدواج هاي فاميلي كه يكي از عوامل بروز 
بيماري تاالسمي است، گفت: آمار باالي تاالسمي 
در استان سيستان و بلوچستان به دليل ازدواج هاي 
فاميل��ي زياد در اين منطقه اس��ت ك��ه در مواردي 
حتي در دفاتر اس��ناد رس��مي ثبت نش��ده و افراد 
آزمايش هاي پي��ش از ازدواج را انجام نمي دهند؛ تا 
جايي كه اين استان نسبت به جمعيت خود رتبه اول 
جهاني در ابتا به تاالسمي را دارد. مهدي شادنوش 
افزود: در س��ال گذش��ته در 227 بخش بيش از 18 
هزار بيمار تاالس��مي، در ۶3 بخش حدود 12 هزار 
بيمار هموفيل��ي، در 58۴ بخش ح��دود 3۴ بيمار 
دياليزي خدمات دريافت كرده اند. همچنين در ۶7 
دانشگاه علوم پزش��كي 1۶25 بيمار خدمت دياليز 
دريافت كردند. اين آمار در مورد بيماران  ام اس به ۶7 
هزار مورد، بيماران »اي ب��ي« ۶30 مورد و بيماران 
»ام پي اس« به 335 بيمار رسيد. او با بيان اينكه ارايه 
خدمات به بيماران دياليزي در سال 7۶ به عدد 1۴7 
مورد رسيده بود و در بخش دياليز صفاقي به 1۶ بيمار 
مي رس��يد، گفت: اين ارقام در س��ال 97 به 3۴ هزار 
مورد دياليز رسيده است. اين يك روند افزايشي بوده و 

پيش بيني مي شود از اين ارقام هم باالتر رود.

ابهامات مجازات »والدين سهل انگار«
چندي پيش نماين��دگان ملت م��اده ٩ اليحه حمايت 
از حقوق ك��ودكان و نوجوانان را به دنبال ايراد ش��وراي 
نگهب��ان اينگونه اص��اح كردند كه چنانچ��ه والديني 
به دلي��ل بي توجهي و س��هل انگاري منجر ب��ه فوت يا 
جراحات فرزندانشان شوند مجازات مي شوند، مجازاتي 
ك��ه دربرگيرنده جزاي نقدي تا حبس مي ش��ود؛ اين در 
حالي اس��ت كه به نظر مي رسد مشخص نبودن برخي از 
مصاديق »سهل انگاري« موجب ابهامات و نگراني هايي 

براي والدين شده است.
خرداد ماه س��ال گذشته هيات دولت درخواست اولويت 
رس��يدگي به اليحه »حمايت از ك��ودكان و نوجوانان« 
توسط مجلس شوراي اسامي را تصويب كرد تا رسيدگي 
ب��ه اين اليحه پس از حدود 10 س��ال معطلي در اولويت 
مجلس دهم قرار گيرد؛ اين درخواست به توجه نمايندگان 
براي تصويب اليحه در صحن خانه ملت در مردادماه 97 

منجر شد. 
بعد از آنكه ش��وراي نگهبان ايراداتي را به اين اليحه وارد 
دانس��ت، اليحه فوق جهت اصاح به كميسيون قضايي 
ارجاع داده ش��د و نهايتا چند روز پيش )15 ارديبهشت 
98( در حالي كه معصومه ابتكار، معاون رييس جمهور در 

امور زنان و خانواده نيز در صحن مجلس شوراي اسامي 
براي دفاع از تصويب اين ماده حضور يافته بود، با 150 راي 
موافق اصاح و مصوب شد. در اين ماده قانوني والديني كه 
نسبت به فرزندانشان بي توجهي و سهل انگاري كنند به 
حبس درجه 5، ۶، ٧، ٨ محكوم مي كند اين در حالي است 
كه اين سوال را براي والدين به وجود مي آورد كه مصاديق 
اين س��هل انگاري ش��امل چه مواردي  مي شود؟ هادي 
شريعتي، نايب رييس انجمن حمايت از حقوق كودكان با 
بيان اينكه در بسياري از موارد شاهد آن هستيم كه والدين 
كودك با سهل انگاري در مراقبت از كودكان و نوجوانان 
باعث ورود آسيب جدي به آنها مي شوند، به ايسنا گفت: 
اگر چه كه والدين ناخواسته مرتكب بي توجهي به طفل 
مي شوند، اما گاهي اين بي توجهي به فوت يا آسيب هاي 

غير قابل جبران نسبت به كودكان منجر مي شود.
او با اشاره به اينكه با اين وجود جرم انگاري و مجازات تنها 
راهكار براي پيشگيري از انواع كودك آزاري نيست، اظهار 
كرد: اما پيش بيني اين م��وارد در قانون به عنوان ابزاري 
جهت الزام والدين به توجه بيشتر نسبت به فرزندانشان 
منجر ب��ه كاهش برخ��ي از وقاي��ع و حوادث ناش��ي از 

سهل انگاري خواهد شد.

اين فعال حقوق كودك ادامه داد: بسياري از موارد آزارهاي 
جسمي و جنسي، حاصل سهل انگاري والدين در مراقبت 
از كودكان و نوجوانان و البته بخش عمده اين بي توجهي 
ناشي از عدم آموزش صحيح والدين در شيوه هاي صحيح 
تربيت و مراقبت از كودكان است. بنابراين الزم است پيش 
از هر اقدامي آموزش مهارت هاي فرزند پروري را از طريق 

وضع قوانين حمايتي اجباري كنيم.
ش��ريعتي با تاكيد بر لزوم آموزش والدين پيش از وضع 
چنين قوانين و مقرراتي تصريح كرد: در اين صورت عاوه بر 
كاهش سطح اينگونه سهل انگاري ها، مجازات والديني كه 
با وجود چنين آموزش هايي همچنان نسبت به كودكانشان 
بي توجهي كرده اند، و اين بي توجهي منجر به آسيب هاي 

غير قابل جبران شده است، وجهه عقاني مي يابد.
اين حقوق دان ادامه داد: امي��دوارم كه با تصويب نهايي 
قانون جديد حمايت از كودكان و نوجوانان، پيش از هر گونه 
برخورد قضايي، آموزش اجباري فرزندپروري را سرلوحه 

اقدامات پيشگيرانه قرار دهيم.
نمايندگان در م��اده 9 اين طرح مقرر كرده اند كه هر گاه 
بي توجهي و س��هل انگاري والدين منجر به فوت طفل يا 
نوجوان، فقدان يكي از ح��واس يا منافع، قتل، نقص يا از 

كار افتادگي عضو، زوال عقل يا بروز بيماري صعب العاج 
يا دايمي جسمي يا رواني يا ايجاد جراحت از نوع جائفه يا 
باالتر، نقصان يكي از حواس يا منافع، شكستگي استخوان 
يا ديگر اعضا، يا بروز بيماري رواني، آزار جنسي يا عاطفي 
شود، والدين حسب مورد به مجازات تا حداقِل مندرج در 
بندهاي فوق، حبس درجه 5، ۶، ٧، ٨ محكوم مي شوند، 
البته به اس��تثناي بند ت كه در جراحت س��ر و صورت يا 

گردن( كه ديه پرداخت مي شود.
در قانون مجازات اسامي مجازات درجه 5 شامل حبس 
بيش از دو تا پنج سال، جزاي نقدي بيش از ٨ تا ١٨ ميليون 
تومان، محروميت از حقوق اجتماعي بيش از 5 تا 15 سال، 
ممنوعيت دايم از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي 
براي اشخاص حقوقي و ممنوعيت دايم از دعوت عمومي 

براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي است.



ايرانشهر 13 راهوشهرسازي

در مراسم توديع و معارفه مديرعامل جديد و سابق ايران اير مطرح شد

خصوصي سازي »هما« با عرضه سهام در بورس
گروه راه و شهرسازي|

ديروز مراسم توديع و معارفه مديرعامل جديد و سابق 
ايران اير فرصتي ش��د تا چالش ها و چش��م اندازهاي 
ايرالين ملي كشور مورد بررس��ي قرار گيرد. آن گونه 
كه وزيرراه و شهرسازي و مديرعامل جديد هما در اين 
مراسم اعالم كردند، »چابك سازي و اصالح ساختار«، 
»جداسازي صندوق بازنشس��تگي از هما و الحاق به 
صندوق بازنشستگي كشوري« و »عرضه سهام هما در 
بازار سرمايه« از جمله مهم ترين برنامه هاي ايران اير در 

كوتاه مدت و ميان مدت است.
محمد اسالمي، وزير راه و شهرسازي در اين مراسم با 
بيان اينكه در شرايط جنگ اقتصادي قرار داريم، گفت: 
بايد ارزش سهام هما از طريق عرضه در بورس باال برود 
و از طريق سيستم بازار سرمايه كارآمدي هما ارتقا يابد.

اس��المي ادامه داد: تغييرات مديريتي به طور طبيعي 
وج��ود دارد، مه��م آن اس��ت ك��ه تغيي��رات ارتقا و 
شتاب دهنده توسعه باشد؛ كشور ما با دشمني بي اندازه 
اس��تكبار جهاني مواجه اس��ت و مردم ايران به خاطر 
انتخاب استقالل مورد تهاجم قرار گرفته اند و دشمن 
س��عي مي كند با حربه تحريم هر روز وضعيت را براي 
مردم ما مش��كل كند تا مردم مايوس شوند، اما مردم 
در اين ۴۰ سال نشان دادند ظرفيت هاي دروني كشور 
بي انتها است و دستاوردهاي بزرگ علمي و فناوري در 

كشور ما فراوان است.
وزير راه و شهرسازي با اشاره به انتخاب كاپيتان زنگنه به 
مديرعاملي هما گفت: در دوره جديد مديريت هما قطعا 
تالش خواهد شد تا با همدلي، يكپارچگي و همكاري 
آح��اد هما نقش متفاوتي ايفا ش��ود و هما در مس��ير 
شكوفايي بيشتر قرار گيرد.  البته مديرعامل سابق هما 
خانم شرفبافي نيز صادقانه و دلسوزانه و پاك دست عمل 
كرد. روزگار سختي را طي كرد و اقدامات برجسته اي 

انجام داد.
اس��المي افزود                                                                                                                                                                                                                   : در اين شرايط س��خت و طاقت فرسا 
استفاده از ظرفيت ها ضروري است و اين مهم است كه 
اجازه ندهيم جزيره و گروه در سيستم شكل بگيرد كه 

اين آفت مديريت است.

    در شرايط جنگ اقتصادي قرار داريم
وزير راه و شهرسازي با تاكيد بر اينكه در شرايط جنگ 
اقتصادي قرار داريم، افزود                                                                                                                                                                                                                   : اين واژه جنگ اقتصادي را 
ما خلق نكرده ايم، بلكه امريكايي ها آوردند. در جنگ هم 
نقل و نبات پخش نمي كنند، زد و خورد است. آنها منافع 
ملي و نابودي كش��ور را هدف قرار داده اند و تصميم بر 
تجزيه كشور و تخريب ايران داشتند، اما مدام شكست 
خوردند و دارند با اين ش��يوه هاي ديوانه وار از ما انتقام 

مي گيرند اما موفق نخواهند شد.
وي با تاكيد بر اينكه اميدواريم ايران اير سودده و پربازده 
ش��ود، گفت: ايران اير بايد سهام داراي ارزش شود و از 
طريق سهام داراي ارزش فرآيند خصوصي سازي هما 
طي ش��ود. بايد ارزش س��هام هما باال برود و از طريق 

سيستم بازار سرمايه كارآمدي هما ارتقا يابد.

    امسال هما، زيان انباشته ندارد
وزير راه و شهرس��ازي گفت: س��ال ۹۸ اولين سالي 
خواه��د بود كه ايران اير زيان انباش��ته در دفاتر خود 

ندارد.
اسالمي همچنين در حاشيه مراسم توديع و معارفه 
مديرعام��ل ايران اي��ر در جم��ع خبرن��گاران اظهار 

كرد: تحريم ه��اي امريكا ب��ه ص��ورت غيرقانوني و 
يك جانبه گرايانه در راستاي تس��ليم كردن مردم و 
جمهوري اس��المي ايران است. صنعت هوايي كشور 
از ابت��دا تحت تحري��م ظالمانه قرار گرفته اس��ت و 
شرايط امروز سخت تر از گذشته است، اما با اين حجم 
پيش��رفت هاي نيروي انس��اني متعهد و متخصص و 
ظرفيت هاي صنعتي و تكنولوژي و شبكه همكاران از 
اين تحريم ها عبور مي كنيم و مقابله از جنس تحقق 

رشد و توسعه خواهد بود. 
وزير راه و شهرسازي افزود: بدهي انباشته هما از سال 
۶۴ بوده است كه شامل بدهي دولت به هما و هما به 
دولت اس��ت كه از ظرفيت قانون بودجه ۹۷ استفاده 
و رقم ۱۶۴۵ ميليارد تومان را تسويه حساب كرديم. 
سال ۹۸ اولين سالي خواهد بود كه هما زيان انباشته 

در دفاترش ندارد. 

    5 برنامه وزارت راه براي رونق توليد
وزير راه و شهرس��ازي اف��زود: در ح��وزه رونق توليد، 
امسال در ۵ محور برنامه داريم و اين برنامه ها را به همه 
مس��ووالن ارس��ال كرديم، اول آنكه ظرفيت ساخت 
داخلي صنايعي كه سامانه حمل و نقل توليد مي كنند 
افزايش مي يابد، در ۲۷ اس��فند ۹۷ قراردادي داشتيم 
كه مصوبه آن ديروز اعالم ش��د، ۹ شركت واگن ساز با 
۱۶ شركت حمل و نقلي بار و مسافر ريلي تفاهم امضا 
كردند تا يك هزار دستگاه واگن و لكوموتيو و ملحقات 
در سال ۹۸ توسط اين شركت هاي داخلي توليد شود و 

اين گام اساسي براي صنعت ريلي است. 
اس��المي افزود: در صنعت پش��تيبان صنايع هوايي 
نظير صنع��ت راداري و صنايع ناوبري هم قطعاتي كه 
در داخل توليد مي شود از اين ظرفيت داخل استفاده 
مي كنند. با سازمان صنايع دريايي ايران تفاهم كرديم 
از محل وجوهات اداره شده ۲۵۰ دستگاه شناور براي 

ما توليد كند.

    توجه به صندوق بازنشستگي هما
كاپيتان تورج دهقاني زنگنه، مديرعامل جديد ايران اير 
نيز در اين مراسم اظهار كرد: هما مادر صنعت هواپيمايي 
است و كسي قادر نيست ادعا كند، استانداردي باالتر 
از هم��ا دارد. تالش مي كنيم تا از ظرفيت هاي موجود 
براي افزايش و توس��عه ناوگان هما استفاده كنيم و با 
استفاده از ظرفيت هاي ملي گامي اساسي براي توسعه 
ناوگان برداريم. مديرعامل جديد ايران اير با بيان اينكه 
اصالح ساختار شركت در دستوركار است، گفت: توجه 
ويژه به صندوق بازنشس��تگي هما خواهيم داش��ت و 
اتخاذ تصميمي براي حفظ كرامت بازنشستگان هما 

با همكاري دولت و توجه وزير راه در دستوركار است.
دهقاني زنگنه در جمع خبرنگاران نيز با تأكيد بر اينكه 
براي چابك س��ازي هما و صندوق بازنشس��تگي اين 
شركت هواپيمايي برنامه داريم، گفت: با حمايت وزير 
راه و شهرسازي، صندوق بازنشستگي هما از بدنه هما 
جدا مي شود.  او افزود: در ارتباط با چابك سازي و اصالح 
ساختار هما برنامه هاي كوتاه مدت و ميان مدت در نظر 
است. در حال حاضر ايران اير ۲۴ فروند هواپيماي فعال 

در ناوگان دارد. 

    تسويه بدهي 6   ميليون دالري با عربستان
در اين مراسم فرزانه شرفبافي كه جاي خود را به كاپيتان 
تورج دهقاني زنگنه داده است، درباره عملكرد دو سال 
اخير خود به عنوان مديرعامل ايران اير اظهاركرد: تير 
ماه ۹۶ كه انتصاب من انجام ش��د، با آغاز عمليات حج 
۹۶ مصادف ش��د.  وي ادامه داد: ما در سال ۹۴ حادثه 
منا را داشتيم، در سال ۹۵ حج تمتع و عمره نداشتيم؛ 
بنابراين امكانات ما در عربستان آ ماده نبود و دفتر شعبه 
هما بسته شده بود و ما مسووليت جابه جايي ۴۸ هزار 
حاجي را داشتيم، از سوي ديگر شركت هاي عربستاني 
اعالم كردند كه نمي آ يند و ما مسووليت جابه جايي ۲۶ 

هزار حاجي ديگر را هم برعهده گرفتيم. 

مديرعامل س��ابق ايران اير اف��زود: ۶ ميليون دالر در 
عربس��تان بدهكار بوديم، اما تالش كرديم حج ۹۶ با 
موفقيت انجام شود در س��ال ۹۷ هم ۴۴ هزار و ۵۰۰ 
حاجي جابه جا كرديم كه ميزان تاخيرات در آن پروازها 
كمتر از 3۰ دقيقه بود و جزو اولين ايرالين هاي منظم 
در عربستان بوديم. بدهي ۶ ميليون دالري به عربستان 

را هم تسويه كرديم. 

    مطالبات 1850 ميلياردي از دولت
ش��رفبافي اظهار كرد: ميزان مطالبات هما از دولت با 
رقم ۱۸۵۰ ميليارد تومان احصا شد كه اميدواريم در 
بودجه ۹۸ از دولت دريافت كنيم.  وي بيان كرد: در تير 
ماه ۹۶ ما كال ۸ ميليارد تومان پول داشتيم و 3۱ تيرماه 
بايد ۵۴ ميليارد تومان حقوق مي داديم، خيلي ها آن 
زمان گفتند، اگر اين حقوق را پرداخت كند، مرد است 
كه ما آن حقوق را هم پرداخت كرديم.  شرفبافي بيان 
كرد: اسفند ۹۷ رقم ۱۰۰ ميليارد تومان حقوق داديم 
كه اين با كاهش هزينه ها، افزايش درآمد و جلوگيري از 
هزينه هاي مازاد و بهبود روش هاي بازرگاني محقق شد. 
مديرعامل س��ابق هما ادام��ه داد: س��ال ۹۶، قرارداد 
۲۰ميليارد دالري ب��راي ۲۰۰ فروند هواپيما منعقد 
شد. 3فروند ايرباس آمد و ۴ فروند ATR، با بوئينگ هم 
قرارداد داشتيم، اما با خروج امريكا از برجام مجوزهاي 
اوفك ك��ه تا ۲۰۲۰ فعال بود به ح��ال تعليق درآمد و 
قراردادها تعليق ش��د.  وي افزود: در اين ش��رايط بايد 
هواپيماه��اي ما فعال بمانند و با كارخانه س��ازنده در 
ارتباط باشند. گرفتن تعهد هم براي تامين سرويس هاي 
پشتيباني از كارخانه سخت است اما ما انجام داديم و 
حتي مجوزهاي جديد سرويس هاي پشتيباني براي 
ATR صادر ش��د كه ۶ روز مهلت داشت و بايد در آن 
مهلت ۶ روزه ۵ فروند ATR مي آورديم كه به تعهدات 
خود عمل كردي��م و طي هماهنگي با رييس جمهور، 
بانك مركزي و وزارت راه ۵ فروند هواپيما در روزهاي 

نوس��انات ارزي وارد كشور شد.  مديرعامل سابق هما 
افزود: ۵ ميليون دالر هم قطعه يدكي ATR كه رجيستر 
امريكا بود يا امريكا سهام ۱۰ درصدي در آن داشت به 

كشور آورديم.
وي با بي��ان اينكه مذاكرات بين الملل��ي براي تعيين 
فاينانس هواپيمايي داش��تيم، گفت: حتي با شركت 
چيني MOU قرارداد امضا كرديم اما امريكايي ها به 
چيني ها گفتند در فاينانس هواپيماي ايراني دخالت 

نكنيد. 

    هما 100 درصد زيانده بود
شرفبافي افزود: صورت هاي مالي هما 3 سال متوالي 
مردود اعالم شده بود يعني هما ۱۰۰ درصد زيانده بود 
و در اسرع وقت بايد اعالم ورشكستگي مي كرد اما در 
سال ۹۷ صورت هاي مالي هما مشروط به حساب آمد 
و به دليل اصالح ساختار مالي امسال گواهي مشروط 
را از سازمان حسابرسي كل كشور مي گيريم. بندهاي 
حسابرسي كم شد، اصالحات انبارگرداني و ثبت دفاتر 
داشتيم همچنين مطالبات شركت  فرودگاه ها از هما 
در خرداد ۹۷ تصحيح ش��د. ماليات در هما از ۹۱ ثبت 
دفاتر و پرداخت نشده بود اما امروز بدهي مالياتي نداريم. 
مطالبات ش��هر فرودگاهي از هما نيز پيگيري ش��د و 
مذاكراتي ب��راي پرداخت هزينه هاي جاري و تكميل 
ترمينال سالم داشتيم.  مديرعامل سابق هما ادامه داد: 
۱۶۱۰ ميليارد تومان افزايش سرمايه دولت در هما است 
و ترازنامه هما از آن زيان انباشته سنگين ، سبك تر شده 
است. تيم مالي هما كمك كرد ميزان مطالبات هما از 

دولت احصا شود. 
مديرعامل س��ابق هما با بيان اينكه تالش كرديم در 
راستاي عدالت محوري ۲۷ تا 3۰ درصد افزايش حقوق 
مصوب كنيم و خدمات رفاهي ۲۰ درصدي در ا حكام 
۹۸ اجرا   شود. در پرداخت حقوق بازنشسته ها تالش 

كرديم همه حقوق منظم و سر وقت پرداخت شود. 
وي اظهار ك��رد: ماهان��ه ۴۰ ميليارد توم��ان هزينه 
صندوق بازنشستگي هما است براي تعيين تكليف اين 
صندوق سه وزير پاي كار آمدند و اگر قرار شد صندوق 
بازنشستگي تحويل صندوق بازنشستگي كشوري شود 
نيمي از اين ۴۰ ميليارد تومان از طريق صندوق سازمان 
برنامه و بودجه و نيمي ديگر از طريف توانمندس��ازي 

صندوق بازنشستگي هما تامين شود. 

    سوختگيري  هواپيماها   در تركيه آغاز   مي شود
شرفبافي ادامه داد: امروز كشور دوست و برادر تركيه 
پس از ۴ ماه تالش قرار شده است جمعه اين هفته اجازه 

دهد ما سوخت گيري را در تركيه آغاز كنيم. 
وي گفت: حتي خيلي از كشورها براي عبور هواپيماهاي 
ما از آسمان  خود ما را محدود كرده اند حتي به ما دفتر 
هم نمي دادند و نص��ب لوگوي هما در همين فرودگاه 
جديد اس��تانبول ۴ هفته به طول انجاميد ولي با همه 
اين مشكالت ما همه مسيرهاي پروازي را حفظ كرديم 
و برخي مس��يرهاي جديد را كه ش��ركت هاي ديگر 

نمي توانستند بروند ما برقرار كرديم. 
وي گفت: در هما براي مبارزه با فساد سخت ايستاديم در 
هما خريدهايي انجام مي شد كه در قالب ترك تشريفات 
بود. ما آيين نامه مالي هما را با قانون برگزاري مناقصات 
منطبق كرديم و س��امانه ستاد راه اندازي كرديم و اين 
سبب شد خيلي از مش��كالت در اين حوزه به حداقل 

برسد كه حفظ آن امروز مشكل است.

عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر اعالم كرد

35 هزار ميليارد تومان پروژه نيمه تمام در تهران 
گروه راه و شهرسازي|

 محمد باقر قاليباف تمايل زيادي به ساخت پروژه هاي 
بزرگ داشت آن قدر بزرگ كه عالوه بر شهروندان تهراني 
مورد توجه مردم ديگر كالن شهرها نيز قرار گيرد. نمونه 
بارز آن هم ساخت بزرگراه طبقاتي صدر بود. پروژه اي 
كه به گفته بسياري از كارشناسان غير ضروري و فقط 
تحميل هزينه بر ش��هر تهران ب��ود. قاليباف در مدت 
مديريت ۱۲ س��اله خ��ود بر تهران پل ه��ا و تونل هاي 
بس��ياري س��اخت اما فرصت نكرد تعداد زيادي از اين 
پروژه هارا به پايان برساند و پروژه هاي نيمه تمام يكي 

از ميراث هاي مديريت او براي شهرداران بعدي بود.
به گزارش »تعادل«، تعداد اين پروژه ها در تهران آنقدر 
زياد است كه سه شهردار بعدي مهم ترين اولويت خود 
را اتمام پروژه هاي ناتمام دانس��تند و عنوان كردند كه 
تهران ديگر نيازي ب��ه پروژه هاي عمراني جديد ندارد. 
پيروز حناچي شهردار فعلي نيز در نخستين روزهاي 
آغاز فعاليتش عنوان كرد كه اتمام پروژه هاي نيمه تمام 
شهر، توجه به پروژه هايي كه پيشرفت فيزيكي بااليي 
دارند، جلوگيري از هزينه ه��اي غيرضروري و كاهش 
بهاي تمام شده خدمات از اولويت هاي اصلي بودجه ۹۸ 

شهر تهران است. 
روز گذش��ته نيز محمود ميرلوحي عضو كميس��يون 
برنامه و بودجه شوراي شهر تهران رقم پروژه هاي نيمه 
تمام ش��هر را 3۵ هزار ميليارد تومان برشمرد. به گفته 
ميرلوحي پروژه هايي نظير تكميل زيرگذرها و پل هاي 
سطح ش��هر مانند بزرگراه شهيد رس��تگاري، شهيد 
بروجردي، پل گيشا، شهر آفتاب، هزار و يك شهر، پايانه 
شرق و نيز خطوط ۶ و ۷ از جمله پروژه هاي اولويت دار 
و نيمه تمام تهران هس��تند كه بايد هر چ��ه زودتر به 

سرانجام برسند.
ميرلوحي همچنين ي��ادآوري كرد: خري��د واگن نيز 
همچنان جزو اولويت هاي اول ش��هرداري به ش��مار 
مي رود و اين موضوع را نيز در سال ۹۸ به طور جد دنبال 
مي كنيم. به گفته او برپايي ۶ راسته فرهنگي در سطح 

شهر و نيز تكميل پروژه هاي ضرورت دار عمراني نظير 
پل گيش��ا و تكميل بزرگراه شهيد رستگاري كه نقش 
مهمي در انتقال ترافيك جنوب خواهد داشت و بزرگراه 
شهيد شوش��تري را به آزادگان متصل خواهد كرد در 

دستور كار قرار دارد.

    جمع آوري سازه قديمي پل گيشا 
يكي از پروژه هاي قديمي تهران پل كوي نصر يا همان پل 
گيشا است. اين پل از جمله پل هاي فلزي سواره رو شهر 
تهران است كه در امتداد بزرگراه جالل آل احمد ساخته 
ش��ده و از روي بزرگراه شهيد چمران مي گذرد. اين پل 
با داشتن راه هاي فرعي، يكي از بلندترين پل هاي فلزي 
س��واره رو پايتخت است كه به دليل مشكالتي از جمله 
عرض كم و فرسودگي، به وجود آمدن انسداد ترافيكي 
و ايجاد آلودگي صوتي و بصري قرار اس��ت جمع آوري 
شده و زيرگذر جاي آن را بگيرد. زمستان سال ۹۵ بود 
كه مازيار حسيني معاون فني و عمراني وقت شهرداري 
تهران از جمع آوري اين پل به دليل سرآمدن عمر آن خبر 
داد و اكنون با گذشت بيش از دوسال روز گذشته افشين 
حبيب زاده نايب رييس كميسيون حمل و نقل شوراي 
شهر از جمع آوري سازه قديمي اين پل خبر داد و عنوان 

كرد كه اين كار دوماه زمان مي برد.
عضو هيات رييسه شوراي اسالمي شهر تهران از توافق 
براي نصب تابلو روزش��مار براي افتتاح دو پروژه تقاطع 
بزرگراه ش��هيد چمران و بزرگراه جالل آل احمد )پل 
گيش��ا( و زيرگذر استاد معين تا تيرماه خبرداد و افزود: 
از چند روز آينده جمع آوري سازه پل قديمي گيشا آغاز 
خواهد ش��د كه اين روند حدود دو ماه به طول خواهد 
انجاميد. بعد از اجراي پ��روژه بخش هاي مورد نياز پل 

قديمي گيشا مجدد احيا خواهد شد.
نايب رييس كميس��يون عمران، حمل و نقل و ترافيك 
شوراي اسالمي شهر تهران با اشاره به احتمال به وجود 
آمدن مشكالت ترافيكي با برداشته شدن سازه قديمي 
پل گيشا، اظهار كرد: سعي ش��ده تا با همكاري پليس 

راهنمايي و رانندگي تدابير الزم براي به حداقل رساندن 
مشكالت ترافيكي انديشيده شود.

 از اين رو تا زماني كه عمليات خاكبرداري شروع مي شود، 
دسترسي هاي جديدي در طول پروژه اضافه خواهد شد 
تا بار ترافيكي توزيع ش��ود.او به زمان آغاز پروژه تقاطع 
بزرگراه ش��هيد چمران و بزرگراه ج��الل آل احمد در 
سال ۹۴ اشاره كرد و با تاكيد بر لزوم تسريع در به اتمام 
رساندن اين پروژه گفت: يكي از مشكالت اين پروژه وجود 
معارضان تاسيساتي متعدد بود كه با تالش كارشناسان و 
دستگاه هاي مربوطه اين مساله مرتفع شده و پروژه آماده 
خاكبرداري است. حبيب زاده در ادامه به ارايه توضيحاتي 
درباره پروژه زيرگذر استاد معين پرداخت و گفت: در اين 
پروژه نيز تغييرات��ي رخ داده و در تقاطع خيابان آزادي 
تونل پيش بيني شده است. با مطالعات جديد انجام شده 
توسط شهرداري شايد مسير جنوب به شمال تونل جهت 

عبور عابرين و دوچرخه در نظر گرفته شود.
رييس كميته عمران شوراي اسالمي شهر تهران با بيان 
اينكه در اين پ��روژه از روش جديدي براي خاكبرداري 
استفاده مي شود، گفت: در روش جديد، تعداد هفت عدد 
تير عمود بر خيابان آزادي اجرا شده است و خاكبرداري 
و مقاوم سازي به صورت مقطعي است تا هيچ نشستي در 
خيابان آزادي نداشته باشيم. البته خيابان آزادي مرتب 
و لحظه اي پايش مي ش��ود تا مشكلي براي اين خيابان 
به وج��ود نيايد.براي اين پروژه نيز از تيرماه روزش��مار 
اتمام پروژه نصب خواهد شد و ان شاءهلل تا پايان سال به 

بهره برداري خواهد رسيد.
پروژه انتقال خط آه��ن تهران-تبريز از پروژه هاي ملي 
است كه ش��هرداري تهران نيز با عنوان طرح نيلوفري 
در بخش��ي از اين پروژه بزرگ سهيم است. اجراي اين 
پروژه در راستاي مصوبات اس��تاني هيات دولت براي 
ساماندهي مس��ير خروجي قطارهاي تبريز و حومه از 
ايستگاه تهران به سمت غرب و همچنين تحقق اهداف 
طرح در چش��م انداز ۵۰ساله در مناطق ۱۷ و ۱۸ است. 
بر اساس طرح اوليه راه آهن تهران - تبريز از پل نواب به 

زير زمين منتقل و بعد از عبور از گذرگاه هاي مختلف در 
بزرگراه آيت اهلل سعيدي از تونل خارج مي شد كه با توجه 
به خواسته هاي مكرر مردم و ساكنان منطقه براي تطويل 
تونل، در بازديد مجدد رييس جمهور وقت از اين پروژه 
درس��ال ۱3۸۸ قرار شد طول اين تونل به ۱۰ كيلومتر 

افزايش يابد.
ش��هرداري تهران نيز در نظر دارد تا با تسهيل گري در 
تملك واحدهاي مسكوني بافت هاي ناكارآمد و نوسازي 
آنها با ه��دف تبديل بافت ه��اي فرس��وده و ناايمن به 
بافت هاي كارآمد و مقاوم وارد عمل شود. محمد ساالري 
رييس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر قبال 
در اين باره به تعادل گفته بود: »فرآيند بازآفريني محدود 
به نوسازي امالك فرس��وده نيست بلكه به اين منظور 
نوسازي محله يي پايدار هدف گذاري شده است. درواقع 
مس��ير حدود ١٠ كيلومتري خط آهن در دل مناطق 
١٧ و ١٨ فرصت خوبي اس��ت تا شهرداري با استفاده از 
آن نسبت به نوسازي بافت فرسوده اطراف اين مسير و 
ايجاد فضاي سبز و مجموعه هاي تفريحي و فرهنگي و 
احياي اين بافت ناكارآمد به عنوان اولويت اول مناطق 

١٧ و ١٨ اقدام كند.«
نكته مهم اين است كه در اين پروژه قطار در دو باند رفت 
و دو باند برگشت از تونل استفاده مي كند، ضمن اينكه 
عرض تمام ش��ده تونل ۲3متر و ارتف��اع آن ۷.۲۰ متر 

اس��ت و عالوه  بر اين مشخصات امكان استفاده از قطار 
برقي هم در اي��ن تونل وجود دارد. در واقع ۴۰ كيلومتر 
خط  آهن در قالب ۴ خ��ط ۱۰ كيلومتري )۲ خط رفت 
و ۲ خط برگشت(، توس��ط پيمانكاران ايراني )قرارگاه 
خاتم االنبيا( در تونل زيرزميني راه آهن در مناطق ۱۷ 
و ۱۸ تهران احداث ش��د و پروژه در اواخر دولت دهم به 

بهره برداري رسيد. 
به گفته محسن هاشمي رييس شوراي شهر تهران پروژه 
خط راه آهن تهران- تبريز از آن جهت ۴ خطه ساخته شد 
كه دو خط آن را به متروي شهر تهران بدهند كه تاكنون 

اين اتفاق نيفتاده است.
محسن هاشمي شامگاه دوشنبه در مراسمي خطاب به 
محمد اس��المي وزير راه و شهرسازي گفت: »خودتان 
مي داني��د كه اگر اين دو خط را به متروي ش��هر تهران 
بدهيد ما به راحت��ي مي توانيم مردم و س��اكنان قلعه 
حسن خان و حومه شهر قدس را به خط 3 متروي تهران 
متصل كنيم.آقاي اسالميان براي احداث اين ۴ خط و 
ريل گذاري آن 3۰۰ ميليارد تومان هزينه شده است و 
حال آنكه اگر مردم بفهمند كه ش��ما چنين هزينه اي 
كرديد اما نمي گذاريد با دو خط بال استفاده آن متروي 
بين ش��هري راه بيفتد حتما جنجالي به پا مي كنند.« 
حال بايد ديد آيا بعد از اين صحبت ها وزارت راه اقدامي 
در جهت خواسته هاي مديران شهري بر مي دارد يا خير.
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افزايش 143 درصدي قيمت 
ساختمان هاي كلنگي تهران 

براساس گزارش جديد مركز آمار ايران، قيمت فروش 
يك مترمربع زمين يا زمين س��اختمان مسكوني 
كلنگي ش��هر تهران در زمستان س��ال گذشته در 
مقايسه با زمستان س��ال ۹۶ حدود ۱۴۲.۸ درصد و 
همچنين بهاي فروش يك مترمربع زيربناي مسكوني 
۸۱.۷ درصد افزايش داشته اس��ت. به گزارش ايرنا، 
متوس��ط قيمت فروش هر مترمربع زمين يا زمين 
س��اختمان مس��كوني كلنگي معامله شده توسط 
بنگاه هاي معامالت ملكي در شهر تهران ۱۴ ميليون 
و ۵۴۶ هزار و ۶۰۰ ريال با ميانگين مس��احت ٢٥٣ 
مترمربع بود كه نسبت به فصل پاييز ۹۷ حدود ۴۴.۶ 
درصد افزايش را نشان مي دهد. همچنين، ميانگين 
مبلغ اجاره در دوره م��ورد نظر ۲۱.۷ درصد و وديعه 
سه درصد رشد داشته اس��ت. بنگاه هاي معامالت 
ملكي كشور موظفند مشخصات همه معامالت خريد 
و فروشي كه سند آنها توسط دفتر ثبت اسناد انتقال 
پيدا مي كند، در سامانه  اطالعات مديريت معامالت 
امالك و مستغالت كشور ثبت كنند. با توجه به اينكه 
كاهش يا افزايش تعداد معامالت در مناطق ش��هر 
تهران باعث كاهش يا افزايش شديد متوسط قيمت 
در سطح كل شهر مي شود، از متوسط تعديل شده 
كه در آن، وزن با استفاده از سهم واحدهاي مسكوني 
داراي سكنه محاسبه مي شود، استفاده شده تا بتوان 
با حذف اثر حجم معامالت، تغييرات واقعي قيمت را 

مشخص كرد.

باد و باران از پنج شنبه در كشور
بعد از ظهر پنج ش��نبه با ورود سامانه بارشي از غرب، 
ابتدا در غرب كشور و روز جمعه در استان هاي واقع 
در نيمه غربي كش��ور، دامنه ارتفاعات البرز و برخي 
نقاط مركز كش��ور، بارش باران، رع��د و برق و وزش 
باد پيش بيني مي ش��ود. به گزارش فارس، براساس 
خروجي مدل ه��ا و تحليل نقش��ه هاي پيش يابي 
هواشناسي، امروز در نيمه شرقي كشور، شمال غرب 
و غرب، ارتفاعات و دامنه هاي البرز و مركز كش��ور، 
افزايش ابر، بارش پراكنده، گاهي همراه با رعد و برق و 
وزش باد پيش بيني مي شود و شرايط روز پنج شنبه 
در شمال ش��رق و بخش هايي از شرق كشور حاكم 
اس��ت. همچنين از اواخر وقت جمعه و روز شنبه با 
نفوذ جريانات خنك ش��مالي روي سواحل خزر در 
اس��تان هاي واقع در سواحل خزر كاهش نسبي دما 
و ب��ارش باران گاهي همراه با رع��د و برق و وزش باد 
پيش بيني مي شود. روز چهارشنبه هم بعد از ظهر و 
اوايل شب در جنوب سمنان، شمال اصفهان، جنوب 
تهران، البرز، قم، همدان و اس��تان مركزي وزش باد 
نسبتاً شديد پيش بيني مي شود. آسمان تهران امروز 
كمي ابري در بعدازظهر افزايش ابر و بارش پراكنده 
گاهي وزش باد شديد پيش بيني مي شود، بيشينه و 
كمينه دما در تهران ۲۹ و ۱۸ درصد خواهد بود. امروز 
اهواز با بيشينه دماي 3۹ درجه باالي صفر گرم ترين 
مركز استان و شهركرد با كمينه دماي ۲ درجه باالي 

صفر خنك ترين مركز استان خواهد بود.

برخورد با تخلفات 
اتوبوس هاي شركت واحد

رييس اجرايي��ات پليس راهور ته��ران از برخورد با 
تخلفات اتوبوس هاي شركت واحد خبر داد. به گزارش 
مهر، سرگرد نصيرمال رييس اجراييات پليس راهور 
تهران با بيان اين مطلب اظهار كرد: گاهي مشاهده 
مي شود كه اتوبوس هاي ش��ركت واحد مخصوصًا 
اتوبوس هاي بي.آر.تي و مش��خصًا اتوبوس هايي كه 
روي آنها پالك ملي الصاق نشده است اقدام به انجام 
تخلفاتي نظير عبور از چراغ قرمز مي كنند.منشأ اين 
امر شايد از آنجايي باشد كه رانندگان اينگونه وسايل 
نقليه تصور مي كنند كه امكان ثبت تخلفات آنان وجود 
ندارد. او ادامه داد: اداره اجراييات پليس راهور تهران 
در اين خصوص تدابير الزم و مقتضي را انديشيده و 
برخورد با تخلفات اتوبوس هاي فاقد پالك ملي را در 
دستور كار قرار داده است. نصيرمال افزود: همكاران 
بن��ده در اداره اجراييات با پيگي��ري تصاوير مربوط 
به تخلفات اتوبوس هاي مذكور، با شناسايي و ثبت 
پالك موقت منصوب روي وسايل نقليه فوق، اقدامات 
الزم را در خصوص فراخوان راننده ها، برخورد قانوني 
و معرفي راننده متخلف به شركت واحد اتوبوسراني 
انجام خواهند داد كه اين اقدام در راستاي اجرايي طرح 
طاهر،  ارتقاي انضباط ترافيكي و حفظ ايمني ترافيك 

و حقوق شهروندي انجام مي پذيرد.

قرارداد خواهرخواندگي 
تهران با رم منعقد مي شود

رييس كميته ميراث فرهنگي و گردشگري شوراي 
شهر تهران گفت: قرارداد خواهرخواندگي تهران 
با رم منعقد مي ش��ود. به گزارش فارس، حس��ن 
خليل آب��ادي، رييس كميته مي��راث فرهنگي و 
گردشگري شوراي اسالمي شهر تهران، روز گذشته 
با »فابيو كاربنه« سفير ارشد سازمان بين المللي 
صلح از طريق گردشگري، ديدار كرد. خليل آبادي 
در اين ديدار نسبت به برقراري ارتباط گردشگري 
دو جانبه ميان اي��ران و ايتاليا اظهار تمايل كرد و 
گفت: ش��هر رم در ايتاليا همچون تهران در ايران 
داراي تاريخ و تمدن كهن است، از اين رو، مي توان 
نسبت به برقراري ارتباط گردشگري ميان اين دو 
كش��ور مباحثه كرد. براساس اين ديدار مقرر شد 
به صورت رس��مي مقدمات خواهرخواندگي رم و 
تهران فراهم شود. خليل آبادي راه رسيدن به صلح 
و امنيت جهاني را گردشگري خواند و گفت: يكي از 
مزيت هاي گردشگري آشنايي گردشگران با خلق 
و خوي مردمان هر س��رزمين است كه محصول 
اين آشنايي مي تواند بر صلح جهاني تاثير مضاعف 
بگذارد. رييس كميته ميراث فرهنگي و گردشگري 
شوراي شهر پايتخت گفت: فابيو كاربنه قصد دارد 
ايران و بناهاي تاريخي و ميراث هاي فرهنگي آن را 

به گردشگران جهان بشناساند.
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»تعادل«روندتجارتخارجيكشوردرآغازسال98رابررسيميكند

تراز مثبت تجاري در ماه نخست
تعادل|

تراز تجاري كش��ور در نخستين ماه از سال 1398 مثبت 
اعالم شد. بنابر آمارهاي اعالم شده از روند تجارت خارجي 
ايران ت��ا پايان فروردين م��اه 98، صادركنندگان ايراني، 
8.5 ميليون تن كاال به ارزش 2.5 ميلي��ارد دالر را روانه 
بازارهاي صادراتي كرده اند كه در مقايسه با مدت مشابه 
سال گذشته، افت 18.2 درصدي را به ثبت رسانده است. 
در مقابل اما، واردكنن��دگان ايراني، 2.1 ميليون تن كاال 
به ارزش 2.3 ميليارد دالر وارد چرخه اقتصادي كش��ور 
 كرده اند كه نس��بت به مدت مشابه س��ال گذشته، افت

7.6 درصدي را نشان مي دهد. اين آمار گوياي اين است كه 
تراز تجاري در آغازين ماه از سال 98، معادل 213 ميليون 
دالر مثبت بوده است. از سوي ديگر، بررسي مقاصد عمده 
صادراتي ايران در مدت مذكور حكايت از آن دارد كه حدود 
 93 درصد از ص��ادرات كااليي بدون نفت خ��ام ايران به
25 كشور جهان صادر شده كه »چين« همچنان در جايگاه 
نخست فهرست مقاصد صادراتي ايران قرار دارد. كشورهاي 
»عراق« و »كره جنوبي« به ترتيب در رده دوم و سوم از اين 

فهرست قرار گرفته اند.

   آمار تجارت در فروردين
بناب��ر آمار رس��مي از رون��د تجارت خارجي كش��ور، در 
فروردين ماه س��ال 1398 حدود 8.5 ميليون تن كاالي 
 بدون نفت خام به ارزش 2.5 ميليارد دالر صادر و در مقابل
2.1 ميليون تن به ارزش 2.3 ميليارد دالر كاال وارد كشور 
شده است. بنابراين تراز تجاري كااليي ايران بدون احتساب 
نفت خام در نخس��تين ماه از سال جاري، مثبت و معادل 
213 ميليون دالر عنوان مي شود كه نسبت به تراز تجاري 
كشور در فروردين 1397 حدود 374 ميليون دالر كاهش 
يافته است. ارزش صادرات ايران در ماه مذكور، نسبت به 
مدت مشابه سال 1397، كاهش حدود 18.2 درصدي و 
ارزش واردات نيز كاهش حدود 7.6 درصدي داشته است، 
اما از لحاظ وزني صادرات بدون نفت خام و واردات كااليي 
در فروردين ماه 1398 نس��بت به فروردين ماه 1397 به 

ترتيب حدود 7.7 درصد و 8 درصد افزايش يافته است.
ميانگي��ن قيم��ت كاالي صادراتي بدون نف��ت خام در 
فروردين 1398 مع��ادل 299 دالر در هر تن و ميانگين 
قيم��ت واردات كاال در زمان مذكور يك هزار و 120 دالر 
در هرتن بوده است. اين نشان مي دهد كه قيمت كاالهاي 
وارداتي به طور متوس��ط حدود 4 براب��ر قيمت كاالهاي 
صادراتي ايران بوده اس��ت. از طرف ديگر، كاهش 18.2 
درصدي ارزش صادرات همراه با افزايش وزني 7.7 درصدي 
آن گوياي كاهش قابل توجه متوسط قيمت صادراتي است. 

از ديگر سو، داده هاي آماري از واردات نشان مي دهد، در 
ماه نخست سال جاري، كاهش متوسط قيمت كاالهاي 
صادراتي بيش از كاهش متوسط قيمت كاالهاي وارداتي 

كشور بوده است.
بررسي مقاصد عمده صادراتي و مبادي عمده وارداتي ايران 
در فروردين ماه 1398 نيز حكايت از آن دارد كه حدود 93 
درصد از صادرات كااليي بدون نفت خام ايران به 25 كشور 
»چين، عراق، كره جنوبي، امارات متحده عربي، تركيه، 
هند، افغانستان، پاكستان، اندونزي، تايلند، برزيل، غنا، 
روسيه، آذربايجان، آلمان، سوريه، ازبكستان، تركمنستان، 
عمان، كويت، سريالنكا، گرجستان، قطر، ويتنام و ايتاليا« 
صادر شده است. اما كشور »چين« در نخستين ماه از سال 
جاري، همچنان بزرگ ترين مقصد عمده صادرات كاالي 
بدون نفت خام ايران با ارزش صادرات 711 ميليون دالر 
بوده كه 28 درص��د از كاالي بدون نفت خام ايران به اين 
كشور صادر شده است. پس از چين كشورهاي »عراق« و 
»كره جنوبي« به ترتيب مقاصد عمده صادراتي ايران در 
ماه نخست سال 1398 بوده اند كه حدود 389 ميليون دالر 
معادل 15 درصد از كاالي بدون نفت خام ايران در مدت 
مذكور به كشور »عراق« و حدود250 ميليون دالر معادل 
10 درصد از كاالي بدون نفت خام ايران به كش��ور »كره 
جنوبي« صادر شده است. اما كمترين ميزان صادرات نيز 
به كشور »ايتاليا« صورت گرفته و با واردات 8 ميليون دالر 
كاالي بدون نفت خام از ايران، در رديف آخر از فهرس��ت 

مقاصد صادراتي ايران قرار گرفته است.
در مقابل اما، در بازه زماني ياد ش��ده، حدود 92 درصد از 
واردات كااليي ايران از 25 كش��ور »چين، تركيه، امارات 
متحده عرب��ي، هند، هلند، آلمان، ايتالي��ا، بريتانيا، كره 
جنوبي، روسيه، س��نگاپور، اتريش، پاكستان، سوييس، 
تايلند، فرانس��ه، تاي��وان، برزيل، هنگ كن��گ، مالزي، 
ازبكستان، اس��پانيا، عمان، دانمارك و استراليا« صورت 
گرفته است. بزرگ ترين مبدا واردات كااليي ايران در مدت 
مذكور، كشور »چين« با ارزش واردات 434 ميليون دالر 
اس��ت كه حدود 19 درصد واردات كااليي ايران در مدت 
مذكور از اين كشور صورت گرفته است. پس از اين كشور، 
بيش��ترين واردات كااليي ايران از كش��ورهاي »تركيه« 
و »امارات متحده عربي« ص��ورت گرفته كه حدود 346 
ميليون دالر معادل 15 درصد از واردات كااليي ايران در 
مدت مذكور از كشور »تركيه« و حدود 338 ميليون دالر 
معادل 14 درصد از واردات كااليي ايران از كشور » امارات 
متحده عربي« بوده اس��ت. كمترين ميزان واردات ايران 
نيز در اين مدت از كشور»اس��تراليا« و معادل 8 ميليون 

دالر بوده است.

   سبد كااليي در تجارت ايران
مشاهده اقالم عمده صادراتي ايران در فروردين ماه 1398 
نش��ان از آن دارد كه تنها 15 قلم كاال از جمله »ميعانات 
گازي، روغن هاي سبك و فرآورده ها، پروپان مايع شده، 
متانول، محصوالت نيمه تمام ازآهن يا فوالد غيرممزوج، 
پلي اتيلن گريد فيلم، قيرنفت، اوره، ساير گازهاي نفتي و 
هيدروكربورهاي گازي، بوتان مايع شده، اتيلن گليكول، 
گوجه فرنگي، ش��مش از آه��ن و فوالدغيرممزوج، پلي 
 اتيلن گريد بادي و س��اير فرآورده هاي غير مذكور داراي

70 درصد وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري« 
سهمي حدود 57 درصد از ارزش صادرات ايران را به خود 

اختصاص داده اند. 
از آن سو، بيشترين ارزش صادرات كااليي بدون نفت خام 
ايران، مربوط به »ميعانات گازي« و معادل 348 ميليون 
دالر بوده كه س��هم حدود 14 درصدي از ارزش صادرات 
كااليي فروردين 1398 را به خود اختصاص داده است. با 
اين حال، در مدت مذكور ارزش و مقدار صادرات آن نسبت 
به فروردين سال گذشته، هر يك حدود 22 درصد كاهش 

يافته اند. در ميان اقالم عمده صادراتي ايران، بيش��ترين 
كاهش در صادرات مربوط به »اتيلن گليكول« با افت 44 
درصدي بوده كه بيشترين تاثير را در كاهش صادرات ايران 

در فروردين 1398 داشته است.
از ديگرسو، مشاهده جزييات آماري از اقالم عمده واردات 
كااليي ايران در فروردين ماه 1398 حاكي از آن است كه 
15 قلم كاالي عم��ده وارداتي ايران از جمله »برنج نيمه 
سفيد ش��ده، ذرت دامي، كنجاله سويا، كره بسته بندي 
شده، دانه س��ويا، قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل 
سواري، الكترودهاي زغالي، اجزاء و قطعات ماشين آالت 
و دستگاه ها، جو، قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو، 
ساير ماشين آالت صنعتي، شكر تصفيه نشده، موز، اويل 
و توربين هاي گازي« س��همي حدود 42 درصد از ارزش 

واردات ايران را به خود اختصاص داده اند.
بيشترين ارزش واردات ايران مربوط به »برنج نيمه سفيد 
ش��ده« معادل 196 ميليون دالر بوده كه سهم حدود 8 
درصدي از مجموع ارزش واردات ايران در فروردين 1398 
را به خود اختصاص داده است. در ميان اقالم عمده واردات 

كااليي ايران، بيشترين كاهش در واردات مربوط به »دانه 
سويا« با حدود 51 درصد كاهش بوده كه بيشترين تاثير را 
در كاهش ارزش واردات كاال در مدت مذكور داشته است. 
اما داده ه��اي آماري از تفكيك گروه هاي پتروش��يمي، 
ميعانات گازي و س��اير كاالها در صادرات كشور نيز قابل 
توجه است. به طوري كه آمارهاي منتشر شده از صادرات 
كشور در نخستين ماه از سال98، نشان مي دهد، حدود 
35 درص��د از ارزش كل صادرات كااليي كش��ور )بدون 
 احتس��اب نفت خام( ب��ه »محصوالت پتروش��يمي«،

14 درصد ب��ه »ميعانات گازي« و 52 درصد به »س��اير 
كاالها« تعلق داشته اس��ت. صادرات »ساير كاالها« كه 
بخش عمده آن را »كاالهاي صنعتي« تشكيل مي دهد، با 
افت 19 درصدي، بيشترين اثر را در كاهش ارزش صادرات 
كااليي بدون نفت خام كشور طي ماه نخست سال 1398 
داشته است. پس از آن صادرات »محصوالت پتروشيمي« 
با افت ارزشي 15 درصد و »ميعانات گازي« با افت ارزشي 
22 درصد در كاهش مجموع ارزش صادرات كااليي بدون 

نفت خام ايران مشاركت داشته اند.
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 تامين ارز »لوازم خانگي«
به بانك مركزي اعالم شد

ش�اتا|مديركل صنايع فلزي و لوازم خانگي با 
تاكيد بر اينكه در س��ال 98 تولي��د لوازم خانگي 
در اولوي��ت برنامه هاي وزارت صنعت قرار گرفته 
اس��ت، گفت: تامين ارز صنعت لوازم خانگي به 
بانك مركزي اعالم شد. عباس هاشمي در تشريح 
اهم برنامه هاي دفتر صنايع فلزي و لوازم خانگي، 
گفت: در سال جاري با تاكيد وزير صنعت، معدن و 
تجارت حفظ وضعيت موجود را در دستور كار قرار 
داديم و در كنار اين اقدام در خصوص افزايش توليد، 
برنامه ريزي هايي انجام شد. او ادامه داد: بدهي هاي 
معوقه واحدها و مطالبات آنها از دستگاه هاي دولتي 
پيگيري و به بانك ها اعالم ش��ده است تا »ريال« 
مورد نياز آنها تامين شود. همين طور با دستگاه هاي 
دولتي نامه نگاري هاي مورد نياز انجام شده است. 
هاشمي با تاكيد بر اينكه واسطه ها بايد از بورس 
حذف ش��وند، عنوان كرد: براي تامين مواد اوليه 
صنايعي كه در بازار بورس حضور دارند، مدام تاكيد 

داريم كه قيمت ها بايد كنترل شود. 

آغاز توزيع شكر تنظيم بازاري
فارس|مديركل دفتر برنامه ريزي تامين، توزيع و 
تنظيم بازار وزارت صنعت با بيان اينكه با شروع ماه 
مبارك رمضان شكر تنظيم بازاري در ميادين ميوه 
و تره بار شهر تهران توزيع مي شود، گفت: تاكنون 
150 تن شكر تنظيم بازاري تحويل ميادين ميوه و 
تره بار تهران شده است. به گفته محمدرضا كالمي، 
براساس آن مقداري كه شركت بازرگاني دولتي شكر 
در اختيار شبكه توزيع قرار خواهد داد، تامين نياز 
بازار مرتفع مي شود و ضمن اينكه شركت بازرگاني 
دولتي مكلف شده بدون وقفه و با فوريت نياز مردم 
و بازار را به مرور در ماه مبارك رمضان تامين كند. او 
ادامه داد: براي توزيع شكر تنظيم بازاري هر استان 
متناسب با ش��بكه ارجح در توزيع كاال يكي از سه 
مورد فروشگاه هاي زنجيره اي، ميادين و صنوف را 
براي توزيع انتخاب مي كند. او تاكيد كرد كه ممكن 
است، برخي استان ها براي توزيع از هر سه مورد براي 
توزيع اس��تفاده كنند، اما در استان تهران در حال 
حاضر ميادين ميوه و تره بار به عنوان شبكه توزيع 

شكر انتخاب شده است. 
از آنسو، يداهلل صادقي رييس سازمان صنعت استان 
تهران هم با اشاره به رايزني با مديرعامل فروشگاه هاي 
زنجيره اي براي تامين موجود شكر فروشگاه هاي 
زنجي��ره اي گف��ت: از مديرعامل فروش��گاه هاي 
زنجيره اي خواستيم تا فعال با موجودي شكر خود 
فروشگاه هاي زنجيره اي را تامين كند تا تامين كاالي 
حواله هاي شكري كه به غله بازرگاني ارايه شده انجام 
شود و وارد ش��بكه توزيع شود. صادقي تاكيد كرد:  

كمبود شكر به زودي در بازار حل مي شود.

ش�رکت فوالد خوزستان در راس�تای حمایت هر چه 
بیشتر از س�یل زدگان، ۲۸۰ میلیارد ریال برای ترمیم 
مسیرهای ارتباطی، اسکان ساکنان مناطق خسارت 
دیده، مسائل درمانی، آموزشی و فرهنگی، تامین اقالم 

اساسی و مورد نیاز این خانوارها هزینه نمود.
محمد کشانی، مدیرعامل فوالد خوزستان با اعالم این 
مطلب افزود: مردم خطه  جنوب در مقابله با مشکالت 
بزرگ، ترجمانی زیبا از جاودانگی، صبر و استقامت اند 
و خوزستان قلب همیشه تپنده  جمهوری اسالمی باقی 

خواهد ماند.
کشانی با اشاره به بروز سیالب اخیر و تالش مردم استان 
در مقابله با این بحران، صبر و استقامت آنان را مثال زدنی 
توصیف کرد و گفت: علیرغم خسارات هایی که سیالب 
بوج�ود آورد، نکته قابل توجه همدل�ی، ایثار و از خود 
گذش�تگی مردمی بود که به یاری یکدیگر ش�تافتند 
و برگ زرین�ی بر افتخارات پایتخ�ت جنگ تحمیلی 
افزودند. کش�انی افزود: افتخار ما این است که با جان 
و دل به این مردم شریف خدمت کنیم و در بروز چنین 

مشکالتی در کنارشان باشیم.
مدیرعام�ل ف�والد خوزس�تان اظه�ار داش�ت: تمام 
تجهیزات، امکانات، ماش�ین آالت و نیروی انسانی را 

برای امدادرس�انی به مناطق سیل زده بسیج کردیم و 
تا آبادانی کامل مناطق خسارت دیده لحظه ای درنگ 

نخواهیم کرد.
وی تاکید کرد: فوالد خوزستان در کنار تولید پایدار و 
اشتغال زایی برای جوانان منطقه، سعی نموده در حوزه 
مسئولیت های اجتماعی نیز س�ازمان سرآمد باشد، 
امروز نیز بهترین تکلیف در این حوزه، خدمت صادقانه 

به مردم سیل زده و خسارت دیده می باشد.
کش�انی در ادامه اف�زود: از بدو این حادثه با تش�کیل 
ستاد بحران شرکت، اقدامات ضروری برای شهروندان 
توسط یک تیم تخصصی، بررسی و شناسایی شد و در 
همین راستا بیش از هزار چادر مسافرتی برای اسکان 
موقت مردم و بیس�ت هزار ُتن سرباره جهت احداث و 
استحکام سازی سیل بندها و جلوگیری از طغیان آب 

رودخانه به مناطق ارسال نمودیم.
وی تصریح نمود: در کن�ار تامین کلیه اقالم ضروری و 
مورد نیاز شهروندان، موکب شهدای فوالد خوزستان 
و مهمانسرای باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد را بصورت 
ش�بانه روزی فع�ال نمودیم ت�ا با طبخ غ�ذای گرم به 
تعداد بیش از ده هزار پرس در روز به یاری شهروندان 
 عزی�ز س�یل زده بش�تابیم و گوش�ه ای از ف�داکاری 

آنان را پاسخگو باشیم.
کشانی تاکید داش�ت: در کنار این اقدامات، مساله ای 
که برای ما حائز اهمیت بود موضوع بهداشت و درمان 
ساکنان مناطق سیل زده بود و در همین راستا تیم  های 
تخصصی پزشکی را در قالب گروه های جهادی به این 
مناطق اعزام نمودی�م و با ویزیت رایگان و تامین دارو، 
گام مثبتی جهت حفظ سالمت شهروندان و بهداشت 

محیط برداشته شد.
وی ادامه داد: در حوزه فرهنگی و آموزشی نیز با اجرای 
برنامه های متنوع در مناطق و روس�تاهای س�یل زده 
سعی در حفظ روحیه و ایجاد نش�اط و امید به زندگی 
در س�اکنان داریم، همچنین با تامین ده ها چادر ویژه 
برگزاری کالس درس دانش آم�وزان، دغدغه معلمان 

عزیز مناطق سیل زده نیز رفع می شود.
مدیرعامل فوالد خوزس�تان در پایان س�خنان خود 
گفت: همانطور که از نام فوالد خوزس�تان پیداس�ت، 
این مجموعه متعلق به تمام مردم استان می باشد و در 
امدادرسانی سعی نمودیم تمام شهرستان ها را تحت 
پوشش خدمات خود قرار دهیم و این اطمینان را به مردم 
شریف خوزستان می دهیم که تا رفع مشکالت بوجود 

آمده در کنارشان هستیم.

درراستایایفایمسئولیتهایاجتماعیانجامشد؛

 کمک ۲۸۰ ميليارد ريالی فوالد خوزستان
 به مناطق سيل زده
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نتيجه انتخابات باطل شد، »لير« سقوط كرد 

ادامه مذاكرات در سايه تنش هاي تعرفه اي

خيز سلطان براي فتح استانبول

امريكا: چين از تعهدات تجاري خود عدول كرده است

گروه جهان| 
پ��س از هفته ه��ا پافش��اري رج��ب طي��ب اردوغان 
رييس جمهوري تركيه، ب��راي ابطال نتيجه انتخابات 
شهرداري استانبول، هيات عالي انتخابات تركيه به اين 
درخواست تن داد و نتايج را بي اعتبار اعالم كرد. به دنبال 
انتشار خبر اين تصميم، لير تركيه به كانال جديدي در 

برابر دالر عقب نشست. 
به نوشته حريت، هفت عضو هيات 11 نفره شوراي عالي 
انتخابات راي به ابطال انتخابات داده اند. حال انتخابات 
مجدد براي تعيين شهردار استانبول ۲۳ ژوئن برگزار 
خواهد شد. در انتخابات گذشته اكرم امام اوغلو رقيب 
بينالي ييلدريم كانديداي حزب اردوغان، تنها با اختالف 
1۳هزار راي به پيروزي رسيد. با وجود اعتراض حزب 
عدالت وتوسعه، امام اوغلو در شهرداري استانبول مستقر 
شد، اما شكايت حزب اردوغان به شوراي عالي انتخابات 
درباره تقلب سازمان يافته و جرايم آشكار به قوت خود 
باقي ماند. مخالفان اردوغان ضمن محكوم كردن اقدام 
هيات عالي تاكيد كرده اند كه با وجود اعتراض به تصميم 
اخير، عقب نش��يني نكرده و انتخابات دوباره را تحريم 
نخواهند كرد.  اس��تانبول شهري اس��ت كه اردوغان 
ب��ا پيروزي خود به عنوان ش��هردار آن در دهه 1۹۹۰، 
فعاليت سياسي خود را بطور گسترده آغاز كرد و حزب 
عدالت وتوسعه از ۲۰۰۲ تاكنون همواره برنده انتخابات 
استانبول بوده است. س��هم اين شهر از توليد ناخالص 
داخلي تركيه حدود يك سوم است و براي حزب اردوغان 

پيروزي در آن موضوع حساسي است. 
در انتخابات اخير ش��هرداري، بس��ياري از شهرهاي 
بزرگ از جمله آنكارا، به نمايندگان احزاب مخالف راي 
دادند. در آنكارا، حزب اردوغان كه با اختالف ۳درصد آرا 
مغلوب نماينده حزب جمهوري خلق شده بود، نتايج 
انتخابات را به چالش كشيد، اما موفق به تغيير نتايج نشد. 
خبرگزاري آناتولي پيش تر گزارش داده بود، مقام هاي 
تركيه به وجود ارتباط هايي ميان يك سازمان تروريستي 
و مسووالن دفاتر راي گيري در انتخابات استانبول پي 
برده اند. در اين گ��زارش آمده: مقامات به ش��واهدي 
دست يافته اند كه نش��ان مي دهد 4۳تن از مسووالن 
دفاتر راي گيري با شبكه فتح اهلل گولن يكي از مخالفان 

سرس��خت اردوغ��ان در ارتباط بوده اند. گفته ش��ده، 
شهروندان اكثر مناطق استانبول در اعتراض به تصميم 
شوراي عالي انتخابات به خيابان ها آمدند و با كوبيدن 
روي ماهي تابه و قابلمه نارضايتي خودشان را ابراز كردند.

  سقوط ارزش لير
با  اع��الم خبر ابطال نتاي��ج انتخابات اس��تانبول، در 
معامالت صرافي هاي استانبول در روز سه شنبه ارزش 
لير در براب��ر دالر ۰.۷ درصد كاهش يافت تا هر دالر با 
فتح كانال جديد به ازاي ۶.۰۰۳ لير مبادله ش��ود. لير 
تركيه از ابتداي امسال تاكنون 1۲درصد ارزش خود را 
در برابر دالر از دست داده است تا بدين ترتيب كاهش 

ارزش آن در برابر اس��كناس سبز از زمان شروع بحران 
ارزي تركيه در سال گذشته به بيش از 4۲ درصد برسد. 
گفته ش��ده، نگراني از تش��ديد جنگ تجاري چين و 
امريكا نيز به تشديد ريزش لير دامن زده است. به گفته 
برخي معامله گران، امكان ريزش بيشتر لير كه اكنون 
در پايين ترين س��طح ۷ ماه اخير خ��ود در برابر دالر 
قرار دارد وجود دارد و ممكن اس��ت لير تا كانال ۶.۲ به 
ازاي هر دالر نيز عقب نشيني كند. نگراني ها از اوضاع 
سياس��ي تركيه روي رتبه اعتباري اين كشور نيز اثر 
منفي گذاشته است؛ به گونه اي كه موسسه رتبه بندي 
فيچ در گزارش جديد خود، چشم انداز تركيه را منفي و 
رتبه اعتباري اين كشور را »BB« ارزيابي كرد كه رتبه 

پاييني است. بحران ارزي تركيه همچنين تورم را تهديد 
كرده است كه اخيراً اندكي از سطح ۲۰ درصدي فاصله 
گرفته است. بانك مركزي تركيه و شركت هاي بزرگ 
اين كشور نيز كه بايد ده ها ميليارد دالر بدهي خود به 
طرف هاي خارج��ي را پرداخت كنند اصاًل از اين خبر 
خوشحال نيس��تند. اقتصاد نيز وارد ركود شده و رشد 
اقتصادي منفي مي تواند ب��ا كاهش ارزش لير بيش از 

پيش ماندگار شود.

  واكنش ها به ابطال انتخابات 
اكرم امام اوغلو ش��هردار جديد كالن شهر استانبول، 
تصميم هيات عال��ي انتخابات تركيه مبني بر تجديد 

انتخابات اين شهر را خيانت خوانده است و گفته رجب 
طيب اردوغان قصد دارد با اين اقدام پيروزي انتخاباتي 
ما را مصادره كند. او با اين حال تاكيد كرده: »هرگز بر 
سر اصول خود سازش نمي كنيم. اين كشور متشكل از 
۸۲ ميليون فرد ميهن دوست است كه تا آخرين لحظه 

براي دموكراسي مبارزه خواهند كرد.«
انورسال ادي گوزل معاون رييس حزب جمهوري خواه 
خلق، هم به طعنه گفت��ه: »پيروزي بر حزب عدالت و 
توسعه امري است غيرقانوني. اين سيستمي كه اراده 
م��رم را پايمال مي كن��د و به قانون بي اعتناس��ت، نه 

دموكراتيك است و نه مشروع.« 
فدريكا موگريني هماهنگ كننده سياس��ت خارجي 
اتحاديه اروپا، نيز تصمي��م مربوط به تجديد انتخابات 
استانبول را تصميمي سياسي ارزيابي كرده و خواستار 
بررس��ي قانوني اين تصميم از س��وي منابع مستقل و 
غيردولتي شده است. موگريني در عين حال درخواست 
كرده بازرس��ان بين المللي نيز بر برگ��زاري دور بعدي 
انتخابات نظارت داش��ته باش��ند.  وزير خارجه تركيه 
انتقاده��اي خارجي از تصميم هي��ات عالي انتخابات 
تركيه براي لغو نتايج انتخابات ش��هرداري استانبول 
را بي مورد خوانده اس��ت. براساس انتخابات ماه مارس 
نامزد اپوزيسيون پيروز شده بود. وزارت خارجه تركيه 
در بيانيه اي اعالم كرده: »همگان بايد به تصميم برگزاري 
دوباره اين انتخابات كه بر مبناي قانوني گرفته ش��ده 
است، احترام بگذارند. ما انتقادهايي كه از سوي برخي از 
مخاطبان خارجي با انگيزه سياسي درباره اين تصميم 
و شوراي عالي انتخابات مطرح مي شود، نمي پذيريم. 
تركيه بلوغ دموكراتيك خودش را نش��ان داده اس��ت. 
بي شك، تصميم شوراي عالي مستقل انتخابات با هدف 
تضمين تحقق اراده راي دهندگان بوده است.« اردوغان 
نيز سه ش��نبه در ديدار با نماين��دگان پارلمان حزب 
حاكم عدالت وتوس��عه از تصميم كميسيون انتخابات 
تقدير كرده و گفت��ه: »اين تصميم را به عنوان بهترين 
اقدامي تلقي مي كنيم كه عزم ما براي حل مشكالت در 
چارچوب دموكراسي و قانون را نشان مي دهد.« مخالفان 
دولت تركيه با اشاره به تالش هاي اردوغان براي احياي 

امپراتوري عثماني به او لقب »سلطان« داده اند. 

گروه جهان| سمانه قرباني| 
ي��ك روز پ��س از تصميم رييس جمه��وري امريكا 
مبني بر اعمال تعرفه هاي جديد بر كاالهاي چيني، 
مقام ه��اي امريكا ط��رف چيني را مته��م كردند از 
تعهدات پيش��ين تجاري خود عقب نش��يني كرده 
اس��ت. دولت امريكا همچنين بار ديگر تهديد كرده 
كه تعرفه هاي ۲۰۰ ميليارد دالر كاالي وارداتي چين 
را به ۲5درصد افزايش مي دهد. دونالد ترامپ گفته 
در آينده بر ۳5۰ ميلياد دالر كاالي ديگر نيز تعرفه 

اعمال خواهد كرد. 
به گزارش س��ي ان ان، معاون وزي��ر بازرگاني امريكا 
گفت��ه دول��ت ترام��پ در ح��ال پيش��برد تهديد 
رييس جمهور مبني بر افزايش تعرفه ۲۰۰ ميليارد 
دالر كاالي چين��ي اس��ت. رابرت اليت��زر نماينده 
تج��اري اياالت متح��ده و اس��تيون منوچين وزير 
خزان��ه داري، اعالم كردند كه چي��ن در پايان هفته 
گذش��ته از توافق هاي پيش��ين خود عقب نش��يني 
كرده و پيشرفت ماه ها مذاكره بر سر جزييات توافق 
تجاري ميان دو اقتصاد بزرگ جهان را از مسير خود 

خارج كردند. 
اليتزر گفته: »ما احس��اس مي كرديم در مس��يري 
هستيم كه به جايي راه پيدا مي كند. تالش مي كرديم 

تا تغييراتي را در متن قرارداد ايجاد كنيم؛ تغييراتي 
كه اساس��ي و اصولي بودند.« اليتزر تغيير رويكرد 
چين را در اي��ن مذاكرات »ترك تعه��دات قبلي« 

توصيف كرده است. 
اين خبر به نقل از تيم مذاكره كننده چيني كه در پايان 
هفته به واشنگتن مي رسند، منتشر شده است. دو تن 
از اعضاي اين تيم مذاك��ره گفته اند اعمال تعرفه هاي 
جديد از سوي دولت امريكا با هدف تشديد فشارها به 
 معني نشانه اي از توقف مذاكرات تجاري ميان دو كشور 
نيست. وزير خزانه داري امريكا از اظهارنظر درباره اينكه 
»آيا دو كش��ور توانايي پايان دادن به مذاكرات تا پيش 

از پايان هفته را دارند يا خير« خودداري كرده است. 
ب��ه  گفته ي��ك مق��ام امريكاي��ي، ليو ه��ي معاون 
نخس��ت وزير چي��ن، همچن��ان رهب��ري تي��م 
مذاكره كنن��ده چيني، را به عهده خواهد داش��ت و 
پنج ش��نبه )فردا( به واش��نگتن مي رسد. منوچين 
در اين باره گفته: »بر اساس اطالعات تازه اي كه به 
دست ما رس��يده، تيم مذاكره كننده چيني در دور 
جديد مذاكرات ش��فاف و آش��كار مذاكره مي كنند 
كه مي تواند روند به توافق رسيدن دو طرف را تغيير 
دهد.« منوچين تاكيد كرده اين يك تغيير بزرگ در 

مسير مذاكرات است. 

ترامپ پس از ادعاهاي بس��يار مبني ب��ر اينكه اياالت 
متح��ده و چين در مراحل نهايي مذاكرات هس��تند، 
سرنوش��ت مذاكرات را با توييت هاي بس��يار و تهديد 
به افزايش تعرفه ها در هاله اي از ابهام قرار داده اس��ت. 
مقام ه��اي امريكاي��ي گفته اند در انتظار دس��توركار 
پيشنهادي طرف چيني براي مذاكرات پيش روي در 
هفته جاري هستند. وينست چان رييس راهبردهاي 
تجاري چين در مركز كرديت سوئيس گفته در صورتي 
كه دو كش��ور توافقي به دست نياورند اقتصاد جهان با 

شوك بزرگي روبه رو خواهد شد.
به  گفته يكي از مقام هاي چين��ي، تيم مذاكره كننده 
اين كشور شامل صدها نفر مي ش��ود. بسياري از اين 
افراد روند مذاكرات را در مرحله پاياني مذاكرات ميان 
دولت ترامپ و طرف چيني ارزيابي مي كنند. به گفته 
مقام هاي رسمي، دونالد ترامپ تالش كرده تا چين را 
با توييت هايش تضعيف روحيه كند. به گفته اين مقام 
رس��مي، آخرين دور مذاكرات درباره چگونگي تمايل 
چين به تغيير رويه هاي اقتصادي كه بخشي از توافق 

است با نوعي عدم قطعيت روبه روست. 
پتر آلتماير وزير اقتصاد آلمان، با اش��اره به باال گرفتن 
تنش هاي تجاري چي��ن و امريكا گفته برلين اميدوار 
اس��ت كه دو ط��رف بتوانند از تنش بيش��تر اجتناب 

كنند. او تاكيد كرده كه تمام طرف هاي درگير بايد از 
تصميم هاي يك جانبه دوري كنند. آلتماير در حاشيه 
نشستي در برلين گفته: »اميدواريم تنش ميان امريكا 
و چين حل و فصل شود، چراكه هيچ نتيجه مثبتي براي 
هيچ كسي ندارد. به نظمي تجاري مبتني بر قوانين نياز 
داريم، به بازار آزاد نياز داريم، به انصاف و ش��رايط برابر 
نياز داريم، يعني حقوق يكسان براي شركت ها در تمام 

كشورها.«
دونالد ترامپ از منتقدان سرسخت نحوه داد و ستد 
بين چين و امريكا اس��ت و تعرفه ها و تراز بازرگاني 
بين دو كشور را »غيرعادالنه« مي داند. او در توييتي 
در اين باره نوش��ته: »م��ا 5۰۰ ميلي��ارد دالر را به 

خاطر چين از دس��ت مي دهيم. متاسفم اما ما ديگر 
نمي توانيم اين كار را انجام دهيم.«

دولت امريكا شديدا به آنچه »سرقت مالكيت فكري و 
معنوي« محصوالت امريكايي توسط چين مي نامد، 
نيز اعتراض كرده است. پكن اما اين انتقادها را رد كرده 
و مي گويد جنگ تجاري بين دو كش��ور به زيان هر دو 
و ديگر كشورهاي جهان اس��ت، هرچند هشدار داده 

در نهايت آمادگي ورود به چنين جنگي را دارد. 
رس��انه هاي دولتي چين به نقل از وزارت خارجه اين 
كشور نوشته اند چين خواستار آن است كه دو كشور در 
ميانه راه مذاكرات تجاري ديدار كنند تا »برپايه احترام 
متقابل«، نتيجه اي »برد-برد« براي هر دو به دست  آيد.

دريچه

كوتاه از منطقه

 ديدار مايك پمپئو با مركل
 در برلين لغو شد 

گروه جهان|  مايك پمپئ��و  وزير خارجه امريكا، 
س��فر خود به آلمان را لغو كرد. پمپئو كه در س��فر 
دوره اي در اروپا به س��ر مي برد، قرار بود سه شنبه در 
برلين با آنگال مركل و هايكو ماس صدراعظم و وزير 
خارجه آلمان، ديدار كند. به گزارش يورونيوز، پمپئو 
گفته زماني ديگر به آلمان سفر خواهد كرد. وزارت 
خارجه امريكا بدون ارايه جزئيات، تنها به فش��رده 
بودن برنامه وزير خارجه اين كش��ور اش��اره كرده و 
دليل لغو س��فر را رسيدگي به برخي مسائل فشرده 
و فوري خوانده است. وزير خارجه امريكا همچنين 
دوشنبه در فنالند با سرگئي الوروف همتاي روس 
خود ديدار كرد. پمپئو كه براي ش��ركت در نشست 
»شوراي قطب شمال« به فنالند سفر كرده در حاشيه 
اين نشست به همتاي روس خود درباره موضوعات 
مختلف و به ويژه ونزوئال، تحوالت سوريه و نيز اوكراين 
گفت وگو كرد. شوراي قطب شمال هشت عضو دارد 
و متشكل از كشورهاي اياالت متحده، روسيه، كانادا، 
فنالند، دانمارك، سوئد، نروژ و ايسلند است. همچنين 
مردمان بومي منطقه هم در اين ش��ورا نمايندگاني 
دارند. آب ش��دن يخ ها در قطب ش��مال باعث شده 
تا دسترسي به منابع طبيعي در اين منطقه اهميت 
وي��ژه اي پيدا كند. گاز و ذخاي��ر بزرگ مواد معدني 
از مهم ترين منابع اين منطقه اس��ت كه رقابت بين 
كشورهاي قطب ش��مال و همچنين امريكا، چين 
و روس��يه را برانگيخته است. پمپئو دوشنبه از عزم 
كش��ورش براي حضور پررنگ ت��ر در منطقه قطب 
شمال گفته و هدف اين اقدام را تحت نظر قرار دادن 

رفتار تهاجمي روسيه و چين عنوان كرده است.  

سرمايه گذاري 400 ميليون 
دالري اسپانيا در كوبا 

گروه جهان| مقام هاي گردش��گري اس��پانيا كه 
به كوبا س��فر كرده ان��د به مقامات اين كش��ور وعده 
سرمايه گذاري 4۰۰ميليون دالري و تاسيس دفاتر 
مشاورتي را داده اند. سفر مقامات اسپانيا به كوبا يك 
هفته پ��س از آن انجام گرفته ك��ه امريكا اعالم كرد 
دور جديدي از تحريم ه��ا را عليه هاوانا وضع خواهد 
كرد. به گزارش يورونيوز، اجرايي شدن قانون جديد 
به ش��هروندان اياالت متحده اجازه مي دهد بتوانند 
ضد ش��ركت هاي متعلق به كش��ورهاي ثالث كه در 
كوبا فعاليت مي كنند اقامه دعوي كنند. ماريا ريس 
ماروتو وزير گردشگري اسپانيا، در خصوص اقدامات 
اين وزارتخانه گفته اتخاذ چنين تدابيري به شركت ها 
اطمينان مي دهد كه تنها نخواهند بود. ريس ماروتو 
گفت��ه دو دفتر مش��اوره در هاوانا و مادريد گش��وده 
خواهد شد تا به تجار اسپانيايي كه مي توانند مشمول 
اقدامات تنبيهي امريكا قرار بگيرند مش��اوره دهند. 
بر اساس قانون »هولمز برتون «، شهروندان امريكايي 
كه دارايي هاي آنها در ۶۰سال پيش مصادره شده از 
حق شكايت عليه دولت كوبا برخوردار هستند. قانون 
هولمز برتون براي بيش از دو دهه از سوي دولت هاي 
پيشين مستقر در كاخ سفيد مسكوت مانده و اجرايي 
نشده بود اما اكنون با اعمال شدن تحريم هاي جديد، 
اين قانون عليه دولت كوبا و تمام كشورهايي كه با اين 
كشور رابطه تجاري دارند اعمال مي شود. كوبا مي گويد 
اين قانون عليه قوانين بين المللي است. كانادا و اروپا 
نيز به كارافتادن دوباره اين قانون را اسفبار دانسته اند. 
پيش بيني مي شود با اجراي اين قانون صدها پرونده 
عليه شركت هاي اروپايي فعال در كوبا به جريان بيفتد. 

500 دادستان سابق امريكا: 
ترامپ بايد محاكمه شود

گروه جهان| بيش از 5۰۰ دادستان سابق امريكا با 
امضاي نامه اي سرگش��اده اعالم كردند، بنا بر شواهد 
موجود در گ��زارش رابرت مولر ب��ازرس ويژه پرونده 
دخالت روس��يه در انتخاب��ات ۲۰1۶، چنانچه دونالد 
ترامپ يك ش��هروند عادي امريكايي بود بطور قطع 
به جرم ممانع��ت از اجراي عدال��ت متهم و محاكمه 
مي شد. به گزارش س��ي  ان ان، امضاكنندگان اين نامه 
از تمامي طيف هاي سياسي و از هر دو حزب دموكرات 
و جمهوري خواه هستند كه سال ها سابقه خدمت در 
دستگاه قضايي را دارند. صدها دادستان سابق در اين 
نامه گفته اند: »ترامپ تالش كرده مولر را اخراج كند و 
شاهدان را بترساند. اگر او رييس جمهور كنوني امريكا 
نبود با اتهام ممانعت از اجراي قانون مواجه مي شد.« 
هيالري كلينتون كانديداي دموكرات ها در انتخابات 
۲۰1۶ اخيرا در نشستي گفته بود كه براساس گزارش 
مولر، اگر ترامپ در مسند رياست جمهوري نبود، بطور 
قطع محاكمه مي شد. كلينتون گفته: »براساس گزارش 
مولر، ترامپ بارها مانع اجراي عدالت شده اما براساس 
قانون در شرايط كنوني نمي توان او را متهم و مورد پيگرد 
قرار داد.« براساس قانون اساسي امريكا، متهم كردن يا 
تحت پيگرد قراردادن رييس جمهور تا زمان حضور در 
اين مسند ممنوع است. وزارت دادگستري امريكا سه 
هفته پيش سرانجام نسخه سانسور شده از گزارش مولر 
را منتشر كرد. اين گزارش كه در 44۸ صفحه منتشر 
شده و حاصل ۲۲ ماه فعاليت تيم حقوقي مولر است، 
تاكيد مي كند كه به ش��واهد قطعي دال بر بي گناهي 
رييس جمهور در »كارشكني در اجراي عدالت« دست 

نيافته اما او را تبرئه نيز نخواهد كرد.

تالش ونزوئال براي دور زدن 
تحريم هاي اقتصادي امريكا 
گروه جه�ان| وزير خارجه ونزوئال گفته كاراكاس 
به دنبال ايجاد سيستم بانكي جديدي با روسيه و چين 
است. به گزارش راشا تودي، خورخه آرزا گفته: »براي 
دور زدن تحريم هاي مالي امريكا عليه ونزوئال، به دنبال 
همكاري هاي نزديك تر با پكن و مسكو و ايجاد يك 
سيس��تم بانكي جديد تس��هيل كننده تراكنش ها 
هس��تيم.« آرزا در س��فارت ونزوئال در مسكو گفته: 
»در تالش براي يافتن راه هاي جايگزين همكاري با 
كشورهاي دوست هستيم.« اين مقام ونزوئاليي البته 
اعتراف كرده است كه ايجاد چنين ساز و كارهايي در 
طول يك روز ممكن نخواهد بود و زمان خواهد برد. 
آرزا در بخش ديگري از سخنان خود گفته كشورهاي 
غربي پنج ميليارد دالر از دارايي هاي اين كشور را به 
نفع خوان گوايدو رهبر خود خوانده ونزوئال، مصادره 
كرده اند. كاخ سفيد از ابتداي امسال محدوديت هاي 
مالي و اقتصادي جديدي ب��ر كاراكاس اعمال كرده 
كه از جمله آنها مي توان به ممنوعيت دسترسي به 
نظام دالري و تحريم هاي بخش نفت و معدن ونزوئال 
اشاره كرد. درآمدهاي نفتي ۹۸ درصد كل درآمدهاي 
صادراتي ونزوئال را تشكيل مي دهد. پيش تر برخي از 
كشورها حساب هاي ارزي و سپرده هاي طالي ونزوئال 
را بلوكه كرده بودند. انگليس يكي از همين كشورها 
بوده است كه بانك مركزي آن با تقاضاي ونزوئال براي 
انتقال ذخاير طال مخالفت كرد. مقامات امريكايي در 
تالشند تا دارايي هاي ونزوئال در خارج از اين كشور را 
در اختيار گوايدو قرار دهند. ذخاير طالي ونزوئال در 
انگليس، 1.۲ ميليارد دالر از كل هشت ميليارد دالر 

ذخاير اين كشور را تشكيل مي دهد. 

 آزادي دو خبرنگار رويترز 
در ميانمار پس از 500 روز 

گروه جهان|  دو خبرن��گار خبرگزاري رويترز كه 
بيش از 5۰۰ روز را در ميانمار بازداش��ت به سر برده 
بودند، آزاد ش��دند. وا لون و كياو س��وئه اوو به خاطر 
گزارش كش��تار روهينگيا به ۷ سال زندان محكوم 
شده بودند. وا لون و كياو سوئه اوو كه به دليل گزارش 
درباره پوش��ش خبري بحران روهينگياو و كش��تار 
مس��لمانان در اين منطقه ميانمار به ۷ س��ال زندان 
محكوم ش��ده بودند، با بخشش رييس جهور زندان 

رانگون را ترك كردند.
وا لون از همه كساني كه در سراسر جهان براي آزادي 
او تالش كرده بودند، سپاسگزاري كرد. او كه ۳۳سال 
دارد گفته قصد دارد فعاليت خبرنگاري اش را دوباره 
از سر بگيرد. به وا لون و كياو س��وئه اوو در ماه آوريل 
جايزه پوليتزر اهدا شد. دو خبرنگار رويترز در حالي 
آزاد مي شوند كه آوريل امسال دادگاه عالي درخواست 
تجديدنظر اين دو درباره حكم حبس را رد كرده بود. 
وا لون و كياو سوئه اوو به جرم در دست داشتن اسناد 
سري و اتهام افشاي اسرار دولتي در ۲۰1۸ به ۷ سال 
زندان محكوم شدند. دادستان كل در آن زمان اعالم 
كرده ب��ود دو خبرنگار به اطالعات س��ري  در مورد 
ماموريت ه��اي امنيتي/اطالعاتي دسترس��ي پيدا 
كرده اند. مسلمانان روهينگيا كه در ميانمار جمعيت 
اقليت را تشكيل مي دهند، ده ها سال است كه شاهد 
سركوب و آزار و اذيت هستند. در اوت ۲۰1۷، با كشته 
شدن چند نگهبان مرزي وضعيت وخيم تر شد. تقريبا 
۷۰۰ هزار مس��لمان روهينگيا به بنگالدش، كشور 
همس��ايه  فرار كردند. كارشناسان س��ازمان ملل از 

نسل كشي سخن مي گويند.
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چپ گرايان راديكال به دنبال 
كرسي هاي پارلمان اروپايي 

گروه جهان| گ��روه »اتحادگراي چپ هاي اروپا و 
چپ هاي سبز اس��كانديناوي« يك حزب سياسي 
در پارلم��ان اروپاس��ت كه ش��ماري از جريان هاي 
چپ فعال اعم از كمونيس��ت، آنتي كاپيتاليس��ت 
)ضدس��رمايه داري(، سوسياليست و آنتي ليبرال را 
زير يك چتر آورده اس��ت. اين حزب با »حزب چپ 
اروپا« متفاوت است. به گزارش يورونيوز، 5۲ نماينده 
از ۷51 نماينده پارلمان اروپا جزو اين گروه محسوب 
مي شوند و در مجموع اسپانيا با 1۰ نماينده، آلمان با 
۸ نماينده و يونان با ۶ نماينده بيش��ترين سهم را در 
اين شاخه سياس��ي دارند. اين گروه به لحاظ شمار 
كرسي ها پنجمين نيروي سياسي پارلمان به شمار 
مي آيد و گابريل زيمر آلماني رهبري آن را در پارلمان 
بر عه��ده دارد. تنها زيرگروه اين ح��زب كه دولت را 
در يك كش��ور اروپايي در دست دارد، حزب سيريزا 
متعلق به الكسيس سيپراس نخست وزير يونان است. 
زيرگروه ديگري از اين حزب كه حضور قدرتمندي در 
كشور متبوع خود دارد، چپ گرايان اسپانيايي متعلق 
به حزب پودموس هستند. هرچند اين فراكسيون 
جناح چپ اصلي را در پارلمان اروپا نمايندگي مي كند، 
كمتر نماينده اي از آن خود را با نام كمونيست معرفي 
مي كند. مقابله با نابرابري اجتماعي، مبارزه با ممنوعيت 
ورود مهاجران، دفاع از حقوق زنان و فعاليت در جهت 
بسط صلح از سياس��ت هاي اصلي حزب در پارلمان 
اروپا به ش��مار مي آيد. هواداران اي��ن گروه عموما با 
اعتراض هاي خياباني پر سر و صداي خود به مقامات 
اروپايي شناخته مي شوند. انتظار مي رود در انتخابات 
پارلماني اروپا در ماه جاري اين حزب بتواند 5 كرسي 

ديگر به شمار كرسي هاي خود بيفزايد.
راي دهندگان همه كشورهاي عضو اتحاديه اروپا در 
روزهاي پاياني ماه م��ه ۷۰5 نماينده پارلمان اروپا را 
انتخاب مي كنند. كشورهاي مختلف اتحاديه اروپا، 
سيستم هاي راي گيري متفاوتي براي اين انتخابات 
دارند. اگرچه در همه موارد تناسب ميان تعداد راي و 
كرسي كسب شده وجود دارد و هر قدر راي فهرست 
احزاب باالتر باشد، متناسب با آن تعداد نمايندگانش 
بيشتر مي شود؛ البته به شرط آنكه حداقل 5درصد 
آرا را كسب كرده باشند. تعداد نمايندگان هر كشور 
اروپايي در اين پارلمان با جمعيت آن كشور تناسب 
دارد. براي مثال آلمان با بيش از ۸۲ ميليون نفر، ۹۶ 
نماينده و مالت با جمعيت 4۷5هزار نفر، ۶نماينده در 
اين پارلمان دارند. اين نمايندگان به مدت 5 سال در 

دو مقر پارلمان اروپا حضور خواهند داشت.

ريزش شاخص  بورس هاي 
حاشيه خليج فارس

ش��اخص بورس عربستان با س��قوطي قابل توجه، 
پايين ترين عملكرد ۸ ماه اخير خود را به ثبت رساند. 
به گزارش رويترز، درحالي كه قيمت نفت تاثير خود را 
بر سهام بخش هاي اقتصادي و پتروشيمي گذاشته، 
ساير بورس ها در منطقه خاورميانه نيز تحت تاثير اين 
مساله روندي نزولي داش��ته اند. شاخص بازار سهام 
عربستان با سقوطي ۲.5درصدي مواجه شد. در اين 
ميان، ارزش س��هام گروه سيرا پس از آنكه اين فعال 
حوزه گردشگري از كاهش 4۰درصدي سود خالص 
خود خبر داد، كاهش 4.۷درصدي را به ثبت رساند. 
اوضاع شاخص بازار سهام در دوبي نيز روندي نزولي 
داشته و به نظر مي رسد بازارهاي منطقه خاورميانه با 
دقت بيشتري درحال رصد اختالفات تجاري بين دو 

ابرقدرت تجاري دنيا هستند.

ديدار اوجاالن با وكاليش 
پس از ۸ سال 

عبداهلل اوجاالن رهبر حزب كارگران كردستان، با دو 
تن از وكالي خود در زندان جزيره امرالي ديدار كرده 
اس��ت. وكالي اوجاالن آخرين بار ۲۰11 با او ديدار 
كرده بودند. پس از ۸ سال چهار تن از وكالي اوجاالن 
تقاضا كرده بودند با موكل خ��ود ديدار كنند كه با 
ديدار دو تن از آنان موافقت شد. در ژانويه ۲۰1۹ هم 
برادر اوجاالن موفق شد با او ديدار كند. بيش از ۲۰ 
سال است كه رهبر پ ك ك در زندان به سر مي برد. 
او 15 فوريه 1۹۹۹در يك عمليات هواپيماربايي در 

نايروبي، پايتخت كنيا دستگير شد. 

عمران خان و مودي به زودي 
ديدار مي كنند

عمران خان نخست وزير پاكستان، ماه آينده در 
حاشيه نشست سازمان شانگهاي با نارندرا مودي 
همتاي هندي خود، دي��دار مي كند. به گزارش 
ايرنا، نشست سران سازمان همكاري شانگهاي 
ماه آينده در قرقيزستان برگزار مي شود. پاكستان 
و هند پس از نبرد نظامي دو ماه گذشته به حالت 
آماده باش درآمدند و اي��ن وضعيت هنوز بهبود 
نداشته است. از 1۹4۷ كه پاكستان به استقالل 
دست يافته تاكنون، س��ايه تنش هاي سياسي، 
دعواهاي اطالعاتي و ناآرامي هاي مرزي هيچ گاه از 

فضاي روابط دو همسايه كنار نرفته است. 

كمك 4۸0 ميليون دالري 
قطر به فلسطيني ها

قط��ر 4۸۰ ميليون دالر ب��راي حماي��ت از مردم 
فلسطين در كرانه باختري و باريكه غزه اختصاص 
داده اس��ت. به  گزارش رويترز، دوحه ۳۰۰ ميليون 
دالر به صورت ارايه كمك ه��اي مالي و اعطاي وام 
براي حمايت از بودجه دو بخش بهداشت و آموزش 
تشكيالت فلسطيني اختصاص داده است. اين كشور 
همچنين 1۸۰ ميليون دالر نيز ب��راي حمايت از 
فعاليت هاي بشر دوستانه و فعاليت هاي سازمان ملل 

در فلسطين و برق به مردم فلسطين اعطا مي كند.
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عكسروز

بازارهنر

اكران ماه رمضان براي فيلم اولي هاي سينما

فيلم كوتاه »مگراِلن« به جشنواره اودنسه دانمارك راه يافت

رد پاي فضاي مجازي در ارايه كپي هاي هنري

پس از پايان اكران فيلم هاي نوروزي 
در سرگروه هاي سينمايي فيلم هايي 
روي پرده مي روند كه بيشتر تجربه اول 
فيلمسازان شان محسوب مي شوند. از 
چهارشنبه ۱۸ فروردين ماه و همزمان 
با دومين روز ماه مبارك رمضان چهار 
فيلم س��ينمايي جديد راه��ي اكران 
مي ش��وند كه با توجه ب��ه زمان اكران 

مي توانن��د در طرح وي��ژه ماه رمض��ان و از افطار 
تا س��حر هم نمايش داده ش��وند. اما نكته جالب 
توجه در اك��ران دوم بهار كه با م��اه رمضان يكي 
است، اكران سه فيلم از سه كارگردان اول است و 
مشخص نيست آيا تهيه كنندگان ديگري حاضر به 
اكران در اين زمان بوده اند يا خير و وضعيت فروش 
همين ها هم به كجا مي رسد! در اين ميان مهدي 
نادري چهره سرش��ناس جمع است كه با كمدي 
»سامورايي در برلين« پس از چند سال دوباره به 
س��ينماها مي آيد. در اين فيلم كه داستاني از آن 
منتشر نشده اس��ت، حميد فرخ نژاد، اميرمهدي 
ژوله، ميرطاهر مظلومي، هومن حاجي عبداللهي، 
ميترا حجار، گوهر خيرانديش و نادر مشايخي بازي 
كرده اند. نادري قصد داشت فيلمش را در جشنواره 
فجر سال گذشته رونمايي كند، اما »سامورايي در 
برلين« براي اين رويداد آماده نشد. ديگر فيلمي 
كه از چهارش��نبه همين هفته روي پرده مي رود، 
»تول��دت مبارك« س��ميه زارعي نژاد اس��ت كه 
اولين فيلم سينمايي كارگردانش است. البته اين 

فيلم پنج سال قبل توليد شده و اكبر 
عبدي، محمدرضا فروت��ن و محبوبه 
بيات هم در آن بازي كرده اند. »تولدت 
مبارك« درباره كودكي هفت س��اله و 
كتابخوان اس��ت كه به دليل ش��رايط 
خانوادگي وارد راه ه��اي جديدي در 
زندگي مي ش��ود. سومين فيلم جديد 
سينماها »خانه ديگري« به كارگرداني 
بهنوش صادقي و س��اخته ش��ده در سال ۱۳۹۴ 
است كه در سي وپنجمين جشنواره فيلم فجر نيز 
شركت داشت. اين فيلم داستان زندگي »مرجان« 
را روايت مي كند كه بايد در مدت زماني كم پولي 
را براي پدرش تهيه كند. او در اين مسير با موانعي 
روبرو مي ش��ود كه زندگ��ي زناش��ويي اش را نيز 
تحت الشعاع قرار مي دهد. پژمان بازغي، ليال زارع، 
گوهر خيرانديش و ناصر هاشمي از جمله بازيگران 
اين فيلم هستند. و اما آخرين فيلم تازه سينماها، 
»وكيل مدافع« به كارگرداني سلما بابايي )فرزند 
ش��هيد عباس باباي��ي( و تهيه كنندگي محس��ن 
علي اكبري اس��ت. اي��ن فيلم در ژان��ر كمدي و با 
مضمون دفاع مقدس معرفي شده كه شباهت هايي 
هم با فيل��م »ليلي با من اس��ت« دارد. همچنين 
»وكيل مدافع« به موضوعات سياسي و روز جامعه 
مي پردازد و در معرفي آن آمده است: »اگر در سال 
۹۷ جنگي اتفاق بيفتد و جنگي كه در ۳۰ س��ال 
پيش رخ داد مجدد تكرار ش��ود، به كجا خواهيم 

رفت و چه خواهيم كرد؟« 

فيلم كوتاه »مگراِلن« به كارگرداني مريم 
زارعي و نويس��ندگي پيام سعيدي به 
بخش مسابقه جشنواره فيلم اودنسه راه 
يافت. فيلم كوتاه »مگراِلن« به كارگرداني 
و تهيه كنندگي مريم زارعي و نويسندگي 
پي��ام س��عيدي در بخش »مس��ابقه« 
جش��نواره فيلم اودنس��ه ۲۰۱۹ روي 
پرده خواهد رفت. اين رويداد سينمايي 

قديمي ترين جش��نواره فيلم در دانمارك است و از 
سال ۱۹۷5 در ماه آگوست در ادنسه برگزار مي شود. 
مريم زارعي كه با اولين تجربه فيلمسازي اش در بخش 
»مسابقه« نوزدهمين دوره جشنواره بين المللي فيلم 
اودنسه حضور دارد، دانش آموخته تئاتر از دانشگاه 
سوره و دانشگاه آلبرتا كانادا است و تجربه كارگرداني 
و طراحي تئاتر در جش��نواره هاي مختلف داخلي و 
خارج��ي را در كارنامه دارد.  »مگراِلن« تاكنون تنها 
نماينده س��ينماي ايران در بخش رقابتي مس��ابقه 
جشنواره بين المللي فيلم اودنسه است. اين فيلم به 

عنوان يكي از نمايندگان سينماي ايران 
در شصت و نهمين دوره جشنواره فيلم 
برلين نيز حضور داش��ت كه با استقبال 
مواجه شد. فيلم هاي اين بخش از ميان 
نزديك به ۳۲6۴ شركت كننده انتخاب 
شده اند كه فيلم هاي برگزيده در بخش 
رقابتي مسابقه و بخش ملي به آكادمي 
اس��كار جهت حضور در آن رويداد مهم 
سينمايي معرفي مي ش��وند. فيلم كوتاه »مگراِلن« 
داس��تان خان��واده اي را روايت مي كن��د كه در يك 
قبرستان ماش��ين زندگي مي كنند. دختر كوچك 
خانواده كه نابيناست به همراه برادر بزرگ ترش در 
قبرستان ماشين ها ماشيني براي خود ساخته اند كه 
در آن روزهايشان را مي گذرانند. اتفاقي باعث برهم 

خوردن نظم متزلزل خانواده مي شود و... 
نوزدهمين دوره جشنواره بين المللي فيلم اودنسه 
)OFF( از ۲6 آگوست تا ۱ سپتامبر ۲۰۱۹ در شهر 

اودنسه دانمارك برگزار مي شود. 

يك گالري دار ب��ا اعتقاد بر اينكه تعداد 
آثار كپي كه به گالري ها ارايه مي شوند 
چندان زياد نيست، اظهار كرد كه بعد 
منفي فضاي مجازي مي تواند در افزايش 
تعداد كارهاي كپي شده بسيار تاثيرگذار 
باشد. اميرحسين جباري، مدير گالري 
ايده پارس��ي، درباره تشخيص اصالت 
آثاري كه گالري ها به نمايش مي گذارند، 

اظه��ار كرد: گاهي پيش مي آيد ك��ه فردي اثر يك 
هنرمند خارجي يا ايراني را ببيند، از آن الهام بگيرد 
و بر اساس آن، به سبك و هنر خودش اثري را خلق 
مي كند. در نتيجه شباهت دو اثر مي تواند بر اساس 
الهام گرفتن باشد؛ كه اين موضوع از لحاظ حرفه اي 
مشكلي ندارد. او ادامه داد: اما زماني هم هست كه يك 
فرد كار يك هنرمند را بر مي دارد و كاماًل از روي آن 
كپي مي كند. يعني كاماًل اثري مشابه اثر يك هنرمند 
را خلق مي كند و ش��ايد فقط رنگ گذاري را تغيير 
بدهد؛ اين كار كاماًل كپي اس��ت و از لحاظ حرفه اي 

مشكل دارد. در اين ميان گالري هايي 
كه بخواهند تشخيص كپي بودن آثار را 
تشخيص بدهند، مي توانند از تكنولوژي 
روز بهره بگيرند و تصوير آثار ارايه شده را 
در گوگل ايميج مورد بررسي قرار دهند. 
جباري درباره ميزان كارهاي كپي كه 
به گالري ه��ا ارايه مي ش��ود نيز گفت: 
تعداد آثار كپي چندان زياد نيست و در 
چند سال گذشته دو بار از سوي هنرمندان آماتور با 
كارهاي كپي مواجه شده ام؛ البته در اين ميان فضاي 
مجازي ه��م در كارهاي كپي ش��ده بي تأثير نبوده 
است. به هر حال فضاي مجازي خوبي ها و بدي هايي 
دارد. خوب اين اس��ت كه مي توان آثار زيادي را ديد 
و از لح��اظ بصري ارتقا پيدا كرد و بد اين اس��ت كه 
مي توان آثار زيادي را ديد و از روي آنها كپي كرد. به 
عنوان مثال مي توان اثري را در يك گالري خارجي 
كه هيچ كسي هم آن را نديده پيدا كرد و مشابه آن 
را در ايران اجرا كرد كه االن هم بسيار اتفاق مي افتد.

تاريخنگاري

پايان جنگ دوم جهاني و جشن در ايران 
هجدهم ارديبهشت ۱۳۲۴، با اعالم پايان جنگ جهاني دوم به وسيله »چرچيل« 
۱۰۱ تير هوايي در تهران شليك و در سراسر كشور تعطيل عمومي اعالم شد.  ايران 
ناخواس��ته به جنگ جهاني دوم كشيده شد. هم متفقين و هم آلمان اميد داشتند 
كه ايران در جانب آنها بايستد. اشغال ايران توسط متفقين و بروز جنگ سرد ميان 
قدرت هاي پيروز جنگ دوم پيامدهايي داشت كه تركش آن تا امروز نيز مي رسد. 
جنگ جهاني دوم در تابستان ۱۳۱۸ شمسي با حمله آلمان به لهستان آغاز شد. يك 
روز پس از شروع جنگ جهاني دوم، محمود جم، نخست وزير، با صدور بيانيه اي ايران 
را در اين جنگ بي طرف اعالم كرد: »در اين موقع كه متاسفانه جنگ در اروپا مشتعل 
گرديده است، دولت شاهنشاهي ايران، به  موجب اين بيانيه، تصميم خود را به اطالع 
عموم مي رساند كه در اين كارزار بي طرف مانده و بي طرفي خود را محفوظ خواهد 
داشت.«  ايران در جريان جنگ جهاني دوم ازطرف روسيه و انگلستان اشغال شد. 
اشغال ايران محدود به قواي بريتانيا و شوروي نبود. پس از ورود امريكا به جنگ، عده اي 
از نظاميان آن كشور نيز وارد ايران شدند، با اين همه، استقالل و تماميت ارضي ايران، 
نخست با امضاي يك پيمان سه جانبه بين ايران، بريتانيا و شوروي در بهمن ۱۳۲۰ 
و سپس با صدور اعالميه اي كه در پايان كنفرانس سران متفقين )روزولت، چرچيل 
و استالين( در تهران منتشر شد، تضمين شد. در شش سالي كه ايران در اشغال قواي 
متفقين بود، عالوه بر پيامدهاي ناشي از حمله هاي زميني، دريايي و هوايي اين نيروها 
براي اشغال ايران، وضعيت معيشت مردم و تامين امنيت نيز با نابساماني روبرو بود 
و رنج و گرسنگي و مرگ و ناامني هم پديده هاي نادري نبودند. كشيده شدن جنگ 
جهاني دوم به ايران، با وجود آثار زيانبارش اين جنبه مثبت را هم داشت كه فضاي 
سياسي كشور هم از انسداد بيرون آمد و حدي از دموكراسي در كشور شكل گرفت. 
احزاب مختلف شكل گرفتند و رسانه ها كم و بيش در انتشار آرا و عقايد آزاد بودند. در 

چنين فضايي دولت هاي بي ثبات هم پديده نادري نبودند. اندكي پس از پايان جنگ 
جهاني نهضت ملي شدن نفت شكل گرفت كه تحولي بي سابقه را در مناسبات ايران 
و بريتانيا در چشم انداز داشت. نهايتا اما اين نهضت، از جمله به سبب بروز جنگ سرد 
ميان دو قدرت عمده برآمده از جنگ جهاني دوم به شكست كشيده شد و كودتاي 
۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در مجموع بر معادالت و فضاي سياسي پويا و بازتري كه در نتيجه 
كشيده شدن ايران به متن جنگ جهاني دوم در اين كشور شكل گرفت، پايان نهاد. 
از سال هاي پس از شهريور ۱۳۲۰ و افتادن ايران به گرداب جنگ جهاني دوم، حاال 

شايد تنها خاطره همان دموكراسي نيم بند در خاطره ها مانده است. 

میراثنامه

»نوتردام« چگونه بازسازي و حفظ مي شود؟
پس از آتش سوزي بزرگ در كليساي »نوتردام« پاريس، گمانه زني هاي فراواني 
درباره چگونگي و مدت زمان مرمت و بازساي اين بناي تاريخي مطرح شده است. 
سقف كليس��اي »نوتردام« تنها يك س��قف نبود، مطمئنًا از نفوذ آب به درون 
ساختمان جلوگيري مي كرد اما آنچه در ماه آوريل در شهر پاريس سوخت يك 
شگفتي فني و اوج مهندسي در قرن ۱۲ و ۱۳ ميالدي بود. اگر به قطعات بزرگ 
چوب و س��ربي كه در ارتفاع بيش از ۳۰ متري اين بنا به كار برده شده است، نگاه 
كنيد از نبوغ و مهارت س��ازندگان اوليه آن شگفت زده مي شويد. »لين كرتني« 
تاريخ دان و نويس��نده كتاب مهندسي كليس��اهاي قرون وسطايي در مقاله اي 
مي نويسد: چوب بست هاي بزرگي كه با استفاده از درختان قطع شده در حدود 
سال ۱۱6۰ ساخته شده بودند به صورت ويژه اي با يك صفحه اضافي به ديوارها 
متصل شدند تا در طول تمام مساحت سقف همچنان محكم باقي بمانند. چوب 
در حالت فشار قرار داشت و به نگه داشتن ديوارهاي بلند و نازك كمك مي كرد. 
اين سقف كه بيشتر آن از چوب ساخته شده بود تقريبًا يك چهارم از كل ساختار 
كليساي نوتردام را تش��كيل مي داد كه حاال ديگر از دست رفته است. اكنون بر 
سر اينكه چه چيزي بايد جايگزين ساختار سقف و مناره كليساي نوتردام شود 
نيز اختالف نظرهايي وج��ود دارد. »ادوارد فيليپ« ابراز اميدواري كرده س��ازه 
جديدي كه قرار اس��ت جايگزين سقف در آتش سوخته كليساي نوتردام شود، 
مطابق با تكنيك ها و چالش هاي زمان كنوني باشد. همچنين »امانوئل مكرون« 
رييس جمهور فرانس��ه اعالم كرده كه عمليات بازسازي و مرمت كليسا در طول 
مدت پنج سال تكميل خواهد شد. البته اين اظهارنظر با نامه سرگشاده چندين 
معمار همراه شد كه در آن ضمن غيرمنطقي خواندن زمان كوتاه پنج ساله براي 
احياي كليسا، از رييس جمهور خواستند رويكرد معقوالنه تري در اين باره در پيش 
بگيرد. تعداد زيادي از شركت هاي معماري بين المللي نيز دست به كار شدند و 
طرح ها و ايده هايي براي ساخت مجدد سقف كليسا نوتردام مطرح كردند كه اغلب 
در آن از مقادير زيادي شيشه استفاده مي شود.  »نورمن فاستر« معمار سرشناس 
بريتانيايي پيشنهاد ساخت يك سكوي بازديد يا سكوي مشاهده را در بام كليسا 
مطرح كرد و »الكساندر فانتوزي« نيز ساخت سقفي كاماًل از شيشه مات را پيشنهاد 
داده است. استوديو معماري »NAB« نيز پيشنهاد داده سقف كليسا را به شكل 

يك گلخانه و در نوك مناره آن كندوي عس��ل ايجاد كنند. »داگالس پريچارد« 
استاد معماري در دانشگاه »جان هاپكينز« معتقد است در معمارت ميراث تاريخي 
ظرافت و زيبايي فراواني وجود دارد و اين خطر وجود دارد كه با استفاده از مصالح 
و روش هاي كنوني، در نهايت چيزي بسيار بد ايجاد شود. مشكل بناهاي تاريخي 
اين است كه هر روز تحليل مي روند و سنگ ها و چوب هاي استفاده شده در آن به 
تدريج فرسوده مي شوند. شايد اتفاقاتي فاجعه بار چون آتش سوزي در نوتردام اين 
بناها روي دهد. اين بناها زماني ساخته شدند كه نگراني درباره باران هاي اسيدي 
وجود نداش��ت. بايد مسائل مربوط به زلزله را نيز براي بازسازي اين بناها در نظر 
گرفت. با وجود اين اسكن سه بعدي كه »اندرو تالون« و همكاران وي از كليساي 
نوتردام پيش از وقوع آتش سوزي انجام دادند از لحاظ تاريخي و حفظ آن بسيار 
اهميت دارد چرا كه تمامي جزييات بنا را با دقت سانتي متر به ثبت رسانده است. 
پس از آتش سوزي بزرگ در كليساي نوتردام در شهر پاريس، كارشناسان از هزينه 
سنگين دو تا سه ميليارد دالري براي براي احياي اين بناي تاريخي خبر مي دهند. 
حال بايد منتظر ماند و ديد كليساي تاريخي و ۸5۰ ساله نوتردام پاريس در نهايت 

در طول مدت چند سال و با چه كيفيتي بازسازي و مرمت مي شود.

ايستگاه

يك موفقيت ديگر براي 
سازنده »آسيايي هاي خرپول«

 فيلم بعدي جين كمپيون
 با  بازي بنديكت كامبربچ 

»جان ام.چو« يك قرارداد 
چهار س��اله ب��ا كمپاني 
فاكس قرن بيستم منعقد 
كرد. به گزارش ورايتي، 
جان ام.چ��و كارگ��ردان 
»آسيايي هاي خرپول« 
يك ق��رارداد ۴ س��اله با 
تلويزي��ون فاك��س قرن 

بيس��تم ديزني امضا كرد. بر مبناي اين قرارداد كه 
نخستين كار تلويزيوني اين كارگردان خواهد بود، 
»چو« تهيه كنندگي چندين پروژه را برعهده گرفت 
و كارگردان��ي تعدادي از آنه��ا را نيز خودش انجام 
مي دهد. قرارداد بزرگ »چو« دهمين قرارداد بزرگ 
از زماني است كه تلويزيون قرن بيستم به مالكيت 
ديزني درآمده است. قرارداد »اين ما هستيم« توسط 
دن فوگلمان به ارزش حدود ۱۲5 ميليون دالر يكي 
ديگر از مهم ترين اين قراردادها است. در چند هفته 
اخير چند مورد از اين قراردادها با تلويزيون فاكس 
قرن بيس��تم منعقد ش��د. موفقيت »چو« با فيلم 
»آس��يايي هاي خرپول« او را در چنين جايگاهي 
قرار داده است و تلويزيون فاكس قرن بيستم نيز ابراز 
خوشحالي كرد كه اين كارگردان اين استوديو را در ۴ 
سال آينده خانه خودش خواهد دانست. جان ام.چو 
متولد ۱۹۷۹ و فيلمساز امريكايي است. او در مدرسه 
س��ينما و تلويزيون دانش��گاه كاليفرنياي جنوبي 
تحصيل كرده و تاكنون چند جايزه دريافت كرده كه 
جايزه پرنسس گريس، دور شاري و جك نيكلسون 
از جمله آنهاست. او از پدر و مادري تايواني-چيني در 
كاليفرنيا متولد شده و اولين فيلمش را سال ۲۰۰۱ 
ساخته است. »آسيايي هاي خرپول« كه سال پيش 
اكران شد در 5 روز نخست اكرانش به فروشي ۳۴ 
ميليون دالري دست يافت و در رأس باكس آفيس 
امريكا قرار گرفت. اين در حالي بود كه همه بازيگران 

اين فيلم را بازيگران آسيايي تشكيل داده بودند. 

جين كمپيون كارگردان 
نامدار نيوزيلندي، فيلم 
بع��دي اش را ب��ا ب��ازي 
بنديكت كامبربچ و اليزابت 
م��اس جل��وي دوربين 
مي برد. به گزارش ورايتي، 
بنديكت كامبربچ و اليزابت 
ماس به عنوان بازيگران 

فيلم بع��دي جين كمپيون كه با عن��وان »قدرت 
سگ« و اقتباسي از يك رمان نوشته توماس سِويج 
است، انتخاب شدند. كمپيون اين فيلم را بر مبناي 
فيلمنامه اي به قلم خودش كه با اقتباس از اين رمان 
نوشته، مي سازد. حقوق اين فيلم در جشنواره كن 
امسال عرضه مي شود. اين فيلم قرار است تا پايان 
امس��ال مقدمات توليدش را شروع كند. كمپيون 
گفت نمي تواند از فكر كردن به سوژه اين فيلم دست 
بكش��د و واقعًا درگير اين موضوع ش��ده است. وي 
گفت موضوع فيلم تركيبي از مردانگي، نوستالژي و 
خيانت است. او افزوده است: اين اولين باري است كه 
فيلمي با بازي يك مرد در نقش اصلي مي سازم و برايم 
هيجان انگيز است. اين رمان داستان دو برادر پولدار 
از مونتانا را روايت مي كند و كامبربچ در نقش »فيل« 
يكي از اين دو برادر، ظاهر مي ش��ود. او فوق العاده و 
خشن اس��ت، در حالي كه جورج برادر ديگر سريع 
و باشخصيت است. اين دو با هم مالكان بزرگ ترين 
مزرعه در دره مونتانا هستند. وقتي جورج مخفيانه با 
بيوه اي از مردم روستايي ازدواج مي كند فيل عصباني 
مي شود و جنگي بي قيد و شرط را براي از بين بردن 
اين زن با اس��تفاده از پسر او شروع مي كند. اليزابت 

ماس در نقش اين بيوه بازي خواهد كرد.

برانكو ۵۰۰ هزار يورو از پرسپوليس گرفت

آينده مبهم واليبال در بي ثباتي مديريت فدراسيون

سرمربي پرس��پوليس نيمي از مبلغ 
قرارداد خود را براي فصل جاري از اين 
باشگاه دريافت كرد. برانكو ايوانكوويچ 
كه پس از تمديد ق��راردادش هيچ گونه دريافتي 
 از باش��گاه پرس��پوليس بابت قراردادش نداشت 
در نهايت پس از ارسال دو نامه و تالش هاي باشگاه 
روز سه ش��نبه نيمي از مبلغ قراردادش را دريافت 
كرده است. قرارداد س��رمربي پرسپوليس چيزي 
حدود يك ميليون و دويس��ت هزار دالر است و با 
توجه به حذف دالر از مبادالت مالي ايران، مديران 
باشگاه پرس��پوليس مبلغ 5۰۰ هزار يورو معادل 
حدود 6۰۰ هزار دالر را به صورت نقدي به برانكو 
ايوانكووي��چ دادند تا اينگونه نيمي از مبلغ قرارداد 

سرمربي تيم شان را پرداخت كرده باشند.

پ��س از تغيير و تح��ول در فدراس��يون واليبال در 
۱6 آذر ۱۳۹۷ در حال��ي كه به نظر مي رس��يد بايد 
انتخابات رياست اين رشته هر چه زودتر برگزار شود 
اما همچنان آين��ده واليبال ايران به دليل بي ثباتي 
مديريت فدراسيون مبهم است. فدراسيون واليبال 
يكي از فدراسيون هايي است كه پس از اجرا شدن 
قانون منع به كارگيري بازنشستگان رييس خود را 
از دس��ت داد و از اوايل آذر ماه سال ۱۳۹۷ افشين 
داوري به عنوان سرپرست )رييس موقت( اين رشته 
انتخاب شد. واليبال اما تنها رشته اي است كه تاكنون 
خبري از برگزاري انتخاباتش به ميان نيامده تا رييس 
جديدش را بشناس��د و همين موضوع شائبه هاي 
زيادي را در مورد آينده اين رش��ته پر طرفدار به راه 
انداخته است. در حال حاضر افشين داوري نزديك 
به 5 ماه است كه سرپرستي فدراسيون واليبال را بر 
عهده دارد تا طبق صحبت هاي خود كه گفته بود: 
»بن��ده براي اين در واليبال هس��تم كه با برگزاري 
مجامع هيات هاي اس��تاني و كنترل شرايط حاكم 
بر واليبال، ش��رايط را براي برگزاري مجمعي قابل 
قبول فراهم كنم«، مقدمات را براي برگزاري مجمع 
انتخاباتي آماده كند اما با به تأخير افتادن برگزاري 
انتخابات همچنان اين فدراس��يون با سرپرس��ت 
اداره مي شود. حال مساله اين است كه فدراسيون 
واليبال در اين روزها به دليل نداشتن ثبات مديريت 
درگير حواشي ريز و درشتي است كه بعضًا دليل آن 

تأخير در تصميم گيري ها عنوان مي ش��ود. پس از 
صحبت هاي اخير سرپرست فدراسيون واليبال كه 
اظهار كرده بود: »اگر حضور من در واليبال به صالح 
و خواسته مجمع باشد در اين رشته مي مانم«، به نظر 
مي رسد او دوست دارد در واليبال ادامه دهد، اما به 
دليل اينكه هيچ تضميني براي ادامه حضور داوري 
در واليبال وج��ود ندارد، چرا كه اگر داوري بخواهد 
رس��مًا در انتخابات ش��ركت كند بايد سرپرستي 
فدراسيون واليبال را كنار بگذارد كه در صورت رخ 
دادن اين اتفاق، واليبال براي سومين بار در اين دو 
س��ال مدير خود را از دس��ت خواهد داد كه اصاًل به 
صالح اين رشته پر طرفدار نيست. دوره سرپرستي 
طبق قانون 6 ماهه اس��ت و حاال تنها يك ماه ديگر 
براي افشين داوري فرصت باقي مانده است تا زمانش 
به پايان برسد و با اين اوصاف بايد ديد وزارت ورزش 
چه اقداماتي درباره فدراسيون واليبال انجام خواهد 

داد.  با توجه به اين مسائل اين سوال پيش مي آيد كه 
چرا انتخابات فدراسيون واليبال نيز مانند رشته هاي 
ديگر پيش از س��ال جديد برگزار نش��د تا تكليف 
واليبال ايران مش��خص شود؟ اتفاقي كه با توجه به 
تقويم فشرده واليبال در س��ال جديد مي توانست 
كمك كننده باشد. با وجود اين صحبت ها احتمااًل 
انتخابات فدراسيون واليبال بعد از رقابت هاي ليگ 
ملت ها برگزار خواهد ش��د. البته در صورت صعود 
احتمالي تيم ملي واليبال به المپيك ۲۰۲۰ توكيو 
برگزاري مجمع در اين زمان نيز باز هم مشكل ساز 
خواهد بود چرا كه مدير جديد بايد در كمتر از 6 ماه 
همه ش��رايط را براي موفقيت تيم ملي واليبال در 
آن بازي ها فراهم كند كه كار بس��يار سختي است. 
ضمن اينكه هدف گذاري واليبال ايران از سال هاي 
گذشته سكوي المپيك ۲۰۲۰ بوده است. حاال كه 
زمان سرپرستي افشين داوري رو به پايان است اين 
س��وال پيش مي آيد كه آيا داوري بار ديگر حكمي 
6 ماهه براي در اختيار داش��تن فدراسيون واليبال 
دريافت خواهد كرد؟ يا شاهد حضور فردي جديد 
در رأس اين فدراس��يون ب��راي چهارمين بار در دو 
سال اخير خواهيم بود. به هر حال ثبات مديريت از 
اصول اصلي پيشرفت هر سازماني به شمار مي رود و 
از وزارت ورزش انتظار مي رود موضوع تعيين تكليف 
انتخابات فدراس��يون واليبال را پنج ماه بعد از آغاز 

عصر سرپرستي مشخص كند.

ورزشي

دعايروزدومماهمباركرمضان
بسماهللالرحمنالرحیم

الله�ّمقّرْبن�يفی�ِهال�ىمْرضاِت�كوجّنْبن�يفی�ِهمنس�خِطك
ونقماِت�كووّفْقنيفیِهلقراءِةآياِتكبرْحمِتكي�اأْرحمالّراِحمین.

خدايانزديككنمرادراينماهبهسويخشنوديتوبركنارمداردرآناز
خشموانتقامتوتوفیقدهمرادرآنبرايخواندنآياتقرآنبهرحمت

خودتايمهربانترينمهربانان.
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