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بمب گذاري ها در س��ريالنكا در روز عيد پاك يك شنبه، 
به ما يادآوري كرد كه تروريس��م نه با مح��روم كردن و نه 
با ناديده گرفتن، متوقف نمي ش��ود. كش��تار افراد درون 
كليسا و مهمانان هتل در س��ريالنكا درست مثل حمله 
به خارجي ها در كافه اي در س��ال 2016 در داكا،  پايتخت 
بنگالدش، توسط اسالم گرايان تحصيل كرده اي صورت 
گرفت ك��ه از خانواده هاي ثروتمند آن كش��ور بودند . دو 
نفر از هش��ت نفر بمب گذاران انتحاري سريالنكا، پسران 
يك��ي از ثروتمندترين تاج��ران آن كش��ور بودند. چند 
نفر از آنها هم امكاناتي براي تحصيل در خارج از كش��ور 
داشتند. يكي از داليلي كه چرا اين حمالت هنوز صورت 
مي گيرد اين اس��ت كه جنگ جهاني عليه تروريسم كه 
توسط اياالت متحده رهبري مي ش��ود،  شكست خورده 
اس��ت و آن هم به اين خاطر كه آن كش��ور فقط بر حذف 
تروريست ها و شبكه هايشان متمركز شده نه بر شكست 
ايدئولو ژي جهادي كه اين حمالت انتحاري را در سراسر 
جهان الهام مي بخشد.بمب گذاري ها در مكان هايي مانند 
س��ريالنكا - كش��وري كه تاريخ تروريس��م اسالمگرايي 
راديكالي ندارد-  بر اين تفكر كه نظامي گري هنوز مي تواند 
گسترش يابد و اينكه چرا جهان به برخورد ريشه اي با آن 
نياز دارد، تاكيد مي ورزد. زماني كه به تروريسم راديكالي 
اسالمگرايي مي رسيم،  ريش��ه هاي ايدئولوژيك آن غالبا 
به وهابي گري كه شكل افراطي از اسالم سني كه توسط 
عربستان سعودي تبليغ مي شود، مي رسد . وهابي گري، 
جهاد را كه خواستار جنگ با كفار است،  مشروع مي داند. 
بر اساس گفته هاي دانشمند سني مذهب، علي االحمد، 
وهابي گري بر اين اعتقاد اس��ت كه غيرمومن��ان افرادي 
هستند كه بايد »از آنها متنفر بود،  تحت تعقيب قرار بگيرند 
و حتي كشته شوند.« اين همان قدرت ايدئولوژي است كه 
سبب شد دو پسر سرمايه دار و با نفوذ سريالنكايي، محمد 
يوسف ابراهيم، شهادت را بر تداوم زندگي راحت و لوكس 
از جمله زندگي در ويالي مجلل و س��فر ب��ا خودروهاي 
گران قيمت را ترجيح دهند. وهابي گري در قرن هجدهم 
توس��ط محمد بن عبد الوهاب، پايه گذاري شد و تا طلوع 
رونق نفتي در دهه 1970 در حاش��يه دين اس��الم باقي 
مانده ب��ود. عربس��تان س��عودي، از آن زم��ان تاكنون با 
توجه به  درآمد سرش��ار نفتي، 200 ميلي��ارد دالر براي 
تاسيس مدرسه هاي وهابي، مس��اجد،  تربيت روحانيون 
وكتاب هاي��ي كه آن ش��كل از اس��الم را تبليغ مي كنند 
خرج كرده و بدين ترتيب از نفوذ جغرافياي سياسي خود 
بهره مي برد. اما فقط رونق قيمت نفت نبود كه به توسعه 
و گسترش س��ريع وهابي گري كمك كرد. صادرات اين 
نوع جهاد و تغذيه ايدئولوژي آن نيز توسط اياالت متحده 
و متحدانش عليه مثال تهديد كمونيس��م شوروي تبليغ 
شد: براساس نوش��ته رابرت اف كندي، CIA، »خشونت 
جهادگرايي را به عنوان سالح جنگ سرد تغذيه مي كرد.« 
وهابي گري به تدريج در كشورهاي غير عربي كه سنت هاي 
اسالمي ليبرال تر و جمعيت بزرگ مسلمان داشتند پخش 

شد و يك محيط سمي درست كرد كه در آن افراطي گري 
رشد يافت. تفسيرهاي پلوراليستي از اسالم ساكت شد و 
بدين ترتيب تندروي توانست به زور جاي خود را باز كند . 
عربستان سعودي و شركاي ايدئولوژيكش در اصل با تبليغ 
بنيادگرايي نظامي اسالمي، تروريسم مدرن اسالمگرايي 
را تقويت كردند. حمايت از افراطي گري سبب بروز كينه، 
 نفرت از زن و خشونت شد و اختالف ميان سني و شيعه را 
عميق تر كرد. و اين تقسيم به نوبه خود جغرافياي سياسي 
منطقه را آشفته كرد و حمالت ضد شيعي در كشورهاي 
سني مانند عربستان سعودي و پاكستان را دامن زد.  اكنون 
با توجه به اين سابقه، بايد جنگ جهاني عليه تروريسم را 
دوباره جهت دهي كرد. سياس��ت ضد تروريس��م اياالت 
متحده صرفا نباي��د متمركز بردش��مناني مانند داعش 
و القاعده باش��د بلكه بايد روي دوس��تان پادشاهي عرب 
متمركز باشد كه در كنار ديگر ابزار، تبليغات جهادي را به 
جلو مي رانند و چشمانشان را روي خيريه هاي كشورشان 
كه منابع نظامي اسالمي گري را در سراسر جهان تامين 
مي كند بس��ته اند . با وجود گام هايي كه توسط عربستان 
سعودي و ديگر كشورهاي منطقه براي اخالل در تامين 
مالي تروريست ها برداشته ش��ده، بنا بر گزارش ساليانه 
وزارت امور خارجه اي��االت متحده،  هنوز  خيريه هايي كه 
در كشورهاي حاشيه خليج فارس قرار دارند كماكان نقش 
مهمي را در حمايت از گروه هاي تروريستي ايفا مي كنند. 
شايد عربستان سعودي بزرگ ترين حامي اسالم راديكال و 
يكي از بزرگ ترين دولت هاي سركوبگر  باشد كه با فشار كم 
بين المللي حتي در خصوص حقوق بشر روبه رو بوده است. 
در اصل، ممنوعيت صادرات نفت ايران كه توس��ط دولت 
ترامپ از سوم ماه مي  صادر شده پاداش مالي به عربستان 
و ديگر كشورهايي كه گروه هاي جهادي را تامين مي كنند، 
اس��ت . بزرگ ترين عمليات تروريس��م بين الملل��ي -  از 
جمله بمب گذاري هاي اخير سريالنكا، حمالت يازدهم 
س��پتامبر به نيويورك و واشنگتن دي س��ي و حمالت 
س��ال 2008 بمبئي - توسط س��ازمان هاي تندرو سني 
مذهبي كه با وهابي گري تحت حمايت عربستان سعودي 
ارتباط داشتند صورت گرفته بود،  نه ايران. در واقع، تمام 
سازمان هاي مهم تروريستي اسالم گرايي ايدئولوژي شان 
را از وهابي گ��ري كه منبع جهاد مدرن اس��المي اس��ت 
مي گيرند. اياالت متحده كشورهاي  ايران، سودان،  سوريه و 
كره شمالي را در فهرست حاميان دولتي تروريسم قرار داده 
است اما عربستان سعودي را خير، و اين با وجود آن است 
كه ترامپ عربستان سعودي را بزرگ ترين تامين كننده 
مالي تروريسم در جهان معرفي كرده است. اخيرا،  دولت 
ترامپ،  س��پاه پاس��داران انقالب اس��المي را به فهرست 
سازمان هاي تروريستي خارجي اضافه كرده در حالي كه 
در اين ليست يك نيروي مهم صادر كننده تروريسم يعني 
ارتش پاكستان را كه روابط نزديك با گروه هاي تروريستي 
بين المللي دارد،  بطوري كه ترامپ هم اذعان كرده، »محل 
امني براي تروريس��ت هايي كه ما در افغانستان به دنبال 
شكار آن هستيم« اس��ت،  از قلم انداخته است. سياسي 

كردن جنگ عليه تروريسم بايد پايان پذيرد . 

آسيب هاي سياسي كردن جنگ عليه تروريسم
گزارش

 همين صفحه  

گزارش

آسيب هاي سياسي كردن 
جنگ عليه تروريسم

فارين  پالیسي|
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بمب گذاري هاي جهادي در سريالنكا در روز عيد 
پاك يك ش��نبه، به ما يادآوري كرد كه تروريس��م 
نه با مح��روم كردن و نه با نادي��ده گرفتن، متوقف 
نمي شود. كشتار افراد درون كليسا و مهمانان هتل 
در سريالنكا درس��ت مثل حمله به خارجي ها در 
كافه اي در سال 2016 در داكا،  پايتخت بنگالدش، 
توسط اسالم گرايان تحصيل كرده اي صورت گرفت 
كه از خانواده هاي ثروتمند آن كشور بودند . دو نفر 
از هشت نفر بمب گذاران انتحاري سريالنكا، پسران 
يكي از ثروتمندترين تاجران آن كشور بودند. چند 
نفر از آنها هم امكاناتي براي تحصي��ل در خارج از 
كشور داشتند. يكي از داليلي كه چرا اين حمالت 
هنوز صورت مي گيرد اين است كه جنگ جهاني 
عليه تروريسم كه توس��ط اياالت متحده رهبري 

مي شود،  شكست خورده است و ...
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يادداشت

تصميم مجلس و راه دشوار 
واقعي كردن قيمت سوخت

عبدالرس�ول دشتي|مس�وول سابق ستاد 
اطالع رساني كارت هوشمند سوخت|

تصميم بنزيني دولت و مجلس فعال موجب ختم 
ماجراي گراني بنزين ش��ده، به گونه اي كه با يك 
توافق موقت، اين نتيجه حاصل شد كه صرفًا تا پايان 
سال جاري هيچ گونه افزايش نرخي در بنزين و نفت 
گاز اعمال نشود. راه موفق ايجاد طرح ملي سامانه 
هوشمند س��وخت دوباره بازنمايي ش��ده و دولت 

مكلف به احياي كارت هوشمند سوخت...

اقتصاد اجتماعي

سن جواني تغيير كرد
معاون امور جوان��ان وزارت ورزش و جوانان از 
افزايش بازه س��ن جواني به »18 تا ۳۵« سال 
خب��ر داد. محمدمهدي تندگويان با اش��اره به 
ابالغ مصوبات ش��وراي عالي جوانان كش��ور از 
س��وي وزير ورزش و جوانان از تغيير بازه سن 
جواناني از 1۵ تا 29 س��ال به 18 تا ۳۵ س��ال 
خبر داد و گفت: درخواس��ت تغيير بازه س��ن 
جواني ابتدا از معاونت امور جوانان به ش��وراي 
عالي جوانان ارسال ش��د و بعد از انجام فرآيند 
قانوني، اي��ن درخواس��ت در معاونت حقوقي 
رياست جمهوري بررس��ي و پس از موافقت از 
سوي ش��وراي عالي جوانان ابالغ شد. او با بيان 
اينكه اعضاي تش��كل هايي كه تاكنون يك بار 
نس��بت به تمديد مجوز خود اقدام كرده اند و 
بين 29 تا ۳۵ سال سن دارند، با تغيير اين بازه 
س��ني مي توانند بار ديگر مجوز خود را تمديد 
كنند، اظهار ك��رد: با وجود اي��ن، اين مصوبه 
ش��امل حال تش��كل هايي كه بيش از دو بار 

مجوز خود را تمديد كرده اند، نمي شود. 
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موگريني خواستار پرهيز از افزايش 
تنش در منطقه شد 

»تعادل« از عوامل افت بازار سهام در ابتداي هفته جاري گزارش مي دهد

 واكنش سرد  اروپا
 به سفر پمپئو

بازارسرمايه در ترس و طمع

خبر

»س��رگئي الوروف«، وزير امور خارجه روس��يه 
روز دوش��نبه بعد از ديدار با همتاي چيني خود 
از اقدام ايران در كاه��ش برخي تعهداتش ذيل 
توافق »برج��ام« دفاع كرد.  به گ��زارش فارس، 
الوروف گف��ت كه با »وانگ ي��ي«، وزير خارجه 
چين درباره اوضاع شبه جزيره كره، افغانستان، 
س��وريه و اجراي قطعنامه 22۵۴ بحث و تبادل 
نظر كرده اس��ت.  رييس دس��تگاه ديپلماسي 
روس��يه در بخش ديگري از س��خنانش گفته 
كه توافق هس��ته اي ايران بايستي حفظ شود و 
تحريم هاي يكجانبه امريكا غيرقانوني هستند.  
به نوش��ته خبرگزاري »اس��پوتنيك« الوروف 
گفت: »ايران حق داش��ت برخ��ي از تعهداتش 
ذيل توافق هس��ته اي برج��ام را كاهش دهد.« 
ش��وراي عالي امنيت ملي ايران روز چهارشنبه 
)18 ارديبهشت ماه( در بيانيه اي اعالم كرد قصد 
دارد »در راستاي صيانت از امنيت و منافع ملي 
مردم ايران، و در اعمال حق��وق خود مندرج در 
بندهاي 26 و ۳6 برج��ام« برخي اقدامات خود 
ذيل برجام را متوقف كند. جمهوري اس��المي 
در اين بيانيه كه در اولين سالگرد خروج امريكا 
از توافق هس��ته اي صادر ش��ده به كش��ورهاي 
باقي مانده در برجام 60 روز فرص��ت داده براي 
اجراي تعهدات خود به ويژه در حوزه هاي بانكي 
و نفتي اقدام كنند.  اين بيانيه همچنين هشدار 
مي دهد در صورتي كه كشورهاي گروه 1+۴ در 
ضرب االجل ياد شده به تعهداتشان عمل نكنند، 
ايران به صورت مرحله به مرحله تعهدات ديگري 
را متوقف خواهد كرد. الوروف گفت كه در ديدار 
با وانگ يي بر اين موضوع تأكيد ش��ده كه ايران 
به برجام پايبند بوده و كش��ورهاي اروپايي هم 
بايستي تعهداتش��ان را اجرا كنند.  او گفت: »ما 
خاطرنشان كرديم كه جمهوري اسالمي ايران به 
برنامه جامع اقدام مشترك پايبند بوده، اما انتظار 
دارد كه همتايان اروپايي هم همين كار را انجام 

دهند و تعهداتشان در اين توافق را اجرا كنند.«

روسيه: ايران حق داشت 
تعهداتش در برجام را كاهش دهد

مسكن

 شرط موفقيت 
طرح فروش متري مسكن

9 15

سامانه پيامكي 
 روزنامه تعادل 
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روي موج خبر

   اروپا به دنبال ايجاد كانال قانوني تجارت با 
ايران است؛ ايرنا|

سخنگوي دولت آلمان مي گويد كه اين كشور در 
ح��ال فعاليت براي ايجاد يك كان��ال قانوني براي 
تجارت با ايران اس��ت.به گزارش رويترز، اشتفان 
زايبرت در يك كنفرانس خبري در برلين افزود: به 
همراه شركاي اروپايي خود در حال انجام اقداماتي 
هستيم تا براساس آن تجارت قانوني با ايران به ويژه از 
طريق كانالي براي پرداخت مسير شوداز سوي ديگر 
»استف بالك« وزير امورخارجه هلند نيز در جمع 
خبرنگاران در بروكسل گفت: ماندن ايران در توافق 
هسته اي ضروري است. ما اقداماتي را براي مذاكره 

با ايران آغاز كرديم. 

    نقش ايران در عادي سازي روابط دمشق-
آنكارا از زبان اسد؛ايسنا|

رييس جمهور سوريه مي گويد كه با ميانجي گري 
ايران در روابط تركيه-س��وريه گشايشي حاصل 
شده و ديدارهاي مس��تقيمي ميان مسووالن دو 
كشور صورت گرفته اس��ت.رييس جمهور سوريه 
در گفت وگ��و با روزنامه تركي��ه اي »آيدينلك« با 
اعالم اين موض��وع تاكيد كرد كه آم��اده ديدار با 
همتاي ترك خود است. بشار اسد در اين گفت وگو 
گفت كه آمادگ��ي دارد با رجب طي��ب اردوغان، 
رييس جمه��ور تركيه مالقات كن��د. او خبر داد با 
دوستان )ايراني( مان مس��ائل مربوط به تركيه را 
مورد بحث و بررسي قرار داده ايم.بشار اسد در اين 
گفت وگو كه بخش هاي��ي از آن در فضاي مجازي 
به عربي ترجمه و منتش��ر شده خبر داد ارتباطات 
اطالعاتي و نظامي بين آنكارا و دمشق از سر گرفته 

شده است.

    عزم ايران در اجراي ضرب االجل ۶۰روزه به 
اروپايي ها جدي است؛تسنيم|

عضو كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس با تأكيد بر اينكه ايران اقدامات متقابلي در 
برابر تعلل اروپايي  ها در اجراي برجام در دستور كار 
دارد، گفت: عزم ايران در اجراي ضرب االجل ۶۰روزه 
به اروپايي ها جدي است.ولي اهلل نانواكناري با اشاره 
به تصميم ايران براي كاهش تعهدات در برجام گفت: 
اگر اروپايي ها در مدت زمان ضرب االجل ۶۰روزه اي 
كه از س��وي ايران ب��راي آنها در جه��ت عمل به 
تعهدات شان ذيل برجام تعيين شده، پايبند نباشند، 

شاهد اقدامات عملي از سوي ايران خواهند بود.
.

    ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي نيازي به 
كسب مجوز از دولت ندارد؛فارس|

نماين��دگان مجلس با اصالح م��اده ۱۰۶۰ قانون 
مدني، كسب مجوز از دولت براي ازدواج زنان ايراني 
با م��ردان خارجي را لغو كردن��د. عليرضا رحيمي 
نماينده تهران در اين خصوص گفت: پيش از اصالح 
اين قانون زنان ايراني براي ازدواج با مردان خارجي 
بايد اجازه دول��ت را مي گرفتند اما با اين اصالحيه 
ديگر نيازي به كسب اجازه از دولت نيست فقط بايد 
ازدواج در سفارتخانه هاي ايران ثبت شود.بند ۴ ماده 
۹۷۶ قانون مدني، كساني كه در ايران از پدر و مادر 
خارجي كه يكي از آنها در ايران متولد شده به وجود 

آمده اند؛ تابعيت ايراني دارند.

    اروپايي ه�ا عملياتي تر در اجراي تعهدات 
خود در برجام عمل كنند؛خانه ملت|

نماينده مردم تهران در مجلس مي گويد: اميدوارم 
اروپايي ها اين دفعه در مس��اله برجام عملياتي تر 
وارد عمل شوند و در حد حرف نباشند.محمدرضا 
عارف در مورد ضرب االجل ۶۰ روزه برجامي ايران 
و واكن��ش اروپايي ها به اين مهلت اظهار داش��ت: 
عكس العمل آنها در حد ح��رف قابل قبول بود اما 
نگران اين هس��تيم كه مجددا بخواهند مساله را 
با حرف خاتمه دهند.وي اب��راز اميدواري كرد كه 
اروپايي ها به اين ضرب االجل ۶۰ روزه ايران عكس 
العمل مثبت نشان دهند.رييس كميسيون آموزش 
و تحقيقات مجلس گفت: اميدواريم اروپايي ها اين 
دفعه وارد عمل شوند و عملياتي تر در راستاي اجراي 

تعهدات خود در برجام كار كنند.

    كميس�يون برنام�ه و بودج�ه ب�ه دنبال 
تحقيق و تفحص از ديوان محاسبات؛باشگاه 

خبرنگاران|
حاجي دليگاني، عضو كميسيون برنامه و بودجه در 
تشريح جلسه ديروز اين كميسيون اظهار كرد: در 
ابتداي جلسه طرح تفكيك سازمان جوانان از وزارت 
ورزش مطرح شد كه در نهايت اعضاي كميسيون 
به آن راي دادند.عضو كميس��يون برنامه و بودجه 
بيان كرد: در ادامه جلس��ه پيرامون نحوه واگذاري 
پروژه هاي دولتي نيز بحث و بررسي صورت گرفت 
كه چگونه بخش خصوصي مي تواند به تكميل ۷۰ 
هزار پروژه عمراني نا تمام كمك كند كه اين اليحه 
با ۱۹ م��اده راي آورد.وي در پايان گفت: تحقيق و 
تفحص از سازمان ديوان محاسبات نيز در دستور كار 

قرار داشت كه به جلسه آينده موكول شد.

    اراده دولت كوبا بر ارتقاي سطح همكاري ها 
با تهران است؛خانه ملت|

س��فير كوبا در تهران اراده دولت كوبا را بر توسعه 
و ارتقاي س��طح همكاري هاي اقتصادي دو كشور 
دانس��ت و گفت: از ه��ر گونه س��رمايه گذاري در 
پروژه هاي مختلف اقتصادي كش��ورمان استقبال 
مي كنيم.الكس��يس باندريچ در ديدار محمدرضا 
منص��وري رييس گروه دوس��تي پارلماني ايران و 
كوبا، بر اعالم همبستگي ملت و دولت كوبا با ملت و 
دولت ايران و تالش خود در جهت توسعه و گسترش 
هر چه بيشتر همكاري ها و سرمايه گذاري ايران در 
بخش هاي مختلف اقتصادي، تج��اري، بازرگاني 
كوبا تاكيد كرد.سفير كوبا افزود: اراده دولت كوبا بر 
توسعه و ارتقاي سطح همكاري هاي اقتصادي دو 
كشور است و از هر گونه سرمايه گذاري در پروژه هاي 

مختلف اقتصادي كشورمان استقبال مي كنيم.

ايران2

بهروز كمالوندي ،سخنگوي سازمان انرژي اتمي مطرح كرد

تشريح اقدامات جديد ايران درخصوص برجام
س��خنگوي س��ازمان ان��رژي اتمي كش��ورمان در 
گفت وگويي تفصيلي به تشريح اقدامات جديد ايران 
در قبال برج��ام پرداخت. اقدامات��ي كه كمالوندي 
مجموعه آنه��ا را در چارچوب برج��ام مي داند و در 
عين ح��ال تاكيد مي كند كه اي��ن اقدامات واكنش 
طبيعي ايران به رفتارهاي مخربي اس��ت كه اياالت 
متحده طي يك س��ال گذش��ته در خصوص برجام 

انجام داده است. 
كمالوندي، در گفت وگوي تفصيلي با شبكه العالم در 
خصوص جديد ترين اقدام��ات فني ايران گفت: ايران 
بعد از يك صبر استراتژيك يك ساله اقداماتي را شروع 
كرده است طبيعتًا آن چيزي كه بايد قضاوت شود اين 
است كه تعهدات طرفين به چه نحو اجرا شده است. در 
مورد ايران كاماًل مشخص است كه ما ۱۴ گزارش فصلي 
آژانس بين المللي انرژي اتمي را داشتيم كه هر سه ماه 
يك بار منتشر مي شود و نشان مي دهد كه ايران تعهدات 
خودش را به صورت كامل و به نحو احس��ن اجرا كرده 
است و در عين حال اين اتفاق در سمت مقابل نيفتاده و 
ما يك توافقي را داشتيم كه اين توافق يك معادل هاي 
است كه دو طرف داشت، يك طرف آن محدوديت هاي 
جمهوري اس��المي ايران و يك طرف هم اقداماتي كه 
طرف مقابل بايد انجام بدهد كه عمدتًا در راستاي رفع 

تحريم ها است.
او در ادامه تاكيد كرد: كش��ور تش��خيص داده كه يك 
بخش��ي از اين معادل��ه انجام نش��ده و واقعيت قضيه 
هم همين اس��ت و فكر نمي كنم كه اروپايي ها و خود 
امريكايي ها و هيچ كشور ديگري منكر اين قضيه باشند 
كه طرف مقابل تعهدات خودش را انجام نداده اس��ت. 
بعد از اين صبر يك ساله، ايران وارد اقداماتي شده است 
ك��ه فعاًل در چارچوب خود برج��ام صورت مي گيرد و 
نقض برجام نيست بلكه استفاده از ظرفيت هاي برجام 
است. در بندهاي ۲۶، ۳۶ اين حق داده شده است كه 

اگر تشخيص داده ش��ود كه بعضي از تحريم ها دوباره 
برقرار شده است ايران مي تواند كاًل يا بخشي از تعهدات 

خودش را انجام ندهد .
طبيعتًا يك فرصت دوماهه داده ش��ده كه اگر طرف 
مقابل كه عمدتًا اروپايي ها هستند- چون ما با چين 
و روسيه مشكلي نداريم و امريكايي ها هم كه خارج 
ش��دند - تعهدات خودش��ان را انجام ندهند بخش 

ديگري از تعهدات مش��مول همين دو موضوعي كه 
االن اعالم شده خواهد شد و در حقيقت ما داريم يك 
تعادلي ايجاد مي كنيم بين تعهداتمان و حقوقمان. 
سخنگوي سازمان انرژي اتمي درباره اين موضوع كه 
آيا به دنبال اق��دام تهران در خصوص كاهش تعهدات 
برجامي، گفت وگوهايي ميان ايران و آژانس بين المللي 
انرژي اتمي در اين خصوص صورت گرفته است؟ گفت: 

آنچه مربوط به س��ازمان انرژي اتمي اي��ران و آژانس 
بين المللي اتمي مي شود، ما ارتباطي با آنها نداشتيم 
و آنها نيز همين طور، ولي آنچه كه مربوط مي شود به 
دولت ها، اگر داش��ته باشند اين تماس را با وزارت امور 
خارجه دارند تا جايي كه من مي دانم ارتباطات متعددي 
در همين روزها بين وزارت امور خارجه ما و كشورهاي 
مختلف و اتحاديه اروپا بوده است اما اينكه اين ارتباطات 

در حول چه مسائل و موضوعاتي بوده به نظر من مسائلي 
است كه وزارت امور خارجه بهتر مي تواند توضيح بدهد.

وي در رابطه با اينكه اين فرصت دو ماهه چگونه تعيين 
ش��د و بعد از آن فرصت چه اتفاقاتي صورت مي گيرد، 
تاكيد كرد: فكر مي كنم خود آقاي رييس جمهور آنها را 
مشخص كردند گفتند كه بعد از دو ماه، باز بخش ديگري 
از تعهدات ما به حال تعليق در مي آيد دوباره من تاكيد 
مي كنم مفهوم اينها اين نيست كه جمهوري اسالمي 
ايران بر خالف برج��ام انجام مي دهد يا از برجام خارج 
مي شود بلكه )ايران( بر اساس بند هاي ۲۶ و ۳۶ بخشي 
از تعهدات خودش را در قبال عدم اجراي تعهدات طرف 
مقابل كنار مي گذارد. در حقيقت اين دو كفه ترازو است 
كه تعادلي را ايجاد مي كند. آن دو موضوعي را هم كه 
اش��اره كردم يكي عدم پايبند بودن و به حالت تعليق 
در آوردن محدوديت ۳.۶۷ درصد است يعني از ۳.۶۷ 
درصد كه ميزان غني سازي است ما بيشتر غني سازي 
خواهيم كرد و موضوع ديگر راكتور خنداب اراك است 
اين راكتور با كمك كشور هاي مختلف از جمله چين و 

انگليس در حال بازطراحي است.
وي افزود: به عبارت ديگر اگر توليد ايران از ۱۳۰ تن 
بيشتر بود و مشتري داشت مي تواند بفروشد و اگر هم 
مشتري نبود عمال اين اتفاق مي افتد و نگه مي دارد. 
چه آنها به تعهداتشان عمل كنند و چه اجرا نكنند. اين 
يك واقعيت است. عالوه براين موضوع ديگر موجودي 
۳۰۰ كيلو اورانيوم غني شده ۳.۶۷ درصد است. گفته 
شده است كه اين ۳۰۰ كيلو را هم فعاًل به حالت تعليق 
در مي آوريم البته مفهومش اين نيست كه ايران اين  
موارد را انجام نمي دهد، بلكه در يك دوره دوماهه اينها 
وقت دارند. درصورتي كه اروپايي ها در عملكردشان 
تغييري ايجاد شده و نشان دهند به سمتي مي روند كه 
شرايط را عوض كنند در آن صورت ايران هم مي تواند 

به وضعيت قبلي بازگردد.

رييس قوه قضاييه:

نه مذاكره و نه تسليم؛ فقط مقاومت و ايستادگي

 سازمان حمايت و تعزيرات حكومتي بازار را كنترل كنند

گروه ايران |
رييس قوه قضاييه با بيان اينكه همه قوا و دستگاه ها 
از اختيارات كافي برخوردار هستند، بهبود وضعيت 
معيش��ت مردم را در گرو كنشگري فعال مسووالن 
و كارگزاران نظام دانس��ت و گفت: الزم است وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمايت از حقوق 
مصرف كنن��دگان و س��ازمان تعزي��رات حكومتي، 

اقداماتي عاجل براي كنترل بازار صورت دهند.
به گزارش اداره كل روابط عمومي قوه قضاييه، آيت اهلل 
سيدابراهيم رييسي در جلسه مسووالن عالي قضايي، 
ماه مبارك رمض��ان را ماه عبادت، كس��ب معنويت، 
خودس��ازي و توجه به وجود مقدس پروردگار متعال 
برشمرد و تصريح كرد: همه آنچه در لحظات معنوي 
اين ماه بزرگ بر انسان تكليف شده، براي خودسازي و 
كسب تقواي الهي است كه اين تقوا، انسان را در مقابل 
همه هجمه هاي ش��ياطين صيانت مي كند و موجب 
تقويت مقاومت انسان در برابر انواع هواهاي نفساني و 

مشكالت مي شود.
رييس قوه قضاييه با بيان اينك��ه ماه رمضان بهترين 
فرص��ت براي تقويت اراده اس��ت، اف��زود: آنچه امروز 
پيش روي ماس��ت، جنگ اراده هاس��ت. اراده هايي با 
اتصال ب��ه خدا و ارزش ه��اي الهي، راه ايس��تادگي و 
مقاومت را طي مي كنند و اراده هايي نيز با فزون خواهي، 

استكبار و فتنه انگيزي درصدد پيشبرد اهداف شيطاني 
خود هستند اما ترديدي نداريم كه پيروز اين ميدان، 

اراده هاي متصل به خدا خواهند بود.

   پيروزي ملت ايران در گرو مقاومت
و اعتماد به داشته هاي خود است

آيت اهلل رييسي با اش��اره به پيروزي هاي مردم غزه 

و يمن با دس��تان خالي در برابر رژيم صهيونيستي، 
آل س��عود و امري��كا و ب��ه اس��تيصال كش��اندن 
حكومت هاي مس��تكبر اظهار كرد: آنچه امروز با آن 
مواجهيم، ش��يطنت ها، فتنه ها و جنگ اقتصادي، 
رواني و سياسي است كه دشمن به راه انداخته و در 
مقابل اي��ن اقدامات خصمانه، آنچه موجب پيروزي 
ملت بزرگ ايران خواهد ش��د، نه مذاكره، نه تسليم 

و نه پيام هاي نادرستي اس��ت كه متضمن هر گونه 
عقب نشيني يا اس��تقبال از مذاكره با متجاوزان به 
حق��وق مردم باش��د بلكه پيروزي م��ا صرفا در گرو 
همان آموزه هاي وااليي اس��ت ك��ه از معلم بزرگ 
خود حضرت امام خميني )قدس اهلل نفسه الزكيه( و 
رهبر بصير و فرزانه انقالب اسالمي حضرت آيت اهلل 
خامنه اي )حفظه اهلل تعالي( در طول ۴۰ سال گذشته 
آموخته اي��م و آن چيزي نيس��ت جز ايس��تادگي، 
مقاومت، اتكال به خدا، اعتماد به داشته هاي مادي و 
معنوي و در يك كالم، اعتقاد عميق به شعار راهبري 

»ما مي توانيم«.

   كنشگران فعال، پيروز ميدان مشكالت امروز 
خواهند بود

رييس ق��وه قضاييه با بي��ان اينكه ب��ا اراده پوالدين 
مي توانيم بر اراده پليد دشمن فائق بياييم، اين امر را در 
گرو دارا بودن حضور فعال مردم و مسووالن و دوري از 
حركت هاي منفعالنه دانست و خاطرنشان كرد: امروز، 
كنشگران فعال در اين ميدان پيروز خواهند بود. با اتمام 
حجت مق��ام معظم رهبري به همه مس��ووالن نظام، 
روس��اي قوا و كارگزاران كش��ور به ويژه در حوزه هاي 
اقتصادي، ميدان حاضر، ميدان عمل و اجراست و هيچ 

بهانه اي پذيرفته نيست.

   مق�ام معظم رهب�ري بر همه قواي كش�ور 
اتمام حجت كردند 

آيت اهلل رييسي افزود: همه قوا، دستگاه ها و مسووالن از 
اختيارات كافي و قانوني براي انجام وظايف خود برخوردار 
هستند و كوچك ترين سستي در عمل به تكاليف نبايد 
وجود داشته باشد. در همين راستا، اولويت اصلي تالش 
در جهت بهبود وضعيت معيشت مردم است. الزم است 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمايت از حقوق 
مصرف كنندگان و سازمان تعزيرات حكومتي، اقداماتي 
عاجل براي كنترل بازار صورت دهند تا دست سوداگران 

براي بازي با معيشت مردم، باز نباشد.
رييس قوه قضاييه با بيان اينكه بحمداهلل كشور ما از نظر 
منابع م��ادي و معنوي هيچ كمبودي ندارد، مديريت و 
كنترل منابع را امري ضروري براي ساماندهي به وضعيت 
اقتصادي دانست و تصريح كرد: انتظار مردم از مسووالن 
نظام، كنشگري فعال در عمل به وظايف قانوني است. 
مجموعه دس��تگاه قضايي نيز قطعا تمام تالش خود را 
براي گره گشايي از كار مردم به كار مي گيرد و به وظايف 

خود به بهترين نحو عمل خواهد كرد.
براس��اس اي��ن گ��زارش، اس��تاندار و ريي��س كل 
دادگستري سيستان و بلوچستان نيز در اين نشست 
براي بررس��ي و تبادل نظر پيرامون مصوبات س��فر 

استاني رييس قوه قضاييه حضور يافتند.

عنصر نفوذي انگليس به
۱۰ سال حبس محكوم شد

س��خنگوي قوه قضاييه 
از محكومي��ت ي��ك فرد 
ب��ه دلي��ل هم��كاري با 
س��رويس هاي نف��وذي 
انگليس به ۱۰ سال حبس 
خب��ر داد.غالمحس��ين 
اس��ماعيلي در حاش��يه 
جلس��ه مس��ووالن عالي قضايي اظهار كرد: اخيراً 
محاكم��ه اي در ارتباط با يك��ي از عناصر مهم نفوذ 
فرهنگي كش��ور انگليس در ايران اسالمي داشتيم.
وي ادامه داد: از ساليان دور، شوراي فرهنگي انگليس 
معروف به بريتيش كانسل با نام اختصاري )BC( در 
ايران و تهران دفاتري داشت كه اين دفاتر در پوشش 
اقدامات فرهنگي تحركاتي را انج��ام مي دادند . در 
مرحله دوم سعي كردند با احياي مجدد فعاليت هاي 
خود تحت پوشش هاي ديگر در كشور حضور يابند 
و فعاليت هاي به اصطالِح خودش��ان فرهنگي و به 
تعبير ما ضد فرهنگي را انجام دهند كه با هوشياري 
دستگاه اطالعاتي كشور اين توطئه آنها عقيم ماند و 
نتوانستند در پوشش هاي ديگر در كشور ما فعاليت 
داشته باشند. در مرحله سوم تصميم گرفتند كه با 
بهره گيري از دانش��جويان و ايرانيان مقيم انگليس 
و جذب آنها با حمايت سرويس اطالعاتي انگليس، 
به انجام برنامه ه��اي فرهنگي خ��ود و در ظاهر به 
گفت وگوهاي ايراني-ايراني مبادرت كنند.اسماعيلي 
در ادامه گفت: يكي از كس��اني كه جذب اين ميزها 
شد، يك دانش��جوي دختر ايراني بود كه به دنبال 
 BC اقامت و اش��تغال در انگليس بود كه با فراخوان

مواجه شد و به سمت آنها رفت.

استقبال ايران از خروج نيروهاي 
انصاراهلل از ۳ بندر يمن

س��خنگوي وزارت امور 
خارج��ه عقب نش��يني 
يك جانب��ه نيروه��اي 
نظام��ي دول��ت نجات 
مل��ي يمن از س��ه بندر 
الحديده، رأس عيس��ي 
و الصلي��ف را اقدام��ي 
سازنده توصيف كرد.به گزارش ايسنا، سيد عباس 
موس��وي اف��زود: اق��دام دولت صنع��ا در جهت 
حفظ توافق اس��تكهلم از يك س��و نش��انگر عزم 
و پايبن��دي دولت نجات ملي يم��ن به گفت وگو 
و اجراي تعه��دات خود و از س��ويي ديگر بيانگر 
 كارشكني و عدم پايبندي ائتالف سعودي به اين 

توافق است.
موس��وي ضمن تاكيد مجدد بر حمايت ايران از 
توافق اس��تكهلم، اج��راي آن را مقدمه اي براي 
دس��تيابي به راه حل سياسي جامع و نهايي براي 

يمن برشمرد.
وي با توجه به مانع تراش��ي هاي فراوان نيروهاي 
مورد حماي��ت ائتالف س��عودي- اماراتي اظهار 
داشت: سازمان ملل متحد و كشورهاي تأثيرگذار 
بايد با تحت فشار قراردادن ائتالف از آنان بخواهند 
به تعهدات خود پاي بند باش��ند و كارشكني هاي 
خود را در متوقف كردن اجراي توافق اس��تكهلم 

كنار بگذارند.
سخنگوي وزارت امور خارجه همچنين حوادث 
روز يك شنبه براي چند كشتي در درياي عمان را 
نگران كننده و تاسف بار دانست و خواهان روشن 

شدن ابعاد دقيق اين حادثه شد.

مشتركات ايران با تركمنستان 
بيش از همسايگي است

ك  مش��تر نشس��ت 
هيات هاي رسمي ايران 
و تركمنستان به رياست 
وزيران خارجه دو كشور 
و با حض��ور نمايندگان 
وزارتخانه هاي نفت، راه و 
نيرو از ايران و بخش هاي 
ذي ربط تركمنس��تاني در مح��ل وزارت خارجه 
اين كش��ور برگزار ش��د.به گزارش مه��ر در اين 
نشس��ت پس از گفت وگو و تب��ادل نظرهاي فني 
و كارشناس��ي، در خص��وص مهم ترين مس��ائل 
اقتصادي تجاري موجود ميان دو كشور تفاهمات 
و پيشرفت هاي قابل مالحظه اي حاصل شد.در اين 
ديدار در خصوص طيف وسيعي از موضوعات در 
زمينه رواب��ط دوجانبه و همكاري هاي منطقه اي 
و بين المللي گفت وگ��و و تبادل نظر به عمل آمد.

وزير امور خارجه كش��ورمان در جريان اين ديدار 
گفت: مش��تركات ما بيش از همس��ايگي است و 
جمهوري اس��المي ايران براي گسترش بيش از 
پيش روابط دو كشور دوس��ت و همسايه ايران و 
تركمنستان آمادگي كامل دارد.وزير امور خارجه 
تركمنستان در اين ديدار سفر همتاي ايراني خود 
به تركمنستان را بسيار مهم و به موقع ارزيابي كرد 
و افزود: تركمنستان اراده سياسي براي گسترش 
همه جانبه روابط با ايران دارد. ظريف نيز با اشاره 
به ديدار خود با رييس جمهور تركمنستان، گفت: 
مشتركات ما بيش از همسايگي است و ايران براي 
گس��ترش بيش از پيش روابط دو كشور دوست و 

همسايه آمادگي كامل دارد.

جلوگيري از مهاجرت غيرقانوني 
يك ميليون نفر به اروپا

رييس كميسيون امنيت 
ملي و سياس��ت خارجي 
مجلس خب��ر از ممانعت 
ايران از ورود يك ميليون 
مهاجر غيرقانوني به قاره 
اروپا از س��وي ايران داد.

حشمت اهلل فالحت پيشه، 
در گفت وگو با پانا با رد برخي اظهارات مطرح شده 
مبني بر عملياتي نبودن تهديد اروپا از سوي ايران 
در زمينه مهاجران اظهار كرد: »افرادي كه تهديد 
ايران را غير ممكن مي دانند بهتر است به كمپ هاي 
پناهندگان غيرقانوني ايران س��ر بزنند تا متوجه 
بحراني كه اروپا را تهديد مي كند، شوند.«او ادامه 
داد: »در كمپ هاي اطراف مرز ايران از پناهجويان 
افغانس��تاني گرفته ت��ا زن و ك��ودك ميانماري 
حضور دارن��د و مرتب ب��ر تعداد آنها ني��ز افزوده 
مي شود.«رييس كميسيون امنيت ملي در پاسخ 
به اين س��وال كه مقصد اين مهاجران غيرقانوني 
ايران است يا اروپا؟ گفت: »عمده اين افراد، كساني 
هستند كه براي مهاجرت به مقصد اروپا به اين راه 
پا گذاشته اند ولي جمهوري اسالمي هم به لحاظ 
مالي و هم ب��ه لحاظ امكانات لجس��تيكي هزينه 
مي كند تا اين افراد را به كشورهاي خود بازگرداند 
و از ورودش��ان به قاره اروپ��ا جلوگيري كند.«اين 
نماينده نزديك به اعتدالگرايان مجلس، بيان كرد: 
»ساالنه يك ميليون نفر از اين افراد به كمپ هاي 
ساخته ش��ده در ايران آورده مي شوند و براساس 
آمارها، ايران براي هركدام بطور ميانگين يك هفته 

وقت مي گذارد.«

آمادگي كامل براي دفاع از 
مرزها و منافع كشور وجود دارد
فرمانده ني��روي دريايي 
ارت��ش اي��ران گف��ت: 
آمادگي كامل براي دفاع 
از مرزها و منافع كشور در 
برابر ه��ر تهديدي وجود 
دارد.ب��ه گ��زارش روابط 
عموم��ي ارت��ش، امي��ر 
دريادار حسين خانزادي در حاشيه محفل انس با 
قرآن گفت: اعزام ناوگروه هواپيمابر امريكا به خليج 
فارس موضوع تازه اي نيس��ت و مستكبران بسيار 
مذبوحانه تالش مي كنند س��ايه و شبهه جنگ را 
ايجاد و بزرگ نش��ان دهند.وي يادآور شد: دليلي 
براي اهمي��ت دادن به اين ناوگ��روه وجود ندارد، 
حضور امريكايي ها در منطقه نمايش��ي، بي فايده 
و فريب كارانه اس��ت.امير دريادار خانزادي افزود: 
تنها راه براي آنان دست مودت دادن به كشورهاي 
منطقه و ش��كل گيري همكاري منطقه اي است 
كه اين همكاري ه��ا و ظرفيت هاي بزرگ موجود، 
به عزت، قدرت و امني��ت جمعي كمك مي كند.

وي با تاكيد بر اينكه ب��ازي جنگ يكي از تكاليف 
نيروهاي مسلح است تا خود را براي وضعيت هاي 
مختلف آم��اده نگهدارند، گفت: اي��ن به آمادگي 
نيروي انساني، س��الح و تجهيزات و طرح ها براي 
رزم واقعي كمك مي كند.امير دريادار خانزادي با 
اشاره به فرمايشات فرمانده معظم كل قوا مبني بر 
اينكه جنگ نمي شود و مذاكره نخواهيم كرد، افزود: 
فرمانده معظم كل قوا حرف اصلي را زدند كه گفتند 
جنگ نمي شود و اگر بشود براي آن آماده ايم و هيچ 

مذاكره اي هم با هيچ كس نمي كنيم.
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چهره ها



اقتصاد كالن 3 كالن

بازوي پژوهشي مجلس با انتقاد از سياست ارز ترجيحي به دولت پيشنهاد داد

وزير كار خبر داد

كارت الكترونيك نقدي به جاي ارز ترجيحي 

تسهيالت  25هزار ميليارد توماني براي ايجاد شغل

بازخواني الگوي بانكداري توسعه اي ايران

شكس��ت سياس��ت پرداخت ارز ترجيحي براي واردات 
كاالهاي اساسي نه تنها از شتاب افزايش قيمت اين 25 قلم 
نكاست، بلكه به توليد ملي آسيب زده و فساد اقتصادي را 
هم افزايش داد. در همين رابطه بازوي پژوهش��ي  مجلس 
با بررسي اين سياس��ت خواستار كنارگذاشتن آن و ايجاد  
سياست هاي يارانه اي ديگر شد. در مقابل به دولت پيشنهاد 
داده مي شود كه با منابع 8.3 ميليارد دالري ارز دولتي براي 
واردات كاالهاي اساسي، سياست حمايتي از طريق كارت 
الكترونيك نقدي- كااليي را در پيش بگيرد كه براساس آن 
افراد بتوانند چهار بار در سال به خريد كاالهاي اساسي دست 
بزنند. اين سياست براي هفت دهك پاييني مي تواند كارساز 
باشد چرا كه بررسي ها نشان مي دهند جمعيت زير خط فقر 
كه در پايان سال 96 به 16 درصد مي رسيد، در پايان سال 
گذشته به حدود 40 درصد رسيده كه با توجه به تداوم رشد 
منفي اقتصاد و تورم دورقمي در سال جاري، احتمال افزايش 

اين نرخ تا پايان سال 98 هم مي رود.
به گزارش »تعادل«، نرخ تورم در سال گذشته ركوردهاي 
جديد را ثبت كرده است؛ براساس اعالم مركز آمار ايران نرخ 
تورم نقطه به نقطه اسفندماه 1397 به بيش از 47 درصد 
رسيده است. در كنار آن رشد منفي اقتصاد كه پيش بيني 
مي شود براي سال جاري حاصل شده و امسال هم ادامه يابد، 
كاهش شديد درآمد حقيقي و رفاه خانوار را در پي خواهد 
داشت. از سوي ديگر برآوردها از نرخ فقر نشان مي دهد در 
حالي كه در سال 1396 در حدود 16 درصد از جمعيت ايران 
در زير خط فقر مطلق قرار داش��ته اند، برآوردها از افزايش 
اين رقم تا 40 و تا پايان س��ال 97 حكايت مي كند. اين امر 
بيانگر آن است كه هزينه تامين حداقل  نيازهاي زندگي به 
شدت رو به افزايش بوده و خواهد بود. مجموع اين موارد نياز 
جدي و فوري به اجراي يك سياست حمايتي به خصوص 
از گروه هاي آسيب پذير را نشان مي دهد. اين در حالي است 
كه از ابتداي سال گذشته تاكنون، سياست حمايتي جدي 
و مهمي به اجرا گذاشته نش��ده و در مقابل تنها سياست 
يارانه اي )و نه حمايتي( اجرا شده است. مهم ترين سياست 
در اين بخش، اختصاص ارز ترجيحي براي واردات كاالهاي 
اساسي بوده كه ارزيابي هاي گوناگون نشان مي دهند كه 
اين سياس��ت نيز در دستيابي به اهداف خود با مشكالتي 
جدي مواجه است و عمال توفيق چنداني علي رغم هزينه 

باال نداشته است. 
سياست اختصاص ارز ترجيحي به واردات كاالهاي اساسي 
از ابتداي سال گذشته پيگيري شده و درنهايت در مردادماه 
با معرفي 25 قلم كاال به عنوان كاالهاي اساسي، ارز با نرخ 
ترجيحي تنها براي واردات اين 25 قلم كاال اختصاص داده 
ش��ده اس��ت. در آن زمان قيمت دالر امريكا در بازار آزاد به 
حدود 15 هزار تومان رس��يده بود و نرخ ارز ترجيحي هم 
چهار ه��زار و 200 تومان بود. گرچه ه��دف از اجراي اين 
سياست، ثبات قيمت كاالهاي اساسي در بازار بود، اما افزايش 
قابل توجه قيمت كاالهاي اساسي در بازار سبب شد تا اين 
سياست از اهداف اصلي خود باز بماند و عمال به هدررفت 

منابع كشور آن هم در شرايط تحريم بينجامد. 

  هدررفت 14 ميليارد دالري
برآوردها نش��ان مي دهد كه كاالهاي اساس��ي موجود در 
شاخص قيمت مصرف كننده و توليد كننده اسفند 96 تا 
بهمن 97 به ترتيب 53 و 47 درصد رش��د قيمت را تجربه 
كرده اند. حال آن كه رشد كل شاخص كاال در شاخص قيمت 
مصرف كننده در همين زمان افزايش 73 درصدي را نشان 
مي دهد كه در اين ميان كاالهايي كه مشمول دريافت ارز 
ترجيحي نبودند، 85 درصد رشد قيمت را از سر گذراندند. 
به اين اعتبار مي توان گفت اختصاص ارز ترجيحي به واردات 
كاالهاي اساسي، توانسته رشد 53 درصدي در مقابل رشد 
85 درصدي را براي اين دسته از كاالها به ارمغان آورد كه 

اين دستاورد با اختصاص بيش از 14 ميليارد براي واردات 
مجموع كاالهاي اساس��ي رخ داده است. به بيان ديگر در 
شرايط محدوديت منابع ارزي، 14 ميليارد دالر صرف اين 
شد كه كاالهاي اساسي 32 درصد تورم كمتري را نسبت به 
ديگر كاالها تجربه كنند ولي با اين وجود تورم كاالهاي اين 
بخش نيز بيش از 50 درصد در يازده ماه بوده است و به نظر 
مي رسد با محاسبه تورم اسفندماه اين نرخ به 60درصد هم 
برسد.  اين مهم به معناي آن است كه عالوه بر عدم تامين 
كامل اهداف، يعني ثبات قيمت كاالهاي اساسي، معايب 
بسيار ديگري نيز متوجه اين سياست است. گسترش فساد 
و رانت جويي، افزايش شديد تقاضا براي اين كاالها، به واسطه 
رانت زيادي كه با خود به همراه آورد و به عدم شفافيت بيشتر 
در اقتصاد كشور انجاميد، باعث ش��ده تا واردات كاالهاي 
اساسي نسبت به سال گذش��ته افزايش قابل توجهي نيز 
داشته باشد. تضعيف توليد ملي در پي اين افزايش واردات 
ايجاد شد كه از ديگر پيامدهاي منفي چنين سياستي است. 
به طور مثال در خبرها اعالم ش��ده است كه براي اولين بار 
در 6 سال گذشته، واردات مرغ به ايران  از سرگرفته است. 
به عبارت ديگر در حالتي كه توليدكنندگان مرغ گوشتي 
در داخل كشور با تورم سطح عمومي قيمت ها مواجهند، 
مرغ وارداتي با ارز ترجيحي و با قيمتي پايين تر از مرغ توليد 
داخل عرضه مي شود. درنتيجه با مقايسه منافع احتمالي و 
هزينه هاي اجراي اين سياست، پيش از اين، پيشنهاد حذف 
ارز ترجيحي توسط مركز پژوهش هاي مجلس ارائه شد. 
همچنين عنوان شده كه با توجه به لزوم اجراي يك سياست 
حمايتي جدي، با حذف ارز ترجيحي مي توان از منابع آزاد 
شده، سياست هاي حمايتي جايگزيني را به اجرا گذاشت. در 
همين رابطه مركز پژوهش هاي مجلس در آخرين گزارش 

خود به راه حل هاي جايگزين مي پردازد. 

  يارانه به كام فرادستان
يارانه ها در ايران و ان��واع مختلف اختصاص و پرداخت آن 
سبب شده تا برآورد دقيقي از ميزان يارانه پرداختي به هر 
ايراني قابل محاسبه نباشد. با اين حال نگاهي به وضعيت 
فقر و توزيع درآمد نشان مي دهد يارانه پرداختي به شكل 
بهينه توزيع نمي شود و در ميزان اصابت به هدف با مشكالت 
اساسي رو به رو است. به طور مش��خص يارانه ارزي كه در 
سال 97 توزيع شده است، يعني اختصاص ارز ترجيحي به 
كاالهاي اساسي وارداتي، نه تنها در شيوه اجرا داراي اشكال 
بوده و هدر رفت منابع را به همراه دارد، بلكه در شناس��ايي 

گروه هاي هدف نيز داراي ايرادات فراوان است.
بررس��ي ها نش��ان مي دهد كه حتي با فرض ثبات قيمت 
كاالهاي اساسي در بازار اختصاص يارانه به شيوه كنوني، 
سبب مي شود تا يارانه دهك هاي بااليي چندين برابر يارانه 
دهك هاي پايين درآمدي باش��د به طوري كه دهك دهم 
در حدود چهار برابر دهك اول يارانه دريافت مي كند. اين 
موضوع از آن جهت است كه به طور كلي مصرف دهك هاي 
باالي درآمدي بيش از مصرف دهك پايين بوده و درنتيجه 
با اين روش بخ��ش زيادي از يارانه تخصيص داده ش��ده، 
دراختيار دهك دهم كه همان فرادس��تان هس��تند، قرار 
مي گيرد. براساس محاسبات انجام شده يارانه دهك دهم به 
طور متوسط ماهيانه در حدود 73 هزار تومان و يارانه دهك 
اول در حدود 18 هزار تومان است. اين در حالي است كه اگر 
اين يارانه به شكل مساوي ميان همه مردم تقسيم مي شد، 
هر فرد در حدود 38 هزار تومان در ماه يارانه نقدي دريافت 
مي كرد. بنابراين با توجه به ضعف سيستم يارانه اي كنوني، 
سعي شده تا از منابعي كه براي اين امر اختصاص داده شده 

براي يك سياست حمايتي بهينه استفاده شود. 

  حركت به سمت يارانه نقدي
نتايج بررسي انواع سيستم هاي حمايتي و پرداخت يارانه 

در كش��ورهاي گوناگون جهان و مزايا و معايب هر يك از 
آن ها نشان مي دهد كه در اغلب كشورهاي جهاني سياست 
حمايتي به سمت روش هاي پرداخت نقدي حركت كرده 
است. نگاهي به پراكندگي متداول ترين برنامه هاي سياستي 
جهان نشان مي دهد كه از بين 122 برنامه در سال 2004، 
49 برنامه پرداخت نقدي بوده و 73 برنامه ديگر بين ساير 
انواع برنامه هاي توزيع ش��ده كه تا سال 2015 حركت به 
سمت سياست هاي پرداخت نقدي بيش از پيش در حال 
افزايش اس��ت. از اين رو سياس��ت هاي پرداخت نقدي به 
سياس��ت هاي كااليي و هر روش ديگر غير نقدي ترجيح 
داده مي شود. سياست هاي نقدي به لحاظ ميزان اصابت به 
هدف، حداقل نشت، حداقل فساد، حفظ كرامت انساني و 
بيشترين سرعت در تحقق اهداف و عدم نياز به دستگاه هاي 
اجرايي و نهادهاي گسترده، نسبت به روش هاي غير نقدي 
ارجحيت دارند. با اي��ن حال پرداخت نقدي داراي الزامات 
و پيش فرض هايي اس��ت كه بدون لحاظ آن ها اجراي اين 
سياست توصيه نمي شود. از جمله اين الزامات آن است كه 
منابع پرداخت بايد مشخص باشد، همچنين پرداخت نبايد 
دائمي باشد و بايد قبل تعيين شود كه به عنوان مثال تنها 
براي يك سال خواهد بود. پرداخت منظم نبوده و مقدار آن 
نيز براي مردم مشخص نيست تا تصور يك درآمد دائمي 

را ايجاد نكند.
از طرف ديگر ممكن اس��ت سياس��تگذار دغدغه تامين 
حداقل كاري مورد نياز خانوار را داش��ته باش��د. هر چند 
پرداخت كااليي نمي تواند به طور كامل متضمن دريافت 
كالري باش��د و با احتمال زيادي خانواده هايي كه نيازمند 
پول نقد هستند، كاال را با پول معاوضه خواهند كرد، با اين 
حال تاحدي مي تواند براي از خانوارها تامين حداقل كاري 
باشد. راه حلي كه در اين زمينه مطرح مي شود يارانه نقدي- 
كااليي است؛ به طوري كه كارت يارانه به منظور خريد كاالي 
اساسي در اختيار خانوار باشد، اما پس از مدت زماني قابليت 
نقدشوندگي را هم داشته باشد. در اين شرايط هر چند نسبت 
به روش صرفا نقدي از شفافيت كمتري برخوردار است اما به 
لحاظ تامين حداقل كالري نسبت به روش نقدي تا حدودي 
ارجحيت دارد و از همه مهم تر آن كه از آن جايي كه به طور 
معمول سياستگذار دغدغه تامين حداقل كاري را دارد، اين 

روش پذيرش بيشتري از سوي سياستگذاري خواهد داشت. 
به همين جهت روش پرداخت نقدي- كااليي پيشنهادي 
است كه بازوي پژوهشي مجلس براي اجراي يك سياست 

حمايتي به دولت مطرح مي كند. 

  منابع 8.3 ميليارد دالري براي سياست حمايتي 
جديد

تصميم گيري براي اچراي سياست پرداخت نقدي- كااليي 
اين سوال را به وجود مي آورد كه چه ميزان و به چه درصدي 
از جمعيت كشور بايد پرداخت شود؟ براي پاسخ به اين سوال 
ابتدا بايد منابع در دسترس را بررسي كرد. از ميان 14 ميليارد 
دالر اختصاص داده شده به كاالهاي اساسي در سال 97 در 
حدود س��ه ميليارد دالر مربوط به دارو بوده و بنابراين 11 
ميليارد دالر به ساير كاالهاي اساسي اختصاص يافته است. از 
اين رقم، حدود 8.3 ميليارد دالر به واردات كاالهاي مصرفي 
و يا نهاده هاي دامي و كشاورزي براي كاالهاي مصرفي تعلق 
گرفته است. با توجه به محدوديت منابع ارزي در سال جاري، 
مي توان واردات كاالهاي اساسي را از طريق ارز سامانه نيما 
انجام داد. از درآمد ايجاد شده ناشي از اختالف ارز ترجيحي 
و نيمايي براي 8.3 ميليارد دالر اختصاص يافته به كاالهاي 
اساس��ي مصرفي مي توان به عنوان منبعي براي پرداخت 
يارانه به مصرف كنندگان و كمك به رفع مشكل سرمايه 
در گردش توليدكنندگان استفاده كرد.  براي دستيابي به 
برآوردي جهت چگونگي تناس��ب بين منابع در دسترس 
و ميزان پرداخت به مصرف كننده از روش هاي محاس��به 
جبران رفاه از دست مصرف كننده ناشي از افزايش قيمت 
استفاده شده است. به اين منظور سناريوهاي مختلفي براي 
جبران خانوار به ازاي رفاه از دس��ت رفته ناشي از افزايش 
قيمت كاالهاي گوشت دام، تخم مرغ، روغن نباتي و برنجي 
بررسي شده است. جبران رفاه خانوار براساس منابع مورد 
نيار خانوار براي جبران محاسبه شده كه ميزان جبران رفاه 
از دست رفته خانوار در شرايطي كه قيمت تغيير پيدا كرده 

را محاسبه مي كند.
با ف��رض آن كه افزايش نرخ ارز از چهار هزار تومان در پايان 
س��ال 96 تا 12 هزار تومان در بهمن 97 منجر به افزايش 
سه برابري قيمت كاالهاي مصرفي ش��ده، مقدار جبران 

خانوار بسته به آن كه جبران رفاه از دست رفته سرانه، نسبت 
به اسفند 96 يا آبان 97 صورت مي گيرد كه به طور متوسط 
براي كل دهك ها در سطح كشور، به ترتيب 88 و 44 هزار 
تومان درماه خواهد بود. بايد توجه داشت كه اين ميزان تنها 
براي رفاه از دست رفته ناشي از افزايش پنج گروه كااليي نام 

برده شده است.
براين اس��اس چنانچه حذف ارز ترجيحي ب��راي واردات 
كاالهاي اساسي در بدترين حالت منجر به افزايش سه برابري 
قيمت  آن ها شود به شكل سرانه هر فرد با 44 هزار تومان در 
ماه مي تواند در مقابل اين تغيير تاب آورد و اگر معيار به جاي 
آبان 97، اسفند 96 باشد هم مي توان با 88 هزار تومان كنار 

گذاشتن سياست ارز ترجيحي را توجيه كرد.

  حمايت از هفت دهك 
اين ميان بايد توجه داشت كه سياست حمايتي تنها براي 
98 به اجرا گذاشته شود بنابراين مبلغ هشت ميليارد و 297 
ميليون دالر به عنوان منابع سياست حمايتي امسال درنظر 
گرفته شود. ما به ازاي ريالي اين مبلغ براساس اختالف بين 
نرخ ارز در سامانه نيما و ارز چهار هزار و 200 توماني مشخص 
شود. اين مبلغ نزد بانك مركزي نگهداري شود و پرداخت 
يارانه نقدي- كااليي از اين محل صورت گيرد. در اين صورت 
چنانچه منابع تامين نشد مي توان پرداخت يارانه را متوقف 
كرد. از سوي ديگر كارت الكترونيك نقدي- كااليي به هفت 
ده��ك اول درآمدي و چهار بار در س��ال در فواصل زماني 
نامش��خص تعلق گيرد به طوري كه تا انتهاي سال 98 هر 
ايراني در هفت دهك اول مجموعا در حدود 432 هزار تومان 

دريافت كند. اين كارت در اختيار سرپرست خانوار باشد.
اعتبار كارت تنها براي خريد كاالهاي اساسي، يعني مرغ، 
گوش��ت، تخم مرغ، برنج، روغن و حبوبات استفاده شود و 
در مراكز توزيعي كه كد اقتصادي و دس��تگاه كارت خوان 
ثبت شده دارند قابل استفاده باشد و پس از سه ماه قابليت 
دريافت نقدي از كليه دستگاه هاي خودپرداز متصل به شبكه 

شتاب را دارا باشد.
با منابعي كه در حدود 16 هزار ميليارد تومان خواهد بود كه 
البته با تغييرات نرخ ارز تغيير خواهند كرد، براي سياست 

حمايتي از توليد مورد استفاده قرار گيرد.

نخستين کميسيون تخصصی شورای عالی اشتغال در 
سال 98 با حضور »محمد شريعتمداری« وزير تعاون ، 
کار و رفاه اجتماعی صبح روز گذشته برگزار شد. در اين 
نشست موضوعاتی مانند برنامه اشتغال کشور در سال 
98 ؛ طرح حمايت از بيکاران سرپرست خانوار ؛ برنامه 
توسعه کارآفرينی و اشتغال زنان و طرح توسعه کسب و 

کار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
محمدشريعتمداری؛ وزير کار در اين نشست با اشاره به 
اينکه با وجود تحريم ها و فشارهای اقتصادی دشمن اما 
سياست های اشتغالی درست بوده است گفت:در بخش 
کش��اورزی موفق به صادرات محصوالت کشاورزی و 
تامين بازار داخلی بوديم. استفاده از طرح های بوم گردی 
نقش مهمی در ايجاد اشتغال بخش گردشگری داشت. 
در حوزه سالمت نيز اقدامات خوبی برای ايجاد اشتغال 

انجام شده است.
محمدشريعتمداری، وزير کار با اشاره به اينکه امروز 

کميسيون تخصصی شورای عالی اشتغال با حضور تمام 
دستگاه های اجرای تشکيل شد گفت: دراين گزارشی از 
فعاليت های اشتغالی در سال 97 که سال پر تنشی در 
تمام حوزه های اقتصادی بود رخ داد. ارزيابی از برنامه 
اشتغال در سال 98 ارائه شد که هفته آينده دراختيار 
رييس جمهور در جلس��ه ش��ورای عالی اشتغال قرار 

خواهد گرفت.
وزير  کار با بيان اينکه برنامه پيشنهادی ايجاد اشتغال 
در س��ال 98 که در دبيرخانه تهيه و تنظيم شده بود، 
مطرح شد ادامه داد: ان ش��اءاهلل هفته آينده به رئيس 
جمهور يا معاون ايشان خواهد رسيد. وی با بيان اينکه 
برای سال 98 برنامه ای با مشارکت تمام دستگاه ها در 
دبيرخانه شورای عالی اشتغال تهيه شده است، گفت: 
برای اجرای اين برنامه، 2.500 ميليارد تومان از محل 
اعتبارات عمومی در قالب تبصره 18 قانون بودجه 98 
کل کشور به عنوان يارانه سود تسهيالت در نظر گرفته 

شده؛ همچنين 25 هزار ميليارد تومان تسهيالت برای 
ايجاد يک ميليون و 90 هزار فرصت شغلی اختصاص 

می يابد.
وی همچنين ادامه داد: طرح اش��تغال س��ال 98 در 
اختيار دستگاه های اجرايی قرار گرفته است و پس از 
جمع بندی دستگاه ها، در نشست ش��ورای عالی کار 
بررسی و تصويب خواهد ش��د. وزير تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی با تأکيد بر لزوم مقابله با واردات کاالهای 
مش��ابه داخل، افزود: بايد در واردات کاال دقت الزم 
را داشته باش��يم تا بتوانيم با رونق توليد، بخشی از 

اشتغال کشور را تثبيت کرده و توسعه دهيم.
ش��ريعتمداری همچني��ن با اش��اره به اينک��ه يارانه 
مابه التفاوت نرخ س��ود تسهيالت بانک ها بايد جبران 
ش��ود، گفت: عالوه بر اين، برای توسعه اشتغال بايد از 
ظرفيت ماليات و تأمين اجتماعی به عنوان يک سياست 
مهم با هدف رونق توليد و تثبيت اشتغال بهره بگيريم.

وی رفع موانع فضای کس��ب و کار را از الزامات توسعه 
اشتغال و رونق توليد عنوان کرد و گفت: همچنين در 
کنار برنامه ايجاد اشتغال، بايد نظارت بر طرح ها نيز در 
دستور کار قرار گيرد که در همين زمينه، روز گذشته 
در اقدامی اساسی، اس��امی تمامی دريافت کنندگان 
تسهيالت 4، 6 و 10 درصد اشتغال روستايی را با هدف 
شفاف سازی منتشر کرديم تا مشخص شود چه کسانی 
برای ايجاد چه مش��اغلی، در چه استانی و برای ايجاد 

چند شغل تسهيالت دريافت کرده اند.
وزير تعاون همچنين گفت: از مجموع يک و نيم ميليارد 
دالر منابع صندوق توسعه ملی، تاکنون بيش از 7 هزار 
ميليارد تومان تسهيالت با نرخ های 4، 6 و 10 درصد 
در اختيار متقاضيان قرار گرفته که اسامی آنها از طريق 

سايت وزارت کار قابل مشاهده است.
 شريعتمداری گفت: در راس��تای اين برنامه 2هزار و 
500 ميليارد تومان منابع از محل اعتبارعمومی يارانه 

سود تسهيالت اعطايی در اختيار 18برنامه مشخص در 
نهادهای گوناگون در سطوح استانی قرار خواهد گرفت. 
پيش بينی ش��ده برای ايجاد اشتغال حدود 1ميليون 
نفر در س��ال احتياجی به منابعی حدود 2هزار و 500 
ميلياردتومان از منابع عمومی و صندوق توسعه ملی 
اس��ت که بتواند در سال 98را سامان دهد. در سال98 
يکی از اميد ها ايجاد اشتغال در بخش کشاورزی است. 
با توجه به بارندگی های اخير ايجاد اشتغال وصادرات 

محصول به داخل و خارج می توان اميد داشت.
وی گف��ت: يک��ی از بخش ه��ای اميد بخ��ش حوزه 
گردشگری است. بيش از 2هزار فعاليت ساخت و ساز 
در عرصه گوناگون در عرصه گردشگری در دست اجرا 
است، که در حال حاضر بالغ بر 200هزار نفر شغل، در 
فعاليت ساخت و ساز مشغول هستند که بعد از اتمام 
اينها در شرايط پايداری طرح ها به بيش از 90هزار شغل 

پايدار خواهد رسيد.

معاون وزير كار با بيان اينكه، الگوي بانكداري توسعه اي 
كه عامل اصلي پيشرفت كشورهاي كره و ژاپن بود در 
دهه 40 در ايران پياده شد، گفت: اما با روي كار آمدن 
طيفي از اقتصاددانان امريكا رفته اين مسير تغيير كرد. 
احمد ميدري با اش��اره به الزام انتخ��اب الگوي موفق 
توسعه اي براي كش��ور، گفت: در كشورهاي مختلف 
الگوهاي متفاوت بانكداري وجود دارد، در خروجي اين 
الگوها مشخص شده كه بانك هايي كه هدايت اعتبار را 
به جد دنبال كرده اند، نقش مهمي در رونق توليد دارند.

وي با بيان اينكه، در سيستم بانكداري ايران بانك ها از 
اهداف توسعه اي دور و به سمت اهداف تجاري حركت 

كرده اند، گفت: اين موضوع با الگوي بانكداري ما در دوره 
قبل از دهه 50 فاصله گرفته و به عبارت صريح تر منحرف 
شده است. در بانكداري تجاري تنها نقش استقراض، 
جذب پول و انتقال آن به افرادي كه س��ود بيش��تري 

پرداخت كنند، برجسته شده است.
به گفته اين كارشناس اقتصادي، در سيستم بانكداري 
قبل از دهه 50 ما از الگوي توس��عه آلماني و فرانسوي 
اس��تفاده مي كرديم و به جاي وام دهي صرف ش��اهد 
بوديم كه بانك ها شريك سرمايه گذاري بودند. اين در 
حالي است كه اين مسير از اوايل دهه 50 منحرف شد.

معاون وزير كار گف��ت: در اين دوره كه )اتفاقا به عنوان 

دوره طاليي توسعه كشور از آن ياد مي شود(، به جاي وام 
دهي بانك ها، آنها در شركت هاي بزرگ توليدي سهام 
داري مي كردند. به عنوان مثال بانك توسعه صنعتي و 
معدني سهام دار مجموعه پلي اكريل اصفهان مي شد. اما 
هر سال از سود برداشت مي كرد تا سهم بانك كاهش و 

سهم بخش خصوصي افزايش يابد.
ميدري افزود: بعد از سال 1350 و به ويژه از اوايل دهه 80 
اين نوع بانكداي محدود و حق سرمايه گذاري مستقيم 
از بانك ها سلب شد، به عبارت ديگر بانك ها تنها بايستي 
به عنوان واسطه وجوه فعاليت مي كردند. به اين ترتيب 
حركت بزرگي در كشور شكل گرفت تا بانك ها به عنوان 

سرمايه گذار اصلي ومستقيم فعال نباشند. به اين ترتيب 
با نوعي كاهش س��رمايه گذاري در صنايع مختلف هم 
مواجه ش��ديم. به اعتقاد بنده بخشي از ركود حاكم بر 

كشور ناشي از همين نگاه بوده است. 
به گفته معاون وزير كار، در يك دوره عليه بنگاه داري 
بانك ها موضع گرفتيم، اين در حالي است كه در الگوي 
بانكداري توس��عه اي بانك هاي بن��گاه دار عليه بخش 
خصوصي نيس��تند در كش��ورهايي مثل كره و ژاپن و 
حتي در امارات متحده دقيقا پياده سازي اين الگو وجود 

داشته است.
اين كارشناس اقتصادي تاكيد كرد: مشكل عدم توسعه 

كشور به قوت و ضعف س��ازمان برنامه به عنوان محور 
برنامه ريزي كشور برنمي گردد. به نظر بنده، بيشتر برخي 
انديشه هاي اقتصادي مسير توسعه كشور را منحرف 
كرده است. يك الگوي پذيرفته شده اقتصادي در اين 
40 تا 50 سال اخير مسير توسعه ايران را به شدت تحت 

تاثير قرار داده است.
وي اف��زود: تا زماني كه مديران و دانش��جويان اقتصاد 
متاثر از كشورهاي آلمان و فرانسه بودند با تسلط الگوي 
بانكداري توسعه اي، مس��ير توسعه در جهت درستي 
قرار داشت. اما بعد از 1350 كه عموما »دانشجويان ما 

به كشور امريكا رفتند عمال مسير توسعه تغيير كرد«.
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ترخيص 1۶۰۰ دستگاه 
خودروی در گمرک مانده 

بر اساس آمارهای اعالم شده بيش از 14 هزار خودرو 
در گمرکات مختلف کشور دپو شده است، هيئت 
دولت نيمه بهمن ماه س��ال جاری مصوبه ای صادر 
کرد که برای مدت 4ماه امکان ترخيص خودروهای 
وارد شده تا حدودی تسهيل می شد. اخيرا نيز مصوبه 
هيات دولت در خصوص تمديد  2 ماهه اين زمان 
منتشر شد. براين اساس، تا کنون تعدادی  خودرو 
با مصوبه قبلی هيات دول��ت از گمرکات ترخيص 
ش��ده اند. بررسی ها نشان می دهد، تنها در گمرک 
بوشهر 1400 دستگاه خودروي وارداتی دپو شده 
که 100 دستگاه با مشکالت قضايی و غير گمرکی 
مواجه است. اين روند در گمرکات شهيد رجايی و 
شهيد باهنر نيز وجود دارد. بررسی ها نشان می دهد، 
با مصوبه قبلی هيات دولت حدود 1600 دس��تگاه 

خودرو از گمرکات مختلف ترخيص شده است.

تامين 4۰ درصد اعتبار 
طرح ها توسط صندوق توسعه

رئيس هيئت عامل صندوق توسعه ملی اعالم کرد: 
کسانی که بتوانند در يک سال طرح خود را تکميل 
کنند، با هم��کاری بانک عامل حداکثر تا 40 درصد 

بودجه اوليه را تأمين اعتبار می کنيم.
مرتضی شهيدزاده با اشاره به نوسانات قيمت به دليل 
تحريم های ظالمانه و يکجانبه آمريکا در حوزه هايی 
که از محل صندوق توسعه ملی تأمين اعتبار شده بود، 
افزود: با بررسی انجام شده منابع پيشنهادی به وسيله 

بانک ها برای اتمام طرح ها کافی دانسته نشده است.
رئيس هيئت عامل صندوق توسعه ملی گفت: کسانی 
که بتوانند در يک سال طرح خود را تکميل کنند، اما با 
مشکالت نوسانات قيمت و کمبود اعتبار مواجه باشند، 
با همکاری بانک عامل حداکثر تا 40 درصد بودجه 

اوليه را تأمين اعتبار می کنيم.
وی گفت: با کار کارشناس��ی و ب��ا همکاری بانک ها 
متوجه شديم، بايد منابع تکميلی در اختيار تسهيالت 
گيرندگان و مش��ترکان قرار دهيم تا طرح خود را به 
پايان برسانند، به همين دليل پيشنهادی در اين زمينه 
به هيئت امنای صندوق توسعه ملی داده شد که اين 

پيشنهاد سوم ارديبهشت جاری به تصويب رسيد.
وی گفت: در بخش صادرات نيز با توجه به اين که يکی 
از منابع تأمين ارز است با توجه به ابهاماتی که درباره 
نرخ سود صادرات در مناطق بود، هيئت امناء در تمام 
مناطق نرخ صادرات محصوالت صنعتی و معدنی را 

به طور يکسان 11 درصد اعالم کرد.
رئيس هيئت عامل صندوق توس��عه ملی در ادامه 
افزود: اعالم اين نرخ باعث می شود، بتوانيم حرکتی در 
توسعه صادرات توليدات صنعتی و معدنی و کشاورزی 
داشته باشيم.شهيدزاده گفت: صادرات محصوالت 
کش��اورزی در تحريم نيست و محصوالت صنعتی 
هم در تحريم نبوده است و تحريم فلزات نيز به تازگی 

شروع شده که از حاال به بعد بی تأثير نيست.
وی اف��زود: چون صادرکنن��دگان بخش خصوصی 
هستند و در کانال های مختلف قرارداد هايی با بخش 
خصوصی کش��ور های ديگر دارند تعهد خودشان را 
اجرا می کنند، به نظر می رسد در کار؛ بخش خصوصی 
کمتر مشکل پيدا می کند.رئيس هيئت عامل صندوق 
توس��عه ملی درباره نقل و انتقاالت وجوه در بخش 
صادرات نيز گفت: بانک مرکزی تمهيداتی انديشيده و 
مدير حساب صندوق توسعه ملی تلقی می شود که در 
چارچوب تدبير بانک مرکزی همه عمل خواهيم کرد.

ش��هيدزاده ادامه داد: بخشی اجازه دارند با صادرات، 
کاال های مورد نياز کشور را وارد کنند تا اشکاالتی در 
بازار به وجود نيايد.وی در زمينه اعطای تسهيالت به 
کشاورزان در پی سيل اخير نيز گفت: کمک ما منوط 
به فرمان رهبری است و نامه ای که رئيس جمهور در 
اين زمينه به رهبری نوش��تند، مقام معظم رهبری 
در پاس��خ به آن فرمودند، اولويت اول اين است که از 
ظرفيت بودجه در مناطق سيل زده استفاده کنند که 

دولت نيز وزارت کشور را مسئول آن قرار داده است.

سهم 83 درصدی کاالهای 
واسطه ای از  واردات سال ۹۷

کاالهای واس��طه ای به کاالهايی گفته می شود 
که در توليد س��اير کاالها به کار می رود و شامل 
مواد اوليه و نهاده های مختلف دامی، کشاورزی 

و صنعتی است.
در س��ال 97 بالغ بر 26 ميليون و 700 هزار تن 
کاال به ارزش 27 ميليارد و 400 ميليون دالر در 
قالب کاالهای واسطه ای وارد کشور شد. در همين 
مدت تنها 15 درصد از وزن کاالهای وارداتی به 
کش��ور را کاالهای مصرفی تش��کيل می داد که 
عمدتاً در نيمه اول سال 97 وارد کشور شد. بديهی 

است اين رقم در سال 96 معادل 21 درصد بود.
در دوازده ماهه سال گذشته 83.34 درصد از وزن 
کاالهای وارداتی از نوع واسطه ای، 15.06 درصد 
از نوع مصرفی و 1.6 درصد از نوع سرمايه ای بوده 
است. اين نسبت ها از حيث ارزش دالری واردات، 
64.3 درصد از نوع واس��طه ای، 20.18 درصد از 
نوع مصرفی و 15.52 درصد از نوع س��رمايه ای 

بوده است.
ارزش ه��ر ت��ن کاالی واس��طه ای 1026 دالر، 
ه��ر ت��ن کاالی مصرف��ی 1781 دالر و هر تن 
کاالی سرمايه ای 12899 دالر برآورد می شود. 
محاس��بات حاکی از آن اس��ت که ارزش واحد 
وزن کاالهای واس��طه ای 16.61 درصد کاهش، 
کاالهای مصرفی 33.03 درصد کاهش و کاالهای 

سرمايه ای 24.52 درصد کاهش داشته است.
با توجه به جهت گيری سياست های کلی اقتصاد 
کشور، بخش قابل توجهی از تسهيالت و امکانات 
گمرک جمهوری اسالمی ايران به واردکنندگان 
کاالهای واسطه ای و سرمايه ای اختصاص می يابد 
و کاالهای مصرفی همچنان که در آمارها نيز اشاره 

شده با کاهش مواجه بوده است.
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گروه بانك و بيمه | احسان شمشيري| 
روز دوش��نبه 23 ارديبهشت نرخ لحظه اي دالر در سنا 
14 ه��زار و 850 تومان و يورو 16 ه��زار و 850 تومان 
اعالم ش��د. همچنين نرخ دالر در سامانه سنا بر اساس 
قيمت هاي روزيكشنبه 14 هزار و 840 تومان، يورو 16 
هزار و 895 توم��ان، درهم 4 هزار و 32 تومان، پوند 19 
هزار 126 تومان، يوآن 2247 و لير تركيه 2هزارو 561 

تومان تعيين شد .
به گزارش تعادل، از صبح روز دوشنبه چندبار قيمت دالر 
دچار نوسان شد اما اين نوسان با حضور موثر بازارساز، 
در كانال 14 ه��زار توماني رخ داده و برنامه مش��خص 
صرافي هاي بانكي، قدرت مانور را از دالالن گرفته و نشان 
مي دهد كه بانك مركزي به دنبال كنترل نرخ دالر زير 

15 هزار تومان است. 
بر اين اساس معامالت صرافي هاي بانكي با دالر 14800 
توماني آغاز شد كه در ميانه روز تقريباً همخوان با بازار آزاد 
بود و قيمت صرافي هاي بانكي و بازار آزاد، فاصله زيادي 
نداشت و در مقاطعي اين فاصله به صفر رسيد. دالر در 
صرافي هاي بانكي با افزايش 50 توماني براي هر اسكناس 
دالر مواجه شد كه نشان از حضور فعال بازارساز در بازار 
و تالش براي كاهش آربيتراژ داللي دارد. بر اين اساس 
قيمت هر اس��كناس دالر امريكا براي خريد 14750 و 
ب��راي فروش 14,850 تومان اعالم ش��د. در عين حال 
هر اس��كناس يورو براي خري��د 16750 و براي فروش 

16,850 تومان تعيين شد. 
در بازار آزاد و معامالت نق��دي نيز دالر 010 ،15، يورو 
اروپا 000 ،17، درهم امارات 095 ،4، لير تركيه 500 ،2 
و يوآن چين 220 ،2 تومان دادو ستد شد. براين اساس 
به دنبال اعالم هر اونس جهاني طال به نرخ 1284 دالر، 
قيمت طال و سكه نسبت به هفته قبل تاحدودي كاهش 
يافته و مظنه مثقال 17 عيار يا طالي آب شده به نرخ 1 
ميليون و 963 هزار تومان، يك گرم طالي18عيار453 
هزار تومان، س��كه طرح جديد يا امامي 5 ميليون و 20 
هزار تومان، نيم سكه 2 ميليون و 850 هزار تومان، ربع 
سكه 1 ميليون و 850 هزار تومان، سكه گرمي 1 ميليون 

و 20 هزار تومان معامله شد. 
فعاالن بازار مي گويند كه قيمت خريد دالر روز دوشنبه 
در بانك ها با اندك��ي كاهش همراه بود، اما صرافي هاي 
مجاز بانك مركزي قيمت را نسبت به روز يكشنبه ثابت 

نگه داشته اند.
روز دوشنبه 23 ارديبهشت بانك ها هر دالر امريكا را به 
قيمت 14 هزار و 421 تومان مي خرند كه نسبت به روز 
يك ش��نبه 30 تومان كاهش دارد و قيمت خريد يورو 
نيز در شعب ارزي بانك ها 16 هزار و 196 تومان است. 
بانك ها هر پوند انگليس را نيز 18 ه��زار و 765 تومان 
خريداري مي كردند. از سوي ديگر، قيمت ارز مسافرتي 
در بانك ها همچنان از قيمت ف��روش آن در بازار باالتر 
است، به طوري كه قيمت فروش ارز مسافرتي در بانك ها 
17 هزار و 10 تومان اعالم شده كه با احتساب كارمزد به 

حدود 17 هزار و 350 تومان مي رسد.
اين در حالي اس��ت كه نرخ خريد يورو در صرافي هاي 
مجاز بانك مركزي 16 هزار و 750 تومان و نرخ فروش 
آن 16 هزار و 850 تومان است كه نسبت به روز يك شنبه 
50 تومان ارزان شده است.اين صرافي ها، همچنين روز 
دوشنبه هر دالر امريكا را 14 هزار و 750 تومان خريده 
و 14 هزار و 850 تومان مي فروشند كه قيمت دالر نيز 

ثابت بوده است.
در بازار ارز رسمي نيز بانك مركزي نرخ 47 ارز را اعالم 
كرد كه بر اساس آن نرخ 11 ارز از جمله پوند نسبت به 
روز يكشنبه افزايش و قيمت 25 واحد پولي ديگر مانند 
يورو كاهش يافت. نرخ دالر و 10 ارز ديگر نيز ثابت ماند.

هر دالر امريكا 42 هزار ريال قيمت خورد. همچنين هر 
پوند انگليس با 53 ري��ال افزايش 54 هزار و 595 ريال 
و هر يورو نيز ب��ا 5 ريال كاهش 47 ه��زار و 171 ريال 
ارزش گذاري شد. در روزهاي يكشنبه و دوشنبه هفته 
جاري، كاهش بهاي سكه و دالر ادامه يافت؛ سكه تمام 
بهار آزادي 70 هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و 
به بهاي 5 ميليون تومان رسيد. در بازار ارز نيز دالر 320 
تومان افت قيمت را ثبت ك��رد و با نزول از مرز 15 هزار 
توماني روي عدد 14 هزار و 750 توماني قرار گرفت. با 
در نظر گرفتن افت قيمت ها، دالر در 2 روز ابتدايي هفته 
820 تومان از ارزش خود را از دست داده و سكه امامي 
نيز 180 هزار تومان كاهش قيمت را تجربه كرده است. 
در واقع همان طور كه در هفته گذش��ته دالر با ش��يب 
زيادي در حال افزايش بود، اكنون نيز با سرعت بيشتري 
نسبت به سكه در حال افت قيمت است. در اين شرايط 
برخي فعاالن عنوان مي كنند، معامله گران بازار س��كه 
نسبت به نوسان گيران ارزي با احتياط و تعقل بيشتري 
رفتار مي كنند و همين عامل موجب شده كه كاهش 5 
درصدي دالر را موجب شود از سوي ديگر، محسني اژه اي 
معاون قوه قضاييه اعالم كرده كه با دستور مستقيم مقام 
معظم رهبري در راستاي حفظ و تقويت ارزش پول ملي با 
كليه دالالن ارزي و كساني كه نابساماني اوضاع اقتصادي 
را در سر داشته باشند برخورد قانوني مي شود. همچنين 
با گرداننده هاي اتاق ها و كانال هاي تلگرامي كه با ايجاد 
التهاب در قيمت ها سعي در نا اميدي فضاي كشور دارند 
به عنوان مفس��د اقتصادي برخورد مي شود تنها با افت 

حدود 3 درصدي سكه مواجه شود.

  10 هزار شركت، ارز دولتي گرفتند
از س��وي ديگر، طبق اعالم بانك مركزي، در طول يك 
سال گذشته حدود 10 هزار شركت، ارز دولتي )4200 
توماني( دريافت كرده اند؛ ارزي كه مشخص نيست تا چه 
اندازه براي واردات كاالهاي اساسي و هدف مصرف شده 
و همچنين تا چه حد در تامين كاالهاي اساسي و كنترل 

قيمت ها موثر بوده است؟
در ابتداي س��ال گذش��ته دولت تصميم گرفت كه ارز 
4200 توماني يا همان دولتي را براي واردات همه كاالها 

اختصاص دهد تا بتواند قيمت ها را در بازار كنترل كرده و 
از افزايش ناگهاني نرخ تورم جلوگيري كند. اين تصميم 
در پي خروج امريكا از برجام و افزايش قيمت ارز اتخاذ شد 
تا بتواند تأثير اين افزايش را بر قيمت كاالهاي موردنياز 
مردم كم كند. اين اقدام دولت پس از مدتي با مخالفت 
برخي نمايندگان مجلس و بسياري از اقتصاددانان مواجه 
ش��د و دولت نيز تصميم خود را تغيي��ر داد و ارز 4200 

توماني را صرفًا به كاالهاي اساسي محدود كرد.
اين در حالي اس��ت كه روند رشد قيمت كاالها در سال 
گذش��ته حاكي از آن بود كه دولت نتوانس��ته حتي با 
اختص��اص ارز 4200 توماني به واردات هم قيمت ها را 
ثابت نگه دارد و اين موض��وع در نهايت به افزايش دو تا 
سه برابري قيمت بس��ياري از كاالها منجر شد. همين 
امر سبب ش��د كه انتقادات زيادي درخصوص چرايي 
اختصاص ارز 4200 توماني به واردات و ش��ائبه ايجاد 
رانت دولتي براي افرادي كه اين ارز را دريافت كرده اند، 
پيش  آيد. پس از مدتي دولت براي انتش��ار فهرس��ت 
دريافت كنندگان ارز دولتي تحت فشار قرار گرفت كه 
اين فهرس��ت در چند مرحله از سوي نهادهاي متولي 
از جمله بانك مركزي و وزارت صنعت ، معدن و تجارت 

منتشر شد.
بانك مركزي كماكان آمار دريافت كنندگان ارز دولتي را 
اعالم مي كند كه بر اساس اين فهرست مشخص شده كه 
در بازه زماني فروردين 1397 تا 11 ارديبهشت 1398 

حدود 10 هزار شركت ارز دولتي دريافت كرده اند.
در ش��رايطي ك��ه كش��ور در حس��اس ترين وضعيت 
اقتصادي خود قرار گرفته برنامه ريزي و سنجش درست 
شركت هاي متقاضي بايد مهم ترين اولويت بانك مركزي 
براي اختصاص ارز باشد. اينكه در طول يك سال گذشته 
10 هزار شركت ارز دولتي دريافت كرده اند، ممكن است 
موضوع مشكل داري نباشد، اما نكته مهم اينجاست كه 
با وجود دريافت ارز 4200 توماني توس��ط اين 10 هزار 
شركت چرا قيمت ها كنترل نشد و با همان روند افزايش 

قيمت دالر افزايش يافت؟

  چش�م ب�ازار جهاني طال ب�ه مذاكرات چين 
و امريكا

قيمت طال در بازارهاي جهاني تحت تاثير اخبار مربوط 
به بن بس��ت مذاكرات ميان امريكا و چين، بدون تغيير 
خاصي بالتكليف باقي ماند. هر اونس طال در بازار آسيا با 
0.1 درصد افزايش قيمت معادل 1286 دالر داد و ستد 
مي شود. در بازار معامالت آتي امريكا نيز هر اونس طال 

با ثبات قيمت همراه بود و در سطح 1287 تثبيت شد.
اين درحالي اس��ت كه گزارش هاي روز يكش��نبه از به 
بن بست رسيدن مذاكرات امريكا و چين بر سر اختالف 
تجاري حكايت مي ك��رد و درحالي ك��ه دولت امريكا 
خواستار تغيير در قوانين چين شده، از سوي ديگر پكن 
اعالم كرده است حاضر نيست هيچ اقدامي كه منافعش 

را تامين نكند در دستور كار قرار دهد.وضعيت بازار جهاني 
طال درحالي آخرين تحوالت تجاري امريكا و چين را رصد 
مي كند كه نظرس��نجي هفتگي از فعاالن بازار طال در 
ابتداي اين هفته نشان داده بود كارشناسان وال استريت 
و سرمايه گذاران درباره روند قيمت طال در هفته جاري 

دچار دودستگي بوده اند.
كالين سيژينسكي، استراتژيست ارشد بازار در شركت 
مديريت دارايي SIA در اين باره مي گويد: قيمت طال از 
نظر فني وضعيت بهتري پيدا كرده و اندكي باال رفته اما 
حقيقت اين اس��ت كه با توجه به ريسك و نوسان، طال 
واقعًا افزايش پيدا نكرده و تورم پايين مانده است. به نظر 
مي رسد كه تشديد تنش هاي تجاري، فعاًل روند نزولي 
طال را متوقف كرده اما هنوز دشوار است پيش بيني كرد 

قيمت طال در كوتاه مدت چه روندي پيدا مي كند.
طال در بازه بين 1270 تا 1290 دالر محبوس ش��ده و 
از آنجا كه نتوانست از تش��ديد تنش هاي تجاري سود 
ببرد؛ ممكن اس��ت با دو حالت روبه رو ش��ود. در حالت 
اول فرصت از دس��ت رفته و طال كماكان زير فشار باقي 
مي ماند. در حالت ديگر نيز با وجود عملكرد ضعيف طال 
در هفته گذش��ته، طال در نهايت به ب��االي 1292 دالر 
صعود مي كند. نظرسنجي هفتگي كيتكونيوز نشان داد 
كارشناسان وال استريت و سرمايه گذاران مين استريت 
درباره روند قيمت طال در هفته جاري دچار دودستگي 

شده اند.

گروه بانك و بيمه|
مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي در گزارشي به 
كاربرد فكتورينگ در تأمين مالي بنگاه ها و معرفي شيوه هاي 
تأمين مالي مبتني بر قرارداد پرداخت. به گزارش تعادل، دفتر 
مطالعات اقتصادي اين مركز در گزارشي با عنوان »كاربرد 
فكتورينگ در تأمين مالي بنگاه ها و معرفي شيوه هاي تأمين 
مالي مبتني بر قرارداد« آورده است؛ مساله تأمين مالي در 
بنگاه هاي اقتصادي يكي از مهم ترين موانع اجراي طرح ها در 
ايران و رشد اقتصادي بوده و اين مساله چالش اساسي تمامي 
بنگاه هاي اقتصادي اعم از بنگاه هاي بزرگ، كوچك و متوسط 
است كه روند رشد و توسعه فعاليت ها را با مشكالت فراواني 
مواجه مي كند.  بر اساس اين گزارش يكي از مدل هاي تعامل 
بنگاه و نهاد مالي، تأمين مالي بنگاه اقتصادي در پروژه است 
كه در اين مدل، نهاد مالي پس از دريافت تضامين به تأمين 
مالي و ارايه تسهيالت مي پردازد. بنابراين يكي از عوامل مهم 
در محدوديت سطح تعامل بنگاه اقتصادي و نهاد مالي، توان 
بنگاه براي ارايه تضامين قابل قبول مانند امالك، تجهيزات، 

كاال، سهام و... است.
اين گزارش مي افزايد: بررسي ها نشان مي دهد با استفاده 
از ظرفيت قراردادها، امكان افزايش تعامل بنگاه و نهاد مالي 
وجود دارد و در صورتي كه شرايط براي تأمين مالي مبتني 
بر قرارداد فراهم شود؛ بنگاه ها مي توانند تا سقف قراردادهايي 

كه در دس��ت دارند تأمين مالي كرده و جذب س��رمايه و 
نقدينگي كنند. در نظام تأمين مالي مبتني بر قرارداد، بنگاه 
اقتصادي حق دارد مطالبات قراردادي خود را به يك نهاد 
مال��ي واگذار كرده و خدماتي نظير تأمين مالي و مديريت 
مطالبات را دريافت كند و در طرف ديگر، كارفرما با اطالع 
از واگذاري مطالبات، ملزم مي شود تعهدات قراردادي خود 

را به جاي بنگاه اقتصادي، در وجه نهاد مالي پرداخت كند. 
بر اس��اس مطالعات مركز پژوهش هاي مجلس ش��وراي 
اس��المي در صورتي كه نهاد مالي تصميم گيرد كه براي 
تأمين مالي بنگاه اقتصادي در يك پروژه اقدام نمايد؛ از جمله 
مهم ترين دغدغه هاي وي، ريسك عدم دريافت مطالبات 
خود پس از اجراي پروژه است. به عبارت ديگر، نهاد تأمين 

مالي از بازپرداخت مطالبات خود در انتهاي پروژه اطمينان 
كافي ندارد. در اين زمينه، تصميم تمامي نهادهاي مالي اخذ 
ضمانت هايي نظير امالك و دارايي هايي ارزشمند است تا 

نگراني خود را به طور كامل رفع  كنند. 
در اين گزارش همچنين تصريح شده است كه اخذ چنين 
ضمانت هايي مشكالت جدي مالي براي بنگاه هاي داخلي 
ايجاد كرده و توان اقتصادي آنها را كاهش مي دهد. به كمك 
تأمين مالي فكتورينگ، ريسك عدم پرداخت سهم نهادهاي 
مالي قابل رفع بوده و نياز به وثيقه گذاري امالك و دارايي ها در 
بسياري از پروژه ها كاهش مي يابد؛ يا به كلي مرتفع مي شود. 
لذا تأمين مالي بنگاه بر پايه عوايد دريافتني قرارداد، به كمك 
سازوكارهاي متعارف در فكتورينگ مي تواند عالوه  بر رفع 
محدوديت هاي تضامين و وثايق در مديريت ريسك نهاد 
مالي هم ياري دهنده باشد و بر اساس ماده )8( طرح »اصالح 
قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين 
نيازهاي كشور« سعي كرده است امكان واگذاري مطالبات 
قراردادي به شخص ثالث را بدون آسيب هاي قانون تسهيل 

اعطاء تسهيالت بانكي فراهم  كند.
در ادامه گزارش مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي 
و در توضيح اين ماده بيان شده است كه »تأمين كنندگان 
كاال و خدمات مجازند با استناد به ماده )10( قانون برگزاري 
مناقصات و در چارچوب تأمين مالي واگذاري مطالبات از 

طريق كارگزاري )فاكتورينگ(، تمام يا بخشي از مطالبات 
قراردادي محقق ش��ده و محقق نشده خود را به اشخاص 
حقيقي و حقوقي ثال��ث )پذيرندگان( اع��م از بانك ها يا 
موسسات اعتباري واگذار نمايند. در صورتي كه تأمين كننده، 
مطالبات را به ثالث واگذار نمايد، كليه كارفرمايان موضوع 
اين قانون اعم از دولتي، عمومي يا تعاوني مكلف به رعايت 
واگذاري مطالبات از طريق كارگزاري )فاكتورينگ( هستند. 
آيين نامه اجرايي اين م��اده حداكثر ظرف مدت چهارماه 
پس از ابالغ اين قانون توسط سازمان برنامه و بودجه كشور 
و وزارت امور اقتص��ادي و دارايي تهيه و به تصويب هيات 
وزيران خواهد رسيد. در ادامه اين گزارش تاكيد شده است 
كه تدوين آيين نامه اجرايي براي استفاده از ظرفيت هاي آن، 
مستلزم توجه به نكاتي از جمله نحوه مديريت واگذاري هاي 
مطالبات قرارداد و نظارت بر عملكرد نهادهايي كه مطالبات را 
دريافت مي كنند با طراحي سامانه جامع واگذاري مطالبات، 
تعريف حق واگذاري مطالبات قراردادي در قراردادها، تنظيم 
روابط ميان پيمانكار، نهاد تأمين مالي و كارفرما كه سه طرف 
اصلي فرايند هستند؛ پيش بيني هاي قانوني الزم در شرايط 
و موقعيت هايي كه يك تخلف از سوي طرفين قرارداد رخ 
مي دهد و مواردي از اين دست هستند كه الزم است در تهيه 
آيين نامه اجرايي مورد توجه وزارت امور اقتصادي و دارايي 

و سازمان برنامه و بودجه كشور قرار گيرد.

يك كارشناس ارشد حوزه پرداخت گفت: بانك مركزي به 
شبكه بانكي تاكيد كرده تا زيرساخت ارايه رمز يك بار مصرف 
از طريق پيام كوتاه ايجاد شود تا صاحبان تلفن هاي همراه غير 

هوشمند از رمزهاي پويا استفاده كنند.
محمد گركاني نژاد در گفت وگو با ايِبنا در خصوص اقدامات 
بانك مركزي در زمينه رمزهاي يك بار مصرف گفت: شروع 
موضوع رمز دوم يك بار مصرف با ارسال ابالغيه اي از سوي 
بانك مركزي به شبكه بانكي در تابستان سال گذشته انجام 
و آغاز شد و چندين دوره زماني براي پياده سازي و عملياتي 
كردن آن از سوي بانك مركزي در نظر گرفته شد تا بانك ها 
زيرس��اخت هاي الزم را ايجاد و توس��عه دهند؛ بر اساس 
ابالغي��ه بانك مركزي، در اول آذرم��اه 1397بايد بانك ها 
زيرساخت رمز يك بار مصرف را عملياتي كنند و در صورتي 
كه مشتري دچار كالهبرداري و خس��ارت مالي به دليل 
عدم فراهم سازي زيرس��اخت OTP باشد، بايد خسارت 

مشتري توسط بانك پوش��ش داده شود كه اين موضوع از 
سوي بانك مركزي براي افزايش عالقه بانك ها به منظور 
پياده سازي زيرساخت رمز پويا در نظر گرفته شده است. 
كارشناس ارشد حوزه پرداخت با بيان اينكه پايان فرصت 
بانك ها براي ارايه زيرساخت رمز پويا اول خرداد ماه است، 
افزود: از ابتداي خرداد ماه بايد بانك ها و موسس��ات مالي و 
اعتباري رمز يك بار مصرف را اجرايي كرده باشند و راهكار 
مناسب را به مشتريان ارايه دهند؛ هم اكنون برخي بانك ها 
پياده سازي زيرساخت خدمت رمز يك بار مصرف را به دقايق 
آخر موكول كرده اند اما تمامي بانك ها اين زيرساخت را ارايه 
خواهند داد و مشكلي وجود ندارد. وي با اشاره به هدف شبكه 
بانكي در راستاي استفاده از رمز يك بار مصرف و كاربرد رمز 
دوم پويا گفت: مهم ترين موضوعي كه شهروندان بايد به آن 
توجه كنند اين است كه امنيت خدمات بانكي بدون حضور 
كارت از جمله عمليات هاي تراكنش در درگاه هاي اينترنتي 

يا اس��تفاده از خدمت پرداخت قبوض و كارت به كارت در 
اپليكيشن هاي بانكي با رمز دوم يك بار مصرف افزايش پيدا 
مي كند و فرآيندي اصالحي و مفيد به شمار مي رود كه در 
دنيا مرسوم است؛ از س��ويي ديگر با توجه به افزايش روند 
كالهبرداري فيش��ينگ در كشور نياز بود تا امينت شبكه 
پرداخت افزايش يابد و رمز دوم يك بار مصرف مي تواند از 
وقوع كالهبرداري هايي در بخش تراكنش هاي بانكي بدون 

حضور كارت از جمله فيشينگ جلوگيري كند.
گركاني نژاد درباره نگراني ها و دغدغه شهروندان در زمينه 
پيچيده بودن فرآيند استفاده از رمز يك بار مصرف گفت: 
مردم بايد به رمز يك بار مصرف عادت كنند چرا كه بعد از 
مدتي استفاده از اين خدمت براي آنها آسان و عادي خواهد 
بود اما براي شروع، تغيير عادت ذهني مشتريان مشكالت 
و سختي هايي را به دنبال خواهد داشت اما شهروندان بايد 
آگاه باشند كه تمام اين فرآيند انجام شده توسط شبكه بانكي 

در زمينه رمز يك بار مصرف ايجاد امنيت در حساب بانكي 
است و بانك مركزي با اعالم بندهايي براي عدم مشموليت 
رمز يك بار مصرف در حوزه تراكنش هاي كمتر از 500 هزار 
تومان و خريد شارژ و پرداخت قبوض به دنبال تغيير عادت 
به صورت نرم است. وي تاكيد كرد: شهروندان بايد بدانند 
كه يك تراكنش چند ميليون توماني نياز به امنيت دارد و 
رمزهاي بكيار مصرف براي تامين امنيت و صيانت از حساب 
بانكي خودشان اس��ت بر همين اساس بايد بدون عجله و 
با بررسي روش هاي به كار گيري رمز يك بار مصرف بانك 
عامل خود نسبت به فعال سازي و استفاده از آن اقدام كنند؛ 
با توجه به اينكه طرح رمز يك بار مصرف به صورت مداوم 
بررسي و پايش خواهد شد، اين احتمال وجود دارد كه در 
آينده روش هاي داراي امنيت باالتر و آسان تر از سوي شبكه 

بانكي به مشتريان ارايه شود.
كارشناس ارشد حوزه پرداخت با بيان اينكه بانك مركزي 

عالوه بر صاحبان تلفن هاي همراه هوشمند به دارندگان 
موبايل هاي غير هوشمند نيز توجه داشته است، خاطرنشان 
كرد: با توجه به اينكه برخي مشتريان در حوزه تراكنش هاي 
بدون حضور كارت و با استفاده از رمز دوم را صاحبان ساير 
سيس��تم عامل هاي موبايل و دارندگان تلفن هاي همراه 
غير هوشمند تشكيل داده است، بانك مركزي به بانك ها 
تاكيد كرده تا زيرساخت ارسال رمز يك بار مصرف از طريق 
پيام كوتاه را پياده س��ازي و به مش��ترياني كه اين خدمت 
را درخواس��ت مي كنند ارايه كنند؛ همچني��ن در حوزه 
تلفن هاي همراه با سيستم عامل iOS بانك مركزي اقدامات 
و برنامه ريزي هاي الزم را انجام داده تا صاحبان دستگاه هاي 
شركت اپل با مشكلي مواجه نشوند؛ مشتريان در زمان اعالم 
بانك ها مي توانند نسبت به فعال سازي رمز يك بار مصرف از 
طريق استفاده از برنامه هاي موبايلي يا پيام كوتاه و حتي هر 

دو گزينه اقدام كنند.
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تصميمات هيجاني و افت 
ارزش بازار 
حميد فهيمي| 

كارشناس بازار پول و سرمايه|
هر بازاري اصول و قواعد خود را دارد و موفقيت 
در آن تنها از طريق پيروي از اين اصول و قواعد 
امكان پذير خواهد بود. فعاليت در بازار سرمايه 
و كسب س��ود در آن نيز نيازمند رعايت قواعد 

اين بازار است.
تصميمات هيجاني و پديده صف نشيني از جمله 
معضالتي هس��تند كه اين روزها بساط خود را 
در بين اكثريت افراد جامعه گسترانده اند. كدام 
بازار يا كدام محصول نيز تفاوت چنداني ندارد؛ 
از تاثيرپذيري از شرايط و جو حاكم در بازار آغاز 
شده، با اتخاذ تصميمات هيجاني و افزايش تقاضا 
ادامه پيدا كرده و در نهايت با ورود به صف هاي 
كاذب و در نتيج��ه آن، ب��ا افزاي��ش بي رويه و 
افسارگسيخته قيمت ها خاتمه مي يابد. پديده اي 
كه گاه در بازار مسكن و خودرو، گاه در بازار سكه 
و ارز و گاهي نيز در بازار س��رمايه قابل مشاهده 
است. در اين شرايط اكثر تصميمات اتخاذ شده 
مبناي منطقي و عقاليي نداش��ته و افراد تحت 
تاثير عوامل منفي رواني اقدام به تصميم گيري و 
خروج از يك بازار و ورود به بازار ديگر مي كنند و 
اين تصميمات در بيشتر مواقع چيزي جز زيان 

بيشتر براي آنان در بر نخواهد داشت.
حرك��ت بازارها معموال در س��ه مرحله صورت 
مي گيرد؛ در مرحله اول كه مرحله آغاز رش��د 
بازار است، عموما افراد حرفه اي و با تحليل هاي 
دقيق يا افراد داراي اطالعات خصوصي وارد بازار 
مي شوند. در مرحله دوم بازار به اوج خود رسيده 
و قيمت ها بيش��ترين رش��د را كرده اند. در اين 
مرحله زمان فروش فرا مي رسد. حرفه اي ها در 
اين مرحله متوجه رسيدن بازار به سقف قيمتي 
شده و از بازار خارج مي شوند و افراد غيرحرفه اي 
در اين مرحله تازه قدم به ميدان گذاش��ته و به 
اميد كسب س��ود و جبران عقب افتادن از ساير 
بازارها اقدام به خريد مي كنند و در مرحله سوم 
كه زمان آغاز حركت نزولي بازار اس��ت، شاهد 

كاهش ثروت خود خواهند بود.
در بازار سرمايه، اين هيجانات در قالب تشكيل 
صف هاي خريد و فروش متبلور مي شود. وجود 
كارايي در اين بازار باعث مي شود تا اين بازار در 
مقابل اخبار مثبت و منفي به س��رعت واكنش 
نش��ان داده و در ص��ورت افزاي��ش هيجانات، 
به ش��كل گيري صف هاي خريد ي��ا فروش در 
نمادهاي مختلف بينجامد. در اين شرايط اين 
افراد غيرحرفه اي هس��تند كه با ق��رار گرفتن 
در مسير غلط، به منظور كسب سود يا حداقل 
ساختن ضرر خود اقدام به معامالت احساسي 
كرده و سنگين تر شدن صف ها را رقم مي زنند 
و نتيجه نيز چيزي جز بيش��تر شدن زيان آنها 

نخواهد بود.
در ب��ازار س��رمايه معامل��ه گران به دو دس��ته 
حقيقي و حقوقي تقسيم مي شوند. حقوقي ها 
معموال افراد حرفه اي بازار هستند و حقيقي ها 
افرادي هستند كه معموال تصميمات هيجاني 
مي گيرند. بررس��ي وضعيت اين روزهاي بازار 
سرمايه نشان مي دهد كه در زمان صعود شاخص 
بازار و تش��كيل صف هاي خري��د، حجم خريد 
اف��راد حقيقي به مراتب بيش��تر از حجم خريد 
حقوقي ها بوده و برعك��س در زمان نزول بازار، 
همين افراد اقدام به عرضه سهام خود و تشديد 
صف هاي ف��روش مي كنند. اين افراد نه تنها در 
اين بازار تصميمات اشتباه اتخاذ مي كنند، بلكه 
در بازاره��اي ديگر نيز معموال به همين صورت 
عمل كرده و عالوه بر زيان حاصل شده به دليل 
حضور در ب��ازار فعلي، هزين��ه جابه جايي بين 
بازاره��ا را نيز متحمل مي ش��وند. ضعف عمده 
ديگر اين افراد عدم شناسايي زمان مناسب براي 
ورود به يك بازار يا خروج از آن بازار است؛ ورود 
در س��قف قيمت و خروج در كف آن خصيصه 

اين افراد است.
هر بازاري اصول و قواعد خود را دارد و موفقيت 
در آن تنها از طريق پيروي از اين اصول و قواعد 
امكان پذير خواهد بود. فعاليت در بازار سرمايه و 
كسب سود در آن نيز نيازمند رعايت قواعد اين 
بازار است. اولين قاعده در اين بازار درك ماهيت 
بلندمدت بودن س��رمايه گذاري در آن اس��ت. 
نوسان ذات هر بازاري است و اين موضوع در بازار 
سرمايه نمود بيشتري دارد. در كوتاه مدت ممكن 
است كه سهم نوسانات مثبت و منفي را تجربه 
كند و س��رمايه گذاران بر مبناي اين نوس��انات 
اقدام به معامل��ه كنند، اما معموال در بلندمدت 
آنچه نصيب س��هامداران مي شود سود خواهد 
بود. دومين قاعده، سرمايه گذاري مازاد سرمايه 
در اين بازار اس��ت. فروش ام��وال و دارايي هاي 
ضروري و سرمايه گذاري در بورس، بعضا تبعات 
جبران ناپذيري را براي افراد در بر داشته است. 
همچنين، تنوع بخش��ي به س��رمايه گذاري و 
تشكيل سبد سهام متنوع باعث كاهش ريسك 
سرمايه گذاري مي ش��ود. اما نكته مهم تري كه 
وج��ود دارد، تصميم گيري بر اس��اس تجزيه و 
تحلي��ل اطالعات پيرامون س��هم، صنعت و در 
نهايت وضعيت كلي اقتصاد و پرهيز از افتادن در 
دام شايعات است كه منجر به زيان خواهد شد.

ب��ا توجه به ماهي��ت تخصصي بازار س��رمايه و 
ع��دم توانايي بس��ياري از افراد ب��راي فعاليت 
در اي��ن ب��ازار، به خص��وص در مقط��ع فعلي، 
اس��تفاده از تخصص افراد خبره نظير مشاوران 
سرمايه گذاري به ش��دت توصيه مي شود. اين 
اف��راد با بهره گيري از ت��وان و تخصص علمي و 
تجربي خود و با رعايت قواعد سرمايه گذاري به 
انجام معامله مي پردازند، به گونه اي كه بازدهي 
كسب شده توسط اين افراد به مراتب بيشتر از 

بازدهي افراد كم تجربه است.



بورس انرژي

روي خط شركت ها

5 بازار سرمايه

»تعادل«ازعواملافتبازارسهامدرابتدايهفتهجاريگزارشميدهد

بازار ترس و طمع
گروه بورس|  هادي سلگي|

بازار س��هام ش��روع هفته پرنوس��اني را تجربه كرد، 
بطوري كه روز يكش��نبه نزديك به 3 درصد شاخص 
افت كرد، ش��نبه هم با اينكه شاخص هم وزن مثبت 
بود، اما رخس��ار س��رخ رنگ ش��اخص كل نشاني از 
س��رآغازي بيمناك مي داد. از نقطه اي فرازتر مي توان 
مش��اهده كرد بعد از رشدهاي پياپي امسال، دهه دوم 
ارديبهشت روندي معكوس در معامالت سهام شكل 
گرفت. فعاالن و كارشناس��ان ب��ازار درباره عوامل اين 
اتفاق نظرهاي متفاوتي دارند. در حالي كه يكي از اين 
كارشناسان در گفت وگو با »تعادل« علت اصلي را فضاي 
متالطم سياسي عنوان مي كند، صاحب نظر ديگري از 
سازوكاري با عنوان ترس و طمع ياد مي كند كه كنترل 

بازار را به بازي گرفته است.

فرصتيبرايسرمايهگذاري
به گزارش »تعادل« كارشناسان در تشريح افت شاخص 
بازار س��هام به عوامل مختلفي اشاره مي كنند. در اين 
خصوص حس��ين مقدم، معاون سابق شركت بورس 
تهران هرچند گفت كه بازار را مدت هاس��ت پيگيري 
نمي كند و چند وقتي اس��ت بطور كامل از بازار خارج 
ش��ده، اما تنها به اين نكته اش��اره كرد كه ريزش بازار 
به مجامع نمي تواند ارتباطي داشته باشد چون فاصله 
برگزاري آنها به قدري نيس��ت كه ب��ازار عكس العمل 

نشان دهد. 
مهدي طحاني، ديگر كارش��ناس بازار سرمايه نيز در 
گفت وگو با »تعادل« تحليلي در زمينه عوامل ريزش 
بازار ارايه كرد. وي ابتدا با اشاره به اينكه بازار طي 10 روز 
گذشته بطور تقريبي 20 هزار واحد كاهش پيدا كرده 
و از 225 هزار به 205 هزار واحد رس��يده است، افزود: 
علت اصلي اين ريزش ها به مسائل سياسي برمي گردد، 
خصوصا س��ال 1398 سال بس��يار حساسي است و 
ما مي دانيم كه حتما تالطمات سياس��ي و اظهارنظر 
مقامات باعث مي شود كه سايه اش روي اقتصاد بيفتد 
و بطور اخص بحث هايي ك��ه طي اين مدت در عرصه 
سياسي خودنمايي كرد موضوع افزودن تحريم فلزات به 
ليست تحريم هاي يكجانبه و همچنين حركت ناوهاي 
امريكايي در خليج فارس بود. همه اين گمانه ها موجب 
شد كه بازار سرمايه در واكنش به آنها حركت اصالحي 
خود را شروع كند. هرچند كه بر اين باورم اخبار يادشده 
تنها بهانه اي براي اصالح بازار ب��ود. چون اين بازار در 
موقعيتي قرار داشت كه نيازمند مقداري استراحت و 

اصالح بود تا اينكه دوباره به مسير رشد برگردد.

وي افزود: اما با اين حال به نظر مي رس��د كه شاخص 
كمتر از 197 ه��زار واحد نخواهد رفت چراكه نزديك 
به فصل مجامع هستيم و تقسيم سود خوبي از سوي 
شركت هاي بورسي صورت خواهد گرفت و معامالت 
خوبي در بورس كاال در حال انجام است، شايد اقداماتي 
مانند تشكيل زودتر از موعد بازار متشكل ارزي بتواند 
تا حدود زيادي در ش��فافيت نرخ براب��ري ارز با ريال و 
نرخ برابري فروش ش��ركت ها كمك كن��د؛ چه براي 
شركت هاي پتروش��يمي و چه در شركت هاي فلزي 
مي تواند كمك كند بازي چندنرخي بودن ارز در اقتصاد 

به اتمام برسد. 
طحاني گفت: بنابراين به نظر من در حال حاضر مجموع 
عوامل فقط يك فرصت براي فعاالن بازار ايجاد كرده تا 
بتوانند از نمادهايي كه سود تقسيمي مناسب هستند 
يا شركت ها و هولدينگ هاي سرمايه گذاري كه داراي 
زيرمجموعه هاي خوب و باتراز مثبت باال، خريد كنند.

وي درباره تاثيرات مجامع بر روي ش��اخص هاي بازار 
سرمايه هم اظهار كرد: هنوز مجمع شركت ها به صورت 
جدي شروع نش��ده اس��ت و به جز يكي دوتا شركت 
پتروشيمي تاكنون شركت بزرگي مجمع برگزار نكرده 
است. اما بطور كل مي توان گفت مجامع بر روي شاخص 
تاثيرگذارند، اما بايد اين را در نظر داش��ته باش��يم كه 
خود مديران شركت ها در حال حاضر سرگردانند، زيرا 
وقتي شرايط سياسي متالطم مي شود كسي نمي توان 
پيش بيني كند كه اوضاع به كدام سو پيش خواهد رفت. 
لذا خود مديران نمي توانند در مجامع اظهارنظر دقيق 
كنند يا اينكه نمي توانند استراتژي خود را در مورد توليد 

و فروش شركتشان لو دهند. 
هم��ه مي دانيم در ش��رايط خاصي ق��رار داريم و به 
همين دليل شايد ش��ركت ها صالح را در اين بدانند 
كه تكنيك هاي خاص خود را براي فروش محصوالت 
خيلي به صورت ش��فاف بيان نكنند. اين كارشناس 
بازار سرمايه در خصوص ش��رايط ترس و نگراني در 
ميان برخي فعاالن بازار و ارتباط آن با ريزش شاخص 
هم گفت: كس��اني كه پول درش��ت دارند و بر روي 
منفي كردن ش��اخص تاثيرگذار بوده اند، قطعا افراد 
با تجربه اي هس��تند، اما آنهايي كه ترس در دلشان 
مي افتد بدين معني اس��ت كه تجربه كافي در بازار 
نداشتند و كساني هم كه ترس دارند پول بزرگي در 
بازار ندارند، لذا بنده با اين گزاره موافق نيستم چون 
ت��رس معنا ندارد و بازار تنها يك نوس��ان معمولي و 
مقطعي را تجربه كرد و قرار نيس��ت هميشه بازار با 
رش��دهاي 5 درصدي متداوم روبه رو شود. اما با اين 

حال هر زماني كه دوب��اره خبرهاي مثبت از فضاي 
سياس��ي به گوش برس��د دوباره م��ا در عرصه بازار 

حركت صعودي شاخص ها را خواهيم ديد.
وي تاكيد ك��رد: از همين رو امس��ال بايد خ��ود را با 
نوسان هاي اينچنيني و شديد چه در وجه مثبت و چه 

در بعد منفي آماده كنيم.
اين فعال بازار سرمايه همچنين درباره شرايط بازار در 
هفته جاري گفت: ما متاسفانه جدا از مسائل سياسي 
با يكس��ري كم كاري و لختي ها در بدنه تصميم گيري 
كشور )چه در بخش دولت و چه در بخش غير دولتي( 
مواجه هس��تيم؛ اگر اي��ن بازار متش��كل ارزي زودتر 
راه اندازي شود، تكليف مردم با نرخ ارز روشن مي شود و 
بازار شفافي در حوزه ارز شكل مي گيرد كه قطعا تاثيرات 
آن را بر روي سهام خواهيم ديد. قيمت كاالهاي جهاني 
هم رويه منفي ندارد و در بحث سياسي هم بايد بپذيريم 
در سال 98 همچنان وجود دارد و بازار هم اين موضوع را 
هضم خواهد كرد، لذا اعتقاد دارم كه بازار از همين فردا 

رويكرد مثبتي خواهد داشت.

سيگنالهايمبهمارزدربورس
با اين وجود در مقابل كارشناسان ديگري وجود دارند كه 
اعتقاد دارند شرايط حاضر بازار متاثر از ترس و نگراني 

عده اي تازه كار اما تاثيرگذار در شاخص ها است.
امين داور، مدير س��رمايه گذاري شركت پارت ابتدا با 
اشاره به اينكه اين روزها ش��رايط ويژه اي در بازارهاي 
مالي، چه بازار ارز و طال و چه بازار سهام شاهد هستيم، 
گفت: امس��ال دولت با كس��ري بودجه مواجه است و 
اينكه كسري مذكور با چه شيوه اي قرار است، جبران 
شود، مساله اي اس��ت كه مي تواند اثرات متفاوتي در 
اقتصاد داشته باشد. مثال اگر از بدترين روش كه همان 
استقراض از بانك مركزي است، استفاده كند، )البته در 
اين باره زود است قضاوت كنيم( موجب تورم خواهدشد، 
يا اينكه منابع ارزي دولت تحت فشار است، لذا عرضه 
ارز در بازار كاهش و به تبع آن قيمت ارز افزايش خواهد 
يافت. اما اتفاقي كه در عمل مي افتد اين است كه مردم 
هميشه گرفتار بيم و اميد يا بطور دقيق تر ترس و طمع 
هستند. بطور مثال فرض كنيم كه بازار شروع به رشد 

مي كند و به دنبال آن عده اي با لحاظ اينكه ارز 10 درصد 
رشد كرده است، فكر مي كنند حتما در هفته هاي بعدي 
هم 10 درصد ديگر رش��د خواهد كرد. از همين رو به 
بازار رجوع و ارز خريداري مي كنند. سپس بازار بعد از 
چندوقت روند افزايشي، رشد آن متوقف مي شود، اينها 
سريع دچار ترس مي ش��وند همه اميدهايشان بر باد 
مي رود . همينطور در بازار سهام مي توان اين مثال را زد. 
در اين بازار مي بينيم كه مدت ها حركت ندارد، بعد وقتي 
كه ارقام شاخص شروع به رشد مي كند، يكدفعه با هجوم 
خريداران به اين بازار مواجه مي شويم. خود اين حركت 
رشد بازار را تسريع مي كند اما به محض اينكه ادامه اين 
رشد اندكي متوقف مي شود، همين پولهايي كه با عجله 
دنبال ورود بودند، به دليل نگراني و ترس شديدي كه در 
دل آنها مي افتد، در پي خروج از بازار مي روند. اين هم 

باعث دگرگوني شاخص ها در بازار مي شود. 
وي در پايان گفت: بنابراين بايد توصيه كنم كه فعاالن 
بازار بايد اين ترس و طمع را كنترل كنند و بر اس��اس 

واقعيات بازار نه هيجانات تصميم بگيرند.

گروه بورس|  
ش��اخص كل در بازار بورس در روز گذشته س��ه هزار و 682 واحد 
رشد داشت و در نهايت اين شاخص به رقم 207 هزار و 751 واحد 
رس��يد. در معامالت ديروز، سه ميليارد و 577 ميليون سهم، حق 
تقدم و اوراق بهادار به ارزش 9 هزار و 505 ميليارد ريال در 251 هزار 
نوبت داد و ستد شد.  همچنين شاخص كل )هم وزن( با 844 واحد 
افزايش به 43 هزار و 882 واحد و شاخص قيمت )هم وزن( با 587 
واحد افزايش به 30 هزار و 519 واحد رسيدند. شاخص آزاد شناور 
نيز با چهار هزار و 102 واحد افزايش به رقم 232 هزار و 428 واحد 
رسيد، ش��اخص بازار اول دو هزار و 631 واحد و شاخص بازار دوم 
هفت هزار و 711 واحد افزايش داشتند. در بين همه نمادها، فوالد 
مباركه اصفهان )فوالد( با 362 واحد، پااليش نفت اصفهان )شپنا( 
با 215 واحد، ملي صنايع مس ايران )فملي( با 201 واحد، پااليش 
نفت تهران )شتران( با 182 واحد، صنايع پتروشيمي خليج فارس 
)فارس( با 162 واحد، پااليش نفت بندرعباس )ش��بندر( با 146 
واحد و فوالد خوزستان )فخوز( با 123 واحد بيشترين تاثير مثبت 
را بر شاخص كل داشتند. در مقابل بانك اقتصاد نوين )ونوين( با 66 
واحد، ايران خودرو )خودرو( با 40 واحد، سرمايه گذاري ملي ايران 
)ونيكي( با 31 واحد و مخاب��رات ايران )اخابر( با 29 واحد از جمله 
گروه هايي بودند كه افت شاخص بورس را رقم زدند.  در بين نمادهاي 
معامالتي، نماد بانك تجارت، بانك ملت، سايپا، ايران خودرو، گروه 
مپنا )سهامي عام(، پارس خودرو و فوالد مباركه اصفهان در گروه 
نمادهاي پربيننده قرار داشتند. گروه خودرويي ها صدرنشين برترين 
گروه هاي صنعت شد و در اين گروه يك ميليارد و 276 ميليون برگه 

سهم به ارزش 2 هزار و 124 ميليارد ريال داد و ستد شد.

افزايشارزشمعامالتفرابورس
در جريان معامالت روز گذشته، شاخص كل فرابورس با 45 واحد صعود 
معادل 1.82 درصد تا باالتر از سطح 2 هزار و 539 واحدي افزايش يافت.

دادوستدهاي فرابورس ايران در ميانه اين هفته كاري با تغيير مالكيت يك 
ميليارد و 336 ميليون ورقه به ارزش بيش از 7 هزار و 64 ميليارد ريال 
دنبال شد كه نسبت به روز يكشنبه رشد 20 درصدي ارزش معامالت 
را نش��ان مي داد؛ همزمان شاخص كل اين بازار نيز با 45 واحد صعود، 
بخشي از ريزش روز گذشته خود را جبران كرد و باالتر از سطح 2 هزار 
و 539 واحدي ايستاد. همچنين معامالت سهام در بازارهاي اول و دوم 
با جابه جايي 199 و 462 ميليون سهم به ارزش 736 و يك هزار و 815 
ميليارد ريال پيگيري شد.  سهامداران بازار پايه نيز 631 ميليون سهم را 
ميان خود دست به دست كردند كه ارزش اين مبادالت يك هزار و 725 
ميليارد ريال بود.  در بازار سهام فرابورس نماد ذوب آهن كه پربيننده ترين 
نماد معامالتي بود با مبادله بيش از 184 ميليون سهم به ارزش 319 

ميليارد ريال، باالترين حجم و ارزش معامالت را در اختيار گرفت.
 آيفكس با اهرم نمادهاي »زاگ��رس«، »مارون«، »ميدكو«، »ذوب«، 
»شراز« و »شاوان« كه تا سطح 10 واحد تاثير مثبت بر اين نماگر داشتند 
از ابتداي ارديبهشت ماه بازدهي 2.5 درصدي و از آغاز سال رشد 12.5 
درصدي را در پايان معامالت ديروز به ثبت رسانيد. همچنين در حالي 
كه نمادهاي »گكوثر«، »ارفع« و »زنگان« به داليلي همچون برگزاري 
مجمع عمومي عادي ساالنه صاحبان سهام متوقف شدند در مقابل سه 
نماد »غصينو«، »تشتاد« و »وملل« بعد از افشاي اطالعات با اهميت 
بازگشايي شدند.  در جدول بيشترين نوسان قيمت نيز نام دو نماد »افرا« 
و »خديزل« با بيشترين رشد و نمادهاي »دي« و »گكهر« با باالترين 

افت قيمت ديده مي شود. 

شاخصهابهمدارصعودبازگشتند
نگاهيبرآمارمعامالتيبورسوفرابورس

رييس كميته فقهي بازار سرمايه معتقد است كه سرمايه گذاري در 
بورس بطور حتم سودآور خواهد بود به شرط آنكه نگاه سرمايه گذار 

يكساله و بلندمدت باشد.
غالمرضا مصباحي مقدم در گفت وگو با خبرنگار ايرنا سرمايه گذاران 
در بورس را خطاب قرار داد و گفت: سرمايه گذاري در بورس نبايد 
با نگاه ورود و خروج به صورت كوتاه مدت و ميان مدت باش��د بلكه 
افرادي كه به دنبال س��رمايه گذاري در بازار سرمايه هستند بايد با 

ديد بلندمدت و ماندگار وارد اين بازار شوند.
وي با اشاره به قدرت باالي نقدش��وندگي در بورس اظهار داشت: 
يكي از ويژگي ه��اي مثبت بورس اين اس��ت كه اف��راد هر زمان 
بخواهند مي توانند س��رمايه هاي خود را نقد كنند، در صورتي كه 
اگر سرمايه گذاران به دنبال سرمايه گذاري در بازار مسكن يا ديگر 
بازارها باشند ممكن است ديگر نتوانند سرمايه هاي خود را نقد كنند.

مصباحي مقدم با تاكيد بر اينكه فعاالن حاضر در بازار سرمايه نبايد 
به دنبال كسب سود به صورت لحظه اي از بورس باشند، گفت: بورس 
براي س��فته بازان مي تواند لحظه اي سود را به همراه داشته باشد، 
كساني كه كارشان ورود و خروج به بورس به صورت روزانه است، در 
كف قيمت، خريد و به محض ايجاد شرايط مطلوب، نسبت به فروش 
اقدام آن مي كنند كه در اين زمان سود خوبي را كسب خواهند كرد.

رييس كميته فقهي بازار سرمايه با بيان اينكه افرادي كه به دنبال 
بازدهي قابل قبول از بازار س��رمايه نسبت به بانك هستند بايد به 
فكر سرمايه گذاري يك ساله در بورس باشند، افزود: برخي از افراد 
به فكر س��رمايه گذاري به صورت ماهيانه در بورس و كس��ب سود 
چشمگير از اين بازار هستند در حالي كه چنين مساله اي منطقي 

به نظر نمي رسد.

وي گفت: بهترين و معتبرترين شركت هاي ايران در بازار سرمايه 
حضور دارند به همين دليل سرمايه گذار مي تواند نسبت به اينكه 

سرمايه اش سوخت نمي شود اطمينان خاطر داشته باشد.
مصباحي مقدم با بيان اينكه ضررهاي حاصل از سرمايه گذاري در 
بورس مختص افراد مبتدي است كه درصدد هستند تا تحت تاثير 
نرخ روزانه بازار نس��بت به سرمايه گذاري در بورس تصميم گيري 
كنند، افزود: اين افراد بايد براي ورود به سرمايه گذاري در بورس از 

كارگزاران استفاده كنند.
رييس كميته فقهي بازار سرمايه با اشاره به اينكه كارگزاران بورس 
به صورت هيجاني در بورس خريد و فروش نمي كنند، اظهار داشت: 
افراد حاضر در بازار سرمايه بايد در شرايط ثبات بازار اقدام به ورود و 

خروج كنند زيرا تنها در اين صورت متضرر نخواهند شد.
وي با تاكيد بر اينكه سال 98 سال سرمايه گذاري در بورس است، 
گفت: سرمايه گذاري در سكه و ارز به دليل اينكه از ريسك بااليي 
برخوردار است اطمينان بخش نيس��ت، بازار طال و سكه مي تواند 
در كوتاه مدت رشد بسيار خوبي را تجربه كند اما بطور حتم امكان 

سقوط آن وجود دارد.
مصباحي مقدم با تاكيد بر اينكه حمايت هاي صورت گرفته از بازار 
سرمايه قابل تقدير است، افزود: سقوط بورس در چنين شرايطي 
ناشي از مسائل سياسي و بين المللي نسبت به ايران است و قيمت ها 

تحت تاثير هيجانات روز تغيير مي كند.
رييس كميته فقهي بازار سرمايه در پايان تاكيد كرد: هيجانات روز 
نبايد مالك تصميم گيري س��هامداران در بازار سرمايه قرار گيرد، 
گاهي ممكن است كه اقبال به س��رمايه گذاري در بورس ناشي از 

هيجاني باشد.

سال98،سالسرمايهگذاريدربورس
رييسكميتهفقهيبازارسرمايهمطرحكرد
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انتشار۴۰۰ميلياردتومان
ابزارماليدربورسانرژي

مديرعامل بورس انرژي ايران، از انتشار و عرضه 
قرارداد س��لف موازي استاندارد نفت كوره 380 
سانتي اس��توك عرضه شده توسط شركت ملي 
نفت ايران در نماد »سمانك 991« در بازار مشتقه 

بورس انرژي ايران خبر داد.
به گزارش فارس، سيد علي حسيني، مديرعامل 
بورس انرژي ايران، از انتشار و عرضه قرارداد سلف 
موازي استاندارد نفت كوره 380 سانتي استوك 
عرضه شده توسط شركت ملي نفت ايران در نماد 
»سمانك 991« در بازار مش��تقه بورس انرژي 
ايران خبر داد و ميزان تأمين مالي از طريق انتشار 
اين اوراق را قريب به 4000 ميليارد ريال و حجم 

اين اوراق را حدود 68 هزار قرارداد اعالم كرد.
مديرعامل بورس ان��رژي ايران، ضمن اعالم اين 
خبر افزود: از مزاياي انجام اين معامالت مي توان 
به بازدهي مطلوب نس��بت به سايرفرصت هاي 
س��رمايه گذاري، ابزاري براي پوش��ش ريسك 
توليدكنندگان، تعيين حداقل و حداكثر سود در 

قرارداد و معافيت هاي مالياتي نام برد.
وي در ادامه با اشاره به برخي از شرايط بازارگرداني 
و بازدهي اين اوراق خاطرنشان كرد: بازارگردان و 
متعهد خريد در عرضه اوليه اين قرارداد، شركت 
تأمين س��رمايه بانك ملت بوده و كليه اشخاص 
حقيقي و حقوقي داراي كد معامالتي قادر خواهند 
بود ط��ي دوره عرضه اوليه و پ��س از آن در دوره 
معامالت ثانويه از طري��ق كارگزاري هاي داراي 
مجوز فعاليت در بورس انرژي ايران نس��بت به 

خريد اين اوراق اقدام نمايند.
همچنين بازدهي اين اوراق در صورتي كه قيمت 
پاياني اوراق در سررس��يد بيشتر از 119 درصد 
قيمت پايه در عرضه اوليه باش��د، ش��ركت ملي 
نفت ايران مي تواند از اختيار خريد استفاده كرده 
و نسبت به خريد قرارداد به قيمت 118.5 درصد 
قيمت پايه در عرضه اوليه به ش��ركت ملي نفت 
ايران اقدام كنند، به اين ترتيب بازدهي س��االنه 
اوراق س��لف انتش��ار يافته حداقل 18.5 درصد 

خواهد بود.
اين اوراق سود بين دوره اي ندارد و در پايان دوره 
خريدار مي تواند نس��بت به تحوي��ل فيزيكي يا 
تسويه نقدي با توجه به قيمت نفت كوره در زمان 
تحويل/سررسيد و بر اساس قيمت اعمال اختيار 
فروش تبع��ي و اختيار خريد تبع��ي اقدام كند. 
اوراق مذكور به ترتيب منضم به اختيار فروش و 
خريد، 18.5 و 19 درصدي بوده و بازارگردان نيز 
با نرخ سود روزشمار ساالنه 17.5 درصد نسبت 
به نقدشوندگي اوراق در طي دوره معامالتي اقدام 
مي نمايد. وي در پايان با اشاره به اينكه از آغاز به 
كار بورس انرژي ايران تاكنون، بالغ بر 71 هزار و 
150 ميليارد ريال از طريق انتشار ابزارهاي مالي 
در بورس انرژي ايران، منابع موردنياز صنايع انرژي 
در اين بورس تأمين گرديده است، ابراز اميدواري 
كرد، در آينده شاهد توسعه روزافزون همكاري  
مشترك بورس انرژي ايران و صنايع اين حوزه در 

اين زمينه باشيم.

  پيش�نهاد افزاي�ش س�رمايه ۴۰ درصدي 
»فرابورس«: هيات مديره ش��ركت فرابورس ايران 
پيشنهاد افزايش سرمايه 400 ميليارد ريالي، معادل 
40 درصد را به مجمع عمومي فوق العاده اين شركت 
پيشنهاد داد.شركت فرابورس ايران اعالم كرده است 
در نظر دارد سرمايه خود را از يك هزار ميليارد ريال به 

يك هزار و 400 ميليارد ريال افزايش دهد.
بر اساس اين گزارش، افزايش سرمايه »فرابورس« از 
محل سود انباشته، ساير اندوخته ها به منظور رعايت 
مصوبه هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار در 
خصوص تعيين حداقل سرمايه مطلوب بورس  ها كه 
در تاريخ 23 ارديبهشت 1398 به تصويب هيات مديره 
رسيده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانوني 
ارسال شده، خواهد بود. بديهي است انجام افزايش 
سرمايه ياد ش��ده منوط به موافقت سازمان بورس و 
اوراق بهادار و تصويب مجمع عمومي فوق العاده است 

و در اين خصوص اطالع رساني خواهد شد.

  رشد 16۴هزار ميليارد ريال پرتفوي بورسي 
»واميد«: شركت مديريت سرمايه گذاري اميد در 
صورت وضعيت پرتفوي سهام شركت هاي پذيرفته 
شده در بورس توانس��ت پرتفوي خود را 164هزار و 

704ميليارد و 114ميليون ريال افزايش دهد.
به گزارش سنا، شركت مديريت سرمايه گذاري اميد 
در اطالع��ات و صورت هاي مالي 12ماهه منتهي به 
29اسفند1397 سود هر سهم را 495ريال اعالم كرد 
كه در مقايسه با مدت مشابه سال1396 توانسته سود 

هر سهم را 44درصد افزايش دهد.
سود عملياتي اين شركت به 25هزار و 321ميليارد 
ريال، س��ود خالص به 14هزار و 857ميليارد ريال 
و سود انباشته پايان دوره به 10هزار و 715ميليارد 
ريال رسيد. »واميد« در گزارش خود به پرتفوي سال 
مالي1397 اشاره دارد كه در صورت وضعيت پرتفوي 
سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس توانسته 
پرتفوي خود را 164هزار و 704ميليارد و 114ميليون 
ريال افزايش دهد. بهاي تمام شده در پرتفوي بورس 
اين ش��ركت با افزايش 4هزار و 577ميليارد ريالي 
به 51ه��زار و 83ميليارد ري��ال و ارزش ب��ازار آن با 
رش��د 124هزار و 614ميليارد ريالي به 215هزار و 
787ميليارد ريال رسيده است. در اين مدت ارزش 
س��هام خريداري ش��ده در بورس به مبلغ 15هزار و 
136ميليارد ريال رس��يد و س��هام واگذار شده اين 
شركت به ارزش 18هزار و 339ميليارد ريال رسيده 
كه س��ود اين واگذاري ها به 4 هزار و 377ميليارد و 

96ميليون ريال رسيده است.

يك فعال بازار س��رمايه در توصيه به س��هامداراني كه در اين روزها 
به فكر اصالح پورتفوي خود هس��تند گفت: اكنون شرايط خوبي بر 
بازار حاكم است؛ چراكه عامل اصلي تحريك بازار سرمايه طي يك 
سال اخير يعني دالر، هنوز نقش اصلي را در سودسازي شركت ها و 
به خصوص شركت هاي صادرات محور بازي مي كند. به اين ترتيب 
كه اين ش��ركت ها توانسته اند مسير رشد خود را با رشد اين فاكتور، 
سريعتر طي كنند و اين در گزارش هاي منتشر شده آنها نيز به خوبي 

مشهود است.
حس��ن پور با اش��اره به تحريم هاي اخير فلزات و تاثير آن بر صنايع 
فلزي حاضر در بازار س��رمايه به پايگاه خبري بازار س��رمايه )سنا(، 
گفت: با بررسي هاي صورت گرفته و اظهارنظر كارشناسان و فعاالن 
اين بخش، اين تحريم ها اثر چنداني بر بازار فلزات كشور و صادرات 
آنها ندارد؛ چراكه با روش هاي موجود در بازار اين محصوالت، تحريم 

فلزات به راحتي قابل خنثي شدن است.
وي با تاكيد بر وجود روند رو به رشد شركت هاي صادرات محور و به 
ويژه صنايع پتروشيمي در شرايط فعلي بازار سرمايه تصريح كرد: در 
ميان صادراتي ها شركت هاي پتروشيمي وضعيت خوبي دارند، ضمن 
اينكه صنايع فلزي و به خصوص صنعت فوالد نيز از اين رشد بي بهره 

نخواهند بود و مي توانند اهداف خوبي براي سرمايه گذاري باشند.

مديرعام��ل كارگزاري صبا جه��اد با تاكيد ب��ر صنايعي كه فروش 
تضمين ش��ده داخلي دارند به عنوان ديگر صنايع توصيه شده خود 
به سرمايه گذاران يادآور شد: بايد پذيرفت كه تورم به وجود آمده در 
اقتصاد كشور ما به هر دليلي كه ايجاد شده، تاثير خود را بر قيمت ها و 
طبعا فروش شركت ها گذاشته است و بر اين اساس صنايعي همچون 
صنايع غذايي كه به نوعي فروش هاي داخلي تضمين شده اي دارند 

مي تواند گزينه ديگري براي سرمايه گذاري افراد باشد.
وي با اش��اره به وجود برخي سرمايه گذاران دورانديش و باتجربه در 
بورس يادآور شد: روزهاي پر فراز و نشيب همواره براي برخي از اين 
سرمايه گذاران كه عمدتا از فعاالن قديمي و موفق بازار سرمايه نيز 
هستند انگيزه ورود است؛ چراكه تحت تاثير هيجانات فروش قيمت 
سهم ها كاهش پيدا كرده است و با كاهش هيجان طي روزهاي آتي، 

اين قيمت ها با سرعت بيشتري به روند خود باز مي گردد.
حسن پور افزود: رفتار اين افراد به نحوي است كه اينگونه شرايط را 
بهترين زمان براي ورود به سهام به خصوص سهام بنيادي مي دانند؛ 
چراكه مي تواند هم سود مناسب كوتاه مدت ناشي از رشد سهم و هم 
دستيابي به مزاياي ثانويه سهم همچون شركت در مجامع و دريافت 
سودهاي تقسيمي را نيز به همراه داشته باشد و از اين نظر اين افراد 

همواره حضور موفق تري در بين فعاالن بورسي داشته و دارند.

يكفعالبازارسرمايهمطرحكرد
بورسيهايباتجربه،برندهبازيسرمايهگذاري

گروهي از ابزارهاي مالي در بازارهاي سرمايه تعريف شده اند كه بعضا نيازمند 
توسعه بيشتر جهت كاركرد موثرتر در بازار سهام هستند. اما به هر حال ابزار 
مشتقه و اوراق تبعي مي توانند با شرايط كنوني نيز در برهه هايي از زمان يكي 

از بهترين ابزارهاي سرمايه گذاري جهت كسب سود از بازار سرمايه باشند.
جواد عشقي نژاد، مديرعامل سرمايه گذاري مدبران اقتصاد در گفت وگو با 
سنا، سهامداران را به استفاده از ابزارهاي معامالتي تشويق كرد و بيان داشت: 
اگر سهامداران بطور كامل با ابزارهاي معامالتي بازار سرمايه مثل ابزار اختيار 
فروش تبعي آشنايي داشته باشند مي توانند از اين فرصت چند روزه بازار 

سرمايه به بهترين نحو براي كسب سود بيشتر استفاده كنند.
وي در اين خصوص ادامه داد: بازار س��رمايه بخشي از اقتصاد كالن است و 
به تنهايي نمي تواند موجب رونق اقتصادي شود بلكه تابعي از ساير اركان 
اقتصادي و نهادهاي تصميم گيرنده و توليدي است . وقتي صحبت از رونق 
توليد مي شود بايد همه ابعاد اعم از بخش پولي، بخش صنعتي و نهادهاي 
تصميم گيرنده دست به دست يكديگر دهند و تفكرات هم راستايي را تعريف 
كنند تا به سمت رونق توليد گام بر داريم. اما در اين ميان، نقش بازار سرمايه 

در تحقق رونق توليد بسيار پررنگ است.
عش��قي نژاد افزود: وجود بنگاه هاي پر بازده ملي در ميان شركت هاي بازار 

سرمايه و رونق آنها، مي تواند گامي موثر را در تحقق شعار امسال بر دارد.
مديرعامل سرمايه گذاري مدبران اقتصاد در ادامه با اشاره به روند تأمين مالي 

از بازار سرمايه عنوان داشت: بنگاه هاي اقتصادي ما هنوز هم روش هاي تأمين 
مالي سنتي كه اغلب بانك محور هستند را ترجيح مي دهند اما در اين بين، بايد 
گفت كه بازار سرمايه ظرفيت و پتانسيل بسيار بااليي براي تأمين مالي دارد 
كه مي تواند مكمل بسيار خوبي براي بانك ها باشد. لذا، بنگاه هاي اقتصادي 
بايد تمامي جوانب تأمين مالي را در نظر بگيرند و بهترين راه را انتخاب كنند.

مديرعامل سرمايه گذاري مدبران اقتصاد در خصوص اوضاع بازار سرمايه 
در روزهاي اخير اظهار داش��ت: بازارگردان ها و حقوقي ها نقش خود را به 
خوبي ايفا كردند و كامال بر بازار اش��راف دارند و در حال خريد سهام ارزنده 
هستند. حقوقي ها قدر موقعيت فعلي را به خوبي مي دانند و قطعا نتيجه آن 
سودآوري سهامداران حقيقي آنها در آينده اي نزديك خواهد بود. به همين 
دليل، سهامداران حقيقي هم بايد به هوش باشند و از اين موقعيت به خوبي 

بهره ببرند.
وي س��هامداران حقيقي را به صبر بيشتر و اس��تفاده از ابزارهاي مناسب 
سرمايه گذاري دعوت كرد و گفت: سهامداران حقيقي اگر با بازار و سهام و 
صنايع آشنايي كافي ندارند حتما از مسير صندوق ها و روش هاي كمكي ديگر 
استفاده كنند و بدون آگاهي وارد بازار نشوند. آگاهي شرط اول موفقيت در 
بازار سهام است بنابراين آن دسته از سهامداراني كه وارد يك صنعت خاص 
شده اند نبايد با ريزش موقتي، تصميم به فروش سهم بگيرند. در بازار سهام 

بايد صبور بود و ديد بلندمدت داشت.

كارشناسبازارسرمايهعنوانكرد
ابزارهايمعامالتيبهترينمسيرعبورازنوسان

ديدگاه
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وزير صنعت در هم انديشي با روساي اتاق اصناف و مديران بازرسي كشور مطرح كرد

رييس انجمن قطعه سازان كشور: 

عضو هيات مديره خانه معدن:  صادرات صنايع معدني ايران ادامه دارد

مديرعامل ساپكو اعالم كرد

چهار راهكار براي تنظيم بازار

نياز خودروسازان به 1800 ميليارد تومان نقدينگيمشكالت داخلي صنعت خودروسازي را زمين گير مي كند

تعادل|
سران تنظيم بازار روز گذش��ته گرد هم آمدند تا در مورد 
خروج بازار كاالها از آشفتگي تصميم گيري كنند. از سال 
گذشته بازارهاي مختلف كااليي در كشور به دليل افزايش 
هزينه تمام شده و كاهش توليد، با آشفتگي قيمتي مواجه 
شد؛ بطوري كه قيمت  بسياري از كاالهاي مصرفي به صورت 
بي ضابطه اي باال رفت. در اين ميان اما متوليان تنظيم بازار، 
ضمن افزايش بازرس��ي ها، اقدام به واردات و توزيع برخي 
كاالها به صورت يارانه اي و پايين تر از قيمت هاي معمول 
كردند. اما اين راهكار نتيجه مطلوبي را در بازارها رقم نزد؛ 
چراكه نه تنها قيمت ها را پايين نياورد، بلكه مشكالتي را هم 
در توزيع ايجاد كرد. اما به هرحال اين راهكار باعث توقف 
افزايش قيمت ها در سال گذشته شد. حال اما در تازه ترين 
روي��داد، متوليان تنظيم بازار و نهاده��اي اجرايي راهكار 
كنترل بازار در سال پيش رو را »تقويت سيستم بازرسي« و 
»نظارت بر توليد و عرضه از درب كارخانه«، »خريد و فروش  
با فاكتور«، »جدي گرفتن برچسب قيمت كاالها« عنوان 
مي كنن��د. تا بلكه از اين طريق بتوان قيمت ه��ا را از درب 

كارخانه تا نقطه مصرف كنترل كرد.
    

روز گذشته نشست هم انديشي روساي اتاق اصناف مراكز 
اس��تان ها و مديران بازرسي با حضور وزير صنعت معدن 
وتجارت و معاونين او برگزار شد و اين نشست فرصتي بود 
تا نهادهاي اجرايي از سه جهت مسائل مربوط به تنظيم 
بازار را بررسي كنند. در اين ميان اما تاكيد سكاندار صنعت 
بر روي تقويت بازرس��ي ها از س��وي اصناف و اتحاديه ها 
بود. رضا رحماني همچنين ب��ا تاكيد بر اينكه مهم ترين 
تكليف، حمايت از حقوق مردم است، گفت: بايد به پرونده 
كس��اني كه ارز دولتي دريافت كرده اند، رسيدگي شود. 
او بيان اينك��ه در دوره جديد همه بايد همت بيش��تري 
صرف هم انديشي، نظارت و كنترل بازار، تسهيل تامين 
كاال و اقالم ضروري داش��ته باش��ند، گفت: در اين موارد 
جامعه اصناف به عنوان قش��ر باانصاف بخشي از كار را به 
عهده دارند. وزير صنعت ادامه داد: ش��خصا به س��ازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، فرايند كنترل 
قيمت از توليد تا عمده فروش��ي، خرده فروشي و اصناف 
را ابالغ ك��رده ام. البته اين س��ازمان وظايف ديگري هم 
دارد، اما در اين دو مورد وظيفه بيش��تري دارد.رحماني 
همچنين خطاب به اصناف گفت: شما محور اصلي و خط 
مقدم بازار هس��تيد. سازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان و... بايد در مرحله بعدي قرار بگيرند. اين 
سازمان وظيفه دارد فرايند را كنترل كند. يكي از داليل 
افزايش قيمت كارخانجات فرايند توليد اس��ت. سازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان بايد بررسي كند 
كاال با همين قيمت به دست توزيع كننده خرد برسد. البته 
به گفته رحماني، در حال حاضر بخشي از جامعه، اصناف 
را در گراني مقصر مي دانند، كه بايد اين نگاه را تغيير دهيم. 
او ادامه داد: در ح��ال حاضر برخي از كاالها چند قيمتي 
هستند. در شرايط كنوني انتظار دارم خود اصناف پاي كار 
بيايند. آشفتگي قيمت ها بايد كنترل شود و مردم بايد اين 
اقدامات را ببينند. او با بيان اينكه بايد نتايج حرف هايي كه 

گفته مي شود را در نظر بگيريم، افزود: متاسفانه برخي از 
اتحاديه ها نه تنها پاي كار نيستند، بلكه خودشان هم به 
گراني دامن مي زنند و مردم اين را از ما نمي پذيرند. وزير 
صنعت، مع��دن و تجارت براي كنترل بازار ش��ب عيد از 
تمام اصناف تشكر كرد و عنوان كرد: پيش از نوروز در بازار 
آشفتگي داشتيم، اما قبل از عيد تمام اصناف و اتاق ها پاي 
كار آمدند و آرامش به بازار بازگشت. در حال حاضر هم بايد 

كنترل را بيشتر كنيم.

  تقويت سيستم بازرسي 
رحماني با تاكيد بر اينكه اتحاديه ها بايد سيستم بازرسي 
را تقويت كنند، تصريح كرد: مردم بايد تمام كارهايي كه 
براي آنها انجام مي شود را حس كنند. اولين هدف، مردم 
هستند و نبايد در حق آنها اجحاف شود. بايد دسترسي به 
كاالي مورد نياز مردم را تس��هيل كنيم و اصناف در خط 
مقدم اين اقدامات هستند. بنابه اظهارات او، زمان جنگ 
با ورود بسيج معادالت تغيير كرد. در شرايط كنوني هم با 
بسيج اصناف وارد مذاكره شديم و كمك خواستيم و آنها 
بدون هيچ درخواستي اعالم آمادگي كردند. امروز بيشتر 
از همه به روحيه بسيجي نياز داريم. وزير صنعت، معدن 
و تجارت عنوان كرد: امروز در جبهه اقتصادي بايد توليد 
را حفظ كنيم. كاالها را به قيمت منصفانه و با سهولت به 
دست مردم برسانيم. هيچ چيزي نبايد در اين مساله اثر 
منفي بگذارد. اگر يك كاال چند قيمت دارد بايد حل شود 

و اين مساله به اتحاديه ها مربوط مي شود. 
رحماني در بخش ديگري از صحبت هاي خود تاكيد كرد 
كه ميان مردم نبايد احس��اس آشفتگي و اجحاف وجود 
داشته باشد. مردم بايد بدانند كه ما براي حقوق آنها محكم 
ايستاده ايم و واقعا هم اين طور است. حقوق مردم مهم ترين 
تكليف ما است. همين طور كه مبارزه با رانت از وظايف ما 
است. بايد قيمت هاي تمام شده كاالها بررسي شود و به 
پرونده كساني كه ارز دولتي دريافت كرده اند، رسيدگي 
ش��ود. اگر دولت ارزي با اين قيمت مي دهد براي خدمت 
به مردم است و اگر با اين قيمت به دست مردم نرسد هدر 
مي رود و همه مس��وول اين اتفاقات هس��تيم.او در ادامه 
س��خنان خود، اتاق اصناف را يكي از سرمايه هاي كشور 
دانس��ت و گفت: اتاق اصنافي مي خواهيم كه خدمتگزار 
مردم باشد . براي اولين بار هم به اتاق اصناف و هم به اتاق 
بازرگاني نماينده فرستادم. اتاق اصناف بايد يكي از پايه هاي 
ما در جنگ اقتصادي باشد. مي دانم گاهي در حق اصناف 
اجحاف هم  مي ش��ود، اما كارنامه اصناف درخشان است. 
به گفته او، در سيل اخير اصناف با تمام مشكالت موجود 
بيشترين كمك را به سيل زدگان كردند. مردم هم اصناف را 
اينگونه مي شناسند. در بحث بازرسي هم اصناف خودشان 
پاي كار باشند و رسيدگي كنند. رحماني با تاكيد براينكه 
اگر بدانم در وزارت صنعت، معدن و تجارت كسي خالفي 
انجام مي دهد، ش��خصا برخورد مي كنم، عنوان كرد: در 
ميان تمام اقشار افرادي هستند كه عالوه براينكه خدمت 
نمي كنند، خالف هم مي كنند. دشمن با تمام قوا به جنگ 
اقتصادي و رواني آمده اس��ت و فقط ب��ا عملكرد خوب و 
برخورد به موقع مي توانيم به اين جنگ وارد ش��ويم. وي 

تصريح كرد: مردم اگر شاهد گراني باشند، ولي بدانند ما 
برخود مي كنيم حتما تحمل مي كنند. هر كس در حق 
مردم اجحاف كند، در برخورد با او هيچ مالحظه اي نداريم. 

هر جا نارسايي وجود دارد، بايد سريع ورود كنيم.

  خريد و فروش ملزم به داشتن فاكتور شود
در ادام��ه اي��ن نشس��ت، ريي��س س��ازمان حماي��ت 
مصرف كنن��دگان و توليدكنندگان گف��ت: بايد خريد و 
فروش ها با فاكتور انجام ش��ود تا اطمين��ان ميان مردم 
بازگردد. عباس تابش افزود: امروز با گراني مواجه هستيم 
كه تاوان آن را اصناف مي دهند. نبايد حق كساني كه در 
اصناف زحمت مي كشند، ناديده گرفته شود. كساني كه 
زحمت مي كشند بايد ثابت كنند كه اگر گران مي فروشند 
به اين دليل است كه گران مي خرند. بايد خريد و فروش ها 
با فاكتور انجام ش��ود تا اين مورد اثبات ش��ده و اطمينان 
مردم جلب شود. او اظهار كرد: اگر چند نفر در يك صنف 
گران فروشي كنند، اين تخلف به تمام صنف تعميم داده 
مي شود. تابش تصريح كرد: به زودي تمام بازرسيني كه 
در بخش هاي ديگر مشغول به كار هستند به بدنه صنعت، 
معدن و تجارت بازگردانده مي شوند و در مجموع 3 هزار 
بازرس خواهيم داشت. او خاطرنش��ان كرد: در دنيا ابزار 
كنترل بازار در دست خودش است و فقط در ايران است 
كه بخش هاي ديگر هم نظارت مي كنند. رييس سازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان تصريح كرد: 
بايد همه دس��ت به دست هم بدهيم و از اصناف حمايت 
كنيم. بايد بتوانيم مرز گران فروش��ي را جدا كنيم. امروز 

بيش از هميشه به همت اصناف نياز داريم. امروز بايد همت 
اصناف و كسبه زمان جنگ را داشته باشيم تا بتوانيم از پيچ 

خطرناك تحريم بگذريم.

  ايجاد تعادل در بازار 
رييس اتاق اصناف ايران هم در اين نشس��ت با بيان اينكه 
اصناف براي تع��ادل در قيمت كاالها ت��الش و همكاري 
مي كنند، افزود: قيمت ها تحت تاثي��ر عوامل ديگري در 
بازار افزايش پيدا مي كنند و نبايد در اين خصوص اصناف 
محكوم شوند. سعيد ممبيني گفت: در روزهاي اخير برخي از 
كاالهاي اساسي، ضروري و حساس نوسان قيمت داشته اند. 
او با بيان اينكه اگر عرضه و تقاضا متعادل شود، مشكالت 
كمتر مي شود، افزود: برخي مواقع بازرسي اصناف از طرف 
دستگاه هاي ديگر تضعيف مي ش��ود و اين به هيچ عنوان 
منصفانه نيست. مدتي پيش 100 تن شكر توسط بازرسي 
اصناف كشف شد و اين نشان از تالش آنها است. ممبيني 
عنوان كرد: در خصوص توزيع كاال تصميماتي گرفته مي شود 
كه ما به عنوان اصناف از آنها حمايت مي كنيم، اما گاهي اين 
تصميمات ايرادهايي دارن��د. وي افزود: برنامه رونق توليد 
اصناف كه در راس��تاي برنامه هاي وزارت صنعت، معدن و 

تجارت نوشته شده، به زودي آماده مي شود.

  بازار را رها نكنيد
از ديگرسو، معاون بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و 
تجارت نيز در اين نشست با تاكيد بر اينكه اصناف نظارت را 
جدي تر بگيرند، گفت: كاالها بايد برچسب قيمت داشته 

باش��ند. عباس قبادي عنوان كرد:  اين موضوع قابل قبول 
نيست كه قيمت ها در چند مغازه تفاوت داشته باشد. اين 
نشان مي دهد، نظارت بر روي قيمت ها كم شده است. اگر 
يك نفر از نهاد هاي اقتصادي عملكرد بدي داش��ته باشد، 
همه اركان حكومت زير س��وال مي رود. قب��ادي با تاكيد 
بر اينكه بايد حضور در جلسات تنظيم بازار قوي تر باشد، 
گفت: شما مسوول تنظيم بازار هستيد و بايد اين جلسات 
را با قوت پيگيري كنيد. برچس��ب قيمت كاالها را جدي 
بگيريد. او ادامه داد: اگر اصناف خودشان به موقع ورود پيدا 
كنند، نيازي نيست كه سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان ورود پيدا كند. تخلف يك صنف در يك 
شهرستان  مي تواند اعتبار تمام اصناف استان را زير سوال 
ببرد.معاون بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت 
عنوان كرد: به اندازه كافي در تمامي حوزه هاي صنوف عرضه 
و تقاضا وجود دارد. اگر برخي هم تخلفي داشته باشند، بايد 
جدي برخورد شود و اصناف بايد پناهگاه مردم باشند. قبادي 
تصريح كرد: در كشور به اندازه كافي توان توليد مرغ و تا ۹0 
درصد توان توليد گوشت قرمز را داريم و در اين شرايط در 
صورتي كه كنترل ها به موقع و درس��ت انجام شود، نبايد 
مشكل داشته باشيم. به گفته او، كشور در شرايط عادي قرار 
ندارد و روزانه يك هزار شبكه راديويي و تلويزيوني در شيپور 
جنگ  مي دمند و برعليه نظام مقدس جمهوري اسالمي 
شايعه پراكني مي كنند. قبادي افزود: در اين شرايط ما بايد 
به تكليف خودمان عمل كنيم. اگر خودمان نتوانيم كارمان را 
انجام دهيم از بيرون به ما تحميل مي شود. در بخش اصناف 

هم قبل از ورود ديگران خودمان بايد نظارت داشته باشيم.

رييس انجمن صنايع همگن نيرو محركه و قطعه سازان 
كش��ور گفت: بايد به هر طريق ممكن از توليد داخلي 
حمايت كرد اما برخي مشكالت داخلي و ناهماهنگي ها، 
به صنايع خودرو و قطعه سازي كشور ضربه زده است. 
اعمال تحريم ه��اي اوليه و ثانويه اقتص��ادي در زمان 
رييس جمهوري پيش��ين امري��كا و رييس جمهوري 
فعلي مشكالت و هزينه هايي را بر صنعت خودرو كشور 
تحميل كرد، اما مش��كالت و برخي ناهماهنگي هاي 
داخلي پيش از تحريم هاي خارجي به اين صنعت آسيب 
زده است. در دور جديد تحريم هاي امريكا، هيچ بحثي از 
ممنوعيت ورود خودرو به ايران ديده نمي شود اما تجارت 
قطعات منفصله مشمول جريمه هاي اين كشور مي شود 
تا صنعت خودرو آسيب ببيند. برخي كارشناسان اما 
مي گويند مسائل و مشكالت داخلي، نبود هماهنگي 
و چابكي الزم در برخي دستگاه ها و قوانين يك شبه، 
صنايع خودرو و قطعه سازي كشور را نشانه گرفته است. 
در اين زمينه، محمدرضا نجفي منش، رييس انجمن 
صنايع همگن نيرو محركه و قطعه س��ازان كشور در 
گفت وگو با ايرنا، تامي��ن نقدينگي و تعديل قيمت ها 
را مهم ترين مش��كالت صنعت قطعه سازي برشمرد. 
به گفته او، بدهي خودروسازان به قطعه سازان اكنون 
به حدود 17 هزار ميليارد تومان رسيده و عالوه بر آن 
تامين مواد اوليه و انجام توليد نيازمند دست كم 11 هزار 

ميليارد تومان نقدينگي است. 
نجفي من��ش، پرداخت چه��ار هزار ميلي��ارد تومان 
نقدينگي به اين صنعت پيش از ش��روع سال جديد را 
يادآور شد و گفت: اين رقم فقط صرف پرداخت عيدي 
و حقوق كارگران و بازگرداندن تع��دادي از نيروهاي 
تعديل ش��ده به كار ش��د و حتي مطالبات 120 روزه 
قطعه سازان از خودروسازان را پاس نكرد. براساس اين 
گزارش، 14 بهمن سال گذشته فرشاد مقيمي، معاون 
امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست 

تخصصي كميته خ��ودرو از تخصيص 4 هزار ميليارد 
تومان به ايران خودرو و سايپا خبر داد. در اين زمينه، قرار 
شد براي تزريق نقدينگي به خودروسازان با محوريت 
بانك مركزي، 11 هزار ميليارد تومان در 2 بخش ريالي 
و ارزي پرداخت شود كه شامل 4 هزار ميليارد تومان و 
844 ميليون يورو بود كه تاكنون 4 هزار ميليارد تومان 

نقدينگي ريالي پرداخت شده است.
نجفي منش ادامه داد: دامنه مشكالت اين صنعت در 
حالي هر روز بيشتر مي شود كه تامين مواد اوليه نيازمند 
نقدينگي است، هزينه هاي كارگري از آغاز امسال حدود 
45 درصد افزايش يافته و ديگر مانند گذشته خبري از 
خريد اعتباري نيست و به عبارتي همه خريدها نقدي 
شده اس��ت. او اظهار كرد كه قطعه سازان براي تامين 
مواد اوليه داخلي و خارجي خود با مش��كل مواجه اند، 
فرآيند تامين قطعه طوالني شده و مشكالت ارزي نيز 
همچنان وجود دارد؛ بر اين اساس اگر به داد اين صنعت 
نرسيم ادامه توليد ميس��ر نخواهد بود. نجفي منش، 
پرداخت نشدن رقم ارزي وعده داده شده را يادآور شد 
و گفت: در ابتدا مسووالن بانك مركزي عنوان كردند 
كه اين رقم را ارزي در اختيار قطعه س��ازان قرار داده و 
پس از چند ماه ارز را به قيمت روز دريافت مي كنند، اما 
قطعه سازان نپذيرفتند و خواستار تحويل معادل ريالي 

آن و بازپرداخت با سود در نظر گرفته شده شدند.

  مشكالت قيمت گذاري دستوري
او تاكيد كرد: قيمت گذاري دس��توري نيز، يكي ديگر 
از مشكالتي است كه صنعت قطعه سازي كشور را آزار 
داده است. رييس انجمن صنايع همگن نيرو محركه و 
قطعه سازان كشور توضيح داد: طبق ماده 101 قانون 
برنامه پنجم توسعه، در صورت ضرر بخش خصوصي از 
محل قيمت گذاري دستوري، دولت بايد زيان مربوطه 
را جبران كند؛ اين مساله فقط در سال گذشته 20 هزار 

ميليارد تومان به صنعت قطعه س��ازي آسيب زده اما 
تاكنون خبري از پرداخت زيان ها نشده است.

او برنامه ه��اي ف��روش ف��وري و پيش فروش ه��اي 
خودروسازان را يادآور ش��د وگفت: با توجه به آشفته 
بازار قيمتي فعلي، خري��داران و دالالن در هر خودرو 
بين 20 تا 170 ميليون تومان س��ود كرده و به تبع آن 

خودروسازان داخلي ضرر كرده اند.
نجفي منش بيان كرد: در صورت حل مش��كالت اين 
صنعت، قطعه سازان قادر به پياده كردن برنامه هاي خود 

در داخلي سازي حداكثري قطعات هستند.
او در ادامه، سخنان هفته گذشته وزير صنعت در تامين 
كس��ري قطعات خودروس��ازان را يادآور شد وگفت: 
مي توان گفت ۹7 درصد خودروهاي توليدي در كف 
كارخانجات مانده، آماده اند و فقط معطل چند قطعه 
براي تجاري ش��دن هس��تند، برخي از اين خودروها 
نيازمند قطعاتي بودند كه با مشكل واردات آنها مواجه 

بوديم و برخي ديگر در گمرك باقيمانده بودند.
بنابه اظهارات رييس انجمن صنايع همگن نيرو محركه 
و قطعه سازان كشور، اعداد و ارقام مختلفي تا 140 هزار 
دستگاه از خودروهاي دپو ش��ده در كف كارخانجات 
خودروسازان به دليل كسري قطعه به گوش مي رسد 
و بايد آمار واقعي را از خودروسازان پرسيد. به گفته او، 
 )High Tech( بيشتر كس��ري به قطعات هاي تك
از جمله ايربگ )كيس��ه هوا(، مدوالتور، سنسورهاي 
اكسيژن و ئي. سي. يو )ECU يا همان كامپيوتر خودرو( 
برمي گردد كه شركت هاي خارجي حاضر به دادن آنها 
نيستند يا واردكنندگان آنها را بدون انتقال ارز آورده اند 

و اكنون درگير مسائل گمركي آنها هستند. 
به گزارش ايرنا، آمارها نشان مي دهد نزديك به هزار و 
200 قطعه ساز در زنجيره تامين داخلي حضور دارند 
كه توانمندسازي آنها و رفع موانع توليد مي تواند سبب 

تقويت گوشه اي از نياز بازار به كاالهاي ايراني شود.

عضو هيات مديره خانه معدن ايران معتقد اس��ت: اعمال 
تحريم بر روي صنايع معدني ايران پيش از اين توسط امريكا 
به اجرا گذاشته شده بود و تحريم هاي جديد، موضوع تازه اي 
نيست؛ در اين شرايط، صنايع معدني همچنان نقش خود را 
در صادرات غير نفتي ايفا مي كند. بهرام شكوري در گفت وگو 
با ايرنا، با اشاره به اينكه مواد معدني و صنايع مربوط به آن، 
بيشتر محل فعاليت بخش خصوصي است، گفت: بخش 

خصوصي در گذشته راه هاي فعاليت خود را شناسايي كرده 
و در شرايط فعلي نيز همان راه ها را ادامه مي دهد. وي با اشاره 
به سهم 25 درصدي مواد معدني و صنايع مرتبط با آن در 
صادرات غيرنفتي كشور، گفت: در شرايط تحريم، صادرات 
مواد معدني و صنايع مرتبط به آن داراي مخاطره و هزينه 
باالتر خواهد بود اما امكان پذير است و در گذشته نيز اين مهم 
انجام مي شد.به گفته شكوري، آمارهاي پيشين گوياي آن 

است كه معدن و صنايع معدني تا ارقام 12 تا 15 ميليارد دالر 
هم سابقه ارزآوري داشته است. او تاكيد كرد: دولت بايد به 
بخش خصوصي اعتماد كند، تا شرايط گذر از اين وضع فراهم 
شود. مجموع صادرات غيرنفتي سال گذشته به وزن 117 
ميليون و 228 هزار تن به ارزش 44 ميليارد و 310 ميليون 
دالر بود، سال ۹6 نيز 132 ميليون و 882 هزار تن به ارزش 
46 ميليارد و ۹82 ميليون دالر بود، مقايسه عملكرد سال 

گذشته با س��ال ۹6 از نظر وزن و ارزش به ترتيب 12 و 5.7 
درصد كاهش نشان مي دهد.

رييس جمهوري امري��كا در ادامه رفتاره��اي خصمانه با 
مردم ايران، 18 ارديبهش��ت با صدور فرم��ان اجرايي، بار 
ديگر تحريم هايي را عليه بخش آهن، فوالد، آلومينيوم و 
مس ايران اعمال كرد. اين فرمان اجرايي دونالد ترامپ روز 
چهارشنبه )هفته گذشته( در سالروز خروج يكجانبه امريكا 

از توافق بين المللي و مورد تأييد شوراي امنيت سازمان ملل 
متحد و اعمال تحريم هاي غيرقانوني صادر شد. صادرات 
زنجيره فوالد در س��ال ۹7 با 17 درصد رش��د نس��بت به 
س��ال ۹6 به چهار ميليارد و 118 ميليون و 110 هزار دالر 
رسيد. عالوه براين زنجيره مس و توليدات پايين دستي با 
رش��د 13 درصدي صادرات به ۹17 ميليون دالر در سال 

گذشته رسيد.

مديرعامل س��اپكو اعالم كرد: بومي سازي توليد قطعات 
پيشرفته خودرو و كاهش 40درصدي ارزبري موجود، نياز 
به حدود 1800 ميلي��ارد تومان نقدينگي دارد، درصورت 
تامين اين ميزان نقديندگي روند داخلي سازي اين قطعات 
با سرعت بيشتري صورت مي گيرد. به گزارش ايكوپرس، 
منصور منصوري مديرعامل ش��ركت س��اپكو با بيان اين 
مطلب گفت: بطور ميانگين 65 درصد قطعات محصوالت 
ايران خودرو به صورت كامل بومي سازي شده و با همكاري 
ش��ركت هاي دانش بنيان، جهاد دانشگاهي و سازندگان 
برتر درصددهس��تيم توليد قطعات پيش��رفته خودرو را 
داخلي س��ازي كنيم .منصوري تاكيدكرد: وقتي امكان و 
توانايي توليد قطعه در داخل مرزهاي كشور وجود دارد بايد 
از آن حمايت ش��ود تا به جاي كارآفريني براي كشورهاي 
خارجي، توليد داخلي كشور رونق پيدا كرده و از ظرفيت هاي 

داخلي استفاده شود.
منصوري با اشاره به اينكه در شرايط جديد پيش رو به فعاليت 
مضاعف قطعه سازان و همدلي دولت نياز داريم اظهار داشت: 
در مواردي كه به لحاظ فناوري با استانداردهاي جهاني فاصله 
داريم از توان ش��ركت هاي دانش بنيان استفاده خواهيم 
كرد. وي مهم ترين رويكرد س��اپكو در سال ۹8 را افزايش 
عمق س��اخت داخل قطعات پيشرفته خودرو با همكاري 
شركت هاي دانش بنيان و سازندگان برتر، كاهش وابستگي 
به خارج و كاهش ريسك تامين و خودكفايي مواد و طراحي 
و ساخت قالب وابزارهاي اصلي توليدعنوان كرد.مديرعامل 
ساپكو گفت: از ابتداي سال گذشته با همكاري شركت هاي 
دانش بنيان، جهاددانشگاهي و سازندگان برتر، پروژه هاي 
مرتبط با كاهش ارزبري و كاهش ريس��ك تامين ناشي از 
تك سورس بودن قطعات را در دس��تور كار قرار داده ايم و 
دركنار آن نيز برنامه ريزي دقيقي براي خودكفايي قطعات و 

داخلي سازي مواد و قالب صورت گرفته است.
وي افزود: با اتكا به متخصصين داخلي مي توانيم به اهداف 
كاهش ارزبري و بومي سازي دانش فني جديد دست يابيم 

اين درحالي است كه ميزان ارزبري قطعات هيچگاه به صفر 
نخواهد رسيد. منصوري با اش��اره به اينكه ساپكو و ايران 
خودرو به دنبال توسعه محصول همراه با توسعه خودكفايي 
است،  خاطرنشان كرد:  در بخش قطعه سازي نيز رويكرد ما 
دارا بودن دس��ت كم دو منبع تامين براي هرقطعه است تا 
از ريسك هاي تامين تك سورس جلوگيري كنيم .وي از 
ديگر رويكردهاي اين شركت در سال رونق توليد را فعاليت 
تخصصي سازندگان عنوان كرد و اظهار داشت: پيش از اين 
سازندگان، توسعه را براساس تنوع قطعات انجام مي دادند.اما 
در رويكرد جديد تصميم بر آن است كه در انجام فعاليت هاي 
مهندس��ي با اقتباس از روند فعاليت ساير كشورهاي دنيا 
در اين زمينه و تعريف مگاماژول هاي پنج گانه )سيس��تم 
اصلي خودرو(، توسعه فعاليت هاي سازندگان تخصصي تر 
و هدفمند ش��ود .منصوري تصريح كرد:  براي رسيدن به 
اين هدف در زنجيره تامين، عالوه ب��ر روش ارزيابي پژو از 
سيس��تم هفت گانه ارزيابي جامع سازندگان ساپكو براي 
ارزيابي اس��تفاده مي كنيم.از سوي ديگر، سيستم فروش 
گروه صنعتي ايران خودرو با به كار گيري به روزترين برنامه 
ضد ربات )captcha( در مراحل مختلف ثبت نام امنيت 
كاربران را به حداكثر رسانده است. اين نرم افزار به منظور 
افزايش امنيت كاربران در سيستم فروش محصوالت ايران 

خودرو استفاده مي شود.
برمبناي اين گ��زارش، برخ��الف ادعاي برخي اف��راد، با 
اجراي نرم افزارهاي امنيتي، ورود ربات در فرآيند ثبت نام 
مشتريان، دست كم در سيستم فروش گروه صنعتي ايران 
خودرو، امكان پذير نيس��ت. درحال حاضر فرآيند فروش 
روزانه محصوالت گروه صنعتي ايران خودرو به دليل كثرت 
مراجعين به سايت فروش از س��ويي و محدوديت عرضه 
محصول، در مدت زمان كوتاهي تكميل مي شود. در كسري 
از ثانيه چندين هزار نفر در صف انتظار ثبت نام قرار دارند كه 
يقينا به دليل محدوديت در تعداد خودروهاي قابل عرضه 

تعداد كمي از متقاضيان موفق به ثبت نام مي شوند.
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همكاري بازارهاي وارداتي 
مس با ايران

نايب ريي��س انجمن مس اي��ران، اع��الم كرد كه 
خري��داران فل��زات كش��ور معموال ش��ركت هاي 
خارجي كوچك و متوس��طي هس��تند كه درگير 
محدوديت هاي دولتي كشورشان نيستند؛ بنابراين 
همكاري با اي��ران را ادامه خواهن��د داد. هجدهم 
ارديبهشت ماه، امريكا تحريم هاي جديدي را عليه 
صنايع فلزي اي��ران ازجمله صنعت مس كش��ور 
اعالم كرد. دونالد ترام��پ رييس جمهور امريكا به 
شركت هاي خارجي طرف قرارداد با ايران ۹0 روز 
مهلت داد تا معامالت و روابط تجاري خود را در بخش 
فلزات پايان دهند. آغاز اين تحريم ها در ش��رايطي 
اس��ت كه بر اساس برنامه راهبردي وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، »توس��عه اكتشاف و ظرفيت هاي 
توليد«، و »توسعه سرمايه گذاري« ازجمله اهداف 
اساس��ي صنعت مس كش��ور تا افق 1404 است. 
بنابراين اين نگراني وجود دارد كه تحريم هاي تازه 

منجر به كاهش توليد و صادرات مس شود.
كوروش شعباني نايب رييس انجمن مس ايران 
در گفت وگو با پايگاه خبري اتاق ايران با تأكيد بر 
اين نكته كه اعمال هر نوع تحريمي عليه اقتصاد 
ايران، باعث ايجاد محدوديت هايي خواهد شد، 
افزود: با اين حال، خوشبختانه خريداران فلزات 
كش��ور اغلب ش��ركت هاي خارج��ي كوچك و 
متوس��طي هس��تند كه درگير محدوديت هاي 

دولتي كشور هاي شان نيستند.
نايب رييس انجمن مس اي��ران گفت: هرچند اين 
احتمال وجود دارد كه فروش مصنوعات و توليدات 
فلزي در ماه هاي آينده محدود شود اما بعيد است 
در روند كار شركت هاي خصوصي خللي وارد شود. 
شعباني افزود: ممكن اس��ت در حوزه هاي مالي و 
بانكي دچار مشكالتي شويم كه بخش هايي از آن 
در گذشته نيز وجود داشته است. نكته اي كه وجود 
دارد پايين آمدن قدرت چانه زني شركت هاي داخلي 
در برابر شركت هاي خارجي است كه مي خواهند از 
اين موقعيت به نفع خود استفاده كرده و قيمت هاي 

پيشنهادي خودشان را تحميل كنند.
او همچنين گفت: سال گذشته شركت مس ايران 
حدود 250 تا 260 هزار تن توليد داش��ته اس��ت؛ 
مصرف داخلي در بهترين حالت 120 هزار تن است 
بنابراين صنعت مس كشور در سال ۹8 بايد تمركز 
اصلي خود را بر صادرات، به خصوص بر صادرات به 
كشورهاي همس��ايه بگذارد. به گفته نايب رييس 
انجمن مس ايران، عراق، افغانستان و به ويژه تركيه 
از جمله كشورهاي عمده براي صادرات مس ايران 
محسوب مي شوند كه به كلي مصرف كننده هستند.

مجوزي براي افزايش قيمت 
تن ماهي صادر نشده

مدي��ركل نظارت ب��ر محصوالت كش��اورزي و 
مواد غذايي سازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان گفت: هرچند كنسرو تن ماهي از 
جمله اقالم اولويت اول و مشمول قيمت گذاري 
تكليفي و تثبيتي اين سازمان و كارگروه تنظيم 
بازار نيست، اما واحدهاي توليدي مكلف به رعايت 
ضواب��ط قيمت گذاري مصوب هي��ات تعيين و 
تثبيت قيمت ها و درصدهاي سود و ضرايب عمده 
و خرده فروشي خواهند بود و در صورت افزايش 
غيرمتعارف قيمت يا وصول ش��كواييه سازمان 

حمايت آن را بررسي مي كند.
رستمي در گفت وگو با ش��اتا، با اشاره به مصوبه 
جلس��ه دي ماه سال گذش��ته كارگروه تنظيم 
بازار گفت: كنسرو تن ماهي و محصوالت مشابه 
مشمول قيمت گذاري تثبيتي نيستند و قيمت آن 
با توجه به كيفيت، برند و نوع بسته بندي براساس 
ضواب��ط قيمت گذاري مصوب هي��ات تعيين و 
تثبيت قيمت ها و با رعايت سود و ضرايب عمده 
و خرده فروش��ي مصوب كميسيون هيات عالي 
نظارت راسًا توس��ط واحدهاي توليدي تعيين 
مي ش��ود. او با تاكيد بر اينكه واحدهاي توليدي 
بايد پاسخگوي عملكرد خود در اين زمينه باشند، 
اظهار داش��ت: در صورت ارايه ش��كواييه اي در 
اين خصوص يا افزايش قيمت غيرمتعارف، اين 
سازمان و سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت 
استان ها اقدامات الزم را انجام مي دهند. اين مقام 
مسوول با اعالم اينكه اين موضوع پيش از اين نيز 
به انجمن مربوطه اعالم شده است، خاطرنشان 
كرد: با توجه به اعتراضات واصله، مكاتبات الزم با 
واحدهاي توليدي ذيربط و انجمن مربوطه براي 
ارايه اسناد و مدارك مثبته صورت گرفته است تا 

نسبت به بررسي عملكرد ايشان اقدام شود.

يك سمت ديگر
براي رييس مركز ملي فرش

وزير صنعت، معدن و تجارت در حكمي »فرشته 
دس��تپاك« رييس مركز ملي ف��رش را با حفظ 
س��مت به عنوان مس��وول اجراي پروژه اقتصاد 
مقاومتي توس��عه كارآفريني و تج��ارت فرش 
دستباف منصوب كرد. به گزارش وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، »رضا رحماني« در بخش��ي از 
متن اين حكم آورده اس��ت: »انتظ��ار دارد برابر 
مقررات و در راستاي تاكيدات رهبر معظم انقالب 
و رييس جمه��وري و با همكاري س��تاد اقتصاد 
مقاومتي وزارتخانه گام هاي مثمر ثمري برداريد.« 
ايج��اد 40 هزار ش��غل و س��رمايه گذاري 681 
ميليون دالري در هنر- صنعت فرش دستباف با 
استفاده از تسهيالت صندوق توسعه ملي بخشي 
از ويژگي هاي اين پروژه اس��ت. س��ال 13۹5 از 
س��وي رهبر معظم انقالب »اقتص��اد مقاومتي؛ 
اقدام و عمل« نام گرفت. سال 13۹6 نيز »اقتصاد 
مقاومتي؛ توليد- اشتغال« بود. ايشان شعار سال 
13۹7 را »حمايت از كاالي ايراني« اعالم كردند. 

امسال نيز سال »رونق توليد« نام دارد.



گزارش كوتاه 7 انرژي

حادثه انفجار در فجیره امارات قیمت نفت را 1.5 درصد باال برد

صعود نفت برنت و نزول نفت امارات و عربستان
گروه انرژی|

در هفته ج��اری افزایش تنش ه��ای ژئوپولیتیک در 
خلیج فارس بر بازار نفت اثرگذار بوده است. حادثه روز 
یک ش��نبه انفجار در بندر فجیره امارات متحده عربی 
کافی بود تا با باز شدن بازار نفت در صبح دوشنبه، قیمت 
شاخص برنت رشدی یک و نیم درصدی را تجربه کند 
و در عین حال شاخص های نفتی امارات و عربستان با 
افت قیمت مواجه ش��وند. به گزارش بلومبرگ، صبح 
دوشنبه شاخص نفت دبی 1.5 درصد از ارزش خود را از 
دست داد. شاخص »تداول« عربستان سعودی نیز 0.9 
درصد کاهش یافت و به پایین ترین حد خود از هفدهم 
ماه مارس رسید، اما معامالت آتی شاخص جهانی نفت 
خام، برنت روز دوش��نبه یک دالر و 2 س��نت یا 1.44 
درصد رش��د کرد و با 71 دالر و 64 سنت در هر بشکه 
معامله شد. روز یک ش��نبه اخبار ضد و نقیضی درباره 
انفجار در بندر فجیره امارات و خسارت دیدن 7 الی 10 
نفتکش در رسانه پخش شد. دولت امارات متحده عربی 
ابتدا این خبر را تکذیب کرد، اما در ساعات پایانی روز 
تأیید کرد که عملیاتی خرابکارانه در این بندر رخ داده 

و 4 کشتی تجاری خسارت دیده اند.
وزارت خارجه امارات متحده عربی در بیانیه ای درباره 
عملیات خرابکاری علیه 4 کش��تی این کشور در بندر 
الفجیره نوش��ت: این حادثه در منطقه سوخت گیری 
تانکرهای نفتک��ش در نزدیکی قلم��روی امارات در 
دریای عمان و در نزدیکی تنگه هرمز رخ داده اس��ت، 
منطقه ای ک��ه یک گذرگاه اصلی ب��رای صادرات این 
کشورهای سرشار از نفت است. وزارت خارجه امارات 
در این بیانی��ه اعالم کرد که انجام این خرابکاری علیه 
کشتی های تجاری و غیرنظامی و تهدید امنیت و جان 
خدمه و کارکنان این کشتی ها یک »روند جدی« بوده 
است. امارات تاکنون کسی را به خاطر این عملیات متهم 
نکرده است و جزئیاتی درباره خسارات به کشتی ها و 
ملیت این کش��تی ها ارائه نکرده است. در حالي كه از 
ابتداي انتش��ار اخبار انفجار، چیزي در مورد محموله 
كشتي هایي كه دچار سانحه شدند منتشر نشده بود، 
یك روز پس از نخستین خبر، باالخره عربستان سعودي 
عنوان كرد كه از میان كشتي ها، 2 مورد نفتكش هاي 
متعلق به عربستان بوده است.  خبر را خالد الفالح وزیر 
انرژی عربس��تان در یك بیانیه اع��الم کرد و گفت كه 
2 تانکر نفتی ک��ه در بندر فجیره در س��واحل امارات 
متحده عربی تحت عملیات خرابکارانه قرار گرفته اند 

متعلق به این کشور است که خسارت زیادی دیده اند.
در این بیانیه عنوان شده است كه یکی از این نفتکش ها 

در مسیر پر کردن نفت برای حمل به امریكا بوده و این 
حمله به دو تانکر عربس��تانی در 6 صبح روز یک شنبه 

انجام شده است.
طبق بیانیه  وزیر انرژي عربستان، یکی از این دو کشتی 
در مسیر خود برای پر کردن نفت از بندر »راس تنوره« 
به مقصد امریكا بوده اس��ت. الفالح اعالم کرده که  این 
حمله هیچ تلفاتی نداشته و آسیب به حدی نبوده که 
باعث نشتی نفت از تانکرها بشود، اما کشتی ها به شدت 
آسیب دیده اند. عربس��تان کسانی را که در این حمله 

نقش داشته باشند را شناسایی نکرده است.
اهمیت روند دی��روز معامالت نفت خام در این بود كه 
یك شنبه و همزمان با انتشار نخستین اخبارتایید نشده 
انفجار فجیره، بازارها بس��ته بودن��د و معامالت دیروز 
نخس��تین واكنش به این خبر به حس��اب مي آمدند. 
قیمت  نفت خام برنت دیروز با 1.49  درصد افزایش به 
72 دالر و 11 سنت در هر بشكه رسید. قیمت دبلیو تي 
آي نیز كه ابتدا واكنش معتدل تري نشان داده بود در 
ادامه با 1.22 درصد افزایش به 62 دالر و 88 سنت در 
هر بشكه رسید.  جان دیفتریس تحلیلگر نفتي سي ان 
ان دیروز در میزگرد این شبكه تلویزیوني در خصوص 
واكنش بازار نفت خام به انفجار در فجیره گفت: »یك 
س��وم كل تبادالت نفتي جهان در تنگ��ه هرمز انجام 
مي ش��ود، در نتیجه هر اتفاقي كه اطراف این تنگه رخ 

دهد بازار را تكان مي دهد.«
او ادامه داد: »بازار امروز در دقایقي با افزایش 2 درصدي 
نیز روبرو بود و این در حالي اس��ت كه فجیره 70 مایل 
دریایي با تنگه هرمز فاصله دارد. از سوي دیگر بازار به 
خاطر جنگ تجاري چین و امریكا با وضعیت كاهشي 
روبرو بود، بسیاري بر این باور هستند كه اگر بازار در این 
وضعیت قرار نداش��ت قیمت ها ممكن بود بیشتر نیز 
افزایش یابند.«  در حالي كه دیفتریس افزایش قیمت ها 
را به نزدیك بودن انفجار در فجیره به تنگه هرمز مرتبط 
دانس��ت، برخي این تئوري را مطرح كردند كه امارات 
عالقه مند است در اثرگذاري این انفجار بر بازار نفت خام 
بزرگ نمایي كند تا استراتژیك بودن این بندر را نشان 
بدهد.  نكته مهم این اس��ت كه اغلب خبرگزاري هاي 
بین المللي در تنظیم اخبار خود از اعالم مستقیم اینكه 
تغییر قیمت دیروز بازار واكنشي به انفجار در فجیره بوده 

است خودداري كردند. 
دیروز ایاالت متحده امریکا نیز به حادثه انفجار در بندر 
فجیره امارات واکنش نشان داد. به گزارش بلومبرگ، 
وزارت خارجه امریکا اعالم کرد که به همراه گروه های 
محلی و بین المللی در حال بررسی حادثه تانکرها در 

امارات است. بنا بر اظهارات این وزارتخانه کسی آسیب 
ندیده و هیچ گونه نفت یا مواد ش��یمیایی نیز نش��ت 

نکرده است.

   فجيره كجاست
فجیره تنها بندر امارات در ساحل شرقي اش است كه 
تقریبا به تنگه هرمز نزدیك اس��ت. اماراتي ها مدعي 
هس��تند ظرفیت انتقال روزانه 1 میلیون و 500 هزار 
بشكه نفت خام از این بندر وجود دارد. این آمار معادل 
8 درصد مقدار نفت خامي اس��ت كه در سال 2016 از 
تنگه هرمز منتقل ش��د.  فجیره تنها بندر شیخ نشین 
امارات متحده عربی است که در حاشیه دریای عمان 
قرار دارد و همین ویژگی موقعیتی خاص به این بندر 

بخشیده است.
در این خبر همچنین عنوان ش��ده اس��ت كه امارات 
متحده عربي هم اكنون در حال س��اخت بزرگ ترین 
مخزن ذخیره س��ازي نفت خام جهان در بندر فجیره 
اس��ت كه مي تواند تا 14 میلیون بشكه نفت خام را در 

خود نگه دارد. ش��ركت »بروج پترولیوم« كه عملیات 
توس��عه بندرفجیره از جمله احداث زیرساخت هاي 
ذخیره س��ازي نفت را بر عهده دارد، در وب سایت خود 
توان ذخیره س��ازي فعلي بندر فجیره را 8.8 میلیون 
بشكه نفت خام عنوان کرده است.  آن طور كه در چند 
منبع مختلف از جمله آپ استریم آنالین عنوان شده 
است در س��ال 2012 و پس از آنكه تهدیدها مبني بر 
بسته شدن تنگه هرمز از سوي ایران جدي شد، امارات 
متحده عربي عملیات ساختماني خط لوله اي موسوم 
به حبش��ان-فجیره را آغاز كرد كه خودش��ان مدعي 
هستند توانسته است روي كاغذ سه چهارم صادرات 
نفت امارات را انجام دهد. در واقع امارات به دنبال این 
است كه با توسعه این بندر، در صورت بسته شدن تنگه 
هرمز بتواند رقمي مشخص از صادرات نفت خام خود 
را ادامه ده��د.  اداره اطالعات انرژي امریكا حجم نفت 
خامي كه در سال 2016 در تنگه هرمز جریان داشته 
است را روزانه 18.5 میلیون بشكه عنوان كرده است. 
رویترز این رقم را 30 درصد كل تبادالت دریایي نفت 

خام و دیگر سوخت ها در سال 2016 توصیف مي كند. 
برآوردها این بوده اس��ت كه در س��ال 2017 معادل 
روزانه 17.2 میلیون بش��كه و در س��ال 2018 روزانه 
17.4 میلیون بشكه نفت خام از تنگه هرمز عبور كند. 
تنگه هرمز همچنین تنها مسیر براي صادرات ال ان جي 

از سوي بزرگ ترین تولیدكننده آن یعني قطر است. 

   بررسي شروع شد
آن طور كه اخبار حكایت دارند ایاالت متحده بررسي 
دالیل انفجار در بندر فجیره را آغاز كرده اس��ت. ایران 
از طری��ق وزارت خارجه این حادث��ه را محكوم كرده 
و آن را تاس��ف بار و نگران كننده خوانده اس��ت.  دیروز 
ایسنا نوشت كه پیش از این گروه انصاراهلل یمن تهدید 
کرده بود اهدافی در ام��ارات را در واکنش به عملیات 
نیروهای ائتالف سعودی - اماراتی در یمن خواهد زد. 
انصاراهلل )حوثی ه��ا( چند ماه پیش از هدف قرار دادن 
فرودگاه های ابوظبی و دبی با پهپادها س��خن به میان 

آورده بودند.

تصمیم مجلس و راه دشوار واقعي كردن قیمت سوخت

ايران به پاكستان اولتیماتوم گازي داد 

عبدالرس�ول دشتي|مس�وول س�ابق س�تاد 
اطالع رساني كارت هوشمند سوخت|

تصمیم بنزیني دولت و مجلس فعال موجب ختم ماجراي 
گراني بنزین ش��ده، به گونه اي كه با یك توافق موقت، این 
نتیجه حاصل شد كه صرفًا تا پایان سال جاري هیچ گونه 
افزایش نرخي در بنزین و نفت گاز اعمال نش��ود. راه موفق 
ایجاد طرح ملي سامانه هوشمند سوخت دوباره بازنمایي 
شده و دولت مكلف به احیاي كارت هوشمند سوخت شد، 
تصمیمي كه كارشناسان بارها از تریبون هاي مختلف به 
آن پرداخت��ه و موثرترین راه نج��ات از باتالق چالش هاي 
سوختي كشور را در احیاي كارت هوشمند سوخت و تقویت 
زیرساخت هاي مرتبط با آن همگام با رشد تكنولوژي نوین 
مي دانس��تند. با مرور اتفاق هاي چند روز اخیر باید گفت؛ 
راهي كه وزارت نفت در پیش گرفته سخت و ناهموار است. 
اما حاصلي كه برداشت مي كند در ازاي زحمتي كه متحمل 
مي شود بسیار ناچیزتر است. تولید و عرضه بنزین اگر چه 
بسیار مهم، فراگیر و استراتژیك بوده ولي هرگز به اهمیت 
عرضه آب و برق نیست و نخواهد بود. مشكل اصلي این است 
كه افزایش قیمت س��وخت همیشه با اطالع رساني قبلي 
و حاشیه هایي همراه مي ش��ود. اما افزایش سایر خدمات 
و تسهیالت وقتي بدون اطالع قبلي افزایش مي یابند نیز 
حاشیه خاصي ایجاد نمي كنند. در این میان تصمیمي كه 
مجلس حسب توافق با دولت مبني بر عدم افزایش قیمت 
سوخت اعالم كرد مي تواند مشابه تصمیمي باشد كه بیش 
از یك دهه قبل و در دوران دولت هفتم و هش��تم پیرامون 
جلوگیري از افزایش قیمت سوخت اتخاذ كرد. تصمیمي 
كه اگرچه با مصلحت اندیشي هاي آن روزها رضایت عمومي 
را به همراه داشت اما تمام برنامه ریزي هاي انجام شده براي 
واقعي سازي نرخ سوخت، پیش��گیري از قاچاق و افزایش 
درآمدهاي دولت براي تحقق برنامه هاي توسعه اقتصادي 
را دچار مشكل كرد. این بار هم اگرچه نمایندگان محترم 
مجلس با هدف جلوگیري از افزایش فشار بیشتر به اقشار 
آسیب پذیر و جلوگیري از التهاب جامعه چنین تصمیمي را 
با هماهنگي دولت تصویب كردند ولي آنچه از نظرها پنهان 
مانده این است كه قیمت هاي فعلي سوخت همچنان هر 
شهروند ایراني به ویژه ساكنان مناطق مرزي را تشویق به 
قاچاق آن مي كند.  هر چند كه تاریخ انقضاي این تصمیم 
حاكي از رفع مس��وولیت مجلسیان و واگذاري تصمیم به 
دوره بعدي نمایندگان مجلس است اما باید گفت عالج كار در 

این نیست و نمایندگان محترم خانه ملت اگر در پي اقدامي 
كارساز هستند باید در راستاي حذف منطقي یارانه هاي 
سوخت گام بردارند تا در یك برنامه ریزي بلندمدت و به دور 
از سیاست و مالحظات سایر دولت ها و مجلس هاي بعدي 
این جراحي بزرگ اقتصاد نفتي كشور، انجام گرفته و خیال 

ملت در قبال نرخ و حفظ سرمایه هاي ملي راحت شود.
در نگاهي دیگر اگرچه حواش��ي ص��ورت گرفته پیرامون 
اطالع رساني حاشیه س��از روزهاي اخیر و سپس تكذیب 
افزایش نرخ قابل تأمل است! ولي سوال قابل طرح این است 
كه آیا تا به حال شركت هاي ایران خودرو یا سایپا پیشاپیش 
اعالم كرده اند كه از یك تاریخ مش��خص در آینده قیمت 
خودروهاي تولیدي خود را افزایش خواهند داد؟ آیا هرگز 
از قصابي ها یا دیگر صنایع غذایي و مصرفي چنین مطلبي 
شنیده ش��ده كه از تاریخ مشخصي در آینده قیمت مواد و 

محصوالت خود را افزایش خواهند داد؟
آنچه تاكنون مردم شاهد آن بوده اند این است كه در موارد 
فوق الذكر همیش��ه در برابر كار انجام شده قرار گرفته اند. 
بدین صورت كه بطور مثال وقتي ب��راي خرید یا ثبت نام 
خودروي جدید مي خواستند اقدام كنند یا وقتي به مغازه ها 
براي خرید مایحتاج از جمله گوشت مراجعه مي كردند از 
موضوع افزایش قیمت اجناس یا كاالي مورد درخواست 
خود مطلع مي ش��ده اند. در رابطه با قیمت بنزین و دیگر 
فرآورده هاي نفتي هم یك راه حل پیشنهادي براي تغییر 
نرخ این اس��ت كه افزایش قیمت بص��ورت پلكاني و طي 
برنامه ریزي مش��خص )مثاًل در چند دوره سه ماهه هر بار 
10 درصد به نرخ افزوده شود( اعالم ش��ود تا مردم از روند 
افزایش قیمت از قبل مطلع بوده و این افزایش آنقدر زیاد 
نباشد كه به سبد هزینه هاي خانوار تأثیر زیادي بگذارد. سقف 
تعیین شده نرخ نیز در انتهاي دوره هاي تعیین شده مشخص 
باشد )همانند برنامه توسعه كه قرار بود در نهایت 95درصد 
نرخ هاي بین المللي باشد( و این تغییرات پس از رسیدن به 
نرخ واقعي، بطور ماهیانه انجام پذیرفته و افزایش هاي صورت 
گرفته چنان منظم انجام شود كه جامعه آمادگي پذیرش آنها 

را  پایان برنامه داشته باشد.
از همه مهم تر باید گفت ابزار اصلي اعمال این سیاست ها 
یعني كارت هوشمند سوخت همچنان یكي از نگراني هاي 
اصلي مردم و شاید علت هجوم آنان به جایگاه ها است. زیرا 
بخشي از جامعه با وجود گذشت بیش از یك دهه همچنان 
با فرهنگ كارت هوشمندسوخت، بیگانه بوده، آشنایي و 

اطالع دقیقي از كاركرد، نحوه پیگیري. درخواست المثني 
و... كارت سوخت خودروي خود ندارند و این موضوع همواره 
مورد سوال و یكي از دالیل عمده نگراني آنها است. لذا قبل از 
هرگونه اقدام باید دولت در قبال تأمین كارت هاي هوشمند 
سوخت خودروهاي مردم فكري اساسي نموده، با استفاده از 
فناوري هاي جدید ارایه این خدمات را به مردم هرچه بیشتر 

سهل الوصول و قابل دسترسي نماید.
راه پیشنهادي دیگر واقعي كردن قیمت بنزین سوپر و دیگر 
فرآورده هاي نفتي كم مصرف تر است. بطور مثال وزارت نفت 
مي تواند براي یك دوره زماني دو هفته اي یا یك ماهه عرضه 
بنزین سوپر را بطور كامل متوقف كرده و در عرضه جدید آن 

را با نرخ واقعي به فروش برساند. 
به هر صورت با توجه به تصمیم اخیر مجلس و دولت مبني بر 
احیاي كارت هوشمند سوخت، الزم است دولت و مخصوصا 
وزارت نفت به فكر مشوق ها و مكانیزم احیاي دوباره كارت 
س��وخت باشند. زیرا تعلل در این امر، دیر یا زود دوباره و در 
مقطعي دیگر كشور را دچار بحران خواهد ساخت، در این 
راستا پیشنهاد عرضه سوخت از طریق كارت آزاد جایگاه ها 
به نرخ بیشتر )مثاًل 12000 ریال( در مقابل استفاده وسائط 
نقلیه شخصي از كارت هوشمند س��وخت با نرخ مصوب 
)10000 ری��ال(، مي تواند به عنوان یك��ي از راهكارهاي 

كاربردي در مقطع فعلي باشد. 
هر چند در حال حاضر به مدد توافق صورت گرفته با مجلس، 
دولت تا پایان س��ال جاري فرصت دارد سامانه هوشمند 
س��وخت را تقویت و با تكمیل نواقص، آمادگي الزم براي 
اعمال سیاست درست تعدیل نرخ و رسیدن به نرخ واقعي 
فرآورده ها را فراهم نماید. زیرا كامال واضح است تنها راه نجات، 
همگام شدن نرخ فرآورده ها با نرخ هاي جهاني خواهد بود، از 
این نكته نیز نباید غافل بود كه دولت مي تواند درآمد حاصله 
را در جهت جبران و كمك بخش هاي متأثر از این افزایش 
نرخ به كار گیرد.  در پایان باید گفت كه همان گونه كه دولت و 
مجلس محترم خیال مردم را از عدم افزایش نرخ فرآورده ها 
تا پایان انتخابات مجلس )اسفند98( دلگرم كردند، جا دارد 
برنامه هاي الزم ب��راي همگامي این ثروت ملي با نرخ هاي 
جهاني را نیز با همكاري وزارت نفت تدوین و اعالم نمایند تا 
مردم از هم اكنون آمادگي الزم جهت همراهي با تصمیم هاي 
درست دولت را داشته و اجراي برنامه هاي منطقي و ضروري 
آزادسازي نرخ فرآورده ها با درك صحیح و منطقي و همراهي 

رسانه ها به نتیجه مطلوب برسد.

تسنيم|  رئیس شرکت انرژی پاکستان با اشاره به توانایی 
ایران برای به دادگاه کشاندن اسالم آباد به خاطر نقض قرارداد 
واردات گاز گفت: اسالم آباد »تا ماه اوت فرصت دارد پاسخی 
به اخطاریه قانونی ایران بدهد و موضوع را از طریق مذاکره 
حل کند«. به گزارش اسپوتنیک نیوز، اسالم آباد اعالم کرد  
به خاطر تحریم های ضدایرانی امریكا نمی تواند پروژه خط 
لوله گاز ایران �� پاکس��تان را اجرایی کند ولی در صورت 
برداشته شدن تحریم های بین المللی علیه ایران، اجرای 
آن را ادامه می دهد. این خط لوله در صورت تکمیل 21.5 

میلیون مترمکعب گاز را در روز به پاکستان می رساند.  مبین 
صولت، رئیس شرکت انرژی پاکستان گفت: »تحت فشار 
تحریم های امریكا علیه ایران امکان اجرای پروژه خط لوله 
ایران �� پاکستان را نداریم. ما نمی توانیم با ادامه این پروژه 
ریسک کنیم چون امریكا تهدید کرده هر کشوری را که با 
ایران کار کند تحریم می کند«. وی با اشاره به توانایی ایران 
برای به دادگاه کشاندن اسالم آباد به خاطر نقض این قرارداد 
گفت اسالم آباد »تا ماه اوت فرصت دارد پاسخی به اخطاریه 
قانونی ایران بدهد و موضوع را از طریق مذاکره حل کند«. 

در همین هفته تهران اعالم کرده بود دیگر الزم نیست به 
تعهدات اتمی خود طبق قرارداد برجام عمل کند و به اروپا 60 
روز فرصت داد اطمینان دهد منافع ایران طبق این قرارداد 
حفظ می شود. دونالد ترامپ کمی بعد تحریم های جدیدی 
علیه ایران وضع کرد که مربوط به بخش های آهن، فوالد، 
آلومینیوم و مس می شود و تهدید کرد اگر رفتار ایران تغییری 
نکند، تحریم های بیش��تری در راه است. عباس موسوی، 
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تأکید کرد تحریم های 

امریكا علیه فلزات ایران خالف قوانین بین المللی است. 
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تعرفه برق چطور خواهد شد؟ 
ايرنا|مدی��ركل دفترمدیریت مص��رف و خدمات 
مشتركان توانیر معتقد است: اختالف نظري كه در 
مجلس ش��وراي اس��المي درباره تعیین تعرفه هاي 
مصرف انرژي به وجود آمده، بیشتر مربوط به نگراني 
درباره افزایش هزینه ها براي قشر ضعیف است.  هادي 
مدقق گفت: قیمت انرژي در كش��ورمان به میزاني 
نیس��ت كه انگیزه اي براي مشتركان ایجاد كند تا به 
دنبال روش هایي مانند استفاده از سامانه هاي هوشمند 
براي مدیریت مصرف باشند . وي اضافه كرد: حدود 
90درصد مش��تركان آب و ب��رق زیرالگوي مصرف 
قراردارند و اصالح تعرفه هاي آب و برق راهكاري براي 
توجه بیش��تربه رعایت مصرف درست است. هیات 
وزیران 27 اسفند ماه پارسال به پیشنهاد وزارت نیرو 
و سازمان برنامه و بودجه كشور، تعرفه هاي آب و برق 
مش��تركان پرمصرف را اصالح كرد. هی��ات وزیران 
در جلس��ه 19 اس��فند 1397 مقرر كرد تا بهاي آب 
شرب و برق از ابتداي اردیبهشت سال 98 ساالنه به 
میزان هفت درصد افزایش یابد. »سالم امیني«، عضو 
كمیسیون انرژي مجلس شانزدهم اردیبهشت ماه در 
این باره به ایرنا گفت كه تالش براي افزایش قیمت برق 
و آب متوقف شده است.  مدقق گفت: پیشنهاد اصالح 
تعرفه ها ایده آل نیست، اما مي تواند تاحدودي روشي 
براي توجه به رعایت الگوي مصرف باشد. به گفته وي، 
تفاوتي كه تعرفه هاي امسال با سال گذشته دارد در 
همین توجه آنان به رعایت الگوي مصرف نهفته است. 
مدیركل دفترمدیریت مصرف وخدمات مشتركان 
توانیرخاطرنشان ساخت: این تعرفه ها براي سه دسته 
از مشتركان مشخص شده اند، مشتركان زیر الگوي 
مصرف، مش��تركان باالي الگوي مصرف كه سهمي 
حدود 10درص��دي دارند و یك درصدي هم فراتر از 
نرم مصرف و الگوهاي پیش بیني شده اتالف انرژي 
مي كنند. وي اضافه كرد: مشتركان توجه كنند كه در 
كدام دسته از این تعرفه ها قرار دارند و مهم ترین مساله 
اینكه مي تواند تا حدودي به بهبود مصرف كمك كند. 
مدقق ضمن تاكید برنامناسب بودن قیمت انرژي كه 
انگیزه اي براي مشتركان در درست مصرف كردن ایجاد 
مي كند، گفت: تعیین این مدل تعرفه ایده آل نیست، 
اما تاحدودي كمك خواهد كرد تا مش��ترك به عدد 
الگوي مصرف در ناحیه و شهر خود توجه كند. مدقق 
خاطرنشان ساخت: دولت، مجلس و مجموعه وزارت 
نیرو به اینكه تعرفه هاي ما به گونه اي باشد كه اثرگذار در 
مدیریت مصرف باشد، تاكید دارند وهیچ اختالف نظري 
در این بخش نیست و امید است به زودي این اختالف 
نظر مجلس شوراي اسالمي هم برطرف شود تابا اعمال 
این تعرفه ها توجه مشتركان به رعایت الگوي مصرف 
جدي تر شود. مدیركل دفترمدیریت مصرف وخدمات 
مش��تركان توانیرگفت: بحث رعایت الگوي مصرف 
همه جا مطرح شده است اما وقتي بارمالي داشته باشد 

همه به رعایت آن تن خواهند داد.

شماره مجوز: 920-1398»آگهي فراخوان ارزيابي كيفي مناقصه گران«
نوبت اول

شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند 

)سهامي عام(

1( موضوع مناقصه: 
الف( شرح مختصر كار: 

روابط عمومي شركت پااليش نفت امام خمیني)ره( شازند

ب( شرايط متقاضي: 
1- داشتن شخصیت حقوقي، شماره اقتصادي و شناسه ملي. 

2- داشتن امكانات، توانایي مالي، تجربه كافي، سوابق كار مفید و مرتبط با موضوع مناقصه و گواهي حسن انجام كار از كارفرمایان قبلي. 
3- داشتن گواهي تایید صالحیت از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و گواهي نامه تایید صالحیت ایمني ویژه پیمانكاران. 

4- توان ارائه تضمین  شركت در فرآیند ارجاع كار )در صورت قرار گرفتن در فهرست كوتاه این شركت( و همچنین توان ارائه تضمین انجام تعهدات مطابق آیین نامه 
تضمین هیئت محترم وزیران )در صورت برنده شدن(.

5- بودجه برآوردي مناقصه: معادل 24.000.000.000 )به حروف: بیست و چهار میلیارد( ریال مي باشد.
2( نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: شركت پاالیش نفت امام خمیني)ره( شازند واقع در استان مركزي- اراك- كیلومتر 20 جاده بروجرد

3( مهلت، محل دريافت و تحويل فرم هاي استعالم ارزيابي كيفي: 
متقاضیاني كه داراي شرایط اولیه مندرج در »بند ب« ماده یك بوده و متقاضي شركت در مناقصه فوق الذكر مي باشند مي توانند به مدت 5 روز كاري پس از انتشار 
نوبت دوم آگهي )س��ه روز پس از درج آگهي نوبت اول چاپ مي شود( طي ساعات اداري از س��اعت 7 صبح لغایت 15:30 عصر ضمن ارسال تقاضاي اعالم آمادگي، 
فرم هاي اس��تعالم ارزیابي كیفي را از طریق پایگاه اینترنتي این شركت به آدرس: WWW.IKORC.IR دریافت و پس از تكمیل فرم ها، به همراه رزومه كاري در 
قالب لوح فشرده )سي دي( حداكثر تا دو هفته پس از آخرین مهلت ارسال تقاضا به نشاني: اراك- كیلومتر 20 جاده بروجرد- سه راهي شازند- شركت پاالیش نفت 
امام خمیني)ره( شازند- ساختمان مركزي- طبقه دوم- امور حقوقي و پیمان ها- اتاق 232 تحویل نمایند. ضمنا تلفكس شماره 33673701-086 و تلفن شماره 

33491091-086 آماده پاسخگویي مي باشد. 
4( محل، زمان و مهلت تحويل اسناد و مدارك متقاضيان: 

مهلت تحویل اسناد و مدارك متقاضیان )رزومه كاري( در قالب لوح فشرده )سي دي( حداكثر تا  دو هفته پس از آخرین مهلت ارسال تقاضاي اعالم آمادگي مي باشد. 
ضمنا محل تحویل مدرك درخواستي مورد نظر، امور حقوقي و پیمان هاي شركت پاالیش نفت امام خمیني)ره( شازند به نشاني مندرج در ماده »3« مي باشد. بدیهي 
است به مدارك ارسالي بعد از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد. ضمنا این شركت حق و اختیار تام و تمام قبول یا رد هر یك یا كلیه پیشنهادهاي رسیده را دارا 
مي باشد و دادن پیشنهاد و ارائه اسناد و مدارك هیچ گونه حقي براي متقاضیان ایجاد نمي كند. الزم به ذكر است دستگاه مناقصه گزار حداقل یك ماه پس از وصول 

اسناد ارزیابي كیفي نسبت به اعالم اسامي واجدین شرایط اقدام خواهد نمود.
WWW.IKORC.IR  :آدرس اینترنتي

WWW.SHANA.IR                                            

 ش��ركت پاالی��ش نفت ام��ام خمیني)ره( ش��ازند درنظ��ر دارد ب��ه اس��تناد قانون برگ��زاري مناقص��ات، انج��ام خدم��ات ذی��ل را از طریق مناقص��ه عمومي 
یك مرحله اي به پیمانكار واجد شرایط واگذار نماید.

مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار )ريال(مدت زمان انجام كار موضوع مناقصه شماره  مناقصه رديف 

1.200.000.000يك سال شمسي حفظ و نگهداري فضاي سبز شركت 198/04

 آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای
 شماره:  52402251

نوبت اول

روابط عمومی شرکت فوالد خوزستان

مناقصه گذار : شرکت فوالد خوزستان
شرح مناقصه : باز سازی  خودرو VOLVO FM9 آتش نشانی 

نوع مناقصه : عمومی يک مرحله ای
مدت زمان : 3 ماه  

مهلت اعالم آمادگی : تا پايان وقت اداری روزچهار شنبه مورخ 1398/03/01 )با ارسال ايميل به نشانی زير(
 داوطلبان شرکت در مناقصه با مراجعه به وبسايت WWW.ksc.ir منوی مديريت خريد و تامين کنندگان ، ضمن ثبت نام و درج کليه اطالعات عمومی و تکميلی خود، مستندات و مدارک الزم را پيوست نمايند .
 دريافت اسناد مناقصه )پس از تائيد واحد ارزيابی تامين کنندگان( از تاريخ 1398/03/08 به مدت دو روز در قبال ارائه اصل رسيد واريز مبلغ 500/000ريال )غير قابل استرداد(  در وجه شرکت فوالد خوزستان 

 تاريخ تحويل پيشنهادات: روز شنبه مورخ 1398/03/25 
تاريخ گشايش پاکات پيشنهاد قيمت / فنی : روز يکشنبه مورخ 1398/03/26 

مبلغ تضمين شرکت در مناقصه : 170،000،000 ريال
نوع تضمين : 1( ضمانتنامه معتبر بانکی 2( چک تضمينی و يا واريز مبلغ در وجه شرکت فوالد خوزستان

 3( انجام بلوکه مالی از مطالبات شرکت کننده نزد فوالد خوزستان
شماره حساب واريز وجه :

 الف ( حساب سپهر 0100304453001 بانک صادرات شعبه مجتمع فوالد اهواز کد 3882 
ب ( حساب سيبا 0102513186002 بانک ملی شعبه مجتمع فوالد اهواز کد 6532

نشانی شرکت : اهواز - کيلومتر 10 جاده اهواز بندر امام، شرکت فوالد خوزستان ، مديريت : خريد خدمات و قراردادها
M.GHASHGHAIE@KSC.IR  کارشناس : محسن قشقايی     تلفن:6417-3213-61-98+ ايميل  

يادداشت



دريچه8گزارش

يشرفت هاي تكنولوژيك، استنباط داده و حريم خصوصي

بررسي تأثير استفاده از شبكه هاي اجتماعي برساختارهاي جامعه

آنها، خيلي بيشتر از چيزي كه فكر مي كنيد درباره شما مي دانند

مراقبيد ردپايي در اينترنت باقي نگذاريد؟ بيهوده تالش نكنيد

فضاي مجازي و ضرورت چينش دوباره الگوهاي روابط اجتماعي

مترجم:   عليرضاشفيعينسب |
شايد بين اطرافيانتان كس��اني را ديده باشيد كه خيلي 
مراقب ان��د هي��چ رّدي از اطالعات ش��خصي خود روي 
اينترنت نگذارند. اين افراد س��مت شبكه هاي اجتماعي 
نمي روند يا، اگر بروند، محتاطانه مطلب پست مي كنند. 
آنه��ا هيچ اطالعات��ي در مورد زندگي شخصي ش��ان به 
اش��تراك نمي گذارند و كل اينستاگرام را هم اگر بگرديد 
هيچ عكسي از آنها پيدا نمي كنيد. بعضي ها فكر مي كنند 
با اين كارها از حريم خصوصي خود محافظت مي كنند، اما 
اشتباه مي كنند. فيس بوك و اينستاگرام هيچ نيازي به اين 
كارها ندارند. آنها حتي ازطريق شماره تلفن شما مي توانند 
بسياري از كارهاي پنهاني يا خصوصيات اخالقي شما را 

كشف كنند. اين نگرانتان نمي كند؟

زينبتوفكچي|نيويوركتايمز|
افرادي كه نگران حريم شخصي هستند، معموالً مي كوشند 
در فض��اي مجازي »مراقب« باش��ند. اين افراد س��مت 
ش��بكه هاي اجتماعي نمي روند يا، اگر بروند، محتاطانه 
مطلب پست مي كنند. آنها هيچ اطالعاتي در مورد باورهاي 
ديني، زندگي شخصي، وضعيت سالمت و ديدگاه هاي 
سياسي خود به اشتراك نمي گذارند و مي پندارند با اين 
كار از حريم شخصي خود محافظت مي نمايند. اما اشتباه 
مي كنند. با توجه به پيش��رفت هاي تكنولوژيك و حجم 
عظيم داده اي كه اكنون در مورد ميليون ها فرد ديگر در 
دس��ترس اس��ت، ديگر احتياط براي محافظت از حريم 
شخصي كافي نيست. الگوريتم هاي كامپيوتري و تحليل 
شبكه ها امروزه مي تواند با دقتي نسبتاً باال طيف وسيعي از 
اطالعات را در مورد شما استنباط كند كه شايد هرگز فاش 
نكرده باشيد، مواردي نظير حس وحال، باورهاي سياسي، 

گرايش ها و وضعيت سالمتتان.
ديگر چيزي تحت عنوان »خروج اختياري« فرد از دنيايي 

كه در آن حريم شخصي مختل شده است وجود ندارد.
اي��ده كل��ي »اس��تنباط داده« چيز جديدي نيس��ت. 
مدت هاس��ت كه خرده فروشان، س��ازمان هاي خيريه و 
سياس��ت مداران ليست هاي مش��تركين مطبوعات را 
مي خرند چون اطالعات مفيدي در م��ورد ديدگاه هاي 
مردم در اختيارش��ان مي گذارد. مثاًل كسي كه مشترك 
وال استريت ژورنال اس��ت احتمال بيشتري دارد حامي 
جمهوري خواهان باشد تا كس��ي كه مشترك نيشن يا 

موارد مشابه است.
ام��ا تكنولوژي امروزي در س��طحي بس��يار باالتر عمل 
مي كند. به مثالي از فيس بوك دقت كنيد. در سال ۲۰۱۷ 
روزنامه آستريلين مقاله اي منتشر كرد بر مبناي سندي 
لورفته از فيس بوك. اين س��ند افشا مي كند كه شركت 
فيسبوك به تبليغ كنندگان گفته كه مي تواند پيش بيني 
كند كاربران جوان ازجمله نوجوانان چه زمان احس��اس 
 »ناامني« و »بي ارزش��ي« مي كنند يا چه زماني نيازمند

 »تقويت عزت نفس« هستند. فيس بوك ظاهراً مي توانسته 
با نظارت بر عكس ها، پس��ت ها و ديگر داده هاي رس��انه 

اجتماعي اين اطالعات را استنباط كند.
البت��ه فيس بوك اي��ن را ان��كار كرد كه اج��ازه مي دهد 
تبليغ كنندگان بر اساس اين خصايص افراد را هدف قرار 
دهند، اما به احتمال قريب به يقين توانايي اين كار را دارد. 
اتفاقاً پژوهشگران دانشگاهي هم سال گذشته نشان دادند 
كه مي توانند با تحليل داده هاي شبكه اجتماعي كاربران 
فيس بوك افسردگي آنها را پيش بيني كنند؛ بماند كه آنها 
نسبت به شركت فيس بوك به داده هاي خيلي كمتري 
دسترسي داشتند. حتي اگر فيس بوك امروزه علناً براي اين 
توانايي خود تبليغ نمي كند كه مي تواند اطالعات مربوط 
به سالمت ذهني حال يا آينده تان را از روي فعاليتتان در 
شبكه اجتماعي به دست آورد، همين كه اين شركت )و 
ديگر كنش گ��ران نامرئي تر( مي توانند چنين كنند بايد 
برايتان نگران كننده باشد. بايد تأكيد كرد كه استنباط هاي 
محاسباتي امروزي صرفاً به اين كفايت نمي كند كه كاربران 
فيس بوك جمالتي مثل »افسرده ام« يا »حالم خيلي بد 
است« را پس��ت كرده باشند. اين تكنولوژي بسيار از اين 
حرف ها پيچيده تر اس��ت: حجم عظيمي از داده ها براي 
الگوريتم هاي يادگيري ماشيني فراهم مي شود و خوِد برنامه 
كامپيوتري مي تواند دسته بندي كند كه چه كسي بيشتر 

در معرض افسردگي است. به نمونه ديگري دقت كنيد. 
در س��ال ۲۰۱۷، پژوهشگران دانشگاهي با دسترسي به 
داده هاي بيش از ۴۰هزار عكس اينستاگرامي و با استفاده از 
ابزار يادگيري ماشيني توانستند نشانه هاي افسردگي را در 
۱۶۶ كاربر اينستاگرام بطور دقيق شناسايي كنند. مشخص 
شد كه مدل هاي كامپيوتري آنها بهتر مي توانند افسردگي 
را پيش بيني كنند تا انسان هايي كه از آنها خواسته شده 
بود عكس ها را به عنوان ش��اد، غمگي��ن و ... رتبه بندي 
كنند. استنباط محاسباتي اگر براي اهداف شرافتمندانه 
استفاده شود مي تواند چيز خارق العاده اي باشد. پيش بيني 
افسردگي قبل از بروز سمپتوم هاي كلينيكي موهبتي براي 
س��المت عمومي خواهد بود، و به همين خاطر است كه 
دانشگاهي ها روي اين ابزار پژوهش مي كنند؛ آنها روياي 

تشخيص زودهنگام و پيشگيري را دارند.
اما اين اب��زاْر نگران كننده هم هس��تند. اف��رادي كه در 
اينستاگرام عكس پست مي كنند به ندرت خبر دارند كه 
شايد وضعيت سالمت ذهني شان را در اختيار تمام افراِد 

مجهز به قدرت محاسباتي كافي قرار داده اند.
اس��تنباط محاس��باتي همچنين مي تواند ابزاري براي 
كنترل اجتماعي باشد. دولت چين با جمع آوري داده هاي 
زيست سنجشي شهروندانش س��عي مي كند، به كمك 
كالن داده ها و هوش مصنوع��ي، »تهديدهاي« متوجه 

حكومت كمونيستي اش- ازجمله قوميِت عمدتاً مسلماِن 
اويغور در اين كشور- را شناسايي نمايد.

چنين ابزاري همين حاال هم براي استفاده در استخدام 
كارمند، شناسايي حال وهواي خريداران و پيش بيني رفتار 
مجرمانه تبليغ مي شوند. اگر اينها درست مديريت نشود، 
در آينده نزديك ممكن است استخدام، اخراج، قبولي يا رد 
بيمه، پذيرش و مردودي دانشگاه، اسكان اجاره اي و تمديد 
يا رد اعتبار همگي بر اساس اطالعاتي انجام گيرد كه از ما 
استنباط شده است. حتي وقتي استنباط ها درست باشد، 
باز هم قضيه نگران كننده است. اما باتوجه به اينكه استنباط 
محاسباتي يك تكنيك آماري است، خيلي وقت ها اشتباه 
هم از آن سر مي زند، و مشخص كردن منبع اشتباه كاري 
دشوار و چه بسا غيرممكن اس��ت، چون اين الگوريتم ها 
هيچ اطالعاتي از نحوه عملكرد خود بروز نمي دهند. چه 
مي شود وقتي كس��ي، به خاطر استنباطي نامطمئن، از 

شغلي محروم شود؟
نمونه مشكل ساز ديگري از اس��تنباط مربوط به شماره 
تلفن اس��ت. ش��ماره تلفْن روزبه روز دارد به شناساگري 
تبديل مي شود كه عملكردي شبيه به كد ملي دارد، چون 
مخصوص خودتان اس��ت. حتي اگر سمت فيس بوك و 
ديگر رسانه هاي اجتماعي نرويد، بازهم شماره تلفن شما 
بي شك در فهرست مخاطبين بسياري از افراد ديگر است. 

اگر آنها از فيس بوك )يا اينستاگرام يا واتس آپ( استفاده 
مي كنند، قباًل از آنها خواسته شده تا اطالعات مخاطبانشان 
آپلود شود تا به يافتن »دوستانشان« كمك كند، و بسياري 
از افراد اين درخواست را تأييد مي نمايند. وقتي شماره شما 
در چند آپلود ظاهر شود، فيس بوك مي تواند شما را در يك 
ش��بكه اجتماعي جاگذاري كند و اين امر باعث مي شود 
بتواند چيزهايي را در مورد ش��ما استنباط كند، چون ما 
معموالً شبيه به افراد درون مجموعه اجتماعي مان هستيم 
)فيس بوك حتي پروفايل »سايه« هم براي افراد غيركاربر 
نگه مي دارد و پيكسل هاي رديابي۲ را به كار مي گيرد كه 
در سرتاس��ر وب- و نه فقط در فيس بوك- قرار دارند. اين 
پيكسل ها اطالعاتي را در مورد رفتارتان به شركت منتقل 
 مي كنند( . س��ال گذش��ته، تحقيقي به رهبري سناتور 
ران وايدن، دموكرات اهل اورگن، نشان داد كه »ورايزن«، 
»تي موبايل«، »اس��پرينت«، و »اي تي اندتي« موقعيت 
مكاني زنده افراد را مي فروشند. گزارشي تحقيقي كه در 
سال گذشته در نيويورك تايمز منتشر شد و نيز پژوهش 
جداگانه اي از سوي تحليلگر امنيت، ويل استرافاش، هردو 
نشان مي داد كه برنامه هاي هواشناسي نظير »ودر چنل«، 
»اكي��و ودر« و »ودرباگ« داده ه��اي مربوط به موقعيت 
مكاني كاربرانشان را مي فروشند. فايده اين دست داده ها 
تنها براي رديابي شما نيس��ت، بلكه چيزهايي را نيز در 
مورد شما استنباط مي كنند. در يك كلينيك سرطان چه 
مي كرديد؟ براي چه ساعت ۵ صبح خانه زني را ترك كرديد 

كه همسرتان نيست؟
كش��مير هيل، ژورناليسِت گروه رس��انه اي گيزمودو، از 
مواردي گ��زارش تهيه كرده كه فيس ب��وك به بيماران 
يك روانپزشك پيشنهاد داده كه »دوست فيس بوكي« 
بالقوه هستند، يا پيشنهاد كرده افراد با كسي »دوست« 
شوند كه قباًل همسرشان با او رابطه داشته، يا مثاًل هويت 
واقعي روسپيان را به مشتريانش��ان فاش كرده است. ما 
نمي خواهيم شركت ها )يا دولت ها( چنين ارتباطاتي را 
برقرار كنند، چه رسد به اينكه از آن براي »رشد« پلتفرم 

خود استفاده نمايند.
چاره چيست؟ طراحي گوش��ي ها و ابزارهاي ديگري كه 
حفاظت قوي تري از حريم شخصي دارند مي تواند نقطه 
شروع باشد. مقررات دولتي مربوط به جمع آوري و جرياِن 
داده نيز به كندك��ردن اين فرآيند كمك مي كند. اما اين 
راهكار كامل نيست. ما همچنين بايد قوانيني وضع كنيم 
كه استفاده از استنباط محاسباتي را مستقيمًا مديريت 
نمايد: چه چيز را اجازه مي دهيم مورد استنباط قرار گيرد؟ 
تحت چه شرايطي؟ چه مسووليتي در قبال آن و افشاي آن 
وجود دارد؟ چه كنترلي بر آن صورت مي گيرد و مجازات 

سوءاستفاده از آن چيست؟
تا وقتي پاسخي مناسب به اين سواالت نداريم، مي توان 
انتظار داشت ديگران اطالعات بيشتر و بيشتري در مورد 

ما به دست آورند، حال هرچه قدر هم كه محتاط باشيم.

در حالي كه ميانگين استفاده روزانه افراد از فضاي مجازي 
در جهان حدود دو ساعت است، در ايران اين ميزان روزانه 
بين ۵ تا 9 ساعت برآورد شده است. اگر چه نام ايران در بين 
۱۰ كشور اول جهان، از نظر ميزان استفاده از فضاي مجازي 
ديده نمي شود، اما از نظر نرخ رشد استفاده از فضاي مجازي، 
رتبه ششم را در جهان داراست. از قرن بيستم به اين طرف 
تحوالتي در جهان رخ داد كه مطابق پيش بيني هاي مارشال 
مك لوهان، نظريه پرداز ارتباطات مي توان آن را تبديل شدن 
جهان به يك دهكده ناميد. پيش بيني مك لوهان با ظهور 
و گسترش شبكه هاي اجتماعي و فضاي مجازي به وقوع 
پيوسته است؛ فضايي كه تا اتاق هاي خصوصي مردم نفوذ 
كرده است. تا جايي كه گاهي ديده مي شود مردم مسائل 
خانوادگ��ي را در گروه هاي مجازي ب��ه بحث و گفت وگو 
مي گذارند. در اين وضعيت، روابط مجازي چه تأثيري بر 
كاهش نقش جامعه پذيري نهاد خانواده بر فرآيند اجتماعي 
شدن دارد؟ الگوهاي جامعه پذيري افراد در شرايط كنوني 
از چه المان هايي پيروي مي كند؟ ايرنا اين موضوع را با علي 
نوري، مدرس دانش��گاه، پژوهشگر اجتماعي و دبير گروه 
آسيب هاي اجتماعي انجمن جامعه شناسي ايران در ميان 

گذاشته است.

  در گذشته روابط از يك الگوي مشخص پيروي 
مي كرد

ن��وري در اين باره مي گويد: در گذش��ته، يعني زماني كه 
فناوري هاي جديد ارتباطي از قبيل اينترنت و شبكه هاي 
اجتماعي رايج نب��ود، مهم ترين كاركرد خانواده كه همانا 
انتقال ارزش ها و اجتماعي كردن فرزندان است، به آساني 
محقق مي شد. بنابراين مي توان گفت خانواده بيشترين 
نقش را در جامعه پذيري و آموزش نسل هاي آينده برعهده 
داشت. كودكان دختر و پسر، در محيط خانوادگي از گفتار، 
كردار و رفت��ار والدين خود مي آموختند كه به عنوان پدر 
يا مادر آين��ده، چه نقش ها و تكاليف و اختياراتي به عهده 
خواهند داشت. بخش ديگري از وظايف اين نقش ها نيز از 
طريق نهادهاي اجتماعي سنتي مانند مساجد، بزرگ ترهاي 
فاميل، انديش��مندان و علما به افراد آموزش داده مي شد. 
بنابراين به دليل اينكه وظايف و اختيارات نقش ها تقريبًا 
ثابت بود و از يك الگوي مشخص پيروي مي كرد، غالباً افراد 

نيز بر اساس همان الگوها عمل مي كردند.

  فض�اي مجازي تأثي�ر آموزش ها خان�واده را 
محدود  مي كند

او ادامه مي دهد: اگ��ر در خانواده اختالفي بين زوجين به 
وجود مي آمد، شيوه برخورد با اين مساله و مرجع رسيدگي 

مشخص بود. معموالً بزرگ ترهاي فاميل در اين موارد نقش 
مهمي جهت حل اختالفات ايفا مي كردند. الگوي روابط 
بين زوجين و ساير اعضاي خانواده، گفت وگوهاي شفاهي، 
دورهمي ها و شب نشيني هاي خانوادگي بود. همچنين 
ادبيات ش��فاهي از قبيل بيان حكايت ها، ضرب المثل ها 
و اشعار، ابزار و ش��يوه اي براي انتقال ارزش هاي جامعه و 
جامعه پذير كردن فرزندان بود. اين فرهنگ شفاهي كه از 
ديرباز در جامعه ما رواج داش��ته است، از طريق گفت وگو، 
شناخت متقابل بين زوجين را فراهم مي كرد و اختالفات 
را كاهش مي داد. اما در دوران مدرنيته، زندگي انسان ها به 
لحاظ فرهنگي، خاص و پيچيده اس��ت. جهان اجتماعي 
به وسيله امواج رسانه هاي ارتباطي احاطه شده است. دهكده 
جهاني و جامعه شبكه اي عناويني هستند كه براي توصيف 
جهان و جامعه جديد به كار مي رود. همسو با ساير جوامع، 
استفاده از فضاي مجازي در ايران نيز، به ويژه در كالن شهرها، 

به سرعت روبه افزايش است.

  اينترنت و كم  رنگ  شدن پيوندها
اين پژوهشگر اجتماعي با اش��اره به تبعات منفي حضور 
بيش از اندازه در فضاي مجازي تش��ريح كرد: فناوري هاي 
ارتباطي جديد به ويژه فضاي مجازي، منجر به تحول ميزان 
و شيوه هاي ارتباطي در بين افراد جوامع مختلف شده است. 
بنابراين امكان بهره گيري از انبوهي اطالعات در كمترين 
زمان ممكن و برقراري ارتباط ديداري، گفتاري و نوشتاري 
با كمترين هزينه فراهم شده است. در شرايط كنوني، تأثير 
محيط اجتماعي، آموزه هاي فضاي مجازي و رها شدن در 
دنياي اطالعاتي به پهنه جامعه جهاني، تأثير آموزش هاي 
خانواده را محدود مي كند. افراد در معرض اطالعات از مبادي 
مختلف و فرهنگ هاي گوناگون قرار مي گيرند كه حاصل اين 
وضعيت، سردرگمي، عدم قطعيت، سرگيجه اطالعاتي، 
كم رنگ شدن معيار تشخيص، مشكل در تصميم گيري تنوع 
در س��بك هاي زندگي است. بنابراين فرهنگ ها به شكل 
بي س��ابقه اي با همديگر به تبادل مي پردازند. ارزش هاي 
گذشته، تحت تأثير اين هجوم اطالعاتي، دستخوش تغيير 
مي شوند و پيوندهاي عاطفي بين اعضاي خانواده كم رنگ 

شده و انسجام آن دچار تزلزل خواهد شد.

  انتقال مسائل خانوادگي به فضاي مجازي
وي اضافه مي كند: پژوهش��ي با عنوان »آيين اينترنت، 
تهديدي براي پيوند اجتماعي« به پيامدها و آثار مخرب 
اينترنت در اياالت متحده پرداخته است. نتايج اين تحقيق 
نشان داده كه استفاده از اينترنت حلقه روابط اجتماعي 
دور و نزدي��ك را كاهش داده، گوش��ه گيري و در نتيجه 

افسردگي را افزايش مي دهد. در نتيجه، نوع جديدي از 
گوش��ه گيران در همه جا ظاهر مي شوند كه فقط داراي 
ارتباط اطالعاتي و ابزاري هس��تند. در پژوهشي ديگر، 
مشخص ش��د ميزان اس��تفاده از »چت« بر ارزش هاي 
خانواده تأثير منف��ي دارد. پژوهش هايي درباره فناوري 
اطالعات و ارتباطات و عملكرد خانواده، نشان داده است 
كه فناوري اطالعات و ارتباطات تغييرات كيفي در عملكرد 
خانواده ايجاد كرده و ش��كل جديد تعامالت در خانواده 
نيازمند چينش دوباره الگوهاي رابطه در خانواده است. 
هرچه كاربر اينترنتي احساس كند در محيط اينترنت 
بيشتر مورد پذيرش واقع مي شود، احتمااًل باعث خواهد 
شد بر ارزش هاي خانواده موثر واقع شود و همچنين هر چه 
كاربران بيشتر وارد بحث و مناظره گروهي شوند، احتمااًل 
باعث مطرح كردن موضوعات خود با محيط هاي تعاملي 
اينترنت مي شوند و كمتر مسائل خود را با خانواده ها مطرح 
مي كنند و باعث كم اهميت شدن ارزش هاي خانواده نزد 
فرد مي شود. ورود به يك فضاي گفت وگو به وجود آوردن 
فضاي صميميت و ابراز احساسات و ابراز نيازهاي اساسي 
مطابق تئوري هاي ارتباط جمعي، اگر از يك پيام بطور 
طوالني مدت و مكرر اس��تفاده شود، باالترين اثر ممكن 
را در بلندمدت خواهد داش��ت. بنابراين زمان استفاده از 
فضاي مجازي، طول مدت دسترسي و مداومت استفاده از 
آن از عوامل موثر بر ارزش هاي خانواده است. زيرا هركدام 
از اين عوامل در كاهش رواب��ط درون خانواده تأثيرگذار 
است. شرط مهم براي بروز آثار، ميزان وابستگي افراد به 
آن اس��ت. نوري انگيزه هاي افراد براي استفاده از فضاي 
مجازي را به سه بخش نياز به درك خود )شناخت خود، 
باال بردن سليقه خود و درك زيبايي ها(، براي گذران وقت 
و فرار از واقعيت هاي زندگ��ي روزمره و تحكيم ارتباط با 
دوس��تان و گذران وقت با آنان تقسيم مي كند و توضيح 
مي دهد: استفاده از شبكه هاي مجازي به ويژه شبكه هاي 
اجتماعي و وابستگي به آنان، منجر به كاهش مطلوبيت 
روابط زناشويي شده است. مي توان خانواده را در قالب سه 
ُبعد انسجام خانوادگي، انعطاف پذيري خانواده و ارتباط 
خانواده مورد بررس��ي قرار داد. در اين ميان، ُبعد ارتباط 
در خانواده نشان دهنده انسجام يا ازهم پاشيدگي خانواده 
است. دو ويژگي مهم ارتباط در خانواده، ارتباط مثبت و 

قدرداني و محبت است.

  ان�زواي اجتماع�ي ثانوي�ه و ان�زواي اجباري 
ناخواسته

دبير گروه آس��يب هاي اجتماعي انجمن جامعه شناسي 
ايران ادامه داد: در پاره اي از مواقع فضاي مجازي بيش از هر 

رسانه ديگري به عنوان عامل تغيير در زندگي روزمره مطرح 
مي شودو افراد و سازمان ها را به فضايي هدايت مي كند كه در 
مقابله با واقعيت قرار دارد. در اين شرايط استفاده از آن مانع 
توجه افراد به اجتماع واقعي مي شود و تعامالت شبكه اي مردم 
از ميزان ارتباط حضوري و مستقيم آنها پيشي مي گيرد. در 
اين حالت، كاربران به دليل جذابيت دنياي مجازي از دنياي 
واقعي دور شده و ارتباط خود را با آن قطع مي كنند. اين امر 
انزواي اجتماعي كاربران را به دنبال دارد. از طرفي، به دليل 
اينكه افراد ديگري در فضاي مجازي با اين كاربران در ارتباط 
هستند حضور فعال كاربران در فضاي مجازي آنها را از دنياي 
واقعي اطراف خ��ود دور كرده و باعث ايج��اد نوعي انزواي 
اجتماعي ثانويه براي ساير افراد در خانواده مي شود. هربرت 
پوتنام مي گويد: »فناوري نقش اساسي را در خصوصي شدن 
فزاينده تجربه دارد كه به نوبه خود منجر به ش��كل گيري 
جامعه اي متفرق و بي س��امان مي ش��ود، جامعه اي كه در 
آن حفظ روابط سنتي دشوار اس��ت و روابط بين انسان ها 

متزلزل تر مي شود.«

  ضرورت آموزش مهارت هاي نوين
نوري معتقد است: آنچه مسلم است فرآيند رشد و تربيت 
و جامعه پذيري افراد اس��ت كه حين آن اف��راد ارزش ها و 
الگوهاي رفتاري را مي آموزند و در جريان تعامل با ديگران 
به كار مي برند. در اين ميان، نقش خانواده و نظام آموزشي 
در انتقال اين بخش از فرهنگ بسيار مهم است. به همين 
دليل اعضاي خانواده در جامعه ايراني امروز نيازمند چينش 
الگوهاي جديد و آموزش مهارت هاي نوين زندگي اس��ت. 
بنابراين آموزش مهارت هاي مدرن و سازمان يافته در مدارس 
و دانشگاه ها به نوجوانان و جوانان و استحكام بخشيدن به 
رابطه هاي فراالكترونيكي در قالب طرح هاي اجرايي مثبت 
و آموزش هاي مرتبط با نحوه اس��تفاده درس��ت جوانان و 

نوجوانان از فضاي مجازي ضروري به نظر مي رسد.

  فيلترينگ راهكار مناسبي براي بلندمدت  نيست
در اين حال »محمد مهدي فرقاني« رييس دانشكده علوم 
ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبايي معتقد است: فيلترينگ 
فضاي مجازي در بلندمدت ج��واب نمي دهد و به صورت 
سخت افزاري بطور كامل نمي توان با فضاي مجازي مقابله 
كرد زي��را در مواقع فيلتر همواره جايگزين هايي به ميدان 
مي آيند و راه ها و امكان��ات دور زدن را براي كاربران فراهم 
مي كنند. فرقاني در گفت وگويي افزود: در فضاي مجازي 
تركي��ب و مجموعه اي از اخبار، تحليل ه��ا و ديدگاه هاي 
مختلف وجود دارد. بخش��ي از اين اخبار درس��ت، برخي 
اشتباه و بخشي از اين ديدگاه ها هدفمند و توام با حسن نيت 

و بخشي نيز فاقد اين ويژگي هستند اما آنچه مسلم است در 
مواجه با اخبار فضاي مجازي در ايران نوعي نگراني، اضطراب، 
نااميدي و سرخوردگي وجود دارد و اين براي كشور به ويژه در 
شرايطي كه با دشمن بي اخالقي مانند امريكا روبه رو هستيم، 
كار درستي نيست و روحيه ملي را پايين مي آورد. اين اتفاق 
قدرت مواجه با توطئه ها را كاهش مي دهد و سرخوردگي و 
نااميدي را تشديد مي كند. از اين رو بايد عامالن و منابع اصلي 
را كه باعث متشنج شدن فضاي مجازي مي شوند، پيدا كرد و 
كارهاي اطالعاتي روي آنها انجام داد. البته بخشي از اين اخبار 
بدون منظور و تنها براي انتقال و انعكاس دغدغه ها هستند 
و بخشي ممكن است از جايي هدايت و سرچشمه بگيرد كه 
بايد شناسايي و با آن برخورد شود. او اضافه كرد: تجربه نشان 
داده اس��ت فيلترينگ فضاي مجازي در بلندمدت جواب 
نمي دهد و به صورت سخت افزاري بطور كامل نمي توان با 
فضاي مجازي مقابله كرد زيرا هميشه جايگزين ها بالفاصله 
به ميدان مي آيند و راه ها و امكانات دور زدن را براي كاربران 
فراهم مي كنند. بنابراين ب��راي كاهش پيامدهاي منفي 
فضاي مجازي راه حل اين است كه سطح رضايت عمومي 
در جامعه و كيفيت زندگي مردم ارتقا پيدا كند و عناصري كه 
سبب نااميدي، سرخوردگي و آسيب هاي اقتصادي و رواني 
مي شوند، از ميان برداشت. در اين صورت خود به خود زمينه 
پذيرش اين پيام ها از ميان مي رود يا بسيار كاهش مي يابد، 
در واقع اين نوع پيام ها وقتي مورد قبول قرار مي گيرند كه 
بسترها و زمينه هاي نارضايتي، سرخوردگي و نااميدي وجود 
داشته باش��د. او در خصوص ارتباط ميان فضاي مجازي با 
آسيب هاي اجتماعي مانند ترويج خشونت، طالق و ... گفت:  
فضاي مجازي به تنهايي نه سرچشمه درد و نه درمان است 
بسته به اينكه در چه شرايط، بسترها و زمينه هايي چه نوع 
پيام هايي مبادله مي شود، مي تواند آثار اجتماعي متفاوتي 
برجاي بگذارد. بنابراين در فضاي مجازي هم مانند فضاي 
واقعي در زمينه طالق، خش��ونت و... مثل ديگر زمينه ها 
مي توان پيام هاي مثبت را مشاهده كرد، پيام هايي كه هم 
مي تواند به لحاظ فكري به بسياري از خانواده ها كمك كند 
تا اختالف ها را كنار بگذارند. در عين حال اختالف افكني، 
شايعه پراكني، سوءاستفاده و امثال اينها در فضاي مجازي 
فراوان اس��ت و هر دو مي تواند آثار خود را بر جاي بگذارند. 
بنابراين نمي توان گفت اگر فضاي مجازي فيلتر شود طالق 
الزامًا پايين مي آيد ي��ا اختالف هاي خانوادگي بطور حتم 
كاهش پيدا مي كند، هيچ كدام از اين آسيب هاي اجتماعي 
تك عاملي نيستند يعني يك عامل خاص نيست كه آنها را 
به وجود بياورد يا تجديد كند. بنابراين عوامل مختلفي در 
پيدايش و روند تكميل آنها دخيل هستند كه نوع استفاده از 

فضاي مجازي مي تواند يك نوع از آن باشد.
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نشر ايران سهمي از بازار 
جهاني ندارد

مدير آژانس نش��ر بين المللي »شمع و مه« با 
اشاره به وجود نويس��ندگان خوب، توانمند و 
صاحب س��بك ايراني گفت: ب��ه دليل رعايت 
نكردن حق تكثير )كپي رايت(، نش��ر ايران با 

وجود آثار قوي در بازار جهاني سهمي ندارد.
ادبيات يكي از مهم ترين عرصه ها براي معرفي 
داش��ته هاي فرهنگي كشورها به جوامع ديگر 
به شمار مي رود؛ اما گسترش ادبيات هر كشور 
در كشورهاي ديگر به ترجمان آثار به زبان هاي 
مختلف باز مي گ��ردد. در جهان كتاب ترجمه 
آثار و ورود به بازرهاي جهاني در سايه رعايت 
خريد و فروش حق تكثير آثار اس��ت كه تحت 
قانون جهاني به نام »قانون كنوانس��يون برن« 
محقق مي شود. ايران با وجود مطالبه بسياري 
ناش��ران و نويس��ندگان و تالش هاي دولت تا 
امروز در مس��ير پيوس��تن به اين كنوانسيون 
جهاني با مشكالت متعددي مواجه بوده است 
كه بخشي از آنها به تحريم هاي يكجانبه امريكا 

و هم پيمانش برمي گردد. 
اما عضو نبودن ايران در كنوانسيون برن باعث 
شده به دليل استفاده ناشران ايراني از ترجمه 
كتاب هاي ديگر كشورها بدون پرداخت هزينه 
رايت آن آثار، ناش��ران بين المللي نيز چندان 
تمايلي براي ترجم��ان و معرفي ادبيات ايران 
به مخاطبان جهاني در عرصه ادبيات نداش��ته 
باشند. در اين ميان انتشارات »شمع و مه« ناشر 
بين المللي و آژانس ترجمه جهاني ادبيات ايران 
با مديريت افشين شحنه تبار از يك دهه قبل 
معرفي آثار ادبيات داس��تاني ايران به جهان و 
حضور آثار نويس��ندگان ايراني در بازار كتاب 
جهاني را از طري��ق قانوني با فروش حق رايت 

آن آثار فراهم كرده است.
هرچند فعاليت يك ناشر با تمام محدوديت هاي 
آن به دليل رعايت نش��دن حق تكثير در ايران 
براي ورود به بازار جهاني نشر باعث شده تمام 
فعاليت هاي انتش��ارات ش��مع و مه در مسير 
معرفي ادبيات ايران و جهان با فراز و فرودهاي 
متعدد مواجه باش��د. افشين ش��حنه تبار در 
گفت وگو با خبرنگار ايرنا، با بيان آنكه مقايسه 
شرايط بازار نش��ر ايران با دنيا قياس درستي 
نيست، افزود: براي رقابت در بازار نشر شرايط 
يكس��اني را نداريم؛ فعاليت نش��ر در ايران در 
قياس با جهان بيشتر متمركز بر بازار داخلي و 
كارهاي كوچك و محدود با تيراژهاي بس��يار 

پايين است.
وي ادامه داد: در كش��ور ما نويسندگان بسيار 
خوب، توانمند و صاحب س��بكي داريم كه هر 
كدام امض��اي خاص خود را دارند؛ اما بيرون از 
ايران به محض آنكه مرزها را پشت سر بگذاريم 
ديگر مس��اله اي به نام نش��ر ايران جايي براي 

طرح بحث ندارد.
مدير آژانس نشر بين المللي »شمع و مه« ادامه 
داد: مهم تري��ن موضوع براي ورود نش��ر ايران 
ب��ه بازارهاي بين المللي اين اس��ت كه ببينيم 
دولت و مسووالن حوزه نشر براي ورود به بازار 
جهاني و رقابت در اين عرصه چگونه از ناش��ر 
حمايت مي كنند. عموم ناشران جهاني در بازار 
بين المللي با حمايت دولت ها و مس��ووالن در 
قالب كتاب فرهنگ خ��ود را تزريق مي كنند، 
در حال��ي كه ب��ه دليل عضو نب��ودن ايران در 
كنوانس��يون برن نويسندگان ايراني در انتقال 
پيشينه فرهنگ و هويت غني ايراني بر بال هاي 

كتاب با سدي جدي مواجه هستند.
وي افزود: ب��ه عنوان مثال چيني ها همواره در 
ادبيات جهان اين موضوع را مد نظر قرار داده اند 
و امسال نيز ش��اهد بوديم با پشتوانه يك سال 
برنامه ري��زي دقيق و هدفمند، در نمايش��گاه 
بين المللي كتاب، شركت كردند. شاهد ترجمه 
آثار متعددي از ادبيات چين در كش��ورمان به 
زودي خواهيم ب��ود؛ زيرا چيني ها با حضور در 
نمايش��گاه كتاب تهران تا توانستند حق رايت 
آثار خود را به ناشران ايراني فروختند و به دليل 
عضو نبودن ايران در كنوانسيون جهاني برن در 

خريد آثار ايراني با دست بسته اقدام كردند.
به گفته شحنه تبار، مهم ترين هدف آنها يعني 
تزري��ق و معرف��ي ادبيات خود به ب��ازار هدف 
مخاطب��ان جديد مانن��د بازار ادبي��ات ايران، 
كارنامه موفقي را به دليل برنامه ريزي مستمر 
يك س��اله براي حضور در نمايش��گاه داشت. 
نمي توان توقع داش��ت خارجي ها حق تكثير 
آثار ما را بخرند وقتي كه ما به كنوانسيون برن 

پايبند نيستيم.
وي خاطرنشان كرد: از سوي ديگر وقتي دولت 
و مس��ووالن الزامي براي فراهم كردن شرايط 
حضور ايران در كنوانسيون برن ندارند، ناشران 
ما هم در رعايت حق مالكيت معنوي )كپي رايت( 
ولو به شكل وجداني تعهدي ندارند؛ اما ناشران 
بين المللي با حضور در رخدادهاي فرهنگي ايران 
مانند نمايش��گاه بين المللي كتاب بارها تاكيد 
كرده ان��د فارغ از نگاه دولت اگر ناش��ران ايراني 
خود رعايت كننده مضامين كنوانس��يون برن 
و حق مالكيت معنوي باش��ند در تبادالت حق 
تكثير مي توانيم به نقاط موفق و مثبتي دس��ت 
پيدا كنيم. شحنه تبار با اشاره به اينكه ناشران 
خارج��ي در فروش حق تكثير آثار به ناش��ران 
ايران��ي با قيمت هاي پايين��ي حاضر به معامله 
هس��تند گفت: دامنه گسترش زبان فارسي در 
جهان دامنه محدودي اس��ت و ناشر خارجي با 
پايين آوردن قيمت فروش حق تكثير ريسك را 
متحمل نمي شود. وي يادآور شد: با خريد حق 
تكثير ناشران خارجي براي انتشار آثارشان در 
ايران، آن ناشران نيز ملزم به خريد حق رايت آثار 
ادبي ايران مي شوند و اين مسير حضور ايران در 

بازارهاي جهاني را هموار مي سازد.



گزارش 9 مسكن

»تعادل«چشماندازوچالشهايعرضهمتريآپارتمانرابررسيميكند

شرط موفقيت طرح فروش متري مسكن

گره مسكن را كور تر نكنيد 

گروه راه و شهرسازي|شهال روشني|
به تازگي معاون وزير شهرس�ازي از برنامه اين 
وزارتخانه براي فروش متري مس�كن خبرداد و 
گفت: افراد مي توانند با مناب�ع مالي خرد خود، 
چند متر از يك واحد را خريداري كنند و به تدريج 

مالك كل يك واحد مسكوني شوند.
ب�ه گفت�ه او، در اين بس�ته براي تنوع بخش�ي 
به ش�يوه هاي مختلف خريد مس�كن ازجمله 
خريد متري مس�كن توجه ش�ده است. شايد 
مردم نتوانند با پس اندازي كه دارند، يك واحد 
مسكوني خريداري كنند، اما مي توانند چند متر 
از يك واحد را بخرند؛ از سوي ديگر، بانك عامل 
بخش مسكن با همكاري سازمان بورس و اوراق 
بهادار به تأمين مالي بخش مسكن با استفاده از 
ابزارهاي بازار سرمايه اقدام مي كند و اگر متراژي 
كه مردم به تدريج مي خرند، به اندازه يك واحد 
مسكوني ش�د، مي توانند با روش خريد متري 
مسكن كه سبب ش�ده تا پول آنها حفظ شده و 
ارزش آن از بين نرود، يك واحد مسكوني كامل 
را خريداري كنند. قرار است شوراي پول و اعتبار 
و شوراي عالي مسكن اين طرح را بررسي كنند 

تا در صورت تصويب، جزييات آن اعالم شود.

  فروش متري موفق نخواهد بود
حال به گفته نايب رييس كانون انبوه سازان اين طرح 
قابليت اجرايي ندارد، چراكه اين طرح ابهامات قانوني 

متعددي دارد.
فرش��يد  پور حاجت بابيان اينكه كمت��ر مالكي پيدا 
مي ش��ود كه ملك خ��ود را متري بفروش��د، گفت: 
متأس��فانه طي س��ال هاي اخير قانون پيش فروش 
كه قانوني جام��ع و كامل تر از اي��ن مقوله دارد، در 

كميسيون مربوط مجلس خاك مي خورد.
وي گف��ت: اجراي اين ط��رح نيازمن��د هماهنگي 
چندگان��ه با ارگان هاي��ي مانند دفاتر ثبت اس��ناد، 
شهرداري وزارت راه و شهرسازي و حتي نيرو است.

پور حاجت با اش��اره به اينكه دولت بعد از س��ال ها 
همچنان درگير و دار ايجاد راهكار براي اعمال اخذ 
ماليات از خانه هاي خالي است، گفت: اميدوارم دولت 
با طرح هاي يك ش��به وضعيت مسكن را وخيم تر از 

وضعيت كنوني نكند.
پور حاجت گفت: يك��ي از راهكارهاي حل وضعيت 
موجود مسكن توجه به مقوله تورم است. ازآنجايي كه 
دول��ت در كنترل تورم شكس��ت خورده ب��ه دنبال 
راه كارهاي مقطعي براي بازارهاي مختلف اس��ت و 
بطور حتم اس��تقبال از طرح هاي چنيني وضعيت 

مسكن را پيچيده تر و شكننده تر مي كند.
دبير كانون انبوه س��ازان مس��كن گفت: در تمامي 
كش��ورها مقوله مس��كن جز مباحث س��رمايه اي 
محس��وب مي ش��ود اما ازآنجايي كه اين كش��ورها 
در حمايت از مس��كن اقش��ار كم درآمد موفق عمل 
كرده اند ما فكر مي كنيم در كشورهاي ديگر مسكن 
صرفًا مصرفي اس��ت درحالي كه اين برداشت كاماًل 

اشتباه است.
پور حاج��ت همچنين اف��زود: تنها راه��كار كاهش 
قيمت مس��كن توجه به مقوله تورم اس��ت تا زماني 
كه در برابر سركش��ي تورم راهكاري نداشته باشيم 

وضعيت مسكن به همين منوال خواهد بود.
وي گفت: اينكه فروش متري يا پيش فروش متري 
انجام شود، امكان پذير است، ولي همه گير نيست و 
تنها در برخي مناطق امكان اجراي آن وجود دارد اما 
بطورقطع اجراي كلي آن نيازمند هزينه هاي كالن 

و نظارت هاي شديد است.

  قابليت اجرايي و عملياتي ندارد
در همين رابطه، احمدرضا س��رحدي، كارش��ناس 
مس��كن با بيان اينك��ه اين طرح قباًل هم از س��وي 
كارشناسان و مسووالن ارايه شده بود، گفت: اما آن 
زمان نيز به دليل نبود زيرس��اخت ها اجرايي نشد. 
چراكه مسكن به علت ناهمگني  داراي فاكتور هاي و 

مولفه هاي متعدد است و اين موضوع قابليت اجرايي 
و عملياتي صددرصدي ندارد.

وي گفت: درگذشته قرار بود مسكن نيز وارد بورس 
شود تا بر اين اساس وضعيت خريدوفروش در بازار 
بهتر ش��ود، اما مدت ها از اين طرح گذش��ت و عماًل 

نيمه تمام رها شد.
سرحدي با بيان اينكه گويا اين طرح از طريق بورس 
كاال عنوان ش��ده گفت: بورس هدف از طراحي اين 
ط��رح كمك به متقاضيان مصرفي ب��ا درآمد اندك 
عنوان كرده درحالي ك��ه اين طرح براي افرادي كه 
به شدت به دنبال سرپناه ارزان هستند پروسه بسيار 

طوالني و غيرعملياتي است.
وي گفت: بطور مثال، اگر كس��ي توانايي مالي براي 
خريد واح��د ۶۰ متري را ن��دارد مي تواند به ميزان 
دارايي خ��ود از آن ملك خريداري كند اما اين طرح 
مش��كالت حقوقي بس��ياري دارد در ضمن به نظر 
مي رسد مالكان كمي تمايل به فروش اين نوع ازملك 

را داشته باشند.
سرحدي گفت: مسكن خيلي كاالي همگني نبوده 
و قابل استانداردس��ازي نيست. در نظر گرفتن ابزار 
براي آن، سخت است. به اين معنا كه آپارتماني كه 
در طبقه دوم واقع شده با نمونه اي كه در طبقه پنجم 
قرار دارد؛ آفتاب گير اس��ت يا رو به سايه و اينكه چه 
مصالحي در آن به كاررفته، قيمت را متفاوت مي كند؛ 

پس استاندارد پذيري آن سخت است.
وي بابي��ان اينكه اجراي اين ط��رح نيازمند تعريف 
و بازتعري��ف  مولفه ه��اي متعدد اس��ت، گفت: در 
حال حاضر كشور ما با مش��كالت زيادي در حيطه 
پيش فروش و اخذ مالي��ات از خانه هاي خالي روبرو 
است. بنابراين نياز است تمامي مولفه هاي اين طرح 
به صورت كامل و تخصصي اعالم ش��ده و جلس��ات 
متع��ددي در خصوص ن��كات مثب��ت و منفي آن 

لحاظ شود.

  موفقيت طرح منوط به حمايت دولت
در همين رابطه، منصور غيبي، كارش��ناس اقتصاد 
مسكن با بيان اينكه عملياتي شدن اين طرح چندان 
هم س��خت و پيچيده نيس��ت، گفت: بازار سرمايه 
)بورس( تنها مكاني اس��ت كه شفافيت معامالت را 
به خوبي تضمين مي كند و ايجاد بورس مس��كن نيز 
از اين موضوع مستثنا نيست. ورود مسكن به بورس 
مي تواند الگوي حمايتي موفقي براي توانمندسازي 
اقشار مختلف جامعه باشد به شرطي كه دولت از اين 

طرح به شدت حمايت كند.
وي گفت: دولت بايد در اين نوع معامله ها در بخش 
توليد، كنترل و نظارت حامي سازندگان باشد نه به 

عنوان كنترل كننده يا نظارت گر صرف.
غيبي با بيان اينكه اگر اين پيش��نهاد از سوي دولت 
ارايه ش��ود، دو امتي��از در جامعه مس��كن را ايجاد 
مي كند گفت: در گام اول س��ازندگان به پش��توانه 
دولت وارد عرضه مسكن مي شوند چراكه مي دانند 
اگ��ر دولت از آنها حمايت كنن��د مي تواند به راحتي 
و به آساني امالك بلوكه ش��ده خود را به بازار هدف 

ارايه دهند.
اين كارش��ناس با بيان اينك��ه در گام بعدي دولت 
مي تواند با اين طرح از اقشار كم درآمد حمايت كند، 
گفت: در حال حاضر، ايجاد بورس مس��كن بهترين 
راهكار براي خروج از ركود مس��كن اس��ت. بهترين 
اقدام براي ايجاد بورس مس��كن و كاهش انتقادات 
و موانع پيش��رو، اجراي طرح فروش متري مسكن 
به صورت پايلوت در ش��هر تهران اس��ت كه در اين 
طرح ابتدا موسس��ات و بنگاه هاي كالن اقتصادي، 
حضورداش��ته باش��ند و پس از موفقيت اين طرح، 
انبوه س��ازان واحدهاي مس��كوني خود را به صورت 
متري  ارايه دهند. اتحاديه مش��اوران امالك نيز كه 
از مخالفان سرس��خت اين طرح هستند، مي توانند 
مشاوران تحصيل كرده خود را به كارگزاران بورس 
معرفي كنند تا به خريداران مسكن اطالعات كافي را 
ارايه دهند و حق مشاوره دريافت كنند، از اين طريق 

حق وحقوق بنگاه ها نيز حفظ مي شود.
وي گفت: ايجاد بورس مس��كن و حضور مش��اوران 
امالك در بازار س��رمايه يك فرصت مناس��ب براي 
مشاوران تحصيل كرده است تا بتوانند حضور پررنگي 
در بورس داش��ته باشند ضمن اينكه اين امر موجب 

پيوند بازار سرمايه و بازار مسكن نيز مي شود.
غيبي بابي��ان اينكه ط��رح فروش متري مس��كن 
ويژگي هاي مثبت زي��ادي دارد، با اجراي اين طرح 
هم اقشار مصرفي نيازمند مي توانند اندوخته خود را 
وارد اين طرح كنند و عالوه بر حفظ منابع مالي خود 
از افت ريالي آن جلوگيري كنند و هم اين طرح مانع 

عدم شفافيت در معامالت مي شود.
اين كارشناس اقتصاد مسكن بابيان اينكه بطوركلي 
يك��ي از اولويت هاي اصلي اين طرح شفاف س��ازي 
است، گفت: راه اندازي بورس مسكن موجب شفافيت 
معامالت، مش��خص ش��دن قيمت، از بي��ن بردن 
قيمت هاي كاذب، شناس��ايي دقيق ب��ازار مصرف، 
تأمين مالي بخش مس��كن، جمع كردن نقدينگي، 
كاهش ريس��ك خريداران و تعريف تعهدات و رفع 
مش��كالت مردم در پيش فروش و خريد مس��كن و 

غيره مي شود.
غيبي بابي��ان اينكه منتقدان ايجاد بورس مس��كن 
ناهمگن بودن كاالي مسكن را دليلي بر عدم عرضه 
آن در بورس مي دانند، عنوان كرد: مي توان با اقدامات 
تخصصي ارزش واقعي هر ملك و آپارتماني را با توجه 
به منطقه و نوع كاربري و حتي جاگيري آن بر اساس 
موقعيت جغرافيايي مل��ك ارزيابي و تعيين قيمت 
كرد. فرايندي كه باعث تدوين يك چارچوب واقعي 
و دس��تور عمل واحد در ارزش گذاري ملك شده تا 
مالك عمل تعيين قيمت واقعي امالك مي ش��ود. 
وي گفت: البته براي اين ط��رح بايد همه نهادهاي 
مرتبط با ساخت وساز باهم هماهنگ شوند و همانند 
جورچين در كنار هم قرار بگيرند. براي همين قبل 
از اجراي اين طرح نياز است دولت، سرمايه گذاران، 
س��ازندگان، انبوه س��ازان، نظام مهندس��ي و حتي 

شهرداري ها باهم همگن شوند.
غيبي گفت: درصورتي كه بتوان مسكن را به بورس 
كشاند طبيعتًا سوداگري در خريدوفروش با كاهش 
معناداري مواجه خواهد ش��د و فرصتي بر خروج از 
آش��فته بازار قيمت هاي كاذب و سوداگرانه در بازار 

مسكن را شاهد خواهيم بود.

  اين طرح مناسب چه كساني است؟
در همي��ن زمين��ه، محمدعلي مهري، كارش��ناس 

شهرس��ازي بابيان اينك��ه ورود مس��كن به بورس 
مخاط��رات فراواني را ب��ه هم��راه دارد گفت: يكي 
از مش��كالت اجراي طرح فروش متري ناآش��نايي 
متقاضيان ب��ه مقوله بورس اس��ت. چراكه ورود به 
اين بازارها عالوه بر ش��رايط خاص، نيازمند س��واد 
بورس��ي افراد و س��رمايه گذاران و حتي متقاضيان 

مصرفي است.
وي گف��ت: همچنين فروش مت��ري زمين نيازمند 
زيرساخت هاي متعدد قانوني است و به نظر مي رسد 
اگر طراحان همين امروز طرح را برنامه ريزي كرده 
به مجلس ارس��ال كنند اجراي اين طرح چند سال 

طول خواهد كشيد.
مهري گف��ت: بازارهاي بورس��ي ب��ه داليلي مانند 
پتانسيل ريسك باال، نياز به تخصص، ناشناخته بودن 
شرايط آتي، نياز به سرمايه گذاري با مدت نامعلوم، 
درصد س��وددهي نامعين و... در رقابت با بانك ها در 
جذب نقدينگي توانايي بااليي ندارند. در اين شرايط 
بانك ه��ا با ب��ازي در نقش يك واس��طه مطمئن از 
يك سو نقدينگي را جذب مي كنند و از سمت ديگر 

بازيگران اصلي بازار بورس شده اند.
اين كارش��ناس شهرس��ازي بابيان اينكه اين طرح 
مناسب كساني است كه ذخيره و اندوخته بي مصرف 
دارند گفت: نمي ت��وان از متقاضيان مصرفي انتظار 
داشت اندوخته و دسترنج خود را وارد ميداني كنند 

كه پر از ريسك است.
همگان بايد بدانن��د تا زماني ك��ه بازارهاي  موازي 
مس��كن همانند بانك، ارز و س��كه داراي جذابيت 
هستند هيچ كس راضي به ارايه اندوخته خود براي 
خريد يك يا دو متر از خانه هاي كالن شهر يا 2۰ متر 

از خانه هاي شهرستان ها نيست.
وي گفت: رش��د قيمت مس��كن باعث شده سطح 
دسترس��ي مصرف كنن��دگان واقعي به اي��ن بازار 
به ش��دت كاهش بيابد. در حال حاضر و در بهترين 
شرايط اندوخته متقاضيان مصرفي كم درآمد كمتر 
از 5۰ ميليون تومان است كه اين رقم در كالن شهرها 
معادل 8 تا 1۰ متر خانه است بنابراين هيچ متقاضي 

وارد چنين بازار بي سرانجامي نخواهد شد.
مهري گفت: در اين ميان ممكن اس��ت اين طرح از 
س��وي برخي از مالكاني كه واحد تج��اري يا اداري 
دارند مورد اس��تقبال ق��رار بگيرد ام��ا هيچ مالكي 
حاضر نخواهد شد ملك خود را تيكه پاره كرده و هر 
گوش��ه آن را در پرسه هاي زماني مختلف به معرض 

فروش بگذارد.
اين كارشناس شهرس��ازي با بيان اينكه تنها برگ 

برنده اجراي و عملياتي ش��دن اين طرح در دستان 
دولت اس��ت گفت: دولت بايد امالك استيجاري يا 
ملكي بسازد و اين امالك را در فواصل زماني متعدد 

در اختيار مصرف كنندگان بگذارد.
وي گف��ت: اجراي اين طرح نيازمن��د اعطاي وام از 
س��وي دولت نيز اس��ت چراكه بخ��ش مصرفي در 
بهترين ش��رايط توانايي خريد بيش از 1۰ متر ملك 

را ندارند.
مهري با اش��اره ب��ه اينكه بهتري��ن جايگزين براي 
اين طرح ناپخته توجه به مقوله پيش فروش اس��ت، 
گفت: پيش فروش واحدهاي در حال ساخت يكي از 
راه حل هاي تأمين س��رمايه ساخت از سوي سازنده 
و از طرفي فرص��ت بهره مندي خريدار از مدت زمان 
الزم ب��راي پرداخت تقس��يط ش��ده به��اي ملك 
خريداري شده تو اما با حصول سود ناشي از تكميل 
واحد ساخته ش��ده را به همراه دارد. همچنين اين 
طرح مي تواند بخش��ي از جامعه مصرفي را در خود 

هضم كند.
وي گفت: ش��ايد بتوان گفت طي چند سال گذشته 
سهم پيش فروش واحدهاي ملكي از كمترين سهم 
جريان گردش مالي در حوزه مسكن برخوردار بوده 
اس��ت. آن هم به دليل نبود قانون مدون اجرايي در 
اين مقوله است. وجود متوليان و مدعيان متعدد در 
اجرايي كردن اين قانون ازيك طرف و از سوئي سابقه 
بد در اذهان متعاملي��ن از عملياتي كردن تعهدات 
قرارداده��اي پيش فروش عماًل اين ن��وع قرارداد را 

زمين گير كرده است.
وي در خص��وص راهكاري ه��اي اجراي��ي ط��رح 
پيش فروش گفت: پيشنهاد اين است پس از تدوين 
كامل قان��ون پيش فروش چه در حوزه حقوقي آن و 
چه در حوزه اجرايي آن بحث عملياتي آن از طريق 
سازندگان احراز صالحيت شده صورت پذيرد كه هم 
به لحاظ توان فني و مالي و سوابق مثبت سازندگان 
در دوره هاي گذش��ته در انجام تعهدات خود مورد 
ارزيابي قرارگرفته اند و اين تش��خيص صالحيت از 
سوي كميته مشترك دواير و سازمان هاي ذي صالح 
از جمله نظام مهندس��ي و ش��هرداري و مس��كن و 
شهرسازي و عند اللزوم نماينده  اي از صنوف مرتبط 
ازجمله ثبت اسناد و اتحاديه امالك تشكيل و صورت 
پذيرد؛ كه در ادامه با تش��كيل مجمع پيش فروشان 
واحدهاي س��اختماني تشكيل و نس��بت به احقاق 
حقوق قانوني س��ازندگان و پي��ش خريداران اقدام 
گردد؛ و تضامين اجرايي و مالي متناسب با تعهدات 

طرفين اخذ و با نظر مجمع مربوطه پيگيري شود.

س��رمايه گذاري در بخ��ش 
مس��كن تقريب��ًا يك��ي از 
مهم تري��ن و مطمئن ترين 
ن��وع س��رمايه گذاري هايي 
اس��ت كه در سراسر جهان 
در مقياس ملي و بين المللي 
توسط افراد و دولت ها انجام 
مي ش��ود. خري��د مل��ك به 
عنوان س��رمايه گذاري كم 
ضرر، و خريد زمين به عنوان سرمايه گذاري تقريبا 
بدون ضرر، ش��ناخته مي شود. در كشورهايي مانند 
اي��ران، كه بابت خري��د و نگهداري مل��ك و زمين، 
ماليات تقريبًا ناچيزي اخذ مي شود، اهميت و ارزش 
اين س��رمايه گذاري و جذابيت آن بيش��تر از ساير 

نقاط است.
بايد توجه داش��ت كه مس��كن، هيچ��گاه به عنوان 
يك كاالي صرفًا مصرفي نگريس��ته نش��ده است. با 
وجود ثبات تورم در بسياري از كشورهاي پيشرفته 
و صنعتي، رش��د قيمت ملك هم��واره باعث نوعي 
ديد سرمايه گذاري در اين بازار شده است. اما نكته 
ظريفي كه در اين بين اغلب ناديده گرفته مي شود، 
اين است كه بايد بين نگاه سرمايه اي به بازار معامله 
امالك و ديد س��رمايه گذاري نسبت به بازار ساخت 
ملك، تفاوت قائل ش��د. همانطوري كه ورود حجم 
زيادي از نقدينگي به بازار معامالت ملك موجب بروز 

و رواج پديده داللي و سودجويي در اين بازار مي شود، 
ورود نقدينگي به بازار ساخت ملك، اگر مطابق قواعد 
و ضوابط قانوني انجام شود، مي تواند با ايجاد تعادل 
در عرضه و تقاضاي ملك، موجب حفظ قيمت امالك 

و جلوگيري از رشد بي رويه آن شود.
نمي توان ورود سرمايه به بازار ملك را صرفًا به عنوان 
يك پديده منفي و مضر براي اين بازار در نظر گرفت. 
در اي��ران كه تقريبا س��ودجويي و دالل��ي در تمام 
بخش هاي اقتصاد دولتي و خصوصي آن رايج است، 
مهم ترين بازارهايي كه به عن��وان مقصد نقدينگي 
معمواًل مورد توجه قرار مي گيرد، به ترتيب اولويت 
عبارت است از، بازار ارز، بازار طال، بازار بورس و بازار 
مسكن. معمواًل تمام بخش هاي اقتصاد ايران، اعم از 
بخش هاي داخلي و خارجي، ارتباط س��نتي و بعضًا 

خود ساخته اي با بازار ارز برقرار كرده اند. 
البت��ه بخش زي��ادي از اين ارتباط به دليل س��هل 
الوصول ب��ودن و عدم نظارت و كنترل كافي در بازار 

ارز اتفاق مي افتد.
شايد به همين دليل است كه برخي توليد كنندگان 
بزرگ عالقه چندان��ي به حفظ ثب��ات در اين بازار 
ندارن��د، زيرا ه��ر زمان كه ب��راي افزاي��ش قيمت 
محصوالت خود از مجوزهاي دولتي نااميد مي شوند، 
با دس��تاويز ق��رار دادن ن��رخ ارز، اقدام به س��اخت 
قيمت هاي صوري و مقايسه بهاي محصوالت خود با 
بهاي كاالي مشابه در بازارهاي بين المللي مي كنند. 

با اينكه عدم ارتباط مستقيم نرخ ارز با نرخ هاي جديد 
و بعضًا ساختگي كه براي بهاي تمام شده كاالها اعالم 
مي شود، براي توليد كننده و مصرف كننده مسجل 
شده است، اما جالب اينجا است كه همچنان با مبنا 
قرار دادن نرخ ارز، تمام بخش هاي اقتصاد ايران خود 

را با آن منطبق مي كنند.
بازار مسكن كه با وجود پايداري زياد، در رتبه چهارم 
جدول مقاصد پر كشش سرمايه گذاران مطرح شده 
است، به دليل ركودي كه از س��ال ها قبل دامن آن 
را گرفته، از كمبود نقدينگي به ش��دت رنج مي برد. 
ناكامي دولت در زمينه كنترل اين بازار و عدم محقق 
شدن وعده هاي داده شده در خصوص تامين مالي 
و س��اير حمايت هاي دولتي در زمينه تهيه مسكن، 
باعث شده تا دس��ت مصرف كنندگان واقعي از اين 

بازار كوتاه بماند.
در ح��ال حاض��ر، عم��ده نقدينگي در گ��ردش در 
بازار مس��كن مربوط به س��رريز نقدينگي دالالن و 
سودجويان از ساير بازارهاي كوتاه مدت و زود بازده 
مانند ارز و طال است، كه به دنبال افزايش سودآوري 
در اين بازار هستند. طبيعتا بخش دولتي نمي تواند به 
تنهايي بار تامين نقدينگي الزم براي ساخت مسكن 
را به دوش بكش��د. با يك محاسبه ساده مي توان به 
حجم نقدينگي حدودي مورد نياز ساالنه براي تامين 
حداقل ي��ك ميليون واحد مس��كوني -كه به گفته 

دولت مورد نياز كشور است- پي برد.

اگر متوس��ط هر واحد را ۷۰ مت��ر در نظر بگيريم و 
مطابق با فهرست بهاي سال ۹۷، قيمت ساخت هر 
متر مربع بنا را حدود ۳ ميليون تومان در نظر بگيريم، 
براي س��اخت هر واحد ح��دود 2۰۰ ميليون تومان 
نقدينگي مورد نياز است، و براي تامين يك ميليون 
واحد مس��كوني با مش��خصات مذكور، بايد ساالنه 
حدود 2۰۰ هزار ميليارد تومان تخصيص داده شود.

مسلم است كه تأمين اين حجم از نقدينگي از عهده 
دولت و بانك ها خارج است.

از اين رو، براي تامين نقدينگي مورد نياز براي ساخت 
مس��كن، باي��د از ابزار ها و مش��وق هايي براي جلب 

نقدينگي سرگردان استفاده كرد.
اما مانع بزرگي كه در مس��ير جذب نقدينگي براي 
تامين هزينه ساخت اين حجم از واحد وجود دارد، 
نياز به واحدهاي سرمايه گذاري بزرگ براي ورود به 

بازار مسكن است.
ش��ايد اين مس��اله، يكي از مهم تري��ن موانع ورود 
نقدينگي به اين بازار باشد. به عنوان مثال، شما براي 
ورود به بازاري مانند بازار ارز به دليل كوچك بودن 
واحد سرمايه گذاري مورد نياز تقريبًا با هر توان مالي 

بتوانيد اقدام به سرمايه گذاري كنيد.
همين رويه در بازارهاي طال و بورس نيز جاري است. 
اما در بازاري مانند بازار مسكن، فقط سرمايه گذاراني 
مي توانند وارد شوند كه توان مالي الزم براي ساخت 
يا خريد حداقل يك واحد مس��كوني را داشته باشد. 

براي حل اين مش��كل، يكي از طرح هاي ارايه شده 
بحث خريد متري مسكن است. در اين طرح افراد با 
هر توان مالي مي توانند اقدام به خريد و در متراژهاي 

مختلف سرمايه گذاري كنند.
اين طرح اگرچه دورنم��اي خوب و جذابي دارد، اما 
براي تبديل شدن به ساز و كار اجرايي واقعي مسير 
طوالني و دقيقي را در پيش دارد. مس��كن به دليل 
اينك��ه در زمره كااله��اي غيرمنقول دس��ته بندي 
مي ش��ود و از طرف ديگر داراي اس��ناد رسمي يك 
پارچه و قوانين مالياتي و حقوقي خاص خود است، 
براي تقسيم شدن به متراژ خرد و فروش و انتقال آن 
نيازمند ساز و كار خاصي است كه نيازمند بررسي و 

قانون گذاري دقيق در اين زمينه است.
با فرض حل و فصل مش��كالت قانون��ي و حقوقي، 
از ديد اقتصادي اين طرح مي تواند كمك ش��اياني 
به جذب نقدينگي در اين ب��ازار نمايد. بحث خريد 
متري مسكن به دليل ورود نقدينگي به بازار توليد و 
عرضه مسكن و نقشي كه در افزايش عرضه مي تواند 
ايفا كن��د، افزايش قيمت احتمالي ناش��ي از انتظار 
سرمايه گذاران را نيز به دليل افزايش عرضه، تا حد 

زيادي كنترل و خنثي خواهد كرد.
بنابراين نمي توان نگراني خاصي از بابت سرمايه اي 
شدن اين بازار داشت، زيرا بخش مسكن بزرگ ترين 
بخ��ش اقتصاد اس��ت ك��ه س��هم زي��ادي از آن را 

سرمايه هاي بخش خصوصي تشكيل مي دهد.
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اجراي دوباره يك طرح 
سوخته در بخش مسكن؟

گروه راه و شهرسازي| ليال درخشان |
سال 1۳82، در روزهايي كه علي عبدالعلي زاده 
وزير وقت مسكن وشهرس��ازي بود از طرحي 
تحت عن��وان فروش متري مس��كن به عنوان 
يك سياست جديد براي خانه دارشدن مردم 
ونيز جذب فرصت هاي سرمايه گذاري درحوزه 

مسكن رونمايي كرد.
در مرحله نخس��ت اي��ن ط��رح اوراق فروش 
آزمايش��ي مت��ري مس��كن ب��ا قيم��ت اوليه 
هرمترمرب��ع 25۰ هزارتومان در ش��هر جديد 
پرديس در استان تهران )48۰ واحد مسكوني( 
و در مرحله دوم با قيمت هر مترمربع 1۹5هزار 
تومان در شهر جديد پرند، هشتگرد 22۰ هزار 
تومان و تبريز 1۷۰ هزار تومان در آبان ماه سال 

82 به فروش رسيد .
همچنين مرحله ديگر اين طرح با پيش فروش 
اوراق 15۰۰ واحد مسكوني در قالب دو پروژه 
نگين و پرديس در استان تهران و با قيمت اوليه 
هر مترمربع 24۰ ه��زار تومان در پايان بهمن 

ماه سال 82 به فروش رسيد .
اين طرح اگرچ��ه با تبليغات فراوان ازس��وي 
دست اندركاران حوزه مس��كن به عنوان يك 
راهبرد كارآمد براي خانه دارشدن مردم تبليغ 
مي ش��د، اما متاس��فانه درعمل به س��رانجام 
نرسيد و مسائل بي شماري نظيرفراهم نبودن 
زيرس��اخت ها، افزايش بي رويه قيمت مسكن 
و ركود صنعت س��اختمان و بي رغبتي دولت 
بعدي براي ادامه اين طرح سبب شد كه عمال 
اين سياس��ت به ورطه فراموشي سپرده شود 
و ن��ام آن به عنوان يكي ازطرح هاي شكس��ت 
خ��ورده درحيطه مس��كن ن��زد افكارعمومي 

ثبت شود.
با اين همه، به تازگي معاون مسكن وساختمان 
وزارتخانه راه وشهرسازي ازطرح فروش متري 
مس��كن به عنوان طرحي براي خانه دارشدن 
مردم رونمايي كرده اس��ت. مازيار حسيني با 
اش��اره به بسته رونق بخش��ي به مسكن گفته 
است كه در قالب اين بسته براي تنوع بخشي به 
شيوه هاي مختلف خريد مسكن از جمله خريد 
متري مس��كن توجه شده است. او تاكيد كرده 
شايد مردم نتوانند با پس اندازي كه دارند، يك 
واحد مس��كوني خريداري كنند، اما مي توانند 
چند متر از يك واحد را بخرند. معاون مس��كن 
وس��اختمان درعين حال يادآورشده از سوي 
ديگر بانك عامل مس��كن با همكاري سازمان 
بورس و اوراق بهادار به تأمين مالي بخش مسكن 
با استفاده از ابزارهاي بازار سرمايه اقدام مي كند 
و اگر متراژي كه م��ردم به تدريج مي خرند، به 
اندازه يك واحد مس��كوني ش��د، مي توانند با 
روش خريد متري مس��كن كه س��بب شده تا 
پول آنه��ا حفظ ش��ده و ارزش آن از بين نرود، 
يك واحد مسكوني كامل را خريداري كنند. به 
گفته حس��يني، قرار است شوراي پول و اعتبار 
و شوراي عالي مسكن اين طرح را بررسي كنند 
تا در صورت تصويب، جزييات آن اعالم ش��ود.
ذكراين نكته ضروري اس��ت كه اگرچه اساسا 
طرح فروش متري مس��كن درزمره روش هاي 
تامين مالي مس��كن است و تنوع درتسهيالت 
مس��كن امري ضروري اس��ت اما درعين حال 
با درنظرگرفتن ش��رايطي كه برعرصه اقتصاد 
كالن كش��ور ونيز حوزه مس��كن حاكم است، 
اين سوال مطرح است كه آيا اين طرح مي تواند 

موفق شود؟
گفتني اس��ت، درحال حاضر ميانگين قيمت 
واحده��اي مس��كوني در تهران با اس��تناد به 
معامالت انجام شده در اس��فند سال گذشته، 
متر مربعي 1۰ ميليون و ۹5۰ هزار تومان است 
كه همين افزايش افسارگسيخته مسكن سبب 
ش��ده كه زمان انتظارخانه دارش��دن به حدود 
5۰ س��ال برسد. ازديگر س��و، بديهي است كه 
قيمت ها در بازارمسكن تحت تاثيراوضاع كالن 
سياسي واقتصادي ش��ديدا درمعرض نوسان 
ودس��تخوش تغييرات لحظه اي اس��ت . با اين 
اوضاع بي شك برنامه ريزي براي حوزه مسكن 
با چالش هاي بي شماري همراه است، اما جالب 
است كه درچنين شرايطي وزارت راه به سمت 
طرح فروش متري مسكن رفته است كه اجراي 
آن نيازمند ثب��ات اقتصادي، انج��ام اقدامات 
كارشناس��ي و نيز دسترسي به سامانه اي است 
كه به ص��ورت لحظه اي قادر باش��د رفتار بازار 
مسكن درمناطق مختلف را رصد كند. مضاف 
براينكه روي آوردن وزارت راه به سمت طرحي 
كه اجراي آن از گذشته با شكست مواجه شده 
است، سبب مي شود كه اين طرح به لحاظ رواني 
نزد متقاضيان مسكن، پيشاپيش به عنوان يك 

طرح شكست خورده تلقي شود.
باهمه اين احوال، ب��ا توجه به اينكه وزارتخانه 
راه وشهرسازي از طرح فروش متري مسكن به 
عنوان يكي از مدل هاي خانه دارش��دن مردم 
ياد كرده اس��ت، الزم اس��ت كه اين وزارتخانه 
پاس��خگوي س��واالت و ابهامات متعددي كه 
پيرامون اين طرح وجود دارد باش��د.مي توان 
گفت كه مهم ترين سوال درباره اين طرح اين 
اس��ت كه اساس��ا چه تضميني وجود دارد كه 
طرح فروش متري مس��كن همانند دورقبلي 
مجددا شكس��ت نخورد و از همه مهم تر دولت 
چه مكانيزم هايي براي اجراي دقيق وموفقيت 
آميز اين طرح درنظرگرفته اس��ت.بدون شك 
ع��دم ارايه پاس��خ صحيح به س��واالتي از اين 
دست سبب مي ش��ود كه به اين نتيجه برسيم 
كه درشرايط فعلي اين طرح صرفا براي خالي 
نبودن عريضه طراحي ش��ده است وسرانجام 
اين ط��رح س��وخته نظي��ر س��اير طرح هاي 

شكست خورده خواهد بود.

ايمان رفيعي
كارشناس مسكن



دانش و فن10اخبار

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات خبر داد

طراحي  سناريو هاي  مختلف  براي  قطع  اينترنت 
گروه دانش و فن   

 وزير ارتباطات با اش��اره ب��ه اينكه ب��راي مقابله با 
تهديدات امريكا از سال گذشته در مركز ملي فضاي 
مجازي كارگروهي تشكيل داديم و انواع سناريوها، 
تهديدات و تحريم ها در اين كارگروه مورد بررس��ي 
قرار گرفت و راهكارهاي الزم اتخاذ شد،  تصريح كرد: 
وزارت ارتباطات راهكارهاي الزم را به دستگاه هاي 
قانوني اعالم و از س��وي رييس جمهوري ابالغ شد، 
بنابراين به زودي ابتكارات وزارت ارتباطات در برابر 

تحريم ها اطالع رساني مي شود.
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات، درباره ۶۰۰ هزار 
گوش��ي همراه كه در گمرك مانده ان��د، گفت: اين 
موضوع به جلسه سران س��ه قوه ارجاع شد، چرا كه 
اختالفي ميان دستگاه قضا و دولت درباره آزادسازي 

اين گوشي ها ايجاد شده بود.
محمدجواد آذري جهرمي، با اشاره به وضعيت شبكه 
ملي اطالعات، اظهار كرد: در جلس��ه كميس��يون 
صنايع و معادن مجلس ش��وراي اس��المي، وزارت 
ارتباط��ات گزارش��ي از عملك��رد ۱۸ ماهه خود در 
دستيابي به س��ند تدوين الزامات بخش زيرساخت 
ش��بكه ملي اطالعات اراي��ه داد.وزي��ر ارتباطات و 
فناوري اطالعات افزود: در سال ۱۳۹۴ مقام معظم 
رهبري شبكه ملي اطالعات را در ۳ اليه دسته بندي 
كردند؛ اليه زيرس��اخت، اليه خدمات و اليه محتوا. 
تاكنون اسناد مربوط به بخش زيرساخت اين شبكه 
در شوراي عالي فضاي مجازي به تصويب رسيده و 
حكم قانون دارد. دس��تاوردها و چارچوب هايي كه 
وزارت ارتباطات بايد به آنها دس��ت يابد، مشخص 

شده است.
وي اظهار كرد: وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 
در ابتداي دوره وزارت، برنامه اي داده بود كه ظرف 
دو سال سند تدوين الزامات ش��بكه ملي اطالعات 
محقق و اهداف آن اجرايي خواهد ش��ود. در جلسه 
امروز گزارش كاملي درباره تمامي بندهاي اين سند 
و دستاوردهاي وزارتخانه در حوزه زيرساخت شبكه 

ملي اطالعات ارايه شد.
اين عضو كابينه دولت دوازدهم خاطرنش��ان كرد: 
گزارش كلي حاكي از اين است كه وزارت ارتباطات 
و فناوري اطالعات به ۸۰ درصد اهداف سند تدوين 
الزامات شبكه ملي اطالعات دست يافته است، البته 

براي اجراي شبكه ملي اطالعات بايد اقدامات الزم 
در هر سه اليه انجام شود.آذري جهرمي به نامه مقام 
معظم رهبري در سال ۱۳۹۴ به رييس جمهور اشاره 
كرد و گفت: در اين نامه ايش��ان مشخص كردند چه 
دس��تگاه هايي در اليحه خدمات و محتوا مس��وول 
هستند، بنابراين بايد گزارش دستگاه هاي مسوول 
در اين زمينه نيز ارايه ش��ود تا مش��خص شود اين 
دس��تگاه ها در اليه خدمات و محت��وا چه اقداماتي 
انجام داده اند و بتوان برآورد كلي از توس��عه شبكه 

اطالعات داشت.
وي با بيان اينكه تمام وظايف مربوط به شبكه ملي 
اطالعات برعهده وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 
نيست، تصريح كرد: بخش زيرساخت برعهده ماست 
و ما بر اساس سند مدون شوراي عالي فضاي مجازي 
به دستاوردهاي خوبي رس��يديم. وزارت ارتباطات 
براي مقابل��ه با تهديدات امريكا از يك س��ال پيش 
در مركز مل��ي فضاي مجازي كارگروهي تش��كيل 
داد و انواع س��ناريوها، تهديدات و تحريم ها در اين 
كارگ��روه مورد بررس��ي قرار گرف��ت و راهكارهاي 
الزم اتخاذ ش��د.وزير ارتباطات و فناوري اطالعات 
گفت: بخشي از جلسه كميسيون صنايع و معادن به 
بررسي تهديدات و تروريسم سايبري دولت امريكا 
در برابر جمهوري اسالمي ايران در مواجهه با كسب و 
كارهاي ايراني در فضاي مجازي اختصاص پيدا كرد. 
با يكجانبه گرايي هاي اخير دولت امريكا فشارهايي 

بر اين كسب و كارها تحميل شده است.
آذري جهرمي با بيان اينكه وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات تمهي��دات و ابتكار عمل هايي براي مقابله 
با اقدامات امريكا مانند حذف اپليكيشن هاي ايراني 
در گوشي هاي آيفون انديش��يده است، تاكيد كرد: 
ما براي مقابله با اين تهديدات از يك س��ال پيش در 
مركز ملي فضاي مجازي كارگروهي تشكيل داديم و 
انواع سناريوها، تهديدات و تحريم ها در اين كارگروه 
مورد بررسي قرار گرفت و راهكارهاي الزم اتخاذ شد.

وي با بيان اينكه بخش زي��ادي از اين تحريم ها در 
يكسال گذشته اعمال شده است، اظهار كرد: اگرچه 
تمام خدمات ابري دنيا، به شركت هاي داخلي ارايه 
خدمات را متوقف كردند، اما فضاي مجازي ما دچار 

اختالل نشد.
اين عضو كابينه دولت روحاني ادامه داد: براي قطع 

اينترنت سناريوهاي الزم اتخاذ شد. براي موضوعات 
اخير پيش آمده ني��ز وزارت ارتباطات راهكارهاي 
الزم را ب��ه دس��تگاه هاي قانون��ي اعالم و از س��وي 
رييس جمهور ابالغ شد، بنابراين به زودي ابتكارات 
وزارت ارتباط��ات در برابر تحريم ها اطالع رس��اني 

مي شود.
آذري جهرم��ي ب��ا بي��ان اينكه ب��ا همدل��ي همه 
دستگاه هاي مسوول در اين حوزه اهداف مورد نظر 
در توس��عه اقتصاد ديجيتال در كشور محقق شود، 
تصريح كرد: از مجلس و نمايندگان محترم به جهت 

پيگيري هاي مستمر قدرداني مي كنم.

 تصميم سران سه قوه 
براي ترخيص600 هزار گوشي

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات درباره ۶۰۰ هزار 

گوش��ي همراه كه در گمرك مانده ان��د، گفت: اين 
موضوع به جلسه سران س��ه قوه ارجاع شد، چرا كه 
اختالفي ميان دستگاه قضا و دولت درباره آزادسازي 

اين گوشي ها ايجاد شده بود.
وي درب��اره كم فروش��ي ها و گرانفروش��ي برخ��ي 
شركت هاي اينترنتي خاطرنشان كرد: شكايت هاي 
متعددي از مردم درباره كم فروشي در اينترنت به ما 
رسيده است، اگر چه گزارش هاي رسمي و اپراتورها 
اين ادعا را رد كردند، اما گروهي ويژه مامور شد تا به 
صورت مخفيانه س��رويس هاي اينترنتي را در نقاط 
مختلف كشور خريداري كرده و حجم اينترنت ارايه 
شده، را اندازه گيري كند. بر اساس گزارش سازمان 
 تنظيم مقررات، در شركت هاي اينترنتي كم فروشي

۵ تا ۸ درصدي رخ مي دهد، اس��امي ش��ركت هاي 
متخلف معرفي شده و پول هاي اضافي دريافت شده 

به مردم باز مي گردد.بنا بر اعالم س��ايت خانه ملت، 
آذري جهرمي با اش��اره به شكايت هاي مردم درباره 
كم فروشي در شارژ س��يم كارت هاي اعتباري تلفن 
همراه، گفت: گروه هاي مخفي نيز كم فروشي در اين 
نوع شارژها را مشاهده نكردند، اما بررسي كيس هاي 
ميداني نش��ان داد مردم ش��ارژ مي خرن��د اما اين 
شارژ س��ريع تمام مي شود، به همين دليل احساس 
مي كنند كم فروشي اتفاق افتاده، غافل از اينكه برخي 
سوءاستفاده گران تحت عنوان سرويس هاي ارزش 

افزوده از شارژ آنها سوءاستفاده مي كنند.
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات تصريح كرد: براي 
شناسايي اين سرويس ها مردم بايد ستاره ۸۰۰ مربع 
)#۸۰۰*( را ش��ماره گيري كنند تا اگر ناخواس��ته 
عضو سرويس هاي خدمات ارزش افزوده شده اند، از 
آنها خارج شوند تا شارژ آنها بي دليل استفاده نشود.

ورج| به نظر مي رس��د ك��ه اينس��تاگرام قصد دارد 
استيكرهاي جديدي را به پلت فرم استوري خود بيفزايد 
تا متن شعر آهنگ هاي موردنظر كاربران را روي صفحه 

نمايش دهد.
جين مانچون وانگ، به عنوان يكي از كارشناسان فعال 
در حوزه فناوري در ش��بكه اجتماع��ي ويبو اين خبر 
را رسانه اي كرده اس��ت و به كاربران و عالقه مندان به 
اينستاگرام اين نويد را داده تا روي استوري هاي مبتني 
بر آهنگ خود، متن ش��عر و آهنگ خواننده موردنظر 

خود را نيز مشاهده كنند.
ش��بكه هاي اجتماعي در چند س��ال اخير، هر يك به 
منظور جلب رضايت كاربران خود و افزايش محبوبيت 
و استفاده توس��ط كاربران، گاهي قابليت ها و امكانات 

جديدي را اضافه و ارايه مي كنند.
قابليت افزودن استوري هاي اينس��تاگرام در ماه اوت 
سال گذش��ته ۲۰۱۶ ميالدي به اين شبكه اجتماعي 
اضافه شد و از همان ابتدا ميليون ها طرفدار را به خود 
جذب ك��رد. از آن زمان تاكنون كه حدود بيش از يك 

سال مي گذرد، مي توان گفت اين قابليت مهم ترين و 
پرطرفدارترين قابليتي است كه تاكنون به اپليكيشن 

اينستاگرام افزوده شده است.
اينستاگرام، حاال اين بار قابليت جديدي را در قالب يك 
اس��تيكر ارايه كرده است كه به كاربران اجازه مي دهد 
كه متن شعر آهنگ هاي مورد نظر خود را روي صفحه 
مربوط به آهنگي كه در اس��توري خود گذاشته اند، را 
 music lyrics مشاهده كنند.اين استيكر جديد كه
نام دارد، قابليت نمايش بر روي صفحه استوري مربوط 
به پخش يك آهنگ يا ويدئوي مربوطه را خواهد داشت.

ياهو نيوز| الون ماس��ك مديرعامل شركت فضايي 
اس��پيس ايكس از آماده ش��دن اولي��ن مجموعه از 
ماهواره هاي اينترنتي اين شركت موسوم به استارلينك 

براي پرتاب به مدار زمين خبر داد.
 به گفته الون ماس��ك هم اكنون توليد ۶۰ ماهواره در 
اين شركت براي ارايه خدمات اينترنت ماهواره اي به 
اتمام رسيده و قرار اس��ت اين ماهواره ها با استفاده از 
يك راكت فالكون ۹ به فضا فرستاده شوند.زمان دقيق 
پرتاب اين ماهواره ها به فضا هنوز مشخص نيست. اما 
ماس��ك اعالم كرده پرتاب آنها به فضا ظرف روزهاي 
آينده انجام خواهد ش��د. برخي منابع مدعي هستند 
كه ماهواره هاي اس��تارلينك حداكثر تا دو روز ديگر 
به فضا پرتاب مي شوند.اس��پيس ايكس اعالم كرده 
با ۶ بار پرتاب مجموعه ه��اي ۶۰ تايي از ماهواره هاي 
استارلينك زمينه براي ارايه خدمات اينترنت پرسرعت 
با حداقل س��رعت مناسب فراهم مي ش��ود. اما براي 
افزايش س��رعت خدمات اينترنتي بايد ماهواره هاي 
بيش��تري به فضا پرتاب شوند.اس��پيس ايكس قصد 
دارد در نهايت نزدي��ك به ۱۱ هزار ماه��واره را براي 
ارايه خدمات اينترنت به مدار زمين بفرس��تد. انتظار 
مي رود تكميل اين طرح تا اواسط دهه آينده ميالدي 
به طول بينجامد و در آن زمان دسترسي به اينترنت در 

دورافتاده ترين نقاط كره زمين ممكن مي شود.

رويترز|كاماال هريس، سناتور امريكايي در مصاحبه اي 
اع��الم كرده مقام��ات دولت اين كش��ور باي��د احتمال 
تجزيه فيس بوك را بررس��ي كنند. همچنين او خواهان 

قانون گذاري براي اين شبكه اجتماعي است.
به نظر مي رسد اليزابت وارن تنها سناتور امريكايي نيست 

كه احتمال تفكيك فيس بوك را در نظر دارد.
كاماال هريس نماينده دموكرات مجلس امريكا نيز اعالم 
كرد مقامات دولتي امريكا بايد احتمال تجزيه فيس بوك را 
بررسي كنند زيرا اين سرويس همچنان بدون قانونگذاري 
مشغول فعاليت است.هريس يكي از ۲۰ نماينده دموكراتي 
است كه قصد دارد در انتخابات رياست جمهوري ۲۰۲۰ 

ميالدي نامزد شود.
 او در اين باره گفت: فيس بوك رشد اقتصادي را بر عاليق و 
مخصوصاً حريم خصوصي كاربرانش ترجيح داده است.وي 
افزود: تصور مي كنم ما بايد بطور جدي تجزيه فيس بوك 
را بررسي كنيم. افراد كمي در زندگي اجتماعي و كسب و 
كار خود از فيس بوك استفاده نمي كنند. بنابراين ما بايد 
اين ماهيت )فيس بوك( را به رسميت بشناسيم. فيس بوك 
در حقيقت ابزاري است كه تاكنون قانونمند نشده است.

اين در حالي اس��ت ك��ه فيس بوك به دلي��ل روش هاي 
اشتراك گذاري اطالعات كاربران فيس بوك و انتشار اخبار 
جعلي و محتواي افراط گرايانه از سوي دولت هاي سراسر 

جهان تحت فشار است.

زددي ن�ت| تازه ترين گزارش كميس��يونر اطالعات 
استراليا نشان مي دهد تنها در يك حمله هكري، اطالعات 
شخصي بيش از ده ميليون نفر از مردم استراليا به دست 

هكرها افتاده است.
با توجه به جمعيت ۲۵ ميليون نفري كشور استراليا اين 
حمله هكري باعث شده تا داده هاي خصوصي ۴۰ درصد 
از جمعيت اين كشور در اختيار كالهبرداران دنياي مجازي 
قرار بگيرد.حمله يادشده در س��ه ماهه اول سال ۲۰۱۹ 
اتفاق افتاده و زمان دقيق آن توس��ط مقامات استراليايي 
اعالم نشده است.در گزارش تهيه شده توسط كميسيونر 
اطالعات استراليا عامل يا عامالن اين حمالت نيز مشخص 
نشده اند. ۵۰۰ هزار نفر از افراد هك شده در حوزه خدمات 

مالي و اعتباري فعال بوده اند.
كميسيونر مذكور در سه ماهه اول سال ۲۰۱۹ در مجموع 
۲۱۵ حمله هكري را شناسايي كرده كه نسبت به سه ماهه 
چهارم سال ۲۰۱۸ كه طي آن ۲۶۲ حمله به استراليا ثبت 
شده كاهش مختصري نشان مي دهد. از مجموع حمالت 
ثبت ش��ده در سه ماهه اول س��ال ۲۰۱۹ در استراليا ۶۲ 
حمله در ژانويه، ۶۷ م��ورد در ماه فوريه و ۸۶ مورد در ماه 
مارس به ثبت رسيده اس��ت.۶۱ درصد حمالت يادشده 
ناش��ي از فعاليت هكرهاي خرابكار بوده و بقيه حمالت 
به علت خطاي انس��اني در داخل مجموعه هاي مختلف 

رخ داده است.

نكس�ت وب | اگر چه تهديد زمين به علت سقوط 
شهاب سنگ ها تا به امروز تنها موضوع فيلم هاي علمي 
تخيلي بوده اما با جدي شدن اين خطر حمله هسته اي 

به آنها مورد بررسي قرار گرفته است.
دانشمندان معتقدند خطر برخورد شهاب سنگ ها به 
زمين به عنوان يك احتمال ضعيف مطرح است و براي 
مقابله با اين مشكل كه مي تواند حيات كره زمين را به 

خطر بيندازد، بايد تمهيداتي انديشيده شود.
با توجه به سرعت باالي شهاب سنگ ها و ناكارآمدي 
بسياري از سالح هاي متعارف براي نابودي آنها ايجاد 
يك انفجار هس��ته اي در آنها به عن��وان تنها راه حل 

قطعي مد نظر قرار گرفته است.
محققان ناس��ا بر اين باورند كه برخورد يك ش��هاب 
س��نگ نه چندان بزرگ با زمين هم مي تواند تداوم 
زندگي در بس��ياري از نقاط كره زمين را با مش��كل 
جدي مواجه س��ازد. بايد توجه داشت كه رويدادي 
مش��ابه در ميليون ها س��ال قبل باعث انقراض نسل 
دايناس��ورها و بس��ياري از موجودات زنده روي كره 
زمين شده است و امكان تكرار اين رويداد هر چند با 
احتمالي اندك وجود دارد.روسيه، امريكا و اتحاديه 
اروپا پس از برخورد يك ش��هاب سنگ با روسيه در 
سال ۲۰۱۳ كه منجر به زخمي شدن بيش از ۱۰۰۰ 
نفر شد، طرح هايي را براي مقابله با تكرار اين رويداد 
به اجرا گذاشته اند.خطر اين رويداد تا بدان حد جدي 
تلقي شده كه روسيه و امريكا براي مقابله با آن ابتكار 
عملي موسوم به دفاع هس��ته اي از زمين را طراحي 
كرده اند. بر همين اس��اس دو طرف از ظرفيت هاي 
هس��ته اي خود بطور مش��ترك براي نابودي سريع 
شهاب س��نگ هاي در حال حركت به سمت زمين 
استفاده خواهند كرد. دو كشور در مورد جزييات اين 

همكاري اظهارنظر خاصي نداشته اند.

زد دي نت| هكرها و مجرمان س��ايبري اطالعات 
كاربراني را كه از درگاه هاي پرداخت آنالين استفاده 
كرده ان��د، از بالغ بر چهار هزار و ۶۰۰ وب س��ايت به 

سرقت برده اند.
بد افزاره��ا، باج افزارها و حم��الت DDOS از جمله 
تهديدهاي امنيتي بودند كه در سال هاي اخير كاربران 
فضاي مجازي را در معرض خطر حمالت سايبري قرار 
داده اند و موجب لو رفتن اطالعات شخصي و محرمانه 
آنها شده اند. طبق آمار، حمالت سايبري در سال ۲۰۱۷ 

ميالدي به اوج خود رسيده است.
منتشر شده است نشان مي دهد كه هكرها و مجرمان 
سايبري موفق شده اند با نفوذ به گذرواژه خيل عظيمي 
از كارب��ران كه در وب س��ايت هاي مختل��ف اقدام به 
پرداخت هاي الكترونيك��ي و آنالين كرده بودند، بالغ 
بر چهار هزار و ۶۰۰ س��ايت مختلف را هك كرده و به 

اطالعات موردنظر خود دست يابند.
با اينكه هنوز هدف و انگيزه مجرمان سايبري و هكرها 
از سرقت اطالعات شخصي و نفوذ به حريم خصوصي 

كاربران در ش��بكه هاي اجتماعي و وب س��ايت هاي 
مختلف، مش��خص و معلوم نشده اس��ت، اما به نظر 
مي رسد كه آنها در تالش بودند تا بتوانند با استخراج 
اطالعات و داده ه��اي موردنياز خود، به حجم زيادي 
از اطالعات جديدتري دس��ت يابن��د و بدين ترتيب 
اش��خاص و كاربران موردنظر خود را بيشتر از پيش 
تحت تعقيب و بررس��ي قرار دهند.به نظر مي رس��د 
كه هكرها با نفوذ به اطالعات شخصي كاربران قصد 
داش��ته اند كه به حجم زي��ادي از اطالعات گرانبها و 
موردنظر خود دسترس��ي پيدا كنن��د و درآمدهاي 

زيادي از آن را با فروش گذاشتن آن در محيط دارك 
وب براي خود به ارمغان بياورند.همانطور كه بسياري 
از تحليلگران و كارشناس��ان فع��ال در حوزه امنيت 
سايبري و فناوري برآورد كرده بودند، ميزان حمالت 
سايبري و نفوذ به اطالعات شخصي كاربران به ميزان 
قابل مالحظه اي افزايش پيدا خواهد كرد و دردسرهاي 

متعددي را براي كاربران به وجود خواهد آورد.
هك و نفوذ به اطالعات كاربراني كه در وب سايت هاي 
مختلف همچون فروشگاه هاي آنالين و اينترنتي اقدام 
به خريد و پرداخت هاي الكتروني��ك كرده اند، بدون 
شك مي تواند تبديل به تراژدي بزرگي براي مشتريان، 
ش��ركت هاي مربوطه و همچنين بانك ه��ا و تمامي 
نهادهاي مالي و اعتباري شود چراكه لو رفتن اطالعات 
ش��خصي، هويتي و مالي كاربران در محيط اينترنت 
به هكرها و مجرمان س��ايبري اين امكان را مي دهد تا 
مبالغ هنگفتي را از حس��اب هاي بانكي و كارت هاي 
اعتباري آنها به سرقت ببرند و براي اهداف خود از آنها 

سواستفاده كنند.

متن آهنگ به استوري هاي اينستاگرام مي آيد

پرواز سري نخست ماهواره هاي 
اينترنتي اسپيس ايكس

امريكا بايد تجزيه فيس بوك را 
بررسي كند

هك شدن ۴۰درصد جمعيت 
استراليا در يك حمله سايبري

 نجات زمين از تهديد 
شهاب سنگ ها با حمله هسته اي

درگاه هاي پرداخت آنالين هك شد
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رويداد

كاربر سايبر

 تغيير لوگوي گوگل 
به افتخار پزشك يوناني

گوگل روز گذش��ته لوگ��وي خود را ب��ه افتخار 
»جورجيوس پاپانيكوالئو« تغيير داد.

»جورجيوس پاپانيكوالئو« پزشكي يوناني است 
كه در زمينه »س��يتوپاتولوژي« )شاخه اي از علم 
پاتولوژي كه به بررسي و تشخيص بيماري ها در 
سطح س��لولي مي پردازد( و تشخيص زودهنگام 
سرطان پيش گام بوده است. وي در دانشگاه آتن 
درس خوانده و مدرك پزش��كي خود را در س��ال 
۱۹۰۴ گرفته اس��ت.اين محقق تخصص خود را 
شش س��ال بعد، از دانشگاه مونيخ آلمان دريافت 
ك��رد. پاپانيكوالئ��و در س��ال ۱۹۱۳ ميالدي به 
امريكا مهاجرت كرده و در بخش آسيب شناسي 
بيمارس��تان نيويورك مش��غول به كار ش��د.از 
مهم ترين ابداعات و كارهاي اين دانشمند بزرگ 
اب��داع آزمايش »پاپ اس��مير« براي تش��خيص 
زودهنگام س��رطان دهانه رحم بوده است.وي در 
نهايت در سال ۱۹۶۲ در سن ۷۸ سالگي درگذشت.

گوگل هم به مناسبت تولد اين دانشمند ارزشمند 
لوگوي خود را به افتخار وي تغيير داد.

حذف  گوشي هاي  داراي 
شناسه جعلي   از  شبكه

سخنگوي طرح رجيستري گوشي تلفن همراه با 
تاكيد براينكه امكان دور زدن شناسه IMEI گوشي 
وجود ندارد، گفت: گوشي هاي داراي شناسه هاي 
جعلي به صورت سيس��تمي، ظرف ۳ روز از شبكه 

خارج مي شوند.
حميدرضا دهقاني نيا در ش��بكه پيام رسان بله در 
مورد موضوع جعل شناس��ه IMEI گوشي تلفن 

همراه توضيح داد.
وي گفت: شناسه IMEI قابل جعل است و خبري 
كه روزهاي گذشته توس��ط برخي خبرگزاري ها 
 IMEI مبني بر جلوگيري طرح رجيستري از جعل
منتشر شده، نادرست بوده است و اساسًا از نظر فني 
قابل اجرا نيس��ت. اما در طرح رجيستري، تنها به 
شناسه IMEI اكتفا نشده و سامانه تركيبي ثبت 
گوشي را تشخيص مي دهد.سخنگوي رجيستري 
گوشي خاطرنشان كرد: تمامي دستگاه هاي سيم 
كارت خوري كه داراي شناسه IMEI جعل شده 
باشند، توسط س��امانه »همتا« به عنوان دستگاه 
مجعول شناسايي شده و به صورت كاماًل سيستمي 
و بدون دخالت انس��ان، در كمت��ر از ۳ روز از زمان 
روشن شدن، مسدود مي شوند و ديگر امكان دريافت 
خدمات اپراتوري را نخواهد داشت.وي تاكيد كرد: 
امكان دور خوردن طرح رجيستري از طريق جعل 
شناس��ه IMEI به هيچ عنوان وجود ندارد. آنچه 
مورد اهميت است و موضوع اصلي اطالعيه همتا 
نيز بود، اطالع رساني درباره اين تخلف به مردم براي 
پيشگيري از متضرر شدن آنها است.دهقاني نيا به 
خريداران گوشي تلفن همراه توصيه كرد كه قبل 
از خريد نسبت به استعالم اصالت دستگاه از طريق 
درگاه همتا اقدام كرده و سپس در حضور فروشنده، 
دستگاه را براي خود فعال سازي كنند.روز گذشته 
سامانه اطالع رساني رجيستري تلفن همراه )همتا( 
با هشدار نسبت به اقدام برخي سودجويان در جعل 
شناسه IMEI گوشي هاي تلفن همراه، اعالم كرد 
كه مجازات قانوني از جمله حبس و جزاي نقدي در 

انتظار جاعلين است.

 رباتي كه مي تواند 
به امدادگران كمك كند

ديلي ميل| محققان رباتي انسان نما ابداع كرده اند 
و با اس��تفاده از فناوري هاي مختلف به آن آموزش 
داده اند تا از مسيري باريك و خطرناك عبور كند. 
ويدئويي جالب از يك ربات منتش��ر شده كه بطور 

خودكار در مسيري خطرناك قدم مي زند.
در حقيقت محققان IHMC در فلوريدا به يك ربات 
انسان نماي ۱۶۵ پوندي آموزش داده اند تا با استفاده 
از الگوريتم هاي برنامه ريزي مسير و فناوري هاي 
ديگر در مس��يري باري��ك راه برود.رب��ات مذكور 
اطلس ناميده مي ش��ود و در اين ويدئو با احتياط 
قدم بر مي دارد و س��عي دارد با استفاده از فناوري 
LIDAR خود را كنترل كند.سيستم به كار رفته 
در ربات با كمك پالس هاي ليزر مسافت بين اشيا 
را اندازه گيري مي كند. در مرحله بعد يك ماشين 
اين اطالعات را پردازش مي كند تا ربات كمك كند 
در يك مسير بس��يار باريك قدم بردارد.به هرحال 
محققان اميدوارند در آينده تيم هاي خنثي سازي 

بمب يا امدادگران از اين ربات ها كمك بگيرند.

هند اپليكيشن شناسايي اسكناس 
جعلي براي نابينايان مي سازد

بيزينس ساينس| بانك خزانه داري هند مناقصه اي 
براي ساخت اپليكيشن شناسايي اسكناس جعلي 
برگزار مي كند. هدف آن است كه اپليكيشن مذكور 
به افراد نابينا كمك كند بين اسكناس هاي جعلي و 

واقعي تمايز قايل شوند.
 بانك خزان��ه داري هند مناقصه اي براي س��اخت 
يك اپليكيشن موبايل برگزار مي كند كه هدف آن 
شناسايي اسكناس هاي تقلبي است.طبق بيانيه بانك 
خزانه داري هند اين اپليكيشن مخصوص افراد نابينا 
است. در حال حاضر حسگرهايي در اسكناس هاي 
۱۰۰ روپيه اي و بيشتر چاپ مي شود كه به افراد نابينا 
كمك مي كند بين اسكناس جعلي و اصلي تمايز قائل 
شوند.بانك خزانه داري هند در بيانيه »سياست هاي 
توسعه اي و قانونگذاري« خود در ژوين ۲۰۱۸ اعالم 
كرد تصميم دارد مكانيسمي براي افراد نابينا فراهم 
كند تا اس��كناس هاي واقعي را شناسايي كنند.اين 
س��ازمان در طرح خود اش��اره كرده بود شناسايي 
اسكناس هاي واقعي براي انجام تراكنش هاي نقدي 

توسط افراد نابينا اهميت زيادي دارد.

زد دي نت| شبكه نتفليكس در انگلستان در فهرست 
۱۰ سرويس برتر و پربيننده آنالين و اينترنتي قرار گرفت.

اين روزها كه اينترنت و سرويس هاي مبتني بر آن تمام 
بخش هاي مختلف زندگي ما را در برگرفته اس��ت، خيل 
عظيمي از كاربران حتي فيلم و س��ريال هاي مورد عالقه 
خود را نيز از طريق ش��بكه هاي استريم و پخش آنالين و 
اينترنتي مشاهده و تماشا مي كنند. تماشاي فيلم از طريق 
اين شبكه هاي اينترنتي بدين صورت است كه كاربران با 
پرداخت مبلغي پول و شارژ ماهانه بسته هاي اينترنتي، 
قادر خواهند بود تمامي فيلم و سريال هاي موجود در اين 

شبكه ها را مشاهده و تماشا كنند.
نتفليكس بدون شك يكي از محبوب ترين و معروف ترين 
شبكه هاي اينترنتي اس��تريم براي پخش آنالين فيلم و 
س��ريال در جهان محسوب مي ش��ود كه در جديدترين 
گزارش هاي مالي مربوط به س��ه ماهه چه��ارم و پاياني 
خود در سال ۲۰۱۸ ميالدي نشان داد كه عملكرد بسيار 
موفقيت آميزي داشته چرا كه توانسته است ۸.۸ ميليون 
كاربر را به تعداد مش��تركان خود اضافه كند كه اين رقم 
بسيار فراتر از حد پيش بيني هاي صورت گرفته توسط خود 
اين شركت است. اين شركت پيش تر برآورد كرده بود كه 
در فصل پاييز ۷.۶ ميليون نفر به اين شبكه افزوده و عضو 
خواهند شد.شبكه نتفليكس موفق شده است محبوبيت 
و استقبال بي نظيري از سوي كاربران انگليسي را به دست 
آورد و بدين ترتيب در ميان ۱۰ سرويس برتر و پربيننده 
آنالين و اينترنتي قرار بگيرد.نتفليكس به عنوان بزرگ ترين 
س��رويس استريم آنالين فيلم و س��ريال در سال ۲۰۱۸ 
ميالدي موفق شده است به درآمدي ۱۶ ميليارد دالري 
دس��ت يابد كه اين خود دستاورد و موفقيت بزرگي براي 
اين شبكه استريم آنالين فيلم و سريال به شمار مي آيد و 
در نوع خود يك ركورد بي سابقه براي اين شركت بزرگ 

نيز محسوب مي شود.

 نتفليكس
در جمع 1۰ سايت پربيننده



اخبارشهرستانها 11 بنگاهها

»تعادل«جايگاهمشاغلدانشبنياندربهبودشاخصهاياقتصاديرابررسيميكند

رييسموسسهتحقيقاتبرنج:

ظرفيتهايدانشبنياندرمسيراشتغالزايي

ارقامجديدبرنجباهدفبهبودكميتوكيفيتتوليدمعرفيميشود

گروهبنگاهها|
در ش��رايطي كه اقتصاد ايران براي پش��ت سر گذاشتن 
تحريم هاي اقتص��ادي نيازمند اس��تفاده از ظرفيت هاي 
تازه است؛ بس��ياري از تحليلگران معتقدند شركت هاي 
دانش بنيان مي توانند بخش قابل توجهي از اين ظرفيت هاي 

اقتصادي را رو به سوي اقتصاد كشورمان باز كنند.
واقعيت آن اس��ت كه بعد از تحريم هاي اقتصادي امريكا 
عليه كشورمان يك بار ديگر بحث جايگزيني راهكارهايي 
كه اقتصاد ايران از طريق آن بتواند هم به فرآيند اشتغالزايي 
كمك كند، هم شاخص هاي معيشتي و درآمدي جامعه 
را ارتقا دهد و هم ظرفيت هاي ت��ازه اي در بخش صادرات 
ايجاد كند؛ به شدت احساس مي شود. به اعتقاد تحليلگران 
يكي از بهترين راهكارهاي رسيدن به مفهوم عملياتي رونق 
اقتصادي توجه به شركت هاي دانش بنيان است چرا اين 
شركت ها در عين اينكه داراي ارزش افزوده اقتصادي فراواني 
هستند، تأمين زيرساخت و ورودشان به چرخه توليد بسيار 
ناچيزتر از شركت هاي بزرگ صنعتي و سنتي است، ضمن 
اينكه فعاليت هاي اين شركت ها نيازمند تماس با كارتل هاي 
بزرگ و شركت هاي عظيم نيست و در دامنه تحريم ها قرار 

نمي گيرند. 

ظرفيتهاياستانهابراياشتغالزايي
قابلتوجهاست

يكي از فعاالن حوزه كارآفريني در پاسخ به اين پرسش كه 
آيا توسعه شركت هاي دانش بنيان در فضاي امروز اقتصادي 
ايران ممكن است مي گويد: واقعيت آن است كه ظرفيت 
ش��ركت هاي دانش بنيان در كالن ش��هرهاي كشورمان 
بسيار باالست و زيرساخت ها طور چيده شده كه به راحتي 
مي توان ايجاد اشتغال كرد؛ مساله اصلي حمايت نهادهاي 
مسوول براي بهبود زيرساخت هاست كه مي تواند به رشد 

اين شركت ها كمك كند. .
عباس س��ليماني مدير يك بنگاه اقتص��ادي دانش بنيان 
در جري��ان گفت وگ��و با تعادل با اش��اره به اي��ن نكته كه 
اكثر كالن شهرهاي كشورمان بس��تر الزم براي كسب و 
كار دانش بني��ان را تدارك ديده اند توضي��ح داد: در اغلب 
كالن شهرهاي كش��ورمان و مراكز اس��تان ها، مسووالن 
زيرس��اخت هاي متعددي را فراهم كردند، ش��ركت هاي 
دانش بنيان بدون زيرساخت هايي مانند اينترنت نمي توانند 
فعاليت كنند و اكنون اينترنت در دسترس همگان قرار دارد. 
بنابراين بايد از اين ظرفيت ها براي حل مشكالت كشور؛ 
اشتغالزايي و صادرات استفاده شود. امروز شما در دست هر 

شهروندي يك تلفن هوشمند مشاهده مي كنيد كه با همين 
دستگاه مي توان بسياري از ارتباطات مورد نياز مشاغل را 
ساماندهي كرد؛ اما پرسش مهم اين است كه چگونه مي توان 

اين ظرفيت ها را در مسير اشتغالزايي به كار گرفت. 
اين كارآفرين به بس��تر مناس��ب براي رشد شركت هاي 
دانش بنيان اشاره كرد و ادامه داد: از آنجايي كه اكثر مشاغل 
جديد و به روز در كشورمان ناشناخته اند؛ ريسك استارت 
اين مشاغل بسيار پايين است و سرمايه گذاران مي توانند 
اميدوار باشند كه سرمايه گذاري آنها در نهايت نتيجه بخش 

خواهد بود. 
س��ليماني به نمونه هاي موفق اس��تفاده از ش��ركت هاي 
دانش بني��ان در مناطق مختلف دنيا اش��اره كرد و گفت: 
كشوري مانند مالزي با استفاده از ظرفيت هاي شركت هاي 
دانش بنيان توانس��ته ميليارده��اي دالر درآمدزايي كند 
يا كشورهاي مانند س��نگاپور و... به توس��عه كسب و كار 
دانش بنيان و به ايجاد ش��هرهاي هوشمند توانسته اند به 
ظرفيت هاي بااليي در اش��تغالزايي برسند ما در ايران چرا 

نتوانيم اين بسترهاي رشد را فراهم كنيم.
اين كارآفرين توضيح داد: در گذش��ته براي انجام كارهاي 
خدماتي مردم مجبور بودند س��اعت ها خارج از منزل در 
صف هاي بلند ادارات بايستند تا شايد گرهي از مشكالتشان 
كم شود؛ اما امروز شما با اس��تفاده از تلفن همراه و شبكه 
اينترنت مي توانيد انواع و اقس��ام خدم��ات بانكي، اداري، 
خدماتي، تجاري و... را درب منزل تحوبل بگيريد. اين فرآيند 
باعث كاهش آلودگي هوا، كاهش ترافيك و ده ها و صدها 

مزيت اقتصادي و اجتماعي ديگر مي شود. .
سليماني با اشاره به برخي مخالفت ها با رشد شركت هاي 
دانش بنيان و استارت آپ ها مي گويد: برخي اين انتقاد ها 
را مطرح مي كنند كه استانداردهاي بين المللي با نيروهاي 
داخلي منطبق نيس��ت اما واقعيت اين گونه نيست. ايران 

ظرفيت هاي بااليي به ويژه در حوزه نيروي انساني دارد.
اين كارآفرين توضيح داد: بدون ترديد؛ استان هاي مختلف 
كشورمان حتي ش��هرهاي دور افتاده و مناطق روستايي 
ظرفيت فراواني براي شركت هاي دانش بنيان و استارت آپ ها 
دارند و حتي مي توانند تكنولوژي را صادر كند. مي توان گفت 
ايران حتي مي تواند صادر كننده استارت آپ هاي موفق به 
سراسر جهان باشد.س��ليماني به اعتماد عمومي مردم به 
عنوان يك برگ برنده براي شركت هاي دانش بنيان اشاره 
كرد و گفت: در بسياري از كشورها برندها تالش مي كنند 
تا نگاه مردم را نس��بت به خدمات آنالين و... تغيير دهند؛ 
اما خوشبختانه ما در ايران اين اعتماد عمومي را براي رشد 

شركت هاي دانش بنيان داريم؛ فقط بايد اين اعتماد را در 
مسير بهبود شاخص ها به كار گرفت. 

تجاريسازياولويتاصليشركتهايفناور
در همين خصوص معاون برنامه ريزي و سياستگذاري 
ام��ور فن��اوري وزارت عل��وم، تحقيقات و فن��اوري به 
عن��وان متولي دولتي اي��ن بخش در گفت وگ��و با مهر 
مي گويد: ش��ركت هاي دانش بني��ان و حتي واحدهاي 
فناور اس��تارتاپي مي توانند زيرس��اخت ها و نقاط امن 
رونق توليد كش��ور را تأمين كنن��د. بهنام طالبي گفت: 
متأسفانه كسب و كارهاي فناورانه درگير سياست هاي 
ناهماهنگ و ناهمگون موجود كشور است.وي با اذعان 
به اينكه بروكراسي اداري و قوانين نانوشته شركت هاي 
فناور را دچار مشكل كرده اس��ت، ادامه داد: در شرايط 
كنوني فعاليت در عرصه فناوري پر مخاطره و س��خت 
است. معاون وزارت علوم، با بيان اينكه شركت هاي فناور 

بايد روحيه مطالبه گري و سوال از متوليان را حفظ كنند، 
گفت: واقعيت اين اس��ت كه برخي از درخواس��ت هاي 

شركت ها از عهده دولت هم خارج است.
وي با بيان اينكه شركت هاي فناور بايد بتوانند خودجوش 
باش��ند و روي پاي خود بايستند، گفت: حضور و حمايت 
دس��تگاه هاي متولي دولتي فقط شرط الزم براي فعاليت 
شركت هاي فناور است و آنها بايد مستقل و قدرتمند عمل 
كنند.طالبي از افزايش ۷۰ درصدي بودجه پارك ها و مراكز 
رشد كشور خبر داد و گفت: اين بودجه در سال ۹۶ چيزي 
حدود ۲۵۰ ميليارد تومان بود كه با تالش ها و پيگيري هاي 
دفتر برنامه ريزي و سياست گذاري امور فناوري وزارت علوم 

به ۴۰۰ ميليارد تومان در سال ۹۷ رسيده است.
وي با بيان اينكه رويكرد سال جديد توسعه تجاري سازي 
و بازار ش��ركت هاي فناور مس��تقر در پارك ها و مراكز 
رشد است، گفت: توجه به صادرات محصوالت فناورانه، 
اولويت حل مساله مسائل مهم و حياتي كشور، حمايت 

از هسته ها و واحدهاي فناور نوپا و... از جمله برنامه هاي 
مهم ما خواهد بود.

استفادهازظرفيتهايدانشبنيان
رييس پارك علم و فناوري اس��تان قم هم در پاسخ به اين 
پرس��ش كه از چه طريقي مي ت��وان از ظريفت بنگاه هاي 
دانش بنيان براي بهبود شاخص هاي اقتصادي استفاده كرد 
مي گويد: رشد و اعتالي اقتصادي و دستيابي به مولفه هاي 
استاندارد رونق توليد، تنها با حمايت از شركت هاي فناور و 
توجه به كسب و كارهاي نو انجام پذير است.سيد حسين 
اخوان علوي از افزايش توان بودجه اي پارك قم در س��ال 
۹۸ خبر داد و گفت: با توجه به پيگيري هاي صورت گرفته و 
حمايت مسووالن استان و نمايندگان محترم قم در مجلس 
ش��وراي اس��المي رديف بودجه هاي خوبي ب��راي پارك 
تعريف شده كه اميدواريم اين بودجه ها به موقع و به اندازه 

تخصيص يابد.

 رييس موسسه تحقيقات برنج كشور از معرفي ارقام برنج 
متحمل به كم آبي و خش��كي ويژه استان هاي شمالي به 
كشاورزان طي امس��ال و سال آينده خبر داد و گفت: ارقام 
جديد برنج با هدف بهبود كميت و كيفيت توليد محصول 

ايراني و حفظ پايداري توليد، معرفي مي شوند.
مريم حسيني در گفت وگو با ايرنا با بيان اينكه براي حفظ 
پايداري توليد برنج در اس��تان هاي شمالي نيازمند ارقام 
متحمل به خشكي هستيم، افزود: در همين راستا، ارقام 
جديد برنج كه متحمل به شرايط كم آبي و تنش هاي غير 

زيستي باشند، معرفي مي شوند.
وي با بيان اينكه اصالح اين ارقام كه منشأ ژنتيكي ارقام محلي 
ايراني را دارند، حاصل پروژه مشترك با پژوهشكده كشاورزي 
هسته اي ست، تصريح كرد: در صورت وجود تنش خشكي و 
شرايط كم آبي اين ارقام دچار نقصان عملكرد نشده و به توليد 
برنج كشور لطمه اي وارد نخواهد شد؛ از طرفي كيفيت پخت 

و عطر و طعم اين ارقام مشابه ارقام محلي است.
حسيني خاطرنشان كرد: اين ارقام هنوز نام گذاري نشده و 

مراحل پاياني فرآيند معرفي و نام گذاري را طي مي كنند.
وي به ارقام جديد معرفي شده طي سال گذشته و امسال 
اشاره و بيان كرد: ارقام رش و تيسا در سال ۹۷ و رقم انام در 
سال ۹۸ به جامعه شاليكاري كشور معرفي شد كه عملكرد 

مناسب، كيفيت پخت مشابه ارقام محلي، پاكوتاه و متحمل 
به ورس و زودرس از ويژگي هاي آنهاست.

حس��يني با تاكيد بر اينكه اين ارقام خاصيت كودپذيري 
باالتري داشته و پتانسيل عملكرد خوبي دارند، اظهار داشت: 
از سوي ديگر با توجه به پاكوتاهي، در زمان وزش باد و باران، 

ورس نكرده و افت عملكرد حاصل از ورس را نخواهند داشت 
و اين در حالي اس��ت كه از نظر كيفيت پخت، عطر و طعم 

بسيار مشابه ارقام محلي دارند.
وي در توضيح برنامه ه��اي ديگر براي معرفي ارقام جديد 
در موسسه تحقيقات برنج افزود: در راستاي بهبود كميت 

و كيفيت توليد برنج كشور، برنامه معرفي ارقام جديد را به 
گونه اي تنظيم كرده ايم كه ضمن سرعت بخشيدن به معرفي 
ارقام، صفات تعيين كننده كيفيت پخت متناسب با سليقه 
مصرف كننده در كنار عملك��ردي باال و زودرس از اهميت 

ويژه اي برخوردار است.

پايشمستمرمحصوالت
به گفته حس��يني؛ پس از معرفي ارقام جديد، موسسه با 
همكاري بخش اجرا ارقام را در مزارع كشاورزان مورد پايش 
قرار مي دهد و در سال زراعي جاري نيز، ارقام جديد در مزارع 
تعدادي از كشاورزان استان هاي گيالن و مازندران كشت 

شده و توسط محققان و كارشناسان پايش خواهد شد.
وي اب��راز اميدواري كرد كه با جلب رضايت كش��اورزان و 
مصرف كنندگان، اين ارقام سطح مناسبي را طي سال آينده 
به خود اختصاص دهند و ضريب نف��وذ ارقام جديد برنج 
افزايش يابد كه طرح هاي تحقيقي - ترويجي، تحقيقي - 
توس��عه اي و مزارع الگويي با همكاري سازمان هاي جهاد 
كشاورزي استان هاي شمالي براي تحقق اين امر در دست 
اجراست.وي خاطرنشان كرد: موسسه تحقيقات برنج در 
تالش است با معرفي ارقام جديد و بسته هاي بهزراعي در 
جهت افزايش توليد برنج و نيز افزايش ضريب خود اتكايي 

گام هايي موثر بردارد و عالوه بر معرفي ارقام، توليد بذرهاي 
طبقات پايه و پرورشي را بر عهده دارد و براي توليد بيشتر بذر 
گواهي شده در سال زراعي جديد سطح توليد بذرهاي پايه را 
به بيش از دو برابر افزايش داده است.رييس موسسه تحقيقات 
برنج همچنين ابراز اميدواري كرد كه بسته هاي بهنژادي و 
بهزراعي اين موسسه و همكاري نزديك با معاونت زراعت 
وزارت جهاد كشاورزي و سازمان هاي جهاد كشاورزي، بتواند 

براي بهبود توليد برنج كشور موثر واقع شود.
س��االنه يك ميلي��ون و ۲۰۰ هزار تن ش��لتوك از اراضي 
شاليزاري گيالن برداشت مي شود؛ اين استان بزرگ ترين 
توليدكننده ارقام بومي و باكيفيت برنج در كش��ور است و 
با ۲3۸ هزار هكتار اراضي ش��اليزاري، رتبه اول كشور را از 
لحاظ سطح زيركشت و همچنين رتبه دوم توليد برنج را 
به خود اختصاص داده است.ارقام هاشمي، علي كاظمي، 
صدري، حسني و ديلماني جزو رقم هاي كيفي و ارقام گوهر 
و سپيدرود جزو رقم هاي پرمحصول است كه در شاليزارهاي 
گيالن كشت مي شود. بيشترين رقم هاي كشت شده برنج در 
اين استان، رقم هاي كيفي هاشمي و علي كاظمي است كه 
افزون بر ۸۵ درصد محصول برنج گيالن را شامل مي شود. 
بيشترين سطح زيركشت برنج در استان در شهرستان هاي 

رشت و صومعه سراست.

كوچعشايرخوزستانبه
مناطقييالقيشروعشد

خوزستان|مديركل امور 
عشاير خوزس��تان گفت: 
كوچ عش��اير ب��ه مناطق 
ييالق��ي در روزهاي اخير 
با يك ماه تاخير ناش��ي از 
بارندگي هاي شديد و بروز 

سيالب شروع شده است.
علي رحم كريمي ديروزدر گفت وگو با ايرنا افزود: كوچ 
عشاير غيربومي خوزستان به مناطق ييالقي استان هاي 
لرستان، همدان، ايالم، اصفهان، كهگيلويه و بويراحمد 
و چهارمحال و بختياري و كرمانشاه تا نيمه خرداد ادامه 
خواهد داش��ت.وي تعداد عشاير كوچنده به مناطق 
ييالقي استان هاي همجوار را 1۶هزار خانوار و تعداد 

دام آنان را 1.۵ميليون راس بيان كرد.
مديركل امور عشاير خوزستان با اشاره به اينكه مجوز 
تمديد يك ماهه حضور عش��اير غيربومي در مناطق 
قشالقي اس��تان از سوي منابع طبيعي و آبخيزداري 
خوزستان صادر شد گفت: به دليل بارندگي مناسب و 
تاخير يك ماهه شروع كوچ، مراتع و گياهان علوفه اي 
مناطق ييالقي اس��تان هاي مقصد، وضعيت بسيار 
مناسبي دارند و سبب كاهش استفاده عشاير از علوفه 
دس��تي براي دام خواهد ش��د.كوچ عشاير به مناطق 
قشالقي خوزستان از نيمه دوم مهر همزمان با سردي 

هوا در مناطق ييالقي شروع مي شود.

ايجاد۳۸۸۰فرصتشغلي
دربازسازيمناطقسيلزده

لرستان|مديركل تعاون، 
كار ورفاه اجتماعي لرستان 
گفت: ايجاد سه هزار و ۸۸۰ 
فرصت شغلي در بازسازي 
مناطق س��يل زده اس��تان 

پيش بيني شده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران 
مديركل تعاون، كار ورفاه اجتماعي لرستان گفت: ايجاد 
س��ه هزار و ۸۸۰ فرصت ش��غلي در بازسازي مناطق 
سيل زده استان پيش بيني شده است.علي آشتاب افزود: 
دغدغه اصلي مردم اين مناطق، معيشت و بيكاري است 
كه اگر براي اين موضوع چاره اي انديشيده نشود با سيل 

مهاجرت روبه رو خواهيم شد.
وي اظهار داشت: در حال حاضر اقداماتي صورت گرفته 
تا كارگراني كه به دليل سيل بيكار شده اند بيمه بيكاري 
دريافت نمايند كه تمام فرآيند زمانبر براي دريافت بيمه 
بيكاري حذف شده و ظرف مدت يك ساعت خدمات به 
اين افراد ارايه مي شود.آشتاب با تاكيد بر احياي مشاغل 
آسيب ديده ناشي از سيل اظهار داش��ت: در اين راستا 
طرحي تهيه و اطالعات آن براي معاونت اشتغال وزارت 

تعاون، كار و رفاه اجتماعي ارسال خواهد شد.
وي ادامه داد: در اين طرح چنانچه مردم در بازس��ازي 
مناطق سيل زده مشاركت داشته باشند حقوق 1۰۰ روز 

كارگران توسط وزارت كار تامين مي شود.

معادنراكداستانكرمانشاه
فعالميشود

كرمانشاه|رييس سازمان 
صنعت، مع��دن و تجارت 
اس��تان كرمانشاه گفت: تا 
پايان امسال 3۰ معدن راكد 

استان فعال مي شود.
محس��ن دارابي در جلسه 
ش��وراي معادن اس��تان 
كرمانشاه احيا معادن راكد استان را يكي از مهم ترين 
اولويت هاي سال جاري برشمرد و گفت: از ابتداي سال 
تاكنون هشت معدن راكد استان با اشتغالزايي حدود ۶۰ 
نفر و سرمايه گذاري 11۹ ميليارد ريال فعال شده است.

وي گفت: بنا داريم تعداد معادن راكدي كه تا پايان 
سال فعال مي ش��ود را به 3۰ مورد برسانيم.رييس 
س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان كرمانشاه 
اشاره اي هم به آخرين وضعيت آزادسازي پهنه هاي 
معدني استان داشت و اظهار كرد: پهنه اسالم آبادغرب 
در فروردي��ن ماه آزاد ش��د و از آن زمان تاكنون ۵۰ 
متقاضي براي اين عرصه معدني درخواست استعالم 
محدوده داشتند.به گفته دارابي، دو پهنه هرسين و 
گيالنغرب نيز در مراحل نهايي كار است و حداكثر تا 
پايان خرداد آزاد خواهد شد و آزادسازي پهنه سنقر 
نيز ب��ه زودي صورت مي گيرد.وي يادآور ش��د: اگر 
مي خواهيم كاري در حوزه معادن اس��تان صورت 

بگيرد بايد از اين پهنه بندي ها آزاد شويم.

بازگشاييآخرينجادهمسدود
شدهازسيلگلستان

گلستان|مديركل حمل 
و نقل و راهداري گلستان 
گف��ت: ج��اده يس��اقي- 
بندرتركمن در محدوده پل 
قره تپه در حوزه استحفاظي 
شهرستان كردكوي كه به 
دليل آبگرفتگي ناش��ي از 
سيل حدود ۲ ماه مسدود بود، امروز باالخره باز و تردد 
در آن برقرار شد.مهدي ميقاني ديروز در گفت وگو با 
خبرآنالين اظهار داشت: با باز شدن اين مسير، ديگر 
جاده مسدود شده ناش��ي از سيل در گلستان وجود 
ندارد.وي گفت: در س��يل امس��ال، ۲۰۸ فقره آب رو، 
13 پل دو متري و 3 فقره پل بزرگ تر از ۲ متر به طور 
كامل تخريب ش��ده و 1۷۲ آبرو، 113 پل دو متري و 
1۸ فقره پل بزرگ تر از دو متر هم بين ۵۰ تا ۸۰ درصد 

خسارت ديد.
مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي گلس��تان با 
بيان اينكه بر اثر حادثه سيل 3۹ دستگاه ماشين آالت 
سبك، سنگين و نيمه سنگين استان آسيب ديد، افزود: 
حدود 1۰۰ نقطه از راه ها براي انتقال آب برش خورده 
كه تاكنون 3۵ نقطه با لوله گذاري بتني و فلزي ترميم 
شده و راه دسترسي موقت مردم برقرار است.به گفته 
وي خسارت اوليه به جاده هاي گلستان بر اثر سيل اخير 

حدود 3 هزار ميليارد ريال برآورد مي شود.

حذفپروژهايجادمترووتراموا
ازطرحجامعحملونقلاراك

مركزي|استاندار مركزي 
گفت: پروژه اح��داث مترو 
و تراموا از امروز تا 1۰ س��ال 
آينده از طرح جامع حمل و 
نقل اراك خارج خواهد شد.

ب��ه گ��زارش اس��تانداري 
مركزي، س��يد علي آقازاده 
در جلس��ه كارگروه طرح جامع كاهش آلودگي هواي 
اراك گفت: طي 3 سال اخير وضعيت هواي شهر اراك 
روند رو به بهبودي را طي كرده است كه اين امر دستاورد 
خوبي براي استان محسوب مي شود.وي با اشاره به موانع 
موجود در طرح جامع حمل و نقل اراك كه شاه بيت آن 
بحث احداث مترو اس��ت، گفت: هيات دولت در سال 
13۸۶ احداث مترو را در شهر اراك پيش بيني كرد، اما 
در طول ۲۰ سال اخير شهرهاي باالي يك ميليون نفر 
ده ها هزار ميليارد تومان زيرزمين هزينه كرده اند و نتيجه 
الزم را نگرفته اند.استاندار مركزي تصريح كرد: شهر كرج 
براي 1۰ كيلومتر مترو خود گرفتار اعتبار ۵۰۰ ميليارد 
توماني بود كه امروز با افزايش قيمت ها به ۲ هزار ميليارد 
تومان رسيده است و شهرهايي مانند مشهد، اصفهان، 
شيراز، اهواز و قم نيز پروژه را آغاز كردند، اما درگير مباحث 
فني، كمبود اعتبارات و حتي موضوعات سياسي شده اند.

آقازاده بيان كرد: نبايد سرنوشت شهر را به اموري كه شايد 
تا 1۰ ساله آينده نيز اجرايي نمي شود، گره زد. 
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رفعشكستيخطوشبكه
انتقالآب3روستايآققال

گرگان|مدي��ر ام��ور آب و فاض��الب روس��تايي 
شهرستان آق قال از رفع شكستگي خط انتقال 1۲۵ 
پلي اتيلن روس��تاي قره تپه در كمتر از پنج ساعت 
خبر داد. بهزاد صادقي افزود: چهار مورد شكستگي 
ش��بكه توزيع آب روس��تاي پيرواش عليا و سفلي 
نيز در كوتاه ترين زمان برطرف ش��د.وي بيان كرد: 
شكس��تگي خط انتقال آب در روستاها با توجه به 
كاركرد طوالني مدت آن و فرسودگي ايجاد شده، 
اجتناب ناپذير است. بر همين اساس اين شركت هر 
ساله با توجه به ميزان اعتبارات دريافتي لوله هاي 
فرسوده را تعويض مي كند. صادقي خاطرنشان كرد: 
با رفع شكستگي خط انتقال آب روستاي قره تپه و 
شبكه توزيع روستاهاي پيرواش اوليا و سفلي، 1۶۰۹ 
خان��وار با جمعيت ۵۷۴۰ نفر از نعمت آب ش��رب 

پايدار، سالم و بهداشتي بهره مند شدند.

تقديرازبازنشستگانشركت
آبوفاضالباستانمركزي

اراك|در مراسمي كه به همت دفتر روابط عمومي 
ش��ركت آب و فاضالب اس��تان مركزي به منظور 
گراميداشت و بزرگداشت 11 ارديبهشت ماه روز 
جهاني كار و كارگر برگزار شد از همكار بازنشسته 
اين شركت طي يك سال گذشته با اهداء لوح تقدير 
و هديه قدرداني شد.طي اين مراسم حسين اميري 
معاون برنامه ريزي و منابع انس��اني شركت ضمن 
تقدير از همكاران بازنشس��ته گفت: بازنشسته ها 
سرمايه هاي شركت هس��تند و طي ساليان دراز 
با امكانات موجود، خالصان��ه و متعهدانه بهترين 
خدم��ات را به مردم ارايه كرده اند.وي با اش��اره به 
لزوم اس��تقرار مديريت دانش در ش��ركت اظهار 
داش��ت: ثبت تجربيات و دانش بازنشس��تگان در 
تمام واحدهاي كاري اين امكان را فراهم مي آورد از 
تجربه هاي به دست آمده به عنوان دانش سازماني 

در انجام امور استفاده نماييم. 

صادرات7هزارو500كيلوگرم
شاهميگوازگيالن

رشت|مديركل دامپزشكي گيالن گفت: هفت هزار 
و ۵۰۰ كيلوگرم شاه ميگو به كشور هاي آلمان، بلژيك، 
روسيه، جمهوري آذربايجان، عراق و ارمنستان صادر 
شد.سهراب عاقبتي گفت: در طول سال ۹۷ بالغ بر 
پنج ميليون و ۵۴3 هزار كيلوگرم ماهي خوراكي تازه، 
1۵۶ هزار قطعه ماهي خوراكي زنده غالبا پرورشي، 
س��ه هزار و 1۸۰ كيلوگرم گوشت ماهي خاوياري و 
نيز هفت هزار و ۵۰۰ كيلوگرم شاه ميگو )ده پاي دراز 
آب شيرين( به كش��ور هاي آلمان، بلژيك، روسيه، 
جمهوري آذربايجان، عراق و ارمنستان صادر شد.وي 
در خصوص ص��ادرات دام و فرآورده هاي خام دامي 
افزود: در سال گذشته بالغ بر ۴۰۴ هزار عدد تخم مرغ 
نطفه دار، ۷۶۸ هزار قطعه جوجه يكروزه، ۹۲۴ هزار 
كيلوگرم گوشت مرغ به كشورهاي عراق، جمهوري 
آذربايجان و افغانستان صادر شد و در مجموع تعداد 
گواهي سالمت صادر شده براي تمامي محصوالت 

صادراتي از استان گيالن دو هزار و ۴۹۰ مورد بود.
عاقبتي تصريح كرد: تمام��ي محموله هاي دام 
اعم از حيوانات اهلي و حت��ي حيوانات خانگي، 
فرآورده هاي خام دامي و خوراك دام كه به خارج 
از كشور صادر مي شوند، بايد از دامپزشكي گواهي 
سالمت به زبان التين دريافت كنند، در غير اين 
صورت كش��ور مقصد اج��ازه ورود نخواهد داد و 

صاحبان محموله با مشكل مواجه خواهند شد.

عرضهقطرهچكانيخودروبه
بازاردرافزايشقيمتتاثيردارد

تبريز|نايب رييس اتحاديه نمايشگاه داران اتومبيل 
تبريز گفت: ضع��ف مديريت، نبود نظارت و عرضه 
قطره چكان��ي خودرو به ب��ازار، همچنين فعاليت 
سايت ها و كانال هاي فروش خودرو از لحاظ رواني 
در افزايش قيمت هاي خودرو تاثير بس��زايي دارد. 
       ابراهيم مدديان با بيان اينكه بازار خودرو وضعيت 
مناسبي ندارد، اظهار كرد: متأسفانه فعاليت سايت ها، 
عامل اصل��ي هيجان و التهاب در ب��ازار بوده و پلي 
براي س��ودجويي عده اي كه به صورت سليقه اي و 
خودمختار در اين حوزه فعاليت مي كنند، اس��ت، 
كنترل قيمت و فروش در دس��ت گ��روه و عده اي 
خاص و دالالن زنجيره اي قيمت گذار قرار داشت. به 
عنوان مثال اين افراد در نظر گرفته اند قيمت جند 
خودرو را در بازار افزايش دهند و اقدام به خريد حدود 
3۰ دس��تگاه خودرو مورد نظر كرده و بازار را دچار 
تالطم مي كنند، از س��وي ديگر عدم تزريق همان 
خودرو به بازار از سوي خودروسازان باعث مي شود 
بازار با كاهش عرضه مواجه شود و در نتيجه قيمت 

خودروي مورد نظر افزايش قابل توجهي مي  يابد.

متوليمشخصيبرايحفظ
باغهايشيرازنداريم

شيراز|رييس كميسيون سالمت، محيط زيست 
و خدمات شهري شوراي شهر شيراز گفت: متاسفانه 
باغات شيراز متولي مشخص براي حفظ و مديريت 
ندارند.قاس��م مقيمي در هفتاد و يكمين جلس��ه 
كميسيون سالمت، محيط زيست وخدمات شهري 
شوراي شهر شيراز با بيان اينكه متولي مشخصي براي 
حفظ باغ هاي شيراز نداريم، از باغداران شيرازي بابت 

بي توجهي ها و بي مهري ها عذر خواهي كرد.
وي افزود: ضابطه هاي حاك��م بر باغات جز تخريب 

و خشك شدن باغ ها خدمت ديگري نكرده است.
مقيمي با طرح س��والي مبني بر اينكه شهرداري در 
دو سال گذشته چه طرح و برنامه مدوني براي حفظ 
باغ هاي شيراز و به ويژه قصردشت تهيه و اجرا كرده 
است؟ گفت: هنوز متولي اصلي باغ ها در شهرداري 
روشن نيست كه آيا سازمان فضاي سبز است؟ ستاد 
باغات است؟ يا حوزه آبادگري باغات قصردشت است؟

چهرههاياستاني
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تحميل پوشش اقشار جديد به سازمان تامين اجتماعي كار را سخت كرد

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان:

قانون بدون پشتوانه

سن جواني تغيير كرد

ريحانه جاويدي|
موضوع بدهي هاي دولت به سازمان تامين اجتماعي، 
 موضوع تازه اي نيس��ت و هر س��ال اين مساله بارها 
و بارها از ابع��اد مختلف مطرح مي ش��ود. پرداخت 
نك��ردن بدهي س��ازمان تامين اجتماعي از س��وي 
دولت باعث ش��ده كه هر س��ال مبلغ بدهي بيش از 
سال قبل ش��ود به طوري كه ساالنه حدود ۲۴ هزار 
ميليارد تومان به بدهي ها اضافه مي شود اما سال هاي 
گذش��ته، دولت نه تنها اين بدهي ها را تسويه نكرده 
بلكه تعهدات جديدي را ه��م مانند بيمه رانندگان 
تاكسي، قاليبافان، جانبازان، خادمان مساجد و... بر 
عهده بزرگ ترين سازمان بيمه كشور گذاشته است 
يا به تفس��ير سرپرست سازمان تامين اجتماعي، به 
اين س��ازمان تحميل كرده است. كارشناسان بيمه 
معتقدند با وجود چنين وضعيتي در نقدينگي هاي 
سازمان تامين اجتماعي و حجم بدهي دولت به اين 
س��ازمان ، تامين اجتماعي يا بايد قيد تحت پوشش 
قرار دادن اقشار تازه را بزند و اين قانون هم به فهرست 
قانون هاي معطل مانده اضافه ش��ود يا به با كاهش 
خدمات خود و تحميل خسارت به بيمه شدگان، به 

تعهد تحميلي خود عمل كند. 

    تحميل اقشار جديد 
فروردين امسال، فرش��ته دلپاك، رييس مركز ملي 
فرش اي��ران اعالم كرد هيچ مش��كلي ب��راي بيمه 
قاليبافان در س��ال 98 وجود ندارد اما روز گذش��ته 
محمدحسن زدا، سرپرست سازمان تامين اجتماعي، 
اعالم كرد تصويب برخي از قوانين مجلس باعث شده 
۱.۵ ميليون نفر به سازمان تامين اجتماعي تحميل 
شوند كه اين موضوع كار سازمان را با دشواري مواجه 

كرده است. 
او افزود: تع��داد اين افراد كه به دليل تصويب برخي 
قوانين از س��وي مجلس به جمعيت بيمه ش��دگان 
سازمان تأمين اجتماعي افزوده شده اند در مجموع 
به يك ميليون و ۵۰۰ هزار نفر مي رس��ند كه ۱۵۰ 

هزار نفر آنها رانندگان هستند.
زدا با اشاره به اينكه از س��ال 89 به بعد اين افراد به 
مرور به تأمي��ن اجتماعي تحميل ش��ده اند، گفت: 
قرار بود دولت حق بيمه آنها را پرداخت كند كه اين 
اتفاق رخ نداد به عنوان مثال بر اساس قانون بايد ۱۳ 
درصد حق بيمه از سوي رانندگان و ۱۳ درصد نيز از 

سوي دولت پرداخت شود و همچنين قاليبافان نيز 
۱۰ درصد حق بيمه را خودشان پرداخت كنند و ۲۰ 

درصد را دولت پرداخت كند.
سرپرست سازمان تأمين اجتماعي تاكيد كرد: اگر 
دولت به تعه��دات خود عمل مي كرد و س��هم حق 
بيمه خود را پرداخ��ت مي كرد امروز ديگر اين افراد 
به سازمان تحميل نمي شدند و يكي از بيمه شدگان 

تحت پوشش ما بودند.
زدا با اشاره به اينكه تصويب اينگونه قوانين، سازمان 
تأمين اجتماعي را ضعيف مي كن��د گفت: قرار بود 
حق بيمه رانندگان، خادمين مس��اجد، قاليبافان، 
كارگران ساختماني و… را دولت پرداخت كند اما 
اينگونه نشد با اين حال ما بيمه آنها را قطع نكرديم 
بلكه ادامه داديم و فقط كارمان سخت تر شده است. 
اين وضعي��ت در حالي اس��ت كه بهروز اس��دنژاد، 
مديركل آموزش و پژوهش بيم��ه ايرانيان ، معتقد 

اس��ت قانون بايد بس��تري براي اجرا داشته باشد. 
او درباره اي��ن موضوع به »تع��ادل« گفت: در نظام 
بيمه ه��اي اجتماعي تعيين حق بيم��ه تابع ميزان 
ريسك نيست بلكه بر اساس منطق و سياست دولت 
رفاه تنظيم ش��ده و هدف تامين حداقل هايي براي 
اقشار مختلف به ويژه قش��ر كم درآمد است اما نظام 
بيمه گر با وضعيتي مواجه شده كه دولت سهم خود 
را پرداخت نمي كند و اين بدهكاري بيمه گر پايه را 
براي انجام خدمات خود با مشكل مواجه مي كند چرا 
كه در شرايطي بيمه گر زير بار تعهد جديد مي رود كه 

دولت هم سهم خود را به عهده گيرد. 
بنابراين اين اظهارنظر سرپرس��ت تامين اجتماعي 
كه گروه هاي جديد را تحميل ش��ده به اين سازمان 
مي داند كامال درست است. تا ماجراي بدهي دولت 
و ورشكس��تگي صندوق ها حل نش��ود، ك��ه به نظر 
مي رس��د به اين زودي هم قرار نيس��ت حل ش��ود، 

نمي توان توقع داشت كه تامين اجتماعي از پس ارايه 
خدمات به قاليبافان، رانندگان و اقشار تازه برآيد.

او درباره نقض قانون كه به دنبال كمبود بودجه رخ 
مي دهد بيان كرد: قطعا چيزي كه شاهد آن خواهيم 
بود اين اس��ت ك��ه در صورت عمل نك��ردن دولت 
به تعهدات خود ش��اهد نقض قان��ون در اين زمينه 
خواهيم بود و اين قانون هم به فهرست قوانين معطل 
مانده و بدون اجرا اضافه مي شود. قانون بايد بستري 

براي اجرا داشته باشد. 
قانونگذار و مجلس كه چنين چيزي را تصويب كرده 
است بايد ش��رايط اجرا را در نظر مي گرفت.  دولت 
سال هاست به تامين اجتماعي بدهكار است و حاال 
اقش��ار جديد را هم به اين سازمان تحميل مي كند. 
بايد پرس��يد به دنب��ال چه هس��تيم؟ از يك طرف 
مي خواهيم دامنه بيمه را گسترش دهيم و از طرف 

ديگر بيمه ها را ورشكسته مي كنيم.

    بيمه اقشار جديد بدون طلب بودجه
از دولت

اظهارات اس��دنژاد در حالي اس��ت كه عليرضا اميني 
كارشناس تامين اجتماعي هم نظري مشابه او داشته و 
بيان كرد: آنچه در بودجه براي تامين اجتماعي ديده 
ش��ده اس��ت با رقمي نزديك به صفر، همخواني دارد. 
تعهدات بالقوه دولت براي س��ازمان تامين اجتماعي 
در بودجه 98 يك دهم تعهدات بالقوه بودجه سال 9۷ 
است و اين نشان از آن دارد كه سازمان تامين اجتماعي 

در سال 98 با كسري هاي انباشته مواجه مي شود. 
او اف��زود: اليحه بودجه 98 بي تفاوتي محض نس��بت 
به س��ازمان تامين اجتماعي را نشان مي دهد و نه تنها 
مطالبات جاري سازمان ازجمله بدهي هاي دولتي به 
سازمان و بحث همسان سازي حقوق بازنشستگان در 
آن لحاظ نشده اس��ت بلكه احكام برنامه بودجه مورد 
توجه قرار نگرفته و عمال تكاليف قانوني برنامه اي هم 
در بودجه در نظر گرفته نشده است. نمايندگان مجلس 
ش��وراي اس��المي در يك نگاه واقع بينانه به سازمان 
تامين اجتماع��ي بايد واقعيت هاي موجود را ببينند و 
درك كنند و براي دولت تكاليفي بنويسند كه قابليت 
اجراي قطعي داش��ته باش��د و بر آن نظارت كنند. آن 
نمايندگاني كه بيمه رانندگان، قاليبافان و... را تصويب 
كردند، چرا بودجه اجرايي ش��دن آن را از دولت طلب 
نمي كنند؟ به همين دليل عالوه بر دولت، نمايندگان 
مردم كه در مجلس نيز نشسته اند، مقصر هستند و بايد 
در جهت رفاه حال جامعه كارگري اقدام كنند. مگر تا 
چند س��ال مي توان دارايي ها را فروخت؟ دولتي كه با 
مصوبات و تصويب قوانين، بار اضافي به دوش سازمان 
تأمين اجتماعي تحميل مي كند، بايد راه هاي پرداخت 

اعتبارش را نيز در نظر بگيرد. 
اميني گفت:  به چند دليل مي توانم ثابت كنم مجلس 
با تصويب قوانيني باعث شده توليد در كشور كم رونق 
شود كه يكي از آنها تصويب ۲۶ قانون در قالب قوانين 
حمايتي براي بيمه شدگان تأمين اجتماعي است كه 
به اين سازمان تحميل شده است مانند بيمه رانندگان، 
قاليبافان، خويش فرمايان، باربرها و…. كه بطور مثال 
با تصويب اين قوانين فردي كه حتي يك روز س��ابقه 
بيمه داشته باشد مي تواند 9 س��ال باقيمانده را بخرد 
و بازنشسته ش��ود و اينگونه است كه تعداد زيادي سر 
س��فره تأمين اجتماعي نشس��ته اند كه مانع خدمت 
رساني مناسب به بيمه شدگان اصلي سازمان شده اند.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از افزايش بازه 
سن جواني به »۱8 تا ۳۵« سال خبر داد. محمدمهدي 
تندگويان با اشاره به ابالغ مصوبات شوراي عالي جوانان 
كشور از س��وي وزير ورزش و جوانان از تغيير بازه سن 
جواناني از ۱۵ تا ۲9 س��ال به ۱8 تا ۳۵ سال خبر داد و 
گفت: درخواست تغيير بازه سن جواني ابتدا از معاونت 
امور جوانان به شوراي عالي جوانان ارسال شد و بعد از 
انجام فرآيند قانوني، اين درخواست در معاونت حقوقي 
رياس��ت جمهوري بررس��ي و پس از موافقت از سوي 

شوراي عالي جوانان ابالغ شد.
او با بيان اينكه اعضاي تشكل هايي كه تاكنون يك بار 
نسبت به تمديد مجوز خود اقدام كرده اند و بين ۲9 
تا ۳۵ سال سن دارند، با تغيير اين بازه سني مي توانند 
بار ديگر مجوز خود را تمديد كنند، اظهار كرد: با اين 
وجود اين مصوبه ش��امل حال تشكل هايي كه بيش 

از دو ب��ار مجوز خ��ود را تمديد كرده اند، نمي ش��ود. 
همچنين با توجه به انتخابات پيش رو مجامع استاني 
و مجمع ملي جوانان، از اين پس جواناني كه تا ۳۵ سال 
سن دارند مي توانند نسبت به كانديداتوري خود اقدام 
كنند. تندگويان با اشاره به ساير مصوبات شوراي عالي 
جوانان نيز به ايس��نا گفت: تعيين شاخص قرار دادن 
اهتمام به امور جوانان در ارزيابي عملكرد استان هاي 
كشور از سوي وزارت كشور پس از احصاي امتيازات 
اس��تان ها از اين وزارتخانه ني��ز از ديگر مصوبات اين 
شورا بوده است. همچنين مقرر شده است تا در رابطه 
با تشكيل جلسات س��تادي استان ها كه قباًل تنها دو 
نفر از اعضاي تشكل ها حضور داشتند، تعداد اين افراد 

به ۴ نفر افزايش يابد.
به گفته مع��اون امور جوانان، قرار اس��ت تا بعد از اين 
تعداد اين جلسات كاهش يافته اما امكان رصد مصوبات 

اجرايي آنها افزايش يابد. تعداد اين جلسات نيز از ۱۰ 
مورد در س��ال به ۶ مورد كاه��ش مي يابد. تندگويان 
همچنين با اشاره به موضوع صدور شناسه سازمان هاي 
مردم نهاد حوزه جوانان نيز تصريح كرد: براساس مصوبه 
اخير شوراي عالي جوانان، وزارت كشور نيز موظف به 
رعايت تفاهم نامه براي صدور مجوزهاي تشكل هاي 

جوانان شد.
افزايش بازه س��ن جواني در حالي اس��ت كه تا س��ال 
گذش��ته آمارهاي مربوط به جمعيت جوان كشور در 
بازه ۱۵ تا ۲9 سال محاسبه مي شد كه بر اساس آن در 
سال ١٣٩٧، ٤٠,٥ درصد جمعيت ١٠ ساله و بيشتر از 
نظر اقتصادي فعال بوده اند؛ يعني در گروه شاغالن يا 
بيكاران قرار گرفته اند. بررسي تغييرات نرخ مشاركت 
اقتصادي حاكي از آن است كه اين نرخ نسبت به سال 

قبل )١٣٩٦(، ٠.٤ درصد افزايش يافته است. 

نرخ بيكاري جوانان ١٥ تا ٢٩ ساله حاكي از آن است 
كه ٢٥,١ درصد از فعاالن اين گروه س��ني در س��ال 
١٣٩٧ بيكار بوده اند. بررس��ي تغييرات س��االنه نرخ 
بيكاري جوانان ١٥ تا ٢٩ ساله نشان مي دهد، اين نرخ 

نسبت به سال قبل هيچ گونه تغييري نيافته است. 

همچني��ن تع��داد ش��اغلين در س��ال ١٣٩٧ ب��ه 
٢٣٨١٣٠٤٥ نفر رسيد كه نس��بت به سال گذشته 
٤٦٣٩٢٨ نفر افزايش يافته و نسبت اشتغال در سال 
١٣٩٧ به ٣٥,٦ درصد رسيد كه نسبت به سال ١٣٩٦، 

٠.٣ درصد افزايش داشته است.
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صرف ۱۱درصد توليد ناخالص 
ملي براي مبارزه با مخدر 

دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور گفت: بخش 
عمده اي از ورود مواد مخدر به كشور براي ترانزيت به 
سمت اروپاست. اسكندر مومني در حاشيه بازديد از 
مركز )سپكا( پليس مواد مخدر ناجا )سگ هاي مواد 
ياب( با اشاره به ظرفيت هاي اين مركز اظهار كرد: 
اين مركز از به روزترين ابزارها براي مقابله و مبارزه 
با مواد مخدر برخوردار است. او با اشاره اينكه سال 
گذشته اين مركز ۵۵ تن كشف مواد مخدر داشته، 
ادامه داد: بطور ميانگين حدود ۱۰ درصد كشفيات 
كشور در مركز سپكا انجام مي شود. دبيركل ستاد 
مبارزه با مواد مخدر كشور با اشاره به هزينه اي كه 
صرف مقابله با مواد مخدر در كشور مي شود، اظهار 
كرد: طبق پژوهش هاي صورت گرفته بيش از ۱۱ 
درصد توليد ناخالص ملي صرف هزينه هاي مستقيم 
و غيرمستقيم مبارزه با مواد مخدر كشور مي شود. 
اين مس��وول اضافه كرد: البته تحريم هاي جهاني 
در باال رفتن اين هزينه ها اثرگذار بوده اس��ت. وي 
با اشاره به اينكه كش��ور ايران مبارزه با مواد مخدر 
را در سطح بين المللي انجام مي دهد، گفت: بخش 
عمده اي از ورود مواد مخدر براي ترانزيت به سمت 
اروپاست. دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور 
با اشاره به اينكه براي مقابله با مواد مخدر همه دنيا 
بايد تعامل داشته باشد و سهم خود را ايفا كند، گفت: 
همايش ها، نشس��ت هاي بين المللي و تشويق ها 
مشكلي را حل نمي كند و دنيا بايد سهم خودش را 
بدهد. مومني در پايان با ميانگين كشف مواد مخدر 
در كشور افزود: ساالنه بيش از 8۰۰ تن مواد مخدر 

در كشور كشف مي شود.

ريزگردهاي خوزستان
در راه است 

نماين��ده م��ردم اه��واز در مجلس گفت: مس��اله 
ريزگردهاي خوزستان با سيل اخير رفع نمي شود و باز 
هم شاهد ريزگردها خواهيم بود اما نه به شدت گذشته.

علي س��اري با بيان اينكه اثرات فرسايش خاك در 
خوزستان باقي اس��ت و به زودي مرتفع نمي شود، 
گفت: در بودجه س��ال 9۶، ۱۰۰ ميلي��ون دالر از 
صندوق توسعه به رفع ريزگردها اختصاص يافت و 
اين پروژه س��ه سال متوالي است دنبال مي شود. او 
اف��زود: ۳۵۰ هزار هكتار كانون توليد گرد و غبار در 
اهواز، حوزه ريزگردي است كه بايد روي آن كار شود 
و در حال حاضر از اين ميزان تنها حدود يك هفتم 
به وسيله تمامي روش ها مانند مالچ پاشي و كاشت 
نهال انجام شده و مابقي در حال انجام است.وي ادامه 
داد: بخشي كه سيالب در آن وارد شده بخش هايي 
از منطقه ريزگرد را پوش��ش مي دهد اما نه تمامي 
مناطق ريزگرد و ۷ كانون انتش��ار ريزگرد را؛ بطور 
قطع مساله ريزگرد با س��يل اخير رفع نمي شود و 
باز هم شاهد ريزگردها خواهيم بود اما نه به شدت 
گذشته. اين نماينده مردم در مجلس آسيب هاي 
زيست محيطي مالچ پاشي، به خانه ملت گفت: هر 
چند مالچ پاشي آسيب زيست محيطي زيادي وارد 
مي كند اما به هر حال بين بدتر و بدتر بايد انتخاب 
كرد و در شرايطي كه نياز به اقدامات كوتاه، ميان و 
بلندمدت داريم چاره اي جز مالچ پاشي نداريم. ساري 
يادآور شد: در كوتاه مدت به خاطر اينكه زندگي مردم 
مختل شده بود ناچار شدند از اين روش كه مناسب 
نيست و بايد سريع تر حذف شود استفاده كنند؛ در 
اين رابطه با توجه به ظرفيت آبي به وجود آمده بهتر 

است روش خيساندن جايگزين مالچ پاشي شود. 

»ايمني بيمار« در بيمارستان ها 
ستاره دار مي شود

مديركل دفتر نظارت و اعتباربخشي وزارت بهداشت 
جزييات ويرايش چهارم اعتباربخشي بيمارستان ها 
و مراكز درماني را اعالم و اظهار كرد: اعتباربخشي 
بيمارستان ها در نيمه دوم سال جاري آغاز و تا پايان 
سال به اتمام مي رسد. عليرضا عسگري با اشاره به 
ابالغ ويرايش چهارم اعتباربخشي، گفت: در نسخه 
جديد اعتباربخشي بيمارستان ها و مراكز درماني 
بر دو بحث ارايه نتايج و مديريت دانش در استفاده 
بهينه از منابع و ايجاد رقابت كيفي بين مراكز درماني 
و بيمارستان ها با در نظر گرفتن و تبيين رتبه يك 
به عنوان برتر، تمركز شده است. او با تاكيد بر اينكه 
در نسخه جديد اعتباربخشي بيمارستان ها استقرار 
سنجه هاي ايمني به عنوان پيش نياز اعتباربخشي 
اعالم شده اند، افزود: به عنوان مثال يكي از الزامات 
كسب »درجه يك« براي يك بيمارستان اين است 
كه ۶۱ درصد از بسته ارايه شده درباره ايمني بيمار را 
اجرا كرده باشند.مديركل دفتر نظارت و اعتباربخشي 
وزارت بهداش��ت ادامه داد: در عين حال در نسخه 
جديد اعتباربخشي بحث ايمني بيماران ستاره دار 
شده و وزني تا دو برابر بيشتر براي اين سنجه ها در 
نظر گرفته ايم. عس��گري ادامه داد: ويرايش چهارم 
اعتباربخش��ي بطور كلي داراي ٥١٤ سنجه بوده و 
شامل ٢١٤ سنجه سطح يك، ٢١٤ سنجه سطح دو 
و ٨٦ سنجه سطح سه، در ١٩ محور و در قالب ١١٠ 
استاندارد تعريف شده است. او با بيان اينكه ارزيابان 
وزارت بهداشت با استفاده از س��وابق ارزيابي هاي 
ادواري در نيمه دوم سال جاري اعتباربخشي را آغاز 
و تا پايان سال به اتمام مي رسانند، گفت: در اين دوره 
نزديك به ٩٦٠ بيمارستان اعم از خصوصي، دولتي 
يا عمومي غير دولتي اعتباربخش��ي خواهند شد. 
رتبه بندي بيمارستان ها هم شامل درجه هاي عالي، 
يك برتر، يك، دو، سه و چهار است. عسگري با بيان 
اينكه بيمارستان هاي درجه عالي بايد باالترين تحقق 
را در سنجه هاي سطح اول، دوم و سوم كسب كنند، 
به ايس��نا گفت: جزييات اين سطوح در شيوه نامه 
ابالغي مطرح شده است. از طرفي در اعتباربخشي 
تم��ام انتظارات پايه تا پيش��رفته اعالم ش��ده، در 
بيمارستان ها به دقت بررسي و در صورت پايبندي 
كامل به قوانين و استقرار كامل استانداردها »عالي« 

محسوب مي شوند.

آمار باالي سوء تغذيه در بيماران بيمارستان ها توسعه خطرناك بازارها
آتش سوزي در بازار ايكي قاپي تبريز بار ديگر توجه 
افكار عمومي و مسووالن را به سمت ايمني بازارهاي 
س��نتي معطوف كرد؛ بازارهايي كه تغيير كاربري، 
افزاي��ش ترددها، فرس��ودگي بناها و تأسيس��ات، 
بسياري از آنها را به نقاطي بحراني بدل كرده است. 
داود براتي كارشناس ايمني و حريق با اشاره به وقوع 
حادثه حريق در بازار ايكي قاپي تبريز اظهاركرد: بر 
اساس ضوابط، مقررات و استانداردهاي ايمني برخي 
از اماكن به عنوان اماكن پرخطر محسوب مي شوند و 
بايد به آنها توجه ويژه اي شود كه از جمله اين اماكن 
بازارها هستند. اين كارشناس ايمني وحريق درباره 
مواردي كه باعث مي ش��ود بازاره��ا در زمره مراكز 
پرخطر محس��وب ش��وند، گفت: از فاكتورهايي كه 
باعث مي شود بازارها در دس��ته اماكن پرخطر قرار 
گيرند مي ت��وان به بار جمعيتي اين مناطق اش��اره 
ك��رد. از طرف ديگر اجن��اس و اقالمي ك��ه در اين 
مناطق وجود دارد مي تواند بار س��وختني را در اين 
محل ها افزايش دهد بنابراي��ن بازارها به داليل بار 
جمعيتي و بار سوختني باال در دسته اماكن پر خطر 

قرار مي گيرند.
وي ب��ا بيان اينكه مي ت��وان بازارها را به دو دس��ته 
قديمي و جديد دس��ته بندي ك��رد، اظهاركرد: در 
اين ميان بازارهاي قديمي نيازمند توجه بيش��تري 
هس��تند چرا كه در ۳۰ س��ال گذش��ته رويكرد به 
ايمني بهتر شده است هر چند كه همچنان ساخت 
و س��ازهاي جديد تجاري با استانداردهاي روز دنيا 
فاصله دارد اما كيفيت آنها ارتقاي قابل توجهي پيدا 
كرده است. بازارهاي قديمي با توجه به قدمت خود 
در سال هاي دور براي جمعيتي با تعداد بسيار كمتر 
س��اخته ش��ده اند اما در حال حاضر در بازار ترددها 
بسيار بيشتر ش��ده و به نس��بت افزايش جمعيت، 

ميزان اقالم و كاالهاي درون اين بازارها نيز افزايش 
يافته اس��ت همچنين نوع محص��والت نيز از لحاظ 
خصوصي��ات فيزيك��ي و ش��يميايي تغييركرده و 
ريسك حريق و حوادث به  مراتب بيشتر شده  است. 
به گفته اين كارش��ناس ايمني وحريق، محل هايي 
در بازارها كه داراي مواد سوختني بيشتر و ساختار 
ساختماني قديمي تر هستند مهم ترين كانون خطر 

محسوب مي شوند.
براتي با تاكيد براينكه بايد به جانمايي بازارها توجه 
بيشتري ش��ود گفت: جانمايي بازارها مساله بسيار 
مهمي است كه به ميزان الزم به آن توجه نشده  است. 
در حال حاضر جانمايي اكثر بازارها مناسب نيست 
و همين موض��وع مي تواند هنگام وقوع حادثه مدت 
زمان رسيدن نيروهاي آتش نشاني به محل حادثه را 
افزايش دهد وموجب گسترش آتش سوزي وافزايش 

خسارات شود.
اي��ن كارش��ناس ايمني اضاف��ه ك��رد: در بازارهاي 
كالن ش��هرها شاهديم كه س��راها از شمال، جنوب، 
شرق و غرب به س��راهاي ديگر راه دارند در حالي كه 
برخي از اين ساختمان ها در گذشته به يكديگر راهي 
نداش��ته اند و با گذش��ت زمان براي افزايش فعاليت 
اقتصادي در اين مناطق به يك متر از بازار رحم نشده 

اس��ت و حتي در برخي از راهروها مشاهده مي كنيم 
كه دكه و كيوس��ك ها درمحل مشاعات مستقر شده  
و واحدهاي تجاري تش��كيل داده اند. از طرفي جاي 
تعجب است كه چطور همچنان اجازه ساخت  و ساز 
و افزايش واحدهاي تج��اري در اين محدوده ها داده 
مي شود. او با بيان اينكه بي توجهي به جانمايي در بازار 
باعث افزايش خطر وقوع حوادث در اين بناها مي شود، 
به ايسنا گفت: اگر آتش سوزي در ناحيه اي از بازار كه 
به سراهاي ديگر راه دارد، رخ دهد به سرعت گسترش 
پيدا مي كند بنابراين بايد ساخت و ساز در اين مناطق 
به گونه اي باشد كه اگر آتش سوزي در نقطه اي از آن 
رخ داد به مناطق ديگر گسترش پيدا نكند. حريق در 
بسياري از مواقع نيز به همين علت گسترش مي يابد 
چراكه ابتدا آتش به صورت افق��ي يك طبقه را در بر 
مي گيرد سپس از مسيرهايي كه وجود دارد به طبقات 
و فضاهاي ديگر گسترش پيدا مي كرد. اين كارشناس 
ايمني با اشاره به مساله فرار يا تخليه اضطراري هنگام 
وقوع حادثه اظهاركرد: هنگام وقوع حادثه افراد بايد از 
محل حادثه تخليه و نجات داده شوند بنابراين بايد در 
نظر بگيريم اگر حادثه اي در بازار تهران كه به صورت 
روزانه و ش��ناور ميليون ها نفر در آن تردد مي كنند، 
رخ دهد افراد مي توانند از منطقه داراي ريسك خطر 
به موقع تخليه و نجات داده شوند؟ با توجه به گسترش 
دكه ها و كيوسك ها در مشاعات سراها متاسفانه اين 
مهم مغفول واقع شده است و موجب تشديد حوادث 
و افزايش تلفات و خسارات جاني و مالي در زمان بروز 
حريق و حوادث خواهد ش��د. اگر حادث��ه اي در اين 
منطقه اتفاق بيفتد دسترسي به محل حادثه با توجه 
به ترافيك خيابان هاي اطراف آن و تراكم جمعيتش 
در زمان فرصت طاليي بس��يار دش��وار و غيرممكن 

خواهد بود.

مس��وول تغذيه باليني وزارت بهداشت با اشاره به آمار 
س��وء تغذيه در بيمارس��تان ها گفت: اكثر بيماران به 
هنگام بس��تري ش��دن از وضعيت تغذيه اي مناسبي 

برخوردار نيستند.
غالم رضا فارسان با اشاره به وضعيت تغذيه اي بيماران در 
سطح كشور اظهار كرد: بر اساس مطالعات انجام گرفته 
در سطوح و بيمارستان هاي مختلف، تقريبًا ۳8 درصد از 
بيماران بستري ش��ده در بيمارستان ها دچار سوءتغذيه 
متوسط تا شديد و نيازمند حمايت هاي تغذيه اي اورژانسي 
هستند. او با بيان اينكه وضعيت بيماراني كه از سوء تغذيه 
رنج مي برند در بخش هاي مراقبت هاي ويژه نامناسب تر 
اس��ت، گف��ت: ۵۳ درصد بيم��اران بس��تري در بخش 
مراقبت هاي ويژه دچار سوءتغذيه متوسط تا شديد بوده و 
اين آمار، آماري قابل استناد و بطور كلي قابل تعميم است. 
وي با تاكيد بر انج��ام ارزيابي دقيق و فعاليت هاي وزارت 
بهداشت در اين حوزه، افزود: نتايج تحقيقات انجام شده 
در بيمارستان هاي كل كشور به زودي استخراج مي شود.

فارسان با اش��اره به وضعيت تغذيه اي كودكان در بخش 
مراقبت ه��اي وي��ژه )PICU( به ايس��نا گفت: وضعيت 
تغذيه اي كودكان در اين بخش ها به مراتب نامناس��ب تر 
بوده و مي توان گفت حدود ۶۳ درصد اين كودكان نيز از 
سوءتغذيه متوسط تا شديد رنج مي برند. در بخش هايي 
مانند بخش سرطان، سوختگي، شيمي درماني، دياليز و 
همودياليز نيز نگراني در خصوص سوء تغذيه وجود دارد. 
وي با تاكيد بر نقش حمايت هاي تغذيه اي در دس��تيابي 
به كفايت تغذي��ه اي گفت: كفايت تغذي��ه اي به تأمين 
8۰ درص��د نيازهاي تغذيه اي و انرژي فرد اش��اره دارد و 
مطالعه مذكور نش��ان داد كه ح��دود ۷۳ درصد بيماران 
در بخ��ش مراقبت هاي وي��ژه عدم كفاي��ت پروتئين و 
۶۴درصد عدم كفايت انرژي دارند. وضعيت از اين نظر در 
بخش مراقبت هاي ويژه كودكان به مراتب بدتر و نزديك 

به 9۰ درصد است.مسوول تغذيه باليني وزارت بهداشت با 
بيان اينكه وضعيت موجود، مسووليت كارشناسان تغذيه را 
سنگين تر مي كند، اظهار كرد: بايد به تكميل حمايت هاي 

تغذيه اي در بيمارستان ها بيشتر توجه شود.
او با تاكيد بر اينكه ميانگين س��ني بيماران بس��تري در 
بيمارستان هاي كشور بس��يار پايين تر از ساير كشورها 
است، گفت: با توجه به اينكه جامعه ما به سوي سالمندي 
پيش مي رود، مطمئن��ًا در آينده با وضعيت بدتري روبرو 
خواهيم ب��ود و براي مقابله با اين مش��كل، بايد از اكنون 
اقدامات پيشگيرانه را انجام دهيم. وي با بيان اينكه عدم 
آگاهي تيم درمان از نقش تغذيه در ارتقاي سالمت بيمار 
مي تواند يكي از موانع احتمال��ي ارايه خدمات تغذيه اي 
مناس��ب به بيماران باش��د، افزود: براي رفع اين نقايص 
الزم است هماهنگي بيشتري صورت گيرد؛ چرا كه عدم 
هماهنگي باعث افزايش هزينه هاي طول درمان و دارو و 

افزايش طول بستري در بيمارستان مي شود.
فارس��ان  گفت: هماهنگي الزم با معاونت درمان به ويژه 
واحد نظارت و اعتباربخشي در مورد تدوين استانداردهاي 
مربوطه ب��راي ارايه خدم��ات تغذيه اي، به روزرس��اني 
شناسنامه هاي تغذيه اي براي ارتقاي وضعيت تغذيه باليني 
و پيشگيري از تبعات ناشي از سوء تغذيه از جمله اقدامات و 

برنامه هاي وزارت بهداشت در اين زمينه است.
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»تعادل« گزارش مي دهد 
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6 راهكار براي ساماندهي بازار رهن و اجاره

واكنش بي سابقه فرمانداري به نامگذاري اخير معابر پايتخت 

گروه راه و شهرسازي|
حال ناخوش بازار خريد و فروش مس��كن ب��ه بازار رهن و 
اجاره هم سرايت كرده است و همگام با كاهش شديد حجم 
معامالت و افزايش قيمت ها، ش��اهد جهش نرخ اجاره بها 
طي ماه هاي اخير بوديم و همين موضوع فشارهاي وارده 
به مستأجران را به شدت افزايش داده است.درحال حاضر 
يك مستأجر با حقوق متوسط 2 ميليون تومان درماه اگر به 
دنبال رهن و اجاره يك واحد مسكوني 60 متري در مناطق 
ارزان نشين پايتخت باشد، بايد حداقل يك ميليون تومان 
در ماه براي پرداخت اجاره بها در نظر بگيرد، به عنوان نمونه 
يك واحد مسكوني 60 متري در خيابان پيروزي با 12 سال 
سن، با 20 ميليون تومان وديعه و پرداخت ماهي 1.5 ميليون 
تومان اجاره داده مي شود. در واقع سه چهارم از حقوق يك 
مستأجر براي پرداخت اجاره بها صرف مي شود.همچنين 
رهن يك واحد مسكوني 60 متري كه 16 سال از ساخت 
آن مي گذرد، 30 ميليون تومان و اجاره بهاي اين ملك يك 
ميليون و 100 هزار تومان است كه هزينه تأمين اين مسكن 
حدود نيمي از حقوق يك كارگر را به خود اختصاص مي دهد.

رهن كامل يك واحد مسكوني 60 متري در خيابان نبرد 
جنوبي با 15 سال عمر بنا، 30 ميليون تومان و اجاره بهاي 
آن 2ميليون و 700 هزار تومان اس��ت كه از توان پرداخت 

مستأجران خارج است.
اين نمونه ها نشان مي دهد كه بيش از 50 درصد از حقوق يك 
مستأجر براي پرداخت اجاره بها اختصاص مي يابد، اگرچه 
چندي پيش وزير راه و شهرس��ازي در گفت وگويي اعالم 
كرد كه 80 درصد از حقوق ماهيانه مستأجران به پرداخت 

اجاره بها اختصاص مي يابد.

 راهكارهاي كاهش فشار بر مستاجران
در اين ميان، با توجه به آش��فتگي در ب��ازار رهن و اجاره و 
افزايش فشار به مستأجران طي يكسال گذشته، كارشناسان 
راهكارهاي متعددي را براي ساماندهي بازار مطرح مي كنند، 
لغو معافيت مالياتي، افزايش توليد مسكن و برقراري تعادل 
ميان عرضه و تقاضا، تعيين نرخ مش��خص براي افزايش 
اجاره بها در هر سال، ساخت مسكن استيجاري، و معافيت 
مالياتي از مواردي است كه پيشنهاد شده است. البته حسام 
عقبايي، نايب رييس اتحاديه مشاوران امالك در گفت وگو با 
تسنيم با بيان اينكه رشد قيمت مسكن از موجبات افزايش 
اجاره بها اس��ت، اظهار مي كند: در سال هاي اخير و به ويژه 
در سال جاري، درآمد مستاجران متناسب با رشد قيمت 
اجاره بها نبوده است، به عنوان نمونه دولت امسال حقوق ها 

را در مرز 20 درصد افزايش داده است.
عقبايي ادامه مي دهد: قاعدتا اين 20 درصد، كفاف متوازن 

شدن پرداخت اجاره بها با رشدش را نمي دهد.
او مي افزايد: در سال 97 بسياري از مستاجران در شهرهاي 
بزرگ از مناطق شمالي به مناطق مياني، از مناطق مياني 
به جنوبي رفتند و از جنوب شهر به حاشيه شهرها رفتند.

رييس سابق اتحاديه مشاوران امالك با بيان اينكه اين اتفاق 
به دليل عدم توانمندي پرداخت اجاره بها روي داد، تصريح 
مي كند: بايستي فعاليت بانك ها به سمت و سوي توسعه اي 
و نگاه مردم محور حركت كند. در اين رابطه بايد تسهيالتي 
براي برخي دهك هاي ضعيف و متوسط جامعه در نظر گرفته 
شود. به عنوان مثال كميته امداد يا نهادهاي حمايتي ديگر 
تس��هيالت ويژه اي را به مستاجران خصوصا در شهرهاي 

بزرگ ارايه دهند كه اينها بتوانند خود را با رش��د اجاره بها 
همسان سازي كنند.

عقبايي اظهار مي كند: مبلغ اين تسهيالت بايد موثر باشد، 
مدت بازدهي آن باال و س��ود آن كم باشد و اين كار بايد در 
جهت ماندگار شدن دهك هاي ضعيف و متوسطي كه در 

تهران يا شهرهاي بزرگ استقرار دارند، انجام شود. 
او ب��ا تاكيد بر اينكه دول��ت بايد در بخش اجاره نش��يني 
تسهيالتي را به مستاجران پرداخت مي كرد، مي گويد: دولت 
قاعدتا بايد به سمت و سوي توليد مسكن استيجاري مي رفت 
و اين كار را از دهه هاي قبل با ارايه زمين و تسهيالت ويژه و 
ترغيب و تشويق انجام مي داد و مالكان را به توليد سازه هاي 
پايدار ترغيب مي كرد.نايب رييس اول اتحاديه مش��اوران 
امالك مي افزايد: بايد توليدكنندگان مسكن ترغيب شوند 
و زمين و تسهيالت مناسب در اختيار آنها قرار گيرد، بعد 

اين واحدهاي مسكوني به مدت 10 سال در اختيار مردم 
قرار گيرد و س��پس دولت با يك قرارداد مش��خص ميزان 
رشد اجاره بهاي س��االنه را مشخص كند و بعد از 10 سال 

بهره برداري را به به سرمايه گذار واگذار كند.

  لغو معافيت مالياتي بي نتيجه است
اما عالوه بر ارايه تسهيالت ارزان به مستأجران و توليد مسكن 
استيجاري يكي از روش هايي كه براي حمايت از مستأجران 
مطرح مي شود، لغو معافيت مالياتي براي كنترل اجاره بها 
مطرح مي شود كه وحيد عزيزي، كارشناس اقتصاد مسكن 

معتقد است كه اجراي اين طرح بي نتيجه خواهد بود. 
عزيزي در گفت وگو با مهر درباره عملياتي بودن اين راهكار 
وزارت راه و شهرسازي اظهار مي كند: يكي از راهكارهايي كه 
معاونت مسكن وزارت راه و شهرسازي با همكاري سازمان 

امور مالياتي در نظر گرفته، اوالً در نظر گرفتن حدود قيمتي 
براي تعيين اجاره بها از سوي موجران است و ثانياً اين است 
كه كساني كه باالتر از رقم تعيين شده، اقدام به اجاره دادن 
واحد مسكوني خود كنند، معافيت مالياتي آنها براي پرداخت 
ماليات بر ارزش افزوده لغو مي شود.او ادامه مي دهد: اما چند 
نكته وجود دارد اواًل قرار اس��ت وزارت راه و شهرسازي اين 
طرح را با چه سازوكاري اجرايي كند و معيارهاي آنها براي 
تعيين شاخص قيمت چيست؟ ثانياً اگر بپذيريم كه دولت 
بتواند اين طرح را اجرا كند، موضوع اصلي اين است كه وزارت 
راه و شهرسازي كار اصلي خود براي مديريت بازار مسكن 
)راه اندازي سامانه ملي امالك و اسكان كشور( را انجام نداده 
است.اين كارشناس اقتصاد مسكن تصريح مي كند: بدون 
اين س��امانه وزارت راه و شهرس��ازي نمي تواند تشخيص 
دهد چه كسي مالك چه تعداد واحد مسكوني است و چه 

تعدادي از امالك خود را اجاره داده يا اينكه چه تعداد خانوار 
مس��تأجر داريم.عزيزي با اشاره به آمارهاي مخدوشي كه 
سامانه اتحاديه مشاوران امالك به وزارت راه و شهرسازي 
ارايه مي دهد، مي گويد: هي��چ داده و اطالعات ديگري در 
بخش مسكن و ساختمان به صورت دقيق در كشور نداريم؛ 
بنابراين ورود به موضوع معافيت هاي مالياتي براي كنترل 

اجاره بها بدون داشتن زيرساخت اطالعاتي ممكن نيست.
او تأكيد مي كند: حتي با فرض اينكه وزارت راه و شهرسازي 
مصمم به لغو معافيت مالياتي موجراني كه باالتر از نرخ تعيين 
شده براي اجاره بها، اقدام به اجاره دادن واحد مسكوني خود 
كنند، باشد؛ باز هم اين رقم معافيت بر اساس قانون موجود 
آنقدر پايين است كه براي افرادي كه مشمول آن مي شوند، 
در مجموع رقم چش��مگير و بازدارنده اي نخواهد بود.اين 
كارشناس اقتصاد مسكن اضافه مي كند: در كشورهايي كه 
اين طرح اجرا مي شود، رقم مالياتي كه از موجران و مالكان 
دريافت مي شود، باالست و درنتيجه اجراي آن در كنترل 

اجاره بها موثر خواهد بود.
عزيزي با اشاره به وجود اس��ناد عادي و غير رسمي اظهار 
مي كند: به دليل وجود حجم بااليي از امالك كه به صورت 
قولنامه اي خريد و فروش شده اند، امكان شناسايي امالك 
اجاره اي يا ثبت اجاره نامه ها وجود ندارد.او طرح مورد نظر 
معاون مسكن وزارت راه و شهرسازي را اقدام نمايشي همانند 
اقدامات دوره قبلي وزارت راه و شهرسازي مي داند و اظهار 
مي كند: متأسفانه با وجود تغيير وزير راه و شهرسازي، اما 
بدنه كارشناسي معاونت مسكن و ساختمان همچنان نظرات 
دوره قبلي مديريت اين وزارت خان��ه را به مديران جديد 
تحميل كرده اند و طرح هايي كه در دوره گذشته اعالم شده 
بود، بار ديگر در حال برنامه ريزي است.عزيزي ادامه مي دهد: 
وزير جديد راه و شهرسازي زماني كه سر كار آمد، با اعمال 
ابزارهاي مالياتي شامل ماليات بر عايدي مسكن و ماليات بر 
خانه هاي خالي و همچنين تهيه سامانه ملي اسكان و امالك 
موافقت كرده بود؛ اما به مرور با فشار كارشناسان موجود در 
اين وزارتخانه، مديران جديد نيز از تدوين و تهيه ابزارهاي 

مالياتي براي كنترل بازار مسكن عقب نشيني كرده اند.
هفته گذشته مازيار حسيني، معاون مسكن و ساختمان 
وزارت راه و شهرس��ازي درب��اره راهكاره��اي وزارت راه و 
شهرس��ازي براي مقابله با افزايش بي حساب اجاره بها در 
هفته هاي اخير اعالم كرد: مكانيزم هايي براي كنترل قيمت 
انديش��يده ايم كه در روزهاي آينده مصوبه آن را از مجلس 
خواهيم گرفت و سعي خواهد شد مكانيزم هاي تشويقي، 
ايجابي و سلبي را در كنار هم ببينيم يعني اگر كسي مبلغ 
اجاره را در حد تعيين ش��ده و معقول رعايت كند قاعدتًا از 
ماليات معاف مي ش��ود و ما بايد بتوانيم كنترلي در بحث 

اجاره بها داشته باشيم.
به گفته حس��يني اين طرح، كار مش��ترك بين بخشي 
مي خواهد و مبن��اي كار هم بر اس��اس قيمت منطقه اي 
خواهد بود و يك آپارتم��ان 50 متري در خيابان فرمانيه 
تهران با مناطق ديگر كاماًل بايد متفاوت باشد و بايد عدالت 
در اين موضوع شكل بگيرد، در واقع مبناي كار بايد بر اساس 
پايه هاي مالياتي باشد كه بر اساس بلوك بندي شهري در 
سراسر كشور و در دفترچه معامالت امالك ثبت مي شود 
كه مبناي قيمت خريد و فروش هم در دفاتر اسناد رسمي 
است و عماًل، چون پايه هاي ماليات به روز شده، قيمتي كه بر 

اين مبناست به قيمت واقعي نزديك تر است.

گروه راه و شهرسازي|
شوراي شهر تهران 27 فروردين سال جاري در جريان 
رسيدگي به نامگذاري و تغيير نام معابر و خيابان هاي 
ش��هر تهران به تغيير اس��م تعدادي از خيابان ها به نام 
جمعي از فرهيختگان ملي راي مثبت داد. محمدرضا 
ش��جريان، عزت اهلل انتظامي، فروغ فرخزاد، س��يمين 
بهبهاني، حسين منزوي، داوود رشيدي و علي نصيريان 
تعدادي از نامگذاري هاي مورد تاييد شوراي شهر تهران 
است. جريان نامگذاري در شوراي شهر، امري معمول 
است. در ش��وراي چهارم انتهاي هرجلسه كميسيون 
فرهنگي پيشنهادهاي خود را براي نامگذاري يا تغيير نام 
خيابان ها ارايه مي كرد و معموال بدون اينكه بحث خاصي 
درباره آن صورت گيرد نام هاي پيشنهادي با اكثريت آرا 
تصويب مي شد و بعد از تاييد فرمانداري نامگذاري معابر 
انجام مي ش��د و البته هيچگاه فرمانداري حكم به عدم 

تاييد اين نامگذاري ها نمي داد.
در ش��وراي پنجم اگر چه هر جلس��ه نامگذاري انجام 
نمي شود، اما تقريبا ماهي يك بار اين كار صورت مي گيرد 
و تاكنون نيز پي��ش نيامده بود كه فرمان��داري به روند 
نامگذاري ها اعتراض كرده يا آن را رد كند. اما در جريان 
نامگذاري اخي��ر فرمانداري مخالفت خود را اعالم كرده 
است. آن طور كه در خبرها آمده، هيات تطبيق مخالف 
برخي تغيير نام ها اس��ت و به همين علت هنوز مصوبه 
شوراي شهر را تاييد نكرده اس��ت. اما غالمحسين آرام 
معاون امور هماهنگي و عمراني فرمانداري تهران درباره 
مخالفت با اين نامگذاري عنوان كرد: در نامه هيات تطبيق 

به شوراي اسالمي شهر نام گذاري معابر تنها به شخص يا 
اشخاصي مطرح نشده، بلكه اين نامه به صورت كلي مطرح 
شده بود. در نامه مذكور به اعضاي شوراي شهر بايد مبنا و 
علت تغيير نام معابر يا خيابان ها مشخص شود و در اينكه 

چه نامي انتخاب شده بحثي نبوده است.
معاون امور هماهنگي و عمراني فرماندراي تهران تصريح 
كرد: فرمانداري تهران و هيات تطبيق هيچ گونه مخالفت يا 
موافقتي با نام گذاري خيابان ها ندارد. اين گفته فرمانداري 
در حالي عنوان مي ش��ود كه تا پي��ش از اين فرمانداري 
هيچ وقت به دنبال چرايي تغيير نام ها نبوده است و حال 
اين س��وال مطرح است چرا اكنون كه نام بزرگاني چون 
فروغ فرخ زاد و محمدرضا شجريان به ميان آمده است، به 

فكر چرايي تغيير نام خيابان ها افتاده است.
محمدجواد حق شناس، رييس كميسيون فرهنگي- 
اجتماعي ش��وراي اسالمي ش��هر تهران نيز با اشاره به 
ايراد فرمانداري تهران درباره نامگذاري معابر شهر گفت: 
چنين واكنشي مسبوق به سابقه نبوده است. او در توضيح 
اعتراض فرمانداري تهران درباره نامگذاري معابر پايتخت 
در جمع خبرنگاران اظهار كرد: فهرست نامگذاري معابر 
به فرمانداري تهران ارسال و در هيات تطبيق مورد بحث 
و بررسي قرار گرفته بود كه در پي آن فرمانداري از شورا 
توضيح خواست تا رويكرد و داليل خود را براي انتخاب نام 

بزرگان فرهنگ، هنر و ادبيات ارايه كند.
حق ش��ناس با تاكيد بر اينكه چنين واكنشي مسبوق 
به س��ابقه نبوده اس��ت، اضافه ك��رد: حداق��ل در دوره 
پنجم ش��وراي ش��هر تهران 29 مصوبه در كميسيون 

نامگذاري داشته ايم كه 25 مصوبه تا پيش از سال 1398 
 به فرمانداري ارس��ال و بدون هي��چ اظهارنظري تأييد 

و ابالغ شد.
رييس كميس��يون فرهنگي- اجتماعي شوراي شهر 
تهران ب��ا بيان اينكه ماهيت هيات تطبيق مس��تقر در 
فرمانداري تهران ورود به محتوا نيس��ت، عنوان كرد: در 
حقيقت عمدتاً بررسي مي شود كه مصوبات شورا با قواعد 
و قوانين همسويي و هماهنگي دارند يا خير؟ به اين ترتيب 
نامگذاري ها جزو وظايف اصلي شوراي شهر تهران بوده و 
كميسيون نامگذاري، مرجع نامگذاري و جانمايي اين 
نامگذاري ها اس��ت و تاكنون نيز بر همين اساس عمل 
شده است، البته شورا به عنوان نهاد باالدست، تصميمات 
كميسيون نامگذاري را مورد بحث و بررسي قرار مي دهد.

بنابراين پاس��خي ك��ه براي هيات تطبيق مس��تقر در 
فرمانداري تهيه ش��د، اين بود كه ورود هيات تطبيق به 
محتوا خارج از عرف و وظايف قانوني اين هيات بوده است.

حق شناس در پاسخ به سوالي درخصوص ارسال تمامي 
مصوبات شورا به فرمانداري تهران توضيح داد: روال كار 
شورا اين است كه مصوبات هنگامي كه به شهرداري ابالغ 
مي شود يك نسخه رونوش��ت هم به فرمانداري ارسال 
مي شود و آنها هم براساس قاعده به هيات تطبيق ارسال 
مي كنند. هيات تطبيق نيز اگر مصوبه را برخالف قاعده 

بداند تا 10 روز فرصت دارد موضوع را به شورا اعالم كند.
او با بيان اينكه ايراد فرمانداري به نامگذاري ها به ليست 
كلي اين مصوبه مربوط بود، تصريح كرد: من مس��وول 
كميسيون نامگذاري هستم و به همراه آقايان نظري و 

خليل آبادي به عنوان نمايندگان شورا و مسوول روابط 
عمومي شورا و شهرداري، پنج عضو كميسيون نامگذاري 
را تشكيل مي دهيم كه در اين دوره روال نامگذاري ها توجه 

به نظر انجمن ها و نهادهاي تخصصي بوده است.
رييس كميسيون فرهنگي- اجتماعي شوراي اسالمي 
شهر تهران با اشاره به علت نام گذاري خيابان هاي پايتخت 
به اسم شعرا، عنوان كرد: پيش از عيد مالقاتي با انجمن 
شاعران ايران داشتم كه در اين ديدار دبيركل اين مجموعه 
در پيش��نهادي مطرح كرد كه خانه شاعران در خيابان 
شهيد كالهدوز كه خيابان فرعي در اطرافش وجود دارد 
و داراي 16 كوچه شماره گذاري شده است براي نام گذاري 
شاعران اين مرز و بوم مورد استفاده قرار گيرد؛ بنابراين 
مقرر شد درخواست به صورت كتبي به من داده شود؛ يك 
هفته بعد اين كار انجام شد و اين درخواست به كميسيون 
رفت و 1۴ كوچه در آن محدوده كه امكانش وجود داشت 

به نام شاعران نامگذاري شد.

حق ش��ناس توضيح داد: همين موضوع ب��راي كانون 
كارگردانان تكرار و پيش��نهادي ب��راي نامگذاري معابر 
به نام اس��تاد علي حاتمي، استاد كيميايي و… مطرح 
ش��د و با توجه به اينكه اين موضوع در دستور كار ما بود، 
گذر مناسبي به نام استاد علي حاتمي و استاد علي معلم 
نامگذاري ش��د. در حقيقت عالوه بر اعضاي ش��ورا كه 
مي توانند براي نامگذاري ها پيشنهاد بدهند، سعي كرديم 

از نظرات انجمن هاي ذي ربط نيز استفاده كنيم.
رييس كميسيون فرهنگي- اجتماعي شوراي اسالمي 
ش��هر تهران در پاسخ به پرسشي در خصوص پيشنهاد 
وي براي تغيير نام پارك شهر به »پارك صلح« گفت: اين 
موضوع صحت ندارد؛ پارك شهر يكي از ارزشمندترين و 
قديمي ترين پارك هاي تهران است. هيچ عقل سليمي 
امروز به خود اجازه نمي دهد براي پارك شهر نام جديدي را 
پيشنهاد كند به ويژه اينكه من نسبت به اين نام عرق دارم؛ 

متأسفانه چنين بحث هايي ويژه فضاي مجازي است.
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 دليل پرداخت ارز دولتي
به ايرالين هاي خارجي

دبي��ر انجمن ش��ركت هاي هواپيماي��ي در مورد 
علت تخصي��ص ارز ۴200 توماني و ارز نيمايي به 
ش��ركت هاي هواپيمايي خارجي، اظهار كرد: اين 
روال از زمان حضور شركت هاي هواپيمايي خارجي 
كه به ايران پرواز دارند و در داخل كشور بليت فروشي 
مي كنند، وجود داشته و موضوع غيرقانوني نيست.  
مقصود اسعدي ساماني در گفت وگو با ايسنا ادامه 
داد: شركت هاي هواپيمايي خارجي در ايران بايد 
درآمد حاصل از فروش بليت خ��ود را با نرخي كه 
بانك مرك��زي تعيين مي كند، محاس��به كنند و 
پس از تبدي��ل آن به دالر، يورو و هر ارز ديگري كه 
مورد نظر آنهاس��ت، درآمد مازاد خود را به مقاصد 
مورد نظر حواله نمايند، موضوعي كه پس از كسر 
هزينه ها براي اين شركت هاي هواپيمايي و تأييد 
سازمان هواپيمايي كشوري نهايي مي شود. او با بيان 
اينكه درآمد ريالي شركت هاي هواپيمايي خارجي 
با رقم مورد نظر و رسمي اعالم شده از سوي بانك 
مركزي به يورو، دالر يا ساير ارزهاي مورد نظر به اين 
شركت هاي هواپيمايي تبديل مي شود، گفت: پس 
از اين اتفاق درآمدهاي حاصله از سوي شركت هاي 
هواپيمايي خارجي از طريق بانك مركزي به مقاصد 
مورد نظر حواله مي شود. وي افزود: در مقطع زماني 
كه دولت ارز ۴200 توماني را به عنوان نرخ رسمي 
اعالم كرد مبناي محاسبه اين رقم بود، چرا كه نرخ 
ارز ديگري در كشور وجود نداشت و محاسبات بايد 
بر اين اس��اس انجام مي شد. بنابراين در آن مقطع 
زماني درآمدهاي شركت هاي هواپيمايي خارجي 
بر اساس ارز ۴200 توماني تسعير و به مقاصد مورد 
نظر ش��ركت هاي هواپيمايي حواله شد. اسعدي 
ساماني ادامه داد: پس از تغيير سياست هاي ارزي 
دولت از مردادماه سال 1397 و اعالم نرخ نيمايي، 
مبناي محاس��به درآمدها ارز نيمايي اعالم شد و 
بر همين اس��اس محاس��بات صورت گرفت و در 
نهايت با تأييد بانك مركزي و سازمان هواپيمايي 
كش��وري حواله ها انجام شد.او با اش��اره به اينكه 
برخي شركت هاي هواپيمايي در حال حاضر مدعي 
هستند كه نتوانستند بسياري از درآمدهاي حاصل 
از فروش بليت خود را به خارج ايران منتقل كنند، 
اظهار كرد: اين مس��اله بايد با پيگي��ري از طريق 
سازمان هواپيمايي كشوري و بانك مركزي مدنظر 
قرار گيرد تا شركت هاي هواپيمايي خارجي بتوانند 

ارز خود را به خارج كشور منتقل كنند.

ايران درگيرخشكسالي است
مهدي زارع، عضو هيات علمي پژوهشگاه بين المللي 
زلزله ايران را كش��وري در مواجهه با خشكس��الي 
توصيف كرد و افزود: اقليم شناسان معتقدند ايران 
درگير با خشكس��الي اس��ت و بارندگي هاي اخير 
كشور را الزامًا وارد ترس��الي نكرده است، بلكه بايد 
اين بارندگي ها مداومت داشته باشد تا بتوان به اين 
يقين رسيد كه وارد تر سالي شده ايم. زارع دو مورد 
از كانون هاي مهم خشكسالي كش��ور در يك دهه 
اخير را دش��ت هاي خوزستان و گلستان نام برد كه 
در سيل هاي اخير گرفتار سيالب شدند و افزود: بر 
اساس آمارهاي سازمان هواشناسي اين مناطق دچار 
خشكسالي بودند و پس از شدت يافتن بارندگي هاي 
اخير، مناطق درگير با خشكسالي، بيشترين آسيب 
و تلفات را در سيالب متحمل شدند. او با بيان اينكه 
حدود 16.5 ميليون نفر بطور مستقيم و غير مستقيم 
تحت تأثير س��يالب هاي اخير قرار گرفتند، اضافه 
كرد: در استان خوزستان طبق آخرين برآوردها ۴.1 
ميليون نفر زندگي مي كنند كه از اين تعداد 2 ميليون 
نفر تحت تأثير سيل قرار گرفتند. زارع با بيان اينكه 
از اين تعداد 2 ميليون نفر، حدود 700 هزار نفر كه 
در مناطقي چون دشت آزادگان و شادگان سكونت 
داشتند، آسيب ديدند، نسبت به رسيدگي به اين افراد 
هشدار داد و گفت: در صورتي كه به وضعيت اين افراد 
توجه ويژه صورت نگيرد، در آينده تبديل به حاشيه 
نشين هاي ش��هرهايي چون اهواز و آبادان خواهند 
شد.عضو هيات علمي پژوهشگاه بين المللي زلزله 
ايران وسعت آس��يب هاي ناشي از سيل را بر خالف 
بسياري از مخاطرات كه منطقه محدودي را تخريب 
مي كنند، شامل مناطق وسيعي دانست و خاطر گفت: 
از اين رو نياز اس��ت كه باهوش ترين و توانمندترين 
متخصصان كشور وارد اين عرصه مديريت بحران، 
كاهش ريسك سوانح و مطالعه مخاطرات طبيعي 
شوند؛ چراكه مخاطره و آسيب هاي سيل، يك مساله 

به شدت چند وجهي است.

كاهش ۲۰ درصدي تلفات 
جاده اي در سفرهاي نوروزي ۹۸ 
وزير راه و شهرسازي از كاهش 20 درصدي تلفات 
رانندگي در س��فرهاي نوروزي 98 نسبت به مدت 
مشابه سال گذش��ته خبر داد و گفت: تعداد تلفات 
ناشي از حوادث ناوگان حمل ونقل عمومي نيز 6.5 
درصد كاهش داشته است. به گزارش پايگاه خبري 
وزارت راه و شهرس��ازي، محمد اسالمي با اشاره به 
بررسي گزارش وضعيت ايمني راه ها در سال 97 و 
نوروز 98 اظهاركرد: تصميمات و تدابير اتخاذ شده 
در اسفندماه س��ال 97 مبني بر استقرار نيروهاي 
عملياتي در طول جاده هاي كش��ور، آشكارسازي 
نقاط پر تصادف، افزايش نيروهاي پليس راهور در 
س��طح جاده ها، موجب ش��د تا تلفات رانندگي در 
نوروز 98 نسبت به مدت مشابه سال قبل 20 درصد 
كاهش يابد.او افزود: اگرچه دستيابي به اين مقدار 
كاهش تلفات رانندگي در طرح سفرهاي نوروزي 
امسال قابل قبول به نظر مي رسد اما تلفات و جراحت 
هموطنان در جريان حوادث رانندگي غير قابل قبول 
است.رييس كميسيون ايمني راه هاي كشور با اشاره 
به كاهش 6 درصدي ترددها در نوروز 98 به خاطر 
ش��رايط آب و هوايي ناپايدار گفت: در همين مدت 
تعداد تلف��ات متأثر از حوادث ن��اوگان حمل ونقل 

عمومي نيز حدود 6.5 درصد كاهش داشته است .

نابساماني بازار مسكن تا جايي پيش رفته است 
كه كميسيون عمران مجلس ش�وراي اسالمي 
نام�ه اي را به رييس جمه�ور براي بهب�ود بازار 
مسكن و پيشگيري از افزايش قيمت آن ارسال 

كرده است.
در همي�ن رابطه، محمدرض�ا رضايي كوچي در 
گفت وگو با مه�ر، با بيان اينك�ه رييس جمهور 
بايد شخصًا براي ساماندهي بازار مسكن اقدام 
كند، گفت: دولت زمين هاي زيادي در شهرهاي 
جديد و بافت شهري دارد كه بايد اين زمين ها را 
در اختيار انبوه سازان قرار دهد تا آنان در بخش 

توليد مس�كن جدي تر عمل كنن�د و با افزايش 
توليد منجر به كاهش قيمت مسكن شوند.او با 
اشاره به اينكه ما در اين نامه پيشنهادهاي را براي 
حل مشكالت مسكن به دولت و به ويژه وزارت راه 
و شهرسازي ارايه كرده ايم، ادامه داد: متأسفانه 
حوزه مسكن زير سايه ديگر فعاليت هاي وزارت 
راه و شهرسازي گم شده است و مسكن در اولويت 
اين وزارتخانه نيست و اگر وزارت مسكن تشكيل 
شود، حوزه مسكن قطعًا شرايط بهتري خواهد 
داشت.رييس كميسيون عمران مجلس با تاكيد 
بر ضرورت اجراي قانون ماليات بر خانه هاي خالي، 

اظهار كرد: يكي ديگر از پيشنهادهاي مطرح شده 
ما به دولت اين است كه قانون مذكور را اجرايي 
كنند چرا كه بيش از 2 ميليون و ۵۰۰ هزار واحد 
خانه خالي داريم كه با اخذ ماليات از آنها وضعيت 

مسكن بهبود مي يابد.
رضايي كوچي با بيان اينكه بايد تسهيالت مسكن 
افزايش يابد، تصريح كرد: بايد ش�اخصي براي 
قيمت گذاري در حوزه مس�كن از سوي وزارت 
راه و شهرسازي وجود داش�ته باشد تا سازمان 
تعزيرات بر مبناي اين قيمت گذاري، با بنگاه داران 

و متخلفان حوزه مسكن، برخورد جدي كند.

نامه  به  روحاني  براي  حل  مشكل  مسكن

پارلمان

معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران از تشكيل 
كميته راهبري مكان يابي آرامستان هاي جديد پايتخت 
به منظور ارايه گزينه هاي پيشنهادي براي توسعه و به روز 

كردن آن خبر داد.
به گزارش ايسنا، غالمرضا گلپايگاني در جلسه بررسي و 
امكان سنجي توسعه آرامستان در پايتخت گفت: باتوجه 
به راهبردهاي طرح جامع تهران و مصوبه شوراي اسالمي 
ش��هر تهران مبني بر ضرورت مكان يابي براي توس��عه 
آرامس��تان در پايتخت، مطالعاتي از سوي معاونت هاي 

شهرسازي و معماري و خدمات شهري انجام شده است 
كه بر اين اساس مكان هاي پيشنهادي جديد در شمال، 
جنوب و شرق پايتخت براي ساخت آرامستان جديد تهيه 
شده است.وي با بيان اينكه در اين خصوص توسعه اراضي 
بهشت زهرا )س( از طريق تملك، مطالعات مكان يابي و 
دفن چند گزينه اي، ساخت آرامستان جديد در پيرامون 
بهش��ت زهرا )س( در كنار ساير گزينه هاي پيشنهادي 
ارايه شده است، گفت: در توسعه فضاي كنوني و ساخت 
آرامستان جديد بايد تمامي پيوست هاي شهرسازي اعم 

از اجتماعي، خدماتي، زيست محيطي، ترافيكي و ساير 
عوامل مد نظر قرار گيرد تا مشكلي در اين زمينه پيش 
نيايد.گلپايگاني افزود: براين اساس كميته راهبري مكان 
يابي آرامس��تان هاي جديد پايتخت با مشخص شدن 
اعضا تشكيل شده است تا پس از مطالعات كارشناسي، 
گزينه هاي مناسب به شوراي اسالمي شهر ارايه و پس 
از تأيي��د جهت طي ش��دن مراحل قانوني به ش��وراي 
برنامه ريزي اس��تان تهران و ش��وراي عالي شهرسازي 
و معماري كش��ور ارايه ش��ود.همچنين س��عيد خال، 

مديرعامل سازمان بهشت زهرا )س( نيز با اشاره به اقدامات 
صورت گرفته براي جبران كمبود قبر در آرامستان بهشت 
زهرا )س( افزود: با تدابير جديد مديريت شهري تا 3 سال 
آينده مشكلي در اين زمينه نخواهيم داشت و اين امر از 
طريق تدابير مديريتي در داخل بهشت زهرا و همچنين 
زمين هاي خودآرامستان حل خواهد شد.او افزود: براين 
مبنا، بايد براي آينده آرامستان جديد پايتخت، فكري 
اساسي شود و با مكان يابي جديد و توسعه زير ساخت ها، 
شرايط براي دفن اموات آماده ش��ود و تيم كارشناسي 

در حال مكان يابي آرامس��تان جديد شهر تهران است 
چراكه ضوابط مكان يابي آرامستان به لحاظ شهرسازي، 
معماري، جنس خاك، دسترسي ها، ترافيك و وزش باد 
نياز به كار كارشناس��ي دارد. يكي از نيازهاي مديريت 
بحران در شهر هاي كشور، توجه به فضاي آماده براي دفن 
در حجم باال است، در مديريت جديد شهرداري تهران 
آماده س��ازي 25 هزار قبر در دستور كار سازمان بهشت 
 زه��را )س( قرارگرفته و بخش قاب��ل مالحظه اي از آن

 آماده شده است.

تا 3 سال آينده مشكل »قبر« نداريم



صنعت،معدن و تجارت14اخبار 

در نشست كارگروه ساماندهي كاغذ با حضور معاون رييس جمهور مصوب شد

»كاغذ« در دايره ارز 4200 باقي ماند
تعادل| مجتبي  عبدي |

كاغذ در فهرست دريافت كنندگان ارز رسمي 
ماند. طبق آخرين مصوبه كارگروه ساماندهي 
كاغذ كه جلسه روز گذشته اين ستاد با حضور 
مع�اون اول رييس جمه�ور برگ�زار ش�د، ارز 
تخصيصي به كاغذ نش�ر و مطبوعات همان ارز 
4۲۰۰ توماني خواهد بود. اين س�تاد همچنين 
سرنوش�ت كاغذه�اي محب�وس در گمرك را 
تعيين تكليف كرده و مصوب كرد تا كاغذهاي 
موج�ود در گمرك، ظرف دو هفت�ه ترخيص و 
توزيع ش�وند. اين تصميم در حالي گرفته شد، 
كه مديركل دفتر صنايع نس�اجي، از پيشنهاد 
وزارت صم�ت براي خ�روج كاغذه�اي چاپ، 
تحري�ر، روزنام�ه، بالك�ي و LWC از ش�مول 
دريافت ارز با نرخ رسمي خبر مي دهد، چراكه 
به گفته اين مقام مس�وول، طبق بررس�ي هاي 
دوره اي س�ازمان حماي�ت مصرف كنن�دگان 
و توليدكنن�دگان، »ف�روش حوال�ه و امتي�از 
سهميه كاغذ در س�طح بازار« توسط ناشران، 
مش�كالتي را در ب�ازار اين محص�ول رقم زده 
اس�ت. البته اين پيش�نهاد مورد تاييد رييس 
س�نديكاي توليدكنن�دگان كاغ�ذ و مقوا نيز 
اس�ت؛ بنابه اظهارات او، اختص�اص ارز 4۲۰۰ 
تومان�ي كاغذ موجب ش�كل گيري رانت هايي 
در بازار اين محصول ش�ده؛ به طوري كه برخي 
واردكنندگان از اين فرصت سوءاستفاده كرده 
و كاغذ وارداتي با ارز رسمي را به قيمت ارز آزاد 
در ب�ازار فروختند. برخي ديگر، نيز دس�ت به 
فروش حواله و امتياز سهميه كاغذ زدند. از اين 
رو، بهترين راهكار آن است كه ارزي كه به كاغذ 

تعلق مي گيرد ارز نيمايي باشد.

شهريور ماه ۹۷ دولت در بسته ارزي خود ۲۵ قلم كاال 
را به عنوان كاالهاي اساسي مشمول ارز دولتي ۴۲۰۰ 
توماني اعالم كرد كه به گفته رييس جمهور نبايد اين 
كاالها با افزايش قيمت مواجه مي شدند و كاغذ روزنامه 
هم از آن دس��ت بود. پس از آن بود كه با اعالم اسامي 
دريافت كنندگان ارز نيمايي، انتظار مي رفت كه كاغذ 
نش��ر و مطبوعات هم مشمول ارز نيمايي بشود اما بر 
اساس تازه ترين دس��تور معاون اول رييس جمهور، 

ارز كاغذ نشر و مطبوعات ۴۲۰۰ توماني باقي ماند.
حس��ين انتظامي، رييس كارگروه ساماندهي كاغذ 
با اشاره به جلسه  روزگذشته كه با حضور معاون اول 
رييس جمهور و مس��ووالن دس��تگاه هاي مرتبط با 
كاغذ تشكيل شد، پيشنهاد مشترك وزراي فرهنگ 
و ارشاد اسالمي و صنعت، معدن، تجارت بررسي شد 
و با توجه به تأكيدات رهبر معظم انقالب مبني بر حل 
مساله كاغذ حوزه فرهنگ مقرر شد تا ارز تخصيصي 
براي مصرف كاغذ نشر و مطبوعات، همچنان ۴۲۰۰ 

توماني باقي بماند.
انتظامي درباره س��اير مصوبات اين جلسه نيز گفت: 
در اين جلس��ه بر وظيفه نظارت��ي وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمي در نحوه توزيع اين كاغذها تاكيد شد. 
همچنين مقرر شد كاغذهاي موجود در گمرك، ظرف 
دو هفت��ه ترخيص و توزيع ش��وند. همچنين بر رفع 
موانع و افزايش ميزان توليد كاغذ توسط كارخانجات 

داخلي به عنوان يك سياست مبنايي تاكيد شد. رييس 
كارگروه ساماندهي كاغذ در عين حال از جمع بندي 
جلس��ه براي برخورد جدي با واردكنندگان متخلف 
خب��ر داد و با اش��اره به ماموريت ويژه دس��تگاه هاي 
نظارتي افزود: مقرر شد با افرادي كه با ارز دولتي كاغذ 
وارد كرده اند و آن را خارج از نظارت وزارت فرهنگ يا با 
نرخ آزاد توزيع يا انبار كرده اند با جديت برخورد شود.

   اما وزارت صنعت پيشنهاد ديگري دارد؟ 
مديركل دفتر صنايع نس��اجي، پوش��اك و سلولزي 
وزارت صنعت، معدن وتجارت پيشنهاد اين وزارتخانه 
براي سياست هاي ارزي در بازار كاغذ در سال جاري 
را اين طور عنوان مي كن��د: كاغذهاي چاپ، تحرير، 
روزنامه، بالكي وLWC )نوعي كاغذ پوشش دار سبك 
در مجالت، كاتالوگ ها، الورقي ها و چاپ تجاري( از 
دريافت ارز با نرخ رس��مي خارج شوند؛ چراكه طبق 
بررسي هاي دوره اي سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان، فروش حواله و امتياز سهميه كاغذ 
در سطح بازار توسط ناشران، از مشكالت ايجاد شده 
در اين حوزه است، البته قيمت كاغذ در بازار آزاد بسيار 
باالتر از قيمت كاغذي است كه حتي با ارز نيمايي وارد 

كشور مي شود.
اما به گفته افسانه محرابي، كاغذهاي »چاپ، تحرير و 
روزنامه اي« كه با نرخ ۴۲۰۰ توماني تامين ارز شده اند 
و در برخي از گمركات موجود هستند، همچنان بايد 
با هم��ان قيمت ارز ترخيص ش��وند. او افزود: اكنون 
گم��ركات در هماهنگي با بان��ك مركزي، همه ثبت 
سفارش هايي كه با نرخ ۴۲۰۰ تامين ارز شده و بعضي 
از آنها وارد كشور شده اما ترخيص نشده اند را ملزم به 

پرداخت ما به التفاوت تا نرخ ارز نيمايي دانسته اند.
محرابي در عين حال تاكيد كرد كه ارز مورد نياز براي 

واردات و مواد اوليه تولي��د كاغذهاي چاپ، تحرير و 
روزنامه بايد در اولويت ويژه بانك مركزي قرار گيرد. 
به گفته او، اين در حالي است كه فقط ۲۷ درصد ثبت 
سفارشات تاييد شده توسط وزارت صنعت، از طرف 
بانك مركزي گشايش اعتبار شده، مقادير كمتري از 
آن منجر به انتقال ارز به فروشنده و در نهايت مقادير 

كمتري كاغذ وارد شده است. 
مديركل دفتر صنايع نساجي و پوشاك وزارت صنعت 
در بخش ديگري از س��خنان خود اين موضوع را نيز 
مورد اشاره قرار داد كه طبق مصوبه كارگروه تنظيم 
بازار، از مرداد ۹۷ مس��ووليت بررس��ي درخواس��ت 
واردكنن��دگان و تامين همه نيازه��اي واقعي بازار، 
مديريت و نظارت آن تا انتهاي زنجيره ارزش و تحويل 
به مش��تري به كارگروهي در وزارت فرهنگ و ارشاد 
اس��المي محول ش��ده و از بهمن همان س��ال مقرر 
شد از مرحله ثبت س��فارش تا انتهاي زنجيره تامين 
مسووليت با كمك سازمان حمايت از توليدكنندگان 
و مصرف كنندگان انجام شود. بر اين اساس، مسووليت 

تامين كاغذ روزنامه با توج��ه به كاربري آن در چاپ 
مطبوعات با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي است.

   سرنوشت نامعلوم كاغذهاي وارداتي 
اما تخصي��ص ارز دولتي به كاغذ در يكي، دو س��ال 
گذشته با اما و اگرهايي همراه بود و اين روزها گله هايي 
از س��وي بخش هاي مختلف از جمله وزارت ارشاد و 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با كاغذهاي 
وارداتي و عدم دسترس��ي روزنامه ها و مطبوعات به 

بخشي از آن مطرح شده است. 
مديران مس��وول روزنامه ها با انتقاد از عدم تناس��ب 
مي��زان واردات كاغذ با توزي��ع آن، گفته اند كه ادامه 
حيات نش��ريات ممكن اس��ت حتي به ي��ك ماه هم 
نرسد. اين درحالي است كه از آغاز سال جاري تاكنون، 
خبرهاي بس��ياري مبني بر كاه��ش تعداد صفحات 
روزنامه ها به دليل قيمت كاغذ منتشر شد. در حالي كه 
بر اساس تصميم دولت، كاغذ جزو اقالم ضروري بوده 
و بايد با ارز دولتي به مطبوعات اختصاص پيدا كند. نه 
فقط روزنامه هاي خصوصي كه بحران كاغذ گريبان 
روزنامه هاي دولتي را هم گرفته است. اين مشكالت تا 
جايي بود كه اخيراً وزارت ارشاد نيز اعالم كرده است 
كه پنج نوع كاغذ )روزنامه اي، تحرير، رول، بالكني و 
LWC( كه از ابتداي سال ۱۳۹۷ تاكنون وارد شده، 
حدود ۹۳ درصد از كاغذهاي وارداتي كه با ارز دولتي 
بوده است كه سرنوشت نامعلومي دارد. بر اين اساس 
از مجموع ۲۶۲ هزار تن واردات كاغذ كه با ارز دولتي 
انجام ش��ده فقط ۲۳ هزار تن ب��ا تأييد معاونت هاي 
فرهنگي و مطبوعاتي وزارت ارش��اد توزيع و باقي آن 
به تفكيك واردكننده به سازمان تعزيرات حكومتي 

ارجاع شده تا اقدامات قانوني صورت بگيرد.
گله ها در ارتباط با واردات كاغذ و تأمين آن در كشور 

در حالي در جريان اس��ت كه نگاهي به آمار گمرك 
نشان مي دهد در سال گذشته از مجموع واردات كاغذ 
حدود ۳۷ هزار تن آن به كاغذ روزنامه اختصاص داشته 
ك��ه ارزش دالري آن به ۳۰ ميليون و ۸۳۲ هزار دالر 
مي رسد. البته در سوي ديگر ماجرا به تازگي يكي از 
مسووالن وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم كرده 
كه كاغذهاي چ��اپ، تحرير و روزنام��ه اي كه با نرخ 
۴۲۰۰ تومان��ي تأمين ارز ش��ده اند در گمركات دپو 
شده اند كه دليل آن به پرداخت مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ 
توماني ت��ا نرخ نيمايي برمي گردد. در حالي كه پيش 
از اين گفته ش��ده بود كه كاغذ با ارز دولتي و نهايتا با 
قيمت تمام شده ۵ هزار تومان به دست نشريات برسد 
اما اكنون، اجازه ترخيص كاغذ تنها با ارز نيمايي صادر 

مي شود. در واقع با قيمتي حدود ۱۳ هزار تومان!

   مشكالت ارز 4200 توماني
اما فع��االن حوزه كاغذ چه مي گوين��د؟ برآيند كلي 
نظرات آنها اين است كه تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني 
به كاغذ فس��اد انگيز بوده و مش��كالت و دردسرهاي 
زيادي ايجاد كرده اس��ت؛ به طوري كه اگر ارز دولتي 
را از كاغذ برداريم، قيمت ها ش��فاف شده و به ارزش 
واقعي خود نزديك مي شود. عمده ارز ۴۲۰۰ توماني 
تخصي��ص يافته به كاغ��ذ به چرخه مص��رف مردم 
بازنگشته و ش��اهد هستيم كاغذ تحرير يا مطبوعات 
با قيمت آزاد به فروش رس��يده است. حاال اما بخشي 
از كاغذي كه سال گذشته ثبت سفارش شده بود در 
گمركات كشور رسوب كرده و منتظر تعيين تكليف 
ن��رخ ارز ترخيصي اس��ت. در همي��ن رابطه، رييس 
سنديكاي توليدكنندگان كاغذ و مقوا اما معتقد است 
كه ترخيص كاغذهاي وارداتي كه با ارز ۴۲۰۰ توماني 
ثبت س��فارش ش��ده بودند و هم اكنون در گمركات 
كش��ور موجودند، باي��د با هم��ان ارز ۴۲۰۰ توماني 
انجام ش��ود؛ چرا كه واردكننده با ارز ۴۲۰۰ توماني 
قرارداد خود را منعقد كرده و اگر نرخ ديگري را براي 
ترخيص از او بگيريم منجر به ضرر او مي شود به گفته 
او، واردكننده اي كه هزين��ه ترخيص كااليي را كه با 
ارز ۴۲۰۰ توماني ثبت س��فارش كرده با ارز ديگري 
پرداخت كند مجبور ب��ه افزايش قيمت كاالي خود 
مي شود. بنابراين قيمت ها در بازار مجددا باال مي رود.

ابوالفضل روغني گلپايگاني در مورد پيشنهاد وزارت 
صنعت مبني بر خروج كاغذ از فهرس��ت دريافت ارز 
۴۲۰۰ توماني به »تعادل« مي گويد: اين پيش��نهاد 
خوبي اس��ت؛ چراكه ارز ۴۲۰۰ مش��كالت زيادي را 
ايجاد كرده و حجم زي��ادي از منابع ارزي به صورت 
۴۲۰۰ توماني به واردكنندگان داده ش��د، اما با اين 
وج��ود كاغذ با قيمت گران به دس��ت مصرف كننده 
مي رس��د. اين در حالي اس��ت كه كاغذي ك��ه با ارز 
۴۲۰۰ توماني به كشور وارد شده است بايد يك سوم 
قيمت فعلي را داشته باشد. به گفته او، اين مشكالت 
به دليل رانت هايي بود كه ارز ۴۲۰۰ توماني به وجود 
آورد و برخي واردكنندگان از اين فرصت سوءاستفاده 
كرده و كاغذ وارداتي با ارز رسمي را به قيمت ارز آزاد 
در ب��ازار فروختند. برخي ديگر نيز دس��ت به فروش 
حواله و امتياز س��هميه كاغذ زدند. بنابراين بهترين 
راهكار آن اس��ت كه ارزي كه به كاغذ تعلق مي گيرد 

ارز نيمايي باشد.

دبيركل كانون انجمن هاي صنايع غذايي ايران اعالم كرد

فروش محصول 97 به قيمت 98 تخلف است
ايس�نا | دبيركل كانون انجمن ه��اي صنايع غذايي 
اي��ران اعالم كرد كه فروختن محصول توليد ش��ده در 
سال گذشته به قيمت امسال تخلف است و ناظران بايد 
با گران فروش��ي و تخلفاتي از اين دست برخورد جدي 
كنند تا يك يا چند صنعت زير سوال نرود. در پي افزايش 
قيمت محصوالت كش��اورزي و صنايع غذايي از جمله 
»برنج، ماكاروني، ش��كر، روغن، تن ماهي، چاي و…« 
بروز تخلفاتي مانند آنكه محصول توليد ش��ده در سال 

گذشته به قيمت سال جاري و نرخي باالتر از آن چيزي كه 
روي محصول درج شده فروخته مي شود، كاوه زرگران، 
دبيركل كانون انجمن هاي صنايع غذايي ايران گفت: در 
فضاي اقتصادي امروز كشور نوسانات زيادي در قيمت ها 
به وجود آمده و دولت هم نتوانسته سياست هايي براي 
كنترل آن اعمال كند و آنچه امروز شاهد آن هستيم اين 
است كه افزايش قيمت از يك كاال به همه كاالها يا همان 
زنجيره منتقل مي شود و دولت در برخي مواقع اجازه آن 

را صادر كرده و در برخي موارد نيز عامل آن بوده است.
وي اف��زود: قيمت ارز ب��راي برخ��ي كاالها همچون 
»گوشت، كره، حبوبات و چاي« تغيير كرده و ارز براي 
واردات آن از نرخ دولتي به نيمايي تبديل شده و همين 
موضوع سبب افزايش قيمت در اين محصوالت و ديگر 
محصوالت مرتبط با آن شده اس��ت اما دستگاه هاي 
نظارتي بايد با تخلفات از جمله گران فروشي برخورد 
كنند؛ چراكه كااليي كه در سال گذشته و با يارانه هاي 

دولتي توليد ش��ده، به هيچ وجه نباي��د با قيمت هاي 
امس��ال و نرخ آزاد فروخته ش��ود و اگر در هر صنعتي 
چنين تخلفي شكل مي گيرد بايد به گونه اي با عامل 
آن برخورد كرد كه چنين تخلفاتي شكل نگيرد و يك يا 
چند صنعت پيش چشم مردم زير سوال نرود. دبيركل 
كانون انجمن هاي صنايع غذايي ايران همچنين اظهار 
كرد: در برخي صنايع همچون ماكاروني نرخ ارز تغيير 
كرده و آزادسازي در اين زمينه انجام شده كه خود عامل 

افزايش قيمت بوده اما اگر كااليي در سال گذشته توليد 
ش��ده اما با قيمت جديد و نرخ امسال عرضه مي شود، 
ربطي به توليدكننده و كارخان��ه آن ندارد؛ چراكه در 
آن مرحله چندين بار نظارت صورت مي گيرد و تقريبا 
امكان بروز چنين تخلفي نيست اما به نظر مي رسد كه 
اين گران فروشي از مرحله بعد از توليد تا مصرف شكل 
گرفته كه دستگاه هاي نظارتي بايد به هر ترتيب ممكن 

با آن برخورد كنند.
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جرايم بيمه چه كساني 
بخشيده مي شود؟

وزارت صنعت | دبير ستاد تسهيل و رفع موانع 
توليد از بخشيده شدن جرايم بيمه كارفرمايان 
و واحدهاي مشمول در سال ۹۸ خبر داد. ميثم 
زالي گفت: با تأييد ستاد تس��هيل و رفع موانع 
تولي��د و كارگروه هاي اس��تاني، كارفرمايان و 
واحدهاي مش��مولي كه جرايم بيم��ه اي آنها 
مربوط به پي��ش از تاريخ ۹۶.۱۲.۲۹ باش��د و 
حداكثر تا ۳ ماه از تاريخ الزم االجرا ش��دن اين 
اصالحيه در م��ورد پرداخت يا تقس��يط اصل 
بدهي قطعي شده، براساس مدارك و مستندات 
ابرازي با سازمان تأمين اجتماعي توافق كنند، از 
بخشودگي جرايم برخوردار مي شوند. او افزود: 
همچنين كارگاه هاي مشمول كه پس از تاريخ 
۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۶  به دليل بروز يكي از موضوعات 
ابرازي شامل اين قانون شده اند، مي توانند تا ۳ 
ماه پس از وقوع داليل اشاره شده مدارك شان را 
به سازمان تأمين اجتماعي ارايه دهند. دبير ستاد 
تس��هيل و رفع موانع توليد عنوان كرد: با توجه 
به شرايط اقتصادي كشور و به منظور حمايت از 
بنگاه هاي توليدي و با هدف امكان پذير كردن 
تعيين تكليف بدهي معوق كارفرمايان و با اتفاق 
نظر نمايندگان و اعضاي ستاد اين پيشنهاد در 
هفتاد و پنجمين جلسه ستاد مطرح و به هيات 
دولت ارسال ش��د. اين قانون كه در سال ۹۷ به 
منظور اس��تفاده حداكثري از ت��وان توليدي و 
خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها 
در امر صادرات تصويب ش��ده بود، براي دومين 

سال با تصويب هيات دولت تمديد شد.

شكر تنظيم بازار
قابل احتكار نيست

رييس اتاق اصناف تهران با بيان اينكه حواله هاي 
ش��كر اصناف تامين كاال نش��ده است، گفت: با 
توجه به وجود بازرس��ي ها امكان احتكار ش��كر 
تنظيم بازاري وجود ندارد. قاس��م نوده فراهاني 
گفت: با وج��ود توزيع ش��كر در ميادين ميوه و 
تره بار و فروشگاه هاي زنجيره اي هنوز بخشي از 
حواله هاي شكر اصناف تامين كاال نشده است. 

رييس اتاق اصناف تهران در پاسخ به اين سوال 
كه آيا ممكن است بخشي از شكر دريافتي توسط 
اصناف احتكار شود، اظهار كرد: با توجه به رصد 
كامل ش��كر تنظيم ب��ازاري از مرحله تحويل تا 
توزيع امكان احتكار ش��كر تنظيم بازاري وجود 

ندارد. 
نوده فراهاني بيان كرد: شكر تنظيم بازار توسط 
ش��ركت بازرگاني دولتي ايران تامين مي شود و 
اصناف پس از درخواست از وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت و در وصورت تاييد م��دارك مربوطه 
موفق به دريافت حواله شكر از  سازمان صنعت 
مي ش��وند، بنابراين اصناف ب��ا ارايه حواله هاي 
مربوط به غله و بازرگاني مناطق مختلف كشور و 
پس از پرداخت هزينه خريد شكر تنظيم بازاري 
را تحويل و سپس اقدام به توزيع در بازار مي كنند. 
به گفته او، با توجه به نظارت هاي مربوطه از سوي 
اتحاديه و ديگر س��ازمان ها امكان احتكار شكر 
تنظيم بازاري وجود ندارد و اصناف دريافت كننده 
اين شكر تا آخرين كيلو آن را عرضه مي كنند. او 
بيان كرد: اما در مورد آن ميزان شكري كه توسط 
تجار، واردكنن��دگان و بخ��ش خصوصي وارد 
كشور مي شود و انبار مي ش��ود، اطالعي ندارم. 
ن��وده فراهاني به اين مطلب نيز اش��اره كرد كه 
نمي دانم اين شكر چه مقدار به كشور وارد و كجا 
و چگونه فروخته مي شود.  او ادامه داد: پيرامون 
چگونگي تامين ش��كر اصناف، امروز جلسه اي 
با حضور مس��ووالن وزارت جهاد كش��اورزي و 
مسووالن وزارت صنعت و همچنين اتحاديه هاي 
مختلف برگزار مي شود. در جلسه امروز در مورد 
حواله هاي شكري كه سال گذشته براي صنوف 
صادر شده و هنوز تامين كاال نشده و همچنين 
حواله هاي ش��كر جديد صادر شده تنظيم بازار 

تصميم گيري مي شود. 
از س��وي ديگر، مديركل نظارت بر ش��بكه هاي 
توزيع��ي و اقتص��ادي س��ازمان حماي��ت 
مصرف كنن��دگان و توليدكنن��دگان از اجراي 
طرح ضربتي ب��راي نظارت بر توزيع ش��كر در 
فروش��گاه هاي زنجيره اي و تعاوني هاي مصرف 
خبر داد. اكبر تقوي شوازي در گفت وگو با شاتا، 
از اجراي طرح ضربتي بازرس��ي از مراكز فروش 
فوق العاده اع��م از فروش��گاه هاي زنجيره اي و 
وضعيت ش��كر خبر داد و گفت: در آس��تانه ماه 
مبارك رمضان بازرس��ي هاي ويژه اي از سطح 
ب��ازار و مراكز عرضه و توزيع ش��كر منجمله در 
سطح فروشگاه هاي زنجير ه اي به منظور نظارت 
و كنترل اين كاالي پرمصرف در اين ايام در سطح 

استان در حال انجام است.
او با تاكي��د بر اينكه فروش��گاه هاي زنجيره اي و 
ش��ركت هاي تعاوني مصرف يك��ي از نهادهاي 
مهم توزيع كاال در نظام اقتصادي هستند اظهار 
داش��ت: مقرر شده است بازرس��ان سازمان هاي 
صنعت معدن وتجارت و اصناف كش��ور در طرح 
ضربتي كه به طور همزمان در سراسر كشور اجرا 
مي شود فعاليت فروشگاه هاي زنجيره اي و تعاوني 
مصرف در زمينه خريد و فروش كاالي ش��كر را 
مورد بررس��ي قرار دهند. تقوي با توضيح اينكه 
فروش��گاه هاي زنجيره اي و تعاوني مصرف تابع 
ضوابط و ضرايب سود خرده فروشي هستند واگر 
كااليي را از مبادي توليد و تامين تهيه و خريداري 
مي كنند استفاده از ضرايب سود حتما بايد نسبت 
به قيمت فروش كارخانه و قيمت فروش واردكننده 
باشد؛ خاطرنشان كرد: در فروشگاه هاي زنجيره اي 
قيمت كااليي كه از مبادي تامين تهيه مي شود و به 
مصرف كننده نهايي عرضه مي شود بايد پايين تر از 

قيمت بازار و مندرج روي كاال باشد.

معاون پارلماني اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران خواستار شددر نشست كارگروه تخصصي شوراي گفت وگو مطرح شد

توجه مجلس به نظرات بخش خصوصي در مورد 2 اليحهواكاوي راه هاي پوشش ريسك نوسانات ارزي
كارگ��روه تخصصي ش��وراي گفت وگوي دولت و بخ��ش خصوصي در 
تازه ترين نشس��ت خود مقرر كرد براي پوشش ريسك نوسانات نرخ ارز، 
زيرساخت هاي الزم به منظور راه اندازي مشتقات از جمله قراردادهاي آتي 
ارز در نشست شوراي گفت وگو يا كميته ماده ۱۲ بررسي شود. در نشست 
اخير كارگروه تخصصي شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي، نحوه 
تسويه وام هاي ارزي از صندوق توسعه ملي و نحوه تأمين ارز بابت اعتبارات 
اس��نادي گشايش يافته براي واردات ماش��ين آالت و تجهيزات خطوط 

توليدي قبل از ۱۶ مرداد ۹۷ بررسي شد.
براساس اظهارات علي چاغروند، مدير پژوهش هاي حرفه اي كسب وكار 
شوراي گفت وگو، بانك ها طي چند سال اخير منابع الزم براي پروژه هاي 
داراي توجيه اقتصادي را از محل منابع ارزي صندوق توسعه ملي تأمين 
كرده اند. هرچند امروز مطابق آخرين دس��تورالعمل ها و بخشنامه هاي 
ص��ادره با خري��د ارز از بازار ثانويه، اقس��اط تس��هيالت دريافتي خود را 
مي پردازند كه با توجه به افزايش نزديك به ۲ برابري نرخ ارز از يك طرف، 
وجود نرخ هاي متفاوت و از س��وي ديگر عدم وجود ارز قابل خريداري در 
سامانه نيما، تأمين مالي و بازپرداخت اقساط آنها با مشكل مواجه شده است. 
او تأكيد كرد: در همين رابطه ستاد اقتصادي تصميماتي را اتخاذ و ابالغ 
كرد. در بند ۹ اين ابالغيه تكليف شده بانك مركزي پيشنهاد الزم در مورد 
فروش ارزهاي آتي براي پروژه هايي كه در حال حاضر از صندوق توسعه 
ملي وام ارزي مي گيرند، تهيه و با احتساب تغييرات نرخ ارز كه بايد طي 
سال هاي بعد پرداخت شود، به هيات امنا ارايه كنند. نبايد وام گيرندگان 
امروز صندوق توس��عه ملي از بازپرداخت وام هاي ارزي در آينده به دليل 

تغييرات ارزي نگراني داشته باشند. براساس اظهارات او تاكنون اين بند از 
مصوبه ستاد اقتصادي از سوي بانك مركزي اجرا نشده و آيين نامه تبصره 
۳ ماده ۲۰ نيز كه پوشش نوسانات نرخ ارز را مطرح مي كند، تاكنون تدوين 
نشده است. حميدرضا تيموري، عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي، در 
اين رابطه تشريح كرد: صندوق به طرح هايي تسهيالت مي دهد كه متعهد 
به ارزآوري و صادرات هستند و بانك ها هم از متقاضيان اقرارنامه اي مبني 
بر پذيرش ريسك نوسانات نرخ ارز مي گيرند و بانك ها نيز متعهد به پرداخت 
ارز به صندوق مي شوند. به عبارت ديگر صندوق با متقاضيان سروكار ندارد 

بلكه بانك ها متعهد به پرداخت هستند.
او درباره تقسيم ريس��ك بين دولت، متعهد و بانك ها تأكيد كرد: دولت 
نمي تواند در اين تقسيم ريسك مشاركت كند، زيرا براي دولت بار مالي 
به همراه دارد. بر اس��اس اظه��ارات او، بانك مرك��زي مي تواند با هر نوع 
ارزي كه دارد، تس��هيالت را تسويه كند. از سوي ديگر بانك ها در بررسي 

توجيه پذيري طرح ها بايد نرخ ATS را لحاظ كنند.
در نهاي��ت رويا عاطفي من��ش، رييس گ��روه ارز وزارت امور اقتصادي و 
دارايي تنها راه براي پوشش نوسانات نرخ ارز را استفاده از مشتقات دانست 
وادامه داد: امروز تمام دنيا از اين ش��يوه استفاده مي كنند از جمله انعقاد 
قراردادهاي آتي ارز، البته راه اندازي آن، نياز به فراهم كردن بسترهايي نظير 
يكسان سازي نرخ ارز دارد و با چند نرخي بودن ارز امكان پياده سازي اين 
طرح وجود ندارد. بنابراين مقرر شد تا موضوع فراهم آوردن زيرساخت هاي 
الزم به منظور راه اندازي مشتقات از جمله قراردادهاي آتي ارز براي پوشش 
نوسانات نرخ در جلسات شوراي گفت وگو يا كميته ماده ۱۲ مطرح شود.

معاون پارلماني اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كش��اورزي ايران 
گفت: ۸۰ درصد پيش��نهادهاي ما به مجل��س در خصوص قانون 
ماليات بر ارزش افزوده، پذيرفته شده كه اگر مابقي نيز مورد اتفاق 
نظر قرار گيرد مي توانيم ش��اهد كاهش چش��مگير مشكالت اين 

بخش باشيم.
محمدرضا رمضاني در نشس��ت مشترك ش��وراي برنامه ريزي و 
گفت وگوي ف��ارس با حضور اعضاي كميس��يون برنامه، بودجه و 
محاسبات مجلس شوراي اس��المي بيان كرد: به زودي يك طرح 
و اليحه در صحن علني مجلس ش��وراي اسالم مطرح مي شود كه 
اين دو موضوع نيازمند اهتمام ويژه نمايندگان و جلب نظر بخش 

خصوصي در تدوين نهايي آن است.
وي افزود: طرح قانون جامع بانكداري ايران يكي از اين طرح هاست 
كه كميسيون اقتصادي مجلس اقدامات الزم و بندهاي آن را تهيه 
كرده است. يكي از بندهاي اين مربوط به موضوع مهم سود مركب 
كه محل خرده گيري بسياري از فعاالن بخش خصوصي است، به 

زودي در صحن علني مجلس مطرح مي شود.
رمضاني اظهار كرد: همچنين اليحه ماليات بر ارزش افزوده نيز قرار 
است در كمترين زمان در صحن علني مجلس مطرح شود كه اين 
درحالي است كه از ابتدا قرار بود ماليات بر ارزش افزوده ۳ درصد و 
به صورت آزمايشي اخذ شود كه متاسفانه هر سال يك درصد به آن 
افزوده شد و االن اين موضوع توليد ما را با مشكالت عديده روبه رو 
كرده اس��ت. او با بيان اينكه قرار بر اين بود كه ماليات توسط حلقه 

آخر پرداخت ش��ود اضافه كرد: در اين زمينه اتاق ايران به عنوان 
پارلمان بخش خصوصي پيشنهاداتي را به مجلس ارايه كرده است.

رمضان��ي گفت: مجلس به نظر بخش خصوص��ي در تدوين نهايي 
اليح��ه ماليات ب��ر ارزش افزوده و ط��رح قانون جام��ع بانكداري 

جمهوري اسالمي ايران توجه و اهتمام داشته باشد.
معاون پارلماني اتاق ايران با بيان اينكه اگر اين قوانين به درستي 
نوش��ته و اجرا شود بسياري از مشكالت بخش خصوصي در كشور 
مرتفع مي شود ادامه داد: انتظار داريم مجلس در جمع بندي نهايي 

اين اليحه و طرح نظر بخش خصوصي را مدنظر قرار دهد.
رمضاني عنوان كرد: شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي كشور 
از ابتداي برنامه پنجم شكل گرفت كه اين شورا تاكنون اقدامات مثبتي 
را در اقتصاد كشور داشته است كه با ابالغ قانون احكام دايمي برنامه هاي 
توسعه كشور، مقرر شده است مصوبات اين شورا ظرف مدت ۳۰ روز در 
دستور كار هيات دولت قرار گيرند تا در جلسات هيات دولت مطرح و 
نسبت به آن تصميم گيري شود. او تصريح كرد: بر اين اساس، شوراهاي 
گفت وگوي دولت و بخش خصوصي در استان ها بايد مصوبات خود را 
به اين شورا در سطح ملي ارجاع دهند تا در صورت نياز در دستور كار 

هيات دولت قرار گيرد.
رمضاني افزود: كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات از كميسيون هاي 
اثرگذار در مجلس است كه اين كميسيون در بررسي بسياري از قوانين 
خود از نظر اتاق بازرگاني در قالب نظر مشورتي استفاده كرده كه همواره 

حمايت خوبي از بخش خصوصي داشته است.

  طب�ق آخري�ن مصوب�ه كارگ�روه 
روز  س�اماندهي كاغ�ذ ك�ه جلس�ه 
گذش�ته اين س�تاد با حضور معاون اول 
رييس جمهور برگزار شد، ارز تخصيصي 
به كاغذ نشر و مطبوعات همان ارز 4۲۰۰ 
توماني خواهد بود. اين س�تاد همچنين 
سرنوش�ت كاغذهاي محبوس در گمرك 
را تعيي�ن تكليف كرده و مص�وب كرد تا 
كاغذهاي موج�ود در گم�رك، ظرف دو 

هفته ترخيص و توزيع شوند.

برش



15 جهان

موگريني خواستار پرهيز از افزايش تنش در منطقه شد 

رويترز: چشم انداز مذاكرات تجاري روشن نيست

واكنش سرد  بروكسل به سفر پمپئو

تهديد امريكا، مقاومت چين 

گروه جهان| 
مايك پمپئو وزير خارجه اياالت متحده، دوش��نبه 
در شرايطي راهي بروكسل شد كه هماهنگ كننده 
سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا چندان از اين سفر 
اس��تقبال نكرده اس��ت. فدريكا موگريني با تاكيد 
بر فش��ردگي برنامه كاري اش ب��راي يافتن راه حلي 
براي اجراي كامل توافق هس��ته اي با ايران گفته در 
ساعات بامدادي دوشنبه از سفر غيرمنتظره پمپئو به 
بروكسل مطلع شده و ممكن است كه فرصت ديدار 

با او را نداشته باشد. 
وزير خارجه امريكا كه قرار بود دوشنبه به روسيه سفر 
كند، با تغيير برنامه خود و حذف ديدار از مسكو، در مسير 
اين س��فر در بروكسل توقف كرد. منابع آگاه در وزارت 
خارجه امريكا گفته اند پمپئو براي گفت وگو با وزراي 
خارجه اتحاديه اروپا در مورد ايران و ديگر مسائل راهي 
بروكسل شده و سه شنبه )امروز( در سوچي با مقام هاي 

بلندپايه روس ديدار مي كند.

  واكنش نه چندان گرم موگريني 
خبرگ��زاري آلم��ان نوش��ته، فدري��كا موگرين��ي 
هماهنگ كننده سياس��ت خارج��ي اتحاديه اروپا 
نس��بت به س��فر غيرمنتظ��ره پمپئو به بروكس��ل 
واكنش��ي خويشتندارانه و س��رد از خود نشان داده 
است. موگريني گفته برنامه نشست وزراي خارجه 
كشورهاي عضو اتحاديه اروپا پيرامون يافتن راه حلي 
براي اجراي كامل توافق هس��ته اي با ايران بس��يار 
فش��رده است و معلوم نيس��ت كه آيا امكان ديدار با 
وزير خارجه امريكا وجود داشته باشد. اين ديپلمات 
اروپايي گفته بود: »ما در طول روز خواهيم ديد كه 
آيا فرصت براي س��ازماندهي يك ديدار با وزير امور 

خارجه امريكا وجود دارد يا خير.«
هماهنگ كننده سياست خارجي اتحاديه اروپا پيش 
از ش��روع اجالس وزراي خارجه كش��ورهاي عضو 
اتحاديه اروپا در بروكسل تاكيد كرده كه از سياست 
و مواض��ع اتحادي��ه اروپا در قبال برج��ام حمايت و 
پشتيباني مي كند. ايرنا نوش��ته: »نشست دوشنبه 
وزيران خارجه اتحاديه اروپا، اولين نشست اين وزرا 

بعد از هشدار برجامي ايران است.«

گفته شده، موگريني در حاشيه ديدار دوشنبه وزراي 
خارجه كشورهاي عضو اتحاديه اروپا پيرامون توافق 
هس��ته اي با ايران، با وزيران س��ه كش��ور حاضر در 
گفت وگوهاي هسته اي، يعني با وزيران امور خارجه 
آلمان، بريتانيا و فرانسه نيز ديدار كرده است. هدف 
از اين ديداره��ا يافتن راه حلي ب��راي اجراي كامل 
تعهدات پيش بيني شده در برجام اعالم شده است. 
موگريني با تاكي��د بر لزوم پرهيز از تنش در منطقه 
خاورميان��ه گفته نقش توافق هس��ته اي با ايران در 
ايج��اد امنيت در منطق��ه، براي كش��ورهاي عضو 

اتحاديه اروپا از اهميت بسياري برخوردار است.
سابرينا بلوسي مشاور موگريني نيز در توييتي ديدار 
دوش��نبه وزيران امور خارجه سه كش��ور اروپايي و 

مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا را تالشي براي 
بررس��ي نحوه تداوم حمايت كامل از برجام خوانده 
و نوشته: »توافق هسته اي س��تون اصلي امنيت ما 
است. ما اختالفات جدي با ايران در موضوع تحوالت 
منطقه اي داريم ول��ي گفت وگو بهتري��ن راه براي 

پرداختن به آنها است.«

  روابط از دست رفته 
مايك پمپئو در شرايطي به بروكسل رفته كه اتحاد 
فراآتالنتيك هيچگاه در طول 70 س��ال گذشته تا 
اين اندازه زير سوال نرفته است. فايننشال تايمز در 
گزارشي با اش��اره به روابط امريكا و اروپا و سفر لغو 
شده هفته گذش��ته مايك پمپئو به آلمان نوشته: از 

سال2017 كه ترامپ روي كار آمده، اياالت متحده 
و متحدان اصلي اروپايي اش كه شامل آلمان، فرانسه، 
و بريتانيا هستند درباره همه چيز از تغييرات اقليمي 
گرفته تا توافق هس��ته اي ايران، اختالف نظر دارند. 
به عنوان مثال، روابط اي��االت متحده و آلمان رو به 
انحطاط مي رود. پمپئو هفته گذش��ته نشستي كه 
با آن��گال مركل صدراعظم آلمان، داش��ت را ناگهان 
لغو كرد. به گفته واشنگتن، پمپئو به دليل تحوالت 
منطقه خاورميانه مجبور ش��د به عراق سفركند. اما 
لغو نشس��ت با مركل كه همواره ترامپ به ش��دت از 
او انتقاد مي كند، نش��انه اين است كه روابط اياالت 
متحده و متحدان اروپايي اش تا چه اندازه اجباري و 

تحميلي شده است. 

ابيگيل اس��پانبرگر يكي از اعضاي سابق سيا، كه سال 
گذش��ته وارد كنگره امريكا ش��ده، مي گويد: »روش 
تحقير آميزي كه ترامپ در برخورد با متحدان در پيش 
گرفته مهم ترين روابط اياالت متحده را هدف گرفته 
اس��ت. وقتي رابطه خوبي با كش��ورهاي ديگر داشته 
باش��يد، رهبران جهان متوجه مي شوند كه مسائل رو 
بهبود اس��ت. اگر با آلماني ها هم��كاري مي كرديم به 
نفعمان بود. اما روابط امروز دو كش��ور بيشتر نمايشي 
ديپلماتيك است.«  منتقدان بر اين باورند كه دونالد 
ترامپ پيوندهاي��ي كه براي چندي��ن دهه امنيت 
اقيانوس اطل��س را تامي��ن ك��رده، تضعيف كرده 
اس��ت. يكي از رويكردهاي ترامپ كه باعث تضعيف 
اين روابط شده اس��تقبال ترامپ از رهبران مستبد 
اس��ت، كس��اني چون ويكتوريا اوريان نخست وزير 
مجارستان، كه در اين هفته قرار است به كاخ سفيد 
برود.  نيكالس برنز س��فير س��ابق اياالت متحده در 
ناتو، در اين باره مي گويد: »ش��اهد اين هستيم كه 
امري��كا ارزش هايي كه 70 س��ال متحدانش به آنها 
باور داش��تند را رد مي كند. دونالد ترامپ اعتقادي 
به ارزشمند بودن اتحاديه اروپا ندارد. او بروكسل را 

يك رقيب مي بيند.«
بتهو اورورك رقيب دموك��رات ترامپ در انتخابات 
رياست جمهوري 2020ميالدي، به فايننشال تايمز 
مي گويد: »ترامپ بايد متحدان خود را تقويت كند، 
متحداني كه دغدغه هاي مشتركي با يكديگر دارند تا 
بتواند با كشورهاي چون چين به  توافق برسد. ما اين 
فرصت فوق العاده را داريم تا در برابر ديكتاتورها كه 
هم كنون ما را به چالش كشده اند، ايستادگي كنيم.«

مقام هاي حامي امريكا اما مي گويند ترامپ فقط سعي 
دارد فش��ارهاي غيرمنصفانه بر اي��االت متحده را كم 
كند. گوردون ساندلند سفير اياالت متحده در اتحاديه 
اروپا، گفته ترامپ سعي كرده روابطي كه در طول اين 
سال ها ظاهرا بي نقص نشان داده شده را اصالح كند. ما 
به جاي اينكه اينجا بياييم و عكس هاي زيبا بگيريم و 
در شب نشيني ها شركت كنيم و مسائل سياسي را تباه 
كنيم، به دنبال برقراري روابط از دس��ت رفته هستيم. 
دوستان خوب و متحدان قدرتمند بايد گفت وگوهاي 

جدي داشته باشند.«

گروه جهان| 
افق ه��اي توافق تجاري مي��ان چين و اي��االت متحده 
بيش از پي��ش تيره وتار به نظر مي رس��د. دونالد ترامپ 
رييس جمهوري امريكا، دوش��نبه در واكنش به موضع 
چين درباره توافق تجاري دو جانبه گفته كه اگر اين كشور 
با اياالت متحده به توافق نرسد »به شدت آسيب خواهد 
ديد.« چين اما بر تسليم ناپذيري در برابر فشارهاي تجاري 
امريكا تاكيد كرده و گفته بر س��ر مس��ائل اصولي امتياز 
نمي دهد. در مطلب يك نشريه دولتي چين آمده: »امريكا 
به اشتباه باور دارد كه روابط تجاري و اقتصادي دوجانبه 
تنها به نفع پكن است و استقامت چين را دست كم گرفته 

است.«
به گ��زارش رويت��رز، دونالد ترامپ دوش��نبه در توئيتي 
خطاب به شي جين پينگ رييس جمهوري چين، نوشته: 
»خيلي صريح به رييس جمهوري شي و تمام دوستانم 
در چين مي گويم كه اگر حاضر به توافق نباشيد، به شدت 
آسيب خواهيد ديد زيرا شركت ها مجبور به ترك چين 
خواهند شد. خريد از چين خيلي گران است. شما با توافق 
خيلي خوبي مواجه بوديد كه تقريبا تكميل شده بود اما 
عقب نش��يني كرديد.« وزارت خارجه چين اما در همان 
روز )دوشنبه( تاكيد كرده كه پكن هرگز تسليم فشارهاي 

خارجي نخواهد شد. 

دونالد ترامپ جمعه گفت به دليل اينكه از تعهدات پيشين 
خود عدول كرده بر 2۵0 ميلي��ارد دالر كاالي صادراتي 
چين به امريكا تعرفه هاي جديدي را اعمال خواهد كرد. 
رييس جمهور امريكا گفته براي رسيدن به توافقي تجاري با 
چين عجله اي ندارد، چون مبالغ هنگفتي از درآمد حاصل 

از تعرفه ها به خزانه داري امريكا واريز مي شود. 
»چن ونلينگ« اقتصاددان ارشد مركز مبادالت اقتصادي 
بين المللي چين مي گويد، جنگ تج��اري كه امريكا به 
راه انداخت، كارآمد نيس��ت. امريكا مي خواست مشكل 
كسري تجاري را حل كند اما، كسري تجاري اش با چين، 
اتحاديه اروپا و ساير كشورها، به جاي كاهش افزايش يافته 
است. كارشناسان چيني بر اين باورند تاثير جنگ  تجاري 
مي تواند جهان را درنوردد، چالش هاي شديدي براي نظم، 
مقررات و سيستم هاي تجاري جهاني ايجاد كند و حتي 
تاثيري منفي بر توسعه آرام و صلح آميز جهان بگذارد. اين 
كارشناس��ان تاكيد كردند، موضع چين در زمينه حفظ 
منافع چين و امريكا در مناس��بات تجاري و همكاري دو 
كشور تغيير نكرده اس��ت و طرفين بايد مطابق با اصول 
احترام متقابل و منافع متقابل حركت و اختالفات خود را 

با گفت وگو و نه رويارويي حل وفصل كنند.
نش��ريه دولتي گلوبال تايمز چين هم نوشته: »عالوه بر 
اين امريكا در درك منافع دو كشور دچار كج فهمي شده 

است و عميقاً پايداري چين را دست كم گرفته است. طرف 
امريكايي چين را بابت موانع موجود در مذاكرات تجاري 
سرزنش مي كند و مي گويد چين خلف وعده كرده است. 
آنچه معاون نخست وزير چين گفته است، حقيقت را آشكار 
مي كند. حقيقت اين است كه امريكا براي طرح شروطي 
تالش دارد ك��ه به حاكميت ملي و عزت چين آس��يب 
مي رساند يا عميقًا غير منصفانه يا غير واقع بينانه است. 

چنين خواسته هايي گفت وگوها را دشوارتر مي كند.«
اما اين تنها چيني ها نيستند كه نسبت به تبعات باال گرفتن 
تنش هاي تجاري هشدار مي دهند. بسياري از اتحاديه هاي 
صنعتي امريكا هم با افزايش تعرفه هاي گمركي بر واردات 
از چين به شدت مخالفت هستند. به اعتقاد آنان، افزايش 
تعرفه ها تا 2۵درصد به قيمت حدود يك ميليون شغل در 
امريكا و افزايش بي ثباتي بازار مالي اياالت متحده تمام 
مي شود. در تازه ترين مورد يكي از مشاوران ارشد اقتصادي 
دونالد ترامپ نيز اذعان كرده است كه موضع رييس جمهور 
اياالت متحده داير بر اينكه چين بهاي تعرفه ها بر صادرات 
ب��ه امريكا را خواهد پرداخت اش��تباه اس��ت. به گزارش 
بي بي سي، لري كودلو سرپرست شوراي ملي اقتصادي 
اياالت متحده، گفته اين ش��ركت ها و كس��ب وكارهاي 
امريكايي هستند كه ماليات واردات را پرداخت مي كنند و 

در يك جنگ تجاري دو طرف متضرر خواهند شد. 

لري كودلو در مصاحبه با فاكس نيوز اذعان كرده اس��ت 
كه هزينه اضافه ناش��ي از سياس��ت هاي تجاري دولت 
ترامپ را مصرف كنن��دگان امريكايي خواهند پرداخت. 
اين كارشناس اقتصادي دولت امريكا گفته است: »البته 
تعرفه ها بر اقتصاد چين نيز تاثير خواهد گذاشت، چون 
باال رفتن قيمت ه��ا از تقاضا براي اجناس چيني خواهد 

كاست.«
اياالت متحده س��ال پيش بر ح��دود 200ميليارد دالر 
محص��والت چيني تعرفه اي 10 درص��دي اعمال كرد، 
محصوالتي كه شامل ماهي، كيف دستي، البسه، كشف 
و جوراب مي شد. ش��ركت هايي كه تعرفه را مي پردازند 
مي توانند هزين��ه اضافي را خود جذب كنن��د، آن را به 

مصر ف كننده منتقل كنند يا از فروشنده بخواهند از بهاي 
آن بكاهد. امريكا استدالل مي كند كه مازاد تجاري چين 
با امريكا نتيجه شيوه هاي غيرمنصفانه تجاري از جمله 
حمايت دولتي از شركت هاي داخلي چين است. واشنگتن 
همچنين چين را به سرقت محصوالت فكري شركت هاي 
امريكايي متهم مي كند. دور جديد گفت وگوهاي تجاري 
امريكا – چين جمعه بدون نتيجه پايان يافت اما طرفين 
براي دور بعدي مذاك��رات در پكن موافقت كردند. لري 
كودلو سرپرست شوراي ملي اقتصادي اياالت متحده گفته 
به  احتمال قوي دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا، در 
جريان اجالس گروه20 در ژاپن كه ژوئن برگزار مي شود 
با شي جين پينگ رييس جمهور چين، ديدار خواهد كرد. 

دريچه

كوتاه از منطقه

سقوط حزب حاكم بريتانيا 
در انتخابات اروپايي

گروه جهان| نتايج يك نظرسنجي از جايگاه احزاب 
بريتانياي��ي در انتخاب��ات 2۶ مه پارلمان اروپا نش��ان 
 مي ده��د كه حزب محافظ��ه كار بريتاني��ا به رهبري 
ترزا مي، نخست وزير به جايگاه پنجم سقوط كرده است. 
به گزارش يورونيوز، اين نظرسنجي نشان مي دهد كه 
تنها 10 درصد شركت كنندگان گفته اند كه در انتخابات 
پارلمان اروپا به حزب ترزا مي راي مي دهند. اين موضوع 
فش��ارها را بر ترزا مي براي تعيين تاريخ كناره گيري از 
پست نخست وزيري افزايش داده است. اعضاي ارشد 
حزب محافظه كار بريتانيا از وي خواسته اند تا در هفته 
ج��اري برنامه كناره گيري خود را از پس��ت نخس��ت 
وزيري اعالم كند. حزب نايجل فاراژ كه حامي خروج 
بريتانيا از اتحاديه اروپاست در اين نظرسنجي با ۳۴ 
درصد بيشترين توجه راي دهندگان بريتانيايي را به 
خود جلب كرده اس��ت. نايجل فاراژ مي گويد: »آنها 
به ما بريتانيايي ها خيانت كرده اند، نه تنها از س��وي 
محافظه كاران بلكه از س��وي حزب كارگر نيز عمل 
مشابهي صورت گرفته است.« حزب كارگر بريتانيا 
در اين نظرسنجي راي 1۶درصد شركت كنندگان را 
كسب كرده است. حزب ليبرال دموكرات و سبزها، دو 
حزبي كه از ماندن بريتانيا در اتحاديه اروپا پشتيباني 
مي كنند به ترتيب 1۵ و 11درصد توجه راي دهندگان 
بريتانيايي را به خود جلب كرده اند، نتايجي كه نشان 
مي دهد حاميان احزاب طرفدار مان��دن بريتانيا در 
اتحاديه اروپا در حال افزايش هستند. نزديك به ۳ سال 
پس از همه پرسي خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا هنوز 
هيچ توافقي ميان سياستمداران اين كشور و مقامات 
اتحاديه درباره چگونگي خروج به دست نيامده است. 

روسيه بخشي از دارايي خود را 
به چين منتقل كرد

گروه جهان| گزارش ساالنه بانك مركزي روسيه 
نش��ان مي دهد اين كشور بخش��ي از دارايي هاي 
خ��ود در امريكا را ب��ه چين منتقل كرده اس��ت. 
به گزارش ايرنا، ميزان دارايي هاي روسيه در امريكا 
از 9.29درصد به 7.9درصد كاهش يافته و در مقابل 
دارايي هاي اين كش��ور در چين و ژاپن با افزايش 
بي س��ابقه اي به ترتيب از ۶.2 ب��ه 10.1۴ و از ۵.1 
به ۵.7 درصد رش��د كرده است. ميزان دارايي هاي 
روسيه در فرانسه نيز كمتر از يك درصد رشد كرده 
اما در انگليس و كانادا تقريبا به همين ميزان كاهش 
يافته است. بانك مركزي روسيه ميزان دارايي هاي 
دالري خود را هم در يك س��ال گذشته حدود يك 
درصد ك��م كرده و در مقابل بر مي��زان يورو، يوآن 
)واحد پ��ول چين( و ط��الي خود افزوده اس��ت. 
شوراي جهاني طال )WGC( پيش تر اعالم كرده 
بود روس��يه در سه ماهه نخست سال جاري ۵۵.۳ 
تن طال خريده اس��ت و چين با خريد ۳۳ تن طال 
در اين مدت در م��كان دوم جهان قرار دارد. به نظر 
مي رسد روسيه براي قطع وابستگي به دالر امريكا 
و كاهش تاثيرات مخرب آن در ش��رايط تحريم به 
خريد گس��ترده طال روي آورده است. اين كشور با 
خريد طال استراتژي مقابله با تحريم امريكا را دنبال 
مي كند كه از چند سال پيش به اجرا گذاشته شد 
چرا كه شمش طال را مانند حساب بانكي نمي توان 
مسدود كرد. بانك مركزي روسيه به تازگي اعالم 
كرده سياست متنوع سازي ذخاير ارز و طالي خود را 
دنبال مي كند. بانك مركزي روسيه در راستاي اين 
سياست اوراق قرضه امريكايي خود را فروخته است.

هند از فهرست سياه دستكاري 
نرخ ارز خارج مي شود

گروه جهان| فهرس��ت سياه كش��ورهايي كه به 
دستكاري نرخ ارز خود مي پردازند با خروج هند و ورود 
ويتنام، تغييرات جديدي خواهد داشت. به گزارش 
بلومبرگ مناب��ع آگاه از احتمال حذف هند و افزوده 
شدن نام ويتنام به فهرست جديد وزارت خزانه داري 
امريكا خبر دادند. اين فهرست كه مربوط به دستكاري 
در نرخ ارز مي شود، شامل نام كشورهايي است كه با 
هدف بر هم زدن توازن تجاري، افزايش مزيت رقابتي 
خود برابر ساير كشورها و بر  هم زدن تراز حساب هاي 
پرداختي، خالف قوانين بين المللي تجاري، اقدام به 
دس��تكاري تعمدي نرخ ارز خود مي كنند. مقامات 
دولت ترامپ تصميم گرفته  اند نام ويتنام را به دليل 
پايين نگه داش��تن تعمدي نرخ برابري »دونگ« در 
برابر دالر به فهرس��ت خود اضافه كنند. خزانه  داري 
امريكا از مقامات ويتنامي خواس��ته درخصوص اين 
اتهام از خود تا پيش از زمان نهايي شدن گزارش دفاع 
كنند. گزارش وزارت خزانه  داري امريكا از دستكاري 
ارزي دو مرتبه در سال منتشر مي شود و انتظار مي رود 
در گزارش جديد، شمار كشورهايي كه نرخ ارز خود 
را دستكاري مي كنند به 20كشور افزايش يابد. اين 
فهرست با در نظر گرفتن سه شاخص تهيه مي شود 
كه مازاد حس��اب تج��اري مهم ترين آن اس��ت. هر 
كشوري كه صادرات آن بيش از سه درصد واردات آن 
باشد مورد تحقيق وزارت خزانه  داري قرار مي گيرد. 
ترامپ پيش تر چين، روسيه و اتحاديه اروپا را متهم به 
دستكاري تعمدي در نرخ ارز خود كرده است. سياست 
ارزي همواره يكي از مهم تري��ن اولويت هاي دولت 

ترامپ در روابط تجاري با ديگر كشورها بوده است. 

وعده دولت تركيه براي كاهش 
»قابل توجه« تورم

گروه جهان| وزير داراي��ي تركيه وعده داده تورم 
اين كشور در ماه هاي پيش رو به ميزان قابل توجهي 
كاهش خواه��د يافت. به گ��زارش بلومبرگ، برات 
البيراك درحالي از كاه��ش تورم تركيه در ماه هاي 
آينده صحبت مي كند كه كارشناسان معتقدند او در 
تالش است كه مجموعه اي از نگراني هاي ژئوپليتيك 
كه باعث كاهش ارزش لير شده است را كم اثرتر كند. 
البيراك گفته تورم تركيه همين اكنون روندي نزولي 
دارد و تحت تاثير عوامل بنيادين بازار به اين روند ادامه 
خواهد داد. عالوه بر اين ماه هاي تابستان درآمد ارزي 
تركيه را به دليل رونق گردشگري افزايش خواهد داد. 
براساس اين گزارش، شاخص قيمت مصرف كننده 
تركيه در ماه آوريل از رش��د س��االنه 19 درصدي 
برخوردار بوده است كه نسبت به اوج خود در ماه اكتبر 
گذشته كه در سطح 2۵ درصد قرار داشت، كاهش 
پيدا كرده اس��ت. با اين حال اين رقم هنوز باالتر از 
پيش بيني 1۴.۶درصدي بانك مركزي تركيه است. 
لير در بين ارزهاي متعلق به كشورهاي درحال توسعه 
بدترين عملكرد را در سه ماه گذشته داشته است و 
اختالفات بر سر انتخاب شهردار در استانبول از يك 
سو و خطر تحريم امريكا عليه تركيه به دليل خريد 
سيستم اس۴00 از سوي ديگر، بر كاهش ارزش لير 
در بازار جهاني تاثيرگذار بوده است. وزير دارايي تركيه 
گفته است كه دولت اين كشور قصد دارد بسته هاي 
حمايتي از توليدكنن��دگان و صادركنندگان را در 
اواخر م��اه مه يا در ماه ژوئ��ن رونمايي كند و تركيه 
اكنون آمادگي بيشتري براي مواجهه با نوسان هاي 

اقتصادي نسبت به 8 ماه گذشته دارد.

دادستاني سوئد پرونده آسانژ 
را بازگشايي مي كند

گروه جهان| دادستاني س��وئد پرونده مربوط به 
ادعاي تجاوز عليه جوليان آس��انژ بنيانگذار سايت 
افش��اگر ويكي ليكس، را بازگشايي مي كند. به اين 
ترتيب، تحقيقات در اين پرونده ممكن است دوباره 
به جريان افتد. به گزارش بي بي سي، آسانژ كه اتهامات 
را رد مي كند سال 2012 به سفارت اكوادور در لندن 
پناهنده شد و براي 7 سال از استرداد به سوئد پرهيز 
كرد. با اين حال او كه ۴7 سال دارد ماه پيش از سفارت 
اكوادور اخراج شد و به خاطر نقض شرايط وثيقه در 
بريتانيا به ۵0 هفته زندان محكوم شد. دولت امريكا 
هم خواهان اس��ترداد آس��انژ از بريتانيا در ارتباط با 
نقش ادعايي او در انتش��ار اسناد محرمانه نظامي و 
ديپلماتيك در س��ال 2010 است. اوا مري پرسون، 
معاون س��ازمان مديريت دادرس��ي عمومي سوئد 
تصميم گرفت��ه پرونده اتهام��ات مربوط به تعرض 
جنسي را كه دو سال پيش بسته شده بود، بازگشايي 
كند. دادس��تان ها 2017 گفته بودن��د كه با توجه 
به پناهندگي آسانژ در س��فارت اكوادور نمي توانند 
پرونده را جلو ببرند. با اين حال زني كه ادعاها را مطرح 
كرده بود اكنون خواهان بازگش��ايي پرونده است. با 
بازگشايي اين پرونده، اين سوال مطرح مي شود كه 
درخواست استرداد امريكا اولويت خواهد داشت يا 
سوئد. او كه متولد استرالياست در امريكا هم با اتهام 
توطئه براي ارتكاب نفوذ كامپيوتري روبروس��ت. او 
متهم به مشاركت در يكي از بزرگ ترين نشت هاي 
اسرار دولتي اس��ت كه مجازات آن مي تواند ۵ سال 
زندان باش��د. س��ازمان ملل مراعات حق دادرسي 

عادالنه براي او را خواستار شده است. 
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اكونوميست: روسيه به قدرتي 
جهاني تبديل شده است

گروه جهان| روس��يه امروز ديگ��ر فقط قدرت 
منطقه اي نيست كه باراك اوباما زماني بدان اشاره 
مي كرد، بلكه يك قدرت جهاني است. اكونوميست 
نوشته: ماه گذشته قطار دستاوردهاي پر بار روسيه 
از مداخله نظامي در سوريه با غرور و افتخار تمام با 
استقبال مردم به كشور بازگشت. اين قطار مملو از 
تجهيزات و امكانات نظامي و غير نظامي روسيه و پر 
بود از غرور و افتخار ملي. پروپاگانداي روسيه براي 
بزرگنمايي نقش روس��يه در جنگ سوريه حال و 
هواي ناسيوناليسيتي و ضديت با غرب به خصوص 
امريكا در اين مراسم نمادين كامال هويدا بود. فارغ 
از پروپاگاندا، واقعيت اين است كه روسيه با جنگ 
س��وريه بزرگ شد. روس��يه 201۵ ميالدي براي 
جلوگيري از سقوط بش��ار اسد وارد جنگ سوريه 
شد. مسكو با جنگ براي اولين بار پس از اضمحالل 
اتحاد جماهير شوروي، به عنوان يك دالل قدرت 
به خاورميانه بازگشت؛ كامال عكس امريكا و غرب. 
اياالت متحده در س��ال 200۳ مي��الدي به عراق 
تهاج��م نظامي كرد. اما نتيج��ه، جز يك افتضاح 
خونين نبود. اروپاي غربي هم يك عمليات تهاجم 
هوايي در ليبي انجام داد تا معمر قذافي را از ميان 
بردارد. اما حاصل كار، تكه پاره ش��دن كشور بود. 
اما مهم ترين موفقيت حضور نظامي روس��يه در 
سوريه، شكس��تن هژموني امريكا در خاورميانه 
بود.  جنگ 2008 ميالدي روسيه در گرجستان، 
تماما بي كفايتي و ناداني روس ها را به تصوير كشيد. 
الحاق كريمه در 201۴ ميالدي به خاك روسيه و 
جنگ از پيش اعالم نشده اش در اوكراين در همان 
سال، تحريم هاي غرب و انزواي ديپلماتيك روسيه 
را به همراه داشت. مسكو اينك به كانون ديپلماسي 
خاورميانه تبديل شده است. پوتين همچنين در 
نظر دارد اكتبر امسال يك اجالس سران با حضور 
رهبران آفريقايي برگ��زار كند. در امريكاي التين 
هم روسيه تمام قد ايستاده و اجازه نمي دهد دولت 
مادورو در ونزوئال سقوط كند. اين در حالي است كه 
امريكاي التين نيمكره سيطره و نفوذ امريكاست 
و امروز صداي واش��نگتن از دخالت روسيه در اين 
نيمكره بلند شده اس��ت. امروز اين ستيزه ها براي 
روسيه ديگر ماهيت ايدئولوژيك ندارد. به اعتقاد 
تحليل گران سياس��ي، هدف والديمير پوتين از 
تمام اقداماتش در چهار گوش��ه جهان اين بود كه 
آن انزواي ديپلماتيك كه بر سر ماجراي اوكراين بر 

روسيه عارض شده بود را رفع كند. 

پاكستان با صندوق بين المللي 
پول به توافق رسيد

پاكستان و صندوق بين المللي پول درباره بسته كمك 
مالي ب��ه ارزش ۶  ميليارد دالر به توافق رس��يده اند. 
به گزارش ايس��نا، عبدالحافظ ش��يخ، وزير دارايي 
پاكستان تأكيد كرده در مذاكرات با صندوق بين المللي 
پول در زمينه معافيت مالياتي به ارزش 700 ميليارد 
روپيه پاكستان به توافق رسيده اند. دو طرف ابتدا در 
سال مالي آينده براي رفع كسري بودجه 11 ميليارد 

دالري پاكستان برنامه ريزي خواهند كرد.

حشد شعبي عقب نشيني از 
نينوا را تكذيب كرد

حشد شعبي عقب نشيني از استان نينوا را تكذيب 
كرد و از طرحي براي اس��تقرار مجدد در اين استان 
خبر داد. به گزارش سومريه نيوز، رائد الكروي، معاون 
فرمانده عمليات حشد شعبي در نينوا گفته براساس 
توافق قبلي با فرماندهي عمليات مشترك و فرماندهي 
عمليات نينوا در ارتش طرح جديدي براي استقرار 
يگان هاي امنيتي موجود در اين استان ايجاد شده 
است. به گفته او، نيروهاي حشد شعبي در مساحت 

وسيعي از غرب نينوا نيز مستقر خواهند شد.

بازگشايي سفارت عمان
 در بغداد پس از ۲۹ سال

عمان از بازگش��ايي س��فارت خ��ود در بغداد پس 
از گذش��ت حدود س��ه دهه خبر داد. ب��ه گزارش 
خبرگزاري رسمي عمان، وزارت خارجه عمان اعالم 
كرده بازگشايي سفارت عمان در بغداد در گسترش 
روابط ميان دو كشور و همكاري آنها در زمينه هاي 
مختلف نقش خواهد داش��ت. محمد علي الحكيم 
وزير خارجه عراق، جمعه گذشته گفته بود پيامي 
را از يوسف بن علوي، همتاي عماني خود مبني بر 
تمايل اين كشور جهت بازگشايي سفارت خود در 
بغداد دريافت كرده است. س��فارت عمان در سال 
1990 به دنبال ورود ارتش عراق به كويت و متشنج 

شدن روابط دوجانبه بسته شده بود.

كناره گيري حزب دموكراتيك 
چپ از انتخابات استانبول

محرم آيدين نامزد ح��زب دموكراتيك چپ تركيه 
براي ش��هرداري استانبول اعالم كرد كه از انتخابات 
مجدد استانبول كه قرار است در ماه ژوئن برگزار شود، 
كناره گيري مي كند. به نظر مي رس��د محرم آيدين 
نامزد حزب دموكراتيك چپ با اين هدف به نفع اكرم 
امام اوغلو نامزد حزب جمهوري خواه خلق از انتخابات 
ماه ژوئن كناره گيري مي كند تا امام اوغلو بتواند در برابر 
كانديداي حزب عدالت و توسعه پيروز شود. محرم 
آيدين در انتخابات ۳1 مارس كمي بيشتر از ۳0 هزار 
راي كسب كرد. اكرم امام اوغلو در انتخابات ۳1 مارس 
شهرداري ها در استانبول بر كانديداي حزب حاكم 
پيروز شده بود با اين حال شوراي عالي انتخابات تركيه 
اين انتخابات را باطل اعالم كرد و راي به برگزاي مجدد 

اين انتخابات در 2۳ ژوئن داد. 
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عكسروز

بازارهنر

»بي گدار« راهي مجارستان شد

بهنام صفوي درگذشت

»ال مثل الويس« جلوي دوربين رفت

»داستان ضحاك« روايت مي شود

فيلم مس��تند »بي گدار« به كارگرداني 
عليرضا دهقان به جش��نواره بين المللي 
فيلم طبيعت و محيط زيست مجارستان 
راه يافت. عليرضا دهقان از حضور مستند 
»بي گدار« در جشنواره بين المللي فيلم 
طبيعت و محيط زيس��ت مجارس��تان 
»Gödöllő« خبر داد. فس��تيوال فيلم 
طبيعت »Gödöllő« اولين بار در سال 

۲۰۱۵ با ش��عار »حفظ طبيعت و محيط زيس��ت با 
قدرت هنر و نمايش« برگزار ش��د و رسالت خود را در 
باال بردن آگاهي عمومي نسبت به حفظ تنوع زيست 
محيطي و منابع طبيعي و همچنين باال بردن ارزش 
زيبايي كره زمين تعريف كرده است. اين جشنواره از 
۲۴ تا ۲۷ مه  مصادف با ۳ تا ۶ خرداد ماه در مجارستان 
برگزار مي ش��ود. از جمله عوامل اي��ن پروژه مي توان 
به نويس��نده و كارگردان: عليرضا دهقان، پژوهشگر: 
راحيل صحرايي و عليرضا دهقان، فيلمبرداران: حامد 
بقاييان و بهروز بادروج، صدابردار: بهنام عباس��ي فر، 
صداگذار: حس��ن مهدوي، تدوين: شيرزاد احمدي، 

تهيه كننده: مجيد عزيزي اش��اره كرد. 
پژوهش��گران معتقدند اگر براي بحران 
آب در ايران تمهيدي انديش��يده نشود 
ايراِن هفت هزار ساله تا ۲۰ سال ديگر از 
بي آبي و خشكس��الي، غير قابل سكونت 
خواهد شد. اين مستند تاكنون توانسته 
است نامزدي بهترين كارگرداني، بهترين 
پژوهش و بهترين فيلم ايفيك جشنواره 
بين المللي »سينماحقيقت« ۱۳۹۶، نامزد بهترين فيلم 
و بهترين كارگرداني دهمين جشن مستند سينماي 
ايران ۱۳۹۷، برگزيده بهترين فيلم مستند جشنواره 
ملي فيلم اميد ۱۳۹۶، برگزيده جشنواره سراسري فيلم 
س��يمرغ و بهترين پژوهش جشنواره سراسري اميد، 
برگزيده بهترين فيلم مس��تند جشنواره بين المللي 
 Bigwater فيلم حسنات ۱۳۹۷، نمايش در جشنواره
امريكا ۲۰۱۸، حضور در جشنواره بين المللي محيط 
زيست فدراسيون روسيه ۲۰۱۸ و كسب عنوان بهترين 
مستند كوتاه جشنواره بين المللي فيلم اينديپندنت 

امريكا ۲۰۱۸ را داشته باشد.

بهن��ام صف��وي )خوانن��ده پ��اپ( 
ك��ه مدت زي��ادي از بيم��اري تومور 
مغزي رن��ج مي برد، صب��ح ديروز در 
بيمارستان ميالد اصفهان درگذشت. 
مدير برنامه هاي بهن��ام صفوي خبر 
درگذش��ت اين خواننده پاپ را تاييد 
كرد. بهنام صفوي، خواننده موسيقي 
پاپ، از سال ۱۳۹۲ دچار ضايعه مغزي 

ش��ده بود كه با پيشرفت بيماري اش در صبح ۲۹ 
تيرماه ۱۳۹۴ مجبور به عمل جراحي شد. او پس 
از عم��ل، آلبوم جديدش را »معجزه« ناميده بود. 
بيماري صفوي در سال ۱۳۹۶ صفوي تشديد شد 

و اين بار براي درمان به آلمان سفر كرد 
و توسط پروفسور سميعي تحت عمل 
جراحي دوباره قرار گرفت و پس از آن 
به ايران بازگشت. بهنام صفوي كه طي 
روزهاي گذشته در بيمارستان بستري 
بود و در هوش��ياري به س��ر نمي برد، 
ب��ه دليل همان ضايع��ه مغزي، صبح 
ديروز )دوش��نبه ۲۳ ارديبهشت ماه( 
درگذش��ت. بنا به گفته پدر بهنام صفوي، مراسم 
تش��ييع و تدفي��ن اين هنرمند در شاهين ش��هر 
اصفهان برگزار خواهد شد. تاريخ و زمان تشييع 

اين هنرمند متعاقبأ اعالم خواهد شد. 

فيل��م كوت��اه »ال مث��ل الوي��س« به 
كارگرداني سپيده ميرحسيني جلوي 
دوربين رفت. فيلمبرداري فيلم كوتاه 
»ال مث��ل الوي��س« به نويس��ندگي و 
كارگرداني س��پيده ميرحس��يني در 

لوكيشني در شهر تهران آغاز شد.
امير زب��ده در نقش خوانن��ده قديمي 
كالس��يك در اي��ن مثل��ث م��وازي 

عاشقانه بدون ديالوگ ايفاي نقش مي كند. سپيده 
ميرحسيني كارگردان اين پروژه گفت: سعي كردم 
فضاي بي��ن واقعيت و رويا را به گون��ه اي در دنياي 
خيالي يك كودك به تصوير بكش��م، البته براي هر 
رويا كمي هم واقعيت نياز است. او در بخش ديگري 

از صحبت هاي خود تاكيد كرد: طراحي 
لب��اس در اين فيلم بس��يار مهم بود به 
همين دليل از مريم قاس��مي مشورت 
گرفتيم و ت��ا اينجا از روند كار بس��يار 
راضي هس��تم. عوامل فيل��م عبارتند 
از نويس��نده، كارگردان و تهيه كننده: 
سپيده ميرحسيني، بازيگران: امير زبده، 
رزا دانازاده، محمدصدرا بني هاشمي، 
مدير فيلمبرداري: امير جغتايي، مدير توليد: ميالد 
بهار، طراح گريم: پروين نويدي، طراح لباس: مريم 
قاسمي، عكاس: سياوش شير نورد و پويان پرتوي، 
طراح صحنه: امير حسيني، منشي صحنه: معصومه 

محمدخاني.

پريزاد س��يف قصد دارد ب��راي بار دوم 
نمايشنامه »داستان ضحاك« نوشته 
س��عيد پورصميمي را در تاالر رودكي 
در قالب نمايش��نامه خواني اجرا كند. 
پريزاد س��يف بازيگر و كارگردان تئاتر 
درب��اره جديدتري��ن فعالي��ت خ��ود 
در زمين��ه كارگردان��ي، ب��ه خبرنگار 
مهر گفت: اس��فندماه س��ال گذشته 

نمايشنامه »داس��تان ضحاك« را در تاالر رودكي 
نمايشنامه خواني كرديم كه مورد استقبال مخاطبان 
قرار گرف��ت، از اي��ن رو قرار اس��ت براي ب��ار دوم 
و اين ب��ار در روزه��اي ۱۸ و ۱۹ خ��رداد، س��اعت 
۲۰، نمايش��نامه خواني »داس��تان ضحاك« را در 
تاالر رودكي اج��را كنيم. او درباره گ��روه بازيگران 
نمايش��نامه خواني »داس��تان ضحاك«، افزود: در 
اين اجرا آقايان سعيد پورصميمي، رضا بابك، بهرام 

شاه محمدلو و مسعود سخايي، كامبيز 
بن��ان و خودم به عن��وان بازيگر حضور 
داريم. همچني��ن اردوان كاوياني فرد 
آهنگس��از اي��ن نمايش��نامه خواني 
است. س��يف درباره برنامه ريزي براي 
اجراي صحنه اي نمايشنامه »داستان 
ضحاك«، اظهار ك��رد: در حال حاضر 
برنامه اي براي اجراي عمومي »داستان 
ضحاك« ندارم زيرا قرار است نمايشنامه »آواز قو« 
را كه سال گذشته نمايشنامه خواني كردم، به صحنه 
ببرم. به احتمال زياد »داستان ضحاك« را در سال 
۹۹ اجراي عمومي خواهيم كرد. اين هنرمند تئاتر 
درباره ديگر فعاليت هاي خود، بيان كرد: در نمايش 
»نمي دونم فردا چي مي شه« نوشته تنسي ويليامز 
و كارگرداني كامبيز بنان كه قرار است از تيرماه در 
سالن مهرگان اجرا شود، به عنوان بازيگر حضور دارم.

تاريخنگاري

امتياز انحصاري توتون و تنباكو لغو شد
روز ۲۴ ارديبهش��ت ۱۲۷۰ هجري شمس��ي در پي صدور فتواي تحريم تنباكو 
از س��وي آيت اهلل ميرزاي  شيرازي، امتياز توتون و تنباكو كه به صورت انحصاري 
در اختيار شركت بريتانيايي رژي بود، لغو شد. مقدمات واگذاري امتياز توتون و 
تنباكو در س��فر سوم ناصرالدين ش��اه به اروپا فراهم شد و پس از بازگشت شاه از 
سفر، صورت عملي يافت. دولت انگليس از     همان آغاز ورود شاه به لندن، »ماژور 
تالبوت«، صاحب اصلي امتياز تنباكو را مامور پذيرايي از هيات ايراني كرد. تالبوت 
هر جا به مانعي برخورد مي كرد، با دادن رشوه كارش را پيش مي برد. تا جايي كه 
در مقطعي حتي به خود ش��اه نيز ۲۵ هزار ليره رشوه داد و قرار گذاشت هر سال 
۱۵ هزار ليره نيز به شخص شاه هديه )رشوه( بدهد. بدين ترتيب امتياز انحصاري 
توتون و تنباكو در ۲۸ رجب ۱۳۰۷ هجري قمري همزمان با دوران صدارت ميرزا 
علي اصغرخان امين السلطان و براي مدت ۵۵ سال به تالبوت و شركاي او در كمپاني 
رژي واگذار شد. به موجب اين امتياز، كمپاني رژي صاحب حق انحصاري تجارت 
تنباكوي ايران و حتي نظارت بر زراعت آن ش��ناخته مي ش��د و در متن آن آمده 
بود: »اجازه نامچه اي براي فروش و معامله و غيره توتون و تنباكو و س��يگار... حق 
خالص صاحبان اين امتياز است و احدي جز صاحبان اين امتيازنامه حق صدور 
اجازه نامه جات مزبور را ندارند.« در آن زمان معيش��ت بسياري از مردم از طريق 
فروش توتون و تنباكو تأمين مي ش��د و زارع و تاجر هيچ نوع اختياري در توليد و 
فروش اين محصول نداشتند. بنابراين رفته رفته موج اعتراضات در نقاط مختلف 
ايران خصوصًا شهرهاي تهران، اصفهان، شيراز، تبريز... آغاز شد و برخي از تجار از 
فروش محصول خود به شركت رژي خودداري كردند. در فارس كه گفته مي شود 
مرغوب ترين تنباكوي ايران را داشت بعضي از تجار محصول خود را براي اينكه به 
دست بيگانه ندهند به آتش كشيدند. اين فريادهاي همه جانبه از هر گوشه اي به 
گوش ميرزاي شيرازي، مرجع تقليد شيعيان در سامرا رسيد. ميرزا حسن آشتياني 
با آيت اهلل محمدحسن شيرازي مكاتبه و كسب تكليف كرد، آيت اهلل شيرازي ابتدا 
نامه اي به ناصرالدين شاه نوشت و به شاه در مورد عدم سپردن سرمايه مملكت به 
دست بيگانه هشدار داد، ولي شاه به هشدارهاي وي ترتيب اثر نداد. اينچنين بود 
كه حكم تحريم تنباكو در عبارتي كوتاه و به شيوه اي موثر و محرك و حساب شده 

از سوي ميرزاي شيرازي به شرح زير صادر شد: »بسم اهلل الرحمن الرحيم. اليوم 
اس��تعمال تنباكو و توتون باي نحو كان، در حكم محاربه با امام زمان )صلوات اهلل 
و سالم عليه( اس��ت. حّرره االقل محمد حسن الحسيني« صدور فتواي تحريم 
تنباكو، غوغايي به پا كرد و قيام مردم در سراسر ايران گسترش يافت. بعد از صدور 
فتواي تحريم، عالوه بر اينك��ه هيچ  كس توتون و تنباكو را در مخفي ترين محل 
استعمال نكرد، قليان ها و چندين بادگير طال و نقره توسط صاحبان شان شكسته 
شد. چنانكه ناصرالدين شاه روزي در حرمسراي خود ديد زن هايش به كنيزان خود 
امر مي كردند كه آنها را در هاون نهاده و بشكنند! وي گفت: شما را چه مي شود كه 
اين طور مي كنيد؟ يكي از زن ها گفت: آن كس كه ما را به تو حالل كرده، قليان را 
به ما حرام كرده! چنين بود كه سرانجام شاه و امين السلطان از بيم شورش مردم 
و اعالم جهاد عمومي توسط علما، امتياز اين قرارداد را در شانزدهم جمادي االول 
سال ۱۳۰۹ قمري لغو كردند و امين السلطان طي تلگرافي به واليات، الغاي قرارداد 

تنباكو و آزادي كشت و تجارت توتون و تنباكو را اعالم كرد.

میراثنامه

مرمت پل قاجاري كن فراموش شد؟
آب همه چيز را جارو كرده، ش��ايد ه��م مردم محلي 
كمك كوچكي به آن كرده باش��ند. اما حاال همه چيز 
مرتب اس��ت. راه باز ش��ده و مردم براي رفت و آمد از 
ش��مال و جنوب روس��تا و برعكس آن، از پل قاجاري 
نيمه تخريب شده  »كن« استفاده مي كنند. با طغيان 
رودخانه كن در روستاي كن در دوشنبه ۱۲ فروردين، 
بخش هاي اصلي پل آجري قاجاري »كن« تخريب شد، 
پايه مياني، عرشه پل و پشت بند پل آجري كن كه در 
دوره قاجار روي رودخانه كن و به عنوان تنها راه ارتباطي 
روستاهاي شمال رودخانه با ده كن ساخته شده بود، 
تخريب شد و مي توان گفت در روزهاي نخست مردم 
هيچ راهي براي رفت و آمد نداشتند مگر با زور عصا و 
چند بار افتادن از تلي آجر و سيمان كه ديگر از بند پل 
جدا شده بودند. حاال يعني حدود ۴۰ روز بعد از آن اتفاق 
كه بسياري از مردم روستا مجبور به ترك خانه هايشان 
ش��دند، ديگر نه آواري از باقي مانده پل در آن منطقه 
مانده و نه در كناره هاي رودخانه كن آجري باقي مانده، 
آب به سرعت حركت مي كند، به جداره هاي رودخانه 
برخورد مي كند و با شتاب راهش را پيش مي گيرد. ۱۴ 
فروردين دالور بزرگ نيا- مديركل سابق اداره ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان تهران- بعد 
از صبحت با شهرداري منطقه ۵ اعالم كرد: قرار است 
اين پل به زودي با همكاري ميراث فرهنگي مرمت شود. 
شايد هنوز زماِن »به زودي« براي شهرداري منطقه پنج 

كه ش��هردارش بيش از دو سال و نيم مديركل ميراث 
فرهنگي استان تهران بود و خودش پرونده ثبتي اين پل 
را امضا كرد، نرسيده است تا آب و مردم فرصت داشته 
باشند هر چه را از پل قاجاري »كن« مي توان جابه جا 
كرد از سر راه بردارند. به گونه اي كه حاال با حذف آوارها، 
حتي مردم نيز با كمي تالش از روي پل عبور مي كنند، 
شايد هم ميراث فرهنگي و شهرداري منطقه با ديدن 
اين صحنه خيالش راحت ش��ده كه فعاًل قرار نيست 
هزينه اي براي مرمت اين پل تاريخي اختصاص دهد! 

پل تاريخي كن در دوره قاجار و در سال ۱۲۸۹ شمسي 
در قسمت شرقي رودخانه كن با نماي آجري ساخته 
ش��د، اما بعد از طغيان رودخانه و بر اساس ديده هاي 
ايسنا، يكي از بخش هاي اصلي پل يعني پايه، عرشه و 
پشت بند پل به عنوان راه ارتباطي و رفت و آمد مردم 
ده كن با س��ولقان از طريق اين پل از بين رفته است و 
آجرهاي باقي مانده در كناره هاي رودخانه وسيله اي 
براي تفريح كودكان شده است. در حال حاضر مردم 

كن براي ديدن وضعيت پل به كنار رودخانه مي روند.

ايستگاه

بازي »پوكمون« به دنبال 
تسخير سينماها

اهداي جايزه يك عمر دستاورد 
هنري به ورنر هرتسوگ

در باك��س آفي����س 
جهاني  باالخره  س��لطه 
» انتقام جويان« خاتمه 
يافت و فيلم »پوكمون؛ 
كارآگاه پيكاچو« موفق 
ش��د تا بازار را به دس��ت 
بگيرد. به گزارش ورايتي، 
برمبناي آماري كه تا پايان 

وقت ديروز به دست آمده، »پوكمون كارآگاه پيكاچو« 
محصول جديد كمپاني برادران وارنر با فروش ۱۰۳ 
ميليون دالري از ۶۲ بازار بين المللي، نبض بازار را به 
دست گرفته و اين در حالي است كه »انتقام جويان: 
پايان بازي« محصول ديزني و م��ارول در اين هفته 
۱۰۲ ميليون دالر ديگر از فروش در ۵۵ بازار بين المللي 
كس��ب كرد. »پوكمون كارآگاه پيكاچو« اولين آخر 
هفته اكرانش را در امريكاي ش��مالي ب��ا فروش ۵۸ 
ميليون دالري شروع كرد تا در مجموع آمار فروشش 
در بازار جهاني را به ۱۶۱ ميليون دالر رس��انده باشد. 
اين فيلم به جز امريكا بهترين فروش را در چين تجربه 
كرد و ۴۰.۸ ميليون دالر فروخت. بريتانيا با ۶.۶ ميليون 
دالر، آلمان با فروش ۵ ميليون دالر و مكزيك با فروش 
۴.۹۷ ميليون دالر ديگر بازارهاي قابل توجه اين فيلم 
در سه روز پايان هفته بودند. اين فيلم كه نسخه زنده 
از بازي »پوكمون گو« اس��ت، آخر هفته گذشته در 
ژاپن نيز نمايش داده شد و ۱۲.۹ ميليون دالر كسب 
كرد. اين انيميشن به كارگرداني راب لترمناست كه 
بر اساس يك بازي ويدئويي ساخته شده و در تاريخ 
۱۰ مي ۲۰۱۹ اكران خود را شروع كرده است. رايان 
رينولدز از صداپيشگان اين انيميشن است كه در نقش 
يك كارآگاه زرد صداپيشگي كرده است. داستان اين 
فيلم كه بر مبناي بازي »پوكمون گو« كه سال ۲۰۱۶ 
منتشر شد ساخته شده، در دنيايي مي گذرد كه مردم 
پوكمون را براي مبارزه كردن جمع مي كنند. در اين 
دنيا، يك پسر با يك پيكاچوي باهوش سخنگو مواجه 
مي ش��ود كه در تالش است تا كارآگاه ش��ود. رايان 
رينولدز در نقش كارآگاه پيكاچو، جاستيس اسميت در 
نقش تيم گودمن، كاترين نيوتون در نقش لوسي، كن 
واتانابه در نقش كارآگاه يوشيدا بازي كرده اند. با همه 
اينها »انتقام جويان: پايان بازي« همچنان در حال جلو 
رفتن است و اكنون فروش خود را در بازار بين المللي 
از ۱.۷ ميليارد دالر عبور داده است و پس از »آواتار« با 
فروش ۲.۰۲ ميليارد دالر دومين فيلم پرفروش تاريخ 

در بازار بين المللي شده است.

آكادم��ي فيل��م اروپا با 
اهداي جاي��زه يك عمر 
دس��تاورد هن��ري از 
كارگردان سرش��ناس 
آلمان���ي تجلي�����ل 
مي كند.ب��ه گ���زارش 
آسوش��يتدپرس، ورنر 
هرتس��وگ فيلمس��از 

نامدار آلماني با دريافت جايزه افتخاري سي و دومين 
دوره جوايز فيلم اروپا مورد تقدير قرار مي گيرد. اين 
كارگردان كه نويسنده، تهيه كننده و كارگردان بيش از 
۷۰ فيلم بلند و مستند بوده است، مجموعه اي از جوايز 
معتبر سينمايي را در كارنامه دارد كه خرس نقره اي 
برليناله براي »ترانه هاي زندگي« اولين فيلم بلندش 
در سال ۱۹۶۸، جايزه بهترين كارگرداني كن براي 
فيلم »فيتس كارالدو« و نامزدي اسكار براي مستند 
سال ۲۰۰۷ از جمله آنهاست. او در كمال تعجب هرگز 
جايزه اي از سوي فيلم اروپا دريافت نكرده و تنها يك 
بار براي فيلم »بهترين دوست من« در سال ۱۹۹۹ 
نامزدي اين جايزه را كسب كرده بود. سي و دومين 

دوره جوايز فيلم اروپا ۷ دسامبر برگزار مي شود.

ايزديار: مسووالن به حرف هاي خودشان عمل نكردند

سرمربي احتمالي تيم  ملي را بيشتر بشناسيد

دارنده ۶ مدال طالي بازي هاي پاراآسيايي 
جاكارتا در رشته ش��نا گفت: عدم تعهد 
مس��ووالن وزارت ورزش و جوانان براي 
پرداخ��ت پاداش مدال آوران جاكارتا س��بب ش��ده تا 
ورزشكاران انگيزه كافي براي كسب سهميه پارالمپيك 
۲۰۲۰ توكيو نداشته باشند. شاهين ايزديار به ايسنا گفت: 
شناگران معلول االن در بالتكليفي به سر مي برند و بعد از 
جاكارتا تا به االن رها شده اند و هيچ حمايتي از آنها صورت 
نمي گيرد. او درباره تحصن ديروز ورزشكاران مدال آور 
بازي هاي پاراآس��يايي جاكارتا جلوي وزارت ورزش و 
جوانان گفت: اين تحصن به خاطر عدم تعهد مسووالن 
وزارت ورزش و جوان��ان در پرداخت پاداش مدال آوران 
 جاكارتاس��ت، به طوري كه پي��ش از اين ق��رار بود به 
مدال آوران سكه بدهند، اما شنيده مي شود كه قرار است 
طي مراس��مي در ماه مبارك رمضان به جاي سكه در 

مراسم تجليل حواله بدهند آن هم نصف قيمت سكه. 

سرمربي احتمالي تيم ملي فوتبال ايران در تيم هاي 
مطرحي بازي و مربيگري كرده است. البته او براي دو 
سال پا را از دنياي فوتبال فراتر گذاشت و در مجلس 
س��ناي بلژيك حضور داشت. تيم ملي فوتبال ايران 
پس از رفتن كارلوس كي روش در بهمن ماه ۹۷ بدون 
سرمربي مانده و در طي اين ماه ها اسامي مختلفي براي 
نشستن روي نيمكت ايران مطرح شده است. يكي از 
اسامي محتمل براي نشستن روي نيمكت تيم ملي 

مارك ويلموتس، سرمربي ۵۰ ساله بلژيكي است.
ويلموتس دوران بازي اش را از باش��گاه سن ترويدن 
بلژيك آغ��از كرد و طي ۱۶ س��ال در باش��گاه هاي 
اس��تاندارد ليژ، بوردو و ش��الكه حضور داش��ت و در 
نهايت در باشگاه ش��الكه هم به فوتبالش پايان داد. 
ويلموتس ۷۰ ب��ازي ملي هم با پيراه��ن بلژيك را 
انجام داد و توانس��ت ۲۸ گل به ثمر برس��اند. مارك 
ويلموتس در س��ال ۲۰۰۳ براي چند بازي به عنوان 
سرمربي موقت شالكه منصوب شد پس از آن در سال 
۲۰۰۴ به عنوان سرمربي سن ترويدن انتخاب شد و 
اولين تجربه سرمربيگري اش را در اولين تيم دوران 
حرفه اي اش آغاز كرد با اين حال در كمتر از يك سال 
از اين تيم اخراج شد. پس از اخراج از اين تيم بلژيكي، 
ويلموتس به تيم ملي بلژيك رفت و به عنوان دستيار 

ديك ادوكات و پس از آن جرج ليكنز با اين دو سرمربي 
با تجربه همكاري كرد تا اينكه در مي ۲۰۱۲ با رفتن 
ليكنز از تيم ملي بلژيك، سرمربي موقت اين تيم شد و 
پس از مدتي به عنوان سرمربي شياطين سرخ معرفي 
شد. در دوران حضور ويلموتس در تيم ملي بلژيك، 
بهترين تيم تاريخ اين كشور با حضور بازيكنان جوان 
مطرح شد؛ تيمي كه پايه گذاري آن از سرمربيان قبلي 
آغاز ش��ده بود. ويلموتس توانست با اين تيم به جام 
جهاني ۲۰۱۴ برسد و در مرحله گروهي اين رقابت ها 
كه با تيم هاي الجزاير، روسيه و كره جنوبي هم گروه 
بود، به عنوان تيم نخست صعود كرد. شياطين سرخ به 
همراه ويلموتس در مرحله يك هشتم نهايي با نتيجه ۲ 
بر يك امريكا را شكست دادند اما در مرحله يك چهارم 

نهايي با يك گل مقابل آرژانتين مغلوب شدند و از دور 
رقابت ها حذف شدند. پس از جام جهاني ۲۰۱۴، تيم 
ملي بلژيك با سرمربيگري ويلموتس به يورو ۲۰۱۶ 
صعود كرد و در اين رقابت ها پس از صعود از گروهش، 
با چهار گل مجارستان را در مرحله يك هشتم نهايي 
شكس��ت داد اما در مرحله يك چهارم نهايي مقابل 
ولزي كه براي نخستين بار در رقابت هاي يورو حضور 
پيدا كرده بود، با نتيجه ۳ بر يك شكس��ت خورد و از 
تيم ملي بلژيك اخراج ش��د. مارك ويلموتس پس از 
يورو ۲۰۱۶ اتهام بزرگي به پدر تيبو كورتوآ زد و او را به 
دادن اطالعات و تركيب بلژيك به رسانه ها در جريان 
يورو متهم كرد؛ اتهامي كه منجر به شكايت كورتوآ از 
ويلموتس شد. او پس از اخراج از تيم ملي بلژيك مدتي 
در هيچ تيمي حضور نداش��ت تا اينكه پيش از جام 
جهاني ۲۰۱۸ روسيه به عنوان سرمربي ساحل عاج 
انتخاب شد ولي پس از اينكه با شكست مقابل مراكش 
نتوانست ساحل عاج را به جام جهاني برساند، از اين 
تيم اخراج شد. نكته جالب درباره ويلموتس، حضور 
دو سال هاش در فاصله س��ال هاي ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ 
در مجلس سناي بلژيك اس��ت؛ دوراني كه چندان 
با موفقيت همراه نبود و باعث شد ويلموتس دوباره 

تمركزش را روي فوتبال بگذارد.

ورزشي

دعايروزهشتمماهمباركرمضان
بسماهللالرحمنالرحیم

اللُهماْرُزْقِنيِفیِهرْحمةاْلْيتاِموِإْطعامالطعاِموِإْفشاءالسالِموُصْحبة
اْلِكراِمِبطْوِلكيامْلجأاْلِمِلین

خداي�ا!دراينروزتوفی�قمهربانيبهيتیمانواطعامگرس�نگانو
آش�كاراس�المگفتنومصاحبتبانیكانراروزيامفرما.بهكرمت

ايپناهامیدواران!«
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