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

 فرصت اروپا 
براي جلوگيري از مرگ برجام 

محدود است

 30 ميليارد دالر
 ارز صادراتي

 بازنگشته است 

كمال خرازي در ديدار با رييس كميسيون 
روابط خارجي مجلس ملي فرانسه:

جدل هاي بخش خصوصي با دولت درباره 
بازنگرداندن ارز صادراتي ادامه دارد

نيـاز اقتـصاد ايـران

 صفحه 2  صفحه 3 

   Vol.5  No .1376  Sun. May 12. 2019  يكشنبه 22 ارديبهشت 1398  6 رمضان 1440  سال پنجم  شماره 1376 16صفحه  قيمت:4000 تومان 

 صفحه 7 

دالر
--

يورو
--

تمام سكه
5120000  تومان

شاخص بورس
209154

مجيد اعزازي|
دبير گروه راه و شهرسازي|

طي روزهاي گذش��ته، دور تحوالت در حوزه سياست 
خارجي ايران شتاب گرفته اس��ت. صبح چهارشنبه 
حس��ن روحاني، رييس جمهور از مهل��ت 60 روزه به 
اروپا براي تامين منافع اي��ران و كاهش تعهدات ايران 
در برجام خبر داد. به فاصله چند ساعت دولت امريكا 
اعالم كرد كه از 90 روز آينده فلزات س��نگين ايران را 
نيز تحريم خواهد كرد، اما روز پنج شنبه دونالد ترامپ، 
رييس جمهور امريكا از تمايل خود به تماس تلفني با 
مقام هاي ايراني س��خن گفت و حت��ي ديپلمات هاي 
امريكايي شماره مس��تقيم او را به س��وييس، حافظ 
منافع امريكا در اي��ران، اعالم كردند ت��ا به مقام هاي 
تهران ارايه ش��ود! در اين چن��د روز، البته رويدادهاي 
ديگري را نيز شاهد بوديم، از واكنش نامناسب اتحاديه 
اروپا به تصميم ت��ازه تهران تا تقوي��ت آرايش نظامي 
امريكا در خليج فارس. ابتكار عم��ل ايران پس از يك 
سال صبوري در برابر بدعهدي امريكا به عنوان سرآغاز 
اين تحوالت پرشتاب، از سوي ناظران تلنگري مناسب 
و محكم به اروپا ارزيابي ش��ده اس��ت كه مي تواند دو 
مس��ير را پيش روي ايران و جهان ترسيم كند. مسير 
اول، با تالش بيش��تر اتحاديه اروپا براي استقرار يك 
س��از و كار مالي توانمند و پرقدرت كه منافع ايران را 
تامين كند، تحقق خواهد يافت. اما فارغ از اينكه اروپا 
هر گونه ضرب االجل را رد كرده اس��ت، تحقق چنين 
مكانيسمي بعيد به نظر مي رسد؛ چرا كه اروپا بر خالف 
داشتن اراده سياس��ي براي مقابله با يكه تازي امريكا 
در برابر توافقنامه چند جانبه موس��وم به »برجام«، نه 
تنه��ا از توان اقتص��ادي الزم برخوردار نيس��ت، بلكه 
حتي تصور ايجاد چنين كاري را- دست كم در فضاي 
كنوني بين الملل- در خود نمي بيند. مس��ير دوم، نيز 
گام هاي بعدي ايران اس��ت كه در نامه رييس جمهور 
ايران به س��ران كش��ورهاي 1+4 )انگليس،  فرانسه، 
 روسيه،  چين و آلمان( تشريح ش��ده است كه به نظر 
مي رس��د، در صورت عملي ش��دن اين گام ها كه در 
زمره حقوق مس��لم ايران به شمار مي رود، تنش ميان 
تهران- واشنگتن تشديد ش��ود. اما اينك، سئوال اين 
است كه آيا مسير سومي را هم مي توان براي سرنوشت 
تحوالت اخير ترسيم كرد؟ پاسخ كوتاه به اين سئوال، 
 »بله« است و اين مساله مي تواند راه حل هاي متعددي 
داش��ته باش��د. يكي از راه حل هاي احتمالي مي تواند 
دپيلماس��ي فعاالنه و مس��ووالنه تر س��اير طرف هاي 

برجام و به ويژه اروپا باش��د. تاكن��ون اتحاديه اروپا در 
برابر بدعهدي امريكا تنها به ابراز »تاس��ف« بس��نده 
كرده اس��ت و هيچگاه، نه تنها براي احقاق حق ايران 
كه براي احقاق حق خود در توافقنامه برجام نيز تالش 
موثري نكرده اس��ت. اين رويكرد، با توج��ه به تلنگر 
ديپلماتيك ايران از يك س��و، و تماي��ل صريح و البته 
غيرديپلماتيك ترامپ براي مذاكره با مقام هاي تهران 
از س��وي ديگر، قابليت تغيير و تحول الزم را دارد. در 
واق��ع، اروپا به واس��طه دخيل بودن در ش��كل گيري 
»برجام«، در جايگاه مناس��بي براي ميانجي ش��دن 
ميان تهران- واش��نگتن قرار دارد. فراموش نكرده ايم 
كه مذاكره تروئيكاي اروپا )انگليس، فرانسه و آلمان( 
با مقام هاي تهران به توافقنامه موسوم به سعدآباد در 
اوايل دوران رياست جمهوري بوش پسر انجاميد. فارغ 
از سرنوش��ت اين توافقنامه، همين تروئيكاي اروپايي 
بار ديگر، مذاكرات هسته اي با ايران را پي گرفتند و در 
اواخر دور دوم رياست جمهوري بوش پسر، زمينه هاي 
ورود ويليام برنز، معاون وزير خارجه امريكا به مذاكرات 
هس��ته اي را فراهم آورند و پس از سال ها قطع رابطه 
ميان تهران- واش��نگتن، تابوي ديدار نمايندگان دو 
كشور شكسته شد. از آن پس بود كه همواره نماينده 
امريكا در مذاكرات هسته اي حضور مي يافت و همگان 
شاهد بودند كه اين پيشينه منجر به نخستين ديدار 
دو جانبه جواد ظريف و جان كري، وزيران خارجه دو 
كشور در نخس��تين ماه هاي فعاليت دولت اول حسن 
روحاني در س��ال 1392 در حاش��يه مجمع سازمان 
ملل ش��د. از اين رو، اروپا به واس��طه دارا بودن چنين 
پيشينه اي و با اتكا به روابط مستحكم با امريكاي قبل 
از ترامپ، مي تواند ف��ارغ از تم��ام اختالف ها با دولت 
كنوني امريكا، از الك محافظه كاري خود بيرون  آيد و 
به جاي موكول كردن امور ب��ه امريكاي بدون ترامپ، 
از حق خود و اي��ران در چهارچوب برج��ام دفاع كند. 
بي گمان، يكي از داليلي كه ايران نمي خواهد از برجام 
بيرون  آيد، ت��الش براي حفظ دس��تاورد مجموعه از 
مذاكرات 12 ساله به كش��ورهاي اروپايي است، از اين 
رو، اين كشورها بايد براي اينكه نقش آنها در تحوالت 
آتي، با خ��روج اي��ران از برجام كمرنگ تر از ش��رايط 
كنوني نشود و همچنين براي حفظ منافع مختلف اين 
توافقنامه براي خود در م��واردي همچون ممانعت از 
سيل مهاجرت از كشورهاي جنگ زده اطراف ايران به 
سوي قاره سبز، رويكرد فعاالنه تر و مسووالنه تري را در 

حوزه سياست خارجي خود به عهده بگيرند.

نقش اروپا در تنش زدايي 
سرمقاله

 همين صفحه  

سرمقاله

نقش اروپا در تنش زدايي 
طي روزهاي گذشته، 
دور تحوالت در حوزه 
سياست خارجي ايران 
ش��تاب گرفته اس��ت. 
چهارش��نبه  صب��ح 
روحان��ي،  حس��ن 
رييس جمهور از مهلت 
60 روزه ب��ه اروپا براي 
تامين منافع ايران و كاهش تعه��دات ايران در 
برجام خب��ر داد. به فاصله چند س��اعت دولت 
امريكا اعالم كرد ك��ه از 90 روز آين��ده فلزات 
سنگين ايران را نيز تحريم خواهد كرد، اما روز 
پنج شنبه دونالد ترامپ، رييس جمهور امريكا از 
تمايل خود به تماس تلفني با مقام هاي ايراني 
س��خن گفت و حتي ديپلمات ه��اي امريكايي 
شماره مس��تقيم او را به سوييس، حافظ منافع 
امريكا در اي��ران، اعالم كردند تا ب��ه مقام هاي 
تهران اراي��ه ش��ود! در اي��ن چن��د روز، البته 

رويدادهاي ديگري را نيز شاهد بوديم...

مجيد اعزازي

 صفحه4  

بانك و بيمه

نوسان ارز محصول 
متغيرهاي سياسي است

 احسان  شمشيري| 
رييس كل بانك مركزي با اشاره به عدم تغيير 
عوامل بنياني اقتص��ادي ب��ازار ارز تأكيد كرد: 
نوسان ارز محصول متغيرهاي سياسي است و 
اين روزها با موج اخبار سياسي، نرخ ارز نوسان 
زيادي را تجربه كرده اس��ت كه الزامًا اقتصادي 
نيس��ت و محصول متغيرهاي سياسي است، 
چرا كه عوامل بنيادي اقتص��ادي در اين مدت 

تغييرات قابل توجهي نداشته اند. 

راه و شهرسازي

اثرگذاري اندك كارت مصالح 
در قيمت تمام شده مسكن

درحالي كه ارايه كارت اعتباري مصالح به سازندگان 
يكي از راهكارهاي ارايه شده براي ساماندهي بازار 
ملك در بسته جديد رونق مسكن است، اما به گفته 
دبير علمي طرح جامع مسكن، عرضه كارت مصالح 
تنها حدود 2 ت��ا 3 درصد بر كاه��ش هزينه هاي 
تمام شده ساخت مسكن اثر دارد. در شرايطي كه 
هزينه ساخت و ساز مسكن طي يك سال گذشته 
50 درصد رشد كرده است، كارشناسان پيش بيني 
مي كنند كه  اراي��ه كارت مصالح، پتانس��يل الزم 
براي جبران فشار وارده به انبوه سازان را با توجه به 
افزايش چشمگير قيمت ها ندارد و مسووالن وزارت 
راه و شهرس��ازي و وزارت صنعت، معدن و تجارت 
بايد به دنبال راهكارهاي ديگري براي كاهش فشار 
اقتصادي وارده به سازندگان مس��كن و به تبع آن 
افت قيمت واحد مسكوني باش��ند. در اين ميان، 
وزارت راه و شهرسازي عزم خود را جزم كرده است 
كه طرح ارايه كارت اعتباري مصالح را هر چه زودتر 

13اجرايي كند...

آيا دموكرات ها به اين قمار سياسي تن خواهند داد؟ 

فريدون بركشلي، رييس گروه مطالعات انرژي وين طي تحليلي براي »تعادل« مطرح كرد 

10 ميليون امضا براي 
استيضاح ترامپ 

آغازچندجانبه گرايي نو دردنيا

خبر

پيش نوي��س اليحه پيش��نهادي بان��ك مركزي 
درخصوص »قانون وثايق بانكي« با هدف گسترش 
محدوده اموال قابل توثيق، در كميسيون اقتصاد 
هيات دولت بررس��ي مي ش��ود. به گزارش پايگاه 
اطالع رس��اني دفتر هيات دولت، براس��اس اليحه 
پيش��نهادي »قانون وثايق بانكي« محدوده اموال 
قابل توثيق گسترش مي يابد و متقاضيان دريافت 
اعتبار عالوه بر اموال عيني مي توانند دين، منفعت 
و حقوق مالي را به عنوان وثيقه به بانك و موسسه 
مالي ارايه كنند. بر همين اس��اس، بانك مركزي با 
هدف ارتقاي جايگاه ايران در ش��اخص اخذ اعتبار 
با در نظر داشتن ديدگاه هاي بانك جهاني پيرامون 
توثيق اموال مش��تريان نزد بانك ها و موسس��ات 
اعتباري، پيش نويس اليحه »قانون وثايق بانكي« را 
با مشاركت وزارت امور اقتصادي و دارايي و دبيرخانه 
ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي براي طي 
تشريفات قانوني به هيات دولت ارسال كرده است. 
در اين پيش نويس با تاكيد بر لزوم اخد وثيقه كافي 
و متناسب توسط بانك ها و موسسات اعتباري به 
عنوان يك حق و تكلي��ف، در قراردادهاي اعطاي 
تسهيالت و ضمانت اجراي آن، محدوده و مصاديق 
اموال قابل توفيق گسترش يافته و برخالف قانون 
مدني كه صرفا توثيق اموال عيني را مجاز دانسته، بر 
امكان توثيق كليه اموال اعم از دين، منفعت و حقوق 
مالي تصريح شده اس��ت. همچنين بر اين اساس، 
بانك مركزي موظف مي شود با راه اندازي سامانه اي 
با عنوان »سامانه جامع وثايق بانكي« كليه اطالعات 
مربوط ب��ه فرايندهاي توثيق اع��م از معرفي مال، 
درخواست ترهين، ارزش گذاري، اجرا و آزادسازي 
وثايق و س��اير اطالعات مورد نياز را در اين سامانه 
ثبت كند و به هر وثيقه يك شناسه يكتا اختصاص 
دهد. براساس اين متن پيشنهادي، بانك و موسسه 
اعتباري مي تواند اموال كلي در معين مانند يكصد 
واحد از هزار واحد كااليي موجود در انبار كارخانه  را 
به وثيقه بگيرد.  توثيق اموال كلي مانند خودروهاي 
توليدي يك كارخانه نيز مجاز اس��ت مش��روط بر 
اينكه مش��خصات كمي و كيفي آن ق��رارداد ذكر 
شده و تعيين مصاديق آنها بدون اختالف طرفين 
ممكن باشد. تاريخ حصول با ايجاد اموال مزبور كه 
بايد در قرارداد ذكر شد، حداكثر يك سال از زمان 
انعقاد قرار داد است. بر اين اساس، همچنين موسسه 
اعتباري در صورتي مجاز اس��ت منافع مال مانند 
محصول يك باغ يا حق سكونت در ملك مسكوني 
را به وثيقه بگيرد كه عين مال، موجود بوده و با انجام 
بررسي ها و ارزيابي هاي فني و كارشناسي، از حصول 
يا ايجاد منافع مزبور در آينده، اطمينان حاصل كند. 
تاريخ حصول يا ايجاد منفعت موضوع وثيقه بايد در 
قرارداد ذكر شده باشد. اين تاريخ، حداكثر يك سال 

از زمان انعقاد قرارداد است.

بررسي اليحه قانون وثايق بانكي 
در كميسيون اقتصاد دولت 

اقتصاد اجتماعي

ساليانه 1۵ ميليون دالر براي 
واردات كاغذ سيگار هزينه مي شود
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 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 

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

به شماره  30005320 در دسترس شماست 



روي موج  خبر

   جلسه غيرعلني مجلس با حضور فرمانده 
جديد سپاه برگزار مي شود؛  ايلنا|

يك عضو هيات رييسه مجلس از جلسه غيرعلني 
مجلس با حضور فرمانده جديد س��پاه پاس��داران 
خبر داد. علي اكبر رنجبرزاده درباره محورهاي مورد 
بحث ميان نمايندگان مردم و فرمانده جديد سپاه 
پاسداران گفت: ايشان گزارشي از برنامه هاي خود 
در سپاه پاسداران، مس��ائل منطقه اي، راهبردي و 
تحريم ها ارايه خواهند داد. وي خاطرنش��ان كرد: 
سردار سالمي برنامه هاي راهبردي سپاه و انتظارات 
خود را از مجلس شوراي اسالمي در اين جلسه مطرح 
و اينكه چه تمهيدات��ي را براي مقابله با تحريم ها و 
تروريستي خواندن اين نهاد توسط اياالت متحده 

دارند، بيان مي كنند.

   محكوميت قطعي ۴ شركت لبني گرانفروش؛  
روابط عمومي سازمان تعزيرات|

سخنگوي سازمان تعزيرات حكومتي از قطعي شدن 
بي��ش از ۶۶ ميليارد ريالي ۴ ش��ركت لبني به جرم 
گرانفروشي خبر داد سيد ياسر رايگاني اظهار كرد: راي 
اين ۴ شركت 28 فروردين امسال در شعب تجديد نظر 
تعزيرات حكومتي قطعي شده و بر اين اساس شركت 
مي ماس به پرداخت 1۶ ميليارد و ۴78 ميليون ريال 
به عالوه ممهور كردن ش��ركت به مهر تخلف مرتبه 
نخست، شركت شان دش��ت )پاژن( به پرداخت 9 
ميليارد و 121 ميليون ريال به عالوه ممهور شدن به 
مهر تخلف مرتبه نخست، شركت لبن دشت )چوپان( 
به پرداخت 28 ميلي��ارد و ۶5 ميليون ريال به عالوه 
ممهور شدن به مهر تخلف نخست و شركت ميهن 
به پرداخت 13 ميليارد و 55۴ ميليون ريال در حق 
صندوق دولت محكوم ش��دند. وي گفت: همه اين 
احكام قطعي است و مبلغ جرايم وصول خواهد شد. 
سال گذشته نيز تعدادي از شركت هاي توليد كننده 
مواد لبني به علت رعايت نكردن سقف قيمت مصوب 

به اتهام گرانفروشي جريمه هاي سنگيني شدند.

   عراق بي�ن امريكا و ايران ميانجيگري كند؛ 
برنا|

رهبر جريان حكمت ملي عراق در مراس��م سالروز 
رحلت سيد عبدالعزيز حكيم با بيان اينكه به خوبي 
از نگراني هايي كه ع��راق را در نتيجه منازعه ايران و 
امريكا در بر گرفته است، آگاه هستيم، گفت: عراق در 
مركز منطقه و محدوده جغرافيايي منازعات قرار گرفته 
است و ما بايد كشور را از سياست محوربندي ها دور 
كنيم. عراق به جاي اينكه در ميانه درگيري ها باشد 
بايد ميانجي منازعات باشد و در راستاي كاهش شدت 
درگيري در منطقه تالش كند. »سيد عمار حكيم«، 
رهبر جريان حكمت ملي عراق با تاكيد بر اينكه عراق 
در دفاع از منافع خود در منازعه ايران و امريكا بي تفاوت 
نخواهد ماند، تصريح كرد: سياست به صفر رساندن 
صادرات نفت ايران كه اياالت متحده امريكا در پيش 
گرفته است به معناي گذر از سياست فشار به سياست 
در تنگناي شديد قرار دادن دولت و ملت ايران است. 
اين اقدام امريكا پيامدهاي مخاطره آميز و فاجعه باري 
بر منطقه و به ويژه عراق خواهد داشت. حكيم در پايان 
از دولت عراق خواست براي حل و فصل بحران فزاينده 
موجود ميان ايران و امريكا، نقش ميانجي را ايفا كند.

   انتخاب سفير ايران در الهه به عنوان معاون 
ش�وراي اجراي�ي س�ازمان منع س�اح هاي 

شيميايي؛  ايلنا|
س��فير ايران در الهه و نماينده دايم كش��ورمان در 
سازمان منع سالح هاي شيميايي، به عنوان معاون 
شوراي اجرايي اين سازمان انتخاب شد. در نشست 
فوق العاده ش��وراي اجرايي سازمان منع سالح هاي 
شيميايي )OPCW( در الهه، عليرضا كاظمي ابدي 
به عنوان معاون شوراي اجرايي سازمان منع سالح هاي 
ش��يميايي انتخاب شد. س��ازمان منع سالح هاي 
ش��يميايي )OPCW( كه بر اس��اس كنوانسيون 
سالح هاي شيميايي )CWC( تاسيس شده است، 
مسووليت نظارت بر عدم توليد و كاربرد تسليحات 
شيميايي و نيز نظارت بر امحاي ذخاير شيميايي در 
سراس��ر جهان را عهده دار است و 193 كشور جهان 

عضو سازمان مذكور هستند.

   نامه ريي�س مجلس به صداوس�يما درباره 
كنكور؛  خانه ملت|

سخنگوي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس 
از نامه رييس مجلس به صداوس��يما درباره كنكور 
خبر داد و گفت: صداوسيما بايد با تبعيت از فرمايش 
رهبري برنامه هايش با محوريت تبليغات كنكور را 
بالفاصله متوقف كند، دغدغه اي كه رييس مجلس 
هم آن را به صداوسيما منتقل كرده است. ميرحمايت 
ميرزاده با اش��اره به بيانات اخير مقام معظم رهبري 
درباره لزوم حل موض��وع كنكور گفت: مقام معظم 
رهبري از عبارت مساله براي كنكور استفاده كردند، 
اين يعني كنكور مس��اله اي است كه بايد حل شود. 
اخيراً جلسه اي با حضور رييس مجلس، هيات رييسه 
كميسيون آموزش، سازمان سنجش و وزارت علوم 
براي حل مساله كنكور برگزار شد و در نهايت به اين 
جمع بندي رسيديم كه مركز پژوهش هاي مجلس 
هر چه سريع تر در عرض يك ماه طرحي آماده كند كه 

نتيجه آن تغيير كنكور باشد.

   س�ي ان ان: كاخ س�فيد به ايران شماره داد؛ 
ايسنا|

 شبكه خبري س��ي ان ان گزارش داد، پس از آنكه به 
تازگي رييس جمهوري امريكا خواهان تماس ايران 
با او شد، كاخ سفيد با سوييس تماس گرفته و شماره 
تلفني را در اختيار گذاشته تا مقامات ايراني بتوانند با 
ترامپ تماس بگيرند. شبكه خبري سي ان ان اين خبر 
را به نقل از يك منبع ديپلماتيك مطلع از اين رويداد 
منتشر كرده اس��ت. اين منبع گفته است، سوييس 
احتمااًل اين ش��ماره را در اختيار ايران قرار نخواهد 
داد؛ مگر آنكه ايراني ها به طور مشخص در اين زمينه 
درخواست كنند و تصور مي شود، بسيار بعيد است كه 

آنها چنين كاري كنند.

ايران2

خرازي در ديدار با مقام فرانسوي:

فرصت اروپا براي جلوگيري از مرگ برجام محدود است
گروه ايران|

همزمان ب��ا افزايش رايزني ه��اي طرف هاي مختلف 
برجام، سيد كمال خرازي رييس ش��وراي راهبردي 
روابط خارجي راهي فرانسه ش��د تا ضمن شركت در 
مجمع رهبران براي صلح پيام صريح ايران براي نجات 
برجام و ادامه روند گفت وگوها را به طرف هاي اروپايي 
منتقل كند. سفري كه برخي تحليلگران آن را انتقال 
پيام صريح ايران در خصوص برجام تفسير كردند و اعالم 
كردند كه ايران از اروپا خواسته تا به وظايف و تكاليف 
خود در برجام عمل كند.  در همين راستا، سيد كمال 
خرازي ديروز با خانم ماريل دو سارنز، رييس كميسيون 
روابط خارجي مجلس ملي فرانسه مالقات كرد و درباره 
ابعاد و زواياي گوناگون برجام و راهكارهايي كه اروپا از 
طريق آن مي تواند به تداوم آن كمك كند، صحبت كرد. 
رييس ش��وراي راهبردي روابط خارجي با اش��اره به 
تصميم برجامي ايران و با اش��اره ب��ه اين واقعيت كه 
فرصت براي جلوگيري از مرگ برجام محدود اس��ت 
گفت: فرصت خوبي براي اروپاس��ت كه با تس��ريع در 
اجرايي كردن اينستكس، كندي اقدام گذشته خود را 

جبران و از مرگ برجام جلوگيري كند.
خانم دو سارنز با ابراز خرسندي از اين ديدار و تأكيد بر 
اهميت ايران، خواس��تار شنيدن ديدگاه دقيق تهران 
در خصوص تصميم اخير مبني بر تعليق اجراي برخي 
تعهدات برجامي ب��ود. وي گفت: اين تصميم و خروج 
ايران از برجام مي تواند نتايج مثبت و ثبات ايجادشده 
بعد از توافق هسته اي را با مشكل مواجه سازد كه اين 

امر جاي نگراني دارد.
خرازي در توضيح مواضع ايران اظهار داشت: مردم ايران 
نسبت به اروپا به دليل اجرا نكردن تعهدات برجامي آنها 
و تبعيت از سياست هاي تحريمي ترامپ و تن دادن به 

تصميم هاي فرامليتي امريكا به شدت بدبين هستند.
وي افزود: جمهوري اسالمي ايران با صداقت مذاكره كرد 
و در نتيجه آن توافق هس��ته اي كه مورد تأييد شوراي 
امنيت سازمان ملل هم قرار گرفت، حاصل شد؛ ليكن 

با وجود اجراي تعهدات از س��وي اي��ران، اروپا فقط به 
موضع گيري سياسي بسنده و در عملي كردن تعهدات 
خود كوتاهي كرد. رييس ش��وراي راهب��ردي روابط 
خارجي ادامه داد: در نتيجه جمهوري اس��المي ايران 
بر اساس مفاد برجام تصميم به تعليق اجراي برخي از 

تعهدات خود گرفت.
خرازي گف��ت: فرصت دوماهه، فرص��ت خوبي براي 
اروپاست كه با تسريع در اجرايي كردن اينستكس براي 
تسهيل در مبادالت تجاري و مالي، كندي اقدام گذشته 

خود را جبران و از مرگ برجام جلوگيري كند.
رييس كميسيون روابط خارجي مجلس ملي فرانسه 
نيز با ابراز ناراحتي از تصميمات فرامليتي و فشارهاي 
امريكا ب��ه اروپا و انتقاد از خروج امريكا از برجام، اذعان 

كرد: برجام نتوانسته در عمل خوب جلو برود.
وي اظهار داش��ت: اروپا و فرانسه براي پيشبرد و حفظ 
برجام، اراده و حسن نيت دارند و اميدواريم به راه حل 
مناسبي برسيم. دو سارنز همچنين بر اهميت تبادل 
هيات هاي پارلماني بين دو كشور براي شناخت بهتر 

واقعيت ها و ديدگاه هاي طرفين تأكيد كرد.

    اروپا خواهان دوام كامل برجام است
اما در ش��رايطي كه خرازي در فرانسه از طريق رايزني 
با مقامات اروپايي ب��ه دنبال انتقال پيام ايران بود؛ مايا 
كاسيانچيچ سخنگوي اتحاديه اروپا با تاكيد بر پايبندي 
اروپا به برجام خواستار تداوم آن شد و گفت: برجام يك 
منفعت جمعي براي حفظ امنيت ما و جهان محسوب 
مي شود. ما بايد از اين دستاورد كليدي محافظت كنيم. 
كماكان به تعهدات خود پايبند مي مانيم  و از ايران هم 

مي خواهيم در راستاي تعهدات خود عمل كند.
سخنگوي اتحاديه اروپا با اشاره به تصميم روز چهارشنبه 
ايران كه به سفراي كشورهاي باقي مانده در برجام هم 
ابالغ شده اس��ت، گفت: اين تصميم ايران ما را نگران 
كرده است و باعث تاسف اس��ت! وي در ادامه در مورد 
ضرب االجل ايران به اتحاديه اروپا و رد اين ضرب االجل 

از سوي اتحاديه اروپا گفت: ما اين اولتيماتوم را رد كرديم 
چرا كه در حال انجام تعهدات خود هستيم. ما به برجام 
متعهديم و در هماهنگي كامل با توافق هسته اي ايران 
عمل مي كنيم. كاسيانچيچ افزود: ما و اعضاي برجام در 
حال بررسي و تحليل توافق هسته اي و تعهدات خود 
در آن هستيم. بنابراين از اين به بعد هم به تعهدات خود 
پايبند خواهيم بود و خواهان دوام كامل برجام هستيم.

اين مق��ام اتحاديه اروپا در م��ورد آينده برجام و نقش 
اتحادي��ه اروپا در حفظ حيات برج��ام گفت: ما كامال 

به برجام متعهد هس��تيم. برجام براي ما و جهان يك 
دستاورد جهاني است. برجام يك ساختار كارشناسي 
ش��ده و نظام مند و يك توافق مهندس��ي شده است 

بنابراين ما مي خواهيم اين تعهد زنده بماند.
وي در ادامه اظهار كرد: برجام بايد زنده بماند. برجام يك 
توافق مهم در زمينه عدم گسترش سالح هاي هسته اي 
محسوب مي شود. بنابراين به نفع همه جهان است كه 
تداوم داشته باش��د. بنابراين ما تالش خود را در مورد 
توافق هسته اي با ايران خواهيم داشت و به طور كامل به 

تعهدات برجامي خود پايبند بوده و براي اجراي تعهدات 
برجامي مان اقدام مي كنيم.

س��خنگوي اتحاديه اروپا در ادامه با تاكيد بر خواست 
اتحاديه اروپ��ا گفت: برجام براي همه ما مهم اس��ت. 
برجام يك منفع��ت جمعي براي حف��ظ امنيت ما و 
جهان محسوب مي شود. ما بايد از اين دستاورد كليدي 
محافظ��ت كنيم. كم��اكان به تعهدات خ��ود پايبند 
مي مانيم  و از ايران هم مي خواهيم در راستاي تعهدات 

خود عمل كند.

مديرعامل نهاد متناظر اينستكس در ايران:

توپ »اجراي ساز و كار مالي« در زمين اروپاست
سرنوشت اينس��تكس به كجا مي انجامد؟ مهم ترين 
مش��كالت پيش روي اجراي س��ازو كار مال��ي ايران 
و اتحادي��ه اروپا چيس��ت؟ در صورت اجرايي ش��دن 
اينستكس چه دستاوردهاي اقتصادي متوجه كشور 
مي ش��ود؟ و... اين پرسش و پرسش هايي از اين دست 
طي ماه هاي اخير به تناوب در سطح رسانه هاي گروهي 
و محافل كارشناسي مطرح شده اما هنوز پاسخ مناسبي 

به آن داده نشده است.
واقعيت آن اس��ت كه يكي از مهم ترين مطالباتي كه 
ايران از طرف هاي باقي مانده در برجام طلب مي كند؛ 
ساماندهي سازو كاري است كه اروپا، روسيه و چين بايد 
براي مراودات بانكي و مالي ايران بعد از خروج ترامپ از 
برجام تدارك مي ديدند؛ يعني اجرايي شدن اينستكس. 
اما با وجود گذشت بيش از يك سال از خروج ترامپ از 
برجام و وعده هايي كه طرف هاي اروپايي براي تحقق 
اين ساز و كار داده اند هنوز نشانه اي )جز چند سخنراني 
و بيانيه( كه دال بر آن بتوان گفت اروپا در اجراي اين ساز 
و كار مالي جدي است، مشاهده نشده است. ديروز يكي 
از مسووالن آلماني اعالم كرد كه بخشي از مشكالت عدم 
اجراي ساز و كار مالي به دليل ضعف مكانيسم ارتباطي 
طرف ايراني بوده، اظهاراتي كه بالفاصله از سوي مقامات 
ايراني تكذيب شد تا اين پيام به افكار عمومي مخابره 
شود كه توپ اجراي اين ساز و كار مالي در حال حاضر 

در زمين اروپاست. 

در اين زمينه، مديرعامل ساز و كار ويژه تجارت و تامين 
مالي ايران و اروپا )ساتما( در گفت وگويي زواياي اجرايي 

ساز و كار مالي اينستكس را تشريح كرد. 
علي اصغر نوري به ايرنا گفت: ما شركت قرينه اينستكس 
را در ايران راه ان��دازي كرده ايم و اكنون توپ در زمين 

اروپاست كه اين ساز و كار را اجرايي كند.
مديرعامل ساز و كار ويژه تجارت و تامين مالي ايران و 
اروپا در پاسخ به اين پرسش ايرنا كه خانم »ماريا ادبار«، 

س��خنگوي وزارت امور خارجه آلم��ان، ديروز عنوان 
كردند بخشي از مشكل ديركرد آغاز به كار مكانيسم 
اينستكس، طرف ايراني بوده است. گفت: ابتدا بگذاريد 
اين مس��اله را روش��ن كنم كه بر طبق برجام، با انجام 
تعهداتي كه در متن توافق بر عهده طرف ايراني گذارده 
شده است، ديگر طرف ها، از  جمله اروپا متعهد و موظف 
به تضمين منافع اقتصادي حاصل از برجام براي ايران 
هس��تند. بنابراين هر اقدامي كه ايران بر اساس ساز و 

كار اينستكس انجام مي دهد، كمك ايران به اروپاست 
تا تعهداتش را بر طبق برجام انجام دهد و اصوال طبق 
توافق انجام شده، طرف ايراني موظف و متعهد به اقدام 
ديگري نيست. از اين رو نمي توان طرف ايراني را براي 
عدم اجراي تعهدات طرف ديگر مورد سرزنش قرار داد. 
اما بگذاريد اين را شفاف عرض كنم، ما در جهت ياري 
رس��اندن به طرف اروپايي، اقدام به تاس��يس شركت 
سهامي خاص س��ازوكار ويژه تجارت و تامين و تامين 
مالي ايران و اروپا، كرديم كه دقيقا قرينه اينس��تكس 
اروپاست و اگر همين امروز، اروپا حاضر باشد، ما هيچ 
مشكلي براي انجام فرايندهايي كه بايد در ايران صورت 
بگيرد، نداريم. او در ادامه اظهاراتش در اين خصوص كه 
سخنگوي وزارت امور خارجه آلمان مي گويد، از ايران 
انتظار داريم تا استانداردهاي بين المللي در خصوص 
پولشويي و تامين مالي تروريسم را به انجام رساند، گفت: 
همان طور كه مي دانيد قوانين مربوطه اين موضوعات، 
هم اكنون نيز در سيستم بانكي به مورد اجرا گذارده شده 
و قوانين مكمل نيز در فرايند خود در حال انجام است، 
اما مساله اين است كه تا پيش از خروج اياالت متحده از 
برجام، بانك هاي اروپايي با ايران كار مي كردند و بنابراين 
اكنون نيز نبايد مساله اي در اين مورد باشد. ضمن اينكه 
مكانيسم اينستكس اصوال سطح مراودات بانكي بين دو 
طرف را به حداقل مي رساند و در نتيجه اين موضوعات 
براي اين مكانيسم از اهميت كمتري برخوردار است تا 

زماني كه بانك هاي دوطرف به طور مستقيم با يكديگر، 
مراوده داشتند.

نوري در اين خصوص كه آيا اروپا اجراي اين ساز و كار 
مالي را منوط به تصويب اف اي تي اف كرده است گفت: 
خير، ابدا بحثي در اين مورد نيست. البته طرف اروپايي 
تاكيد دارد كه استانداردهاي بين المللي بايد رعايت شود 
و ما نيز خود را متعهد به اجراي اين استانداردها در ظرف 

قوانين داخلي خود مي دانيم.
مديرعامل س��از و كار ويژه تجارت و تامين مالي ايران 
و اروپا )س��اتما( درباره مشكالت اجراي اين مكانيسم 
مالي خاطرنش��ان كرد: به هر حال، ساختار تو در توي 
تحريم هاي امريكا، موجب مي شود ابداع مكانيسمي كه 
بتواند همه اين تحريم ها را دور بزند، نيازمند خالقيت و 
تفكر و به همان ميزان پيچيدگي و صرف وقت باشد، اما 
فراموش نكنيم كه ايران يك سال تمام به طرف اروپايي 
زمان داد و اين مدت، براي راه اندازي اين مكانيسم، كافي 
بوده اس��ت. از اين رو انتظار مي رود، اروپا باالخره قادر 
باشد اينستكس را با وجود پيچيدگي هايي كه اظهار 

مي دارند، راه اندازي كنند.
او در ادام��ه تاكي��د كرد ك��ه ايران تم��ام وظايفش را 
درخصوص اجراي اين مكانيسم انجام داده، تاكيد كرد: 
قطعا همين طور است. ما شركت قرينه اينستكس را در 
ايران راه اندازي كرده ايم و اكنون توپ در زمين اروپاست 

كه اين مكانيسم را اجرايي كند.

 خواستار رفتاري منطقي
از اتحاديه اروپا هستيم

معاون رييس جمهوري در 
امور زنان و خان��واده گفت: 
در برهه حس��اس كنوني و 
ب��ا توجه به صب��وري ايران 
تا امروز، خواس��تار رفتاري 
منطقي از سوي اتحاديه اروپا 
هستيم. به گزارش معاونت 
رياست جمهوري در امور زنان و خانواده؛ معصومه ابتكار 
در ديدار با خانم »ورونيك پتيت« سفير بلژيك در ايران با 
اشاره به آگاهي اتحاديه اروپا از تعهد و صبوري دولت ايران 
در قبال مساله برجام، افزود: مرحله به مرحله تحريم ها 
و فشارهاي اقتصادي عليه كش��ور افزايش مي يابد و به 
همين منظور از عدم پايبندي اتحاديه اروپا به تعهداتش 
اظهار نارضايتي مي كني��م. وي با يادآوري اينكه آژانس 
بين المللي انرژي اتمي همواره بر پايبندي و تعهد ايران 
صحه گذاشته است بر اهميت بحث امنيت در منطقه و 
تاثير آن بر امنيت اروپا تاكيد كرد. ابتكار گفت: موج ناگهاني 
مهاجران در غرب س��وريه نمونه اي از ناامني در منطقه 
است. وي با تأكيد بر اينكه توانمندسازي اقتصادي زنان 
از جمله مواردي است كه ايران و بلژيك مي توانند در آن 
همكاري داشته باشند به توليد 75 درصد صنايع دستي 
ايران و ۴0 درصد توليدات كشاورزي كشور توسط بانوان 
و انجام پژوهش هاي مشترك با بنياد صلح ساساكاوي 
ژاپن به منظور افزايش مهارت هاي كارآفريني زنان اشاره 
كرد. ورونيك پتيت سفير بلژيك در ايران نيز در اين ديدار 
با ابراز تاسف از وقوع سيل اخير، تاكيد كرد كه پيام شما را 
به اتحاديه اروپا منتقل مي كنم وتالش مي كنم تا شرايط 
حضور هياتي از بلژيك در ايران جهت تبادل تجربيات و 
آشنايي با امكانات و دستاوردهاي زنان ايراني فراهم شود.

مجلس گزارش تخلفات 
خودروسازان را اعالم مي كند

رييس فراكسيون مبارزه با 
مفاسد اقتصادي مجلس با 
انتقاد از حذف شوراي رقابت 
از قيمت گ��ذاري خ��ودرو 
توس��ط البي هاي قدرت و 
ثروت گفت: به زودي گزارش 
تخلفات خودروس��ازان را 
اعالم خواهيم كرد كه در آن صورت در مورد استيضاح 
وزير صمت، تحقي��ق و تفحص از آنه��ا و ارجاع به قوه 
قضاييه تصميمات قاطع خواهيم گرفت.  امير خجسته 
در خصوص وضعيت فعلي خودروس��ازان و اجحاف در 
حق مردم و عرضه خودرو 5 درصد زير قيمت بازار گفت: 
خودروسازان طبق كدام قانون و چه معياري محصوالت 
خود را با عنوان »فروش ف��وري« عرضه مي كنند زيرا 
مردم ماه ها اس��ت كه براي خريد خودرو ثبت نام و پول 
واري��ز كرده اند اما آنها فروش فوري مي گذارند كه هيچ 
جايگاه��ي ندارد و غيرقانوني اس��ت.  او معتقد اس��ت 
مبناي قانوني عرض��ه خودرو 5 درصد زير قيمت بازار و 
قيمت سازي هايي كه در اين خصوص صورت مي گيرد 
وجود ندارد لذا مصمم هستيم تا وزير صمت هرچه زودتر 
در اين خصوص تعيين  تكليف كند در غير اين صورت با 
وي برخورد ديگري خواهيم داشت. همچنين با دستور 
وزير صمت بنا شد عرضه خودرو ابتدا 5 درصد زير قيمت 
حاشيه بازار و در مراحل بعد 10 درصد و 15 درصد باشد 
تا در نهايت قيمت خودرو پايين بيايد اما قيمت ها مدام با 
توجه به قيمت حاشيه بازار باال رفته و خالف حرف هاي 
وزير عمل شد.  او اظهار داشت: ما اطالعاتي از اين تخلفات 
داشته و در حال جمع بندي آن هستيم كه هم در اختيار 
رسانه ها قرار دهيم و هم در صحن مجلس مطرح كنيم .

ترامپ، راهبرد نظامي براي 
مقابله با ايران ندارد

رييس كميسيون امنيت 
ملي و سياس��ت خارجي 
مجلس ب��ا بي��ان اينكه 
ترام��پ به دنب��ال تغيير 
در برج��ام اس��ت، گفت: 
رييس جمه��ور امري��كا 
تنش زدايي را در دس��تور 
كار قرار داده و مي خواهد مانع شكل گيري ادبيات 
نظامي بين ايران و امريكا شود، چون اساسا راهبرد 

نظامي براي مقابله با ايران ندارد.
حشمت اهلل فالحت پيشه در گفت وگو با ايسنا، در 
تحليلي از رفتارهاي ترامپ رييس جمهور امريكا از 
زمان تشديد تحريم ها تا اعالم تمايل براي مذاكره با 
ايران و حتي دادن شماره تماس به سفارت سوييس 
گفت: واقعيت آن است كه عماًل امريكايي ها آخرين 
ابزارهاي تحريمي خود را عليه ايران به كار گرفته اند. 
پيش از اين ترامپ ضرب االجلي را تا 22 بهمن ماه 
مشخص كرد و حتي مي گفت كه تا آن زمان ايران 
پاي مي��ز مذاكره آمده و اعالم مي ك��رد كه ايران با 
شكست مواجه مي شود كه نتيجه نگرفت و سعي كرد 

كه قالب نظامي به تهديدهاي خود بدهد.
او ادامه داد: تا زمان اعزام ناو هواپيمابر آبراهام لينكلن 
توافقي بين ترامپ و بولتون وجود داشت كه بعد از 
آن ترامپ س��عي كرد تنش زدايي را در دستور قرار 
دهد و مانع شكل گيري ادبيات نظامي بين ايران و 
امريكا شود چون اساسًا راهبرد نظامي براي مقابله با 
ايران ندارد راهبرد ترامپ تحريم بود، چون كارش 
اقتصادي است و فكر مي كرد با تحريم مي تواند ايران 

را پاي ميز مذاكره بكشاند.

ايران برنامه اي براي 
خداحافظي با افغان ها ندارد

مع��اون وزير خارجه گفت: 
اينك��ه م��ن گفت��ه ام اگر 
تحريم ه��ا فش��ار بي��اورد 
مجبوريم با افغان ها در ايران 
خداحافظي كنيم، اصاًل اين 
تعبير از بنده نيست و چنين 
برنامه اي نيز در جمهوري 
اسالمي وجود ندارد. عباس عراقچي ديروز در يك برنامه 
تلويزيوني با اش��اره به اظهارات چند روز گذشته خود 
درباره تبعه افغانس��تان در ايران گفت: به نظر مي رسد 
سوءبرداشت نسبت به صحبت هاي اخير بنده صورت 
گرفته است كه شايد نمونه آن در صحبت هاي شما در 
همين برنامه نيز وجود داشته باشد. اينكه من گفته ام اگر 
تحريم ها فشار بياورد مجبوريم با برادران و خواهران افغان 
در ايران خداحافظي كنيم، اصاًل اين تعبير از بنده نيست 
و بنده چنين تعبيري را استفاده نكردم و در عين حال 

چنين برنامه اي نيز در جمهوري اسالمي وجود ندارد..
وي افزود: كاًل بحث بازگرداندن مطرح نيست موضوعي 
كه مطرح است اين است كه ديگراني كه خودشان در 
اصل مسبب بسياري از اين مش��كالت در افغانستان 
هس��تند، بايد به مس��ووليت خود در اين رابطه عمل 
كنند. روي صحبت ما با افغانس��تان و افغان ها نيست. 
روي صحبت ما با غربي ها و اروپاييان است كه آنها بايد 
به مسووليت خود در رابطه با مشكالت افغانستان عمل 
كنند. . وي خاطرنشان كرد: حرفي كه من آن شب زدم 
و باز هم تكرار مي كنم اين است كه ما در مقابل برادران 
و خواهران افغان خود گزينه هاي جديد قرار مي دهيم. 
اروپايي ها نيز بايد هزينه خودشان را بدهند و در اين مسير 

همكاري كنند.

بخت آزمايي در برنامه 
صداوسيما آشكار بود

يك مرجع تقليد شيعيان با 
انتقاد مجدد از برنامه برنده 
باش ش��بكه سه تلويزيون، 
و با بيان اينكه بخت آزمايي 
برنامه صدا و سيما آشكار بود، 
گفت: در برنامه صداوسيما 
يك ميليارد درآمد داشتند 
و فقط 50ميليون جاي��زه مي دادند، ام��ا 950 تومان 
براي خودشان بر مي داش��تند. به گزارش ايلنا، آيت اهلل 
مكارم شيرازي، با اشاره به سم پاشي هاي صورت گرفته در 
فضاي مجازي در خصوص مسائل سياسي هم گفت: چه 
سم پاشي ها و چه دروغ ها در فضاي مجازي گفته مي شود؛ 
كس��اني كه اين دروغ ها را مي گويند، نه شرف دارند، نه 
غيرت دارند و نه انس��انيت دارند و نه وجدان؛ اينان هر 
دروغي شد و بر سر زبان شان آمد مي گويند؛ و هدف شان 
هم اين است كه اذهان عمومي را مشوش كرده و مردم را 
نسبت به آينده نا اميد كنند. اين مرجع تقليد با بيان اينكه 
در مقابل اين مس��ائل بايد حاال يا به صورت فردي يا به 
صورت جمعي، گام  برداريم و از آسيب ها كم كنيم، گفت: 
براي مثال برخي مسائل واقع شده بود كه ما اقدام كرديم 
و موثر هم واقع شد؛ درباره همين بخت آزمايي هايي كه در 
صداوسيما بود؛ وقتي مطرح شد و مسائل فقهي اش بيان 
شد، معلوم شد عجب كاري مي كنند! 1ميليارد درآمد 
دارند و 50ميليون آن را جايزه مي دهند و 950 ميليون 
تومان براي خودش��ان بر مي دارند؛ بخت آزمايي از اين 
پرثمرتر كجا پيدا مي شود؟ و باالخره دستور دادند جلوي 
آن گرفته شود. آيت اهلل مكارم شيرازي گفت:   بدانيم كه 
اگر دست به دست هم دهيم و اختالفات را كنار بگذاريم 

خيلي كارها مي شود انجام دهيم..
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اخبار  كالن 3 كالن

جدل هاي بخش خصوصي با دولت و بانك مركزي درباره بازنگرداندن ارز صادراتي ادامه دارد

بررسي آمارهاي مربوط به مديريت زنان در تعاوني ها نشان مي دهد

30 ميليارد دالر ارز  بازنگشته صادراتي

ظرفيت باال ي استان هاي محروم در جذب زنان

نقش حسابداران رسمي در توليد ملي

گروه اقتصاد كالن| 
جدل ها درباره بازگشتن ارز صادراتي همچنان ادامه دارد. در 
يكسوي اين جدل ها دولت در كنار بانك مركزي ايستاده كه 
شديدا از بخش خصوصي انتقاد مي كند كه چرا ارز صادراتي 
خود را به كشور نمي آورد و از سوي ديگر بخش خصوصي 
است كه با بهانه تراشي هاي مختلف از بازگرداندن آن سر باز 
مي زند. گاه مي گويد آمارهاي دولت و بانك مركزي اشتباه 
است، گاه مي گويد سامانه نيما درست كار نمي كند و اخيرا 
هم برخي از اعضاي بخش خصوصي اعالم كرده اند كه ارز 
صادراتي را در قالب واردات كاال برگردانده اند. موضوعي كه 
مشاور وزير اقتصاد آن را رد كرده و مي گويد كه اكنون 30 
ميليارد دالر از 40 ميليارد دالر داده شده به صادركنندگان 
بازنگشته است. اما راهكار چيست؟ بسياري مي گويند گرفتن 
تعه��دات الزم از صادركننده و برخي ديگر هم تك نرخي 

شدن ارز را تنها راه چاره مي دانند.
به گزارش »تعادل«، ارديبهشت ماه سال جاري بود كه وزير 
اقتصاد در نشستي كه با بخش خصوصي در اتاق بازرگاني 
ايران داشت نسبت به بازنگرداندن بخش بزرگي از ارزهاي 
صادراتي به كشور انتقاد كرده و خطاب به بخش خصوصي 
با طرح اين س��وال كه چرا از ص��ادرات 40 ميليارد دالري 
صادركنندگان در سال گذشته تنها ۱0 ميليارد دالر از آن 
برگشته اس��ت؟ گفته بود: آيا شما حاضريد شاهد سقوط 
ارزش پول ملي باشيد؟ آن هم در حالي كه ارزش پول ملي 
يك جزو اصلي از اقتصاد كش��ور است. مي دانيد اگر نصف 
اين ارزي كه به كشور نيامده است وارد مي شد چه اتفاقي 
مي افتاد؟ وزير اقتصاد با بيان اينكه كشور در شرايط اقتصادي 
ويژه اي ق��رار دارد، چنين اظهار كرده بود: ما در يك جنگ 
اقتصادي به سر مي بريم كه در آن تمام نيروها معطوف به 
بستن ورودي منابع به كشور مي شوند تا از اين طريق مردم 

از حاكميت فاصله بگيرند يا در برابر آن موضع بگيرند.
اين انتقادات در حالي عنوان مي شد كه دولت و بانك مركزي 
انواع مش��وق ها را براي مجاب ك��ردن بخش خصوصي به 
بازگرداندن ارز صادراتي به كار بستند. مثال در موردي بانك 
مركزي اعالم كرد صادركنندگاني كه بيش از ۶0 درصد از ارز 
حاصل از صادرات خود را مطابق مصوبات پيشين به چرخه 
اقتصادي بازگردانده باشند، در صورت نياز به تخصيص و 

تامين ارز در اولويت بانك مركزي قرار خواهند گرفت. 
اين در حالي است كه در موضوع صادرات به ويژه محصوالت 
صنعت��ي به خارج از كش��ور ه��م توليدكنن��دگان و هم 
صادركنندگان مقادير زيادي از يارانه هاي دولتي را مصرف 
مي كنند. از جمله يارانه انرژي )آب و برق(، در كنار نيروي 
كار ارزان و همچنين انواع معافيت هاي مالياتي. اين موارد 
جزو اصلي ترين تسهيالتي هستند كه توليدكنندگان در 
توليد محصوالت صنعتي از آن استفاده مي كنند. اين موارد 
در حالي بايد مورد توجه ق��رار گيرد كه با توجه به جهش 
ارزي، سود به دست آمده براي صادركنندگان نيز به شكل 

قابل توجهي افزايش يافته است.
اواخر س��ال گذش��ته بود كه همين موضوع ارز صادراتي 

به موضوع جدل ميان يكي از چهره هاي ش��اخص بخش 
خصوصي و بانك مركزي تبديل ش��ده ب��ود. در حالي كه 
فعال بخش خصوص��ي اظهار كرده بود با سياس��ت هاي 
صادراتي بانك مركزي صادراتش به صفر رس��يده چرا كه 
براي خارجي ها سامانه اي به نام نيما اصال معنا ندارد، بانك 
مركزي انتقادات شديدي كرده بود مبني بر اينكه وي خود 
جزو صادركنندگاني است كه ارز دولتي گرفته ولي آن را به 

اقتصاد كشور برنگردانده است.
البته بانك مركزي ادعاي مبني بر اينكه سامانه نيما براي 
طرف معامله خارجي ناشناخته است نيز مهمل خوانده و 
بيان كرده بود كه كار با نيما براي طرف خارجي مشكلي 

ايجاد نكرده است.

  جدل ها ادامه دارد
بخش خصوصي البته تاكنون زير ب��ار اينكه ارز صادراتي 
را به كش��ور باز نمي گرداند نرفته اس��ت. بعضا طبق آنچه 
پيش تر شرح آن رفت انتقاد از سازو كار بازگشت ارز به كشور 
وجود دارد، بعضا مطرح مي كنند كه اعداد بانك مركزي و 
وزارت اقتصاد درباره برگشت ارز صادراتي به دليل اختالف 
در قيمت پايه متفاوت با ارقام به دس��ت آمده توسط اتاق 
بازرگاني است و اخيرا هم برخي از اعضاي بخش خصوصي 
ادعا كرده اند كه از طريق ارزهاي صادراتي، خودشان واردات 
مواد اوليه را انجام داده اند. اين موضوعي است كه روز گذشته 

حسين ميرشجاعيان، مشاور وزير امور اقتصادي و دارايي 
در گفت وگ��و با ايس��نا آن را رد كرده و بيان كرده اس��ت: 
30 ميليارد دالر از مجموع 40 ميلي��ارد دالر ارز حاصل از 
صادرات، نه به صورت كاال و نه به هيچ صورت ديگري وارد 

كشور نشده است. 
وي همچنين درباره ادعاي بازگش��ت ارز در قالب كاالي 
وارداتي با بيان اينكه همه اينها از طريق كارت هاي بازرگاني و 
همچنين سامانه نيما قابل بررسي است، گفته است: آمار عدم 
بازگشت ارزهاي صادراتي از سامانه نيما به دست مي آيد. آنجا 
مشخص مي شود كه صادركنندگان چقدر ارز صادر كرده و 

چقدر از آن را به سامانه نيما برگردانده اند. 
وي با ذكر اين مقدمات تاكيد ك��رد: در حالي كه برخي از 
صادركنندگان ادعا مي كنند با ارز حاصل از صادرات خود، 
م��واد اوليه وارد كرده اند اما 30 ميلي��ارد دالر از ارز حاصل 
از صادرات غيرنفتي در بين هيچ ك��دام از موارد مربوط به 
واردات مواد اوليه نبوده است و عماًل مشمول صادرات بدون 

بازگشت ارز مي شوند.
او با بيان اينكه بخش زيادي از ارز حاصل از صادرات هنوز در 
خارج از كشور است، ادامه داد: 30 ميليارد دالر از مجموع 
40 ميليارد دالر ارزهاي حاصل از صادرات نه به صورت كاال و 
نه به هيچ صورت ديگري وارد كشور نشده است. در شرايطي 
كه دولت به خاطر فشارها براي صادرات نفت دچار مشكل 
است اين بخش خصوصي است كه بايد كمك كند چرخه 

تجارت خارجي بچرخد و اين زماني است كه ما بتوانيم ارز را 
به صورت كاال يا به صورت ارز وارد كنيم.

ميرشجاعيان عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات در قالب 
كاال يا پول را مصداق فرار سرمايه ارزيابي كرد و گفت: طبق 
مصوبه اي كه براي سران سه قوه ارسال كرده ايم، معافيت 
مالياتي افزايش سرمايه شركت هاي بورسي را مطرح كرده ايم 
و در آنجا تاكيد بر اين بود كه كساني مي توانند از معافيت 
مالياتي استفاده كنند كه ارز خود را برگردانده باشند و به 
ميزاني كه ارزشان را برنگردانده اند، مشمول اين معافيت ها 

نخواهند شد.
او همچنين با تاكيد بر اينكه قرار اس��ت در س��ال جاري 
معافيت ه��اي ماليات��ي صادركنندگاني كه ارزش��ان را 
برنمي گردانند لغو شود، بر شرايط خاص اقتصادي كشور 
و لزوم همكاري فعاالن اقتص��ادي بخش خصوصي براي 

برون رفت از اين شرايط تاكيد كرد.
گفتني است فرهاد دژپس��ند وزير اقتصاد در انتهاي 
سال گذش��ته در جلسه ش��وراي گفت وگوي دولت 
با بخش خصوص��ي آمار ديگري درباره بازگش��ت ارز 
صادراتي به كش��ور ارايه كرده و چني��ن گفته بود: بر 
اس��اس آخرين ارزيابي هاي ص��ورت گرفته در طول 
اين ماه ها حدود هشت ميليارد دالر از ارز صادراتي به 
كشور بازگشته كه از اين رقم ۶.۵ ميليارد دالر مربوط 
به پتروش��يمي ها و عرصه هاي فوالدي مي شود. بنابر 

اين ارقام، عمده بازگشت ارز حاصل از صادرات از محل 
محصوالت پتروشيمي ها و فوالدي ها بوده است و ساير 
حوزه ها مانند صادرات مواد غذايي كمترين ارزآوري 

را داشته اند.

  مضرات بازنگرداندن ارز
در همين راستا، پيش تر وحيد شقاقي شهري، اقتصاد دان 
به آسيب شناسي بازنگرداندن ارز صادراتي توسط بخش 
خصوصي پرداخته و چنين توضيح داده بود: شرايط اقتصادي 
كشور بسيار حساس است و اگر ارزهاي صادراتي به كشور 
برنگ��ردد بانك مركزي مجبور اس��ت از ذخاير ارزي خود 
استفاده كند. در اين شرايط وزارت اقتصاد، صنعت، معدن و 
تجارت و بانك مركزي بايد روي صادرات غيرنفتي متمركز 

شده و تدابيري درباره آن بينديشند.
وي با تاكيد بر ضرورت ايجاد بانك اطالعاتي صادركنندگان، 
چنين ادامه داده بود: بايد از صادركنندگان تعهدات ارزي 
الزم گرفته ش��ود تا آنها را ملزم به وارد كردن ارزشان كرد. 
عالوه بر وزارتخانه هاي مسوول، نيروهاي امنيتي هم بايد بر 
اين مساله متمركز شوند، چراكه حتي ممكن است در اين 

جريان خروج سرمايه هم از كشور اتفاق بيفتد.

  راه�كار كارشناس�ي مواجهه ب�ا تخصيص ارز 
ترجيحي

مركز پژوهش هاي مجلس پيش تر گزارشي ارايه كرده بود و 
در آن پيشنهاد حذف ارز ترجيحي را داده بود، چرا كه طبق 
اطالعات موجود اين سياست ها به اهداف خود نرسيده اند. 
در همين زمينه محمدجواد عباسي فعال بانكي در حوزه 
معاونت ارزي نيز چنين توضيح داده است: نرخ هاي مختلف 
نيما و س��نا و 4200 بايد از بين برود و به سمت تك نرخي 
برويم تا صادركننده ارز خود را در يك بازار تبديل به ريال 
كند. درضمن با زور و سياست چماق نمي توانيم صادر كننده 
را مجبور به بازگشت ارز كنيم اين كار فقط با برنامه ريزي 
سامان پيدا مي كند نه اينكه صادر كننده تعهد محضري به 

گمرك بدهد و غيره.
 به خاط��ر اينكه نيازمند ب��ه واردات هس��تم نمي توانيم 
صادرات مان را تعطيل كنيم و به بهانه اينكه ارز را نمي آورند 
جلوي صادرات را بگيريم. ما هر محصولي كه در داخل داريم 
يك طرفش به واردات وابس��ته است مثال پرتقال داخلي 
اس��ت اما سموم آن چيني اس��ت. خود چين درحالي كه 
يك صادر كننده حرفه اي اس��ت يك واردكننده حرفه اي 

هم هست.
همچنين محمد شكراني تاجر و صادركننده مواد غذايي 
بيان كرده است: من هم دقيقا موافق هستم كه ارز تك نرخي 
بشود فقط دراين صورت است كه صادركننده ارز را بازمي 
گرداند االن اگر صادركننده ارز را هم به نرخ نيمايي تسويه 
كند واردكنندگان ما كه ارز نيما را دريافت مي كنند اجناس 
را ب��ه نرخ بازار آزاد به فروش مي رس��انند. پس فقط طرف 

صادركننده حل بشود فايده ندارد.

بررسي ميزان مديريت زنان در تعاوني هاي ثبت شده 
در س��ال 97 نش��ان مي دهد كه در اس��تان سيستان 
و بلوچس��تان 28 درصد تعاوني ه��ا را زنان مديريت 
مي كنند. پس از اين استان دو استان محروم ديگر يعني 
ايالم و لرستان قرار دارند اما از طرف ديگر استان هاي 
قزوين، ي��زد و البرز كمترين مي��زان مديريت زنان را 
ثبت كردند. به نظر مي رسد محروميت استان ها سبب 
كمرنگ شدن نگاه سنتي به زنان شده ودر كنار آن در 
اين استان ها زنان موفق شدند ظرفيت بيشتري از خود 

بروز دهند.
به گزارش »تعادل«، با توجه به اينكه در سال هاي اخير 
مشاركت اقتصادي زنان همواره مورد توجه مسووليت 
بوده اما متاسفانه آمارهاي موجود حاكي از آن است كه 
با وجود افزايش چشمگير زنان توانمند و كارآفرين در 
كشور، ميزان مشاركت اقتصادي زنان به ويژه در مشاغل 
مديريتي و در تصدي پست هاي مديريتي بسيار ناچير 
اس��ت. هنگامي كه بررسي آمار مش��اركت اقتصادي 
در ايران در مقايس��ه با كش��ورهاي ديگر هم بررسي 
مي شود، نرخ مشاركت كمتر از 40 درصدي يك ضعف 
بزرگ محسوب مي ش��ود زيرا در تركيه اين نرخ بيش 
از ۵0 درصد و در كش��ورهاي پيشرفته مانند انگليس 

و دانمارك به بيش از 70 درصد هم مي رس��د. چرايي 
اين مساله هم عالوه بر مشكالت مربوط به اقتصاد، به 
نقش كمرنگ زنان از كل بازار كار هم باز مي گردد. اين 
در حالي است كه سهم زنان از تحصيالت دانشگاهي 

همواره رو به افزايش بوده است. 
در گزارش��ي كه مرك��ز مطالعات وزارت كار منتش��ر 
كرده با استفاده از آمارهاي ثبت شده در سامانه جامع 
آماره��اي ثبتي تعاون ب��ه ميزان مش��اركت زنان در 
مديريت تعاوني  ها و س��همي كه مديران عامل زن در 

اداره تعاوني ها دارند پرداخته مي شود.  
براساس اطالعات موجود از بين سه هزار و 823 مديري 
كه جنسيت آنها به عنوان مديرعامل تعاوني ها ثبت و 
تشكيل شده در سال گدش��ته، سه هزار و 23۶ نفر به 
مردان و ۵87 نفر به زنان تعلق دارد. به بيان ساده تر از 
مجموع تعاوني هاي كش��ور زنان تنها در ۱۵.4 درصد 
آنها موفق ش��دند به مديريت برسند. مقايسه استاني 
س��هم مديران زن نشان مي دهد، س��هم مديران زن 
در تعاوني هاي ثبت شده در اس��تان هاي سيستان و 
بلوچستان، ايالم و لرستان به ترتيب 28 درصد، 23.۵ 
درصد و 23 درصد بوده است. اين ارقام باالترين ارقام 
ثبت شده در كشور است. دليل باال بودن اين نسبت در 

استان ها نياز به بررسي بيشتر از ابعاد مختلف اقتصادي 
دارد مثال در سيستان و بلوچستان تعاوني هايي كه به 
توليد صنايع دستي چون س��وزن دوزي مي پردازند 
بيشتر از ساير اس��تان ها اس��ت. همچنين باال بودن 
س��هم مديران زن تعاوني در استان هاي محروم نشان 
مي دهد در اين استان ها زنان در جهت بهبود معيشت و 
اقتصاد خانواده مشاركت بيشتري در تشكيل و مديري 

تعاوني ها دارند. 
به بيان ديگر مشكالتي چون توسعه نيافتگي به ويژه در 
استان هاي محروم كشور سبب شده تا نگاه سنتي به 
زنان كمتر مورد توجه قرار گيرد و حداقل در فعاليت هاي 

اين مساله كمتر مورد جدل طرفين باشد. 
در ميان استان هاي كش��ور كمترين ميزان مديريت 
زنان به استان قزوين و يزد باز مي گردد كه كمي بيش از 
پنج درصد تعاوني هاي آن با مديريت زنان است و پس 
از اين دو هم استان هاي البرز، كهگيلويه و بوير احمد و 

اصفهان قرار دارند. 
استان تهران نيز حدود ۱2 درصد تعاوني هاي خود را 
توسط زنان مديريت مي كند. از ديگر نكات جالب اين 
آمار، ميزان مديريت زنان در استان قم است كه آماري 

بهتر از ميانگين كشوري را از آن خود كرده است.

از طرفي انتظار مي رود سهم مديران زن در تعاوني هايي 
كه نس��بت بااليي از اعضا را زنان تشكيل مي دهند،  به 
عبارت��ي در تعاوني هاي بانوان ك��ه حداقل 70 درصد 
اعضاي آنها زن هستند، بيشتر باشد. بررسي ها حاكي 
از آن اس��ت كه از بين ۶33 تعاوني فعالي كه در س��ال 
97 تحت عنوان تعاوني بانوان ثبت و تش��كيل شده و 
جنسيت مدير تعاوني هم اظهار شده، 2۶9 مورد معادل 
43.۵ درصد توسط زنان مديريت مي شود. هر چند كه 
مديريت زنان فقط به تعاوني هاي بانوان يا تعاوني هاي 
با فعاليت صنايع دس��تي منحصر نمي شود و در ديگر 

تعاوني ها ني��ز از جمله تعاوني ه��اي دانش بنيان نيز 
مديران زن وجود دارند. از بين 28 تعاوني دانش بنيان 
تشكيل شده در سال گذشته مديريت چهار تعاوني كه 
معادل پ4.3 درصد از كل اين تعاوني ها است به زنان 
تعلق دارد. ع��الوه بر اين در برخي از تعاوني ها با وجود 
بيشتر بودن اعضاي مرد نسبت به زن، مديريت تعاوني 
بر عهده زنان است. اين موضوع نشان دهنده ظرفيت 
باالي مديريتي زنان است و سياست گذاري ها بايستي 
به گونه اي باشد كه فرصت هاي بيشتري در اختيار زنان 
قرار گيرد و از توانمندي هاي آنان حداكثر استفاده شود.

سيدمحمد علوي، دبيركل جامعه حس��ابداران رسمي، 
در گفت وگويي كه روز گذشته منتشر شد، ضمن تشريح 
جزييات طرح جامعه در راستاي عملياتي نمودن رونق توليد 
ابعاد مختلف اين پيشنهاد را اعالم كرد. وي در گفت وگوي 
حاضر، تأكيد كرد كه رونق توليد وجوه مختلفي دارد و شامل 
افزايش بهره وري و حذف مقررات دس��ت و پا گير و اصالح 
فرايندهاي اجرايي و استفاده از ظرفيت هاي قانوني موجود 
جهت بهسازي محيط كسب وكار است و جامعه  حسابداران 
رسمي ايران در اين زمينه مي تواند با همكاري با دستگاه هاي 

اجرايي مربوط نقش موثري ايفا كند.
دبيركل جامعه حسابداران گفت: جامعه حسابداران رسمي 
ايران در تمامي س��ال هاي اخير و در سال جاري براساس 
چارچوب راهبردهايي كه شوراي عالي جامعه تصويب كرده 
يك سلسله برنامه هاي عملياتي به منظور توسعه شفافيت 
در بازارها از طريق توس��عه حرفه حسابرس��ي و خدمات 
اطمينان بخش��ي مالي دنبال كرده است. در عين حال، با 
توجه به شرايط خاص اقتصادي كشور و سياست هاي كالن 
برنامه هاي مربوط را دنبال مي كنيم. با توجه به اينكه امسال به 
عنوان سال رونق توليد از سوي مقام معظم رهبري اعالم شده 
است پرسش اصلي كه در برابر جامعه قرار داشت اين بود كه 

چگونه مي توانيم در اين زمينه جهت تحقق اهداف موردنظر 
براي رونق توليد به سهم خود در آن مشاركت داشته باشيم.

وي افزود: بنابراين در چارچوب برنامه هاي استراتژيكي كه 
دنبال مي كنيم مساله خاص ما اين بوده كه چگونه مي توانيم 
در ايجاد رونق توليد در كشور سهيم باشيم. در نظر داريد كه 
ما به شدت بر امر مسووليت اجتماعي حسابداران رسمي 
تأكيد داريم و پيگيري تحقق سياست هاي كالن كشور را 

بخش مهمي از اين مسووليت مي دانيم.
اين كارشناس حس��ابداري در رابطه با نقش اين بخش با 
بهبود وضعيت توليد در كشور گفت: همانطور كه مي دانيد 
حسابداران رسمي با ارايه خدمات تخصصي و حرفه اي به 
كليه واحدهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي در بخش هاي 
خصوصي و عمومي در زمينه ارايه انواع حسابرسي مشغول 

هستند . 
هم اينك نزدي��ك به 00030 واحد تولي��دي، بازرگاني و 
خدماتي در سراسر كشور توسط موسسات حسابرسي عضو 
جامعه ساالنه حسابرسي مالي مي ش��وند. از اين خدمات 
اعتباربخشي به جز خود بنگاه ها و سهام داران آنها، نهادهاي 
ناظر، بانك ها و سازمان امور مالياتي و ديگر گروه هاي ذي نفع 

بهره مي برند.

وي تاكيد كرد: از س��وي ديگر حسابرس��ي مالياتي و 
حسابرسي بيمه اي اشخاص حقوقي مشمول ماده 2 
»آيين نامه اجرايي تبصره )4( قانون استفاده از خدمات 
تخصصي و حرفه اي حس��ابداران ذي صالح به عنوان 
حسابدار رسمي«، از جمله خدمات حرفه اي و تخصصي 
اس��ت كه در چارچوب ضوابط و مقررات تعيين شده 
براي جامعه حسابداران رسمي ايران، توسط موسسات 
حسابرس��ي عضو جامعه، قابل انجام است و ظرفيت 
قانون��ي آن وجود دارد. منظور از حسابرس��ي مالياتي 
رسيدگي صورت هاي مالي بنگاه به منظور تعيين مبلغ 
مالياتي بنگاه حسابرسي شده و منظور از حسابرسي 
بيمه اي گزارش بازرس��ي دفاتر قانوني و تعيين مبالغ 

مشمول كسر حق بيمه هاي تأمين اجتماعي است.
علوي با اشاره به روند نامطلوب حسابرسي در كشور تصريح 
كرد: تاكنون حسابرس��ي مالياتي و حسابرس��ي بيمه اي 
اشخاص مشمول ماده 2 آيين نامه فوق، به صورت مستقل 
توس��ط مديريت هاي ذي ربط در س��ازمان امور مالياتي و 
سازمان تأمين اجتماعي انجام شده است. اجراي مستقل 
حسابرس��ي مالياتي و حسابرس��ي بيمه اي توس��ط اين 
سازمان ها، عالوه بر صرف منابع مالي كالن از محل بودجه 

عمومي سازمان هاي مزبور، مستلزم صرف زمان هاي زيادي 
نيز مي شود و عماًل بنگاه ها در فواصل زماني معين و محدود 
با حسابرسان و بازرسان مختلف ربرو و درگير مي شوند كه 
موجب اتالف وقت و انرژي آنان مي شود و مديران بنگاه ها 
به جاي اينكه عمده وقت خود را صرف توليد نمايند صرف 
پاسخگويي به حسابرسي هاي متعدد و مختلف مي نمايند .

دبير جامعه حسابداران رسمي كشور در پاسخ به سوالي مبني 
بر چگونگي حسابرسي توسط موسسات حسابري پاسخ داد: 
زيربناي اجراي مطلوب حسابرسي مالياتي و حسابرسي 
بيمه اي، ارزيابي قابليت اتكا به صورت هاي مالي واحدهاي 
مشمول، مشتمل بر اطالعات مالي و حسابداري پشتوانه 
آن است و اين ارزيابي از طريق حسابرسي صورت هاي مالي 
ساالنه واحدهاي مشمول توس��ط »حسابداران رسمي« 
انجام مي گردد. پس، در چنين شرايطي، اجراي خدمات 
حسابرسي مالياتي و حسابرسي بيمه اي توسط حسابداران 
رسمي، زمينه هاي الزم را جهت ارتقاي شفافيت در نتايج 
رس��يدگي هاي مالياتي و بيمه اي و نيز افزايش بهره وري، 

فراهم خواهد نمود.
وي در رابط��ه ب��ا چگونگي حصول اطمين��ان از كيفيت 
حسابرسي و خدمات جديد آن توسط موسسات حسابرسي 

اذعان كرد: براي اين منظور راهكارهاي مختلفي پيش بيني 
كرده ايم. قبل از هر چيز، جامعه حسابداران رسمي ايران، 
عالوه بر اعمال نظ��ارت بر عملكرد حرفه اي موسس��ات 
حسابرس��ي در ارتب��اط ب��ا كنترل كيفيت حسابرس��ي 
صورت هاي مالي س��االنه كه به صورت س��ازمان يافته و 
مستمر انجام مي گردد، از طريق تشكيل گروه هاي ارزيابي 
ويژه با مشاركت حسابداران رسمي واجد شرايط و حداقل 
يكي از كارشناسان مورد وثوق معرفي شده توسط سازمان 
امور مالياتي و سازمان تأمين اجتماعي، تالش مي كند طرح 

تمركز خدمات حسابرسي، به شكل مطلوبي اجرا شود.
وي تاكيد كرد: عالوه بر آن، تشكيل كميته هاي تخصصي 
در سازمان امور مالياتي و سازمان تأمين اجتماعي، به منظور 
پاسخگويي مكتوب به سواالت و شبهات مسووالن و مجريان 
كار حسابرسي مالياتي و حسابرسي بيمه اي به موسسات در 

انجام مطلوب اين خدمات ياري كند.
علوي خاطرنشان ساخت: عالوه بر آن، در گروه هاي كاري 
مجري ارايه  اين دسته از خدمات حسابرسي حداقل يك 
كارشناس معرفي ش��ده از طرف اين سازمان ها مي تواند 
حضور داش��ته باشد و موسسه حسابرسي ملزم به تنظيم 

قرارداد همكاري با آنان باشد .
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كشف ۱۷.۵ كيلو گرم ترياك 
به مقصد انگلستان

ماموران گمرك موفق شدند از داخل يك دستگاه 
فر پيتزاپزي ۱7.۵ كيلوگرم م��واد مخدر از نوع 

ترياك كشف و ضبط كنند.
ماموران گمرك غ��رب تهران و ب��ه كمك تيم 
سگ هاي مواد ياب گمرك ايران، ۱7.۵ كيلوگرم 
مواد مخدر ترياك كه به طرز ماهرانه اي در داخل 
فويل هاي آلومينيومي و در جداره هاي دستگاه 
فر پيتزاپزي جاسازي ش��ده بود، كشف و ضبط 
كردند. قرار بود اين محموله توسط قاچاقچيان 

مواد مخدر به كشور انگلستان منتقل شود.
ماموران گمرك در سال گذشته موفق به كشف 
۱48.۵ تن انواع مواد مخدر ش��امل مخدرهاي 
سنتي، صنعتي و انواع پيش سازها در گمركات 
كشور شدند و گمرك ايران در ارزيابي هاي دفتر 
اطالعات منطق��ه اي س��ازمان جهاني گمرك 
چندين سال پياپي به عنوان برترين گمرك در 
شناسايي و كشف انواع مخدر شناخته شده است.

ابالغ نحوه وصول درآمد 
عوارض خرده فروشي سيگار

سازمان امور مالياتي نحوه وصول درآمد حاصل 
از عوارض خرده فروشي س��يگار موضوع رديف 

درآمدي ۱۶0۱90 را ابالغ كرد.
محمد قاس��م پناهي در بخشنامه اي خطاب به 
رييس امور مالياتي شهر و استان تهران، مديران 
كل امور مالياتي استان ها، مديران كل ماليات بر 
ارزش افزوده شهر و استان تهران و مديركل امور 
ماليات��ي موديان بزرگ موض��وع »نحوه وصول 
درآمد حاصل از عوارض خرده فروش��ي سيگار 
موضوع رديف درآمدي ۱۶0۱90« را ابالغ كرد.

در اين دستورالعمل آمده است: پيرو دستورالعمل 
شماره ۱/ 97/ 200/  ص  مورخ 02/ 02/ 97  موضوع 
بند م تبصره ش��ش قانون بودجه س��ال 97 كل 
كش��ور )درآمد حاصل از عوارض خرده فروشي 
س��يگار( و با توجه به پيش بيني درآمد مزبور در 
رديف درآمدي ۱۶0۱90 قانون بودجه سال 98 
كل كشور به منظور اجرايي نمودن نامه شماره 
۵۶/ ۱0۵3۶  م��ورخ 28/ 0۱/ 98  معاون محترم 
نظارت مالي خزانه دار كل كشور در خصوص اخذ 
وجوه ياد شده و واريز آن به حساب درآمد عمومي، 
مفاد دستورالعمل ياد شده براي سال جاري نيز 

الزم االجرا خواهد بود.

تصميم گيري دولت درباره 
خودروهاي وارداتي بالتكليف 

هي��ات دولت پيش��نهاد وزارت اقتصاد مبني بر 
»اج��ازه ترخي��ص خودروهاي ثبت س��فارش 
غيربانكي و قبض انبار ۱۶/ ۱0/ 97  و قبل از آن« 

را بررسي مي كند.
چندي پي��ش وزارت امور اقتص��ادي و دارايي، 
درراس��تاي كاهش رسوب كاال 8 پيشنهاد براي 
تسهيل در ترخيص 8۵ هزار كانتينر كاالي دپو 

شده در بنادر به رياست جمهوري ارسال كرد.
از اين 8 پيشنهاد ارسال شده تاكنون ۶ پيشنهاد 
تصويب و براي اجرا به دستگاه هاي متولي ابالغ 

شده است.
در اين بين 2 پيشنهاد مبني بر »نگهداري قسمتي 
از كاالهاي اظهار شده به گمرك در صورت بدهي 
قطعي قبلي صاحب كاال به ميزان بدهي قطعي 
مذكور و اجازه ترخي��ص مابقي كاالي اظهاري 
با رعايت س��اير مق��ررات« و »اج��ازه ترخيص 
خودروهاي ثب��ت س��فارش غيربانكي و قبض 
انبار ۱۶/ ۱0/ 97  و قبل از آن با رعايت ساير مقرر 
در مصوبه هاي مربوط ب��ه ترخيص خودروهاي 
شيوه نامه اجرايي مربوطه« هنوز مورد بررسي و 

تصويب قرار نگرفته است.
اما بر اساس اخبار رس��يده، قرار شده اين دو بند 
براي بررس��ي بيش��تر،  در جلس��ه هيات دولت 

مطرح شود.
در ص��ورت تصويب بند هش��تم پيش��نهادات 
وزارت امور اقتص��ادي و دارايي، خودروهايي كه 
از سال گذش��ته در گمركات و بنادر دپو شده اند 
و حاشيه هاي زيادي به دنبال داشتند، ترخيص 

خواهند شد.

 افزايش نرخ بيكاري 
استان تهران در سال ۹۷

معاون آم��ار و اطالع��ات س��ازمان مديريت و 
برنامه ريزي اس��تان تهران گفت: تع��داد افراد 
بيكار در استان تهران در سال گذشته ۵۶4 هزار 
و ۶9۵نفر و افراد ش��اغل 4 ميليون و 48 هزار و 

324نفر بوده است.
مس��عود افش��ين اظهار كرد: در س��ال ۱397 
جمعيت استان تهران ۱3 ميليون و ۶3۶ هزارنفر 
ب��وده كه از اين تع��داد س��ن كار ۱۱ ميليون و 
۵9۱هزار و 977 نفر )جمعيت باالي ۱0 سال( 

اعالم شده است.
معاون آم��ار و اطالع��ات س��ازمان مديريت و 
برنامه ريزي استان تهران افزود: بر اساس آمارها 
4 ميلي��ون و ۶۱3 هزار و ۱9 نفر جمعيت فعال 
)39.8 درصد( و ۶ ميليون و 978 هزار و 9۵8نفر 
جمعيت غيرفعال )۶0.2 درص��د( بوده اند كه 
جمعيت غيرفع��ال را افراد محصل و خانم هاي 
خانه دار و اف��رادي كه درآمد ب��دون كار دارند 

تشكيل مي دهند.
وي ادام��ه داد: همچنين تعداد اف��راد بيكار در 
اس��تان تهران در س��ال گذش��ته ۵۶4 هزار و 
۶9۵نفر )۱2.2 درصد( و افراد شاغل 4 ميليون 
و 48هزار و 324 نفر )87.8 درصد( بوده اس��ت 
كه نرخ بيكاري اس��تان تهران در سال قبل در 
شهري ۱2.۶ و در روستايي 7.2 اعالم شده است.



بانك و بيمه4يادداشت

رييس كل بانك مركزي با اشاره به عدم تغيير عوامل بنياني اقتصادي بازار ارز تاكيد كرد

آغاز هفته جديد با كاهش نرخ ارز و سكه در بازار

نوسان ارز محصول متغيرهاي سياسي است 

طراحي نرم افزار جامع مديريت ريسك توسط بيمه البرزجايگاه پايين رابطه تعداد شعب در ايران با ساير شاخص ها

گروه بانك و بيمه| احسان شمشيري| 
رييس كل بانك مركزي با اشاره به عدم تغيير عوامل 
بنيان��ي اقتصادي ب��ازار ارز تأكيد كرد: نوس��انات ارز 
محصول متغيرهاي سياسي است و اين روزها با موج 
اخبار سياسي، نرخ ارز نوسانات زيادي را تجربه كرده 
است كه الزامًا اقتصادي نيست و محصول متغيرهاي 
سياسي است، چرا كه عوامل بنيادي اقتصادي در اين 
مدت تغييرات قابل توجهي نداشته اند. لذا با توجه به 
تغييرات مداوم شيب و جهت متغيرهاي سياسي، توجه 

مردم عزيز را به ريسك زياد اين بازار جلب مي كنم.
به گزارش تعادل، دكتر عبدالناصر همتي با اش��اره به 
ضرورت تجديد نظر در بودجه سال جاري تأكيد كرد: 
در كنار تالش هاي دولت براي افزايش صادرات نفت، 
كنترل هزينه ه��ا و راه هاي مختلف تأمين منابع مالي 
جايگزين در بودجه، من اعتقاد راسخ دارم كه اجتناب 
از پولي كردن كس��ري بودجه بايد يك اصل غير قابل 
مناقش��ه باش��د و بايد راه هاي ديگري را براي افزايش 

درآمدها دنبال كرد.
وي با اشاره به موضوع رمز دوم يك بار مصرف گفت: در 
قضيه تبديل رمز دوم به رمز يك بار مصرف، بانك ها نبايد 
هيچ هزينه اي به مشتريان خود تحميل كنند. در تبديل 
رمز دوم ايستاي بانكي به رمز پويا به حوزه فناوري تاكيد 
كردم كه دقت بيشتري بكنند و اجراي طرح براي تأمين 
امنيت حساب ها، نبايستي به كسب و كارهاي نوپا لطمه 
بزند و در اجراي آن هيچ هزينه اي نبايد به مش��تريان 

بانك ها تحميل شود.

 نوسان نرخ ها در بازار 
از سوي ديگر، در هفته كاري جديد بازار آزاد تهران كار 
خود را با كاهش نرخ انواع س��كه و ارزهاي عمده آغاز 
كرد، به طوري كه روز ش��نبه 21 ارديبهشت ماه نرخ 
لحظه اي دالر سنا به 15 هزار و يورو به 17 هزار تومان 
رسيد. همچنين ميانگين نرخ دالر سامانه سنا بر اساس 
قيمتهاي روز پنج شنبه 15 هزار و 387 تومان، يورو17 
هزار و 242 تومان، درهم 4ه��زار و 110تومان، يوان 
2هزار و 383تومان و لي��ر تركيه2هزار و 587تومان، 

پوند 19616 تومان تعيين شد.
در صرافي هاي مجاز نيز دالر 15280 و يورو 17180 
تومان به فروش رسيد. در بازار آزاد و معامالت نقدي نيز 
بهاي هر دالر امريكا كه صبح را با 15 هزار و 550 تومان 
ش��روع كرده بود به تدريج تا ساعات عصر به 15300 
تومان و 15 هزار و 240 تومان و 15020 تومان كاهش 
يافت و هر قطعه سكه طالي بهار آزادي طرح جديد نيز 
كه 5 ميليون و 140 هزار تومان بوده تا 5 ميليون و 85 
هزار و پنج ميليون و 130 هزار تومان عقب نشيني كرد. 
برخي فعاالن بازار مي گوين��د كه قيمت انواع ارزهاي 
عمده، س��كه و طال هفته گذش��ته روندي افزايش��ي 
داش��ت، اما روز ش��نبه بهاي آنها در م��دار نزولي قرار 
گرفت. به طوري كه قيمت ارز در روز ش��نبه براي دالر 
به 15020، ي��ورو به 17500، پون��د 20207؛ درهم 
4230، لير تركيه 2630 و يوآن 2300 تومان در بازار 

آزاد كاهش يافت. 
 در حالي كه طي روزهاي گذش��ته بازار ارز تحت تاثير 
اتفاقات سياسي و هيجانات رواني قرار گرفته، رييس 
كل بانك مركزي به مردم توصيه كرد وارد خريدهاي 
غيرضروري نشوند.در پي نوس��انات روزهاي گذشته 
ب��ازار ارز، رييس كل بانك مركزي بار ديگر تأكيد كرد 
كه سياس��ت گذار ارزي با هر نوساني اقدام به مداخله 
گسترده در بازار نخواهد كرد و البته به مردم هم توصيه 
كرد كه هيجاني وارد بازار ارز براي خريد و فروش نشوند.

در اين ميان تالش هاي بازارس��از ب��راي كنترل نرخ و 
بازگشت ثبات به بازار همچنان ادامه دارد و بانك مركزي 
معتقد است كه هيچ كدام از مولفه هاي اقتصادي طي 

روزهاي گذشته تغييري نداشته تا بازار ارز با مولفه هاي 
اقتصادي دچار نوسان ش��ود، بلكه اتفاقات سياسي و 
عوامل غيراقتصادي اس��ت كه تغييرات نرخ در بازار را 

رقم مي زند.

كاهش قيمت دالر در صرافي هاي بانكي
از سوي ديگر، روز شنبه21 ارديبهشت ماه قيمت دالر 
در بانك ها و صرافي هاي بانكي نسبت به پنج شنبه هفته 
گذشته كاهش يافته است. صرافي هاي مجاز بانكي دالر 
را 15280 فروخته و 15150 تومان خريداري مي كنند، 
همچنين ي��ورو به قيمت 17180 توم��ان فروخته و 

17080 تومان خريداري مي شود. 
روز شنبه بانك ها هر دالر امريكا را به قيمت 14 هزار و 
839 تومان مي خرند كه نسبت به روز پنج شنبه هفته 
گذشته حدود 80 تومان كاهش دارد و قيمت خريد يورو 
نيز در شعب ارزي بانك ها 16 هزار و 675 تومان است.

همچنين هر پوند انگليس را نيز 19 هزار و 315 تومان 
خريداري مي كنند.

از سوي ديگر، قيمت ارز مسافرتي در بانك ها همچنان از 
قيمت فروش آن در بازار باالتر است؛ به طوري كه قيمت 
فروش ارز مسافرتي در بانك ها 17 هزار و 513 تومان 
اعالم شده كه با احتس��اب كارمزد به حدود 17 هزار و 
800 تومان مي رسد.اين در حالي است كه نرخ خريد 
يورو در صرافي هاي مجاز بانك مركزي 17 هزار و 50 
تومان و نرخ فروش آن 17 هزار و 150 تومان است كه 
نسبت به پنج شنبه گذشته 50 تومان ارزان شده است. 
اين صرافي ها همچنين هر دالر امري��كا را 15 هزار و 
150 تومان خريده و 15 هزار و 250 تومان مي فروشند 

كه قيمت دالر نيز كاهش 100 توماني داشته است.
در بازار طال نيز با اعالم هر اونس طال به قيمت 1286 
دالر، هر قطعه سكه طالي بهار آزادي طرح جديد پنج 
ميلي��ون و 130 هزار تومان ارزش داش��ت و هر قطعه 
س��كه تمام بهار آزادي طرح قديم پنج ميليون تومان 
فروخته شد.نيم سكه نيز 2 ميليون و 900 هزار تومان 
تا 2 ميليون و 870 هزار، ربع سكه يك ميليون و 900 
هزار تا 2 1 ميليون و 870 هزار تومان و هر قطعه سكه 
گرمي يك ميليون تومان تا 1 ميليون و 10 هزار تومان 
به فروش رس��يد.همچنين در بازار آزاد تهران هر گرم 
طالي خام 18 عيار 464 هزار تومان فروخته شد و هر 
مثقال طال نيز 2 ميليون و 12هزار تومان ارزش گذاري 
شد. بهاي اونس جهاني طال نيز در بازارهاي جهاني به 

رقم يك هزار و 286 دالر افت كرد.

  نرخ  واقعي  ارز اين هفته كشف مي شود
از سوي ديگر، كارشناسان مي گويند كه بازار متشكل 
ارزي در هفته جاري فعاليت خود را آغاز خواهد كرد و 
قرار است فعاليت اين بازار به ساماندهي خريد و فروش 
ارز و كش��ف نرخ واقعي بر اساس عرضه و تقاضا منجر 
شود و اين اميد وجود دارد كه دالر نيز به قيمت واقعي 

خود نزديك شود.
وعده ايجاد بازار متشكل ارزي از سال گذشته داده شد 
و در ابتدا بسياري بر اين باور بودند كه بانك مركزي اين 
بازار را براي در دس��ت گرفتن قدرت تعيين نرخ ايجاد 
مي كند و برخي نيز از انتظارات بسياري زيادي از اين 
بازار داشتند، اما جزيياتي كه از نحوه فعاليت اين بازار 
اعالم شد، نشان داد كه بازار متشكل ارزي صرفاً به دنبال 

ساماندهي بازار ارز است.
اين بازار قرار است براي خريد و فروش ارز بين بازيگران 
اصلي بازار ارز يعني بانك ها و صرافي ها ايجاد شود و بر 
اساس آخرين خبرها درباره اين بازار، بانك ها و صرافي ها 
مانند شركت هاي كارگزاري بورس براي خريد و فروش 
ارز، كد كارگزاري درياف��ت مي كنند كه اين موضوع 
منوط به تشكيل پرونده و ارايه اطالعات و مدارك مورد 

نيازي است كه بانك مركزي به آنها اعالم كرده است.
يكي از مهم ترين نقش هايي كه اين بازار قرار است در 
نظام ارزي كش��ور ايفا كند، كش��ف نرخ ارز به صورت 
عرضه و تقاضاست و بانك مركزي با تشكيل اين بازار 
به دنبال اين اس��ت كه قيمت ارز را ب��ه جاي دالالن و 
بازارهاي هرات، سليمانيه و… عرضه و تقاضاي واقعي 
در بازار تهران مش��خص كند.اين موضوعي است كه 
فرهاد دژپسند، وزير امور اقتصادي و دارايي نيز بر آن 
تاكيد و خبر آغاز فعاليت اين بازار از هفته جاري را اعالم 

كرده است.

  نرخ واقعي چطور كشف مي شود 
اما اينكه چگونه اين بازار قرار است سبب كشف نرخ ارز 
در بازار تهران شود، بر اساس برنامه ريزي هايي است كه 
براي خريد و فروش ارز در اين بازار انجام گرفته است؛ 
به طوريكه با باز شدن بازار در هر روز نخستين قيمتي كه 
يك صرافي يا بانك براي فروش دالر خود اعالم مي كند، 
قيمت پايه آن روز اس��ت و از آن طريق قيمت در بازار 

تهران كشف مي شود.
يكي از تفاوت هاي مهمي كه بازار متشكل ارزي با بازار 
آزاد در زمينه كشف نرخ دارد، اين است كه قيمت هاي 
اعالم ش��ده در بازار و كانال هاي اعالم ن��رخ ارز، بعضًا 
واقعي نيست و براي ايجاد التهاب در بازار و افزايش نرخ 
ارز اعالم مي ش��ود، اما با راه اندازي بازار متشكل ارزي 
اين امكان وجود ندارد، چراكه فروش��نده بايد در ازاي 
قيمتي كه براي حجم مشخصي از ارز خود در بازار اعالم 
مي كند، موجودي در حساب ارزي خود داشته باشد و 
به محض اعالم اين قيمت، ارز اعالم ش��ده در حساب 
فرد مسدود مي ش��ود، بنابراين اين بازار امكان انجام 
معامالت غيرواقعي را ندارد.همچنين براي قيمت پايه 
هر روز محدوديتي در نظر گرفته شده كه يك تغيير پنج 
درصدي نسبت به آخرين نرخ روز گذشته است، به اين 
ترتيب امكان نوسان ناگهاني در قيمت ارز در بازار نيز 
پايين مي آيد.از سوي ديگر اگر صرافي يا بانكي ارز خود 
را با قيمت بااليي براي فروش بگذارد، نمي تواند التهاب 
در بازار ايجاد كند، چراكه در اين بازار، قيمت ها از پايين 
به باال در ستون سمت چپ نمايش داده مي شود و كسي 
كه قيمت باال اعالم كرده در انتهاي ليست قرار مي گيرد 

و معامالت از پايين ترين قيمت فروش و باالترين قيمت 
خريد انجام مي شود.هرچند ممكن است روش هايي 
براي ايجاد نوسان و التهاب در بازار متشكل ارزي وجود 
داشته باش��د، اما اين احتمال تا حد زيادي كم شده و 
در عين حال بانك مركزي نيز بايد نظارت مس��تقيم 
بر اين بازار داشته باشد تا از اين گونه موارد جلوگيري 
كند، چراكه تمامي فعاالن بازار متشكل ارزي، بانك ها 
و صرافي هاي مجاز بانك مركزي هستند.به اين ترتيب 
با توجه به شرايط فوق، امكان كشف نرخ در بازار تهران 
ايجاد مي ش��ود و در صورت اطالع رساني درست، اين 
قيمت ها جاي قيمت ها غيرمنطقي در بازار آزاد را خواهد 
گرفت و ممكن است بتواند دالر را به قيمت واقعي خود 

در درازمدت نزديك كند.

   پيش بيني يك فعال بازار از روند قيمت طال
نايب رييس دوم اتحاديه طال و جواهر تهران مي گويد: 
سطح داد و ستدها در ماه رمضان به شدت كاهش يافته 
است و اين موضوع كاهش حباب سكه را نشان مي دهد. 

حباب سكه در پايان هفته 60 هزار تومان ارزان شد.
نايب رييس دوم اتحاديه طال و جواهر تهران در پاسخ 
به اين پرس��ش كه بازار طال در ماه رمضان چه روندي 
دارد، گفت: هفته گذشته قيمت طال و سكه در حالي 
روند صعودي را پشت سر گذاشت كه عواملي همچون 
افزايش هفت دالري قيمت جهاني طال و افزايش قيمت 

ارز در گراني اين فلز گران بها نقش داشته است.
محمد كش��تي آراي افزود: در هفته گذش��ته به طور 
متوسط مسكوكات با رشد 1.3 درصد رو به رو بودند و 
همچنين 1.3 درصد ديگر نيز قيمت طال افزايش يافت.
او در پاسخ به اين پرسش كه دور دوم تحريم ها چه ميزان 
در افزايش قيمت طال نقش داش��ته است، اظهار كرد: 
عمده ترين دليل گراني در قيمت طال به افزايش قيمت 
دالر و افزايش قيم��ت در بازارهاي جهاني طال ارتباط 
دارد. البته اين روزها بگو مگوهاي سياسي هم باعث شده 
كه قيمت ارز با نوساناتي همراه شود.كشتي آراي درباره 
سطح داد و ستدها در ماه مبارك رمضان گفت: سطح 
داد و ستدها در ماه رمضان به شدت كاهش يافته است و 
اين موضوع كاهش حباب سكه را نشان مي دهد. حباب 
س��كه در پايان هفته 60 هزار تومان كوچك ش��د. در 

حقيقت كاهش حباب سكه به معناي كاهش تقاضاست 
و افزايش قيمت ها نيز ارتباطي به افزايش تقاضا ندارد.

او در ادامه اظهار كرد: در ش��رايط فعلي هر قطعه سكه 
تمام بهار آزادي ح��دود 530 هزار تومان حباب دارد. 
متاسفانه شرايط و دگرگوني لحظه اي در حوزه سياست 
باعث كاهش پيش بيني ها در حوزه بازار طال و ارز شده 
است و از اين رو نمي توان پيش بيني دقيقي از وضعيت 

قيمت طال داشت.

    رشد قيمت اونس جهاني طال
قيمت هر اونس طال در پاي��ان معامالت روز جمعه با 
0.15درصد افزايش به 1286 دالر و 5 س��نت رسيد و 

رشد هفتگي حدوداً 0.6درصدي را تجربه كرد.
در حالي كه دولت امريكا تعرفه ها عليه كاالهاي چيني 
را افزايش داده و نگراني ها از كند ش��دن رشد اقتصاد 
جهاني را تشديد كرده اس��ت، قيمت طال روز جمعه 
افزايش داشت و رشد هفتگي را تجربه كرد. در همين 
حال قيمت فل��ز پاالديوم به دلي��ل خريدهاي فني و 

پيش خريد ها بيش از 5 درصد افزايش يافت.
راب لوتس، تحليلگر بازار طال در اين باره گفت: قيمت 
طال افزايش يافت��ه و تا زماني كه تنش ها بين امريكا و 
چين ادامه يابد، قيمت فلز زرد باز هم باالتر خواهد رفت.

    ضرورت افزايش نرخ هاي رسمي ارز 
برخي كارشناسان با اشاره به تورم يكسال اخير معتقدند 
كه نرخ هاي رسمي ارز از فروردين و ارديبهشت 97 كه 
دالر 4200 توماني وارد بازار ش��ده تغيير نكرده است 
در حالي ك��ه ادامه اين نرخ، عمال ب��ه معناي افزايش 
مي��زان رانت و فاصله آن با نرخ بازار آزاد اس��ت و حتي 
پوشش دهنده تورم جهاني و تورم جهاني نيست. براين 
اساس به نظر مي رسد كه سياست دالر 4200 توماني 
به يك خوانش جديد محتاج است.از ابتدا قرار بود كه 
نرخ، متناسب با شرايط اقتصادي تعديل شود. اگرچه در 
ماه هاي ابتدايي اجرا، تعديل نرخ دنبال شد.اما با اجرايي 
شدن بازار دوم، وعده داده شده، فراموش شد.با فرمان 
رييس جمهور نرخ از ح��دود 4400 مجددا به 4200 
بازگشت.تصميمي كه حداقل 12 هزار ميليارد تومان 

رانت جديد به اقتصاد ايران اضافه كرده است. 

گروه بانك و بيمه|
 نتايج يك مطالعه نش��ان مي دهد كه افزايش تعداد شعب مي تواند 
زمينه ساز جمع آوري بيش��تر نقدينگي باشد. اما افزايش شعب در 
ايران در مقايسه با كش��ورهاي ديگر منطقه، نتوانسته در حد مورد 
انتظار در جذب بيشتر نقدينگي موفق باشد يا نقدينگي را به سمت 
توليد هدايت كند و در نتيجه شاخص عملكرد افزايش شعب در ايران 
و رابطه آن با توليد، نقدينگي، توليد ناخالص و درآمد س��رانه و... در 
مقايسه با كشورهاي ديگر از جايگاه پايين تري برخوردار شده است. 
به گزارش ايِبنا، با تغيير ش��يوه و رويكرد سيستم بانكداري در دنيا 
ديگر لزومي به مراجعه به شعب براي دريافت خدمات بانكي نيست 
و مشتريان مي توانند تنها با يك كليك وجه خود را منتقل يا قبض 
خود را پرداخت كنند يا ده ها خدمات ديگر را از طريق اپليكيشين ها، 
اينترنت بانك ها و... انجام دهند.بر همين اس��اس، كانون بانك ها و 
موسس��ات اعتباري خصوصي با تهيه گزارش حاضر س��عي كرده، 
كش��ورهاي مختلف را گزينش و با مقايسه آمار شعب و متغيرهاي 
مرتبط با آن، همانند توليد ناخالص داخلي كشور، نقدينگي، درآمد 

سرانه و... را مورد بررسي قرار دهد.
از يك طرف ارتباط ش��عب با توليد كشور از آن جهت مورد ارزيابي 
قرار مي گيرد كه هر زمان توليد افزايش مي يابد، زمينه ساز گسترش 
فعاليت هاي اقتصادي ش��ده و مي توان با تعداد ش��عب بيشتر ارايه 
خدم��ات بانكي را نيز افزايش داد.از س��وي ديگر افزايش نقدينگي 
نيز در كشور چنانچه به بخش مولد و اشتغالزا در داخل كشور سوق 
داده شود، افزايش تعداد شعب مي تواند زمينه ساز جمع آوري بيشتر 
نقدينگي در جامعه و با جهت دادن آن در بخش هاي مولد و اشتغالزاي 
اقتصادي كشور بتواند نقش مفيد و ضد تورمي را در اقتصاد ايفا كند. 
به طوري كه از بررسي حاضر مي توان نتيجه گرفت، تعداد شعب از 
لحاظ حجم نقدينگي با ساير كشورها از تناسب الزم برخوردار است 
زيرا ايران در مقايسه با حجم نقدينگي در رتبه اول بين كشورهاي 

مورد بررسي قرار دارد، اما از جهات زير تناسب الزم را ندارد: 
1 - تعداد شعب بانكي با درآمد سرانه در مقايسه با ديگر كشورهاي 

مورد بررسي مناس��ب نبوده و در رتبه 10 قبل از عراق و افغانستان 
با فاصله زياد قرار گرفته اس��ت.2- تعداد شعب بانكي در مقايسه با 
GDP )توليد ناخالص داخلي( نيز در رتبه 10 قرار دارد كه از وضعيت 
مناس��بي برخوردار نيست و نشان دهنده آن است كه حجم پول در 
گردش جامعه در بخش هاي مولد و اشتغالزاي اقتصاد مصرف نشده 
است.3- تعداد شعب در ايران از لحاظ جمعيت به ازاي هر يكصد هزار 
نفر در رتبه 5 قرار دارد.، ليكن اين شاخص تعداد شعب نتوانسته است 
نقش اثرگذاري در جمع آوري نقدينگي و سوق دادن آن به بنگاه هاي 

توليدي و اشتغالزاي كشور داشته باشند.
مقايس��ه آماري بين ميزان فراواني نس��بي تعداد ش��عب بانكي در 
كشورهاي ديگر و ايران، نش��ان مي دهدكه تعداد شعب بانك هاي 
ايران، در وضعيت نرمال قرار دارد. براساس آمار بانك جهاني تا سال 
2016 نسبت تعداد شعب بانك هاي تجاري كشورهاي مورد بررسي 
به ازاي هر يكصد هزار نفر در كل بانك ها و موسسات اعتباري جهان 

از سال 2001 تا سال 2017 اعالم شده است.
همان گونه كه گفته مي شود، تعداد شعب بانك ها در سراسر جهان 
به ازاي هر 100 هزار نفر، در س��ال 2016 ح��دود 12.5 واحد بوده 
است. در حالي كه اين نسبت در سال 2004 حدود 9.5 واحد است. 
از سال 2004 تا سال 2016 روند اين نسبت، عمدتًا به غير از برخي 

مقاطع، صعودي است.

رييس هيات مديره شركت بيمه البرز خبر داد: بيمه البرز در حال طراحي 
و اجراي نرم افزار بيمه اي به نام نرم افزار جامع مديريت ريسك صنعت بيمه 
اس��ت كه تمام ريس��ك ها را از صدور تا وقوع احتمالي خسارت محاسبه 
مي كند.به گزارش روابط عمومي بيمه البرز، دكتر محمدرضا ميري لواساني 
در گردهمايي مديران و روساي شعب اين شركت با بيان اينكه صنعت بيمه 
ايران در مديريت ريس��ك به ش��دت با دنيا فاصله دارد و يك نظام و برنامه 
مدون در اين بخش وجود ندارد، گفت: از نرم افزار جامع مديريت ريس��ك 
كه توسط بيمه البرز طراحي شده است و مورد استفاده صنعت بيمه كشور 
قرار خواهد گرفت مي توان براي رتبه بندي شركت هاي بيمه نيز بهره برد.

رييس هيات مديره بيمه البرز كه داراي مدرك دكتراي مديريت ريسك و 
كارشناسي ارشد سازه هاي دريايي از انگلستان و سابقه مشاور بيمه اي در 
شركت ملي نفت ايران، شركت حفاري شمال و شركت نفت و گاز پارس 
است درباره چالش هاي صنعت بيمه كشور در حوزه نفت و انرژي توضيح داد: 
متاسفانه صنعت بيمه در حوزه انرژي و نفت با مشكالت زيادي مواجه است. 
يكي از اين مشكالت اختالف ارزي سرمايه شركت هاي نفتي و شركت هاي 
بيمه است چون سرمايه كمپاني هاي نفتي به دالر است حال آنكه سرمايه 
ش��ركت هاي بيمه ريالي است و اگر يك ش��ركت نفتي دچار حادثه شود 

شركت هاي بيمه براي جبران خسارت دچار مشكل مي شوند.
وي با بيان اينكه ظرفيت هاي بخش انرژي بسيار بزرگ است، گفت: پس از 
حادثه خليج مكزيك در سال 2010 ميالدي كه بزرگ ترين حادثه نشت 
نفت دريايي در جهان به شمار مي رود، يك كتاب مرجع راهنما به عنوان 
“SEMS “ Safety and Environmental Management Systems يا 
مديريت ايمني براي نفت و گاز با رويكرد ايمني، بيمه و محيط زيست تهيه و 
در جهان مورد استفاده قرار گرفت كه اگر در كشور ما هم مورد استفاده قرار 
گيرد به برطرف شدن شكاف مذكور بين صنعت نفت و صنعت بيمه كشور 
كمك شاياني خواهد كرد. كتاب مذكور توسط من ترجمه شده كه مي توان 
از آن به عنوان يك ابزار سازنده در راستاي كمك به بهبود نقش ريسك در 
صنعت بيمه و نفت بهره جست.دكتر ميري لواساني افزود: در همين راستا 
من شخصا از چهار سال پيش تاكنون در حال پيگيري و تدوين دستورالعمل 
جامع در حوزه نفت و انرژي هستم كه با همكاري بيمه مركزي مقرر شده 

است با تدوين و ابالغ اين دستورالعمل بحث مديريت ريسك در حوزه انرژي 
ساماندهي شود.وي ادامه داد: بر همين اساس كميته اي نيزدر بيمه مركزي به 
منظور بررسي آيين نامه انرژي از زمان صدور بيمه نامه حوزه انرژي تا پرداخت 
خسارت احتمالي بررسي خواهد شد.وي تاكيد كرد: دانش مديريت ريسك 
بايد به درستي اجرايي شود و آموزش هاي داخلي شركت هاي بيمه بايد از 
حالت سنتي خارج،  به روز و ريسك محور شود.وي ابراز اميدواري كرد با توجه 
به خوشنامي بيمه البرز و برخورداري اين شركت از بدنه تخصصي و حرفه اي 
در بخش مديريت ريسك صنعت بيمه كشور به عنوان ليدر فعاليت كند تا 
مديريت ريسك را در صنعت بيمه كشور نهادينه سازيم. دكتر اسماعيل دل 
فراز، عضو هيات مديره شركت بيمه البرز از ديگر سخنرانان گردهمايي ساالنه 
مديران و روساي شعب اين شركت بود كه با اشاره به سهم ناچيز صنعت بيمه 
از توليد ناخالص ملي كشور، گفت: صنعت بيمه ايران با وجود استراتژي ها و 
افق هاي بلندمدت نگاشته شده هنوز فاصله زيادي با كشورهاي پيشرفته 

دارد و نيازمند به روز رساني است.
وي ادامه داد: مشكل صنعت بيمه تنها پايين بودن ضريب نفوذ بيمه نيست 
بلكه اين صنعت نيازمند نوآوري و خالقيت است و نوآوري قطعا با تغيير همراه 
است چون نيازهاي امروز در حال تغيير است و با پيشرفت تكنولوژي نيازهاي 
جديد نيز به وجود مي آيد. به گفته وي بر همين اساس بايد از سرمايه انساني 
كه روح سازمان هاست بهره برد و دانش فردي تبديل به دانش سازماني شود 
در غير اين صورت قطعا سازمان ها دچار تزلزل خواهند شد.وي با بيان اينكه 
جذب پرتفوي نبايد مالك رتبه بندي شركت هاي بيمه باشد، گفت: هم اكنون 
به دليل نبود نوآوري، شركت هاي بيمه بعضا در رقابت دست به نرخ شكني 
مي زنند اما در آينده  نزديك،  نوآوري و خالقيت در فروش و طراحي و عرضه 
بيمه نامه هاي جديد الزم و ضروري خواهد شد. فروش بيمه نامه كار بسيار 
دشواري است چون كاالي محسوسي نيست پس بايد به سرمايه ارتباطي و 
ارتباط با بيمه گزاران و شبكه فروش كه خط مقدم شركت هاي بيمه هستند، 
توجه كرد. دكتر دل فراز درباره عملكرد بيمه البرز توضيح داد: سال گذشته 
بيمه البرز سال خوبي را پشت سر گذاشت و امسال با موفقيت وارد شصتمين 
سال فعاليت خود شده است كه نشان دهنده اين است كه اين شركت توانسته 

شصت سال خود را توانمند حفظ كند و برند خوشنام و معتبر باشد. 
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 بازار ارز 
و حذف معافيت هاي نفتي

س�جاد برخورداري|عض�و هي�ات علمي 
دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران|

هر چند انتظار بر اين است كه اقتصاد ايران از حذف 
معافيت تحريم هاي نفتي، بيشتر با پيامدهاي منفي 
مواجه شود، اما اين ش��رايط مي تواند پيامدهاي 
مثبت براي اقتصاد كشور نيز به  دنبال داشته باشد.

اقتصاد ايران نه تنها از درآمدهاي نفتي براي تامين 
هزينه ها در اشكال مختلف آن بهره مي برد، بلكه 
س��اير اجزاي اقتصاد ايران به انح��اي مختلف از 
درآمدهاي نفتي منتفع ش��ده و حيات آنها به اين 
منابع درآمدي وابسته است. هر چند تحريم هاي 
اقتصادي عليه ايران در دهه هاي 1330 و 1390 
به اجبار سهم درآمدهاي نفتي در اقتصاد ايران را 
كاهش داد، اما اين موضوع تداوم نداش��ته و بعد از 
رفع تحريم ها و بهبود روابط خارجي، سهم نفت در 
اقتصاد كشور افزايش يافته و ريشه هاي اثرگذاري 
آن بر حوزه هاي مختلف نه تنها ضعيف نشده بلكه 
قوي تر نيز شده است. تداوم اين موضوع در اقتصاد 
كشور، موجب شده كه دامنه بي ثباتي در اقتصاد 
ايران افزاي��ش يابد.بعد از خ��روج امريكا از توافق 
برجام و تشديد تحريم ها عليه اقتصاد ايران در سال 
گذشته، معافيت تحريم ها براي خريد نفت از ايران 
تنها به 8 كش��ور اعطا شد. بر اس��اس اعالم دولت 
امريكا، معافيت هاي تحريم براي خريد نفت توسط 
هشت كشور نيز در سال جديد حذف خواهد شد و 
عماًل كشورمان با اين شرايط، فروش نفت به صورت 
رسمي را نخواهد داشت. هر چند صفر شدن فروش 
نفت ايران از ديد اكثر كارشناسان داخلي و خارجي، 

دور از واقعيت به شمار مي آيد.
حال س��وال اين اس��ت كه با توجه به ويژگي هاي 
اقتصاد ايران، شرايط جديد در خصوص فروش نفت 
و كسب درآمد از محل آن، چه تبعاتي مي تواند براي 
اقتصاد كشور به  دنبال داشته باشد؟ آيا شرايط فعلي 
مي تواند فرصتي براي شكوفايي دروني در اقتصاد 
ايران باشد؟ در اين نوشتار تالش مي شود با بررسي 
تبعات حذف معافيت تحريم هاي نفتي اخير، به اين 
دو سال پاسخ داده شود.حذف معافيت تحريم هاي 
نفتي، مي تواند تبعات مثبت و منفي براي اقتصاد 
ايران داشته باشد. در ادامه به مهم ترين اين پيامدها 

اشاره مي شود.
از جمله مهم ترين پيامدهاي منفي حذف معافيت 
تحريم هاي نفتي مي توان به موارد زير اشاره كرد: 

فش��ار ب��ر ب��ازار ارز و مديريت اقتص��ادي دولت: 
حذف معافيت تحريم هاي نفتي، به طور مستقيم 
درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت كشور را تحت 
تاثير قرار داده و فشار مضاعفي بر بازار ارز كشور وارد 
مي كند. لذا موجب خواهد شد مديريت بازار ارز براي 
بانك مركزي در مقايسه با گذشته دشوار شده و اين 
امر نيازمند صرف ذخاير ارزي به منظور كنترل بازار 
خواهد بود. همچنين با توجه به وابس��تگي منابع 
بودجه به درآمدهاي نفتي، كاهش درآمدهاي نفتي 
مي تواند زمينه بروز كس��ري بودجه را براي دولت 
موجب ش��ده و اين امر توان دولت براي مديريت 
اقتصادي كش��ور و اج��راي برنامه هاي اقتصادي 
در س��ال جاري را با چالش مواج��ه خواهد كرد.

سرايت بي ثباتي بازار ارز به ساير بازارها و گسترش 
فعاليت هاي سوداگرانه: كاهش ميزان فروش نفت 
و كاهش درآمدهاي ارزي، موجب خواهد شد كه 
نوسانات بازار ارز در صورت عدم مديريت مناسب به 
ساير بازارهاي كشور سرايت كرده و اين بازار همانند 
سال 1396 به عنوان بازار تعيين كننده قيمت در 
ساير بازارها از جمله بازار مس��كن، بازار طال، بازار 
كاالها و بازار سرمايه عمل نمايد.همچنين سرايت 
بي ثباتي بازار ارز به ساير بازارها، اقتصاد كشور را به 
سمت فعاليت هاي سوداگرانه هدايت كرده و اين 
امر اثر منفي ب��ر تداوم فعاليت هاي توليدي فعلي 
و گسترش آنها به  دنبال خواهد داشت. با توجه به 
بازدهي باالي فعاليت هاي س��وداگرانه در شرايط 
بي ثباتي در بازارهاي مختلف، انگيزه سرمايه گذاري 
براي توليد كاهش يافته و اين امر منجر به كاهش 
رشد اقتصادي و در صورت تداوم آن، منجر به اخراج 
نيروي كار و از دست رفتن مشاغل موجود خواهد 
شد. در صورت تحقق اين امر، ايجاد زمينه كمبود 
كاال و افزايش قيمت ها در بازار محتمل خواهد بود.

هر چند انتظار بر اين است كه اقتصاد ايران از حذف 
معافيت تحريم هاي نفتي، بيشتر با پيامدهاي منفي 
مواجه شود، اما اين ش��رايط، مي تواند پيامدهاي 
مثبت براي اقتصاد كشور نيز به  دنبال داشته باشد. 
از جمله مهم ترين آنها مي توان به موارد زير اشاره 
كرد: كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي: اقتصاد 
ايران همواره به دنبال كاهش وابستگي به درآمدهاي 
نفتي بوده و اين امر هيچ وقت در اقتصاد كشور تحقق 
نيافته است. شرايط فعلي، فرصت مغتنمي را براي 
كاهش وابستگي اقتصاد كشور به درآمدهاي حاصل 
از فروش نفت فراهم مي كند.رونق بخش غيرنفتي 
اقتصاد: هر چند كاهش جريان درآمدهاي نفتي به 
بخش هاي مختلف اقتصاد كشور، آسيب جدي وارد 
مي كند، اما فرصت مغتنمي براي رونق بخش هاي 
غيرنفتي در جهت كس��ب منابع ارزي نيز فراهم 
مي كند. رونق بخش غيرنفتي اقتصاد كشور بيش 
از پيش نيازمند به كارگيري سياست هاي حمايتي 
متمركز بر توليد داخلي است.با توجه به پيامدهاي 
مورد بررس��ي، توجه به موارد زير مي تواند اقتصاد 
ايران را براي عبور از وضعيت فعلي و دس��تيابي به 
اهداف، كمك نمايد: مديريت بي ثباتي در بازارها: 
آنچنان كه بحث شد منشأ اصلي بي ثباتي در اقتصاد 
ايران در ش��رايط فعلي از بازار ارز اس��ت. از اين رو، 
ضروري است دولت در راستاي مديريت بي ثباتي ها 
تالش نمايد از يكسو، با حمايت از توليدات صادرات 
محور و به كارگيري ظرفيت هاي بخش خصوصي 
براي حض��ور در بازارهاي منطقه اي، ب��ازار ارز را 
مديريت كرده و از سوي ديگر، از سرايت بي ثباتي 
اين بازار به س��اير بازارها بر اساس اصول اقتصادي 

مختص هر يك از بازارها، جلوگيري به عمل آورد.



نگاه بازار 
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روي خط شركت ها 

5 بازار سرمايه

»تعادل«ازعواملعدمفراگيريابزارهاينوينماليدربازارسرمايهگزارشميدهد

ابزار معامالتي خوب در زمان معامالتي بد

آغاز پرداخت سود گروه پنجم سهام عدالت 

گروه بورس|هادي سلگي|
كارشناسان بازار سرمايه با اذعان به اينكه ابزارهاي نوين 
مالي در بازار بدهي پيشرفت بسيار خوبي داشته است، 
معتقدند كه برعكس اين گونه ابزارها به دليل نداشتن 
نقطه ش��روعي مناس��ب،  هنوز  در بازار سرمايه  رونق 
چنداني نداش��ته اند، اما با اين حال گفته مي ش��ود كه 
اخيرا راهكار مناسبي براي متداول شدن اين ابزارها در 
بازار سرمايه پيدا شده  است. حميد فاروقي در گفت و گو 
با »تعادل« به دو پيش شرط عموميت يافتن ابزارهاي 
نويني مانند اوراق فروش استقراضي دسترسي فراگير 

به آنها و فرهنگ سازي اشاره مي كند. 

    فروش استقراضي، ابزاري نوين براي شرايط 
نزولي بازار 

به گ��زارش »تع��ادل« در بازارهای س��رمايه همواره 
سرمايه گذاران اقدام به ارزيابی سهام می کنند و زمانی 
که انتظار دارند قيمت سهمی در آينده افزايش يابد يا به 
عبارت ديگر هنگامی که بر اين باورند، قيمت س��همی 
پايين تر از ارزش ذاتی آن است، اقدام به خريد آن سهم 
می کنند. در مقابل در مواقعی که سرمايه گذاران بر اين 
باورند که قيمت سهم کاهش می يابد ، ديگر نمی توانند 
با خريد سهام سود کسب کنند و به اين منظور به دنبال 
روش ها و ابزارهايی برای کس��ب س��ود از ب��ازار نزولی 
هستند. از جمله ابزارهای مالی مورد استفاده برای کسب 
سود در بازارهای کاهنده ، استفاده از قراردادهای آتی و 
اختيار معامله است که معامالت آنها در بيشتر بورس های 
دنيا از جمله بورس اوراق بهادار تهران فراهم شده است. 
يکی ديگر از ابزارهای مالی مورد استفاده برای کسب سود 
در شرايط افت قيمت ها، فروش استقراضی است که در 
بسياری از بورس های دنيا مورد استقبال سرمايه گذاران 
قرار گرفته است. همچنين سرمايه گذاران می توانند برای 
پوشش ريسک معامالت خود از اين ابزار استفاده کرده 
و خود را در مقابل نوسانات نامطلوب قيمت اوراق بهادار 
پايه مصون نگه دارند. البته در شرايطی که امکان استفاده 
از فروش اس��تقراضی امکان پذير نباشد يا سرمايه گذار 
حرفه ای نباشد، می تواند از ديگر ابزارهای مالی يادشده 
برای کسب بازدهی در بازار نزولی استفاده کند. به عبارت 
س��اده تر فروش اس��تقراضی به فروش اوراق بهاداری 
اطالق می شود که فروشنده، مالک آن نيست بلکه آن را 
به منظور فروش قرض می گيرد و تعهد می کند پس از 
فروش، سهم را خريداری کرده و آن را به مالک بازگرداند.
پ  ژوهش�گران س�ه هدف اصلی برای استفاده از 

فروش استقراضی بیان کرده اند که عبارتند از:
کسب س�ود در صورت افت قیمت: سرمايه گذاری 
پيش بينی می کند قيمت سهم خاصی در آينده کاهش 

می يابد و قصد دارد با استفاده از سازوکار فروش استقراضی 
از کاهش قيمت سهم سود کس��ب کند. به اين منظور، 
وارد بازار سهام شده و سهام يادشده را از دارنده  آن قرض 
گرفته و در بازار می فروشد . اگر قيمت سهم مطابق انتظار 
س��رمايه گذار کاهش يابد، سرمايه گذار سهم را با قيمت 
کمتری خريداری کرده و به مالک اوليه بازمی گرداند و از 

اختالف قيمت فروش و خريد سود می برد. 
پوش�ش ریس�ك افت قیمت س�هام: در اين مورد 
سهامداری که يک سهم معين را در اختيار دارد، به منظور 
دور مان��دن در برابر کاهش قيمت آن س��هم در آينده به 
فروش اس��تقراضی همان تعداد و همان نوع سهم اقدام 
می کند. بنابراين در صورت کاهش قيمت سهم در آينده، 
سهامدار توانسته است زيان ناشی از کاهش قيمت سهم را 
پوشش دهد بدون اينکه مجبور باشد سهام خود را بفروشد. 
بازارگردانی: زمانی که برای سهم يا اوراق بهادار خاصی 
تقاضا بيش از عرضه باشد ، اين فزونی تقاضا باعث ايجاد 
صف خريد می شود. بنابراين می توان با قرار گرفتن سهام 
از طريق س��ازوکار فروش استقراضی و عرضه آن در بازار 
عالوه بر حل مشکل فزونی تقاضا، به افزايش نقدشوندگی 
بازار نيز کمک کرد . اين مورد توسط بازارگردانان به صورت 

گسترده مورد استفاده قرار می گيرد.

    سابقه 3 قرن فروش استقراضي 
بهنام بهزادفر، کارشناس بازار سرمايه،  در گفت و گو با 
»تعادل« در اين خصوص گفت: يکی از ابزارهای مفيدی 
که می تواند بازار سرمايه کشور را از يک طرفه بودن نجات 
 shortدهد معامالت فروش استقراضی است. معامالت
cell  به دليل اعط��ای قابليت دو طرفه بودن می تواند 
موجب جلوگيری از تشکيل حباب قيمت و دستکاری 
در قيمت شود، ارزش ذاتی شرکت ها و سهام را مشخص 
کند، مسئوليت افزايش نقدشوندگی و کارايی در بازار را 
برعهده گيرد، از وقوع بحران در بازار جلوگيری نمايد و در 
نهايت موجب کسب درآمد در شرايط صعودی و نزولی 
در بازار سرمايه گردد.  به گفته وي اين مدل معامله قدمت 
بسيار زيادی دارد و 3 قرن از ورود اين ابزار به بورس های 
پيش��رفته دنيا می گذرد.  اين كارشناس بازار سرمايه 
افزود: فروش استقراضی سبب می شود تا آنچه  مالکيت 
آن برای سرمايه گذار نيست، به فروش برساند.به عبارت 
ساده، شما با استفاده از قرض کردن يک نوع دارايی و يا 
ابزار که قصد فروش کوتاه مدت آن را در قيمت کنونی 
بازار داريد، فروش استقراضی را اجرا می کنيد. اگر زمانی 
که قيمت ها پايين آمد و شما آن دارايی و ابزار را دوباره 
خريداری کرديد، آن را به صاحبش باز می گردانيد و از 
اختالف قيمت خريد و فروش خود، سود خواهيد برد. اين 

موضوع موحب دو طرفه شدن بازار می شود.

    ابزاره�اي نوي�ن تنه�ا در ب�ازار بده�ي
جا افتاده اند

حميد فاروقي، مدير سرمايه گذاري صندوق كارگزاري 
پارس��يان در گفت و گو با »تع��ادل« در زمينه ميزان 
عموميت يافتن اين ابزار و تاثيرات آن در بازار سرمايه 
كش��ور عنوان كرد: واقعيت اين اس��ت كه ما در حوزه 
ابزارهاي نوين هنوز فروش استقراضي را راه نينداختيم. 
بلك��ه تنها در بازار بدهي اس��ت كه بخ��ش  ابزارهاي 
نوين مانند بازار  مش��تقه و صكوك اس��المي، سلف 
موازي و س��اير اوراق هاي جدي��د ديگر كاركرد خوب 
و كمك كننده اي داشته اس��ت به اين گونه  كه تامين 
مالي را براي ش��ركت هاي حاضر در اين بازار تسهيل 
كرده است. هنوز هم در اين بازار جاي كار براي اينگونه 

ابزارها وجود دارد.  
وي افزود:  اما اگر بخواهيم در حوزه بازار سرمايه صحبت 
كنيم، ابزارهاي نوين مالي در اين بازار پيشرفت زيادي 
نداشته اس��ت. به عنوان نمونه بازار سهام زماني  ابزار 
سويچر سهام را معرفي كرد كه خيلي مورد استقبال قرار 
نگرفت و سپس روي ابزار اختيار تبعي خريد و فروش كار 
شد كه اين ابزار هم مورد اقبال از سوي معامله گران قرار 

نگرفت. اخيرا هم اختيار خريد و فروش طراحي شد كه 
اين هم تقريبا به سرنوشت ابزارهاي قبلي دچار شد. به 
نظر مي رسد كه نحوه ارائه اين ابزارها از اهميت بااليي 
برخوردار است چراكه اين ابزارها با نرم افزار خيلي خاصي 
امكان خريد و فروش داشت كه آنچنان فراگير نبود، لذا 
نقطه آغاز اين ابزارها خيلي مطلوب نبود و در ادامه هم 
به خاطر عمق و حجم بس��يار كم اين ابزارها در نهايت 
مورد استقبال قرار نگرفتند. اين كارشناس بازار سرمايه 
درباره علت عدم رواج اين ابزارها در بازار سرمايه ايران 
گفت: نكته مهم در اين زمينه اين است كه نقطه شروع 
اين ابزارها نقطه خوبي نبوده است، چراكه اگر ما يك 
ابزار نوين طراحي كنيم برعكس كل دنيا ابتدا مسائل 
شرعي آن را رفع و رجوع كنيم. البته اتفاق مثبت جديد 
اين بوده كه اختيار خريد و فروشي كه اخيرا طراحي و 
پياده سازي شد روي شاخص ها بود، اما تنها عيب آن 
اين بود كه فق��ط روي يك نرم افزار اين معامالت قابل 
انجام بود و آن هم نرم افزار مروبط به فهبا بود و س��اير 
نرم افزارهاي تدبير و رايان و... امكان دسترسي نداشتند 

و اين موضوع هم اثرگذار بود.
به گفته اين كارشناس بازار سرمايه يكي ديگر از مسائل 

مربوط به اين ابزارها به عمق بازار برمي گردد. وي در اين 
خصوص گفت:  ما بايد عمق بازارها را باال ببريم يعني 
شناوري سهم ها را افزايش دهيم، چرا كه در بسيار مواقع 
مي بينيم عمق بازار كم است و دامنه نوسان و حجم مبنا 
با اين عمق كم تركيب مي شود و شرايط را براي حركت 

هاي گله وار و هيجاني آماده مي كند. 
فاروقي در پايان نتيجه گيري كرد: بنابراين در كل بايد 
گفت هرچند كه در بازار بدهي اين گونه ابزارها پيشرفت 
بسيار خوبي داشته است، اما در بازار سرمايه هنوز جاي 
كار زيادي وجود دارد، اما با اين حال مي توان گفت، اخيرا 
راهكار مناسبي براي متداول شدن اين ابزارها در بازار 
سرمايه پيدا شده  است و آن هم اين است كه از شاخص 

ها شروع به كار كنند.
ام��ا نكته اي كه وجود دارد اين اس��ت كه بايد بس��تر 
دسترس��ي فراگير به آنها وجود داشته باشد كه همه 
بتوانند از هر ن��رم افزاري براي معامله ب��ه اين ابزارها 
استفاده كنند. نكته ديگر اين است كه بايد در اين زمينه 
فرهنگ سازي صورت گيرد كه اين امر هم با برگزاري 
همايش ها و نشس��ت ها ابزارها را آموزش دهند تا به 

صورت كامل در ميان معامله گران جا بيفتند.

مشاور سازمان خصوصي سازي با بيان اينكه پرداخت سود 
سهام عدالت براي مشموالن گروه پنجم از روز شنبه آغاز شد، 
گفت: دراين مرحله حداقل سود ۹۰ هزار تومان و حداكثر 
۱۷۵ هزار تومان براي هر مشمول سهام عدالت خواهد بود.

سيدجعفر سبحاني مشاور رييس سازمان خصوصي سازي 
در گفت وگو با فارس، در مورد اينكه هفته پيش اعالم شده 
بود، از روز شنبه 2۱ ارديبهشت ۹8 باقي مانده سود عملكرد 
سال ۹6 سهام عدالت براي مشموالن گروه پنجم پرداخت 
مي شود، گفت: تاكنون 4 گروه از مشموالن سهام عدالت، 
س��ود عملكرد اين سهام در س��ال ۹6 را دريافت كرده اند 
و از روز شنبه سود س��هام عدالت آخرين گروه مشموالن 
شامل ش��اغالن دس��تگاه هاي اداري و خانواده هايشان، 
بازنشس��تگان صندوق تامين اجتماعي و بازنشس��تگان 
كشوري و بازنشستگان لشكري سود سهام عدالت مربوط 
به عملكرد سال ۹6 را دريافت مي كنند. وي گفت: تاكنون 
سود سهام عدالت 4 گروه شامل مشموالن تخفيف دار مانند 

كميته امداد امام خميني )ره( و بهزيستي، گروه  روستايي 
و عشايري، گروه كارگران فصلي و ساختماني، ساير اقشار 
يعني همه گروه ها مانند جانبازان، خبرنگاران، طالب، زنان 
سرپرست خانوار، خدام مساجد، سود سهام عدالت را دريافت 
كرده بودند. سبحاني افزود: از شنبه، مشموالن گروه پنجم 
سود عملكرد سال ۹6 س��هام عدالت را دريافت مي كنند 
و تا پايان خرداد امسال سود سهام عدالت به حساب همه 
مشموالن كه بيش از 42 ميليون نفر هستند، واريز خواهد 
شد. وي تعداد مشموالن سهام عدالت در گروه پنج را حدود 
۱۱ ميليون نفر اعالم كرد كه از طريق 3۵ بانك و موسسه 
مالي و اعتباري سود خود را به تدريج دريافت خواهند كرد و 
سود سهام عدالت در 2۹ بانك به حساب افرادي كه شماره 
شباي خود را به سازمان خصوصي سازي اعالم كرده و تاييد 
آن را ازبانك و از طريق س��امانه دريافت كرده اند و 6 بانك 
باقيمانده به محض اينكه سود شركت هاي سرمايه پذير سهام 
عدالت واصل شود، به حساب آنها واريز خواهد شد. مشاور 

رييس سازمان خصوصي سازي در مورد اينكه به هر مشمول 
سهام عدالت در اين مرحله چقدر سود پرداخت مي شود، 
گفت: مش��موالني كه به صورت كامل مالك سهم عدالت 
شده اند يا طبق قانون از س��هام عدالت برخوردار شده اند، 
يعني تا سقف يك ميليون تومان ارزش سهام عدالت را پر 
كرده اند، در اين مرحله ۱۷۵ هزار تومان به ازاي هر مشمول 
سود عملكرد سال ۹6 دريافت مي كنند و بقيه مشموالن به 
همين نسبت مثال كسي كه مالك ۵۰۰ هزار تومان سهام 
عدالت اس��ت نصف اين رقم دريافت مي كنند يا كسي كه 
مالك 6۰۰ هزار تومان سهام عدالت است 6۰ درصد اين رقم 
دريافت خواهد كرد و در مجموع كف سود براي هر مشمول 
۹۰ هزار تومان و سقف آن ۱۷۵ هزار تومان است. سبحاني 
افزود: مشموالن گروه ۵ سهام عدالت تا پايان خرداد امسال 
س��ود سهام عدالت س��ال ۹6 را دريافت خواهند كرد. وي 
افزود: در ضمن مشموالني كه سود سال ۹6 و۹۵ را دريافت 
نكرده و شماره شباي آنها در سامانه خصوصي سازي ثبت 

نشده و بانك عامل آن را تاييد نكرده باشد، بايد شماره شباي 
خود را ثبت كنند كه اگر بانك تاييد كند، تمام سود اين دو 
سال به حس��اب آنها واريز مي شود. مشاور رييس سازمان 
خصوصي سازي در مورد اينكه اگر كسي سقف يك ميليون 
تومان ارزش اسمي سهام عدالت را پر كرده باشد، آيا مي تواند 
سهام براي او واگذار شود، گفت: هنوز هيچ سهام عدالتي به 
صورت كامل به هيچ فردي واگذار نشده و قانونگذار گفته 
است شماره شباي حس��اب بانكي افراد را بگيريم و سود 
عملكرد سال ۹۵ و۹6 به حساب آنها واريز شود. وي گفت: 
 در اسفند ۹۵ صورتحساب سهام عدالت براي افراد ارسال شد 
و مطابق قانون شش ماه فرصت داشتند تا اگر كسي مايل 
است تا سقف يك ميليون تومان ارزش سهام عدالت را پر 
كنند و مالك كل سهام شوند و شوراي عالي اصل 44 بعد از 

آن يكي، دو ماه تمديد كرد. 
س��بحاني افزود: دولت در زمس��تان ۹6 اليح��ه اي براي 
آزاد سازي سهام عدالت به مجلس ارايه كرد كه بيش از يك 
و نيم س��ال در مجلس بررسي مي شود و كميسيون هاي 
تخصصي روي آن كار مي كنند و نمايندگاني از س��ازمان 
بورس، خصوصي س��ازي در جلسات شركت مي كنند كه 

اگر اين امر به تصويب مجلس و س��ران كش��ور برسد آن 
موقع سهام عدالت را در قالب  صندوق قابل معامله بورسي 
يا اصطالحا ETF به مش��موالن واگذار خواهد شد. وي در 
مورد اينكه قرار بود ۱۰ ساله از محل سود آتي شركت ها كل 
مبلغ سهام عدالت مستهلك ش��ود، گفت: در سال ۹4 كه 
۱۰ سال از صدور دعوتنامه هاي سهام عدالت مي گذشت، 
براي مشموالن حدود ۵32 هزار تومان از محل سود سهام 
مستهلك شده بود و اگر كسي تمايل داشت، مي توانست 
باقيمانده مبلغ تا س��قف يك ميليون را به حساب دولت 
واريز كند و مالك كل سهام عدالت شود. وي گفت: برخي 
شركت هاي سرمايه پذير مانند مخابرات و دخانيات سود 
س��هام عدالت را به خوبي پرداخت كردند.در س��بد سهام 
عدالت 3۵ شركت بورسي و ۱4 شركت غيربورسي وجود 
دارند كه سازمان خصوصي سازي سود اين سهام را به وكالت 
مردم دريافت مي كرد و به خزانه واريز مي كرد و بعد از ۱۰سال 
ارزش س��هام هر فرد ۵32 هزار تومان شد. مشاور رييس 
سازمان خصوصي سازي افزود:  از س��ال ۹۵ تاكنون سود 
دريافتي شركت هاي سرمايه پذير به حساب خود مشموالن 

سهام عدالت واريز شده و ديگر به خزانه نرفته است.

گروه بورس| 
معامالت روز گذشته در بورس در ساعات ابتدايي به صورت مثبت و 
باالرونده شاخص ها بود اما در نيمه دوم ساعت بازار،  روند شاخص ها 
منفي ش��د و با 2۱8۹ واحد افت، دررقم 2۰۹ هزار و ۱۵4 واحدي 
به كار خود پايان داد.  مش��خص است كه بازار به طور جدي نسبت 
به ريسك سياسي واكنش نشان داده است و تحريم هاي دوچندان 
فلزات، به ترس بازار افزوده است.  به طوري كه رصد جزييات داد و 
ستدهاي بازار سهام بر اساس آمارهاي ثبت شده نشان مي دهد كه 
همه ش��اخص هاي معامالتي در بازار سهام با كاهش مواجه شدند 
اين اتفاق در حالي رخ داد كه بازار سهام در ساعات ابتدايي با حمايت 
چند شركت در وضعيت مثبت قرار داش��ت اما در ادامه با تشديد 
فشار عرضه هاي سهام، معامالت افت كرد كه باعث شد بورس در 
يك سرازيري قرار گيرد. بر اساس آمارهاي معامالتي، ديروز اكثر 
شاخص هاي بورس با ريزش دسته جمعي مواجه شدند به طوري 
كه ش��اخص كل با )2۱8۹( واحد ريزش معادل )۱.۰4( درصد به 
2۰۹ هزار ۱۵۵ واحد، ش��اخص قيمت »وزني - ارزشي« با )628( 
واحد افت معادل )۱.۰4( درصد به 6۰ هزار 44 واحد، شاخص كل 
»هم وزن« با ۵۹۰ واحد رشد معادل ۱.36 درصد به 43 هزار و ۹2۷ 
واحد، شاخص قيمت »هم وزن« با 4۱۰ واحد افزايش، معادل ۱.36 
درصد به 3۰ هزار و ۵62 واحد رسيد. از سويي ديگرجزييات داد و 
ستدها مشخص مي كند كه امروز ۷ نماد »فوالد با )42۰( واحد، كگل 
با )263(، فملي با )24۵(، شبندر با )224(، فارس با )2۱2(، شپنا 
با )2۰۷( واحد و تاپيكو با )۱6۷( واحد« افت، بيشترين تاثير منفي 
را در كاهش ش��اخص كل بورس بر جاي گذاشتند. در عين حال، 
نگاهي به آمارهاي معامالتي بازار سهام مشخص مي كند كه قيمت 
سهام نمادهاي »فلوله، بنيرو، خلنت، بكاب، فنورد، ثاباد و ونوين« 

بيشترين افزايش قيمت و نمادهاي »سقاين، سيدكو، سيالم، كاوه، 
وايران، شبندر و شپنا« بيشترين كاهش قيمت را در بازار سهام رقم 
زدند. به اين ترتي��ب، در پايان اولين روز معامالتي بورس در هفته 
جاري، در 333 هزار و 2۷4 نوبت معامالتي، 4 ميليارد و 334 ميليون 
برگه اوراق بهادار به ارزش ۱۱ هزار و ۷6۹ ميليارد تومان در بورس 

معامله شد و ارزش بازار به 8۰2 هزار و ۵6 ميليارد تومان رسيد.

    تب منفي 16 آيفكس
شاخص كل فرابورس ايران با ۱6 واحد كاهش در پايان معامالت 
در سطح 2۵8۹ واحدي قرار گرفت كه معامالت منفي در نماد هاي 
»مارون«، »ذوب« و »هرمز« بيش��ترين تاثير را بر اُفت آيفكس بر 
جاي گذاش��ت. بازار هاي ُنه گانه فرابورس ايران در آغاز اين هفته 
كاري در ارديبهشت ماه ۹8 ش��اهد دست به دست شدن بيش از 
يك ميليارد و ۷۷6 ميليون ورق��ه به ارزش نزديك به ۷ هزار و 6۰ 
ميليارد ريال بودند كه اين حجم از معامالت در بيش از ۱8۰ هزار 
نوبت معامالتي رقم خورد و متغير حجم و ارزش ميزاني از افزايش را 

نسبت به آخرين روز معامالتي هفته گذشته ثبت كردند.
معامالت سهام در بازار اول روز شنبه 2۱ ارديبهشت ۹8 با داد وستد 
۱۵۰ ميليون سهم به ارزش ۵۰2 ميليارد ريال پيگيري شد و ۷۹۰ 
ميليون سهم به ارزش 2 هزار و ۵۷3 ميليارد ريال نيز در بازار دوم 
خريد و فروش ش��د. در ادامه، بازار پايه در روز گذشته به استقبال 
معامله ۷46 ميليون سهم به ارزش يك هزار و 8۵۷ ميليارد ريال 
رفت. در س��مت ديگر بازار، مجموع حجم معامالت اوراق بدهي، 
اوراق تسهيالت مسكن و صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله 
)ETF( در روز قبل، در بازار ابزار هاي نوين مالي به 44 ميليون ورقه 
رسيد كه ارزش اين حجم از معامالت 2 هزار و 83 ميليارد ريال بود.

تاثيرتبتحوالتبرشاخصهايبازارسهام
مروريبرآمارمعامالتبورسوفرابورس

در تمامي بازارهاي دنيا، نوسانات طبيعي اس��ت و مي توان از اين 
فرصت براي فروش استقراضي يا هر نوع آپشن فيوچري استفاده 
كرد. اين ابزارها در واقع امكان كس��ب س��ود از نوس��انات را براي 

سهامداران حرفه اي ايجاد مي كند.
به گزارش سنا، شاهين چراغي، عضو شوراي عالي بورس در خصوص 
ابزار فروش استقراضي در روزهاي نوس��اني بازار اظهار داشت: در 
تمامي بازارهاي دنيا، ابزارهاي آتي و آپش��ن هاي فيوچر بهترين 
راه حل حرفه اي هاي بازار براي عبور از نوسان است و در بازارسرمايه 
كشور ما نيز استفاده از اين ابزارها براي معامله گران و سرمايه گذاران 

حرفه اي بهترين راهكار براي افزايش سود در آينده است.
وي در اين خصوص ادامه داد: اتفاق خوبي كه در زمان دكتر محمدي 
در سازمان بورس اتفاق افتاد، فراهم كردن مقدمات راه اندازي ابزار 
فروش اس��تقراضي است. اشراف كامل رييس س��ازمان به مقوله 
بازاره��اي آتي و تبحر به خصوص ايش��ان در اي��ن مقوله، به نفع 
سهامداران حرفه اي بازار شد و مي توانند با كمك اين ابزار از روزهاي 

نوسان بازار به طور كامل منتفع شوند.
عضو ش��وراي عالي بورس در اين خصوص بيان داش��ت: براي به 
كارگيري از اين اب��زار بايد بتوان كاهش ارزش س��هام در آينده را 
با تقريب باال پيش بيني كرد. يعني بايد اطمينان داش��ته باش��يد 
قيمت س��هامي كه امروز قصد فروش اس��تقراضي آن را داريد، در 
آينده اُفت خواهد كرد. چراغي در ادامه انتفاع از اين ابزار را منوط به 
پيش بيني هاي دقيق بازار دانست و با فروش استقراضي، افرادي كه 
پيش بيني بهتر و دقيق تري از آينده بازار دارند، به كمك بازار مي آيند 
و آن را از ركود خارج مي كنند. به بيان ديگر، فروشنده براي باز شدن 
يك موقعيت، فروش انجام مي دهد و منتظر است در آينده آن را به 
قيمت پايين تري خريداري كند و مابه التفاوت را به عنوان سود به 

دست آورد. وي در خصوص اخبار و اطالعاتي كه بر بازار تاثيرگذار 
است بيان داشت: متاسفانه بازار ما درگير نوساناتي است كه از اخبار 
و اطالعات منابع غير رسمي پديد مي آيد. اما خوشبختانه با طراحي 
ابزارهاي مفيد مي توان از اين نوسانات بهترين استفاده را برد و فعاالن 
حرفه اي بازار نه تنها مي توانند ريسك هاي خود را پوشش دهند، بلكه 
مي توانند سودهاي خوبي را عايد شوند. الزمه سودگيري از اين ابزار 
اين است كه بايد سرمايه گذاران به طور جدي تر آموزش هاي الزم را 

ببينند و سپس وارد اين حوزه شوند.
وي در ادام��ه در خصوص روند بازار در روزهاي اخير خاطرنش��ان 
ساخت: بازار يك موجود زنده است و يك موجود نسبت به تحوالت 
سياسي، اجتماعي، اقتصادي و... واكنش نشان مي دهد و اين كامال 
طبيعي اس��ت. منفعل نبودن بازار نسبت به اخبار پيرامون، نشان 
مي دهد كه رفتار بازار كامال طبيعي است به همين علت سهامداران 
نبايد نگران باشند. عضو شوراي عالي بورس در خصوص معضالت 
موجود در بازار سرمايه بيان داشت: يكي از معضالت موجود در بازار 
كه در تمامي حوزه ها هم تاثيرگذار است برخي فضاهاي مسموم 
مجازي است. اطالعات غير رسمي و كاذب كه اداره آن به عهده هر 
كسي است كه مي تواند سيم كارت تهيه كرده و گروه هايي با اهداف 
مختلف را راه اندازي كند و به نشر اخبار كذب و شايعه هاي مخرب 
مشغول ش��ود، يكي از معضالت بازار سرمايه است كه بايد به طور 

جدي با آنها برخورد شود.
وي ادامه داد: مشكل جامعه ما اين است كه به اخبار جعلي و شايعات 
بيش از اخبار رسمي توجه مي شود لذا كامال مي توان تمامي طيف 
مردم را چه اقتصادي، سياس��ي، فرهنگي و اجتماعي با اين اخبار 
كذب، گمراه كرد. لذا برخورد جدي با اين گروه هاي مخرب، بهترين 

راهكار براي سالمت سازي بازار است. 

راهحلحرفهايهادرروزهاينوسانبورس
كاركردابزارفروشاستقراضيچيست؟
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 نقش پررنگ بازارسرمايه
در مديريت نقدينگي

بازار س��رمايه يكي از بخش هايي است كه مي تواند 
در مديريت بخش نقدينگي نقش بس��زايي داشته 
باشد و حتي وس��يله اي براي تامين نقدينگي مورد 
ني��از بنگاه هاي اقتصادي قرار گي��رد. علي كاظمي 
باباحيدري در گفت وگو با سنا ضمن بيان مطالب باال، 
گفت: امروز در كش��ور در حوزه اقتصاد با دو مشكل 
اساسي رو به رو هستيم، از طرفي افزايش نقدينگي در 
كشور باعث افزايش قيمت و مشكالت ديگر مي شود 
و از سوي ديگر واحدهاي توليدي با كمبود نقدينگي 
مواجه هس��تند و بايد با رفع اين دو مشكل بتوانيم 
بحث نقدينگي را مديريت كنيم. عضو هيات رييسه 
كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي 
اسالمي با بيان اينكه براي هدايت نقدينگي به بازار 
سرمايه بايد از مكانيزم ارتقاي شفافيت بورس استفاده 
كرد، افزود: با توجه به اينكه معامالت در بازار سرمايه 
با نظارت دقيق و به صورت شفاف صورت مي گيرد، 
مي توان بخش قابل توجهي از نقدينگي كشور را به 
سمت اين بازار سوق داد. نماينده مردم اردل و فارسان 
در مجلس با اش��اره به اينكه با ارتقاي اعتماد مردم 
مي توان نقدينگي س��رگردان را وارد چرخه اقتصاد 
كش��ور كرد، اظهار داش��ت: بيش از دو هزار ميليارد 
تومان نقدينگي سرگردان در كشور داريم كه اگر ۵۰ 
درصد اين نقدينگي وارد توليد شود، مي توانيم با آن 
اقتصاد كشور را بهبود بخشيم. بازار سرمايه، بهترين 
محل براي ج��ذب اين نقدينگي ها اس��ت، چرا كه 
مي تواند سرمايه هاي در گردش را در اختيار واحدهاي 
توليدي قرار داده و مسير را براي تداوم فعاليت و توسعه 
اقتصادي هموار كند. كاظمي باباحيدري ادامه داد: اگر 
نقدينگي كه لحظه به لحظه در حال افزايش است، 
كنترل و مديريت نشود، ممكن است در سال جاري 
ش��اهد تورم هاي سنگين باشيم و توليد دچار ركود 
شود. اين حجم از نقدينگي در سالي كه به نام رونق 
توليد نامگذاري شده بايد به سمت بخش مولد اقتصاد 
كشور هدايت ش��ود. عضو هيات رييسه كميسيون 
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان كرد: 
براي جلوگيري از اثر تورمي  سال جديد بايد نقدينگي 
به صورت موقت از جامعه جمع ش��ود و به س��مت 

بخش هاي اقتصادي مولد هدايت شود.

نحوه ارايه سرويس اطالعات 
مشتريان »سجام«  به كارگزاران 

ش��ركت س��پرده گذاري مركزي، نحوه در اختيار 
گذاشتن سرويس اطالعات مشتريان سجامي شده 

)Profile( به شركت هاي كارگزاري را اعالم كرد.
به گزارش س��مات، بر اس��اس مصوبه هيات مديره 
سازمان بورس و اوراق بهادار، كليه نهادهاي مالي از 
جمله مديران صندوق ها و شركت هاي كارگزاري كه 
خدماتي را به مشتريان خود ارايه مي دهند، مي توانند 
براي امور »شناسايي اوليه« و »كامل« مشتري نسبت 
به دريافت اطالعات مورد نياز از سامانه جامع اطالعات 
مشتريان )س��جام( اقدام كنند كه در اين صورت به 
دريافت مجدد اين اطالعات از مشتريان نياز نخواهد 
بود. نهادهاي مالي مذكور به ويژه كارگزاران با اتكا به 
اطالعات دريافتي از سامانه مذكور قادر خواهند بود 

خدمات مورد نظر را در اختيار مشتريان قرار دهند.
در همي��ن راس��تا، ش��ركت هاي كارگ��زاري كه 
زيرس��اخت فن��ي الزم جهت درياف��ت اطالعات 
مشتريان از اين شركت را فراهم كرده اند وارد بخش 
درخواست دسترسي به سرويس اطالعات مشتريان 
سجامي شده و به روزرساني اطالعات مشتريان را به 
مديريت فناوري اطالعات شركت سپرده گذاري 
مركزي اوراق بهادار و تس��ويه وجوه ارسال كنند تا 
اقدام الزم به عمل  آيد. سجام يك سامانه زير ساختي 
براي شناسايي مشتريان جهت ورود به باشگاه بزرگ 
بازار سرمايه ايران است كه تمام فعاالن اين بازار اعم 
از سرمايه گذاران، مشتريان و مديران نهادها در اين 
سامانه، فقط يك بار براي هميشه اطالعات خود را در 
آن ثبت خواهند كرد و پس از احراز هويت حضوري 
قادر ب��ه دريافت خدمات مبتني بر داده هاي تاييد 
شده خواهند بود. بر اس��اس اين گزارش، از طريق 
اين سامانه اطالعات هويتي، شماره حساب، شماره 
موبايل، آدرس الكترونيكي و اقامت دايمي فرد ثبت 
مي شود و از آن به بعد هيچ نهاد مالي نيازي به دريافت 

مجدد اطالعات آن سهامدار را ندارد. 

    پتروش�یمي نوري تا پایان خرداد به بورس 
مي آید: با تاييد گزارشات مالي پتروشيمي نوري، 
ظاهرا قرار است اين پتروشيمي تا پايان خرداد سال 
جاري وارد بورس شود. به گزارش فارس پتروشيمي 
نوري ظاهرا قرار است تا پايان خرداد ماه وارد بورس 
شود. پيشتر مديرعامل هلدينگ خليج فارس گفته بود 
اين پتروشيمي روند ورود به بازار بورس را طي مي كند 
و تاكنون گزارش ها و صورت هاي مالي اين پتروشيمي 
كه مربوط به س��ال ۹۷ است مورد تاييد قرار گرفته 
اس��ت. اين گزارش حاكي است شركت پتروشيمي 
نوري چهارمين شركت آروماتيك ايران است كه به 
عنوان بزرگ ترين توليد كنن��ده مواد آروماتيكي در 
ايران و يكي از بزرگ ترين مجتمع هاي آروماتيكي در 
دنيا شناخته مي شود. اين شركت از جمله طرح هاي 
استراتژيك برنامه ۵ ساله سوم شركت ملي صنايع 
پتروشيمي ايران بوده است كه در حال حاضر از جمله 
مجتمع هاي زيرمجموعه شركت صنايع پتروشيمي 
خليج ف��ارس )هلدينگ خليج فارس( اس��ت. اين 
مجتمع به عنوان يكي از بزرگ ترين توليد كننده هاي 
محصوالت آروماتيكي در جهان با ظرفيت اسمي 4.۵ 
ميليون تن در سال به صورت رسمي در تيرماه ۱386 

افتتاح شده و تاكنون درحال فعاليت و توليد است. 

سهام عدالت



تشكلها6اخبار

دستورالعمل ارايه تسهيالت به تشكل هاي اتاق ايران تصويب و ابالغ شد

رييس اتحاديه ليتوگراف خبر داد

عضو هيات مديره جامعه متخصصان نساجي ايران مطرح كردعضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران عنوان كرد

شارژماليتشكلها

راه اندازي سامانه اي براي توزيع »زينك«

صادرات 350 ميليون دالر فرش ماشينيدر تأمين نيازهاي مردم راه را اشتباه رفته ايم

تعادل |
حمايت اتاق ايران از صاحب��ان بنگاه هاي كوچك، با 
»شارژ مالي تش��كل ها«، وارد فاز جديدي شده است. 
براساس دستور العمل تازه پارلمان بخش خصوصي، 
كه به تصويب هيات رييس��ه اتاق ايران هم رس��يده، 
تشكل هاي زيرمجموعه اتاق ايران تسهيالت دريافت 
مي كنند. »تقويت و توانمندس��ازي و ارتقاي جايگاه 
و حضور پررنگ تش��كل هاي بخ��ش خصوصي« در 
صحنه اقتصاد كش��ور را مي توان از اولويت هاي اصلي 
پارلم��ان بخش خصوصي در س��ال 98 عنوان كرد. از 
همين رو، اعضاي هيات رييسه اتاق ايران هفته گذشته 
آستين هايشان را براي پيشبرد اهداف اين بخش مهم 
اقتصادي باال زدند و در تازه ترين اقدام خود آنها را زير 
چتر حمايت مالي اتاق قرار داده اند. اما براس��اس اين 
دستور العمل، تشكل ها چگونه شارژ مالي خواهند شد؟ 
بنابه توضيحات معاون تش��كل هاي اتاق ايران، سقف 
اعتبارات اعطايي 5 ميليارد ريال عنوان ش��ده و مدت 
بازپرداخت آن حداكثر 5 س��ال )60 ماه( خواهد بود، 
كه امتياز استفاده از تسهيالت هم تنها يك بار خواهد 
بود. اما فرايند اعطاي تسهيالت چگونه است؟ براساس 
توضيحات منتش��ر شده از س��وي اتاق ايران، تشكل 
متقاضي بايد در اداره ثبت شركت ها به ثبت رسيده و 
داراي شناسه ملي و شماره ثبتي باشد. اما فاكتورهايي 
كه بايد مد توجه متقاضيان اين نوع تس��هيالت، قرار 
گيرد، نخست؛ فاقد ملك بوده و حداقل 3 سال سابقه 
ثبت در اتاق ايران را داش��ته باش��ند. دوم اينكه كليه 
تكاليف و وظايف قانوني خود را طبق اساسنامه و ضوابط 
اتاق )با تأييد معاونت تشكل ها( انجام داده و بر اساس 
نتايج آخرين طرح رتبه بندي و ارزيابي تشكل ها در رتبه 
» B، A يا C « باشند. اما درگام آخر، درخواست دريافت 
تسهيالت بايد به صورت كتبي با امضاي رييس تشكل 
و به استناد مصوبه هيات مديره به همراه مدارك مثبته 

حسب مورد به معاونت تشكل ها ارسال شود. 

     تقويت تشكل ها در فاز مالي 
تش��كل هاي بخش خصوصي نقش مهمي در اقتصاد 
كشور بازي مي كنند. بطوريكه تجربه ثابت كرده، واگذار 
كردن برخي امور تنظيمي به اين بخش موفقيت آميز 
بوده اس��ت. اموري چون تنظيم ورود و خروج فعاالن 
اقتصادي به ي��ك بازار، واگ��ذاري اختيار حل و فصل 
دع��اوي به يك��ي از طرفين دعوا و قيمت گ��ذاري در 
بازارهاي حساسي كه هنوز نياز به قيمت گذاري دارد، 
توانسته بطور موثري اقدام كند. به عبارتي، تشكل ها 
 مي توانند از طريق همگرايي، مشكالت را رصد كرده و 
براي حل آنها راهكار پيشنهاد دهند و سطح مطالبه گري 
خود را ارتقا بخش��ند. از اي��ن رو، در نظر گرفتن نقش 
مش��ورتي براي بخ��ش خصوصي به بهب��ود كيفيت 
تصميم گيري ها منجر مي شود و وجود بدنه كارشناسي 
در تش��كل هاي خصوص��ي مي تواند در »شناس��ايي 
مشكالت اعضا«، »انتقال مطالبات به تصميم سازان« 
و »ارايه راه حل هاي سياس��تي«، نقشي تعيين كننده 
داشته باشد. افزون بر اين موارد، فعاليت موثر تشكل هاي 

بخش خصوصي مستلزم اجتناب از عضوگيري اجباري 
و الزام به ارايه خدمات براي جذب اعضاي جديد است. 
اما اينكه چه فاكتور هايي براي تقويت و توانمندسازي 
تش��كل ها نياز است، پرسشي اس��ت كه اتاق ايران در 
پژوهش هايي كه انجام داده به آن پاسخ گفته و فعاليت 
در چهار حوزه براي توانمندسازي تشكل ها را ضروري 
دانسته است. براين اس��اس، »مطالعات بين المللي و 
تجارب در زمينه توانمندس��ازي تشكل ها در ايران«، 
»فعالي��ت در حوزه ه��اي مديريت و اداره تش��كل«، 
»عضوگيري، خدمات و روابط عمومي« و »تاثيرگذاري 
در تصميم گيري هاي دولت«، از جمله مواردي است كه 
براي توانمندسازي تشكل ها بسيار اهميت دارد. اگر اين 
چهار حوزه در يك تشكل به موازات يكديگر پيش روند، 
ضمن شكل گيري تشكلي قدرتمند، مي تواند نماينده 
واقعي كسب و كار خود در دولت، سياست گذاري ها و 

رسانه ها باشد.
حال اما حمايت هاي اتاق ايران با شارژ مالي تشكل ها، 
وارد فاز جديدي ش��ده اس��ت. ام��ا مهم ترين دغدغه 
تشكل در حال حاضر چيست؟ معاون تشكل هاي اتاق 
ايران، در اين باره مي گويد: نداشتن دفتري مستقل را 
مي توان يكي از مهم ترين دغدغه هاي تشكل ها تا امروز 
عنوان كرد. چراكه آنها يا در دفاتر استيجاري فعاليت 
كرده يا از دفاتر اعضاي خود اس��تفاده مي كنند. از اين 
رو، پيگيري هاي هيات رييسه اتاق ايران، اين مساله با 

حمايت هاي مالي شكل تازه اي به خود خواهد گرفت.
در همي��ن رابطه، معاون تش��كل هاي ات��اق ايران، از 
جزييات ارايه تس��هيالت به اين بخش مي گويد. نادر 
سيف با بيان اينكه اواخر س��ال قبل مصوبه اي وجود 
داشت مبني بر اينكه بودجه اي در قالب تسهيالت براي 
خريد دفتر به تشكل ها اعطا شود، به پايگاه خبري اتاق 
ايران اظهار كرد: با تأكيد رييس اتاق ايران، هفته گذشته 

دستورالعمل مربوطه به تصويب رسيد و ابالغ شد.
معاون تشكل هاي اتاق ايران با بيان اين مطلب كه در 
چارچوب همين دستورالعمل به تشكل هاي متقاضي 
تسهيالت داده مي شود، سقف آن را 500 ميليون تومان 
عنوان كرد وگفت: اين اقدام هيات رييس��ه دستاورد 
مهمي اس��ت كه مي تواند در بهبود فعاليت تشكل ها 
اثرگذار باش��د. براس��اس اظهارات او، مبلغ تسهيالت 
حداكثر 5 ميليارد ريال و مدت بازپرداخت آن حداكثر 
پنج سال )60 ماه( خواهد بود. از طرفي امتياز استفاده 

از تسهيالت هم تنها يك بار است. 
اما متقاضيان دريافت تسهيالت بايد از چه ويژگي هايي 
برخوردار باش��ند؟ بنابه توضيحات س��يف، تش��كل 
متقاضي بايد در اداره ثبت ش��ركت ها به ثبت رسيده 
و داراي شناسه ملي و ش��ماره ثبتي باشد. همچنين 
بايد فاقد ملك بوده و حداقل 3 سال سابقه ثبت در اتاق 
ايران داشته باشند. كليه تكاليف و وظايف قانوني خود را 
طبق اساسنامه و ضوابط اتاق )با تأييد معاونت تشكل ها( 
انجام داده و براس��اس نتايج آخرين طرح رتبه بندي و 
ارزيابي تشكل ها در رتبه B، A يا C باشند. متقاضيان 
در ادامه مسير بايد درخواست دريافت تسهيالت خود 
را به صورت كتبي با امضاي رييس تشكل و به استناد 

مصوبه هيات مديره به همراه مدارك مثبته حسب مورد 
به معاونت تشكل ها ارسال كنند. 

عالوه بر اعطاي تسهيالت، اتاق ايران برنامه هاي ديگري 
براي تقويت جايگاه تش��كل ها در سال 98 در دستور 
كار خود دارد. بنابه اظهارات معاون تش��كل هاي اتاق 
ايران، طراحي و تدوين نقشه راه و ساماندهي تشكل ها 
به گونه اي كه اتاق در قالب آن، سياس��ت گذاري هاي 
حمايتي خود را تدوين و اجرايي كند، برنامه معاونت 

تشكل ها در سال جاري است.
همچني��ن در ادامه توضيحات س��يف، آمده اس��ت 
كه س��ال 98 »موضوع ظرفيت س��ازي تش��كل ها« 
نيز در برنام��ه كاري اين معاونت ق��رار دارد. به باور او، 
تش��كل هاي زيرمجموعه اتاق ايران باي��د بتوانند بر 
اساس ارزيابي ها و رتبه بندي هايي كه صورت مي گيرد، 
جايگاهشان را بهبود ببخشند و تأثيرگذاري خود را در 

سياست گذاري ها افزايش دهند. 
او در عين حال تأكيد ك��رد: پيرو اجراي پروژه ارزيابي 
تش��كل ها در سال 96 و 97، س��ال جاري هم موضوع 
رتبه بندي تشكل ها را تجديد خواهيم كرد؛ چراكه از اين 
طريق مي توانيم تشكل هايي كه در اين مدت توانسته اند 
جايگاه خ��ود را ارتقا دهند، شناس��ايي كنيم. معاون 
تش��كل هاي اتاق ايران، تدوين 50 سرفصل آموزشي 
براي تشكل ها را از ديگر اقدامات اين معاونت در سال 
98 دانس��ت و تصريح كرد: اين دوره هاي آموزشي در 
سال جاري، برگزار خواهد شد و بدون شك حمايت هاي 
مالي و معنوي هيات رييسه و رييس اتاق هم ادامه دارد. 
پيش تر س��يف، در گفت وگ��وي خود با »تع��ادل« از 

برنامه هاي شش گانه اتاق ايران براي تقويت و افزايش 
سطح مشاركت تشكل ها در س��ال 98 خبر داده بود 
كه مي توان »آم��وزش«، »ظرفيت س��ازي و تقويت 
زيرساخت هاي تشكل ها«، »حمايت مادي و معنوي 
از تش��كل ها«، »تسهيل ورود تش��كل ها به برگزاري 
نمايشگاه هاي تخصصي«، »برگزاري همايش هاي ملي 
و همچنين »رتبه بندي و ارزيابي تشكل ها« را از جمله 
برنامه هاي حمايتي اتاق براي تثبيت جايگاه تشكل ها 

در اقتصاد را در سال 98 عنوان كرد. 

    16 تعهد به تشكل ها
اما با همه اينها تعهدات اتاق بازرگاني و صنايع و معادن 
ايران در قبال تشكل ها چيس��ت؟ براساس آنچه خود 
پارلمان بخش خصوصي تعريف كرده، اين نوع گام هاي 
حمايتي را مي توان در 16 گام بيان كرد كه به شرح زير 
است: » 1. برگزاري همايش ها و سمينارهاي تخصصي 
در حوزه توس��عه صادرات براي تشكل هاي صادراتي، 
2. ساماندهي و سازماندهي تشكل هاي تحت پوشش 
اتاق ايران جهت تقويت و فراگير ش��دن، 3. تشكل ها 
در س��طح ملي و خودداري از ثب��ت و ارايه خدمات به 
تشكل هاي مشابه و موازي، 3. پيگيري و كمك به ايجاد 
دفاتر نمايندگي و ش��عب فعال تش��كل ها در خارج از 
كش��ور، 4. هدفگذاري صادرات در بخش هاي مربوطه 
و اعالم به تش��كل هاي ذيربط جهت افزايش، 5. سهم 
صادرات تش��كل ها در كل صادرات غير نفتي كش��ور 
در مقاطع زماني معين، 6. ارزيابي عملكرد تش��كل ها 
و چگونگ��ي تعامل آنها با اتاق ايران و س��ازمان و اتخاذ 

تدابيري جهت پاسخگو كردن آنها، 7. طراحي و تدوين 
برنامه راهبردي توس��عه ص��ادرات گروه هاي مختلف 
كااليي و خدماتي و ابالغ به تش��كل هاي مرتبط در هر 
حوزه و نظارت بر حس��ن اجراي برنامه ها، 8. طراحي 
و تدوين سيستم جامع مديريت اطالعات تشكل هاي 
تحت پوش��ش و به روزرساني مستمر، 9. ارايه خدمات 
مش��اوره اي در حوزه هاي بازاريابي، س��رمايه گذاري، 
بيمه و بانك، صادرات و ... به تش��كل ها، 10. كمك به 
طراحي و تدوين بانك هاي اطالعاتي تخصصي توسط 
تش��كل هاي صادراتي، 11. شناس��ايي موانع قانوني 
گس��ترش فعاليت هاي تج��اري در حوزه ص��ادرات و 
پيگيري رفع آن از طريق نهادهاي مرتبط، 11. كمك به 
طراحي و تدوين بسته هاي تبليغي و ترويجي براي كاال يا 
خدمات قابل توليد توسط اعضاي تشكل هاي صادراتي، 
12. دريافت گزارشات تخصصي از قيمت تمام شده و 
عوامل موثر بر آن، شبكه لجستيك و خدمات بازرگاني 
محصول، روش هاي رقابت��ي كردن محصول و ارايه به 
سازمان. 13. زمينه سازي همكاري مشترك و هماهنگ 
اتاق هاي استان ها با س��ازمان هاي بازرگاني استان ها، 
جهت توسعه و ساماندهي تشكل هاي صادراتي استان ها، 
14. زمينه س��ازي اجراي نظام رتبه بندي تشكل هاي 
صادراتي، 15. حمايت از توس��عه كنسرس��يوم هاي 
صادراتي، خوشه هاي صادرات گرا و شركت هاي مديريت 
صادرات كه براساس دستورالعمل هاي سازمان توسعه 
تجارت ايران تشكيل ش��ده اند، 16.بازنگري و اصالح 
قوانين و دستورالعمل هاي مربوط به تاسيس و توسعه 

تشكل هاي صادراتي با مشورت سازمان.«

ريي��س اتحاديه ليتوگراف با بيان اينك��ه در نظر داريم 
سامانه اي را براي توزيع زينك راه اندازي كنيم گفت: پيرو 
نامه نگاري ها و پيگيري ها با مهرزاد دانش، مديركل چاپ 
و نش��ر وزارت ارشاد اسالمي و با برگزاري نشستي كه با 
فعاالن صنعت چاپ داشتيم بنا بر اين شد تا مساله زينك 
)ورقي فلزي، پالستيكي يا كاغذي با ابعاد مشخص است 
ك��ه در ليتوگرافي طرح مورد نظر براي چاپ را روي آن 
كپي مي كنند(، كاغذ و مقوا و چند مورد ديگر را پيگيري 
كنيم. احمد ابوالحسني در گفت وگو با پايگاه خبري اتاق 
اصناف تهران، افزود: در بررس��ي ها و كارشناسي هاي 
به عمل آمده در مورد مسائل مربوط به زينك به اين نتيجه 
رسيديم كه بزرگ ترين مشكل زينك در توزيع است و 
نه كمبود آن؛ زيرا زينك به اندازه كافي در كشور وجود 
دارد و مهم ترين مساله توزيع و نظارت بر توزيع آن است. 
ابوالحسني اشاره كرد: با صحبت هايي كه انجام گرفت، 
كارگروه كاغذ و مقوا و زينك وزارت ارشاد اسالمي به اين 

نتيجه رسيدند كه مطلب مطرح شده از سوي اتحاديه 
ليتوگراف، كارشناسانه است و بايد نظارت توزيع زينك 
زيرنظر اين اتحاديه باش��د. بر همين اساس جلسه اي با 
حضور نماينده كارگروه كارتن و مقواي وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمي و جمعي از فعاالن صنعت چاپ تشكيل 

شد كه سه خروجي خوب و مثبت داشت.
او ادامه داد: اولين خروجي اين جلسه اين شد كه نظارت 
بر توزيع تمام زينك ها زيرنظر اتحاديه باشد. دوم اينكه 
به هيچ ناش��ري زينك داده نمي ش��ود و سومين مورد 
اينكه زينك تنها ميان ليتوگرافان و چاپخانه هاي مجهز 
به ليتوگرافي توزيع مي شود. رييس اتحاديه ليتوگراف 
پيرامون اينكه مش��كلي درباره توزيع زينك رخ ندهد، 
تأكيد كرد: در نظر داريم سامانه اي را براي توزيع زينك 
راه اندازي كنيم. در اين س��امانه تم��ام اعضاي اتحاديه 
ليتوگراف و چاپخانه هايي كه داراي بخش ليتوگرافي 
هس��تند، ثبت نام مي كنند. هر فردي در صورت نياز به 

زينك مي تواند به اين سامانه وارد شود و درخواست زينك 
دهد و ليتوگرافي مدنظر را انتخاب كند. به عنوان مثال 
انتخاب مي كند كه در ليتوگراف��ي آبرنگ كار او انجام 
شود سپس به ليتوگرافي منتخب مراجعه كرده و كارش 
انجام مي ش��ود. شايان  ذكر اس��ت، نظارت انجام كار با 
اتحاديه ليتوگراف است، بدين صورت پيگيري مي شود 
كه زينك آماده چاپ در نهايت به كدام چاپخانه ارسال 
مي شود. ما در اتحاديه ليتوگراف با نظارت سفت وسخت 
سعي مي كنيم تا از تخلفات احتمالي جلوگيري كرده و 

نگذاريم زينك به بازار سياه وارد شود.
او اشاره كرد: اتحاديه ليتوگراف ليست ليتوگرافان را در 
اختيار دارد و از تمام چاپخانه هايي كه در مجموعه خود 
بخ��ش ليتوگرافي دارند هم درخواس��ت مي كنم تا در 
اسرع وقت آدرس و مشخصات واحد خود را به اتحاديه 
ليتوگرافان اعالم كنند تا در سامانه مذكور ثبت شوند. 
اين نويد را مي دهم كه در آينده نزديك همه كارهاي اين 

سامانه انجام شود. رييس اتحاديه ليتوگراف اشاره كرد: 
در حال حاضر قيمت زينك توسط سازمان حمايت از 
مصرف كننده اعالم نشده است و در اين وقفه ايجاد شده 
سعي داريم تا س��امانه توزيع زينك زيرنظر اتحاديه را 
راه اندازي كنيم. اين مورد قدم بسيار خوبي براي صنعت 
چاپ اس��ت.او توضيح داد: ناشري كه مي خواهد كتاب 
چاپ كند بايد اول در اين سامانه درخواست زينك كند. 
اگر ناشري هميش��ه با ليتوگرافي خاصي كار مي كند، 
مي تواند در س��امانه همان ليتوگراف را انتخاب كند و 

مشكلي در اين بخش پيش نمي آيد. 
وزارت ارشاد بيش��تر در بخش دولتي زينك كمك به 
ناشران را مدنظر داشت ما نيز با مشورت به نتيجه و توافق 
رقمي رس��يده ايم كه به ليتوگرافان اعالم خواهيم كرد 
و براي ناشران سوبسيد ويژه اي را در نظر گرفته ايم و با 
اتحاديه ناشران بر سر يك قيمت توافق كرده ايم. براي 
تعرفه كپي سوبسيد قرار داده ايم و كم كرده ايم. او يادآور 

ش��د: تعداد و ليست زينك هاي دولتي كه اخيراً توسط 
ش��ركت تعاوني ليتوگراف توزيع شده است در اختيار 
اتحاديه قرار مي گيرد و اتحاديه نظارت خواهد داشت كه 
به چه كساني داده شده است و قرار است چه كاري روي 
آن انجام شود. او در انتها گفت: جا دارد از مسووالن وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمي، رييس و هيات مديره ناشران و 
بزرگان صنعت چاپ- كه قدم روي چشم ما گذاشتند 
و در جلس��ه هم انديش��ي كه اخيراً برگزار شد تا چنين 
تصميمي گرفته شود- تشكر كنم. از مجله چاپ و نشر 
نيز كه هميشه خبرها را پوشش مي دهد و همواره در كنار 
ماست نيز تشكر ويژه اي دارم. از طرفي خدا را شاكر هستم 
كه در رابطه با بحراني كه براي زينك به وجود آمد اولين 
اتحاديه بوديم كه وارد عمل شديم، هرچند كه سختي 
زياد كشيديم و حرف هاي حاشيه اي بسياري را شنيديم 
ولي هم اكنون افتخار مي كنيم كه بعد از دو ماه به نتيجه 

مطلوب فعلي رسيديم.

يك عضو اتاق بازرگاني ايران معتقد است در شرايطي 
كه نه سياست هاي دولت در حمايت از اقشار كم درآمد 
جامعه مشخص است و نه بطور دقيق تكليف مديريت 
بازارها روشن ش��ده، نمي توان انتظار داشت قيمت ها 
بر اساس ش��رايط واقعي جامعه تعيين شود. در طول 
ماه هاي گذشته با وجود برنامه ريزي كه از سوي دولت 
براي مديري��ت بازار كاالهاي اساس��ي صورت گرفته 
همچنان بس��ياري از اين بازارها ب��ا افزايش قيمت يا 
تالطم هاي جدي مواجه هستند. در چنين شرايطي 
گزارش هايي كه از گران فروشي و سودجويي برخي افراد 
حكايت مي كند نيز مزيد بر علت شده تا نگراني هايي 
درباره سرنوشت قيمتي اين بازارها به وجود آيد. به عنوان 
مثال در هفته هاي گذشته باال بردن قيمت شكر و فروش 
اين كاال با نرخي بيش از قيمت درج شده و مصوب نشان 
داد كه همچنان سودجويان به فكر منفعت شخصي خود 
در بازار كاالهاي اساسي هستند. در اين رابطه جمشيد 
عدالتيان شهرياري در گفت وگو با ايسنا، گفت: مشكالت 
گس��ترده اي كه در اقتصاد ايران به وجود آمده، عامل 
اصلي به وجود آمدن اين بي نظمي ها در بازار شده است 
و تا زماني كه تالش براي ايجاد تغييرات ساختاري به 

جايي نرسد نمي توان انتظار ريشه كن شدن اين شرايط 
را داشت. او با بيان اينكه شناخت نيازهاي جامعه اولويتي 
مهم و حياتي به ش��مار مي رود، تاكيد كرد: ما بايد به 
آمارهايي دسترس��ي پيدا كنيم كه بتوان براساس آن 
برنامه ريزي كرد و كارها را جلو برد. بايد مشخص شود 
جامعه به چه ميزان از كاالهاي اساسي نياز دارد و سقف 
قيمتي كه مي توان طب��ق آن نرخ گذاري كرد، در چه 

نقطه اي مي ايستد.
عدالتيان ادامه داد: اگر اين ش��ناخت ب��ه وجود آيد، 
قيمت ها از تالطم هاي دايمي و بي وقفه خالص مي شوند 
و س��ودجويان نيز اين فضا را پيدا نمي كنند كه در هر 

زماني نسبت به تغيير نرخ ها اقدام كنند. اين عضو اتاق 
بازرگاني ايران با بيان اينكه صداي مصرف كننده بايد 
از كانالي رسمي منعكس شود، گفت: اينكه در كشور 
ما انجمن هاي حمايت از حقوق مصرف كننده يا شكل 
نگرفته اند يا توانايي عمل در چارچوب وظايف خود را 
ندارند، موضوعي است كه بايد براي آن چاره انديشي 
كرد. وقتي قيمت كااليي خاص باال مي رود نمي توان 
تنها از بازرسان رسمي انتظار داشت كه اوضاع بازار را 
رصد كرده و گزارش هاي مربوط به آن را ارايه كنند بلكه 
در صورت فعال بودن اين انجمن ها، در كوتاه ترين زمان 
ممكن شكايت ها طرح شده و با پيگيري رسمي امكان 
مديريت شرايط بازار فراهم مي ش��ود. او خاطرنشان 
كرد: شرايط فعلي كه اقتصاد ما با آن روبه روست تالش 
براي مديريت بازارهاي اساسي را بسيار مهم مي كند 
زيرا در صورتي كه قيمت يك يا چند كاال بدون پشتوانه 
اقتصادي و صرفًا براساس اهداف سودجويانه افزايش 
داشته باشد، جامعه با فش��اري جديد رو به رو مي شود 
كه شايد دولت و س��اير نهادها نيز تالش شان را براي 
جلوگيري از اين شرايط به كار بسته باشند و اين موضوع 

مشكالت را دو طرفه مي كند.

عضو هيات مديره جامعه متخصصان نساجي ايران گفت: 
فرش ماشيني نيمي از ارزش صادراتي صنايع نساجي ايران 
را تشكيل مي دهد، بطوري كه ساالنه از حدود 700ميليون 
دالر صادرات صنايع نساجي، بيش از 350 ميليون دالر 
آن مربوط به فرش ماش��يني اس��ت. عليرضا حائري در 
گفت وگو با ايرنا، افزود: س��ال گذشته حدود 90 ميليون 
مترمربع فرش ماشيني در كش��ور توليد شد كه حدود 
60 ميليون مترمربع آن به مصرف داخلي رسيد. او اظهار 
كرد: در صورتي كه بازارهاي صادراتي مناسبي براي اين 
محصول بيابيم، تا 120 ميليون مترمربع در سال ظرفيت 
افزايش توليد وجود دارد. حائري تاكيد كرد: دولت مي تواند 
با ارايه وام هاي صادراتي، در نظر گرفتن تسهيالتي براي 
بازپرداخت اين وام ها، ارايه مشوق ها و تسهيل روابط تجاري 
با ساير كشورها به ياري صادركنندگان اين بخش بپردازد.

حائري خاطرنش��ان كرد: فرش ماش��يني اي��ران جزو 
ممتازترين كاالهاي نساجي جهان از نظر طرح، نقشه، 
كيفيت و رنگ بندي اس��ت و مي توان ب��ا فراهم كردن 
بسترهاي مناسب، جايگاه خوبي در بازارهاي بين المللي 
كسب كرد. عضو هيات مديره جامعه متخصصان نساجي 
ايران ادامه داد: قابليت صادرات فرش ماشيني تا ساالنه 

يك ميليارد و 500 ميليون دالر وجود دارد، اما رسيدن 
به اين هدف نيازمند مهيا شدن بستر كار از جمله تامين 
نقدينگي و مواد اوليه مورد نياز توليدكنندگان اس��ت. 
حائري به ظرفيت باالي بازار همس��ايگان اش��اره كرد و 
يادآور شد: 15كش��ور در اطراف ايران با جمعيتي افزون 
بر 600 ميليون نف��ر قرار دارند كه اي��ران تامين كننده 
فقط 2 درصد وارداتشان اس��ت؛ در اين ميان 60 درصد 
صادرات فرش ماش��يني به اين كشورها انجام مي شود. 
او ابراز اميدواري ك��رد، با تقويت ارتباطات تجاري با اين 
كشورها، همچنين برقراري تعرفه ترجيحي دوجانبه با 
آنها و كاهش تعرفه واردات، در شرايط كنوني تحريم ها 
بتوان به افزايش صادرات فرش ماشيني و رونق توليد دست 
يافت. به گزارش ايرنا، ايران در بين 6كشور صاحب سبك 
و قدرتمند در عرصه فرش ماشيني جاي دارد و با وجود 
همه محدوديت هاي اقتصادي، توليدكنندگان كشورمان 
توانس��ته اند اين صنعت را فعال و توليداتش را بروز نگه 
دارند. آمار 10 ماهه سال 97 محصوالت حوزه نساجي و 
پوش��اك حاكي از صادرات حدود 260 هزار تن به ارزش 
955 ميليون دالر و واردات 10 ماهه در اين حوزه 339هزار 

تن به ارزش 947 ميليون دالر است.
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پرداخت مطالبات چايكاران 
از پول كارخانه ها

ايلنا| مدير اجرايي سنديكاي كارخانه هاي چاي 
كشور گفت: هنوز دولت اعتبار خريد تضميني 
برگ سبز چاي از چايكاران را تخصيص نداده است 
و پرداخت مطالبات چايكاران از محل قدرالسهم 
كارخانه هاي چاي انجام مي شود. محمدصادق 
حسني با بيان اينكه دولت 126 ميليارد تومان 
براي خريد برگ سبز چاي در نظر گرفته است، 
اظهار كرد: نرخ خريد تضميني برگ سبز چاي از 
چايكاران با تاخير چند ماهه و در نيمه فروردين 
ماه اعالم شد، اما هنوز اعتبارات مصوب براي خريد 
اين محصول تخصيص داده نشده است. او ادامه 
داد: البته پرداخت مطالبات چايكاران از پانزدهم 
ماه جاري از محل قدرالسهم كارخانه هاي چاي 

آغاز شده است.
به گفته حس��ني، از 151 كارخانه طرف قرار داد 
سازمان چاي 51 كارخانه موفق به واريز قدرالسهم 
خود زودتر از موعد قرارداد به حساب سازمان چاي 
كشور شده اند كه از اين محل بخشي از مطالبات 
چايكاران پرداخت شد. او ميزان واريز مطالبات 
چايكاران از محل قدرالسهم اين كارخانه ها را 6 
ميليارد تومان عنوان كرد. حس��ني اضافه كرد: 
همچنين 20 كارخانه ديگر قدرالس��هم خود را 
درنيمه ارديبهشت به س��ازمان چاي پرداخت 
كرده اند كه به حس��اب چايكاران واريز مي شود. 
او درباره ميزان خريد برگ سبزچاي از چايكاران 
نيز گفت: تا ام��روز كارخانه هاي چاي 13 هزار و 
385تن برگ س��بز درجه يك و 2 تن برگ سبز 
درج��ه دو از چايكاران تحوي��ل گرفته اند. مدير 
س��نديكاي كارخانه هاي چاي كشور همچنين 
از افزايش كيفيت برگ سبز چاي در سال جاري 
خبر داد و افزود: با وجود خسارات سرمازدگي، در 
سال جاري نسبت به سال هاي گذشته برگ سبز 
چاي در س��طح كيفي باالتري قرار دارد. حسني 
پيش بيني كرد: ميزان توليد برگ سبز چاي در 
سال جاري مطابق با سال گذشته حدود 113 هزار 
تن باشد. به گفته او، در فصل زراعي جاري، قيمت 
خريد تضميني هر كيلوگرم برگ سبز چاي درجه 
يك 32 هزار و 750 ريال و برگ س��بز درجه دو، 
18هزار و 492 ريال تعيين شده كه نسبت به سال 
قبل، به ترتيب 20 و 21 درصد افزايش داشته اند.

 ۳1 هزار فقره بازرسي
از اصناف در فروردين ماه

پايگاه خبري اتاق اصناف ايران|  تعداد كل 
بازرسي ها از صنوف تهران در فروردين ماه سال 
جاري بيش از 31 هزار و 770 فقره بود كه 4 هزار 
و 398 فقره پرونده با برآورد جريمه پيشنهادي 
به ارزش بي��ش از 16 ميليارد و 23ميليون ريال 
تشكيل شده است. در فروردين ماه سال جاري 
حدود 3 هزار و164 فقره شكايت توسط واحدهاي 
بازرسي اصناف دريافت شد كه 70درصد در بخش 
كاال و 30 درصد در بخش خدمات بود. از مجموع 
ش��كايات دريافتي 5 درصد به صورت حضوري، 
92درصد تلفن��ي و 3 درصد ب��ه صورت كتبي 
دريافت و رسيدگي شده است. در عين حال پس از 
بررسي هاي معموله و ارزيابي كارشناسان تعداد 3 
هزار و 104 فقره شكايت قابل پيگيري تشخيص 
داده ش��د كه براي رسيدگي و برخورد قانوني به 
ادارات و مراجع ذيربط ارسال شده است. همچنين 
از كل ش��كايات قابل پيگيري2 درصد منجر به 
رضايت ش��اكي، 43درصد متخلف، 52 درصد 
غيرمتخلف و 3 درصد در دس��ت بررسي است. 
طبق گزارش واحد معاونت نظارت و بازرسي اتاق 
اصناف ايران، بيشترين عناوين تخلف مربوط به 
درج نكردن قيمت، گران فروش��ي و عدم صدور 

صورتحساب است.

داليل چند نرخي شدن كاالها
ايسنا|  نايب رييس اتاق اصناف ايران با بيان اينكه 
گراني و گران فروشي دو مقوله متفاوت است، اظهار 
كرد: عدم ثبات نرخ مواد اوليه عاملي شده تا قيمت 
نهايي كاالها با يكديگر متفاوت باش��د و در س��طح 
نظارت مشكالتي را ايجاد كند. مجتبي صفايي با اشاره 
به جلسه اخير اصناف با وزير صنعت، معدن و تجارت 
گفت: موضوع مهم و جدي در زمينه نظارت در نوع 
نظارت ها است كه وزير صنعت، معدن و تجارت نيز بر 
اين موضوع تاكيد داشت و قرار بر آن شد تا نظارت ها از 
حالت فعلي و سنتي خارج شود و در قالب نظارت هاي 
مكانيزه، هوش��مندانه و ش��كايت محور پايه ريزي 
ش��ود. نايب رييس اتاق اصناف اي��ران با بيان اينكه 
واحدهاي نظارت و بررسي برخورد جدي با متخلفان 
انجام مي دهند، اظهار كرد: بازار با دو پديده گراني و 
گران فروشي مواجه است كه در بررسي هاي به عمل 
آمده با پديده گران فروشي بطور جدي مقابله مي شود، 
اما در بسياري از موارد موضوع، گراني كاال است كه 
سرچشمه اين اتفاق و پديده دو نرخي و چند نرخي 
بودن اقالم مصرفي، تفاوت و عدم ثبات نرخ ارز است 
كه بايد در سياست گذاري ها به سمتي حركت شود 
كه نرخ ارز براي مدت مشخصي تثبيت شود. او يادآور 
شد: متأس��فانه كارخانجات و شركت هاي توليدي 
مواد اوليه خ��ود را با نرخ ثابتي خريداري نمي كنند 
و اين موضوع عاملي ش��ده تا قيم��ت نهايي كاال در 
زمان هاي مختلف متفاوت باشد كه نظارت و بررسي 
را در سطح فروش بسيار سخت كرده است. صفايي 
با بيان اينكه نظارت در سطح عمده فروشي بر عهده 
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
است، يادآور ش��د: خوشبختانه در تأمين كاال هيچ 
مش��كلي وجود ندارد، اما در زمان توزيع مشكالتي 
ايجاد مي شود كه دليل اين امر مي تواند فاصله اجراي 
مصوبات از زمان تصويب در كشور باشد، زيرا زماني 
كه مصوبه اي تصويب و اخبار آن اعالم مي شود تا زمان 
اجرا اگر فاصله قابل توجهي ايجاد شود بازار نسبت به 

آن واكنش نشان مي دهد.



كوتاه از دنياي انرژي 7 انرژي

فريدون بركشلي، رييس گروه مطالعات انرژي وين در تحليلي براي »تعادل«:

توان توليد نفت عراق بطور مستمر رو به افزايش است

تنش تجاري چين و امريكا از رشد قيمت طالي سياه جلوگيري كردپس از توقف روزانه 700 هزار بشكه صادرات نفت روسيه به دليل آلودگي

كمربندهاراببنديم،چندجانبهگراييآغازميشود! 

احترام بغداد به توافق كاهش توليد اوپك

هفته پرنوسان قيمت نفت در محدوده 70 دالر مسكو صادرات نفت از بندر اوست لوگا را از سر گرفت

گروه انرژي| نادي صبوري |
گاه و بيگاه نام برخي از رهبران سياسي جهان كنار 
»نفت« ديده و شنيده مي شود. ترامپ بارها درباره 
نفت و اوپك توييت كرده است، پوتين در حاشيه 
برنامه هاي خبري از نفت مي گويد و در عربستان 
كس�ي كه درب�اره واگ�ذاري ش�ركت آرامكو و 
سياست هاي نفتي پادشاهي صحبت مي كند بن 
سلمان اس�ت. آيا نفت بيش از گذشته سياسي 
شده اس�ت؟ اين چه چيزي را نش�ان مي دهد؟ 
تكليف توليدكنندگان كوچك در اين دوره چه 
خواهد ش�د؟ اين پرسش هايي اس�ت كه دكتر 
فريدون بركش�لي رييس گروه مطالعات انرژي 
وين در يادداش�تي خواندني و جذاب، با اشارات 
تاريخي كه از تس�لط او حكايت دارد، در اختيار 

»تعادل« قرار داده و به آنها پاسخ داده است. 
 

در جريان جن��گ جهاني اول، فرمانده نيروي دريايي 
بريتانيا كه تصميم گرفت سوخت جامد كشتي هاي 
جنگي اين كشور را با س��وخت مايع جايگزين كند، 
كسي نبود جز وينس��تون چرچيل. همين تصميم، 
دنياي ژئوپولتي��ك را وارد جهان انرژي كرد كه هنوز 
نيز معنا دارد. تا موقعي كه قرار بود از زغال س��نگ در 
كشتي ها استفاده شود، معادن زغال سنگ اسكاتلند 
و منچس��تر جوابگوي نياز بريتانيا ب��ود، نفت خام اما 
كيلومترها دورتر در سرزمين هاي بيگانه قرار داشت 
كه راه و روشي بسيار متفاوت را براي مالكيت يا آوردن 

به بريتانيا مي طلبيد. 
همانط��ور كه نفت حركت به طرف تبديل ش��دن به 
»س��وخت برتر« در دني��اي بين المل��ل را آغاز كرد، 
خاورميان��ه و قفق��از به مركز صحن��ه ژئوپولتيك در 
سياس��ت هاي جهاني انرژي تبديل ش��دند و وقتي 
صحبت از ژئوپولتيك مي شد عموما اشاره به نفت خام 
و در درجه بعدي گاز طبيعي بود.  تا زماني كه خاورميانه 
تحت سلطه آنگلوساكسون قرار داشت و كشورهايي 
كه اغلب ذخاير عظيم نفتي داشتند به نوعي بخشي 
از بريتانيا و بعدها اياالت متحده محسوب مي شدند، 
مفهوم »ژئوپولتيك انرژي« تعريف ساده تري داشت. 
اگرچه، ب��ه محض اينكه حركات اس��تقالل طلبانه و 
جنبش هاي ملي در كشورهاي صاحب ذخاير نفتي 

آغاز شد، موقعيت شروع به تغيير كرد. 
نخستين شوك نفتي در سال 1971 و در دهه نخست 

فعاليت اوپك ديده ش��د، وقتي كه س��رهنگ قذافي 
كه در ادامه به يك افس��ر جوان محبوب ارتش تبديل 
ش��د، ش��ركت نفت ليبي را ملي كرده و سپس تمام 

دارايي هاي خارجي را نيز مصادره كرد. 
بسياري از كشورهاي اوپك، يا بطور نمادين يا واقعي از 

اين حركت پيروي كردند. 
شوك نفتي دوم وقتي وارد شد كه اتحاديه  كشورهاي 
عرب و به دنب��ال آن اوپك، ممنوعيتي را براي فروش 
نفت خام به بريتانيا، هلند و امريكا در اعتراض به حمايت 
آنها از اسراييل در طول جنگ اعراب و اسراييل وضع 

كردند. 
اين دو ش��وك، مباحث مرتبط به »امنيت انرژي« را 

به مركز و فاكتور اصلي روابط بين الملل تبديل كرد. 
نفت وارد تقريبا تمام مذاكرات و توافق هاي سياس��ي 
ميان كشورهاي مختلف در شمال و جنوب و غرب و 

شرق و روابط دوجانبه شد. 

در دهه 1980 اوج جنگ صدام حسين با ايران، وزراي 
نفت تمام كشورها حتي از وزراي خارجه شان بيشتر 
ديپلمات بودن��د. وزراي نفت و ان��رژي در آن دوران 
باالترين رده كابينه دولت هاي خودش��ان به حساب 
مي آمدن��د.  در 1990 و در پايان جنگ ايران و عراق، 
نفت كم ك��م به چيزي كه ي��ك »كاالي واقعي« و نه 

چيزي كليدي و استراتژيك است شكل پيدا كرد. 
من بر اين باور هستم كه والديمير پوتين كسي بود كه 
دوباره نفت را به نقشه ژئوپولتيك وارد كرد. با فروپاشي 
اتحاد جماهير شوروي، كارشناسان بسيار كمي انتظار 
و باور اين را داش��تند كه اين كشور بتواند به سرعت و 
با حجمي كه در واق��ع رخ داد به بازار بازگردد. اگرچه 
عربستان سعودي نيز در مورد نفت خام بسيار محتاط 
اس��ت در اين سطح كه پادشاه هاي وقت گزارش هاي 
روزانه در مورد نفت خام دريافت مي كنند و با زبده ترين 
كارشناس��ان نفتي مشورت مي كنند، كمتر كشوري 

وجود دارد كه در آن انرژي در سطح روسيه، سياسي 
باشد. در اين دو كشور، نفت خام بطور پيوسته توسط 

عاليرتبه ترين مقامات رصد مي شود.
حاال و در ادامه، اي��االت متحده در يك زمان كوتاه به 
بازيگر اين عرصه تبديل شد. نفت شيل تغييري را در 

عوامل بنيادين نفت خام كليد زد. 
در فصل نخس��ت 2019، اياالت متحده، روس��يه و 
عربستان س��عودي روي هم رفته روزانه 30 ميليون 
بشكه نفت خام توليد كردند، رقمي كه تقريبا معادل 
يك سوم تقاضاي نفت خام كل جهان است. اين آمار 
قدرتي را براي يك جور مقدم بودن سران اين كشورها 
در مقابل ديگر كشورهاي توليدكننده و مصرف كننده 
نفت خام ايجاد مي كند. اين سه ابرقدرت جهاني، شاهد 
اين هس��تند كه داراي موقعيتي ب��راي ديكته كردن 
مقاصد خودش��ان بر تجارت بين المل��ل منابع انرژي 
شده اند.  داروينيسم چيره مي شود. منظور قانون بقاي 

قوي ترين ها و متناسب ترين ها است. اوپك و بازار نفت 
فقط براي ماهي  گنده هاست و ماهي هاي كوچك تر به 
حاشيه رانده مي شوند. در واقع اكنون اين امكان وجود 
دارد كه با جلوتر رفتن زمان، كشورهاي كوچك تر گرد 
هم آيند و خود را تحت عنوان يك »ميني اوپك« يا به 

عبارت بهتر اوپكي ديگر، سازماندهي كنند. 
البته اين تمام ماجرا نيس��ت. ما بط��ور متقابل روي 
ط��رف عرضه نيز تمرك��ز كردي��م. »امنيت عرضه« 
عاملي تعيين كننده در ديگر س��وي بازار است. توليد 
هميشه بايد از پس تقاضاي هميشه در رشد برآيد. به 
اين ترتيب مصرف كنندگان موقعيتشان را يك كاسه 
كرده و تحكيم مي بخش��ند تا شرايط و ضوابطشان را 
به عرضه كنندگان ديكته كنند.  اغلب گفته مي شود 
كه قرن 21 متعلق به آسيا است. از هر يك بشكه نفت 
خامي كه به توليد جهاني افزوده مي شود، يك بشكه 
توسط آسيايي ها مصرف مي ش��ود. پس در اين بازار 
س��ردرگم، خريداران هم تصميم گيران قدرتمندي 

محسوب مي شوند. 
آنها هر چقدر بيش��تر مصرف كنند، همان قدر قدرت 
بيشتري براي اينكه شرايطشان را ديكته كنند به دست 
مي آورند. چين و هند مهم ترين فاكتورهاي طرف تقاضا 
به حساب مي آيند. اقتصادهاي كوچك نوظهور آسيايي 
مانند كره جنوبي، فيليپين و تايلند هم دارند به سرعت 

به اين ماجرا نزديك مي شوند. 
اين البته پايان راه براي توليدكنندگان كوچك نفت 
خام به حساب نمي آيد. آنها هر كدام مزايا، چالش ها و 
فرصت هاي خودشان را دارند.  اياالت متحده ممكن 
است تا سال 2020 ظرفيت توليد نفت خام خود را 3 
ميليون بشكه در روز افزايش دهد اما زيرساخت هاي 
الزم ب��راي وارد بازار كردن اين حج��م از توليد وجود 
ندارد، اي��ن ماجرا نيازمند س��اخت پايانه ها، خطوط 
لوله و بنادر قابل توجهي است كه هنوز ساخته نشده 
است. روسيه كشور وسيعي است و نفت خام نمي تواند 
در خطوط لوله ي��خ  زده و بنادر بارگيري حركت كند. 
عربستان سعودي به واردات تكنولوژي احتياج دارد. 
بنابراين روابط بين الملل نمي تواند ناديده گرفته شود. 
نياز اس��ت كه قوانين و عوامل بنيادي��ن انرژي دچار 
بازتعريف شوند. حاال كه ژئوپولتيك دوباره به صحنه 
بازگشته است بايد مجموعه قوانين جديدي مورد توجه 
قرار بگيرد.  »عصر چند جانبه گرايي« آغاز شده و بايد 

مورد توجه و كنكاش قرار بگيرد. 

گروه انرژي|
وزير نفت عراق روز پنجش��نبه بار ديگر تاكيد كرد كه 
كشورش به توافقات اعضاي اوپك پايبند است و سياست 

صادرات نفت خود را تغيير نخواهد داد.
ثامر الغضبان، وزير نفت عراق و مشاور نخست وزير در 
امور انرژي در اظهاراتي كه در روزنامه دولتي »الصباح« 
به چاپ رسيده است، تاكيد كرد: بغداد سياست نفتي 
خود را تغيير نخواهد داد و همچنان به س��هميه اوپك 

پايبند خواهد بود. 
وي افزود: عراق توان افزايش صادرات نفت خود را دارد 
اما با توجه به اهميت حفظ ثبات در بازار و جلوگيري از 
عرضه اضافي، به توافق اعضاي اوپك و متحدان خارج 
از اوپ��ك احت��رام مي گذارد و به س��هميه خود پايبند 

خواهد بود.
به گزارش ايرنا، الغضبان گفت: عراق درحال حاضر قصد 
تغيير سياست توليدي و صادراتي خود در زمينه نفت را 
ندارد اما اگر شرايط بازار تغيير كند بعدأ بر اساس شرايط 

جديد درباره آن تصميم گيري خواهد كرد. 
وزير نفت عراق در عين حال به نشست اعضاي اوپك و 
متحدان آن 19 ماه مه جاري )29 ارديبهشت( در جده 
اشاره كرد و گفت: تا آن زمان هنوز فرصت زيادي وجود 
دارد كه ببينيم وضعيت قيمت نفت به كجا مي رسد و 

اينكه آيا شاهد ثبات يا افزايش خواهد بود. 
در همين حال وزير نفت عراق روز يكشنبه هفته گذشته 
نيز در جريان س��فر به دوحه قطر اع��الم كرده بود كه 
كش��ورش براي جبران كمبود احتمالي بازار، اقدام به 
اتخاذ تصميم يكجانبه ب��راي افزايش عرضه نفت خام 

نخواهد كرد.  وي گفته بود: بغداد به توافقات در خصوص 
س��طح توليد ميان اعضاي اوپك و اعضاي غيراوپك به 
رهبري روس��يه در دس��امبر 2018 تا هر جا كه باشد 
احترام خواهد گذاشت. وزير نفت عراق افزوده بود: توافق 
ياد شده براي حفظ تعادل در بازار جهاني نفت صورت 
گرفت كه سال هاي قبل از آن شاهد افت و خيز و كاهش 
شديد قيمت ها بود، بنابراين ما از آن حمايت مي كنيم.

الغضبان گفت: توافق ماه دس��امبر سبب جلوگيري از 
ريزش قيمت نفت و بازگشت آرامش به بازار جهاني شد 
و قيمت آن را كه زير 40 دالر در هر بش��كه شده بود به 

بيش از 70 دالر رساند. 
وي تاكيد كرد كه عراق در خصوص ميزان عرضه نفت 
به بازار به توافق مذكور پايبند خواهد ماند و فارغ از اينكه 
علت كاه��ش عرضه در بازار چه باش��د، اقدام به اتخاذ 

تصميمات يكجانبه براي جبران آن نخواهد كرد.
آژانس بين المللي انرژي در گزارشي كه اوايل ارديبهشت 
ماه جاري منتشر شد، پيش بيني كرد كه عراق در سال 
2030 ميالدي در رتبه سوم بزرگ ترين توليد كنندگان 

نفت قرار خواهد گرفت.
بر اس��اس اين گزارش، عراق موقعيت خود را در ميان 
توليدكنندگان بزرگ نفت تقويت خواهد كرد تا در رتبه 
سوم بزرگ ترين منبع عرضه جديد در جهان قرار گيرد 

و جايگاه خود را در سازمان اوپك نيز ارتقا دهد.
اين آژانس كه مقر آن در پاريس است با بيان اينكه عراق 
توليد نفت خود را تا سال 2030 ميالدي به 6 ميليون 
بشكه در روز افزايش مي دهد، احتمال داد كه عراق توليد 
نفت خود را تا سال2030 و به نسبت 30 درصد افزايش 

خواهد داد تا در رتبه بن��دي از كانادا كه اكنون چهارم 
است، پيشي بگيرد.

آژانس بين المللي انرژي افزود: افزايش توليد نفت عراق، 
كمبود نفت در بازار بدليل بحران هاي منطقه از جمله 

اوضاع در ونزوئال و ليبي را جبران خواهد كرد.
دولت عراق پيش ت��ر اعالم كرده بود در س��ال 2019 
شركت ملي نفت عراق به توليد روزانه 4 ميليون بشكه 

نفت خواهد رسيد.
در بودجه سال 2019 ميالدي عراق، ميانگين صادرات 
نف��ت 3 ميليون و 880 هزار بش��كه در روز و به  نرخ هر 

بشكه 56 دالر تعيين شده است.
اين در حالي اس��ت كه ميانگين صادرات نفت عراق در 
بودجه س��ال 2018 ميالدي، سه ميليون و 800 هزار 
بشكه در روز و به  نرخ هر بشكه 46 دالر تعيين شده بود.

همچنين درحالي كه طي دو دهه گذشته ذخاير نفت 
اين كشور 135 ميليارد بشكه برآورد مي شد، اين رقم به 
گفته مقامات عراقي اكنون به 153 ميليارد بشكه رسيده 
اس��ت. همچنين در گزارشي كه سه روز پيش منتشر 
شده بود، عادل عبدالمهدي، نخست وزير عراق گفت 
كه كش��ورش به زودي يك قرارداد انرژي 30 ساله 53 
ميليارد دالري با اكسون موبيل و پتروچاينا امضا مي كند. 
وي هرگونه ارتباط بين اين پروژه بزرگ و مجوز امريكا به 

عراق براي تجارت با ايران را رد كرد.
به گزارش رويترز، عراق انتظار دارد 400 ميليارد دالر 

طي 30 سال اجراي اين قرارداد به دست آورد.
اين پروژه بزرگ جنوبي ش��امل توسعه ميادين نفتي 
نهر بن عمر و ارتاوي مي شود كه توليد را از اين ميادين 

به 500 هزار بش��كه در روز از 125 هزار بش��كه فعلي 
مي رساند.

سفير ايران در لندن روز دوشنبه هفته پيش گفته بود 
كه امريكا به عراق معافيتي ب��راي معامله اقتصادي با 
ايران مي دهد و در عوض يك قرارداد نفتي با بغداد امضا 
مي كند. به گزارش تسنيم، عبدالمهدي در مورد موانع 
نهايي كردن اين قرارداد گفت: »مذاكرات بين وزارت 
نفت عراق و اكس��ون موبي��ل و پتروچاينا بر چگونگي 
تقسيم سود اين پروژه در صورت افزايش يا كاهش قيمت 
نفت تمركز دارد«. وي اضافه كرد: »اين قرارداد 30 ساله 
است و اين جزييات مالي حساس هستند و بايد بيشتر 

در مورد آنها مذاكره شود«.
عراق دومين صادر كننده نفت اوپك است و مدت هاست 
قص��د دارد توليدش را تقويت كن��د. توليد نفت عراق 
دهه ها به خاطر جنگ و تحريم محدود شده بود. چنين 
پروژه هايي مزايايي ارزش��مند براي شركت هاي نفت 

بين المللي در جهان دارند. قرار داد اوليه موفقيتي بزرگ 
براي طرح هاي توسعه اي اكسون موبيل در عراق است.

عراق همچنين يكي از كشورهاي جهان است كه هم با 
ايران رابطه دوستانه دارد و هم با امريكا. 

اكسون موبيل و پتروچاينا يك پروژه براي آبرساني به 
چاه هاي نفت در جنوب عراق دارند و قرار اس��ت خط 
لوله ه��اي جديد صادراتي بس��ازند. ه��دف اين پروژه 
همچنين توليد 100 ميلي��ون فوت مكعب در روز گاز 

طبيعي از ميادين ارتاوي و بن عمر است.
ع��راق از ايران نفت وارد نمي كن��د ولي يك معافيت از 

واشنگتن براي واردات گاز طبيعي ايران گرفته است.
يك مقام ارشد نفتي عراق گفت: »تحريم هاي امريكا 
عليه كشورهايي هستند كه فقط نفت ايران را مي خرند 
و عراق هيچ نفتي از ايران وارد نمي كند. براي گاز تا جايي 
كه من مي بينم هيچ محدوديتي وجود ندارد. معافيت 

خريد گاز همچنان برقرار است«.

ايسنا|
وزارت انرژي روسيه روز جمعه اعالم كرد بندر اوست 
لوگا در شمال غربي روس��يه صادرات نفت روسيه را 
از سر گرفته اس��ت. از 20 آوريل صادرات حدود پنج 
ميليون تن نفت روسيه به مقصد اروپا از طريق خطوط 

لوله به دليل آلودگي متوقف مانده است.
جريان نفت به دليل س��طح باالي آلودگي به كلريد 
ارگاني��ك كه ماده ش��يميايي مورد اس��تفاده براي 

استخراج نفت سنگين است، متوقف شد.
ظاهراً منب��ع آلودگي به اين ماده ش��يميايي كه در 
صورت پاكسازي نشدن تجهيزات پااليشي را از بين 
مي برد، از يك پااليش��گاه خصوصي به نام نيكواليوا 
در منطقه س��اماراي روس��يه در كنار رودخانه ولگا 

بوده است.
نفت آلوده از طريق خط لوله دروژبا كه ظرفيت انتقال 
روزانه يك ميليون بش��كه نفت، معادل يك درصد از 

تقاضاي جهاني براي نفت را دارد ارسال شده بود.
روسيه دومين صادركننده بزرگ نفت جهان پس از 
عربستان سعودي است و در نتيجه اين بحران، خريد 

نفت از س��وي اروپا حداكث��ر 10 درصد، معادل يك 
ميليون بش��كه در روز، كاهش پيدا كرد و اين مساله 

ضربه مالي سنگيني به مسكو زد.
روس��يه در نتيجه اين بحران روزانه نيم ميليارد دالر 
درآمد نفتي را آن هم در ش��رايطي از دست داد كه با 
توجه به تحريم هاي امريكا و س��ال ها رشد اقتصادي 
راكد، به شدت به اين درآمد نياز دارد. شركت دولتي 
ترانس نفت كه مالك بخش آلوده خط لوله دروژبا بود 
تا زماني كه اين بحران وارد يازدهمين روز خود شد، 

بيانيه رسمي منتشر نكرد.
هنوز معلوم نيست كه اين بحران نتيجه سهل انگاري 
بوده يا كارشكني اما سه شنبه گذشته چندين مظنون 

دستگير شدند.
الكس��اندر نواك، وزير انرژي روسيه هفتم مه در يك 
نشس��ت دولتي اظهار كرد تحقيقات نشان داده كه 
گروهي از شركت ها كه نفت استاندارد را با استفاده از 
مواد كلريد ارگانيك منتقل مي كردند در استفاده از 
حجم معمول زياده روي كرده اند. اسناد اين تحقيقات 
اكنون به دفتر دادستاني ارايه شده است و بنا بر تصميم 

دادگاه، چهار نفر دس��تگير و زنداني شده اند. ميزان 
زياد اي��ن ماده در خطوط لوله نه تنها براي تجهيزات 
پااليشگاهي خطرناك است بلكه براي افرادي كه در 
معرض آن قرار مي گيرند نيز مضر است و اين ماده در 
دماي باال گاز سمي توليد مي كند كه شبيه گاز مورد 

استفاده در جنگ جهاني اول است.
بر اساس گزارش فوربس، قيمت نفت برنت در نتيجه 
اين آلودگي كه باعث شد صادرات 700 هزار بشكه در 
روز نفت روسيه به مدت چندين هفته متوقف شود، 
به 75 دالر در هر بش��كه صعود كرد كه باالترين حد 
در شش ماه گذشته بود. در كنار بحران آلودگي نفت 
روسيه، تحريم هاي امريكا عليه صادرات نفت ايران و 
ونزوئال و درگيري داخلي در ليبي افزايش قيمت نفت 

را اجتناب ناپذير كرد. 
در زماني كه رقابت رو به رش��دي از س��وي صادرات 
نفت امريكا وجود دارد، ش��ايعاتي پيرامون سناريوي 
خرابكاري زمزمه ش��د. با گذاشتن اين نظريه ها كنار 
هم روشن است كه بخشي از دنيا به ميزان فزاينده اي 

نسبت به صنعت نفت روسيه بدبين شده است.

تسنيم|
قيمت هر بشكه نفت برنت در پايان معامالت روز جمعه 
با 23 سنت معادل 0.4 درصد افزايش به 70دالر و 62 
سنت رسيد، اما افت هفتگي 0.3 درصدي را تجربه كرد. 
به گزارش رويترز، در حالي كه تنش هاي تجاري ناشي 
از افزايش تعرفه هاي دولت امريكا عليه كاالهاي چيني 
موجب نگراني از رشد تقاضا براي نفت در ماه هاي آينده 
شده اس��ت، قيمت نفت در اين هفته اندكي كاهش 
يافت. بر اس��اس اين گزارش، قيمت هر بش��كه نفت 
برنت در پايان معامالت روز جمعه با 23 سنت معادل 
0.4درصد افزايش به 70 دالر و 62 س��نت رسيد، اما 

افت هفتگي 0.3 درصدي را تجربه كرد.
قيمت نفت خام امريكا ه��م در پايان معامالت ديروز 
با 4 س��نت كاهش به 61 دالر و 66 سنت رسيد و افت 

هفتگي نيم درصدي را تجربه كرد.
پس از پش��ت س��ر گذاش��تن يك هفته پر نوس��ان، 
س��رمايه گذاران نگ��ران احتمال طوالني تر ش��دن و 
شديدتر شدن جنگ تجاري بين امريكا و چين بودند.

دونالد ترامپ، رييس جمهوري امريكا روز جمعه اعالم 

كرد كه عجله اي براي يك پيمان تجاري با پكن ندارد. 
در حالي كه مذاكرات دو كش��ور همچنان ادامه دارد، 
دولت امريكا روز جمعه دور جديدي از تعرفه ها را عليه 

كاالهاي چيني اعمال كرد.
افزايش تنش هاي تجاري بين دو مصرف كننده بزرگ 
نفت جهان مي تواند بر تقاضا براي نفت هم تاثير بگذارد. 
امريكا و چين در س��ه ماهه نخس��ت امسال مجموعا 

34درصد نفت جهان را مصرف كرده اند.
رشد قيمت هاي محدود روز جمعه به اين دليل رخ داد 
كه سرمايه گذاران انتظار داشتند در آستانه فصل شروع 
سفرهاي تابستاني، پااليشگاه هاي امريكا در ساحل 
خليج مكزيك و غرب ميانه تعميرات فصلي خود را به 
پايان برسانند و تقاضا براي خريد نفت را افزايش دهند.

تام كلوزا، تحليلگر بازار نفت در موسسه اويل پرايس 
اينفورميشن س��رويس گفت: »قيمت نفت پتانسيل 
افزايش بيش��تر را دارد... در حالي كه پااليشگاه هاي 
خليج مكزيك فعاليت هاي خود را از س��ر مي گيرند، 
ميزان تقاضا براي نف��ت افزايش قابل توجهي خواهد 

داشت.«
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رشد 30  هزار بشكه اي توليد 
نفت ماه آوريل اوپك

شانا|توليد نفت اوپك در ماه آوريل سال جاري 
ميالدي در سطح باالي 30 ميليون و 200 هزار 

بشكه در روز تثبيت شد.
به گزارش خبرگزاري پالتس از لندن، توليد نفت 
سازمان كشورهاي صادركننده نفت )اوپك( پس 
از حدود چهار ماه كاه��ش، در ماه آوريل با تنها 
30هزار بش��كه افزايش، در حدود 30 ميليون و 
260 هزار بشكه در روز تثبيت شد. نظرسنجي 
موسسه پالتس نش��ان داد افزايش خيره كننده 
توليد نفت عراق و نيجريه و همچنين بازگشت 
بخشي از توليد نفت كشورهاي بحران زده ليبي و 
ونزوئال سبب شده افت توليد نفت آنگوال و ديگر 
اعضاي اوپك جبران ش��ود. اين در حالي اس��ت 
كه عربس��تان توليد روزانه نفت خود را در حدود 
9ميليون و 820 هزار بشكه در روز ثابت نگه داشته 
كه كمترين رقم در حدود چهار سال اخير است. 
پايبندي 11 عضو اوپك كه ملزم به كاهش توليد 
نفت هستند، در ماه آوريل امسال به 116 درصد 
رسيد. با اين همه، برخي اعضاي اوپك از اكنون 
فراتر از سهميه خود توليد مي كنند. توليد نفت 
نيجريه در ماه آوريل به يك ميليون و 950 هزار 
بش��كه در روز و توليد نفت عراق به 4 ميليون و 
670هزار بش��كه در روز رسيد كه در هر دو مورد 

باالتر از سهميه توليد آنها طبق توافق اوپك بود.

 بازگشت مصرف بنزين
به حالت نرمال

ايلنا| مدير برنامه ريزي تلفيقي ش��ركت ملي 
پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران گفت: 
مصرف بنزين كل كش��ور در سطح تراز طبيعي 
قرار گرفته است. به گزارش شركت ملي پااليش 
 و پخش فرآورده هاي نفتي، عليرضا آرمان مقدم با 
اشاره به اينكه در روزهاي چهارشنبه و پنج شنبه 
هفته گذشته )11 و 12 ارديبهشت ماه( مصرف 
بنزين افزايش خيره كننده اي داشت، گفت: اما 
از روز جمع��ه و با توجه به پر بودن باك خودروها 
مصرف بنزين كاهش قاب��ل توجهي يافت. وي 
افزود: ميانگين مصرف روزانه بنزين در هفت روز 

گذشته در سطح تراز طبيعي قرار گرفته است.

رشد 4 برابري ورودي آب 
سدها به نسبت پارسال

باشگاه خبرنگاران|وحيد عسكري نژاد رييس 
گروه بهره برداري از س��د هاي كش��ور با اشاره به 
اينكه ميزان ورودي سد هاي كشور 68 ميليارد 
مترمكعب بوده است، اظهار كرد: اين رقم 4 برابر 

زمان مشابه در سال آبي 97-96 است.
وي ميزان آب ذخيره ش��ده در مخازن سد هاي 
كش��ور را 41 ميليارد مترمكعب عن��وان كرد و 
گفت: ظرفيت كلي سد هاي كشور 50 ميليارد 
مترمكعب است كه با توجه به رقم فعلي ذخيره 
ش��ده در س��دها، هم اكنون 81 درصد ظرفيت 
س��د هاي كش��ور تكميل اس��ت. رييس گروه 
بهره برداري از س��د هاي كشور شركت مديريت 
منابع آب ايران با بيان اينكه خروجي آب سد ها 
در سال آبي 98-97 افزايش داشته است، ادامه 
داد: به منظور كنترل سيالب ها، خروجي آب از 
70 سد مهم كش��ور در 20 استان افزايش يافت 
كه اين روند به منظور ايجاد آمادگي براي كنترل 
س��يالب ها صورت گرفته است. عس��كري نژاد 
افزود: از 178 س��د در حال بهره برداري، 86 سد 
بيش از 90 درصد پرشدگي و 30 درصد كمتر از 
ظرفيتشان ذخيره آب دارند. وي گفت: ورودي به 
سد هاي كش��ور فقط در فروردين 98 از كل آب 
ورودي به سد ها در سال 97-96 بيشتر بوده است 
كه اين اتفاق نشان از بزرگي سيالب هاي ايجاد 
شده اس��ت. رييس گروه بهره برداري از سد هاي 
كشور شركت مديريت منابع آب ايران در پايان 
تصريح كرد: حدود 60 درصد از كل آب ورودي به 
سد هاي كشور، به استان خوزستان وارد شده كه 
با برنامه ريزي هاي انجام شده اين سيالب ها مهار و 

بخشي از آن در سد ها ذخيره شده است.

 5 ميليارد مترمكعب آب 
در درياچه اروميه

ايلنا|مديرعام��ل ش��ركت آب منطق��ه اي 
آذربايجان غربي با تاكيد بر اينكه حجم آب موجود 
درياچه اروميه به بي��ش از پنج ميليارد مترمكعب 
رسيده اس��ت، گفت: بارندگي هاي بسيار مناسب 
س��ال آبي جاري موجب شده اس��ت تا اين رقم در 
مقايسه با مدت مشابه س��ال گذشته دو ميليارد و 
950 ميلي��ون مترمكعب افزاي��ش يابد. كيومرث 
دانش��جو با تاكيد بر اينكه ح��دود دو ميليارد و 72 
ميليون مترمكعب آب سدهاي اس��تان از ابتداي 
سال آبي جاري به سمت درياچه اروميه رهاسازي 
شده اس��ت، ادامه داد: در پي بارندگي هاي مناسب 
امسال حدود يك ميليارد و 500 ميليون مترمكعب 
از اين رقم تنها از ابتداي فروردين ماه تاكنون به سمت 
درياچه رهاسازي شده است. مديرعامل شركت آب 
منطقه اي آذربايجان غربي به تشريح آخرين وضعيت 
درياچه ارومي��ه پرداخت و افزود: تراز س��طح آب 
درياچه در حال حاضر به 1271.83 متر رسيده كه 
اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته يك 
متر و پنج سانتي متر و در مقايسه با ابتداي سال آبي 
جاري )ابتداي مهرماه 97( يك متر و 56 سانتي متر 
افزايش يافته است. دانشجو ادامه داد: وسعت فعلي 
درياچه اروميه نيز به 3186.36 كيلومترمربع رسيده 
كه اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 
بيش از 863 كيلومترمربع و در مقايسه با ابتداي سال 
آبي جاري بيش از يك ه��زار و 463 كيلومترمربع 

افزايش پيدا كرده است.



دريچه8اخبار  كشاورزي

درس هايي كه مي توان از بالياي طبيعي گرفت

سيالب و فقر آموزشي رسانه ملي
محمد  فشاني |

در اين مقاله نگارنده س��عي دارد ضم��ن پرهيز از ورود به 
حوزه تخصصي رسانه و علوم اجتماعي، صرفا با مروري بر 
ابتدايي  ترين ضرورت  هاي رسانه  اي، مهم ترين ضعف  هاي 
رس��انه ملي كش��ور در آموزش مهارت مواجهه با سوانح 
طبيعي به عنوان يك نياز ملي در كشوري كه مستعد بروز 

انواع سوانح طبيعي زيان  بار است را برشمارد.
وقوع سوانح طبيعي و تكنولوژيكي در سال هاي اخير عالوه 
بر جنبه هاي فني و مهندسي گوناگون، داراي بعد قابل توجه 
ديگري نيز هست كه معموال به آن كم  تر توجه شده و يا براي 
آن چاره  انديشي موثري نمي  شود. به طور نمونه در سيل 
فراگير اخير در كشور، به دفعات شاهد موقعيت  هايي بوديم 
كه افراد بر اساس ناآگاهي و برآورد نادرست ريسك، وارد 
جريان سيل شده و به جان و مال خود آسيب جبران  ناپذير 
وارد مي  ساختند؛ و يا در ساير موارد از دانش عمومي كافي 
براي روش صحيح عمليات نجات و امداد در محل سانحه 
برخوردار نبوده و آسيب مي ديدند. مهارت فردي و اجتماعي 
مواجهه با سوانح طبيعي نيازمند آموزش و يادگيري موثر 
است؛ بخش��ي از آموزش ها توس��ط نهادهاي متولي امر 
آموزش و پرورش و بخشي ديگر بر عهده رسانه هاي جمعي 
است؛ به ويژه رسانه هايي كه متكي بر بيت  المال هستند. 
در اين مقاله نگارنده س��عي دارد ضم��ن پرهيز از ورود به 
حوزه تخصصي رسانه و علوم اجتماعي، صرفا با مروري بر 
ابتدايي  ترين ضرورت  هاي رسانه  اي، مهم ترين ضعف  هاي 
رس��انه ملي كش��ور در آموزش مهارت مواجهه با سوانح 
طبيعي به عنوان يك نياز ملي در كشوري كه مستعد بروز 

انواع سوانح طبيعي زيان  بار است را برشمارد.

   الف( سيماي سوانح طبيعي در جهان
بنا بر اطالعات دريافتي از »پاي��گاه داده هاي بين  المللي 
باليا )EM-DAT(« كه به صورت هفتگي فهرس��تي از 
سوانح رخ داده در كشورهاي مختلف اعم از بالياي طبيعي 
و تكنولوژيكي را شناس��ايي و گ��زارش مي كند، مي  توان 
مهم ترين بالياي مرسوم در كشورهاي مختلف را در چند 

دسته تفكيك كرد: 
الف( بالياي طبيعي: ژئوفيزيكي )زمين  لرزه، زمين  لغزه، 
سونامي و آتش فش��ان(، هواشناسي )دماهاي حدي، مه، 
توفان(، هيدرولوژيكي )سيل، رانش زمين، فعاليت امواج(، 
اقليمي )خشك سالي، آتش  س��وزي و طغيان پهنه هاي 
يخچالي(، بيولوژيكي )بيماري  هاي همه گير، حش��رات 
بيماري  زا و هجوم حيوان��ات( و فرازميني )اصابت اجرام و 

هوافضايي( 
ب( تكنولوژيكي: حوادث صنعتي )نشت مواد شيميايي، 
فروپاشي، انفجار، آتش  سوزي، نش��ت گاز، مسموميت، 
تابش، نش��ت نف��ت و ...(، حوادث حمل و نق��ل )هوايي، 
جاده  اي، ريلي و دريايي( و حوادث متفرقه )سقوط، انفجار، 

آتش  سوزي و ...( 
آمارها نشان مي دهد تعداد سوانح طبيعي رخ داده )ثبت 
شده( در قرن 20 و 21 كه منجر به فوت دست  كم 10 نفر 
و آسيب الاقل 100 نفر شده باشد با سرعت چشم  گيري 
افزايش يافته است. بطوري  كه تعداد كل بالياي رخ داده در 
جهان در سال 1940، 17 مورد، در سال 1980، 121 مورد، 
در س��ال 2000، 411 مورد و در سال 2018، 282 مورد 
بوده است. همچنين دهه 2000 تا 2010 بيشترين تعداد 
باليا را به خود اختصاص داده است. به ترتيب زمين  لغزش، 
آتش فشان، آتش  س��وزي، رانش زمين، زمين  لرزه، گرما 
و سرماي ش��ديد، خشك  سالي، پديده هاي هواشناسي و 
سيل بيشترين تعداد باليا را در بازه زماني 1970 تا 2018 
دارا هستند. گرچه سيل و خشكسالي از فراواني كم  تري 
برخوردار است اما در بازه زماني 1900 تا 2018 به ترتيب 
سيل، خشكسالي و زلزله بيشترين تلفات جاني را موجب 
شده  اند. همچنين طي مدت 70 سال از 1900 تا 1970 
بالغ بر 2 ميليون نفر بر اثر س��ه پديده مذكور جان خود را 

از دست داده  اند.

   ب( فالت ايران، مستعد بروز سوانح طبيعي
با مرور كشنده  ترين حوادث طبيعي جهان در يك قرن اخير، 
نام ايران در سوانحي همچون زلزله، سيل و بوران به چشم 
مي  خورد. در برخي از اين باليا بيشترين آمار تلفات جاني 
در تاريخ معاصر به كشور ما اختصاص دارد. بطور مثال بوران 
زمستان 1350 كه منجر به بارش دست كم 3 متر برف در 
بخش هاي وسيعي از ايران شد و در مدت يك هفته امكان 
ادامه حيات از اهالي 200 روستا در نواحي مركزي و غربي 
كشور را سلب كرد و با 4000 كشته بيشترين آمار تلفات 
برف و بوران را به خود اختص��اص داد، از جمله اين موارد 
است. در فهرست 45 زلزله كشنده تاريخ معاصر، نام تبريز 
الاقل 5 بار تكرار شده است. سيل در استان گلستان، زلزله 
در رودبار و منجيل، بم و كرمانشاه و حوادث ديگري از اين 
دست كه طي دهه ها  ي گذشته در ابعاد و اشكال گوناگون 
در نواحي مختلف كشور رخ داده است بيانگر حادثه  خيز 
بودن پهنه جغرافيايي كش��ور ايران است. برخي ديگر از 
سوانح طبيعي همچون توفان، آتش سوزي، رانش زمين، 
خشك  سالي، هجوم آفات و امثالهم نيز گرچه معموال به 
تلفات جاني محسوسي منتهي نمي  شوند اما خسارت  هاي 
اقتصادي و زيستي چش��م گيري به بار مي  آورد. در ميان 
س��وانح طبيعي معمول در ايران، س��يل و زلزله از تكرار 
بيشتري برخوردار است به گونه  اي كه بطور متوسط در هر 
سال دست كم يكي از اين دو پديده رخ داده و منجر به بروز 

خسارت شده است.

   ج( نقش رسانه ها در مواجهه با سوانح طبيعي
برخي از جامعه  شناسان معتقد هستند يكي از معيارهاي 
اصلي براي ارزيابي اهميت هر بحران، ميزان توجهي است 
كه جريان  هاي رس��انه اي به آن بح��ران مي كنند. هرچه 
رسانه ها به يك بحران توجه بيش��تري كنند، آن بحران 
مي  تواند مهم تر، اصلي  تر و خطرناك  تر ارزيابي   ش��ود. اما 
پوشش بحران  ها توس��ط رس��انه ها انتخابي است و آنها 
گرايش دارند كه بر اساس نوع بحران و سياست  هاي خود 
بر اولويت هاي متفاوتي تاكيد كنند. با وجود كاركردهاي 

مناسب رسانه ها در مديريت بحران، توجه انتخابي رسانه ها 
به بحران  ها باعث مي  شود در بسياري از موارد بحران  هاي 
محدود و جزيي به دليل جذابيت، بزرگ  نمايي شوند و از 
سوي ديگر بحران  هاي مهم و خطرناك به دليل كم  توجهي، 

مغفول واقع شوند.
در مرحله پيش از بحران، كاركرد آموزشي و فرهنگ  سازي 
رسانه ها بيشتر حائز اهميت است زيرا ايجاد آمادگي از طريق 
آموزش، بسيار كم  هزينه  تر از آموختن از يك فاجعه است. 
رسانه ها همچنين به واسطه برخورداري از كاركرد نظارت 
بر محيط و تفس��ير مي  توانند در مرحل��ه پيش از بحران، 
بحران  ها  ي بالقوه و در حال شكل  گيري را در محيط ملي 

شناسايي و به مسووالن و كارگزاران گوشزد كنند. 
يك��ي از مدل ها  يي كه به صورت خاص به بررس��ي نقش 
پيش  بينانه، پيش  گيرانه و آماده  سازانه رسانه ها   در مديريت 
بحران مي  پردازد »مدل پروانه  اي نقش رسانه ها   در مديريت 
پيش از بحران« است. بر اساس اين مدل، مديريت بحران در 
مرحله قبل از بحران، شامل سه وظيفه اصلي است كه اين 
سه وظيفه قسمت وظايف مدل )بال سمت راست پروانه( 
را شكل مي دهند: 1( پيش  بيني بحران 2( پيش  گيري از 

بحران 3( آمادگي براي بحران
همچنين پنج كاركرد مهم و اساسي رسانه ها   در مديريت 
پيش از بحران كه قس��مت كاركردهاي مدل )بال سمت 
چپ پروانه( را تش��كيل مي دهند و در اجراي وظايف سه 
گانه رس��انه در مديريت پيش از بحران نقش دارند شامل 
موارد ذيل مي  شوند: 1( رصد و پايش محيط 2( آموزش 3( 
هدايت افكار عمومي 4( اطالع  رساني 5( ايجاد همبستگي 

عمومي
اين مدل عالوه بر وظايف و كاركردهاي رسانه در مديريت 
بحران، الزامات چهارگانه رسانه ها   براي مديريت اثربخش 
بحران را نيز به شرح ذيل بيان مي كند: 1( الزامات مديريتي 
رسانه 2( الزامات ساختاري رس��انه 3( الزامات نيروهاي 

رسانه 4( الزامات مربوط به مخاطب  محور بودن رسانه
مدل ها  يي از اين دس��ت نشان مي دهد كه نقش رسانه ها   
نس��بت به بحران  ها  ي ملي )در ارتباط با سوانح طبيعي و 
تكنولوژيكي( تا چه حد مي  تواند عميق، گسترده، علمي 

و سازمان  يافته باشد.

   د( عملكرد رسانه ملي در آموزش 
مواجهه با سوانح طبيعي

راديوي ملي ايران در س��ال 1319 و تلويزيون ملي ايران 
نيز در سال 1346 افتتاح شده  اند. در سال 1350 سازمان 
راديو و تلويزيون ملي ايران تاسيس شد و كليه امور رسانه 
ملي در اختيار اين سازمان قرار گرفت. پس از پيروي انقالب 
اسالمي، قانون اداره صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران 
در سال 1359 و در اجراي اصل يكصد و هفتاد و پنجم قانون 

اساسي تصويب شد. در ماده 1 اين قانون اين گونه ذكر شد 
كه: سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران سازماني 
است مستقل و مستقيما زير نظر قواي سه گانه؛ » قضاييه، 
مقننه و مجريه« و بدين منظور هر يك از قوا يك نماينده 
تعيين و به صورت ش��وراي سرپرستي س��ازمان را اداره 
خواهند نمود. سپس در س��ال 1362 اساسنامه سازمان 
صدا و سيماي جمهوري اس��المي ايران تصويب شد. در 
ماده 9 از فصل دوم اين اساس��نامه در مورد هدف سازمان 
اينگونه نوشته شده است: »هدف اصلي سازمان به عنوان 
يك دانشگاه عمومي نشر فرهنگ اسالمي، ايجاد محيط 
مس��اعد براي تزكيه و تعليم انسان و رشد فضائل اخالقي 
و شتاب بخش��يدن به حركت تكاملي انقالب اسالمي در 
سراسر جهان است. اين هدف  ها در چهارچوب برنامه هاي 
ارش��ادي، آموزش��ي، خبري و  تفريحي تامين مي گردد. 
مشروح هدف و برنامه هاي سازمان در زمينه هاي گوناگون 
در خط مشي و اصول برنامه هاي سازمان مصوب مجلس 
شوراي اسالمي ذكر شده است.« در قانون »خط مشي كلي 
و اصول برنامه ها  ي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي 
ايران« مصوب س��ال 1361 مجلس شوراي اسالمي نيز 
عمدتا در مورد خط مشي  ها  ي عقيدتي، سياسي و فرهنگي 
سخن گفته شده اس��ت و صرفا در ماده 47 آن »تاكيد بر 
آموزش عمومي مردم نسبت به اصول بهداشت و شيوه هاي 

پيشگيري درماني« به چشم مي  خورد.
در دهه هاي گذش��ته در چند نوبت براي تكميل و اصالح 
اساسنامه سازمان صدا و سيماي ملي جمهوري اسالمي 
ايران تالش شده اس��ت اما تاكنون هيچ يك به سرانجام 
نهايي نرسيده  اند. با اين وصف چنانچه قصد ارزيابي عملكرد 
رسانه ملي در مورد آموزش مهارت  ها  ي فردي و اجتماعي 
در مواجهه با بحران  ها   را داش��ته باش��يم از آنجايي كه در 
اساسنامه اين سازمان چنين تكليفي مشخصا ذكر نشده 

است نمي  توان به سهولت به آن استناد كرد.
با وجود فقدان تكاليفي مشخص در اساس نامه رسانه ملي 
در خصوص توليد و پخش محتواي آموزش��ي نظام  مند 
و علمي در مورد افزاي��ش مهارت  ها  ي فردي و اجتماعي 
هنگام مواجهه با س��وانح طبيعي؛ با توجه به اينكه بخش 
اعظم بودجه اين س��ازمان از بيت الم��ال و منابع دولتي 
تامين مي  شود و شبكه ها  ي راديويي و تلويزيوني انحصارا 
در اختيار اين س��ازمان هستند لذا مي  توان به عنوان يك 
مطالبه عمومي به چالش  ها  ي ذيل در عملكرد اين سازمان 
در هنگام مواجهه با بحران  ها  ي طبيعي با تاكيد بر سيالب 

اخير اشاره داشت: 
د-1( ضعف در پخش محتواي آموزش��ي موجود )قبل از 
بحران(: در حال حاضر دستگاه ها  ي اجرايي مختلف حسب 
وظايف سازماني خود نسبت به توليد محتواهاي آموزشي 
متنوع در قالب  ها  ي مختلف چندرسانه اي اقدام مي كنند. 

بطور معمول بخشي از اين توليدات با استانداردهاي فني 
س��ازمان صدا و س��يما هم  خواني ندارد، در برخي ديگر 
از توليدات آموزش��ي نيز، جنبه معرفي س��ازمان متبوع 
و ارايه عملكرد آن وزن بيش��تري يافته اس��ت. در هر دو 
صورت، سازمان صدا و س��يما در انتشار چنين توليداتي 
همكاري نخواهد كرد. اما برخي از توليدات آموزشي بنا بر 
تفاهمنامه ها  يي مشترك با سازمان صدا و سيما و با نظارت 
و مشاوره كارشناسان و مديران اين سازمان تهيه مي  شود. 
تجربه نش��ان داده است كه در مورد اين گونه توليدات نيز 
يكي از حالت  هاي ذيل   رخ مي دهد: 1( براي پخش محتوا، 
قرارداد مش��اركتي مجزايي تبادل شده و در ازاي دريافت 
مبلغ قابل توجهي )در موارد متعددي حق پخش از هزينه 
توليد بيشتر و چه بسا چندبرابر است( توليدات آموزشي در 
بازه زماني مشخصي پخش مي  شود. گاهي همين مورد نيز 
)به ويژه در مورد توليدات استان ها( به شيوه رضايت  بخشي 
به اجرا درنمي  آيد. ناگفته نماند اغلب دس��تگاه ها   قادر به 
تامين يا پرداخت چنين مبالغي نيستند. 2( سازمان صدا 
و سيما با اس��تناد به آيين نامه ها   و ابالغيه ها  ي متعددي 
مكلف به پخش رايگان محتواهاي آموزشي در حوزه ها  ي 
ويژه اي مانند محيط زيست، آب، منابع طبيعي و ... مي  شود 
اما در عمل در بسياري از موارد، پخش توليدات آموزشي 
ارايه شده توسط دستگاه ها  ي اجرايي مختلف، پس از چند 
نوبت تحويل محتوا و پيگيري به سرانجام مثبتي نمي  رسد.

بر اين اساس به  ندرت ش��اهد پخش برنامه ها  ي آموزشي 
موضوعي سازمان  يافته در خصوص مواجهه با سوانح طبيعي 
توسط رسانه ملي هستيم. اين موضوع از تمايل دستگاه ها  ي 
اجرايي براي توليد محتواهاي بيشتر براي پخش در رسانه 

ملي نيز كاسته است.
د-2( فقر توليدات آموزش��ي )هنگام بحران(: در ارتباط 
با س��يل اخير كه تعداد زيادي از اس��تان ها  ي كش��ور را 
فرا  گرفته بود به ندرت مي  توان س��ابقه قاب��ل توجهي از 
نمايش پويانمايي، مستند، فيلم، نماهنگ و ... در ارتباط با 
آموزش مواجهه با س��يل را به خاطر آورد كه رسانه ملي از 
طريق آن، مهارت  ها  ي فردي و اجتماعي در مواجهه با اين 
سانحه طبيعي را افزايش داده باشد. اين نقيصه هم در مورد 
آموزش ها  ي پيش از بحران وجود دارد هم حين بحران و 
هم پس از آن. بطور كلي مي  توان ادعا كرد رس��انه ملي در 
دسترسي به آرشيوي از توليدات آموزشي سازمان يافته 
بومي در خصوص مواجهه با سوانح طبيعي به ويژه سيل و 
زلزله بسيار فقير و چه بسا تهي است. در سيل اخير شاهد 
بوديم كه رسانه ملي براي جبران اين نقيصه اقدام به بازنشر 
يك موش��ن  گرافيك توليد شده توسط شبكه بي بي سي 
فارس��ي و حذف لوگوي آن كرد. نكت��ه جالب  تر آنكه در 
روزه��اي بعدي از محتواي اين موش��ن  گرافيك كوتاه به 
عنوان زيرنويس آموزشي تلويزيوني نيز به دفعات استفاده 

شد! با اين وصف مي  توان گفت رسانه ملي هزينه ها  ي صورت 
گرفته براي توليدات بوم��ي را ناديده گرفته و در عوض با 
دانلود غيرمجاز برنامه ها  ي خارجي توليد ش��ده توس��ط 

رسانه ها  ي بيگانه، سعي در پركردن اين خأل مي  نمايد.
در غياب رسانه ملي در توليد و پخش برنامه ها  ي آموزشي؛ 
تالش خبرگزاري  ها  يي همچون ايرنا در توليد انواع پوستر، 
اينفوگرافيك، گزارش، موشن گرافيك و ... با قالب آموزشي 
جذاب و نافذ و همچنين خبرگزاري فارس در گردآوري و 
بازنشر ويدئوهاي مفيد و ويژه كه توسط مردم تهيه و ارسال 
شده بود بيش از ساير رسانه ها   به چشم مي  خورد. اين در 
حالي اس��ت كه عمده برنامه ها  ي آموزشي رسانه ملي به 
معدود توصيه ها  ي كارشناسي توسط مهمانان حضوري يا 
تلفني در برنامه ها  ي زنده و يا آيتم  ها  ي كوتاه و انگشت شمار 
تهيه شده در برنامه ها  يي همچون خندوانه محدود مي  شد 
كه پس از فروكش كردن سيالب ادامه اين برنامه ها   كه بايد 
كماكان به ارايه آموزش ها   اختصاص مي  يافت نيز در سطح 

وسيعي متوقف شد.
د- 3( نبود رويكرد حرفه  اي در مواجهه با بحران: مواجهه 
حرفه  اي عوامل واحد خبر رسانه ملي در بحران  ها  ي طبيعي 
سال ها  ي اخير نيز محل بحث اس��ت. رويكرد سياسي و 
جناحي نسبت به دس��تگاه ها  ي متولي مديريت بحران، 
گاهي بر محتواي برنامه ها   س��ايه مي  افكن��د و مانع ارايه 
صادقانه و روشن  گرانه مطالب مي  شود و عالوه بر تحمل آالم 
بحران، زمينه بروز يا تشديد ناماليمات جديدتري در ذهن 
مخاطبان را نيز فراهم مي  آورد. همچنين عدم آموزش نكات 
ايمني و مواجهه حرفه  اي خبرنگاران با مناطق بحران  زده 
نيز از جمله ضعف  ها  ي فني رسانه ملي در هنگام بروز سوانح 
طبيعي به شمار مي  آيد. عدم استفاده از لباس ايمني مناسب 
توسط خبرنگاران، انجام حركات نمايشي خطرناك مانند 
ورود به جريان سيالب، ايستادن درون شكاف  ها  ي ايجاد 
شده در سطح زمين، تهيه مصاحبه ها  ي جعلي و نادرست 
جلوه دادن شرايط واقعي منطقه آسيب  ديده و ... از جمله 

اين موارد است.
د-4( تاخير و غفلت در پوشش خبري: در هنگام بروز بحران، 
راديو و تلويزيون فراگيرترين و در دسترس  ترين ابزار براي 
آگاهي عم��وم از ابعاد بحران و دريافت توصيه ها  ي ايمني 
است. در حال حاضر رسانه ملي به دليل تاكيد بر انتشار خبر 
از منابع رسمي و معتبر، آغاز يا وقوع يك سانحه طبيعي را 
با تاخيري قابل توجه گزارش مي كند. اين تاخير فرصت را 
براي انتشار اخبار نادرست از طريق ساير رسانه ها  ي جمعي 
به ويژه شبكه ها  ي مجازي فراهم مي  آورد و مخاطبان را به 
سمت اخبار لحظه  اي برخي خبرگزاري  ها   و منابع خبري 

غيرموثق سوق مي دهد.
آگاهي  رساني به مردم هنگامي كه احتمال گسترش ابعاد 
يك بحران طبيعي وجود دارد، در كاهش خس��ارت   هاي 
جاني و مالي بحران، نقش بس��يار موثري مي  تواند داشته 
باشد. بر اين اساس آموزش ها  ، و ارايه توصيه ها  ي الزم مربوط 
به شرايط بحراني پيش از اينكه مردم در مناطق مختلف 
گرفتار بحران ش��وند حائز اهميت است چرا كه در هنگام 
وقوع بحران عمال فرصت و بستر مناسبي براي آموزش افراد 

گرفتار در سانحه وجود ندارد.

   هـ( جمع  بندي و پيشنهادها 
ه�-1( كشور پهناور ايران مستعد بروز سوانح طبيعي و 
تكنولوژيكي متنوع و متعددي است كه ساالنه به اشكال 
مختلف، خس��ارت  ها  ي جاني و مالي به بار مي  آورد. با 
توجه به ش��رايط اقليمي و خصوصيات زمين  شناسي 
فالت ايران؛ تكرارپذي��ري، بزرگي و موقعيت زماني و 
مكاني بحران  ها  ي طبيعي به سختي قابل پيش  بيني 
و برنامه  ريزي اس��ت. لذا در كليه س��وانحي طبيعي و 
تكنولوژيكي بايد پيشاپيش آموزش ها  ي الزم به اقشار 
جامعه ارايه شده باشد. اين آموزش ها   گاهي حافظ جان 
انسان  ها   اس��ت و گاهي موجب كاهش ابعاد خسارت 
اقتصادي ناشي از س��انحه مي  شود. سازمان مديريت 
بحران كشور بايد در پرداختن به اين بخش بسيار بيش از 
گذشته توجه نمايد. با يك حساب سرانگشتي چنانچه 
براي مواجهه با 5 سانحه اصلي طبيعي و تكنولوژيكي 
كشور، حداقل 50 موشن  گرافيك سريالي 2 دقيقه  اي 
و 100 پيام كوتاه راديويي براي دو گروه سني كودك و 
بزرگ  سال تهيه شود، پيش  بيني مي  شود منابع مالي 
مورد نياز آن در بيشترين حالت معمول از 20 الي 30 
ميليارد ريال تجاوز نكند. اين بسته آموزشي مي  تواند 
به دفعات و به اش��كال مختلف و براي گروه هاي سني 
مختلف و از طريق شبكه هاي گوناگون راديو و تلويزيون 
پخش ش��ود. اين به عنوان يك اقدام حداقلي و فوري 

مي تواند در كوتاه مدت مورد توجه قرار گيرد.
ه�-2( در اصالحات اساس��نامه س��ازمان صدا و سيماي 
جمهوري اس��المي ايران، س��هم و جايگاه رسانه ملي در 
افزاي��ش مهارت  ها  ي ف��ردي و اجتماع��ي در مواجهه با 
مهم ترين سوانح طبيعي كشور ديده شده و به رسانه محوري 
در گردآوري، توليد و س��ازماندهي برنامه ها  ي آموزشي با 
موضوع افزايش مهارت  ها  ي فردي و اجتماعي در مواجهه با 
سوانح طبيعي و تكنولوژيكي تبديل شود. همچنين سازوكار 
و الزاماتي در پخش محتواهاي آموزشي توليد شده توسط 
دستگاه ها  ي ذي ربط نيز پيش  بيني شود. چرا كه عمال توليد 
تمام برنامه هاي آموزشي تخصصي در توان سازمان صدا و 

سيما نمي  گنجد و بر تمام آنها اشراف ندارد.
ه�-3( اطالع  رس��اني و آموزش مواجهه با بح��ران و ارايه 
توصيه ها  ي كارشناس��ي، در مواقع بحراني به اولويت اول 
كنداكتور برنامه ها  ي راديويي و تلويزيوني رسانه ملي تبديل 
شده و محتواهاي آموزشي كه از پيش تهيه شده است به 
شكلي موثر و طبق دستورالعملي معين به همه واحدهاي 

ذي ربط ابالغ و از طريق راديو و تلويزيون اجرا شود.
ه�-4( مجريان و خبرنگاران رسانه ملي براي اجراي برنامه 
در شرايط بحران تحت آموزش ها  ي حرفه اي قرار گيرند و به 
منظور تهيه گزارش حتما با تجهيزات الزم در منطقه حاضر 
شوند. حضور خبرنگار با قامتي مجهز و سازماندهي شده در 
محل حادثه به  نوبه خود مي  تواند حامل پيام  ها  ي آموزشي 
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تدوين برنامه امنيت غذايي 
در شرايط تحريم

وزير جهاد كشاورزي بر تامين كامل امنيت غذايي 
كشور در شرايط تحريم تاكيد كرد. محمود حجتي 
وزير جهاد كشاورزي در نشستي با معاونان و مديران 
وزارت، روس��اي س��ازمان هاي تخصصي و روساي 
موسسه هاي تحقيقات كش��اورزي گفت: با توجه 
به ش��رايط كنوني و ايجاد محدوديت هاي ناشي از 
تحريم هاي دولت آمريكا در حوزه هاي تجاري، نفتي، 
مبادالت مالي و علمي و تحقيقاتي، بايد با رويكردها و 
راهكارهاي جديد از تمام ظرفيت هاي موجود و توان 
علمي و تحقيقاتي كش��ور در جهت حفظ و ارتقاي 
توليد و تأمين غذاي 80 ميليون نفر جمعيت كشور 
استفاده كنيم. وزير جهاد كشاورزي بر لزوم افزايش 
فعاليت هاي تحقيقاتي به منظور رفع نيازهاي غذايي 
كشور و كاهش وابستگي متناسب با شرايط كنوني و 
راهبردهاي كالن كش��ور به ويژه در حوزه هاي بذر و 
صنعت دام و طيور تأكيد كرد. وي با اشاره به مشكالت 
ناشي از تحريم ها و سنگ اندازي هاي دشمنان، اظهار 
داشت: واقعيت اين است كه اكنون با رويه ها و روند 
كاري سال هاي پيش نمي توان در بخش كشاورزي و 
در جهت توليد و تأمين حداكثري محصوالت غذايي 
مورد نياز جامعه حركت كرد؛ موسسات تحقيقاتي 
بايد با راهكارهاي جديدي كه در جهت بهبود توليد و 
استفاده بهينه از منابع آب و خاك مي دهند، هر روز ما 
را قدم به قدم در حوزه هاي مختلف كشاورزي مانند 
مقابله با آفات و بيماري هاي گياهي، سرمازدگي، توليد 
بذر، تأمين خوراك دام، تولي��د دام مولد و ديگر زير 
بخش هاي كشاورزي و صنعت دام و طيور جلو ببرند.

حجتي ب��ا بيان اينكه توانمندي ه��ا، ظرفيت ها و 
امكانات زيادي در كشور وجود دارد كه مي توان با 
استفاده از آن نيازهاي بخش كشاورزي را برطرف 
كرد، افزود: مجموعه تحقيقات كشاورزي بايد خود 
را با توجه به شرايط پيچيده كنوني آماده و راه هاي 
ميانبر براي مشكالت و نيازهاي كشاورزي انتخاب و 
معرفي كند. وزير جهاد كشاورزي گفت: امروز الزم 
است ما در مورد بعضي از نگاه ها تجديد نظر كنيم 
و با توجه به شرايط بايد آمادگي كامل تحقيقاتي 
داشته باشيم چرا كه ممكن است در خيلي از موارد 
جايگزيني واردات، راهبرد كالن كشور و تغيير الگوي 

مصرف، روش اجرايي ما شود.

وجود ۷۰۰هزار تن برنج 
مازاد در كشور 

مديركل دفتر امور غالت و محصوالت اساسي وزارت 
جهاد كشاورزي با پيش بيني اينكه توليد برنج كشور 
امسال تا 20 درصد رشد خواهد داشت، گفت: در حال 
حاضر 700 هزار تن برنج مازاد در كشور وجود دارد و 
افزايش قيمت برنج هيچ توجيهي ندارد. عزيز كريمي 
در گفت وگو با فارس، در پاسخ به اينكه پيش بيني شما 
از وضعيت توليد برنج كشور در سال جاري با توجه به 
سيل اخير چيست، گفت: »پيش بيني مي كنيم با 
توجه به بهبود وضعيت بارندگي در شمال كشور توليد 
برنج 10 تا 20 درصد در سال جاري افزايش پيدا كند.« 
مديركل دفتر امور غالت و محصوالت اساسي وزارت 
جهاد كشاورزي اظهار داشت: به رغم سيل هاي اخير 
كه خيلي ها تصور مي كردند كه سيل فقط خسارت 
دارد، اما با بهبود وضعيت بارندگي و حتي در برخي 
مواقع اصالح وضعيت خاك، توليد برنج كشور افزايش 
مي يابد. كريمي افزود                                                                                                                                                                                                                   : اگرچه اين پيش بيني هنوز 
تا حدودي زود اس��ت، اما به شرط فراهم شدن بقيه 
شرايط مانند وضعيت دما و رسيدگي هاي كشاورزان 
امسال تا 20 درصد شاهد افزايش توليد برنج در كشور 
خواهيم بود. وي در پاسخ به اينكه آيا سيل اخير تنها 
خس��ارت وارد كرد و يا بركاتي هم داشت، گفت: اگر 
سيل منجر به تخريب زمين هاي زراعي نشود، اتفاقا 
در برخي موارد رسوب خاك هاي آبرفتي باعث بهبود 
وضعيت خاك هم مي شود. مديركل دفتر امور غالت 
و محصوالت اساس��ي وزارت جهاد كشاورزي اظهار 
داشت: زماني كه سيل به منطقه شمال كشور آمد، آن 
زمان زمين هاي شالي در حال آماده سازي بود؛ بنابراين 
به حدود 30 هزار هكتار زمين در حال آماده س��ازي 
شالي خسارت وارد شد، اما در حال حاضر آنها ترميم 
شده و كشت شده اند. كريمي در پاسخ به اينكه قيمت 
برنج به كيلويي 23 هزار تومان رسيده است، آيا دليل 
خاصي دارد گفت: قيمت برنج مربوط به وزارت جهاد 
كشاورزي نيست. ما مسوول توليد هستيم. وي با بيان 
اينكه افزايش قيم��ت برنج هيچ دليل علمي و فني 
ندارد، گفت: نياز ساالنه كشور به برنج 3 ميليون تن 
است. اين درحالي است كه سال گذشته توليد برنج 
كشور 1/2 ميليون تن بود و حدود يك ميليون و 650 
هزار تن هم برنج وارد كشور شده است؛ بنابراين با يك 
حساب سرانگشتي سال گذشته بيش از 700 هزار تن 
مازاد نياز كشور وجود داشته است. مديركل دفتر امور 
غالت و محصوالت اساسي وزارت جهاد كشاورزي 
تأكيد كرد                                                                                                                         : هيچ دلي��ل كاهش عرضه براي افزايش 
قيمت وجود ندارد تنها ريشه هاي اين افزايش را بايد 

در بازرگاني و واسطه گري جست وجو كرد.

قيمت جهاني مواد غذايي 
گران شد

سازمان خواربار و كش��اورزي ملل متحد )فائو( 
اعالم كرد كه قيمت جهان��ي مواد غذايي در ماه 
ميالدي گذش��ته به دليل رشد قيمت لبنيات و 
گوشت، افزايش يافت. به  گزارش  ايسنا، شاخص 
قيمت غذاي فائو كه تغييرات ماهانه س��بدي از 
غالت، دانه هاي روغني، محصوالت لبني، گوشت 
و شكر را بررسي مي كند در آوريل به 170.1 واحد 
رسيد كه در مقايس��ه با 167.5 واحد در مارس 
افزايش داشت. شاخص مارس پيش از اين 167 
واحد اعالم شده بود. شاخص قيمت مواد غذايي 
فائو در آوريل به باالترين س��طح از ژوئن س��ال 
گذشته رس��يد اما همچنان 2.3 درصد كمتر از 

سطح يك سال پيش است.



يادداشت 9 بانك و بيمه

بررسي استاندارد شرعي سازمان حسابداري و حسابرسي موسسات مالي اسالمي درباره صكوك سرمايه گذاري نشان مي دهد 

سازمان حسابداري و حسابرسي موسسات مالي اسالمي، استانداردهاي شرعي براي انواع صكوك سرمايه گذاري معرفي كرده است

استانداردسازي عامل كارايي صكوك و روش هاي تامين مالي

گروه بانك و بيمه |
براي روشن شدن تعاريف، انواع و استانداردهاي صكوك 
و فروش اوراق به روش تامين مالي اسالمي الزم است كه 
عالوه بر شرح استاندارد، دامنه استاندارد، تعريف صكوك 
سرمايه گذاري، انواع صكوك سرمايه گذاري، ويژگي هاي 
صكوك سرمايه گذاري، قواعد و مقررات شرعي، الزم است 
كه موضوع استانداردها و از جمله تاريخ انتشار استاندارد، 
تصويب اس��تاندارد، تاريخچه تدوين استاندارد، مبناي 
شرعي استاندارد و استاندارد شرعي سازمان حسابداري 
و حسابرسي موسس��ات مالي اس��المي درباره صكوك 

سرمايه گذاري نيز مورد بررسي قرار گيرد. 
به گزارش »تعادل«، رسول خوانساري و فرشته مالكريمي 
در گزارشي با عنوان استاندارد شرعي سازمان حسابداري و 
حسابرسي موسسات مالي اسالمي درباره صكوك، نكاتي را 
در مورد اوراق بهادار اسالمي و استانداردهاي آن به عنوان 
يكي از روش هاي تامين مالي موسسات و بانك ها يادآور 
ش��ده اند.   اين گزارش به اين نكته اشاره كرده كه يكي از 
مهم ترين زيرساخت هاي الزم در بازار اوراق بهادار اسالمي 
يا صكوك، استانداردس��ازي ضوابط و مقررات ش��رعي 
مربوط به اين بازار است و سازمان حسابداري و حسابرسي 
موسسات مالي اسالمي از جمله نهادهايي است كه تاكنون 
استانداردهاي شرعي گوناگوني در زمينه فعاليت موسسات 
مالي اسالمي منتش��ر كرده است. اين سازمان، يك نهاد 
بين المللي غيرانتفاعي و مس��تقل اس��ت كه مجموعه 
استانداردهاي شرعي، حسابداري و حسابرسي، راهبري و 
اخالقي مبتني بر شريعت اسالمي را براي استفاده بانك ها 

و موسسات مالي اسالمي تدوين و عرضه مي كند. 
اين س��ازمان بيش از ۲00 عضو از كش��ورهاي مختلف 
دنيا دارد كه بانك هاي مركزي، موسسات مالي اسالمي 
و ديگر فعاالن صنعت بانكداري و مالي اس��المي را دربر 
مي گيرد. امروزه اس��تانداردهاي تدوين شده توسط اين 
سازمان توانسته است نظر مساعد و حمايت كشورهاي 
مختلف را به خود جلب نمايد. ب��ه نحوي كه در برخي از 
كش��ورهاي اس��المي مانند بحرين، دوبي، اردن، لبنان، 
قطر، سودان و سوريه اين استانداردها به نحو كامل مورد 
استفاده قرار مي گيرد. برخي از نهادهاي مالي در استراليا، 
اندونزي، مالزي، پاكستان، عربستان سعودي و آفريقاي 
جنوبي نيز بر مبناي اس��تانداردهاي س��ازمان مذكور، 
دستورالعمل ها و رهنمودهاي متناسبي را منتشر كرده اند. 
يكي از اس��تانداردهاي مهم اين نهاد، استاندارد شرعي 
درباره صكوك سرمايه گذاري اس��ت كه در سال ۲003 
ميالدي به تصويب رسيده و اين گزارش به وجوه اختالف 
آن با مصوبات كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار 
به عنوان مرجع شرعي مربوط به بازار اوراق بهادار در ايران 

اشاره كرده است. 
اين ام��ر از آن جهت حائز اهميت اس��ت ك��ه به منظور 
گس��ترش و تعميق بازار اوراق بهادار اس��المي در كشور 
به ويژه در س��طح بين المللي، انطباق با اس��تانداردهاي 
بين المللي همانند اس��تانداردهاي شرعي AAOIFI  و 
در صورت لزوم بررس��ي راهكارهاي مناس��ب براي رفع 
چالش هاي فقهي مربوط به اين بازار ضرورت دارد. هدف 
اين استاندارد، تدوين قواعد شرعي انتشار و معامله صكوك 
اوراق سرمايه گذاري و نيز تشريح انواع، ويژگي ها، ضوابط 
شرعي و شرايط انتشار و معامله آنها به وسيله موسسات 

مالي اسالمي است.

  تاريخ انتشار استاندارد
اين استاندارد در تاريخ هفتم ربيع االول سال ۱۴۲۴ هجري 
قمري مصادف با هشتم مه  ۲003 ميالدي منتشر شده 
است.استاندارد ش��رعي اوراق تجاري در دهمين جلسه 
ش��وراي ش��رعي از تاريخ دوم تا هفتم ربيع االول ۱۴۲۴ 
هجري قمري مصادف با سوم تا هشتم  مه  ۲003 ميالدي 
تصويب شد. شوراي شرعي در جلسه شماره 7 خود كه در 
تاريخ نهم تا سيزدهم رمضان ۱۴۲۲ هجري قمري مصادف 
با بيست وچهارم تا بيست وهشتم نوامبر ۲00۲ ميالدي 
در مكه مكرمه برگزار شد، تدوين استاندارد شرعي براي 
صكوك سرمايه گذاري را در دستور كار خود قرار داد. در 
چهاردهم شوال ۱۴۲۲ هجري قمري مصادف با بيست و 
نهم دسامبر ۲00۲ ميالدي، يك مشاور فقهي ماموريت 
يافت تا ب��ا انجام بررس��ي فقهي، پيش نويس��ي را براي 
استانداردهاي شرعي اوراق تجاري تهيه كند. در دومين 
جلسه كميته استاندارد ش��رعي ۱ كه در تاريخ چهارم و 
پنجم صف��ر ۱۴۲3 هجري قمري مص��ادف با هفدهم و 
هجده��م آوريل ۲00۲ ميالدي در بحرين برگزار ش��د، 
پيش نويس استاندارد شرعي صكوك سرمايه گذاري مورد 
بحث قرار گرفت و از مشاور فقهي خواسته شد كه اصالحات 
الزم به منظور اعمال نظرات اعضاي كميته را اعمال كند.

كميته اس��تاندارد ش��رعي در جلسه ش��ماره ۴ خود 
كه در تاريخ ش��انزدهم و هفدهم ربي��ع االول ۱۴۲3 
هجري قمري مصادف با بيست وهفتم و بيستوهشتم 
ژوئيه ۲00۲ ميالدي برگزار ش��د، پيش نويس تهيه 
شده را بررس��ي و اصالحات الزم را بر اساس نظرات و 
مشاهدات اعضا و نيز توصيه هاي مطرح شده در اولين 
نشست فقهي AAOIFI درباره معامله پرتفوي هاي 
س��رمايه گذاري اصالح كرد. اين نشست در شانزدهم 
ربي��ع االول ۱۴۲3 هجري قمري مصادف با بيس��ت 
وهفتم ژوئيه ۲00۲ مي��الدي در امان پايتخت اردن 
برگزار ش��د. اين كميته در جلسه ش��ماره ۵ خود كه در 
تاريخ نهم و دهم س��پتامبر ۲00۲ ميالدي برگزار ش��د، 
تصميم گرفت پيش نويس تهيه شده براي اين استاندارد 
را با پيش نويس مربوط به استاندارد تصكيك ادغام كند. 
اين كميته در جلسه ش��ماره ۶ خود كه در تاريخ بيست 
وششم س��پتامبر ۲00۲ ميالدي در بحرين برگزار شد، 
پيش نويس تهيه شده پس از ادغام را مورد بررسي بيشتر 
قرار داد و پ��س از انجام برخي اصالحات، تصميم به ارايه 
آن به شوراي ش��رعي گرفت. پيش نويس بازنگري شده، 

در نهمين جلسه شوراي ش��رعي كه در تاريخ شانزدهم 
و بيست ويكم ۲00۲ ميالدي در مكه مكرمه برگزار شد، 
ارايه گرديد. شوراي ش��رعي برخي اصالحات الزم را در 
پيش نويس اس��تاندارد اعمال كرد و تصميم گرفت براي 
جلب بازخورد عمومي و دريافت نظرات بيشتر، آن را بين 
كارشناسان و فعاالن بازار توزيع كند. نشست عمومي در 
تاريخ هجدهم ذي الحجه ۱۴۲3 هجري قمري مصادف 
با نوزدهم فوريه ۲003 ميالدي در بحرين برگزار شد. در 
اين نشس��ت بيش از 30 فعال شامل بانك هاي مركزي، 
موسسات، شركت هاي حسابداري، فقها، اساتيد و غيره 
حضور داشتند. اعضاي كميته هاي استانداردهاي شرعي 
۱ و ۲ به نظرات مكتوب كه پيش از نشست ارسال شده بود و 
نظرات شفاهي مطرح شده در نشست، پاسخ دادند. اعضاي 
كميته هاي استانداردهاي شرعي ۱ و ۲، در تاريخ پنجم 
مارس ۲003 ميالدي براي بحث درباره نظرات مطرح شده 
راجع به پيشنويس استاندارد، جلسه مشتركي را برگزار 
كردند. دو كميته اصالحات الزم را بر اساس نظرات مكتوب 
و شفاهي دريافت شده در نشست عمومي، اعمال كردند.

شوراي شرعي در جلسه شماره ۱0 خود كه در تاريخ سوم تا 
هشتم مه  ۲003 ميالدي در مدينه منوره برگزار شد، درباره 
اصالحات انجام ش��ده توسط كميته هاي استانداردهاي 
ش��رعي بحث كردند و نظرات الزم را ارايه دادند. شوراي 
شرعي به اتفاق آرا برخي موارد استاندارد شرعي را تصويب 

كردند و برخي ديگر نيز با راي اكثريت به تصويب رسيد.
مبناي جواز انتشار صكوك سرمايه گذاري، آن است كه اين 
اوراق بر اساس قراردادهاي شرعي منتشر  شود. بنابراين 
انتشار آنها بر مبناي اين قراردادها قابل قبول خواهد بود. 
مبناي در نظر گرفتن اميدنامه انتشار به عنوان ايجاب و 
پذيره نويسي به عنوان قبول، آن است كه قراردادهاي معتبر 
بر اساس هر چيز حاكي از رضايت طرفين بدون مشخص 
كردن قالب خاص، نافذ اس��ت. بنابراي��ن اينكه ايجاب از 
طرف يك ش��خص و قبول از طرف تعداد زيادي از افراد 
صورت مي گيرد، نادرست نيست.  مبناي حق دارندگان 
اوراق براي مديريت پروژه، آن است كه آنها مالكيت اموال 
مربوط به اوراق را دارند و مديريت نيز بخش��ي از مالكيت 
است. مبناي جواز معامله صكوك سرمايه گذاري هنگامي 
كه مربوط به دارايي هاي فيزيكي يا منافع باشد، آن است 
كه معامله در واقع روي دارايي ها و منافع است. از آنجا كه 
اين دارايي ها مي توانند معامله شوند، گواهي هاي مربوط به 
آنها نيز قابل معامله است. مبناي عدم جواز معامله صكوك 
سلف آن است كه اين اوراق نشان دهنده سهمي در بدهي 
سلف است و مشمول قواعد بيع دين مي شود. مبناي جواز 
معامله صكوك استصناع پس از تبديل وجوه به دارايي ها، 
اين است كه آن دارايي ها نشان دهنده مالكيتي هستند 
كه قابل انتقال اس��ت. مبناي عدم جواز معامله صكوك 
اس��تصناع، در حالت استفاده از وجوه جمع آوري شده به 
عنوان قيمت اس��تصناع موازي يا تحويل كاالي ساخته 
شده به خريدار نهايي، اين است كه صكوك نشان دهنده 
قيمت بر عهده خريدار است. بنابراين مبلغ اوراق يك بدهي 
پولي است و معامله صكوك در اين مرحله مشمول قواعد 
بيع دين است. مبناي عدم جواز معامله صكوك مرابحه 
پس از فروش كاال و تحويل آن به خريدار، اين اس��ت كه 
اوراق نش��ان دهنده بدهي پولي خريدار است و از اين رو 
دادوس��تد آن جز در چارچوب محدوديت هاي بيع دين 
مجاز نيست. با وجود اين، اگر خريد كاال انجام شده باشد 
ولي هنوز به خريدار فروخته نشده باشد، معامله صكوك 
مجاز است، زيرا اوراق نشان دهنده دارايي هاي قابل معامله 
است. تصكيك تبديل كردن به اوراق بهادار: تبديل كردن 
به اوراق بهادار، در عربي به نام تصكيك و تسنيد شناخته 
مي شود. تصكيك يا تسنيد، شامل فرآيند تسهيم مالكيت 
دارايي هاي فيزيكي، منفعت يا هر دوي آنها به واحدهاي 

مساوي و انتشار اوراق بهادار به ازاي آنها است.

  دامنه استاندارد
اين استاندارد مربوط به صكوك سرمايه گذاري است. اين 
صكوك ش��امل صكوك اجاره، مالكيت منافع، مالكيت 
خدمات، مرابحه، سلف، اس��تصناع، مضاربه، مشاركت، 
وكالت، مزارعه، مس��اقات و مغارسه است. اين استاندارد 
مرب��وط به س��هام ش��ركت هاي س��هامي، گواهي هاي 

صندوق ها و پرتفوي هاي سرمايه گذاري نيست.

  تعريف صكوك سرمايه گذاري
صكوك سرمايه گذاري، گواهي هاي با ارزش اسمي يكسان 
است كه پس از اتمام عمليات پذيره نويسي، بيانگر پرداخت 
مبلغ اس��مي مندرج در آن توسط خريدار به ناشر است و 
دارنده آن مالك يك يا مجموعه اي از دارايي هاي فيزيكي، 
خدمات، منافع حاصل از داراي��ي يا ذي نفع يك پروژه يا 
فعاليت س��رمايه گذاري خاص مي شود. علت استفاده از 
عنوان صكوك سرمايه گذاري در اين استاندارد، تمايز آن 

از سهام و اوراق قرضه است.

  انواع صكوك سرمايه گذاري
صكوك سرمايه گذاري انواع گوناگوني دارد، كه مهم ترين 
آنها عبارتند از صكوك اجاره: اين نوع صكوك، توسط مالك 
يك دارايي فيزيكي اجاره شده يا مقرر شده براي اجاره، يا 
يك واس��ط به نمايندگي از او، منتشر مي شود و با فروش 
آن دارايي و اجاره مجدد آن توسط مالك، وجوه حاصل از 
انتشار در اختيار باني قرار مي گيرد. دارندگان اوراق، مالك 

بخشي از دارايي و درآمدهاي مرتبط با آن هستند.
صكوك منفعت و صكوك منفعت دارايي موجود كه اين 
صكوك بر دو نوع است: در نوع اول، مالك دارايي اجارهاي 
موجود يا يك واسط به نمايندگي از او، با هدف اجاره دادن 
دارايي و دريافت اجاره بها، منافع حاصل از دارايي خود را از 
طريق انتشار اين اوراق به سرمايه گذاران منتقل مي كند.

در نوع دوم، مالك منافع دارايي اجارهاي موجود مستاجر 
يا يك واسط به نمايندگي از او، با هدف اجاره دادن مجدد 

منافع دارايي و دريافت اجاره بها، منافع حاصل از دارايي 
خود را از طريق انتشار اين اوراق به سرمايه گذاران منتقل 
مي كند. صكوك منفعت داراي��ي آينده در اين صكوك، 
ش��خصي كه در آينده مالك يك دارايي فيزيكي خواهد 
ش��د، منافع بالقوه حاصل از دارايي را با انتش��ار اوراق به 

سرمايه گذاران منتقل مي كند.
صكوك خدمات موجود: مالك يك كسب وكار كه در حال 
حاضر خدماتي ارايه مي دهد همانند خدمات آموزشي در 
يك دانش��گاه معين، مي تواند با انتشار اين نوع صكوك، 
منابع الزم براي فعاليت خود را به دست آورد. در اين حالت، 
دارندگان اوراق مالك منافع حاصل از خدمات ارايه شده 
هستند. صكوك خدمات آينده: مالك يك كسب و كار كه 
قصد ارايه خدماتي را دارد همانند خدمات آموزش��ي در 
يك دانشگاه بدون مشخص كردن آن، مي تواند با انتشار 
اين نوع صكوك، منابع الزم براي فعاليت خود را به دست 
آورد. در اين حالت، دارندگان اوراق مالك منافع آتي حاصل 
از خدمات ارايه شده هستند. صكوك سلف: شخصي كه 
توليدكننده كاال است و قصد توليد محصول خود در آينده 
نزديك را دارد، مي تواند با انتشار اين نوع صكوك منابع مالي 
مورد نياز خود را تامين كند. دارندگان اين اوراق، در واقع 

كاال را پيش خريد كرده اند.
صكوك استصناع: صكوكي است كه با هدف تجهيز منابع 
براي ساخت كاالهايي استفاده مي شوند كه تحت تملك 

دارندگان اوراق قرار مي گيرند.
صكوك مرابحه: شخصي كه قصد خريد كاالها يا خدماتي 
را دارد كه بر اس��اس قرارداد مرابحه به فروش مي رسند، 
مي تواند با انتشار اين صكوك، منابع مالي الزم براي خريد 
آن را تامين كند. در اين حالت دارندگان اوراق، مالك آن 

محصوالت تلقي شده و در درآمد فروش آنها سهيم اند.
صكوك مشاركت محور: اين نوع صكوك براي تامين مالي 
اجراي يك پروژه جديد، يا توس��عه يك فعاليت يا پروژه 
موجود يا انجام يك كس��ب و كار بر اس��اس قراردادهاي 
مشاركتي منتشر مي شود و دارندگان اوراق مالكان پروژه 
يا دارايي هاي مربوط به فعاليت به شمار مي آيند كه در سود 
و زيان حاصل ش��ريك اند. مشاركت صكوك: در اين نوع 
صكوك، پروژه يا فعاليت تجاري بر اساس قرارداد مشاركت 
تامين مالي مي شود و دارندگان اوراق نيز نقش شركا را ايفا 
مي كنند كه در سود و زيان حاصل شريك اند و يكي از شركا 

يا شخص ثالث به عنوان مدير عمليات تعيين مي شود.
مضاربه صك��وك: در اين نوع صكوك، پ��روژه يا فعاليت 
تجاري بر اس��اس قرارداد مضاربه تامين مالي مي ش��ود. 
دارندگان اوراق نيز نقش صاحبان سرمايه مضاربه را ايفا 
مي كنند كه در سود و زيان حاصل شريك اند و يكي از شركا 
يا ش��خص ثالث به عنوان مدير عمليات تعيين مي شود. 
وكالت صكوك: اين نوع صكوك بر اساس قرارداد وكالت 
براي اداره عمليات مربوط به يك فعاليت يا پروژه توسط 
نماينده يا وكيل سرمايه گذاران، منتشر مي شود. صكوك 
مزارعه: اين ن��وع صكوك براي تامين مناب��ع الزم براي 
فعاليت كشاورزي در قالب قرارداد مزارعه منتشر مي شود 
و دارندگان اوراق بر اساس شرايط قرارداد در محصول به 

دست آمده سهيم خواهند بود.
صكوك مساقات: صاحب يك باغ مي تواند از طريق انتشار 
اين نوع صكوك به تامي��ن منابع مالي الزم براي آبياري، 
نگهداري و ديگ��ر امور مربوط به باغداري بپردازد. در اين 
حالت، س��رمايه گذاران در محصوالت به دس��ت آمده از 
درختان س��هيم خواهند بود. صكوك مغارسه: اين نوع 
صكوك، به منظور كش��ت درختان و ص��رف فعاليت و 
هزينه هاي الزم براي رشد آنها منتشر مي شود و دارندگان 

اوراق در زمين و درختان كشت شده سهيم خواهند بود.

  ويژگي هاي صكوك سرمايه گذاري
صك��وك س��رمايه گذاري، گواهي هاي با ارزش اس��مي 
يكسان است كه به صورت با نام يا  بي نام منتشر مي شود 
و نش��ان دهنده ادعاي مالك روي حقوق مالي و تعهدات 

مشخص شده در گواهي است.
صك��وك س��رمايه گذاري، بيانگ��ر مالكيت مش��اع در 
دارايي هاي پايه اس��ت كه مي تواند دارايي هاي فيزيكي، 
منافع، خدمات يا تركيبي از اينها به عالوه حقوق نامشهود، 
بدهي ها و وجه نقد باشند. اين صكوك نشان دهنده بدهي 
ناش��ر به دارنده اوراق نيستند. صكوك سرمايه گذاري بر 
مبناي يك قرارداد شرعي مطابق با قواعد شريعت منتشر 

مي شود كه اين قواعد بر انتشار و معامله آن حاكم است. 
معامله صكوك سرمايه گذاري بر اساس شرايطي است كه 
در رابطه با معامله حقوق مربوط به صكوك برقرار است. 
مالكان اوراق در سود آن مطابق با اميدنامه سهيم اند و در 

زيان نيز به نسبت سهم خود شريك اند.

    قواع�د و مقررات ش�رعي انتش�ار صكوك 
سرمايه گذاري

انتشار گواهي هاي سرمايه گذاري از طريق پذيره نويسي 
بر مبناي قرارداد سرمايه گذاري شرعي مجاز است. انتشار 
گواهي ها براي تبديل به اوراق كردن دارايي هاي فيزيكي، 
منافع و خدمات با تقسيم آنها به سهام مساوي و انتشار بر 
مبناي ارزش آنها مجاز است. ولي تصكيك تبديل به اوراق 

كردن بدهي ها با هدف معامله آنها مجاز نيست.
قرارداد صكوك همه اثرات حقوقي مربوط به قرارداد مبناي 
انتشار صكوك را دارد. اين امر پس از پايان پذيره نويسي 
و تخصيص گواهي هاي صكوك اتفاق مي افتد. ناش��ر و 
متقاضيان پذيره نويسي، دو طرف قرارداد صكوك محسوب 
مي ش��وند.  رابطه بين دو طرف قرارداد صكوك بر مبناي 
نوع قرارداد و جايگاه آن در ش��ريعت افزون بر موارد ذيل 
تعيين مي ش��ود: اجاره صكوك: ناشر صكوك، فروشنده 
دارايي هاي اجارهاي يا دارايي تعهد شده براي اجاره است. 
دارندگان اوراق، خريداران دارايي محس��وب مي شوند و 
وجوه جمع آوري شده از طريق پذيره نويسي، مبلغ خريد 
دارايي است. دارندگان اوراق مالكان مشاع دارايي اند و در 
سود و زيان حاصل بر مبناي مشاركت بين آنها سهيم اند.

  منفعت صكوك 
صكوك منفعت: دارايي موجود ناشر اوراق، فروشنده منافع 
دارايي موجود و دارندگان اوراق، خريداران منافع اند. وجوه 
حاصل از پذيره نويسي، مبلغ خريد منافع است. دارندگان 
اوراق مالكان مش��اع منافع اند و در مزايا و ريس��ك هاي 
آن س��هيم اند. صكوك منفعت دارايي آينده: ناشر اوراق، 
فروشنده منافع دارايي آينده و دارندگان اوراق خريداران 
منافع اند. وجوه حاصل از پذيره نويسي، قيمت خريد منافع 
است. دارندگان اوراق مالكان مشاع منافع اند و در مزايا و 
ريسك هاي آن س��هيم اند. صكوك خدمات: ناشر اوراق، 
فروشنده خدمات و دارندگان اوراق خريداران خدمات اند. 
وجوه حاصل از پذيره نويسي، قيمت خريد خدمات است. 
دارندگان اوراق مي توانند سودهاي مطرح شده در موارد 
قبلي را بفروش��ند و نيز مي توانند از فروش مجدد منافع 

كسب درآمد كنند.
سلف صكوك: ناشر اوراق، فروشنده كاالهاي پيش فروش 
ش��ده و دارن��دگان اوراق، خريداران آن كاالها به ش��مار 
مي آيند. وجوه حاصل از پذيره نويسي، قيمت خريد كاالها 
سرمايه س��لف اس��ت. دارندگان اوراق، مالكان كاالهاي 
س��لفاند و قيمت فروش اوراق يا قيم��ت فروش كاالها از 

طريق سلف موازي در صورت وجود متعلق به آنها است.
استصناع صكوك: ناشر اوراق، توليدكننده تامين كننده 
و فروش��نده و دارندگان اوراق، خري��داران محصول اند. 
وجوه حاصل از پذيره نويسي، هزينه توليد محصول است. 
دارندگان اوراق مالك محصول به شمار مي آيند و قيمت 
فروش اوراق يا قيمت فروش محصول از طريق استصناع 

موازي در صورت وجود متعلق به آنها است.
مرابحه صكوك: ناشر اوراق، فروشنده كاالي مرابحه اي و 
دارندگان اوراق، خريداران كاال هس��تند. وجوه حاصل از 
پذيره نويسي، هزينه خريد كاال است. دارندگان اوراق مالك 
كاالي مرابحهاي به شمار مي آيند و قيمت فروش اوراق 
متعلق به آنها است. مشاركت صكوك: ناشر اوراق، متقاضي 
مشاركت براي يك پروژه يا فعاليت خاص و دارندگان اوراق، 
شركا در قرارداد مشاركت اند. وجوه حاصل از پذيره نويسي، 
سهم مش��اع دارندگان اوراق در سرمايه مشاركت است. 
دارندگان اوراق مالك دارايي هاي موضوع مشاركت و سهيم 
در سود و زيان اند و سودهاي حاصل از مشاركت در صورت 
وجود، متعلق به آنها اس��ت. مضاربه صكوك: ناشر اوراق، 
مضارب و دارندگان اوراق، صاحبان س��رمايه مضاربه اند. 
دارندگان اوراق مالك دارايي هاي مضاربه اند و سهم توافق 

شده از سودهاي حاصل و زيان نيز متعلق به آنها است
وكالت صكوك: ناشر اوراق، وكيل نماينده سرمايه گذاري 
و دارن��دگان اوراق، م��وكل اصي��ل به ش��مار مي آيند و 
وجوه حاصل از پذيره نويسي، س��رمايه مورد تعهد براي 

سرمايه گذاري اس��ت. دارندگان اوراق مالك دارايي هاي 
پايه اوراق و نيز منافع و ريسك هاي آن به شمار مي آيند و 

سودهاي حاصل نيز متعلق به آنها است.
مزارعه صكوك: ناش��ر اوراق، مالك زمي��ن يا منافع آن و 
دارندگان اوراق يا نماينده آنها، بر اساس قرارداد مزارعه، 
زارع عامل به شمار مي آيند. وجوه حاصل از پذيره نويسي، 
هزينه زراعت است. ممكن اس��ت ناشر اوراق، زارع عامل 
و دارندگان اوراق س��رمايه گذاراني كه با وجوه حاصل از 
پذيره نويس��ي زمين را مي خرند، مالكان زمين باش��ند. 
دارندگان اوراق بر اس��اس توافق از پيش تعيين شده، در 

محصول زراعي سهيم اند.
 

  مساقات صكوك 
ناش��ر اوراق، مالك باغ يا منافع آن و دارن��دگان اوراق يا 
نماينده آنها، بر اس��اس قرارداد مس��اقات، باغدار عامل 
به ش��مار مي آيند. وجوه حاصل از پذيره نويسي، هزينه 
نگهداري و امور مربوط به درختان است. ممكن است ناشر 
اوراق، باغدار و دارندگان اوراق سرمايه گذاراني كه با وجوه 
حاصل از پذيره نويسي باغ را مي خرند، مالكان باغ باشند. 
دارندگان اوراق بر اس��اس توافق از پيش تعيين شده، در 

محصول باغ سهيم اند.
مغارس��ه صك��وك: ناش��ر اوراق، مالك زمين مس��اعد 
كش��ت درختان و دارن��دگان اوراق، بر اس��اس قرارداد 
مغارسه، كشتكار عامل به ش��مار مي آيند. وجوه حاصل 
از پذيره نويسي، هزينه كش��ت و امور مربوط به آن است. 
ممكن است ناشر اوراق، كشتكار عامل و دارندگان اوراق 
سرمايه گذاراني كه با وجوه حاصل از پذيره نويسي درختان 
را مي كارند، مالكان زمين باشند. دارندگان اوراق بر اساس 
توافق از پيش تعيين شده، در درختان و زمين سهيم اند. 
روابط بين طرف هاي قرارداد، يعني ناشر و دارندگان اوراق 
بايد با استفاده از قراردادهاي اجرايي تنظيم شود. نتيجه 
قرارداد، موجب پديد آمدن اثرات حقوقي مربوط به حقوق 

و تعهدات طرفين خواهد شد.

  معامله صكوك و بازخريد آن
پس از پايان پذيره نويسي، توزيع اوراق و آغاز فعاليت، امكان 
معامله و بازخريد صكوك سرمايه گذاري كه بيانگر مالكيت 
مشاع در دارايي هاي فيزيكي، منافع يا خدمات است، وجود 
دارد. براي معامله يا بازخريد پيش از آغاز فعاليت، هنگام 
انحالل و تبديل شدن دارايي ها به بدهي يا هنگام فروش 
دارايي ها به صورت نسيه، الزم است قواعد مربوط به بيع 
صرف مبادله ارز و نيز قواعد مربوط به بيع دين رعايت شود.

در مورد صكوك قابل معامله، ناش��ر مي تواند بر اس��اس 
اميدنامه متعهد ش��ود كه پس از تكميل فرآيند انتشار، 
اوراقي كه ممكن اس��ت به او ارايه شوند را به قيمت بازار 
خريداري كند. ولي مجاز نيست به خريد آنها به مبلغ اسمي 
متعهد شود. اوراق ممكن است از طرق مختلف كه مغاير با 
قواعد شريعت نباشد، دادوستد شود. از جمله روش ثبت، 

ابزارهاي الكترونيكي يا انتقال واقعي از حامل به خريدار.
بالفاصله پس از انتشار تا زمان سررسيد، ولي بعد از انتقال 
مالكيت دارايي ها به دارندگان اوراق، معامله صكوك اجاره 
دارايي هاي موجود يا آينده، مجاز است. ناشر مي تواند پيش 
از سررسيد، صكوك اجاره را به قيمت بازار يا با نرخ توافق 

شده بين ناشر و دارنده در زمان بازخريد، بازخريد نمايد.
معامله صك��وك منفعت دارايي ه��اي فيزيكي، پيش از 
انعقاد قرارداد اجاره مجدد، امكان پذير است. پس از اجاره 
مجدد دارايي ها، اوراق نشان دهنده اجاره بهاي دريافتني 
است كه بدهي موجر دوم محسوب شده و مشمول قواعد 
و مقررات بيع دين انتقال بدهي ها مي شود. ناشر مي تواند 
صكوك منفعت دارايي هاي فيزيكي را پس از توزيع اوراق 
و پرداخت مبلغ پذيره نويسي، از دارنده آن به قيمت بازار يا 
قيمت توافق شده بين طرفين در زمان بازخريد، بازخريد  
كند، مشروط بر اينكه مبلغ پذيره نويسي يا قيمت بازخريد 
به صورت نسيه نباشد.  معامله صكوك منفعت دارايي هاي 
آينده پيش از مشخص شدن دارايي داراي منفعت مجاز 
نيست، مگر با رعايت مقررات مربوط به بيع دين. پس از 
تعيين دارايي، معامله صكوك منفعت آن دارايي امكان پذير 
اس��ت. معامله صكوك خدمات ارايه شده به وسيله يك 
شخص معين، پيش از اجاره مجدد آن خدمات مجاز است. 
پس از اجاره مجدد خدمات، اوراق نشان دهنده اجاره بهاي 

دريافتني از مستاجر دوم است.
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بازگشت كوپن و تخصيص 
ارز 4200 توماني

ايلناز ابراهيمي|
 كارشناس مسائل بانكي|

اقتصاد بار ديگر قوانين خود را به رخ كش��يد. 
»قانون قيمت واحد« ثابت كرد كه برقراري دو 
قيمت براي يك كاال در ي��ك بازار امكان  پذير 
نيس��ت و نمي توان با اختصاص ارز ترجيحي 
با ن��رخ ۴۲00 تومان ب��راي واردات، كاالهاي 
واردات��ي را ب��ر اس��اس اي��ن نرخ به دس��ت 
مصرف كننده نهايي رساند. قيمت ها بر اساس 
نرخ ارز بازار آزاد تعيين مي ش��وند و اثر آشكار 
تخصيص ارز ترجيحي ايجاد رانت براي كساني 
است كه براي واردات كاال به منابع ارزي با اين 

نرخ دسترسي دارند.
اين ران��ت و اثرگ��ذاري پايين آن ب��ر كنترل 
قيمت كاالها از جمله كاالهاي اساس��ي باعث 
ش��د با وجود تخصيص مقادير عظيم ارز براي 
واردات كاالها، تورم به خوبي كنترل نش��ده و 
نرخ ت��ورم نقطه به نقط��ه در فروردين ۱3۹۸ 
به ۵۱.۴ درصد برس��د. اين ت��ورم در زير گروه 
عمده »خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات« 
بس��يار بيش��تر بوده و ت��ورم نقطه ب��ه نقطه 
آن در فروردين ۱3۹۸ نس��بت ب��ه فروردين 
۱3۹7، ۸۵.3 درصد بوده است. به اين ترتيب، 
مش��اهدات نش��ان مي دهد كه تخصيص نرخ 
ارز به قيمت ترجيح��ي و واردات آن از طريق 
واردكنندگان خصوصي در كنترل تورم كارايي 
كامل نداشته و تورم نه تنها افزايش يافته است، 
بلكه اصابت آن به اقش��ار فقير با توجه به سهم 
باالتر مواد خوراكي در سبد مصرفي آنها و باالتر 
بودن نرخ تورم اين دس��ته از كاالها نسبت به 

تورم كل، بيشتر بوده است.
پس بايد چاره اي انديشيد، عده اي راه چاره را در 
حذف نرخ ارز ترجيحي و انجام واردات با نرخ ارز 
آزاد مي دانند و راهكارهايي همچون پرداخت 
يارانه نقدي از محل افزايش درآمدهاي ريالي 
دولت را پيشنهاد مي دهند و معتقدند اين كار 
ت��ورم چنداني در پي نخواهد داش��ت چرا كه 
اكنون نيز كاالها باالخص كاالهاي اساسي بر 
اساس نرخ ارز بازار آزاد قيمت گذاري مي شوند. 
اما گروهي ديگر، روش احياي كاالبرگ يا آنچه 
كه در فرهنگ عامه در دهه ۱3۶0 با نام كوپن 
خوانده مي ش��د را راهكار برون  رفت از معضل 
كمب��ود در ب��ازار كاالهاي اساس��ي باالخص 
خوراكي و مقابل��ه با تورم حاكم ب��ر اين بازار 

مي دانند.
در موافقت و مخالفت با هر يك از اين راهكارها 
مي توان ادله مختص به آن را ذكر كرد. به عنوان 
مثال در مورد حذف ارز ترجيحي و اس��تفاده 
ارز آزاد ي��ا نيمايي براي واردات، انجام اين كار 
اگرچه بار تخصيص ارز به قيمتي بسيار پايين 
را از روي دوش دولت برداشته و از واردات بيش 
از حد به منظور برخورداري از رانت تخصيصي 
مي كاهد و منجر به صرفه جويي ارزي مي شود 
ولي ممكن است، با وجود اينكه در حال حاضر 
نيز كاالهاي اساس��ي چندان به نرخ ترجيحي 
قيمت گذاري نمي ش��وند، به دليل شوك وارد 
بر انتظارات باعث ش��دت گرفتن تورم در اين 
بخش ش��ود. يعني با وج��ود اينكه تخصيص 
ارز ترجيحي نتوانس��ته اس��ت نرخ تورم را در 
خصوص بس��ياري از كاالها باالخص كاالهاي 
اساسي كنترل كند، ولي اين امكان وجود دارد 
كه حذف آن از سوي سياست گذاران اقتصادي 
به منزله سيگنالي براي ناتواني دولت در تأمين 
ارز مورد نياز اين كاالها در آينده تلقي شده و در 
نتيجه به منزله شوك افزايش قيمت عمل كرده 
و وضعيت تورم را در اين بخش وخيم تر كند. 

در مورد راهكار كوپني كردن كاالهاي اساسي 
نيز وضعيت به همين گونه است. مزايا و معايب 
آن را باي��د در كنار هم س��نجيد و نس��بت به 
اجراي آن تصميم گيري ك��رد. كوپني كردن 
كاالها معايب��ي دارد از جمل��ه اينكه از طرف 
برخ��ي از مردم ب��ه نوعي عقبگ��رد اقتصادي 
تلقي شده و نس��بت به آن موضع منفي اتخاذ 
خواهند كرد. از طرف ديگ��ر تعريف كاالهاي 
اساس��ي و حدود و ثغور آن ب��ر موفقيت انجام 
اين كار بس��يار اثرگذار است. چند قلم كاالي 
اساسي از جمله گوشت و مواد شوينده اصلي و 
برخي از لبنيات يا نظاير آن با راحتي و سهولت 
بيش��تري در قالب يك سيستم توزيع مناسب 
و احتمااًل دولتي به دست مصرف كننده نهايي 
نيازمند خواهد رس��يد تا اينكه بخواهيم مانند 
دهه ۱3۶0 از روغن موتور گرفته تا بسياري از 
اقالم ريز و درشت ديگر را در فهرست كاالهاي 
كوپني بگنجانيم كه انج��ام موفقيت  آميز آن 
نيازمند تشكيالت عريض و طويلي خواهد بود 
كه الج��رم مي تواند رخن��ه  گاه هاي متعددي 
براي بروز فس��اد و ناكارآمدي داشته باشد. با 
وجود اين تهديدات و نكته نظرات منفي كه در 
خصوص كاالبرگ يا كوپن وجود دارد، برقراري 
آن مي تواند به منزل��ه تضمين حداقل معاش 

براي قشر نيازمند جامعه باشد.
در جايي كه تورم كاالهاي اساسي به سرعت در 
حال افزاي��ش بوده، تورم مواد خوراكي از تورم 
كل پيشي گرفته و تورم روستايي باالتر از تورم 
شهري است، اعالم كاالبرگ و استفاده از آن به 
شرط نظارت صحيح بر انتخاب گروه هاي هدف 
و تعيين درس��ت و محدود كاالهاي مشمول، 
مي توان��د به منزل��ه ترمزي بر س��ر راه تورم و 
سوءاستفاده دالالن از اوضاع به هم  ريخته در 
برخي از بازارها به ويژه بازار كاالهاي خوراكي 
ش��ود با اين اميد كه در ادامه و با برون  رفت از 
وضعيت اضطرار فعلي بت��وان يك به يك و به 
آرامي توزيع كاالبرگ را محدود كرده و جريان 
امور را به درستي به دست نيروهاي بازار سپرد.



دانش و فن10اخبار

سردرگمي خريداران و فروشندگان با نوسان قيمت ارز

بازار تلفن همراه در انتظار ثبات
گروه دانش و فن   مرجان محمدي

 نوس��ان قيمت دالر بازار تلفن همراه را آش��فته كرده 
اس��ت،  بازاري كه در گذش��ته نه چندان دور )قبل از 
نوسان شديد ارز( يكي از شلوغ ترين بازار ها بود اكنون 
تقريبا خالي از مشتري است و به گفته فروشندگان تلفن 
همراه بيشتر افرادي كه به اين بازار مراجعه مي كنند با 
ديدن قيمت ها از خريد منصرف مي شوند، اين در حالي 
است كه فروش��ندگان معتقدند قبل از نوسان قيمت 
ارز هر كاربر تلفن همراه حداقل س��الي سه بار )به طور 
ميانگين( اقدام به تعويض گوش��ي خود مي كرد و اين 
كاربران ايراني بودند كه بالفاصله وقتي گوشي رونمايي 
مي شد فقط چند روز بعد در دست داشتند، اين استقبال 
بي نظير از گوشي هاي جديد و تازه روانه بازار شده باعث 
شده بود تا بازار تلفن همراه در ايران از جمله بازار هايي 
باش��د كه برند هاي مختلف دنيا اشتياق به ورود به آن 
را داش��ته باشند و س��هم خود را در بازار ايران افزايش 
دهند  اما به يك باره ورق برگش��ت و با افزايش قيمت 
دالر و يورو،  كم كم از ورود گوشي هاي به روز دنيا كاسته 
شد، بسياري از فروشندگان به دليل افزايش هزينه ها و 
نداشتن فروش اقدام به بستن فروشگاه هاي خود كردند، 
چرا كه اعالم كردند با باالرفتن قيمت ها نه كاربري اقدام 
به خريد مي كند و نه آنها توان خريد گوش��ي را با اين 
قيمت دارند،  در نتيجه به جاي متضرر شدن و پرداخت 
اجاره بها باال و ماليات،  مغازه هاي خود را تعطيل كردند 

تا بيش از اين متضرر نشوند . 
از سوي ديگر برخي از فروشندگان نيز با ادغام مغازه هاي 
خود در يكديگر سعي كردند تا هزينه ها را كاهش دهند، 
اين رويه همچنان در بازار تلفن همراه ادامه دارد،  اما به 
گفته فعاالن بازار تلفن همراه خريد گوشي به پايين ترين 

حد ممكن رسيده است .
محمد رس��ولي از فروش��ندگان تلفن هم��راه در اين 
خصوص به »تع��ادل« گفت: بازار تلفن همراه در حال 

حاضر به بازاري راكد و بدون مشتري تبديل شده است، 
در طول س��ال ها فعاليت خود هيچگاه بازار را اينگونه 

نديده بودم .
وي اف��زود: ب��ا باالرفت��ن قيم��ت ارز و در حال��ي كه 
فروش��ندگان و وارد كنندگان تلفن همراه اين اميد را 
داشتند كه قيمت ارز ثابت ش��ود و بازار به حالت قبل 
برگردد،  اما تا به امروز اينگونه نش��ده است،  كاربران و 
خريداران هرچند اندك در انتظار كاهش قيمت هستند 
و فروشندگان به بيم آن را دارند كه با فروش كاالي خود، 
 ديگر نتوانند مشابه آن را تهيه كنندو يا اينكه مجبور 

شوند با قيمت باالتر آن را خريداري كنند .
وي با اش��اره به اينكه بي ثباتي در بازار لطمه شديدي 
هم به خريداران و هم به فروشندگان زده است،  تصريح 
كرد: دولت بايد راهكاري ارايه دهد تا قيمت ارز به يك 

ثبات نسبي برسد .
وي درادامه افزود:  بيشتر كاربران تلفن همراه كه قبل 
از گراني ارز مي توانس��تند گوشي ميان رده خريداري 
كنند در حال حاضر نمي توانند گوشي خريداري كنند و 
آنهايي كه مي خواستند گوشي هاي پرچمدار خريداري 
كنند، در حال حاضر بايد همان پول را بدهند و گوشي 
ميان رده خريداري كنند، همين مساله باعث شده است 
تا خريداران گوشي تلفن همراه قيد خريد را بزنند و تنها 

در شرايطي اقدام به خريد مي كنند كه ناچار باشند .
رس��ولي تصريح كرد: نه تنها خريداران از اين افزايش 
قيمت ها راضي نيستند،  بلكه  بسياري از فروشندگان 
تلفن همراه نيز از باالرفتن قيمت ها خرسند نيستند، چرا 
كه نه فروشي دارند و نه مي توانند گوشي هاي جديد و به 
روز را در ويترين خود به نمايش بگذارند،  اين بي ثباتي 
قيمت ها واقعا هم به ضرر خريدار )مصرف كننده(  و هم 

به ضرر فروشنده شده است .
وي در ادامه به قاچاقچيان تلفن همراه اشاره كرد و گفت: 
برخي افراد در بازار تلفن همراه هستند كه كاال را با قيمت 

پايين تر از بازار در اختيار فروشندگان قرار مي دهند، 
اما اين گوشي ها از مبادي غير رسمي وارد شده است و 
هيچ ضمانتي براي آن وجود ندارد و گارانتي نمي شود، 
اما برخي فروشندگان به خاطر بقا در بازار تلفن همراه 
و بيكار نش��دن اقدام به خريد و فروش اين گوش��ي ها 
مي كنند و تمام ريسك ها را به جان مي خرند تا بيكار 
نشوند .در هر صورت به نظر مي رسد بازار تلفن همراه 

با نوسان هاي شديد قيمت ارز، آشفتگي و نابساماني را 
تجربه مي كند كه مي تواند به ضرر خريدار و فروشنده 
باشد، و اين در حالي است كه به گفته بسياري از فعاالن 
بازار،  برخي دستفروشان از اين موقعيت سوءاستفاده 
كرده اند و گوشي هاي دست دوم را به جاي گوشي آكبند 
با قيمت پايين تري به فروش مي رسانند و خريداران نيز 
به دليل اختالف قيمتي كه اين گوشي ها دارند اقدام به 

خريد مي كنند . بر اساس اين گزارش بسياري از فعاالن 
و فروشندگان بازار به بازگشت قيمت ها به قبل نه تنها 
اميدوار نيستند بلكه معتقدند نبود يك نرخ ثابت باعث 
شده است تا خريداران سردرگم و گيج شوند و برخي 
با سوءاستفاده از اين بازار از آب گل آلود ماهي بگيرند. 
ب��ازاري ك��ه روزي پرطرفدارترين ب��ازار در بين تمام 

رده هاي سني امروز دچار ركود شده است.

آسوشيتدپرس| تركيه به دليل افشاي عكس هاي 
خصوص��ي كاربران فيس ب��وك در نتيجه يك باگ 
امنيتي، جريمه ۲۷۰ هزار دالري براي اين شركت 

تعيين كرده است.
س��ازمان حفاظت از اطالعات تركيه به دليل نقض 
قواني��ن اطالعات اين كش��ور از س��وي فيس بوك، 
جريمه اي ۱۶۳۰ ميليون ليري )۲۷۰ هزار دالري( 

براي شركت تعيين كرده است.
»سازمان حفاظت از اطالعات شخصي تركيه« اعالم 
كرد به دليل باگ نرم اف��زاري كه ميليون ها تصاوير 
شخصي كاربران فيس بوك را براي توسعه دهندگان 
طرف س��وم اپليكيش��ن فاش كرد، اين ش��ركت را 

جريمه كرده است.
طبق رأي اين س��ازمان، فيس ب��وك اقدامات فني 
الزم را ب��راي حفاظ��ت از اطالعات كارب��ران انجام 
نداده و در مدت زمان تعيين ش��ده وجود باگ را به 

مقامات اعالم نكرده است.اين شركت فناوري در ماه 
دس��امبر اعالم كرد يك باگ نرم افزاري سبب شده 
اطالعات ش��خصي ۶.۸ ميليون كاربري فاش شود 
ك��ه از فيس بوك براي ورود به س��رويس هاي ديگر 

استفاده كرده اند. 
اين باگ به اپليكيشن هاي طرف سوم اجازه داد طي 
۱۲ روز در ماه س��پتامبر به تصاوير شخصي كاربران 

دسترسي داشته اند.

انگجت|ي��ك ش��ركت از كيف هاي��ي مجه��ز ب��ه 
نمايشگرهايي انعطاف پذير رونمايي كرده كه وضوح 

۱۹۲۰ در ۱۴۴۰ دارند.
نمايشگرهاي انعطاف پذير به مد روز تبديل شده اند و 
بسياري از شركت ها محصوالتي را با كمك اين فناوري 
مي سازند.در اين ميان يك شركت مد نيز سعي كرده 
از روندهاي نوين فناوري عقب نماند. برند لويي ويتون 
از كيف هايي رونمايي كرده كه داراي نمايشگر انعطاف 
 )AMOLED( پذير هستند. اين نمايشگرهاي آمولد
وضوح ۱۹۲۰ در ۱۴۴۰ دارند.البته فقط ۲ نمونه كيف 
با اين ويژگي در نيويورك رونمايي شده است. يكي از 
آنها فقط يك نمايشگر و ديگري ۲ نمايشگر دارد. در هر 
دو كيف، نمايشگرها ويديوهايي از مناظر شهر و دمويي 

از يك مرورگر اينترنت نشان داده شد.
البته هنوز مشخص نيست ش��ركت لويي ويتون اين 
نمايش��گرها را س��اخته يا توليد آنها برعهده موسسه 
ديگري بوده اس��ت. همچنين مش��خص نيست اين 
كيف هاي مجهز به فناوري نوين به طور تجاري توليد 
شوند و به فروش برس��ند.اما در صورت توليد تجاري، 

قيمت ارزاني نخواهند داشت.

زددي نت| يك شركت تجاري از توليد حافظه فلشي 
خبر داده كه كامال غير قابل هك اس��ت و باز كردن آن 

تنها توسط مالك اين حافظه ممكن است.
قيمت اين حافظه فلش كه توسط شركت اي ديسك 
توليد شده تنها ۹۹ دالر است و به منظور شناسايي مالك 
واقعي آن از فناوري اسكن عنبيه چشم استفاده شده 
اس��ت. عالوه بر اين، براي رمزگذاري اطالعات ذخيره 
شده بر روي حافظه فلش مذكور از فناوري رمزگذاري 

AES-۲۵۶ بهره گرفته شده است.
شركت سازنده مدعي است حتي اگر يك هكر الگوي 
اس��كن عنبيه فردي را در اختيار داشته باشد، قادر به 
فريب اين حافظه فالش نيست و باز كردن اين حافظه 
تنها در ص��ورت حضور خود فرد ممك��ن خواهد بود.
اين حافظ��ه فالش عالوه بر س��خت افزاري به منظور 
ذخيره سازي اطالعات، مجهز به يك دوربين يو اس بي 

 براي اسكن عنبيه نيز هست.
براي ب��از كردن قفل اين حافظه فل��ش كاربر بايد آن 
را در برابر چش��مان خود قرار دهد. اين حافظه فريب 
عكس هاي كاربر را نمي خورد.زمان عرضه اين محصول 

به بازار هنوز مشخص نيست.

نيواطلس| گو- س��ان نام يخچال خورشيدي قابل 
حملي است كه نيازي به اس��تفاده از يخ براي خنك 
نگهداشتن محتواي خود ندارد و براي اين كار از انرژي 
خورشيدي استفاده مي كند. صفحات خورشيدي اين 
يخچال امكان ذخيره س��ازي انرژي خورشيدي را در 
يك پاور بانك ۱۴۴ وات ساعتي فراهم مي آورند. اين 
پ��اور بانك را مي توان از يخچال جدا كرد تا از آن براي 
شارژ وس��ايلي همچون گوشي هوشمند نيز استفاده 
كرد.براي تس��هيل جابه جايي اين يخچال بر روي آن 
چرخ هايي نيز نصب ش��ده و برخي ابزار جانبي نيز در 
درون جعبه آن قرار گرفته كه از جمله آنها مي توان به 
س��يني هايي براي خرد كردن سبزي يا رنده كردن و 
بريدن گوشت و نيز درب باز كردن بطري هاي مختلف 
و غيره اش��اره كرد. صفحات خورشيدي اين يخچال 
متحرك قادر ب��ه توليد ۳۰ وات انرژي خورش��يدي 
هستند و البته اين رقم با افزودن صفحات بيشتر به ۶۰ 
وات افزايش مي يابد. اين محصول با برق ۱۰۰ تا ۲۴۰ 
ولت سازگاري دارد.از پاوربانك اين يخچال مي توان 
براي شارژ حداكثر ۱۰ گوشي هوشمند از طريق سه 

پورت يو اس بي استفاده كرد. 

نيواطلس| برپايي اولين محله با چاپگر سه بعدي جهان به 
منظور حل مشكل مسكن مردم در منطقه امريكاي التين 
از جمله طرح هاي جديدي است كه به اسكان افرادي كه زير 

۲۰۰ دالر درآمد دارند، كمك خواهد كرد.
اين طرح با همكاري چند ش��ركت تج��اري در امريكاي 
التين به نام هاي نيو استوري، فيوز پروجكت و غيره انجام 
مي شود. طرح اوليه اين كار در فستيوال معماري تگزاس در 
سال گذشته ميالدي ارايه شد. هر يك از خانه هاي ساخته 
شده بدين روش ۳۲ مترمربع مساحت داشتند.تا به حال از 
فناوري خانه سازي سه بعدي براي ساخت ادارات مختلف، 
قلعه و حتي خانه هاي به شكل متفرقه استفاده شده است، اما 
اين فناوري تا به حال براي ساخت مسكن در مقياس انبوه به 
كار نرفته است. زيرا اين كار مستلزم برنامه ريزي دقيق براي 
قرار دادن اليه هاي مختلف هر خانه بر روي يكديگر است.

براي حل اين مشكل از چاپگر سه بعدي جديدي استفاده 
خواهد شد كه وولكان نام دارد و مي تواند با سرعت بيشتري 
ديوارهاي خانه هاي سه بعدي را احداث كند. مدل اوليه اين 

چاپگر در هر ۴۸ ساعت قادر به ساخت يك خانه بود.
چاپگر سه بعدي مذكور به ۲۴ ساعت زمان نياز دارد و ده هزار 

دالر نيز هزينه خواهد داشت.

نيواطلس| ناسا به تازگي تصاويري حرارتي از يكي 
از ماه هاي مريخ به نام فوبوس منتشر كرده كه بررسي 
دقيق تر آنها مي تواند منش��أ و نحوه ش��كل گيري ماه 
مذكور را مش��خص كند. در حال حاضر پژوهشگران 
اطمينان ندارند كه ماه يادشده سياركي است كه به علت 
قدرت جاذبه كره مريخ به دام آن افتاده يا شكل گيري آن 
حاصل تصادم ميان كره مريخ و شيء ديگري در منظومه 
شمسي است.فوبوس كه شعاع آن در حدود ۱۱ كيلومتر 
است، ابعاد بزرگي ندارد. اما فاصله آن با مريخ در هر قرن 
۱.۸ متر كمتر مي شود. انتظار مي رود فوبوس در حدود 
۵۰ ميليون سال ديگر به مريخ برخورد كرده و عمر آن 
به پايان برسد. همچنين ممكن است فشار جاذبه مريخ 
قبل از برخورد فوبوس به س��طح اين سياره به عمر آن 
خاتمه دهد.تصاوير حرارتي جديد فوبوس كه توسط 
فضاپيماي اوديسه مريخ ۲۰۰۱ تهيه شده، نشان دهنده 
گرماي شديد مركز آن و سرماي نسبي كناره هاي اين 
قمر مريخ است. ستاره شناس��ان مي گويند تجزيه و 
تحليل دقيق اين عكس ها مشخص خواهد كرد فوبوس 
از چه موادي تشكيل شده و بر همين اساس مي توان به 

نحوه شكل گيري سياره يادشده پي برد.

بر مبناي آخرين گزارش سامانه ثبت و پاسخگويي به 
شكايات مشتركان خدمات ارتباطي )۱۹۵(، بيش از 
۳۷۰۰ ش��كايت از اين حوزه در فروردين ماه امسال از 

سوي كاربران در اين سامانه به ثبت رسيده است.
اداره كل حفاظت از حقوق مصرف كنندگان معاونت 
امور پستي، ارتباطي و فناوري اطالعات سازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات راديويي، گزارش ماهانه سامانه ثبت 
و پاسخگويي به شكايات مشتركان خدمات ارتباطي 
)س��امانه ۱۹۵( را منتش��ر كرد.اين گزارش بر اساس 
تعداد تيكت هاي ثبت شده در سامانه »سپاس« و در ۷ 
حوزه كاري ارايه شده است. به اين معني كه مشتركان 
مي توانند در زمينه حوزه ه��اي كاري اينترنت، تلفن 
همراه، تلفن ثابت، خدمات پستي، تشعشعات، خدمات 
ارزش افزوده و دفاتر پيشخوان دولت، اقدام به شكايت 
در اين سامانه كنند.بررسي ها نش��ان مي دهد كه در 
فروردين ماه امس��ال، ۳ هزار و ۷۰۲ ش��كايت در اين 

۷ حوزه كاري به ثبت رس��يده، كه بيشترين شكايت 
مشتركان در حوزه اينترنت بوده است و كمترين شكايت 
انجام شده نيز به حوزه پست مربوط مي شود. رگوالتوري 
تاكيد كرده كه تعداد كم شكايت هاي ثبت شده در حوزه 
پست به دليل عدم شناخت سامانه ۱۹۵ به عنوان مركز 

ثبت و رسيدگي شكايت در دفاتر پستي است.
از ميان تعداد شكايت هاي ثبت شده، ۳۰۱۱ شكايت از 
طريق سايت و ۶۹۱ شكايت نيز از طريق مركز تماس 

۱۹۵ به ثبت رسيده است. از اين تعداد ۱۸۱۱ شكايت 
مربوط ب��ه اينترنت، ۱۲۳۴ ش��كايت مربوط به تلفن 
همراه، ۵۴۵ شكايت مربوط به تلفن ثابت و ۴۹ شكايت 

از تشعشعات است.
اين آمار نشان مي دهد كه در حوزه اينترنت، بيشترين 
شكايت كاربران از شركت هاي مرتبط، مربوط به قرارداد 
مشتركان در زمينه عدم جمع آوري سرويس و كيفيت 
سرعت، بسته هاي اينترنتي و عدم اطالع مشتركان از 
فعال سازي، س��رعت پايين ارسال و دريافت ديتا و نيز 

كم فروشي بسته هاي اينترنتي است.
بيش��ترين ميزان ش��كايت در حوزه تلفن همراه از ۳ 
اپراتور نيز به عدم آنتن دهي شبكه ۳G و ۴G، قبض و 
صورتحساب و پاسخگويي نامطلوب مركز تماس عنوان 
شده است. در همين حال موضوع شكايت مشتركان 
از خدمات تلفن ثابت نيز به عدم پاسخگويي مطلوب به 

مشتركان باز مي گردد.

ايس�نا|اگر تاثيرات مثبت و حت��ي كارآفريني كه 
امروزه از طريق شبكه هاي اجتماعي و پيام رسان ها 
ايجاد شده را ناديده بگيريم، شايد بخشي اعظمي از 
اين فضا به س��رگرمي و پر كردن اوقات فراغت افراد 

محدود باشد.
اگرچه يكي از داليل پررنگ كردن نقش شبكه هاي 
اجتماعي داخلي، رفع انحصار از فضاي پيام رس��اني 
خارجي بود كه نقش زيادي در هنجارشكني ها دارند، 

اما برخي آمارها نش��ان مي دهند س��هم محتواهاي 
سياسي موافق و مخالف در اين فضا كمتر از ۱۰ درصد 
و سهم مطالب غيراخالقي كمتر از يك درصد است.

با وج��ود اين، نمي ت��وان انكار كرد كه ش��بكه هاي 
اجتماع��ي و فض��اي مج��ازي، نق��ش پررنگي در 
ش��كل گيري بخش��ي از فرهن��گ جامع��ه دارند و 
همان طور كه از اسم شان هم پيداست، مي توانند بر 
اجتماع تأثير بگذارند. اما نمي توان اين تأثير را صرفا 

در آثار منفي خالصه كرد. اگر تأثيرات مثبت و حتي 
كارآفريني كه امروزه از طريق شبكه هاي اجتماعي 
و پيام رس��ان ها ايجاد ش��ده را ناديده بگيريم، شايد 
بخش��ي اعظمي از اين فضا محدود به سرگرمي و پر 
كردن اوقات فراغت افراد شود.در اين راستا اخيراً امير 
ناظمي، رييس س��ازمان فناوري اطالعات با انتشار 
تصوير زير در توييتر خود نوش��ته اس��ت: بر اساس 
گزارش آزمايش��گاه ش��بكه هاي اجتماعي دانشگاه 

تهران در س��ال ۹۷ در ميان ۲۸۱۷ پست پربازديد 
تلگرام س��هم هر دسته آمده اس��ت. سهم محتواي 
غيرسياس��ي ۹۱ درصد است و در ميان آنها نيز تنها 
۱.۳ درصد ماهي��ت براندازانه دارن��د. حدود ۹۹.۶ 
درصد پست ها غيراخالقي نيس��تند )سهم مطالب 

غيراخالقي تنها ۰.۳۵ درصد است( .
درنهايت به اعتقاد كارشناسان، اين موضوع كه چرا 
يك پيام رسان خارجي تا اندازه اي همه گير شود كه 
بتواند از ۸۰ ميليون جمعيت كشور و ۴۰ ميليون را 
مخاط��ب خود كند كه در بس��ياري از موارد و حتي 
فراتر از پيام رساني، از جمله اطالع رساني و كاريابي 

از آن استفاده كنند، از جمله مواردي است كه بايد از 
لحاظ روان شناسانه و از بعد اجتماعي به آن پرداخت.

تركيه فيس بوك را جريمه كرد

نصب نمايشگرهاي 
انعطاف پذير روي كيف 

 حافظه فلش غيرقابل هك 
به بازار مي آيد

يخچال خورشيدي قابل حمل 
هم از راه رسيد

 ساخت محله اي
با خانه هاي چاپي 

 تصاوير حرارتي منشأ ماه مريخ 
را مشخص مي كند

ثبت ۳۷۰۰ شكايت از خدمات ارتباطي در يكماه

بررسي سهم تلگرام در ايجاد محتوا توسط دانشگاه تهران
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رويداد

اپليكيشن

دريچه كاربر

شناسايي ۳۰۰ نمونه  بدافزار 
اندرويدي

ماهر| مركز مديريت ام��داد و هماهنگي عمليات 
رخداده��اي رايان��ه اي از كش��ف ۳۰۰ نمونه از يك 
اپليكيشن مخرب در فروشگاه هاي اندرويدي خبر داد 
كه با دانلود خودكار روي دستگاه كاربر، قرباني مي گيرد.

 RTR مركز ماهر در اطالعيه اي از شناسايي بدافزارهاي
خبر داد و هويت توسعه دهنده اين بدافزارها را فاش 
كرد.بدافزارهاي  RTR دسته اي از بدافزارها هستند 
 RTR كه توسط توسعه دهنده متخلفي با نام مستعار
منتشر ش��ده اند. براساس بررس��ي هاي انجام شده 
از س��وي مركز ماهر، تاكنون بي��ش از ۳۰۰ نمونه از 
بدافزارهاي RTR شناسايي شده است.برخي از اين 
بدافزارها در فروشگاه هاي اندرويدي كافه بازار، مايكت، 
گوگل پلي و ايران اپس منتشر شده اند و برخي ديگر از 
طريق تبليغات تلگرامي و دانلود خودكار توسط ديگر 
برنامه ها روي دستگاه قربانيان قرار گرفته اند.به طور 
كلي بدافزارهاي RTR را مي توان در ۵ شاخه مختلف 
بدافزارهاي مخفي شونده كه از نام هاي مستهجن براي 
جذب مخاطب استفاده مي كنند، . نسخه هاي جعلي 
و غيررسمي تلگرام كه از آنها براي فروش عضو، ارسال 
تبليغات در گروه ها و… استفاده مي كنند، برنامه هاي 
كاربردي كه اغلب با استفاده از سرويس هاي ارسال 
هشدار، عمليات مخرب مختلفي روي دستگاه قرباني 
انجام مي دهند، بدافزاره��اي ارزش افزوده، كه براي 
چندين ش��ركت مختلف ارزش افزوده، بدافزارهاي 
واسطي را منتشر كرده و از اين طريق به عضوگيري 
براي اين سرويس ها پرداخته اندو برنامه هايي همنام 
با برنامه هاي محبوب و معروف خارجي مانند برخي 

پيام رسان ها دسته بندي كرد.

توييتر حساب كاربري 
تروريست ها را حذف كرد

رويترز| توييتر در نيمه دوم ۲۰۱۸ ميالدي بيش 
از ۱۶۶ هزار حساب كاربري مروج تروريسم را حذف 
كرده است. اين شركت براي اين منظور از ابزارهايي با 

دقت ۹۱ درصدي استفاده كرده است.
اين شركت در كنار فيس بوك و گوگل از سوي مقامات 
و دولت هاي سراسر جهان تحت فشار است تا محتواي 
افراط گرايانه را حذف كند، در غير اين صورت با قوانين 
سخت تري روبرو خواهد شد.عالوه بر آن، توييتر اعالم 
كرده براي اين منظور ابزارهايي را به كار گرفته كه با 
دقت ۹۱ درصدي حساب هاي كاربري مروج تروريسم 
را حذف مي كند.به طور دقي��ق توييتر بين جوالي 
و دسامبر سال گذش��ته ميالدي ۱۶۶۱۵۳ حساب 
كاربري مروج تروريس��م را حذف كرده اس��ت. حال 
آنكه در ۶ ماه قبل از آن اين شبكه اجتماعي ۲۰۵۱۵۶ 
حس��اب كاربري را حذف كرده بود. مقايسه بين اين 
آمار نشان دهنده كاهشي ۱۹ درصدي در ميزان حذف 
حساب هاي كاربري مروج تروريسم در توييتر است.

در همين راستا معاون سياست هاي عمومي توييتر در 
بيانيه اي نوشت: اين كاهش قابل توجه نشان مي دهد 
ما اكنون روند وس��يع تري را كنترل مي كنيم. تعداد 
سازمان هاي تروريستي كه سعي دارند از سرويس هاي 

ما استفاده كنند هر سال كاسته مي شود. 

قطع دسترسي كاربران 
گوشي هاي قديمي به واتس اپ

ورج| وات��س اپ به تازگي اعالم ك��رده كه عالوه بر 
ويندوز فون از نس��خه هاي قديمي سيس��تم عامل 

اندرويد و ios نيز پشتيباني نخواهد كرد.
واتس اپ كه چندي پيش تأييد ك��رده بود تا پايان 
س��ال جاري ميالدي به پشتيباني از سيستم عامل 
ويندوز فون خاتمه مي دهد، حاال به تازگي اعالم كرده 
كه از اول فوريه س��ال ۲۰۲۰ ميالدي نيز پشتيباني 
از نسخه هاي قديمي سيس��تم عامل هاي موبايلي 
همچون اندرويد ۲.۳.۷ و همچنين ios ۷ و نسخه هاي 

قبل از آن را متوقف خواهد كرد.
علت قطع پشتيباني واتس آپ از ويندوز فون به اين 
دليل بود كه مايكروس��افت به عنوان توسعه دهنده 
سيس��تم عامل موبايلي ويندوز فون س��ال گذشته 
اعالم كرد كه اين نسخه در رسيدن به اهداف مالي و 
تجاري خود به شكست خورده است و به همين دليل 
پشتيباني از اين از آن را به طور كامل كنار گذاشت .عدم 
پشتيباني واتس اپ از نسخه هاي قديمي سيستم عامل 
موبايلي بدان معناست كه نسخه هاي به روز رساني 
شده جديد براي موبايل هايي با اين سيستم عامل هاي 
قديمي ديگر در دسترس قرار نخواهد گرفت و كاربران 
آنها نيز قادر نخواهن��د بود از قابليت هاي جديد اين 

نسخه ها بهره مند شوند.

سبقت اندرويد اوريو از نوقا 
جي اس ام آرنا| ب��ا توجه به انتش��ار جديدترين 
آمارهاي گوگل مي توان دريافت ك��ه اندرويد اوريو 
هم اكنون محبوب ترين نسخه سيستم عامل اندرويد 

به شمار مي رود.
چند ماه پيش بود كه گوگل طبق معمول آمارهاي 
جديدي را مربوط به توزيع نسخه هاي مختلف سيستم 
عامل اندرويد منتشر كرد كه در آن نسخه اندرويد نوقا 
اندرويد ۷ و ۷.۱ با ۲۸.۲ درصد نصب توسط كاربران، 
توانسته بود بيشترين سهم از نسخه هاي مختلف اين 
سيس��تم عامل موبايلي را به خود اختصاص دهد و 
عنوان محبوب ترين نسخه اندرويدي را براي خود به 
ثبت برساند.حال گوگل با انتشار گزارش و آمارهاي 
جديدي فهرست به روز رساني شده اي از نسخه هاي 
مختلف اندروي��د را در اختيار كاربران و عالقه مندان 
و همچنين تحليل گران قرار داد كه به وضوح نشان 
مي دهد نسخه بعدي آن يعني اندرويد اوريو ۸ و ۸.۱ 
موفق شده است جايگاه اندرويد نوقا را كسب كند و 
در جايگاه و رتبه نخست محبوب ترين نسخه اندرويد 
بايستد.براي جمع بندي مي توان گفت كه دو نسخه 
آخر سيستم عامل اندرويد موفق شدند رشد سريع تري 

را نسبت به نسخه هاي قديمي تر خود داشته باشند.
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سرپرست سازمان امور مالياتي كشور مطرح كرد 

با اعالم استانداري 

جزييات بخشودگي ماليات بر درآمد استان هاي سيل زده

توزيع عوايد فروش سوخت بين مرزنشينان سيستان و بلوچستان آغاز شد

گروهبنگاهها|
بالفاصله پس از وقوه سيل در فروردين ماه 98 بود كه 
وزير صنعت، معدن و تجارت از معافيت ۵۰ درصدي 
ماليات واحدهاي توليد استان هاي سيل زده خبر داد 
و گفت: ميزان آسيب ها بس��يار متفاوت است و اين 
ميزان به نوع محصوالت بس��تگي دارد، اما بسياري 
از واحدها مواد اوليه شان را از دست داده اند. البته ما 
با تمام قوا تالش مي كنيم كه تمام واحدها كمترين 
آسيب را ببينند و تالش براي معافيت هاي مالياتي 

را نيز در دولت پيگيري مي كنيم. 
چند روز بع��د از اين اظهارات دولت با بخش��ودگي 
بدهي ماليات بر درآمد موديان استان هاي سيل زده  
كه بيش از ۵۰ درصد اموال آنها در اثر وقوع س��يل 
فروردين سال ۱۳98 از بين رفته است، موافقت كرد.

هي��ات وزي��ران در جلس��ه ۷ فروردي��ن ۱۳98 به 
پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد 
ماده )۱۶۵( قانون ماليات هاي مس��تقيم - مصوب 
۱۳۶۶- با بخشودگي بدهي ماليات بر درآمد موديان 
اس��تان هاي س��يل زده، مربوط به عملكرد تا پايان 
س��ال ۱۳9۷ كه بيش از ۵۰ درصد اموال آنها در اثر 
وقوع سيل فروردين سال ۱۳98 از بين رفته است، 
با رعايت م��اده )8( اصالحي آيين نامه اجرايي ماده 

)۱۶۵( قانون ماليات هاي مستقيم موافقت كرد.
مطابق اين تصويب نامه، عناوين استان هاي سيل زده 

توسط وزارت كشور تعيين خواهد شد.
بعد از طرح اين مطالبات بود كه سرپرست سازمان 
امور مالياتي كشور با اشاره به حادثه سيل استان هاي 
گلس��تان و مازندران گفت: وجوه پرداختي موديان 
مالياتي براي كمك به آسيب ديدگان اين حادثه به 
حس��اب هاي تعيين شده، از درآمد مشمول ماليات 

عملكرد سال ۱۳98 قابل كسر است..
محمد قاسم پناهي، اعالم كرد: وجوه پرداختي براي 
كمك به آس��يب ديدگان حادثه س��يل استان هاي 
گلس��تان و مازندران به حس��اب هاي اعالمي بنياد 

مس��كن انق��الب اس��المي، جمعيت ه��الل احمر 
جمهوري اس��المي ايران، سازمان بهزيستي كشور 
و كميته امداد امام خميني )ره( از درآمد مش��مول 
ماليات عملكرد سال ۱۳98 منبع مالياتي كه موديان 

محترم مالياتي انتخاب مي كنند، قابل كسر است.
يك ماه ماه بعد از اعالم اين اخبار ديروز سرپرس��ت 
س��ازمان مالياتي، با اش��اره به ابالغ بخشنامه نحوه 
بخش��ودگي بده��ي مالي��ات ب��ر درآم��د موديان 
استان هاي س��يل زده، جزييات بخشودگي مالياتي 

اين دسته از ماليات دهندگان را نيز تشريح كرد.
به گزارش سازمان امور مالياتي، محمدقاسم پناهي با 
اشاره به اينكه سازمان امور مالياتي كشور، به منظور 
حمايت از موديان مالياتي آسيب ديده در استان هاي 
سيل زده، بخشنامه بخشودگي ۵۰ درصدي ماليات 
ب��ر درآمد اين دس��ته از ماليات دهن��دگان را ابالغ 
كرده اس��ت، اظهار داش��ت: اين بخش��ودگي كه بر 
اس��اس مصوبه مورخ ۱8/ ۰۱/ ۱۳98  هيات وزيران 
در خصوص ماده ۱۶۵ قانون ماليات هاي مس��تقيم 

تصويب شده، مربوط به عملكرد تا پايان سال ۱۳9۷ 
است. سرپرس��ت س��ازمان امور مالياتي كشور، در 
خصوص جزييات اين بخشنامه، افزود: بدهي ماليات 
بر درآمد موديان استان هاي س��يل زده، مربوط به 
عملكرد تا پايان س��ال ۱۳9۷ كه بيش از ۵۰ درصد 
اموال آنها در اثر وقوع سيل فروردين سال ۱۳98 از 
بين رفته است، با رعايت ماده )8( اصالحي آيين نامه 
اجرايي م��اده )۱۶۵( قانون ماليات هاي مس��تقيم 
بخشوده مي شود. پناهي با بيان اينكه ساير موديان 

خسارت ديده در س��يل اخير، با هر ميزان خسارت 
نيز، ام��كان بهره من��دي از تس��هيالت مالياتي در 
خصوص كسر زيان وارده از درآمد مشمول ماليات را 
دارند، تصريح كرد: طبق آيين نامه ماده ۱۶۵ قانون 
ماليات هاي مستقيم، اگر در سيل اخير به دارايي هاي 
موديان مالياتي آس��يب وارد ش��ده و از بين رفته يا 
خسارت ديده باشد، اين خسارت از درآمد مشمول 
ماليات سال يا سال هاي بعد تا سقف زيان وارده قابل 
كس��ر خواهد بود. وي تاكيد ك��رد: موديان مالياتي 
براي استفاده از اين بخشودگي ها و تسهيالت، بايد 
درخواست كتبي خود را به اداره امور مالياتي محل 

تسليم كنند.
سرپرست س��ازمان امور مالياتي كشور خاطرنشان 
كرد: براس��اس مصوبه هيات وزيران، اس��تان هاي 

سيل زده توسط وزارت كشور تعيين مي شود.

   نحوه اخذ ماليات  از موديان   سيل  زده
همچنين نحوه اخ��ذ ماليات از موديان اس��تان هاي 
سيل  زده گلس��تان، مازندران و فارس اعالم شد. طبق 
ابالغيه معاون ماليات  هاي مستقيم سازمان امور مالياتي 
به مخاطبان، ذي نفعان، امور مالياتي شهر و استان تهران 
و ادارات كل امور مالياتي قرار است كسر وجوه پرداختي 
موديان مالياتي به حساب هاي تعيين شده براي حادثه 
سيل اخير در برخي مناطق كشور از جمله استان هاي 
گلستان، مازندران و فارس انجام مي شود. در اين ابالغيه 
آمده است: »با توجه به وقوع حادثه سيل اخير در برخي 
مناطق كشور از جمله استان هاي گلستان، مازندران 
و فارس طبق آنچه از س��وي هيات وزيران ابالغ شده، 
وجوه پرداختي براي كمك به آسيب ديدگان اين حادثه 
به حساب هاي اعالمي بنياد مسكن انقالب اسالمي، 
جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران، سازمان 
بهزيستي كش��ور و كميته امداد امام خميني )ره( از 
درآمد مش��مول ماليات عملكرد سال ۱۳98 منبعي 
كه مودي انتخاب خواهد كرد، قابل كسر خواهد بود.«

توزيع و بهره مندي مرزنش��ينان س��اكن در ش��عاع 
2۰كيلومتر مرز از عوايد فروش س��وخت در نشستي 
با حضور اس��تاندار سيستان و بلوچس��تان آغاز شد؛ 
طرحي كه به اعتق��اد كارشناس��ان گام بلندي براي 
بهبود شاخص هاي معيشتي مردم مرزنشين محسوب 
مي ش��ود و نتايج آن طي س��ال هاي آينده به چش��م 

خواهد آمد.
به گزارش ايرنا اس��تاندار سيستان و بلوچستان ديروز 
در اين نشس��ت اظهار داشت: در گذشته نقاط ضعفي 
به لحاظ كارگزاران فع��ال در اين امر و عدم توانمندي 
تعاوني  ها وجود داشت و اين نقص ها سبب شد كه در 
نقاط مختلف مرزي مرزنشينان دريافتي هاي متفاوتي 
داشته و در هر منطقه رقم هاي متفاوتي دريافت كنند كه 

اين تفاوت ها باعث ايجاد بدبيني در مردم شد. 
احمد علي موهبتي گفت: بر اساس طرح جديد تمام 
تعاوني هايي كه در حوزه سوخت فعاليت دارند در مزايده 
عمومي شركت مي كنند كه اين مزايده پنجم هر ماه 

برگزار مي شود. وي افزود: پيش  بيني مي شود بر اساس 
طرح جديد ماهيانه حدود ۱۵۰ هزار تومان به حساب 
هر مرزنشين واريز شود كه در گذشته اين مبلغ حدود 

۱2 هزار تومان بطور ميانگين بوده است.
استاندار سيستان و بلوچستان با تاكيد بر تالش براي 
ايجاد رفاه نسبي مرزنشينان بيان كرد: بايد كمك كنيم 
تا مرزنشينان به رفاه نسبي برسند و در كنار اين امر با 
پديده قاچاق سوخت برخورد كنيم زيرا قاچاق عالوه بر 

ايجاد بي نظمي در اقتصاد، به آن آسيب مي زند.
وي گفت: در نشستي كه با وزير كشور و وزير نفت و ساير 
دست اندركاران در تهران داشتيم مقرر شد كارگروهي 
كش��وري براي مبارزه با پديده قاچاق سوخت برگزار 
و راهكاره��اي الزم براي نظم بخش��ي به اين موضوع 

تصويب شود.
موهبت��ي افزود: بن��ا بر ط��رح توزيع و به��ره  مندي 
مرزنش��ينان ش��عاع 2۰ كيلومت��ر 2۰ درصد قيمت 
سوخت بايد به حساب مرزنش��ينان واريز شود كه در 

حال حاضر پرونده ۷۶ هزار نفر براي برخورداري از اين 
طرح تاييد شده و حدود ۷ هزار نفر نيز در مرحله بررسي 

و تاييد هستند.
وي اظهار داش��ت: مبالغ حاصل از فروش سوخت به 
نيروهاي شاغل دولت كه در مرزها ساكن هستند تعلق 
نمي گيرد و فقط شامل افراد مرزنشين كه فاقد شغل 

هستند مي شود.
استاندار با بيان اينكه مرز فرصت و مزيتي قابل توجه 
است، گفت: تالش داريم كه در اين طرح روستاهايي با 
شعاع بيشتر از 2۰كيلومتر از اين مزيت برخوردار شوند 
تا به مردمي كه به عنوان مرزدار و متولي امنيت در اين 

مناطق هستند كمك شود.
گفتني اس��ت كاهش قاچاق سوخت، بهبود معيشت 
مرزنشينان، مهاجرت معكوس روستاييان از شهرها 
به روستاهاي محدوده مرز و تثبيت جمعيت پايدار از 
دستاوردهايي است كه طرح برخورداري مرزنشينان 

از عوايد سوخت دنبال مي كند.

 چرا شركت البرزي 
ماليات به تهران مي دهد؟

الب�رز| مدي��ركل امور 
مالياتي الب��رز مي گويد: 
طبق قان��ون، ماليات هر 
واحد تولي��دي و صنعتي 
در هر استان بايد در همان 
استان پرداخت شود ولي 
متأس��فانه در حال حاضر 
ش��اهد آن هس��تيم كه تعداد زيادي از واحدهاي 
توليدي اس��تان ماليات خود را ب��ه تهران پرداخت 
مي كنند. به گزارش ايس��نا، سيد مجتبي تقوي در 
نشست شوراي هماهنگي مديران دستگاه هاي تابع 
وزارت امور اقتصادي و دارايي كه ديروز برگزار شد، 
اظهار كرد: 9۰ درصد درآمدهاي اس��تان از طريق 
سيس��تم مالياتي تأمين مي ش��ود. وي با اشاره به 
اجراي طرح جامع مالياتي در اس��تان ادامه داد: اين 
طرح از اواسط سال گذشته در استان اجرايي شده تا 
بر اساس آن عدالت مالياتي، رضايت مردم و درآمد 
مناسب مالياتي محقق شود. اين مسوول با اشاره به 
اعمال تحريم خاطرنشان كرد: در اين شرايط دست 
مديران كل مالياتي اس��تان ها براي بخش��ودگي و 
تقسط ماليات ها باز است. سال گذشته چند ميليارد 
بخشودگي و تقسيط ماليات در استان داشتيم كه 
اين امر اعتماد عمومي به سيستم مالياتي را افزايش 
مي دهد. وي در بخش ديگري از صحبت هاي خود به 
پرونده هاي ماده ۱۱۰ قانون ماليات اشاره كرد و گفت: 
طبق اين ماده ماليات هر واحد توليدي، صنعتي و… 
در هر استان بايد در همان استان پرداخت شود ولي 
متأسفانه در حال حاضر شاهد آن هستيم كه تعداد 
زيادي از واحدهاي توليدي استان ماليات خود را به 

تهران پرداخت مي كنند.
اين مس��وول ادامه داد: تاكنون ۴۰۰ پرونده در اين 
زمينه تشكيل ش��ده كه در حال بررسي است. چرا 
شركتي كه در البرز مستقر است و فعاليتش براي هوا، 
محيط زيست، ترافيك و… پيامدهايي در پي دارد 
مالياتش را به تهران مي دهد؟وي گفت: با رسيدگي به 
اين پرونده ها به درآمدهاي استان اضافه خواهد شد.

علت آتش سوزي بازار تبريز 
هنوز مشخص نيست

آذربايجانش�رقي| 
مديركل مديريت بحران 
اس��تانداري آذربايج��ان 
شرقي با بيان اينكه علت 
آتش س��وزي بازار تبريز 
هنوز مش��خص نيست، 
گفت: تمامي اخبار مربوط 
به علت حادثه آتش سوزي بازار تبريز مانند اتصال 
برق، نادرست بوده و علت حادثه توسط كارشناسان 
سازمان آتش نشاني تبريز در دست بررسي است و 
هيچ گزارش مكتوب يا شفاهي در اين خصوص به 

ستاد مديريت بحران استان ارايه نشده است.
       محمد باقر هنربر با اشاره به وجود برخي تناقضات 
در خصوص آمار تعداد مغاز ه هاي خسارت ديده در 
حادثه آتش سوزي بازار تبريز، بيان كرد: در مجموع 
۱2۵ باب مغازه در س��راي دو دري بازار تبريز قرار 
داش��ت و طبق گزارش سازمان آتش نشاني تبريز، 
۱۱۰ باب مغازه به همراه ۵۰ الي ۱۰۰ درصد آسيب 
ديده اند، فرمانداري تعداد مغازه هاي خسارت ديده 
را ۱2۰ و ميراث فرهنگي نيز ۱۱۳ باب عنوان كرده، 
اما ۱۳ يا ۱۵ باب مغازه در داالن وسط اين سرا سالم 
هستند. وي با بيان اينكه منازل مسكوني و اماكن 
تجاري به منظور جبران خسارت وارد شده به آنها در 
حوادثي كه طبيعي نيستند، بايد تحت پوشش بيمه 
باشند، افزود: با توجه به اينكه حدود 8۰ باب مغازه  
تحت پوشش بيمه بود، خسارت وارده را شركت هاي 
بيمه جبران مي كنند و تالش داريم تا با استفاده از 
راهكارهاي قانوني به مابقي خس��ارت ديدگان اين 

حادثه نيز كمك كنيم.
وي از برگزاري جلسه اي با حضور تعدادي از بازاريان 
در مس��جد آيت اهلل اهري تبريز خبر داد و گفت: در 
اين جلسه نيز به مشكالت خسارت ديدگان مانند 
ماليات و بازپرداخت وام ها مطرح ش��د، همچنين 
فردا نيز جلسه اي با حضور فرماندار تبريز، مديران 
عامل بانك ها و پنج نفر از نمايندگان بازاريان برگزار 

و راهكارهاي الزم در اين زمينه بررسي مي شود.

اجالس »اكو« فرصتي براي 
سرمايه گذاري در اردبيل

اردبيل| مديركل ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي و 
گردشگري استان اردبيل 
گفت: اجالس كش��ورهاي 
عض��و اك��و در ح��وزه 
گردشگري سالمت فرصتي 
است براي سرمايه گذاري 
در اس��تان كه بايد از اين فرصت استفاده بهينه كنيم.  
نادر فالحي از  نشست كش��ورهاي عضو اكو درخرداد 
ماه در اردبيل خبر داد و گفت: اجالس كشورهاي عضو 
اكو در حوزه گردشگري س��المت فرصتي است براي 
سرمايه گذاري در استان كه بايد از اين فرصت استفاده 
بهينه كنيم.  مديركل ميراث فرهنگي افزود: اجالس اكو 
بهترين فرصت براي مالقات و نشس��ت هاي رسمي با 
سفيران كشورهاي خارجي و محل گفت وگوها، معرفي 
فرصت ها و امضاي قراردادها با سرمايه گذاران داخلي 
و خارجي اس��ت.  مديركل مي��راث فرهنگي، صنايع 
دستي و گردش��گري استان اردبيل اضافه كرد: بايد به 
دنبال ي��ك مركز خدمات س��رمايه گذاري در اردبيل 
باش��يم كه اين مركز بايد به  عنوان كانون اصلي حوزه 
اقتصادي و س��رمايه گذاري و ارتباط با سرمايه گذاران 
خارج��ي و داخلي م��ورد توجه قرار گي��رد.  فالحي با 
اشاره به تحريم هاي ظالمانه عليه مردم ايران گفت: با 
وجود محدوديت هايي كه به لحاظ اين تحريم ها وجود 
دارد مركز خدمات س��رمايه گذاري در استان مي تواند 
ظرفيت هاي خوبي را در حوزه هاي مختلف ايجاد كند.  
وي تالش براي جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي 
را با توجه به تحريم ه��اي خارجي مورد تأكيد قرار داد 
و از آن به  عنوان اولويت هاي اس��تان ي��اد كرد و افزود: 
شناسايي ظرفيت هاي سرمايه گذاري داخلي و خارجي 
از جمله ماموريت هاي سازماني ما در اين نشست است.  
مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
استان اردبيل تصريح كرد: تالش ما براي فراهم كردن 
مشوق هاي استان براي جذب سرمايه گذاران در كنار 
مشوق هاي ملي خواهد بود كه در اين زمينه بايد بررسي 

و مطالعه جدي در ساير بخش هاي استان  انجام شود.

بررسي اهليت افرادي كه 
واحدها به آنان واگذار شد

قزوي�ن| نماينده مردم 
قزوين، الب��رز و آبيك در 
مجل��س معتقد اس��ت: 
بايد اهليت كس��اني كه 
واحده��اي صنعت��ي به 
آنها واگذار ش��ده، دوباره 
مورد بررس��ي قرار گيرد. 
به گزارش ايلنا، س��يده حميده زرآبادي در شوراي 
گفت وگوي دولت و بخش خصوصي استان اظهار 
داشت: با توجه به رويكرد جديد اين شورا تمركز  روي 
مسائل به همراه شفاف سازي و نظارت مي تواند به اين 
حوزه واگذار شود. شوراي گفت وگو مي تواند گزارش 
كاملي از روال اين واگذاري ها و همچنين راهكارهاي 

احياي دوباره واحدها  ارايه دهد.
اين نماينده مجلس با اشاره به واگذاري بسته هاي 
تش��ويقي به س��رمايه گذاران، تاكيد كرد: با توجه 
به ط��رح آمايش اس��تاني، وجود اين بس��ته براي 
س��رمايه گذاران جدي��د مفي��د و موثر ب��وده و در 
كوتاه س��ازي فرآيند صدور مجوزهاي تاس��يس و 
بهره برداري راهگشا خواهد بود. به گفته وي، نبود 
آمارهاي يكسان از سوي دس��تگاه هاي مختلف و 
اطالع نداشتن از تعداد افراد مشغول به كار يا بيكار 
جلوي دست يابي به اهداف مورد نظر در برنامه هاي 
پيش رو را مي گيرد. زرآبادي با انتقاد از اجرايي نشدن 
مصوبات توس��ط برخي مديران دستگاه ها، افزود: 
پيشنهاد مي شود دستگاه هايي كه در سال جديد 
مصوبات را اجرا نمي كنند به مراكز خود در تهران و 
همچنين نمايندگان مجلس در استان معرفي شوند.

وي اضافه كرد: بايد اهليت كس��اني كه واحدهاي 
صنعتي به آنها واگذار شده دوباره مورد بررسي قرار 
گيرد براي نمونه صاحبان كنتور سازي قزوين كه در 
بازداشت موقت هستند با ثروت ميلياردي تاكنون 
بارها از تسهيالت استفاده كرده اما كارخانه تعطيل 
شده و وضعيت حقوق ۵۰۰ كارگر معلوم نيست و 
س��هامداران هم دچار مشكالت جدي شده اند و ما 

هنوز نتوانسته ايم آن را تعيين تكليف كنيم.

گسترش روابط خارجي در 
چارچوب سند راهبردي استان
ي�زد|اس��تاندار يزد به 
برخورداري اين اس��تان 
از ظرفيت ه��اي متن��وع 
ب��راي گس��ترش روابط 
خارج��ي اش��اره و تاكيد 
كرد: دستگاه هاي اجرايي 
هن��گ،  هما لي��ت  فعا
هم افزاي��ي و تعامل مثبت را س��رلوحه فعاليت در 
حوزه هاي بين الملل��ي قرار دهن��د. »محمدعلي 
طالبي« در ش��وراي هماهنگ��ي و مديريت روابط 
خارجي استان عنوان كرد: استان يزد از متنوع ترين 
ظرفيت ها براي گسترش روابط خارجي برخوردار 
اس��ت كه اين موض��وع با مقايس��ه مي��ان حوزه 
گردش��گري، مبادالت تج��اري، بازرگاني و علمي 
نسبت به س��اير اس��تان ها و توجه به ظرفيت هاي 
دانشگاهي مشخص مي ش��ود. وي افزود: با توجه 
به ظرفيت هاي شناخته شده، الزم است كه روابط 
خارجي استان نيز در همين چارچوب برنامه ريزي و 
مطابق اين موضوعات گسترش يابد. طالبي به لزوم 
پيگيري كمبودهاي اين حوزه اش��اره و اظهار كرد: 
موضوعاتي از جمله فعال س��ازي پرواز خارجي در 
فرودگاه يزد و استقرار ايراليني در يزد به عنوان مبداء 
پرواز، نيازمند پيگيري است تا بتوانيم ظرفيت هاي 
ارتباطي بين المللي را فراهم سازيم. وي خاطرنشان 
كرد: شناسايي توانمندي شهرستان هاي استان براي 
توسعه ارتباطات خارجي در قالب خواهر خواندگي 
در چارچوب فعاليت هاي حوزه گردشگري، از ديگر 
ضرورت هاي پيش رو در اين عرصه است. عالي ترين 
مقام اجرايي اس��تان گفت: تهيه سند راهبردي در 
حوزه روابط بين الملل در اس��تان اقدام شايسته و 
ارزشمندي است كه آغاز شده اما الزم است نواقص 
اين سند برطرف و نقاط قوت نيز براي ارايه در شورا 
تقويت شود. طالبي يادآور شد: ضروري است سند 
راهبردي در حوزه روابط بين الملل، نش��ان دهنده 
شرح وظايف شفاف هر كدام از دستگاه هاي اجرايي 

استان باشد تا بتواند مصوب و الزم االجرا شود.
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كمك  دولت براي جبران 
خسارات آتش سوزي   تبريز

تبريز| معاون اول رييس جمهوري در تماس تلفني 
با استاندار آذربايجان شرقي، در جريان ابعاد مختلف 
حادثه آتش سوزي در بازار تاريخي تبريز و خسارات 
اين حادثه قرار گرفت و آمادگي دولت را براي كمك 
به جبران خس��ارات ناش��ي از اين حادثه اعالم كرد. 
معاون اول رييس جمه��ور در اين تماس ضمن ابراز 
همدردي با خس��ارت ديدگان اين حادثه، از سرعت 
عمل نيروهاي آتش نش��اني و امدادي و هماهنگي 
دستگاه ها در مديريت مطلوب عمليات قدرداني كرد. 
اس��حاق جهانگيري همچنين اظهار داشت: هيات 
دولت، مساعدت الزم در خصوص تأمين هزينه هاي 
مرمت بازار تاريخي تبريز، ابنيه و مغازه هاي آسيب ديده 
را پيگيري مي كند. استاندار آذربايجان شرقي نيز در 
اين تماس تلفني گزارشي از عمليات نيروهاي امدادي 
براي مقابله با حادثه آتش سوزي در بازار تبريز ارايه 
كرد و گفت: خوش��بختانه با اقدام به موقع نيروهاي 
امدادي، اين آتش س��وزي در كمتر از ۴ ساعت مهار 
ش��د. محمدرضا پورمحمدي اف��زود: در اين حادثه 
بيش از ۱2۰ مغازه دچار آسيب شدند كه 9۰ مغازه 
تحت پوشش بيمه قرار دارند و با پيگيري هاي انجام 
شده مقرر شده است كه تمامي خسارات اين واحدها از 
سوي شركت هاي بيمه جبران شود. وي اظهار داشت: 
براي ادامه فعاليت اين واحدها نيز مغازه جايگزين به 
صورت رايگان به مدت يك سال در اختيار صاحبان 

آنها قرار مي گيرد.

كسب تنديس طاليي حمايت 
از حقوق مصرف كنندگان

اصفهان|در هجدهمين همايش روز ملي حمايت 
از حقوق مصرف كنندگان، كه روز يك شنبه پانزدهم 
ارديبهشت ماه با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت، 
رييس سازمان حمايت از حقوق مصرف كنندگان 
و مدي��ران س��ازمان ها و ش��ركت هاي برگزيده در 
سال�����ن كنف���رانس نمايشگاه هاي بين المللي 
تهران برگزار ش��د، ش��ركت ف��والد مبارك��ه براي 
چهارمين س��ال متوالي تنديس طاليي حمايت از 
حقوق مصرف كنندگان را كسب كرد.   در اين آيين  
حميدرضا عظيميان مديرعامل فوالد مباركه پس از 
كسب باالترين تنديس اين همايش گفت: تمام توان 
خود را براي حماي��ت از حقوق مصرف كنندگان به 
كار بسته ايم. وي تاكيد كرد: در فوالد مباركه چندين 
طرح و سيستم براي تسريع ارسال سفارش مشتريان 
و تس��هيل فرآيند امور مصرف كنندگان، طراحي و 
به كار گرفته ش��ده است تا بتوانيم س��هم خود را در 
احترام و پاس��داري از حقوق مصرف كنندگان بطور 

كامل ايفا كنيم.

مردم بايد به سمت كشت هاي 
گلخانه اي سوق داده شوند 

مشهد| رييس سازمان نظام مهندسي كشاورزي 
و منابع طبيعي خراسان رضوي گفت: مديريت نظام 
مهندسي كشاورزي بر آن است كه مردم را به سمت 
كشت گلخانه اي و محصوالت كم آب تر سوق دهد. 
محمدعلي قنادزاده اظهار كرد: 2۴.9 درصد اشتغال 
اس��تان به كشاورزي وابسته اس��ت و متاسفانه آمار 
كشاورزان باسوادي كه در زمينه كشاورزي تحصيل 
كرده اند، سه درصد است. به نوعي مي توان گفت كه 
9۷ درصد تحصيل كرده هاي رشته هاي كشاورزي، 
كشاورزي نمي كنند. رييس سازمان نظام مهندسي 
كشاورزي و منابع طبيعي خراسان رضوي بيان كرد: 
ما بر اساس اهداف، اساسنامه و آيين نامه هاي اجرايي، 
وظيفه آموزش افراد را بر عهده داريم و اولين هدف براي 
ما اين است كه بتوانيم در بحث بازآموزي و نوآموزي 

فارغ التحصيالن كشاورزي فعاليتي انجام دهيم.

 توليد برنج امسال 
افزايش پيدا مي كند

رشت| قائم مقام منابع طبيعي استان گيالن گفت: 
باال آمدن آب سفره هاي زيرزميني سبب مي شود كه 
توليد برنج در سال جاري افزايش پيدا كند. امسال 
خوشبختانه پشت سد س��پيدرود آب وجود دارد و 
قطعا محصول برنج امسال كه محصول اصلي استان 
است، اضافه خواهد شد. غالمرضا حسين زاده با بيان 
اينكه ما كشوري غني هستيم اما به دليل تحريم ها 
در زمينه تامين هزينه ها با مشكالتي مواجه بوده ايم، 
اظهار كرد: اگر از روش هاي آبياري مدرن استفاده 
كنيم، هيچگاه در استان گيالن با كمبود آب مواجه 
نخواهيم بود، استفاده كردن از اين روش ها موجب 
مي ش��ود كه راندمان آب به 9۰ درصد برسد كه در 
اين هنگام مي توان شاهد مشكالت كمتري در اين 
زمينه بود. اين كارشناس بيان كرد: سيل و باران امري 
طبيعي براي گيالن به شمار مي رود و همانند سيلي 
كه در استان هاي مختلف رخ داده، در استان گيالن 
هر ساله اينگونه اتفاقات را شاهد هستيم. به همين 
دليل 2۰۰ارزياب بيمه سازمان نظام مهندسي كه 
وظيفه اين كار را بر عهده دارند، در ستاد بحران حضور 

داشته و در حالت آماده باش هستند .

ثبت 71درصد جابه جايي كاال 
در بندرهاي غرب هرمزگان

بندرعباس| مدير بنادر و دريانوردي لنگه از افزايش 
۷۱ درصدي جابه جايي كاالي نفتي و غيرنفتي در 
فروردين ماه امسال از بندرهاي غرب هرمزگان نسبت 
به مدت مشابه س��ال قبل خبر داد. قاسم عسكري 
نس��ب افزود: در اين م��دت در مجموع يك ميليون 
و 2۶۷ه��زار و 9۷۱ تن كاالي نفت��ي و غيرنفتي در 
بندرلنگه و بندرهاي تابعه آن در منطقه غرب هرمزگان 
جابه جا شد. وي بيان داشت: از اين ميزان يك ميليون 
و ۱۵۰هزار ت��ن مربوط ب��ه مواد نفتي ب��ا افزايش 
۷۶درصدي و ۱۱۷هزار و 89۰ تن به كاالي غيرنفتي 

با افزايش 28درصدي اختصاص داشته است.

چهرههاياستاني



اقتصاد اجتماعي12اخبار

ايران ساليانه ۱۵ ميليون دالر براي واردات كاغذ سيگار هزينه مي كند 

چالش هاي جدي پيش روي مدارس غيردولتي

بحران مافيايي سيگار 
طبق اعالم سازمان جهاني بهداشت، ماليات بر دخانيات 
در تمام كش��ورها بايد حدود ۷۰ درصد افزايش يافته تا 
ميزان مصرف آن كاهش پيدا كند، اما ايران هنوز موفق 
به اجراي اين توصيه نشده در حالي كه يكي از بندهاي 
سند ملي پيشگيري و مبارزه با بيماري هاي غيرواگير كه 
ايران در سال ۹۳ براي انجام آن متعهد شده است، كاهش 
محسوس مصرف دخانيات در كشور است كه طبق آن 
ايران متعهد ش��ده تا س��ال ۲۰۲۵ ميزان مصرف آن را 
۳۰ درصد كاهش دهد. يكي از راه هاي دسترسي به اين 
هدف طبق آنچه سازمان جهاني بهداشت اعالم مي كند، 
افزايش ماليات دخانيات است؛ موضوعي كه سال هاست 
محل كشمكش مجلس، وزارت بهداشت و صنايع دخاني 
بوده و تاكن��ون فقط اين صنايع برنده مي��دان بوده اند. 
مطابق ماده ۷۳ قانون برنامه ششم توسعه، بايد هر سال 
1۰ درص��د عوارض براي تولي��دات داخلي محصوالت 
دخاني، 1۵ درصد عوارض براي توليدات مشترك، ۲۵ 
درصد عوارض براي برندهاي خارجي كه در داخل توليد 
مي شوند و 4۰ درصد عوارض براي واردات اين محصوالت 
اعمال شود اما مسووالن وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي معتقدند اين مصوبه تاكنون اجرا نشده است. اين 
وضعيت در حالي است كه افزايش 1۰۰ توماني قيمت هر 
پاكت سيگار بر اساس اليحه بودجه ۹8 هم در مجلس 
راي نياورد در حالي كه اين افزايش مي توانس��ت ۳۰۰ 
ميليارد تومان درآمد براي كشور ۹8داشته باشد كه قرار 
بود بخشي از به سازمان بهزيستي كشور داده شود. ارزان 
بودن سيگار و قوانين منعطف مالياتي آن سبب شده تا 
راه اندازي كارخانجات دخاني در كش��ور روند افزايشي 
داشته باشد كه به دنبال آن 1۵ ميليون دالر هم هزينه 

براي خريد و واردات كاغذ سيگار صرف مي شود. 

  هزينه 15 ميليون دالري براي واردات كاغذ 
سيگار

گس��ترش كارخانه هاي توليد سيگار در حالي است كه 
حدود 1۲ الي 14 درصد مردان و يك الي سه درصد زنان 
سيگار مصرف مي كنند، و اين آمار در مصرف قليان بسيار 
مأيوس كننده تر است تا جايي كه حدود 4۵ درصد مردان 
و ۳۵ درص��د زنان از قليان اس��تفاده مي كنند و با توجه 
به اين آمار ضرورت تديون يك برنامه جامعه س��المت 
بيش از پيش احس��اس مي شود، موضوعي كه دبيركل 
جمعيت مبارزه با دخانيات هم به آن اشاره كرده و درباره 
اين موضوع بيان كرد: تأمين مصرف مواد دخاني بايد تابع 
عوامل قانوني باشد نه سوداگري هاي بازاري. در حالي كه 
نشريات مكتوب كشور به دليل باال رفتن قيمت كاغذ رو به 
تعطيلي هستند، هزينه شدن 1۵ ميليون دالر براي خريد 

و واردات كاغذ سيگار به كشور اشتباه است. محمدرضا 
مس��جدي با اش��اره به هزينه ۳۰ هزار ميليارد توماني 
درمان بيماري هاي ناشي از استعمال دخانيات، افزود: 
در زماني كه كشور با تحريم انواع اقالم پزشكي و دارويي 
مواجه است، تخصيص اين ميزان ارز جهت رشد و توسعه 
صنعت دخانيات جاي تأس��ف دارد. در همه كشورهاي 
دنيا، سيگار را گران مي كنند تا مصرف آن كاهش يابد، 
اما در كشور ما 1۰ هزار ميليارد تومان در سال صرف خريد 
سيگار مي ش��ود. بايد همكاري بين بيش از ۲۰ سازمان 
مختلف در زمينه مبارزه با دخانيات وجود داشته باشد. 
متأسفانه درحالي كه برخي صنايع كشور درحال ضعيف 
شدن هستند يا حتي با حدود يك سوم از قدرت توليدي 
در حال كار هس��تند، ما شاهد رشد كارخانه هاي توليد 
دخانيات از هشت كارخانه به 1۵ تا بوده ايم. بايد جلوي 
اين روند افزايشي با قانون گذاري هاي درست گرفته شود. 
اين متخصص ريه افزود: صنع��ت دخانيات ما در حالي 
به صورت افسارگسيخته به سمت خودكفايي در توليد 
و بي نياز كردن ب��ازار داخل پيش مي رود كه اين كاالي 
آسيب رسان امروز بدون هيچ گونه نظارت، در دسترس 
همگان قرار دارد و كس��ي به اي��ن فكر نمي كند كه اين 
سياست گذاري غلط، در آينده چه هزينه هاي هنگفتي را 

براي كشور به همراه خواهد داشت.

   چرا كنترل مصرف سيگار مهم  است؟
مخالفت نمايندگان مجلس شوراي اسالمي با افزايش 
1۰۰ توماني قيمت هر پاكت س��يگار در اليحه بودجه 
۹8 در حالي است كه در قانون برنامه ششم، اخذ عوارض 
بر خرده فروشي سيگار تصويب شده و وزارت بهداشت، 
درم��ان و آموزش پزش��كي اين حق را دارد س��االنه در 
قوانين بودج��ه براي دريافت ماليات بر خرده فروش��ي 
س��يگار پيش��نهادات  خود را ارايه كند. بهزاد ولي زاده، 
مسوول دبيرخانه ستاد كنترل و مبارزه با دخانيات وزارت 
بهداشت درباره ضرورت توجه به افزايش قيمت سيگار 
بيان كرد: س��ازمان جهاني بهداشت به كشورها توصيه 
كرده است كه ۷۵ درصد قيمت خرده فروشي را به عنوان 
ماليات بر مواد دخاني اخذ كنند، اما متاسفانه اين ميزان 
در كش��ور ما ۲۰ درصد قيمت خرده فروش��ي بوده و بر 
همين اساس رتبه ايران از نظر ماليات بر دخانيات بسيار 
پايين اس��ت. قيمت محصوالت دخاني در ايران بسيار 
پايين و متوس��ط قيمت پاكت س��يگار در ايران حدود 
۰.۲ دالر است؛ درحالي كه متوسط جهاني آن بيش از 4 
الي 4.۷۵ دالر است. او افزود: توجيه صنايع دخاني اين 
است كه افزايش قيمت دخانيات منجر به افزايش قاچاق 
مي شود. بايد توجه كرد كه شايد در سال هاي گذشته اين 

ادعا تا حدودي صحت داشت؛ چراكه الزامات كنترلي ما 
براي مقابله با قاچاق مناسب نبود، اما بعد از اينكه صنايع 
در كشور ما راه اندازي شده، در حوزه توليد مواد دخاني 
سرمايه گذاري كردند و در حال حاضر باالي ۹۵ درصد 
تقاضاي داخلي م��ان را از طريق تولي��د داخلي تامين 
مي كنيم و ني��ازي به واردات نداريم، ديگر بهانه اي براي 

قاچاق هم در كشور وجود ندارد. 
اين درحالي است كه مطالعات سازمان بهداشت جهاني 
روي ۷۶ كش��ور جهان در حوزه كنترل دخانيات،  نشان 
مي دهد كه افزايش ماليات هيچ ربطي به افزايش قاچاق 
ندارد و در كشورهايي كه ماليات بر مواد دخاني افزايش 
يافته، قاچاق هم كاهش يافته است. با اين اقدام نه تنها 
درآمد كشورها از محل ماليات افزايش پيدا كرده، بلكه 
كاهش مصرف هم داشته ند و توانسته اند تا حدود زيادي 
قاچاق را كنترل كرده و كاهش دهند. از طرفي افزايش 
ماليات كمك مي كند كه بخشي از درآمدهاي ناشي از آن 
را صرف تدابير مقابله با قاچاق مواد دخاني كرده و بتوانيم 
وضعيت را كنترل كنيم. متاسفانه كماكان توجيه هاي 
اشتباه و غلط صنايع دخاني، بر مستندات بخش سالمت 

ترجيح داده شده است. در حوزه قانون گذاري بيشتر از 
جنبه درآمدي به بحث ماليات بر دخانيات توجه مي كنند، 
اما در حوزه س��المت ما به سياست كاهش مصرف فكر 

مي كنيم.
ولي زاده با بيان اينكه در كش��ور ما با اين ميزان مصرف، 
ساالنه ۶۰ هزار مورد مرگ ناشي از مصرف مواد دخاني 
داريم، افزود: در عين حال اگر ميزان مصرف مواد دخاني 
در كشور 1۰ هزار ميليارد تومان باشد، حدود 1۰۰ هزار 
ميليارد تومان از منابع كشور، صرف ضرر اقتصادي ناشي 
از مصرف دخانيات مي ش��ود. وقتي جواني در سن 4۵ 
سالگي به دليل مصرف دخانيات فوت مي كند، ببينيد 
كشور چقدر روي او سرمايه گذاري كرده كه به اين مرحله 
بهره وري رس��يده و بعد بايد به دليل مصرف دخانيات 

جانش را از دست دهد. 
مس��وول دبيرخانه س��تاد كنترل و مبارزه با دخانيات 
وزارت بهداش��ت با بيان اينكه در تمام كش��ورها آمارها 
نشان مي دهد كه افزايش قيمت و ماليات مواد دخاني، 
منجر به كاهش مصرف مي شود، گفت: مسلما نگاه ها در 
حوزه هاي سياست گذاري و قانون گذاري ماليات بر مواد 

دخاني جامع و كامل نيست. اينكه مي گوييم سالمت در 
تمام سياس��ت گذاري ها بايد رعايت شود، به اين معني 
اس��ت كه اگر مي خواهيد صنعتي را مستقر كنيد بايد 
تبعات سالمتي اش را ببينيد. ادله اي كه صنايع براي عدم 
افزايش قيمت سيگار مي آورند، غلط است و نمايندگان 
بايد ادله حوزه س��المت را شنيده و وقت بگذارند و اينها 
را گوش كنند. تبعات مخالفت با چنين طرح هايي را در 

آينده خواهيم ديد.
او گفت: ايران در حوزه بين الملل تعهد داده كه تا س��ال 
14۰4، ۳۰ درص��د مصرف دخانيات را كاهش دهد، اما 
با اين وضعيت مالياتي به اين هدف نمي رس��يم و حتي 
افزايش مصرف هم خواهيم داش��ت. بايد توجه كرد كه 
14 درصد از جمعيت كشور يعني حدود هشت ميليون 
نفر در كش��ور دخانيات مصرف مي كنند كه 1۰۰ هزار 
ميليارد تومان ضرر به كشور مي زنند و مابقي جمعيت 
كشور هزينه مصرف كنندگان مواد دخاني را مي دهند. 
فردي كه مي خواه��د دخانيات مصرف كند بايد هزينه 
مصرف و درمانش را بدهد. زي��را مصرف دخانيات يك 

انتخاب اختياري است.

اين روزها هزينه هاي سنگين اداره مدارس چالش هاي جدي 
براي مدارس غيردولتي ايجاد كرده است كه اگر دولت به 
كمك نيايد مطمئنًا در س��ال تحصيلي آينده مشكالتي 

خواهيم داشت.
همانطور كه پيش بيني مي ش��د سال تحصيلي پيش رو 
مدارس غيردولتي با چالش هاي زيادي رو به رو هس��تند. 
در صدر اين ليست چالش ها بحث اجاره بهاي امالك اين 
مدارس قرار مي گيرد كه كار را براي اين مدارس س��خت 
كرده است. از آنجايي كه بيشتر مدارس غيردولتي توسط 
موسس��ين اجاره شده اس��ت و با توجه به تورم و باال رفتن 
اجاره بهاي ملك خصوص��ًا در تهران، اي��ن گمانه مطرح 
است كه ممكن است برخي از اين مدارس تعطيل شوند. 
مدارس غيردولتي صفر تا صد هزينه هاي مدرسه را بايد از 
محل اخذ شهريه پرداخت كنند. از سويي به نظر مي رسد با 
وجود مشكالت تورمي در جامعه از شمار متقاضيان مدارس 
غيردولتي كاسته شده باشد و از سوي ديگر با توجه به تعيين 
الگوي شهريه توسط آموزش و پرورش اين مدارس بايد در 

يك چهارچوب مشخصي شهريه دريافت كنند.
امسال الگوي شهريه منطقه اي تعيين مي شود. در واقع بنا 
به اقتضائات منطقه و توانايي مردم در هر منطقه و همچنين 
هزينه هاي تمام شده براي مدارس يك الگوي تعيين شهريه 
تعيين و ميزان شهريه به مدارس اعالم مي شود. هر چند 

ممكن است اين الگو بتواند دس��ت برخي مدارس را براي 
دريافت شهريه باز بگذارد اما در نهايت اين توانايي هزينه 
كردن مردم است كه ضامن ادامه حيات اين مدارس است. 
فارغ از اينكه تعيين الگوي شهريه چه فوايد و نقاط ضعفي 
مي تواند داشته باشد، در هر صورت اين اولين سالي است 
كه بايد مدارس خود را با اين الگو تطبيق دهند و خود اين 

تطبيق مي تواند چالش آفرين باشد؛ خصوصًا اگر اين الگو 
در تعيين مصاديق نظارتي نتواند واضح عمل كند. از همين 
حاال خبرهايي در فضاي مجازي مبني بر سختي ادامه يافتن 
فعاليت برخي مدارس غيردولتي به گوش مي رسد و باز اين 
در حالي است كه در اين س��ال ها با افزايش شمار مدارس 
غيردولتي و از س��وي ديگر تراكم دانش آموزي در مدارس 

دولتي، تعطيلي هر واحد مدرسه غيردولتي و سر ريز شدن 
ش��مار دانش آموزان به مدارس دولتي بحران را به مدارس 
دولتي منتقل مي كند. مجتبي زيني وند رييس مدارس و 
مراكز غيردولتي درباره اين موضوع به مهر گفت: هيچ مدرسه 
غيردولتي تعطيل نشده است. البته اين روزها عرصه بر اين 
مدارس سخت شده است چون شرايط پرداخت اجاره بها و 
هزينه هاي سنگين اداره مدارس از پرداخت حقوق معلمان تا 
حق بيمه آنها و… چالش هاي جدي ايجاد كرده است كه اگر 
در اين شرايط دولت به كمك نيايد مطمئناً در سال تحصيلي 

آينده مشكالتي خواهيم داشت.
او ادامه داد: منتقدان هميشه از زواياي ديگري به مدارس 
غيردولت��ي نگاه مي كنن��د اما واقعيت اين اس��ت كه اين 
مدارس بار سنگيني را از دوش آموزش و پرورش برداشته 
است. امروز ۲۰۰ هزار معلم در مدارس غيردولتي مشغول 
به تدريس هستند. اما نياز است كه دولت در اجرايي كردن 
ماده قانون هايي كه در حمايت از مدارس دولتي آمده است 
پا پيش بگذارد. چون در صورت عدم حمايت دولت از اين 
مدارس ادامه فعاليت براي برخي از آنها سخت خواهد بود. 
فقط اجاره بها در برخي مناطق دو برابر ش��ده است. زيني 
وند بيان كرد: ماده 1۰، 11، 1۲، 1۳، ۲۷ و ۲8 را قانون گذار 
مشخص كرده است تا به مدارس غيردولتي در چهارچوب 
قواعد كمك شود و تمام كمك ها نيز به صورت تسهيالت 

است و نه كمك هاي بالعوض. مثاًل در تبصره ذيل ماده ۲۵ 
گفته شده كه دولت بايد بخشي از بيمه همكاران شاغل در 
مدارس غيردولتي را پرداخت كند. تا به امروز ريالي پرداخت 
نشده است. سال گذشته قرار بود ۳۰ ميليارد تومان را سازمان 
برنامه و بودجه به صندوق حمايت براي بيمه بدهد كه ابالغ 

هم شد اما خزانه ريالي را به ما نداد.
وي در پايان بي��ان كرد: راه كمك به م��دارس غيردولتي 
استفاده از ظرفيت هاي قانوني در بحث موارد حمايتي است. 
در مناطق كمتر برخوردار گفته ش��ده است كه بايد براي 
كمك به توانمندسازي معلمان كمك كند يا براي تحقق 
عدالت آموزشي بايد بخشي از شهريه فرزندان فرهنگيان، 
طرح پوشش كميته امداد، ايثارگران و… را دولت پرداخت 

كند اما تا به حال اين موارد اجرا نشده است.
در هر ص��ورت به نظر مي رس��د در اين ش��رايط اگر 
كمك هاي قانوني دولت براي اين مدارس مهيا نشود، 
بايد منتظر اين بود كه اين مدارس راه هاي خالقانه خود 
را براي ادامه حيات پيش بگيرند كه لزومًا اين راه هاي 
خالقانه به نفع آموزش و پرورش و دانش آموزان نخواهد 
بود. از ميان اين راه ها مي توان به كاهش كيفيت آموزش، 
تعديل معلمان باس��ابقه و به كار گرفتن معلماني كه 
تجربه اي كمتر دارند و با سخت گيري كمتري نيز جذب 
مي شوند يا تخلفات گسترده در اخذ شهريه اشاره كرد.
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اعالم مقررات معافيت 
قهرمانان ورزشي

رييس سازمان وظيفه عمومي نيروي انتظامي، 
ضوابط و مقررات معافيت قهرمانان ورزش��ي را 
تشريح كرد. تقي مهري در مورد ضوابط اجرايي 
معافيت قهرمانان ورزش��ي و فرزندان قهرمانان 
پارالمپيك گفت: رتبه هاي اول تا سوم بازي هاي 
المپيك، مسابقه هاي جهاني و آسيايي با معرفي 
وزارت ورزش و جوان��ان و موافق��ت س��تاد كل 
نيروهاي مس��لح، از انجام خدمت دوره ضرورت 

معاف مي شوند.
او ادامه داد: همچنين مقام اول تا سوم مسابقه هاي 
ج��ام جهاني فوتبال، بس��كتبال و واليبال نيز از 

خدمت دوره ضرورت معاف هستند.
رييس س��ازمان وظيفه عمومي ناج��ا در مورد 
معافيت فرزندان قهرمان��ان پارالمپيك جهاني 
عنوان كرد: يكي از فرزندان قهرمانان پارالمپيك 
جهاني كه در ۲۵ رشته ورزشي مانند تير و كمان، 
اسكي، بس��كتبال و.... عناوين اول، دوم و سوم را 
كسب كرده اند، با معرفي وزارت ورزش و جوانان و 
موافقت ستاد كل نيروهاي مسلح، از انجام خدمت 
دوره ضرورت معاف مي ش��وند. براس��اس اعالم 
سايت پليس، مهري تصريح كرد: معافيت ذكر 
شده فقط به يكي از فرزندان و صرفًا براي يك بار 
تعلق مي گيرد بنابراين كس��ب عناوين متعدد 
براي قهرمانان پارالمپيك، موجب معافيت ساير 

فرزندان آنان نيست.
او اظهاركرد: در راس��تاي تقويت بنيه ورزش��ي 
كشور در س��طح قهرماني و ملي، زمينه اي براي 
تعويق تاريخ اعزام به خدمت ورزشكاران مشمول 
فراهم شده بنابراين ورزشكاران مشمول در سطح 
تيم ملي مي توانند تاريخ اعزام به خدمت خود را 
حداكثر تا سن ۳۰ سالگي تمام و در سطح ليگ 
برتر تا سن ۲8 س��الگي تمام در صورت استمرار 

فعاليت برابر ضوابط تمديد كنند.

چالش »سالمت«
پولي كه ناپايدار است

رييس كل س��ازمان نظام پزش��كي با اش��اره به 
مهم تري��ن چالش ه��اي نظام س��المت گفت: 
مهم ترين چالشي كه بايد در حوزه سالمت مورد 
توجه ق��رار گرفته و رفع ش��ود، در حوزه اقتصاد 
سالمت است بطوري كه بايد منابع حوزه سالمت 

به منابع پايدار گره بخورند.
دكتر محمدرضا ظفرقندي در گفت وگو با ايسنا با 
بيان اينكه در حال حاضر ارتباط وزارت بهداشت 
و س��ازمان نظام پزش��كي بس��يار خوب است، 
اظهاركرد: در سازمان نظام پزشكي هم با وزارت 
بهداش��ت ارتباط كاري و تشكيالتي داريم و هم 
در جلسات يكديگر بطور مرتب شركت مي كنيم 
بطوري كه مدت هاس��ت كه حداقل هر دو هفته 
يك بار جلسات كارشناس��ي و فني را با معاونان 
وزير بهداشت برگزار مي كنيم و مسائل مختلف 
اعم از تعرفه ها، طرح پزشكان، كتاب ارزش گذاري 
نسبي خدمات و… را مورد بررسي قرار مي دهيم.

او با اش��اره به يكي از اشكاالت طرح تحول نظام 
س��المت مبني بر عدم كنت��رل هزينه ها و نبود 
نظارت بر هزينه كردها، اظهاركرد: با بازنگري هايي 
كه انجام ش��د، مقداري از شاخ و برگ هاي طرح 
تحول سالمت زده شد و در حال حاضر اين طرح 
در حال رس��يدن به يك مرحله با ثبات است. در 
صورتي كه وزارت بهداشت از ما مشاوره بخواهد 
به اين وزارتخانه كمك مي كنيم. به عنوان مثال 
اقداماتي چون نس��خه الكترونيك را كه اقدامي 
اساسي است، پيش مي بريم و وظايف مان را انجام 
مي دهيم. ظفرقندي با بيان اينكه به س��رانجام 
رساندن تدوين گايدالين ها و راهنماهاي باليني 
هم اساسًا كار انجمن هاي علمي است، گفت: در 
اي��ن زمينه هم هماهنگي هاي الزم را س��ازمان 
نظام پزش��كي انجام مي دهد. در حوزه حمايت 
از پزش��كان عمومي براي پيش��برد نظام ارجاع 
و پيگيري مس��ائل مربوط به آن هم جلس��ات 
مش��تركي با وزارت بهداش��ت داري��م. در حال 
حاضر بحث تدوي��ن راهنماهاي باليني در همه 
انجمن هاي علمي در حال انجام است و بسياري از 
آنها هم به تأييد و تصويب وزارت بهداشت رسيده 

و ابالغ شده است.
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شركت توزيع نيروي ربق خوزستان

گردشگري سالمت از آنچه هستيم تا آنچه مي توانيم باشيم
گردشگري سالمت، امروزه اهميت زيادي در كشورهاي 
دنيا پيدا كرده و به عنوان يكي از منابع درآمدي مهم، جايگاه 
ويژه اي را به خود اختصاص داده است. اما نتايج يك پژوهش 
داخلي نشان مي دهد كه اين بخش در كشور ما، براي نيل 
به چنين جايگاهي، نيازمند اقدامات قابل توجهي از سوي 
مراجع مختلف و به ويژه واحد بين الملل بيمارستان ها است.

تجارت ترجيحي و آزاد و جهاني شدن خدمات سالمت در 
كشورهاي مختلف به دنبال ارتقاي استانداردهاي خدمات 
پزش��كي اتفاق مي افتد و زمينه را براي رشد گردشگري 
س��المت و ارايه خدمات سالمت براي بيماران بين المللي 
فراهم مي كند. بر اساس گزارش سازمان جهاني گردشگري، 
در سال ۲۰1۷، از كل درآمد 1.۳4۰ تريليون دالري حاصل 
از اين صنعت بين الملل، قاره اروپا ۳۷ درصد، منطقه آسيا 
پاسيفيك ۲۹ درصد، امريكا ۲4 درصد، خاورميانه ۵ درصد 

و آفريقا ۳ درصد را به خود اختصاص داده اند.
طبق نظر كارشناسان، هر گردش��گر سالمت، ۳ تا 4 برابر 
يك گردش��گر عادي در كش��ور مقصد هزين��ه مي كند، 
بطوري كه در سال گذش��ته ميالدي صنعت گردشگري 
س��المت دنيا ح��دود 4۳۹ ميلي��ارد دالر چرخش مالي 
داشته است. مطالعات گسترده، عواملي نظير قيمت باالي 
خدمات درماني و مراقبت پزشكي و كيفيت پايين خدمات 
درماني در كشورهاي مبدأ، افزايش زمان انتظار به منظور 
دريافت خدمت، عدم ارايه برخي خدمات، سطح پايين يا 
عدم دسترسي به خدمات و مراقبت هاي پزشكي و تجربه 

گردشگري و فراغت را به عنوان عواملي براي سوق يافتن 
به سمت گردشگري پزش��كي به حساب مي آورند. در اين 
خصوص اما كش��ور ايران باوجود ش��رايط و استعدادهاي 
خاص، با چالش هاي گوناگوني در زمينه هاي مختلف روبرو 
است.محققاني از دانشگاه علوم پزشكي تهران و دانشگاه علوم 
پزش��كي ايران تحقيقي را انجام داده اند كه در آن عملكرد 
واحد بيماران بين الملل و تأثير آن بر جذب گردش��گران 
پزشكي و سالمت مورد ارزيابي واقع شده است.اين مطالعه 
توصيفي-تحليلي با مشاركت ۲۶ بيمارستان شامل ۲۲ 
بيمارستان خصوصي و 4 بيمارستان دولتي كه برخوردار از 
شرايط عمومي پذيرش گردشگري سالمت ابالغي وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بوده اند، انجام شده است. 
ابزار جمع آوري اطالعات در اين تحقيق، چك ليست مورد 
تأييد و ابالغي وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي 
بود كه شامل 8۰ سوال در ۳ گروه شاخص: ايين نامه اي )۳۳ 
سوال(، هتلينگ )۲۶ سوال( و عملكردي )۲1 سوال( بود و 
پس از جمع آوري داده ها توسط محققين، تجزيه وتحليل 
جامعي با استفاده از روش ها و نرم افزارهاي آماري روي آنها 
انجام شد.نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد كه تاكنون 
واحدهاي بيم��اران بين الملل تأثيري ب��ر جذب بيماران 
نداشته است، ولي اتخاذ سياست هاي مطلوب تر در حوزه 
اقتصادي، اجتماعي، سياسي و قانوني مي تواند تا حد بسيار 
زيادي بر اين موضوع تأثير داشته باشد. آنگونه كه سميرا 
رئوفي، پژوهشگر مديريت دانشكده مديريت و اطالع رساني 

پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ايران و همكارانش مي گويند: 
»توانمندسازي كارشناسان واحدهاي بيماران بين الملل، 
توس��عه مهارت هاي حرف��ه اي گروه پزش��كي، مديريت 
كارگزاران گردش��گري سالمت، ارتقا س��طح بازاريابي و 
تبليغاتي بين المللي، نظارت و مديريت كيفيت و هزينه، توجه 
به استانداردهاي ابالغي وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي و بين المللي و تفاهم نامه هاي همكاري مشترك 
ملي و بين المللي با ذي نفعان گردشگري سالمت مي تواند 
در جهت توسعه گردشگري سالمت تسهيل كننده باشد«.

به گفته اين محققان: »اگرچه در اين تحقيق عملكرد كلي 
بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه هاي علوم پزشكي شهر 
تهران به لحاظ رعايت اصول و استانداردهاي گردشگري 
سالمت ابالغي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با 
كسب امتياز 8۷.۵ از 1۰۰ امتياز، مطلوب ارزيابي شده است، 
در بررسي شاخص هاي مورد مطالعه، شاخص هتلينگ، 
باالترين )۹۵.1۰ از 1۰۰( و شاخص عملكردي پايين ترين 

)81.۲ از 1۰۰( ميزان امتياز را به خود اختصاص داده اند«.
طبق يافته هاي اين تحقيق كه فصل نامه علمي پژوهشي 
»بيمارستان« به انتشار آنها پرداخته است، بررسي مطالعات 
و آنچه در متن حوزه س��المت مي گذرد نشان مي دهد كه 
ارتقاي كيفيت مراقبت هاي بهداشتي درماني به عنوان يك 
راهبرد اساسي در عرصه رقابتي كنوني قابل پذيرش و تفاهم 
است و اين امر به عنوان يكي از دغدغه هاي ارايه كنندگان 

مراقبت سالمت به شمار مي رود.
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دبير علمي طرح جامع مسكن عنوان كرد

آمادگي انجمن مجسمه سازان براي معرفي هنرمند مناسب ساخت سرديس

۵۰ ميليارد تومان، خسارت آلودگي فرودگاه مهرآبادجزئيات تحقيق و تفحص از امالك شهرداري تهران

اثر  اندك كارت مصالح در قيمت تمام شده مسكن
گروه راه و شهرسازي|

درحالي كه ارايه كارت اعتباري مصالح به س��ازندگان 
يكي از راهكارهاي ارايه شده براي ساماندهي بازار ملك 
در بسته جديد رونق مسكن است، اما به گفته دبير علمي 
طرح جامع مس��كن، عرضه كارت مصالح تنها حدود 
2 تا 3 درصد بر كاهش هزينه هاي تمام ش��ده ساخت 

مسكن اثر دارد.
در ش��رايطي كه هزينه س��اخت و س��از مسكن طي 
يك س��ال گذش��ته 50 درص��د رش��د كرده اس��ت، 
كارشناسان پيش بيني مي كنند كه  ارايه كارت مصالح، 
پتانسيل الزم براي جبران فشار وارده به انبوه سازان را 
با توجه به افزايش چشمگير قيمت ها ندارد و مسووالن 
وزارت راه و شهرسازي و وزارت صنعت، معدن و تجارت 
بايد به دنبال راهكارهاي ديگري براي كاهش فش��ار 
اقتصادي وارده به س��ازندگان مسكن و به تبع آن افت 

قيمت واحد مسكوني باشند.
در اين ميان، وزارت راه و شهرس��ازي عزم خود را جزم 
كرده اس��ت كه طرح ارايه كارت اعتباري مصالح را هر 
چه زودتر اجرايي كند، درهمين رابطه، در نخس��تين 
روزهاي فروردين سال 98، وزيرراه و شهرسازي اعالم 
كرد كه طرح كارت اعتباري مصالح حداكثر تا اواسط 
بهار عملياتي مي شود به نحوي كه در خريد و سفارش 
انبوه مصالح تخفيف قابل مالحظه اي در نظر گرفته شود 

تا بتواند دو نقش بسيار مهم داشته باشد.
براس��اس اظهارات محمد اس��المي، نقش نخس��ت 
عرضه كارت اعتباري مصالح، اين است كه تداركات و 
لجستيك ساخت و ساز را فراهم كند و ديگر اينكه به 
كارخانه توليدي مصالح ساختماني در حالت توقف و 
ركود جاني دوباره ببخشد ضمن اينكه در نهايت قيمت 
تمام شده توليد مسكن مي توان با همان ميزان درصد 
تخفيف مصالح كاهش داد.همچنين كارت اعتباري 
مصالح س��اختماني حداكثر تا اواس��ط بهار عملياتي 

مي شود.
البته »فردين يزداني«، دبير علمي طرح جامع مسكن 
در گفت وگو با ايلنا اظهار كرده است كه اين طرح تاثير 
چنداني بر قيمت ساخت و ساز ندارد، او مي گويد: اگر 
كل اين پروس��ه و پروژه ط��رح كارت اعتباري مصالح 
با موفقيت به اجرا برس��د حدود 2 تا3 درصد روي كل 
هزينه تمام شده مسكن اثر دارد كه تاثير چشمگيري 

محسوب نمي شود.
يزداني مي افزايد: چيزي حدود 54 درصد قيمت واحد 
مسكوني سهم زمين است، حدود 15 درصد هم سهم 
نيروي انساني و انشعاب و... بنابراين 35 درصد هزينه ها 

به مصالح س��اختماني برمي گردد. او ادامه مي دهد: با 
توجه به تورم موجود و نوسانات قيمتي، فروش اعتباري 
براي فروشندگان صرفه ندارد بنابراين سودي را روي 

فروش اعتباري اعمال خواهند كرد. 
دبير علمي طرح جامع مسكن با اشاره به ادامه افزايش 
قيمت مسكن در بازار بيان مي كند: بخشي از افزايش 
قيمت ها به دليل تورم در هزينه هاي س��اخت اس��ت 
و هزينه هاي س��اخت ش��امل هزينه مصالح و هزينه 
مجوزها مي ش��ود كه در هر دو عامل ش��اهد افزايش 

قيمت هستيم.
به گفته يزداني، از سوي ديگر صاحبان ملك به دليل 
كاهش ارز پول ملي كش��ورمان، چسبندگي قيمتي 
به امالك خود دارند، به همين دليل در ش��رايط تورم 

ركودي قرار داريم و نه تورم رونقي.

  نياز به ساخت ساالنه 800 هزار واحد مسكوني 
درشرايطي كه وزارت راه و شهرسازي به دنبال اجراي 
طرح هايي براي بازگش��ت رونق به بازار مسكن است 
كه به گفته فعاالن و كارشناس��ان بازار مسكن اجراي 
اين طرح ها نمي تواند اثرگذاري چنداني داشته باشد، 
افزايش شكاف ميان عرضه و تقاضا در بازار، نابساماني ها 
را در اين بازار افزايش مي دهد و مسووالن برنامه ويژه اي 

براي حل اين مشكل ندارد.
يزداني با انتقاد از وضعيت موجود ميان عرضه و تقاضا، 
درباره ميزان نياز بازار براي ايجاد اين »تعادل« اظهار 
مي كند: طبق محاسباتي كه در سال 93 انجام شد در 
افق 10 ساله، س��االنه چيزي حدود 600 هزار خانوار 
جديد تشكيل مي شود، در عين حال 3 ميليون واحد 
شهري نياز به نوس��ازي دارند، با همه اينها در مجموع 
بازار مسكن ساالنه به 800 هزار واحد جديد نياز دارد. 

او با بي��ان اينكه ميزان توليد در س��نوات گذش��ته 
جوابگوي نياز و تقاضاي موجود در بازار نبوده است، 
مي گويد: توليد در سال هاي گذشته متناسب با ميزان 
تقاضا نبوده اس��ت، البته با توجه به شرايط اقتصادي 
و كاهش تشكيل خانوار جديد در حال حاضر نياز به 
مسكن كمتر شده است. يزداني درباره برنامه وزير راه 
و شهرسازي مبني بر ساخت 400 هزار واحد مسكوني 
بيان مي كند: اين تعداد واحد مسكوني بخشي از خأل 
و كمبود مسكن را در بازار مي پوشاند البته 100 هزار 
واحد نوسازي بافت فرسوده است كه موجودي مسكن 

را افزايش نمي دهد.  
او با تاكيد بر اينكه عملياتي ش��دن اين برنامه نياز به 
منابع اعتباري دارد، ادامه مي دهد: محل تامين منابع 

100 هزار واحد از اين برنامه كه ش��امل اجراي برنامه 
بازآفريني شهري مي شود، مشخص شده و قرار بر اين 

است كه از منابع صندوق توسعه ملي استفاده شود. 
يزداني با بيان اينكه براي اج��راي مابقي طرح نياز به 
منابع بانكي وج��ود دارد، اضافه مي كند: از آنجايي كه 

منابع بانكي در تنگنا قرار دارد، اجراي چنين پروژه اي 
بسيار دشوار است چراكه اين برنامه ها معموال متكي به 
منابع بانكي هستند. دبير علمي طرح جامع مسكن با 
اشاره به حضور بخش خصوصي در اين پروژه و ساخت 
واحدهاي مش��اركتي مي گويد: يكي از مش��وق هاي 

قابل توجه براي جذب بخش خصوصي حذف قيمت 
زمين براي سازندگان است حال در شرايط اقتصادي 
پرنوسان حتي بااين مشوق هم بخش خصوصي تمايلي 
براي ورود به س��رمايه گذاري و ساخت و ساز در حوزه 

مستغالت را ندارد. 

بعد از رونمايي از س��رديس جمشيد مشايخي كه هيچ 
شباهتي به او نداشت، موج انتقادها به سازندگان سرديس 
و نيز ش��هرداري تهران روانه ش��د، به دنبال باالگرفتن 
انتقادها از كيفيت شمايل سرديس جمشيد مشايخي 
ش��هرداري عنوان كرد كه اين سرديس براي رفع ايراد و 
شبيه سازي كامل، به كارگاه هنري استاد »حسن زاده« 
منتقل مي ش��ود.به گفته مسووالن ش��هرداري استاد 
حسن زاده در زمان انجام كار دچار بيماري شد و كار آنطور 
كه بايد اجرا نشد. بر همين اساس اين فرصت مجدداً به 
ايشان داده ش��د تا در كارگاه خود شبيه سازي الزم را با 
اجراي جزييات چهره روي سرديس و كاهش ارتفاع آن 
به اندازه استاندارد، آماده سازي كند تا اثر فاخري در شأن 
استاد مشايخي توليد و مورد اقبال همگان قرار گيرد.اين 
در حالي است كه روز گذشته رييس انجمن مجسمه سازان 
ايران از آمادگي اين انجمن براي معرفي هنرمند مناسب 

ساخت سرديس مشاهير به شهرداري خبر داد.
به گ��زارش ايس��نا، عب��اس مجيدي، ريي��س انجمن 
مجسمه سازان ايران با بيان اينكه نگاه ملي به چهره هاي 
ملي يك ضرورت جدي است، ادامه مي دهد: ما در تاريخ، 
مشاهير زيادي را حوزه هاي مختلف داشته ايم كه خيلي 
به آنها توجه نش��ده اس��ت. يكي از شاخصه هاي توجه و 
گرامي داشتن ياد مشاهير، س��اخت سرديس براي آنها 

است. س��رديس ها از جهت ارتباط بصري كه با مردم در 
سطح شهر دارند مي توانند خيلي جذاب باشند و جامعه 

با آنها ارتباط برقرار خواهد كرد.
او درباره علت ش��باهت نداش��تن سرديس هاي ساخته 
ش��ده به چهره اصلي ف��رد مورد نظ��ر، مي گويد: گاهي 
اوقات وقتي قصد ساخت يك س��رديس را داريم مبنا را 

بر اس��اس شخصيت آن فرد نام آور قرار مي دهيم. در اين 
حالت مجسمه ساز بر اساس شاخصه هاي شخصيتي آن 
فرد اثر خ��ود را خلق مي كند. ولي زماني كه مي خواهيم 
س��رديس را با يك تعريف مشخص و بر اساس چهره آن 
فرد بسازيم. بايد اثر خود را به گونه اي خلق كنيم كه حتمًا 
با چهره اصلي مطابقت داشته باشد و مخاطب بتواند با آن 

ارتباط برقرار كند. مجيدي بيان مي كند، مسووالني كه 
براي ساخت سرديس از مشاهير اقدام مي كنند، عمومًا 
بايد از پروس��ه ساخت آن اطالعات كافي داشته باشند و 
بدانند كه در ساخت يك س��رديس خوب و ماندگار كه 
بحث شباهت س��ازي مطرح اس��ت، بايد زمان كافي در 
اختيار مجسمه ساز قرار گيرد.براي مثال اگر بخواهيم يك 
سرديس برنز بسازيم، پروسه زماني الزم براي آن يك ماه 
و نيم تا سه ماه يا حتي بيشتر است ولي اين كارها در ايران 
در يك زمان محدود و با عجله ساخته مي شوند. از طرفي 
هم هنرمند با اين آگاهي نبايد كار را قبول كند. منطقي اين 
است كه وقتي كاري با محدوديت زماني به آنها پيشنهاد 
مي شود، آن را انجام ندهد. زيرا انجام نشدن يك پروژه بهتر 
از اين است به درستي انجام نشود و هنرمند را در معرض 
قضاوت ديگران قرار دهد. گاهي هنرمند بر سر ناچاري يا به 
دليل مشكالت شخصي به انجام كار در بازه زماني محدود 
تن مي دهد، ولي به دليل نداشتن زمان كافي و فشاري كه 

بر او وارد است نمي تواند كار خوبي را ارايه دهد.
اين مجسمه س��از اظهار مي كند كه بايد براي س��اخت 
سرديس و يادبود براي مشاهير، يك برنامه ريزي دقيق و 
مطلوب در نظر گرفته شود، به گونه اي كه سرديس و يادبود 
شخصيت هاي بزرگ و ملي ما در زمان حيات آنها ساخته 
شود كه ديگر شاهد اين مشكالت نباشيم.چنانچه بزرگان 

را به هر دليلي از دست داديم بهتر است در يك برنامه ريزي 
حساب شده كار ساخت يادبود براي آنها توسط افرادي 
كه توانايي الزم در اين عرصه را دارند، انجام ش��ود. ما در 
سيستمي زندگي مي كنيم كه گاهي بعضي از امور در مسير 
درست خود قرار نمي گيرد. منطقي ترين راه اين است كه 
براي هر مساله از طريق افراد كارشناس و كاربلد آن حوزه 
ورود كني��م. در چنين حالتي مش��كل خاصي به وجود 
نخواهد آمد. مجيدي با اعالم اينكه انجمن مجسمه سازان 
مي تواند افراد توانا و آشنا با حوزه مجسمه سازي شهري 
را براي ساخت سرديس به شهرداري معرفي كند، بيان 
مي كند: انجمن مجسمه س��ازان هميشه اين آمادگي را 
داشته و دارد كه بتواند افراد توانا در هر حوزه اي را با توجه 
به سابقه كاري شان براي پروژه هاي شهري معرفي كند؛ 
مثاًل گاهي مجسمه سازاني هس��تند كه آشنايي جدي 
با شهر دارند يا اينكه با ش��خصيت و ويژگي هاي خيلي 
از مشاهير آشنا هستند و مي توانند در ساخت مجسمه 
آنها به خوبي عمل كنند.در ساليان اخير اتفاقات خوبي 
در قالب سمپوزيوم هاي پرتره داشته ايم و تهران در اين 
عرصه پيشتاز بوده است. ولي به هر حال بايد بدانيم كه 
همه كارها 100 درصد آنگونه كه انتظار مي رود، نمي تواند 
نزديك باشد يا شباهت سازي شود. اما در سال هاي اخير 

نسبتًا خوب بوده است.

سخنگوي شوراي ش��هر تهران در مورد جزئيات طرح 
تحقيق و تفحص از امالك شهرداري تهران كه دراختيار 
اش��خاص حقيقي و حقوقي ق��رار دارد، توضيحاتي را 

ارايه كرد.
به گزارش ايسنا، علي اعطا در مورد جزئيات طرح شورا 
براي تحقيق و تفحص از امالك و مستغالت شهرداري 
كه در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي قرار گرفته است، 
اظهاركرد: در ابتداي آغاز به كار ش��وراي ش��هر تهران، 
مصوبه اي در خصوص الزام ش��هرداري به اخذ مجوز از 
شورا در واگذاري امالك داشتيم كه در يكي از تبصره هاي 
اين مصوبه قيد شده است كه اين تحقيق و تفحص از اين 
امالك واگذار شده است تا اطالعاتي شفاف از چگونگي، 

چرايي واگذاري و… به دست آوريم.
او اضاف��ه كرد: تقاض��اي تحقيق و تفح��ص از امالك و 
مس��تغالت ش��هرداري كه در اختيار اشخاص حقيقي 
و حقوقي قرار گرفته اس��ت، در اسفندماه سال گذشته 

با 15 امضا به هيات رييسه تقديم شد.
اعطا با بيان اينكه تكاليف مقرر در برنامه دوم در خصوص 
ايجاد بانك اسناد و مميزي امالك و مستغالت شهرداري 
نيز بر زمين مانده اس��ت، گفت: دغدغه اتالف سرمايه و 
دارايي هاي شهرداري در توافقات انجام شده و درآمدهاي 
غير نقدي نيز قابل توجه است. بر همين اساس، تحقيق 
و تفحص در مورد حسابرس��ي از توافقات انجام شده در 
مواردي كه متراژ پروانه ساخت و پايان كار صادره بيشتر 
از 1000 مترمرب��ع اس��ت و بدهي موعدي��ان از طريق 

واگذاري ملك تهاتر شده طي سال هاي 90 تا 96 انجام 
مي گيرد.او با اش��اره به اينكه يكي ديگر از شاخص هاي 
اين تحقيق و تفحص تهيه فهرست جامع، كامل، تاريخ 
و نحوه واگذاري كليه امالك مسكوني، تجاري، خدماتي 
و غيره است كه دراختيار اشخاص حقيقي و حقوقي قرار 
گرفته، اظهاركرد: بررس��ي مجوزها و اختيارات مديران 
واگذار كنن��ده امالك و مي��زان انطب��اق واگذاري ها با 
مقررات و قوانين همچني��ن ارزيابي عملكرد اجرايي و 
حقوقي مديريت جديد در شناس��ايي و استرداد امالك 
و دريافت اجاره هاي معوقه طي س��ال هاي 96 تا 9۷ نيز 
در اين تحقيق و تفحص انج��ام خواهد گرفت.اعطا در 
مورد روند پيگيري تحقيق و تفحص گفت: اگر يك سوم 
اعضاي شورا در مورد يك موضوع الزم بدانند كه تحقيق 
و تفحص صورت گيرد، بايد موضوع مورد نظرشان را در 
نامه اي به هيات رييسه اطالع دهند و هيات رييسه نيز 
ظرف مدت زمان مشخص درخواست تحقيق و تفحص 
را به كميسيون تخصصي و ذي ربط ارجاع خواهد داد.وي 
با بيان اينكه رييس كميس��يون دو هفته فرصت دارد تا 
مكاتبات الزم را با مسووالن شهرداري و كسب اطالعات 
كافي انجام دهد، گفت: اگر دو سوم متقاضيان تحقيق 
و تفحص اطالعات كميس��يون را كافي ندانند، رييس 
كميسيون بايد ظرف مدت يك هفته موضوع را به اطالع 
شهردار برساند و در جلسه اي با حضور شهردار متقاضيان 
تحقيق و تفحص نظرات و داليل شان را بشنوند و پس از 
آن كميسيون 10 روز فرصت دارد كه گزارش خود را در 

مورد تصويب يا رد تحقيق و تفحص به شورا ارايه دهد.
اعطا اضافه كرد: بعد از آن رييس شوراي شهر بايد گزارش 
كميس��يون را در دس��ترس صحن قرار ده��د. گزارش 
كميسيون در مورد لزوم تحقيق و تفحص توسط مخبر 
كميسيون يا نماينده متقاضيان در صحن شورا قرائت 
و به رأي گذاش��ته مي ش��ود و اگر اين تحقيق و تفحص 
به تصويب رسيد موضوع مجدداً به كميسيون ذي ربط 
ارجاع داده مي ش��ود تا آنها هي��ات تحقيق و تفحص را 
از بين اعضا تش��كيل دهند. هياتي 3 تا ۷ نفره تشكيل 
و به رييس ش��وراي شهر معرفي و براي آنها حكم صادر 
مي شود.او با بيان اينكه هيات تحقيق و تفحص نيز بايد 
نسبت به بررسي همه جوانب اقدام كنند، گفت: بعد از آن 
گزارش نهايي هيات تحقيق و تفحص در صحن قرائت 
مي ش��ود و در نهايت گزارش به رأي گذاشته مي شود و 
اگر در گزارش تخلف احراز ش��ود و درخواست نيز براي 
تعقيب قضايي باشد، گزارش به قوه قضاييه ارجاع داده 
مي شود و طبق قانون شوراها بدون نوبت مورد رسيدگي 

قرار خواهد گرفت.
اعطا در مورد سرانجام طرح تحقيق و تفحص از امالك 
و مستغالت ش��هرداري تهران كه در اختيار اشخاص 
حقيقي و حقوقي قرار دارد، گفت: اين تحقيق و تفحص 
توسط رييس ش��ورا  به كميس��يون تخصصي يعني 
حقوقي ارجاع شده است و اين تحقيق و تفحص بايد 
روال فوق الذكر را طي كن��د تا بتوانيم در مورد امالك 

واگذار شده به جمع بندي برسيم.

شهردار منطقه 9 با اشاره به اينكه مطالعاتي كه در سال هاي 
گذش��ته انجام شده مش��خص مي كند، ايجاد فرودگاه در 
مجموعه ش��هري خس��ارت هايي مانن��د آلودگي صوتي 
آلودگي هاي هوا و... ايجاد مي كند، ادامه داد: خسارت ناشي 
از اين آلودگي ها در حدود 50 ميليارد تومان در سال براي 
شهري مانند تهران در حوزه مديريت شهري ايجاد مي كند 
اما با توجه به شرايطي كه امروز براي حمل و نقل هوايي درنظر 
گرفته شده اس��ت و جايگزيني براي آن وجود ندارد، ناچار 
هستيم كه اين موضوع را تحمل كنيم. البته طرحي براي 
انتقال فرودگاه داخلي به نزديكي فرودگاه امام )ره( وجود دارد 
تا اين دو فرودگاه بتوانند در كنار هم كاركرد مناسب داشته 
باشند. ما طرحي را براي مترو به عنوان فرودگاه تا فرودگاه 
پيشنهاد داديم. براساس اين طرح چند منطقه شهري از آن 
بهره مند مي ش��وند.مفاخريان تصريح كرد: در حال حاضر 
بين فرودگاه مهرآباد و فرودگاه امام خميني )ره( هيچ وسيله 
حمل و نقل عمومي وجود ندارد در عين حال شهروندان در 
مناطقي مانند مناطق 16، 1۷، 18، 19 كه در مسير فرودگاه 
مهرآباد تا فرودگاه امام خميني )ره( قرار دارند از اتصال اين 
خط مترو مي توانند بهره مند شوند. ما اين پيشنهاد را مطرح 
كرديم چنانچه اين طرح اجرا شود براي بحث حمل و نقل 
مس��افران بين دو فرودگاه مي تواند تاثيرگذار باشد. ما در 
حوزه حمل و نقل بار بين فرودگاهي از مكانيزم جابه جايي 
استفاده مي كنيم اما براي جابه جايي مسافران اين مكانيزم 
وجود ندارد و بايد مسافران از داخل شهر يك مسير 4 الي 5 
ساعته را تردد كنند و اين مساله مي تواند براي همه مسافران 

به ويژه مسافران خارجي اهميت داشته باشد.او همچنين با 
اشاره به بافت فرس��وده در منطقه 9 اظهار كرد: يك سري 
عوامل تش��ويقي براي نوسازي و بازس��ازي بافت فرسوده 
توسط دولت مشخص شده است اما همانطور كه مي دانيد از 
22 هزار پالك شهري در منطقه 9، 11 هزار پالك فرسوده 
اس��ت و در عين حال اين بلوك ها اغلب ريزدانه هس��تند 
همچنين ما از نظر سرانه مسكوني نيز در منطقه پايين تر 
از حد استاندارد هستيم و براي اينكه بتوانيم اين سرانه را به 
حد استاندارد برسانيم تصميم منطقه در حوزه شهرسازي و 
ساخت و ساز شهري اين بود كه بلوك هايي كه امكان تجميع 
داشته باشند پروانه ساخت به صورت مجزا صادر نمي كنيم تا 
بتوانند تجميع كنند اين كار نيز از طريق دفاتر تسهيل گري 
كه در مح��الت وجود دارد دنبال مي ش��ود و طرح موفقي 
بوده است.شهردار منطقه 9 تاكيد كرد: از 2 پالك تجميع 
تا 110 پالك تجميعي را توانستيم در منطقه پيگيري كنيم 
و در سال گذشته براي بيش از 500 پالك تجميعي پروانه 
صادر كرده ايم در حال حاضر نيز نهضت تجميع قطعات در 
منطقه ادامه دارد. البته اين مداخله دولت درحوزه ساخت و 
ساز نيست بلكه مداخله مردم در حوزه ساخت و ساز است اثر 
اين اقدام هم از نظر رواني موثرتر است و هم از نظر سرعت در 
ساخت و ساز، چراكه منابع دولتي در آن به كار برده نمي شود 
و منابعي است كه سازنده استفاده مي كند و باعث مي شود 
سرعت عمل در نوسازي بافت فرسوده بيشتر شود. از مجموع 
بافت فرسوده اي كه در منطقه 9 داشتيم تاكنون 50 درصد 

آن بازسازي و نوسازي شده اند.

  Sun. May 12.   يك شنبه    22 ارديبهشت 1398   6 رمضان 1440  سال پنجم    شماره   1376  2019 

امكان خريد واحدهاي مسكن 
مهر با وام صندوق مسكن يكم 

مدير امور اعتب��اري بانك عامل بخش مس��كن از 
امكان استفاده از تسهيالت صندوق يكم براي خريد 
واحدهاي مسكن مهر به شرط تسويه وام 40 ميليوني 
مسكن مهر خبر داد. به گزارش پايگاه خبري وزارت 
راه و شهرسازي، محمد حسن علمداري با بيان اينكه 
در حال حاضر ثبت نام كنندگان در صندوق پس انداز 
مسكن يكم باالترين سقف تسهيالت خريد مسكن 
را دريافت مي كنند، اظهار كرد: از آنجا كه واحدهاي 
مسكن مهر داراي تس��هيالت ويژه اي تا سقف 40 
ميليون تومان هستند و استفاده همزمان از دو نوع 
تسهيالت خريد مس��كن براي يك واحد مسكوني 
امكان پذير نيس��ت، متقاضياني كه قصد خريد اين 
واحدها با استفاده از تسهيالت صندوق يكم را دارند 
مجاز به استفاده از يك نوع تسهيالت خريد مسكن 
هس��تند. او ادامه داد: متقاضياني ك��ه در صندوق 
پس انداز مسكن يكم ثبت نام و موعد اخذ تسهيالت 
آنها فرا رسيده است در صورتي كه درخواست داشته 
و فرم »ج« آنها س��بز باش��د مي توانند با لحاظ يك 
شرط از واحدهاي مسكن مهر خريداري كنند. مدير 
امور اعتباري بانك عامل بخش مسكن با بيان اينكه 
متقاضيان اس��تفاده از تسهيالت صندوق پس انداز 
مسكن يكم براي خريد واحدهاي مسكن مهر ابتدا 
بايد تسهيالت مسكن مهر را تسويه كنند، تصريح كرد: 
بخشي از متقاضيان خانه اولي در شهرهاي بزرگ كه 
به دليل نوسانات قيمت امكان خريد مسكن در برخي 
مناطق شهري را ندارند مي توانند از اين امكان با لحاظ 
شرط مذكور استفاده كنند.علمداري سقف تسهيالت 
خريد مسكن از طريق صندوق پس انداز مسكن يكم 
را معادل 160 ميليون تومان براي زوجين عنوان كرد 
و افزود: متقاضياني كه در صندوق پس انداز مسكن 
يكم در كالن شهرها همچون تهران ثبت نام كرده اند 
و متقاضي خريد واحدهاي مسكن مهر در شهرهاي 
جديد هستند پس از تطبيق سقف تسهيالت خود با 
سقف تسهيالت پرداختي در شهرهاي جديد بايد 

براي اخذ تسهيالت خود اقدام كنند.

هشدار وقوع سيالب هاي 
ناگهاني در ۷  استان

سازمان هواشناس��ي طي اطالعيه اي از وقوع بارش 
باران، رعد و برق و وزش شديد باد موقتي طي امروز 
در ۷ استان كشور خبر داد.به گزارش تسنيم، بر اساس 
اطالعيه سازمان هواشناسي 22 ارديبهشت رگبار 
باران، گاهي رعدوبرق و وزش باد شديد موقتي در شرق 
خراسان شمالي، خراسان رضوي، نواحي مركزي و 
جنوبي كرمان روي مي دهد. سازمان هواشناسي اعالم 
كرده با توجه به افزايش ناپايداري فصلي جو، احتمال 
وقوع تگرگ و س��يالب ناگهاني در دره ها ومناطق 
كوهستاني وجود دارد بنابراين به هموطنان در اين 
مناطق توصيه مي شود احتياط الزم را در عبور و توقف 

از مناطق كوهستاني به عمل آورند.

توقف پيش فروش بليت 
قطارهاي حومه اي از ۱۱ خرداد 
به گفته مديرعامل ش��ركت حمل و نقل ريلي رجا، 
پيش ف��روش اينترنتي بليت قطارهاي پرس��رعت 
)ترن س��ت(، حوم��ه اي و بين ش��هري )واگن هاي 
خ��واب و اتوبوس��ي( از 11 خردادماه س��ال جاري 
متوقف ش��ده اس��ت. محمد رجبي در گفت وگو با 
ايس��نا، اظهار كرد: با توجه به ارايه پيشنهاد افزايش 
متوسط 25 درصدي قيمت بليت قطارهاي پرسرعت 
)ترن ست(، حومه اي و بين شهري )واگن هاي خواب 
و اتوبوسي( از سوي شركت حمل و نقل ريلي رجا به 
وزارت راه و شهرسازي، شركت هاي حمل و نقل ريلي 
مس��افري در انتظار تصميم شوراي عالي ترابري در 
اين رابطه هستند.او با اشاره به اينكه متوسط افزايش 
قيمت ها از 10 تا 60 درصد است، بيان كرد: در صورت 
موافقت با اين پيشنهاد بطور متوسط قيمت ها حدود 
25 درصد افزايش خواهند يافت و احتمال افزايش 
حداقل 50 درصدي قيمت بليت قطارهاي حومه اي 
در سال جاري وجود دارد.مديرعامل شركت حمل 
و نقل ريلي رجا با بيان اينكه قيمت تمام شده بليت 
قطارهاي حومه اي 38 هزار تومان است، گفت: اين در 
حالي است كه قيمت بليت قطارهاي حومه اي حدود 

3000 تومان است.

تخفيف ۵0 درصدي ماليات نقل 
و انتقال در بافت هاي فرسوده 

معاون معماري و شهرسازي ش��هردار تهران از 
تخفي��ف 50 درصدي ماليات نق��ل و انتقال در 
بافت هاي فرس��وده به عنوان تسهيالت جديد 
براي تحول و رونق نوس��ازي بافت هاي فرسوده 
خبر داد.به گزارش تسنيم، عبدالرضا گلپايگاني 
درباره تسهيالت جديد براي نوسازان بافت هاي 
فرس��وده، اظهار كرد: براي نوس��ازي بافت هاي 
فرسوده سال هاست تسهيالت ويژه اي از سوي 
مديريت ش��هري ارايه مي ش��ود.او با بيان اينكه 
تخفي��ف عوارض س��اخت و س��از در بافت هاي 
فرسوده براي سال جاري نيز تمديد شده است، 
ادامه داد: بر اين اساس افرادي كه در بافت فرسوده 
واحد مس��كوني يا 20 متر مرب��ع واحد تجاري 
تخريب و نوسازي كنند، عوارضي براي ساخت 
و ساز پرداخت نمي كند. در ضوابط و مقررات هم 
تخفيف هاي خاصي در بافت فرسوده قائل  هستيم؛ 
در اين زمينه مشكلي وجود داشت كه با شوراي 
عالي معماري و شهرسازي كمك كردند تا ضوابط 
آسان گيرانه تر باشد.او با اشاره به اينكه در بخش 
ماليات نقل و انتقال نيز امسال قرار است به صورت 
ويژه تخفيفاتي لحاظ شود، اظهار كرد: ماليات نقل 
و انتقال بر اساس دفترچه ارزش معامالتي است، 
اين دفترچه عددي تعيين كرده كه مبناي اصلي 

نقل و انتقال است. 

افزايش 206  درصدي  قيمت  ورق استيل 
نبض بازار

تازه ترين گزارش مركز آمار درباره قيمت مصالح 
ساختماني نش�ان مي دهد كه در نيمه دوم سال 
قبل بيشترين افزايش قيمت در مصالح ساختماني 
مربوط به ورق اس�تيل با بيش از ۲۰۶ درصد بوده 

است.
به گزارش ايس�نا، بررس�ي اطالعات مركز آمار 
درباره قيمت مصالح س�اختماني )١٢٧ قلم( در 
نيمه دوم سال قبل از اين حكايت دارد كه »ورق 
استيل« با ٢٠٦.٨ درصد داراي بيشترين افزايش 

و »ورق س�ياه به ضخامت بيش از سه ميلي متر« 
با ٥.٨ درصد داراي بيشترين كاهش در متوسط 

قيمت نسبت به دوره قبل بوده اند.
همچنين مقايسه متوس�ط قيمت در اين دوره با 
دوره مشابه سال قبل نشان مي دهد كه بيشترين 
افزايش قيمت مربوط به »ورق استيل« با ٣٣٥.٤ 
درصد و كمترين افزايش قيمت مربوط »مخلوط 
شن و ماسه رودخانه اي - تونان« با ٢.٣ درصد بوده 
است. متوسط قيمت مصالح ساختماني منتخب 

در نيمه دوم سال گذش�ته و درصد تغييرات آن 
نسبت به نيمه اول سال 13۹۷ نشان مي دهد كه 
سنگ پالك س�يقلي نيم درصد، آجر ماشيني 
۲۲.۸، بلوك سفالي ۶۷.۷، ماسه شسته ۲.1، آجر 
فشاري ۲۰.1، تيرآهن )1۴(، ۲۷.3، تيرآهن )1۶(، 
۲۶.۵، تيرآهن )1۸(، 1۴.1، ميلگ�رد آجدار )1۰( 
۰.۸، ميلگرد آجدار )1۲( منفي ۰.۷، ميلگرد آجدار 
)1۴(، منفي ۲.۹ درص�د و گوني منفي 1.۴ درصد 

تغيير داشته اند.
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»تعادل«تحوالتقيمتيخودروراطيروزهاياخيربررسيميكند

نبض تند بازار خودرو در ارديبهشت
تعادل|

نبض بازار خودرو همچنان تند مي زند. آذرماه سال 97 بود 
كه اس��تارت گراني در بازار خودرو زده شد و تا سال جاري 
نيز اين روند همچن��ان ادامه دار اس��ت. گراني كه با هيچ 
دستورالمعلي هم متوقف نمي شود. اولتيماتوم سياستگذاران 
ومتوليان صنعتي مبني بر افزايش توليد و عرضه خودرو در 
بازار گرفته تا دستور حذف قيمت ها از سايت هاي فروش 
خودرو اينترنتي هم كمي به تعادل بخشي در بازار خودرو 
نكردن��د. در اين ميان اما برخي بر اي��ن باورند كه موضوع 
حذف قيمت ها و خروج از ش��فافيت دست سودجويان را 
براي باالتر بردن قيمت ها بازكرده است؛ بنابراين نهادهاي 
اجرايي تصميم بر بازگشت قيمت درج شده  روي سايت ها 
گرفتند اما با ش��رايط جديد. از آن سو، اگرچه سياستگذار 
صنعتي و خودروسازان، اميد داشتند با افزايش توليد و به 
تبع آن افزايش عرضه خودرو در بازار، از عطش بازار خودرو 
بكاهند و از سرعت فزاينده قيمت ها، جلوگيري كنند، اما با 
توجه به افت توليد خودروس��ازان در فروردين 98، به نظر 
مي رس��د، بايد انتظار التهاب در بازار در پي كاهش عرضه 
و جهش قيمت ها را در روزهاي آتي داش��ت. به طوري كه 
مطابق آمارها، در اين ماه از سال 98 توليد انواع خودروهاي 
سواري ۴7.۱ درصد كاهش را تجربه كرده اند. البته اين افت 
توليد با تاثير پذيري از تعطيالت نوروزي رقم خورده است؛ 
از اين رو، بايد ديد در ماه هاي بعدي وضعيت توليد خودرو 
چگونه رقم خواهد خورد. در همين حال، هيات دولت قرار 
است، در مورد خودروهايي كه در گمرك در بالتكليفي به 
سر مي برند تصميم گيري كند. اين در حالي است كه برخي 
بر اين عقيده اند كه ترخيص خودروهاي محبوس در گمرك 
مي تواند به التهاب موجود در بازار خودروهاي وارداتي پايان 

بدهد و باعث كاهش محسوس قيمت ها باشد.

  روايت متفاوت از بازار خودرو
قيمت ها در بازار خودرو همچن��ان روند صعودي دارد؛ اما 
اين گراني تنها مختص خودروهاي داخلي نيست و قيمت 
خودروهاي خارجي نيز سربه فلك كشيده اند. بازار خودرو 
كه اين روزها بيش از هر زمان ديگري تشنه است، اما هيچ 
نسخه شفابخش��ي براي رهايي از اين وضعيت پيش روي 
خود نمي بيند و تنها واكن��ش اين روزهاي متوليان امر به 
رشد لجام گس��يخته قيمت خودرو، به برگزاري جلساتي 
ختم مي ش��ود كه در نهايت راي به افزايش توليد وفروش 
فوري خودرو مي دهند. اين درحالي است كه خودروسازان 
همچنان كلي تعهدات بر زمين مانده دارند. در اين آشفته بازار 
كه خودروس��ازان به دنبال جذب نقدينگ��ي و دالالن به 
دنبال چپاول سودهاي كالن ناش��ي از افزايش قيمت ها 
هستند، مي ماند مشترياني كه از هر دو سو گزيده مي شوند. 
آمارهاي شكايت مشتريان هم از بازار به هم ريخته خودرو 
گواه اين موضوع است؛ به طوري كه شكايت هاي مربوط به 
شركت هاي خودروسازي و شركت هاي واردكننده خودرو 
در سال گذشته نسبت به س��ال 96 حدود 7 برابر افزايش 
پيدا كرد.بررسي ها نشان مي دهد، در سال 96 حدود 800 
شكايت در اين بخش به سازمان تعزيرات حكومتي واصل 
شده كه اين تعداد در سال 97 به 7 هزار شكايت  افزايش پيدا 
كرده است. جمال انصاري رييس سازمان تعزيرات حكومتي 
هم از افزايش 7 برابري شكايت هاي خودرويي خبر مي دهد 
و اما مي گويد: س��ازمان تعزيرات رسالت سازمان يافته اي 
براي ساماندهي بازار ندارد و بنا به شكايات افراد به موضوع 

ورود مي كند. 

  عامل به هم ريختگي بازار خودرو؟
آيا كنترل بازار خودرو از سوي متوليان اين حوزه از دست رفته 
است؟ به باور صاحبنظران اين حوزه، عامل به هم ريختگي 
كنوني بازار خودرو را بايد در تصميمات غلطي جست وجو 
كرد، كه از س��وي متوليان اين حوزه اتخاذ مي شود. نمونه 
عيني آن را مي توان »آزادس��ازي قيم��ت خودرو و خروج 
آن از ش��مول قيمت گذاري ش��وراي رقابت« دانست كه 
بازار را به شدت به هم ريخت وشرايطي را به وجود آورد كه 
خودروسازان بي ضابطه اقدام به افزايش قيمت كنند. درست 
همان روزهايي كه آزادسازي قيمت خودرو و تعيين قيمت 
كارخانه بر اساس حاشيه بازار و 5 درصد كمتر از آن، اعالم 
شد، سرآغاز تشديد نابساماني بازار خودرو بود. اما وعده وزارت 
صنعت آن بود كه از زمان شروع مكانيزم جديد قيمت گذاري 
خودرو بر اس��اس 5 درصد زير قيمت حاشيه بازار از سوي 
خودروسازان، به تدريج نرخ كاهش يابد و هر هفته 5 درصد 
از نرخ آن روز كاسته شود تا بازار به تعادل برسد. اما برخالف 
اين وعده ها پس از آزادسازي نرخ به 5 درصد كمتر از حاشيه 

بازار، هر روز قيمت خودرو در بازار بيشتر شده و خودروسازان 
كه تا حدودي مجوز افزايش قيمت را داشتند، حاال با دست 
بازتر نسبت به قيمت گذاري خودروهاي خود اقدام مي كنند. 
دراين ميان قرار بود كه طرح افزايش فروش خودروهاي توليد 
داخل به كمك بازار خودرو بيايد تا اين بازار به شرايط تعادلي 
خود نزديك شود، اما اين برنامه هم گويا تابه امروز، اثري بر 

كنترل قيمت ها در بازار نداشته است. 
اما آنچه واضح اس��ت اينكه نبض بازار خ��ودرو اكنون در 
دست دالالن است و مش��تريان را به بازي گرفته اند. البته 
خودروس��ازان هم بايد تا حدي مقصراين گراني دانس��ت 
كه هنوز به تعهدات پاييز سال گذشته خود عمل نكرده و 
مشتريان را همچنان بالتكليف گذاشته اند؛ با اين وجود هر 
ماه اقدام به فروش فوري خودرو مي كنند و بر تعهدات معوق 

خود مي افزايند. 

  آمارها از توليد خودرو
با اين هم��ه اين س��وال همچن��ان مطرح اس��ت كه آيا 
خودروس��ازان توان توليد و عرضه بيشتر خودرو به بازار را 
دارند؟  آمارها از توليد چه مي گويند؟ آيا خودروسازان توان 
تحويل به موقع خودروهاي فروش فوري سال 98 را در موعد 

مقرر دارند يا خير؟
براي پاس��خ به اين س��وال ها بد نيست نگاهي به وضعيت 
آم��ار توليد خودرو در نخس��تين ماه )فروردين( از س��ال 
۱398بيندازيم. بررسي آمارهاي منتشر شده از توليد خودرو 
اما نگراني ها را از ناتواني خودروسازان در ايفاي تعهداتشان را 
بيشتر مي كند. جديدترين آمار توليد خودرو نشان مي دهد، 
در اين ماه از س��ال 98 تولي��د انواع خودروهاي س��واري 
۴7.۱درصد كاهش يافته است. طبق آمار اعالم شده از سوي 
انجمن خودروسازان ايران، در فروردين ماه سال جاري توليد 
انواع سواري از 76 هزار و 807 دستگاه در فروردين ماه سال 
گذش��ته به ۴0 هزار و 60۲ دستگاه رسيده است. مطابق 
آمارها، در دو خودروسازي بزرگ كشور در فروردين ماه سال 
جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته كاهش توليد ديده 
مي شود. »گروه خودروسازي سايپا« با توليد ۱9 هزار و8۴ 
دستگاه در فروردين ماه كاهش توليد ۴6.۱ درصدي داشته 
است؛ چراكه ميزان توليد سواري اين شركت در مدت مشابه 
سال گذشته، 35 هزار و 380 دستگاه بوده است. بعد از آن 
توليد خودروهاي سواري در »گروه صنعتي ايران خودرو« 
در همين مدت ۲۱ هزار و 3۲9 دستگاه بوده كه نسبت به 
33 هزار و 598 دس��تگاه توليد شده در مدت مشابه سال 
گذشته، 36.5 درصد كاهش داشته است. همچنين توليد 
انواع سواري در شركت هاي» كرمان موتور«، »خودروسازي 
مديران«، »خودروسازان بم«، »كارمانيا« و »صنعت خودرو 
آذربايجان« در فروردين ماه س��ال جاري همگي كاهش 
توليد ۱00 درصدي داشته اند. با اين بررسي آماري، اگرچه 
سياستگذار صنعتي و خودروسازان، اميد داشتند با افزايش 
توليد و به تبع آن افزايش عرضه خودرو در بازار، از عطش بازار 
خودرو بكاهند و از سرعت فزاينده قيمت ها، جلوگيري كنند، 
اما با توجه به افت توليد خودروسازان در فروردين 98، بايد 
انتظار التهاب در بازار در پي كاهش عرضه و جهش قيمت ها 
را در روزهاي آتي داشت. البته كاهش خودرو در اين ماه سال، 
قطعا بدون تاثير پذيري از تعطيالت نوروزي نبوده اس��ت؛ 
چراكه در هفته نخست فروردين ماه، فرآيند توليد بطور كامل 
در همه شركت ها در جريان نيست و چرخه توليد و صادرات 

به نوعي در حالت انفعال قرار دارد. 

  تكرار خطاي گذشته
اما عامل ديگري كه گفته مي شد، در آشفتگي بازار خودرو 
نقش دارد، بهره گيري دالالن از سايت هاي خريد و فروش 
آنالين خودرو بود. بر همين اساس رضا رحماني، وزير صنعت، 
معدن و تجارت چهارشنبه گذشته در حاشيه جلسه هيات 
دولت از نقش رسانه ها و همچنين دالالن در افزايش قيمت 
خودرو س��خن گفته بود. به اين ترتيب در شرايطي با ورود 
پليس فتا به موضوع بازار خودرو، خريد وفروش محصوالت 
قيمت دار در س��ايت هايي همچون »ديوار«، »شيپور« و 
»باما« ممنوع شد تا مسيرهاي ورودي فعاليت دالالن در 
بازار خودرو مسدود شود. اما اين تمرين همانند تجربه اي 
بود كه سال گذشته در خصوص نرخ ارز اتفاق افتاد و در سال 
جاري براي بازار خودرو نيز تكرار شد. دوازدهم ارديبهشت ماه 
سال جاري بود كه سرهنگ مصطفي نوروزي، رييس مركز 
مبارزه با جرايم ملي و سازمان يافته پليس فتا خبر از ابالغيه 
حذف قيمت هاي بازار خودرو به مديران سايت هاي مربوطه 
داد. هدف از اين تصميم، جلوگيري از ايجاد هيجان و التهاب 
در بازار خودرو كشور بود؛ چراكه متوليان امر بر اين عقيده 

بودند كه به واسطه فعاليت سازمان يافته دالالن خودرو در 
فضاي مجازي، افزايش بي رويه خارج از عرف قيمت خودرو را 
درپي داشته است. اين اما در حالي است كه فعاالن اقتصادي 
معتقدند كه اين تصميم اثر معكوس بر بازار داشته و دست 
سودجويان را در افزايش قيمت ها باز گذاشته است. بر همين 
اساس، در هجدهمين روز از ارديبهشت ماه اعالم شد كه 
تعيين قيمت به آگهي هاي اينترنتي فروش خودرو بازگشته 
است اما اين بازگشت شروطي را با خود به همراه داشت و آن 
شرط اين بود كه پس از اعالم كف قيمت خودروها توسط 
اتحاديه نمايشگاه داران خودرو تهران به مديران سايت هاي 
درج آگهي، درج قيمت خودرو با حداكثر 3 درصد بيش از 

قيمت اعالمي، در آگهي هاي اينترنتي ممكن خواهد بود.
در همين رابطه، سخنگوي اتحاديه كسب وكارهاي اينترنتي 
اظهار كرد: با وجود آنكه برخي ها مدعي اند حذف قيمت از 
آگهي هاي اينترنتي فروش خودرو، باعث كاهش قيمت در 
بازار شده اما بررسي هاي ما نتايج ديگري را نشان مي دهد و 
بر اساس آمارهاي ما، بعد از حذف قيمت ها تا يك روز پيش از 
بازگشت قيمت به آگهي هاي اينترنتي، شاهد افزايش قيمت 
خودرو در بازار بوديم. رضا الفت نسب افزود: در نظر داريم تا 
آگهي هاي فروش خودرو و ملك را بر اساس »آي پي و شماره 
موبايل« و همچنين پس از احراز اصالت مالكان خودرو و ملك 
انجام دهيم اما متاسفانه مشكالتي در اين زمينه پيِش روي ما 
قرار دارد. به گفته او، يكي از مسائلي كه پيِش روي، موضوع 
پرداخت 300 تومان از سوي پلتفورم ها به ازاي هر درخواست 
تعيين اصالت آگهي دهندگان است كه با توجه به بار مالي 
آن، هزينه بر بودن اين روش، مشكل زا خواهد بود. در حال 
حاضر روزانه بين 70 تا ۱00 هزار آگهي خودرو در سه پلتفرم 
»ديوار«، »شيپور« و »باما« ثبت مي شود و هزينه 300 تومان 

براي احراز اصالت هر آگهي فروش، مي تواند هزينه زيادي را 
به اين پلتفرم ها وارد كند.

   بررسي خودروهاي بالتكليف در گمرك
از سوي ديگر، چندي پيش وزارت امور اقتصادي و دارايي، 
در راس��تاي كاهش رسوب كاال، 8 پيشنهاد براي تسهيل 
در ترخيص 85 هزار كانتينر كاالي دپو ش��ده در بنادر به 
رياست جمهوري ارسال كرد. از اين 8 پيشنهاد ارسال شده 
تاكنون 6 پيشنهاد تصويب و براي اجرا به دستگاه هاي متولي 
ابالغ شده است. اما امروز قرار است تا هيات دولت دو پيشنهاد 
ديگر وزارت اقتصاد را بررسي كند. يكي از اين پيشنهادات 
»نگهداري قس��متي از كاالهاي اظهار شده به گمرك در 
صورت بدهي قطعي قبلي صاح��ب كاال به ميزان بدهي 
قطعي مذكور و اجازه ترخيص مابقي كاالي اظهاري با رعايت 
ساير مقررات« و ديگري »اجازه ترخيص خودروهاي ثبت 
سفارش غيربانكي وقبض انبار به تاريخ ۱6/ ۱0/ 97  و قبل از 
آن با رعايت ساير مقرر در مصوبه هاي مربوط به ترخيص 
خودروهاي ش��يوه نامه اجرايي مربوطه« است كه تا امروز 
مورد بررسي و تصويب قرار نگرفته بودند. اما بر اساس اخبار 
رسيده، قرار شده اين دو بند براي بررسي بيشتر، امروز در 
جلسه هيات دولت مطرح شود. در صورت تصويب بند هشتم 
پيشنهادات وزارت امور اقتصادي و دارايي، خودروهايي كه 
از سال گذشته در گمركات و بنادر دپو شده اند و حاشيه هاي 

زيادي به دنبال داشتند، ترخيص خواهند شد.

  قيمت خودروهاي داخلي و خارجي
اما روند معامالت در بازار خودرو چگونه است؟ بررسي هاي 
صورت گرفته از بازار خودرو در روز گذشته نشان مي دهد 

كه قيمت ه��ا در اين بازار ميل به افزاي��ش دارند و با وجود 
حذف قيمت ها از سايت هاي اينترنتي و فروش هاي فوري 
خودروسازان، اما همچنان ش��اهد ثبات در بازار نيستيم. 
قيمت هر دستگاه خودروي »پژو ۲06 تيپ 5« در بازار ۱05 
ميليون تومان، »پژو ۲06 تيپ ۲« معادل 90 ميليون تومان، 
»تندر ۲E ،90« معادل ۱30 ميليون تومان، »پژو ۴05« 
معادل 86 ميليون توم��ان و خودروي »تيبا« 56 ميليون 
تومان است. »ساينا« 6۲ ميليون و 500 هزار تومان، »پرايد 
۱3۱« معادل ۴9 ميليون تومان، »پرايد ۱۱۱« معادل 5۲ 
ميليون و 500 هزار تومان، »رانا« 85 ميليون تومان، »سمند 
7EF« معادل 89 ميليون تومان در بازار است. هر دستگاه 
خودروي »ساندرو استپ وي« ۱99 ميليون تومان، »پژو 
پارس« ۱05 ميليون تومان، »پژو ۲06 صندوقدار« ۱07 
ميليون توم��ان، »دنا پالس« ۱35 ميلي��ون تومان، »پژو 
۲008« معادل 380 ميليون تومان و »پژو ۲07 اتومات« 

۱80 ميليون تومان است.
از آن سو، بررس��ي هاي ميداني از بازار خودروهاي وارداتي 
نشان مي دهد كه هم اكنون هر دستگاه خودروي »هيوندايي 
سوناتا هيبريد« 680 ميليون تومان، »توسان« 780 ميليون 
تومان، »النترا« 5۱0 ميليون تومان، »سورنتو« يك ميليارد 
تومان، »سراتو« ۴90 ميليون تومان، »اپتيما« 780 ميليون 
تومان، »تويوتا RAV۴ فول ۲0۱8« معادل 950 ميليون 
تومان و »س��انتافه« 980 ميليون تومان است. همچنين 
هر دس��تگاه خودروي »كمري هيبري��د« 780 ميليون 
تومان، »نيسان جوك« 650 ميليون تومان، »اسپورتيج« 
8۱0 ميليون تومان، »لكسوس NX« يك ميليارد و 550 
مليون تومان، »ميتسوبيشي ASX« 680 ميليون تومان 

و »تاليسمان« 800 ميليون تومان قيمت گذاري شده اند.

عملكردوزارتصنعت،معدنوتجارتدر97منتشرشد

افزايش پرداخت تسهيالت به بخش صنعت و معدن
گروه صنعت|

داده هاي آماري از عملكرد وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در سال 97 حاكي از رشد ۴ درصدي ارزش افزوده بخش 
معدن و رش��د ۱.۱ درصدي ارزش افزوده گروه خدمات 
اس��ت. اين اما در حالي است كه رش��د ارزش افزوده در 
بخش صنعت ۱.5 درصد افت را ثبت كرده است عالوه بر 
اين، برابر آمارها، تسهيالت پرداختي بانك ها و موسسات 
اعتباري در سال ۱397 به بخش صنعت و معدن با افزايش 
۱9.9 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۲08.9 
هزار ميليارد تومان رسيده است. در بخش بازرگاني نيز 
۱۱۲.6 هزار ميليارد تومان تسهيالت پرداخت شده است 
كه رش��دي برابر با 3۲.۱ درصد را نش��ان مي دهد. سهم 
تس��هيالت بخش صنعت و معدن ۲7 درصد و در بخش 
بازرگاني ۱۴.6 درصد بوده است. در سال ۱397 صادرات 
كااله��اي غير نفتي ۱۱7.۲ ميليون تن ب��ا ارزش ۴۴.3 
ميليارد دالر برابر 36.9 ميليارد يورو بوده است. همچنين 
ميزان واردات به كش��ور 3۲ ميليون تن به ارزش ۴۲.6 

ميليارد دالر برابر 35.5 ميليارد يورو بوده است.

  مجوزهاي صادره در سال 1397
به گزارش شاتا، آمارهاي منتشر شده از وضعيت صدور 
مجوزها در س��ال گذش��ته حاكي از آن است كه تعداد 
6۲0۱ فقره پروانه بهره برداري با ميزان سرمايه گذاري 
59.3 هزار ميليارد تومان و اش��تغال ۱06 هزار و 395 
نفر صادر ش��ده كه به ترتيب در تع��داد 6.5 درصد، در 
س��رمايه گذاري 99.8 درصد و در اشتغال ۱.9 درصد 
رشد نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل داشته است. 
تعداد ۲۴ هزار و 3۱9 فقره جواز تاسيس با پيش بيني 
سرمايه گذاري ۲59.8 هزار ميليارد تومان و پيش بيني 
اشتغال 5۴9 هزار و ۱87 نفر صادر شده است كه نسبت 
به مدت مشابه در سال قبل به ترتيب رشد ۴0.۴ درصدي 
در تعداد، رشد ۱6.۴ درصدي در سرمايه گذاري و رشد 
۱۴.9 درص��دي در اش��تغال را نش��ان مي دهد. حدود 
۲0 هزار و 899 فقره جواز تاس��يس صنعتي صادره در 
س��ال ۱396 به ۲۴ هزار و 3۱9 فقره در س��ال ۱397 
رسيد. اشتغال اين جوازهاي تاسيس نيز افزايش ۱۴.9 
درصدي داشت و از ۴78 هزار و ۱00 نفر در سال ۱396 

به 5۴9 هزار و ۱87 نفر در س��ال ۱397 افزايش يافت. 
مجوزهاي صنفي صادر شده در همين مدت نيز حدود 
۴۴9.۲ هزار فقره بوده اس��ت كه نسبت به مدت مشابه 
س��ال قبل ۱۲.۴ درصد افزايش داشته است. در حوزه 
صدور پروانه بهره برداري نرم افزار نيز در س��ال ۱397 
با افزايش 8 درص��دي روبه رو بوديم و تعداد پروانه هاي 
صادره از ۲5 مورد در س��ال ۱396 به ۲7 مورد در سال 
۱397 رسيد. اشتغال اين پروانه ها نيز از يك هزار و 370 
نفر در سال ۱396 به يك هزار و 63۱ نفر در سال ۱397 
رسيد و افزايشي ۱9.۱ درصدي را تجربه كرد. از سوي 
ديگر پروانه هاي صنفي صادره از 399 هزار و ۴5۴ فقره 
در سال ۱396 به ۴۴9 هزار و ۱5۱ فقره در سال ۱397 
رسيد و ۱۲.۴ درصد افزايش داشته است. در حوزه تجارت 
الكترونيك نيز در دو بخش گواهي امضاي الكترونيكي با 
۴۲.9 درصد افزايش و در حوزه نماد اعتماد الكترونيكي 
ب��ا 39.5 درصد افزايش مواجه بوديم. در س��ال ۱396 
تعداد گواهي هاي امضاي الكترونيكي صادره 76 هزار و 
6۱۴ مورد بود كه اين رقم در سال ۱397 به ۱09 هزار و 
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5 نمايشگاه طرح ضيافت برپا 
مي شود

خبرگزاري فارس| رييس ات��اق اصناف تهران از 
برگزاري 5 نمايشگاه طرح ضيافت توسط اصناف براي 
عرضه كاالهاي اساسي و مايحتاج مردم خبرداد. قاسم 
نوده فراهاني گفت: در راستاي تنظيم بازار و بر اساس 
درخواست هيات وزيران و با هماهنگي  انجام شده با 
استانداري تهران وسازمان صنعت، معدن وتجارت 
استان تهران قرار است، به زودي اصناف تهران اقدام 
به برپايي نمايشگاه هاي طرح ضيافت كنند. رييس 
اتاق اصناف تهران با بيان اينكه اين نمايشگاه ها براي 
عرضه كاالهاي اساسي و مايحتاج مردم برپا مي شود، 
گفت: با هماهنگي  انجام شده با مسووالن مربوطه مقرر 
شده تا كاالهاي اساسي از جمله »برنج، گوشت قرمز، 
شكر، روغن« با قيمت مصوب از طريق اين نمايشگاه ها 

عرضه شود.
او بي��ان كرد: در اين نمايش��گاه كاالها ب��ا ۱0 تا ۱5 
درصد زير قيمت بازار عرضه مي شود. نوده فراهاني 
در مورد علت تاخير در برگزاري اين نمايش��گاه ها، 
گفت: برگزاري چنين نمايشگاهي در دستور كار قرار 
نداشت، اما با توجه به ضرورت دسترسي آسان تر مردم 
به كاالهاي اساسي و همچنين برخورداري از تخفيفات 
ويژه مقرر شده تا اين نمايشگاه  از چند روز آينده آغاز به 
كار كند. رييس اتاق اصناف تهران گفت: نمايشگاه هاي 
طرح ضيافت در مصلي  امام خميني تهران، نمايشگاه  
بين المللي تهران، فرهنگسراي خاوران، بوستان واليت 
و بوس��تان گفت وگو با تعداد محدودي غرفه توسط 
اصناف تهران برگزار خواهد شد. به گزارش فارس و 
براساس اعالم عباس قبادي رييس ستاد تنظيم بازار 
هر كيلوگرم برنج تنظيم بازار به قيمت مصوب 7 هزار 
و ۴00 تومان و هر كيلوگرم ش��كر به قيمت 3 هزار و 
۴00 تومان در ماه مبارك رمضان توزيع خواهد شد.

 جهش در صنايع نساجي 
و لوازم خانگي

شاتا | توسعه توليد و تعمق ساخت داخل، به خصوص 
در صنايع نساجي و لوزام خانگي امسال براي مردم 
كامال محس��وس خواهد بود. رض��ا رحماني، وزير 
صنعت، معدن و تجارت صبح ديروز درجلسه »ستاد 
اقتصاد مقاومتي با رويك��رد رونق توليد« با تاكيد بر 
فراگي��ري و ظرفيت هاي باالي اي��ن دو صعنت، از 
متوليان آن خواست كه بطور جد برنامه هاي تحول 
و تعميق ساخت داخل را پيگيري كنند به گونه اي 
كه در چند سال آينده شاهد حضور برندهاي ايراني 
در بازارهاي مطرح دنيا باشيم. در اين جلسه مراحل 
پيش��رفت برنامه »توس��عه توليد و تجارت صنايع 
نساجي و پوشاك«، » طرح نوسازي ناوگان تجاري 
و حمل و نقل«، پياده سازي»خوشه هاي صنعتي«، 
»فعال س��ازي ظرفيت خالي دو هزار واحد توليدي 
راكد يا نيمه فعال« توسط مجريان و مديران مربوطه 
در آن ارايه و مورد بحث و تبادل قرار گرفت. براساس 
اين گزارش، در حال حاضر فهرس��تي از محصوالت 
صنعتي كه قابليت ساخت داخل در كشور را دارند، 
در وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه شده، كه پس 
از بررسي با انجمن هاي تخصصي و توليد كنندگان، 

داخلي سازي آنها آغاز شده است.

 تحريم محصوالت فلزي
 اتفاق جديدي نيست

خبرگزاري فارس | رييس انجمن صنايع مس با 
بيان اينكه تحريم محصوالت فلزي اتفاق جديدي 
نيست، گفت: تقويت صنايع معدني، عاملي براي 
رشد صادرات غيرنفتي كشور است. بهرام شكوري 
در مورد محدوديت هاي ايجاد شده براي صادرات 
برخي محصوالت فلزي ايران از جمله مس اظهار 
داشت: اين اقدام، اتفاق جديدي نيست و صادرات 

اين فلزات از قبل نيز تحريم بوده است. 
او با بيان اينكه صادرات فلزات از طريق ش��ركاي 
تجاري و شركت هاي ثالث صورت مي گرفته است، 
گفت: تحريم هاي جديد مش��كل خاصي را ايجاد 
نمي كند و فقط بعضي ريسك ها و هزينه ها را براي 
صادرات در پي دارد. ش��كوري تصريح كرد: بايد از 
كشورهاي ديگر براي صادرات فلزات استفاده كنيم 
تا اين محصوالت تحت عن��وان توليدكننده هاي 
ديگر صادر شود. او از مس��ووالن دولتي خواست 
تا باتوجه به مش��كالت و س��ختي هاي موجود در 
صادرات محصوالت فل��زي، موانع داخلي موجود 
بر سر راه صادرات را برطرف كنند و در سال رونق 
توليد، زمينه براي تقويت صادرات و توليدات داخل 
فراهم ش��ود.  وي تصريح كرد: ب��راي اين منظور 
پيشنهاداتي را به دولت ارايه كرده ايم كه مشوق هاي 
صادراتي و ايجاد بستر مناس��ب براي صادرات از 
جمله اين پيشنهادات است. رييس انجمن صنايع 
مس با انتقاد از عوارض وضع ش��ده براي صادرات 
برخي محصوالت معدني از جمله س��نگ آهن و 
كنستانتره روي گفت: صادرات كاالهاي با ارزش 
افزوده باال نبايد ممنوع يا مشمول پرداخت عوارض 
باشد. به گفته او، موانع ديگري مانند سپرده گذاري 
ارزي و همچنين س��امانه هاي مختلفي كه با بازار 
اختالف قيمت دارند بايد برطرف ش��وند تا شاهد 

افزايش صادرات باشيم. 

 رييس سازمان زمين شناسي 
و اكتشافات معدني منصوب شد

ش�اتا| طي حكمي از س��وي رض��ا رحماني وزير 
صنعت، معدن و تجارت عليرضا شهيدي به عنوان 
رييس سازمان زمين شناس��ي و اكتشافات معدني 
كشور معرفي شد. در بخشي از اين حكم آمده است: 
»باتوجه به تخصص و س��وابق ارزشمند جنابعالي 
به  موجب اين حكم به س��مت معاون وزير و رييس 
سازمان زمين شناسي و اكتش��افات معدني كشور 
منصوب مي شويد.« شهيدي پيش از اين سرپرستي 
سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور را 

برعهده داشت .

قيمت خودروهاي وارداتي در بازار
قيمت )تومان(نام خودرو

780.000.000هيونداي توسان

680.000.000هيونداي سوناتا )هيبريد(

510.000.000هيونداي النترا

1.000.000.000كيا سورنتو

780.000.000كيا اپتيما

490.000.000كيا سراتو

950.000.000تويوتا RAV4  فول 2018

980.000.000هيونداي سانتافه

780.000.000هيونداي كمري )هيبريد(

650.000.000نيسان جوك

810.000.000كيا اسپورتيج

NX 1.550.000.000لكسوس

800.000.000رنو تاليسمان

ASX 680.000.000ميتسوبيشی

370.000.000رنو داستر

980.000.000رنو كولئوس

قيمت خودروهاي داخلي در بازار
قيمت )تومان(نام خودرو

105.000.000پژو 206 تيپ 5

90.000.000پژو 206 تيپ 2

2E ،90 130.000.000تندر

86.000.000پژو 405

56.000.000تيبا

62.500.000ساينا

49.000.000پرايد 131

52.500.000پرايد 111

85.000.000رانا

 EF7 89.000.000سمند

199.000.000ساندرو استپ وي 

105.000.000پژو پارس 

107.000.000پژو 206 صندوقدار

135.000.000دنا پالس

380.000.000پژو 2008

180.000.000پژو 207 اتومات

۴8۴ مورد رسيد. همچنين نمادهاي اعتماد الكترونيكي 
صادره از ۱۱ هزار و 667 فقره در سال ۱396 به ۱6 هزار 

و ۲7۴ فقره در سال ۱397 افزايش يافت.

  رشد 35.9 درصدي گواهي كشف
از آن س��و، در بخش معدن تع��داد ۱033 فقره پروانه 
اكتش��اف و 63۴ فقره پروانه بهره برداري صادر ش��ده 
است كه نس��بت به دوره قبل در تعداد پروانه اكتشاف 
3.5درصد رش��د داشته اس��ت. گواهي كشف معدني 
صادره توس��ط وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 
۱397 نس��بت به س��ال ۱396 نيز حدود ۴0 درصد 
افزايش داشته و صدور پروانه فني و مهندسي نيز با 63.۱ 
درصد افزايش روبه رو بوده است. بر اساس آمار ارايه شده 
از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱396 
تعداد گواهي هاي كش��ف صادره در حوزه معدن 5۱۲ 
مورد بوده كه اين رقم در سال ۱397 به 696 فقره گواهي 
كشف معدني رسيده است. سرمايه گواهي هاي كشف 
معدني صادره نيز در اين سال 33 درصد افزايش داشته 
اس��ت و از حدود 68۲ ميليارد ريال در سال ۱396 به 
حدود 907ميليارد ريال در سال ۱397 ارتقا يافته است. 
در عين حال، سرمايه پروانه هاي بهره برداري صنعتي 
با افزايش چشمگير 99.8 درصدي روبه رو بوده است و 
از حدود ۲96 هزار و 6۲۲ ميليارد ريال در سال ۱396 

به 59۲ هزار و 689 ميليارد ريال در سال ۱397 رسيد 
كه اين افزايش چشمگير ناشي از بهره برداري واحد نفت 

ستاره خليج فارس بوده است.
ع��الوه بر اين، ميزان اش��تغال پروانه هاي بهره برداري 
معدني صادره ۴898 نفر بوده است. اما ميزان كل برق 
مصرفي مشتركين صنعتي بزرگ، متوسط و كوچك 
در ۱0 ماهه نخس��ت سال ۱397 برابر با 7۴.6 ميليون 
مگاوات س��اعت بوده كه 7.۱ درصد افزايش را نسبت 
به مدت مشابه سال قبل نشان مي دهد. ميزان حقوق 
دولتي وصول ش��ده معادن نيز طي سال ۱397 برابر با 
75۱.8 ميليارد تومان بوده كه نس��بت به مدت مشابه 
سال قبل ۴.6 درصد افزايش داش��ته است. داده هاي 
مربوط به توليدات معدني هم جالب توجه اس��ت . در 
س��ال گذشته س��نگ آهن با توليد 35.۲ ميليون تن، 
۲درص��د و فوالد خام با تولي��د ۲۲.۴ ميليون تن، 7.5 
درصد رشد توليد داش��ته اند. در س��ال ۱397 تعداد 
8۴ طرح س��رمايه گذاري خارجي صنعتي، معدني و 
تجاري، با مجموع سرمايه گذاري ۱۱0۲ ميليون دالر، 
به تصويب هيات سرمايه گذاري خارجي رسيده است. 
در راستاي اجراي پروژه هاي اقتصاد مقاومتي، تا پايان 
سال ۱397 در مجموع مبلغ ۲3۲86.3 ميليارد تومان 
تسهيالت به 3۲۱5۱ واحد در قالب پروژه رونق توليد 

پرداخت شده است.



15 جهان

آيا دموكرات ها به اين قمار سياسي تن خواهند داد؟ 

چرا چيني ها به اصالحات مورد نظر ترامپ تن نمي دهند؟

10 ميليون امضا براي استيضاح ترامپ 

تئوري »مرد ديوانه« در گفت وگوهاي تجاري

گروه جهان| 
نتيجه يك نظرس��نجي جديد در امريكا نشان مي دهد 
كه مي��زان حمايت از ط��رح اس��تيضاح دونالد ترامپ 
رييس جمهوري اين كشور، به ۴۵درصد رسيده است. از 
سوي ديگر بيش از نيمي از پاسخ دهندگان معتقد هستند 
ك��ه تحقيق هاي متعدد كنگره در م��ورد دونالد ترامپ 

عملكرد قوه مجريه را مختل كرده است.
طبق نظرسنجي رويترز كه با كمك موسسه افكارسنجي 
»ايپسوس« انجام شده، ۴۵درصد مردم امريكا با طرح 
استيضاح رييس جمهوري اين كشور موافق هستند. در 
مقابل ۴۲درصد با اين طرح مخالفت كرده اند. بين اعضاي 
حزب دموكرات در مورد پيگيري طرح استيضاح ترامپ 
اختالف نظر پيش آمده است. دموكرات ها كنترل مجلس 
نماين��دگان را در اختيار دارند. در حالي كه ش��ماري از 
نامزدهاي اين حزب براي انتخابات رياست جمهوري سال 
۲۰۲۰، رسما خواستار استيضاح ترامپ شده اند، برخي 
از رهبران حزب در كنگره از جمله نانسي پلوسي رييس 

مجلس نمايندگان، با چنين طرحي موافق نيستند. 
پيشتر نيز شبكه ان بي سي گزارش داده بود كه توماري با 
۱۰ميليون امضا براي استيضاح ترامپ به كنگره تحويل 
داده شده است. در اين گزارش آمده: گروه هاي فعال ملي 
تومارها را به رش��يده طالب نماينده دموكرات مجلس 
نمايندگان داده اند. او طرحي را معرفي كرده كه بر اساس 
آن كميته امور قضايي مكلف مي شود درباره اينكه ترامپ 
جرايم قابل استيضاح مرتكب شده يا خير تحقيق كند. 
اين مساله به موضوعي داغ ميان دموكرات هاي كنگره و 

نامزدهاي انتخابات ۲۰۲۰ تبديل شده است. 
نانسي پلوسي رييس دموكرات مجلس نمايندگان امريكا، 
بر لزوم پيگيري طرح تحقيق و تفح��ص گام به گام در 
امور قوه مجريه تاكيد كرده است. پلوسي هفته گذشته 
هم گفته بود ترامپ با جلوگيري از اجراي احضاريه هاي 
كنگره و مانع تراشي براي نظارت قانونگذاران بر كاركرد 
دولت به استيضاح نزديك تر مي شود. پلوسي در پاسخ به 
پرسشس درباره احتمال استيضاح رييس جمهور توسط 
مجلس نمايندگان گفته است: »رييس جمهور هر روز 
زمينه اين كار را بيشتر فراهم كرده و با اعمال خودش به 
سمت استيضاح مي رود.« دونالد ترامپ چهارشنبه درباره 
گزارش بازرس رابرت مولر پيرامون دخالت هاي روسيه 

در انتخابات۲۰۱۶ و م��دارك مربوط به اين تحقيقات 
اختيارات ويژه رياس��ت جمهوري را به كار برد و به اين 
ترتيب جدال با نمايندگان دموكرات در كميته قضايي 

مجلس نمايندگان تشديد مي شود.
اين تصميم ترامپ به فاصله كم��ي پيش از راي گيري 
كميته قضايي مجلس نماين��دگان درباره متهم كردن 
ويليام بار وزير دادگستري، به اهانت به كنگره اعالم شد. 
دليل طرح اين اتهام عليه وزير دادگستري سرپيچي او از 
تقاضاي مجلس نمايندگان براي دريافت نسخه كامل و 

ويرايش نشده گزارش بازرس مولر است.
كميته قضايي فقط يكي از كميته هاي مجلس نمايندگان 
تحت كنترل دموكرات هاست كه مشغول تحقيق در مورد 
عملكرد ترامپ و دولت او در زمينه هاي مختلف از جمله 

مناسبات شخصي و فعاليت هاي اقتصادي ترامپ و نحوه 
بررسي صالحيت امنيتي مقامات توسط كاخ سفيد است. 
تحقيقات مجلس نمايندگان و سنا درباره دخالت هاي 
روس��يه در انتخابات ۲۰۱۶ و احتمال ممانعت از انجام 

تحقيقات توسط ترامپ هنوز ادامه دارد.
رابرت مولر بازرس ويژه وزارت دادگس��تري در گزارش 
تحقيقات خ��ود بطور مفصل به تماس ه��اي اطرافيان 
ترامپ با عوامل روس��يه پرداخته است. در اين گزارش 
ب��ه اقدامات ترامپ براي جلوگيري از تحقيقات اش��اره 
شده اس��ت. دموكرات ها در كنگره اعالم كرده اند كه در 
اين زمينه تحقيقات خود را انجام خواهند داد. در مقابل 
ترامپ انجام هرگونه عمل خالفي را تكذيب و اعالم كرده 
با احضاريه هاي كنگره مقابله خواهد كرد. رابرت ريچ با 

اش��اره به اقدامات غيرقانوني ترامپ در گاردين نوشته: 
»اس��تيضاح ترامپ با تمام خطرهاي سياسي اش براي 
حمايت از قانون اساسي امريكا بايد انجام شود؛ حتي اگر 
به دليل حمايت جمهوري خواهان از رييس جمهور، به 

نتيجه نرسد.« 

   ريسك شكست دايمي
روزنامه واشنگتن پس��ت اما با اش��اره ب��ه زمزمه هاي 
استيضاح ترامپ نوشته: در صورتي كه مجلس نمايندگان 
درگيري با ترامپ بر سر انتشار گزارش مولر را به دادگاه 
بكشاند، با خطر صدور رأي دادگاه به نفع دولت ترامپ 
مواجه شده و در اين صورت اين مناقشه به نفع كاخ سفيد 
تمام شده و مي تواند جايگاه ترامپ را تثبيت كند. ترامپ با 

ذكر اختيارات رياست جمهوري، مانع انتشار بخش هاي 
سانسور ش��ده گزارش مولر شده اس��ت. پاسخ ترامپ 
عماًل تضمين مي كند كه درگيري كاخ سفيد و مجلس 
نمايندگان در ادامه به دادگاه هاي فدرال و پس از آن به 

دادگاه عالي خواهد كشيد. 
روساي جمهور پيشين امريكا سابقه زيادي در استفاده 
از حق محرمانه نگه داش��تن اطالعات م��ورد نياز قوه 
مجريه براي عملكرد موثر دولت بر طبق قوانين امريكا 
را دارند. دادگاه عالي امريكا ني��ز در تالش براي حفظ 
تعادل ميان امتيازات و اختيارات قواي تفكيك شده در 
نظام امريكا اعالم كرده كه هر سه شاخه قواي تفكيك 
شده حق محرمانه نگه داشتن ارتباطاتشان را دارند. در 
درگيري هاي مربوط به دولت هاي سابق بر سر استفاده از 
امتياز محرمانه نگه داشتن اطالعات از سوي قوه مجريه، 
كنگره و كاخ سفيد عمومًا وارد مذاكراتي طوالني شدند 
كه در نهايت اغلب منجر به دستيابي به اطالعات مربوطه 
البته با حفظ برخي شرايط براي حفاظت از منافع شاخه 
اجرايي ش��د. هنگامي كه كنگره به دليل شكست در 
مذاكرات��ي اينچنيني، اقدام به ص��دور احضاريه هايي 
براي مقام هاي دولت در راستاي دستيابي به اطالعات 
مدنظرش كرده، معم��واًل چند ماه براي رس��يدن به 
هدفش درگير مناقش��ه بوده و فرآيندهاي ديگري نيز 
در پي داشته اس��ت. در نهايت كنگره مي تواند همواره 
در صورت استفاده از قدرت قانونگذاري اش و اختيارات 
كنترلي خود به آنچه مي خواهد دست يابد. اما مجلس 
نمايندگان با صرف نظر از فرآيند كند و آهسته تعامالت 
سياسي ممكن است در تله اي كه خودش ساخته گرفتار 
شود. قانونگذاران دموكرات با شتاب در به راه انداختن 
يك رويارويي با دولت در دادگاه ها ممكن است در نهايت 
به جايي برس��ند كه دادگاه عال��ي تصميم بگيرد ابعاد 
گسترده تري از اختيارات و امتيازات براي قوه مجريه را 
تاييد كند يا حتي يك نتيجه محتمل تر نيز اين خواهد 
بود كه دادگاه ها خودشان را از مداخله در مناقشه  ميان 
رييس جمهور و كنگره بر سر موضوع نظارت و محرمانه 
نگهداش��تن اطالعات خارج كنند. در اين صورت اين 
ش��تاب كردن مجلس نمايندگان ب��راي يك پيروزي 
سياسي كوتاه مدت در نهايت مي تواند به يك پيروزي 

بلندمدت براي ترامپ و رياست جمهوري او تمام شود.

گروه جهان| سمانه قرباني|
 با اجرايي ش�دن افزايش تعرفه ه�اي گمركي بر 
كاالهاي وارداتي چيني توسط امريكا در روز جمعه، 
پكن اعالم كرد اي�ن عمل امريكا را ب�ا اقداماتي 
تالفي جويانه پاس�خ خواهد داد. از س�وي ديگر 
دونالد ترامپ در جريان مذاكرات نمايندگان ارشد 
دو كش�ور اعالم كرد واشنگتن براي دستيابي به 
يك توافق تجاري با چين، نيازي به تعجيل ندارد. 
فارن پالسي درباره تشديد جنگ تجاري اقتصاد 
اول و دوم دنيا با پاتريك چووانس اقتصاددان ارشد 
و استراتژيست دانشگاه كلمبيا، مصاحبه كرده كه 

بخش هايي از آن را مي خوانيم:
 

  حاال كه اياالت متحده تعرفه ها را افزايش داده، 
آيا هيچ چشم انداز مثبتي نسبت به توافق تجاري 
وج�ود دارد ي�ا بايد منتظر يك جن�گ تجاري 

بلندمدت باشيم؟
طبق اطالعاتي كه ب��ه دس��ت آورده ام مذاكره كنندگان 
تجاري هر دو طرف گفته اند كه به بن بست رسيده اند و تنها 
شي جين پينگ رهبر چين، و ترامپ مي توانند با مذاكره 
اين مساله را حل كنند. چيني ها در نيمه دوم سال گذشته 
واقعا عصبي بودند، آنها بي وقفه از تجارت حرف مي زدند و 

به همين ترتيب احساس مي كردند كه وضعيت را تثبيت 
كرده اند. آنها با هدف تقويت رشد اقتصادي قدرت يوآن ارز 
رايج خود را كاهش دادند و احساس كردند كه حاال دست 
باال را دارند. سپس ترامپ با نگاه كردن به رشد 3.۲ درصدي 
توليد ناخالص داخلي گفت كه اقتصاد ايالت متحده رو به بهتر 
شدن است و هرگونه افزايش تعرفه ها نمي تواند به اين روند 
رشد اقتصادي امريكا آسيبي بزند.  اما واقعيت اين است كه 
فكر مي كنم اقتصاد امريكا آسيب پذيرتر از آمارهايي است كه 
منتشر شده است. همچنين تخاصم تجاري دو طرف نه تنها 
چيني ها براي كنار آمدن با مشكالتشان كمكي نمي كند؛ 
بلكه آنها را به مسير درستي هم هدايت نمي كند. به عقيده 
من هر دو طرف آسيب پذيرتر از آني هستند كه قبول دارند.
  تعرفه ها س�الح اول ترامپ هس�تند كه اين 
روزها مطرح شده اند. تاثير آنها بر اياالت متحده 

واقعا چقدر است؟
فكر مي كنم اين مس��اله به مفاد توافق بستگي دارد. نكته 
مثبتي كه براي ايالت متحده وجود دارد اين است كه تورم 
نسبتا كم است. از لحاظ تاثيرش روي كسب وكار، تعرفه ها 
بيشتر بر ش��رايط تجاري و ديدگاه افراد درگير با اين فضا 
تاثير دارد، تا تاثير مستقيم بر اقتصاد امريكا. شما در كارنامه 
دولت ترامپ تعطيلي دولت را داريد و اين مساله بر اعتماد 
مصرف كننده تاثير گذاشته است. برخي نظرسنجي هاي 

اخير حاكي از آن است كه مردم درباره نسبت به خريدهاي 
عمده احتياط مي كنند. پس از آن شما مرتب واژه “جنگ 
تجاري “ را مي شنويد. اين تعرفه ها وجود دارند اما ممكن 
است تعرفه هاي ديگري هم عليه كشورهاي مانند اروپا وجود 
داشته باشد. سرمايه گذاري هاي تجاري هم كاهش يافته 
اس��ت. روند تقاضاي داخلي در سه ماهه دوم سال گذشته 
بيش از ۴ درصد افت كرده و به ۱.۵ درصد رسيده است. حال 
آيا اين بدان معناست كه امريكا به سمت بحران اقتصادي 
خواهيم رفت ؟ نه لزوما اينطور نيس��ت اما اين كاهش رقم 
قابل مالحظه اي است. حال به درآمد شركت ها نگاه كنيد. 

آنجا هم شرايط خوبي حاكم نيست. 
چين هم مش��كالت خودش را دارد. چين مجموعه اي از 
اصالحات اقتصادي ني��از دارد كه پذيرفته بايد به آنها تن 
دهد اما هنوز بطور جدي براي انجام آنها اقدام نكرده است. 
يك واكنش چين به اقدامات ترامپ مي تواند اين باشد كه 
آس��تين ها را باال بزند و ارزش پول خود را كاهش دهد. اگر 
چيني ها واقعا مي خواس��تند اين كار را انجام دهند، انجام 
مي دادند. اين امر براي آنها مضر اس��ت و آنها را در مس��ير 
نادرستي قرار مي دهد اما اگر چيني ها احساس كنند تحت 
فشار هستند و بايد راهي براي تحت فشار قرار دادن داشته 
باشند، اين چيزي اس��ت كه توانايي انجام آن را دارند و به 
عقيده من اين موضوع براي ايالت متحده بسيار مهم است .

  آيا ماليات مصرف كنندگان و شركت هاي امريكايي 
به بهترين شكل مصرف مي شود؟

خير. با اين موضوع موافق نيستم. اگر با حاميان ترامپ درباره 
اين موضوع صحبت كنيد، مي گويند ترامپ تعادل را حفظ 
مي كند و اين “نظريه مرد ديوانه “ است. ترامپ قصد دارد 
نتايجي را كسب كند كه هيچكس ديگر به آن دست نيافته 
است. اما معتقدم كه ما دست پايين را داريم. ما تعرفه هاي 
دوجانبه را انتخاب كرديم. تعرفه هايي كه هر چه بيشتر آن 
را تشديد كنيد مساله سازتر مي شود و اين چالشي است كه 

حتي پيش از اقدامات متقابل چين با آن روبرو هستيم..
  در اي�ن هفته گزارش هاي زي�ادي مبني بر اينكه 
چين از تعهدات خود عقب نشيني كرده شنيده ايم، 

تعهداتي كه براي ايجاد اصالحات گسترده كه امريكا 
خواستار آن بود، شكل گرفته بود. آيا نظام اقتصادي 

چين را مي توان با چنين اقداماتي اصالح كرد؟
آنچ��ه مي توانم بگويم اين اس��ت كه اگ��ر بخواهيم چين 
اصالحات ساختاري را بپذيرد اين امر مستلزم تعهد واقعي 
است. اين تعهد چيزي نيست كه ما با آن فقط بتوانيم كشور 
خود را بچرخانيم. چيني ها بايد آن را بپذيرند. آنها بايد باور 
داشته باشند كه اين تعهد چيزي نيست كه آنها را شكست 
دهد يا به آنها صدمه بزند . آنها متقاعد شده اند اين تعهدات 
براي منافع شان مضر است پس در مواردي دست به تقلب 
مي زنند يا به عقب برمي گردند. اينها فقط به خاطر اين است 

كه ضرورت چنين اصالحاتي را واقعا درك نكرده اند. 

دريچه

كوتاه از منطقه

دولت يونان از راي عدم اعتماد 
جان سالم به در برد

گروه جهان| دولت چپگراي يونان از راي اعتمادي 
كه به خواسته نخست وزير اين كشور تنها دو هفته 
پيش از انتخابات پارلمان اروپايي برگزار شد، جان 
س��الم به در برد. به گزارش آسوشيتدپرس، دولت 
الكسيس سيپراس نخست وزير يونان، پس از سه 
روز بحث جنجالي در پارلم��ان ۱۵3راي موافق و 
۱3۶راي مخالف گرفت. حزب سيپراس موسوم به 
سيريزا ۱۵۴ كرسي در پارلماني با 3۰۰ عضو دارد 
اما همچنين مورد حمايت هشت تن از قانونگذاران 
مستقل قرار گرفت. نخست وزير يونان پس از راي 
اعتماد گفته دولت خدمات بيشتري به مردم ارايه 
خواهد كرد، ماليات ها را تاحدي كاهش خواهد داد، 
مصادره منازل افرادي كه به بانك ها بدهكار هستند 
را متوقف خواهد كرد و حقوق و مزاياي كاركنان را 
تاحدي افزاي��ش خواهد داد چرا كه به  علت خروج 
از بس��ته هاي كمكي اتحاديه اروپ��ا و پايان دوران 
سياس��ت رياضت اقتصادي توانايي حل برخي از 
مش��كالت م��ردم را دارد.  اين در حالي اس��ت كه 
احزاب سياسي يونان در هفته هاي اخير در آستانه 
انتخابات پارلمان اتحاديه اروپا در ۲۶ مه به شدت 
كمپين انتخاباتي برگزار كردند. در آن روز همچنين 
قرار است به صورت همزمان انتخابات دولت محلي 
يونان كه دو بخش��ي اس��ت در ۲۶مه و دوم ژوئن 
برگزار شود. حزب سيريزا از رقباي محافظه كار در 
نظرسنجي ها پيش افتاده است. دولت يونان پس از 
اين راي گيري اعالم كرده اس��ت كه دولت تا ۶ ماه 
ديگر به فعاليت هاي خود يعني پس از اتمام دوره 

چهار ساله عمر خود ادامه خواهد داد.

 انتقال پايتخت اندونزي
 30 ميليارد دالر هزينه دارد

گروه جهان|دولت اندونزي كه به تازگي و پيش از 
اعالم نتايج انتخابات رياست جمهوري ۲۰۱9 با اليحه 
جابه جايي پايتخت موافقت كرده، اعالم كرده است 
براي انتقال جاكارتا به مكاني ديگر نياز به بودجه اي 
بين ۲۰ تا 3۰ ميليارد دالر وجود دارد. به گزارش ايرنا، 
جاكارتا پايتخت اندون��زي يكي از پر جمعيت ترين 
پايتخت هاي جهان است كه با سرعت زيادي در حال 
فرو رفتن در آب هاي اقيانوس آرام اس��ت. قرار است 
نتايج انتخابات سراس��ري اندونزي شامل انتخابات 
رياس��ت جمهوري و پارلماني ۲۲ ماه مه اعالم شود. 
جاكارتا از زماني كه اندونزي به عنوان كش��وري در 
پهنه جغرافيايي جنوب شرق آسيا مطرح بوده، حتي 
در زمان استعمار هلند، پايتخت اين كشور بوده، اما 
اين شهر ۱۰ميليون نفري به تدريج در حال فرو رفتن 
در آب هاي اقيانوسي است، رخدادي كه بزرگ ترين 
چالش و تهديد عنوان پايتختي براي جاكارتا محسوب 
مي ش��ود. گفته ش��ده، جاكارتا در 3۰ سال گذشته 
حدود 3.9 متر در زير آب فرو رفته است. اگر روند فرو 
رفتن جاكارتا در اثر گرمايش زمين و افزايش سطح 
آب درياها و اقيانوس ها، با همين سرعت ادامه يابد، 
بخش بزرگي از اين ابرشهر بسيار آسيب پذير، احتماال 
تا س��ال ۲۰۵۰ بطور دايم در زي��ر آب خواهد رفت. 
جوكو وي��دودو رييس جمهوري اندنونزي، به تازگي 
طرح جابه جايي وزارتخانه ها و دفاتر و مراكز وابسته به 
دولت را از جاكارتا به شهر ديگري در خارج از جزيره 
جاوه تاييد كرده بود. جاكارتا بيش از ۱۰ ميليون نفر 
جمعيت دارد اما بيش از س��ه برابر اين جمعيت در 

شهرهاي اطراف جاكارتا زندگي مي كنند. 

چين عليه رييس سابق اينترپل 
اعالم جرم كرد

گروه جهان|دادستاني چين عليه ِمنگ هونگوي 
رييس س��ابق اينترپل، به اتهام سوءاس��تفاده از 
قدرت و گرفتن رشوه اعالم جرم كرده است. پليس 
بين الملل، اينترپل كه مقر آن در شهر ليون فرانسه 
است، اكتبر گذشته اعالم كرد كه منگ از سمت 
خود ب��ه عنوان رييس اين س��ازمان كناره گيري 
كرده است. اين خبر در حالي اعالم شد كه همسر 
او، از گم شدن منگ پس از سفر به كشورش چين 

در آخرين روزهاي ماه سپتامبر خبر داده بود. 
مقام هاي دول��ت چين پس از انتش��ار خبرهاي 
مربوط به گم شدن رييس س��ابق اينترپل اعالم 
كردند كه منگ به اتهام نقض جدي قوانين چين، 
بازداشت ش��ده اس��ت. حزب حاكم كمونيست 
چين تاكيد كرده تحقيقات درباره منگ نش��ان 
مي ده��د او مقدار زيادي از بودجه دولتي را خرج 
و از قدرتش سوءاس��تفاده ك��رده  و نيز از اجراي 
دس��تورات حزب خودداري مي كند. همسر اين 
مقام سابق اينترپل، اين اتهام ها را رد كرده و گفته 
بازداشت ش��وهرش همراه با انگيزه هاي سياسي 
است. اما دادستاني چين با انتشار بيانيه اي گفته 
منگ كه پيش از رياست بر اينترپل، معاون وزير 
امنيت عمومي چين و رييس گارد س��احلي اين 
كش��ور بود از قدرت سوءاس��تفاده و مبالغ بسيار 
زيادي رش��وه دريافت كرده اس��ت. اين بيانيه به 
جزييات بيشتري در اين زمينه اشاره نكرده است. 
منگ نوامبر۲۰۱۶ در جريان پنجاه و هش��تمين 
مجمع عموم��ي پليس اينترپ��ل در اندونزي به 

عنوان رييس اينترپل انتخاب شده بود. 

مانور سايبري كشورهاي گروه 
7 در بخش امور مالي

گروه جهان| مقام هاي فرانس��وي اعالم كردند كه 
كشورهاي گروه 7 )هفت قدرت بزرگ صنعتي جهان( 
با هدف نشان دادن آثار بين المللي حمالت سايبري، در 
ماه ميالدي آتي )ژوئن(، مانور سايبري برگزار مي كنند. 
به گزارش نشريه »لوپوئن«، اين براي نخستين بار است 
كه كش��ورهاي گروه 7 حمالت سايبري بين المللي 
به بخش هاي ام��ور مالي را بطور عمده شبيه س��ازي 
مي كنند. هدف از مانوري كه فرانسه آن را در امور مالي 
سازماندهي مي كند، شناسايي خطرات ناشي از حمالت 
سايبري و بدافزار بر زيرساخت هاي اين بخش است. در 
اين مانور ۲۴ نهاد مالي و بانكي از هفت كشور از جمله 
وزارتخانه هاي دارايي اين كشورها و نمايندگان بخش 
خصوصي فرانسه، ايتاليا، آلمان و ژاپن شركت خواهند 
كرد. اين تمرين، سناريويي از آلوده شدن بخش فني 
است كه بطور گسترده در زيرساخت هاي مالي استفاده 
مي شود. ناتالي اوفور مديركل بخش ثبات مالي بانك 
مركزي فرانسه، مي گويد: »اين مانور در اوايل ماه ژوئن به 
مدت سه روز توسط بانك مركزي فرانسه به عنوان رييس 
دوره اي گروه 7 برگزار مي ش��ود.« اوفر گفته: »برخي 
موسس��ه ها مانند بانك مركزي اروپا و بانك انگلستان 
پيشتر چنين آزمايش هايي را انجام داده اند، اما تمرين 
ژوئن كه سه روزه خواهد بود، براي نخستين بار است كه 
بطور همزمان در بين اعضاي گروه 7 انجام خواهد شد. 
آلمان، فرانسه، ايتاليا، ژاپن، انگلستان، امريكا و كانادا 
اعضاي گروه 7 را تش��كيل مي دهند. در ساليان اخير 
بحث حمالت سايبري براي نفوذ و تخريب سيستم هاي 
اقتصادي و نظامي به موضوع اصلي در راهبرد امنيتي 

كشورها در جنگ سايبري تبديل شده است.

امريكا مقامات ارشد امنيتي 
ونزوئال را تحريم كرد

گروه جهان| جان بولتون مشاور امنيت ملي كاخ سفيد، 
اعالم كرده شماري از س��ران دستگاه امنيتي ونزوئال 
به فهرس��ت افراد تحريم شده از س��وي امريكا اضافه 
ش��ده اند. به گزارش خبرگزاري آلم��ان، جان بولتون 
رييس جمهوري ونزوئال را به استفاده از نيروهاي امنيتي 
براي نابود كردن دموكراسي و ساكت كردن نمايندگان 
پارلمان )مجمع ملي( متهم كردند. جان بولتون در پيام 
خود برخورد با نماين��دگان پارلمان را كه اكثريت آنها 
به نيروهاي اپوزيس��يون گرايش دارند، غيرقابل قبول 
و خالف اراده مردم ونزوئال خوانده اس��ت. گفته شده، 
نيروهاي امنيتي هفته گذش��ته ادگار زامبرانو معاون 
خوان گوايدو، رييس پارلمان و رهبر مخالفان مادورو 
را بازداشت كردند. او و شمار ديگري از شخصيت هاي 
برجسته پارلمان متهم به مشاركت در ترغيب نظاميان 
به ش��ورش و همكاري با كودتاي نافرج��ام 3۰ آوريل 
ش��ده اند. دادگاه عالي ونزوئال، وفادار به دولت مادورو، 
معاون و شمار ديگري از نمايندگان پارلمان را به خيانت 
و توطئه عليه كش��ور متهم كرده است. گوايدو كه ۲3 
ژانويه خ��ود را رييس جمهور موقت ونزوئال خوانده و از 
حمايت امريكا و حدود ۵۰ كشور ديگر برخوردار است 
از ارتش ونزوئال خواسته بود به حمايت از دولت مادورو 
پايان دهند و به نيروهاي اپوزيسيون بپيوندند. اين تالش 
ناكام ماند و سركوب و پيگرد مخالفان پس از آن شدت 
گرفت. گوايدو دولت مادورو را متهم كرده كه مي كوشد 
با كمك نيروهاي امنيتي پارلمان ونزوئال را به عنوان تنها 
مرجع قانوني قدرت به سكوت وادار كند. پارلمان ونزوئال 
ژانويه انتخابات رياست جمهوري را مخدوش و ادامه كار 

مادورو را غيرقانوني اعالم كرده بود. 
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تاييد ساخت ديوار مرزي 
مكزيك با بودجه دفاعي امريكا

گروه جهان| پاتريك شاناهان سرپرست وزارت دفاع 
امريكا، انتقال ۱.۵ ميليارد دالر از بودجه اين وزارت 
را براي ساختن بخشي از ديوار مرزي ميان امريكا و 
مكزيك تصويب كرده اس��ت. رويترز نوشته، حدود 
۶۰۰ ميليون دالر از اين پول از حس��ابي انتقال داده 
مي شود كه براي مصرف نيروهاي امنيتي افغانستان 
اختصاص يافته است. ارتش امريكا مارس امسال نيز 
يك ميليارد دالر از بودجه خود را براي اين ديوار كه 
دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا بر ساختن آن 
به شدت پافش��اري دارد، اختصاص داد؛ ديواري كه 
اعضاي مجلس نمايندگان امريكا به شدت با آن مخالف 
هستند. در بيانيه اي كه شاناهان منتشر كرده، آمده 
است: »اين پول از منابع مختلف به دست آمده از جمله 
صرفه جويي ها، تغييرات در برنامه ها و بازنگري  پروژه ها 
و به همين دليل تاثير بسيار محدود بر توانايي نيروهاي 
ما دارد.« سرپرست وزارت دفاع امريكا كه ترامپ اخير 
او را به عنوان وزير دفاع به كنگره معرفي كرده، گفته 
ارتش امري��كا ۴ هزار نيرو و ۱9 هواپيما در مرز ميان 
دو كشور مستقر كرده است. يك مقام امريكايي كه 
نخواس��ت نامش گرفته ش��ود در اين باره به رويترز 
گفته، از اين ميان ۶۰۴ ميليون دالر پولي اس��ت كه 
براي نيروهاي امنيتي افغان اختصاص يافته است. در 
سال مالي ۲۰۱9 ميالدي امريكا ۴.9 ميليارد دالر براي 
حمايت از نيروهاي امنيتي افغانستان اختصاص داده 
است. اين مقام گفته پولي كه ازاين حساب برداشته 
مي شود، صرفه جويي است كه از قراردادهاي مربوط 
به نيروهاي امنيتي افغانستان به دست آمده است. 
يك مقام ديگر امريكايي گفته اس��ت: »گرفتن اين 
پول ناقض تعهد ما )نسبت به نيروهاي امنيتي افغان( 
نيست. در حقيقت مصرف بعضي از پروژه ها كمتر از 
محاسبه ما بوده است.« او گفته كه اين نخستين بار 
هم نيست كه امريكا از پول  حساب نيروهاي امنيتي 
افغانستان استفاده مي كند. اين اقدام در زماني صورت 
مي گيرد كه امريكا ماه ها است براي پايان طوالني ترين 
جنگ تاريخ اين كشور با گروه طالبان مذاكره مي كند 
و شش��مين دور اين مذاكرات ديروز به پايان رسيد. 
دو طرف گفته اند كه پيشرفت هايي دراين مذاكرات 
به ويژه در زمينه دس��ت يافتن به چارچوب خروج 
نيروهاي امريكايي از افغانستان به دست آمده است. با 
اين حال در ميان مردم افغانستان نگراني هاي وجود 
دارد مبني بر اينكه با خ��روج نيروهاي امريكايي از 
افغانستان و كاهش كمك هاي اين كشور، سرنوشت 

نيروهاي امنيتي افغانستان چه خواهد شد.

سامانه موشكي و دومين ناو 
جنگي امريكا در خليج فارس

پاتريك شاناهان سرپرست وزارت دفاع امريكا، 
تاييد كرد كه واش��نگتن سيستم دفاع موشكي 
پاتريوت را ب��ه خاورميانه منتقل كرده اس��ت. 
واش��نگتن همچنين ناو جنگ��ي آرلينگتون را 
به خلي��ج فارس اعزام كرده كه قرار اس��ت به ناو 
هواپيماب��ر آبراهام لينكل��ن بپيوندند.يك مقام 
امريكايي به رويت��رز گفته نمي توان��د از تعداد 
موش��ك هاي پاتريوتي كه به خاورميانه ارسال 

شده سخن بگويد.

 تركيه براي رزمايش
» گرگ دريا« آماده مي شود

پس از هشدارهاي مصر و اتحاديه اروپا نسبت به 
استخراج گاز در درياي مديترانه، تركيه از آمادگي 
خود براي آغاز رزمايش گرگ دريا خبر داده است. 
به گزارش خبرگزاري قن��ا، اين رزمايش از ۱3 تا 
۲۵ ماه مه جاري و با حضور ۱3۱ كش��تي و ۵7 
جنگنده و 33 هلي كوپتر در درياهاي مديترانه، 
س��ياه و اژه اجرا مي ش��ود. رجب طيب اردوغان 
رييس جمهوري تركيه، با اشاره به برگزاري اين 
رزمايش تاكيد كرده است كه كشورش با وجود 
هشدارهاي مصر، يونان و اتحاديه اروپا به حفاري 
براي گاز در شرق درياي مديترانه ادامه مي دهد.

كشتي عربستان دست خالي 
فرانسه را ترك كرد 

يك كشتي باري متعلق به عربستان كه قرار بود 
اقدام به بارگيري محموله اي از سالح در شمال 
فرانسه كند، به دليل فشار سازمان هاي حقوق 
بش��ري در بندر لوهاور اين كشور توقف نكرد. 
اين كشتي كه از چهارشنبه در 3۰ كيلومتري 
بندر لوهاور بود اكنون به سوي بندر سانتاندر در 
شمال اسپانيا در حال حركت است. دو سازمان 
غيردولتي بط��ور اضطراري از دي��وان اداراي 
فرانسه خواس��ته بودند كه از بارگيري كشتي 

عربستاني »بحري ينبع« جلوگيري كند. 

 ديدار نخست وزير عراق 
و اردوغان 

نماينده ويژه رياست جمهوري تركيه گفته است 
كه نخست وزير عراق اواسط ماه جاري به آنكارا سفر 
كرده و با رجب طيب اردوغان رييس جمهوري اين 
كش��ور، ديدار خواهد كرد. به گ��زارش آناتولي، 
پارلمان تركيه ميزبان نشستي به رياست ويسل 
ار اوغلو نماينده ويژه رياست جمهوري تركيه در 
امور عراق با هدف بررسي پيشنهادات پروژه ها و 
طرح هاي مربوط به حل مشكالت آب عراق بوده 
است. گفته شده، عادل عبدالمهدي نخست وزير 
عراق، با هدف توس��عه همكاري هاي دو كش��ور 
۱۵مه به تركيه سفر مي كند و در جريان اين سفر 
با رجب طيب اردوغان، رييس جمهور اين كشور 

ديدار خواهد كرد.
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عكسروز

بازارهنر

آغاز اكران فيلم تولدت مبارك

»آواي موج« در رودكي شنيده مي شود

تدارك اشكان خطيبي براي »نفرين قحطي زدگان«

آلبوم »نشو« رونمايي شد

اكران رس��مي فيلم س��ينمايي »تولدت مبارك« به 
كارگرداني سميه زارعي نژاد از جمعه ۲۰ ارديبهشت 
ماه آغاز شد. با توجه به مشكالت پيش آمده با شركت 
پخش، فيلم »تولدت مبارك« به كارگرداني س��ميه 
زارعي نژاد و تهيه كنندگي انس��يه جهان آرا به جاي 
چهارشنبه، از جمعه ۲۰ ارديبهشت ماه اكران خود را 
تنها با چهار سينما در تهران آغاز كرد. اين فيلم كه قرار 
بود اكران خود را همزمان ب��ا ماه مبارك رمضان آغاز 
كند به دليل اختالف ميان تهيه كننده و شركت پخش 
فيلم دو روز از زمان اكران خود را از دس��ت داد. تولدت 
مبارك كه بعد از 5 سال مجوز اكران گرفته براي اولين بار 
بازي زوج اكبر عبدي و محمدرضا فروتن را به نمايش 
مي گذارد. اين ملودرام خانوادگي داستان دختري را 
روايت مي كند كه ب��ا ويژگي هاي منحصر به فرد وارد 
قسمت جديد از زندگي مي شود... عوامل فيلم عبارتند 

از: نويسنده و كارگردان: سميه زارعي نژاد، تهيه كننده: 
انس��يه جهان آرا، بازيگران: اكب��ر عبدي، محمدرضا 
فروتن، مبينا مرتضوي، محبوبه بيات، نسرين نكيسا و 
نيما سيدي، مدير فيلمبرداري: مجتبي رحيمي، مدير 
صدابرداري: يداهلل نجفي و هادي افشار، تدوين: اردالن 
ملك زاده، آهنگس��از: گرانش آشوري، طراح پوستر: 
حميدرضا مجنوني و جلوه هاي ويژه: اصغر پورهاجريان. 

گروه هاي »آواي موج« به سرپرس��تي محسن آقايي، 
»پايار« با خوانندگي س��عيد خوانس��اري و »آيان« به 
سرپرستي هژير مهر افروز طي روزهاي آينده در تاالرهاي 
وحدت و رودكي كنسرت مي دهند.  گروه موسيقي »آواي 
موج« به سرپرستي محسن آقايي و خوانندگي عيسي 
سليميان ساعت ۲۰:3۰ روز جمعه ۲۷ ارديبهشت ماه 
تازه ترين كنسرت خود را در تاالر رودكي تهران برگزار 
مي كند. گروه موسيقي آواي موج تركيبي از جوانان فعال 
موسيقي جنوب است كه س��ال هاي اخير با پيشرفت 
خود و اجراهاي متعدد توانسته است موقعيت خود را در 
موسيقي نواحي ايران تثبيت كند. گروه موسيقي »پايار« 
به خوانندگي سعيد خوانساري و سرپرستي اركستر فراز 
تاللو نيز ساعت ۲1:3۰ روز يكشنبه ۲۹ ارديبهشت ماه 
در تاالر وحدت تازه ترين برنامه خود را اجرا مي كند علي 
اسماعيلي نوازنده پيانو و كيبورد، پيام كريمي نوازنده 
سنتور، علي عابدي نوازنده فلوت، حسين مشگان نوازنده 
ني، منصور رمضاني نوازنده درام، پژمان كريمي نوازنده 
ديوان تار، رضا نودهي نوازنده ويولن، آسيه احمدي نوازنده 
دف، نازنين بحيراني نوازنده عود، نسرين سليماني نوازنده 
پركاشن و دف و ميثم طاهري نوازنده گيتار نوازندگاني 

هستند كه در اين اركستر حضور دارند. سعيد خوانساري 
از جمله خوانندگان با سابقه موسيقي كشورمان است 
كه به عنوان خواننده در كنار برگزاري كنسرت و انتشار 
آلبوم با رسانه ملي همكاري دارد و تا به امروز آثاري در 
سبك هاي سنتي، تلفيقي و محلي لري ارايه داده است. 
گروه موسيقي آيان به سرپرستي و خوانندگي هژير 
مهرافروز هم ساعت ۲1:3۰ روز دوشنبه 3۰ ارديبهشت 
ماه در تاالر وحدت اجرا مي كند. گروه موسيقي آيان 
ازجمله گروه هاي فعال در زمينه موس��يقي سنتي و 
تلفيقي است. در اين كنسرت شاهد عليزاده، مهرداد 
ملكي، مجيد مظاهري، بهنام معصومي، شهريار نظري 

و امين يساولي اعضاي گروه هستند.

اشكان خطيبي نمايش��نامه »نفرين قحطي زده گان« 
نوشته سام شپارد را روي صحنه مي برد. اشكان خطيبي 
كارگردان و بازيگر تئاتر اين نمايشنامه را 13 سال پيش 
ترجمه كرده اس��ت كه سرانجام س��ال گذشته مجوز 
انتشار آن صادر شد. كتاب »عشق و نفرين« كه شامل 
دو نمايشنامه شپارد از جمله »نفرين قحطي زده گان« و 
»عشق وحشي« است به چاپ چهارم رسيد. دراماتورژي 
و بازنويسي نمايش »نفرين قحطي زده گان« به عهده 
اميد س��هرابي است. خطيبي تابس��تان سال گذشته 
نمايش »پزشك نازنين« را روي صحنه برد. همچنين 
اين كارگردان هم اكنون مشغول تمرين نمايش »نفرين 
قحطي زده گان« اس��ت و اطالع��ات تكميلي به زودي 

اعالم خواهد شد. پيش از اين مطرح شده بود كه اشكان 
خطيبي نمايشنامه »دل كنده« اين نويسنده را قرار است 
روي صحنه ببرد اما گويا تصميم گرفته است، نمايش نامه 

ديگري از سام شپارد را به صحنه ببرد.

مراسم رونمايي از آلبوم »نشو« با حضور چند چهره 
هنري و با استقبال عالقه مندان به موسيقي در شهر 
كتاب اكباتان برگزار شد. در اين مراسم محمدرضا 
درويشي، صادق چراغي و فاطمه هاشمي مهمانان 
ويژه بودند و جمعي از عالقه مندان به موسيقي نيز 
در اين مراس��م حضور داشتند. اين مراسم با اجراي 
احسان چريكي و سپس با صحبت هاي صادق چراغي 
آهنگساز و پژوهشگر موس��يقي آغاز شد. چراغي 
گفت: به رامين وطن نيا براي طي كردن دشواري ها 
و رسيدن به انتش��ار اين آلبوم تبريك مي گويم. ما 
در دوران مرگ مولف به سر مي بريم. اميدوارم اين 
اولين و آخرين اثر رامين وطن نيا نباشد. وارد شدن به 
جرگه مولفان دشوار و ماندن در اين عرصه دشوارتر 
است. چراغي در سخنانش به اين نكته اشاره كرد كه 

مولفان، ايراد كارهايشان را در بازخوردهاي آمده از 
سوي مخاطبان متوجه مي شوند.  چراغي در پايان 
تاكيد كرد: موسيقي اين آلبوم بي كالم است و توليد 
چنين اثري بس��يار دشوار است. من خودم تاكنون 
جرات نكرده ام اثر بي كالمي منتشر كنم. همه ما اينجا 

گرد آمده ايم تا تولد يك اثر هنري را جشن بگيريم.

تاريخنگاري

راي دادگاه تجديدنظر براي مصدق 
ظهر روز بيست و دوم ارديبهشت، سرلشكر جوادي، رييس دادگاه تجديدنظر نظامي، 
ختم آخرين جلسه دادرسي را اعالم كرد. به اين ترتيب پس از ۲6 جلسه بحث و بررسي، 
هيات دادرسان براي اعالم رأي دادگاه وارد شور شدند. بعدازظهر همان روز دادگاه رأي 
خود را اعالم كرد. متن رأي دادگاه پس از بررسي اتهامات و اعتراضات متهمان رديف ۲ و 
1 و اعتراضات دادستان ارتش نسبت به رأي دادگاه بدوي، رأي دادگاه بدوي را مخدوش 
اعالم كرد:  »اواًل بطوري كه دادستان ارتش اعتراض نموده دادگاه بدوي ابالغيه دربار 
شاهنشاهي را تعبير به گذشت اعليحضرت همايون شاهنشاهي از حق خصوصي كرده 
در صورتي كه اصواًل مقام شامخ سلطنت اعلي و اجل از اين است كه مدعي خصوصي 
به نحوي كه در ماده ۹ قانون اصول محاكمات جزايي تعيين شده واقع شوند و مضافًا به 
اينكه چنين اظهار و عنواني از لحاظ جنبه خصوصي نشده تا اوامر صادره گذشت تلقي 
شود و از جهت حيثيت عمومي جرم اوامر صادره عنوان عفو نمي تواند داشته باشد زيرا 
اقدام به عفو و بخش��ودگي پس از قطعي ش��دن حكم محكوميت با رعايت تشريفات 
قانوني طبق ماده 55 قانون مجازات عمومي بايد به عمل  آيد بنابراين اس��تناد دادگاه 
بدوي به ابالغيه صادره در اين مقام بي مورد بوده.  ثانياً با توجه به كيفيت اتهامات منتسبه 
و استدالل دادگاه بدوي كه اصل مجازات را منطبق با ماده 13۷ قانون دادرسي و كيفر 
ارتش دانس��ته و به اجازه ماده 413 قانون دادرسي و كيفر ارتش رعايت ماده 46 قانون 
مجازات عمومي را كرده كه مجازات قابل اعمال درباره نامبرده را حبس مجرد دانسته و 
چون در ماده مزبور تعيين حداقل و حداكثر نشده لذا تعيين حبس مجرد بدون رعايت 
علل مخففه و دادن تخفيف خالي از اشكال بوده و با اينكه دادگاه در مقام تخفيف برآمده 
و به ماده 44 قانون مجازات عمومي اس��تناد نموده اث��ر قانوني ماده 44 قانون نامبرده 
 در تعيين كيفر مشاهده نمي شود.«  س��پس دادگاه راي خود را بدين شرح انشاء كرد:

 »در مورد دكتر محمد مصدق ... بنابراين اجمااًل اعمال و افعال مشاراليه از ساعت يك روز 
۲5 الي ۲8 مرداد منفرداً و مجتمعاً بطور واضح و روشن منطبق با ماده 31۷ قانون دادرسي 
و كيفر ارتش بوده و با در نظر گرفتن اينكه دادستان ارتش از حكم دادگاه بدوي تقاضاي 
تجديد نظر كرده، نامبرده به استناد ماده 31۷ قانون دادرسي و كيفر ارتش و رعايت ماده 
46 قانون كيفر عمومي از لحاظ تجاوز سن او از 6۰ سال محكوم است به سه سال حبس 
مجرد و بايد مدتي را كه از تاريخ ۲۹ مرداد 133۲ بازداشت بوده در حساب محكوميت 
او منظور نمود. در مورد سرتيپ تقي رياحي ... بنابراين اعمال مشاراليه معاونت با دكتر 

مصدق بوده و به اس��تناد ماده 31۷ قانون دادرسي و كيفر ارتش و ماده ۲8 و ۲۹ قانون 
مجازات عمومي و توجه به ماده 3۰ همان قانون محكوم است به سه سال حبس با كار 
و بايد مدتي كه از تاريخ ۲8 مرداد 133۲ بازداشت بوده در حساب محكوميت او منظور 
گردد.«  مصدق بالفاصله پس از صدور رأي دادگاه تجديدنظر، تقاضاي خود مبني بر 
فرجام خواهي از رأي صادره را مطرح نمود. ولي اين درخواست مورد عنايت قرار نگرفت. 
وي اليحه فرجام خواهي خود رابه ديوان عالي كش��ور ارسال كرد. لكن باز موثر نيفتاد. 
دكتر مصدق در تاريخ 1۹ تير 1334 طي نامه اي به ديوان عالي كشور اعتراض شديد 
خود را نسبت به عدم رسيدگي به فرجام خواهي خويش ابراز نمود و با تعيين ضرب االجلي 
اظهار داشت چنانچه به تقاضاي او رسيدگي نشود با اعتصاب غذا خودكشي خواهد كرد.

میراثنامه

خسارت ۲۰ ميلياردي آتش به بازار جهاني تبريز
معاون ميراث  فرهنگي س��ازمان ميراث  فرهنگي، صنايع  دس��تي و گردشگري 
مي گويد: حدود 113 مغازه تاريخي در سراي »دو دري« بازار تبريز طعمه آتش 
شدند كه اعتباري بالغ بر ۲۰ ميليارد تومان به اين بازار جهاني آسيب وارد كردند. 
محمدحسن طالبيان بعد از بازديد از بخش هاي آسيب ديده از آتش در بازار تاريخي 
تبريز؛ با تاكيد بر اينكه علت آتش سوزي شنبه، ۲1 ارديبهشت توسط كارشناسان 
آتش نشاني مشخص مي شود، اظهار مي كند: از ۲۷۰ هزار مترمربع عرصه بازار، 
1۲۰۰ متر عرصه در معرض آتش قرار گرفته بود كه به واسطه دو طبقه بودن بازار، 
زيربناي آن حدود ۲5۰۰ متر مي شود. از پنج داالن وابسته به سراي »دو دري«، 
 متأسفانه دو داالن »مياني« و »سقط فروشان« درگير آتش سوزي شدند، حدود

 15 درصد س��قف ها ريزش كرده و به 113 واحد تجاري خس��ارت وارد شد.  او با 
تاكيد بر اينكه يگان حفاظت ميراث فرهنگي در نخستين لحظات آغاز آتش، متوجه 
مي شود و به آتش نشاني اعالم مي كند، به خاموش شدن آتش در كمتر از چهار 
ساعت اش��اره و بيان مي كند: تعدادي از مغازه ها و سه داالن در همين سرا سالم 
مانده اند، چون آتش در مدت زمان كوتاهي خاموش مي شود و باعث مي شود بخش 
زيادي سالم بماند. او اعتبار پيش بيني شده براي مرمت بخش هاي آسيب ديده 
بازار را بالغ بر ۲۰ ميليارد تومان اعالم مي كند و توضيح مي دهد: در زمان مرمت و 
انجام كارهاي رفع خطر و اقدامات اضطراري، آماده سازي براي مطالعات و پايش و 
نقشه هاي اجرايي، حذف الحاقات و سبك سازي بام، مرمت سقف ها و طاق و طويزه 
و جداره ها و كف و در و پنجره ها و به ويژه تأسيسات الكتريكي و مكانيكي نياز است تا 
وارد متراژ بيشتري از فضاي بازار شويم. در مرمت سقف ها نيز نياز است تا بخش هاي 
پيراموني مرمت شوند، بنابراين فعاًل هزينه مورد نياز براي تكميل همه اين كارها و 
حتي سيستم هاي اعالم حريق و جابه جايي وسايل برق و حدود ۲۰ ميليارد تومان 
پيش بيني شده اس��ت. وي اما با بيان اينكه خوشبختانه بخشي از مغازه ها بيمه 
شده اند، مي افزايد: نصب شيرهاي هيدرانت و شبكه اطفاي حريق در بخش هاي 
مختلف بازار در دو سه سال گذشته از گسترش آتش سوزي جلوگيري كرده است. 

او با اشاره به اينكه 1۰ سال قبل يعني 1388 نيز در همين نقطه آتش سوزي رخ 
داده بود، ادامه مي دهد: اما اكنون معتقدم نسبت به آن زمان پيشرفت هاي بيشتري 
داشته ايم، چه از مدت زمان خاموش كردن آتش و چه نقاط تاريخي كه سوختند 
و امكاناتي كه براي زمان بحران در بازار تعبيه شده بودند و به خاموش كردن آتش 
كمك كردند. وي با بيان اينكه در 1۰ سال گذشته تعدادي سقف هاي چوبي بازار 
در آتش سوختند كه براي مرمت مجبور به انجام مرمت در قالب طاق و گنبد آجري 
در نقاط سوخته شديم، همچنين ايستگاه هايي آتش نشاني در نقاط مختلف بازار 
ايجاد شدند، ادامه مي دهد: در هر زماني مالكان بازار تبريز با مديريت مناسب، براي 
ساماندهي و حفاظت از اين بازار جهاني به ميراث فرهنگي كمك كرده اند. او با تاكيد 
بر اينكه در شرايط جديد، خوشبختانه آتش نشانان آمادگي بيشتري نسبت به 
سال 1388 براي جلوگيري از گسترش اين اتفاق داشتند، افزود: در واقع اكنون 

نسبت به 1۰ سال پيش وضعيت خيلي بهتري داريم.

ايستگاه

 » راسل كرو«   وارد 
دنياي روان پريشي شد

 »ژان رنو« بازيگر
 »شهر سركش« شد

سرش��ناس  يگ��ر  ز با
نيوزيلندي برنده جايزه 
اس��كار در ي��ك تريل��ر 
روان ش��ناختي ب��ازي 
 مي كن��د. ب��ه گ��زارش 
د رپ، فيلم »قاتي كرده« 
ي��ا »Unhinged« به 
كارگرداني دريك بورت 

سازنده »روياپرداز امريكايي« بر مبناي فيلمنامه اي 
به قلم كارل الس ورث نويس��نده »چشم قرمز« و با 
بازي راسل كرو س��اخته مي شود. كمپاني سازنده 
فيلم كه »سولستيس استوديوز« است و با اين فيلم 
نخس��تين فيلم بلندش را توليد مي كند قصد دارد 
در فصل سوم س��ال ۲۰۲۰ اين فيلم را به سينماها 
ببرد. امتياز پخش فيلم نيز در جش��نواره كن و در 
هفته آينده عرضه مي شود. فيلم داستان يك سانحه 
رانندگ��ي معمولي و ه��ر روزي را به هولناك ترين 
سرانجامش مي رساند. اين فيلم داستان مادري را 
تعريف مي كند كه در ترافيك كمي بيش از حد در 
زمان اشتباه و براي مردي اشتباه )با بازي كرو( بوق 
مي زند. در ادامه آن مرد كارهايي غيرقابل تصور با 
اين زن و تمام افرادي كه مي شناسد انجام مي دهد تا 
كارش را تالفي كند. كرو به تازگي بازيگر فيلم »پسر 
پاك ش��د« بود. اين فيلم در ژانر درام به كارگرداني 
جوئل اجرتون سال ۲۰18 از سوي فوكس فيچرز 
اكران شد. لوكاس هجز، نيكول كيدمن، چري جونز 
و جوئل اجرتون ديگر بازيگران فيلم بودند. او به زودي 
با فيلم »داستان واقعي دارو دسته كلي« ديده خواهد 
شد. يك سريال محدود با عنوان »بلندترين صدا« نيز 
از وي در شبكه شوتايم روي آنتن مي رود. اين سريال 
8 قس��متي با تمركز بر دهه آخر زندگي راجر ايلز 
رييس شبكه كابلي فاكس نيوز ساخته شده است. 

ژان رنو بازيگر كهنه كار 
و سرش��ناس سينماي 
فرانس��ه در فيلم »شهر 
س��ركش« تريل��ري به 
كارگردان��ي اوليوي��ه 
مارشال جلوي دوربين 
م��ي رود. ب��ه گ��زارش 
ورايت��ي، فيلم »ش��هر 

س��ركش« توس��ط اوليويه مارش��ال كارگردان 
»داستان يك تبهكار« و »سي و ششمين منطقه« 
با بازي ژان رنو ساخته مي ش��ود. داستان »شهر 
سركش« كه با بودجه 13 ميليون دالري ساخته 
مي شود در مارسي مي گذرد و درباره يك پليس 
ضد تبهكاري با بازي رنو اس��ت ك��ه با روش هاي 
غيرمعمول درباره تيراندازي در يك بار شبانه در 
حال تحقيق اس��ت. النيك گوتي، استانيسالس 
مرهار و ديويد بل ديگر بازيگران فيلم هستند. آلن 
فيگالرس كه پيش تر در »ربوده شده 3«، »هويت 
بورن« و »ترانس��پورتر« كار كرده بود مسووليت 
صحنه هاي اكشن فيلم و بدل كاري ها را برعهده 
دارد. فيلمبرداري اين فيلم س��پتامبر در جنوب 
فرانسه شروع مي شود. حقوق اين فيلم با فيلمنامه 
كامل آن، در جشنواره فيلم كن ارايه مي شود. انتظار 
مي رود »شهر سركش« در نيمه دوم سال ۲۰۲۰ در 
فرانسه اكران شود. مارشال 6۰ ساله قباًل خودش 
پليس ب��ود و هم براي پليس فرانس��ه و هم براي 
سازمان اطالعات كار مي كرد. در جريان فيلم هاي 
قبلي اش او اطالعات با ارزشي از دنياي خطرناك 
باندهاي تبهكاري ارايه كرده اس��ت. از فيلم ها يا 
برنامه هاي تلويزيوني كه وي در آن نقش داش��ته 
اس��ت مي توان به »كژدم«، »به هيچكس نگو« و 

»پليس خفته را بيدار نكن« اشاره كرد.

حدادي: براي بازگشت به تيم ملي شرطي ندارم

غيبت هاي زياد سرمربيان ليگ

س��نتر تي��م مل��ي بس��كتبال ايران 
مي گويد ش��رطي براي بازگشتن به 
تيم ملي ندارد و ارسالن كاظمي هم 
با حضور در جمع ملي پوشان مي تواند كمك كننده 
باش��د. پس از اعالم خبر بازگشت حامد حدادي 
به تيم ملي بس��كتبال از س��وي ريي��س كميته 
ملي المپيك، ح��دادي درباره اين اتفاق در جمع 
خبرنگاران گفت: صحبت هايي در اين مورد انجام 
شد و خوشبختانه مش��كلي نيست و منتظريم تا 
ببينيم در جلس��ات بعد چه اتفاقي رخ مي دهد. او 
در پاسخ به اين سوال كه آيا از سوي فدراسيون با او 
تماسي گرفته اند يا خير؟ گفت: قرار است جلسه اي 

در اين مورد برگزار شود. 
حدادي در پاسخ به اين سوال كه آيا شرط او براي 
بازگش��تن به تيم ملي بازگشت ارسالن كاظمي 
است؟ توضيح داد: من شرطي براي بازگشت ندارم 

و فكر نمي كنم صحبتي انجام داده باشم كه باعث 
شود ارس��الن خارج از تيم باشد. او بازيكن خوبي 

اس��ت و اگر در تيم ملي باش��د به تيم ملي كمك 
مي كند، اما همه تصميمات را فدراسيون مي گيرد.

رييس كميته برگزاري مسابقات سازمان ليگ مي گويد 
اين س��ازمان با توجه به مشكالت مالي تيم ها مالحظه 
سرمربيان را كرده كه جريمه اي براي آنها در نظر گرفته 
نشده است. سعيد فتاحي، اظهار كرد: بايد خودمان را با 
زمان برگزاري دو هفته پاياني ليگ وفق دهيم و بحث 
سختي و آساني نيس��ت. ماه رمضان است و مردم بعد 
از افطار به ورزش��گاه مي آيند. هوا هم كه خوب اس��ت. 
اميدوارم بازي هاي خوب و كم حاش��يه داشته باشيم تا 
مردم لذت ببرند. كارگروهي با حضور نمايندگان كميته 
اخالق، انضباطي، داوران و مس��ابقات تشكيل داديم و 
تمام تمركزمان را روي دو هفته پاياني ليگ گذاشته ايم. 
اميدوارم مشكل خاصي پيش نيايد. او در مورد اعتراض 
باشگاه پديده مبني بر اينكه با توجه با شانس قهرماني اين 
تيم، چرا سازمان ليگ 3 جام قهرماني براي هفته پاياني 
در نظر گرفته بود، گفت: حق با تيم پديده بود. البته ما 
يك جام از قبل داش��تيم و 3 جام ديگر هم ساختيم اما 
روابط عمومي به اشتباه اين موضوع را عنوان كرده بود 
كه انگار ما كاًل سه جام داريم. بعد از بازي هاي امشب اگر 
جدول به همين منوال بماند، ما در 4 شهر جام خواهيم 

داشت. من از هواداران پديده عذرخواهي مي كنم.

فتاحي در مورد غيبت س��رمربيان در نشس��ت هاي 
خبري هم توضي��ح داد: ما آيين نام��ه داريم و در آن 
جريمه هم تعيين شده است. ما مالحظه حال مربيان 
را مي كرديم چون خيلي از تيم ها درگير مشكالت مالي 
هستند ولي اين موضوع ديگر دارد غير واقعي مي شود. 
قطعًا طبق قانون جريمه در نظر گرفته مي شود. فصل 
بعد اگر تعدادش زياد شود آنها را به كميته انضباطي 
مي فرستيم تا محروميت هم داشته باشيم. در ليگ 
قهرمانان آسيا چون تيم ها دو روز قبل از مسابقه به آن 
شهر محل بازي مي روند، سرمربيان به نشست هاي 
خبري مي روند ولي در اينجا پرواز مستقيم كم است، 

مخصوصًا اگر بازي تهران نباشد. سعي مي كنيم فصل 
آينده نظم بيش��تري به اين موضوع بدهيم. رييس 
كميته برگزاري مسابقات سازمان ليگ درباره اهداي 
جام قهرماني هم، گفت: طبق آيين نامه چون قهرماني 
پرسپوليس قطعي نشده است، در صورت قهرماني جام 
هفته آينده و در شهر جم به اين تيم اهدا مي شود. اين 
موضوع دست ما نيست و در آيين نامه آمده است. سال 
قبل پرسپوليس زودتر قهرمان شد و جام را در آزادي 
به اين تيم اهدا كردي��م. او كه با راديو تهران صحبت 
مي كرد در پاسخ به اين سوال كه آيا بهتر نيست مانند 
ليگ هاي اروپايي جام در همان روز قهرماني به تيم 
قهرمان داده شود بيان كرد: اين موضوع در جدول تأثير 
مي گذارد و بايد بقيه تيم ها را در نظر بگيريم. آيين نامه 
ما گفته است جام بايد هفته آخر اهدا شود مگر اينكه 
تيمي قهرماني اش از قبل مسجل شده باشد. فتاحي در 
مورد محل برگزاري جام حذفي هم اظهار كرد: محل 
فينال جام حذفي را آخر همين هفته اعالم مي كنيم. 
نيمه نهايي روز هشتم خرداد و فينال دوازدهم همان 
ماه برگزار مي ش��ود. با توجه به گرماي هوا خرمشهر 

ميزبان فينال جام حذفي نيست. 

ورزشي

دعاىروزششمماهمباركرمضان
بسماهللالرحمنالرحیم

اللهّمالتْخِذْلنيفیِهِلتعّرِضمْعِصِتكوالتْضِرْبنيِبسیاِطنْقمِتكوزْحزْحني
فیِهمنموِجباِتسخِطكِبمّنكوأياديكياُمْنتهىرْغب�ةالّراغبین.

خداياوامگذارمرادراينروزدرپينافرمانیترومومزنمراباتازيانه
كیفرودوروبركنارمبدارازموجباتخشمتبحقاحسانونعمتهاي

بيشمارتوايحدنهاييعالقهواشتیاقمشتاقان.
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