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نگاه

محاسبات غلط ترامپ
منصور   بيطرف|

سردبير|
دو س��ال و نيم پيش و زماني ك��ه دونالد ترامپ به 
رياست جمهوري امريكا انتخاب شد،  ديويد رمنيك، 
 س��ردبير نيويوركر در يادداشتي مرثيه گونه از اين 
پيشامد بسيار نگران ش��ده بود و آينده خوبي را نه 
براي اياالت متحده متصور بود و ن��ه براي جهان. 
نگاه اين روزنامه نگار در آن اوضاع و ش��رايط براي 
برخي ها درك نش��دني بود. ترامپ كه با آرا بسيار 
بااليي انتخاب ش��ده و براي اولين بار طي 40 سال 
گذشته توانسته بود آراي اقشار فرودست و ساكتي 
كه تا آن زمان به پاي صندوق هاي راي نرفته بودند 
را جذب خود كند، آيا مي توانست هيمنه ابر قدرتي 
كه نزديك به 65 درصد تراكنش ارزي را در اختيار 
دارد،  بزرگ ترين قدرت نظامي جهان را دارا اس��ت 
و حرف آخر را در جهان مي زند،  بشكند؟ اين براي 
ديويد رمنيك، برنده جايزه پوليتزر س��ال 1994، 
و خبرن��گاري كه روزهاي آخري��ن اتحاد جماهير 

شوروي را به چشم خود ديده بود...

 صفحه  3

كالن

امن در شكارگاه صيد رانت!
يكي از اقتصاددانان ايران معتقد اس��ت: طي چند 
ماه اخير كه مساله خروج امريكا از برجام و بازگشت 
تحريم ه��ا موضوعيت پيدا كرده اس��ت، ش��اهد 
واكنش هاي متفاوتي نسبت به آن هستيم. رويكرد 
اول مي گويد تحريم ها تاثيري بر عملكرد اقتصادي و 
اجتماعي ايران نگذاشته و نمي گذارد، به نظرم اين 
رويكرد مشكوك و خطرناك است چون نسبت به 
مسائل حياتي مبتالبه كشور حساسيت زدايي كرده 
و مي تواند براي كشور هزينه هاي غيرقابل  جبراني 
داشته باشد. فرشاد مومني در نشست هفتگي دين 

و اقتصاد مطرح كرد: رويكرد دوم هم كه...

صنعت،معدن و تجارت

تغيير شيوه پرداخت 
تسهيالت  به توليد

تعادل|
اصالح »طرح رونق توليد« كليد خ��ورد. معاون 
امور صنايع وزارت صنعت، در تازه ترين اظهارات 
خ��ود از بازنگري در طرح رونق توليد براي س��ال 
جاري خبر داد. اما چه مواردي به عنوان سرفصل 
اساسي توليد در نس��خه اصالح شده، مدنظر قرار 
گرفته اس��ت؟ بنابه توضيحات ارايه شده از سوي 
فرشاد مقيمي، در نس��خه اصالح شده اين طرح، 
»پرداخت 140 هزار ميليارد تومان تس��هيالت 
براي 35 هزار و 610 واح��د صنعتي پيش بيني 
شده است. براس��اس اين طرح، 80 هزار ميليارد 
تومان براي »تامين سرمايه در گردش واحدهاي 
توليدي«، 40 هزار ميليارد تومان براي »نوسازي 
و بازسازي واحدها« و ۲0 هزار ميليارد تومان براي 
»تكميل طرح هاي نيمه تم��ام باالي 60 درصد« 
در نظر گرفته شده است. سرفصل ديگري كه در 
اين طرح به چشم مي خورد، »تعيين اولويت براي 

14متقاضيان تسهيالت نقدي«     است...

»ترزا  مي« به آخر  خط رسيد

»تعادل« از آخرين تحوالت بازار متشکل ارزی گزارش مي دهد

قرباني ديگر برگزيت

آغاز ثبت نام در بازار متشکل ارزی

بازار سرمايه

سواد مالي به كمك مديريت 
هزينه خانوار مي آيد
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 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد 
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 

منصور   بيطرف|
سردبير|

دو س��ال و نيم پيش و زماني كه دونال��د ترامپ به 
رياس��ت جمهوري امري��كا انتخ��اب ش��د،  ديويد 
رمني��ك،  س��ردبير نيويوركر در يادداش��تي مرثيه 
گون��ه از اين پيش��امد بس��يار نگ��ران ش��ده بود و 
آين��ده خوبي را ن��ه براي اي��االت متح��ده متصور 
بود و نه براي جه��ان. نگاه اي��ن روزنامه نگار در آن 
اوضاع و ش��رايط براي برخي ها درك نش��دني بود. 
ترامپ كه با آرا بس��يار بااليي انتخاب ش��ده و براي 
اولين بار طي 40 س��ال گذشته توانس��ته بود آراي 
اقش��ار فرودس��ت و س��اكتي كه تا آن زمان به پاي 
صندوق هاي راي نرفته بودن��د را جذب خود كند، 
آيا مي توانس��ت هيمنه ابر قدرتي كه نزديك به 65 
درصد تراكنش ارزي را در اختيار دارد،  بزرگ ترين 
قدرت نظامي جهان را دارا اس��ت و حرف آخر را در 
جهان مي زند،  بش��كند؟ اين ب��راي ديويد رمنيك، 
برنده جايزه پوليتزر س��ال 1994، و خبرنگاري كه 
روزهاي آخرين اتحاد جماهير ش��وروي را به چشم 
خود ديده بود – اتفاقا كت��اب وي )اخرين روزهاي 
اتحاد جماهير ش��وروي( در ايران هم ترجمه شده 
اس��ت – كامال محرز بود. رمنيك در آن يادداشت 
حتي اظهار ك��رده بود كه آي��ا زم��ان مهاجرت از 
امريكا نرسيده اس��ت؟ در اين دو س��ال ونيمي كه 
از رياس��ت جمهوري دونالد ترامپ گذش��ته است 
شرايط نه تنها براي خود امريكا و نخبگان امريكايي 
بلكه براي جهان هم بسيار به هم ريخته شده است. 
درگيري ه��اي امريكا ب��ا ايران،  چي��ن و نيز خروج 
امريكا از پيمان هاي منطق��ه اي و جهاني انقدر زياد 
شده اس��ت كه ديگر كمتر كش��وري پيدا مي شود 
كه روي س��خنان رييس جمهوري امريكا اعتبار باز 
كند. كشورهايي مانند عربستان سعودي و اسراييل 
هم اعتبار باز مي كنند بيش��تر از آنكه حامي امريكا 

باشند از ضعف خود مي ترسند. 
اما تنها رمنيك نيس��ت ك��ه از ش��خصيت دونالد 
ترام��پ بس��يار مي نال��د و او را ف��ردي مي داند كه 
متاسفانه سرنوشت امريكا و ديگر جهان را منوط به 
غريزه خود كرده است. فيليپ اچ گوردون هم نخبه 
ديگري اس��ت كه از وضعيت فعل��ي امريكا مي نالد. 
ديپلمات اسبق امريكا، مش��اور ويژه رييس جمهور 
س��ابق امريكا در امور خاورميانه، آفريقاي ش��مالي 
و خليج فارس هم فرد ديگري اس��ت كه ش��ديدا از 

اوضاع امريكا نگران اس��ت و بوي ناخوش��ايندي را 
احس��اس مي كند. او اخيرا در يادداش��تي كه براي 
فارين پاليس��ي نوش��ته به اين موضوع به صراحت 
اش��اره كرده اس��ت. تنش��ي كه ترامپ راه انداخته 
خود نمي داند دقيقا چه هس��ت از اي��ن رو مدام از 
اين ش��اخه به آن ش��اخه مي پرد و همين سياست 
مذبذب گون��ه عمال هم سياس��تمداران داخلي آن 
كش��ور را گمراه كرده و هم خارجي ها را.  گوردون 
در اين خصوص مي نويسد: زماني كه دونالد ترامپ، 
 اي��االت متحده را از توافق هس��ته اي اي��ران خارج 
كرد،  بس��ياري انتقاد كردند كه او يك زنجيره اي از 
رويدادها را كنار هم مي چيند كه مي تواند منجر به 
جنگ شود. حاميان توافق هسته اي اذعان داشتند 
كه توافق هسته اي هر چند كه كامل نيست اما اگر 
اياالت متحده از آن كنار رود و توافق هس��ته اي از 
هم بپاشد ممكن اس��ت ايران به برنامه غني سازي 
هسته اي روي آورد و اياالت متحده مجبور مي شود 
براي متوقف كردن آن به زور متوس��ل ش��ود. اين 
هم به نوبه خ��ود مي تواند آتش��ي را بيف��روزد. اما 
مقامات دولت و مخالفان ق��رارداد چنين نگراني را 
رد مي كنن��د- و حتي اصرار مي ورزن��د كه در نبود 
توافقنامه بهتري��ن راه براي متوقف ك��ردن برنامه 

هسته اي ايران مي تواند »گزينه نظامي« باشد. 
اما نكته اي كه گ��وردون به آن اش��اره مي كند اين 
اس��ت كه حاال به نظر مي آيد اي��ن چرخه تنش به 
خوبي به راه افتاده. اياالت متحده به عنوان بخشي 
از كمپي��ن “»حداكثر فش��ار« در ماه گذش��ته به 
معافيت هايي كه اجازه مي داد تعدادي از كش��ورها 
نف��ت اي��ران را بخرن��د پاي��ان داد؛  تحريم ه��اي 
اضافه تري  اعم��ال كرد و حتي يك ن��او هواپيما بر 
و بمب افكن هاي ب��ي- 5۲ را به منظق��ه اعزام كرد 
تا يك پيام »شفاف و غيرقابل اش��تباه« را به ايران 

بدهد كه با اياالت متحده درگير نشويد.
ولي قاب��ل پيش بيني بود ك��ه ايران نه تنه��ا بنا به 
خواس��ته اياالت متحده غرق نش��د )چه برس��د به 
آنكه فروبپاش��د( بلكه با فش��ارهاي خاص خودش 
واكنش ه��ا را ه��م ش��روع ك��رد. رييس جمهوري 
ايران،  حسن روحاني، اعالم كرد كه ايران بخشي از 
تعهدات هسته اي را معلق مي كند و اگر اروپا تا 60 
روز راهي براي منافع اقتص��ادي ايران پيدا نكند در 
كل از توافق بيرون خواهد آمد.  به نوشته گوردون، 
اكنون دولت ترامپ در واكنش به ايران با نشت اين 

اطالعات ادعايي كه ايران آماده حمله موش��كي به 
منافع امريكا اس��ت عليه هر گونه عم��ل نظامي به 

ايران هشدار داده است. 
واش��نگتن حتي جلوتر هم رفته و كاركنان سفارت 
امريكا در بغ��داد را تخليه كرده و اع��الم هم كرده 
كه امريكا در راس��تاي برنامه اضطراري آماده است 
1۲0 هزار نيرو به منطقه گس��يل كند. خود ترامپ 
گزارش آماده س��ازي نظام��ي را »اخب��ار جعلي« 
ناميده اما گفته اگر نياز باش��د  م��ا قطعا يك جواب 
مناس��ب خواهي��م داد.«  ب��ا توجه به آنك��ه هر دو 
طرف عزم شان را جزم كرده اند كه عقب ننشينند، 
پيش بيني تشديد تنش هاي آتي مشكل است.يك 
مذاكره جديد هسته اي كه ترامپ مدعي خواستن 
آن اس��ت يك راه براي اجتناب از برخورد است. اما 
ايران به احتمال قوي وارد گفت وگوهايي نمي شود 
كه به دولت آن اعتم��اد ندارد و حتي بس��يار بعيد 
اس��ت كه با قرارداد دور از دسترس��ي ك��ه ترامپ 
مي گويد ضروري اس��ت،  يعني: قراردادي كه تمام 
غني سازي را يك بار و براي هميشه منع كند، اجازه 
بازرسي هاي ش��ديدتر از توافقنامه قبلي داده شود، 
 موشك هاي باليستيك محدود شوند و حتي رفتار 
منطقه اي ايران را هم مهار س��ازد، موافقت كند به 
نوشته اين ديپلمات سابق، رويكرد دولت ترامپ به 
ايران مي تواند منجر به يك نبرد غير عمدي ش��ود 
كه نتيج��ه آن غافلگير كننده خواهد ب��ود. در واقع 
از روزي كه ترامپ وارد كاخ س��فيد شد بسياري از 
رفتارهاي غيرقابل پيش بيني وي،  س��خنوري هاي 
تند و زنن��ده اش،  ناتواني در فك��ر كردنش، احترام 
نگذاشتن به روند سياستي و جزمش براي »بردن« 
كه مي تواند منجر به جنگ ش��ود، مي ترسيدند. در 
بهار ۲017 در مقاله اي كه براي اين مجله نوش��ته 
بودم نگراني خودم را نسبت به قدرت بالقوه ترامپ 
براي نبرد با ايران،  چين، يا كره شمالي بيان كردم. 
من در آن مقاله كه به صورت داس��تاني نوش��تم به 
رويدادهاي گذش��ته نگاهي انداختم كه واقعا اتفاق 
نيفتاده ام��ا مي تواند بيفتد و آن اينك��ه اگر ترامپ 
س��عي كند با بلوف راه��ش را ب��راي » قراردادهاي 
بهت��ر« از طريق مقابله و تش��ديد باز كن��د و بدون 
آنكه ارزيابي واق��ع گرايانه اي از اينكه چه چيزهايي 
قابل دس��ت يافتن هستند داشته باش��د، مي تواند 

واكنش برانگيز باشد.
ادامه در صفحه 3

محاسبات غلط ترامپ
نگاه



خبر

ضرورت ارتقاي آمادگي هاي 
همه جانبه براي مقابله با امريكا

در بيانيه س��پاه به مناس��بت س��وم خ��رداد بر 
هوش��ياري و ارتقاي آمادگي ه��اي همه جانبه 
ملي براي مقابله با تهديدات و خطرات ناشي از 
توطئه ها و نقشه هاي ش��وم و ماجراجويي هاي 

امريكا تاكيد شده است.
به گزارش نيوز، سپاه پاسداران انقالب اسالمي در 
بيانيه اي سوم خرداد ماه، سالروز حماسه تاريخي 
و بزرگ آزادسازي خرمشهر را گرامي داشت. اين 

بيانيه به شرح زير است: 
جنگ تحميلي استكبار جهاني ضد ملت ايران كه 
با حمايت هاي همه جانبه و بي دريغ ابرقدرت هاي 
شرق و غرب، متحدان منطقه اي و فرامنطقه اي 
آنان و با تصور غلط از وضعيت داخلي كشور و عدم 
انسجام نيروهاي مسلح با هدف نابودي انقالب، 
فروپاشي نظام و بازگشت سلطه گران به كشور، 
طراحي و عملياتي ش��ده بود با س��د مقاومت و 
ايس��تادگي مجاهدانه و فداكاران��ه ملت ايران 
برخورد و رزمندگان اس��الم با حضور حماسي و 
شهادت طلبانه خود در جبهه هاي نبرد با دشمن، 
اين توطئه بزرگ را سرانجام پس از هشت سال 
رويارويي نابرابر، خنثي و با شكست قطعي مواجه 

ساختند.
حماسه آزادسازي خرمش��هر يكي از حوادث و 
رخدادهاي ش��گرف، ماندگار و سرنوش��ت ساز 
هشت س��ال دفاع مقدس اس��ت كه درس ها و 
عبرت هاي آن براي هميشه تاريخ براي ملت ايران 

مي تواند الهام بخش، آموزنده و رهگشا باشد.
رمز موفقيت و ايستادگي ملت ايران كه موجبات 
شكوفايي و بالندگي نام ايران و ايراني در سپهر 
جهاني را در آن دوران تاريخي درخشان فراهم 
آورد، ناش��ي از تكيه امام و امت به اسالم عزيز و 
بهره مندي از ايمان و اراده راس��خ و خلل ناپذير 
اس��ت. با گذشت سي و هفت س��ال از عمليات 
بيت المقدس و حماسه آزادسازي خرمشهر در 
سال ۱۳۶۱ و شكست توطئه بزرگ نظام سلطه 
بين المل��ل در پايان جنگ تحميل��ي، در تداوم 
تقابل بنيادين و راهبردي انقالب و نظام اسالمي 
با استكبار جهاني ش��اهد تالش امريكا و جبهه 
استكبار براي تهي كردن جامعه اسالمي از عناصر 
قدرت و مقاومت ملت ايران يعني همان ايمان و 
اراده راس��خ، اتكا به نفس، وحدت، اتحاد و اميد 

به آينده و افق هاي افتخارآميز پيشرو هستيم.
هوشياري، هوش��مندي و ارتقاي آمادگي هاي 
همه جانبه ملي براي مقابله با تهديدات و خطرات 
ناشي از توطئه ها و نقشه هاي شوم و نوين جبهه 
دش��من با محوريت رژيم فرعوني و ماجراجوي 
امريكا از اولويت ها و ضرورت ه��اي انكارناپذير 
امروز كش��ور است. شكس��ت فتنه آفريني ها و 
بحران س��ازي هاي دوران “ پس��ا جنگ “برابر 
ايران اسالمي كه دس��تاوردي جز سياه هاي از 
بي آبرويي و حقارت براي امريكا و ش��ركاي كاخ 
سفيد به همراه نداشته است، اردوگاه دشمن را 
در باتالق “توهم “ قرار داده است به گونه اي كه با 
خطاهاي راهبردي و محاسبات غلط پي درپي، 
در حضيض ضعف و زبوني الف در غريبي مي زنند 
و با به كارگيري ابر رسانه هاي وابسته و ترفندهاي 
ش��يطاني و در حالي كه ملت ايران را همچنان 
تروريست خطاب قرار مي دهند، در روياي فريب 
ملت و تحميل منويات و خواسته هاي پليد، شب 

و روز مي گذرانند.
به بركت رهبري ش��جاع، دورانديش و انقالبي و 
ملتي بيدار، بصير و هوش��مند و آبديده شده در 
كوران توطئه هاي زنجيره اي دش��من در چهار 
دهه اخير، راهبردها و دستاوردهاي امروز امريكا 
و متحدان واشنگتن به ويژه رژيم صهيونيستي 
و ارتجاع سعودي در مصاف با ايران اسالمي نيز 
فرجامي جز شكست، خفت و رسوايي نخواهد 
داش��ت و به عامل يكپارچگ��ي و تقويت اراده و 

روحيه امريكاستيزي ايرانيان تبديل مي شود.
الگوي حماس��ه آزادسازي خرمش��هر و نسخه 
مقاومت و تسليم ناپذيري برابر دشمن، ضامن 
پيروزي و غلبه ملت ايران بر زياده خواهي هاي 
قدرت هاي سلطه گر و در رأس آن دولت منفور 
امري��كا و رييس جمه��ور خبي��ث و قمارباز آن 
اس��ت. مصونيت آفريني براي كشور و موفقيت 
برابر آرايش جنگي امروز دش��من كه اش��غال 
خرمش��هرهاي جديد انقالب و ايران اس��المي 
را در بس��تر جن��گ اقتص��ادي و نب��رد اراده ها 
دنبال مي كند، مس��تلزم وحدت و انسجام ملي 
و ترديد به خ��ود راه ندادن در ش��ناخت دقيق 
برنامه هاي دش��من و مقابله بي ام��ان، قاطع و 
بدون تأخير با عوام��ل و زمينه هاي ايجاد خلل 
و سس��تي در بهره گيري از منظومه پيدا و نهان 
قدرت س��ازي هاي جدي��د براي نش��ان دادن 
واكنش ها و اقدامات قدرتمندانه برابر هر دشمن 

طمع كار و ماجراجويي است.
حماسه آزادس��ازي خرمشهر همچنان به آحاد 
جامع��ه ايراني درس “مقاوم��ت “ مي دهد و در 
شرايط خطير امروز، ظرفيت هاي فرا راهبردي 
ايران كه بر قله آن رهبري حكيم، حازم و هوشمند 
قراردارد -كه با شجاعت و درك درست تهديدها 
و فرصت ها و شناخت هوشمندانه واقعيت هاي 
ميدان و بهره گيري از تجربيات، حركت مقاومت 
 حماس��ي ملت را ب��ه پي��ش مي برد و ب��ا نگاه 
فرصت مح��ور او همه تهديده��ا به فرصت هاي 
طاليي تبديل شده است- ملت ايران را بيش از 
هر زمان ديگر در مسير حفظ استقالل، آزادي، 
ش��رف و عزت خود مصمم تر از هميشه راست 
قامت استوار نگاه داشته اس��ت و به فضل الهي 
با عمل ب��ه موقع و به اندازه در جنگ اقتصادي و 
رسانه اي جاري بر دشمن فائق و با تمام كردن كار 
بدخواهان انقالب و ايران اسالمي، ناقوس پايان 

تاريخ را براي آنان به صدا در خواهد آورد.
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رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار هزاران نفر از دانشجويان بيان كردند

الزامات و راه هاي ورود نسل جوان حزب اللهي به مديريت كشور
در ديدار ۳ س��اعته عصر روز چهارش��نبه ه��زاران نفر از 
دانش��جويان با رهبر معظم انقالب اسالمي، نمايندگان 
تش��كل هاي »علم��ي، فرهنگي، اجتماعي، سياس��ي و 
صنفي دانشجويان« حدود دو ساعت به بيان دغدغه ها و 
ديدگاه هاي خود درباره مس��ائل مختلف روز پرداختند و 
حضرت آيت اهلل خامنه اي نيز نكات مهمي درباره مسائل 
مطرح شده و نيز موضوع راهبردي »چگونگي ورود جوانان 
به ميدان و شتاب يافتن حركت عمومي كشور براي تحقق 

چشم انداز روشن انقالب اسالمي« بيان كردند.
رهبر انقالب اسالمي در ابتداي سخنان خود دانشجويان و 
جوانان را به بهره گيري از فرصت كم نظير ماه مبارك رمضان 
براي تقويت رابطه با خداوند متعال توصيه كردند و گفتند: 
اين فرصت مغتنم انس با قرآن و نماز و دعا را به يك عادت 

نيكو و ماندگار تبديل كنيد.
حضرت آيت اهلل خامنه اي در ادامه، جلس��ه دانش��جويي 
امروز را جلسه اي پر نش��اط، و روحيه جواني و سرزندگي 
را موجب پيش��رفت و اس��تفاده از فرصت ها در كش��ور 
برشمردند و افزودند: در مطالبتان غالبًا دردها و نگراني ها 
را بيان كرديد، من نيز با بيان نگراني ها و اش��كال ها كاماًل 
موافقم ولي توجه داش��ته باش��يد اگرچه روحيه نشاط و 
طلبكاري خيلي خوب اس��ت اما در بيان تعابير و انتقادها 
بايد دق��ت كنيد چ��را كه بي دقت��ي در بيان، ع��الوه بر 
 مواخذه خداي��ي، آثار نامطلوب ديگري خواهد داش��ت.

رهبر انقالب اسالمي سپس با اشاره به چند مورد از مطالب 
دانشجويان و در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه »آيا اشكاالت 
و كمبودهاي كنوني ناشي از اشكال ساختار است يا ضعف 
كارگزاران« گفتند: ساختار قانون اساسي ساختار خوبي 
است و اش��كالي ندارد، البته در همه كشورها از جمله در 
كشور ما ساختارها در طول زمان تكميل و نواقص و خألهاي 
آنها برطرف مي ش��ود، همانند اينكه در گذش��ته مجمع 
 تشخيص مصلحت نظام وجود نداشت اما امروز وجود دارد.

ايش��ان در خصوص ايده »نظام پارلماني« خاطرنش��ان 
كردند: اين مس��ائل را در مجمع بازنگري قانون اساس��ي 
 به تفصي��ل بحث كرديم و به اين نتيجه امروز رس��يديم، 
چرا كه مش��كالت نظ��ام پارلماني براي كش��ور بيش از 

مشكالت نظام رياستي است.
رهبر انقالب در جمع بندي پاسخ به اين سوال تأكيد كردند: 
در ساختار مشكلي وجود ندارد البته امكان كم و زياد كردن 
آن وجود دارد، اما كارگزاران، اشكال ها، كوتاهي ها، ناتواني ها 
و ساليق گوناگوني دارند كه نتيجه آن اين كمبودها مي شود. 
البته اشتباه هاي ما مسووالن مانند اشخاص عادي نيست و 

شكاف هاي بزرگي در متن جامعه ايجاد مي كند.
نكته بعدي كه حضرت آيت اهلل خامنه اي به آن پرداختند، 
انتقاد يكي از دانشجويان از روند نامناسب خصوصي سازي ها 

و درخواست توقف آن بود.
ايش��ان با اش��اره به خطاهاي بزرگ انجام شده در زمينه 
خصوصي س��ازي، گفتند: بنده در اين خص��وص مكرراً 
تذكراتي داده ام كه در برخي موارد منجر به اصالح يا توقف 
كار نيز شده است، اما اصل خصوصي سازي نياز مبرم اقتصاد 
و كشور ما اس��ت و نبايد جلوي آن گرفته شود، بلكه بايد 

جلوي لغزش ها و خطاها در خصوصي سازي گرفته شود.
حضرت آيت اهلل خامنه اي در پاسخ به يكي ديگر از مطالب 
مطرح شده در اين جلسه، تأكيد كردند: من همواره جريان 
جوان انقالبي را تأييد كرده و مي كنم، البته اين به معناي 
تأييد يك كار خالف يا غلط نيس��ت كه ممكن اس��ت از 
تعدادي جوان انقالبي سر بزند. بنابراين من خطا را تأييد 
نمي كنم اما جوان انقالبي را حتماً تأييد مي كنم و اگر چيزي 

غير از اين نقل شد، حتماً آن را قبول و باور نكنيد.
»اقدام برخي ها در نسبت دادن تصويب برجام به رهبري« 
سوال ديگر يكي از دانشجويان بود كه رهبر انقالب اسالمي 
درباره آن گفتند: شما البته چشم و هوش داريد و همه چيز 
را مي فهميد. در آن نامه اي كه درباره برجام به مس��ووالن 
نوشتم مشخص است كه تصويب بايد چگونه باشد. در آن 
نامه شرايطي ذكر شده كه در آن صورت، تصويب مي شود.

ايش��ان افزودند: البته اگر آن شرايط و خصوصيات اجرا و 
اعمال نشد، وظيفه رهبري اين نيست كه وسط بيايد و بگويد 
برجام نبايد اجرا شود.حضرت آيت اهلل خامنه اي گفتند: اين 

بحث كه وظيفه رهبري در اينگونه مواقع اجرايي چيست، 
مقوله اي اس��ت، اما معتقدم در زمينه هاي اجرايي نبايد 
رهبري وارد ميدان ش��ود و كاري را اجرا كند يا جلوي آن 
را بگيرد، مگر در مواردي كه به حركت كلي انقالب ارتباط 
پيدا مي كند كه در آنجا وارد مي شويم.ايشان خاطرنشان 
كردند: من به برجام به آن صورتي كه عمل و محقق شد، 
خيلي اعتقادي نداشتم و بارها نيز به خود مسووالن اين كار 
از جمله به آقاي رييس جمهور و وزير محترم امور خارجه 

اين مطلب را گفتيم و موارد زيادي را به آنها تذكر داديم.
رهبر انقالب اسالمي يك توصيه  روشي نيز درباره نحوه بيان 
انتقادها به دانشجويان داشتند و گفتند: بعضي دوستان 
انتقادهايي كردند كه خوب و بسياري از آنها نيز بجاست، 
اما لحن انتقاد را تند نكنيد، در بيان انتقادها نقطه ضعف به 
طرف مقابل ندهيد و جوري حرف نزنيد كه بتوانند شما را 
در مراجع قضايي محكوم كنند و از افراط و تفريط در بيان، و 
نفي قاطع يك مجموعه بپرهيزيد. شما فرزندان من هستيد 

تالش كنيد صحبت تان درست بيان شود.
حضرت آيت اهلل خامنه اي س��پس به برخ��ي اقدامات و 
فعاليت ه��اي مجموعه هاي دانش��جويي در عرصه هاي 
داخلي، منطقه اي و بين المللي، به خصوص در يك سال 
گذشته اشاره كردند و افزودند: حمايت هاي مجموعه هاي 
دانش��جويي از كارگ��ران و ورود به نح��وه واگذاري ها در 
مجتمع كشت و صنعت نيشكر هفت تپه و ماشين سازي 
تبريز يا مطالبه از س��ه قوه و مجمع تش��خيص مصلحت 
نظام در برخي موضوع ه��ا و همچنين برگزاري تجمع ها 
در حماي��ت از مردم يمن و موضع گي��ري درباره حوادث 
 نيوزيلن��د و نيجريه اقدامات خوبي ب��ود كه انجام گرفت.

ايشان در عين حال مجموعه هاي دانشجويي را به رعايت 
متانت و عقالنيت، در كنار نشان دادن اقتدار روحي و معنوي 
توصيه موكد كردند و گفتند: در اجتماعات و مطالبه گري ها، 
س��خن منطقي تأثيرگذار خواهد ب��ود و من ضمن تأييد 

اينگونه حركت ها بر استمرار آنها تأكيد دارم.
رهبر انقالب اسالمي با يادآوري توصيه هاي قبلي خود به 
مجموعه هاي دانشجويي در خصوص نهضت كتابخواني 
و لزوم مطالعه مستمر، خاطرنشان كردند: متأسفانه اين 
حركت، روال مطلوبي ندارد و مجموعه هاي دانش��جويي 
و هيات ه��اي انديش��ه ورز آنها بايد نس��بت ب��ه طراحي 
 برنامه ه��اي مطالعاتي براي دانش��جويان، اق��دام كنند.

حضرت آيت اهلل خامن��ه اي در مقدمه بحث اصلي خود با 
اشاره به بيانيه گام دوم افزودند: اين بيانيه يك ترسيم كلي 
از گذش��ته، حال و آينده انقالب اس��المي است كه در آن 
چهار نقطه اصلي و كلي��دي وجود دارد: ۱- عظمت وقوع 
و ماندگاري انقالب اس��المي ۲- عظمت كاركرِد انقالب 
اس��المي تا به امروز ۳- عظمت چش��م اندازي كه انقالب 
اسالمي بايد به آن برسد و ۴- عظمت نقش نيروي جوان 

متعهد در مسير پيش رو.
رهبر انقالب اس��المي با تأكيد بر اينك��ه انقالب در چهل 
سال گذشته در عرصه هاي گوناگون بشري و ملي از جمله 
سياسي، اجتماعي، علمي، عدالت و آزادي، كاركرد برجسته 
و ممتازي داشته است، خاطرنشان كردند: اكنون ما نيازمند 
يك حركت عمومي منضبط، پرسرعت و همراه با پيشرفِت 
محس��وس و با محوريت جوان متعه��د و حزب اللهي، به 
سمت چشم انداز و اهداف بلند انقالب اسالمي هستيم تا 
حضور تأثيرگذار جوانان در نظام مديريتي كش��ور تحول 

به وجود آورد.
رهبر انقالب اسالمي پس از تشريح چهار نقطه اصلي بيانيه 
گام دوم و تبيي��ن اهميت فوق الع��اده ايجاد يك حركت 
عمومي براي رسيدن به چشم انداز روشن انقالب به طرح 
يك س��وال اساس��ي پرداختند: جوانان چگونه و در چه 
فرآيندي مي توانند به اين حركت عموم��ي ورود و در آن 

نقش آفريني كنند؟
ايشان در مقدمه پاسخ به اين س��وال گفتند: هر حركت 
عمومي منضبط، صحيح و عقالني به چهار عنصر نياز دارد: 
»ش��ناخت واقعي از صحنه«، »جهت گيري مشخص«، 
»برخ��ورداري از عام��ل يا عوامل اميدبخ��ش« و »اتخاذ 

راهكارهاي عملي براي هدايت اين حركت عمومي«.
حضرت آيت اهلل خامنه اي در بحث »نياز هر حركت عمومي 

به شناخت صحيح از صحنه« خاطرنشان كردند: كساني كه 
محور و محرك اين حركت هستند، بايد از عناصر موجود 
و درگير در صحنه ش��ناخت كافي داشته باشند و بدانند 
كه »جمهوري اسالمي در چه وضعي است«، »فرصت ها 
و تهديدهايش چيس��ت« و »دوستان و دشمنانشان چه 
كساني هستند«.رهبر انقالب در زمينه دومين عنصر هر 
حركت عمومي يعني »جهت گيري مشخص« نيز افزودند: 
جهت گيري حركت عمومي ملت ايران به سمت تشكيل 

جامعه اسالمي و در نهايت تمدن پيشرفته اسالمي است.
ايشان وجود نقطه روشن و اميدبخش را باعث پيشروي و 
استمرار هر حركت عمومي خواندند و افزودند: ظرفيت هاي 
اثبات شده ملت ايران در شكل دهي و به سر انجام رساندن 
كارهاي بزرگ )كه در پيروزي و استمرار انقالب اسالمي 
ظهور كامل داشت(، مهم ترين نقطه اميد حركت عمومي 
ملت ايران به س��مت تحقق اهداف و چش��م انداز روشن 

كشور است.
رهب��ر انقالب وعده ص��ادق و تخلف ناپذي��ر الهي درباره 
نصرت ياري كنندگان دين خدا را نقطه اميدبخش ديگري 
برشمردند و افزودند: فرس��ودگي و انحطاط ترديدناپذير 
تمدن غربي كه البته بروز ملموس آن زمان بر خواهد بود، 
نقطه اميد ديگري در روند حركت عمومي ملت ايران است.
ايش��ان »ارايه راهكارهاي عملي« را چهارمين عنصر هر 
حركت عمومي خواندند و خاطرنشان كردند: تبيين اين 
عناصر چهار گانه در افكار عمومي به ذهن فعال و زبان گويا 
نياز دارد اما عنصر چهارم به برنامه ريزي، هدايت، تمركز، 
فعاليت لحظه به لحظه و پيگي��ري نيز نياز دارد تا كاروان 

عظيم جامعه و به ويژه جوانان را به پيش ببرد.
رهبر انقالب اس��المي از همين زاويه به بيان پاسخ سوال 
اصلي بحث يعني »چگونگي ورود و نقش آفريني جوانان 
در حركت عظيم ملت اي��ران« پرداختند و تأكيد كردند: 
برنامه ريزي و ارايه راهكار براي هدايت حركت عظيم ملت 
بر عهده جريان ها و حلقه هاي مياني از جمله تشكل هاي 
دانشجويي است كه غالبًا مجموعه هاي جوان، خوشفكر و 
فعال هستند و مي توانند نقش و شأن محور بودن حركت 

عمومي جامعه را برعهده بگيرند.
ايش��ان در بيان نمونه هايي عيني ب��راي ورود و محوريت 
يافتن جوانان، به تشكيل كارگروه هاي فرهنگي در سراسر 
كشور از جمله در مساجد اش��اره كردند و افزودند: تعبير 
آتش به اختياري كه قباًل بيان ش��د، مرب��وط به اينگونه 

مجموعه ها است.
رهبر انقالب با اش��اره به تأثيرگ��ذاري عميق گروه هاي 
فرهنگي از اول انقالب تاكنون خاطرنشان كردند: هر جا 

گروهي جوان با ذهن فعال و پويا ش��كل بگيرد، مي تواند 
با تأثيرگ��ذاري در محيط اط��راف و ديگر مجموعه ها در 
»عزم و حركت و بينايي و پيشرفت حركت عمومي ملت« 

موثر باشد.
حضرت آيت اهلل خامنه اي »تشكيل گروه هاي سياسي« 
را از ديگ��ر روش هاي ورود و حضور موثر جوانان در عرصه 
حركت عمومي كشور دانستند و خاطرنشان كردند: »حزب 
بازي« بي بركت است اما تشكيل گروه هاي فعال سياسي 
با هدف فهم كردن و تحليل موضوع ها و حوادث سياسي 
و انتق��ال اين تحليل به ديگران، مي تواند تأثيري بس��يار 

اساسي داشته باشد.
»تش��كيل ميزگرده��ا و كرس��ي هاي آزاد انديش��ي در 
دانش��گاه ها« راهكار ديگر رهبر انقالب براي حضور موثر 
جوانان در صحنه بود.ايش��ان با ابراز ناخرسندي از كندي 
اين حركت تأكيد كردن��د: جوانان منتظر حركت رييس 
دانشگاه يا مسووالن ديگر نباشند، خودشان با مطالعه خوب 
و با حضور افراد داراي ذهن فعال و زبان گويا اين ميزگردها 

و كرسي هاي آزاد انديشي را شكل دهند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي خاطرنشان كردند: در حال حاضر 
درصد زيادي از دانشجويان در تشكل ها فعال نيستند، اما اگر 
اينگونه فعاليت ها انجام شود، درصد بيشتري از دانشجويان 

به تشكل ها و فعاليت هاي دانشجويي راغب مي شوند.
»تش��كيل گروه هاي نهضتي در داخل دانشگاه ها« و نيز 
»دعوت از دانش��جويان كش��ورهاي محور مقاومت براي 
بحث درباره مسائل بين المللي و مسائل مهم جهان اسالم« 
پيشنهاد ديگر رهبر انقالب به دانشجويان براي حضور و 
هدايت حركت عمومي ملت در مسير تحقق افق روشن 

كشور بود.
حضرت آي��ت اهلل خامنه اي »تش��كيل گروه هاي علمي 
و همكاري با مراكز و ش��ركت هاي دانش بني��ان« را نيز 
ش��يوه اي موثر خواندند و افزودند: ارايه خدمات از جمله 
حضور گروه هاي جهادي در مناطق مختلف راهكار بسيار 
مهم ديگري است كه هر قدر تقويت و هدفدار شود مي تواند 

ميزان نقش آفريني جوانان را در صحنه افزايش دهد.
»فعاليت هاي اطالعاتي مردمي« به مفهوم اطالع رساني 
صحيح درباره مسائلي نظير سوءاستفاده ها، قاچاق و مسائل 
مشابه و »حضور در مسائل اجتماعي صنوف مختلف« دو 
روش ديگري بود كه رهبر انقالب در بحث چگونگي ورود 
و تأثيرگ��ذاري جوانان در عرصه حركت عمومي كش��ور 

بيان كردند.
ايش��ان افزودند: البته هم��ه اين راهكارها باي��د با الهام از 
جهت گيري كلي كشور يعني »رسيدن به جامعه اسالمي 

و تمدن پيشرفته اسالمي« صورت گيرد. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي در نوعي جمع بندي از اين بخش سخنانش��ان 
افزودند: اين فعاليت ها به ورود نسل جوان متعهد به عرصه 
مديريت كشور منجر خواهد شد و طبعاً هنگامي كه جوانان 
متعهد و حزب اللهي به معناي حقيقي كلمه، جزو مديران 
ارشد كشور شدند، حركت عمومي شتاب و رونق بيشتري 

خواهد گرفت.
ايشان با بيان نكته اي مهم گفتند: فعاليت هايي كه با هدف 
ورود و تأثيرگذاري جوانان در جريان عمومي كشور صورت 
مي گيرد، نبايد به كارها و اهداف علمي مجموعه هاي جوانان 
ضربه بزند، بلكه بايد هر دو كار را با هم به پيش برد، چرا كه 
مي توان هم نخبه پيش��تاِز علمي بود و هم در گروه هاي 
جهادي يا نشريات و مجموعه هاي دانشجويي فعاليت كرد.

حضرت آيت اهلل خامنه اي درباره نشريات دانشجويي نيز 
گفتند: كساني كه در اين نشريات فعال هستند، مي توانند 
با تشكيل مجموعه هايي، بعد از دوران دانشجويي نيز در 

عرصه نشر ادامه حركت بدهند و موثر باشند.
ايش��ان با اش��اره به انتظار جوانان و تشكل ها براي دعوت 
شدن به فعاليت و تأثيرگذاري تأكيد كردند: مجموعه هاي 
دانشجويي نبايد منتظر دعوت باشند، بايد هركس و هر 
تشكلي در هر زمينه اي توانايي دارد، خودجوش و البته با 
فكر و ذهن فعال و منضبط وارد عرصه شود و بدون توجه 
به مشكالت، تأثيرگذاري كند.رهبر انقالب خنثي شدن 
توطئه هاي نرم دش��منان را از نتايج مهم »عمل جوانان و 
تشكل هاي دانشجويي به راهكارهاي بيان شده« خواندند 
و خاطرنش��ان كردند: دش��من با هدف فلج كردن نسل 
جوان درصدد است آنان را به شهوات، مواد مخدر و برخي 
فعاليت هاي بيهوده در فضاي مجازي مشغول و به نوميدي 
بكش��اند اما با حركات نش��اط آور و اميدآفرين جوانان و 
مجموعه هاي دانشجويي، اين توطئه نيز خنثي خواهد شد.

حضرت آيت اهلل خامنه اي عوامل مژده دهنده و اميدآفرين 
در كشور را بسيار بيشتر از عوامل مأيوس كننده خواندند و با 
اشاره به برخي مطالب دانشجويان در اين ديدار، به جوانان 
عزيز ميهن تأكيد كردند: حتي اگر صد اش��كال و ايراد در 
مس��ووالن يا عملكرد دس��تگاه ها مي بينيد هرگز نااميد 
نش��ويد و با توكل به خدا، با مشكالت مبارزه و افق روشن 

آينده را محقق كنيد.
ايشان افزودند: شما جوانان اطمينان داشته باشيد كه زوال 
دشمنان بش��ريت يعني تمدن منحط امريكايي و زوال 

اسراييل را شاهد خواهيد بود.
در ابتداي اي��ن ديدار ۱۱ نفر از نمايندگان تش��كل هاي 

دانشجويي سخنراني كردند.

در كنگره ملي تجليل از ايثارگران

روحاني: ملت ايران بار ديگر دشمنان را در جنگ اقتصادي پشيمان خواهد كرد
رييس جمهوري با بيان اينكه شهيدان و جانبازان، گواهان 
صادق تاريخ عزت، سربلندي و ايستادگي ملت هستند، 
تاكيد كرد: دفاع مقدس تنها تاريخ پر فراز و نشيب 8 ساله 
نيست بلكه فرهنگ ايثار، رشادت، ايستادگي و مقاومت 
است و ملت ايران بارديگر دشمنان را در جنگ اقتصادي 

پشيمان خواهد كرد.
به گ��زارش پايگاه اطالع رس��اني رياس��ت جمهوري، 
حجت االس��الم والمسلمين حس��ن روحاني شامگاه 
پنج شنبه در دوازدهمين كنگره ملي تجليل از ايثارگران، 
اظهارداشت: ما تنها به سخن و شعار نمي گوييم كه در 
برابر دشمن با عزت ايستاده ايم، بلكه شهدا گواهان ما در 

اين مهم هستند.
رييس جمهوري با تاكيد بر اينكه خرمشهر نماد بزرگ در 
دفاع مقدس و گواه تاريخ و عزت ملي ماست، گفت: روز 
اشغال خرمشهر و عقب نشيني سنگربانان و اشغال  اين 
شهر، سخت ترين روزها و غم انگيزترين ساعات بود، اما 
زيباترين روزهاي دفاع مقدس، آزاد سازي و فتح خرمشهر 
بود كه لبخند بر لبان همه ملت نشاند.روحاني با اشاره به 
اينكه فتح خرمشهر تنها يك پيروزي ساده نبود، بلكه 
توانستيم يك شهر را با همه اشغالگران بازپس بگيريم، 
گفت: خرمشهر به گونه اي فتح شد كه ۱9 هزار سرباز و 
افسر عراقي اسير شدند و تمام بسيجيان و رزمندگان و 
حتي جوانان و نوجوانان، صدها عراقي را اسير كردند و به 
پشت جبهه ها مي آوردند و آن روزها، عزت و سربلندي 
ما بود.رييس جمهوري با تاكيد بر اينكه امروز نيز جوانان 
كشور بار ديگر براي فتح هايي همچون خرمشهر آماده اند، 

گفت: آنچه را كه اگر از ما بگيرند و روز س��قوط ماست، 
 ايمان ملت است و تا ايمان و رابطه و عبادت با حق و پيروي 
از امام علي )ع( در دل جوانان و ايرانيان باشد، از دشمن 
 شكست نخواهيم خورد.روحاني با بيان اينكه در زمان

8 س��ال دفاع مقدس فش��ار و حمله نظامي و اش��غال 
سرزمين بود، اما امروز با جنگ اقتصادي و حمله به رفاه و 
شرايط زندگي مردم روبرو هستيم، تصريح كرد: اين حمله 
از يك جهت پيچيده تر از حمله قبل است و امروز نياز به 
ايستادگي و مقاومت داريم و دشمنان بايد بفهمند يأس 
و نااميدي در دل ما راه ندارد و اگر س��رزمين ما بمباران 

شود و باز هم شهيد، جانباز و اسير دهيم، دست از هدف 
استقالل و عزت كشور برنخواهيم داشت.رييس جمهوري 
افزود: اين پيامي اس��ت كه بعد از ۳0 س��ال از جنگ به 
جهان مخابره مي شود و بسياري از نسل جوان ما جنگ 
و روزهاي دفاع مق��دس را نديده اند ام��ا در عين حال 
 امروز شاهد مقاومت، ايستادگي و ايثار ديگري هستند.
روحاني با اشاره به اينكه امروز همه توطئه و توان دشمن 
در اين است كه در برابر آنها سر فرود بياوريم و استقالل 
خود را زير پا بگذاريم، افزود: فرهنگ ايثار و ايستادگي 
بايد مس��ير ما را مش��خص كند و امروز مشخص كرده 

است. دشمنان فشار مي آورند تا ما را از عزت و استقالل 
خود پشيمان كنند اما بار ديگر ملت نشان خواهد داد كه 
توطئه هاي آنان به ثمر نخواهد نشست و دشمنان را بار 
ديگر پشيمان مي كند.رييس جمهوري با بيان اينكه بيش 
از يك سال با وجود تحريم هاي شديد و مشكالت فراوان 
مردم سر فرود نياوردند و صداي ملت،  صداي ايستادگي 
و مقاومت بود، تصريح كرد: صداي ذلت و تسليم از ايران 
و ملت بلند نخواهد ش��د و با ف��داكاري، ايثار و اتحاد بر 
دشمن پيروز خواهيم شد.روحاني با اشاره به اينكه آنچه 
دش��من در اختيار داشت قدرت مادي بود و همه دنيا با 
تمام توان به آنها كمك كردند و در كنارشان بودند،  گفت: 
اما ما تنها بوديم و تنها با ايمان و اخالص حركت كرديم و 
ملت وحدت، انقالب و استقالل را حفظ كرد و فداكاري 
را به عنوان يك راه انتخاب نمود.رييس جمهوري تصريح 
كرد: امروز روز ايستادگي و مقاومت است وبه ملت ايران 
ب��ا صراحت مي گويم با ايس��تادگي، وحدت و مقاومت 
مي توانيم امريكا، رژيم صهيونيستي و ارتجاع منطقه را 
شكست دهيم.روحاني در ابتداي سخنان خود با اشاره 
به اينكه »اساس تجاوز وحشيانه به كشور و ايستادگي 
ملت در 8 سال دفاع مقدس در اين خالصه مي شود كه 
در آن شرايط حساس تاريخي و سال هاي اوليه انقالب 
كه شرايط خاص استقرار انقالب و عدم آمادگي نيروهاي 
مسلح بود«، گفت: دشمن با حمله و تجاوز به دنبال اين 
بود تا روحيه ما را بش��كند و اگر ۳۱ ش��هريور 59 مردم 
در برابر هجوم و بمباران س��اعات اوليه روحيه خود را از 
دست مي دادند، در جنگ ناموفق مي شديم.وي با اشاره 

به جمله امام راحل كه دشمني سنگي انداخته و مردم 
ما پاسخ آن را خواهند داد، اظهار داشت: مردم با قدرت 
ايستادند و 5 صبح فرداي سخنان امام )ره(، ۱۴0 فروند 
هواپيما به رژيم صدام پاسخ دادند و اهدافي را در داخل 

عراق بمباران كردند.
رييس جمهوري ادامه داد: جنگ در همان چند ساعت 
خاتمه يافت و دش��من فهميد كه مردم، سپاه، ارتش و 
بسيج با همه وجود براي دفاع از شرف،  عزت و استقالل 
كشور، مي ايستد و آن 5 صبح همان عالمت به دشمن 
بود كه مردم با همه توان در صحنه اند.پيش از سخنان 
رييس جمهوري، حجت االس��الم والمس��لمين سيد 
محمدعلي ش��هيدي معاون رييس جمهوري و رييس 
بنياد ش��هيد و امور ايثارگ��ران، با گراميداش��ت ياد و 
خاطره شهداي گرانقدر انقالب اسالمي و دفاع مقدس 
و حماسه س��ازان س��وم خرداد و تبريك روز مقاومت، 
ايثار و پيروزي به ملت بزرگ ايران، گفت: س��وم خرداد 
براي ملت ايران روزي بزرگ و پرخاطره اس��ت.معاون 
رييس جمهوري و رييس بنياد شهيد و امور ايثارگران، 
اظهار داشت: سوم خرداد سال ۶۱ پرشورترين، زيباترين 
و از به يادماندني ترين روزهاي كش��ور ماس��ت چرا كه 
رزمندگان اسالم در اين روز در خرمشهر،  معجزه آفريدند 
و كاري كردند كه دوست و دشمن وادار به تحسين شدند.
وي با بيان اينكه فتح خرمشهر به فرموده امام راحل فتح 
ارزش ها بود، گفت: بايد تالش كنيم تا حماسه هاي دوران 
دفاع مقدس در تاريخ كشور، حفظ و نگهداري شده و به 

نسل هاي آينده انتقال پيدا كند.
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خبر كالن 3 كالن

فرشاد مومني سه رويكرد رايج درمقابل تحريم ها را واكاوي كرد

يك كارشناس بودجه مي گويد دولت در سند اصالح ساختار بودجه به تكرار كليات بسنده كرده است 

چگونه با وجود افزايش قيمت ارز، صادرات افزايش نيافت؟

امن در شكارگاه صيد رانت!

چرا دولت در اصالح ساختار بودجه تعلل كرد؟

محاسبات غلط ترامپ

يكي از اقتصاددانان ايران معتقد است: طي چند ماه اخير 
كه مس��اله خروج امريكا از برجام و بازگشت تحريم ها 
موضوعيت پيدا كرده است، شاهد واكنش هاي متفاوتي 
نسبت به آن هس��تيم. رويكرد اول مي گويد تحريم ها 
تاثيري بر عملكرد اقتصادي و اجتماعي ايران نگذاشته 
و نمي گذارد، به نظرم اين رويكرد مشكوك و خطرناك 
است چون نس��بت به مس��ائل حياتي مبتالبه كشور 
حساسيت زدايي كرده و مي تواند براي كشور هزينه هاي 

غيرقابل  جبراني داشته باشد. 
فرشاد مومني در نشست هفتگي دين و اقتصاد مطرح 
كرد: رويكرد دوم هم كه عمدتًا در بيرون از كشور فعال 
اس��ت ادعا مي كند هدف صريح اعالم شده از بازگشت 
تحريم ه��ا، براندازي و فروپاش��ي اقتصاد ايران اس��ت. 
آنها مي گويند اراده اين اس��ت و نمي ت��وان كاري كرد. 
اين رويكرد نيز نس��بت به برخورد فع��ال با تحريم ها 
حساس��يت زدايي مي كند و به نظرم اين دو رويكرد دو 
روي يك سكه هس��تند. رويكرد سومي نيز هست كه 
مس��اله تحريم ها را به مثابه ش��وك برون زا دانسته كه 
مي تواند در بردارنده فرصت ها و تهديدهايي باشد. يك 
نظام تصميم گيري و اجرايي خردورز و بااراده مي تواند از 
اين شوك برون زا به اعتبار فرصت هايي كه فراهم مي كند، 
كانون هاي اصلي آسيب هاي ناشي از خطاهاي سياستي 
گذشته را شناسايي كند و با متر شدت آسيب هاي وارد 
شده به كانون هاي اصلي بقا و بالندگي كشور كمك كند، 
در غير اين صورت نصيب ما از اين ش��وك هاي برون زا 

گسترش و تعميق گرفتاري ها خواهد بود.
به گ��زارش »تعادل«، اس��تاد اقتصاد دانش��گاه عالمه 
طباطبايي اضافه ك��رد: بايد از اصحاب خ��رد و دانايي 
و رس��انه هاي مس��تقل، ملي و اس��المي بخواهيم در 
هوشيارسازي نقش فعال داشته باشند. بايد در جناح هاي 
مختلف درون س��اختار قدرت اين بلوغ فكري را ايجاد 
كرد كه حداق��ل در آن موضوعاتي كه به بقا و بالندگي 
كشور مربوط مي شود، اجازه ندهند منافع كشور قرباني 
بازي هاي سياس��ي و رانت جويي هاي آن شود. با كمال 
تاسف امروز بنيه انديشه اي در سطح نظام تصميم گيري 
و تخصيص منابع براي مواجهه با اين شرايط بسيار ناكافي 
است و نظام تصميم گيري بيش از اينكه برخورد فعال و 
عالمانه پيشه كند تحت عنوان راه حل هاي برون رفت 
از شرايط فعلي در جست وجو و پيگيري سياست هايي 
اس��ت كه خود باعث اين س��طح از آس��يب پذيري در 

اقتصاد سياسي ايران شده اند. اين بازي خطرناك وجه 
انديشه اي نيز دارد كه شعار خصوصي سازي، آزادسازي 
و وارد كردن شوك هاي قيمتي پي درپي به اقتصاد ملي 
را به عنوان راهكار و راه چاره اقتصاد ايران در اين شرايط 
مي داند. اگر نظام تصميم گيري هوشمندي داشت تجربه 
سه دهه گذشته را زير ذره بين قرار مي داد يا حداقل اگر 
اهل مش��اركت بود، قبل از اينك��ه تصميمي را نهايي و 
اعالم كنند نظرخواهي مي كرد تا موضوع شفاف شود. 
كجاي دنيا در اين شرايط اقتصادي توصيه به شوك هاي 
پي درپي قيمتي، خصوصي سازي و آزادسازي مي كنند؟ 
درحالي كه جز فاجعه سازي و تشديد بحران ها و گل آلود 
كردن آب اقتصاد ايران براي بهره مندي رانت جويان چيز 
ديگري را فراهم نمي كند. رييس موسسه دين و اقتصاد 
اضافه كرد: محاسباتي كه دكتر شاكري، راغفر، بنده و 
آقاي سلطاني و ديگران انجام داده اند، نشان دهنده آن 

است كه سال ۱۳۹۷ در تاريخ اقتصاد ايران به نقطه عطف 
تبديل ش��د كه در آن اندازه رانت هاي ضدتوسعه اي و 
غيرمولد ناشي از سياست هاي غلط در نظام تصميم گيري 
از اندازه رانت نفتي فزوني گرفت. اين مساله خطرناك و 
شكننده آور خواهد شد اگر به اندازه اهميتي كه دارد با آن 
برخورد اصولي و فعال صورت نگيرد. البته اين مناسبات و 
دعوت به اين سياست ها گرچه براي مردم فقر و فالكت، 
توليدكنندگان ورشكستگي و براي اقتصاد پس افتادگي 
دارد و اختالل بزرگ در فرآيند توس��عه اس��ت اما براي 
غيرمولدها به مثابه يك شكارگاه است كه صيد هاي رانتي 

خيلي بزرگ را در آن به دست مي آورند.

 تالش براي افزايش بيشتر نرخ ارز!
همچنين حسين راغفر از ديگر مهمانان اين هفته نشست 
هفتگي دين و اقتصاد بود كه با انتقاد از گزارش هايي كه 

در برخي نهادهاي رسمي منتشر شده گفت: اخيرا سه 
گزارش منتشر شده كه هدف هر سه تالش براي افزايش 
قيمت ارز اس��ت. هر س��ه گزارش ايرادات محاسباتي 
اساس��ي دارد. مث��ال در گ��زارش س��ازمان مديريت و 
برنامه ريزي ادعا شده است كه پايه قيمت گاز، كه بخش 
مهمي از يارانه پنهان را تش��كيل مي دهد، متر مكعبي 
۱00 تومان اس��ت. در حالي كه با توجه به اينكه عمده 
مصرف گاز خانوارها در زمس��تان ص��ورت مي گيرد و 
خانوارها به خاط��ر افزايش مصرف با افزايش تصاعدي 
قيمت گاز مواجه هس��تند قيمت گاز بين ۳00 تا 500 
تومان بوده است كه خانوارها پرداخت كرده اند و نه ۱00 
تومان. قيمت حامل ه��اي انرژي بدون اعالم عمومي و 
چراغ خاموش به ش��دت افزايش يافته است. فقط برق 
خانگي در 2 سال گذش��ته بدون اعالم، بيش از 2 برابر 

گران شده است.

در گزارش اخير اتاق ايران نيز درخواس��ت ش��ده است 
كه نرخ ارز را باال ببريد تا افزايش صادرات صورت گيرد. 
اين در حالي است كه در سال ۱۳۹۷ بعد از سوريه، كه 
از جنگ تخريب شده و هنوز بخش هايي از آن در دست 
نيروهاي مخالف است، بيش��ترين كاهش ارزش پول 
مل��ي يا باالترين افزايش قيم��ت ارز را در جهان تجربه 
كرده ايم. غلط بودن اين فرض ك��ه كاهش ارزش پول 
ملي موجب افزايش صادرات مي شود با مشاهده تجربه 
شكس��ت خورده سه دهه گذشته كش��ور خود ما و نيز 
موفقيت كشورهاي جنوب شرق آسيا با جهت گيري هاي 
صادراتي اثبات مي شود. افزايش صادرات و رونق توليد 
به عوامل متعددي وابسته است كه يكي از آنها افزايش 
رقابت پذيري است. حتي در سال گذشته كه نرخ ارز 4 
برابر شده بود صادرات ما 6 درصد كاهش داشته بود كه 
نش��ان مي دهد براي گسترش صادرات بايد بنيان هاي 

توليد را تقويت كرد.
راغفر متذكر شد: بررسي 40 ساله اقتصادهاي صادرات 
محور همچون ژاپن، چين، كره جنوبي و آلمان نش��ان 
مي دهد كه افزايش نرخ ارز رابطه مستقيمي با افزايش 
صادرات ندارد. از قضا در بعضي از همين كشورها زماني 
كه قيمت ارز ثابت بوده اس��ت در اي��ن دوره ها افزايش 
صادرات بيشتر بوده است. يكي از بهترين تجربه ها در اين 
رابطه تجربه شكست خورده اقتصاد خود ما است كه سه 
دهه است به بهانه افزايش صادرات، قيمت ارز را افزايش 
داده ان��د و آنچه در عمل افزايش يافته افزايش صادرات 
منابع طبيعي و خام فروشي بوده است و حتي در سال 
۱۳۹۷ با وجود 4 برابر ش��دن قيمت ارز صادرات كشور 
نسبت به س��ال ۱۳۹6 حجم صادرات 6 درصد كاهش 
پيدا كرد؛ اگر قيمت نهاده هاي بس��ياري از محصوالت 
صادرات��ي را واقعي كنيم صادرات كش��ور بطور كامل 

متوقف مي شود.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه اين گزارش ها بيشتر براي 
انحراف افكار سياست گذار است، گفت: در رابطه با اين 
گزارش ها ما يك پرسش داريم. ما در سال ۱۳۹6 مبلغ 
44 ميليارد دالر صادرات داشته ايم كه به دليل سركوب 
شديد ارزش پول ملي بايد به آن مبالغ بسيار بزرگ قاچاق 
را هم افزود كه ارقام آن در اينجا نيامده، كه رس��ما ۱۱ 
ميليارد دالر آن بازگش��ته و آن هم اغلب به قيمت هاي 
۱۳000 ت��ا ۱5000 تومان به فروش رفته اس��ت. اين 
رونقي كه مدعي آن هستيد در كجا صورت گرفته است؟

اقتصاد ايران اين روزها درگير تبعات بروز شوك نفتي 
است، همانطور كه اقتصاددانان بارها درباره وابستگي 
اقتصاد اي��ران به نفت هش��دار داده بودند. در همين 
راستا دستگاه هاي نظارتي خواهان اصالح سند بودجه 
)دخل و خرج دولت(، به عنوان عامل مهم وابستگي 
اقتصاد كش��ور به نف��ت و همچنين ب��ه هم ريختن 
شاخص هاي اقتصادي شدند. دولت در همين راستا، 
چندي پيش س��ندي را به عنوان »چارچوب برنامه 
اصالحات ساختاري بودجه«، ارايه كرد. سندي كه به 
گفته يك كارشناس بودجه فقط ارايه محور هاي كلي 
بود و در اين روزهاي اقتصاد ايران راهگش��ا نخواهد 
بود. هر چند كه اكنون با توجه به فشارهاي اقتصادي 

اصالح بودجه بسيار سخت به نظر مي رسد.
به گزارش »تعادل«، بيش از 50 درصد منابع بودجه 
كشور از نفت حاصل مي ش��ود. به گفته كارشناسان 
همين وابس��تگي به نفت است كه اقتصاد ايران را در 
برابر تكانه هاي خارجي ضعيف كرده است. همانطور 
كه تاريخ اقتص��ادي ايران بع��د از ورود پول نفت به 
اقتصاد كشور نش��ان مي دهد كه شوك هاي حاصل 
از نفت بسيار بر به هم ريختن شاخص هاي اقتصادي 
كشور و همچنين ايجاد بحران در اقتصاد ايران موثر 
بوده اند. آنچه اين روزها ب��ر اقتصاد ايران مي رود نيز 
به زعم بس��ياري از كارشناس��ان اقتصادي به دليل 
وابس��تگي اقتصاد ايران به پول نفت رخ داده اس��ت. 
همان طور كه به دنبال محدود ش��دن امكان فروش 
نفت و بازگش��ت درآمد حاصل از آن به كشور شاهد 
جهش ه��اي ارزي بوديم و خ��ود را در به هم ريختن 

شاخص هاي اقتصادي نشان داد. همين موضوع باعث 
ش��د كه يك بار ديگر موضوع اصالح ساختار بودجه 
)س��ند دخل و خرج دولت(، مطرح ش��ود. بودجه اي 
كه هم به نظر كارشناس��ان و هم به نظر دستگاه هاي 
نظارتي بايد اصالح شود چراكه ادامه وضعيت موجود 
با توجه به كاهش درآمدها )درآمد نفتي( و همچنين 
افزايش هزينه هاي دولتي قابل ادامه دادن نيس��ت. 
كارشناس��ان بارها اعالم كرده اند كه امور كش��ور در 
ايران گران اداره مي ش��ود، دولت فربه است و وجود 
كارمندان بس��يار در دستگاه هاي اجرايي باعث شده 
بخش بزرگي از درآمد نفتي به عنوان حقوق پرداخت 
ش��ود كه اين خود به نحوي حيف و ميل منابع ملي 
است. كارشناسان همچنين به پايين بودن بهره وري 
و همچنين ناعادالن��ه بودن و ناكارآم��د بودن نظام 

دستمزد بارها انتقاد كرده اند.
در همين راس��تا و در جهت اصالح بودجه س��ازمان 
برنامه و بودجه چندي پيش از سندي رونمايي كرد 
كه محتواي آن اصالح س��اختار بودجه بود ولي عمال 
فقط به ارايه برخي الزامات و محورهاي اصالح بودجه 
پردخت��ه بود موضوعي كه البته نظر كارشناس��ان را 
جلب نكرد و بسياري از دولت خواستند كه عزم خود 
را براي ارايه يك سند اصالح بودجه واقعي جزم كند.  
در همين زمينه مرتضي خمس��ه، مدرس دانشگاه و 
متخصص مسائل حقوقي بودجه، درگفت وگويي كه با 
تسنيم داشته با اشاره به الزامات برنامه اصالح ساختار 
بودجه گفته است: همه كارشناس��اني كه تغييرات 
اعمال شده طي چند سال اخير بودجه را رصد كرده اند 

و با آس��يب هاي بودجه ريزي كنوني آشنا هستند، با 
مشاهده خالصه برنامه اصالح ساختار متوجه خواهند 
شد كه دولت يا نمي خواهد يا نمي تواند اين برنامه را 
پياده كند و ظاهرا سرنوشت اصالح اين برنامه نيز در 

حد شعار باقي خواهند ماند.
به گفته اين كارشناس حوزه بودجه، در نيمه دي ماه 
دولت با يك ماه تاخير به بهانه اصالح ساختار بودجه، 
اليحه بودجه را ارايه كرد؛ اما در نهايت مشخص شد 
كه اليحه دولت تغيير محسوسي نسبت به سنوات قبل 
نداشته و هيچ اصالحي در ساختار بودجه ديده نشد. 
البته بعدا گفته ش��د كه با توجه به ل��زوم اصالحات 
ساختاري و بنيادين، بخشي از تغييرات اعمال شده 
اس��ت و در آين��ده، اصالحات به ص��ورت كلي انجام 
خواهد ش��د كه بر همين اساس يك مهلت 4 ماهه از 
سوي مقام معظم رهبري براي اصالح ساختار بودجه 
در نظر گرفته شد كه ارديبهشت ماه ۹8 اين مهلت به 
پايان مي رسيد. اين كارشناس مسائل حقوقي بودجه 
گفت: در خصوص اصالح ساختار بودجه، انتشار يك 
سري محورهاي كلي و اس��تفاده از مفاهيم هميشه 
درس��ت، دردي را از چالش هاي بودجه دوا نمي كند. 
بلكه اگر به دنبال اصالح ساختار به منظور اثرگذاري 
واقعي هستيم بايد يك سري تغييرات فوري و جهادي 
در س��اختار بودجه ريزي كش��ور اعمال شود. برنامه 
اصالحات ساختاري بودجه بايد در مدت زمان 4 ماهه 
و به صورت عملياتي ارايه مي شد، اين در حالي است 
كه دول��ت بعد از 4 ماه، برنام��ه اي ميان مدت و براي 
بازه زماني 5 ساله جهت اعمال برخي اصالحات ارايه 

كرده است. خمس��ه با بيان به اينكه در برنامه اصالح 
س��اختاري بودجه، دولت به موضوعاتي مثل تثبيت 
اش��تغال و اصالح ساختار بودجه شركت هاي دولتي 
اشاره كرده است، گفت: طي سال هاي اخير با وجود 
طرح شدن شعارهاي متعدد اقدام عملي در خصوص 
اص��الح اين رويه ها انجام نش��د و با توج��ه به منوط 
كردن اجرايي ش��دن برخي اصالحات به يك دوره 5 
ساله اين برنامه اصالحي نيز به سرنوشت برنامه هاي 
قبلي دچار خواهد شد. اين مدرس دانشگاه، با اشاره 
به برنامه دولت براي پياده سازي شفافيت در بودجه، 
گفت: بهتر بود دولت براي »افزايش ش��فافيت«، كه 
آن را يكي از دو پارادايم حاكم بر اصالحات ساختاري 
بودجه عنوان كرده است، حكم قانوني ماده 2۹ برنامه 
ششم توسعه درخصوص انتشار فيش حقوقي مديران 
را عملياتي مي كرد تا ش��ايد بت��وان صداقت دولت را 
در اين ادعاي جديد پذيرف��ت. وي همچنين گفت: 

شفافيت گردش اقتصادي در ليبرال ترين نظام هاي 
دنيا هم پذيرفته ش��ده اس��ت، اما در دولت هنوز در 
بديهي ترين موضوعات مثل ش��فافيت حساب هاي 
بانك��ي براي تش��خيص پردرآمده��ا و حذف بخش 
عمده اي از يارانه بگيرها اختالف نظر وجود دارد و آن 
هم با اين ادعا كه »نمي توان در حس��اب مردم سرك 
كشيد«! اين مدرس دانشگاه افزود، در سال هاي قبل 
كه فضا ب��راي اجراي اصالحات اقتص��ادي از جمله 
وصول ماليات بر عايدي س��رمايه آم��اده بود، دولت 
چنين اقدام��ي را انجام نداد؛ در ش��رايط فعلي كه با 
وضعيت اقتصادي سخت تري مواجه هستيم و دولت 
نيز به شدت از نارضايتي عمومي و آثار و تبعات اتخاذ 
چنين تصميماتي بيمناك اس��ت، مشخص نيست 
دولت قادر خواهد بود اصالحات ساختاري در بودجه 
كشور را پياده كند يا نه در عمل، تحقق اين اصالحات 

آسان به نظر نمي رسد.

دو سال بعد خبر خوب اين بود كه هيچ جنگي رخ نداده. 
اما خبر بد اين اس��ت كه ترامپ رفتارهايي را به نمايش 
مي گذارد كه چنين اتفاقاتي در وهله اول ممكن است روي 
دهد. همه چيز احتمال دارد روي دهد زيرا او اكنون بيشتر 
از گذشته آماده شكستن هنجارها وقطع رابطه با متحدان 
و دشمنان مش��ابه است. عالوه بر اين،  مشاوراني كه او را 
احاطه كرده اند كمتر مايل هستند و ناتوان تر از سلف شان 
هستند كه تمايالت فتنه گرايانه اش را مهار كنند،  به ويژه 
زماني كه آنها واقعا عزم آن را ندارند كه چنين تمايالتي 
را به خاطر اهداف خودشان ترغيب كنند.  به نظر مي آيد 
ترامپ خودش را در برخورد با چين به همان اندازه ايران، 
به گوشه رانده اس��ت: با تحريم هاي يكجانبه،  بد تعبير 
كردن نظر مخالفانش و گمراه كردن مردم امريكا نسبت 
به هزينه ها،  ريسك ها و پيامدهاي اين رويكرد. تعرفه هايي 
كه او در ابتدا بر 50 ميليارد دالر واردات كاال از چين بسته 
بود به نظر مي آمد منجر به يك »قرارداد بهتر« شود اما 
در عوض – و تعجب آور هم نبود- چيني ها را ترغيب كرد 
تا مقابله به مثل كنند.اياالت متحده با افزايش دادن نرخ 
تعرفه ها و آماده س��ازي براي بسط آنها كه كل صادرات 

540 ميليارد دالري چين به امريكا را بپوشاند جواب داد. 
ترامپ اكنون گمانه مي زند كه حتي به بهاي كشاورزان، 
توليد كنندگان و مصرف كنندگان امريكايي، بهتر است 
كه از لحاظ سياسي حداقل تا انتخابات 2020 مقابله با 

چين را ادامه دهد.
البته هنوز يك قرارداد تجاري با چين امكان پذير است.

اما تشديد تنش آتي هم يك احتمال واقعي است درست 
مانند يك سرريزي كه از دامنه اقتصادي به دامنه سياسي 
ريخته مي شود. در واقع در سناريوي داستاني من تصور 
كرده بودم كه پيش از نبرد نظامي »يك جنگ تجاري كه 
فراتر از آنچ��ه هر دو طرف فكرش را مي كنند«، رخ داده 
بود و يك چين به غايت ناسيوناليست همكاري اياالت 
متحده با كره شمالي را ناديده مي انگارد و در درياي جنوب 
چين آن را به چالش مي كشاند. رسانه هاي دولتي چين 
اكنون اياالت متحده را يك »قلدر تمام عيار« يك »ببر 
كاغذي« و يك »استعمارگر« مي خوانند. يك دانشمند 
برجسته چيني پيشنهاد داده بود كه پكن با ممنوع كردن 
زمين هاي نايابي كه صنعت امري��كا روي آن قرار داد و 
فروختن اوراق خزانه امري��كا حداقل به »تكبر« اياالت 

متحده ضربه بزند،  حركتي كه منجر به تاثير بدبختي بر 
اقتصاد امريكا مي شود. به نظر مي آيد كه ترامپ فراموش 

كرده كه كشورهاي ديگر هم سياست داخلي دارند. 
گوردون در ادامه مي افزايد:  رويكرد ترامپ به كره شمالي 
با سخنوري هاي تند وزننده شروع شد و در سال 20۱8 با 
يك دوستي غافلگيرانه ختم شد؛ ترامپ حتي مدعي شد 
كه او و ديكتاتور كيم جون اون »عاشق هم شده اند.« اين 
نوع قلمداد كردن كيم يك نوع خوشامد گويي آلترناتيو 
به جاي يك جنگ هس��ته اي احتمالي بود اما ترامپ به 
راحتي مي توانست آن را به دشمني تبديل كند. آزمايش 
اخير كره شمالي از يك نوع موشك، آزمايش موشك هاي 
كوتاه برد و مصادره كردن كشتي قاچاقي كره شمالي از 
سوي امريكا همگي نشان مي دهند كه اگر اعتراف عاشقانه 
ترامپ براي كيم زودهنگام بوده، اين رابطه به سرعت دارد 

خراب مي شود.
حاال مي توانيم ونزوئال را به فهرس��ت كشورهايي اضافه 
كنيم كه اش��تباهات غلط امريكا مي تواند به يك نبرد 
مرگ بار بينجامد. ترامپ ش��جاعانه خودش را به درون 
مخالفان ونزوئال انداخت و با اين اعتماد كه فشار امريكا 

مي تواند رژيم فاسد مادورو را كنار بزند، خواستار تغيير 
رژيم شد. به نظر مي آيد كه او نتوانسته پيش بيني كند 
كه مادورو از خشونت براي باقي ماندن در قدرت استفاده 
مي كند و اينكه او حمايت روس��يه،  چين و كوبا را دارد. 
حاال ترامپ خودش را ميان قبول كردن يك شكس��ت 
شرم آور يا يك تشديدي كه مي تواند دخالت نظامي را در 
پي داشته باشد،  گزينه اي كه او رد نمي كند، گير افتاده 
است.  اما بعدا چه مي شود؟ اين سوالي است كه گوردون 
به آن اينچنين جواب مي دهد:  با وجود تمام صحبت هايي 
كه براي نبرد با ايران گفته مي شود ترامپ ظاهرا به دنبال 
راهي ب��راي خروج از آن اس��ت. او هفته پيش گفت كه 
»دوس��ت دارد ايران به او تلفن بزن��د« و به طور مكرر به 
پنتاگون گفته كه نمي خواهد وارد جنگ بشود. تبليغات 
مداوم او با رهبر چين،  شي جي پينگ و كيم جونگ اون 
رهبر كره شمالي،  با وجود بي احترامي آنها نشان مي دهد 
كه به خوبي خطرات تشديد را مي فهمد. شايد ترامپ در 
آينده با موردي روبه رو شود كه درگيري ناخواسته نظامي 
امريكا را در پي داشته باشد و چيزي نيست كه او دوست 

دارد آن را   ببيند.

هرچند كه رويكرد كلي دولت ترامپ تغييري نكرده از 
جمله رويكرد شخصي ترامپ به سمت قرارداد جديد. 

در حال��ي كه ترامپ جن��گ را نمي خواهد ام��ا او ديگر 
مش��اوراني ندارد كه بتوانند به او كمك كنن��د تا از آن 
اجتناب كند. جيمس متيس،  وزير سابق دفاع،  كسي كه 
نزديكي جنگ را ديده بود يك صداي مهار كننده بود اما 
او حاال شش ماه هست كه ديگر نيست و جانشين او نه اين 
پختگي را دارد و نه تمايل دارد كه با ترامپ چالش كند. دو 
مشاور سياست خارجي نزديك ترامپ، وزير امور خارجه 
مايك پمپئو – كه به نظر مي آيد آنچه را كه ترامپ دوست 
دارد بشنود مي گويد – و مشاور امنيت ملي جان بولتون 
كه از مدت ها قبل هوادار جنگ هايي است كه ترامپ به 

ظاهر از ان اجتناب مي كند، هستند. 
گوردون با اش��اره به اين نكته كه بولتون نگاه افراطي به 
ماجراي اي��ران دارد در مورد چين مي خواهد كه اياالت 
متحده در سياست »فقط يك چين« تجديدنظر كند و 
خواهان استفاده از نيروي امريكا در ونزوئالست و نوشته 
كه براي اياالت متحده مش��روع اس��ت ك��ه با حمله به 

سالح هاي هسته اي كره شمالي جواب بدهد.
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 رشد بهره وري كل: 
يك دهم درصد!

حميد كالنتري، رييس انجمن بهره وري اظهار كرد: 
بهره وري يك موضوع عام اس��ت كه به آحاد جامعه 
برمي گردد و همه افراد و اقشار و سطوح جامعه را در 
بر مي گيرد. بهره وري يعني هزينه را كاهش دهيم و 
از آن طرف با صرفه جويي در زمان، محصوالت را با 
كيفيت بهتري توليد كنيم. بهبود روند بهره وري هم 
منافع شخصي و هم منافع ملي را در پي دارد زيرا هم 
درآمد اشخاص افزايش مي يابد و هم توليد ناخالص 

داخلي باال مي رود.
وي با بيان اينكه رشد اقتصادي و توليد ناخالص داخلي 
از دو محل افزايش سرمايه گذاري و بهره وري تأمين 
مي ش��ود، ادامه داد: از برنامه س��وم توسعه به بعد، به 
موضوع بهره وري پرداخته شد و در برنامه چهارم هم 
هدف گذاري شد كه بايد ۳0 درصد از رشد اقتصادي 
از محل بهره وري حاصل ش��ود. ب��ا اين حال با وجود 
تاكيد برنامه هاي توسعه اي كش��ور، اما به دليل بروز 
مشكالت متعددي همچون تحريم كه ركود و افت 
توليد و محدوديت را به دنبال داشت، رشد بهره وري 
كل از س��ال 84 تا ۹6 يك دهم درصد بوده است. در 
اين دوره بايد رشد اقتصادي به 8 درصد مي رسيد و از 
اين 8درصد بايد 2.5 درصد از طريق بهره وري تأمين 
مي شد با اين حال تنها 6 دهم درصد حاصل شده است. 
كالنتري تاكيد كرد: در كشورهاي ديگر بهره وري 
جزو اولويت هاي حاكميت است به عنوان مثال ۳0 
تا 50 درصد رش��د اقتصادي كشورهاي مختلف از 
محل بهره وري است و حتي در كشور ژاپن اين عدد 
باالي 50 درصد است. عمده رشد بهره وري به رشد 
منابع انساني، خالقيت و نوآوري مربوط مي شود و در 
حال حاضر مي بينيم كه ده شركت بزرگ دنيا اي تي 
بيس هستند و توانسته اند با نيروي كمتر، زمان كمتر 

و سرمايه كمتر يك بازار بزرگ را به دست آورند.
رييس انجمن بهره وري ايران با بيان اينكه دانش محور 
بودن ارايه خدمت، مصداق بهره وري است، اظهار كرد: 
شركت ها بايد متناسب با نياز جامعه نبض بازار را بدانند 
و قدرت رقابت پذيري خود را افزايش دهند. يكي از 
مشكالت ما اين است كه تقاضايي براي بهبود بهره وري 
در كشور نداريم؛ مديران ما فكر مي كنند همه چيز را 
مي دانند و در مديريت منابع انساني بهترين هستند 
در حالي كه اين طور نيست و بايد بدانيم كه مديريت 

منابع انساني بسيار پيچيده است.
وي افزود: اس��تقرار چرخه بهره وري در بنگاه هاي 
صنعتي و توليدي بسيار ضروري است؛ از اين طريق 
بايد آسيب شناسي شده و نقاط قوت و ضعف را پيدا 
كرد و به تعريف شاخص هاي بهره وري و اندازه گيري 
آنها پرداخت. س��پس راهكارهاي بهبود بهره وري 

ارزيابي و آثار راهكارهاي ارايه شده بررسي شود.
كالنتري ادامه داد: سازمان ملي بهره وري ايران وظيفه 
دارد مقوله بهره وري را در وزارتخانه ها و دستگاه ها 
ترويج كند و صدا وسيما و دستگاه هاي فرهنگي ملزم 
به تبليغ هستند. بايد ظرفيت هاي غيردولتي را فعال 
كنيم؛ شركت هاي مديريت بهره وري زياد داريم كه 

انجمن بهره وري مي تواند آنها را ساماندهي كند.
كالنتري در ادامه گف��ت: دولت الكترونيك يكي از 
زيربناهاي بهبود بهره وري است. يكي از مشكالت 
ما اين است كه جشنواره شهيد رجايي را براي تكريم 
ارباب رجوع برگزار مي كنيم در حالي كه ساختار ما 
بروكراتيك اس��ت و درگير قوانين دست و پاگير و 
مزاحم هستيم و تكريم ارباب رجوع در نظام اداري ما 
معنا ندارد. الزم است اين مسائل را به حداقل برسانيم. 
بايد براي صدور مجوزهاي كسب و كار پنجره واحد 

داشته باشيم.
ريي��س انجمن بهره وري ايران تاكي��د كرد: ما بايد 
تالش هاي خود ب��راي بهره وري را تا حداقل 4 برابر 
بيش��تر كنيم تا به حد معقول برس��يم. البته بايد 
تاكيد كنم بي توجهي به بهره وري به فرهنگ ما نيز 
برمي گردد مثاًل فرهنگ ما در مديريت مصرف بهينه 
انرژي مشكل دارد. بيشتر همايش هايي كه برگزار 
مي كنيم نابهره ور و تنها براي وقت تلف كردن است.

وي با بيان اينكه باور غلط ب��ه بهره وري مهم ترين 
چالش بهره وري است، اظهار كرد: متوليان بايد به 
بهره وري اهمي��ت بدهند. نمايندگان مجلس بايد 
مرتب از دولت پيگيري كنند كه براي بهره وري چه 
كاري انجام داده است. نمايندگان بايد مطالبه كنند، 
بايد از دستگاه ها گزارش بخواهند، اما فقط راجع به 
بودجه س��وال مي كنند درحالي كه بهره وري هم 
جزو برنامه بوده است. باور بهره وري در تمام سطوح 

تصميم گير وتصميم ساز بايد رخنه كند.
وي به كليدواژه هاي اصلي در رشد بهره وري اشاره 
كرد و گفت: فرهنگ اعتقاد به بهره وري بايد در جامعه 
بسط داده ش��ود. همچنين مهارت بهره وري بايد 
آموزش داده شود به عنوان مثال مباني بهره وري در 
مدارس بايد تدريس و در كتب آموزشي مطرح شود. 
ما بايد باور بهره وري را از كودكي در فرد نهادينه كنيم. 
قوانين و مقررات ديگر موضوع با اهميت در بهره وري 
است كه متأسفانه در ايران به جاي اينكه تسهيل گر 

باشند دست و پاگيرند.
رييس انجمن بهره وري ايران تصريح كرد: همچنين 
حجم بزرگ دولت ديگر مساله مورد اهميت است؛ 
دولت بايد چابك شود و كارها را به مردم واگذار كند 
و بخش خصوصي و تعاوني فعال شود. چرا بسياري 
از كارها كه در استان ها مي توان انجام داد در تهران 
انجام مي ش��ود؟ الزم اس��ت براي بهره وري هزينه 
صرف كنيم. دست روي دست گذاشتن مشكلي را 

حل نمي كند.
كالنتري در ادامه با بيان اينكه دولت فاصله زيادي 
ب��ا جايگاهي ك��ه در نظ��ر داش��تيم، دارد، گفت: 
كوچك س��ازي دولت به معني بيكار ك��ردن افراد 
نيست، بلكه دولت بايد از طريق ظرفيت سازي و ايجاد 
اشتغال افراد مازاد را از دولت خارج كند. در گذشته 
۷0 درصد جمعيت در روستاها و ۳0 درصد در شهرها 
بودند اما االن برعكس شده است، توليدات كشاورزي 
هم بالغ بر 2.5 برابر شده كه نشان مي دهد دانش باال 
رفته است و اين نيروي كشاورزي در بخش صنعت و 

خدمات به كار گرفته شده است.

ادامه از صفحه اول



بانك و بيمه4اخبار

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

   شرط صدور اعالمیه تامین ارز برای واردکنندگان       همتي: سامانه نیما حذف نمی شود

پیش ثبت نام بازار متشکل ارزی آغاز شد
گروه بانك و بيمه|  احسان شمشيري| 

چهار ماه از موافقت شورای پول و اعتبار با راه اندازی بازار 
متشکل ارزی می گذرد اما زمان آغاز به کار آن همواره به 
امروز و فردا افتاده. آخرین اظهار نظر درباره زمان اجرای 
این بازار را رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعالم كرده 
که از راه اندازی بازار متشکل ارزی تا پایان خردادماه خبر 
داده اس��ت. به گزارش تعادل، از آنجا که صادرکنندگان 
و واردکنندگان و به ط��ور اعم بخش خصوصی ذی نفع 
اصلی بازار متش��کل ارزی به حس��اب می آیند، انتظار 
می رود آنها در وهله اول از چگونگی نحوه کار و جزئیات 
این بازار مطلع باش��ند. در این رابطه ع��ده اي از فعاالن 
اقتصادي و اعضاي اتاق هاي بازرگاني اعالم كرده اند كه  
هنوز جزئیات بازار متشکل ارزی برای ما مشخص نیست 
و ابهام در آن وجود دارد و الزم است در این زمینه اطالع 
رساني بیشتري صورت گیرد كه سازوكار بازار متشكل 
ارزي، سنا، نیما و صرافي ها به چه شكل خواهد بود. كدام 
یك از ابزارهاي فعلي حذف خواهد شد و نقش نیما و سنا 

چگونه خواهد بود؟

    فعالیت پایلوت بازار متشکل ارزی
در این رابطه، رییس کل بانک مرکزی گفت: سامانه نیما 
محور تبادل تجارت ارزی کشور است و به هیچ وجه حذف 
نمی ش��ود. عبدالناصر همتی در خصوص اعالم خبری 
مبنی بر حذف ارز نیمایی، گفت: حذف س��امانه نیما از 
مبادالت ارزی به هیچ وجه صحت ندارد و حتی تاکید شده 
که صادرکنندگان ۵۰ تا ۶۰ درصد ارز حاصل از صادرات 
خود را در سامانه نیما عرضه کنند. در حال حاضر سامانه 
نیما محور تبادل ارزی تجارت ارزی کشور است و به هیچ 
وجه حذف نمی شود. همتی درباره تشکیل بازار متشکل 
ارزی، تصریح کرد: در این راستا شرکتی ایجاد و مدیرعامل 
آن نیز انتخاب شده است و در حال حاضر فعالیت های این 
بازار در مرحله پایلوت قرار دارد که پس از اتمام این مرحله 

فعالیت رسمی بازار آغاز می شود.

    پیش ثبت نام و ورود به بازار متشکل ارزی
از سوي دیگر،  ارسال مدارک مورد نیاز جهت پیش ثبت 
نام و ورود به بازار متشکل ارزی توسط کانون صرافان آغاز 
ش��د و کانون صرفان از آغاز پیش ثبت نام جهت ورود به 
بازار متشکل ارزی خبر داد و از متقاضیان درخواست کرد 
تا مدارک مورد نیاز را ارس��ال کنند؛ این بازار به صورت 
یک شرکت خصوصی و متشکل از کانون صرافان، کانون 
بانک های دولتی، کانون بانک های خصوصی و فرابورس 
و با نظارت بانک مرکزی فعالیت خواهد کرد و این بانک با 
رصد فعالیت ها در صورت لزوم برای ایجاد تعادل در بازار 
دخالت می کند و نظارت بانک مرکزی بر این بازار به صورت 

سیستماتیک و غیر مستقیم خواهد بود.
مدل کلی بازار به نحوی طراحی ش��ده اس��ت که در فاز 
اول، معامالت نقدی ارز )اس��کناس( راه اندازی و س��ایر 
روش ه��ای معام��الت ارزی در مراحل بعد گس��ترش 
می یابد. بازار کارگزار محور بوده و عملیات مدیریت بازار 
توسط تشکیل خود انتظام انجام شده و بر اساس دستور 
العمل های مصوب بانک مرک��زی فعالیت خواهد کرد. 
نرخ گذاری در این بازار به این صورت انجام می ش��ود که 
سیستم، پیشنهادهای عرضه از سوی فروشندگان را از 
پایین ترین قیمت به باالترین و پیشنهادهای خرید را از 
باالترین قیمت به پایین ترین می چیند سپس مظنه ها 
توسط سیستم به یکدیگر مرتبط و با اولین معامله، قیمت 
ابتدای روز کش��ف خواهد شد. این روند معامالتی دقیقا 

مشابه سایر معامالت بورسی انجام خواهد شد. بر اساس 
اطالعات موجود، در ابتدا معامالت ۲ یا سه نوع ارز اصلی 
)دالر، یورو و درهم( آغاز شود، اما به تدریج به سایر ارزها 
تسری یابد. زمان معامالت این بازار از ساعت ۱۰ صبح آغاز 
شده و تا پایان ساعت کاری بانک ها ادامه می یابد. قرار است 
که در پایان ساعت معامالت، کار تسویه انجام شود و بدین 
ترتیب تسویه معامالت به روز آینده موکول نخواهد شد.

الزم به ذکر است که هم اکنون برای تعیین نرخ ارز بیشتر 
توجهات به س��وی دوبی امارات و سلیمانیه عراق است 
به طوری که این بازارها نقش اصلی را در تعیین قیمت دالر 
و سایر ارزها دارند اما با راه اندازی بازار متشکل ارزی نرخ 
تعیین در ابتدای معامالت این بازار به عنوان نرخ مرجع 
منتشر می ش��ود که قادر خواهد بود به تدریج بازارهای 

رقیب که خارج از کشور قرار دادند را به حاشیه براند.

    ش�رط ص�دور اعالمی�ه تامی�ن ارز ب�رای 
واردکنندگان

از س��وي دیگر، بانک مرکزی ش��رط پذیرش، بررسی، 
تحویل اسناد حمل واصله و صدور اعالمیه تامین ارز برای 
واردکنندگان در صورت عدم حواله وجه ارزی را به بانک ها 
ابالغ کرد. بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ها ابالغ 
کرد: در مواردی که اس��ناد حمل دریافت ولیکن حواله 
وجه ارزی پس از تامین آن میسر نگردیده باشد، پذیرش، 
بررسی، تحویل اسناد حمل واصله و صدور اعالمیه تامین 
ارز، مشروط به انجام تسویه ریالی متقاضیان )واردکننده( 
با آن بانک، قبول تمامی مس��ئولیت های مترتبه توسط 
متقاضی و اخذ تعهدنامه کتبی از متقاضی مبنی بر عدم 
هرگونه ادعای آتی در خص��وص پرداخت وجه خارج از 
چارچ��وب حواله مذبور و مطالبه مبلغ مربوطه با رعایت 

سایر مقررات بالمانع است.
در ای��ن ارتباط، بانک حق انتقال وجه به حس��اب غیر از 
حساب ذینفع )فروشنده( را نخواهد داشت. ضمنا ارائه 
پروانه گمرکی حاکی از ترخی��ص قطعی کاال به لحاظ 
کمی و کیفی مطابق با اسناد حمل و سایر مدارک مربوطه 
مورد تاکید بوده و در صورت رفع تعهد ارزی )ارائه پروانه 

گمرکی منطبق(، آزادسازی وثایق ذیربط بالمانع است.

    نرخ ها در بازار
روز پنج ش��نبه ۲ خرداد 98، نرخ ارز و س��كه و طال روند 
نزولي و با ثبات خود را حفظ كردند.  نرخ دالر در سامانه 
س��نا  ۱4 هزار و ۵۱ تومان ،یورو ۱۵ هزار و 7۵۵ تومان، 
درهم 3 هزار و 8۶4 تومان، یوان ۲ هزار و ۱۶۶ تومان، پوند 
۱8 هزار و ۵۵تومان و لیر تركیه ۲هزار و 4۵۶ تومان اعالم 
شد . در بازار آزاد و معامالت نقدي نیز دالر ۱4۰۵۰، یورو 
۱۵938، پوند انگلی��س ۱79۱۲، درهم امارات 38۶7، 
لیر ترکیه ۲3۱3، یوان چین ۲۰۵4 تومان دادو ستد شد. 
براین اساس با اعالم اونس جهاني طال به نرخ ۱۲78 دالر 
و كاهش ن��رخ دالر به ۱4۰۵۰ تومان،  مظنه یک مثقال 
طالي ۱7 عیار آبشده به ۱ میلیون و 8۵3 هزار،  یک گرم 
طالي۱8عیار4۲8 هزار،  سكه طرح جدید 4 میلیون و 
74۰ هزار، نیم س��که ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار،  ربع س��که 
۱ میلیون و 7۰۰ هزار، سکه گرمي ۱میلیون و ۲۰ هزار 

تومان دادو ستد شد. 

    نح�وه کار بازار متش�کل ارزی برای فعاالن 
اقتصادی مبهم است

از س��وي دیگر،  رییس کمیسیون س��رمایه گذاری اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و بازرگان��ی ایران گفت: هنوز 

جزئیات بازار متشکل ارزی برای ما مشخص نیست و ابهام 
در آن وجود دارد. »فریال مستوفی« رییس کمیسیون 
س��رمایه گذاری اتاق ایران روز پنج ش��نبه در این زمینه 
به ایرنا گفت: هنوز جزئیات بازار متش��کل ارزی برای ما 
مشخص نیست و ابهام در آن وجود دارد.  وی با بیان اینکه 
بازار متشکل ارزی بیش��تر مربوط به ارز نقد است، ادامه 
داد: صرافی هایی که می توانند حواله صادرکنندگان را به 
اسکناس تبدیل کنند، به تبع سودی از این کار به دست 
می آورند. بعید به نظر می رسد این صرافی ها عالقه مند 
باشند ارز نقدشان را به بازار متشکل ارزی وارد کنند. این 
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اش��اره به بخشنامه 
جدید بانک مرکزی درباره راه های بازگشت ارز صادراتی 
اظهار کرد: در زمان حاضر سامانه نیما و سنا داریم، بازار 
متشکل ارزی هم به زودی راه اندازی می شود. وجود این  
همه بازار و س��امانه تنها به سردرگمی فعاالن اقتصادی 

منجر می شود.
مستوفی پیشنهاد داد که سامانه های دیگر در بازار متشکل 
تلفیق ش��وند تا بتوان آن را به درستی مدیریت کرد. وی 
همچنین گالیه کرد: برای گرفتن چنین تصمیماتی که 
نتایج آن مستقیما متوجه فعاالن اقتصادی است، باید با 
فعاالن اقتصادی مشورت شود اما معموال این اتفاق نمی 
افتد. مستوفی تاکید کرد که در تدوین آیین نامه اجرایی 
بازار متشکل ارزی باید همه زوایا در نظر گرفته شود تا افراد 

سودجو نتوانند در آن ورود کنند.

    عقب نشینی دالر از قله ۲ساله
 تشدید اختالف بین امریكا و چین بر سر مسائل تجاری 

باعث شد که ارزش دالر در مبادالت امروز افت کند.
به گزارش رویترز، چهار نفر از مدیران ارشد بانک مرکزی 
امریكا دیروز در همایشی اعالم کردند تداوم جنگ تجاری 
با چین می تواند باعث کاهش رشد اقتصادی امریكا شود و 
این خبر معامله گران را نسبت به بیشتر بودن پیامدهای 
جنگ تجاری از چیزی که پیش تر تصور می شد افزایش 

داده است. شاخص دالر که نرخ برابری آن در مقابل سبدی 
از ارزهای جهانی را اندازه می گیرد با ۰.۱۲ درصد کاهش 
نسبت به قله ثبت شده دو س��اله اخیر در معامالت روز 
چهارشنبه، به 97.878 واحد عقب نشست. ماسافومی 
یاماموت��و، استراتژیس��ت ارزی در مؤسس��ه »میزوهو 
س��کیوریتیز« گفت: بازارها در حال ارزیابی پیامدهای 
منفی جنگ تجاری بر روی بازار س��هام و اقتصاد امریكا 
هس��تند. احتمااًل دولت ترامپ بانک مرکزی را بیش از 

پیش برای کاهش نرخ بهره تحت فشار خواهد گذاشت.
این س��خنان مقامات بانک مرکزی امریكا، انتظارات را 
نس��بت به کاهش نرخ بهره در سال جاری برای افزایش 
رشد اقتصادی تقویت کرده اس��ت. پس از آن که دونالد 
ترامپ، رییس جمهور امریكا در اظهاراتی متناقض گفت 
که امکان حل مساله شرکت هوآوی در مذاکرات تجاری 
وجود دارد اما در عین حال این غول تکنولوژی چینی را 
بسیار خطرناک خواند، سردرگمی معامله گران نسبت به 

فرجام جنگ تجاری تشدید شده است.
در معام��الت روز جمعه، هر دالر به ۱۰9.۵9 ین کاهش 
یافت تا بدین ترتیب در دو روز گذشته ۰.۶۶ درصد ارزش 
خود در برابر ین را از دست داده باشد. با این حال دالر هنوز 
در باالترین سطح خود در طول سه ماه اخیر در برابر پول 
ژاپنی قرار دارد. دالر استرالیا با وجود کاهش ۰.۲ درصدی 
ارزش خود در معامالت امروز، برای نخستین بار طی شش 
هفته اخیر در برابر دالر صعود کرد و هر دالر اس��ترالیا به 
ازای ۰.۶884 دالر امریكا مبادله ش��د. یورو که دیروز به 
پایین ترین سطح دو سال اخیر خود در برابر دالر رسیده 
بود با جهشی محسوس توانست تا ۱.۱۱8۱ دالر باال بیاید.

کاه��ش تولی��دات کارخانه ها و فعالیت ه��ای صنعتی 
آلمان در ماه مه باعث شده بود تا دیروز یورو چاره ای جز 
عقب نشینی گسترده در برابر دالر نداشته باشد. احتمال 
پیروزی احزاب راست افراطی در انتخابات پارلمان اروپا 
یکی از دیگر دالیلی اس��ت که تحلیلگران را نس��بت به 

عملکرد یورو در روزهای آینده بدبین کرده است.

    عط�ش عجیب روس�یه برای خری�د طال در 
جهان

روس��یه با عطش عجیبی در حال خرید و ذخیره سازی 
طالس��ت که توجه تحلیلگران جهان��ی را به خود جلب 
کرده است. به گزارش دیلی اکسپرس، آدریان اش، رییس 
بخش مطالعات شرکت بین المللی کارگزاری بولین ولت 
اعالم کرد که میزان خریداری طال از سوی روسیه در سه 
ماهه نخست س��ال ۲۰۱9 به ابعاد بی سابقه و رکوردی 
جدید رس��ید که عالمت بدی برای صلح جهانی است. 
این روزنامه اعالم کرده روسیه طی سه ماهه نخست سال 
۲۰۱9 ذخایر طالی خود را به میزان ۱4۵.۵ تن افزایش 
داده که ۶8 درصد بیش��تر از دوره مشابه در سال ۲۰۱8 
است. پیشتر شورای جهانی طال اعالم کرده بود روسیه 
طی سه ماهه نخست سال ۲۰۱9 میالدی ۵۵.3 تن طال 
خریده و ذخایر طالی خود را به ۲۱۶8 تن رسانده است. 
مسکو ضمن افزایش ذخایر طالی خود سرمایه گذاری در 
اوراق بهادار امریکا را کاهش داده و همچنین تالش می 
کند وابستگی به دالر امریکا را کاهش دهد. به این ترتیب 
مسکو تالش می کند خود را در مقابل بحران احتمالی در 
اقتصاد جهانی مصون نگه دارد. رییس بخش مطالعاتی 
این ش��رکت بین المللی کارگزاری می گوید: خریداری 
مقدار زیادی طال توس��ط دولت ها و بانک های مرکزی 
به ندرت عالمت خوبی برای صلح و همکاری در سراس��ر 
جهان بوده است. وی خاطرنشان می سازد: اگر مسکو که 
دارای مکان پنجم در رتبه بندی کشورها از لحاظ ذخایر 
طال است، به خریداری طال به مقدار و سرعت فعلی ادامه 
دهد، از فرانسه و ایتالیا جلو زده و جزو سه کشور پیشتاز 
در این رتبه بندی شده و به این ترتیب روسیه مکان خود 
در صحنه جهانی را تقویت خواهد کرد. براساس گزارش 
اس��پوتنیک، امریكا با فاصله زیاد از دیگر کشورها هنوز 
بزرگ ترین صاحب ذخایر طال است و روسیه برای رسیدن 
به امریكا از این لحاظ باید همه طالی موجود در بازار را طی 

۲۰ سال آینده خریداری کند.

جزيیات بسته سیاستي نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال 98
گروه بانك و بيمه |

بانك مركزي اعالم كرد: بسته سیاستي نحوه برگشت ارز 
حاصل از صادرات در سال 98 و نحوه رفع تعهد ارز صادراتي 
سال ۱397 صادركنندگان تصویب شد. پیرو تصویب بسته 
سیاستي نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ٩٨، 

جزییات اجراي این بسته به شرح زیر اعالم مي شود.
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، به موجب این مصوبه، 
نحوه برگشت ارز پتروشیمي ها به چرخه اقتصادي در سال 
۱398، حداقل ۶۰ درصد سامانه نیما، حداكثر ۱۰ درصد 
اس��كناس و مابقي واردات در مقابل صادرات خود تعیین 
شد، سایر صادركنندگان باید حداقل ۵۰ درصد ارز خود 
را در س��امانه نیما عرضه نمایند و حداكثر تا ۲۰ درصد به 
صورت اس��كناس و مابقي واردات در مقابل صادرات خود 
یا سایر اشخاص نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به 
چرخه اقتصادي اقدام كنند.  استفاده از تمام روش هاي فوق 
جهت رفع تعهد صادراتي، منوط به ثبت اطالعات فروش در 

سامانه هاي مربوطه است.
 حداكثر زمان رفع تعهد ارزي هر پروانه س��بز صادراتي، 
حداكثر چهار ماه از تاریخ كوتاژ )پروانه( صادراتي است و 
در صورت نیاز به مهلت بیشتر براي صادركنندگان اقالم 
كشاورزي، فرش و صنایع دستي و سایر گروه هاي كاالیي 
با نظر وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و نفت حسب 
مورد امكان تمدید مهلت مذكور و اعالم آن به بانك مركزي 
وجود دارد.  میزان تعهد ش��ركت هاي پتروش��یمي براي 
بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاري كشور در 
سال ۱398، مطابق جدول اعالمي وزارت نفت خواهد بود. 
كلیه صادركنندگان مكلف به ارایه تعهد ارزي برگشت ارز 

حاصل از صادرات هستند
صادركنندگان در صورت عدم امكان عرضه ارز به صورت 
اسكناس به میزان تعیین ش��ده در   سامانه هاي ذي ربط 
مي توانند از روش هاي جایگزین فروش در»سامانه نیما«  
یا »واردات در مقابل صادرات« جهت رفع تعهد ارزي خود 
اس��تفاده نمایند. بانك مركزي جمهوري اسالمي ایران 
نس��بت به معرفي آنها به س��ازمان امور مالیاتي، سازمان 
توسعه تجارت ایران، گمرك جمهوري اسالمي ایران وسایر 

دستگاه هاي ذي ربط جهت استفاده از مشوق هاي صادراتي 
اقدام مي نماید.

در مورد نحوه رفع تعهد ارز حاصل از صادرات سال 97 نیز 
صادركنندگان با عملكرد بیش از 7۰ درصد، بانك مركزي 
جمهوري اسالمي ایران نسبت به معرفي آنها به سازمان امور 
مالیاتي، سازمان توسعه تجارت ایران، گمرك جمهوري 
اسالمي ایران وسایر دستگاه هاي ذي ربط جهت استفاده از 

مشوق هاي صادراتي اقدام مي نماید.
در مورد صادركنندگان با عملكرد كمتر از 7۰ درصد، تا پایان 
تیر ماه سال ۱398 مهلت دارند مطابق دستورالعمل هاي 
پیشین نسبت به رفع تعهد ارز حاصل از صادرات خود اقدام 
نماید. از معافیت ها و مشوق هاي صادراتي نظیر معافیت 
مالیاتي و .... مطابق با آمار عملكرد اعالمي بانك مركزي به 
سازمان امور مالیاتي به تناسب برخوردار خواهند شد. وزارت 
صنعت، معدن و تج��ارت و بانك مركزي محدودیت هاي 
الزم جهت ثبت سفارش، تخصیص و تامین ارز واردات آنها 
را ایجاد نمایند. در مورد صادركنندگان بدون بازگشت ارز 
به چرخه اقتصادي نیز بانك مركزي اقدامات الزم جهت 
معرفي آنها به مراجع قضایي و جلوگیري از ارایه خدمات 
بانكي را ارایه نماید. وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به 
جلوگیري از صدور یا تمدید مجوزهاي واردات و صادرات، 
صنفي، تولیدي و ... نظیر كارت بازرگاني، مجوز صنفي و ... 
نماید. سازمان امور مالیاتي اقدام به جلوگیري از استفاده از 
مشوق هاي مالیاتي و گمرك اقدام به جلوگیري از واردات 
و ص��ادرات نماید. در م��ورد صادرات ریال��ي موضوع بند 
7 تصویب نامه مورخ ۲ اردیبهشت 97 نیز صادركنندگان 
مشمول بند )7( تصویب -نامه كه قبل از تاریخ ۱۶ مرداد 97 
به كشور هاي عراق و افغانستان صادرات داشته اند، مي توانند 
شماره پروانه هاي صادراتي را به بانك مركزي اعالم نمایند 
تا در صورت پذیرش بانك مركزي نسبت به رفع تعهد ارز 
حاصل از صادرات ریالي آنها اقدام شود پروانه هاي صادراتي 
كه مش��مول این بند مي گردند، امكان استفاده از قابلیت 

واردات در مقابل صادرات را ندارند.
بانك مركزي ۲۰ درصد از ارزش صادراتي اعالمي توسط 
گمرك را به دلیل نحوه محاس��به ارزش پایه صادراتي در 

میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات آنان منظور نماید.
 كلیه سازمان ها و وزارتخانه هاي مورد اشاره در این مصوبه 
نسبت به صدور و ابالغ دستورالعمل هاي الزم براي اجراي 
این مصوبه به زیرمجموعه هاي خود و ارایه گزارش سه ماهه 
به بانك مركزي جهت طرح در كمیته ماده )۲( مصوبات 
چهاردهمین جلسه ش��وراي عالي هماهنگي اقتصادي 
ابالغي طي نامه شماره 974۰۵ مورخ ۱397/7/۲3 اقدام 
خواهند كرد.  گمرك نسبت به ارایه اطالعات سیستمي 
و برخط پروانه هاي صادراتي به بانك مركزي اقدام نماید. 
بانك مركزي امكان دسترسي برخط كلیه سازمان هاي 
ذي ربط را به سامانه مربوط به برگشت ارز حاصل از صادرات 
جهت اعمال این مصوبه و سایر قوانین و مقررات مربوطه 

فراهم نماید.
همچنین مقرر ش��د بانك مركزي درخصوص نحوه رفع 
تعهد ارز حاصل از صادرات سال ۱397 نسبت به معرفي 
صادركنندگاني كه ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه 
اقتصادي برابر دستورالعمل هاي صادره در سال گذشته 
اقدام كرده اند، به سازمان امور مالیاتي اقدام كند. در همین 
زمینه به اطالع مي رساند صادركنندگاني كه تاكنون موفق 
به برگشت كامل ارز صادراتي خود نشده اند تا پایان تیرماه 
مهلت دارند مطابق دستورالعمل هاي ابالغي سال ۱397 

نسبت به برگشت ارز اقدام كنند.
براس��اس سیاس��ت جدید اعالمي8۰ درصد ارزش آمار 
صادراتي صادركنندگان به دلیل نحوه محاسبه ارزش پایه 
صادراتي در عملكرد 98 و س��ال گذشته صادر كنندگان 
محاس��به و لحاظ مي ش��ود. همچنین صادرات ریالي به 
كش��ورهاي عراق و افغانستان قبل از تاریخ ۱397.۵.۱۶، 
پس از ارایه اطالعات پروانه هاي صادراتي به بانك مركزي در 
صورت پذیرش آن بانك در عملكرد صادراتي سال گذشته 
لحاظ مي شود. تمام صادركنندگان باید میزان ارز برگشتي 
به چرخه اقتصاد را در روش هاي مختلف براساس ضوابط 
اعالمي بانك مركزي در سامانه هاي ذي ربط ثبت نمایند تا 

نسبت به رفع تعهد آنها دربرگشت ارز اقدام شود.
مبناي محاسبه درصد عملكرد از صادرات صورت گرفته از 

تاریخ ۲۱ فروردین 97 است

نسخه بانک مرکزی برای بدهکاران کالن
وهاب  قليچ|

آیین نامه »پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی« 
با اولویت ساماندهی تسهیالت کالن می تواند در جهت حل 
معضالت شبکه بانکی و رفع ناترازی ها بسیار موثر و مفید 
باشد. در آخرین روز کاری سال ۱397 »ستاد هماهنگی 
مبارزه با مفاسد اقتصادی« بر اساس فرامین و رهنمودهای 
مقام معظم رهبری، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 
و قانون برنامه پنج ساله شش��م توسعه و نیز سایر قوانین 
مربوط، برای پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری شبکه 
بانکی کشور از طریق تعمیق شفافیت، بهبود فرآیندهای 
اعتبارسنجی و نظام مند کردن مراحل اعطای تسهیالت 
و ایجاد تعهدات برای اشخاص متقاضی، اقدام به تصویب 
آیین نامه »پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی« 
در ۵8 ماده با مشارکت نهادها و دستگاه های مختلف اجرایی 
نمود. این آیین نامه که در تاریخ ۱۲ اردیبهشت سال جاری 
توس��ط بانک مرکزی ابالغ شده دربرگیرنده فرآیندهای 
عمدتًا الکترونیک در قالب سامانه های اطالعاتی کنونی 
و سایر سامانه های مرتبط با امکان دسترسی فرادستگاهی 
با هدف نهایی پیش��گیری از انباشت مطالبات غیرجاری 
بانکی اس��ت و در مفاد آن، وظایف و تکالیف مشخصی در 
زمینه های مختلف برای نهادها، دستگاه ها و بخش های 
مختلف از جمله نظام بانکی کش��ور مقرر شده است. در 
خصوص این آیین نامه ذکر برخی از نکات ضروری است: 
مشکالت و چالش های ایجاد شده بر اثر ناترازی شبکه بانکی 
و تمایل این شبکه به اضافه برداشت از بانک مرکزی برکسی 
پوشیده نیست. با نگاهی به وضعیت عملکرد و صورت های 
مالی می توان چنین دریافت که نرخ باالی تعهدات از جمله 
سود سپرده های بانکی از یک سو و رشد مطالبات غیرجاری 
شامل مطالبات معوق، سوخت شده و مشکوک الوصول از 
سوی دیگر مسیری جز اضافه برداشت از بانک مرکزی را 
پیش روی شبکه بانکی قرار نداده است. آنچه واضح است 
ادامه این مسیر برای شرایط اقتصادی امروز کشور به هیچ 
عنوان منطقی و پذیرفته شده نیس��ت. از این رو ضرورت 
ایجاد و اس��تفاده از نظام جامع اطالعاتی و توجه به نتایج 
اعتبارسنجی متقاضیان تسهیالت و ضامنین در راستای 

پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی آشکار است.
آسیب های ناش��ی از اضافه برداشت شبکه بانکی از بانک 
مرکزی، رش��د ناهمگون نقدینگی در مقایسه با وضعیت 
رش��د اقتصادی و در نتیجه ایجاد ت��ورم دورقمی در کنار 
آسیب های محتمل از ناتوانی این شبکه در ایفای تعهدات 
به سپرده گذاران و بروز تالطمات روانی و اجتماعی بر اثر 
قاعده سرایت در جامعه، همگی بیانگر این حقیقت روشن 
است که منفعت حاصل از اجرای این آیین نامه در پیشگیری 
از انباشت مطالبات غیرجاری نه تنها برای نظام بانکی بلکه 
برای تمام ارکان اقتصادی و حتی اجتماعی و سیاسی کشور 
است. از این رو ضروری اس��ت تمام نهادها و سازمان های 
مرتبط از جمله سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، سازمان 
ثبت احوال کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان 
امور مالیاتی کشور، وزارتخانه های مربوطه خصوصا وزارت 
اطالعات و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و نیز کلیه 
نهادهای نظارتی با تمام قوا بانک مرکزی و ش��بکه بانکی 
کشور را در اجرای بهتر و کم هزینه تر این آیین نامه یاری 
رسانند.  بر اساس ماده ۲ این آیین نامه، دستگاه های متولی 
موظفند در ایجاد و یا به روزرس��انی سامانه هایی همچون 
سامانه نظام هویت سنجی الکترونیک بانکی )نهاب(، سامانه 
شناسایی روابط اشخاص )ذی نفع واحد و اشخاص مرتبط(، 
سامانه جامع صورت های مالی، سامانه ملی اعتبارسنجی، 
سامانه ثبت الکترونیک اسناد رس��می، سامانه تعهدات 
رسمی، ضمانت ها و اموال مقید ش��ده اشخاص، سامانه 
جامع ثبت معامالت و سامانه متمرکز اطالعات تسهیالت 
و تعهدات )سمات( اقدام نمایند. نکته حایز اهمیت در پس 
ایجاد و به روزرسانی این تعداد سامانه متعدد، لزوم تالش 
جهت هماهنگی و همراستایی سامانه ها و ممانعت از تداخل 
امور، افزایش بروکراسی اداری و نتیجتا افزایش هزینه های 
مبادالتی و کند ش��دن فرآیندهای اعطای تس��هیالت و 
اعتبارات است. روشن اس��ت که هماهنگی سامانه های 
مذکور با یکدیگر می تواند تسهیل گر جریان یابی اطالعات 
شفاف و صحیح شود؛ دقیقا همان گونه که عدم هماهنگی 
س��امانه های مذکور و تطویل فرآیندها می تواند موجب 

چالش های بزرگ تر شود.
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 امكان ارایه خدمات بانكي
به دارندگان رسید  كارت ملي

گ�روه بانك و بيمه | با اعالم سازمان ثبت احوال 
كش��ور، بانك ها با توجه به انقض��اي مهلت اعتبار 
كارت هاي ملي قدیمي مكلف به ارایه خدمات بانكي 
به دارندگان رس��ید ثبت نام كارت ملي هوشمند 
همراه با ارایه اصل شناس��نامه هستند. به گزارش 
تعادل، معاونت فن��اوري اطالعات و آثار جمعیتي 
س��ازمان ثبت احوال كش��ور در نامه اي به مدیران 
شبكه بانكي در خصوص نحوه استفاده و احراز هویت 
مشتریان فاقد كارت ملي هوشمند اعالم كرده است 
كه با هدف افزایش روش هاي دریافت خدمات و با 
توجه به انقضاي مهلت اعتبار كارت هاي شناسایي 
ملي و ضرورت استفاده از كارت ملي هوشمند، این 
سازمان عالوه بر امكان استعالم سریال مندرج در 
پشت كارت هوشمند ملي، در خدمتي جدید امكان 
اس��تعالم به كمك كد رهگیري مندرج در پش��ت 
رسید مهمور تكمیل ثبت نام كارت هوشمند ملي را 
نیز فراهم كرده است. بر همین اساس، ارایه خدمات 
بانكي به افرادي كه كارت ملي س��ابق خود را به هر 
دلیلي همراه ندارند ولي داراي رسید ثبت نام كارت 
ملي هوشمند هستند، پس از استعالم كد رهگیري 
مندرج در پشت رسید یاد شده، همراه با ارایه اصل 

شناسنامه بالمانع است.

رونمایي از ارز جهاني 
فیس بوك تا سال آینده

فیس ب��وك در حال نهایي س��ازي عرض��ه ارز 
دیجیتالي  است. به گزارش ایسنا به نقل از بي بي 
س��ي، این ارز مجازي كه به نام “گلوبال كوین “ 
عرضه خواهد شد نخس��تین ارز مجازي عرضه 
شده توس��ط غول هاي فناوري امریكایي است و 
طبق اعالم مسووالن شركت فیس بوك، انتظار 
مي رود این ارز در كشورهاي زیادي از جهان مورد 
اس��تقبال قرار گیرد. فیس بوك تابستان امسال 
جزییات بیشتري را از ارز مجازي خود افشا خواهد 
كرد و تاكنون مذاكرات��ي را با بانك هاي مركزي 
انگلیس و امریكا انجام داده است. مارك زاكربرگ، 
بنیانگذار فیس بوك ماه گذش��ته در همایش��ي 
به بیان دی��دگاه خود در خص��وص فرصت ها و 
تهدیدات ارزهاي مج��ازي پرداخته بود. عالوه 
بر این، فیس بوك در حال رایزني با شركت هاي 
ارایه دهنده خدمات تراكنش الكترونیكي براي 
انتقال س��ریع تر و ارزان تر پول اس��ت. این غول 
امریكایي ك��ه مالكیت واتس اپ و اینس��تاگرام 
را نیز در اختیار دارد به دنبال شكس��تن انحصار 
موجود عرصه مالي و بانكي جهان است تا بدون 
نیاز به داشتن حساب بانكي، امكان تراكنش هاي 
مالي براي مشتریان هموار شود. اوایل سال جاري 
میالدي بانك امریكای��ي “جي پي مورگان “ كه 
بزرگ ترین بانك امریكا به ش��مار م��ي رود از ارز 
دیجیتالي خود رونمایي كرده بود. البته بر خالف 
فیس ب��وك، ارز دیجیتال این بان��ك فقط براي 
استفاده در شبكه مبادالت درون بانكي طراحي 
شده اس��ت و مشتریان امكان اس��تفاده از آن را 
ندراند. ارزهاي مجازي مي توانند در دنیاي واقعي 
براي بس��یاري از امور نظیر رزرو هتل، پرداخت 
هزینه غذا و حتي اجاره خانه مورد استفاده قرار 
گیرند اما ناشناس ماندن استفاده كنندگان، یكي از 
بزرگ ترین ضعف هاي این ارز است. به دلیل همین 
ناشناس ماندن نیز این ارزها از محبوبیت باالیي در 
بین تبهكاران و مجرمان مالي برخوردار هستند.

یادداشت رییس بانك مركزي 
در سالروز آزادسازي خرمشهر 

گروه بانك و بيمه | رییس كل بانك مركزي با اشاره 
به شباهت ش��رایط امروز كشور با مقطع آزادسازي 
خرمش��هر گفت: تمام تالش هاي دولت امریكا در 
جنگ اقتصادي كه عمدتا اقش��ار متوسط به پایین 
جامعه ما را تحت فش��ار اقتصادي قرار داده اس��ت، 
درعمل نتوانس��ت آنها را به اهداف رسما اعالم شده 
برساند. آیا اخبار پیغام هاي متعدد آنها براي مذاكره 
دركنار تهدیدهایش��ان خبر از نتایج مقاومت مردم 
مي دهد؟ اطمینان دارم این بار نیز ملت بزرگ ایران 
سربلند خواهد شد. به گزارش »تعادل«، عبدالناصر 
همتي در یادداشتي اینستاگرامي نوشت: سوم خرداد 
روز آزادي خرمشهر است. س��ال ۱3۶۱، در چنین 
روزي، جانشین پخش اخبار صداوسیما بودم. خبر 
آزادي تدریجي خرمش��هر را دریافت كردیم. خبر 
بسیار مهمي براي مردم بود. تالش ما براي اعالم خبر 
تا ساعت ۱4 به نتیجه نرسید. فرماندهان عملیات 
نظر داش��تند تا تثبیت كامل موقعیت، اعالم خبر 
صالح نیست. اعالم خبر به ساعت ۱۵ به بعد موكول 
شد. به اتفاق همكاران براي صرف نهار در غذاخوري 
نزدیك جام جم، ساعتي به فضاي شهر وارد شدیم. 
شهر تهران گویا روح نداشت، ما اخبار مهمي داشتیم 
كه آنها نداشتند، لذا به خوبي تفاوت روحي بین ما و 
مردم كامال محسوس بود. افسردگي ناشي از تبلیغات 
و جنگ رواني دشمنان در آنها احساس مي شد. به 
سازمان برگشتیم و بعد از كشمكش گویندگان وقت 
رادیو و خبر در اینكه كدامش��ان این خبر مس��رت 
بخش را اعالم كنند و توافق بر اینكه هر دو باهم اعالم 
كنند، خبر آزادي خرمشهر را اعالم كردیم. ساعتي 
بعد براي شركت در جلسه اي مجددا به سطح شهر 
رفتم. جشن و سرور و شادي مردم وصف ناپذیر بود، 
روحیه ها عالي و درعرض س��ه س��اعت كل جامعه 
یكپارچه، متحول شده بود شاید امروز نیز در همان 
مقطع س��ه ساعته باش��یم، تمام تالش هاي دولت 
امریكا در جنگ اقتصادي كه عمدتا اقشار متوسط 
به پایین جامعه ما را تحت فشار اقتصادي قرار داده 
است، درعمل نتوانست آنها را به اهداف رسما اعالم 
شده آنها برساند. آیا اخبار پیغام هاي متعدد آنها براي 
مذاكره دركنار تهدیدهایشان خبر از نتایج مقاومت 
مردم مي دهد؟ اطمینان دارم این بار نیز ملت بزرگ 

ایران سربلند خواهد شد.



آمار معامالت 5 بازار سرمايه

»تعادل« در گفت و گو با پديدآورندگان كتاب سواد مالي شخصي بررسي مي كند

سواد مالي به كمك مديريت هزينه خانوار مي آيد
گروه بورس|سميرا  ابراهيمي| 

در روزهاي ابتدايي ارديبهش�ت سال جاري،  از 
اولين جلد كتاب س�واد مالي شخصي رونمايي 
ش�د. اين كتاب، نسخه ترجمه ش�ده اي به قلم 
يك خواهر و برادر امريكايي به نام هاي ژوان اس 
رايان و كريستي رايان است كه توسط شاهين 
احمدي )مدير آموزش س�ازمان بورس و اوراق 
به�ادار( و بهروز خدارحم�ي )مديرعامل گروه 
مالي سپهر صادرات و عضو هيئت علمي دانشگاه 
تربيت مدرس(، ترجمه ش�ده است. در مقدمه 
مترجمان آمده اس�ت كه ه�دف از نگارش اين 
كتاب،  آموزش سواد مالي و مالي شخصي در قالب 
مفاهيم اوليه مديريت پول، طرح ريزي شغلي،  
پس اندازو س�رمايه گذاري، مديريت اعتبارات 
و طرح هاي بازنشس�تگي اس�ت و درنهايت به 
خوانندگان كمك مي كند تا با كشف راهبرهاي 
موفق در جهت رشد و حفاظت ثروت و تسهيل 

تصميم گيري آگاهانه، عمل كنند. 
سواد مالي، يكي از سوادهاي 6 گانه اي است كه 
يونس�كو آن را به عنوان ملزوم باسواد بودن در 
قرن حاضر در كنار سطوح ديگر سواد نظير سواد 
عاطفی، سواد ارتباطی، س�واد رسانه ای، سواد 
تربيتی و سواد رايانه ای تقسيم بندی کرده است.
نگاهي عميق تر به مفه�وم وجود اين كتاب، در 
روزگاري ك�ه ت�ورم كش�ور از 50 درصد تجاوز 
پيدا كرده، ق�درت خريد كاه�ش يافته، دخل 
به خرج نمي رس�د، حفظ ارزش پول با مفاهيم 
س�فته بازي و س�رمايه گذاري التقاط دارد  و در 
يك كالم مردم از لحاظ مالي گيج و ضعيف شدند، 
ضرورت يادگيري سواد مالي براي مواجهه بهتر 
در روزگار سخت اقتصادي و حتي آماده ماندن 
براي روزهاي آسان اقتصادي،  ضرورتي غير قابل 
انكار است. به همين منظور مصاحبه اي مفصل 
با مترجمان اين كتاب در خصوص وجه ضرورت 
ترجمه كت�اب و وضعيت س�واد مالي درجامعه 
داشتيم كه بخش اول   اين مصاحبه امروزمنتشر 
و در نوبت دوم نيز به بررسي وضعيت عملكردي 
بازارها و آينده جامع�ه در اين اوضاع اقتصادي 
پرداخته ايم كه چند روز ديگر در همين صفحه 

منتشر خواهد شد. 

    ضرورتي كه باعث شد شما به انتخاب اين كتاب 
و ترجمه آن بپردازيد، چه بوده است؟

خدارحمي: وقتي ك��ه در تنگناهاي اقتصادي  قرار 
مي گيريم، توجه افراد به دخل و خرج در سطح فردي 
و خانوادگ��ي اهميت پيدا مي كند. ممكن اس��ت كه 
زماني، درآمدهاي ما بيشتر از مخارج ما باشد و در آن 
زمان اگر كمي ولخرجي هم داشته باشيم، اتفاقي رخ 
ندهد. اما وقتي كه در تنگناي اقتصادي قرار مي گيريم 
و افزايش درآمد ه��م نداريم، ناچار خواهيم بود كه با 
درآمد سال هاي قبل خود، با هزينه هاي بيشتر زندگي 
كنيم. به همين دليل توجه به اين كه تصميمات خود 
را هوشمندانه تر بگيريم و به پارامترهاي مالي توجه 
كنيم، در اولويت قرار مي گيرد. در كشور ما،  كتاب هايي 
زيادي را به صورت ترجمه در بخش بندي سواد مالي 
شخصي داشتيم اما همه آنها از نقصي رنج مي برند و 
آن عدم درج تفاوت محيط اقتصادي و كسب و كار در 
ايران، نسبت به ساير نقاط دنياست . در تمام اين كتاب 
ها مصاديقي وجود دارد كه  به درد خواننده ايراني نمي 
خورد. به طور مثال در بسياري از اين كتاب ها، مبحثي 
به نام ماليات بر فرد عنوان مي شود. اما خواننده ايراني 
مي گويد من ك��ه به عنوان يك ش��خص، اظهارنامه 
مالياتي ندارم،  پس اين كتاب به درد من نمي خورد. 
در واقع بخش زيادي از مفاهيمي كه در ايران كاربرد 
ندارد،  موضوعات مربوط به استفاده از كارت اعتباري 
است. در حالي چنين دغدغه اي براي خواننده ايراني 
وج��ود ندارد و فعال ب��ه جز كارت نق��دي،  كارتي در 

دسترس نيست.
موضوع ديگر اين است كه توصيه هايي كه براي مخاطب 
سواد مالي در كشورهاي غربي توسعه يافته مي شود، به 
دليل تورم بااليي كه در ايران وجود دارد، براي ما قابل 
استفاده نيست. همچنين به خاطر نرخ بهره بانك ها در 

ايران بالاستفاده است. 
بنابراين ضرورت وجود اين كتاب از آنجا استارت خورد 
كه ما مجموعه كارهاي مستمر و طوالني مدتي را قرار 
است پايه گذاري كنيم. يكي از اين موارد، اين است كه 
در اين كتاب و كتاب هاي بعدي، دانش��ي كه درغرب 
در قالب كتاب هاي مختلف ترجمه مي كنيم را حتما 
بومي سازي كنيم كه براي مخاطب ايراني قابل استفاده 
باشد، به همين منظور انتشار جلد اول كتاب سواد مالي 

شخصي كليد خورد. 
احمدي: اگر وضعيت كار و درآمد ايراني ها در بس��تر 
تاريخ را مشاهده كنيم، مي بينيم كه در گذشته حتي 
اگر افراد كار هم نمي كردند،  پدر، مادر، عمو، عمه، خاله 
يا دايي حضور دارشتند كه حمايت مالي انجام دهند. در 
آن زمان  خانواده حمايت زيادي مي كرد، تراكم جمعيت 
ش��هري زياد نبود، زمين به وفور بود و مي توانس��تند 

نيازهاي اوليه خود را فراهم كنند. 
اما در سبك زندگي مدرن، طبيعي است كه هزينه ها 
باال رفت��ه و مديريت هزينه ها اهميت پيدا مي كند. در 
اين شرايط سواد مالي مي تواند به افراد كمك كند كه 
خود را از محيط پيرامون خود مس��تقل كرده و از پس 

هزينه هاي زندگي خود بر بيايند. 
از سوي ديگر مش��اهده مي كنيم تبي در ايران شكل 
گرفته ك��ه كتاب هاي زي��ادي در زمين��ه خودياري 
منتشر ش��ده اند، اما عمدتا مفاهيم گنگ و مبهمي را 
ارائه مي كنند در اين خصوص كه چطور پولدار شويم،  
چطور مستقل شويم و امثالهم. بنابراين ما تالش كرديم 
كتابي ارائه كنيم كه با ادبيات نه چندان غريبه براي عوام 

باشد تا خواننده عام بتواند از آن استفاده كند. بنابراين 
در شرايط فعلي كه مديريت هزينه و درآمد براي افراد 
اهميت زيادي پيدا مي كند،  اين كتاب مي تواند در اخذ 

تصميم بخردانه به افراد كمك كند. 
همچنين در اين كتاب مبحث مربوط به مقام ناظر واحد 
مطرح مي شود كه بر بازار پول، سرمايه و بيمه نظارت 
مي كند. جلد دوم كه بيايد، تمام محصوالتي كه در اين 
3 بازار وجود دارد،  به طور كامل پوشش داده مي شود. 

خدارحمي: به دليل ديگري نيز ضرورت ايجاب مي كرد 
كه اين كتاب تدوين شود. اكنون جامعه عطش يادگيري 
مفاهيم مالي را دارد و همين موضوع باعث شده است 
افراد زي��ادي از اين فرصت،  بهره برداري س��وداگرانه 
داشته باشند. زيرا افرادي كه تشنه اين مباحث هستند 
به مطالعه  كتاب 300 صفحه اي نمي پردازند كه دخل 
و خرج خود را مديريت كنند و به سواد مالي دست پيدا 
كنند. در اين شرايط،  سوداگران و موج سواران در قالب 
جمله و پند،  پكيج هايي آم��اده كرده اند و به اين افراد 
مي فروشند، بدون اين كه تخصص اين حوزه را داشته 
باشند. اين موضوع نش��اندهنده اين است كه اين نياز 
در جامع��ه وجود دارد اما خوراك مناس��ب مطالعاتي 
موجود نبود كه همين امر نيز مزيد برعلت ترجمه اين 

كتاب شد. 
    س�واد مالي، يكي از سوادهاي 6 گانه اي است 
كه يونسكو تعريف كرده اما ايران در اين بخش 
از س�واد، بس�يار فقير اس�ت. به نظر شما،  چه 
راه حل هايي براي افزايش اين بخش از سواد در 

جامعه ايراني وجود دارد؟ 
خدارحمي: اصطالحا گفته مي شود آدم هايي ثروتمند 
مي شوند كه همه ابعاد ثروت را در خود داشته باشند. 
تعبير هوش نيز همين طور است. زماني گفته مي شد 
كه هوش رياضي كه با آي كيو سنجيده مي شود، معيار 
هوشمندي و هوشياري است. اما بعدها مشخص شد كه 
تنها افرادي كه در تست وكسلر نمره باالتري دريافت 
مي كنند و آي كيوي بيش��تري دارند،  لزوما در جامعه 
تحت عنوان افراد موفق ش��ناخته نمي شوند. سپس 
نتيجه گيري كردند افرادي كه مي خواهند موفق شوند، 
بايد ذكاوت ه��اي مختلف را با مه��ارت پيش ببرند. 
به طور مثال يكي از هوش هايي كه در اين طبقه بندي 
9گانه وجود دارد، هوش فيزيكي اس��ت. به اين تعبير 
كه افراد تا چه اندازه به سالمتي فيزيكي خود اهميت 
مي دهند. چقدر ورزش مي كنند و تندرست هستند. 
حال اگر فردي در زمينه يكي از اين هوش ها كه هوش 
موسيقايي يا رياضي يا مالي يا ... است،  خيلي پيشرفت 
كند اما به جسم خود نرس��د و مستعد بيماري باشد، 
نش��ان مي دهد كه هوش فيزيكي ن��دارد. بنابراين به 
كسي ثروتمند ميگويند كه نازل ترين سطح تندرستي 
را داشته باشد و در سطوح باالتر، مهارت فيزيكي الزم را 
كسب كند. بنابراين اين طبقه بندي مي گويد كه وقتي 
يك هوش داري، از ساير هوش ها بي نياز نيستي،  بلكه 
بايد تمام موارد را داش��ته باشيم كه يكديگر را تكميل 
كنند زيرا اين ابعاد هوش، با يكديگر همپوشاني ندارد. 
اگر يك فرد به طور متناسب تمام اين هوش ها را داشته 
باشد، موفقيت خود را تضمين كرده است و به صورت 
كاريكاتوري رش��د نمي كند. اما در اين كتاب تنها به 
هوش مالي توجه شده،  البته به اين معني نيست كه ساير 
اقسام هوش بي اهميت هستند،  بلكه ساحت اين كتاب 

براي اين است كه به اين حوزه بپردازيم. 
حال اين كه در هوش مالي چطورقرار است رشد كنيم،  

گفته مي شود كه افراد بايد درك و توجه بيشتري نسبت 
به پارامترهاي مالي داشته باشند.  اين كتاب تالش مي 
كند كه تمام شؤون زندگي را با ذره بين مالي و اقتصادي 
ببيند. برای مثال اگر قبال سفر رفتن تنها برای ما جنبه 
آرامش بخش��ي و خوش گذرانی داشت، اكنون بايد به 
بعد اقتصاد ی هم فکر شود . در مباحث تربيتی نيز بايد 
تربيت اقتصادی مطرح می شود. در بعد شغل نيز اين 
موضوع مطرح است. همه ما اگر عمر کاری خود را به دو 
بخش تقسيم کنيم، اين پتانسيل را داريم که در نيمه 
اول عمر کاری، در آمد بيشتر از مخارج را داشته باشيم 
.اما در نيمه دوم عمر کاری به دليل گسترش خانواده و 
افزايش هزينه ها، معموال مخارج بيشتر از درآمدهاست. 
بنابراين برای داشتن زندگی مرفه مستمر و پايدار، بايد 
از مازاد درآمد نيمه اول به ش��كلی پس انداز و سرمايه 
گذاری کنيم و کامروايی معوق داشته باشيم که بتوانيم 
در نيمه دوم هم زندگی آرام و بی دردس��ری  را تجربه 
كنيم. اين کتاب، تکنيک های دستيابی به اين موارد را 
آموزش می دهد تا از بعد مالی، هوش��يارتر شده  و اين 

وصف برای افرد ايجاد شود که شم اقتصادی دارند. 
    در ايران رفتار توده ای، به دليل سواد رسانه ای 
ان�دک افراد و به تبع آن س�واد مالی کمتری که 
دارند ايجاد می ش�ود. تشخيص اين که کارايی 
اخبار چطور می تواند به بهبود سواد مالی افراد 

منجر شود را چگونه بيان مي كنيد؟ 
احمدی: در ۶ هوشی که يونسكو مطرح کرده، اين که 
ذاتی بودن آنها چقدر است، با هم متفاوت است. مثال 
گفته مي شود كه آی کيو تا حد 90 درصد ذاتی است. 
اما موضوعی مانند سواد مالی کمتر به ذات افراد بستگی 
دارد. بنابراين در هوشی که يونسکو می شمارد، سوادی 
مانند مالی نيازمند آموزش بيشتری است. زيرا عمدتا 
اکتسابی است. اما سيستم آموزش ما مدت هاست سوا  
مالی را ناديده گرفته است و در اين کتاب تالش شده 

است که به آن پرداخته شود. 
حال آن كه آيس��کو به عنوان نهاد ناظر بر بورس های 
دنيا، طی مطالعه ای اعالم کرده است که داشتن سطح 
باالی سواد مالی، لزوما به بهبود عملکرد اقتصادی منجر 
نمی شود. مثال در بازارهای کارا نيز رفتارهای خطادار 
محسوس و طبقه بندی شده وجود دارد. پس لزوما سواد 
مالی نمی تواند تمام مشکالت را حل کند. بنابراين نه 
تنها بايد تصميم گيرنده آموزش ببيند، بلکه کسی که 
خوراک تصميم گيری را هم فراهم می کند يا ناظر را 
نيز بايد آموزش دهيم. آيسکو می گويد در کنار آموزش 
بايد جرايمی برای کسانی که مانع توسعه سواد مالی 
می شوند نيز گذاشته شود. همچنين خبرنگاران بايد 
آموزش ببينند. خبرنگارانی که در حوزه بورس فعاليت 
کنند، بايد آموزش ابتدايی ببينند تا اخبار منتشره نيز 
ب��ه کارايی کمک کند. هرچند کارايی هم می تواند در 

برخي از موارد، منشا ضعف باشد. 
خدارحمی: جوامع مانن��د بازارها، گاهی اوقات خبر 
محور هستند و گاهی اوقات تحليل محور. گاهی اوقات 
خوراک اطالعاتی را از خبرگزاری ها و رسانه ها ميگيريم 
و تحليل می کنيم. گاهی اوقات با استفاده از صرف خبر، 

تصميم گيری می کنيم. 
وقتی که جامعه ای به شدت خبر محور می شود، رفتار 
توده وار زياد می شود و با يك خبر می توان موج درست 
کرد.زيرا در اين موضوع فرهنگساري نشده و افراد دانش 
كافي براي اين كه خودشان به تحليل بپردازند يا چند 
خبر را در كنار يكديگر قرار دهند و پازل تشكيل دهند 
و س��پس تصميم گيري كنند را ندارن��د. اين موضوع 
سطحی بودن تصميم گيری ها را نيز نشان می دهد. در 
جامعه ای که هوشمندی مالی ندارد و تنها خبرمحور 
است، اگر اعالم شود که کااليی قرار است کوپنی شود، 
همه در صف می ايستند، فارغ از اين که تا چه حد اين 
کاال وفور دارد. بنابراين جامعه اي كه صرفا خبر محور 
است و آن را مبناي اطالعات تصميم خود قرار مي دهد، 

دچار توده واري هم مي شود.
    دقيقا يك سال است كه به طور اغراق شده ما 
اين رفتار را در جامعه مي بينيم. افراد ابتدا براي 
دالر در صف مي ايستادند. سپس براي طال، بعد از 
آن ماشين، خانه،  بنزين، پياز، خرما و ... . حال اگر 
بخواهيم كه اين مفاهيم تئوري را در جامعه ايران 
به عنوان نسخه حل اين مشكالت تبيين كنيم، به 
نظر شما استراتژي هاي آموزشي را چطور بيان 
مي كنيد كه از رفتارهاي غلطي مانند توده واري 

جلوگيري كند؟ 
خدارحمي: اس��م حركت ت��وده وار روي آن اس��ت. 
پيش قراول توده به هر سويي كه حركت كند، سايرين 
نيز به همان سو مي روند و امكان تفكر و تعقل براي آن ها 
فراهم نيست. مثال طي شايعه اي اعالم مي شود كه دالر 
مي خواهد باال برود. فردي كه اين شايعه را مي  شنود، 

اگر امكان تحليل داشته باشد، آن را به دقت بررسي مي 
كند و سپس بر اساس نتيجه بررسي هاي خود تصميم 
مي گيرد. اما در رفتار توده وار، مهم ترين شاخصه اين 
اس��ت كه افراد در حوزه اي كه رفتار گله اي مي كنند،  
دانش حداقل��ي را ندارند و نمي توانند خ��وب و بد را 
تشخيص دهند. بنابراين مي توان اين اميد را داشت كه 
اگر در حوزه هاي مختلف افراد را باسواد كنيم،  تصميم 
درست تري در آن حوزه مي گيرند. شايد بخش نگران 
كننده اين باشد كه وقتي افراد براي خريد كااليي هجوم 
مي آوردند كه كمبود در سطح كشور داريم و به اقتصاد 
كالن كشور  آسيب مي زند. اما يك آسيب شخصي هم 
در اين موضوع نهفته است كه محور تمركز ماست،  به 
اين مضمون كه افراد به جاي اين كه خودشان تحليل 
كنند،  به حرف ديگران عمل مي كنند. در نتيجه اين 
رفتار مي بينيم كه همه افرادي كه وارد اين بازارها شدند، 
موفق نمي شوند. مثل فردي كه دالر 20 هزار توماني 
يا بيت كوين 20 هزاردالري خريده و ¾ ثروت خود را 

از دست داده است. 
در واقع در اين نوع از بازارهاي سفته بازي، تنها افرادي 
كه به عنوان اولين ورود كنندگان هس��تند، منفعت 
كسب مي كنند. ما حتي در بازار بورس و اوراق بهادار 

كه يك بازار كامال كنترل شده است، مي بينيم كه سهم 
اولي هايي كه حداقل سواد تحليل را ندارند، وارد بازار مي 
شوند و به جاي اين كه با يك مجموعه معتبر تحليلي 
براي تصميم گيري سرمايه گذاري خود مشورت كنند،  
با يك پند وارد بازار مي شوند. بارها ديده شده كه افراد 
تازه وارد به بازار كه مي توانستند با انتخاب درست، كام 
خود و خانواده را شيرين كنند،  با ضرر هنگفتي مواجه 
مي شوند زيرا سهم يا سبدي كه انتخاب كردند، انتخاب 

درستي نبوده است. 
    ضرورت هاي آموزش�ي براي بهبود وضعيت 
سواد مالي در جامعه و رسيدن به نقطه ايده آل 

چيست؟ 
احمدي: مفاد س��واد مالي در آموزش و پرورش كامال 
ناديده گرفته شده است. اكنون تنها در يك پايه علوم 
انساني،  اقتصاد خوانده مي شود كه آن هم درس جامع 
و كاملي نيست. در مقاطع ابتدايي و راهنمايي هم عمال 
ناديده گرفته شده اس��ت. آنچه در اين كتاب به حوزه 
سواد مالي مي پردازد، شبيه يك دوره علمي است كه مي 

توان آن را به عنوان آموزگان پايان دوره دبيرستان قرار 
داد. اكنون تعدادي از كشورهاي اروپايي ديپلم گرفتن 
را منوط به اين مي كنند كه دانش آموزان يك دوره دو 
الي سه واحدي سواد مالي را بگذرانند. بنابراين آموزش 
سواد مالي در مقطعي مانند دبيرستان كه دانش آموز 
براي مديريت پول تو جيبي خود دچار چالش اس��ت، 
براي برخي از مخارج خود پول كم مي آورد و طبعا نياز 

به آموزش بودجه بندي مي تواند مفيد باشد. 
مباحث ابتدايي تر را نيز با استفاده از داستان، بازي سازي 
و كارگاه هاي نقاشي مي توان آموزش داد. سواد مالي، 
بحث اشتغال، شبكه سازي اجتماعي و استفاده مناسب 
از ارتباطات را نيز بيان مي كند. زيرا براي اين كه بخواهيد 
درآمد داشته باشيد،  بايد كار پيدا كنيد. براي كار پيدا 
كردن بايد ارتباطاتي وجود داشته باشد و افراد به حرف 

فرد جوياي كار گوش دهند. 
خدارحم�ي: آموزش ه��اي نظ��ري در دانش��گاه و 
مدرسه اتفاق مي افتد، اما آموزش سواد مالي، از دسته 
آموزش هايي است كه فرد بعد از دوران تحصيل براي 
ورود به ب��ازار كار به آن نياز دارد. بنابراين اگر كس��ي 
تحصيالت آكادميك داشته باشد اما تحت آموزش هاي 
مهارتي قرار نگرفته باشد، نمي تواند براي داشتن زندگي 
بهتر گام بلندي بردارد. ح��ال در تركيب اين آموزش 
در آموزش مدرس��ه بايد توجه شود كه در مدارس ما،  
مباحث آموزشي اولويت بر پرورش دارند در حالي كه 
سواد مالي از جنس پرورش است. به تعبيري، سواد مالي 
مجموعه مهارت هايي براي پرورش افراد است كه لزوما 
شبيه رياضي و فيزيك و مجموعه مهارت هايي كه تا 50 
س��ال ديگر كار با يك قانون واجد كار كند هم نيست. 
بنابراين بايد مجموعه مهارت ها و ابزارهايي را ياد دهند 
كه هر روز در جامعه بتواند به تصميم گيري اقتصادي 

افراد كمك كند. 
    به نظر ش�ما توسعه س�واد مالي چقدر نياز به 
آم�وزش به ش�هروندان دارد و تا چ�ه ميزان به 

آموزش به سياست گذار موثر است؟ 
خدارحمي: ضرورت س��واد مالي براي تك تك افراد 
به مبناي داشتن زندگي بهتر است كه به صورت فردي 
و در مجموعه خانواده شكل مي گيرد. اما الزام آموزش 
و هزين��ه فرهنگس��ازي آن،  مربوط ب��ه دولتمردان و 
سياستگذار است. در مباحث مالي و اقتصادي از جنس 
كالن،  ضرورتي ندارد به مباحث سواد مالي دقت شود. 
زيرا س��احت مباحث س��واد مالي،  كاربرد شخصي و 

فردي دارد. 
احمدي: اكنون دردنيا،  كشور هاي مختلف نگاه هاي 
متفاوتي به اي��ن مقوله دارند. به ط��ور مثال، چندين 
نويس��نده مديريت ثروت امريكايي شاه بيت مباحث 
آموزش��ي خود را مبني بر اين موضوع قرار داده اند كه 
افراد در ابتدا، خالي از هرگونه بدهي شوند. در كشور ما 
اگر بگويند كه مي خواهيم استراتژي بدون بدهي شدن 
را بگذاري��م، همه مي خندند، زي��را همه مي دانيم كه 
مدت هاست تورم حاد داشته ايم، نرخ تورم همواره دو 
رقمي بوده به همين دليل در اين شرايط توصيه بدون 
بدهي زندگي كردن، اش��تباه اس��ت. زيرا وقتي تورم 
باالي 50 درصد و سود بانكي 20 درصد است، عاقالنه 
ترين كار اين است كه با بدهي زندگي كنيم.پس سواد 
مالي،  مبتالبه شرايط اقتصادي، سياسي و فرهنگي هر 

كشور است. 
اكنون در ايران درآمد سرانه و حداقل حقوق پايين است. 
بنابراين اولين گزينه س��واد مالي در كشور، مديريت 
هزينه است و سپس توس��عه مهارت است كه بتوانند 
درآمد خود را بيشتر كنند. اتفاقي كه از باال به پايين بايد 
رخ دهد، اصالح اقتصادي كش��ور است. اما سواد مالي 

الجرم نگاه پايين به باال دارد. 
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بازدهي 20  درصدي شاخص 
بورس از ابتداي سال

شاخص كل بورس اوراق بهادار نخستين روز كاري 
امس��ال را از عدد ۱۷۸ ه��زار و ۶59 واحد آغاز كرد و 
در پايان هفته منتهي به اول خرداد ماه، با رشد 20.4 
درصدي، به 2۱5 هزار و ۱۶9 واحد رسيد. به گزارش 
سنا، از ابتداي امس��ال تا پايان هفته منتهي به اول 
خرداد ماه، سهامداران ۱۷۷ ميليارد و ۸32 ميليون 
سهم و حق تقدم را به ارزش 4۶4 هزار و 425 ميليارد 
ريال خريداري كردند. اين معامالت در ۱۱ ميليون و 
۷2۸ هزار و 39۶ دفعه و طي پنج روز كاري انجام شد.
بر اس��اس آمار معاونت بازار شركت بورس، در اين 
مدت ۱25 ميليارد و ۸۶4 ميليون س��هم به ارزش 
2۷4 ه��زار و 2۷۱ ميليارد ريال در ب��ازار اول؛ 49 
ميليارد و ۸۱4 ميليون س��هم به ارزش ۱۶3 هزار و 
4۷۱ ميليارد ريال در بازار دوم؛ سه ميليون برگه به 
ارزش 3 هزار و ۱۸ ميليارد ريال در بازار بدهي، ۱۸ 
ميليون و ۶0 هزار قرارداد به ارزش 2۱2 ميليارد ريال 
در بازار مشتقه و 2 ميليارد و ۱33 ميليون واحد از 
صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله در بورس 
تهران به ارزش 23 هزار و 453 ميليارد ريال مورد 
معامله قرار گرفته است. در اين مدت، شاخص بازار 
اول 2۷ هزار و 2۷۶ واحد و شاخص بازار دوم ۷0 هزار 

و 902 واحد افزايش را به ثبت رسانده اند.

بازدهي 7 درصدي آيفكس 
طي يك ماه

دومين ماه از نخس��تين فصل س��ال ج��اري براي 
فرابورس ايران با سبزپوش��ي بازارها و افزايش حجم 
و ارزش كل معامالت و همچنين ادامه روند صعودي 
بازدهي آيفكس و ارزش بازار به انتها رسيد. به گزارش 
مديريت ارتباطات فرابورس ايران، در ارديبهشت ماه 
تع��داد 3۸ هزار و ۸34 ميليون ورق��ه به ارزش ۱4۷ 
هزار و 225 ميليارد ريال در مجم��وع بازارها طي 4 
ميليون و 350 هزار دفعه مبادله شد كه در مقايسه با 
ماه مشابه سال قبل از افزايش بيش از 500 درصدي 
حجم و تعداد دفعات معامالت و رشد 244 درصدي 
ارزش اين دادوس��تدها حكايت داشت.بدين ترتيب 
در 22 روز معامالت��ي ماه قبل روزانه يك هزار و ۷۶5 
ميليون ورقه به ارزش ۶ هزار و ۶92 ميليارد ريال در 
بازارهاي فرابورس تغيير مالكيت يافت. در اين ميان 
شاخص كل فرابورس نيز ۱۶۶ واحد معادل ۷ درصد 
در ارديبهشت ماه افزايش يافت و بازدهي اين نماگر 
به ۱۷ درصد از ابتداي امس��ال رسيد. در حال حاضر 
آيفكس در ارتفاع 2 هزار و ۶44 واحدي قرار دارد. به 
موازات بازدهي ۷ درصدي آيفكس در ماه گذش��ته، 
ارزش بازار فرابورس نيز 4 درصد رشد كرد و از آغاز سال 

اين متغير با ۱۱ درصد افزايش روبرو شد. 

     در بازارهاي فرابورسي چه گذشت؟
نگاهي به معامالت بازارهاي فرابورسي نشان مي دهد 
به غير از بازار شركت هاي كوچك و متوسط كه در پي 
دادوس��تد يك ميليون و 990 هزار سهم به ارزش ۱2 
ميليارد ريال، كاهش 43 و ۱۸ درصدي حجم و ارزش 
معامالت را شاهد بود، س��اير بازارها رونق معامالت را 
تجربه كردند. بر اين اساس بازار اول با معامله 3 هزار و 
۱۷4 ميليون س��هم به ارزش ۱۱ هزار و ۱33 ميليارد 
ريال، افزاي��ش ۷۶0 و ۱۷۷۸ درصدي حجم و ارزش 
معامالت را به ثبت رساند. در بازار دوم شاهد جابه جايي 
۱5 هزار و 93 ميليون س��هم به ارزش 50 هزار و ۶۷9 
ميليارد ريال بوديم كه در اين بازار نيز حجم به ميزان 
5۶3 درصد و ارزش معامالت ۸9۱ درصد رشد كرد. بازار 
پايه  اي ها نيز در ارديبهشت ماه ميزبان دادوستد ۱9 هزار 
و ۶۶۸ ميليون سهم به ارزش 44 هزار و 930 ميليارد 
ريال بودند كه در مقايسه با ماه مشابه سال قبل رشد 
533 درصدي حجم و ۱2۶۱ درصدي ارزش معامالت 
در اين بازار رقم خورد.  يكي از مهم ترين رخدادهاي بازار 
سهام فرابورس در ارديبهشت ماه عرضه اوليه ۱0 درصد 
از سهام شركت كشت و صنعت شريف آباد در بازار دوم 
به عنوان نخستين عرضه اوليه امسال فرابورس است. بر 
اين اساس اين شركت با سرمايه 520 ميليارد توماني 
تعداد 52 ميليون سهم را براي نخستين بار در تاريخ 
سي و يكم اين ماه به عموم عرضه كرد كه هر سهم آن 

4200 ريال كشف قيمت شد.

     فلزات اساسي صدرنشين صنايع فرابورسي
ماه گذش��ته ارزش معامالت خرد بازار سهام شامل 
 SME دادوستدها در بازارهاي اول، دوم، پايه، مشتقه و
به رقم ۱02 هزار و 9۶2 ميليارد ريال رس��يد. از اين 
ميزان گروه فلزات اساسي با دادوستد ۱4 هزار و 3۸۶ 
ميليارد ريال ۱4 درصد از ارزش كل معامالت خرد بازار 
سهام را در اختيار گرفت و در جايگاه نخست گروه هاي 
فرابورسي ايستاد. پس از آن گروه هاي »محصوالت 
شيميايي« و »انبوه س��ازي، امالك و مستغالت« با 
اختصاص دادن ۱۱ و 9 درصد از ارزش كل معامالت 

خرد بازار سهام در رتبه دوم و سوم ايستادند.

     رشد 400 درصدي حجم معامالت در بازار 
ابزارهاي نوين مالي 

بازار ابزارهاي نوين مالي ارديبهش��ت ماه را با تغيير 
مالكيت ۷۷۱ ميليون ورقه به ارزش 40 هزار و 40۶ 
ميليارد ريال پشت سر گذاشت. در اين بازار حجم و 
ارزش معامالت به ترتيب افزايش 400 و ۱9 درصدي 
را در مقايسه با مدت مشابه سال قبل تجربه كرد. در 
اين بازار اوراق بدهي با خريد و فروش 3۱ ميليون ورقه 
به ارزش 2۶ هزار و ۸40 ميلي��ارد ريال افت بيش از 
۱0 درصدي در حجم و ارزش معامالت را شاهد بود. 
صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله اما با دادوستد 
۷3۸ ميلي��ون ورقه به ارزش ۱2 هزار و ۶۸۱ ميليارد 
ريال، رشد 530 درصدي در حجم و ۶5۷ درصدي در 
ارزش معامالت را تجربه كرد. اوراق تسهيالت مسكن 
نيز جابه جايي يك ميليون و ۷۷0 هزار ورقه به ارزش 
۸۸5 ميليارد ريال را در ماهي كه سپري شد به ثبت 
رساند كه در مقايسه با ارديبهشت 9۷ از كاهش 5.5 

و 2۷ درصدي حجم و ارزش معامالت خبر مي داد. 

 : حم�ي ر ا خد  
گفت�ه  اصطالح�ا 
مي ش�ود آدم هايي 
ثروتمند مي ش�وند 
كه هم�ه ابعاد ثروت 
را در خ�ود داش�ته 
باشند. تعبير هوش 
نيز همين طور است. زماني گفته مي شد كه 
هوش رياضي كه با آي كيو سنجيده مي شود، 
معيار هوش�مندي و هوش�ياري است. اما 
بعدها مشخص ش�د كه تنها افرادي كه در 
تست وكسلر نمره باالتري دريافت مي كنند 
و آي كيوي بيشتري دارند،  لزوما در جامعه 
تحت عنوان افراد موفق شناخته نمي شوند.
   ض�رورت س�واد مال�ي ب�راي تك تك 
افراد به مبناي داش�تن زندگي بهتر اس�ت 
كه به صورت ف�ردي و در مجموعه خانواده 
ش�كل مي گيرد. اما الزام آم�وزش و هزينه 
فرهنگس�ازي آن،  مربوط به دولتمردان و 

سياستگذار است.

برش
 احمدي: در سبك 
م�درن،  زندگ�ي 
طبيع�ي اس�ت كه 
هزينه ها باال رفته و 
مديري�ت هزينه ها 
اهميت پيدا مي كند. 
در اين شرايط سواد 
مالي مي تواند به افراد كمك كند كه خود 
را از محيط پيرامون خود مس�تقل كرده و 

از پس هزينه هاي زندگي خود بر بيايند.
   اكنون تعدادي از كش�ورهاي اروپايي 
ديپلم گرفتن را منوط به اين مي كنند كه 
دانش آموزان يك دوره دو الي سه واحدي 
سواد مالي را بگذرانند. بنابراين آموزش 
سواد مالي در مقطعي مانند دبيرستان كه 
دانش آموز ب�راي مديريت پول تو جيبي 
خود دچار چالش اس�ت، ب�راي برخي از 
مخارج خود پ�ول كم مي آورد و طبعا نياز 
 به آم�وزش بودجه بندي م�ي تواند مفيد 

باشد. 

برش

     اين كتاب،  آموزش سواد مالي و مالي شخصي در قالب مفاهيم اوليه مديريت پول، طرح 
ريزي ش�غلي،  پس اندازو سرمايه گذاري، مديريت اعتبارات و طرح هاي بازنشستگي 
است و درنهايت به خوانندگان كمك مي كند تا با كشف راهبرهاي موفق در جهت رشد 

و حفاظت ثروت و تسهيل تصميم گيري آگاهانه، عمل كنند.
   نگاهي عميق تر به مفهوم وجود اين كتاب، در روزگاري كه تورم كشور از 50 درصد 
تجاوز پيدا كرده، قدرت خريد كاهش يافته، دخل به خرج نمي رسد، حفظ ارزش پول با 
مفاهيم سفته بازي و سرمايه گذاري التقاط دارد  و در يك كالم مردم از لحاظ مالي گيج و 
ضعيف شدند، ضرورت يادگيري سواد مالي براي مواجهه بهتر در روزگار سخت اقتصادي 

و حتي آماده ماندن براي روزهاي آسان اقتصادي،  ضرورتي غير قابل انكار است.

برش



تشكلها6اخبار

عقب نشيني ولي نه در حد كفايت

دبير انجمن سيمان عنوان كرد

در ديدار رايزن بازرگاني ويتنام با معاون بين الملل اتاق ايران اعالم شد

پيدا و پنهان بخشنامه جديد بازگشت ارز صادراتي

تهديد ظرفيت هاي خالي براي صنعت سيمان

اعالم آمادگي سفارت ويتنام براي تسهيل صدور رواديد تجاري

يك سال از سياست هاي ارزي دولت گذشت و با عدم 
تحقق بازگش��ت ارز صادراتي باالخره دولت مجبور 
ش��د بپذيرد مش��كل در عدم امكان بازگرداندن ارز 
و آمارهاي اشتباه اس��ت. بر همين اساس بخشنامه 
جديد در هفته گذشته صادر شد اما به نظر مي رسد 
مشكالت بخشنامه هاي قبلي به رغم كمتر شدن هنوز 
هم وجود دارد. هرچند ميزان بازگشت ارز كمتر شده 
و قول هايي براي بهبود س��امانه داده شده است اما به 
نظر مي رسد مشكل اصلي يعني عدم امكان بازگشت 

ارز كماكان وجود دارد.

   بخشنامه جديد چه مي گويد
بخش��نامه هاي قبلي عمال صادركنندگان بزرگ را 
هدف گرفته بود اما گام مهم بخشنامه جديد يكسان 
كردن همه فعاالن اقتصادي و صرفا تفكيك بحث شبه 
نفتي و غيرنفتي بودن صادرات اس��ت. به موجب اين 
بخشنامه، نحوه برگشت ارز پتروشيمي ها به چرخه 
اقتصادي در س��ال 1398، حداقل 60 درصد سامانه 
نيما، حداكثر 10 درصد اسكناس و مابقي واردات در 
مقابل صادرات خود تعيين شد، ساير صادركنندگان 
بايس��تي حداقل 50 درص��د ارز خود را در س��امانه 
نيما عرضه نماين��د و حداكثر تا 20 درصد به صورت 
اس��كناس و مابقي واردات در مقابل صادرات خود يا 
ساير اشخاص نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات 

به چرخه اقتصادي اقدام كنند.
همچنين مقرر ش��د بانك مركزي درخصوص نحوه 
رفع تعهد ارز حاصل از صادرات س��ال 1397 نسبت 
به معرفي صادركنندگان��ي كه ارز حاصل از صادرات 
خود را به چرخ��ه اقتصادي برابر دس��توالعمل هاي 
صادره در سال گذشته اقدام كرده اند به سازمان امور 
مالياتي اقدام كند. از سوي ديگر صادركنندگاني كه 
تاكنون موفق به برگش��ت كام��ل ارز صادراتي خود 
نشده بودند نيز تا پايان تيرماه مهلت گرفتند تا مطابق 
دستوالعمل هاي ابالغي سال 1397 نسبت به برگشت 

ارز اقدام كنند.
براس��اس سياس��ت جديد اعالمي80 درصد ارزش 
آمار صادراتي صادركنندگان به دليل نحوه محاسبه 
ارزش پايه صادراتي در عملكرد 98 و س��ال گذشته 
ص��ادر كنندگان محاس��به و لحاظ ش��د. همچنين 
صادرات ريالي به كشورهاي عراق و افغانستان قبل از 
تاريخ 1397/5/16، پس از ارايه اطالعات پروانه هاي 
صادراتي به بانك مركزي در صورت پذيرش آن بانك 

در عملكرد صادراتي سال گذشته لحاظ شد.

   دغدغه هاي اصلي پوشش داده شده است
رييس كنفدراس��يون صادرات ايران معتقد اس��ت 
دس��تورالعمل جديد ارزي بانك مركزي بخش��ي از 
دغدغه هاي بخش خصوصي را پوشش داده اما براي 
آنكه بتواند تأثيرات مثبتي از خود بر جاي گذارد، نياز 

به اصالحات دارد.
محمد الهوتي اظهار كرد: اتاق بازرگاني در هفته هاي 
گذشته و در جريان جلسات مشترك با بانك مركزي 
تالش كرد خواس��ته هاي خود در مديريت بازار ارز را 
مطرح كند و نتيجه آن نامه اي بود كه از سوي اتاق به 
بانك مركزي ارسال ش��د. با وجود اين دستورالعمل 
جديد اين نهاد بخش��ي از خواس��ته هاي ما را لحاظ 

كرده و بخش��ي از آن مورد توجه قرار نگرفته اس��ت. 
به گفته وي، آنچه در اسفند ماه سال گذشته و فروردين 
امسال اتفاق افتاد، نشان داد كه با باز گذاشتن دست 
صادركنندگان مي ت��وان الاقل بخش��ي از نيازهاي 
وارداتي كشور را پوشش داد. آمارهاي بانك مركزي 
نش��ان مي دهد در اين دو ماه حدود 2.6 ميليارد دالر 
واردات از محل ارزهاي صادراتي انجام ش��ده كه در 
ش��رايط فعلي آمار قابل قبولي است و بخشي از نياز 
كارخانه ها به مواد اوليه از همين محل تأمين ش��ده 

است.
اين عضو ات��اق بازرگاني تهران با بي��ان اينكه وقتي 
يك ش��يوه تأثير خود را نش��ان داده نبايد به راحتي 
از آن چشم پوش��ي كرد، گفت: برخ��الف قاعده قبل 
در دستورالعمل جديد، سهم سامانه نيما 50 درصد 
تعيين ش��ده و 30 درص��د از ارز صادراتي به واردات 
اختصاص مي يابد، در حالي كه امكان آن وجود داشت 
با تداوم شرايط قبلي صادركنندگان امكان بيشتري 

براي فعاليت در اين حوزه داشته باشند.
الهوتي اضافه كرد: نپرداختن دستورالعمل جديد به 
موضوع معافيت صادرات كمتر از يك ميليون يورو از 
ورود به سامانه نيما، نامشخص بودن شرايط صادرات 
ريالي به كشورهايي همچون عراق و افغانستان و عدم 
موافقت با افزايش زمان بازگشت ارزهاي صادراتي به 
6 تا 9 ماه و تاكي��د بانك مركزي بر زمان چهار ماهه، 
بخش ديگري از دغدغه هايي بود كه به نظر مي رسد در 
دستورالعمل بانك مركزي به آنها پرداخته نشده است.

وي با بيان اينكه با وجود مش��كالت موجود تعامالت 
اتاق بازرگاني با بانك مركزي ادامه دارد، خاطرنشان 
كرد: خواس��ته هاي باقيمانده بخ��ش خصوصي در 
جلس��ات پيش روي اتاق با مس��ووالن بانك مركزي 
دنبال خواهد شد و ما به حفظ تعامل و بهبود شرايط و 

سياست ها خوش بين هستيم.

   لزوم تجديد نظر در زمان بندي
ام��ا مجيدرضا حريري نايب رييس اتاق ايران و چين 
در مورد بخشنامه جديد بانك مركزي در مورد نحوه 
بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: قبل از پرداخت به 
اصل اين بخشنامه، توجه به چند نكته ضروري است، 
نخست آنكه بايد بپذيريم ش��رايط اقتصادي كشور 
عادي نيست و به تعبيري در شرايط جنگ اقتصادي 
به س��ر مي بريم از همين روي بايد آرايش جنگي در 

اقتصاد داشته باشيم.
وي ادامه داد: با پذيرفتن اين نكته مي توانيم شرايط 
را بهت��ر درك كنيم چون در ش��رايط عادي مي توان 
صحبت از نرخ، بازار، ... داش��ت و منتقد بس��ياري از 
سياس��ت ها بود. پس الزم است در اين شرايط دست 
به دست هم بدهيم تا از منابع ارزي محدود شده كه 
دسترسي به آن نيز آسان نيست در راستاي معيشت 

مردم و حركت چرخ هاي اقتصاد استفاده كنيم.
حريري گفت: بي��ش از 75 درصد صادرات غيرنفتي 
ما توسط بنگاه هاي بزرگ صورت مي گيرد كه عمومًا 
دولتي و يا غيرمستقيم منصوب به دولت هستند پس 
سياس��ت گذار بايد بيش��ترين مراقبت را از سيستم 
خود داش��ته باش��د. بخش خصوصي هم در بهترين 
حالت بي��ن 8 تا 10 ميليارد دالر ص��ادرات مي تواند 

داشته باشد.

حريري با مثب��ت ارزيابي كردن تعامل بانك مركزي 
با صادركنندگان، افزود: اينكه بانك مركزي بخش از 
نكات مطرح شده توسط صادركنندگان را مي پذيرد 
بايد اعتبار آن را براي بانك مركزي قائل شد و به باور 
بنده اينكه بان��ك مركزي اصراري به سياس��ت ها و 
بخشنامه هاي پيشين ندارد و در صورت نياز اقدام به 
اصالح مي كند جنبه مثبت موضوع است. در مجموع 
بخشنامه اخير را منهاي نقدهايي كه مي توان نسبت 

به آن داشت مثبت ارزيابي كرد.
نايب ريي��س اتاق بازرگاني ايران و چين با اش��اره به 
نقدهاي موجود به اين سياس��ت ارزي گفت: يكي از 
نقدها مربوط به بخش هايي از صادرات مانند فرش و 
صنايع دستي است كه امكان بازگشت ارز در بازه كوتاه 
مدت سه يا چهار ماهه وجود ندارد. بايد توجه داشت 
كه طرف مقابل صادرات پتروشيمي ، فوالد و معدني ها 
كمپاني هاي بزرگ هستند در حالي كه فرش يا صنايع 
دس��تي به خانه هاي مردم مي رون��د بنابراين چرخه 
فروش و بازگش��ت ارز آنها با كااله��اي خام متفاوت 

است و بايد در مورد زمان بندي آن تجديدنظر كرد.
وي خاطرنشان كرد: همچنين در بخشنامه پيشين 
صادركنندگان زير يك ميلي��ون يورو از عرضه ارز به 
سامانه نيما معاف شده بودند كه در بخشنامه جديد 

تكليف آنها مشخص نشده است.
حريري تصريح كرد: نقطه ضعف  ديگر اين بخشنامه 
آن است كه اگر فرض كنيم پتروشيمي ها 20 درصد 
و ساير صادركنندگان 10 درصد را به صورت اسكناس 
بازگردانند اين رقم نزديك به 5 ميليارد دالر مي شود 
بنابراين بايد سازوكار ورود، ثبت و مصرف آن شفاف 
شود چون ممكن است اين مقدار اسكناس از چرخه 
تجارت رسمي خارج و به به مصارف غيررسمي مانند 

قاچاق برسد.

حريري تش��كيل ب��ازار متش��كل ارزي را متمم اين 
سياست ارزي دانست و افزود: اگر بازار متشكل ارزي و 
به تعبيري صرافي بزرگ بانك مركزي شروع به فعاليت 
كند مبادالت اسكناس به آن سمت خواهد رفت چون 
در س��امانه نيما اين كار امكان پذير نيس��ت و عمومًا 
حواله مبادله بوده است. اين كارشناس اقتصادي در 
مورد تشكيل بازار متشكل ارزي گفت: البته بنده نام 
آن را بازار متش��كل نمي گذارم، چون باور دارم بازار 
ارز كش��ور بصورت انحصاري متعلق به دولت و بانك 
مركزي است، بايد توجه داشت بازار مكاني است كه 

قيمت به صورت انحصاري شكل نمي گيرد.
وي يادآور شد: در سه دهه اخير روندي حاكم بوده كه 
بانك مرك��زي از طريق تعدادي صرافي مورد اعتماد 
اقدام به كنترل بازار ارز مي كرد اما خيانت هاي متعدد 
به اين اعتماد بانك مركزي باعث ش��د تا اين نهاد به 
دنبال ايجاد يك صرافي بزرگ باشد كه بانك ها، كانون 
صرافان و خود بانك مركزي اعضاي هيئت مديره آن 
را تشكيل مي دهند، در مجموع مي توان تشكيل بازار 

متشكل ارزي را مثبت دانست.

   هدف پنهان تأمين اسكناس است
به گفته حريري به نظر مي رسد هدف بانك مركزي از 
صدور بسته جديد نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات، 
تامين اس��كناس بازار متش��كل ارزي باش��د. درباره 
بخشنامه نحوه بازگشت ارز صادراتي بانك مركزي با 
اشاره به جلسه اخير اتاق بازرگاني ايران با رييس كل 
بانك مركزي گفت: اينكه بانك مركزي بعد از شنيدن 
نظر ذي نفعان مس��ائل ارزي، يعني صادركنندگان 
اقدام به تجديد نظ��ر در برنامه هايش مي كند، نكته 
مثبتي است و اقدامات بانك مركزي در اين زمينه قابل 
تقدير است.  نايب رييس اتاق مشترك ايران و چين 

با اشاره به اينكه 80 درصد ارزهاي استحصالي كشور 
مستقيم يا غيرمستقيم در اختيار دولت است، گفت: 
اين بدان معناست كه 80 درصد ارز استحصالي حاصل 
فروش نفت، گاز، ميعانات گازي و بخشي هم حاصل 
صادرات غيرنفتي شركت هاي دولتي يا شركت هاي 
خصولتي است كه مديران آن را دولت تعيين مي كند. 

عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران بيان داشت: 
بنابراين با توجه به در نظر گرفتن مس��ائل ياد شده و 
شرايط تحريم و همچنين با توجه به اينكه در صورت 
بازگش��ت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي 
كش��ور و در صورتي كه صادرات باعث ش��كوفايي و 
استقامت اقتصاد شود، مي توان اين بخشنامه مذكور 

را ارزيابي و نقاط ضعف آن را بيان كرد. 
وي با اشاره به اينكه نحوه برگشت ارز پتروشيمي ها 
به چرخه اقتصادي در سال 1398، حداقل 60 درصد 
س��امانه نيما، حداكثر 10 درصد اس��كناس و مابقي 
واردات در مقابل صادرات خود تعيين ش��ده اس��ت، 
گفت: با توجه به اينكه پتروش��يمي ها ساالنه به طور 
متوس��ط 10 تا 12 ميلي��ارد دالر ص��ادرات دارند، 
بنابراين بازگشت 10 درصد از ارز صادراتي اين بخش 
به چرخه اقتصادي كشور رقمي معادل يك ميليارد و 
200 ميليون دالر مي شود كه با اين شرايط اين سوال 
پيش مي آيد كه آيا مي توان اين حجم اس��كناس ارز 

را كنترل كرد. 
حريري بيان داش��ت: بنابراين در صورت واردات اين 
حجم اس��كناس ارزي به كش��ور اين سواالت پيش 
مي آيد كه آيا ورود اين حجم اسكناس به كشور امكان 
پذير است و آيا الزم است كه اين مقدار اسكناس وارد 
كش��ور ش��ود و چگونه بانك مركزي مي تواند ورود و 
خروج اين اس��كناس را به كشور مديريت كند كه در 

حجم هاي باال از كشور خارج نشود.

ب��ا تحري��م نف��ت كش��ور عم��ال احتم��ال بهب��ود 
سرمايه گذاري ها در حوزه عمراني در كشور كاهش پيدا 
كرده و توليدكنندگان حوزه هايي مانند فوالد و فلزات 
و سيمان چشم اميد به بازارهاي صادراتي دارند اين در 
حالي اس��ت كه در حوزه فوالد و فلزات پايه صادرات با 
تحريم روبرو شده اما حوزه سيمان همچنان مي تواند 

روي بازارهاي صادراتي خود حساب ويژه باز كند.
با اين حال يكي از چالش هايي كه اكنون صنعت سيمان 
با آن روبرو است مشكالت خريد سيمان ايراني از سوي 
برخي خريداران پر و پا قرص قديمي مثل عراق است 
كه خود در حال تبديل ش��دن به توليدكنندگان اين 
محصول هستند و بخش ديگر نياز خود را از تركيه وارد 
مي كنند. اين در ش��رايطي است كه دو مشكل اصلي 
ديگر نيز در حوزه داخلي وجود دارد يكي سياست هايي 

است كه بعضا در حوزه صادرات گرفته شده كه باعث 
عدم ايفاي تعهد صادركنندگان به مشتريان خود شده 
و ديگري رقابت منفي بين صادركنندگان در بازارهاي 
خارجي است كه باعث شده تا قيمت هاي صادراتي به 
نحوي كاهش ياب��د كه صداي توليدكنندگان داخلي 
آن كش��ورها نيز درآيد تاجاييكه در س��ال هاي اخير 
روي واردات سيمان ايراني محدوديت هاي تعرفه اي 
يا ممنوعيت هاي وارداتي وضع كرده اند كه دود تمام 

اين اتفاقات به چشم صنعت سيمان ايران رفته است.
نتيجه اين مس��ائل آن شده كه اكنون صنعت سيمان 
با 60 درصد ظرفيت خود مش��غول به فعاليت اس��ت. 
فعاالن اين حوزه مي گويند صادرات سيمان همه اميد 
آنها به گردش چرخ توليد در اين صنعت اس��ت و اين 
در حالي است كه در حوزه هاي مختلف مانند ماليات، 

تامين مالي بانكي، قيمت ها و ... نيز مشكالت عديده اي 
در صنعت س��يمان مشاهده مي ش��ود كه باعث شده 
رمق از اين صنعت گرفته شود. به عقيده آنها در حالي 
كه قيمت س��يمان در حال حاضر در بازارهاي جهاني 
100 دالر در هر تن اس��ت اما در داخل قيمت ها ثابت 
نگه داشته و در چنين شرايطي مشكالت صنعت روي 
هم تلنبار شده اند.  در اين رابطه عليرضا شيخان، دبير 
انجمن سيمان كشور اعالم كرد كه دولت به بهانه تنظيم 
بازار با اصرار بر قيمت هاي دس��توري تالش مي كند 
قيمت سيمان را پايين نگه دارد. اين در شرايطي است 
كه اكنون صنعت س��يمان در ح��دود 30 ميليون تن 
ظرفيت مازاد دارد و توليدكنندگان س��يمان كلينكر 
را توليد و دپو مي كنند و توان اس��تفاده از اين ظرفيت 
را ندارند و تداوم اين وضعيت باعث مي ش��ود توليد در 

س��ال جاري كاهش يابد و برخي كارخانجات تعطيل 
ش��وند. به گفته وي دول��ت در اين رابطه نقش مهمي 
ايفا مي كن��د و در حوزه هاي داخلي و صادراتي بايد به 
كمك توليدكنندگان بشتابد زيرا با قيمت هاي كنوني 
از يك سو بازار داخل با مشكالت جدي روبرو است و از 
سوي ديگر با رقابت منفي توليدكنندگان در بازارهاي 
صادراتي روبرو هس��تيم كه هر دو به صنعت سيمان 
كشور ضربه وارد مي كند. اين فعال صنعت سيمان از 
دولت خواست تا در زمينه رفع مشكالت در بازارهاي 
عراق و افغانستان وارد گود شود و از سوي ديگر قيمت 
گذاري را آزاد كند و از طرفي هزينه هاي مربوط به اين 
صنعت را كاهش دهد. وي با اشاره به مشكالتي كه در 
حوزه حمل و نقل سيمان وجود دارد از دولت خواست 
زمينه هاي صادرات از مسير دريا و يا صادرات ريلي را 

فراهم كند.  وي ادامه داد دولت بايد در حوزه بافت هاي 
فرسوده و سياست هايي كه در مورد طرح هاي مربوط 
به مسكن دارد تعجيل كند تا چرخ صنايع مرتبط با اين 
بخش از جمله صنعت سيمان به حركت درآيد و از آن 
جمله بايد در تامين منابع مالي اقدامات ضروري را در 
پيش بگيرد.  از طرفي بايد صادرات را نظام مند كرده و 
زيرساخت هاي صادراتي را در مرزها و بنادر فراهم سازد.

به گفته شيخان اكنون هزينه هاي توليد در كشور باال 
است و از آنجا كه صنعت سيمان يك صنعت انرژي بر 
محسوب مي شود الزم است هزينه هاي انرژي متناسب 
با شرايط كشور كاهش يابد.  وي در پايان نظام مند شدن 
صادرات به عراق و حذف واس��طه گري را در مورد اين 
بازار خواستار شد و از دولت خواست تا در زمينه كاهش 

سياست گذاري ها در اين بازار اقدام كند.

معاون امور بين الملل اتاق ايران با اش��اره به تأس��يس 
اتاق مش��ترك بازرگاني ايران و ويتن��ام در اتاق ايران، 
گفت: اين اتاق به عنوان فدراسيون اتاق هاي بازرگاني 
ايران مسووليت تشكيل اتاق ها و كميته هاي مشترك 
بازرگاني ميان ايران و كشورهاي مختلف را به عهده دارد 
كه اين امر يا بر اساس تفاهم نامه هاي امضا شده ميان 
اتاق هاي بازرگاني دو كش��ور و يا بر اساس تصميمات 
مقام��ات عالي دو كش��ور و يا پيش��نهاد هاي فعاالن 
اقتصادي و اعضاي اتاق ايران براي تأسيس اين اتاق ها 

يا كميته ها انجام مي شود.
محمدرض��ا كرباس��ي، در ديدار ب��ا »له ب��ا«، رايزن 
بازرگاني س��فارت ويتنام در تهران افزود: اين اتاق ها و 
كميته هاي مشترك به بررسي و تسهيل روابط تجاري 
و همكاري هاي اقتصادي دو كشور مي پردازند و هدف 
از تشكيل آنها كمك به توسعه سطح مبادالت تجاري 
و رس��اندن حجم مبادالت به سطحي است كه توسط 

مقامات عاليرتبه دو كشور تصميم گيري شده است.

او از رايزن بازرگاني سفارت ويتنام در تهران خواست تا 
در صورت فعاليت شركت هاي ويتنامي در ايران اسامي 
آنها را براي دعوت جهت حضور در جلسه به اتاق ايران 

ارايه كند.
كرباس��ي همچنين اعالم كرد: درصورتي كه شركت 
ويتنامي فعالي در ايران داراي شركت ثبت شده و كارت 
بازرگاني باشد، مي تواند در اتاق مشترك عضو شده و از 

تسهيالت آن بهره مند شوند.
معاون امور بين الملل اتاق ايران در پاس��خ به پرسش 
رايزن بازرگاني ويتن��ام در خصوص فعاليت هاي اتاق 
مشترك گفت: هيأت رييسه اين اتاق مشترك روابط 
تجاري و اقتصادي ميان دو كشور در زمينه هاي مختلف 
را تسهيل مي كنند، اطالعات مربوط به كشور ويتنام 
را در اختيار اعضا قرار مي دهند و با ش��وراي مشترك 
بازرگاني ويتن��ام و ايران در تماس ب��وده و همكاري 
خواهن��د ك��رد و موضوعات را بطور مش��ترك دنبال 

خواهند كرد.

به گفته او اي��ن اتاق مش��ترك اقداماتي در خصوص 
تس��هيل صدور رواديد تجاري ب��راي تجار و پيگيري 
امضاي توافقنامه ترجيحي ميان دو كشور را انجام داده 
و در خصوص بخش هاي موردنظر براي سرمايه گذاري 

مشترك دو كشور تحقيق و بررسي خواهند كرد.
كرباسي يكي ديگر از وظايف اين اتاق مشترك را تبادل 
هيأت هاي تجاري ميان دو كشور و ساماندهي و اعزام و 
پذيرش هيأت هاي تجاري و اقتصادي دانست و گفت: 
اتاق مشترك ايران و ويتنام بايد از طريق معاونت امور 
بين الملل اتاق ايران براي تماس با سازمان هاي ويتنامي 
و انجام امور بين المللي اقدام كند. او همچنين خواستار 
حمايت س��فارت ويتنام در تهران از فعاليت هاي اتاق 
مشترك شد. در ادامه »له با«، رايزن بازرگاني سفارت 
ويتنام در ته��ران گفت: قرار اس��ت در آينده نزديك 
يك هيأت بازرگاني و اقتصادي به سرپرس��تي يكي از 
وزارتخانه هاي آن كش��ور به ايران س��فر كند و در اين 
سفر نمايندگان بانك مركزي ويتنام جهت مذاكره با 

همتايان ايراني خود نيز حضور خواهند داشت. معاون 
امور بين الملل اتاق ايران ضمن استقبال از اعزام هيأت 
فوق الذكر نسبت به برگزاري همايش تجاري دو كشور 
و انجام مذاكرات رو در رو ميان تجار دو كش��ور اعالم 
آمادگي كرد و خواس��تار ارسال فهرست و مشخصات 
اعضاي هيأت ويتنامي به اتاق ايران شد. رايزن بازرگاني 
سفارت ويتنام در تهران نيز در خصوص ارايه تسهيالت 
توسط سفارت ويتنام در خصوص صدور رواديد تجاري 
گفت: درصورتي كه اتاق ايران طي معرفي نامه اي تجار را 
به سفارت معرفي كند، سفارت مي تواند اقداماتي را در 

اين خصوص انجام دهد.
او با اشاره به ديدارش با مقامات سفارت ايران در هانوي 
گفت: من از صدور ويزاي آس��ان ب��راي تجار حمايت 
مي كنم اما وضعيت ويتنام را ه��م در اين مورد درك 
مي كنم. با وزارت امور خارجه مذاكره ش��ده تا بر روي 

تجار تمركز شود و سفرشان تسهيل شود.
كرباس��ي در اين خص��وص اظهار ك��رد: اعضاي اتاق 

مشترك بازرگاني ايران و ويتنام عالوه بر عضويت در اتاق 
ايران بايد مدارك مستدل در خصوص فعاليت با ويتنام 
را براي عضويت ارايه دهند و معرفي نامه هاي صادره از 
س��وي معاونت امور بين الملل اتاق ايران نشان دهنده 
فعاليت واقعي ايشان و قصد نهايي ايشان براي تجارت 

با ويتنام است.
او همچنين بر ايجاد پرواز مستقيم ميان دو كشور اشاره 
كرد كه در اين خصوص رايزن بازرگاني اعالم كرد ماهان 
اير تمايل به برقراري پرواز مستقيم ميان تهران و هانوي 
را دارد و درخواست خود را به سفارت ويتنام اعالم كرده 
است. كرباسي با اشاره به تمايل ويتنام براي صادرات 
برنج ب��ه ايران گفت: تجار ايران در بردن برنج ايراني به 

ويتنام و كاشت آن در اين كشور موفق بوده اند.
معاون امور بين الملل ضمن استقبال از برقراري پرواز 
مستقيم توسط ماهان اير گفت: مي توان پرواز تهران-

بانكوك را به پرواز تهران - بانكوك - هانوي تغيير داد تا 
توجيه اقتصادي نيز داشته باشد.
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توسعه صنايع معدني اشتغال و 
رونق را به كشور باز مي گرداند

دبير انجمن زغال سنگ ايران گفت: با حمايت از بخش 
معدن در كنار اش��تغالزايي مي توان چرخ اقتصاد را 
حركت داد. سعيد صمدي دبير انجمن زغال سنگ 
ايران تصريح كرد: در شرايط فعلي تحريم ها، حمايت 
از معدن و صنايع معدني مهم ترين قدم به سمت رونق 
توليد است. در حاضر با وجود ذخاير معدني غني كه 
در كشور وجود دارد، ساالنه 500 هزار تن زغال سنگ 

وارد مي شود اما چرا بايد اين اتفاق بيافتد.
وي ادامه داد: با حمايت از اين بخش و توسعه صنايع 
معدني در كنار اشتغالزايي مي توان چرخ اقتصاد را 
حركت داد. دبير انجمن زغال سنگ ايران افزود: هم 
اكنون كه نرخ در اين صنعت سر و سامان يافته و رشد 
قيمت جهاني به وجود آمده، فرصت خوبي است تا 
سرمايه گذاران به اين صنعت نگاه ويژه اي داشته باشند. 
صمدي تصريح كرد: با فراهم كردن فضا براي بخش 
خصوصي واقعي و ايجاد فرص��ت براي صادرات كم 
حجم به كشورهاي همسايه مي توان رونق را به توليد 
برگرداند. بازارهاي كوچك مي تواند خيلي از مشكالت 
واحدهاي توليدي ما را رفع كند. اين بازارهاي كوچك 
مي تواند در كش��ورهاي آسياي ميانه، افغانستان يا 
عراق باشد. وي ادامه داد: معتقدم در اين شرايط ما بايد 
دنبال بازارهاي كوچك و خرد باشيم چرا كه ديگر آن 
بازارهاي بزرگ را نمي توانيم به راحتي به دست بياوريم 
و با اين بازارهاي كوچك مي توانيم امورات واحدهاي 
صنعتي و توليدي خودم��ان را بگذرانيم.  وي اظهار 
كرد: مقررات زدايي از توليد مي تواند در حوزه معدن 
كه فعاليت آن بر مبناي داش��ته هاي داخلي و ذاتي 
كشور است، براي سر و سامان دادن اقتصاد مفيد باشد. 
اگر بخش معدن را با حوزه هايي مثل صنايع فوالدي 
يا خودروسازي مقايسه كنيم مي بينيم كه در ساير 
بخش ها تحريم ها تاثير بسيار زياد و عميقي بر جاي 
گذاشته اند اما در حوزه معدن شرايط خيلي راحت تر 

نسبت به آنها بوده است.

نوسان ۲۰ درصدي قيمت 
شكالت در بازار

جمش��يد مغ��ازه اي، دبير انجمن بيس��كويت، 
شيريني و شكالت از افزايش قيمت شكالت خبر 
داد و گفت: با توجه به افزايش هزينه هاي توليد، 
امسال قيمت شكالت 10 تا 20 درصد رشد داشته 
اس��ت. وي با اش��اره به اينكه شكر با نرخ مصوب 
به صورت قطره چكاني توزيع مي ش��ود، افزود: 
با وجود آنكه بطور متوس��ط ماهانه 50 هزار تن 
شكر در صنعت مورد استفاده قرار مي گيرد، طبق 
رايزني هاي صورت گرفته قرار ش��د ۴0 هزار تن 
شكربا نرخ مصوب 3 هزار و ۴00 تومان در اختيار 
واحد ها قرار گيرد كه اين ميزان 2 س��وم مصرف 
ماهانه است. مغازه اي با بيان اينكه در زمينه روغن 
و واردات مواد اوليه مشكالتي وجود دارد، گفت: 
اگرچه دولت كارخانه ها را موظف كرده تا روغن در 
اختيار واحد ها قرار دهند، اما تاكنون سهميه اي 
دريافت نكرديم. اين مقام مسوول ميزان مصرف 
روغن در سال را 200 هزار تن اعالم كرد و افزود: 
براس��اس پيگيري هاي صورت گرفته قرار است 
ماهانه رقمي حدود ۴ تا 5 هزار تن روغن از محل 
ذخاير اس��تراتژيك يا محل هايي كه ش��ركت 
بازرگاني دولتي در اختي��ار كارخانه هاي روغن 
كشي قرار مي دهد، در اختيار واحد ها قرار گيرد. 
وي ادامه داد: با توجه به آنكه بيشترين مصرف در 
روغن پالم است، از اين رو تامين مابقي نياز از بازار 

آزاد به سختي انجام مي شود.
دبير انجمن بيسكويت و شكالت از افزايش 100 
درصدي قيمت آرد خبر داد و گفت: با حذف يارانه 
گندم از صنف و صنعت، قيمت هر كيلو گندم از 
900 به يك هزار و 850 و آرد از يك هزار و 300 
به 2 ه��زار و ۴00 تا 2 هزار و 500 تومان افزايش 
يافته كه تمامي اين عوامل افزايش هزينه توليد و 

قيمت تمام شده را به همراه داشته است.

بازار كفش در ركود است
رسول شجري، رييس اتحاديه كفاشان دست دوز 
درباره بازار كفش گفت: هم اكنون بخش توليد به 
دليل كمبود مواد اوليه در ركود بسر مي برد. وي 
با اش��اره به اينكه در ابتداي 2ماه امسال، قيمت 
مواد اوليه بيش از 30 تا 35 درصد افزايش قيمت 
داشته است، اظهار كرد: اميدواريم كه كمبود مواد 
اوليه در اين صنف، بزودي مرتفع ش��ود. به گفته 
رييس اتحاديه كفاشان دست دوز، حدود ۴ هزار 
واحد توليدي در تهران مشغول به فعاليت اند كه 
متأسفانه بيش��تر آنها به دليل كمبود مواد اوليه 
تعطيل شدند. شجري با بيان اينكه كاهش قدرت 
خريد مردم مي تواند نق��ش مهمي در ركود بازار 
داشته باشد، افزود: اين امر مي تواند عواقب منفي 
را در بازار داشته باش��د. رييس اتحاديه كفاشان 
دست دوز يادآوري كرد: اميدواريم كه بازار كفش 
همانند س��اير اصناف بتواند به يك ثبات نسبي 
دس��ت يابد كه البته اين امر مس��تلزم همكاري 
دولت و مسووالن ذي ربط است، چرا كه از دولت 
درخواست ش��ده كه براي تأمين مواد اوليه اين 
صنف تدبيري بينديشد، چرا كه تداوم كمبود مواد 
اوليه بر افزايش تدريجي قيمت ها اثرگذار است. 
ش��جري گفت: بازار كفش در جهت تحقق رونق 
توليد، برنامه هايي را براي اين صنف درنظر دارد 
كه تامين مواد اوليه و صادرات به ديگر كش��ور ها 
نمونه اي از اين امر است. رييس اتحاديه كفاشان 
دس��ت دوز از مردم درخواس��ت كرد كه هنگام 
خريد، فاكتور رسمي از فروشنده دريافت كنند 
تا درصورت بروز هرگونه مش��كلي، با مراجعه به 
اتحاديه شكايت آنها قابل پيگيري باشد. شجري با 
اشاره به اينكه چرم، يكي از اصلي ترين موادي است 
كه در توليد كفش موردبهره برداري قرار مي گيرد، 
گفت: تمام تالش آن اس��ت بتوانيم اين صنف را 

همانند تكنولوژي هاي روز دنيا به روز كنيم.
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گزارش »تعادل« از قيمت طالي سياه در هفته گذشته

»تعادل« در حاشيه افتتاح ايستگاه شارژ خودرو برقي در گفت وگو با نائب رييس كميسون انرژي بررسي كرد

بازار نفت در جزر و مّد  سياست هاي  تجاري

بخت خودروهاي برقي در روزگار  بنزين 1000 توماني 

تكذيب قصه  كارمند اخراجي نفتكش 

گروه انرژي|
پس از آنكه روز پنج شنبه بازار نفت سريع ترين 
سقوط قيمت ها در سال 2019 را در پي كندي 
رشد اقتصاد جهاني و رشد ذخاير نفت امريكا 
پشت سر گذاشت، روز جمعه روند كاهشي آن 
متوقف شد و نفت باز هم حالت صعودي به خود 
گرفت اما همچنان در سطوح پايين تري نسبت 

به قبل از سقوط پنجشنبه است.

 ديروز به��اي معامالت آتي ش��اخص جهاني نفت، 
برن��ت 77 س��نت )۱.۱4 درصد( نس��بت ب��ه روز 
پنج شنبه افزايش يافت و به ۶۸ دالر و 53 سنت در 

هر بشكه رسيد. 
بهاي معامالت آتي ش��اخص نفت وس��ت تگزاس 
اينترمدي��ت امري��كا نيز ۶9 س��نت )۱.۱9 درصد( 
افزايش يافت و به 5۸ دالر و ۶0 س��نت در هر بشكه 
رسيد. به گزارش سي ان بي س��ي، روز پنج شنبه به 
دليل آنكه جمع بندي ب��ازار از جنگ تجاري چين 
و امريكا در تداوم طوالني مدت آن بود، قيمت نفت 
بيش از 5 درصد كاهش يافت. برخي تحليلگران نيز 
به وجود نشانه هايي از كاهش تنش ها در خاورميانه 

اشاره كرده اند. 
قيمت ها در معامالت آتي نفت از آن رو سقوط كردند 
كه اختالف تجاري اياالت متحده امريكا و چين وارد 
فاز جديدي شد و پس از وارد شدن نام غول فناوري 
چين، »هواوي« به ليس��ت س��ياه اي��االت متحده، 
موجي از قطع همكاري شركت ها با اين شركت ايجاد 
شد. چين و امريكا قصد دارند تعرفه هاي بر كاالهاي 
يكديگر به ارزش صدها ميليارد دالر را افزايش دهند 
و اين امر باعث افزايش نگراني ها در مورد كاهش رشد 

اقتصاد جهاني شده است.
همچنين تنش هاي خاورميانه هفته گذشته قيمت 
نفت را باال برده بود. با ظاهر شدن نشانه هايي مبني 
بر اينكه كاخ سفيد در تالش است از تشديد تنش ها 
در خاورميانه جلوگيري كند، روند كاهش��ي قيمت 

نفت تقويت شد.
به گ��زارش رويترز، بان��ك ANZ روز جمعه اعالم 
كرد: با ادامه تنش ه��اي ژئوپليتيكي كه بازار عرضه 
را تهديد مي كند، ريسك هاي چندگانه عرضه نفت 

باقي مانده اند.
اما رش��د قيمت هاي نف��ت در روز جمعه نمي تواند 
سقوط ش��ديد قيمت ها در معامالت روز پنج شنبه 
را جبران كند و در نتيج��ه برنت با بيش از 5 درصد 

كاهش هفتگي روبروس��ت ك��ه بزرگ ترين كاهش 
هفتگي اين ش��اخص قيمت در سال ۲0۱9 خواهد 

بود.
از اواسط هفته گذش��ته افزايش ذخاير نفتي اياالت 
متحده امريكا شروع به سنگين كردن كفه ترازوي 

نفت به سمت كاهش قيمت كرد.
مايكل مك كارتي، استراتژيس��ت ارشد در شركت 
»سي ام س��ي ماركتس« در اين ب��اره گفت: افزايش 
ذخاير نفت و اف��ت فعاليت بخش تولي��دي امريكا 
نگراني هاي مربوط به تقاضاي جهاني نفت را تشديد 
كرد و باعث شد وست تگزاس اينترمديت به پايين 
۶0 دالر و نفت برنت به پايين 70 دالر در هر بش��كه 

سقوط كند.
اوپك، روس��يه و ش��ماري ديگر از توليدكنندگان 
غيراوپك كه به اوپك پالس معروف هستند، دسامبر 
گذش��ته موافقت كردند از اول ژانويه به مدت شش 
ماه توليد خود را ۱.۲ ميليون بش��كه در روز محدود 
كنند تا از رش��د بيش از ح��د ذخاير و افت قيمت ها 

جلوگيري كنند.
رش��د قيمت هاي نفت به دليل نگراني ها نسبت به 
تداوم جنگ تجاري ميان امريكا و پكن كه به كندي 
رش��د اقتصاد جهاني منجر مي ش��ود، محدود شد. 
در اين بين، رش��د ذخاير نفت امري��كا نيز قيمت ها 
را با فشارهاي كاهشي بيش��تري روبرو كرد. اشباع 
عرضه به فراتر از امريكاي ش��مالي گس��ترش يافته 
است و در نتيجه تالش ها براي مقابله با عرضه بيش 
از حد سوخت، پااليش��گاه هاي چيني حاشيه سود 
محصوالت خود را به پايين ترين ميزان از زمان بحران 
مالي يك دهه پيش رس��اندند و برنامه هاي خود را 
براي كاهش هزينه هاي پااليشگاهي تنظيم كردند.

در اين راستا بانك ANZ اعالم كرد: ذخاير بنزين در 
بندرگاه هاي چين به باالترين حد خود در چند سال 
اخير افزايش يافته كه اين امر مي تواند حاشيه سود 
را براي پااليشگاه هاي چيني كاهش داده و منجر به 

تقاضاي نفت سبك از چين شود.
نوس��ان روزهاي پنج ش��نبه و جمعه بازار نفت، در 
چند سال اخير بي سابقه بوده است. بسياري بر اين 
باور هس��تند كه دونالد ترامپ بازار نفت را به تالطم 

كشانده است. 
هلن رابرتسون، دبير انرژي خبرگزاري بلومبرگ در 
اكانت توييتر خود نوش��ت: هفته پيش، قيمت نفت 
به خاطر حمله به ش��بكه خط لوله نفت عربس��تان 
سعودي به ش��د افزايش يافت و سپس بزرگ ترين 

كاهش قيمت ها در سال جاري را متحمل شد. 
راي��ان لنس، مديرعامل ش��ركت امريكايي كونوكو 

فيليپس نيز در كنفرانسي اظهار كرد: سرمايه گذاران 
نفت بايد به نوسان زياد عادت كنند. بازارهاي جهاني 

نفت به خوبي تأمين هستند اما توازن ظريفي ميان 
عرضه و تقاضا وجود دارد.

گروه انرژي| نادي صبوري |
عصر چهارشنبه نخستين ايس��تگاه شارژ خودرو و 
موتور سيكلت برقي در برج ميالد افتتاح شد. طبق 
آمارهاي تاييد نشده، در كل ايران هزار و پانصد نفر 
خودروي برقي دارند، ش��مار مالكان موتوربرقي ها 
البته بيشتر است و گفته مي شود در آينده در تهران 
قص��د جايگزيني 3 ميليون موتورس��يكلت برقي با 
موتورس��يكلت هاي بنزيني در دست است. تاكنون 
اين گروه براي شارژ وسايل نقليه خود از شارژرهاي 

خانگي استفاده مي كردند. 
اما پرسشي كه همواره وجود داشته و با جدي شدن 
تمركز برخي بنگاه هاي اقتصادي بر ماجراي خودرو 
برقي پررنگ تر مي شود اين است كه آيا در كشوري 
كه طبق آم��ار گلوبال پترول پرايس بعد از ونزوئال و 
سودان پايين ترين قيمت بنزين در آن ارايه مي شود، 
خودروهاي برقي شانس��ي براي آوردن س��ري در 

سرها دارند؟ 
طبق آمارهاي آژانس بين المللي انرژي، امروز در دنيا 
بطور كلي 4 ميليون خودروي برقي وجود دارد. فاتيح 
بيرول رييس آژانس بين المللي انرژي چندي پيش 
در داووس ۲0۱9 اعالم كرد كه رش��د س��اليانه اين 
خودروها ۱ ميليون است كه در قياس با رشد ساالنه 
۱ ميلياردي خودروهاي فسيلي بسيار اندك است. 
با وجود اين  IEA پيش بيني مي كند اگر سياست هاي 
در جهت توافق پاريس و توس��عه پايدار اتخاذ شود، 
ش��مار خودروهاي برق��ي تا س��ال ۲040 به 300 
ميليون برس��د. آژانس بين الملل��ي انرژي البته اين 
پيش بيني و س��ناريو را منوط به انتخاب و تصميم 

سياست گذاران مي كند. 
در ايران، به عنوان كشور دارنده يكي از بزرگ ترين 
ذخاير س��وخت فس��يلي احتماال كار س��خت تر و 
پيچيده تر نيز هست. مصرف بنزين در سال هاي اخير 
رشدي چشمگير داشته و طبق آخرين آمارها اكنون 

بر بيش از 90 ميليون ليتر بالغ شده است. 
حس��ين اميري خامكاني نائب رييس كميس��يون 
انرژي مجلس شوراي اسالمي در جريان افتتاح اولين 
ايستگاه شارژ خودرو و موتور برقي ايران در پاسخ به 
اين پرسش »تعادل« كه آيا زمينه فراگير شدن اين 
خودروها در ايران از لحاظ قانون گذاري وجود دارد 

عنوان كرد: »اين راهي است كه بايد برويم، دنيا دارد 
مي رود، زماني بحث تجديدپذير و خورشيدي گران و 
لوكس بود. حتي در كشوري مثل آلمان دولت خيلي 
موافق نبود و در مجلس فشار آورند و اين جاگرفت. 
او در پاسخ به اين پرسش كه چطور در مجلسي كه با 
تغيير قيمت بنزين ۱000 توماني موافقت نمي شود 
ممكن است قوانين حمايتي براي خودروهاي برقي 
تصويب شود عنوان كرد: »مطمئن هستم كه وقتي 
به س��متي مي رويم كه انرژي خورشيدي ارزان تر از 
فسيلي مي ش��ود در دنيا نيز همين اتفاق مي افتد و 
دنيا نيز به جايي مي رس��د ك��ه خودروهاي برقي از 
خودرو با سوخت فس��يلي ارزان تر تمام شود. ما اگر 

اين راه را شروع نكنيم عقب مي افتيم«
نائب رييس كميس��يون انرژي مجل��س در ادامه و 
در پاس��خ به اين پرسش كه آيا افق حمايت مجلس 
از روش هايي براي كاهش مصرف بنزين را روش��ن 
مي بيند عن��وان كرد: »كم كم اي��ن اتفاق عملياتي 
مي ش��ود، ما حكم كرديم كه 5 درصد از سبد انرژي 
كشور به تجديد پذير برسد و همين هفته مجلس به 
دولت حكم كرد كه تعرفه خودروهاي هيبريدي را 
بردارد. اين باعث كاهش قيمت خودروهاي برقي و 

هيبريدي مي شود.«
او در ادامه در مورد روند فعلي مصرف بنزين هشدار 
داده و گفت: »ما مجبوريم مص��رف بنزين را پايين 
بياوري��م، مصرف بنزين به روزان��ه 90 ميليون ليتر 
رسيده است، اگر با همين روند رشد پيش برويم به 
زودي مصرف به ب��االي روزانه ۱00 و ۱05 ميليون 
ليتر مي رس��د كه اگر باز هم ادامه پيدا كند مجبور 
به واردات بنزين مي ش��ويم چرا كه ديگر پااليشگاه 

ستاره خليج فارس هم پاسخگو نخواهد بود.«

خامكاني در پايان صحبت هايش عنوان كرد: »دولت 
و مجلس مجبور هستند با كمك مردم فكري براي 
بنزين بكنند. شرايط اقتصادي كشور بحثي است كه 
دولت و مجلس نگران فضاي رواني و تورم هستند اما 

در شرايط عادي ماجرا متفاوت خواهد بود.«
البته بايد به اي��ن موضوع توجه كرد كه خودروهاي 
برقي حداقل بر كاهش انتشار كربن تاثير چشمگيري 
ندارن��د؛ هر چند برخي از كارشناس��ان از تاثير اين 
خودروها بر كاهش آلودگ��ي دفاع كرده و مي گويد 
كه چون براي تولي��د برق به جاي گاز مي ش��ود از 
انرژي تجديدپذير نيز اس��تفاده كرد برقي ها نسبت 
به سي ان جي س��وزها نيز ب��راي آلودگي هوا كمك 
بيش��تري هس��تند اما فاتيح بي��رول رييس آژانس 
بين المللي انرژي به تازگي در داووس اين موضوع را 
مورد نقد قرار داده و عنوان كرده بود كه منبع اصلي 
توليد برق به عنوان شارژ اين خودروها »سوخت هاي 
فسيلي« است و در نتيجه EV ها اثري روي كاهش 

انتشار كربن ندارند.
به گزارش »تعادل« تخصص هاي الزم براي ساخت 
ايستگاه شارژ مشابه تخصص هايي است كه در يك 
نيروگاه الزم اس��ت. در نيروگاه نيز باتري به ش��كل 
پرشماري وجود دارد. شارژر باتري ها نيز پيشتر در 
ايران س��اخته مي شد و در نتيجه ايران خيلي از اين 

تكنولوژي عقب نبود. 
خودروها اما حساس��يت و امنيت بيشتري دارند و 
پروتكل خودروهاي مختلف متفاوت است. مجري 
اين طرح به »تعادل« گفت كه ايستگاه ساخته شده 
متناس��ب با پروتكل خودروهاي چيني و آس��ياي 

شرقي ساخته شده است. 
پيروز حناچي شهردار تهران نيز كه در مراسم حضور 
داش��ت در اثناي بازديد از نخس��تين جايگاه شارژ 
خودرو و موتورس��يكلت هاي برقي كش��ور در برج 
ميالد، خاطرنشان كرد: شهرداري تهران با همكاري 
ش��ركت هاي دانش بنيان، بومي سازي منبع تغذيه 
خودروها و موتورسيكلت هاي برقي را در دستور كار 
خود قرار داده است تا توليد اين وسايل حمل و نقل 
در كشور تسريع شده و ميزان مصرف سوخت هاي 
فس��يلي و آالينده هاي حاصل از اين شيوه مصرف 

كاهش يابد.

تسنيم| شركت ملي نفتكش ايران نسبت به بخشي از 
اظهارات عليرضا زيبا حالت منفرد، متهم نفتي در دادگاه 
كه معروف به جعبه سياه بابك زنجاني است، با صدور 

اطالعيه اي واكنش نشان داد.
چند روزي است كه جلسه محاكمه عليرضا زيباحالت 
منفرد يكي از متهمان پرونده بابك زنجاني كه از وي 
با عنوان »جعبه سياه« ياد مي شود، در دادگاه انقالب 
تهران به رياس��ت قاضي صلواتي آغاز شده و در اين 

مدت اظهاراتي از س��وي اين متهم نفتي مطرح شده 
است.

شركت ملي نفتكش ايران درخصوص اظهارات مطرح 
شده در چهارمين جلسه رسيدگي به اتهامات عليرضا 
زيبا حالت منفرد، درخصوص ارتباط شغلي و سازماني 
فردي به نام كاپيتان بجنوردي با اين شركت اعالم كرد: 
»فرد نامبرده هيچ گونه ارتباط كاري و سازماني با اين 

شركت نداشته و ندارد. «

روابط عمومي و امور بين الملل شركت ملي نفتكش در 
اطالعيه اي اعالم كرد: »در چهارمين جلسه رسيدگي 
به اتهامات عليرض��ا زيبا حالت منف��رد در مورخ اول 
خردادم��اه جاري، متهم در اظهارات��ي از فردي به نام 
كاپيتان بجنوردي به عنوان كارمند اخراجي شركت 
ملي نفتكش ايران نام ب��رد در حالي كه نامبرده هيچ 
 گونه ارتباط شغلي، اداري و سازماني با اين اين شركت 

نداشته و ندارد. «
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 تحريم صدور سوخت جت 
به ونزوئال توسط امريكا

ايس�نا| امريكا با هدف تش��ديد فشار براي 
براندازي دولت مادورو، از برخي ش��ركت هاي 
خارجي بزرگ خواست تجارت سوخت جت با 
ونزوئال را متوقف كنن��د؛ در غير اين صورت با 

تحريم مواجه خواهند شد.
مناب��ع آگاه به رويترز گفتن��د مقامات وزارت 
خارجه امريكا با هدف محدود كردن پروازهاي 
تج��اري و نظامي ب��ه ونزوئال، با ش��ركت هاي 
بازرگاني سويسي و انگليسي متعددي تماس 
گرفته اند و از آنها خواسته اند معامله با شركت 
نفت��ي دولتي PDVSA را مح��دود كنند يا با 

تحريم هاي امريكا مواجه شوند.
مقامات امريكايي به ش��ركت هاي بازرگاني و 
پااليش��گاه هاي نفت گفته اند معامله با ونزوئال 
را كمت��ر كنند يا خ��ود را ب��راي تحريم هاي 
امريكا آماده كنند؛ حتي اگر تجارتي كه انجام 

مي دهند شامل تحريم ها نمي شود.
به گفته مناب��ع آگاه، مقامات امريكايي تالش 
كرده اند به تحويل بنزين و فرآورده هاي نفتي به 
ونزوئال كه براي رقيق كردن نفت فوق سنگين 
اين كشور و آماده كردن آن براي صادرات مورد 

استفاده قرار مي گيرد پايان دهند.

كاهش توليد نفت نروژ 
به كمتر از حجم 30  سال پيش

تس�نيم| توليد نفت خام ن��روژ در آوريل به 
يك ميليون و 3۸0 هزار بش��كه در روز رسيد 

كه كمترين رقم طي سه دهه گذشته است.
به گزارش اويل پراي��س، توليد نفت خام نروژ 
در آوريل به يك ميليون و 3۸0 هزار بشكه در 
روز نس��بت به يك ميليون و 53۱ هزار بشكه 
در روز سال گذشته رس��يد. اين نشان دهنده 
چالش هايي اس��ت كه نفت ن��روژ با آن مواجه 

است.
پس از س��قوط قيمت نفت در ۲0۱4 كه باعث 
پيش��رفت هايي در كاهش هزينه هاي توليد و 
بهبود بهره وري در كل صنعت ش��د، نروژ هم 
كاري ب��زرگ در اي��ن زمينه انج��ام داد، ولي 
اكويين��ر براي حفظ عرض��ه بلندمدت نفت با 
مشكل مواجه است. اكتشاف هاي جديد نفت 

و گاز كم بوده است.
شركت نفت نروژ در ژانويه اخطار داد كه توليد 
نفت اين كش��ور در س��ال ج��اري مي تواند به 
پايين ترين حد طي سه دهه گذشته و ميانگين 
يك ميليون و 4۲0 هزار بش��كه در روز برسد. 
ارقام ماه آوريل كمتر از اين هس��تند كه نشانه 

خوبي براي بقيه سال نيست.

  ايس�نا| معامله گ�ران و پااليش�گاه هاي چيني در بحبوحه تش�ديد 
تنش هاي تجاري ميان واشنگتن و پكن، ديگر نمي خواهند قراردادهاي 

تامين بلندمدت با توليدكنندگان نفت امريكايي امضا كنند. 
جديدترين تنش در روابط تجاري امريكا و چين پس از اين روي داد كه 
دونالد ترامپ، رييس جمهور امريكا پكن را به خلف وعده در مذاكرات 
تجاري متهم كرد و تعرفه واردات 200 ميليارد دالر كاالي چيني را از 10 
به 2۵ درصد افزايش داد. چين نيز در واكنش به اين اقدام غيرمنتظره، 
دست به تالفي زد و تعرفه واردات گاز طبيعي امريكا را افزايش داد. نفت 
امريكا تاكنون مشمول افزايش تعرفه چين قرار نگرفته است اما به نظر 
مي رسد اين موضوع اهميتي براي خريداران چيني نداشته است، چرا 
كه آنها سال گذشته با وجود آتش بس تجاري سه ماهه اي كه ميان امريكا 

و چين منعقد شد، خريد نفت امريكا را متوقف كردند. 

ب�ه گفته س�نگ ييك ت�ي از ش�ركت مش�اوره “اس اي اي ان�رژي “، 
شركت هاي چيني به دليل وجود عرضه كافي از سوي ايران و روسيه، 
انگيزه چنداني براي خريد نفت امريكا ندارند و تهديد دايمي تعرفه ها 
نيز باعث شده است پااليشگاه هاي چيني انگيزه اي براي تغيير عادت 

خود نداشته باشند. 
به نظر مي رس�د با بن بس�ت در مذاكرات تجاري امري�كا و چين، اين 
وضعيت ادامه پيدا خواهد كرد و حتي با تحريم شدن شركت مخابراتي 
هواوي، وخامت بيشتري خواهد داشت. بر اساس گزارش اويل پرايس، 
در فاصله ژانويه تا ژوئن سال ميالدي گذشته چين بزرگ ترين خريدار 
نفت امريكا بود و روزانه ۳77 هزار بشكه نفت از اين كشور وارد مي كرد 
اما اين رقم در مدت ش�ش ماه منتهي به فوريه امسال به ۴1 هزار و ۶00 

بشكه در روز كاهش پيدا كرد.

نكته
تحريم   نفت  امريكا    توسط    چيني ها



ايران8روي موج خبر

رييس جمهوري در ديدار با اهالي اقتصاد مطرح كرد

قيمت ارز نه 13 هزار تومان است نه 8 هزار تومان
»رقابت دولت با بخش خصوصي اش��تباه است.« اين 
عباراتي است كه رييس جمهوري با استفاده از آنها تالش 
مي كند تا اهميت حضور بخش خصوصي در بخش هاي 
گوناگون اقتصادي را يادآور شود. حضوري كه از منظر 
روحاني چنانچه به درستي و بر اساس برنامه ريزي هاي 
منطقي انجام شود، شاخص هاي اقتصادي و معيشتي 

كشور را در مسير بهبود قرار خواهد داد.
 رييس جمهوري ضمن اينك��ه رقابت بخش دولتي با 
بخش خصوصي را كامال غلط و اشتباه مي داند در ادامه 
مي گويد: در شرايط مساوي حتما بخش خصوصي در 
اولويت است و نبايد به هيچ عنوان بخش دولتي رقيب 
بخش خصوصي باش��د.روحاني در ديدار با جمعي از 
كارآفرينان و فعاالن اقتصادي افزود: در هيچ زماني از 
تاريخ انقالب شرايط سال هاي 97 و 98 را نداشته ايم 
به ويژه اينكه دشمن همه تالش خود را بر جلوگيري 
از فروش نفت و ايجاد مان��ع در روابط بانكي به عنوان 
شريان اقتصادي كشور، متمركز كرده است.روحاني به 
فشارهاي امنيتي و انفجار و ترور، فشار نظامي و تحميل 
جنگ و همچنين توطئه هاي فرهنگ��ي و اقتصادي 
دشمنان عليه ايران اسالمي در 40 سال گذشته اشاره 
كرد و ادامه داد: امروز دش��من شديدترين فشارهاي 
خود را بر بخش اقتصادي متمركز كرده و اميد دارد با 
اين حركت، از يك سو مانع توسعه اقتصادي شده و از 
سوي ديگر اقشار جامعه را تحت فشار قرار دهد و بر روند 
زندگي مادي، معنوي، فكري و خانوادگي آنان اثرات 

منفي برجاي بگذارد.
رييس جمهوري ب��ه تالش هاي دولت ب��راي اتصال 
ب��رق و آب ب��ه خانه هاي م��ردم و همچنين به بخش 
صنعت و كارآفرين كشور اش��اره كرد و يادآورشد كه 
نيازمندي ه��اي آب و برق بخش ه��اي كارآفرين و از 
عمومي با قيمت ارزاني تامين مي ش��ود و دولت يارانه 
باالي��ي در اين بخش ها پرداخت مي كند و در مجموع 
توانسته ايم ش��رايط را براي كار و توليد در داخل آماده 
كنيم. روحاني به ثابت ماندن قيمت سوخت و نفت و 
گاز براي 4 سال متوالي در كشور اشاره كرد و ادامه داد: 
در هيچ كجاي دنيا چنين قيمت سوخت ارزاني وجود 
ندارد. رييس جمهوري با بيان اينكه يكي از مهم ترين 
و بزرگ ترين حمايت هاي دولت از بخش خصوصي و 
كارآفرينان عدم قطعي گاز در طول سال است، افزود: 
در هيچ كجاي دنيا سراغ نداريم كه چنين حجم بزرگي 
از لوله كشي گاز به مراكز توليدي و مسكوني انجام شده 

باشد و االن 95 درصد مردم از نعمت گاز برخوردارند و 
اين حمايت دولت از مردم و بخش توليدي است.

وي همچنين در مورد گاليه هاي مطرح شده از سوي 
نماينده شركت هاي داروس��ازي در زمينه ارزاني دارو 
گفت: اگر در بخش س��المت، ايران را با كش��ورهاي 
همجوار و حتي كشورهاي توسعه يافته مقايسه كنيد، 
ش��اهديم كه كار بس��يار بزرگي در حوزه طرح تحول 
سالمت در كشور صورت گرفته، به طوري كه بسياري 
از سران كش��ورها اعم از اروپايي و غيراروپايي در مورد 
اجراي طرح تحول سالمت در ايران، ابراز تعجب كردند.

رييس جمهوري با بيان اينكه واگذاري بخش دولتي 
اصرار مداوم من بوده و هست، گفت: ان شاء اهلل امسال 

شرايط مطلوبي براي واگذاري ها داشته باشيم.

   واگذاري ه�ا ب�ه بخ�ش خصوص�ي ادامه 
خواهد داشت

روحاني با تاكيد بر اينكه همه بخش هاي دولتي بايد 
واگذار شود، گفت: خوشبختانه مقام معظم رهبري 
هم با اينكه بخش هاي نظامي از اقتصاد بيرون بروند، 
موافق بودن��د و در مورد موضوع ادغ��ام بانك ها نيز 
ايشان موافق بوده و حمايت كردند. وي اصالحات در 
بانك ها را كاري بسيار س��خت و دشوار عنوان كرد و 
توضيح داد: متاسفانه مجوزهاي بي رويه زيادي صادر 
شده و فعاليت در بخش��ي از بانك ها داراي اشكاالت 
عديده اي است. بانك ها سرمايه هاي جامد و شركت 
دارند و فعاليت اقتص��ادي انجام مي دهند كه حاضر 
نيستند اين فعاليت هاي خود را واگذار كنند و اين در 
حالي است كه نمي ش��ود هم بانك دار و هم بنگاه دار 
بود.رييس جمهوري به تش��ريح كارهاي مهم دولت 
يازدهم و دوازدهم در مورد بانك ها اشاره كرد و گفت: 
اولي��ن كار مهم دولت در اين زمين��ه اين بوده كه در 
طول 6 سال گذشته دس��ت در جيب بانك مركزي 
نبرده ايم و دولت پايه پولي را باال نبرد. باال رفتن پايه 

پولي كار بانك ها و بنگاه هاي اقتصادي است.
روحاني با تايد بر اينكه در اين 6 سال، دولت نسبت به 
استفاده از پايه پولي متعهد بوده و بعد از اين هم متعهد 
خواهد بود، گفت: حتي براي پرداخت يارانه  هم زماني 
كه پول كم مي آوردند از پايه پولي استفاده مي كردند اما 
ما اين كار را نكرديم.رييس جمهوري تعديل موسسات 
اعتب��اري غيرمجاز را دومي��ن كار دولت عنوان كرد و 
يادآورشد كه  اين كار بسيار سخت بود و شجاعت زيادي 

مي خواس��ت و ما براي توقف فعاليت اين موسس��ات 
اعتباري غيرمجاز دردسرهاي زيادي متحمل شديم 
به گونه اي كه حتي برخي تجمع هاي خياباني از سوي 
حاميان همين موسسات س��ازمان دهي مي شد تا ما 
نتوانيم اين كار را با موفقيت انجام دهيم. البته در مورد 
بانك ها اصالحات زيادي بايد انجام شود كه قدم به قدم 
در حال انجام است و اين اقدامات كمك بزرگي به اقتصاد 
كشور خواهد كرد.رييس جمهوري با بيان اينكه دست 
كارآفرينان را مي بوسيم، گفت: خوشحاليم كه بخش 
خصوصي و كارآفرينان هم با استفاده از اعتبارات دولتي 

فعاليت هاي خود را انجام مي دهند.

   ورود بخش خصوصي به حوزه هاي نفتي
روحاني در پاسخ به پرسش يكي از فعاالن اقتصادي در 
حوزه ان��رژي مبني بر ورود بخش خصوصي به فروش 
نفت و فرآورده هاي نفتي، گفت: براي اين منظور راه را 

باز كرده ايم و با ارايه نفت در بورس مشكلي براي فروش 
نفت و فرآورده ها توسط بخش خصوصي نداريم.

رييس جمهوري برق��راري روابط خارجي با دنيا را كار 
مهم ديگر دولت عنوان كرد و توضيح داد: با وجود همه 
دش��مني ها و توطئه ها، دولت كار خود را در خصوص 
برقراري روابط خارجي با موفقي��ت انجام داده و ادامه 
خواهد داد، ما هميش��ه به دنبال اي��ن بوده ايم كه در 
منطقه صلح و امنيت باشد. تأمين امنيت باالترين كار 

دولت بوده است.
روحان��ي درباره ض��رورت همكاري بخ��ش دولتي و 
خصوصي هم گفت: هميشه اعضاي دولت را تشويق 
كردم كه بدون مش��ورت با بخش خصوصي تصميم 
نگيرند و اگر تصميمي بدون مشورت با بخش خصوصي 
اتخاذ شود، قبول نمي كنم.روحاني در پاسخ به اظهارات 
نماين��ده صادركنندگان و درخواس��ت واردات كاال از 
سوي صادركنندگان به جاي انتقال ارز به كشور، گفت: 

آزاد گذاشتن صادركنندگان براي واردات كاال به جاي 
انتقال ارز خوب است به شرطي كه كاالي وارد شده را 
بر مبناي دالر 13 هزار توماني با مردم حساب نكنند و 
حداقل براس��اس ارز نيمايي محاسبه كنند. محاسبه 
كاالي وارداتي با نرخ آزاد به مردم فشار وارد مي كند.وي 
با بيان اينكه براي دولت راحت تر است كه صادركننده 
جنس مورد نياز كشور را هم وارد كند، گفت: به شرطي 
كه قيمت ها را براي مصرف كنن��ده باال نبرد.روحاني 
يادآور شد: همه مي دانيم كه قيمت ارز 13 هزار تومان 
نيست حتي 8 هزار تومان هم نيست و شرايط و مسائل 
روان��ي در افزايش نرخ ارز وجود دارد.رييس جمهوري 
همچني��ن تاكيد كرد ك��ه هدف ما بهب��ود وضعيت 
معيشت مردم است و فشار دشمن در كوتاه مدت با هدف 
اثرگذاشتن بر وضعيت معيشت مردم و در بلندمدت 
جلوگيري از توسعه كشور است و در چنين شرايط بايد 

همه بخش خصوصي و دولتي كنار هم باشند.

ظريف  با عمران خان ديدار کرد

ترامپ نه تاریخ می داند و نه ایرانیان را می شناسد
محمدجواد ظريف که به اسالم آباد سفر کرده است 
در ادامه ديدار با مقامات عالی پاکس��تان، ظهر ديروز 
با عمران خان، نخست وزير اين کش��ور مالقات و در 
خصوص مهمترين مس��ائل روابط بين دو کش��ور و 

تحوالت منطقه ای گفت وگو کرد.
ظريف در اين ديدار، بر اهميت گسترش همکاری ها، 
به ويژه برقراری ارتباط مي��ان بنادر چابهار و گوادر و 
استفاده از ظرفيتهای بالقوه آنها به عنوان بنادر مکمل 
در جهت منافع دو کشور اشاره کرد. ظرفيت هايي كه 
به اعتقاد ظريف در صورت به كارگيري درست آنها مي 
تواند ارزش اف��زوده فراواني را براي فعاالن اقتصادي 

2كشور به دنبال داشته باشد. 
نخس��ت وزير پاکس��تان نيز در اين مالقات، با اشاره 
به ديدار ماه گذش��ته خود از اي��ران، بر عالقه مندی 
پاکستان به گسترش روابط با کشورمان و همکاری ها 
در مرزهای مش��ترک و نيز اهميت صلح و همکاری 
ميان کش��ورهای منطقه و اس��المی تاکيد کرد. اما 
اظهارات مهم ظريف در اين سفر نه در جريان ديدار 
با عمران خان بلكه در حاش��يه ديداره��ا با مقامات 

پاكس��تاني در واكنش ب��ه اظهارات غيرمس��ووالنه 
روز گذش��ته ترامپ رسانه اي ش��د. در حاشيه ديدار 
با مقامات پاكس��تاني، وزيرامورخارجه ايران گفت: 

س��خنان س��خيف رييس جمهوری آمري��کا درباره 
کش��ورمان نش��ان دهنده اين اس��ت ک��ه ترامپ نه 
تنها چي��زی از تاريخ نمی داند بلک��ه او ملت ايران را 

نمی شناسد. محمدجوادظريف درگفت وگو با ايرنا در 
واکنش به سخنان سخيف روز گذشته دونالدترامپ 
رييس جمهوری آمريکا در تروريست خواندن ملت 
ايران، اظهار داش��ت: آقای ترامپ با اظهاراتش ثابت 
می کند که ادع��ای وی و همکارانش برای حمايت از 

مردم ايران دروغی بيش نيست.
وی با يادآوری اينکه ترامپ چند روز قبل مدعی شده 
بود که ش��اهد پايان ايران خواهد ب��ود، افزود: ايران 
ش��اهد پايان ترامپ خواهد بود ولی وی شاهد پايان 

ايران نخواهد بود.
ظريف تاکيد کرد: ايران هزاران سال بوده و خواهد بود 
و يک کش��ور تازه به دوران رسيده نمی تواند اينطور 
درباره ايران صحبت کند و اين نشان دهنده آن است 
که ترامپ حتی در ظاهرسازی که ديگران می کنند، 
نمی تواند آن را کامال ادامه ده��د و آن نيت واقعی و 

درونی خود را درباره مردم ايران بروز می دهد.
وزيرامورخارجه ايران افزود: ترامپ بارها مردم ايران 
را به لقبی مانند تروريسم که فقط برازنده خوداوست، 
متهم کرده. حرف ما درباره تروريس��م شعار نيست، 

ترامپ علنا اع��الم کرد که عليه م��ردم ايران جنگ 
اقتصادی می کند و اين يعنی ترور، يعنی تالش برای 
تحميل يک ديدگاه سياسی از طريق فشار اقتصادی، 
از طريق جلوگي��ری از فروش غذا، دارو مواد اوليه که 
برخالف دستور ديوان بين المللی دادگستری بوده و 
تمام اين موارد شامل اقدامات تروريسم اقتصادی او 
عليه ملت ايران به ش��مار می رود.ظريف تاکيد کرد: 
اگر کسی تروريست باشد آن ش��خص، خود ترامپ 
است که مرتکب تروريس��م اقتصادی شده در حالی 
که جمهوری اسالمی ايران چون هميشه در صف اول 

مبارزه با تروريسم در اين منطقه بوده است.
وی افزود: حمايت جمهوری اس��المی ايران از مردم 
عراق و سوريه در مقابل تروريسم توسط اين ملت ها 
مورد قدردانی قرار گرفته و اين واقعيتی است که همه 

به آن اذعان دارند.
رييس جمهوری آمريکا پنجش��نبه شب و در جمع 
کشاورزان آمريکايی در سخنانی سخيف بار ديگر ملت 
ايران را تروريست ناميد و مدعی شد ايران پشت سر 

تمام مشکالت خاورميانه قرار دارد
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    روحاني پيروزي حزب نخست وزير هند 
در انتخابات را تبريك گفت؛ پاد|

رييس جمهور با صدور پيامي پيروزي حزب متبوع 
»نارندرا مودي« و حزب اتحاد ملي دمكراتيك در 
انتخابات سراسري پارلماني هند را تبريك گفت.

در اين پيام آمده است: جناب آقاي نارندرا مودي؛ 
نخس��ت وزير محترم جمهوري هن��د؛ پيروزي 
جنابعال��ي و ح��زب اتحاد مل��ي دمكراتيك در 
انتخابات سراسري پارلماني هند را صميمانه به 
ش��ما و ملت بزرگ هند تبريك مي گويم.روابط 
دوستانه دو كش��ور ايران و هند بر اساس احترام 
و منافع متقابل رش��د قابل توجه��ي در دوران 
مسووليت جنابعالي به عنوان نخست وزير كشور 
بزرگ هند داشته است و اطمينان دارم كه در دوره 
جديد مسووليت آن جناب، بيش از پيش شاهد 
توس��عه و تعميق روابط ديرينه ميان جمهوري 
اسالمي ايران و جمهوري هندوستان خواهيم بود. 
از خداوند متعال، سالمتي و موفقيت آن جناب و 
سعادت و پيشرفت مردم هند را مسألت مي نمايم.

 »عل�ي ربيع�ي« س�خنگوي دول�ت 
 شد؛ايسنا|

دولت دوازدهم سخنگوي خود را بعد از حدود يك 
سال خالي بودن اين تريبون با اهميت شناخت 
و علي ربيعي بع��د از محمد باقر نوبخت، دومين 
س��خنگوي دولت تدبير و اميد ش��د. اين براي 
اولين بار است كه يكي از اهالي ارتباطات و رسانه 
براي اين سمت انتخاب مي شود. بايد در روزهاي 
آتي، منتظر اولين نشست سخنگو بود.ربيعي كه 
4 بار در 5 سال دولت تدبير و اميد به مجالس نهم 
و دهم رفت بار چهارم در 17 مرداد سال گذشته در 
جلسه جنجالي مجلس، از وزارت رفاه كنار رفت. از 
آن روز چند بار خبر سخنگويي اين فعال سياسي- 
اجتماعي و استاد ارتباطات اعالم شده اما به هر 
حال اين ماجرا تا امروز به طول انجاميد اما گويا در 
جلسه اواخر هفته گذشته با رييس جمهور، حسن 
روحاني و ربيعي به توافق در اين باره دست يافتند.

    ۴۰سال است جنگ اقتصادي رابا فرهنگ 
خرمشهر به پيروزي بدل كرده ايم؛مهر|

دبير ش��وراي عال��ي امنيت ملي گفت: نس��ل 
بي انقطاع ما، 40 س��ال اس��ت كه نبرد نظامي، 
تحريم، تروريس��م و جنگ اقتصادي را در بستر 
فرهنگ خرمش��هر با ايثار و مقاومت به پيروزي 
مبدل كرده اس��ت.دريابان علي شمخاني دبير 
ش��وراي عالي امنيت ملي در يادداشتي كوتاه به 
مناسبت س��الروز آزادس��ازي خرمشهر نوشت: 
»سوم خرداد سال 61 وقتي در خرمشهر، جوانان 
انقالبي، س��نگ بناي روز ملي ايث��ار، مقاومت و 
پيروزي را با خون خود بنا نهادند، تاريخ ساز شدند. 
همان زمان، صداهايي در دنيا بلند شد كه امروز 
وقت مذاكره است. اگر نه، تاريخ، جنگ طلب ها! را 

تنبيه مي كند.«

    احتمال سفر نخست وزير ژاپن به ايران؛ 
ايسنا|

تلويزيون ملي ژاپن از احتمال سفر نخست وزير 
ژاپن به ايران در نيمه خرداد خبر داد كه در پي سفر 
روز شنبه دونالد ترامپ به ژاپن انجام خواهد شد.به 
گزارش رويترز، ان. اچ. كي، تلويزيون ملي ژاپن روز 
جمعه اعالم كرد كه شينزو آبه، نخست وزير ژاپن 
در نظر دارد تا نيمه هاي ماه ژوئن ]خرداد ماه[ به 
ايران سفر كند و اين اولين سفر وي به ايران است 
كه در چهار دهه اخير و در ميان افزايش نگراني ها 
درباره گسترش تنش ميان امريكا و ايران، اتفاق 
خواهد افتاد.خبر برنامه اين سفر، يك هفته پس از 
سفر محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه ايران به 
ژاپن و ديدار وي با شينزو آبه و تارو كونو، وزير امور 
خارجه اين كشور مطرح شد. به گفته ان. اچ. كي 
آبه احتماالً درباره برنامه هاي خود با رييس جمهور 
امريكا در هنگام سفر وي به ژاپن از روز يكشنبه 
گفت وگو خواهد كرد و تصميمات نهايي به نتايج 

آن بستگي خواهد داشت.

    اس�تقبال وزارت خارج�ه امري�كا از 
رايزن�ي مقام�ات آلمان�ي و عمان�ي در 

ايران؛خبرآنالين|
س��خنگوي وزارت امور خارجه امريكا با توجه به 
س��فر اخير دو مقام آلماني و عمان��ي به ايران، از 
اين اقدام ديپلماتيك براي آن چه »تنش زدايي 
وضعيت موجود« مي خواند، اس��تقبال كرد.به 
گزارش روزنامه اكس��پرس تريب��ون، امريكا بر 
خالف تمام تالش هاي اين كش��ور براي آن چه 
»به انزوا كشيدن ايران« عنوان شده، از اقدام وزير 
امور خارجه عمان و مديركل سياسي وزارت امور 
خارجه آلمان استقبال كرد.مورگان اورتاگوس، 
سخنگوي وزارت امور خارجه امريكا در اين باره 
به جمع��ي از خبرنگاران در واش��نگتن گفت: از 
نظر ما اين رفتاري عادي ميان دو كشور است. ما 
همچنين از هر گونه تالش آلماني ها براي كمك 
به تنش زدايي از اين وضعيت، قدرداني مي كنيم.

    لوايح پالرمو و س�ي اف تي از دستور كار 
مجمع خارج نشده است؛ايرنا|

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه 
لوايح پالرمو و cft از دستور كار مجمع خارج نشده 
است، گفت: قبل از ماه رمضان و به دليل پيچيدگي 
موضوع آن را به كميس��يون خاص ارجاع داديم.

مجيد انصاري گفت: موارد و ايرادات لوايح به كار 
كارشناسي نياز داشت و در حوزه تخصصي چند 
كميسيون بود، بنابراين مقرر شد يك كميسيون 
خاص كه تلفيقي از افراد مطلع و متخصص از چند 
كميسيون است براي بررسي اين لوايح تشكيل 
شود.انصاري خاطرنشان كرد: افراد يا رسانه هايي 
كه گفته اند لوايح از دستور كار مجمع تشخيص 
مصلحت نظام خارج شده است يا اشتباه كرده اند 

يا خبر كذب منتشر مي كنند.

كسي كه از امكانات استفاده كرده 
بايد ماليات بيشتري دهد

خطيب موقت نماز جمعه 
تهران تاكيد كرد كه از كسي 
كه از امكانات نظام استفاده 
حداكثري كرده است بايد 

ماليات بيشتري گرفت.
به گزارش برن��ا، »آيت اهلل 
موح��دي  محمدعل��ي 
كرماني«، گفت: بيت المال بايد به همه برسد نه اينكه 
به عده اي خاص، اين درحالي است كه اميرالمومنين 

علي )ع( حساسيت ويژه اي درباره بيت المال داشتند.
وي با بيان اينكه حكومت نياز ب��ه ماليات دارد، اما 
دريافت آن حساب دارد، افزود: از بيچاره اي كه يك 
مغازه دارد و ش��وهرش فوت كرده و فرزنداني دارد، 
ماموران مالي��ات نبايد از اينها مالياتي بگيرند بلكه 
بايد از پول دار و كسي كه از امكانات كشور حداكثر 
اس��تفاده را كرده و پول دار ش��ده، ماليات دريافت 
كنند.خطيب موقت نماز جمع��ه با تاكيد بر اينكه 
مميز مالياتي بايد اهل تش��خيص باشد و از ضعفا و 
بيچارگان ماليات دريافت نكند، اظهار كرد: بر اساس 
فرمايش حضرت عل��ي )ع( اگر مي خواهيد ماليات 
حالل بگيريد ابتدا باي��د امكانات را در اختيار مردم 
گذاشته و به توليد و اشتغال كه همان فرمايش مقام 
معظم رهبري است اهميت دهيد.آيت اهلل موحدي 
كرماني ادام��ه داد: اگر بخواهيد براي دريافت ماليات 

فشار بياوريد شهر را خراب   مي كنيد.

سازمان ملل درقبال جنايت عليه 
غيرنظاميان سكوت كرده است

نماين��ده دايم اي��ران در 
سازمان ملل متحد با انتقاد 
از سكوت س��ازمان ملل 
متحد و ش��وراي امنيت 
در قاب��ل جناي��ات عليه 
غيرنظاميان گفت: براي 
حفاظ��ت از غيرنظاميان 
در درگيري ه��ا بايد از برخورد مبتني بر مالحظات 
سياسي خودداري كرد.مجيد تخت روانچي عصر 
پنج شنبه در نشس��ت شوراي امنيت سازمان ملل 
كه با موضوع حفاظت از غيرنظاميان در درگيري ها 

برگزار شد، اين مطلب را مطرح كرد.
وي افزود: موارد متعددي وجود دارد كه س��ازمان 
ملل و به ويژه شوراي امنيت در قبال جنايات عليه 
غيرنظاميان در درگيري هاي مس��لحانه س��كوت 
اختيار كرده اند.نماينده دايم ايران تاكيد كرد: يكي 
از مشكالت اساس��ي در حفاظت از غيرنظاميان در 
درگيري هاي مس��لحانه، تصميم گيري بر اساس 
مالحظات سياس��ي و مسوول نش��ناختن عامالن 

جنايات است.
تخ��ت روانچي به برخ��ي از اين م��وارد همچون 
حمالت هواي��ي امريكا در افغانس��تان و حمالت 
هوايي سعودي در يمن اشاره كرد كه در نتيجه آنها 
تعداد زيادي از شهروندان غيرنظامي، از جمله زنان 

و كودكان، كشته و زخمي شده اند.

براي رويارويي با دشمن
از هر زماني آماده تر هستيم

رييس س��تاد انتفاضه و 
قدس شوراي هماهنگي 
تبليغات اس��المي گفت: 
امروز از هر زماني در طول 
دوران انقالب باانگيزه تر، 
مهيات��ر و آماده ت��ر براي 
روياروي��ي ب��ا دش��من 
هس��تيم. به گزارش مهر، س��ردار رمضان شريف 
پي��ش از خطبه هاي نم��از جمعه ته��ران با بيان 
اينكه فتح خرمشهر سرآغاز فروپاشي حزب بعث 
و اضمحالل رژيم صدام بود، متذكر ش��د: امروز از 
صدام و ژنرال هاي قد كشيده صدام خبري نيست 
و آنچه ذهن تاريخي ملت ما را پر كرده و دوستان و 
دشمنان اين نظام مقدس را وادار به تمكين كرده، 
درس ها و عبرت هايي است كه از فتح خرمشهر بايد 

بگيريم و بگيرند.
رييس س��تاد انتفاضه و قدس شوراي هماهنگي 
تبليغات اسالمي افزود: امروز از هر زماني در طول 
دوران انقالب باانگيزه تر، مهيات��ر و آماده تر براي 
رويارويي با دشمن هس��تيم و امريكايي ها با سر و 
صدا و تبليغات تالش مي كنند كه در عرصه افكار 
عمومي حضور داش��ته باشند. اعزام فالن ناو از آن 
منطقه جغرافيايي به جاي ديگر و زمزمه اعزام نيرو 
از آنجا به نقاط ديگر چيزهايي نيست كه نيروهاي 

مسلح و ملت ما را به عقب براند.

وعده هاي بي عمل به خروج 
تهران از برجام منجر خواهد شد

ين��س پلوتن��ر مديركل 
سياس��ي وزارت خارجه 
آلم��ان روز پنجش��نبه با 
حس��ين اميرعبداللهيان 
دس��تيار وي��ژه ريي��س 
مجلس در امور بين الملل 
دي��دار و گفت وگ��و كرد. 
دس��تيار رييس مجلس در اين ديدار گفت: فقدان 
اقدام عملي از س��وي طرف هاي اروپايي در اجراي 
تعهدات برجامي خود، بزرگ ترين مانع در مس��ير 
حفظ برجام است. اميرعبداللهيان با تاكيد بر روابط 
تاريخ��ي دو كش��ور و اعالم آمادگي براي توس��عه 
همه جانبه مناس��بات تهران و برلين گفت: فقدان 
اقدام عملي از س��وي طرف هاي اروپايي در اجراي 
تعهدات برجامي خود، بزرگ ترين مانع در مس��ير 
حفظ برجام است و تداوم وعده هاي بي عمل اروپا به 
خروج تهران از برجام منجر خواهد شد.وي با تاكيد بر 
اهميت رايزني هاي ديپلماتيك افزود: زمان رو به پايان 
است. تداوم خريد نفت ايران توسط اروپا و راه اندازي 
فوري كانال بانكي موثر، حداقل اقدام اروپا براي مقابله 
با رفتار نادرست كاخ سفيد و ترميم اعتماد در حال از 
دست رفتن با اروپا است.دستيار ويژه رييس مجلس با 
انتقاد شديد از اقدامات تحريك آميز امريكا يادآور شد: 
اروپا يا بايد اقدامي عملي و موثر به عمل آورد يا شاهد 

مسير جديد اتخاذ شده از سوي ايران باشد.

مواضع روسيه درباره ايران پس 
ازسفر پمپئو تغيير نكرده است

ه  دس��تگا س��خنگوي 
ديپلماسي روسيه اعالم 
كرد كه مواضع كشورش 
در برابر ايران پس از ديدار 
مايك پمپئو وزي��ر امور 
خارجه امريكا از روسيه و 
ديدار با وزير امور خارجه 
و رييس جمهوري اين كش��ور تغيير نكرده اس��ت. 
ماريا زاخارووا در نشست خبري خود با خبرنگاران 
افزود: روابط روس��يه و امريكا در سطوح مختلف از 
عالي گرفته تا نمايندگان تش��كيالت ديپلماتيك 
دو كش��ور و س��ران وزارت خارجه در حال توسعه 
است.  وي افزود: همانطور كه گفتم گفت وگوهاي 
فعاالنه بين دو كشور جريان دارد، بدون شك ما در 
جهان و نه فضاي خأل زندگي مي كنيم و مناسبات 
بين المللي معاصر چندوجهي است و شامل اشكال 
پيچيده مي شود. زاخارووا گفت: اما روابط ما با ايران 
به تماس هاي ما با كشورهاي ديگر وابسته نيست و 
س��فر پمپئو نيز مواضع روسيه را تغيير نداده است.  
س��خنگوي وزارت خارجه روسيه در ادامه سخنان 
خود به حمله نيروهاي ناشناس به چهار نفتكش در 
آب هاي امارات در نزديكي اميرنشين فجيره اشاره و 
درباره آن ابراز نگران كرد. زاخارووا گفت: اين حوادث 
باعث افزايش تشنج در خليج فارس شده كه با حضور 

ناوهاي امريكايي به وجود آمد.

چهره هاي استاني
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رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان پرده برداشت 

وزارت صنعت، معدن و تجارت در سه بخشنامه جداگانه ابالغ كرد 

معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت مطرح كرد 

رییس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه هاي صوتي، تصویري، تلفن همراه و لوازم جانبي: یك عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس شوراي اسالمي تشریح كرد

4 شركت متخلف در تجارت شكر 

ممنوعيت هاي تازه وارداتي و صادراتي 

صنایع معدني كمترین آسیب را از تحریم  مي بیند

بازگشت واردات كاالي مسافري به روال سابقاثر بلندمدت طرح مجلس برمدیریت بازار خودرو

تعادل| گروه صنعت |
رئیس س��ازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان از تخلف ۱۱۰ میلیارد تومانی ۴ شرکت 
کشت و صنعت نیشکر به دلیل احتکار، گرانفروشی و 
عدم عرضه شکر خبر داد.  عباس تابش در گفت وگو با 
خبرگزاری تسنیم،  در مورد تخلفات صورت گرفته در 
بحث برخی اقالم خوراکی از جمله »خرما« که باعث 
افزایش قیمت خرما در بازار شد اظهار کرد: از چند ماه 
پیش از ماه مبارک رمضان، ما در توافق با مس��ئوالن و 
دستگاه های مرتبط با این بخش، توافق کرده بودیم در 
صورت تامین خرمای ماه مبارک رمضان، ممنوعیتی 
برای صادرات خرما اعمال نشود اما متاسفانه این اتفاق 
نیفتاد و در بازار دچار مش��کالتی شدیم که باعث شد 
قیمت خرما باال رود.  او با گالیه از دس��تگاه هایی که با 
تفاهم مذکور کنار نیامدند، افزود: از طرف دیگر شاهد 
بودیم متاسفانه برخی سردخانه هایی که با استفاده از 
تس��هیالت دولتی احداث شده بودند به جای آنکه در 
شرایط خاص در خدمت ش��هروندان باشند و در پیچ 
تولید، در زمان نیاز به درد مصرف کنندگان بخورد، در 
زمان کمبود خرما، به محلی ب��رای انبار خرما تبدیل 
ش��ده بود و بر همین اس��اس اقدام به تعزیر تعدادی 
از این س��ردخانه ها کردیم. به گفته رئیس س��ازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ، همکاران 
ما در بازرسی های خود س��ردخانه هایی را شناسایی 
کردند که مقادیری بی��ش از 3۰۰ تن خرما را در خود 
انبار کرده بودند. تابش افزود:  بر همین اساس پرونده 
این سردخانه های متخلف به تعزیرات معرفی شد و با 
حکم قضایی، بخشی از خرماهای انبار شده نیز به حراج 

گذاشته و در اختیار مردم قرار گرفت.
رئیس س��ازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان با اش��اره به تفاهم نامه های منعقده با 
اصناف و بس��یج اصناف گفت: ما به صورت شبانه روز 
در س��طح بازار حضور خواهیم داش��ت و شدیدترین 
برخوردها را با هرگونه س��ودجویی در قالب احتکار و 
گرانفروش��ی و عدم عرضه کاال خواهیم داشت. تابش 
با هش��دار به اصناف گفت: اصناف مکلف هستند که 
اجناس و کاالهای خ��ود را با فاکتور خریداری کنند و 
با فاکتور بفروشند و اگر فاکتور خرید و فروش نداشته 
باش��ند و تخلفی در این می��ان رخ داده باش��د، تمام 

مس��ئولیت بر عهده آخرین حلقه که اصناف هستند 
خواهد بود و نباید جای گله گذاری باقی باشد.

او با بیان اینکه دارا ب��ودن فاکتور خرید و فروش برای 
اصناف باعث می شود تا حلقه های قبلی گرانفروشی 
مشخص شود و بازرس��ی ما در طول کل فرایند اتفاق 
بیفت��د گفت: ما در روزهای اخیر بر اس��اس اس��ناد و 
مدارکی که به دس��ت آوردیم، چندین مرغداری را به 
دلیل گرانفروشی و عرضه مرغ با قیمت گرانتر از قیمت 

مصوب در بازار تعزیر کردیم.
رئیس س��ازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان افزود: این یعنی سازمان حمایت تنها 
با اصناف و واحدهای صنفی طرف نیس��ت، بلکه اگر 
واحدهای تولیدی هم از سر منش��أ، ضوابط و شرایط 
هیئت تعیین و تثبیت قیمت را رعایت نکند، با آن هم 

برخورد خواهیم کرد. تابش همچنین در مورد تخلفات 
کارخانجات کش��ت و صنعت نیشکر در هفته ها و ماه 
های گذشته که باعث تشدید مشکالت در بازار شکر شد 
نیز گفت: به دنبال بازرسی های ما کارخانجات کشت و 
صنعت بزرگی از جمله کشت و صنعت »دهخدا، فارابی، 
امیرکبیر و کارون«، به دلیل احتکار، گران فروش��ی و 
عدم عرضه ش��کر به میزان ۱۱۰ میلیارد تومان تعزیر 
شدند و با حکم قاضی پرونده، این شرکت ها تا 5 برابر 
این رقم یعن��ی 55۰ میلیارد تومان می توانند جریمه 
شوند و امیدواریم با برخورد قاطع با هرگونه تخلف، فضا 

را برای هرگونه تخلف ناامن کنیم.
این در حالي اس��ت كه طي روزهاي گذشته شایعاتي 
پیرام��ون ارتباط آیت اهلل مکارم ش��یرازی با مدلل در 
تجارت شكر و سهام شرکت قند دزفول منتشر شد، كه 

دفتر آیت اهلل مکارم شیرازی با رد شایعات مطرح  شده، 
هر گونه ارتباط با مدلل را نیز رد کرد  و در اطالعیه اي 
عنوان ك��رد: » در مورد فردی بن��ام مدلل، باید توجه 
داش��ته باش��ید که آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی 
نامبرده را ندیده و نمی شناسند و هیچگونه رابطه ای 
با نام برده نداش��ته و ندارد و به طور کلی در خانواده و 
اطرافیان معظم له هیچ فردی مرتبط با این فرد و سایر 

امور مطرح شده در نامه وجود ندارد.«
 اما در همین راس��تا،  نماینده گروه مدلل در اس��تان 
خوزستان با تاکید بر این که ارتباط ما با آیت اهلل مکارم 
شیرازی بی اس��اس و شایعه است، گفت: ما بیشترین 
ارز دولتی را دریافت کرده ایم و در عین حال بیشترین 

واردات را هم انجام داده ایم.
حمید اس��ماعیلی در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم، 

اظهار کرد: مهرفرد معاون وزیر جهاد کشاورزی، به گروه 
مدلل اعالم کرد باید قیمت ها را اعالم کنیم و کاالها باید 
فروخته شود، به این دلیل که تنظیم قیمت در بازار به 
گونه ای نباشد تا دیگر صاحبان کاال بتوانند قیمت ها را 

افزایش دهند.
نماینده گروه مدلل در استان خوزستان تصریح کرد: 
قیمت کاال به موجودی انبارهای گروه مدلل بستگی 
دارد، به محض آن که این موج��ودی به کمترین حد 
ممکن برس��د دیگر صاحبان کاال قیمت ها را افزایش 
می دهند، چون احساس می کنند ما دیگرابزاری برای 
کنترل قیم��ت در بازار در اختیار نداریم،  این در حالی 
اس��ت که آقای مدلل با تمام توانش کاال وارد کش��ور 

کرده است.  
نماین��ده گروه مدلل همچنین با بی اس��اس خواندن 
ارتباط گروه مدلل با آیت اهلل مکارم شیرازی، گفت: گفته 
شده که آقای مدلل داماد آقای مکارم شیرازی است که 
دیروز دفتر آیت اهلل مکارم شیرازی رسما اعالم کرد به 
این شایعات پایان دهید و هیچ نسبت سببی و نسبی با 

ایشان وجود ندارد. 
اسماعیلی ادامه داد: گفته می شود گروه مدلل بیشترین 
ارز دولتی را دریافت کرده اس��ت، این موضوع درست 
اما ما کاالی آنرا وارد کشور کرده ایم. آمار و ارقام این را 
می گوید.  وی با بیان این که مقامات دولتی این موضوع 
را می دانند و برخی رسانه ها شلوغ کاری کرده اند، افزود: 
اگر سیاست های دولت و تحریم ها نباشد ما توان تامین 

کل کنجاله مورد نیاز کشور را داریم.  
وی با تاکید بر این که اگر گروه مدلل نباشد تنظیم بازار 
به هم می ریزد، هر گونه فعالیت در بخش شکر کشور را 
تکذیب کرد و گفت: هم اکنون در استان خوزستان ۱2 
انبار تحت اجاره گروه مدلل است که ظرفیت نگهداری 

۴۰۰ هزار تن غالت و روغن خام را دارد.
نماینده گروه مدلل در اس��تان خوزستان همچنین با 
بیان این که دپو غالت در بندر امام به صورت س��نتی 
انجام می ش��ود، افزود: در هیچ کجای دنیا نمی توانید 
ببینید با اس��تفاده از لودر هر ش��بانه روز 3۰ هزار تن 
غالت در انبارها دپو می شود. او با بیان این که با سازمان 
بنادر و دریانوردی قرارداد 2۰ ساله برای اجاره  انبارها 
در بندر امام خمینی )ره( داریم،  افزود: ۱7 سال از این 

قرارداد گذشته و 3 سال آن باقی مانده است.

تعادل| گروه تجارت|
 وزیر صنع��ت، معدن و تجارت ش��رایط جدید صادرات 
محصوالت كش��اورزي را ابالغ كرد. ای��ن وزارتخانه در 
تازه ترین نامه اي به گمرك، ش��رایط جدی��دي را براي 
صادرات و واردات اع��الم كرده كه بر مبناي یك بند آن، 
صادرات برخي كاالها تنها ب��ا كارت بازرگاني صاحبان 
واقعي كاالها یا نمایندگان قانوني و رسمي آنها امكانپذیر 
اس��ت.  براس��اس این ابالغی��ه، در خص��وص كاالهاي 
كش��اورزي، محموله ه��اي صادرات��ي میوه و ت��ره بار و 
محصوالت غذایي صرفا در گمركات استاني پس از صدور 
گواهي قرنطینه و تأیید و ارزیابي ضوابط و شاخص هاي 
بسته بندي توسط وزارت جهاد كشاورزي و گمركات باید 
اظهار شود. همچنین این محصوالت در گمركات مرزي 
كشور ارزیابي، اظهار و پلمب نمي شود و گمركات مرزي 
صرفا معبر خروج كاالهاي مذكور هستند. ضمن اینكه 
صادرات محصوالت غذایي صرفا توسط واحدهاي تولیدي 
یا نماینده ویژه واحد مربوطه و فق��ط با كارت بازرگاني 
صاحبان واقعي كاال یا نماینده رس��مي آنها امكان پذیر 
است.  از س��وي دیگر، رضا رحماني وزیر صنعت، معدن 

وتجارت در بخش��نامه دیگري رفع ممنوعیت صادرات 
»پیاز و سیب زمیني« را نیز ابالغ كرد. پیش از این به دلیل 
تنظیم بازار داخلي صادرات پیاز و سیب زمیني بطور موقت 
لغو شده بود. اما یك بخشنامه دیگر در دستور وزارتخانه 
صنعت قرار گرفت. به موجب این بخشنامه مدیركل دفتر 
مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت 
از »ممنوع شدن واردات غذاي سگ و گربه« خبر داد.  سید 
مهدي نیازي گفت: از 8 اردیبهش��ت امسال ۱۴3 ردیف 
تعرفه مشمول ممنوعیت واردات شد، كه غذاي سگ و 
گربه نیز در این فهرست قرار دارد. او با بیان اینكه واردات 
غذاي سگ وگربه صرفا براي مصارف لوكس نبوده، گفت: 
از برخي سگ ها در حوزه ماموریت هاي نیروي انتظامي، 
هالل احمر و آتش نش��اني و به منظور استفاده از حس 
بویایي یا چشایي آنها استفاده مي شود كه خوراك خاص 
مصرف مي كنند. از این رو ممكن اس��ت این خوراك در 
كشور تامین نشود.  به گفته نیازي، سال 96 ارزش میزان 
واردات غذاي سگ و گربه ۱۰ میلیون دالر بود كه در سال 
97 با اعمال سیاست هاي مدیریت واردات به 7 میلیون 
دالر كاهش یافت. ضمن اینكه سال جاري با توجه به اعمال 

ممنوعیت واردات در این بخش كاهش واردات بیشتر هم 
خواهد بود. اما به گزارش خبرگزاري تسنیم، درحالي كه 
آمار گمركات كش��ور نش��ان دهنده واردات بیش از یك 
میلیون دالر غذاي سگ و گربه در فروردین امسال است، 
آمار واردات این اقالم در مدت مشابه سال قبل حاكي از آن 
است كه واردات غذاي سگ و گربه در نخستین ماه امسال 
5 برابر سال قبل شده اس��ت.  حال بنابه گفته مدیركل 
دفتر مقررات ص��ادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، با سیاست ها و اقداماتي كه در سال 97 پیش بیني 
و اجرا شد واردات در مقایسه با سال 96 حدود 2۰ درصد 
كاهش یافت و این در حالي اس��ت كه كاهش واردات در 
حوزه كاال هاي مصرفي حدود 32 درصد بوده است. بنابر 
آمار اعالمي از س��وي نیازي، واردات كاال هاي ممنوعه از 
حدود 3 میلیارد دالر در سال 96 به حدود 8۰۰ میلیون 
دالر در سال 97 كاهش یافت. او همچنین با بیان اینكه 
روند مدیریت تقاضا در سال 98 هم ادامه دار خواهد بود به 
منظور حمایت از تولیدات داخل و مدیریت تقاضا ممكن 
اس��ت، ممنوعیت واردات در برخي ردیف هاي تعرفه اي 
افزایش یاب��د كما اینكه از ابتداي امس��ال تاكنون اقالم 

ممنوع��ه واردات از ۱39۰ ردیف تعرفه به ۱5۱2 ردیف 
تعرفه افزایش یافت كه برخ��ي از این كاال هاي ممنوعه 
از داخل تامین مي شود براي برخي دیگر هم در شرایط 
كنوني اولویتي براي تامین از طریق واردات تش��خیص 
داده نشده است. مدیركل دفتر مقررات صادرات و واردات 
وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین درباره آخرین 
تغییرات در فهرست 25 قلم كاالي اساسي كه ارز ۴2۰۰ 
توماني دریافت مي كنند، گفت: چند قلم از این فهرست 
خارج شده كه از جمله آن گوشت قرمز، حبوبات، كره و 

بخشي از كاغذ است كه از این پس به آن ارز نیمایي تعلق 
مي گیرد البت��ه براي كاغذ مورد مص��رف در مطبوعات 
همچنان ارز ۴2۰۰ اختصاص مي یابد.  او افزود: البته براي 
كاال هایي كه اعالم ممنوعیت واردات مي شود باید توجه 
كنیم كه بعد از اعالم ممنوعیت، ثبت س��فارش و تامین 
ارز صورت نمي گیرد، اما كاال هایي كه قبال ثبت سفارش 
و تامین ارز ش��ده یا خریداري و در حال حمل به كشور 
یا در گمرك است براساس قوانین، مشمول ممنوعیت 

واردات نمي شوند.

رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازي معادن و 
صنایع معدني ایران گفت: بخش معدن و صنایع معدني 
به دلی��ل وجود مواد اولیه در داخ��ل و امكان صادرات 

كمترین آسیب را از تحریم ها مي بیند.
به گ��زارش خبرگزاري مه��ر، خداداد غری��ب پور در 
ش��انزدهمین همایش بزرگداش��ت روز معدن كه در 
دانش��گاه صنعتي امیركبیر برگزار شد، اظهار داشت: 
بخش معدن و صنایع معدني به دلیل وجود مواد اولیه 
در داخ��ل، امكان ص��ادرات به ۱23 كش��ور و جهاني 
بودن قیمت محصوالت، كمترین آسیب را از تحریم ها 
مي بیند. وي ادامه داد: شرایط بین المللي این روند را بر 
ما تحمیل كرده تا به بخش معدن توجه كنیم. دولت و 
بانك مركزي هم به این بخش اعتماد كرده است. بنا به 

ضرورت شرایط بین المللي و تحریم ظالمانه، تحریم ها 
سبب خیر شده و ما به سمت بومي سازي دانش مي رویم. 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، با بیان اینكه این 
سازمان از قبل با دانشگاه ها و تشكل ها همكاري داشته، 
اما اكنون این همكاري ها بیشتر شده، است، گفت: در 
تالش هستیم از ظرفیت این 2 حوزه در حوزه آموزش و 
پژوهش هاي كاربردي و سرمایه گذاري در بخش معدن 

و صنایع معدني استفاده كنیم.
وي افزود: معدن توانمندي هاي باالیي در اقتصاد كشور 
دارد، ام��ا در بخش تكنولوژیكي ب��ا محدودیت هایي 
روبروست كه باید از سوي دانشكده هاي معدن این خأل 
پر شود. غریب پور با اشاره به اینكه ایمیدرو به عنوان یك 
نهاد صنعتي، نیازمند دانشگاه و دانشگاه به عنوان نهاد 

علمي نیازمند صنعت است، گفت: ایمیدرو تاكنون از 
6۰۰ پایان نامه حمایت كرده و پارسال از 9۰ پایان نامه 

حمایت شد. البته در این زمینه محدودیت نداریم.
وي افزود: سوم اردیبهشت امسال با دانشگاه صنعتي 
امیركبیر در حوزه هاي مختلف تفاهم نامه امضا شد تا از 
ظرفیت این دانشگاه استفاده شود و مصمم هستیم این 
تفاهم نامه ها به قرارداد عملي تبدیل شود. خوشبختانه 
معتمدي رییس دانشگاه امیركبیر نیز به این موضوع 
عالقه مند و پیگیر است. رییس هیات عامل ایمیدرو با 
بیان اینكه ما طي سال ها تجهیزات از خارج وارد كردیم، 
اما س��ازندگان آن را وادار نكردی��م دانش فني آن را به 
ما آم��وزش دهند، گفت: حلقه مفقوده بخش معدن و 
صنایع معدني، فناوري بومي است كه دانشگاه مي تواند 

خالق فناوري بومي شود. وي افزود: هركس در بخش 
معدن یك گام ب��ردارد، ایمیدرو در جهت ارتقاي آنان 
چند گام خواهد برداش��ت. ما پذیرنده نخستین گروه 
اساتید در زمینه فرصت مطالعاتي هستیم. غریب پور 
با اشاره به اینكه بخش معدن در بعد فرآوري و صنعت، 
ارزش افزوده بسیار باالیي دارد، گفت: این ارزش افزوده 
در مرحله فرآوري 7 ده��م برابر و در صنعت به ۴ برابر 
مي رس��د و پیش از آن، ماده معدني از 75 دالر به 727 

دالر مي رسد.
وي ادامه داد: از این رو، ایجاب مي كند تا با اس��تفاده از 
ظرفیت هاي س��ازمان نظام مهندسي معدن و اساتید 
دانش��گاه ها براي توسعه این بخش اس��تفاده كنیم. 
غریب پور درباره برنامه جدید توس��عه اكتشاف گفت: 

خوش��بختانه ظرفیت بخش خصوصي باالس��ت و به 
تازگي، كنسرس��یوم صنعتي و معدني كش��ور براي 
اكتشاف یكصد هزار كیلومتر مربع اعالم آمادگي كرده 
است. وي ادامه داد: در بخش فرآوري سیار نیز گام هاي 
مطلوبي از سوي بخش خصوصي برداشته شده است. 
رییس هیات عامل ایمیدرو با بیان اینكه در بخش معدن 
و صنایع معدني سرمایه گذاري باالیي صورت گرفته 
است، گفت: امسال 3 میلیارد دالر پروژه معدني و صنایع 

معدني را به بهر برداري مي رسانیم.
غریب پور با اش��اره به اینكه س��ال گذشته رشد تولید 
و صادرات در بخش معدن و صنایع معدني داش��تیم 
گفت: در زمینه پژوهش نیز ایمیدرو پارسال ۱۰ پروژه 

تحقیقاتي اجرا كرد و امسال 27 پروژه اجرا مي شود.

ايسنا| یك عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس شوراي اسالمي با 
اشاره به اینكه طرح س��اماندهي بازار خودرو نمي تواند در شرایط كنوني 
تاثیر بسزایي را در بازار خودرو ایفا كند، گفت : آنچه كه امروز مي تواند در 
مدیریت بازار خودرو موثر باشد، افزایش تولید و رساندن خودرو به دست 
مصرف كننده واقعي است. رمضان علي سبحاني فر با اشاره به تاثیر تصویب 
طرح س��اماندهي بازار خودرو در بازار خودرو، اظهار كرد: در حال  حاضر 
تصویب این طرح تاثیر خاصي بر روي بازار خودرو نخواهد گذاشت؛ بلكه 
در بلندمدت مي تواند آثار خود را در ساماندهي بازار خودرو نشان دهد. او در 
بخش دیگري از صحبت هاي خود خاطرنشان كرد: آنچه كه در حال  حاضر 
مي تواند در مدیریت بازار خودرو اثرگذار باشد، افزایش تولید خودروها و 
ثبت نام خودروها به دست مصرف كنندگان و در نهایت تحویل خودرو به 

مصرف كننده اصلي است. او در  عین  حال یادآور شد: افزایش تولید خودروها 
و به دنبال آن رسیدن خودرو به دست مصرف كننده واقعي دو مولفه اصلي 
است كه توجه به آن در مدیریت بازار خودرو در شرایط كنوني بسیار موثر 
است. در چند وقت اخیر نیز بر روي افزایش تولید خودروها تمركز شده 
است. او در ادامه سخنان خود با اشاره به آزادسازي خودروهاي هیبریدي 
در طرح س��اماندهي بازار خودرو، خاطرنشان كرد: در شرایط فعلي ورود 
خودروهاي هیبریدي نیز نمي تواند نقش بسزایي در ساماندهي بازار خودرو 
ایفا كند. بطور كلي این طرح مي تواند در بلندمدت در بازار خودروي كشور 
و كیفیت و قیمت خودروها موثر واقع شود. سبحاني فر اظهار كرد: در حال  
حاضر خودروهاي هیبریدي در لیست ۱۴۰۰ كاالیي قرار دارد كه از سوي 

شوراي اقتصادي سران سه قوه واردات آن ممنوع شده است.

تس�نيم|رییس اتحادیه صنف فروش��ندگان دس��تگاه هاي صوتي، 
تصویري، تلفن همراه و لوازم جانبي از بازگشایي سامانه رجیستري گوشي 
همراه مسافر تا دو روز آینده خبر داد. ابراهیم درستي افزود: با بازگشایي 
دوباره سامانه رجیستري گوشي همراه مسافر وضعیت بازار به روال سابق 
برخواهد گشت تا از زیان مصرف كننده نهایي جلوگیري شود. او اظهار 
كرد: در ش��رایط فعلي كه واردكنندگان نمي توانند سهم بازار را تامین 
كنند، مسافران با ارایه كارت ملي و پرداخت حقوق دولت مي توانند یك 
گوشي تلفن همراه را رجیستر كنند. رییس اتحادیه صنف فروشندگان 
دس��تگاه هاي صوتي، تصویري، تلفن همراه و لوازم جانب��ي ادامه داد: 
ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز و گمرك مخالف ادامه طرح رجیستري 
گوشي هاي تلفن همراه مسافر بوده اند. او ضمن اشاره به نشستي كه طي 

دو شب گذشته با وزیر كشور برگزار شده است، گفت: در نشست مزبور 
در مورد وضعیت بازار تلفن همراه بحث هایي صورت گرفت و مقرر شد 
تا زماني كه واردكنندگان بتوانند سهم بازار را تامین كنند رجیستري 
گوشي هاي تلفن همراه مس��افر همچنان ادامه داشته باشد. درستي با 
تاكید براینكه پس از تامین نیاز بازار از سوي واردكنندگان اجراي طرح 
رجیستري گوشي هاي همراه مسافر نیز قطع خواهد شد، افزود: هم اكنون 
با قطع سامانه مدنظر قیمت گوشي تلفن همراه در بازار تا 6۰۰ هزار تومان 
افزایش یافته در حالي كه شركت هاي واردكننده حق گران فروشي را 
ندارند. او یادآور شد: در راستاي نشست هاي مكرري كه با وزارتخانه هاي 
كشور و صنعت، معدن و تجارت برگزار شده با اختصاص ارز براي واردات 

گوشي همراه واردكنندگان نیاز بازار را تامین خواهند كرد.
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اشتغالزايي و صنعت 
گردشگري

كارآفریني، اشتغال س��ریع و درآمد زیاد از ویژگي 
گردشگري اس��ت و كارشناس��ان همواره بر رفع 
محدودیت ها، اتخاذ تصمیم هایي براي اس��تفاده 
از حضور گردش��گران و ایجاد اشتغال تاكید دارند 
و مس��ووالن نیز از برنامه هاي جدید در این حوزه 
خبر مي دهند. با توجه به چهار فصل بودن كش��ور 
و وجود آثار باستاني، تاریخي و طبیعي و استفاده 
از آن در تمام طول س��ال، رش��د گردش��گري در 
ایران آسان اس��ت اما این امر منوط به آن است كه 
زیرساخت هاي گردشگري همچون راه، اقامتگاه، 
هتل و مراكز پذیرایي براساس استانداردهاي جهاني 
فراهم شود.  در تبصره ۱8 قانون بودجه 97 نیز پیش 
بیني ش��ده بود كه بیش از 6۰ هزار میلیارد تومان 
براي اشتغالزایي در بخش هاي مختلف كشاورزي، 
صنعت، گردش��گري و می��راث فرهنگي، فناوري 
اطالعات و ارتباطات و س��ایر بخش ها اختصاص 
یاب��د.  »غالمرضا علیزاده« كارش��ناس حوزه كار 
درباره صنعت گردش��گري و ایجاد اشتغال در این 
حوزه با توجه به شرایط موجود كشور معتقد است 
كه با ایجاد مراكز بهداشتي در سطح شهر، استفاده 
از فرصت هاي شبانه ش��هرها و رفع محدودیت ها 
مي توانیم از این ظرفیت مناسب  بهره مند  شویم. 

این كارش��ناس ب��ه ایرنا گف��ت: ایران با داش��تن 
جاذبه هاي گردشگري تاریخي، طبیعي و مذهبي 
جزو ۱۰ كشور نخست دنیا در جاذبه هاي گردشگري 

است اما این صنعت مورد غفلت قرار گرفته است. 
وي افزود: درآمد گردش��گري در جه��ان ۱8۰۰ 
میلیارد دالر است كه اگر حتي بتوانیم یك درصد 
از این سهم را به خود اختصاص دهیم ۱8 میلیارد 
دالر درآمد كسب  مي كنیم.  او اظهار داشت: به ازاي 
هر پنج گردشگر یك شغل ایجاد مي شود زیرا براي 
توسعه صنعت گردش��گري به ایجاد جاده، هتل، 
رستوران و خیلي موارد دیگر نیاز است كه هر كدام 
به تنهایي تعداد زیادي شغل در كشور ایجاد مي كند.  
وي توضیح داد: وقتي گردش��گر وارد یك ش��هر 
مي شود باید امكاناتي فراهم كنیم تا هر چه بیشتر 
در شهر رفت و آمد داشته باشد و بیشتر خرید كند 
این در حالي است كه ساده ترین امكانات همچون 
سرویس هاي بهداشتي مناسب در سطح شهر وجود 
ندارد.  او ادامه داد: شاید وجود سرویس بهداشتي به 
ظاهر موضوع پیش پا افتاده اي براي جذب گردشگر 
باشد اما بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد كه 
باید حداقل 5۰۰ هزار سرویس بهداشتي در شهرها 

و بین شهرها ایجاد شود. 
وي با تاكی��د براینكه باید از صنعت گردش��گري 
استفاده شود، اظهارداشت: گاهي محدودیت هایي 
براي گردشگران وجود دارد كه مانع از سفر آنها به 

ایران مي شود از این رو باید فضا باز شود. 
او افزود: عالوه بر این، محدودیت ها موجب ش��ده 
تعداد زی��ادي از مردم براي تفریح به كش��ورهاي 
حاشیه خلیج فارس سفر كنند و چنانچه هر كدام 
از ای��ن افراد پنج هزار دالر همراه داش��ته باش��ند 
در مجموع ۱5 میلی��ارد دالر ارز از كش��ور خارج 
مي شود كه با گس��ترش ایرانگردي مي توان مانع 

از این كار شد. 
وي با بیان اینكه مي توان از فرصت ش��بانه شهرها 
براي رونق اقتصاد استفاده كرد، گفت: در پایتخت 
افراد از صبح مشغول كار و فعالیت هستند و پایان 
روز نیز بسیاري از مراكز تفریحي و گردشي تعطیل 
است. با برنامه ریزي مناسب مي توان شب زیستي 
را در كشور گسترش داد.  او تاكید كرد: اشتغاالت 
شبانه مي تواند یك سوم به اشتغاالت شهر تهران 

كمك كند. 
از س��وي دیگر معاون توس��عه كارآفریني وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي از فعالیت شركت هاي 
گردشگري براي اعزام مسافران به خارج از كشور و 
نبود آنها در مناطق خوب گردشگري گالیه دارد و 
از ایجاد خانه صنایع خالقه در شهرها براي توسعه 
گردشگري مي گوید.  »عیسي منصوري« به ایرنا 
گفت: در بحث گردشگري بر اساس هماهنگي هاي 
انجام شده میان وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و 
سازمان میراث فرهنگي كریدورهایي تعریف شده 
كه چند ش��هر با جذابیت هاي مذهبي، طبیعي، 
فرهنگي، و تاریخي را دربرمي گیرد.  وي افزود: در 
این برنامه براي ایجاد اشتغال به جاي اینكه به هتل 
و محل اقامت توجه ش��ود تمركز بر جذابیت هاي 
گردش��گري اس��ت به گونه اي ك��ه جذابیت هاي 
سخت افزاري و نرم افزاري منجر به افزایش درآمد 
ب��راي گروه ه��اي هدف بوم��ي و كس��اني كه در 
رشته هاي مربوطه تحصیل كرده و خدماتي را ارایه 
مي كنند، شود.  او با بیان اینكه معموال شركت هاي 
خدمات گردشگري در ش��هرهاي بزرگ مستقر 
هستند، تصریح كرد: این شركت ها در زمینه جذب 
گردشگر براي اعزام به خارج فعالیت مي كنند و كمتر 
به گردشگران داخلي توجه دارند.  وي یادآورشد: 
براي نمونه در مناطق خوب گردشگري همچون 
كاشان شركت گردشگري مناس��ب وجود ندارد 
در حالي كه اگر این اتفاق بیفتد هم اشتغال ایجاد 
مي شود و هم گردشگر مي آید.  به گفته منصوري 
استفاده از نیروي انساني ماهر براي ایجاد و توسعه 
جذابیت هاي گردشگري، پیاده سازي نظام مالي 
براي گردش��گري با این هدف كه مناطق هدف به 
صورت منطقه اي درآمد داش��ته باشند و استفاده 
از فضاي مجازي، محوره��اي اصلي برنامه وزارت 
تع��اون، كار و رفاه اجتماعي براي به��ره مندي از 
صنعت گردشگري است.  وي ادامه داد: ایجاد خانه 
صنایع خالقه از دیگر برنامه هاي توسعه گردشگري 
است و هم اكنون در دو استان كردستان و كرمانشاه 
این طرح اجرا مي شود و براي نمونه در حمام شهناز 
خان در كرمانشاه خانه صنایع خالقه ایجاد شده كه 
به توسعه صنایع دستي آن منطقه كمك مي كند. 

او تاكید كرد: همچنین الگوها و مدل هایي باهمكاري 
دستگاه هاي مربوطه بنا به اقتضاي هر منطقه براي 

توسعه گردشگري و صنایع دستي اجرا مي شود. 



دانش و فن10اخبار

دبير كميسيون شبكه سازمان نظام صنفي رايانه اي تهران مطرح كرد

هفتخانثبتسفارشتجهيزاتآيتي
گروه دانش و فن |

اقتصاد ايران در ش��رايطي خود را ب��راي عبور از چالش 
تحريم ها آماده مي كند كه كارشناس��ان اعالم كرده اند 
با استفاده از نوع خاصي از مديريت خالقانه و ايده پرداز 
مي توان آثار تحريم هاي اقتصادي را تاحد چشمگيري 
كاه��ش داد و در نقطه مقابل هم تحليلگران هش��دار 
داده اند كه مش��كالت اصلي اقتصاد اي��ران نه به دليل 
تحريم هاي خارجي بلكه به دليل سوءمديريت ها و عدم 
هماهنگي هايي اس��ت كه در داخ��ل پيش پاي فعاالن 
اقتصادي گسترده شده است. بر اساس اين ايده كلي است 
كه برخي از تحليلگران ايده اقتصاد درون زا و برون نگر را 
مطرح مي كنند؛ ايده اي كه تالش مي كند فوندانسيون 
اقتصادي كشور را بر ساختاري كه مبتني برظرفيت هاي 
داخلي است، مستقر كند . ديروز دبير كميسيون شبكه 
س��ازمان نظام صنفي رايانه اي تهران با انتقاد از شرايط 
ثبت سفارش تجهيزات ش��بكه و فناوري اطالعات در 
ايران، اعالم كرده كه» بازرگانان ايراني براي وارد كردن 
تجهي��زات، به زحمت زي��اد و با هزينه هاي س��نگين، 
تحريم ها را دور مي زنند، اما در داخل يك خودتحريمي 
وجود دارد كه نمي توان آن را دور زد.«اظهاراتي كه يك بار 
ديگر اهميت بحث هماهنگي قانوني و حقوقي در داخل 

براي عبور از چالش هاي پيش رو را يادآور مي شود. 
احسان زرين بخش در گفت وگو خبرنگاران با بيان اينكه 
در س��ازمان نظام صنفي رايانه اي به عنوان بزرگ ترين 
سازمان مردم نهاد در حوزه فناوري اطالعات با شركت ها 
و كارآفرين هاي زيادي در ارتباط هستيم، گفت: پيش 
از اين روال در كشور اين طور بود كه حداكثر طي مدت 
۲۴ ساعت ثبت سفارش اخذ مي شد، اما از ابتداي سال 
۱۳۹۷ تاكنون به فرآيند يك ماهه و بيشتر تبديل شده 
و انجام ثبت س��فارش بسيار سخت و زمان بر شده است 
و هنگام درخواست، به متقاضيان گفته مي شود كه بايد 
چند ش��اخص را رعايت كنند. وي ادامه داد: يكي از اين 
شاخص ها، سابقه س��فارش است؛ اينكه مي گويند بايد 
سابقه واردات كااليي كه مي خواهيد وارد كنيد را داشته 
باشيد. مشكل اين است كه به دليل سرعت باالي رشد 
تكنولوژي، تجهيزات حوزه آي تي مدام در حال تغيير و 
به روزرساني است، به همين دليل زيرساخت هاي كشور 
هميشه به تجهيزات جديد و به روز نياز دارند، شما بايد 
كااليي را وارد كنيد كه ممكن اس��ت هيچ كس سابقه 
واردات آن را نداش��ته باش��د. در چنين شرايطي براي 
مثال كش��ور هيچ وقت نمي تواند به نسل پنج اينترنت 
برس��د چون هيچ اپراتوري در ايران س��ابقه آن را قباًل 

نداشته است.

    قرار دادن سقف سفارش براي واردات
دبير كميسيون شبكه س��ازمان نظام صنفي رايانه اي 
تهران، قرار دادن س��قف مبلغ س��فارش را يكي ديگر از 
شاخص هاي الزمه ثبت سفارش دانس��ت و بيان كرد: 
مي گويند اگر ش��ما در سال گذش��ته يك ميليون دالر 

كاال وارد كشور كرديد، امسال براي مثال بايد ۶۰ درصد 
آن مي��زان يا ميانگين دو س��ال گذش��ته را وارد كنيد. 
 ،ICT مصرف كننده نهايي اين كاالها و تجهيزات حوزه
وزارت خانه ها، موسس��ات، بانك ها، بيم��ه، ادارات و در 
نهايت دولت الكترونيك هستند. اكنون مشكل ما اين 
است كه بخشي از دولت مناقصه مي گذارد و درخواست 
خريد يك كاال را دارد، اما بخش ديگري از دولت اين اجازه 

را نمي دهد كه نياز خود دولت تأمين شود.
زرين بخش با بيان اينكه مشكل ديگر خصوصًا در حوزه 
ICT، دفتر برق و الكترونيكي وزارت صمت است، افزود: 
براي تأييد ثبت س��فارش، نظر اين دفتر را مي خواهند. 
برق و الكترونيك چند ويژگي دارد اما از جمله مشكالت 
آن مي ت��وان به تعداد پرس��نل محدود ب��ا وجود حجم 
درخواست هاي گسترده و متنوع كه نيازمند دانش فني 
فراگير در همه حوزه هاست، نام برد. پرسنل دفتر مذكور 
بايد از سوئيچ، روتر، فايروال، تجهيزات وايرلس تا كابل 
و س��اير موارد را بررس��ي كنند. در صورتي كه حتي در 
بزرگ ترين ش��ركت ها، براي هر حوزه فني كارشناسان 
فني مرتبط به آن حوزه وجود دارند و يك تيم چندنفره 

درباره همه چيز اظهارنظر نمي كند.
وي ادامه داد: مساله بعدي اين دفتر، عدم پاسخگويي در 
زمان مشخص است. زماني كه ما درخواست مي دهيم، 
محدوده زماني به م��ا داده نمي ش��ود. وقتي متقاضي 
درخواست مي دهد بايد مشخص باشد درخواستش طي 
چه زماني بررسي مي شود اما اينجا در يك حلقه معيوب 
هستيم كه مشخص نيست بر اساس چه شاخص هايي 
بررسي مي ش��ود و زمان بندي مش��خصي هم ندارد. يا 
اينكه مي گويند براي ثبت سفارش اگر سابقه نداريد، بايد 
قرارداد دولتي داشته باشيد. در حالي كه گاهي اين كاالها 
به صورت واس��طه اي به ش��ركت ها و ارگان هاي دولتي 
فروخته مي شود يا يك سري تجهيزات براي تأمين كاالي 

بازار وارد كشور مي شود و قرارداد دولتي وجود ندارد.

    دچار خودتحريمي شده ايم
اين فعال بخش فناوري  با اش��اره به كاالهايي كه دچار 
مش��كالت واردات هس��تند، اظهار كرد: قسمت عمده 
تجهيزات شبكه و فناوري اطالعات به دليل تكنولوژي 
بااليي كه دارند، شامل تحريم ها مي شوند، نه تحريم هاي 
ثانويه كه با برجام برطرف شد، بلكه تحريم هاي اوليه، زيرا 
تكنولوژي آنها به حدي باالست كه كشورهاي متخاصم 
نمي خواهند وارد كش��ور ما ش��ود. در چنين شرايطي 
بازرگان��ان و تجار ايراني با زحمت زي��اد تحريم ها را دور 
مي زنند و با هزينه هاي س��نگين اين تجهي��زات را وارد 
مي كنند، اما در داخل يك خودتحريمي وجود دارد كه 
نمي توانيم آن را دور بزنيم. زرين بخش با بيان اينكه يكي 
از مشكالت واردات، بحث توليد داخل است، گفت: ما يك 
كار درست را به بدترين نحو ممكن انجام مي دهيم. ما يك 
سري توليدكننده داريم كه بايد تكريمشان كنيم و به آنها 
امتيازات خاص بدهيم كه توليد را ادامه بدهند. اما به جاي 

اين كار، تمامي امتيازات را از كساني كه توليد نمي كنند، 
س��لب و عرصه را هم به آنها تنگ مي كنيم، در حالي كه 
اين كار ضدتوليدترين كار است. هرچند در اين حوزه هم 
توليدات بسيار محدودي داريم كه به دليل سرعت باالي 
تكنولوژي، امكان داشتن تكنولوژي به روز را ندارد. وي 
ادامه داد: مي گويند كااليي كه تولي��د داخل دارد، وارد 
كشور نشود، با اين كار شايد از يك كاالي خاص بتوانيم 
ي��ك مدل را توليد كنيم اما خ��ود را از ديگر مدل هايش 
محروم مي كنيم و آن كاالهايي كه توليد مي ش��ود تنها 
درصدي از نياز داخل را تأمين مي كند. از طرفي خود آن 
شركت توليدكننده هم بايد يك سري مواد اوليه را وارد 
كند. كار شركت هاي توليدكننده توليد است و شركت هاي 
بازرگاني با ظرافت هاي بازرگاني بيشتر آشنا هستند. ما 
با اين سخت گيري ها ش��ركت هاي بازرگاني را به همراه 
سرمايه شان از مدار خارج مي كنيم و به يك توليدكننده 
مي گوئيم هم توليد كند و ه��م واردات انجام دهد و اين 
شركت به حوزه اي وارد مي شود كه به آن آشنايي كافي 

ندارد و مجموع اين هاست كه مي شود خودتحريمي.

    به مجوزهايي كه مي دهيد احترام بگذاريد
دبير كميسيون شبكه س��ازمان نظام صنفي رايانه اي 
تهران با بيان اينكه ثبت سفارش بايد براي شركت هايي 
كه داراي سابقه چندين ساله كارت بازرگاني هستند در 
طي اين مدت به تعهدات خود در زمينه واردات كاال عمل 

كرده اند، با تسهيالت انجام شود، گفت: به اين شركت ها 
مجوز مي دهند اما اين مجوزها قابليت اس��تفاده ندارد. 
وقتي كس��ي كارت بازرگاني را مي گيرد و م��دام آن را 
تمديد مي كند، يعني يك سري موارد قانوني را رعايت 
كرده، پس بايد بتواند فعاليت تجاري و اقتصادي انجام 
دهد. الزم است به مجوزهايي كه داديم، احترام بگذاريم، 

قوانين نانوشته و بدون منطق را حذف كنيم.
زرين بخش با بيان اينكه با حذف شركت هاي بازرگاني، 
عالوه بر سرمايه، تجربه و نيروي متخصص آنها را نيز از 
مسير خارج مي كنيم، اظهار كرد: اتفاق بدي كه در كشور 
ما افتاده اين اس��ت كه به دليل تعدد روندهاي بررسي، 
س��رعت گردش منابع مالي به شدت كاهش پيدا كرده 
است. همين كه پول بين واحدها گردش پيدا نمي كند، 
شركت ها طلب دارند و طلبشان را نمي گيرند كه حقوق 
پرس��نل را بدهند و مجبور مي شوند تا يك بازه زماني از 
سرمايه يا پس اندازش��ان مصرف كنند و از يك زمان به 
بعد، به دليل هزينه هاي ماهيانه، توانايي پرداخت حقوق 
پرسنل را ندارند و به سمت تعديل و تعطيلي مي روند و 
با تصميماتي كه مي گيريم اين روند شتاب گرفته است.

عضو كميسيون مراكز داده سازمان نظام صنفي رايانه اي 
تهران ادامه داد: موضوع ديگري كه پيشنهاد مي كنيم 
آزاد كردن نرخ ارز براي همه فعاليت هاي اقتصادي است. 
زماني كه ارز را ۴۲۰۰ اعالم كردند، يك رانت گس��ترده 
ايجاد شد و بعد از يك سال هم به نتيجه رسيدند كه ارز 

۴۲۰۰ مناس��ب نبوده، چون هر كااليي با اين نرخ وارد 
مي ش��د، معمواًل به قيمت آزاد دادوس��تد مي شد. بايد 
زنجيري كه به پاي بخش خصوصي بس��ته شده را آزاد 
كنند، ارز را آزاد بگذارند و اجازه دهند شركت ها فعاليت 

خود را داشته باشند.

    ل�زوم ح�ل مش�كالت ب�ا هماهنگ�ي تم�ام 
دستگاه ها

زرين بخش با بيان اينكه در س��ال ۱۳۹۷ تصور اين بود 
كه شرايط كنترل مي شود اما در سال جاري ما با كاهش 
ش��ديد تجهي��زات و افزايش نياز اين تجهي��زات روبرو 
هستيم، گفت: مشكل اصلي ارز است و به دليل محدود 
بودن ارز مي خواهند تقاضا را به صورت بخش��نامه اي و 
دس��توري كاهش دهند، در صورتي كه تقاضا براي اين 
واردات تجهيزات واقعي اس��ت. بدون ثبت س��فارش، 
نمي توانيم ارز بگيريم و كاال وارد كنيم، در نتيجه دچار 
جريم��ه تأخي��ر مي ش��ويم، ضمانتنامه هايمان ضبط 
مي ش��ود و بدون اينكه فعاليت بازرگاني ش��كل گرفته 
باش��د و قصوري متوجه بخش خصوصي باشد، بخش 
خصوصي مجازات مي شود. البته در حال حاضر با وزارت 
صمت و ش��وراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي، 
اتاق بازرگاني و وزارت ارتباطات در حال رايزني هستيم و 
اميدواريم در صورت وجود همت همه جانبه، اين مساله با 

يك هماهنگي بين تمام ارگان ها حل شود.

تعادل | 
لپ تاپی که ويروس های آن خسارتی بيش از ۹5 ميليارد 
دالر در جهان به بار آورده، به حراج گذاشته شد. در ابتدای 
سال ميالدی جاری يک موسسه امنيت سايبری موسوم 
به Deep Instinct يک لپ تاپ قديمی سامس��ونگ 
را که بيش از ۱۰ س��ال از عمر آن می گذش��ت در اختيار 
يک هنرمن��د آنالين به نام »گو او دونگ« ق��رار داد تا آن 
را به خطرناک ترين لپ تاپ جهان تبديل کند.  برای اين 
منظور ۶ مورد از خطرناک ترين ويروس های کامپيوتری 
جهان روی اين لپ تاپ مدل ۲۰۰8 نصب ش��دند. هزينه 
انجام اين کار حدود ۱۰ هزار دالر بود که بخش عمده آن 
صرف نصب ديوار آتش و جدا س��ازی اين لپ تاپ از ساير 
کامپيوترها و شبکه های کامپيوتری شد.  درون اين لپ تاپ 
ويروس هايی نصب شده اند که روی هم بيش از ۹5 ميليارد 
دالر خسارت در جهان به بار آوردند. اين ويروس ها عبارتند 
از: اول؛ ويروس I Love You که از طريق ايميل منتشر 
شده و ۱5 ميليارد دالر خسارت ايجاد کرد. دوم؛ويروس 
MyDoom که توسط هرزنامه نويسان روسی منتشر شد 
 SoBig و ۳8 ميليارد دالر خسارت وارد کرد. سوم؛ويروس
که در واقع يک کرم و تروجان اس��ت که از طريق ايميل 
منتشر ش��د و ۳۷ ميليارد دالر خسارت به همراه داشت. 
چهارم؛ويروس WannaCry که يک باج افزار بسيار 

خطرناک اس��ت که در مجموع ۴ ميليارد و ۱۰۰ ميليون 
دالر خس��ارت در ۱5۰ کشور ايجاد کرد. پنجم؛ويروس 
DarkTequila ک��ه عموما کاربران آمريکای التين را 
تحت تاثير قرار داد و اطالعات حساب های بانکی آن ها را 
به سرقت برد. اين ويروس ميليون ها دالر خسارت ايجاد 
کرد. ششم؛ ويروس BlackEnergy که در يک حمله 
س��ايبری در س��ال ۲۰۱5 ميالدی موجب قطع برق در 
مقياس وسيع در کشور اوکراين ش��د. بر اساس اعالميه 
فروش اين لپ تاپ، استفاده از ويروس های موجود در آن 
در خاک آمريکا ممنوع است، خريدار از وجود خطر امنيتی 
بالقوه اين ابزار اطالع کامل دارد و با ارائه پيشنهاد موافقت 
می کند که آن را به عن��وان يک اثر هنری يا برای مقاصد 
آموزش��ی و آکادميک خريداری می کند و قصد انتش��ار 

هيچ يک از ويروس ها را ندارد.

دبير ش��وراي عالي فضاي مجازي با هش��دار درباره اينكه 
پول مجازي بين المللي بخش قابل توجهي از نظام بانكي و 
حاكميت ملي كشور را تصرف مي كند بر ضرورت بومي سازي 
پلتفرم هاي مالي تاكيد ك��رد. به گزارش مركز ملي فضاي 
مج��ازي، ابوالحس��ن فيروزآبادي گفت: با ش��كل گيري 
پلتفرم هاي پولي و بانكي در كنار فين تك ها )اپليكيشن هاي 
مالي( در دنيا، شاهد شكل گيري بازارهاي بزرگ جهاني و 
تضعيف حاكميت ملي خواهيم بود. وي با اشاره به اينكه مركز 
ملي فضاي مجازي تاكيد ويژه بر حوزه اقتصاد فضاي مجازي 
دارد، افزود: اولين تهديد رمز ارز و بالكچين براي بانك ها است 
و بعد نظام كسب و كار و ماليات كه در نهايت اين زنجيره باعث 
مي شود تا اقتصاد كشور از حوزه حاكميت ملي خارج شده 
و در حوزه حاكمي��ت مالكان پلتفرم هاي بزرگ قرار گيرد. 
فيروزآبادي درباره شكل گيري پلتفرم هاي پولي جهاني و 
راه اندازي كس��ب و كارها روي اين پلت فرم ها تصريح كرد: 
فعاالن حوزه پولي و بانكي در كشور بايد نگاه پلتفرمي داشته 
باش��ند و در اين مسير با تقويت استارت آپ ها و فين تك ها 
كمك كنند تا در كنار هم بتوانيم اين حوزه را ساماندهي كنيم.

عضو كميس��يون فرهنگي مجلس دهم از مسووالن 
صندوق نوآوري و شكوفايي خواست پيش از مراجعه 
شركت هاي دانش بنيان به اين صندوق، خود با سنجش 
نيازهاي اصلي كش��ور به سراغ اين شركت ها برود و به 
آنها سفارش توليد محصول ارايه كند. محمداسماعيل 
سعيدي نماينده تبريز در مجلس دهم در گفت وگو با 
فارس گفت: در حال حاضر ش��ركت هاي دانش بنيان 
براي اخذ تس��هيالت به صندوق نوآوري و شكوفايي 
مراجعه مي كنند در حالي كه بنده پيشنهاد مي كنم 
خود مسووالن اين صندوق بنا بر ضرورت و نياز به سراغ 
شركت هاي دانش بنيان بروند و با آنها همكاري كنند و 
منتظر نباشند تا اين شركت ها براي كسب حمايت به 
سمت صندوق حركت كنند. وي تاكيد كرد: صندوق 
نوآوري و شكوفايي بايد نيازهاي كشور را احصا كرده و به 
شركت هاي دانش بنيان سفارش محصول بدهد، البته 
صندوق نوآوري و شكوفايي كه وظيفه حمايت مالي از 
شركت هاي دانش بنيان و ايده هاي فناورانه را در كشور 

برعهده دارد، هم بايد تقويت شود.

 اس��تفاده از اپليكيش��ن هاي ارتباطي براي ارايه خدمات 
بيش��تر به ش��هروندان از جمله موضوعاتي است كه طي 
سال هاي اخير ابعاد و زواياي گسترده تري پيدا كرده است. 
در آخرين اخبار از اين دست دستيار گوگل تصميم گرفته 
به امكاناتي جديد مجهز شده كه به كاربران اجازه مي دهد 
به راحتي  به سيستم حمل و نقل متصل شوند. به گزارش 
انتخاب، با توجه به اينكه از مدتي پيش اين خبر اعالم شد 
كه دستيار گوكل به زودي به سيستم حمل و نقل شهري 
متصل مي شود، باالخره اين خبر به واقعيت پيوست و مردم 
نيويورك تمامي خدمات مس��افرت هاي درون شهري را 
به واسطه دس��تيار گوگل دريافت خواهند كرد. بر اساس 
اطالعات اوليه، گوگل قادر خواهد بود وقتي ترن بعدي وارد 
مي ش��ود به كاربران اطالع دهد و مسيرهاي پياده روي را 
براي رسيدن به ايستگاه ها اطالع دهد.افزون بر اين كاربران 
مي توانند اطالعات قطار بعدي را پيشاپيش درخواست كنند 
يا خط خاصي را مشخص كنند. اين قابليت روي گوشي هاي 
اندرويد، بلندگوهاي هوشمند و نمايشگرهاي هوشمند نيز 

كار خواهد كرد.

اينس��تاگرام اعالم كرد به علت درخواست زياد كاربران از 
امروز حالت افقي به IGTV اضافه مي شود. به گزارش باشگاه 
خبرنگاران، اينستاگرام ديگر همه ويدئوهاي خود را در حالت 
عمودي پخش نمي كند. اين شركت اعالم كرد كه پلتفرم 
پخش ويدئوهاي طوالني تر او كه IGTV نام دارد از اين به 
بعد از حالت افقي نيز پشتيباني مي كند. تاكنون اين بخش 
اينستاگرام تنها از ويدئوهايي كه در حالت عمودي پخش 
مي شدند، پشتيباني مي كرد. اين حالت از زماني كه قابليت 
IGTV در يك سال پيش معرفي شد به صورت پيش فرض 
روي اين بخش قرار گرفت. توسعه دهندگان اينستاگرام 
 IGTV گفته اند كه دليل افزودن حالت افقي به ويدئو هاي
اين است كه بسياري از كاربران اين شبكه اجتماعي خواستار 
آن بودند. اين شركت مي گويد: » ما متوجه شديم افزودن 
اين قابليت به IGTV از آن جايي كه اين بخش كار خود را 
شروع كرد، يك تكامل است. ما اعتقاد داريم اين يك تكامل 
درست است. افزوده شدن حالت افقي به IGTV از جهات 
مختلف شبيه زماني است كه ما محدوديت مربعي بودن 

تصاوير را برداشتيم. 

معاون رگوالتوري گفت: منشأ بيش از ۳۰ درصد تداخالتي 
كه اپراتورهاي موبايل اعالم مي كنند استفاده از تكراركننده ها 
و تقويت كننده ه��اي غيرمجازي اس��ت ك��ه در برخي از 
ساختمان ها و برج ها نصب شده است. نسترن محسني افزود: 
به منظور پاسخگويي به نياز مشتركان براي دريافت سيگنال 
تلفن همراه و پوشش مطلوب ارتباطي در همه نقاط به ويژه 
طبقات زيرين و داخل ساختمان ها در برخي موارد الزم است 
از تكراركننده هاي درون ساختماني كه سيگنال راديويي 
شبكه همراه را تقويت مي كنند، استفاده شود. وي تصريح 
كرد: با توجه به اين ضرورت، ضوابط فني نصب و اس��تفاده 
از تقويت كننده هاي درون س��اختماني سيگنال راديويي 
شبكه موبايل در سال گذشته تصويب و ابالغ شد. معاون امور 
راديويي سازمان تنظيم مقررات ارتباطات اظهار داشت: گاهي 
اوقات به دليل بي توجهي به ضوابط مربوط به نصب و راه اندازي 
تقويت كننده هاي سيگنال راديويي، تداخل ناخواسته روي 
ساير فرستنده- گيرنده ها و سرويس هاي راديويي و باندهاي 
فركانسي مورد استفاده ساير اپراتورها ايجاد شده و كيفيت 

ارتباط كاربران آن اپراتورها كاهش مي يابد.

تعادل |
بعد از مشكالتي كه آمريكا بر سر راه استفاده شركت توليد 
تلفن همراه چيني از سيس��تم عامل اندروي��د ايجاد كرد، 
بحث استفاده از سيستم عامل هاي جايگزين و بومي براي 
جلوگيري از انحصار در بازارهاي بزرگ ارتباطي در رسانه هاي 
گروهي حسابي داغ شده اس��ت؛  در ايران هم معاون وزير 
ارتباطات از طراحی و نصب سيستم عامل بومی روی برخی 
تلفن های همراه موجود در بازار خبر داده و اعالم كرده: اين 
سيستم با هدف تضمين استقالل و امنيت در استفاده از تلفن  
همراه ساخته شده است. امير ناظمی در گفتگو با مهر، در 
مورد اقدام برای توليد يک سيستم عامل بومی تلفن همراه با 
هدف مقابله با وابستگی های خارجی و حفظ استقالل کشور 
در زمان تحريم، اظهار داشت: موضوع سيستم عامل بومی 
چند پيش فرض متفاوت در ذهن مخاطب ايجاد کرده است؛ 
به اين معنی که برخی فکر می کنند اين سيستم عامل قرار 
است جايگزين همه سيستم عامل های تلفن همراه شود اما 
اينگونه نيست. وی ادامه داد: از نظر ما سيستم عامل بومی 
يعنی سيستم عاملی که پاسخگوی نياز بومی کشور باشد 
اما اين سيس��تم عامل قرار نيست جايگزين همه سيستم 
عامل ها شود. بلکه ما يک درصدی از نيازمندی هايمان که به 
سيستم عامل مطمئن با دو فاکتور امنيت و استقالل احتياج 
دارد را از طريق سيستم عامل بومی تأمين می کنيم. معاون 

وزير ارتباطات با اشاره به اينکه اين سيستم عامل به صورت 
اپن سورس )کدباز( شخصی سازی شده و پاسخگوی نياز 
مردم است، گفت: اين سيس��تم با اين هدف طراحی شده 
که مطمئن باشيم اطالعات ما از آن درز نمی کند. در همين 
حال اطمينان داشته باشيم که نسبت به اين سيستم عامل 
ش��نود و تهديدی وجود ندارد. ناظمی با بيان اينکه زمانی 
اعالم شد که مديران سياسی و سياستمداران مانند مرکل 
از گوشی هايی استفاده می کنند که امن است و شنود ندارد 
ام��ا امکانات خاصی ندارد، ادامه داد: ما نيز سيس��تم عامل 
بومی را شايد برای نياز يک درصد کشور طراحی کرده ايم 
اما بايد به اين ميزان نياز هم پاسخ داد و با توجه به تاکيدمان 
بر حفظ اس��تقالل ضرورت اين سيستم احساس می شود 
که اگر ديگران تصميم گرفتند اپليکيشن های ما را حذف 
کنند، ما سيس��تم عاملی داشته باشيم که اختيار عمل در 

دست خودمان باشد و اپليکيشن های ما از آن حذف نشود. 
رئيس سازمان فناوری اطالعات ايران با تاکيد بر اينکه قرار 
نيست چرخ را از اول اختراع کرد و سيستم عامل بنويسيم، 
افزود: بلکه اپن س��ورس هايی وجود دارد که می توان آن را 
برای نياز خودمان شخصی سازی کنيم. وی با بيان اينکه قرار 
نيست دولت سيستم عامل بومی بنويسد و اين کار توسط 
پژوهشگاه ها و دانشگاه ها انجام شده است، گفت: لينوکس 
يک سيس��تم عامل کد باز است و بيس اوليه اندرويد تلفن 
همراه نيز اپن سورس است که روی آن امکاناتی قرارگرفته 
اس��ت. ما نيز مدنظرمان اين اس��ت که سيستم عامل اپن 
سورسی داشته باشيم که بی نياز از ساير کشورها، روی آن 
امکانات خاص خودمان را ارائه دهيم. معاون وزير ارتباطات در 
مورد اينکه آيا سازندگان گوشی در اين طرح با ايران همکاری 
می کنند، گفت: هم اکنون اين سيستم عامل روی برخی از 
مدل های گوشی ايرانی نصب شده است. همانطور که گفتيم 
قرار است اين سيستم عامل به نياز همه کاربران پاسخ دهد. 
اين سيستم برای يک سری نيازمندی های خاص است و اگر 
کاربری زمانی تشخيص دهد که دوست ندارد با گوشی کار 
کند که محدوديت برايش ايج��اد کرده، اين امکان برايش 
وجود داشته باشد که گوشی با سيستم عامل بومی داشته 
باشد. اين به اين معنا نيست که بگوييم از فردا هيچ کس حق 

ندارد با سيستم عامل خارجی کار کند.

حراج خطرناک ترين لپ تاپ جهان

پول مجازي خارجي حاكميت 
ملي را تصرف مي كند

سفارش محصوالت مورد نياز 
جامعه به شركت هاي دانش بنيان 

دستيار گوگل به مسافران مترو 
خدمات مي دهد 

 IGTV حالت افقي به
اينستاگرام اضافه مي شود

تقويت كننده هاي غيرمجاز عامل 
۳۰ درصد تداخالت فركانسي

نصب سيستم عامل بومی روی تلفن های همراه
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رويداد

دريچه كاربر

 توليد ۳  ماهواره
امسال به اتمام مي رسد

تعادل|وزي��ر ارتباطات گفت: امس��ال توليد و 
آزمايش كيفي سه ماهواره »ظفر«، »پارس يك« 

و »ناهيد يك« به اتمام مي رسد.
محمدجواد آذري جهرمي در اينستاگرام نوشت: 
با اس��تفاده از دانش فضايي، ب��رآورد دقيقي از 
خسارات وارده بر محصوالت كشاورزي در سيل 
اخير صورت گرفت و به وزارت كشور ارسال شد.

وي تاكيد كرد: با جديت وزير كشور در استفاده 
از اين اطالعات، تفاوت چند هزار ميليارد توماني 
در برآورد سنتي خسارات نسبت به برآورد علمي 

پژوهشگاه فضايي ايران، اثبات شد.
وزير ارتباطات خاطرنش��ان كرد: امسال مطابق 
برنامه فرآيند توليد و آزمايش كيفي سه ماهواره 
»ظفر«، »پارس ي��ك« و »ناهيد يك« به اتمام 
مي رس��د و جهش ديگري در رشد علوم فضايي 
كشور به همت و غيرت دانشمندان جوان ايراني 

ثبت خواهد شد.

آگاهي از وقوع توفان و سيل 
با نرم افزار جديد ارتباطي

باش�گاه خبرنگاران|برنام��ه هواشناس��ي 
Carrot’s iOS weather ب��ا تجهي��ز ب��ه 
قابليت هاي جديد اطالعات آب و هوايي بيشتري 
را در اختي��ار كاربران قرار مي ده��د. گزينه هاي 
هش��داردهنده ب��اران، ب��رف و توف��ان از جمله 
قابليت هاي جديد اين برنامه مخصوص سيستم 
عامل IOS اس��ت. تا پيش از عرضه نسخه جديد 
اپليكيشن Carrot’s iOS weather برنامه 
ديگري با عنوان Dark Sky گزارش ها و وضعيت 
آب و ه��وا را ب��ه كاربران IOS نش��ان م��ي داد و 
احتم��ال بارش ب��اران و برف يا وق��وع توفان را تا 
 Carrot .چند روز آين��ده پيش بيني مي ك��رد
در بس��ياري از م��وارد آب و هواي��ي از داده هاي 
Dark Sky استفاده مي كرد اما حاال سازندگان 
اين اپليكيش��ن آن را مستقل ساخته و برنامه اي 
 بس��يار كاربردي تر را در اختيار كاربران قرار داند.

 Carrot’s iOS weather  جديد بدون نياز به 
گجت هاي جديد مانند اپل واچ نيز تمامي خدمات 
خودرو را ارئه مي دهد. با توجه به وقوع توفان ها و 
گردبادهاي شديد و ويران كننده در اياالت متحده 
امريكا و كانادا چنين برنامه اي مي تواند بسيار مفيد 
و حت��ي در موارد زياد پيش��گيري كننده از وقوع 
حادثه اي تلخ باشد. البته نسخه جديد اين نرم افزار 
هم اكنون تنها در امريكا موجود اس��ت و كاربران 

ديگر نقاط جهان توانايي استفاده از آن را ندارند.

راه اندازي فناوري اينترنت 
نسل چهارم در ونزوئال

ايلنا|پس از به حاش��يه رانده شدن هوآوي در بازار 
اياالت متحده هم اكنون اين شركت تصميم دارد با 
دشمن استراتژيك امريكا براي پياده سازي اينترنت 

نسل جديد در ونزوئال همكاري كند.
به گزارش اسپوتنيك، »نيكالس مادورو« اعالم كرد 
كه به كمك روس��يه و ش��ركت هوآوي در سرتاسر 
اين كشور اينترنت نس��ل چهارم راه اندازي مي كند. 
وي همينطور اعالم كرد كه كاراكاس در پي توسعه 
تكنول��وژي ماهواره اي خ��ود اس��ت. وي ادامه داد: 
»چيزهاي زيادي اس��ت كه بايد نويد آن را به ش��ما 
بدهم. يكي از آنها اين است كه به كمك روسيه و چين 
مي خواهيم اينترنت سريع و ارزان براي شهروندانمان 
ايجاد كنيم. من دس��تور ايجاد اينترنت پرسرعت را 
داده ام.« در ديدار دسامبر گذشته مادورو از روسيه، 
دو كش��ورطبق تفاهمنامه اي تصميم به راه اندازي 
ماهواره »گلوناس« مختص اين كشور در امريكاي 
جنوبي گرفتند. اين درحالي است كه در ژانويه گذشته 
اقدام »خوآن گايدو« رهبر اپوزيسيون مبني بر اعالم 
رياست جمهوري خودخوانده و به رسميت شناختن 
وي توسط امريكا و متحدانش، ونزوئال را وارد بحران 
جديدي كرد. در پي اين تح��والت، ميلياردها دالر 
از فروش نفت ونزوئال كه در اختيار امريكا بود بلوكه 
شد. روسيه و چين و چند كش��ور ديگر مادورو را به 
عنوان رييس جمهوري قانوني اين كشور به رسميت 

مي شناسند.

حذف ۲.۲ ميليارد حساب 
كاربري جعلي در فيس بوك

مهر|فيس بوك در گ��زارش جديد خود اعالم 
كرده حدود ۲.۲ ميليارد حساب كاربري جعلي 
را حذف كرده اس��ت.  به گزارش سي ان ان، طبق 
گزارش جديد ش��ركت فيس بوك، اين ش��بكه 
اجتماعي حدود ۲.۲ ميليارد حس��اب كاربري 
جعلي را از ژانويه تا مارس ۲۰۱۹ ميالدي حذف 
كرده اس��ت. حال آنكه فيس بوك در سه ماهه 
قبل ۱.۲ ميليارد حس��اب كاربري جعلي حذف 
كرده بود. اين در حالي اس��ت كه به گفته مارك 
زاكربرگ مدير ارشد اجرايي فيس بوك، حدود 
5 درصد حس��اب هاي كاربري فعال اين شبكه 
اجتماعي نيز احتمااًل جعلي هستند. نكته جالب 
ديگر آنكه رقم حساب هاي كاربري جعلي حذف 
شده در سه ماهه نخس��ت٢٠١٩ ميالدي فقط 
اندكي با ۲.۳8 ميليون كاربر ماهانه فعال فيس 
بوك در سراسر جهان تفاوت دارد. آلكس شولتز 
معاون بخش تحليل فيس ب��وك دليل افزايش 
قابل توجه حس��اب هاي جعلي را توضيح داد. به 
نوشته او يك عامل افزايش چنين حساب هايي 
حمله هاي ساده انگارانه اس��ت. اين شركت در 
سه ماهه نخست ۲۰۱۹ ميالدي ۶۹.۹ درصد از 
پست هايي را حذف كرد كه قوانين اين پلتفرم در 
خصوص اسلحه را نقض كرده اند. اين پست ها قبل 
از گزارش كاربران حذف شده اند. زاكربرگ در اين 
باره گفت: درك ارتباط ميان محتواي خطرناك 
به شركت ها و دولت كمك مي كند سيستم هاي 

بهتري براي مقابله با آنها طراحي كنند.



اخبارشهرستانها 11 بنگاهها

در راستاي طرح مسجد احسان انجام شد

اهداي ۱۲۳ جهيزيه توسط ستاد اجرايي فرمان امام )ره( به زوج هاي خراسان رضوي
گروه بنگاه ها|

مديرعامل بنياد اجتماعي احسان از اهداي ۱۲۳جهيزيه 
توسط ستاد اجرايي فرمان امام )ره( به زوج هاي جوان 
خراسان رضوي خبر داد و گفت: امسال ۳ هزار جهيزيه 

توسط اين مجموعه اهدا خواهد شد.
اميرحسين مدني؛ مديرعامل بنياد اجتماعي احسان 
در آيين اهداي ۱۲۳ جهيزيه در مشهد مقدس با اشاره 
 به خدمات س��تاد اجراي��ي فرمان حض��رت امام )ره(
در س��ال هاي اخير اظهار كرد: س��اخت ي��ك هزار و 
۲۰۰ مدرسه، ۳۰ هزار خانه بهداشت و ۹۰ هزار واحد 
مس��كوني در مناطق محروم از ديگر خدمات ستاد در 
سال هاي اخير اس��ت.وي گفت: در كنار فعاليت هاي 
مختلف س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره(، سال 
گذشته تصميم بر اين ش��د تا مجموعه اي مخصوص 
فعاليت هاي اجتماعي در س��تاد به ن��ام بنياد بركت 
احس��ان راه اندازي ش��ود.مديرعامل بنياد اجتماعي 
احسان درباره فعاليت هاي اين بنياد اجتماعي تصريح 
كرد: فعاليت ها در چهار بخش حمايت از مجموعه ها و 
تشكل هاي مردمي، حوزه هاي درماني، حوزه امدادگري 
و حمايت هاي اجتماعي انجام مي شود.مدني با اشاره 
به فعاليت هاي بنياد اجتماعي احس��ان در حوزه هاي 
درماني افزود: هرس��اله يك هزار كاشت حلزون براي 
كودكان ناشنوا را در دستور كار داريم كه درمان پس از 
كاشت را نيز انجام مي  دهيم.وي درمان زوج هاي نابارور 
در مناطق مح��روم را از ديگر خدمات درماني س��تاد 
عنوان كرد و گفت: ۱۰ هزار نفر در حال درمان هستند 
ك��ه درمان ۶ هزار نفر از آنها به نتيجه رس��يده و ۵۰۰ 
نوزاد از اين طريق متولد شده اند؛ ورود به حوزه درمان 
بيماري هاي صعب الع��اج و راه اندازي كلينيك هاي 
سيار احسان در مناطق محروم از ديگر خدمات بنياد 
احسان است.مديرعامل بنياد اجتماعي احسان درباره 
فعاليت هاي ح��وزه امدادگري س��تاد اجرايي فرمان 
حضرت امام )ره( خاطرنش��ان كرد: جزو نخس��تين 
مجموعه هايي بوديم كه فعاليت در مناطق سيل زده 
را آغ��از كرديم؛ توزيع ۳ ميليون قلم كاال و تجهيزات و 
برپايي ۲۵ قرارگاه نمونه اي از اين فعاليت ها است كه 
هنوز هم ادامه دارد.مدني با اش��اره به ارسال ۳۰ هزار 
بس��ته لوازم خانگي در مناطق سيل زده كشور گفت: 
روز گذشته ۲ هزار بسته لوازم خانگي و يك هزار راس 
دام سبك را در بجنورد تحويل داديم.وي با بيان اينكه 
بايد به وعده هايي كه داده ايم، عمل كنيم، افزود: ستاد 
اجرايي فرمان حضرت امام )ره(، تعهدي ۸۰۰ ميليارد 
توماني را در مناطق سيل زده پذيرفته است كه در حال 
تحقق است.مديرعامل بنياد اجتماعي احسان ادامه 
داد: يكي از فعاليتهاي مهم بنياد اجتماعي احس��ان و 
س��تاد، بحث حمايت هاي اجتماعي است كه در اين 
راستا تا س��ال گذشته، هر ساله ۲ هزار جهيزيه شامل 
۱۴ قلم كاال اهدا مي شد.مدني با اشاره به اينكه امسال 

با همكاري س��ازمان تبليغات اسامي و مساجد يك 
هزار جهيزيه به زوج هاي جوان اهدا مي شود يعني در 
مجموع ۳ هزار جهيزيه خواهد شد، تصريح كرد: اين 
يك هزار جهيزيه در قالب طرح مس��جد احسان اهدا 
خواهد شد.وي با اشاره به حمايت هاي اجتماعي ستاد 
اجرايي فرمان حضرت امام )ره( تاكيد كرد: به اين باور 
رسيده ايم كه بايد از طريق مساجد و با محوريت ائمه 
مساجد، خدمات اجتماعي ارايه شود.مديرعامل بنياد 
اجتماعي احسان به تشريح برخي پويش هاي راه اندازي 
شده توس��ط س��تاد اجرايي فرمان امام )ره( پرداخت 
و گفت: پوي��ش چرخ زندگي براي اعط��اي ويلچر به 
معلوالن، پويش مشق احسان براي توزيع لوازم التحرير 
و پويش ليگ احس��ان براي ارس��ال لوازم ورزشي به 
مناطق محروم نمونه اي از اين پويش ها هستند.مدني 
افزود: براي سازماندهي حمايت هاي اجتماعي، توافقي 
را با رييس س��ازمان تبليغات داشته ايم؛ امسال طرح 
يك هزار مسجد را داريم و مي خواهيم در اين مساجد 
پايگاه داشته باشيم؛ عاوه بر فعاليت در حوزه جهيزيه، 
يك هزار صندوق قرض الحسنه نيز راه اندازي مي شود 
و اگر ائمه جماعت ظرفيت ايجاد كنند، خانه ورزش در 
اين مساجد راه اندازي مي كنيم.وي با تشكر از سازمان 
تبليغات اسامي و مس��اجد در طرح مسجد احسان 
يادآور شد: سرمايه اجتماعي موقعي شكل مي گيرد كه 

مردم دست در دست حاكميت بگذارند.

   اهداي ۲۰۰۰ بسته لوازم خانگي
به سيل زدگان خراسان شمالي

از سوي ديگر معاون ستاد اجرايي فرمان حضرت امام 
)ره( با اشاره به وعده ۸۰۰ ميليارد توماني ستاد اجرايي 
فرمان حضرت امام )ره( در مناطق سيل زده كشور گفت: 
تعهد ارسال ۲ هزار بسته لوازم خانگي و توزيع يك هزار 
راس دام س��بك به مناطق سيل زده خراسان شمالي 
را پذيرفته ايم كه امروز عملي مي شود.عارف نوروزي؛ 
معاون ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( ديروز در 
آيين اهداي ۲ هزار بسته لوازم خانگي و يك هزار راس 
دام س��بك به مردم مناطق سيل زده خراسان شمالي 
كه در بجنورد برگزار شد، اظهار كرد: تاش و كوشش 
 همكاران ما در س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره(

به ويژه در بنياد اجتماعي احسان، ايفاي تعهداتي است 
كه بعد از حادثه سيل پذيرفته ايم.وي با اشاره به اينكه 
ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( ۳ ميليون قلم كاال 
و تجهيزات را به مناطق س��يل زده ارسال كرده است، 
گفت: تعهداتي از جمله ارسال بسته هاي لوازم خانگي، 
توزيع دام س��بك، بازس��ازي خانه هاي آسيب ديده و 
ايجاد اشتغال مناطق س��يل زده را پذيرفته ايم.معاون 
س��تاد اجرايي فرمان حضرت ام��ام )ره( تصريح كرد: 
تعهد ارسال ۲ هزار بسته لوازم خانگي و توزيع يك هزار 
راس دام سبك به مناطق سيل زده خراسان شمالي را 

پذيرفته ايم كه امروز عملي مي شود.نوروزي ويژگي هاي 
اين دام ها را مولد بودن و سازگار بودن با محيط عنوان 
كرد و افزود: براي س��اخت و بازسازي ۲۰ هزار خانه در 
مناطق سيل زده با بنياد مسكن به توافق رسيده ايم؛ در 
رابطه با واحد هاي مس��كوني آسيب ديده در خراسان 
شمالي، پس از جمع بندي، فعاليت ها را شروع مي كنيم.

وي ب��ا تاكيد بر اينكه مردم منتظ��ر تحقق وعده هاي 
مس��ووالن در خص��وص كمك به مناطق س��يل زده 
هس��تند، گفت: مردم هم��واره به مس��ووالن اعتماد 
داشته اند و اين اعتماد پس از اقدامات موثر آنها و تحقق 
به وعده ها، افزايش مي يابد.معاون ستاد اجرايي فرمان 
حضرت امام )ره( با بيان اينكه ۳ هزار ۳۰۰ اشتغال در 
استان خراسان شمالي را ايجاد مي كنيم، تصريح كرد: 
طي توافقي كه با بانك پارسيان داشتيم، ۳۰۰ ميليارد 
تومان از منابع اي��ن بانك را براي نقاط آس��يب ديده 
استفاده مي كنيم. نوروزي با اشاره به وعده ۸۰۰ ميليارد 
توماني ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( در مناطق 
سيل زده كشور افزود: از اين مبلغ ۵۳۰ ميليارد تومان 
براي اشتغال و سرمايه گذاري و ۲۷۰ ميليارد تومان براي 
كمك هاي باعوض هزينه خواهد شد.در اين مراسم 
همچنين اميرحسين مدني؛ مديرعامل بنياد اجتماعي 
احسان خاطرنشان كرد: استان خراسان شمالي سومين 
استان درگير با سيل بود كه طبق دستور ويژه رييس 

ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره(، فعاليت در اين 
اس��تان را آغاز كرديم.وي از نكات مثبت حادثه سيل 
اخير را تاش جهادگران در مناطق سيل زده و پيوند آنها 
با يكديگر دانست و گفت: ۲۵ قرارگاه جهادي در كشور 
وجود داشت كه پس از س��يل به سرعت فعال شدند.

مديرعامل بنياد اجتماعي احسان با اشاره به همكاري 
خوب دستگاه ها و مجموعه هاي مختلف استان خراسان 
شمالي پس از سيل اخير افزود: عاوه بر اين همكاري 
خوبي بين مجموعه هاي مردمي و مديريتي ش��كل 
گرفت كه تبلور مجموعه هاي مردمي گروه هاي جهادي 
هستند.مدني با اشاره به توزيع كاال و تجهيزات توسط 
نيروهاي جهادي در مناطق سيل زده خاطرنشان كرد: 
عاوه بر ۲ هزار بسته لوازم خانگي و يك هزار راس دام 
سبك، به زودي ۲ هزار بس��ته لوازم التحرير در استان 

خراسان شمالي توزيع مي شود.

   جبران كمبودها با حضور مردم
شجاعي؛ استاندار خراسان شمالي نيز در اين مراسم با 
تاكيد بر روحيه خوب مردم در حادثه سيل اخير افزود: 
هرگاه حاكميت كمبودي را احس��اس ك��رد، مردم با 
حضورشان كمبودها را جبران كردند.وي گفت: پس از 
سيل جلسات مختلفي را با مديران دستگاه هاي مختلف 
برگزار كرديم كه يكي از بهترين جلسات با مسووالن 

ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( بود؛ آنها به تمام 
خواسته و خواهش هاي ما عمل كردند.آيت اهلل يعقوبي؛ 
نماينده ولي فقيه در خراسان شمالي در اين مراسم با 
اشاره به بيانيه گام دوم انقاب تصريح كرد: رهبر انقاب 
مشاركت مردم در مس��ائلي سياسي، حضور مردم در 
صحنه هاي بين المللي و استكبارستيزي و كمك هاي 

نيكوكاري را از بركات انقاب عنوان كرده اند.
وي ب��ا بيان اينكه مردم در مس��ابقه خدمت رس��اني 
مشتاقانه شركت مي كنند، تاكيد كرد: با حضور ستاد 
اجرايي فرمان حضرت امام )ره(، سيل خدمات به مناطق 
سيل زده جاري شده است.نماينده ولي فقيه در خراسان 
شمالي با اش��اره به اينكه كاروان خدمت رساني ستاد 
اجرايي فرمان حضرت امام )ره( امروز حضور يافته است، 
گفت: آقاي مخبر همانند اسم پر معناي خود، خبرهاي 

صادقي دادند و به وعده خود عمل كردند.
الزم به ذكر است، ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( 
از نخستين دستگاه هايي بود كه پس از حادثه سيل، به 
كمك مردم اين مناطق شتافت و قرارگاه هايي را براي 
خدمت رساني در تمامي استان هاي سيل زده برپا كرد؛ 
ارسال ۳۰ هزار بسته لوازم خانگي، توزيع ۱۰ هزار دام 
سبك، ايجاد ۵۰ هزار شغل مستقيم و غير مستقيم و 
تعمير و بازسازي منازل آسيب ديده از ديگر خدمات اين 

مجموعه در مناطق سيل زده است.

مشاور عالي سازمان برنامه و بودجه كشور خبر داد

تخصيص ۲۳ هزار ميليارد تومان اعتبار به استان ها
رييس امور پايش، ارزيابي و اطاعات مديريت سازمان 
برنامه و بودجه كشور در سفر خود به قزوين از تخصيص 
۲۳ هزار ميليارد تومان اعتبار به اس��تان هاي كش��ور 

خبر داد.
علي اكبر حاجي محمدي در جلسه شوراي برنامه ريزي 
اس��تان قزوين اظهار كرد: اليحه بودجه با قيمت نفت 
كمتري بس��ته ش��د و ماليات، نفت و فروش ميعانات 
گازي درآمدهاي دولت را تش��كيل مي دهند؛ در حال 
حاضر براي اجراي پروژه ها چاره اي به جز اوراق نداريم.

وي با اشاره به اينكه با تقديم اليحه بودجه به مجلس 

تغييراتي در آن اعمال مي شود، افزود: در بودجه سال 
گذشته دولت پيشنهاد ۲۸۲ هزار ميليارد تومان را داد 
ولي مجلس ۳۱۶ هزار ميليارد تومان را تصويب كرد و 
در نهايت ۲۸۳ هزار ميليارد تومان محقق شد كه اين امر 
آسيب زاست چراكه دولت بر اساس بودجه پروژه ها را به 
پيش مي برد و در اين ميان پيمانكاران متضرر مي شوند.

مشاور عالي سازمان برنامه و بودجه كشور تصريح كرد: 
همه بايد تفكرات و منافع سياسي و حزبي خود را كنار 
بگذاريم چراكه همه در درون يك كشتي قرار داريم و اگر 

بخواهيم مجادله كنيم با هم غرق مي شويم.

   برخي بخش هاي دولت هماهنگ نيستند
وي عنوان كرد: شرايط موجود مانند مشكاتي كه دشمن 
در ۴۰ سال گذشته ايجاد كرده و رفع شدند نيز رفع خواهد 
شد. متأسفانه برخي بخش هاي دولت هماهنگ نبوده ولي 
در مجموع حركت كشور روبه رشد است و طي سال هاي 
اخير در حوزه عمراني همواره اعتبار اين پروژه ها افزايش 

پيدا كرده است.
حاجي محمدي با اشاره به اينكه سال ۹۴ بحران سختي را 
پشت سر گذاشتيم و ۱,۴۶۰ ميليارد تومان به پروژه هاي 
عمراني تخصيص پيدا كرد، گفت: ۶۷ هزار ميليارد تومان 

از اوراق دولت سررسيد شده بود كه همه آنها تسويه شد و 
اگر مشكات ارز در سال گذشته به وجود نمي آمد ميزان 
تنزيل اوراق به كمتر از هشت درصد رسيده بود؛ در سال هاي 
گذشته به دليل حفظ ارزش پول ملي پيمانكاران اوراق را به 
پول نقد ترجيح مي دادند ولي نوسانات ارز معامله را به هم 
ريخت.وي عنوان كرد: رييس جمهور ۳۱ سفر به استان هاي 
مختلف داشتند و طرح هايي بالغ بر ۲۵ هزار ميليارد و ۴۰۰ 
ميليون تومان در اين سفرها مصوب شد كه تا به امروز حدود 
۴۱ هزار ميليارد تومان از آن تخصيص پيدا كرده است و براي 

برخي از استان ها نيز تخصيص ۱۰۰ درصدي داشته ايم.

رييس امور پايش، ارزيابي و اطاعات مديريت سازمان 
برنامه و بودجه كش��ور با اعام اينكه به زودي ۲۳ هزار 
ميليارد تومان در خرداد ماه به استان ها تخصيص داده 
خواهد ش��د، مطرح كرد: براي سدهاي استان قزوين 
۳۰ ميليارد تومان كمك كرديم و باز هم كمك خواهيم 
كرد تا پروژه ها به اتمام برسند. تمام طرح هايي كه در 
محدوده جغرافيايي استان قرار دارد بايد پول و اعتبار 
آنها نيز به استان واگذار شود، همچنين آمادگي بازديد 
از پروژه هاي عمراني را داريم و براي مطالبات پيمانكاران 

نيز تا دو ماه آينده اقدامات الزم انجام خواهد شد.

دولت مشكلي در پرداخت هزينه 
بازسازي مناطق سيل زده ندارد

گلستان|معاون عمران 
و توس��عه امور ش��هري و 
روستايي وزير كشور گفت: 
دولت مشكلي در پرداخت 
هزينه بازس��ازي و تعمير 
 خانه ه��اي س��يل زده،

ترمي��م زيرس��اخت ها و 
كمك به بازگشت رونق اين مناطق ندارد. به گزارش 
ايرنا، مهدي جمالي نژاد در مراسم »جهاد همبستگي 
ملي كمك به بازس��ازي و اح��داث ٢۰ هزار واحد 
مسكوني مناطق آسيب ديده سيل كشور به مناسبت 
سوم خرداد در روستاي تازه آباد شهرستان آق قا« 
اظهار داشت: دولت پرداخت ۲۹ هزار و ۱۳۰ ميليارد 
 ريال را براي جبران خسارت سيل به آسيب ديدگان

۱۸ استان كشور تصويب كرده و آن را در زمان بندي 
مشخص پرداخت خواهد كرد.وي بيان كرد: عاوه 
بر آن مرمت زيرس��اخت هاي آسيب ديده از سيل 
ب��ا بودجه ۷ هزار و ۴۶۰ ميلي��ارد ريالي و پرداخت 
۲۵ هزار ميليارد ريال وام قرض الحس��نه با كارمزد 
۴ درصد، ديگر مصوبات حمايتي دولت براي مردم 
س��يل زده استان هاي كشور اس��ت. معاون عمران 
و توسعه امور شهري و روس��تايي وزير كشور افزود: 
در س��يل اخير، ۱۶۹ هزار و ۳۷۷ واحد مس��كوني 
 دچار خس��ارت ش��د كه از اي��ن تع��داد ۶۸ هزار و

  ۳۱۵ واحد نيازمند نوسازي و مابقي به مرمت و تعمير 
احتياج دارند.

اجراي طرح قرائت و صدور آني 
قبوض گازبها در شهر ايالم

مديرعام��ل  ايلام| 
ش��ركت گاز استان ايام 
با اعام اي��ن خبر گفت: 
اين ط��رح هم اكنون در 
ش��هر ايام با بيش از ۶۲ 
هزار مش��ترك و توسط 
۲۲ كنتورخوان اجرايي 
ش��ده و مطابق برنامه ريزي انجام شده به تدريج 
تمامي شهرس��تان هاي استان تحت پوشش اين 

سامانه قرار خواهد گرفت.
به گزارش روابط عمومي شركت گاز استان ايام، 
عباس ش��مس اللهي در تشريح نحوه كاركرد اين 
طرح افزود: در اين فرآيند، مامور با قرائت كاركرد 
كنتور و ثبت در برنامه كاربردي نصب شده روي 
گوش��ي تلفن همراه، نس��بت به پ��ردازش اوليه 
اطاعات اقدام و پس از ارسال به سرور و محاسبه 
گازبها از سوي نرم افزارهاي مخصوص، با استفاده از 
چاپگر اقدام به صدور و چاپ قبض آناين و تحويل 

آن در محل به مشترك مي نمايد.
مديرعامل شركت گاز استان ايام با اشاره به لزوم 
ارتق��اي كمي و كيفي خدمات رس��اني در حوزه 
مشتركين، افزود: مهم ترين رويكرد اين شركت، 
همگامي با تغييرات روز و پاس��خگويي آناين به 
مشتركين بوده و اين امر تنها در سايه به كارگيري 
فناوري هاي نوين روز در حوزه گازرساني فراهم 

مي شود.

ضرورت ايجاد بانك هاي افغان، 
هندي و پاكستاني در بندر چابهار 
سيستان و بلوچستان| 
مديركل بنادر و دريانوردي 
استان سيستان و بلوچستان 
گفت: از وزارت امورخارجه 
مي خواهيم ايجاد ش��عبه 
بانك هاي افغان، هندي و 
پاكستاني را در بندر چابهار 
پيگيري كند. به گزارش باش��گاه خبرن��گاران، بهروز 
آقايي در نشست بررسي راهبرد هاي منطقه اي، معرفي 
ظرفيت ها و قابليت هاي بندر چابهار كه روز گذشته با 
حضور محمد جواد ظريف؛ وزير امور خارجه كشور در 
سازمان بنادر و دريانوردي سيستان و بلوچستان برگزار 
شد، گفت: از وزارت امورخارجه مي خواهيم ايجاد شعبه 
بانك هاي افغان، هندي و پاكستاني را در بندر چابهار 
پيگيري كند. وي افزود: در حال حاضر حجم صادرات 
كاال هاي هند به كشور هاي CIS و آسياي ميانه ۱۶، ۵ 
ميليون تن در سال است كه امن ترين و ارزان ترين مسير 

اين تجارت، بندر چابهار است. 
آقايي در اين نشست پيگيري وزارت امور خارجه در 
خصوص تسهيل تردد زوار كشور پاكستان از طريق 
دريا به بندر چابهار، حمايت و معرفي بخش خصوصي 
طرف قرارداد با س��ازمان بنادر و كشتيراني كشور 
به طرف عماني به منظور راه اندازي خط مس��افري 
چابهار-مس��قط، حذف هزينه هاي متقابل مرزي 
و پيگيري ايجاد ش��عبه بانك هاي افغان، هندي و 

پاكستاني در بندر چابهار را خواستار شد.

 قطار تهران -آنكارا
به زودي راه اندازي مي شود

آذربايجلان غربلي| 
ش��ركت   مديرعام��ل 
جمه��وري  ه آه��ن  ا ر
اس��امي اي��ران گفت: 
ه  يس��تگا ا مش��كات 
راه آه��ن ميان��دوآب به 

زودي حل مي شود.
 سعيد رس��ولي روز پنجش��نبه به همراه هياتي 
متش��كل از مس��ووالن راه آهن آذربايجان براي 
بازديد از ايس��تگاه راه آهن مياندوآب به اين شهر 
سفر كرد و در حاشيه اين سفر در جمع خبرنگاران 
با اش��اره ب��ه اينكه با هدف بررس��ي مش��كات 
ايس��تگاه راه آهن و خط ريلي به اين شهرس��تان 
س��فر كرده اس��ت، اظهار كرد: صنع��ت حمل و 
نقل ريلي در كش��ور قدمت ۱۰۰ ساله دارد و يك 
امتياز ويژه محسوب مي شود.وي ادامه داد: سال 
 ۹۸ برنامه ه��اي خوب��ي براي توس��عه خط ريلي 
پيش بيني شده است از جمله اينكه به زودي خط 
ريلي تهران-آنكار راه اندازي مي شود كه اميدواريم 
سهم بسزايي در افزايش حمل و نقل ريلي كشور 
داشته باشد.جهانبخش محبي نيا نماينده مردم 
مياندوآب در مجلس نيز در اين بازديد با اشاره به 
عزم جدي دولت براي حل مشكات ريلي گفت: 
اميدوارم در اسرع وقت مشكاتي كه براي ايستگاه 
راه آهن وجود دارد و موجب رنجش همش��هريان 

شده است، برطرف شود.

ضرورت خودكفايي در توليد 
روغن و دانه هاي روغني

ريي��س س��ازمان جهاد 
كشاورزي استان فارس 
معتقد اس��ت: در شرايط 
كنون��ي ب��ا توج��ه ب��ه 
تحريم هاي انجام ش��ده 
ضروري اس��ت در توليد 
روغن و دانه هاي روغني 
به خودكفايي برس��يم. به گزارش روابط عمومي 
س��ازمان جهاد كش��اورزي فارس، محمدمهدي 
قاسمي با بيان اين مطلب كه ۳۰ درصد واردات كل 
كشور به روغن و دانه هاي روغني اختصاص مي يابد، 
افزود: ما انتظار داريم ميزان س��طح قابل كشت را 
ثابت نگه داشته و در همين سطح مديريت توليد 
را انجام دهيم تا توليد دانه بيشتري داشته باشيم.
 وي افزود: در س��ال قبل توانس��تيم با برداش��ت
۱۹ هزار هكتار كلزا، حدود ۱۵ درصد سهم روغن 
كش��ور را توليد كنيم اين در حالي اس��ت كه اين 
ميزان در س��ال هاي گذش��ته حدود ۸ تا ۹ درصد 

بوده و ۹۱ تا ۹۲ درصد روغن را وارد مي كرديم .
رييس سازمان جهاد كشاورزي فارس با اشاره به 
اهميت كشت كلزا در پايداري و توليد بهتر گندم، 
گفت: هر جا كلزا كش��ت ش��ده حتما يك الي دو 
تن افزايش توليد گندم با كيفيت بهتر داش��تيم. 
كشت كلزا حدود ۱۷ تا ۲۵ درصد جايگزين گندم 
و جو مي ش��ود و نبايد با كش��ت بيشتر با چالش 

روبرو شويم. 
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آغاز سفر دور دنياي ورزشكار 
هرمزگاني با شتر

بندرعباس| محمد اميري ورزش��كار روداني 
س��فر به دور دنيا را با ش��تر آغ��از كرد.مديركل 
ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و گردش��گري 
هرمزگان گفت: اين سفر به مدت ۲ و نيم سال و 
با هدف معرفي جاذبه هاي گردشگري و فرهنگي 
هرم��زگان از دوم خرداد از مح��ل تاالب آذيني 

آغاز شد.
رضا برومند افزود: اين ورزشكار پس از حركت از 
سيريك و عبور از استان هاي مختلف از مرز آستارا 
وارد آذربايجان مي ش��ود و با عبور از ۴۷ كشور و 
قاره هاي آس��يا، اروپا، آفريقا، اقيانوسيه و امريكا 

در نهايت از مرز تركمنستان وارد ايران مي شود.
محم��د امي��ري رودان يكي از معلمان اس��تان 
هرمزگان اس��ت كه ۲۰ سال سابقه جهانگردي 
دارد و ش��نا از ارتفاع صفر تا دو هزار متر از ساحل 
بندرعباس، پيمايش ۲۲ كيلومتر در ارتفاعات كوه 
ِگنو با اهداف زيست محيطي، اختراع دوچرخه 
دريايي و طي مسير ايران تا عمان از بين جزاير با 
دوچرخه دريايي و شناي مسير ۱۵۰ كيلومتري 
از بندر خصب در كش��ور عمان تا بندرعباس به 
مناسبت گراميداش��ت روز ملي خليج فارس از 

فعاليت هاي محمد اميري رودان است.

آغاز فعاليت مسير دريايي 
هندوستان - قشم 

قشم| بعدازظهر روز پنجش��نبه )دوم خرداد( 
فعاليت مسير دريايي هندوستان- قشم با ورود 
اولين كشتي تجاري از كشور هندوستان به قشم 
رسمًا آغاز شد. اين كش��تي تجاري با ۱۷۴ متر 
طول، »Neshat«  نام دارد و حامل ۱۳ هزار ُتن 

كاالي تجاري از هند به قشم است.
»Neshat«  روز گذشته در اسكله كاوه جزيره 
قش��م پهلو گرفت و عمليات تخليه آن از طريق 
جرثقيل هاي موجود كشتي و اسكله كاوه انجام 
مي شود. بنا بر اظهارنظر علي اشتري مدير امور 
بنادر و كشتيراني قشم عمليات تخليه بين ۲۴ تا 

۴۸ ساعت به طول خواهد كشيد.
اين مقام مسوول، ورود اين كشتي به منطقه آزاد 
قشم را آغاز فصل نويني از رونق تجارت دريايي 

در قشم دانست.

آلودگي ميكروبي دستمال 
كاغذي فله اي يا كيلويي

كرمان| مديركل استاندارد استان كرمان با اعام 
اين هشدار كه محصوالت عرضه شده دستمال 
كاغذي به صورت فّله اي يا كيلويي در بسياري از 
موارد داراي آلودگي هاي ميكروبي هستند، گفت: 
به همين علت به هموطنان توصيه مي شود كه از 

خريد اينگونه فرآورده ها جداً خودداري كنند
اس��ماعيل عاقلي با اش��اره به اينكه دس��تمال 
كاغذي ه��اي بدون نش��ان اس��تاندارد با هدف 
سوءاستفاده و كم و فروشي، در بسته بندي هاي 
با ابعاد رايج ولي با تعداد ورق كمتر و كوچك تر از 
موازين استاندارد عرضه مي شوند، اظهار كرد: اين 
دستمال ها در بسياري از موارد داراي آلودگي هاي 
ميكروبي هستند كه ضررهاي جبران ناپذيري به 

مصرف كننده مي رسانند.

منطقه آزاد مشترك چين، ايران 
و پاكستان در چابهار تشكيل شود

زاهلدان| ريي��س هيات مدي��ره و مديرعامل 
منطقه آزاد تجاري صنعتي چابهار پيشنهاد داد؛ 
منطقه آزاد مشترك چين، ايران و پاكستان در 
مرز ريمدان چابه��ار در نقطه صفر مرزي ايران و 

پاكستان تشكيل شود.
 عبدالرحيم كردي در نشست بررسي راهبرد هاي 
منطقه اي و معرفي ظرفيت ها و قابليت هاي چابهار 
در بندرشهيدبهشتي با حضور وزير امور خارجه 
اظهار داشت: چابهار نقش بين المللي براي توسعه 
دارد و مي تواند عاوه بر اي��ران نقش موثري در 

توسعه تجارت كشور هاي همجوار ايفا كند.
وي تصريح كرد: راه اندازي منطقه آزاد مشترك در 
نقطه صفر مرزي ايران و پاكستان مي تواند موجب 
توسعه تجارت و رونق اقتصادي شود و سه كشور 
ايران، چين و پاكستان نفع زيادي از آن مي برند 

و به توسعه روابط اين سه كشور منجر مي شود

هشدار دامپزشكي درباره 
شيوع بيماري تب كريمه كنگو

ياسلوج| مدي��ركل دامپزش��كي كهگيلويه 
و بويراحم��د درب��اره ش��يوع بيم��اري ت��ب 
خونريزي دهنده »كريمه كنگ��و « همزمان با 

آغاز فصل گرما هشدار داد.
عبداهلل بهمنش گف��ت: از جمله بيماري هايي 
كه همزمان با آغاز فصل گرما نمود پيدا مي كند 
مي توان به لمپي اسكين، تب سه روزه، تيلريوز، 
بابزيوز و تب خونريزي دهنده كريمه كنگو اشاره 
كرد. بهمنش افزود: از ميان اين بيماري ها تب 
»كريمه كنگو «  قابليت انتقال به انسان را دارد 
كه خطر انتقال اين بيماري بيشتر بر اثر كشتار 
غيرمج��از دام در منازل و معابر به ويژه در فصل 

گرما افزايش مي يابد.
مديركل دامپزش��كي اس��تان با تاكيد بر لزوم 
تهيه گوش��ت مورد نياز از فروشگاه هاي مجاز و 
با نظارت دامپزشكي اضافه كرد: شهروندان به 
منظور اطمينان از سامت گوشت ضمن خريد 
از مراك��ز مجاز و تحت نظارت هاي بهداش��تي 
دامپزش��كي به ليبل و مهر دامپزشكي بر روي 
الش��ه ها دقت كنند و از مصرف گوش��ت تازه 

خودداري كنند.

چهرههاياستاني



اقتصاد اجتماعي12اخبار

رييس جمهور با اختصاص زمين براي ساخت هتل به سرمايه گذاران موافقت كرده است

مسير منحرف گردشگري 

قول دستگاه قضا براي ارايه اليحه   امنيت زنان هشدار دوباره پليس فتا در مورد كالهبرداري با پيامك يارانه

ش��عارهاي دول��ت در راس��تاي حماي��ت از صنعت 
گردشگري س��رانجام به آنجا رس��يد كه با موافقت 
رييس جمهور، قرار است زمين موردنياز براي ساخت 
هتل و اجراي طرح هاي گردش��گري در ۵۰۰ نقطه 
از كش��ور به صورت رايگان يا با اقساط ۲۰ ساله براي 
س��رمايه گذاران صنعت هتل س��ازي از سوي دولت 
تامين شود. به اس��تناد ماده ۶ قانون توسعه صنعت 
ايرانگردي و جهانگردي، دستگاه هاي واگذاركننده 
زمين مانن��د امور و اراضي، مس��كن و شهرس��ازي 
موظف هس��تند، اراضي مورد نياز را براي تاسيسات 
گردشگري در اختيار سازمان ميراث فرهنگي، صنايع 
دس��تي و گردش��گري قرار دهند، تا اين سازمان در 
قالب فرصت ه��اي س��رمايه گذاري، آن را در اختيار 
س��رمايه گذاران داخلي يا خارجي واجد شرايط قرار 

دهد.  
با اين وجود اگرچه ارايه اين تسهيالت جزو مشوق هاي 
دولت براي فعاليت در زمينه تامين زيرس��اخت هاي 
گردش��گري كش��ور به ش��مار مي رود اما اين قبيل 
مش��وق ها همواره موافقان و مخالفان خ��ود را دارد. 
برخي كارشناس��ان اين صنعت معتقدند در شرايط 
فعلي نياز گردشگري كش��ور تمركز بر ساخت هتل 
نيست و اين رويه نه تنها به رونق اين صنعت در كشور 
كمك نمي كند بلكه به س��بب بي توجهي به آمايش 
س��رزمين زمينه بروز ناهماهنگي را فراهم مي كند. 
اين گروه بر اين باورند كه گردشگري در ايران بيش از 
آنكه به هتل پنج ستاره نياز داشته باشد، به تبليغات 
نياز دارد و دولت اگر واقعا قصد حمايت از گردشگري 
را دارد به جاي س��رمايه گذاري در هتل س��ازي بهتر 
است بودجه را به تبليغات و بازاريابي اختصاص دهد. 
از طرف ديگر گروهي هم با نگاه مثبت به اين موضوع 
نگاه ك��رده و بر اين باورند كه داش��تن زمين رايگان 
هزينه هاي هتل سازي را به س��مت و سوي منطقي 
ب��ودن هدايت مي كند. با اين ح��ال ديدگاه موافقان 
و مخالفان اي��ن توافق تازه در حالي اس��ت كه هيچ 
زمانبندي ي��ا مكان يابي براي تحق��ق آن در اختيار 
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
قرار داده نشده است و مشخص نيست اين ۵۰۰ قطعه 
زمين قرار اس��ت در كدام مناطق كش��ور و به كدام 

سرمايه گذاران داده شود. 

   ارايه زمين براي هتل سازي توجيه اقتصادي 
ندارد

علي اصغر مونسان، رييس سازمان ميراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري، ۲8 ارديبهشت امسال در 
نامه اي خطاب به رييس جمهور، موضوع تأمين زمين 
مورد نياز در ۵٠٠ نقطه از س��طح كشور براي ساخت 
هتل و ساير تأسيس��ات محرك بخش گردشگري را 
مطرح كرد. در نامه مونس��ان به رييس جمهور علت 
چنين درخواستي تقاضاهاي قابل توجهي كه توسط 
سرمايه گذاران داخلي و خارجي براي سرمايه گذاري 
در تأسيسات گردشگري خصوصا ساخت هتل هاي 
۴ و۵ ستاره در كالن شهرها وجود دارد، عنوان شد كه 
به دنبال آن دفتر رياست جمهوري با اين درخواست 
موافقت كرد اما اين موافقت در حالي است كه ضريب 

اش��غال هتل ها در شرايط فعلي زير ۴۰ درصد بوده و 
در دو ماه گذشته هم شاهد ۱۵ درصد كاهش ضريب 
اقامت نس��بت به سال گذش��ته رخ داده و همچنين 
هتل ها در نوروز 98 با ضري��ب اقامت زير ۵۰ درصد 
فعال بودند و ۲۱ درصد كاهش اقامت نسبت به سال 

گذشته را تجربه كردند. 
جمش��يد حم��زه زاده، ريي��س جامعه هتل��داران 
ايران درباره اين موضوع ب��ه »تعادل« گفت: چنين 
مشوق هايي از يك جهت مي تواند مثبت ارزيابي شود 
و از جنبه اي ديگر مي تواند اثرات منفي داشته باشد. 
اينكه جنبه مثبا اين مشوق تقويت شود يا وجه منفي 
آن به اين موضوع بس��تگي دارد كه مكان گزيني اين 
زمين ها چگونه باشد. وقتي تاكيد بر كالن شهرهاست 
بايد توجه كرد برخي كالن ش��هرها در شرايط فعلي 
اصال مياز به هتل ندارند و اكنون هم ش��اهد ساخت 
صدها هتل هستيم كه اشباع شده است. به طور مثال 
در شهري مانند مشهد، ظرفيت هتل ها بيش از تعداد 
مسافران اس��ت و در برخي از ش��هرها مانند تهران، 
به چند هتل ۵ س��تاره تاپ نياز اس��ت. بنابراين ارايه 
زمين رايگان يا با اقس��اط ۲۰ ساله به سرمايه گذار و 
هتل ساز، نه توجيه اقتصادي دارد نه صحيح است. بايد 
مالحظاتي مبني بر مطالعات نيازسنجي و معرفي نقاط 

مستعد توسعه گردشگري انجام شود.
او افزود: در اين ميان بايد اين سرمايه گذاري ها هدايت 
ش��ده انجام ش��ود. در كنار آن بايد به حل مشكالت 
فعاالن حوزه گردش��گري نيز توجه شود. هزينه هاي 
سنگين آب و برق و ساير هزينه هاي جانبي هتلداران 
باي��د مورد بررس��ي و توجه ق��رار گي��رد. از آنجا كه 
مطالعات نيازسنجي دقيق در حوزه گردشگري انجام 
نش��ده از اين رو بيش��تر كارهايي كه انجام مي شود، 
سطحي هستند. تاكنون هم هيچ مشاوره و صحبتي 
درخصوص ض��رورت توجه ب��ه اين مهم ب��ا جامعه 
هتلداران ايران انجام نشده. اينكه بر چه اساس روي 
۵۰۰ نقطه تاكيد ش��ده نيز موضوعي است كه ما در 

جريان آن نيستيم.

   س�ازمان مي�راث فرهنگي خب�ري از زمان
و مكان طرح ندارد

تاكي��د حم��زه زاده بر مطالع��ات نيازس��نجي براي 
گردشگري، به صرفه نبودن ارايه زمين براي ساخت 
هتل و ضرورت مكان گزيني مناسب براي هتل سازي، 
در حالي است كه علي مواليي، معاون دفتر تسهيالت 
و تامين منابع معاونت سرمايه گذاري امور حقوقي و 
مجلس سازمان ميراث فرهنگي درباره اين موضوع به 
ايلنا گفت: از آنجا كه معرفي كننده اراضي مورد نظر 
اين طرح توسط دستگاه هاي مربوطه انجام مي شود، 
ما هنوز اطالعي از مكان نمايي اين زمين ها نداريم و 
هيچ زمانبندي براي اين مهم اختصاص نيافته. هنوز 
تفكيك دستگاهي براي ارايه ۵۰۰ زمين براي توسعه 
گردشگري و ساخت هتل مشخص نيست و بايد آنها 

شناسايي الزم را انجام دهند.
درخواست تازه رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع 
دستي و گردشگري از رييس جمهور جهت اختصاص 
۵۰۰ قطعه زمين براي هتل سازي در حالي است كه 

اين سازمان پيش از اين تجربه مشابهي را در سال هاي 
قبل داش��ت كه البته چندان هم موفقيت آميز نبود. 
مواليي درب��اره اين موضوع افزود: در س��ال ۱۳9۵، 
سازمان زمين و مسكن، برخي نقاط را معرفي كرده 
بود كه شامل ۱۰ نقطه در اس��تان تهران مي شد. اما 
در نهايت فقط يك مورد آن توس��ط سرمايه گذاران 
مورد اقبال قرار گرفت و به تملك سرمايه گذار درآمد. 
از آنجا كه اين مناطق در اختيار س��ازمان ملي زمين 
و مس��كن بود قول آن را به س��اير دستگاه ها نيز داده 
بود وقتي سرمايه گذاران حوزه گردشگري وارد عمل 
مي شدند، با حضور سرمايه گذاران ساير حوزه ها نيز 
روبه رو مي شدند. مناطقي كه سرمايه گذاران تمايل 
به ساخت هتل دارند، يا ارزش زمين خيلي باالست يا 
موجود نيست. به دنبال كشف ظرفيت هايي هستيم 
كه بتوانيم از اراضي پشتيبان استفاده كنيم. البته كه 
هنوز هي��چ آماري از جانمايي مي��زان اراضي و نقاط 
زمين هايي كه ممكن است توسط دستگاه ها پيشنهاد 
داده شود، نداريم. به گفته او، الزاما اين زمين ها براي 
ساخت هتل ۴ و۵ ستاره اختصاص نمي يابد. اكنون 
۲۱۴ هتل ۴ و ۵ س��تاره فعال هس��تند و ۱۶۵ هتل 
نيز در دست س��اخت اس��ت. باتوجه به آنكه بيشتر 
هتل هاي فعال با درجه هاي مختلف، قديمي هستند 
و نيازمند استانداردسازي هس��تند، سرمايه گذاران 
ترجيح مي دهند به جاي بازس��ازي، نوسازي داشته 
باشند ازاين رو تقاضا براي ساخت تاسيسات و مراكز 
اقامتي جديد وجود دارد. البته مراكز قديمي از چرخه 
فعاليت خارج نمي شوند و مراكز جديد به فعاليت آنها 

اضافه مي شوند.

   نياز به هتل نداريم؛ براي تبليغات هزينه كنيد
تالش براي رونق كس��ب و كار هتل هاي پنح ستاره 
درحالي است كه كارشناسان گردشگري، معتقدند 
صنعت گردش��گري ايران بيش از آنكه به هتل هاي 
لوكس نياز داشته باشد، به تبليغات و حمايت از كسب 
و كاره��اي نوين گردش��گري احتياج دارد. س��هيل 
احمدي، كارشناس گردش��گري درباره اين موضوع 
به تعادل گفت: در امر هتل سازي در ايران بايد پيش 
از هرچيز به اين سوال پاس��خ داده شود كه مخاطب 
هتل هاي لوكس چه افرادي هس��تند. اگر قرار است 
اين هتل ها به وس��يله مردم ايران پر شود كه با توجه 
به وضع اقتصادي فعلي و هزينه باالي اقامت در هتل، 
عمال اين سبك از اسكان در سبد خانوار ايراني جايي 
ندارد. مردم به دنبال آن هستند كه هزينه سفر خود را 
تا جايي كه امكان دارد كم كنند بنابراين اكنون ايجاد 
فضاي كمپ ي��ا اقامتگاه هاي س��اده و كم هزينه اگر 
مخاطب، مردم هس��تند، بيشتر كمك به زيرساخت 

گردشگري مي كند. 
او اف��زود: در وهله دوم ه��م بايد توجه ك��رد كه اگر 
مخاطب هتل هاي پنج س��تاره گردشگران خارجي 
هستند هم باز مسير اشتباهي را انتخاب كرديم و اين 
نشان مي دهد كه مسووالن گردشگري ما هيچ درك و 
شناختي از گردشگر خارجي كه به ايران سفر مي كند، 
ندارد. براي مثال گردشگري كه از اروپا، كانادا يا آسياي 
شرقي به ايران مس��افرت مي كند، از شهرهايي آمده 
كه مدرن ترين و مجهز ترين هتل هاي لوكس را دارد 
بنابراين به ايران سفر نكرده كه شاهد يك ساختمان 
لوكس باشد، گرچه در اين زمينه هم اگر هتلي ساخته 

ش��ود كه با هتل هاي ام��ارات و مال��زي رقابت كند، 
مي تواند جاذبه داشته باشد اما تجربه هتل هاي لوكس 
در اي��ران چنين چيزي را نش��ان نمي دهد. بنابراين 
گردشگر خارجي مسافر به ايران، كه ما عنوان گردشگر 
فرهنگي را براي آنها استفاده مي كنيم، بيش از هر چيز 
تمايل دارد در محلي اقام��ت كند كه نمايش دهنده 
فرهنگ بومي مناطق مختلف كش��ور باشد، پس به 
جاي هتل س��ازي بهتر بود بوم گردي گسترش پيدا 
مي كرد و اين تسهيالت در اختيار متقاضيان را ه اندازي 
واحدهاي بوم گردي قرار مي گرفت كه اغلب از افراد 

جامعه محلي هستند. 
احمدي به ضرورت تبليغات اشاره و بيان كرد: گذشته 
از آن م��ا قبل از آنكه به هتل نياز داش��ته باش��يم به 
تبليغات نياز داريم، مس��ووالن ما اول فكري به حال 
جذب گردش��گر كنند و بعد فض��اي اقامتي جديد 
بسازند. همين هتل هاي موجود هم در بيشتر روزهاي 
سال خالي از مس��افر هستند. اگر واقعا قصد حمايت 
از گردش��گري را دارند، اول ظرفيت هاي كشورمان 
را با برنامه ريزي مناس��ب به دنيا نشان دهند، هربار 
صحب��ت از ضعف تبليغات مي ش��ود، كمبود بودجه 
به مي��ان مي آيد اما در مقابل حمايت هاي اينچنيني 
انجام مي دهند كه مشخص نيست چه اهدافي دارد. 
كشور تركيه چند برابر آنچه براي ساخت هتل ها هزينه 
كرد، صرف امور تبليغاتي براي جذب گردشگر كرد و 
نتيجه اين شد كه با داشتن تعداد زيادي هتل معمولي 
و چند مورد هتل لوكس، بيشترين گردشگر را در ميان 
كشورهاي همسايه به خود اختصاص داده است اما ما 

از تجربه ها استفاده نمي كنيم.

معاون اجتماعي پليس فتا ناجا نسبت به پيامك هايي 
با مضمون اعالم نيازمندي براي دريافت يارانه نقدي 
هشدار داد. رامين پاشايي با هشدار دوباره در مورد ارسال 
پيامك هاي مرتبط با يارانه اظهار كرد: افراد سودجو در 
فرصت هاي مختلف با راه اندازي سايت ها و شبكه هايي 
قصد كالهبرداري از شهروندان را دارند و در اين ميان 
كالهبرداري در پوشش هايي نظير سهام عدالت، يارانه، 

سهميه بندي بنزين و… شايع است.
او با بيان اينكه در رصده��اي صورت گرفته در فضاي 
مجازي مشاهده ش��د كه اخيراً افرادي اقدام به ارسال 
پيامكي ب��ا محتواي اع��الم نيازمن��دي يارانه نقدي 
كرده اند، گفت: اين اف��راد با قرار دادن لينكي در پايان 
پيامك متقاضي��ان را به س��ايت هاي جعلي هدايت 
كرده و در آن اقدام به س��رقت اطالعات كارت بانكي و 
اسناد هويتي ش��هروندان كرده و مدتي بعد موجودي 
 حساب را تخليه مي كنند. پاشايي سايت جعلي اخير را

 tavajohmohem.com اع��الم ك��رد و گف��ت: 
گزارش ه��اي مربوط به اين س��ايت به مراجع قضايي 
ارسال و دستور برخورد با گردانندگان و مسدود سازي 

آن صادر شده است. 
بنابراين الزم اس��ت افرادي كه به هر دليلي اطالعات 
بانكي خود را در اين سايت ثبت كرده اند، نسبت به تغيير 
رمز دوم خود اقدام كنند و اگر مورد كالهبرداري قرار 
گرفته اند آن را به پليس فتا گزارش كنند. به گفته او، 

شهروندان بايد توجه داشته باشند كه اخبار مربوط به 
سهميه بندي سوخت، يارانه نقدي، سهام عدالت و… را 
حتماً از رسانه هاي معتبر پيگيري كرده و به هيچ عنوان 

فريب چنين كالهبرداري هايي را نخورند. 
معاون اجتماعي پليس فتا ناجا، راه ان��دازي رمز دوم 
يك بار مصرف )OTP( در آينده نزديك و از بين رفتن 
امكان برداشت هاي غيرمجاز با اين اقدام را عامل افزايش 
اين كالهبرداري ه��ا اعالم كرد و گفت: ب��ا راه اندازي 
رمزه��اي دوم يك بار مصرف، دس��تيابي به اطالعات 
حساب بانكي ش��هروندان تا حد زيادي از بين خواهد 
رفت و در همين راستا نيز افراد كالهبردار سعي دارند در 
روزهاي باقيمانده تا اجراي اين طرح تا جايي كه ممكن 

است از شهروندان كالهبرداري كنند. 
به گفته پاشايي، پيش از اين نيز چندين سايت جعلي 
در مورد يارانه نقدي و سهام عدالت از سوي پليس فتا 

شناسايي و با آنها برخورد شده است.

سال پيش بود كه اليحه تامين امنيت زنان براي بررسي 
به قوه قضاييه ارسال شد و خبرهايي مبني بر اصالحات 
دستگاه قضا بر اين اليحه منتشر شد، با طوالني شدن 
بررس��ي قوه قضاييه و تغيير و تح��والت در راس اين 
دستگاه، حاال با تغييرات اخير، خبر رسيده كه اليحه 
تامي��ن امنيت زنان تا دو هفته ديگ��ر به مجلس ارايه 
مي شود. عضو فراكسيون زنان مجلس از قول مساعد 
رييس دستگاه قضا براي ارايه اليحه تامين امنيت زنان 
به دولت طي دو هفته آينده خبر داد. فاطمه سعيدي از 
پيگيري وضعيت اليحه تامين امنيت زنان در نشست 
مش��ترك اخير نمايندگان با حجت االسالم رييسي، 
رييس قوه قضاييه خبر داد و به خانه ملت گفت: ايشان 
تاكيد كرد كه طي دو هفته آينده اصالحات اليحه انجام 
و به دولت ارايه مي شود. عضو فراكسيون زنان مجلس 
شوراي اسالمي، افزود: انتظار مي رود اين اليحه را دولت 
س��ريع تر به مجلس ارايه كن��د و به طور قطع مجلس 

بررس��ي آن را در اولويت قرار خواهد داد.  او با تاكيد بر 
اينكه مجلس توجه جدي ب��ه تعيين تكليف طرح ها 
و لوايح حوزه زنان دارد، گفت: تصويب طرح تش��ديد 
مجازات اسيدپاشي، اليحه اعطاي تابعيت به فرزندان 
زنان ايراني و اليحه حمايت از كودكان و نوجوانان گواهي 
بر اين مدعا است. نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، 
اسالمشهر و پرديس در مجلس شوراي اسالمي، يادآور 
ش��د: با قول مساعد رييس و مس��ووالن دستگاه قضا 
تعيين تكليف و تصوي��ب اليحه تامين امنيت زنان به 
زودي تحقق مي ياب��د و نمايندگان مجلس همكاري 
الزم را براي تصويب آن خواهند داشت. سعيدي تاثير 
اليحه تامين امنيت در كاهش خش��ونت عليه زنان را 
صد درصدي دانست و گفت: با تصويب اليحه اتفاقات 
بزرگي اتفاق خواهد افتاد؛ برخي از خشونت ها به چشم 
ديده نمي شود بنابراين براي ديدن و شناسايي آنها به 

تصويب قانون نياز است. 
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صدور بيش از ۴۵ ميليون 
كارت ملي هوشمند

گويا مش��كل كاغذ ب��راي ص��دور كارت هاي ملي 
هوش��مند در حال حل ش��دن اس��ت و سخنگوي 
سازمان ثبت احوال از صدور بيش از ۴۵ ميليون كارت 
ملي هوشمند در كشور خبر داد. سيف اهلل ابوترابي با 
اشاره به اينكه بيش از ۵۰ ميليون نفر براي دريافت 
كارت ملي هوشمند تكميل ثبت نام كردند اظهار كرد: 
تا ۲۰ ارديبهشت امسال ۵۰ ميليون و 9۴۵ هزار و 8۲۷ 
نفر مراحل تكميل ثبت نام كارت ملي هوشمندشان 
را انجام داده اند كه از اين تع��داد براي ۴۵ ميليون و 
۲9۳ هزار و ۲9۱ نفر كارت ملي هوشمند صادر شده 
و ۴۴ ميليون و ۴۲۱ ه��زار و 8۲۰ كارت نيز تحويل 
صاحبانشان داده شده است. پيش بيني مي شود كه 
حدود هشت تا ۱۰ ميليون نفر نيز هنوز براي دريافت 
كارت هاي ملي هوش��مند خود اقدام نكرده اند. او به 
ايسنا گفت: بنابر مصوبه هيات وزيران در سال هاي 9۶ 
و 9۷ اعتبار كارت هاي نمونه قديم را تمديد كرديم اما 
از فروردين سال 98 اعتبار كليه كارت هاي ملي قديم 
از درجه اعتبار ساقط شد. ابوترابي در ادامه با تاكيد بر 
اينكه بناي تمديد مهلت ثبت نام كارت ملي هوشمند 
را نداريم اف��زود: زيرا اگر باز هم تمديد كنيم عده اي 
هستند كه در مهلت تعيين شده مراجعه نمي كنند 
بنابراين مهلت ثبت نام تمديد نش��د تا افراد هرچه 
سريع تر نسبت به ثبت نام كارت ملي هوشمندشان 
اقدام كنند. سخنگوي س��ازمان ثبت احوال افزود: با 
هماهنگي هاي صورت گرفته با دستگاه هاي اجرايي 
مقرر ش��د كه از اول خرداد 98 كس��اني كه تكميل 
ثبت نام انجام داده و رس��يد دريافت كرده اند هنگام 
مراجعه به دستگاه هاي اداري در زمره دارندگان كارت 
ملي هوشمند قرار گيرند، يعني رسيد تكميل ثبت نام 
به منزله بهره مندي از خدمات در دستگاه هاي اجرايي 

كشور تا زمان صدور كارت ملي هوشمند است.

 اعالم دليل تيراندازي 
در چند نقطه از تهران

مركز اطالع رساني پليس پايتخت علت تيراندازي 
ش��ب گذش��ته در چند نقط��ه از ته��ران را اعالم 
كرد. پنجشنبه شب، ماموران پليس آگاهي براي 
دس��تگيري شش عضو يك گروه از س��ارقان وارد 
عمليات شدند كه اين سارقان به محض مشاهده 
عوامل پليس با يك دستگاه سواري پژو اقدام به فرار 
كردند كه در پ��ي آن تعقيب و گريز ميان ماموران 
پليس و متهمان آغاز ش��د. تعقي��ب و گريز ميان 
پليس و ماموران ادامه داش��ت تا اينكه در بزرگراه 
شهيد كاظمي، راننده سواري پژو، خودروي خود 
را به موتورسيكلت حامل سه نفر كه از اعضاي يك 
خانواده بودند، كوبيد تا با اين اقدام بتواند ماموران 
را پشت سر گذاش��ته و متواري شود، اما در همين 
حين گشت هاي كمكي از س��وي پليس نيز وارد 
عمل ش��ده و يك گروه از ماموران مقدمات انتقال 
سه عضو اين خانواده به بيمارستان را فراهم كرده 
و گروه هاي ديگر به تعقي��ب متهمان ادامه دادند. 
در جريان تعقيب و گريز، ماموران كه با بي توجهي 
راننده خودروي پژو به دستور ايست پليس روبه رو 
شدند، با رعايت قوانين به كارگيري سالح اقدام به 
شليك شش تير در طول مسير تعقيب و گريز كرده و 
سرانجام در محدوده چهارراه سيدالشهدا در خيابان 
جشنواره تهرانپارس اقدام به دستگيري اين افراد 

كرده و آنان را به مقر انتظامي منتقل كردند. 

 ضرر دهك هاي پايين
با كاهش خدمات   بيمه اي

نماينده مردم در مجلس دهم با بيان اينكه كمرنگي 
خدمات دفترچه هاي بيمه به ضرر بيماران دهك 
پايين جامعه اس��ت، گفت: وابس��تگي بسياري از 
صندوق هاي بيمه ب��ه دولت مان��ع ارايه خدمات 
كيفي در حوزه درمان است . علي ابراهيمي درباره 
وضعيت ارايه خدمات درماني به بيماران توس��ط 
بيمه ها گفت: در فض��اي بين الملل ودر سراس��ر 
جهان، خدم��ات بيمه اي راهكاري اساس��ي براي 
تزري��ق فرهنگ اميد به زندگي تلقي مي ش��ود اما 
متاسفانه ش��رايط حمايت هاي بيمه اي در حوزه 
بهداشت ودرمان مناسب نيس��ت.  او با بيان اينكه 
نبود درآمد پايدار صندوق هاي بيمه، معضل اساسي 
براي خدمات رس��اني به بيماران تلقي مي شود به 
خانه ملت گفت: اتصال بيمه هاي درماني به بودجه 
عمومي كشور، دستاوردي براي ما در حوزه خدمات 
رساني درماني به بار نمي آورد. او با بيان اينكه برخورد 
دستوري سيستم دولتي با بيمه ها مفيد نيست افزود: 
بسياري از صندوق هاي بيمه به دولت وابستگي دارند.  
او ادامه داد: سهميه بندي براي پذيرش بيماران براي 
عدم حمايت هاي بيمه اي در حوزه درمان صحيح 
نيست و از همين رو كمرنگي دفترچه هاي تامين 
اجتماعي در حوزه درمان با اهداف توسعه سالمت 
مغايرت دارد. عضو فراكسيون توليد و اشتغال مجلس 
يادآورشد: براي افزايش خدمات رساني درماني بايد 
تغيير اساس��ي در حوزه خدمات رساني به بيماران 
انجام شود زيرا بيماران نبايد به همراه درد بيماري، 

درد مشكالت اقتصادي را نيز به دوش بكشند. 

انجام تعهدات تامين اجتماعي 
در قبال مستمري بگيران

سرپرست س��ازمان تأمين اجتماعي در نامه اي به 
وزير تع��اون، كار و رفاه اجتماع��ي از خلق ركورد 
جديد وص��ول حق بيم��ه در تاريخ اين س��ازمان 
طي ارديبهشت ماه س��ال جاري خبر داد. در نامه 
صادر ش��ده از س��وي محمدحس��ن زدا به محمد 
شريعتمداري، آمده است: تمامي تعهدات سازمان 
در قبال مستمري بگيران ارجمند و پرداخت به موقع 
حقوق ايشان در ارديبهشت ماه به همراه افزايش هاي 
س��االنه كه اين نيز براي اولين بار انجام شد از ديگر 
موضوعات قابل ذكري است كه در راستاي آرامش 

خاطر اين عزيزان قابل ارزيابي است.

راه اندازي ۵ مركز غربالگري معتادان در استان تهران 
معاون توسعه پيشگيري و درمان بهزيستي استان 
تهران با اشاره به پروتكل غربال گفت: در اين پروتكل 
نمايندگاني از بهداشت و درمان، ستاد مبارزه با مواد 
مخدر، بهزيس��تي، قوه قضاييه و ني��روي انتظامي 
حض��ور دارند تا به م��وارد منع پذيرش ب��ا توجه به 
وظايف ذاتي و تعريفي كه براي هر نهادي شده است، 
خدمات الزم را ارايه دهند، تا اين افراد دوباره پس از 

جمع آوري به جامعه بازنگردند.
فرزانه جوادي، معاون توس��عه پيشگيري و درمان 
بهزيستي اس��تان تهران در گفت وگو با ايلنا با بيان 
اينكه ۱۴ مرحله غربالگري در س��ال 9۷ انجام شده 
است، گفت: مراحل غربالگري در نوروز 9۷، خرداد، 
آبان، دي، بهمن و در شهرس��تان هاي غرب و شرق 
استان بوده است. او با بيان اينكه مركز غربالگري را 
در ۶ ماهه اول س��ال نداشتيم، گفت: مدتي در يكي 
از مناطق ش��هر تهران يك مركز غربالگري داشتيم 
كه فرمانداري ته��ران اين مركز را براي فوريت هاي 
اجتماعي از ما گرفت و ما مكان ثابتي نداشتيم و به 
صورت مسكن و مقطعي در مراكز ماده ۱۶ غربالگري 

انجام مي شد.
معاون توسعه پيشگيري و درمان بهزيستي استان 

تهران با بيان اينكه در مهرماه س��ال 9۷ يك مركز 
غربال در باهنر راه اندازي ش��د، اظه��ار كرد: پس از 
آن ۵ مركز غربالگري را در اس��تان تهران راه اندازي 
كرديم كه اين مراكز با توجه به منطقه اي كه معتادان 
متجاهر قرار است ساماندهي شوند، واقع شده است 

به طور مثال اگر جمع آوري معتادان در تهران باشد 
غربالگري در مركز باهنر كه در س��مت ياخچي آباد 
است، انجام مي شود و البته بخشي از غربالگري مان 
نيز در ش��فق انجام مي شود س��ه مركز ديگر هم در 
شهرس��تان هاي ش��رق و غرب يعني ش��هرقدس، 

ورامين و بومهن هستند كه با توجه به وسعت شهر 
و اس��تان تهران اين مراكز را ني��ز اضافه كرديم. در 
حقيقت در حال حاضر ۵ مركز غربالگري در سطح 
استان داريم كه اقدامات غربالگري را انجام مي دهند.

جوادي افزود: از آمار كل غربالگري كه در س��ال 9۷ 
انجام شده است مي توانيم بگوييم 9 هزار و ۱۲۰ نفر 
پس از غربال در مراك��ز تبصره دو ماده ۱۵ پذيرش 
ش��ده اند و ۴ هزار و ۲۰۶ نفر ني��ز در مراكز ماده ۱۶ 
پذيرش داشتيم. همچنين در فروردين امسال نيز از 
روز اول فروردين مركز غربالگري فعال بوده و تا ۲8 
فروردين غربالگري ادامه داشته و سه هزار و ۳۴ نفر 
در فروردين ماه غربالگري شده اند. همچنين ۲۰۱ 
مورد از زنان نيز در دو مرحله غربالگري شده اند و در 
حال حاضر در ۴ مركز زنان مستقر شده اند. اين زنان 
ني��ز در مراكز تبصره ۲ م��اده ۱۶ در حال گذراندن 

درمان هستند.
او درباره موارد منع پذيرش گفت: بخش��ي از موارد 
منع پذيرش بحث عدم تجاهر است كه توسط مقام 
قضايي اين عدم تجاهر بايد به اثبات برس��د و معني 
آن اين است كه اين فرد بي  خانمان است، اما معتاد 

متجاهر نيست. 

همچنين بخش ديگري از من��ع پذيرش ها افرادي 
هس��تند كه داراي كارت درمان هس��تند، يعني در 
مراكز كاهش آس��يب يا مراكز سرپايي تحت درمان 
دارويي هستند و با كارت درمان از مركز غربال گري 
رها مي شوند. همچنين اتباع افغانستاني نيز هستند 
كه با هماهنگي با نيروي انتظامي اين افراد به اداره 

اتباع تحويل داده مي شوند. 
معاون توسعه پيشگيري و درمان بهزيستي استان 
ته��ران تصريح كرد: همچنين بخش��ي از افراد منع 
پذيرش داراي صغر سن هستند يعني زير ۱8 سال 
ب��وده و از آنجا ك��ه ما مجوز درمان زير ۱8 س��ال را 
نداريم اين افراد نيز جزو موارد منع پذيرش محسوب 
مي ش��وند. بخش��ي از اين پذيرش ها تس��ت منفي 
هستند يعني با وجود كارتن خوابي معتاد نيستند و 
اين افراد نيز از مسير غربال خارج مي شوند. همچنين 
بخشي نيز بيش از ۶۵ س��ال دارند كه اين افراد نيز 
از چرخه غربال خارج مي ش��وند. برخي از افراد منع 
پذيرش داراي شرايط خاص هس��تند، يعني بيمار 
اعصاب و روان هس��تند و ما نمي توانيم اين افراد را 
پذيرش داش��ته باشيم و توس��ط پزشك مستقر در 

مركز غربال ترخيص مي شوند.
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ميرلوحيخبرداد

افزايش غيرقانوني كرايه تاكسي در برخي خطوط پايتخت

هشدار درباره مهاجرت ميليوني به حاشيه شهرهاي بزرگ

ورودشورايشهربهمسالهفروشبرنجتقلبي

گروه راه و شهرسازي|
 شوراي ش��هر تهران طبق روال هر سال ميزان كرايه 
تاكس��ي ها را با توجه به نرخ تورم افزايش مي دهد. اما 
امسال افزايش نرخ كرايه تاكس��ي ها با حاشيه هايي 
همراه شد. اعضاي شورا معتقد بودند به دليل شرايط 
بداقتصادي نبايد ميزان كرايه ها براس��اس نرخ تورم 
افزايش يافته و پايين تر ازآن تعيين شود. از سوي ديگر 
تاكس��يران ها از اين تصميم دلسرد شده و مي گفتند 
هزينه زندگي آنها نيز مانند ساير شهروندان افزايش 
يافت��ه و اين حق طبيعي آنها اس��ت كه ن��رخ كرايه 
تاكس��ي ها بر اس��اس ميزان تورم افزاي��ش يابد. در 
نهايت شوراي شهر تهران افزايش 20 درصدي كرايه 
تاكسي ها را تصويب كرد و از اوايل ارديبهشت اجرايي 
ش��د. اجرايي كردن اي��ن موضوع يك ش��به و بدون 
اطالع رساني صورت گرفت و شهروندان صبح همان 
روز متوجه افزايش قيمت ها شدند.اما در روزهاي اخير 
عده اي از شهروندان از افزايش بيش از 20 درصدي نرخ 

كرايه ها در برخي خطوط خبر دادند. 
محمدعلي كروني، دبيركميسيون حمل و نقل شوراي 
شهر تهران درباره »انتقادات مردمي در مورد افزايش 
نامتعارف كرايه تاكسي ها« نيز اين موضوع را تاييد كرده 
و در اين باره گفت: كرايه تاكسي ها در برخي از خطوط 
بيش از 20 درصد مصوب شوراي اسالمي شهر تهران - 
كه مورد تأييد فرمانداري نيز قرار گرفته - افزايش يافته 
است. اين در حالي است كه عليرضا قنادان مديرعامل 
سازمان تاكس��يراني تهران معتقد است افزايش نرخ 
كرايه هاي تاكس��ي در ۶0 خط پايتخت تنها 5 تا10 
درصد لحاظ ش��ده اس��ت يعني كمتر از نرخ مصوب. 
با توجه به ش��كايات صورت گرفته كميسيون حمل 
و نقل ش��وراي شهر تصميم دارد، اين موضوع را مورد 
بررس��ي قرار دهد. كروني از برگزاري جلسه اي براي 
بررسي اين تخلف خبر داد و گفت: منتظر جمع آوري 
مستندات بوديم تا جلس��ه اي در كميسيون حمل و 
نقل برگزار شود و حاال با جمع آوري مستندات بزودي 
جلسه اي فوق العاده در كميسيون حمل و نقل شوراي 
اسالمي شهر تهران در زمينه بررسي چرايي افزايش 
قيمت كرايه تاكس��ي برگزار خواهد شد. او با اشاره به 
اينكه كارشناسان شوراي اس��المي شهر تهران تك 
به تك خطوط را بررسي كرده اند و در حال حاضر نيز 
مس��تندات براي جمع آوري جلسه اي در كميسيون 
حمل و نقل ش��وراي اسالمي شهر تهران آماده است، 
تصريح كرد: ش��ك نداريم كه در تع��دادي از خطوط 
كرايه هاي تاكسي بيش��تر از 20 درصد افزايش يافته 
است. دبير كميسيون حمل و نقل شوراي اسالمي شهر 

تهران با بيان اينكه برخي معتقدند كه اعداد كرايه بايد 
رند شود تا مشكل پول خرد حل شود، گفت : اين دليل 
قابل قبولي نيست چرا كه همكارانمان در تاكسيراني از 
توسعه هر چه بيشتر دريافت الكترونيك در تاكسي ها 
خبر مي دهند و اگر پرداخت الكترونيك باشد، ديگر 

مشكل پول خرد وجود ندارد.
كروني با بيان اينكه سازمان تاكسيراني مصوبه شوراي 
اسالمي ش��هر تهران را آن طور كه بايد اجرايي نكرده 
و نامه فرمانداري در مورد افزايش 20 درصدي كرايه 
نيز رعايت نش��ده اس��ت، اظهار كرد: حتي س��ازمان 
تاكسيراني از سازمان برنامه و بودجه در مورد نرخ تورم 
حمل و نقل اس��تعالم كرده است و آنها عددي حدود 
2۶.5 درصد اعالم كرده اند كه حتي افزايش كرايه در 
برخي از خطوط از اعالم س��ازمان برنامه و بودجه نيز 
بيشتر بوده اس��ت.ما قبول داريم كه بايد از رانندگان 
تاكسي حمايت كنيم اما نبايد منافع مردم و شهروندان 

نيز در اين بين ضايع شود. 

   ميزان افزايش كرايه تاكسي در ۶۰ خط 
همان طور كه عنوان ش��د عليرضا قنادان مديرعامل 
س��ازمان تاكس��يراني تهران تلويحا افزايش بيش از 
20درصدي كرايه ه��ا را رد كرده و به گفته او افزايش 
نرخ كرايه هاي تاكسي در ۶0 خط پايتخت تنها 5 تا10 

درصد لحاظ شده است.
به گزارش فارس، قنادان درباره كرايه هاي تاكسي در 
سال جديد و برخي از تخلفات رانندگان در اين زمينه، 
اظهار كرد: رانندگان ملزم به نصب برچسب نرخ هاي 
جديد و مصوب سال 98 هستند و اگر تاكسي مجهز 
به اين برچسب نباش��د يا امكان پرداخت الكترونيك 
در نظر گرفته نشده باشد، راننده اجازه دريافت قيمت 

مازاد را ندارد.
به گفت��ه او رانندگاني كه كرايه م��ازاد دريافت كنند 
در صورت گزارش مردمي از طريق ارتباط با ش��ماره  
تلفن هاي مردمي 48048، 1888 احضار مي شوند و 
پس از اخذ گزارش از آنها، شكايت در هيات تخلفات 
رانندگان تاكسيراني بررسي و اگر محرز شود كه تخلف 
صورت گرفته اضافه دريافتي از راننده حتي به ميزان 

500 تومان نيز بايد بازگردانده شود.
مديرعامل س��ازمان تاكسيراني تهران در مورد اينكه 
افزايش ميزان نرخ كرايه ها دقيقا در سال جاري چقدر 
بوده است، گفت: اين ميزان بر اساس ترافيك مسير، 
طول مسير و ... لحاظ شده و ما ميزان پايه را در سامانه 
مركزي محاسبات لحاظ كرده و ميزان كرايه به دست 
مي آيد بنابر اين محاسبات ما دستي نيست. بطور مثال 

در صورتي كه سامانه مركزي محاسبات نرخ كرايه را 
1440 توم��ان اعالم كند م��ا آن را رند كرده و 1500 
اعالم مي كنيم. قنادان با اشاره به اينكه براي سهولت 
در كار مس��افر و رانن��ده چاره اي جز رن��د كردن نرخ 
كرايه نداشته ايم گفت: متوسط افزايش نرخ كرايه ها 
20 درصد اس��ت ولي ۶0 خط از خطوط كرايه تهران 
افزايش كرايه براي آن 5 تا 10 درصد بوده اس��ت.در 
پايتخت حدود 700 خط تاكسي داريم كه 10 درصد 
خط ها افزايش 5 تا 10 درصدي نرخ كرايه داشته و براي 
بقيه نيز متغير و سقف آن 20 درصد لحاظ شده است.

اواخر هفته گذشته نيز سرپرست معاونت نظارت و امور 
مناطق سازمان تاكسيراني شهر تهران به رانندگاني كه 
برچسب كرايه تاكسي خود رانصب نكرده اند هشدار 
داد و گف��ت: در صورت نصب نكردن برچس��ب نرخ 
كرايه تاكسي از روز شنبه )4 خرداد ماه( با تاكسيرانان 
متخلف برخورد مي شود. مهدي ابراهيمي با اشاره به 
توزيع برچسب هاي نرخ كرايه هاي تاكسي سال 98 در 
ميان تاكسيرانان اظهاركرد: برچسب هاي نرخ كرايه 
تاكسي سال 98 از 10 ارديبهشت ماه ميان تاكسيرانان 

در حال توزيع اس��ت و تاكسيرانان بايد در مدت زمان 
تعيين ش��ده برچس��ب نرخ كرايه را روي خودروي 
خود نصب كنند. بر اس��اس آيين نامه تاكس��يراني با 
تاكس��يراناني كه بعد از مهلت قانوني برچس��ب نرخ 
كرايه را روي خودروي خود نصب نكنند برخورد قانوني 
مي شود و نمره منفي در سوابق رانندگان تاكسي درج 

خواهد شد.
در مجموع به نظر مي رسد رويكرد مسووالن در افزايش 
نرخ كرايه تاكسي ها با در نظر گرفتن شرايط اقتصادي 
كش��ور كه مردم هر روز قدرت خريد خود را از دست 
مي دهند، فشار كمتر به شهروندان بوده است اما دراين 
ميان حقوق تاكسيران ها ديده نشده است. تاكسيران ها 
هزينه هاي بسياري دارند كه بيمه وسيله نقليه، بيمه 
تاكسيران، عوارض ساالنه ماليات شغلي، معاينه فني، 
اس��تهالك وس��يله نقليه، تمديد پروانه و استهالك 
قيمت جزو هزينه هاي ثابت محسوب مي شوند .هزينه 
تعميرات و قطعات يدكي و س��وخت را نيز بايد به اين 
موارد افزود.عالوه بر اين در شرايط كنوني هزينه هاي 
سبدمصرفي خانوار نيز نسبت به سال گذشته تا 100 

درصد افزايش يافته اس��ت و اين ميزان افزايش قطعا 
رانندگان تاكسي را با مشكالت مالي مواجه مي كند.

هر چند ش��هرداري و س��ازمان تاكس��يراني از ارايه 
تسهيالت به اين قشر صحبت مي كنند از جمله تامين 
الستيك ارزان و با قيمت دولتي. چندي پيش قنادان 
در خصوص بسته هاي حمايتي به رانندگان به »تعادل« 
گفته بود: »بخشي از اين حمايت سال 9۶شروع شد و 
بخشي را نيز امسال دنبال خواهيم كرد. سال گذشته 
نيز الس��تيك را به نرخ دولتي عرضه كرديم و س��اير 
قطعات و ملزومات مصرفي تاكسي داران نيز زير قيمت 
عرضه مي ش��ود.خدمات الزاما فق��ط تامين قطعات 
نيست براي مثال بيمه تكميلي رايگان براي رانندگان 
در نظر گرفته ايم كه از اين پ��س هزينه هاي درماني 
رانندگان كاهش خواهد يافت.« اما وقتي با رانندگان 
تاكسي صحبت مي كني اكثر آنها مي گويند كه اخذ اين 
تسهيالت به راحتي ممكن نيست و همه نمي توانند 
آن را دريافت كنند. به نظر مي رسد در شرايط كنوني 
تاكس��يران ها براي ماندن در بازار كار نيازمند توجه 

بيشتر مسووالن هستند.

گروه راه و شهرسازي|
افزايش نرخ اجاره همگام با رش��د قيمت مسكن در سال 
جاري، بازار اجاره را نابس��امان كرده اس��ت و اين نگراني 
وجود دارد كه در ماه هاي آتي، ش��اهد جهش اجاره بها و 
افزايش فش��ار اقتصادي بر مس��تاجران باشيم برهمين 
اس��اس وزارت راه و شهرس��ازي با رونمايي از يك بسته 
تش��ويقي تالش دارد تا بازار اجاره را تا حد ممكن كنترل 
ك��رد. در همين رابطه، مديركل دفتر س��رمايه گذاري و 
اقتصاد مسكن با اعالم اينكه هم اكنون از واحدهاي باالي 
150 متر در بحث اجاره بها ماليات دريافت مي شود، گفت: 
به زودي شاخص هاي افزايش نرخ اجاره بها اعالم خواهد 
شد. در همين حال، فردين يزداني، كارشناس ارشد اقتصاد 
مسكن نسبت به مهاجرت ميليوني از پايتخت به حاشيه 
تهران و ساير كالن شهرها هشدار داد.عباس فرهاديه در 
گفت وگو با تسنيم، اظهار كرد: در بحث كنترل بازار اجاره بها 
از ظرفيت هاي وزارت راه و شهرس��ازي استفاده خواهيم 
كرد.او توضيح داد: مهم تري��ن موضوعي كه به دنبال آن 
هستيم بحث ابزارهاي تش��ويقي مالياتي براي موجران 
است. مديركل دفتر سرمايه گذاري و اقتصاد مسكن با تاكيد 
بر اينكه روي اين موضوع در حال بررسي جامع هستيم، 
گفت: واقعيت آن است كه بايد از مشوق هاي مالياتي براي 
بازار اجاره بها استفاده كنيم و تنبيه كارآيي نخواهد داشت.

فرهاديه با تاكيد بر اينكه به دنبال برقراري تعادل در بازار 
اجاره بهاي مسكن كل كشور هستيم، افزود: در حال حاضر 
نه مستاجران و نه موجران نمي دانند ميزان افزايش نرخ 
اجاره بها چقدر است بنابراين شاخص هاي اين افزايش را 
تهيه خواهيم كرد كه از جنس تورم عمومي است.او بيان 

كرد: ميزان افزايش قيمت مس��كن هيچ ارتباطي به نرخ 
اجاره بها ندارد و با استفاده از كميته ملي تعيين افزايش 
نرخ اجاره بها شاخص هاي اين بخش را شفاف خواهيم كرد.

مقام مسوول وزارت راه و شهرسازي با اعالم اينكه برنامه 
مذكور فقط براي امسال نيست، اظهار كرد: اين برنامه در 
سال هاي آينده نيز اجرايي مي شود مانند ميزان افزايش 
حقوق كارگران كه معموال اواخر اسفند هر سال درباره آن 

تصميم گيري مي شود.

   خطر مهاجرت بزرگ به حاشيه شهرها
اما افزايش فش��ار اقتصادي به مستأجران تنها اثر منفي 

افزايش افسارگسيخته اجاره بها نيست، خطر مهاجرت 
مس��تأجران به حاشيه شهرها يكي ديگر از تبعات منفي 
رشد اجاره بها است، يك كارشناس ارشد اقتصاد مسكن با 
هشدار نسبت به بروز يك مهاجرت بزرگ از كالن شهرها 
و ش��هرهاي بزرگ به حاشيه ش��هرها و سكونتگاه هاي 
غيررسمي به دليل افزايش نرخ اجاره  بهاي مسكن، گفت: 
اگر دولت امسال براي مستاجران كاري انجام ندهد مرتكب 
خطاي بزرگي شده اس��ت. فردين يزداني در گفت وگو با 
تسنيم، با بيان اينكه در بازار اجاره دو دسته سياست داريم، 
اظهار كرد: يك دسته سياست هاي كوتاه مدت و فوري مثل 
كمك هزينه اجاره است كه به نظرم چنانچه امسال دولت 

اين كار را انجام ندهد مرتكب خطاي بزرگي شده چراكه 
وضعيت بازار اجاره بهاي مسكن حاد خواهد بود.او ادامه داد: 
نرخ اجاره بها بر خالف برخي اظهارنظرهاي غيركارشناسي 
مانند قيمت مسكن افزايش نمي يابد و بين 20 تا 30 درصد 
افزايش را در بخش اجاره بها شاهد خواهيم بود. يزداني با 
تاكيد بر اينكه با توجه به مولفه هاي تورم و وجود گروه هاي 
زير خط فقر بسيار ضروري است يك اقدام سريع در شرايط 
بحراني انجام شود، افزود: بخش ديگري هم داريم كه مثال 
برنامه هايي كه اگر امروز شروع كنيم دو سال ديگر جواب 
مي دهد، مانند بسته هاي تشويقي براي توسعه اجاره داري 

حرفه اي كه براي گروه هاي كم درآمد و متوسط است.
اين كارش��ناس ارشد اقتصاد مس��كن با يادآوري اينكه 
هم اكنون بسياري از خانه هاي س��ازماني ادارات دولتي، 
مختص مديران شده است، گفت: حق مسكن 100 هزار 
توماني كارگران نزديك به صفر است اما اگر يك مديريت 
كارآمد داشتيم اين منابع را داخل يك صندوق جمع آوري 
و يك برنامه توليد مس��كن اجاره اي براي كارگران اجرا 
مي كرد.او با بيان اينك��ه اتحاديه هاي كارفرمايي قطعا از 
اين برنامه استقبال مي كردند چرا كه به نفع آنها هم بود، 
افزود: اين كار موجب مي شود كارآيي نيروي كار در صنايع 
و كارخانج��ات افزايش يابد بنابراي��ن اجراي برنامه هاي 
اس��تيجار بس��يار ضروري اس��ت. يزداني گفت: روند ها 
صرفنظر از اين بحران اقتصادي نش��ان مي دهد كه سال 
به سال بر ميزان اجاره نشيني افزوده خواهد شود، چراكه 
بازده اقتصادي كافي در بازار اجاره براي بخش گرو ه هاي 
كم درآمد و متوس��ط جامعه وجود ندارد. عرضه مسكن 
اجاره اي در كشور به حد كافي صورت نمي گيرد و الزم است 

در برنامه توسعه عرضه مسكن اجاره اي در دستور كار قرار 
بگيرد.به گفته او، حداقل معاش براي خانوارها براي اينكه 
زندگيشان را تامين كنند 2.5 ميليون تومان است، اين در 
حالي است كه حداقل دستمزد 1.5 ميليون تومان است.

اين كارشناس ارشد بخش مسكن افزود: ايران جزو معدود 
كشورهايي است كه حداقل دستمزد زير خط فقر دارد. 
ح��اال اگر فرض كنيم در اين ش��رايط 30 درصد افزايش 
اجاره بها داشته باشيم اتفاقي كه خواهد افتاد اين است كه 

خانوار ناچار است از مخارج غذايي و بهداشتي كم كند.
يزدان��ي ادام��ه داد:  اگر اين كار كف��اف هزينه ها را ندهد 
خانوار ناچار است از تهران )كالن شهرها( به سمت حاشيه 
تهران يا شهرهاي بزرگ ديگر مهاجرت كند بنابراين يك 
مهاجرت اجباري و جابه جايي نسبتا بااليي از شهرهاي 
بزرگ به سمت حاش��يه خواهيم داشت، حاشيه محلي 
است كه محل س��كونتگاه غيررسمي است و ساماندهي 
فضايي و مديريت فضايي كاف��ي را ندارد. او با بيان اينكه 
در اين صورت با انباشت فضايي فقر و يك نوع تجمع فقرا 
مواجه خواهيم شد، بيان كرد: خانوارهايي كه در حاشيه 
و س��كونتگاه هاي غيررسمي ساكن مي شوند در يك تله 
فضايي گرفتار مي شوند و نمي توانند هرگز از فقر رهايي 
پيدا كنند چرا كه فرصت هايي كه در ش��هرها است الزاما 
براي آنها فراهم نيست.اين كارشناس ارشد اقتصاد مسكن 
تصريح كرد: سال 84 بالغ بر ۶ ميليون ساكن سكونتگاه 
غيررسمي داشتيم كه سال 92 به 11 ميليون افزايش يافته 
است. با توجه به روندي كه مشاهده مي شود سال آينده 
5 تا ۶ ميليون نفر به اين جمعيت افزوده خواهد ش��د كه 
يك معضل بزرگي از نظر اقتصادي و اجتماعي خواهد بود.

در پي انتشار برخي خبرها درباره فروش برنج پاكستاني 
به جاي برنج ايراني در يكي از ش��عب فروش��گاه هاي 
شهروند، محمود ميرلوحي، عضو شوراي شهر تهران 
اعالم كرد بطور قطع، شوراي ش��هر در ارتباط با اتفاق 
صورت گرفته از مسووالن شركت شهروند همچنين 
شهردار تهران و معاون مالي و اقتصادي پيگيري هاي 
خود را انجام خواهد داد و با هر فرد در هر س��ازمان در 
صورتي كه تخلف كرده باشد، برخورد مي شود. مسعود 
سريع القلم، مديرعامل ش��ركت شهروند نيز در رابطه 
با توزي��ع برنج هاي نامرغوب و همچني��ن احضار او به 
دادگاه گفت: در پ��ارت اول از تامين كننده برنج كه از 
تامين كنندگان 11 ساله شهروند هستند برنج خريداري 
ش��ده كه پس از نمونه گيري مشخص شد مشكلي در 
بحث كيفيت برنج وجود ندارد اما در پارت دوم و طبق 
نمونه برداري كه توسط بخش كنترل كيفيت انجام شد 

به خلوص برنج اشاره و اعالم شد كه برنج كيفيت الزم را 
ندارد. مديرعامل شركت شهروند ادامه داد: در آزمايش 
و نمونه برداري كه توسط بخش كنترل كيفيت شهروند 
انجام شد به اين موضوع كه برنج اشاره شده داراي ريزدانه 
است تاكيد ويژه اي شده است و اعالم شد كه برنج عرضه 
ش��ده كيفيت مورد نظر را ندارد. پ��س از اعالم بخش 
كيفيت و كنترل شهروند و پيش از حضور تعزيرات )31 
ارديبهشت ماه(، مدير كنترل كيفيت شهروند مكاتبه اي 
را در تاريخ 29 ارديبهشت ماه انجام داده و طي اين نامه 
اعالم كرده كه برنج هاي وارد شده به شهروند و تحويلي 
ب��ه اين مجموعه در تاريخ ه��اي 19، 21 و 22 كيفيت 
الزم را نداشته و بايد از س��طح فروشگاه هاي شهروند 
جمع آوري ش��وند. بنده نيز پس از اين موضوع دستور 
جمع آوري برنج ها را از تمام فروشگاه هاي شهروند اعالم 
ك��ردم و حجم زيادي از اين برنج ها جمع آوري ش��د و 

قرار بر اين شد كه در انبارهاي فروشگاه نگهداري تا به 
تامين كننده مرجوع ش��ود. او افزود: همزمان با حضور 
گش��ت تعزيرات تهران در صبح 31 ارديبهشت ماه به 
يكي از شعب فروشگاه شهروند آنها با بخشي از برنج ها در 
سطح فروشگاه مواجه مي شوند كه قرار بوده اين برنج ها 
نيز جمع آوري و به انبار منتقل شوند اما با توجه به حجم 
قابل توجه برنج ها در سطح فروشگاه ها اين اتفاق با كمي 
تاخير صورت گرفته بود. بعد از حضور تعزيرات در تاريخ 
31 ارديبهشت ماه؛ مستندات الزم و مربوطه در ارتباط 
با خريد برنج هاي مد نظر به آنها ارايه شد و اين در حالي 
است كه شهروند نيز پس از مشخص شدن عدم كيفيت 
برنج ها بخش قابل توجهي از آنها را در سطح فروشگاه ها 
جمع آوري كرده بود اما با حضور مسووالن تعزيرات و با 
دس��تور آنها برنج هاي باقيمانده در سطح فروشگاه هر 
كيسه 10 كيلويي با قيمت 10 هزار تومان عرضه شد. 
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آغاز فعاليت
مسير دريايي هندوستان - قشم

فعاليت مسير دريايي هندوستان- قشم با ورود 
اولين كشتي تجاري رس��مًا آغاز شد. به گزارش 
ايس��نا، اين كش��تي تجاري با 174 متر طول، 
»Neshat« نام دارد و حامل 13 هزار ُتن كاالي 
تجاري از هند به قشم اس��ت. »Neshat« روز 
گذشته در اسكله كاوه جزيره قشم پهلو گرفت و 
عمليات تخليه آن از طريق جرثقيل هاي موجود 
كشتي و اسكله كاوه انجام مي شود. بنابر اظهارنظر 
علي اش��تري، مدير امور بنادر و كشتيراني قشم 
عملي��ات تخليه بين 24 تا 48 س��اعت به طول 
خواهد كشيد. اين مقام مسوول، ورود اين كشتي 
به منطقه آزاد قش��م را آغاز فصل نويني از رونق 

تجارت دريايي در قشم دانست.

سيل 14 هزار كيلومتر راه را 
تخريب كرد

معاون وزير راه و شهرسازي درباره خسارت هاي 
وارده به زيرساخت هاي كشور بر اثر سيالب هاي 
اخير، گفت: سيل در سال زارعي جاري 14هزار 
كيلومتر از راه هاي كشور و همچنين 3 هزار متر 

پل را تخريب كرده است.
عبدالهاشم حس��ن نيا درگفت وگو با ايرنا افزود: 
هرچند تالش هاي زيادي براي باز شدن راه هاي 
اصل��ي، فرعي و روس��تايي ش��ده اما براس��اس 
برآوردهاي انجام شده س��يل 3.4 هزار ميليارد 

تومان به اين بخش خسارت وارد كرده است.
او بيان كرد: در زمان حاض��ر نيروهاي راهداري 
در مناطق س��يل زده حدود 400 متر پل موقت 
نصب كرده و به جاي بخش هايي از پل هاي بزرگ 
تخريب شده پل هاي خرپاي فلزي كارگذاشته 
ش��ده اس��ت.رييس س��ازمان راهداري و حمل 
و نقل ج��اده اي گفت: همچنين هم��ه راه هاي 
روستايي و فرعي كه دچار آب بردگي شده بودند 
با اجراي لوله هاي بتني فلزي ترميم شده است. 
اميد مي رود با تامين اعتبار الزم ملي ترميم هاي 
اساسي قبل از شروع بارندگي هاي زمستان انجام 
شود. حسن نيا ادامه داد: احداث پل هاي تخريب 
شده فرصتي 2س��اله نياز دارد كه انتظار مي رود 
با تامين اعتب��ار الزم كار احداث و ترميم آنها در 
اين مدت انجام شود. رييس سازمان راهداري و 
حمل و نقل جاده اي در خصوص بهبود و ارتقاي 
ايمني جاده هاي كش��ور اضافه كرد: براي بهبود 
و ارتقاي ايمني جاده ها س��االنه 8 هزار ميليارد 
توم��ان اعتبار نياز اس��ت كه از اي��ن منابع تنها 
حدود30 تا 35 درصد تامين مي ش��ود. او بيان 
كرد: كمبود نقدينگي باعث مي شود اعتبار الزم 
براي ايمني جاده ها تامين نشود و در اين بخش با 
عقب ماندگي هايي روبه رو باشيم.حسن نيا ادامه 
داد: در راس��تاي ارتقاي ايمني جاده ها امسال از 
طريق قانون بودجه هزار و 500 گارد نيوجرسي 
در مسير راه هاي شرياني و اصلي كشور و 2هزار 
دوربين كنترل سرعت با موافقت سازمان مديريت 

و برنامه ريزي عملياتي و اجرايي مي شود.
اين مقام مسوول تصريح كرد: همچنين نيازهاي 
گلوگاهي به شركت ساخت و زيربنايي حمل و نقل 
كشور كه زيرمجموعه وزارت راه و شهرسازي است 
اعالم شده تا گره هاي ترافيكي كه مي تواند تاثير 
بسزايي در رفت و آمد مردم به خصوص درشبكه 

اصلي راه دارد به بزرگراه تبديل شود.

حوادث كارگاهي
افزايش نيافته است

سخنگوي سازمان آتش نشاني شهر تهران با اشاره 
به اينكه در حوزه حوادث كارگاهي افزايش خاصي 
را شاهد نيس��تيم، گفت: آموزش به صنوف براي 
پيش��گيري از وقوع حوادث اهميت بااليي داشته 

و ضروري است.
به گزارش فارس، جالل ملكي سخنگوي سازمان 
آتش نشاني شهر تهران در خصوص علل و عوامل 
وقوع حادث��ه انفجار در يك مغ��ازه مكانيكي در 
خيابان اشرفي اصفهاني كه روز سه شنبه رخداد، 
گفت: عمومًا در مواردي كه حادثه منجر به فوت 
شهروندان مي ش��ود روند بررس��ي علت حادثه 
زيرنظر قاضي پرونده انجام مي گيرد.بررسي علت 
وقوع اين حوادث زمان بر است و به سادگي ميسر 
نمي ش��ود زيرا به دليل ريزش آوار و تالش براي 
آواربرداري بخش هايي از صحنه حادثه دستكاري 
مي شود كه همين امر روند بررسي علت حادثه را 

كند مي كند.
جالل ملكي در خصوص اينكه آيا نسبت به وقوع 
حوادث كارگاهي در س��ال هاي اخير افزايش��ي 
داشته يا خير تصريح كرد: بطور دقيق نمي توان 
گفت، ميزان حوادث كارگاهي شامل كارگاه هاي 
توليدي ي��ا كارگاه هاي خدمات��ي افزايش پيدا 
كرده يا كاهش است اما آنچه مشخص بوده، اين 
اس��ت كه به نسبت چند س��ال گذشته افزايش 
محسوسي در اين حوزه نداشته ايم.  سخنگوي 
سازمان آتش نشاني شهر تهران اظهار كرد: ما با 
استفاده از آموزش هايي كه به صنوف مختلف و 
كارگاه داران داده ايم تالش كرده ايم از وقوع اين 
حوادث جلوگيري كنيم. همانطور كه مي دانيد 
در كارگاه هايي كه مواد رنگي، مواد قابل اشتعال، 
حالل ها مثل بنزين و تينر وجود دارد امكان رخ 
دادن چنين حوادثي افزايش پيدا مي كند به همين 
دليل صاحبان اين كارگاه ها بايد آموزش هاي الزم 
را براي پيشگيري از وقوع حادثه و همچنين انجام 
عملكرد الزم در زمان وقوع حادثه را ديده باشند.

ملك��ي اظهار كرد: ما از اتحاديه ها خواس��ته ايم تا 
در حين تمدي��د جواز كس��ب آموزش هاي الزم 
را براي مقابله با اين ح��وادث به صاحبان صنوف 
بدهند و صنوف ملزم به داش��تن حداقل كپسول 

خاموش كننده و يادگيري كار كردن با آن باشند.

سريع القلم افزود: قيمتي كه براي خريد اين برنج ها داده 
شده بود 21 هزار و 700 تومان بوده و قيمت فروش آن 
نيز در فروشگاه هاي شهروند 23 هزار و 500 تومان بوده 
و البته موضوعي كه در رسانه ها در ارتباط با فروش برنج 
10 كيلويي به قيمت 28 هزار و 500 تومان بوده مربوط 
مي شود به باركد ديگري از اقالم شهروند است. او گفت: 
حدود 200 تن از برنج هاي اشاره شده توسط شهروند 
از تامين كننده مورد نظر خريداري شده است كه بالغ 
بر 114 تا 115 تن از اين برنج در س��طح فروشگاه هاي 
ش��هروند به قيمت 10 هزار تومان، به فروش رس��يده 
اس��ت ولي در حال حاضر مابقي برنج هاي مورد نظر از 
سطح فروشگاه ها و حتي انبارهاي شهروند جمع آوري و 
به يك محل ديگري منتقل شده است تا تصميم مراجع 
قضايي و تعزيرات در اين زمينه اعالم شود.همزمان با 
حضور گش��ت هاي تعزيرات در يكي از فروشگاه هاي 
ش��هروند؛ همكاران ما در بخش بازرس��ي و حراست و 
همچنين كيفي��ت كاال در كارخانه تامين كننده برنج 
در فريدون كنار در استان مازندران حضور پيدا كردند و 
در فرآيند حضور آنها نيز از عرضه 30 تن از برنج هاي در 
حال بسته بندي در كارخانه ممانعت شده و طبق دستور 

دادستان استان اين برنج ها نيز در كارخانه دپو شده تا 
نتيجه پرونده مشخص شود.

   پيگيري  مي كنيم
سيد محمود ميرلوحي، عضو كميسيون برنامه و بودجه 
شوراي شهر تهران با تاكيد بر اين نكته كه بايد دست هر 
فاسدي كه در اين شرايط اقتصادي نسبت به مردم خيانت 
مي كند، كوتاه ش��ود، نيز درباره عرضه برنج پاكستاني 
به جاي ايراني در يكي از شعب فروشگاه شهروند اظهار 
كرد: قطعا شوراي شهر تهران در ارتباط با اتفاق صورت 
گرفته از مس��ووالن شركت شهروند همچنين شهردار 
تهران و معاون مالي و اقتصادي پيگيري ها خود را انجام 
خواهد داد و با هر فرد در هر سازمان در صورتي كه تخلف 
كرده باشد، برخورد مي ش��ود.عضو شوراي شهر تهران 
ادامه داد: البته در ارتباط با اتفاق صورت گرفته نمي توان 
عجوالنه تصميم گيري كرد اما در صورتي كه مشخص 
شود كه فرد تامين كننده برنج تخلف كرده است بايد با 
آنها برخورد شود.بايد دست هر فاسدي كه در اين شرايط 
اقتصادي نسبت به مردم خيانت مي كند، كوتاه شود و در 
اين مسير قطعا دستگاه قضا ورود جدي را خواهد داشت.
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عاملین توقف طرح نوسازی ناوگان تاکسیرانی چه كساني هستند؟

نوسازي در بن بست
تعادل|  

مسير نوسازي ناوگان تاكسيراني كشور مسدود شده 
و به نقطه صفر در اجرا رس��يده است؛ »طرح نوسازي 
تاكسي هاي فرسوده« كه از س��ال 95 كليد خورد، در 
ادامه راه براي چندبار متوالي لباس توقف بر تن كرد تا 
نفس شهر را بار ديگر از خودروهاي فرسوده بگيرد. اين 
در حالي اس��ت كه آمارها از روند فرسودگي خودروها 
نگران كننده است. ارزيابي ها نشان مي دهد، در حال 
حاضر ۱۱۰ هزار دستگاه تاکس��ی فرسوده در کشور  
وجود دارد و چنانچه اقدام عاجلي در اين زمينه صورت 
نگي��رد، تا پايان س��ال اين رقم به ۱9۲ هزار تاکس��ی 
فرسوده می رسد و در سال ۱۴۰۰ به ۲۴۳ هزار دستگاه 
خواهد رسيد.  اما چرا طرح نوسازی ناوگان تاکسيرانی 
متوقف ش��د؟ كليد حل اين معضل در دست كيست؛ 
دولت، بانك ها، ش��ركت خودروس��از، سازمان برنامه 
وبودجه يا وزرات كش��ور؟ برخي اما انگشت اتهام را به 
سمت »سازمان گمرك، سازمان برنامه و بودجه و وزارت 
كشور« مي گيرند، چراكه عدم همكاري آنها موجب بر 
زمين ماندن اين طرح شده است. برخي اما »علت عدم 
تناسب اعتبارات و انباشت فرسودگی« را دو مانعي مي 
دانند كه اجراي طرح نوسازی تاکسی های فرسوده را 
با مشکالتی روبه رو کرده است؛ به عبارتي، اعتباری که 
هرساله در قانون بودجه برای اين امر تخصيص داده می 
شود، پاسخ انباشت فرسودگی را نمی دهد. در همين 
حال، اما متقاضيان نوس��ازي، خواسته هايي دارند كه 
بايد از سوي دولت ونهادهاي مسوول مورد توجه قرار 
گيرد.  آنها مي گويند، نوسازی نيازمند تسهيالت ارزان 
قيمت است که متاسفانه تاکسيرانان از آن بی بهره اند. 
از آن سو، با وجود افزايش قيمتی که خودروهای داخلی 
دارند،  ب��دون در نظر گرفتن حمايت دولت و پرداخت 
يارانه نمی توان به فرايند نوسازی تاکسی های فرسوده 
سرعت بخشيد. بر همين اس��اس،  پيش شرط اصلي 
اجراي اين طرح را مي توان »افزايش سقف تسهيالت 

اعطايي به رانندگان« عنوان كرد. 

   لباس توقف بر  يك طرح نوسازي 
ماجراي نوس��ازی ناوگان تاکسيراني هنوز در اندر خم 
يك كوچه! طرحي كه از بهمن ماه سال 9۴ در همکاری 
مشترک ميان س��ازمان مديريت و برنامه، بانک های 
عامل، وزارت کش��ور و گمرک استارت خورد، از زمان 
اجرا چند مرتبه با توقف روبه رو شد و دوباره ادامه يافت. 
اما اوج توقف اين طرح بهمن سال ۱۳96 بود كه اختالف 
ميان ش��ركت خودروس��از و گمرك باال گرفت. دليل 
آن هم طلبکاری ۱۱۰ميليارد تومانی خودروسازان به 
گمرگ اعالم شد. با شكسته شدن طلسم اين توقف، در 
آبان ماه سال 96 صدور پيش فاکتورها توسط شرکت 
خودروس��از آغاز شد و  فرآيند نوس��ازی تاکسی های 
فرسوده مانند گذشته از سر گرفته شد اما اين روند هم 
دوام زيادی نداشت، چراکه بار ديگر در بهمن ماه سال 
96 مجددا اين طرح متوقف شد. البته داليل زيادي براي 

توقف اين طرح عنوان شد، اما مرتضی ضامنی مديرعامل 
اتحاديه تاکسيرانی شهری کش��ور، دليل توقف طرح 
نوس��ازی خودروها در بهم��ن ماه س��ال 96 را بدهي 
۱۱۰ ميليارد توماني به خودروساز عنوان مي كند.  اما 
بنابه اظهارات او، در سال 97 بدهی گمرک به شرکت 
خودروساز توسط س��ازمان برنامه و بودجه کارسازی 
ش��د و مبلغ ۱۱۰ ميليارد تومان معوقات تا پايان سال 
96 پرداخت ش��د.  البته به گفت��ه مديرعامل اتحاديه 
تاکسيرانی های شهری، »علت عدم تناسب اعتبارات و 
انباشت فرسودگی« دو عامل جدي است كه نوسازی 
تاکسی های فرسوده را با مشکالتی روبه رو کرده است 
و اين باعث می شود که گمرک معوقات خود را به ايران 
خودرو نپردازد و در نتيجه شرکت خودروساز نيز پيش 
فاکتور صادر نکند. به عبارتي مي توان گفت، اعتباری که 
هرساله در قانون بودجه برای اين امر تخصيص داده می 

شود، پاسخ انباشت فرسودگی را نمی دهد. 
اين توقف تا اوايل س��ال 97 ادامه داش��ت تا اينکه در 
خرداد همان سال زمزمه هايی به گوش رسيد که قرار 
است شرکت خودروس��از صدور پيش فاکتور را برای 
تعويض تاکسی های فرس��وده آغاز کند؛ بنابراين اين 
طرح در اواس��ط خرداد دوباره به جريان افتاد، اما روند 
بس��يار کندی را طی کرد.  اما سايه مشکالتی كه بر اثر 
تحريم و تغييرات ارزی پيش آمد، بر سر طرح نوسازی 
تاکسی های فرسوده نيز سنگينی کرد و در عمل طرح 
نوسازی تاکسی ها دوباره متوقف شد. »گرانی قطعات 
خودرو« از يكسو و » افزايش قيمت تمام شده خودرو« 
از سوي ديگر،  سبب ش��د  تا خودروساز در نبود ثبات 
قيمت و افزايش هر روزه قيمت نتواند به تعهدات خود 
عمل كند واين طرح براي چندمين بار ديگر لباس توقف 

بر تن بپوشيد. 

   دود اختالفات در چشم تاكسي ها
اما نهادهاي دخيل در طرح نوسازی ناوگان تاکسيرانی 
كدامند؟ در واقع بر اس��اس چنين طرحي، »بانک ها، 

گمرک و ش��رکت خودروس��از و همچني��ن اتحاديه 
تاکسيرانی« فرآيند اجرايی را برعهده دارند. همچنين 
برای نوس��ازی ناوگان تاکسيرانی قرار شد که 9۰ هزار 
تاکسی نوسازی شود و در اين زمينه بانک های »ملت، 
تجارت و پارس��يان« عه��ده دار واگذاری تس��هيالت 
۲۰ ميليون تومانی ش��دند. به مرور که طرح نوسازی 
جلوتر رفت، در حوزه بانکی مشکالتی به وجود آمد که 

درنهايت به توقف طرح نوسازی تاکسی ها منجر شد.
در اين مي��ان، عليرضا قن��ادان مديرعامل س��ازمان 
تاکس��يرانی ش��هرداری تهران در مورد روند نوسازی 
تاکسی های فرس��وده با گاليه از ش��رکت خودروساز 
داخلی، در اظهاراتي بيان مي كند:  اين ش��رکت طرف 
قرارداد در نوسازی تاکسی های فرسوده به دليل برخی 
از مشکالت مالی با ساير سازمان ها، صدور پيش فاکتور 
را متوقف کرده  و عمال با اين اقدام خود پروژه  نوسازی 
تاکسی های فرسوده در کل کش��ور را متوقف کرده و 
۱۰هزار تاکسی در صف نوسازی قرار دارند که الزم است 

مسئوالن فکری به حال اين موضوع کنند.  
اي��ن اظه��ارات در حالي مطرح مي ش��ود ك��ه ايران 
خودرو، آمادگي خود را  براي نوسازي ۱۰ هزار تاكسي 
فرسوده شهر تهران در س��ال جاري اعالم كرده است.  
اما ايران خودرو كه يكي از اركان طرح نوسازي ناوگان 
تاكس��يراني است، مش��اركت در اين طرح را منوط به 
همكاري نهادهاي مرتبط، كرده است. مدير عمليات 
ف��روش ايران خودرو در اين زمينه گفته اس��ت: تعهد 
ايران خودرو نسبت به جامعه و ايفاي مسئوليت هاي 
اجتماعي، اين شركت را بر آن داشته تا عليرغم پرداخت 
نش��دن مطالبات مربوط به طرح نوسازي بيش از 6۰ 
هزار دستگاه تاكس��ي در سال 95 و 96، براي نوسازي 
در سال 98 برنامه ريزي كند. عليرضا مهري اسكويي 
در عين حال، متوقف ش��دن اجراي اين طرح را »عدم 
وصول مطالبات ايران خودرو از محل گواهي اس��قاط 
خودروهاي فرسوده« عنوان مي كند و مي گويد: برخي 
از متوليان نوسازي از جمله گمرك و ستاد بهينه سازي 

مصرف سوخت به تعهدات خود عمل نكردند و بيش از 
۱۰۰ ميليارد تومان طلب ايران خودرو تاكنون پرداخت 
نشده است. با اين حال، اما  اين شركت خودروسازي، 
خود را مكلف به انجام اين وظيفه مي داند تا با مشاركت 
در اين طرح ملي دين خود را به جامعه ادا كند. او با بيان 
اين نكته كه تعهدات براي تاكسيراني به روز است و هيچ 
معوقه اي براي آن وج��ود ندارد، هر تقاضاي جديد در 
سال جاري با قيمت مصوب قابل عرضه خواهد بود، پيش 
شرط اجراي اين طرح را، حمايت مسئوالن و نهادهاي 
تصميم گير از قشر زحمتكش رانندگان تاكسي مي داند. 
به گفته اسكويي، »افزايش سقف تسهيالت اعطايي به 
رانندگان«، بخشي از حمايت هاي مورد نياز براي اجراي 

موفق طرح است.   
براساس طرح »كليد به كليد« كه در سال هاي گذشته 
اجرا شد، ۲۰ ميليون تومان تسهيالت ارزان قيمت به 
مالکان تاکسی های فرسوده و 5 ميليون تومان معادل 
ارزش ريالی گواهی های اس��قاط توس��ط گمرک به 

حساب خودروساز پرداخت مي شد. 
همچنين مبلغ 5۰۰ هزار تومان نيز بابت الشه خودرو 
به عنوان آورده مالک تاکس��ی فرسوده در نظر گرفته 
مي شد. به عبارتي، حدود ۲5 ميليون تومان تسهيالت 
به آنان داد می شد و باقی وجه را مالک تاکسی فرسوده 
پرداخت می کرد که در نهايت به تحويل و جايگزينی 
خودروی جديد منجر می ش��د. اما  مهدي ابراهيمي 
معاون فني و بهره برداري سازمان تاكسيراني شهرداري 
تهران در اين باره به ما مي گويد:  در حال حاضر با قيمت 
۲ برابری خودرو مواجه هس��تيم و به دنبال تسهيالت 
۴۰ميليون تومانی با نرخ مصوب و خريد الشه خودرو 
با 7ميليون تومان هستيم که در اين صورت راننده بايد 
حدود ۲۰ميليون تومان برای تحويل خودرو پرداخت 
کند که ما معتقديم اين عدد بااليی برای رانندگان است 
و از سوی ديگر نمی توانيم تسهيالت بانکی را افزايش 
دهيم؛ چرا که بازپرداخت آن با مشکل مواجه می شود.   
به گفته او، گمرك، وزارت صنعت و بقيه نهادهاي مرتبط 
با اين موضوع و همچنين  بانك هاي »پارس��يان، ملت 
وتجارت« عمال در اجراي اين طرح كوتاهي مي كنند و 

مجوزهاي الزم به ما داده نمي شود. 

   گره طرح در سال 98 
حال اين سوال بزرگ همچنان باقي است؛ چرا علي رغم 
تمايل تاكسيراني و آمادگي شركت خودروساز، طرح 
نوس��ازي همچنان لنگان است؟ برخي در تحليل اين 
موضوع ، دو برابر ش��دن قيمت خودروها را فاكتور اثر 

گذار در توقف اين طرح عنوان مي كنند. 
 به گفته آنها، سال 98 به دليل شرايط حاكم بر اقتصاد 
از جمله »تحريم ه��ا و تورم«، قيمت خ��ودرو ۲ برابر 
شده و همين موضوع موجب ش��ده تا نوسازی ناوگان 
تاکس��يرانی متوقف ش��ود، اما ظاهرا در مذاكراتي كه 
سازمان تاكس��يراني با ايران خودرو داشته،  قرار شده 

امسال ۱۰هزار تاکسی از اين طريق نوسازی شوند.  

اما به نظر مي رسد،  شرکت خودروساز )ايران خودرو( 
در پيش نويس تفاهمنامه ای که با سازمان تاكسيراني 
دارد، برای تحويل اين ۱۰هزار خودرو به تاکسيرانی برای 
نوسازی مشکلی ندارد، اما مشكل آنجاست كه رانندگان 
تاکسی متقاضی برای نوسازی، به دليل باالرفتن قيمت 
خودرو، توان خريد با قيمت ه��ای جديد را ندارند.  اما 
مش��كل ديگر كجاس��ت؟ متولي  اتحاديه تاکسيرانی 
شهری، اختصاص ۲۰ ميليون تومان تسهيالت برای 
نوسازی تاکسی ها را كافي نمي داند و مي گويد: در اين 
زمينه  با بانک ها در حال مذاکره هستيم که تسهيالت 
اعطايی به ۴۰ ميليون تومان افزايش يابد و متناسب با 
افزايش رقم نيز شرايط پرداخت بايد تغيير کند. به گفته 
او، اگر تمهيدات الزم از جمله افزايش ميزان تسهيالت 
با شرايط آسانتر پرداخت اقساط فراهم نشوند، بخش 
عم��ده ای از رانندگان تاکس��ی ها تواناي��ی ادامه روند 
نوسازی خودروهای خود را نخواهند داشت و از سوي 
ديگر، تا پايان س��ال تاکسی های فرسوده به ۱9۲ هزار 

تا  می رسد.

   اما چرا اين طرح مهم است؟ 
آمارها چه مي گويند؟ طرح نوسازی تاکسی ها از بهمن 
س��ال 95 به عنوان يک طرح ملی و با مشارکت تمامی 
سازمان های ذی ربط آغاز و در ابتدای سال 97 تعداد 6۲ 
هزار و 5۰۰ دس��تگاه تاکسی نوسازی شد، كه اين يک 
رکورد در نوسازی ناوگان تاکسيرانی بود. ارزيابي ها نشان 
مي دهد، سال 97 به دليل مشكالت جدي و عدم تعهد 
شركت خودروسازي براي نوسازي ناوگان تاكسيراني، 
۱5۰۰ دستگاه تحويل داده ش��د. اما سال 98 با توجه 
اعالم آمادگي ايران خودرو، نوسازي ۱۰ هزار تاكسي در 
دستور كار قرار گرفته است.   اين درحالي است كه حتي 
تحويل ۱۰هزار خودرو برای نوسازی ناوگان تاکسيرانی 
نسبت به فرسودگی تاکسی ها بسيار اندک است،  چراکه 
بناب��ر آمار اعالمي، در حال حاضر ۱۱۰ هزار دس��تگاه 
تاکسی فرسوده در کشور  داريم که سهم پايتخت از ميان 
8۰ هزار تاکسی در شهر تهران ۲7 هزار تاکسی فرسوده 
است.  همچنين به گفته مهدي ابراهيمي، در حال حاضر 

بيش از ۱5۰هزار خودرو نياز به نوسازي دارند.  
حال،  اگ��ر اقدامات الزم صورت نگيرد، تا پايان س��ال 
به ۱9۲ هزار تاکس��ی فرس��وده می رس��د و در س��ال 
۱۴۰۰تعداد تاکسی های فرسوده به ۲۴۳هزار دستگاه 
خواهد رس��يد.  اين در حالي اس��ت كه طرح »كاهش 
آاليندگي، كاهش مصرف سوخت، كاهش استهالك 
خودرو،  رفاه و ايمني راننده و سرنشين، زيبايي شهر و 
در نهايت رضايت رانندگان و شهروندان« را مي توان از 
نتايج اجراي طرح نوسازي تاكسي هاي فرسوده عنوان 
كرد. از اين منظر، برآيند نظ��رات ذي نفعان اين طرح 
حكايت از اين دارد كه همه نهادها و اركان هاي مرتبط 
از جمله،  » تاكس��يراني، وزارت كشور، ستاد سوخت و 
خودروساز« بايد اين را يك طرح ملي دانسته و در رفع 

موانع  اجرايي شدن آن بكوشند.

وزارت صنعت از اصالح طرح رونق تولید در سال 98 خبر داد

تغيير شيوه پرداخت تسهيالت  به توليد
تعادل|

اصالح »طرح رونق توليد« كليد خورد. معاون امور صنايع 
وزارت صنع��ت، در تازه ترين اظهارات خود از بازنگري در 
طرح رونق توليد براي سال جاري خبر داد. اما چه مواردي 
به عنوان سرفصل اساس��ي توليد در نسخه اصالح شده، 
مدنظر قرار گرفته است؟ بنابه توضيحات ارايه شده از سوي 
فرشاد مقيمي، در نسخه اصالح شده اين طرح، »پرداخت 
۱۴۰ هزار ميليارد تومان تسهيالت براي ۳5 هزار و 6۱۰ 
واحد صنعتي پيش بيني شده است. براساس اين طرح، 
8۰ هزار ميليارد تومان براي »تامين سرمايه در گردش 
واحدهاي توليدي«، ۴۰ هزار ميليارد تومان براي »نوسازي 
و بازسازي واحدها« و ۲۰ هزار ميليارد تومان براي »تكميل 
طرح هاي نيمه تمام باالي 6۰ درصد« در نظر گرفته شده 
است. سرفصل ديگري كه در اين طرح به چشم مي خورد، 
»تعيين اولويت براي متقاضيان تسهيالت نقدي« است؛ 
به عبارتي، پروژه هايي در اولويت پرداخت تسهيالت قرار 
مي گيرند كه نخست منجر به رشد توان داخلي سازي شده 
و در مرحله بعد، توان توليد محصوالتي صادراتي را داشته يا 
قادر به تكميل زنجيره توليد يك كاال هستند. اما فرآيند ارايه 
تسهيالت به چه شكلي خواهد بود؟ بنابر توضيحات ارايه 
شده از سوي معاون امور صنايع وزارت صنعت، متقاضيان 
براي دريافت اعطاي تسهيالت توليد، ابتدا بايد در سامانه 
بهين ياب ثبت نام كنند تا كميته اي كه براي بررسي اين 
واحدها تشكيل شده، پس از بررسي شرايط متقاضيان، 
آنها را براي دريافت تسهيالت به بانك معرفي كند. اين در 
حالي است كه طرح رونق توليد در سال گذشته با استقبال 
س��رد متقاضيان براي دريافت تسهيالت مواجه شد كه 
برخي دليل اين امر را »بروكراسي اداري بانك هاي عامل«، 
» كند بودن فرآيند بررسي پرونده متقاضيان« و »اجراي 

طرح هاي موازي يارانه اي« عنوان مي كنند. 

   تزريق تسهيالت 97 به روايت آمار
براس��اس آمار منتشر ش��ده از س��وي وزارت صنعت، 
تسهيالت پرداختي بانك ها و موسسات اعتباري در ۱۱ 
ماهه منتهي به بهمن سال ۱۳97 به بخش هاي اقتصادي 
مبلغ 6۴9.۲ هزار ميليارد تومان است كه سهم »بخش 
صنع��ت و معدن« با افزايش ۱7.5 درصدي نس��بت به 
مدت مشابه سال ۱۳96 به ۱77.7 هزار ميليارد تومان 
رسيده است. در همين بازه زماني در بخش »بازرگاني« 
نيز 8۲.۴ هزار ميليارد تومان تس��هيالت پرداخت شده 
است كه رشدي برابر با ۱۳.7 درصد را نشان مي دهد. از 
اين رو، سهم بخش »صنعت و معدن« از اين تسهيالت 
۲7.۴ درصد و سهم بخش »بازرگاني« ۱۲.7 درصد بوده 

است.  اما در عين حال، ارزيابي كارنامه طرح رونق توليد 
تا پايان بهمن ماه سال ۱۳97 از حركت كند اجراي اين 
طرح حكايت دارد. براساس آخرين آمار اعالم  شده از روند 
اجراي طرح »تامين مالي بنگاه هاي توليدي كوچك و 
متوس��ط« و »طرح هاي نيمه تمام با پيشرفت فيزيكي 
باالي 6۰ درصد« نش��ان دهنده آن است كه از مجموع 
۲۰۰هزار ميليارد ريال تسهيالت پيش بيني شده براي 
اين دو بخش تا پايان بهمن ماه سال 97 تنها رقمي بالغ 
بر ۳8.9هزار ميليارد ريال تسهيالت در فرآيند رونق به 
يك هزار و 677نفر متقاضي دريافت تسهيالت، پرداخت 
شده است. البته مجموع پرداختي ها در اين دوره زماني با 
انتقالي هاي سال 96 كه ۲۲ هزار و ۴8۳مورد بوده است به 
۱6۴هزار و ۳67 ميليارد ريال رسيده كه اين آمار همچنان 

از كندي روند اجراي طرح رونق توليد حكايت دارد.

   بازنگري در طرح رونق توليد
اما با توجه به افزايش نياز به نقدينگي واحدهاي توليدي 
در س��ال جاري، معاون امور صناي��ع وزارتخانه صنعت 
از بازنگري در »طرح رونق توليد« در س��ال جاري خبر 
مي دهد. به گفته فرش��اد مقيمي، در طرح رونق توليد 
س��ال 98 پرداخت ۱۴۰ هزار ميليارد تومان تسهيالت 
براي ۳5هزار و 6۱۰ واحد صنعتي پيش بيني شده كه 
از ميزان كل تس��هيالت، 8۰ هزار ميليارد تومان براي 
»تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي«، ۴۰ هزار 
ميليارد تومان براي »نوسازي و بازسازي واحدها« و ۲۰ 
هزار ميليارد تومان نيز براي »تكميل طرح هاي نيمه تمام 
باالي 6۰ درصد« در نظر گرفته ش��ده است. بنابر اعالم 
او، واحدهاي صنعتي در س��ال جاري مجموعا به 7۲۰ 
هزار ميليارد تومان نقدينگي نياز دارند كه درخواس��ت 
پرداخت اين مبلغ به بانك مركزي اعالم ش��ده اس��ت. 
به گفته مقيمي، بر اس��اس برآورد وزارت صنعت از نياز 
واحدهاي توليدي به نقدينگي در سال جاري، واحدهاي 
صنعتي به رقم حدود ۳6۰ هزار ميليارد تومان نقدينگي 
نياز دارند؛ با فرض دو بار چرخش سرمايه در گردش در 
س��ال، نياز واحدهاي توليدي به نقدينگي در مجموع 
معادل 7۲۰ هزار ميليارد تومان خواهد بود.  به گفته اين 
مقام مسوول، طرح »رونق توليد« در سال جاري در چند 
پروژه تعريف شده كه شامل هدف گذاري »احياي ۲ هزار 
واحد توليدي«، »به ظرفيت رساندن واحدهاي صنعتي« 
و »نوس��ازي و بازس��ازي اين واحدها« اس��ت. مقيمي 
همچنين هدف اين طرح را »رفع مش��كالت واحدهاي 
صنعتي« كه شامل صنوف نيز هستند عنوان كرد و گفت: 
»افزايش توليد و اشتغال«، »كاهش قيمت تمام شده« و 

»اصالح ساختار واحدهاي توليدي« همچون خط توليد، 
منابع انساني، مالي و مديريتي از ديگر اهدافي است كه 
براي طرح رونق توليد در نظر گرفته شده است. البته به 
گفته مقيمي، اصالحيه طرح رونق توليد در حال حاضر 
به صورت پيش��نهاد بوده و هنوز مصوب نشده است.  اما 
چه كساني در اولويت دريافت اين تسهيالت قرار دارند؟ 
به گفته  او، اولويت هايي براي انتخاب دريافت كنندگان 
اين تسهيالت در نظر گرفته شده است كه براساس اين 
اين مكانيسم جديد، پروژه هايي مي توانند ساخت داخل 
را در كشور رشد دهند، محصوالت صادراتي توليد كنند و 
زنجيره توليد يك كاال را تكميل كنند، در اولويت پرداخت 
تسهيالت قرار دارند. بنابه اظهارات مقيمي، واحدهاي 
توليدي متقاضي دريافت اين تسهيالت بايد در سايت 
بهين ياب ثبت نام كنند؛ سپس كميته هايي براي بررسي 
اين واحدها در سطح استان ها تشكيل مي شود و پس از 
بررسي احراز شرايط واحد صنعتي، پرونده براي دريافت 
تسهيالت به بانك معرفي خواهد شد. به گفته مقيمي، 
اقداماتي كه تا پايان س��ال گذش��ته در راستاي توسعه 
ساخت داخل در دو واحد خودروسازي كشور دنبال شد، 
باعث شد ميزان خروج ارز براي واردات قطعات و مواد اوليه 
از ايران خودرو و سايپا به ترتيب حدود ۴۰ و ۳8 ميليون 

دالر كاهش داشته باشد.

   افت سهم صنعت از تسهيالت 97
اما كمبود نقدينگي در واحدهاي توليدي يكي از مهم ترين 
مشكالتي است كه بخش هاي مختلف صنعت بارها نسبت 
به آن گاليه داشتند. رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان تهران نيز چندي پيش اعالم كرد كه با افزايش نرخ 
ارز در سال گذش��ته نياز واحدهاي توليدي به نقدينگي 
نسبت به سال ۱۳96 بيش از سه برابر شده و با اين شرايط 
بانك ها بايد منابع خود را به سمت حمايت از توليد سوق 
دهند. از سال ۱۳96 سه طرح حمايتي تحت عناوين »رونق 
توليد«، »بهسازي و نوسازي صنايع« و »حمايت از توليد 
و اشتغال« با اعتباري معادل 5۰ هزار ميليارد تومان براي 
رونق توليد و نوسازي صنايع در نظر گرفته شد، اما آمارها 
نشان مي دهد سال گذشته استقبال چنداني از اين طرح ها 
نشده است. اين در حالي است كه مقيمي علت آن را وجود 
برخي طرح هاي موازي شامل يارانه عنوان مي كند. به گفته 
مقيمي، سال گذشته عالوه بر »طرح رونق توليد«، مجلس   
مبلغ يك و نيم ميليارد دالر از صندوق توسعه ملي به عنوان 
»تسهيالت براي ايجاد اشتغال روستايي« تخصيص داد و 
با توجه به اينكه طرح اشتغال روستايي شامل يارانه بود 
و نرخ تسهيالت آن در مقايسه با طرح رونق توليد كمتر 

بود، رغبت و انگيزه نسبت به طرح رونق توليد كمتر شد. 
كارنامه پرداخت تسهيالت از طريق »طرح رونق توليد « نيز 
نشان دهنده آن است كه تا پايان بهمن ماه سال ۱۳97 در 
مجموع ۱۱هزار و ۲۱۱ متقاضي براي دريافت بيش از ۱۴7 
هزار و 8۴5 ميليارد ريال تسهيالت ثبت نام كرده اند كه از 
اين تعداد 6 هزار و 9۰ متقاضي به بانك هاي عامل معرفي 
اما تنها يك هزار و 677 نفر در فرآيند رونق توليد موفق به 
دريافت حدود ۳8.9 هزار ميليارد ريال تسهيالت شده اند.  
او  اظهار كرد: س��ال گذشته پيش بيني شده بود كه براي 
مديريت صنايع كشور به حدود ۲77 هزار ميليارد تومان 
»سرمايه در گردش« نياز است كه حدود ۲۰۱ هزار ميليارد 
تومان از اين نياز به واحدهاي توليدي پرداخت شد. البته 
اين اظهارات مقيمي در حالي است كه بر اساس آمار منتشر 
شده از سوي وزارت صنعت، تا پايان بهمن ماه سال ۱۳97، 
بالغ بر ۱۴۰.۴ هزار ميليارد تومان تس��هيالت پرداختي 
در قالب »س��رمايه در گردش« به بخش صنعت و معدن 
بوده است. از اين رو اختالف اين دو رقم اعالمي كه رقمي 
حدود 6۰ هزار ميليارد تومان مي شود، با ابهام روبه روست. 
مقيمي  با اشاره به تغييرات نرخ ارز در سال گذشته و تأثير 
آن بر افزايش نياز واحدهاي توليدي به سرمايه در گردش، 
گفت: سال گذشته مبادالت بانكي با كشورهاي خارجي 
سخت تر شد و زمان رسيدن مواد اوليه به كشور با افزايش 
مدت ۳ ماهه، از ۴ ماه به حدود 7 ماه رسيد. به گفته مقيمي، 
نوس��ان قيمت ها نيز عامل ديگري بود كه بر فروش هاي 
اعتباري و اقساطي تاثير گذاشت. به گفته او، با توجه به اينكه 
توليدكنندگان برآوردي از قيمت مواد اوليه مورد نياز خود 
در ماه هاي آينده ندارند، فروش اعتباري در سال گذشته 

كاهش داشته است. اين مقام مسوول در وزارتخانه صنعت 
همچنين علت ديگر كاهش سرمايه در گردش واحدهاي 
توليدي را كاهش ق��درت خريد مردم عنوان كرد وافزود: 
در زمينه صادرات نيز توليدكنندگان با محدوديت هايي 
مواجه شدند كه زمان فروش محصوالت را طوالني تر كرد 
و از طرف ديگر لزوم عرضه ارز در س��امانه نيما باعث شد 
كه فروشندگان ترديدهايي براي صادرات داشته باشند؛ 
چراكه نرخ ارز در بازار آزاد بيشتر بود. او در بخش ديگري از 
صحبت هاي خود با بيان اينكه مجموع اين شرايط باعث شد 
كه نياز واحدهاي توليدي به نقدينگي به بيش از ۲77 هزار 
ميليارد تومان برسد، اظهار كرد: در نهايت در يكي از جلسات 
شوراي هماهنگي اقتصادي دولت، رييس جمهور دستور 
تأمين سرمايه در گردش مورد نياز واحدهاي توليدي از 
سوي بانك مركزي را صادر كرد اما با وجود اينكه برآورد 
ما از نياز واحده��اي توليدي در آن مقطع حدود 9۰ هزار 
ميليارد تومان بود، بانك مركزي پرداخت ۴۰ هزار ميليارد 
تومان را به عهده گرفت كه اين مبلغ نيز تا پايان سال گذشته 
پرداخت نشد. به گفته او در سال گذشته حدود ۲۰۱ هزار 
ميليارد تومان تسهيالت به بخش صنعت پرداخت شد؛ اما 
طبق آمارها سهم تسهيالت پرداخت شده به بخش صنعت 
در سال گذشته نسبت به سال ۱۳96 كاهش داشته و از 
۲8.۴ به ۲7 درصد رسيد و در عوض سهم بخش مسكن و 
ساختمان از 8.5 به ۱۳.۴ درصد افزايش يافت. اين آمارها 
در حالي از سوي مقيمي مطرح مي شود كه سهم »بخش 
صنعت و معدن« از تسهيالت پرداختي تا پايان بهمن ماه 
سال 97، با افزايش ۱7.5 درصدي نسبت به مدت مشابه 

سال ۱۳96 به ۱77.7 هزار ميليارد تومان رسيده است.
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صادرات ۶ ميليارد دالري 
ايران به چين در ۴ ماه

خبرگزاري تسنيم| صادرات ايران به چين در 
چهار ماهه نخست سال جاري ميالدي با افت 
۲۰ درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل به 

6 ميليارد دالر رسيد.
 گمرك چين اعالم كرد مبادالت تجاري ايران 
و چين در اين بازه زمان��ي با افت ۳۲ درصدي 
نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل مواجه شده 
اس��ت .مبادالت تجاري اي��ران و چين كه در 
ژانوي��ه تا آوريل ۲۰۱8 بالغ بر ۱۳ ميليارد دالر 
اعالم شده بود در ژانويه تا آوريل سال جاري به 
8.8 ميليارد دالر كاهش يافته است .صادرات 
چين به اي��ران و واردات از اي��ران در اين دوره 
كاهش داشته است. صادرات چين به ايران در 
ژانويه تا آوريل۲۰۱9 ب��ا كاهش ۴9 درصدي 
نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل مواجه شده 
و به ۲.8 ميليارد دالر رس��يده اس��ت. چين در 
ژانويه تا آوريل سال ۲۰۱8 بالغ بر 5.6 ميليارد 
دالر كاال به ايران صادر كرده بود. ارزش واردات 
چين از ايران نيز افت زيادي داشته است. چين 
در ژانويه تا آوري��ل ۲۰۱8 بالغ بر 7.۴ ميليارد 
دالر كاال از ايران وارد ك��رده بود كه اين رقم با 
كاهش ۲۰درصدي در ژانويه تا آوريل امسال به 
6 ميليارد دالر رسيده است. نفت كاالي عمده 

وارداتي چين از ايران است.

افزايش ۶۰  هزار تني توليد 
فوالد اسفراين

رييس هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي 
صنايع ايران در بازديد از طرح تكميلي مجتمع 
صنعتي اس��فراين گفت: با اج��راي كامل اين 
طرح ۱۰۰ ميلي��ون يورويي ظرفي��ت ذوب و 
توليد فوالد ب��ا افزايش س��االنه 6۰ هزار تن به 
۱8۰ هزار تن مي رسد. محمدباقر عالي تصريح 
كرد: با اجراي ط��رح تكميلي مجتمع صنعتي 
اس��فراين و نص��ب ماش��ين آالت ريخته گري 
پيوس��ته )CCM( عالوه بر افزاي��ش 6۰ هزار 
تني ظرفيت توليد ساالنه، با حذف فرايند برش 
و دور ريز شمش حدود ۲۰درصد صرفه جويي 
در توليد را خواهيم داش��ت. مقيمي با تاكيد بر 
اينكه ايدرو در شرايط جنگ اقتصادي ناشي از 
تحريم ها و در سال رونق توليد اهتمام جدي بر 
ارتقاي داخلي سازي صنايع مختلف دارد، افزود: 
پيش از اين در كارخانه هاي لوله گستر اسفراين و 
مجمتع صنعتي اسفراين به توان توليد لوله هاي 
ب��دون درز درون چاهي نف��ت و فوالدي هاي 
آلياژي سنگين تا س��قف ۱۲۰ تن دست يافته 
بوديم . او با اش��اره به اينكه اخيرا داخلي سازي 
كامل قطعات مهم فوالدي انجام پذيرفته است، 
خاطرنشان كرد: براي نخس��تين بار تيغه هاي 
برش حف��اري )TBM( كه از طري��ق واردات 
تامين مي شد، به طور كامل داخلي سازي شده 
كه عالوه بر جلوگيري از خروج ارز، صرفه جويي 
5۰ درص��دي در قيمت تمام ش��ده در صنايع 
كشور داشته است. به گفته عالي، همچنين براي 
نخستين بار قطعات مهم خردكن هاي معدني 
)HPGR( به طور كامل داخلي سازي شده است 
كه جايگزيني اين قطعه با مشابه نمونه خارجي، 
ساالنه ده ها ميليون يورو صرفه جويي ارزي در 
پي خواهد داش��ت. محمد باقر عالي همچنين 
از داخلي س��ازي و س��اخت كامل غلطك هاي 
پشتيبان سنگين بيش از ۴۰تن و رول هاي نورد 
مورد ني��از صنايع فوالد و نيز كوپلينگ خطوط 
توليد ورق در مجتمع صنعتي اسفراين خبر داد.

 دستور و درخواست
 وزير صنعت از صنعتگران 

وزير صنع��ت، مع��دن و تجارت در راس��تاي 
اولويت ه��اي اي��ن وزارتخانه در س��ال رونق با 
صدور دس��توري خطاب به معاون امور صنايع 
خ��ود بر ايج��اد نمايش��گاه قطع��ات وارداتي 
شركت هاي بزرگ و فعال و دعوت از صنعتگران 
و قطعه سازان براي س��اخت داخلي كردن اين 

قطعات تاكيد كرد.
رضا رحمان��ي در اين ابالغ خطاب به فرش��اد 
مقيم��ي، مس��وول پروژه هاي س��اخت داخل 
وزارت صمت آورده است: در راستاي فرمايشات 
مقام معظم رهبري و رياست محترم جمهوري 
در س��ال رونق توليد ض��رورت دارد به تمامي 
شركت هاي فعال و بزرگ از جمله شركت هاي 
ايران خودرو، سايپا، فوالد مباركه، ذوب آهن، 
تراكتورسازي تبريز، آلومينيوم سازان، شركت 
ملي مس، گل گهر، چادرملو، سنگان، ايزوايكو، 
توليد كنندگان س��يمان، نيروگاه هاي صنايع 
نفت و گاز و پتروشيمي، گروه مهنا و... ابالغ شود 
كه نسبت به ايجاد نمايشگاه قطعات و ملزومات 
وارداتي مورد نياز خود اقدام كرده و با فراخوان 
عمومي از تمامي صنعتگران و قطعه سازان براي 

ساخت داخل كردن آن دعوت كنند.
وي در اين ابالغ تاكيد كرد: اين نمايشگاه ها تا 
زمان داخلي سازي قطعات موردنياز بايد ادامه 
داش��ته و گزارش ماهانه از عملكرد و نتايج اين 
موضوع ارايه شود. وزير صنعت، معدن و تجارت 
همچنين تصريح كرد: مركز ساخت داخل اين 
وزارتخانه مسووليت پيگيري و اجراي صحيح 
اين موضوع را به عهده داش��ته و مكلف اس��ت 
نتاي��ج را به اط��الع عموم مردم ش��ريف ايران 

اسالمي برساند. 
براس��اس اين خبر، رضا رحماني وزير صنعت، 
مع��دن و تجارت، تعميق س��اخت داخل را در 
كنار حفظ وضعيت توليد و اش��تغال موجود و 
حركت به سمت رونق توليد از اولويت هاي مهم 
اين وزارتخانه در سال ۱۳98 اعالم كرده است.
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»ترزا  مي« به آخر  خط رسيد

ترامپ  مخالف، پنتاگون  موافق

گروه جهان| 
ترزا مي،  نخست وزير بريتانيا در پي ناكامي هاي مكرر 
در به تصويب رساندن توافق خروج از اتحاديه اروپا در 
كشورش گفته هفتم ژوئن از سمت خود استعفا مي كند. 
بوريس جانسون بيش��ترين شانس را براي جانشيني 
دولت در اختيار دارد. او از حاميان خروج سخت انگليس 

از اتحاديه اروپا به شمار مي رود.
به گزارش يورونيوز، ترزا مي  جمعه در جريان سخنراني 
كوتاهي در برابر خانه شماره ۱۰ خيابان داونينگ، مقر 
نخست وزيري اعالم كرد از رهبري حزب محافظه كار 
متبوعش كناره گيري مي كند كه اين در واقع به معني 

استعفا از رياست دولت نيز هست.
ترزا مي  كه يك روز پس از برگزاري انتخابات پارلمان 
اروپا در بريتانيا چنين تصميمي را اعالم مي كرد در حالي 
كه بغض كرده بود و صدايش مي لرزيد، با يادآوري عالقه 
خود به كشورش گفت: »از اينكه نتوانستم برگزيت را 
اجرايي كنم، بسيار متاسفم.« ترزا مي  در سال ۲۰۱۶ 
اندكي پس از همه پرس��ي برگزيت به نخست وزيري 
بريتانيا رس��يد و جانش��ين ديويد كامرون شد. دوره 
نخست وزيري او يكي از كوتاه ترين دوره هاي زمامداري 
دولت در بريتانيا پس از جنگ جهاني دوم بود. از بوريس 
جانس��ون، وزير خارجه پيش��ين، آندرآ ليدسام، وزير 
مستعفي كابينه، مايكل گوو، وزير محيط زيست، جرمي 
هانت، وزير خارجه، دومينيك راب، وزير مستعفي ديگر، 
ساجد جاويد، وزير كشور و نيز امبر راد، وزير كار به عنوان 
جانشينان احتمالي ترزا مي  در سمت نخست وزيري 

بريتانيا نام برده مي شود.
ترزا مي  جمعه در مقابل دفتر نخست وزيري بيانيه اي 
را خواند و گفت: »اكنون برايم روش��ن شده كه منافع 
بريتانيا با يك نخس��ت وزير تازه بهتر تامين مي شود. 
امروز اعالم مي كنم كه جمعه هفتم مه )دو هفته ديگر( 
از رهبري حزب محافظه كار استعفا مي كنم. با رياست 
حزب به توافق رسيده ام كه روند انتخاب رهبر جديد از 
هفته آينده آغاز شود.« به اين ترتيب ترزا مي  زماني كه 
دونالد ترامپ  رييس جمهوري امريكا از سوم تا پنجم 

ژوئن به انگليس سفر كند در منصب خود خواهد بود.
ترزا مي  در روزهاي گذشته قصد داشت اليحه قرارداد 
خروج را پس از اصالحاتي براي بار چهارم به راي پارلمان 
بگذارد اما در چند روز اخير تقريبا روشن شده بود كه 
ترزا مي  از داخل حزب محافظه كار زير فشار زيادي براي 
استعفا است و عمر نخست وزيري او به پايان نزديك شده 
است. مهم ترين وظيفه دولت ترزا مي ، مذاكره با اتحاديه 
اروپا براي خروج بريتانيا بود. او در اين باره گفت: »درباره 
شرايط خروج مذاكره كردم و هر چه مي شد انجام دادم 
تا نمايندگان پارلمان به آن راي دهند. متاسفانه قادر 

به اين كار نش��دم.«  در اساس��نامه حزب محافظه كار 
براي انتخاب رييس اي��ن حزب، رأي گيري هاي اوليه 
بين نماين��دگان حزب در پارلمان پيش بيني ش��ده 
است. در هر دور رأي گيري، نامزدي كه كمترين رأي 
را آورده اس��ت، حذف مي شود. اين روند تا جايي ادامه 
پيدا مي كند كه دو نامزد بيشتر باقي نماند. پس از آن 
اعضاي حزب بايد بين اين دو نامزد يكي را انتخاب كنند. 
اعضاي فراكسيون حزب محافظه كار )كميته ۱9۲۲( 
در هفته هاي اخير در تالش بودند تا صالحيت ترزا مي 

 را به چالش بكشند. 

   واكنش هاي جهاني به استعفاي »مي«
استعفاي ترزا مي  از نخست وزيري واكنش هاي مختلفي 
را به ويژه در ميان رهبران اروپا در پي داشته است. روزنامه 
انگليسي اكس��پرس نوش��ته، رهبران اتحاديه اروپا قرار 
است چند روز ديگر در پي استعفاي »ترزا مي « نشستي 
اضطراري برگزار كنند. رهبران اين اتحاديه در پاس��خ به 
اعالم اس��تعفاي ترزا مي  درباره گام هاي بعدي مربوط به 

خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا به بحث خواهند پرداخت.
يك مقام ارش��د كميس��يون اتحاديه اروپا نيز گفته: 
»نخست وزير جديد انگليس بايد دريابد كه به بن بست 

داخلي بر س��ر برگزيت در س��ريع ترين زمان ممكن 
پايان دهد چ��را كه تداوم اين بي اعتم��ادي در هر دو 
طرف تأثير مي گذارد.« ي��ك ديپلمات ديگر اتحاديه 
اروپا نيز پيش بيني كرده كه بروكسل حتي نسبت به 
نخست وزير بعدي سختگيري بيشتري به عمل آورد 
تا وجهه خود را نزد ديگر كشورها حفظ كند. اين مقام 
اروپايي گفته: »اهميت اساسي دارد كه اتحاديه اروپا 
همزمان موضعش را در برابر مسائلي مثل پوپوليست 
ترامپ، تجارت و روس��يه حفظ كنند.«  يك دستيار 
امانوئل ماكرون رييس جمهوري فرانسه نيز گفته: »هنوز 
گمانه زني درباره تبعات اين تصميم زود است. اصول 
اتحاديه اروپا از جمله اولويت داشتن كاركرد مناسب اين 
اتحاديه ادامه پيدا خواهد كرد و اين وضعيت نيازمند يك 
شفاف سازي صريح است.« يك سخنگوي كميسيون 
اروپا نيز گفته كه ژان كلود يونكر رييس اين كميسيون، 
از اعالم اس��تعفاي ترزا مي  خوشحال نيست و دوست 
داشت كه طبق چيزي كه پيش تر گفته به همكاري اش 

با ترزا مي  به عنوان نخست وزيري ادامه دهد.
جرمي كوربين رهبر حزب كارگر انگليس نيز گفته كشورش 
بايد براي حل مساله برگزيت انتخابات سراسري زودهنگام 
برگزار كند. كوربين گفته: »ترزا مي  اخيرا اشتباهاتي كه در 
ماه هاي گذشته مرتكب شده بود را پذيرفت. نه ترزا مي  و نه 
حزب دچار اختالفش شايسته حكومت بر كشور نيستند.« 
كرملين نيز به كناره گيري ترزا مي  واكنش نشان داده 
است. ديمتري پسكوف سخنگوي كرملين، گفته: »از 
نزديك فرآيندهاي مرتبط با برگزيت را رصد مي كنيم؛ 
چرا كه اين فرآيند به شكلي اجتناب ناپذير بر بريتانيا و 
وضعيت اتحاديه اروپا تأثير خواهد گذشت؛ در درجه اول 
به اين خاطر كه اتحاديه اروپا شريك تجاري و اقتصادي 
اصلي ما است.« اين مقام روسي درباره تاثير ترزا مي  بر 
روابط دو كش��ور نيز گفته: »متأسفانه نمي توانم اقدام 
قابل توجهي از جانب ترزا مي  كه به نحوي در توس��عه 
روابط دو جانبه روسيه و بريتانيا تأثير چشمگير گذاشته 
باشد به ياد بياورم و در واقع نخست وزيري ترزا مي  باعث 

يك دوره پيچيده در روابط دو جانبه ما شد.«

گروه جهان| 
وزارت دف��اع امريكا طرحي مبني ب��ر اعزام هزاران 
سرباز جديد به خاورميانه به كاخ سفيد ارايه كرده اما 
دونالد ترامپ رييس جمهوري اين كشور مي گويد كه 
الزامي براي اعزام نيروي جديد به خاورميانه وجود 
ندارد. خبرگزاري آلمان نوشته، با وجود درخواست 
پنتاگون براي اع��زام نيرو به خليج ف��ارس، دونالد 
ترامپ پنجشنبه اعالم كرده در شرايط كنوني الزامي 

براي اين كار وجود ندارد. 
ترامپ در اين باره گفته: »هرگاه الزم باش��د، حتما 
سربازان بيش��تري به منطقه خواهم فرستاد. اما به 
باور من، نيازي به سربازان جديد نيست. من واقعا به 

چنين الزامي باور ندارم.«
ط��رح مبني بر افزايش ش��مار س��ربازان امريكايي 
مس��تقر در خاورميان��ه اخي��را از س��وي پاتري��ك 
شاناهان وزير موقت دفاع امريكا، رسانه اي شده بود. 
شاناهان گفته هدف امريكا بازدارندگي و حفاظت از 
نيروهايش در خاورميانه است نه جنگ. مايك پمپئو، 
وزير خارجه امريكا نيز پنجش��نبه در مصاحبه اي با 
فاكس نيوز گفته بود: »مي توانيد مطمئن باشيد كه 
رييس جمهور دونال��د ترامپ در صورت به مخاطره 
افتادن جان شهروندان امريكايي و منافع اين كشور 
در منطق��ه، نيروه��اي الزم براي مقابل��ه را تامين 

خواهد كرد.« 
برخي از مهره هاي دولت امريكا و پنتاگون در شرايطي 

بر لزوم اعزام نيروي بيشتر به خاورميانه تاكيد مي كنند 
كه بس��ياري از نماينده هاي حزب دموكرات نيز بعد 
از پايان جلسه استماعي كه هفته گذشته در كنگره 
برگزار شد، گفتند دولت ترامپ در ميزان تهديدهاي 
ادعايي در خاورميانه از س��وي اي��ران مبالغه كرده و 

واكنشي نامناسب نشان داده است. 
قرار بود نماين��دگان دولت ترامپ در اين جلس��ه، 
نمايندگان كنگره را در جريان ارزيابي هاي اطالعاتي 
خود از تهديدهاي ايران عليه نيروهاي امريكايي در 
عراق و سوريه قرار دهند. مايك پمپئو پنجشنبه در 
واكنش به انتقادها درباره غلوآميز بودن ادعاها درباره 
تهديد ايران مدعي ش��ده: »تهديد ايران همچنان 
پابرجا است.ما هنوز در وضعيت آماده باش قرار داريم 
و در تالش��يم اطمينان حاصل كنيم از منابع كافي 
برخوردار هس��تيم.« وزير خارجه امريكا با اين حال 
از پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه چرا دولت امريكا 
در راستاي به دس��ت آوردن مقاصد سياسي درباره 

تهديد ادعايي ايران مبالغه كرده، خودداري كرد. 
آدام شيف، رييس كميته اطالعات مجلس نمايندگان، 
از جمله سياستمداراني امريكايي است كه كاخ سفيد 
را به برداش��ت نادرس��ت از اطالعاتي ك��ه از منطقه 
خليج فارس و خاورميانه منتش��ر شده،متهم كرده 
است. شيف در گفت وگو با نش��ريه آتالنتيك گفته: 
»مساله اين نيست كه بگويم اطالعات نگران كننده اي 
وجود ندارد. وجود دارد. اما مي توان گفت بيشتر اين 

مسائل به عنوان واكنش به اقداماتي كه ما بدون هيچ 
توجه خاصي به عواقب آنها در پيش گرفته ايم، قابل 
پيش بيني به شمار مي روند. نگراني اصلي اين است كه 
در حال ايجاد يك پيشگويي درباره درگيري با ايران 
باشيم كه خودمان عامل تحقق آن هستيم و اين در 
حالي است كه هيچ برنامه اي براي پايان بازي نداريم.«

   تنش دموكرات ها  و كاخ سفيد
همزمان ب��ا باال گرفت��ن تنش كاخ س��فيد و حزب 
دموكرات، نانسي پلوسي رييس مجلس نمايندگان 
امري��كا، اظهار اميدواري كرده ك��ه اعضاي دولت و 
خانواده ترامپ با وس��اطت در اختالف به اين كشور 
كمك كنند. سخنان نانسي پلوسي يك روز پس از 
آن بيان شد كه ترامپ جلس��ه با رهبران دموكرات 
كنگره را به شكل ناگهاني نيمه تمام گذاشت. رييس 
مجلس نمايندگان مدعي اس��ت كه ترامپ در اين 
جلسه خشمگين شده است. اين در حالي است كه 
ترامپ در صفحه توئيتر خود نوشته كه در اين جلسه 
بسيار آرام بوده است.  نانسي پلوسي همچنين گفته 
كه از نظر او ترامپ قصد دارد دموكرات ها را زودتر از 
موعد به سوي طرح استيضاح رييس جمهوري سوق 
دهد؛ امري كه هدف��ش تخريب وجهه دموكرات ها 
نزد راي دهندگان امريكايي اس��ت. رييس مجلس 
نمايندگان امريكا با اين ح��ال تاكيد كرده اتهامات 
كارشكني در اجراي عدالت و الپوشاني عليه ترامپ 

اتهاماتي هستند كه مي توانند منجر به استيضاح او 
شوند. نانسي پلوسي پيش��تر گفته بود دموكرات ها 
معتقدند كه ترامپ در پوشاندن حقيقت در گزارش 
بازرس مولر مس��وول كميته تحقيق��ات انتخابات 
رياست جمهوري امريكا در ۲۰۱۶ مشاركت داشته 
اس��ت. ترامپ در پاس��خ به اين اتهام گفته: »هرگز 
پنه��ان كاري نكرده ام. ش��ماها بهتر از هر كس��ي 
مي دانيد كه اين كار را نكرده ام.« او با اشاره به گزارش 
مولر گفته: »اين خط آخر است كه مي گويد نه تباني 
و نه ممانعت از اجراي عدالت وجود نداش��ته است. 
همه اين كارها تالشي براي تخريب رييس جمهوري 
است. اين طرف مقابل اس��ت كه مرتكب جرم شد. 
دموكرات ها بيش��تر عالقه دارند كه تحقيق كنند تا 
با من در موضوعات، تجارت، زير ساخت ها و كاهش 

قيمت ها همكاري كنند.« 

كميته تحقيق��ات انتخابات ۲۰۱۶ به سرپرس��تي 
رابرت مولر از ابت��داي ۲۰۱7 آغاز ب��ه كار كرد و تا 
م��ارس ۲۰۱9 به كار خود پاي��ان داد. گزارش ارايه 
ش��ده از اي��ن كميته 448 صفحه اس��ت ك��ه وزير 
دادگس��تري ترامپ با ح��ذف بخش هايي، آن را در 
اختيار كنگره قرار داد. مولر در اين تحقيقات، تباني 
س��تاد انتخاباتي ترامپ با روس��يه را تاييد نكرد اما 
درباره دخالت ترامپ در روند تحقيقات و مانع تراشي 
وي ب��ه صراحت اعالم كند كه چنين نبوده اس��ت. 
اين مس��اله باعث ش��د تا نماين��دگان دموكرات و 
حتي برخي از جمهوريخواهان، خواستار استيضاح 
رييس جمهوري اياالت متحده امريكا شوند كه البته 
تاكنون به داليل گوناگون ك��ه يكي از آنها اكثريت 
جمهوريخواه��ان در س��نا، در دس��تور كار مجلس 

نمايندگان قرار نگرفته است.

دريچه

كوتاه از منطقه

امريكا۱7اتهامتازه
بهجوليانآسانژواردكرد

گروه جه�ان|وزارت دادگستري امريكا ۱7مورد 
اتهام تازه عليه جوليان آس��انژ بنيانگذار وبس��ايت 
افش��اگر ويكي ليكس مطرح كرده است. به گزارش 
رويترز، اين وزارتخانه گفته آس��انژ غيرقانوني نام 
منابع محرمانه را منتشر كرده و با همدستي چلسي 
منينگ افس��ر س��ابق اطالعات در ارتش، به اسناد 
سري دسترسي پيدا كرده است. اتهام نخست آسانژ 
اين ب��ود كه با همكاري منين��گ در ۲۰۱۰ به يك 
رايانه دولتي نفوذ كرده و صدهاهزار برگ از اس��ناد 
ارتش امريكا درباره جنگ عراق و افغانس��تان را در 
ويكي ليكس منتشر كرده است. در صورت اثبات اين 
اتهامات آسانژ احتماال ده ها سال زنداني خواهد شد.

وكالي او در تالش هس��تند تا از بازگرداندن آسانژ به 
اياالت متحده جلوگيري كنند. او در حال حاضر به جرم 
فرار از وثيقه در بريتانيا به ۵۰ هفته حبس محكوم شده 
و در لندن زنداني است. از سوي ديگر مقامات سوئد 
نيز پس از اخراج آس��انژ از سفارت اكوادور پرونده اي 
مختومه را دوباره به جريان انداخته اند كه در آن آسانژ 
به آزار زني در اين كشور متهم است. وزارت دادگستري 
امريكا اعالم كرده اقدامات آس��انژ در انتش��ار اسناد 
محرمانه زندگي بسياري از شهروندان افغان و عراقي، 
روزنامه نگاران، كنشگران حقوق بشر، رهبران مذهبي 
و مخالفان سياس��ي نظام هاي س��ركوبگر را به خطر 
انداخته است. چلسي منينگ سال ۲۰۱۰ دستگير 
شد و دادگاهي نظامي به ۳۵سال زندان محكوم شد؛ 
گرچه با ميانجيگري اوباما مجازاتش به 7 سال زندان 
كاهش يافت اما از آنجا كه از شهادت دادن در دادگاه 

آسانژ سر باز زده هنوز در زندان است. 

هشدارسازمانمللدربارهاحياي
نسلتازهتروريستهادرعراق

گروه جهان| نماينده سازمان ملل در عراق خواستار 
حمايت گسترده بين المللي براي مقابله با داعش شده 
و در مورد پا گرفتن نس��ل ت��ازه اي از نفرات داعش در 
عراق هشدار داده اس��ت. به گزارش آسوشيتدپرس، 
جنين هنيس پالشرت نماينده ملل متحد در عراق، در 
نشست شوراي امنيت سازمان ملل گفته اگر بازگشت 
هزاران تن از اعضاي داعش و خانواده هاي آنها از سوريه 
به عراق، به درستي مديريت و سازماندهي نشود، جامعه 
بين المللي با خطر احياي زمينه براي نس��ل تازه اي از 
تروريست ها روبرو اس��ت. به گزارش آسوشيتدپرس، 
هنيس پالش��رت گفته: »حمايت هايي كه براي گذار 
عراق از دوران خش��ونت الزم اس��ت. براي تضمين به 
جلوگيري از بازگشت بحران، بحراني كه زمان زيادي 
از آن نمي گ��ذرد: به عبارت ديگر ب��راي اينكه جلوي 
بازگشت داعش و ايجاد پايگاهي قوي براي آن در عراق 
گرفته شود.« اين مقام سازمان ملل گفته »بازگشت 
ه��زاران و هزاران نف��ر از آنها، عراق��ي و غيرعراقي، نه 
تنها به نگراني هاي امنيتي چشم گير دامن زده، بلكه 
نگراني هاي عمده اي را نيز در مورد مس��ائل مربوط به 
حقوق بشر ايجاد كرده است. « نماينده ملل متحد در 
عراق گفته مس��اله احياي داعش مشكلي نيست كه 
تنها به عراق محدود ش��ود، چرا كه اعضاي غير عراقي 
نيز در جمع اين گروه هستند. هنيس پالشرت در عين 
حال بدون نام بردن از كشور خاصي، از دولت هايي كه 
از شهروندان خود فاصله استراتژيك گرفته اند، انتقاد 
كرده است. داعش كه در س��ال هاي ۲۰۱4 تا ۲۰۱7 
بخش هاي گسترده اي از عراق و سوريه را تصرف كرده 
بود نخست در عراق و سپس در سوريه شكست خورد.

پيگردمالكباشگاهفرانسوي
پاريسنژرمنبهاتهامفساد
گروه جهان| ناصر الخليفي، مالك باشگاه پاري سن 
ژرمن به اتهام آنچه فساد با پيشنهاد رشوه خوانده 
شده از س��وي دستگاه قضايي فرانسه تحت پيگرد 
قانوني قرار گرفته اس��ت. به گزارش يورونيوز، اتهام 
وارده به مالك باش��گاه پاريس��ي با پرونده فساد در 
ماجراي نامزدي دوحه ب��راي ميزباني رقابت هاي 
جهان��ي دووميداني در س��ال هاي ۲۰۱7 و ۲۰۱9 
ارتباط دارد. خليفي مارس گذشته به عنوان شاهد 
در مرحله رسيدگي به اين پرونده قضايي كه شرايط 
اعطاي ميزباني بازي هاي المپيك ۲۰۱۶ ريو و ۲۰۲۰ 
توكيو را نيز در دست تحقيق دارد، شركت كرده بود. 
مالك و مدير باشگاه ثروتمند پاري سن ژرمن بار ديگر 
شانزدهم ماه جاري از سوي قاضي مامور رسيدگي 
به اين پرونده احضار شد اما به بهانه حضور در فينال 
رقابت هاي جام حذفي قطر از حضور در دس��تگاه 
قضايي سرباز زد. پس از اين عدم تمكين به خواست 
مقام قضايي بود كه نامه رسمي پيگرد قانوني از طريق 
پست براي او ارسال شد. قضات مالي مامور رسيدگي 
به اين پرونده به ويژه بر روي دو مورد پرداخت وجه 
از س��وي ناصر الخليفي به حس��اب شركت يكي از 
نزديكان رييس سابق فدراسيون جهاني دووميداني 
انگشت گذاشته اند. بر اس��اس اين گزارش شركت 
اوريكس قطر اسپورت -كه ناصر الخليفي و برادرش با 
سهم هاي مساوي مالكيت آن را برعهده دارند- پاييز 
۲۰۱۱ مبلغ ۳ ميليون و پانصد ه��زار دالر را در دو 
نوبت به حساب يك شركت بازرگاني ورزشي تحت 
مديرت پاپا ماساتا دياك، پسر المين دياك رييس 

سابق فدراسيون جهاني، دوميداني واريز كرده اند.

احتمالتوافقاياالتمتحده
وچينبرسر»هواوي«

گروه جهان| دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا، 
پس از آنكه بار ديگر فعاليت شركت هواوي را تهديد 
براي امنيت ملي اياالت متحده عنوان كرد، از امكان 
حصول توافق براي نحوه فعاليت آن در اين كشور در 
قالب توافق نامه تجاري با چين س��خن گفته است. 
به گزارش خبرگزاري آلمان، ترامپ گفته: »وقتي از 
ديد امنيتي يا نظامي به كارهايي كه اين شركت انجام 
داده، نگاه مي كنيد، احساس خطر زيادي مي كنيد. با 
اين حال اين امكان وجود دارد كه هواوي جزو قرارداد 
تجاري با چين باشد.« يك هفته پيش و همزمان با 
افزايش تنش اقتصادي ميان امريكا و چين، ترامپ 
خواستار ممنوعيت فعاليت شركت هواوي در امريكا 
شده بود. ترامپ همچنين از ويلبر راس وزير بازرگاني 
امريكا خواسته بود تا محدوديت هاي الزم را در برابر 
شركت هاي خارجي كه فعاليت هاي آنها به بخش 
زيرساخت و امنيت ارتباطات اياالت متحده آسيب 
مي رس��اند و مخل امنيت ملي اين كش��ور به شمار 
مي رود، اعمال كند. ه��واوي در حال حاضر دومين 
توليدكننده بزرگ تلفن همراه هوشمند در جهان 
محسوب مي شود و پيش��تر نيز فارغ از نگراني هاي 
امنيتي فعلي به سرقت فناوري امريكايي و تالش براي 
دور زدن تحريم هاي امريكا متهم ش��ده بود. ترامپ 
همواره يكي از داليل تالش مستمر خود براي افزايش 
تعرفه واردات كاالهاي چيني به ويژه در محصوالت 
داراي فناوري ب��اال را پرداخت نكردن حق مالكيت 
معنوي محصوالت و فناوري هاي به سرقت رفته از 
سوي ش��ركت هاي چيني عنوان كرده است. البته 

در مقابل، چين همواره اين اتهام را رد كرده است.

پيروزيچپهايميانههلند
درانتخاباتپارلماناروپا

گروه جهان|حزب كارگر هلن��د )PvdA( خالف 
نتيجه تمام نظرسنجي ها در جريان انتخابات پارلمان 
اروپ��ا بيش��ترين آرا را به دس��ت آورد. نتايج آخرين 
نظرس��نجي ها پيش از برگزاري انتخابات نش��انگر 
پيشتازي پوپوليست ها و راست هاي ميانه بود. انتخابات 
پارلمان اروپا از پنجشنبه آغاز شده و تا پنجم همين ماه 
ادامه خواهد يافت. به گزارش يورونيوز، نتايج اعالم شده 
آرا در هلند نشان مي دهد جريان اصلي چپ ميانه اين 
كشور موفق شده در انتخابات پنجشنبه از احزاب دست 
راستي ليبرال )VVD( و عوام گرايان )FvD( موقعيت 
بهتري را كسب كند. حزب كارگر با كسب دست كم 
۱8 درصد آرا پنج كرس��ي از ۲۶ جايگاه كشور هلند 
در پارلمان اروپا را كسب كرده است. رهبر اين حزب 
فرانس تيمرمنس، نايب رييس كنوني كميسيون اروپا 
است. تيمرمنس همچنين يكي از نامزدهاي رياست 
كميسيون اروپاست. تيمرمنس پس از اعالم نتايج اوليه 
در هلند گفته: »احساس مي كنم كه مردم در همه جاي 
اروپا خواستار اروپاي ديگري هستند، اروپايي كه بيش 
از اينها با تغييرات اقليمي مبارزه كند، اروپايي كه در 
آن ما بايد در سطوح اجتماعي بيشتر همكاري كنيم و 
شركت هاي بزرگ در آن ماليات بيشتري بپردازند.« 
حزب مردمي براي آزادي و دموكراسي هلند، جريان 
اصلي راس��ت ميانه اين كش��ور ۱۵درص��د و حزب 
عوامگراي »تشكل دموكراسي« كه ضد اتحاديه اروپا 
. مخالف پذيرش مهاجران اس��ت ۱۱درصد آراي اين 
انتخابات را كسب كرده اند. آرا اعالم شده در هلند قطعي 
نيست و قرار است نتايج رسمي انتخابات در سراسر اروپا 

پس از پايان انتخابات اعالم شود. 
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پيروزي قاطع مودي
 براي يك دوره پنج ساله ديگر

گروه جهان| نارندرا مودي نخس��ت وزير هند، 
پس از پيروزي قاطع در انتخابات عمومي اخير، 
براي يك دوره پنج ساله ديگر نخست وزيري خود 
را تضمين كرده است. نتايج به دست آمده نشان 
مي دهد حزب بهاراتيا جاناتا حدود ۳۰۰ كرسي از 
۵4۳ كرسي پارلمان را كسب كرده است. حزب 
كنگره، مهم ترين حزب مخالف به رهبري راهول 
گاندي شكست در اين انتخابات را پذيرفته است. 
در پي انتشار نتايج اوليه انتخابات، ارزش سهام در 
بازارها نيز افزايش چشمگيري يافت. بي بي سي 
نوش��ته، نارندرا مودي توانس��ته اس��ت از رقيب 
اصلي خود حزب كنگره و ساير رقباي منطقه اي 
قدرتمند در سراسر كشور پيشي بگيرد. او از مردم 
خواسته بود تا در ابعادي بي سابقه در اين راي گيري 
شركت كنند. نارندرا مودي با شعارهاي آتشين 
وعده هندي مرفه و مدرن داده و گفته بود با تمام 
قوا با تروريسم مبارزه مي كند. انتخابات هند پس 
از هفت مرحله پرتالطم س��رانجام ۱9 ماه مه به 
پايان رسيد. بسياري اين انتخابات را آزموني براي 
سنجش ميزان محبوبيت مودي دانسته اند. حزب 
كنگره به رهبري راهول گاندي و مهم ترين رقيب 
نارندرا مودي در اين انتخابات حدود ۱۰۰ كرسي 
به دست آورده است. راهول گاندي نسل چهارم 
خاندان گاندي-نهرو اس��ت كه در دوره گذشته 
راي دهندگان هندي نشان دادند از سلطه طوالني 
آنها بر نظام سياسي هند خسته شده اند. مجلس 
سفالي هند )لوك سبها( ۵4۳ كرسي دارد و براي 
رسيدن به اكثريت به ۲7۲ كرسي نياز است. حزب 
بهاراتيا جاناتا به رهبري مودي ۲۰۱4 توانس��ت 
۲8۲ كرس��ي را به دست آوردكه اين بزرگ ترين 
پيروزي براي يك حزب در ۳۰ سال اخير بود. اين 
حزب به همراه متحدانش توانست ۳۳۶ كرسي را 
در پارلمان از آن خود كند. در مقابل حزب كنگره با 
كسب تنها 44 كرسي، بدترين شكست را در سال 
۲۰۱4 تجربه كرد. اين حزب به همراه متحدانش 
تنها توانس��تند ۶۰ كرس��ي پارلمان را به دست 
آوردند. در انتخابات امسال، 9۰۰ ميليون نفر واجد 
شرايط راي دادن بودن كه در در هفت مرحله در 
انتخابات شركت كردند. انتخابات هند بزرگ ترين 
انتخاباتي بود كه تاكنون در جهان برگزار شده بود.

هدف عربستان براي حمله
 به قطر ميدان گاز شمال بود

وال استريت ژورنال نوشته، عربستان براي يافتن منبع 
گاز طبيعي سال ۲۰۱7 نقشه اي براي حمله به قطر 
طراحي كرده بود. طرح سعودي شامل تسلط بر ميدان 
گاز طبيعي ش��مال قطر بود كه بزرگ ترين ميدان 
گازي جهان محسوب مي شود. تسلط بر ميدان گازي 
قطر عربستان را به يك باره به دومين صادركننده گاز 
طبيعي مايع در جهان تبديل مي كرد. روابط عربستان 

و قطر در سال هاي به شدت متشنج بوده است. 

آزادي طالبان امريكايي
 از زندان

جان واكر ليند عضو سابق طالبان از زنداني در ايالت 
ايندياناي امريكا آزاد ش��د. آزادي او سه سال پيش 
از پايان محكوميت ۲۰ س��اله اش ص��ورت گرفته 
جنجال به پا كرده اس��ت. ليند كه حاال ۳8 س��ال 
دارد به گفته وكيلش سه س��ال پيش از پايان دوره 
محكوميت و با ضمانت هاي سنگين آزاد شده است. 
ليند در سطح بين المللي با عنوان طالبان امريكايي 
شناخته مي شود. او ۲۰۰۱ در گرماگرم حمله امريكا 
به افغانستان به دس��ت نيروهاي ضدطالبان بومي 

دستگير شد و به نيروهاي امريكايي تحويل شد.

17 كشته و زخمي در حمله 
به مسجدي در كابل

بر اثر انفجاري در يكي از مساجد كابل در حين برگزاري 
نماز جمعه يك تن كش��ته و ۱۶ تن زخمي شدند. 
به گزارش رويترز، وزارت كشور افغانستان اعالم كرده 
كه حوالي ساعت يك ونيم بعد از ظهر امروز انفجاري 
در حوزه نهم امنيتي شهر كابل رخ داد. اين انفجار در 
مسجد استغفار صورت گرفته و در نتيجه آن مولوي 
سميع اهلل ريحان امام جماعت اين مسجد كشته شده 

است. در اين رويداد ۱۶ نمازگزار نيز زخمي شدند. 

تمرينات مشترك نظامي 
اردن و امارات

روزنامه الشرق االوسط از تمرينات مشترك نظامي 
دريايي امارات و اردن در آين��ده نزديك خبر داده 
است. امارات متحده عربي سه هفته پيش اعالم كرد 
كه در حادثه انفجار و خرابكاري چهار فروند نفتكش 
حامل پرچم امارات، عربستان و نروژ نزديك آب هاي 
ساحلي اين كشور در بندر الفجيره در درياي عمان 
هدف حمله قرار گرفته اند. هنوز جزييات اين حادثه 

و عامالن احتمالي آن مشخص نشده اند.

آغاز به كار سفير جديد بريتانيا 
در كابل 

وزارت خارجه افغانستان اعالم كرد كه اعتبارنامه 
س��فير جديد بريتانيا در كابل به اين وزارتخانه 
تسليم ش��ده اس��ت. در اطالعيه وزارت خارجه 
آمده: »اليسن ماري بليك سفير جديد انگلستان 
در كابل، اعتبارنام��ه اش را به صالح الدين رباني 
تقديم كرده است.« بليك جانشين نيكوالس كي 
سفير سابق بريتانيا در كابل شده است. كي اكنون 
نماينده جديد غيرنظامي ناتو در افغانستان است. 
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عكسروز

بازارهنر

نمايش پنج فيلم سينماي ايران در جشنواره زلين چك

»ادامه دارد...« از دروغ و پنهان كاري مي گويد

اردشير كامكار در شيراز و بوشهر كنسرت مي دهد

بهزاد فراهاني با »ترور« به تماشاخانه سرو مي آيد

پنج فيلم از تازه ترين س��اخته هاي امور 
سينمايي كانون پرورش فكري كودكان و 
نوجوانان در بخش هاي مسابقه فيلم هاي 
سينمايي و كوتاه انيميشن پنجاه و نهمين 
جش��نواره فيلم زلين 2019 كشور چك 
نمايش داده مي ش��ود. در بخش مسابقه 
 فيلم هاي س��ينمايي براي گروه س��ني

 10 تا 14 سال دو فيلم سينمايي »دوچ« 
به كارگرداني امير مشهدي و »ضربه فني« اثر غالمرضا 
رمضاني در روزهاي 6 تا 8 خرداد )27 تا 29 مه 2019( 
در سالن شماره 4 سينما گلدن اپل در بخش چشم انداز 
به نمايش در مي آيد. همچنين در بخش مسابقه فيلم 
كوتاه انيميشن س��ه فيلم كوتاه پويانمايي »گرگم و 
گله مي برم« به كارگرداني اميرهوشنگ معين، »شب 

ترسناك لومو« ساخته ساره شفيعي پور 
و »ماهيگير و بهار« اثر حس��ن سلطاني 
در روزهاي برگزاري جش��نواره به همراه 
 آثاري از ديگر كش��ورها ب��راي كودكان
 10 سال نمايش داده مي شود. جشنواره 
فيلم زلين از سال 1961 آغاز به كار كرده و 
يكي از بزرگ ترين جشنواره فيلمهاي راي 
كودكان و نوجوانان در جهان است، كه هر 
ساله در شهر زلين واقع در بخش شرقي كشور جمهوري 
چك به م��دت 9 روز از 3 تا 11 خ��رداد 1398 برگزار 
مي شود. اين رويداد مهم سينماي كودك عالوه بر شهر 
زلين در بسياري از شهرهاي ديگر جمهوري چك نيز 
نزديك به 300 فيلم از كشورهاي مختلف جهان را براي 

عالقه مندان به نمايش مي گذارد.

كارگردان نمايش »ادام��ه دارد...« عنوان 
كرد اين اثر نمايشي به مساله پنهان كاري 
در جامعه امروز مي پردازد. فرهاد خوش��ه 
كارگردان نمايش »ادام��ه دارد…« كه 
اين روزها در تماش��اخانه انتظامي خانه 
هنرمندان روي صحنه است درباره اجراي 
اين اثر نمايش��ي به خبرن��گار مهر گفت: 
خوشبختانه تا امروز از استقبال مخاطبان 

رضاي��ت دارم و اكثر بازخوردهاي��ي را هم كه دريافت 
كرده ايم، مثبت بوده است. چون اين نمايش به مسائلي 
مي پ��ردازد كه اين روزه��ا در جامعه ب��ا آن زياد روبرو 
مي شويم و با مخاطبان ارتباط خوبي برقرار مي كند. او 
درباره مضمون نمايش بيان ك��رد: »ادامه دارد…« به 
موضوع طالق و پنهان كاري در جامعه و مخصوصًا بين 
زوج ها مي پردازد. مسائلي كه اين روزها در جامعه ما نمود 
زيادي پيدا كرده است و قطعاً در ميان اطرافيانمان شاهد 
چنين معضالتي هستيم. من به عنوان كارگردان و حتي 
مخاطب تئاتر هميشه اين دغدغه را دارم كه آثاري كه 
براي روي صحنه بردن يا حتي ديدن انتخاب مي كنم، 
مساله و نياز جامعه باشند از همين رو اين نمايشنامه را 
كه نوشته مهديه حسيني است مناسب حال اين روزهاي 
جامعه ديدم. خوش��ه يادآور شد: در اين نمايش تالش 

داشتم تا ذهن مخاطبان را به پرسش هايي 
نظير چه چيزي باعث مي شود كه ما وارد 
يكي زندگي ش��ويم و چه مساله اي باعث 
مي شود كه از يك زندگي بيرون بياييم و 
اصاًل چه اتفاقي باعث پنهان كاري مي شود، 
جلب كنم. متأس��فانه برخي اوقات فكر 
مي كن��م اگر پنهان كاري و دروغ نباش��د 
زندگي ما درس��ت پيش نمي رود. اين اثر 
نمايشي مي تواند يك كالس آموزشي براي افرادي باشد 
كه در آستانه طالق يا مخفي كردن قرار دارند. اميدوارم 
مخاطبان درباره شخصيت هاي نمايش قضاوت كنند 
و خودش��ان را جاي يكي از آنها بگذارند. اين كارگردان 
در پايان درباره داس��تان نمايش توضي��ح داد: »ادامه 
دارد…« درباره زندگي مرد و زني است كه از يكديگر 
طالق گرفته اند اما اين مساله را از خانواده و اطرافيانشان 
پنهان كرده اند. حاال اين 2 بايد زير يك سقف نقش يك 
زوج خوشبخت را بازي كنند...  نمايش »ادامه دارد…« 
نوشته مهديه حس��يني به كارگرداني فرهاد خوشه از 
18 ارديبهشت تا 12 خرداد ساعت 21 در سالن استاد 
انتظامي خان��ه هنرمندان روي صحنه اس��ت. ميالد 
اكبرنژاد، مهتا پناهي و رازگل معتمدي در اين نمايش 

60 دقيقه اي ايفاي نقش مي كنند. 

تازه ترين كنسرت اردشيركامكار و تعدادي 
از نوازن��دگان مط��رح موس��يقي ايراني 
روزهاي 23 و 24 خرداد ماه س��ال جاري 
در شهرهاي شيراز و بوشهر برگزار خواهد 
شد. اردشير كامكار نوازنده مطرح موسيقي 
ايراني پس از برگزاري تور كنس��رت هاي 
خود كه از س��ال گذش��ته در شهرهاي 
مختلف كشور برگزار شد، روزهاي 23 و 

24 خرداد ماه س��ال جاري نيز در ش��هرهاي شيراز و 
بوشهر ميزبان مخاطبان خواهد بود. در اين كنسرت ها 
كه در قالب گروه »همنوازان برگ ريز« به خوانندگي 
حسين عليشاپور ميزبان عالقه مندان موسيقي ايراني 
است، هنرمنداني چون حس��ين بهروزي نيا، ارژنگ 

كامكار و تعدادي ديگر از نوازندگان گروه 
را همراهي مي كنند. اردشير كامكار همراه 
با گروه »همنوازان برگ ريز« طي ماه هاي 
گذشته در شهرهاي مختلف كشورمان 
 از جمله يزد، آبادان بهش��هر كنس��رت 
برگزار كرده بود. اين نوازنده و آهنگس��از 
مطرح موسيقي كشورمان چندي پيش نيز 
كنسرت »ترانه هاي زمين« را به خوانندگي 
حسام الدين سراج در تاالر وحدت تهران برگزار كرد كه 
در اين كنسرت ارژنگ كامكار نوازنده تمبك، حسين 
رضايي نيا نوازنده دف، بهزاد رواقي نوازنده باغالم، صابر 
سوري نوازنده عود، اميرناصر رنجبر نوازنده كمانچه و 

سعيد قرباني نوازنده سنتور حضور داشتند. 

نمايشنامه »ترور« اثر حميدرضا نعيمي به 
كارگرداني ميالد جباري موالنا در تماشاخانه 
سرو خوانده خواهد شد. نمايشنامه »ترور« 
به قلم حميدرضا نعيمي كه به وقايع شهادت 
اميرالمومنين علي )ع( توسط ابن ملجم 
مرادي در س��ال چهلم هجري مي پردازد 
در ايام سوگواري و شهادت آن حضرت در 
تماشاخانه سرو انجمن تئاتر انقالب و دفاع 

مقدس توسط هنرمندان برجسته تئاتر كشور خوانده 
مي شود. در اين نمايشنامه خواني كه قرار است عوايد آن 
صرف امور خيريه و كمك به آسيب ديدگان سيل هاي 
اخير شود، بهزاد فراهاني، اميد زندگاني، منوچهر والي 
زاده، روشنك رضايي مهر، عاطفه جاللي، هانيه رحيمي، 

محمد جب��اري موالنا، آري��از ذوالفقاري، 
محسن محموديان، مهران نيكزاد طالمي، 
الهه نوراني، عاطف��ه توكلي، علي فرجي، 
سيمين رضا زاده، محمد نوروزي، فاطمه 
نعيمي مهديه توجه، آذين عباسپور و ميالد 
جباري موالنا به ايفاي نقش و خواندن متن 
مي پردازند. ش��هناز نوري منشي صحنه، 
برديا يوسفي موسيقي و ميترا سياووشي 

هماهنگي اين نمايش را برعهده دارند.
اين نمايش��نامه خواني قرار اس��ت روزهاي يكشنبه، 
سه ش��نبه و چهارش��نبه برابر با پنجم، هفتم و هشتم 
خردادماه 98 از س��اعت 19 در تماشاخانه سرو انجمن 

تئاتر انقالب و دفاع مقدس برگزار شود.

تاريخنگاري

متين دفتري از نخست وزيري بركنار شد
چهارم تي��ر 1319 احم��د متين دفتري، توس��ط 
رضاش��اه از نخس��ت وزيري بركنار و به بازداشتگاه 
شهرباني منتقل شد.  احمد متين دفتري جوان  ترين 
نخست وزير رضاشاه بود. وي همزمان با فعاليت در 
مشاغل اصلي، مشاغل فرعي ديگري همچون رياست 
دبيرخانه جامع��ه ملل در اي��ران، رييس جمعيت 
طرفداران ملل متحد، نماينده سازمان بين المللي 
حقوق بشر در ايران، عضو فرهنگستان ايران، عضو 
دايمي ديوان بين المللي الهه، رييس شوراي عالي 
بين المجالس و چندين شغل و عنوان جنبي ديگر را 
برعهده داشت. بعد از شروع جنگ جهاني دوم، ايران 
كه بي طرفي خود را اعالم كرده بود، عماًل با انتخاب 
متين دفتري كه به ژرمانوفيلي ش��هرت داش��ت، 
خود را طرفدار آلمان نشان داد. در سوم آبان 1318 
)2۵ اكتبر 1939( محمود جم از مقام نخست وزيري 
بركنار و احمد متين دفتري وزير دادگستري كابينه 
به نخست وزيري منصوب شد. علت اين تغيير ظاهراً 
ارتباط نزديك متين دفتري با آلماني ها بود و رضاشاه 
كه از پيروزي هاي نظامي هيتلر در آغاز جنگ جهاني 
دوم به وجد آمده بود و مي خواست با آلماني ها روابط 
نزديك تري برقرار كند، با انتخاب يك نخست وزير 
طرفدار آلمان راه دوستي و اتحاد با آلمان را هموار تر 

كرد. متين دفتري سابقه منشي گري سفارت آلمان 
را داشت. روابط ايران و آلمان از آغاز زمامداري هيتلر 
در حال گسترش بود و بسياري از پروژه هاي عمراني 
و صنعتي در ايران به وسيله مهندسين و كار شناسان 
آلماني اجرا مي شد.  متين دفتري در دوران تصدي 
پست حساس نخست وزيري و در آن شرايط حساس 

و تاريخ ساز چند اقدام مهم در پيشبرد اهدافش انجام 
داد. اول آنكه او سعي مي كرد ايران را به نوعي در اين 
معرك��ه جنگ وارد نمايد و البته به نفع انگليس و بر 
ضد آلمان، اما بر عكس آن را تبليغ كند و ش��ركت 
موثر در دادن اجازه عبور كاماًل محرمانه به هواپيماي 
اكتشافي متفقين، از فراز ايران )بدون اطالع رضاشاه، 
تحت پوشش باش��گاه هواپيمايي كشوري و به نام 
هواپيماهاي اين باشگاه( به منظور رفتن به آذربايجان 
شوروي براي شناسايي و عكس برداري تأسيسات 
نفتي باكو و تهيه مقدمات اجراي نقشه بمباران آن 
تأسيس��ات از طريق ايران.  رضاشاه پس از آگاهي از 
عبور غيرمجاز هواپيماهاي شناسايي انگليسي از فراز 
ايران، در حالي كه به شدت عصباني و برافروخته بوده 
است، احمد متين دفتري و علي اصغر حكمت )وزير 
كشور( را احضار مي كند. از آنچه در آن روز بين اين 
س��ه نفر گذشت كسي اطالع ندارد ولي در پايان آن 
جلسه كه با توجه به شناختي كه از شخصيت رضاشاه 
موجود است، به احتمال قوي با فرياد و فحش و شايد 
هم با كتك توأم بوده اس��ت. رضاشاه دستور اخراج 
اين دو تن را مي دهد كه در نوع خودش بي س��ابقه 
 بود و دس��تور مي دهد در خانه هايش��ان تحت نظر 

و بازداشت قرار گيرند.

میراثنامه

سومين شهر زيرزميني همدان رو شد
بعد از گذش��ت سه سال از كش��ف شهر زيرزميني 
صالح آباد در منطقه صالح آباد همدان، باستان شناسان 
به اين منطقه تاريخي رفتند تا مطالعه و كاوش در اين 
منطقه گسترده تاريخي كه يافته هاي آن احتماال به 
دوره ايلخاني يعني حدود 800 سال قبل مي رسد 
را آغاز كنند. احمد تراب��ي، معاون ميراث فرهنگي 
اداره كل ميراث فرهنگي استان همدان، مي گويد: 
حدود سه سال قبل، با اطالع شوراي شهر صالح آباد 
همدان، از وجود يك محوطه تاريخي در زيِر زمين، از 
اين منطقه تاريخي ديدن كرده و برخي بررسي هاي 
اوليه روي آن انجام ش��د، تا امسال كه با تخصيص 
اعتبار مناسب براي مطالعه و كاوش در اين محوطه 
تاريخي، از حدود 20 روز قبل، باستان شناس��ان به 
ش��هر صالح آباد همدان رفتند. به گفته او، در طول 
مدت سه سال گذش��ته از زماِن كشف و وجود اين 
ش��هر زيرزميني، هيچ خبري منتش��ر نشده است 
تا از هر نوع احتمالي ب��راي حضور قاچاقچيان آثار 
تاريخ��ي قب��ل از اختصاص اعتبار مناس��ب و آغاز 
مطالعات جلوگيري شود. وي با بيان اينكه آثار اوليه 
به دست آمده از اين محوطه، تكه سفال هاي مربوط 
به دوره اسالمي و تاريخي اس��ت، تاكيد كرد: براي 
انجام پژوهش و كاوش هاي بيشتر در اين محوطه به 
زماِن بيشتري نياز داريم، تا بتوانيم اين منطقه را بطور 
كامل بررس��ي كنيم. به گفته او، براساس مطالعات 
اوليه مش��خص شده اس��ت؛ »زماني كه س��ربازاِن 
روسي از اين منطقه براي عبور به سمِت شمال ايران 
اس��تفاده مي كردند، مردهاي منطقه خانواده هاي 
خود را در شهِر زيرزميني پنهان مي كردند تا كسي 
متوجه حضوِر آنها نش��ود.« ترابي با اشاره به وجود 
آبرفت هايي كه در طول حداقل 800 سال گذشته 
وارد اين شهر زير زميني شده اند، به ايسنا مي گويد: 

متأس��فانه در اين مدت بارندگي هاي زيادي باعث 
تجميع اين آبرفت ها شده است كه بايد نخست تماِم 
آن را خارج كرد تا كارهاي مطالعاتي بطور كامل روي 
اين محوطه تاريخي انجام شود. او اين شهر زيرزميني 
را محوطه اي تاريخي مش��ابِه شهرهاي »سامن« و 
»ارزانفود« مي داند و بيان مي كند: در طوِل دو س��ه 
ساِل گذشته از زمان كشِف اين محوطه مطالعاتي 
روي اين منطقه انجام ش��د تا با ارس��ال نتايج اوليه 
آن به پژوهشگاه ميراث فرهنگي، بتوانيم سازمان را 
براي تخصيص اعتبار مناسب با هدف انجاِم مطالعه 
و كاوش هاي اوليه قانع كنيم. معاون ميراث فرهنگي 
اداره كل ميراث فرهنگي استان همدان، با بيان اينكه 
اعتبار اوليه براي فصل نخس��ت مطالعه و كاوش در 
اين محوطه را ش��هرداري و ش��وراي شهر منطقه 
تقبل كرده اند، ادامه مي دهد: به دنبال درخواس��ت 
مديريت شهري منطقه اين مطالعات انجام مي شود، 

تا در صورت رسيدن به جواب قطعي در اين زمينه، 
برنامه ريزي هاي آينده براي آن سريع تر انجام شود. 
او تاكيد مي كند: از روز نخست هم مي دانستيم كه در 
اين منطقه يك شهر زيرزميني وسيع وجود دارد، اما 
براي انجام مطالعاِت بيشتر، نياز به زمان و اعتبار قابل 
مالحظه داريم. ترابي با بيان اينكه نياز به زمان بيشتر 
براي مطالعه واعتبار قابل توجهي براي اين محوطه 
داريم، مي گويد: قرار اس��ت گزارِش فصل نخست 
كاوش در اين منطقه به ميراث فرهنگي ارسال شود 
تا به واسطه وسعت نس��بتًا زياد اين محوطه به آن 
اعتبار تخصيص يابد. پيش از اين و در طول سال هاي 
گذشته، دو شهر زيرزميني »سامن« و »ارزانفود« در 
شهر تاريخي همدان كه برخي باستان شناسان آن 
به دوره مادها نس��بت مي دهند، كشف شده بود، بر 
اين اساس شايد بتوان همدان را خاستگاه شهرهاي 

دستكند ايران ناميد.

ايستگاه

استقبال از »پارازيت« 
كره اي در كن

غرامت ميليون دالري جفري 
راش براي تهمت ناروا

فيلم »پارازيت« با نمايش 
در جش��نواره فيلم كن با 
اس��تقبال تماش��اگران 
روبه رو شد. به گزارش از 
ورايتي، تنها چند روز پس 
از آنكه فيل��م »پارازيت« 
براي نماي��ش در بخش 
رقابتي جشنواره فيلم كن 

انتخاب ش��د، بونگ جون-هو كارگ��ردان كره اي 
س��ازنده فيلم به مخاطبان هش��دار داد كه منتظر 
دريافت جايزه اي از سوي فيلمش نباشند. وي گفت 
اين فيلم بيش از آن محلي و داخلي است كه بتواند 
مورد توجه مخاطبان ديگر كشورها واقع شود. اكنون 
روشن شده كه اين فيلم مخاطبان زيادي را متوجه 
خود كرده است و تماشاگراني كه در لومير گرند تئاتر 
كن به تماشاي فيلم نشستند، با تماشاي اين فيلم 
۵ دقيقه ايستاده به تشويق فيلم پرداختند. بونگ با 
حمايت بازيگرانش هم روبرو شد و نيز تيلدا سوينتون 
بازيگر سوئدي كه از دوستان وي است. وي در برابر 
همه اين تشويق ها به كره اي و انگليسي تشكر كرد و 
فقط گفت: خب حاال ديگر برويم! اين فيلم كه به زبان 
كره اي س��اخته شده پس از دو فيلم انگليسي زبان 
اين كارگردان، جلوي دوربين رفته است كه با عنوان 
»برف شكن« و »او كجا« توجه زيادي را به خود جلب 
كرده بودند. »پارازيت« درامي ساده و عالي درباره دو 
خانواده از دو طيف متفاوت اقتصادي است كه سعي 
دارند با هم ارتباط برقرار كنند، اما از آنجا كه اين فيلم 
ساخته كارگرداني كاربلد است، با وجود همه سادگي 
خود به روايت تيره ترين لرزش ها، تفاسير اجتماعي و 

خشونت هاي كميك مي پردازد. 

جف��ري راش بازيگ��ر 
سرشناس بابت تهمت آزار 
جنسي دروغين از سوي 
خبرنگار و ناش��ر روزنامه 
استراليايي در سيدني، از 
تهمت زنندگان غرامتي 
ميلي��ون دالري   1.9
 گرفت. به گزارش هاليوود 

ريپورتر، جفري راش بازيگر برنده اسكار كه به آزار 
جنسي متهم شده بود و از منتشر كنندگان اين خبر 
به دادگاه ش��كايت كرده بود حدود يك ماه پيش از 
دادگاه پيروز بيرون آمد و اكنون غرامتي 1.9 ميليون 
دالري دريافت كرد. خبرنگار روزنامه »ديلي تلگراف« 
در س��يدني به نام جاناتان موران، جفري راش را به 
دليل رفتار نامناسبت در رابطه با يك هنرپيشه زير 
س��وال برده بود. پس از آن جفري راش 67 ساله از 
موران به دليل اتهام و خدشه وارد آوردن به نامش، 
شكايت قانوني كرد. قاضي دادگاهي در استراليا در ماه 
فروردين به نفع راش راي داد و تاييد كرد كه جفري 
راش به دليل مقاالتي كه جاناتان موران منتشر كرده، 
بدنام شده است. حكم قاضي ناشر ديلي تلگراف را به 
پرداخت 610 هزار دالر محكوم كرده و درخواست 
غرامت هاي اقتصادي را به ماه مه سال جاري موكول 
كرده بود. اكنون در ادامه ش��كايت جفري راش از 
روزنامه ديلي تلگراف كه تحت مالكيت رابرت مرداك 
است، دادگاه حكم بر پرداخت 1.9 ميليون دالر امريكا 

به عنوان غرامت داد. 
روزنامه ديلي تلگراف با انتشار گزارشي دروغين، به 
اين بازيگر استراليايي افترا زده بود كه در مراحل تهيه 
نمايش »شاه لير« رفتار نامناسبي با بازيگر زن نمايش 
 داشته اس��ت. ارين جين نورويل هم بازي راش در

 »ش��اه لير« كس��ي بوده كه اين اتهام ها را عليه او 
مطرح كرد.   دادگاه تعيين كرد تا ميزان غرامت هاي 

پرداختي به راش را تعيين كنند. 

گل »ترابي« بهترين گل آسيا  شد

مسدودسازي سايت هاي شرط بندي و انحالل كانون هاي هواداران  

گل مهدي ترابي عن��وان بهترين گل 
هفته لي��گ قهرمان آس��يا را به خود 
اختصاص داد. سايت AFC گل مهدي 
ترابي، بازيكن پرسپوليس را به عنوان بهترين گل 
هفته آخر مرحله گروهي ليگ قهرمانان آسيا انتخاب 
كرد. ترابي اين گل را در مقابل الس��د و با يك شوت 
از راه دور به ثمر رس��اند. پرسپوليس در آن بازي با 
نتيجه دو بر صفر برنده ش��د اما نتوانست از مرحله 
گروهي صعود كند.  مهدي ترابي از دهم تير 1397 
با قراردادي ا زتيم سايپا به تيم فوتبال پرسپوليس 
پيوست.او در نخس��تين بازی ملی خود مقابل تيم 
ازبکستان نخس��تين گل ملی خود را به ثمر رساند 
ک��ه باعث پيروزی تي��م ملی فوتبال اي��ران مقابل 
ازبکستان ش��د. او در دومين بازی خود 4۵ دقيقه 

برابر ترکمنستان بازی کرد.

معاون وزير ورزش گفت: شماره گذاري صندلي ها 
و بليت فروش��ي هوش��مند بخش��ي از تمهيدات 
فدراسيون و شركت توسعه براي ساماندهي مسائل 
فرهنگي و جلوگيري از برخي ناهنجاري هاس��ت. 
محمدرضا داورزني، معاون توسعه ورزش قهرماني 
و حرفه اي وزارت ورزش و جوانان نتايح نشس��ت 
مش��ترك خود با ش��وراي امنيت كش��ور درباره 
معضل ش��رط بندي در ورزش را تش��ريح كرد. او 
افزود: مقابله با ش��بكه هاي ش��رط بندي و فساد و 
تباني در فوتبال يك وظيفه ملي و بين دستگاهي 
است. داورزني ادامه داد: در صورت جلسه نشست 
مشترك وزارتخانه و مديران فدراسيون و اعضاي 
ش��وراي امنيت كش��ور درباره امنيت ورزشگاه ها 
و رويداده��اي ورزش��ي مس��ووليت كنت��رل و 
مسدود سازي فعاليت س��ايت هاي شرط بندي به 
پليس فتا واگذار شد. معاون توسعه ورزش قهرماني 
و حرفه اي وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: بر اين 
اساس راه اندازي س��ايت و كانال رسمي هواداري 
صرفًا بايد از طريق س��امانه رس��مي انجام شود و 
باش��گاه ها مي توانند عليه س��ايت ها و كانال هاي 
مجهول كه با نام و آرم و هويت هاي معنوي باشگاه 

فعالي��ت دارن��د در مراجع قضايي طرح ش��كايت 
كنند. وي افزود: همچنين بر اساس مصوبه كميته 
اخالق در ارديبهش��ت 98 در راستاي ساماندهي 
حوزه ه��واداري، ضمن انحالل كان��ون هواداران 
پ��س از اس��تعالم از مراجع ذي صالح نس��بت به 
برنامه ريزي جهت ايج��اد كانون هواداري زيرنظر 
معاونت فرهنگي باش��گاه ها اقدام مقتضي صورت 
گيرد. داورزني اظهار كرد: با توجه به هدف گذاري 
و برنامه ري��زي وزارت ورزش و جوان��ان در كليه 
زيرس��اخت هاي مس��ابقات به خصوص فوتبال، 
اقداماتي جهت رفاه حال تماشاگران نظير تعويض 
و نصب صندلي ها و شماره گذاري و بليت فروشي 

هوشمند توسط شركت توسعه صورت گرفته است 
و ساماندهي مسائل فرهنگي و جلوگيري از برخي 
ناهنجاري ها برنامه اصلي فدراس��يون خواهد بود. 
معاون قهرمان��ي وزارت ورزش گفت: همچنين از 
ديگر اقدامات مي توان به ايجاد محيطي پرنشاط 
با هماهنگي وزارت ارشاد اسالمي به دليل حضور 
تماشاگران در استاديوم ها ساعاتي قبل از مسابقه 
و س��رگرم ش��دن آنها، نصب دوربين، ساماندهي 
ه��واداران، ف��روش بليت الكترونيك��ي و آموزش 
ليدرها اشاره كرد. او خاطرنشان كرد: براي مواردي 
كه اعالم شد چندين جلسه با دستور وزير در وزارت 
ورزش و جوانان با س��ازمان صدا و سيما، شوراي 
امنيت كشور، س��ازمان ليگ و فدراسيون فوتبال 
برگزار شد كه اثرات آن در ادامه روند مسابقات از 
جمله بازي پرس��پوليس و تراكتورسازي مشهود 
بود. داورزن��ي در پايان گفت: قطعًا در فصل آينده 
ليگ برتر سامان بهتري در موضوع بليت فروشي 
و تعالي فرهنگ��ي محيط ورزش��گاه ها و مقابله با 
شبكه هاي هرمي و شرط بندي شاهد خواهيم بود 
و فدراسيون فوتبال و س��ازمان ليگ در اين مورد 

مسووليت مستقيم دارند. 

ورزشي

دعاىروزنوزدهمماهمباركرمضان
بسماهللالرحمنالرحیم

اللهّموّفْرفیِهحّظيمنبركاِتِهوس�ّهْلسبیليالىخیراِتِهوالتْحِرْمني
قبولحسناِتِهياهاديًاالىالحّقالُمبین.

خدايازيادبگرداندرآنبهرهمراازبركاتشوآسانكنراهمرابهسوى
خیرهايشومحرومنكنماراازپذيرفتننیكيهايشايراهنمايبه

سويح�قآشكار.
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