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   مشكالت گذشته »هپكو« 
عامل بازگشت آن به صاحب قبلي

س��ازمان خصوصي س��ازي اعالم كرده با توجه به مشكالتي كه درباره هپكو 
وجود دارد، خريدار آن نتوانسته آن مشكالت را برطرف كند در نتيجه اين شركت 

به واگن سازي كوثر خريدار قبلي اش بازمي گردد. 
سيدجعفر سبحاني در گفت وگو با ايسنا درباره واگذاري شركت هپكو اظهار 
كرد: هپكو ۱۰سال قبل به صورت مزايده واگذار شده بود و خريدار آن شركتي 
به نام واگن سازي كوثر بود. شركت خريدار در دو سه سال اول تعهداتش را انجام 

داد و بعد از آن براي انجام تعهداتش ناتوان بود. 
وي افزود: با توجه به اينكه شركت واگن سازي كوثر در انجام تعهداتش ناتوان 
بود، ما از او وكالت گرفتيم تا با آن وكالت بتوانيم هپكو را واگذار كنيم. بعد از آن 
دو يا س��ه نوبت هم براي اين شركت مزايده برگزار كرديم اما متاسفانه مشتري 
براي خريد آن نيامد. س��بحاني ادامه داد: چون اي��ن واگذاري قرار بود از طريق 
وكالت انجام شود و از طريق مزايده مشتري براي آن نيامده بود، مي توانستيم از 
طريق مذاكره اين مشكل را حل و فصل كنيم. در واگذاري هاي دولتي معموال به 
خاطر حاشيه ها و جوي كه وجود دارد از روش  مذاكره استفاده نمي كنيم و حتي 
اگر بنگاه چندين بار هم برايش مزايده انجام شده باشد، باز هم از طريق مذاكره 
كار را جلو نمي بريم اما در مورد بنگاه هايي كه با وكالت آنها را واگذار مي كنيم به 
نوعي بخش خصوصي محسوب مي شوند و ما مي توانيم از طريق مذاكره واگذاري 
را انجام دهيم. مش��اور رييس سازمان خصوصي سازي توضيح داد: در سال هاي 
گذشته با توجه به مذاكراتي كه انجام داديم، هپكو به شركت هيدرو اطلس واگذار 
شد. آقاي احمدپور دو سال و اندي عهده دار هپكو بودند اما در نهايت با توجه به 
مشكالتي كه از قبل وجود داشت ايشان هم نتوانستند آن مشكالت را حل كنند. 
در نتيجه در بهمن ماه س��ال گذشته او از سهامداري هپكو استعفا داد. او امروز 
هم اصرار دارد كه از سهامداري اين شركت استعفا دهد و حاال قرار بر اين است، 

سهام را به خريدار قبلي كه واگن سازي كوثر است، برگرداند. 
گفتني اس��ت سازمان خصوصي سازي براي حفظ منافع دولت و مردم طبق 
قانون در اينگونه مواقع مي تواند يا خودش شركت را براي بار ديگر عرضه كند يا 

به وكالت از خريدار اين عرضه صورت پذيرد. 

   موافقت اوليه معاون اول رييس جمهور 

مستثني شدن بازگشت ارز صادراتي 
محصوالت كشاورزي به سامانه »نيما«

رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي از موافقت اوليه معاون اول 
رييس جمهور براي مستثني شدن ارائه ارز ناشي از صادرات محصوالت كشاورزي 
به س��امانه نيما خبر داد. محمدرضا پورابراهيمي گفت: هفته گذش��ته نشست 
اعضاي كميس��يون اقتصادي مجلس شوراي اس��المي با اعضاي اتاق بازرگاني 

برگزار شد و مسائل مختلف بخش توليد و صادرات مورد بررسي قرار گرفت. 
به گزارش »تعادل« به نقل از خانه ملت، رييس كميسيون اقتصادي مجلس 
شوراي اسالمي ادامه داد: يكي از درخواست هاي كميسيون كشاورزي و صنايع 
غذايي اتاق بازرگاني در نشست مذكور، مستثني شدن ارائه ارز ناشي از صادرات 
محصوالت كش��اورزي به سامانه ارزي نيما بود كه در راستاي حمايت از بخش 
كش��اورزي اين خواسته از سوي كميسيون اقتصادي مجلس مورد پيگيري قرار 
گرفت. نماينده كرمان و راور در مجلس ش��وراي اسالمي تصريح كرد: مستثني 
ش��دن ارائه ارز ناشي از صادرات محصوالت كشاورزي به سامانه نيما در نامه يي 
به معاون اول رييس جمهور مورد پيگيري قرار گفت و در اين راس��تا در جلس��ه 
حضوري كه با جهانگيري داش��تم دغدغه هاي صادركنندگان بخش كشاورزي 
مورد بررس��ي قرار گرفت و موافقت اوليه معاونت اول رييس جمهور با مستثني 
 ش��دن ارائه ارز ناش��ي از صادرات محصوالت كش��اورزي از طريق س��امانه نيما 

در راستاي حمايت از صادرات بخش كشاورزي اخذ شد. 

نيـاز اقتـصاد ايـران
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تعادل | مركز پژوهش هاي مجلس در 
گزارشي به تحوالت اخير بازار ارز پرداخت 
 و ب��راي مقاوم س��ازي نظام ارزي كش��ور
7 پيش��نهاد ارائه داد. اين نهاد پژوهشي 
همچنين از دولت خواست كه از توزيع ارز 
42۰۰توماني به ازاي هر دالر براي كليه 

مصارف ارزي خودداري كند. 
در گزارش اين مركز آمده اس��ت كه 
ايران به  واسطه ارز حاصل از صادرات نفت 
و فرآورده هاي نفتي و پتروشيمي همواره 
داراي تراز تجاري مثبت بوده اس��ت و بر 
اساس گزارش صندوق بين المللي پول در 
حال حاضر حدود ۱۱۰ميليارد دالر ذخاير 
ارزي دارد. با وجود اين در ماه هاي پاياني 
س��ال ۱396 و نيز از ابتداي سال ۱397، 
بازار ارز كش��ور با تالطمات قابل توجهي 
همراه بود و نرخ ارز در بازار آزاد طي س��ه 
ماهه منتهي ب��ه 2۰ فروردين ماه ۱397 

بيش از 3۰درصد افزايش يافت. 
اين نهاد پژوهش��ي مطرح مي كند كه 
علل افزايش نرخ ارز را بايد در دو دس��ته 

عوامل زمينه يي و تشديدكننده پيگيري 
ك��رد. مهم ترين عوام��ل زمينه يي كه در 
طول ساليان گذشته ايجاد شده و كشور 
را از ناحيه نظام ارزي آس��يب پذير كرده 
اس��ت، عبارتند از: رش��د افسارگسيخته 
نقدينگ��ي، محدوديت  بانك ه��اي ايراني 
در ارتب��اط ب��ا بانك ه��اي بين المللي و 
به تبع نقل وانتقال وجوه و جايگزين شدن 
صرافي ها، وابس��تگي مس��يرهاي انتقال 
وجوه ارزي كش��ور به برخي نقاط خاص 
مانن��د دوب��ي در امارات متح��ده عربي، 
وابس��تگي به ارزهاي واس��ط مانند دالر 
و يورو، وابس��تگي به پيام رسان متمركز 
سوييفت، واردات مديريت نشده )قاچاق( 
و...؛ اما عواملي كه منجر به تشديد افزايش 
نرخ ارز ش��دند، عبارتند از: افزايش شديد 
خروج س��رمايه به  واسطه نااطميناني در 
فضاي اقتصادي كش��ور و اظهارنظرهاي 
مقام��ات امريكاي��ي مبني  بر خ��روج از 
برج��ام و نيز ايجاد محدوديت هاي جديد 
در مسيرهاي نقل وانتقال ارزي كشور در 

دوبي، تركيه و چين كه به  داليل مختلف 
اعم از ماليات قانون ماليات بر ارزش افزوده 
در دوبي، تشديد نظارت ها و... به محدود 
شدن مسيرهاي تنفس ارزي كشور منجر 
ش��ده و انتقاالت ارزي كشور را دشوارتر، 
پرريس��ك تر و پرهزينه ت��ر ك��رده و لذا 
مديريت بازار ارز را با مشكل مواجه كرده 

است. 
اي��ن مرك��ز ادام��ه مي دهد: ش��ايان 
ذك��ر اس��ت برآوردهاي��ي ك��ه از خروج 
س��رمايه از كشور در س��ال ۱396 شده 
اس��ت، نش��ان دهنده بيش از ۱4ميليارد 
دالر كس��ري حس��اب س��رمايه و حدود 
۱2ميلي��ارد دالر افزاي��ش بده��ي ارزي 
بانك ها در 9ماهه اول سال ۱396 است. 
در پي افزايش خروج س��رمايه از كشور، 
از ابتداي س��ال ۱395 ت��ا آذرماه ۱396، 
ذخاي��ر ارزي بين الملل��ي كش��ور، ۱6/3 
ميليارد دالر كاهش يافته اس��ت. مهم تر 
اينكه س��ال ۱395 آغاز و در سال ۱396 
تشديد شده است، احتماال در سال ۱397 

با خروج اياالت متح��ده امريكا از برجام، 
وضع مجدد تحريم ها و تش��ديد شرايط 
س��خت اقتصادي ادامه خواه��د يافت و 
ضروري اس��ت ب��راي جلوگي��ري از آن 
برنامه ريزي كرد و اقدامات موثر انجام داد. 
دولت و بانك مركزي از 2۰ فروردين ماه 
تاكنون اقداماتي را با هدف مديريت بازار 
ارز انجام داده اند كه مهم ترين آنها عبارت 
اس��ت از: اعالم تك نرخي ش��دن نرخ ارز، 
تعهد براي تامين ارز مورد نياز براي كليه 
مصارف مج��از به قيم��ت 42۰۰۰ ريال 
براي هر دالر، ال��زام كليه صادركنندگان 
به فروش ارز حاصل از صادرات به ش��بكه 
بانك��ي و ت��الش ب��راي انتق��ال عمليات 
ارزي از ش��بكه صرافي به بانك ها. اگرچه 
موضع گيري فع��ال دولت و بانك مركزي 
در ارتباط با بازار ارز قابل تقدير است؛ ولي 
ارزيابي كارشناس��ي حاكي از نقاط ضعف 
قابل توجه است و برخي مسائل مهم نيز 

مورد غفلت قرار گرفته است.
ادامه در صفحه 3

اخبار سرمقاله

  زنگ خطر آمارها

 فروردي��ن ماه زماني ك��ه اوج اعتراض ها به سياس��ت ميخكوب كردن 
ارزي از س��وي صادركنندگان مطرح بود، بعضي مس��ووالن دولتي به آمار 
تجارت خارجي در فروردين ماه و س��پس ارديبهش��ت اش��اره داشتند كه 
مي��زان صادرات غيرنفتي با رش��د همراه بوده اس��ت. اي��ن تحليل يكي از 
خطرناك تري��ن روش ه��اي تحليل به ويژه براي سياس��ت گذاران اس��ت. 
 )data sectional-Cross( تحليل هايي كه بر اس��اس داده هاي مقطعي
باش��د هر قدر هم جامع در نظر گرفته ش��ود فاقد يك سري اطالعات الزم 
براي تصميم گيري اس��ت. در اين داده ها، روندها ديده نمي شود و صرفا از 
روي يك عكس درباره يك پديده كه در طول زمان در حال تغيير اس��ت، 

تصميم به قضاوت داريم. 
آماره��اي اخي��ري كه از س��وي مراكز مختلف منتش��ر ش��د به خوبي 
نش��ان مي دهد كه در چند ماه آينده اقتصاد كش��ور با چالش هايي روبه رو 
خواهد ش��د و وضعيت اصال روند مناسبي را طي نمي كند. شاخص قيمت 
توليد كننده كه روند تغييرات ميانگين قيمت كاالها و خدمات توليد ش��ده 
در داخل كشور را از ديدگاه توليدكنندگان نشان مي دهد رو به صعود نهاده 
اس��ت. تورم توليدكننده در چهار فصل منتهي به زمس��تان 96 نس��بت به 
مدت مش��ابه سال قبل آن ۱2.9درصد است در حالي كه تورم توليدكننده 
نقطه به نقطه آن به ۱7.3 رس��يده است. اين آمار نقطه به نقطه ارائه شده 
از س��وي مركز آمار به زودي به سمت تبديل شدن به آمار ساليانه حركت 

خواهد كرد. 
بانك مركزي نيز آمار ش��اخص بهاي كاالي مصرفي را در ارديبهش��ت 
منتشر كرد. شاخص كل رشد 9.7 درصدي نسبت به ماه مشابه سال قبل 
دارد. وقتي رش��د اين ش��اخص تنها در طول يك ماه را مورد بررسي قرار 
مي دهيم، متوجه مي ش��ويم كه در بخش هاي در اختيار دولت تورم كمتر 
بوده اس��ت و در حقيقت دولت در تالش براي پايين نگهداشتن تورم است 
ولي طبيعتا در عرض چند ماه اين آمار خود را با س��اير بخش ها هماهنگ 
مي كند. همچنين گزارش ش��اخص هاي ماهان��ه بانك مركزي در فروردين 
ماه چش��م انداز خوبي را ترسيم نمي كند. بخش هايي از آمار همچون بورس 
تحت تاثير التهابات دالر دچار مش��كالت جدي ش��ده اند. ش��اخص ارزش 
س��هام معامله شده در بورس اوراق بهادار تهران در فروردين نسبت به ماه 

قبل 78.5درصد افت كرده است. 
وقتي همه آمارها را كنار هم مي گذاريم، ش��رايط كلي آرام اس��ت ولي 
در حقيقت روند آمارها نش��ان مي دهد كه اقتصاد ايران آبس��تن التهاباتي 
در نيمه دوم س��ال اس��ت. مس��ووالن دولت اگر بخواهند، منتظر رخ دادن 
اتفاقات تلخ در اقتصاد و س��پس واكنش باش��ند طبيعتا نمي توانند در آن 
زمان كار چنداني از پيش ببرند اما اگر امروز سياس��ت اقتصادي كش��ور به 
سمتي كه الزم است حركت كند، مي توان انتظار تغيير را داشت. روندهاي 
س��ري زماني به خوبي مشكالت آتي را به ما نش��ان مي دهند و تجربياتي 
كه در س��ال هاي گذشته كسب شده اس��ت، اين قدرت پيش  بيني را به ما 
مي دهند كه در صورت تشديد تحريم چه ريل گذاري بايد كرد. در حقيقت 
ماه هاي فعلي هم فرصت طاليي است كه قبل از تحريم ها سراغ پيشگيري 
از آسيب به اقتصاد كشور برويم و هم اينكه نسبت به خطري كه آمارها به 

خوبي درباره آن هشدار مي دهند از امروز فكري كنيم. 
دولت در هفته هاي اخير به ويژه پس از برجام سياس��ت كاهش تش��نج 
در كش��ور را در پيش گرفته  اس��ت و تالش دارد همه  چيز را آرام نگه دارد 
كه در جاي خود جاي تقدير دارد اما اگر اين آرامش را يك دستاورد فرض 
كند و متوجه گردنه يي كه به س��مت آن در حركت هس��تيم، نشود ممكن 
اس��ت در ماه هاي آتي چالش هاي اقتصادي به مراتب پيچيده تر از زمستان 

96 و فروردين 97 را تجربه كند. 
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مركز پژوهش هاي مجلس با توجه به تحوالت اخير بازار ارز پيشنهاد داد

تغيير اكوسيستم انتقال ارز

 فروردين ماه زماني كه اوج اعتراض ها به سياست 
ميخكوب كردن ارزي از س��وي صادركنندگان مطرح 
بود، بعضي مس��ووالن دولتي به آمار تجارت خارجي 
در فروردين ماه و سپس ارديبهشت اشاره داشتند كه 
ميزان صادرات غيرنفتي با رشد همراه بوده است. اين 
تحليل يكي از خطرناك ترين روش هاي تحليل به ويژه 
براي سياست گذاران است. تحليل هايي كه بر اساس 
داده هاي مقطعي )data sectional-Cross( باشد 
هر قدر هم جامع در نظر گرفته ش��ود فاقد يك سري 
اطالعات الزم براي تصميم گيري است. در اين داده ها، 
روندها ديده نمي شود و صرفا از روي يك عكس درباره 
يك پدي��ده كه در طول زمان در حال تغيير اس��ت، 

تصميم به قضاوت داريم ...

بررس��ي هاي آم��اري اگرچه نش��ان از روند 
كاهش��ي تجارت ب��ا منطقه يورو در س��ه ماهه 
نخس��ت سال 2۰۱8 دارد، اما تراز تجاري ايران 
در اين مدت نسبت به گذشته بهبود يافته و به 
نفع ايران تغيير كرده است. مطابق آمار منتشر 
ش��ده، در ب��ازه زماني ياد ش��ده، ارزش تجارت 
ايران با اتحاديه اروپا حدود يك درصد نس��بت 
به مدت مش��ابه سال 2۰۱7 كاهش يافته است. 
مهم ترين عامل كاهش مب��ادالت تجاري ميان 
اي��ران و اتحادي��ه اروپا، را مي ت��وان به كاهش 
واردات اي��ران از اين منطقه، به ويژه از كش��ور 
فرانس��ه نسبت داد. از ديگر سو، ارزش صادرات 

ايران به اتحاديه اروپا نيز افزايش يافته ...

زنگ خطر آمارها

بهبود تراز تجاري با شركاي 
اروپايي

سرمقاله

گزارش

 همين صفحه  

 صفحه 14  

كالن
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 فصل خداحافظي 
با تورم تك رقمي

گروه اقتصادكالن|هادي سلگي|
گ��زارش مرك��ز آمار نش��ان مي دهد ك��ه تورم 
توليدكننده زمستان 96 به رقم ۱2.9درصد رسيده 
اس��ت. روند تغييرات فصلي اين ش��اخص گوياي 
س��ير صعودي اس��ت كه از 7.5درص��د در بهار به 
۱2.9درصد در زمس��تان افزايش يافته است. نرخ 
تورم توليدكننده به عنوان يك ش��اخص پيش نگر 
معرفي شده است و طبق گفته كارشناسان با يك 
وقفه زماني نيروي خود را روي تورم مصرف كننده 
منتقل مي كند. موضوعي كه از س��وي كارشناسان 
به عن��وان يكي از پايه هاي اس��تداللي ظهور تورم 
قيمت ها در س��ال 97 اعالم مي شود. در اين زمينه 
تقي ترابي اقتصاددان در گفت وگو با »تعادل« داليل 
افزايش شاخص قيمت توليدكننده را در دو موضوع 
افزاي��ش ن��رخ ارز و افزايش دس��تمزدها مي داند و 
معتقد اس��ت: وقتي ن��رخ ارز افزايش پيدا مي كند 
طبيعتا قيمت مواد اوليه و كاالهاي واس��طه يي هم 

افزايش مي يابد ...

 فراز جبلي   

 فراز جبلي   
مشاور سردبير

گروه اقتصاد كالن| 
مركز آمار ايران ديروز در گزارشي 
اع��الم ك��رد ك��ه ح��دود 68درصد 
خانوارهاي ايراني در فصل بهار س��ال 
گذشته حداقل يك سفر داشته اند. به 
عبارت ديگر، بهار پارسال ۱6 ميليون 
و 9۰۱هزار خانواده حداقل يك سفر 
داش��ته اند كه در مقايسه با بهار سال 
۱395 رش��د ح��دود 24درصدي را 

نشان مي دهد. 
براس��اس اعالم مركز آم��ار ايران، 
تعداد س��فرها در بهار 96 در مقايسه 
با بهار 95 به ميزان 24درصد افزايش 
پيدا كرده اس��ت كه از كل سفرهاي 
بهار س��ال گذش��ته، بخ��ش مهمي 
از س��فرها با هدف ديدار دوس��تان و 
آش��نايان صورت گرفته است كه اگر 
تعطيالت نوروزي را در اين بازه زماني 
درنظر بگيريم، درمي يابيم كه احتماال 
در منظر خانوارها اين بخش از سفرها 
صرفا با هدف تفريح و گردش صورت 
نگرفت��ه اس��ت. ضمن اينك��ه بخش 
مهمي از سفرهاي صورت گرفته هم 
با اهداف ديگري همچون درمان، كار 
يا خريد انجام ش��ده است. بنابراين از 

افزاي��ش تعداد س��فرها در فصل بهار 
نمي ت��وان مس��تقيما اي��ن نتيجه را 
گرفت كه س��طح معيش��تي خانوارها 

تغيير خاصي داشته است. 
گ��زارش مرك��ز آمار ايران نش��ان 
مي دهد كه در بهار سال ۱396، تعداد 
۱۰3 ميليون و 356 هزار و 344 سفر 
انجام ش��ده است كه نس��بت به بهار 
۱395 ب��ه مي��زان 35درصد افزايش 
داشته اس��ت. همچنين براساس اين 
گ��زارش، تعداد س��فرهاي داخلي در 
فصل به��ار، ۱۰2ميليون و 593 هزار 
و 932 س��فر بوده است به اين معني 
كه تنها ۰.7درصد از سفرها خارجي 
بوده ان��د. از گ��روه س��فرهاي داخلي 
فصل بهار 47درصد با اقامت ش��بانه 
و 53درصد بدون اقامت ش��بانه بوده 

است. 
در  مس��افران  اقام��ت  مس��اله 
طول س��فر هم مي توان��د تاحدودي 
بازتاب دهنده شرايط رفاهي خانوارها 
باش��د. چراك��ه يك��ي از مهم تري��ن 
هزينه هاي س��فر را مي ت��وان هزينه 
اقام��ت به ش��مار آورد ك��ه خانوارها 
با اقام��ت در منزل اقوام و آش��نايان 

خود، در هزينه هاي سفر صرفه جويي 
كرده اند. گزارش مركز آمار ايران هم 
نشان مي دهد كه اقامتگاه اصلي مورد 
استفاده در سفرهاي داخلي با اقامت 
ش��بانه خانوارها در فصل بهار س��ال 
۱396، خانه بس��تگان و آش��نايان با 
72 درصد، وي��ال و آپارتمان اجاره يي 
با 9 درصد، ويال و آپارتمان شخصي با 
6 درصد، اقامتگاه عمومي با 4 درصد، 
اقامت��گاه س��ازماني و چ��ادر و كمپ 
ش��خصي هر يك با 3 درصد و س��اير 

اقامتگاه ها با 2 درصد بوده است. 
بر اس��اس اين گزارش، بيشترين 
سفرهاي با اقامت شبانه فصل بهار در 
سال ۱396، با هدف ديدار دوستان و 
بستگان )56 درصد(، گردش و تفريح 
)26 درص��د( و زي��ارت و درمان )هر 
يك 8 درصد( انجام پذيرفته اس��ت. 
سفرهاي با اهداف يادشده در مجموع 
96 درصد از س��فرها را تشكيل داده 
اس��ت. حدود 4 درصد از س��فرها در 
فص��ل بهار با اهداف��ي نظير آموزش، 
خريد و كسب و كار انجام شده است. 
همچني��ن در فص��ل بهار س��ال 
۱396، 33 درصد از س��فرهاي بدون 

اقامت شبانه با هدف گردش و تفريح، 
3۰ درصد با هدف ديدار دوس��تان و 
بس��تگان، ۱8 درصد با هدف درمان 
و 5 درصد با هدف زيارت انجام شده 
اس��ت. ۱4 درص��د س��فرهاي بدون 
اقامت شبانه، با اهدافي نظير آموزش، 
خريد و كسب و كار انجام شده است. 
بر اس��اس اين گزارش، ۱۰ استان 
خراس��ان رضوي، مازن��دران، تهران، 
اصفهان، خوزس��تان،  فارس،  گيالن، 
و  ش��رقي  آذربايج��ان  هرم��زگان، 
كرمان مقصد بيش��ترين سفرهاي با 
اقامت ش��بانه در فصل به��ار ۱396 
بوده اند. همچنين ۱۰ اس��تان گيالن، 
تهران،  فارس،  مازندران، كرمانش��اه، 
اصفهان، گلس��تان، خراسان رضوي، 
خوزس��تان و كرمان مقصد بيشترين 
س��فرهاي بدون اقامت شبانه در بهار 
۱396 بوده اند. ۱۰ شهرس��تان مهم 
گردش��گرپذير كش��ور ه��م در بهار 
س��ال ۱396، ش��امل تهران، مشهد، 
رشت، شيراز، اصفهان، قم، كرمانشاه، 
قزوين، تبريز و بندرانزلي بوده اس��ت 
ك��ه داراي بيش��ترين تع��داد س��فر 

بوده اند. 

آمار سفرهاي بهار 96 كل كشور نشان مي دهد

حداقل يك سفر براي 68 درصد خانوارها



 ريي�س  جمهوري قانون افزايش پلكاني حقوق 
را ابالغ كرد؛ پاد  روحاني رييس جمهور، قانون مصوب 
مجلس شوراي اسالمي در مورد افزايش پلكاني حقوق را 
براي اجرا به »سازمان برنامه و بودجه كشور« ابالغ كرد. 
علي الريجاني، رييس مجلس دهم س��ي ام ارديبهشت 
ماه سال جاري طي نامه يي تاييد قانون تفسير جزء )1( 
بند »الف« تبصره )12( قانون بودجه س��ال 1397 كل 
كش��ور از سوي ش��وراي نگهبان را به رييس جمهوري 
ابالغ كرده بود. در نامه رييس مجلس دهم آمده اس��ت 
كه آيا منظور از افزايش پلكاني نزولي حقوق مندرج در 
ج��زء )1( بند »الف« تبصره )12( قانون بودجه س��ال 
1397 كل كشور كه طبقات پايين تر از درصد افزايش 
بيشتري برخوردار مي شوند، ميزان افزايش پايين ترين 

طبقه 20درصد است؟ پاسخ: بلي. 
 چگونگي اس�ترداد خاوري به كشور مشخص 
شد؛ باشگاه خبرنگاران  محمود عباسي، معاون حقوق 
بش��ر و امور بين الملل وزير دادگستري در پاسخ به اين 
س��وال كه آيا امكان بازگرداندن خاوري به كشور وجود 
دارد؟ گف��ت: براي انتقال خاوري به كش��ور هنوز هيچ 
مذاكره يي انجام نش��ده اس��ت. او اف��زود: امكان انتقال 
خاوري به كشور از طريق معامله متقابل وجود دارد كه 
در عرف حقوقي بين الملل پذيرفته شده است. عباسي 
ادامه داد: متاسفانه به دليل اينكه كشور ما با كانادا رابطه 
سياسي ندارد و هيچ معاهده استرداد زنداني هم با اين 
كش��ور امضا نشده اس��ت تنها از طريق معامله متقابل 
امكان انتقال خاوري به كشور وجود دارد و اين امر هم 

به اراده سياسي مقامات دو كشور بستگي دارد. 
 اقت�دار نظامي كش�ور را ب�ا هي�چ مذاكره اي 
عوض نمي كنيم؛ مه�ر  فرمانده قرارگاه پدافند هوايي 
خاتم االنبيا گفت: جغرافياي ايران اسالمي مملو از آشيانه 
عقاب هاي پدافند است و پاسخ دندان شكني به دشمنان 
در ص��ورت هر گونه تعدي به خاك اي��ران را خواهيم 
داد.  امير فرزاد اس��ماعيلي در نشست مشترك هيات 
رزمندگان و طرح مودت س��پاه در مصالي شهرستان 
املش با اش��اره به موضوع برجام گفت: تحريم ها مانند 
فوالد، اي��ران را آبديده مي كند و ما هيچ نگراني  درباره 
خروج امريكايي ها از برجام نداريم. امير اس��ماعيلي با 
بيان اينكه امريكا از آغ��از برجام تاكنون هم در برجام 
حضور نداشته، خاطرنشان كرد: تحريم هاي امريكا عليه 
ايران نه  تنها هيچ تاثيري بر كش��ور نداشته بلكه عزم و 

اراده ملت ما را مصمم تر از گذشته كرده است. 
 انتق�اد امي�ري از برخورده�اي  احساس�ي در 
مجلس؛ خبرآنالي�ن  معاون پارلمان��ي رييس جمهور 
گف��ت: ب��ا 3اليحه مب��ارزه ب��ا جرايم س��ازمان يافته 
فراملي)پالرمو( مبارزه با تامين مالي تروريسم و عضويت 
در اليحه الحاق ايران به كنوانسيون مقابله با تامين مالي 
تروريسم)CFT( نمي شود احساسي برخورد كرد بلكه 
بايد رويكردي منطقي، قانوني، حقوقي و مستدل داشت.  
حسينعلي اميري درباره موضوع اين 3 اليحه پر حرف و 
حديث در مجلس و ارتباطشان با شرط اروپا براي ماندن 
در برجام به خبرآنالين گفت: اين لوايح هيچ ارتباطي به 
برجام ندارند و براساس نيازهاي داخلي كشور با رويكرد 
تقويت نهادهاي حاكميتي داخلي تهيه و تنظيم شدند. 
 اردن به دنب�ال ارتقاي س�طح روابطش با ايران 
است؛ ايسنا  روزنامه راي اليوم چاپ لندن در گزارشي 
نوش��ت: دولت اردن گام هاي كوچك و حساب شده يي 
به طور پنهاني براي باال بردن س��طح روابطش با ايران، 
قط��ر و دولت س��وريه برداش��ته اس��ت و برخي منابع 
سياس��ي و پارلماني اين گام هاي مشخص و ملموس را 
تاييد كرده اند. در اين گزارش آمده است: سياستمداران 
اردني معتقدند كه مصافحه هفته گذشته عبداهلل دوم 
پادشاه اردن با حسن روحاني رييس جمهور ايران مرتبط 
با تالش اردني ها براي تفاهم با ايران براي ايجاد امنيت 
مرزي اردن با جنوب س��وريه اس��ت. گفته مي شود كه 
حسن روحاني، رييس جمهور ايران تضمين داده است 
كه اين كشور هيچ گونه نقشه يا طرح خصمانه يي عليه 
اردن ن��دارد و حت��ي اگر س��طح درگيري هاي نظامي 
گس��ترش يابد ايران به مرزهاي اردن در جنوب سوريه 

نزديك نخواهد شد. 
 واكن�ش ظريف به ويديوي�ي در مورد واكنش 
ب�ه اقدامات خصمانه اخير امريكا؛ تعادل  وزير امور 
خارجه كش��ورمان با انتشار ويديويي در صفحه توييتر 
خود، آن را يك نمونه مناسب از واكنش جوانان ايراني 
ب��ه اقدامات خصمانه اخير امريكا عليه ايران دانس��ت. 
در بخش��ي از اي��ن ويديو به نقل از چن��د جوان ايراني 
آمده اس��ت: ما همه مي دانيم كه تعه��د به وعده ها در 
ميان همه ملت ها امري ارزش��مند اس��ت در حالي كه 
م��ا هرگز تعهدات را نقض نكرده اي��م اما همواره به آن 
متهم ش��ده ايم. كشور ما در طول 200 سال گذشته به 
هيچ يك از كشورها حمله نظامي نكرده است. ما هيچ 
قصدي براي جنگ افروزي نداريم اما محكم مي ايستيم 
و از توانايي هاي خود براي دفاع از كش��ورمان استفاده 
مي كنيم. تهران امن است و تالش مي كند تا خاورميانه 

و جهان را امن تر كند. 
در  ارتباط�ات  و  اطالع�ات  وزراي  حض�ور   
كميس�يون امنيت ملي؛ ايلنا  روز دوش��نبه هفته 
ج��اري، اعضاي كميس��يون امنيت ملي ب��ا اعضاي 
كميس��يون هاي اقتص��ادي و صناي��ع و معادن براي 
بررس��ي وضعيت عملكرد پيام رس��ان هاي داخلي با 
وزير اطالعات و فناوري و دبير شوراي عالي فضاي 
مجازي و مديران پيام رس��ان هاي داخلي، نشست 
خواهند داشت. عالوه بر اين در برنامه روز سه شنبه 
كميس��يون، وزي��ر اطالعات جهت پاس��خگويي به 
س��واالت جواد كريمي قدوس��ي نماينده مش��هد و 
سواالت مش��ترك كريمي قدوسي، حاجي دليگاني 
نماينده شاهين ش��هر و حس��ن ن��وروزي نماينده 

رباط كريم )دوفقره( حضور خواهد يافت. 
 س�وال از »زنگنه« درباره توتال؛ تسنيم   عضو 
هيات رييس��ه كميس��يون انرژي مجل��س از تدوين 
طرح س��وال از وزيرنفت درباره ق��رارداد توتال خبر 
داد. هداي��ت اهلل خادمي با بيان اينكه طرح س��وال از 
وزيرنفت از س��وي 2 تن از نمايندگان تدوين ش��ده 
است، افزود: احتماال طرح سوال از وزير نفت در اين 
هفته تقديم هيات رييس��ه مجلس ش��ود تا سوال از 
وزير در دستوركار صحن علني قرار گيرد. عضو هيات 
رييس��ه كمسيون انرژي مجلس، گفت: عدم عمل به 
وعده ها از س��وي مسووالن ش��ركت توتال، معطل و 
عقب انداختن پيش��رفت پ��روژه، همچني��ن امكان 
خ��روج توتال از قرارداد توس��عه فاز پ��ارس جنوبي 

كشور از جمله محور هاي سوال از وزير نفت است. 

روي موج خبر

10 ساله شدن رياست  جمهوري امريكا، راهكار ماكرون براي بدعهدي هاي كاخ سفيد

طعنه هم پيمان اروپايي به ترامپ

در نخستين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي قواي سه گانه مطرح شد

اعالم آمادگي روساي قوا براي حل چالش هاي اصلي اقتصاد

گروه ايران   
با توجه به اهمي��ت هماهنگي هاي ميان قوايي 
ب��راي بهبود ش��اخص هاي اصلي اقتصاد كش��ور، 
نخستين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي 
قواي س��ه گانه ديروز به رياست رييس جمهور و با 
حضور روس��اي مجلس و قوه قضاييه برگزار ش��د. 
جلس��ه يي كه در جريان آن روساي قواي قضاييه 
و مقننه اعالم كردند ك��ه آماده اند تا از برنامه هاي 

دول��ت براي عبور از چالش هاي پيش روي كش��ور 
حمايت كنن��د؛ برنامه هايي كه ت��الش مي كند از 
يك طرف دامنه هاي اشتغال زايي كشور را افزايش 
دهد و از س��وي ديگر به دنبال آن اس��ت تا زمينه 

ريشه كني فقر مطلق را در كشور فراهم كند. 
در اين جلس��ه كه معاون اول و اعضاي ستاد 
اقتصادي دولت، معاون اول قوه قضاييه، دادستان 
كل كشور، روساي كميسيون هاي برنامه و بودجه 

و اقتصادي مجل��س و رييس مركز پژوهش هاي 
مجلس نيز حضور داش��تند، گزارش��ي از آخرين 

وضعيت اقتصادي كشور به جلسه ارائه شد. 
همچنين گزارش��ي از پيش��رفت كار تصويب 
لواي��ح چهارگانه دولت در جهت ش��فافيت امور 
بانك��ي و مال��ي و مبارزه با پولش��ويي و تخلفات 
مالي ارائه ش��د و ضرورت تس��ريع در ادامه كار 

رسيدگي به اين لوايح مورد تاكيد قرار گرفت. 
در اين جلسه حسن روحاني رييس جمهور با 
اشاره به ضرورت همكاري سه قوه براي پيشرفت 
اقتصادي كش��ور و حل مشكالت مردم، تشكيل 
اين جلس��ات را كه با تدبي��ر مقام معظم رهبري 
صورت گرفته است، اقدامي مناسب براي تقويت 
بيش��تر انس��جام ملي و افزايش ت��وان مديريتي 
كشور براي تصميم گيري هاي سريع و هماهنگ 
دانس��ت و گفت: همكاري نزديك تر س��ه قوه در 
حل مس��ائل اقتص��ادي مردم مي تواند س��رعت 
دستيابي ما به اهداف رشد كشور را افزايش دهد 

و اميد مردم را به آينده بهتر تقويت كند. 
رييس جمهور به دبيرخانه شورا ماموريت داد، 
پيشنهادهاي مشخص در زمينه هاي همكاري سه 
ق��وه در چالش هاي اصل��ي و درازمدت اقتصادي 
كشور و همچنين تصميمات الزم براي مديريت 
ش��رايط جديد اقتصادي را در دس��تور جلسات 
آينده ش��ورا قرار دهد. آي��ت اهلل آملي رييس قوه 

قضايي��ه و عل��ي الريجاني ريي��س مجلس دهم 
نيز طي س��خناني، آمادگي قوه قضاييه و مجلس 
را ب��راي حمايت از تالش ه��اي دولت براي حل 
چالش هاي اساس��ي اقتصاد كش��ور ب��ه ويژه در 
زمينه توليد و اش��تغال و امنيت س��رمايه گذاري 
اعالم كردند و س��اماندهي س��ازوكار مناس��بي 
ب��راي هماهنگي بيش��تر س��ه قوه در اس��تان ها 
و تصميم گي��ري س��ريع در مس��ائل اقتصادي را 

ضروري دانستند. 
روحان��ي ديروز همچنين در ديدار »محمدعلي 
افشاني« با تبريك مسووليت جديد او در شهرداري 
ته��ران و نيز توصي��ه مجموعه مديريت ش��هري 
ب��ه اتحاد و همدلي بيش��تر در خدمت رس��اني به 
مردم تهران اظهار داش��ت: ضروري اس��ت در كنار 
تالش هاي ضابطه مند براي كسب درآمدهاي پايدار 
در تهران بزرگ به مجموعه استانداردهاي شهري و 
نيز ارتقاي كيفيت زندگي شهروندان بيش از پيش 

اهتمام شود. 
ب��ا توجه به اين واقعيت كه يكي از موضوعات 
مهم و اساس��ي در روند توس��عه مديريت شهري 
پايتخت؛ نحوه تعامالتي اس��ت كه ميان مردم و 
ش��هرداري ها برقرار مي ش��ود؛ روحاني در ديدار 
با افش��اني تاكيد ك��رد: ضروري اس��ت در كنار 
تالش ه��اي ضابطه مند براي كس��ب درآمدهاي 
پايدار در تهران بزرگ به مجموعه استانداردهاي 

ش��هري و نيز ارتقاي كيفيت زندگي شهروندان 
بيش از پيش اهتمام شود. 

او در اي��ن دي��دار همچنين اهمي��ت توجه و 
هم��كاري در جه��ت اجراي س��ريع تر طرح هاي 
بازآفريني ش��هري با بازسازي بافت هاي فرسوده 
و همچنين نوس��ازي ناوگان حمل و نقل عمومي 

را مورد تاكيد قرار داد. 
و  هم��كاري  همچني��ن  رييس جمه��وري 
هماهنگ��ي همه دس��تگاه ها و نهاده��اي مدني 
را براي خدمت رس��اني به مردم و توس��عه كشور 
ض��روري خواند و بر ت��داوم حمايت هاي اصولي 
دولت از طرح هاي توس��عه يي ش��هرداري تهران 

تاكيد كرد. 
محمدعلي افشاني ش��هردار جديد تهران نيز 
در اين ديدار با تشريح سياست هاي تدوين شده 
و برنامه ه��اي مورد توجه در ش��هرداري تهران، 
تداوم حمايت دولت از طرح هاي شهرداري تهران 

را خواستار شد. 
ارتق��اي كيف��ي فضاهاي همگاني در ش��هر و 
توس��عه آنها، بهب��ود محيط زيس��ت و مديريت 
پسماند، نوس��ازي ناوگان اتوبوس��راني، حمل و 
نق��ل ريلي، بازآفريني ش��هري، حفاظت از بافت 
باغ��ات و مباحث مرتبط با منابع مالي و درآمدي 
ش��هرداري از جمله موضوعاتي ب��ود كه در اين 

ديدار مورد بحث قرار گرفت.

گروه ايران   
كش��ورها درح��ال بازي فوتبال ب��ا يكديگر 
هس��تند؛ اما در اين بازي قوانين جودو حاكم 
شده اس��ت. اين تازه ترين طعنه سران يكي از 
كشورها به يكه تازي هاي ترامپ، رييس جمهور 
امريكاست. والديمير پوتين اين را در همايش 
اقتصادي سن پترزبورگ و در حضور ماكرون، 
رييس جمهور فرانس��ه گفته اس��ت. همايشي 
ك��ه محور آن خروج امري��كا از برجام و آينده 
تواف��ق هس��ته يي ب��ود. دو رييس جمهور در 
سخنراني هاي خود انتقادات شديدي را متوجه 
ترامپ كردن��د. پوتين كه رييس جمهور امريكا 
را به اس��تفاده از زور به جاي قوانين بين الملل 
مته��م كرد، ماك��رون هم طعنه وار پيش��نهاد 
داد، دوره رياس��ت جمهور امريكا از 4س��ال به 
10سال افزايش يابد تا مشكل كشورهاي ديگر 
درخص��وص تعهدات بين المللي با اين كش��ور 

كاهش يابد. 
 اين موضع رسمي سران دو كشور قدرتمند 
از غرب و شرق، سياست هاي ديوانه وار ترامپ 
را نش��انه رفته اس��ت. سياس��ت هايي كه بوي 
جنگ مي دهد؛ دس��ت كم علي��ه ايران كه اين 
روزها به زبان جامعه بين الملل به نبرد امريكا 
رفته است. اما اين سياست حداقل تا به امروز 
كارايي نداش��ته است. تا آنجا كه دولت تندرو 
ترامپ آرزوي اجم��اع جهاني عليه ايران را بر 
ب��اد رفته مي بيند. تاييد اين ادعا اظهارات روز 
جمعه پوتي��ن و ماكرون در س��ن پترزبورگ 

است. 
آنجا كه پوتين براي چندمين بار از پايداري 
برجام حمايت كرد و ماكرون هم گفت كه اگر 
موافقتنامه ي��ي را امض��ا مي كنيم صرف نظر از 
اينكه چه كش��وري از آن خارج مي ش��ود بايد 

در آن بمانيم. 
امانوئ��ل ماك��رون ب��ا انتق��اد از تصميمات 
يكجانب��ه امري��كا و زير س��وال ب��ردن توافق 
بين الملل��ي برجام توس��ط ترامپ گفت كه در 
واقع نمي دانيم چه كار كنيم، با كشوري مواجه 

هس��تيم كه هر 4سال با روي كار آمدن دولت 
جدي��دي خواس��تار توافقات جديد مي ش��ود. 
براي رفع اين مشكل به نظر مي رسد بايد زمان 
رياست جمهوري در امريكا از 4سال به 10سال 
افزاي��ش يابد تا مش��كل ديگ��ران درخصوص 

تعهدات بين المللي با امريكا كاهش يابد. 
او ب��ا تاكيد بر اينكه برجام بايد اجرا ش��ود، 
امضاي برجام را انتخاب كش��ورش و پايبندي 
به توافق هس��ته يي را دف��اع از حق حاكميت 

فرانسه دانست. 
رييس جمهوري فرانس��ه با تاكي��د بر لزوم 
اج��راي موافقتنامه ه��اي بين المللي گفت كه 
خواس��ته اش احترام به يكديگر و عدم دخالت 
در امور داخلي كشورهاي يكديگر است. به باور 
او اگر موافقتنامه يي را امضا مي كنيم صرف نظر 
از اينكه چه كشوري از آن خارج مي شود بايد 
در آن بمانيم؛ آنچه امضا ش��ده است بايد اجرا 

ش��ود.  به گفته او برجام با وجود خروج امريكا 
از اي��ن توافق حفظ خواهد ش��د و ايران به آن 
عمل مي كن��د. ماكرون افزود:»ام��روز بايد در 
جه��ان رويكرد چند جانبه يي در حل مس��ائل 
بين المللي به  كار گرفته شود، اين رويكرد حق 
حاكميت كش��ورها را هم ش��امل مي شود اگر 
براي خود احترام قائل نباش��يم، نمي توانيم به 
يكديگر اعتماد كنيم و معتقدم در اين شرايط 
بايد براي رعايت حق حاكميت مبارزه كنيم.«

اما خ��روج امريكا اين س��وال را پيش روي 
اي��ران و ش��ركت هاي غربي ق��رار داده كه آيا 
آن��ان مي توانن��د از منافع اقتص��ادي خود در 
برابر تحريم ه��اي اياالت متح��ده دفاع كنند. 
رييس جمهوري فرانس��ه در پاس��خ به سوالي 
در همين خصوص و ادامه حضور ش��ركت هاي 
بزرگ فرانسوي ازجمله شركت ايرباس و توتال 
در اي��ران گفت كه از تدابير كميس��يون اروپا 

ب��راي دفاع از ش��ركت ها در برابر تحريم ها كه 
اس��تقالل تجاري ما را تامين مي كند، حمايت 

مي كنيم. 
به گفت��ه او )در اين ش��رايط( فقط تحريم 
ش��ركت هايي كه در ايران فعالي��ت مي كنند، 
مطرح نيست بلكه ش��ركت هايي كه در امريكا 
فعالي��ت مي كنند نيز در معرض ريس��ك قرار 
مي گيرند. ماكرون اذعان كرد كه كشورش در 
سال هاي گذشته بر اثر تحريم ها خسارت ديده 
اس��ت؛ با اين حال او نمي تواند از شركت هاي 
فرانس��وي كه به عن��وان مث��ال در نيويورك 
فعاليت مي كنند، حمايت كند و اين وضعيت به 
طور جمعي براي همه بد اس��ت. رييس جمهور 
فرانس��ه با بي��ان اينكه درس��ت نيس��ت پول 
از  ب��راي حمايت  ماليات دهندگان فرانس��وي 
اين ش��ركت ها در صورت تحريم مصرف شود، 
گفت خود اين ش��ركت ها بايد تصميم بگيرند 

و بايد ريس��ك بازار اي��ران را ارزيابي كنند. به 
ط��وري كه به اعتقاد ماكرون »با ش��ركت هاي 
ديگر همكاري و به صورتي اقدام كنند كه زير 
تحريم ها ق��رار نگيرند.« به باور ماكرون بايد با 
ايران گفت وگو كرد و امريكا را نيز براي حل و 

فصل وضعيت كنوني متقاعد كرد. 
اما خروج امريكا از برجام موضع روس��يه و 
اروپا را هم پس از مدت ها بر س��ر يك موضوع 
نزديك كرده است. اين اذعان والديمير پوتين 
اس��ت كه در همايش اقتصادي سن پترزبورگ 
سخنراني كرد. رييس جمهوري روسيه با اشاره 
به نزديكي موضع روسيه و كشورهاي اروپايي 
درخص��وص برج��ام گف��ت: به نظر مي رس��د 
كش��ورهاي دنيا درحال بازي كردن فوتبال با 
يكديگر هستند با اين تفاوت كه قوانين جودو 

در آن حاكم شده است.
او اقدام��ات يكجانبه امريكا را غيرس��ازنده 
دانس��ت و تاكي��د ك��رد اي��ن اقدام��ات هيچ 
كمكي ب��ه امنيت جهاني نمي كن��د. هر چند 
پوتي��ن اذعان ك��رد اين موضوع باعث ش��ده 
تا ديگر كش��ورها متوجه اين مس��اله ش��وند. 
رييس جمهوري روسيه با تاكيد به اينكه برجام 
در قطعنامه ش��وراي امنيت سازمان ملل تاييد 
شده و سند چند جانبه بين المللي است، اظهار 
كرد: در ش��رايطي ك��ه همه طرف ه��ا بايد به 
صراح��ت گفت وگو كنند و راهكاري براي حل 
مساله توافق هسته يي با ايران بيابند، اقدامات 

يكجانبه در اين عرصه غيرسازنده است. 
او همانند همتاي فرانسوي طعنه يي به زير 
س��وال بردن تصميمات اوباما توسط ترامپ زد 
و با بي��ان اينكه در امريكا هر 4س��ال يك بار 
رييس جمهور انتخاب مي ش��ود، اين پرس��ش 
را مط��رح كرد كه اگر هر 4س��ال يك س��ند 
بين المللي از س��وي اين كش��ور مورد بازبيني 
قرار گيرد چه نتيجه يي خواهد داش��ت. به باور 
پوتين اين مس��اله باعث بروز تنش مي شود اما 
برعكس اگر درباره آنچ��ه توافق كرديم، عمل 

كنيم به تفاهم دست مي يابيم.
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چهرهها

ريي��س كميس��يون امني��ت ملي 
مجلس گفت: نگراني نمايندگان درباره 
اليحه مقابله با تامين مالي تروريسم با 
ش��روطي كه تكليف اي��ران را با نكات 
حساس دنيا مشخص كند، رفع خواهد 
ش��د.  عالءالدين بروجردي در توضيح 
فوق العاده ديروز كميسيون  نشس��ت 
امنيت ملي و سياس��ت خارجي مجلس شوراي اسالمي گفت: با 
توجه به وقت اندك امروز جلس��ه فوق العاده 3ساعته را با حضور 
ارگان هاي مربوطه تش��كيل داديم، تمامي نمايندگان حاضر در 
جلسه و كارشناسان وزارتخانه هاي مربوطه دغدغه تامين منافع 
ملي جمهوري اسالمي ايران را دارند.  نماينده بروجرد در مجلس 
شوراي اس��المي تصريح كرد: جمهوري اسالمي با جهاني داراي 
ساختاري تعريف شده، مواجه است. جهاني كه 188كشور آن به 
كنوانسيون بين المللي مقابله با تامين مالي تروريسم پيوسته است، 
ايران نيز دو س��ال پيش قانوني تحت همي��ن عنوان به تصويب 
رسانده است.  بروجردي با بيان اينكه ايران از نظام هاي آزاد  بخش 
دنيا حمايت مي كند، يادآور شد: ما بر اين باوريم كه تفاوت ماهوي 
بين گروه هاي تروريستي مانند داعش كه امريكا به وجود آورده و 
از آنها حمايت گس��ترده مالي مي كند با تشكل هاي نظامي كه از 

تماميت ارضي خود دفاع مي كند، وجود دارد. 
او ادام��ه داد: ب��ا اين حال اختالف نظرهايي بر س��ر ش��رايط 
كش��ورهايي كه به كنوانسيون الحاق مي ش��وند، وجود دارد لذا 

رأي گيري در كميسيون و صحن مشروط به شرايطي است. 

 الحاق مشروط به كنوانسيون
مقابله با تامين مالي تروريسم

نماين��ده تهران، ري و ش��ميرانات 
در مجل��س ش��وراي اس��المي گفت: 
اگ��ر اروپايي ه��ا پاي برجام ايس��تادند 
و تضمين ه��اي الزم را دادن��د و نظام 
تصميم گرف��ت در »برج��ام اروپايي« 
بماند، بايد حول شروط رهبري، روايت 
يكس��اني از نحوه صيانت از اين برجام 
داشته باش��يم.  محمدعلي وكيلي در گفت وگو با ايرنا افزود: رهبر 
معظم انقالب به روشني شرايط مذاكره و تداوم »برجام اروپايي« را 
بيان كرده اند؛ ايشان به درستي تفكيك بين برجام اروپايي و برجام 
قبل آن قائل شده اند و اينكه اين برجام هويت اروپايي دارد.  نماينده 
تهران، ري و ش��ميرانات با تاكيد بر اينكه بايد از برجام اروپايي و 
تضمين هاي سه كشور اروپايي ها يك روايت ثابت و يكسان داشته 
باش��يم، گفت: حتي اگر اروپايي ها تضمين ها و تعهدات الزم براي 
حفظ برجام را نيز ندهند يا برجام را در هر مرحله يي نقض كنند، 
م��ا در صورتي موفق خواهيم بود كه برمبناي ش��روط رهبري در 
برجام اروپايي، بايد متحد و منسجم باشيم و تصميم گيري كنيم.  
عضو كميس��يون فرهنگي مجلس خاطرنشان كرد: همين شرايط 
هفت گانه كه رهبري براي حفظ برجام تبيين كردند مبناي خوبي 
براي اجماع و انسجام داخلي و پايه اصلي اتحاد ملي و انسجام همه 
قوا در درون نظام اس��ت. وكيلي گفت: اتفاقا ماجراجويي ترامپ و 
خروج امري��كا از برجام فرصت خوب��ي را در افزايش اتحاد ملي و 
تقويت انسجام ملي در كش��ور ايجاد كرده است؛ پايه اين انسجام 

ملي در كشور ديدگاه هاي رهبري است.

 بايد روايت يكساني از
برجام اروپايي داشته باشيم

وزير دف��اع و پش��تيباني نيروهاي 
ك��ه  روزي  آن  اگ��ر  گف��ت:  مس��لح 
امريكايي ه��ا هواپيماي اي��ران را روي 
خليج فارس مورد اصاب��ت قرار دادند، 
ت��وان دفاعي ام��روز را داش��تيم هرگز 
اج��ازه نمي داديم فرمانده جنايتكار آن 
ناو جنگي را تشويق كنند و حتما آن ناو 
را به قعر خليج فارس مي فرستاديم.  به گزارش ايسنا، اميرسرتيپ 
حاتمي در مراس��م بزرگداش��ت چهارم خرداد روز ملي مقاومت و 
روز دزفول با تبريك اين ايام با برش��مردن ديگر علت هاي جنجال 
امريكايي ها براي جلوگيري از اقتدار دفاعي ايران گفت: امريكايي ها 
به خوبي مي دانند با تكيه بر قدرت دفاعي عزتمان را حفظ خواهيم 
كرد اما امروز كس��ي جرات نگاه نامناسب به ايران را ندارد و براي 
همين اس��ت كه فرياد امريكايي ها بلند است و تالش دارند قدرت 
دفاعي و مولفه هاي قدرت دفاعي ايران را محدود كنند اما با تكيه 
بر دانش بومي خودمان مولفه هاي قدرت ايران را تقويت كرده ايم.  
حاتم��ي يكي از مولفه هاي مهم قدرت اي��ران را حضور در منطقه 
برش��مرد و افزود: ب��ا حضورمان به ثب��ات و امنيت منطقه كمك 
مي كنيم چون دش��من ايران، امريكا و رژيم اشغالگر قدس است و 
بقيه كشورها دوستان ما هستند به غير از برخي سراني كه با آنها 
همراهي مي كنند و حتما توان دفاعي جمهوري اسالمي در خدمت 
امنيت مردم منطقه خواهد بود.  وزير دفاع و پش��تيباني نيروهاي 
مسلح به برخي ياوه گويي هاي اخير دشمنان اشاره و اظهار كرد: اين 
ياوه ها در شأن خودشان است و آنها بايد مجددا تاريخ را بخوانند. 

 كسي جرات نگاه نامناسب
به ايران را ندارد

اتمي  انرژي  س��خنگوي س��ازمان 
گفت: اگر برجام خاتمه يابد و ش��اهد 
وضع تحريم هاي جديد باشيم، دليلي 
بر ماندن بر سر تعهداتمان نمي بينيم. 

س��خنگوي  كمالون��دي،  به��روز 
سازمان انرژي اتمي درخصوص خروج 
امريكا از برجام و تمهيدات س��ازمان 
ان��رژي اتمي ب��راي مقابله با اين اقدام عن��وان كرد: ما در همان 
ابتدا سعي كرديم تا تمامي دستاوردها همچنين زيرساخت هاي 
صنايع هس��ته يي كش��ور را حفظ كنيم تا بتوانيم در زمان مورد 
نياز فعاليت هاي خود را از س��ر بگيريم. به عبارتي ديگر ما حتي 
خود را براي بدترين و بدبينانه ترين ش��رايط آماده كرده بوديم و 
از اين رو اگر بخواهيم به عقب برگرديم و فعاليت هاي هس��ته يي 
خود را بار ديگر آغاز كنيم هيچ مشكلي سد راه ما وجود نخواهد 
داش��ت. سخنگوي س��ازمان انرژي اتمي درخصوص كاربردهاي 
ديگر انرژي هس��ته يي عنوان كرد: طي چند س��ال اخير شاهد 
معرف��ي دس��تاوردهاي متعددي در زمينه ه��اي مختلف بوديم. 
ما همچنان به تحقيق و توس��عه براي طراحي و س��اخت نس��ل 
جديد س��انتريفيوژهاي خود ادامه خواهيم داد و خوش��بختانه 
توانستيم سانتريفيوژهاي آي آر 8، آي آر 4 و آي آر 6 كه ازجمله 
نمونه هاي جديد سانتريفيوژ ها هستند را توليد كنيم. همچنين 
در زمينه هاي ديگري همچون پزش��كي، كشاورزي و صنعت نيز 
ش��اهد پيشرفت هايي بوديم كه طي دو سال و نيم اخير طراحي 

و معرفي شدند. 

 اگر برجام خاتمه يابد دليلي بر ماندن
بر سر تعهداتمان نمي بينيم
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3 كالن
2300 پرونده قاچاق به ارزش 

200 ميليارد تومان  در سال 96
مديركل مركز جرايم س��ازمان يافته گمرك از ثبت 
۲۲۹۷پرونده قاچاق ب��ه ارزش ۲۰۰ميليارد تومان در 
سال ۹۶ خبر داد و گفت: در سال جاري قاچاق سوخت 

نيز به عالقه مندي هاي قاچاقچيان اضافه شده است. 
فري��ده زبيدي در گفت وگو با »فارس« با اش��اره به 
تعداد پرونده هاي قاچاق در سال ۹۶ اظهار كرد: در اين 
س��ال ۲هزار و ۲۹۷پرونده از سوي گمرك ايران براي 
قاچاق مكش��وفه تشكيل ش��د كه ارزش اين حجم از 

پرونده ها بالغ بر ۲۰۰ميليارد تومان است. 
مديركل مركز جرايم س��ازمان يافته گمرك افزود: 
عمده ترين كاالهاي قاچاق شده در سال ۹۶ مربوط به 
پوش��اك، لوازم خانگي و مشروبات الكلي و ساير كاالها 
است. وي در مورد پرونده هاي قاچاق در دو ماهه امسال 
نيز گفت: امسال ۲۷8پرونده به ارزش ۹۲ميليارد و 58۰ 
ميليون تومان تشكيل شده و عمده كاالهاي اين مدت 
نيز مشابه سال قبل است و البته بايد قاچاق سوخت را 
نيز به اين موارد اضافه كرد. زبيدي يادآور ش��د: يكي از 
ش��يوه هاي قاچاق لوازم خانگي اين بود كه افراد هنگام 
انجام تش��ريفات واردات كاالي قطع��ه در بخش لوازم 
خانگي اظهار مي كنند اما پس از بررسي و ارزيابي هاي 
سيستمي و فيزيكي مشخص مي شود كه لوازم خانگي 
كامل يا كاالي كامل در كانتينرها وجود دارد. وي با بيان 
اينكه علت عمده قاچاق سوخت به دليل كاهش قيمت 
داخلي نسبت به كشورهاي منطقه و نيز افزايش نرخ ارز 
است، بيان كرد: كش��ف كاالي قاچاق از طريق سامانه 
جامع گمركي دريافت اطالعات و اسناد مبدا، استفاده از 
نصب تجهيزات الكترونيكي مانند ايكس ري، اظهارنامه 
صاحب كاال و نيز شاخص هاي سيستمي انجام مي شود. 
مديركل مركز جرايم س��ازمان يافته گمرك با اشاره به 
ديگر كش��فيات گمرك در سال گذشته عنوان كرد: در 
س��ال ۹۶ بالغ بر153تن انواع مواد مخدر و پيش سازها 
و قرص ه��اي رونگردان با كمك س��امانه هاي موجود، 
كنترل هاي سيستمي و فيزيكي و تجهيزات ايكس ري 
در گمركات اجرايي كشف شد و اغلب اين كشفيات نيز 
در بخش ترانزيت بوده اس��ت. زبيدي ادامه داد: اس��يد 
اندريك استيك پايه اصلي توليد هرويين است كه 45تن 
از اين محصول در رويه ترانزيت كشف شد و اين ميزان 
براي توليد 15تن هرويين استفاده مي شود. وي با تاكيد 
بر اينكه كشف پيش س��ازهاي مواد مخدر در گمركات 
براي كشورهاي منطقه پيامدهاي خاصي داشته است، 
خاطرنش��ان كرد: قيمت ه��ر ليتر اس��يد اندريك در 
كشورهاي همسايه از هر ليتر 1۰دالر به دليل افزايش 
كشفيات ما و كمياب شدن به هزار و 5۰۰ دالر رسيده 
اس��ت. مديركل مرك��ز جرايم س��ازمان يافته گمرك 
اف��زود: همچنين 3۰تن اس��يد هيدروكلريك و 33تن 
استيل كلرايد و ۲4تن اتيل متيل كتون و ۷/5تن قرص 
ترامادول كشف شد كه اين قرص ها از كشور امارات به 
داخل مي آيد. همچنين 1۲/5تن قرص هاي روانگردان و 
آمپول هاي حاوي مواد مخدر كشف و ضبط شده است. 

خبر

اكوسيستم انتقال ارز تغيير كند 

افزايش 5.6 درصدي تورم كاالهاي صادراتي در سال 96

ادامه از صفحه اول
 ب��راي مث��ال اصرار دولت به ارز تك نرخي در ش��رايط فعلي و به رس��ميت 
نش��ناختن بازار آزاد ارز )كه البته بعد از گذش��ت يك ماه از تصميم دولت و با 
وجود اقدامات امنيتي و پليس��ي وجود دارد( و تعهد به تامين ارز براي واردات 
»كليه« كاالها - حتي كااله��اي مصرفي لوكس- با نرخ 4۲۰۰۰ريال براي هر 
دالر، در شرايطي كه دسترسي هاي ارزي كشور با محدوديت هاي جدي مواجه 
است و وضع مجدد تحريم ها، اين محدوديت ها را تشديد خواهد كرد؛ نادرست 
است و به توزيع رانت، تقويت واردات و تضعيف كاالهاي توليد داخل و صادرات 

و در نهايت كاهش ذخاير ارزي كشور منجر خواهد شد. 
همچنين الزام صادركنندگان به فروش ارز حاصل از صادرات به قيمت 4۲۰۰۰ 
ريال براي هر دالر، ضمن اينكه تضعيف صادرات اس��ت، پيمان سپاري ارزي را 
كه مهم ترين راهبرد پيش روي كش��ور جهت جلوگيري از خروج سرمايه است، 
تضعيف خواهد كرد و انگيزه صادركنندگان براي كم اظهاري درآمد صادراتي و 
فروش ارز مازاد در بازار سياه براي تامين مالي قاچاق و خروج سرمايه را افزايش 
خواهد داد. موضوع قابل توجه ديگر اين اس��ت كه عمده اقدامات انجام ش��ده 
ناظر به مديريت بازار ارز در داخل كش��ور است و در رابطه با تغيير اكوسيستم 
ارزي كش��ور، در جهت تسهيل نقل و انتقال ارزي اقدامي صورت نگرفته است، 
حال آنكه يكي از مهم ترين عوامل تشديدكننده افزايش نرخ ارز، محدوديت هاي 
جديد در دسترسي به منابع ارزي بين المللي و نقل وانتقال وجوه بوده است كه 
با توجه به تصميم اخير اياالت متحده امريكا در 18 ارديبهشت ماه و آغاز دوران 
جديد تحريم هاي يك جانبه اين كش��ور در دو مقطع 15 مردادماه )پايان دوره 
۹۰ روزه( و 13 آبان ماه 13۹۷ )پايان دوره 18۰ روزه(، اين محدوديت ها تشديد 
خواهد شد. مضاف بر اين، تالش هايي براي تضعيف صرافي ها و انتقال عمليات 
ارزي از صرافي ها به ش��بكه خواهد بود؛ زيرا بانكي نيز صورت گرفته اس��ت كه 
در ش��رايط فعلي كش��ور در حكم »خود تحريمي« خواهد ب��ود؛ زيرا صرافي ها 
نق��ش قابل توجهي در انتقاالت ارزي كش��ور ايفا مي كنن��د و بالغ بر ۷۰درصد 
حواله ه��اي ارزي كش��ور از لحاظ ارزش را كارس��ازي مي كنند ك��ه با توجه به 
محدوديت هاي عمليات ارزي توس��ط بانك ه��ا، قابل انتقال به آنها نخواهد بود. 
لذا پيش��نهاد مي شود دولت به جاي اصرار بر تك نرخي كردن ارز در اين مقطع 
تالش خود را معطوف به س��اماندهي و مديري��ت عرضه و تقاضاي ارز و اجراي 
پيمان س��پاري ارزي با هدف بازگش��ت كليه درآمدهاي ارزي كشور به چرخه 
اقتصاد و جلوگيري از خروج سرمايه و تامين مالي قاچاق كند و تعهد خود براي 

تامين ارز واردات را محدود به كاالهاي ضروري كند. همچنين ضروري اس��ت 
بانك مركزي نسبت به ساماندهي بازار آزاد ارز و اجراي پيمان سپاري ارزي براي 
كلي��ه صادركنندگان به قيمت توافقي اقدام كن��د و با همكاري وزارت صنعت، 
مع��دن و تج��ارت و وزارت امور اقتصادي و دارايي تدابي��ري براي جلوگيري از 
بيش اظهاري و ديگراظهاري در واردات كاالهاي ضروري و كم اظهاري در درآمد 
صادرات��ي اتخاذ كند و به مرحله اجرا درآورند. همچني��ن باتوجه به آغاز دوره 
جديد تحريم خريد اسكناس دالر، ضروري است بانك مركزي از توزيع اسكناس 
ارز با نرخ ترجيحي )4۲۰۰۰ريال براي دالر( براي كليه مصارف ارزي خودداري 
كند و با اتخاذ تدابيري مانند عوارض تصاعدي خريد اسكناس، پاداش تصاعدي 
فروش اس��كناس، اعطاي مجوز حمل اس��كناس دالر فراتر از 1۰ هزار يورو به 
صادركنندگان م��رزي و صادركنندگان به عراق و افغانس��تان يا واردكنندگان 
اين كش��ورها و رفع محدوديت هاي ناظر بر ورود ارز همراه مسافر از كشورهاي 
همس��ايه، زمينه را براي تامين اسكناس ارز كشور توسط عموم مردم )نه بانك 

مركزي( كه قابليت رصد و تحريم ندارد، فراهم كند. 
اين مركز در پايان آورده اس��ت كه دولت در ميان مدت و بلندمدت ضروري 

است، اقدامات زير براي مقاوم سازي نظام ارزي كشور صورت گيرد: 
- مذاكرات ديپلماتيك با طرف هاي عمده تجاري )چين، تركيه، روسيه و...( 

و اتحاديه اروپا جهت تسهيل نقل و انتقاالت ارزي، 
- اج��راي پيمان هاي پولي دو و چندجانبه با كش��ورهاي طرف تجاري )در 
فرآيند اجراي پيمان ضروري اس��ت از استفاده از »ريال« براي افتتاح حساب ها 

يا تسويه و نيز از پيام رسان هاي متمركز مانند سوييفت اجتناب شود(، 
- طراحي يا استفاده از پيام رسان مالي غيرمتمركز )مبتني  بر فناوري زنجيره 

بلوك( به عنوان جايگزين پيام رسان هاي مالي متمركز مانند سوييفت، 
- ممانعت از افزايش ناگهاني س��رعت گردش پول با منوط كردن جابه جايي 

مبالغ كالن در سپرده هاي بانكي به مشخص شدن محل مصرف، 
- تغيير در اكوسيستم انتقال ارز و جايگزين كردن كشورهايي مانند امارات 

متحده عربي با كشورهاي همراه تر مانند روسيه، چين و عمان، 
- تغيي��ر در نظ��ام تج��اري )مب��ادي و مقاص��د تج��اري( كش��ور با هدف 

هماهنگ سازي با محدوديت هاي نظام انتقاالت ارزي، 
- ارائه پيش��نهادهاي جذاب س��رمايه گذاري براي مديريت تقاضاي تبديل 
دارايي و تقاضاي س��فته بازي مانند انتشار صكوك ارزي يا ايجاد صندوق پروژه 

براي پروژه هاي ارزآور مانند پروژه هاي نفتي. 

مرك��ز آمار اي��ران ش��اخص قيم��ت كاالهاي 
صادرات��ي در س��ال 13۹۶ را برابر با 181.4 اعالم 
كرد كه نسبت به سال 13۹5، 5.۶ درصد افزايش 

داشته است. 
براس��اس اين گزارش، درص��د تغييرات فصلي 
ش��اخص قيمت كاالهاي صادرات��ي در فصل هاي 
بهار، تابس��تان، پاييز و زمس��تان س��ال 13۹۶ به 
ترتيب برابر با 1.۷، ۰.5-، 4.۲ و ۰.5درصد است. 
عالوه بر اين، شاخص قيمت كاالهاي صادراتي 
)دالري، 1۰۰=13۹۰( در س��ال 13۹۶ براب��ر ب��ا 
11۰.۷ است كه نسبت به سال 13۹5، 3.3درصد 
افزايش داش��ته اس��ت. درص��د تغيي��رات فصلي 
ش��اخص قيمت كاالهاي صادرات��ي در فصل هاي 
بهار، تابس��تان، پاييز و زمس��تان س��ال 13۹۶ به 
ترتيب برابر با ۲.8، ۰.8-، ۰.۷ و ۲.۷ درصد است. 
در نظ��ام آمارهاي قيمت، كااله��اي صادراتي 

ب��راي مقاصد متع��ددي به كار گرفته مي ش��وند. 
ش��اخص قيمت كاالهاي صادراتي،  روند تغييرات 
قيم��ت محصوالت عرضه ش��ده از داخل به خارج 
از كشور طي دوره زماني مشخص نشان مي دهد. 

باتوج��ه به اينك��ه قيمت كااله��اي صادراتي 
يك��ي از مهم تري��ن عوام��ل اثرگذار ب��ر ميزان 
مب��ادالت خارجي كش��ورها و نيز يكي از عوامل 
تعيين كننده رابطه مبادله است، تغييرات آنها از 
اهميت بااليي برخوردار اس��ت. در طرح شاخص 
قيمت كااله��اي صادراتي از كليه كدهاي تعرفه 
صادراتي كش��ور در س��ال 13۹۰ )س��ال پايه( 
اس��تفاده مي ش��ود. روش جم��ع آوري اطالعات 
با اس��تفاده از آمارهاي ثبت��ي گمرك جمهوري 
اس��المي ايران )ارزش به صورت ريالي و دالري، 
كش��ور مبدا و مقصد، نحوه حم��ل و نقل و نرخ 
ارز( ص��ورت گرفت��ه اس��ت. طبقه بن��دي مورد 

اس��تفاده سيس��تم طبقه بندي نظ��ام هماهنگ 
ش��ده توصيف و كدگذاري )HS( اس��ت. نتايج 
حاصل از اين طرح در س��طح كل كشور و براي 
تمام��ي ۲۰ گ��روه  اصلي طبقه بن��دي HS قابل 

انتش��ار اس��ت. 
در اين گزارش آمده اس��ت كه براي محاس��به 
شاخص سال 13۹۶ از داده هاي مقدماتي )غيرقابل 
استناد( گمرك جمهوري اس��المي استفاده شده 
است. بنابراين نتايج اعالم شده به صورت مقدماتي 
اس��ت و استفاده از آنها بايد با مالحظه انجام شود. 
پس از اينكه گمرك جمهوري اس��المي داده هاي 
قطع��ي س��ال 13۹۶ را در مهر ماه س��ال جاري 
استخراج و ارائه كرد، شاخص صادرات نيز از سوي 
مركز آمار بازنگري ش��ده و ارقام واقعي ش��اخص 
مربوط به اين دوره مجددا به صورت قطعي منتشر 

خواهد شد. 

مركز آمار تورم زمستان 96 را 12.9درصد اعالم كرد

فصلخداحافظيباتورمتكرقمي
گروه اقتصادكالن|هادي سلگي|

گ��زارش مركز آمار نش��ان مي ده��د كه تورم 
توليدكنن��ده زمس��تان ۹۶ به رق��م 1۲.۹درصد 
رسيده اس��ت. روند تغييرات فصلي اين شاخص 
گوياي س��ير صعودي اس��ت كه از ۷.5درصد در 
بهار ب��ه 1۲.۹درصد در زمس��تان افزايش يافته 
اس��ت. نرخ ت��ورم توليدكنن��ده به عن��وان يك 
شاخص پيش نگر معرفي شده است و طبق گفته 
كارشناسان با يك وقفه زماني نيروي خود را روي 
ت��ورم مصرف كننده منتقل مي كند. موضوعي كه 
از س��وي كارشناس��ان به عنوان يكي از پايه هاي 
استداللي ظهور تورم قيمت ها در سال ۹۷ اعالم 
مي ش��ود. در اين زمينه تقي تراب��ي اقتصاددان 
در گفت وگو با »تعادل« داليل افزايش ش��اخص 
قيم��ت توليدكنن��ده را در دو موض��وع افزايش 
ن��رخ ارز و افزايش دس��تمزدها مي داند و معتقد 
است: وقتي نرخ ارز افزايش پيدا مي كند طبيعتا 
قيم��ت م��واد اولي��ه و كاالهاي واس��طه يي هم 
افزايش مي ياب��د. به گزارش »تعادل« ش��اخص 
قيم��ت توليدكننده )پي. پ��ي. آي( معياري براي 
اندازه گي��ري تغييرات ميانگي��ن قيمت دريافت 
ش��ده توس��ط توليدكنن��دگان ب��ه ازاي تولي��د 
كاال و خدمات در داخل كش��ور نس��بت به يك 
دوره زماني معين )س��ال پايه( تعريف مي ش��ود. 
در حقيق��ت ش��اخص قيمت توليدكنن��ده روند 
تغيي��رات ميانگين قيمت كاالها و خدمات توليد 
شده در داخل كش��ور را از سوي توليدكنندگان 
نش��ان مي دهد. اين ش��اخص يكي از معيارهاي 
س��نجش عملكرد اقتصادي دولت اس��ت و تاثير 
قابل توجهي بر تصميم گي��ري صاحبان صنايع، 
س��رمايه گذاران و حت��ي سياس��تمداران خواهد 
داش��ت. همچنين ت��ورم توليدكنن��ده به عنوان 
عاملي پيش بيني  كننده ب��راي نرخ تورم مصرفي 
در آين��ده نزدي��ك ب��ه حس��اب مي آي��د. تورم 
توليدكننده تغييرات قيمت��ي در ابتداي زنجيره 
عرض��ه كاال نش��ان مي ده��د، اين تغيي��رات در 
ادام��ه زنجيره به بخش هاي ديگ��ر اقتصاد يعني 
عمده فروشي و خرده فروشي انتقال خواهد يافت. 

 وضعيت تورم توليدكننده 
در اين روزهاي اقتصاد ايران

مرك��ز آمار كش��ور به عن��وان نهاد رس��مي 

جمع آوري و محاسبه شاخص هاي كليدي كشور 
روز گذش��ته تغيي��رات قيمتي ش��اخص قيمت 

توليدكننده در فصل زمستان را منتشر كرد. 
بر اس��اس گ��زارش مركز آمار ش��اخص كل 
قيمت توليدكننده، در فصل زمس��تان 13۹۶ به 
عدد ۲51.۷ رس��يده كه نسبت به شاخص فصل 
قبل )۲4۲.۷(، 3.۷ درصد رش��د داش��ته است. 
همچنين درصد تغييرات ميانگين ش��اخص كل 
قيمت توليدكننده در چهار فصل منتهي به فصل 
زمس��تان سال 13۹۶ نسبت به دوره مشابه سال 
قب��ل )نرخ تورم توليدكننده( معادل 1۲.۹درصد 
بوده كه نس��بت به تورم چه��ار فصل منتهي به 
فصل پاييز س��ال ج��اري )1۰.5درصد( افزايش 

داشته است. 
گفتني است، چندي پيش تورم مصرف كننده 

ارديبهشت ماه معادل 8درصد اعالم شد. 
بنابراين همان طور كه مشخص است، آخرين 
گزارش مركز آمار ايران از تورم توليدكننده نشان 
مي دهد منحني عرضه به سمت باال شيفت كرده 

و اين به دليل افزايش هزينه هاي توليد است. 
تق��ي ترابي درب��اره داليل افزايش ش��اخص 

قيم��ت توليدكننده دو موض��وع افزايش نرخ ارز 
و افزاي��ش دس��تمزدها را دلي��ل افزايش هزينه 
توليد مي دان��د و مي گويد: وقتي نرخ ارز افزايش 
پيدا مي كند طبيعتا قيمت مواد اوليه و كاالهاي 
واسطه يي هم افزايش پيدا مي كند. البته به گفته 
او اين موضوع ممكن اس��ت با اندكي وقفه زماني 
صورت گيرد اما در نهايت اتفاق مي افتد. به گفته 
اين اقتصاددان هرچند كه افزايش نرخ ارز ممكن 
اس��ت در تمام بخش ها اثر مستقل نداشته باشد 
ول��ي به هر حال در قيمت بس��ياري از كاالهاي 

واسطه يي و مواد اوليه بخش توليد موثر است. 
وي اي��ن را هم گفت: به دنب��ال اين افزايش 
قيم��ت و همچنين انتظار ب��راي افزايش قيمت 
ت��ورم مصرف كنن��ده هم افزاي��ش خواهد يافت، 
چ��را كه به هر ح��ال توليد كننده به دنبال حفظ 
افزايش س��ود اس��ت و افزايش هزينه هاي توليد 

خود را بر مصرف منتقل خواهد كرد. 
اي��ن اقتص��اددان پيش بين��ي ك��رد: بنابراين 
مي توان انتظار داش��ت كه تورم مصرف كننده به 

اندازه همان تورم توليدكننده افزايش يابد. 
 وي درباره تاثير ارز بر تورم توليد و مصرف به 

افزايش قيمت بنزين به عنوان مثالي اش��اره كرد 
و گفت: »قيمت بنزين را در نظر بگيريد، درست 
اس��ت كه بنزين فقط به عنوان يكي از نهاده هاي 
توليد كاال ب��ه كار مي رود ولي افزايش قيمت در 
آن منج��ر به افزايش ش��اخص توليدكننده و به 
دنبال آن مصرف كننده مي شود، چراكه در ذهن 
توليدكننده اين اس��ت كه افزايش قيمت بنزين 
منجر ب��ه افزايش قيمت كاالهاي واس��طه يي و 
مواد اوليه ش��ده و بايد قيمت محصوالت خود را 

افزايش دهد.« 
او با اش��اره ب��ا اينك��ه در م��ورد ارز نيز اين 
مس��اله صادق اس��ت، گفت: با توجه به انتظارات 
تورم��ي در جامعه افزاي��ش ن��رخ ارز در نهايت 
ت��ورم توليدكننده و پس از آن مصرف كننده باال 

مي رود. 
عضو هيات علمي دانش��گاه عل��وم تحقيقات 
البته انتظار تناس��ب دقيق ت��ورم با ارز را مردود 
دانس��ت و گفت: در 4۰ س��ال بعد از انقالب ارز 
۷۰۰ برابر ش��ده اس��ت در حالي كه باقي كاالها 
بعضا تا چند هزار برابر رشد قيمتي داشته اند در 
عين حال دس��تمزد كارگران نيز از ۷ يا 8 تومان 

ب��ه 5۰ هزار يعني ۷هزار برابر ش��ده اس��ت. اين 
نش��ان مي دهد تورم لزوم��ا نعل به نعل با ارز باال 
نمي آيد و اين تصور اش��تباه است كه لزوما با هر 
جه��ش ارزي بايد تورم به هم��ان ميزان افزايش 
ياب��د،  هرچند ك��ه در نهايت افزاي��ش قيمت ارز 

تاثير خود را بر تورم خواهد گذاشت. 

 افزايش شاخص نقطه به نقطه
يك��ي از اطالعات قابل توج��ه آمارهاي مركز 
آمار ايران درباره تورم توليد كننده مربوط به تورم 
نقطه به نقطه اس��ت. آمارها حاكي از آن اس��ت 
كه ش��اخص نقطه به نقطه قيم��ت توليدكننده 
در زمس��تان ب��ه 1۷.3 درصد رس��يده و به اين 
ترتيب )نس��بت به زمستان س��ال ۹5( به ميزان 

1۷.3درصد رشد كرده است
البت��ه تقي تراب��ي درباره اي��ن فاصله فاحش 
تورم نقطه يي و تورم متوس��ط تا حدودي نظرش 
متفاوت اس��ت. وي گفت: نباي��د توجه چنداني 
به تورم نقطه يي ك��رد، چراكه هيچ گاه نمي توان 
صرفا ب��ا درنظر گرفتن تورم در نقطه مش��خص 
در س��ال افزايش آن را به درستي تشخيص داد 
و ممك��ن اس��ت در نقطه مورد بررس��ي تورم يا 
به ش��دت كاهش يا افزايش يافته باش��د ولي در 
نقاط بعدي اين قيمت تغيير كرده باش��د. وي با 
بيان اينكه ب��ا توجه به افزايش تورم توليدكننده 
انتظار داري��م تورم مصرف كننده ه��م به همان 
اندازه افزايش يابد، گفت: عكس العمل ها در ايران 
با توجه به انتظارات تورمي س��ريع تر رخ مي دهد 
و ما در آينده نزديك منتظر آن هستيم كه تورم 
مصرف كننده به ميزان تورم توليدكننده افزايش 
ياب��د. بن��ا بر آنچه مطرح ش��د به نظر مي رس��د 
ك��ه با توجه به جه��ش ارز و افزايش هزينه هاي 
توليد ك��ه مي ت��وان از روي ش��اخص پيش نگر 
»ت��ورم توليدكنن��ده« تش��خيص داد، مي توان 
انتظار داشت كه س��ال 13۹۷ سال خداحافظي 
با تورم تك رقمي باشد. موضوعي كه پيش تر نيز 
كارشناس��ان به آن اش��اره كرده و گفته بودند با 
توجه به بيماري هاي مزمن اقتصاد ايران در هيچ 
دوره يي از تاريخ اقتصاد كش��ور، تورم تك رقمي 
عمر بلندي نداشته و براي ماندگاري آن نيز بايد 
بيماري هاي اقتصادي كش��ور به ش��كل ريشه يي 

حل شوند. 
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هالك بانك از فرآيند همكاري با 
خزانه داري امريكا خارج مي شود

عثمان ارسالن، مدير بانك دولتي تركيه اعالم كرد: اين 
بانك انتظار دارد هالك بانك بتواند بدون متحمل شدن هر 
گونه آسيبي از فرآيند همكاري با خزانه داري امريكا خارج 
شود. به گزارش باشگاه خبرنگاران، هالك بانك تركيه در 
دور قبلي تحريم هاي غرب عليه ايران نقش ويژه يي در دور 
زدن تحريم هاي امريكا عليه ايران داشت. يكي از مديران 
ارش��د هالك بانك تركيه هفته گذش��ته ب��ه اتهام نقض 
تحريم هاي ايران در امريكا به زندان محكوم ش��د. هالك 

بانك درحال همكاري نزديك با خزانه داري امريكاست. 

 بهره وري شعب، خالقيت
و نوآوري در بانك انصار

در پرتو مجاهدت و اراده انقالبي سرمايه هاي انساني، 
انجام كارهاي بزرگ ميسر مي شود.

مراس��م اختتاميه جش��نواره هاي داخل��ي »بهره وري 
ش��عب«، »خالقيت و نوآوري« و »كيفيت فرآيندها« در 
بانك انصار با حض��ور مديرعامل، معاون��ان، مديران كل، 
مديران  ش��عب اس��تان ها و مديران ش��عب برتر، مالكان 

فرآيند ها و كارشناسان برگزيده جشنواره برگزار شد. 
به گزارش اداره كل روابط عمومي و تبليغات ابراهيمي 
مديرعام��ل بانك انصار ضمن ض��روري خواندن برگزاري 
جش��نواره هاي ياد شده، از لزوم انتخاب رويكرد انقالبي و 
كار جه��ادي در انجام امور مردم ياد كرد و گفت: در پرتو 
مجاهدت و اراده انقالبي سرمايه هاي انساني انجام كارهاي 
بزرگ ميسر مي شود و حرفه يي  شدن تمام  عيار بانك در 
تراز انقالب  اسالمي و منطبق با استانداردهاي بين المللي 
با عنايات الهي و مش��اركت همه س��رمايه هاي انس��اني 
امكان پذير اس��ت. پس از ارائه گ��زارش پروژه هاي بهبود، 
خالقيت ها و نوآوري هاي برتر توس��ط برخي منتخبان و 
ارائه گزارش وضعيت شعب طي مراسم ويژه يي تنديس، 
لوح ه��اي تقدير و هداياي نفرات برگزيده جش��نواره هاي 
»به��ره وري ش��عب«، »خالقيت و ن��وآوري« و »كيفيت 
فرآيندها« توس��ط مديرعامل محترم بانك و تني چند از 

معاونان ايشان اهدا شد. 

 بالتكليفي امنيت 
USSD  كدهاي

رييس س��ازمان تنظيم مق��ررات و ارتباطات راديويي 
گفت: بحث امنيت كدهاي دس��توري بالتكليف به شمار 
مي رود و وزارت ارتباطات منتظر گزارش بخش فني بانك 
مركزي در خصوص امنيت كدهاي دس��توري براي ابالغ 

به اپراتورها است. 
حس��ين فالح جوش��قاني در گفت وگو با ايِبنا، درباره 
اهميت اقتصادي كدهاي دس��توري گفت: بخش بزرگي 
از اقتصاد ش��ركت هاي ارائه دهنده خدم��ات ارتباطات و 
فن��اوري اطالعات از جمله اپراتورها در زمينه پرداخت به 
بحث USSD مربوط اس��ت و بستن اين روش مي تواند 
اقتصاد و درآمده��اي آنها را به صورت جدي به خصوص 
در زمينه خريد شارژ كه بيشترين سهم تراكنش هاي ُخرد 

الكترونيكي را دارد تحت تاثير قرار دهد. 
 USSD معاون وزير ارتباطات افزود: اهميت اقتصادي
و توجه وي��ژه وزير ارتباطات و فن��اوري اطالعات به اين 
موضوع برگزاري جلسه يي از سوي سازمان تنظيم مقررات 
با مسووالن بانك مركزي را به دنبال داشت كه در نهايت 
توافق شد تا زماني كه كيف پول موبايلي به صورت كالن 
در كشور ارائه نشده و زيرساخت ها به صورت كامل آماده 
نيست، كدهاي دستوري مش��روط به نظر بانك مركزي 

مبني بر افزايش امنيت فعاليت داشته باشد. 
رييس س��ازمان تنظيم مق��ررات و ارتباطات راديويي 
ب��ا بيان اينكه بعد از گذش��ت حدود دو م��اه از مذاكره با 
بانك مركزي به عنوان رگوالتور حوزه مالي كش��ور هيچ 
دستاوري به صورت خاص حاصل نشده است، تاكيد كرد: 
بحث امنيت كدهاي دستوري بالتكليف به شمار مي رود؛ 
چرا ك��ه بانك مركزي درخواس��ت افزايش امنيت كانال 
پرداخت از طريق كدهاي دس��توري را داشته و همچنان 
هيچ گزارش ش��فافي در حوزه امنيت از بخش فني بانك 
مركزي ارائه نش��ده تا در نهايت از طريق وزارت ارتباطات 
و فناوري اطالعات و س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 

راديويي تصميم نهايي به شركت هاي اپراتور ابالغ شود. 

 موسسات غيرمجاز
جدي گرفته نشد

يك كارشناس اقتصادي درباره عملكرد پنج سال اخير 
بانك مركزي، گفت: در زمينه اصالح ساختار سيستم بانكي 

و مبارزه با موسسات غيرمجاز بانك مركزي تنها ماند. 
تيمور رحمان��ي در گفت وگو با ايِبنا درباره حركت 
در جهت اصالح ساختار نظام بانكي در پنج سال اخير 
فعاليت بانك مركزي، اظهارداش��ت: طي اين س��ال ها 
بان��ك مركزي تمام تالش خود را براي اصالح و بهبود 
عملكرد اين سيستم به كار گرفته كه اقدامات مثبتي 
انجام شد، اما كافي نيست. وي افزود: اين بانك تالش 
كرده تا با بهبود س��اختار نظام بانكي و كنترل تورم از 
تبديل مشكالت به بحران جلوگيري كند اما اين روند 
كمي كند بوده اس��ت. اين كارش��ناس اقتصادي ادامه 
داد: البت��ه اين روند كند تنها به عملكرد بانك مركزي 
ارتب��اط ندارد و دليل آن نب��ود حمايت جدي و كامل 
نهادهاي ذي ربط از بانك مركزي است. رحماني گفت: 
موض��وع زمان هم از جمله مباحثي اس��ت كه بايد به 
آن توجه ش��ود زيرا هرچه از بروز يك مشكلي بگذرد، 
 اثرات منفي و همچنين مبارزه و اصالح آن سخت تر و 
زمان بر خواهد شد و مي توان ساختار سيستم بانكي را 

نمونه بارز اين موضوع عنوان كرد. 
وي درباره برخورد بانك مركزي با فعاليت موسسات 
اعتباري غيرمجاز پولي در طول اين مدت اظهارداش��ت: 
در برهه ي��ي از زمان اقتصاد با رك��ود جدي مواجه بود و 
همچنين سيستم بانكي نيز منابع مالي خود را به دليل 
سرمايه گذاري در پروژه هاي مختلف يا پرداخت تسهيالت 

از دست داده بود. 
اين كارش��ناس اقتصادي ادام��ه داد: در همين زمان 
موسسات اعتباري، خود را به عنوان رهبر سيستم بانكي 
معرف��ي كردند و ب��ا پرداخت نرخ س��ودهاي بانكي باال، 

كنترل اين سيستم را در اختيار گرفته بودند. 

اخبار

مصوبه اخير ش��وراي عالي بيمه كه از س��وي همتي 
رياست كل بيمه مركزي و شوراي عالي بيمه در خصوص 
شرايط جديد عرضه بيمه نامه هاي اعتباري گروهي براي 
حمايت از توليدات كاالهاي ايراني منتش��ر ش��ده است، 
ضمن تبريك به شوراي عالي بيمه و بيمه مركزي ايران در 
راس��تاي حمايت از كاالهاي ايراني كه گامي ارزشمند در 
جهت حمايت از رونق اقتصاد ملي است، چند نكته فني 
پيرامون اين پوش��ش بر اساس سوابق تجربي فعاليت در 
اين پرتفوي و نيز مطالعات صورت گرفته در اين خصوص 
براي جلب پش��تيباني جامع كارشناسان صنعت بيمه در 

اين حوزه مطرح مي شود.
اوال؛ تجربه قبلي عرضه اين پوش��ش نش��ان مي دهد 

كه عالوه بر نياز مبرم به اعتبارس��نجي دقيق بنكداران و 
تجار عمده فروش خري��دار كاالهاي ايراني براي اطمينان 
از تعه��د اخالقي و تواناي��ي مال��ي در بازپرداخت بدهي 
خري��د كاالهاي توليد كنن��دگان و تجار كه بخش مهمي 
از مديري��ت ريس��ك هاي مال��ي -مديريتي را تش��كيل 
مي ده��د، ش��ركت هاي بيمه يي كه توانگ��ري عرضه اين 
بيمه نامه را دارند، ضروري است در زمينه مديريت ريسك 
كيفيت كاالها و انطباق س��طح ميزان مرغوبيت توليدات 
با اس��تانداردهاي ملي و عرف بازار و س��ليقه مشتريان و 
مصرف كنندگان نيز با ياري گرفتن از موسسات تخصصي 
ارزيابي كيفيت كاالها در هر رشته صنعتي و توليدي براي 

حفظ منافع ذي نفعان ورود كنند. 

زيرا در بس��ياري از مواقع اعتبارس��نجي خريداران از 
حيث توانايي مالي و س��وابق تجارت مناس��ب و خوشنام 
به دقت صورت مي گيرد، اما با توجه به كيفيت نامناسب 
برخي كاالهاي توليد داخل يا حداقل افت كيفيت توليدات 
برخي واحدهاي صنعتي در يك دوره زماني )بر اثر داليل 
و عوامل مختلف در فرآيند توليد( موجب به فروش نرفتن 
يا مش��كالت بازارياب��ي و حقوقي براي خري��داران عمده 
-بنكداران و حتي فروش��گاه هاي خرده فروش مي شود و 
اي��ن عامل موجب عدم بازپرداخ��ت وجوه و اختالف بين 
توليد كنندگان و كارگزاران فروش كاالها مي شود كه قطعا 
در اين زمان، ش��ركت بيمه صادر كننده بيمه نامه ملزم به 

ايفاي تعهد است. 

البته چنانچه شركت هاي بيمه از بيم اين ريسك اقدام 
به درج كلوز اس��تثنا كنند و از مديريت ريس��ك كيفيت 
كااله��اي توليدي به علت صرفه جوي��ي در هزينه صدور 
اجتن��اب كنند، بديهي اس��ت اين اقدام مغاي��ر با اهداف 
شوراي عالي بيمه در حمايت از توليدات ايراني و به زيان 

بيمه گذاران و مصرف كنندگان است. 
دوما؛ براي حمايت از كارآفرينان و خوداش��تغاالن در 
كارگاه ها و صنايع كوچك تعميم عرضه اين پوش��ش به 
اين بخش رو به رشد اقتصادي كه مد نظر و حمايت دولت 
اس��ت، ضرورت دارد. مجددا به شوراي عالي بيمه و بيمه 
مركزي ايران تصويب اين آيين نامه و اصالحات در شرايط 

صدور آن تبريك مي گوييم. 

حميدرضا 
حاجي اشرفي

كارشناس مطالعات 
ريسك و بيمه

یادداشت

 نگاهي به مصوبه جديد بيمه هاي اعتبار گروهي

در يك سال منتهي به فروردين 97 رخ داد 

افزايش قيمت 46درصدي سكه و 32درصدي دالر در يك سال
 نرخ دالر 32.6، سكه 46.4، و يورو 48.8درصد در يك سال رشد كرده است

پيش بيني موسسه S&P از وضعيت بانك هاي منطقه در سال هاي آينده نشان مي دهد

بحران منطقه اي، هزينه ريسك و كاهش سودآوري در بانك هاي خليج فارس

گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|
در يك س��ال منتهي به فروردين 97، نرخ دالر 
32.6درصد، سكه 46.4درصد، و يورو 48.8درصد 
در يك س��ال منتهي به فروردين 97 رش��د كرده 
است كه در مقايس��ه با تورم 9درصدي اعالم شده 
اخير نشان دهنده اين نكته است كه دالر در مقايسه 
با ت��ورم معادل 23درصد، س��كه 37درصد و يورو 

39درصد بيشتر رشد كرده است. 
به گ��زارش »تعادل«، در فروردي��ن ماه 1397 
متوسط قيمت فروش يك س��كه تمام بهار آزادي 
در ب��ازار تهران با طرح قديم ي��ك ميليون و 731 
ه��زار و 400 تومان و با طرح جديد يك ميليون و 
775 هزار و 700 تومان بوده كه در مقايس��ه با ماه 
قبل به ترتيب 12.2درصد و 12.9درصد و نس��بت 
به ماه مشابه سال 96 به ترتيب 45.2 و 46.4درصد 

افزايش نشان مي دهد. 
براس��اس گ��زارش  ب��ه گ��زارش »تع��ادل«، 
ماهان��ه اقتص��ادي بان��ك مرك��زي مرب��وط ب��ه 
ش��ده،  منتش��ر  به تازگ��ي  ك��ه   97 فروردي��ن 
قيم��ت س��كه در فروردي��ن 96 مع��ادل ي��ك 
 ميلي��ون و 212 ه��زار تومان بوده كه ب��ا افزايش 
563 ه��زار تومان��ي هم��راه ب��وده و ب��ه ي��ك 
اس��ت.  رس��يده  توم��ان  و 775ه��زار  ميلي��ون 
قيم��ت س��كه در س��ال هاي 89 ت��ا 92 و دوره 
تحريم ه��اي پاي��ان دول��ت احمدي ن��ژاد، از 325 
 ه��زار توم��ان در س��ال 89 ب��ه ي��ك ميلي��ون و 
60 ه��زار توم��ان در س��ال 92 و ي��ك ميليون و 

212هزار تومان در فروردين 96 رسيده است. 
در فروردين 97 متوسط قيمت فروش يك دالر 
امري��كا در بازار تهران به 5008 تومان رس��يد كه 
نس��بت به ماه قبل 7.9درصد و نسبت به فروردين 
س��ال 96 معادل 32.6درصد رشد كرده است. نرخ 
دالر در فروردين 96 معادل 3777 تومان بوده كه با 
1231 تومان افزايش به 5008 تومان در فروردين 
97 رس��يده است. نرخ دالر در س��ال هاي اخير از 
1044 تومان در سال 89 به 3184 تومان در سال 
92 و دوره تحريم ه��اي دولت احمدي نژاد افزايش 
يافت. در س��ال هاي 93 تا 95 ك��ه اقتصاد ايران با 
مذاكرات برجام و خروج از تحريم ها مواجه شد نرخ 
دالر با ثبات نس��بي همراه ش��د و از 3280 تومان 
در س��ال 93 به 3644 تومان در سال 95 رسيد و 
در س��ال 96 به دنبال حذف ارز مبادله يي و افزايش 

تقاضا براي دالر، تهديد ترامپ به خروج از برجام و 
پيش بيني خروج امريكا از برجام، نرخ دالر افزايش 
زيادي را تجربه كرده و ب��ا افزايش بيش از 1200 
توماني مواجه شده و در سال 96 ميانگين نرخ دالر 

4045 تومان بوده است. 
همچني��ن ن��رخ ي��ورو در فروردي��ن 97 ب��ه 
6097تومان رسيده كه نسبت به ماه قبل 7.5درصد 
و نسبت به فروردين 96 معادل 48.8درصد افزايش 
داشته است. نرخ يورو از 4099 تومان در فروردين 
96 ب��ا 1998 تومان افزايش ب��ه 6097 تومان در 
فروردين 97 رسيد. نرخ يورو نيز مانند دالر در دوره 
تحريم هاي قبلي دولت احمدي نژاد از 1393 تومان 
در سال 89 به 4264تومان در سال 92 رسيد و در 
س��ال هاي 93 تا 95 در دولت روحاني و مذاكرات 
برجام و پايان يافتن تحريم ها با ثبات نسبي و حتي 
روند كاهشي مواجه شد و به 4039 تومان در سال 

95 رسيد. 
اما در سال 96 به دنبال پيش بيني خروج ترامپ 
از برجام، بار ديگر نرخ يورو افزايش يافته و ميانگين 

نرخ يورو 4808 تومان بوده اس��ت. اين نوس��ان ها 
باعث شد كه نرخ يورو از 4099 تومان در فروردين 
96 به 6097 تومان در فروردين 97 افزايش يابد. 

 افزايش قيمت طال و سكه
روز شنبه 5 خرداد 97 نيز به دنبال افزايش نرخ 
اونس جهاني به 1301 دالر، نرخ هر گرم طالي 18 
عيار با 60 تومان رش��د به 188 هزار و 700 تومان 
رس��يد. همچنين قيمت هر قطعه سكه تمام بهار 
آزادي طرح جديد با 11 هزار و 500 تومان افزايش 
نسبت به پنج شنبه گذشته 2 ميليون و 36 هزار و 
500 تومان تعيين ش��د. همچنين هر قطعه سكه 
تمام بهار آزادي طرح قديم با 7 هزار تومان رش��د 
نسبت به پنج شنبه گذش��ته، يك ميليون و 957 

هزار تومان داد و ستد شد. 
هر قطعه نيم س��كه بهار آزادي ني��ز با 4 هزار 
تومان افزايش نسبت به روز پنج شنبه، يك ميليون 
و 7ه��زار تومان و هر قطعه ربع بهار آزادي نيز با 3 
هزار تومان رش��د در مدت مشابه 576 هزار تومان 

معامله ش��د. هر قطعه سكه گرمي با 2 هزار تومان 
افزايش 357 هزار تومان معامله شد. 

با اين حال براساس اعالم بانك مركزي، قيمت 
ه��ر دالر امري��كا با 2 توم��ان افزايش نس��بت به 
پنج شنبه گذشته 4 هزار و 211 تومان تعيين شده 
است. افزون بر اين، هر يورو با 15 تومان افت 4 هزار 
 و 910 توم��ان و هر پوند ني��ز با 20 تومان كاهش

5 هزار و 603 تومان ارزش گذاري شد

 ۱6 گام خريد از سامانه نيما
 از سوي ديگر، مراحل مختلف خريد از سامانه 
نش��ان مي دهد ك��ه با ورود صرافي ه��ا به عمليات 
معامالت رس��مي ارز، يك واردكننده براي انتخاب 
صرافي خود و دريافت ارز بايد 16 گام را پشت س��ر 
بگذارد. بعد از تصميم��ات اخير ارزي دولت و تك 
نرخ��ي ش��دن ارز، خري��د و فروش اس��كناس در 
صرافي ها و همچنين صدور حوال��ه ارزي خارج از 
شبكه بانكي، ممنوع شد كه اين تصميمات موجب 
ش��د صرافي ها عمال از چرخه مبادالت ارزي خارج 

ش��وند. البته مس��ووالن بانك مركزي بارها اعالم 
كردند كه به دنبال حذف صرافي ها نيستند و قصد 
دارند از توان آنها بهره بگيرند، همچنين گفته شده 
ك��ه بانك مركزي م��دل جديدي ب��راي ادامه كار 
صرافي ه��ا تدوين كرده ك��ه در روزهاي پيش رو، 
ابالغ خواهد ش��د. حال در نخستين گام با تصميم 
بانك مركزي صرافي ها به عمليات معامالت رسمي 
ارز وارد شدند، در اين رابطه بانك مركزي بخشنامه 
5  بندي را ابالغ كرد كه براس��اس يكي از مفاد اين 
بخشنامه، مس��ووليت خريد ارز، غير از مواردي كه 
بانك عامل تعهد پرداخت ارز به ذي نفع )فروشنده( 
را دارد، برعهده واردكننده )مش��تري( خواهد بود و 
واردكننده بايد با مراجعه به س��امانه جامع تجارت 

راسا اقدام به تامين ارز از سامانه نيما كند. 
بر اين اس��اس وقتي متقاضي ب��راي دريافت و 
تامين ارز خود از كانال بانك ها وارد شده و مراحل 
آن را انج��ام مي دهد، مي تواند ارز مورد نياز خود را 
از صرافي هاي مجاز حاضر در سامانه نيما تهيه كند. 
اين در حالي اس��ت كه تا پيش از اين متقاضي ارز 
نمي توانس��ت صرافي غير از صرافي بانك ها را براي 

خود انتخاب كند و انتخاب برعهده بانك بود. 
بعد از تصميم اخير بانك مركزي مبني بر ورود 
صرافي ه��ا به عملي��ات معامالت رس��مي ارز، يك 
واردكننده براي انتخاب صرافي خود و دريافت ارز 

بايد 16 گام را پشت سر بگذارد. 
اي��ن 16 گام عبارتند از: ايجاد ثبت س��فارش 
توس��ط وارد كننده، مراجع��ه وارد كننده به بانك 
عام��ل و درخواس��ت تامي��ن ارز ثبت س��فارش، 
درخواست گواهي ثبت آماري توسط بانك عامل، 
اخذ تعهدات و وثايق الزم از بازرگان توسط بانك 
عامل، ثبت درخواست خريد ارز توسط وارد كننده، 
ارائه پيشنهاد فروش ارز توسط صرافي ها، انتخاب 
يكي از پيش��نهادهاي فروش صرافي ها توس��ط 
وارد كننده، واريز و وجه ريالي به حس��اب صرافي 
توس��ط وارد كننده، واريز ارز به حساب فروشنده 
خارجي توسط صرافي، ثبت ابزار پرداخت توسط 
بانك عامل، ارائه اسناد حمل به بانك عامل توسط 
بانك عامل، ثبت اسناد حمل توسط بانك عامل، 
ثبت منشا ارز توس��ط واردكننده، صدور اعالميه 
تامي��ن ارز توس��ط بانك عام��ل، ترخيص كاال از 
گمرك توس��ط وارد كننده و رفع تعهد و دريافت 

تضامين توسط وارد كننده.

گروه بانك و بيمه| 
طرح تحقيق و تفحص از ميزان مطالبات مشكوك الوصول 
بانكي در نشست يك شنبه 6 خرداد ماه سال جاري كميسيون 

اقتصادي بررسي مي شود. 
به گزارش »تعادل« سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس 
نيز در مورد ميزان مطالبات بانك ها گفت: تا پايان سال 1396 
مطالبات ج��اري و غيرج��اري بانك ها يك ه��زار و 200هزار 
ميليارد تومان بوده است. رحيم زارع با اشاره به معوقات كالن 
بانكي برخي افراد گفت: تا پايان س��ال 96 مطالبات غيرجاري 
بانك ه��ا 130 هزار ميليارد تومان و مطالبات جاري هزار و 70 
هزار ميليارد تومان و س��رجمع مطالبات ج��اري و غيرجاري 

يك هزار و 200هزار ميليارد تومان بوده است. 
به گزارش خانه ملت، سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس 
با بيان اينكه در ستاد تدابير ويژه اقتصادي كميته فرادستگاهي 
براي رسيدگي به مطالبات عمده تشكيل شده است، افزود: اين 
كميته متشكل از بانك مركزي، دادسراي جرايم پولي و بانكي، 
دادس��تاني، ديوان محاس��بات، س��ازمان ثبت امالك و اسناد، 
وزارت اطالع��ات و وزارت امور اقتصادي و دارايي اس��ت كه به 
مطالبات عمده رس��يدگي كرده و بدهكاران عمده بانكي را به 
قوه قضاييه معرفي مي كند. كميس��يون اقتصادي براي وصول 

اي��ن مطالبات همراه با وزارت اقتصاد و بانك مركزي اقداماتي 
انجام مي دهد. وي با اش��اره به اينك��ه محوريت اين كميته با 
بانك مركزي است، ادامه داد: بانك مركزي تاكنون تعدادي از 
افرادي كه تسهيالت گرفته و مطالبات عمده بر گردن آنهاست 

را معرفي كرده و پرونده آنها در دست بررسي است. 
نماينده آباده، بوانات و خرمبيد در مجلس شوراي اسالمي 
يادآور ش��د: كميس��يون اقتصادي براي وص��ول اين مطالبات 
همراه با وزارت اقتصاد و بانك مركزي اقداماتي انجام مي دهد 
كه در اين باره بانك مركزي تاكنون خوب عمل كرده و برخي 

بدهكاران عمده را معرفي كرده است. 
وي اف��زود: قوه قضاييه پرونده اين اف��راد را در اولويت قرار 
داده و به آن رسيدگي مي كند كه نتيجه آن بازگشت سرمايه 
به بانك هاست. سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي 
اس��المي با بيان اينكه بازگش��ت اين معوقات مي تواند سبب 
رونق فضاي كس��ب و كار ش��ود، تصريح كرد: در بودجه آمده 
كه تسهيالتي براي بهبود فضاي كسب و كار پرداخت شود كه 
با بازگش��ت معوقات قدرت نقدينگي و تسهيالت دهي بانك ها 
بيشتر شده و با توجه به اينكه دولت سرمايه بانك ها را افزايش 
نمي ده��د، مي توانند با اين افزايش نقدينگي راحت تر به حوزه 

توليد ملي و داخلي كمك كنند. 

تحقيق و تفحص از مطالبات مشكوك الوصول
گروه بانك و بيمه| 

رييس كانون بانك هاي خصوصي با تاكيد بر جلوگيري از هجوم 
تقاض��ا در بازار ارز از توان نظام بانكي براي ارائه خدمات بين المللي 

پس از خروج امريكا از برجام خبر داد. 
ك��وروش پرويزيان در گفت وگو با ايبنا درباره تاثير خروج امريكا 
از برجام بر روابط بانكي كش��ور اظهار داشت: اين مساله التهابي در 
فضاي كس��ب و كار و تجار بازرگانان ايراني ايجاد مي كند؛ البته بعد 
از برجام و از س��ال 92 تا حدودي التهابات كاهش يافت اما به دليل 
ش��رايط خاصي كه وجود داشت، مناسبات بانكي رشد مورد انتظار 
را پيدا نكرده و بخش��ي از آن مربوط به استانداردها و ساختار نظام 
بانكي بود. وي با بيان اينكه بخش عمده و اصلي مشكالت به شرايط 
امريكايي ها در مناسبات برجام برمي گشت، تصريح كرد: امريكايي ها 
در شرايط تحريم ريسك همكاري با ايران را در مناسبات بانكي و نقل 
و انتق��االت با طرف هاي خارجي افزايش داده اند لذا وقتي مبادله يي 
بخواهد، صورت بگيرد بايد به اين ريسك ها توجه و شرايطي فراهم 
ش��ود كه فضاي كس��ب و كار درگير چنين ريسك هايي نشود. وي 
ادامه داد: ش��بكه بانكي ايران ظرفيت و پتانس��يل اداره امور مربوط 
به تجارت خارجي ايران را دارد و در ش��رايط س��خت تر نيز مي تواند 
اين كار را انجام دهد ضمن اينكه در س��ال هاي گذش��ته تجارب و 
اندوخته در اين زمينه داريم و تنها بايد به شرايط بين المللي و كسب 

و كار بانكي و اس��تاندارد ها توجه ش��ود. پرويزيان خاطرنشان كرد: 
نظام بانكي ايران شبكه يي شفاف در زمينه رعايت حقوق مشتريان 
و ايفاي تعهدات حتي در شرايط تحريم است و پيش زمينه نامناسبي 
را در بانك هاي ايراني نداريم. بانك ها در س��ال هاي گذشته تعهدات 
مشتريان را با وجودي كه گرفتار گرداب تحريم هاي ظالمانه بودند نيز 
ايفا كرده  اند. رييس كانون بانك هاي خصوصي با بيان اينكه تحريم ها 
باعث مي ش��ود تا زمينه انجام مبادالت افزايش يابد، اظهار داش��ت: 
البته اين امر نقض آشكار حقوق مردم است و تحريم ها بيش از آنكه 
ساختارهاي دولتي را تحت تاثير قرار دهد، حقوق مردم را نشانه رفته 
و مسائل مربوط و زندگي مردم را تحت فشار قرار مي دهد. وي ادامه 
داد: ما تعداد زيادي دانشجو، مسافر، بيمار و... داريم ضمن اينكه افراد 
زيادي رفت و آمدهاي تجاري دارند و اين تحريم ها و قواعد ظالمانه 
و نقض آشكار حقوق بين الملل افراد است، اما سيستم بانكي كشور 
در محدوده نظارت بانك مركزي توان انجام امور مربوط به كسب و 
كار را دارد. وي گفت: زماني كه التهاب ايجاد مي ش��ود تاثير خود را 
در بخش ها و بازار هاي مختلف مي گذارد و مردم و رسانه ها و افرادي 
كه درگير كسب و كار هستند بايد مقتضيات زمان را در نظر داشته 
باشند و به مشكالت دامن نزنند به نحوي كه تقاضاها را بايد در زمان 
خود اع��الم كرده و هجوم اضافه يي به بازار ايجاد نكنند تا ش��رايط 

كسب و كار و تجار به صورت طبيعي ادامه يابد. 

ضرورت جلوگيري از هجوم به بازار ارز

گروه بانك و بيمه|
 ب��ا توجه به پذي��رش و اتخ��اذ اس��تانداردهاي بين المللي 
گزارشگري مالي و استانداردهاي حسابداري مالي، انتظار براي 
افزايش هزينه ريسك وجود دارد و اين افزايش هزينه به همراه 
اثر منتج از ماليات بر ارزش افزوده منجر به كاهش س��ودآوري 

بانك هاي اسالمي در دو سال آينده خواهد شد.
به گزارش »تعادل« بنا بر پيش بيني موسسه S&P كيفيت 
دارايي  بانك هاي اس��المي كش��ورهاي عضو ش��وراي همكاري 
خليج فارس به اس��تثناي بانك هاي كشور قطر تا اواسط سال 
2018ميالدي با ثبات بيشتري همراه شوند و البته تعدادي از 
دارايي هاي در كشورهاي حاشيه خليج فارس و ازجمله قطر با 

ريسك بيشتري نس��بت به بقيه بانك ها مواجه هستند. بر اين 
اس��اس پيش بيني ش��ده كه كيفيت دارايي  بانك هاي اسالمي 
كش��ورهاي عضو ش��وراي همكاري خليج ف��ارس)GCC( به 
اس��تثناي بانك هاي كش��ور قطر تا اواسط سال 2018ميالدي 
ثبات يابند اين درحالي   است كه افزايش ريسك در برخي موارد 

مشاهده مي شود. 
به عقيده محمد داماك، رييس بخش مالي اسالمي موسسه 
رتبه بندي اس��تاندارد اند پورز انتظار مي رود پس از ثبات بخشي 
حدود 4درصدي در مجموعه GCC در س��ال 2017ميالدي 
ش��اهد باق��ي ماندن در رش��د تك  رقم��ي و پايي��ن براي كل 
دارايي بانك هاي اس��المي كش��ورهاي عضو GCC طي 12تا 

24ماه آينده باش��يم. 3 ريس��ك و مخاطره اصل��ي براي ثبات 
مالي بانك هاي اس��المي كش��ورهاي عضو GCC وجود دارند 
كه عبارتند از: تنش و بحران در منطقه، بيش��تر ش��دن هزينه 

ريسك و كاهش سودآوري. 
در گ��زارش S&P در رابط��ه ب��ا هزين��ه ريس��ك ب��راي 
بانك هاي اس��المي به اين نكته اش��اره ش��ده است كه با توجه 
به پذيرش و اتخاذ اس��تانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي 
و اس��تانداردهاي حس��ابداري مالي، انتظار براي افزايش هزينه 
ريس��ك وجود دارد و اين افزاي��ش هزينه به همراه اثر منتج از 
مالي��ات بر ارزش افزوده منجر به كاهش س��ودآوري بانك هاي 

اسالمي در دو سال آينده خواهد شد. 

بانك هاي اس��المي كش��ورهاي عضو GCC ك��ه از آنها به 
عنوان نمونه توسط موسسه S&P بهره گرفته شده است، رشد 
در بهبود س��پرده هاي مش��تريان را با روندي آهس��ته در سال 
2017ميالدي نش��ان دادند البته انتظار م��ي رود كه اين روند 

همچنان ادامه داشته باشد. 



 Sun. May  27. 2018  1112   يك   شنبه   6  خرداد 1397     11  رمضان 1439  شماره 
bourse@taadolnewspaper.ir  66420769 

5 بورس و فرابورس
 188ريال س�ود به ازاي هر سهم »سيدكو«: 
ش��ركت س��رمايه گذاري و توس��عه صنايع سيمان 
اطالع��ات و صورت ه��اي مالي 12ماه��ه منتهي به 
29 اس��فند ماه 96 را حسابرس��ي نشده و با سرمايه 
معادل 4هزار ميليارد ريال منتشر كرد. عالوه بر اين 
ش��ركت در پايان سال مالي 96 مبلغ 753ميليارد و 
373ميليون ريال س��ود خالص كسب كرد و بر اين 
اس��اس مبلغ 188ريال س��ود به ازاي هر سهم كنار 
گذاشت كه در مقايسه با دوره مشابه سال مالي قبل 
معادل 44درصد افزايش داشت. همچنين »سيدكو« 
در س��ال مالي 95 مبلغ 131ريال س��ود به ازاي هر 
سهم اختصاص داده بود. افزون بر اين، به سود خالص 
دوره نيز س��ود انباشته ابتداي س��ال اضافه شد و در 
نهايت مبلغ 2هزار و 595ميليارد و 549ميليون ريال 
سود انباش��ته پايان دوره در حساب هاي اين شركت 

منظور شد. 
 افزاي�ش 241ميلي�ارد ريال�ي ارزش ب�ازار 
»وس�اپا«: شركت گروه سرمايه گذاري سايپا صورت 
وضعيت پرتفوي يك ماهه منتهي به 31 ارديبهشت 
ماه 97 را حسابرسي نشده و با سرمايه معادل 10هزار 
و 675 ميليارد ريال منتشر كرد. عالوه بر اين، شركت 
در ابتداي دوره يك ماهه منتهي به 31 ارديبهش��ت 
ماه 97 تعدادي از س��هام چند ش��ركت بورسي را با 
 بهاي تمام ش��ده معادل 10ه��زار و يكصدميليارد و

290 ميلي��ون ري��ال و ارزش بازار مع��ادل 4هزار و 
930 ميليارد و 904ميليون ريال در سبد سهام خود 
داش��ت. بهاي تمام شده س��هام بورسي اين شركت 
در دوره ياد ش��ده با افزايش معادل 6ميليارد و 768 
ميلي��ون ريال به مبلغ 10ه��زار و 107ميليارد و 58 
ميليون ريال رس��يد، در حالي كه ارزش بازار آن نيز 
ب��ا افزايش 241ميليارد و 293ميليون ريال در پايان 
دوره مع��ادل 5ه��زار و 172ميلي��ارد و 198ميليون 
ريال محاسبه شد. طي همين دوره تعدادي از سهام 
چند ش��ركت بورسي را نيز با بهاي تمام شده معادل 

6ميليارد و 768 ميليون ريال خريداري كرد. 
 تعديل مثبت 105درصدي س�ال 96 »كگل«: 
ش��ركت معدن��ي و صنعت��ي گل گه��ر اطالع��ات و 
صورت هاي مالي 12 ماهه منتهي به 29 اسفند ماه 96 
را حسابرسي نشده و با سرمايه معادل 30 هزار ميليارد 
ريال منتشر كرد. همچنين شركت در پايان سال مالي 
96 مبل��غ 20هزار و 713ميليارد و 548ميليون ريال 
سود خالص كسب كرد و بر اين اساس مبلغ 690ريال 
س��ود به ازاي هر سهم كنار گذاشت كه در مقايسه با 
دوره مشابه سال مالي قبل معادل 105درصد افزايش 
داش��ت. افزون بر اين »كگل« در سال مالي 95 مبلغ 
336ريال سود به ازاي هر سهم اختصاص داده بود. به 
سود خالص دوره نيز سود انباشته ابتداي سال اضافه 
ش��د و در نهايت مبلغ 22هزار و 645 ميليارد و 873 
ميليون ريال سود انباشته پايان دوره در حساب هاي 

اين شركت منظور شد. 
 انتش�ار صورت ه�اي مالي يك س�اله فوالد 
آلياژي ايران: ش��ركت فوالد آلياژي ايران اطالعات 
و صورت ه��اي مالي 12 ماهه منتهي به 29 اس��فند 
ماه 96 را حسابرسي نشده و با سرمايه معادل 4هزار 
و 990 ميليارد ريال منتشر كرد. اين در حالي است 
كه شركت در پايان سال مالي 96 مبلغ 915ميليارد 
و 818ميليون ريال سود خالص كسب كرد و بر اين 
اس��اس مبلغ 184 ريال س��ود به ازاي هر سهم كنار 
گذاشت كه در مقايسه با دوره مشابه سال مالي قبل 
معادل 16 درصد افزايش داش��ت. همچنين »فوالژ« 
در س��ال مالي 95 مبلغ 158ريال س��ود به ازاي هر 
اختصاص داده بود. افزون بر اين به سود خالص دوره 
نيز س��ود انباشته ابتداي سال اضافه شد و در نهايت 
مبلغ 988 ميليارد و 332 ميليون ريال سود انباشته 

پايان دوره در حساب هاي اين شركت منظور شد. 
  اختصاص 452ريال س�ود به ازاي هر س�هم 
سيمان اصفهان: شركت سيمان اصفهان اطالعات 
و صورت هاي مالي 12ماهه منتهي به 29 اسفند ماه 
96 را حسابرسي نشده و با سرمايه معادل 200ميليارد 
ريال منتشر كرد. افزون بر اين، شركت سيمان اصفهان 
در پايان سال مالي 96 مبلغ 90ميليارد و 304ميليون 
ريال س��ود خالص كس��ب كرد و بر اين اساس مبلغ 
452ريال س��ود به ازاي هر سهم كنار گذاشت كه در 
مقايسه با دوره مشابه سال مالي قبل معادل 20درصد 
افزايش داش��ت. همچنين »س��صفها« در سال مالي 
95 مبلغ 377ريال س��ود به ازاي هر سهم اختصاص 
داده بود. بر اين اس��اس، به سود خالص اين دوره نيز 
سود انباشته ابتداي سال اضافه شد و در نهايت مبلغ 
234ميليارد و 779ميليون ريال س��ود انباشته پايان 

دوره در حساب هاي اين شركت منظور شد. 
 توضي�ح خس�اپا درب�اره تغيي�ر ب�ا اهميت 
پيش بيني سود 96: سايپا درباره داليل تبديل شدن 
سود به زيان در گزارش 12ماهه سال مالي منتهي به 
پايان اس��فند 97 توضيح داد. افزون بر اين ش��ركت 
درباره تغيير با اهميت پيش بيني درآمد هر سهم سال 
مالي منتهي به پايان اس��فند 97 شفاف سازي كرد. 
همچنين خس��اپا سود خالص پيش بيني شده قبلي 
را 4ه��زار و 444 ميلي��ارد و 408ميليون ريال اعالم 
كرده بود ك��ه در گزارش جديد به زي��ان 10هزار و 
65ميليارد و 569 ميليون ريالي تبديل ش��ده است. 
اين ش��ركت درباره علت تغيي��ر با اهميت پيش يني 
درآمد هر س��هم اين گونه توضي��ح داد: عدم افزايش 
بهاي ف��روش محصوالت، افزايش بهاي تمام ش��ده 
كاالي فروش رفته ناش��ي از افزايش بهاي نهاده هاي 
تولي��د و تغيير روش هاي فروش از نقدي به اعتباري 
كه هزينه هاي مالي زيادي را به شركت تحميل كرده، 

مهم ترين داليل اين تغيير هستند. 
 »شفن« تعديل مثبت ۳۳درصدي اعالم كرد: 
شركت پتروش��يمي فناوران درباره تغيير با اهميت 
پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به پايان 
اس��فند 96 توضيح داد. همچنين شركت از تعديل 
مثبت 33 درصدي پيش بيني سود سال مالي منتهي 
به پايان اس��فند 96 خبر داد. افزون بر اين »ش��فن« 
اعالم كرده سود خالص پيش بيني شده قبلي 4هزار و 
269 ميليارد و 373ميليون ريال بوده كه به 5هزار و 
713 ميليارد و 296 ميليون ريال افزايش يافته است. 
اين ش��ركت علت تغيير با اهميت پيش بيني درآمد 
هر سهم را تاثير افزايش نرخ جهاني فروش متانول بر 
نرخ فروش متانول صادراتي و نيز افزايش نرخ تبديل 

ارز اعالم كرده است. 

رويخطشركتها

مدير نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس مطرح كرد

صندوقسرمايهگذاريامالكومستغالتدردستوركار
گروه بورس  

صاحب نظران بازار سرمايه غالبا به سرمايه گذاران 
ت��ازه وارد در بازار س��هام توصيه مي كنن��د كه افراد 
بدون داش��تن آگاهي و دانش مالي به طور مستقيم 
وارد جريان معامالتي بورس كش��ور نش��وند. چراكه 
برخ��الف تصورات عموم��ي خريد و فروش س��هام 
همانند سرمايه گذاري در ساير بازار هاي مالي نيست 
و سهامداران عمدتا با پذيرش ريسك و بازدهي مورد 
انتظار اقدام به داد و س��تد س��هام و كسب سود در 
ب��ورس مي كنن��د. از طرفي، تاس��يس صندوق هاي 
س��رمايه گذاري براي افرادي كه دان��ش كافي را در 
زمينه تحليل بنيادي، تكنيكال، سياسي و اقتصادي 
را ندارن��د و عالقه من��د به حضور در بازار س��رمايه و 
خريد و فروش سهام هستند از طرف كارشناسان اين 
حوزه مالي توصيه مي ش��ود چراكه اين صندوق ها با 
ايجاد پرتفوي مناس��ب فرصت هاي سرمايه گذاري را 
شناسايي و امكان دستيابي به بازدهي باالتر را براي 
افراد مهيا مي كنند. صندوق هاي س��رمايه گذاري در 
تمام دنيا مكانيسمي براي تازه واردهاي بازار سرمايه 
به شمار مي رود. س��رمايه گذاران در اين صندوق ها با 
تقليل ريس��ك ها، امكان س��ودآوري خود را افزايش 
مي دهند. محمدرضا معتمد مدير نظارت بر نهادهاي 
مال��ي س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار درخصوص 
مزيت ه��اي س��رمايه گذاري از طري��ق صندوق هاي 
س��رمايه گذاري بيان كرد: اين صندوق ها مزيت هاي 
بس��ياري دارند. در مكانيسم فعاليت اين صندوق ها 
وجوه از سرمايه گذاران جمع آوري شده و با توجه به 
پذيرش ريسك مورد قبول، تالش مي شود بيشترين 
بازدهي ممكن نصيب سرمايه گذاران شود. به گزارش 
س��نا، وي در ادامه بيان كرد: انباشته  شدن سرمايه 
در اين صندوق ها نيز مزيت هاي متعددي نسبت به 
سرمايه گذاري انفرادي دارد كه از آن جمله مي توان 
به كاهش هزينه س��رمايه گذاري اشاره كرد. معتمد 
در اين زمينه توضيح داد: با انباش��ت سرمايه، هزينه 
به كارگي��ري نيروهاي متخصص، گردآوري و تحليل 
اطالع��ات و گزينش س��بد بهين��ه اوراق بهادار بين 
همه س��رمايه گذاران تقسيم مي شود و سرانه هزينه 
هر سرمايه گذ ار كاهش مي يابد. همچنين صندوق از 
جانب س��رمايه گذاران، كليه حقوق اجرايي از قبيل 
دريافت س��ود كوپن اوراق به��ادار را انجام مي دهد و 
درنتيجه س��رانه هزينه هر س��رمايه گذ ار براي انجام 
س��رمايه گذاري كاه��ش مي ياب��د. وي ديگر مزيت 
س��رمايه گذاري تجميع��ي را اين چنين بي��ان كرد: 
صندوق هاي س��رمايه گذاري امكان س��رمايه گذاري 
مناس��ب و متنوع ت��ر دارايي ه��ا را فراهم مي كنند و 
درنتيجه ريسك سرمايه گذ اري را كاهش مي دهند. 
همچنين مديريت س��بد دارايي هاي اين صندوق ها 
توسط اشخاص حقوقي مشخص كه داراي تخصص 
مربوط به حوزه صندوق اس��ت، انجام مي پذيرد كه 
ريسك اين س��رمايه گذاري را كاهش مي دهد. مدير 
نظ��ارت بر نهادهاي مالي س��ازمان ب��ورس و اوراق 
بهادار نظارت مس��تمر را ديگ��ر مزيت صندوق هاي 
سرمايه گذاري دانست و گفت: صندوق ها داراي اركان 
نظارتي بوده و به صورت مستمر توسط اركان مذكور 

مورد رسيدگي قرار مي گيرند. عالوه بر اين بازديدها و 
رسيدگي هاي دوره يي نيز از طرف سازمان بر عملكرد 
صندوق انجام مي شود. وي افزود: به عالوه موضوعات 
فعاليت��ي كه صندوق مج��از به س��رمايه گذاري در 
آنهاس��ت از قبل تعيين شده است، به همين سبب 
س��رمايه گذار اطمينان دارد كه منابع سرمايه گذاري 
وي صرفا در موضوعاتي س��رمايه گذاري مي شود كه 
اعالم ش��ده اس��ت. معتمد مزيت هفت��م اين نوع از 
س��رمايه گذاري را معافيت از مالي��ات اين معامالت 
دانس��ت و گفت: صدور و ابطال و همچنين خريد و 
فروش واحدهاي س��رمايه گذاري صندوق ها و درآمد 
كسب ش��ده از آن، معاف از ماليات است. همچنين 
قيمتي كه س��رمايه گذار تمايل به سرمايه گذاري در 
صندوق دارد يا متمايل به خروج از سرمايه گذاري از 
صندوق است، مشخص بوده و سرمايه گذار متناسب 
با آن مي تواند اقدام كند. وي آخرين اقدامات صورت 
گرفته در زمينه گسترش صندوق هاي سرمايه گذاري 
را اين چنين تش��ريح كرد: در ح��ال حاضر مقررات 
مربوط ب��ه صندوق ه��اي س��رمايه گذاري امالك و 
مس��تغالت، صندوق ه��اي س��رمايه گذاري س��هام 
اختصاصي، صندوق هاي سرمايه گذاري در واحدهاي 
صندوق ها در دس��ت تهيه و تدوين ب��وده و پس از 
تكميل فرآيند مربوطه ارائه خواهد ش��د. معتمد در 
پايان بيان كرد: براس��اس آخري��ن اطالعات موجود 
ارزش صندوق هاي س��رمايه گذاري موجود در پايان 
ارديبهشت ماه جاري بالغ بر 153 هزار ميليارد تومان 
بوده و نزديك به 2ميليون و 300 هزار س��رمايه گذار 

در اين صندوق ها حضور دارند. 

 فرصتي به نام تامين مالي جمعي 
از س��ويي ديگر، ميثم حامدي مدير گروه بازارها 
و ابزارهاي مالي مركز پژوهش، توس��عه و مطالعات 

اسالمي سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به ديگر 
اب��زار تامين مالي در بازار س��رمايه بيان كرد: تامين 
مالي جمعي امكان مناسبي است براي تامين مالي 
شركت هاي كوچك و متوس��ط، طرح ها و ايده ها و 
پروژه هايي كه ش��ايد در قالب ديگ��ر ابزارهاي بازار 
سرمايه، امكان تامين مالي آنها ميسر نباشد. بنابراين، 
تامين مالي جمعي، الزامات س��هل تري براي تامين 
مالي فراهم مي آورد و گس��تره وسيعي از شركت ها 
كه غالبا كوچك يا متوس��ط هس��تند، مي توانند از 
اين طريق تامين مالي كنند. وي با بيان اين مطلب 
گفت: مفهوم تامين مال��ي جمعي، به عنوان يكي از 
مفاهي��م نوظه��ور در بازار هاي مالي مطرح اس��ت. 
كش��ورهاي مختلف، رويكرده��اي متفاوتي به اين 
مقوله داشته اند اما شايد اين مفهوم، بيشتر با تصويب 
قانون )JOBS قانون آغاز يك كس��ب و كار نوپا( در 
اياالت متحده در س��ال 2010، بر سر زبان افتاد. وي 
افزود: اين قانون، كميس��يون ب��ورس و اوراق بهادار 
امريكا را ملزم مي كرد تا درباره شكل گيري سرمايه، 
افش��اي اطالعات و الزامات ثبت جهت تامين مالي 
ش��ركت هاي نوپا و كوچ��ك، مقرراتي را به  تصويب 
رس��اند. گرچه اين قانون در سال 2010 به تصويب 
رس��يد، اما اجرايي شدن آن تا سال 2015 به  طول 
انجامي��د. حامدي با بيان اينكه علت اصلي اين امر، 
فراهم كردن زيرساخت هاي الزم براي انجام تامين 
مالي جمعي عنوان ش��ده اس��ت، ادامه داد: باتوجه 
به عملكرد كش��ورهاي توس��عه يافته در اين حوزه، 
به اين ماهيت جديد بايد نگاه محتاطانه يي داش��ت. 
شايد بتوان داليلي براي اين ديد محتاطانه برشمرد 
ازجمله اينترن��ت محور بودن فرآين��د تامين مالي 
جمعي، عدم دسترسي مس��تقيم نهادهاي نظارتي 
بر طرح ها و پروژه ها، امكان شكس��ت طرح و پروژه 
و... اما مجموعا مي توان اذعان داشت كه دليل اصلي 

اين ديد محتاطانه، وجود ريسك زياد و پذيرش آن 
از سوي س��رمايه گذار بوده است. لذا غالب نهادهاي 
نظارتي در پي الزام��ات محدود كننده در اين حوزه 

بوده  و هستند. 

 تامين مالي شركت هاي كوچك و متوسط
مدير گروه بازارها و ابزارهاي مالي مركز پژوهش، 
توسعه و مطالعات اسالمي س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار تاكيد كرد: آنچه بايد بدان توجه كرد اين است 
كه نبايد ظرفيت تامين مال��ي جمعي را اغراق آميز 
بيان كرد و همچنين نبايد از ظرفيت هاي آن غافل 
ماند. تامين مالي جمعي امكان مناسبي است براي 
تامين مالي شركت هاي كوچك و متوسط، طرح ها و 
ايده ها، و پروژه هايي كه شايد در قالب ديگر ابزارهاي 
بازار س��رمايه، امكان تامين مالي آنها ميسر نباشد. 
وي اظهار داشت: بنابراين، مي توان اذعان داشت كه 
تامين مالي جمعي، الزامات س��هل تري براي تامين 
مالي فراهم مي آورد و گس��تره وسيعي از شركت ها 
كه غالبا كوچك يا متوسط هستند، مي توانند از اين 
طريق اقدام به تامين مالي كنند. حامدي با اشاره به 
اينكه محدوديتي براي نوع ايده، طرح يا پروژه وضع 
نش��ده و صرفا بايد قابليت مشاركت سرمايه گذاران 
 Exit( وجود داش��ته باش��د و يك راهبرد خ��روج
Strategy( نيز بايد از س��وي صاحب طرح يا ايده 
مشخص شود، يادآور شد: به اين ترتيب، تامين مالي 
س��رمايه  در گردش ش��ركت ها، طرح هاي خيريه يا 
م��واردي از اين قبيل قابلي��ت تامين مالي از طريق 

پلتفرم هاي تامين مالي جمعي را ندارند. 

 پيش بيني الزامات و محدوديت ها
وي در پاسخ به اين سوال كه تامين مالي جمعي، 
تا چه حد به مقوله ريس��ك و كاهش آن در طرح ها 

توج��ه دارد، گفت: به منظور كاهش ريس��ك ذاتي 
فرآيند تامين مالي جمعي، الزامات و محدوديت هايي 
چ��ه در عرص��ه بين المللي و چه در دس��تورالعمل 
مصوب ش��وراي عالي بورس پيش بيني شده است. 
ب��ه عنوان مثال، س��رمايه گذاران ملزمند تا پيش از 
س��رمايه گذاري، محتواي آموزش��ي بارگذاري شده 
روي سايت را مشاهده كنند، بيانيه ريسك را مطالعه 
كرده و آگاهي نس��بت به ريسك در سرمايه گذاري 
را اب��راز كنن��د. مدير گروه بازاره��ا و ابزارهاي مالي 
مركز پژوهش، توس��عه و مطالعات اسالمي سازمان 
ب��ورس و اوراق بهادار همچنين افزود: براي هر طرح 
سقف سرمايه گذاري 2ميليارد توماني تعيين شده، 
مجموع طرح هاي بازي كه يك س��ايت )يا پلتفرم( 
مي تواند تامين مالي كند حداكثر 20 ميليارد تومان 
اس��ت، هر س��رمايه گذار حقيقي نمي تواند بيش از 
5درصد از مجموع يك طرح را تامين كند، پيش از 
سرمايه گذاري يك كد تاييد اصالت پلتفرم از سوي 
شركت فرابورس براي سرمايه گذار ارسال مي شود و 
اينكه نحوه تخصيص منابع به متقاضي تامين مالي 
جمعي نيز تحت نظارت ش��ركت فرابورس است. به 
گفته حامدي، اساس��ا بايد در اج��راي فرآيندهاي 
تامين مال��ي به اين نكته توجه كرد ك��ه يك ابزار، 
به منظور تامين مالي چه ماهيتي و در چه مرحله يي 

از بلوغ شركت مورد استفاده قرار مي گيرد. 
وي ادامه داد: بر اين اس��اس، تامين مالي جمعي 
ب��راي طرح ه��ا و پروژه هاي ش��ركت هاي كوچك 
پيش بيني ش��ده و براساس دس��تورالعمل مصوب 
ش��وراي عالي بورس، دس��تگاه هاي اجرايي موضوع 
ماده 5 قانون مديريت خدمات كش��وري، بانك ها و 
موسسات مالي و اعتباري، نهادهاي مالي داراي مجوز 
از سازمان و ش��ركت هاي پذيرفته شده در بورس و 
بازار اول و دوم فرابورس و ش��ركت هاي درج ش��ده 
در بازار پايه فرابورس مجاز به تامين منابع از طريق 

پلتفرم هاي تامين مالي جمعي نيستند.
 

 تامين مالي جمعي بر محوريت فرابورس
حامدي در پاس��خ به اين س��وال هم كه تامين 
مالي جمعي با چه مكانيسمي در بازار سرمايه فعال 
خواهد ش��د و عالقه مندان به مش��اركت در اين كار 
چه مسيري را بايد طي كنند، اظهار داشت: براساس 
معيار هاي بين المللي، تامي��ن مالي جمعي معموال 
از طريق يك س��ايت يا سكوي تامين مالي جمعي 
)پلتفرم( ص��ورت مي گيرد و ش��ركت يا نهادي كه 
مديريت سكو را برعهده دارد، عامل ناميده مي شود. 
وي توضيح داد: براساس دستورالعمل مصوب شوراي 
عالي بورس، عاملين س��كو يا بايد نهاد مالي داراي 
مجوز از س��ازمان بورس و اوراق بهادار باش��ند يا با 
يك نهاد مالي داراي مجوز، وارد يك رابطه قراردادي 
ش��وند. حامدي اف��زود: تامين مالي جمعي اساس��ا 
بر محوريت ش��ركت فرابورس بنا گذاش��ته شده و 
كارگروهي در اين ش��ركت پيش بيني ش��ده كه در 
اي��ن كارگروه، عاملين مورد ارزيابي قرار مي گيرند و 
در صورت احراز صالحيت، مجوز فعاليت آنها توسط 

كارگروه ارزيابي صادر مي شود. 

گروه بورس  
ش��اخص كل ب��ورس اوراق به��ادار ته��ران در 
معامالت روز گذشته با افزايش 349واحدي همراه 
ش��د و توانس��ت رقم 95ه��زار و 794واحدي را به 
خ��ود اختصاص ده��د. از اين رو ب��ا توجه به موج 
مثبت برگ��زاري مجامع در خرداد  ماه و پيش بيني 
گزارش هاي مناس��ب همراه ب��ا افزايش قابل توجه 
سود هاي تقسيمي ش��ركت ها از طرف سهامداران 
باعث شده تا روند معامالتي بورس كشور اين روز  ها 
در ف��از مثبت باقي بمان��د. در همين حال آمادگي 
نماگ��ر اصلي بورس تهران براي فتح قله جديد نيز 
ط��ي روز   هاي آينده دور از انتظ��ار نخواهد بود. در 
معامالت روز شنبه همه شاخص هاي بورس به جز 
ش��اخص بازار دوم امروز صعودي بودند. ش��اخص 

بازار اول 459واحد باال رفت اما ش��اخص بازار دوم 
394واح��د افت ك��رد. افزون بر اين روز گذش��ته 
س��رمايه گذاران بورس تهران بيش از دو ميليارد و 
70ميليون برگه سهم، حق تقدم و ساير دارايي هاي 
مالي را در بازار دس��ت به دس��ت كردند كه ارزش 
اين مبادالت بالغ بر4هزار و 150ميليارد ريال بود و 
در 74هزار نوبت معامالتي به ثبت رسيد. همچنين 
نماده��اي ف��والد مبارك��ه، گل گهر، مل��ي مس، 
چادرملو، س��رمايه گذاري اميد و فوالد خوزس��تان 
ديروز بيش��ترين تاثير مثبت را بر رش��د شاخص 
داشتند. اما پااليش نفت بندرعباس امروز بيشترين 
تاثير منفي را بر اين متغير ثبت كرد. براساس اين 
گزارش در ب��ازار ديروز گروه هاي فلزات اساس��ي، 
فرآورده هاي نفتي و كانه فلزي با بيشترين حجم و 

ارزش معامالت در صدر برترين گروه هاي بازار قرار 
گرفتند. همچنين صدرنشيني بازار نيز با بيشترين 
افزايش قيمت متعلق به نمادهاي فرآورده هاي نسوز 
ايران، قند ش��يرين خراس��ان، آلومراد، پتروشيمي 
آبادان، س��رمايه گذاري اميد، توليد محور خودرو و 
كيميدارو بود. در مقابل نمادهاي آلومينيوم ايران، 
زامي��اد، الميران، تج��ارت الكترونيك پارس��يان، 
سرمايه گذاري آتيه دماوند، پااليش نفت بندرعباس 
و توليدي گرانيت بهسرام بيشترين كاهش قيمت 
را داش��تند. همچنين ديروز سهام چادرملو، اوراق 
مش��اركت شهرداري س��بزوار، س��هام فوالد كاوه 
جنوب كيش، اوراق صكوك سايپا، سهام حمل و 
نقل بين المللي خليج فارس و سرمايه گذاري اميد 
با بيشترين تقاضا و سنگين ترين صف هاي خريد 
مواجه ش��دند. اين درحالي ب��ود كه اوراق صكوك 
س��ايپا، اوراق مشاركت ش��هرداري تهران و اوراق 
صكوك گل گهر بيش��ترين عرضه ها را داش��تند. 
در پاي��ان معامالت حق تقدم تا پيكو با معامله يك 
ميليارد و 193ميليون سهم بيشترين حجم معامالت 

و اوراق صكوك گل گهر با معامله 700ميليارد ريال 
بيشترين ارزش معامالت را داشتند. 

 آيفكس در رقم 1110 واحد
از س��ويي ديگر معامالت فراب��ورس ايران ديروز 
درحال��ي پايان يافت ك��ه ش��اخص كل فرابورس 
ايران با بيش از يك واحد كاهش در ارتفاع باالتر از 
1110واحدي ايستاد و حجم معامالت در بازار هاي 
9 گان��ه به بيش از 266ميليون ورقه و ارزش آن نيز 
به بيش از 3هزار و 172ميليارد ريال رس��يد. بر اين 
اساس روز گذش��ته در مجموع بازار هاي اول و دوم 
فرابورس شاهد جا به جايي بيش از 105ميليون سهم 
ب��ه ارزش بال��غ بر 271ميليارد ري��ال بوديم كه در 
 اين مي��ان نماد هاي »زاگرس« و »ذوب« با بيش از

53 ميلي��ارد ري��ال ارزش و بي��ش از 22ميلي��ون 
جابه جايي سهم به ترتيب بيشترين ارزش و حجم 
معامالتي را در بازارهاي اول و دوم به خود اختصاص 
دادن��د. همچني��ن در روزي ك��ه گذش��ت بيش از 
142ميليون سهم به ارزش بيش از 281ميليارد ريال 

در 3تابلو بازار پايه جابه جا شدند. همچنين معامله 
بيش از 16ميليون ورقه بهادار متعلق به صندوق هاي 
قابل معامله)ETF( به ارزش افزون بر 203ميليارد 
ري��ال رقم خورد. عالوه بر اين ديروز ش��اهد مبادله 
بي��ش از 2ميليون ورقه بهادار با ارزش��ي بالغ بر دو 
هزار و 371ميليارد ريال در بازار اوراق با درآمد ثابت 
و مبادله 20هزار س��هم متعلق به ماداكتو اس��تيل 
كرد به ارزش 90ميليون ريال در بازار ش��ركت هاي 
كوچك و متوسط)SME( بوديم. همچنين نگاهي 
به معامالت تابلو تسهيالت مسكن نيز نشان مي دهد 
در روزي كه گذش��ت بيش از 38هزار ورقه تسه با 
ارزشي بالغ بر 24ميليارد ريال معامله شده و امتياز 
تسهيالت مسكن فروردين 97 با بيشترين حجم و 
ارزش در صدر معامالت اين تابلو قرار دارد. در ميان 
نمادهاي فرابورس��ي نيز 3 نماد »ذوب«، »زاگرس« 
و »تب��رك« به ترتيب پر بيننده ترين نماد ها بودند و 
نماد   ه��اي »هرمز« و »ذوب« ب��ه  ترتيب با بيش از 
3 و 2واحد تاثير مثبت ترين اهرم هاي  شاخص كل 

فرابورس شناخته شدند. 

مروري بر آمار معامالت ديروز

نگاهمثبتسهامدارانبهمجامع

روز گذش��ته مراس��م پذيره نويس��ي صندوق 
س��رمايه گذاري جس��ورانه يكم دانش��گاه تهران 
با حضور س��ورنا س��تاري معاون علمي و فناوري 
رييس جمهور، ش��اپور محمدي رييس س��ازمان 
بورس، محمود نيلي رييس دانشگاه تهران و امير 
هاموني مديرعامل فرابورس ايران برگزار ش��د. به 
گزارش سنا، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار 
عملياتي ش��دن صندوق جسورانه دانشگاه تهران 
را زيس��ت بوم جدي��دي در اين حوزه دانس��ت 
و گفت: اي��ن صندوق ها در حوزه ه��اي علمي و 
فناوري حركت مي كنند و به پروژه ها و ايده هاي 
نو ارزش مي دهن��د. محمدي افزود: صندوق هاي 
جس��ورانه در ح��وزه علمي و پژوهش��ي حاصل 
زحمات دانش��مندان، دانشجويان و اهالي علم را 
ارزش گذاري و س��رمايه گذاري مي كنند. وي اين 
صندوق را يك ش��روع دانست و اظهار اميدواري 
كرد، تعداد اين صندوق ها افزايش يابد. سخنگوي 
س��ازمان بورس و اوراق به��ادار با تاكيد بر اينكه 
هي��چ محدوديتي در س��ازمان ب��ورس به لحاظ 
تعداد صندوق هاي س��رمايه گذاري وجود ندارد، 
اظهار كرد: زماني كه مدارك مورد نياز س��ازمان 

بورس كامل باشد در كوتاه ترين زمان مجوزهاي 
مربوط به اين حوزه صادر خواهد شد. محمدي در 
ادامه به تصويب دستورالعمل تامين مالي جمعي 
در ش��وراي عالي بورس اشاره كرد و گفت: يكي 
از اهداف اين دستورالعمل توليد محتواي دانشي 
است؛ به عنوان مثال شخصي قصد دارد، نرم افزار 
توس��عه يي ارائه دهد و به 2ميليارد س��رمايه نياز 
دارد كه با تامين مالي جمعي مي تواند به هدفش 
برس��د. وي تامي��ن مالي جمع��ي را تامين مالي 
اصول��ي در حد و اندازه كوچك دانس��ت و گفت: 
ي��ك كاربرد ديگ��ر اين دس��تورالعمل نيز توليد 
فيلم و محتواي فرهنگي براي افراد دانشگاهي و 
غيردانشگاهي است. رييس سازمان بورس ادامه 
داد: ما معتقد نيس��تيم كه هم��ه نيازمندي هاي 
بخش دانشگاه در بازار سرمايه فعال شده است اما 
از همه اهالي دانش دعوت مي كنيم، پيشنهادهاي 
خ��ود را به س��ازمان بورس ارس��ال كنن��د تا در 
صورت امكان آنها را عملياتي كنيم. محمدي ابراز 
اميدواري كرد ك��ه راه اندازي اين صندوق آغازي 
باش��د براي فعاليت صندوق هاي بيش��تر چراكه 
دانشگاه تهران، دانش��گاه مادر و پيشرفته كشور 

است و هميشه پيشرو در چنين طرح هايي بوده 
لذا ساير دانشگاه هاي كشور مي توانند محكم تر در 

اين مسير گام بردارند. 

 تامين مالي از طريق وام  پاسخگو نيست
از س��ويي ديگر سورنا س��تاري، معاون علمي 
و فن��اوري رييس جمه��ور ه��م تاس��يس چنين 
صندوق هايي را نوآورانه خواند و گفت: س��دها در 
اين مس��ير شكسته ش��ده اس��ت. وي با اشاره به 
اينكه درحال حاضر تعداد زيادي صندوق درحال 
پذيره نويسي است اين عمل را نشانه فرهنگ سازي 
در اين زمينه دانست و گفت: اقتصاد نفتي كشور 
موجب تضعيف فرهنگ تامين مالي از اين طريق 
ش��ده بود. معاون علمي و فن��اوري رييس جمهور 
افزود: ما بحث زيس��ت بوم اقتصاد دانش بنيان را 
داريم؛ متاسفانه در تامين مالي در سال هاي گذشته 
بح��ث وام دادن را داش��تيم. بارها گفته ام ما با وام 
دادن به استارت آپ ها و شركت هاي نوپا مخالفيم و 
بايد روش هاي جديد و نوآورانه را در اين شركت ها 
بيازماييم. وي اظهار كرد: خوشحالم كه توانستيم 
پنجمين صندوق را تاسيس كنيم. مهم آن است 

به اين نتيجه برس��يم كه روش ه��اي جديدي در 
راس��تاي تامين س��رمايه پيگيري كني��م و در دو 
س��ال گذشته نيز در اين زمينه پيگيري هاي الزم 
را داشته ايم. معاون علمي و فناوري رييس جمهور 
در اين خصوص توضيح داد: تامين مالي از طريق 
ارائه وام ها ديگر پاسخگو نيست و بايد فعاليت هاي 
خالقانه جديد در اين ح��وزه از طريق روش هايي 
مانند س��رمايه گذاري جس��ورانه و كرادفاندينگ 
تامين مالي شود. ستاري افزود: ظرفيت وام دادن 
به شركت هاي دانش بنيان 500 هزارميليارد تومان 
را رد كرده است اگرچه هنوز بانك ها در وام دادن 
تخصص بيش��تري دارند اما بايد توجه داشت اين 
شركت ها سرمايه فيزيكي ندارند كه در رهن بانك 
بگذارند. بر اين اس��اس اين روش هاي جديد است 
كه مي تواند كمك كند، شركت هاي نوپا روي پاي 

خود بايستند و پيشرفت كنند. 

 تبديل ايده به محصول
در اين نشست همچنين محمود نيلي، رييس 
دانشگاه تهران با اش��اره به اينكه صندوق مذكور 
نخستين VC دانشگاهي اس��ت، سرمايه گذاران 
اولي��ه اين صندوق را 3ش��ركت تامين س��رمايه 
س��پهر، لوتوس پارس��يان و تمدن معرفي كرد و 
گفت: در دانش��گاه تهران تالش ب��راي آموزش ها 

و پژوهش هاي الزم انجام گرفته و امس��ال شاهد 
دوره ه��اي كارآفريني خواهيم بود اما در ابتدا  بايد 
بستر الزم براي ايجاد كسب وكار فراهم شود. نيلي 
افزود: دانش��گاه تهران از 3سال پيش به فكر افتاد 
كه به سمت ايجاد اين صندوق ها حركت كند و در 
اين مس��ير توجه به اين نكته هم الزامي است كه 
دانشگاه به دنبال سرمايه گذاري نبوده بلكه به دنبال 
كارآفريني و جذب س��رمايه بوده است. وي ادامه 
داد: آنچه مهم اس��ت اين است كه دانشجويان ياد 
بگيرند چگونه ايده و كار خود را به محصول تبديل 
كنند و امروز عصر جديدي براي دانشجوياني كه 
مي خواهن��د ايده را به محصول برس��انند، فراهم 
شده اس��ت. امسال دوره هاي جهاد و كارآفريني و 
مديريت را در دانشگاه خواهيم داشت اما بايد بستر 
الزم را براي آموزش فراهم كنيم كه تشكيل مراكز 
رشد و... بخش��ي از اين هدف خواهد بود. گفتني 
است، صندوق هاي جسورانه در قالب يك هلدينگ 
تشكيل مي شوند كه زيرمجموعه آن شركت هاي 
دانش بنيان قرار مي گيرند. اين صندوق ها در ازاي 
سهام با ش��ركت ها شريك مي ش��وند و حتي در 
نحوه حساب و كتاب  و نقل و انتقال پول نيز نقش 
مهمي دارند. صندوق هاي سرمايه گذاري جسورانه 
همچني��ن از ايده تا انتهاي پروژه منابع مالي الزم 

را تامين مي كنند. 

زيست بوم جديد در حوزه صندوق هاي جسورانه
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»آب« را فداي تجارت 
ترجيحي نكنيم

ايس�نا  نايب رييس كميس��يون كش��اورزي اتاق 
بازرگاني اي��ران گفت: تجارت خارج��ي بدون لحاظ 
مولفه هاي مرتبط با مصرف آب، يك تالش كور براي 
صرفه جويي ارزي است كه در نهايت به خسران ملي 
منجر مي شود. فرهاد آگاهي با اشاره به ضرورت توجه 
به مباني آب مج��ازي در تجارت خارجي اظهار كرد: 
كش��ور ما در طول تاريخ هميشه با مشكل كم آبي و 
خشكسالي مواجه بوده است و مردمان سرزمين هاي 
مختلف كشورمان، به طور سنتي راه هاي مقابله با آن 
را در رويكردهاي كش��اورزي و دامپروري خود لحاظ 
مي كرده اند ولي به دنبال صنعتي شدن امور، فراموش 
كرديم كه مناسبت هاي آبي را نيز در سياست گذاري ها 

در نظر بگيريم. 
او ادامه داد: دايما بر طبل توليد داخل كوبيده ايم، 
بدون اينكه به صورت علمي، توليد را پااليش كنيم و 
در نظ��ر بگيريم كه توليد كدام كاالها براي ما، مزيت 
رقابتي يا مزيت نسبي ايجاد مي كند. به گفته آگاهي، 
باي��د ميزان آبي كه براي تولي��د محصوالت مختلف 
مصرف مي ش��ود را با دقت و وس��واس محاسبه كرد 
و با لحاظ پيوس��ت هاي مربوط به مصرف آب، سراغ 
تولي��د رفت. آگاهي با اش��اره به اي��ن واقعيت كه در 
كاالهاي صنعتي، آب صرف س��رد شدن ماشين آالت 
و شست وشوي مواد اوليه مي شود، ادامه داد: توجه به 
ميزان مصرف آب براي توليد كاالها صرفا به كاالهاي 
كش��اورزي محدود نمي ش��ود، بلكه بايد در خصوص 
كااله��اي صنعتي نيز ميزان مصرف آب آنها را نيز در 
نظر بگيريم و توليد كاالهاي��ي كه فاقد ارزش افزوده 

هستند را كنترل يا محدود كنيم. 
آگاه��ي همچني��ن اف��زود: در بح��ث واردات و 
صادرات، آنچ��ه مورد توجه ق��رار نمي گيرد، بحث 
ارزش آب اس��ت؛ به طوري كه بارها شاهد بوده ايم 
كه مس��ووالن مربوطه به افزاي��ش حجم صادرات 
كاالهاي��ي كه آب زيادي مص��رف مي كنند، افتخار 
كرده ان��د. اي��ن در حال��ي اس��ت كه اگر ب��ا معيار 
صرفه جوي��ي آب به موضوع ن��گاه كنيم، به وضوح 
مي بينيم بي��ش از آنچه از صادرات آن كاال س��ود 
كرده باش��يم، متضرر ش��ده ايم. به گفت��ه آگاهي، 
تج��ارت خارجي بدون لح��اظ مولفه هاي مرتبط با 
مصرف آب، يك تالش كور براي صرفه جويي ارزي 
است كه در نهايت به خسران ملي منجر مي شود. 

افزايش قيمت آبميوه هاي 
ايراني و خارجي

ايسنا  آبميوه هاي ايراني با افزايش قيمت همراه 
شده اند و آبميوه هاي خارجي نيز كه هم به صورت 
قاچاق وارد مي ش��وند و ه��م واردات قانوني دارند، 
قيمت ش��ان افزايش چشمگيري دارد اين در حالي 
اس��ت كه دبي��ر انجم��ن صنايع تولي��د و صادرات 
كنسانتره و آبميوه با بيان اينكه آبميوه هاي خارجي 
نيز در نقاط مختلف شهر قيمت هاي متفاوتي دارد، 
مي گويد: وضعيت افزايش قيمت كنسانتره و آبميوه 
داخلي در سال ۱۳۹۷ به زودي مشخص خواهد شد 
و در ارتباط با قيمت كنسانتره و آبميوه هاي وارداتي 
بايد ديد دالر ۴۲۰۰ توماني به واردكنندگان تعلق 
خواه��د گرفت يا خير. به گفت��ه ولي اهلل داودآبادي 
با اش��اره به اينك��ه كمتر از ۵۰ درص��د از ظرفيت 
توليد كنس��انتره و آبميوه كشور استفاده مي شود، 
اظهار كرد: اين صنعت نيازمند س��رمايه در گردش 
بااليي است و توان توليد ۱۴۰هزار تن كنسانتره و 
آبميوه در س��ال را دارد اما فقط ۶۰هزار تن از اين 
ظرفيت استفاده مي شود. دبير انجمن صنايع توليد 
و صادرات كنس��انتره و آبميوه ادامه داد: هر س��اله 
قيمت ميوه افزاي��ش مي يابد. عالوه بر اين افزايش 
قيمت پاكت هاي مقوايي، حقوق و دس��تمزد، شكر، 
افزودني ه��اي مجاز و مواد ديگ��ري كه در صنعت 
كنسانتره و آبميوه وجود دارد را نيز بايد لحاظ كرد. 

آغاز هفتمين دوره طرح 
پايش ملي محيط كسب وكار 
پايگاه خب�ري اتاق ايران     ات��اق بازرگاني، صنايع، 
معادن و كش��اورزي ايران هفتمين دوره اجراي پايش 
ملي محيط كس��ب و كار را از ديروز ب��ا نظرخواهي از 
فعاالن اقتصادي آغاز كرد. اين پايش مربوط به وضعيت 
فضاي كس��ب و كار كشور در فصل بهار ۱۳۹۷خواهد 
بود. طبق اعالم مركز آمار اتاق ايران، طرح پايش ملي 
محيط كسب وكار كشور، بهار ۱۳۹۷در راستاي اجراي 
ماده ۴ قانون بهبود مستمر محيط كسب وكار مصوب 
۱۳۹۰ مجلس ش��وراي اسالمي، از پنجم خرداد ماه تا 
پايان ماه جاري در سراس��ر كشور اجرا مي شود. هدف 
كلي از اجراي اين طرح، شناخت وضعيت جاري محيط 
كس��ب و كار در ايران و تغييرات آن به صورت فصلي 
و ساالنه اس��ت.  مجموعه اعضاي فعال اتاق بازرگاني، 
صنايع و معادن و كش��اورزي ايران، اتاق اصناف ايران 
و اتاق تعاون ايران، جامعه هدف اين طرح را تش��كيل 
مي دهن��د. اج��راي اين ط��رح ب��ه روش نمونه گيري 
تصادفي اس��ت و در اين دوره نزدي��ك به ۴هزار فعال 
اقتصادي، پيامك اطالع رساني را دريافت خواهند كرد. 
فع��االن اقتصادي منتخب از طري��ق اعالم نظر خود و 
تكميل پرسشنامه الكترونيكي در سامانه پايش محيط 
كس��ب وكار در پرتال خدمات الكترونيكي اتاق ايران، 
در اين طرح آمارگيري ملي مشاركت مي كنند. در اين 
طرح اطالعات گسترده يي در زمينه ۲8 مانع اصلي در 
محيط كس��ب وكار كش��ور جمع آوري و مورد تجزيه 
و تحلي��ل قرار گرفته و پس از تركي��ب يافته هاي آن 
با س��اير داده هاي آماري موجود در كش��ور، وضعيت 
شاخص محيط كسب وكار فصل بهار در سطوح ملي، 
اس��تاني، بخش هاي اصلي اقتصادي و همچنين رشته 
فعاليت ه��اي اقتصادي عم��ده تا پايان تير ماه س��ال 
جاري در اختيار كاربران طرح از جمله سياست گذاران، 
برنامه  ريزان و پژوهشگران كش��ور قرار خواهد گرفت. 
براس��اس نتايج طرح در زمستان ۱۳۹۶، شاخص ملي 
با رقم ۵.8۰ )۱۰ بدترين وضعيت محيط كس��ب وكار 
را نشان مي دهد( اندكي نسبت به فصل ماقبل آن بهتر 

شده است. 

اخبار

همزمان با اعالم دستورالعمل جديد مبني بر جواز تامين ارز وارداتي توسط صرافي ها اعالم شد
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رييس اتاق اصناف ايران تاكيد كرد

ممنوعيت افزايش قيمت ها رسما اعالم شود
گروه اصناف   

در حالي كه سازمان حمايت مصرف كنندگان افزايش قيمت 
ل��وازم خانگي را ممنوع و تخلف عنوان كرده اس��ت، رييس اتاق 
اصناف اعالم كرد كه هنوز هيچ گزارش��ي از س��وي دستگاه هاي 
نظارتي مبني بر تخلف بودن افزايش قيمت لوازم خانگي گزارش 
نشده و اگر اين موضوع رسما ابالغ شود، قطعا قيمت ها بازگردانده 
خواهد ش��د. فروش��ندگان لوازم خانگي كه در ابتداي امسال از 
ركود نسبي در بازار خود گله مند بودند و تا پايان فروردين ماه نيز 
مجوزي براي افزايش قيمت محصوالتشان دريافت نكرده  بودند، 
از ابتداي ارديبهش��ت ماه قيمت اين محص��والت را هفت تا ۱۰ 
درصد افزايش دادند كه در اين باره رييس اتحاديه فروش��ندگان 
ل��وازم خانگي اظهار كرد كه اس��فند پارس��ال توليدكنندگان و 
واردكنندگان درخواست افزايش ۱۵ درصدي قيمت را به سازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان داده بودند و آنها اعالم 
كردند كه تا پايان فروردين ماه حق افزايش قيمت نداريم و پس 
از آن قرار ش��د اين درخواس��ت بررسي شود. با توجه به وضعيت 
كنوني با افزايش ح��دود ۷ تا ۱۰درصدي قيمت لوازم خانگي از 

ابتداي ارديبهشت ماه موافقت شده است. 
اي��ن اظه��ارات در حالي مطرح ش��د ك��ه اوايل ماه گذش��ته 
معاون نظارت بر كاالهاي س��رمايه يي و خدمات سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان به ايس��نا اع��الم كرد كه بنا بر 
تصميم كارگروه تنظيم بازار هر گونه افزايش قيمت كاال و خدمات 
ممنوع اس��ت و مجوزي در اين زمينه صادر نكرده ايم. به گفته او، 
بر اساس مصوبه سال ۱۳۹۴ ستاد هدف مند سازي يارانه ها كاالي 
محصوالت خانگي در اولويت دوم قرار داشته و اين دسته از كاالها 
مش��مول رصد و پايش مس��تمر قيمت از ناحيه سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان هستند بدين معني كه مراقبت 
مي ش��ود تا تغييرات قيمت غيرمنطقي صورت نگيرد و در صورت 
لزوم نسبت به اصالح قيمت ها و تغييرات قيمت بر اساس ضوابط 

اقدام مي شود. البته طحان پور در اين زمينه تصريح كرد كه امكان 
بازگشت قيمت ها به حالت سابق وجود ندارد. اما علي فاضلي رييس 
اتاق اصناف ايران در اين باره به ايسنا اعالم كرد كه افزايش قيمت 
لوازم خانگي معيارها و پارامترهاي مختلفي دارد و مسائل گوناگوني 
از جمله تغيير نوسان نرخ ارز و ديگر هزينه هاي توليد سبب مي شود 
قيمت تمام شده آن افزايش يابد اما اگر دستگاه هاي نظارتي مانند 
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان افزايش قيمت 
لوازم خانگي را ممنوع مي داند، بايد آن را كتبا به اتاق اصناف ايران 
اعالم كند. به گفته فاضلي، هنوز هيچ مكاتبه  و نامه يي از سازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليدكنن��دگان درباره افزايش قيمت 
لوازم خانگي به اتاق اصناف ايران ارسال نشده است و اگر اين اتفاق 

بيفتد، قطعا قيمت ها را به حالت سابق برمي گردانيم. 
در اي��ن ميان مش��خص نيس��ت كه اگ��ر س��ازمان حمايت 
مصرف كنن��دگان و توليدكنن��دگان به عنوان دس��تگاه نظارتي 
و متول��ي براي تنظيم بازار انواع محص��والت و خدمات، افزايش 
قيمت هر گونه كاال و خدمات را در بازار ممنوع و تخلف مي داند، 
چرا براي برخورد با متخلفان و گرانفروشان اقدامي نمي كند و اگر 
افزايش قيمت را غيرقانوني نمي داند، چرا آن را به صورت رسمي 

به اتاق اصناف اعالم نمي كند؟

 مشكلي در تامين كاال در بازار وجود ندارد
از س��وي ديگر رييس اتاق اصناف ايران روز گذشته به صورت 
س��رزده از ب��ازار تهران دي��دن كرد و با حضور در ب��ازار تهران با 
شماري از فروشندگان صنوف مختلف گفت وگو كرد و از نزديك 

در جريان مسائل و مشكالت اصناف و بازاريان قرار گرفت. 
ب��ه گزارش پاي��گاه خبري اتاق اصناف اي��ران، در جريان اين 
بازديد، فروش��ندگان صنف قماش و طاقه فروشان پارچه در بازار 
تهران مهم ترين مشكالت خود را افزايش بهاي مواد اوليه، نوسان 
ن��رخ ارز، ترخيص نش��دن به موقع برخي كااله��ا و مواد اوليه از 

گمركات و افزايش بهاي توليدات از س��وي كارخانه هاي توليدي 
عنوان كردند.  رييس اتاق اصناف ايران در پايان بازديد از بازار 
تهران گفت: بازار همواره در س��ه ماهه نخست امسال با ركود 
همراه اس��ت كه امس��ال هم وجود دارد، اما خوش��بختانه در 
بحث تامين كاال با كمترين مشكل مواجه هستيم اما متاسفانه 
تاثيرگذاري برخي متغيرها در اقتصاد كشور بر فروش كاال در 

بازار تاثير گذاشته است. 
او ادامه داد: يكي از مشكالت بازاريان، افزايش قيمت كاال از 
س��وي كارخانه هاي توليدي عنوان شده كه الزم است دولت به 
اين موضوع توجه كند ضمن اينكه الزم اس��ت استراتژي نظام 
توليد و توزيع هر چه زودتر تدوين ش��ود. اگر اس��تراتژي نظام 
توليد و توزيع به درس��تي تدوين شود، مشكالت بازار و اصناف 
به حداقل مي رس��د. فاضلي تصريح كرد: يكي ديگر از مشكالت 
مربوط به باال بودن تعداد واحدهاي صنفي در كشور است كه با 

ميانگين جهاني همخواني ندارد. 
به دليل فراهم نبودن فضاي ايجاد اش��تغال در ساير بخش ها، 
ايجاد ش��غل به سمت اصناف سوق داده  مي ش��ود، بنابراين اين 
افزايش واحدهاي صنفي در ركود تاثير گذاش��ته اس��ت. رييس 
اتاق اصناف ايران اظهار ك��رد: نظام تعرفه يي واردات كاال نيز در 
تامين مواد اوليه كاالها با مشكل مواجه است كه اين مساله بايد 
ب��ه نفع توليد تغيير كند. اين موضوع را از زب��ان مردم و بازار به 
گوش مسووالن خواهم رساند. فاضلي گفت: موضوع ديگري كه 
خوشبختانه امروز در بازار مشاهده نكردم، استنكاف از فروش كاال 
بود چون برخي ها مي گفتند كه عمده فروش��ان به خرده فروشان 
كاال نمي فروشند كه اين مساله را امروز در بازار تهران نديدم. وي 
افزود: يكي ديگر از موضوعات واردات آن دسته از كاالهاي مربوط 
به استفاده از روش بدون انتقال ارز بود كه براي اين موضوع فكري 

نشده است. اين موضوع به عنوان يك نقيصه بايد حل شود. 
او با اش��اره به اينكه بازار امروز تحت تاثير وجود ۷۵۰ هزار 
واحد صنفي بدون پروانه است يا بازاري كه تحت تاثير ۵۵۰هزار 
دستفروش قرار دارد و به عبارتي حدود يك ميليون و ۳۰۰هزار 
واحد بنگاه صنفي بدون جواز و دس��تفروش قرار گرفته اس��ت، 
گفت: بايد بپذيريم كه ش��اهد عدم سامان يافتگي در مجموعه 

بنگاه ها هستيم. 

ب��ه گفت��ه فاضل��ي، دولت مكل��ف ب��ود در برنام��ه پنجم 
س��ازماندهي بنگاه هاي صنفي بدون جواز را انجام دهد اما به 
داليلي اين مساله محقق نشده است. در صورت اصالح برخي 
قوانين و دستورالعمل ها اين ساختار اصالح خواهد شد. برخي 
بازاريان و اصناف تهران نيز مس��ائل و مشكالت خود را شامل 
افزاي��ش قيمت مواد اوليه از جمله باالرفتن قيمت نخ، پارچه، 
زي��پ و مواردي همچون مش��كالت مالياتي به ويژه ماليات بر 

ارزش افزوده بيان كردند. 
كسايي يك فروشنده فرش در خصوص مشكالت بازار گفت: 
مردم در اقتصاد كش��ور حضور ندارند و به عبارتي اقتصاد كشور 
مردم محور نيس��ت و مردم كمترين نق��ش را در اقتصاد دارند 
اما اظهارنظرهاي ش��خصي و غيركارشناسي در اين حوزه زياد 
اس��ت. وي افزود: چرا اين گونه اس��ت كه مسووالن اصناف بايد 
آخرين نفراتي باش��ند كه از آنها براي حل مش��كالت اقتصادي 
كش��ور دعوت مي ش��ود در حال��ي كه اگر دنبال حل مش��كل 
هس��تيم بايد اصناف در اولويت مشورت قرار گيرند. در حاشيه 
اي��ن بازديد همچني��ن چند نفر از بازاري��ان و اصناف تهران به 
صورت خصوصي مش��كالت خود را با رييس اتاق اصناف ايران 
در ميان گذاشتند كه وي نيز درباره حل مشكالت آنان و مطرح 

كردن مسائل آنان به مسووالن ذي ربط قول داد. 

تعادل   
به دنبال نوس��انات ارزي چن��د ماه اخير، هيات 
دولت در مصوبه يي صادركنندگان را به بازگرداندن 
ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاري كشور ملزم 
كرد. بر اين اس��اس، صادركنن��دگان بايد ارزهاي 
صادرات��ي را در س��امانه »نيما« مج��دداً به قيمت 
۴۲۰۰ توماني به فروش برس��انند و واردكنندگان 
ني��ز ارز مورد نياز خود را از طريق همين س��امانه 
دريافت كنن��د. اين مصوبه اما در چن��د روز اخير 
تغييري ديگر را هم تجربه كرد. براساس بخشنامه 
جديد هيات دولت، تجار براي مبادالت ارزي خود 
ديگر الزامي به مراجعه به بانك ها ندارند و مي توانند 
از طري��ق صرافي ها هم عمل كنند. به اين ترتيب، 
هر چند بانك ها و صرافي ها همچنان كارگزار نقل 
و انتقاالت ارزي هس��تند، سامانه »نيما« اكنون به 
اصلي ترين محمل مب��ادالت ارزي در اقتصاد ايران 
بدل ش��ده اس��ت. به همين دليل، واردكنندگان و 
صادركنندگان بايد راه و چاه استفاده از اين سامانه 
را بدانند. بر اين اس��اس، تخصيص ارز براي واردات 
كاال مس��تلزم تكميل يك فرآيندي ۱۶ مرحله يي 
است كه از سوي واردكنندگان، بانك ها و صرافي ها 
انج��ام مي پذيرد. يعني، يك واردكننده براي اينكه 
بتواند صراف��ي خود را انتخاب ك��رده و به صورت 
مس��تقيم با صرافي منتخب خود، از س��امانه نيما 
ارز خريداري كند، بايد ش��انزده گام را پش��ت سر 
بگ��ذارد. در چنين فرايندي، صرافي ها توانايي ارائه 
ارز خود را در س��امانه نيما به نمايش مي گذارند. از 
آنسو، انتخاب صرافي و ميزان ارز مورد نياز از سوي 

واردكنندگان نيز انجام مي پذيرد. 
بانك مركزي سه ش��نبه هفته گذشته، با ابالغ 
بخش��نامه يي جديد، عمليات معامالت رسمي ارز 
در س��امانه »نيما« از سوي صرافي ها را مجاز اعالم 
كرد. بر اين اس��اس، صرافي ها كه ت��ا پيش از اين 
بخشنامه اجازه ورود به خريد و فروش هاي رسمي 
ارز را نداشتند، از اين پس مجاز به اين كار خواهند 
بود. اين اقدام البته به صورت همزمان نگراني هاي 
بازرگانان و صرافي ها را مرتفع كرده است: از طرفي 
بازرگان��ان با عدم الزام به تهي��ه ارز صرفاً از طريق 
بانك ها، آزادي عمل بيشتري براي تهيه ارز واردات 
خواهند داش��ت و از ديگر سو، صرافي هايي كه به 

دليل نوس��انات ارزي چن��د ماه اخير ب��ه ناچار از 
گردونه خريد و فروش ارز كنار گذاشته شده بودند، 
بار ديگر به چرخه مب��ادالت ارزي باز مي گردند. با 
اي��ن حال، اكنون يك واردكننده براي اينكه بتواند 
صرافي خود را انتخاب كرده و به صورت مستقيم با 
صرافي منتخب خود، از سامانه »نيما« ارز خريداري 

كند، بايد شانزده گام را پشت سر بگذارد. 
در ق��دم اول، واردكنندگان باي��د با مراجعه به 
سامانه جامع تجارت، نسبت به ثبت سفارش كاالي 
وارداتي مورد نظر خود اق��دام كنند. اين در حالي 
است كه بر اساس مصوبه هيات دولت در فروردين 
ماه امسال، هرگونه واردات كاال بدون ثبت سفارش 
ممنوع شده است. پيش از اين، واردات بدون ثبت 
سفارش موجب برخي اقدامات غيرقانوني شده بود. 
به عنوان نمونه مي توان به ورود غيرقانوني چندهزار 
دستگاه خودرو خارجي در زمان ممنوعيت واردات 
اشاره كرد كه چند هفته پيش رسانه يي شده بود. 

البته واردكنندگان در قدم بعدي بايد با مراجعه 

به بانك عاملي كه در فرآيند ثبت سفارش انتخاب 
كرده ان��د، درخواس��ت تعيي��ن ارز كنن��د. پس از 
اي��ن مرحله، بانك عامل بايد با مراجعه به س��امانه 
»پورتال ارزي«، از بانك مركزي درخواست گواهي 
ثب��ت آماري از نوع »بانكي- نيما« كند. در صورتي 
ك��ه گواهي ثبت آماري م��ورد تاييد بانك مركزي 
قرار بگيرد، بانك عامل موظف اس��ت تضامين الزم 
را از ب��ازرگان مطابق بند »ق« بخش اول مجموعه 
مقررات ارزي اخذ كرده و تاييديه آن را در س��امانه 

تامين ارز اعالم كند. 

 پيشنهاد ارز از سوي صرافي ها
در گام پنجم، واردكنندگان بايد نسبت به ثبت 
درخواس��ت خريد ارز اقدام كنند. ب��ه اين منظور، 
واردكنندگان بايد با مراجعه به سامانه جامع تجارت 
و انتخ��اب گزينه »خري��د ارز« در بخش»مديريت 
عمليات ارزي بانكي«، مستقيما نسبت به درخواست 
خريد ارز براي ثبت سفارش خود اقدام كند. البته در 

اين صورت مسووليت خريد ارز بر عهده واردكننده 
خواهد بود. در مرحله بعد، صرافي ها بايد نسبت به 
ارائه پيش��نهاد فروش ارز خود اق��دام كنند. بر اين 
اس��اس، صرافي ها بايد به س��امانه »نيما« مراجعه 
كرده و با ارائه درخواس��ت هاي خريد ارز ثبت شده، 

پيشنهادهاي فروش ارز خود را ثبت كنند. 
ام��ا در خ��ان هفت��م، واردكنن��دگان بايد با 
انتخاب يكي از پيش��نهادهاي ف��روش صرافي ها، 
يك��ي از آنه��ا را به عن��وان درگاه انتق��ال ارزي 
خ��ود انتخاب كنند. واردكنندگان س��پس بايد با 
واريز وجه ريالي به حس��اب صرافي ها، كل مبالغ 
ريال��ي معامله را به حس��اب اعالم ش��ده صرافي 
واري��ز كنند. در گام نه��م، صرافي بايد پس واريز 
ارز به حس��اب فروش��نده خارجي، حواله ارزي را 
به حس��اب فروش��نده خارجي صادر كند. پس از 
صدور حواله ارزي به حس��اب فروشنده خارجي، 
بانك عامل موظف خواهد بود با مراجعه به سامانه 
مديريت تعهدات ارزي كشور، نسبت به ثبت ابزار 

پرداخت در قالب برات بدون تعهد اقدام كند. در 
اين مرحله، واردكنندگان بايد اس��ناد حمل ثبت 

سفارش خود را به بانك عامل ارائه دهند. 
در گام دوازده��م، بانك عامل بايد با مراجعه به 
س��امانه مديريت تعهدات ارزي كشور اسناد حمل 
خ��ود را ثبت كند. واردكننده نيز موظف اس��ت در 
مرحله بعدي، با مراجعه به س��امانه جامع تجارت، 
در بخ��ش مديريت عملي��ات ارزي بانكي اطالعات 
منش��أ ارز خود را ثبت كن��د. در مرحله چهاردهم، 
بانك عامل با بررس��ي منش��أ ارز اق��دام به صدور 
اعالميه تامين ارز مي كند. در گام بعد، واردكنندگان 
با مراجعه به گمرك و ارائه شماره رهگيري اعالميه 
تامين ارز، اقدام به ترخيص كاالي خود مي كنند. در 
مرحله نهايي هم واردكنندگان بايد پس از ترخيص 
كاال جهت رفع تعهد و دريافت تضامين خود بايد به 

بانك عامل مراجعه كنند. 
در اينج��ا ذكر نكته ضروري به نظر مي رس��د، 
نخست اينكه از ديگر ش��رايط شيوه جديد تامين 
ارز واردات، روش پرداخ��ت »ال س��ي« اس��ت. در 
روش هاي پرداخت ال سي با حواله كد بانك عامل 
تعهد پرداخت ابزار به بان��ك كارگزار را دارد. بانك 
عامل مي تواند اقدام به ثبت درخواس��ت خريد ارز 
از طريق سامانه تامين ارز پرتال ارزي كند. دومين 
نكته، نرخ قيمت ارز پيشنهاد شده از سوي صرافي ها 
بايد بيش��تر از نرخ اعالمي بانك مركزي باشد. نرخ 
اعالمي بانك مركزي نيز در س��ايت آن به صورت 
روزانه منتش��ر مي ش��ود. در مواردي كه الزاما بايد 
مبالغ ارزي از سيس��تم بانكي به حساب فروشنده 
خارجي واريز شود، تامين ارز مي تواند به دو صورت 
انجام گيرد. در حالت نخست، بانك عامل مستقيما 
از سامانه نيما اقدام به خريد ارز مي كند. در حالت 
دوم، واردكنن��ده ارز م��ورد نياز را از س��امانه نيما 
خريداري كرده و به حساب بانك عامل خود واريز 
مي كند و س��پس بانك عامل آن ارز را به فروشنده 
خارجي حواله مي كند. در صورتيكه روش پرداخت 
بازرگان به فروش��نده خارجي به صورت حساب باز 
)نس��يه( باشد، گام هاي ۵ تا ۹ بعد از گام ۱۵ انجام 
مي پذيرد. اين نكته نيز ش��ايان ذكر است كه ابزار 
پرداخت بس��ته به ن��وع روش پرداخت مي تواند به 

صورت ال سي با حواله نيز ثبت شود. 

عض��و هيات مديره انجمن متخصصان نس��اجي 
گفت: كاهش نرخ تسهيالت بانكي مي تواند به نحو 
قاب��ل مالحظه اي، از قيمت تمام ش��ده اقالم توليد 
داخل بكاهد كه متاس��فانه تاكنون ش��اهد چنين 
رخ��دادي نبوده اي��م. عليرضا حائ��ري در گفت وگو 
ب��ا خبرنگار مهر گفت: يازدهم ش��هريور ماه س��ال 
۹۶ ضرب االج��ل بانك مركزي ب��راي توقف رقابت 
بانك ها در اعطاي س��ود به س��پرده گذاران و تالش 
جه��ت جذب نقدينگي مردم، پاي��ان يافت و از اين 
تاريخ به بعد، تمامي بانك ها موظف شدند كه فقط 
در چارچوب فرمان 8 ماده يي صادر ش��ده از طرف 
بانك مركزي، نس��بت به پرداخت س��ود سپرده به 
م��ردم اقدام نمايند كه البته اي��ن موضوع، در مورد 
يك دوره پانزده روزه براي افتتاح گواهي هاي سپرده 

۲۰درصدي مستثنا شد. 
عض��و هيات مديره انجمن متخصصان نس��اجي 
افزود: اين س��ود ب��راي تمام س��پرده هاي بلندمدت 
يك س��اله در تمام��ي بانك ه��ا، يكس��ان و حداكثر 
۱۵درصد و براي تمام سپرده هاي كوتاه مدت حداكثر 

۱۰درصد تعيين شده است؛ البته براي برطرف كردن 
ش��ائبه دخالت بانك مرك��زي در تصميم گيري هاي 
بانك ها، لفظ علي الحساب نيز به دستورالعمل نحوه 
اعطاي سود اضافه شده تا آزادي عمل بانك ها نيز كه 

داراي عملكردهاي مختلف هستند، زير سوال نرود. 
او تصري��ح كرد: يك��ي از داليلي كه براي كاهش 
س��ود س��پرده هاي مردم در بانك ها عنوان مي شود، 
تالش جهت كاهش نرخ س��ود تس��هيالت اعطايي 
از سوي سيس��تم بانكي به توليدكنندگان و كاهش 
قيم��ت تمام ش��ده كاالي توليد ش��ده و نيز كاهش 
قيمت هاي فروش توس��ط آنها ب��راي افزايش قدرت 

خريد مردم و در نهايت رونق توليد است. 
به گفته حائري البته در اينكه كاهش نرخ س��ود 
تس��هيالت اعطايي به واحدهاي صنعتي و توليدي، 
باعث رونق بيش��تر توليد و كاهش قيمت تمام  شده 
محصوالت توليدي مي شود، ش��كي وجود ندارد اما 
بهتر اين بود كه مسووالن ارشد نظام بانكي، بخشي 
از سود تسهيالت اعطايي به بنگاه ها را از طريق منابع 
در اختيار دولت و مثال از منابع حاصل از هدفمندي 

يارانه ها تامين مي كردند تا از اين طريق به درآمدهاي 
مردم و علي الخصوص به معيشت سپرده گذاران خرد 

نيز لطمه يي وارد نشود. 
او ب��ا طرح اين س��وال كه چرا كاهش نرخ س��ود 
تسهيالت اعطايي توسط سيستم بانكي به توليدگران 
و صناي��ع، باع��ث كاهش قيم��ت تمام ش��ده و در 
نهايت قيمت هاي فروش محصوالت توليدي داخلي 
نمي شود، گفت: اين موضوع درست در سالي رخ داده 
كه بحث استفاده از توليدات داخلي و ملي داغ است و 
بنابراين، هر چه قدر تسهيالت بانكي با نرخ هاي كمتر 
و شرايط سهل تري در اختيار توليدكنندگان داخلي 
قرار مي گيرد، ب��از هم تاثيري در كاهش قيمت هاي 
ف��روش اين محصوالت نمي گ��ذارد.  حائري معتقد 
است كه مثال بارز اين توليدات، آن دسته از صنايعي 
هس��تند كه بيش��ترين بهره را از تسهيالت سيستم 
بانكي يا همان س��پرده هاي م��ردم مي برند و نمونه 
آن صنايع خودروس��ازي، پتروش��يمي و مواد غذايي 
اس��ت؛ اين درحالي است كه كمترين افزايش قيمت 
در اجزاي تشكيل دهنده قيمت تمام شده محصوالت 
اي��ن صنايع و به عنوان مث��ال افزايش نرخ ارز باعث 
افزايش فوري قيمت فروش اين توليدات حتي بيش 
از افزايش نرخ ارز مي شود. بنابراين براي پاسخ به اين 
سوال، دو فرض متصور است؛ اول اينكه كاهش نرخ 

تسهيالت اعطايي توسط شبكه بانكي، تاثير آنچناني 
بر قيمت تمام شده كاالي توليدي نداشته و به عبارت 
ديگر سهم سود تسهيالت در قيمت تمام شده كاالي 
توليدي، بس��يار كم و قابل چشم پوشي است و عمال 
تاثيري بر كاهش هزينه هاي توليدي ندارد كه در اين 
صورت اين همه هياهو براي كاهش نرخ تس��هيالت 
بانكي مشخص نيست براي چيست.  به گفته او، اگر 
اين فرض صحيح است و سهم نرخ سود تسهيالت در 
قيمت تمام شده كم و قابل اغماض است، پس نبايد 
همه گناه باال بودن قيمت تمام ش��ده و عدم امكان 
رقابت با محصوالت مش��ابه خارجي را به دوش نظام 
بانكي و نرخ باالي تس��هيالت اعطايي انداخت و بايد 

مشكل را در جايي ديگر جست وجو كرد. 
حائري در تش��ريح فرض دوم عنوان كرد: كاهش 
نرخ تسهيالت بانكي باعث كاهش قيمت تمام شده 
كاالي توليد ش��ده مي گردد، اما توليدكننده حاضر 
نيست بخشي از اين سود را به زنجيره بعدي منتقل 
يا براي مصرف كننده نهايي نيز سهمي را قائل باشد 
و عمال از كاهش قيمت هاي فروش، خودداري نموده 
و از اي��ن فرصت براي افزايش س��ود خود اس��تفاده 
مي كند؛ البته اين افزايش سود در صورت شناسايي 
مي تواند منجر به افزايش دريافت ماليات عملكرد از 
بنگاه هاي مربوطه شود. به عبارت ديگر بخشي از اين 

مبلغ كاهش يافته از محل كاهش سود تسهيالت از 
منابع سيستم بانكي خارج و از طريق سازمان مالياتي 

به منابع دولت منتقل مي شود. 
او گفت: در نهايت به نظر مي رسد كه احتمال دوم 
به واقعيت نزديك تر باش��د و عمال كاهش نرخ بهره 
تسهيالت بانكي باعث كاهش قيمت تمام شده كاالي 
توليدي مي گ��ردد؛ به نحوي كه بنا به اظهار يكي از 
اعضاي هيات مديره انجمن قطعه سازان خودرو، سهم 
تامين مالي در قيمت تمام ش��ده هر دستگاه خودرو 
در ح��دود ۲۰ درصد اس��ت؛ بنابراي��ن، كاهش نرخ 
تسهيالت بانكي مي تواند به نحو قابل مالحظه اي، از 
قيمت تمام شده و قيمت فروش خودرو يا ساير اقالم 
توليد داخل بكاهد كه متاسفانه تاكنون هيچگاه شاهد 

چنين رخدادي نبوده ايم. 
 حائري ادامه داد: در اين صورت است كه وظيفه 
نهادهاي نظارتي اس��ت كه در ب��ازار دخالت كرده و 
اين امكان را فراهم آورند تا بخشي از منافع ناشي از 
كاهش نرخ تسهيالت بانكي نيز در نهايت به جامعه 
تزريق شده و آحاد مردم نيز از آن منتفع شوند. همان 
مردمي كه با كاهش يافتن س��ود سپرده هايشان در 
بانك ها، خواس��ته يا ناخواس��ته باعث كاهش قيمت 
تمام ش��ده كاالهاي توليدي داخلي و افزايش س��ود 

بنگاه هاي توليدي شده اند. 

عضو هيات مديره انجمن متخصصان نساجي عنوان كرد 

توليدكنندگان بانك ها را دور مي زنند
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7  جهان

 دخالت ارتش برزيل براي مقابله
با اعتصاب كاميون دارها

 ديدار وكيل ترامپ با تاجر روس
2هفته پيش از تحليف

گمانه زني درباره برگزاري ديدار 
لغوشده ترامپ و »اون«

گروه جهان 
دولت برزيل ارتش را موظف به پاكس��ازي جاده ها و راه هاي اصلي كشور از وجود 
هزاران تريلي و كاميوني كرد كه به دنبال اعتصاب راننده ها، جاده ها را مسدود كرده اند. 
به گزارش رويترز، ميش��ل تمر رييس جمهور برزيل، به ارتش دس��تور داده تا هزاران 
تريلي و كاميوني كه مس��يرهاي اصلي اين كش��ور را براي پنج روز متوالي مس��دود 
كرده اند، از اين نقاط كنار بزنند. اين در حالي است كه پمپ  بنزين هاي برزيل به دليل 
اين اعتصاب ها و اقدامات اعتراضي با كمبود شديد سوخت روبه رو شده است. همچنين 
فرودگاه برازيليا پايتخت برزيل ۳۰ پرواز را كنسل كرده است. شهر سائوپائولو نيز به 
دليل كمبود ش��ديد س��وخت وضعيت اضطراري اعالم كرده است. در برخي نواحي 
مصرف كنندگان از وحشت كمبود كاال به سوپرماركت ها هجوم آورده و قفسه هاي كاال 
را خالي كردند. در برخي نقاط ديگر قيمت موادغذايي و سبزيجات به دليل عدم تامين 
كاال دو برابر شد. مذاكره كننده هاي چند اتحاديه متعلق به راننده هاي كاميون و تريلي 
پيش��تر توافق كردند تا بعد از وعده دولت درخصوص باثبات كردن قيمت سوخت و 
دادن يارانه به آن اعتصاب هايشان را به حال تعليق درآورند. ماه مه قيمت سوخت در 
برزي��ل ۹ درصد افزايش يافت. با اين حال يكي از اين گروه ها كه گفته نماينده ۶۰۰ 
هزار راننده كاميون است، اين توافق را امضا نكرد. ميشل تمر رييس جمهور برزيل، در 
يك سخنراني تلويزيوني گفته: »ما ۱۲ خواسته اصلي رانندگان كاميون را پذيرفتيم 
و آنها هم موافقت كردند كه به اعتصاب ها و انسداد مسيرها پايان دهند اما متاسفانه 
يك اقليت تندرو به مسدود كردن جاده ها ادامه مي دهند.« رهبران اتحاديه هاي اصلي 
راننده هاي كاميون و تريلي اين تصميم دولت براي اس��تفاده از ارتش به عنوان ابزار 
سركوب و تالش براي ريختن بنزين روي اين آتش را محكوم كردند. يك اتحاديه اين 
راننده ها به نام اتحاديه ABCAM نيز گفته: »از بابت امنيت رانندگان نگران است و 

از اعضايش خواست تا به انسداد مسيرها پايان دهند.«

گروه جهان 
۲هفته پيش از مراس��م تحليف رييس جمهور امريكا، وكيل وي با يك تاجر روس 
نزديك به كرملين ديدار كرده اس��ت. نيويورك تايمز نوشته، كمتر از ۲هفته پيش از 
مراسم تحليف ترامپ به عنوان رييس جمهور امريكا، يك تاجر روس نزديك به كرملين 
با مايكل كوهن، وكيل ترامپ در برج ترامپ در شهر نيويورك ديدار كرده بود. در اين 
دي��دار كه در دفتر كوهن واقع در طبقه ۲۶ برج ترامپ انجام ش��ده كوهن و ويكتور 
وكس��لبرگ تاجر روس، درباره بهبود روابط ميان مسكو و واشنگتن گفت وگو كردند 
و برنامه ي��ي ترتيب دادند كه بار ديگر در زمان تحليف ترامپ با يكديگر ديدار كنند. 
نيويورك تايمز اين مطلب را به نقل از اندرو اينتراتر يك امريكايي، نوشته كه در اين 
جلسه حضور داشته و سرمايه گذاري هاي وكسلبرگ را مديريت مي كند. گفته شده، 
چند روز پس از مراسم تحليف ترامپ در ژانويه ۲۰۱۷، شركت كلمبوس نووآ، شركت 
سهامي خصوصي اينتراتر، پيشنهاد يك قرارداد كاري )مشاوره( به ارزش يك ميليون 
دالر به كوهن داده كه اكنون مقامات فدرال امريكا در حال بررس��ي آن هس��تند. در 
حال حاضر دادستان فدرال در دفتر دادستاني منهتن در حال انجام تحقيقات جداگانه 
در خصوص معامالت مالي و تجاري كوهن هستند. اينتراتر به نيويورك تايمز گفته: 
»وكسلبرگ كه از اقوام نزديك و بزرگ ترين مشتري وي است به كلمبوس نووآ درباره 
استخدام كوهن به عنوان مش��اور هيچ توصيه يي نكرده بود.«بي بي سي نيز چند روز 
پيش گزارش داده بود كه مقام هاي اوكرايني براي تس��هيل ديدار سال گذشته پترو 
پروشنكو با رييس جمهوري امريكا، دست كم ۴۰۰هزار دالر به مايكل كوهن پرداخت 
كرده اند. منابع آگاه در كي  يف گفته اند بعضي از افراد نزديك به پروش��نكو در تماس 
با كوهن خواس��ته بودند تا پروشنكو بتواند در ديدار از واشنگتن، مذاكرات مفصلي با 
ترامپ داشته باشد. براين اساس، پروشنكو نمي خواسته ديدارش از كاخ سفيد، ديداري 

كوتاه و صرفا تشريفاتي باشد. 

گروه جهان 
يك روز پس از لغو ديدار رييس جمهوري امريكا با رهبر كره شمالي كه واكنش هاي 
گس��ترده بين المللي را در پي داش��ت، دونالد ترامپ بار ديگ��ر احتمال برگزاري اين 
مالقات در ۱۲ ژوئن را مطرح كرده اس��ت. به گزارش بي بي سي، ترامپ به خبرنگاران 
گفته: »ببينيم چه مي شود. حتي ممكن است همان ۱۲ ژوئن باشد. در حال صحبت 
با آنها هستيم. خيلي دلشان مي خواهد كه اين ديدار انجام شود. ما هم دوست داريم 
كه اين كار را بكنيم.« رييس جمهور امريكا پنج شنبه كره شمالي را به خصومت آشكار 
متهم و با فرس��تادن نامه يي براي كيم جونگ اون رهبر كره شمالي، ديداري را كه قرار 
بود در سنگاپور انجام شود لغو كرد. كره شمالي در پاسخ به اين نامه گفت كه در هر 
زمان و به هر شكلي براي مذاكره آماده است. معاون وزير خارجه كره شمالي تصميم 
ترامپ براي لغو ديدار رهبران دو كشور را در سنگاپور »تاسف آور« توصيف كرده است. 
اين ديدار در صورت برگزاري، نخس��تين ديدار يك رييس جمهور مشغول به كار در 
امريكا با يك رهبر كره شمالي محسوب مي شود. جزئيات برنامه اين ديدار منتشر نشده 
و همچنان خبرهاي متناقضي درباره لغو يا احتمال انجام آن منتشر مي شود. قرار بود 
دو طرف درباره غيرهسته يي كردن كره شمالي و كاهش تنش صحبت كنند. ساعاتي 
قبل از انتش��ار نامه ترامپ به كيم، كره شمالي اعالم كرد كه به تعهد خود براي نابود 
كردن تونل هاي تنها سايت آزمايش هسته اي اش عمل كرده است. ترامپ در نامه خود 
از »صبر و تالش« رهبر كره ش��مالي تش��كر كرده و گفته بود كه مشتاق ديدار با اون 
است، اما مواضع اخير كره شمالي موضوعيت اين ديدار را از بين برده اند. مانور نظامي 
مشترك امريكا و كره جنوبي و همچنين اظهارات جان بولتون مشاور امنيت ملي امريكا 
كه از »مدل ليبي« درباره كره شمالي سخن گفته بود، واكنش تند پيونگ يانگ را به 
دنبال داشت. كره شمالي پيش از لغو ديدار از طرف كاخ سفيد گفته بود ممكن است 

كيم جونگ اون به مالقات ترامپ نرود. 

  توافق گازپروم و اروپا
بر سر واردات نفت و گاز 

گروه جهان     شركت بزرگ نفتي و گازي گازپروم 
روس��يه با كميس��يون اروپا بر س��ر ع��دم مداخله در 
پيمان هاي تجاري كش��ورهاي اروپاي مركزي و شرق 
اروپا به توافق رس��يد. ب��ه گزارش يوروني��وز، مديران 
گازپ��روم كه مهم ترين تامين كننده نفت و گاز در قاره 
اروپا محس��وب مي شود، سرانجام پس از ۷سال نزاع با 
كميس��يون اروپا قانع شدند كه اجازه فعاليت به ديگر 
شركت هاي نفتي در كش��ورهاي شرق اروپا را بدهند. 
اين درحالي اس��ت كه ۴۰درصد از انرژي هاي فسيلي 
كش��ورهاي عضو اتحاديه اروپا توسط شركت گازپروم 
تامين مي ش��ود. مارگارت وستاگر رييس بخش رقابت 
آزاد اقتصادي كميس��يون اروپا جمعه اعالم كرد كه از 
اين پس گازپروم تنها تامين كننده منابع گازي و نفتي 
در اروپاي ش��رقي نخواهد بود. 8كشور اروپاي مركزي 
و شرقي ازجمله لهس��تان، جمهوري چك، اسلواكي، 
مجارستان، بلغارستان، لتوني، استوني و ليتواني نفت 
و گاز خود را به طور كامل از ش��ركت گازپروم دريافت 
مي كنن��د. كميس��يون اروپايي پيش تر با هش��دار به 
ش��ركت گازپروم اعالم كرده بود در صورت عدم تغيير 
در تصميم مديران اين شركت، مجازات و تحريم هاي 
ش��ديد اقتصادي عليه گازپروم وضع خواهد ش��د. در 
همين راس��تا پس از حصول توافق مديران گازپروم با 
پذيرش پيشنهادات كميسيون اروپا از پرداخت جرايم 
مالي مبري ش��دند. رييس بخش رقابت آزاد اقتصادي 
كميس��يون اروپ��ا گف��ت: در صورتي ك��ه گازپروم به 
تعهدات جديد عمل نكند، س��االنه ۱۰درصد از درآمد 
اين شركت در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا به نهادهاي 
اين اتحاديه تعلق خواهد گرف��ت. مديران گازپروم در 
نخس��تين واكنش اعالم كردند ك��ه از توافق جديد با 
كميسيون اروپا رضايت دارند. گازپروم در بيانيه يي كه 
روي س��ايت اين ش��ركت قرار گرفته اعالم كرده  كه 
چالش هاي بين كميسيون اروپا و اين شركت به  صورت 
منطقي حل و فصل شده است. صادرات گازپروم به اروپا 

در سال ۲۰۱8 با ركوردي تازه ۷درصد رشد داشت. 

  توافق تركيه و امريكا
درباره نقشه راه منبج

امريكا و تركيه بر س��ر طرح كلي نقشه راهي براي 
منبج كه از طرف گروه كردي يگان هاي مدافع خلق، 
كنترل مي ش��ود، به توافق رسيدند. دو طرف خطوط 
كلي نقش��ه راه را براي همكاري هاي آينده و استقرار 
امني��ت و صل��ح در منبج تهيه كرده ان��د. به گزارش 
خبرگزاري فرانسه، قرار است مولود چاووش اوغلو وزير 
خارجه تركيه، دوش��نبه )فردا( براي ديدار با همتاي 
امريكايي خود مايك پمپئو به واش��نگتن سفر كند. 
تركيه يگان هاي مدافع خلق را شاخه يي از پ.ك.ك 
مي داند. تركيه بارها خواس��تار خ��روج امريكايي ها از 

منبج شده است. 

  آثار ويرانگر جنگ يمن
بر اقتصاد امارات

اق��دام اخي��ر ام��ارات در باال بردن س��هم تملك 
س��رمايه گذاران خارجي در شركت ها به ۱۰۰درصد و 
افزايش مدت ويزاي كار به ۱۰س��ال بحث بر سر آثار 
ويرانگ��ر ماجراجويي هاي امارات در منطقه بر اقتصاد 
اين كشور را بار ديگر برجسته كرده است. به گزارش 
ايرنا، عربستان سعودي و امارات با ادعاي واهي حمايت 
از دولت مستعفي يمن، با تشكيل ائتالفي خودخوانده 

تهاجم گسترده يي را عليه اين كشور آغاز كردند. 

 كمك 290ميليون دالري 
امريكا به نيروهاي پيشمرگه 

امري��كا مبلغ ۲۹۰ميلي��ون دالر در بودجه ۲۰۱۹ 
خود براي كمك به نيروهاي پيشمرگه اختصاص داده 
است. اين بودجه به بهانه حمايت از ادامه عمليات هاي 
نظامي عليه داعش به نيروهاي پيش��مرگه اختصاص 
داده ش��ده اس��ت. در اين اليحه تاكيد شده نيروهاي 
پيش��مرگه در مقابل دريافت اين مبل��غ با نيروهاي 
عراقي براي مبارزه ب��ا داعش همكاري خواهند كرد. 
در بودج��ه دفاعي امريكا براي ۲۰۱۹ همچنين مبلغ 
5۶۰ ميلي��ون دالر براي همكاري با نيروهاي امنيتي 

عراق اختصاص داده شده است. 

  از سرگيري پروازها
ميان شارجه امارات با سوريه

پروازهاي ميان الذقيه س��وريه و شارجه امارات از 
س��ر گرفته شدند. به  گزارش النشره، وزير حمل ونقل 
سوريه گفته سفرهاي هوايي الذقيه و شارجه امارات 
در هر دو مس��ير رفت و برگشت از سر گرفته شدند. 
نخستين پرواز جمعه انجام شده و ۱۷۰ مسافر داشته 

است. 

 قطر ادعاي تاجر نزديك به 
ترامپ را تكذيب كرد

دولت قط��ر اعالم كرد كه ادعاهاي اليوت برويدي 
بازرگان امريكايي و يكي از حاميان مالي مهم كمپين 
انتخاباتي ترامپ، كامال دروغ بوده و بي اس��اس است. 
برويدي مدعي ش��ده قط��ر ايمي��ل او را هك كرده 
است. آسوش��يتدپرس نوش��ته، برويدي و جرج نادر 
تاج��ر لبناني-امريكاي��ي، تالش كرده ان��د در مقابل 
به پيش راندن سياس��ت هاي عربس��تان و امارات در 
مراكز تصميم گيري در واشنگتن و نيز تاييد و اجراي 
برنامه هايي عليه قط��ر و درنهايت تصويب قانوني در 
كنگره امريكا عليه دوحه، قراردادهاي بزرگي را با اين 

دو كشور امضا كنند. 

دريچه

كوتاه از منطقه

رييس صندوق بين المللي پول مطرح كرد

حل مشكالت تجارت در بستر جمعي
گروه جهان  طال تسليمي 

كريستين الگارد رييس صندوق بين المللي پول 
در حاش��يه مجمع اقتصادي در س��ن پترزبورگ به 
بررسي مش��كالت اقتصادي تركيه و سقوط شديد 
ارزش ارز اين كش��ور پرداخ��ت. لير تركيه و پزوي 
آرژانتين در هفته هاي اخير بيش��ترين س��قوط را 
در برابر دالر امريكا داش��تند كه اين مس��اله عالوه 
بر سياست هاي فدرال رزرو، بازتاب وضعيت داخلي 
دو اقتص��اد نوظهور بود. رييس صندوق بين المللي 
پول در مصاحبه ب��ا بلومبرگ همچنين به عواقب 
ناخوش��ايند اقدام��ات يك جانب��ه دونال��د ترامپ 
رييس جمهوري امريكا اشاره كرده و گفته مشكالت 
تغيي��ر در زنجيره تامين و تقاضا در تجارت بايد در 

بستر جمعي بررسي و حل شوند. 

 استقالل بانك مركزي زير سوال نرود
الگارد در اي��ن مصاحبه رجب طي��ب اردوغان 
رييس جمه��وري تركي��ه را ترغيب ك��رده كه به 
استقالل بانك مركزي اين كش��ور احترام بگذارد. 
اي��ن در حالي اس��ت كه ش��ك  و  ترديدهاي اخير 
درباره عملكرد مس��تقل بانك مركزي به س��قوط 
ش��ديد ارزش لير منجر شده است. رييس صندوق 
بين المللي پول گفته تالش اخير آنكارا براي نقض 
فعاليت مستقل بانك مركزي تركيه، نوعي احساس 
عدم اطمينان در ميان سرمايه گذاران ايجاد كرده و 
فشار زيادي را بر لير وارد كرده است. الگارد گفت: 
»در زمينه سياست هاي پولي همواره تصميم بهتر 
اين اس��ت كه رهبران سياسي اجازه دهند، روساي 
بان��ك  مركزي تصميم��ات الزم را اتخ��اذ كنند و 
كاري را كه بايد، انجام دهند و بهتر اين اس��ت كه 
استقالل بانك هاي مركزي تامين و حفظ شود.« در 
همين حال آگوستين كارستنز رييس بانك تسويه 
حساب هاي بين المللي در مصاحبه يي جداگانه در 
استكهلم گفته رجب طيب اردوغان رييس جمهوري 
تركيه بيش از اندازه پرحرف بوده اس��ت. كارستنز 
همچنين به دولت ها »مقابله و حل س��ريع مشكل 

استقالل بانك مركزي« را توصيه كرده است. 
اظهارات اخير اردوغان در اين باره كه در صورت 
پيروزي در انتخابات ماه آينده كنترل بيش��تري بر 

بانك مركزي خواهد داشت، تركيه را با بحران ارزي 
مواجه كرده اس��ت. رييس جمهوري تركيه بارها با 
هر گونه اقدام براي افزايش نرخ هاي بهره مخالفت 
كرده و چنين سياس��ت گذاري هايي را »مادر همه 
ش��ياطين« مي خوان��د و اين در حالي اس��ت كه 
سرمايه گذاران و كارشناسان اقتصادي اين اقدام را 
تنها راه جلوگيري از س��قوط بيش��تر لير و تشديد 

بحران اقتصادي تركيه مي دانند. 
الگارد گف��ت: »برخ��ي اظهارات مطرح ش��ده 
به مثابه هش��داري براي جامع��ه جهاني و به  ويژه 
سرمايه گذاران بودند، چرا كه در صورت تحقق آنها 
بانك مركزي تركيه به طور ناگهاني تحت فرمان يا 
نفوذ رييس جمهوري قرار مي گيرد. اين مس��اله با 
احس��اس عدم اطمينان و بي اعتمادي همراه بوده 
كه بر بازار نيز تاثير گذاشته است.« اردوغان نهايتا 

چهارشنبه مجبور ش��د در زمينه سياست پولي با 
اص��ول جهاني پيش برود و در همين راس��تا بانك 
مركزي تركيه در جلسه يي فوريتي يكي از نرخ هاي 
اصلي بهره را ۳۰۰واحد افزايش داد و به ۱۶.5درصد 
رساند. بازار تركيه سه هفته گذشته را در آشفتگي 
مي گذرانده و دليل اصلي آن هم مشكالت داخلي 

بوده است. 

 نياز به ثبات در آرژانتين
كريستين الگارد درباره آرژانتين نيز به همكاري 
فعاالنه صندوق بين المللي پول با مقامات اين كشور 
در جهت طراحي و اتخاذ تدابيري براي ايجاد ثبات 
در وضعي��ت موجود و كمك به بازگش��ت اعتماد 
به اقتصاد اش��اره كرده و گفت: »ما واقعا پيشرفت 
داش��ته ايم و به رييس جمه��وري ماريجيو ماكري 

متعهد شده ايم كه هر چه در توان داريم براي تغيير 
هر چه سريع تر برداشت موجود از آرژانتين و نقش 

ما در آنجا انجام دهيم. «
الگارد در ادام��ه تاكيد كرده كه خروج كنوني 
و ش��ديد س��رمايه از بازارهاي نوظهور اتفاقي بود 
كه ب��ا افزاي��ش ارزش دالر انتظ��ار آن مي رفت؛ 
اگرچه بس��ياري از بازارها ام��روز عملكرد بهتري 
از اتفاق مشابه سال ۲۰۱۳ دارند. رييس صندوق 
بين المللي پول افزود: »گفته بوديم كه با افزايش 
ارزش دالر و سياس��ت هاي پولي س��ختگيرانه در 
امريكا به احتمال زياد ش��اهد بازگشت سرمايه از 
بازارهاي نوظهور خواهيم بود. اين مساله بر برخي 
بازارهاي نوظه��ور به  ويژه آنهايي كه احتياط هاي 
الزم را به عمل نياوردند يا زيرساخت هاي ضعيفي 

دارند، تاثير مي گذارد. «

 اعتماد از دست رفته
از ديگ��ر موارد م��ورد توجه ريي��س صندوق 
يك جانب��ه  تصميم ه��اي  پ��ول،  بين الملل��ي 
رييس جمهوري امري��كا بود. الگارد گفته تصميم 
ترام��پ در لغ��و دي��دار از پيش تعيين ش��ده با 
كيم جونگ اون رهبر كره ش��مالي يك��ي ديگر از 
تصميم هاي يك جانبه سياس��ي است كه مي تواند 
با ايج��اد بي اعتم��ادي و عدم اطمين��ان، عواقب 
ناخوش��ايند اقتصادي در پي داشته باشد. او گفته 
خروج يك جانبه ترامپ از توافق هسته يي با ايران 
)برج��ام( نيز يك��ي ديگر از همين سياس��ت هاي 
آسيب رس��ان بود. الگارد گفت: »م��ن نگران هر 
تصمي��م يا هر بازگش��ت از تصميمي هس��تم كه 
همچنان بر اطمينان و اعتم��اد )در بازارها( تاثير 
منف��ي مي گذارد. تج��ارت بار ديگر رش��د يافته، 
س��رمايه گذاري ها به وضعيت گذش��ته )پيش از 
بحران مالي جهاني( بازگش��ته اند و هر اقدامي كه 
به مس��اله اساسي اعتماد آسيب برساند، پيشرفت 

تجارت و سرمايه گذاري را به خطر مي اندازد. «

 زخم هاي ترميم  نشده تجارت
الگارد همچنين به اين مس��اله اشاره كرده كه 
رش��د تجارت جهاني مزاياي قابل توجهي داشته و 
ستودني است، اما پيكربندي مجدد زنجيره تامين 
جهاني نيز زخم هاي چركي هستند كه حقيقتا براي 
بهبود و كمك به ترميم آنها تالشي صورت نگرفته 
است. او افزود: »تجارت نيز جنبه هاي منفي خود را 
دارد كه ما بخش زيادي از آنها را ناديده گرفته ايم.« 
ب��ا اين حال به عقيده ريي��س صندوق بين المللي 
پول، كش��ورهاي تاجر بايد براي حل مش��كالت و 
هماهنگي ب��ا چارچوب موجود و قوانين با يكديگر 
هم��كاري و از اقدامات يك جانبه بپرهيزند. الگارد 
گفت: »برخي مهره ها در جهان نه تنها چين بلكه 
بس��ياري از كشورها تدابيري را به كار گرفته اند كه 
از نظر ملي قابل توجيه اس��ت و حقيقتا موانعي در 
تجارت بين المللي ايجاد خواهد كرد. چنين روندي 
بايد مورد بررسي قرار بگيرد، اما در بستري جمعي 
و بر مبناي هم��كاري كه منافع همگان را مد نظر 

قرار دهد. «

واكنش منفي بازارهاي اروپا به آغاز فعاليت نخست وزير ايتاليا

كابوس ايتاليايي بروكسل

گروه جهان 
نگراني از بي ثباتي سياس��ي در ايتاليا و اسپانيا 
باعث ش��ده كه ارزش اوراق قرض��ه دولتي اين دو 
كش��ور در بازارهاي اروپايي س��قوط كرده و سهام 
بانك هاي اروپايي نيز به  شدت پايين بيايد. آغاز به 
كار نخست وزير برآمده از ائتالف احزاب پوپوليستي 
در ايتالي��ا و درخواس��ت بزرگ ترين حزب مخالف 
اس��پانيا براي راي عدم اعتماد ب��ه ماريانو راخوي 
نخست وزير اسپانيا كه حزبش در پارلمان در اقليت 
هستند باعث شد كه بازارهاي اروپايي ناآرام شوند. 

فايننش��ال تايمز نوش��ت: گرچ��ه تصميم پدرو 
س��انچز رهبر ح��زب كمونيس��ت اس��پانيا، براي 
راي گي��ري درباره دولت ماريانو راخوي باعث ش��د 
كه ش��اخص هاي س��هام اس��پانيايي تا ۲.۷درصد 
س��قوط كند كه از سپتامبر تاكنون بي سابقه بوده، 
آنچه اروپايي ها را ش��ديدا نگران ك��رده آغاز به كار 
نخس��ت وزير جديد ايتالياست كه قرار است، دولت 
تشكيل دهد. سباستين كورتز صدراعظم اتريش در 
اين باره به فايننشال تايمز گفت: »ما در يونان ديديم 
كه چقدر خطرناك اس��ت وقتي كشور بدهي هاي 

بس��يار كالني دارد و اميدوارم كه يونان ديگري در 
ايتاليا، همسايگي كشور خود نداشته باشيم.«

در حال حاضر سطح بدهي ايتاليا بسيار باالست. 
تف��اوت نرخ بازدهي اوراق قرضه ۱۰س��اله ايتاليا و 
آلمان به باالترين س��طح در چهار ماه اخير رسيده 
اس��ت. موسسه آمار و اعتبار موديز با هشدار درباره 
ركود اقتص��ادي اعالم كرده اين نگراني وجود دارد 
ك��ه دولت جديد در رم براي حل مش��كالت خود 
در كوتاه مدت روي هزينه هاي اضطراري حس��اب 

كرده باشد. 

 فاجعه اي بدتر از يونان 
رويترز ش��نبه در گزارش��ي با اش��اره به نگراني 
بروكس��ل از تحوالت رم نوش��ت: ايتالي��ا با توليد 
ناخالص داخلي اس��مي تقريبا ۲.۲ تريليون دالر و 
جمعي��ت ۶۰ ميليوني كه عض��و ناتو و گروه هفت 
اس��ت، پس از برگزيت )خ��روج بريتانيا از اتحاديه 
اروپا( سومين اقتصاد بزرگ اتحاديه اروپا و هشتمين 
اقتصاد بزرگ جهان خواهد بود. از آنجايي كه ايتاليا 
از پرداخ��ت بدهي كالن ۲.۶ ه��زار ميليارد دالري 
خود س��رباز زده، احتماال مانند يونان هم نمي توان 
آن را حف��ظ كرد. پ��س چالش ام��روز پيش روي 
رهب��ران اروپايي، حمايت از ايتاليا در برابر خودش 
است. به  ويژه آنكه جوزپه كونته نخست وزير جديد 
در نخستين كنفرانس خبري خود با اعتماد به نفس 
گفته مي خواه��د، جايگاه ايتاليا در اروپا و جهان را 
روشن كند و تصميم دارد رهبر دولت تغيير باشد. 
دويچه نوشت: كونته مي خواهد وعده هاي انتخاباتي 
احزاب اروپاگريز و پوپوليستي ائتالف دولتي ايتاليا 
را اج��را كن��د و با افزايش بودجه از سياس��ت هاي 

رياضتي كه هدف آنها كاهش بدهي هاي ايتالياست، 
فاصله گيرد. پي گرفتن چنين سياستي به معناي 
درافت��ادن با اتحاديه اروپ��ا خواهد بود كه در چند 
سال اخير با اعطاي چندين بسته كمك  مالي كالن، 
مانع از ورشكستگي دولت ايتاليا شده است. احزاب 
دولت ائتالفي ايتاليا همچنين مي خواهند آن بخش 
از توافقنامه هاي اتحاديه اروپا را كه به گفته آنها به 
ضرر ايتالياست، تغيير دهند. آنها وعده داده اند كه 
قوانين پناهندگي را سخت تر خواهند كرد و صدها 

هزار پناهجو را هم از ايتاليا اخراج مي كنند. 
ايتاليا در پنج س��ال گذش��ته تحت مديريت و 
حاكميت ائتالف احزاب چپ ميانه بود، اما ناتواني 
چپ ميان��ه در برآوردن مطالبات اقتصادي توده ها، 
مس��اله آوارگان و بدهي كالن عمومي ش��رايط را 
براي پيروزي احزاب پوپوليست فراهم كرد و حال 
بروكسل شديدا نگران سياست هاي دولت جديدي 
است كه در رم روي كار خواهد آمد. رويترز پيش تر 
نوش��ته بود كه حزب جنبش 5ستاره و حزب ليگ 
در نظر دارند براي كم��ك به كاهش بدهي ايتاليا 
ك��ه معادل ۱۳۰درصد از تولي��د ناخالص داخلي و 
دومين بدهي باال در بين اعضاي منطقه يورو پس 
از يونان محس��وب مي ش��ود از بانك مركزي اروپا 
بخواهند ۲۶۰ميليارد يورو از بدهي اين كش��ور را 
ببخشد. انتش��ار اين گزارش موجي از نگراني را در 
بروكسل و فرانكفورت مقر بانك مركزي اروپا ايجاد 
كرد. مورنو پاس��كوينلي كارشناس سياسي در اين 
باره مي گويد: »ايتاليا كشوري مانند يونان نيست و 
اگر زنجيره اقتصادي ايتاليا دچار ورشكستگي شود، 
تمام زنجيره اتحاديه اروپا دچار ورشكستگي خواهد 

شد.«

نشريه »تاگس آنس��ايگر« نوشت: دولت جديد 
ايتاليا مي تواند خطري جدي ب��راي اتحاديه اروپا 
باش��د به  ويژه اينكه ايتالي��ا از نظر ميزان حمايت 
از اتحاديه اروپا در وضعي��ت غم انگيزي قرار دارد. 
البته وضعيت هميش��ه اين طور نبوده است. واضح 
اس��ت كه ايتاليايي ها با توج��ه به بحران مهاجرت 
و پناهندگان احس��اس مي كنند از طرف شركاي 
اروپايي خود ناديده گرفته شده اند. آنها با راي خود 
به پوپوليست ها به سياست هاي رياضت اقتصادي 
ديكته  ش��ده از طرف بروكسل نه گفتند. واقعيت 
اين اس��ت كه ايتاليا آرام آرام از اتحاديه اروپا دور 
مي ش��ود و حاال هم ائتالف پوپوليس��ت ها با تمام 
نيرو بازگش��ته و اين بار البت��ه ديدگاه هاي خوبي 
ندارد. آنچه حاال اتفاق مي افتد تنها يك قس��مت 
جديد از يك بيگانگي ايتاليا با اتحاديه اروپاس��ت 
كه از مدت ها پيش آغاز ش��ده اس��ت. حاال ديگر 
عالوه ب��ر برگزيت، دولت جدي��د ايتاليا هم حكم 
مواد منفجره در اتحاديه اروپا را پيدا كرده است. به 
اين ترتيب ميدان عمل براي اصالح طلبان منطقه 
يورو همچنان كاهش مي يابد. در اين شرايط براي 
صدراعظم آلمان اين مس��اله دشوارتر مي شود كه 
همراه ب��ا امانوئل ماكرون رييس جمهور فرانس��ه، 
ارز مش��ترك اروپاي��ي را در برابر بحران ها ايمن تر 
كند. در روند اصالح قانون دوبلين و طرح تقس��يم 
پناهندگان هم دش��واري هايي ايجاد مي شود. اين 
اوضاع س��بب مي ش��ود كه همچنين در سياست 
خارجي از جمله در مناسبات با چين يا روسيه هم 
رسيدن به يك رويكرد مشترك دشوارتر شود. در 
نهايت چنين اتحاديه فلج شده يي آب بيشتري به 

آسياب پوپوليست ها خواهد ريخت. 
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پرونده8
صادرات دام ممنوع شد

معاون وزير كشاورزي از اعمال ممنوعيت صادرات 
دام براي تنظيم بازار گوشت و جلوگيري از افزايش 

نوسانات در بازار محصوالت پروتئيني خبر داد. 
طي سال هاي اخير همواره صادرات دام زنده جز 
در مقاطعي خاص، آزاد بوده و دام سبك از مرزهاي 
غربي و دام س��نگين از مرزهاي شرقي كشور صادر 
مي شد، چراكه پيش از اين و در سال هاي نه چندان 

دور شاهد قاچاق دام زنده از همين مرزها بوديم. 
اما طي ماه هاي اخير با نوس��انات قيمتي در بازار 
محص��والت پروتئيني به ويژه گوش��ت قرمز مواجه 
بوديم و همين عامل سبب شد وزير صنعت، معدن و 
تجارت اعالم كند كه براي تنظيم بازار گوشت قرمز 
بايد صادرات دام زنده ممنوع  ش��ود. در همين راستا 
مرتضي رضايي معاون وزير جهاد كشاورزي در امور 
دام نيز به ايسنا، گفت: از هفته گذشته صادرات دام 
ممنوع ش��د تا بتوانيم بازار گوشت قرمز را كنترل و 
از نوسانات آن جلوگيري كنيم. وي تاكيد كرد: بايد 
به گونه يي برنامه ريزي شود كه با ممنوعيت صادرات 
دام، قاچاق و ص��ادرات غيرقانوني آن رونق نگيرد و 

دامي از كشور خارج نشود. 

دولت برنامه اي براي افزايش 
قيمت نان ندارد

معاون بازرگاني ش��ركت بازرگان��ي دولتي ايران 
گفت: باتوجه به ثبات قيمت گندم در س��ال جاري، 
دولت هي��چ برنامه يي براي افزايش قيمت نان و آرد 

خبازي هاي آزاد پز ندارد. 
حسن عباسي معروفان روز گذشته در گفت وگو 
با ايرنا درباره زمزمه افزايش قيمت نان و آرد آزادپزها 
اف��زود: با وجود افزايش هزينه هاي توليد اما كماكان 
دولت در نظر دارد نان طبق روال گذش��ته با قيمت 

فعلي به دست مصرف كنندگان برسد. 
وي ب��ا تاكيد بر اينك��ه »اگر كس��اني به دنبال 
التهاب بازار هستند، بايد مسووليت حرف هاي خود 
را بپذيرن��د«، تصريح كرد: دول��ت به هيچ عنوان در 
فروش گندم ريالي اضافه نكرده تا قيمت نان افزايش 
پي��دا كند. وي تصميم گيرنده اصل��ي درباره تعيين 
قيم��ت ن��ان را ش��وراي آرد و نان دانس��ت و اظهار 
داش��ت: تنها تصميم گيرنده افزايش قيمت نان اين 
شورا است و نبايد افراد غيرمسوول در اين خصوص 
اظهارنظر كنند. وي درباره افزايش 80 توماني قيمت 
آرد خبازي هاي آزادپز گفت: براي كاهش هزينه هاي 
دولت، پيش��نهاد داديم ت��ا مبلغ 82 توم��ان بابت 
هزينه هاي تبعي قيمت خريد گندم، ازجمله حمل 
و نق��ل، ذخيره س��ازي، نگهداري، ح��ق عمل كاري 
مباشران از دولت حذف و توسط خريداران پرداخت 

شود كه در شرايط فعلي اين موضوع منتفي شد. 
وي اظهار داشت: اكنون قيمت هركيلوگرم گندم 
در صن��ف و صنع��ت و آزادپزها تغييري نداش��ته و 
براي خب��ازي آزادپز 900 تومان و براي خبازي هاي 
يارانه  بگي��ر 625 تومان عرضه مي ش��ود، اما ممكن 
اس��ت قيمت آرد اس��تحصالي كمتر يا بيشتر باشد. 
وي با تاكيد بر اينكه هيچ افزايش قيمتي درخصوص 
قيمت آرد آزادپزها اعمال نش��ده است، افزود: امروز 
ني��ز در بورس كاال قيمت ه��ر كيلوگرم گندم براي 
آزادپزها 900 تومان بوده است. يكم خردادماه امسال 
برخي رس��انه ها به نقل از يزدان س��يف مديرعامل 
ش��ركت بازرگاني دولتي اي��ران از احتمال افزايش 
قيم��ت نان پس از ماه مبارك رمضان خبر دادند؛ به 
تازگي قاسم زراعت كار مديرعامل اتحاديه سراسري 
نانوايان سنتي نيز در گفت وگو با ايرنا افزايش قيمت 
80 توماني هر كيلوگرم آرد خبازي هاي آزادپز توسط 
شركت بازرگاني دولتي ايران را رسانه يي كرد. آخرين 
قيمت گ��ذاري نان يارانه يي مربوط به س��ال 1393 
اس��ت البته آذرماه س��ال 1396 نرخ هاي جديد نان 
ب��ا افزايش 15 درصدي به تصويب مراجع ذي صالح 
رسيد كه اجراي آن به دستور رييس جمهوري دولت 

دوازدهم متوقف و نرخ هاي جديد اعمال نشد. 

 كاهش ۸۰ هزار تني
توليد پسته در كشور

يك مقام مس��وول در وزارت جهاد كشاورزي، از 
كاهش ۷5درصدي توليد پسته در كرمان خبر داد و 
 گفت: توليد اين محصول در كشور، امسال 80 هزار تن 

بر اثر سرمازدگي و گرما زدگي كاهش دارد. 
مديركل دفتر ميوه هاي سردس��يري و خش��ك 
وزارت جهاد كش��اورزي در گفت وگ��و با مهر اظهار 
داشت: براساس آمار گمرك، ما در سال 95، معادل 
138هزار تن پس��ته صادر كرديم، در حالي كه اين 

رقم در سال 96 به 130 هزار تن كاهش يافت. 
ش��كراله حاجي وند ادامه داد: هنوز بس��ياري از 
محصول سال گذشته در انبارها مانده، كه دليل آن 
نيز مربوط به مباحث بازار است؛ بنابراين براي اينكه 
بتوانيم حضورمان را در بازار كنترل كنيم، محصول را 
يك باره وارد بازار نكنيم و ارزان نفروشيم، بلكه آن را 
به موقع وارد بازار كنيم و با بهترين قيمت بفروشيم. 
سال گذشته قيمت مقداري كمتر از قيمتي بود كه 
امس��ال صادركنندگان مي توانند محصول خود را با 

نرخ هاي بهتري به فروش برسانند. 
اين مقام مس��وول اضافه كرد: بنابراين همچنان 
مي توانيم جايگاه خود را در زمينه صادرات در س��ال 
9۷ حفظ كنيم. وي افزود: متاسفانه باغات ما امسال 
هم دچار گرمازدگي و هم دچار س��رمازدگي شد كه 

متاسفانه عمدتا هم در استان كرمان بود. 
حاجي وند اضافه كرد: توليد پسته سال 96 كرمان 
كه حدود 120 هزارتن بود، امسال 25 تا 30 هزار تن 

پيش بيني شده است و ۷5درصد كاهش دارد. 
وي ادامه داد: سال گذشته توليد پسته در كشور 
حدود 280 هزار تن بوده كه امسال اين عدد حدود 
200 هزار تن پيش بيني مي ش��ود و هم سرمازدگي 
و ه��م گرمازدگ��ي، بخش زيادي از محص��ول ما را 
دچار آسيب كرده است. حاجي وند افزود: اميدواريم 
همكاران م��ا در حوزه اداره بحران، بيم��ه، ادارات و 
ارگان هاي حمايتي و پشتيباني كمك كنند تا بتوانيم 

بخشي از اين خسارت ها را جبران كنيم. 

اخبار

نگاهي به سياست گذاري مسكن در هنگ كنگ

مسكن در خدمت توسعه

افق روشن حفظ حريم خصوصي با تصويب قوانين حمايتي
ح��ق انس��ان براي داش��تن حري��م خصوص��ي دور از نظ��ارت و 
مداخله هاي خودس��رانه ديگران، مسووالن را برآن داشته تا با تصويب 
قان��ون حمايت از حريم خصوصي كاربران فضاي مجازي، به اين حق 
شهروندي جامه عمل بپوشانند و دست سودجويان و متعرضان به اين 

حريم را كوتاه كنند. 
حريم خصوصي به بس��تري گفته مي ش��ود كه داده ها و اطالعات 
ش��خصي افراد در آن گنجانده شده است و در صورت فاش شدن اين 
اطالعات، آسيب هاي مالي، جس��مي و روحي فراواني به شخص وارد 
مي شود. براساس اين تعريف مي توان گفت: حريم خصوصي از جمله 
بسترهاي جرم خيز در دنياي مجازي به شمار مي رود كه بايد با قوانين 

بازدارنده در برابر نقض اين حريم از كاربران حمايت شود. 
ايرنا در گزارش��ي تحليلي با بيان اين مطلب افزود: در بس��ياري از 
كش��ورهاي جهان، براي حفظ حريم خصوصي افراد، قوانين س��خت 
گيرانه يي وضع شده است اما در ايران قانون خاصي در اين مورد تعريف 
نش��ده و تنها قوانين صيانت از اين حريم، قانون انتش��ار و دسترسي 
آزاد ب��ه اطالعات اس��ت كه درخصوص تعريف اطالعات ش��خصي و 
مجازات افش��اي آن توضيحي ارائه داده است. حال با گذشت چندين 
س��ال از وجود كاربران فضاي مجازي، ديتاه��اي الكترونيكي و اعالم 
شكايات بسياري از نقض حريم خصوصي، رسول سراييان معاون وزير 
ارتباطات، در واپسين روز ارديبهشت ماه، از تصويب قانون حمايت از 
حريم خصوصي كاربران در فضاي مجازي تا سه ماه آينده خبر داد. به 
گفته  سراييان، موضوع اعتمادسازي كاربران و جلوگيري از سوءاستفاده 
از ديت��اي كاربران فضاي مجازي و نيز امكان پيگيري تخلفاتي كه در 
اين فضا رخ مي دهد، از جمله محورهايي است كه در اين اليحه براي 

آن سازوكار در نظر گرفته شده است. پيش نويس اين اليحه با همكاري 
مركز ملي فضاي مجازي، مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي، 
پژوهشگاه قوه قضاييه و نيز س��ازمان فناوري اطالعات ايران در حال 

نهايي سازي است. 

 پيامك هايي كه راز نقض حريم خصوصي را فاش مي كند
بارها اتفاق افتاده كه كاربران، پيامكي از فروش��گاه يا س��ازمان يا 
حتي انجمني خاص دريافت كرده اند كه براي نخس��تين بار اسم آن را 
ش��نيده اند و حتي گذرشان از اين جاها نگذشته است. كاربري پشت 
كنكوري است يا براي شركت در آزموني ثبت نام كرده است و از همه 
جا بي خبر پيامكي مبني بر كالس ه��اي آمادگي تحصيلي و آزموني 
خاص دريافت مي كند. كاربري ديگر كه با تهيه بليت، قصد س��فر به 
نقطه ي��ي از كش��ور را دارد و به محض ورود ب��ه مقصد، پيامك هايي 
در راس��تاي معرفي مكان هاي ديدني يا تاريخ��ي و غيره آن خطه را 
دريافت مي كند. با تعجب پيامك ها را از گوشي حذف مي كنند غافل 
از اينك��ه حريم خصوصي و داده هاي ش��خصي آنه��ا درز پيدا كرده و 
به س��ادگي در دسترس ديگران قرار گرفته است. موضوعي كه بيشتر 
از طريق داد وستد اپراتورها با برخي شركت هاي تبليغاتي )ديجيتال 
ماركتينگ( سر مي زند. شايد در نگاه نخست، اين يك مساله ساده به 
نظر برس��د اما زماني كه حس��اب كاربر مسدود يا هك شد يا از سوي 
سوءاستفاده گران، هويت هاي جعلي به نام كاربر ساخته شد، انگشت 
تقصير به سمت كاربر نش��انه مي رود، قانوني از وي حمايت نمي كند 
و تنه��ا چاره كار، محتاطانه عمل ك��ردن در حفظ داده ها و اطالعات 

شخصي مي شود. 

 امنيت اطالعات كاربران پاشنه آشيل استارتاپ ها
حساس��يت نسبت به امنيت اطالعات و حريم خصوصي كاربران 
زماني بيش از بيش مورد توجه قرار گرفت كه بنابر آن چه در اخبار 
منتش��ر شد، يكي از تاكس��ي ياب هاي آنالين براي اجراي حكم قوه 
قضاييه در توقف دسترس��ي رانندگان اين س��رويس به مس��يرياب 
مورد نظر قوه قضاييه، به رانندگاني كه از اين مس��يرياب اس��تفاده 
مي كردن��د تذكر مي داد. تذكري كه اين ش��ائبه را به وجود آورد كه 
اين تاكس��ي ياب آنالين با دسترس��ي غيرمجاز ب��ه اطالعات روي 
گوشي راننده به حريم خصوصي آنها وارد مي شود. موضوعي كه بارها 
محمدجواد آذري جهرمي وزير ارتباطات نسبت به آن انتقاد كرد و از 
شركت هاي استارتاپي خواست تا نسبت به حريم خصوصي و امنيت 
كاربران بيش��تر توجه كنند. همچنين وي باتوجه به رش��د استفاده 
از س��رويس هاي اينترنتي داخلي، دس��توري مبني بر ايجاد سامانه 
حريم خصوصي كاربران و تصويب قوانين حمايتي در راستاي حفظ 
اطالعات و داده هاي شخصي افراد با محور پيگيري قضايي متخلفان 
ارائه داد. كارشناسان هم بر اين باورند كه تشويق كاربران به استفاده 
از سرويس پيام رسان داخلي، به ايجاد اعتماد و اطمينان الزم به آنان 

درخصوص حفظ حريم خصوصي و امنيت بستگي دارد. 

 اعتمادسازي، اولويت حمايت از حريم خصوصي كاربران
بنابر آن چه اعالم ش��ده، هدف از تدوي��ن قانون حمايت 
از حري��م خصوصي كاربران ش��امل، جلب اعتم��اد كاربران 
ب��راي امنيت اطالعات آنان در فض��اي مجازي، جلوگيري از 
سوءاستفاده از ديتاي كاربران فضاي مجازي، امكان پيگيري 

تخلفات در اين فضاي مجازي مي ش��ود. اين س��ند شامل 8 
اص��ل محدوديت در جمع آوري اطالعات، كيفيت جمع آوري 
و اس��تفاده از داده ه��ا و اطالعات، مش��خص ب��ودن هدف از 
جمع آوري و اس��تفاده از داده ها و اطالع��ات، محدوديت در 
اس��تفاده و افشا نش��دن )مگر به حكم قانون يا رضايت فرد(، 
تضمين هاي حفاظت از داده ها و اطالعات، شفافيت اقدامات، 
ابزارها و ماهيت داده هاي هدف، لزوم جلب مشاركت فردي و 

پاسخگويي در قبال اجراي ساير اصول است. 
در بخش��ي از اي��ن پيش نويس آمده اس��ت: حفظ حريم 
خصوصي و حمايت و حفاظت از داده ها و اطالعات ش��خصي 
در فضاي مجازي دغدغه يي اس��ت كه بايد براي رعايت آن و 
احقاق اين حق راه حل شفافي ارائه كرد و در نظام مسووليت 
حقوق كش��ور اصول و قواعد پاسخگويي براي صيانت از اين 
حق مهم پيش بيني كرد. موضوعي كه تنها با تصويب قوانين 
دس��ت يافتني نيست و نظارت جدي و برخورد با متخلفان را 
مي طلبد. برخوردي كه با انتش��ار در رس��انه ها، دست و پاي 
مداخله گ��ران احتمالي را از ورود به حريم خصوصي افراد در 

جهت كسب تجارت يا انتقام جويي كوتاه مي كند. 
شفاف س��ازي درباره چگونگي حفظ اطالعات كاربران و 
نحوه اس��تفاده از اين اطالعات از س��وي سرويس دهندگان 
داخل��ي هم موضوعي اس��ت كه ب��ه جلب اعتم��اد كمك 
مي كند؛ پاسخ به اين پرسش مردمي كه اگر حساب كاربري 
در دسترس قرار گيرد چه اتفاقي براي اطالعات سرويس ها 

رخ مي دهد. 

 مقدمه
در هنگ  كن��گ در ده��ه 19۷0م، كمب��ود و 
نامناس��ب بودن مس��كن توجه دول��ت را به خود 
جل��ب ك��رد. در 19۷2م، ۴6 درص��د از جمعيت 
در آلونك ه��اي كوچك يا خانه هاي موقت زندگي 
مي كردند. به منظور بهبود ش��رايط زندگي ، دولت 
180000 واحد مس��كوني را در 19۷5م س��اخت 
و بخ��ش خصوصي نيز آپارتمان هاي بس��ياري را 
س��اخت. در 1999م، از بين س��اكنين خانه هاي 
دايمي، 38 درصد در واحدهاي دولتي اجاره نشين 
بودن��د، 1۴ درصد واحدهاي دولت��ي را خريداري 
ك��رده، 12درصد مس��تاجر واحدهاي خصوصي و 
33 درص��د مالك خانه هاي خصوص��ي بودند. در 
201۴م، 68 درص��د از جمعي��ت هنگ كن��گ در 
خانه ه��اي خصوصي دايمي زندگ��ي مي كردند و 
مي��زان مالكيت 51 درصد بود. ع��الوه بر اين، 15 
درصد مالكين مس��كن تح��ت برنامه هاي مختلف 
مسكن يارانه مي گرفتند مانند؛ برنامه طرح خريد 
مس��تاجران، طرح مالكيت خانه و برنامه مشاركت 

بخش خصوصي. 

 مسكن در هنگ كنگ؛ نهادهاي مسوول
در هنگ كن��گ دول��ت تنه��ا تامين كنن��ده و 
عرضه كننده زمي��ن و بزرگ ترين توس��عه دهنده 
مس��كن در بخ��ش عمومي و خصوصي هس��ت. 
سازمان مسكن و انجمن مسكن هنگ كنگ 2 نهاد 
اصلي در امور مسكن در اين كشور هستند كه در 

ذيل به آن اشاره مي شود: 
الف( سازمان مسكن

س��ازمان مس��كن هنگ كن��گ در 19۷3م 
به منظ��ور نظارت و هماهن��گ نمودن طرح هاي 
مس��كن دولتي تاسيس شد. مس��كن دولتي به 
دو ش��كل استيجاري و فروشي ارائه مي شد. اين 
س��ازمان از 1988م بر مبناي ط��رح وام خريد 
مس��كن، وام هاي ب��دون بهره را ب��ه متقاضيان 
ارائه مي كرد. خانوارها در اين كش��ور بايد داراي 
شرايط خاصي به لحاظ شرايط درآمدي، دارايي 
و س��كونت باش��ند تا مس��تحق دريافت مسكن 
دولتي اس��تيجاري گردند. ب��راي مثال، نيمي از 
اعضاي خانوار ش��امل فرد متقاضي بايد حداقل 
۷ س��ال در اين كش��ور سكونت داش��ته باشند. 
همچنين، مجم��وع دارايي ها و درآمد براي يك 
خانواده چهارنفره به ترتيب 1۷۷00 و ۴۷0000 

دالر تعيين شد. 

ب( انجمن مسكن هنگ كنگ
انجمن مس��كن هنگ كنگ يك نهاد غيردولتي 
به منظور تامين مس��كن ارزان قيمت براي كارگران 
هست. از 1952 تا 2013م، انجمن 3969۷ مسكن 
اجاره يي و 283۷3 مسكن براي فروش عرضه كرده 
است. انجمن همچنين در توسعه مسكن و اعطاي 
وام به طبقه متوسط جامعه ايفاي نقش مي كند. در 
اوايل دهه 1990م، دول��ت وضعيت خانوارهايي را 
كه درآمد متوس��ط داشتند و تمايل به خريد خانه 
در بخ��ش خصوصي داش��تند، اما به دليل س��طح 
درآمديش��ان نمي توانستند در طرح مالكيت دولتي 
مش��اركت كنند، موردبررس��ي قرار داد. در نتيجه، 
دولت طرح مسكن طبقه متوسط و طرح وام مكمل 
آن را ارائه كرد و آن را به انجمن مسكن واگذار كرد. 

 سياست گذاري هاي مسكن
1-مسكن اجاره اي عمومي

در بي��ن انواع مس��كن هاي يارانه اي، مس��كن 
اجاره ي��ي عموم��ي بيش��ترين درص��د را در بين 
خانواره��اي كم درآمدت��ر به خ��ود اختصاص داد 
كه بر اساس سيس��تم سهميه يي براي متقاضيان 
در ليس��ت انتظار عرضه مي شد. سن قانوني براي 
متقاضيان 19 سال به باال بود. همچنين، مجموع 
درآم��د ماهانه متقاضيان بايد كمت��ر از ۷10 دالر 
هنگ كنگ براي يك خانواده چهارنفره باش��د. بر 
اس��اس آمار 2013م، 2.1 ميليون نفر در مسكن 

اجاره يي زندگي مي كردند. 
2-برنامه مالكيت مسكن

از س��ال 19۷۷م، ۴2000 خان��ه تحت برنامه 
مالكيت مس��كن ساخته  ش��د كه داراي ميانگين 
س��ايز 3۴ تا 56 متر بودند. براي خريد اين خانه ها 
وامي اعطا مي ش��د كه داراي اقس��اط 15 ساله و 
نرخ بهره ۷.5 تا 9 درصد بود. افرادي كه متقاضي 
برنام��ه خريد مس��كن بودن��د باي��د داراي درآمد 
ماهيانه 3500 دالر هنگ كنگ در هر ماه باش��ند. 
در 2003م پي��ش از توقف برنامه خريد مس��كن 
220000 آپارتم��ان س��اخته و ب��ه خانواده هاي 
كم درآمد فروخته شد. يكي از مزيت هاي اين طرح 
اين بود كه ساكنين خانه هاي استيجاري عمومي 
مي توانس��تند از تخفيف 30 تا ۴0 درصدي براي 
خريد خانه بهره مند ش��وند، اما يكي از معايب اين 

خانه ها كيفيت پايين آنها بود. 
متقاضيان برنامه خريد مس��كن 2 دسته بودند: 
كساني كه بايد فرم سبز را پر مي كردند كه اين گروه 

مس��تاجران واحدهاي مسكوني استيجاري دولتي 
بودند و خانوارهاي مستاجر واحدهاي خصوصي را 
به نام متقاضيان فرم س��فيد مي شناسند؛ زيرا فرم 
درخواست آنها روي كاغذ سفيد چاپ مي شد. هم 
متقاضيان فرم سفيد و هم متقاضيان فرم سبز بايد 
باالي 21 سال باش��ند. همچنين، براي متقاضيان 
فرم سفيد درآمد ماهانه آنها نبايد بيش از 31000 
دالر هنگ كن��گ باش��د كه بدون توج��ه به تعداد 
اعضاي خانوار تعيين  ش��ده و هيچ ي��ك از اعضاي 
خانواده نبايد مالك زمين يا مستغالت باشد. عالوه 
 بر اين، متقاض��ي و حداقل يكي از اعضاي خانواده 
بايد ساكن دايم هنگ كنگ و ۷ سال سابقه سكونت 

در اين كشور را داشته باشند. 
3-برنامه ۸۵۰۰۰

چشم انداز هنگ كنگ در حوزه سياست گذاري 
مس��كن افزايش ميزان مالكي��ت از 52 درصد به 
۷0 درصد و كاهش ميزان انتظار براي دسترس��ي 
مس��كن اجاره يي از 6. 5 س��ال به 3 سال بود. اين 
چش��م انداز كه منجر به ش��روع س��اخت مسكن 
عمومي و خصوصي گرديد از 2000م آغاز ش��د و 
به برنامه 85000 معروف است. اين برنامه اشاره به 
ساخت ساالنه 85000 مسكن استيجاري عمومي 
و آپارتمان ه��اي خصوص��ي به وس��يله حكومت و 
توليدكنندگان مسكن به منظور تحقق چشم انداز 

هنگ كنگ در حوزه مسكن دارد. 
تنه��ا در 2000-2001م س��اخت خانه ه��ا به 
85000 واحد مسكوني رس��يد. مساله اصلي اين 
طرح زمان بندي آن بود. بس��ياري از منتقدان اين 
مس��اله را مطرح كردند كه اين طرح بعد از بحران 
مالي آس��يا اجرا ش��د كه منجر به افزايش حباب 
قيمت مسكن گرديد، اما مزيت اين برنامه كاهش 
ميزان انتظار براي دسترسي به مسكن استيجاري 
از 6.5 س��ال به 3 سال بود. جدول 1 شاخص هاي 

عملكرد برنامه 85000 را نشان مي دهد. 
4-طرح خريد مستاجران

اين برنامه در 1998م، آغاز و در 2006م پايان 
ياف��ت. هدف از اين برنامه كمك به مس��تاجران 
براي خريد خانه هاي استيجاري عمومي بود. اين 
طرح به خريداران اجازه مي دهد كه آپارتمان ها را 
با 30-۴5 درصد تخفيف خريداري كنند. ميزان 
تخفيف به وس��يله كيفيت و مكان س��اختمان ها 
تعيين مي ش��د. اي��ن طرح، 150000 مس��تاجر 
امالك اس��تيجاري را در خريد آپارتمان هايشان 

ياري كرد. 

۵-طرح وام خريد مسكن
متقاضيان واجد شرايط اين طرح، وام هاي بدون 
بهره دريافت مي كنند كه دوره بازپرداخت آن حداكثر 
20 سال است و تا پايان اين دوره ملك در رهن بانك 
قرار دارد. همچنين، مي توانند به مدت ۴8 ماه يارانه 
بالعوض درياف��ت كنند. در 1995م ب��راي افزايش 
مقبوليت اين طرح مبلغ وام و يارانه ماهيانه به ترتيب 
تا ۴00000 و 3۴00 دالر هنگ كنگ افزايش يافت. 
خانوارهاي مستاجر در بخش خصوصي درصورتي كه 
درآمد ماهانه ش��ان بيش از 30 هزار دالر هنگ كنگ 
نباشد، واجد ش��رايط هستند. در 1998م ميزان وام 
براي مستاجران تا 800000 دالر هنگ كنگ افزايش 
ياف��ت. افزاي��ش مبل��غ وام در 1998م متقاضي��ان 
بيش��تري را جذب ك��رد و در 2000م 36035 وام 

خريد مسكن اعطا شد. 
6-طرح وام مسكن گروه هاي ميان درآمدي

دالر  ميلي��ون   2000 1993م،  در  دول��ت 
براي طرح وام مس��كن گروه ه��اي ميان درآمدي 
)س��اندويچ( براي خانوارهايي ب��ا درآمد ماهيانه 
25001 ت��ا 50000 دالر اختص��اص داد ت��ا در 
بازار مسكن خصوصي اقدام به خريد خانه كنند. 
مح��دوده درآمد مذك��ور در 199۷م به 30001 
ت��ا 60000 دالر افزايش يافت. واجدين ش��رايط 
مي توانستند تا 25 درصد قيمت واحد يا 550000 
دالر براي خريد يك مسكن حداكثر 20 ساله كه 
گران تر از 3.3 ميليون دالر هنگ كنگ نباشد، وام 
بگيرند. بازپرداخت وام طي 120 قسط يكسان از 
چهارمين سال پس از دريافت، آغاز مي شود. سود 

وام نيز 2 درصد بود. 

7-طرح وام مسكن خانه اولي ها
اين طرح براي خانه اولي ها به منظور خريد مسكن 
در بخش خصوصي طراحي ش��د. اي��ن طرح، وام با 
نرخ بهره پايي��ن )3-2.3 درصد( به خريداران واجد 
شرايط با درآمد كمتر از ۷0000 دالر هنگ كنگ در 
ماه اعطا مي نمود. همچني��ن، متقاضيان بايد بدون 
هيچ گون��ه ملكي در هنگ كنگ و چين در 5 س��ال 
گذش��ته مي بودند. 30 درصد از قيمت ملك يا وام 
600000 دالر هنگ كن��گ به متقاضيان خانه اولي 
كه فاقد تواناي��ي مالي براي پرداخ��ت اوليه بودند، 
داده مي ش��د. بيش از 1۴.8 ميليارد وام به 33000 

خانواده و افراد مجرد اعطا شد )2( . 

نتيجه گيري
در هنگ كن��گ دول��ت در تامي��ن مس��كن 
دولت��ي در ط��ول ۴5 س��ال موفق عم��ل كرده 
اس��ت؛ چراكه مس��كن دولتي از سرپناه صرف به 
واحدهاي مس��كوني استاندارد با تجهيزات كامل 
تبديل ش��ده اند. عالوه بر اي��ن، عملكرد دولت در 
توس��عه ش��هرك هاي جديد در ده��ه 19۷0م و 
پس از آن توانس��ته است بخش هاي كم برخوردار 
هنگ كن��گ را ب��ه مناطق مدرن و توس��عه يافته 
تبديل نمايد. همچنين، اقدامات دولت توانس��ته 
اس��ت خانوارهاي كم درآمد و طبقه متوسط را از 
لطمات هزينه باالي مسكن و نوسان قيمت مسكن 
محافظ��ت نمايد و با اتخاذ سياس��ت گذاري هاي 
مناسب مستاجران خانه هاي استيجاري عمومي 

را حمايت كند تا صاحب خانه شوند. 
منبع: شمس

جدول1: شاخص هاي عملكرد برنامه ۸۵۰۰۰
200۷م2006م2005م200۴م2003م2002م2001م2000 مشاخص هاي عملكرد برنامه

)۷200()11۴00()22000()۷860()29032()25100()89000()۴8500(تعداد خانه هاي جديد

ميانگين زمان انتظار براي 
دسترسي به مسكن

 6 سال براي همه،
3.5 سال براي سالمندان

5 سال براي همه، 3 سال 
براي سالمندان

۴ سال براي همه، 3 سال 
براي سالمندان

 3.5 سال براي همه،
2 سال براي سالمندان

3 سال براي همه، 2 سال 
براي سالمندان

3 سال براي همه، 2 سال 
براي سالمندان

3 سال براي همه، 2 سال 
براي سالمندان

3 سال براي همه، 2 سال 
براي سالمندان

جدول 2: خالصه سياست گذاري مسكن در هنگ كنگ
برنامه ۸۵۰۰۰مسكن استيجاري عموميطرح وام مسكن گروه هاي ميان درآمديطرح وام مسكن خانه اولي هاطرح وام خريد مسكنطرح خريد مستاجرانبرنامه مالكيت مسكننام

199۷-2003ماز 1953 ماز 1993م1998-2002م1988-2002م1998-2006م19۷۷-2003-2012م تا امروزدوره

اهداف 
سياست گذاري

حذف خانوارهايي كه داراي شرايط بهتري هستند 
از مسكن استيجاري عمومي به منظور تامين 

مسكن براي كساني كه نياز بيشتري دارند و ارايه 
فرصت مالكيت براي خانوارها از بخش خصوصي

كمك نمودن به مستاجران خانه هاي 
استيجاري عمومي به منظور خريد 
آپارتمان هايي كه در آن زندگي 

مي كنند با قيمت مناسب

تشويق خريداران به خريد 
مسكن بخش خصوصي، 

بازسازي مجدد امالك اجاره اي 
براي خانواده هاي نيازمند

كمك به خريد مسكن 
خانه اولي ها كه داراي درآمد 

پايين و متوسط بودند

كمك به خريد مسكن براي گروه هاي با 
درآمد متوسط كه داراي شرايط قانوني براي 
اجاره مسكن استيجاري عمومي نيستند تا 
بتوانند در بخش خصوصي صاحب خانه شوند

توانمندسازي كارمندان با 
درآمد پايين كه در خانه هاي 

مناسب ساكن شوند

افزايش مالكيت از 52 درصد به ۷0 
درصد، كاهش زمان انتظار براي مسكن 
استيجاري عمومي از 6.5 سال به 3 سال

گروه هدف 
سياست گذاري

خانوارهاي با درآمد كم در خانه هاي استيجاري 
عمومي

مستاجران خانه هاي استيجاري 
عمومي كه مي خواستند اولين بار 

مالك شوند

مستاجران امالك استيجاري 
عمومي با درآمد كمتر از 

30000 دالر هنگ كنگ در ماه

خانه اولي هايي كه داراي 
درآمد پايين تر از ۷0000دالر 

هنگ كنگ در ماه بودند

خانوارهاي با درآمد متوسط بين 30001-
همه خانوارهاخانوارهاي با درآمد پايين 60000 دالر

ساخت و اتمام 220000 واحد مسكوني بين مزايا
1980 تا 200۴

تكميل 150 هزار آپارتمان، تخفيف 30 
تا ۴5 درصد براي خريداران مسكن

ارزان ترين راه خانه دارشدن 
براي خانوارهاي با درآمد 

متوسط

33000 خانوار و فرد به طور 
ميانگين ۴50000 دالر 

هنگ كنگ وام دريافت كردند

5۷00 خانوار وام ۴۷5000 دالر هنگ كنگ 
وام دريافت كردند

در پايان 2013م، 2.1ميليون 
نفر در مسكن استيجاري 

عمومي ساكن شدند

ميانگين زمان انتظار براي دسترسي به 
 مسكن استيجاري براي سالمندان از

3 سال به 2 سال كاهش يافت

كمبود مسكن، درنظرگرفتن محدوديت درآمدي معايب
براي خريد مسكن

محدوديت عرضه مسكن و 
محدوديت دوره پياده سازي منجر به 
مشكالت مالي براي انجمن مسكن 

هنگ كنگ گرديد.

مقرون به صرفه بودن براي 
خريداران

تنها 20 درصد از وام براي 
خريد مسكن استفاده نمودند

كاهش شديد قيمت امالك از 199۷م 
به دست آوردن وام مسكن براي كمك مالي به 

خريداران را دچار مشكل ساخت

بررسي و پايش خانوارها دشوار 
است و خانوارهايي كه شرايط 

قانوني ندارند

ايده جالب، ولي زمان نامناسبي بود؛ 
چراكه هم زمان با بحران مالي آسيا بود، 
اين برنامه متهم به آسيب پذير كردن 

بازار مسكن گرديد.
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كاهش 30 درصدي مبادله و برگشتي چك در فروردين 97 به دليل تعطيالت نوروزي 

76 درصد مبلغ وصولي ها چك هاي رمزدار است
٦7 درصد از ارزش چك هاي مبادله اي در 3 استان تهران، خراسان رضوي و اصفهان مبادله شده است

گروه بانك و بيمه  محسن شمشيري  
در فروردين ماه ١٣٩٧، در كل كش��ور بيش از 
٦/٧ ميليون فقره چك ب�ه ارزش���ي ب�الغ ب�ر ٤٦٦ 
هزار ميليارد ريال مبادله شد كه نسبت به ماه قبل 
از نظر تعداد و مبلغ به ترتيب ٣٣/٢ درص�د و ٤٦/٨ 
درصد كاهش نش��ان مي دهد ك��ه دليل عمده آن 
تعطيالت طوالني مدت عيد نوروز، بازگشايي بازارها 
و معامالت به صورت تدريجي است كه نشان دهنده 
اين واقعيت است كه اقتصاد ايران در شروع سال نو 
خورشيدي با ركود نسبي معامالت و مبادله پول و 
چك مواجه مي شود. همچنين در ماه مورد گزارش 
در اس��تان تهران حدود ٢/٢ميليون فقره چك به 
ارزش��ي حدود ٢٦٣ه�زار ميليارد ريال مبادله شد  
به گزارش »تعادل« در فروردين ماه ١٣٩٧، ٥٠/٦ 
درص��د از تعداد چك هاي مبادله يي ك�ل كش���ور 
در ٣ اس���تان تهران، اصفهان و خراس��ان رضوي 
مبادله شده است ك�ه به  ترتي�ب ب�ا ٣٢/٧درص�د، 
٩/٣درص���د و ٨/٦ درصد بيش��ترين س��هم را در 
مقايسه با س��اير اس��تان ها دارا بوده اند. همچنين 
٦٧ درص��د از ارزش چك هاي فوق در ٣ اس���تان 
ته�ران ٥٦/٣ درص�د، خراس�ان رضوي ٥/٦ درصد 
و اصفهان ٥/١ درصد مبادله شده است كه بيشترين 
سهم را در مقايس�ه ب�ا ساير استان ها دارا بوده اند. 

 چك هاي برگشتي
در فروردي��ن ماه ١٣٩٧ دركل كش��ور ح�دود 
١/٠ميلي���ون فق���ره چ�ك ب�ه ارزش���ي ح�دود 
٩٠هزارميليارد ريال برگشت داده شده كه نسبت به 
ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتيب ٣١/٩درص�د 

و ٥١/٤ درصد كاهش نشان مي دهد. 
در م��اه م��ورد گزارش در اس��تان ته��ران بالغ 
ب��ر ٣١٣ه��زار فق��ره چك ب���ه ارزش���ي ح�دود 

٤٨ه�زارميليارد ريال برگشت داده شد. 
در ماه مورد گزارش، در كل كشور ١٤/٢درصد 
از كل تعداد چك ه��اي مبادله يي و ١٩/٢درصد از 
كل مبلغ چك هاي مبادله يي برگش��ت داده شده 

است. 
در ماه مورد گزارش در استان تهران ١٤/٣درصد 
از كل تع��داد چك هاي مبادله يي و ١٨/٢درص�د از 
كل مبلغ چك هاي مبادله يي برگش��ت داده شده 

است. 
در ماه مذكور در بين س��اير اس��تان هاي كشور 
بيشترين نسبت ارزش چك هاي برگشتي ب�ه ك�ل 
ارزش چك هاي مبادله ش��ده در استان به ترتيب 

به استان هاي آذربايجان غربي ٣٥/٦درصد، سمنان 
٣٣/٠ درص��د و هرم��زگان ٣١/٩درصد اختصاص 
يافته است و اس��تان هاي بوش���هر ١١/٨درص�د، 
كرمانش��اه ١١/٩درص��د و زنج��ان ١٤/١درص��د 
كمترين نس��بت ارزش چك هاي برگشتي به كل 
ارزش چك هاي مبادله ش��ده در استان را به خود 

اختصاص داده اند.
 

 چك هاي برگشتي به تفكيك علل
در فروردي��ن م��اه ١٣٩٧ دركل كش��ور بالغ بر 
٠/٩ميليون فقره چك به ارزشي ب�الغ ب�ر ٨٣ ه�زار 
ميليارد ريال به داليل كس��ري يا فقدان موجودي 
برگشت داده شده اس�ت. در واق�ع در ك�ل كش�ور 
از نظر تعداد ٩٦/٨درصد و از نظر ارزش ٩٢/٩درصد 
از كل چك هاي برگش�تي ب�ه دالي�ل كس�ري ي�ا 

فقدان موجودي بوده است. 
در ماه مورد گزارش، در استان تهران بالغ بر ٣٠١ 
هزار فقره چك به ارزشي ب�الغ ب�ر ٤٤ه�زارميليارد 
ريال به داليل كس��ري يا فقدان موجودي برگشت 
داده ش��ده اس��ت. در واقع در استان ته�ران از نظر 
تعداد ٩٦/٢درصد و از نظر ارزش ٩٣/٢درصد از كل 

چك هاي برگش�تي ب�ه دالي�ل كس�ري ي�ا فقدان 
موجودي بوده اس��ت. در ماه مذكور در بين س��اير 
استان هاي كشور، بيشترين نس�بت ارزش چك هاي 
برگش�تي ب�ه داليل كسري يا فقدان موجودي به 
كل ارزش چك هاي برگش��تي در استان به ترتيب 
ب�ه اس��تان هاي س��منان ٩٨/٥درص��د، هرمزگان 
٩٨/٢درصد و چهار محال و بختياري ٩٧/٨درصد 

اختصاص يافته است.
و اس��تان هاي آذربايج��ان غرب��ي ٤٧/٧درصد، 
قزوي��ن ٩٣/٧درص��د و ي��زد ٩٤/٨درصد كمترين 
نس�بت ارزش چك هاي برگشتي به داليل كسري 
ي��ا فق��دان موجودي ب���ه ك���ل ارزش چك هاي 
برگش�تي در استان را به خود اختصاص داده است. 

 چك هاي رمزدار وصولي
در فروردي��ن م��اه ١٣٩٧ دركل كش��ور حدود 
٤٩٨ه��زار فق��ره چك رم��زدار به ارزش��ي بالغ بر 
١٢١٦هزار ميليارد ريال وصول شد كه نسبت به ماه 
قبل از نظر تعداد و ارزش به ترتي�ب ٦٢/٣ درص�د و 

٥٩/١ درصد كاهش داشته است. 
در م��اه مورد گ��زارش در اس��تان تهران حدود 

١٦١ه��زار فقره چك رم��زدار به ارزش��ي ح�دود 
٩٤٠هزارميليارد ريال وصول شد. 

در م��اه مذكور ٤٦/٩درص��د از تعداد چك هاي 
رمزدار وصولي در ٣ اس��تان ته�ران ٣٢/٣درص�د، 
خراس��ان رضوي ٧/٧درصد و اصفهان ٦/٩ درصد 
وصول ش��د ه اس�ت ك�ه بيش���ترين س�هم را در 

مقايسه با ساير استان ها دارا بوده اند. 
همچني��ن ٨٣/١ درصد از ارزش چك هاي فوق 
در اس��تان هاي ته���ران ٧٧/٣درص���د، اص�فهان 
٣/٢درصد و خراسان رضوي ٢/٦درصد وصول شده 

است.
ب��ا اينكه چك ه��اي رمزدار از نظ��ر تعداد تنها 
سهم ٨ درصدي از كل چك هاي وصولي فروردين 
٩٧ داش��ته اند اما به خاطر مبل��غ باالي آنها حدود 
٧٦درص��د مبالغ را به خود اختصاص داده اند و اين 
موضوع نشان مي دهد كه سهم چك هاي عادي از 
معام��الت و قراردادهاي كاري درحال كاهش بوده 
اس��ت و مردم ترجيح مي دهند با تراكنش بانكي و 
كارت به كارت يا اينترنتي يا از طريق چك رمزدار 

كارها خود را به پيش ببرند. 
در فروردي��ن م��اه ١٣٩٧ دركل كش��ور حدود 

٦٢٥٧ ه��زار فقره چ�ك وص�ول ش��د ك�ه از اي�ن 
تع��داد ح��دود ٥٧٥٩ ه��زار فقره ع��ادي و حدود 
٤٩٨هزار فقره رمزدار بوده اس��ت. بر اي�ن اس�اس 
درك�ل كش��ور ٩٢درصد از كل تع��داد چك هاي 

وصولي، عادي و ٨ درصد رمزدار بوده است. 
در م��اه م��ورد گ��زارش، دركل كش��ور بالغ بر 
١٥٩٢ه��زار ميلي��ارد ريال چك وصول ش��د ك�ه 
ب�الغ بر ٣٧٦ه��زار ميليارد ريال چك عادي و بالغ 
بر ١٢١٦هزارميليارد ريال چك رم�زدار م�ي باش�د. 
ب�ه عبارتي در كل كشور ٢٣/٦درصد از كل ارزش 
چك هاي وصولي، عادي و ٧٦/٤درصد رمزدار بوده 

اس�ت.

 چك هاي وصولي
در فروردي��ن م��اه ١٣٩٧ دركل كش��ور حدود 
٥/٨ ميلي��ون فق��ره چ��ك ب��ه ارزش��ي بال��غ بر 
٣٧٦ه�زارميليارد ريال وصول شد كه نسبت به ماه 
قبل از نظر تع��داد و مبلغ به ترتيب ٣٣/٤درصد و 

٤٥/٦درص�د كاهش نشان مي دهد. 
در ماه مورد گزارش دركل كش��ور ٨٥/٨ درصد 
از كل تعداد چك هاي مبادله يي و ٨٠/٨ درص�د از 
كل مبلغ چك هاي مبادله يي وصول شد. در استان 
ته��ران حدود ١/٩ميليون فقره چك ب�ه ارزش���ي 

ح�دود ٢١٥هزارميليارد ريال وصول شده است. 
در ماه مذكور در بين س��اير اس��تان هاي كشور 
بيش��ترين نس��بت تعداد چك ه��اي وص�ولي ب�ه 
ك�ل چك هاي مبادله يي در اس��تان، به ترتيب به 
استان هاي گ�يالن ٩٠/٤درص�د، ي�زد ٨٨/٢ درص�د 
و البرز، س��منان و كرمانش��اه هر يك ٨٧/٤ درصد 
اختص�اص يافت�ه اس���ت و استان هاي كهگيلوي�ه 
و بويراحم��د ٧٦/٩درصد، كردس��تان ٧٨/٦درصد 
و هرمزگان ٨٠/٦ درصد پايين ترين نس��بت تعداد 
چك هاي وصولي به كل چك هاي مبادله ش��ده در 

استان را به خود اختصاص داده اند. 
در ماه مورد گزارش در بين س��اير اس��تان هاي 
كش��ور بيشترين نس��بت ارزش چك هاي وصولي 
ب��ه كل ارزش چك ه��اي مبادله يي در اس��تان به 
ترتيب به استان هاي بوشهر ٨٨/٢ درصد، كرمانشاه 
٨٨/١ درصد و زنجان ٨٥/٩ درصد اختصاص يافته 
و اس��تان هاي آذربايج�ان غرب���ي ٦٤/٤ درص�د، 
س���منان ٦٧ درص��د و هرم��زگان ٦٨/١ درص��د 
كمت�رين نس�بت ارزش چك هاي وص�ولي ب�ه ك�ل 
ارزش چك هاي مبادله ش��ده در استان را به خود 

اختصاص داده اند. 

»تعادل« از وضعيت صنعت پرداخت و بانكداري باز گزارش مي دهد

مبلغ تراكنش هاي بانكي 1.5 برابر وصول چك
گروه بانك و بيمه  احسان شمشيري 

بررس��ي تازه ترين آمارهاي منتش��ر شده از بازار 
تراكنش هاي مالي نشان مي دهد كه سرعت گردش 
پول در حس��اب هاي بانكي به ش��دت افزايش يافته 
و اس��تفاده از اس��كناس روبه كاهش است و به قول 
كارشناسان سهم بانكداري باز و بدون نياز به شعبه 
هر روز در حال افزايش اس��ت به گونه يي كه ماهانه 
بي��ش از ٢.٢٥ ميلي��ارد تراكنش بانك��ي از طريق 
كارت هاي الكترونيكي، كارتخوان هاي فروش��گاهي، 
موبايل بانك ها و اينترنت بانك ها انجام مي ش��ود و 
مش��تريان بدون مراجعه به ش��عبه بانك ها، خريد 
و ف��روش، درياف��ت و پرداخت وجه خ��ود را انجام 
مي دهند و حتي صورتحس��اب و گردش مالي خود 

را كنترل مي كنند. 
به گ��زارش تعادل، اين موضوع باعث ش��ده كه 
تقريب��ا رقمي معادل ١٤٠ هزار ميلي��ارد تومان در 
ماه از طريق تراكنش هاي بانكي و رقمي حدود ٩٠ 
هزار ميليارد تومان ازطريق چك هاي عادي و رمزدار 
در اقتصاد اي��ران مبادله بانكي و گردش مالي انجام 
شود و در مجموع ماهانه بطور متوسط معادل ٢٣٠ 
هزار ميليارد تومان انتقال وجه و جابه جايي پول در 
اقتصاد ايران انجام مي شود. به عبارت ديگر، مديريت 
ساالنه ٢٧ ميليارد تراكنش كه هرماه ٢.٢٥ ميليارد 
تراكنش را شامل مي شود و ماهانه ١٠ ميليون مبادله 
چ��ك به برنامه ريزي، امنيت و ش��بكه زيرس��اخت 
گس��ترده و پايدار بانكي ني��از دارد كه بتواند چنين 
س��طح گس��ترده يي از تراكنش هاي بانكي را انجام 
دهد و روزانه بطور متوسط بين ٧٥ تا ١٠٠ ميليون 

تراكنش و مبادله بانكي را مديريت كند. 
به گزارش تعادل، گزارش اقتصادي ش��اپرك كه 
حاوي اطالعات��ي از وضعيت پرداخ��ت الكترونيك 
كش��ور در فروردين ٩٧ اس��ت در پنج بخش اصلي 
ب��ر موضوعاتي چ��ون »جايگاه ش��اپرك در اقتصاد 
ملي«، »شاخص هاي عملكردي شاپرك در فروردين 
١٣٩٧«، »كيفيت انجام خدمات پرداخت الكترونيك 
كارت��ي«، »بررس��ي عملك��رد كلي ش��ركت هاي 
ارائه دهنده خدمات پرداخت« و »بررس��ي وضعيت 
بانك هاي صادركننده و پذيرنده« متمركزشده است. 
به ترتيب ش��ركت هاي به پرداخت، س��پ، آپ، 
تاپ و ايران كيش بيش��ترين س��هم را از نظر تعداد 
تراكنش هاي ش��اپركي فروردين ٩٧ را داش��ته اند. 
همچنين شركت هاي به پرداخت، ايران كيش، سپ، 
پرداخت الكترونيك س��داد و تاپ بيشترين سهم را 
ازنظر مبلغ تراكنش هاي ش��اپركي فروردين ٩٧ را 
داشته اند و بانك هاي ملت، ملي، كشاورزي، پارسيان 
وصادرات بيش��ترين س��هم پذيرندگي از كل مبلغ 
تراكنش هاي ش��اپركي را در فروردين ٩٧ داشته اند 

و در نهايت بانك هاي ملت، ملي، صادرات، كشاورزي 
و س��په بيش��ترين س��هم پذيرندگي از كل تعداد 
تراكنش هاي شاپركي را در فروردين ٩٧ داشته اند. 

مطاب��ق ب��ا آم��ار فروردين م��اه ش��اپرك روند 
صدرنش��يني به پرداخت ملت ادامه دارد شركت به 
پرداخت ملت با كس��ب س��هم ٢١.٧٩ درصدي از 
تعداد تراكنش ها و س��هم ٢٦درصدي از مبلغ بازار 
تراكنش ه��اي ح��وزه پرداخت الكتروني��ك كارت، 
روندي افزايش��ي را پيش رو داش��ته اس��ت و عالوه 
ب��ر حفظ جاي��گاه اول ب��ازار، همچنان بيش��ترين 
س��هم صنع��ت پرداخ��ت الكترونيك كش��ور را به 
خود اختصاص داده اس��ت. بررسي آمار شاپرك در 
فروردين ماه ٩٧ از سهم شركت هاي PSP از تعداد و 
مبلغ بازار تراكنش هاي ابزار پذيرش اينترنتي حاكي 

از تغيير جايگاه شركت ها دراين بخش دارد. 
 بررسي عملكرد شركت هاي ارائه دهنده خدمات 
پرداخت از سهم تعدادي و مبلغي بازار تراكنش هاي 
حوزه پرداخت الكترونيك كارت بيانگر اين است كه 
شركت »به پرداخت ملت« با سهم ٢١.٧٩درصدي از 
تعداد و س��هم ٢٦ درصدي از مبلغ تراكنش ها و در 
استمرار وضعيت خود همچنان بيشترين سهم را به 
خود اختصاص داده و در جايگاه نخست هر دو بازار 
قرار گرفته اس��ت. افزون بر اين، ش��ركت »پرداخت 
الكترونيك سامان« با سهم ١٧.٥٦درصدي از تعداد 
تراكنش ها در جايگاه دوم و با سهم ١٢.٩٤درصدي 
از مبلغ تراكنش هاي شاپركي رتبه سوم در اين بخش 
را به خود اختصاص داده اس��ت. همچنين ش��ركت 
»آسان پرداخت پرش��ين« با سهم ١٥.٩١درصدي 
از تعداد و س��هم ٨.٨٩ درصدي از مبلغ تراكنش ها 
به ترتيب در جايگاه س��وم و ٦ در اين دو ش��اخص 
قرارگرفته است كه حاكي از تمركز سرمايه گذاري ها 

در اين شركت بر پرداخت هاي خرد دارد. 
ب��ر اس��اس اي��ن گ��زارش، ش��ركت »تجارت 
الكترونيك پارس��يان« با س��هم ١٤.٠٣درصدي از 
تعداد و س��هم ١٢.٩٦درص��دي از مبلغ تراكنش ها 
ش��اپركي به ترتيب جايگاه پنجم و دوم در اين بازار 
را به خود اختصاص داده اس��ت. س��هم شركت هاي 
PSP از بازار تراكنش ها سبب شناخت حوزه فعاليت 
 PSP و نحوهي سرمايه گذاري هر يك از شركت هاي
در ابزارهاي پذيرش مي ش��ود. البته در فروردين ماه 
به دليل رويداد نوروز و كاهش داد و س��تد نس��بت 
به دوماه پاياني س��ال، ريزش طبيعي و قابل انتظار 
در حج��م تراكنش هاي تمامي ابزارهاي پذيرش امر 
طبيعي است. بيشترين اختالف بين سهم تعدادي 
در تراكنش هاي كارتخوان فروش��گاهي در فروردين 
ماه ٩٧ نس��بت به ماه گذش��ته با رقم ٠. ٨٧ درصد 
در شركت آسان پرداخت پرشين گزارش شده است. 

در اي��ن م��اه مج��دد باالتري��ن اختالف س��هم 
تعدادي تراكنش هاي اينترنتي در شركت »تجارت 
الكترونيك پارسيان« با رقمي معادل با ٥.٦٨درصد 
افزايش مش��اهده مي ش��ود. در حالي كه در روندي 
معكوس، س��هم تراكنش هاي موبايلي اين ش��ركت 
با كاهش ١.٥٤درصدي نس��بت به اس��فند ماه ٩٦ 
همراه بوده اس��ت.  با وجودي كه در فروردين ماه بر 
ارزش ريالي تراكنش هاي موبايلي برخي از شركت ها، 
علي الخصوص شركت »پرداخت الكترونيك سامان« 
افزوده ش��ده اس��ت، وليكن بطور كل��ي مبلغ اين 

تراكنش ها حاكي از رشد منفي است. 
بيشترين اختالف بين سهم مبلغي تراكنش هاي 
موبايل��ي با رقم مثب��ت ٢/٧٢ درصد در ش��ركت 
پرداخت الكترونيك س��امان گزارش ش��ده است؛ 
وليكن س��هم ارزش ريال��ي تراكنش هاي اينترنتي 
ش��ركت »تجارت الكترونيك پارسيان« با كاهش 
قاب��ل توجه��ي برابر ب��ا ٧.٨٣درصد مواجه ش��ده 
اس��ت. اين امر با توجه به عملكرد اين ش��ركت در 
ميزان پوش��ش مبلغ تراكنش هاي اينترنتي در ماه 
جاري قابل انتظار اس��ت. بر اس��اس آمار فروردين 
م��اه، ش��ركت به پرداخ��ت ملت با س��هم ٢٣.٩٨ 
درص��دي از تعداد و س��هم ٢٦ درص��دي از مبلغ 
تراكنش ه��اي كارتخوان هاي فروش��گاهي در اين 
بخش در جايگاه اول قرار گرفته است. اين شركت 
در فروردين ٩٧ با س��هم ١٣.٤٩درصدي از تعداد 
تراكنش هاي ابزار پذيرش اينترنتي و همچنين نرخ 
رش��د ١.٧٧درصدي به نس��بت ماه پيش در مقام 
چهارم قرار گرفته اس��ت در حالي كه اين شركت 
در دوره مذكور با س��هم ٢٧.٧٣درصدي و افزايش 
قابل مالحظه ٦.٧٦درصدي به نس��بت اسفند ٩٦ 
توانس��ته با كنار زدن ش��ركت تجارت الكترو نيك 
پارس��يان مجدد جايگاه اول در اين ش��اخص را به 
خود اختصاص دهد. شايان ذكر است كه شركت به 
پرداخت در اسفند ماه ٩٦ با كاهش ١٠.٣٦درصدي 
از مبلغ تراكنش ها به نس��بت بهمن ماه س��ال ٩٦ 
مواجه ش��د واز سهم ٣١.٣٢ درصدي در بهمن ماه 
در اسفند ماه به سهم ٢٠.٩٧ درصدي از بازار مبلغ 
تراكنش هاي اينترنتي رس��يد كه اين ش��ركت در 
فروردين ماه ٩٧ توانست بخش بيشتر اين كاهش 

را جبران ماه كند. 
شركت به پرداخت در دوره مذكور با سهم ٠.٧١ 
درصدي از تعداد تراكنش هاي موبايلي و سهم ٠.٦٦ 
درص��دي از مبلغ تراكنش هاي موبايل��ي در هر دو 

شاخص در جايگاه ششم قرار گرفته است. 
ش��ركت پرداخت الكترونيك سامان نيز با سهم 
١٦.٨٨ درص��دي از تع��داد تراكنش ه��ا و افزايش 
٠.٣٢درصدي به نسبت ماه گذشته در جايگاه دوم 

و با س��هم ١٢.٥٤ درصدي و افزايش ٠.٦٥درصدي 
ب��ه نس��بت اس��فندماه ٩٦ در مبل��غ تراكنش هاي 
كارتخوان هاي فروشگاهي در جايگاه سوم قرار دارد. 
اين شركت كه در اسفند ماه ٩٦ به نسبت بهمن 
ماه همان س��ال با كاه��ش ٢.١٦ درص��دي تعداد 
تراكنش هاي ابزار پذيرش اينترنتي مواجه شده بود 
در فروردين ماه ٩٦ نيز با تداوم روند نزولي از س��هم 
٢٦.٩٥رص��دي و با كاهش ٠.٨٦درصدي به س��هم 
٢٦.١٠درصدي رس��يده و جاي خود را به ش��ركت 
تج��ارت الكترونيك پارس��يان س��پرده و در تعداد 

تراكنش هاي اينترنتي در جايگاه دوم قرار گرفت. 
افزون بر اين، شركت پرداخت الكترونيك سامان 
با س��هم ٢١.٣٥ درصدي از تعداد تراكنش هاي ابزار 
پذيرش موبايلي و افزايش ١.٣٢درصدي به نس��بت 
ماه گذش��ته در مقام س��وم قرار گرفت. اين شركت 
در دوره مذك��ور با س��هم ٢٢.٥٧درص��دي از مبلغ 
تراكنش هاي موبايلي كه بيشترين نرخ رشد به نسبت 
اسفند ماه كه معادل ٢.٧٢درصد است را داشته در 
مبل��غ تراكنش ه��اي موبايلي در جاي��گاه دوم قرار 
گرفته است.  شركت آسان پرداخت پرشين با سهم 
١٣.٨٨ درصدي از تعداد تراكنش ها كارتخوان هاي 
فروش��گاهي و با افزايش ٠.٧٨درصدي نس��بت به 
اسفندماه ٩٦ در رتبه سوم و با سهم ٩.٣٥ درصدي 
از مبلغ تراكنش ها وبا افزايش ٠.٩٠ درصدي جايگاه 
پنجم در ب��ازار مبلغ تراكنش ه��اي كارتخوان هاي 

فروشگاهي را به خود مختص كرده است. 
اين ش��ركت با س��هم ١٥.٥٦درص��دي از تعداد 
تراكنش هاي ابزار پذي��رش اينترنتي در اين بخش 
در جايگاه س��وم قرار دارد اين درحالي است كه اين 
شركت در اس��فندماه ٩٦ با رشد ٢.٣٣ درصدي به 
نسبت بهمن ماه ٩٦ در تعداد تراكنش هاي اينترنتي 
مواجه ب��وده، درحالي كه در فروردين ماه با كاهش 
٢.٧٤درص��دي در اين بخش همراه ش��ده اس��ت. 
همچنين آس��ان پرداخت در دوره مذكور با س��هم 
١.٨٤درص��دي و رش��د ٠.١٩ درصدي به نس��بت 
اس��فندماه ٩٦ در مبلغ تراكنش ه��اي اينترنتي در 
جايگاه هشتم قرار گرفته است. اين تركيب در تعداد 
و مبلغ تراكنش هاي اينترنتي اين شركت بيانگر اين 

است كه عمده تراكنش هاي اينترنتي اين شركت از 
مبالغ خرد تشكيل شده است. شركت آسان پرداخت 
با س��هم ٣٩.١٩ در تع��داد تراكنش هاي موبايلي و 
سهم ٤٣.٨٠ از مبلغ تراكنش هاي موبايلي همچنان 

در جايگاه اول قرار گرفته است. 
ش��ركت تجارت الكترونيك پارس��يان با س��هم 
١٣.٧٢ درص��دي و كاه��ش ٠.٣٥درص��دي ب��ه 
نس��بت اس��فندماه ٩٦ از بازار تع��داد تراكنش هاي 
كارتخوان ه��اي فروش��گاهي در رتبه چه��ارم قرار 
گرفته است. اين ش��ركت با سهم ٩.٣١ درصدي از 
مبلغ تراكنش هاي اين ابزار و همچنين افزايش ٠.٧ 
درصدي به نسبت ماه گذشته در اين بخش در رتبه 

٦ قرار دارد. 
افزون بر اين، اين شركت در تداوم روند افزايشي 
خود در تعداد تراكنش ه��اي ابزار پذيرش اينترنتي 
كه در اس��فندماه ٩٦ با رشد ٢.٩٨رصدي به نسبت 
بهمن ماه ٩٦ به سهم ٢١.٢٩درصدي رسيده بود در 
تداوم رود صعودي خود و با رش��د ٥.٨٦ درصدي به 
نسبت ماه گذش��ته درفروردين ماه به سهم ٢٦.٩٧ 
درصدي رسيده و شركت پرداخت الكترونيك سامان 
را به عقب رانده و جايگاه نخست تعداد تراكنش هاي 

اينترنتي را از ان خود كرده است. 
اين ش��ركت در اس��فندماه ٩٦ نيز با رش��دقابل 
مالحظ��ه ١٥.٥١ درصدي در مبل��غ تراكنش ها به 
نس��بت ماه قبل از آن مواجه ش��ده بود و از س��هم 
١٠.٠٨ درصدي به س��هم ٢٥.٥٩ درصدي در مبلغ 
تراكنش هاي اينترنتي رسيده بود و در رتبه نخست 
اين بازار قرار گرفته بود درحالي كه در فروردين ماه 
٩٧ با كاهش ٧. ٨٣ درصدي در اين بخش ١٧. ٧٨ 
درصد از س��هم اين بازار را در دست گرفته وبا نزول 

يك رتبه در جايگاه دوم قرار گرفته است. 
تجارت الكترونيك پارسيان در فروردين ماه ٩٧ با 
سهم ١١.٦٠درصدي و بيشترين كاهش كه معادل 
١.٥٦ درصد اس��ت در تعداد تراكنش هاي موبايلي 
در جاي��گاه چهارم قرار گرفته اس��ت. همچنين اين 
ش��ركت در دوره مذكور با سهم ١١.٩٨ درصدي و 
بيشترين كاهش كه معادل ٢.٠٣ درصدي است در 
رتبه چهارم در مبلغ تراكنش هاي موبايلي قرار دارد. 

 بازار بدهي
چتري براي تمام فصول

وهاب قليچ  
ب��ا توجه به آثار مفيد بهره گي��ري از بازار بدهي، 
توصيه اكيد بر آن اس��ت از اي��ن فرصت نه فقط در 
دوران ظهور كسري بودجه بلكه در تمام ايام به نحو 
اصولي و هوشمندانه اس��تفاده شود. آسمان اقتصاد 
كش��ورهاي نفتي هميش��ه آفتابي نيس��ت. سقوط 
گاه و بيگاه قيمت نفت، براي كش��ورهاي وابسته به 
درآمدهاي نفت��ي همانند توفاني اس��ت كه بودجه 
دولتي را دس��تخوش كسري و بحران مي كند. بنا به 
اعالم س��ازمان اوپك، قيم��ت جهاني نفت خام طي 
س��اليان ٢٠٠٨ تا ٢٠١٧ دستخوش نوساناتي شده 
اس��ت. اين قيمت پس از ثبت حدود ٦١دالر در هر 
بشكه در سال ٢٠٠٩ روند صعودي به خود گرفت و 
تا حدود نرخ ١١٠دالر در هر بش��كه در سال ٢٠١٢ 
افزايش يافت. پس از اين تاريخ بود كه س��ير نزولي 
اين نرخ آغاز شد و در سال ٢٠١٦ به حدود ٤١دالر 
در هر بشكه رسيد. بنا به گزارش صندوق بين المللي 
پ��ول )IMF( كش��ورهاي حاش��يه خليج فارس در 
س��ال ٢٠١٦ با حدود ٥٠٠ ميليارد دالر كاهش در 
درآمدهاي نفتي خود مواجه ش��ده اند كه اين مقدار 
٣٠ درصد بيشتر از ٣٩٠ميليارد دالر كاهش درآمد 
در سال ٢٠١٥ بوده است. اين افت درآمدهاي نفتي 
موجب بروز كسري بودجه در كشورهاي اين منطقه 
حتي كويت شده اس��ت. وجه مميز كشور كويت از 
س��اير كش��ورهاي منطقه اين اس��ت كه اين كشور 
ب��ه بركت درآمدهاي نفتي ١٦س��ال از مازاد بودجه 
برخوردار بوده اس��ت؛ اما شدت كاهش قيمت نفت 
به حدي بود كه اين كشور عضو اوپك در سال مالي 
منته��ي به ٣١ مارس ٢٠١٦ ح��دود ١٥.٣ ميليارد 
دالر كس��ري بودجه را ثبت كرده كه اين نخستين 
كسري بودجه كويت از مارس سال مالي ١٩٩٩ بوده 
است. فشار كسري بودجه بر بودجه  كشورهاي نفتي 
باعث شده است كه اين كشورها به سمت بازار بدهي 
حركت داش��ته باشند. محور سمت چپ نمودار باال، 
روند زماني تغييرات ميانگين نس��بت مازاد/ كسري 
بودجه به GDP و ميانگين نسبت بدهي دولتي به 
GDP در كشورهاي منتخب نفتي )ونزوئال، بحرين، 
ايران، عراق، كويت، نيجريه، قطر، عربستان سعودي، 
روس��يه و الجزاير( و محور راست اين نمودار، قيمت 

نفت خام اوپك )به دالر امريكا( را نشان مي دهد. 
آن گونه كه در اين نمودار مش��خص است با افت 
قيمت نفت )از س��ال ٢٠١٢( و بروز كسري بودجه 
در كش��ورهاي وابس��ته به درآمدهاي نفتي )از سال 
٢٠١٤(، اين كش��ورها به سمت بازار بدهي حركت  
گسترده تري داشته اند. اين سوگيري از سال ٢٠١٢ 
ت��ا ٢٠١٤ با رش��د كمتر و از س��ال ٢٠١٤ همزمان 
با سقوط بيش��تر قيمت جهاني نفت، رشد و صعود 
بيش��تري به خود گرفته است. در اين ميان، اقتصاد 
ايران نيز با كاهش درآمدهاي نفتي استفاده از اوراق 
ب��ازار بدهي همچون اخزا )اس��ناد خزانه اس��المي( 
جهت نقدپذيري بدهي هاي دولت و چاره جويي براي 
گشايش تنگناهاي مالي ناشي از كسري بودجه  را در 
دستور كار قرار داده است. با مرور تجربيات بازار بدهي 
به نظر مي آيد استفاده از اين بازار اقدامي مناسب ولي 
ديرهنگام بوده است. با تاملي دقيق تر در مي يابيم كه 
اس��تفاده از اوراق بدهي قادر بر آن است كه حداقل 
دو اثر مفيد در دو س��مت اقتصاد برجاي بگذارد. اثر 
اول آن است كه با انتشار اين اوراق سطح نياز دولت 
به فروش بي محاباي دالرهاي نفتي يا اس��تقراض از 
بانك مركزي جهت تامين كسري بودجه )اصطالحا 
پولي كردن كس��ر بودجه( كاهش مي يابد. روش��ن 
است كه سياس��ت ناصواب افزايش پايه پولي جهت 
تامين مخ��ارج، افزون بر تامالت ش��رعي چه اثرات 
ناخوش��ايندي بر متغيرهاي اقتصاد كالن همچون 
تورم برجاي مي گذارد. اما اثر دوم در ثبات بخشي به 
بازارهاي جايگزين اس��ت. تجربه اقتصاد ايران نشان 
داده است كه هجوم دوره يي نقدينگي سرگردان به 
بازارهاي ارز، مس��كن، خودرو، س��كه و طال با هدف 
حفظ قدرت خريد، چه نوس��انات ش��ديد و خارج از 
كنترلي را ب��ر بازارها تحميل مي كند. حال چنانچه 
ب��ازار اوراق بدهي به عنوان ب��ازاري مطمئن، روان و 
به صرفه در دسترس دارندگان وجوه مازاد قرار بگيرد 
بدون شك قادر خواهد بود به مانند سدي نيرومند از 
شدت ضربات امواج نقدينگي به بدنه ساير بازارهاي 
موازي بكاهد. بدين جهت به نظر مي رسد، استفاده 
از بازار بدهي فرصتي ايده آل براي اقتصادهاي نفتي 
جهت تنوع بخش��ي درآمدي و كاهش وابس��تگي به 
درآمدهاي نوس��اني نفت اس��ت. البته الزم به اشاره 
اس��ت كه بهره گيري حداكثري از ظرفيت اين بازار 
نيازمند مقدماتي است كه به عنوان نمونه به دو مورد 
آن اش��اره مي شود: وجوه جمع آوري شده بايد صرفا 
براي جبران بدهي هاي واقعي دولت استفاده شود و 
هدف گذاري به نحوي باشد كه بهره گيري از اوراق در 
مسير هزينه كردهاي توسعه يي و ايجادكننده ارزش 
افزوده اقتصادي قرار داشته باشد. انتشار اوراق بدهي 
با قصد تامين مخارج جاري و مصرفي، نتيجه يي جز 
حجي��م كردن كم  فايده بدهي ه��اي دولت و انتقال 
بحران به آينده ندارد. ترغيب دارندگان وجوه در ورود 
به بازارهاي بدهي در گروي آموزش، فرهنگ س��ازي 
و مهم ت��ر از همه اطمينان بخش��ي از كارآمدي اين 
بازارهاست كه البته اين اقدامي بلندمدت خواهد بود؛ 
از اين رو الزم است دولت با برنامه ريزي مناسب، پيش 
از وقوع بحران ها به فكر عملياتي س��ازي راهكارهاي 

موثر باشد.
بالترديد، بدون ايجاد اعتماد و اطمينان عمومي، 
سخت مي توان نقدينگي فراري را در منزل بازارهاي 
بده��ي س��كونت داد. بنابراي��ن نظر به آث��ار مفيد 
بهره گي��ري از بازار بدهي، توصيه اكيد بر آن اس��ت 
از اين فرصت نه فقط در دوران ظهور كسري بودجه 
بلكه در تمام ايام به نحو اصولي و هوشمندانه استفاده 
شود. به هرتقدير بازار بدهي در كشورهاي وابسته به 
درآم��د نفتي، فقط چتري براي روزهاي باراني )افت 
درآمدهاي نفتي( نيس��ت. دولت ها بايد از اين چتر 
در روزهاي آفتابي )رونق درآمدهاي نفتي( استفاده 
كنن��د تا از ش��دت آثار مخرب آفتاب ش��ديد )وفور 
دالرهاي نفتي( در امان باش��ند ت��ا كمتر به نفرين 

منابع )Resource Curse( گرفتار شوند. 

يادداشت
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دانشوفن10
تبريك وزير به اجراي قانون 
حفاظت از اطالعات در اروپا

مه�ر| وزير ارتباط��ات و فناوري اطالع��ات ايران در 
پيامي توييتري اجراي قانون حفاظت از اطالعات شخصي 
در اتحاديه اروپا را تبريك گفت و از انتظار براي تصويب 

چنين اليحه يي در ماه هاي آتي در ايران خبر داد. 
 محمدج��واد آذري جهرمي وزير ارتباطات و فناوري 
 GDPR اطالعات ايران در پيامي توييتري اجراي قانون

در اتحاديه اروپا را تبريك گفت. 
قانون كلي حفاظت از اطالعات )GDPR( بخشي از 
قوانين اتحاديه اروپا درباره حمايت از حريم شخصي تمام 
افراد س��اكن در اين اتحاديه اس��ت. همچنين اين قانون 
شامل صادرات اطالعات شخصي به خارج از اتحاديه اروپا 

و حوزه اقتصادي اروپا است. 
وزير ارتباطات و فن��اوري اطالعات ايران در اين پيام 
 GDPR نوش��ت: به اتحادي��ه اروپا براي اج��راي قانون
تبري��ك مي گويم، يك قان��ون جامع ب��راي حفاظت از 
اطالع��ات! من نيز در ماه هاي آتي منتظر تصويب اليحه 
حفاظت از اطالعات و مذاكرات س��ازنده با اتحاديه اروپا 

درباره كمك هاي متقابل قانوني و فني هستم. 

 آموزش عمل جراحي
با واقعيت مجازي

ديجيت�ال ترن�دز| در پروژه ي��ي در يك دانش��گاه 
فرانس��وي، از واقعي��ت مج��ازي كمك گرفته ش��ده تا 
دانش��جويان پزش��كي بتوانن��د روي اجس��اد مج��ازي 

فتورئاليستي عمل جراحي انجام دهند. 
جراح��ان براي آموزش عمل ه��اي جراحي بايد روي 
اجس��اد تمرين كنند. متاس��فانه اين درحالي اس��ت كه 
هر روز تعداد بيش��تري برنامه هاي مخصوص پزشكان و 
پرستاران اجرا مي شود و از سوي ديگر كمبود اهداي اعضا 
و جسد به اين بخش فشار مي آورد.  در همين راستا در 
دانشكده پزشكي Montpellier در فرانسه پروژه يي 
 ب��ا همكاري Artec3D و ش��ركت ارزيابي پزش��كي

IMA Solutions اجرا مي شود كه در آن با استفاده 
از آخرين فناوري هاي اس��كن س��ه بع��دي و واقعيت 
مجازي اجسادي مجازي فتورئاليستي ساخته مي شود 
كه به دانش��جويان و اف��راد حرفه ي��ي مي آموزد بطور 
واقعي عمل جراحي را انجام دهند. اين ابزار را مي توان 
به يك اپليكيش��ن تبديل كرد كه قرار است در ۲۰۱۸ 
عرضه ش��ود. محمد عكاري و گوي��الم كپتير ۲ جراح 
دانش��گاه مذكور ايده اوليه براي ابداع يك اپليكيش��ن 
واقعيت مجازي را ارائه كردند تا دانش��جويان پزشكي 
بتوانن��د اعمال جراح��ي را در واقعي��ت مجازي انجام 
دهند. در اين اپليكيش��ن دو حال��ت »اجرا« و» آزمون« 
)مخصوص اس��تادان( وجود خواهد داش��ت. در وضعيت 
اجرا كاربر مي تواند بخشي از يك آناتوني را انتخاب كرده 
و اطالعاتي درب��اره چگونگي اعمال چاقو در اين منطقه 
دريافت كند. در وضعيت آزمون دانشجو بايد به سواالتي 
پاسخ و قابليت هاي جراحي خود را نشان دهد. هنگامي 
كه كاربر در حالت آزمون قبول شود، او تجربه كافي براي 

انجام عمل روي يك جسد واقعي را خواهد داشت. 

 عرضه »آيفون۹« با تراشه هاي
۷ نانومتري و عمر باتري طوالني

ميرور| يكي از نقاط ضعف مدل هاي مختلف گوشي 
آيفون اين است كه عمر باتري آن براي يك روز استفاده 
هم كافي نيس��ت، اما ظاهرا اپل در تالش براي حل اين 

مشكل است. 
مناب��ع مطل��ع مي گويند ش��ركت اپ��ل برنامه ريزي 
براي تولي��د مدلي تازه از گوش��ي آيف��ون را آغاز كرده 
و تولي��د پردازن��ده مرك��زي آن را ب��ه ش��ركت تايواني 
Semiconductor Manufacturing سپرده است. 
 در اين گوش��ي براي نخس��تين ب��ار از پردازنده هاي

۷ نانومتري استفاده خواهد ش��د. پردازنده هاي مركزي 
 ك��ه تا به ح��ال در آيفون مورد اس��تفاده بوده اند همگي

۱۰ نانومتري بوده اند. استفاده از اين پردازنده ها بر سرعت 
و توان پردازش آيفون به ميزان چشمگير مي افزايد. 

گفته مي شود اپل در سال ۲۰۱۸ سه مدل آيفون تازه 
را روانه بازار خواهد كرد. دو مدل از اين گوش��ي ها داراي 
نمايش��گرهاي 6.5 و 5.۸ اينچي OLED بوده و تراكم 
پيكسل آنها به ترتيب به 5۰۰ و ۴5۸ پيكسل در هر اينچ 
مي رسد. اما گوشي سوم با نمايشگر ال سي دي 6.۱ اينچي 

توليد مي شود تا قيمت تمام شده آن پايين تر باشد. 
پردازنده ه��اي ۷ نانومت��ري اپل احتم��اال A۱۲ نام 
خواهن��د گرفت و در هر س��ه آيفون تازه توليدي س��ال 
۲۰۱۷ نصب خواهند شد. انتظار مي رود آيفون هاي تازه 
اپل در شهريور ماه در دسترس عالقه مندان قرار بگيرند. 

»گوگل« از »آمازون« جلو زد
ورج| براي نخستين بار اقتدار و تسلط آمازون بر بازار 
بلندگوهاي هوشمند شكسته شد و در سه ماهه اول سال 
۲۰۱۸ گوگل موفق شد بلندگوهاي هوشمند بيشتري در 

مقايسه با آمازون به فروش برساند. 
بررسي هاي موسس��ه كاناليس نشان مي دهد در سه 
ماه��ه اول س��ال ۲۰۱۸ بي��ش از 3.۱ ميليون بلندگوي 
گوگل هوم در بازار به فروش رس��يده اس��ت. اما اين رقم 
طي مدت يادش��ده در مورد بلندگوي اكوي آمازون تنها 

۲.5 ميليون واحد بوده است. 
ش��ركت آمازون نخستين ش��ركتي بود كه ايده 
توليد بلندگوهاي هوشمند با قابليت دريافت فرامين 
صوتي را عملياتي كرد تا كاربران با صداي خود قادر 
به خريد كاال، پي بردن به وضعيت آب و هوا و اخبار 
و غيره باشند. اما رقباي اين شركت به سرعت از ايده 
يادشده براي توليد محصوالت مشابه بهره گرفتند. 
در حال حاضر آمازون هنوز رتبه اول را در بازار توليد 
بلندگوهاي هوشمند در اختيار دارد، هر چند گوگل 
با فاصله نزديكي و با س��رعت ب��اال در حال تعقيب 
آمازون است. اين دو شركت به همراه اپل در مجموع 
۴.۱ ميليون واحد بلندگوي هوشمند را در سه ماهه 
اول سال ۲۰۱۸ در امريكا به فروش رسانده اند. بعد از 
اين كشور كه برترين بازار بلندگوهاي يادشده است، 
چين و كره جنوبي با فروش به ترتيب ۱.۸ميليون و 
۷3۰هزار واحد بلندگوي هوشمند در رتبه هاي دوم 

و سوم هستند. 

اخبار

مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت: 

نرخمكالماتبينالمللكاهشمييابد
گروه دانش و فن|

 ش��ركت ارتباطات زيرس��اخت آبان ماه سال 
9۰ براس��اس مصوبه كميس��يون تنظيم مقررات 
ارتباطات، نرخ مكالمات دو صفر كش��ورهايي كه 
بيش��ترين ترافيك مخابراتي را با اي��ران دارند تا 
س��قف ۷5 درص��د كاهش داد كه اي��ن مصوبه با 
واكن��ش و انتق��اد ش��ركت هاي ارائه دهنده تلفن 
بين الملل از بس��تر اينترنت - voip - ش��د چرا 
كه اين ش��ركت ها معتقد هستند كه كاهش نرخ 
مكالمات از طريق دو صفر مخابرات باعث مي شود 
كاربران از بستر تلفن اينترنتي و كارت تلفن براي 

مكالمات بين الملل استفاده نكنند. 
در س��ال 9۰ طب��ق مصوب��ه جديد ش��ركت 
ارتباطات زيرس��اخت، تعرفه يك دقيقه مكالمات 
بين الملل صادره از كش��ور به اغلب كشورها و در 
۱۱ سطح تعريف شده است كه براي مثال كاربران 
ايراني براي تماس با كشورهاي سطح اول از تلفن 
ثاب��ت يا همراه به ازاي هر دقيقه مكالمه تنها 5۰ 
تومان مي پردازند كه اين رقم حتي در مقايس��ه با 
نرخ مكالمات داخلي تلفن همراه در كشور نيز رقم 

بسيار پاييني است. 
ح��ال با گذش��ت تقريبي ۷س��ال، مديرعامل 
ش��ركت ارتباط��ات زيرس��اخت از كاه��ش نرخ 
مكالمات بين المل��ل از طريق دو صفر، در صورت 

آزادسازي ارائه اين خدمات در كشور خبر داد. 
صادق عباسي ش��اهكوه اظهار داشت: تا پايان 
نيم��ه اول امس��ال موضوع رفع انحصار ش��ركت 
ارتباطات زيرس��اخت از ارائه خدم��ات مكالمات 
ش��ركت هاي  و  مي ش��ود  اجراي��ي  بين المل��ل 
ارائه دهن��ده خدمات تلفن و اپراتورها مي توانند به 

صورت مستقيم در اين حوزه ورود كنند. 
وي ب��ا بي��ان اينكه هن��وز مدل رف��ع انحصار 
زيرس��اخت از مكالم��ات بين الملل نهايي نش��ده 

اس��ت، افزود: اما در اين طرح قصد داريم به جاي 
آنكه به صورت مس��تقيم با اپراتورهاي بين الملل 
قرارداد ببنديم، اپراتورهاي داخلي با طرف خارجي 
قرارداد ببندن��د و ما تنها بحث تحويل ترافيك را 

عهده دار شويم. 
عباس��ي ش��اهكوه گفت: تاكنون م��دل ارائه 
خدمات مكالمات بين الملل به اين ش��كل بود كه 
شركت زيرس��اخت ترافيك را از اپراتورها تحويل 
گرفت��ه و در بين الملل به آنه��ا تحويل مي داد كه 
در ش��يوه جديد اگرچه اين مسووليت زيرساخت، 

ح��ذف نخواهد ش��د اما بح��ث ق��رارداد با طرف 
خارج��ي به اپراتورهاي ايراني س��پرده مي ش��ود 
و ممكن اس��ت اپراتوره��ا بتوانند ب��ا قيمت هاي 

پايين تري اين قراردادها را منعقد كنند. 
وي تاكيد كرد: پيش بيني ها نشان مي دهد اين 
مدل ارائه خدمات، در قيمت نهايي مصرف كننده 
تاثي��ر مي گذارد و با وجود اينكه فضا نيمه رقابتي 
مي ش��ود ما شاهد كاهش نرخ مكالمات بين الملل 

خواهيم بود. 
مديرعامل ش��ركت ارتباطات زيرساخت تاكيد 

كرد: جزييات اين طرح هنوز نهايي نشده اما بطور 
قطع شرايط از وضعيت فعلي بهتر خواهد شد. 

عباس��ي ش��اهكوه گف��ت: اگرچ��ه مكالمات 
بين المل��ل از طريق دو صف��ر و خط تلفن در كل 
دنيا كاهش پيدا كرده و كاربران به سمت استفاده 
از ابزارهاي پيام رس��ان ب��راي مكالمه مي روند اما 
جب��ران اين كاهش درآمد از محل هاي ديگر ارائه 

خدمات ممكن است. 
وي همچنين از تصويب دس��تورالعمل صدور 
اجازه استفاده از فيبر تاريك زيرساخت خبر داد و 

گفت: اين سرويس فقط در محدوده داخل استاني 
و مس��يرهايي ك��ه تامين ارتباط از طريق س��اير 

امكانات ممكن نباشد ارائه مي شود. 
صادق عباس��ي ش��اهكوه از تصويب شرايط و 
دس��تورالعمل صدور اجازه اس��تفاده از تار تاريك 
خبر داد و گفت: به موجب اين دستورالعمل، اجازه 
اس��تفاده از تار تاريك به عنوان س��رويس جديد، 
فقط در محدوده داخل اس��تاني و مسيرهايي در 
كشور ميسر مي ش��ود كه تامين ارتباط از طريق 
ساير امكانات موجود در سبد محصوالت شركت، 

امكان نداشته باشد. 
مديرعامل ش��ركت ارتباطات زيرساخت اظهار 
كرد: ش��ركت ارتباطات زيرس��اخت براي توسعه 
خدمات ارتباطي و شبكه ملي اطالعات و استفاده 
بهينه از سرمايه گذاري هاي انجام گرفته در سطح 
شبكه هاي مادر مخابراتي سرويس »اجازه استفاده 

از تار تاريك« را ارائه مي كند. 
 وي تصري��ح ك��رد: اي��ن س��رويس جديد به 
دارندگان پروانه ايجاد و بهره برداري از شبكه هاي 
ارتباطي ثابت و س��يار از س��وي س��ازمان تنظيم 

مقررات و ارتباطات راديويي، ارائه مي شود. 
معاون وزير ارتباطات تصريح كرد: در آينده يي 
نزديك، فرآيند واگذاري و تجاري سازي تار تاريك 
در شبكه انتقال كشور نهايي و اين اقدام با كمك 
به افزاي��ش كيفيت خدمات، باع��ث تقويت بازار 
ارتباطات و فناوري اطالعات و كس��ب و كارهاي 
ديجيتالي در سراسر كشور خصوصا نقاط محروم 

و دور افتاده شود. 
 وي از دارن��دگان پروانه خواس��ت كه تقاضاي 
خود را براي مس��يرهاي مورد نظر به امور تجاري 
شركت ارائه كنند تا مقدمات واگذاري فراهم شود 
و پس از نهايي س��ازي تعرفه در كميسيون تنظيم 

مقررات، واگذاري انجام شود. 

آسين ايج|
كنفران��س  برگ��زاري  جري��ان  در 
توسعه دهندگان هوش مصنوعي شركت 
اينت��ل، برنامه هاي اين ش��ركت براي 
استفاده از فناوري مذكور براي برگزاري 

هر چه بهتر اين رقابت ها اعالم شد. 
توسعه دهندگان  از  اينتل همچنين 
مختلف و ش��ركت هاي همكار خواست 
تا ايده هاي خود را براي ارتقاي كيفيت 
فناوري هاي مورد استفاده در رقابت هاي 

المپيك توكيو ۲۰۲۰ اعالم كنند. 
توسعه دهندگان و ش��ركت هاي فناوري سه هفته فرصت خواهند داشت تا ايده هاي 
خ��ود را براي ارتقاي برگزاري رقابت هاي المپيك ۲۰۲۰ با اس��تفاده از هوش مصنوعي 
به شركت اينتل اعالم كنند. بهبود تجارب قهرمانان ورزشي و تماشاگران اين رقابت ها، 
تسريع در پيشبرد فرايندهاي حرفه يي و اداري المپيك از مسائل عملياتي گرفته تا امور 
لجس��تيكي، بهبود شيوه هاي مش��اهده و پخش رقابت هاي المپيك با استفاده از هوش 
مصنوعي از جمله حوزه هايي است كه عالقه مندان مي توانند طرح هاي خود را در ارتباط 

با آنها ارائه كنند. 
اينتل تمامي ايده هاي دريافت��ي را صرف نظر از ميزان دربرگيري، حوزه كاربردي يا 
مليت افراد ارسال كننده بررسي خواهد كرد و به صاحب برترين ايده ۱۰هزار دالر جايزه 

پرداخت خواهد كرد. 
اين شركت خود نيز قصد دارد از هوش مصنوعي براي بهبود ناوگان هاي محلي حمل 
و نقل، سيس��تم ثبت نام براي حضور در استاديوم ها، ارتقاي نحوه پخش چندرسانه يي 
رقابت هاي گوناگون، كمك به آماده س��ازي بهتر قهرمانان ورزشي و غيره استفاده كند. 

البته جزييات چنداني در اين زمينه ها بطور عمومي اعالم نشده است. 

تك رادار|
 ساعت هاي هوشمند امروزي تفاوت 
چنداني با يكديگر ندارند، اما ش��ركت 
موبوي يك ساعت هوشمند خالقانه با 
دو نمايشگر توليد كرده كه عمر باتري 

بسيار طوالني دارد. 
 TicWatch Pro اين س��اعت كه
ن��ام دارد، ه��م داراي ي��ك نمايش��گر 
OLED دايره يي استاندارد و هم داراي 
يك نمايشگر ال سي دي FSTN است. 
نمايشگر ال سي دي يك نمايشگر كم 

مصرف سياه و سفيد است كه روي نمايشگر OLED قرار مي گيرد و به علت شفافيت 
مشاهده نمايشگر OLED كه در زير آن قرار دارد را ممكن مي كند. 

كاربر در زماني كه با اين س��اعت تعامل دارد، محتواي نمايشگر OLED را مشاهده 
مي كند و زماني كه از آن استفاده نمي كند نمايشگر OLED خاموش شده و نمايشگر 

ال سي دي فعال مي شود و كاربر تنها زمان را خواهد ديد. 
مزيت مهم استفاده از دو نمايشگر عدم مصرف برق بيش از حد و افزايش عمر باتري 
اين ساعت به 3۰ ساعت است. عمر باتري ساعت هاي هوشمند معمولي موجود در بازار 
از دو تا سه روز فراتر نمي رود. در اين ساعت از سيستم عامل Wear OS استفاده شده 

است. 
نكت��ه جالب اينك��ه با قراردادن اين س��اعت در حالت اضطراري مي توان نمايش��گر 
OLED آن را بطور كامل خاموش كرد و عمر باتري را باز هم افزايش داد. بهره مندي 
اين ساعت از فناوري ان اف سي خريد بي سيم و غيرتماسي را هم با استفاده از آن ممكن 
مي كند. ساعت TicWatch Pro تابستان امسال به بازار مي آيد و قيمت آن كمتر از 

3۰۰ دالر است. 

نيواطلس|
ي��ك  تركيه ي��ي  دانش��جويان   
نابينايان  عصاي هوش��مند مخصوص 
اب��داع كرده ان��د كه ب��ا انتش��ار امواج 
اولتراس��ونيك موانع موجود در مسير 

فرد را مشخص مي كند. 
 عصاي س��فيد به افراد نابينا كمك 
مي كند راحت تر تردد كنند، اما گروهي 
 Young از دانش��جويان در آكادم��ي
Guru تركيه ايده يي براي ارتقاي آن 
يافته اند. آنها با شركت وستل همكاري 

كرده و عصاي س��فيد هوش��مند WeWalk را ساخته اند. اين عصا بطور كلي شامل 
يك دس��ته الكترونيكي و بدنه يي معمولي اس��ت كه به انتهاي دسته متصل مي شود.  
هرچند نوك عصاي معمولي براي رديابي سطح زمين و موانع ساخته شده، اما عصاي 
هوش��مند با انتش��ار امواج اولتراساوند موانع را مش��خص مي كند. هنگامي كه چنين 
موانعي رديابي شوند، دستگاه پيام هشداري را در يكي از دو دكمه ارتعاش موجود در 
دس��ته ايجاد مي كند.  عالوه برآن يك چراغ ال اي دي به افراد كم بينا كمك مي كند 
در تاريكي نيز ببينند. همچنين يك صفحه لمسي در اين گجت وجود دارد كه از راه 

دور به وسيله يك بلوتوث به موبايل متصل مي شود. 
 اتصال به موبايل بدان معناس��ت كه كاربر مي تواند از بلندگوهاي تعبيه ش��ده در 
عصا براي مسيريابي از اپليكيشن هاي مخصوص مانند گوگل مپ استفاده كند يا آنكه 

ميكروفون آن را براي ارتباط با دستيار صوتي آمازون به كارگيرد. 
از آنج��ا كه اين فناوري روي پلتفرم باز س��اخته ش��ده، برنامه نويس��ان مي توانند 
قابليت هاي مبتني بر موبايل هاي هوش��مند را به گجت اضافه كنند. عمر هربار ش��ارژ 

اين عصاي هوشمند 5 ساعت است. 

عصايهوشمندبراينابينايانابداعشد توليدساعتهوشمندبادونمايشگر»اينتل«المپيكتوكيوراهوشمندميكند

دريچه فراسورويداد

مهر|
پيش بيني ها و مش��اهدات از صنعت امنيت س��ايبري نشان 
 مي دهد هزينه هاي خس��ارت جهاني در سال ۲۰۱۷ به بيش از

5 ميليارد دالر برسد. اين رقم نسبت به رقم 3۲5 ميليون دالر 
در س��ال ۲۰۱5 افزايش يافته و حمالت سايبري تا سال ۲۰۲۰ 

به ميزان چهار برابر افزايش مي يابند. 
موارد زير خالصه يي از وضعيت صنعت امنيت س��ايبري در 
يكس��ال اخير بوده و پيش بيني ها براي پنج سال آينده را نشان 
مي دهد. هزينه هاي جرايم سايبري تا سال ۲۰۲۱ به 6 تريليون 
دالر مي رسد، جوامع سايبري و رسانه هاي بزرگ تا حد زيادي بر 
اين پيش بيني واقفند كه آسيب ها و جرايم سايبري از 3 تريليون 
دالر در س��ال ۲۰۱5 به س��االنه 6 تريليون دالر در سال ۲۰۲۱ 
خواهد رسيد. اين نشان دهنده بزرگ ترين انتقال ثروت اقتصادي 
در تاريخ اس��ت ك��ه انگيزه هاي نوآوري و س��رمايه گذاري را به 
مخاطره مي اندازد و از تجارت جهاني مواد مخدر سودآورتر خواهد 
بود. هزينه هاي امنيت سايبري بيش از يك تريليون دالر از سال 
۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ بوده و طبق گفته گارتنر، جريان رو به افزايش 
جرم و جنايات سايبري، هزينه هاي امنيت اطالعات )زيرمجموعه 
امنيت سايبري( را به بيش از ۸6. ۴ ميليارد دالر در سال ۲۰۱۷ 
رسانده است. به اين نكته توجه كنيد كه حال اين مقدار هزينه 
شامل بررسي اينترنت اشيا، IoT صنعتي، سيستم هاي كنترل 
صنعتي، امنيت خودرو و ديگر دسته هاي امنيتي سايبري نيست. 
از اين رو پيش بيني مي ش��ود كه هزينه ه��اي جهاني در زمينه 
محصوالت و خدمات امنيت س��ايبري بيش از يك تريليون دالر 

در طول پنج سال تا ۲۰۲۱ باشد. 
جرايم س��ايبري بيش از س��ه برابر ش��غل هاي فعلي امنيت 
س��ايبري اس��ت كه پيش بيني مي شود تا س��ال ۲۰۲۱ به 3.5 
ميليون برسد. هر موقعيت فناوري در حال حاضر يك موقعيت 
امنيت سايبري محسوب مي شود. هر كارمند فناوري اطالعات با 
حفاظت، دفاع از برنامه ها، داده ها، دستگاه ها، زيرساخت ها و افراد 
درگير اس��ت. كمبود نيروي كار در حوزه امنيت سايبري حتي 
بدتر از آن چيزي است كه تعداد پيشنهادات كار نشان مي دهد. 

در نتيجه امروز نرخ بيكاري در زمينه امنيت س��ايبري به صفر 
درصد كاهش يافته است. سطح حمالت انساني تا سال ۲۰۲۲ 
به 6 ميليارد نفر مي رسد. همانطور كه جهان به سمت ديجيتالي 
ش��دن پيش مي رود، انس��ان ها به عنوان هدف اصلي مجرمان 
اينترنتي جايگزين ماشين ها شدند. در سال ۲۰۱۷، 3.۸ميليارد 
كارب��ر اينترنت وج��ود دارد )5۱ درص��د از جمعيت ۷ ميليارد 
نفري جهان(، در مقابل نسبت به ۲ ميليارد نفر در سال ۲۰۱5 
 Ventures افزايش يافته اس��ت. بخش امنيت شبكه شركت
پيش بيني مي كند كه تا س��ال ۲۰۲۲، 6 ميليارد كاربر اينترنت 
)۷5 درصد از جمعيت جهان از ۸ ميليارد نفر پيش بيني شده( 
و بيش از ۷.5 ميليارد كاربر اينترنت تا سال ۲۰3۰ )9۰ درصد 
از جمعيت پيش بيني شده جهان در سال ۲۰3۰( وجود دارند. 
براساس اطالعات سايت پليس فتا، بخش امنيت سايبري شركت 
Ventures انتظار دارد هزينه هاي خسارت خرابكاري در سال 
۲۰۱9 به ۱۱.5 ميليارد دالر برسد و بصورتي كه هر واحد صنفي 
در آن زمان هر ۱۴ ثانيه يك حمله سايبري را تجربه خواهد كرد. 
 ولي اي��ن موارد چه معناي��ي دارد؟ در س��ال ۲۰۱5، جاني 
رميتتي، رييس و مديرعامل شركت آي بي ام، گفته بود كه جرايم 
س��ايبري بزرگ ترين تهديد براي هر شركت در جهان است. او 
كامال درست گفته است. در طي پنج سال آينده، جرايم سايبري 
ممكن است بزرگ ترين تهديد براي هر فرد، مكان و هرچيز در 

جهان باشد. 

ايسنا|
محمدحس��ين قرباني، نايب رييس كميسيون بهداشت و درمان 
مجلس گف��ت: وحدت روي��ه در فضاي مجازي و اپليكيش��ن هاي 
خارجي نيازمند انس��جام و فكر جامع االطراف براي رعايت همزمان 
خطوط قرمز نظام و مسائل امنيتي و سالمت اخالقي جامعه است. 

او خاطرنشان كرد: مسووالن فيلترينگ بايد به اين موضوع مهم 
توجه جدي داش��ته باشند كه تلگرام يك شبه تلگرام نشد، بلكه با 
عملكردها، توانمندي ها، خالقيت ها و رفع نياز كاربرانش توانس��ت 

موقعيت جهاني خوبي را به دست آورد. 
وي ادامه داد: اگر نگاه حاكميت به فضاي مجازي و اپليكيشين هاي 
اجتماعي »جامع« باشد و به جاي پنج اپ ايراني، يك اپ قدرتمند 
و قابل رقابت با مشابه خارجي توليد و از آن حمايت مالي و غيرمالي 
كنند به مراتب بهتر از اين است كه چندگزينه يي در اپ هاي داخلي 
موجب س��رگرداني و بي اعتمادي مردم شود. نماينده مردم آستانه 
اش��رفيه در مجلس با تش��ريح آثار مخرب فيلترينگ در حوزه هاي 
فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و امنيتي، گفت: در روايت اس��ت كه 
انسان از هر چيزي كه منع شود نسبت به آن حريص تر مي شود. در 
گذشته نيز رفتارهاي سلبي و بگير و ببند ويدئو و ماهواره آثار بدي 
در پي داشت. مسووالن فيلترينگ كشور اگر محدوديتي را در فضاي 
مجازي ايجاد و مثال تلگرام با اين همه امكانات را از مردم مي گيرند 

بايد چيزي را در سطح تلگرام جايگزين به آنان بدهند. 
قربان��ي با تاكي��د بر اينكه اين مس��اله يك اصل اس��ت و همه 
مسووالن كشور بايد آن را بپذيرند، گفت: با توجه به بلوغ سياسي و 
اجتماعي جامعه و عطش جامعه براي »دانستن« نبايد با محدوديت 
مردم را حريص كرد. مس��ووالن فيلترينگ به جاي فيلتر تلگرام يا 
هر اپليكيش��ن ديگر كار كنند كه مانع آس��يب به منافع و مصالح 
ملي ش��وند. در حوزه اطالع رساني نمي تواند با فيلترينگ عمل كرد 
چرا كه گرايش جامعه به استفاده از فناوري هاي جديد فيلترشكن ها 
را نمي توان كنترل كرد. وي براس��اس آمار رسمي وزارت ارتباطات 
و فناوري اطالعات گفت: فيلترينگ تلگرام موجب ش��د كمتر از 5 
درصد كاربران اين پيام رس��ان كاهش يابند. اين مس��اله هشداري 
اس��ت براي مس��ووالن فيلترينگ براي تجديد نظر در اين تصميم. 

نايب ريي��س كميس��يون بهداش��ت و درمان مجل��س تاكيد كرد: 
مس��ووالن فيلترينگ و ساير مسووالن كشور بايد به جامعه اعتماد 
و اطمينان دهند كه استفاده از اپليكيشن هاي ايراني بهانه يي براي 
سرك كشيدن به حريم شخصي شان نيست. در آموزه هاي ديني نيز 
بر اين مساله تاكيد شده است. بايد محكم در برابر سوءاستفاده هاي 
دشمنان كه اپهاي ايراني را ابزاري براي جمع آوري اطالعات جامعه 
ايراني معرفي مي كنند بايس��تيم و آن را قاطعانه رد كنيم. نماينده 
آستانه اشرفيه تصريح كرد: ماجراي فضاي مجازي و تلگرام بيش از 
حد قضايي و سياسي شد. شايد اگر با زباني غير از زبان زور و تحميل 
با جامعه رفتار مي شد مقاومتي كه هم اكنون در كاربران تلگرام وجود 
دارد، وجود نمي داش��ت. وي ادامه داد: هر چند كه منافع و مصالح 
مل��ي گاها ايجاب مي كند تصميمات قضايي و فيلتر كردن اپ هاي 
خارجي اتفاق بيفتد، اما اثرگذاري آن جاي ترديد است. محدوديت 
دسترسي مردم به امكانات قدرتمند تلگرام و جايگزيني چندين اپ 
داخل��ي ضعيف به جاي آن يكي از دالي��ل مقاومت كاربران ايراني 
تلگرام در برابر تصميمات قضايي است. نماينده آستانه اشرفيه ادامه 
داد: انتظار اينكه اپ هاي داخل��ي بتوانند جاي تلگرام را در زندگي 
مردم بگيرند انتظار نابجايي است. اقبال مردم به تلگرام بسيار قوي 
اس��ت و به نظر بنده داليل تمايل مردم به غول رس��انه يي تلگرام از 
ابعاد جامعه شناختي، فناوري و مهندسي بايد مورد تجزيه و تحليل 
قرار بگيرد تا مسووالن فيلترينگ و مديران اپ هاي داخلي به ارزيابي 

درستي از نياز مردم به اپليكيشن هاي اجتماعي برسند. 

ماجراي»تلگرام«بيشازحدقضاييوسياسيشدهزينه۶تريليوندالريجرايمسايبريتاسهسالديگر
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چهره هاي استاني

 موفقيت نخس�تين عمل پيوند قلب در تبريز 

تبريز  نخس��تين عمل پيوند قلب شمال غرب كشور 
ب��ا موفقيت در تبريز انجام ش��د. در اي��ن عمل ارگان 
قل��ب از جوان 24س��اله مرگ مغزي ش��ده جدا و به 
جوان 26ساله با س��ابقه نارسايي قلبي در بيمارستان 
شهيد مدني تبريز پيوند زده شد. دكتر افراسيابي، فوق 
تخصص جراح قل��ب و از اعضاي تيم جراحي گفت: با 
توجه به اينكه در اي��ن عمل هم  دهنده و هم  گيرنده 
هر دو جوان و مرد هس��تند، درصد موفقيت اين عمل 
بسيار باال بود. دكتر پرويزي، عضو ديگر تيم جراحي هم 
گفت: در اين عمل بعد از 70دقيقه خون گرم وارد قلب 
پيوندي شد و نخس��تين ضربان قلب پيوندي در بدن 
دريافت كننده ثبت شد. اين عمل پيوند 3ساعت طول 
كش��يد و دكتر ضرغام، ف��وق تخصص جراحي قلب از 
بيمارستان مسيح دانشوري تهران تيم جراحي تبريز را 
همراهي مي كرد. ضرغام در ارزيابي خود از آمادگي تيم 
جراحي قلب تبريز براي جراحي هاي بعدي گفت: تيم 
تبريز بسيار حرفه يي بود و مطمئنم آينده بخش پيوند 

قلب در اين شهر بسيار درخشان خواهد بود. 
ماشين س�ازي  كارخان�ه  در  ت�ازه  روح�ي   
تبريز؛تبري�ز| ب��ا واگذاري ش��ركت ماشين س��ازي 
تبريز ب��ه بخش خصوصي همه مطالبات كاركنان اين 
شركت پرداخت شد. شركت ماشين سازي تبريز كه با 
مشكالتي روبه رو بود اما با واگذاري سهام آن به بخش 
خصوصي با اعتباري بالغ بر 688 ميليارد تومان به يك 
صنعتگر آذربايجاني جاني دوباره گرفته و مشكالت آن 

برطرف شده است. 
ب�زرگ  نيروگاه ه�اي  ب�ه  رس�اني  س�وخت    
كش�ور و مناط�ق زلزله زده از طريق تاسيس�ات 
همدان؛هم�دان| رييس تاسيسات همدان با تاكيد بر 
تامين س��وخت مورد نياز نيروگاه هاي سلطانيه زنجان، 
ني��روگاه س��نندج و نيروگاه لوش��ان رودب��ار از طريق 
تاسيسات همدان گفت: س��ال گذشته سوخت رساني 
بي وقفه به مناطق زلزله زده از طريق اين تاسيسات انجام 
شده است. به گزارش روابط عمومي شركت خطوط لوله 
و مخابرات نفت ايران- منطقه مركزي، حسين رستمي 
افزود: در سال 96 با فعاليت بي وقفه تاسيسات همدان 
بيش از 2ميليارد ليتر فرآورده نفتي نظير بنزين موتور، 
نفت سفيد و نفت گاز از مسير خط 12 اينچ در مخازن 
پخش همدان رس��يد ش��د. او ادام��ه داد: بيش از يك 
ميليارد ليتر بنزين موتور حدود 850ميليون ليتر نفت 
گاز و بيش از 180ميليون ليتر نفت سفيد از طريق اين 

خط و توسط تاسيسات همدان رسيد مي شود. 
 عملي�ات آماده س�ازي خ�ط 16 اينچ؛همدان| 
ريي��س واحد تعميرات و نگه��داري منطقه مركزي از 
عمليات حفاري و آماده سازي نقاط خوردگي از مسير 
خط 16 اينچ مس��ير پل بابا - رازان به منظور تعويض 
و ترمي��م نقاط خوردگي خب��ر داد. رييس نگهداري و 
تعميرات خط اين منطقه با اشاره به فعاليت گروه هاي 
تعميرات خط، مهندسي خوردگي و ترابري به منظور 
انجام اين عمليات گفت: عمليات حفاري از 2روز پيش 
آغاز ش��ده و تاكنون 4نقطه از 16نقط��ه برنامه ريزي 
شده، انجام شده است. رضا كريمي نورعيني ادامه داد: 
1000متر حفاري طولي مس��ير خط با خاكبرداري به 
حجم 6000 مت��ر مكعب به منظور تعويض 650 متر 
لوله در 16نقطه از مس��ير پل بابا- رازان تا پايان هفته 

انجام مي پذيرد. 
 برداش�ت بي�ش از 39 ه�زار ت�ن برگ س�بز 
چاي؛رشت| رييس س��ازمان چاي كشور از برداشت 
بيش از 39هزار تن برگ سبز چاي از باغ هاي گيالن و 
مازن��دران خبر داد. محمدولي روزبهان با بيان اينكه از 
اوايل ارديبهشت  تاكنون 39هزار و 380تن برگ سبز 
چاي برداشت شده است، ارزش آن را 97ميليارد تومان 
اعالم كرد و گفت: از اين مقدار 30هزار تن برگ س��بز 
درجه يك و بقيه درجه دو است. رييس سازمان چاي 
كش��ور با اشاره به اينكه برداشت بهاره برگ سبز چاي 
از باغ هاي گيالن و مازندران تا پايان هفته آينده ادامه 
خواهد داشت، افزود: حدود 9هزار تن چاي خشك نيز 
توليد ش��ده است. 25هزار هكتار باغ چاي در گيالن و 
مازن��دران وجود دارد كه هر س��اله در 3 مرحله بهاره، 

تابستانه و پاييزه برداشت مي شود. 
 قرص ه�اي روانگردان 5 دانش آموز مش�هدي 
را روانه بيمارس�تان كرد؛مشهد| فرمانده انتظامي 
خراسان رضوي از مسموميت 5 دانش آموز مشهدي با 
قرص هاي روانگردان خبر داد. قادر كريمي اظهار كرد: 
يك دانش آموز 12ساله مقطع دبستان همراه خود چند 
قرص روانگردان به مدرس��ه برده بود كه در اثر مصرف 
آنها او و 4 همكالس��ي اش مسموم شدند. او ادامه داد: 
اين دانش آموزان بالفاصله به بيمارس��تان اعزام شده و 
هم اينك وضعيت مس��اعدي دارند. فرمانده انتظامي 
خراسان رضوي گفت: تحقيقات براي شناسايي افرادي 
كه اين قرص ها را در اختيار دانش آموز دبس��تاني قرار 

داده ، ادامه دارد. 
 10 ميلي�ارد متر مكعب كس�ري مخ�ازن آب 
س�دهاي خوزس�تان؛اهواز| س��دهاي خوزس��تان 
10ميليارد مترمكعب آب كسري مخازن دارند. معاون 
مطالعات پايه سازمان آب و برق خوزستان با بيان اينكه 
بارندگي ها در س��ي، چهل روز گذش��ته در باالدست 
اس��تان كمك كرده اس��ت تا ظرفيت مخ��ازن حدود 
10درص��د افزايش پيدا كند، گف��ت: وضعيت مخازن 
آبي استان خوزستان با وجود اين  بارش ها در باالدست 
همچنان بحراني است و خوب نيست و درحال حاضر 
تنها حدود 30درصد مخازن اس��تان خوزس��تان آب 
دارند. هوشنگ حس��وني زاده افزود: اين  بارندگي ها به 
نوع��ي بي تاثير نبوده و اثرگ��ذاري اندكي روي مخازن 
داشته اس��ت اما هنوز حجم مخازن استان خوزستان 
چيزي حدود 10ميليارد متر مكعب كسري دارند و اين 
وضعيت براي مخازن استان شرايطي مناسب به حساب 
نمي آيد. او عنوان ك��رد: اميدواريم بخش هاي مختلف 
اس��تان برنام��ه مصرف خود را براس��اس آنچه س��تاد 
خشكسالي استان مصوب كرده است، تنظيم كنند تا 

شاهد گذر از تابستان بدون مشكل باشيم. 

اخبارشهرستانها

»تعادل« ابعاد مختلف بحث سرمايه گذاري مولد در استان ها را بررسي مي كند

18 ميليارد دالر فاينانس  بدون متقاضي

وزير بهداشت: 

تعداد بالگردهاي امداد هوايي كشور به 40 فروند رسيد

گروه بنگاه ها  
در ش��رايطي كه تصور عمومي بر آن است كه 
تنها از طريق جذب سرمايه هاي خارجي مي توان 
بسياري از مشكالت اقتصادي كشور را در مسير 
حل و فصل ش��دن قرار داد؛ براس��اس اظهارات 
مسووالن سازمان سرمايه گذاري براي 18ميليارد 
دالر فاينانس خارج��ي كه درحال حاضر تدارك 
ديده ش��ده اس��ت به اندازه كافي ط��رح و پروژه 
اقتص��ادي ك��ه بتوان��د جوابگ��وي اي��ن ميزان 
فاينانس باش��د؛ وجود ندارد؛ به عبارت روشن تر 
قبل از اقدام به جذب س��رمايه هاي خارجي بايد 
زمينه ه��اي تبديل اين فاينانس ه��ا به ايده هاي 
اقتص��ادي و عملياتي كردن آنها ايجاد ش��ود تا 
پ��س از تخصيص س��رمايه هاي خارجي بتوان از 
اي��ن ظرفيت ها براي كش��ور ارزش افزوده ايجاد 
ك��رد. در تعاريف آكادميك به اس��تفاده از منابع 
مالي خارجي ب��راي انجام و تكمي��ل پروژه هاي 
اقتص��ادي »فاينان��س« مي گوين��د. اب��زاري كه 
دولت ه��ا از طريق آن تالش مي كنن��د تا انرژي 
مضاعفي وارد ساختار اقتصادي و سرمايه گذاري 
خ��ود كنند و از اين طري��ق كمبودهاي مقطعي 

سرمايه يي خود را پوشش دهند.
تاريخچه  اس��تفاده از اين منابع مالي و وام  هاي 
بانك هاي تجاري خارجي در كش��ورمان به اواخر 
ده��ه 60 خورش��يدي و آغاز دوره س��ازندگي در 
كش��ورمان بازمي گردد؛ دوره يي كه در آن آيت اهلل 
هاشمي رفس��نجاني تالش مي كرد تا با استفاده از 
فاينانس هاي خارجي فرآيند س��ازندگي كشور در 
سال هاي بعد از جنگ را توسعه دهد. در آن سال ها 
براي نخستين  بار بعد از پيروزي انقالب با تصويب 
قانون برنامه اول توس��عه توس��ط مجلس فرآيند 
استفاده از منابع مالي خارجي در پروژه هاي داخلي 

به طور رسمي تاييد و آغاز شد. 
بعد از آن در دوره اصالحات هم روند اس��تفاده 
از فاينانس دنبال ش��د تا زمان آغ��از به كار دولت 
مه��رورز كه به دليل افزاي��ش ناگهاني درآمدهاي 
نفتي دولت وق��ت نيازي به اس��تفاده از فاينانس 
احساس نمي كرد و ترجيح مي داد تا ايده هايش را 
با اس��تفاده از درآمدهاي سرشار نفتي پياده سازي 

كند.
دولت هاي نه��م و دهم در اي��ن برهه به جاي 
ش��اخص هاي  روي  مول��د  س��رمايه گذاري هاي 
تاثيرگذار اقتصادي؛ س��رمايه هاي كشور را صرف 
واردات يا اس��تارت پروژه هايي از نوع مسكن مهر 

كرد تا س��ال 92 ك��ه دولت تدبير و اميد س��كان 
هدايت س��اختار اجرايي كشور را به دست گرفت؛ 
يك  ب��ار ديگر ضرورت اس��تفاده از س��رمايه هاي 
خارجي براي اجراي پروژه هاي مولد آغاز شد. اين 
روند در بعد از نهايي ش��دن برجام شدت بيشتري 
گرف��ت تا به امروز كه بنا ب��ه گفته مديركل دفتر 
سرمايه گذاري خارجي س��ازمان سرمايه گذاري و 
كمك هاي اقتص��ادي و فني ايران 18ميليارد دالر 
س��رمايه در كشور وجود دارد اما بستري كه بتوان 
اين سرمايه ها را به كار گرفت هنوز شناسايي نشده 

است. 

 طرح هاي بر زمين مانده
مديركل دفتر س��رمايه گذاري خارجي سازمان 
س��رمايه گذاري و كمك ه��اي اقتص��ادي و فن��ي 
ايران مي گوي��د: 18ميلي��ارد دالر فاينانس آماده 
س��رمايه گذاري در كشور است اما براي اين ميزان 

سرمايه گذاري طرح و پروژه يي وجود ندارد. 
احم��د جمال��ي در نشس��ت س��رمايه گذاري 
خوزس��تان در مح��ل اداره كل ام��ور اقتصادي و 

دارايي در اهواز بيان كرد: براي اين ميزان فاينانس 
طرح به سرمايه گذار معرفي نشده و در واقع طرح 
يا پروژه يي وجود ندارد. عوامل زيادي باعث ش��ده 
كه براي اين ميزان فاينانس پروژه يي تعريف نشود 
كه ازجمله مي توان به نبود طرح اولويت دار، وجود 
طرح هايي كه قابليت اجرايي ندارد يا طرح هايي كه 
نتوانس��ته بانك عام��ل آن را تاييد و انتخاب كند، 
اشاره كرد. در دو س��ال گذشته با توجه به فضاي 
بين المللي كه ايجاد ش��ده بود، مقوله تامين منابع 
مالي مورد توجه قرار گرفت و نتيجه خوبي داشت. 
مديركل دفتر س��رمايه گذاري خارجي سازمان 
سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران 
 گف��ت: در حوزه س��رمايه گذاري خارج��ي غير از

4 استان، بقيه استان ها پذيراي سرمايه گذار خارجي 
در بخش هاي مختلف اقتصادي بودند همچنين در 
حوزه انرژي پاك بيشترين مجوز صادر شد. جمالي 
ادامه داد: پارس��ال 30ميليارد دالر قرارداد تامين 
مالي امضا ش��د كه از مجموع اين 30ميليارد دالر 
براي مبلغ 12ميليارد دالر پروژه معرفي ش��د كه 
استان خوزستان نيز جزو آن بود اما از همه ظرفيت 

موجود استفاده الزم نشد. نبود پروژه هاي مناسب 
باعث مي شود كه ما نتوانيم از فرصت هاي حاصل 
شده براي كش��ور به نحو مناسبي استفاده كنيم. 
مدي��ركل دفتر س��رمايه گذاري خارجي س��ازمان 
سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران 
گفت: در بحث فاينانس و س��رمايه گذاري خارجي 
يكي از مش��كالت كليدي اين است كه طرح هاي 
مناسبي كه قابليت پذيرش توسط سرمايه گذاران 
بالقوه يا تامين كنندگان خارجي باشند را نداشتيم. 
در فرصت هاي س��رمايه گذاري اگر مطالعات الزم 
انجام ش��ود ام��كان اولويت بندي، دس��ته بندي و 
انتخ��اب بهين��ه آس��ان تر و بهتر انجام مي ش��ود؛ 
بعضي از استان ها به جاي متمركز شدن به تعداد 
مح��دودي از فرصت ها و تبديل آنها به طرح دچار 
انباش��تگي داده، شدند و كمك كردن ما را سخت 

كردند.
جمالي بيان كرد: همكاري ما براس��اس ش��رح 
وظايف در حوزه شناس��ايي و بررس��ي فاينانس و 
س��رمايه گذاري در صورتي اس��ت كه فرصت ها را 
مح��دود و در قالب بخش ه��ا اولويت بندي كنيم. 

در برنامه ششم توسعه، فرصت هاي سرمايه گذاري 
در منطقه آزاد اروند در خوزس��تان را داشتيم كه 
تاكنون كار خاص��ي در اين بخش صورت نگرفته 
است. براي س��رمايه گذاري در خوزس��تان ايده و 
طرح هايي وجود داشته اما تيمي از اين استان براي 

استفاده از اين فرصت ها وجود نداشته است. 
ج��ذب  راهكاره��اي  درخص��وص  جمال��ي 
سرمايه گذار گفت: مش��وق ها و ابزارهاي تشويقي 
همچني��ن هماهنگي با فرمان��داران، ائمه جمعه، 
نمايندگان مجلس ش��وراي اس��المي تا بخش��دار 
در جذب س��رمايه گذار بسيار مهم هستند و براي 
اين كار به ويژه مراكز خدمات س��رمايه گذاري در 

استان ها بايد مورد توجه بيشتر قرار گيرند. 

 اولويت استفاده از منابع فاينانس با بخش 
خصوصي است

اما پيش از اين)ارديبهشت ماه97( وزير اقتصاد 
هم در نشس��ت مش��تركي با اعضاي كميس��يون 
اقتصادي مجلس دهم گفت: تصميم و سياس��ت 
دولت بر اين اس��ت كه اولويت اس��تفاده از منابع 
فاينانس��ي را به بخش خصوص��ي اختصاص دهد. 
از ابت��داي دولت يازدهم تاكن��ون 36ميليارد دالر 
خطوط فاينانس و اعتباري اختصاص داده شده اما 
جاي اين س��وال باقي است كه چه مشكلي وجود 
داشته كه بخش خصوصي از اين ميزان فاينانس به 

خوبي استفاده نكرده است؟
مسعود كرباسيان با اشاره به درخواست بخش 
خصوصي و دولتي كرمان ب��راي واگذاري امور به 
استان و تاكيد بر تمركززدايي افزود: آمادگي كامل 
ب��راي تفويض اختيارات وزارتخانه امور اقتصادي و 
دارايي به استان كرمان وجود دارد و هم اكنون نيز 
ماده 251)باالترين اختيار قانوني كه شخص وزير 
دارد( را به استان كرمان و ادارات زيرمجموعه اين 
وزارتخانه در استان ها واگذار كرده ايم. اين مجموعه 
باي��د تالش كند تا جهت گيري هاي س��رمايه يي و 
فاينانس ها را به س��مت بخ��ش خصوصي هدايت 
كن��د.  وي با اش��اره به برخي مس��ائل مربوط به 
صادرات با تاكيد بر اس��تفاده فع��االن اقتصادي از 
شرايط به وجود آمده براي تجارت با كشور روسيه 
اظه��ار كرد: در تعام��الت و مذاك��رات تجاري به 
حمايت از صادرات و صادركنندگان مي انديش��يم. 
در اين راس��تا در بودجه سال 97 براي مشوق هاي 
صادراتي 1300ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته 

شده است. 

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با بيان 
اينكه توسعه ناوگان امداد هوايي كشور مشكالت و 
سختي هاي زيادي دارد كه بسياري از آنها قابل بيان 
نيست افزود: ولي مسووالن با همه تالش اقداماتي 
براي افزايش بالگردهاي كش��ور در طول سال هاي 

گذشته انجام داده اند. 
به گزارش ايسنا، سيدحسن هاشمي در مراسم 
رونماي��ي از 6 فروند بالگرد مرك��ز اورژانس هوايي 
كش��ور كه روز شنبه پنجم خرداد در فرودگاه پيام 
كرج برگزار شد گفت: توسعه ناوگان هوايي با توجه 
به ش��رايط موجود كشور كار سختي است و برخي 
بدخواه��ان نظام و م��ردم در اين زمينه چوب الي 

چرخ كشور مي گذارند. 
هاش��مي افزود: 6 بالگردي كه از امروز به پرواز 
درمي آيند حاصل 2س��ال تالش مس��ووالن براي 
خريداري آنهاس��ت ك��ه پرواز آنه��ا باعث رضايت 

عمومي و خدمت رساني بهتر به مردم مي شود. 

وزير بهداشت در خصوص ويژگي هاي فني اين 
بالگردها خاطرنشان كرد: اين بالگردها بسيار سبك 
و كم صدا و راحت از جاي خود بلند مي شوند و حتي 
در محيط هاي درون شهري و داخل بيمارستان هم 

امكان فرود آنها وجود دارد. 
او با بيان اينكه توسعه ناوگان امداد هوايي كشور 
مش��كالت و سختي هاي زيادي دارد كه بسياري از 
آنها قابل بيان نيس��ت افزود: ولي مسووالن با همه 
تالش اقداماتي براي افزايش بالگردهاي كش��ور در 

طول سال هاي گذشته انجام داده اند. 
اين مسوول ادامه داد: امروز 6 بالگرد در آسمان 
البرز به پرواز درمي آيد و با رايزني هاي انجام ش��ده 
اميدواريم 6 بالگرد ديگر به مجموعه ناوگان امدادي 
كشور اضافه ش��ود. هاشمي خاطرنشان كرد: همه 
اين اقدامات باعث مي ش��ود مردم، دولت و نظام را 
باور كنند و به اين اطمينان برس��ند كه مسووالن 
فكر و ذكري جز رفع مشكالت آنان ندارند در واقع 

انقالبي گري يعني در نهايت آرامش وسايل آسايش 
و رفاه مردم را فراهم كنيم. 

او در بخش ديگري از صحبت هاي خود توضيح 
داد: اين بالگردها كه امروز به پرواز درمي آيند فقط 
متعلق به اورژانس هوايي نيست و ساير دستگاه ها 
هم در صورت نياز مي توانند از خدمات آنها استفاده 
كنند. وزير بهداشت خاطرنشان كرد: با اين 6 فروند 
تعداد بالگردهاي اورژانس هوايي كشور به 40 فروند 
رسيد اين بالگردها طي سال هاي گذشته در كشور 
به پرواز درآمده و توانسته جان هموطنان زيادي را 

نجات دهد. 
وي در پايان با تش��كر از خدمات فرودگاه پيام 
گفت: فرودگاه پيام مجموعه آينده داري در حاشيه 
تهران اس��ت كه همكاري هاي خوبي براي توسعه 
خدمات امدادي داشته و اميدواريم با همت دوستان 
خدمات رس��اني به مردم در اي��ن مجموعه افزايش 

يابد. 

اصفه�ان  اس��تاندار اصفه��ان با 
تاكيد بر اينكه تمام مديران اس��تان 
بايد در جهت ايج��اد اقتصاد متكي 
به داخل كش��ور گام بردارند، گفت: 
بانك ه��ا رگ اصلي خون رس��اني به 
سيستم اقتصادي كشور هستند اما 
كارنام��ه مطلوب��ي در اين خصوص 
نداري��م. به گزارش »تعادل« و به نقل از اس��تانداري اصفهان، 
محسن مهرعليزاده در جلسه كميسيون هماهنگي بانك هاي 
استان با بيان اينكه امسال از نظر حجم فعاليت ها سال تقريبا 
سختي را در پيش خواهيم داشت، افزود: بايد تحولي در بخش 
اقتصادي كش��ور ايجاد ش��ود و با تكيه بر اقتصاد بدون نفت، 
شعار امسال را كه بر پايه اقتصاد مقاومتي پايه گذاري شده را 
عملياتي كنيم. استاندار اصفهان همزماني اقدام ترامپ و خروج 
امريكا از برجام و شعار حمايت از كاالي ايراني را مهم دانست 
و اف��زود: برعكس تصوراتي كه امريكايي ها از اوضاع ايران پس 
از خروج اين كش��ور از برجام داشتند، شرايط كشور به خوبي 
پيش مي رود و خروج اين مزاحم از برجام بركات زيادي را براي 
ايران داشت. مهرعليزاده با تاكيد بر اينكه مديران عامل بانك ها 
بايد مشكالت اين بخش را آسيب شناسي و خود در جهت حل 
اين مشكالت اقدام كنند، گفت: مسووليت مدير تصميم گيري 
اس��ت و تصميم گرفتن با ريس��ك همراه است و اگر مديران 
نخواهند ريسك كنند، مدير نخواهند بود. استاندار اصفهان با 
بيان اينكه بايد در بعد اقتصادي روي پاي خود بايستيم، افزود: 
اي��ن امر همت و حركت مي خواهد و در اين راس��تا س��ازمان 
بازرسي كل كشور نيز بايد با تعامل منطقي و اصولي شرايطي 

را فراهم كند كه قدرت ريسك از مديران گرفته نشود. 

بانك ها كارنامه مطلوبي در كمك به اقتصاد 
كشور ندارند

سيستان و بلوچستان   مديرعامل 
سازمان بنادر و دريانوردي با اشاره به 
اينكه عالوه بر موارد داخلي، قرارداد 
با شركت IPGL هند نيز مدنظر قرار 
گرفته است، خاطرنش��ان كرد: اين 
با سرمايه گذاري 85ميليون  قرارداد 
دالري جهت تامين تجهيزات بندري 
چابهار و در قالب قرارداد BOT به مدت 10سال و براي توليد 
و خريد تجهيزات آغاز ش��ده است. به گزارش ايسنا راستاد در 
سفر به بندر چابهار افزود: بر اساس توافق با اين شركت هندي 
انتظار مي رود تا اواس��ط تيرماه سال جاري بهره برداري موقت 
از پايان��ه بندري چابهار آغاز ش��ود. او در مورد برنامه هاي آتي 
در نظر گرفته ش��ده براي بندر ش��هيد بهشتي چابهار عنوان 
كرد: 400هكتار از اراضي چابهار را در پسكرانه تملك كرده ايم 
تا بندر ش��هيد بهش��تي چابهار بتواند نقش و جايگاه خود را 
به عنوان حلقه اتصال دهنده كشورهاي حاشيه اقيانوس هند 
به كش��ورهاي آسياي ميانه ايفا كند. مديرعامل سازمان بنادر 
و دريانوردي با اش��اره به قرارداد ترمين��ال تمام مكانيزه مواد 
معدني در بندر شهيد بهشتي چابهار اعالم كرد: سرمايه گذاري 
اين پروژه يك ش��ركت داخلي است كه ميزان 2800 ميليارد 
ريال را مدنظر قرار داده اس��ت. راستاد ادامه داد: اشتغال زايي 
ايجاد شده در اين پروژه به صورت مستقيم 75نفر و به صورت 
غيرمستقيم 175نفر اس��ت و ظرفيتي معادل 15ميليون تن 
خواهد داش��ت. مديرعامل س��ازمان بنادر و دريانوردي بيان 
كرد: ميزان س��رمايه گذاري اين پروژه توسط بخش خصوصي 
معادل 1240ميليارد ريال اس��ت و ظرفيتي معادل 150هزار 

تن خواهد داشت.

 سرمايه گذاري ۸5 ميليون دالري هندي ها
در چابهار

خراسان رضوي  »بيشتر طرح هاي 
عمراني و پروژه هاي اس��تاني بايد به 
بخش خصوصي س��پرده شود.« اين 
عباراتي اس��ت كه استاندار خراسان 
آين��ده  از  چش��م اندازي  رض��وي 
برنامه هاي اقتصادي استان ارائه كرده 
است. به گزارش استانداري خراسان 
رضوي، رشيديان استاندار خراسان رضوي گفت: براي حضور 
بيشتر س��رمايه گذاران بخش خصوصي و در راستاي سپردن 
طرح ه��ا به بخش خصوصي در بخش ه��اي صنعت، عمران و 
كشاورزي استان بايد حداكثر استفاده از تسهيالت ارزان قيمت 
بشود. عليرضا رشيديان ديروز در جلسه شوراي برنامه ريزي و 
توسعه استان خراسان رضوي افزود: بي شك اين رويكرد اصلي 
يك��ي از مهم ترين سياس��ت هاي كالن دولت تدبير و اميد در 
س��ال جاري است. او با اش��اره به اعتبارات اختصاص يافته در 
س��ال 97 براي توسعه زيرساخت ها در شهرستان هاي استان 
خراس��ان رضوي گفت: تالش بر اين بوده كه آنچه به ما ابالغ 
مي ش��ود مانند نيازهاي برنامه شش��م توس��عه با مشكالت و 
مسائل استان با هم متناسب سازي شود. رشيديان افزود: براي 
اجراي برنامه هاي سند چشم انداز و ششم توسعه در استان بايد 
مشكالتي همچون بحران هاي آب، توليد، اشتغال و آسيب هاي 
اجتماعي همواره مد نظر قرار داده ش��ود. با توجه به انتظارات 
مردم و تنش هايي مانند كمبود آب، مس��ووالن بايد با همين 
بودجه هاي مصوب امس��ال، استان را به خوبي مديريت كنند. 
استاندار خراسان رضوي افزود: در سال 97 رقم هاي ويژه يي از 
تسهيالت براي توسعه طرح هاي اقتصادي در روستاهاي استان 

خراسان رضوي در نظر گرفته شده است. 

 تاكيد استاندار بر سپردن طرح ها
به بخش خصوصي

يزد   مديركل امور مالياتي استان 
يزد با اشاره به اينكه هزينه هاي كشور 
بايد از محل ماليات ها تامين ش��ود، 
گفت: در س��ال گذش��ته از مجموع 
172پرون��ده ف��رار مالياتي بررس��ي 
ش��ده 132ميلي��ارد توم��ان ماليات 
مطالبه شده است. منوچهر اسدي در 
گفت وگو با ايس��نا با اشاره به اينكه مبارزه با فرار مالياتي يكي 
از سياست هاي اصلي دولت و سازمان امور مالياتي كشور است، 
اظهار كرد: با توجه به اينكه بخش��ي از اقتصاد كش��ور اقتصاد 
زيرزميني است، اطالعات فعاليت هاي اقتصادي افراد به صورت 
ش��فاف و كامل در اختيار اين اداره قرار ندارد كه اين امر باعث 
فرار مالياتي مي ش��ود. او با بيان اينكه وجود اقتصاد زيرزميني 
باعث از دست دادن بخش��ي از اقتصاد بالقوه مالياتي مي شود، 
گفت: اداره امور مالياتي با هدف اس��تفاده از كليه ظرفيت هاي 
اقتصادي اس��تان در راس��تاي جلوگيري از فرار مالياتي اقدام 
مي كند. مديركل امور مالياتي اس��تان ي��زد مهم ترين ابزار در 
راستاي جلوگيري از فرار مالياتي را دسترسي به اطالعات افراد 
دانس��ت و بيان كرد: بانك ه��اي اطالعاتي معامالت موديان در 
طرح جامعي كه در اختيار سازمان امور مالياتي قرار گرفت، تهيه 
شد. او ادامه داد: موديان مكلف هستند كليه معامالت خود اعم 
از خريد، فروش و قراردادها را در سامانه ارسال صورت معامالت 
و گزارش خريد و فروش الكترونيكي ثبت كنند. اسدي با اشاره 
 به اينكه در چند س��ال گذشته بيش��تر تشخيص هاي مالياتي

بر اساس حدس و گمان و رسيدگي هاي ميداني است، تصريح 
كرد: اكنون بيش از 70درصد تش��خيص هاي مالياتي بر اساس 

بانك هاي اطالعاتي است. 

 مطالبه 132ميليارد توماني يزد 
از فرارهاي مالياتي
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اقتصاد اجتماعي12
استقبال مردان از اهداي 

جسدشان به پزشكي قانوني
مديربانك نسوج مركز تحقيقات پزشكي قانوني 
با بيان اينك��ه تاكنون ۴۵۰ نفر رضاي��ت داده اند تا 
جسدشان پس از مرگ به پزشكي قانوني اهدا شود، 
گفت: ميانگين س��ني اهداكنندگان جسد از ۱۹ تا 
حدود ۹۰ س��ال است. همچنين حدود يك سوم از 
آنها زن و دو سوم مرد هستند. امين رادمنش با اشاره 
به تعداد افرادي كه در پي فراخوان سازمان پزشكي 
قانوني كشور مبني براهداي جسد براي استفاده در 
مراكز آموزشي و دانشگاهي، اعالم رضايت كرده اند، 
گفت: از هفت ماه گذش��ته تاكنون حدود ۴۵۰ نفر 
ثبت ن��ام كرده اند. تعداد زيادي از اين افراد از ش��هر 
تهران و شهرهاي بزرگ بودند و با هماهنگي هايي كه 
ايجاد ش��ده بود، اين افراد به سازمان پزشكي قانوني 

مراجعه كرده و نظرشان را محضري كردند. 
مديربانك نسوج مركز تحقيقات پزشكي قانوني 
ادام��ه داد: از مجموع اين تع��داد تنها يك نفر فوت 
ش��ده و به دانشگاه منتقل ش��ده است. البته ما خدا 
را ش��اكريم افرادي كه ثبت نام كرده اند در صحت و 
س��المت كامل هس��تند. اين طرح ه��ا در درازمدت 
نتيجه بخ��ش خواهد بود. انتظار ما اين اس��ت، آمار 
اف��رادي ك��ه در اين مجموعه ثبت ن��ام مي كنند در 
طوالني مدت افزايش يابد. مديربانك نس��وج مركز 
تحقيقات پزش��كي قانوني به ايلنا گفت: كساني كه 
متقاضي اهداي جس��د هس��تند مي توانند با مركز 
م��ا تماس گرفته و اطالعات خ��ود را ارائه دهند. در 
شهرهاي بزرگ روال بر اين اساس است كه اين افراد 
پس از ثبت اسامي شان در مركز به دفاتر ثبت اسناد 
رس��مي معرفي مي شوند و درخواست آنها محضري 
مي ش��ود و در بان��ك اطالعات��ي ما ثب��ت و ضبط 
مي شود. هرچه اين بانك بزرگ تر باشد، شانس اينكه 
از ميان اين افراد نمونه هاي مناس��ب انتخاب شود، 
بيشتر مي شود. رادمنش با بيان اينكه همچنان نياز 
دانشگاه ها به جسد برطرف نشده است، خاطرنشان 
كرد: اين طرح براي اين است كه تمام دانشگاه ها را به 
صورت زنجيره يي در زير مجموعه اين سازمان داشته 
باشيم تا بتوانيم به بسياري از دانشگاه ها كه به جسد 
دسترسي ندارند، جسد اهدا كنيم. البته دانشگاه هاي 
بزرگ يك عده متقاضي به عنوان اهدا كننده جس��د 
دارند و اين تقاضا را به دانشگاه ها نيز اعالم كرده اند. 
او ب��ا بيان اينك��ه در دانش��گاه هاي كوچ��ك و در 
شهرستان ها دچار مشكل هستيم، اظهار كرد: روال 
بر اين اساس اس��ت كه فردي كه فرم درخواست را 
تنظيم و محضري كرده است، اگر در هر نقطه يي از 
ايران فوت كند، از طريق خانواده به مراكز پزش��كي 
قانوني اطالع داده مي ش��ود و از آنجا به مجموعه ما 
منتقل مي ش��ود و پس از طي مراحلي به ترتيب به 
دانش��گاه هايي كه در نوبت هستند، ارسال مي شود. 
مديربانك نسوج مركز تحقيقات پزشكي قانوني در 
خص��وص افرادي كه تاكنون ثبت نام كرده اند، گفت: 
در طول ۹ ماهه گذش��ته ميانگين سني افراد از ۱۹ 
تا حدود ۹۰ س��ال بوده است. همچنين حدود يك 
س��وم از افرادي كه ثبت نام  كرده اند زن و دو س��وم 

آنها مرد هستند. 

 ۴۰ فروند بالگرد جديد
نياز داريم

وزير بهداشت گفت: ساخت بيمارستان در مناطق 
حاش��يه تهران مدنظر وزارت بهداش��ت قرار گرفته 
است. حسن هاشمي وزير بهداشت در حاشيه آيين 
رونمايي از ۶ فروند بالگرد پيش��رفته اورژانس هوايي 
در فرودگاه پيام كرج، اظهار داش��ت: خوشحاليم كه 
شركت هلي كوپتري داخلي براي اهداف غير نظامي 
و ارائه خدم��ات اورژانس به بيماران و مصدومان در 
كشور راه اندازي ش��د و مجوزهاي الزم را از سازمان 

هواپيمايي كشوري دريافت كرد. 
وزير بهداش��ت اظهار كرد: عالوه بر اين ۶ فروند 
بالگ��رد جدي��د و پيش��رفته، ۶ فروند بالگ��رد ديگر 
از همي��ن نمونه به زودي به كش��ور وارد مي ش��ود. 
همچنين از ارتش، هواني��روز، هالل احمر و نيروي 
انتظامي نيز تش��كر مي كنيم كه در طول سال هاي 
گذش��ته، ۴۰ فروند بالگرد را ب��راي تقويت اورژانس 
هوايي در اختيار سازمان اورژانس كشور قرار دادند. 

وزير بهداشت ضمن تقدير از دولت و مجلس براي 
كمك به تكميل زنجيره خدمات اورژانس در كشور، 
خاطرنش��ان ك��رد: اطمينان دارم ك��ه اين حركت، 
مورد رضايت مردم قرار خواهد گرفت. الزم اس��ت از 
دوس��تان و همكاران خ��ودم در دولت به ويژه دكتر 
ظريف و تيم مذاكره كننده هسته يي كه اين فرصت ها 
را ب��ا لطف و عنايت خداون��د و حمايت مقام معظم 

رهبري، فراهم كردند تشكر كنم. 
هاش��مي اضافه كرد: خوشبختانه توسعه ناوگان 
هواي��ي، دريايي و زميني اورژانس ب��ا برخورداري از 
)۳۰۰۰ دس��تگاه آمبوالنس جديد( پ��س از توافق 
هس��ته يي و برج��ام، رخ داد و امي��دوارم كه تالش 
براي تقويت اين خدمات مورد قبول مردم و خداوند 
باشد. وزير بهداش��ت با اشاره به استقرار بالگرد هاي 
پيش��رفته اورژانس هوايي در استان هاي سيستان و 
بلوچستان و خراسان رضوي، گفت: با توجه به اينكه 
برخي از مناطق حاش��يه تهران محروم بوده و فاقد 
زيرس��اخت هاي بيمارستاني هس��تند، برخي از اين 
بالگردها در استان البرز و تهران توزيع مي شوند. البته 
در حال حاضر تعدادي بيمارستان در اين مناطق در 
حال ساخت هستند. هاش��مي در بخش ديگري از 
سخنان خود با بيان اينكه به ازاي هر يك ميليون نفر 
بايد يك بالگرد اورژانس هوايي در كشور وجود داشته 
باشد، افزود: در كشور به ۸۰ فروند بالگرد نياز داريم 
كه البته با راه اندازي بالگرد هاي جديد و پيش��رفته، 
در كش��ور ۴۶ بالگرد وجود خواهد داش��ت و به ۴۰ 
فروند بالگرد جديد نيز نياز داريم كه اميدواريم براي 
تهيه اين تعداد بالگرد، ظرف ۵ س��ال آينده مشكلي 
نداشته باشيم. وزير بهداشت در مورد امكان ديد در 
شب بالگرد هاي اورژانس در كشور، گفت: بالگردهاي 
جديد و پيش��رفته، با س��رعت بيش��تري نسبت به 
بالگردهاي نظامي، پرواز و فرود دارند و در كمتر از ۹ 

دقيقه مي توانند به پرواز در آيند. 

اخبار

ميانگين نرخ شهريه مدارس غيرانتفاعي براي سال تحصيلي 98-97 اعالم شد

غيرانتفاعيهايپولمحور
روز گذش��ته ميانگين نرخ ش��هريه مدارس 
غيرانتفاعي اعالم ش��د؛ مدارس��ي كه هنوز هم 
بعد از اين همه س��ال از حضورش��ان در فضاي 
آموزشي كشور، نگاه هاي انتقادي نسبت به آنها 
تغييري نكرده اس��ت. برخ��ي فعاليت اين قبيل 
م��دارس را نقض اصل س��ي قانون اساس��ي كه 
ب��ر تحصيل راي��گان براي تمامي اف��راد جامعه 
تاكي��د دارد، دانس��ته و گروه��ي ديگر مدارس 
غيرانتفاعي را پرچم دار خصوصي سازي آموزش 
و پ��رورش مي دانند. از س��ال ۱۳۶7 كه قانون 
م��دارس غيرانتفاعي تصويب ش��د ت��ا مدارس 
غيردولت��ي فعاليت خود را در چرخه آموزش��ي 
كشور با هدف برداشتن بار مالي از دوش دولت، 
آغاز كنند تا امروز فراز و نش��يب هاي بس��ياري 
در زمين��ه حضور و ادامه فعالي��ت اين مدارس 
مي گذرد كه همين امر س��بب تضارب آرا ميان 
مخالفان و موافقان آنها ش��ده اما شواهد موجود 
حكاي��ت از آن دارد ك��ه هر چ��ه از قدمت اين 
مدارس مي گ��ذرد، از هدف اولي��ه خود فاصله 
گرفته و بيش��تر به س��مت يك بنگاه اقتصادي 
تماي��ل پي��دا كردند. گرچه نرخ ش��هريه يي كه 
قرار اس��ت از والدين دانش آموزان براي تحصيل 
فرزندانش��ان در اين مدارس اخذ شود از سوي 
وزارت آم��وزش و پرورش تعيين مي  ش��ود اما 
دس��ت اين مدارس در دريافت شهريه بيشتر با 
عناوين مختلف��ي مانند فوق برنامه، كالس هاي 
تابستاني و... باز است كه گاه شهريه اين مدارس 
را ب��ه چند برابر نرخ مص��وب آموزش و پرورش 
مي رس��اند. با اين حال هنوز ه��م موضع گيري 
كارشناسان آموزش��ي و مسووالن كشور نسبت 
ب��ه فعالي��ت اين م��دارس در هاله ي��ي از ابهام 
است، برخي مس��ووالن و كارشناسان معتقدند 
مدارس غيرانتفاعي زمينه س��از خصوصي شدن 
آموزش و پرورش نيس��تند و بر اساس آن اصل 
سي قانون اساسي زيرپا گذاشته نمي شود اما در 
مقابل گروهي ديگر اعتقاد دارند كه فعاليت اين 
مدارس سبب دو قطبي شدن جامعه و مرزبندي 
فقير و غني مي ش��ود،  اين م��دارس نه تنها بار 
مالي از دوش دولت برنداش��ته بلكه با اس��تناد 
به قانون تاس��يس مدارس غيردولتي مش��خص 
مي ش��ود كه دولت موظف است معادل حداقل 
نيم��ي از س��رانه دانش آم��وزان ثبت نام ش��ده 
در م��دارس غيردولتي را به حس��اب صندوقي 

غيردولتي واريز كند. 

 شهريه هاي 1۰ ميليوني براي سال 
تحصيلي جديد

روز گذشته مجتبي زيني وند، رييس سازمان 
م��دارس و مراك��ز غيردولت��ي وزارت آموزش و 
پرورش، ميانگين نرخ شهريه مدارس غيرانتفاعي 
براي س��ال تحصيلي آينده را اعالم كرد. به گفته 

او آيتم هاي الگوي ش��هريه متناس��ب با برنامه ها 
در عملكرد هر مدرس��ه متفاوت است. آنطور كه 
زيني وند بيان كرد: »در ش��هر تهران در مدارس 
ابتداي��ي ميانگي��ن افزايش ش��هريه ح��دود ۱۵ 
درصد، در مقطع متوس��طه اول حدود ۱۳ درصد 
و در متوسطه دوم حدود ۱۱ درصد است كه در 
مجموع مي توان گفت ميانگين افزايش ش��هريه 
م��دارس غيردولتي در تهران ۱۳ درصد اس��ت. 
ميانگين كشوري افزايش شهريه نيز ۱۳.۵درصد 

است.«
او اف��زود: » س��قف و حداكثر ش��هريه ثابت 
مص��وب در دوره ابتداي��ي در س��ال گذش��ته ۶ 
ميلي��ون و ۲۹۵ ه��زار تومان بود كه امس��ال به 
7 ميليون و ۱۰۰ هزار تومان رس��يده اس��ت. در 
متوس��طه اول س��ال گذش��ته حداكثر شهريه 7 
ميليون و ۸۴۸ هزار تومان بود كه امس��ال به ۸ 
ميليون و ۲۶7 هزار تومان مي رسد. سقف شهريه 
در دوره متوس��طه دوم نيز در س��ال گذش��ته ۹ 
ميلي��ون و ۶۲۰ هزار تومان بودو امس��ال به ۱۰ 

ميليون و ۱۳۴ هزار تومان رسيده است.«
به گفته وي ميزان ش��هريه پايه دوازدهم ۱۵ 
درصد نس��بت به ش��هريه پايه اول و دوم همان 

مدرسه افزايش دارد. 

 موافقان و مخالفان چه مي گويند؟
آم��ار و ارقامي كه رييس س��ازمان مدارس و 
مراكز غيردولتي وزارت آموزش و پرورش از نرخ 

ش��هريه مدارس غيرانتفاعي براي سال تحصيلي 
۹۸-۹7 اع��الم كرد، بار ديگر ضرورت بررس��ي 
ديدگاه هاي كارشناس��ان آموزش��ي و مسووالن 
را نسبت به فلس��فه وجودي آنها نشان مي دهد. 
ش��هريه هاي ده ميليوني فاصله بسياري با اصل 
س��ي قانون اساس��ي كه بر حق تحصيل رايگان 
تاكي��د مي كن��د، دارد، ب��ا اين ح��ال همچنان 
مدارس غيرانتفاع��ي موافقان و مخالفان خود را 
دارد. محمدرضا نيك نژاد، كارش��ناس آموزش و 
پ��رورش درباره اين موضوع بي��ان كرد: »بعد از 
دوران جنگ كه كش��ور درگير مسائل اقتصادي 
متفاوتي بود يكي از پيش��نهادهايي كه به دولت 
س��ازندگي ارائه ش��د و بعد از آن نيز اجرا ش��د، 
م��دارس غيرانتفاعي بود. در واقع مي خواس��تند 
مقداري بار مادي، برنامه ريزي و سياست گذاري 
را از دول��ت بردارند و به ملت واگذار كنند. قطعا 
اول اه��داف اقتصادي بود ك��ه بتوانند باري را از 
دوش دولت بردارند، البته با نگاه به پيش زمينه 
تاريخي كه در كش��ور وجود داشت. اين فلسفه 
تاسيس اينگونه مدارس بود؛ حال كه اين فلسفه 
چه مي��زان نتيجه مثبت داده اس��ت و مدارس 
غيرانتفاع��ي ديروز و غيردولتي ام��روز در واقع 

چقدر به اهداف خود رسيده بحثي جداست.«
او اف��زود: »بعد از مدتي ق��رار بود با توجه به 
اسم خاصي كه براي اين مدارس انتخاب كردند 
يعني غيرانتفاعي، در واقع ملت را ش��ريك كنند 
در آموزش دانش آموزان و به دنبال سود نباشند، 

اما به تدريج و چون بنياد اين عمل بر پول نهاده 
ش��ده بود و جنبه مادي داش��ت، ن��گاه پولي در 
اين قضيه پررنگ تر شد تا به وضعيتي رسيد كه 
كامال به تجارت تبديل ش��د؛ اما با توجه به افت 
آموزشي كه در كشور داشتيم و گريز از آموزشي 
كه ميان دانش آموزان وجود دارد و خانواده هايي 
كه نمي توانند به تحقق اهدافشان اميدوار باشند، 
اين مدارس با بحران هاي ش��ديدي مواجه شد و 
اكنون 7۰-۸۰ درصد از افراد دچار بحران مالي 
هستند و توانايي اداره ندارند و با كمك دولت به 
فعاليت ادامه مي دهند و اين مدارس امروزه باري 
بر دوش دولت ش��ده اند. در نهايت به اهدافشان 
نرسيدند به اين دليل كه اگر در كشورهاي ديگر 
م��دارس پولي وج��ود دارد در سياس��ت گذاري 
برنامه هاي آموزش��ي دس��ت مديران باز است و 
آنها مي توانند آموزش هاي خاصي را برنامه ريزي 
كنند و درخصوص اجراي آن تصميم بگيرند اما 
در ايران همه مديران موظف هس��تند برنامه يي 
كه برايش��ان در نظر گرفته مي ش��ود اجرا كنند 
كه اين برنامه ها قطعا از طرف مسووالن نظارتي 
پايش ه��اي ش��ديد مي ش��ود بنابراي��ن مديران 
مجبورند افزون بر اينكه برنامه هاي كلي آموزش 
و پ��رورش را پيگيري كنند يك باري را بر دوش 
خانواده ها و دانش آموزان بگذارند كه بسياري از 
اينها فشار را بر دانش آموز چندين برابر مي كنند 
چون مجبورند سياس��ت گذاري كلي را پيگيري 

كنند.«

نيك ن��ژاد بيان كرد: »بس��ياري از مدارس به 
دليل مش��تري مح��ور ش��دن، موقعيت آموزش 
دادن بهتر را از دس��ت داده اند؛ يعني مدرس��ه 
براي به دس��ت آوردن دل دانش آموز و خانواده 
را به دس��ت بياورد. در اين ش��رايط دانش آموز 
انگيزه ي��ي براي درس خواندن ندارد و مدرس��ه 
مجبور اس��ت در برگه دس��ت ببرد و نمره بدهد 
و در واق��ع مع��دل و نم��ره را ب��اال بب��رد. اين 
دانش آم��وزان تا زماني ك��ه امتحانات به صورت 
داخلي برگزار مي ش��ود به ظاهر پيشرفت خوبي 
دارند ولي زماني كه به امتحانات نهايي و كنكور 
مي رس��ند نتيجه يي كه از آنه��ا انتظار مي رود، 
حاص��ل نمي ش��ود در اين ش��رايط اين مدارس 
دچار درگيري اقتصادي مي ش��وند. امروزه سود 
م��دارس غيرانتفاعي را عده يي خ��اص مي برند 
ك��ه از رانت خود و گزين��ش دانش آموزان براي 
ورود استفاده مي كنند و اين برند را حفظ كرده 
ان��د؛ در واقع از م��دارس غيرانتفاع��ي كمتر از 
۱۰ درصد س��رمايه گذاران و موسس��ان استفاده 
مي كنن��د مابقي يا به دلي��ل عالقه يي كه به كار 
خود دارند، ادامه مي دهند يا به س��وي كارهايي 

ديگري مي روند.«
در مقابل ش��يرزاد عبداللهي، كارشناس علوم 
تربيتي، اعتق��اد دارد، ظهور مدارس غيرانتفاعي 
منافات��ي با اصل س��ي قانون اساس��ي ن��دارد و 
گسترش فعاليت اين مدارس دست دولت را براي 
ارائه خدمات بهتر به دانش آموزان مدارس دولتي 
باز مي كن��د. او درباره اين موض��وع گفت: »اين 
موضوع از دو جنبه قابل بررس��ي است، از منظر 
حقوقي و از منظر كارشناس��ي. از منظر حقوقي 
ش��وراي نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسي، 
مغايرت نداش��تن تاس��يس م��دارس غيردولتي 
با اصل ۳۰ قانون اساس��ي را تاييد كرده اس��ت. 
عالوه بر نامه سال ۶۳ سخنگوي شوراي نگهبان، 
كه در بند قبلي ذكر ش��د، ش��وراي نگهبان بار 
ديگر در پاس��خ نامه ش��وراي انق��الب فرهنگي 
در ارديبهش��ت ۱۳۶۵ نوش��ت: »از اصل  سي ام 
قانون  اساس��ي  دولتي  بودن  آم��وزش  و پرورش  
و ممنوعي��ت  تاس��يس  مدارس  و دانش��گاه هاي 
ملي  استفاده  نمي شود. از منظر كارشناسي هم، 
تحصيل بخش��ي از دانش آموزان )بدون اجبار( با 
هزينه اوليا در مدارس غيردولتي، دس��ت دولت 
را براي اجراي بهتر اصل ۳۰ قانون اساس��ي در 
مدارس دولتي بازتر مي كن��د. مثل اين مي ماند 
كه ۱۰ نفر س��ر يك سفره فقيرانه نشسته باشند 
و دو نف��ر از آنه��ا داوطلبانه كنار بروند، به ۸ نفر 
ديگر غذاي بيش��تري مي رسد. وزارت آموزش و 
پرورش موظف به ثبت ن��ام همه كودكان ايراني 
در م��دارس دولتي اس��ت، ام��ا نمي تواند همه 
ش��هروندان را مجبور به ثبت نام فرزندانشان در 

مدارس دولتي بكند.«

مع��اون امور زنان و خانواده رييس جمهور با انتقاد از پخش 
نشدن بازي فوتسال تيم ملي بانوان ايران از صدا و سيما گفت: 
اين مس��اله مطالبه يي است كه آقاي رييس جمهور نيز مطرح 
كردند، من نيز با آقاي عس��گري، رييس صدا و سيما صحبت 
ك��ردم تا اين مش��كل برطرف ش��ده و امكان پخ��ش تصاوير 

مسابقات ورزش بانوان فراهم شود. 
معصومه ابتكار در مراس��م ديدار با اعضاي تيم ملي فوتسال 
بانوان با اش��اره به مش��كل معيش��ت و اس��تخدام ورزشكاران 
حرفه يي نيز گفت: در حال حاضر بس��ياري از ورزشكاران مرد 
امكان اس��تخدام در وزارتخانه هاي مختلف نظير وزارت نفت و 
ارتباطات را پيدا كردند اما اين اتفاق در مورد زنان نيفتاده است 
با وجود اين آيين نامه ي��ي مربوط به اين بخش در حال اصالح 
اس��ت تا امكان استخدام زنان نيز فراهم شود. خواسته معاونت 
توس��عه وزارت ورزش نيز اين اس��ت كه امكان استخدام زنان 
فراهم شود. بنابراين مشكل قانوني در اين زمينه وجود ندارد. 

او در ادام��ه ب��ا بيان اينكه دختران فوتساليس��ت تيم ملي 
ايران با تالش و خس��تگي ناپذيري به اين مرحله رس��يده اند، 
اف��زود: اين دختران به زمزمه ه��اي نااميدي توجهي نكردند و 
توانس��تند ملتي را با كارش��ان ش��اد كنند. معاون امور زنان و 
خانواده رييس جمهور با اشاره به اينكه پيشرفت هاي خوبي در 
حوزه ورزش بانوان و دختران در بخش هاي ورزش قهرماني و 
ورزش همگاني اتفاق افتاده اس��ت، اظهار كرد: بخش��ي از اين 
پيشرفت ها به دليل زمينه هايي است كه در دولت فراهم شده 
و بخش��ي ديگر نيز مربوط به همت زنان است كه توانستند با 
مشكالت، كمبودها و نگرش هاي منفي مقابله كنند. اين زنان 
توانس��تند در شرايط دش��وار نيز از فرصت ها استفاده كنند و 

قهرمان شوند. 
ابت��كار ب��ا بيان اينك��ه اين دخت��ران الگوه��اي رفتاري و 
شخصيتي براي همه دختران جامعه هستند، تصريح كرد: بنا 
بر فرموده امام علي )ع( قهرمان كس��ي است كه بر نفس خود 
غلبه كند. بنابراين نخس��تين س��كوي قهرماني اين است كه 
انس��ان باشيم و بدانيم به عنوان يك انسان و به ويژه به عنوان 

يك زن چه مسووليت سنگين و رسالتي را بر عهده داريم. 

او با اش��اره ب��ه نقش اين دختران در ترويج نش��اط و اميد 
در جامع��ه گفت: هر ك��دام از اين دختران ب��ه عنوان الگويي 
از موفقيت در جامعه محلي و خانواده ش��ان هس��تند و الگوي 
رفتاري شان به مثابه نشاط و اميد براي جامعه است. آنها براي 

بسياري از افراد نااميد جامعه پيشگام و اميدبخش هستند. 
ابتكار با بيان اينكه در حوزه ورزش زنان به پيش��رفت ها و 
دس��تاوردهاي بزرگي رس��يده ايم نيز گفت: با اين وجود هنوز 
كمبودها و كاس��تي هايي وجود دارد و مهم ترين مساله توجه 
به وضعيت معيش��ت و اش��تغال اعضاي تيم هاي ملي ورزش 

بانوان است. 
مع��اون امور زنان و خان��واده رييس جمهور ب��ا بيان اينكه 
افرادي همچون فائزه هاشمي و خانم طاهره طاهريان باز كننده 
راه زنان در حوزه ورزش بودند اظهار كرد: مس��اله حضور زنان 
در س��اختار فدراسيون ها را در كارگروه مربوط به ورزش زنان 
پيگي��ري مي كنيم و آيين نامه  مربوط به اين حوزه نيز در حال 
حاضر در كميسيون اجتماعي قرار دارد. با پيگيري اين موضوع 
حضور زنان در س��اختار فدراس��يون ها و س��هم و جايگاه آنان 
پررنگ تر ديده مي ش��ود. ابتكار با بي��ان اينكه ورزش همگاني 
باعث ايجاد نش��اط و اميد در جامعه مي ش��ود افزود: در حال 
حاضر دختران از كم تحركي دچار آسيب هاي زيادي مي شوند. 
بنابراين بايد از همان دوران كودكي براي افزايش ميزان ورزش 

در اين گروه به صورت جدي تري برنامه ريزي كنيم. 

جانشين رييس س��ازمان وظيفه عمومي ناجا 
از توق��ف طرح »جريمه ريالي مش��موالن غايب 

سربازي« در سال ۹۸ خبر داد. 
ابراهيم كريمي با اشاره به اجراي طرح جريمه 
ريالي مش��موالن داراي ۸سال يا بيشتر غيبت از 
س��ربازي اظهار ك��رد: از زمان اج��راي اين طرح 
تاكنون بيش از ۳۰۰ هزار نفر با پرداخت جريمه 

ريالي از انجام خدمت سربازي معاف شده اند. 
او با بيان اينكه اجراي اين طرح تا پايان سال 
۹7 ادام��ه خواهد داش��ت، گفت: ب��ا تصميمات 
اتخاذ شده از ابتداي سال ۹۸ طرح جريمه ريالي 
مشموالن غايب سربازي قطعا متوقف شده و ديگر 
اجرا نخواهد شد. بنابراين آن دسته از مشموالني 
كه تا پايان س��ال ۹7، ۸س��ال غيبت يا بيشتر از 

آن داش��ته باش��ند مي توانند با مراجعه به دفاتر 
پليس+۱۰ ثبت نام كرده و نس��بت به بهره مندي 
اي��ن طرح اقدام كنند. در غير اينصورت از س��ال 
آينده مي بايست به سربازي اعزام شوند. جانشين 
رييس س��ازمان وظيفه عمومي ناجا درباره اينكه 
ثبت ن��ام از متقاضيان تا چ��ه زماني ادامه خواهد 
داشت؟ به ايسنا گفت: ش��رط بهره مندي از اين 
معافي��ت اين اس��ت كه حتما تا پايان س��ال ۹7 
يعني امس��ال مبلغ جريمه بطور كامل پرداخت 
شده و تس��ويه صورت بگيرد. بنابراين آن دسته 

از اف��رادي كه مي خواهن��د از اين طرح بهره مند 
شوند بهتر است هر چه زودتر به دفاتر پليس+۱۰ 
مراجعه كرده و وضعيت خود را مش��خص كنند، 
چرا كه موكول كردن آن به روزهاي پاياني سال 
ممكن است باعث شود كه موفق به بهره مندي از 

اين نوع معافيت نشوند. 
كريم��ي درب��اره بهره مندي اقس��اطي از اين 
معافيت نيز به ايسنا گفت: افرادي كه مي خواهند 
از اين معافيت بهره مند ش��وند بايد توجه داشته 
باش��ند كه هر چه زودتر بايد اقدام كنند، چرا كه 

اقس��اط جريمه بايد تا پايان امس��ال بطور كامل 
پرداخت شده و همانطور كه گفتم تسويه صورت 
بگيرد. بنابراين بهتر اس��ت تا فرصت باقي است 

براي پرداخت اقساطي اقدام شود. 
او درباره روند ص��دور كارت هاي معافيت نيز 
گفت: با ثبت درخواست، سازمان وظيفه عمومي 
ناجا اقدام به راس��تي آزمايي كرده و سپس براي 
واجدين شرايط كه جريمه ريالي خود را پرداخت 
كرده اند كارت معافي��ت از خدمت صادر خواهد 

كرد. 

رايزنيباصداوسيمابرايپخشمسابقاتورزشيبانوان

توقفطرح»جريمهرياليسربازي«درسال۹۸

رييس مركز سنجش آموزش و پرورش از اجراي فرآيند 
جديد در توزيع و ارسال برگه هاي امتحانات نهايي بمنظور 

جلوگيري از لو رفتن سواالت خبر داد. 
عبدالرس��ول عم��ادي درباره لو رفتن س��واالت امتحان 
نهايي در هفته گذش��ته و اجرايي شدن يك فرآيند جديد 
در خصوص تكثير س��واالت گفت: فرآيند تكثير سواالت و 
ارس��ال آن يك فرآيند حفاظت ش��ده، امنيتي و چند اليه 
اس��ت. يعني اتاق هاي تكثير مجهز ب��ه خنثي كننده امواج 
موبايل هس��تند. همچنين حراس��ت در اتاق تكثير حضور 
دارد. عالوه بر آن پيش از اينكه مس��ووالن وارد اتاق تكثير 
ش��وند، اتاق چك خواهد شد و خودشان بايد بدون وسايل 

الكترونيكي بيايند در واقع به نوعي قرنطينه مي شوند.
او ادامه داد: س��واالت بعد از تكثير، پاكت گذاري شده و 
تحت الحفظ به حوزه هاي اجرايي ارس��ال مي شود. با وجود 
هم��ه اين تمهيدات امنيت��ي در ۴۰، ۵۰ اتاق تكثير كه در 
سراسر كش��ور داريم، متاس��فانه خطايي در هفته گذشته 
رخ داد، ام��ا زمان سوءاس��تفاده از برگه زياد نبود و در حد 
محدودي اين چند س��وال از اتاق تكثير خارج شد. رييس 
مركز س��نجش از دس��تگيري عامل اين اتف��اق خبر داد و 
ب��ه ايلنا گفت: بالفاصله عامل اين كار شناس��ايي ش��د. ما 
كدهاي مشخصي در برگه هاي سوال داريم كه بر اساس آن 
كدگذاري مي توانيم محل وقوع خطا را پيدا كنيم، بنابراين 
محل وقوع سريعا شناسايي و عامل اين تخلف دستگير شد 
و پيگيري ه��اي قضاي��ي در مورد اين ش��خص نيز در حال 

انجام است. 
عمادي ب��ا توضيح رون��د جديد تكثير س��واالت گفت: 
بالفاصل��ه بع��د از اين اتفاق ما فرآيند ارس��ال س��وال هاي 
امتحاني را بازطراحي كرديم، يعني ظرف س��ه روز طرحي 
ك��ه براي يك��ي دو دوره بع��د قرار ب��ود، انج��ام دهيم را 

پياده سازي كرديم.
با حذف اتاق هاي تكثير به عنوان واس��طه ارسال سوال 
به حوزه اجرا، فرآيند ارس��ال را تغيير داديم به اين صورت 
كه س��واالت را مستقيما به حوزه هاي امتحاني مي فرستيم. 

او اظهار كرد: دانش آموزان بايد ساعت 7:۳۰ در حوزه اجرا 
حاضر باشند و درب حوزه هاي امتحاني همان ساعت بسته 
مي شود. اگر كس��ي بعد از ساعت 7:۳۰ مراجعه كند درب 
به روي او باز نمي ش��ود. همان موقع هم يعني راس ساعت 
7:۳۰ رمز س��واالت در اختيار مديران حوزه هاي اجرا قرار 
مي گيرد و س��وال را در فاصله نيم س��اعت آماده س��ازي و 

ساعت ۸ امتحان شروع مي شود. 
عم��ادي ادام��ه داد: اين فرآيند را در سراس��ر كش��ور 
اجرايي كرديم و خوش��بختانه فرآيند موفقي بود و مي تواند 
مانع همه س��ودجويان احتمالي ش��ود. در واقع خطايي كه 
مي توانس��ت اتفاق بيافتد در اتاق تكثي��ر بود و ما در حال 
حاضر حتي يك برگ��ه را هم خارج از حوزه امتحان تكثير 
نمي كني��م. در ح��وزه و جايي كه دانش آموز س��ر جلس��ه 
حضور دارد اوراق تكثير مي ش��ود، اينگونه ديگر جاي هيچ 
سواستفاده يي وجود ندارد. رييس مركز سنجش آموزش و 
پرورش در پايان درباره سرنوشت امتحاني كه سواالتش لو 
رفته، گفت: اين امتحان قابل قبول اس��ت. تشخيص ما اين 
اس��ت كه برگه امتحاني لو رفته تنها شامل يك سوم تمام 
سواالت امتحان بوده و از طرفي زماني كمي تا امتحان باقي 
مانده بود. از اين رو دانش آموزان امكان سوءاستفاده زيادي 
از برگه س��واالت لو رفته را نداش��تند و در واقع نتوانس��ته 

تاثيري در سرنوشت امتحان بگذارد. 

سواالتامتحاننهايياز»اتاقتكثير«لورفتهبود
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معاون شهردار تهران از تجربه هاي پايتخت رونمايي كرد

سقوط صدور پروانه  ساختماني با شوك ارزي
گروه راه و شهرسازي  

بعد از خروج امريكا از برجام و از س��رگيري 
مج��دد تحريم ها عليه ايران، نگراني ها نس��بت 
به آينده اقتصادي كش��ور افزايش يافته است. 
قطعا تحريم ها در بخش هاي مختلف اقتصادي 
كش��ور تاثيرگذارن��د ام��ا اينكه اث��ر تحريم ها 
ب��ر وضعيت ش��هر، بودج��ه ش��هرداري و نيز 
س��رمايه گذاري هاي خارج��ي در حوزه ش��هر 
تهران دچار چه تغييراتي مي شود، سوالي است 
كه حجت ميرزايي، معاون توسعه و برنامه ريزي 
شهرداري تهران به آن پاسخ مي دهد. به گفته 
ميرزايي بودجه ش��هرداري ته��ران تحت تاثير 
متغيرهاي اقتصادي دستخوش تغيير مي شود. 
ب��ه عقيده او س��قوط ص��ادرات نف��ت تنگناي 
ش��ديد در دسترس��ي به ذخاي��ر ارزي و بروز 
تنگنا در ص��ادرات غيرنفتي ناش��ي از افزايش 
تحريم ها موجب مي ش��ود، مصارف هزينه يي و 
پرداخت هاي جاري ش��هرداري به ميزان قابل 

توجهي افزايش يابد. 
به گم��ان او، اهمي��ت و ابعاد گس��ترده اين 
تح��والت، مطالع��ه و آمادگي ب��راي تحوالت 
اقتصادي پيش رو بر وضعيت مالي ش��هرداري 
ته��ران را ض��روري مي كن��د. او اف��زود: م��ا با 
بهره گيري از مدل اقتصادي توضيح  دهنده اثر 
تحريم ها بر وضعي��ت اقتصاد كالن، پيامدهاي 
بازگش��ت احتمال��ي تحريم هاي ي��ك يا چند 

جانبه را ارزيابي كرديم. 
او ب��ا اش��اره به اينك��ه بازگش��ت تحريم ها 
3پيام��د اصل��ي ب��راي اقتصاد اي��ران به جاي 
خواهد گذاشت، گفت: س��قوط صادرات نفت، 
تنگناي ش��ديد در دسترسي به ذخاير ارزي و 
بروز تنگنا در صادرات غيرنفتي 3 پيامد اصلي 
خواهد بود و اين 3 پيامد؛ عرضه ارز به اقتصاد 
اي��ران را كاهش مي دهد. ب��ا كاهش عرضه ارز 
و ب��ه دنب��ال آن افزايش ن��رخ دالر از آنجا كه 
بخش قابل توجهي از محصوالت نهايي يا مواد 
اوليه وارد مي ش��ود، س��طح قيمت ه��ا افزايش 
خواه��د ياف��ت در نتيجه مص��ارف هزينه يي و 
پرداخت هاي جاري ش��هرداري به ميزان قابل 

توجهي افزايش مي يابد. 
وي ب��ا بي��ان اينك��ه ب��ا وض��ع تحريم ها و 
افزاي��ش نرخ ارز؛ مخ��ارج اج��راي پروژه هاي 
عمران��ي افزايش خواهد يافت، افزود: به همين 
عل��ت مص��ارف س��رمايه يي ي��ا پرداخت هاي 
عمران��ي در ش��هرداري افزايش يافت��ه و براي 
مث��ال اين س��ازمان بايد ب��راي خريد خدمات 
هزين��ه  و...(  ش��هر  روب  و  پيمانكاري)رف��ت 

بيشتري را پرداخت كند. 

وي با اشاره به دوران شوك ارزي 90تا 92 
ادام��ه داد: در آن دوران پرداخت هاي عمراني 
ج��اري 110درص��د افزايش ياف��ت و مصارف 
بودجه شهرداري تهران 112درصد بيشتر شد. 
ميرزايي با بيان اينكه مهم ترين محل تامين 
منابع مورد نياز براي پوشش مخارج شهرداري 
تهران، عوارض بر پروانه هاي ساختماني است؛ 
در رابطه با تاثير تحريم ها بر ميزان پروانه هاي 
ساخت گفت: با بازگشت تحريم ها و جهش نرخ 
ارز؛ س��طح عمومي قيمت ها افزايش يافته و در 
نتيجه هزينه س��اخت و س��از گران تر مي شود. 
همين امر موجب خواهد ش��د س��اخت و ساز 
كاه��ش يافته و صدور پروانه هاي س��اختماني 
نيز كم ش��ود. در دوران ش��وك ارزي در سال 
90تا 92 تعداد پروانه هاي س��اختماني صادره 
بيش از 70درصد س��قوط كرد. در اين شرايط 
شهرداري تهران مجبور ش��د نزديك به نيمي 
از مص��ارف خ��ود را از درآمد حاص��ل از تغيير 
كاربري تامين كند كه اين امر تبعات كالبدي، 
زيس��ت محيطي و اجتماعي ناگواري بر ش��هر 

تهران گذاشت. 
اي��ن صحبت هاي ميرزاي��ي درحالي مطرح 
مي ش��ود كه برخي كارشناسان ازجمله عباس 
زينعلي معتقدند، خ��روج امريكا از برجام تاثير 
چنداني بر س��اخت و س��از مس��كن ندارد زيرا 
بسياري از مواد اوليه مسكن توليد داخل است 

و وارداتي نيست. 
اما ميرزايي تاكيد دارد كه بازگشت تحريم ها 
منجر به جهش شديد بهاي تمام شده خدمات 
شهري مي ش��ود. به گفته او در شرايط تحريم 

اخذ تس��هيالت در اثر جهش نرخ سود و افول 
ق��درت وام دهي بانك ها دش��وارتر ش��ده و به 
علت كس��ري بودجه شهرداري مجبور مي شود 
ب��ه س��مت درآمدهاي��ي نظير تغيي��ر كاربري 
روي بي��اورد. همچنين برخي از س��رفصل هاي 
درآمدي شهرداري نظير قيمت هاي منطقه يي 
ام��الك و مخ��ارج محاس��به مالي��ات و ارزش 
اف��زوده ني��ز افزاي��ش مي يابد. ه��ر چند اين 
افزايش پاس��خگوي رشد سريع مصارف بودجه 

شهرداري نخواهد بود. 

 راهكار خروج از تله تحريم ها؟
در همي��ن حال مع��اون برنامه ريزي توس��عه 
ته��ران  ش��هرداري  ش��وراي  ام��ور  و  ش��هري 
پيش��نهادي براي برون رفت از اين ش��رايط ارائه 
كرد و گفت: در اين ش��رايط پيش��نهاد مي شود، 
مص��ارف بودجه ش��هرداري با جدي��ت كنترل و 
منقبض شود تا از بروز كسري بودجه كه موجب 
افزايش بدهي 52 هزارميليارد توماني شهرداري 
خواهد ب��ود، جلوگيري به عمل آورد در غير اين 
صورت مشكالت شهرداري بيش از پيش تعميق 

خواهد شد. 
طي دهه هاي گذش��ته شهر فروشي مهم ترين 
منبع درآمد ش��هرداري تهران بوده و شهرداران 
تهران به ويژه در زمان قاليباف بيش��ترين ميزان 
ش��هر فروش��ي را انجام دادند ك��ه نتيجه آن از 
بي��ن رفتن تع��داد بي ش��ماري از باغ هاي تهران 
و تبدي��ل آنها ب��ه برج بود. همچني��ن برج ها در 
فضاهايي مجوز س��اخت گرفتند كه در ش��رايط 
عادي نيز براي شهروندان ايجاد مشكل كرده اند. 

در مجموع تهران طي س��ال هاي گذشته بخش 
عظيمي از ريه هاي تنفسي خود را از دست داد. 
زمان��ي كه محمدعلي نجف��ي مديريت تهران 
را ب��ر عهده گرف��ت، عنوان كرد كه ديگر ش��هر 
ته��ران جايي ب��راي فروش ن��دارد و بايد به فكر 
جايگزيني براي درآمدزايي در شهرداري باشند. 
نجف��ي اين كار را با كاهش درآمدهاي ناش��ي از 
س��اخت وساز در بودجه س��ال 97 آغاز كرد. هر 
چند به طور مشخص منابع جايگزيني براي شهر 
فروش��ي مشخص نشد اما كاهش درآمدها از اين 
راه نقطه آغازي براي كاهش ش��هر فروش��ي در 
ته��ران بود. ضمن اينكه به دلي��ل ركود در بازار 
مس��كن و كاهش ساخت و س��ازها چاره ديگري 

جز اين هم نداشتند. 
هر چند در س��ال 97 آمار جديد درخصوص 
تع��داد پروانه ه��اي س��اخت منتش��ر نش��ده اما 
در نخس��تين نشس��ت كميس��يون شهرسازي و 
معماري كالن ش��هرهاي كشور خبر ركود صدور 
پرونده ه��اي س��اختماني در فروردين ماه س��ال 

جاري مطرح شد. 

 شيوه جذب سرمايه خارجي؟
چندي پيش ميرزايي در گفت وگو با »تعادل« 
درباره س��هم س��رمايه هاي خارج��ي در بودجه 
س��ال آين��ده ش��هرداري تهران صحب��ت كرد و 
گف��ت: موضوع س��رمايه گذاري خارجي در قالب 
تبصره ه��اي بودج��ه ديده ش��ده اس��ت. به اين 
ص��ورت كه كف آن صف��ر در نظر گرفته ش��ده 
اما س��قف آن باز اس��ت. يعني به ه��ر اندازه كه 
بتواند منابع خارجي جذب ش��ود به خصوص در 

حوزه معاونت هاي فني و عمراني و حمل و نقل و 
ترافيك و نيز معاونت مالي براي پروژه هايي نظير 

شهر آفتاب محدوديتي وجود ندارد. 
وي ب��ا بي��ان اينكه ج��ذب س��رمايه گذاري 
خارجي به دو موضوع بستگي دارد، تصريح كرد: 
اول بايد ديد ش��رايط سياس��ت خارجي كش��ور 
چگونه پيش خواهد رفت و تامين كنندگان مالي 
رابطه خوبي با كش��ور خواهند داش��ت يا خير؟ 
همچنين تالش و سعي معاونت ها نيز در اين امر 
بس��يار تعيين كننده است زيرا در بهترين شرايط 
اگ��ر ش��هرداري تحرك نداش��ته باش��د، اتفاقي 
نخواهد افت��اد. اكنون تالش بس��يار جدي براي 
شناس��ايي و آماده س��ازي نزديك به 100پروژه 
براي سرمايه گذاري خارجي درحال انجام است و 
اميدواريم تا پايان سال اين 100پروژه شناسايي 
ش��ده و طرح هاي توجيهي آنها تهيه ش��ود و به 

سرمايه گذاران ارائه شود. 
ميرزايي در پاس��خ به اينكه اي��ن 100پروژه 
بيش��تر در چه حوزه هايي هستند؟ تصريح كرد: 
ي��ك بخش در ح��وزه حمل و نق��ل و ترافيك و 
بخش ديگر هم در حوزه خدمات عمومي ش��هر 
مانن��د مجتمع ه��اي ايس��تگاهي، ش��هر آفتاب، 

سيتي سنترها و موارد مشابه است. 
وي ادام��ه داد: در اين ب��اره پيش بيني رقمي 
صورت نگرفت��ه و همانطور كه گفتم محدوديتي 
ب��راي اي��ن كار وج��ود ن��دارد. ش��هر ته��ران 
ظرفيت هاي بس��يار وس��يعي دارد و ه��ر اندازه 
كه س��رمايه خارجي جذب شود، باز هم نيازمند 
س��رمايه گذاري خواهيم بود. ما نيز در شهرداري 
اميدواري��م ك��ه در جذب س��رمايه هاي خارجي 

موفق ظاهر شويم. 
به گ��زارش »تعادل« در بودجه س��ال آينده 
ف��روش تراك��م، تغيير كارب��ري و دريافت وام به 
مي��زان 1200ميليارد تومان كاه��ش پيدا كرده 
اس��ت. به نحوي كه درآم��د حاصل از محل اخذ 
وام ها در حد 1000ميليارد تومان محدود ش��ده 
اس��ت. همچنين در بودجه س��ال آينده نس��بت 
درآمده��اي نقد به غيرنقد نيز قابل توجه اس��ت 
به شكلي كه سهم بودجه غيرنقد در سال 1396 
معادل 35.7درصد بوده كه اين رقم براي بودجه 
س��ال آينده ب��ه 23.3درصد كاه��ش پيدا كرده 

است. 
حال بايد ديد با كاهش درآمدهاي ناشي از 
س��اخت و ساز آيا شهردار جديد تهران راه حل 
مناسبي بر درآمدزايي دارد و موفق مي شود از 
راه هاي جايگزين ميزان درآمد ش��هرداري كه 
به تعبيري ورشكس��ته شده اس��ت را افزايش 

دهد يا خير؟

نبود ارز نقد براي پرداخت 
حقوق خدمه خارجي 

دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي با بيان اينكه 
ارز نقد براي پرداخت دستمزد خدمه خارجي نداريم 
و پرداخت حقوق آنها زمانبر ش��ده اس��ت، گفت: در 
برخ��ي از پروازهاي خارج��ي از جمله نجف و عراق 
ايرالين ها بايد براي خدماتي كه در فرودگاه دريافت 
مي كنند، به صورت نقد هزينه ها را بپردازند و تبديل 
حواله به ارز نقد در اين فرودگاه بسيار دشوار است. 

مقصود اسعدي ساماني در گفت وگو با ايلنا اظهاركرد: 
در حال حاضر پرداخت حق��وق خدمه خارجي زمانبر 
ش��ده اس��ت، چراكه هر يك از خدمه هاي خارجي در 
ناوگان هوايي كش��ورمان مشغول به كار هستند از يك 
شركت خارجي مامور شده اند و حواله ارزي بايد به اين 
شركت خارجي ارائه شود تا در آن كشور به خدمه يي كه 
در ايران مشغول به كار هستند، پرداخت كنند.  او افزود: 
بانك مركزي پس از اجراي سياس��ت هاي جديد ارزي، 
مجوز مصارف ارزي به صورت حواله يي را به ايرالين ها 
صادر كرد.  اسعدي ادامه داد: پس از آن درخواست هاي 
ايرالين ها براي در اختيار داشتن ارز حواله يي براي ساير 
مصارف ارزي به بانك مركزي ارائه شد كه خوشبختانه 
با تامين ارز حواله يي با اين مصارف هم موافقت ش��د.  
دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي گفت: هر چند بانك 
مركزي با اصالحيه دستورالعمل مصارف ارزي شركت ها 
تا حدي مش��كالت ايرالين ها را در اين حوزه حل كرد 
اما در برخي بخش ها ايرالين ها نياز به ارز نقدي دارند و 
با حواله امكان پرداخت هزينه ها نيست.  اسعدي ساماني 
با تاكيد بر اينكه صرافي ها هم نمي توانند ارز مورد نياز 
شركت ها را پرداخت كنند، گفت: براي پرداخت حقوق 
و دس��تمزد خدمه خارجي با مش��كل ارز نقدي مواجه 
هستيم و از بانك مركزي درخواست كرده ايم كه منابعي 
براي پرداخت هاي نقدي ش��ركت ها در نظر بگيرند.  او 
اظهار كرد: قبل از صدور حواله ارزي بايد ثبت سفارش 
و گش��ايش اعتبار انجام شود و بعد از حواله به شركت 
خارجي ارائه شود، بنابراين طي اين مراحل پرداخت ها 

را زمانبر كرده است. 

 بررسي تخلفات مال ها
در كميسيون ماده 100

محس��ن هاش��مي، رييس شوراي ش��هر تهران 
گفت: پرونده تخلف��ات مال ها و مجتمع هاي تجاري 
تهران در كميسيون ماده 100 درحال بررسي است.  
هاشمي در گفت وگو با فارس درباره تخلفات ساخت 
و سازهاي تجاري و مال ها در شهر تهران اظهار كرد: 
تخلفات مال ها در ش��ورا و ش��هرداري تهران درحال 
بررسي اس��ت و پرونده تعدادي از آنها به كميسيون 
ماده 100 ارسال شده اس��ت.  وي درباره رقم ريالي 
اين تخلفات نيز گفت: ميزان ريالي تخلفات در پروژه 
مال هاي تهران بس��يار زياد اس��ت ك��ه بايد هر چه 
س��ريع تر تعيين تكليف ش��ود.  رييس شوراي شهر 
تهران گفت: تع��دادي از پرونده هاي تخلفات صورت 
گرفته در مجتمع هاي تجاري و مال ها به كميسيون 
ماده 100 رفته كه به زودي گزارش تخلفات صورت  

گرفته براي افكار عمومي منتشر خواهد شد.

اثري از ۵ جانباخته سقوط 
هواپيماي ياسوج يافت نشد 
 رييس س��ازمان پزش��كي قانوني درباره پرونده 
س��قوط هواپيماي تهران-ياس��وج گفت: هنوز هيچ 
اثري )پيكر يا بقاي��اي پيكر( از 5نفر از جانباختگان 
حادثه سقوط هواپيماي ياسوج به دست نيامده است. 
به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرس��ازي، 
 احمد شجاعي افزود: چند روز گذشته پيكر يا بقايايي 
از پيكر چند نفر ديگر از قربانيان اين حادثه توس��ط 
نيروهاي هالل احمر كشف شد كه قرار است امروز به 

پزشكي قانوني تحويل داده شوند. 
او ادام��ه داد: تاكن��ون تع��داد زي��ادي از بقاياي 
جانباخت��گان حادثه س��قوط هواپيماي ياس��وج به 
پزش��كي قانوني ارجاع شده است كه شناسايي آنها 
و تطبيق نمونه ها انجام شده و تنها اين 5نفر هستند 

كه تاكنون اثري از آنها به دست نيامده است. 
شجاعي با اشاره به اينكه روي برخي از اين بقايا 
چند بار نمونه برداري و آزمايش هاي الزم انجام داده 
شده است، گفت: هنوز بابت اين نوع نمونه برداري ها، 
هيچ هزينه يي به س��ازمان پزشكي قانوني پرداخت 
نشده است.  رييس س��ازمان پزشكي قانوني اضافه 
ك��رد: هر عدد از كيت هاي مرب��وط به نمونه برداري 
و آزمايش براي تش��خيص هويت اجس��اد قربانيان 
اين گونه حوادث 700 هزار تومان اس��ت كه تا زمان 
حاضر بابت انج��ام اين نوع آزمايش ها براي قربانيان 
منا، زلزله كرمانش��اه و هواپيماي ياس��وج هزينه يي 
پرداخت نش��ده است.  پرواز ش��ماره 370۴ شركت 
هواپيمايي آس��مان با 60 مس��افر و 6خدمه پروازي 
س��اعت ۸صبح روز 29 بهمن ماه سال 1396 تهران 

را به مقصد ياسوج ترك كرد. 

ايرانشهر

ب��ا گذش��ت حدود ي��ك هفت��ه از اعتصاب گس��ترده 
كاميون��داران در اعتراض به كم بودن كرايه و مش��كالت 
بيمه يي، نشانه هايي از تالش وزارت راه و شهرسازي براي 
رسيدگي به خواسته هاي آنها مشاهده مي شود. در همين 
رابط��ه  معاون حمل و نقل س��ازمان راه��داري و حمل و 
نقل جاده يي بر جلوگي��ري از تضييع حقوق كاميونداران 
تاكي��د كرد و گفت: براي شفاف س��ازي و مبارزه با تخلف 
ش��ركت هاي حم��ل و نقل، با اس��تفاده از سيس��تم هاي 
نرم اف��زاري، ص��دور بارنام��ه و ميزان كميس��يون آنها به 

صورت برخط )آنالين( كنترل مي شود. 
داريوش امان��ي در گفت وگو با ايرنا اف��زود: بيش از 7 
هزار و ۴00 ش��ركت حمل ونقل بار و مس��افر در كش��ور 
فع��ال اس��ت. همچنين بيش از 5 هزار ش��ركت در حوزه 
جابه جايي بار فعالند و نظارت بر عملكرد اين شركت ها در 
دستور كار سازمان راهداري و حمل ونقل جاده يي است. 

او ب��ا توج��ه ب��ه اعتراض ه��اي صنفي روزه��اي اخير 
كاميونداران گف��ت: افزايش كرايه حم��ل كاميونداران تا 
س��قف 20درصد از امروز در كش��ور اجرايي شد. اين رقم 
افزايش در برخي اس��تان ها 10درصد و برخي ديگر 15 يا 

20درصد است. 
معاون حمل و نقل س��ازمان راه��داري و حمل و نقل 
جاده ي��ي با اعالم اينك��ه افزايش كرايه حم��ل رانندگان 
پيش از اعتراض هاي صنفي اخير در دس��تور كار سازمان 
راهداري بود، افزود: از 10 روز پيش ميزان افزايش كرايه 
حمل در دستور كار جلسه هاي ما بود و در نهايت تا سقف 
20درصد تعيين ش��د. اماني با تاكيد بر نظارت بر عملكرد 
ش��ركت هاي حمل ونقل بار گفت: با فراهم ش��دن بس��تر 

اينترنتي، ش��رايط الزم براي كنترل عملكرد ش��ركت ها و 
تخل��ف آنها در ص��دور بارنامه و معرفي بار ب��ه رانندگان 
فراهم شد. اگر شركت هاي حمل ونقل تخلفي انجام دهند، 
به اس��تناد كميس��يون ماده 12 با اين شركت ها برخورد 

قانوني خواهد شد. 
معاون س��ازمان راه��داري تاكيد كرد: ع��الوه بر اين، 
سيستم نامحسوسي در سازمان راهداري ايجاد شده تا به 
صورت مستمر به شكايت رانندگان رسيدگي و با استفاده 
از سيستم هاي نرم افزازي بارنامه هاي كاميونداران كنترل 
مي ش��ود. او ادامه داد: همچنين سيستم پيامكي سازمان 
راهداري به شماره هاي 10001۴1 و 10001۴2 كه از 2 
تا 3ماه آينده فعاليت خود را ش��روع مي كند، به رانندگان 
اين فرصت را مي دهد كه در راستاي شفاف سازي و رعايت 
ح��ق و حقوق رانندگان به ويژه اطالعات بارنامه هاي خود 

را به اين سازمان ارسال كنند. 
امان��ي با تاكي��د بر رعايت عدال��ت در توزيع بار گفت: 
رانن��دگان از مدت ه��ا پيش ب��ه چگونگي توزي��ع بار در 
برخي پايانه ها معترض بودند؛ به طور نمونه رعايت نكردن 
نوبت در مراكز توزيع بار س��بب ش��ده ب��ود، راننده يي در 
بندرعباس 10روز فعاليت نداش��ته باشد )خواب كاميون( 

تا بتواند يك نوبت حمل بار به مقصدي انجام دهد. 
 مع��اون حم��ل و نق��ل س��ازمان راه��داري و حمل و 
نق��ل جاده يي اف��زود: در اي��ن زمينه س��ازمان راهداري 
سيستم هاي نوبت مجازي در مراكز بزرگ حمل بار ايجاد 
ك��رده تا رانندگان با اس��تفاده از تلفن همراه نوبت گرفته 
و در زمان مش��خص ش��ده براي حمل ب��ار به بندرعباس 

مراجعه كنند. 

فرماندار ته��ران از تردد ش��بانه 5000 كاميون 
فرسوده در س��طح شهرس��تان تهران خبر داد.  به 
گزارش ايس��نا، عيس��ي فرهادي در جلسه كارگروه 
كاهش آلودگي هواي اس��تان تهران كه به رياس��ت 
احمد تواهن معاون عمراني استانداري تهران تشكيل 
ش��ده بود، گفت: 5000كاميون فرس��وده شب ها از 
س��اعت 22تا 6 صبح در تهران درحال انتقال نخاله 
و عبور و مرور در س��طح شهر هستند. از اين رو نياز 
اس��ت، دوربين هايي با اعتبار ش��هرداري و سازمان 
مديريت براي شناس��ايي اين وس��ايل نقليه در نظر 
گرفته ش��ود.  وي اف��زود: 3000 اتوبوس با بيش از 
10سال س��ن و 120هزار كاميون با سن آاليندگي 
در اط��راف تهران تردد دارند كه بايد براي وس��ايل 
نقليه نيز تدبير مناس��ب انجام ش��ود.  در ادامه اين 
جلس��ه ش��هيد زاده، قائم مقام مديرعامل ش��ركت 
كنترل كيفيت هواي تهران با اشاره به طرح كاهش 

آلودكي هوا گفت: اصل اين طرح بر مبناي شناسايي 
خودروهاي آالينده پايه گذاري ش��ده و براي اين كار 
خروجي اگزوز اتومبيل ها ايجاد آاليندگي را مشخص 
مي كند نه پالك خودروه��ا درحالي كه ممانعت از 
ورود خودروه��ا ب��ه محدوده هاي مش��خص ش��ده 
براس��اس پالك خودروها انجام مي شود.  وي افزود: 
اجراي يك باره يك ط��رح غيرممكن بود. بر همين 
اساس مقرر شد، خودروهايي كه معاينه فني ندارند 
شناس��ايي و از طريق دوربين هاي متصل به سامانه 
س��يمفا استعالم آنها انجام شود اما حدود 10درصد 
استعالم ها پاسخ داده مي شود و براي رفع اين مشكل 

بايد اقدام جدي انجام شود. 
در ادامه اين نشس��ت، معاون عمراني استانداري 
تهران از جايگزيني بيش از 200هزار خودرو ديزلي 
از سطح جاده ها و شهرهاي كشور ظرف مدت 3سال 
آين��ده خبر داد. احمد تواه��ن گفت: عدم همكاري 

دس��تگاه ها در موضوع كنترل و دفع اثرات آلودگي 
زيس��ت محيطي، شريك ش��دن در توسعه اين آثار 
مخرب است. مس��ائل آلودگي هوا نسل ها را تهديد 
مي كند لذا همه بايد در اين بخش عملكردي جدي 
داش��ته باش��يم. وي با اش��اره به گزارش ارائه شده 
درخصوص عدم ارائه برنامه هاي الزم براي شناسايي 
و مهار اثرات س��وء گرد و غبار از سوي دستگاه هاي 
ذي ربط تاكيد كرد: آلودگي محيط زيست همه افراد 
را در مواجه��ه با خطر قرار خواهد داد و براي اجراي 
مصوبات كارگروه كاهش آلودگي هواي استان تهران 
نياز به ابالغ اس��تانداري وجود ندارد. به اين ترتيب 
ت��ا دو هفته آينده همه دس��تگاه ها فرص��ت دارند، 
گ��زارش خود را درخصوص برنامه ها و شناس��ايي و 
مهار گرد و غبار ارائه دهند. معاون عمراني استانداري 
تهران با اشاره به طرح جايگزيني خودروهاي ديزل 
فرسوده افزود: دستورالعمل اجراي اين طرح از سوي 
هيات دولت ابالغ و مقرر ش��ده ظرف 3سال بيش از 
200هزار خودرو ديزلي از سطح جاده ها و شهرهاي 

كشور جمع آوري و نوسازي شوند. 

تالش دولت براي جلوگيري از تضييع حقوق كاميونداران

تردد شبانه 5000 كاميون فرسوده در تهران

 در آستانه تعطيالت چند روزه خردادماه، نرخ بليت پروازهاي 
داخلي به  شدت افزايش يافته است، به گونه يي كه قيمت پرواز 
تهران � بوش��هر از مرز نيم ميليون تومان هم عبور كرده و بليت 
پ��رواز تهران �� كيش هم 615هزار تومان فروخته مي ش��ود. در 
حال حاضر بليت پرواز تهران �� بوشهر با قيمت حدود 600هزار 
تومان براي تاريخ 12خردادماه فروخته مي شود، پروازي كه قرار 
است مس��افران را در تاريخ ذكر شده از تهران به بوشهر منتقل 

كند، مربوط به ايران اير است. 
قيم��ت بليت پرواز ته��ران- كيش هواپيماي��ي ماهان براي 
چهارشنبه 5۸5هزار تومان و براي پنج شنبه اين هفته 5۴0هزار 
تومان است. براي يك شنبه آينده )13 خرداد( قيمت بليت پرواز 
تهران - كيش هواپيمايي جمهوري اس��المي اي��ران 5۸0هزار 
تومان اس��ت، البته نرخ بليت هواپيمايي ماهان مسير پرواز ذكر 
ش��ده براي پنج ش��نبه هفته جاري )10 خ��رداد 97( 615هزار 
تومان اس��ت. نرخ بليت پرواز تهران- مش��هد به عنوان يكي از 
مقاصد پروازي پرتقاضا براي روز يك ش��نبه هفت��ه آينده )13 
خرداد( 550هزار تومان براي هواپيمايي معراج و 560هزار تومان 
براي هواپيمايي ايران اير اس��ت، نرخ بليت پرواز مش��هد-تهران 
براي 1۸خرداد يعني پايان تعطيالت چندروزه 560 هزار تومان 

)ايران اير( و 600 هزار تومان )هواپيمايي معراج( است. 
البته اين افزايش قيمت بيشتر مربوط به قيمت بليت مقاصد 
پروازي پرتقاضا از جمله مشهد، كيش و... است و رشد قيمت در 

ساير مقاصد پروازي چندان باال نبوده است. 
ناگفت��ه نماند كه اين افزايش افسارگس��يخته صداي برخي 
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي را هم در آورده است، سكينه 
الماس��ي نماينده عس��لويه در مجلس چند روز پيش از قيمت 
۸00هزار توماني بليت تهران �� بوشهر انتقاد كرده و خطاب به 

وزير راه و شهرس��ازي گفته بود: »اين سرويس دهي با اين  همه 
بي نظمي و تاخير و به هم ريختگي زيبنده انس��ان نيست، قيمت 
بليت هواپيما در كشورهاي همسايه را استعالم كنيد تا بدانيد در 

حوزه كاري شما چه به روزگار بوشهري ها آمده است.«
محمد يوس��في كارشناس ارشد حوزه اقتصاد هوايي چندي 
پيش در گفت وگو با »تعادل« درباره قانون آزادسازي قيمت بليت 
هواپيما و تبعات آن گفت: با توجه به اين قانون نبايد س��قف و 
كفي براي قيمت بليت هواپيما مش��خص شود، اما رعايت حال 

مشتري و ايرالين بايد توامان در نظر گرفته شود. 
يوسفي ادامه داد: با توجه به اينكه برخي آژانس ها از آزادسازي 
نرخ بليت سوءاس��تفاده كرده و در ايام خاص، قيمت هاي كاذب 
براي مس��يرها تعيين مي كنند، گاهي ايجاد محدوديت از سوي 
سازمان هواپيمايي كشوري اجتناب ناپذير است اگرچه بر اساس 

قانون عرضه و تقاضا چنين اقداماتي درست نيست.
او افزود: برخي آژانس هاي هوايي، تقاضاي كاذب در سايت هاي 
خود ايجاد مي كنند يعني ممكن اس��ت، 100صندلي خالي براي 
پروازي وجود داشته باشد اما در سايت اين آژانس ها تنها 7صندلي 
خالي نمايش داده مي ش��ود و همين تقاضاي كاذب اين آژانس ها، 
توجيهي براي افزايش بي حد و حصر قيمت هاي بليت از سوي آنها 
مي ش��ود كه در اين شرايط سازمان هواپيمايي كشوري بايد ورود 
كند و به عنوان نهاد ناظر،  نرخي را براي اين مسيرها مشخص كند 

كه هم ايرالين ها و هم مسافران راضي باشند.
به گفته اين كارشناس ارشد حوزه هوايي، اگر آژانس ها تقاضا 
براي سفر را به صورت واقعي نشان دهند، بهترين گزينه اجراي 
قانون آزادسازي نرخ بليت هواپيماست اما با توجه به سوءاستفاده 
برخي س��وداگران و نداش��تن ابزار الزم براي شناسايي آنها تنها 

گزينه ورود سازمان هواپيمايي كشوري است.

افزايش نرخ بليت پروازهاي داخلي در آستانه تعطيالت

پرون��ده كالس��ه 96099۸۸311000523 ش��عبه 10 دادگاه عموم��ی حقوق��ی شهرس��تان كرمانش��اه تصمي��م نهايی ش��ماره 
960997۸3110010۸6

خواهان: بانك مهر اقتصاد با وكالت خانم س��ارا عزيزی فرزند لطف اله به نش��انی كرمانش��اه- 22 بهمن- سی متری دوم- باالتر از خ 
تعزيرات – برج اراد- ط5 – واحد20

خواندگان: 1. خانم سهيال فتاح پور فرزند محمد به نشانی كرمانشاه- رودكی- مجتمع ايثار- كوی مرواريد- پالك6- طبقه سوم.
2- خانم فرشته فخری فرزند محمد مراد به نشانی كرمانشاه- رودكی- بلوار وحدت غربی- 25 متری ايثار شرقی- پالك2

خواسته ها: 1. مطالبه وجه بابت... 2. مطالبه خسارت تاخير تاديه 3. مطالبه خسارت دادرسی

** رای دادگاه**
درخصوص دادخواست خانم سارا عزيزی به وكالت از بانك مهر اقتصاد به طرفيت خانم ها 1- خانم سهيال فتاح پور فرزند محمد 2- خانم 
فرشته فخری فرزند محمد مراد به خواسته صدور حكم مبنی بر محكوميت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 330/000/000 ريال 
از وجه يك فقره چك به ش��ماره 163۴/۸57۴۸2/30 به تاريخ 96/2/25 عهده بانك ملت به انضمام خس��ارت تاخير تاديه از تاريخ 
سررسيد چك لغايت اجرای كامل حكم و كليه خسارات ناشی از دادرسی ازجمله هزينه دادرسی و حق الوكاله وكيل، دادگاه نظر به 
دادخواست تقديمی خواهان و مستندات ابرازی شامل فتوكپی مصدق چك و گواهينامه عدم پرداخت بانك محال عليه كه خوانده 
رديف اول صادركننده چك و خوانده رديف دوم به عنوان ضامن ظهر چك را امضا نموده و اينكه وجود سند تجاری در يد دارنده داللت 
بر اشتغال ذمه صادركننده آن دارد و اشتغال ذمه يقينی برائت ذمه يقينی را مي طلبد و خواندگان دعوی در جلسه دادگاه حاضر نشده و 
در قبال ادعای خواهان دفاعی به عمل نياورده لذا دادگاه خواسته خواهان را وارد دانسته مستندا به ماده واحده مصوب 77/9/21 مجمع 
تشخيص مصلحت نظام در تفسير تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چك و مواد 19۸و 515 و 519 و 522 قانون آيين دادرسی 
مدن��ی و م��واد 2۴9 و 310 قانون تجارت حكم به محكوميت تضامنی خواندگان به پرداخت مبل��غ 330/000/000 ريال بابت اصل 
خواسته و پرداخت كليه هزينه های دادرسی و حق الوكاله وكيل براساس توافق و حداكثر به ميزان تعرفه قانونی و نيز خسارت تاخير 
تاديه از تاريخ سررسيد چك لغايت هنگام پرداخت كه از طرف اجرای احكام مدنی برابر شاخص تورم ساالنه اعالمی از بانك مركزی 
جمهوری اسالمی ايران محاسبه مي گردد در حق خواهان صادر و اعالم مي شود. رای صادره غيابی ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در اين مرجع و سپس ظرف مدت 20 روز پس از آن قابل تجديدنظرخواهی در دادگاه محترم تجديدنظر استان مي باشد.

حميدرضا كريمی- رئيس شعبه دهم دادگاه)حقوقی( كرمانشاه
رونوشت برابر با اصل و اداريست – مدير دفتر شعبه دهم دادگاه حقوقی كرمانشاه- نادرپور

مشخصات ابالغ شونده حقيقی:
نام: سهراب- نام خانوادگی: حسينی- نام پدر: موال مراد

درخصوص دادخواست بانك مهر اقتصاد با وكالت يوسف مباركی فرزند حسين به طرفيت 1- حسن مرادی 2- سهراب حسينی 3- بهنام 
مرادی مريم نگاری فرزند: 1- محبعلی 2- موال مراد 3- محمد كريم به خواسته صدور حكم بر تامين خواسته به مبلغ 30/000/000 ريال 
با اين ش��رح كه خواهان دارنده يك فقره چك به ش��ماره 7۴0377 مورخ ۸۸/12/3 بانك ملت با سر رسيد ۸۸/12/3 بوده كه در مهلت 
مقرر در چك فاقد محل بوده و لذا با توجه به گواهی عدم پرداخت ش��ماره 7۴0377 بانك محال عليه خواهان تقاضای صدور تامين 
خواسته از اموال خواندگان را نموده است فلذا با توجه به تكليف قانونی قاضی در صدور قرار تامين در صورت درخواست دارنده در اسناد 
تجاری واخواست شده به استناد بند ج ماده 10۸ قانون آيين دادرسی مدنی قرار تامين خواسته از اموال بالمعارض خواندگان تا پايان 

رسيدگی صادر و اعالم مي گردد. قرار صادره پس از ابالغ قابل اجرا و سپس ظرف مدت 10 روز قابل اعتراض در همين شعبه مي باشد.
دادورز شعبه ۸ اجرای احكام مدنی- آرمين افكار

آگهی ابالغ وقت رسيدگی و دادخواست و ضمائم 
خواهان بانك مهر اقتصاد با وكالت يوس��ف مباركی دادخواس��تی به طرفيت خواندگان فروزان حيدری فرزند عبداهلل و عبداهلل پرنون 
فرزند نوخاص و محمدرضا حيدری فرزند عبداهلل به خواس��ته مطالبه وجه مطرح كه به اين ش��عبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
96099۸۸601600۴71 شعبه 16 حقوقی شورای حل اختالف مجتمع شهيد مطهری )بانك ها و تصادفات( شهرستان كرمانشاه ثبت 
و وقت رسيدگی مورخ 1397/0۴/23 ساعت 11:00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی 
به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی مي گردد تا خوانده 
ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در دادگاه حاضر گردد.
دبير شعبه 16حقوقی شورای حل اختالف مجتمع شهيد مطهری )بانك ها و تصادفات( شهرستان كرمانشاه- مونا خانه زادان

آگهی ابالغ وقت رس��يدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/خانم حشمت اله قنبری فرزند يداله و محمد جمشيدی فرزند صحبت اله 
و فتح اله قنبری فرزند يداله

خواهان بانك انصار دادخواستی به طرفيت خوانده آقای/خانم حشمت اله قنبری و محمد جمشيدی و فتح اله قنبری به خواسته مطالبه 
وجه چك مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 97099۸۸310200066 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
كرمانشاه ثبت و وقت رسيدگی مورخ 1397/0۴/12 ساعت ۸:30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين 
دادرسی مدنی به علت مجهول المكان بودن خوانده حشمت اله قنبری و محمد جمشيدی و فتح اله قنبری و درخواست خواهان مراتب 
يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی كامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در دادگاه حاضر گردد.

مدير دادگاه حقوقی شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان كرمانشاه- حميد حياتی
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تجارت كااليي ايران و اتحاديه اروپا در 3 ماهه نخست سال 2018 بررسي شد 

بهبود تراز تجاري با شركاي اروپايي
گروه تجارت|

بررسي هاي آماري اگرچه نشان از روند 
كاهشي تجارت با منطقه يورو در سه ماهه 
نخس�ت س�ال 2018 دارد، اما تراز تجاري 
ايران در اين مدت نسبت به گذشته بهبود 
يافت�ه و به نف�ع ايران تغيير كرده اس�ت. 
مطابق آمار منتشر شده، در بازه زماني ياد 
شده، ارزش تجارت ايران با اتحاديه اروپا 
حدود يك درصد نس�بت به مدت مش�ابه 
س�ال 2017 كاهش يافته است. مهم ترين 
عامل كاهش مبادالت تجاري ميان ايران و 
اتحاديه اروپا را مي توان به كاهش واردات 
اي�ران از اي�ن منطق�ه، به ويژه از كش�ور 
فرانس�ه نس�بت داد. از ديگر س�و، ارزش 
صادرات ايران به اتحاديه اروپا نيز افزايش 
يافته ك�ه عمدتا به دليل افزايش صادرات 
اي�ران به »يونان و اس�پانيا« بوده اس�ت. 
ع�اوه بر اين، در حالي كه بخش عمده يي 
از صادرات ايران را »س�وخت هاي معدني 
و روان كننده ها« تشكيل مي دهند، در سه 
ماهه نخس�ت س�ال 2018 نسبت به مدت 
مشابه س�ال 2017 »كاالهاي صنعتي« نيز 
سهمي عمده در صادرات ايران به اروپا به 
خود اختصاص داده اند. اين در حالي است 
كه س�هم واردات »ماشين آالت و كاالهاي 
صنعت�ي« در اي�ن م�دت كاه�ش يافته و 
بيش�ترين ارزش واردات به »سوخت هاي 
معدن�ي و روان كننده ه�ا« اختصاص يافته 
اس�ت. بر اي�ن اس�اس، »ماش�ين آالت و 
تجهيزات حمل و نق�ل« محصوالت عمده 
وارداتي كش�ور از اتحاديه اروپا محسوب 

مي شوند. 

 روند صادرات به اروپا 
حجم تجارت كااليي اي��ران با اتحاديه اروپا 
طي س��ه ماه نخست س��ال 2018، حدود يك 
درص��د )مع��ادل 4.9 ميلي��ون يورو( نس��بت 
به م��دت مش��ابه س��ال 2017 كاه��ش پيدا 
ك��رده كه صرفا به دليل كاه��ش واردات ايران 
از كش��ورهاي اي��ن منطق��ه بوده اس��ت. طي 
م��دت مذكور، صادرات ايران ب��ه اتحاديه اروپا 
ح��دود 135ميليون ي��ورو افزاي��ش و واردات 
 اي��ران از كش��ورهاي عضو اي��ن منطقه حدود

150 ميليون يورو كاهش يافته است. براساس 
گ��زارش معاونت بررس��ي هاي اقتص��ادي اتاق 
بازرگاني تهران، صادرات ايران به اتحاديه اروپا 
طي در س��ه ماهه نخست س��ال 2018 حدود 
يك درصد رشد داش��ته است. افزايش صادرات 
ايران به يونان و اس��پانيا مهم ترين دليل رش��د 
ارزش صادرات ايران به اتحاديه اروپا طي س��ه 
ماهه نخس��ت 2018 بوده است. بر اين اساس، 
ص��ادرات ايران به اس��پانيا و يون��ان طي مدت 
مذك��ور به ترتيب 75درصد و 71درصد رش��د 
داش��ته و جمعا به ح��دود 1.1 ميلي��ارد يورو 

رسيده است كه 39درصد ارزش صادرات ايران 
به اتحاديه اروپا را تشكيل مي دهد. 

ب��ر اين اس��اس، بيش��ترين كاه��ش ارزش 
صادرات ايران طي س��ه ماهه نخس��ت س��ال 
2018 ب��ه كش��ورهاي »بلغارس��تان و هلند« 
اختص��اص يافت��ه اس��ت. به طوري ك��ه ارزش 
ص��ادرات اي��ران ب��ه بلغارس��تان ب��ا كاه��ش 
75درص��دي و ارزش صادرات اي��ران به هلند 
نيز ب��ا كاهش 68درصدي روبه رو بوده اس��ت. 
اما صادرات ايران به كش��ورهاي اروپايي نظير 
اتري��ش، بل ژي��ك، انگلي��س، فرانس��ه و آلمان 
نيز روند كاهش��ي داش��ته به طوري كه ارزش 
صادرات ايران به اتري��ش با كاهش 18درصد، 
بلژيك با كاهش 16درصد، انگلستان با كاهش 
11درصد، فرانسه با كاهش 10درصد و المان با 

كاهش 9درصد مواجه شده اند. 
از ديگ��ر س��و، ارزش ص��ادرات اي��ران ب��ه 
كشورهايي چون اس��لووني با رشد 13 برابري 
در رتبه نخس��ت، لوكزامبورگ با رشد بيش از 
7 برابري در جايگاه دوم و 2 كش��ور كرواسي و 
فنالند نيز با رشد 3 برابري در جايگاه سوم قرار 
دارند. با اين حال، اما آمارها نش��ان مي دهد كه 
ايران در تصاحب بازار  ساير كشور هاي اروپايي 
ني��ز موفق ب��وده، به طوري كه در كش��ورهايي 
همچ��ون اس��پانيا، يونان و جمه��وري چك با 

افزاي��ش ارزش صادرات مواجه ش��ده اس��ت. 
مي��زان اين افزايش ارزش صادرات در اس��پانيا 
رش��د 75درصدي و در يونان و جمهوري چك 
ني��ز به ترتيب رش��د 71 و 69درصدي گزارش 
شده است. همچنين داده هاي آماري حاكي از 
اين است كه صادرات ايران به برخي كشورهاي 
اروپايي ام��ا در اين مدت با اف��ت روبه رو بوده 
اس��ت. به عنوان نمونه، ارزش صادرات ايران به 
بلغارس��تان حدود 75درصد كاهش داش��ته و 
صادرات ايران به هلند نيز كه پيش از اين يكي 
از ش��ركاي تجاري عمده ايران در اتحاديه اروپا 
بود، افتي 68درصدي را نش��ان مي دهد. ارزش 
صادرات اي��ران به اتريش، بلژيك، انگلس��تان، 

فرانسه و آلمان نيز افت را تجربه كرده است. 

 روند واردات ايران از اروپا 
از ديگر س��و، ارزش واردات ايران از اتحاديه 
اروپا در س��ه ماهه نخست س��ال 2018 حدود 
5.5درصد كاهش داش��ته كه عامل مس��لط در 
كاه��ش ارزش واردات اي��ران از اتحاديه اروپا، 
كاهش واردات از »فرانس��ه« بوده است. ارزش 
واردات ايران از فرانسه در بازه زماني ياد شده، 
با 46درصد كاهش نسبت به مدت مشابه سال 
قبل به حدود 248 ميليون يورو رس��يده است. 
بر اين اساس، بيشترين كاهش واردات ايران از 

كشورها عضو اتحاديه اروپا در دو كشور قبرس 
و پرتغ��ال رخ داده، به طوري ك��ه كاهش ارزش 
واردات اي��ران از قب��رس 68درص��د و كاهش 
ارزش واردات اي��ران از پرتغ��ال نيز 55درصد 
گزارش ش��ده است. از ساير كشورهاي اروپايي 
ك��ه واردات ايران از آنها ب��ا افت رو به رو بوده، 
مي ت��وان به كش��ور هاي كرواس��ي ب��ا كاهش 
17.4درصدي، بلژيك ب��ا كاهش 15درصدي، 
اتري��ش با كاه��ش 12.6درصدي و فرانس��ه با 
كاه��ش 4درصدي اش��اره كرد. از ديگر س��و، 
واردات ايران از برخي كش��ورها نيز به ش��كل 
قابل توجه��ي افزايش داش��ته اس��ت. به عنوان 
نمون��ه، ارزش واردات اي��ران از ايرلند در س��ه 
ماهه نخس��ت س��ال 2018، 3 برابر نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته افزايش داشته است. 
البته ايرلند در رديف 10 كش��ور نخست طرف 
معامله ايران در اتحاديه اروپا قرار ندارد. واردات 
ايران از لتوني نيز در اين مدت حدود 90درصد 
اس��پانيا  از  واردات  اس��ت.  داش��ته  افزاي��ش 
افزاي��ش 60درص��دي، واردات از هلند افزايش 
42درص��دي و واردات از يون��ان ني��ز افزايش 
35درصدي داش��ته است. اما در مقابل، واردات 
ايران از برخي كش��ورها در م��دت زمان مورد 
اش��اره افت قابل توجهي را شاهد بوده است. در 
صدر اين فهرس��ت، قبرس قرار دارد كه ارزش 

واردات اي��ران از آن، با افتي 68درصدي رو به 
رو بوده است. ارزش واردات ايران از پرتغال نيز 
در اين مدت افت��ي 55درصدي را تجربه كرده 
اس��ت. افت ارزش واردات ايران از كش��ورهاي 
فرانسه، كرواسي، بلژيك و اتريش نيز افتي بين 

4 تا 20درصد را تجربه كرده است. 

 سبد كاالهاي وارداتي و صادراتي 
از س��وي ديگر براساس اين تحليل، در سبد 
تركي��ب كااله��اي صادراتي ايران ب��ه اتحاديه 
اروپا در س��ه ماهه نخس��ت 2018 نس��بت به 
مدت مشابه سال 2017 از سهم »سوخت هاي 
معدني و روان كننده ها« كاسته شده و به سهم 
»كاالهاي صنعتي« افزوده ش��ده اس��ت. البته 
اين در حالي اس��ت ك��ه همچنان بخش عمده 
صادرات ايران به اين منطقه را »س��وخت هاي 
معدن��ي و روان كننده ه��ا« تش��كيل مي دهند. 
همچني��ن مطابق آماره��ا، در تركيب كاالهاي 
واردات��ي اي��ران از اتحاديه اروپا نيز طي س��ه 
ماهه نخس��ت 2018 نس��بت به مدت مش��ابه 
سال 2017، به سهم »س��وخت هاي معدني و 
روان كننده ها« و »كاالهاي صنعتي طبقه بندي 
ش��ده« افزوده شده و از س��هم »ماشين آالت و 
تجهيزات حمل و نقل« كاس��ته ش��ده اس��ت. 
اما بررس��ي هاي آماري حاكي از اين اس��ت كه 
همچن��ان »ماش��ين آالت و تجهي��زات حمل 
و نق��ل« محصوالت عم��ده وارداتي كش��ور از 

اتحاديه اروپا به شمار مي روند. 
به اي��ن ترتي��ب، »س��وخت هاي معدني و 
روان كننده ه��ا« ح��دود 87درص��د از س��بد 
صادرات��ي ايران به 28 كش��ور عض��و اتحاديه 
اروپا را تش��كيل مي دهن��د. »كاالهاي صنعتي 
طبقه بن��دي ش��ده برحس��ب مواد«، س��همي 
4درص��دي از اين س��بد دارند و س��هم »مواد 
غذايي، نوشيدني و دخانيات« نيز از سبد اقالم 
صادراتي ايران به اتحاديه اروپا، معادل 4درصد 
اس��ت. »ماشين آالت و تجهيزات حمل و نقل« 
اما س��همي يك درصدي از ص��ادرات ايران به 
اتحادي��ه اروپا دارن��د. در س��بد واردات ايران 
از اتحادي��ه اروپ��ا، »ماش��ين آالت و تجهيزات 
حم��ل و نق��ل« س��همي 51درص��دي دارند. 
»مواد ش��يميايي و محصوالت مرتبط« با سهم 
20درصدي دومين گروه عمده كااليي وارداتي 
از اتحادي��ه اروپا هس��تند. »كاالهاي صنعتي 
طبقه بندي ش��ده برحس��ب مواد« نيز سهمي 
11درصدي از س��بد واردات��ي ايران از اتحاديه 
اروپ��ا دارند. همچني��ن مطابق آمارها، س��هم 
»محصوالت صنعتي همگون« از سبد وارداتي 
اي��ران از اتحادي��ه اروپا حدود 8درصد، س��هم 
»مواد غذايي نوش��يدني و دخاني��ات« حدود 
4درصد، س��هم »م��واد خ��ام غيرخوراكي جز 
سوخت« حدود 3درصد و سهم »سوخت هاي 
معدن��ي و روان كننده ها« نيز ح��دود 2درصد 

بوده است. 

جلو ظهور زنجاني هاي 
جديد را بگيريد

رييس مجمع واردات گفت: سيگنال هايي كه به 
واسطه خروج امريكا از برجام به اقتصاد ايران مخابره 
مي شود، نبايد مسووالن را به سمتي هدايت كند كه 
بيش از اين شاهد يكه تازي بخش دولتي و شبه دولتي 
 در فض��اي تجارت خارجي باش��يم. عليرضا مناقبي 
درخصوص احتمال تزريق نقدينگي در ماه هاي آينده 
به ش��ركت هاي دولتي و نيمه دولتي اظهار داش��ت: 
برخي ممكن اس��ت در ش��رايط فعلي اقتصاد، اين 
نس��خه را براي پيش��گيري از كمبود كااليي تجويز 
كنند كه بايد بودجه يي ب��راي واردات برخي كاالها 
توسط دولت يا ش��به دولتي ها اختصاص داده شود، 
اين درحالي اس��ت كه چنين رويكردي، نه تنها يك 
حركت رو به جلو نيست، بلكه منجر به ظهور بابك 

زنجاني هاي جديد خواهد شد. 
ورود  واردات،  مجم��ع  ريي��س  گفت��ه   ب��ه 
غيرمتخصص ها و غير مرتبط ها به يك حوزه، عالوه 
بر اينكه به آشفتگي بازار و افزايش قيمت تمام شده 
كاالها دامن مي زند، زمينه ساز ايجاد و تقسيم رانت 
ميان يك س��ري از افرادي مي ش��ود كه به ميزهاي 
صادركنن��ده مج��وز نزديك تر هس��تند و اين براي 
اقتصادي كه در حال صرفه جويي ارزي است، بسيار 

خطرناك است. 
او ادامه داد: دولت به جاي اينكه به دنبال توسعه 
ورود خ��ود در بخ��ش تجارت خارجي باش��د، بايد 
تالش كند از پتانس��يل بخش خصوصي براي رونق 
بخشيدن به تجارت خارجي و كاهش هزينه هاي آن 
بهره برداري كند. به گفته مناقبي، واردات را بايد يك 
فعاليت كامال تخصصي و حرفه يي در نظر بگيريم كه 
خوش��ه چيني از آن صرفا مبتني بر دانش، تجربه و 
ارتباطات بين المللي شكل مي گيرد و در اين ميان، 
بي هيچ ترديدي بخش خصوصي كه سال ها در اين 
مس��ير وقت و انرژي گذاشته است، مي تواند بهتر و 

چابك تر از بخش دولتي فعاليت كند. 
او اضافه كرد: س��يگنال هايي كه به واسطه خروج 
امريكا از برج��ام به اقتصاد ايران مخابره مي ش��ود، 
نبايد مس��ووالن را به س��متي هدايت كند كه بيش 
از اين ش��اهد يكه تازي بخش دولتي و ش��به دولتي 
در فض��اي تجارت خارجي باش��يم. مناقب��ي افزود: 
اگر دولت مي خواه��د بودجه يي در خصوص كمك 
به ش��ركت هاي دولتي و نيمه دولتي اختصاص دهد 
كه حضورش��ان را در عرصه تجارت خارجي پررنگ 
كنند، بهتر اس��ت اين بودجه را ص��رف بازپرداخت 
بدهي دولت به بخش خصوصي كند تا به اين صورت 
توان بخش خصوصي براي تامين كاال مضاعف شود. 
رييس مجمع واردات در پايان تصريح كرد: در حال 
حاضر شاهد سكون و ركود در فضاي تجارت خارجي 
هس��تيم و اين براي چرخش نقدينگي شركت هاي 
بخ��ش خصوص��ي، يك س��م مهلك اس��ت كه اگر 
اس��تمرار پيدا كند، مي تواند به ورشكستگي برخي 

بنگاه هاي كوچك و متوسط منجر شود. 

امضاي قرارداد ساخت ترمينال 
تمام مكانيزه مواد معدني 

ايميدرو| قرارداد ساخت ترمينال تمام مكانيزه 
مواد معدني با حضور رييس هيات عامل ايميدرو، 
بي��ن س��ازمان بن��ادر و دريانوردي سيس��تان و 
بلوچستان و يك شركت خصوصي امضا شد. آيين 
امضاي قرارداد ترمينال تمام مكانيزه مواد معدني 
و همچني��ن تفاهمنامه س��اخت و بهره برداري از 
كارخانه تصفيه شكر در بندر شهيد بهشتي چابهار 
برگزار ش��د. اي��ن پايانه صادراتي ب��ا هدف ايجاد 
15ميليون تن ظرفيت حمل و بارگيري س��اخته 
خواهد ش��د. ارزش س��رمايه گذاري اين طرح در 
بندر ش��هيد بهشتي چابهار 2هزار و 800 ميليارد 
ريال اس��ت كه توسط يك ش��ركت داخلي انجام 
مي ش��ود. اش��تغال زايي طرح پايانه تمام مكانيزه 
مواد معدني 75 نفر به طور مس��تقيم و 175نفر به 
صورت غيرمستقيم اس��ت. طبق پيش بيني انجام 
شده فاز نخست اين طرح در مدت 24 ماه ساخته 
خواهد شد. 13هكتار زمين به اين پروژه اختصاص 
مي  يابد و تجهيزات اين طرح ش��امل واگن تيپلر، 
بلت كانواير، ريكاليمر، استاكر، شيپ لودر و شيپ 
آنلودر اس��ت. رييس هيات عامل ايميدرو در اين 
مراس��م گفت: طرح كارخانه فوالد مكران چابهار 

با ظرفيت 1.6ميليون تن در حال ساخت است. 
كرباس��يان ادام��ه داد: م��ا طرح هاي توس��عه 
متعددي در چابهار در برنامه ريزي داش��ته ايم كه 
اگر مس��ووالن هم��كاري كنند در آين��ده اجرايي 
مي شود. وي افزود: يكي از آنها پروژه فوالدي است 
كه ش��ركت هاي معتبري همچ��ون فوالدمباركه، 
گل گه��ر، توس��عه مع��ادن و فل��زات و چادرملو و 
مطالع��ه آن را ب��ا ه��دف ايج��اد 10 ميليون تن 
ظرفيت توليد فوالد ش��روع كرده اند. كرباسيان با 
بيان اينكه شركتي جديد براي اين هدف در دست 
تاسيس اس��ت، گفت: مطالعه اين طرح عظيم به 
يك شركت بين المللي سپرده شده است. از منظر 
ما چابهار ي��ك نقطه يي مهم براي بخش معدن و 
صنايع معدني محسوب مي شود و در چابهار براي 
مواد معدني ديگر در زنجيره فوالد نيز برنامه هاي 

توسعه يي داريم. 

واردات دانه روغني 
آفتابگردان ممنوع شد 

تس�نيم| وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت 
ب��ا ص��دور بخش��نامه يي واردات دان��ه روغني 
آفتابگردان را ممنوع اعالم كرد. وزارت صنعت، 
معدن و تجارت با ارسال بخشنامه يي اعالم كرد: 
به پيوس��ت نامه وزارت جهاد كشاورزي واردات 
دانه روغني آفتابگردان )تا اطالع ثانوي( ممنوع 
اس��ت. همچنين در اين نامه اش��اره شده است 
كه كليه تاييديه ه��اي قبلي صورت پذيرفته در 
س��امانه جامع تجارت ب��راي تخصيص 4000 
ريال ب��ه ازاي هر دالر ب��راي واردات فوق الذكر 

كان لم يكن اعالم مي شود. 

رييس كميسيون توسعه صادرات ايران مي گويد: آمار باالي صادرات در دوماهه 
اول بهار، ارتباط مستقيمي با افزايش نرخ ارز دارد. در اين دوره، سياست گذار بايد 
برنامه ريزي درست اقتصادي در جهت حمايت از توليد داشته باشد و اين برنامه ها 

مداوم و مستمر باشد نه مقطعي. 
به گزارش پايگاه خبري اتاق ايران، چند روز پيش، فرود عس��گري، رييس كل 
گم��رك اي��ران از افزايش 25درصدي ص��ادرات غيرنفتي تا 29 ارديبهش��ت  ماه 
س��ال ج��اري خبر داد. او با اع��الم رقم 7ميليارد دالري ص��ادرات گفت: با توجه 
به تصميمات جديد دولت و راه اندازي س��امانه نيما، صادرات كاال نس��بت به سال 
گذش��ته افزايش 25درصدي و واردات كاهش يك و نيم درصدي داشته است كه 

نشان از موفقيت  سياست هاي ارزي دولت دارد. 
اين در حالي اس��ت كه عدنان موس��ي پور، رييس كميس��يون توسعه صادرات 
اتاق ايران مي گويد: آمار باالي صادرات در دوماهه اول بهار، ارتباط مس��تقيمي با 
افزايش نرخ ارز دارد؛ باال رفتن قيمت ارز س��بب ش��ده انگيزه صادركننده ها براي 
فروش محصول و حضور در بازارهاي منطقه بيش��تر ش��ود. او ادامه مي دهد: اين 
افزايش صادرات يا انگيزه براي افزايش صادرات به حدي بود كه صادركننده ها در 

تعطيالت نوروزي كه عمدتا مانعي براي صادرات اس��ت، هم  دست از كار نكشيده 
و توانستند محصوالت خود را صادر كنند. 

 به گفته موس��ي پور، در اين دو ماه حجم صادرات و ارزش صادرات هر دو باال 
رفته است. اما اينكه آقاي عسگري اين افزايش را به تصميمات اخير ارزي دولت 

و راه اندازي سامانه نيما ربط مي دهد، درست نيست. 
او ادامه مي دهد: اين نوعي آدرس غلط دادن اس��ت؛ خيلي از صادركننده ها و 
فعاالن اقتصادي رغبت چنداني به س��امانه نيما ندارند يا اصاًل ش��ناخت كافي به 
اين حوزه ندارند. به گفته رييس كميسيون توسعه صادرات اتاق ايران، ما در اين 
مدت هيچ بخش��نامه يي مبني بر حمايت از صادرات دريافت نكرده ايم و بيش��تر 
بخش��نامه هاي صادرش��ده، نقش مانع ايفا كرده تا نقش حامي يا مشوق صادرات. 
تنه��ا عامل و مهم ترين عامل در افزايش صادرات افزايش نرخ ارز بوده اس��ت كه 

خيلي از هزينه ها را براي صادركننده ها پوشش داده است. 
او درب��اره پايي��ن آم��دن ارزش واردات ه��م مي گويد: مس��اله واردات ارتباط 
مس��تقيمي با خروج امري��كا از برجام دارد؛ اگرچه باال ب��ودن نرخ ارز هم در اين 
مس��اله بي تاثير نبوده است. موسي پور معتقد است: ما با خروج امريكا از برجام با 

موان��ع متعددي روبه رو خواهيم بود؛ خروج خيلي از ش��ركت هاي بزرگ از ايران، 
بازگشت برخي از تحريم ها يا از دست دادن برخي از بازارهاي منطقه از آثار اين 

خروج خواهد بود. 
چه بايد كرد؟ پرسش��ي كه موس��ي پور در پاس��خ به آن مي گوي��د: ما بايد از 
خودتحرم��ي داخلي بپرهيزيم. با خ��روج امريكا از برجام حتما هزينه حمل ونقل، 
انتقال كاال به بازار منطقه، مواد اوليه و قيمت تمام شده محصول باال خواهد رفت. 
اگر اين موانع در داخل هم بيش��تر ش��ود يا گام اساس��ي براي رفع آنها برداشته 
نش��ود، وضعيت توليد، ص��ادرات و اقتصاد بدتر خواهد ش��د. او تاكيد مي كند: با 
توج��ه به تجربه دور قبلي، سياس��ت گذار نبايد به بهان��ه تحريم هاي بين المللي، 
سياس��ت هايي تدوين كند كه منجر به تحريم داخلي ش��ود. خودتحريمي، وضع 
قوانين نادرس��ت و تغيير م��داوم رويه ها آثار به مراتب بدت��ري از تحريم ها دارند. 
سياس��ت گذار بايد برنامه ريزي درست اقتصادي در جهت حمايت از توليد داشته 
باش��د و اين برنامه ها مداوم و مس��تمر باش��د نه مقطعي. به گفته موس��ي پور، با 
شفافيت، مبارزه با فساد و پيش بيني پذير كردن اقتصاد مي توان نقشه راه مناسبي 

براي اقتصاد ترسيم كرد. 

رييس كميسيون توسعه صادرات ايران مطرح كرد 

افزايش نرخ ارز موجب تقويت صادرات شد

حجم تجارت كااليي ايران با اتحاديه اروپا طي سه ماه نخست سال 2018 حدود يك درصد )معادل 4.9 ميليون يورو( نسبت به 
مدت مشابه سال 2017 كاهش پيدا كرده كه صرفا به دليل كاهش واردات ايران از كشورهاي اين منطقه بوده است. طي مدت 

 مذكور صادرات ايران به اتحاديه اروپا حدود 135ميليون يورو افزايش و واردات ايران از كشورهاي عضو اين منطقه حدود
150 ميليون يورو كاهش يافته است

                                                                                                                                                  

ايسنا|
مدي��ركل دفت��ر مق��ررات ص��ادرات و واردات 
س��ازمان توسعه تجارت ضمن تاكيد بر اينكه ثبت  
س��فارش كاال در وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
انجام مي شود و تامين ارز در بانك مركزي صورت 
مي گيرد، گفت: نرخ رسمي دالر 4200تومان است 
و نرخ دومي وجود ندارد. علي  علي آبادي در پاسخ 
به س��والي درباره انتقاد برخي تجار از لزوم فروش 
ارز به قيمت 4200تومان و نبود امكان دريافت ارز 
تك نرخ��ي براي خريد مواد اوليه تاكيد كرد: طبق 
اعالم مسووالن بانكي نرخ دالر 4200تومان است 
و ت��ا جايي كه اط��الع دارم، نرخ دوم��ي براي ارز 
وج��ود ندارد. او در ارتباط با نرخ دالر در بازار آزاد 
گفت: واردات با اس��ناد تج��اري صورت مي گيرد و 
آنچه درباره بازار آزاد مطرح مي شود، وجود ندارد. 
تجار نيز بايد مسائل مربوط به ارز خود را از منابع 
بانكي پيگيري كنن��د. بانك مركزي اينگونه اعالم 

كرده كه نيازهاي تجار را تامين مي كند. 
مدي��ركل دفت��ر مق��ررات ص��ادرات و واردات 
س��ازمان توس��عه تجارت افزود: س��واالت مرتبط 
با نحوه تامي��ن ارز بايد از بانك مركزي پرس��يده 

شود زيرا نحوه استفاده از س��امانه هاي مربوطه را 
توضيح خواهند داد. وي ادامه داد: از س��وي ديگر 
براي انجام امور تجاري الزم است حتما افراد براي 
واردات ثبت س��فارش كنن��د و پس از اين مرحله، 
مس��ائل بانك��ي و تامين ارز خ��ود را دنبال كنند. 
ب��راي واردات و صادرات چني��ن چرخه يي تعريف 
 ش��ده و در اين روند نرخ دالر 4200تومان تعريف 

شده است. 
مدي��ركل دفت��ر مق��ررات ص��ادرات و واردات 
س��ازمان توس��عه تج��ارت با اش��اره ب��ه فعاليت  
س��امانه هايي مانند نيما اظهار ك��رد: آنچه مربوط 
ب��ه دفتر ما مي ش��ود در مرحله ثبت س��فارش به 
پايان مي رس��د و آنچه مربوط به مس��ائل بانكي و 
تامين ارز مي شود در مراحل پس از ثبت سفارش 
از س��وي بانك مركزي پيگيري مي شود. تامين ارز 
براي واردكنندگان و از سوي ديگر بحث بازگشت 
درآمد ارزي حاصل از صادرات به س��امانه نيما در 
روزهاي گذشته انتقاداتي به همراه داشته و برخي 
صادركنندگان ازجمله صادركنندگان فرش نسبت 
به اين موضوع واكنش داشتند و موانع اين رويكرد 

را براي فعاالن بازار مطرح كرده اند. 

مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت: 

تامين ارز با وزارت صنعت نيست
مهر|

معاون كل اسبق سازمان توس��عه تجارت ايران گفت: نبايد به 
بهانه خروج امريكا از برجام، بازار را به كش��ورهايي مثل تركيه كه 

صرفا به دنبال تسخير بازارهاي ايران هستند، ببازيم. 
كيومرث فتح اهلل  كرمانش��اهي با اشاره به س��رمايه گذاري هاي 
سودآور در ايران براي ترك ها و حذف توليدكنندگان ايراني مشابه 
از گردونه رقابت گفت: س��رمايه گذاري در مورد هر كاال و خدمات 
در هر كش��وري بايد با لحاظ منافع طرفين و به صورت برد- برد 
صورت پذيرد؛ اما اينكه به داليل مش��كالت ناش��ي از عدم اجراي 
كام��ل برجام و محدوديت هاي ارزي و عدم ام��كان نقل و انتقال 
و جابه جايي ارز، ش��رايط جذب سرمايه گذاري مهيا نيست، نبايد 
با هر ش��رايط و ب��ا هر قيمتي ورود ش��ركت هاي خارجي ازجمله 
ترك ها را در زمينه هايي كه توان توليد داخلي را تهديد مي كنند، 

تسهيل كرد. 
او افزود: به خصوص در س��ال حماي��ت از كاالي ايراني و لزوم 
تحقق اه��داف اقتصاد مقاومتي، بازار به راحت��ي نبايد در اختيار 
ترك ه��ا قرار گيرد مگر در ش��رايط برابر؛ به اي��ن معنا كه اگر در 
زمين��ه اقتص��ادي، امتيازي به ط��رف مقابل مي دهي��م در قبال 

دريافت امتيازي متقابل و برابر باشد. 
فتح اهلل  كرمانش��اهي معتقد اس��ت: اينكه اروپايي ه��ا به بهانه 
محدوديت ه��اي تجاري صرفا دنبال منافع خود از طريق توس��عه 

ميادين نفت و گاز و صنايع س��نگين مثل فوالد و خودرو باشند و 
مثل توتال با عقد قرارداد IPC وارد و با تهديد ترامپ خارج شوند 
و ترك ها صرفا به دنبال به تس��خير درآوردن بازاري مثل پوشاك 
ايران باش��ند تا صنايع داخل��ي را زمين گير كنند، اين بدان معني 
است كه در مورد حمايت از صنايع داخلي و اقتصاد مقاومتي فقط 

شعار مي دهيم و به فكر تامين منافع ملي نيستيم. 
كرمانش��اهي گفت: اي��ران با قرار گرفتن بر س��ر چهارراه عالم 
از موقعي��ت ژئوپليتي��ك برخ��وردار و ظرفيت هاي بس��يار خوب 
منطقه يي در همه حوزه هاي صنعت، معدن، كشاورزي و خدمات 
دارد و با مش��اركت خارجي ها ازجمله ترك ها مي توان در ظرفيت 
خال��ي صنايع داخل��ي به صورت برد- برد و ب��ا تامين منافع ملي 

طرفين كار را پيش برد. 
او اظه��ار كرد: بنابراين بايد با مش��اركت طرف هاي خارجي به 
خصوص از طريق شركت هاي كوچك و متوسط به دنبال همكاري 
مش��ترك باش��يم و اولويت با ايجاد اش��تغال، ارتقاي تكنولوژي و 
دانش فني، ايجاد ارزش افزوده و ارزآوري بيشتر از طريق تكميل 
ظرفيت هاي خالي، ارتقاي كيفي، توسعه بسته بندي و برند سازي، 
بازاريابي و توسعه صادرات باشد. كرمانشاهي گفت: تعجيل جهت 
عق��د قرارداد با طرف هاي خارجي ب��دون لحاظ كردن منافع ملي 
بيش��تر جنبه تبليغات و نمايش دارد تا تامين منافع كش��ور را به 

دنبال داشته باشد.

معاون كل اسبق سازمان توسعه تجارت ايران: 

بازار را نبازيم
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15 نفت و انرژي
 باران به جاي برف

به خاطر تغيير اقليم
ايس�نا| معاون آب و آبفاي وزي��ر نيرو بيان كرد: در 
حال حاضر پوشش برف نسبت به سال گذشته ۳۶درصد 
كاهش داش��ته، يعني به دليل افزايش دما بارندگي ها از 

سمت برف به بارش باران تغيير پيدا كرده است. 
عباس س��روش اظهار كرد: بايد به اين مساله توجه 
داشت كه رژيم هاي بارش نيز نسبت به گذشته متفاوت 
ش��ده چرا كه ميزان ب��رف كاهش يافته و باران ها نيز به 
صورت پراكنده در استان هاي مختلف مي بارد، به گونه يي 
كه در يك استان كاهش بارندگي و در يك استان شاهد 
سيل هستيم. اين مساله بدين معناست كه رژيم بارش به 

دليل تغيير اقليم متفاوت شده است. 
سروش با اشاره به وضعيت آب در كشور اظهار كرد: 
از اول مهر تا هفته گذشته به طور متوسط ۱۵۳ ميلي متر 
بارندگي در سطح كشور داشتيم كه اين رقم سال گذشته 
در همين روز حدود ۲۲۴ميلي متر بوده است كه نسبت 
به س��ال قبل ۳۱.۶درصد و نسبت به متوسط ۴۹ سال 

گذشته ۳۲.7درصد كاهش بارندگي داشته ايم. 
وي ادام��ه داد: در ارديبهش��ت ماه بارندگي خوبي را 
شاهد بوديم، اما به خاطر كمبود باران در پاييز و زمستان، 
يك س��وم كاهش بارندگي داش��ته ايم لذا نبايد اين گونه 
تصور كرد كه باران هاي اخير وضعيت منابع آبي را خيلي 

بهبود بخشيده است. 

بدمصرفي؛ مهم ترين چالش 
برقي كشور

پاون| معاون امور برق و انرژي وزارت نيرو در جلسه 
ش��وراي معاونين ش��ركت برق منطقه يي زنجان كه در 
محل مديريت انتقال قزوين برگزار شد با اشاره به اينكه از 
مجموع ۵۳هزار مگاوات پيك بار تابستان سال ۹۶ مقدار 
۲0هزار مگاوات مربوطه به سيستم هاي سرمايشي بوده 
است، بيان كرد: اين مقدار معادل برق مصرفي ۴ كشور 

افغانستان، تركمنستان، آذربايجان و ارمنستان است. 
همايون حائري بد مصرفي را عامل اصلي چالش هاي 
ف��راروي صنعت ب��رق و وزارت نيرو برش��مرد و بر عزم 
جهادي براي آگاه سازي و فرهنگ سازي مديريت مصرف 
ان��رژي تاكيد كرد. حائري در ادامه به كاهش اس��تفاده 
از توليدات نيروگاه هاي آبي در تابس��تان ۹7 نس��بت به 
سال ۹۶ اش��اره كرد و خواستار اقدام عملي و مساعدت 
و همكاري آحاد مردم براي مديريت كردن مصرف انرژي 
شد. معاون وزير نيرو كاهش مصارف برق اداره هاي دولتي 
را در تابستان ۹7 الزم االجرا دانست و افزود: با همكاري 
مردم فهيم كش��ورمان و تالش كاركنان صنعت برق با 
تمام توان س��عي خواهيم كرد با موفقيت از پيك بار ۹7 
عبور كنيم. حائري تابس��تان ۹7 را نقطه شروعي براي 
كاهش پيك بار و همين طور انجام عزم جدي در زمينه 

مديريت مصرف انرژي در سطح كشور عنوان كرد. 

بي اعتنايي روسيه به تحريم ها 
در هرمزگان

ايرنا| رييس ش��ركت دولتي روس تك )فناوري هاي 
پيش��رفته( اظهار كرد كه تحريم هاي امريكا عليه ايران 
تاثي��ري را بر ط��رح نيروگاه ب��رق حرارت��ي هرمزگان 

نمي گذارد. 
به گزارش خبرگ��زاري تاس، س��رگئي چمزوف در 
حاش��يه همايش اقتصادي بين المللي سن پترزبورگ در 
گفت وگو با خبرنگاران بيان كرد: اس��تفاده از تجهيزات 
روسي در نيروگاه برق حرارتي هرمزگان برنامه ريزي شده 
است. وي تصريح كرد: در نيروگاه هرمزگان چهار بلوك 
۳۵0مگاواتي احداث مي ش��ود و در مجموع اين نيروگاه 

۱۴00مگاوات برق توليد خواهد كرد. 
چم��زوف در ادام��ه افزود: تحريم ها ب��ه هيچ وجه بر 
احداث نيروگاه هرمزگان تاثير نخواهد گذاشت. الزم به 
ذكر است كه ايران و روسيه دو سال پيش قرارداد احداث 
نيروگاه برق حرارتي هرمزگان را امضا كردند و ش��ركت 
تكنوپروم اكسپورت وابسته به شركت دولتي »روس تك« 
پيمانكار اين طرح اس��ت. بر اساس اين قرارداد، روس ها 
ني��روگاه حرارتي به ظرفي��ت ۱۴00م��گاوات همراه با 
سيستم آب ش��يرين كن در بندرعباس احداث خواهند 
كرد. نيروگاه برق حرارتي هرمزگان در چهار واحد بخاري 
۳۵0مگاواتي با بازده حدود ۴۵درصدي، ۱۴00 مگاوات 
برق توليد خواهد كرد كه سرمايه مورد نياز ساخت آن از 
محل تسهيالت يك ميليارد و ۲00 ميليون يورويي دولت 

روسيه به دولت ايران تامين مي شود. 

 شناسايي و جريمه
تخلف نفتي ميلياردي 

ايسنا| رييس كميسيون عمران مجلس از جريمه 
مديرعامل ش��ركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي 
نفتي و بازگرداندن مبلغي كمي بيشتر از هزار و ۱۵۳ 
ميلي��ارد تومان توس��ط وزارت نفت ب��ه وزارت راه و 

شهرسازي خبر داد. 
محمدرض��ا رضايي بيان كرد: طبق ماده 70 قانون 
الح��اق برخي مواد به قانون تنظيم بخش��ي از مقررات 
مالي دولت در سال ۹۵ بايد ۲0درصد از قيمت فروش 
گازوييل به وزارت راه و شهرسازي اختصاص مي يافت 
ك��ه نيمي از اين مبلغ به س��ازمان راهداري و حمل و 
نقل جاده و نيم ديگر به شركت ملي راه آهن جمهوري 
اسالمي پرداخت مي شد ولي وزارت نفت اين پرداخت 

را انجام نداده است. 
نماينده جه��رم در مجلس ادامه داد: كميس��يون 
عمران دو مس��ير براي رسيدگي به اين تخلف داشت. 
اول آنك��ه طبق ماده ۲۳۶ آيين نامه داخلي مجلس به 
ق��وه قضاييه ارجاع ده��د و دوم اينكه از طريق ديوان 
محاس��بات و دادس��تاني ديوان وارد شود كه ما مسير 
دوم را دنب��ال كردي��م و گ��زارش خود را ب��ه ديوان 
محاس��بات داديم و از كانال ديوان نظارت خودمان را 

دنبال مي كنيم. 
وي اف��زود: ب��ا پيگيري ه��اي انجام ش��ده ديوان 
محاسبات حكمي را عليه رييس شركت ملي پااليش 
و پخش فرآورده هاي نفتي صادر كرده اس��ت و وزارت 
نف��ت را مكلف به بازگرداندن اين مبلغ به وزارت راه و 
شهرس��ازي و جريمه رييس ش��ركت ملي پااليش به 

ميزان نيمي از حقوق ماهانه ايشان كرده است. 

كوتاه از دنياي انرژي

با وجود ركوردزني شيل، عربستان سعودي و روسيه در مورد كنار گذاشتن تدريجي توافق كاهش توليد بحث كردند

تيرخالص پوتين به توافق نفتي

24 سازه بدون مجوز در حاشيه رودخانه جاجرود به واسطه سيل تخريب شدند

اجراي حكم تخريب در جاجرود توسط سيل
گروه انرژي|

آن طور كه به نظر مي رسد زور سيل در حريم 
جاجرود بيش��تر از احكام قضايي بوده و توانسته 
۲۴ س��اختمان و رس��توران ك��ه همگ��ي بدون 
مجوز در حريم جاجرود س��اخته ش��ده بودند را 
تخريب كن��د. جاجرود رودخانه اس��تان تهران 
اس��ت كه از شمال روستاي دربندسر سرچشمه 
مي گي��رد و در جنوب تهران ب��ه رودخانه كرج 
پيون��د مي خ��ورد. در ط��ول س��اليان مختلف، 
ساخت وسازهاي غيرقانوني فراواني در مسير اين 
رودخانه انجام ش��د. در ميان آنها هتل »آرينا« 
به دليل وسعت بيش از بقيه سازه ها معروف شد. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، ساخت هتل 
آرينا در ابتداي مس��ير تهران به فشم در منطقه 
زردبند به فاصله چندمتري رودخانه جاجرود در 
حالي آغاز ش��د كه اين مجموعه مجوز س��اخت 
ي��ك هتل رس��توران در دو بل��وك 7 و ۳ طبقه 
را داش��ته، اما بع��د از اخذ پروان��ه مربوطه، اين 
مجموعه ش��روع به ساخت  و ساز هاي غيرقانوني 
ك��رد و بل��وك 7 طبقه را ب��ه ۱۳ طبقه و بلوك 
۳ طبق��ه را به ۵ طبق��ه به ص��ورت غيرقانوني 
تبدي��ل كرد. در ادامه در س��ال ۹۳ عنوان ش��د 
كه آرينا در برابر قانون تس��ليم شده است اما با 
وجود احكام قضايي بس��ياري از سازه هاي حريم 
جاج��رود به حيات خود ادام��ه دادند. ديروز اما 
پايگاه اطالع رس��اني وزارت ني��رو در خبري كه 
تيتري »كنايي« را براي آن برگزيده بود، نوشت: 
»سيل، احكام قضايي را اجرا كرد.« در اين خبر 
به نقل از مدير امور منابع آب ش��ميرانات عنوان 
شده بود: در پي وقوع سيل هفته گذشته بيش از 
۲۴ ساختمان و رستوران كه به صورت غيرمجاز 
در حريم و بس��تر رودخانه جاجرود ساخته شده 
بودن��د و اح��كام قضايي جهت قل��ع و قمع آنها 

صادر شده بود، تخريب شد. 
جواد غف��اري با اعالم مطلب ف��وق در ادامه 
گفته بود: در روز چهارشنبه )دوم خرداد ۱۳۹7( 
بر اثر بارش شديد باران كه از ساعت ۱۳:۳0 عصر 

شروع و تا س��اعت ۳0: ۱8 ادامه داشت، سيالب 
حاصل از بارش، باعث حمل گس��ترده رسوبات 
واريزه يي توس��ط مس��يل ها و آبراه هاي منطقه 
شده و در بخش رودبار قصران در محل روستاي 
رودك به دليل وجود ساخت و سازهاي غيرمجاز 
انس��داد مسير جريان آب رودخانه باعث انحراف 
آب و ورود خس��ارت س��نگين به ساختمان هاي 
حاشيه رودخانه و همچنين تاسيسات زيربنايي 
ازجمل��ه تخريب ج��اده ارتباطي فش��م-تهران، 

تيرهاي برق، تلفن و لوله گاز شد. 
 وي افزود: طبق بازديد و گزارش هاي اوليه ميداني، 
  ب��ر اثر اين حادثه در بخ��ش رودبار قصران تعداد 
چهار مورد رس��توران در حاشيه رودخانه به طور 
كامل تخريب و بالغ بر ۱۲ مورد رس��توران و ويال 
ني��ز بر اثر س��يالب دچار آبگرفتكي و خس��ارت 
شديد به تاسيسات شده اند. همچنين چهار فقره 
پل فلزي توس��ط س��يالب به طور كامل منهدم و 
تعدادي ديوار حفاظتي حاشيه رودخانه جاجرود 
تخريب و ۴ باب س��اختمان ويالي��ي در زير گل 
و الي حاص��ل از س��يالب مدف��ون ش��ده اند كه 
متاس��فانه در اين حادثه يك نفر سرايدار از تبعه 
افغاني حاضر در يك س��اختمان غيرمجاز به  دليل 
ش��دت س��يالب در زي��ر گل و الي و در داخ��ل 

ساختمان جان خود را از دست داده است. 
مدير امور منابع آب ش��ميرانات تصريح كرد: 
در ش��هر لواسان نيز گل و الي حاصل از سيالب 
مسيل ترك مزرعه باعث ورود خسارت سنگيني 
به سطح ش��هر و خودروها ش��ده و بيش از ۲۵ 
خ��ودرو در اين حادثه بي��ن ۳0 الي ۱00درصد 

خسارت مالي ديده اند. 
وي در پايان با اش��اره به حض��ور مديرعامل 
و مع��اون حفاظ��ت و بهره برداري ش��ركت آب 
منطقه ي��ي تهران در محل وقوع س��يل و صدور 
دستورات مقتضي اظهار داشت: عوامل زحمتكش 
ام��ور منابع آب ش��ميرانات، مديري��ت بحران و 
پدافن��د غيرعامل ب��ه همراه س��اير بخش هاي 
اجرايي از نخس��تين س��اعات بروز بارش شديد 

باران و آغاز س��يالب، در مناطق خس��ارت ديده 
حاضر و با تدارك و حمل دس��تگاه هاي سنگين 
ش��امل لودر و بيل مكانيكي ب��ه منطقه رودك 
بخش رودبار قصران، نس��بت به برگرداندن آب 
به مس��ير جريان اوليه رودخان��ه جاجرود براي 
جلوگيري از گسترش خسارت و بازگشايي جاده 

ارتباطي فشم-تهران اقدام نمودند. 

 موضوع ساخت وساز در حريم رودخانه ها 
اما اين ۲۴ سازه تنها ساختمان هاي غيرقانوني 
كه به تعبير برخي رس��انه ها روي گلوي جاجرود 
پا گذاش��ته اند به حس��اب نمي آيند. آبان ماه ۹۳ 
محمدرضا خانيكي مديروق��ت امور آب تهران به 
رس��انه ها گفته بود كه جاج��رود ۲ حريم كمي و 
كيفي دارد. او در ادام��ه عنوان كرده بود: »حريم 
كم��ي از انتهاي بس��تر ۱۲ متر اس��ت و هر گونه 
س��اخت و ساز در بستر و حريم كمي طبق قانون 
ممن��وع بوده و با متخلفان برخ��ورد قانوني انجام 

مي گيرد.« 
او در ادام��ه حري��م كيفي را از انتهاي بس��تر 
رودخان��ه ۱۵0متر و در برخ��ي مناطق ۲00 متر 
ذك��ر كرد و افزود: س��اخت و س��از بناهاي جديد 
در حري��م كيفي ممنوع ب��وده و امالكي كه زمان 
ساخت ش��ان به قبل از مصوبه دولت در سال 8۲ 
برمي گردد، مي توانند با اخذ مجوز، بازسازي بدون 

افزايش بنا و تغيير كاربري داشته باشند. 
خرداد ماه ۱۳۹۴ نيز رييس گروه محيط زيست 
و كيفيت منابع آب ايران عنوان كرد كه س��اخت 
و س��از در حري��م رودخانه ها ممنوع نيس��ت؛ اما 
باتوج��ه به كاربري رودخانه ه��ا از نظر اكولوژي و 
حفاظت كيفي، محدوديت هايي از لحاظ اس��تقرار 
وجود دارد. او در اظهاراتي كه با صحبت هاي مدير 
امور منابع آب تهران تفاوت داش��ت، عنوان كرد: 
»محدوديت هاي س��اخت مانند س��اخت كارخانه 
فوالد در حريم كيفي ۱۵0 متر ممنوع اس��ت اما 
ساخت واحد مس��كوني كه آلودگي كمتري دارد 
در فاصل��ه بعد از حريم كف كه ۲0 متر اس��ت با 

نصب سيستم فاضالب، مجاز مي شود.« درنهايت 
آبان ماه ۱۳۹۵ خسرو ارتقايي مديرعامل شركت 
آب  منطقه يي تهران با اشاره به وضعيت پاكسازي 
حريم رودخانه جاجرود اظهار كرد: تفاهمنامه يي 
با ش��هرداري لواسان امضا ش��ده بود با اين هدف 
كه بتوانيم محدوده پل ش��هيد افراس��يابي يا پل 
لش��كرك را تا حد فاصل س��د لتيان پاكس��ازي 
 كنيم و نگذاريم لكه هايي مانند نصرت آباد در آنجا 

شكل بگيرد. 
وي ادامه داد: پيشنهاد ما اين بود كه شهرداري 
با ساماندهي آن محيط محدوده رودخانه را تبديل 
به فضاي س��بز كند تا مردم ب��ه صورت تفريحي 
از آن اس��تفاده كنند و جل��وي تعرض به حريم و 
بس��تر رودخانه جاجرود گرفته شود اما متاسفانه 
در اجرا بي توجهي هايي رخ داد و سازمان حفاظت 
محيط زيست عليه آن موضع گيري كرد و با اعالم 
اينك��ه آن منطقه حفاظت  ش��ده اس��ت با اجراي 
برنامه ه��اي درنظ��ر گرفته ش��ده در آن محدوده 

مخالفت كرد. 
او كه اين اظهارات را پيش از برگزاري انتخابات 
رياس��ت جمهوري مطرح كرده بود در ادامه گفت: 
»در آخري��ن بازدي��دي ك��ه ب��ا دادس��تان ويژه 
زمين خواري از اين منطقه صورت گرفت، نظر اين 
مق��ام قضايي نيز بر اقدام صريح در اين حوزه بود 
كه در مرحله اول نيز دستور قضايي حكم تخريب 

حدود ۲0 مورد س��اخت و س��از غيرمجاز گرفته 
شده اس��ت كه اميدواريم بتوانيم تا قبل از اينكه 
 كش��ور وارد فضاي انتخاباتي شود، اين موضوع را 
به ط��ور كامل حل و فصل كني��م.« پس از آن بود 
كه مرداد ماه ۹۶ حيدر فتاحي دادس��تان پرديس 
درخص��وص تخريب س��اختمان هايي ك��ه به طور 
غيرمجاز در حريم رودخانه ها س��اخته شده بودند، 
اظهار داشت: باتوجه به ارائه شكايت از سوي اداره 
آب و فاض��الب مبني بر س��اخت و س��از غيرمجاز 
تعدادي ساختمان در بستر حريم رودخانه دستگاه 
قانون گذار دس��تور تخريب را برعه��ده وزارت نيرو 
قرار داد و همچنين دس��تورات الزم جهت حضور 

نيروي انتظامي براي برقراري امنيت صادر شد. 
او در آن زم��ان ب��ا بي��ان اينك��ه مجوز ه��اي 
داده ش��ده براي اين س��اخت و س��ازه در نتيجه 
بي توجهي مديران اين منطقه بوده اس��ت، گفت: 
اين س��اختمان ها دقيقا در بستر رودخانه ساخته 
ش��ده بودند كه كامال غيرقانوني اس��ت و مالكين 
اين بناه��ا با كمك مديران به س��اخت اين بناها 
اقدام كرده اند كه در نهايت با شكايت وزارت نيرو 
مواجه ش��د و در نهاي��ت راي بر تخريب اين بناها 
صادر ش��د. با تمام اين تفاسير اما به نظر مي رسد 
همچن��ان زور طبيعت از زور نهادهاي مختلف در 
تخريب ساخت وسازهاي غيرمجاز حاشيه جاجرود 

بيشتر بوده است.

 گروه انرژي| عليرضا كياني| 
در حال��ي ك��ه ب��ازار نفت در ش��وك بيرون 
آمدن امريكا از تواف��ق اتمي بين المللي با ايران 
و انتخ��اب مجدد نيكالس م��ادورو در ونزوئال و 
احتم��ال اعمال تحريم هاي ش��ديد امريكا روي 
صنعت نفت اين كش��ور بود، زمزمه ها در رابطه 
ب��ا پايان مهماني نفتي بلندتر ش��د تا جايي كه 
روز جمعه وزير انرژي روس��يه بعد از مالقات با 
وزير نفت عربستان سعودي آب پاكي را بر توافق 
كاه��ش توليد ريخ��ت. اين خبر باعث س��قوط 
۳ درص��دي قيمت برنت ش��د. تصمي��م وزراي 
ان��رژي بزرگ تري��ن توليدكنن��ده  و بزرگ ترين 
صادركنن��ده نفت جهان م��ورد تاييد والديمير 
پوتين رييس جمهوري روس��يه نيز واقع ش��د. 
پوتين در صحبت هاي خود در مجمع اقتصادي 
بين المللي در سن پترزبورگ، آينده بازار نفت و 
توافق كاهش توليد را به آينده توافق هس��ته يي 
ايران و چگونگ��ي تاثير آن بر بازار انرژي جهان 
وابسته دانست. با اين همه يكي ديگر از حاضران 
در مجمع اقتصادي بين المللي، رييس روس نفت 
بود كه از خطر افزايش قيمت نفت پس از اعمال 
تحريم هاي امريكا بر ايران خبر داد. در مقابل اما 
ايران در ادامه دف��اع از روند صادرات نفت خود 
ابراز اميدواري كرده اس��ت كه در صورت پايبند 
بودن اروپا به برجام مش��كلي براي اين صادرات 
ايجاد نشود. مش��تريان اين نفت مانند ژاپن نيز 
نش��ان دادند كه منتظر تصميم بقيه خريداران 
نفت ايران هس��تند. گزارش پيش رو را در مورد 
ابعاد مختلف بازار نفت در روزهاي اخير بخوانيد. 
روز جمعه زماني كه روسيه و عربستان سعودي 
در مورد تس��هيل كاهش توليد اوپك مش��غول 
مذاكره بودن��د، قيمت نفت بي��ش از ۲دالر در 
هر بش��كه افت كرد. پيمان كاهش توليد ميان 
اعضاي سازمان كش��ورهاي توليد كننده نفت و 
ديگ��ر توليدكنندگان نفتي چون روس��يه باعث 
افزايش قيمت نفت از سطوح پايين سال ۲0۱۴ 

شده بود. 
عص��ر روز جمعه نف��ت آتي برن��ت ۲دالر و 
۳۵س��نت يا ۳درصد كاهش يافت تا در قيمت 
7۶ دالر و ۴۴ س��نت در ه��ر بش��كه به فروش 
برس��د. قيمت ش��اخص نفت جهان��ي در هفته 
گذش��ته ۲.7درصد كاهش يافت كه بيش��ترين 
كاه��ش هفتگي پ��س از ابتداي م��اه آوريل به 
حس��اب مي آيد. اين كاهش قيم��ت پس از آن 
اتفاق مي افتاد كه بهاي نفت خام در واكنش به 
خبر خروج امريكا از برجام به س��طح 80 دالر و 
۵0 س��نت در هر بشكه رس��يده بود كه از سال 

۲0۱۴ تاكنون بي سابقه بود. 
روز جمعه قيمت آتي وست تگزاس اينترمدييت 
ني��ز ۲ دالر و 8۳ س��نت ي��ا ۴درص��د كاهش 
ياف��ت و ب��ه قيم��ت ۶7 دالر و 88 س��نت در 
ه��ر بش��كه رس��يد. در هفته گذش��ته، قيمت 
وس��ت تگزاس اينترمدييت ۴.۹درص��د كاه��ش 
داش��ت كه بيش��ترين مق��دار كاه��ش قيمت 
اين ش��اخص جهاني پ��س از فوريه و چرخش 
۱80درجه نسبت به افزايش قيمت هاي ۶ هفته 
اخي��ر به حس��اب مي آيد. ش��كاف ميان قيمت 

وست تگزاس اينترمدييت و برنت به 8 دالر و ۶0 
سنت در هر بشكه رس��يد كه نه  تنها بيشترين 
ميزان اخت��الف قيمت ميان دو ش��اخص نفت 
جهاني پس از ۱7 ماه مه بلكه به شكاف قيمتي 

۳ سال پيش نزديك شده است. 

 مالقات بزرگ
وزراي انرژي روس��يه و عربستان سعودي يك 
ماه پيش از نشست مهم اوپك در وين با يكديگر 
در س��ن پترزبورگ مالق��ات كردند ت��ا در مورد 
مفاد توافق عرضه نفت كه ۱7 ماه اس��ت توس��ط 
كش��ورهاي اوپك و متحدان آن اعمال مي شود، 
بحث كنند. به گفته منابع رويترز، اين دو وزير به 
همراه��ي همتاي اماراتي خود ايده افزايش توليد 

يك ميليون بشكه در روز را بررسي كردند. 
به گزارش رويترز، وزير نفت روس��يه گفت كه 
وزراي نفت كش��ورهاي اوپك و غيراوپكي كه در 
توافق وين حضور داش��تند، احتماال در نشس��ت 
اوپك در ماه جاري تصميم به برداشتن تدريجي 

موانع عرضه نفت بگيرند. 
مت اس��ميت مدير تحقيقات كاال در موسسه 
اطالعات انرژي كليپرديت��ا در اين باره به رويترز 
گفت: »بعد از رس��يدن به م��رز رواني 80دالر ما 
در روز پنج شنبه شاهد عقب نشيني بازار بوديم و 
روز جمعه هم با شنيدن حرف هاي وزراي انرژي 
عربستان و روس��يه فروش نفت افزايش و قيمت 

آن كاهش يافت.«
حجم ذخاير نفتي جهان در س��ال گذشته به  
دليل كاهش توليد كشورهاي اوپك و متحدانش 
كاهش يافت. كاهش ش��ديد عرضه نفت ونزوئال 
ني��ز در اي��ن امر مزيد ب��ر علت بود. چش��م انداز 
تحريم هاي جديد امريكا عليه ايران پس از بيرون 
آمدن دونال��د ترامپ از توافق اتم��ي بين المللي 
باعث ش��د ت��ا قيمت ه��ا در هفته هاي گذش��ته 

افزايش��ي دو چندان پيدا كنند. اين تصميم اوپك 
ب��ا خبر افزايش توليد امريكا به ركورد ۱0ميليون 
و ۳00هزار بش��كه در روز هم��راه بود. به گزارش 
رويت��رز از داده هاي ش��ركت ان��رژي بيكر هيوز، 
تعداد دكل هاي حفاري در امريكا كه شاخصي از 
توليد آتي نفت است در هفته گذشته با ۱۵واحد 
افزايش به 8۵۹ حلقه رس��يد ت��ا باالترين ركورد 
پس از ماه مارس سال ۲0۱۵ را ثبت كرده باشد. 

 تير خالص پوتين
ام��ا در حالي كه هنوز موض��وع افزايش توليد 
نفت خام از س��وي توليدكنن��دگان، براي برخي 
جدي به نظ��ر نمي آمد، والديمير پوتين نش��ان 
داد كه ماجرا فراتر از يك بحث و بررس��ي س��اده 
اس��ت. به گزارش بلومبرگ، رييس جمهور روسيه 
در مجمع اقتصادي بين المللي در سن پترزبورگ 
به خبرنگاران گفت: »ما به رش��د بي رويه قيمت 
ان��رژي و نفت عالقه مند نيس��تيم.« وي در ادامه 
افزود: »روسيه و اوپك قصد ندارند به محدوديت 
توليد فعلي پايبند بمانند. اگر از من بپرس��يد چه 
قيمتي مناس��ب اس��ت، خواهم گفت ما كامال از 

قيمت ۶0 دالر هر بشكه نفت راضي هستيم.«
پوتي��ن گف��ت: »قيمت هاي نف��ت در نتيجه 
تصمي��م امريكا ب��راي خروج از توافق هس��ته يي 
بين الملل��ي ب��ا اي��ران و وضع مج��دد تحريم ها 
علي��ه اين كش��ور افزايش يافته اس��ت. نفت ۶0 
دالري ي��ك قيمت متع��ادل بوده و ب��راي انجام 
س��رمايه گذاري هاي ض��روري كاف��ي اس��ت. هر 
قيمتي باالتر از ۶0دالر ممكن است به مشكالت 
خاصي ب��راي مصرف كنندگان منتهي ش��ود كه 

براي توليدكنندگان خوب نيست.«
وي اظهار كرد: »آين��ده توافق اوپك به عالوه 
روسيه و ساير توليدكنندگان نفت به اين بستگي 
خواهد داشت كه آيا حفظ توافق هسته يي با ايران 
امكان پذير اس��ت يا خير.« پوتي��ن گفت: »آنچه 
بعدا اتفاق خواهد افتاد به توافق هس��ته يي ايران 
و چگونگي تاثير آن بر بازار انرژي جهان بس��تگي 

خواهد داشت.«

 هنوز امكان اوج گيري نفت هست!
ايگ��ور س��چين مدي��ر اجرايي ش��ركت نفتي 
روس نفت از ديگر افرادي بوده است كه اظهاراتي 
را در خص��وص آين��ده ب��ازار نف��ت در همايش 
بين المللي اقتص��ادي در س��ن پترزبورگ مطرح 
كرده اس��ت. به گ��زارش فوربس س��چين كه از 
نزديك ترين افراد در روس��يه به پوتين محسوب 
مي شود، گفته اس��ت: »تصميم يك جانبه امريكا 
ب��راي خروج از توافقنامه هس��ته يي ايران ممكن 
اس��ت به ۵درصد توليد جهان��ي نفت لطمه بزند 
و قيم��ت آن را به ط��ور بي س��ابقه يي افزاي��ش 
ده��د.« او كه از افس��ران س��ابق كا گ ب اس��ت 
در ادامه بيان كرده اس��ت: »اي��ن تصميم امريكا 
خواه ناخواه موجب كاهش بش��كه هاي نفت ايران 
در ب��ازار عرض��ه جهاني خواهد ش��د. تحريم ها و 
ضرب االجل هاي اعمال شده بر بازار هيدروكربن ها 

ناگزير موجب اضافه بهاي تحريم دايمي بر قيمت 
نفت مي شود.«

وي ك��ه گفته مي ش��ود، رابطه ي��ي نزديك با 
والديمير پوتين دارد، افزود: »صنايع اروپا و امريكا 
آث��ار اين اقدام كاخ س��فيد را حس خواهند كرد. 
لغو توافقنامه هسته يي ايران به عنوان يك عامل 
خ��ارج از بازار نفت، بخش نفت جهان را غيرقابل 

پيش بيني مي كند.«
 مدير اجرايي روس نفت با استناد به پيش بيني 
تحليلگران و ش��ركت هاي معتبر گفت: »در سال 
۲0۴0 تقاضا ب��راي هيدروكربن ها باالتر از امروز 

خواهد بود.«

 چشم ژاپني ها به رفتار ديگر مشتريان 
نفت ايران

 اما از س��وي ايران، هنوز خبر قابل اس��تنادي 
در خصوص آينده عرضه منتش��ر نش��ده اس��ت. 
تاكاش��ي تس��وكيوكا رييس اتحاديه نفت ژاپن و 
مدير دومين پااليش��گاه بزرگ ژاپن نيز به رويترز 
گفت كه پااليشگاه هاي اين كشور احتماال تا چند 
ماه ديگر در مورد سياس��ت هاي خريد نفت خام 
ايران در پاسخ به تحريم هاي امريكا تصميم گيري 
خواهند كرد. وي اظهار داشت كه پااليشگاه هاي 
ژاپن��ي در ح��ال جمع آوري اطالعات هس��تند و 
هن��وز گفت وگوي��ي با دولت هاي ژاپ��ن يا امريكا 
نداش��ته اند. تس��وكيوكا افزود: »پس از بررس��ي 
پاس��خ س��اير خريداران نفت ايران شامل چين، 
هند، كره جنوبي، فرانسه و ايتاليا ]به تحريم هاي 
امري��كا[ در مورد سياس��ت محدودي��ت واردات 

تصميم گيري خواهد شد.«
بس��ياري از ش��ركت هاي خارجي هنوز درباره 
مان��دن در ايران ي��ا رفتن از اين كش��ور پس از 
خروج امريكا از برجام نظرشان را اعالم نكرده اند. 
شماري از شركت ها مانند خودروسازي سيتروئن 
و ش��ركت نفت و گاز اوام وي اتريش گفته اند كه 

در ايران مي مانند. 
در همين حال، مديرعامل ش��ركت ملي نفت 
اي��ران در مورد روند صادرات نف��ت ايران پس از 
اعم��ال مجدد تحريم هاي امري��كا گفت: »امريكا 
نقش��ي در صادرات نفت ايران نداشته است و اگر 
اروپايي ه��ا ضمانت ه��اي الزم را بدهند و برجام 
حفظ ش��ود، مي توان در همين سقف نفت صادر 
كرد؛ البته به اس��تثناي تغيير مسائل تجاري دنيا 
مثل تاثيرپذيري تقاضاي نفت از رش��د اقتصادي 

كه ربطي به تحريم ندارد.«
ب��ه گفته وي، اگ��ر اروپايي ها ب��ه همه اجزا و 
ل��وازم مورد نياز صادرات نفت يعني كش��تيراني، 
حمل ونق��ل، نق��ل و انتقال پ��ول و بيمه متعهد 
بمانن��د، مش��كلي در ص��ادرات نفت ب��ه وجود 
نمي آيد. مديرعامل شركت ملي نفت ايران درباره 
آخرين وض��ع حضور توتال در طرح توس��عه فاز 
۱۱ پارس جنوب��ي گفت: هم اكن��ون توتال تالش 
مي كند، استثنايي از دولت امريكا بگيرد و اگر اين 
موضوع محقق نش��ود، طرح فاز ۱۱ پارس جنوبي 
را ترك و به ش��ريك چيني خود واگذار مي  كند؛ 
در اين صورت بازپرداخت هزينه هاي اين شركت 

فعال انجام نمي شود. 

روز جمعه زماني كه روسيه و 
عربستان سعودي در مورد تسهيل 

كاهش توليد اوپك مشغول مذاكره 
بودند، قيمت نفت بيش از 2دالر 

در هر بشكه افت كرد. پيمان 
كاهش توليد ميان اعضاي سازمان 

كشورهاي توليد كننده نفت و ديگر 
توليدكنندگان نفتي چون روسيه 

باعث افزايش قيمت نفت از سطوح 
پايين سال 2014 شده بود
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بازارهنر

تسليتخانهتئاتربرايدرگذشتملکمطيعي
خانه تئاتر و انجمن بازيگران خانه تئاتر با انتشار 
دو مت��ن جداگانه درگذش��ت ناصر ملك مطیعي را 
تسلیت گفتند.  در متن پیام خانه تئاتر آمده است: 
»خانه تئاتر درگذش��ت ناگ��وار ناصر ملك مطیعي 
بازيگر پیشكسوت س��ینما و تئاتر ايران را تسلیت 
مي گوي��د. اين هنرمن��د فقید ب��ازي در فیلم ها و 
نمايش هاي ارزش��مند بسیاري را در كارنامه هنري 
خود به ثبت رسانده است كه هیچ گاه از ياد و خاطره 
جامعه هنر ايران محو نخواهد ش��د. براي او آرامش 
روح آرزو مي كنی��م.« در متن پیام انجمن بازيگران 
خانه تئاتر نیز اين چنین نوشته شده است: »گردونه 
بي قرار مرگ در يورش سراسر ظالمانه خويش گلي 
را پرپر كرد كه خانواده هنر را تا س��ال ها و ماه ها به 
س��وگ نش��اند. بزرگ بازيگري از میان ما رفت كه 
روزگار هرگز همتايش را نداشت و شايد كه به اين 
زودي نخواهد داشت. ناصر ملك مطیعي گرانمايه يي 
ش��كوهمند كه هرگز ن��ه زانوان��ش در رويارويي با 
دولتمردان خم شد و نه هرگز به ناداني و بي خردي 
تنگ چش��مان به غم نشس��ت. اگر حسرتي به دل 

داشت، حس��رت بازدارندگي هاي بدانديشان نبود، 
بلكه حس��رت تلخي بود كه بر پیكر سینماي ايران 
زمی��ن فرود آمده بود. س��ینماي مردم، س��ینماي 
توده هاي خس��ته و صف هاي طويل خاكستري در 
مقابل س��ینماها در جاي جاي ايران زمین. از نگاه 
ما شوراي مركزي انجمن بازيگران خانه تئاتر، او از 
بنیادهاي موثر س��ینماي ايران بود. يادش گرامي، 
نامش جاودان، سیماي جوانمردش بر كتیبه تاريخ 
هنر ايران و تس��لیت به همه بازيگران و هنرمندان 

شاخه هاي هنر به ويژه خاندان ملك مطیعي.« 

قصاصخوانندهرپمنتفيشد
عسگر قاسمي آقباش وكیل مدافع حمید صفت 
ضمن اعالم خبر تبديل قرار بازداش��ت موقت او به 
وثیقه گفت به نظر مي رسد بحث قصاص موكلش 

منتفي است. 
عس��گر قاس��مي آقباش ضمن اع��الم اين خبر 
كه دادگاه با درخواس��ت م��وكل او، حمید صفت 
)خوانن��ده رپ( مبني بر تخفیف قرار بازداش��ت، 
موافقت كرده و به اين ترتیب قرار بازداشت موقت 
به وثیقه تبديل ش��ده اس��ت، گفت: زمان تشكیل 
دادگاه بعدي بس��تگي به اقدامات دادس��را دارد و 
اين حكم به اين دلیل صادر ش��د كه كمیس��یون 
هفت نفره پزشكي به اين نتیجه رسید كه در مرگ 
متوفي، بیماري هاي او تاثیري 50درصدي داشته 
اس��ت كه از موجبات تخفیف در قرار بازداشت به 
حساب مي آيد.  قاسمي آقباش افزود: ديروز، شنبه 
پنجم خرداد، با درخواس��ت وثیقه موافقت ش��د و 
ظ��رف امروز يا ف��ردا حمید صفت آزاد مي ش��ود. 
وثیق��ه صادر ش��ده ب��راي او، 600 میلیون تومان 
اس��ت و با توجه به اين تخفیف، به نظر مي رس��د 
بحث قصاص منتفي خواهد ش��د و دادسرا بعدا به 

غیرعمد يا شبه عمد بودن قتل خواهد رسید. 

28 م��رداد 96 ب��ود كه وقوع ي��ك فقره مرگ 
مشكوك از طريق يكي از بیمارستان هاي پايتخت 
به كالنتري 145 ونك اع��الم و با حضور ماموران 
در بیمارستان و انجام تحقیقات اولیه مشخص شد 
پیرمردي 66 س��اله به علت اصابت جس��م سخت 
ب��ه ناحیه س��ر و شكس��تن جمجمه ف��وت كرده 
اس��ت. متوفي قبل از مرگ گفته بود توس��ط پسر 
همسرش، حمیدرضا صفت مورد ضرب و شتم قرار 
گرفته است. حمیدرضا صفت، خواننده رپ همان 
روز ب��ا مراجعه به كالنت��ري 145 ونك خودش را 
ب��ه ماموران معرفي ك��رد و از آن زمان تاكنون در 

بازداشت موقت به سر مي برد. 

»مدرسه«درجشنوارهفيلمكودكانبرزيل
فیلم »مدرس��ه« به كارگرداني محمدحس��ین 
ش��اه محمدي به جش��نواره فیلم كودكان برزيل 
راه يافت. فیلم كوتاه »مدرس��ه« ب��ه كارگرداني 
محمدحس��ن ش��اه محمدي ب��ه هفدهمین دوره 
جش��نواره فیلم كودكان فلوريانوپلیس برزيل راه 
يافت. در اين دوره از جش��نواره س��یزده فیلم از 
كش��ورهاي اسپانیا، آلمان، ايرلند، اسلووني، هند، 
ايسلند و انگلیس براي بخش بین الملل جشنواره 
انتخاب ش��ده اند و فیلم كوتاه »مدرسه« ساخته 
محمدحسن ش��اه محمدي از ايران در اين بخش 

رقابتي حضور دارد. 
هفدهمی��ن دوره اي��ن جش��نواره جهان��ي از 
۳0ژوئن تا 8جوالي مص��ادف با 9 تا 1۷ تیر ماه 
در شهر فلوريانوپلیس برزيل برگزار مي شود. فیلم 
»مدرس��ه« يك اثر میني مالیس��تي درباره مدير 
يك مدرسه دخترانه است كه مي خواهد قوانین و 
ضوابط مدرسه را در مورد دانش آموزاني كه تخلف 
كرده اند اجرا كند. ش��رايط دانش آموزان و حضور 
دخترش در دفتر مدرس��ه كار را براي او س��خت 
كرده اس��ت. عوامل ساخت فیلم كوتاه »مدرسه« 
عبارتند از: نويس��نده و كارگردان: محمدحس��ن 
ش��اه محمدي، بازيگ��ران: مرجان قم��ري، ملینا 

مقیس��ه، مري��م بلورفروش ها، ديانا بهاري، س��ارا 
خادم��ي، ملیكا اس��دبیگي، مدي��ر فیلمبرداري: 
امیرعل��ي اعاليي، تدوين: ش��هرام می��راب اقدم، 
صداب��ردار: ش��اهین پورداداش��ي، صداگذاري و 
تركیب صدا: آرش قاس��مي، اص��الح رنگ و نور: 
س��عادت بستام، موسیقي: آريا گاُزر، طراح صحنه 
و لباس: غزل آلوس��ي، مدير برنامه ريزي و تولید: 
منا عالمه امیري، منش��ي صحن��ه: آرزو قرباني، 
گريم: نس��یم اس��توار، ع��كاس: عب��اس ابهري، 
دستیاران فیلمبردار: حامد حسنوندي، محمدرضا 
اوسطي، تداركات: رضا ناصري، مترجم انگلیسي: 
حس��ن ش��رف الدين، تهیه كننده: محمدحس��ن 

شاه محمدي. 

قهروآشتيهاي
پكنوواشنگتن 

والاستريتژورنال: 
دي��روز، بس��یاري از 
از  خب��ري  روزنامه ه��ا، 
تهیه كنن��ده  بازداش��ت 
معروف هالیوودي منتشر 
كردن��د. اين روزنامه نیز، 
انتش��ار خبر  ب��ر  عالوه 
تهیه كنن��ده  بازداش��ت 
از  گزارش��ي  هالیوودي، 
احتمال دي��دار ترامپ و 

رهبر كره شمالي مطرح كرد. طبق اين گزارش، 
دونالد ترامپ ريیس جمهوري امريكا كه يك روز 
پیش تر و با ارسال نامه يي ديدار با كیم جونگ اون 
را لغو كرده بود، روز جمعه گفت: هنوز اين امكان 
دارد ك��ه ديدار بین دو طرف در خ��رداد ماه در 
س��نگاپور، برگزار شود. طبق اين گزارش، پس از 
اينكه كره ش��مالي در پیامي اعالم كرد هنوز به 
برقراري مذاكرات امیدوار است، ترامپ هم گفت 
شايد هنوز بشود اين ديدار را برگزار كرد. ترامپ 
در آكادمي نیروي دريايي امريكا گفت: »بیانیه يي 
كه آنها )كره شمالي( منتشر كردند، خیلي خوب 
بود. حاال خواهیم ديد چه مي ش��ود، شايد همان 
12 ژوئن – 22 خرداد – ديدار داشته باشیم.«  

نيويوركتايمز:
طب��ق گزارش��ي كه 
نیويورك  تايمز در صفحه 
اول خود به آن پرداخت، 
واينس��تین«  »ه��اروي 
كه يكي از مش��هورترين 
تهیه كنندگان هالیوود و 
با نفوذتري��ن چهره هاي 
در  س��ینما  صنع��ت 
از  پ��س  امريكاس��ت 

ش��كايت بی��ش از 80 زن به اتهام تج��اوز، آزار 
و اذيت جنس��ي و سوءاس��تفاده توس��ط پلیس 
نیويورك دستگیر شد تا فرآيند قضايي رسیدگي 
به جرايم او آغاز ش��ود. طبق اين گزارش، شمار 
زناني كه ش��كايات خود را به ثبت رس��انده اند يا 
در اين زمینه با رسانه ها به گفت وگو پرداخته اند 
به 82 نفر رس��یده اس��ت. همچنین گفته شده، 
ماجراي رسوايي اخالقي »هاروي واينستین« كه 
نخستین بار توسط هفته نامه نیويوركر فاش شد، 
موجب آغاز جنبش  Metoo# در هالیوود ش��د 
كه هدف آن افزايش توجه به شیوع سوء استفاده 

از زنان در سینماي هالیوود است. 

الپايس:
اي��ن  اول  صفح��ه 
دردس��ر  از   روزنام��ه، 
اس��پانیا  نخس��ت وزير 
خبر داد. طب��ق گزارش 
از راي  ال پاي��س، پ��س 
ب��ه  اس��پانیا  دادگاه 
حاكم  حزب  رشوه گیري 
جبهه مردمي، اپوزيسیون 
سوسیالیس��ت اس��پانیا، 

دولت ماريانو راخ��وي را با طرحي براي راي عدم 
اعتماد به چالش كشید. آنطور كه گفته شده پس 
از آنكه دادگاه ملي 29 تاجر و مقام جبهه مردمي 
را به تقلب، فرار از مالیات و پولشويي و همچنین 
چند جرم ديگر محكوم كرد، اين تصمیم را براي 
راي ع��دم اعتماد به ماريانو راخوي نخس��ت وزير 
اسپانیا تايید كرد. چالش سوسیالیست ها مي تواند 
موجب شود كه »حزب شهروند« كه حامي دولت 
اقلیت نخست وزير است، مجبور شود براي حمايت 
از اي��ن راي گیري تصمیم گی��ري كند. حزب ضد 
تش��كیالتي »ما مي توانیم« نی��ز هم اكنون اعالم 

كرده كه به اخراج راخوي راي مي دهد. 

كيوسک

تاريخنگاري

آخريننخستوزيريمستوفيالممالك
كابین��ه  آخري��ن   1۳06 خ��رداد  شش��م   
مس��توفي الممالك كه 16خرداد 1۳05 خورش��یدي 
تش��كیل ش��ده بود با اس��تعفاي او پاي��ان يافت. در 
يك دوره 16س��اله مس��توفي الممالك 8 ب��ار مامور 
تشكیل كابینه ش��د. اما اين كابینه ها به دلیل بحران 
اقتصادي، سیاس��ي، رويدادهاي جنگ جهاني اول و 
مداخله نیروهاي بیگانه در اي��ران كم دوام بود و عمر 
بعضي از آنها چند هفته بیش��تر نب��ود.  آخرين دوره 
نخست وزيري او در دوران قاجاريه از 25بهمن 1۳01 
حدود 2سال بعد از كودتاي 1299 آغاز شد. رضاخان 
كه در كابینه هاي بعد از كودتا وزير جنگ بود در دولت 
مستوفي الممالك نیز همین سمت را داشت. با قدرت 
يافتن رضاخان كه خود داوطلب مقام نخس��ت وزيري 
بود، مس��توفي الممالك در خرداد 1۳02 اس��تیضاح 
م��درس را از وزير خارج��ه )محمدعلي فروغي( بهانه 
كرد و اس��تعفا داد. بخش��ي از س��خنراني او در پاسخ 
مدرس مشهور است: »...مي دانم فترت در پیش است 
و ايام فترت دوره بره كش��ي است و داوطلب صدارت 
زياد. آقايان مي دانند معده ضعیف من تحمل خوردن 
گوش��ت ندارد. وانگهي در اين ايام كسي بايد سر كار 
بیايد كه آجیل بگیرد و آجیل بدهد. من كه آجیل گیر 

نیستم ناچار به كسي آجیل نمي دهم...« مستوفي در 
انتخابات مجلس شش��م نماينده مجلس ش��د ولي با 
شروع جريان تغییر سلطنت قاجار در مجلس حضور 
نیافت. رضا خان كمي بعد از تاج گذاري در ارديبهشت 
1۳05 مس��توفي الممالك را به نخست وزيري انتخاب 
كرد. مس��توفي الممالك روز 22خرداد 1۳05 اعضاي 
كابینه خود را به رضا خان معرفي كرد.  شش��مین و 
آخرين دوره نخس��ت وزيري مستوفي الممالك قريب 
يك س��ال به ط��ول انجامید. ايجاد تش��كیالت نوين 
دادگس��تري، الغاي كاپیتوالسیون و مقدمات احداث 
راه آهن سراس��ري اي��ران در دوران زمامداري او انجام 
گرفت.  مس��توفي در ظهر روز يك ش��نبه 6 شهريور 
1۳11 )24ربیع الثاني 1۳51( در خانه س��ردار فاخر 
حكمت در نزديكي امامزاده قاس��م شمیران به دلیل 
سكته قلبي درگذش��ت. جنازه او از اختیاريه تا ونك 
تش��ییع و در آرامگاه خانوادگي مستوفي الممالك در 
ونك به خاك سپرده ش��د.  مستوفي به شكار عالقه 
بس��یار داش��ت و بخش زيادي از ثروت موروثي خود 
را در اي��ن راه خرج كرد. بخش ديگر ثروت وي خرج 
سفر ۷ساله اش به اروپا شد. مستوفي بخش بزرگي از 
امالك پدري خود را وقف كرد و ازجمله باغ هايي را در 
ونك براي احداث دانشگاه براي دختران اختصاص داد. 
»مدرس��ه عالي دختران« كه بعدها دانشگاه الزهرا نام 

گرفت در اين زمین ها ساخته شد. 

غفلتادبياتداستانيازتاريخ
منصور انوري با اشاره به غفلت ادبیات داستاني از تاريخ، دلیل اين موضوع را ضعف رمان نويسي مي داند. اين داستان نويس درباره 
رم��ان تاريخي و نوش��تن در اين گونه ادب��ي اظهار كرد: ما تاريخ غني،  قوي و مفصلي داريم، همچنین كش��ورمان به خاطر اينكه در 
منطقه خاصي از جهان قرار گرفته همیشه درگیر حوادث بوده است. اما تاكنون در ادبیات داستاني مان كمتر به تاريخ پرداخته شده 

و در واقع ادبیات داستاني رويكردي به تاريخ نداشته است. 
او افزود: كتاب هايي كه در زمینه تاريخ منتشر شده بیشتر افسانه مانند بوده و قابل اعتنا نبوده است. داستان نويسان ما استفاده  بهینه يي از تاريخ نداشته اند. 

البته در اين زمینه كارهايي منتشر شده كه خیلي چشمگیر و تاثیرگذار نبوده است. انوري ضعف رمان نويسي را دلیل كم توجهي به تاريخ دانست. 

چهرهروز

بررسينسبتبدهيناخالصدولتيكشورهاياروپاييبهتوليدناخالصداخلي

اتحاديهبدهكارانقارهسبز
گروهگوناگوندر س��ال هاي اخیر، 
يون��ان درگیر بحران ش��ديد اقتصادي 
ش��ده و اين معضل، بر ساير كشورهاي 
اروپايي نیز تاثیر داش��ته است. نشست هاي متعدد 
اقتص��ادي كش��ورهاي اروپاي��ي نیز نش��ان دهنده 
اهمیت وضعیت يونان بر اقتصاد س��اير كشورهاي 
عضو اتحاديه اروپاس��ت. آنطور كه در بس��یاري از 
گزارش ها گفته شده، بحران اقتصادي سال 2008، 
با ورشكس��تگي بانكي در امريكا آغاز شد و به ساير 
كش��ورها، با عنوان بحران بدهي رسید. همچنین با 
ورود به يونان، به سرعت تمام كشورهاي اروپايي را 
در برگرف��ت. آنطور كه در تازه ترين آمارها منتش��ر 
ش��ده، به طور متوس��ط، بده��ي ناخال��ص دولتي 
كشورهاي اروپايي در سال 2018، حدود 81 درصد 
از تولی��د ناخالص داخلي آنها ب��وده و در اين میان، 
يونان، به عنوان بدهكارترين كش��ور عضو اتحاديه 
اروپا معرفي شده است. آنطور كه گفته شده، وزيران 
دارايي كش��ورهاي عضو اتحادي��ه اروپا، بارها توافق 
كردن��د كه دول��ت يونان را از ورشكس��تگي نجات 
دهند، با اين حال، در س��ال میالدي جاري نس��بت 
بدهي ناخالص دولتي يونان به GDP اين كش��ور، 

حدود 1۷۷.8 درصد اعالم شده است. 
در س��ال هاي گذش��ته، عالوه ب��ر نگراني هايي 
كه ب��راي بدهي يونان بود، بس��یاري از تحلیلگران 
اقتصادي نیز پیش بیني ك��رده بودند كه ايتالیا نیز 
در حال تبديل به يكي از بدهكارترين كش��ورها در 
اتحاديه اروپاس��ت. آنطور ك��ه در اين گزارش گفته 
شده، در سال 2018، بدهي ناخالص دولتي ايتالیا، 
ح��دود 1۳0.۷ درصد تولید ناخال��ص داخلي اين 
كش��ور اعالم ش��د. طبق آمار منتش��ر شده، بدهي 
دولتي ايتالیا در 6 ماهه اول سال 201۷، با رسیدن 
ب��ه بیش از 2تريلی��ون و 280 میلیارد يورو، ركورد 
جديدي را ثبت كرد و در حال حاضر، ايتالیا دومین 
و پرتغال با نسبت 122.5 درصدي بدهي دولت به 
تولید ناخالص داخلي، سومین كشور بدهكار اتحاديه 
اروپا شدند. آنطور كه در بسیاري از گزارش ها گفته 
ش��ده، زماني كه بحران مالي جهاني رخ داد، درآمد 
دولت هاي جهان به شدت كاهش يافت. براين اساس 

يونان، ايتالیا و پرتغال نتوانس��تند بدهي هاي خود 
را مديري��ت كنند و به كمك ه��اي بین المللي روي 
آورند. همچنین اين كش��ورها ناچار شدند تا براي 
جلوگیري از سقوط سیستم مالي، به وام هاي برخي 

از بزرگ ترين بانك ها پناه بیاورند. 
در سال هاي گذش��ته، اتحاديه اروپا، تالش هاي 
بس��یاري ب��راي جلوگیري از ورشكس��تگي قبرس 
صورت داد. با اين حال، طبق تازه ترين آمار منتش��ر 
ش��ده، در س��ال 2018، قبرس به عنوان چهارمین 
كش��ور بدهكار اروپ��ا معرفي ش��د و بلژيك نیز در 
جايگاه پنجم قرار دارد. آنطور كه گفته شده، بدهي 
 GDP ناخالص دولتي اين دو كش��ور، 100 برابر از
آنهاس��ت. همچنین، میزان بدهي اسپانیا و فرانسه 
نیز حدود 80 درص��د از تولید ناخالص داخلي اين 
كشورهاس��ت. آنطور كه در بس��یاري از گزارش ها 
گفته ش��د، دولت فعلي فرانس��ه، از زم��ان انتخاب 
تاكنون، با بحران هاي بس��یاري روبه رو بوده اس��ت؛ 
چرا كه قبل از هرچیز بايد تعیین مي كرد كه چگونه 
مي خواهد به وضعیت مالي كشور سروسامان داده و 
اعتماد س��رمايه گذاران و شركاي اروپايي فرانسه را 
جلب كند. طبق آمار سال 2016، فرانسه ساالنه 42 
میلیارد يورو بهره فقط بابت قروض خود مي پردازد. 

يعني هر سال اين كشور دست كم معادل اين مبلغ 
از سرمايه گذاري در اقتصاد خود محروم مي شود. 

هرچند كه در بسیاري از گزارش هاي مربوط به 
سال 2018، گفته ش��ده بود كه میزان بدهي هاي 
دولت بريتانیا كاهش يافته، اما با اين حال، اين كشور 
نیز در میان بدهكاران اتحاديه اروپا قرار دارد. طبق 
تازه ترين آمار منتشر ش��ده، بدهي  ناخالص دولتي 
بريتانی��ا، حدود 86.۳ درصد از GDP اين كش��ور 
اس��ت. اي��ن آمار در حالي منتش��ر ش��د كه حجم 
بدهي هاي دولت بريتانیا در سال 201۷، نسبت به 

سال 2016، روندي صعودي داشته است. 
در انتهاي اين گزارش، اتريش و كرواسي نیز در 
فهرست بدهكاران اروپايي قرار گرفته اند. آنطور كه 
گفته ش��ده، بدهي ناخالص دولتي اين دو كش��ور، 
حدود ۷0 درصد از تولید ناخالص داخلي آنهاست. 

براس��اس بس��یاري از گزارش هاي منتشر شده، 
در 2س��ال گذشته، میزان بدهي هاي دولتي ساالنه 
26هزار میلیارد دالر رشد داشته، همچنین در يك 
دهه اخیر س��رعت رش��د بدهي ها در دنیا بیشتر از 
سرعت رش��د تولید ناخالص داخلي دنیا بوده است 
و همین مس��اله باعث نگراني فع��االن اقتصادي و 

اقتصاددانان شده است. 

آمارنامه

ميراثنامهايستگاه

جشنتولد»بابديلن«باحضورهاليووديها
ش��ماري از چهره ه��اي هالی��وودي در 
مراس��مي ويژه ۷۷س��اله ش��دن باب ديلن 
آهنگساز و نوازنده مشهور را گرامي داشتند. 
به گزارش ورايتي، مجموعه يي از چهره هاي 
هالیوودي و موزيس��ین ها هفتادوهفتمین 
تول��د ب��اب ديلن را ب��ا برگزار ك��ردن يك 

بازس��ازي از كنس��رت تكي سال 196۳ او در تاالر ش��هر نیويورك جشن گرفتند.  
چهره هاي هالیوودي مثل جینا گرشون، استیو بوشمي و بیل موري كه البته همگي 
خودش��ان از بازيگران درجه يك صحنه تئاتر هم هس��تند، در اين كنس��رت كنار 
اجراكنندگان معاصر مثل امیلي هینز و تدي تامپسون و بازماندگان دهه 1960 مثل 
جف مولداور و آن والدمن روي صحنه رفتند. آنها لیست اصلي آهنگ هاي ديلن در 
كنسرت چند دهه پیش را اجرا كردند و در كنار القاي حسي از نوستالژي، اجراي 
خود را پر از شوخ طبعي، صحبت هاي اجتماعي و گستره يي چشمگیر از سبك هاي 
موسیقي كردند.  كنسرت اصلي ديلن يك اجراي تك نفره و كامال آكوستیك بود، 
اما مجموعه بزرگي كه براي تجلیل از او گردهم آمده بودند س��ازهاي بس��یاري از 
جمله ترامپت، گیتار، كیبورد، ويولن و... داش��تند و آهنگ هاي ديلن را با تغییرات 
جالبي اجرا كردند. وقتي ديلن در س��ال 196۳ اين كنس��رت را روي صحنه برد، 
در ش��رف منتش��ر كردن دومین آلبومش بود و از همان موقع داش��ت تعدادي از 
معروف تري��ن آهنگ هايش از جمله »Blowin’ in the Wind« را اجرا مي كرد.  
 Bob Dylan’s New« از میان بازيگران، جینا گرشون با اجراي خاصش از آهنگ
Orleans Rag« همه را تحت تاثیر قرار داد و خودش هم ساز چنگ را نواخت. 

كليساييكهبهدستورشاهعباسساختهشد
مديركل میراث فرهنگي صنايع دستي و 
گردش��گري آذربايجان غربي از آغاز سومین 
فص��ل مرمت و س��اماندهي بن��اي تاريخي 
كلیساي هفتوان شهرستان سلماس خبر داد. 
جلیل جباري افزود: براس��اس سرفصل هاي 
مرمت��ي كه در ش��وراي فني اي��ن اداره كل 

مطرح و به تصويب رس��ید، عملیات مرمتي از جمله كف س��ازي، محوطه س��ازي و 
اندود برداري، اصالح ديوارچین هاي پیرامون بنا، اقدامات حفاظتي جداره باقي مانده 
آمفي تئاتر، مرمت نقاشي هاي ديوار داخلي و ساير اقدامات حفاظتي از جمله اقدامات 
مدنظر در خصوص اين كلیساست.  او اظهار كرد: اعتبار در نظر گرفته براي اين فصل 
از مرمت اين بناي تاريخي، حدود يك میلیارد ريال است و طبق پیش بیني ها، اجراي 
اين فصل از مرمت در پايان تیرماه به پايان مي رس��د. او در مورد كلیس��اي هفتوان 
شهرس��تان سلماس افزود: اين كلیسا در سال 1۳80 در فهرست آثار تاريخي- ملي 
كش��ور به ش��ماره 4842 به ثبت رسیده اس��ت.  جباري گفت: كلیساي هفتوان در 
روستاي هفتوان در ۳ كیلومتري جنوب شهر سلماس واقع شده است. اين كلیسا از 
يادگارهاي دوران صفويه است و به امر شاه عباس صفوي احداث شده است. كلیساي 
هفتوان كامال از سنگ هاي سیاه آذرين تراش دار و با دقت خاصي كار شده است. گنبد 
مركزي آن به صورت هرم 12 ترك بوده و بنا  روي 4ستون سنگي قرار گرفته است. 
جباري افزود: در قسمت ورودي كلیسا چندين كتیبه به خط ارمني و نقوش مذهبي 
ديده مي ش��ود كه نشان دهنده ساخت اولیه بنا در قرن 1۳ و 14 میالدي است. اين 
بنا براثر زلزله سال 19۳0 میالدي خسارت سنگیني ديد و پس از آن بازسازي شد. 
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