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علوم اجتماعي ي��ك ايراد بزرگ دارد و آن اين اس��ت كه 
آزمايشگاه اين علوم در بطن خود جامعه است. تجربياتي 
كه در علوم ديگر در آزمايشگاه به دست مي آيد در علوم 
اجتماعي از تجربه كش��ورها ناشي مي ش��ود به همين 
دليل ارزش تجربيات اجتماعي بس��يار زياد اس��ت. علم 
اقتصاد نيز به عنوان يك بخش از عل��وم اجتماعي از اين 
مساله مستثني نيست. اتفاقات اقتصادي معموال از سوي 
دولتمردان به عنوان يك پدي��ده كه بايد با آثار آن مقابله 
كنند ديده مي شود در حالي كه براي اقتصاددانان هر اتفاق 
مي تواند به عنوان يك پارامتر ب��راي درك واقعيت هاي 
اقتصادي اس��تفاده شود. از هفته گذش��ته زمزمه تغيير 
موضع اياالت متحده امريكا كافي بود كه افت محسوس 
قيمت ارز و س��پس سكه طال را شاهد باش��يم. ادامه اين 
مس��اله در بازار س��رمايه مشاهده ش��د و بورس واكنش 
مثبتي به اين اخبار داد. آيا واقعا اتفاقي در اقتصاد رخ داده 
است؟ مطمئنا جواب اين س��وال منفي است اما همين 
اخبار بيش از 10 درصد ن��رخ ارز را كاهش داد، كاري كه 
اگر قرار بود توسط دولت صورت گيرد هزينه بسيار زيادي 
را به همراه داشت. قطع به يقين اين اتفاقات به انتظارات 
مربوط است و حتي مي توان عمق حباب در بخش هاي 
مختلف اقتصاد را از همين كاهش هاي ناگهاني سنجيد. 
بس��ياري منكر وجود حباب بودند اما اقتص��اد در هفته 
گذشته نش��ان داد كه آمادگي كاهش قيمت ها را دارد. با 
وجود اين يك واقعيت در اين ميان نبايد فراموش ش��ود 
و آن اين اس��ت كه عاملي كه باعث كاهش قيمت شد نه 
يك پارامتر اقتصادي بلكه يك مساله كامال سياسي بود. 
با فرض دو س��ويه بودن اتفاقات اقتصادي به اين نتيجه 
مي رسيم كه يك پديده سياسي آن هم در بحث خارجي 
)با در نظر گرفتن اين واقعيت ك��ه اصوال اقتصاد ايران در 
زمره اقتصادهاي بس��ته در جهان محس��وب مي شود( 
مي تواند اقتصاد ايران را به ش��دت ملتهب كند.  ش��ايد 
دولتمردان از اتفاقات يك هفته اخير خوشحال باشند اما 

اتفاقا اين تحوالت به نوعي زنگ خطر براي اقتصاد ايران 
بود و نشان مي دهد افزايش فش��ار بر اقتصاد ايران تا چه 
اندازه مي تواند موثر باشد. بسياري خوشحال هستند كه 
به خاطر صحبت هاي پمپئو و اصطالحا كوتاه آمدن امريكا 
از ش��روط خود قيمت ها بيش از پي��ش كاهش خواهد 
يافت اما اين سكه روي ديگري هم دارد و نشان مي دهد 
كه اقتصاد ايران بسيار آسيب پذيرتر از آن است كه به آن 
فكر مي كرديم. چه بخواهيم مذاكره كنيم و چه نكنيم نياز 
است سياست زدگي اقتصاد و قابليت حباب سازي كمتر 
ش��ود. اين پديده پيش از اين نيز رخ داد و در برنامه دوم 
زماني كه متوجه چنين ضعفي در اقتصاد شديم برنامه 
تثبيت اقتصادي را اجرا كرديم تا به جاي تعديل اقتصادي 
جلوي يك خطر بزرگ گرفته شود.  وجود چنين پديده اي 
تنها منحصر به اقتصاد ايران نيست. كينز براي توصيف 
رفتارهايي بر اساس انتظارات عقاليي و حتي غيرعقاليي 
كه باعث نوسان غيرعادي قيمت ها مي شد اصطالح روح 
حيواني )Animal Spirit( را اس��تفاده مي كرد. كينز 
براي حل اين مشكل سياست هاي همزمان پولي و مالي را 
پيشنهاد مي دهد اما در اقتصاد امروز ايران مساله اين است 
كه تثبيت اقتصادي با رونق توليد مي تواند رخ دهد. شرايط 
به گونه اي است كه ابزارهاي مالي و تا حد زيادي پولي از 
كار افتاده است و در عين حال مساله ركود سيستماتيك 
در اقتصاد اي��ران وجود دارد. دولت بيش��تر بخش تقاضا 
را در نظر مي گي��رد در حالي كه جبران ق��درت خريد با 
هزينه هاي سنگين صرفا تاثير كوتاه مدت و بسيار كمتر از 
هزينه دارد. براي عمق بخشيدن به اقتصاد بايد توليد به 
راه بيافتد تا نيروي كار بتواند تقاضا براي كاالها ايجاد كند.  
تثبيت اقتصادي نه در خصوص پيشگيري از تحريم بلكه 
مساله اي بلندمدت تر است. فراموش نكرده ايم كه بعد از 
روي كار آمدن دولت تدبير و اميد با وجود تمام نگاه هاي 
مثبت اقتصاد وارد ركود تورمي جدي شد. امروز نيز چه 
بخواهيم امسال و سال آينده را در تحريم بگذرانيم و چه 
بخواهيم دوران پساتحريم را مجددا تجربه كنيم چاره اي 

جز اجراي يك سياست جامع تثبيت اقتصادي نداريم.

اقتصاد كم عمق
سرمقاله

 همين صفحه  

سرمقاله

اقتصاد كم عمق
عل��وم اجتماع��ي يك 
ايراد ب��زرگ دارد و آن 
اين است كه آزمايشگاه 
اي��ن عل��وم در بط��ن 
خ��ود جامع��ه اس��ت. 
تجربياتي ك��ه در علوم 
ديگر در آزمايش��گاه به 
دس��ت مي آيد در علوم 
اجتماعي از تجربه كش��ورها ناش��ي مي شود به 
همين دليل ارزش تجربيات اجتماعي بسيار زياد 
است. علم اقتصاد نيز به عنوان يك بخش از علوم 
اجتماعي از اين مساله مستثني نيست. اتفاقات 
اقتصادي معموال از سوي دولتمردان به عنوان يك 
پديده كه بايد با آثار آن مقابله كنند ديده مي شود 
در حالي كه براي اقتصاددانان هر اتفاق مي تواند 
به عنوان ي��ك پارامتر ب��راي درك واقعيت هاي 

اقتصادي استفاده شود. 

فراز جبلي

به گزارش گروه سياس��ت خارج��ي خبرگزاري 
فارس، س��يدعباس موسوي س��خنگوي وزارت 
امور خارجه جمهوري اس��المي ايران در واكنش 
به اظهارات ديروز مايك پامپئ��و وزير امور خارجه 
امريكا مبني بر آمادگي بدون پيش ش��رط اياالت 
متحده براي مذاكره با ايران گفت: براي جمهوري 
اسالمي ايران بازي با كلمات و بيان اهداف پنهاني 
در قالب كلمات جديد مالك عمل نيس��ت؛ بلكه 
تغيير رويكرد كلي و رفتار عمل��ي اياالت متحده 
امريكا در قبال ملت ايران مالك اس��ت كه تاكيد 
آقاي پامپئو مبني بر تداوم كارزار فشار حداكثري 
بر ايران نشان دهنده تداوم رويكرد نادرست قبلي 

است كه الزم است اصالح شود.

خبر آخر

واكنش ايران به  پمپئو درباره   
مذاكره بدون پيش شرط

انرژي

هشدار از دست دادن بازار 
افغانستان براي هيدروكربوري ها

 نادي صبوري |
ش��امگاه ش��نبه، عب��داهلل هنديان��ي مع��اون 
دفتر س��تاد مب��ارزه ب��ا قاچ��اق كاال در جمع 
صادركنن��دگان فرآورده هاي نفت��ي خبري را 
اعالم كرد كه نش��ان مي داد صادرات س��وخت 
هيدروكربور به افغانستان يك بار ديگر با چالشي 
سابقه دار روبرو شده اس��ت. او در اين برنامه در 
حالي كه از توليدكنن��دگان هيدروكربور ايران 
مي خواس��ت براي حفظ بازارش��ان برنامه هاي 
ارتق��اي كيفي��ت محص��ول را ترتي��ب دهند 
گف��ت: »مدت هاس��ت تع��داد قاب��ل توجهي 
خودروي حامل فرآورده نفتي ما در افغانستان 
زمين گير شده است چراكه افغانستان از طريق 
ديپلماتيك و مجاري ديگر گفته است خواهان 
فرآورده هاي نفتي اصلي مانند گازوئيل است و 
اين محصوالت كه تحت عنوان حالل شناخته 

مي شوند به كارشان نمي آيد«.
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پمپئو از مذاكره بدون پيش شرط  با ايران گفت

وزير امور اقتصادي تا پايان امسال به بانك ها فرصت داد

 عقب  نشيني   وزير خارجه امريكا 
از شروط 12گانه  

مهلت واگذاري اموال   مازاد   بانك ها

دولت

رييس جمهور با بي��ان اينكه ورزش��كاران عالوه 
بر مدال افتخار، غرور و س��رزندگي براي كش��ور 
مي آورند، تاكيد كرد كه ميدان ورزش بايد ميدان 
وحدت در سراسر ايران عزيز باشد و در ورزش يك 
ملت بايد يكصدا باشد و نگذاريم ميدان مسابقات، 
محل تفرقه ش��ود. به گزارش پايگاه اطالع رساني 
دولت، روحاني در ديدار با ورزش��كاران و قهرمانان 
ملي با تاكيد بر اينك��ه معلوالن ورزش��كار غرور 
مضاعف ملي ايجاد مي كنند و نماد پيروزي اراده 
هس��تند، از وزير ورزش و رييس كميته المپيك 
خواست با همه توان به نداي قهرمانان پاسخ مثبت 
دهند. رييس جمهور افزود: بايد به هر چيزي كه به 
تقويت اميد، روحيه و اراده مردم بازمي گردد، تكيه 
كنيم . اگر در جنگ با امريكا اميدوارانه بايستيم، 
پيروز مي ش��ويم، كما اينكه همه دالوران در خط 
اين مبارزه فداكاري بزرگي از خود نشان مي دهند 
و انتظ��ار داريم هم��ه ورزش��كاران باعث تقويت 
وحدت و اتحاد ش��وند و قهرم��ان فضيلت در بين 
ملت باش��ند. او با بيان اينكه ورزش مي تواند براي 
جوانان سالمت جسم و جان را به ارمغان بياورد و 
در عين حال بايد مراقب بود تا اين ميدان ورزش، 
ميدان وح��دت، اتح��اد و يگانگي باش��د، از همه 
مس��ووالن و قهرمانان درخواس��ت كرد كه اجازه 
ندهند در ميدان مسابقات و مراكز ورزشي مسائل 
تفرقه افكنانه طرح ش��ود. او ادامه داد: ما در ميدان 
بزرگ ايستادگي رقابت و تقابل در برابر دشمنان 
نيز با وحدت و يكپارچگي پيروز خواهيم شد. او در 
بخش ديگري از س��خنان خود با قدرداني از ملت 
ش��ريف ايران، تأكيد كرد: ملت ايران براي ماه ها و 
روزها، ايام سختي را با ايستادگي در برابر دشمنان 
س��پري كرد و دش��منان را قدم به قدم عقب راند. 
روحاني با بيان اينكه دشمنان از ارديبهشت سال 
گذشته كه تحريم هاي جديدي را عليه جمهوري 
اس��المي ايران وضع كردند و به تعبير خودشان تا 
باالترين فشار در طول تاريخ را بر ملت وارد كنند، 
گفت: دشمنان آرزوي واهي داشتند كه ملت ايران 
را وادار به تسليم كنند، اما تا امروز با وجود سختي و 
مشكالت، مردم در برابر فريادهاي دشمن با غرش 
قهرمانانه مقاومت كردند. او ادامه داد: دشمني كه تا 
سال گذشته اعالم مي كرد هدفم از بين بردن نظام 
جمهوري اسالمي ايران اس��ت امروز به صراحت 
اعالم مي كند كاري با نظام ندارد. دش��مني كه تا 
چند ماه قبل ادعا مي كرد بزرگ ترين قدرت نظامي 
جهان اس��ت و اگر اراده كند نيروهاي مسلح ايران 
را مي تواند در هم بشكند، امروز اعالم مي كند كه 
قصد جنگ ندارد و چند م��اه پيش خليج فارس، 
جوالنگاه ناوهاي آنها بود اما ام��روز از ناوگان آنها 
خبري نيس��ت و تا ۳00 و ۴00 مايل��ي دورتر در 

آب هاي بين المللي لنگر انداخته اند.

ملت دشمن را تا پيروزي 
نهايي به عقب مي راند

جهان

چين: امريكا مسوول شكست 
مذاكرات تجاري است
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مدي��ركل دفتر انتخاب��ات وزارت كش��ور گف��ت: با 
اصالح قانون انتخاب��ات مجلس در خرداد ماه س��ال 
۹۵، منتخبين بايد حداق��ل ۲0 درص��د از كل آرا را 
كسب نمايند. به گزارش پرتال خبري وزارت كشور، 
سيد اسماعيل موس��وي اظهار كرد: موادي از قانون 
انتخابات مجلس در تاريخ ۹۵/۳/۳ اصالح ش��ده و بر 
اساس ماده ۸ اين قانون، در انتخابات مجلس شوراي 
اس��المي، فرد منتخب در مرحل��ه اول انتخابات بايد 
حداقل ۲0 درصد از كل آرا را كس��ب نمايد. در دوره 
گذش��ته در س��ال ۹۴ نصاب رأي آوري براي ورود به 

مجلس ۲۵ درصد بود؛ البته انتخابات در مرحله دوم 
و همچنين مياندوره اي با كس��ب اكثريت نس��بي به 
هر ميزان است. سخنگوي س��تاد انتخابات كشور در 
ادامه تشريح كرد: به استناد تبصره ۳ ماده 1۹ قانون 
انتخابات مجلس ش��وراي اس��المي، مالك انتخاب 
منتخب، كسب بيست درصد از آرا صحيح است نه كل 
آرا مأخوذه آن حوزه انتخابيه. به عبارت دقيق تر، براي 
تجميع و اعالم اسامي منتخب يا منتخبين انتخابات، 
آرا نامزدها بر تعداد آرا صحيح حوزه انتخابيه تقسيم و 

درصدگيري خواهد شد. 

سخنگوي ستاد انتخابات كشور خبر داد

خبر

ورود به مجلس با كسب حداقل 20 درصد آراي صحيح حوزه انتخابيه

فرا رسيدن عيد سعيد فطر را به همه مسلمانان جهان تبريك مي گوييمسالروز رحلت حضرت امام خميني )ره( و قيام خونين 15 خرداد را تسليت مي گوييم



از سوي دفتر حضرت آيت اهلل خامنه اي 
قيمت فطريه هر نفر 8 هزار 

تومان اعالم شد
دفتر حضرت آيت اهلل خامنه اي ميزان فطريه بر 
اساس قيمت گندم را براي هر نفر حداقل هشت 
هزار تومان اع��الم كرد. بر اس��اس اعالم پايگاه 
اطالع رس��اني حضرت آيت اهلل خامنه اي ميزان 
فطريه بر اساس قيمت گندم براي هر نفر حداقل 
هش��ت هزار تومان و كفاره روزه ع��ذر دو هزار و 

پانصد تومان است. 
همچنين اعالم شد، نماز عيد سعيد فطر تهران به 

امامت حضرت آيت اهلل خامنه اي اقامه مي شود.
س��تاد برگزاري نماز عيد فطر تهران اعالم كرد: 
مراسم باشكوه اقامه نماز عيد سعيد فطر تهران 
به امامت رهبر معظم انق��الب و در مصالي امام 
خميني)ره( برگزار مي ش��ود. بناب��ر اعالم اين 
س��تاد درب هاي مصلي از ساعت 4:30 صبح باز 
مي شود و مصلي از ساعت ٥ صبح آماده استقبال 
از نمازگزاران خواهد بود. مراسم از ساعت ٧ آغاز و 
نماز عيد فطر ساعت 8:30 صبح اقامه خواهد شد.

روي موج خبر

   جزيي�ات س�فر نخس�ت وزير ژاپ�ن به 
ايران؛ايسنا|

يك روزنامه ژاپني اعالم كرد: نخست وزير ژاپن 
۲۲خرداد ماه به ايران س��فر خواهد كرد و هدف 

اين سفر ميانج گري ميان امريكا و ايران است.
به گزارش بلومبرگ، روزنامه ژاپني مينيچي به 
نقل از يك منبع دولتي كه از وي نام نبرده، خبر 
داده است كه شينزو آبه، نخست وزير ژاپن براي 
ديدار با مقامات ايران در ماه جاري به ايران سفر 
خواهد كرد. با استناد به مينيچي، اين سفر، هدف 
ترغيب به مذاكره با امري��كا و كاهش تنش ها را 
دنبال مي كند. زمان سفر آبه به ايران طبق برنامه 
وي از تاريخ ۱۲ تا ۱4 ماه ژوئن ]۲۲ تا ۲4 خرداد[ 
خواهد بود. نخست وزير ژاپن در اين سفر برنامه 
دارد تا با حس��ن روحاني، رييس جمهور و ساير 

مقامات عاليرتبه ايران ديدار كند.

   بيانيه گام دوم سند باالدستي دستگاه هاي 
اجرايي براي شكوفايي جوانان؛مهر|

وزير كش��ور گفت: بياني��ه گام دوم انقالب بايد 
به عنوان يك س��ند باالدس��تي ب��راي تمامي 
دستگاه هاي اجرايي محسوب شود تا بر اساس آن 
بتوانيم مشكالت جوانان را رفع كنيم.عبدالرضا 
رحمان��ي فضل��ي دي��روز در حاش��يه يكصد و 
هجدهمين نشست شوراي اجتماعي كشور گفت: 
شوراي اجتماعي اين جلسه را براي در دستور كار 
قرار دادن بيانيه گام دوم انقالب تش��كيل داد و 
دستگاه ها نيز گزارشات خود را در اين زمينه ارايه 
كردند. اميدواريم كه دستگاه هاي دولتي به عنوان 
رفع كننده موانع عمل كنند، چرا كه دستگاه هاي 
اجرايي در حوزه ايجابي و سلبي وظايفي دارند كه 
اين موضوع امروز بحث شد و قرار شد تا چندين 
طرح در زمينه هاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي 
و … براي بهبود وضعيت جوانان در ابعاد مختلف 

مطرح و عملي شود.

   دشمني هاي استكبار هر لحظه پيچيده تر 
مي شود؛باشگاه خبرنگاران|

سردار علي فدوي گفت: نطفه انقالب اسالمي در 
ايران بسته ش��د، اما اين انقالب به يك محدوده 
جغرافيا محدود نماند.سردار سرتيپ پاسدار علي 
فدوي در مراس��م يادواره شهداي شهر وحيديه 
شهريار با تأكيد بر اينكه دشمني هاي دشمن هر 
لحظه پيچيده تر مي شود، افزود: در دوران 8 سال 
دفاع مقدس، دشمن در يك رويارويي نظامي با ما 
قرار داشت، اما امروز انواع دشمني هاي پيچيده كه 
بصيرت هاي ويژه براي مقابله مي خواهد بر كشور 
ما تحميل مي شود.نصرت و پيروزي همراه ماست 
و همان طور كه در اين 40 سال ديده ايم با تالش، 
ابتكار و خالقيت توانستيم از موضع اقتدار ورود 

پيدا كنيم و موفق نيز باشيم.

   هي�چ مس�اله اي در غ�رب آس�يا بدون 
مشاركت ايران حل نمي شود؛سپاه نيوز|

رييس س��تاد كل نيروهاي مس��لح گفت: امروز 
هيچ مساله اي در غرب آسيا بدون مشاركت ايران 
حل شدني نيست و شكل گيري جبهه مقاومت، 
رژيم صهيونيس��تي را بيش از هر زمان ديگر در 
كابوس امنيتي گرفتار س��اخته است.در آستانه 
فرا رسيدن سي امين سالروز ارتحال ملكوتي امام 
خميني )ره(، سرلش��كر محمد باقري در پيامي 
دستاوردهاي بزرگ و افتخارآميز انقالب و ايران 
اسالمي را محصول زنده بودن مكتب و حقيقت 
خميني كبير )ره( و جاري بودن واليت و رهبري 
آن ش��خصيت بي نظير تاريخي در وجود شريف 
خلف صالحش امام خامن��ه اي )مدظله العالي( 
توصيف و تاكيد كرد: ملت اي��ران از توان دفاعي 
كش��ور به عنوان موضوع اساسي انقالب، ذره اي 

عقب نشيني نخواهد كرد.

   شليك اولين تير در خليج فارس قيمت 
نفت را ۱۰۰ دالر خواهد كرد؛فارس|

دستيار و مشاور عالي فرمانده معظم كل قوا گفت: 
اولين تيري كه در خليج فارس شليك شود قيمت 
نفت را به ب��االي ۱00 دالر خواهد رس��اند و نفت 
۱00دالري ب��راي امريكا، اروپا و دوس��تان امريكا 
مانند ژاپن و ك��ره جنوبي قابل تحمل نخواهد بود.
س��يد يحيي صفوي در پاسخ به س��والي پيرامون 
مطرح شدن موضوع جنگ در فضاي داخلي كشور 
و سخنان صريح و قاطعانه رهبري در خصوص عدم 
وقوع جنگ، اظهار داش��ت: ما نظامي ها هميش��ه 
بدترين سناريوها را مي بينيم و براي اينكه جنگي رخ 
ندهد بايد براي جنگ آماده باشيم و بحمداهلل امروز 
هم نيروهاي مسلح مقتدر ما با رهبري فرمانده معظم 
كل قوا در آمادگي و قدرت كامل قرار دارند و اكنون 

قدرت بزرگ نظامي در منطقه غرب آسيا هستيم.

ايران2

پمپئو از مذاكره بدون پيش شرط با ايران گفت

عقبنشينيوزيرخارجهامريكاازشروط12گانه
تعادل|

وزي��ر خارجه امريكا كه براي ش��ركت در نشس��تي 
غيررسمي و محرمانه به س��وييس سفر كرده، گفته 
كش��ورش حاضر اس��ت بدون پيش ش��رط با ايران 
مذاكره كند. مايك پمپئو كه همواره به عنوان يكي از 
مهره هاي كليدي سياست »فشار حداكثري« بر ايران 
شناخته شده، در چرخشي آشكار از رويكرد گذشته 
گفته اس��ت امريكا آماده مذاكره بدون پيش شرط با 
ايران است، اما الزم است تا ايران مانند كشوري عادي 

رفتار كند.
رويترز نوشته، س��خنان مايك پمپئو يك روز پس از 
اظهارنظر حسن روحاني رييس جمهوري ايران، بيان 
شده است. حس��ن روحاني با تاكيد بر اينكه ايران در 
برابر قدرت هاي زورگو و زياده خواه، تسليم نمي شود، 
گفته بود: »م��ا اهل منطق و مذاكره ايم. اگر با احترام 
كامل و در چارچوب مقررات بين المللي به كنار ميز 
مذاكره بنشيند و نه اينكه فرمان مذاكره صادر كند. 

در آن صورت ما تابع خواهيم بود.«
در گزارش رويترز آمده: وزير خارجه در اظهاراتي كه 
به نظر مي رسد نشان دهنده نرم تر شدن رويكرد او در 
برابر ايران است، در پاسخ به پرسشي درباره اظهارات 
اخير روحاني گفت��ه: »آماده ايم تا در مذاكراتي بدون 
پيش شرط شركت كنيم. ما آماده نشستن پشت ميز 
مذاكره هستيم.« وزير خارجه امريكا براي شركت در 
نشست هاي محرمانه با حضور ميهمانان قدرتمند و 
ميلياردرهايي از جهان به سوييس رفته است گرچه 
نام او در فهرس��ت مدعوين قرار نداشت. او كه در يك 
كنفرانس خبري با همتاي سوييس��ي خود در شهر 
برن سخن مي گفت، در پاسخ به سوال مطرح شده از 
سوي يكي از خبرنگاران درباره تمايل دونالد ترامپ به 
مذاكره با ايران گفت: »شما گفتيد كه رييس جمهور 
امريكا در چند روز اخير تمايل خود را براي گفت وگو 

با ايران نشان داده است. او مدت زيادي است كه اين 
را گفته است و فقط در همين چند مدت اخير نبوده 
اس��ت. ما مطمئنًا وقتي ايراني ها به نتيجه برسند كه 
مانند كشوري عادي رفتار كنند آماده مذاكره خواهيم 
بود.« دونالد ترامپ رييس جمهور اياالت متحده، نيز 
هفته گذشته در سفر به ژاپن گفته بود: »اگر ايراني ها 
مايل به گفت وگو باشند، ما نيز تمايل داريم گفت وگو 
كني��م!« وزير خارج��ه امريكا يكش��نبه در حالي از 
آمادگي كش��ورش براي مذاكره بدون پيش ش��رط 
س��خن مي گويد كه پيش تر ۱۲ش��رط ب��راي آغاز 
گفت وگو با ايران مطرح كرده بود، شروطي كه البته از 
سوي ايران هيچ اعتنايي به آنها نشد و حتي مقامات 
مختلف كش��ورمان تاكيد كردند كه در شرايط فعلي 
و تا واش��نگتن به ايران احترام نگذارد و رفتار خود را 
اصالح نكند تهران با اين كشور وارد مذاكره نمي شود.

مايك پمپئو يكشنبه همچنين در پاسخ به پرسشي 
مبني بر اينكه »آژان��س بين المللي انرژي اتمي اعالم 
كرده كه به تمامي تأسيسات هسته اي ايران كه براي 
تحقيقات مورد نياز است دسترسي دارد، آيا واشنگتن 
اين را تأييد مي كند و اگر نه، آيا تأسيس��ات خاصي را 
كه بايد درباره آن تحقيق شود به آژانس معرفي كرده 
اس��ت«، گفته: »نمي خواهم در اين باره نظري بدهم 
و تنها مي گويم كه ما به دق��ت نتيجه فعاليت آژانس 
بين المللي انرژي اتمي را دنبال مي كنيم و همچنين 
درباره آنچه در آنجا رخ مي دهد استنباط خود را داريم. 
دنيا بايد بداند كه ما به دقت نظاره گر اين هس��تيم كه 
ايران چگونه به برجام پايبند است كه اين نه تنها شامل 
آب سنگين مي شود بلكه در برگيرنده مقدار اورانيوم 
غني شده اي است كه در حال ذخيره كردن آن هستند. 
ما با دقت اين را كه چند س��انتريفيوژ مستقر دارند و 
اينك��ه آيا واقعا آنها را فعال ي��ا بارگذاري خواهند كرد 
رصد مي كنيم. ما بسيار به فكر اين موضوع ها هستيم.« 

دونالد ترامپ و مقامات ارشد دولت او در حالي از لزوم 
مذاكره با ايران حرف مي زند كه سال گذشته به طور 
غيرقانون��ي و بدون توجه به مخالفت هاي گس��ترده 
جامعه جهاني از توافق هسته اي )برجام( كه چندين 
سال براي تحقق آن مذاكره شده بود، خارج شده و از 
آن زمان تاكنون ظالمانه ترين تحريم هاي يكجانبه را 
عليه مردم ايران اعمال كرده اند تا به گفته خودش��ان 

براي توافقي بهتر ايران را پاي ميز مذاكره بكشانند. 
به اعتقاد ناظران، شكست دو دور مذاكره با كره شمالي 
در سنگاپور و ويتنام باعث شده است تا دونالد ترامپ 
كه انتخابات رياس��ت جمهوري ۲0۲0 ميالدي را در 
پيش دارد به يك دس��تاورد چش��مگير در سياست 
خارجي نياز داشته باشد. موضوعي كه وندي شرمن 
نماينده ارشد دولت باراك اوباما در مذاكرات هسته اي 

ايران، در نخستين واكنش ها به پيشنهاد مذاكره بدون 
پيش شرط پمپئو به آن اشاره كرده است. ايسنا نوشته، 
وندي شرمن در صفحه توييتر خود درباره صحبت هاي 
وزير خارجه دولت ترامپ نوش��ته: »عكس گرفتن با 
رهبر كره شمالي، دونالد ترامپ را به نتيجه دلخواهش 
نرساند. حاال او به دنبال امتحان كردن شانس خود با 

ايران است.« 

رييس قوه قضاييه در نشست هم انديشي با وكالي دادگستري: 

سالمت قوه قضاييه بدون سالمت جريان وكالت امكان پذير نيست
نشست وكال با رييس دس��تگاه قضا روز گذشته در محل 
حوزه رياست قوه قضاييه برگزار شد و رييس دستگاه قضا و 
مسووالن قضايي از يك طرف و وكالي حاضر در اين نشست 
از سوي ديگر به بيان نظرات خود پرداختند.رييس دستگاه 
قضا با اشاره به نقش مهم وكال در تحقق عدالت در جامعه 
گفت: شفاف سازي و واقعي سازي حق الوكاله ها دو واقعيتي 
است كه در نگاه عمومي جامعه نسبت به وكال بسيار تاثير 
گذار اس��ت و بايد به اين دو مقوله توجه بيشتري شود. به 
گزارش »تعادل« به نقل از مركز رسانه قوه قضاييه؛ آيت اهلل 
رييسي در اين نشست پس از استماع نظرات و مطالب وكال 
با اشاره به قضاوت فضاي عمومي جامعه نسبت به وكالت، 
اين امر را نيازمند واكاوي دقيق دانست، گفت: شفاف سازي 
و واقعي س��ازي حق الوكاله ها دو واقعيتي است كه در نگاه 
عمومي جامعه نسبت به وكال بسيار تاثير گذار است و بايد به 
اين دو مقوله توجه بيشتري شود. طبيعتاً حق الوكاله واقعي 
و سپس شفاف سازي آن هم براي وكال و هم براي اداره دارايي 
و هم براي اصحاب دعوي بسيار ضروري است و از بسياري از 
بدبيني ها كم مي كند و راهكار اين است كه براي حذف اين 
بد بيني ها تعرفه ها واقعي و شفاف شوند و الزم است حتمًا 
مقدمات اين كار فراهم شود.وي به نقش وكال در تهيه لوايح 
و قوانين هم اشاره كرد و بيان داشت: نقش وكال در همكاري 
براي تهيه لوايح و قوانين يك نقش كليدي است كه مي تواند 
بر غناي مقررات بيفزايد؛ به خصوص كه وكال در بحث دانش 
و تجربه بسيار توانمند هستند و مي شود از ظرفيت آنها در 

تهيه لوايح و قوانين استفاده كرد.

  جريان س�الم قضايي با جريان سالم وكالت 
همراه است

مبارزه با فساد، محور ديگري از سخنان رييس دستگاه قضا در 
نشست هم انديشي با وكال بود كه آيت اهلل رييسي بر آن تاكيد 
كرد و گفت: مبارزه با فساد يك امر مهم است كه همكاري 

همه بخش ها را مي طلبد. اگر در ميان وكال يك وكيل ناسالم 
باشد، كل مجموعه آسيب مي بينند و بايد خود وكال كمك 
كنند كه اين آسيب وجود نداشته باشد؛ همچنانكه اگر يك 
قاضي ناسالم باشد، ما بايد خودمان مدعي مبارزه و برخورد 
باشيم.رييس دس��تگاه قضا با بيان اينكه سخن گفتن از 
سالمت قوه قضاييه بدون سالمت جريان وكالت امكان پذير 
نيس��ت، گفت: جريان سالم قضايي با جريان سالم وكالت 
همراه است. چون همه ما را يك مجموعه مي بينند و چون 
يك مجموعه هستيم، هم ضابطان و هم كارشناسان و هم 
وكال و هم قضات و هم مجموعه اداري بايد آهنگ سالمت 

را داشته باشند.
وي تصري��ح كرد: طبيعتًا كوچك ترين ناس��المي در اين 
مجموعه همه اعضا را در برمي گيرد؛ ل��ذا همه اين اجزا از 
جمله ضابطين، وكال، كارشناس��ان و قضات در امر مبارزه 
با فساد دخيل هستند و بايد اين امر را به عنوان يك وظيفه 

دنبال كنيم كه كار وكالت توام با س��المت باش��د.آيت اهلل 
رييسي پرس��يد: چرا بايد اجازه دهيم كه يك قاضي، يك 
وكيل و يا كارمند ناسالم به جريان قضاوت و يا وكالت آسيب 
برساند؟ طبيعتا نگاه مردم با دستورالعمل ها و آيين نامه ها 
عوض نمي شود؛ بلكه نگاه مردم در ميدان عمل و اجراست 

كه عوض مي شود.

  منظور از استقالل وكيل چيست
رييس قوه قضاييه به موضوع استقالل وكال هم اشاره كرد و 
گفت: منظور از مستقل بودن اين است كه وكيل در تشخيص 
موضوع و كشف حقيقت واقعاً مستقل بوده و نفوذناپذير باشد. 
استقالل به اين معني درست است؛ اما اين استقالل به معناي 
عدم نظارت بر كار آنها نيست. يعني در قانون پيش بيني 
شده است كه بر اينها نظارت شود. البته اين نظارت به معناي 
بي اعتمادي به آنها نيست؛ بلكه براي تداوم اعتماد به آنها 

است؛ لذا ساز و كار نظارتي بايد فعال بوده و ادامه داشته باشد.
رييس ق��وه قضاييه گفت: موسس��ات حقوقي بايد حتمًا 
ساماندهي شوند و اينكه كسي بدون داشتن توانايي حقوقي 

الزم موسسه اي ايجاد كند، درست نيست.
وي در بخش ديگري از سخنان خود به جايگاه وكال در گام 
دوم انقالب اش��اره كرد و گفت: جريان وكالت كشور بايد 
در گام دوم انقالب يك برنامه داشته باشد؛ به نحوي كه در 
بسياري از مسائل كشور مي تواند پرچمدار باشد و براي دفاع 
از حقوق عامه يا دفاع از مستضعفان كشور و جهان حضور 

پررنگي داشته باشد.

  لزوم ايجاد تشكل حقوقدانان بدون مرز
آيت اهلل رييسي با تاكيد بر لزوم ايجاد تشكل حقوقدانان بدون 
مرز گفت: داشتن حقوقدانان بدون مرز مانند پزشكان بدون 
مرز يك موضوع مهم در عرصه بين المللي است و اين كار در 
جلب اعتماد عمومي بسيار موثر است؛ لذا حقوقدانان بايد 
در اين عرصه حضور فعال داشته باشند تا بتوانند از حقوق 
مظلومان دنيا دفاع كنند.رييس قوه قضاييه ادامه داد: زماني 
سفري به آفريقا داشتيم و آنجا با يكي از دوستان قديم نلسون 
ماندال جلسه اي داش��تيم. مي گفت قانون اساسي شما را 
خوانده ام. بين قوانين اساسي كشورهاي مختلف، آن را قانون 
اساسي بسيار برجسته اي ديدم؛ به دو جهت: يكي اينكه شما 
هم دموكراسي را در اين قانون و هم آرمان را تضمين كرديد. 
وي تصريح كرد: اگر نواقصي هم در گام اول در عرصه قضا 
وجود داشته، رهبري معظم انقالب اسالمي براي رفع آن از 
بنده به عنوان كسي كه با دستگاه قضايي، با جريان وكالت، 
با حوزه و اساتيد حوزه و با اساتيد دانشگاه آشنايي دارد، يك 
تحول خواس��تند. از جمله تحوالت جدي در اين دوره از 
مديريت قوه قضاييه تحول در جريان وكالت است و اين كاري 
است كه بايد با همراهي خود شما صورت گيرد و ان شاءاهلل 
ما آن را به طور متمركز هم دنبال مي كنيم. معاون حقوقي 

هم ان ش��اءاهلل اين ارتباط را خواهند داشت كه موضوع را 
دنبال كنند و ما بتوانيم در اين عرصه گامي برداريم و نتيجه و 
خروجي كار را نيز بايد در نگاه مردم ديد، مردم در اين مورد 

اساس و مالك هستند.

   حتما براي تقويت نهاد داوري گام برخواهيم 
داشت

وي افزود: كرامت واقعي كرامتي اس��ت كه بايد به وسيله 
عملكرد خود شما حاصل شود. البته مطالبي كه در مورد 
ورود وكال به مراجع قضايي مطرح شد، مهم است؛ اما اينها 
از مسائلي است كه با يك نشس��ت كاري قابل حل است؛ 
كمااينكه آقاي اسماعيلي، رييس كل دادگستري تهران به 
من يادداشتي داد كه مساله ورود وكال به دادگستري تهران 
حل شده است و در جا هاي ديگر هم كه آقايان بعضا اشاره 
كردند، ان شاءاهلل حل خواهد شد.رييس قوه قضاييه با بيان 
اينكه ما مسائل بسيار مهم تري داريم، گفت: ما كار هاي بسيار 
مهمي داريم كه اين مسائل، در قياس با آنها مسائل اندكي 
است كه ان شاءاهلل به زودي با كمك و مساعدت همه دوستان 

دنبال و حل خواهد شد.
آيت اهلل رييسي در پايان با بيان اينكه همان طوري كه اشاره 
كردند نهاد داوري در دس��تور كار ماست، گفت: ما حتما 
براي تقويت نهاد داوري گام برخواهيم داشت. نهاد داوري 
از جا هايي اس��ت كه مي تواند در كاهش ورودي پرونده به 
دادگستري نقش داشته باشد.رييس قوه قضاييه در پايان 
ضمن ارج نهادن به همه وكال، قضات، حقوقدانان، روساي 
پيشين قوه قضاييه، بزرگان و همه كساني كه در عدليه و 
اجراي عدالت نقش داشتند، گفت: آنهايي كه بين ما نيستند، 
خدا همه را رحمت كند و آنهايي كه هس��تند، ان ش��اءاهلل 
خداوند حيات پربركت به همه آنها اعطا كند و به ما توفيق 
دهد كه بتوانيم در اين مقطع وظيفه بسيار سنگيني كه بر 

عهده گرفته ايم، به خوبي انجام دهيم.

 رفتار سعودي ها و اماراتي ها
در دراز مدت به زيان آنهاست

رييس مجلس ش��وراي 
اس��المي با بي��ان اينكه 
اجالس هاي اخير خصوصا 
اجالس مكه نش��ان داد 
كه برخي از كش��ورهاي 
عربي تجربه شكست هاي 
گذش��ته خ��ود را تكرار 
مي كنند، گفت: رفتارهاي س��عودي ها و اماراتي ها 
در درازمدت به زيان آنها است. به گزارش خانه ملت، 
»علي الريجاني« ديروز در ديدار »عدنان محمود« 
سفير سوريه در ايران اظهار داشت: خوشحاليم كشور 
و حكومت س��وريه در ميان شيطنت هاي صورت 
گرفته در س��ال هاي گذشته با درايت عمل كرد و با 
مقاومت خود پيروز شد.رييس مجلس ادامه داد: مايه 
تأسف است در سال هاي گذشته برخي از كشورهاي 
عربي منطقه عليه سوريه گرد هم جمع شده اند و ضد 
اين كشور عمل مي كنند و البته با مقاومت سوريه اين 

كشورها شكست خوردند.
رييس قوه مقننه ضمن قدرداني از دولت سوريه و 
رييس جمهوري عراق به خاطر موضع گيري ها در 
اين اجالس گفت: دولت سوريه و رييس جمهور عراق 
نشان دادند كه اظهارات را قبول ندارند؛ رفتارهاي 
سعودي ها و اماراتي ها در درازمدت به زيان آنها است.

ورود ديوان به اجراي قانون منع 
به كارگيري بازنشستگان

عضو كميسيون حقوقي 
و قضايي مجل��س گفت: 
دي��وان محاس��بات بايد 
ب��ه ص��ورت قاطع ت��ر و 
جدي تر به موضوع اجراي 
قانون منع ب��ه كارگيري 
بازنشس��تگان ورود كند. 
محمدعلي پورمخت��ار در گفت وگو با مه��ر، درباره 
آخري��ن وضعيت اج��راي قانون من��ع به كارگيري 
بازنشس��تگان، گفت: برخي از مديران بازنشس��ته 
ب��راي ادامه كار مج��وز گرفتند كه مان��دن آنان در 
پست هايشان موجه است و البته تعداد اين افراد بسيار 
كم است.وي افزود: اگر فرد ديگري به هر طريقي پست 
خود را ترك نكرده، كاماًل تخلف و خالف قانون است و 
بايد با وي برخورد جدي حقوقي شود.عضو كميسيون 
حقوقي و قضايي مجلس با اشاره به اينكه از آنجايي 
كه ديوان محاسبات به همه پرداختي ها نظارت دارد 
حتمًا بايد در اين حوزه هم نظارت جدي داشته باشد 
تا افراد بازنشسته ديگر فعاليت نكنند، تصريح كرد: 
توقع ما از ديوان محاس��بات اين است كه به صورت 
جدي تر و قاطع تر همه بخش ها را رصد كند و اگر در 
جايي برخالف قانون منع به كارگيري بازنشستگان 
عمل مي شود، گزارش دهد تا با خاطيان برخورد شود.

دستور روحاني براي پيگيري 
طرح تامين »مسكن اقساطي« 
عضو هيات رييسه مجلس از 
دستور رييس جمهور براي 
پيگيري طرح تأمين مسكن 
اقساطي براي حقوق بگيران 
خبر داد و گفت: در اين طرح 
دولت به كارمن��دان خود 
پيش��نهاد مي كند در ازاي 
پرداخ��ت ۱۵ درصد از حقوق خود براي ۲۵ س��ال به 
صورت قطعي، مسكن خريداري كنند.به گزارش فارس، 
سيداميرحسين قاضي زاده هاشمي در بيان جزييات 
طرح مذكور نيز عنوان كرد: دولت بايد به همه كارمندان 
خود پيشنهاد كند در ازاي پرداخت ۱۵ درصد از حقوق 
خود براي ۲۵ سال به صورت قطعي، مسكن خريداري 
كنند.عضو هيات رييس��ه مجلس گفت: بر اساس اين 
ساز و كار با افزايش حقوق كارمندان، ميزان اين درصد 
تغييري نمي كند و اين مزيتي براي دولت است و درواقع 
دولت براي ۲۵ سال، بخشي از حقوق كاركنان خود را به 
صورت مسكن داده است.قاضي زاده هاشمي ادامه داد: 
براي مثال، اگر فردي در سال 88 ماهانه ۶00 هزار تومان 
حقوق مي گرفته است، االن بيش از سه ميليون تومان 
حقوق مي گيرد، در وام بانكي، ميزان قسط در گذر سال ها 
ثابت مي ماند، اما در اين سازوكار با افزايش حقوق، درصد 

پرداختي قسط مسكن از لحاظ ريالي افزايش مي يابد.

براي مفسدان اقتصادي 
حاشيه امن وجود ندارد

دادستان تهران مي گويد 
برخورد با فساد هزينه دارد 
به خص��وص در جايي كه 
طرف مقابل آن صاحبان 
ثروت و قدرت باشند، لذا 
دادس��تاني در اين گون��ه 
موارد با جديت و قاطعيت 
فرد مفس��د و مرتبط با كانال هاي ق��درت را به تيغ 
عدالت خواهد سپرد.به گزارش ايسنا، دادستان تهران 
پس از بازديد سرزده از دادسراي پولي و بانكي، افزود: 
اعتقاد بنده اين است كه نقش قضات ما در احقاق حق 
و جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص و بيت المال 
به مراتب بيشتر از نقشي است كه ديگر قضات دارند، 
چرا كه س��نگ بناي مبارزه با مفاسد اقتصادي در 

دادسرا تشكيل مي شود..
دادس��تان تهران در ادامه افزود: امروز چش��م اميد 
مردم در مبارزه با فساد به قوه قضاييه است و مفسدان 
اقتصادي بدانند ك��ه ما به عنوان خط مقدم مبارزه 
هيچ خ��ط قرمزي را براي خود متصور نيس��تيم و 
هيچ حاشيه امن يا مالحظه اي در اين مبارزه براي 
مفسدان وجود ندارد. وي تاكيد كرد: دادسراي تهران 
تمام قد در آرايش جنگي براي مبارزه با فساد است و 

به ياري خداوند در اين امر موفق خواهيم بود.

دولت فعلي
بيشترين ا ختيارات را دارد

 عضو هيات رييسه مجلس 
دهم مي گويد: با توجه به 
شرايط كش��ور، به منظور 
برون رف��ت از تحريم ها و 
فشارهاي اقتصادي موجود 
و ب��راي عملياتي ك��ردن 
طرح ها به دولت اختيارات 
بيشتري داده  شده اس��ت.به گزارش تسنيم، احمد 
اميرآبادي فراهاني در سلسله نشست هاي مطالبه گري 
كارگروه دانش��جويي در قم ايجاد اشتغال براي آحاد 
جامعه و قش��رهاي مختلف را وظيفه دولت دانست 
و گفت: در اين رابطه مجلس وظيفه بسترس��ازي و 
قانون گذاري دارد.او با اشاره به ارايه طرحي ۲۲ماده اي 
به مجلس در مورد اش��تغال نيز گف��ت: اين طرح از 
سوي بنده پيرامون كاالي ايراني و اشتغال بوده كه به 
كميسيون اقتصادي مجلس ارايه  شده است. اميدواريم 
با اقداماتي كه در ارتباط با اشتغال انجام مي گيرد بتوان 
اين وضعيت را بهبود بخشيد و با تصويب طرح هاي 
موجود در مجلس براي اشتغال روزنه هايي ايجاد كرد.

اميرآبادي فراهاني با تأكيد بر برخورد و مقابله با فساد 
اظهار داشت: در مقابله با فساد با هيچ حزب و جناحي 
رودربايس��تي نداش��ته و اجازه نمي دهيم هركسي 

به راحتي از رانت به هرشكلي استفاده كند.
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دژپسند براي واگذاري اموال مازاد بانك ها مهلت تعيين كرد 
دژپسند براي فروش اموال مازاد بانك ها مهلت تعيين 
و اعالم كرده است  اين مهلت تا پايان امسال به پايان 

مي رسد.
به گزارش »تعادل«، طبق ماده 16 قانون رفع موانع 
توليد رقابت پذي��ر و ارتقاي نظام مالي كش��ور كليه 
بانك ها و موسس��ات اعتباري موظفند از تاريخ الزم 
االجرا شدن اين قانون در ارديبهشت سال 1394 تا 
مدت سه سال ساالنه حداقل سي و سه درصد اموال 
خود اعم از منقول، غيرمنقول و سرقفلي را كه به تملك 
آنها و شركت هاي تابعه آنها درآمده است و به تشخيص 
شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي جمهوري اسالمي 
ايران مازاد اس��ت، واگذار كنند. طب��ق ماده 17 اين 
قانون اگر بانك ها در واگذاري ها تخلف يا تاخير كنند 
ملكف ب��ه پرداخت 3 درصد مالي��ات اضافه خواهند 
شد و به عالوه اعضاي هيات مديره آن نمي توانند در 
هيات مديره ساير بانك ها حضور پيدا كنند. طبق اين 
قانون بانك ها مكلف به فروش اموال مازاد خود شده اند 
اما در حالي كه چهار سال از زمان تصويب و الزم االجرا 
ش��دن اين قانون مي گذرد و فرصت سه سال تعيين 
شده نيز سال قبل به پايان رسيده، تاكنون برنامه مد 
نظر كه واگ��ذاري اموال و دارايي هاي مازاد بانك ها را 

شامل مي شود بطور كامل اجرايي نشده است.
ش��رايط اقتص��ادي و ركود بازار مس��كن در فروش 
ام��الك و اموال بانك ه��ا بي تاثير نيس��ت و يكي از 
موانعي است كه باعث ش��ده برخي بانك ها تمايلي 
به فروش اموال مازاد خود نداش��ته باشند. بسياري 
بر اين باورند مشكالتي كه گريبان گير اقتصاد شده 
است مانع از آن مي ش��ود كه موضوعات اينچنيني 
مجال طرح و اجرايي شدن يابند اما با تعيين آخرين 
مهلت واگذاري اين اموال توسط وزير اقتصاد به نظر 
مي رسد اين برنامه مجالي براي خودنمايي و اجرايي 

شدن پيدا كند.
چنانكه روز گذشته فرهاد دژپسند در جلسه با مديران 
عامل بانك هاي دولتي با بيان اينكه برنامه واگذاري 
اموال و دارايي هاي مازاد بانك ها، بايد تا انتهاي سال 
139۸ به سرانجام برسد اعالم كرده است: » بانك هاي 
دولتي بايد برنامه مدون واگذاري ها، شامل زمان بندي 
و شيوه هاي واگذاري اموال و دارايي هاي مازاد خود را، 
به معاونت امور بانكي، بيمه و شركت هاي دولتي اين 

وزارتخانه ارايه دهند.«

فرهاد دژپس��ند با تاكيد ب��ر آخرين مهل��ت برنامه 
واگذاري اموال مازاد بانك ها گفت: » برنامه واگذاري 
اموال و دارايي هاي مازاد بانك ها، بايد تا انتهاي سال 
139۸ به سرانجام برسد. واگذاري اين اموال مي تواند 
به شيوه هاي مختلف از جمله فروش مستقيم، اجاره 
به شرط تمليك، واگذاري مديريت، ETF صندوق هاي 
س��رمايه گذاري قابل معامله در بورس( يا هر ش��يوه 
مناس��ب ديگري صورت گيرد. بانك هايي كه ناچار 
از تملي��ك بنگاه هاي زيانده و ورشكس��ته ش��ده اند 
مي توانند با بهره گيري از تيم هاي تخصصي كارآفرين، 
نسبت به ساماندهي و س��پس واگذاري اين بنگاه ها 
اقدام كنند و از اين طريق، ضمن احيا مطالبات خود، 

سود بيشتري نيز تحصيل كنند.«

  آي�ا 65 درصد ام�وال باقي مانده امس�ال 
واگذار مي شود؟

اين س��خنان در حال��ي مطرح مي ش��ود كه فرصت 
سه س��اله بانك ها براي واگذاري اموال مازاد و سهام 
غيربانكي آنها در سال گذش��ته به پايان رسيده و در 
حالي اين مهلت به پايان رسيد كه تنها 3۵ درصد از اين 
اموال وگذار شده بود. سال گذشته ديوان محاسبات 
كشور، با اشاره به تكليف قانون درباره واگذاري اموال 
مازاد و س��هام غيربانكي بانك ها، از واگذاري تنها 3۵ 
درصد از اين اموال خبر داده كه رقم آن به حدود ۲3 
هزار ميليارد تومان مي رسد. بر اساس گزارش تفريغ 
بودجه سال 1396 كه از سوي ديوان محاسبات كشور 
منتشر شده، با وجود تكليف قانون گذار در بند »الف« 
ماده 16 قانون رفع موانع توليد مصوب سال 1394، 
درباره لزوم تعيين تكليف اموال مازاد و سهام غيربانكي 
بانك ها ظرف مدت سه سال و ابالغ بخش نامه شوراي 
پول و اعتبار حكم اين بند تاكنون بطور كامل اجرايي 

نشده است.
بر پايه اين گزارش، از مبل��غ 6۵ هزار ميليارد تومان 
پيش بيني ش��ده جهت واگذاري اموال و دارايي هاي 
بانك ه��ا، صرف��ًا 3۵ درص��د از آن مع��ادل ۲3 هزار 
ميليارد تومان واگذار شده اس��ت. بر اين مبنا، اموال 
مازاد پيش بيني شده بانك ها براي واگذاري ۲9 هزار 
ميليارد تومان ب��وده كه 13 هزار ميلي��ارد تومان از 
آن معادل 4۵درصد واگذار ش��ده و در بخش س��هام 
غيربانكي بانك ها در ش��ركت هاي وابس��ته، ميزان 

سهام پيش بيني ش��ده 36هزار ميليارد تومان بوده 
كه تنها 1۰ هزار ميليارد تومان آن معادل ۲7 درصد 

واگذار شده است.
به گفته كارشناسان فروش اموال مازاد بانك ها باعث 
كاهش قيمت امالك و افزايش قدرت وام دهي بانك ها 
خواهد شد. با افزايش قدرت وام دهي بانك ها عرضه 
پول زياد شده و در نتيجه نرخ سود و نرخ بهره كاهش 
مي يابد و در نهايت با كم ش��دن قيمت تمام ش��ده و 
كاهش درصد س��ود دريافتي مي��زان فروش و توليد 
افزاي��ش مي يابد و س��پس كاهش يافت��ن نرخ تورم 

خواهد شد.
از مدت ها پيش مطرح شد كه به نظر مي رسد بورس 
جايگاه مناس��بي براي فروش اين دارايي ها اس��ت و 
س��ازوكار اين واگذاري ها از طريق بانك ها و سازمان 
خصوصي سازي تعيين ش��ده است. فروش امالك و 

دارايي هاي غيرمنقول بانك ها از طريق بورس روش 
مناسبي است كه س��بب شفافيت، تسهيل و تسريع 

واگذاري اين دارايي ها خواهد شد. 
به نظر مي رسد كه بورس اوراق بهادار زيرساخت هاي 
الزم را براي اجرايي شدن اين برنامه فراهم كرده است 
و آمادگي واگذاري به جا و قانوني با دقت را داراست. 
واگذاري امالك از طريق بورس قطعًا هزينه كمتري 
از روش سنتي موجود يعني روش مزايده ايجاد كرده 
و يك اقدام مثبت است، فروش امالك و دارايي هاي 
غيرمنقول بانك ها در بورس مي تواند كمك شاياني 
به تس��ريع تبديل دارايي هاي بانك ها به وجوه نقدي 
كند كه از اين وجوه در منابع تسهيالت دهي بانك ها 
اس��تفاده مي ش��ود. واگذاري امالك از طريق بورس 
مي تواند راهكار مناس��بي براي بانك ها باش��د كه از 
اين طريق بتوانند با هزينه كمتر، ش��فافيت بيشتر و 

سرعت باالتر امالك و دارايي هاي غير منقول خود را 
به فروش برسانند.

چندي پيش؛ شاپور محمدي رييس سازمان بورس با 
اشاره به عرضه اموال مازاد بانك ها چنين اظهار كرد: از 
نظر سازمان بورس عرضه اموال مازاد بانك ها از طريق 
بورس كاال اش��كالي ندارد و اگر كاالها همگن باشد و 
هيات پذيرش بورس كاال آنها را بپذيرد، مي توانيم اين 

كار را انجام دهيم.
ش��اپور محمدي در پاسخ به اين س��وال كه آيا قرار 
اس��ت اموال مازاد بانك ها از طريق بورس كاال عرضه 
شود؟ گفت: از نظر ما اين موضوع اشكالي ندارد و اگر 
كاالها همگن باشند و هيات پذيرش بورس كاال آنها را 

بپذيرد، مي توانيم اين كار را انجام دهيم.
حاال بايد منتظر ماند و ديد كه سازوكار عرضه اموال 

مازاد بانك ها در بورس چطور فراهم مي شود.

طبقگزارشمركزآمارايرانازتورمارديبهشتبوشهربيشترينتورمدرمياناستانهارادارد

تجربه تورم ماهانه منفي خوراكي ها در 23 استان 
طبق گزارش مركز آمار ايران، در ارديبهشت ماه سال 
جاري عدد شاخص كل قيمت كاالها و خدمات مصرفي 
براي خانوار كش��ور به 173.۵ رس��يد. به اين ترتيب 
شاخص كل ارديبهشت ماه )تورم ماهانه( 1.۵ درصد 
نسبت به ماه فروردين افزايش داشت. در ارديبهشت 
ماه امسال بيشترين نرخ تورم ماهانه خانوارهاي كشور 
مربوط به استان ايالم با 4.1 درصد و كمترين آن مربوط 

به استان هرمزگان با ۰.3 درصد بوده است.
به گزارش »تعادل«، همچنين درصد تغيير شاخص كل 
نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه(، براي 
خانوارهاي ايراني به ۵۲.1 درصد رسيد. بيشترين نرخ 
تورم نقطه به نقطه 6۵.3 درصد و مربوط به استان بوشهر 
است و كمترين نرخ تورم نقطه به نقطه هم مربوط به 

استان هرمزگان بوده كه 43.۵ درصد است. 
به اين معني كه خانوارهاي ساكن استان بوشهر بطور 
متوسط ١٣.٢ درصد بيش��تر از ميانگين كل كشور و 
خانوارهاي ساكن استان هرمزگان بطور متوسط ٨.٦ 
درصد كمتر از ميانگين كل كشور نسبت به ارديبهشت 
١٣٩٧ ب��راي خريد ي��ك »مجموع��ه كاال و خدمات 

يكسان« هزينه كرده اند.
همچنين نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به ارديبهشت 
ماه 139۸ براي خانوارهاي ايراني به 34.۲ درصد رسيد. 
در ميان استان هاي كشور بيشترين نرخ تورم دوازده 
ماهه مربوط به استان كردستان )41 درصد( و كمترين 
آن مربوط به استان قم )۲۸.6 درصد( است. شكاف نرخ 
تورم دوازده ماهه استان ها در ارديبهشت ماه امسال با 

افزايش 1.3واحد افزايش نشان مي دهد.
همچنين در ارديبهشت 139۸ عدد شاخص كل براي 
خانوارهاي شهري )1۰۰=139۵( به 17۲.۰ رسيد كه 
نسبت به ماه قبل 1.6 درصد افزايش نشان مي دهد. در 
اين ماه بيشترين نرخ تورم ماهانه خانوارهاي شهري 
مربوط به استان سيس��تان و بلوچستان با 4.۲ درصد 
افزايش و كمترين نرخ تورم ماهانه مربوط به اس��تان 

هرمزگان با ۰.۲ درصد افزايش است.

درصد تغيير ش��اخص كل نسبت به ماه مشابه سال 
قبل )تورم نقطه به نقطه( براي خانوارهاي ش��هري 
كشور ۵۰.7 درصد است. بيشترين نرخ تورم نقطه 
به نقطه خانوارهاي شهري مربوط به استان بوشهر 
)64.1درص��د( و كمتري��ن آن مرب��وط به اس��تان 
هرمزگان )4۲.۲ درصد( اس��ت، يعني خانوارهاي 
شهري س��اكن استان بوش��هربطور متوسط 13.4 
درصد بيش��تر از ميانگين كل كش��ور و خانوارهاي 
ش��هري س��اكن اس��تان هرمزگان بطور متوس��ط 
۸.3 درص��د كمتر از ميانگين كل كش��ور نس��بت 
به ارديبهش��ت1397براي خريد ي��ك »مجموعه 
كاال و خدمات يكس��ان« هزينه كرده اند. نرخ تورم 
دوازده ماهه منتهي به ارديبهشت ماه 139۸ براي 
خانوارهاي ش��هري ب��ه عدد 33.7 درصد رس��يد. 
بيش��ترين نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به اس��تان 
ايالم )4۰.3 درصد(، كمترين آن مربوط به اس��تان 
هرمزگان )۲7.9 درصد( اس��ت. ش��كاف نرخ تورم 
دوازده ماهه استان هادر ارديبهشت ماه 1۲.4 درصد 

است كه نسبت به ماه قبل 1.4 واحد درصد افزايش 
نشان مي دهد.

همچنين در ارديبهش��ت ماه 139۸ ش��اخص كل 
ب��راي خانوارهاي روس��تايي بر مبناي س��ال پايه 
139۵ به 1۸1.9 رس��يد كه نسبت به ماه قبل يك 
درصد افزايش نش��ان مي دهد. در اين ماه بيشترين 
نرخ تورم ماهان��ه خانوارهاي روس��تايي مربوط به 
اس��تان ايالم با ۵.3 درصد افزاي��ش و كمترين نرخ 
تورم ماهانه مربوط به اس��تان همدان )بدون تغيير( 
است. درصد تغيير شاخص كل نسبت به ماه مشابه 
س��ال قبل )تورم نقطه به نقطه( ب��راي خانوارهاي 
روس��تايي ۵9. 6 درصد است. بيش��ترين نرخ تورم 
نقطه به نقطه مربوط به استان هاي ايالم و كردستان 
با )7۰.۵ درص��د( و كمترين آن مربوط به اس��تان 
هرمزگان 4۵.9 درصد است. يعني خانوارهاي ساكن 
استان ايالم و كردستان بطور متوسط 1۰.9 درصد 
بيش��تر از ميانگين كل كش��ور و خانوارهاي ساكن 
اس��تان هرمزگان بطور متوسط 13. 7درصد كمتر 

از ميانگين كل كش��ور نسبت به ارديبهشت 1397 
براي خريد يك »مجموعه كاال و خدمات يكس��ان« 

هزينه كرده اند.
 نرخ ت��ورم دوازده ماه��ه منتهي به ارديبهش��ت ماه 
139۸براي خانوارهاي روستايي به عدد 37. 1 درصد 
رس��يد. بيش��ترين نرخ تورم دوازده ماه��ه مربوط به 
استان كردس��تان 44.6 درصد و كمترين آن مربوط 
به اس��تان هاي هرمزگان و البرز )3۰.۸ درصد( است. 
شكاف نرخ تورم دوازده ماهه استان ها در ارديبهشت 
ماه 13.۸درصد است كه نسبت به ماه قبل ۰.4 واحد 

درصد افزايش نشان مي دهد.

  تورم ماهانه در كانال يك درصد
بررسي روند تورم هاي ماهانه در ارديبهشت ماه، نشان 
مي دهد كه گرچه در سال گذشته اقتصاد ايران هر ماه 
تورم هاي باال را تجربه مي كرد و در ماه به 7 درصد رسيده 
است، ولي در ارديبهشت ماه از شيب تند تورم ماهانه 
كم شده اس��ت. همچنانكه از ميان استان هاي كشور 
31 استان تورم ماهانه زير دو درصد را تجربه كرده و در 
۵استان  هم تورم ماهانه زير يك درصد بود. در مجموع 

نيزتورم ماهانه 1.۵ درصد اعالم شد.
گفتني است در ارديبهشت ماه بيشترين تورم ماهانه به 
ايالم با 4.1 درصد، سيستان و بلوچستان با 3.۲ درصد 
و زنجان با 3 درصد تعلق داشته است و كمترين ها نيز 
به ترتيب به هرمزگان با ۰.3 درصد، لرستان،  همدان و 

فارس با ۰.6 درصد تعلق داشتند.

  ك�دام اس�تان ها خوراكي ه�ا را گران ت�ر 
خريدند؟

بررسي تورم نقطه اي خوراكي ها و دخانيات در كل كشور 
نشان مي دهد باالترين تورم خوراكي ها و دخانيات در 
ميان استان هاي كشور را بوشهر به خود اختصاص داده 
است. تورم خوراكي ها و اشاميدني ها و دخانيات در اين 
استان سه رقمي ش��ده و در ارديبهشت ماه به 1۰3.۸ 

درصد رسيده است. بعد از آن نيز بيشترين تورم متعلق 
به اس��تان چهارمحال بختياري بوده و به 9۰.۲ درصد 
رسيده است.اس��تان مركزي نيز با ۸۸.7 درصد تورم، 
 رتبه سوم را در بيشترين تورم خوراكي ها ، آشاميدني ها 

و دخانيات به خود اختصاص داده است.
گفتني است پايين ترين تورم خوراكي ها و آشاميدني ها 
و دخانيات در ارديبهشت ماه، به استان زنجان با 69.۸ 
درصد، همدان با 7۵.6 درصد و س��منان 77.9 درصد 
تعلق داشته اس��ت. به اين ترتيب تورم نقطه اي هيچ 
استاني در خوراكي ها و آشاميدني ها كمتر از 7۰ درصد 

نبوده است.
الزم به ذكر اس��ت كه اغلب اس��تان ها )۲3 استان( در 
ارديبهشت ماه تورم خوراكي ماهانه منفي تجربه كردند. 
در ميان استان ها كمترين تورم ماهانه متعلق به استان 
بوش��هر با تورم منفي 4.۸ درصد بوده است. پس از آن 
نيز همدان با تورم ماهانه منفي 3.1 درصد و هرمزگان 
منفي ۲.7 درصد قرار دارند. بيشترين تورم ماهانه نيز 
متعلق به ايالم با 3.9 درصد، سيستان و بلوچستان با 

3.1 درصد و كرمانشاه 1.۸ درصد بوده است.
 

  س�ه اس�تان 50 درصدي در تورم كاالهاي 
غير خوراكي

آنگونه ك��ه مركز آمار اي��ران گزارش داده اس��ت، دو 
استان خراسان ش��مالي و ايالم با تورم ۵۰.6 درصدي 
و كردستان با تورم ۵۰.3 درصدي بيشترين نرخ تورم 
نقطه اي را تجرب��ه كرده اند. الزم به ذكر اس��ت كه بر 
خالف تورم گروه كاالهاي غي��ر خوراكي تورم ماهانه 
در اين گروه همچنان باالس��ت و ۵ استان تورم باالي 
۵ درصد داش��ته اند. در ميان استان ها بيشترين تورم 
ماهانه اقالم غير خوراكي متعلق به اس��تان بوشهر با 
۵.۸ درصد، كردس��تان، ۵.7 درصد و اذربايجان غربي 
و زنجان ۵.3 درصد بوده است. گفتني است تورم هيچ 
استاني در گروه كاالهاي غير خوراكي و خدمات كمتر 

از دو درصد نبوده است. 
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صادرات سنگ آهن مشروط شد
از پانزدهم خردادماه امس��ال ص��ادرات محصوالت 
سنگ آهن با كد تعرفه اي )HS( چهار رقمي ۲6۰1 
پس از تأييد دفتر صنايع معدني وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در سامانه فرامرزي گمرك امكانپذير خواهد 
بود. به گزارش ايسنا، بر اساس ابالغيه جديد وزارت 
صنعت به گمرك ايران، براي صادرات بخش معدن و 
اطمينان از برگشت ارز حاصل از صادرات از پانزدهم 
خرداد سال جاري، صادرات محصوالت سنگ آهن با 
كد تعرفه اي )HS( چهار رقمي ۲6۰1 صرفاً از طريق 
واحدهاي توليدكننده سنگ آهن، كنسانتره و گندله 
آهن يا نماينده رس��مي آنها و مطابق با روال جاري 
براي محصوالت فوالدي هم پس از تأييد دفتر صنايع 
معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت در س��امانه 
فرامرزي گمرك امكانپذير خواهد بود. بر اساس اين 
نامه همچنين اعالم شده است كه با اتمام بررسي ها 
درباره ساير مواد معدني معاونت امور معادن و صنايع 
معدني وزارت صنعت درباره آنها هم مطابق بخشنامه 

زير از طريق سامانه فرامرزي گمرك اقدام كند.

منع اشتغال مدير يكي از 
گمركات كشور با حكم قضايي 

بر اساس راي صادره از سوي يكي از مراجع قضايي، 
مدير يكي از بزرگ ترين گمركات كشور از استمرار 
حضور در سمت خود منع شده است.بر اساس راي 
بدوي فرصت ۲۰ روزه براي اعتراض به اين حكم لحاظ 
شده است. گفتني اس��ت، اين مدير گمركي با راي 
بدوي دستگاه قضا، با توجه به عدم اجراي دستورات 
قضايي در پاسخ گويي به استعالمات در مورد اظهارنظر 
كارشناسي در پرونده هاي قاچاق كاال موضوع كاالهاي 
كشف شده از شركتهاي توليدي صنعتي ع، شركت 
پ، شركت مجتمع م و ش��ركت س، از سمت خود 
منفصل شد. به گزارش تسنيم، پس از توقيف محموله 
كاالهاي وارداتي ش��ركت ع )حوزه خودرو( توسط 
نيروي انتظامي و تشكيل پرونده اتهامي قاچاق كاال 
در دادس��راي عمومي و انقالب يكي از شهرستان ها 
درمورد موضوع از گمرك استعالم مي شود كه رييس 
وقت حوزه در تاريخ 1397/۸/1 كاالهاي كش��ف و 
توقيف شده را قاچاق تلقي و گزارش مي نمايد و چون 
اين شركت در سال هاي گذشته هم همين نوع كاالها 
را وارد كرده است گمرك اعالم مي كند اسناد گذشته 

هم بررسي و نتيجه گزارش مي شود.
بازپرس شعبه پنجم كه تحقيقات پرونده به عهده وي 
بوده است چندين نوبت در مورد نتيجه بررسي اسناد 
گذشته اين شركت از گمرك استعالم مي نمايد كه 
با تغيير مديريت حوزه و انتصاب آقاي س به عنوان 
سرپرست اين حوزه، گمرك در تاريخ 1397/1۰/۲۵ 
كامال متع��ارض با اظهارنظر كارشناس��ي در تاريخ 

1397/۸/1 اساسا موضوع را قاچاق تلقي نمي كند.

 ابالغ آيين نامه ايجاد 
يك ميليون شغل

آيين نامه اجرايي تسهيالت ۲۵هزار ميليارد توماني 
اش��تغال در س��ال 9۸ ابالغ ش��د كه براساس آن 
16وزارتخانه، دستگاه اجرايي و نهاد مكلف شده اند 
برنامه اشتغال زايي خود را تا آخر خرداد ارايه دهند.

دولت براي اجراي برنامه هاي توليد اشتغال محور 
در سال جاري، ۲۵هزار ميليارد تومان تسهيالت با 
هدف ايجاد يك ميليون و 9۰ هزار فرصت شغلي در 
قالب بند الف تبصره 1۸ قانون بودجه 9۸ كل كشور 
پيش بيني كرده است. اين رقم از محل قانون بودجه 
9۸، تسهيالت ريالي صندوق توسعه ملي و تسهيالت 

بانك ها تأمين خواهد شد.
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي؛ وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت؛ وزارت جهاد كش��اورزي؛ وزارت 
ارتباط��ات و فن��اوري اطالع��ات؛ وزارت كش��ور؛ 
وزارت بهداش��ت؛ وزارت ني��رو؛ وزارت فرهنگ و 
ارش��اد اس��المي؛ وزارت راه و شهرس��ازي؛ وزارت 
ورزش و جوانان؛ س��ازمان ميراث فرهنگي، صنايع 
دس��تي و گردش��گري؛ معاونت علم��ي و فناوري 
رياست جمهوري؛ كميته امداد امام خميني )ره(؛ 
سازمان بهزيستي كشور؛ بنياد شهيد و امور ايثارگران 
و بنياد مسكن انقالب اسالمي موظف هستند تا پايان 
خردادماه، برنامه توليد حوزه م��ورد نظر خود را با 
اولويت ايجاد اشتغال جديد و تثبيت اشتغال موجود 
پس از تأييد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي 
تأييد نهايي به سازمان برنامه و بودجه ارسال كنند.

دستگاه هاي اجرايي مكلف اند به همراه ارايه برنامه 
توليد و اشتغال خود، تأييديه كتبي اوليه موسسه 
عامل مبني بر قبول عامليت برنامه پيشنهادي را به 
وزارت ارايه نمايند. سازمان مكلف است ظرف يك 
هفته پس از تأييد نهايي برنامه پيشنهادي دستگاه 
اجرايي، آن را ب��راي اجرا به دس��تگاه ابالغ نمايد. 
دستگاه اجرايي مكلف اس��ت به همراه ارايه برنامه 
توليد و اشتغال خود، تأييديه كتبي اوليه موسسه 
عامل مبني بر قبول عامليت برنامه پيشنهادي را به 

وزارت ارايه نكند.



بانك و بيمه4اخبار

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

ادامه كاهش قيمت ارز و طال و سكه

حباب ۹۰ هزار توماني سكه تخليه شد

مسدود كردن بخشي از تسهيالت؛ از قانون تا عمل 

97 ميليون كارت  بانكي تراكنش دار  وضعيت مبهم هزاران ميليارد يارانه ارزي

گروه بانك و بيمه|احسان شمشيري |
روز يك شنبه 12 خرداد 98، نرخ دالر در صرافي هاي 
ملي و مجاز بانكي كاهش ياف��ت و قيمت خريد يورو 
15300 و فروش ي��ورو 15400، خريد دالر 13400 
و فروش دالر 13500 تومان اعالم شد. نرخ لحظه اي 
معامالت در سامانه سنا نيز به 13350 تومان و يورو به 
15250 تومان رسيد. همچنين ميانگين نرخ هاي ارز 
معامله شده در روز شنبه سامانه سنا براي دالر 13341، 
يورو 15271، درهم 3748، يوآن 258، پوند 17416 و 

لير تركيه 2430 تومان اعالم شده است. 
به گزارش »تعادل«، در بازار آزاد و معامالت نقدي نيز 
دالر ب��ه 13420 تومان كاهش يافت و بطور ميانگين 
دالر 13348، ي��ورو 15250، پوند انگليس 16980، 
درهم ام��ارات 3659، لير تركي��ه 2306، يوان چين 

1947 تومان معامله شد. 
براين اساس، با اعالم نرخ اونس طالي جهاني به قيمت 
1306 دالر، مظنه يك مثقال طالي 17 عيار يا طالي 
آبشده به 1 ميليون و 799 هزار تومان، هر گرم طالي 
18عيار 415 هزار تومان، سكه طرح جديد 4 ميليون و 
599 هزار تومان، نيم سكه 2 ميليون و 570 هزار، ربع 
سكه 1 ميليون و 690 هزار تومان، سكه گرم 1 ميليون 

و 20 هزار تومان، داد و ستد شد. 

   پيش بيني ثبات در بازار ارز و طال
از سوي ديگر، رييس كميسيون تخصصي طال و جواهر 
كشور با بيان اينكه نرخ طال و سكه در هفته گذشته بطور 
ميانگين حدود پنج درصد كاهش يافت، گفت: به دليل 
كاهش تقاضا و افت سرمايه گذاري مردم، حباب سكه 

از 570 هزار به 480 هزار تومان كاهش يافت.
وي درباره چشم انداز بازار طال و سكه گفت: اين هفته 
با توجه به تعطيالت پيشرو انتظار مي رود كه قيمت ها 
نوسان ش��ديدي را تجربه نكرده و نرخ طال و سكه در 

محدوده كنوني باقي بماند.
محم��د كش��تي آراي درباره تح��والت ب��ازار طال و 
مسكوكات، گفت: نرخ طال و س��كه در هفته گذشته 
بطور ميانگين حدود پن��ج درصد كاهش يافت. اتفاق 
مهم ديگري كه رخ داد و بر بازار طال تاثيرگذاشت، افت 

شديد قيمت دالر بود.
وي با اش��اره به تعطيالت و مراس��م عزاداري در هفته 
گذش��ته، گفت: به دليل كاهش تنش هاي سياسي و 
اقدام��ات بانك مركزي، نرخ دالر در ب��ازار افت زيادي 
يافت كه كاهش قيمت ها در بازار طال را به دنبال داشت.

كاهش قيمت دالر، اين انتظار را بدنبال داشت كه افت 
شديد قيمت طال و سكه را موجب ش��ود، اما افزايش 
قيمت اونس جهاني طال مانع ريزش زياد بهاي سكه و 
طال شد. وي افزود: هفته گذشته قيمت اونس جهاني 
طال رو به افزايش گذاش��ت و حدود 29 دالر باال رفت، 
بطوري كه نرخ يك هزار و 276 دالر براي اونس جهاني 
طال در اوايل هفته گذش��ته، امروز به يك هزار و 305 
دالر افزايش يافت. رييس كميسيون تخصصي طال و 
جواهر به كاهش حباب سكه اشاره كرد و گفت: اوايل 
هفته گذشته حباب سكه حدود 570 هزار تومان بود، 
كه در روز پنج شنبه به 520 هزار تومان و ديروز )شنبه( 

به 480 هزار تومان كاهش يافت.
وي با بيان اينكه در حال حاضر تقاضا براي سكه و طال 
در بازار داخل كاهش زيادي يافته، اضافه كرد: با توجه 
به كاهش نرخ طال و سكه، جذابيت سرمايه گذاري در 
اين بازار افت كرده است به جز طال و سكه ساير بازارها 
نيز تحت تأثير افت بهاي دالر با كاهش قيمت ها روبرو 

بودند. رييس كميسيون تخصصي طال و جواهر درباره 
بازار مصنوعات طال نيز گفت: سال هاست كه داد و ستد 
مصنوعات طال دچار ركود شده و مردم بيشتر تمايل 
به خريد طالي آبشده و سكه داش��ته اند كه اين روند 

هنوز ادامه دارد.
كشتي آراي اضافه كرد: اكنون مردم براي برنامه هاي 
خاص مانند عقد و ازدواج اق��دام به خريد طال كرده و 

به دنبال سرمايه گذاري از طريق مصنوعات نيستند.

  افزايلش فلروش مصنوعات طلال، وضعيت 
بازار بهتر شد

رييس اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان طال، 
جواهر، نقره و سنگ هاي قيمتي ايران مي گويد نوسان 
نرخ ارز و سكه و همچنين هشدارهاي داده شده نسبت 
به خريد طالي آب شده باعث افزايش فروش مصنوعات 

طال شده است.
سيدحجت شفايي درباره شرايط بازار طالي ساخته 

ش��ده در فصل بهار 98 اظهار داش��ت: شرايط توليد و 
فروش طالي ساخته از ابتداي امسال نسبت به مدت 
مشابه سال قبل بهتر بوده و وضعيت بازار هرچند ناچيز 

ولي مثبت تر شده است.
وي با بيان اينكه تحرك در بازار طال و جواهر از ابتداي 
سال 98 نسبت به مدت مشابه سال قبل بيشتر شده 
اس��ت، ابراز اميدواري كرد كه بعد از پايان ماه مبارك 

رمضان، رونق بيشتري در بازار ايجاد شود.
رييس اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان طال، 
جواهر، نقره و سنگ هاي قيمتي ايران پيش بيني كرد 
كه بازار فروش مصنوعات طال با وجود تحريم و فشارها 
در نيمه نخست سال 98 بهتر از سال گذشته خواهد بود.

شفايي درباره چرايي اين موضوع نيز گفت: همكاران 
من در اتحاديه توليدكنندگان و همچنين اتحاديه هاي 
ديگر طال و جواهر هش��دارهاي الزم ب��ه مردم درباره 
خريد طالي آب شده را انجام داده و آنها را از اين امر منع 
كرده اند؛ از س��وي ديگر مردم شاهد نوسان باالي ارز و 

سكه بوده اند و ذائقه آنها بار ديگر به سمت طالي ساخته 
شده متمايل شده است.

وي ادامه داد: مردم با خريد طالي س��اخته ش��ده هم 
مي توانند سرمايه گذاري كرده و هم به عنوان زينت از 
آن استفاده كنند؛ از س��وي ديگر اين موضوع به رونق 
توليد و افزايش اشتغال در اين صنعت منجر خواهد شد.

  افزايش 170 درصدي قيمت سكه و دالر
بانك مركزي روند تغييرات نرخ سكه و 5 ارز در فروردين 
ماه سال جاري و مقايسه آن با مدت مشابه سال قبل را 
اعالم كرد.بر اساس آمارهاي اقتصادي فروردين ماه سال 
جاري منتشر شده از سوي بانك مركزي، متوسط قيمت 
فروش يك سكه تمام بهار آزادي در بازار آزاد شهر تهران 
46 ميليون و 265 هزار ريال بود كه در مقايسه با ماه قبل 
و ماه مشابه س�ال قب�ل ب�ه ترتي�ب 3.4 درصد و 167.2 

درصد افزايش نشان مي دهد.
همچنين ح�داق��ل و ح�داكثر ن�رخ ف�روش س��كه 
م�ذكور در ماه ياد ش��ده به  ترتيب 45 ميليون و 233 
هزار ريال و 49 ميليون و 783 هزار ريال بوده اس��ت. 
در فروردين ماه ١٣٩٨ متوسط قيمت فروش يك سكه 
تمام بهار آزادي طرح جديد در بازار آزاد شهر تهران 47 
ميليون و 988 هزار ريال بود كه در مقايسه با ماه قبل و 
ماه مشابه س�ال قب�ل ب�ه  ترتي�ب 3.6 درصد و 170.2 
درصد افزايش نش��ان مي دهد. همچن�ين ح�داقل و 
ح�داكثر ن�رخ ف�روش س�كه م�ذكور در م�اه ي�اد ش�ده 
ب�ه  ترتي�ب 46 ميليون و 517 هزار ريال و 51 ميليون و 

800 هزار ريال بوده است.
همچنين در اين گزارش، متوس���ط قيم�ت ف�روش 
ي�ك دالر امريكا در ب�ازار آزاد ش�هر ته�ران 135 هزار 
و 536 ريال بود كه در مقايس���ه ب�ا م�اه قب�ل و م�اه 
مش�ابه س�ال قب�ل ب�ه  ترتي�ب 2.3 درص�د و 170.6 
درصد افزايش داش��ته اس��ت. عالوه بر اين ح�داقل و 
ح�داكثر ن�رخ ف�روش ي�ك دالر امريكا در م�اه م�ذكور 
ب�ه  ترتي�ب 130 هزار و 100 ريال و 143 هزار و 147 

ريال بوده است.
در فروردين  ماه ١٣٩٨ متوسط قيمت فروش يك يورو 
در بازار آزاد شهر تهران 154 هزار و 48 ريال بود كه در 
مقايس��ه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل ب�ه  ترتي�ب 
1.7 درص�د و 152.7 درص�د اف�زايش داش��ته است. 
همچنين حداقل و حداكثر نرخ فروش يك يورو در ماه 
مذكور به  ترتي�ب 149 هزار و 980 ري�ال و 158 هزار 

و 998 ريال بوده است. 

وهاب قليچ|
بلوكه كردن بخش��ي از مبلغ تس��هيالت نزد بانك 
موجب اعمال نرخ س��ودي باالتر از نرخ هاي تعييني 

و پرهزينه شدن تسهيالت براي مشتري مي شود.
يكي از گاليه هاي تسهيالت گيرندگان به اقدام برخي 
از بانك هاي تسهيالت دهنده در بلوكه كردن بخشي 
از مبلغ تس��هيالت نزد همان بانك است. اين دسته 
از بانك ها در مقابل تس��هيالتي كه به مشتري اعطا 
مي كنند بخشي از آن را در قالب سپرده تا پايان مدت 
بازپرداخت تس��هيالت نزد خود بلوكه نگه مي دارند 
و كل مبل��غ مقرر را بطور كامل در اختيار مش��تري 
قرار نمي دهند؛ تا اينكه بعد از تس��ويه كامل، مابقي 
تسهيالت كه بعضا تا حدود 10 تا 20 درصد تسهيالت 
پرداختي نيز مي رسد، در اختيار مشتري قرار  گيرد.

بانك مرك��زي بارها بانك ها را از اين رفتار منع كرده 
است. از جمله اين موارد مي توان به بخشنامه مورخ 
10 خ��رداد 1391 تحت عنوان »اب��الغ ممنوعيت 
بلوكه كردن بخشي از تس��هيالت اعطايي به عنوان 

سپرده« اشاره كرد.
در اين بخش��نامه ذكر ش��ده اس��ت كه: »از آنجايي 
كه تس��هيالت اعطايي در قالب عقود اسالمي، بايد 
در موضوع تسهيالت صرف ش��ود، اين اق�دام مغاير 
با روح قانون عمليات بانكي بدون ربا )بهره( اس��ت. 
همچنين موضوع مذكور، موجب باال رفتن نرخ موثر 
سود تسهيالت و مااًل تخطي از نرخ هاي مقرر توسط 

شوراي محترم پول و اعتبار مي شود. «
آنچه مس��لم اس��ت از لحاظ اقتصادي، بلوكه كردن 
بخشي از مبلغ تسهيالت نزد بانك تحت هر عنواني، 
موجب كاهش حجم تس��هيالت دريافتي و بالطبع 
افزايش نرخ س��ود آن مي ش��ود و فش��ار مضاعفي 

برتسهيالت گيرنده است. اما س��وال اين نوشتار آن 
اس��ت كه از منظر بانكداري اسالمي و رعايت قواعد 

شرعي اين اقدام چطور ارزيابي مي شود؟
براس��اس قانون عمليات بانكي بدون ربا، تسهيالت 
اعطايي بانك ها و موسسات اعتباري بايد در بستري 
از عقود شرعي جريان يابند. در اينجا با ذكر يك مثال 
در قالب »تس��هيالت مرابحه« س��عي در موشكافي 
مساله بلوكه كردن بخشي از مبلغ تسهيالت داريم. 
بديهي اس��ت ساير انواع تس��هيالت بانكي همچون 
تسهيالت مشاركت، مضاربه، جعاله، اجاره به شرط 
تمليك  و غيره در جاي خود نيازمند بحث و بررسي 

مجزا هستند.
در تسهيالت مرابحه، بانك در جايگاه موكل، مبلغي 
را به تس��هيالت گيرنده )مشتري( منتقل مي كند تا 
مش��تري به وكالت از بانك، كاالي اعالمي مورد نياز 
خود را براي بانك نقدا خريداري كرده و سپس آن كاال 
را از جانب بانك به صورت مرابحه اي )عموما اقساطي 
و مدت دار( و با مبلغي باالتر به خودش بفروش��د. به 
عنوان مثال، بانك طبق قرارداد، تسهيالت گيرنده را 
وكيل مي كند كه كاالي مدنظ��ر را با منابع بانك به 
مبلغ 40 ميليون تومان ب��راي بانك نقدا خريداري 
ك��رده و آن��گاه آن را با احتس��اب س��ود مرابحه اي 
)مثال ب��ه قيمت 55 ميليون توم��ان( از جانب بانك 
به خودش )تسهيالت گيرنده( بفروشد. در اين حال 
تسهيالت گيرنده مالك كاالي مذكور شده و موظف 
است اقساط خود را در سررسيدهاي مشخص شده 

به بانك پرداخت كند.
حال چنانچه قصد بانك آن باش��د كه بخشي از 40 
ميليون تومان مبلغ تس��هيالت )مث��ال 10 ميليون 
تومان( را بلوكه كند، روشن است كه مشتري مجبور 

است از منابع خود استفاده كرده و كسري مبلغ بلوكه 
ش��ده در بانك را جبران كند. در اين حالت، مالكيت 
كاالي خريداري شده براي بانك توسط وكيل بانك 
)مش��تري( تماما به بان��ك تعلق نخواهد داش��ت و 
مالكيت س��همي از كاال )معادل 10 ميليون تومان( 
متعلق به خود مشتري مي شود. ازاين رو بانك صرفا 
به اندازه سهم خود )ميزان تسهيالت آزاد و غيربلوكه 
ش��ده يعني 30 ميليون تومان( مالك آن كاال بوده و 
صرفا مي تواند س��هم خود را به صورت مرابحه اي به 
مبلغ باالتر به مشتري بفروش��د. اين در حالي است 
كه بر اساس ش��واهد اوال قصد بانك آن است كه كل 
كاال را به صورت مرابحه اي به مش��تري بفروش��د و 
قصد مشتري نيز بر اين استوار است كه كل كاال را از 
بانك خريداري كند در حالي كه اين قصد در مرحله 
عمل واقع نخواهد شد. همچنين تعيين نرخ مرابحه 
براس��اس فروش مرابحه اي كل كاال توسط بانك به 
مشتري محاسبه شده است و نه بخشي از كاال. روشن 
است كه اضافه ايجاد شده مي تواند مصداق اكل مال 

به باطل بوده و شب هات شرعي ايجاد كند.
حالت ديگر آن است كه بانك و مشتري هر دو توافق 
كنند كه اقساط تس��هيالت صرفا براي خريد سهم 
بانك از كل كاال تعيين ش��ود و ن��ه كل كاال. در اين 
شرايط مشتري بايد جهت خريد مرابحه اي سهِم 30 
ميليون توماني بانك از كاال، مبلغ 55 ميليون تومان 
را به نحو تدريجي طي اقساط معين بپردازد. در اين 
حالت س��ود مرابحه اي تاحدي توجيه مي ش��ود اما 
سوال ديگري كه در اينجا ايجاد مي شود آن است كه 
آن 10 ميليون تومان بلوكه شده در سپرده مشتري 
كه بعد از تس��ويه اقساط آزاد مي ش��ود، در ابتداي 
سپرده گذاري اجباري، با چه مبناي شرعي به مالكيت 

مشتري درآمده است؟ )سپرده مذكور به نام مشتري 
و به عنوان وجوه تحت مالكيت مشتري سپرده گذاري 
مي شود(؛ حال آنكه تسهيالت مرابحه اي براي خريد 
كاال اس��ت و تس��هيالت گيرنده اجازه ن��دارد منابع 
را در مس��يري ج��ز خريد كاالي مذك��ور )همچون 

سپرده گذاري( استفاده كند!
راه س��اده اي كه به نظر مي رس��د آن است كه بانك 
پس از توجيه كامل مش��تري، 40 ميليون تومان به 
او بدهد تا او وكالتًا كاال را از جانب بانك و براي بانك 
خريداري كند، به اين ش��رط كه همزمان مش��تري 
10 ميليون تومان نزد بانك س��پرده گذاري كند در 
حالتي ك��ه اين 10 ميليون توم��ان متفاوت و جدا از 
40 ميليون تومان پرداختي باشد. به عبارتي مشتري 
40 ميليون توم��ان از بانك تحويل مي گيرد )جهت 
خريد وكالتي(، مشروط به سپرده گذاري 10 ميليون 
توماني نزد بانك. حال مشتري با 40 ميليون تومان 
دريافتي، كاال را براي بانك بطور نقدخريداري كرده 
و ب��ه وكالت از بانك آن را به نح��و مرابحه اي به خود 

مي فروشد. در ضمِن اِعمال اين وكالت و انجام خريد 
و فروش، مشتري متعهد است 10 ميليون تومان نزد 

بانك سپرده گذاري  كند.
از اين رو ش��ايد بتوان با اين راهكار جنبه ش��رعيت 
انتق��ال وجه از بانك به مش��تري را در صورت بلوكه 
كردن بخش��ي از وجه تا حدي توجيه و تفسير كرد؛ 
اما بديهي است تخلف بانك از مقررات بانك مركزي، 
اعمال سود باالتر از نرخ سود تعييني، برهم خوردن 
نظم و انضباط بازار مالي، پرهزينه ش��دن تسهيالت 
براي مش��تري و غيره از جمله مس��ائلي اس��ت كه 

نمي توان به راحتي از كنار آن عبور كرد.
به ه��ر تقدير توج��ه و مراقب��ت بان��ك مركزي به 
عملكردها و نحوه رعايت قوانين و مقررات توس��ط 
شبكه بانكي در مس��ائلي از جمله ممنوعيت بلوكه 
كردن بخش��ي از مبلغ تسهيالت به عنوان سپرده را 
بايد به فال نيك گرفت و از شبكه بانكي تقاضا داشت تا 
با رعايت جدي ضوابط بانك مركزي به ثبات و سالمت 

نظام مالي كشور كمك كنند.

گروه بانك و بيمه|
بر اساس آمار بانك مركزي و شاپرك، از تعداد 340 ميليون 
كارت صادر شده بانكي در كشور بالغ بر96 ميليون و 958 
هزار كارت بانكي از جمله كارت اعتباري، برداشت و هديه 
در فروردين ماه 98 تراكنش داشتند. به گزارش »تعادل«، 
بررسي آمارهاي گزارش اقتصادي شركت شاپرك نشان 
مي دهد كه از ميان 340 ميليون و 614 هزار كارت بانكي 
صادر شده در شبكه بانكي، در فروردين ماه 1398 بالغ بر 96 
ميليون و 958 هزار كارت بانكي از جمله كارت هاي اعتباري، 
برداشت و هديه تراكنش داشتند؛ از سويي ديگر بررسي ها 
نشان مي دهد كه در اس��فند ماه 97، تعداد 106 ميليون 
كارت بانكي تراكنش داشته اما اين ميزان در فروردين ماه با 
8.75 كاهش پيدا كرده است و بيشترين كاهش تراكنش 
را كارت هاي اعتباري ب��ا 71.79 درصد به خود اختصاص 
داده است. بر اساس گزارش شاپرك، تعداد كارت هديه و بن 
كارت تراكنش دار در فروردين ماه 98 بالغ بر 5 ميليون و 621 

ه��زار كارت و تعداد كارت هاي اعتباري داراي حداقل يك 
تراكنش در مدت مشابه در حدود 28 هزار كارت اعتباري 
بوده كه نسبت به اسفند ماه با توجه به صدور 10 هزار كارت 
بالغ بر 71.79 درصد كاهش داشته است؛ همچنين با توجه 
به گستردگي بس��يار زياد كارت بانكي از نوع برداشت در 
كشور، بيشترين ميزان كارت صادر شده بانكي را اين دسته 
از كارت ها با رقم 94 درص��د به خود اختصاص داده اند و از 
مجموع 96 ميليون كارت بانكي تراكنش دار در فروردين 98 
در حدود 91 ميليون كارت برداشت تراكنش داشته است.

بررسي سهم 36 بانك و موسسه مالي و اعتباري صادر كننده 
در زمين��ه تعداد كارت هاي بانكي تراكنش دار در ش��بكه 
ش��اپرك حاكي از آن اس��ت كه بانك ملي ايران با 22.20 
درصد، بان��ك صادرات ايران با 11.29 درصد، بانك ملت با 
11.05 درصدو بانك كشاورزي با 7.45 در رتبه نخست تا 
چهارم بانك هاي داراي بيشترين كارت بانكي داراي تراكنش 

را به خود اختصاص داده اند.

با وجود اينكه گزينه هاي مختلفي براي برگشت يارانه 
ارزي ناشي از حذف ارز 4200 توماني مطرح بود، ظاهراً 
با اعالم اخير وزارت صنعت، معدن و تجارت فعاًل خبري 
از ارايه كوپن براي كاالهاي اساسي نيست. اين در حالي 
است كه بيش از دو ماه از اجراي قانون بودجه سال جاري 
و اقدام دولت براي حذف ارز ترجيحي از برخي كاالها 
گذشته و هنوز تصميمي براي نحوه برگشت يارانه چند 

هزار ميليارد توماني آن به مردم اخذ نشده است.
به گزارش ايس��نا، بر اساس قانون بودجه دولت مكلف 
اس��ت 14 ميليارد دالر از مناب��ع ارزي را براي تأمين 
كاالهاي اساس��ي به نحوي كه با قيمت��ي متعادل در 
اختيار مردم قرار گيرد و كمكي براي وضعيت معيشتي 

آنها باشد، اختصاص دهد.
بر اين اساس پيش بيني مي شد به روال سال گذشته 
كاالهاي اساس��ي با ارز با ارز 4200 توماني وارد شده و 
در اختيار مصرف كنندگان قرار گيرد، اما به هر صورت 

وجود مسائلي از جمله رانت و همچنين عدم اثرگذاري 
ارز 4200 توماني در تعديل قيمت ها موجب شد دولت 
به سمت حذف اين ارز ترجيحي پيش رود و كاالها را 

با ارز نيمايي كه حدود 9,000 تومان است، وارد كند.
در اين حالت بيش از 60 هزار ميليارد تومان از اختالف 
قيمت ارز 4200 توماني و نيمايي ايجاد شده كه بايد در 

مورد آن تصميم گيري مي شد.
طبق آنچه دولت اعالم ك��رد، بنابراين بود در صورت 
حذف ارز 4200 توماني، منابع يارانه اي را به نحوي به 
مردم برگردانند كه يك��ي از گزينه ها ارايه كوپن براي 
توزيع كاالهاي اساسي بود. اما آنچه قبادي - معاون وزير 
صنعت، معدن و تجارت - در تازه ترين اظهاراتش اعالم 
كرده، نشان از آن دارد كه ظاهراً خبري از كوپني شدن 
كاالها نيست، چراكه به گفته وي تاكنون برنامه اي براي 
توزيع كاالهاي اساسي به صورت كوپني در دستور كار 
اين وزارتخانه قرار نگرفته است و از سوي ديگر كاال به 

اندازه كافي در كشور وجود دارد و توصيه اي براي عرضه 
كوپني كاالهاي اساسي نمي شود.

براين اساس به نظر مي رس��د كوپني شدن كاالها تا 
حدي كم رنگ تر از گذش��ته مطرح باش��د. اما مساله 
اينجاس��ت كه اكنون با وجود اقدام ب��راي حذف ارز 
4200 توماني از بخش��ي از كاالهاي اساس��ي، فعاًل 
دولت اقدامي براي برگشت منابع نكرده و فقط كاالها 
با قيمتي گران تر وارد كش��ور مي ش��وند و مشخص 
نيست منابع ناش��ي از حذف يارانه آن تاكنون صرف 
كدام بخش ش��ده و پس از آن ني��ز براي كدام بخش 

صرف مي شود.
اين در حالي است كه چندي پيش موضوع در مجلس 
م��ورد توجه قرار گرفت و قرار ش��د ب��ا حضور اعضاي 
دول��ت، تكليف 14 ميليارد دالر ارز پيش بيني ش��ده 
براي كاالهاي اساس��ي مشخص ش��ود، اما هنوز اين 

اتفاق نيفتاده است.
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پرداخت خسارت ُافت قيمت 
خودرو تصادفي

سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس، گفت: در 
جلس��ه آتي كميس��يون متبوعش با مديران بيمه 
مركزي موضوع اضافه شدن گزينه پرداخت هزينه 
افت خسارت خودروي تصادفي به ساير گزينه هاي 

بيمه اي مورد بررسي قرار مي گيرد.
به گزارش خانه ملت، زهرا سعيدي مباركه با اشاره به 
اين موضوع كه حق بيمه بدنه خودرو شامل اُفت قيمت 
نمي شود، گفت: بيمه ها بايد شرايطي ايجاد كنند كه 
خسارت اُفت خودرو نيز ش��امل بيمه شود، چرا كه 
برخي بايد در تصادفات خسارت هاي زيادي براي افت 

قيمت خودروي خارجي پرداخت كنند.
سعيدي تاكيد كرد: اگر فردي خودروي 30 ميليون 
توماني داشته باشد و بخواهد 300 ميليون هزينه اُفت 
خسارت پرداخت كند امنيت خاطر براي رانندگي در 

سطح شهر را نخواهد داشت.
س��خنگوي كميس��يون اقتصادي مجلس شوراي 
اسالمي، با بيان اينكه فردي كه ماشين ارزان قيمت 
سوار شده پولي براي پرداخت خسارت 300 ميليون 
تومان��ي ندارد، تصريح كرد: در نخس��تين جلس��ه 
كميسيون اقتصادي با مديران بيمه مركزي موضوع 
اضافه شدن گزينه پرداخت هزينه افت خسارت به 

گزينه هاي بيمه اي مورد بررسي قرار مي گيرد.

فروش اوراق گواهي سپرده 
مدت دار توسط بانك پاسارگاد

 بانك پاس��ارگاد اوراق گواهي س��پرده مدت دار، ويژه 
س��رمايه گذاري )ع��ام( عرضه مي كند.  ب��ه گزارش 
روابط عمومي بانك  پاس��ارگاد، اوراق گواهي س��پرده 
مدت دار، ويژه سرمايه گذاري )عام( از تاريخ 18خرداد تا 
23 خرداد سال 1398، در تمام شعبه هاي بانك پاسارگاد 
در سراسر كشور به فروش مي رسد.اين اوراق، معاف از 
ماليات، با نرخ سود علي الحساب 18درصد )ساالنه( و 
قابل نقل و انتقال از طريق ش��عبه هاي بانك پاسارگاد 
است. معامله ثانويه اين اوراق در بازار سرمايه از طريق 
بورس امكان پذير خواهد بود. پرداخت سود اين اوراق 
به صورت ماهانه اس��ت و امكان بازخري��د آن قبل از 
سررسيد با نرخ س��ود 10 درصد )س��االنه( از طريق 
شعبه هاي اين بانك فراهم است. گفتني است مشتريان 
مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به شعبه هاي 
بانك پاسارگاد در سراسر كشور مراجعه كنند. همچنين 
مركز مشاوره و اطالع رساني بانك پاسارگاد به شماره 
 82890 و سيستم دريافت نظرها در سايت به آدرس
 www.bpi.ir آماده ارايه مش��اوره و پاسخگويي به 

مشتريان است.

97 هزار نفر وام ازدواج 
دريافت كردند

گ�روه بانك و بيم�ه| نزديك به 97 ه��زار نفر از 
مزدوجين )به مبلغ 29,927 ميليارد ريال( از ابتداي 
س��ال جاري تا پايان ارديبهش��ت ماه، از تسهيالت 

قرض الحسنه ازدواج بهره مند شده اند. 
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، اين بانك 
ضمن قدردان��ي از همكاري نظام بانكي كش��ور 
در پرداخت تس��هيالت قرض الحس��نه ازدواج به 
متقاضيان، به اطالع مي رس��اند در س��ال 1397 
تع��داد يك ميليون و 180 هزار فقره تس��هيالت 
قرض الحسنه ازدواج پرداخت شده است. همچنين 
در سال جاري نيز با توجه به مفاد بند )الف( تبصره 
16 قانون بودجه كل كش��ور، به منظور حمايت از 
ازدواج جوان��ان، از محل مناب��ع پس انداز و جاري 
قرض الحسنه نظام بانكي، تسهيالت قرض الحسنه 
ازدواج به زوج هاي��ي كه تاريخ عقد آنها بعد از يك 
فروردين 1396 است و تاكنون وام ازدواج دريافت 
نكرده اند، پرداخت مي شود. گفتني است؛ تسهيالت 
قرض الحسنه ازدواج براي هريك از زوج ها در سال 
1398 س��يصد ميليون ريال با دوره بازپرداخت 
پنج س��اله با اخذ يك ضامن معتبر و سفته است. 
بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي مي توانند 
يارانه پرداختي به اشخاص را به عنوان تضمين در 

اين زمينه بپذيرند.

كاهش منابع قرض الحسنه 
بانك ها

يك كارش��ناس بانكي گفت: بانك هاي تخصصي 
قرض الحس��نه به دليل دامنه مح��دود فعاليت و 
خدمات شان امكان جذب بسياري از سپرده گذاران 
خصوصا اشخاص حقوقي را ندارند؛ در نتيجه منابع 

محدودتر مي شود.
مرتضي اكبري با بيان اينكه منابع قرض الحس��نه 
يعني منابعي كه فرد س��پرده گذار به نيت اعطاي 
وام قرض الحس��نه نزد بان��ك مي گذارد ت��ا از آن 
طريق تسهيالت قرض الحس��نه داده شود، افزود: 
با اي��ن مفهوم عمال حس��اب هاي جاري اف��راد از 
قرض الحس��نه جدا مي ش��ود و صرفا سپرده هاي 

پس انداز قرض الحسنه را شامل مي شود. 
وي تصريح كرد: تعداد س��پرده هاي قرض الحسنه 
در نظام بانكي روز به روز كمتر شده و اين به معناي 
اضمحالل فرهنگ قرض الحس��نه در يك كش��ور 
اسالمي اس��ت؛ اين موضوع يك دليل اقتصادي و 

يك دليل فرهنگي دارد.
اكبري ادامه داد: دليل اقتصادي آن نرخ تورم بااليي 
است كه در كش��ور حاكم بوده و هست. زماني كه 
سپرده گذار به نيت قرض الحسنه منابع خود را نزد 
بانك مي گذارد انتظار سود ندارد در عين حال انتظار 
ضرر هم ندارد اما در حالت��ي كه نرخ تورم مثال 20 
درصد است يعني هر س��اله 20درصد ضرر كرده و 

قدرت خريد پولش را از دست مي دهد.
وي افزود: بنابراين مساله تورم و كاهش ارزش پول 
يك مساله جدي و الينحل سپرده هاي قرض الحسنه 
اس��ت و تا زماني كه چاره برايش انديش��يده نشود 
در جامعه با تورم باال، انتظار افزايش س��پرده هاي 

قرض الحسنه بيجا خواهد بود



بينالملل

رويخطشركتها

5 بازار سرمايه

دستورالعمل تغييرات بازار پايه از 20 خرداد اجرايي مي شود 

تعطيليبازارپايهفرابورسبرايرنگآميزي
گروه بورس|

 از بيستم خرداد ماه، قرار است تمامي معامالت بازار 
پايه متوقف شده و تا شكل و شمايل جديد اين بازار 
تحت عن��وان »پايه زرد«، »پاي��ه نارنجي« و »پايه 
قرمز« صورت بگيرد. پس از انجام اقدامات مربوط به 
راه اندازي تابلوهاي جديد معامالتي، نمادهاي بازار 

پايه  به تابلوهاي جديد منتقل خواهند شد. 
گفته مي شود نمادهايي كه به دليل برگزاري مجمع 
يا انتشار اطالعات حائز اهميت متوقف هستند، پس 

از ارايه اطالعات الزم، بازگشايي مي شوند. 
در اي��ن باره، بهن��ام محس��ني، مع��اون بازارهاي 
خارج از بورس فراب��ورس، در خصوص طبقه بندي 
شركت هاي درج ش��ده در بازار پايه فرابورس در سه 
تابلو جديد اين بازار نيز گفت: ناش��راني كه روزهاي 
تاخير در ارايه اطالعات شان مطابق با »دستورالعمل 
اجرايي افش��اي اطالعات شركت هاي ثبت شده نزد 
س��ازمان« بيش از 100 روز نباش��د در تابلو »پايه 
زرد« قرار مي گيرند به شرط آنكه دفعات عدم ارايه 
صورت هاي مالي اين ناشران مطابق با دستورالعمل 
يادش��ده بيش از 2 مرتبه نباشد و همچنين حداقل 
يك صورت مالي حسابرسي شده ارايه كرده باشند.

مع��اون بازارهاي خ��ارج از بورس فراب��ورس ايران 
در خصوص شركت هايي كه در تابلو »پايه نارنجي« 
درج مي ش��وند، توضي��ح داد: ش��ركت هايي كه در 
دوره مورد رس��يدگي حائز ش��رايط تابلوهاي پايه 
زرد يا پايه قرمز نباش��ند در تابل��و پايه نارنجي قرار 
مي گيرند. از س��وي ديگ��ر در صورتي كه اظهارنظر 
حسابرس مستقل و بازرس قانوني نسبت به هر يك 
از صورت هاي مالي ش��ركت اصلي يا تلفيقي گروه 
از نوع عدم اظهارنظر يا اظهارنظر مردود باش��د، آن 
شركت در تابلو پايه نارنجي درج خواهد شد. محسني 
همچنين در خصوص شرايط ش��ركت هايي كه در 
تابلو پايه قرمز قرار مي گيرند، گفت: ناشراني كه در 
دوره مورد رس��يدگي حداقل يكي از 3 معياري كه 
در ادامه به آن اش��اره مي كنم را دارا باشند، در تابلو 
پايه قرمز درج مي شوند: معيار اول آن است كه رأي 
بدوي يا قطعي مراجع قضايي مبني بر ورشكستگي 
ناشر صادر شده باشد. معيار دوم نيز موقعيتي است 
كه مجمع عمومي فوق العاده يا مراجع قضايي رأي 
به انحالل ناشر داده باشند. معيار سوم هم نيز مربوط 
به اين است كه ناشر در سررسيد دوره هاي رسيدگي 
حداقل س��ه س��ال مالي متوال��ي صورت هاي مالي 

حسابرسي شده ارايه نكرده باشد.

معاون بازارهاي خارج از ب��ورس فرابورس ايران در 
ادام��ه با بيان اينكه س��فارش هاي خري��د و فروش 
سهام در تابلوهاي بازار پايه جديد به صورت مخفي 
)Hidden( خواه��د بود، گف��ت: از نظر معامالتي 
سفارش ها در بازار پايه جديد مشابه شرايطي است 
 )Book Building( كه در روش ثبت س��فارش
وجود دارد و در هر س��ه تابلو اين بازار ش��امل زرد، 
نارنجي و قرمز، س��فارش ها نمايش داده نمي شوند 
تا رفتارهاي هيجاني بر اس��اس مدل عرضه و تقاضا 

شكل نگيرد.
بهنام محسني همچنين به اهداف اتخاذ اين تصميم 
در ب��ازار پاي��ه جديد اش��اره كرد و گف��ت: در اكثر 
بورس هاي معتبر دنيا موضوع كش��ف قيمت بدون 
نمايش س��فارش هاي خريد و فروش يا با تاخير در 
نمايش سفارش ها، صورت مي گيرد و هدف از آن، اين 
است كه سرمايه گذار بر اساس تحليل خود نسبت به 
خريد يا فروش سهم در بازار اقدام كرده و به اصطالح 

در بازار موج سواري نكند.
به گفته وي نمايش س��فارش هاي خريد يا فروش، 
مي تواند منجر ب��ه ايجاد هيجان��ات كاذب حاصل 
از نحوه چيدمان س��فارش هاي خري��د و فروش در 
افراد ش��ود و امكان القاي ظاهر گمراه كننده از روند 
معامالت يك سهم فراهم شود كه عدم نمايش آن، 
مانع از اين موضوع خواهد شد.  محسني در توضيح 
»القاي ظاهر گمراه كننده از روند معامالت« كه در 
قانون بازار نيز به آن اش��اره ش��ده است، گفت: اين 
موضوع به اين معني اس��ت كه ي��ك نفر يا گروهي 
خاص بر پايه سفارش هاي خريد و فروش يك سهم 
كه در تابلو معامالت نمايش داده مي شود شروع به 
سيگنال دهي مثبت يا منفي روي يك سهم مي كنند 
و از آنجا كه اين موضوع به ايجاد صف خريد يا فروش 
در س��هم مورد نظر مي انجامد، موجب مي ش��ود به 
واس��طه هيجاني كه ب��ه بازار منتقل مي ش��ود فرد 

سيگنال دهنده منفعتي را دنبال كند. 

   س�يگنال دهي در ب�ازار پاي�ه س�خت تر 
مي شود

وي ب��ا يادآوري اينكه ما در حال حاضر ش��اهد پديده 
سيگنال دهي هستيم كه اخيرا از طريق پيام رسان ها و 
شبكه هاي اجتماعي شايع شده است در خصوص اين 
پديده افزود: پديده سيگنال دهي به اين صورت است كه 
عده اي به عنوان ليدر يك گروه كه بطور قطع صرفا منافع 
خود را لحاظ مي كنند، در شبكه هاي اجتماعي شروع 

به ارايه سيگنال هاي مختلف روي سهام كرده و سهم 
را حسب منفعت به سمت تشكيل صف خريد يا فروش 
سوق مي دهند. به گزارش ايرنا، معاون بازارهاي خارج 
از بورس فرابورس عنوان كرد: با نمايش سفارش هاي 
خريد و فروش ليدرها ش��روع به سيگنال دهي كرده 
و به نتايج س��يگنال به چند روش استناد مي كنند. به 
عنوان مثال در برخي موارد اقدام به تشكيل صف خريد 
مي كنند و س��پس ليدر به همان صف خريد اس��تناد 
مي كند و باقي افراد را ترغيب مي كند كه در صف خريد 
قرار بگيرند و اين اتفاق در صف فروش نيز رخ مي دهد. 
وي ب��ا اش��اره ب��ه اينك��ه گاه��ي ديده مي ش��ود 
س��يگنال دهنده ها ب��راي آنكه اطمين��ان و اعتماد 
افراد را براي حضور در يك سهم جلب كنند اقدام به 
كدگذاري هاي خاصي مي كنند، ادامه داد: مثال با نوع 
سفارش هاي خاصي كه از قبل اعالم شده به عنوان 
مظنه در صف قرار مي گيرند و به بقيه اعالم مي كنند 
كه در س��هم مذكور با اين مظنه نشانه گذاري شده 
حضور دارم و با جلب اطمين��ان به اين موضوع، در 

زمينه خريد و فروش س��هم آنچه را مدنظر دارند به 
افراد القا مي كنند.

به گفته محس��ني تمامي اين موارد در حالي است كه 
اگر نمايش سفارش هاي خريد و فروش را حذف كنيم 
بخش عمده اي از دستاويز هاي اينچنيني از بين مي رود 
و موضوع دستكاري قيمت و القاي ظاهر گمراه كننده 
از روند معامالت به شدت سخت تر مي شود و سهامدار 
به مراتب كمتر تحت تاثير هيجانات قرار گرفته و ورود 
سفارش به ميزان بيشتري در نتيجه تصميم و تحليل 

سرمايه گذار خواهد بود. 
معاون بازاره��اي خارج از بورس فراب��ورس با بيان 
اينكه مش��كالتي كه در نتيجه و در بس��تر نمايش 
س��فارش هاي خريد و فروش در بازار پايه به وجود 
مي آيد با عدم نمايش آن كمتر خواهد ش��د، اظهار 
كرد: با عدم نمايش سفارش هاي خريد و فروش، فرد 
سيگنال دهنده از آنجا كه اطمينان كسب نمي كند 
كه س��يگنال او به تش��كيل صف خري��د يا فروش 
انجاميده است يا خير، نمي تواند با اطمينان خاطر از 

حصول هدف س��يگنال دهي، سفارش خود را پيش 
از زمان مچينگ معامالت حذف كند. 

وي اعتبار كانال هايي را كه در سهم هاي مختلف اقدام 
به سيگنال دهي مي كنند تا حد زيادي وابسته و متكي 
به نمايش فهرست هاي خريد و فروش سهم ها دانست 
و يادآور شد: اعتبار اين كانال ها ناشي از استناد به صف 
خريد و فروش��ي اس��ت كه در بازار پايه نمايش داده 
مي شود و بطور قطع با حذف آن، فضا براي ارايه سيگنال 

تا حد زيادي از بين خواهد رفت.
وي يادآور شد: در كنار اين موضوع تمهيدات ديگري از 
قبيل عدم امكان حذف يا تغيير سفارش هاي وارد شده 
در مرحله پيش گش��ايش نيز قابل به كارگيري است، 
اما امكانات فني موجود ما را به اين تصميم سوق داده 
است كه براي پيشگيري از پديده سيگنال دهي و القاي 
ظاهر گمراه كننده از معامالت يك سهم، سفارش هاي 
خريد و فروش را نمايش ندهي��م و در مرحله اجرايي 
شدن مقررات جديد بازار پايه اين موضوع را عملياتي 

خواهيم كرد. 

يك كارشناس بازار سرمايه پيش بيني كرد

تداوم روند صعودي شاخص تا آخر تابستان
در ش��رايط فعلي بازار بايد به س��رمايه گذاري در ش��ركت ها به افق 
س��رمايه گذاري سهامداران اعم از حقيقي و حقوقي توجه كرد؛ البته 
شركت هايي كه DPS بااليي براي فصل مجامع تقسيم مي كنند، بعد 
از اين تقس��يم سود با كاهش P/E مواجه ش��ده و مورد استقبال بازار 

قرار مي گيرند.
مرتضي سجادي، كارش��ناس بازار سرمايه ضمن بيان مطلب باال در 
گفت وگو با سنا اظهار كرد: سهامداران با افق ديد كوتاه مدت مي توانند، 
روي شركت هايي سرمايه گذاري كنند كه پرداخت سودهاي خيلي 
خوبي دارند. سهامداران مي توانند اين موضوع )ميزان حدودي سود 
تقسيمي( را در گزارش فعاليت هيات مديره قبل از مجمع كه در آن 

برنامه هاي شركت توضيح داده مي شود، دريابند.
سجادي اضافه كرد: اما اگر افق سرمايه گذاري سهامداري بلندمدت 
و چند س��اله باش��د، نمي توان صرفا  DPS )پرداخت سود نقدي( را 
مالك قرار داد، بلكه در اين خصوص بايد رشد سودآوري و برنامه هاي 
توسعه اي شركت را مد نظر قرار داد. وي تصريح كرد: البته شركت ها 
گزارش ه��اي خ��ود را محتاطانه مطرح مي كنن��د و در واقع معموال 
ميزان س��وددهي كمتر از ميزان اعالم ش��ده تعيين مي شود. مدير 
سرمايه گذاري شركت س��بدگردان تصميم در ادامه افزود: راه ديگر 
براي پيش بيني ميزان سود تقسيمي شركت ها با مطالعه سابقه آنها 
در مجامع س��ال هاي قبلي به دس��ت مي آيد، زيرا بطور معمول روند 
شركت ها در اين خصوص تكرارشدني است؛ هرچند كه در اين خصوص 

بررسي صورت هاي مالي از اهميت زيادي برخوردار است.
اين كارشناس بازار سرمايه در خصوص تقسيم سودهاي شركت ها در 

مجامع بيان كرد: بطور مثال، احتماال گروه پااليشي به دليل موضوع 
طرح توسعه اي خود، تقسيم سود بااليي نخواهند داشت و حدود 30 
تا ۴0 درصد از سود به دست آمده در سال ۹۷ را تقسيم خواهند كرد؛ 
برخالف اين گروه، برخي شركت هاي سرمايه گذاري، تقسيم سودهاي 

بااليي خواهند داشت. 
وي افزايش ارزش دالر را مهم ترين متغير تاثيرگذار در رش��د قيمت 
س��هم ها دانس��ت و توضيح داد: بنابراين، توجه داشته باشيد كه اين 
رشد سودآوري به دليل افزايش سطح توليد و فروش يا فعاليت هاي 
عملياتي شركت ها نبوده است؛ البته بازار هنوز خيلي جاي رشد دارد 
و در شرايطي كه تنش سياسي خاصي نداشته باشيم، در سال جاري 
بيش��ترين بازدهي را در بازار سرمايه به نسبت ديگر بازارهاي موازي 
شاهد خواهيم بود. سجادي با اشاره به وجود ريسك هاي سياسي موثر 
در اقتصاد كشور، اظهار كرد: اين موضوع اتفاقي تازه نيست و اقتصاد ما 

همواره با تالطمات سياسي دست و پنجه نرم مي كند.
اين كارشناس بازار سرمايه در پيش بيني از روند بازار سرمايه عنوان 
كرد: به نظر من شرايط بازار كامال مهياست كه تا اواخر تابستان امسال 
شاخص بورس به عدد 2۵0 هزار برسد. گفتني است، در رسيدن به اين 

روند، برگزاري مجامع اثرگذاري زيادي دارند.
وي در پايان به وج��ود ركود در نرخ هاي جهاني اش��اره كرد و گفت: 
نرخ هاي جهاني در رابطه با كاموديتي ها دچار پيچيدگي هايي شده 
است. حال با توجه به وجود ركود موجود، براي تحليل شركت ها و خريد 
سهام شان بايد ريسك كاهش 10 تا 1۵ درصدي نرخ را در تحليل هاي 

خود حتما لحاظ كنند. 

عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي: 

سرمايه گذاري در بورس خاصيت ضدتورمي دارد
عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي، گفت: با تصويب قانون 
ماليات بر عايدي سرمايه در بازارهاي مختلف، سرمايه ها به سمت بورس 

روان مي شود و موجب رونق اين بازار خواهد شد.
به گزارش خانه ملت، احمد اناركي محمدي عضو كميسيون اقتصادي 
مجلس شوراي اسالمي با اشاره به رشد فزاينده شاخص هاي بورس در 
سال جاري، گفت: بي ترديد ملي ترين مكان براي سرمايه گذاري بورس 
بوده چراكه محلي براي عرضه سهام شركت هاي توليدي و خدماتي و 

محل تامين مالي، عرضه انواع اوراق بدهي، مبادالت كاال و غيره است .
نماينده مردم رفسنجان و انار در مجلس شوراي اسالمي، با بيان اينكه 
رونق بورس قطعا ب��ه رونق توليد كمك خواهد كرد، افزود: بورس تنها 
مكاني است كه سرمايه گذاري در آن نه تنها باعث افزايش تورم نمي شود 

بلكه با جذب نقدينگي خاصيت ضد تورمي دارد.

   افزايش نرخ ارز به افزايش سودآوري شركت ها كمك كرد
وي ادامه داد: افزايش حجم بورس و افزودن بر قابليت هاي آن مي تواند 
در جذب سرمايه ها به سمت توليد مولد كمك كند و افزايش سرمايه 

شركت ها بر قدرت بخش توليد بيفزايد.
 ابزارهاي موجود در بورس س��هام و كاال ظرفيت مناس��بي در جذب 
سرمايه ها خواهند داشت و حضور سرمايه ها در بازاري كه شفاف، قابل 
رصد و ماليات پرداز است به اقتصاد كشور كمك شاياني مي كند. اناركي 
محمدي با بيان اينكه افزايش قيمت ارز به عنوان يك عامل محرك در 
قيمت كاالها و افزايش سودآوري ش��ركت ها كمك كرد، تاكيد كرد: 
افزايش قيمت دالر در كنار تصميمات مناسب ارزي مي تواند بر ميزان 

صادرات كش��ور كمك كند، البته شركت هاي پذيرفته شده در بورس 
بايد تالش خود را بيشتر كنند تا از محل افزايش حجم فروش رشد خود 
را توسعه دهند. وي با تاكيد بر اينكه هدايت نقدينگي به سمت بورس و 
افزايش تعداد سهامداران و حجم معامالت يكي از بهترين راه هاي مهار 
تورم و رونق توليد اس��ت، افزود: ابزارهاي موجود در بورس سهام و كاال 
ظرفيت مناسبي در جذب سرمايه ها خواهند داشت و حضور سرمايه ها 
در بازاري كه ش��فاف، قابل رصد و ماليات پرداز است به اقتصاد كشور 

كمك شاياني مي كند.
افزايش اطالعات مردم جهت حضور در بازار سرمايه، ساده سازي فرآيند 
خريد و فروش سهام و اس��تفاده مدبرانه از ايجاد صندوق هاي بورسي 
مي تواند آرامش در اقتصادي را به ارمغ��ان آورد. اين نماينده مردم در 
مجلس دهم، با بيان اينكه بهترين شيوه براي كنترل بازارها ايجاد نظام 
شفاف و استفاده از اهرم ماليات است، ادامه داد: تصويب قانون ماليات 
برعايدي س��رمايه مي تواند از آشفتگي بازارها بكاهد و دست دالل ها و 

سوداگران را كه منافع ملي را به خطر مي اندازند كوتاه كند.
وي تصريح كرد: با تصويب قانون ماليات بر عايدي سرمايه در بازارهاي 
مختلف، سرمايه ها به س��مت بورس روان مي شود و موجب رونق اين 
بازار خواهد شد. عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي، با 
بيان اينكه دولت و مجلس بايد در جهت رونق، ثبات و گس��ترش بازار 
سرمايه نهايت تالش خود را به كار ببندند، گفت: افزايش اطالعات مردم 
جهت حضور در بازار سرمايه، ساده سازي فرآيند خريد و فروش سهام و 
استفاده مدبرانه از ايجاد صندوق هاي بورسي مي تواند آرامش در اقتصاد 

را به ارمغان آورد.

گروه بورس|
 ش��اخص كل بازار بورس و اوراق به��ادار تهران در 
روز گذش��ته با 2هزار و 1۵۶ واحد رش��د در ارتفاع 
22۴هزار و ۵۴۴ واحدي ايستاد. در روز يك شنبه، 
تمامي ش��اخص هاي بازار بورس تهران سبزپوش 
بودند. بر اس��اس آمارهاي معامالتي، ديروز تمامي 
ش��اخص هاي بورس با رشد دس��ته جمعي مواجه 
شدند بطوري كه شاخص كل با 21۵۶ واحد افزايش 
معادل 0.۹۷ درصد به 22۴ هزار ۵۴۴ واحد، شاخص 
قيمت »وزني - ارزش��ي« با ۶1۴ واحد رشد معادل 
0.۹۷ درصد به ۶3 هزار و ۹۹۸ واحد، ش��اخص كل 
»هم وزن« با 11۷۴ واحد رشد معادل 2.30 درصد 
به ۵2 هزار و 30۶ واحد، شاخص قيمت »هم وزن« 
با ۸0۹ واحد افزايش، معادل 2.30 درصد به 3۶ هزار 

و ۵۵ واحد رسيد.
از سوي ديگرجزييات داد و ستدها مشخص مي كند 
كه ۷ نماد » وبملت با 1۹2 واحد، مبين با 1۷۷ واحد، 
پارس با 1۵۷ واحد، وتجارت با ۹۹ واحد، وبصادر با ۸۷ 
واحد، اخابر با ۷0 واحد و خساپا با ۶0 واحد« افزايش، 
بيشترين تاثير مثبت را در رشد شاخص كل بورس 

بر جاي گذاش��تند. به اين ترتيب، در پايان دومين 
روز معامالتي بورس در هفته جاري، در 2۹۶هزار و 
۵۷0 نوبت معامالتي، ۴ ميليارد و ۹۴0 ميليون برگه 
اوراق بهادار به ارزش 12 هزار و ۴1۷ ميليارد تومان 
در بورس معامله شد و ارزش بازار به ۸۵۴ هزار و ۸۶۷ 

ميليارد تومان رسيد.

   صعود بيش از 65 واحدي آيفكس
فرابورس ايران معامالت دوازدهمين روز از خردادماه 
۹۸ را با سقف ش��كني آيفكس و صعود بيش از ۶۵ 
واحدي اين نماگر و نيز دادوس��تد 3 ميليارد و 2۸0 
ميليون ورقه به ارزش اف��زون بر ۸ هزار و ۷ ميليارد 
ريال پشت سر گذاشت. ديروز شاخص كل فرابورس 
با ۶۵.۶ واحد رشد معادل 2.۴ درصد تا ارتفاع 2۸۵1 

واحدي افزايش يافت. 
نمادهاي »م��ارون«، »كگهر«، »دماوند«، »ذوب«، 
»س��مگا« و »كرمان« به ترتيب ۶ نمادي بودند كه 
بيشترين تاثير مثبت را بر اين نماگر تا سطح حداكثر 
23 واحد داش��تند و »ميدكو« نيز در تابلو »تاثير در 
شاخص« اولين نمادي بودند كه تا سطح 2 واحد تاثير 

منفي بر آيفكس به جا گذاشت. بدين ترتيب از ابتداي 
ماه جاري تاكنون شاخص كل فرابورس افزايش 20۶ 
واحدي معادل ۷.۸ درصدي را به ثبت رسانده است.

در بازار پايه نيز س��هامداران خري��د و فروش ۵۸3 
ميليون سهم به ارزش 2 هزار و ۴3 ميليارد ريال را در 
مجموع سه تابلو اين بازار رقم زدند. سه نماد »آ س 
پ«، »دبالك« و »كشرق« در حالي با بيشترين رشد 
قيمت روزانه روبرو ش��دند كه نمادهاي »حپارسا«، 
»س��اينا« و »اوان« باالترين افت قيم��ت را تجربه 

كردند. 
همچنين نماد ش��ركت ري��ل پرداز س��ير با تغيير 
مالكيت بيش از 1۵1 ميليون سهم به ارزش افزون 
بر ۴۵1 ميليارد ريال بيش��ترين ارزش معامالت و 
نماد ذوب آهن با جابه جايي 1۶1 ميليون س��هم به 
ارزش 2۸1 ميليارد ريال باالترين حجم معامالت را 
از آن خود كردند. در بازار ابزارهاي نوين مالي نيز ۴1 
ميليون ورقه به ارزش يك هزار و ۵۸۷ ميليارد ريال 
دست به دست ش��د كه نتيجه دادوستدهاي اوراق 
تس��ه، اوراق بدهي و صندوق هاي س��رمايه گذاري 

قابل معامله بود.

هم آوايي رشد شاخص ها
نگاهي بر آمار معامالت بورس و فرابورس 

يك كارشناس بازار س��رمايه گفت: ديروز شاخص 
بورس برخالف پيش بيني ها كه تصور مي شد به دليل 
تعطيلي روزهاي پيش رو كم رمق باشد، مثبت بود.

حسن قاسمي در گفت وگو با ايرنا به رشد شاخص 
بورس در بازار ديروز اشاره و بيان كرد: گروه هايي مثل 
خودرويي ها بر رشد شاخص بورس تاثيرگذار بودند 
و گروه بانكي ها در ساعات پاياني معامالت به دليل 
اخباري كه درخصوص جدي شدن نرخ تسعير ارز 
منتشر شد مسير رشد را در پيش گرفتند. قاسمي 
با تبيين دليل رشد گروه خودرويي در بازار بورس، 
گفت: اخبار و ش��ايعات مربوط ب��ه تجديد ارزيابي 
دارايي ها به عنوان مهم ترين عاملي محسوب مي شود 

كه بر رشد گروه خودرويي ها تاثير داشت.
اين كارشناس بازار سرمايه به افت گروه فوالدي ها در 
بازار اشاره و خاطرنشان كرد: جنگ تجاري به شدت 
روي قيمت هاي جهاني تاثيرگذار است، در چهار روز 
گذشته قيمت نفت حداقل 10 درصد افت داشت، 
اگر اقتصاد جهاني وارد دوران ركود شود نرخ صنايع 
فلزي و پتروش��يمي كاهش مي يابد، اين امر باعث 
كاهش اقبال سرمايه گذاري در صنعت فوالدي ها 

شد. وي اظهار داشت: با توجه به اينكه بازار چند روز 
بسته مي شود اما انجام معامالت در بازارهاي جهاني 
ادامه دارد به همين دليل ممكن است در اين چند 
روز قيمت ها در بازار نفت، فلزات و پتروش��يمي با 

سقوط همراه شوند.
قاسمي اظهار كرد: با وجود گزارش ها و صورت مالي 
كه شركت هاي فلزي ارايه دادند بازار اين كاالها بايد 
مثبت باش��د اما به دليل وجود چشم انداز در زمينه 
تشديد اختالفات بين چين و امريكا و احتمال كاهش 
قيمت نفت و محصوالت فلزي بازار با ترديد در حال 

پيشروي است.
اين كارش��ناس بازار س��رمايه پيش بين��ي خود از 
وضعيت معامالت در بازار روز دوشنبه را اين گونه بيان 
كرد: به نظر مي رسد كه روند بازار براي فردا افزايشي 
نباش��د، زيرا امكان دارد كه در تعطيالت، مسائلي 
بازار را تهديد كند به همين دليل در بازار فردا ميزان 
فروش بيش از خريد خواهد شد. وي در پايان اظهار 
كرد: اميدواريم به دليل انتشار گزارش هاي مثبت 
از ش��ركت ها و برگزاري مجامع، بازار با يك ش��يب 

ماليمي در حال رشد باشد.

صعود بازار در شيب ماليم
كارشناس بازار سرمايه بيان كرد
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 نگراني سرمايه گذاران
از شاخص سالمت وال استريت

شاخص صنعت حمل و نقل وال استريت، كه گفته 
مي شود يكي از دو شاخص اصلي سالمت بازار سرمايه 
است، در هفته اخير به شدت كاهش يافته و موجب 
نگراني سرمايه گذاران بازار ش��ده است. به گزارش 
رويترز، شاخص حمل و نقل داوجونز در ماه مه 10.2 
درصد كاهش يافت؛ كاهشي بسيار تندتر از كاهش 
شاخص كل صنعت در داوجونز يا اس اند پي . به گفته 
تحليلگراني كه بازار حمل و نقل را زيرنظر دارند، اين 
وضعيت مي تواند نشانه فشار فزاينده بر بازار در آينده اي 
نزديك باشد. شركت هاي حمل و نقل امريكا پس از 
آنكه رييس جمهور امريكا دونالد ترامپ تهديد كرد كه 
بر كاالهاي مكزيكي تعرفه خواهد بست سقوط كردند. 
روز جمعه، شاخص حمل و نقل داوجونز 1.۹ درصد 
فرو ريخت. در شاخص اس اند پي نيز اين شاخص 1.3 
درصد كاهش يافت. ارزش سهام شركت ريلي كانزاس 
سيتي ساوترن، كه درآمد عمده اش از روابط با مكزيك 
است، حدود ۴.۵ درصد افت كرد. شركت هاي حمل 
و نقل در شاخص داوجونز سال 201۹ را خيلي خوب 
شروع كردند، اما هنوز نتوانسته اند به نقطه اوج خود 
كه در سپتامبر گذشته به ثبت رسانده بودند برسند. در 
شاخص اس اند پي، اوضاع كمي بهتر است چرا كه در 
آنجا شاخص حمل و نقل توانست در ماه آوريل ركورد 
جديد از خود به جاي بگذارد. اما از ماه آوريل روند اين 
شاخص كاهشي بوده است.  حاال، با نگراني هايي كه 
در مورد روابط تجاري امري��كا با چين و مكزيك به 
وجود آمده، شاخص حمل و نقل داوجونز 1۶ درصد 
پايين تر از سطحي ايس��تاده كه در 1۴ سپتامبر به 
ثبت رسانده بود.  چاك كارلسون، مديرعامل شركت 
خدمات س��رمايه گذاري هورايزن در شهر هاموند 
در ايالت اينديانا، به رويترز گفت كه وي بسيار بعيد 
مي داند كه شركت هاي حمل و نقل بتوانند به راحتي 
در هفته هاي آتي دوباره به اوج بازگردند.  جنگ تجاري 
ترامپ با چين و مكزيك ممكن است خسارات بزرگي 
به شركت هاي امريكايي وارد كند. بيم آن مي رود كه 
اختالفات تجاري منجر به كندي رشد اقتصاد جهاني 
نيز بشوند. به گفته ميلر تاباك، استراتژيست سهام در 
شركت مت ميلي، 20 سهام مربوط به حمل و نقل در 
بازار داوجونز به نوعي دماسنج اقتصاد امريكا به شمار 
مي آيند. بنابراين عملكرد ضعيف آنان، نشان از كند 
شدن نرخ رشد اقتصادي در امريكا دارد. امسال، بازار 
از ركود اواخر سال 201۸ خارج شد و روند صعودي 
خوبي گرفت. ش��اخص حمل و نقل توانست در 2۴ 
آوريل به مرز 110۹۸.۹۹ واحد برسد، اما اين هفته 
ش��اخص دي جي تي به زير 10 هزار واحد س��قوط 
كرد. در چند ماه اخير، صنعت حمل و نقل داو جونز 
سه مرتبه پايين ترين سطحي را كه در سال 2012 
ثبت كرده بود به خود ديد. دومين شاخصي كه براي 
سرمايه گذاران حكم دماس��نج را دارد، شاخص كل 
صنعت در بازار است كه آن نيز وضعيت مناسبي ندارد. 
شاخص صنعت در حال حاضر، مانند صنعت حمل و 
نقل، زير ميانگين متحرك 200 روزه ايستاده است. 
اين دو ش��اخص، نگراني سرمايه گذاران را نسبت به 
چشم انداز اقتصاد امريكا به ش��دت افزايش داده اند. 
كارشناسان معتقدند ش��اخص صنعت و شاخص 
صنعت حمل و نقل بايد باالتر از روند ميان مدتي قرار 
بگيرند تا خيال سرمايه گذاران از بابت آينده اقتصاد 
آسوده شود. در غير اين صورت، احتماال شرايط سختي 

در انتظار بازار خواهد بود.

   س�ود تلفيقي »خمحركه« ۶ ريال اعالم 
ش�د: ش��ركت صنعتي »ني��رو محرك��ه« در 
صورت هاي مالي تلفيقي 12 ماهه خود، سود هر 
سهم را شش ريال اعالم كرد. شركت صنعتي نيرو 
محركه در اطالعات و صورت هاي مالي تلفيقي 
12 ماهه منتهي به 2۹ اس��فند 13۹۷ سود هر 
سهم را شش ريال اعالم كرد كه اين رقم در سال 
مالي گذشته 11 ريال بوده است. همچنين سود 
هر سهم در شركت اصلي ۹ ريال بوده است كه در 
مقايسه با س��ال مالي 13۹۶ با افت ۷۹ درصدي 
مواجه شده اس��ت. در صورت هاي مالي تلفيقي 
اين ش��ركت زيان عملياتي 3۵ ميلي��ارد ريال، 
سود خالص چهار ميليارد و 1۶۷ ميليون ريال و 
زيان انباشته 103 ميليارد ريال اعالم شده است. 
»خمحركه« در درآمدهاي عملياتي و بهاي تمام 
شده خود اعالم كرد در اين سال مالي 3۸۷ هزار 
و 2۴3 دستگاه از محصوالت خود را با ارزش پنج 
هزار و ۴۵3 ميليارد و ۸1۹ ميليون ريال به فروش 
رسانده كه سود ناخالص آن ۸۷۴ ميليارد و ۹3۶ 
ميليون ريال بوده اس��ت. اين در حالي است كه 
»خمحركه« پيش بيني كرده است در سال مالي 
13۹۸، تعداد فروش خود را به ۴2۷ هزار و ۸۵0 

تن انواع محصوالت مي رساند.
   تعيين س�ود ۶۲۴ ريالي س�ود هر سهم 
»فباهنر«: مجمع عمومي شركت صنايع مس 
شهيد باهنر تقسيم مبلغ ۶2۴ ريال سود نقدي و 
۶۹0 ريال سود خالص براي هر سهم اين شركت را 
در مجمع به تصويب رساند. به گزارش سنا، مجمع 
عمومي عادي ساالنه شركت صنايع مس شهيد 
باهنر براي س��ال مالي منتهي به 2۹ اسفند ماه 
13۹۷ در روز شنبه 11 خورداد ماه 13۹۵۸ برگزار 
شد. براساس گزارش منتشر شده در خصوص اين 
جلسه، خالصه تصميمات مجمع عمومي شركت 
صنايع مس شهيد باهنر عبارت است از:  سود نقدي 
به ازاي هر سهم به مبلغ ۶2۴ ريال و سود خالص به 
ازاي هر سهم ۶۹۴ ريال تصويب شد. سود خالص 
۷۸0 ميليارد و ۵۸3 ميليون ريال و سود انباشته 
پايان دوره با لحاظ كردن مصوبات مجمع، 1۷2 
ميليارد و ۹۸ ميليون ريال اعالم ش��د. س��ازمان 
حسابرس��ي به  عنوان بازرس قانوني و حسابرس 
ش��ركت وسازمان حسابرس��ي به عنوان بازرس 

علي البدل انتخاب شد.

ديدگاه
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تكليف تشكل ها در اتاق  بازرگاني چيست؟

رييس كميسيون خدمات فني مهندسي اتاق بازرگاني ايران و عراق خواستار شد دبيركل اتاق بازرگاني ايران و انگليس تشريح كرد

مصايب يك ساختار دو گانه

چگونه ايران »گران« اداره نشود؟

زيرساخت اجراي توافق  بانكي بين ايران و عراقماجراي تعطيلي اتاق  بازرگاني ايران و انگليس

ايام انتخابات هيات رييسه هميشه يك بحث قديمي باز 
مي شود، چرا تشكل ها حق راي دادن براي تعيين هيات 
رييس��ه را دارند ولي حق گرفتن آرا را ندارند. اين مساله 
ش��ايد به يك دعواي قديمي برگردد ولي مشكل بسيار 
ساختاري تر است. در قانون اوليه اتاق تمامي نمايندگان 
به صورت انتخابي به وسيله آراي صاحبان كارت انتخاب 
مي شدند اما به مرور بحث تشكل ها هم نيز به اتاق اضافه 
شد. در ابتدا اين تشكل ها صرفا جنبه اتحاديه هاي بازرگاني 
و سنديكاهاي توليدي را داشت ولي اجازه ثبت آنها به اتاق 
داده نشده بود. اما در ادامه اين قدرت به اتاق داده شد كه 
تشكل هايي با نام هاي ديگر ايجاد كند و در نهايت بر اساس 
قانون بهبود مستمر كسب و كار اتاق مسوول تشكل هاي 

اقتصادي شد.
اما مشكل اين است كه ساختار هيات نمايندگان بر اساس 
انتخاب محور بودن شكل گرفت. در دوره هاي قبل افرادي 
همچون محسن جالل پور با ايده تشكل تشكل ها سعي در 
تغيير اين ساختار داشت. در آن دوره تشكل هايي ايجاد 
شد و تالش براي ايجاد هرم تشكلي صورت گرفت اما قانون 
اتاق تغيير نكرد. در نتيجه امروز دو ساختار با ويژگي هاي 
متفاوت داريم كه همزمان در اتاق جاري است. بر همين 
اساس نمايندگان تشكل ها اين احساس را دارند كه اتاق 

به آنها بهاي الزم را نمي دهد.

  نياز به آراي تشكلي
در مقابل اما آراي تش��كل ها در دوره هاي اخير به حدي 
ب��اال رفته كه همه گروه ه��ا براي پيروزي ب��ه آن آرا نياز 
دارند و آراي هيچ استاني به تنهايي كافي نيست. همين 
مساله موجب نگاه ابزاري به تشكل ها شده است در حالي 
كه تشكل هاي اس��تخوان دار صرفا حق طبيعي خود را 
مي خواهند. در همين رابطه عوض محمد پارسا رياست 
فدارسيون صادرات انرژي و صنايع وابسته، گفت: هر فرد 
دارنده كارت بازرگاني مي تواند به تنهايي صاحب يك راي 
باشد در حالي كه تشكل هايي با داشتن گهگاه پنج هزار 
عضو هم تنها حق يك راي دارند، بايد كارت هاي بازرگاني 

هم در قالب يك تشكل سازماندهي شوند.
پارس��ا عملكرد دوره هش��تم اتاق بازرگاني را نسبت به 
دوره پيش��ين بهتر ارزيابي كرد و گفت: در دوره هشتم 
به لحاظ ورود نيروهاي جديد در رياست و هيات رييسه 
اتاق مي توان گفت نس��بت به دوره هفتم ش��اهد تحول 
بيشتري بوديم و انتظار مي رود در دوره نهم هم هر فردي 

به تصدي اين پس��ت ها انتخاب شود نوگرايي داشته و با 
حضور افراد جديد سعي در متحول كردن رويكرد و بدنه 

اتاق داشته باشد. 
وي نمره اتاق هش��تم را نزديك به ص��د توصيف كرد و 
افزود: ما دراتاق بازرگاني تش��كل هاي بزرگي داريم كه 
حق كانديدا شدن و انتخاب به عنوان رييس و عضويت در 
هيات رييسه را ندارندو اين امر نقطه ضعف اتاق بازرگاني 
است. اينكه هر فردي داراي كارت بازرگاني راي برابر با يك 
تشكل داشته باشد، كه گهگاه در حدود 5 هزار عضو دارد، 
بايد مورد بازنگري قرار گيرد و تمام كارت هاي بازرگاني 
بايد تحت لواي يك تشكل س��اماندني شوند. اين فعال 
اقتصادي ادامه داد: تشكل ها بر مبناي وزن عملكردي كه 
دارند يعني براساس صادرات، واردات و فروش بايد بتوانند 
نماينده در هيات نمايندگان و هيات رييسه اتاق داشته 
باشند، مساوي بودن راي دارنده يك كارت بازرگاني با يك 
تشكل بايد از بين رود در اين صورت اتاق نماينده واقعي 
صنف ها و صنعت شده و مي تواند بر مبناي واقعيت هاي 
اقتصادي تصميم بگيرد البته به دست آوردن دموكراسي 
در تشكيل هيات نمايندگان و هيات رييسه بر اين مبنا 

نياز به كار بسياري دارد.

  آي�ا اس�تفاده از تش�كل ها موجب تف�رق آرا 
مي شود؟

يك��ي از بحث هاي مه��م در اي��ن ميان اين اس��ت كه 
وجود تش��كل هايي با آراي متفاوت باعث مشكالتي در 
تصميم گيري مي شود و دولت صداهاي متضاد از درون 
اتاق مي شنود. در همين رابطه اما فرشيد شكر خدايي، 
نايب رييس انجمن مديريت كيفيت، تكثرگرايي حرفه اي 
را براي اتاق الزم برشمرد و گفت: بايد از هرصنف و حرفه اي 
در اتاق بازرگاني حضور داشته تا در تمامي جنبه ها شاهد 
تقويت بنيه اقتصادي كش��ور باشيم كما اينكه از بخش 

خصوصي نبايد صدايي واحد شنيده شود. 
ش��كر خدايي با بيان اينكه اتاق هش��تم را اتاقي پركار و 
پرانرژي مي داند، افزود: البته در آخرين س��ال هاي ادامه 
ماموري��ت اين اتاق ضعيف عمل ك��رد كه اين ضعف در 
عملكرد به س��اختار اتاق باز مي گردد كه كه هنوز آماده 
رفع نيازهاي بخش خصوصي نشده است، اتاق بازرگاني 
مانند دستگاهي دولتي اداره مي شود، زيرا بودجه اي كه 
به اتاق اختصاص داده مي شود براي تقويت بنيه فيزيكي 
اتاق صرف مي ش��ود، ش��اهد بوديم كه اتاق ايران و اتاق 

شهرستان ها از نظر ساختمان ها و تاسيسات فيزيكي نو 
شده ولي استراكچرها نو نشد.

ش��كر خدايي به مرور دوره هاي مختل��ف اتاق بازرگاني 
پرداخت، افزود: ما س��ابقه افراد دولتي را در اتاق داريم، 
در دوره خامس��ي اتاق بسيار بسته اداره مي شد و هزينه 
كردها بسيار كم بود، در دوره نهاونديان هم اتاق به شيوه 
محافظه كارانه اداره مي شد و اولويت وي بر افزايش منابع 
درآمدي اتاق بود، دوره بعدي همزمان با رياس��ت جالل 
پور كه مقارن به زمان اوج سفرها و رفت آمد هيات ها بود 
اتاق بيش از حد فردي اداره مي ش��د.  وي گفت: اگرچه 
جالل پور از توان فردي خود بس��يار خوب بهره مي برد 
ولي اگر از مشاركت بيشتر فعاالن بخش خصوصي بهره 
مي جست شاهد اثر بخشي بيش��تري بوديم، در نهايت 
همزمان با تصدي رياست اتاق توسط غالمحسين شافعي 
ش��اهد بوديم كه ساختار سنتي اتاق حفظ شد در حالي 

كه اتاق بايد س��اختاري چابك تر داشته باشد، توان اتاق 
براي اس��تفاده از نيروي كارشناسي بيرون از خود بسيار 

ضعيف است. 
اين فعال اقتصادي با اش��اره به اينكه تحقيقاتي كه ما در 
اتاق داريم اغلب دانش��گاهي و آكادميك اس��ت به ارايه 
جمع بندي از اتاق هشتم پرداخت و يادآور شد: اگر بخواهم 
ارزيابي از اتاق هشتم ارايه دهم اين اتاق را از لحاظ عملكرد 
نه ضعيف تر و نه بهت��ر از دوره هاي قبلي مي دانم، در اين 
دوره تمركز بر بودجه و حسابرسي، رتبه بندي تشكل ها 
و ساماندهي اتاق هاي مشترك و آيين نامه ها و تصويب 
نامه ها بود كه البته در اين راستا اتاق مي توانست عملكرد 

بهتري از خود نشان دهد. 
نايب رييس انجمن مديريت كيفيت ايران با بيان اينكه از 
بخش خصوصي صداي واحد شنيده مي شود كه از نظر 
من صحيح نيست، اظهار داش��ت: دولت، مجلس و قوه 

قضاييه بايد منعكس كننده عقايد مختلف بخش خصوصي 
باش��ند اينكه اتاق بايد وارد مباحث اقتصاد كالن يا خرد 
شود من فكر مي كنم هر دو مورد در حيطه وظايف اتاق 
قرار مي گيرد آنچه حائز اهميت است قانون بهبود فضاي 
كسب و كار اس��ت كه دولتي ها در خصوص اين قانون و 

اجراي آن همكاري الزم را نداشتند.
وي عملكرد اتاق هشتم را متوسط رو به خوب توصيف 
كرد و اذعان داشت: بنده معتقد به تكثر گرايي حرفه اي 
هس��تم، حتما بايد صادركنن��ده و واردكننده در اتاق 
بازرگاني حضور داشته باشند اگر تنها توليد كنندگان 
در اتاق باشند در بخش بازرگاني ضعيف خواهيم شد، 
فعاالن هر بخش حتي در صورت اختالف با يكديگر بايد 
در اتاق حضور داشته باشند، بايد صداهاي مختلف از 
اتاق شنيده شود و اتاق بازرگاني بايد از صدر محوري و 

رييس محوري خارج شود. 

بدون ترديد، يكي از اصلي ترين مشكالت و معضالت فعلي 
كشور معطوف به حوزه هاي اقتصادي مي شود، عارضه اي 
كه به زعم بسياري از فعاالن اقتصادي، لزوما معلول تحريم ها 
نيست، بلكه اين مشكالت در زمان تحريم ها بيش از گذشته 

سرباز مي كند و خود را نشان مي دهد.
طرح اين موضوع به معناي انكار و ناديده انگاشتن پيشرفت ها 
و موفقيت هاي ايران در طول چهار دهه گذش��ته نيست، 
موفقيت هايي كه در طول چهل سال گذشته، بعضا انگشت 
تحير و تعجب دوستان و دشمنان نظام مقدس جمهوري 
اسالمي ايران را نيز در پي داشته، موفقيت هايي كه صرفا در 
سايه تالش و اهتمام جوانان اين مرز و بوم و به صورت كامال 
بومي حاصل ش��ده كه يكي از برجسته ترين آنها در حوزه 
فعاليت هاي صلح آميز هسته اي ايران اسالمي نمود و بروز 
داشته، تا جايي كه با وجود تحميل همه گونه فشار به ايران، 
در نهايت قدرت هاي بزرگ جهاني را مجبور به اذعان اين 

موفقيت ها كرده است.
در اين ميان و با وجود پيشرفت هاي بسيار، موفقيت هاي 
عرصه اقتصادي كشور به نسبت ديگر حوزه ها كمتر به نظر 
مي رسد كه اگر غير از اين بود قطع به يقين در شرايط فعلي 
شاهد حجم انبوهي از نارسايي هاي اقتصادي در بخش هاي 

گوناگون نبوديم.

  فرصت تحريم، براي اعمال اصالحات اقتصادي 
اعمال تحريم هاي جديد باعث ش��ده تا به صورت شفاف 
و روش��ن تري نقيصه هاي اقتصادي كشور محرز شود و با 

هوشمندي مي توان اين تهديدات را به فرصتي ويژه و قابل 
توجه براي رفع معضالت پيش رو، تبديل كرد.

پرويز آقاخاني، يك��ي از اعضاي اتاق بازرگاني با اش��اره به 
لزوم توجه هر چه بيشتر به نارسايي هاي موجود در صحنه 
اقتصادي اين مرز و بوم اظهار كرد: برخورداري از منابع نفتي و 
اتكاي به اقتصاد نفتي باعث شده است تا با فروش آن بسياري 
از احتياجات كشور تامين و مهيا شود و به واقع اين منابع بعضا 
و در برخي مواقع به پوششي براي عدم هويدا شدن معضالت 

ساختاري در عرصه اقتصادي تبديل مي شوند.
وي افزود: بدون ترديد، در شرايطي كه دشمن عمده تمركز 
خود براي عداوت با نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران 
را بر حوزه اقتصادي متمركز كرده، طبيعتا كاس��تي ها و 
كمبودهاي موجود در اين عرصه بيشتر از هر زمان ديگري 
عيان خواهد ش��د و در صورت دقت نظ��ر و توجه هر چه 
بيشتر مي توان تهديد تحريم را به فرصتي ارزنده براي رفع 
عارضه هاي اقتصادي كشور مبدل كرد، مشكالتي كه شايد 

در شرايط عادي و طبيعي كمتر خود را نشان دهد.
اين فعال صنعتي و تولي��دي در ادامه بيان كرد: براي نائل 
شدن به توسعه اقتصادي ابتدا به ساكن مي بايد مشكالت 
و نارس��ايي هاي موجود در عرصه اقتصادي اين مرز و بوم 
شناس��ايي و رصد ش��وند و سپس در راس��تاي كاهش و 

مرتفع سازي آن، اقدامات هدفمند مقتضي عملياتي شود.
آقاخاني گفت: اگرچه روي كاغذ و در حرف، پيش از اين نيز به 
بسياري از نارسايي هاي اقتصادي كشور در قالب ميزگردها، 
سمينارها، جلسات، مقاالت و...اشاره شده اما به زعم بنده 

در حال حاضر بيش از هر زم��ان ديگري اثرات، پيامدها و 
خسارت هاي نقيصه هاي موجود اقتصادي احساس مي شود 
و مي طلبد در چنين بستر و شرايطي به اعمال اصالحات 

ساختاري در بخش اقتصاد كشور اقدام شود.
اين فعال صنعتي و توليدي تصريح كرد: به واقع گفت وگوي 
نخبگان، كارشناسان و فعاالن صنعتي و اقتصادي با يكديگر 
و تبادل نظر و اخذ نظريات كارشناسي و غربال گري آن براي 
اجرايي و عملياتي ساختن نظريات سازنده از ضروياتي است 

كه مي بايد به صورتي جدي به آن پرداخته شود.
وي افزود: بي ترديد بس��ياري از مشكالت اقتصادي فعلي 
جامعه نتيجه كم توجهي، غفلت و سياس��ت گذاري هاي 
غلطي است كه در طول دهه هاي گذشته شاهد آن بوده ايم 
و در صورت توجه به رهكردهاي دلسوزان نظام و انقالب و 
مقام معظم رهبري بخش قابل توجهي از مشكالت اقتصادي 

مرتفع مي شد.

  خصوصي سازي واقعي به كاهش هزينه اداره 
كشور منتهي مي شود

امين احمدي، يكي از فعاالن اقتصادي با اشاره به ضرورت 
كاهش حداكثري هزينه اداره كشور مطرح كرد: متاسفانه 
يك��ي از چالش هاي پيش روي اي��ران در حوزه اقتصادي 
معطوف به اين واقعيت مي شود كه اساسا كشور ايران گران 
اداره مي شود و در صورت تحقق خصوصي سازي به معناي 
واقعي كلمه، نه تنها شاهد چابكي و طراوت هر چه بيشتر 
دستگاه هاي اجرايي بوديم بلكه بخش قابل توجهي از هزينه 

كردهاي فعلي كشور كاهش پيدا مي كرد و اين تجربه اي 
اس��ت كه با خوانش س��ير و روند توسعه اقتصادي جوامع 

پيشرفته به روشني محرز و مشخص خواهد شد.
وي اف��زود: ه��دف اصل��ي از خصوصي س��ازي، كاهش 
تصدي گري دولت است در غير اين صورت با عدم تخصيص 
بودجه به فالن طرح يا پروژه نمي توان هزينه اداره كشور را به 

معناي واقعي كلمه كاهش داد.
اين فعال اقتصادي در ادامه بيان كرد: در شرايط فعلي كه 
كشور در جنگ اقتصادي به سر مي برد و مستلزم كاهش 
هر چه بيشتر هزينه ها هستيم و اساسا اين رويكرد يكي از 
مولفه ها و اركان اساسي در سياست هاي موسوم به اقتصاد 
مقاومتي نيز به ش��مار مي رود مي طلبد بيش از هر زمان 
ديگري در مسير مردمي كردن اقتصاد و فاصله گرفتن از 

اقتصاد دولتي گام برداريم.

  صداي بخش خصوصي شنيده شود
چندي پيش، مسعود خوانساري، رييس اتاق بازرگاني تهران 
طي يادداشتي با اشاره به اهميت شناسايي دقيق مشكالت 
و نقيصه هاي اقتصادي كشور، مطرح كرد: بنابر تحقيقات و 
پايش هاي انجام شده عمده مسائل و مشكالت پيش روي 
فعاالن اقتصادي كشور، ريشه در سياست گذاري هاي داخلي 
و شرايط نامساعد كسب و كار دارد. به زعم وي در شرايطي 
كه كشور با تحريم هاي متعدد مواجه است مي بايد صداي 
بخش خصوصي شنيده شود و بيشتر از هر مقطع ديگري، 
مشورت گيري از فعاالن اين حوزه )بخش خصوصي( و اهل 

فن، به معناي واقعي كلمه در دستور كار قرار گيرد.
خوانساري معتقد است، متاسفانه بسياري از تصميمات 
در فقدان مشورت گيري و هم انديشي واقعي با بخش 

خصوصي اتخاذ مي شود.
رييس ات��اق بازرگاني تهران پيرو يادداش��ت مذكور 
اينچنين بيان مي كند كه براي بهبود وضعيت معيشتي 
مردم بايد دستگاه هاي ذي ربط ُمِجدانه نسبت به اعمال 
اصالحات اقتصادي اقدام كنند و در راستاي برخورداري 
هر چه بيش��تر اقش��ار كم برخوردار جامعه، گام هاي 
سازنده تري را عملياتي كنند. وي معتقد است، اقتصاد 
ايران بدون لحاظ كردن اصالحات مقتضي در حوزه هاي 
مالياتي، بانكي، تامين اجتماعي قادر به نائل شدن به 
توسعه واقعي و پايدار نخواهد بود و قطع به يقين با اتخاذ 
تصميمات قاطعانه و اج��راي دقيق مجدانه و عادالنه 
تصميمات در بخش هاي اشاره شده، مي توان بسياري 
از دردهاي اقتصادي كش��ور را درمان كرد و در همين 
فضاي موجود )تحريم ها(، ب��ه موفقيت ها اقتصادي 
برجسته اي دست پيدا كرد. اميد آن مي رود با اجراي 
دقيق سياست هاي اقتصاد مقاومتي و تالش مضاعف 
براي تحقق شعار س��ال، در جنگ اقتصادي پيش رو، 
همچون ديگر عرصه هاي تاريخي انقالب اس��المي، 
سربلند و سرافراز از پيچ هاي تند و گردنه هاي موجود 
عبور كنيم، امري كه قطع به يقين با وحدت، همدلي و 
همسويي فراگير ميان دستگاه هاي ذيربط و آحاد مردم، 

حصول آن دور از دسترس نخواهد بود. 

دبيركل اتاق بازرگاني مش��ترك ايران و انگليس درباره 
گمانه زني هاي مطرح ش��ده پيرامون تعطيلي اين اتاق 
توضيح داد.  امير هوش��نگ اميني در گفت وگو با ايسنا، 
اظهار ك��رد: اتاق بازرگاني ايران و انگليس به عنوان يك 
نهاد مستقل از هر دو دولت، در طول سال هاي گذشته 
به فعاليت خود ادامه داد و برخالف برخي گمانه زني ها 
فعاليت خود را متوق��ف نكرده و به كار خ��ود در حوزه 
مس��ووليت ها و اختياراتش ادامه خواهد داد. وي با بيان 
اينكه آنچه در طول روزهاي گذشته اتفاق افتاد، تعطيلي 
دفتر اين اتاق در لندن ب��ود، تصريح كرد: اتاق بازرگاني 
ايران و انگليس از گذشته در يكي از طبقات ساختمان 
شركت ملي نفت ايران در لندن مستقر بود كه براساس 
هماهنگي هاي ص��ورت گرفته بابت اين دفتر هزينه اي 
پرداخت نمي شد؛ اما در هفته هاي گذشته شركت ملي 
نفت انجام برخي تعميرات در اين ساختمان را در دستور 
كار قرار داد و به اين ترتيب از اعضاي اتاق بازرگاني ايران 

و انگليس خواسته شد كه اين دفتر تحويل داده شود.
دبيركل اتاق بازرگاني مشترك ايران و انگليس ادامه داد: 
با توجه به اينكه تمام هزينه هاي اين اتاق با استفاده از حق 
عضويتي كه از سوي اعضا پرداخت مي شود، تأمين شده و 
در اين حوزه هيچ كمكي از دولت ها وجود ندارد، پرداخت 
اجاره بهاي ۴۰۰۰ پوندي در ماه هزينه اي گزاف بود كه به 
اعضاي اتاق وارد مي شد. اميني با اشاره به محدوديت هايي 
كه در مسير تجارت ميان ايران و انگليس در زمان تحريم 
وجود دارد، گفت: در چنين شرايطي با توجه به كاهش 

تعداد اعضاي اين اتاق مشترك، بحث فعال بودن دفتر 
هزينه اي زياد ب��ه وجود مي آورد و ب��ه همين دليل بنا 
شد دفتر اتاق بسته ش��ود اما كارهاي اجرايي در تمامي 
حوزه هاي مس��ووليت و اختيارات با قوت ادامه خواهد 
داشت. به گفته وي، اين موضوع در بيانيه اي كه از سوي 
لرد المونت، رييس اتاق بازرگاني مشترك انگليس و ايران 
منتشر ش��ده به صراحت اعالم و براي تمام تاجراني كه 
قصد همكاري و دريافت خدمت از اتاق را دارند، راه هاي 
ارتباطي مش��خصي در نظر گرفته شده است. دبيركل 
اتاق بازرگاني مش��ترك ايران و انگليس اضافه كرد: در 
حوزه ارايه مش��اوره، برگزاري جلسات مشترك و سفر 
هيات هاي تج��اري دو طرف، فضاي الزم در انگليس در 
نظر گرفته خواهد شد و بسته شدن دفتر به هيچ عنوان 
به معني توقف فعاليت نخواهد بود. با وجود آنكه تحريم ها 
مي توانند موانعي بر سر همكاري هاي مشترك تجاري 
به وجود آورند، اما تالش ما اين است كه با حفظ تمامي 
امكانات موجود، راه براي توس��عه تجارت ميان ايران و 
انگليس فراهم شود. اميني درباره برنامه ريزي براي سفر 
رييس اتاق مشترك ايران و انگليس به ايران نيز گفت: وي 
يك برنامه سفر به ايران دارد كه بنا بود در روزهاي جاري 
انجام ش��ود اما فعاًل اين سفر به تعويق افتاده و در آينده 
شاهد حضور وي در ايران خواهيم بود. در طول روزهاي 
گذشته موضوع بسته ش��دن دفتر اتاق بازرگاني ايران و 
انگليس در لندن خبرساز شده بود و عده اي اين خبر را به 

معني توقف فعاليت اين اتاق مي دانستند.

رضا مونسان در خصوص روند اجرايي شدن توافق مالي 
براي تسهيل مبادالت مالي بين ايران و عراق گفت: در 
چارچوب توافق بانك هاي مركزي ايران و و عراق بنا شد 
امكان تسويه مطالبات به دينار براي صادركنندگان ايراني 

چه كاال و چه خدمات، فراهم شود.
وي افزود: بر اساس توافق ياد ش��ده بانك هاي عراقي، 
مطالبات صادركنندگان را به بانك هاي عامل يعني بانك 
ملي، پارسيان و تعاون اسالمي پرداخت كند تا در ادامه 
معادل آن به صادركننده پرداخت شود تا بدين وسيله، 

فرآيند رفع تعهد ارزي نيز انجام بگيرد.
رييس كميسيون خدمات فني و مهندسي اتاق بازرگاني 
ايران و عراق اظهار داشت: اين توافق به دليل عدم وجود 
ساز و كارهاي مناسب، هنوز به مرحله اجرا نرسيده است.

مونس��ان در مورد كاهش ص��ادرات خدم��ات فني و 
مهندسي گفت: دليل مستقيم كاهش صادرات خدمات 
فني و مهندسي الزاما مربوط به عدم عملياتي شدن توافق 
نامه بانك هاي مركزي دو كش��ور نيست؛ بخشي از اين 
روند به چالش هاي زمان حضور داعش و ناامني گسترده 
در عراق برمي گردد كه پيرو آن دولت عراق تعهدات خود 
را نسبت به پيمانكاران ايراني اجرايي نكرد و اين موضوع 

باعث افتي فاحش در صادرات اين حوزه شد.
 رضا مونس��ان به نتيجه اخرين مذاكرات بين مقامات 
سياسي دو كشور، پيرامون پرداخت مطالبات پيمانكاران، 
اشاره كرد و گفت: بر اين اساس دولت عراق متعهد شد 
بخش قابل توجهي از اين مطالب��ات را پرداخت كند و 

پروژه هاي نيمه تمام نيز مجددا به جريان بيفتد.
 وي تاكيد ك��رد: نبايد فراموش كرد ك��ه ما در تحريم 
هستيم از آنجايي كه تمام تراكنش ها و تبادالت بانكي در 
عراق توسط بانك مركزي امريكا رصد مي شود، بايد سازو 
كارها به شكلي طراحي شوند كه مشكلي براي بانك هاي 

عراقي ايجاد نشود.
شايان ذكر اس��ت اين تالش ها در حالي انجام مي شود 
كه صادركنندگان خدمات فني و مهندسي در چالشي 
تازه با مقررات جديد بانك مركزي در خصوص صادرات 
خدمات فني و مهندسي مواجه هستند؛ صادركنندگان 
خدمات فني و مهندسي نسبت به عدم تفاوت نسبت به 
س��اير صادركنندگان در اجراي بخشنامه بازگشت ارز 

حاصل از صادرات، انتقاد دارند.
برخي از صادركنندگان خدمات فني و مهندسي فعال در 
عراق پروژه هاي خود را در بازه زماني 5 تا ۷ ساله اجرايي 
مي كنند و اين مس��اله اي اس��ت كه در بخشنامه هاي 
صادره از سوي بانك مركزي، به آنها توجهي نشده است. 
نايب رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 
اي��ران چندي پي��ش در گفت وگو با خبرگ��زاري مهر 
خواستار شفافيت در اين مورد شد و گفت: اگر قرار است 
صادركنندگان خدمات فني و مهندسي ارز را برگردانند، 
صورت وضعيت ارايه كرده و بعد از تاييد آن، در فاصله 
زماني يك ساله بتوانند ارز صادرات خود را برگردانند؛ اين 
در حالي است كه صورت وضعيت براي پيمانكاران در 

بازه هاي زماني يك ماهه ارايه مي شود.

انصاري ادامه داد: با توجه به ارسال اسامي صادركنندگاني 
كه ارز حاصل از صادرات خود را به كشور بازنگردانده اند، 
ب��ه ق��وه قضاييه، نباي��د ش��رايطي را فراه��م كرد كه 
صادركنندگان خدمات فني و مهندس��ي كه با وجود 
چالش هاي كنوني، باز هم اقدام به صادرات مي كنند و در 
بازارهاي هدف ماندگار هستند، از اين تصميمات لطمه 
ببينند، چراكه آنها مقصر هم نيس��تند و بانك مركزي 
بايد اين گروه را فعال از بازگش��ت ارز آزاد بگذارد؛ اما به 
هر حال خود صادركنندگان تمايل بيشتري دارند كه 

ارز را برگردانند.
وي در توضيح اين مطلب افزود: با وجود اينكه صورت هاي 
كاركرد صادركنندگان خدمات فني و مهندسي كامال 
مشخص است، بانك مركزي س��خت گيري زيادي در 
مورد بازگش��ت ارز صادراتي آنها با توجه به مشكالتي 
كه پيش روي آنها ق��رار دارد، نمي كند؛ ولي چون قرار 
اس��ت كه ماليات بر ارزش افزوده از سوي سازمان امور 
مالياتي، زماني به صادركننده پس داده شود كه ارز خود 
را به اقتصاد بازگردانده باشد، اين بازگشت ارز صادراتي 
و قوانين حاش��يه اي آن، براي صادركنندگان اين گروه 

مشكل آفرين مي شود.
انصاري با بيان اينكه صادرات خدمات فني و مهندسي 
در حال حاضر از باالي ۴ ميليارد دالر، به زير يك ميليارد 
دالر رسيده است، خاطرنشان كرد: صادركنندگان نياز 
به حمايت دارند و اگر سخت گيري زيادي در مورد آنها 

صورت گيرد، كار آنها محدودتر مي شود. 
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بازار لوازم خانگي آرام 
اما غيرقابل پيش بيني

رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي با بيان اينكه 
بازار لوازم خانگي آرام است، گفت: پيش بيني دقيقي 
را نمي توان در اين بازار متذكر شد. فريدون نصيري، 
رييس اتحاديه فروش��ندگان لوازم خانگي فلزي و 
آشپزخانه با بيان اينكه بازار لوازم خانگي آرام است، 
گفت: به لحاظ افزايش يا كاهش قيمت لوازم خانگي 
نمي توان پيش بيني دقيقي را در اين بازار متذكر شد.

رييس اتحاديه فروش��ندگان لوازم خانگي فلزي و 
آشپزخانه با بيان اينكه يك هزار و ۷۰۰ واحد صنفي 
مجوزدار در تهران مشغول به فعاليت هستند، تصريح 
كرد: آمار دقيقي از تعداد واحد هاي صنفي بدون پروانه 
در صنف فروشندگان لوازم خانگي فلزي و آشپزخانه 
نداريم. به گفته نصيري، ميزان اشتغالزايي در هر واحد 
صنفي متفاوت است بنابراين نمي توان آمار دقيقي 
در اين صنف مطرح كرد. رييس اتحاديه فروشندگان 
لوازم خانگي فلزي و آشپزخانه با اشاره به تأثير نوسانات 
نرخ ارز بر اين صنف اظهار كرد: اگر نرخ ارز به سرعت در 
بازار تغيير كند، بطور قطع در تهيه مواد اوليه تاثيرگذار 
خواهد بود و توليدكنندگان بنا بر تغيير نرخ ارز تا حدي 

قيمت هاي خود را افزايش يا كاهش مي دهند.
نصيري با بيان اينكه توليد كاالي ايراني در س��طح 
كارخانه ها افزايش يافته است، افزود: امسال ۴۰ درصد 

اشتغال ما در اين صنف بيشتر شده است.
رييس اتحاديه فروش��ندگان لوازم خانگي فلزي و 
آشپزخانه يادآوري كرد: اين صنف هم همانند ساير 
اصناف در جهت تحقق رونق توليد، گام هاي بلندي تا 
پايان سال بر مي دارد كه اميدواريم مسووالن همكاري 
الزم را داشته باشند. نصيري گفت: زماني كه بازار لوازم 
خانگي از نظر كيفيت و بسته بندي مناسب باشد بطور 

قطع مي تواند با كاال هاي خارجي رقابت كند.
رييس اتحاديه فروش��ندگان لوازم خانگي فلزي و 
آشپزخانه درخصوص رس��يدگي شكايات مردمي 
گفت: خوش��بختانه در طي اين سال ها در ارتباط با 
پيگيري و رسيدگي به ش��كايات مردم همكاري و 

هماهنگي خوبي با سازمان تعزيرات داشته ايم.
نصيري در پايان گفت: اميدواريم بازار لوازم خانگي 
آشپزخانه روند رو به رشد خود را طي كند و همه كاال ها 
با توليد ايراني ساخته و وابستگي به خارج كمتر شود.

افت ۲۱ درصدي تجارت 
ايران و تركيه

آمارهاي منتشر شده توسط اداره آمار تركيه نشان 
مي دهد مبادالت تجاري ايران با اين كشور در ۴ ماهه 
نخست سال جاري ميالدي افت 21 درصدي داشته 
است. مبادالت تجاري ايران و تركيه در ۴ ماهه نخست 
سال جاري ميالدي 2.866 ميليارد دالر اعالم شده 
اس��ت. اين رقم در ۴ ماهه نخست سال قبل 3.628 
ميليارد دالر بوده است. بر اساس اين گزارش صادرات 
تركيه به ايران در ماه هاي ژانوي��ه تا آوريل 2۰19 با 
كاهش 16 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل 
مواجه شده و به ۷93 ميليون دالر رسيده است. تركيه 
در ماه هاي ژانويه تا آوريل سال قبل 9۴۴ ميليون دالر 
كاال به ايران صادر كرده ب��ود. واردات تركيه از ايران 
در ۴ ماهه نخست امس��ال نيز افت 22.8 درصدي 
نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. تركيه در 
ماه هاي ژانويه تا آوريل سال قبل 2.68۴ ميليارد دالر 
كاال از ايران وارد كرده بود كه اين رقم در مدت مشابه 
امسال به 2.۰۷3 ميليارد دالر كاهش يافته است. ايران 
نوزدهمين مقصد صادراتي و هشتمين منبع واردات 

تركيه در ۴ ماهه نخست 2۰19 شناخته شده است.
بر اساس اين گزارش در ماه آوريل صادرات تركيه به 
ايران نس��بت به مدت مشابه سال قبل 15.6 درصد 
رشد داشته و به 213 ميليون دالر رسيده است. واردات 
تركيه از ايران در همين ماه 3۷.8 درصد افت داشته و 

به ۴99 ميليون دالر رسيده است.

بلور ايراني با 
برند خارجي عرضه مي شود

رييس اتحادي��ه توليدكنندگان و فروش��ندگان 
بلور، چيني و لوستر با بيان اينكه كيفيت توليدات 
داخلي رقابت پذيري قابل توجهي در سطح جهاني 
دارد، گفت: بلور و كريس��تال ايراني داراي درجه 
كيفي بسيار بااليي است اما به دليل فرهنگ عموم 
مصرف كنندگان محصوالت ب��ا نام هاي تجاري 
جهاني عرضه مي ش��وند و خب��ري از نام تجاري 
ايراني بر آنها نيس��ت. احمد رحماني در گفت وگو 
با ايس��نا، در رابطه با وضعيت ب��ازار بلور، چيني و 
لوس��تر گفت: 9۰ درصد واردات محصوالت بلور، 
چيني و لوستر از كشور چين انجام مي شود و اين 
موضوع به دليل آن است كه محصوالت اين كشور 
در زمينه قيمت رقابت پذير بوده و با قدرت خريد 
مردم ايران همخواني قاب��ل توجهي دارد. رييس 
اتحاديه توليدكنندگان و فروشندگان بلور، چيني 
و لوستر اظهار كرد: در زمينه لوستر كشور نيازي به 
واردات ندارد، زيرا توليدات داخلي از نظر كيفيت 
و قيمت داراي رقابت پذيري بااليي با محصوالت 
جهاني است و حتي ايران لوسترهاي خاص براي 
اماكن خاص در سطح جهاني توليد مي كند و اين 
محصوالت با تكيه بر مواد اوليه داخلي و كارگران 
ايراني توليد مي شود. وي با اشاره به اينكه تنها در 
بازار لوستر نياز به واردات برخي مواد اوليه احساس 
مي شود، خاطرنشان كرد: تنها مشكل اين صنف آن 
است كه برخي دست اندركاران و سياست گذاران 
راهكارهاي قابل قبولي براي رفع مشكالت توليد 
به خصوص در صنف لوس��تر، چين��ي و بلور ارايه 
نمي دهند. در شرايط فعلي دولت بايد از توليدكننده 
حماي��ت كند تا توليدكننده ب��ه اجبار به كاهش 
نيرو و افزايش قيمت روي نياورد. رييس اتحاديه 
توليدكنندگان و فروشندگان بلور، چيني و لوستر 
بيان كرد: محصوالت ايراني به كشورهاي همسايه 
صادر مي شود و در بس��ياري از كشورها برندهاي 

ايراني داراي شعب فروشگاهي هستند.
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معاون دفتر ستاد مبارزه با قاچاق كاال در گفت و گو با »تعادل« اعالم كرد

آمارهاي غيررسمي نشان داد

صادرات هيدروكربور از سيستان و بلوچستان ممنوع شد

هشدارازدسترفتنبازارافغانستانبرايهيدروكربوريها

افت توليد نفت روسيه در برابر رشد صادرات نفت خام عراق

گروه انرژي| نادي صبوري |
شامگاه ش�نبه، عبداهلل هندياني معاون دفتر 
ستاد مبارزه با قاچاق كاال در جمع صادركنندگان 
فرآورده ه�اي نفتي خب�ري را اع�ام كرد كه 
نش�ان مي داد صادرات س�وخت هيدروكربور 
به افغانستان يك بار ديگر با چالشي سابقه دار 
روبرو شده است. او در اين برنامه در حالي كه از 
توليدكنندگان هيدروكربور ايران مي خواست 
براي حفظ بازارشان برنامه هاي ارتقاي كيفيت 
محصول را ترتيب دهند گفت: »مدت هاس�ت 
تعداد قابل توجهي خ�ودروي حامل فرآورده 
نفتي ما در افغانس�تان زمين گير ش�ده است 
چراكه افغانستان از طريق ديپلماتيك و مجاري 
ديگر گفته اس�ت خواهان فرآورده هاي نفتي 
اصلي مانند گازوئيل است و اين محصوالت كه 
تحت عنوان حال شناخته مي شوند به كارشان 

نمي آيد«.
چندي پي�ش بود كه ف�ارس به نق�ل از حميد 
حس�يني س�خنگوي اتحاديه صادركنندگان 
فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي نوشت كه 
از 22 ارديبهشت ماه مقامات افغانستان تصميم 
گرفتن�د واردات فرآورده هاي نفتي از ايران را 

متوقف كنند.

ح��ال آن طور كه معاون دفتر س��تاد مبارزه با قاچاق 
كاال توضي��ح مي دهد دلي��ل اين تصميم از س��وي 
افغانستان اين اس��ت كه آنها اعالم كرده اند به جهت 
اينكه استاندارد در مرزهايشان استقرار داده اند قابليت 
تحويل هر نوع محصولي از ايران را نخواهند داش��ت. 
افغانستان اين موضوع را از طريق ديپلماتيك نيز به 
ايران اعالم ك��رده كه مي توان نتيج��ه گرفت ماجرا 

جدي است. 
گواه ديگري بر جدي بودن نامه اي  است كه صبح روز 
بعد از بيان هشدارها از سوي معاون مبارزه با قاچاق، 
روي پورت��ال اتحاديه صادركنن��دگان فرآورده هاي 
نفتي ق��رار گرفت. اي��ن نامه با عن��وان »ممنوعيت 
صادرات هيدروكربن از استان سيستان و بلوچستان« 
دليل توقيف ناوگان هيدروكربوري را »اظهار خالف 
واقع« عنوان كرده و مي نويسد كه در نتيجه اين ماجرا، 
صادرات فرآورده هيدروكربور تا اطالع ثانوي از استان 
سيستان و بلوچستان ممنوع است. نامه اي كه در واقع 
نشان مي دهد هر محموله فرآورده اي كه از امروز وارد 

سيستان بلوچستان شود قاچاق به حساب مي آيد. 
در حالي كه اعالم ش��ده كه مقامات افغانستان از 22 
ارديبهشت جلوي واردات فرآورده نفتي توليد ايران 
را گرفتند، عبداهلل هندياني به »تعادل« مي گويد كه 
560 كاميون حامل سوخت هيدروكربوري ايران از 
يك ماه پيش در گمرك افغانستان معطل شده و اجازه 

ورود آنها به خاك اين كشور داده نمي شود.

ماجرا به زبان س��اده از اين قرار است كه محصوالت 
هيدروكربوري ك��ه در ايران توليد و به افغانس��تان 
صادر مي شوند اغلب »حالل« هستند كه تركيباتي 
متفاوت با گازوئيل و بنزين دارند. افغانستان البته در 
طول سال هاي اخير بيشتر اوقات همين محصوالت 
را دريافت و در چرخه تقاضاي سوخت خود به مصرف 
مي رس��اند. حاال اما به داليل و انگيزه هايي كه طرف 
ايراني »فشار امريكا« را نيز در آن دخيل مي داند طرف 
افغانستاني عنوان كرده خواهان واردات فرآورده هاي 
اصلي مانن��د گازوئيل اس��ت و فرآورده و س��وخت 

هيدروكربوري نياز ندارد.
معاون ستاد مبارزه با قاچاق اين وضع را هشداري براي 
توليدكنندگان اين حوزه در ايران مي داند، از نظر او آنها 
بايد سطح نظارت بر كيفيت محصول را بيشتر كنند، 
واحدهاي R&D را فعال و خودشان را براي اين شرايط 
جديد آماده كنند. او معتقد است تشكل ها هم بايد در 
اين ميان نقش پذيري داشته باشند و بتوانند سره را از 

ناسره تشخيص دهند. 
به گزارش »تعادل« در ايران بيش از س��يصد و چند 
كارخانه هيدروكربور وج��ود دارد كه 200 كارخانه 
صادركنن��ده هم هس��تند. ماجراي ن��وع محصول 
صادراتي اين كارخانه ها پيش تر نيز در س��ال 93 در 

افغانستان مساله ساز شده بود.
بهمن ماه سال 93 افغانستان در اتفاقي مشابه اتفاق 
اخير، جلوي ورود چند صد كاميون حامل هيدروكربور 
توليدي ايران را گرفت. در آن زمان سفير افغانستان 
عنوان كرد كه آنها خواهان رعايت يورو 4 و يورو 5 در 
سوخت وارداتي از ايران هس��تند. او تاكيد كرده بود 
اين استاندارد براي تمام فرآورده هاي وارداتي از نقاط 
مختلف به افغانستان لحاظ شده اما در ايران اتحاديه 
صادركنندگان در نامه اي »مافياي تركمنستان« را 
در وضع چنين استانداردهايي بي انگيزه نمي دانست. 
بخشي از نياز كشور افغانس��تان به سوخت از طريق 
ترانزي��ت محص��والت تركمنس��تان از طريق خاك 
ايران تامين مي ش��ود، همين باعث شده بود اتحاديه 
صادركنندگان در آن سال از دولت بخواهد به نوعي 
در جواب اس��تانداردهاي وضع ش��ده در افغانستان، 
تزانزيت محصوالت تركمنس��تان از خ��اك ايران را 

محدود كند. 
اتحاديه اوپك در آن زمان در نامه اي مدعي شده بود 
حتي گازوئيل توليدي شركت ملي پااليش و پخش 
هم نمي تواند از فيلتر اس��تانداردهايي كه افغانستان 

وضع كرده عبور كند. 
ب��ه ه��ر روي اگرچه مش��كل ص��ادرات س��وخت 
هيدروكربوري از ايران به افغانستان بعد از آن ماجرا 
حل شد اما اين زخم دوباره سر باز كرده و 560 كاميون 
ايراني را در مرز سيستان و بلوچستان نگه داشته است. 
قبال و در سال 93 عنوان ش��ده بود توقف تانكرها در 
مرز چند ميليارد هزينه در پي داشته و حتي موجب 

درگيري هايي نيز بين طرفين مختلف از توليدكننده 
تا شركت هاي حمل و نقل شده است. 

   چاره چيست؟
آن طور كه مي ش��ود از صحبت هاي هندياني معاون 
ستاد مبارزه با قاچاق استنباط كرد، سياست گذاران 
به دنبال اين هستند كه 200 كارخانه فعال در صادرات 
سوخت هيدروكربور را به سمت توليد فرآورده اصلي 
اس��تاندارد س��وق دهند. طبق گفت��ه او مديرعامل 
ش��ركت ملي پااليش و پخش ايران گفته اس��ت كه 
اگر كارخانه اي بتواند عينا كيفيت بنزين توليدي در 
پااليش��گاه ها را رعايت كند، اجازه دارد در اين عرصه 

فعال باشد. 
هندياني در م��ورد اينكه آيا توق��ف تانكرها در حال 
حاضر به معناي بي كيفيت بودن محصول فعلي است 
به »تعادل« مي گويد: »به اين معنا نيس��ت كه توليد 
فعلي با اس��تانداردها فاصله دارد، افغانس��تان روزي 
هر چه كه ما توليد مي كرديم كار اس��تانداردي براي 
خودش تعريف نكرده بود. امروز اما استانداردي مد نظر 
خودش قرار داده كه ممكن است هم تحت تاثير امريكا 
باش��د. اما به هر روي مي گويد خواهان فرآورده هاي 

اصلي است«.
او ادام��ه مي دهد: »اگر نتوانيم اس��تاندارد را حداقل 

در حد منطقه اي ببريم با مشكل مواجه مي شويم.«

هندياني خطاب به توليدكنندگان اين حوزه مي گويد: 
»انتظار داري��م مديران اين حوزه نظ��ارت از هنگام 
تحويل محصول و م��واد اوليه تا خروجي نهايي را مد 
نظر قرار بدهند تا مشكالت كم شود. نكته دوم ارتقاي 
كيفيت است اگر همين فرآيندي كه امروز داريد كار 
صادرات را انجام مي دهيد دنبال كنيد مشتريان قبلي 
با اين كيفيت قابليت خريد از شما را نداشته باشند.« 
او معتقد است بخش تحقيق و توسعه كارخانه هاي اين 

حوزه بايد وارد مقوله ارتقاي كيفيت شوند. 

   هيدروكربوري ها پوست بيندازند
گمرك افغانستان اولين نهادي نيست كه اما و اگرهايي 
را پيش روي هيدروكربور توليدي از س��وي برخي از 
كارخانه هاي فع��ال در ايران مي گذارد. در ايران خط 
قرمز اصلي و فيلتري كه اي��ن توليدكنندگان بايد از 
آن عب��ور كنند عالوه بر بحث مطابقت با اس��تاندارد 
اعالم ش��ده »اس��تفاده نكردن از فرآورده يارانه اي« 
است. پيشتر »تعادل« در گزارشي حاصل گفت وگو 
با محمودرضا افش��اريان مديركل دفتر پيش��گيري 
از قاچاق نوش��ته بود كه برخي از اف��رادي كه خود را 
»توليدكنن��ده« و »صادركنن��ده« هيدروكربور جا 
مي زنند، محصولي را توليد كرده و صادر كرده اند كه 
با كد استاندارد آن همخواني نداشته است. اما چيزي 
كه باعث مي شود اين عدم همخواني به »قاچاق« تغيير 

نام دهد اين اس��ت كه اين دسته از افراد و شركت ها، 
در محصول صادراتي خود از چيزي استفاده كرده اند 
كه وجود آن در محموله صادراتي غيرقانوني اس��ت: 

»فرآورده نفتي يارانه اي«. 
در ايران بعضي فرآورده هاي نفتي مانند بنزين، نفت گاز و 
نفت سفيد با قيمتي يارانه اي توزيع مي شود كه اختالفي 
قابل توجه با قيمت آن در كشورهاي همسايه و با قيمت 
محصولي كه بايد به جاي آن در توليد هيدروكربور به كار 
رود دارند، افشاريان به »تعادل« گفته بود اين اختالف 

حدود 3 الي 4 هزار تومان در هر ليتر است.
حاص��ل بررس��ي دو هزار و نهص��د م��ورد از پرونده 
محصوالت هيدروكربوري صادر شده اين بود كه 500 
محموله صادراتي ب��ا درصدهاي مختلفي از فرآورده 
يارانه اي استفاده كرده اند. در اين ميان حتي استفاده 

صد در صدي از فرآورده يارانه اي نيز وجود داشت. 
مس��ووالن مبارزه با قاچاق مي گوين��د از وقتي روند 
جديد بررس��ي اين پرونده ها و تحركات براي تغيير 
قانون مب��ارزه با آن تغيير كرده، تع��داد پرونده هاي 
مشكوك به قاچاق كمتر شده است، اما آنها معتقدند 
ممكن است ضعف نظارت باعث شود صادركننده ها 
در اين گ��روه قرار بگيرند. نظارت��ي كه حاال موضوع 
اس��تاندارد افغانس��تان نيز به آن اضافه شده تا شايد 
بتواند ب��ا وجود دردس��رهايش نظمي به س��اختار 

صادراتي هيدروكربور در ايران ببخشد. 

گروه انرژي|
با ش�روع فص�ل اراي�ه آمارهاي غيررس�مي 
توليد، صادرات و واردات نفت، برخي كشورها 
ديروز آمارهاي نفتي مربوط به خود را منتشر 
كردن�د. در مي�ان كش�ورهاي متقاضي نفت 
خام، آم�ار واردات نف�ت كره جنوبي نش�ان 
داد كه اين كش�ور در ماه م�ه، 13.5 درصد از 
واردات نفت خام خود را به نس�بت سال قبل 
كاهش داده اس�ت و آمار واردات نفت ژاپن از 
ايران، بيانگر كاهش خريد نفت تهران توسط 
توكيو در ماه آوريل بود. در ميان كش�ورهاي 
عرضه كننده نفت خام ني�ز، توليد نفت كانادا 
به دليل آتش س�وزي در جنگل هاي آلبرتا كه 
نزديك به ميادين نفتي بودن�د، به ميزان 65 
هزار بش�كه در روز كاهش يافت. كشور عراق 
نيز توانست صادرات نفت خود در ماه مه را به 
اندازه 106 هزار بش�كه در روز افزايش دهد و 
رقم ص�ادرات نفت خود را به روزانه 3 ميليون 
و 572 هزار بشكه برساند. اما آماري كه بيش از 
ساير گزارش ها توجه دنيا را به خود جلب كرد، 
مربوط به توليد نفت روس�يه ب�ود كه به دليل 
مساله آلودگي نفتي در خط لوله صادرات نفت 
دروژبا با ظرفيت انتقال يك ميليون بشكه در 
روز به پايين ترين ميزان توليد اين كشور از ماه 
ژوئن س�ال 2018، يعني 11 ميليون و 110 هزار 
بشكه در روز رس�يد. اين ميزان به نسبت ماه 
پيش از آن 120 هزار بشكه در روز كاهش توليد 

را نشان مي دهد.

توليد نفت روسيه ماه ميالدي گذشته در پي بحران 
آلودگي نفت، به پايين ترين مي��زان در ۱۱ ماه اخير 
سقوط كرد. آمار وزارت انرژي روسيه نشان داد توليد 
نفت اين كشور در ماه مه به ۱۱.۱۱ ميليون بشكه در 
روز رسيد كه در مقايسه با ۱۱.23 ميليون بشكه در روز 
در آوريل كاهش نشان داد و پايين ترين سطح توليد 
از ژوئن س��ال 20۱۸ بود. توليد نفت روسيه به تن در 
ماه مه به 4۷.004 ميليون تن در مقايسه با 45.9۷5 

ميليون تن در آوريل رسيد.
به گزارش رويترز، اي��ن كاهش توليد عمدتًا به دليل 
آلودگي نفت در خط لوله صادرات نفت دروژبا بود كه 

براي انتقال يك ميليون بش��كه در روز يا معادل يك 
درص��د از تقاضاي جهاني براي نفت مورد اس��تفاده 

قرار مي گرفت.
اين خط لوله كه در دهه ۱960 س��اخته ش��د، نفت 
روسيه را به اروپا شامل كشورهاي آلمان، مجارستان، 
لهس��تان و اس��لواكي منتقل مي كند. روسيه انتظار 
دارد پاكس��ازي اين خط لوله ش��ش تا هشت ماه به 

طول بينجامد.
همچنين اوپك و ساير توليدكنندگان بزرگ شامل 
روس��يه با هدف متعادل كردن ب��ازار جهاني توافق 
كرده اند توليدشان را به مدت شش ماه مجموعًا ۱.2 
ميليون بش��كه در روز محدود كنند. س��هم روسيه 
از اي��ن كاهش توليد كه س��طح توليد اكتبر 20۱۸ 
را مبنا قرار داده، 22۸ هزار بش��كه در روز است كه 
س��قف توليد روسيه را ۱۱.۱۸ ميليون بشكه در روز 
قرار مي دهد.قرار است مقامات اوپك و روسيه اواخر 
ماه ميالدي جاري براي بازنگري در سياست توليد 
نفت براي نيمه دوم سال در وين ديدار كنند. طبق 
نظرسنجي رويترز، عربستان سعودي كه بزرگ ترين 
صادركننده عضو اوپك است توليدش را در ماه مه باال 
برد اما افزايش توليد اين كشور براي جبران صادرات 

كمتر ايران كافي نبود.

نظرسنجي رويترز نشان داد توليد اوپك كه متشكل 
از ۱4 عضو اس��ت در ماه مه به 30.۱۷ ميليون بشكه 
در روز رس��يد كه 60 هزار بشكه در روز در مقايسه با 
آوريل كاهش داشت و پايين ترين ميزان توليد اوپك 

از سال 20۱5 بود.
به گزارش ايسنا، توليد گاز طبيعي روسيه نيز در ماه 
ميالدي گذشته 63.2۸ ميليارد متر مكعب يا معادل 
2.04 ميليارد متر مكعب در روز بود كه در مقايسه با 
64.3 ميليارد متر مكعب آوريل كاهش داشته است.

   افزايش صادرات نفت عراق 
وزارت نفت عراق روز ش��نبه اعالم كرد كه صادرات 
نفت خ��ود را در ماه مي نس��بت به م��اه پيش از آن 
)م��ارس( ح��دود ۱06 هزار بش��كه در روز افزايش 
داده است.به گزارش تارنماي اينترنتي وزارت نفت 
عراق، ش��ركت بازاريابي نفت اين كشور )سومو( در 
اطالعيه اي اعالم كرد: عراق در ماه ياد ش��ده ۱۱0 
ميليون و ۷36 هزار و 6۷0 بشكه نفت صادر كرد كه 
ميانگين روزانه آن 3 ميليون و 5۷2 هزار بشكه است.
عراق در ماه مارس روزانه تنها 3 ميليون و 466 هزار 
بشكه نفت فروخته بود. به گزارش ايرنا، عراق در ماه 
مي از فروش نفت، ۷ ميليارد و 3۸4 ميليون و 295 

هزار دالر درآمد داشته است. عاصم جهاد، سخنگوي 
وزارت نفت عراق مجموع نفت خام صادراتي در اين 
ماه از ميدان هاي نفتي در مركز و جنوب اين كشور 
را ۱06 ميليون و 6۷5 هزار و ۸۸۱ بشكه اعالم كرد.

جهاد افزود: نفت صادراتي از ميادين كركوك )شمال( 
و بندر جيهان )در مرز تركيه( سه ميليون و ۱66 هزار و 
26۱ بشكه و از ميدان القيارة )در استان نينوا در شمال 

عراق( ۸94 هزار و 52۸ بشكه بود.
همچني��ن  ع��راق  نف��ت  وزارت  س��خنگوي 
ميانگي��ن ص��ادرات روزانه نف��ت از بن��در بصره در 
ماه م��ي را 3 ميلي��ون و 44۱ هزار بش��كه، از ميدان 
كرك��وك و ص��ادرات آن از طري��ق بن��در جيهان را 
 ۱02 ه��زار و از مي��دان »القي��اره «29 هزار بش��كه

 بيان كرد.

   كاهش توليد نفت كانادا 
شركت نفت و گاز كانادا به دليل آتش سوزي گسترده 
در جنگل ه��اي آلبرتا ميادين نفت��ي موجود در اين 
منطقه را بطور موقت تعطيل كرده اس��تبه گزارش 
رويترز، شركت نفت و گاز كانادا اعالم كرد كه به دنبال 
آتش سوزي در جنگل در آلبرتا 65 هزار بشكه در روز 

از توليد خود كاهش خواهد داد.
اين ش��ركت اعالم كرده است كه 240 نفر از پرسنل 
خود را از ميادين عملياتي »پليكان ليك« و »وودن 
هوس« به منظور حفظ امنيت از منطقه خارج كرده 

است.

   كاهش واردات نفت كره جنوبي
اطالعات اوليه وزارت بازرگاني، صنعت و انرژي كره 
جنوبي نش��ان مي دهد واردات نفت خام اين كشور 
در ماه مي ۱3.5 درصد نس��بت به سال قبل كاهش 
يافته و به ۸2.3 ميليون بش��كه رسيده است.سئول 
در ماه آوريل سال جاري 95-۷ ميليون بشكه و در 
ماه مي سال گذشته 95.2 ميليون بشكه در روز نفت 
وارد ك��رده بود.به گزارش رويت��رز، اطالعات نهايي 
بعدأ در همين ماه توسط شركت ملي نفت كره اعالم 
مي شود. وزارت نفت كره جنوبي واردات را بر اساس 
كشور عرضه كننده كاهش نداده است. كل واردات 
نفت خام كره در آوريل به صورت ساالنه 9.۸ درصد 

افزايش يافت و به 95.۷ ميليون بشكه رسيد.

   خري�د 169 ه�زار بش�كه اي نف�ت اي�ران 
توسط ژاپن

اطالعات اولي��ه وزارت دارايي ژاپن نش��ان مي دهد 
واردات نفت خام اين كش��ور از اي��ران 42 درصد به 
صورت ماهان��ه كاهش يافته و ب��ه ۱69 هزار و ۱00 
بش��كه در روز در ماه آوريل رسيده است. اين كاهش 
يك ماه پس از افزايش واردات اين كش��ور از ايران تا 

292 هزار و 209 بشكه در روز اتفاق افتاد.
به گزارش اويل پرايس، افزايش ماه مارس واردات نفت 
خام ايران به خاطر از س��رگيري واردات در ماه فوريه 
بود، چون پااليشگاه هاي محلي خريدشان را باال برده 
بودند. واردات نفت ايران در م��اه فوريه ۷6 هزار و 5۷ 
بشكه در روز گزارش شد كه اولين واردات نفت از ايران 

طي 4 ماه بود.
ژاپن واردات نفت ايران را به خاطر تحريم هاي امريكا 
متوقف كرده ب��ود. در آوريل، پااليش��گاه هاي ژاپن 
واردات نف��ت از اي��ران را پ��س از افزايش تنش هاي 
ژئوپليتيكي بين واش��نگتن و تهران و لغو معافيت ها 
تعلي��ق كردند. ژاپ��ن با ۱2۷ ميلي��ون نفر جمعيت 
دومين اقتص��اد بزرگ جهان و س��ومين واردكننده 
نفت خام جهان است. ژاپن بزرگ ترين واردكننده گاز 
طبيعي مايع جهان هم هست و پس از آن چين و كره 
جنوبي قرار دارند. اين كشور سومين وارد كننده بزرگ 

زغال سنگ پس از هند و چين است.
اقدام ترامپ براي لغو معافيت ه��اي خريداران نفت 
اي��ران، واردكنندگان بزرگ و ناظران بازار را ش��وكه 
كرد؛ چ��ون انتظار مي رفت معافيت ه��ا ادامه يابد تا 
بشكه هاي نفت بيشتري در بازار براي جبران كاهش 

توليد اوپك باقي بماند.
به گزارش تسنيم، سرگرداني ژاپن از آن جهت است 
كه اين كشور تقريبًا هيچ نفت و گازي توليد نمي كند. 
ژاپن بيش از ۸0 درصد نفت و گاز خود را وارد مي كند. 
اين كشور منابع داخلي انرژي را محدود كرده و در حال 
حاضر كمتر از ۱0 درصد كل مصرف انرژي خود را به 
صورت داخلي تأمين مي كند. شينزو آبه، نخست وزير 
ژاپن گفت: اين كشور با امريكايي ها همكاري مي كند 
و نقشي س��ازنده در كمك به كاهش تنش ها با ايران 
خواهد داشت. ژاپن تحريم هاي امريكا عليه ايران را 
هدايت مي كند و اميدوار است به زودي واردات نفت 

خام از ايران را از سر بگيرد. 
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سهم 2 درصدي صنعت
از مصرف آب

تس�نيم| دبير كميته تخصصي صنعت و معدن 
رويداد ملي س��ازگاري با كم آبي در نشست دبيران 
كارگروه هاي مختلف رويداد ملي سازگاري با كم آبي 
اظهار داش��ت: س��هم آب بخش صنعت در كشور از 
مجموع مصرف آب، بين ۱.۸ تا 2درصد است كه از اين 
2درصد، سهم نيروگاه ها، دامداري ها، پتروشيمي ها و 
پااليشگاه ها حدود يك درصد است و يك درصد نيز به 

خود توليد اختصاص دارد.
فتحعلي محم��دزاده، از ايجاد 230 تصفيه خانه 
صنعتي در ش��هرك هاي صنعتي كش��ور خبر 
داد و افزود: ۱0 ش��هرك صنعتي كشور عالوه بر 
تصفيه خانه داراي برنامه استحصال آب هستند.

محمدزاده به تالش شركت شهرك هاي صنعتي 
براي استفاده از آب هاي نامتعارف در اين بخش 
اشاره كرد و گفت: با استفاده از سيستم استحصال 
آب، آب هاي نامتعارف براي شهرك هاي صنعتي 
استفاده مي شوند و اين كار از سال ۱396 آغاز شده 
است.وي از تالش براي انتقال واحدهاي صنعتي 
زيادآب بر به نقاط پر آب تر خبر داد و خاطرنشان 
كرد: تالش مي ش��ود صنايعي در ش��هرك هاي 
صنعتي مس��تقر ش��وند كه نياز كمتري به آب 
دارند.محمدزاده گفت: توليد تجهيزات كم آب بر 
در دستوركار تعدادي از شركت هاي مستقر در 
شهرك هاي صنعتي قرار گرفته است و عالوه بر آن 
مميزي و بهينه سازي مصرف انرژي در واحدهاي 
مستقر صورت مي گيرد.وي خاطرنشان كرد: سهم 
صنعت در مصرف آب كه اكنون حدود 2درصد 
اس��ت، طبق تكليف قانون، تا پايان برنامه ششم 

توسعه با رونق توليد بايد به 3 تا 4درصد برسد.

ورود توتال فرانسه
به ال ان جي امريكا

ايس�نا| گروه انرژي فرانس��وي توتال پس از كنار 
كش��يدن خريدار چيني قرار شد كس��ب و كار گاز 
طبيعي مايع شركت توشيبا در امريكا را تحويل گرفته 
و ۸00 ميليون دالر نقد از اين گروه ژاپني دريافت كند.

اين دو ش��ركت اعالم كردند توتال ۱5 ميليون دالر 
بابت سهام در دارايي هاي تگزاس پرداخت مي كند 
و توشيبا نيز به توتال ۸۱5 ميليون دالر بابت تحويل 
گرفتن تمامي قراردادهاي مربوط به اين كسب و كار 
پرداخت خواهد كرد.اين گروه ژاپني پيش از اين اعالم 
كرده بود فعاليت هاي LNG امريكايي اين شركت 
ممكن است حداكثر يك تريليون ين )9 ميليارد دالر( 
ضرر روي دست توشيبا بگذارد.توشيبا قراردادي دارد 
كه تحت آن بايد هزينه ثابت براي فرآوري LNG از 
فريپورت LNG را به مدت 20 س��ال پرداخت كند 
فارغ از اينكه بتواند بعدها خريداري براي اين سوخت 

به نرخ روز پيدا كند.
 LNG توتال در بيانيه اي اعالم كرد خريد دارايي هاي
توشيبا در راستاي استراتژي توتال براي تبديل شدن 
به يك بازيگر بزرگ در بازار LNG انجام گرفته است.

ش��ركت ENN اكولوژيكال هولدينگز چين سال 
گذش��ته توافق كرده بود كسب و كار LNG توشيبا 
را خري��داري كند اما با اش��اره ب��ه ناكامي در جلب 
موافق��ت س��هامداران و يك پن��ل امريكايي كه بر 
سرمايه گذاري هاي خارجي نظارت دارد، اين قرارداد را 
در آوريل لغو كرد.بر اساس گزارش رويترز، در آن زمان 
تحليلگران گفته بودند افت قيمت LNG براي تحويل 

فوري اين قرارداد را غيرجذاب كرده است.

آخرين آمار مصرف برق
ايسنا| با توجه به خنك شدن نسبي هوا روند افزايش 
مصرف تا حدودي تعديل ش��ده و به حدود 46 هزار 

مگاوات رسيده است.
پيش از شروع خردادماه افزايش ناگهاني دما موجب 
شده بود تا پيك بار نسبت به سال گذشته حدود ۱3 
درصد افزايش پيدا كند ولي در طي چند روز اخير با 
كاهش دما، روند افزايش سريع بار نيز تعديل شده و 

رشد مصرف به حدود دو تا سه درصد رسيده است.
بنا بر اعالم وزارت نيرو، پيك مصرف برق در ش��نبه 
شب به حدود 46 هزار و 30۱ مگاوات رسيده بود كه 
اين رقم در مقايس��ه با اوج مصرف مدت مشابه سال 
گذشته حدود 3۱00 مگاوات افزايش پيدا كرده است.

روز شنبه كل مبادالت برق كشور در زمان پيك حدود 
۱644 مگاوات بوده اس��ت ك��ه از اين ميزان ۱۱44 
مگاوات مربوط به صادرات و 203 مگاوات مربوط به 
واردات برق بوده اس��ت. همچنين در اين روز ميزان 
ذخيره نيروگاه ها به ۷۱00 م��گاوات و مصرف برق 

صنايع نيز به 469۱ مگاوات رسيده بود.
براساس پيش بيني صورت گرفته در آستانه تعطيالت 
پايان هفته و شروع مسافرت ها بار شهرهاي بزرگ و 

پيك مصرف تا حدودي كمتر خواهد شد.

آخرين آمار بارش ها
تس�نيم| از مجم��وع 330.۷ ميلي متر بارش 
ثبت ش��ده در 25۱ روز ابتدايي سال آبي جاري، 
92.۱ ميلي متر سهم پاييز، ۱3۱.9 ميلي متر سهم 
زمستان و ۱06.۷ ميلي متر سهم ۷2 روز نخست 
بهار است.بر اساس آمار رسمي دفتر مطالعات پايه 
منابع آب شركت مديريت منابع آب ايران، ارتفاع 
كل ريزش هاي جوي از اول مهر 9۷ تا دهم خرداد 
9۸ )25۱ روز ابتدايي س��ال آبي جاري( بالغ بر 
330.۷ ميلي متر است.اين مقدار بارندگي نسبت 
به ميانگين دوره هاي مشابه درازمدت )23۱.9 
ميلي متر( 43 درصد افزايش و نس��بت به دوره 
مشابه سال آبي گذشته )۱62.4 ميلي متر( ۱04 
درصد افزايش نشان مي دهد.از مجموع 330.۷ 
ميلي متر بارش ثبت شده در 25۱ روز ابتدايي سال 
آبي جاري، 92.۱ ميلي متر سهم پاييز، ۱3۱.9 
ميلي متر سهم زمستان و ۱06.۷ ميلي متر سهم 

۷2 روز نخست بهار است.
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ميلياردرهاييكهتكليفانتخابات2020رامشخصميكنند

دالرها و انتخابات

تحقق شفافیت در گرو  رهایی از تورم قوانین و اقتصاد دولتی

جماران | 
اي��ن ميلياردرهاي امريكايي هس��تند ك��ه با صرف 
ميلياردها دالر، تكليف انتخابات رياس��ت جمهوري 

2020 در امريكا را تعيين مي كند.
شبكه س��ي ان ان امريكا در گزارش��ي نوشت: گروه 
كوچك��ي از دموكرات ه��ا ب��ه رهب��ري »ماي��كل 
بلومبرگ« ش��هردار س��ابق نيويورك، در مجموع 
226 ميليون دالر به گروه هاي خارجي در انتخابات 
مي��ان دوره اي 2018 كنگره اه��دا كرده اندو اين 
بدان معناس��ت كه تقريبا 1 دالر از هر 5 دالر توسط 
گروه هاي خارجي در اين انتخابات خرج شده است.

اين هزينه ها به دموكرات ه��ا كمك كرد تا اكثريت 
مجل��س را باز پ��س گيرند. در ح��ال حاضر، برخي 
از اين ابرغول ه��اي اهدا كنن��دگان- از جمله »تام 
اس��تير« فعال ميلي��اردر حامي اس��تيضاح ترامپ 
آماده كمك به شكل دادن رقابت هاي 2020 براي 

رياست جمهوري و كنگره هستند.
بر طب��ق گ��زارش مرك��ز غيرانتفاعي »سياس��ت 
پاسخگو«، در اينجا نگاهي به پنج مورد از بزرگ ترين 
اهداكنندگان دموك��رات و مقاديري مي اندازيم كه 

آنها در چرخه انتخابات 2018 اهدا كرده بودند.

  مایكل بلومبرگ
رقم اعطا شده به گروه هاي خارجي در سال 

2018: 95 میلیون دالر

 ش��هردار س��ابق نيويورك- كه ب��راي اولين بار به 
عنوان يك جمهوري خواه انتخاب ش��د- در س��ال 
2018 به حزب دموكرات پيوس��ت تا ب��ا »دونالد 
ترامپ« رييس جمه��ور و سياس��ت هايش مبارزه 
كند. اين ميلياردر تصميم گرفته در انتخابات سال 
2020 ش��ركت نكند، اما ميليون ها دالري كه او در 
س��ال 2018 به دموكرات ها اختص��اص داد، به اين 
حزب كمك كرد تا در انتخابات ميان دوره اي كنترل 

مجلس نمايندگان را در اختيار بگيرند.
بلومبرگ امس��ال اع��ام كرد ك��ه تصميمي براي 
رياست جمهوري ندارد و قصد دارد پول و انرژي خود 
را به موضوعاتي چون انرژي تجديد پذير و اصاحات 

آموزشي اختصاص دهد.
ام��ا بلومبرگ، كه ثروتش از س��وي فوربس بيش از 
54 ميليارد دالر تخمين زده شده، انتظار مي رود كه 
سرمايه گذاري هاي هنگفتي براي تامين هزينه هاي 
ايجاد زيرساخت هاي س��ازماني و فني براي كمك 

به كانديداي منتخب دموكرات ها براي ورود به كاخ 
سفيد صورت دهد.

دستياران او به درخواست ها براي مصاحبه پاسخي 
ندادند. بلومبرگ اغلب درباره سياس��ت هاي ترامپ 
سخن مي گويد و اين هفته با انتشار مقاله اي، طرح 
ترامپ براي اعمال تعرفه 5 درصدي براي كاالهاي 
مكزيك به دلي��ل موضوع مهاج��رت را »افراطي و 
آزاردهنده« نامي��د. بلومبرگ از كنگره خواس��ته 
اس��ت تا قدرت ترامپ را براي تنظيم سياست هاي 

تجاري كنترل كند.

  تام استیر
رقم اعطا شده به گروه هاي خارجي در سال 

2018: 72.4 میلیون دالر

 استير، بنيانگذار ميلياردر صندوق سرمايه گذاري 
كه اولين اقدام بزرگ در سياس��ت ملي دموكرات ها 
را در سال 2014 و با تاش چند ميليارد دالري براي 
ق��رار دادن موضوع تغيي��رات آب و هوايي در مركز 

مناظرات سياسي آغاز كرد.
در س��ال هاي اخير، او نيز خود را در مركز اقدامات 
ضد ترامپ قرار داد و با س��اخت تبليغات تلويزيوني 

خواستار استيضاح ترامپ شد.
در اين مسير، او يك سازمان سياسي بزرگ ساخته 
است. به عنوان مثال، بيش از 8 ميليون نفر به كارزار 
اس��تيضاح او پيوس��ته اند و گروه هاي سياسي او در 
طول انتخابات ميان دوره اي س��ال 2018 ميادي 
750 نفر را براي فعاليت در 420 دانشگاه براي جلب 

آراي جوانان استخدام كردند.
استير اخيرا به سي ان ان گفته است: »ما بزرگ ترين 
س��ازمان مردمي در اياالت متحده در سال 2018 
بودي��م و قطع��ا اي��ن كار را در س��ال 2020 انجام 

خواهيم داد.«
اس��تير، كه براي انتخابات 2020 كانديد نمي شود، 
گف��ت تغيي��رات آب و هوايي و اس��تيضاح احتماال 
عوامل مهمي در تعيين اين مساله هستند كه كدام 
كانديداهاي دموكراتيك در س��ال 2020 حمايت 
وي را درياف��ت مي كنن��د. او موضوع اس��تيضاح را 
»مساله اصلي دانس��ت كه امريكا بر اساس زمان، با 

آن مواجه است.«
استير در اين مصاحبه گفت: »بسيار سخت خواهد بود 
كه درك كنيم چگونه مي توانيم از كسي حمايت كنيم 
كه مي خواهد در مورد موضوع استيضاح زيرآبي برود.«

  اس. دونالد ساسمن
رقم اهدا ش�ده به گروه هاي خارجي در سال 

2018: 22.4 میلیون دالر

 مدير مالي ميلياردر صندوق سرمايه گذاري، كه به ندرت 
مصاحبه مي كند، در انتخابات اخير يكي از بزرگ ترين 
پشتيبانان مالي حزب دموكرات بوده است. در انتخابات 
مي��ان دوره اي، ساس��من تقريبا 8.5 ميلي��ون دالر به 
گ��روه خارجي دموكرات »اولويت ه��اي اقدام امريكا« 
)Priorities USA Action( اعطا كرد؛ گروهي كه بر 
روي ايجاد زيرساخت هاي ديجيتال حزب براي مبارزه با 
ترامپ كار مي كند. ساسمن، بنيانگذار موسسه »شركاي 
پالوما« در ايالت »كانكتيكات«، تقريبا 10 ميليون دالر 
به كميته »اقدام سياسي« براي انتخاب دموكرات ها در 
مجلس نمايندگان و سنا كمك كرد. ساسمن مي گويد 
يكي از اهدافش، كمك به انتخاب كانديداهايي است كه از 
خارج از سياست پول زيادي به دست مي آورند. ساسمن 
در يك مصاحبه بي س��ابقه در سال 2016 به واشنگتن 

پست گفت: »بسيار عجيب است كه ميليون ها دالر به 
ش��مايي بدهند كه هدفتان خارج ك��ردن محور پول از 
سياست است. من پشتيبان بسيار قوي كارزار هاي تامين 

مالي دولتي هستم.«

  جیمز و مریلین سیمونز
رقم اهدا ش�ده به گروه هاي خارجي در سال 

2018: 20.1 میلیون دالر

 اين زوج در دوران انتخابات ميان دوره اي از بزرگ ترين 
گروه هاي خارجي در سياست هاي دموكرات حمايت 
كرده اند. به عنوان مثال، جيمز س��يمونز، 10 ميليون 
دالر به يك گروه واحد، »كميته اقدام سياس��ي« اعطا 
كرد كه در س��ال 2018 تاش مي ك��رد دموكرات ها 
پيروز انتخابات ميان دوره اي ش��وند. او يك رياضيدان 
تحصيل كرده در موسسه فناوري ماساچوست است، 
كه يك صندوق س��رمايه گذاري در نيوي��ورك به نام 
»فناوري رنسانس« را تاسيس كرد. طبق گفته فوربس، 

س��يمونزها بيش از 21 ميلي��ارد دالر داراي��ي دارند. 
دستياران آنها به درخواست براي مصاحبه پاسخ ندادند.

  جورج سوروس
رقم اهدا شده به گروه هاي خارجي در سال 

2018: 16.7 میلیون دالر

غول صندوق سرمايه گذاري دي ميان يكي از بهترين 
اهداكنندگان دموكرات در كش��ور اس��ت. او در سال 
2004 هنگامي وارد سياست ملي شد كه ميليون ها 
دالر صرف تاش ناكامش براي جلوگيري از پيروزي 
»جورج دبلي��و بوش« ب��راي دومي��ن دور انتخابات 
رياس��ت جمهوري اش كرد. اين ميلياردر مجارستاني 
به دليل ميلياردها دالري كه ص��رف عوامل ليبرال و 
دموكرات كرده، شناخته شده است.  او در سال 2016 
حدود 10 ميليون دالر براي تبليغات به نفع هياري 
كلينتون صرف كرد. در انتخابات ميان دوره اي 2018 او 
به مجموعه اي از گروه هاي دموكرات اصلي كمك كرد. 

داریوش جهان بین| مدرس دانشگاه|
داش��تن اقتص��ادی ش��فاف و ع��اری از فس��اد از 
ضرورت های توسعه پايدار درکش��ورمان به شمار 
م��ی رود، ام��ا دس��ت يابی ب��ه اين مهم مس��تلزم 
ش��رايطی اس��ت که فراهم ش��دن آن تاشی همه 
جانب��ه می طلبد.س��ازمان ش��فافيت بي��ن الملل 
)transparency international(هر س��ال 
گزارش��ی از وضعيت شفافيت در 180 کشور جهان 
منتش��ر می کند. اگرچه انتقاداتی به نحوه سنجش 
ميزان شفافيت و فساد اقتصادی توسط اين سازمان 
وارد اس��ت، اما نتايج آن به طور کل��ی تا حدودی با 

واقعيت های جهان همخوانی دارد.
اين س��ازمان که ب��ه اختصار TI خوانده می ش��ود، 
سازمانی غير دولتی است که در سال 1۹۹۳ تأسيس 
ش��ده و مقر اصلی آن در کشور آلمان است. سازمان 
ش��فافيت بين الملل با يک دبيرخانه بين المللی، از 
همکاری بيش از 85 درصد از مراکز ملی مس��تقل 
در سراس��ر جهان برخوردار است. سازمان شفافيت 
فس��اد دولتی در کش��ورهای جهان را از جنبه های 
مختلف مانند اختاس مالی مديران دولتی، رش��وه 
گي��ری در دس��تگاه های اداری، مي��زان کارآمدی 
دستگاه های نظارتی برای جلوگيری از رشوه پذيری 
کارکنان و مقامات دولتی و همچنين شيوه عملکرد 
سياس��تمداران که برای منافع شخصی يا گروهی 
خود تصميمی برخاف منافع شهروندان می گيرند، 

بررسی می کند.
قضاوت اين س��ازمان بر اساس نمره ای است که هر 
کش��ور از شاخص CPI به دس��ت می آورد. معمواًل 
دوره زمانی اطاعات اس��تفاده شده برای محاسبه 
آن دو سال است. اين ش��اخص که تقاضای فساد را 
نشان می دهد شاخصی ترکيبی است که به وسيله 
اندازه گيری ه��ای گوناگون ميدانی و اس��نادی به 
دست می آيد و مبتنی بر ادراک و نگرش تعدادی از 
تجار، تحليلگران اقتصادی، سياستمداران و مديران 
بخش دولتی اس��ت. اين ش��اخص ميزان سامت 
کش��ورها را از صفر تا ده نشان می دهد و هرچه اين 
عدد به ده نزديک تر باشد آن کشور پاک تر و سالم تر 
اس��ت. مهمترين ش��اخصی که در بررس��ی فساد 
توسط سازمان ش��فافيت بين المللی مورد ارزيابی 

قرار می گيرد، پرداخت رشوه است. پرداخت رشوه 
باعث خروج روند کار از حالت عادی و کارشناس��ی 
شده و انحراف آن خواهد شد و بسته به نوع و ميزان 
پرداخت رشوه، افراد و يا شرکت های بی کفايت، کار 

را در دست بگيرند.

  جایگاه ای�ران در گزارش های س�ازمان 
شفافیت بین الملل

بررسی ش��اخص CPI از سال 200۳ تا کنون نشان 
می دهد که متأس��فانه وضعيت ش��فافيت ايران در 
جهان مناس��ب نيس��ت و عليرغم بهبودهای اندک 
در برخی سال ها، به طور کل جزو کشورهای دارای 
فساد زياد و شفافيت کم است. در جدول رتبه ايران 
در شاخص ادراک از فساد در فاصله سال های 200۳ 

تا 2018 ذکر شده است.
ب��ر مبنای اين ش��اخص ايران از رتبه 78 در س��ال 
200۳، به رتبه 87 در س��ال 2004، 88 در س��ال 
2005، 105 در س��ال 2006 و رتبه 1۳1 در سال 
2007، 141 در سال 2008، 168 در سال 200۹، 
س��قوط کرده اس��ت. سپس در س��ال های 2010، 
2011 و 2012 به ترتيب رتبه ه��ای 146، 120 و 

1۳۳ را کسب کرده است.
همچنين ايران در رده بندی جهانی ادراک فساد در 
سال 2014 در ميان 175 کشور جهان رتبه 1۳6و 
در س��ال 201۳ رتبه 144 را بدس��ت آورده بود. در 
س��ال 2015 ايران در رده 1۳0 قرار دارد و با کسب 
شاخص 27 با کش��ورهايی چون اوکراين، کامرون، 
نپال، نيکاراگوئه و پاراگوئه در يک رديف قرار گرفته 
است. گزارش س��ال 2016 رتبه 1۳1 را برای ايران 

نشان می دهد.
الزم به ذکر اس��ت که بر اساس گزارش سال 2016 
تقريبًا دو س��وم از 176 کشور جهان از نظر شاخص 
فس��اد مال��ی در جايگاهی پايين ت��ر از نقطه ميانی 
ش��اخص های جهانی که بين صفر ت��ا 100 تعيين 

شده است، قرار دارند.
در گزارش 2017، ايران توانست با کسب نمره ۳0 
در جايگاه 1۳0 در ميان 180 کشور بايستد. در اين 
س��ال در ميان 20 کشور منطقه خاورميانه و شمال 
آفريقا نيز جايگاهی بهتر از رده سيزدهم برای ايران 

به دست نيامده است. در سال 2018 نيز ايران امتياز 
متوس��ط 28 را کسب کرده اس��ت و در ميان 180 
کشور به همراه گينه، لبنان، مکزيک، پاپوآ گينه نو 

و روسيه رتبه 1۳8 را دارد.

CPI انتقادهای وارد به شاخص  
برخی از کارشناس��ان و منتق��دان ايرادات��ی را به 
ش��اخص CPI وارد می دانند که ب��ا وجود اين، بايد 
اشاره شود که CPI تنها شاخصی است که در حال 
حاضر کش��ورها ب��ا آن ارزيابی می ش��وند. برخی از 

ايرادات وارد براين شاخص به شرح زير است:
مهمترين نکته درباره اين شاخص، آن است که اين 
شاخص مبتنی بر ادراک پاسخ دهندگان است و اين 
ادراک به دليل تأثير پذيری از محيط و تفس��يرها و 
برداش��ت هايی که از مفهوم فس��اد مصاديق آن در 
کش��ورهای مختلف وجود دارد قطعًا فرهنگ مدار 
اس��ت. به همين دليل نمرات کس��ب شده کشورها 
به هيچ وجه با هم قابل مقايس��ه نيست، به خصوص 
هنگامی که افرادی از کش��ورهای ديگر می خواهند 
راجع به فس��اد در – کش��ور ديگری – بدون توجه 
ب��ه ويژگی ها و ش��رايط اقتص��ادی – فرهنگی آن 
کش��ورها، اظهار نظر کنند. درنظر نگرفتن شرايط 
اقتصادی – فرهنگی کشورها، عدم توجه به مواردی 
از قبيل حجم مداخله دولت ها در اقتصاد، تفاوت های 
س��اختاری کش��ورها و تکرار نقاط تم��اس مردم و 
فعاالن اقتصادی با دولت، باعث می شود که نتوانيم 

به نتايج اين شاخص اعتماد زيادی داشته باشيم.
کم و کيف فساد در کش��ورهايی نظير کشور ما که 
سطح تماس کارگزاران با ارباب رجوع بسيار باالست 
و ارباب رجوع برای هر کاری بايد تماس های مکرری 
با کارگزاران داشته باشد، با کشوری که اين تماس ها 
به حداقل رسيده است، به داليل گوناگون متفاوت 
اس��ت و اين از مواردی است که CPI تنها شاخصی 
اس��ت که درح��ال حاضر کش��ورها ب��ا آن ارزيابی 

می شوند.
عدم توجه اجم��اع جهانی درمورد مفهوم فس��اد در 
کشورهای مختلف، همواره بزرگ ترين مسئله اين نهاد 
در رسيدن به يک نتيجه گيری صحيح و علمی از آمار 
دراين رابطه است. اساسی ترين شيوه Tl در جمع آوری 

اطاعات بر مبنای "ادراک " به جای "تجربه " بوده که در 
سال های اخير با تغييراتی همراه بوده است.

  عوامل ضروری در تحقق شفافیت
س��ازمان ش��فافيت بين الملل مهمترين عامل در 
کاهش فساد و افزايش شفافيت را رشد دموکراسی 
می داند. اين سازمان در آخرين گزارش خود بر اين 
نکته تأکيد می کند که مبارزه با فس��اد در بسياری 
از کش��ورهای جهان متوقف ش��ده و اين فس��اد رو 
به گس��ترش به بحران دموکراس��ی در جهان دامن 
زده اس��ت. درواقع، ناکامی در مبارزه با فس��اد، در 
تشديد بحران دموکراس��ی در سراسر جهان نقش 

داشته است.
يکی ديگ��ر از مهمترين متغيره��ای تأثير گذار در 
ميزان ش��فافيت وزن بخش خصوص��ی در اقتصاد 
کش��ورها اس��ت. در اقتصادهايی که بخش دولتی 
درمقابل بخش خصوصی کوچک تر است، شفافيت 
بيشتر اس��ت. باتوجه به اينکه ازس��ال 84 تاکنون 
اقتصاد ايران دولتی تر ش��ده اس��ت، طی سال های 
گذشته به همان ميزان که اقتصاد مان دولتی تر شده 
شاهد فساد اقتصادی بيشتری هم بوديم و متأسفانه 
تسلط نهادهای دولتی و شبه دولتی بر اقتصاد بيشتر 
ش��ده و تنها راه کاهش فساد اقتصادی و رسيدن به 

اقتصاد سالم، کاهش دخالت و تصدی دولت است.
اي��ران با يک برنام��ه بلند م��دت می تواند تصدی و 
دخالت دولت را به مرور زمان کاهش دهد و به سمت 
اقتصاد آزاد و س��الم حرکت کند و مانند کشورهای 
توسعه يافته شفافيت اقتصادی کشورمان روبه روز 

بيشتر شود.
برای رسيدن به ش��فافيت اقتصادی ايران بايد آزاد 
س��ازی اقتصادی، مقررات زداي��ی، رقابت پذيری 
واقعی اقتص��اد، کوتاه کردن نقش ش��به دولتی ها 
)خصولت��ی( در اقتصاد، خصوصی س��ازی واقعی، 
حذف مجوزه��ای غيرقانون��ی و امضاهای طايی، 
گسترش آزادی بيان و کارکردها واقعی دستگاه های 

نظارتی را داشته باشد.
برای مقابله با فس��اد بايد متوليان امر با عزم راسخ، 
اج��رای قاطع و بدون کمترين مس��امحه با فس��اد 
برخورد کنند. در کنار موارد ياد شده وجود و حضور 

دستگاه های نظارتی مستقل از احزاب و جريان های 
سياس��ی از ضروری تري��ن عناصر مبارزه با فس��اد 
است. البته تعدد دستگاه های نظارتی خود از ديگر 
داليل افزايش فس��اد در کشور است. در صورتی که 
دس��تگاه های نظارتی و از جمله ق��وه قضائيه در هر 
کشوری بتواند رويکردی فرا جناحی و فراحزبی در 
پيش بگيرد، تحقق ش��فافيت و جلوگيری از فساد 

امری قابل دست يابی خواهد بود.
نکته ای ک��ه در اين رابطه کارشناس��ان س��ازمان 
ش��فافيت بين الملل��ی مورد تأکيد ق��رار می دهند 
اين اس��ت که به منظور دس��تيابی به شفافيت الزم 
اس��ت راهکارها و ابزارهايی تعريف کرد که ازسوی 
قدرت ه��ای حاکم��ه تعري��ف و تبيين نش��وند به 
شفافيتی از نوع حکومتی شود.به عبارت ديگر نکته 
اصلی در شناسايی فس��اد و برقراری روند شفافيت 
حضور نهادهايی خارج و يا مس��تقل از دستگاه های 
تحت نظارت اس��ت. زيرا درغير اي��ن صورت هيچ 
تضمينی بر خروجی های اين سيستم ارزيابی وجود 
نخواهد داشت. ازاين رو الزم است ازطريق سنجش 
فساد و باالخص مش��خص کردن کانون های عمده 
اين پديده در هر کش��ور، راه هايی برای مبارزه با آن 
يافت. چرا که فس��اد به دليل نقشی که در ممانعت 
از توس��عه، بره��م زدن نظم اخاق��ی و زايل کردن 
مش��روعيت دولت می تواند داشته باش��د، بايد در 

کانون توجه قرار گيرد.
پس برای مبارزه با فس��اد ابتدا الزم است که اقتصاد 
از حالت دولتی خارج ش��ود و ب��ه بخش خصوصی 
واقعی واگذار گردد. در صورتی که شبه دولتی ها بر 
اقتصاد مسلط شوند فساد بيش��تر خواهد شد. زيرا 
هرجا به نفعشان باش��د خود را دولتی قلمداد کرده 
و ب��ا حمايت های دولت از دس��ت نهادهای نظارتی 
فرار کرده و از زير بار شفافيت شانه خالی می کنند. 
همچنين در جايی که به نفعش��ان نباش��د خود را 

نهادی خصوصی معرفی می کنند.
اگر بخش خصوصی واقعی اکثريت اقتصاد کشور را 
به دست بگيرد و دستگاه های نظارتی نيز در کنترل 
و نظارت بر اين بخش )برای مثال در مورد ماليات و 
غيره( عملکرد خوبی داشته باشند، شفافيت بيشتر 
منبع:ایرنا امکان تحقق می يابد.  
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پانزدهمین تاییدیه آمانو
 در فضاي پرتنش

پانزدهمين گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي با 
محتواي پايبندي كامل تهران به توافق هسته اي در 
فضايي انتشاريافته كه اعضاي باقي مانده در برجام، در 
اجراي تعهدات خود ناتوان مانده اند و ايران نيز چاره اي 

جز كاستن از برخي تعهدات خود نمي بيند.
به گزارش ايرنا، روز دهم خردادماه برخي رسانه هاي 
خارجي مدعي شدند كه به آخرين گزارش »يوكيا 
آمانو« مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي دست 
يافته اند. اين پانزدهمين گ��زارش فصلي آژانس در 
فضاي پسابرجام است و بر پايه توافق هسته اي، آمانو 
موظف است هر س��ه ماه يك بار گزارشي از وضعيت 

همكاري هاي برجامي ايران انتشار دهد.
گفته مي ش��ود خبرگزاري ه��اي خارجي همچون 
»رويترز« و »فرانسه« به نس��خه اي از گزارش آمانو 
دس��ت يافته اند كه آژانس در آن تاكي��د دارد ايران 
محدوديت ها و س��قف هاي تعيين شده در برجام را 
رعايت كرده اس��ت. بر پايه گ��زارش آژانس، ذخيره 
آب س��نگين ايران با 0.4 تن افزايش به 125.2 تن و 
همچنين ذخاير اورانيوم غني شده از 16۳.8 كيلو به 

174.1 كيلو افزايش يافته است.
البته اين افزايش ذخاير، نسبت به گزارش فصلي قبلي 
بوده است؛ گزارشي كه اسفندماه پارسال انتشار يافته 
بود. در ارتباط با اينكه برجام چه ميزان ذخيره اورانيوم 
غني شده و آب سنگين را براي ايران مجاز مي داند، 
بايد گفت كه بر اس��اس اين تواف��ق، تهران مجاز به 
نگهداري 1۳0 تن آب سنگين و ۳00 كيلو اورانيوم 
غني شده با غناي ۳.67 درصد است؛ مواردي كه در 
اين گزارش آمانو و گزارش هاي قبلي نيز در حد مجاز 

ارزيابي شده است.
آمانو اسفندماه پارسال هم در جريان چهاردهمين 
گزارش خود، از همكاري هاي سازنده ايران سخن به 
ميان آورد و نوشت كه »جمهوري اسامي ايران به تمام 
تعهدات مرتبط با برنامه جامع اقدام مشترك )برجام( 
پايبند بوده است«؛ جمله اي كه بارها تكرار شده و در 

1۳ گزارش قبلي آمانو نيز به چشم مي خورد.
وفاي به عهد ايران و پايبندي تهران به برجام همواره در 
تصميم سازي هاي غرب مورد توجه قرار گرفته بطوري 
كه مقامات كاخ سفيد بارها صراحتا به اين موضوع 
اعتراف كرده اند؛ رخدادي كه نهم بهمن ماه پارسال 
يك مورد از آن اتفاق افتاد و »جينا هس��پل« رييس 
سازمان اطاعات مركزي امريكا )سيا( و »دن كوتس« 
رييس كل تشكيات اطاعاتي اين كشور در مقابل 

سناتورها حاضر شدند و زبان به اعتراف گشودند.
اين دو مقام ارشد كاخ سفيد در كنگره تاكيد كردند 
كه ايران تاكنون به توافق هسته اي وفادار مانده است. 
خانم هسپل در آن جلسه به سناتورها گفت كه »در 
حال حاضر اطاعات ما نشان مي دهد ايران به توافق 
هسته اي پايبند مانده است«؛ سخناني كه با همان 
محتوا از زبان رييس س��تاد هماهنگي تش��كيات 
اطاعاتي اين كشور نيز جاري شد و وفاداري تهران به 

برجام در آن نمود يافت.
ب��ي ترديد يك��ي از ماك ه��اي اعتبارس��نجي و 
راستي آزمايي، رجوع به گزارش هاي آژانس بين المللي 
انرژي اتمي است كه بازرسان آن اجازه ورود به خاك 

ايران و بازرسي از اماكن مشخص شده را دارند.
در پي همي��ن گزارش هاي مثبت و مك��رر آمانو از 
همكاري هاي س��ازنده ايران بود كه حدود دو هفته 
پيش )2۳ ارديبهشت( در نشست بروكسل، وزراي 
خارجه تروئيكاي اروپا به همراه »فدريكا موگريني« 
مسوول سياست خارجي اتحاديه در مقابل »مايك 
پمپئو« وزير امور خارجه امريكا از برجام دفاع كردند.

مس��وول سياس��ت خارجي اتحاديه در جريان آن 
نشس��ت، آژانس بين المللي انرژي اتمي را تنها نهاد 
براي قضاوت درباره پايبندي ايران به برجام دانست 
كه از ن��گاه او، اين نه��اد پايبندي ته��ران به توافق 
هس��ته اي را تأييد كرده اس��ت. از اين رو، موگريني 
وعده تحقق »اينستكس« را طي هفته هاي آتي داد و 
تصريح كرد كه »اتحاديه اروپا و همه اعضاي آن كامًا 
مصمم هستند كه توافق هسته اي با ايران بطور كامل 

اجرا شود. «
البته تكاپوي اروپايي ها و استناد آنان به گزارش هاي 
آمانو بي ارتباط با اقدام متقابل تهران و موضع گيري 
بي س��ابقه مقامات ايران نبود. چرا كه شوراي عالي 
امنيت ملي كش��ورمان، هجدهم ارديبهشت ماه و 
همزمان با اولين س��الروز خروج امريكا از برجام در 
اقدامي بي سابقه از انجام برخي تعهدات خود عقب 
نشست. شوراي مذكور با اس��تناد به بندهاي 26 و 
۳6 برجام كه به ايران اجازه مي دهد در صورت عدم 
پايبندي طرف مقابل به مفاد، اجراي تعهدات خود را 
به شكل كلي يا جزئي متوقف كند، از بخش هايي از 
تعهدات خود چشم پوشيد. در بيانيه شوراي امنيت 
آمده بود كه از اين پس، ايران ذخيره سازي و نگهداري 
آب س��نگين و اورانيوم را فرات��ر از محدوديت هاي 
مندرج در برجام انجام خواهد داد. مهلت 6 ماهه ايران 
به اعضاي باقي مانده در برجام براي انجام تعهدات نيز 
اولتيماتوم ديگر شوراي عالي امنيت ملي بود تا بلكه 

تلنگري بر اين اعضا باشد.
در پ��ي خروج امريكا از توافق هس��ته اي و تش��ديد 
تحريم هاي اقتصادي عليه ايران، كشورهاي باقي مانده 
در برجام به ويژه سه عضو اروپايي آن، حتي يك گام 
عملي و اميدبخش براي نجات اين توافق برنداشته اند. 
اينك كه تنش ها بين اي��ران و امريكا در منطقه باال 
گرفته و ايران به تدريج از تعهدهاي مندرج در برجام 
عقب مي نشيند، اروپا بار ديگر براي نجات توافق به 
تكاپو افتاده است. كارشناسان بر اين باورند كه تهران 
در شرايطي مي تواند بار ديگر بطور كامل به تعهدات 
مندرج در متن برجام عمل كرده و روند كاس��تن از 
تعهدات خود را متوقف سازد كه سازوكار مالي اروپا وارد 
فاز اجرايي شود؛ سازوكاري كه برخي معتقدند اروپا 
هر از گاهي آن را با هدف خريد زمان مطرح مي كند. 
در مقابل، شماري نيز معتقدند عدم اجراي اينستكس 
و ديگر سازوكارهاي مطرح شده قبلي، ناشي از توان 
اندك اروپا براي مقابله با تحريم هاي امريكا است كه 

اجراي آن پروسه اي زمانبر خواهد بود. 
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مديركل دفتر نوآوري و حمايت از سرمايه گذاري وزارت ارتباطات از طرح جديدي براي مهارت آموزي نيروي كار خبر داد

آيا اقتصاد ايران ظرفيت استفاده از بوت كمپ ها را دارد؟

معاون سازمان امور مالياتي در بخشنامه اي ابالغ كرد تاكيد عضو كميسيون بودجه مجلس بر ضرورت حمايت از  استارتاپ ها  

جاي خالي بوت كمپ ها در اقتصاد ايران 

مالياتعملكرد۹۶تاتيرقطعيميشود فضايمجازيظرفيتايجاد۵ميليونشغلرادارد

توسعه كس��ب وكارهاي فناورانه سبب شده تا نياز به 
افراد متخص��ص و ماهر در زمينه عل��وم كامپيوتر و 
فناوري اطالعات نظير برنامه نويسان، توسعه دهندگان 
وب و س��ازندگان اپليكيش��ن هاي كارب��ردي بيش 
ازگذشته احساس شود.  به طوري كه مراكز دانشگاهي 
قادر به تامين اين حجم از نيروي كار متخصص در اين 
بخش نخواهند بود. برخي گزارش ها نش��ان مي دهد 
كه ميزان تقاضا براي استخدام برنامه نويس در امريكا 
بين سال هاي 2012 تا 2022 به ميزان هشت درصد 

رشد داشته باشد.
انتظار مي رود كه با روند روبه  رش��د توس��عه فناوري 
اطالعات در كشور و افزايش كسب وكارهاي ديجيتال 
به زودي با اين مساله در داخل كشور نيز مواجه شويم.

از سوي ديگر در حال حاضر با وجود پتانسيل مناسب در 
بازار كار، مسائلي نظير عدم توجه به آموزش مهارت هاي 
مورد نياز بازار كار هنگام تحصيل سبب بيكاري بخش 
قابل توجهي از فارغ التحصيالن حوزه علوم كامپيوتر و 
فناوري اطالعات در كشور شده است. بنابراين آشنايي 
با چالش ها و فرآيندهاي متداول فضاي كاري، كسب 
مهارت ه��اي مورد نياز به صورت عملي و تجربه انجام 
پ��روژه و كار تيمي در يك محيط نس��بتا واقعي براي 
متقاضيان اس��تخدام و افراد تازه فارغ التحصيل شده 

بسيار ضروري است.
اولين راه حلي كه براي رفع اين مسائل به نظر مي رسد 
 گذران��دن دوره كارآم��وزي در يك ش��ركت اس��ت. 
اگر چه انجام اين كار مي تواند راه حل مناس��بي باشد، 
اما اين اقدام تا حد زيادي زمان بر است و احتمال دارد 
مهارت هايي را كه افراد جوياي كار به دنبال آن هستند 
هنگام كارآموزي كس��ب نكنند. از طرفي بسياري از 
شركت ها حاضر به پذيرش ريسك آن نيستند و بيشتر 
تمايل دارند ت��ا افراد ماهر و متخصص را براي فعاليت 

جذب كنند.

 بوتكمپچيست؟
بوت كمپ ها دقيقا براي پاسخ دادن به اين دو چالش 
و به منظور تربيت افراد ماهر و براي فعاليت در صنايع 
مختلف در جهان ايجاد ش��ده اند و ب��ه عنوان يك راه 
آموزش��ي و كارآموزي جدي��د در بس��ياري از نقاط 
دنيا مورد اس��تفاده قرار مي گيرن��د. بوت كمپ هاي 
برنامه نويس��ي دوره هاي فش��رده و متمركز آموزشي 
هستند كه مهارت هاي كدنويسي مورد نياز بازار كار را به 
كارجويان و عالقه مندان به كارآفريني آموزش مي دهند 
و اولين بار در سال 2011 توسط آكادمي Code ابداع 
شدند. افراد جوياي كار و عالقه مندان به جاي گذراندن 
دوره هاي دانش��گاهي 4 س��اله در عل��وم كامپيوتر و 
فراگي��ري آموزش هاي تئوري مفصل، ب��ا حضور در 
دوره ه��اي كوتاه مدت و فش��رده و تمركز روي نكات 
عملي و جزئيات فني، مهارت حل مسائل دنياي واقعي 
و آموزش هاي مورد نياز بازار كار مانند برنامه نويسي، 
توسعه وب يا ساختن اپليكيشن را به صورت عملي فرا 
مي گيرند و مانند يك كارآموز شركت روي يك پروژه 
عملي كار خواهند كرد. آمار و ارقام حاكي از آنند كه در 
اياالت متحده، هر ساله صدها نفر از فارغ التحصيالن 
بوت كمپ ها مي توانند ش��غل هايي را در شركت هاي 

بزرگ به دست آورند.
بوت كمپ ها طي چند سال گذشته در سراسر جهان 
و حتي كشورهاي در حال توسعه گسترش يافته اند. 
بوت كمپ ها در سال 2016 بيشتر در امريكاي شمالي 
و كانادا فعال بودند. بر اساس گزارش منتشر شده توسط  
ITU در اين سال بيش از 67 بوت كمپ فقط در امريكا 
 و كانادا به كارآموزان خدمات ارايه مي كردند و بيش از

16 ه��زار نفر موفق به كس��ب مه��ارت در دوره هاي 
آموزشي اين بوت كمپ ها شدند كه در حدود 75 درصد 

از آنها موفق شدند شغل دايمي به دست بياورند.
امروزه نيز بوت كمپ ها در برنامه نويسي در بيش از 85 
شهر امريكا و 5 شهر كانادا فعال هستند. در سال گذشته 
بيش از 20 هزار نفر در اين برنامه مهارت آموختند كه 

اين رقم رشد 9 برابري را نسبت به سال 2013 نشان 
مي دهد. گفتني است از اين تعداد حدود 40 درصد آن 

را دختران و زنان تشكيل داده اند.

 هدف از ايجاد شركت در بوت كمپ چيست؟
هدف بسياري از ش��ركت كنندگان در بوت كمپ، به 
دست آوردن يك شغل در زمينه برنامه نويسي و توسعه 
وب است. آنها اين كار را با يادگيري ساختن برنامه هاي 
كاربردي در سطح حرفه اي انجام مي دهند كه پايه و 
مهارت مورد نياز براي ساخت برنامه هاي توليدي مورد 

نياز كارفرمايان احتمالي را فراهم مي كند.
ش��ركت هاي نرم افزاري و كارفرمايان ني��ز به دنبال 
مهارت  هاي بس��يار متنوع و تخصصي هس��تند و در 
مصاحبه بيش��تر تمايل ب��ه جذب اف��رادي دارند كه 
مهارت هاي الزم براي افزودن ارزش واقعي به مجموعه 
را داش��ته باشند. بوت كمپ ها با ش��ناخت صحيح از 
نيازهاي بازار كار مي توانند به كارفرمايان در رفع اين 
نياز كمك كنند.حضور در بوت كمپ يك مسير قابل 
قبول براي دستيابي به شغل در زمينه توسعه وب است 
كه به عنوان مكملي براي تحصيالت 4ساله دانشگاهي 
در علوم كامپيوتر و براي كمك به رفع نياز به مهندسان 

نرم افزار ماهر در اين صنعت به حساب مي آيد.

 نحوهعملكردبوتكمپها
بوت كمپ ها دوره هاي كوتاه مدت و فشرده هستند كه 
مهارت برنامه نويسي، توسعه وب و ساخت نرم افزار را 
به صورت عملي به عالقه مندان آموزش داده و مهارت 
حل مسائل دنياي كار واقعي را در آن تقويت مي كنند. 
بوت كمپ ها معموال 2 تا 3 ماه به طور مي انجامد، البته 
برنامه هايي نيز وجود دارند كه مدت آنها 6 ماه يا بيشتر 
هم هست.متقاضيان پس از ثبت نام و ارزيابي اوليه وارد 
بوت كمپ شده و آموزش عملي الزم منطبق با نيازهاي 
 بازار كار را در يك بازه زماني نس��بتا كوتاه و فش��رده 
فرا مي گيرند. دوره هاي آموزشي بوت كمپ ها معموال 
به صورت تمام وقت اس��ت، اما عالوه بر اين برگزاري 
بوت كمپ هاي نيمه وقت يا آن الي��ن نيز در دنيا رايج 
اس��ت،  دراين دوره زماني فشرده، برنامه هاي تدريس 
بر دو اصل استوار هستند: سرعت و آموزش اثر بخش.

 كوتاهترازدانشگاه
دانشجويان رش��ته هاي مرتبط با علوم كامپيوتر بايد 
حدود 4 سال يا حتي بيشتر از آن را براي تكميل دوره 
تحصيلي س��پري كنند و عالوه بر برنامه نويسي دروز 
مختلفي در زمينه سيس��تم عامل، شبكه، رياضيات، 
 محاسبات و نظاير آنها را بگذرانند. اين دروس اگرچه 
براي افزايش س��طح دان��ش و درك عميق تر مطالب 
مرتبط با رشته تحصيلي مفيد هستند اما براي افرادي 
كه به صورت عملي در زمينه برنامه نويسي و توسعه وب 

فعاليت مي كنند كاربرد زيادي نخواهد داشت.
اما بوت كمپ هاي برنامه نويسي با انتخاب مهارت هاي 
مورد نياز بازار كار و دروس كاربردي مرتبط با صنعت 
و ح��ذف آموزش هاي غير ضروري تالش مي كنند تا 
فاصله مباحث تئوري دانشگاهي و دنياي واقعي كار 
را در يك دوره زمان��ي كوتاه برطرف كرده و نيازهاي 
صنعت را برآورده سازد. به دليل حذف مهارت هاي غير 
ضروري از برنامه آموزش��ي بوت كمپ برنامه نويسي، 
دوره زماني ك��ه اعضا در يك بوت كمپ حضور دارند 
در مقايسه با آموزش س��نتي چهار ساله در دانشگاه 
بسيار كوتاه تر است.هدف اصلي بوت كمپ ها ارتقاي 
مهارت شركت كنندگان و آموزش نكات موردنياز آنها 
براي موفقيت در دنياي برنامه نويسي حرفه اي است. 
دوره زماني كه اعضا در يك بوت كمپ برنامه نويسي 
حضور دارند، در مقايسه با آموزش سنتي چهار ساله 
در دانش��گاه نس��بتا كوتاه اس��ت،  به طوري كه تمام 
مهارت هاي غير ضروري و نسبتا س��نگين از برنامه 

آموزشي آن حذف مي شوند.
در بوت كمپ ها تمركز اصلي بر آموزش اثربخش است 

و تنها مهارت هايي كه براي كار در دنيا واقعي مناسب تر 
هستند آموزش داده مي شود،  اين به آن معني است كه 
بوت كمپ ها براي افرادي ايده آل هستند كه مي خواهند 
مهارت هاي فني مورد نياز براي اشتغال به كار را،  در يك 

دوره زماني بسيار كوتاه و فشرده به دست آورند.

 تفاوتدانشآموختگانبوتكمپ
وفارغالتحصيالندانشگاهي

همانطور ك��ه در بخش قبل هم به آن اش��اره كرديم 
بوت كمپ ها بر آموزش مهارت ه��اي عملي و دروس 
كاربردي كه بازار كار به آن نياز دارد تمركز مي كنند. 
اينها مهارت هايي هس��تند كه اغلب در خالل دروس 
دانش��گاهي ب��ه آن پرداخت��ه نمي ش��ود. دوره هاي 
دانشگاهي زمان زيادي را صرف آموزش مفاهيم پايه و 
تئوري مي كنند. اين دروس اگرچه در گسترش دانش 
و تعمق بخشي به درك مطلب توسط دانشجويان موثر 
هستند ولي نكته مهم اين است كه اين آموزش ها عمدتا 
به طور مستقيم در بازار كار واقعي كاربرد زيادي ندارند. 
در مقابل بوت كمپ ه��ا اين عدم كارايي را با تمركز بر 

ياد دان عملي مهارت هاي كاربردي جبران مي كنند.

 مزايايشركتدربوتكمپها
يكي از مزاياي اصل��ي و نقاط برتري بوت كمپ ها اين 
است كه ش��ركت كنندگان را براي كار حرفه اي آماده 
مي كنند. اگرچه كدنويس��ي مهم ترين مهارتي است 
كه ش��ركت كنندگان در طول حضور در بوت كمپ ها 
كس��ب مي كنند، اما در كنار آن مهارت هاي ديگري 
نيز كه توسعه كنندگان وب در كار حرفه اي به آن نياز 
دارند را فراگرفته وتمرين مي كنند. برخي از مهم ترين 
مزاياي حضور در بوت كمپ ها عبارتند از: صرفه جويي 
در زمان و هزينه، محيط آموزش��ي گروهي، همراهي 

مربيان، همراهي آموزشي گروهي، ساختار آموزشي 
منظم و ارتباطات و شبكه سازي.

 بوتكمپدرايران
در اي��ران ن��رخ بي��كاري در مي��ان فارغ التحصيالن 
رش��ته هاي مهندس��ي و مرتبط با علوم  كامپيوتر در 
كش��ور همواره جزو باالترين ها بوده اس��ت. از داليل 
اصلي اي��ن معضل، عدم اط��الع و آش��نايي دقيق با 
برنامه  توس��عه بازار، ميزان نياز به نيروي انساني، عدم 
وجود سناريوهاي توسعه سطح استفاده و عمق ورود 
تكنولوژي و در نهايت نبود مهارت هاي الزم و منطبق 
با نياز كار در ميان فارغ التحصالن است. اين در حالي 
است كه استفاده از فناوري هاي نوين در مشاغل دنيا 
رو به  رش��د بوده و انتظار بر اين است كه در ايران نيز به 
ظرفيت هاي اين حوزه توجه كافي مبذول شود. درباره 
اينك��ه از ظرفيت بوت كمپ ها به عن��وان يك راهكار 
چقدر در ايران استفاده شده يا مي توان استفاده كرد با 
حميدرضا احمديان، مديركل دفتر نوآوري و حمايت از 
سرمايه گذاري وزارت ارتباطات گفت وگو كرده ايم . وي 
به »تعادل« گفت: يكي از مشكالتي كه در فضاي بخش 
خصوصي داريم اين است كه اعضاي پارلمان اقتصادي 
به سختي مي توانند براي پيشبرد كار خود نيرو جذب 
كنند. به اين ترتيب بايد مدت ها دنبال نيرو بگردند در 
نهايت نيز مشخص نيست كه بتوانند نيروي مورد نياز 

خود را جذب كنند. 
وي با طرح اين پرسش كه بايد بررسي كنيم و ببينيم 
كه در دنيا براي مشكالت اينچنيني چه راه حلي انتخاب 
شده است، بيان كرد: در اروپا و امريكا براي پاسخ دهي 
ب��ه اين نياز بوت كمپ ها ش��كل گرفتن��د. دوره هاي 
بوت كمپ از 45 روز تا تقريبا 6 ماه تعريف مي ش��ود و 
با بررس��ي تقاضاي بازار از شركت ها مي پرسند كه در 

برنامه توس��عه به چه چيزي نياز دارند؟ شركت ها در 
پاسخ به اين موضوع مثال مي گويند ما افرادي را براي 
توس��عه صادراتي و.. مي خواهيم. سپس بوت كمپ ها 
بر مبن��اي اين نياز فراخوان مي دهن��د و افرادي كه با 
حداقل ها متناس��ب هس��تند در دوره بوت كمپ ها 
ش��ركت مي كنند. دوره هاي بوت كمپ عملي است و 
در آن اعضاي ش��ركت هايي كه تقاضاي نيرو دارند در 
كنار آنها مي ايستند و در پروسه ارزيابي نيروها شركت 
مي كنند. سپس بعد از گذر 45 روز تا دو ماه يا چند ماه 
نيرويي متناسب با نيازهاي اين شركت تربيت شده و 

آماده جذب در بخش خصوصي مي شود.
او درب��اره نحوه تامين هزينه هاي بوت كمپ ها چنين 
توضي��ح داد: هزينه هاي بوت كمپ ه��ا را حاكميت 
مي دهد. ب��ه اين صورت ك��ه مناب��ع الزم در اختيار 
برگزار كننده هاي بوت كمپ قرار مي گيرد و بعد از اينكه 
آموزش نيرو صورت گرفت و نيرو جذب بازار كار شد، 

هزينه ها از درآمد نيرو كم مي شود.
احمديان ادامه داد: امروزه اروپايي ها اكثرا به اين سمت 
رفتند و در امريكا هم بس��يار زياد شده من پيش بيني 
مي كنم درآينده شركت هاي بزرگ مثل ماكروسافت 

فرآيند بوت كمپ خود را راه مي اندازند. 
وي ادامه داد: در مورد بوت كمپ ها اكنون مدتي است 
كه  دفت��ر نوآوري و حمايت از س��رمايه گذاري وزارت 
ارتباطات تحقيقاتي را آغاز كرده است تا بتوانيم با كمك 
اين تحقيقات تشكيل بوت كمپ ها در ايران را بررسي 
كرده و كليد بزنيم. در نظر بگيريد كه اغلب دانشگاه هاي 
دنيا دانشگاه نسل سه و چهار يعني دانشگاه كارآفرين 
هس��تند ولي دانش��گاه هاي ما نه ني��روي كار تربيت 
 مي كنند و ن��ه كارآفري��ن. بنابراين نياز به تش��كيل 
 بوت كمپ ها بسيار احساس مي شود و بايد مقدمات آن 

هر چه سريع تر فراهم شود. 

معاون سازمان امور مالياتي در بخشنامه اي به ادارات مالياتي 
اعالم كرد: پرونده هاي مالياتي عملكرد س��ال 96 موديان 
مشمول تبصره 100 قانون ماليات ها حداكثر تا پايان خرداد 
ماه سال جاري حسابرسي و قطعي شود. نادر جنتي معاون 
ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي در بخشنامه اي به 
ادارات مالياتي استان ها در راستاي تعيين ماليات مقطوع 
عملكرد سال 97 متذكر شد تا پرونده هاي مالياتي عملكرد 
سال 96 موديان مشمول تبصره 100 قانون ماليات ها حداكثر 
تا پايان خرداد ماه س��ال جاري حسابرسي و قطعي شود. با 
توجه به ابالغ دستورالعمل ش��ماره 505/98/200 مورخ 
1398/3/8 موضوع تعيين ماليات مقطوع عملكرد س��ال 
1397 برخي از صاحبان مشاغل در اجراي تبصره ماده 100 
اصالحي مصوب 1394/4/31 قانون ماليات هاي مستقيم، 
جهت بهره مندي و رضايت مندي حداكثري موديان مالياتي 

از ظرفيت قانوني ياد شده، به شرح ذيل متذكر مي شود: 
1- ادارات امور مالياتي با توج��ه به مدت زمان باقي مانده 
موديان محترم مالياتي براي اس��تفاده از ظرفيت قانوني 
دستورالعمل مذكور، حداكثر تالش و مساعي خود را به كار 
برده تا پرونده مالياتي عملكرد سال 1396 اينگونه موديان 
حداكثر تا پايان خرداد ماه سال جاري حسابرسي و قطعي 
گردد، در راستاي اين بند الزم است مديران كل امور مالياتي 
با نظارت دقيق و حتي المقدور ورود به پرونده هاي موديان در 
اجراي مقررات ماده 34 آيين نامه اجرايي موضوع ماده 219 

قانون ماليات هاي مستقيم اقدامات الزم را مبذول نمايند.
2- چنانچه صاحبان مشاغل گروه سوم موضوع آيين نامه 
اجرايي موضوع ماده 95 قانون فوق مشمول دستورالعمل 
براي استفاده از تس��هيالت قانوني ياد شده جهت در آمد 
مكتسبه در سال 1397 بخواهند درصد بيشتري نسبت به 
درصدهاي مقرر در بند )ب( دستورالعمل ياد شده به ماليات 
قطعي عملكرد سال 1396 خود براي عملكرد سال 1397 
پرداخت نمايند در صورت ارسال فرم مربوط و درج مبالغ 
بيشتر نيز فرم موديان و مبالغ ابرازي در اجراي تبصره ماده 

100 قانون مذكور قطعي تلقي مي گردد.
3- با توجه به اينكه آخرين اقدام مودي در ارسال اظهارنامه 
مالياتي و با فرم موضوع دس��تور العمل ف��وق الذكر براي 
اقدامات بعدي سازمان متبوع مالك عمل است، بنابر اين 
كلمه »نموده باشند« در خط دوم بند7 دستورالعمل فوق 

به »ننموده باشند« تغيير مي يابد.

عضو كميسيون بودجه مجلس با بيان اينكه فضاي 
مجازي مي تواند عامل ايجاد يك ميليون شغل به طور 
مستقيم و 5 ميليون ش��غل به صورت غيرمستقيم 
در كش��ور باش��د، گفت: حاكميت بايد از صاحبان  

استارتاپ ها توامان حمايت مادي و معنوي كند.
 غالمعلي جعفرزاده ايمن آبادي در گفت وگو با خانه ملت

در توضيح وظايف مس��ووالن و حاكميت در مقابل 
كسب و كارهاي  استارتاپي در شرايط جنگ نابسمان 
اقتصادي كنوني، گفت: ش��رايط جدي��د اقتصادي 
اقتضاء مي كن��د ابتكارعمل ه��اي اقتصادي جديد 
متناسب با تكنولوژي روز مورد توجه قرار گيرند در 
اين بين  اس��تارتاپ ها توانس��تند و مي توانند تحول 
ب��زرگ اقتصادي را در مدت زمان كوتاه و با كمترين 

نيروي انساني محقق كنند.
فضاي مج��ازي مي تواند عامل ايج��اد يك ميليون 
ش��غل به طور مس��تقيم و 5ميليون شغل به صورت 

غيرمستقيم باشد.
نماينده مردم رش��ت در مجلس ش��وراي اس��المي 
ب��ا بيان اينك��ه  اس��تارتاپ ها توانس��ته اند در ميان 
طيف هاي مختلف جامعه نفوذ كنند بنابراين بايد به 
آنها توجه ويژه اي شود، ادامه داد: يكي از برنامه هاي 
رياس��ت جمهوري دوره دوازدهم ايج��اد 900 هزار 
شغل در حوزه ICT بوده است كه هنوز محقق نشده 

است، برآوردها نشان مي دهد، فضاي مجازي مي تواند 
 عامل ايجاد يك ميليون شغل به طور مستقيم و ايجاد

5 ميليون شغل به صورت غيرمستقيم باشد.

  حاكمي�تباي�دازصاحب�اناس�تارتاپها
توامانحمايتماديومعنويكند

وي همچنين درخصوص مس��ووليت حاكميت در 
مقابل كس��ب و كارهاي  استارتاپي در شرايط جنگ 
اقتصادي كنوني، توضيح داد: حاكميت بايد از صاحبان  
اس��تارتاپ ها توامان حمايت م��ادي و معنوي كند، 
درواقع در اختيار گذاشتن تسهيالت و وام هاي مورد 
نياز بخش مادي و موضوع حفظ حقوق مالكيت، بخش 
حمايت معنوي از آنها را ش��امل مي ش��وند، هرچند 
وضعيت حقوق مالكيتي صاحبان  استارتاپ ها به دليل 
سهل بودن انجام كپي رايت در ايران مناسب نيست لذا 

به  استارتاپ ها دستبرد مي شود و متاسفانه نظارت ها 
نيز ضعيت هستند.  جعفرزاده ايمن آبادي با اعتقاد به 
اينكه بهتر است در شرايط اقتصادي نامناسب كنوني 
به جاي حركت به سمت رانت و مسائل غيرقانوني از 
تجربيات و امكانات ايجاد ش��ده توسط  استارتاپ ها 
براي كسب درآمد و ايجاد اشتغال استفاده شود. اين 
نماين��ده مجلس با بيان مثال��ي در رابطه با جايگاه و 
اهميت كسب و كارهاي  استارتاپي در جامعه امروز، 
اضافه كرد: در حادثه سيل اخير  استارتاپ ها جايگاه 
ويژه چه به لحاظ كمك مردمي پيدا كرد كه اين همه 
نشان از قدرت  استارتاپ ها دارد لذا  استارتاپ ها عالوه 
بر درآمدزايي مي توانند نيازهاي بس��ياري از مردم را 

بر طرف كنند.

   دلسردياستارتاپهاوميلدوبارهبهمهاجرت
عضو كميس��يون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس 
شوراي اسالمي ادامه داد: طي اين سال ها تالش هاي 
پراكنده بسياري براي ايجاد روحيه كارآفريني در بين 
فعاالن اين بخش به خصوص حوزه  استارتاپي صورت 
گرفته اس��ت اما به دليل فيلترهاي اخير ش��بكه هاي 
مجازي و عدم حمايت ه��اي الزم جوانان فعال در اين 
حوزه تحت فشار قرار دارند و حتي اين اتفاق ها سبب 
سبب دلسردي و ميل دوباره آنها به مهاجرت شده است.
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ازتصويبيكسندتاتضمين
شغليكارگر

دبيركل كانون عالي انجمن ه��اي صنفي كارگران، 
تصويب سند ملي كار شايسته را چراغ راه آينده كار 
ايران دانس��ت و ابراز اميدواري كرد كه با تصويب اين 
سند، كارگران به حقوق شايسته و ثبات و امنيت شغلي 

خود دست پيدا كنند.
هادي ابوي در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد:  سند ملي 
كار شايسته الزامات و پيش شرط هايي دارد كه يكي از 
آنها موضوع اقتصاد است. اگرچه در شرايط حاضر با 
نابساماني اقتصاد روبرو هستيم ولي اوضاع اقتصادي ما 
چندان هم بد نيست و هجمه هايي كه بعضاً به اقتصاد 
وارد مي شود و جو رواني كه در جامعه به وجود مي آيد، 
همه ناشي از تبليغات منفي دشمن و سياه نمايي هايي 
است كه گس��ترش يافته تا اوضاع كشور را نامطلوب 
جلوه دهد.وي به علل تأخير در تصويب سند ملي كار 
شايسته اشاره كرد و گفت: يكي از داليل عدم تصويب 
در سال هاي اخير اين بود كه كارشناسان مي گفتند 
در شرايط بد اقتصادي نمي توان به اهداف سند دست 
يافت چون سند ملي كار شايس��ته به تقويت وضع 
معيش��ت، حقوق و دستمزد مناسب، شأن و كرامت 
نيروي انساني و ثبات امنيت شغلي كارگر اشاره دارد و 
در سايه اقتصاد نابسامان نمي توان به اين دستاوردها 
رسيد.ابوي با بيان اينكه سند كار شايسته تنها مختص 
كارگران نيست و به مباحث مختلفي توجه دارد، اظهار 
كرد: اين س��ند عالوه بر موضوع معيشت و دستمزد 
كارگر به مقوله ثبات شغلي، ايمني كار، بهره وري توليد، 
حقوق بنيادين كار، اشتغال زنان، توسعه سرمايه گذاري 
و پيش بيني مش��وق هاي حمايتي و مش��اغل سبز 
پرداخته اس��ت و مجموعه اي از راهبردهاي اجرايي 

به شمار مي رود.
اين مقام مس��وول كارگري با بيان اينكه نمي توان با 
تصويب سند كار شايسته انتظار داشت اقتصاد كشور 
به سرعت دگرگون شود، خاطرنشان كرد: اين سند، 
ترسيمي از چشم انداز آينده كار ايران است و به تدريج 
همه دستگاه ها و بخش ها بايد با همراهي يكديگر در 
جهت تحقق اهداف س��ند و تضمين امنيت شغلي 
كارگران و بهتر ش��دن وضعيت كار و توليد در كشور 
گام بردارند.وي تاكيد كرد: اگرچه هيات دولت سند 
كار شايسته را به تصويب رسانده ولي ما بايد از شرايط 
سخت اقتصاد عبور كنيم تا به هدف گذاري پيش بيني 
شده در اين سند دست يابيم. شرايط موجود هم موقتي 
است و با مقاومت سرسختانه مردم و توليدكنندگان از 

آن عبور خواهيم كرد.
هيات دولت در جلس��ه 29 ارديبهش��ت ماه 1398 
به پيش��نهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، اتاق 
تعاون ايران و سازمان برنامه بودجه كشور و به استناد 
قانون برنامه ششم توسعه »سند ملي كار شايسته و 
سياست هاي اشتغال مبتني بر سند ملي كار شايسته« 
را ب��ه تصويب رس��اند. معاونت امور زن��ان و خانواده 
رياست جمهوري، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصاد و 
دارايي، وزارت ارتباط��ات و فناوري اطالعات، وزارت 
كشور، وزارت جهاد كشاورزي، بانك مركزي، سازمان 
تأمين اجتماعي، مركز آمار ايران، سازمان بهزيستي، 
سازمان صنايع دستي و گردشگري و سازمان حفاظت 
محيط زيست 13 نهاد، سازمان و وزارتخانه اي هستند 
كه به اجراي اقدامات مربوط به س��ند كار شايسته و 

سياست هاي اشتغال مبتني بر آن مكلف شده اند.

ارسالاقالمصادراتيبهجز
لبنياتبهمرزسومارآزادشد

علي اكبر ش��اماني مديركل دفتر صادرات گمرك 
پيرو نامه مديركل گمرك كرمانشاه در بخشنامه اي 
به كليه گمركات اجرايي موضوع »بالمانع ش��دن 
ارسال كاالهاي صادراتي به جز كاالهاي لبني شامل 
شير، پنير و ماست« به مرز س��ومار را ابالغ كرد.در 
نامه خليل حيدري آمده اس��ت: بازگش��ت به نامه 
شماره 98/ 258693  مورخ 31/ 02/ 98  به استحضار 
مي رساند كه با توجه به رفع موانع كاالهاي صادراتي 
در مرز سومار بدين وسيله اعالم مي دارد كه به نحو 
مقتضي به گمركات كشور اعالم فرماييد كه ارسال 
كاالهاي صادراتي از روز شنبه مورخ 11/ 03/ 98  به 
مرز سومار ممنوعيت ندارد و طرف عراقي آمادگي 
 پذيرش كااله��اي صادرات��ي را دارد. مراتب جهت 
هرگونه دستور مقتضي ايفاد مي شود.شايان ذكر است 
كه همچنان از ارسال كاالهاي لبني شامل )شير، پنير، 

ماست( خودداري شود.

داشتنمسكنارزان
حقكارگراناست

يك فعال حوزه كار با بيان اينكه سياس��ت گذاري ها 
در حوزه مسكن ناموفق بوده است، پرداخت وام هاي 
وديعه و تامين مس��كن ارزان قيمت براي كارگران را 
خواستار ش��د. حميد حاج اسماعيلي در گفت وگو با 
ايسنا، اظهار كرد: در شرايط حاضر براي بهبود وضع 
معيشت كارگران بايد به كاهش هزينه هاي زندگي آنها 
كمك كنيم و هزينه ها در بخش هاي تأثيرگذار زندگي 

خانوارهاي كارگري را كاهش دهيم.
وي كاهش هزينه هاي بهداشت و درمان كارگران را 
خواستار شد و گفت: اگر كارگران درگذشته با مبلغ 
اندكي مي توانستند از عهده تأمين هزينه هاي درماني 
و اق��الم دارويي خود برآيند امروز ب��ه دليل افزايش 
هزينه ها و كاهش پوشش هاي بيمه اي در مضيقه اند و 
الزم است در اين بخش مكانيسم هاي الزم براي جبران 

هزينه هاي درماني كارگران پيش بيني شود.
اين فعال حوزه كار گفت: متأسفانه به دنبال نوسان 
نرخ ارز كه از سال گذشته حاكم شد، بسياري از 
بازارها از خودرو تا مسكن تحت تأثير قرار گرفتند 
و همين امر معيشت خانوارهاي كارگري را دچار 
مشكل كرد به نحوي كه با افزايش حباب گونه و 
جهشي مسكن، بسياري از كارگران ناچار به اجاره 
خانه در حاشيه هاي شهر شدند و قدرت اجاره در 

كالن شهرها را از دست دادند.

حميدرضا احمديان، مديركل دفتر نوآوري و حمايت از سرمايه گذاري وزارت ارتباطات در گفت وگو با »تعادل« گفت: يكي از مشكالتي كه در فضاي 
بخش خصوصي داريم اين است كه اعضاي پارلمان اقتصادي به سختي مي توانند براي پيشبرد كار خود نيرو جذب كنند. به اين ترتيب بايد مدت ها 

دنبال نيرو بگردند در نهايت نيز مشخص نيست كه بتوانند نيروي مورد نياز خود را جذب كنند. 
وي با طرح اين پرسش كه بايد بررسي كنيم و ببينيم كه در دنيا براي مشكالت اينچنيني چه راه حلي انتخاب شده است، بيان كرد: در اروپا و امريكا 
براي پاسخ دهي به اين نياز بوت كمپ ها شكل گرفتند. دوره هاي بوت كمپ از 45 روز تا تقريبا 6 ماه تعريف مي شود و با بررسي تقاضاي بازار از شركت ها 
مي پرسند كه در برنامه توسعه به چه نيازي دارند؟ شركت ها در پاسخ به اين موضوع مثال مي گويند ما افرادي را براي توسعه صادراتي و... مي خواهيم. 
س�پس بوت كمپ ها بر مبناي اين نياز فراخوان مي دهند و افرادي كه با حداقل ها متناسب هستند در دوره بوت كمپ ها شركت مي كنند. دوره هاي 
بوت كمپ عملي است و در آن اعضاي شركت هايي كه تقاضاي نيرو دارند در كنار آنها مي ايستد و در پروسه ارزيابي نيروها شركت مي كنند. سپس بعد 

از گذر 45 روز تا دو ماه يا چند ماه نيرويي متناسب با نيازهاي اين شركت تربيت شده و آماده جذب در بخش خصوصي مي شود.

برش



دانش و فن10اخبار

شيب تند توليد علم برتر در فاصله زماني ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۸

ايران در پله شانزدهم دنيا با توليد علم باكيفيت
گروه دانش و فن|

 معتبرترين پايگاه هاي تولي��د علم بر جهش ايران در 
توليد علم با كيفيت صحه گذاشته اند و قرار گرفتن نام 
ايران در رتبه شانزدهم دنيا نشان مي دهد زمان زيادي 

است از كمي گرايي عبور كرده ايم.
روند توليد علم در دنيا و ايران همواره در جريان كميت 
و كيفيت قرار داشته است و برترين كشورهاي دنيا نيز 
ابتدا با افزايش كمي توليدات علمي خود سعي كردند 
كه جايگاه مناسبي در توليد علم دنيا پيدا كنند و پس از 

آن كيفيت توليدات خود را عمق بخشيدند.
پيشرفت علمي جمهوري اسالمي ايران تا اندازه اي قابل 
توجه بوده است كه رهبر معظم انقالب در ديدار جمعي 
از استادان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاه ها با ايشان 
در ۸ خرداد ۹۸ بر اين موض��وع تاكيد كردند و يادآور 
شدند: پيشرفت هاي دانشگاهي تاكيد به معناي واقعي 
كلمه چشمگير است؛ اين را نبايستي مورد غفلت قرار 
داد. اينكه من تأكيد مي كنم روي اين قضيه، به خاطر 
جرياني است كه راه افتاده، نه فقط در ايران ]بلكه[ در 
دنيا، براي كوچك كردن، سبك كردن و بي ارزش نشان 

دادن حركت عظيم علمي كشور.
ايشان به نكته بسيار مهمي در اين زمينه اشاره كردند 
كه برنامه اي به منظور زير س��وال بردن پيشرفت هاي 
علمي كشور در حال انجام است. ايشان فرمودند: »االن 
در دنيا دارد روي اين كار مي شود؛ پول خرج مي كنند، 
برنامه ريزي مي كنند؛ يك نمونه اش اين برنامه ۲۰۴۰ 
دانشگاه استنفورد است درباره ايران در سال ۲۰۴۰ و 
زير سوال بردن پيشرفت هاي علمي كشور و كارهاي 

مهم دانشگاهي كشور است.«
مقام معظم رهبري همچنين به تالش هاي بيگانگان 
در برابر قدرت علمي ايران اش��اره كرده و خاطرنشان 
كردند: »مقاله نوشته اند و در مقاله تصريح كرده اند كه 
پيشرفت علمي ايران مايه نگراني است؛ اين را صريحًا 
نوشتند: »پيشرفت علمي ايران مايه نگراني است«؛ مايه 
نگراني كيست؟ معلوم است؛ قدرت هاي استعمارگر، 
قدرت هاي متجاوز و سلطه گر كه حياتشان به سلطه بر 
ضعفا است، نمي توانند ببينند كه يك كشوري در يك 
موقعيت حّساسي مثل موقعيت كشور ما، خودش را از 
ضعف نجات بدهد و به قوت و قدرت برسد؛ مايه نگراني 

آنها است.«
دانش��گاه اس��تنفورد در پروژه اي��ران ۲۰۴۰ درباره 

موضوعاتي با عناوين خروجي علم��ي ايران، كمبود 
آب در ايران، بانك مركزي در ايران، مشكل اقتصادي، 
ديناميك جمعيت ايران، چشم انداز گاز طبيعي، برق و 
انرژي تجديدپذير در ايران، ارزيابي زمين و بارش براي 
كش��اورزي و آينده نفت ايران و تأثيرات اقتصادي آن 

چندين گزارش آينده نگارانه تهيه كرده است.
نويسندگان اين گزارش ها ادعا كرده اند پروژه ۲۰۴۰ 
استنفورد ايران يك ابتكار دانشگاهي است كه تحقيقات 
مربوط به مس��ائل اقتصادي و فني مربوط به توس��عه 
بلندمدت ايران را و پيامدهاي احتمالي آنها در آينده را 
ارزيابي مي كند. در بخش گزارش خروجي علمي ايران 
با آنكه به افزايش تعداد مقاالت علمي ايران اذعان شده 
اما ادعا كرده است كه رشد علمي ايران بيشتر در بخش 

كمي رخ داده است.
اما بررسي خروجي توليد علم ايران در پايگاه هاي معتبر 
علمي نشان مي دهد كه جمهوري اسالمي ايران يك 
دهه است از مرز كمي گرايي صرف عبور كرده است و 
گام در پله شانزدهم دنيا از نظر توليد علم گذاشته است. 
اين توليد علم به اذعان معتبرترين پايگاه هاي استنادي 
علمي دنيا در بحث كيفيت رشد ۷ درصدي را نسبت به 

رشد جهاني تجربه كرده است.

   رشد ۷ درصدي توليد علم با كيفيت ايران 
نسبت به رشد جهاني

به گزارش مهر، پايگاه اس��كوپوس يكي از نمايه هاي 
اس��تنادي معتبر و ش��ناخته ش��ده در دنيا است كه 
اطالعات كتاب ش��ناختي بيش از ۶۰ ميليون سند را 
از حدود ۵ هزار ناش��ر علمي در سراسر جهان و بيش 
از ۱۶ هزار و پانصد مجله علمي پژوهش��ي را در خود 

جاي داده است.
اسكوپوس همه حيطه هاي علوم را بررسي مي كند و 
نسبت به س��اير مراجع شبيه خود ۲۰ درصد پوشش 
بيش��تري دارد و از همين رو يكي از مراجعي است كه 
مي توان بر اس��اس آن ميزان توليد علم هر كشور در 
مقايسه با ساير كشورها و ميزان استنادات و توليد علم 

با كيفيت را در آن بررسي كرد.
تازه ترين بررس��ي هاي ميزان تولي��د علم جمهوري 
اسالمي ايران بر اساس منابع پايگاه اسكوپوس نشان 
مي دهد تعداد مقاالت ايران از ۸ هزار و ۳۴۸ مقاله در 
س��ال ۲۰۰۵ به ۶۰ هزار و ۵۷۵ مقاله در سال ۲۰۱۸ 

رسيده است، اين در حالي است كه تعداد مقاالت دنيا 
در سال ۲۰۰۵ حدود يك ميليون و ۹۰۶ هزار و ۵۳۶ 
مقاله بوده اس��ت و در مدت ۱۳ سال تا سال ۲۰۱۸ به 
تعداد سه ميليون و ۵۶ هزار و ۸۴۲ مقاله رسيده است.

در مقايسه با دنيا، تعداد كل مقاالت دنيا در سال ۲۰۱۷ 
ميزان سه ميليون و ۱۰ هزار و ۵۳۴ مقاله بوده كه در 
سال ۲۰۱۸ اين ميزان به تعداد سه ميليون و ۵۶ هزار 
و ۸۴۲ مقاله رسيد. بنابراين دنيا از نظر تعداد مقاالت 
رشد ۱.۵۴ درصدي را تجربه كرده است اما در مقابل 
جمهوري اس��المي ايران در تعداد مقاالت رشد قابل 

توجه ۷.۹۷ درصدي داشته است.
البته امروزه نگارش مقاله به تنهايي به معناي توليد علم 
نيست بلكه توليد علمي با كيفيت محسوب مي شود 
كه در معرض نقد و نظر ديگران قرار گيرد و در صورت 
مورد توجه بودن به آن ارجاع شود. اين موضوع با ابزاري 

با عنوان اس��تنادات مي تواند مالك سنجش كيفيت 
مقاالت قرار گيرد.

سهم ايران از كل اس��تنادات دنيا نيز رشد مناسبي را 
تجربه كرده اس��ت به گونه اي كه سهم ۰.۳ درصدي 
ايران از كل استنادات دنيا در سال ۲۰۰۵ به سهم ۲.۶ 
درصدي از كل استنادات دنيا رسيده است و همين امر 
نش��ان دهنده افزايش كيفيت مقاالت منتشر شده از 

سوي محققان ايراني بوده است.
نمودار تعداد مقاالت يك درصد برتر )توليد علم برتر( 
ايران در فاصله زماني ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۸ نشان مي دهد 
كه اين تعداد از ۲۵ مقاله در ۲۰۰۵ به يك هزار و ۱۰۰ 
مقاله برتر در سال ۲۰۱۸ رسيد و جمهوري اسالمي 
ايران شيب بسيار تندي را در تعداد مقاالت برتر تجربه 
كرد. تعداد مقاالت پنج درصد برتر )پر استناد( ايران 
در پايگاه اسكوپوس نيز نشان مي دهد كه ايران در اين 

بخش هم با رش��د قابل توجهي روبرو بوده است. اين 
ميزان مقاالت از ۲۴۱ مقاله در س��ال ۲۰۰۵ به رقم ۵ 
هزار و ۲۵۳ مقاله در س��ال ۲۰۱۸ رسيده كه رشدي 

۲۱ برابري را نشان مي دهد.
آمار بررس��ي هاي اسكوپوس نش��ان مي دهد تعداد 
مق��االت ۱۰ درصد برتر )پر اس��تناد( ايران در فاصله 
سال هاي ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۸ نيز رشد ۲۱ برابري كه بسيار 
قابل توجه بوده را تجربه كرده است. از اين رو از تعداد 
۵۵۷ مقاله پر استناد در سال ۲۰۰۵ به تعداد ۱۲ هزار 

و ۲۵۲ مقاله پر استناد رسيد.
در اين باره نيوساينتيست نيز به عنوان يكي از مراكز 
اطالع رس��اني علم��ي دنيا اعالم كرده اس��ت در يك 
دوره ۳۰ ساله از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۰ ميالدي، رشد 
خروجي هاي علمي ايران ۱۱ برابر بيش��تر از متوسط 

جهان و بيش از هر كشور ديگري بوده است. 

رگوالتوري| در حالي كه ارس��ال پيامك تبليغاتي 
انبوه بدون اجازه مشترك ممنوع شده بود، رگوالتوري 
با اعالم اس��امي ش��ركت هاي متخلفي كه همچنان 
امكان ارسال پيامك انبوه را داشتند، از برخورد با اين 

شركت هاي متخلف خبر داد.
پس از سال ها گاليه مشتركان از دريافت پيامك هاي 
تبليغاتي با وجود اعالم انصراف از دريافت آنها، سازمان 
تنظيم مقررات ارتباطات راديويي به عنوان نهاد ناظر 
و قانون گذار حوزه ارتباطي كش��ور، اپراتورهاي تلفن 
همراه را به ايجاد س��امانه اي ملزم ك��رد كه از طريق 
وارد ك��ردن يك كد واحد امكان اطالع از پيامك هاي 
تبليغاتي و ارزش افزوده، هر س��ه اپراتور ايجاد ش��ده 
و مش��تركان بتوانن��د ب��دون هراس از دس��ت دادن 
پيامك هاي بانكي راه ارس��ال پيام ه��اي تبليغاتي را 

ببندند.
مجيد حقي،  معاون امور پس��تي، ارتباطي و فناوري 
اطالعات رگوالتوري گفت: بر اس��اس بررس��ي هاي 
رگوالتوري، برخي از شركت هاي فعال در حوزه ارسال 
پيامك انبوه اذع��ان كرده اند امكان ارس��ال پيامك 
تبليغاتي انبوه به ش��ماره مش��تركاني را دارند كه با 
استفاده از س��امانه #۸۰۰* دريافت هرگونه پيامك 

تبليغاتي را براي شماره هاي خود مسدود كرده اند.
وي با بيان اينكه اينگونه اقدامات مصداق فعاليت هاي 

غيرمجاز پس��تي، مخابراتي و فناوري اطالعات بوده 
و اعمال مقررات در مورد آنه��ا از وظايف و اختيارات 
رگوالتوري اس��ت، تصريح كرده است كه اپراتورهاي 
تلفن همراه بايد از ارايه خدمات مستقيم يا غيرمستقيم 
به اين دس��ته از ش��ركت ها جلوگيري كنن��د و اين 
شركت ها نيز وظيفه دارند ارايه سرويس هاي غيرمجاز 
و همچنين تبليغات خود در س��ايت ها و شبكه هاي 
اجتماعي مبني بر ارايه چنين سرويسي را متوقف كنند. 
بنابراين در حالي كه براساس مصوبه كميسيون تنظيم 
مقررات ارتباطات، ارسال پيامك تبليغاتي انبوه بدون 
اجازه مشترك ممنوع است و با شركت هاي متخلف در 
اين حوزه برخورد مي شود، حقي اعالم كرد به منظور 
جلوگيري از تضييع حقوق مشتركين، اين موضوع به 
همراه ليست اسامي شركت هاي متخلف به پليس فتا 

اعالم شده است.

زد دي نت |  يكي از مقامات مايكروسافت به تازگي تاكيد 
كرده اس��ت كه هوش مصنوعي خطري براي مش��اغل و 

نيروهاي انساني در جهان به وجود نخواهد آورد.
با توجه به گسترش روزافزون فناوري هاي نويني همچون 
هوش مصنوعي )يادگيري ماشيني در صنايع و حوزه هاي 
مختلف تكنولوژي و غيره، بسياري از شركت هاي فعال در 
عرصه هاي گوناگون معتقدند كه اين فناوري ها به صورت 
كامل فعاليت هايشان را تحت تأثير قرار خواهد داد، به گونه اي 
كه ديگر نيازي به وجود چنين استار تاپ و شركت هايي در 
جهان نخواهد بود و كاركنان آنها نيز با روبات و رايانه هاي 

مجهز به هوش مصنوعي جايگزين خواهند شد.
لي هيكين، افس��ر تكنولوژي هاي ملي مايكروسافت در 
استراليا گفت: فناوري هاي نوين همچون هوش مصنوعي 
و يادگيري ماشيني هرگز جاي نيروهاي انساني را نخواهد 
گرف��ت و مردم نبايد نگران از بين رفتن مش��اغل خود در 
آينده باشند چراكه پيشرفت تكنولوژي هاي مذكور تنها به 
تقويت و افزايش كيفيت و سرعت خواهد انجاميد و هيچگاه 
قابليت جايگزين شدن با نيروي انساني متخصص را كسب 

نخواهد كرد.
تازه ترين تحقيقات و بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد 
ك��ه بالغ بر ۴۱ درصد از ش��ركت هاي فع��ال در بريتانيا از 
توسعه زودهنگام و سريع فناوري هاي نوين همچون هوش 
مصنوعي واهمه دارند چراكه بر اين باورند كه اين فناوري ها تا 
پنج سال آينده جاي منابع انساني، كارشناسان، متخصصان 
و تمامي تجهيزات موردنياز آنها را خواهد گرفت و به عبارتي 
ديگر هوش مصنوعي در آين��ده اي نزديك موجب از بين 
رفتن تجارت و كس��ب و كار آنها خواهد شد. به گفته اين 

كارشناس��ان و تحليلگران، آن دس��ته از شركت هايي كه 
تاكنون به بهره گيري از فناوري هاي نوين همچون هوش 
مصنوعي در كسب و كار خود فكر نكرده اند، در خطر نابودي 
بيشتري قرار دارند چراكه آينده شركت هاي تجاري و كسب 
و كارهاي موفق به فناوري هاي جديد تعلق خواهد داشت 
و صاحبان مشاغل و شركت هاي كوچك با استراتژي هاي 

قديمي حرفي براي گفتن نخواهند داشت.
اما حاال اين مدير ارشد شركت امريكايي مايكروسافت اذعان 
كرده است كه هيچ جاي نگراني در خصوص پيشرفت هوش 
مصنوعي در جهان وجود ندارد چراك��ه اين فناوري قادر 
خواهد بود در بهترين حالت ممكن، به ارتقا و بهبود سطح 
كيفي طراحي و توليد محصوالت مختلف كمك كند بنابراين 
هرگ��ز جايگزين نيروهاي انس��اني و متخصص همچون 
مهندسان، پزشكان، اساتيد دانشگاه، معلمان، پژوهشگران، 

روانشناسان، جراحان و غيره نخواهد شد.
وي در تشريح سخنان خود افزود: بسياري از كارها عالوه بر 
دانش، تخصص و هوشمندي نيازمند به كارگيري عواطف 
و احساسات انساني نيز هست كه اين كار از توانايي و عهده 

هوش مصنوعي خارج است.

ت�ك كرانچ| پژوهش��گران اروپايي در بررسي جديدي 
دريافتند كه استفاده از ابزار واقعيت مجازي مي تواند درد 
و اضطراب ناش��ي از تزريق داروي بيهوش��ي را در بيماران 
كاهش دهد. پژوهش جديدي كه در »انجمن بيهوش��ي 
اروپا« )ESA( انجام ش��ده، نشان مي دهد كه كار كردن با 
ابزار واقعيت مجازي قبل از تزريق داروي بيهوشي و طي آن، 
مي تواند به كاهش درد بيماران كمك كند و نياز به داروهاي 
آرام بخش را نيز كاهش دهد. آزمايش تصادفي در مورد اين 
موضوع نشان مي دهد كه استفاده از واقعيت مجازي مي تواند 
جايگزين مناسبي براي روش هاي كنوني دارويي باشد و 
اضطراب و درد را بدون داشتن عوارض جانبي آرام بخش هاي 
قديمي كاهش دهد. شايد تزريق موضعي داروي بيهوشي 
براي بس��ياري افراد، يك تجربه پر از اضط��راب و دردناك 
باشد؛ در نتيجه پزش��كان براي كمك به آرامش بيماران، 
داروي بيهوشي را با داروي هاي آرام بخش ادغام مي كنند 
اما استفاده از داروهاي آرام بخش مي تواند عوارض جانبي 
مانند سردرد، تهوع و خواب آلودگي را به همراه داشته باشد. 
 ،)Dragos Chirnoaga( »دكتر »دراگوس چيرنوگا
سرپرست اين پژوهش گفت: اين فناوري مي تواند عملكرد 
يك عامل پيشگيري را داشته باش��د و امكان بيهوشي را 
بدون اضطراب و درد براي بيمار فراهم كند. پژوهش��گران 
باور داش��تند كه واقعيت مجازي مي تواند نياز به داروهاي 
آرام بخش را حداقل تا ۵۰ درصد كاهش دهد؛ به همين دليل 
در آزمايش تصادفي، فرضيه تاثير واقعيت مجازي بر كاهش 
نياز به داروهاي آرام بخش را هنگام بيهوشي بررسي كردند. 
آنها ۶۰ بزرگسال را كه قرار بود تحت جراحي هاي ارتوپدي 
قرار گيرند، به سه دسته تقسيم كردند. گروه نخست، با كمك 

داروهاي آرام بخش اس��تاندارد و بدون استفاده از واقعيت 
مجازي، تحت جراحي قرار دادند. هنگام بيهوشي گروه دوم، 
از واقعيت مجازي استفاده شد و بيماراني كه سطح درد آنها 
بين سه تا ۱۰ بود، داروهاي آرام بخش را نيز دريافت كردند. 
در گروه سوم، قبل و طي تزريق داروي بيهوشي از واقعيت 
مجازي استفاده شد و بيماراني كه سطح درد آنها بيش از سه 
بود، داروي بي حسي دريافت كردند. بيماران براي استفاده 
از اين روش جديد درمان، عينك ها و هدفون هاي واقعيت 
مجازي را به چشم زدند تا فيلمي آرامش بخش در مورد دنياي 
زير آب را تماشا كنند. اين فيلم كه يك سفر دريايي زير آب 
را نشان مي داد، با صدايي آرامش بخش همراه بود تا بتواند 
ريتم تنفسي بيماران را كاهش دهد. تحليل ها نشان دادند 
۲۵ درصد بيماراني كه طي بي حس��ي موضعي از واقعيت 
مجازي استفاده كردند، به داروي آرام بخش نياز داشتند اما 
تعداد بيماراني كه قبل و طي بي حسي، به داروي آرام بخش 
نياز داشتند، تنها به ۱۰ درصد مي رسيد. در پايان آزمايش، 
بيماراني كه پيش از بيهوشي و طي آن از واقعيت مجازي 
استفاده كردند، احساس رضايت و آرامش بيشتري نسبت 
به كساني كه داروي آرام بخش دريافت كرده بودند، داشتند.

انگجت| شركت گوگل حيوانات واقعيت افزوده )AR( را 
به برنامه جست وجوي خود اضافه كرده است و بدين ترتيب 
كاربران مي توانند حيوان مدنظر خود را در خانه داشته باشند! 
از هم اكنون اگر كاربران در برنامه جس��ت وجوي گوگل، 
حيوانات مشخصي را جست وجو كنند به نتيجه شگفت آوري 
مي رسند و حيواناتي به صورت واقعيت افزوده را در نتايج 
خود خواهند ديد. اين غول فناوري يك كارت جديد براي 
جست وجو ارايه كرده است كه مي تواند با يك گوشي داراي 
واقعيت افزوده فعال حيوانات مجازي را وارد دنياي واقعي 
كند. اين برنامه فعاًل داراي س��گ، گربه، بز، قالبچه ماهي، 
پاندا، پنگوئن امپراتور، جوجه تيغي اروپايي، شير، ببر و گرگ 
است. بنابراين هر وقت شما يكي از اين حيوانات را جست وجو 
كنيد، يك كارت را مشاهده خواهيد كرد كه مي گويد: با يك 
حيوان در اندازه واقعي از نزديك ديدار كنيد. اين كارت داراي 
دكمه »مشاهده در فضاي خود« است كه نسخه متحرك 
آن حيوان را در محيطي كه شما در آن قرار داريد به نمايش 
درمي آورد. سپس شما مي توانيد حيوان را حركت و اندازه 
آن را تغيير دهيد.  اين حيوانات حتي داراي جلوه هاي بصري 
و صوتي متناسب هستند. مثاًل ببرها مي غرند، سگ ها پارس 
مي كنند و گوششان را مي خارانند، پانداها يك تكه بامبو 
را مي جوند و گربه ها پاهايشان را مي ليسند و خود را تميز 
مي كنند. كاربران بايد دوربين گوشي خود را در اختيار اين 
ويژگي قرار دهند و به حافظه گوشي اجازه دهند تا اولين بار 
ق��ادر به ديدن حيوان��ات واقعيت افزوده باش��د. بعد از آن 

مي توانند هر زمان كه بخواهند با آن بازي كنند.

ايسنا| وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با اشاره به افتتاح 
س��ه پروژه براي بهبود ارتباطات جمعيت هالل احمر در 
مواقع بحران، گفت: فقدان سيس��تم اعالم هشدار يكي از 
مشكالت حوادث گذشته بود كه با دستيابي به اين تكنولوژي 
و راه اندازي آن در سيل اخير و اعالم هشدار ستاد بحران، در 

ميزان حوادث و تلفات كاهش داشتيم.
محمدجواد جهرمي در اين نشس��ت با تقدير از خدمات 
جمعيت هالل احمر در س��يل اخير، با بيان اينكه فناوري 
اطالعات در خدمت رساني در بحران ها نقش حياتي دارد، 
گفت: فقدان سيستم اعالم هشدار يكي از مشكالت حوادث 
گذشته بود. با دستيابي به اين تكنولوژي و راه اندازي آن در 
سيل اخير و اعالم هشدار ستاد بحران، در ميزان حوادث و 
تلفات كاهش داشتيم. در حوادث سيل اخير، به ۶۰ ميليون 
نفر هشدار ارسال شد. از طريق اين سامانه هشدار با پيامك 
به افراد اطالع داده شد كه به مناطق خطر وارد نشوند و همين 
مكانيسم با توجه به گستردگي و حجم سيل اخير، باعث 
كاهش تلفات شد. وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با بيان 
اينكه در زلزله كرمانشاه مشخص شد كه جمعيت هالل احمر 
براي امدادرساني زيرساخت هاي مناسب ارتباطي ندارد، 
افزود: از همان زمان با همكاري هالل احمر و شركت مخابرات 
ايران روي شبكه ملي اطالعات با زيرساختي امن، ۴۳۰ مركز 
امدادرساني هالل احمر متصل شدند و ارتباطات پايدار بين 
اين مراكز برقرار شد و در ۱۷ استان كشور شبكه ارتباطي 

هالل احمر از آنالوگ به ديجيتال ارتقا يافت. جهرمي با بيان 
اينكه نيازمندان به كمك در شرايط بحران بايد كانال ارتباطي 
داشته باشند، گفت: كد خدمات دستوري ستاره مربع ها كه 
همواره جيب مردم را خالي مي كردند، از اين پس قرار است 
با #۱۱۲* به مردم خدمت رساني كنند و مردم مي توانند 
در مواجه��ه با حادثه اي با ش��ماره گيري اين كد وضعيت 
خود را اعالم و اپراتورها نيز با شناس��ايي موقعيت آن فرد 
را به هالل احمر نشان مي دهند. اين سرويس با همكاري 
اپراتورهاي تلفن همراه و اپراتورهاي مجازي اين خدمات را 

به مردم ارايه مي كند.
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات تصريح كرد: پروژه اي بين 
پژوهشگاه فضايي ايران و جمعيت هالل احمر تعريف شده 
است كه بتوانيم از خدمات بالن هاي ارتباطي استفاده كنيم و 
در حال حاضر نيز براي استفاده از فناوري دكل هاي بادي كه 
مي توانند با سرعت نصب شوند و بار بسياري را نيز نگهداري 

كنند، در حال پژوهش هستيم. جهرمي هدف همكاري با 
هالل احمر را به حداقل رساندن داير كردن ارتباطات پس از 
وقوع حوادث اعالم كرد و افزود: در تالش هستيم براي سه 
فصل باقيمانده سال نيز سه مانور مشترك برگزار كنيم تا 
بتوانيم به يك پروتكل مناسب براي داير كردن خدمات بين 
وزارت ارتباطات و جمعيت هالل احمر و دستگاه هاي ديگر 
برسيم و ارتباطات بحران را در حداقل زمان ممكن ايجاد 
كنيم. تالش مي كنيم با درس هايي كه از طبيعت گرفته ايم 
و با استفاده از تجربيات كشورهاي مختلف، به نقطه اي برسيم 
كه در حوادث پيش رو شرمنده مردم نباشيم و امدادرساني 
را تسريع كنيم. وي درباره توصيه مقام معظم رهبري براي 
راه اندازي س��امانه اي در دولت كه امدادرس��اني را تسريع 
كند، گفت: اين ماموريت به شوراي دستياران جوان وزارت 
ارتباطات سپرده شده است كه تاكنون با بررسي تجربيات 
چندين كشور و اس��تفاده از ظرفيت دولت الكترونيكي، 
نسخه نخستين آن در سه هفته گذشته ارايه شده كه تمام 
دارايي هاي نهادهاي مختلف در نقش��ه هاي جغرافيايي 
پياده سازي مي ش��ود و در زمان وقوع بحران ها مي تواند به 
سهولت مديريت بحران كمك كند. وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات به تقسيم عادالنه امكانات در زمان بحران به عنوان 
يكي از مشكالتي كه در زلزله كرمانشاه و سيل اخير وجود 
داش��ت اشاره كرد و افزود: با اس��تفاده از فناوري اطالعات 

زيرساخت امكان توزيع عادالنه امكانات ايجاد مي شود.

معرفي شركت هاي متخلف ارزش افزوده به پليس فتا 

جايگزيني هوش مصنوعي با نيروي انساني متخصص   نگهداري حيوان دلخواه كاهش ناراحتي ناشي از بيهوشي با كمك واقعيت مجازي
با واقعيت افزوده گوگل

راه اندازي سامانه اي براي تسريع امدادرساني 
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رويداد

كاربر دريچه

 سلفي جديد »كنجكاوي«
از رصد آب در مريخ

ديجيتال ترندز|  مريخ نورد كنجكاوي به وسيله 
يك بازوي رباتيك و حفاري، نمونه هايي از گل موجود 
در سياره را جمع آوري كرده است.اين رويداد نشان 
مي دهد قبال در مريخ آب وجود داشته است. مريخ نورد 
كنجكاوي ناسا مشغول جمع آوري گل در سياره سرخ 
است. جالب آنكه اين كاوشگر همزمان با جمع آوري 
نمونه گل از خود س��لفي گرفته است. براي ساخت 
تصوير سلفي محققان ۵۷ تصوير مختلف را كنار هم 
چسباندند كه ابزار MAHLI كاوشگر ثبت كرده بود. 
اين ابزار در حقيقت يك دوربين است كه در انتهاي 

بازوي رباتيك كاوشگر نصب شده است.
با كمي دقت در تصوير مي توان دو حفره كوچك در 
كنار عكس مشاهده كرد. اين سوراخ ها »ابرليدي« و 
»كيلماري« ن��ام دارند و مريخ نورد كنجكاوي براي 
جمع آوري نمونه آنها را حفر كرده است. مريخ نورد 
مذكور هم اكنون در منطقه اي مملو از گل به آرامي 
 Mount Sharp  حركت مي كند و به سمت منطقه
مي رود. اين منطقه به دليل وجود گل بسيار مورد توجه 
كارشناسان است. زيرا گل نشان دهنده وجود آب در 
خاك است. آنها معتقدند احتماالً ميلياردها سال قبل 
زير سطح مريخ آب وجود داشته است. بررسي گلي 
كه روي سطح سياره وجود داره نيز احتماالً جزيياتي 
درباره حيات در سياره مريخ را نشان مي دهد. عالوه 
برآن، مريخ نورد كنجكاوي براي بررسي نمونه ها از ابزار 
CheMinاستفاده مي كند كه مي تواند مواد معدني 
مختلف و ميزان آنها در صخره هاي مريخ را اندازه گيري 
كند. اين ابزار عالوه بر گل سطح بسيار پاييني از ماده 
هماتيت )نوعي اكسيد آهن( را در گل رصد كرده است.
اين يافته هاي جديد حاكي از آن است كه زماني در اين 
منطقه آب وجود داشته است. اما محققان همچنان 
از ش��يوه واكنش آب و صخره ها با يكديگر بي اطالع 
هستند. احتمال دارد صخره ها زماني به وجود آمده 
باشند كه آب درياچه هايي به وجود آورد و در ته آنها 
رسوباتي ايجاد شد. با گذر زمان اين رسوبات به صخره 

تبديل شدند و امروز در سطح سياره وجود دارند.

 مقابله با باج افزارها 
از طريق مسافرت در زمان

تك اكسپلورر| يكي از خطرناك ترين انواع حمالت 
س��ايبري حمالت باج افزاري است كه موجب قفل 
شدن فايل هاي كاربران مي شود، اما محققان امنيتي 
مس��افرت در زم��ان را براي مقابله ب��ا اين حمالت 

پيشنهاد كرده اند.
تعدادي از دانشجويان دانشگاه ايلينويز از برنامه ريزي 
براي طراحي هارد ديس��ك خاص��ي در قالب طرح 
آلماناك خبر داده اند كه مي توان زمان آن را به گونه اي 
جابه جا ك��رد كه به قبل از زمان حمل��ه باج افزاري 

بازگردد و فعاليت خود را بطور عادي انجام دهد.
به گفته اين دانش��جويان هاردديس��ك يادشده را 
مي توان به گونه اي توليد كرد كه روي انواع لپ تاپ ها، 
رايانه هاي روميزي، گوش��ي هاي هوشمند و حتي 
محصوالت سازگار با اينترنت اشيا قابل نصب باشد 
و اگر چه در زمان حال به س��ر مي برد ولي در عمل 
بتوان زمان فعال بودن آن را به گذشته اي بازگرداند 
كه هارديس��ك هنوز به باج افزار آلوده نشده بود و از 
اين طريق بتوان فايل هاي قفل شده توسط هكرها 

را احيا كرد.
هارد يادشده براي اين كار به جاي پاك كردن نسخه 
قديمي هر فايل بعد از تغيير يا اصالح آن، نسخه اي 
از آن را نگهداري مي كند و اين نسخه هاي قديمي در 
صورت حمله باج افزاري به منظور دسترسي به فايل ها 

و نجات آنها مورد استفاده قرار مي گيرند.
ابزار خاصي كه براي سفر در زمان و احياي فايل هاي 
قفل شده با استفاده از فايل هاي قديمي طراحي شده، 
مي تواند حتي در صورت پاك شدن تصادفي فايل ها 
توس��ط كاربر به احيا و بازگرداندن آنها كمك كند. 
البته هنوز مشخص نيست كه اين هاردديسك ها چه 
زماني توليد شده و قيمت آنها به چه ميزان خواهد بود.

شكست انسان از هوش 
مصنوعي در بازي رايانه اي 

تك اكسپلورر| با افزايش هوشمندي الگوريتم هاي 
هوش مصنوعي، س��رانجام يكي از اين الگوريتم ها 
توانست بطور مستقل نحوه اجراي موفق يك بازي 
رايانه اي را ياد گرفته و انسان را در اين رقابت شكست 
دهد. ارتقاي الگوريتم هاي ه��وش مصنوعي مورد 
استفاده براي پيشبرد بازي هاي رايانه اي اهميت زيادي 
دارد، زيرا آنها از اين طريق تعامل بهتر در محيط هاي 
پيچيده را ياد گرفته و مي توانند فرايندهاي مختلفي 
را ب��ه پيش ببرند. همچنين از اي��ن طريق مي توان 
الگوريتم هاي هوش مصنوعي رانندگي و هدايت و 
ناوبري را آموخت. پژوهشگران انگليسي با همكاري 
گوگل روش جديدي را براي آموزش الگوريتم هاي 
هوش مصنوعي ابداع كرده اند تا سطح عملكرد آنها 
را در بازي هاي چند نفره سه بعدي ارتقا بخشند. اين 
الگوريتم با موفقيت براي شكست انسان در نسخه اي 
به روز ش��ده از ب��ازي Quake III Arena مورد 
استفاده قرار گرفت. در اين بازي دو گروه رقيب بايد 
پرچم خود را در سرزمين هاي مختلفي نصب كنند 
تا گروهي كه بيشترين پرچم را نصب كند، به عنوان 
برنده اعالم ش��ود. در اين ش��رايط صدور دستورات 
صحيح و انجام تصميم گيري هاي پيچيده به صورت 
صحيح، بهره مندي از توانايي پيش بيني و واكنش 
مناسب به اقدامات بازيكنان طرف مقابل از اهميت 
زيادي برخوردار است. محققان بازي يادشده ۳۰ ربات 
هوش مصنوعي نرم افزاري را طراحي كردند كه هر يك 
با بررسي شرايط بازي و خودآموزي توانستند نه تنها 
شيوه درست انجام بازي را به خود بياموزند، بلكه موفق 
شدند به بقيه ربات هاي هم گروهي براي انجام بازي به 
شيوه هايي بهتر كمك كنند. در نهايت اين رويكرد به 
شكست گروهي از انسان هاي حرفه اي منجر شد. گروه 
سازنده قصد دارند اين تجربه موفق را بر روي چند بازي 

رايانه اي ديگر هم تكرار كنند.
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در نخستين نشست مديرعامل »ساپكو«   با سازندگان پروژه 301

300 سازنده ايراني محصول  301 را مي سازند 
گروهبنگاهها|

مديرعامل ساپكو با بيان اينكه محصول 301 پروژه اي 
ملي اس��ت، اظهار كرد: اين نخس��تين بار اس��ت كه 
خودرويي با عمق خودكفايي باال در كش��ور راه اندازي 

مي شود.   
به گزارش تعادل به نقل از ايكوپرس، منصور منصوري 
در نخستين نشست ساپكو با سازندگان پروژه 301 از 
دريافت تاييديه خودكفايي 60 درصدي اين خودرو از 
سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد و افزود: 
از مهم ترين مسائلي كه در اين پروژه اجرا خواهد شد، 
مستندس��ازي فرآيندهاست كه متاس��فانه در مورد 
پروژه هاي پيشين به دليل انجام اين كار توسط شركاي 

خارجي مستنداتي در دست نداريم.
وي ب��ا اش��اره ب��ه ش��اخص هاي اصل��ي انتخ��اب 
تامين كنندگان در اين پروژه گفت: توان توليد قطعه 
با بيشترين عمق خودكفايي، توليد محصول براساس 
قيمت رقابتي، وجود زيرساخت براي صادرات و توان 
سرمايه گذاري در پروژه از مهم ترين عواملي است كه 

توانمندي سازندگان را براي ما محرز خواهد كرد.
مديرعامل ساپكو از برنامه اين شركت براي متوازن سازي 
قطعه سازان بر اساس رويكرد ماژوالر خبر داد و تصريح 
كرد: براس��اس اين برنامه براي هر قطعه دست كم دو 

سازنده و حداكثر سه منبع تامين خواهيم داشت.
منصوري سرمايه گذاري صورت گرفته تاكنون براي 
خودكفايي قطعات بدون قالب هاي بدنه را 280 ميليارد 
ريال و 63 ميليون يورو اعالم كرد و گفت: نبايد فراموش 
كنيم كه س��رمايه گذاري زيادي درسه سال گذشته 
توسط ايران خودرو و سازندگان براي اين پروژه صورت 

گرفته و بايد اين پروژه را محقق كنيم.
وي از ابالغ سياس��ت هاي جديد س��اپكو در راستاي 
توسعه سازندگان، توس��عه صادرات، ارتقاي رضايت 
مشتريان و توسعه خودكفايي محصوالت گروه صنعتي 
ايران خودرو خبر داد و گفت: با اين استراتژي هم فرآيند 
و هم محصول را براي تامين كيفيت قطعات مورد توجه 

قرار خواهيم داد.
 معاون طراحي و توسعه محصول جديد ايران خودرو 
نيز در اين نشس��ت ضمن ارايه گزارشي از روند توليد 
محص��ول 301 گفت: پلتفرم اي��ن محصول مبنايي 
براي توليد و عرضه چهار خودروي ديگر توسط ايران 

خودرو خواهد بود. عادل پيرمحمدي افزود: با دستور 
مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو بعد از ترك پژو 
پروژه توليد محصول 301 با استفاده از توان سازندگان 

توانمند كشور فعال شد.
وي ترك پژو را فرصتي براي خودكفايي در توليد دانست 
و تصريح كرد: با توجه به پيش بيني هاي صورت گرفته 
در قرارداد، امكان توسعه و خودكفايي توليد 301 بدون 

حضور پژو نيز امكان پذير بوده است.

  مشاركت قطعه سازان در توليد قطعات
مديرپروژه 301 با اشاره به مشاركت 300 سازنده در 
فرآيند تامين و توليد قطعات اين محصول، پيشرفت در 
اجراي پروژه را حاصل كار تيمي و همكاري سازندگان 
كشور عنوان كرد و گفت: در حال حاضر در فاز توسعه اي 
قطعات و محصول هستيم و تا نيمه دوم امسال قالب 
قطعات به خصوص در بخش بدنه طراحي و س��اخته 
خواهد شد. بيش از 1۵ قالب ساز درحال ساخت 1۹۷ 

قالب محصول 301 هستند.
وي اف��زود: . تمامي قطع��ات محص��ول 301 داراي 
توليدكننده در ميان سازندگان داخلي است. قرار بود 
توليد اين محصول با نرخ داخلي سازي 40درصد آغاز 
شود اما ايران خودرو در آغاز با ۷0درصد ساخت داخل 

آن را توليد خواهد كرد.
پيرمحمدي خاطرنش��ان كرد: 301 محصولي داراي 
اس��تانداردهاي 8۵ گانه و روز دنيا است كه محصول 
داراي اين استانداردها براي نخستين بار توسط ايران 

خودرو به توليد خواهد رسيد.
وي افزود: طرح و مدارك بخش��ي از قطعات از س��وي 
ش��ركت پژو دريافت ش��ده بود اما ح��دود 60 درصد 
فاقد مدرك و نقش��ه بود كه با استفاده از تجربه و توان 

سازندگان داخلي درحال توسعه است.
معاون طراحي و توسعه محصول جديد ايران خودرو از 
آمادگي زنجيره تامين براي توليد محصول جديد اين 
خودروساز تا پايان سال جاري خبر داد و گفت: توليد 
301 ضامن آينده صنعت خودرو كش��ور خواهد بود، 
ايران خودرو چند محصول ديگر در كالس هاي مختلف 
را نيز بر مبناي پلتفرم 301 توليد و عرضه خواهد كرد.

وي از آماده سازي خط توليد اين خودرو خبر داد و گفت: 
درحال حاضر خط توليدي با ظرفيت توليد 16 دستگاه 

از محصول 301 در هر ساعت ايجاد شده كه با همكاري 
و همت س��ازندگان و تامين كنندگان به بهره برداري 

خواهد رسيد.
پيرمحمدي درپايان خاطرنشان كرد: سرمايه گذاري كه 
درحال انجام است صرفا براي محصول 301 نيست بلكه 
محصوالت ديگري براساس اين پلتفرم توليد خواهد شد 
كه مطابق با استانداردهاي زيست محيطي خواهد بود.

  در مسير درونزايي 
دبير انجمن قطعه س��ازان نيز در اين نشست با بيان 
اينكه در پروژه 301 درونزايي مورد نظر مقام معظم 
رهب��ري در خصوص اقتصاد مقاومت��ي اتفاق افتاده 
است، گردهمايي خودروسازان و قطعه سازان بدون 

حضور پژو را  از مزيت هاي بزرگ اين پروژه برشمرد.

مازي��ار بيگلو اظه��ار كرد: از جمله ن��كات اين پروژه 
رويكرد ماژوالر اس��ت كه تداخل در ساخت قطعات 
را از بين برد و مديريت پروژه را با اختصاص هر قطعه 
به سازنده مورد نظر به بهترين مدل به اجرا درآورده 

است.
وي اجراي اين پروژه را در شرايط اقتصادي كنوني از 
صنعت خودروي كشور كاري ارزنده برشمرد و افزود: 
پس از خروج ش��ركت هاي خارجي در سال گذشته 
دركنوانسيوني مش��ترك با سازندگان ايراني حضور 
داش��تند، امروز مي توان ديد ك��ه موج هاي روي آب 
رفته و تنها س��ازندگان داخلي به عنوان سنگ هاي 
رودخانه پايدار ايس��تاده اند. بيگلو در ادامه با اش��اره 
به مشكل نقدينگي س��ازندگان براي سرمايه گذاري 
تصريح كرد: از سازندگاني كه در بخش هاي مختلف 

صداي رسايي دارند، براي تامين نقدينگي پروژه هاي 
آتي طلب ياري مي كنيم. دبير انجمن قطعه سازان با 
درخواس��ت حفظ مالكيت معنوي قطعات توليدي، 
هريك از سازندگان سرمايه گذار در اين پروژه اضافه 
كرد: امروز وظيفه ما قطعه سازان است كه با همدلي 
و همكاري خودروهاي ناقص خودروس��ازان را جمع 

كرده و از تنش بازار بكاهيم.
گفتني اس��ت، نخستين نشست مش��ترك ساپكو و 
س��ازندگان پروژه 301 با هدف اعالم سياس��ت هاي 
گروه صنعتي ايران خ��ودرو درباره توليد اين خودرو و 
رويكردهاي جديد س��اپكو در توسعه زنجيره تامين و 
خودكفايي برگزار شد. همسوسازي سازندگان و اعالم 
آخرين وضعيت، اهداف كيفي و زمانبندي اجراي اين 

پروژه از ديگر اهداف برگزاري اين نشست بود.

متروي تهران و حومه ۱۴ خرداد رايگان است

تصويب افزايش 100 درصدي سرمايه همراه اول

دناپالس به گيربكس اتوماتيك مجهز مي شود 
خدمات رساني شركت بهر ه برداري متروي تهران و حومه در خطوط 
يك، دو، سه، چهار، پنج، شش و هفت در روزسه شنبه 14 خرداد ۹8 
همزمان با برگزاري مراس��م سي امين سالگرد ارتحال حضرت امام 

خميني )ره( بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران رايگان است.
 مديرعامل ش��ركت بهره برداري مترو با اعالم اين خبر گفت: شركت 
بهره برداري متروي تهران از شامگاه روز 13 خردادماه خدمات رساني 
ويژه به  منظور جابه جايي زائران و شركت كنندگان در مراسم سالگرد 
ارتحال امام خميني )ره( را آغاز مي كند و در اين راستا سرويس دهي 
شبانه حرم تا حرم ازايستگاه شهرري تا ايستگاه حرم مطهر امام خميني 
)ره( با فاصله حركت هر 30 دقيقه يك قطار از س��اعت 23 تا 6 صبح 

اجرا خواهد شد.
فرن��وش نوبخت ناي��ب رييس هيات مدي��ره و مديرعامل ش��ركت 
بهره برداري متروي تهران و حومه با گراميداشت ياد و خاطره رهبركبير 
انقالب اسالمي بيان كرد: به منظور رفاه حال شهروندان و زائران، فاصله 
حركت قطارهاي خط يك متروي تهران در آن روز از ساعت 16 تا 20 
از ۷ دقيقه به 4 دقيقه و فاصله حركت قطارها در خط دو از ۷ به 6 دقيقه، 
 خط س��ه از 12 به 10 دقيقه و در خط چه��ار از 8 به 6 دقيقه كاهش 

مي يابد.
وي تصريح كرد: خط فرودگاه امام خميني )ره( نيز در آن روز به دليل 

برگزاري مراسم س��الگرد ارتحال بنيانگذارجمهوري اسالمي ايران 
سرويس دهي نخواهد داشت.

نوبخت خاطرنش��ان كرد: با توجه به اينكه سي امين مراسم سالگرد 
ارتحال رهبر كبير انقالب اس��المي در عصر روز 14 خرداد ماه برگزار 
مي شود، شركت بهره برداري متروي تهران ساعت فعاليت خط يك 
متروي تهران تا پايان انتقال همه شركت كنندگان در مراسم، تداوم 
خواهد داشت و در صورت نياز نسبت به اعزام قطارهاي فوق العاده اقدام 
خواهد شد تا تمام مسافران پس از پايان مراسم بتوانند به راحتي با مترو 

از حرم مطهر به مقاصد اوليه خود اعزام شوند.

مجمع عمومي فوق العاده صاحبان س��هام شركت 
ارتباطات س��يار ايران، صب��ح ديروز برگزار ش��د. 
جلسه اي كه بر اساس آن مقرر شد تا سرمايه همراه 

اول  افزايشي بيش از 100درصدي را تجربه كند.
به گ��زارش تع��ادل از اداره كل ارتباطات ش��ركت 
ارتباطات س��يار ايران، مجمع عموم��ي فوق العاده 
ش��ركت ارتباط��ات س��يار اي��ران صب��ح دي��روز 
)١٢خردادماه( با حضور ۹1.4 درصدي سهامداران 
اين ش��ركت در س��الن خليج فارس پژوهشگاه نيرو 

برگزار شد.
اي��ن جلس��ه مطابق دع��وت هم��راه اول از تمامي 
سهامداران، وكيل يا قائم مقام قانوني صاحب سهم 

و همچنين نماينده يا نمايندگان اشخاص حقوقي، 
به بررس��ي افزايش سرمايه اين ش��ركت از ۹ هزار و 
600 ميلي��ارد ريال به 1۹ هزار و 200 ميليارد ريال 
در قالب انتش��ار ۹ ميليارد و 600 ميليون س��هم به 
ارزش اسمي هزار ريال پرداخت كه در نهايت با رأي 

سهامداران، تصويب شد.
حميد فرهنگ مديرعامل همراه اول با ارايه گزارشي 
اجمال��ي از تصميم هيات مديره ش��ركت ارتباطات 
س��يار ايران براي افزايش سرمايه و تاثير ان افزايش 
س��رمايه در فعاليت هاي آينده هم��راه اول  اظهار 
كرد: اين افزايش سرمايه در راستاي اصالح ساختار 
مال��ي و حفظ نقدينگ��ي م��ورد نياز ب��راي انجام 

سرمايه گذاري هاي آتي و جبران مخارج سرمايه اي 
اين شركت صورت مي گيرد.

وي درباره روند تغييرات س��رمايه ش��ركت گفت: 
س��رمايه در بدو خصوصي سازي شركت مبلغ 200 

ميلي��ارد تومان بود كه ب��ا افزايش س��رمايه ۹3.۷ 
درصدي كه ابتداي س��ال ۹3 و همزمان با توس��عه 
تكنولوژي نس��ل س��وم تلفن همراه صورت گرفت، 
از محل سود انباش��ته و اندوخته ها به 400 ميليارد 

تومان رسيد.
مديرعامل همراه اول ادامه داد: س��ال ۹6 هم براي 
توسعه فاز هفتم ش��بكه )LTE(، سرمايه شركت با 
رش��د 140 درصدي به ۹60 ميليارد تومان از محل 

مطالبات حال شده و آورده نقدي رسيد.
فرهنگ بيان كرد: صد درصد افزايش سرمايه تصويب 
ش��ده در مجمع ام��روز نيز به ش��كل ۷20 ميليارد 
تومان از محل سود انباشته و 240 ميليارد تومان از 

مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدي آنان، 
صورت مي گيرد.

مديرعامل همراه اول همچنين يادآور شد: با وجود 
افزايش س��رمايه ص��د درصدي، مجموع س��رمايه 
شركت ارتباطات سيار ايران همچنان كمتر از يك 
چهارم برنامه س��رمايه گذاري س��ال جاري است؛ 
قرار اس��ت امس��ال بيش از 4 هزار ميلي��ارد تومان 

سرمايه گذاري روي توسعه شبكه صورت گيرد.
فرهنگ تأكيد كرد: همچنين در پنج سال پيش رو 
نياز به سرمايه گذاري 20 هزار ميليارد توماني جهت 
تحقق درآمد 100 هزار ميليارد تومان مطابق برنامه 

راهبرد پنج ساله اين شركت داريم.

گروه صنعتي ايران خودرو به منظور پاس��خگويي به نياز و تقاضاي بازار به 
محصوالت با گيربكس اتوماتيك، محصول دناپالس را به گيربكس اتوماتيك 
 AT شش سرعته مجهز مي كند.  گيربكس شش سرعته اتوماتيك از نوع
براي نصب در محصول دناپالس طراحي و توليد شده است. اين گيربكس 
منطبق بر استانداردهاي روز، سبك و كم حجم بوده و داراي مزاياي رقابتي 
نسبت به خودروهاي مشابه در بازار است.  استفاده از اين گيربكس پيشرفته 
سبب حصول بهترين عملكرد در هنگام شروع به حركت و شتاب باال همراه با 
كاهش مصرف سوخت مي شود. منطق كنترلي اين گيربكس براي رسيدن 
به كيفيت مطلوب در هنگام تعويض دنده، با توجه به شرايط مختلف رانندگي 

توسعه داده شده است. 
اين گيربكس مدرن در خودروي دناپالس مجهز به سيستم هاي كنترلي 
و انتقال قدرت به روز، س��بب كاهش وزن و ابعاد، ضمن حفظ عملكرد 
باال شده است.  محاسبات و بررسي هاي صورت گرفته نشان مي دهد، 
به كارگيري اين گيربكس ش��تاب خودرو و دستيابي به صفر تا 100 را 
در زمان كمتر از 10 ثانيه امكان پذير مي كند. كاهش مصرف سوخت به 
دليل شش سرعته بودن و همچنين نسبت دنده هاي بهينه و ديفرانسيل 
انتخاب شده از ديگر مزاياي بهره گيري از اين نوع گيربكس است.  مبدل 
گشتاور به روز و مدرن استفاده شده در گيربكس اتوماتيك شش سرعته، 
ظرفيت شتاب گيري مناسب، شيب پيمايي قوي و قابليت كشش بااليي 

را در دناپالس ايجاد كرده است. از سويي ديگر، كاليبراسيون مجدد در 
سطح خودرو و موتور، سبب ارتقاي بيشتر بازدهي و همچنين كاهش 
مضاعف مصرف سوخت به همراه تطبيق آن براي شرايط آب و هوايي 
كشور مي شود. به منظور انطباق اين گيربكس با موقعيت جغرافيايي 
ايران، از مبدل انتقال حرارت روغن به آب گيربكس هاي 8 س��رعته با 
ظرفيت باالتر         بهره گرفته شده است. عالوه بر اين، روغن قابل تعويض 
براي اين نوع گيربكس موجب كيفيت بهتر و دوام بيشتر قطعات مي شود. 
طراحي مناسب سيستم تعويض دنده و استفاده از سردسته دنده زيبا  از 

ديگر ويژگي هاي اين محصول است.
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تلخي چاي ايراني به كام 
چايكاران شمال شيرين شد

رشت| حمايت دولت از چايكاران و همت باغداران 
تلخي چاي ايراني را به كام چايكاران شيرين كرد و 
در حال حاضر چاي ايراني به 36 كشور جهان صادر 
مي شود.بر اس��اس آمارهاي مس��تند ۹0 درصد از 
باغ هاي چاي ايران در استان گيالن و 10 درصد آن در 
استان مازنداران وجود دارد و در حال حاضر ۵۵ هزار 
خانوار چايكارشمال كشور در 2۵ هزار هكتار باغ چاي 
به توليد و پرورش چاي مي پردازند. يكي از چايكاران 
كه با برداشت برگ سبز چاي وارد كارخانه چاي سازي 
شده، با ابراز خوشحالي از خبر رونق توليد چاي گفت: 
امسال هم كيفيت برگ سبز چاي و هم ميزان توليد 
عالي است. علي محمد ميرزايي ضمن شكرگزاري از 
خداوند گفت: بارش باران و ش��رايط اقليمي موجب 
افزايش محصول برگ سبز چاي ش��ده و اين رونق 
توليد كمك بس��زايي در كسب درآمد و اشتغالزايي 

منطقه كرده است.

برداشت بيش از 3000 تن 
زردآلو در خراسان جنوبي

بيرجند| مدير باغباني سازمان جهادكشاورزي 
خراسان جنوبي گفت: پيش بيني مي شود امسال 
3388 زردآل��و از باغات زيركاش��ت اين محصول 

برداشت شود.
عبدالرضا رضايي افزود: بيشترين سطح زير كاشت 
محصول زردآلو در خراسان جنوبي به شهرستان هاي 
قاين و بش��رويه اختص��اص دارد. او ش��اهرودي، 
السجردي، نارنگي، نوري و ارقام محلي را عمده رقم 

زردآلوي استان عنوان كرد.
مدير باغباني س��ازمان جهاد كش��اورزي خراسان 
جنوبي ادامه داد: زردآلوي توليدي خراسان جنوبي 
عالوه بر تأمين نياز داخلي اس��تان به اس��تان هاي 
سيس��تان و بلوچستان و خراس��ان رضوي ارسال 

مي شود.

امضاي تفاهمنامه براي اشتغال 
۵0 هزار نفر در بخش كشاورزي

رشت|رييس سازمان جهادكشاورزي گيالن 
از امضاي تفاهمنامه براي اشتغال ۵0 هزار نفر در 

استان خبر داد.
علي درجان��ي از تفاهمنامه س��ه جانبه اي بين 
صندوق توسعه ملي و سازمان برنامه و بودجه و 
وزارت جهادكشاورزي خبر داد و گفت: براساس 
اين قرارداد كه با اعتباري بالغ بر ۵/1۷2 ميليارد 
ريال از محل اعتبارات قانون توس��عه اش��تغال 
روستايي و عشايري سال ۹۷ است، براي قريب 

۵0 هزار نفر اشتغال ايجاد خواهد شد.
وي همچنين به تس��هيالت استاني تبصره 18 
براي ايجاد فرصت هاي شغلي اشاره كرد و افزود: 
ب��راي 18۹2 واحد در بخش هاي كش��اورزي و 
آبزي پروري و مكانيزاس��يون اعتبار اختصاص 
مي يابد. رييس سازمان جهادكشاورزي گيالن 
اضافه كرد: همچنين در بخش بازسازي يك هزار 
و 1۷۵ واحد و سرمايه در گردش يك هزار و 43 

هزار واحد اعتبار تخصيص يافته است.

 اجراي طرح آشكارسازي 
و ايمني تردد ادوات كشاورزي

ايلام|مديركل راهداري و حم��ل و نقل جاده اي 
استان ايالم از آغاز اجراي طرح آشكارسازي و ايمني 
تردد ادوات كشاورزي در راه هاي برون شهري استان 
خبر داد.  نورال��ه دلخواه مديركل راهداري و حمل و 
نقل جاده اي اظهار داشت: با افزايش تردد انواع ادوات 
كشاورزي همزمان با فصل برداشت محصوالت در 
راه هاي برون شهري، ايمني تردد اين ادوات و ساير 
وسايل نقليه به عللي به خطر مي افتد كه مي توان به 
مواردي از جمله عدم آگاهي كافي رانندگان از مقررات 
تردد ادوات كش��اورزي به علت نداشتن گواهينامه، 
ناهمگوني سرعت حركت اين ادوات با ساير وسايل 
نقليه باري و مسافري، نداشتن منابع نوري در عقب 
و جلو ادوات كشاورزي براي ديده شدن در ترددهاي 
شبانه، نداشتن آينه براي پايش زاويه هاي كور پشت 
سر و عقب وسيله به ويژه در زمان بستن دنباله بندها و 

ادوات ديگر، اشاره كرد.

حفر اولين چاه گمانه به منظور 
پايش آب هاي زيرزميني

شلازند| به گزارش روابط عمومي پااليشگاه 
حفر اولين چاه گمانه به منظور پايش آب هاي 
زيرزميني دش��ت ش��ازند در س��ايت شركت 
پاالي��ش نفت ام��ام خمين��ي)ره( ش��ازند با 
حضور مهندس غالمي مدير عمليات، روس��ا 
و مس��ووالن ادارات HSE، مهندسي طرح ها 
و گروه مش��اورين پروژه به سرپرس��تي دكتر 
واعظي از دانشگاه تبريز روز گذشته )دوشنبه 
13۹8/3/11( كلي��د خ��ورد. اي��ن گ��زارش 
مي افزايد پروژه فوق يك پايش زيست محيطي 
 )Environmental Monitoring(
ناميده مي ش��ود كه ب��ه منظور پاي��ش ورود 
آالينده ه��اي نفتي ب��ه آب زيرزميني و خاك 
در محدوده ش��ركت هاي پاالي��ش نفت امام 
خميني ش��ازند، ش��ركت ملي پخش منطقه 
مركزي و شركت ملي خطوط لوله و مخابرات 
انجام مي گيرد كه عمده اهداف ش��امل: پايش 
تغييرات س��طح ايس��تابي در آب زيرزميني، 
پايش و جلوگي��ري از آلودگي هاي احتمالي، 
بررس��ي كيفي��ت آب هاي هاي زي��ر زميني، 
ارزيابي تأثير منابع آالينده بر كيفيت آب هاي 
زيرزميني و بررسي عملكرد عمليات پاكسازي 
در صورت مشاهده آلودگي احتمالي است كه 
مدت زمان اجراي آن ۹ ماه برآورد شده است.

براساسآخرينآماراعامشدهازسويشركت
بازرسليكيفيتواسلتانداردايران،شركت
خدماتپسازفروشايرانخودرو)ايساكو(،
درسلهماههپايانيسلال97باالترينامتياز
رضايتمشتريانرادراينحوزهبهدستآورد
وتماميركوردهايخوددراينزمينهراپشت
سرگذاشتهوبازهمدربينخودروسازانداخلي

 صدرنشينشد.
بهگزارشروابطعموميايساكو،اينشركتبا
كسبامتياز762درشاخصرضايتمشتريان
براينخسلتينبارطليارزيابيهايشلركت
بازرسي،توانستهدربينخودروسازانداخلي
بهچنينميزانيازرضايتمشترياندستيابد،
همچنيندربينخودروسازانداخليوخارجي
نيزبراينخستينبارجايگاهسومراازآِنخود

كردهاست.مديرعاملايساكودراينخصوص
گفت:طبقنظرسنجيشركتبازرسيكيفيت
واستانداردايرانازمشتريان،امتيازشاخص
رضايتمشتريانشلركتايرانخودرو،طي
چهارسالاخيربهصورتمستمررشدداشته
ودرسهماههپايانيسال97،با19امتيازصعود
نسلبتبهمدتمشلابهبهعدد762رسيدهو
باكسلباينامتيازبراينخسلتينبارركورد
شاخصرضايتمشترياِنحوزهخدماتپس
ازفروشرادربينشلركتهايداخليپشت

سرگذاشتهاست.
سيدرضاحسينيتشلريحكرد:برايافزايش
رضايتمشلترياندرزمينهخدملاتپساز
فروش،بهازايهريكامتياز،بايدتاشبسيار
زياديصورتگيلردوضمنعارضهيابينقاط

قابلبهبود،برنامهريزيبسياردقيقواجراي
صحيحآنازملزوماتامراست.

ويبااشارهبهافزايشروزافزونمحدوديتهاي
حوزهخدماتپسازفروشدرحاشيهگسترش
دامنهتحريمهاافزود:ارتقايسلطحكيفيت
خدماتدراينشرايطبسياردشوارترازگذشته

اسلتونيازمندتاشچندبرابريهمكارانو
مجموعهايساكواست.

مديرعاملايسلاكواداملهداد:درحالحاضر
متوسلطامتيازرضايتمشلتريانازخدمات
پسازفروشتماميخودروسلازاندرسلطح
كشورعدد743استوشركتايساكوباحدود
20امتيازفاصلهازحدميانگينوبهرهمندياز
فاكتورهاييهمچونطرحپايشوارتقايشبكه
خدماتبابهرهگيريازسلامانههوشتجاري
)BI(،اجرايطرحعارضهيابيازنمايندگيهاي
غيرممتازباپذيرشباالبهمنظورارتقايارايه
خدملات،اجلرايطلرحپيگيريمشلتريان
)فاللوآپ(،پايلشوكاهشزملانپذيرشتا
ترخيصخلودرو؛نظارت،كنتلرلوترخيص
خودروهلايمتوقلفدرنمايندگيهلا)بيش

ازسلهروز(وتوسلعهنمايندگيهايمنتخب
ارايهخدماتخاصوبهبودسلطحدسترسي
مشلتريانبهايلننمايندگيها،توانسلتهبه
صورتمعناداريدرحوزهمشلتريمداريدر

بينخودروسازانكشورپيشروباشد.
حسلينيدرپايانازعللليهمچونپيگيري
وعارضهيابيمراجعاتتكلراريخودروهابه
شبكهنمايندگيهاوكنترلكيفيتتعميرات
انجامشلدهدركسلباينموفقيتيادكردو
گفت:بهبودمستمروافزايشرضايتمشتريان
بهصلورتملداوم،اوليلنومهمترينهدف
شركتايسلاكواسلتواميدواريمباارتقاي
كيفيتخدملات،بهصورتروزافزونشلاهد
افزايشرضايتمنديمشتريانگروهصنعتي

ايرانخودروباشيم.

خدمات پس از فروش ايران خودرو باالترين امتياز رضايت مشتريان را كسب كرد 
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آموزشوپرورشطرحجديديبرايآموزشكودكاندوزبانهاجراميكند

وزيربهداشت،درمانوآموزشپزشكي:

دانش آموزان دوزبانه؛ مشكل كهنه  نظام آموزشي

واردات دارو و تجهيزات پزشكي كه در داخل توليد مي شود ممنوع است 

نظام آموزشي ايران مشكالت بسياري دارد؛ با بدنه اي 
رنجور كه هر بار گوشه اي از مشكالتش سر باز مي كند 
و نش��ان مي دهد، مرهم ها فايده اي نداشته بلكه اين 
مشكالت نياز به درمان ريش��ه اي دارد. آموزش زبان 
فارس��ي به كودكان دو زبانه و مصايب تحصيلي اين 
گ��روه از دانش آموزان، يكي از مش��كالت كهنه نظام 
آموزش��ي در ايران اس��ت كه هيچ ط��رح و برنامه اي 
هم تاكنون نتوانس��ته ب��ه آن پايان ده��د. آنطور كه 
كارشناس��ان آموزش مي گويند، آم��ار قابل توجهي 
از دانش آم��وزان م��ردودي در هر س��ال تحصيلي را 
دانش آموزان دو زبانه تش��كيل مي دهند كه به دليل 
ناتوان��ي در برقراري ارتباط، مطالب كتاب درس��ي را 
نمي فهمند. اين وضعيت در حالي اس��ت كه براساس 
آنچه اصل 15 قانون اساس��ي بر آن تاكيد دارد زبان و 
خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي است و همين 
اصل لزوم آموزش زبان فارسي به كودكان دو زبانه را 
قوت مي بخشد. با اين حال گرچه اصل آموزش زبان 
فارس��ي مهم و ضروري خوانده مي ش��ود اما آموزش 
اين زبان همواره يكي ازعلل افت تحصيلي در كش��ور 
به ويژه در مناطق بومي و محروم بوده اس��ت و همين 
موضوع سبب شده تا طرح هاي بسياري براي حل اين 
معضل مطرح شود كه البته هيچ كدام از آنها تاكنون 
موفقيت چنداني نداشته است. مطابق ماده 19 قانون 
برنامه پنجم توس��عه و همچنين بياني��ه ارزش ها در 
سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، تقويت گويش 
محل��ي و ادبيات بومي در م��دارس به منظور تقويت 
هويت مشترك ايراني-اسالمي امري ضروري دانسته 
ش��د و از همين رو از س��ال 94 مجوز تاليف محتواي 
اولين كتب درسي به زبان محلي )بومي( صادر شد و 
نخستين تاليف كتاب درسي با زبان كردي كليد خورد 
اما در سال هاي بعد اين موضوع ادامه پيدا نكرد و اكنون 
وزارت آموزش و پ��رورش طرح جديدي را جايگزين 
طرح هاي قبلي كرده و » بسندگي زبان فارسي« قرار 
است به دانش آموزان دو زبانه كمك كند اما اين بار به 
جاي آنكه تمركز بر تقويت زبان هاي بومي باشد، هدف 
بر اين اس��ت مهارت زبان فارسي در دانش آموزان دو 

زبانه قوي شود. 

   دوزبانه ها بيشتر ترك تحصيل مي كنند
دو زبانگ��ي يك��ي از عوام��ل بازماندگ��ي از تحصيل 
دانش آموزان است. موضوعي كه معاون آموزش ابتدايي 
وزارت آموزش و پرورش روز گذشته به آن اشاره كرده و 
از طرح تازه اين وزارتخانه براي توانمندي دانش آموزان 
دو زبانه خبر داد. رضوان حكيم زاده درباره اين موضوع 
گفت: تعدادي از بچه هايي كه در مناطق دوزبانه كشور 

زندگي مي كنند به دليل ناآش��نايي با زبان فارس��ي 
برچسب ديرآموز مي خورند كه پس از مدتي مشخص 
مي ش��ود مش��كل يادگيري ندارند و فق��ط به خاطر 
ناآشنايي با زبان فارسي است كه در يادگيري با چالش 
روبرو هستند. يادگيري زبان فارسي در حد برقراري 
ارتباط براي دانش آموزان پاي��ه اول ابتدايي ضرورت 
دارد، در طرح س��نجش سالمت كودكان در بدو ورود 
به دبستان »بسندگي زبان فارسي« را اضافه كرديم تا 

دانش آموزان با زبان فارسي ارتباط برقرار كنند.
معاون آموزش ابتدايي طرح مذكور را در راستاي حقوق 
كودكان مناطق محروم دانست و عنوان كرد: انتظارات 
خان��واده و جامع��ه از كودكي كه برچس��ب ديرآموز 
مي خورد، متفاوت مي ش��ود و با طرح بسندگي زبان 
فارسي مي توانيم دو پيامد مطلوب را داشته باشيم. با 
اجراي طرح بسندگي زبان فارسي، كودكان دو زبانه 
كه مهارت هاي الزم تس��لط به زبان فارسي را ندارند 
مي توانن��د به مقدار الزم ارتباط برق��رار كنند و ديگر 

به اشتباه، ديرآموز تلقي نخواهند شد.
حكيم زاده پيامد دوم طرح بس��ندگي زبان فارس��ي 
را حماي��ت از دانش آموزان دانس��ت و گف��ت: با اين 
طرح برنامه هاي آموزش جبراني خواهيم داش��ت تا 
دانش آموزان حمايت شوند و بتوانند از كالس درس 
استفاده كنند و از مدرسه طرد نشوند. طرح بسندگي 
زبان فارسي در راستاي عدالت آموزشي است چراكه 
دسترسي به آموزش و فرصت هاي برابر براي ياددهي 
– يادگيري را ممكن مي سازد و ما بايد موانع آموزشي را 
برطرف كنيم تا عدالت آموزشي وجود داشته باشد چرا 
كه بررسي تجربيات و تحقيقات ميداني نشان مي دهد 
اگر دانش آموزان ۲ زبانه شناس��ايي نشوند و آموزش 
نبينند بعد از چند س��ال مدرسه را رها مي كنند حال 
آنكه زماني كه دانش آموزان زبان معيار را ياد بگيرند 
مي توانن��د به خوبي ارتباط برقرار كنن��د و يادگيري 
بهتري داش��ته باشند.حكيم زاده با اش��اره به نگراني 
خانواده ها در خصوص حفظ زبان مادري اظهار كرد: 
دانش آموزان در محيط خانواده با زبان مادري صحبت 
مي كنند و با اين طرح فقط وظيفه ما در نظام آموزشي 
بيشتر مي شود چراكه مي خواهيم زبان معيار را تقويت 
كنيم و در اين راستا بايد سياست گذاري انجام بگيرد 

تا دانش آموزان از مدرسه طرد نشوند.

  نياز به طرح جديد نيست؛
كتاب ها را دو زبانه چاپ كنيد

اجراي طرح جديد آم��وزش و پرورش براي آموزش 
زبان فارس��ي ب��ه دانش آم��وزان دو زبان��ه در حالي 
است كه كارشناس��ان آموزش معتقدند اين شيوه از 

برخورد نتيجه موفقي به دنبال نخواهد داشت. تجربه 
كشورهاي ديگر حكايت از آن دارد كه بهترين شيوه 
براي آموزش اين گروه كودكان ايجاد مدارس دو زبانه 
است كه در ايران به دليل نبود زيرساخت ها،  كمبود 
معلم و كمبود بودجه ناديده گرفته مي ش��ود و سعي 
بر آن اس��ت با اجراي طرح ه��اي مختلف به صورت 
مقطعي اين مش��كل حل ش��ود، حال آنكه نارسايي 
زباني كه عامل افت دانش آموزان دو زبانه اس��ت يك 
پديده يك س��ويه نب��ود و به همان نس��بت معلمان 
اعزامي به مناطق مختلف ه��م به زبان بومي منطقه 
مسلط نيس��تند كه اين موضوع اوضاع را پيچيده تر 
مي كند. ساعد مظفري، كارشناس آموزش درباره اين 
موضوع به »تعادل« گفت: مشكالت كودكان دو زبانه 
به مناطق كمتر توس��عه يافته مربوط نيست بلكه در 
تهران هم اين مش��كل ديده مي شود. اين كالن شهر 
يكي از مهم ترين مناطق مهاجر پذير كشور محسوب 
مي شود. اولين مشكل اين گروه ناآشنايي با زبان مبدا 
است كه اين مش��كل در كالس هاي درس و تعامل با 
ديگر دانش آموزان و معلم به صورت چشمگيري ديده 
مي شود. زماني كه دانش آموز نتواند به راحتي با محيط 

آموزشي ارتباط برقرار كنند و گويش و لهجه وي براي 
همكالس��ي ها ناآشنا باشد احس��اس سرخوردگي و 
گوشه گيري در وي ايجاد خواهد شد. چنين احساسي 
در ادامه به مشكالتي مانند افت تحصيلي و افسردگي 

دانش آموز ختم مي شود. 
او با اشاره به كاستي هاي نظام آموزشي كشور گفت: 
در گذشته تدابير ويژه اي براي دانش آموزان دو زبانه 
انديشيده ش��د اما در ش��رايط كنوني هيچ برنامه اي 
براي آموزش اين قشر وجود ندارد. سيستم يكپارچه 
آموزش��ي هم بدون توجه به زب��ان و فرهنگ خاص 
دانش آموز در جريان است مش��كالت آموزشي تنها 
به مس��ائل زباني و ارتباطي محدود نمي ش��ود بلكه 
ناآشنايي دانش آموزان با برخي شيوه هاي آموزش و 
محتواي كتاب هاي درسي هم يادگيري آنان را دچار 
مشكل مي كند. از طرفي در تدوين كتاب هاي درسي 
به فرهنگ و زبان هر منطقه توجه نشده است زيرا اين 
كتاب ها به صورت يكسان براي دانش آموزان شهري، 
روس��تايي و عشايري منتشر مي ش��ود و اين موضوع 
نيز با توجه به ناهمگوني ه��ا فرهنگي و زباني موجود 
در كش��ور، فرآيند آموزش دانش آم��وزان را ُكند و با 

اختالالتي مواجه مي سازد. مظفري بيان كرد: در نظام 
آموزش��ي ما براي اتباع خارجي و كودكان استثنايي 
مدارس ويژه داريم اما در اين سيستم كودكان دو زبانه 
به فراموشي سپرده شده اند و اين مي تواند يك آسيب 
جدي محس��وب ش��ود.البته اگر با نگاه كالن به اين 
موضوع نگاه كنيم، بايد فراتر از مدرسه و كتاب درسي 
به موضوع بنگريم. چرا كه ك��ودكان مناطق دو زبانه 
نه تنها در مدرسه دسترسي به كتاب درسي مناسب 
ندارند بلكه حتي براي اين كودكان كتاب هاي داستان 
يا برنامه هاي تلويزيوني مناس��ب هم توليد نمي شود 
بنابراين تنها منبع اطالعاتي كودك خانواده است كه 
اين موضوع باعث مي ش��ود روند رشد كودك با خلل 
مواجه شود. در حالي كه اگر برنامه هاي تلويزيوني دو 
زبانه مخصوص اين كودكان توليد شود يا كتاب هاي 
داس��تان هم به زبان مادري و هم به زبان فارسي براي 
اين كودكان منتشر ش��ود نه تنها سبب تقويت زبان 
فارسي در اين دانش آموزان شده و دامنه لغات فارسي 
آنها را گسترش مي دهد، بلكه زمينه تفهيم مطالب و 
دسترس��ي به منابع مختلف را هم براي كودكان اين 

مناطق ايجاد مي كند. 

وزير بهداش��ت در پاسخ به س��والي درباره راهكارهاي 
وزارت بهداش��ت براي حمايت از تولي��دات داخلي در 
حوزه دارو و تجهيزات پزشكي گفت: از همان روزي كه 
وارد وزارت بهداشت ش��دم، اعالم كردم كه اجازه ورود 
دارو و تجهيزات پزشكي خارجي كه نوع توليد داخلي 
آن وجود دارد را نمي دهم. حتي به دانش��گاه هاي علوم 
پزشكي اعالم كردم كه اگر كسي تجهيزات پزشكي را با 
مجوز هيات امنا وارد كند و ما خبر نداشته باشيم، تخلف 

بزرگي انجام داده است.
سعيد نمكي افزود: بر همين اساس روش هايي را براي 
حمايت از توليدات داخلي در نظر گرفته ايم. اولين روش 
عدم ورود دارو و تجهيزات پزش��كي خارجي است كه 
مشابه توليد داخلي آن وجود داشته باشد. دومين راهكار، 
تسهيل پروسه هاي توليد براي توليدكنندگان داخلي 
است و سومين روش، فضاسازي پشتوانه هاي اقتصادي 
براي شركت هاي دانش بنيان است كه به آنها تسهيالت 

بانكي و وام هاي اشتغال زايي داده مي شود.
نمكي گفت: هيچ توليدكننده اي نمي تواند ادعا كند كه 
در زمان وزارت بنده كاالي خارجي اعم از دارو و تجهيزات 

پزشكي مشابه توليد داخلي كه استانداردهاي ما را رعايت 
كرده باشد، به كشور وارد شده است. حتي براي صافي 
دياليز كه قيمت داخلي آن دوبرابر نوع وارداتي اش است 

ايستاده ايم و نمي گذاريم كه نوع خارجي آن وارد شود 
اما در مواردي هم متاس��فانه كيفي��ت كاالهاي توليد 
داخل افت مي كند. به هر حال من وزير بهداشت هستم و 

سالمت مردم برايم ركن اصلي است. سالمت مردم را نه 
فداي رانت واردات مي كنم و نه فداي رانت توليد و اجازه 
نمي دهم وسيله پزشكي بي كيفيت وارد بيمارستان شود. 
متاس��فانه در حوزه تجهيزات پزشكي مواردي را داريم 
كه توليدكنندگان استانداردهاي ما را رعايت نمي كنند 
اما اصرار دارند ما چشممان را روي بي كيفيتي ببنديم. 
بنابراين اگر استانداردهاي مورد نظر ما در كاالي توليد 
داخلي رعايت شود، اصاًل واردات آن را انجام نمي دهيم.

او درباره كاهش ظرفيت هاي پزشكي در دانشگاه هاي 
علوم پزشكي نيز گفت: متاسفانه در كشور درباره پذيرش 
دانش��جو در برخي موارد به درس��تي عمل نكرده ايم و 
نيروهايمان را به صورت عادالنه در كشور توزيع نكرده ايم. 
در اين زمينه دو مكاني��زم را در نظر داريم؛ اول اينكه بر 
مبناي آمايش سرزميني دانشجو بپذيريم و دوم افزايش 
سهميه دانش��جويان بومي براي ماندگاري در مناطق 
اس��ت. در حال حاضر در برخي مناطق بيش از سرانه و 
در برخي مناطق نيز كمتر از سرانه كشور پزشك داريم 
كه اين موضوع ناش��ي از عدم توزيع عادالنه پزشك در 

كشور است.

وزير بهداش��ت تاكيد كرد: حال ب��راي توزيع عادالنه 
پزشكي نيز بايد انگيزه مناسب ايجاد كرد و اين كار با زور 
ميسر نمي شود. بر همين اساس براي ايجاد انگيزه در دو 
مكانيزم ايجاد فضاهاي مناسب براي پزشكان در مناطق 
كم برخوردار و ايجاد انگيزه هاي مالي و اقتصادي براي 
آنها را در نظر گرفته ايم. به عنوان مثال ضريب پرداخت 
تعرفه به پزشكي كه در سيستان و بلوچستان كار مي كند 
نبايد با پزشكي كه در تهران مشغول به كار است، يكسان 
باشد. البته فشار مالي اين موضوع نيز نبايد به جيب مردم 
وارد شود بلكه بايد آن را از منابع عمومي كشور بپردازيم. 
او در پاسخ به سوالي درباره اقدامات وزارت بهداشت در 
حوزه درمان و در طرح تحول نظام س��المت نيز گفت: 
آهنگ طرح تحول نظام سالمت در حوزه درمان نه تنها 
كند نشده، بلكه سه بسته طرح تحول پيشين را با شدت 
بيش��تري ادامه مي دهيم كه ش��امل توسعه و تكميل 
زيرس��اخت هاي درمان در مناطق كمت��ر برخوردار، 
ماندگاري طبيبان در نقاط محروم و كمتر برخوردار و 
تامين دارو و تجهيزات پزشكي مورد نياز بيماران خاص 

و صعب العالج است.
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رفع مشكل وام اشتغال 
مددجويان روستايي و عشاير

مديركل بهزيستي اس��تان تهران از برطرف شدن 
مش��كل وام اش��تغالزايي مددجويان روستايي و 
عش��اير خبر داد و گفت: پيشنهادي براي ضمانت 
وام هاي مددجويي ارايه شده است. داريوش بيات 
نژاد در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: تسهيالتي 
كه به بهزيس��تي اختصاص پيدا كرده به استثناي 
روس��تاييان و عش��اير همه آنها جذب ش��ده و وام 
روستاييان و عشاير يك سري اشكاالتي در تخصيص 
داشت كه در آخرين جلسه اين موضوع برطرف شد.
او گفت: اعتبار مربوط به اشتغال روستاييان و عشاير 
15 ميليارد تومان بود كه تا 1۰ روز پيش س��امانه 
ثبت نام مشكل داشت اما اين مشكل برطرف شده 
است و در آخرين جلسه شوراي عالي كار، مصوب 
شد كه روستاييان و عشايري كه شرايط الزم را براي 
اشتغال زايي دارند در اين سامانه ثبت نام كنند. وي 
در مورد بازپرداخت وام اشتغال مددجويان بهزيستي 
گفت: بايد ش��رايط را به گونه اي فراهم كنيم كه با 
دريافت تسهيالت، وابستگي به پرداخت ها قطع شود 
و آنچه كميته امداد براي ضمانت وام هاي مددجويي 
اختصاص داده از منابع در اختيار خودش است چرا 
كه بودجه نهاد، بودجه عمومي اس��ت و همچنين 
صندوقي دارند كه اقس��اط را بر عهده مي گيرد اما 
متأسفانه سازمان بهزيستي اين صندوق را در اختيار 
ندارد.او در مورد ضمانت مددجويان بهزيستي نيز 
براي وام هاي اشتغال گفت: به بانك ها اعالم كرده ايم 
كه آن بخش��ي از افراد بهزيس��تي كه يارانه نقدي 
دريافت مي كنند را بتوانند ضمانت خود كنند كه 

اميدواريم مورد موافقت قرار گيرد. 

بدهي ۲۰۰ هزار ميلياردي 
دولت به تأمين اجتماعي 

جلسه كانون كارگران بازنشستگان و مستمري بگيران 
سازمان تامين اجتماعي با سيده فاطمه ذوالقدر عضو 
فراكس��يون كارگري مجلس درخصوص بررس��ي 
مشكالت و معضالت در سطح كالن و درون ساختاري 
برگزار و مشكالت و مسائل كانون مورد بحث و بررسي 
قرار گرفت.در اين نشس��ت در مورد پرهيز دولت از 
دخالت در امور جاري سازمان، پرداخت به موقع بدهي 
دولت به سازمان، لغو تدريجي و پلكاني معافيت هاي 
بيمه اي، انجام سه جانبه گرايي واقعي در اداره سازمان، 
تغيير س��اختار و عدم تمكين دول��ت از قانون طرح 
بحث ش��د. همچنين يكي از موضوعاتي كه زمينه 
ساز سوءاستفاده ها و تعلل در تحقق و اجراي قوانين 
از جمله ماده ١٧ قانون رفته اجتماعي شده است عدم 
استقالل مالي و اداري است كه در صورت تامين آن 

مي توان انتظار بهبود و رفع مشكالت را داشت.
افزون بر اين عنوان شد كه نرخ باالي بدهي دولت به 
سازمان مشكالتي را در اجراي وظايف سازمان ايجاد 
مي كند، اين بدهي ها در بخش پرداخت حق بيمه ها 
تا سال ٩٥، ١٤١ هزار ميليارد است كه سال به سال 
در حال افزايش است بطوري كه در سال ٩٦، ١٨ هزار 
ميليارد و در س��ال ٩٧، ٣١ هزار ميليارد به آن اضافه 
شده اس��ت و در حال حاضر اين ميزان بدهي ٢٠٠ 
هزار ميليارد تومان رسيده است. همچنين به لحاظ 
قانوني در پرداخت اين بدهي ها به واسطه تعريف سود 
مركب مشكالتي در پرداخت تعريف شد كه بايد در 
نظر داشت كه بر اس��اس نظر بازنشستگان آنها نيز 
مطالبه سود مركب را ندارند اما با توجه به افزايش نرخ 
تورم و شرايط اقتصادي موجود الزم است به نحوي 
بازنگري هاي الزم در حقوق انجام شود كه تامين كننده 
معيشت و زندگي بازنشستگان و مستمري بگيران 
باشد. آنچه در اين جلس��ه به عنوان اولويت مدنظر 
كانون مطرح شد، اولويت تغيير ساختار سازمان، تامين 
هزينه هاي درمان، رفع مشكالت شستا و بدهي هاي 
ناشي از آن برخاسته از تصميم گيري هاي اشتباه دولت 
بوده است. همچنين در اين نشست مطرح شد كه در 
حال حاضر پرداخت حقوق ٦ هزار ميليارد تومان به 
٤٢ هزار نفر در هرماه در حال انجام است كه در صورت 
تعلل در رفع اين مشكالت، مسائل جامعه بازنشستگان 
دو چندان و در سطح كالن قرار خواهد گرفت؛ اين در 
حالي است كه بايد توجه كرد كه تاكنون مشكالت 
كارگران مس سرچشمه توسط دولت رفع نشده است 
و در صورت عدم چاره انديشي به موقع، قطعا رفع آنها 
با مشكالت بسيار بيشتري مواجه خواهد شد كه ضرر 

آن متوجه كارگران خواهد شد. 

 Vendors who intend to participate in aforesaid tenders are requested to send their "intention To Participate" letter via fax to
the following number along with their resume according to Qualitative Assessment Form no. 1, available at: 

  WWW.nisoc.ir , not later than 14 days after the second announcement, otherwise, their requests for participation in the
tender will be disregarded.
 The applicants should have relevant background in supplying the required goods and capability to provide and submit a bid
bond of 3,459 EURO or 165,265,163 RIAL, in favor of  NISOC.
 Tender documents including the materials thorough technical specifications and Qualitative Assessment Forms can be
 accessed via:
  WWW.nisoc.ir-material procurement management tab
NO  ADVANCE  PAYMENT  WILL  BE  PAID

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

http://iets.mporg.ir

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

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

National  Iranian  South Oilfields Company intends to purchase the following  goods

TENDER NO. : 01-31-9480010

QuantityMaterial  Description
25 items
including
288 NO

 PARTS FOR “ THOMASSON" RECIPROCATING COMPRESSOR TYPE C45-2 (750)
SERIAL  NOS. 1398.1399 &1400  FRAME  ASSY

تعادل : نوبت اول 98/3/11 نوبت دوم 98/3/13

N.I.S.O.C

نوبت دوم
1398.1308 شركت ملي نفت ايران

روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 



ايرانشهر 13 راهوشهرسازي

رييس شوراي شهر به تجمع اعتراضي در مترو واكنش نشان داد

با افزايش نرخ اجاره طي ماه هاي اخير انجام شد

تكذيب تغيير ساختار تشكيالتي متروي تهران

آغاز	بررسي	اليحه	ساماندهي	بازار	اجاره	مسكن	

گروه راه و شهرسازي|
در جلسه روز گذشته شوراي شهر تهران محسن هاشمي، 
رييس ش��ورا در تذكري خواهان رس��يدگي به وضعيت 
كاركنان مترو شد. در هفته گذشته تعدادي از كاركنان به 
دليل احتمال ايجاد تغييرات ساختاري يا شركتي شدن 
پرسنل دست به اعتصاب زدند. به گفته هاشمي با پيگيري 
كميسيون حمل و نقل شوراي ش��هر تهران، مسووالن 
معاونت حمل و نقل و شركت بهره برداري مترو قويا به شورا 
اعالم كردند كه هيچ تصميمي براي تغييرات ساختاري 
اتخاذ نشده اس��ت. او با اشاره به نقش رسانه هاي مجازي 
در دامن زدن به اين اعتصاب گفت: رسانه هاي مجازي و 
رسانه هاي بيگانه به اين شائبه دامن زدند و باعث ايجاد اين 

اعتراضات و ناآرامي ها شدند.
هاشمي با تاكيد بر اينكه نه تنها من، بلكه هيچ يك از اعضاي 
شوراي ش��هر تاكنون نه در انتصابات و نه در تصميمات 
دخالت مس��تقيم نداش��تيم، افزود: درجايگاه نظارتي از 
شهردار تهران مي خواهيم به موضوع رسيدگي كند، زيرا 
اين اتفاق با ايجاد اختالل در سرويس رساني تهران مي تواند 
خطرات زيادي براي شهر داشته باشد. او با بيان اين نكته 
ك��ه بايد به حقوق قانوني كارمندان مترو نيز رس��يدگي 
شود، افزود: بايد نقض حقوق قانوني كارمندان نيز بررسي 

و نتيجه براي آگاهي افكار عمومي به شورا ارسال شود.
رييس شوراي اسالمي ش��هر تهران از كاركنان مترو نيز 
درخواس��ت كرد با متانت بيش��تري موضوع را پيگيري 
كنند و افزود: هرگونه اختالل در خدمت رساني به مردم 
مي تواند مورد سوءاستفاده بيگانگان قرار گيرد كه هم باعث 
تضعيف عملكرد مترو و هم تضعيف جايگاه مترو در بين 

مردم نيز مي شود.
به گزارش تعادل، 31 ارديبهش��ت تع��دادي از نيرو هاي 
حراس��ت مترو در اعتراض به مديريت ش��هري و انتقال 
پرسنل به شركت هاي خصوصي يا انتظامي تهران تجمع 
كردند. اين افراد 8 خرداد م��اه جاري براي بار دوم مقابل 
ساختمان مركزي شركت بهره برداري مترو تجمع كردند 
و با در دست داشتن پالكارد هايي خواستار عزل مديرعامل 
ش��ركت بهره برداري مترو تهران شدند.تجمع كنندگان 
در اين تجمع نيز نسبت به تصميمات مديريت شهري و 
مديران مترو تهران درباره وضعيت نيرو هاي حراست مترو 

معترض بوده و خواستار رسيدگي به اين موضوع شدند.
البته مديرعامل شركت بهره برداري مترو تهران و حومه 
هر گونه خصوصي سازي و انتقال پرسنل به شركت هاي 
خصوصي يا انتظامي را رد كرد و گفت: متاس��فانه اخيراً 
عده اي ب��ا ايجاد ش��بهات و پخش ش��ايعات در فضاي 
مجازي از طريق سايت ها و كانال هاي خبري سعي بر هم 
زدن اين آرامش و القاي شبهات كامال كذب دارند كه به 
جهت آرامش خاطر همكاران بايد اعالم كنم كه شركت 
بهره برداري راه آهن شهري و حومه هيچ ابالغي يا تصميمي 
براي خصوصي سازي و انتقال پرسنل زحمتكش خود به 
شركت هاي خصوصي يا انتظامي نداشته و تمامي مطالب 
پخش شده در ارتباط با تشكيل شركت هاي خصوصي يا 
انتظامي براي برون سپاري خدمات كامال كذب بوده است.

	درخواست	از	شهردار
رييس شوراي شهر تهران در حاشيه جلسه شوراي شهر 
و در جمع خبرنگاران نيز با اش��اره ب��ه اعتراض كاركنان 
مترو گفت: از ش��هردار تهران درخواست كرديم موضوع 
 را پيگيري كند. اين مساله مش��كل حادي نبود و تنها با 
شايعه پراكني به آن دامن زده شد. مترو مساله مهمي است 
و هرگونه اختالل در آن مي تواند تبعات بدي براي ش��هر 
داشته باشد. در تذكر گفتم وقتي شايعه اي مطرح مي شود 
بايد هرچه سريع تر مساله روشن شود تا تبعاتي به همراه 
نداشته باشد.او با اشاره به اينكه پس از پيگيري ها مشخص 

شد براساس يك مصوبه پليس كه اعالم كرده است همه 
يگان هاي انتظامي بايد زيرنظرشان فعاليت كنند، گفت: 
اين مصوبه به سازمان هاي مختلف شهرداري ابالغ شده 
و نگراني براي بخش حفاظتي مترو ايجاد كرده است كه 
ممكن است زيرنظر يگان انتظامي قرار گيرد و به عنوان 

پيمانكار خصوصي تلقي شوند.
بررسي طرح الزام شهرداري تهران به ارايه اليحه برنامه 
عملياتي ايمن سازي ساختمان هاي ناايمن بلندمرتبه 
شهر تهران دستور جلسه روز گذشته شوراي شهرتهران 
بود. بعد از شناسايي ۲۲ هزار ساختمان ناايمن در تهران 
ش��وراي شهر و ش��هرداري تهران تصميم گرفتند براي 
ارتقاي امنيت اين س��اختمان ها و جلوگيري از حوادثي 
نظير ساختمان پالسكو برنامه اي عملياتي تدوين كنند. 
به همين منظور در ۲۵ مهر ماه سال 13۹۶ مصوبه اي در 
صحن شوراي اسالمي شهر تهران مطرح شد كه برابر آن 
شهرداري تهران مكلف بود ظرف مدت شش ماه برنامه 
عملياتي ايمن سازي ساختمان هاي بلند مرتبه را ارايه 
كند اما با وجود تصويب دو فوريت اين طرح در ش��وراي 
اسالمي شهر تهران شهرداري با تأخير يك ساله اين طرح 

را به شورا ارايه كرد.
نخس��تين اليحه اي كه از سوي ش��هرداري به شوراي 
ش��هر تهران با محوريت س��ازمان آتش نشاني، معاونت 
خدمات ش��هري و معاونت معماري و شهرسازي تهيه 
شده بود، اش��كاالت زيادي داشت. از جمله اينكه اليحه 
به س��اختمان هاي ناايمن بلند مرتبه محدود شده بود و 
س��اختمان هاي ديگر كه بلند مرتبه نيستند اما بزرگ 
 مقي��اس و پر خطرن��د و حتي ميزان خطرات ناش��ي از 
آتش سوزي وعدم رعايت اصول ايمني در آنها براي جامعه 
شهري بيشتر است، ناديده گرفته شده بود. بنابراين عنوان 
اين اليحه به »برنامه عملياتي ايمن سازي ساختمان هاي 
ناايمن بلند مرتبه و پرخطر شهر تهران )اعم از مسكوني و 
غيرمسكوني( و رفع خطر احتمالي« تغيير كرد.روز گذشته 
اعضاي شوراي شهر در جريان بررسي كليات اليحه برنامه 
عملياتي ايمن سازي ساختمان هاي ناايمن بلندمرتبه 

پرخطر شهر تهران،  آن را رد كردند.

آتش	سوزي	در	5هزار	و	789	ساختمان	
زهرا صدر اعظم نوري، رييس كميسيون سالمت شوراي 
اسالمي ش��هر تهران به ارايه گزارشي در خصوص اليحه 
برنام��ه عملياتي ايمن س��ازي س��اختمان هاي ناايمن 
بلندمرتبه پرخطر شهر تهران پرداخت. او از وقوع ۵هزار و 
78۹ حريق در ساختمان هاي شهر تهران ظرف سال هاي 
گذشته خبر داد و گفت: ظرف سال هاي گذشته ۵هزار و 
1۲1 ساختمان بلندمرتبه در تهران پروانه ساخت و ساز 
گرفته و از اين تعداد ساختمان 3 هزار و 1۲3 مورد پايان 
كار گرفتند. در سال گذش��ته 1۵۵ ساختمان ۹ طبقه و 
بيشتر، ۴۵7 ساختمان تجاري، ۲13 ساختمان تجميعي 
و در مجموع ۵هزار و 78۹ ساختمان دچار حريق شده اند.

او با بيان اينكه شوراي شهر تهران در سال 13۹۶ شهرداري 
را موظف كرد برنامه عملياتي ايمن سازي ساختمان هاي 
بلندمرتبه را به ش��ورا ارسال كند،  توضيح داد: شهرداري 
در اقدامي قابل تأمل اين اليحه را يك سال بعد و در آبان 
ماه س��ال 13۹7 با ايراداتي به شوراي شهر تهران ارسال 
كرد. اين اليح��ه فاقد برنامه عمليات��ي كارآمد در حوزه 
شناسايي و اولويت بندي ها بود.در متن اليحه و موضوع 
ترغيب مالكان به خود ايمن سازي ساختمان ها ابهاماتي 
وجود داش��ت ك��ه در كارگروهي با حض��ور نمايندگان 
كميسيون هاي شهرداري و معماري، سالمت، عمران و 
حمل و نقل، سازمان آتش نشاني و اداره كل ساختمان اين 
ابهامات برطرف شد. در حقيقت در اين اصالحيه اولويت 
به ايمن سازي در مقابل حريق داده شد. همچنين نتايج 

اجراي مصوبات گذشته و گزارش ملي حادثه پالسكو نيز 
مورد بررسي قرار گرفت و تعاريف اليحه تدقيق شد.

اين عضو شوراي اسالمي شهر تهران در تشريح اصالحيه 
اين اليحه و تبصره هاي آن گفت: در اين اليحه واژه هايي 
همچون س��ازمان، مباحث مقررات ملي ساختمان هاي 
مشمول مصوبه كه يكي از شرايط ارتقاي ساختمان از تراز 
زمين مجاور 3۰ متر و بيشتر باشد، تعداد طبقات و هشت 
طبقه و بيشتر واژه تصرف در دستورالعمل ايمني ساختمان 

و تاييديه ايمني ساختمان تعريف شد.
او ادامه داد: مطابق با ماده دوم، ش��هرداري تهران مكلف 
است ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابالغ اين مصوبه نسبت 
به شناسايي كليه ساختمان هاي موضوع اين مصوبه در 
تهران در قالب يك سامانه بر خط به تفكيك نوع كاربري، 
تصرف و مالكيت اقدام كند به نحوي كه دسترس��ي الزم 
براي شهرداران مناطق، سازمان ها و ساير نهادهاي مرتبط 
مانند مراجع قضايي و كليه اش��خاص حقيقي و حقوقي 
بنابر تشخيص كميته موضوع ماده چهارم اين مصوبه با 
رعايت سطوح دسترسي فراهم شود. در تبصره يكم اين 
ماده در موارد خاص كه به تشخيص سازمان رفع خطر از 
ساختمان هاي مشمول بر اساس شرايط تعيين شده اين 
مصوبه ميسر نباشد موضوع در كميسيون موضوع ماده 

چهارم مطرح و تعيين تكليف خواهد شد.
او با اش��اره به مرحله بازرس��ي دوره هاي پايش مستمر 
در اين اليحه گفت: در راس��تاي پايش مس��تمر ايمني 
ساختمان ها سازمان موظف است پس از صدور تاييديه 
ايمني ساختمان نسبت به نظارت مستمر در خصوص 
حسن نگهداشت و حفظ استمرار كاركرد بهينه تمهيدات 
و تأسيسات ايمني و آتش نشاني توسط مديران ساختمان 
اقدام شود. در صورت نقض شرايط صدور تاييديه ايمني 
ساختمان منوط به اجراي كامل تأمين تجهيزات الزم 
خواهد ش��د. همچنين ش��هرداري تهران موظف است 
حسب اعالم سازمان اقدامات ذيل را در راستاي تسهيل 
دسترسي خودروهاي آتش نشاني و انجام عمليات امداد 
و نجات در ساختمان هاي بلندمرتبه انجام دهد. عالوه 
بر اين مطابق با ماده هفتم اين اليحه ش��هرداري تهران 
موظف اس��ت هر ش��ش ماه يك بار گزارش اجراي اين 

مصوبه را به شوراي اسالمي شهر تهران ارايه كند.علي اعطا 
سخنگوي شوراي شهر تهران در حالي در مخالفت با اين 
طرح صحبت كرد كه خود يكي از طراحان آن بود. او در 
اين باره تصريح كرد: در راستاي تحقق وظايف ماده ۵۵، 
قانون شهرداري ها به منظور پايش مستمر ساختمان ها 
به ويژه در محور ايمن سازي و استحكام بخشي سازه اي، 
برنامه اي عملياتي را ارايه مي كرد كه متأسفانه با وجود 
اينكه اي��ن دو محور در ماده واحده طرح ش��ورا مصوب 
شده بود اما در اليحه شهرداري تهران هيچ اشاره اي به 

استحكام بخشي سازه اي نشده است.
او ادامه داد: در اليحه شهرداري بر خالف آنچه در طرح 
شورا مصوب شده بود در رابطه با ساختمان هاي ناايمن 
بلندمرتبه صحبت شود اما شهرداري واژه جديدي به 
نام ساختمان هاي پرخطر را اضافه كرده است كه قطعًا 
اين مشكالت بس��يار زيادي را ايجاد مي كند، چرا كه 
بعدها در تعريف ساختمان هاي پرخطر تعريف ناقصي 
ارايه خواهد ش��د كه براي پايش آن مشكالت بسياري 
ايجاد مي شود لذا شهرداري بايد عينًا مصوبه شورا را در 
تدوين اين اليحه مد نظر قرار مي داد. در اليحه ارايه شده 
توسط شهرداري كميته اي پيش بيني شده كه وظيفه 
آن تدوين ايين نامه براي ساختمان هاي ناايمن و پرخطر 
است. اين در حالي است كه ما كميته هاي بسياري در 
حوزه ايمن سازي در شوراي شهر تهران داريم و ايجاد 
كميته جديد لزوم��ي ندارد. در حقيق��ت نبايد مدام 

گلوگاه هاي جديد ايجاد كنيم.
به گفته اعطا، در مورد وقوع حريق در اين اليحه تناقضات 
بس��ياري وجود دارد چرا كه در تعريف س��اختمان هاي 
بلندمرتبه ارتفاع ۲3 متر و بيشتر در نظر گرفته شده و در 
جاي ديگر هشت طبقه و بيشتر عنوان شده، بنابراين اگر 
اين اليحه به اين ش��كل به تصويب برسد قطعًا در اجرا با 

مشكالت بسياري روبه رو خواهد شد.
در ادامه اين جلسه محمد س��االري، رييس كميسيون 
شهرسازي شوراي ش��هر تهران نيز در موافقت با كليات 
اين اليحه گفت: بررسي هاي بسيار خوبي براي اين اليحه 
انجام شد. البته برخي موارد در دغدغه هاي اعطا درست 
است و بايد در اين اليحه مد نظر قرار گيرد اما ما سه جلسه 

از ايشان دعوت كرديم كه نه خودشان و كارشناسان شان 
در جلسات حضور پيدا نكردند.

احمد مسجدجامعي ديگر عضو شوراي شهر تهران نيز در 
مخالفت با اين اليحه گفت: من نگرانم به علت گستردگي 
كار موجود در اي��ن اليحه پيش بيني هاي انجام ش��ده 
اجرايي نشود. در هنگام وقوع حادثه پالسكو دو كميته براي 
بررسي اين حادثه تشكيل شد، لذا بايد از تجربيات موجود 
كه حاصل بررسي اين كميته هاست استفاده كنيم.بهتر 
 است در گام نخست پايش و نظارت براي ساختمان هاي

1۲ طبقه به باال اجرايي ش��ود تا مقدمه اي براي ورود به 
مس��ائل ديگر باش��د. قطعًا اگر براي 1۲ طبقه به باال اين 
موضوع در نظر گرفته شود حدود هزار واحد ساختماني 
مجوز 1۲ طبقه به باال دريافت كردند ولي اگر براي هشت 
طبقه به باال در نظر بگيريم حدود ۵هزار واحد ساختماني 
اين مجوز را درياف��ت كرده اند كه پايش همه آنها در گام 

نخست شايد اجرايي نباشد.
او با بيان اينكه ساختمان هايي كه براي آنها صدور مجوز 
انجام شده اما هنوز پايان كار نگرفته اند بايد در اين اليحه 
مد نظر قرار گيرند و ايمني آنها مورد پايش قرار گيرد، اظهار 
كرد: همچنين حضور نماينده تام االختيار دادستان در اين 
اليحه براي كميته هاي مختلف امكان پذير نيست چرا كه 
در كميته ملي بررسي حادثه ساختمان پالسكو نيز نماينده 
تام االختيار دادستان حضور پيدا نكرد. قطعاً ايجاد الزاماتي 
براي ساير دستگاه ها براي حضور نمايندگان تام االختيار 

امكان پذير نيست.
محمدعليخاني، رييس كميس��يون حمل و نقل شوراي 
شهر نيز در موافقت با اليحه مطرح شده گفت: ساعت ها 
سه كميسيون شوراي شهر تهران با برگزاري جلسه تمامي 
پيشنهادات را بررسي كردند و اگر پيشنهاد جديدي نيز 
مطرح مي ش��د قطعًا بررسي مي كردند، بنابراين صحيح 
نيس��ت كه االن به دليل پيش��نهادات جديد كليات اين 
اليحه را رد كنيم. قطعاً پيشنهادات جديد مي تواند امروز در 
صحن مورد بررسي قرار گيرد.اعضاي شوراي اسالمي شهر 
تهران با 1۰ رأي مخالف و 7 رأي موافق كليات اليحه برنامه 
عملياتي ايمن سازي س��اختمان هاي ناايمن بلندمرتبه 

پرخطر شهر تهران را رد كردند.

گروه راه و شهرسازي|
طي دو، سه ماهه گذشته نرخ اجاره بها رشد چشمگيري 
داش��ته اس��ت و همين موضوع فش��ار اقتصادي وارد به 
مستأجران را به شدت افزايش داده و مهاجرت معكوس 
به شهرهاي جديد و اقماري را رقم زده است ضمن اينكه 
بسياري از كارشناسان نسبت به رشد حاشيه نشيني در 

كالن شهرها ابراز نگراني كرده اند.
تبعات منفي ناش��ي از افزايش نرخ اجاره بها موجب شده 
است كه وزارت راه و شهرس��ازي برنامه هاي مختلفي را 
براي رونق بازار اجاره اجرايي كند، يكي از اين راهكارها ارايه 
اليحه پيشنهادي اين وزارتخانه براي ساماندهي اين بازار 
است، روز گذشته كميسيون اقتصاد هيات دولت بررسي 
اليحه پيشنهادي وزارت راه و شهرسازي براي ساماندهي 
بازار اجاره مسكن و معافيت موجرين از 1۰۰ درصد ماليات 

بر درآمد امالك در مدت اجاره را آغاز كرد.
به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر هيات دولت، براساس 
متن پيش نويس اليحه پيشنهادي وزارت راه و شهرسازي 
در صورتي كه مدت قرارداد اجاره از دو سال كمتر نبوده و 
همچنين افزايش اجاره بها بيشتر از نرخ رشد اجاره بهاي 
اعالمي از سوي »كميته ملي تعيين نرخ افزايش اجاره بها« 
نباشد، موجرين در طول مدت اجاره از 1۰۰ درصد ماليات 

بردرآمد امالك معاف مي شوند.
برهمين اساس، وزارت راه و شهرسازي با توجه به تحوالت 
اخير در بازار اج��اره و نياز ضروري به مداخله دولت براي 
حمايت از مستاجرين و نيز تعريف مشوق هاي الزم براي 
عرضه بيشتر واحدهاي استيجاري به بازار اجاره مسكن، 
پيش نويس اليح��ه »اصالح تبصره 11 م��اده ۵۲ قانون 
ماليات هاي مس��تقيم« را براي بررسي و طي تشريفات 

قانوني به هيات وزيران ارايه كرده است.
طبق اين اليحه موث��ر نبودن معافي��ت مالياتي در نظر 
گرفته شده در متن فعلي قانون براي كمك به بازار اجاره 
مسكن، عرف يكساله بودن قراردادهاي اجاره مسكن در 

كشور ايران و عدم تمايل به انعقاد قراردادهاي بلندمدت، 
هزينه هاي گزاف مالي از جمله هزينه جابه جايي و انعقاد 
قرارداد جديد براي مستاجرين و موجرين )مستاجرين 
هزينه هاي بيشتري را تقبل مي نمايند( از داليل توجيهي 

ارايه اين اليحه به دولت است.
همچنين هزينه هاي غيرمس��تقيم و هزينه هاي رواني 
ناشي از جابه جايي محل سكونت براي مستاجرين، اثرات 
نامطلوب ناش��ي از نااطميناني از ميزان افزايش اجاره بها 
بر زندگي مس��تأجران، ت��الش براي فرهنگ س��ازي و 
پايه گذاري انعقاد قرارداد بلندمدت اجاره، تشويق به اجاره 
دادن واحدهاي ساخته شده توسط انبوه سازان نيز از ديگر 
داليل توجيهي ارايه اين اليحه است.براساس اين اليحه 
پيش نويس، مالكان مجتمع هاي مسكوني داراي سه واحد 
استيجاري يا بيشتر كه با رعايت الگوي مصرف مسكن بنا 
به اعالم وزارت راه و شهرس��ازي ساخته شده يا مي شوند 
يا درآمد هر ش��خص ناش��ي از اجاره واحد يا واحدهاي 

مس��كوني در تهران تا مجموع 1۵۰ مترمربع و در ساير 
شهرها تا مجموع ۲۰۰ مترمربع زيربناي مفيد، در طول 
مدت اجاره از 1۰۰ درصد ماليات بردرآمد امالك اجاري 
معاف هستند.مش��روط بر آنكه ميزان افزايش اجاره بها 
بيشتر از نرخ رشد اجاره بهاي اعالمي از سوي »كميته ملي 
تعيين نرخ افزايش اجاره بها« متشكل از نماينده كميسيون 
عمران مجلس شوراي اسالمي، نماينده كميسيون اقتصاد 
مجلس شوراي اسالمي، نماينده وزارت راه و شهرسازي 
)رييس كميته(، نماين��ده وزارت امور اقتصادي و دارايي 
)دبير كميته(، نماينده ش��وراي عالي استان ها، نماينده 
اتحاديه مشاورين امالك، نماينده دادستاني كل كشور، 
 نماين��ده بانك مرك��زي و نماينده س��ازمان حمايت از 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان نباشد.برهمين اساس، 
حداقل مدت اجاره در قرارداد اجاره واحد مشمول معافيت 
در هر بار كمتر از دوسال نباشد مگر اينكه مستأجر متقاضي 
عدم تمديد مدت قرارداد اجاره بوده باشد. و مورد سوم هم 

اينكه يك نسخه قرارداد اجاره )اعم از رسمي يا تنظيم شده 
در بنگاه معامالت امالك( در زمان ارايه اظهارنامه مالياتي 

به اداره امور مالياتي مربوطه ارايه شود.

	بي	اطالعي	اتحاديه	از	موسسات	اجاره	داري
اما جدا از ارايه اليحه پيش��نهادي وزارت راه و شهرسازي 
به دولت يكي از راهكارهاي اين وزارتخانه براي ساماندهي 
بازار اجاره ايجاد موسسات اجاره داري براي تعادل بخشي 
به بازار اجاره مسكن است كه وزيرراه و شهرسازي درباره 
آن اطالع رساني كرد، به گفته محمد اسالمي اين تصميم 
 در قالب ماده دو قانون س��اماندهي مس��كن موسسات

اج��اره داري ايجاد مي ش��ود تا مطابق ب��ا آن مردمي كه 
مي خواهند واحدهاي خود را اج��اره دهند در قالب اين 

موسسات خانه هاي خود را به مستأجران واگذار كنند.
 درحالي ك��ه وزيرراه و شهرس��ازي از ايجاد موسس��ات 
اجاره داري خبر داده است،  رييس اتحاديه مشاوران امالك 
از اين موسسات اظهار بي اطالعي كرد و گفت: بنده از اين 
موسسات اجاره داري بي خبر هستم و وقتي اطالعي از اين 
موسسات ندارم، نمي توانم در مورد آن و جزييات اظهارنظر 
كنم.مصطفي قلي خسروي در گفت وگو با فارس گفت: كد 

رهگيري تنها راه اطمينان بخشي به بازار مسكن است.
خس��روي ادامه داد: اتفاقا وزارت راه و شهرسازي بايد به 
س��مت تقويت كد رهگيري حركت كند، چرا كه اين كد 

رهگيري مصوبه خود دولت است.
رييس اتحاديه امالك اظهاركرد: اگر مي خواهيم اعتماد 
مردم در بازار مس��كن را افزايش دهيم، بهتر است كه به 

اجراي كد رهگيري تاكيد و آن را تقويت كنيم.

 بايد	ها	و	نبايد	هاي	اجاره	بها
در شرايطي كه نرخ اجاره طي ماه هاي گذشته بيش از ۴۰ 
درصد رشد كرده است، يك عضو كميسيون عمران مجلس 
شوراي اس��المي با تاكيد بر اينكه اجاره بها نبايد بيش از 

3۰ درصد سبد خانوار را به خود اختصاص دهد پيشنهاد 
داد كارگروهي زيرنظر وزارت راه براي رصد وضعيت بازار 

مسكن و جلوگيري از نرخ هاي كاذب تشكيل شود.
مجيد كيانپور در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: بهترين حالت 
اين است كه كار گروهي زيرنظر وزارت راه يا قوه قضاييه 
متشكل از وزارت راه، سازمان تعزيرات، مشاوران امالك 
و نماينده دادستان تشكيل شود و وضعيت بازار مسكن 
را رصد كنند تا از نرخ هاي كاذبي كه اثر التهاب بازارهاي 
موازي ايجاد مي شود جلوگيري شود و نوعي جهت دهي و 

سياست دهي در اين حوزه داشته باشند.
او اضاف��ه كرد: در حال  حاضر مس��كن خري��د و فروش 
نمي شود اما هر كس��ي ملكش را بر اساس شرايط ذهني 
خود قيمت گذاري مي كند؛ به همين دليل خريد و فروش 
صورت نمي گيرد قيمت واقعي هم كشف نمي شود. شايد 
بهترين حالت اين است كه يك بسته حمايتي و سياستي 
ارايه شود.اين نماينده مجلس شوراي اسالمي يادآور شد: 
وزارت راه بايد به دنبال اين باشد كه شوراي عالي مسكن 
را با حضور عالي ترين مقام اجراي��ي كه در قانون تعريف 
شده است تشكيل دهد و نيازهاي حمايتي را در شوراي 
هماهنگي س��ه قوه تصويب كند. همچنين برنامه هاي 
توليد مس��كن هم جدي گرفته ش��ود و سياست گذاري 
الزم انجام شود و در اين مسير ظرفيت بخش خصوصي 

نيز استفاده شود.
او با اش��اره به اينكه برنامه ريزي و تدبير مش��خصي براي 
اجاره بهاي مس��كن وجود نداش��ته، تصري��ح كرد: تنها 
دس��توري گفته مي ش��ود كه نرخ نبايد اضافه ش��ود در 
حالي كه اي��ن ضمانت اجرايي ن��دارد بنابراين بايد يك 
بسته سياسيتي و حمايتي براي اجاره بها تهيه شود. براي 
خانه اولي ها تسهيالت رهن در نظر گرفته شود و دولت از 
طريق بانك مركزي و ش��وراي پول و اعتبار براي كساني 
كه نمي توانند خانه تهيه كنند را كمك كند تا وضع اجاره 

مسكن آنها سر و سامان بگيرد. 
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تشكيل	كنسرسيومي	از	بانك	ها	
براي	تامين	مالي	ساخت	و	ساز

وزيرراه و شهرسازي راهكار مناسب به منظور تأمين 
منابع مالي پروژه هاي مس��كن، ايجاد كنسرسيوم 
بين بانك ها عنوان ك��رد و گفت: بانك ملي بيش از 
۴۰درصد نقدينگي را در اختيار دارد به همين دليل 
ايجاد كنسرسيومي بين بانك ها مي تواند مشكالت 

مردم را در حوزه مسكن حل و فصل كند.
به گزارش فارس، محمد اسالمي به بسته هاي بانك 
عامل بخش مسكن براي رونق دادن به بازار مسكن 
اشاره كرد و افزود: نيازمند آن هستيم كه اين بانك به 
بانك توسعه اي تبديل شود و بايد براي وزارت اقتصاد 
و بانك مركزي اين مهم نهادينه شود كه براي تحقق 
اهداف و اجراي پروژه ه��اي گوناگون در حوزه هاي 
مختلف وزارت راه و شهرسازي، به ويژه مسكن نيازمند 

بانك توسعه اي هستيم.
او افزود: افتتاح پروژه هاي طرح اقدام ملي كه با همكاري 
معاونت هاي زيرمجموعه وزارت راه و شهرسازي از 
جمله سازمان ملي زمين و مسكن، شركت عمران 
شهرهاي جديد، شركت بازآفريني شهري و همچنين 
بنياد مسكن انقالب اسالمي احداث مي شود در 1۰۰ 
ش��هر به صورت ويدئوكنفرانس به زودي با دستور 
رييس جمهور افتتاح مي شود.اس��المي همچنين 
ايجاد روحيه اميد بين مردم را براي رونق دادن به بازار 
مسكن، اتفاق مثبتي ارزيابي كرد و افزود: نبايد اجازه 
بدهيم كه خدشه اي به اميدواري مردم براي خانه دار 
شدن وارد شود. بدين معنا بايد تالش خود را به كار 
ببنديم تا اين مهم به سرانجام برسد.عضو كابينه دولت 
دوازدهم تصريح كرد: بايد برنامه اي كه توسط دولت 
در خصوص مس��كن اعالم شده 1۰۰ درصد و بدون 
هيچ خدشه اي عملياتي و اجرايي شود. براي تأمين 
منابع آن بايد همه تالش كنيم.او با تأكيد بر لزوم بسيج 
تمامي قوا براي حل مشكل مسكن در كشور، گفت: 
از تمامي ظرفيت هاي الزم در خصوص رونق مسكن 

استفاده خواهيم كرد.
وزيرراه و شهرس��ازي دستگاه هاي تابعه وزارت راه و 
شهرس��ازي از جمله بنياد مسكن انقالب اسالمي، 
سازمان ملي زمين و مسكن، شركت بازآفريني شهري 
و شركت عمران شهرهاي جديد را داراي پتانسيل هاي 
خوبي براي ساخت و ساز برشمرد.اسالمي با تاكيد 
بر اين مطلب كه ساختمان سازي جلوه اي از تمدن 
است، خواستار سرعت دادن به پروژه هاي بازآفريني 
شهري در سراسر كشور شد و گفت: كميته معماري 
و تشكيل آن در بافت هاي فرسوده به منظور هويت 
دادن به ساخت و س��ازها بسيار مهم است.وزير راه و 
شهرسازي اعالم كرد: در بافت هاي ناكارآمد تاكيد 
بر مقاوم سازي است و در اين زمينه توجه ويژه اي در 

بافت هاي فرسوده به عمل آيد.

 نقشه	جهاني
پهنه	بندي	خطر	زلزله	تهيه	شد

با مش��اركت پژوهشگران پژوهش��گاه بين المللي 
زلزله شناسي و مهندسي زلزله در يك پروژه جهاني، 
نقشه جهاني پهنه بندي خطر زمين لرزه منتشر شد.

به گ��زارش ايس��نا، نقش��ه جهان��ي پهنه بندي 
خط��ر زمين لرزه ك��ه ابت��دا در س��ال 1378 در 
 برنام��ه بين الملل��ي نقش��ه جهاني خط��ر زلزله

 )Global Seismic Hazard Map( GSHAP
منتشر ش��ده بود، اولين نقشه اي بوده كه با تلفيق 
اطالعات نقشه هاي ملي پهنه بندي خطر زمين لرزه 

تهيه شده بود.
 در اولين نقش��ه جهاني پهنه بن��دي خطر زمين 
لرزه ه��م پژوهش��گاه بين المللي زلزله شناس��ي 
و مهندس��ي زلزله در قال��ب پروژه اي ب��ا هدايت 
دكتر محسن غفوري آش��تياني براي تهيه نقشه 
بخش ايران مشاركت داش��ت. 1۰ سال بعد پروژه 
 بين المللي جديدي با عنوان مدل جهاني زمين لرزه

 )Global Earthquake Model – GEM( 
با هدف تحليل تفصيلي خطر زمين لرزه به صورت 
يكپارچه و در سراس��ر جهان ابتدا در دانشگاه پلي 
تكنيك زوريخ س��وييس زيرنظر دكتر دومينيكو 
جيارديني، رييس موسس��ه زمين شناس��ي اين 
دانشگاه، آغاز شد و در بخش خاورميانه هم اين پروژه 
با محوريت موسسه و رصدخانه علوم زمين استانبول 

در دانشگاه بوغازيچي دنبال شد. 
تهي��ه اين نقش��ه حاص��ل كار تأليف��ي تيمي از 
دانش��مندان بين المللي در زمينه خط��ر زلزله از 
دانشگاه پلي تكنيك زوريخ، موسسه و رصدخانه 
عل��وم زمين بوغازيچي اس��تانبول و پژوهش��گاه 
بين الملل��ي زلزله شناس��ي و مهندس��ي زلزله با 
حضور اساتيدي چون جيارديني، دانچيو، ارديك، 
ششتيان، دميرچي اوغلو، اكار، گولن و مهدي زارع 

بوده است. 
مهدي زارع، عضو هيات علمي پژوهشگاه بين المللي 
زلزله شناسي و مهندسي زلزله در گفت وگو با ايسنا، 
با بيان اينكه در اين برنامه قس��مت هاي مختلف 
مطالعات خطر زلزل��ه در تمام دني��ا تقريبًا بطور 
همزمان در بين سال هاي 1388 تا 13۹۲ انجام شد، 
گفت: از سوي ايران، كاتالوگ زلزله در كل خاورميانه 
را از سوي كارگروه كاتالوگ منتشر كرديم.او با اشاره 
به برگزاري گردهمايي پاياني طرح مدل زمين لرزه 
منطقه خاورميانه EMME در دانشگاه بوغازيچي 
استانبول در مهر ماه 13۹۲، اظهار كرد: نتايج اين 
پروژه به تدريج و از س��ال 13۹۲ تا 13۹8 در حال 
انتشار است. به گفته استاد پژوهشگاه بين المللي 
زلزله شناسي و مهندسي زلزله پروژه مدل جهاني 
زمين لرزه، در چندين زيرگروه جغرافيايي از جمله 
زير گروه خاورميانه اجرا شد و هدف آن تهيه نقشه 
يكپارچ��ه و با پاي��گاه داده ه��اي يكنواخت خطر 

زمين لرزه در سطح جهان بود.
زارع يادآور شد: در منطقه خاورميانه عالوه بر ايران و 
تركيه، كشورهاي حوزه قفقاز )جمهوري آذربايجان، 
گرجستان و ارمنستان( و كشورهاي سوريه، عراق، 
لبنان، پاكس��تان و اردن به عن��وان همكار در اين 

كوشش بين المللي مشترك حاضر بودند.
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»تعادل«روندقيمتيخودروهاطييكماههاخيررابررسيميكند

پيش بيني افت قيمت در بازار خودرو
تعادل|

روند كاهش قيم�ت خودرو همچن�ان ادامه دارد. 
سقوط قيمتي خودروها در بازار كه از هفته هاي پيش 
آغاز شده بود، هم اكنون شدت بيشتري گرفته است؛ 
به طوري كه از اواسط ارديبهش�ت ماه سال جاري 
تاكنون، در قيمت خودروهاي داخلي افت 7 تا 27 
ميليون توماني و در قيمت خودروهاي مونتاژي افت 
47 تا 130ميليون توماني را شاهد هستيم. بيشترين 
افت قيمتي در خودروهاي داخلي مربوط به خودرو 
»پژو 207 اتوماتيك« بوده و بيشترين كاهش قيمت 
خودروهاي مونتاژي نيز به خودرو »مزدا 3« مي رسد. 
اما اين افت قيمتي در بازار خودرو متاثر از چه عواملي 
است؟ برخي صاحبنظران حوزه خودرو، همچنان 
مولفه هايي چون »حذف قيمت از آگهي هاي فروش 
اينترنتي« و » كاهش نرخ ارز« را اثر گذارترين عوامل 
افت قيمت ها در بازار خ�ودرو عنوان مي كنند كه 
البته با خبر بازگشت شوراي رقابت به قيمت گذاري 
خودرو، اين روند افت قيمتي ش�دت گرفته است. 
اما ب�ا وجود اف�ت قيمت ها، همچنان ش�اهد يك 
حباب 30 درصدي در قيمت خودروها هستيم، كه 
با ادامه روند كاهش�ي قيمت ها، اين حباب در حال 
تركيدن است. در عين حال، اعالم تكميل قطعات 
خودروهاي ناقص و عرضه 100 هزار خودروي جديد 
به بازار عرضه از سوي دس�تيار ويژه وزير صنعت، 
مي تواند حامل پيام مثبتي به بازار خودرو و تسريع 

در روند كاهش قيمت ها باشد. 

سقوط قيمت خودروهاي توليد داخل با ممنوعيت درج 
قيمت روي سايت هاي فروش اينترنتي خودرو آغاز شد 
و با تصميم مجلس شللوراي اسللامي مبني بر بازگشت 
شللوراي رقابت به حللوزه قيمت گذاري خودرو، شللدت 
گرفت. اين كاهش قيمت در بللازار همچنان ادامه دارد و 
با فروكش كردن هيجان بازار پيش بيني مي شود كه افت 
قيمت ها متوقف نشود. در اين ميان، افرادي كه خودرو را با 
قصد سرمايه گذاري و به قيمت باال خريداري كرده بودند 
حاال با مشكل فروش در بازار روبرو هستند. در حال حاضر 
قيمت  هاي خودرو در بازار روندي نزولي دارد و با اين حال 
خريدار چنداني در بازار وجود ندارد و مردم منتظر كاهش 

دوباره قيمت ها هستند. 
بررسي هاي صورت گرفته از بازار خودرو حاكي از آن است 
كه از اواسط ارديبهشت ماه سال جاري تا روز يكشنبه؛ 12 
خردادماه 98، قيمت خودرو هاي ساخت داخل افتي برابر 
7 تا 27 ميليون توماني را به ثبت رسانده اند. در ميان اين 
خودروها اما بيشترين كاهش قيمت را خودروي »پژو 207 
اتوماتيك« به ثبت رسللانده است. بطوري كه قيمت اين 
خودرو كه اواسط ارديبهشت ماه به بيش از 200 ميليون 
تومان رسلليده بود، با 27 ميليون تومان كاهش به 173 
ميليون تومان رسيده اسللت. در مورد قيمت »پژو 207 
دنده اي« نيز بايد گفت كه اين خودرو در اواسط ارديبهشت 
ماه با قيمت 155 ميليون تومان در بازار عرضه مي شد اما 

حاال قيمت آن به 136 ميليون تومان رسيده است. 
قيمت خودرو »پژو 206 تيپ 2« كه در اواسط ارديبهشت 
ماه به 110 ميليون تومان رسيده بود حاال در بازار با قيمت 
94 ميليون تومان عرضه مي شود. قيمت »پژو 405« نيز 
در بازار به 93 ميليون تومان رسلليده بللود كه حاال تا 82 
 »LX ميليون تومان پايين آمده اسللت. در مورد »سمند
نيز بايد به قيمت 98 ميليون توماني اين خودرو در اواسط 
ارديبهشت ماه اشاره كنيم كه در حال حاضر با قيمت 85 
ميليون تومان در بازار خريد و فروش مي شود. »پژو پارس« 
نيز كه قبا تا 112 ميليون تومان معامله مي شللد، حاال 
به 102 ميليون تومان كاهش يافته اسللت. قيمت »دنا 
معمولي« نيز در بازار تا 132 ميليون تومان افزايش يافته 
بود، كه در حال حاضر، بللا قيمت 121 ميليون تومان به 
مشتريان فروخته مي شللود. »دنا پاس« نيز اين روزها 
با قيمت 165 ميليون تومان در بازار عرضه مي شللود. در 
حالي كه قيمت اين خللودرو حدود يك ماه پيش در بازار 

180 ميليون تومان رقم خورده بود. 
در مورد محصوالت سللايپا نيز بايد به قيمت 47 ميليون 

توماني »سللايپا 131« در بازار اشللاره كنيم كه اواسللط 
ارديبهشللت ماه تا 58 ميليون تومان باال رفته بود. قيمت 
»سايپا 111« كه 62 ميليون تومان در بازار خريد وفروش 
مي شللد، حاال به 53 ميليون تومان رسيده است. قيمت 
»سايپا 151« هم تا مرز 60 ميليون تومان افزايش يافته بود، 
كه اكنون با فروكش كردن هيجان بازار، اين مدل خودرو، 
به 47.5 ميليون تومان رسيده است. در مورد »ساينا« اما 
بايد به قيمت 61.5 ميليون توماني اين خودرو در بازار اشاره 
كنيم كه حدود يك ماه پيش تا 71 ميليون تومان جهش 
قيمت را تجربه كرده بود. قيمت »تيبا صندوق دار« هم در 
بازار با افت 7 ميليون توماني نسبت به اواسط ارديبهشت 
ماه به 53 ميليون تومان رسيده است. »تيبا هاچ بك« نيز با 
همين ميزان كاهش قيمت، اكنون در بازار با قيمت 61.5 
ميليون تومان عرضه مي شود.  اما در بررسي هاي صورت 
گرفته از بازار، »ساندرو استپ وي« نيز مشاهده مي شود 
كه قيمت اين خودرو در اواسللط ارديبهشت ماه به 240 
ميليون تومان رسلليده بود، اما حال با كاهش 30 ميليون 
توماني، به 210 ميليون تومان رسيده است. قيمت »تندر 
90 مدل E2« هم در بازار به 130 ميليون تومان رسيده در 
حالي كه قبا اين خودرو با قيمت 160 ميليون توماني در 
بازار عرضه مي شد. قيمت »تندر 90 پاس دنده اتوماتيك« 
نيز از 220 ميليون تومان در ارديبهشت ماه، به 187 ميليون 

تومان در روز گذشته رسيده است. 

افتقيمتمونتاژيها
روند قيمت هللا در خودروهاي مونتاژي چگونه اسللت؟ 
بررسللي بازار خودروهاي مونتاژي نشللان از آن دارد كه 
قيمت خودروهاي مونتاژي از اواسللط ارديبهشللت ماه 
98 تا يكشللنبه 12 خردادماه سللال جللاري، افتي برابر 
47 تا 130ميليون توماني را به ثبت رسللانده اند. در ميان 
اين خودروها اما بيشترين كاهش قيمت را در خودروي 
»مزدا 3« شللاهد بوده ايم. به طوري كه قيمت اين خودرو 
از 550 ميليون تومان در اواسللط ارديبهشت ماه با 130 
ميليون تومللان كاهش به 420 ميليون تومان رسلليده 
است. پس از آن، بيشترين كاهش قيمت مربوط به خودرو 
»پژو 2008« اسللت، قيمللت »پژو 2008« نيللز از 470 
ميليون تومان در اواسللط ارديبهشت ماه با 125 ميليون 
تومان كاهش به 345 ميليون تومان طي روزهاي جاري 
رسيده است. قيمت »چانگان CS35« نيز در همين مدت 
از 235 ميليون تومان در بازار به 188 ميليون تومان كاهش 
يافته است. قيمت »سراتو سايپا« هم از 400 ميليون تومان 
به 310 ميليون تومان رسيده است. درمورد »هايما« نيز 
بايد به قيمت 298 ميليون توماني اين خللودرو در بازار 
اشاره كرد كه در ارديبهشللت ماه تا 400 ميليون تومان 
نيز باال رفته بود. قيمت »سللوزوكي ويتللارا« نيز از 600 
ميليون تومان به 480 ميليون تومان رسيده است. قيمت 
»هيونداي اكسنت« نيز در بازار از 400 ميليون تومان به 
300 ميليون تومان رسيده و قيمت »جك S5« نيز از 400 
ميليون تومان به 300 ميليون تومان كاهش يافته است. 

افتقيمتوارداتيها
بررسي هاي صورت گرفته از بازار خودروهاي وارداتي اما 
حاكي از آن است كه قيمت ها در بازار اين خودروها نيز روند 
كاهشي داشته اند. البته افت قيمتي در بازار خودروهاي 
وارداتي را مي توان تاحدي به كاهش نرخ ارز در بازار ربط 
داد. هم اكنون هر دسللتگاه خودروي »هيوندايي سوناتا 
هيبريد« 630 ميليون تومان، »توسللان« 760 ميليون 
تومان، »النتللرا« 500 ميليون تومان، »سللورنتو« يك 
ميليارد تومان، »سللراتو« 480 ميليون تومان، »اپتيما« 
770 ميليون تومان، »تويوتا RAV4 فول 2018« معادل 
930 ميليللون تومان و »سللانتافه« 950 ميليون تومان 
است. همچنين هر دسللتگاه خودروي »نيسان جوك« 
630 ميليون تومان، »اسپورتيج« 780 ميليون تومان و 

»تاليسمان« 760 ميليون تومان قيمت گذاري شده اند.

سايهتاريكداللبازيبربازار
اما يكي از علل اصلي روند افزايش قيمت  خودروها دالل 
بازي است كه بايد اين چالش، با طراحي ساز و كارهايي از 

بين برود. اگرچه خودروسازان معتقد بودند كه براي حذف 
دالل بازي فرمول قيمت گذاري پنج درصد حاشيه بازار 
اعمال شود، اما اين فرمول خود به دالل بازي در بازار خودرو 
دامن زد. اما ديگر عامل تاثيرگذار بر قيمت خودرو، هجوم 
نقدينگي سللرگردان به خريد اين كاال بود. به طوري كه 
بيش از 90 درصد افراد براي حفظ ارزش پولشان وارد بازار 
خودرو مي شللوند كه موجب دامن زدن بحران مي شود. 
اين در حالي اسللت كه به عقيده كارشناسان، اگر خودرو 
به كااليي خدماتي تبديل شللود، مي توان مشكات اين 
حللوزه را كاهش داد و حتي به تعللادل قيمت و نه بورس 

بازي منتهي شود.
از ديگر سو، دسللتيار ويژه وزير صنعت، معدن و تجارت 
نويد تكميل خودروهاي داراي كسللري قطعات را داده و 
مي گويد: به زودي 100 هزار خودرو جديد به بازار عرضه 
مي شود. صادق نجفي در خصوص چگونگي تأمين قطعات 
اين خودروها نيز مي گويد: قرار است كمبود قطعات اين 
خودروها با استفاده از ظرفيت ها و توانمندي هاي داخلي 
و همچنين منابللع جديد خارجي تأمين شللود تا 100 
هزار خودروي ناقص به سللرعت در اختيار مشللتريان و 
خريداران قرار گيرد. به نظر مي رسللد با عرضه اين تعداد 
خودرو، بسياري از تعهدات قبلي اين دو خودروساز تحت 
پوشش قرار خواهد گرفت و عاوه بر آن، ورود اين حجم از 
خودروهاي پرتيراژ داخلي به بازار، روند كاهش قيمت ها 

را سرعت مي بخشد.

حباب30درصدي
حال با ارزيابي بازار خودرو طي روزهاي اخير اين پرسش 
قابل طرح اسللت كه آيا قيمت ها باز هم پايين تر مي آيد؟ 
باتوجه به كاهللش توليدات، فضا براي دالالن باز شللد تا 
قيمت ها را غيرمنطقي و بيش از اندازه باال ببرند. اين موضوع 
باعث شللد تا قيمت هاي فعلي در بازار خودرو، حباب 30 
درصدي با قيمت هاي واقعي را در خود جاي بدهد. از همين 
رو، كارشناسان بر اين عقيده اند كه در حال حاضر همچنان 
حباب 20 تا 30 درصدي در قيمت خودروها وجود دارد و 
در صورتي كه توليد افزايش يافته و خودروسازي رونق پيدا 
كند، اين حبللاب خواهد تركيد. اما علت ايجاد اين حباب 
قيمتي، نقدينگي باال در اقتصاد كشور است كه هر روز بيش 
از هزار ميليارد تومان به حجم آن افزوده مي شود. از آنجايي 
كه توليد كاال افزايش پيدا نكرده، رشد نقدينگي، افزايش 
قيمت كاال در بازار را به دنبال داشللته است. براين اساس، 
ادامه افت قيمت ها در بازار خودرو دور از انتظار نيسللت و 
مي توان اميدوار بود كه به زودي قيمت ها در بازار خودرو، به 

رقم واقعي خود نزديك شوند. 

معاونامورصنايعوزارتصنعتخبرداددبيرستادتسهيلورفعموانعتوليدخبرداد

ثبتتوانمنديونيازصنعتگراندرسامانهنيازاستارتحلمشكالت2054بنگاهتوليدي
دبير ستاد تسهيل و رفع موانع توليد با بيان اينكه رفع 
مشكات 2 هزار و 54 بنگاه توليدي در دستور كار قرار 
گرفته اسللت، گفت: حل و فصل مشكات بنگاه هاي 

توليدي سرعت مي گيرد.
 به گللزارش وزارت صنعت، معللدن و تجارت، ميثم 
زالي با اشللاره به دسللتور اخير وزير صنعت، معدن و 
تجارت مبني بر كاهش بروكراسللي اداري در حوزه 
مصوبات مربوط به توليد، اظهار كرد: با تحقق و اجراي 
اين دستور در استان ها شاهد تسريع در حل و فصل 
مشكات بنگاه هاي توليدي در كارگروه هاي استاني 

با اختيارات استانداران خواهيم بود.
وي بللا بيان اينكه در روزهاي پايانللي فروردين ماه و 
ارديبهشت ماه امسال 240 كارگروه استاني با حضور 
و رياست اسللتانداران يا معاونين استانداران برگزار و 
509 كميته تخصصي در سللازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان ها نيز تشكيل شده، افزود: حل و فصل 
مشكات 2 هزار و 54 بنگاه توليدي با صدور 2 هزار 
و 749 مصوبه در دسللتور كار قرار گرفته است كه از 
 اين ميللزان، 55 درصد مصوبات به مسللائل بانكي و

45 درصد آن به مسللائل مالياتي، تأمين اجتماعي، 
 گمركي، گاز، برق و غيره اختصاص داشللته و حدود

40 درصد اين مصوبات اجرا و 60 درصد نيز در مراحل 
اجرايي است.

دبير سللتاد تسللهيل و رفع موانع توليد ضمن تأكيد 
بر حضور مديران ارشللد اجرايي و بانكي در جلسات 

كارگروه تصريح كرد: روساي سازماني صنعت، معدن 
و تجارت استان ها بايد از مديران ارشد دستگاه هاي 
اجرايي براي حضور در جلسللات دعللوت كنند و در 
صورت عدم حضور، نمايندگانشان به عنوان نماينده 
تام االختيار قلمداد شده و اگر مصوبه اي در كارگروه 
و پس از بحث و تبادل نظر با اكثريت آراء، صادر شللد 
بايد تا موعد مقرر اجرا شود و هيچ توجيهي براي اجرا 

نكردن يا تاخير در اجراي آنها پذيرفته نيست.
زالي ضمن تاكيد بر ضرورت نظارت جدي بر عملكرد 
كارگروه هاي استاني توسط دبيرخانه ستاد و با اشاره به 
راه اندازي آزمايشي سامانه تسهيل در سه استان »يزد، 
اصفهان و مازندران« گفت: تا راه اندازي كامل سامانه 
در سراسر كشور ضرورت دارد فهرست مصوبات صادره 
در ماه و نحوه اجرايي شدن آنها به صورت مستمر تهيه 
و به اين دبيرخانه منعكس گردد. بديهي اسللت عدم 
ارسال فهرست مصوبات يا باال بودن ميزان مصوبات 
اجرا نشده در ارزيابي عملكرد روساي سازماني تاثير 

جدي و بااليي دارد.
دبير سللتاد از حضللور موثر و مسللتمر وزير صنعت، 
معدن وتجارت و رييس سللتاد در جلسللات سللتاد 
خبر داد و افزود: از اسللتانداران سراسر كشور تقاضا 
مي كنم شخصا در جلسات كارگروه استاني شركت 
كنند تللا ضمن بهره مندي از حداكثر اختياراتشللان 
در سللمت نمايندگان ويژه دولت و رييس جمهور در 
استان، مصوبات صادره نيز از ضمانت اجرايي باالتري 

برخوردار گردد. دبير ستاد تسهيل و رفع موانع توليد، 
استان هاي »زنجان، سمنان و كرمانشاه« را به عنوان 
اسللتان هاي با بيشترين تعداد جلسللات در 2 ماهه 
نخست امسال معرفي كرد و گفت: متأسفانه در برخي 
استان ها با عملكرد ضعيف در پيگيري و حل و فصل 
مشكات بنگاه هاي توليدي و جلسات كارگروه هاي 
استاني مواجه هسللتيم كه در اين خصوص تذكرات 
الزم داده شده و در صورت اصاح نشدن رويكرد فعلي 
در تيرماه، اسامي استان هاي با پايين ترين عملكرد به 

صورت شفاف اطاع رساني خواهد شد.
ميثم زالللي همچنين ضمن تأكيد بر لزوم تسللريع 
در اجراي ماده 62 قانون رفللع موانع توليد و مصوبه 
سللتاد تشللكيل هيات هاي خبرگان و وثوق بانكي و 
اقتصادي در اسللتان ها افزود: برابر با مصوبه هفتاد و 
چهارمين جلسلله ستاد تسللهيل و رفع موانع توليد، 
اسللتانداران محترم سراسر كشللور بايد تا 98/2/20 
فهرست پيشنهادي را مطابق با فصل ماده 62 قانون 
رفع موانع توليد به بانك مركزي اعام كنند كه پس 
از پيگيري هاي مداوم و به تدريج اين بخش از مصوبه 
اجرايي شده و هم اكنون با توجه به اهميت موضوع و 
ضرورت اجراي حداكثري مصوبات سللتاد به منظور 
حفظ و ارتقاء توليد و اشللتغال در سال رونق توليد، از 
رييس كل محترم بانك مركزي تقاضا مي گردد با تأييد 
و صدور حكم، مقدمات الزم را براي تشللكيل فوري 

هيات هاي ذكر شده فراهم آورند.

ش�اتا | معاون امور صنايللع وزارت صنعت، مهم ترين 
اولويت اين وزارتخانه را رونق توليد و توسعه ساخت داخل 
در واحدهاي توليدي كشور اعام كرد و گفت: در آينده اي 
نزديك سامانه نياز در اين وزارتخانه راه اندازي و نيازمندي ها 
وتوانمندي هاي صنعتي در اين سامانه بارگذاري خواهد 
شد. فرشاد مقيمي خاطرنشان كرد: به اين ترتيب تمام 
كساني كه توان سللاخت اين توليدات را دارند، مي توانند 
با مراجعه به اين سللامانه توانمندي ها و پتانسيل خود را 
معرفي و اجرايي كنند. به گفته مقيمي، يكي از بهترين 
فرصت هاي بخللش صنعت ومعدن در شللرايط تحريم 
اسللتفاده از توان داخلي اسللت و وزارت صنعت، معدن و 
تجارت برنامه هاي مدوني براي رفع موانع پيش روي توليد 
و كمك به واحدهاي توليدي در دستور كار قرار داده است تا 
بسترها براي كاهش وابستگي و تامين نيازمندي هاي كشور 

از طريق توليد ملي فراهم شود.
معاون امور صنايللع وزارت صنعت با تاكيد بر عزم وزارت 
صنعت، معدن وتجارت براي تحقق رونق توليد تصريح 
كرد: برپايي برگزاري نمايشگاه هاي توانمندي هاي صنعتي 
براي معرفي توانمندي هاي توليد داخلي در مناطق مختلف 
كشور از راهبردهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت است؛ 
چرا كه اين اقدام باعث مي شللود هم توليدات واحدهاي 
صنعتي معرفي و هم نيازها اعام مي شود، تا ايجاد انگيزه 
براي ساخت توليد داخل براي پژوهشگران، صنعتگران 
و كار آفرينان افزايش يابد و بتوانيم بللا اين اقدام از خروج 
ارز پيشگيري كنيم. معاون وزير صنعت، معدن وتجارت 

در بخش ديگري از سللخنانش از جمله مشكات برخي 
واحدهاي توليدي صنعتللي را تامين مواد اوليه داخلي و 
خارجي، سللرمايه در گردش و گاهي مشكاتي با بعضي 
دسللتگاه ها مثل سللازمان امور مالياتي و سازمان تامين 
اجتماعي ذكر كرد و گفت: در اين زمينه با تشكيل كميته 
تامين مواد اوليه در وزارتخانه و ذيل آن ستاد تسهيل در 
استان ها و تامين ارز مورد نياز با همكاري بانك مركزي در 

رفع اين مشكات تاش مي كنيم.
او سرمايه در گردش را از الزامات رونق توليد و تأمين مواد 
اوليه و ايجاد سللاز و كارهاي مناسب براي توليد در حوزه 
صنعت دانسللت و افزود: نيازمندي هاي خللود در حوزه 
واحدهاي صنعتي را به بانك مركزي اعام كرديم و طي 
مكاتبات وزيرصنعت، معدن و تجللارت، رييس جمهور 

دستور مشخص براي همكاري بانك ها را اباغ كرد.
مقيمي با اشاره به اينكه براي تأمين مواد اوليه در خارج از 
كشور راهكار مقابله با تحريم ها را با همكاري تشكل هاي 
صنعتي شناسايي شدند، تصريح كرد: مديريت در زمينه 
واردات نيز درحال پيگيري است و نيازمندي هاي حوزه 
توليد در زمينه مواد اوليه و قطعات و تجهيزات مورد نياز 
در اولويت قرار گرفت تا تعرفه هاي خاص و مورد نياز توليد 
و صادرات رعايت شللود. مقيمي عنوان كرد: كميته هاي 
مختلفي با دستور وزير صنعت، معدن و تجارت از سوي 
سازمان توسللعه تجارت در كشور براي صادرات تشكيل 
شده است كه با توجه به ايجاد تغييرات در توسعه صادرات 

صنعت اقتصاد كشور را بيمه كنيم.
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صادراتسنگآهن
مشروطشد

وزير صنعت، معللدن و تجارت با ارسللال نامه اي به 
گمرك ايران، اعام كرد: از 15 خردادماه 98، صادرات 
سنگ آهن تنها از طريق واحد توليدكننده سنگ آهن، 
كنسانتره، گندله يا نماينده رسمي آنها مجاز است. 
در ناملله رضا رحماني، به مهدي ميراشللرفي، آمده 
است: »به منظور ساماندهي صادرات بخش معدن 
و حصول اطمينان از برگشت ارز حاصل از صادرات 
و جلوگيللري از تضييع حقوق دولت با اسللتفاده از 
كارت هاي بازرگاني غير، از تاريخ 15/ 03/ 98  صادرات 
محصوالت سللنگ آهن با كد تعرفه اي )HS( چهار 
رقمي 2601 صرفًا از طريق واحدهاي توليدكننده 
سنگ آهن، كنسانتره و گندله آهن يا نماينده رسمي 
آنان و مطابق با روال جاري براي محصوالت فوالدي 
پس از تاييد دفتر صنايع معدنللي اين وزارتخانه در 
سللامانه فرامرزي گمرك امكان پذيللر خواهد بود. 
مقتضي است مشابه محصوالت فوالدي تعرفه هاي 
مذكور نيز در سامانه فرامرزي گمرك لحاظ شود.« 
رحماني در بخش ديگري از اين نامه به صادرات ديگر 
مواد معدني نيز اشاره كرده و نوشته است: »با اتمام 
بررسي ها در مورد سللاير مواد معدني فهرست مواد 
معدني ديگر از سللوي معاونت امور معادن و صنايع 
معدني وزارت متبوع، مسللتقيمًا به جنابعالي اعام 
خواهد شد تا مشابه سللنگ آهن، آنها نيز در سامانه 

فرامرزي گمرك اقدام شود.«

افت۲۱درصديتجارت
ايرانوتركيه

تسنيم|مبادالت تجاري ايران و تركيه در 4 ماهه 
نخسللت سللال جاري ميادي با افت 21 درصدي 
نسبت به مدت مشابه سال قبل به 2.866 ميليارد دالر 
رسيد. آمارهاي منتشر شده توسط اداره آمار تركيه 
 نشان مي دهد مبادالت تجاري ايران با اين كشور در

 4 ماهه نخست سال جاري ميادي افت 21 درصدي 
داشته اسللت. مبادالت تجاري ايران و تركيه در بازه 
زماني ياد شده، 2.866ميليارد دالر اعام شده است. 
اين رقم در 4 ماهه نخست سال قبل 3.628ميليارد 

دالر بوده است. 
بر اسللاس اين گزارش صادرات تركيه بلله ايران در 
ماه هاي ژانويه تا آوريل 2019 با كاهش 16درصدي 
نسللبت به مدت مشابه سللال قبل مواجه شده و به 
793ميليون دالر رسيده اسللت. تركيه در ماه هاي 
ژانويه تا آوريل سللال قبل 944 ميليون دالر كاال به 
ايران صادر كرده بود. واردات تركيه از ايران در 4 ماهه 
نخسللت امسللال نيز افت 22.8 درصدي نسبت به 
مدت مشابه سال قبل داشته است. تركيه در ماه هاي 
ژانويه تا آوريل سال قبل 2.684ميليارد دالر كاال از 
ايران وارد كرده بود كه اين رقم در مدت مشابه امسال 
به 2.073ميليللارد دالر كاهش يافته اسللت. ايران 
نوزدهمين مقصد صادراتي و هشتمين منبع واردات 
تركيه در 4 ماهه نخست 2019 شناخته شده است. 
بر اساس اين گزارش در ماه آوريل صادرات تركيه به 
ايران نسبت به مدت مشللابه سال قبل 15.6درصد 
رشللد داشللته و به 213ميليون دالر رسيده است. 
واردات تركيه از ايران در همين ماه 37.8درصد افت 

داشته و به 499ميليون دالر رسيده است.

شكرخامبيشترازحدنياز
موجوداست

ايسنا|وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: شكر خام 
بيشتر از حد نياز سال در انبارها موجود است و هيچ 
جاي نگراني وجود ندارد. رضا رحماني در گفت وگو با 
ايسللنا، در خصوص وجود شكر در جامعه بيان كرد: 
تأمين شكر خام يا مواد اوليه براي كارخانجات وجود 
دارد و هيچ مشكلي از طرف ما نيست. او ادامه داد: در 
ابتداي سال يك مشكلي در خصوص تأمين شكر با 
همكاران وزارت جهاد كشاورزي بوده كه رفع شده؛ 
شكر فراواني به كشور وارد شده و در انبارهاي جهاد 
موجود اسللت. وزير صنعت، معدن و تجارت درباره 
وضعيت »كارخانه قند« و »شللير وارنا« بيان كرد: 
مواد اوليه و شكر توسط وزارت جهاد كشاورزي تأمين 
مي شود و بايد اين مساله را پيگيري كرد. او در خصوص 
اينكه 3 هزار قاليباف وراميني به دليل نبود بيمه، بيكار 
شده اند، تصريح كرد: در سال جاري خوشبختانه در 
قانون بودجلله مجلس از اين طرح حمايت شللده و 
رديف بودجه قاليبافان به نحو قابل توجهي افزايش 
يافته است. با حمايتي كه از طرف مجلس شده، هيچ 
گونه مشللكلي وجود ندارد و اين طرح شللامل تمام 

قاليبافان مي شود.

5شهربازيغيراستاندارد
پلمبشد

ايسنا|بازرسللان اسللتاندارد در آسللتانه فصللل 
تعطيات و افزايش استفاده از تجهيزات بازي، در 
بازرسي هاي خود از تجهيزات بازي، پنج شهربازي 
بدون مجوز را در شرق و جنوب تهران پلمب كردند. 
در هميللن رابطه، محمودرضا طاهللري، مديركل 
استاندارد تهران با اشللاره بر اينكه در سال گذشته 
نيز 26 شهربازي به دليل عدم رعايت استانداردها 
و ايمني، پلمب شد، گفت: »شهربازي خانه شادي 
پرويللن« در منطقه 4 شللهر تهران بللود كه براي 
تجهيزات خود، مجوز اسللتاندارد نداشللت و كاما 
پلمب شد. همچنين شهربازي هاي »بوستان فتح« 
و »گل ها« در منطقه 9، شللهربازي »مركز خريد 
ايده آل« در خيابان قزوين در منطقه 17، شهربازي 
»مركللز خريد نارسلليس« در منطقلله 7 تهران از 
ديگر شهربازي هاي پلمب شللده توسط بازرسان 
اسللتاندارد، طي يك ماه گذشته بودند. بنا بر اعام 
اداره كل استاندارد استان تهران، او افزود: اكنون 152 
شهربازي در استان تهران فعال است كه شهروندان 
مي توانند از تجهيزات بازي آن استفاده كنند؛ ضمن 
اينكه 2720 وسلليله بازي نيز در اين استان داراي 

استاندارد است.

تغييرات قيمتي خودروها در بازار
قيمت فعلي)تومان(قيمت قبلي)تومان(نام خودرو

58.000.00047.000.000سایپا ۱۳۱

62.000.00053.000.000سایپا ۱۱۱

60.000.00047.500.000سایپا ۱۵۱

71.000.00061.500.000ساینا

68.500.00061.500.000تيبا هاچ بک

60.000.00053.000.000تيبا صندوق دار

240.000.000210.000.000ساندرو استپ وی

160.000.000130.000.000تندر90

220.000.000187.000.000تندر پالس

155.000.000136.000.000پژو ۲۰۷ دنده ای

200.000.000173.000.000پژو ۲۰۷ اتومات

132.000.000121.000.000دنا

180.000.000165.000.000دنا پالس

110.000.00094.000.000پژو ۲۰۶ تیپ۲

93.000.00082.000.000پژو ۴۰۵

LX 98.000.00085.000.000سمند

112.000.000102.000.000پژو پارس

550.000.000420.000.000مزدا 3

470.000.000345.000.000پژو2008

235.000.000188.000.000چانگان 

400.000.000310.000.000سراتو سایپا

400.000.000298.000.000هایما 

600.000.000480.000.000سوزوكي ویتارا

400.000.000300.000.000هيوندا اكسنت

400.000.000300.000.000جک اس ۵



15 جهان

گمانه زني درباره اهرم »داروهاي تجويزي« پكن عليه واشنگتن

درخواست رييس جمهوري امريكا از بريتانيا براي برگزيت بدون توافق

چين: امريكا مسوول شكست مذاكرات تجاري است

ترامپ به دنبال متحدي در لندن است 

گروه جهان| 
ش��وراي دولتي چين اعالم كرده اتهام دولت امريكا 
مبني بر عقب نش��يني چين از موضع پيش��ين خود 
در مذاكرات كاماًل بي پايه اس��ت و پكن، واشنگتن را 
مس��وول شكس��ت مذاكرات مي داند. چين يك روز 
پيش تر نيز در اقدامي تالفي جويانه تعرفه ميلياردها 

دالر كاالي امريكايي را افزايش داد.
به گزارش رويترز، در گزارش هيات دولت چين آمده: 
»واشنگتن مسوول شكست مذاكرات تجاري دوجانبه 
اس��ت و اين امريكاس��ت كه از توافق ها عقب نشيني 
مي كند. از آغ��از مذاكرات، طرفين بر دس��تيابي به 
پيشرفت هايي ملموس و توافقي مطمئن برنامه ريزي 
داشتند به هر حال مشكالت جدي و قابل توجهي نيز 

در اين ميان به وجود آمد.«
در اين گزارش تصريح شده: »اين مشكالت نيز هر بار 
به دليل خروج و عقب نش��يني امريكا از توافق ها بروز 
مي ك��رد آنها يك چيز مي گفتن��د و يك كار ديگري 
مي كردن��د، صداقت و حس��ن نيت نش��ان ندادند.... 
مذاك��رات تجاري شكس��ت ب��دي را تجرب��ه كرد و 

مسووليت آن كامال برعهده طرف امريكايي  است.«
پكن در ادامه تاكيد كرده در برابر فشارها تسليم نشده 
و با چالش ها مبارزه مي كند و همچنان براي مذاكره 
و مبارزه تا آخر آماده اس��ت. در گزارش دولت چين 
آمده: »پكن هرگز از اصول اساسي خود كوتاه نمي آيد 
اما براي برداش��تن گام هاي بعدي آماده روشنگري 
اس��ت. چين در طول ۱۱ دور مذاكرات به س��خنان 
خود پايبند ب��ود و در صورت هرگونه توافق بعدي به 
تعهداتش پايبند است. دولت امريكا سه بار در طول 
اين مذاكرات عقب نشيني كرد و تعرفه هاي جديد و 
شرايط تازه فراتر از توافقات صورت گرفته را اعالم كرد. 
اما هر چه به دولت امريكا عرضه مي شد درخواست ها 
بيشتر مي شد. مذاكره كننده گان امريكايي دست به 
ارعاب مي زدند. حاكميت و استقالل هر كشوري بايد 

مورد احترام قرار گيرد و هر توافقي بين دو طرف بايد 
بر اساس منافع برابر و دوجانبه باشد.« 

خبرگزاري فرانس��ه پيش از گزارش ش��وراي دولتي 
چين نوشته بود كه چين تصميم گرفته بر60 ميليارد 
دالري كاالي امريكايي ۵ تا ۲۵درصدي تعرفه اعمال 
كند. اين تصميم به تالفي اقدام واشنگتن براي افزايش 
۲۵درصدي تعرفه ۲00 ميلي��ارد دالر كاالي چيني 
اتخاذ ش��ده است. واش��نگتن و پكن از ماه گذشته كه 

مذاكرات تجاري طرفين در اياالت متحده بدون دستيابي 
به توافق پايان يافت، جنگ تجاري را از سر گرفته اند. دو 
كشور تاكنون متقابال ۳60 ميليارد دالر تعرفه بر كاالهاي 
يكديگر وضع كرده اند. در اين ميان واش��نگتن شركت 
عظيم مخابراتي - فناوري هوآوي را به دليل نگراني هاي 
امنيتي در فهرست سياه خود قرار داده كه باعث مي شود 
اين شركت نتواند نيازهاي خود به قطعات ساخت اياالت 
متحده را تامين كند. اگرچه اجراي اين تصميم در رابطه 

با هوآوي براي ۹0 روز به تعويق افتاده اس��ت، اما وزارت 
بازرگاني چين اعالم كرده پكن نيز به نوبه خود قصد دارد 
فهرست سياهي از شركت هايي تهيه كند كه قراردادهاي 
تجاري شان با شركت هاي چيني را لغو مي كنند. امريكا 
مي گويد هوآوي احتماال ابزاري در دس��ت دولت چين 
جهت جاسوس��ي از كشورهاي خارجي و خطري براي 
امنيت ملي امريكا است. واشنگتن در اين راستا از ديگر 
ش��ركاي خود در جهان نيز خواسته عليه اين شركت 

چيني محدوديت هايي اعمال كنند. اما مديران هوآوي 
اين اتهامات را رد كرده ان��د.  با باال گرفتن دوباره جنگ 
تجاري چين و امريكا، برخي كارشناسان معتقدند كه 
چين مي تواند از داروهاي تجويزي به عنوان س��الحي 
براي مقابله با امريكا بهره بگيرد. پيشتر نيز كارشناسان 
احتمال داده بودند كه چي��ن مي تواند از اهرم صادرات 
»عناصر ناياب خاكي« به اياالت متحده عليه واشنگتن 

استفاده كند. 
اينترنشنال بيزينس تايمز نوشته، وابستگي قابل توجه 
امريكا به چين براي داروهاي تجويزي به نگراني امنيت 
ملي براي اياالت متحده تبديل شده  است. اين نگراني 
وجود دارد كه چين مي تواند صنعت دارويي خود را در 
جنگ تجاري با امريكا براي فشار به اين كشور مجهز 
كند. رزماري گيبسون مي گويد: »امريكا در حوزه دارو 
به چين وابسته است. همچنين چين قصد دارد روند 
فعاليت شركت هاي داروسازي امريكا را مختل كند و 
ظرفيت آنها را در توليد دارو مورد آسيب جدي قرار دهد. 
در مدت ۵ تا ۱0سال اين خطر وجود دارد كه صنعت 
داروهاي عمومي )ژنريك( خود را از دست بدهيم زيرا 
چين توليدكنندگان ما را تضعيف كرده و آنها را از مسير 
اقتصادي و كسب و كار منحرف كرده  است.« گيبسون 
گفته هدف چين اين اس��ت تا در دنيا به داروس��ازي 
جهاني تبديل شود. اين كشور همچنين به دنبال آن 
است تا فعاليت شركت هاي داروسازي امريكايي و ديگر 

كشورهاي غربي را مختل كرده و بر آنها غلبه كند.  
طبق گزارش ش��ركت مش��اوره مك كين��زي، بازار 
داروسازي چين پس از امريكا در رتبه دوم جهان قرار 
دارد. همچنين در چند سال اخير فعاليت شركت هاي 
داروسازي اين كشور سرعت بااليي پيدا كرده  است. 
برخي از شركت هاي داروسازي چين كه سابقه تمركز 
بر توليد داروهاي عمومي را داشته اند، توانمندي هاي 
خود را تقويت كرده و در حوزه توليد داروهاي جديد 

سرمايه گذاري كرده اند.

گروه جهان| 
رييس جمهوري اياالت متحده يك روز پس از حمايت 
آش��كار از بوريس جانسون وزير س��ابق امور خارجه 
بريتانيا در رقابت براي پست نخست وزيري، از لندن 
خواست در مذاكرات با اتحاديه اروپا سخت گيرانه عمل 
كن��د و در صورت لزوم نيز بدون توافق از اين اتحاديه 
خارج شود. رييس جمهوري امريكا كه دوشنبه )امروز( 
براي ديداري چند روزه به بريتانيا سفر مي كند، گفته 
نايجل فاراژ سياستمدار پوپوليست و رهبر سابق حزب 
يوكيپ، هم بايد در مذاكرات برگزيتي لندن و بروكسل 

حضور داشته باشد. 
با گذش��ت سه سال از همه پرسي در بريتانيا مبني بر 
خروج از اتحاديه اروپا، اين كش��ور هنوز نتوانسته به 
توافقي فراگير و جامع برسد. ترزا مي، نخست وزير نيز، 
پس از ناكامي در گرفتن راي پارلمان كشورش براي 
طرح خود، از سمت نخست وزيري استعفا كرده است. 
اظهارات تازه ترامپ كه در نشريه تايمز منتشر شده، 
يك روز پس از آن است كه سخنان حمايت آميز او از 
بوريس جانسون، با بازتاب گس��ترده  روبرو شد. او از 
جانسون براي پست نخست وزيري بريتانيا حمايت 
كرده است. بوريس جانسون از جمله سياست مداراني 
ا س��ت كه معتقد هس��تند بريتانيا باي��د بدون هيچ 
معامله اي از اتحاديه اروپا خارج ش��ود تا آنها مجبور 
ش��وند »معامله بهتري« را پيشنهاد كنند. جانسون 
وزير خارجه پيشين بريتانيا، از نامزدهاي رهبري حزب 

محافظه كار و نخست وزيري است.

حمايت لفظي ترامپ از جانس��ون، ب��ا انتقاد جرمي 
كوربين، رهبر حزب كارگر بريتانيا روبرو شده كه اين 
حمايت را »دخالت غي��ر قابل قبول« در امور داخلي 
كشورش توصيف كرده است. كوربين كه دعوت براي 
ش��ركت در ضيافت رسمي دولت هنگام سفر ترامپ 
را رد كرده، گفته: »تالش ترامپ براي تصميم گيري 
درباره اينكه چه كس��ي نخس��ت وزير بعدي بريتانيا 
باشد، يك مداخله كامال غيرقابل قبول در دموكراسي 
كشور ما محسوب مي شود. نخست وزير بعدي كشور ما 
نه توسط رييس جمهور امريكا و نه همچنين از جانب 
۱00هزار عضو حزب محافظ��ه كار كه نماينده همه 
نيستند بلكه بايد از جانب همه مردم بريتانيا و در يك 

انتخابات سراسري تعيين شود.« 
شهردار لندن هم دونالد ترامپ را به يك »فاشيست 
قرن بيستم« تشبيه كرده است. صادق خان در مطلبي 
براي روزنامه آبزرور از گس��ترانيدن فرش قرمز براي 
ترامپ انتقاد كرده و گفته: »ترامپ بزرگ ترين نمونه 
تهديد رو به رشد جهاني اس��ت. جنبش هاي راست 
افراطي در سراسر جهان رو به افزايش هستند و حقوق، 
آزادي و ارزش هايي را كه به سختي به دست آورده ايم و 
جوامع، دموكراسي و آزادي ما را براي بيش از ۷0 سال 
تعيين كرده اند، تهديد مي كنن��د. ويكتور اوربان در 
مجارستان، ماتئو س��الويني در ايتاليا، مارين لوپن، 
در فرانسه و نايجل فاراژ در انگليس براي دستيابي به 
حمايت از همان رفتارهاي فاشيستي قرن بيستم اما 
با روش هاي گمراه كننده جديد براي ارايه پيام هاي 

خود اس��تفاده مي كنند. آنها در مكان هايي به نفوذ، 
قدرت و جايگاه دست پيدا مي كنند كه تا همين چند 
سال قبل غير قابل تصور بود. ترامپ مردي است كه 
تالش مي كند تا از ترس س��اكنان لندن در پي حمله 
تروريستي در اين شهر سوءاستفاده كند، توييت هاي 
يك گروه راست افراطي انگليسي را بزرگ جلوه داده، 
گزارش هاي علمي مستدل درباره خطرات تغييرات 
جوي را اخبار جعلي ناميده و حاال بي ش��رمانه تالش 
مي كند تا در رقاب��ت رهبري ح��زب محافظه كار با 
حمايت از بوريس جانسون مداخله كند، چون بر اين 
باور است كه او مي تواند در دفتر نخست وزير انگليس 
و براي دس��تور كار تفرقه اندازان��ه اش يك متحد به 

دست بياورد.«
خ��روج بريتاني��ا از اتحادي��ه اروپ��ا، در جريان يك 
همه پرس��ي در س��ال ۲0۱6 مطرح ش��د و با حدود 
۵۲درصد آرا به سود هواداران خروج پايان يافت. در 
سال هاي گذشته اين موضوع همچنان به عنوان يكي 
از حساس ترين مسائل بريتانيا، واكنش هاي گوناگوني 
را سبب شده و حمايت از »برگزيت« و مخالفت با آن 

نيز ادامه پيدا كرده است.
در تازه ترين انتخابات پارلمان اروپا در بريتانيا، حزب 
برگزيت، كه خواستار خروج است، به پيروزي رسيد و 
۲۹كرسي را از آن خود كرد، اما سه حزب بعدي، يعني 
ليبرال ها، حزب كارگر و سبزها، كه از هواداران اتحاديه 
به شمار مي روند، نيز موفق به كسب ۳۳ كرسي شدند. 

حزب محافظه كار نيز چهار كرسي به دست آورد.

انتظار مي رود كه ه��زاران معترض در پايتخت براي 
تظاهرات عليه اين س��فر ترامپ به خيابان ها بيايند. 
مقام ها مشغول تدارك يك عمليات امنيتي و پليسي 
بزرگ براي اين سفر رسمي جنجالي بوده اند و پليس 
لندن اعالم كرده كه يك تيم فرماندهي بسيار باتجربه 
را براي رهبري اين عمليات در نظر گرفته و خودش 
را براي مديريت اين سفر ترامپ و اعتراضات مربوط 
به آن آماده مي كند. س��ال گذش��ته ميالدي حدود 
۱0هزار افسر پليس براي سفر ترامپ به بريتانيا به كار 
گرفته شدند و تقريبًا هر نيروي امنيتي در اين كشور 
كاركنان��ش را براي پش��تيباني از عملي��ات امنيتي 

فراخواند.
پلي��س لن��دن همچني��ن اع��الم ك��رده ك��ه ب��ا 
س��ازمان دهندگان جنبش اعتراض��ي »با همديگر 
علي��ه ترامپ« ك��ه قصد تجم��ع در چه��ارم ژوئن 
در ميدان ترافل��گار را دارند ديدار كرده اس��ت. در 

عين ح��ال تدابير امنيتي براي مراس��م ملي يادبود 
هفتادوپنجمين سالگرد عمليات دي دي در جنگ 
جهان��ي دوم افزايش يافته اس��ت و در اين مراس��م 
چهره هاي بين المللي از جمله ملكه انگليس و ترامپ 
ش��ركت خواهند كرد. عامه مردم از تماش��اي اين 
مراسم منع ش��ده اند و يك حصار محكم دواليه در 
اطراف محل مراسم در پرتس موس كشيده خواهد 
شد. امس��ال حدود ۱0هزار افسر پليس در اين سفر 
س��ه روزه به كار گرفته خواهند ش��د كه هزينه آن 
از جيب ماليات دهن��دگان ۱۸ميليون پوند خواهد 
بود. ديلي ميل گ��زارش داده كه خانواده ترامپ كل 
طبقه يك هتل مجلل پنج س��تاره در شهر لندن با 
هزينه ش��بي ۲۲هزار پوند را براي س��فر رسمي او 
رزرو كرده اند تا چهار فرزند رييس جمهور امريكا در 
اين هتل اقامت كنند؛ خود ترامپ و همس��رش در 

اقامتگاه سفير امريكا در لندن مي مانند.

دريچه

كوتاه از منطقه

انفجار كارخانه  مهمات سازي 
در دزرژينسك روسيه

گروه جهان| انفجار مهيب در كارخانه اي در ش��هر 
دزرژينسك روسيه به مجروح ش��دن حدود ۸0 نفر 
و تخريب ۱۸0 خانه اطراف كارخانه شده است. گفته 
شده اين كارخانه توليدكننده بمب  و مهمات به شدت 
انفجاري نظامي بوده است. مقام هاي شهر دزرژينسك 
گفته اند انفجار مركز تحقيقاتي جي اس سي كريستال 
كه بخشي از اين كارخانه بوده را بطور كامل تخريب 
كرده است. به گزارش بي بي سي، مقام هاي اين كارخانه 
مي گويند هنگام انفجار ۵ نفر داخل كارخانه بوده اند 
اما سپس به س��المت بيرون كشيده شده اند. بيشتر 
مجروحان اين انفجار كساني هستند كه شيشه هاي 
خرد شده به بدنشان فرو رفته. شدت انفجار به حدي 
بود كه موج ناش��ي از آن شيشه هاي ساختمان هاي 
اطراف را خرد و به اط��راف پرتاب كرد. مقام هاي اين 
شهر با اعالم وضعيت فوق العاده ساكنان مناطق اطراف 
كارخانه را تخليه كرده اند و همزمان گروهي از بازرسان 
دولتي براي بررسي احتمال تخطي از استانداردهاي 
ايمني وارد منطقه شده اند. اداره بهداشت منطقه تعداد 
مجروحان را ۷۹نفر اعالم كرده است. بنابر بيانيه اين 
مركز بهداشتي، ۱۵نفر از مجروحان بستري و مابقي 
پس از درمان س��رپايي مرخص شده اند اما كسي در 
جريان اين انفجار كشته نشده است. در همين حال، 
ساكنان مناطق مسكوني اطراف اين كارخانه تصاويري 
از قارچ ناشي از انفجار در شبكه هاي اجتماعي منتشر 
كرده اند. تابستان سال گذشته هم سه نفر بر اثر انفجاري 
ديگر در دزرژينس��ك كه در مركز روسيه واقع شده 
كشته شدند. دزرژينسك يكي از آلوده ترين شهرهاي 

جهان خوانده شده است.

يادداشت تفاهم مصر و روسيه 
درباره نيروگاه هسته اي 

گروه جهان| مصر و روسيه يادداشت تفاهم جديدي 
براي ساخت ش��بكه لوله هاي ويژه نيروگاه هسته اي 
الضبعه در مصر امضا كردند. به گزارش اسپوتنيك، طبق 
بيانيه منتشر شده از سوي وزارت توليدات جنگي مصر، 
محمد سعيد العصار وزير مصر يادداشت تفاهمي را با 
شركت TMK روسيه و شركت  Tube۲000 روسيه 
براي لوله كشي نيروگاه الضبعه با حضور نمايندگاني از 
يك شركت پيمانكار در دفتر وزارتخانه به امضا رساند. 
براس��اس اين يادداشت تفاهم، دو كش��ور در راستاي 
احداث نيروگاه هس��ته اي با يكديگر همكاري كرده و 
روسيه به عنوان شريك استراتژيك مصر در ساخت اين 
نيروگاه كمك خواهد كرد. طبق بيانيه منتشر شده از 
سوي مدير شركت روسي TMK اين شركت قرار است 
از طريق همكاري با وزارت توليدات جنگ مصر در اجراي 
اين پروژه به مصر كمك كند. روسيه و مصر ۲00۸ نيز 
توافقنامه دولتي درباره همكاري ها در زمينه استفاده 
مسالمت آميز از انرژي هسته اي امضا كردند. عالوه بر اين، 
دو طرف در ۲0۱۵ نيز توافقنامه همكاري براي ساخت 
نيروگاه الضبعه امضا كردند كه در آن روسيه متعهد به 
پرداخت وامي ۲۵ ميليارد دالري شد. اين دو كشور در 
دس��امبر ۲0۱۷ نيز يادداشتي درباره آغاز قراردادهاي 
تجاري براي اح��داث نيروگاه امضا كردند. پيش از اين 
محمد شاكر، وزير نيرو و انرژي هاي تجديدپذير مصر 
تاكيد كرده بود: قاهره به تالش هاي خود براي اجراي 
برنامه هاي مسالمت آميز هسته اي جهت رفع نيازهاي 
اقتصادي و صنعتي خود با كمك روسيه ادامه مي دهد و 
هدف اين وزارتخانه تأمين ۲0 درصد انرژي مورد نياز از 

انرژي هاي تجديدپذير تا سال ۲0۲۲ است.

پاسخ سوريه به حمالت هوايي 
رژيم  صهيونيستي 

گروه جهان|يك منبع نظامي سوري اعالم كرده، 
س��امانه هاي دفاع هوايي ارتش سوريه حمله دشمن 
صهيونيستي را كه برخي مواضع در جنوب غرب دمشق 
و حومه قنيطره را هدف گرفت و منجر به كشته شدن 
سه تن و زخمي شدن هفت سرباز سوري شد، رهگيري 
كردند. خبرگزاري رسمي سوريه )سانا( گزارش داده: 
»بامداد يكشنبه برخي اهداف هوايي دشمن از سمت 
جوالن اشغالي ظاهر شدند و سامانه هاي دفاع هوايي 
ما فوراً آنها را رهگيري و با آنها برخورد و موشك هاي 
دشمن را كه برخي مواضع ما در جنوب غرب دمشق 
را هدف قرار داده بودند، منهدم كردند.« ماه گذشته 
نيز سامانه هاي دفاع هوايي سوريه اهداف متخاصم را 
كه به سمت قنيطره مي آمدند، منهدم كردند. اين در 
حالي است كه س��خنگوي ارتش رژيم صهيونيستي 
گفته،  ارتش اين رژيم در واكنش به شليك دو راكت از 
جبل الشيخ در شمال جوالن، اهدافي نظامي در سوريه 
را هدف قرار داده اس��ت. او مدعي شده، از بين اهداف 
مورد هدف گرفته شده دو آتشبار، چندين سايت رصد 
اطالعات در منطقه جوالن و نيز يك آتش��بار سامانه 
دفاع هوايي هستند.  اسپوتنيك نيز نوشته، در اثر حمله 
هوايي رژيم صهيونيستي منطقه تل الشعار دچار حريق 
شده است. سامانه هاي پدافند هوايي سوريه توانستند 
چندين موشك رژيم صهيونيستي را كه در موج دوم 
حمالت از جوالن اش��غالي شليك شده بودند قبل از 
رسيدن به تل الشعار منهدم كنند. ديد بان حقوق بشر 
سوريه نيز مدعي ش��ده رژيم صهيونيستي مواضع و 
انبار تس��ليحاتي حزب اهلل لبنان در جنوب دمشق را 

هدف گرفته است. 

مخالفت ايتاليا با تأسيس 
دانشكده سياسي استيو بنن

گروه جه�ان| دولت پوپوليست ايتاليا برنامه هاي 
مشاور پيشين كاخ سفيد درباره تأسيس دانشكده اي 
براي تربيت رهبران پوپوليست آينده در يك صومعه 
قرون وس��طي در كوه هايي خ��ارج از رم را لغو كرده 
است.  به گزارش آسوشيتدپرس، دولت ايتاليا اعالم 
كرده حقوق مالكيت را كه به انديش��كده اي وابسته 
به استيو بنن، مشاور پيشين كاخ سفيد امريكا براي 
تاسيس دانشكده داده شده بود، لغو كرده است. وزارت 
فرهنگ ايتاليا اعالم كرد كه هزينه اجاره اين صومعه 
توسط انديشكده پرداخت نشده و اقداماتي براي حفظ 
و نگهداري اين صومعه انجام نگرفته است. اين صومعه 
در شهر كولپاردو در جنوب شرقي رم قرار دارد. مشاور 
سابق كاخ سفيد با پرداخت ساالنه ۱00 هزار پوند اين 
كليسا را در رم اجاره كرده بود تا آن را به مركز آموزش 
خود تبديل كند. معاون وزارت فرهنگ ايتاليا گفته: 
»اين تصميم براس��اس انگيزه هاي سياسي گرفته 
نشده بلكه در جهت اجراي قانون است.« با اين حال 
بنيانگذار انديشكده وابسته به بنن ادعاهاي وزارت 
فرهنگ ايتاليا را رد كرده و گفته: »اين انديش��كده 
براي ماندن در اين صومعه مب��ارزه خواهد كرد.« او 
مدعي شده كه اين تصميم با انگيزه سياسي گرفته 
شده است. بنن يكي از دوستان نزديك ماتئو سالويني، 
وزير كشور راست گراي ايتاليا است. برنامه بنن براي 
تأسيس دانشكده راست گرا با مخالفت هاي گسترده 
روبرو شده بود. استيو بنن كه به داشتن تمايالت راست 
افراطي شناخته مي شود و سردبير وبسايت راستگراي 
»بريت بارت« ب��ود از برنامه ريزان اصل��ي مبارزات 

انتخاباتي دونالد ترامپ در امريكا به شمار مي رفت.

تعويق در برگزاري انتخابات 
رياست جمهوري الجزاير

گروه جهان| ش��وراي قانون اساس��ي الجزاير از به 
تعويق افتادن انتخابات رياس��ت جمهوري اين كشور 
خبر داده اس��ت. تلويزيون الجزاير به نقل از ش��وراي 
قانون اساس��ي گ��زارش داده كه برگ��زاري انتخابات 
رياست جمهوري در تاريخ چهارم جوالي غيرممكن 
است. پيشتر قرار بود ش��وراي قانون اساسي بيانيه اي 
براي تبيين اقدام بعدي در سايه خودداري كانديداها 
از شركت در انتخابات منتشر كند. عبدالعزيز بوتفليقه 
ماه گذشته بعد از ۲0 سال حكومت و در پي فشارهاي 
ارتش و بع��د از هفته ها اعتراض مردمي اس��تعفا داد. 
طبق بيانيه قانون اساسي الجزاير، عبدالقادر بن صالح 
رييس جمهوري موقت، تا حداكثر ۹0روز كه طي آن 
انتخابات رياست جمهوري برگزار مي شود، اداره امور را 
در دست دارد. احمد قايد صالح، رييس ستاد كل ارتش 
الجزاير كه در حال حاضر قدرتمندترين فرد در دولت 
اين كشور به شمار مي رود، تاكنون با خواسته هاي اصلي 
معترضان از جمله به تعويق انداختن انتخابات و بركناري 
تمامي شخصيت هاي نظام سابق اين كشور مخالفت 
كرده است اما مخالفان براي ۱۵ جمعه تظاهرات كرده 
و خواستار تحقق بخشيدن به خواسته هايشان هستند. 
وزارت كش��ور الجزاير اعالم ك��رده كه تاكنون 6۱ نفر 
درخواست نامزدي خود براي انتخابات رياست جمهوري 
اين كشور را كه قرار است چهارم جوالي آينده برگزار 
ش��ود ارايه كرده اند. هر ك��دام از نامزدهاي انتخابات 
رياست جمهوري الجزاير بايد 600 امضاء از نمايندگان يا 
60 هزار امضاء از شهروندان به دست بياورد. الجزايري ها 
اصرار دارند كه نهادها و شخصيت هاي دوره بوتفليقه 

اداره كشور را به دست نگيرند.
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 چين در قبال تايوان
آماده اقدام نظامي است

گروه جهان| وزير دفاع چين هش��دار داده است 
كشورش آماده دست زدن به اقدام نظامي در قبال 
مسائل مورد اختالف با امريكا و ديگر كشورها در مورد 
تايوان و جزاير درياي جنوب چين است. به گزارش 
آسوش��يتدپرس، »وي فنگه« وزير دفاع چين، در 
»نشست امنيت آس��يا: گفت وشنود شانگري-ال« 
گفته اگر كسي بخواهد تايوان را از چين جدا كند، 
چين تا آخ��ر خواهد جنگيد. ژن��رال »وي« گفته 
كه هركس��ي خطر كند و از خط��وط قرمز بگذرد، 
ارتش آزادي بخش خلق، به ش��كل قاطع دس��ت 
به اقدام خواهد زد و تمامي دش��منان را شكس��ت 
خواه��د داد. ارتش آزادي بخش خلق، نام رس��مي 
ارتش جمهوري خلق چين است. وزير دفاع چين 
افزوده: »همانطور كه امريكا جدايي ناپذير اس��ت، 
چين ه��م جدايي ناپذير اس��ت.« پكن حاكميت 
مس��تقل دولت »جمهوري چين«، يا تايوان، را به 
رسميت نمي شناس��د و آن را استاني از جمهوري 
خلق چين مي داند. با اين حال تايوان كه كش��وري 
دمكراتيك به ش��مار مي رود، عمال بطور مس��تقل 
توس��ط دولتي انتخابي و نهادهاي مجزاي قضايي 
و قانون گذاري اداره مي ش��ود. دولت تايوان پس از 
شكس��ت ملي گرايان چين، يا كومين تانگ ها ، در 
جريان جنگ با مائوئيس��ت ها، و راهي شدن آنها به 
اين جزيره در جنوب ش��رق سرزمين اصلي چين، 
ش��كل گرفت. تا س��ال ها بعد بس��ياري كشورها، 
تايوان را نماينده قانوني ملت چين مي دانس��تند، 
اما با عادي شدن روابط پكن و غرب در حال حاضر 
تقريبا همه آنها، به جز چند كشور، جمهوري خلق 
چين را به رسميت مي شناسند. بسياري از كشورها 
از جمله امريكا دفات��ر فرهنگي، اقتصادي در تايپه 
دارند كه كار همان س��فارت خانه و كنسولگري را 
انجام مي دهد. وزير دفاع چين كه نخس��تين وزير 
اين كشور در »گفت وشنود شانگري-ال« است، در 
مورد جزاير مورد اختالف در درياي جنوب چين نيز 
تهديد به واكنش نظامي كرده اس��ت. »وي فنگه« 
گفته كه چين تا زماني كه هدف حمله قرار نگيرد، 
حمله نخواهد كرد، اما در صورتي كه منافعش تهديد 
شود از دست زدن به اقدام نظامي خودداري نخواهد 
كرد.  وزير دفاع چين از ساخت وسازها در اين دريا، 
كه با انتقادهاي امريكا و ديگر كشورهاي جنوب شرق 
آسيا روبرو ش��ده، حمايت كرده و گفته حق پكن 
است كه در اين مناطق »تاسيسات محدود دفاعي« 
داشته باشد. مجموعه اي از كشورها در شرق و جنوب 
شرق آسيا در مورد حاكميت ملي بر جزاير مختلف 

اختالف نظر دارند.

پيام رهبر طالبان: 
به جنگ ادامه مي دهيم

هبت اهلل آخوندزاده رهبر طالبان افغانس��تان، در 
پيامي به مناسبت عيد فطر با تأكيد بر اينكه اين 
گروه تا دس��ت يافتن به اهدافش به جنگ ادامه 
خواهد داد و احتمال برقراري آتش بس در آينده 
نزديك را تلويحا رد ك��رد. به گزارش خبرگزاري 
فرانس��ه، رهبر طالبان با اش��اره ب��ه مذاكرات با 
نماينده امريكا، از واش��نگتن خواس��ته در روند 
مذاكرات كنوني صادقانه س��هيم باش��د و طرح 
طالب��ان را بپذيرد. شش��مين دور گفت وگو بين 
طالبان و زلماي خليل زاد، نماينده ويژه امريكا در 
امور افغانس��تان، ماه گذشته در قطر پايان يافت. 
آخوندزاده از ۲0۱6 رهبري طالبان را برعهده دارد.

بازگشت كاركنان 
اكسون موبيل به عراق

كاركنان خارجي غول انرژي امريكا، اكسون موبيل 
يكشنبه به محل كار خود در نزديكي مرز ايران و 
عراق بازگش��تند. به گزارش فرانس۲۴، اكسون 
موبيل توافق كرده ۸۳ كارمند اين ش��ركت كه از 
منطقه تخليه شده بودند، به سر كار خود باز گردند. 
مقام هاي عراقي كه به تصميم تخليه اين كاركنان 
از مي��دان نفتي غرب قرنه اعتراض ك��رده و آن را 
سياسي دانسته بودند، اقدامات امنيتي الزم براي 

بازگشت آنها را انجام داده اند.

قطر به اصرار امريكا در نشست 
مكه شركت كرد

شبكه س��ي ان ان نوشته كه دليل حضور قطر در 
نشست هاي مكه فشارهاي اياالت متحده بوده 
اس��ت. در اين گزارش آمده، فش��ارهاي امريكا 
قط��ر را وادار به اع��زام يك هيات بلن��د پايه به 
نشست هاي مكه كرد و عبداهلل بن ناصر آل ثاني 
نخست وزير قطر و رييس هيات مشاركت كننده 
اين كش��ور، تنها نماينده اي بود كه طبق رس��م 
سنتي كش��ورهاي عربي بيني پادشاه عربستان 
را نبوسيد. در كشورهاي عربي وقتي در كشوري 
ب��راي تبري��ك به حضور مق��ام اول آن كش��ور 
مي رسند، روي بيني او را مي بوسند. اين بوسه به 

»حب الخشم« معروف است.

حمله به ميني بوس 
دانشجويان در كابل

صبح يكشنبه انفجاري در جاده سيلو در غرب كابل 
و در حوزه پنجم امنيت��ي پليس رخ داد. هدف اين 
انفجار يك ميني بوس مربوط به دانشجويان دانشگاه 
برهان الدين رباني بوده است. به گزارش بي بي سي، 
علت انفجار يك مين مغناطيسي بود كه در خودرو 
منفجر شده است. ۲0 دقيقه بعد دو انفجار ديگر كه 
ناشي از مواد انفجاري از قبل كارگذاري شده بود، 
رخ داد كه در اين دو انفجار پنج س��رباز پليس و دو 

غير نظامي زخمي شدند.
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عكسروز

بازارهنر

چالشي براي مهم ترين رويداد موسيقايي سال

»مرتضي كالنتريان« درگذشت

مستندي با موضوع فرسايش خاك در ايران

مخاطب با »بيوه سياه، بيوه سفيد« غريبه نيست

مديركل دفتر موس��يقي وزارت ارشاد 
و در پ��ي آن مدي��ر اجرايي جش��نواره 
موسيقي فجر استعفا و جشنواره فجر را 
با چالشي جديد رو به رو كردند؛ چالش 
كمبود وقت! هرچند هميشه انتقادهايي 
به چگونگي برگزاري جشنواره موسيقي 
فجر روانه بوده و هست اما نمي توان منكر 
شد كه اين جش��نواره يكي از مهم ترين 

رويدادهاي موس��يقايي سال محس��وب مي شود؛ 
جش��نواره اي كه تا به حال س��ي وچهار دوره خود را 
پشت سر گذاشته و نزديك به يك سال است داراي 
آيين نامه اي مشخص شده است. طبق اين آيين نامه 
مديركل دفتر موسيقي رييس جشنواره است و مدير 
اجرايي هم مسووليت برنامه ريزي و كنترل فرآيندها و 
فعاليت ها را بر عهده دارد؛ با اين حساب مي توان گفت 
دو ركن مهم جشنواره از سمت هاي خود استعفا كرده 

و چالشي را پيش روي جشنواره قرار داده اند.
تجربه نشان داده براي برگزاري هرچه بهتر يك رويداد 
بايد به آن فرصت كافي داد؛ يعني هرچه زمان بيشتري 
به آماده سازي آن اختصاص داده شود نتيجه بهتري 

به دست مي آيد؛ گويا جشنواره موسيقي 
فجر هم كه قبل تر با كمبود وقت دست 
و پنجه نرم ك��رده بود، براي دوره جديد 
تصميم داشت دچار مشكل وقت نشود، 
چرا كه دبير و مدير جش��نواره زودتر از 
س��ال گذشته معرفي ش��دند و پيش از 
استعفاي رييس و مدير اجرايي، هيات 
انتخاب هم در حال ش��كل گيري بود تا 
پس از آن فراخوان اعالم ش��ود. اما حاال بيش از ۱۰ 
روز از استعفاي علي ترابي و شهرام صارمي به عنوان 
مديركل دفتر موسيقي و مدير اجرايي سي وپنجمين 
جشنواره موسيقي فجر مي گذرد و هنوز جايگزيني 
براي مدير اجرايي جشنواره مشخص نشده است و به 
نظر مي رسد معرفي كردن او بيش از اينها هم طول 
بكشد. حتي آشنايي و در جريان قرار گرفتن مديران 
جديد در س��مت هاي خود امري زمان بر است؛ مگر 
اينكه دست اندركاران جشنواره و در رأس آنها محمد 
الهياري، مديركل جديد دفتر موسيقي تمهيدي براي 
اين ماجرا بينديشند كه يا آماده سازي جشنواره دچار 

كمبود وقت نشود يا تاثير خود را بر آن نگذارد.

مرتضي كالنتريان در سن ۸۷سالگي از 
دنيا رفت. پسر اين مترجم كه صبح ديروز، 
يك ش��نبه، ۱۲ خردادم��اه، از دنيا رفته 
است، در تماس خبرنگار ايسنا درباره علت 
درگذشت او گفت كه براي صحبت حال 
مساعدي ندارد. مرتضي كالنتريان )متولد 
۱۳۱۱، تنكابن( پس از پايان تحصيالت 
متوس��طه، در رش��ته  حقوق مشغول به 

تحصيل شد. دكتراي حقوق را از دانشگاه پاريس گرفت 
و بعد از بازگشت به ايران به عنوان قاضي دادگستري 
مش��غول كار ش��د. مدتي پس از بازنشستگي به كار 
وكالت پرداخت، اما وكالت را نيز ادامه نداد و به ترجمه  
متون ادبي و حقوقي روي آورد. از آثار كالنتريان به اين 
كتاب ها مي توان اش��اره كرد؛ »وجدان زنو« از ايتالو 
اسووو، انتشارات آگاه، »سيماي زني در ميان جمع« 

نوش��ته هاينريش بل، نشر آگه، »نقطه 
ضعف« نوشته آنتونيس ساماراكيس، 
انتشارات آگاه، »ظرافت جوجه تيغي« 
نوشته موريل باربري، انتشارات كندوكاو، 
»ديدار به قيامت« اثر پي ير لومتر، نشر 
آگاه، »ادبي��ات و حق��وق« اث��ر فليپ 
مالوري، »افسانه  پدران ما« نوشته سورژ 
شاالندن، »انديش��ه هاي حقوقي« اثر 
فليپ مالوري، »بازگشت به كيلي بگز« نوشته سورژ 
شاالندن، »بررسي يك پرونده قتل« اثر ميشل فوكو، 
»بشريت و حاكميت ها« اثر مونيك شميليه ژاندرو، 
»رساله اي كوچك در باب فضيلت هاي بزرگ« نوشته 
 آندره كنت – اس��پونويل، »رويا و تاريخ )امريكا در
۲ قرن( « كلود ژولين و »قرارداد اجتماعي« )متن و 

در زمينه متن( از ژان ژاك روسو.

فيلمبرداري فيلم مستند »بر سر خاك« 
ب��ه كارگرداني محس��ن خان جهاني در 
چابهار و كنارك آغاز ش��د. مستند بر سر 
خاك درباره روند فرسايش خاك در ايران 
است كه عالوه بر پرداختن به اين موضوع 
مهم سعي دارد از زواياي مختلف به خاك 
و موانع حفظ آن بپردازد. فيلمبرداري اين 
مستند در شهرهاي مختلف ايران انجام 

مي شود و تا يك ماه آينده ادامه دارد. عوامل توليد مستند 
»بر س��ر خاك« عبارتند از: كارگ��ردان و تهيه كننده: 

محس��ن خان جهاني، فيلمب��ردار: امير 
جغتايي، صداب��ردار: احمدرض��ا طايي، 
فيلمب��ردار هوايي و ع��كاس: احمد آزاد، 
دس��تيار كارگردان: اميرمهدي صادقي، 
مجري طرح: مهدي دويران، تهيه شده در: 
مركز گسترش سينماي مستند و تجربي. 
محسن خان جهاني ساخت مستندهايي 
چ��ون »آزادراه«، »صندلي ۲۵۷«، »يك 
ميخ و چند كت«، »برد برد«، »كاله شيشه اي«، »ارتفاع 

۴۳۷« و... را در كارنامه فيلمسازي خود دارد.

كارگردان نمايش »بيوه سياه، بيوه سفيد« 
عنوان كرد اين اثر نمايش��ي به مس��اله 
خش��ونت عليه زنان مي پردازد. حس��ن 
جودكي كارگردان نمايش »بيوه س��ياه، 
بيوه سفيد« كه اين روزها در تماشاخانه 
نوفل لوش��اتو روي صحنه اس��ت درباره 
اجراي اين اثر نمايشي به مهر گفت: اين 
نمايش كه ت��ا ۱۲ خردادماه ب��ه اجراي 

خود ادامه مي دهد سومين مونولوگي است كه بعد از 
»صدسال تنهايي« با بازي سيامك صفري و »دوست 
كافكا« با بازي سجاد افشاريان روي صحنه مي برم اما 
برخالف ۲ تجربه قبل��ي اين نمايش اثري در ارتباط با 
زنان است و مژگان خالقي نويسنده اثر در آن به ايفاي 
نقش مي پ��ردازد. او درباره انتخ��اب نمايش هاي تك 
پرسوناژ براي اجرا عنوان كرد: اوايل بر اين تصور بودم كه 
اجراي مونولوگ راحت تر از نمايش هاي چند پرسوناژي 

است در حالي كه بعد از تجربه كردن اين 
نوع از نمايش به اين نتيجه رس��يدم كه 
مونولوگ كار كردن بسيار سخت است و 
لبه تيغ حركت مي كند. نمايش مونولوگ با 
مخاطب شوخي ندارد و بايد تالش بسياري 
كنيد تا اثر با تماشاگران ارتباط برقرار كند.
وي متذكر شد: براي شكل گيري اين اثر 
نمايشي س��ه ماه تمرين فشرده داشتيم 
و مژگان خالقي نويس��نده نمايشنامه از آنجايي كه به 
متن مسلط بود و استعداد خوبي هم در آموختن لهجه 
داش��ت بازي در اين اثر نمايش��ي را برعهده گرفت و 
تالش بسياري كرد كه به كاراكتر نزديك شود. نمايش 
»بيوه سياه، بيوه سفيد« به مساله خشونت عليه زنان 
مي پردازد كه در همه جاي دنيا با درجات مختلف وجود 
دارد. در اين نمايش فضايي قابل درك كه مخاطبان با آن 

غريبه نيستند به تصوير كشيده مي شود.

تاريخنگاري

تظاهرات عاشوراي 1342 
سيزدهم خرداد ۱۳۴۲ مردم تهران و قم با حضور در تظاهرات گسترده اي به مناسبت 
عاشوراي حسيني حمايت خود را از امام خميني)ره( اعالم و جنايت هاي حكومت 
پهلوي را محكوم كردند. خيابان رو به روي كاخ مرمر در تهران و مدرسه فيضيه قم، 
مركز اصلي اجتماع مردم بود. تظاهرات عاشوراي ۴۲ و حوادث چهاردهم و پانزدهم 
خرداد، نقطه آغاز حركت عظيم مردمي امام خميني براي انقالب اسالمي بود.  ساعت 
حدود 6 بعدازظهر عاشوراي ۱۳۴۲مصادف با ۱۳ خرداد آن سال امام به طرف مدرسه 
فيضيه رهس��پار شد تا سخنان تاريخي خود را در اجتماع گروه زيادي از مردم قم و 
روحانيون و هيات هاي عزادار كه از تهران و ساير شهرستان ها به قم آمده و مشتاقانه و 
بي صبرانه منتظر شنيدن سخنراني امام بودند، ايراد كنند. در طول راه منزل تا مدرسه 
فيضيه و نيز صحن مدارس فيضيه و دارالشفا، صحن بزرگ حضرت معصومه )س( 
و صحن مسجد اعظم و پشت بام ها و نيز ميدان آستانه مملو از جمعيت بود. تعداد 
جمعيت را دويست هزار نفر تخمين مي زدند كه تا آن زمان بي نظير بود. برخي نيز كه 
احتمال وقوع درگيري و تيراندازي ماموران نظامي با مردم را مي دادند وصيت نموده 
و از خانه هاي خود خارج شدند و برخي ديگر در نقاط حساس مدرسه فيضيه سنگر 
گرفتند و آماده مقابله با هر گونه حمله ماموران رژيم شدند. يك موتور برق قوي نيز 
حاضر بود تا در صورت قطع برق توسط ماموران، بالفاصله مورد استفاده قرار گيرد. 
دوازده بلندگو در مدرسه فيضيه، مسجد اعظم، صحن حضرت معصومه)س( و ميدان 
آستانه نصب شده بود و ده ها ضبط صوت بزرگ و كوچك در كنار منبر آماده ضبط 
س��خنراني امام بود. ده ها نفر نيز با قلم و كاغذ آماده نوشتن و يادداشت برداشتن از 
سخنان امام بودند. با توجه به حوادث چند ماه گذشته از جمله واقعه فيضيه و سخنان 
توهين آميز مكرر شاه و نوشته هاي كذب و افترآميز مطبوعات و اظهارنظرهاي سخيف 
دولتمردان از طريق رسانه ها... و از همه مهم تر اهميت آن روز مقدس كه احساسات 
مذهبي مردم به غليان آمده بود، همه در انتظار سخنان مهيج، افشاگرانه و تاريخي امام 
لحظه شماري مي كردند. امام در ميان استقبال پر شور مردم انقالبي و در طنين فرياد 
تكبير، صلوات و شعار از منزل خود خارج شد و نيم ساعت بعد به مدرسه فيضيه رسيد 
و در جايگاه قرار گرفت و سخنراني خود را آغاز كرد. امام پس از بيان فجايع دلخراش 
كربال، حمله دژخيمان ش��اه به فيضيه را به واقعه كربال تشبيه كردند كه با شيون و 

زاري مردم حاضر توام شد و آن فاجعه را كه توسط ماموران رژيم شاه صورت گرفت به 
تحريك اسراييل دانست و رژيم شاه را دست نشانده اسراييل معرفي كردند.  اسراييل 
نمي خواهد در اين مملكت علماي اسالم باشد. اسراييل نمي خواهد در اين مملكت 
احكام اسالم باشد... اسراييل به دست عمال سياه خود مدرسه فيضيه را كوبيد، ما را 
مي كوبد، شما ملت را مي كوبد. و براي اينكه اسراييل به منافع خود برسد دولت ايران 

به تبعيت از اغراض و نقشه هاي اسراييل به ما اهانت كرده و مي كند...
سپس با اشاره به التزام گرفتن ساواك از وعاظ كه به شاه و اسراييل بدگويي نكرده و 
نگويند كه اسالم در خطر است اظهار كردند: تمام گرفتاري ها و اختالفات ما در همين 
سه موضوع نهفته است. اگر ما نگوييم اسالم در خطر است آيا در معرض خطر نيست؟ 
اگر ما نگوييم شاه چنين و چنان است آيا آنطور نيست؟ اگر ما نگوييم اسراييل براي 
اسالم و مسلمين خطرناك است آيا خطرناك نيست؟ و اصوال چه ارتباطي و تناسبي 
بين شاه و اسراييل است كه سازمان امنيت مي گويد از شاه صحبت نكنيد، از اسراييل 

نيز صحبت نكنيد؟ آيا به نظر سازمان امنيت، شاه اسراييلي است؟

میراثنامه

وقتي سه اثر تاريخي فداي ساخت آشپزخانه مي شود!
س��ه اثر تاريخي شهر باستاني دامغان عرصه و حريم 
خود را فداي آشپزخانه و غذاخوري مي كنند كه هيات 
امناي اين امامزاده ب��دون مجوز ميراث  فرهنگي در 
حال ساخت آن هستند. از بيش از يك سال گذشته، 
درست كنار سه اثر تاريخي بقعه امامزاده جعفر)ع( و 
بقعه چهل دختران و چند قدم آن طرف تر كاروانسراي 
شاه عباس��ي ش��هر دامغان، هيات امن��اي امامزاده 
جعفر)ع( عمليات احداث بنايي جديد را در دس��تور 
كار دارند كه هيچ مجوز و استعالمي از سازمان ميراث 
فرهنگي نگرفته اس��ت. هادي احمدي - مدير دفتر 
محوطه ها و بناهاي تاريخي سازمان ميراث فرهنگي 
- در گفت وگو با ايسنا توضيح مي دهد: هيات امناي 
امامزاده بدون اجازه و هماهنگي با ميراث فرهنگي، 
س��ال گذش��ته اقدام به گودبرداري كردن��د، بعد از 
اعتراض ميراث فرهنگي، طرح را توسط اوقاف و هيات 
امنا به ميراث فرهنگي ارايه كردند، اما آن رد شد. او با 
بيان اينكه در يكي دو ماه گذشته ميراث فرهنگي در 
مقابل طرح ارايه شده به دليل نداشتن ضوابط ميراثي 
مقاومت كرده اس��ت، ادامه مي دهد: سرانجام هيات 
امنا بدون موافقت ميراث فرهنگي و با وجود شكايت 
ما از رييس هيات امنا و شهردار دامغان، طرح ساخت 
آشپزخانه را به جلو مي برند، حتي دادستان نيز با وجود 
اين شكايت ها هنوز دستور توقف كار را نداده است. او 
با اشاره به برگزاري آخرين جلسه براي اين پرونده در 
چند روز گذشته و توافق براي توقف كار تا زمان ارايه 
طرح اصل��ي، ادامه مي دهد: پ��روژه را فقط براي ۲۴ 
ساعت متوقف كردند، در صورتي كه از آنها درخواست 
اصالح طرح را داشتيم، اما مدتي بعد از آن، به صورت 
مس��تقيم و بدون اجازه از ميراث فرهنگي شروع به 
ادامه كار كردند.  براس��اس طرحي كه تهيه كرده اند 
قرار است يك ساختمان بلند مرتبه و بزرگ كه عرصه 

اين سه اثر تاريخي را مخدوش مي كند، احداث كنند. 
او با تاكيد بر موقعيت قرارگيري اين سه اثر تاريخي 
»امامزاده جعفر«، »بقعه چهل دختران« و در فاصله 
كمتري، »كاروانسراي شاه عباسي« در كنار يكديگر، 
ادامه مي دهد: متأس��فانه هيات امنا اي��ن امامزاده و 
اوقاف شهرستان نسبت به قانون بي توجهي مي كنند. 
احمدي با تاكيد ش��كايت ميراث فرهنگي از رييس 
هيات امناي امامزاده و انجام مكاتبات متعدد با استان 
و نامه هاي مختلفي كه به مقامات مختلف استاني و 
كشوري ارسال ش��ده است، حتي معاون استانداري 
نيز دستور توقف داده است و حدود دو ماه قبل نيز به 
دادستاني شكايت شده است، اما هنوز دستور توقفي 
براي كار اعالم نشده است. او نتايج جلسات برگزار شده 
براي رسيدگي به اين ساخت و ساز را اين طور توضيح 
مي دهد: »بر اساس دستور استانداري در يكم اسفند 

سال گذش��ته؛ بايد »ضوابط ميراث فرهنگي رعايت 
شود و ادامه عمليات ساختماني منوط به رفع مشكالت 
فني و اداري اس��ت و اگر احداث بناي جديد به بناي 
اصلي آسيب مي زند، بطور جدي پيگيري شود.« از 
سوي ديگر نتيجه جلسه فرمانداري با حضور احمدي 
- مديركل حفظ و احياي بناها ميراث فرهنگي – در 
دوم خرداد امسال »توقف عمليات ساختماني و اعالم 
رسانه اي آن از سوي مديركل محترم ميراث فرهنگي 
استان« بوده اس��ت. از سوي ديگر شهرداري دامغان 
اعالم كرده است: »تخلف ساخت و ساز خارج از پروانه 
محرز است و ضمن اخطار، پروژه تعطيل شده است.« 
با اين وجود اين سوال مطرح مي شود كه »چرا هيات 
امنا بر ادامه س��اخت و س��از غيرمجاز و غيرقانوني و 
عمل خالف دس��تورات فوق اصرار دارد؟ پيامدهاي 

بي توجهي به قوانين و ضوابط چيست؟«

ايستگاه

پرفروش ترين فيلم هاي 
هيواليي كدام ها بودند

ش��ايد گودزيال به عنوان 
هيواله��اي  س��لطان 
هاليوود شناخته شود اما 
گروه ديگري از موجودات 
عظيم الجث��ه و هيواليي 
هم موفق شدند در باكس 
آفيس خوب ظاهر شوند. 
ب��ه گ��زارش د رپ، فيلم 

جدي��دي از گودزيال از پن��ج ش��نبه ۳۰ مه برابر با 
۹ خرداد ماه در س��ينماهاي امري��كا و جهان اكران 
خود را آغاز كرده اس��ت. اين فيلم با عنوان »سلطان 
هيوالها« با اقبال زيادي روبرو شده است. »گودزيال« 
و »كينگ كونگ« ۲ مورد از هيوالهايي هستند كه 
هر بار با فروش خوبي در باكس آفيس امريكا و جهان 
روبرو مي شوند و تاكنون چندين فيلم بر مبناي آنها 
س��اخته شده اس��ت. اما از نظر فروش از كداميك از 
اين هيوالها بيشترين استقبال به عمل آمده است؟ 
كونگ: جزيره جمجمه در سال ۲۰۱۷ با فروش ۱6۵ 
ميليون دالري حاصل اولين همكاري بري الرسون 
و ساموئل ال جكسون بود. اين فيلم ۱۲ سال پس از 
فيلم قبلي »كونگ« اكران شد و در نهايت در سراسر 
جهان فروش ۵66 ميلي��ون دالري را ثبت كرد. اين 
موفقيت سازندگان را مطمئن كرد كه بايد هيوالها را 
بيشتر اكران كنند. پارك ژوراسيك ۲ در سال ۲۰۰۱ 
با فروش ۱۸۱ ميليون دالري در امريكا گرچه از نظر 
كيفيت اكنون در رده هاي پايين تري قرار مي گيرد 
اما اشتياق ديدن دايناسورها در برابر انسان ها را روي 
پرده بزرگ اثبات كرد. اين فيلم در سراسر جهان ۳6۹ 
ميليون دالر فروخت. گودزيال در سال ۲۰۱۴ با فروش 
۲۰۰ ميليون دالري در امريكا ۱6 سال پس از فيلم 
رونالد امريش از اين هيوال ساخته شد و در نهايت در 
جهان ۵۳۰ ميليون دالر فروخت و حاال قرار اس��ت 
فيلمي از نبرد گودزيال با كينگ كونگ سال ۲۰۲۰ 
راهي پرده هاي سينماها شود. كينگ كونگ در سال 
۲۰۰۵ با فروش ۲۱۸ ميليون دالري در امريكا فيلمي 
از پيتر جكسون بود كه ۲۷ سال پس از نسخه اصلي 
به بازار آمد.  نشانه ها در س��ال ۲۰۰۲ با فروش ۲۲۷ 
ميليون دالر در امريكا ساخته نايت شياماالن فيلمي 

درباره موجودات فرازميني است .

اعالم جزئيات سومين دوره 
هفته فيلم اروپا 
سومين دوره هفته فيلم 
اروپايي در ۸ ش��هر ايران 
و با فيلم هايي از بيس��ت 
كشور به عنوان مهم ترين 
رويداد فرهنگ��ي اروپا در 
س��ال هاي اخير در ايران 
برگزار مي ش��ود. سومين 
دوره هفته فيلم اروپايي كار 

مشتركي از گروه سينمايي »هنر و تجربه« و اوينيك 
ايران )موسسات ملي فرهنگي اتحاديه اروپا( رسما 
روز شنبه ۸ ماه ژرئن مصادف با ۱۸ خردادماه در خانه 
هنرمندان ايران آغاز به كار مي كند. مقامات ايراني 
و رييس اوينيك تهران هفته فيلم اروپايي ۲۰۱۹ را 
با حضور سفراي كش��ورهاي اروپايي، فيلمسازان و 
كارگردانان ايراني و اروپايي افتتاح خواهند كرد و در 
ادامه مراسم افتتاحيه، دو فيلم »دره تاريك« از اتريش 
و »ارتش خاموش« از هلند براي حاضران به نمايش 
درمي آيد. درسومين دوره هفته فيلم اروپايي ۲۰۱۹ 
كه از ۱۸ لغايت ۲۷ خردادماه برگزار مي شود، ۲۰ فيلم 
اروپايي در سينماهاي هشت شهر ايران شامل بابل، 
اصفهان، كرمان، كيش، مشهد، تبريز، تهران و شيراز 
به نمايش در ميآيد. اين فيلم ها از كشورهاي اتريش، 
بلغارستان، بلژيك، قبرس، دانمارك، فنالند، آلمان، 
يونان، مجارستان، ايتاليا، نروژ، هلند، لهستان، پرتغال، 
سوئد، اسلووني، اسلواكي، اسپانيا، سوييس و انگلستان 

انتخاب و نمايش داده خواهند شد.

برانكو سه شنبه از ايران مي رود

در استقالل چه خبر است؟

س��رمربي پرس��پوليس به كشورش 
خواهد رف��ت و با توجه ب��ه پرداخت 
نش��دن مطالباتش از پرس��پوليس، 
مشخص نيس��ت كه به ايران بازمي گردد يا خير. 
برانك��و ايوانكوويچ و دس��تياران كرواتش ايران را 
به مقصد كرواس��ي ترك مي كنن��د تا چند روزي 
را اس��تراحت كنند. طي چن��د روز اخير مديران 
باشگاه پرس��پوليس تالش زيادي انجام دادند كه 
طلب ح��دود ۵۰۰ هزار دالري برانك��و را پيش از 
سفر به كرواسي به او پرداخت كنند اما پيگيري ها 
نشان دهنده اين اس��ت كه پرداخت چنين پولي 
فعال در توان باش��گاه نيس��ت. از اين رو سرمربي 
پرس��پوليس به همراه دس��تيارانش بدون اينكه 
مطالبات خود را بگيرند به كرواسي سفر مي كنند. 
اين موضوع و ناراحتي هاي س��رمربي پرسپوليس 
ب��ه خاطر پرداخ��ت نش��دن مطالبات��ش و البته 
صحبت هاي پر ابه��ام او درباره ادامه همكاري اش 

با پرسپوليس، حاال نگراني هاي زيادي را به وجود 
آورده مبني بر اينكه برانكو و دستيارانش به خاطر 

تسويه نش��دن مطالبات اين فصلشان براي ادامه 
همكاري با پرسپوليس به ايران بازنگردند. 

در حالي كه س��رمربي موقت اس��تقالل اعالم كرد 
كه خواه��ان ماندن منتظري در جمع آبي پوش��ان 
است اما باتوجه به مش��خص نبودن آينده او در اين 
تيم و سرمربي بعدي استقالل، مشخص نيست كه 
تصميمات فرهاد مجيدي با تصميمات س��رمربي 
آينده استقالل همسو است يا نه. اتفاقات در داخل 
باشگاه استقالل در مسيري است كه سرنوشت اين 
باشگاه را براي فصل آينده در هاله اي از ابهام قرار داده 
است. در آخرين مورد رخ داده، پژمان منتظري صبح 
يك ش��نبه اعالم كرد كه با توجه به تماس نگرفتن 
مسووالن استقالل با او پس از پايان ليگ هجدهم، 
براي فصل آينده در اين تيم حضور نخواهد داشت. 
اما اين پايان ماجرا نبود و فرهاد مجيدي، سرمربي 
موقت استقالل در پستي اينستاگرامي اعالم كرد كه 

پس از جلس��ه اش با اميرحسين فتحي، مديرعامل 
اس��تقالل با پژمان منتظري تم��اس گرفته ولي او 
جواب تلفنش را نداده است. او همچنين اعالم كرد 
كه خواهان تمديد قرارداد استقالل با منتظري براي 
فصل آينده است. سواالتي كه در اين ماجرا به وجود 

مي آيد اين اس��ت كه با توجه به مش��خص نبودن 
سرمربي فصل بعد استقالل و آينده فرهاد مجيدي 
در اين تيم، چطور سرمربي موقت استقالل خواهان 
ماندن منتظري براي فصل آينده است؟ آيا سرمربي 
آينده استقالل با تصميمات مجيدي موافقت مي كند 
و اصاًل حاضر به همكاري با مجيدي مي شود؟ اين ها 
سواالت بي پاسخي است كه مديران استقالل جواب 
روشني به آن نداده اند. در حال حاضر نزديك ترين 
گزينه به نيمكت استقالل، آندره آ استراماچوني است 
كه مديران آبي ها در تالشند با او به توافق برسند اما 
هنوز اين مربي ايتاليايي به پيش��نهاد استقاللي ها 
پاسخ نهايي را نداده و بايد ديد استقالل و مديرانش 
مثل سال هاي گذشته زمان را از دست مي دهند يا 

اينكه شرايطي متفاوت را رقم مي زنند.

ورزشي

دعايروزبیستوهشتمماهمباركرمضان
بسماهللالرحمنالرحیم

اللهّموّفرحّظيفیِهمنالّنواِفِلواكِرْمنيفیِهبإْحضاِرالمساِئِلوقّرِب
فیِهوسیلتيالیكمنبیِنالوسائليامناليْشغُلُهالحاُحالُمِلّحین.

خدايازيادكنبهرهمرادرآنازاقدامبهمستحباتوگراميداردرآنبه
حاضركردنياداشتنمسائلونزديكگرداندرآنوسیلهامبهسويتاز
می�انوسیلههاايآنكهسرگرمشنكنداصراروسماجتاصراركنندگان.
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