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علي حيدري|
عض�و و نايب ريي�س هيات مديره س�ازمان 

تأمين اجتماعي|
در ارتباط ب��ا رويكردهاي مديريتي بط��ور عام در 
سازمان ها و ش��ركت ها غالبًا توصيه به اعمال نگاه 
بلندمدت، آتيه نگري، آينده ن��گاري، برنامه ريزي 
استراتژيك 5 ساله و حتي 25 ساله مي شود و يكي 
از شاخص هاي ارزيابي مديران افق ديد آنان است 
و اينكه رويكردهاي آنها چه گستره زماني را در بر 
مي گيرد. اين شاخص درمورد سازمان هاي بيمه گر 
اجتماعي به جهت تعهدي و بين النسلي بودن آنها 
به سه نسل و حدود 75 سال افزايش مي يابد. يعني 
مديران س��ازمان هاي بيمه گر اجتماعي بايستي از 
االن براي سه نس��ل ذي نفعان بالفعل و بالقوه خود 

فكر كنند و برنامه ريزي نمايند. 
اين نكته از آنج��ا اهميت مي يابد ك��ه اثر مثبت و 
منفي ناش��ي از تصميمات و رويكردهاي اتخاذي 
در س��ازمان هاي بيمه گر اجتماعي چه بس��ا ده ها 
سال بعد ظهور و بروز مي يابند، زماني كه احتمال 
دارد نسل فعلي ذي نفعان و شركاي اجتماعي ديگر 
وجود نداشته باشند يا بر مصدر كار نباشند يا واجد 
شرايط عضويت و فعاليت در تشكل هاي كارگري، 
كارفرمايي و... نباش��ند و مديران موصوف نيز ايضًا 
به هكذا. به همين علت است كه مي گويند بايستي 
اصول، قواعد و محاس��بات بيمه اي ب��ه عنوان تراز 
نظامات تصميم س��ازي، تصميم گيري، اجرايي و 
نظارتي در س��ازمان هاي بيمه گر اجتماعي حاكم 
باش��د و كليه تصميمات و رويكرده��اي اتخاذي 
مدي��ران قبل از ه��ر اقدامي بايس��تي از اين فيلتر 

بگذرد.  
محاس��بات بيمه اي اس��ت كه مي تواند مشخص 
كند، مديران متول��ي امر آيا با دي��د صحيح و 10 
دهم دارند مسائل را مي بينند و تصميم مي گيرند 
يا اينكه دچار عي��وب انكس��اري )نزديك بيني يا 
دوربيني يا پيرچشمي يا آستيگماتيك( هستند؟ 
آيا تصميم��ات و رويكرده��اي اتخ��اذي مديران 
مبتني بر مقاص��د و نيات س��ازماني و معطوف به 
صرفه و صالح واقعي ذي نفعان اس��ت يا تمايالت و 
ساليق شخصي، صنفي، سياس��ي و...؟ آيا حمايت 
و همراه��ي نماين��دگان تش��كل هاي مرب��وط به 
ش��ركاي اجتماعي )با فرض واقعي بودن و صنفي 
و غيرسياسي بودن آنها( با رويكردها و تصميمات 
متخذه مديران، براس��اس مصال��ح و منافع واقعي 

بيمه شدگان و مستمري بگيران است يا خير؟ و...
چه بسا مش��اهده مي شود كه ش��ركاي اجتماعي 
سازمان هاي بيمه گر اجتماعي به ويژه بيمه شدگان 
و مس��تمري بگيران ب��ه ق��ول احمد ش��املو »نا 
شادمانان به ش��ادي محكوم اند« )كتاب آهن ها و 
احساس( و در حالي براي تصميمات و رويكردهاي 

اتخاذي مديران متول��ي امر اين س��ازمان ها هورا 
مي كشند و در پشت سرش��ان هروله مي كنند كه 
تصميمات و اقدامات اين قبي��ل مديران برخالف 
مصالح و منافع واقعي و بلندمدت آنان بوده اس��ت 
و متولي��ان و تش��كل هايي كه بايس��تي مصالح و 
منافع صاحب��ان و ذي نفعان واقعي س��ازمان هاي 
بيمه گر اجتماعي را پاس بدارن��د و صيانت كنند، 
براي حاتم بخشي از جيب اين سازمان ها و در واقع 
حاتم بخش��ي از جيب ذي نفعان نس��ل هاي فعلي 
يا آتي براي مقاصد ش��خصي، صنفي، سياسي و... 
ش��اباش مي دهند و به تعبير ش��املو، به زيان خو 

كرده اند: 
»به آن كسان كه به زياني معتادند

و اگر زياني نبرند كه با خوي شان بيگانه بود
مي پندارند كه سودي برده اند

و به آن ديگر كسان
كه سودشان يك سر
از زيان ديگران است 

و اگر سودي بر كف نشمارند
در حس��اب زيان خويش نقطه مي گذارند« احمد 

شاملو- كتاب 23
بديهي است شرط اول در اينكه محاسبات بيمه اي 
بتواند نق��ش خود را در ترس��يم ي��ا تصحيح روند 
فعاليت يك س��ازمان بيمه گر اجتماعي ايفاء كند، 
اس��تقالل نهاد متول��ي انجام محاس��بات بيمه اي 
است كه با وجود يك نهاد تنظيم گر )رگوالتوري( 
تحقق مي يابد وگرنه اين احتمال وجود دارد كه از 
اين اصول، قواعد و محاسبات بيمه اي نيز استفاده 
ابزاري صورت پذي��رد و در خدمات همان مقاصد و 

اميال شخصي، صنفي، سياسي و ... قرار گيرد.
مدت ها اس��ت كه س��ازمان تأمين اجتماعي دچار 
عدم تعادل منابع و مصارف نقدي و تعهدي ش��ده 
و تنظيم ورودي ها و خروجي هاي آن برهم خورده 
اس��ت و پايداري مالي آن از منظر تعهدي و نقدي 

دچار چالش جدي است. 
در بودجه مصوب سال 1398 اين سازمان 43 هزار 
ميليارد تومان تحت عنوان “انتقال ديون درمان از 
سال )سنوات( قبل “ مش��اهده مي شود كه رقمي 
معادل بودجه يكس��ال يارانه 80 ميليون نفر است 
كه دولت، مجلس و حاكميت در طول س��ال براي 
تأمين آن مش��كالت زيادي را متحمل مي ش��وند. 
اين رقم معادل س��ه برابر بودجه اي است كه براي 
همس��ان س��ازي )متناسب س��ازي( مس��تمري 
بازنشستگان تحت پوشش س��ازمان الزم است )با 
فرض اينكه براساس اعالم متوليان امر براي تحقق 
همسان س��ازي 13 هزار ميليارد تومان اعتبار الزم 
اس��ت( اين در حالي اس��ت كه طبق قان��ون بيمه 
درمان همگاني )س��ال 1373( و قانون الزام )سال 
1369( و قانون س��اختار نظام جامع رفاه و تامين 

اجتماعي )سال 1382( اين رقم بايستي در تعهد 
دولت قرار مي گرفت. 

در ح��ال حاض��ر بدهي دول��ت به س��ازمان تأمين 
اجتماعي بالغ ب��ر 180 هزار ميليارد تومان اس��ت 
كه البته در مورد اين رقم نظرات مختلفي از س��وي 
دولت، مجل��س و ... به گ��وش مي رس��د كه حتي 
درصورت پذي��رش همين رقم مورد نظر س��ازمان 
تأمين اجتماعي و پرداخت نقد و يكجاي آن، بلحاظ 
چندين مرحله تغيير پايه پولي و كاهش ارزش پول 
ملي در مقابل دالر، تورم مزمن و س��نواتي و ... عدم 
النفع زيادي متوجه ذي نفعان واقعي سازمان تأمين 
اجتماعي شده و مي شود. عالوه بر آن چون سازمان 
در حال حاضر مجبور به اس��تقراض با هزينه تأمين 
مالي حدود 35 درصد است و سود اعمال شده روي 
بدهي هاي س��نواتي دولت )حتي با روش محاسبه 
به طور مركب، در حالي كه دولت بر محاسبه با روش 
ساده اصرار دارد( در بهترين حالت معادل نرخ سود 
اوراق مش��اركت، يعني معادل نيم��ي از 35درصد 
است و عماًل ارزش اين منابع نس��يه اي كه از سوي 
دولت قرار است پرداخت شود با كاهش ارزش جدي 

مواجه شده و مي شود. 
حال بايس��تي پرس��يد چرا وضعيت شاخص هاي 
بيمه اي نظير نسبت پشتيباني، حجم وام ها، ديون 
و كسري هاي سازمان تأمين اجتماعي و ناپايداري 
مالي و عدم تعادل منابع و مصارف و به هم خوردن 
تنظي��م ورودي ها و خروجي هاي س��ازمان تأمين 
اجتماعي به چش��م متوليان امر نمي آي��د و ديده 
نمي شود؟ بنظر مي رس��د علت را بايستي در ابتالء 
مسووالن امر به عيوب انكس��اري چشم )بيمه اي( 

جست وجو كرد: 
1- نزديك بين��ي )ميوپي(: در اين عارضه چش��م 
بيمار در مش��اهده اش��ياء دور مش��كل دارد و فقط 
اش��ياء نزديك را بخوبي روئي��ت مي كند. در چنين 
رويكردي متوليان امر يا خود را مي بينند و به ابقاء و 
ارتقاء خود مي انديشند يا برمبناي رويكردهاي توده 
ستايانه تصميماتي مي گيرند كه رضايت كوتاه مدت 
ذي نفعان را نصيب خود سازند. برخي افراد هم كوته 
بين هستند و تا نوك بيني خود را بيشتر نمي بينند 
و عماًل نمي توانند تصميمات اصالحي و توس��عه اي 
بگيرند و در بهترين حالت به كارهايي مي پردازند كه 
در دوره مديريت كوتاه خود بتوانند مراسم افتتاح و 
رونمايي آن را برگزار نمايند. در نوع حاد اين عارضه 
افراد براي انتصابات در سازمان فقط نزديكان خود را 
مي بينندكه اين نزديكان از 4 منظر قابل تشخيص 
هستند يا از اقرباي سببي و نسبي مدير هستند يا از 
شهر و ديار و روستاي مدير هستند يا از قشر و صنف 
مدير هستند يا از گرايش سياس��ي، حزبي و باندي 

مدير هستند. 
ادامه در صفحه 8

»عيوبانكساريبيمهاي«
مجيد اعزازي|

دبير گروه راه و شهرسازي|
1- »هرچيزي كه مي درخش��د، طال نيس��ت« اگر چه 
اين جمله ويليام شكس��پير، قطعه اي كوچ��ك از پازل 
نمايشنامه كمدي »تاجر ونيزي« است، اما مي تواند واجد 
معنايي سترگ در ساحات سياسي، اقتصادي، فرهنگي 
و... باشد. اين جمله به مخاطب خود هشدار مي دهد كه 
مراقب معيارها، مالك ها و شاخص هاي سنجش فردي 
و اجتماعي مورد استفاده خود در ساحت هاي گوناگون 
زندگي باشد تا در دام بديل هاي جعلي و دروغين گرفتار 
نيايد. شايد تصور شود، ضرب المثل پارسي »هر گردي 
گردو نيس��ت« نيز مترادف اين جمله طاليي شكسپير 
است، اما اينگونه نيس��ت و تفاوتي ظريف اين دو عبارت 
را در عالم واقعيت و نه عالم ادبي��ات، از هم جدا مي كند. 
شكس��پير به اين نكته ظريف در بخش��ي از نمايشنامه 
»تيموِن آتني« )ترجمه احمد ش��املو( اش��اره مي كند: 
»اندك مايه اي از اين طال، سياه را سپيد مي كند، زشت 
را زيبا، ناحق را حق مي كند. فرومايه را شريف، سالخورده 
را نوجوان، و بزدل را دالور،  اي خدايان اين چيست؟« در 
واقع تفاوت بين گردو و طال است. گردو مي تواند نماد هر 
شخص يا كااليي باشد اما طال »مالك، معيار و شاخص« 
است. عنصري ارزشمند اس��ت كه ارزش و قيمت ساير 
عناصر و كاالها را با آن قياس مي كنند و البته اين عنصر 
ارزشمند خود نيازمند شناسايي است و بايد مراقب بود 
كه در شناس��ايي آن خطا نكرد كه اگر چنين ش��د، در 
شناسايي ارزش و قيمت س��اير عناصر و كاالها قطعا به 

خطا رفته و خواهيم رفت.
2- طي هفته هاي اخير ش��اهد موج تازه افزايش قيمت 
كاالهاي مختلف در بازارها بوده اي��م، اما براي اينكه نگاه 
دقيق تري به اين مس��اله داش��ته باش��يم، مي توانيم به 
ش��فاف ترين بازار، يعني بازار س��رمايه نگاهي بيندازيم. 
بازاري كه گفته مي شود، »دماس��نج اقتصاد« است و در 
واقع در حكم ش��اخصي براي شناسايي تحوالت اقتصاد 
كشور ارزيابي مي ش��ود. اما آيا به واقع چنين است و بازار 
س��هام، توان بازنمايي تح��والت اقتصاد اي��ران را دارد؟ 
شاخص كل بورس در تاريخ اول اسفند 1397 قله 159 
هزار و 489 واحد را فتح كرد. اين شاخص با صعود حدود 
64 هزار واحد از تاريخ يادشده، ديروز روي قله 224 هزار 
و 57 واحد آرام گرفت. شايد گفته شود كه شاخص كل، 
تحوالت دروني بازار س��هام را به دقت گزارش نمي كند 
كه در واقع چنين نيز هست. از همين رو، نگاهي به بازده 

بورس با استفاده از ش��اخص كل هم وزن، خالي از لطف 
نيست. ش��اخص كل هم وزن از 5 اسفند 1397 با بيش 
از 15 هزار واحد افزايش، دي��روز روي قله 46 هزار و 101 
واحد ايستاد. بطور خالصه، روند صعودي هر دو شاخص 
كل و شاخص هم وزن بورس تهران طي دوره مورد نظر، 
حاكي از افزايش قيمت هاي سهام در اين بازار هستند، اما 
نكته اين است كه اين افزايش قيمت ها نه به دليل تحوالت 
بخش واقعي اقتصاد )افزايش عرض��ه و تقاضاي كاالها، 
خدمات و محصوالت كش��اورزي( كه به دليل تحوالت و 
نوسان هاي بازار پول صورت گرفته است. به عبارت ديگر، 
افزايش قيمت هاي كاالها بطور عام و قيمت سهام بطور 
خاص، ما به ازاي بيروني در بخش واقعي اقتصاد )صنعت، 
كشاورزي و خدمات( نداشته است و از همين رو، مي توان 
گفت كه »دماس��نج اقتصاد« خراب اس��ت! و تحوالت 
اقتصادي را به درستي و دقت- دست كم در شرايط كنوني 
كه از آن به عنوان ركود تورمي ياد مي ش��ود- نمايندگي 
نمي كند، و در حالي كه بخش هاي واقعي اقتصاد در ركود 
است،  صرفا تورم آن بخش ها را به نمايش گذاشته است. 
حال اين سوال طرح مي شود كه شاخص اصيل و راستين 
اقتصاد چيست و كدام است؟ پاسخ، نرخ رشد بخش هاي 
مختل��ف و واقعي اقتصاد اس��ت. ب��ر اس��اس آمارهاي 
رسمي منتشر ش��ده، در 9ماه نخست سال جاري رشته 
فعاليت هاي گروه كش��اورزي منف��ى2.1، گروه صنعت 
منفى7.9 و گروه خدم��ات 0.6 درصد نس��بت به دوره  
مشابه سال قبل، رشد داشته اند. از اين رو، واضح است كه 
مقايسه شاخص كل بورس با نرخ رشد بخش هاي اقتصاد 

كامال دو روند متفاوت را به نمايش مي گذارند. 
3- پديده اي كه در عل��م اقتصاد از آن ب��ه عنوان »پول 
داغ« ياد مي ش��ود، بار ديگر در اقتصاد ايران پرقدرت تر 
از هميش��ه ظاهر ش��ده اس��ت. ولع خريد هر كااليي با 
هدف ف��رار از تنبيه و مج��ازات كاه��ش ارزش پول در 
آينده، غليان كرده اس��ت. اين مس��اله كه ناشي از تورم 
اس��ت، به گفته اقتصاددانان، يك بحث كامال مرتبط به 
افزايش سرسام آور نقدينگي و سياست هاي پولي دولت 
اس��ت كه عوامل موجده و خاص خود را دارد. از اين رو، 
وظيفه كارشناسان و مس��ووالن دولتي است كه با اتخاذ 
سياس��ت هاي س��ازگار پولي و مالي، آثار ش��رايط تورم 
را كاهش دهند و ب��ار ديگر ثبات را از مس��ير اصالحات 
ساختاري و سياستي به اقتصاد بازگردانند تا بخش هاي 
واقعي اقتصاد مجالي براي خروج از ركود و ورود به رشد 

مثبت بيابند.

عياردماسنجاقتصاد
يادداشتسرمقاله

 همين صفحه  

سرمقاله

عيار دماسنج اقتصاد 
ك��ه  »هرچي��زي   -1
ط��ال  مي درخش��د، 
نيس��ت« اگر چ��ه اين 
جمله ويليام شكسپير، 
قطع��ه اي كوچ��ك از 
پازل نمايشنامه كمدي 
»تاجر ونيزي« اس��ت، 
ام��ا مي توان��د واج��د 
معنايي سترگ در ساحات  سياس��ي، اقتصادي، 
فرهنگي و... باش��د. اين جمله ب��ه مخاطب خود 
هش��دار مي دهد كه مراقب معياره��ا، مالك ها و 
ش��اخص هاي س��نجش فردي و اجتماعي مورد 
اس��تفاده خود در س��احت هاي گوناگون زندگي 
باشد تا در دام بديل هاي جعلي و دروغين گرفتار 
نيايد. شايد تصور شود، ضرب المثل پارسي »هر 
گردي گردو نيس��ت« ني��ز مت��رادف اين جمله 
طاليي شكسپير است، اما اينگونه نيست و تفاوتي 
ظريف اين دو عبارت را در عالم واقعيت و نه عالم 

ادبيات، از هم جدا مي كند. 

مجيد اعزازي

 همين صفحه  

يادداشت

»عيوب انكساري بيمه اي«
علي حيدري|

در ارتباط با رويكردهاي مديريتي بطور عام در 
سازمان ها و شركت ها غالبًا توصيه به اعمال نگاه 
بلندمدت، آتيه نگري، آينده نگاري، برنامه ريزي 
استراتژيك 5 ساله و حتي 25 ساله مي شود و 
يكي از ش��اخص هاي ارزيابي مديران افق ديد 
آنان است و اينكه رويكردهاي آنها چه گستره 
زماني را در بر مي گيرد. اين ش��اخص درمورد 
س��ازمان هاي بيمه گ��ر اجتماعي ب��ه جهت 
تعهدي و بين النس��لي بودن آنها به سه نسل و 

حدود 75 سال افزايش مي يابد. 

كالن

كاالي لوكس وارد مي كنيم 
توليدكننده را  ناديده  مي گيريم!
نگاهي به آمارهاي گمرك نش��ان مي دهد از سال 
1284 اغلب ميزان صادرات غير نفتي نس��بت به 
واردات كمتر بوده و حتي در برخي سال ها مجموع 
صادرات نفتي و غير نفتي هم كمتر از واردات بوده 
اس��ت. بررس��ي داليل اين امر در كنار زمينه هاي 
تضعيف توليد نش��ان مي ده��د در حال��ي كه در 
ه��ر دوره اي حجم چش��مگيري كاالهاي لوكس 
وارد كشور مي ش��وند، عمال نيازهاي توليد ناديده 
گرفته شد. در ش��رايطي كه اقتصاد ايران به دليل 
عهدشكني امريكا دوباره تحت فشار تحريم ها قرار 
گرفته، بررسي اين مساله مي تواند كشور را در مقابل 
فشارها مقاوم تر كند. ريچارد نفيو، در اثر مشهورش، 
هنر تحريم ها با بررس��ي تحريم هاي زمان باراك 
اوباما، فش��ار بر بخش توليد را يك��ي از اهداف كاخ 
سفيد مي داند و در مقابل از عدم اصالحات اقتصادي 
دولتمردان ايران و بي توجهي به تبعات س��نگين 

تحريم ها را دليل اصلي موفقيت امريكا مي داند. 
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راهكار صادراتي ايران  
 فروش نفت  
در بازار خاكستري است

تاكتيك ضدتحريمي »هند« 

خبر

مذاكرات كارشناس��ي ايران و 1+4 روز سه شنبه در 
بروكسل با حضور اعضاي اينستكس و شركت ايراني 
تازه تاسيس شده به مديرعامل علي اصغر نوري برگزار 
مي شود. به گزارش ايسنا، گفت وگوهاي كارشناسي 
هيات هاي ايراني و اروپايي به همراه روس��يه و چين 
اين هفته در حالي برگزار مي شود كه شركت سهامي 
خاص »س��ازوكار ويژه تجارت و تأمي��ن مالي ايران 
و اروپا« كه نهاد ايراني متناظر اينس��تكس اروپايي 
به ش��مار مي رود به تازگي در اي��ران به مديرعاملي 
علي اصغر نوري به ثبت رسيده است. گفته مي شود 
علي اصغر نوري در حاش��يه نشس��ت هفته جاري 
در بروكس��ل با پر فيش��ر رييس آلماني اينستكس 
ديدار خواهد كرد. اتحاديه اروپا ش��نبه شب صدور 
بيانيه اي با انتقاد از عدم تمديد معافيت هاي نفتي و 
هس��ته اي ايران، اعالم كرد كه اين اتحاديه تجارت 
مشروع با ايران را از طريق عملياتي كردن اينستكس 
ادامه خواه��د داد. در اين بيانيه آمده اس��ت، تمامي 
سهامداران موظفند كه مشاركت هاي مالي خود در 
بودجه عملياتي اينس��تكس را به طرز چشمگيري 
افزايش دهند. ما همه كش��ورها از جمله روس��يه و 
چين را به عنوان طرف هاي برجام تشويق مي كنيم 
كه همه تالش خود را از طريق گام هاي عيني براي 
پيگيري تجارت قانوني كه اين توافق مجاز كرده به 
كار گيرند. وزارت خارجه امريكا روز شنبه در بيانيه اي 
اعالم ك��رد: از روز چهارم ماه مه )14 ارديبهش��ت( 
كمك به گسترش تأسيسات هسته اي بوشهر ايران 
به بيش از واح��د رآكتور موجود م��ورد تحريم قرار 
مي گيرد. عالوه بر اين، فعاليت براي انتقال اورانيوم 
غني شده به بيرون از ايران براي تبادل آن با اورانيوم 
طبيعي مورد تحريم قرار مي گي��رد. ايران بايد تمام 
فعاليت هاي داراي حساس��يت اش��اعه تسليحات 
هسته اي از جمله غني سازي اورانيوم را متوقف كند 
و ما اقداماتي را كه ادامه يافتن اين نوع غني سازي را 
پشتيباني كنند نخواهيم پذيرفت. همچنين ديگر 
اجازه نخواهيم داد تا ايران آب سنگين مازادي را كه 
توليد كرده اس��ت، انبار كند؛ آب سنگين از اين نوع 
نبايد به هيچ طريق در ايران وجود داشته باشد. لغو يا 
كاهش اين معافيت ها نقض برجام محسوب مي شود 
و ايران تاكيد دارد كه كش��ورهاي 1+4 بايد هر چه 
سريع تر نس��بت به انجام اقدام متناس��ب و جبران 

تعهدات امريكا بپردازند.

 مذاكرات كارشناسي ايران
و 1+4 روز سه شنبه در بروكسل 

جهان

آغاز تحقيقات فدرال 
درباره بويينگ
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مي گويي�م  تس�ليت  را  گراميت�ان  همس�ر   درگذش�ت 
و براي جناب عالي و س�اير بازماندگان سالمتي و طول عمر 

آرزومنديم.

همكار عزيز
 جناب آقاي حسين نظريان

هيات مديره انجمن پيشكسوتان مطبوعات

مي گويي�م  تس�ليت  را  گراميت�ان  همس�ر   درگذش�ت 
و براي جناب عالي و س�اير بازماندگان سالمتي و طول عمر 

آرزومنديم.

همكار عزيز
 جناب آقاي حسين نظريان

بهروز بهزادي - منصور بيطرف



روي موج خبر

با حكم رهبر معظم انقالب انجام شد
انتصاب مدير بنياد 

دائره المعارف فقه اسالمي
براساس مذهب اهل بيت )ع(

حض��رت آي��ت اهلل خامن��ه اي در حكم��ي 
حجت االسالم والمس��لمين حاج سيد عليرضا 
حائ��ري را به مديريت بني��اد دائره المعارف فقه 
اس��المي بر مذهب اهل بيت )عليهم الس��الم( 

منصوب كردند.
به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم 
رهبري، متن حكم رهبر انقالب اسالمي به اين 

شرح است: 
بسم اهلل الرحمن الرحيم

جناب مستطاب حجت االسالم والمسلمين آقاي 
حاج سيد عليرضا حائري دام افضاله

يكي از موهبت ها و الطاف الهي در دوران جمهوري 
اس��المي توفيق اقدام به تهيه دائره المعارف فقه 
اسالمي بر اساس مذهب اهل بيت عليهم السالم 
اس��ت كه حقًا پديده اي افتخارآفرين و ماندگار 
و راه گش��ا اس��ت. نقش اصلي و اساسي را در اين 
اقدام بزرگ مرحوم آيت  اهلل هاشمي ش��اهرودي 
رحمه  اهلل عليه بر عهده گرفته و با همكاري گروهي 
از فضالي برجسته، بخش مهمي از اين بناي فاخر 
را به سامان رساندند. اكنون پس از ارتحال آن عالم 
محقق، الزم اس��ت تالش مبارك براي به انجام 
رس��اندن اين كار بزرگ ادامه يابد. اينجانب پس 
از بررسي و مشورت و جست وجوي الزم جناب 
مستطاب عالي را كه بحمداهلل داراي منزلت علمي 
و شايستگي وافر مي باشيد و سال ها در تدوين آن 
اثر برجسته همكاري و مشاركت داشته ايد براي 
اين مس��ووليت مهم برگزي��دم و مديريت بنياد 
متصدي اين كار را به شما مي سپارم و اميدوارم با 
جديت و تالشي كه به كار خواهيد برد ادامه كار 
را با كيفيت و سرعت شايسته به سامان برسانيد. 
توفيقات جنابعالي و ديگر دس��ت اندركاران را از 

خداوند متعال مسألت مي كنم.
سيدعليخامنهاي
۱۴ارديبهشت۱۳۹۸

رييسجمهوريازف�داكاريامدادگران
وكاركنانهاللاحمرقدردانيكرد؛پاد|

رييس جمهوري در آستانه روز جهاني هالل احمر 
با ص��دور پيامي از ايثار و ف��داكاري امدادگران و 
كاركنان جمعيت هالل احمر به ويژه در س��يل 

اخير قدرداني كرد.
روحاني دي��روز پس از اخذ گ��زارش علي اصغر 
پيوندي رييس جمعيت هالل احمر از فعاليت ها 
و اقدامات اين نهاد امدادرسان در پيامي نوشت: به 
دليل ايثار و فداكاري جمعيت هالل احمر، به ويژه 
در سيل اخير از همه مسووالن جمعيت به ويژه 

جناب عالي تقدير مي شود.
رييس جمه��وري در اين پيام از رييس جمعيت 
هالل احمر خواست تشكر وي را به نحو مناسب 
به كاركنان خدوم و شجاع آن جمعيت ابالغ كند.

صدورمعافي�تامريكاب�رايهمكاري
اقتصاديعراقباايران؛تعادل|

س��فير ايران در لندن معتقد است: برخي منابع 
سياس��ي عراقي اعالم كرده اند كه دولت امريكا 
براي ادامه همكاري هاي اقتصادي دولت عراق با 

ايران معافيت صادر خواهد كرد.
حميد بعيدي نژاد در صفحه توئيتر خود به بازنشر 
برخي اخب��ار از قول منابع عراقي پرداخت كه به 

شرح زير است: 
بر اساس برخي منابع سياسي عراقي، امريكا به 
دولت ع��راق اطالع داده اس��ت در صورتي كه تا 
نيمه ماه آينده ميالدي با شركت امريكايي اكسان 
موبيل قرارداد انرژي امضا كند، دولت امريكا براي 
ادامه همكاري هاي اقتصادي دولت عراق با ايران 

معافيت صادر خواهد كرد.

توضيح�اتوكي�لزنجان�يدرب�اره
نام�ه۳۰ه�زارصفح�هايموكل�شب�ه

دادستاني؛ايلنا|
وكي��ل بابك زنجان��ي متهم نفتي از دادس��تان 
جديد ته��ران درخواس��ت كرد كه ب��ه پرونده 
موكل ورود كند و مكاتب��ات وي را با دقت مورد 
مطالبه قرار دهد.رس��ول كوهپاي��ه زاده درباره 
گفته هاي دادستان سابق تهران مبني بر اينكه 
بابك زنجاني ۳۰ هزار صفحه نامه به دادس��تاني 
فرستاده است، گفت: انتقال وجه در شرايط فعلي 
باتوجه به وضعيت تحريم هاي بين المللي و عدم 
همكاري طرف مقابل كه شركت نفت ايران باشد 
با مشكالتي رو به رو است. بنابراين معتقديم مرجع 
ذي صالح كه اختيار و اقتدار زم��ام را دارد ورود 
كنند تا كوتاهي، تاخير، تعلل و كارش��كني هاي 

اطراف پرونده پايان يابد.

شورايعاليانقالبفرهنگياجرايسند
۲۰۳۰راممنوعكردهاست؛مهر|

رييس مجلس دهم گفت: شوراي عالي انقالب 
فرهنگي اجراي سند ۲۰۳۰ را ممنوع كرده است 
اما كميس��يون آموزش اين موضوع را پيگيري 
كرده تا اگر تخلفي در اين باره صورت گرفته است، 

رسيدگي شود.
حسينعلي حاجي دليگاني در جلسه علني ديروز 
مجلس طي تذكري شفاهي با استناد به ماده ۱۰۶ 
قانون اساسي خطاب به الريجاني اظهارداشت: 
يكي از مباحث بسيار مهم كه رهبرانقالب به آن 
پرداختند، س��ند ۲۰۳۰ بود كه ايشان فرمودند 
دشمنان با اين سند به دنبال تربيت سرباز براي 
غرب هستند كه  اي كاش شما به اين مساله هم 
اشاره مي كرديد.الريجاني در پاسخ به اين تذكر 
گفت: درباره سند ۲۰۳۰ در شوراي عالي انقالب 
فرهنگي تصميم گيري شد و آن را منع كردند و 

سپس به وزارت آموزش و پرورش اعالم شد.

ايران۲

»الريجاني« به ۴ كميسيون مجلس براي تحقق رهنمودهاي مقام معظم رهبري ماموريت ويژه داد

اجراي تاكيدات رهبري در زمينه حفظ اشتغال
گروهايران|

روز چهارش��نبه بود كه مقام معظم رهبري در جريان 
ديدار با كارگران رهنمودهايي را در خصوص ضرورت 
اصالح قوانين در حوزه هاي اقتصادي، آموزشي، تربيتي 
و... مطرح كردند؛ رهنمودهايي كه تحقق آنها مي تواند 
بسياري از مشكالت موجود در بخش هاي فرهنگي و 
اقتصادي را پوشش دهد. در مسير پاسخگويي به اين 
رهنمودها رييس مجلس دهم به چهار كميس��يون 
آموزش و تحقيق��ات، صنايع و مع��ادن، اجتماعي و 
كشاورزي مجلس ماموريت داد تا زمينه اجرايي شدن 
فرمايشات اخير رهبري در ديدار با كارگران در حوزه 

قانونگذاري و اصالح قوانين را به وجود آورند.

  علي الريجاني در جلسه علني ديروز مجلس
هفته كارگ��ر را تبريك گفت و اف��زود: كارگران عزيز 
و زحمتكش، اس��توانه دفاع ملي اقتصادي در مقابل 
دش��من فريبكار هس��تند. بار اصلي توليد و استقالل 
اقتصادي كشور بر دولت، كارگران و كشاورزاِن فداكار 
است و گسترش زمينه هاي توليد به ويژه در كارگاه هاي 
كوچك و متوسط از وظايف جدي اقتصاد كشور است.

وي با تبريك هفته معلم به معلمان و فرهنگيان كشور، 
گفت: رهبري معظم انقالب نكات مهمي در جلس��ه 
كارگران عزيز و معلمان گرامي در زمينه حفظ اشتغال 
در كارگاه ها و رفع مشكالت توليد و صيانت از جايگاه و 
منزلت معلم و اجراي همه جانبه سند تحول آموزش و 
پرورش ايراد كردند. از كميسيون آموزش و تحقيقات 
مجلس مي خواهم روي موضوعاتي كه ايش��ان بيان 
كردند كه همگي جزو امور ضروري آموزش و پرورش 

كشور است، برنامه ريزي كنند.
رييس مجلس ادامه داد: به ويژه تاكيدات ايشان در زمينه 
مهارت آموزي و توسعه آن در مدارس و بررسي جامع در 
موضوع كنكور و حل اين معضل و معوقات فرهنگيان 

عزيز مورد توجه كميسيون قرار گيرد.

الريجاني همچنين به كميسيون هاي صنايع و معادن، 
كشاورزي و اجتماعي ماموريت دارد تا در زمينه حفظ 
اشتغال كارگاه ها و توسعه اشتغال كوچك و متوسط با 
كمك دستگاه هاي اجرايي و اتاق هاي بازرگاني و تعاون 

بررسي هاي الزم را انجام دهند.
نماينده مردم قم در مجلس با گراميداش��ت س��الروز 
شهادت استاد مرتضي مطهري، گفت: ايشان شخصيتي 
داشت كه واقعا معلم انقالب بود. ايشان همه جانبه نگر، 
پرهيزگار، آينده نگر و انقالبي بود. امام )ره( درباره ايشان 
كلماتي را فرمودند كه كمتر سابقه داشته است. فرمودند 
»در اسالم شناسي و فنون مختلفه اسالم و قرآن كريم، 
كم نظير بود« يا فرمودند »در اس��الم عزيز به شهادت 
اين فرزند برومند و عالم جاودان، ثلمه اي وارد شد كه 
هيچ چيز جايگزين آن نيست« يا فرمودند »آثار قلم و 
زبان او بي استثناء، آموزنده و روانبخش است و مواعظ و 
نصايح او كه از قلبي كه سرشار از ايمان و عقيده نشأت 
مي گرفت براي عارف و عامي، سودمند و فرح زاست«. 
همين قطعات از نظرات امام نشانگر عمق توجه امام به 

تفكر اين مردم الهي است.
وي ب��ا قرائت فرازهايي از س��خنان ش��هيد مطهري، 
خاطرنشان كرد: استاد مطهري اقتصاد سالم را براي يك 
جامعه اسالمي، ضروري مي دانست و مراد او از اقتصاد 
سالم، اقتصاد مولد و ثروت زا بود. ايشان همچنين براي 
استقالل كشور، استقالل اقتصادي را الزم مي دانست 
و درباره اس��تقالل به ويژه استقالل سياسي نيز بر اين 

نظر بود.
رييس مجلس گفت: متاسفانه سياست استعمارگران 
گرفتار كردن كش��ورهاي منطقه در مساله استقالل 
سياسي و اقتصادي است و همين مساله امريكايي ها 
را گس��تاخ تر كرده اس��ت. ظاهرا نظ��رات بي منطق 
مسووالن امريكايي تمامي ندارد. به نظر مي رسد به جاي 
سياست ورزي به عمليات رواني اشتغال دارند و با خلق 
ماجراهاي زنجيره اي قصد ايجاد سردرگمي بين المللي 

دارند. پس از اقدامات غيرقانوني درباره سپاه پاسداران، 
امريه صفر كردن فروش نفت ايران گام ديگري است كه 
تحقق پيدا نخواهد كرد و حرفهاي نسنجيده ديگر آنان 
در مورد همكاري هسته اي كشورها در چارچوب توافق 
هسته اي از جمله خريد آب سنگين، مواد غني شده و 
فروش مواد اوليه نمونه هايي از آشفتگي فكري آنان را 

نشان مي دهد.
الريجاني ادامه داد: به نظر مي رسد آنان مانند سواركاران 

قايقي هستند كه براي سرعت بخشيدن قايق، بار آن را 
افزايش مي دهند. چون در هر اقدامي تصور مي كردند 
حادث��ه اي در اي��ران خلق مي كنند و ح��اال كه موفق 
نشدند، با عصبانيت ماجراي جديدي را با تبليغات راه 
مي اندازند و به نظر مي رسد چيز مهم ديگري در انبان 

نداشته باشند.
نماينده مردم قم در مجلس متذكر شد: همانطور كه 
مقام معظم رهبري در ديدار ب��ا كارگران فرمودند در 

اين زمان وحدت و انس��جام داخل��ي مهم ترين عامل 
تعيين كننده در نبرد اراده هاي دو كشور است و به تعبير 
ايشان اختالف ساليق را بايد در اين مرحله كنار گذاشت 
و روي هدف اصلي يعني مقاومت در مقابل اس��تبداد 
بين المللي مدرن، ايستادگي كرد كه آنان عزت ملت را 
هدفگيري كرده اند ازاين رو بايد در اين راه پايمردي و 
وفاق داشت و از هر چه به ساختار وحدت جامعه لطمه 

مي زند پرهيز كرد.

وزير كشور در همايش استانداران سراسر كشور: 

حتي تصور مذاكره، معادل فشار و گام هاي بيشتر عليه ايران است
در روزهايي كه هيات حاكمه اياالت متحده يكي از تندترين 
برنامه هاي تحريمي را عليه اقتصاد ايران به اجراي درآورده، 
رييس شوراي امنيت كشورمان با مرور سوابق دخالت ها و 
فشار هاي ظالمانه امريكايي ها در مورد كشورمان و بدعهدي 
امريكا در برجام، حتي تصور مذاكره را در شرايط فعلي معادل 
فشار بيشتر و گام هاي بيشتر عليه ايران دانست و آن را مطلقًا 

منتفي برشمرد.
عبدالرض��ا رحماني فضلي در آغاز همايش اس��تانداران 
سراسر كشور با اشاره به اينكه در دنيا با شرايط پيچيده و 
جديدي رو برو هستيم و رقابت ها شديد و بلوك بندي ها 
دچار تغيير ش��ده اس��ت، گفت: دخالت امريكا از منظر 
قلدري و زور، آشكار است. امريكا هم در نهاد ها و تشكيالت 
بين الملل��ي و هم در پيمان ها و تفاهمات جهاني و هم در 
امور داخلي كشورها، بدعهدي و دخالت مي كند.وزير كشور 
با بيان اينكه دشمنان كينه عميقي نسبت به جمهوري 
اس��المي دارند، تصريح كرد: بايد مقاومت و استقامت را 
تقويت كنيم كه آنها به اين نتيجه برسند كه جز پذيرفتن ما 
و كنار آمدن با ما راه ديگري ندارند. فشار آنها از طريق نفت و 
با خيال به صفر رساندن فروش نفت مان است، اما جمهوري 
اسالمي از طرق مختلف تالش مي كند و جلوي آنها خواهد 
ايستاد.وي ادامه داد: دشمنان صرفًا با ايران مشكل ندارند 
بلكه با اسالم و همه كشور هاي اسالمي مشكل دارند و به 
دنبال اين هستند كه اسالم واقعي از منطقه برچيده شود. 
دشمنان تالش دارند در حوزه اقتصادي و مالي، منطقه و 
كشور ما را سال هاي سال عقب بيندازند و به همين دليل 
بايد دقت كنيم و با درايت و تدبير امور را به بهترين نحو و با 

كمترين هزينه ممكن پيش ببريم.
رحماني فضلي با تاكيد بر اينكه باالترين تدبير، مأيوس 
كردن دشمنان از تاثيرگذاري تحريم ها است، گفت: توليد، 
اشتغال و سرمايه گذاري در استان ها مي توانند هسته اصلي 
اين كار باشد. مهم ترين گام در زمينه سازي ايجاد اشتغال 

و افزايش سرمايه گذاري ها، كنترل اضطراب و استرس و 
تنش هاي جامعه است.وزير كشور ادامه داد: استان ها بايد 
طرح و برنامه اس��تان خود براي مقابله با تحريم را داشته 
باشند و هر كدام سهم خود را در اين مسير تعيين كنند و در 
اين راستا بايد افراد عالم، با انگيزه و سخت كوش را پاي كار 
بياورند تا به نتيجه مطلوب دست يابند.وزير كشور با تاكيد بر 
اينكه نبايد بگذاريم رفاقت ها بر انجام مسووليت ها و وظايف 
غلبه كند، افزود: جهت گيري هاي سياسي و جناحي، رفاقت 
و مواردي نظير اينها نبايد زمينه اي براي كوتاهي در انجام 
مسووليت ها باشد و استانداران بايد با حريت و آزادگي به 
وظايف خود عمل كنند.رحماني فضلي با بيان اينكه محور 
انجام وظايف و مسووليت ها، قانون، مردم، منافع عمومي و 
رضاي خدا است، خاطرنشان كرد: استانداران الگوي مديران 
استاني در نحوه عملكرد و برخورد هستند و بايد اصل را بر 

حل مشكالت كشور بگذارند.

   اولويت پرداخت هاي خسارت سيل
وزير كشور در بخش ديگري از سخنان خود به موضوعاتي 
درباره بازسازي مناطق سيل زده و برنامه هاي وزارت كشور 
در اين زمينه اشاره كرد و گفت: اولويت هاي اصلي پرداخت 
خسارت به مردم و بازسازي مساكن و تعمير خانه ها است تا 
مردم هرچه سريع تر به روال عادي زندگي برگردند. همچنين 
تأمين اقالم مورد نياز و كاال هاي آس��يب ديده مردم مورد 
توجه اس��ت و در نهايت بحث نوسازي و تعمير و بازسازي 
زيرساخت ها و تمهيدات پيشگيري انجام خواهد شد. همه 
مراحل ياد شده همگام باهم پيش مي رود، اما برنامه اين است 

كه ابتدا مردم در خانه هاي خود مستقر شوند.
ريي��س قرارگاه بازس��ازي مناطق س��يل زده تاكيد كرد: 
استانداران جلسات متناظر قرارگاه را در استان ها برگزار كنند 
و مصوبات به كميته هاي ذيل قرارگاه ارسال شود. همچنين 
با مسووالن س��تادي به صورت مستمر در ارتباط باشند و 

موضوعات استان خود را پيگيري كنند. همان گونه كه در 
مرحله مقابله به خوبي عمل كرديم و وحدت و هماهنگي 
ميان نهاد ها و دستگاه ها به خوبي برقرار بود و همه با تمام 
امكان��ات و ظرفيت ها پاي كار آمدن��د، مرحله بعد يعني 

بازسازي و نوسازي را هم بايد با همين روال ادامه دهيم.
وزير كش��ور با اش��اره به اينكه اقدامات خوب��ي در زمينه 
بازسازي مناطق س��يل زده در استان ها انجام شده است، 
از استانداران خواست در زمينه اطالع رساني اين اقدامات 
فعال تر عمل كنند و همچنين از ظرفيت صداوس��يماي 
استان ها در جمع آوري كمك هاي مردمي و همراه سازي 
مردم در بازسازي اين مناطق استفاده كنند. وي با بيان اينكه 
استاندار مسوول بازسازي و نوسازي استان است، تاكيد كرد: 
استانداران مناطق س��يل زده بايد براي استان هاي معين 
وظايفي مشخص و براي آنها ايجاد تكليف كنند. استانداران 
بايد در بازسازي ها از توان و ظرفيت بخش خصوصي استفاده 
كنند و ضمن ايجاد بستر فعاليت براي بخش خصوصي، در 
هزينه ها و زمان نيز صرفه جويي كنند. وزير كشور همچنين 
با بيان اينكه استانداران بايد معاونين و فرمانداران خود 
را ب��ه گونه اي انتخاب كنند ك��ه بتوانند تصميمات و 
برنامه هاي استاندار را اجرايي كنند، افزود: همانطور كه 
در وزارت كشور هر يك از معاونين، مسووليت حوزه اي از 
وظايف و ماموريت ها را بطور كامل و همه جانبه بر عهده 
دارند و همانطور كه بنده به معاونين و استانداران خود 
اطمينان و اعتماد كامل دارم و با اين پيش فرض هر كار 
و مسووليتي را مي پذيرم، استانداران هم بايد اطمينان 

كامل به معاونين و فرمانداران خود داشته باشند.

  برنامه كنترل جرم در استان ها
رييس شوراي امنيت در خصوص كنترل ميزان جرايم 
در كشور گفت: استانداران، ظرفيت شورا هاي تأمين 
استان را براي بررس��ي عالمانه و تحليل واقع بينانه و 

دقيق وضعيت كنترل جرايم، بيش از گذشته فعال كنند 
و بر اساس اين بررس��ي هاي عالمانه و آمار و اطالعات 
دقيق، برنامه هاي متناس��ب را در جهت كاهش روند 

شيوع جرايم دنبال كنند.
وزير كشور با تأكيد بر ضرورت برخورد بسيار سريع و در 
عين حال كاماًل قانوني با مجرمان ادامه داد: استانداران 
موظفند با رويكرد پيشگيري و كنترل جرايم، مجموعه اي 
از اقدامات از جمله، روند كارآمد و موثر منتهي به محاكمه 
مجرمان را از مراجع و دستگاه هاي ذي صالح در استان ها 
پيگيري كنند.وزير كشور در بخش ديگري از سخنان 
خود در خصوص برگزاري مراسم اربعين امسال گفت: 
بايد تالش كنيم كه امسال اين مراسم را بدون هيچ مساله 
و به صورت كاماًل روان و تسهيل شده برگزار كنيم و بخش 
عمده اي از مسووليت اين كار برعهده استان ها خواهد بود.

رحماني فضلي همچنين به اهميت توجه عملي و واقعي 
به جلب مشاركت و همكاري مردم در همه حوزه ها اشاره 
كرد و خطاب به استانداران گفت: به مردم اعتماد كنيم، 
زمينه مشاركت مردم در همه امور را فراهم كنيم و در اين 
مسير بخل نورزيم، از مردم كمك بگيريم و تا جايي كه 
قانون اجازه مي دهد بخش خصوصي را در كار ها سهيم 
كنيم؛ چراكه با خالقيت و ايده هاي بهتر و راه هاي جديد، 

به نحو مطلوب تري اقدام خواهند كرد.
وزير كشور در بخش ديگري از سخنان خود به موضوع 
برگزاري انتخابات در س��ال جاري اشاره كرد و گفت: 
بي طرفي، اجراي مّر قانون، سالمت انتخابات، مشاركت 
باال و امنيت انتخابات، اصول وزارت كشور در برگزاري 
انتخابات است و از آن كوتاه نمي آييم.وي با بيان اينكه 
۴۰ س��ال تجربه در برگزاري انتخاب��ات داريم، افزود: 
ان شاءاهلل اين انتخابات با شكوه تر خواهد بود و اين بار 
هم ملت ايران با صالبت به دشمنان نشان خواهد داد 

كه دشمن موفق نمي شود.

بلند شدن هر نداي اختالف
كار دشمن است

رييس دفت��ر مقام معظم 
رهبري با اش��اره به سفر 
اخيرش به مناطق سيل زده 
در استان خوزستان، گفت: 
ه��ر حلقومي ك��ه نداي 
اختالف از آن بلند مي شود 
كار شيطان و دشمن است. 
اتحاد نقش بزرگي در حل مس��ائل كش��ور دارد. در 
مناطق سيل زده آنچه ديده ام همين بود. به گزارش 
ايسنا، حجت االسالم محمد محمدي گلپايگاني كه 
در مراسم تكريم و معارفه نمايندگان قديم و جديد 
ولي فقيه در امور حج و زيارت س��خن مي گفت، به 
مشاهداتش از سفري كه به مناطق سيل زده در استان 
خوزستان داشت اشاره كرد و اتحاد مردم در اين مناطق 
را اعجاب انگيز وصف كرد و افزود: در چند ساعتي كه 
آنجا حضور داشتم به شخصي برخوردم كه مسووليتي 
هم داشت. درباره اش مي گفتند اين آقا تمام سه ماه را 
روزه گرفته است. واقعاً احساس حقارت كردم. از هيچ 
پولي برخوردار نيست و از بيت المال حقوقي نمي گيرد. 
مي گفتند ۳۴ شب اس��ت كه به خانه نرفته با اينكه 
خانه اش نزديك محل حادثه بود. اتحاد و برابري خيلي 

علني و روشن ديده مي شد. 

برخورد تحكمي با متخلفان 
موجب حمايت از اصناف است

معاون وزير دادگستري و 
رييس س��ازمان تعزيرات 
حكومت��ي در نشس��ت 
مشترك با فرمانده نيروي 
انتظامي گف��ت: برخورد 
تحكمي با متخلفان نه تنها 
موجب احقاق حقوق مردم 
ش��ده و رضايت آنها را در پي دارد بلكه با اين اقدام از 
اصناف منصف نيز حمايت مي ش��ود.جمال انصاري 
در اين نشست ضمن قدرداني از همكاري هاي متنوع 
نيروي انتظامي در سطح ستادي و استاني با سازمان 
تعزيرات، گفت: در شرايط اقتصادي فعلي با وجود تكثر 
وظايف، نيروي انتظامي همكاري مساعدي با تعزيرات 

داشتند و در تمام شرايط همراه و همكار ما بودند. 
وي ب��ا بيان اي��ن مطلب ك��ه ۱۵ ال��ي ۲۰ درصد 
پرونده هاي تعزيرات حكومت��ي مربوط به قاچاق 
كاال و ارز است، اظهار داشت: انتظار دارم با توجه به 
مشتركات كاري بسيار، بتوانيم با همكاري شما سطح 
برخورد خرد را كم كنيم و به سمت برخورد با تخلفات 
كالن اين حوزه برويم و برخوردهايي داشته باشيم 
كه جريان رسيدگي آن بدون توقف باشد و در اسرع 

وقت متخلف با آثار انجام تخلف روبرو شود. 

تحريم ها حكم
تروريسم اقتصادي را دارد

وزير خارجه ايران با تاكيد 
بر تداوم فروش نفت، گفت: 
تحريم ها و اعمال فش��ار 
امريكا عليه مل��ت ايران 
حكم تروريسم اقتصادي 
را دارد.ظريف در گفت وگو 
با الجزيره پاسخ به سوالي 
مبني بر اينكه تروريس��تي اعالم ك��ردن نظاميان 
امريكايي چه اهميتي داشته و چه اهدافي را دنبال 
مي كند، گفت: همانطور كه مي دانيد نيروهاي سپاه 
در خط مقدم مبارزه با تروريسم در عراق، سوريه و 
افغانستان بوده اند اما متأسفانه امريكايي ها براساس 
منافع خ��ود و برخي در منطقه ما )خاورميانه( و در 
امريكا ب��ه دنبال تحريك براي مش��كل آفريني در 
منطقه هستند. ظريف در ادامه يادآور شد: همانطور 
كه مي دانيد نتانياهو در پيام توييتري خود به زبان 
عبري اعالم كرد كه اين پيش��نهاد او بوده است كه 
دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا، س��پاه را در 
فهرست سازمان هاي تروريستي قرار دهد. بنابراين، 
اين تصميمي از سوي امريكا بوده و مجلس ايران و 
حتي پيش از آن شوراي امنيت ملي ايران تنها اقدامي 

در واكنش به اين تصميم امريكا اتخاذ كرد.

ايران بايد استراتژي بحري 
داشته باشد

دس��تيار و مش��اور عالي 
فرمانده كل ق��وا گفت: به 
نظر مي رس��د تا ۲۰ سال 
آينده توسعه ايران بر مبناي 
صادرات خواهد بود و كشور 
ما ب��راي اين منظ��ور بايد 
اس��تراتژي بحري داشته 
باش��د.به گزارش مهر، سرلش��كر سيديحيي صفوي 
دستيار و مشاور عالي فرمانده معظم كل قوا به در بازديد 
از زيرساخت هاي نظامي و اقتصادي استان هرمزگان در 
تحليل اهميت تاريخي منطقه خليج فارس تصريح كرد: 
اهميت منطقه خليج فارس از ۱۱۱ س��ال قبل شروع 
شد. در سال ۱۹۰۸ ميالدي نفت در مسجد سليمان 
ايران كشف شد و تا آن زمان نفت در هيچ كجاي منطقه 
كشف نشده بود. چهار سال بعد انگليسي ها بزرگ ترين 
پااليش��گاه نفت خاورميانه را س��ال ۱۹۱۲ در آبادان 
ساختند..سرلشكر صفوي در بازديد از بندر شهيد رجايي 
با بيان اينكه در نگاه برنامه ريزي راهبردي، دريا به عنوان 
لوكوموتيو توسعه كشور مي تواند نقش داشته باشد، 
تصريح كرد: به نظر مي رسد تا ۲۰ سال آينده توسعه 
ايران بر مبناي صادرات خواهد بود و كشور ما براي اين 

منظور بايد استراتژي بحري داشته باشد.

امريكا مي خواهد ايران را وارد 
فاز افراطي كند

رييس كميسيون امنيت 
ملي و سياس��ت خارجي 
مجلس با بيان اينكه ايران 
نبايد كل مناسبات خارجي 
خ��ود را با امري��كا تعريف 
كند، گف��ت: تالش امريكا 
از تحريم هاي تازه هسته اي 
وادار كردن ايران به خارج ش��دن از آژانس و ان پي تي 
است تا پرونده ايران در ذيل فصل ۷ منشور سازمان ملل 
قرار گيرد، لذا ما نبايد وارد فاز افراطي شويم.حشمت اهلل 
فالحت پيش��ه در گفت وگو با ايس��نا در توضيح ابزار 
ايران در مقابله با دور جديد تحريم هاي امريكا، اظهار 
كرد: ۸۰۰۰ نوع تحريم عليه جمهوري اسالمي ايران 
توسط امريكا در تاريخ مناسبات امريكا با ديگر كشورها 
غيرقابل مقايسه است و امريكا تنها وارد فاز جنگي نشده 
است.وي تاكيد كرد: نبايد كل مناسبات خارجي مان 
را با امريكا تعريف كنيم، چون اين به معناي بازي در 
ميدان افراطيون امريكا اس��ت. امريكا با تحريم هاي 
جديد به خصوص در موضوع هسته اي مي خواهد ايران 
از آژانس هسته اي و  ام پي تي خارج شده و ايران را وارد 
فاز افراطي كند تا در اين شرايط پرونده ما در ذيل فصل 

۷ منشور سازمان ملل قرار گيرد.
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اخبار كالن 3 كالن

واكاويتوسعهنيافتگيايرانپساز7دههبرنامهريزي

رييسسازمانخصوصيسازي:

كااليلوكسواردميكنيم،توليدكنندهراناديدهميگيريم!

گذاشتن قيمت پايه از اختيارات قانوني هيات واگذاري است

نگاهي به آمارهاي گمرك نشان مي دهد از سال 1284 
اغلب ميزان صادرات غير نفتي نسبت به واردات كمتر 
بوده و حتي در برخي س��ال ها مجموع صادرات نفتي 
و غير نفت��ي هم كمتر از واردات بوده اس��ت. بررس��ي 
داليل اين امر در كنار زمينه هاي تضعيف توليد نشان 
مي دهد در حالي كه در هر دوره اي حجم چشمگيري 
كاالهاي لوكس وارد كش��ور مي شوند، عمال نيازهاي 
توليد ناديده گرفته شد. در شرايطي كه اقتصاد ايران 
به دليل عهدشكني امريكا دوباره تحت فشار تحريم ها 
قرار گرفته، بررسي اين مساله مي تواند كشور را در مقابل 
فشارها مقاوم تر كند. ريچارد نفيو، در اثر مشهورش، هنر 
تحريم ها با بررسي تحريم هاي زمان باراك اوباما، فشار 
بر بخش توليد را يكي از اهداف كاخ سفيد مي داند و در 
مقابل از عدم اصالح��ات اقتصادي دولتمردان ايران و 
بي توجهي به تبعات سنگين تحريم ها را دليل اصلي 
موفقيت امريكا مي داند. او در عين حال از اينكه ايران 
در اوج درآمده��اي نفتي خود دچار كمبود ارز ش��د و 
همزم��ان از وارد كردن كاالهاي كم اهميت چش��م 
نپوش��يد حيرت زده مي ش��ود. از زمان قاجار تا امروز، 
بخشي در اقتصاد كشور ظهور كرد كه بيشترين منفعت 
را در عدم توسعه صنعتي و وابستگي به واردات برد؛ در 
زمان قاجار به آنها تاجر باش��ي مي گفتند. اين قشر از 
چنان نفوذي برخوردار ب��ود كه با وجود يك بار تغيير 
سلسله و دو انقالب در اين مدت، نه تنها از نفوذش در 
دستگاه حاكميتي كاسته نشد بلكه هر بار موفق به باز 
توليد خود شد. شايد به همين دليل است كه با وجود 
تاكيد مسووالن مهم كشور به ويژه در سال هاي پس از 
انقالب بر توسعه توليد ملي و خودكفايي، عمال چنين 
رهنمودهايي راه به جايي نبرد و حتي مسير معكوسي 
طي ش��د، حال آنكه اظهارات اين مقام��ات در ديگر 
حوزه ها، مثال حجاب، تا سال ها به شكل سخت گيرانه اي 

دنبال مي شود.
به گزارش »تع��ادل«، اقتصاد ايران پس از 70 س��ال 
برنامه ريزي توسعه همچنان در دستيابي به اين هدف 
ناكام مانده است. زماني اقتصاد ايران برنامه ريزي را آغاز 
كرد كه كره جنوبي و چين نه تنها غول هاي اقتصادي 
چون ام��روز نبودند بلكه درگي��ر عقب ماندگي هايي 
شديدتر از ايران بودند. با اين همه اكنون چين دومين 
قدرت اقتصادي جهان و كره نيز يكي از اقتصادهاي مهم 
و اثرگذار است و ايران همچنان درگير يافتن راهي براي 
گذار از عقب ماندگي به توسعه يافتگي؛ اين دوره گذار 
آن قدر طوالني شده كه آن را مي توان يك دوره ناميد.

  ماراتن ناتمام توسعه 
با نگاهي به وضعيت اقتصاد و مسيرهاي طي شده در 
در هفت دهه گذشته، در برخي جنبه ها اقتصاد كشور 
نه تنها به توسعه نزديك نشده بلكه از آن دور هم شده 
اس��ت. اغلب دولت هاي اي��ران در اي��ن دوره با اتكا به 
درآمدهاي حاصل از فروش نفت توليد كارآمد را كنار 
گذاشته و مصرف را رونق دادند. شايد دليل اين مساله 
تالش دولت ها خريد محبوبيت و نشان دادن پيشرفت 
جامعه البته به شكل صوري است. زيرا واردات مي تواند 
تا حدودي نيازهاي مردم را حل كند اما نمي تواند موتور 
محرك توليد و تكنولوژي باشد. به طور مثال مناطق آزاد 
تجاري كه طبق قانون صراحتا بايد به سكوي صادرات 
كشور تبديل مي ش��د، به سكوي واردات تبديل شد و 
مانند برخي ديگر از قوانين نهايتا با توجيه اينكه واردات 
تداوم اقتصاد اين مناطق را عملي مي كند، تصريح قانون 

ناديده گرفته شد. 
مباح��ث مربوط به چرايي توس��عه نيافتگي ايران، در 
محافل اقتصادي و حتي سياس��ي و اجتماعي كشور، 
همواره مورد بحث قرار مي گيرد. مس��اله واردات يكي 
از مس��ائل محوري در اين بحث است و اهميت آن در 
شرايط تحريم دو چندان مي شود. زيرا منابع دولت و ارز 
موجود در كشور به شدت محدود مي شود و واردات تاثير 
منفي دو چنداني بر اقتصاد كشور خواهد گذاشت. يك 
پژوهش اقتصادي كه اخيرا منتشر شده با وجود اذعان 
به هفت دهه برنامه ريزي در اقتصاد، نبود برنامه، تفكر 
و استراتژي مش��خص براي برخورد، نظارت و هدايت 
مقوله واردات در راس��تاي توس��عه صنعتي در تاريخ 
كشور را از داليل مشكالت فعلي و واردات محور شدن 

اقتصاد كشور مي داند. ديدگاه هاي ايده آليستي مبتني 
بر بازار تحت كنترل گروه هاي رانتي قرار گرفته و توسعه 
واقعي توليد را به محاق برده و مسبب انحرافات شديد در 

ساختارهاي كشور شده است. 

  زمينه هاي استيالي بخش نامولد بر اقتصاد 
دفتر پژوهش هاي اقتصادي و توس��عه اتاق مشهد در 
گزارش��ي مفصل آورده اس��ت: هر چند تاريخ ايران از 
زواي��اي مختلف به ويژه اقتصادي مورد بررس��ي قرار 
نگرفته اما تقريبا همه كارشناس��ان به اين امر اذعان 
مي كنند دوره قاجار به استيالي بخش غير مولد و تاجر 
در كشور ختم شد. احمد اشرف كتابي با عنوان »موانع 
تاريخي رشد سرمايه داري در ايران« دوران قاجار را از 
اين منظر مورد بررسي قرار داده است. او در اين كتاب 
مي گويد: »گذشته از نظام سياسي و اقتصادي شهرها و 
موقعيت تجار و اصناف در اجتماعات شهري كه به نوبه 
خود موانع تاريخي عمده اي در راه رشد سرمايه داري 
پديد مي آورد، هجوم تورانيان ب��ه ايران از قرن پنجم 
تا ق��رن دهم و ادامه س��لطه آنان بر جامع��ه ايراني تا 
اوايل قرن فعلي، موانع اساس��ي تازه اي در راه توسعه 
اقتصادي جامعه و رشد س��رمايه داري جديد از بطن 
بازارها فراهم ساخت. اين گونه سلطه تورانيان بر ايران 
كه از قرن پنجم آغاز ش��ده بود آثار و نتايج پر اهميتي 
در ويژگي هاي تاريخي ايران و روابط اجتماعات ايلي، 
شهري و روس��تايي و شالوده هاي سياسي و اقتصادي 
جامعه ايراني برجاي گذاشت. سلطه سياسي- نظامي 
ايل براي اجتماعات شهري و روستايي موجب سكون 
اقتصادي ش��د زيرا از يك س��و مانع رش��د توليدات 
كشاورزي و سبب كندي جريان آن به جماعت شهري 
شد و از سوي ديگر محدوديت هايي براي رشد و توسعه 
درون زاي سرمايه داري از بطن بازارها فراهم ساخت. از 
نظر سياسي هم حضور پر قدرت عشاير در جامعه نوعي 
توازن ميان نهادهاي قدرت مركزي در ايران كه سابقه 
كهن داشت و نيروهاي عش��اير پديد آورد و درنتيجه 
موانع مضاعفي در راه رشد سياسي سرمايه داري ملي 
در اجتماعات ش��هري بر پا نمود چون حضور عشاير 
نيرومند و سلطه آنان بر اجتماعات شهري روستايي و 
ايلي در منطقه نفوذشان مانع اساسي براي تكامل سلطه 
قدرت مركزي كه از ضروريات رشد سرمايه است پديد 
آورد و جريان س��رمايه را در دوران ماقبل خود دشوار 
ساخت. اين امر سبب كندي فعاليت هاي توليدي در 
زمينه كشاورزي و صنايع دستي و دشواري مبادالت 

بازرگاني شد.«
با اين همه در دوره قاجار يك شرايط نيمه استعماري 
بر كشور حاكم شد كه عالوه بر تاثيرگذاري بر تحوالت 
سياسي و اجتماعي، موجب تسلط بر نهادهاي مختلف 
اقتصادي و درنهايت عقب ماندگي كش��ور شد. كشور 
عمال به محلي براي فروش كاالهاي خارجي تبديل شد 
و در اين شرايط عمال هم خارجي ها و هم تجاري كه از 
طريق واردات تامين معادش مي كردند بيشترين بهره 
را بردند. اين ميان و برخالف كشورهاي توسعه يافته 
چون فرانسه كه در ابتداي مسير توسعه خود گمركات 
و تعرفه ه��اي گمركي را عاملي حياتي جهت حمايت 
از تولي��د و كاالهاي داخلي مدنظر داش��تند، در ايران 
گمركات به دست افراد وابسته افتاد و همزمان »تاجر 
باشي ها« به تبليغ مصرف كاالهاي خارجي دست زدند.

  واردات سكوي موفقيت تحريم
از آن جايي كه در ايران اغلب يك تصميم اشتباه بارها 
تكرار مي ش��ود، وضعيت دوره قاجار ب��ا وجود تغيير 
وضعيت كشور و حتي سلس��له حاكم كماكان ادامه 
يافت. بي��ش از نيم ق��رن پيش گروه��ي اقتصاددان 
انگليسي به عنوان مشاوران دانشگاه هاروارد به ايران 
آمدند و به بررس��ي جوان��ب مختلف اقتص��اد ايران 
پرداختند. آنها ضعف تصميم گيران اقتصادي را موجب 
بحران اقتصادي دانستند كه عمال با واردات بي رويه و 

افسارگسيخته بر ميزان مشكالت افزوده است. 
اين شرايط تا امروز ادامه يافت و عمال ضعف مديريتي 
در كنار حيف و ميل مناب��ع همچنان اقتصاد ايران را 
مصرفي نگه داشته است. برجام مي تواند به عنوان يكي 
از موارد ناتواني مسووالن اقتصادي كشور مورد بررسي 

قرار گيرد. با اين همه و با توجه به اهميت شرايط فعلي 
كه به معناي بازگشت دوباره تحريم هاست، مي توان 
به نوش��ته ريچارد نفيو تحت عنوان هنر تحريم ها كه 
توسط مركز پژوهش هاي مجلس منتشر شده اشاره 
كرد. وي مي نويسد: آنچه در عمل اتفاق افتاد اين بود كه 
ايراني ها نتوانسته اند پاسخي به تحريم هاي اقتصادي 
بدهند. نفيو در ادامه مي افزاي��د: »امريكا تالش كرد 
رسيدن به اصالحات اقتصادي را تا آنجايي كه مي تواند 
به تعويق بيندازد و دش��وار كند و اين مساله در همان 
آغاز تحريم ها بيفتد، نه اينكه در زماني كه اين تحريم ها 
بر مسائل بشردوس��تانه اثرگذاشته است يا واردات يا 
مصرف كاالها را تحت تاثير قرار داده است، چرا كه اين 
قضيه مي تواند به ايران كمك كند، وارداتش را كاهش 
دهد. از آن جا كه مردم ايران عمال مي توانستند چنين 
كاالهاي را بخرند و واردات نيز جريان داش��ت، پايين 
آمدن ارزش پول ملي و باال رفتن ارزهاي خارجي عمال 
امكان خريد اين كاالها را از بس��ياري از مردم ايراني 
گرفتند و تنها افراد ثروتمند و كس��اني كه در موضع 
قدرت بودند مي توانس��تند همچنان از منابع مرتبط 
بودن ايران با شبكه هاي بين المللي سود ببرند. به اين 
ترتيب ارز به صورت م��داوم از ايران خارج و كاالهاي 
تجمالتي وارد مي شد و بحث نابرابري درآمدي و تورم 
روز به روز قوت بيشتري گرفت.« اين معضل همان طور 
كه پيش تر گفته شد مسبوق به سابقه است، مثال در 
س��ال 38 ارز تخصيص يافته براي واردات ابريش��م و 
لباس هاي خارجي بيشتري از ماشين هاي برقي و ارز 
جواهرات بيش از تجهيزات كشاورزي بود. همچنين 
ميزان ارزي كه براي عطرهاي خارجي اختصاص يافت 

عمالم با كودهاي شيميايي برابري مي كرد. 

  تناقض گفتارو كردار
يك تناقض واقعي در س��ردرگمي اقتص��اد ايران كه 
گرچه در داخل به نظر مي رسد اثر خود را از دست داده 
اما خارجي ها س��رگردان مي كند، نحوه گفتار و عمل 
مسووالن عاليرتبه كشور در بيشتر مسائل اقتصادي 
اس��ت. اينكه گفته هاي مقام��ات در حوزه هاي ديگر 
عملي مي شود ولي در اقتصاد حركت ديگري صورت 
مي گيرد مي تواند ناشي از منافع كالني باشد كه برخي 
افراد سودجو در نهادهاي تصميم گيري قدرت زيادي 
دارند ولي اين مساله هنوز دقيقا ريشه يابي نشده است.

به بي��ان ديگر عوامل مختلف خب��ر از اهميت و نقش 
واردات در تضعيف توان اقتصادي كش��ور دارد. البته 
مس��ووالن كشور نسبت به اين مس��اله بارها اشاراتي 
داشتند، به ويژه حسن روحاني و محمود احمدي نژاد 
ولي در عمل هنوز تغيير معناداري رخ نداده است. اين 
مهم در حالي رخ مي دهد كه پس از انقالب، اقتصاد ايران 

همواره با تحريم و محدوديت هاي مختلفي روبه رو بوده و 
از همان آغاز همه مي دانستند كه بايد اقتصاد ايران خود 
را براي ش��رايطي خاص آماده كند اما با گذشت چهار 
دهه و به دس��ت آمدن تجارت گوناگون هنوز اقتصاد 
كشور بر بخش هاي غير مولد و خدمات متكي واردات 
تكيه دارد. اين مساله از آن جايي تعجب آور مي شود كه 
امريكا هم در حالي كه دست شركت هاي خود را براي 
فروش خدمات ارتباطي از جمله تلفن همراه به ايران 
باز گذاشته بود تا بتواند با فروش آن در ايران ارتباطات 
را در ايران تس��هيل كند و مردم از اين طريق بتوانند از 
مشكالتي كه بر آنها وارد مي شود، خبردار شوند، عمال 
بخش خودروسازي را مورد تحريم هاي جدي قرار داد 
تا ايجاد شغل در بخش توليد را دچار مشكل كند. اين در 
حالي است كه در آن زمان و با رشد بانك هاي خصوصي 
بيشتر تسهيالت بانكي هم به بخش هاي غيرمولد تعلق 
مي يافت و عمال بخش توليد زير فش��ار شديدي بود. 
يا حدود 58 ميليارد دالر ارز براي مس��افرت از كشور 
خارج ش��د. به اين ترتيب تصميمات غلط دولتمردان 
همزمان با اعمال فشار امريكا بخش توليد را ضعيف تر 
كرد. احمدي نژاد پيش از رييس جمهورش ش��دنش، 
سياست درهاي باز را به شدت رد مي كرد. او مي  گفت 
مابايد صنعت و توليد خود را حمايت كنيم تا بتوانيم با 
صنايع خارجي رقابت كنيم. اين چه افتخاري است كه 
كارخانه هاي ما تعطيل شوند، كارگرها بيكار و به اين 
اتفاق بگوييم آزادسازي؟ با اين همه در زمان احمدي نژاد 
ماليات به ويژه در دوس��ال آخر ضربه س��ختي نيز به 
حساب و كتار قوه مجريه آمد؟ در اين مورد كافي است 
تنها به وعده هاي دو رييس جمهوري اخير توجه كرد؛ 
روحاني و احمدي نژاد هر دو حمايت از توليد را ضروري 
دانس��تند اما در عمل نه تنها در آن موفق نبودند بلكه 
سياست هايي اجرا شد كه عمال نتيجه معكوس داشت.

  »آزادسازي« به توسعه نمي انجامد 
كليشه آزاد گذاش��تن اقتصاد براي تسهيل واردات به 
سود رقابت و نهايتا رشد و توسعه اقتصادي خواهد بود، 
عمال براي كشورهاي در حال توسعه مانند ايران، كامال 
اشتباه اس��ت. همان طور كه در اتحاديه اروپا مشاهده 
ش��د، بازار يورو نهايتا براي آلماني ها س��ودآورتر بود و 
براي يونان، پرتغال و ديگر كشورهاي ضعيف تر صنعتي 
اروپا، زيان آور. آلمان پيش از آنكه اروپاي واحدي شكل 
بگيرد نيز قوي ترين صنايع اروپا را از آن خود داش��ت 
و اقتصاد اين كش��ور همواره پس از جنگ جهاني دوم 
مسير توسعه خود را ادامه مي داد. درنتيجه باز گذاشتن 
اقتصاد عمال فروش كاالهاي اين كش��ور را تسهيل و 
كشورهاي ضعيف تر را تضعيف كرد. در ايران هم با توجه 
به وابستگي برون زاي منابع درآمدي و عقب ماندگي 

تكنولوژي توليد، اين نظر نتيجه مثبتي در پي نخواهد 
داشت. با اين همه تجارب سال هاي گذشته هم نشان 
مي دهد هر چه دست واردكنندگان بازتر باشد، عمال نه 
تنها رشد پايدار به دست نيامده بلكه به ارتقاي كيفيت 
محصوالت و خروج از وضعيت مونتاژي نيز نينجاميده 
است. در 100 سال گذشته همواره تراز تجاري بدون 
نفت ايران با جهان منفي بوده و در برخي از سال ها ميزان 
كل صادرات به عالوه نفت كمتر از واردات بوده است، به 
بيان ديگر تراز تجاري ايران با جهات به شكل مزمني جز 
چند سال پراكنده و دوره هاي كوتاه هميشه به صورت 

مزمن منفي بوده است.

  واردات شمشير دولبه است
واردات چون نرخ بهره، تس��هيالت، ماليات و... ابزاري 
است كه تصميم گيران براي حمايت از بخش هاي توليد 
يا سمت و س��و دادن به مس��ير اقتصاد خود از آن بهره 
مي جويند. اما در ايران اين ابزار به هدف تبديل ش��ده و 
هدف اصلي كه همان كمك به توليد اس��ت كنار رفت. 
همان طوري كه در مثال آلمان گفته شد، استفاده از اين 
ابزار همواره و در هر شرايطي يكسان نخواهد بود، چرا كه 
پس از رشد صنعتي و توليد انبوه، اگر آزادسازي واردات 
هم صورت بگيرد، عمال تبديل به يك تس��عيل كننده 
خواهد شد تا كاالهاي توليد كشور عرضه اي بهتر داشته 
باشند و كاالهاي صنعتي عمال نقش مهم تري در صدور 
كاال به ديگر كشورها را داشته باشند. بنابراين آنچه بايد 
در خصوص ارايه راهكار براي استفاده از اين ابزارها مدنظر 
باش��د، نه ارايه يك نسخه جهان شمول بلكه چگونگي 
استفاده درست از آنها با توجه به شرايط مختلف است. 

واردات در بسياري از حوزه ها ضروري است و چنانچه 
سياست گذاري در اين بخش به درستي صورت بگيرد 
عمال واردات زمينه س��از توليد خواه��د بود. در حالي 
كه ايران هنوز به توس��عه صنعتي دست نيافته تكيه 
بر ديدگاه آزادسازي واردات منجر به تقويت وضعيت 
توليد مي ش��ود. به همين دليل است كه سهم اصلي 
توليد و اش��تغال صنعتي در اي��ران را صنايع كوچك 
دارند، در حالي كه اين صنايع همزمان نيازمند واردات 

ماشين آالن و مواد واسطه اي هستند .
ايران همچنان درگير واردات ماشين آالت و كاالهاي 
واسطه اي است و به همين دليل در برخي بخش هاي 
صادرات به جاي ارز آوري، ارزبري مي كنند. طبعا وارد 
كردن ماشين آالت در آغاز توسعه ضروري است اما اگر 
به بهبود سطح فناوري هاي داخلي و خودكفايي منجر 
نشود، ارزش توس��عه اي ندارد. شايد تكراري باشد اما 
همچنان راهكار خروج اقتصاد ايران از وضعيت فعلي 
تكيه بر توليد مداري و استفاده از انديشمندان و مديران 

حرفه اي است. 

ميرعل��ي اشرف پوري حس��يني، ريي��س س��ازمان 
خصوصي س��ازي اظهار كرد: سازمان خصوصي سازي نه 
مرجع تصويب قيمت پايه است و نه مرجع تصويب شرايط 
واگذاري و نه مرجع تصويب اهليت براي خريداران. قانون 
اصل 44 و آيين نامه ها و دس��تورالعمل هاي اين قانون را 
اگر ورق بزنيد هيچ جا دستورالعمل هايي را پيدا نمي كنيد 
كه بگويد سازمان خصوصي سازي در فرايند واگذاري اين 
اختيارات را دارد. وي به ايس��نا ادامه داد: هيات واگذاري 
قيمت پايه شرايط واگذاري را تعيين مي كند و اگر توانست 
اهليت را تعيين مي كن��د. اينكه من يك وقت در البه الي 
صحبت هايم ش��ايد عبارت هايي به كار بردم كه خواننده 
فكر كرده س��ازمان خصوصي س��ازي اين كارها را انجام 
مي دهد، برداش��ت اشتباه بوده اس��ت. تاكيد مي كنم كه 
سازمان خصوصي سازي به موجب قانون، هيچ اختياري نه 
در تصويب قيمت پايه دارد و نه در تصويب اهليت و شرايط 
واگذاري. رييس سازمان خصوصي سازي ادامه داد: اما چرا 
من اينها را توضيح مي ده��م، چون بعضي فكر مي كنند 
سازمان خصوصي سازي اين كارها را انجام مي دهد. طبيعي 
است كه هيات واگذاري همان طور كه از اسمش بر مي آيد 
يك هيات است و يك شخص نيست اين هيات هشت عضو 
دارد چهار نفر از اي��ن اعضا با رأي و چهار نفر ديگر بي رأي 

هستند. آن چهار عضو با رأي، وزير اقتصاد و دارايي، وزير 
تعاون، وزير دادگس��تري، رييس اتاق تعاون و رييس اتاق 
بازرگاني هس��تند. چهار عضو بي رأي نيز دو نفر نماينده 
مجلس است، يك نفر رييس سازمان برنامه و بودجه و يك 
وزير ذي ربط است. عده اي هم در اين هيات مدعو هستند 

و عضو نيستند مثل رييس سازمان بورس و رييس شوراي 
رقابت. تعداد ديگر هم هستند كه از وزارتخانه و جاهاي ديگر 
مي آيند در مجموع 10 تا 15 نفر در اين هيات مي نشينند. 
 وي بيان كرد: درس��ت اس��ت كه اين هيات رييس دارد و 
رييسش وزير اقتصاد و دارايي است، ولي رييس براي اداره 

جلسه است وقتي يك هيات يك مصوبه اي را توليد مي كند 
دسترسي به اينكه  اين مصوبه چي بوده و توضيح دهيد كه 
چرا اين طور و چرا آن طور، عماًل مي افتد گردن كسي كه 
دبير هيات واگذاري است و آن هم سازمان خصوصي سازي 
است ما وقتي كه اعضاي هيات واگذاري شمارش مي شود به 
عنوان عضو هيات واگذاي شمرده نمي شويم، يعني قانون، 
اعضاي هيات واگذاري را تعيين كرده است و بعد گفته كه 
دبيرخانه اين هيات در س��ازمان خصوصي سازي خواهد 
بود و رييس سازمان خصوصي سازي دبير اين هيات است. 
حاال اگر اين جمله عنوان مي شود ما عضو اين هيات هستيم 
كه نيستيم، مي شويم »دبير« و عضو نهم در آنجا و بدون 
رأي. از آنجاكه كار ما صبح تا شب واگذار كردن است و من 
هم اخالقي دارم كه در دسترس رسانه ها هستم، رسانه ها 
براي اينكه از مصوبات هيات واگذار مطلع شوند به سراغ 
من مي آيند و من توضيح مي دهم و آنها فكر مي كنند كه 
اين كارها را من شخصاً انجام مي دهم، برخي فكر مي كنند 
كه هيات واگذاري اصاًل وجود ندارد و پوري حسيني يك 
تنه قيمت تعيين و واگذار مي كند. متأسفانه اين برداشت 
بين بعضي از نمايندگان مجلس هم وجود دارد. مي گويند 
پوري حسيني به يغما داد و پوري حسيني به ثمن بخس 
داد. من چه كاره هستم كه چيزي را به ثمن بخس بدهم يا 

ندهم؟ مگر من سمتي دارم؟ مگر من قيمت پايه تصويب 
مي كنم؟! متأسفم از اينكه نخبگان جامعه قانون اصل 44 
را ورق نزدند. رييس س��ازمان خصوصي سازي ادامه داد: 
البته به نظر من آن هيات نبايد پاسخگوي هيچ كجا باشد؛ 
هيچ كجا. اصاًل اگر قرار باشد كه هيات واگذاري جواب پس 
دهد و س��وال كنند كه چرا براي اين شركت اين قيمت را 
گذاشته اي و چرا براي آن شركت آن قيمت را گذاشته اي 
اصاًل هيات واگذاري ديگر تشكيل نمي شود هيات واگذاري 
قرار نيست توضيح دهد قانون اين حق را به من داده است. 
قيمت پايه مي گذاريم و مزايده برگزار مي كنيم. گذاشتن 
قيمت پايه از اختيارات قانوني هيات واگذاري است. آنقدر 
هم عقل در سر هيات واگذاري است كه مصلحت آن كشور، 
آن بنگاه و اقتصاد كالن و خرد را ببينند و اين قيمت گذاري را 
انجام دهند و شايد خيلي ها چون مي دانند كه از اين هيات 
نمي توانند سوال بپرسند و هيات مي گويد كه اختيار قانوني 
هم است يك نفر به نام پوري حسيني را پيدا كردند و كه آدم 
خوش برخوردي هم هست و هر كسي شب و روز تماس 
مي گيرد، جوابش را مي دهد حاال بزنيمش! اين شده همه 
ماجرا. اما در اين مورد كه ش��ما مي گوييد كه به يك ريال 
داده شود يا نه، اواًل شما به من بگوييد كه آيا در اين 17 سال 
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از ضعف مديريتي رنج مي بريم
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران 
گفت: در ساختار بودجه اي كشور، محدوديت منابع 
مالي وجود ندارد، بلكه مش��كل در ضعف مديريت 

آن است.
نعمت اهلل تركي رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي 
اس��تان تهران در آيين اختتاميه دومين كنفرانس 
بين المللي BIM، با بيان اينكه در ساختار بودجه اي 
كشور، منابع مالي محدود وجود ندارد، بلكه مشكل 
در ضعف مديريت آن است، اظهار كرد: طي برگزاري 
دو روزه كنفرانس BIM، بسياري از مشكالت حوزه 
عمراني و فني مطرح شد اما ما به دنبال اين هستيم كه 
چالش اساسي را از دوش دولت برداريم. درهيچ جاي 
دنيا، دولت در اجراي پروژه عمراني از ابتدا و تا انتهاي 

پروژه سهمي ندارد.
وي با بيان اينكه مجري بودن دولت در پروژه ها آفت 
بزرگ پروژه هاي عمراني است.، افزود: نمي شود كه هر 
زمان كه دولت منابع داشت پروژه پيشرفت كند و هر 

زمان خالي از منابع شد، روي زمين بماند.
تركي گفت: پيشنهاد ما براي حل اين موضوع به دولت 
اين بود تمام پروژه هاي در دست دولت به هر شكل 
ممكن به بخش خصوصي واگذار شود مگر آنكه در 
پروژه اي مسائل امنيتي و حاكميتي اجازه ندهد. اين 
برنامه را در استان تهران عملياتي كرده و سال گذشته 
نزديك 270 پروژه را به همراه سياست هاي تشويقي 

به بخش خصوصي واگذار كرديم.
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران 
افزود: بررسي هاي ما نشان مي دهد كه نزديك 3 هزار 
پروژه داراي رديف و كد دولتي هستند، بنابراين بايد 
حق دهيم كه اجراي پروژه ها 14 سال طول بكشد. 
تصويب تبصره 19 در قانون بودج��ه97 و تكرار آن 
در قانون بودجه 98 براي واگذاري پروژه ها به بخش 
خصوصي است. تركي با تاكيد بر اينكه هر پروژه اي 
برابر تبصره 19 قانون بودجه سال 98 قابليت واگذاري 
داشته باشد، كد و رديف اعتباري آن را از دولت حذف 
مي كنيم، گفت: يكي از شهرستان هاي استان تهران، 
5 سال معطل احداث سالن سينما است، كدام مقررات 
گفته احداث سينما با دولت است؟ درحالي كه بايد به 

بخش خصوصي واگذار شود. 
وي بخش نظارت بر طرح هاي عمراني را امري مهم 
در توسعه پروژه هاي عمراني دانست و افزود: ما بايد به 
عنوان متوليان دولت، راه را طوري ترسيم كنيم و به 
گونه اي هدف گزاري كنيم تا بخش خصوصي رغبت 
فعاليت با اين مدل ها را داشته باشد. در قانون بودجه 98 
تبصره اي به نام تبصره 18 )كمك هاي فني و اعتباري( 
لحاظ كرديم كه به مدل هاي شما در اين زمينه كمك 
مي كند. رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان 
تهران بيان كرد: دولت باي��د راه را براي ورود بخش 
خصوصي هموار كند براي مثال براي استفاده از مدل 
BIM و تكنولوژي هاي زيرساختي بخش خصوصي، 
امتياز قائل شده و از طريق تبصره 18 كمك هاي فني و 
اعتباري به اين بخش ارايه كند. دولت هم بايد از طرفي 
50 درصد سود بخش خصوصي را تضمين داده و تعهد 
دهد. براي دولتي ها دل كندن از اين مجموعه سخت 
است اما زماني كه بخش خصوصي قدم مي گذارد خود 
بايد مطالبه گر هم باشد و اگر پروژه اي را به سرانجام 
مي رساند مديريت آن را هم پس از اجرا عهده دار شود.

رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران با 
اعالم اينكه سازمان برنامه و سازمان مديريت تهران از 
ايده ها و پروژه هاي نخبگان و جوانان مستعد استقبال 
مي كند، پيشنهاد كرد تا كارگروهي با حضور اكثريت 
دانشگاه هاي برجسته و سازمان مديريت تهران براي 
بحث و بررسي ايده هاي نو در راه توسعه زيرساختي و 

اقتصادي ايجاد شود.
تركي گفت: در گذشته زماني كه از توسعه صحبت 
مي كرديم تمام افكار متوجه فرهنگ بود درحالي كه ما 
آسيب جدي در حوزه زيربنايي داشتيم. از طرفي مدل 
مشخصي براي پيشبرد اسناد توسعه اي نداشتيم، اما 
پس از پژوهش هاي بسيار، قرار بر اين شد هر برنامه و 
سندي كه در استان تهران براساس اسناد باالدستي 
تدوين مي شود، حتما پيوست علمي داشته باشد. به 
همين جهت در حوزه فناوري با دانشگاه علم و صنعت 
 BIM به بحث نشستيم و همكاران دانشگاهي ما را با
آشنا كردند. رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي 
استان تهران تفاوت كشورهاي توسعه يافته و در حال 
توسعه را مورد توجه قرار داد و اظهار كرد: همواره به 
دنبال تفاوت اين دو جامعه در جهان بودم و دانستم 
قدم اول در تحول و كار بزرگ، ش��جاعت اس��ت. در 
س��ازمان مديريت و برنامه ريزي اس��تان تهران هم 
پايه ريزي و قدم اول برنامه ريزي براي توسعه استان و 

تدوين سند توسعه، شجاعت بود.
وي به 5 س��ند توس��عه اي پس از انق��الب و داليل 
عدم موفقيت برنامه ها در اجرا اش��اره ك��رد و افزود: 
برنامه نويس��ي در ايران در حد ايده آل اس��ت اما در 
مرحله اجرا رها مي شود، به همين منظور مطالعات 
و بررسي هاي كارشناس��ان ما در سازمان مديريت 
تهران براي آسيب شناس��ي اين موضوع آغاز شد و 
از دل س��ال ها تالش و بررسي، سند توسعه استان و 
شهرستان ها متولد شد. اين برنامه ها از پايين به باال 
نوش��ته ش��ده و اين تفاوت برنامه ششم توسعه با 5 
برنامه گذشته است. تركي گفت: سند توسعه استان 
و شهرس��تان هاي تهران در اسفند ماه 97 رونمايي 
ش��د و كار اجراي آن از ابتداي سال 1398 آغاز شده 
و هدف گذاري تا افق 1400 است. همه دستگاه هاي 

اجرايي در اين سند سهيم هستند.
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران، 
نبود س��ند آمايش س��رزميني را دومين مانع رشد 
و توس��عه كش��ور عنوان كرد و گفت: ما تالش ها و 
برنامه ريزي هاي بس��يار و هزينه هاي هنگفتي هم 
پرداخت كرديم، اما هر جا رفتيم پروژه ها يا به بن بست 
خورده بود يا مردم ناراضي بودند. نگاه آمايشي به اين 
مس��اله كمك كرد و اكنون سند آمايش سرزميني 
استان تهران در راستاي س��نتز آمايش منطقه اي 
تدوين شده و هر زمان هر فردي اعم از سياستمدار يا 
برنامه نويس براي توسعه مكاني مي تواند به اين سند 

رجوع كند حتي اگر ما آن زمان نباشيم.
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قيمت سكه بر مدار نوسان

انتقالريسكباانتشاراوراقبهاداربيمه

كاهشريسكدرروابطكارگزاريبانكي

گروه بانك و بيمه | احسان شمشيري|
 روز يكش��نبه 14 ارديبهش��ت ماه 98 نرخ لحظه اي 
دالردر س��امانه س��نا 14 ه��زار و 800توم��ان و يورو 
16 هزار و 700 تومان اعالم ش��د همچنين دالر سنا 
براساس قيمت هاي روز شنبه 14 هزار و 510تومان، 
يورو 16هزار و 33 تومان، پوند 18 هزار و 574تومان، 
درهم 3هزار و 992 توم��ان و لير تركيه 2 هزار و 527 

تومان تعيين شد.
به گزارش »تعادل«، روز يكشنبه 14 ارديبهشت ماه 
98، در جريان معامالت صرافي هاي بانكي، قيمت دالر 
اندكي افزايش يافت و به 14 هزار و 350 تومان رسيد 
و اين افزايش نرخ در بازار آزاد سبب شده صرافي هاي 
بانكي به دليل كاهش آربيتراژ نرخ را به 14هزار و 350 
تومان افزايش دهند بر اين اساس قيمت هر اسكناس 
دالر 14,250 تومان و براي فروش 14,350 تومان است 
همچنين نرخ هر اسكناس يورو براي خريد 16,100 

تومان و براي فروش 16,200 تومان است.

ركوردشكنيقيمتهادربازارسكه
از هفته پيش تاكنون بازار سكه و طال نيز دوباره دچار 
التهاب شده به طوري كه نوس��ان قيمت ها به صورت 
ساعتي اتفاق مي افتد.در روزهاي پاياني هفته پيش و 
همچنين دو روز نخست هفته جاري، قيمت سكه و طال 
بر مدار نوساني قرار گرفته و تقريبا نرخ ساعت به ساعت 
متفاوت است. با وجود اين مساله، نوسان نرخ ارز تاثير 
فراواني بر بازار سكه و طال گذاشته و سبب شده تا قيمت 

سكه به بيش از 5ميليون و 100هزار تومان برسد.
به گفته رييس كميس��يون تخصصي طال و جواهر با 
وجود تثبيت نرخ جهاني طال، در بازار ايران تحت تاثير 
نوس��ان نرخ ارز، افزايش قيمت سكه و طال ادامه يافته 
است.محمد كش��تي آراي با بيان اين مطلب گفت: با 
توجه به تعطيل��ي بازارهاي مالي جهان��ي، هر اونس 
طال 1279دالر و 50 س��نت قيمت دارد.وي تصريح 
كرد: اكنون در بازار روز يكش��نبه هر قطعه سكه تمام 
بهار آزادي طرح جدي��د 5ميليون و 110 هزار تومان، 
هر قطعه س��كه تمام بهار آزادي طرح قديم 4ميليون 
و 930هزار تومان قيمت گذاري ش��ده است.وي ادامه 
داد: هر قطعه نيم س��كه 2ميليون و835 هزار تومان، 
ربع س��كه يك ميليون و 845هزار تومان و سكه هاي 
گرمي 975هزار تومان ارزش گذاري ش��ده است.وي 
توضيح داد: با توجه به قيمت هاي فعلي مي توان گفت 
كه داد و ستدها در ش��رايط عادي قرار دارد و در اصل 
تقاضايي در بازار وجود ندارد؛ همين مساله سبب شده 
تا حباب س��كه همچنان در محدوده 580هزار تومان 
باقي بماند.كشتي آراي گفت: هر مثقال طالي 17عيار 
به عنوان مبناي تعيين قيمت، روز يكشنبه 2ميليون و 
26هزار تومان قيمت گذاري شده است.وي بيان كرد: 
هر گرم طالي 18عيار نيز 467 هزار و 700 تومان داد 

و ستد مي شود.

بهروزرسانيفهرستدريافتكنندگانارز
همچنين بانك مركزي در راس��تاي شفاف س��ازي و 
اطالع رساني عمومي فهرس��ت دريافت كنندگان ارز 
دولتي و س��امانه نيما را به روزرس��اني و منتشر كرد. 
فهرست انتشار يافته حاوي دريافت كنندگان ارز دولتي 
و نيمايي طي بازه زماني فروردين 1397 تا تاريخ 11 

ارديبهشت ماه 1398 است. گفتني است اين فهرست 
شامل اس��امي اش��خاص حقيقي و حقوقي به همراه 
ميزان و نرخ ارز دريافتي است كه از طريق سامانه نيما 

ارز دريافت كرده اند.

 ۷۵درصدارزصادراتيبهنيمابرنميگردد
در اين رابطه گفته مي ش��ود در حالي كه يك س��ال از 
راه اندازي سامانه نيما مي گذرد، اين سامانه عملكرد قابل 
قبولي در جذب ارز حاصل از صادرات نداشته و بايد ديد 
كه بانك مركزي براي اين سامانه و جذب ارز حاصل از 
صادرات از طريق آن برنامه جديدي دارد يا اينكه بايد 

اين سامانه را شكست خورده دانست.
به گزارش ايسنا، با وجود تحريم هاي امريكا و اقدامات 
اين كشور براي افزايش فشار اقتصادي به ايران، همه 
مسووالن و كارشناسان كشور بر اين باورند كه ايران در 
حال حاضر در ش��رايط جنگ تمام عيار اقتصادي قرار 
دارد و همه بخش هاي كشور مسوولند كه در اين جنگ 
به كش��ور كمك كنند.در اين شرايط و با اقداماتي كه 
امريكا در جهت كاهش صادرات و ارزآوري ايران انجام 
مي دهد، يكي از مهم تري��ن مواردي كه بانك مركزي 
از س��ال گذشته روي آن تاكيد داشته، تأمين ارز مورد 
نياز كشور است كه بخش��ي از اين ارز همواره از طريق 
صادرات نفتي و غير نفتي ايران تأمين مي شده است.

اكنون امريكا به دنبال اين موضوع است كه فروش نفت 
ايران را به حداقل برساند و از سوي ديگر با قطع روابط 
بانكي ايران با ساير كش��ورها و بانك هاي دنيا، از ورود 
ارز خارجي به ايران جلوگيري كند تا ايران را از لحاظ 
اقتصادي فلج ش��ود.در اين ميان، يكي از پررنگ ترين 
نقش ه��ا را صادركنندگان در اقتصاد اي��ران دارند؛ به 
اينگونه كه در اين شرايط بايد ارز حاصل از صادرات خود 
را به چرخه اقتصاد كشور بازگردانند تا دولت نيز بتواند از 
اين طريق، ارز مورد نياز را براي واردات تأمين كند.اين 
الزام براي صادركنندگان از آنجايي ناشي مي شود كه 
دولت انواع يارانه ها را از جمله انرژي ارزان، معافيت هاي 
مالياتي، ايجاد بستر براي توليد و… در اختيار توليد 
قرار مي دهد و در ازاي آن انتظار دارد كه صادركننده ارز 
خود را به چرخه اقتصاد برگردانده و آن را براي تأمين 

ارز واردات بفروشد.
در همين راستا، از سال گذشته بانك مركزي سامانه نيما 
را راه اندازي كرد تا صادركنندگان بتوانند ارز صادراتي 
خود را در اين سامانه بفروشند و واردكنندگان نيز ارز 

مورد نياز خود را از اين طريق تأمين كنند.
در واقع سامانه نيما قرار بود رابطي بين صادركننده و 
واردكننده باشد، تا هر دو بتوانند بدون واسطه ارز خود را 
خريد و فروش كرده و تجارت كشور را نيز تضمين كنند.

اين در حالي است كه با گذش��ت يك سال، هنوز اين 
سامانه فاصله بسيار زيادي تا آنچه مورد پيش بيني بود، 
دارد. به طوري كه بخش مهمي از ارز صادراتي كشور به 

اين سامانه وارد نشده است.
بانك مركزي در طول سال گذشته بارها بر بازگرداندن 
ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد و فروش آن در 
س��امانه نيما تاكيد كرد و در اين راستا، قوانين زيادي 
نيز به تصويب رسيد و حتي بانك مركزي براي تسهيل 
وضعيت صادركنن��دگان، اين قواني��ن را تغيير داد و 
تش��ويق هايي را براي صادركنندگان در نظر گرفت و 
در مقابل صادركنندگان را تهدي��د به برخورد جدي 

و جلوگي��ري از رون��د تأمين ارز آنه��ا در صورت عدم 
بازگرداندن ارز به چرخه اقتصاد كرد.با اين حال به نظر 
مي رسد كه اين تشويق ها و تهديدها چندان نتوانسته 
موثر باشد، چنانكه بر اساس آمار وزير امور اقتصادي و 
دارايي، از صادرات 40 ميليارد دالري ايران در س��ال 
گذشته تنها 10 ميليارد دالر آن وارد سامانه نيما شده 
است.اين در حالي است كه بر اساس آمار بانك مركزي، 
بخش عمده اي از ارز وارد شده به كشور و سامانه نيما 
مربوط به پتروش��يمي ها و عرصه هاي فوالدي است 
كه اين شركت ها نيز عمدتًا دولتي و مجبور به فروش 
ارز ص��ادرات خود در نيما هس��تند.به اين ترتيب، به 
نظر مي رس��د كه سامانه نيما از صادركنندگان بخش 
خصوصي در س��ال گذش��ته فقط حدود دو ميليارد 
دالر دريافت كرده و عماًل نتوانسته در جذب اين ارزها 
عملكرد قابل قبولي داشته باشد.با توجه به اينكه تمام 
سياست ها تاكنون درباره سامانه نيما اجرايي شده و اين 
موارد نيز اثر بخش نبوده، بايد ديد سياست هاي جديدي 
در اين زمينه اجرا مي شود تا بتواند بر تأثير اين سامانه 
بيفزايد يا بايد سامانه نيما را پروژه شكست خورده بانك 

مركزي دانست؟

گامهايجديد
برايراهاندازيبازارمتشكلارزي

كارشناسان و مديران اقتصادي معتقدند با راه اندازي 
بازار متش��كل ارزي مشكالت فعلي رفع ش��ود . بازار 
متشكل ارزي از جمله زيرساخت هايي است كه بانك 
مركزي براي س��اماندهي خريد و فروش اسكناس در 
بازار ارز راه اندازي كرده و قرار است به نوعي ليدر قيمت 

در بازار باشد.
طبق ايين نامه هايي كه بانك مركزي براي راه اندازي 
بازار متش��كل ارزي طراحي كرده، صرافان عضو اين 

بازار بايد يك حس��اب ارزي و يك حساب ريالي خود 
را براي ضمانت به بانك مركزي معرفي كنند.آن گونه 
كه اخبار منتشر شده از بانك مركزي براي راه اندازي 
اين بازار نشان مي دهد، اين بازار با مشاركت صرافي ها، 
سياستگذاري بانك مركزي و مش��اركت دارندگان و 
خريداران عمده اس��كناس ارز ج��ان مي گيرد و تمام 
تالش آن بر اين محور متمركز خواهد بود كه بتواند نرخ 
اسكناس ارز را بر مبناي معامالت واقعي كشف نمايد؛ 
كشف نرخي كه در حال حاضر هر روز در بازار آزاد و به 
اس��تناد معامالتي كه معموال واقعي نيستند، صورت 
مي گيرد و در صرافي هاي غيربانكي و توس��ط دالالن 
مالك قرار مي گيرد.صرافي ها براي حضور در اين بازار 
بايد شرط و ش��روط هاي بانك مركزي را رعايت كرده  
و تعهد سفت و محكمي براي حضور در اين بازار ارايه 
دهند. يك مقام مس��وول در نظام بانكي در اين رابطه 
گفت: صرافي هايي كه قصد حضور در بازار متش��كل 
ارزي را داش��ته باشند بايد يك حس��اب ريالي و يك 
حساب ارزي خود را با ارايه يك وكالت كاماًل در اختيار 
بانك مركزي قرار دهند تا ضمانت معامالت شود.وي 
افزود: بر اين اساس هر مقدار اسكناس ارز كه از سوي 
يك صرافي براي فروش در اين بازار سفارش گذاري و 
معرفي شود بالفاصله مبلغ ريالي معادل حدودي نرخ 
آن روز بازار از حساب ارزي او مسدود مي شود و در مقابل 
اگر يك صرافي نيز تقاضاي خريد همان ميزان اسكناس 
يا حتي بيشتر يا كمتر داشته باشد، معادل ريالي آن از 
حساب صرافي دوم مسدود شده و در واقع ضمانتي براي 
خريد و فروش و نيز نقل و انتقال مالي ميان اين خريدار 
و فروشنده تضمين مي شود.وي ادامه داد: به اين ترتيب 
بانك مركزي عالوه بر حضور موثر به عنوان رگوالتور در 
اين بازار مي تواند نقل و انتقاالت انجام شده را كاماًل تحت 

نظر داشته و با ضمانت هاي اجرايي آن را هدايت كند.

ممانعتبانكمركزي
ازحضوردالالندربازار

همچنين يك استاد دانشگاه اقتصاد دانشگاه تهران، 
ثبات بازار ارز و ممانعت از فعاليت سوداگران ارزي را از 
مزيت هاي راه اندازي بازار متشكل ارزي دانست و گفت: 

بانك مركزي نقش مهمي در موفقيت اين بازار دارد.
البرت بغزيان با اشاره به اقدام بانك مركزي در راه اندازي 
بازار متشكل ارزي گفت: قبل از هر موضوعي بايد به هدف 
اصلي راه اندازي اين بازار توجه كرد، بانك مركزي بايد 
در اين زمينه شفاف سازي كند كه آيا هدف تك نرخي 
كردن ارز يا صرفا ثبات نسبي و موقت در بازار ارز است.وي 
افزود: يكي از داليل اصلي تشكيل اين بازار به نظر مي رسد 
كاهش نقش دالالن و نوسانات ارزي است و با توجه به 
اينكه بانك مركزي خود بازيگر اصلي بازار ارز است قطعًا 
اين نهاد سياس��تگذار با اتخاذ سياست ها و تصميمات 
درست و بجا مي تواند بر بازار مسلط شود.بغزيان با بيان 
اينكه در بازار متشكل ارزي كشف قيمت انجام مي شود، 
گفت: اين مساله مي تواند به واقعي شدن و شفاف شدن 
نرخ ارز كمك كند، چراكه كل عرضه و تقاضاي بازار ارز 
در يك پلتفرم جمع مي شود و نرخ كشف شده از طريق 
معامالت اين بازار، بيش از نرخ كشف ش��ده در س��اير 
مكانيزم ها واقعيت دارد.اين استاد دانشگاه تهران كنترل 
بازار ارز را به واسطه بازار متشكل ارزي سهل تر خواند و 
گفت: با توجه به اينكه قيمت مبناي ارز در اين بازار كشف 
مي شود و بانك مركزي بر آن نظارت دارد، قطعا از فعاليت 
سوداگران ارزي براي تعيين قيمت ممانعت خواهد كرد.

وي با اشاره به اهميت اين بازار درجهت كمك به صادرات، 
واردات و توليد، گفت: صادركننده ها در اين بازار مي توانند 
ارز خود را به راحتي بفروش��ند و طبيعتا واردكننده نيز 
مشكلي براي تأمين ارز خود نخواهد داشت و مي تواند ارز 

موردنياز خود را از طريق اين بازار تأمين كند.

گروه بانك و بيمه|
در ايام برگ��زاري نمايش��گاه بانك و بيم��ه غالمرضا 
س��ليماني اميري رييس كل بيمه مركزي از ضرورت 
انتش��ار اوراق بهادار بيمه اي سخن گفت و حتي خبر 
از انتش��ار اين اوراق طي ماه هاي آينده داد. به گزارش 
»تع��ادل«، بهادارس��ازي اوراق بيم��ه هم ب��ه عنوان 
زيرمجموع��ه اي از اوراق بهادارس��ازي مال��ي و هم به 
عنوان يكي از ابزارهاي پرشمار مديريت ريسك مالي 
در س��ال هاي گذش��ته مورد توجه صنعت بيمه ايران 
نيز قرار داشته اس��ت. اوراق بهادار بيمه اي در حقيقت 
تبديل ريس��ك بيمه اي به اوراق بهادار ش��امل تبديل 
جريان نقدي بيمه شده به اوراق بهادار مالي قابل معامله 
و انتقال ريس��ك هاي بيمه شده به بازارهاي سرمايه از 

طريق خريد و فروش اين اوراق بهادار است.همانطور كه 
مردم در بازار س��رمايه، سهام يا اوراق بدهي را به شكل 
معمول خ��ود خريداري مي كنند، اين ب��ازار مي تواند 
بازاري براي انتقال ريسك هم باشد زيرا در اين بازار هم 
ريسك پذيري و هم ريسك گريزي وجود دارند. يكي از 
مزيت هاي مهم بازار سرمايه را دورهم جمع كردن اقشار 
مختلف مردم است در بازار سرمايه ريسك را مي توان 
از قشري به قشر ديگر با هزينه و قيمت آن منتقل كرد 
زيرا باالخره و در نهايت هر ريسك قيمت خود را دارد. 
يكي از عواملي كه سبب شده انتشار اين اوراق به تاخير 
بيفتد، نبود چنين مجوزي در قانون بيمه اس��ت زيرا 
انتشار اين نوع اوراق، مانند اوراق ديگر بورس نيست و به 
نوعي كاركرد بيمه گري دارد. براي توضيح اين موضوع 

بايد گفت اگر فردي اوراق بهادار بيمه اي را خريداري و 
ريسك آن را قبول كند، در صورت بروز خسارت، ارزش 
اوراقش از بين خواهد رفت ولي اين ريس��ك در خريد 
ساير اوراق مطرح نيست. برخي كارشناسان اعتقاد دارند 
كه انتشار اين اوراق نياز به مجوز قانوني ندارد اما برخي 
ديگر مي گويند از آنجايي كه در قانون بيمه، عرضه بيمه 
تنها به شركت هاي بيمه واگذار شده، اين امر نيازمند 
دس��ت كم مجوز يا مصوبه اي از سوي مجلس است. با 
توجه به آنكه اين اوراق قرار است براي اولين بار در بازار 
سرمايه ايران منتشر شود، درباره ظرفيت، حجم و ميزان 
رغبت خريداران بايد به كش��ش بازار و ريسك پذيري 
آنها توجه داشت. به طور معمول، در دنيا اين اوراق براي 
 حوادث فاجعه آميز و بالياي طبيعي با سررس��يدهاي 

يك ساله و در مقياس ريسك هاي بزرگ منتشر مي شود 
زيرا كه ضريب خس��ارت اين حوادث بي��ن 30 تا 40 
درصد است. با اين حس��اب سودي كه سرمايه گذاران 
ريس��ك پذير از محل خريد اين اوراق مي برند، تا 50 يا 
حتي در برخي موارد 60 درصد خواهد بود. كارشناسان 
مي گويند انتشار اين اوراق براي ريسك هاي ُخرد مانند 
بيمه هاي شخص ثالث كه ضريب خسارت بااليي دارند 
صرفه و توجيه اقتصادي ندارد و فقط مي توان آن را براي 
حوادث فاجعه آميز منتش��ر كرد. اگرچه انتشار اوراق 
بهادار بيمه اي در دنيا در حال رشد است اما حجم آن در 
مقايسه با سرمايه هاي بيمه شده بسيار ناچيز است. بازار 
بيمه در دنيا سرمايه اي بالغ بر 15 هزار ميليارد دالر را 
تحت پوشش دارد اما بررسي آمارهاي مربوط به انتشار 

اوراق بهادار بيمه اي تا سال 2017 نشان مي دهد كه تنها 
12 ميليارد دالر از اين نوع اوراق انتشار يافته اند.

يكي از چالش هاي اصلي در اين خصوص آن است كه 
خريداران اين اوراق تحليلگران مالي هستند يا شركت ها 
و بنگاه هايي با تخصص باالي مالي. علت اين موضوع نيز 
آن است كه اين افراد مي توانند از اوراق بهادار بيمه اي 
به عنوان ابزار و فرصتي براي سرمايه گذاري كوتاه مدت 
بهره بگيرند. ب��ا توجه به اينكه ايران جزو 10 كش��ور 
حادثه خيز دنياست و اليحه تشكيل صندوق حوادث 
طبيعي نيز همچنان در كش و قوس بين دولت، مجلس 
و شوراي نگهبان به سر مي برد، بايد منتظر ماند و ديد 
 كه آيا مي ت��وان از ظرفيت بازار س��رمايه براي انتقال 

ريسك بهره برد .

علي ذاكري نيري| كارشناس بانكي|
پرسشنامه ولفسبرگ هنگام درخواست برقراري روابط 
كارگزاري ميان دو بانك رد و بدل مي شود و سنجشي براي 
اندازه گيري ميزان ريسك احتمالي بانك در برقراري روابط 

كارگزاي با بانك مقابل است.
با وجود اينكه در حال حاضر، با توجه به تحريم هاي ظالمانه 
موجود بخشي از روابط بين المللي سيستم بانكي با مشكل 
مواجه شده، حفظ بانك هاي طرف قرارداد فعلي از اهميت 
ويژه اي برخوردار است. ضمن اينكه امكان برقراري روابط 
جديد نيز وجود دارد، هر چند كه با مش��كالت متعددي 
مواجه ش��ده اس��ت. البته برقراري رواب��ط كارگزاري با 
بانك هاي بين المللي مس��تلزم تالش  و اهتمام الزم در 
جهت رعايت اس��تانداردهاي بانكي و انطباق با قوانين و 
مقررات بين المللي است. اين استانداردها در حوزه هاي 
حاكميت شركتي، شناسايي و پايش و كنترل ريسك، 
مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم، مبارزه با فساد 
و ارتشا، حسابرسي و كنترل داخلي، و ساير مواردي است 
كه اين اطمينان را به هم��راه مي آورد كه برقراري روابط 

پولي و اعتباري با بانك مقابل از حداقل ريسك برخوردار 
است.از فرآيند شناسايي مشتري و افتتاح حساب گرفته، 
تا شناسايي و ارزيابي ريسك و ارايه گزارش ها به منظور 
شفاف س��ازي فعاليت ها و تراكنش ها، استانداردهايي 
وجود دارد كه بايد مورد توجه قرار گرفته و در فرآيندها و 
طراحي خدمات و محصوالت بانك ها پياده سازي شوند. 
توصيه هاي كميته بازل، استاندارد كوزو، استانداردهاي 
ارايه شده توسط گروه كش��ورهاي عضو همكاري هاي 
اقتص��ادي )OECD(، و توصيه هاي 40 گانه گروه ويژه 
اقدام مالي )FATF( از جمله مهم ترين اين استانداردها 
هستند.پرسشنامه ولفسبرگ يكي از ابزارهايي است كه 
به منظور مبادله اطالعات الزم در راستاي رعايت قوانين 
و مقررات و مبارزه با پولش��ويي و تامين مالي تروريسم، 
توسط گروه ولفسبرگ تدوين شده است. محتواي قابل 
استفاده از اين پرسشنامه و اهميت تبادل اين اطالعات 
آن قدر براي بانك ها اهميت دارد، كه بدون اينكه اجباري 
براي به كار بردن اين پرسشنامه وجود داشته باشد، اغلب 
بانك ها )شامل بانك هاي بزرگ و كوچك( استفاده از آن 

را در دستور كار خود قرار داده اند. اين پرسشنامه هنگام 
درخواس��ت برقراري روابط كارگزاري ميان دو بانك رد 
و بدل مي ش��ود. بانك ها با توجه ب��ه اطالعاتي كه از اين 
پرسشنامه دريافت مي كنند، ميزان ريسك احتمالي خود 
را در برقراري روابط كارگزاري با بانك مقابل مي سنجند. 
فرض هم بر پاسخگويي بر اساس صداقت و واقعيت موجود 
بانك ها است. اهميت اين اطالعات و فرمت اين پرسشنامه 
به حدي است كه شركت سوئيفت نيز قراردادي با گروه 

ولفسبرگ امضا كرده است.
 گروه ولفس��برگ يك انجم��ن غيردولتي متش��كل از

13 بانك بين المللي است. توسعه استانداردهاي صنعت 
 ،)AML( مالي در زمينه سياست هاي مبارزه با پولشويي
شناس��ايي مش��تريان )KYC(، و مبارزه با تامين مالي 
تروريس��م )CFT( هدف اين انجمن است. فعاليت هاي 
اين انجمن را مي توان به فعاليت هاي مبارزه با پولشويي 
گروه ويژه اقدام مالي در سطح بين دولي تشبيه كرد. گروه 
ولفسبرگ معتقد است كه توصيه هاي FATF در خصوص 
مبارزه با پولشويي »بيش از حد توصيفي و در عين حال 

خيلي كم قابل درك است«.مستندات متنوعي توسط 
گروه ولفسبرگ شامل اصول، راهنماها، و سواالت متداول 
تدوين و منتشر مي شود. از جمله اين مستندات مي توان 
به اين موارد اشاره كرد: »بيانيه اي در خصوص تامين مالي 
تروريس��م«، »اصول مبارزه با پولشويي براي بانك هاي 
كارگ��زار«، »راهنمايي در خص��وص رهيافت مبتني بر 
ريسك براي مديريت ريسك هاي پولشويي«، »سواالت 
متداول در خصوص اش��خاص داراي رتبه سياس��ي(«، 
»اصول تامين مالي تج��اري«، »راهنمايي در خصوص 
برنامه هاي تطبيق مبارزه با ارتشا و فساد«، و بيانيه اي كه 
معيارهاي افزايش شفافيت تراكنش هاي بين المللي را 
مورد تاكيد قرار مي دهد تا اثر بخشي برنامه هاي بين المللي 

مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم را ارتقا بخشد.
پرسش��نامه مذكور اخيرا مورد بازنگ��ري قرار گرفته و 
پرسش هاي پيش��ين با جزييات بيش��تر و به صورت 
كامل تري مطرح شده اند. به طوري كه تعداد سرفصل ها 
 از 10 ب��ه 13 عن��وان و تع��داد س��واالت در مجموع از

140 به بيش از 300 س��وال افزايش يافته اس��ت. اين 

موضوع نش��ان دهنده افزايش اهمي��ت ميزان تطبيق 
بانك ها با قواني��ن و مقررات، هنگام درخواس��ت براي 
برقراري روابط كارگزاري است.فارغ از اينكه مبادله اين 
پرسشنامه يكي از اساس��ي ترين گام هاي درخواست يا 
پذيرش برقراري روابط كارگزاري ميان بانك ها اس��ت، 
چك ليست سودمندي نيز براي بانك ها، به ويژه بانك هاي 
ايراني است. از آنجايي كه هزينه پياده سازي استانداردها 
براي از سرگيري روابط با بانك هاي بين المللي، از طريق 
عقد قرارداد با شركت هاي ارايه دهنده خدمات مشاوره 
و راه حل ه��اي مربوطه در اين حوزه بس��يار باالس��ت، 
بانك ها مي توانند از اين پرسشنامه به عنوان چك ليست 
استانداردهاي الزم براي رسيدن به سطح مطلوب استفاده 
كنند. اقدامي كه مي تواند ضمن كاهش هزينه هاي مربوط 
به شناسايي شكاف ميان وضع موجود با وضع مطلوب، با 
تشخيص اينكه در چه حوزه هايي بايد چه اقداماتي صورت 
بگيرد تا اين شكاف در كمترين زمان ممكن از بين برود، 
كمك ش��اياني به بانك ها در راستاي رسيدن به سطح 

مطلوب استانداردهاي جهاني كند.
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بيمههانرخفنيوشرايطمنطقي
راباجديتدنبالكنند

رييس كل بيمه مركزي با بيان اينكه رقابت سالم 
در بازار به تقويت بنيه مالي صنعت بيمه منتهي 
مي ش��ود، گفت: تمامي فع��االن بيمه در بخش 
صدور بايد مسائلي نظير رعايت نرخ فني وشرايط 

منطقي را با جديت دنبال كنند.
به گزارش رواب��ط عمومي و ام��ور بين الملل بيمه 
مركزي، غالمرضا س��ليماني كه در نشست شوراي 
هماهنگي ش��ركت هاي بيمه، كانون و انجمن هاي 
صنفي نمايندگان و كارگزاران صنعت بيمه آذربايجان 
شرقي، س��خن مي گفت، با اعالم اين مطلب افزود: 
خوشبختانه نزديك به 100 درصد واحدهاي صنعتي 
كشور از پوشش هاي بيمه اي بهره مي برند كه اين امر 
نشان دهنده اهميت حفظ سرمايه و روند توليد است.

رييس كل بيمه مركزي با قدرداني از فعاليت گسترده 
شركت س��هامي بيمه ايران در اس��تان آذربايجان 
از ش��ركت هاي خصوصي بيمه خواست با فعاليت 
مضاعف و شناسايي ظرفيت هاي خالي، سهم خود 
را از بازار بيمه كشور افزايش دهند.سليماني با بيان 
اينكه برگزاري نشست هاي منظم شوراي هماهنگي 
بيمه استان ها به استحكام صنعت بيمه منجر خواهد 
شد، خاطرنشان كرد: هماهنگي شركت هاي بيمه از 
روش هاي مفيد توسعه اي به شمار مي رود و در سيل 
اخير نيز شاهد بوديم كه اس��تان هايي در مديريت 
بحران، قدرتمندتر عمل كردند كه از شوراي هماهنگي 
منظم تري سود مي بردند.رييس شوراي عالي بيمه از 
اراده نهاد ناظر در خصوص واگذاري برخي از اختيارات 
بيمه مركزي به شركت هاي بيمه اي و نمايندگان آنان 
و اجراي موضوع برون سپاري و دخالت شركت ها در 
امر اصالح آيين نامه ها، خبر داد و افزود: توس��عه در 
فضاي تعامل شكل مي گيرد و ما نمي توانيم انتظار 
داشته باشيم كه نمايندگان صنعت بيمه در استان ها 
بدون اختيارات كافي، روند توسعه اي را با شتاب قابل 

قبولي دنبال كنند.

فعاليتبدونتغييرواحدهاي
بانكملتدرماهمباركرمضان

ساعت شروع و پايان فعاليت واحدهاي بانك ملت 
در ماه مبارك رمضان، طبق روال معمول و بدون 

هيچ گونه تغيير خواهد بود.
به گزارش روابط عمومي بانك ملت، اين بانك با 
تبريك حلول ماه مب��ارك رمضان اعالم كرد كه 
شعب و واحدهاي اين بانك در ماه ضيافت الهي، 
همچون ماه هاي قبل و ب��دون هيچ گونه تغيير 
س��اعت ش��روع و پايان كار، به خدمات دهي به 

مشتريان خواهند پرداخت.
در عين حال، در صورت ابالغ رسمي استانداري ها، 
فرمانداري ها يا كميسيون هماهنگي بانك ها و نياز 
به تغيير ساعت كار واحدهاي بانك در اين ايام، 
بانك ملت نيز نسبت به اين امر اقدام خواهد كرد.

موافقتمجلسباتقاضايتحقيق
وتفحصازعملكردبانكمركزي

نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي با تقاضاي 
6 نفر از نمايندگان به منظور تحقيق و تفحص از 
عملكرد بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران در 

5 سال گذشته موافقت كردند.
در جلس��ه علني روز يكش��نبه مجلس شوراي 
اس��المي، تقاضاي 6 نفر از نمايندگان به منظور 
بررسي تقاضاي تحقيق و تفحص از عملكرد بانك 
مركزي جمهوري اسالمي ايران در 5 سال گذشته 
بررس��ي و در نهايت با 117 رأي موافق، 69 رأي 

مخالف و 2 رأي ممتنع با آن موافقت شد.

فرآيندتاييدصالحيت
مديرانبانكهااعالمشد

گروه بان�ك و بيمه| بانك مرك��زي اعالم كرد 
فرآيند تاييد صالحيت مديران و اعضاي كميته هاي 
ريسك، حسابرسي داخلي و رعايت قوانين و مقررات 
)تطبيق( بانك ها و موسسات اعتباري به زودي در 

دستور كار اين بانك قرار خواهد گرفت.
به گزارش »تعادل«، بانك مركزي »دستورالعمل 
تاييد صالحيت و عزل يا هرگونه تغيير مديران و 
اعضاي كميته هاي ريسك، حسابرسي داخلي و 
رعايت ق�وانين و مق�ررات )تطبي�ق( موسس�ات 
اعتب�اري« مص�وب نوزدهمين جلسه كميسيون 
مقررات و نظارت موسسات اعتباري بان�ك مرك�زي 
را ابالغ ك��رد. اهم موارد و نكات ش��ايان توجه در 

دستورالعمل ابالغي به شرح ذيل است: 
تصدي س��مت مديران يا عضويت در كميته هاي 
موسسه اعتباري و تمديد دوره مسووليت آنها منوط 

به اخذ تاييديه صالحيت از بانك مركزي است.
داشتن مدرك مرتبط و حداقل ١٠ سال سابقه كار 
مرتبط در نظام بانكي براي سمت م�ديران و ٥ س�ال 

براي اعضاي كميته ها الزامي است.
مسووليت احراز صحت و سقم مدارك و مس�تندات 
اراي�ه ش�ده داوطل�ب و كس�ب اس�تعالم از مراج�ع 

ذي صالح بر عهده موسسه اعتباري است.
س��ابقه كاري و عملكرد گذشته داوطلب در نظام 
بانكي كش��ور از حيث موارد مرتب��ط با نيازه�اي 
حرف�ه اي و تخصصي؛ ميزان ش��ناخت و آگاهي 
داوطلب از مباحث مرتبط با ريس��ك، حسابرسي 
داخلي و رعايت قوانين و مقررات حس��ب مورد و 
برنام��ه كاري آتي داوطل�ب ب���ه لح�اظ ارتق�اي 
ش�اخص ه�اي مرب�وط )ريس���ك، حسابرسي 
داخل��ي و رعايت قوانين و مقررات( در موسس��ه 
اعتباري از موضوعات حايز اهميت در بررس���ي 
صالحيت ها خواهد بود.موسسه اعتباري در صورت 
تصميم به عزل ي��ا هرگونه تغيير مديران موضوع 
دستورالعمل فوق ال�ذكر يا اعضاي كميته ها، بايد 
درخواست كتبي خود را به همراه داليل و مستندات 

مرتبط به بان�ك مركزي ارايه كند.

يادداشت
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»تعادل«درگفتوگوباكارشناسان،آيندهتكنيكاليبازارسهامرابررسيميكند

عوامل تغيير جهت شاخص كل بورس تهران
گروه بورس|هادي سلگي|

روز گذشته شاخص كل بازار بورس بعد از صعودهاي 
مكرري كه در هفته هاي گذشته تجربه كرد، اندكي با 
تعديل همراه شد و باالخره بعد از مدت ها شاخص كل 
با 532 واحد كاهش به رنگ سرخ درآمد. دو كارشناس 
بازار سرمايه در گفت وگويي با »تعادل« با بررسي عوامل 
تغيير جهت روند ش��اخص كل، پيش بيني خود را از 
وضعيت بازار در هفته هاي آينده اعالم كردند.  بر اساس 
گفته هاي يكي از اين كارشناسان اين روند موقتي و تنها 
به دليل حاكم شدن ترس در ميان سهام داران كهنه كنار 
و به منظور شناسايي سود رخ داده است. به گفته يكي 
از اين كارشناس��ان، پيش از اين نيز وقتي كه شاخص 
روي 202 و 219 هزار واحد قرار گرفته بود، تجربه اي 
مش��ابه ديروز در بازار رخ داده است، اما شاخص با يك 
كاهش موقت، دوباره س��ير صعودي به خود گرفت و 

كاهش را جبران كرد. 
يكي ديگر از اين كارشناسان معتقد است كه بخشي از 
سهم ها كه رشد خيلي سنگيني داشتند مي توانند تا 
حدودي اصالح كنند اما بخش هاي ديگر بازار شرايط 

خوبي دارند و مي توانند به رشد ادامه دهند.

رونداصالحيدربرخيسهامها
به گزارش »تعادل« بعد از هفته ها صعود متداوم شاخص 
كل بازار سهام، روز گذشته از ميانه روزكاري يعني حول 
و حوش ساعت 10 صبح شاهد روندي كاهشي به ميزان 
0.24 درصد و ريزش 532 واحد بوديم. با اين حال هنوز 
اين شاخص قله فتح شده 224 هزار واحدي خود را از 
دست نداده است، اما نگراني هايي درباره افتادن بازار در 
كام روندي اصالحي و ش��روع يك سير كاهشي بعد از 
جهش هاي اخير وجود دارد. از س��وي ديگر بايد اشاره 
كرد با اينكه بسياري از كارشناسان بر اين باور بودند كه 
تب و تاب رشد در بازار سهام همگام با و به دليل افزايش 
نرخ دالر اتفاق افتاده است، اما روز گذشته شاهد روندي 
معكوس در ب��ازار بوديم به اين صورت كه با اينكه نرخ 
دالر با رش��دي 300 توماني به كانال 14 هزار و 800 

رسيد، روند شاخص سهام كاهشي شد. 

بازيدالروريال
نيما آزادي،  كارشناس بازار سرمايه و تحليلگر تكنيكال 
بازار در گفت وگو با »تعادل« درباره امكان ش��روع اين 
رون��د اصالحي در روزهاي آتي اظهار كرد: بخش��ي از 
سهم ها كه رشد خيلي سنگيني داشتند مي توانند تا 

حدودي اصالح كنند اما بخش هاي ديگر بازار شرايط 
خوبي دارند و مي توانند به رشد ادامه دهند.

به گفته اين كارشناس بازار سرمايه رشد چندوقت اخير 
بازار صرفا به دليل ساختار تورمي كه خود ناشي از رشد 
قيمت دالر در بازار بوده، رخ داده است و از همين رو در 
صورتي كه اقتصاد كشور شاهد ادامه رشد دالر باشد، 

بورس تهران هم مي تواند همگام با آن رشد كند. 
وي همچنين درباره ريسك هاي موجود در بازار گفت: 
قطع��ا هر بازاري كه با رش��د بااليي روبه رو مي ش��ود 
مي تواند با ريسك همراه شود، به خصوص ريسك هاي 
بيرون بازاري مانند دامنه دار شدن حجم تحريم ها كه 
امكان دامن گيري صنعت پتروش��يمي، فوالد و مس 

ايران را هم دارد.
نيما آزادي افزود: اصوال در س��ي سال اخير در بورس 
تهران دوره هاي رش��دهاي هيجاني اش به واس��طه 
همين گردش ريال و رشد دالر نسبت به پول ملي رخ 
داده است. در دوره كنوني هم همين اتفاق افتاد. شاهد 

ماجرا اينكه وقتي در نيمه دوم سال 97 قيمت دالر رو به 
كاهش رفت، بازار بورس سريعا به آن واكنش نشان داد 
و يك ريزش قابل توجه هم تجربه كرد، بنابراين دقيقا 
رشد بازار زماني شروع مي شود كه دالر صعود مي كند. 
اگر بخواهيم بپذيريم ك��ه بورس تهران در ميان مدت 
مي تواند رشد كند بايد اين فرض را هم همراه با آن قبول 
كنيم كه قيمت دالر بايد افزايش يابد و اگر قرار باش��د 
براي دالر اتفاقي نيفتد براي بورس هم اتفاقي نمي افتد.

ترسسهامدارانكهنهكار
با اين حال برخي كارشناسان ديگر هستند كه اعتقاد 
دارند، كاهش روز گذشته شاخص تنها به دليل ترس 

برخي سهامداران روي داد. 
بهزاد صمدي، ديگر تحليلگر تكنيكال بازار در گفت وگو 
با »تعادل« با اشاره به اينكه اين روزها نقدينگي زيادي 
وارد بازار مي شود و ما در كارگزاري خود شاهد افزايش 
كدهاي معامالتي جديد هستيم، گفت: شاخص كل 

بازار بورس اين روزها وارد محدوده 200 هزار واحد شد 
و از مقاومت مهمي هم عبور كرد كه محدوده مرز رواني 

220 هزار واحد بود. 
وي گفت: ترس در بازار وجود دارد و اين ترس مربوط به 
اهالي قديمي بازار، يعني سهامداراني كه به قول معروف 
خاك بازار را خورده اند، مي شود. ترس آنها از اين است 
كه ممكن است بازار عرضه شود و به كف فروش برسد.

اين كارش��ناس بازار س��رمايه در ادام��ه گفت: اوضاع 
ش��اخص به نظر من خيلي خوب اس��ت و با توجه به 
اينك��ه دالر در محدوده 15 ه��زار تومان مي چرخد و 
اوضاع فروش و توليد شركت ها بسيار خوب بوده است و 
همچنين با توجه به تورم و افزايش نرخ هايي كه وجود 

دارد، قطعا روند سودآوري شركت ها باال خواهد بود. 
وي اف��زود: اين روند را ادام��ه دار مي بينيم، كما اينكه 
ش��ركت هاي عرضه اوليه اي مانند پتروشيمي نوري و 
سه تا ش��ركت از هلدينگ خليج فارس در حال ورود 

به بازار هستند.

صمدي در ادامه با اش��اره به اينكه نمودارهاي موجود 
از وضعيت تاريخي بازار از س��ال 1373 نشان مي دهد 
شاخص كنوني پتانسيل رشد تا محدوده 275 تا 285 
واحد و حتي 320 واحد رشد را مي تواند داشته باشد. 

تفاوتامسالباسالهايقبل
وي در پاس��خ به اين سوال كه آيا هفته آينده شاخص 
اصالحي خواهد بود؟ پاس��خ داد: همواره ديده ش��ده 
با نزديك ش��دن به فصل مجامع و ورود به ماه مبارك 
رمضان مقداري از حجم معامالت كاسته مي شود. اما 
بايد به اين نكته هم اش��اره كنم كه امسال با سال هاي 
گذشته تفاوت هاي عمده اي دارد. هم اينكه شاهد ورود 
نقدينگي هاي جديدي هستيم و اينكه عموم جامعه 
اين بازار بورس را جذاب مي بينند و كاهش ارزش ريال 
را نمي پس��ندند و از همين رو با انگيزه حفظ و افزايش 

سرمايه خود به بازار ورود كرده اند. 
صمدي گفت: با توجه به اينكه ب��ازار ديروز بر مبناي 
ترس كاهشي شد، پيش بيني اين است كه در روزهاي 
آينده همين فروش��نده ها در موقعي��ت خريدار قرار 
خواهند گرفت، چراكه گزارش هاي ماهانه و 12 ماهه 
نشان دهنده سودهاي بااليي است و از همين رو فصل 

مجامع بسيار جذابي خواهيم داشت. 
بنابراين روند كاهش��ي مزبور به احتمال زياد موقتي 
خواهد بود و دقيقا پيش از اين نيز وقتي كه ش��اخص 
روي 202 و 219 ه��زار واحد ق��رار گرفت، تجربه اي 
مشابه ديروز از سر گذرانديم، اما شاخص با يك كاهش 
موقت، دوباره سير صعودي به خود گرفت و كاهش را 

جبران كرد.
بنابراين ب��ه نظر من اين كاهش تنه��ا به خاطر ترس 
اس��ت آن هم از طرف س��هام داران قديمي اي كه در 
حال شناسايي سود بودند. البته منكر اين نيستم كه 
شاخص ها در كوتاه مدت نياز به اصالح دارد؛ اصالحي 

كه سودهاي بعدي را شناسايي مي كند.
وي همچنين درباره ريسك هاي موجود در بازار گفت: 
به نظر من بيشتر ريس��ك صادرات و جابه جايي پول 
وجود دارد. ما ريسك هاي باالتري از تحريم نفتي كشور 
نداشتيم اما با اين حال بازار به آن واكنشي نشان نداد 
و صرفا ارزش جايگزيني دالر، ميزان فروش ها و بحث 
تورمي كه وجود دارد باعث افزايش نرخ فروش و سودها 
شده است. بنابراين به نظر من بازار در حال خريد آينده 
است يعني ريسك ها موقتي است و تا حاال هم بازار به 

آن توجهي نداشته است.

گروه بورس|
روز گذشته معامالت تاالر شيشه اي با ريزش بيش از 500 واحدي 
شاخص كل بورس و رس��يدن اين متغير به 224 هزار و 57 واحد 

به پايان رسيد.
جزييات داد و ستدهاي بازار س��هام بر اساس آمارهاي ثبت شده 
نشان مي دهد كه اكثر شاخص هاي معامالتي در بازار سهام با كاهش 
مواجه شدند. بر اساس آمارهاي معامالتي، اكثر شاخص هاي بورس 
با ريزش دسته جمعي مواجه شدند بطوري كه شاخص كل با )532( 
واحد ريزش معادل )0.24( درصد به 224 هزار 57 واحد، شاخص 
قيمت »وزني - ارزشي« با )153( واحد افت معادل )0.24( درصد 
به ۶4 هزار 572 واحد، ش��اخص كل »ه��م وزن« با )2۶4( واحد 
كاهش معادل )0.۶7( درصد به 39 هزار و 470 واحد، ش��اخص 
كل »هم وزن« با 213 واحد رش��د معادل 0.4۶ درصد به 4۶ هزار 
و 101 واحد رسيد. از سويي ديگرجزييات داد و ستدهاي روز قبل 
مشخص مي كند كه ۶ نماد » تاپيكو با )215( واحد، رمپنا با )181(، 
كگل با )1۶8(، شپنا با )154(، كچاد با )14۶( واحد و پارس با )139( 
واحد« افت، بيشترين تاثير منفي را در كاهش شاخص كل بورس 
بر جاي گذاشتند. همچنين اكثر شاخص صنايع تاالر شيشه اي با 
ريزش مواجه شدند بطوري كه شاخص صنايع »منسوجات با 21۶ 
واحد رشد معادل 7.98 درصد به 2 هزار و 92۶ واحد، زراعت با 9۶4 
واحد افزايش معادل 4.۶8 درصد به 21 هزار و 583 واحد، انتشار و 
چاپ با 19410 واحد رشد معادل 4.59 درصد به 441 هزار 895 
واحد، محصوالت كاغذ با 1305 واحد افزايش معادل 4.53 درصد 
به 30 هزار و 15۶ واحد، ذغالسنگ با 25۶ واحد رشد، معادل 3.90 
درصد به ۶ ه��زار و 835 واحد، بانك ها با 41 واحد افزايش معادل 
3.58درصد به يك هزار و 194 هزار واحد، فني مهندسي با )۶9( 

واحد افت معادل )3.47( درصد به يك هزار و 781 واحد« رسيد.
به اي��ن ترتيب، در پايان پنجمي��ن روز معامالتي بورس در هفته 
جاري، در 4۶0 هزار و 228 نوبت معامالتي، 8 ميليارد و 30 ميليون 
برگه اوراق بهادار به ارزش 20 هزار و 239 ميليارد تومان در بورس 

معامله شد و ارزش بازار به 8۶3 هزار و 2۶7 ميليارد تومان رسيد.

ريزشآيفكس
در روز يكشنبه، ش��اخص كل فرابورس »آيفكس« كه در دقايق 

ابتدايي معامالت رو به صعود گذاش��ته ب��ود در پايان بازار نزديك 
به 2 واحد افت كرد و در باالتر از سطح 2۶۶3 واحدي قرار گرفت. 

معامالت فرابورس ايران در پانزدهمين روز از ارديبهشت ماه 98 با 
افزايش حجم و ارزش كل معامالت نس��بت به روز شنبه به پايان 
رس��يد، بر اين اس��اس 2 ميليارد و 400 ميليون ورقه در مجموع 
بازارهاي فرابورس دادوستد شد كه ارزش آن بيش از 8 هزار و 825 

ميليارد ريال بود.
چهار نماد »مارون«، »شراز«، »دماوند« و »شاوان« باالترين تاثير 
منفي را بر آيفكس تا س��طح 10 واحد داشتند و در سمت مقابل 
نمادهاي »ذوب«، »هرمز« و »بپاس« تا س��طح حداكثر 8 واحد 
تاثير مثبت بر اين نماگر گذاشته و مانع از افت بيشتر آن شدند. در 
ميان تمامي نمادهاي مورد معامله در بازارهاي فرابورس روز يكشنبه 
نماد شركت سهامي ذوب آهن با جابه جايي بيش از ۶17 ميليون 
سهم به ارزش يك هزار و 125 ميليارد ريال بيشترين حجم و ارزش 

معامالت را در اختيار گرفت. 
در جدول نمادهايي با باالترين نوسان قيمتي نيز نمادهاي »حآسا«، 
»حسينا« و »غشهداب« در حالي بيشترين رشد قيمتي را تجربه 
كردند كه نماد معامالتي شركت هاي بهمن ليزينگ، سرمايه گذاري 
مسكن شمال غرب و مديريت انرژي اميد تابان هور بيشترين افت 

قيمتي را به ثبت رساندند.
در روز گذشته، سهامداران به ترتيب 193، يك هزار و 24۶ ميليون 
س��هم را در بازارهاي اول و دوم دادوس��تد كردند ك��ه ارزش اين 

معامالت ۶97 و 4 هزار و 127 ميليارد ريال بود. 
در همين حال بازار پايه اي ها نيز 834 ميليون سهم را به ارزش يك 
هزار و 74۶ ميليارد ريال در سه تابلو اين بازار دست به دست كردند 
كه در تابلو الف نماد »فرابورس« در تابلو »ب« نماد »شپلي« و در 
تابلو ج نماد »لپيام« پربيننده ترين نمادها بودند. از سوي ديگر در 
بازار ابزارهاي نوين مالي شاهد تغيير مالكيت 54 ميليون ورقه به 

ارزش يك هزار و 74۶ ميليارد ريال بوديم. 
در اين بازار اس��ناد خزانه اس��المي در نماد »اخزا712« با قيمت 
معامله نزديك به 9۶0 هزار ريال داراي كمترين نرخ س��ود موثر 
بازده تا سررسيد به ميزان 14.۶5 درصد بود و »اخزا710« با قيمت 
معامله 975 هزار و 59 ريال، بيشترين نرخ YTM را در رقم 23.91 

درصد كسب كرد.

شاخصهاعقبنشينيكردند
وضعيت معامالت شركت هاي بانكي در بورس نشان مي دهد كه 
وضعيت خريد و فروش سهام در اين گروه تحت تاثير فضاي پررونق 

تاالر شيشه اي در شرايط مثبت و رو به رشدي قرار دارد.
به گزارش ايِبنا، اين روزها داد و ستد سهام در تاالر شيشه اي با رونق 
مناسبي از سوي س��رمايه گذاران ادامه پيدا مي كند. شركت هاي 
بانكي حاض��ر در بورس به عنوان يكي از گروه هايي كه هميش��ه 
مورد توجه سهامداران هس��تند نيز در يك مسير صعودي از نظر 
رشد قيمت س��هام قرار دارند و اطالعات داد و ستدهاي اين گروه 
در بازار سهام نش��ان مي دهد كه عالوه بر اينكه ديگر شاهد توقف 
نمادهاي معامالتي گس��ترده در اين گروه نيستيم از سويي ديگر 
اكثر ش��ركت هاي بانكي با رشد قيمت س��هام، حجم، ارزش و... 

مواجه شده اند.

ميانگينارزشمعامالت
آمارهاي معامالتي ش��ركت هاي بانكي در سه ماه اخير نمايانگر 
اين اس��ت كه ميانگين ارزش معامالت 3 ماه گذشته بانك ملت 
۶9 ميليون ريال، بانك تجارت 258 ميليون ريال، بانك صادرات 
107 ميليون ريال، بانك پارس��يان 22 ميليون ريال، بانك سينا 
27 ميليون ريال، پست بانك 10 ميليون ريال، بانك انصار 1.۶84 
ميليون ريال، بانك خاورميانه 13 ميليون ريال، بانك اقتصاد نوين 

19 ميليون ريال و بانك پاسارگاد 41 ميليون ريال است.

ارزششركتهايبانكي
افزون بر اين ارزش ش��ركت هاي بانكي بر اساس آخرين آمارها و 
بررسي هاي نشان مي دهد كه ارزش بانك ملت 178 هزار ميليارد 
ريال، بانك تجارت 9۶ هزار ميليارد ريال، بانك صادرات 83 هزار 
ميليارد ريال، بانك پارسيان 41 هزار ميليارد ريال، بانك سينا 14 
هزار ميليارد ريال، پست بانك 7 هزار ميليارد ريال، بانك كارآفرين 
1۶ هزار ميليارد ريال و بانك اقتصاد نوين 44 هزار ميليارد ريال در 

آمارهاي اين دوره زماني درج شده است.

ميانگينحجممعامالت
همچنين اطالعات داد و س��تدهاي شركت هاي بانكي در سه ماه 
اخير نشان مي دهد كه ميانگين حجم معامالت در 3 ماه گذشته 

بانك ملت 88 ميليون ريال، بانك تجارت 4۶0 ميليون ريال، بانك 
صادرات 115 ميليون ريال، بانك پارسيان 2۶ ميليون ريال، بانك 
سينا 18 ميليون ريال، پست بانك 14 ميليون ريال، بانك كارآفرين 

يك ميليون ريال و بانك اقتصاد نوين 3 ميليون ريال بوده است.

ميانگينتعدادفروشندگان
آمارهاي معامالتي ش��ركت هاي بانكي در سه ماه اخير مشخص 
مي كند كه ميانگين تعداد فروشندگان معامالت در 3 ماه گذشته 
براي بانك مل��ت 853 معامله گر، بانك تجارت ي��ك هزار و ۶81 
معامله گر، بانك ص��ادرات ۶۶8 معامله گر، بانك پارس��يان 275 
معامله گر، بانك سينا 320 معامله گر، پست بانك 320 معامله گر، 
بانك كارآفرين 23 معامله گ��ر و بانك اقتصاد نوين 32 معامله گر 

بوده است.

تعدادروزهايبازنماد
در عين حال آمارهاي معامالتي شركت هاي بانكي در سه ماه اخير 
نش��ان مي دهد كه نماد بانك ملت 55 روز، بانك تجارت 38 روز، 
بانك صادرات 31 روز، بانك پارسيان 51 روز، بانك سينا 54 روز، 
بانك كارآفرين 55 روز و بانك اقتصاد نوين 50 روز در كل اين دوره 

زماني باز و فعال بوده است.

تعدادروزهايبستهنماد
همچنين بر اساس بررسي ها، اطالعات معامالتي شركت هاي بانكي 
در سه ماه اخير مشخص مي كند كه نماد بانك تجارت 17 روز، بانك 
صادرات 24 روز، بانك پارسيان يك روز، بانك سينا 55 روز، پست 
بانك 11 روز، بانك كارآفرين 8 روز و بانك اقتصاد نوين 10 روز در 

اين دوره زماني متوقف و غير فعال بوده است.

تعدادروزهايمثبتمعامالتي
آمارهاي معامالتي شركت هاي بانكي در سه ماه اخير نشان مي دهد 
كه تعداد روزهاي مثبت معامالتي بانك ملت 30 روز، بانك تجارت 
20 روز، بانك صادرات 1۶ روز، بانك پارسيان 28 روز، بانك سينا 
27 روز، پست بانك 29 روز، بانك كارآفرين 19 روز و بانك اقتصاد 

نوين 20 روز در اين دوره زماني است.
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نقشصندوقهاي
سرمايهگذاريدرجذبسرمايه

همانطور كه پيش بيني مي ش��د با اشباع بازارهاي 
موازي از جمله ب��ازار ارز، فلزات گرانبها، مس��كن، 
خودرو و كاالهاي سرمايه اي و نبود بازدهي مناسب 
سپرده هاي بانكي و ريسك هاي موجود در آن، توجه 
س��رمايه گذاران با توجه به بازار سرمايه جلب شد. 
حسن رضايي پور، كارشناس بازار سرمايه در گفت وگو 
با سنا ضمن بيان اين مطلب، اظهار كرد: بازار سرمايه 
در مدت زمان مشابه نسبت به بازارهاي ديگر از رشد 
بسيار كمتري بهره مند شده بود و از سوي ديگر رونق 
بازارهاي ياد شده، سبب افزايش بازدهي شركت ها در 
بازار سرمايه شد. همان گونه كه در صورت هاي مالي 
منتشره سال مالي گذشته مشاهده مي شود، بسياري 
از شركت هاي صادركننده، توليد كننده و به خصوص 
گروه غذايي ب��ا توجه به افزاي��ش قيمت كاالهاي 
توليدي رشد قابل توجهي را تجربه كردند. وي اضافه 
كرد: از سوي ديگر با افزايش چشمگير نرخ ارز و ملك 
در س��ال 97 و تجديد ارزيابي صورت گرفته توسط 
برخي از بانك هاي بورسي، عالوه بر ترميم ساختار 
مالي از وضعيت قرمز خارج ش��ده و مورد استقبال 
 سرمايه گذاران در بازار قرار گرفت. رضايي پور، افزايش 
قيمت جهاني نفت و قيمت ارز را نيز از عواملي دانست 
كه با حاشيه بردن بحث تحريم ها، گروه هاي پااليشي 
و پتروشيمي را مورد توجه قرار دادند. گروه هاي اشاره 
شده، به عنوان گروه هاي پيشرو در بازار باعث رشد 
بي سابقه شاخص شده و ساير  سرمايه گذاران بازارهاي 
ديگر را تشويق به  سرمايه گذاري در بازار سرمايه كرد.

اين كارشناس بازار سرمايه در ادامه افزود: همانطور كه 
اشاره شد، اصالح و بهبود سرمايه شركت هاي بزرگ 
از عوامل مهم روند صعودي ب��ازار بود. گزارش هاي 
منتش��ره در كدال مويد بهبود وضعيت سود آوري 
شركت هاست؛ هرچند كيفيت سود در صورت هاي 
مالي از نظر تحليلگران محل س��وال است؛ چرا كه 
ساختار سرمايه شركت هاي مورد نظر و سود ايجاد 
شده متاسفانه از محل عمليات شركت نبوده و عمدتا 
از محل تجديد ارزيابي، تس��عير ارز، افزايش قيمت 
موجودي مواد و كاال است. بايد يادآوري كنم در بازار 
صعودي، متاسفانه كمتر به تحليل بنيادي و صنعت 
پرداخته شده و بيشتر بحث هاي تكنيكالي روند بازار 

را تعيين مي كند. 
وي اشاره كرد: با توجه به نزديك شدن فصل مجامع و 
انتشار صورت هاي مالي انتظار مي رود  سرمايه گذاران 
با اتكا به شفاف سازي مالي و ارايه بودجه هاي عملياتي، 
ش��ركت ها را تحليل و براي ورود يا خروج از س��هم 
تصميم گيري مي كنند؛ اما آنچه كه در فصل مجامع 
اهميت دارد اعالم سياس��ت تقسيم سود است كه 
كيفيت سود را مشخص مي كند. رضايي پور توضيح 
داد: بطور قطع، ش��ركت هايي كه با روش هاي غير 
عملياتي مانند تجديد ارزيابي، تسعير ارز سود ارايه 
داده اند در اين فصل با چالش جديد روبرو خواهند 
شد. با توجه به اينكه قسمت عمده اي از بازار سرمايه 
)حتي اش��خاص حقوقي بزرگ( با ديد كوتاه مدت 
و استفاده از س��ود قيمتي  سرمايه گذاري مي كنند 
وضعيت را براي ش��ركت هايي كه نقدينگي كافي 
براي توزيع سود ندارند بدتر كرده و فشار عرضه سهام 

را بيشتر مي كنند.
وي افزود: شاخص اين شركت ها با توجه به سرعت 
افزايش در هفته هاي گذشته دور از انتظار نيست؛ با 
توجه به اينكه قسمت عمده اي از رشد شاخص توسط 
شركت هاي اين گروه بوده مي توان گفت بايد منتظر 
استراحت يا اصالح شاخص بود. اين كارشناس بازار 
سرمايه تصريح كرد: با توجه به توسعه بازار سرمايه در 
سال هاي اخير و معرفي ابزارهاي مالي نوين، مي توان 
با اخذ سياس��ت هاي درس��ت در جهت حمايت از 
ناشران خوشنام و سرمايه گذاران، سرمايه وارد شده 
به اين بازار را حذف و درصورت اصالح در بازار سهام، 
آن را به سمت ابزارهاي مالي توليد محور )شامل انواع 
صكوك، سلف هاي موازي كااليي، قراردادهاي آتي 

و اختيار( هدايت كرد. 
رضايي پور تاكيد كرد: در اين ميان نبايد نقش مهم 
صندوق هاي  س��رمايه گذاري در جذب و نگهداري 
س��رمايه را ناديده گرفت؛ به خصوص كه در س��ال 
گذشته اكثر صندوق ها با سود مناسب  سرمايه گذاران 
را منتفع كردند. وي در ادامه، عمده ش��ركت هاي 
توليدي كاال محور را وابس��ته به مواد اوليه دانست 
و گفت: ب��ا اين وجود اما، عمده م��واد اوليه وارداتي 
است. در اين شرايط، با وجود ساختن سود مناسب 
شركت هاي حاضر در سال گذشته )عمدتا از محل 
موجودي كاال و مواد اوليه(، آنها با چالش جدي دراين 
خصوص مواجه هستند. اين كارشناس بازار سرمايه 
اضافه كرد: از طرفي افزايش نرخ ارز و سياست هاي 
كنترلي وزارت صم��ت در صدور مجوزهاي واردات 
قيمت مواد اوليه را به ش��دت تحت تاثير قرار داده و 
از طرف ديگر كاهش قدرت خريد و اعمال تحريم ها 
و افزايش هزينه ه��اي صادراتي احتماال فروش اين 
شركت ها در سال جاري با ادامه اين وضعيت به شدت 

تحت تاثير قرار خواهد گرفت. 

معاوننظارتبرناشرانسازمانبورسواوراقبهادار:

افزايشسرمايهازتجديدارزيابيداراييهانيازبهقانوندارد
معاون نظارت بر ناش��ران س��ازمان بورس و اوراق بهادار، 
مصوب��ه مجلس درخص��وص موضوع افزايش س��رمايه 
شركت ها از محل تجديد ارزيابي دارايي ها را مهم توصيف 
كرد و گف��ت: اين اصالحيه با هدف تامين نظر ش��وراي 
نگهبان ص��ورت گرفته كه بايد تبديل ب��ه قانون و ابالغ 
شود. حسن اميري در گفت وگو با سنا اظهار داشت: سال 
گذشته با استفاده از ظرفيت قانون بودجه 97 اين معافيت 
اتفاق افتاد اما براي امس��ال هنوز قانون مصوبي نداريم و 
در بودجه 98 نيز لحاظ نش��ده است؛ ايراد اصلي شوراي 
نگهبان هم به مصوبه قبلي مجل��س اين بود كه افزايش 
س��رمايه از اين محل، منجر به ايجاد بار مالي براي دولت 

خواهد شد. وي افزود: طبق استاندارد مي توان دارايي ها را 
تجديد ارزيابي كرد، اما اينكه اين رقم تجديد ارزيابي را در 
حساب سرمايه لحاظ كنيم، نياز به قانون دارد . اميري با 
بيان اينكه اين موضوع در بودجه 98 لحاظ نشده ادامه داد: 
البته روي تجديد ارزيابي دارايي ها و افزايش سرمايه از اين 
محل پيشنهاد ديگري هم به جلسه هماهنگي سران قوا 
رفته است كه در حال بررسي است و بايد ديد كداميك به 
نتيجه نهايي خواهد رسيد. معاون نظارت بر ناشران سازمان 
ب��ورس و اوراق بهادار تصريح كرد: در صورت تاييد نهايي 
شوراي نگهبان، موضوع به شكل رسمي اعالم خواهد شد. 
خاطرنشان مي شود: نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، 

صبح امروز با اصالحات برخي از مواد طرح حداكثر استفاده 
از توان توليدي و حمايت از كاالي ايراني جهت تامين نظر 
شوراي نگهبان موافقت كردند. در ماده اصالحي 15 آمده 
است: به منظور رونق توليد و ايجاد اشتغال از طريق اصالح 
ساختار مالي شركت ها و كارآمدسازي افزايش بهاي ناشي 
از تجديد ارزيابي دارايي هاي اش��خاص حقوقي موضوع 
حكم مقرر در تبصره يك ماده 149 قانون ماليات مستقيم 
با اصالحات و الحاقات بعدي، افزايش سرمايه از اين محل 
مجاز و مشروط بر اين است كه ظرف مدت يك سال پس 
از تجديد ارزيابي به حساب سرمايه افزوده شده و اين امر 

فقط يك بار در هر 5 سال امكان پذير است.

نگاه بازار
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تشكلها6گزارش

مركز ملي مطالعات راهبردي كشاورزي و آب اتاق ايران گزارش داد

انتقاد تند رييس اتاق اصناف تهران از گراني ها:دبير انجمن واردكنندگان خودرو خبر داد

بهبود 5.7 درصدي تراز تجاري محصوالت كشاورزي و صنايع غذايي در سال 97

تا زماني كه دولت »تاجر« است كاري نمي توان كرداحتمال موافقت با آزادسازي خودروهاي وارداتي فاقد ثبت سفارش

از چند سال قبل كه بخش كشاورزي تالش گسترده اي 
را براي ايجاد اتاق كشاورزي آغاز كرد، عمال اين خواسته 
منجر به ادغام بخش كش��اورزي با اتاق بازرگاني، صنايع 
و معادن ش��د و در نهايت متولي اصلي بخش خصوصي 
كشاورزي نيز اتاق ايران گشت. در همين راستا مركز ملي 
مطالعات راهبردي كشاورزي و آب اتاق ايران شكل گرفت 
كه موظف به اراي��ه گزارش هايي درباره وضعيت اقتصاد 
كشاورزي است. گزاررش جديد اين مركز به وضعيت تراز 
تجاري محصوالت كشاورزي در سال 97 پرداخته است.

   تراز تجاري مثبت
بررس��ي آمار تجارت خارجي بخش كشاورزي و صنايع 
غذايي از سوي مركز ملي مطالعات راهبردي كشاورزي 
و آب اتاق ايران نش��ان مي دهد در سال 1397، صادرات 
محصوالت اين حوزه 14.4  درصد كل صادرات غيرنفتي 
كشور و بالغ  بر 6 ميليارد و 400 ميليون دالر بوده كه نسبت 
به سال قبل 5.7 درصد و نسبت به متوسط سال هاي برنامه 

پنجم توسعه 3.8 درصد كاهش دارد.
مركز ملي مطالعات راهبردي كشاورزي و آب اتاق ايران، 
»چكيده آمار تجارت خارجي بخش كشاورزي و صنايع 
غذايي در 12 ماهه سال 1397« را با پردازش و تحليل 
اطالعات بخش كش��اورزي و صنايع غذايي داده هاي 
آمار گمرك ايران تهيه و براي اطالع رساني به فعاالن 

اقتصادي و پژوهشگران ارايه كرد.
اين گزارش با مقايسه اطالعات سال جاري با داده هاي 
مدت مشابه 6 سال گذشته )سال هاي 90 الي 96( تهيه 
ش��ده و در آن واردات محصوالت اساسي كشاورزي و 
صنايع غذايي، صادرات محصوالت عمده كش��اورزي 
و صناي��ع غذايي و تراز تجاري 1397 و مدت مش��ابه 

سال هاي قبل نيز در آن مدنظر قرار گرفته است.

   صادرات  
در دوازده ماه س��ال 1397، مقدار ص��ادرات محصوالت 
كش��اورزي و صنايع غذايي 6 ميليون و 956 هزار تن به 
ارزش 6 ميليارد و 400 ميليون دالر بوده كه از نظر وزن 5.9 
درصد و از نظر ارزش 14.4 درصد كل صادرات كاالهاي 
غيرنفتي كش��ور را به خود اختصاص داده اس��ت. ارزش 
صادرات دوازده ماهه نخس��ت سال 97 نسبت به گزارش 
ساالنه سال قبل 5.7 درصد كاهش داشته و در مقايسه با 
متوسط سال هاي برنامه پنجم نيز 3.8 درصد كاهش دارد.
اقالم عمده صادرات محصوالت كشاورزي و صنايع غذايي 
ش��امل انواع ميوه هاي درختي ب��ه ارزش يك ميليارد و 
459 ميليون دالر با س��هم 31 درصد، انواع سبزيجات و 
محصوالت جاليزي به ارزش يك ميليارد و 208 ميليون 
دالر با سهم 25.7 درصد، شير و فرآورده هاي آن به ارزش 
604.7 ميليون دالر با سهم 12.9 درصد، زعفران 351.5  
ميليون دالر با س��هم 7.4 درصد و ماهي و ميگو به ارزش 
313.7 ميلي��ون دالر با س��هم 6.7 درص��د از كل ارزش 

صادرات محصوالت كشاورزي بوده است.
بيشترين مقصد صادرات محصوالت كشاورزي و صنايع 
غذايي )از نظر ارزش( به كش��ورهاي عراق، افغانس��تان، 
امارات متحده عربي، پاكستان، فدراسيون روسيه، هند، 
تركيه، ويتنام، تركمنستان و آلمان صورت گرفته است كه 
درمجموع 80 درصد كل ارزش صادرات بخش كشاورزي 

كشورمان را به خود اختصاص داده اند.
بر اس��اس اين گزارش، متوس��ط قيمت هر تن كاالهاي 
صادراتي بخش كشاورزي 920 دالر بوده كه در مقايسه با 
متوسط قيمت هر تن كاالهاي صادراتي غيرنفتي كشور 
)378 دالر( 143.4 درصد بيش��تر است. متوسط ارزش 
گمركي هر دالر محصوالت كش��اورزي و صنايع غذايي 
صادراتي در دوازده ماهه نخست سال 97 بالغ  بر 59 هزار و 
484 ريال و متوسط ارزش گمركي كل صادرات غيرنفتي 

كشور 58 هزار و 164 ريال بوده است.

   واردات
بررس��ي آمار تجارت خارجي بخش كشاورزي و صنايع 
غذايي از سوي مركز ملي مطالعات راهبردي كشاورزي 
و آب اتاق ايران نش��ان مي دهد مقدار واردات محصوالت 
كش��اورزي و صنايع غذايي در دوازده ماهه سال 97 بالغ 
 بر 20 ميليون و 485 هزار تن با ارزش 10 ميليارد و 841 

ميليون دالر بوده اس��ت كه به ترتي��ب از نظر وزن 63.9 
درصد و از نظر ارزش 25.4 درصد كل واردات كش��ور را 
ش��امل مي ش��ود. ارزش واردات در اين مدت يك درصد 
كمتر از سال قبل و در مجموع 8.9 درصد كمتر از ميانگين 

سال هاي برنامه پنجم توسعه بوده است.
اقالم عمده وارداتي محصوالت كشاورزي و صنايع غذايي 
در دوازده ماهه سال 97، شامل ذرت به ارزش 2 ميليارد و 
115.3 ميليون دالر با سهم 19.5 درصد، برنج به ارزش 
يك ميليارد و 628.5 ميليون دالر با سهم 15.0 درصد، 
كنجاله دانه هاي روغني ب��ه ارزش يك ميليارد و 568.8 
ميليون دالر با س��هم 14.5 درصد، روغن نباتي به ارزش 
يك ميليارد و 428.8 ميليون دالر با سهم 13.8 درصد، 
دانه س��ويا به ارزش يك ميليارد و 161.1 ميليون دالر با 
سهم 10.71 درصد، گوشت قرمز به ارزش 786.3 ميليون 
دالر با سهم 7.3 درصد، جو به ارزش 603.4 ميليون دالر 
با س��هم 5.6 درصد و انواع ميوه به ارزش 395.5 ميليون 
دالر با س��هم 3.7 درصد از كل ارزش واردات محصوالت 
كشاورزي و صنايع غذايي بوده كه در مجموع حدود 91 

درصد ارزش واردات بخش كشاورزي و صنايع غذايي را 
شامل مي شوند.

متوسط قيمت هر تن كاالهاي وارداتي بخش كشاورزي 
در دوازده ماهه س��ال جاري، 501 دالر اس��ت كه در 
مقايسه با متوسط قيمت هر تن كاالهاي وارداتي كل 
كش��ور )1330 دالر( حدود 62 درصد كمتر اس��ت. 
متوسط ارزش گمركي هر دالر محصوالت كشاورزي و 
صنايع غذايي وارداتي 41797 ريال و متوسط واردات 

كشور 41649 ريال بوده است.
كش��ورهاي عمده طرف معامل��ه از نظ��ر ارزش واردات 
محصوالت كش��اورزي و صنايع غذايي از آنها به ترتيب 
ش��امل هند يك ميليارد و 644 ميليون دالر، س��وييس 
يك ميليارد و 374 ميلي��ون دالر، امارات متحده عربي 
يك ميليارد و 20 ميليون دالر، انگلس��تان 789 ميليون 
دالر، هلند 768 ميليون دالر، سنگاپور 755 ميليون دالر، 
فدراسيون روسيه 668 ميليون دالر، تركيه 631 ميليون 
دالر، برزيل 436 ميليون دالر، پاكستان 309 ميليون دالر 
و آلمان 246 ميليون دالر بوده كه در مجموع 80 درصد 

كل ارزش واردات كشورمان را به خود اختصاص داده اند.

   تراز تجاري  
تراز تجاري محصوالت كشاورزي و صنايع غذايي در دوازده 
ماه سال 1397 بالغ  بر منفي 4 ميليارد و 441 ميليون دالر 
بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 5.7 درصد بهبود 
يافته اس��ت )ارزش صادرات 2 درص��د و ارزش واردات 1 
درصد كاهش داشته است( همچنين كسري تراز تجاري 
دوازده ماهه سال 97 نسبت به ميانگين سال هاي برنامه 
پنجم )منفي 5 ميليارد و 737.8 ميلي��ون دالر(، 22.6 

درصد بهبود داشته است.

   نهاده هاي كشاورزي
آفتكشها

در دوازده ماه س��ال 1397، جمعًا 13 ه��زار و 967 تن 
آفت كش به  صورت آم��اده مصرف و 11 هزار و 174 تن 
به صورت تكنيكال وارد كشور شده كه در مقايسه با سال 
قبل، آفت كش هاي آماده مصرف 14.4 درصد كاهش و 

تكنيكال ها 20.2 درصد كاهش نشان مي دهد. درمجموع 
با تبدي��ل آفت كش هاي تكنيكال به آم��اده مصرف )با 
اعمال ضريب تبديل 2.5( مي توان نتيجه گرفت كه در 
دوازده ماهه س��ال 97 مقدار واردات آفت كش ها نسبت 
به مدت مش��ابه س��ال قبل 17.1 درصد كاهش دارد و 
در اين رابطه س��هم كاهشي حشره كش ها 26.4 درصد 
و قارچ كش ه��ا 20 درصد و علف كش ه��ا 16.4 درصد 

بوده است.
بر اساس اين گزارش، جمع كل ارزش آفت كش هاي 
وارداتي در دوازده ماهه س��ال 97 بالغ بر 195 ميليون 
دالر بوده كه حدود 9.7 درصد كمتر از مدت مش��ابه 

سال قبل است.
در دوازده ماه س��ال 1397 مقدار 2 ه��زار و 234 تن 
آفت كش آماده مصرف و 882 تن آفت كش تكنيكال 
جمعًا ب��ا ارزش 7 ميليون و 26 هزار دالر صادر ش��ده 
كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ازنظر مقدار به 
ترتيب 10 و 113 درصد افزايش و ازنظر ارزش جمعًا 

15 درصد كاهش دارد.
كودها

كل واردات كوده��ا در دوازده ماهه س��ال 1397 بالغ بر 
405هزار تن ب��ا ارزش 206 ميلي��ون دالر بوده كه در 
مقايس��ه با س��ال قبل از نظر وزني 28.5 درصد و از نظر 
ارزش 26.2 درصد كاهش نش��ان مي دهد. در بين انواع 
كودهاي وارداتي به ترتيب كودهاي ميكرو 70 درصد، 
كودهاي فسفره حدود 54.6 درصد، NPK 41.7 درصد 
و ازته 31.6 درصد و پتاسه حدود 7.5 درصد از نظر مقدار 

نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش داشته اند.
در دوازده ماهه س��ال 1397 مقدار 3 ميليون 582 هزار 
تن كود باارزش 843 ميليون دالر صادر شده كه نسبت 
به مدت مشابه س��ال قبل از نظر وزن 5 درصد كاهش و 
از نظر ارزش 6 درصد افزايش داشته است. ضمنًا حدود 

99 درصد مقدار كودهاي صادراتي كود اوره بوده است.
بذر

در مجم��وع كل واردات بذر و س��اير اندام هاي تكثير 
شونده گياهي در دوازده ماه سال 1397 بالغ بر 7 هزار 
و 50 تن با ارزش 122 ميليون دالر بوده كه نسبت به 
سال قبل از نظر وزني حدود 45.4 درصد و از نظر ارزش 
28 درصد كاهش نشان مي دهد. از بين بذرهاي مهم، 
مقدار واردات بذر س��بزيجات با كاهش 68 درصدي و 
بذر ذرت با كاهش 46.8 درص��دي روبرو بوده اما بذر 
سيب زميني 35.4 درصد نسبت به مدت مشابه سال 

قبل افزايش داشته است.
در دوازده ماهه س��ال 1397 جمعًا مقدار 9 هزار و 900 
تن بذر و ساير اندام هاي تكثير شونده گياهي با ارزش 32 
ميليون و 668 هزار دالر صادر شده كه بخش اعظم آن 
مربوط به ساير اندام هاي تكثير شونده است. اين ميزان 
در مقايسه با مدت مش��ابه سال قبل از نظر مقدار 25.1 
درصد و از نظر ارزش 46.1 درصد افزايش نشان مي دهد.

ماشينآالتوادواتكشاورزي
در دوازده ماهه اول سال 1397، مقادير ادوات كاشت و 
داشت، كمباين ها و دستگاه هاي برداشت و تراكتورهاي 
كش��اورزي جمعًا به مقدار 13 هزار و 670 تن با ارزش 
78 ميليون و 351 هزار دالر وارد كشور شده كه نسبت 
به مدت مشابه سال قبل به ترتيب 70.4 درصد و 69.3 

درصد كاهش نشان مي دهد.
در اين بين از نظر مقدار ادوات كاش��ت و داشت با 55.4 
درصد، كمباين ها و دستگاه هاي برداشت با 58 درصد و 
تراكتورهاي كشاورزي با 100 درصد كاهش روبرو بوده 
است. در دوازده ماهه سال 97 جمعًا 11 هزار و 104 تن 
ماشين آالت و ادوات كش��اورزي با ارزش 32 ميليون و 
843 هزار دالر صادر شده كه در مقايسه با مدت مشابه 
سال قبل، از نظر وزن 37 درصد و از نظر ارزش 7 درصد 
افزايش داشته است و اين افزايش غالبًا مربوط به ادوات 
كاشت، داشت و سپس تراكتورهاي كشاورزي بوده است.

ميزانبارندگي:
طي شش ماه گذشته از سال آبي 98-1397 )از ابتداي 
مهر تا 29 اس��فند 97( ميزان بارندگي 224 ميلي متر 
بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 130 درصد 
افزايش و در مقايسه با بلندمدت )50 ساله( نيز 28 درصد 

افزايش داشته است.

با توجه به اقدام دولت در مهار افزايش قيمت خودروهاي 
داخلي در بازار با حذف س��ايت هاي قيمت گذاري از يك 
سو و تداوم فروش فوري دو خودروساز كه ايجاد تقاضا در 
بازار را به دنبال دارد، و همچنين ورود خودروهاي خارجي 
دپو ش��ده در گمركات به بازارخودرو، پيش بيني فعاالن 
برخالف سال هاي قبل، از رونق گرفتن بازار خودرو در ماه 
رمضان خبر مي دهد. كارشناسان مي گويند بررسي بازار 
نشان مي دهد كه با وجود روند صعودي خودرو همچنان 
متقاضيان خريد به ويژه در فروش فوري خودروس��ازان 
وجود دارد زيرا از حضور واسطه و دالالن در تعيين قيمت 
خودرو خبري نيس��ت. اما واس��طه ها دربازار خودروهاي 
وارداتي با توجه ب��ه افزايش هزينه هاي گمركي و قيمت 
تمام شده براي شركت هاي عرضه كننده، توانسته اند موج 
افزايش قيمت ها را با خبر آزادس��ازي اين خودروها از دپو 
در گمركات، رقم بزنند. براس��اس خبرهاي منتشر شده 
حركت تريلرهاي محتوي خودروهاي وارداتي كه بعد از 
گذشت بيش از يك س��ال از گمرك هاي كشور ترخيص 
شده اند، به  سمت تهران آغاز شده است.  درهمين زمينه 
مهدي دادفر دبيرانجمن واردكنندگان خودرو با تاكيد بر 
ضرورت تمديد مهلت اجراي مصوبه هيات دولت در مورد 
ترخيص خودروهاي دپو شده از گمرك ها، اظهار داشت: 
تنه��ا دو روز فرصت تا پايان مهلت مقرر در اجراي مصوبه 
هيات دولت باقي مانده كه با توجه به موانع ترخيصي هيات 

دولت با تمديد اين زمان براي مدت مشابه مي تواند مشكل 
خودروهاي رسوب كرده در گمرك هاي كشور را حل كرده 

و موجبات ترخيص تمامي اين خودروها را فراهم كند.
وي با اشاره به اينكه پيگيري در مورد رفع دپو خودروهاي 
داراي تخلف در ثبت سفارش قانوني نيز ادامه دارد، افزود: 
دستگاه قضايي كشور با نظر مساعد در مورد خودروهاي 
داراي تخلف ش��رايط خروج اين خودروها را فراهم كرده 
اما تفسيرهاي مختلفي از نظر مراجع قضايي در خصوص 
خودروهاي معطل مانده در ماه هاي گذشته صورت گرفت كه 
با صدور دستورالعمل جديد از سوي مقامات قضايي از تسري 
موضوع برخورد با خودروهاي تخلفي به تمامي خودروهاي 
رس��وب كرده در گمركات جلوگيري به عمل آمده است. 
دادفر در ادامه از احتمال موافقت رييس جمهور با واردات 
خودروهاي رسوب كرده در گمرك هاي كشور كه فاقد ثبت 
سفارش هستند خبر داد و يادآورشد: هيات دولت در حال 
امكان س��نجي براي موافقت با واردات خودروهاي بدون 
ثبت سفارش است. زيرا تعداد خودروهاي ترخيص شده 
طي مصوبه اجرايي دولت كمتر از يك هزار دستگاه است 
كه تداوم اين شرايط به تعادل بخشي بازار كمكي نمي كند.

   واردات خودرو بايد آزاد شود
هفته گذش��ته رضا عليزاده نايب رييس كميسيون 
صنايع و مع��ادن مجلس در گفت وگو با خانه ملت، با 

اشاره به عدم موفقيت استراتژي دوگانه خودروسازان 
در س��امان دهي بازار اعالم كرد: واردات خودرو بايد 
آزاد ش��ود چراكه در شرايط كنوني فش��ار رواني بر 
مردم بسيار است. خودروسازان داخلي نتوانسته اند به 
تعهدات قبلي خود كه پيش فروش حدود يك ميليون 
دس��تگاه بود، عمل كنند. وي با بيان اينكه باال بودن 
حجم تقاضا در بازار خودرو، روند قيمت ها را صعودي 
كرد، اظهار كرد: با ش��روع تحريم ها و خروج شركاي 
خارجي از ايران مشكالت خودروسازي افزايش پيدا 
كرد از س��وي ديگر جلوگيري از واردات خودروهاي 
خارجي مشكالت بس��ياري براي بازار اين كاال ايجاد 
كرده است. عليزاده نايب با بيان اينكه خودروسازان 
وضعيت مناس��بي ندارند، خاطرنشان كرد: براساس 
پيش بيني ها باي��د با فروش ف��وري و عرضه خودرو 
5 درصد زير قيمت بازار مش��كالت خودروسازان تا 
ح��دودي حل مي ش��د و بازار چهار چرخ ها س��امان 
مي گرفت ام��ا در عمل اين امر محقق نش��د. رييس 
كميس��يون صنايع و معادن مجلس ب��ا بيان اينكه 
خودروس��ازان توان تامين تقاضاي ب��ازار را ندارند، 
تصريح داشت: فروش خودرو 5 درصد زير قيمت بازار 
جوابگوي حل مشكل صنعت خودروسازي نبود. اگر 
دست خودروسازان را براي قيمت گذاري باز گذاريم 

حقوق مصرف كننده تضييع مي شود.

رييس اتاق اصناف تهران با بيان اينكه اصناف نه در 
قيمت گ��ذاري، نه در تهيه و ن��ه در واردات دخالتي 
ندارند گفت: در برخي شرايط خاص، ورود دولت به 
اقتصاد توجيه دارد؛ اما تا زمانيكه دولت به عنوان تاجر 
اقتصادي ايفاي نقش كن��د كاري نمي توان از پيش 
برد. قاس��م نوده فراهاني تهران در نشست كارگروه 
س��اماندهي و نظارت بر بازار م��اه مبارك رمضان در 
اتاق اصناف تهران ب��ا تاكيد بر اينكه اصناف خود در 
تامين كاالهاي اساس��ي و مورد نياز مردم، روزمره با 
مشكالت فراواني مواجه هستند گفت: دغدغه اصناف 
متدين هميش��ه توزيع عادالنه كاال و تامين اجناس 
و اقالم مورد نياز مردم بوده اس��ت و در همين راستا 

نيز از هيچ كوشش و تالشي مضايقه نخواهيم كرد.
ريي��س اتاق اصناف تهران با انتق��اد از اينكه اصناف 
را گرانفروش معرفي مي كنند گف��ت: اصناف نه در 
قيمت گ��ذاري، نه در تهيه و ن��ه در واردات دخالتي 
ندارند، صنوف مختلف بر اس��اس ضرايب سودي كه 
براي آنها وضع مي ش��ود كااله��اي خود را به فروش 
مي رس��انند؛ يعني س��ود درص��د خ��ود را دريافت 
مي كنن��د؛ اما برخ��ي از مراك��ز و افراد س��ودجو و 
فرصت طلب به داليلي و بي جه��ت توپ گراني را به 
زمين اصناف مي اندازند تا با مغشوش كردن جو را و 
مقصر جلوه دادن آنها به سود و منفعت خود برسند. 

او با بي��ان اينكه در وضعيت كنوني اقتصاد و با وجود 
نوسان لحظه اي قيمت ها، اصناف خود با چالش هاي 
متعدد و بي ش��ماري در ارتباط ب��ا تامين كاالهاي 
مورد نياز و توزيع آن ميان مصرف كنندگان دس��ت 
به گريبان اس��ت تاكيد كرد: به  رغم تمام مس��ائل و 
مش��كالت موجود كه صنوف مختل��ف و واحدهاي 
صنفي را تحت فش��ار قرار داده؛ ام��ا اصناف از آنجا 
ك��ه خود جزوي از مردم و ب��ه نوعي مصرف كننده و 
دردآشنا اس��ت هر آنچه در توان دارد براي مديريت 
و بهينه كردن بازار به ويژه تامين كاالهاي مورد نياز 

مردم در ايام مبارك ماه رمضان به كار مي گيرد. 
رييس اتاق اصن��اف تهران با انتقاد از عملكرد برخي 
مراكز نس��بت به مش��اركت اصن��اف در مديريت و 
تصميم گيري ه��اي مهم تصريح ك��رد: دولت بايد 
تكلي��ف اصناف را مش��خص كند در برخ��ي مواقع 
خود دولتي ها بايد از سود خود بگذرند نه اينكه يك 
كاس��ب خرده فروش را مقصر جلوه دهند. او تاكيد 
كرد: در برخي ش��رايط خاص، ورود دولت به اقتصاد 
توجي��ه دارد؛ اما تا زماني كه دولت ب��ه عنوان تاجر 
اقتصادي ايفاي نقش كند كاري نمي توان از پيش برد. 
تصميم گيران كالن مملكتي نبايد از اصناف فاصله 
بگيرند و از نظركارشناسانه، دلسوزانه و متخصصانه 

آنها بهره متناسب ببرد.
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 صادرات سنگ آهن
به نفع كشور است يا نيست!؟

در حالي كه معاون معدني وزير صنعت، معدن 
و تج��ارت مي گويد كه با توجه به نياز داخل به 
سنگ آهن، صادرات آن بايد متوقف شده و براي 
توازن زنجيره فوالد مورد اس��تفاده قرار گيرد؛ 
رييس انجمن س��نگ آهن ايران معتقد است 
بخش��ي از س��نگ آهن توليدي براي مصارف 
داخل��ي كارب��رد نداش��ته و در كارخانه هاي 
كنسانتره سازي مورد استفاده نيست، بنابراين 
بهترين گزينه صادرات آن است تا حداقل جنبه 

ارزآوري داشته باشد.
چندي پيش جعفر س��رقيني - مع��اون امور 
مع��ادن و صنايع معدني وزي��ر صنعت، معدن 
و تج��ارت - اعالم كرد با توج��ه به تعريف 55 
ميليون تني براي صنعت فوالد، در ش��رايطي 
كه هم اكنون 35 ميليون تن ظرفيت راه اندازي 
ش��ده اس��ت؛ حدود 10 ميليون تن پيشرفت 
باالي 50 درصدي داشته و 10 ميليون تن نيز 
در ش��رف تعريف و شروع به كار است بنابراين 
براي تأمين خوراك اين زنجيره فوالد، حداقل 
140 ميليون تن سنگ آهن نياز داريم كه اين 
يكي از مش��كالت اصلي ماس��ت. براي اينكه 
بتوانيم اين ميزان را تأمين كنيم يا بايد ذخاير 
جديد كش��ف كرده يا واردات انجام دهيم؛ به 
عبارت ديگر صادرات سنگ آهن در حال حاضر 

به نفع كشور نيست.
به گفته اين مقام مسوول، ارزش مواد معدني و 
صنايع معدني اصلي توليدي كش��ور در حدود 
20 ميليارد دالر است اما آيا در مقابل اين عدد، 
متناسب با آن در زيرساخت هاي معدني هزينه 
مي ش��ود؟ لذا وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
موافق خام فروش��ي نبوده و تاكي��د دارد كه در 
سال رونق توليد حتمًا بايد مواد معدني در داخل 
كشور به ارزش افزوده تبديل و سپس صادر شود.

در اين رابطه مهرداد اكبريان - رييس انجمن 
سنگ آهن ايران - در گفت وگو با ايسنا، اظهار 
كرد: در حال حاضر ميزان صادرات سنگ آهن 
ايران بيش از 20 ميليون تن اس��ت. اما اينكه 
بگوييم امروز صنايع معدني ما كه جزو زنجيره 
فوالد هستند مشكل تأمين سنگ آهن دارند يا 
براي آينده بازار داخل مشكل تأمين سنگ آهن 
داريم، موضوعي اس��ت كه بايد از هر دو جنبه 

مورد بررسي قرار گيرد.
وي افزود: امروز كارخانه هاي كنسانتره سازي 
ما به دو علت دسترس��ي به سنگ آهن ندارد. 
كارخانه هاي كنسانتره س��ازي م��ا از يك نوع 
خاص س��نگ آهن اس��تفاده مي كنند؛ بطور 
واضح س��نگ آهن هاي مگنتيك با FEO باال 
مورد اس��تفاده قرار مي گيرند. اي��ن در حالي 
است كه بسياري از معادن سنگ آهن ايران يا 
مگنتيك نيستند يا به اندازه كافي كه مورد نياز 
كنسانتره سازان است، مگنتيك نيستند. ضمن 
اينكه داراي ناخالصي هاي باال همچون فسفر، 
گوگرد، س��يليس و… هستند كه مورد توجه 

اين كارخانه ها نيست.
رييس انجمن س��نگ آهن ايران با بيان اينكه 
اي��ن موض��وع قس��مت عم��ده اي از ذخاير و 
تولي��د كش��ور را كن��ار مي زند و در حاش��يه 
نگ��ه م��ي دارد و دامنه معادني ك��ه مي توانند 
تأمين كننده خوراك كنسانتره س��ازها باشند 
را كم مي كند، گفت: علت دوم ناكارآمد بودن 
برخ��ي از س��نگ آهن هاي ما ب��راي مصارف 
داخل اين اس��ت ك��ه در برخي اس��تان هاي 
كشور به دليل اينكه روي مجوزهايي كه براي 
برخي كنسانتره س��ازي داده شده، به درستي 
كار نش��ده است؛ بيش��تر از توليد سنگ آهن، 
كارخانه هاي كنسانتره س��ازي س��اخته شده 
اس��ت. به عبارت ديگ��ر در برخي اس��تان ها 
كارخانه هاي كنسانتره س��ازي دسترس��ي به 
معادن س��نگ آهن ندارند و معدن سنگ آهن 

براي تأمين خوراك آنها وجود ندارد.
وي تصري��ح ك��رد: زمان��ي ك��ه مجوزه��اي 
كارخانه هاي كنسانتره س��ازي و گندله سازي 
داده ش��ده بايد بررس��ي مي كردند كه ميزان 
توليد در آن منطقه چقدر اس��ت و متناسب با 
ميزان توليد س��نگ آهن و به فراخور توسعه و 
باال رفتن رش��د توليد، راه اندازي كارخانه هاي 
گندله سازي و كنسانتره سازي را باال مي بردند. 
از آن جايي كه اين اقدام صورت نگرفته است؛ 
چني��ن آش��فتگي هايي در بازار ايجاد ش��ده 
است كه اعالم مي ش��ود بنا بر نياز بازار داخل 
به س��نگ آهن ب��راي صنايعي چ��ون فوالد، 
ممنوعيت صادرات سنگ آهن بايد ايجاد شود.

اكبريان اعالم كرد: در حال حاضر بالغ بر شش 
ميليون تن كنسانتره و 9 ميليون تن گندله ساز 
در خراسان وجود دارد. هر دو اين عددها باالتر 
توليد سنگ آهن ماست. به عبارتي در حال حاضر 
گندله سازهاي ما دسترسي به كنسانتره ندارند. 
اين بدين معنا نيست كه دسترسي به سنگ آهن 
وج��ود ندارد؛ بلكه به اين معناس��ت كه رش��د 
متعادل در اين زنجيره صورت نگرفته است. اگر 
به صورت موردي با يك واحد توليدي صحبت 
شود كه شكايت از نبود مواد اوليه و معضالت آن 
داشته باشد؛ نمي توان مشكل او را به كل كشور 

تعميم داد كه مشكل سنگ آهن دارند يا خير.
وي اظهار ك��رد: آن طيفي از س��نگ آهن كه 
مناسب كنسانتره سازهاي داخلي نيست اتفاقًا 
بايد صادر ش��ود. معاون وزي��ر صنعت، معدن 
و تجارت ني��ز كه در اين زمين��ه اعالم كردند 
صادرات سنگ آهن به نفع كشور نيست بايد در 
نظر بگيرند كه سنگ آهني كه FEO پايين تر از 
13-14 درصد دارد يا ناخالصي هايي دارند كه 
مورد توجه كارخانه هاي داخلي نيستد، بهترين 
كار برايش صادرات اس��ت تا در جهت توسعه 

منجر به ارزآوري شود.

سهمكشورهايعمدهازصادراتمحصوالتكشاورزيوصنايعغذاييايراندردوازدهماهسال1397

آلمانتركمنستانويتنامتركيههندفدراسيون روسيهپاكستانامارات متحده عربيافغانستانعراقكشور

41.212.37.26.43.42.92.62.32.22سهم )%( 

سهمكشورهايعمدهازوارداتمحصوالتكشاورزيوصنايعغذاييايراندردوازدهماههسال1397

سنگاپورهلندانگليسامارات متحده عربيسوييسهندكشور

15.212.79.47.37.16.9سهم )%( 

آلمانپاكستانبرزيلتركيهفدراسيون روسيهكشور

6.15.842.92.3سهم )%( 

ترازتجاريمحصوالتكشاورزيوصنايعغذاييدردوازدهماهسال1397ومقايسهآنبامدتمشابهسالهاي90الي96

13901391139213931394139513961397واحد

37554553415358115165615664836956هزار تن

1303622089183692341818771176801948020485هزار تن

13529-12997-11525-13607-17608-14216-17535-9281-هزار تن

57736401546870546126640665336400ميليون دالر

9989143051339812558926190871073310841ميليون دالر

4441-4200-2681-3135-5504-7930-7904-4216-ميليون دالر



كوتاه  از دنياي  انرژي 7 انرژي

معاون وزير نفت در امور بين الملل و بازرگاني وزارت نفت مطرح كرد

راهكار ايران براي صادرات نفت؛ فروش در بازار خاكستري 
معاون وزير نفت در امور بين المل��ل و بازرگاني وزارت 
نفت با تاكيد بر اينكه امكان مقاومت مقابل تحريم هاي 
ناعادالنه، نامشروع و غيرقانوني امريكا را داريم، گفت: همه 
ظرفيت كش��ور را براي فروش نفت در بازار خاكستري 

بسيج كرديم.
امير حسين زماني نيا روز يك شنبه در نشست »تحريم 
نفتي ايران از سوي امريكا و تبعات بين المللي آن« كه 
در دانش��گاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران 
برگزار ش��د، افزود: كشورهاي اروپايي، هند و روسيه به 
دليل قدرت امريكا به حرف هاي دولتمردان آن گوش 

مي دهند.
به گزارش ايرنا،  وي اظهار داشت: در اروپا همه از معاهده 
چندجانبه هسته اي حمايت مي كنند و خواستار تداوم 
اين معاهده و مان��دن ايران در برج��ام و تقبيح خروج 
امريكا از اين توافق هستند اما در عرصه عمل كار زيادي 
نمي توانند انجام دهند.  عضو تيم مذاكرات هسته اي با 
طرح اين پرس��ش كه برجام چه آثاري داشت؟، گفت: 
پاسخ به اين پرس��ش به زاويه نگاه ما بستگي دارد، اگر 
دلواپس باشيم مي گويم اين معاهده ثمري نداشت اما 
به عنوان مع��اون در امور بين المل��ل و بازرگاني وزارت 
نفت مي گويم فايده زيادي داش��ت ولي در بخش نفت 

نتوانستيم از اين مزايا استفاده كنيم.
معاون وزير نفت در امور بين المل��ل و بازرگاني وزارت 
نفت يادآور ش��د: در هنگام جلسه معارفه خود گفتم به 
زودي برجام نهايي مي ش��ود، قراردادها را آماده كنيد 
تا بالفاصله اجرايي ش��ود تا ضرر و زيان ناشي از تحريم 
نفت جبران بشود، برجام اجرايي شد اما در صنعت نفت 
قراردادي امضا نشد. وي تاكيد كرد: نفتي ها عادت دارند 
با شركت هاي بزرگ اروپايي كار كنند. 2 فاز عسلويه را 
فرانسوي ها و ايتاليايي ها به موقع و ارزان ساختند. وقتي 
حق انتخاب داشته باشيم به جاي روس ها و چيني ها كه 
فناوري و مديريت پروژه اروپايي ها را ندارند، شركت هاي 
اروپايي را انتخاب مي كني��م. برجام اين حق انتخاب را 

به ما داد.
زماني ني��ا با تاكي��د بر اينك��ه صنعت نفت اي��ران به 
سرمايه گذاري زياد نيازمند است تا بتواند نرخ توليد خود 
را حفظ كند، افزود: اگر توانستيم دوام بياوريم به دليل 
مهندس هاي خوبي اس��ت كه دانشگاه هاي ما پرورش 
داده است. وي خاطرنشان كرد: با توليد نفت اين قدرت 
را داري��م كه بازار را تكان دهيم، ب��ا اجراي برجام توليد 
نفت ايران به 3.9 ميليون بشكه در روز رسيد اين مقدار 
توليد قدرت آنچناني نمي دهد و مي توانند به راحتي شما 
را تحريم كنند. چرا روسيه را نمي توانند تحريم كنند؟ 

براي آنكه كه 75 درصد گاز و 65 درصد نفت اروپا را تامين 
مي كند. خود اروپايي ها نمي گذارند روسيه تحريم شود. 
معاون وزير نفت خاطرنشان كرد: هشت كشور از امريكا 
براي خريد مقداري نفت از ايران معافيت گرفتند يونان، 
ايتاليا و تايوان نفت نخريدند و پنج كش��ور ديگر يعني 
چين، هند، تركيه، ژاپن و كره جنوبي نفت مي خريدند 
عالوه بر اين كشورها ما به داليلي همه ظرفيت كشور را 

بسيج كرديم و در بازار خاكستري، نفت مي فروشيم. 
زماني نيا يادآور شد: اسم آن قاچاق نيست بلكه مقابله با 
تحريم هايي است كه عادالنه، مشروع و قانوني نمي دانيم. 
وي ادام��ه داد: ب��ازاري را كش��ف كردي��م و در فضاي 
خاكستري نفت مي فروشيم. به اين دليل مي گويم كه 
اگر سياست نظام بر اين باش��د امكان مقاومت را داريم 
حتما مانند زمان برجام 2.5 ميليون بشكه نفت نخواهيم 
فروخت و بايد در سطح نظام صرفه جويي هايي انجام شود 
و منابع جديدي چون سهميه بندي و افزايش قيمت و... 
به وجود آيد كه كارساز نيست. بايد براي مديريت مالي 
و اقتصادي تصميمات جدي گرفته ش��ود كه دولت در 

جريان اين تصميم سازي هست.
زماني نيا يادآور ش��د هنوز هم كانال مالي ايران و اروپا 
)اينستكس( به دليل تحريم امريكا اجرايي نشده است 
هدف اينس��تكس اين اس��ت كه از مناب��ع مالي، اقالم 
انسان دوستانه و غذا و دارو براي ايران به فروش برسانند.

وي درباره موضوع تهاتر هم گفت: من 6 ماه اس��ت كه 
رييس كميته تهاتر هس��تم و در اي��ن موضوع در حال 
تالش هستيم اما تا به حال يك مورد همچنين اتفاقي 
روي نداده و ما در حال رايزني و بررسي موضوع هستيم 

كه در صورت امكان عملي شود.
معاون وزير نفت درباره ورود پول هاي حاصل از فروش 
نفت پس از برجام گفت: ش��ركت شل سه ميليارد دالر 
به ايران بدهكار بود، روز بعد از اجرايي شدن برجام سه 
ميليارد دالر از سوي شركت شل به حساب بانك مركزي 

در اروپا واريز شد.
وي تصريح كرد: بعد از انقالب دوران هاي متعدد داشتيم، 
از اشغال سفارت تا جنگ تحميلي و موضوع هسته اي، در 
هيچ كدام از اين بحران به موقع عمل نكرديم و در دقيقه 
90 با محدود شدن حق انتخاب آنها را حل كرديم. معاون 
وزير نفت درباره شفافيت در وزارت نفت هم اظهار داشت: 
من نمي توانم بگويم روزانه چند بشكه نفت مي فروشيم. 
اين به ش��ما كمكي نمي كند اما به پمپو خط مي دهد و 
كمك مي كند. نمي توانم درباره بازار خاكستري توضيح 
دهم. زماني نيا افزود: زماني گفتم تحريم هاي امريكا به 
دليل كاستن از شفافيت ها در بازار جهاني نفت، فساد را 

منجر مي شود و بازار جهاني نفت فاسد خواهد شد و اگر 
ما به اندازه كافي تخفيف دهيم مي توانيم به خود ترامپ 

هم نفت بفروشيم.
وي يادآور شد: در شرايط كنوني كه دالل هاي بسياري 
براي خريد نفت ايران اعالم آمادگي كردند ريسك باال 
مي رود و ما بايد س��عي كنيم در اين شرايط غيرشفاف 
ميزان ريس��ك را كاهش دهيم و تعداد بابك زنجاني ها 

را كاهش دهيم.
زماني نيا تصريح كرد: در زمان دولت قبل اعالم ش��د 
كه چين و روسيه قطعنامه ها عليه ايران را وتو خواهند 
كرد ام��ا در عمل ديديم كه اين اتفاق نيفتاد بنابراين 
رابطه بين دو كشور روابط استراتژيك و دو طرفه است. 
معاون وزير نفت در امور بين الملل و بازرگاني يادآور 
شد: اروپايي ها هم پس از خروج امريكا از برجام متوجه 
ش��دند كه گروگان امريكا از نظ��ر مالي و اقتصادي و 
سياسي هستند. براي استقالل تالش مي كنند اما اين 
موضوع 50 و 60 سال طول خواهد كشيد. زماني نيا 
درباره قراردادها با شركت هاي كوچك هم گفت: ما 

پس از برجام ۱5 تفاهم نامه با شركت هاي كوچك و 
بزرگ روسيه داشتيم. مهم ترين مشكل ما در صنعت 
نفت، افزايش برداشت است. با شركت هاي اندونزي 
قرارداد بس��تيم كه با خروج ترامپ همه لغو ش��د. او 
درباره س��ازوكار قراردادهاي نفتي خاطرنشان كرد: 
بسياري از شركت هاي كوچك تكنولوژي هاي روز را 
ندارند كه در صنعت نفت مهم است. اكتشاف فاز ۱۱ 
پارس جنوبي تكنولوژي مورد نظر خود را مي خواست 
كه فقط ش��ركت هاي ب��زرگ داش��تند، تجهيزات و 
فناوري هاي نوين مي خواست كه نه در ايران و نه در 
چين وجود نداشت.با اين همه ما تالش كرديم با همه 
شركت ها از جمله شركت هاي چيني قرارداد ببنديم. 
پس از برجام 5۱ درصد قراردادها با شركت توتال بود 

و 30 درصد هم با شركت چيني. 
سفير پيشين ايران در مالزي درباره زمزمه هاي بستن 
تنگه هرمز هم گفت: اين موضوع را بايد نظاميان توضيح 
دهند. در جنگ نخست امريكا عليه عراق صدام نفت 35 

دالري را 8 دالر فروخت و دوام آورد. 

مع��اون وزير نفت در امور بين المل��ل و بازرگاني درباره 
مدل هاي قراردادي صنعت نفت تصريح كرد: بسياري از 
مسائل ما داخلي است. در مدل هاي قراردادي رقابت هاي 
داخلي تاثيرگذار است. در هيچ جاي دنيا مدل قراردادي 
مساله و چالش نيست. اما در ايران قانون اساسي تفسير 
مي ش��ود و بر همين اساس مدل هاي قراردادي را مورد 

قضاوت قرار مي دهند.
زماني نيا افزود: در رقابت كنوني اگر دير بجنبيم رقيبان 
بازار را مي گيرند. قرارداد IPC نوعي از قراردادهاي باي 
بك اس��ت كه چندان هم مورد پس��ند سرمايه گذاران 
خارجي نيست و براي همين هم يك تا يك سال و نيم 

زمان گذاشته شد.
عضو تيم مذاكره كننده هس��ته اي تاكيد كرد: چهل يا 
پنجاه سال ديگر نفت ارزش امروز را نخواهد داشت و اگر 
نفت مانده در چاه ها را سرمايه گذاري و استخراج نكنيم، 
نسل آينده بهره چنداني از آنها نخواهند برد. بنابراين خود 
را سرگرم مسائل پيش پا افتاده نكنيم تا مسائل بزرگ تر 

به حاشيه نرود و گم نشود.

ديروز از نخستين توربين  ايراني MGT40  رونمايي شد

برق رساني به 40 هزار زاهداني با توربين ايراني
گروه انرژي| نادي صبوري|

جان باربر مهندس 52 س�اله انگليس�ي درست 
2 س�ال قبل از مرگش دنياي مهندسي را با ارايه 
مشخصات ماش�يني خارق العاده، عميقا تغيير 
داد، اخت�راع آقاي باربر مش�خصات كامل يك 
»توربين گازي« را مطرح مي كرد كه او از آن براي 
حركت دادن يك كالس�كه بدون اسب استفاده 
كرد و براي بهره گيري در موتور جت پيش�نهاد 
ك�رد. از آن زمان تا ام�روز »توربين گازي« يكي 
از مهم ترين و جال�ب توجه ترين چيزهايي بوده 
است كه بش�ر به تكنولوژي آن دست پيدا كرده 
اس�ت. س�ازندگان توربين هاي گازي در دنيا از 
چند مورد متجاوز نيس�تند و اين باعث مي شود 
توانايي س�اخت آن براي ش�ركت ها و كشورها 
اهميت زيادي داش�ته باشد. توربين هاي ايراني 
هم يك�ي از بازيگ�ران اين ميدان هس�تند. در 
ايران جرقه اصلي ماجرا از بس�ته شدن مجاري 
ورود تكنولوژى خورد و در ادامه كم كم » صنعت 
توربين س�ازي« براي خود س�ري در سرها بلند 
كرد. آن طور كه ديروز يك شنبه در يك نشست 
خبري مطرح ش�د، مهندسان ش�ركت مپنا در 

ايران توانستند براي اولين بار توربين گازي نوع 
MGT40 را بسازند. توربيني كه 11 ارديبهشت 
به وس�يله آن نيروگاه�ي 42 مگاواتي در حومه 

زاهدان راه اندازي شده است.

دنياي توربين ها دنياي جذاب و پر رمز و رازي اس��ت. 
توربين يك جور ماش��ين دوار خيلي پيچيده است كه 
از كنار هم قرار گرفتن هزاران قطعه تشكيل مي شود، 
در ايران نيز صنعت »توربين س��ازي« چند دهه سابقه 
دارد. در راستاي فعاليت هاي اين صنعت، ديروز عباس 
علي آبادي مديرعامل گروه مپنا در نشستي خبري خبر 
س��اخت نوعي خاص از توربين هاي گازي موس��وم به 
MGT40 را كه ش��ركت هايي چون جنرال الكتريك 
و زيمنس پيشتر مي ساختند اعالم كرد. براي ساخت 
اين توربين 5 سال زمان و 40 ميليون يورو هزينه شده و 
صدها مهندس ايراني نقش داشته اند.  اين توربين گازي 
كه در دسته توربين هاي مقياس كوچك قرار مي گيرد، 
يازده ارديبهش��ت در نيروگاه 42 مگاواتي در زاهدان-

استان سيستان و بلوچستان مورد استفاده قرار گرفته 
است. پيش��تر اعالم شده بود كه اين نيروگاه نخستين 
نيروگاه »42 مگاواتي« س��اخت داخل در ايران است. 

محسن طرز طلب مديرعامل شركت توليد نيروي برق 
حرارتي ايران هدف از احداث اين نيروگاه را »برطرف 
كردن توازن منفي توليد و مصرف« در منطقه  سيستان 
و بلوچستان عنوان كرده بود. سيستان و بلوچستان با 
600 مگاوات كمبود برق روبرو اس��ت و مسووالن برق 
ايران اميدوار هستند بخشي از اين كمبود با نيروگاه 42 

مگاواتي مپنايي ها تامين شود. 
عباس علي آبادي مديرعامل گروه مپنا ديروز در نشست 
خبري خود به منظ��ور رونمايي از توربين اين نيروگاه 
عنوان كرد: »اتفاق امروز اين پيام را دارد كه ما در تمامي 
س��طوح و در تمامي مقياس ها از كوچك تا متوسط و 
بزرگ توان اين را داريم كه خودمان تجهيزات را طراحي 

كنيم بسازيم و بهره برداري كنيم.« 
او در ادامه عنوان كرد: »ماشين هاي دوار از پيچيده ترين 
مصنوعات بشر است و توربين گازي قرن هاست كه به 
جامعه جهاني خدمت مي كن��د. من اينجا مي خواهم 
بگويم كه تمامي صنعت ما و دانشگاهيان و پژوهشگران 

و همه سهيم و شريك در اين رويداد مهم هستند.«
توليد توربين MGT40 راه جم��ع آوري گازهاي فلر 
را نيز طبق ادعاي س��ازندگانش هموارتر مي كند. آنها 
مي گويند كه يك درصد از انتشار كربن در دنيا مربوط 

به گازهاي فلر است كه كشورهايي چون امريكا، روسيه، 
ايران و عراق در آن سهم بااليي دارند. 

در نشست خبري كه به مناسبت رونمايي از اين محصول 
برگزار شد، مديرعامل شركت مپنا در پاسخ به پرسش 
خبرگزاري تسنيم كه آيا نبايد واردات محصول مشابه 
اين توربين با ساخت داخل آن ممنوع شود، تلويحا عنوان 
كرد كه آنها انتظار دارند نيازهاي ايران با محصول ساخت 
مپنا تامين شود. مديرعامل مپنا در پاسخ به اين پرسش 
»تعادل« كه آي��ا چنين تقاضايي بر خالف اصول اعالم 
شده از طرف مپنا، در جهت ايجاد انحصار نيست و اين 
احتمال را به وجود نم��ي آورد كه در نبود رقيب انگيزه 
پيش��رفت از بين برود عنوان كرد: »ماجرا به اين شكل 
اس��ت كه رقباي ما در ايران دامپينگ انجام مي دهند. 
ما از طرفي به خاطر تحريم نمي توانيم در مناقصه هاي 
بين المللي ش��ركت كنيم و از طرف ديگر نيز جايي كه 
محصول رقابتي توليد مي كنيم وارد مي شوند و دامپينگ 
مي كنند. ما بازار مي خواهي��م و وقتي محصولي توليد 
مي كنيم مي خواهيم آن را بفروش��يم« .  نيروگاه هاي 
مقي��اس كوچك اغلب ب��ه دليل قابليت س��ريع زمان 
ساخت، نصب و راه اندازي شهره هستند. اين نيروگاه ها 
هر چند تعداد كمتري مشترك را پوشش مي دهند اما 

فرآيند كوتاه تري را دنبال مي كنند. اعالم شده كه احداث 
و راه اندازي اولين واحد نيروگاه 42 مگاواتي ايران ۱0 ماه 
از مپنا زمان ب��رده و آنها مي توانند در ادامه اين واحدها 
را 6 ماهه راه اندازي كنند همچنين مقياس  كوچك ها 
در محدوديت هاي فضاي احداث نيز مزيت دارند.  40 
 MGT40 هزار مشترك برق در زاهدان از برق توليدي

استفاده خواهند كرد. 
پيشتر محسن طرزطلب مديرعامل شركت توليد برق 
حرارتي ايران گفته بود كه ظرفيت موجود نيروگاه هاي 
برق سيستان و بلوچستان 200 مگاوات است كه تا قبل 
از تيرماه و زمان اوج مصرف ، چهار واحد ديگر با ظرفيت 

42 مگاوات به نيروگاه فعلي زاهدان اضافه مي شود.
عباس علي آبادي مديرعامل مپنا همچنين در نشست 
خبري اش در پاسخ به اين پرسش »تعادل« كه امريكا 
مدعي اس��ت تحريم ها را طوري طراح��ي كرده كه بر 
زندگي عادي م��ردم اثر نگذارد اما عدم دسترس��ي به 
تكنولوژي، در تكنولوژى اين توربين ها كه براي كاهش 
فقر انرژي و همچنين كاهش انتشار كربن كاربرد دارند 
اثر داشته عنوان كرد: »بله اين تحريم ها هزينه اجراي 
اين پروژه ها را چند برابر كرده اما ش��ايد انگيزه ساخت 
بعضي محصوالت نيز در همين فضا به وجود آمده است«.
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 سهميه بندي  بنزين
به آينده موكول شد

تسنيم| بهروز نعمتي، سخنگوي هيات رييسه 
مجلس شوراي اسالمي در حاشيه جلسه علني 
ديروز مجلس با حضور در جمع خبرنگاران بيان 
كرد: در مورد بنزين فعاًل موضوع سهميه بندي 
متوقف است، قرار است دولت و مجلس مشتركاً در 
اين باره بحث و بررسي كنند و راهكاري انديشيده 
شود. نعمتي همچنين اضافه كرد: آقاي نوبخت در 
جلسه روز يك شنبه فراكسيون مستقلين گفت 
كه دولت س��ناريوهاي مختلفي ب��راي موضوع 
اصالح س��اختار بودجه در نظر گرفته كه آنها را 
مورد بررس��ي قرار مي دهند. وي در ادامه اظهار 
كرد: قرار است آقاي نوبخت در جلسات كميسيون 
برنامه و بودجه نيز حضور يابد و سناريوهاي دولت 

براي اصالح ساختار بودجه را ارايه كند.

 مصرف  برق 
روند صعودي گرفت

ايس�نا|  هم زمان با افزايش دما در نيمه جنوبي 
كشور و به ويژه در مناطق گرمسيري پيك مصرف 
برق نيز طي چند روز اخير روند صعودي به خود 
گرفته و به محدوده 40 هزار مگاوات نزديك شده 
اس��ت. روز جمعه در س��اعت 2۱: ۱۱ دقيقه اوج 
مصرف برق كش��ور به 38 ه��زار و 848 مگاوات 
رسيده بود. اين رقم در تاريخ يازدهم ارديبهشت 
حدود 37 هزار مگاوات، دهم ارديبهش��ت حدود 
36 هزار و 587 مگاوات و نهم ارديبهشت 33 هزار 
و 247 مگاوات بوده است. بنا بر اعالم وزارت نيرو، 
پيك مصرف روز گذشته در مقايسه با اوج مصرف 
مدت مشابه هفته گذشته نيز حدود 5600 مگاوات 
و در مقايس��ه با مدت مش��ابه ماه گذشته حدود 
8300م��گاوات افزايش پيدا كرده اس��ت و اوج 
مصرف در بازه زماني ياد ش��ده بين ساعت 20 تا 
22 بوده است. پيك مصرف تابستان سال گذشته 
كشور از مرز 59 هزار مگاوات نيز فراتر رفته بود كه 
پيش بيني مي شود اين رقم در تابستان سال جاري 

به حدود 60 تا 6۱ هزار مگاوات خواهد رسيد.

آخرين آمار بارش هاي ايران
تس�نيم|   از مجم��وع 3۱8.6 ميلي مت��ر بارش 
ثبت ش��ده در 223 روز ابتدايي س��ال آبي جاري، 
92.۱ ميلي متر سهم پاييز، ۱3۱.9 ميلي متر سهم 
زمس��تان و 94.6 ميلي متر س��هم 44 روز نخست 
بهار است. بر اساس آمار رسمي دفتر مطالعات پايه 
منابع آب ش��ركت مديريت منابع آب ايران، ارتفاع 
كل ريزش ه��اي جوي از اول مهر 97 تا س��يزدهم 
ارديبهشت 98 )223 روز ابتدايي سال آبي جاري( 
بالغ بر 3۱8.6 ميلي متر اس��ت. اين مقدار بارندگي 
نسبت به ميانگين دوره هاي مشابه درازمدت )2۱9.3 
ميلي متر( 45 درصد افزايش و نسبت به دوره مشابه 
سال آبي گذش��ته )۱38.9 ميلي متر( ۱29 درصد 

افزايش نشان مي دهد.

عراق پايبند به توافق اوپك
ايرن�ا| وزير نفت عراق تاكيد كرد كه اين كش��ور 
به توافق��ات اعضاي اوپك پايبند اس��ت و خارج از 
سهميه اوپك نفت به بازار عرضه نخواهد كرد. »ثامر 
الغضبان« وزير نفت عراق و مشاور نخست وزير در 
امور انرژي روز يك شنبه در دوحه قطر اعالم كرد كه 
كشورش براي جبران كمبود احتمالي بازار، اقدام به 
اتخاذ تصميم يكجانبه براي افزايش عرضه نفت خام 
نخواهد كرد. وي گفت: بغداد به توافقات در خصوص 
سطح توليد ميان اعضاي اوپك و اعضاي غير اوپك 
به رهبري روسيه در دسامبر 20۱8 تا هر جا كه باشد 
احترام خواهد گذاشت. وزير نفت عراق افزود: توافق 
ياد شده براي حفظ تعادل در بازار جهاني نفت صورت 
گرفت كه س��ال هاي قبل از آن شاهد افت و خيز و 
كاهش شديد قيمت ها بود، بنابر اين ما از آن حمايت 
مي كنيم.  الغضبان گفت: توافق ماه دسامبر سبب 
جلوگيري از ريزش قيمت نفت و بازگشت آرامش به 
بازار جهاني شد و قيمت آن را كه زير 40 دالر در هر 
بشكه شده بود به بيش از 70 دالر رساند.  وي تاكيد 
كرد كه عراق در خصوص ميزان عرضه نفت به بازار 
به توافق مذك��ور پايبند خواهد ماند و فارغ از اينكه 
علت كاهش عرضه در بازار چه باشد، اقدام به اتخاذ 

تصميمات يكجانبه براي جبران آن نخواهد كرد.
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معناي زندگي براي من 
جك لندن|

ترجمه:  مهين تاري |
من در طبقه كارگر زاده شدم. خيلي زود به وجود شور 
و شوق، بلندپروازي ها و آرزوها پي بردم و تحقق شان 
مس��اله دوران كودكي ام شد. محيطي كه در آن رشد 
مي كردم، محيطي زمخت و سخت و خشن بود. افقي 
پيشارو نداشتم، هر چه بود آن باالها بود. جاي من در آن 
تِه جامعه بود. اين جا زندگي نه به جسم ات و نه به روح ات 
چيزي جز پلشتي و بدبختي ارزاني نمي كرد؛ چرا كه 

اين جا جسم و روح ات هردو گرسنه و در عذاب بودند.
بر فراز من، ساختمان غول پيكر جامعه قد برافراشته 
ب��ود؛ و براي م��ن راه رهايي فقط در صع��ود بود. پس 
خيلي زود مصمم ش��دم صعود كن��م. در طبقات باال، 
مردان كت وش��لوارهاي باابهت و پيراهن هاي رسمي 
مي پوش��يدند، زنان هم پيراهن ه��اي تجملي بر تن 
داش��تند. آنجا چيزه��اي خوبي براي خ��وردن بود و 
مي شد تا خرخره خورد. همه اين ها سهم جسم بود و 
بعد چيزهايي هم براي روح وجود داشت. مي دانستم 
آن باالها نوع دوس��تي، تفكر پاك و ش��ريف و زندگي 
هوش��مندانه روش��نفكري فرمانروايي مي كند. همه 
اين ها را مي دانستم چرا كه رمان هاي كتابخانه عمومي 
را خوان��ده ب��ودم. در آن رمان ه��ا، غي��ر از ولگردها و 
ماجراجويان، همه مردان و زنان تفكر زيبايي داشتند، 
باظرافت حرف مي زدند؛ كارهاي باش��كوه مي كردند. 
خالصه همانطور كه پذيرفتم خورشيد طلوع مي كند، 
اين را هم پذيرفتم كه هر آن چه را كه ظرافت داشت، آن 
باال مي شد يافت، همه آن چه را كه به زندگي شايستگي 
و منزلت مي بخش��د، همه آن چه كه زندگي را سزاوار 
زيس��تن مي كند، همه آن چه كه به هر كس به عنوان 

پاداش كار و رنج اش عطا مي كردند.
اما صعود به طبقه اي باالتر از طبقه كارگر چندان كار 
ساده اي نيست، مخصوصًا اگر آرزوها و توهم  ها تو را فلج 
كرده باشد. در مزرعه اي در كاليفرنيا زندگي مي كردم 
و بي وقفه در پي نردباني بودم كه به من فرصت صعود 
بدهد. ابتداي كار درباره نرخ سوِد سرمايه گذاري تحقيق 
ك��ردم و ذهن بچگانه ام را بابت س��عي براي فهميدن 
خواص و فوايد اين اختراع مهم بشري شماتت مي كردم: 
سوِد مركب. از س��وي ديگر، درباره دس��تمزِد روزانه 
كارگران در تمام رده هاي سني و مخارج زندگي تحقيق 
كردم. از همه اين ها نتيجه گرفتم كه اگر از همين حاال 
شروع و تا پنجاه س��الگي كار و پس انداز كنم از لذايذ و 
مزايايي كه طبقه باالي جامعه به ازاي كاركردن به من 
خواهند بخشيد بهره مي برم، بعدش خواهم توانست كه 
از كار دست بكشم. البته قاطعانه تصميم گرفته بودم كه 
ازدواج نكنم، اما مصيبت بارترين مشكل طبقه كارگر را 

پاك از ياد برده بودم: بيماري.
ولي نيروي حياتي كه در من بود اين برتري را نسبت به 
يك آدم تنگ نظر خسيس كه فقط به فكر پس انداز پول 
بوده است به من داده بود. چنان بود كه در ده سالگي در 
خيابان هاي شهْر جارچي روزنامه ها بودم و شروع كردم 
به ديدن و قضاوت كردن آن چه در طبقه باالي جامعه 
بود با نگاهي جديد. در اط��راف من همه چيز همواره 
نكبت بار و رقت آور بود، در باالي س��ر همواره بهشتي 
بود براي فتح، اما نردباني كه از آن براي صعود استفاده 
كردم متفاوت بود، نردباني كه از اين پس كسب وكار بود. 
چرا بايد پول پس ان��داز مي كردم و اوراق قرضه دولتي 
مي خريم درحالي كه با خريد دو روزنامه به بهاي پنج 
سنت مي توانستم آن را به ده سنت بفروشم و سرمايه ام 
را دوبرابر كنم؟ بله، نردباِن من نردباِن كسب وكار بود، 
و پيشاپيش خودم را يك شاهزاده تجارت مي ديدم- 

شاهزاده اي با تاجي از موفقيت بر سر.
امان از خياالت! در شانزده س��الگي، عنواِن شاهزاده را 
به خوبي از آن خود كرده بودم. اما اين عنوان را گروهي 
از راهزنان و دزدان به من داده بودند كه مرا »شاهزاده 
غارتگراِن صدف دريايي« مي خواندند. در آن زمان، از 
اولين پله نردبان تجارت باال رفته بودم. سرمايه دار بودم. 
قايقي داش��تم با تجهيزاِت كامِل غارِت صدف. شروع 
كرده بودم به اس��تثماِر همنوعان ام. در مقام كاپيتان 
و مالك قايق، دوس��وِم غنايم از آِن من بود و يك سوم 
از آِن خدمه. با وجود اينكه خدمه همآنقدر سخت كار 
مي كردند و جان شان و آزادي شان را درست به اندازه 

من به خطر مي انداختند.
اين ديگر باالترين جاي نردبان بودم كه توانستم صعود 
كنم. يك ش��ب حمله اي را براي غ��ارت ماهي گيران 
چيني رهبري كردم. طناب ه��ا و تورها خيلي ارزش 
داش��ت. اين كاْر دزدي بود، مي دانستم، اما اين دقيقًا 
روِح سرمايه داري است. سرمايه داري تصاحب امواِل 
هم نوعان است از طريق تخفيف دادن، يا سوءاستفاده 
از اعتماد، يا رش��وه دادن به سناتورها يا وكالي ديوان 
عالي كش��ور. من فقط بي رحم تر بودم. از يك طپانچه 

استفاده مي كردم.
 اما آن شب خدمه ام از آن بي عرضگي هايي نشان دادند 
كه سرمايه دار در برابر آنها منفجر مي شود، چرا كه، در 
حقيقت، هزينه ها را باال مي برد يا سود را كاهش مي دهد. 
خدمه ام ه��ر دِو را انجام داده بودند. بر اثر غفلت بادباِن 
بزرگ را آتش زدند كه كاماًل نابود شد. آن شب، سودي 
نبردم، و ماهي گيران چيني از تورها و طناب هايي كه 
ما از دس��ت داده بوديم بهره بردند. ورشكسته بودم، و 
ناتوان از خريدن ِ يك بادبان بزرگ ديگر به بهاي شصت 
و پنج دالر. پس قايق ام را لنگر انداختم و براي غارت روي 
رودخانه ساكرامنتو به قايق راهزناِن خليج پيوستم. در 
غياب من، گروه ديگري از دزداِن دريايي خليج به قايق ام 
حمله كرده بودند. همه چيز را غارت كرده بودند، حتي 
لنگرها را. بعدتر، الشه قايق را در مسير پيدا كردم و آن را 
بيست دالر فروختم. از تنها نردباني كه توانسته بودم باال 
بروم ُسر خورده بودم پايين، و ديگربراي هميشه نردباِن 

كسب وكار را كنار گذاشتم.
از آن زمان به بعد، بي هيچ شفقتي سرمايه داران ديگر من 
را استثمار كردند. عضالتي قوي داشتم، براي شان پول 

مي ساخت، و براي خودم هم چيزي براي زنده ماندن. 
ملواِن روي عرشه  بودم، باربر لنگرگاه، كارگر روزمرد. 
در كنسروسازي، در كارخانه ها و خشك شويي ها كار 
مي كردم. چمن زني مي كردم، فرش ها را جارو مي زدم، 
شيشه ها را مي شستم. و هرگز دسترنج ام را بطور كامل 
دريافت نكردم. دختِر مالك كارخانه كنسروسازي را 
مي ديدم كه با ماشين اش رد مي شد و مي دانستم كه 
اين عضالت من است كه باعث راندِن اين ماشين روي 
الستيك هاي كائوچويي مي شود. به پسِر مالك كارخانه 
نگاه مي كردم كه از دانشگاه برمي گشت، و مي دانستم 
كه اي��ن عضالت من اند كه به او اج��ازه مي دهند پول 

شراب و لحظات خوش با دوستان اش را بپردازد.
اما تلخي را هيچ احساس نمي كردم. همه اينها بخشي 
از بازي ب��ود. آنها قدرت مند بودن��د. خيلي خب، من 
هم قدرت مند ب��ودم. راهي را هموار كردم براي يافتِن 
جايگاهي در مياِن آنها و كسِب درآمد به واسطه عضالِت 
ديگران. كاركردن مرا نمي ترس��اند. سخت كار كردن 
را دوست داشتم. آس��تين هايم را باال زدم، سخت تر از 
هميشه كار كردم، و سرانجام توانستم جايي در جامعه 

پيدا كنم.

درس��ت در آن زمان، گويي شانس به رويم لبخند زده 
باشد، با صاحبكاري آشنا شدم كه در همان عوالم فكري 
خودم بود. مي خواستم برايش كار كنم و او هم مشتاق 
استخدام من بود. به فكر آموختِن يك حرفه افتادم. در 
حقيقت، صاحبكار دو نفر را اخراج كرده بود كه من را 
به جاي آنها بگذارد. فك��ر مي كردم كه از من در نقش 
برقكار استفاده خواهد كرد. درواقع، پنجاه دالر در ماه 
روي دوش من كاسب مي شد. دو مردي كه به جاي شان 
آمده بودم، هر كدام ماهي چهل دالر درآمد داش��تند، 
من كار هر دو را به ازاي سي دالر در ماه انجام مي دادم. 
اين مرد مرا در كار ت��ا پاي مرگ ُبرد. يك نفر مي تواند 
صدف دوست داشته باشد، اما اگر زياد بخورد، دلش را 
خواهد زد. اين بود آن چه بر سرم آمد. كار زياد حال ام را 
به هم مي زد. نمي خواستم چيزي از كار بشنوم. از كار 
روي گردان شدم. سرگردان شدم، به اندازه كافي گدا و 
دربه دِر ادامه راه ام. طول و عرض اياالت متحده را شخم 

زدم، و در زاغه ها و زندان ها خون عرق مي كردم.
در طبقه كارگر زاده شده بودم و اكنون، در هجده سالگي، 
خودم را در همان نقطه اي مي ديدم كه آغازكرده بودم. 
آن ته ب��ودم، در زيرزميِن جامعه، در عمق، در ژرفناي 
زيرزمين هاي بدبخت��ي كه صحبت ك��ردن از آن نه 
شوخي بردار است و نه مناسب. درون يك سوراخ بودم، 
در پرتگاه ها، در گوداِل مستراِح بشر، در سالخ خانه ها 
و گورستان هاي تمدن مان. بخشي از ساختمان جامعه 
كه تصميم گرفته اس��ت آن را نادي��ده بگيرد. اين جا 
فرصت آن نيست كه اين چيزها را بگويم، تنها آن چه 
را كه اين جا ديدم و بر من ترِس وحشتناكي وارد آورد 

بازگو خواهم كرد.
از فكركردن مي ترس��يدم. در تم��دِن پيچيده اي كه 
در آن مي زيس��تم اص��ول بي رحمان��ه اي مي ديدم. 
زندگ��ي به يافت��ِن س��رپناه و چيزي ب��راي خوردن 
تقليل داده ش��ده بود. براي يافتِن سرپناه و غذا تاجر 
كفش هاي��ش را مي فروخ��ت، و سياس��ت مداران 
تجربيات ش��ان را مي فروختند و نمايندگاِن مردم به 
جز چند استثنا مطمئنًا اعتمادي را كه ما به آنها داده 
بودي��م مي فروختند، تقريبًا همگان شرافت ش��ان را 

مي فروختند. به همان س��ان، زنان در خيابان ها، يا در 
مسير مقدس عروسي، تن شان را مي فروختند. همه چيز 
كاال بود. همگان مي خريدند و مي فروختند. تنها كااليي 
كه كارگران براي فروش داش��تند عضالت ش��ان بود. 
شرافت كارگران در بازار كار عرضه نمي شد. كارگران 
جز عضالت چيزي براي فروش نداشتند، هيچ چيز به 

جز اين عضالت.
اما يك تفاوت وجود داش��ت، تفاوتي حياتي. كفش، 
اعتماد، ش��رافت را مي توان ازنو به دس��ت آورد. انبار 
بي حدوحصري براي همه اين ها وجود داشت. عضالت 
اما ترميم ناپذير بودند. با گذر زمان فروش��نده كفش 
وقتي كه كفش هاي��ش را مي فروخت، جاي خالي آن 
را با كفش هايي ك��ه انبار كرده بود پر مي كرد. اما هيچ 
راهي براي ترميم كردِن عضالِت كارگر وجود نداشت. 
هر چه بيشتر عضالت اش را مي فروخت، كم تر برايش 
باقي مي ماْن��د. تنها كااليش به حس��اب مي آمدند، و 
هر روز انبارش خالي تر مي ش��د. دستِ آخر، اگر پيش 
از اي��ن نمرده بود، هيچ چيزي ب��راي فروختن برايش 
باقي نمي ماْند و بايد مغازه را تخته مي كرد. ورشكسته 
مي ش��د، و ديگر عضالتش از كار افت��اده بود و چيزي 
نمي ماند جز به قهقرا رفتن به زيرزميِن جامعه و به طرز 

فاجعه باري هالك شدن.
سپس دريافتم كه ُمخ هم كااليي چون ديگر كاالهاست. 
ولي ُمخ هم با عضالت فرق مي كرد. يك فروشنده ُمخ 
در پنجاه سالگي يا شصت سالگي در اوج شكوفايي است 
و دستمزدش نيز بيش از پيش. درحالي كه يك كارگر 
در چهل و پنج–پنجاه سالگي خودش را تمام شده و و 
خارج از س��رويس مي بيند. در زيرزميِن جامعه بودم 
و زندگي كردن در آن را دوس��ت نداش��تم. لوله هاي 
فاضالب و كانال كشي ها در وضِع بدي بودند، و هوايي 
كه استنشاق مي كرديم ناسالم بود. اگر نمي توانستم در 
طبقه نجباي جامعه زندگي كنم دست كم مي توانستم 
براي يك اتاق زيرشيرواني دست وپا بزنم. آن جا حقيقتًا 
شرايط بخورونميري بود ولي دست كم مي شد هواي 
سالم تنفس كرد. پس تصميم گرفتم كه از اين پس به 

جاي عضالت ام ُمخ ام را بفروشم.
پس ش��روع كردم به جست وجوي ديوانه واِر دانش. به 
كاليفرنيا بازگش��تم و كتاب ها را گشودم. درحالي كه 
خ��ودم را ب��راي تبديل ش��دن به يك فروش��نده ُمخ 
آماده مي ك��ردم، برايم به س��ادگي گذش��تن از كنار 
جامعه شناسي غيرممكن بود. اين جا بود كه در بعضي 
از آثار و دسته بندي ها مفاهيم جامعه شناسي ساده اي 
را كه پيش از اين براي خودم در گوشه اي ساخته بودم به 
صورت علمي يافتم. قبل از تولدم، روحي بسيار بزرگ تر 
از روِح من، همه آن چه را كه مي انديشيدم و حتي بسيار 
بيشتر از آن چه را كه در انديشه من مي گذشت كشف 

كرده بود.
سوسياليست ها انقالبي بودند: همآنقدر براي واژگوني 
جامعه ام��روزي مبارزه مي كردند كه براي س��اختن 
جامعه فردا روي ويرانه هايش. من هم سوسياليست و 
انقالبي بودم. به گروه هاي انقالبيوِن روشنفكر و كارگري 
پيوس��تم، و براي اولين بار به زندگي روشنفكري پاي 
گذاش��تم. اين جا بود كه با هوش��منداني تأثيرگذار و 
جان هايي درخشان آش��نا شدم: اعضاي طبقه كارگر 
كه، با وجود دستان پينه بسته، سرهايي سخت و هوشيار 
داش��تند، واعظاني بي خرقه كشيش��ان كه دين شان 
چنان گشاده و فراخ بود كه هر پرستنده اي را در آغوش 
مي گرفت. استاداني كه در دانشگاِه طبقه حاكم شكنجه 
شده و به بيرون پرتاب شده بودند، چراكه دانش شان را 

صرف انسانيت كرده بودند.
اين جا ايمان مطلق به انس��ان را يافت��م، آرمان گرايي 
درخشان، حالوِت سخاوتمندي، ايثار و شهادت- همه 
آن چه براي روْح تابناك و محرك اس��ت. اين جا تميز 
و اصيل و زنده بود. اين جا زندگي اعتباِر گذش��ته اش 
را باز مي يافت، و ش��گفت انگيز و افتخارآميز شده بود، 
و خرسند بودم كه زنده ام. با جان هايي ناب در ارتباط 
بودم كه جايگاه جس��م و روح براي شان بسي باالتر از 
دالر و س��نت بود، و براي آنه��ا ناله ظريف يك كودك 
گرسنه محالِت فرودست نشين اهميت بيشتري داشت 
از شكوِه رش��د تجاري و امپراتوري جهاني. در تمامي 
اطراف ام مساله اي جز اصالت و قهرماني هاي پيكارگران 
وجود نداشت و روزها و شب هايم روشنايي خورشيد و 
ستارگان بودند، آتش و سرخي، و در برابر چشمان ام جام 
مقدِس همواره سوزنده و شعله ور، مي ايستاد، جام خود 

مسيح، انساني مهربان، از پِس ديرزماني رنج ديدگي و 
بدرفتاري ديدن، اما سرانجام نجات يافته و رستگارشده.

و مِن احمِق بيچاره به خودم مي گفتم كه همه اين ها 
چيزي نيست جز ذره كوچك قبل از چشيدِن لذايذي 
ك��ه در طبقه ب��االي جامعه انتظارم را مي كش��ند. از 
دوره اي كه كتاب هاي كتابخانه عمومي را در مزرعه اي 
در كاليفرنيا خوانده بودم توهم هاي خودم را به درستي 
از دس��ت داده بودم. بر صفحه تقديرم از پيش نوشته 
شده بود كه بيشتر چيزي را كه برايم باقي مانده بود از 

دست خواهم داد.
در نقش فروش��نده ُمْخ موفقيت زيادي نصيب ام شد. 
جامعه درهايش را به رويم گش��ود. مستقيم به طبقه 
پذيرايي وارد ش��دم و س��رخوردگي هايم جاي خود 
را پيدا كردند. تصديق مي كنم ك��ه روي ميِز رهبران 
جامعه غذا مي خوردم و زن ها لباس هاي فوق العاده اي 
مي پوش��يدند؛ ولي بطور س��اده لوحانه اي جا خوردم 
وقتي كه متوجه ش��دم همه آنها درست از همان ِگلي 
 سرشته شده اند كه زنان در اعماِق زيرزميني جامعه.

 » زِن كلن��ل و ژودي اوگ��رادي در پ��ِس ظاه��ر 
]و جامه هاي[ خود خواهرند. «

در همه وق��ت، اي��ن م��ادي بودن ش��ان بود ك��ه مرا 
ش��وكه مي كرد. مطمئنًا اين زن ه��اي فوق العاده، با 
پوش��ش فوق العاده ش��ان، درباره آرمان هاي كوچك 
دوست داش��تني و اصولگران س��نگ اخالقي وراجي 
مي كردند، اما با وجود وراجي ش��ان، راهنماي اصلي 
زندگي ش��ان ماّدي بود. و بس ش��ورمندانه خودخواه 
بودند! در همه جور كارهاي نوع دوستانه كوچك حضور 
به هم مي رس��اندند، و به همگان نيز نشان مي دادند، 
درحالي كه پول غذاهايي كه مي خوردند و پيراهن هاي 
خارق العاده اي كه مي پوش��يدند از خوِن كاِر كودكان 
پرداخت ش��ده بود، از نفِس خالف. وقتي كه ابعاد اين 
كار را براي شان شرح دادم، ساده لوحانه فكر مي كردم 
كه خواهراِن ژودي اوگرادي لباس هاي ابريش��مين و 
جواهراتي را كه از خون بافته ش��ده از تن درمي آورند. 
اما عصباني شدند و موعظه كردند كه علت تيره روزي 
طبقه پايين جامعه صرفه جويي نكردن و ميگساري و 
تباهي ذاتي آنهاست وقتي جواب دادم درست نمي دانم 
صرفه جويي نك��ردن، افراط در الكل و تباهي، چه طور 
كودك شش ساله گرسنه اي را هر شب دوازده ساعت 
مجبور به كار در كارخانه نخ ريسي جنوب مي كند، اين 
خواهراِن ژودي اوگرادي، به زندگي خصوصي ا م حمله 
 كردند و مرا »آشوب طلب « خطاب كردند- انگار كه در 
حقيقت اين خطابه نقطه پاياني بود براي اتمام گفت وگو.

كارم با اربابان بهتر از آن چه كه فكر مي كنيد به پايان 
نرسيد. عصباني شدند خودم را وسِط آدم هايي يافتم 
كه روي باالترين پله از جامعه نشسته بودند، واعظان، 
سياس��ت مداران، ُتجار، اساتيد دانش��گاه، سردبيران 
روزنامه ها. با آنان غذا مي خوردم، شراب مي نوشيدم، 
س��وار بر ماش��ين با آنها به گردش مي رفتم، و آنها را 
آماج مطالعه قرار مي دادم. بله درس��ت است، آدم هاي 
بي شماري را ديدم كه پاكيزه و اصيل بودند، اما، به جز در 
موارد معدودي، سرزنده نبودند. و فكر مي كنم حقيقتًا 
تعداد آنها از شمار انگشت هاي دست فراتر نمي رفت. 
آنهايي كه سرزندگي ش��ان را از پوسيدگي شان و شوِر 
زندگي شان را از يك زندگي ناسالم منفك نكرده بودند، 
به مردگاِن دفن نشده شبيه بودند. پاكيزه و اصيل مثل 

موميايي هايي كه خوب نگه داري ش��ده بودند، اما نه 
زنده. در اين دس��ته بندي مردگاِن زنده، يك جايگاه 
افتخاري به اساتيد دانشگاهي كه مالقات كردم مي دهم، 
مرداني كه خودشان را براي اين دانشگاه آرماني منحط 
كه »ادامه بي اش��تياِق فهمي بي  اشتياق« است وقف 

كرده بودند.
 مرداني را مالقات كردم كه به خاطر انتقادهاي شديدي 
كه عليه جنگ مي كردند به شاهزاده صلح معروف بودند 
و كارگاهان خصوصي مسلح اس��تخدام مي كردند تا 
اعتصاب گراِن كارخانه هاي خودشان راسركوب كنند. 
مرداني را ديدم كه از خشونتي كه در مسابقات بوكس 
عيان بود عصباني بودند و، هم زمان، شريك جرم تقلب 
در مواد غذايي كش��نده اي بودند كه هر س��ال تعداد 

بيشتري كودك مي كشت تا خون خواري خوِد هرود.
با اربابان صنعت در هتل ها گفت وگو كردم، باشگاه ها، 
كاخ ها، كوپه ه��اي راه آه��ن، روي پل هاي كش��تي 
مسافربري، و زبان ام بند آمده بود از كوتاهي راه هايي كه 
در امپرتوري روح شان طي كرده بودند. در عوض، پي 
بردم روح شان در كار تجارت به طرِز غيرطبيعي توسعه 
يافته بود. همچنين پي بردم كه تا آن جا كه پاي تجارت 

در ميان است، اخالقيات شان پوچ است.
چه آقاياني با صفاِت ظريف و منش اش��راف زادگي كه 
مديران بي خود و ناكارآمدي بودند، در خدمت شركتي 
كه بيوه ها و يتيمان را پنهان��ي مي دزديد. يا ديگري، 
مجموعه دار آثار باارزش و يك هنرپرور معروف در حوزه 
ادبيات بود، كه به يكي از گردن كلفت هاي شهرداري 
رشوه مي داد. ديگري سردبيري بود كه در روزنامه اش 
تبليغات متخصصان داروس��از را منتش��ر مي كرد و 
جرئت نداش��ت كه واقعيت را درب��اره اين محصوالت 
انتشار دهد با ترِس ازدس��ت دادن آگهي، وقتي كه به 
او گفتم كه اقتصاِد سياس��ي اش متعلق به عهد عتيق 
است و زيست شناسي ا ش مشابه دوران پلينيوس، مرا 

حقه بازي عوام فريب خواند.
س��ناتوري كه اب��زار و ب��رده و دست نش��انده حقير 
كارخانه داري خش��ن و بي تربيت: درس��ت مثِل اين 
دولتمرد و اين قاضي ِ ديوان عالي: و هر سه با يك قطار 
مسافرت مي رفتند با بليط هاي مجاني. چه مردي كه 
ايده آليس��م و از نكويي  به آرام��ي و صادقانه از زيبايي ِ
خداوند صحبت مي كرد و در پاي��اِن تجارت كارش را 
با خيانت به رفقايش تمام كرده بود. و ديگري، ستون 
كليس��ا، حامي مهم هيأت هاي مذهبي در خارج كه 
زنان فروشنده اي را كه برايش كار مي كردند به بردگي 
مي گرفت، ده س��اعت كار در برابر حقوق��ي ناچيز، و 
بنابراين، آنها را مستقيم به خالف تشويق مي كرد. يكي 
ديگر كه در دانشگاه هابه تدريس مي رسد و براي يك 
مشت دالر در دادگاه شهادت دروغ داد. و اين سرمايه دار 
راه آهن كه با بدعهدي و فريب به يكي از دو ارباب صنعتي 
كه درگير رقابتي مرگبار بودند پنهاني تخفيف داده بود.

همه جا يكسان بود: جنايت و خيانت، خيانت و جنايت. 
مرداني كه زنده بودند، اما نه پاك و نه نجيب، آناني كه 
پاك و نجيب، اما مرده بودند. س��پس، توده بزرگي از 
نااميدان، نه نجيب زاده بودند و نه زنده، اما به سادگي، 
پ��اك. ن��ه از روي عمد و نه غيرعم��د گناهي مرتكب 
نمي شدند، اما با انفعال و تس��ليم، در برابر بي اخالقي 
جاري محيطي كه از آنها س��ود مي برد، مرتكب گناه 
مي ش��دند. اگر اصيل و زنده بودند، نادان هم نبودند و 

تقسيم كردِن سود خيانت و جنايت را رد مي كردند.
 به اين پي بردم كه زندگي كردن در س��الن پذيرايي 
جامعه را دوس��ت ندارم. از نظر فكري، مرا آزار مي داد. 
از نظ��ر اخالق��ي و روح��ي ني��ز مريض ش��ده بودم. 
روش��نفكران ام و آرمانخواهان ام را به ي��اد مي آوردم، 
واعظان خلع لباس شده ام را، استاداِن سركوب شده  را، و 
كارگراِن شريِف آگاه به منافع طبقاتي خود  را. خودم را 
به ياد مي آوردم شب ها و روزها زير نوِر آفتاب و ستارگان، 
آن جا كه زندگي بطور شگفتي وحشي و زيبا بود، بهشتي 
روحاني از ماجراهاي س��خاوت مندانه و عاشقانه هاي 
اخالقي. و در برابر خودم جام مقدس را ديدم، همواره 

سوزنده و شعله ور .
پس به طبقه كارگري كه در آن به دنيا آمده بودم و به 
آن تعلق داشتم بازگشتم. ديگر نمي خواهم صعود كنم. 
ساختمان تحميل ش��ده جامعه اي كه بر فراز سرم قد 
برافراشته ديگر هيچ شوروشوقي در من برنمي انگيزد. 
اين ِپي هاي س��اختمان هس��تند كه برايم جذاب اند. 
خوشحال ام كه در اين جا كار مي كنم، با پتكي در دست، 
شانه به شانه روشنفكران و آرمانخواهان و كارگراني كه 
آگاهي طبقاتي دارند- و هرازگاهي با اين اهرم پوالدي 
اين س��اختمان را به لرزه مي افكني��م. يك روز، وقتي 
بازوان بيشتر و پتك هاي بيشتري در اختيار داشتيم 
اين ساختمان را درهم مي شكنيم، با همه پلشتي ها و 
مردگاِن دفن نشده اش، هيوالهاي خودخواه و آدم هاي 
ماّدي احمق ا ش. آنگاه طبق��ه زيرين را تميز خواهيم 
كرد، و بناي نويي براي زندگي بش��ر خواهيم ساخت. 
اينجا ديگر سالني براي اش��راف نخواهد داشت، تماِم 
قسمت هاي ساختمان روشن و هواخور خواهند بود، 
و هوايي كه نفس مي كش��يم پاك خواهد بود و ناب و 

حيات بخش.
 چنين اس��ت ديدگاه من.در آرزوي روزي هستم كه 
انسان چشم اندازي باالتر و ارزشمندتر از شكم اش در 
برابر داشته باشد. زماني كه انسان با انگيزه اي مناسب تر 
انسان ها را به عمل سوق دهد، مناسب تر از انگيزه هاي 
امروزه، يعني انگيزه شكم. ايمان ام را به اصالت و وااليي 
انسان از دست نمي دهم. معتقدم كه زيبايي روحي و 
سخاوت مندي بر خشونِت شكم پرستي كنوني فائق 
خواهد آمد. و، ب��راي حصول نتيجه، ايمان ام به طبقه 
كارگر اس��ت. همانطور كه يك فرانسوي گفته است: 
»پلكاِن زمان تا ابد مملو از انعكاس صداي پاپوش هاي 
چوبيني خواهد بود كه صعود مي كنند و پاپوش هاي 

چرميني كه سقوط مي كنند.«
نيوتن، آيوا، نوامبر 1905

  در آرزوي روزي هس�تم ك�ه انس�ان 
چش�م اندازي باالت�ر و ارزش�مندتر از 
شكم اش در برابر داشته باشد. زماني كه 
انسان با انگيزه اي مناسب تر انسان ها را به 
عمل سوق دهد، مناسب تر از انگيزه هاي 
امروزه، يعني انگيزه ش�كم. ايمان ام را به 
اصالت و وااليي انسان از دست نمي دهم. 
معتقدم كه زيبايي روحي و سخاوت مندي 
بر خش�ونِت شكم پرس�تي كنوني فائق 
خواه�د آم�د. و، ب�راي حص�ول نتيجه، 
ايمان ام به طبقه كارگر است. همانطور كه 
يك فرانس�وي گفته است: »پلكاِن زمان 
تا ابد مملو از انعكاس صداي پاپوش هاي 
چوبيني خواه�د بود كه صعود مي كنند و 
پاپوش هاي چرميني كه سقوط مي كنند.«

برش
  سوسياليست ها انقالبي بودند: همآنقدر براي 
واژگوني جامعه ام�روزي مبارزه مي كردند كه 
براي ساختن جامعه فردا روي ويرانه هايش. من 
هم سوسياليست و انقالبي بودم. به گروه هاي 
انقالبيوِن روش�نفكر و كارگري پيوس�تم، و 
ب�راي اولين بار ب�ه زندگي روش�نفكري پاي 
گذاشتم. اين جا بود كه با هوشمنداني تأثيرگذار 
و جان هايي درخشان آشنا شدم: اعضاي طبقه 
كارگر كه، با وجود دستان پينه بسته، سرهايي 
سخت و هوش�يار داشتند، واعظاني بي خرقه 
كشيشان كه دين شان چنان گش�اده و فراخ 
بود كه هر پرستنده اي را در آغوش مي گرفت. 
استاداني كه در دانشگاِه طبقه حاكم شكنجه 
ش�ده و به بيرون پرتاب ش�ده بودند، چراكه 

دانش شان را صرف انسانيت كرده بودند.

برش
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»عيوبانكساريبيمهاي«
و صد البته در غالب افراد نزديك بين تنها چيزي 
كه به نظر مي آيد، موسسات و شركت هاي وابسته 
و تابعه سازمان است و غالبًا ابتدائًا به سراغ شركت 
ها مي روند و نزديك بيني و شركت بيني همزاد 
هم هس��تند و با وجود اينكه مشكالت و مسائل 
مبتال به س��ازمان تأمين اجتماعي در س��طوح 
بيمه اي، درماني، مالي، اداري، منابع انساني و ... 
زياد هستند ولي تنها چيزي كه به چشم اين افراد 
نزديك بين مي آيد، شركت هاي سازمان است و 
حال آنكه گردش مالي برخي از اين شركت ها از 

يك شعبه درجه 4 سازمان نيز كمتر است.
2- دوربيني )هيپروپي(: در اين عارضه چش��م 
بيمار دور و نزديك را تار مي بيند، ولي تاري ديد در 
فواصل نزديك شديدتر است. در چنين رويكردي 
متوليان امر يا بحران سازمان را خيلي دور مي بينند 
و در نتيجه براساس سالئق و اميال شخصي، صنفي 
يا سياسي عمل مي كنند و از جيب سازمان براي 
بقاء و ارتقاء خود حاتم بخشي مي كنند  يا از منظر 
شخصي دور انديش مي شوند نه از منظر سازماني. 
بدين معنا كه با رويكردهاي ش��خصي، صنفي و 
سياسي تصميماتي مي گيرند كه آينده خودشان 

يا صنف و حزب خودشان را تضمين كند.
بطور كلي افرادي كه دچار عيوب انكساري بيمه اي 
مي شوند در خودبيني و شركت بيني اشتراك نظر 
پيدا مي كنند. بدين معنا كه متولياني كه دچار 
عارضه دوربيني هستند نيز با رويكرد تضمين و 
تأمين منافع شخصي، صنفي و حزبي شركت هاي 
سازمان را به عنوان حياط خلوت يا سكوي پرش 
در نظر مي گيرند و به دور انديشي مالي، مديريتي 
و سياسي مي پردازند و ارز خود مي برند و زحمت 
سازمان مي دارند؟! و اصاًل ش��رايط و حال و روز 

سازمان را نمي بينند.
3- پيرچشمي: در اين عارضه فرد براي مطالعه 
و دي��دن فواصل نزدي��ك مش��كل دارد. در اين 
رويكرد با متولياني روبرو هس��تيم كه به لحاظ 
فكري س��المندند و كاًل با به روزرس��اني دانش 
خود و س��ازمان تحت امر خود و روزآمدس��ازي 
فرآيندها ميان��ه خوبي ندارند. اي��ن قبيل افراد 
كه بعضًا داراي س��ن باال و سوابق مديد هستند 
و اهل مطالعه و تحقي��ق و پژوهش براي اصالح 
و ارتقاء امور س��ازمان نيس��تند و اص��واًل نتايج 
تحقيقاتي را قبول دارن��د كه به حفظ رويه هاي 
موجود و تك��رار روندهاي گذش��ته، بيانجامد. 
بيم��اران داراي عارض��ه پيرچش��مي معمواًل 
»مردان��ي براي تمام فصول « هس��تند نه از اين 
منظر كه بر اصول سازماني، پايمردي و پافشاري 
مي كنند بلكه براي اينكه عضو تشكل هاي همسو 
با هر س��و هس��تند. هنر اين افراد اين اس��ت كه 
همان منويات، مكنونات، مكتوبات و ... گذشته 
را به فراخور حال و قال افراد جديد به خورد آنها 
مي دهند و فقط رنگ و لع��اب آن را كمي تغيير 
مي دهند و الزمه اين تغيير، تلون و تملق است. در 
اين عارضه يا در سازمان مطالعه صورت نمي گيرد 
يا اگر انجام مي شود فقط زينت المجالس است 
و به نتاي��ج آن اعتن��اء نمي ش��ود. خودبيني و 
ش��ركت بيني در بين مبتاليان به پيرچش��مي 
نيز وجود دارد با اين تف��اوت كه به لحاظ پيري، 
ريس��ك پذيري كمتري دارند و با ظرافت و تأني 
و تأمل عم��ل مي كنند و در ارتكاب حيف و ميل 

بيشتر حيف مي كنند تا ميل؟!
4- آستيگماتيك: در اين عارضه فرد بيمار دچار 
تاري ديد و عدم تطابق ديد شده و دچار دوبيني و 
سايه دار شدن مناظر مي شود. متوليان امر سازمان 
كه داراي اين عارضه هستند يا خود دچار اعوجاج 
ديد هستند يا مخاطب را دچار گيجي و اعوجاج 
ديد مي كنند. در اين رويك��رد يك ناظر بيروني 
نمي تواند حس درستي از وضعيت حال و آينده 
سازمان، به دس��ت بياورد. متوليان امر كه دچار 
بيماري آستيگمات هس��تند در مقابل مافوق و 
در پيش��گاه مقامات، وضعيت س��ازمان را بسيار 
خوب و عالي ترسيم مي كنند تا بتوانند خودشان 
را ابقاء كنند يا ارتقاء دهند ولي همين افراد وقتي 
در مقاب��ل مخاطبان و ذينفعان ق��رار مي گيرند 
وضعيت سازمان را ناخوشايند ترسيم مي كنند و 
هزار دليل و بهانه مي آورند. نحوه گزارش دهي در 
اين رويكرد نيز بر همين اساس تنظيم مي شود و 
بازي ب��ا ارقام و آمار به نحوي صورت مي گيرد كه 
شرايط واقعي سازمان را نشان ندهد. مبتاليان اين 
رويكرد نيز در موضوع خودبيني و شركت بيني با 
ساير عيوب انكساري بيمه اي اشتراك دارند و اين 
قبيل متوليان وضعيت سازمان را تار مي بينند ولي 
شركت هاي سازمان را به وضوح و روشني مي بينند 
و س��راغ آنها مي روند )ش��ركت بين��ي( يا اينكه 
براساس رويكردهاي شخصي، صنفي و سياسي، 
تصميماتي مي گيرند كه به تضمين و تأمين منافع 
بينجامد )خودبيني( و به اصطالح با چراغ مي آيند 

ولي به شدت با شفافيت مشكل دارند.  
پ��ر واضح اس��ت كه ه��ر مدير و متول��ي امري 
ك��ه در ح��وزه بيمه ه��اي اجتماع��ي فعاليت 
مي كند، احيان��ًا خداي ناك��رده مي تواند دچار 
عارضه هاي نزديك بيني، دوربيني، پيرچشمي 
و آس��تيگماتيك ش��ود ولي اگر اصول، قواعد و 
محاسبات بيمه اي به عنوان تراز تصميم گيري 
در بيمه هاي اجتماعي م��الك عمل قرار گيرد 
و يك نهاد تنظيم گر )رگوالتور( مستقل متولي 
انجام محاس��بات بيمه اي و نظارت بر عملكرد 
س��ازمان هاي بيمه گر اجتماعي باشد، مي تواند 
با پيش��گيري از ب��روز بيماري هاي چش��مي و 
تقويت چشم يا با گذاشتن عينك اصول، قواعد 
و محاس��بات بيمه اي بر چش��م متوليان امر از 
بروز عيوب انكساري بيمه اي پيشگيري نمايد و 
هرچه سريع تر بايستي به اين ريل بازگشت وگرنه 
بحران سازمان تأمين اجتماعي از آنچه من، تو، او، 
ما، شما، ايشان در آيينه مي بينيم )يا نمي بينيم 

يا خود را به نديدن مي زنيم( نزديك تر است.
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ادغام فرآيندهاي اجرايي ماليات بر ارزش افزوده و ماليات بر درآمد عملكرد در ايران، در گزارشي امكان سنجي شد 

راهكارهاي تحول درنظام مالياتي
يكي از اهداف پياده سازي سيستم ماليات بر ارزش افزوده 
در ايران، كمك به شفاف سازي جريان اطالعات اقتصادي 
افراد و بنگاه ها براي تشخيص ماليات واقعي )به ويژه ماليات 
بر درآمد( بوده است. متاسفانه بعد از گذشت قريب به 10 
سال از اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده، به 
دليل اتخاذ رويكرد مديريتي مبتني بر نوع ماليات كه به 
جدا شدن فرآيندهاي ماليات بر ارزش افزوده و ماليات بر 
درآمد )عملكرد( منجر شده، از اين كاركرد مهم ماليات بر 
ارزش افزوده به درستي بهره برداري نشده است . عالوه بر 
اين، وجود تعداد قابل توجهي وظايف يا ماموريت پرتكرار، 
عدم هماهنگي در حسابرسي هاي مالياتي اين دو بخش، 
عدم امكان استفاده از مهارت ها و ظرفيت نيروي انساني، 
عدم امكان تخصيص مجدد نيروي انساني بين واحدهاي 
مختلف به دليل تربيت تك بعدي كارشناسان )داشتن 
تخصص در يك زمينه مالياتي(، ع��دم امكان تجميع و 
ادغام اطالعات يك مودي نوعي، اس��تفاده از سيستم ها 
و تجهيزات كامپيوت��ري موازي كه از نظ��ر هزينه قابل 
توجيه نيستند، نارضايتي موديان مالياتي به دليل تكاليف 
مضاعف و مراجعات مكرر از س��وي مام��وران مالياتي و 
همچنين حسابرسي هاي متناقض از ديگر پيامدهاي جدا 
بودن مديريت ماليات بر ارزش افزوده و ماليات بر درآمد 

)عملكرد( بوده است.
به گزارش» تعادل«، س��ازمان امور مالياتي در پژوهشي 
كه اخيرا نتايج آن را منتشر كرده آورده است: بسياري از 
كشورهاي جهان با هدف بهره برداري ازكاركردهاي مورد 
اشاره نظام ماليات بر ارزش افزوده در كمك به شفاف سازي 
و دسترسي به اطالعات مالي فعاالن اقتصادي و همچنين 
به منظور جلوگيري از بروز برخي چالش ها و مش��كالت 
مورد اش��اره، كاهش هزينه هاي تمكين و وصول ماليات 
و غيره ازهمان ابتداي معرفي اين نظام مالياتي، آن را در 
يك ساختار اداري و تشكيالتي وظيفه اي )با گروه بندي 
مودي��ان( و واحد يايكپارچ��ه )مالي��ات ارزش افزوده و 

عملكرد(، اجرا كرده اند .
تعداد اين كش��ورها بالغ بر 130 است . با اين وجود تعداد 
معدودي از كشورها نيزآن را دريك دوره آزمايشي تحت 
مديريت يك تشكيالت اداري مستقل و مجزا اجرا كرده 
و سپس با ماليات هاي مستقيم ادغام كرده اند . تعداد اين 
گروه از كشورها به كمتر از 20 كشور مي رسد. بدون شك، 
ادغام مديريت ماليات هاي ارزش اف��زوده و درآمد جز با 
اصالح ساختار سازماني و حركت از ساختار ماليات محور به 
سمت ساختار سازماني تلفيقي وظيفه محور و مودي محور 

ميسر نيست .
ب��ا عنايت به موارد فوق و با توجه ب��ه الزامات طرح جامع 
مالياتي كشور و رويكرد مودي محوري آنكه مقرر كرده، 
كليه امور مربوط به انواع ماليات هاي پرداختي يك مودي 
تحت مديريت واحد انجام ش��وند و از همه مهم تر وجود 
يك اتفاق نظر در سطوح مختلف مديريتي سازمان و حتي 
موديان مالياتي در خصوص ضرورت اين ادغام، اكنون به 
نظر مي رسد شرايط براي اصالح ساختار سازماني كه به 
ادغام اين دو ماليات بينجامد، بيش از هر زمان ديگري مهيا 
ش��ده واينك نگراني اصلي نه در ضرورت يا عدم ضرورت 
ادغام، بلكه در يافتن شيوه هاي اجرايي بهتر وكم هزينه تر 

براي اين اصالح ساختاري است.

  ساختار پوسيده مديريتي سازمان امور مالياتي
ساختار سازماني موجود در سازمان امور مالياتي كشور، 

يكي از قديمي ترين س��اختارهاي س��ازماني است كه از 
حدود 70 سال پيش تاكنون، براي مديريت نظام مالياتي 
كشور مورد استفاده قرار گرفته است. در اين ساختار يا مدل 
مديريتي كه از آن تحت عنوان ساختار مبتني بر نوع ماليات 
يا ساختار منبع محور ياد مي شود، تخصيص منابع انساني 
بين واحدها و بخش هاي مختلف اداري در صف بر اساس 

نوع ماليات انجام مي شود.
در اين ساختار به هريك از كاركنان مالياتي، پرونده هاي 
مالياتي يك منبع مالياتي خاص، جهت رس��يدگي و 
وصول ماليات داده مي شود وهريك از كاركنان، تمام 
امور ماليات س��تاني را از مرحله شناس��ايي و تشكيل 
پرونده مالياتي گرفته تا مرحله وصول ماليات را شخصًا 

و با يك استقالل نسبي، انجام مي دهد.
ساختار س��ازماني منبع محور كه در حال حاضر در ايران 
براي مديريت كليه منابع مالياتي از جمله ماليات بر ارزش 
افزوده، استفاده مي شود، اگرچه براي نظام هاي مالياتي كه 
اتكاي آنها صرفًا به يك منبع مالياتي است، مناسب به نظر 
مي رسد، اما در يك نظامي كه داراي منابع مختلف مالياتي 
است و در عين حال روز به روز برتعداد موديان مالياتي آن 
افزوده مي شود، چندان مناسب نبوده و هزينه هاي زيادي 
را بر آن تحميل مي كند. وجود تعداد قابل توجهي وظايف 
يا ماموريت پرتكرار، عدم هماهنگي در حسابرسي هاي 
ماليات��ي منابع مختلف مالياتي، عدم امكان اس��تفاده از 
مهارت ها و توانمندي هاي نيروي انس��اني در بخش ها و 
واحدهاي مختلف، ع��دم امكان تخصيص مجدد نيروي 
انساني بين واحدهاي مختلف به دليل تك بعدي شدن 
كارشناسان )داشتن تخصص در يك زمينه مالياتي(، عدم 
امكان تجميع و ادغام اطالعات يك مودي نوعي، استفاده 
از سيس��تم ها و تجهيزات كامپيوتري م��وازي كه از نظر 
هزينه قابل توجيه نيستند، نارضايتي موديان مالياتي به 
دليل تكاليف مضاعف و مراجعات مكرر از سوي ماموران 
مالياتي و همچنين حسابرسي هاي متناقض از مشكالت 
جدي ساختار سازماني مبتني بر نوع ماليات است كه منجر 
به تفكيك و انقطاع در مديريت منابع مختلف مالياتي از 

جمله ماليات بر ارزش افزوده شده است.
در چندين دهه اخير، پيگيري ساختارمنبع محور در 
مديريت دستگاه مالياتي كشور، موجب از هم گسيختگي 
بخش هاي مختلف سازمان امور مالياتي  كشور شد كه 
مس��وول وصول ماليات در يك منبع خاص هستند. 
اين مس��اله در زمينه ماليات بر ارزش افزوده و ماليات 
بر درآمد كه نيازمند تعامل، همكاري، ارتباط مستمر 
و تبادل اطالعات هس��تند، هزينه هاي بسيارزيادي 
را بركشورتحميل كرده اس��ت. عالوه براين، به دليل 
پرهزينه بودن اين مدل مديريتي، سازمان امور مالياتي 
كشور، قادر به تخصيص مجدد منابع انساني خود بين 
واحده��ا و بخش هاي مختلف جه��ت جبران كمبود 

نيروي انساني در برخي واحدهاي اداري، نيست.
بسياري از كش��ورها براي غلبه بر مش��كالت مذكور، با 
اصالح س��اختار س��ازماني و حركت از ساختار مبتني بر 
»نوع ماليات« به سمت ساختارهاي مبتني بر »وظيفه« و 
»نوع مودي«، فرآيندهاي رسيدگي و حسابرسي ماليات 
ب��ر ارزش افزوده و درآمد را ادغ��ام و يكپارچه كرده اند . با 
عنايت به مسائل و مشكالت فعلي نظام مالياتي كشور كه 
به دليل جدا بودن مديريت ماليات بر ارزش افزوده با ساير 
ماليات ها به ويژه ماليات بر درآمد ايجاد شده، و با توجه به 
الزامات طرح جامع مالياتي و نيز اجماعي كه در س��طح 

س��ازمان در خصوص ادغام حاصل شده، به نظر مي رسد 
شرايط بيش از هر زمان ديگري براي اين ادغام فراهم شده 
است. سوالي كه مطرح مي شود اين است كه كدام شكل 
يا ساختار سازماني تاثير بيشتري بر عملكرد سازمان امور 
ماليات��ي به ويژه ماليات بر ارزش اف��زوده دارد و مي تواند 
مدرنيزاسيون نظام مالياتي را بيشتر تسهيل كند؟ تجربه 
جهاني نشان مي دهد كه براي آن هيچ پاسخ قاطعي وجود 
ندارد . واقعيت اين است كه توصيه نهادهاي بين المللي 
حداقل در 20 سال اخير در خصوص نوع اداره يا سازماني 
كه ماليات بر ارزش افزوده در آن اجرا شود، دست خوش 
تغيير بوده است و تا حدي در خصوص اينكه چه ساختار 
سازماني براي ماليات بر ارزش افزوده اثربخشي و كارايي 
بيشتري دارد، در تعداد محدودي از كشورها نااطميناني 
وج��ود دارد و اين موضوع به به نقاط قوت و ضعف نهادي 

موجود در كشورها حساس است.
با اين حال، توصيه صندوق بين المللي پول هم اكنون بر اين 
است كه فارغ از نوع مدل سازماني كه براي اجراي ماليات 
بر ارزش افزوده به كارگرفته مي ش��ود، اجرا و پياده سازي 
ماليات بر ارزش افزوده بايد بخش��ي از اس��تراتژي جامع 
مدرنيزه كردن دس��تگاه وصول ماليات باشد . موارد ذيل 
بخشي از اس��تراتژي كلي مورد اش��اره است كه در حال 
حاضر به كار گرفته مي شوند. فارغ از نوع مدل سازماني مورد 
اس��تفاده براي اجرا و پياده سازي ماليات بر ارزش افزوده، 
بايد هماهنگي نزديكي بين ادارات ماليات بر ارزش افزوده، 
ماليات بر درآمد و گمرك وجود داش��ته باشد. در صورت 
ادغام ماليات بر ارزش افزوده ب��ا ماليات بر درآمد، بايد از 
برخي سيستم هاي اصلي مورد نياز براي انجام فعاليت هاي 
مرتبط ب��ا ماليات بر ارزش افزوده نظير سيس��تم مدرن 
ثبت نام، برنامه هاي جامع آموزش موديان و فرآيندهاي 
مناس��ب وصول و اجرا )براي حصول اطمينان از برخورد 
با كساني كه به هر دليل در انجام تعهداتشان و پرداخت 

ماليات بر ارزش اف��زوده تعلل يا قصور كرده اند( كماكان 
استفاده شود و در صورت نياز، نسبت به توسعه و طراحي 
سيستم هاي ويژه ماليات بر ارزش افزوده نظير سيستم هاي 
استرداد و برنامه حسابرسي ويژه ارزش افزوده اقدام شود. 
الزم است، هماهنگي بين ادارات ماليات بر درآمد، ماليات 
بر ارزش افزوده و گمرك، در دس��توركار ق��رار گيرد. در 
كوتاه مدت هماهنگي بيشتر مديريت اجرايي و عملياتي 
ماليات بر ارزش افزوده، ماليات بر درآمد و گمرك و اتخاذ 
تدابيري براي هماهنگي بيشتر واحدهايي اجرايي ماليات 
بر ارزش افزوده و ساير ماليات ها )از جمله شماره منحصر 
به فرد شناسايي موديان، تبادل اطالعات جهت پشتيباني 

از اجرا و برنامه هاي حسابرسي مشترك( ضروري است.
ولي در ميان مدت بايد براي تمام ماليات ها، واحد موديان 
بزرگ مالياتي ايجاد شود. در كشورهايي كه در آنها اداره 
ويژه ماليات بر ارزش افزوده ايجاد ش��ده است، هدف 
اصلي چنين واحدهايي حمايت و كمك به فرآيند ادغام 
و يكپارچه س��ازي ماليات بر درآمد و ماليات بر ارزش 
افزوده در ادارات پايلوت به عنوان مرحله اول به سوي 
ادغام و يكپارچه سازي كامل مديريت اجرايي اين دو 

ماليات مذكور است.
در بلندم��دت پس از اجراي آزمايش��ي س��اختار اداري 
مبتني بر وظيفه )وظيفه-محور( در واحد موديان بزرگ 
و شناس��ايي نقاط قوت و ضعف اين يكپارچه سازي، بايد 
برنامه ريزي الزم به سمت ايجاد يك سازمان و تشكيالت 
اداري يكپارچه كه در آن ابتدا عمليات ماليات بر درآمد و 
ماليات بر ارزش افزوده در سطح ادارات ستادي و سپس در 
سطح ادارات صف يكپارچه مي شوند )شروع از مهم ترين 
مراكز(، انجام شود . به هر حال، نكته اي كه بايد به آن توجه 
كرد، بحث هماهنگ سازي واحدهاي مختلف سازمان امور 
مالياتي و مشكالت مربوط به آن است كه همواره به عنوان 
يكي از چالش هاي اساسي در مديريت مالياتي در بسياري 

از كشورهاي جهان مطرح بوده است .
تجارب بين المللي نشان مي دهد كه عدم توجه كافي به 
مسائل و مشكالت س��ازماني و مديريتي دستگاه وصول 
مالي��ات، مي تواند عملك��رد ماليات ب��ر ارزش افزوده را 
تحت تاثير قرار دهد . گروه مالي صندوق بين المللي ضمن 
اشاره بر ضرورت ادغام مديريت امور مالياتي ارزش افزوده 
و ماليات هاي مستقيم )ماليات بر درآمد(، تاكيد دارد كه 
برنامه ادغام بايد توس��ط يك تيم تمام وقت متش��كل از 
كارشناس��ان و نمايندگان معاونت هاي ماليات بر ارزش 

افزوده و مستقيم تهيه و اجرا شود .
با در نظرگرفتن ساختار سازماني قبلي و تجربه و پيشينه 
موجود در خصوص مديريت و اجراي ماليات بر فروش و 
ارزش افزوده، در طراحي سازمان اجرايي جديد بايد به 
موارد زير توجه شود: در كشورهاي با ساختار سازماني 
وظيفه محور براي مديريت ماليات��ي و تجربه اجراي 
ماليات بر فروش، ماليات بر ارزش افزوده بايد در داخل 
اين ادارات وظيفه-محور اجرا ش��ود . با اين حال، الزم 
است سيستم هاي ويژه اي براي اجراي وظايف خاص 
ماليات بر ارزش افزوده نظير )حسابرسي مالياتي ارزش 

افزوده و استرداد مالياتي(، توسعه يابند.
كشورهاي فاقد ساختار و تشكيالت مالياتي وظيفه محور و 
همچنين فاقد تجربه در اجراي ماليات بر فروش در داخل 
سازمان امور مالياتي كه مسوول وصول ماليات هاي داخلي 
است، بايستي ماليات بر ارزش افزوده را در يك اداره مستقل 
و مجزا اجرا و وصول كنند. در اين ارتباط توجه به اين موارد 
ضروري است:  1.هماهنگي نزديك بين عمليات ماليات بر 
درآمد و ماليات بر ارزش افزوده در دو سطح ستاد و صف 2. 
توسعه استراتژي بلندمدت و ميان مدت براي ادغام ادارات 
ماليات بر ارزش افزوده و ماليات بر درآمد )براي مثال شروع 
با ادغام ماليات بر ارزش اف��زوده و ماليات بر درآمد براي 

موديان بزرگ در ادارات پايلوت.( 

مشاور وزير اقتصاد از غير شفاف بودن اطالعات ماليات و بودجه انتقاد كرد

يك گام تا انتشار آنالين تجارت خارجي
روز گذشته مراسم رونمايي از آمار تجارت خارجي كشور 
براساس طبقه بندي هاي اقتصادي كه قرار بود با حضور 
وزير اقتصاد انجام شود با حضور محمدعلي دهقان دهنوي 
معاون اقتصادي وزير اقتصاد، مهدي ميراشرفي رييس كل 
گمرك و سيد حسين ميرشجاعيان مشاور وزير اقتصاد در 

سالن جهاد اقتصادي وزارت اقتصاد برگزار شد. 

  داشبرد الكترونيكي كاالهاي اساسي به زودي 
ايجاد مي شود

در اين مراسم همچنين مهدي ميراشرفي رييس كل گمرك 
ايران با اشاره به اقدامات جديد در راستاي الكترونيكي كردن 
اطالع رساني و آماردهي، گفت: اپليكيشن گمرك در حال 
حاضر قابل نصب روي گوشي هاي موبايل است كه مي تواند 
اطالعات را به روز منتشر كند. همچنين پيام رسان ها را در 
دس��تور كار داريم تا بتوانيم به صورت آنالين آمار تجارت 
خارجي را منتش��ر كنيم. وي همچنين با بيان اينكه دنيا 
در حال انفجار اطالعات است، گفت: در صورتي اين حجم 
از داده ه��ا مي تواند براي ما توانايي ايج��اد كند كه اوال اين 
داده هاي خام سريعا تبديل به اطالعات پردازش شده شوند 
و ثانيا تحليل آماري از اين داده ها ارايه شود و داده ها داراي 
روايي خاص و بهنگام و به روز باشند. سازمان جهاني گمرك 
با كمك سازمان ملل از سال 1950 اقدام به تهيه آمارهايي 
كردند كه براساس كدهاي HS كار سيستماتيك روي بحث 

آمار هماهنگ شده و سيستماتيك انجام مي شود. 
رييس گمرك گفت: جمهوري اسالمي ايران از سال 1373 
 HS گمرك جهاني شد و اين كدهاي HS عضو كنوانسيون
داراي 21 قسمت هستند كه تمام گروه هاي كااليي در آنها 
قرار مي گيرد و هركدام از اي��ن گروه ها داراي چند فصل و 
HS در مجموع داراي 99 فصل، 5300 سرفصل و 9600 

زيرسرفصل هستند. 
به گفته ميراشرفي كميته دايمي HS در سازمان جهاني 
گمرك قرار دارد كه كارشناساني از 160 گمرك كشورهاي 
مختلف در آنها حضور دارند اما با اين وجود امروزه برخي از 
كاالهاي قابل تجارت و غيرقابل ملموس وجود دارد كه در 
كدهاي تعريف ش��ده HS قرار نمي گيرد.  به گفته رييس 
گمرك هيچ سازماني وجود ندارد كه مانند گمرك به صورت 

آنالين اطالعات خود را در اختيار همگان قرار دهد و به زودي 
داشبورد الكترونيكي اطالعات ايجاد مي شود كه مثال براي 
تامين 25 قلم كاالي اساسي چقدر ذخيره و چقدر واردات 
وجود دارد.  ميراشرفي همچنين خبر داد: به زودي داشبورد 
الكترونيكي گمرك براي نسخه موبايل روي تلفن همراه 
فعاالن اقتصادي قرار مي گيرد و همچنين سيستم پيام رسان 

گمرك به زودي برقرار مي شود. 

  ك�دام س�ازمان هاي بيش�تري ش�فافيت 
اطالعات را داشتند

در اين مراسم سيد حسين ميرشجاعيان مشاور وزير اقتصاد 
نيز با بيان اينك��ه داده هاي اقتصادي قلب هر نوع تحليلي 
به شمار مي روند، گفت: به شرط اينكه داده ها صحيح، دقيق 
و بهنگام باشد و داده ها تبديل به اطالعات مورد نياز فعاالن 
اقتصادي شوند. براس��اس ارزيابي انجام شده 4 مجموعه 
وزارت اقتصاد به ترتيب شامل بورس به خاطر ذات شفافيت، 
 گمرك، شركت هاي بيمه و س��ازمان خصوصي سازي از 
مجموعه هايي بودند كه بيش��ترين شفافيت در اطالعات 
را داشته اند.  به گفته مشاور وزير اقتصاد طبقه بندي كاالها 
در كدهاي اقتصادي نشان مي دهد كه چه كاالهايي جزو 

گروه هاي با فناوري پيشرفته يا فناوري سطح پايين يا چه 
مقدار از كاالهاي وارداتي يا صادراتي جزو كاالي سرمايه اي، 

واسطه اي يا مواد اوليه هستند. 
ميرشجاعيان همچنين خبر از رونمايي پروژه نظام جامع 
آماري در وزارت اقتصاد داد و گفت: اين طرح در مراحل نهايي 
قرار دارد كه با راه اندازي آن آمارهاي اقتصادي داراي كيفيت 

استفاده خواهند شد. 
به گفته ميرشجاعيان بانك جامع اطالعات اقتصادي وزارت 
اقتصاد قابليت اس��تفاده از سيستم موبايل را نيز دارد.  وي 
همچنين داشتن بانك جامع اطالعاتي براي سازمان ماليات 
را مهم خواند و گفت: دريايي از اطالعات مالي وجود دارد كه 
براي ماليات هاي مستقيم و غيرمستقيم بايد استفاده شوند.

مش��اور وزير اقتصاد همچنين با بيان اينك��ه 20 درصد 
اطالعات اقتصادي كشور در وزارت اقتصاد منتشر مي شود 
گفت: در پروژه هاي نظام آم��اري وزارت اقتصاد وضعيت 
فعلي و شرايط مطلوب آماري تعيين و مشخص است. به 
گفته ميرشجاعيان سامانه هاي جديد اطالعاتي به اطالعات 
قابل استفاده تبديل كرده و تبديل داده هاي خام گمرك به 
اطالعات بهنگام با استفاده از سامانه هاي جديد محقق شده 
است. مشاور وزير اقتصاد با بيان اينكه سازمان امور مالياتي 

درگاه هاي اطالعات مختلف��ي دارد اما اطالعات مورد نياز 
محققين منتشر نشده اس��ت گفت: ما نمي دانيم توزيع 
جغرافياي ماليات چگونه است و داده هاي ماليات مشاغل 
در استان هاي مختلف چه وضعيتي دارد. همچنين اطالعات 
عملكرد بودجه در اختيار خزانه داري كل است و چون حالت 

محرمانه دارد منتشر نمي شود.
وي گفت: گزارش تفريغ بودجه يك متن دو صفحه اي است 
و اصال اطالعات كامل دقيق در آن منتشر نمي شود. اكنون 
به دنبال دريافت اطالعات شركت هاي دولتي و نهادهاي 
عمومي غيردولتي هستيم امروز مشخص نيست، نسبت 
دارايي به دارايي كل چيست، نسبت ارزش افزوده بر ارزش 
افزوده كل مشخص نيست و بايد اين اطالعات شفاف شود.

  طبقه بندي اطالعات از سال ۹۶ شروع شد
در اين مراس��م همچنين س��يدرضا عظيمي مدير دفتر 
آمار وزارت اقتص��اد گفت: كار طبقه بندي اطالعات و آمار 
اقتصادي را از س��ال 96 ش��روع كرديم و آمارها براساس 
كدهاي HS و ISIC طبقه بندي ش��ده كه براس��اس ا ين 
طبقه بندي عمده تركيب صادرات از كشور به صورت مواد 
خام بوده اس��ت. همچنين فرزانه عباسي كارشناس دفتر 
مطالعات بازارهاي مالي و بازرگاني گفت: كدهاي HS آمار 
گمرك داراي چهار سطح است كه در سطح اول 21 بخش، 
سطح دوم 99 فصل، سطح سوم 5300 گروه كااليي با كد 
6 رقمي و سطح چهارم داراي 9600 كاالي مختلف است 
كه در طبقه بندي هاي اقتصادي طبقه  بندي مي ش��وند.  
گفتني اس��ت در اين مراس��م، محمدعلي دهقان معاون 
وزير اقتصاد يكي ديگر از س��خنرانان بود كه چنين گفت: 
طبقه بندي هاي جديد بستر جديدي براي انتشار اطالعات 
در راستاي شفاف س��ازي و آسان  شدن تحقيق و پژوهش 
انجام مي ش��ود و داده هايي كه س��ال ها در مجموعه هاي 
اقتصادي موجود بود و منتشر نمي شد با طبقه بندي جديد 
قابليت بهره برداري پيدا مي كند.  او در حاشيه اين مراسم 
نيز با بيان اينكه تحقق درآمدهاي مالياتي به معناي افزايش 
ماليات ها نيس��ت، گفت: حذف چهار صفر از پول ملي در 
راستاي امور ثبتي و حسابداري است و نگهداري حساب ها 
را راحت تر خواهد كرد وگرنه اثر ملموس بر اقتصاد نخواهد 

گذاشت. محمدعلي دهقان در حاشيه مراسم رونمايي از 
آمارهاي تجاري وزارت اقتصاد در پاس��خ به سوال ايسنا، 
درباره سازوكارهاي و برنامه هاي وزارت اقتصاد براي تحقق 
درآمدهاي مالياتي بدون آسيب زدن به حوزه هاي توليدي در 
سال سخت اقتصادي اظهار كرد: تحقق درآمدهاي مالياتي 
به معناي افزايش بيشتر ماليات ها نيست. مي توانيم از طريق 
گسترش پايه هاي مالياتي، شناسايي فرارهاي مالياتي و رفع 
معافيت هاي غير ضروري درآمدهاي مالياتي را محقق كنيم؛ 
بنابراين تحقق درآمدهاي مالياتي به شكلي خواهد بود كه 
نه تنها فشار بر توليد وارد نشود بلكه تثبيت كننده فضاي 

كسب و كار اقتصادي هم باشد.
او در پاس��خ به اين س��وال كه آيا وزارت اقتصاد به صورت 
مشخص برنامه مالياتي را براي تحقق اين ايده طراحي كرده 
است يا خير؟ پاس��خ داد: حتمًا برنامه هايي وجود دارد كه 

توسط مراجع ذي ربط اعالم خواهد شد.
دهقان همچنين با اش��اره به شرايط سخت بودجه دولت 
در سال 139۸ درباره راهكارهاي تحقق بودجه اظهار كرد: 
بخشي از برنامه ريزي هاي جديد در راستاي افزايش درآمدها 
و بخشي هم در راس��تاي كاهش هزينه هاي غير ضروري 
خواهد بود كه اين اتفاقات در مجموع باعث تعادل منابع و 
مصارف در بودجه خواهد شد. معاون وزير اقتصاد همچنين 
به طراحي برنامه هاي براي رون��ق توليد در وزارت اقتصاد 
هم اشاره كرد و گفت: جهت گيري وزارت اقتصاد به سمت 
برنامه هايي اس��ت كه بتواند در سال 9۸ اثرات ملموسي را 
به جا بگذارد ، ضمن اينكه براي سال هاي بعد هم قابل امتداد 
باش��د تا از اين طريق بتوان باعث كاهش بيكاري و ركورد 
اقتصادي در سال جديد شد. اين برنامه ها در حال حاضر در 
حال طراحي هستند تا بعد از طي مراحل قانوني اجرا شود.

دهقان همچنين به حذف چهار صفر از پول ملي اشاره 
كرد و گفت: اين طرح در راستاي امور ثبتي و حسابداري 
است و نگهداري حساب ها را راحت تر خواهد كرد وگرنه 
اثر ملموس بر اقتصاد نخواهد گذاشت. او همچنين به 
راه اندازي بازار متشكل ارزي اشاره كرد و گفت: اساسًا 
هر نوع بازار متش��كل باعث گردش و شفافيت بيشتر 
اطالعات خواهد ش��د كه اين مس��اله در نهايت باعث 

طراحي سياست گذاري هاي بهتر خواهد شد.
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صدور مجوز فعاليت 
كاريابي ها  الكترونيكي شد 

تسنيم| در راستاي تحقق شعار شفاف سازي 
وزي��ركار و نيز ايج��اد تس��هيل در روند صدور 
مجوزهاي كسب و كار و توسعه دولت الكترونيك، 
دفتر هدايت نيروي كار و كاريابي ها صدور مجوز 
كاريابي هاي غير دولتي داخلي و خارجي را ابالغ 
كرد. در راس��تاي تحقق شعار شفاف سازي وزير 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي، و نيز ايجاد تس��هيل 
در روند صدور مجوزهاي كس��ب و كار و توسعه 
دولت الكتروني��ك، دفتر هدايت ني��روي كار و 
كاريابي ها با همكاري مرك��ز فناوري اطالعات، 
ارتباطات و تحول اداري نس��بت ب��ه طراحي و 
پياده س��ازي س��امانه الكترونيكي صدور مجوز 
كاريابي هاي غير دولتي داخلي و خارجي به نشاني: 
 ،http: //karyabi-mojavvez.mcls.gov.ir
اقدام نموده و آن را طي بخشنامه اي به كليه ادارات 
كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان ها براي اجرا 
ابالغ نموده اس��ت. اين اقدام در راستاي اجراي 
مفاد آيين نامه اجرايي قانون مجازات اشتغال به 
حرفه كاريابي و مشاوره شغلي مصوب سال 13۸7 
هيات محت��رم وزيران صورت گرفته كه صدور و 
تمديد مجوز كاريابي ه��اي غير دولتي داخلي و 
خارجي را ب��ه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 

محول نموده است.

 افزايش حقوق 
بازنشستگان تامين اجتماعي 

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي از افزايش حقوق 
بازنشستگان تامين اجتماعي به ميزان حداقل 
حقوق كارگران خبر داد. محمد ش��ريعتمداري 
گف��ت: با بانك مرك��زي و وزارت مس��كن براي 
تسهيل خريد مسكن كارگران مذاكراتي انجام 
شده است و در اين راستا كارگروهي تشكيل شده 
است. وي افزود: نرخ حداقل دستمزد رشد يافته 
در حقوق حداقلي بازنشستگان معادل 36 درصد 
رشد حداقل دستمزد كارگران افزايش يافت و اين 
افزايش در جلسه اخير دولت مصوب و به سازمان 
تأمين اجتماعي ابالغ شده است و اعمال خواهد 
ش��د. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: اين 

افزايش حقوق در همين ماه اعمال خواهد شد.
شريعتمداري با بيان اينكه توجه به انسان محوري 
در امر توليد به معني توجه به اقتصاد دانش بنيان 
است، گفت: با كسب اجازه از رهبر معظم انقالب 
1.5 ميليارد دالر از صندوق ذخيره ارزي در اختيار 
گرفتيم و نيم��ي از آن را از طريق 4 بانك عامل 
دراختيار فعاليت توليدي كشور با نرخ 4 درصد و 
6 درصد قرار داديم، كه البته 70 درصد اين منابع 
جذب بخش كش��اورزي شد كه اغلب اين منابع 
براي پرورش دام مصرف شد. وي گفت: اين منابع 
بايد در اختيار اقتصاد دانش بنيان كه متكي بر فكر 
جوانان ايراني است، قرار بگيرد. وزير تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي ادامه داد: اميدواريم با اين روند اواًل 
از اشتغال موجود صيانت كرده و در گام دوم تالش 

كنيم تا اشتغال جديدي ايجاد كنيم.

فعاليت هاي ستاد تسهيل و رفع 
موانع توليد روي ميز كارگران

نمايندگان تشكل هاي عالي كارگري براي اطالع از 
روند فعاليت ها و اقدامات ستاد تسهيل و رفع موانع 
توليد كشور و با دعوت وزير صنعت و معدن و تجارت در 
جلسه اين ستاد شركت كردند. كريم ياوري، مديركل 
حمايت از مشاغل و بيمه بيكاري وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي اعالم كرد: با پيگيري نماينده وزير 
تعاون كار و رفاه اجتماعي نمايندگان تش��كل هاي 
عالي كارگري براي اطالع از روند فعاليت ها و اقدامات 
ستاد تسهيل و رفع موانع توليد كشور و با دعوت وزير 
صنعت و معدن و تجارت در جلسه اين ستاد شركت 
كردند. وي توضيح داد: ستاد تسهيل و رفع موانع توليد 
و كارگرو ه هاي اس��تاني در اجراي اصل 123 قانون 
اساسي جمهوري اسالمي ايران قانون الحاق موادي به 
قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي 
كشور مصوب شوراي اسالمي كه در خرداد ماه سال 
گذشته توس��ط رييس جمهور براي اجرا ابالغ شده 
بود، تشكيل شده است . ياوري توضيح داد: در ماده 61 
قانون مزبور براي بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص 
حل و فصل مشكالت واحد هاي توليدي به ويژه در 
موارد مرب��وط به »تكميل« و راه ان��دازي طرح هاي 
نيمه تمام تامين مالي، تعيين تكليف بدهي هاي معوق 
و همچنين رفع مش��كالت مرتبط با محيط زيست 
منابع طبيعي و معادن و رفع موانع صادراتي، س��تاد 
تسهيل و رفع موانع توليد در استان ها و كشور تشكيل 
مي شود. وي ادامه داد: اعضاي ستاد عبارتند از:  وزيران 
صنعت، معدن و تجارت )به عنوان رييس س��تاد(، 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي، امور اقتصادي و دارايي، 
كشور، روساي سازمان برنامه و بودجه، اتاق بازرگاني و 
صنايع و معادن و كشاورزي و رييس كل بانك مركزي 
و اعضاي كارگروه هاي استاني متناظر با اعضاي ستاد 
مذكور انتخاب و مصوب��ات آن طبق اين حكم نافذ 
واجرايي مي شود . كريم ياوري اعالم كرد: به استناد 
ماده 62 قانون مذكور بانك ها و موسس��ات اعتباري 
صندوق هاي حمايتي موظفند با اعطاي تسهيالت يا 
موارد امهال مصوب در كارگروه تسهيل حداكثر ظرف 
يك ماه موافقت كنند. در صورت عدم موافقت بايد 
داليل خود راهمراه با مستندات به هياتي متشكل از 
خبرگان مورد وثوق بانكي و اقتصادي كه در هر استان 
از ميان افرادي كه اس��تاندار پيشنهاد مي كند، ارايه 
دهند. اين مقام مسوول در وزارت كار گفت: ازجمله 
ساير وظايف كارگروه هاي تسهيل و رفع موانع توليد 
استاني و ستاد تسهيل در كشور بررسي علل ركود با 
توقف واحد هاي توليدي و هماهنگي براي حل مشكل 
آنان، كمك به تسريع و تكميل و راه اندازي طرح هاي 
نيمه تمام توليدي، حمايت و كمك به توسعه صادرات 

محصوالت توليدي است.



دانش و فن10اخبار

سوءاستفاده از اسم اپراتورها 

اخاذي از كاربران با سيم كارت هايي كه موجود نيست 
گروه دانش و فن   

 محمدجواد آذري جهرمي وزي��ر ارتباطات و فناوري 
اطالعات، از سوءاستفاده از سيم كارت هاي شركتي براي 

ارسال پيامك  تبليغاتي مزاحم خبر داد.
وي در توييتي اعالم كرد: دو شركت به نام هاي »داتيس 
ش��هر راز« و »تك رايان س��پهر« مربوط به دو برادر، 
در تامين س��يم كارت هاي ارسال پيامك هاي مزاحم 
تبليغاتي نقش زيادي داش��ته اند. اول��ي ۴۲ درصد و 
دومي ۳۱ درصد از سيم كارت هايشان- حدود ۲۰۰۰ 
عدد- براي ارسال پيامك تبليغاتي مزاحم استفاده شده 

است. برخورد مي كنيم.
وي پيش از اين گفته بود: تاكنون از انواع شيوه هاي فني 
براي توقف ارسال پيامك هاي تبليغاتي بهره گرفتيم. 
از هزاران س��يم كارت ارس��ال كننده در روز به حدود 
۴۰۰ سيم كارت رسيده اند. خواستم برخورد جدي تر 
شود. ش��ركت ها و افراد ارس��ال كننده را شناسايي و 
عالوه بر پيگيري قضايي همزمان به مردم نيز معرفي 

خواهيم كرد.
 پس از محدود شدن ارسال پيامك هاي تبليغاتي، ارسال 
پيامك تبليغاتي مزاحم توسط سيم كارت هاي شخصي 

به راه كار جايگزين تبديل شده بود.
حال در شرايطي كه وزير ارتباطات و فناوري اطالعات 
نام دو ش��ركت متخلف تامين كننده سيم كارت هاي 
ش��خصي را براي ارس��ال پيامك هاي تبليغاتي اعالم 
كرده است،  برخي شركت ها طي تماس با كاربران خبر 
از فروش سيم كارت هايي با شماره هاي استثنايي، داراي 
اينترنت راي��گان،  ام ام اس و چند صد پيامك رايگان با 
تعرفه هاي دولتي مي دهند كه كاربران بايد بدانند اين 
سيم كارت ها نه تنها تنها وجود ندارد بلكه كالهبرداري 
اس��ت و ش��ركت هايي كه اقدام به تماس ب��ا كاربران 
مي كنند و براي راضي كردن كاربران اين ويژگي ها را 
عنوان مي كنند تنها قصد اخاذي و كالهبرداري دارند 

و چنين سيم كارت هايي اصال وجود خارجي ندارد . 

بد نيست كاربران بدانند طي ماه هاي اخير تماس هايي 
است كه باكاربران گرفته مي شود و ادعاهايي از جمله 
س��يم كارت دولتي، وعده جايزه هاي ميليوني، برنده 
شدن در قرعه كشي و اخيراً سيم كارت پشتيبان دارد. 
اين س��يم كارت ها ممكن اس��ت قيمت هايي باالتر از 
سيم كارت هايي باش��ند كه توسط خود اپراتور عرضه 
مي شوند و كمترين آسيب شان، اخاذي مالي از كاربر 

باشد.
بدين ترتيب در روزهاي اخير تماس هايي با مشتركان 
تلفن همراه گرفته ش��ده و حرف از س��يم كارت هايي 
با عنوان پش��تيبان مي زند. اين س��يم كارت ها بنا به 
ادعاي ش��خص تماس گيرنده ممكن اس��ت اينترنت 
رايگان داشته باش��ند، هزينه مكالماتش��ان كمتر از 
ساير سيم كارت ها باشد، س��يم كارت هاي ماهواره اي 
باشند كه آنتن دهي باالتري نسبت به سيم كارت هاي 
معمولي دارند، در صورتي كه چنين سيم كارت هايي با 
قابليت هاي ذكرشده وجود ندارند و صرفًا كالهبرداري 

از اسم اپراتور هستند.
در همين خصوص بارها اپراتورهاي فعال در كشور طي 
اطالعيه هاي مختلف اعالم كرده اند كه ش��ركت هاي 
فروش سيم كارت هيچگونه وابستگي با اين اپراتورها 
ندارند و تبليغاتي كه به عنوان سيم كارت پشتيبان از 
سوي فروشندگان اين س��يم كارت ها با اسم اپراتورها 
صورت مي گيرد تنها به دليل قانع كردن كاربران براي 

خريد سيم كارت است .
افراد تماس گيرنده با توجه به سيم كارت هاي مشابهي 
كه كه در اختيار دارند اقدام به تماس مي كنند و با اين 
عنوان كه سيم كارت پشتيبان شما با ويژگي هاي خاص 
اينترنت و پيامك نا محدود، موجود ش��ده اس��ت،  در 
صورت تمايل مي توانيد با پرداخت ..... تومان سيم كارت 
پش��تيبان خود را دريافت كنيد. برخ��ي كاربران كه 
فريب اين تماس ها را خورده اند اعالم مي كنند نه تنها 
سيم كارتي با ويژگي هايي كه فروشنده اعالم مي كند 

دريافت نكرده اند بلكه براي باز گرداندن پول با شماره 
دريافتي تماس گرفته اند اما كسي پاسخگو نيست .

كاربران و دارندگان سيم كارت هاي اپراتورهاي مختلف 
بدانند كه س��يم كارت هايي با ويژگي ه��اي مذكور و 
تعرفه هاي دولتي وجود ندارد و اين شيوه اي براي اخاذي 

از كاربران است .
گفتني اس��ت، پيش از اين هم كالهبرداري با اس��م 
س��يم كارت هاي دولتي وجود داشت كه ادعا مي كرد 

تعرفه اش نصف تعرفه ساير سيم كارت هاست، در حالي 
كه اين روش هم تنها براي كالهبرداري از افراد ايجاد 
شده بود و حتي در پاسخ به دريافت اين سيم كارت ها 
عنوان ش��د كه نرخ مكالمه س��يم كارت هاي دايمي و 
اعتباري مش��خص و براي س��يم كارت هاي دولتي و 
خصوصي يكسان است. البته گاهي بسته هايي در قالب 
مكالمه همراه يا س��رويس هاي ديگر اعالم مي ش��ود 
كه براي مشتركان تفاوتي ندارد و دولتي يا خصوصي 

يك قيمت اس��ت. به همين دليل اس��ت كه اپراتورها 
به مشتركان خود هشدار مي دهند سيم كارت را تنها 
بايد از درگاه هاي معتب��ر فروش خريداري كنيد، زيرا 
اپراتورها تنها از طريق درگاه هاي رسمي فروش خود، 
اقدام به واگذاري و فروش سيم كارت مي كند و افرادي 
كه با شما تماس مي گيرند و ادعا مي كنند در ارتباط با 
اپراتورها هستند، تنها قصد سوءاستفاده از برند اپراتور 

و كالهبرداري از كاربر را دارند.

ياهونيوز| دونالد ترامپ رييس جمهور امريكا براي 
چندمين بار از ش��بكه هاي اجتماعي انتقاد كرده و 
مدعي شده كه از نزديك در حال نظارت بر آنها بوده 

و عملكردشان را زيرنظر دارد.
اي��ن حمله جدي��د پ��س از ان اتف��اق مي افتد كه 
فيس بوك دسترس��ي برخ��ي چه��ره اي تندروي 
حامي ترامپ را به حساب كاربريشان در اين شبكه 
اجتماعي مس��دود كرده است. اين رويداد در شبكه 

اجتماعي اينستاگرام هم رخ داده است.
ترام��پ ط��ي روزه��اي جمعه و ش��نبه با ارس��ال 
توئيت هاي��ي در اين زمين��ه اق��دام فيس بوك در 
اي��ن زمين��ه را سانس��ور ش��هروندان امريكايي در 

پالتفورم هاي شبكه هاي اجتماعي دانسته است.
وي قبال هم بارها گفته بود كه شبكه هاي اجتماعي 
نس��بت به احزاب محافظه كار و جمهوري خواهان 
مغرضان��ه عمل مي كنن��د. اين در حالي اس��ت كه 
فيس بوك و شركت هاي مش��ابه بارها اين مساله را 

رد كرده اند.
از جمله ش��خصيت هاي راس��ت گراي تندرويي كه 
حساب هاي كاربريشان در فيس بوك مسدود شده، 
مي توان به پ��ل نلن، ميلو يانوپولوس، لورا لومر و پل 
جوزف واتسون اش��اره كرد. حساب كاربري سايت 
اينفووارز نيز كه اطالعات خاصي را بر مبناي تئوري 
توطئه در م��ورد جنگ افروزي ه��اي دولت امريكا 

منتشر مي كرد، در فيس بوك مسدود شده است.
يكي از ش��خصيت هايي كه ترامپ از بس��ته شدن 
حس��اب كاربريش��ان در فيس بوك به شدت اظهار 
نارضايتي كرده جيمز وود بازيگر هاليوود اس��ت كه 
قبال حساب وي در توئيتر هم قفل شده بود. ترامپ در 
توئيت خود وودز را محافظه كاري قوي ولي مسوول 

معرفي كرده كه برخورد با او بسيار ناعادالنه است.

 حمله تازه ترامپ
به شبكه هاي اجتماعي

زددي ن�ت| گروهي از هكرها با تزريق يك كد آلوده 
جاوا اسكريپت به سيس��تم پرداخت آنالين يكپارچه 
مورد استفاده دانش��گاه هاي امريكا و كانادا، اطالعات 

كارت هاي اعتباري دانشجويان را هك كرده اند.
كدهاي يادشده در ۲۰۱ فروشگاه آنالين مورد استفاده 
دانشجويان شناسايي ش��ده اند. اين فروشگاه ها مورد 
استفاده ۱۷۶ كالج و دانش��گاه در امريكا و ۲۱ كالج و 

دانشگاه در كانادا بوده اند.
بر اس��اس بررسي هاي موسس��ه امنيتي ترندميكرو، 
كدهاي مخرب يادش��ده براي ذخيره سازي اطالعات 
كارت ه��اي اعتباري مورد اس��تفاده ق��رار گرفته اند و 
س��پس اين اطالعات روي س��رورهاي هكرها ذخيره 
شده اند و به شبكه هاي زيرزميني جنايتكار و متخلف 
فروخته شده اند. اين حمله اولين بار در تاريخ ۱۴ آوريل 
شناسايي ش��ده و هدف آن ش��ركت پريسم آر بي اس 
بوده كه طراح پلتف��ورم تجارت الكترونيك پريس��م 
وب محسوب مي ش��ود. صدها دانش��گاه در امريكاي 
ش��مالي از اين پلتفورم براي ارايه خدمات فروش كاال 
به دانشجويان استفاده مي كنند. امنيت پايين پلتفورم 
يادشده به هكرها امكان داده تا يك فايل جاوا اسكريپت 
را در درون آن بگنجانن��د. اين فايل در ظاهر مش��ابه با 
داده هاي خدمات گوگل اناليتيكس بوده كه براي تحليل 
عملكرد سايت هاي مختلف به كار مي رود. فايل مذكور 
تا ۲۶ آوريل فعال بوده تا در اين زمين ترندميكرو آن را 
شناسايي كرد. پريسم آر بي اس با صدور بيانيه اي اين 
خبر را تأييد كرده و افزوده كه در اين زمينه به دانشجويان 
آسيب ديده اطالع رس��اني كرده و در حال همكاري با 
سازمان هاي امنيتي براي شناسايي هكرها است. از جمله 
ديگر پلتفورم هاي تجارت الكترونيك مورد سواستفاده 
 OpenCart، OSCommerce،  هكرها مي توان به

WooCommerce و Shopify اشاره كرد.

هك گسترده كارت هاي 
اعتباري دانشجويان 

نيوساينتيست| بسياري از ميلياردرهاي فعال در حوزه 
فناوري قصد دارند اينترنت بي سيم را به همه نقاط جهان 

حتي جنگل هاي دورافتاده برسانند.
ميلياردرهاي حوزه فناوري تالش مي كنند تا اينترنت 
بي سيم را به همه جا حتي دورافتاده ترين جنگل ها ببرند. 
شركت هاي فعال در حوزه هوا- فضا نيز از ماهواره هاي 
بسياري رونمايي كرده اند كه مي توانند به اين هدف كمك 
كنند، اما سوال مهمي كه بايد پاسخ داده شود اين است كه 
آيا واقعًا نياز به اينترنت بي سيم در همه مناطق احساس 
مي شود. در س��ال ۲۰۱۱، زني ۷۵ ساله به نام »آيشتان 
ش��اكاريان« تصميم گرفت كه از اينترنت كسب درآمد 
كند. او با يك بيل به جنگل نزديك محل سكونت خود در 
تفليس رفت. شاكاريان اميدوار بود كه بتواند با حفر زمين، 
به كابل هاي اينترنت دس��ت پيدا كند و آنها را به عنوان 
ضايعات بفروشد. در نهايت، شاكاريان به يك كابل فيبر 
نوري دست يافت كه براي او بي ارزش اما براي ميليون ها 
نفر از مردم كشور همسايه او – ارمنستان- ارزشمند بود. 
او با قطع اين كابل، اينترنت ارمنستان را براي نيمي از روز 
قطع كرد و بازداش��ت شد. اين حادثه نشان مي دهد كه 
چنين وقايعي، چقدر راحت براي كابل هاي زيرزميني 
و زيردرياي��ي رخ مي دهن��د و اين كابل ها ت��ا چه اندازه 
آسيب پذير هستند. رخدادهايي مانند زمين لرزه و افتادن 
لنگر يا قايق آسيب ديده در آب، مي توانند به كابل هاي كف 
دريا آسيب برسانند. در ژانويه سال جاري، اينترنت كشور 
تونگا پس از آسيب ديدن كابل هاي زيردريايي، به مدت 

دو هفته قطع بود.
گزارش ها حاكي از اين هستند كه تقريباً نيمي از جمعيت 
جهان نمي توانند به اينترنت متصل شوند. ميلياردرهايي 
مانند »الون ماسك«، »جف بزوس« و »ريچارد برانسون« 
براي اطمينان از دسترسي همه مردم به اينترنت، تصميم 

دارند يك شبكه جهاني اينترنت ارايه دهند.

 اينترنت بي سيم 
در جنگل هاي دور افتاده

انگجت|مرورگر فايرفاكس با مشكلي مواجه شده 
كه بر اثر آن، تمامي افزونه هاي نصب ش��ده كاربران 

به حالت غيرفعال درآمده  است.
يك مش��كل نرم اف��زاري ب��ر تمام��ي افزونه هاي 
فايرفاكس اثر گذاشته و باعث شده تا همه افزونه هاي 
نصب ش��ده كارب��ران روي اي��ن مرورگر ب��ا عنوان 
legacy فهرست ش��وند. همچنين كاربران با يك 
پيام هشدار با مضمون اينكه افزونه  براي استفاده در 
فايرفاكس تأييد نش��ده و به حالت غيرفعال درآمده 

است مواجه شده اند.
 افزون��ه اي ك��ه دچ��ار اي��ن مش��كل ش��ده

 Nightly build نام دارد. فايرفاكس خود با ارسال 
پيامي كه در قالب يك نوار زرد رنگ در باالي افزونه 
نمايش داده مي شود، اين موضوع را به اطالع كاربران 
مي رساند. هنوز مشخص نيست مشكل يادشده چه 

زماني برطرف مي شود.
الزم ب��ه ذكر اس��ت كه اضاف��ه ك��ردن افزونه هاي 
فايرفاك��س مش��ابه اضافه ك��ردن ل��وازم جانبي و 
كيت هاي مختلف به اتومبيل است. با انتخاب صحيح 
افزونه هاي فايرفاك��س مي توانيد امكانات بس��يار 
كاربردي و جالبي را به مرورگر وب خود اضافه كرده 
و عالوه بر افزايش امنيت اطالعات خود، از امكانات 

جديد اين افزونه ها بهره مند شويد.
براي فعال كردن مجدد افزونه ها نيازي به طي كردن 
چند مرحله نخواهيد داشت. درواقع براي حل مشكل 
مورد اش��اره نياز نيس��ت افزونه ها را حذف كرده و 
مجددا اقدام به نصب آنها كنيد. حذف افزونه ها باعث 
مي شود تا همه داده هاي مرتبط با آنها نيز بطور كامل 
حذف شود و اين درحالي است كه غيرفعال كردن و 
فعال كردن مجدد افزونه ها، داده هاي مربوط  به آنها 

را حذف نخواهد كرد.

 همه افزونه هاي فايرفاكس
 از كار افتاد

تلگراف|گروهي از محققان انگليس��ي سعي دارند با 
كمك ه��وش مصنوعي به نانواي��ان كمك كنند قرص 
ناني توليد كنند كه ايده آل باش��د و به اين ترتيب از دور 

ريز نان بكاهند.
نانواهاي انگليسي براي توليد يك قرص نان ايده آل دست 

به دامن هوش مصنوعي شده اند.
گروهي از محققان مستقر در يورك با دريافت بودجه ۷۷ 
هزار پوندي از دولت سعي دارند ماشيني بسازند كه چنين 

قرص ناني را توليد مي كند.
در حال حاضر ۸۰ درصد نان انگليس به وسيله ماشين ها 
توليد مي ش��ود اما همه چيز از آب وهوا گرفته تا آرد به 
كاررفت��ه روي نان توليدي تأثير مي گ��ذارد. در همين 
راس��تا محققان ش��ركت RedBlack Software و 
بنياد تحقيقات��ي Campden BRI  تصميم دارند به 

نانواها كمك كنند بهترين محصول خود را توليد كنند.
 RedBlack Software جين تايلر مديرعامل شركت
مي گويد: هر قرص نان با ديگري متفاوت است. نمي توان 

آنها را پيش بيني كرد.
اين روند بطور وسيع تر در نانوايي هاي بزرگ اتفاق مي افتد 
و س��االنه مقدار ناني به ارزش ۲۰۵ ميليون پوند دورريز 
مي شود. تايلر در اين باره مي افزايد: حتي اندكي تفاوت در 
كيفيت آرد نان، تأثير زيادي روي محصول نهايي خواهد 
داشت. به همين دليل نانواها مقدار زيادي از خمير را قبل 
از پخت نان دور مي ريزند. در همين راس��تا در نانوايي از 
هوش مصنوعي استفاده مي شود تا اطالعات مربوط به 
حس��گرهاي مختلف را جمع آوري كند. اين اطالعات 
نشان مي دهند عوامل مختلف از رطوبت گرفته تا سرعت 

حركت ميكسر در كيفيت نان تأثير مي گذارد.
در مرحله بعد يك ربات مي تواند با استفاده از اين اطالعات 
پيش بيني كند در هر روز چگونه مي توان خمير ايده آل 

را توليد كرد.

 هوش مصنوعي
 نان ايده آل توليد مي كند
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رويداد

ياهونيوز| دول��ت انگليس نمايندگان ش��بكه هاي 
اجتماعي فيس بوك، گوگل، اسنپ چت و اينستاگرام 
را فراخواند تا آنها در مورد اقدامات خود براي پاكسازي 

ويدئوها و محتواي خشن گزارش دهند.
رياست اين جلسه بر عهده مت هانكوك وزير بهداشت 
دولت انگليس بود و وي از نمايندگان شركت هاي بزرگ 
فناوري امريكا پرس��يد تا چه حد به تعهدات خود براي 
شناسايي محتواي مضر و از بين بردن آنها وفادار مانده اند. 
با توجه به اينكه برخي كاربران اين شبكه هاي اجتماعي 
عكس ها و ويدئوهايي با محتواي خودكشي و ترويج اين 
پديده را منتشر مي كنند، وزارت بهداشت انگليس نگران 
تأثير مخرب چنين مطالبي روي كاربران و به خصوص 
افراد كم سن و سال است. نشست يادشده سه هفته پس 
از آن صورت مي گي��رد كه دولت انگليس از برنامه هاي 
خود براي وادار كردن شبكه هاي اجتماعي و شركت هاي 
بزرگ فناوري به رفتار مسووالنه براي حذف مطالب مضر 

خبر داد. اين نشست كه هفته گذشته پشت درهاي بسته 
برگزار شده، دومين نشست از اين دست است. در نشست 
اول اينس��تاگرام با حذف عكس ها و ويدئوهاي حاوي 

خودآزاري از شبكه اجتماعي خود موافقت كرده بود.
وزير بهداشت انگليس فعاًل از تشريح مفصل نتايج جلسه 
خودداري كرده، اما از پيشرفت خوب مذاكرات دوجانبه 
خبر داده است. وي هدف اصلي از اين كار را تبديل فضاي 

آنالين كشور انگليس به فضايي ايمن دانسته است.

پاكسازي محتواي خشن در »فيس بوك« و  »اينستاگرام «
كاربر

تك تايمز| دانشمندان ناسا در حالي كه مي خواستند 
يك ابزار براي اندازه گيري »هيدروكس��يل« بسازند 
بطور اتفاقي موف��ق به اختراع يك شناس��اگر دقيق 
گاز اُزن ش��دند كه ۱۰۰ برابر دقت بيشتري نسبت به 

شناساگرهاي كنوني دارد.
يك دانشمند ناس��ا كه به دنبال ساخت يك ابزار براي 
تشخيص هيدروكسيل بود به جاي آن بطور تصادفي 

يك آشكارساز بسيار دقيق ازن )ozone( ساخت.
 )ROZE( »اين وسيله موسوم به »آزمايش سريع ازن
با دقت ۱۰۰ برابر بيشتر از آشكارسازهاي ازن موجود 

در بازار عمل مي كند.
»تام هانيسكو« محقق پژوهش��ي مركز پرواز فضايي 
گودارد ناس��ا در مريلند گفت: تحقيق و توسعه هرگز 
هدر نمي رود. وقتي ما توس��عه دستگاه را آغاز كرديم، 

ازن دورترين چيز در ذهن ما بود.
هانيس��كو و تيمش در اصل به دنبال س��اخت ابزاري 

بودند كه بتواند هيدروكسيل كه يك ماده شيميايي 
كم عمر و بسيار واكنش پذير است را اندازه گيري كنند. 
هيدروكسيل مي تواند اتمسفر را از گاز متان كه يك گاز 
گلخانه اي و موثرتر از كربن دي اكسيد در جذب گرما 

است پاك كند.
دانش��مندان مي خواس��تند ب��ا اس��تفاده از روش 
طيف سنجي همبستگي فيلتر گاز، اين آشكارساز را 
بسازند. با اين حال در طول آزمايش، نمونه اوليه دستگاه 

با مشكالت فني مواجه ش��د و به جاي هيدروكسيل، 
ازن توليد شد.

دانشمندان دريافتند كه دستگاه ش��ان به ازن بسيار 
حساس اس��ت و ناخواسته يك شناس��اگر دقيق ازن 

ساخته اند.
ازن گازي است كه در اتمسفر بااليي زمين موجود است 
و از بشر، حيوانات و گياهان در برابر اشعه ماورا بنفش 

خورشيد محافظت مي كند.
با اين حال، وجود ازن در اتمسفر پاييني زمين موجب 
واكنش هاي شيميايي خاصي مي شود كه براي انسان و 
گياهان سمي است و استنشاق گاز حاصل از آن مي تواند 

منجر به بيماري هاي تنفسي شود.
بنابراين دانشمندان به جاي پيگيري هدف اصلي خود، 
حساسيت دس��تگاه را نسبت به ازن بهبود بخشيدند. 
هانيس��كو مي گويد ROZE ت��ا ۱۰۰ برابر دقيق تر از 

بهترين ابزار تشخيصي ازن است.

اختراع اتفاقي شناساگر گاز اُزن
فراسو

اعالم اسامي پيام رسان هاي 
داخلي برتر 

ش��وراي عالي فضاي مجازي كشور پيام رسان هاي 
داخلي برتر براي انجام مكاتبات و ارايه خدمات اداري 
و استفاده نهادها و موسسات دولتي، عمومي و غير 
دولتي را اعالم كرد. ش��وراي عال��ي فضاي مجازي 
كشور طبق بررسي هاي صورت گرفته سه پيام رسان 
اجتماعي »بله«، »س��روش« و »گ��پ« را به عنوان 
پيام رسان هاي واجد ش��رايط براي انجام مكاتبات 
اداري و ارايه خدمات اداري و همچنين انجام تبليغات 
توسط نهادها و موسسات دولتي، عمومي و غير دولتي 
معرفي كرد. بر اساس بند ۱۱ مصوبه »سياست ها و 
اقدامات ساماندهي پيام رسان هاي اجتماعي« شوراي 
عالي فضاي مجازي كشور استفاده از پيام رسان هاي 
اجتماعي خارجي براي مكاتبات اداري و ارايه خدمات 
اداري را ممنوع اعالم كرده و بند ۷ آن نيز تاكيد بر آن 
دارد تا تمامي نهادها و موسسات دولتي، عمومي و غير 
دولتي بايد براي تبليغات خود از محيط پيام رسان هاي 
اجتماعي صرفًا داخلي با بيش از يك ميليون كاربر 

فعال استفاده كنند.

»اسپيس ايكس« باالخره كپسول 
»دراگون« را پرتاب كرد

آسوشيتدپرس| يك موشك فالكون ۹ كپسول 
دراگ��ون ح��اوي ۲۵۰۰ كيلوگرم بار را به س��مت 
ايستگاه فضايي بين المللي پرتاب كرد. اين درحالي 
است كه ارسال محموله چندبار به تاخير افتاده بود. 
شركت اسپيس ايكس پس از چند بار تأخير باالخره 
 )ISS( محموله اي را به ايس��تگاه فضايي بين المللي
ارس��ال كرد. در همين راس��تا يك كپسول دراگون 
حاوي ۲۵۰۰ كيلوگرم بار همراه يك موشك فالكون 
۹ به آسمان رفت. كپسول دراگون استفاده شده در 
اين ماموريت، قباًل نيز محموله ديگري را به ايستگاه 
فضايي بين المللي برده است. اين كپسول روز دوشنبه 
به ايستگاه فضايي بين المللي مي رسد. به عبارت ديگر 
چند دقيقه پس از پرتاب موشك قسمت اول بوستر 
موش��ك در يك پلتفرم در اقيان��وس )در فاصله ۱۶ 
كيلومتري ساحل( فرود آمد. احتماالً از اين بوستر براي 
ماموريت آتي ارسال محموله به ISS استفاده شود. اين 
 ISS هفدهمين محموله اي است كه اسپيس ايكس به
پرتاب مي كند و حامل تجهي��زات و آزمايش هايي 
براي ۶ فضانورد حاضر از ايستگاه فضايي بين المللي و 
همچنين ابزاري براي رصد دي اكسيد كربن اتمسفر 
زمين است. يكي از داليل تأخير در ارسال اين محموله 

اختالل در برق ايستگاه فضايي بين المللي بود.

 رشد 6 درصدي 
قيمت بيت كوين

ارزش بيت كوين بعد از سقوطي شديد در شش ماه 
اخير شاهد رشدي شش درصدي بوده كه ناظران امور 
معتقدند، اين امر نتيجه برخي فشارهاي فني است و در 
غير اين صورت هيچ عاملي كه موجب افزايش قيمت 
اين ارز باشد، وجود ندارد. با افزايش ارزش بيت كوين 
رمز ارز مجازي، قيمت هر واحد توكن از آن از ۵۷۰۰ 
دالر رسيده است. البته بيت كوين در گذشته رشدهاي 
سريع تر وشديدتري را نيز تجربه كرده كه در بهترين 
حالت به ۵۵ درصد رسيده اس��ت. در روزهاي اخير 
قيمت برخي ارزهاي ديجيتال ديگر نيز افزايش يافته 
كه البته اين رشد به اندازه بيت كوين نبوده است. از 
 XRP و ethereum جمله اين ارزها مي توان ب��ه
اشاره كرد. در چند سال گذشته ارزش بيت كوين در 
بازارهاي جهاني از چند صدم دالر امريكا به چندهزار 
دالر افزايش يافته است. شمار شركت هاي خدماتي 
و تاجراني ك��ه بيت كوين مي پذيرند ني��ز در حال 

افزايش است.

طراحي نهايي »آيفون ۱۱« لو رفت
آسين ايج| طي هفته هاي اخير اخبار و تصاويري 
در مورد نح��وه طراحي گوش��ي هاي آيفون ۱۱ و 
آيفون ۱۱ مكس منتشر ش��ده بود. اما عكس هاي 
جديد مفهومي آيفون ۱۱ نشان دهنده قابليت هاي 
خاص دوربين آن است. حسن كايماك، گرافيست 
ساكن آلمان همه اطالعات و اخبار موجود در مورد 
آيفون هاي ۱۱ و ۱۱ مكس را جم��ع آوري كرده و 
طرح هايي مفهوم��ي از آيفون ۱۱ را در معرض ديد 
عموم قرار داده است. بر اس��اس اين طرح دوربين 
پشتي آيفون ۱۱ در قالب يك ماژول و بخش كاماًل 
جداگانه طراحي ش��ده كه از سه لنز مجزا تشكيل 
شده است. ماژول يادش��ده در سمت چپ و باالي 
دوربين آيفون قرار دارد. در كنار اين س��ه دوربين 
مجزا يك فالش هم ق��رار دارد كه تصويربرداري را 
در شب تسهيل مي كند. اپل قول داده تا آيفون ۱۱ 
را در شهريور ماه س��ال جاري عرضه كند، اما هنوز 
اطالعات رس��مي در اين زمينه ارايه نكرده اس��ت. 
از جمله ديگر ش��ايعات موجود در مورد آيفون ۱۱ 
مي توان به عرضه آن با پورت يو اس بي – سي به جاي 
پورت اليتنينگ، اس��تفاده از فناوري تأييد هويت 
تاچ اي دي، امكان مدل س��ازي سه بعدي و واقعيت 

افزوده و غيره اشاره كرد.

هوش مصنوعي گوگل  براي 
سلفي كاربران شعر  مي سرايد

آسين ايج| گوگل ابزار هوش مصنوعي تازه اي ابداع 
كرده كه از تركيب عكس س��لفي هر كاربر و كلمات 
پيشنهادي وي براي سرودن شعرهاي اختصاصي 
استفاده مي كند. شعر س��روده شده به صورت محو 
بر روي تصوير سلفي كاربر و چهره وي نمايش داده 
مي ش��ود تا وي در صورت تمايل از آن استفاده كند.

اين ابزار ك��ه PoemPortrait ن��ام دارد، يك كار 
هنري آنالين اس��ت كه تركيبي از شعر، طراحي و 
ابزار هوش مصنوعي محسوب مي شود.اين خدمات 
از امروز در دس��ترس تمامي كاربران عالقه مند قرار 
دارد. عالقه مندان براي استفاده از اين خدمات ابتدا 
يك سلفي تهيه كرده و   كلمات پيشنهادي خود براي 

شعر سرودن را به زبان انگليسي پيشنهاد مي دهند.
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در مجمع عمومي عادي ساالنه تصويب شد؛ 

تقسيم سود ۳۱۲۵ ريالي براي هر سهم همراه اول
گروه بنگاه ها|

در نهمين مجمع عمومي عادي س��االنه همراه اول، سود 
تقسيمي براي هر سهم ۳۱۲۵ ريال اعالم شد.

به گزارش »تعادل«  از اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات 
سيار ايران، نهمين مجمع عمومي عادي ساالنه همراه اول 
صبح روز يكشنبه ۱۵ ارديبهشت ماه با حضور بيش از ۹۴ 
درصد سهامداران در س��الن خليج فارس پژوهشگاه نيرو 

برگزار شد.

  سود ۳۱۲۵ ريالي هر سهم همراه اول
مجمع عمومي عادي س��االنه همراه اول با رياست مهدي 
اخوان بهابادي رييس هيات مديره همراه اول آغاز شد. در اين 
مراسم پس از سخنان رييس مجمع و مديرعامل و استماع 
گزارش حسابرس و نظرات سهامداران؛ درباره تعيين سود 
تقسيمي، پاداش و حق جلسه هيات مديره تصميم گيري 
شد. در اين جلس��ه با نظرخواهي از س��هامداران حاضر و 
استماع سخنان هيات رييسه، با توزيع سود ۳۱۲۵ ريالي 
بابت هر سهم موافقت و مقرر شد سود سهامداران حقيقي 
از ۲۵ارديبهشت واريز شود. همچنين درباره ميزان پاداش و 
حق جلسه هيات مديره تصميم گيري شد. بر اين اساس مقرر 
شد پاداش اعضاي حقوقي هيات مديره بدون تغيير و همچون 

سال گذشته باشد.

  گزارش عملكرد   هيات مديره
در اين مراسم، حميد فرهنگ مديرعامل شركت ارتباطات 
سيار ايران، گزارش جامعي از عملكرد سال ۱۳۹۷ شركت 
به مجمع س��هامداران ارايه كرد. فرهنگ ضمن تبريك به 
مناسبت ماه مبارك رمضان و يادآوري اينكه سال ۱۳۹۸ سال 
»رونق توليد« نامگذاري شده است، اظهار داشت: در همين 
ابتداي سال جديد توانستيم گام بلندي در حمايت از توليد 
سيم كارت هاي داخلي برداريم كه اميدواريم اقدامي درخوِر 
نام سال باشد. مديرعامل همراه اول با بيان اينكه اميد است 
كه در اين سال با حمايت همكاران همراه اولي و سهامداران، 
بتوانيم سهمي در تحقق اين شعار ايفا كنيم، به ارايه گزارش 
عملكرد سال مالي قبل پرداخت و گفت: همراه اول توانست با 
دو پله صعود به نسبت سال ۹۶، به جايگاه ۱۷ دنيا از نظر تعداد 
مشتركان برسد. وي تصريح كرد: همراه اول در سال ۱۳۹۷ با 
جذب بيش از ۸.۳ ميليون مشترك جديد به سهم بازار ۶۰.۱ 
درصد دس��ت يافت و توانست ضمن توسعه كمي و كيفي 
شبكه ارتباطي و افزايش سهم ترافيك در نسل LTE( ۴( به 
۶۰ درصد و ثبت ركورد ۵۴۱۹ ترابايت مصرف روزانه ديتا 
بدون در نظر گرفتن ترافيك TD-LTE مبين نت، برتري 

خود را در بازار رقابتي همچنان حفظ كند.
مديرعامل شركت ارتباطات س��يار ايران با اشاره به فروش 
حدود ۱۱۰ ميليون سيم كارت تاكنون، درباره مشتركان 
نسل هاي جديد ارتباطي اين اپراتور ابراز كرد: حدود ۱۲.۱ 

ميليون مش��ترك  4G  و ۱۶.۱ ميليون مشترك  3G در 
شبكه داريم. وي با تأكيد بر داشتن جايگاه بزرگ ترين شبكه 
پهن باند كشور با ۳۲ ميليون مشترك ديتا در بازه زماني سه 
ماهه، خاطرنش��ان كرد: در حال حاضر با ۱۹۷۰۰ س��ايت  
G۴، ۲۰۸۰۰ س��ايت  G۳ و ۳۱۱۰۰ سايت  G۲ پوشش 
شهرهاي كشور را به ۱۰۰ درصد رسانده ايم و ضريب نفوذ 
  LTE در ش��بكه همراه اول ۴۱ درصد و سهم ترافيك LTE

نيز ۶۰ درصد است.

  افزايش ميزان پهناي باند فركانسي همراه اول
فرهنگ ادامه داد: همچنين توانس��تيم ۵۷۰ سايت پهن 
بان��د را روي فيبرنوري اجرايي كني��م و ظرفيت IPBB به 
۱۸۹۴۰۰گيگابيت بر ثانيه رسيد كه ۳.۱ برابر رشد به نسبت 
سال ۱۳۹۶ نشان مي دهد. مديرعامل همراه اول از دو اقدام 
مهم در راستاي افزايش ظرفيت پهناي باند شبكه خبر داد و 
عنوان كرد: سال گذشته روي باند فركانسي ۱۸۰۰ به ميزان ۵ 
و ۷.۵ مگاهرتز به ترتيب به استان ها و تهران اختصاص داديم و 
همچنين روي باند ۲۶۰۰ نيز افزايش ظرفيتي ۵ مگاهرتزي 
را داشتيم كه در نتيجه سرعت ديتاي همراه اول رشد و بهبود 
قابل توجهي داشت. فرهنگ از ارايه ۵۰ محصول و خدمت 
در سال گذشته خبر داد و يادآور شد: عالوه بر اينكه هر هفته 
يك محصول و خدمت را ارايه داديم، بيش از ۱۵۰۰ سرويس 
در حوزه خدمات ارزش افزوده پهن باند تعريف و ارايه كرديم.

  افزايش خدمت رساني به روستاييان
وي اشاره اي به خدمات USO و WLL روستايي نيز داشت و 
بيان كرد: در اين بخش توانستيم ۳۵۷۰ سايت و ۲۵ دستگاه 
BSC از شبكه WLL را به شبكه همراه اول برگردانيم و توزيع 
بيش از ۵۰۰ هزار سيم كارت روستايي داشته باشيم. فرهنگ 
خاطرنشان كرد: رويكرد جديد همره اول تعامل حداكثري با 
ذي نفعان به منظور برخورداري آحاد مردم از خدمات توسعه 
يافته و ارزشمند ارتباطي است و بر اين اساس ادغام شبكه 
WLL در دستور كار قرار گرفت و هم در اين راستا سرويس 
رومينگ ملي به روي اپراتورهاي داخلي گش��وده ش��د تا 
مشتركان اپراتورهاي رقيب نيز از شبكه گسترده همراه اول 

بهره مند شوند.

  كسب رتبه نخست شفافيت اطالعات
مديرعامل شركت ارتباطات سيار ايران با بيان اينكه رتبه اول 
شفافيت مالي بين ۳۰۳ شركت پذيرفته شده در بورس را 
داريم، اذعان كرد: همراه اول در سال ۱۳۹۷ توانست عالوه 
بر پوشش ۱۰۰ درصدي سود پيش بيني شده براي هر سهم، 
از نظر ش��فافيت اطالعات رتبه نخست را بين شركت هاي 
پذيرفته ش��ده در بورس اوراق بهادار تهران كس��ب كند؛ 
همچنين در رتبه بندي ۱۰۰ ش��ركت برتر ايران نيز موفق 
شد رتبه ۳ بيشترين سودآوري، رتبه ۱۴ بيشترين درآمد و 

رتبه ۸ باالترين ارزش افزوده را از آن خود كند. وي با تشريح 
دس��تاوردهاي مالي همراه اول اظهار كرد: درآمد عملياتي 
شركت اصلي با ۲۱ درصد رشد به ۱۴۰۴۰۲ ميليارد ريال و 
سود خالص شركت هم با ۹ درصد افزايش به ۳۴۲۲۴ ميليارد 
ريال رسيد؛ اين در حالي است كه سود خالص تلفيقي گروه 
و درآمد عملياتي تلفيقي نيز به ترتيب ۲۱ و ۲۲ درصد رشد 
داشتند. فرهنگ همچنين هزينه هاي سرمايه اي در سال 

۱۳۹۷ را ۲۹۵۵۰ ميليارد ريال عنوان كرد.

  اج�راي يكي از بزرگ ترين پروژه هاي بخش 
فناوري كشور

مديرعامل همراه اول از راه اندازي سيستم يكپارچه مديريت 
ارتباط با مشتري و صورتحساب )CRM-CBS( هم به 
عنوان دستاوردي براي اين اپراتور ياد كرد و گفت: در پي 
اجراي اين پروژه كه يكي از بزرگ ترين پروژه هاي بخش 
فناوري اطالعات كش��ور قلمداد مي شود، عالوه بر ايجاد 
ظرفيت هاي جديد، امكان ارايه س��رويس هاي متنوع به 
مشتركان انبوه و سازماني فراهم شد. وي در ادامه سخنانش 
از برنامه ۵ساله راهبرد همراه اول كه با نام »منظومه« در 
حال اجراست، ياد كرد و گفت: اين برنامه متمركز بر توسعه 
زيرساخت هاي ارتباطي مبتني بر آخرين تكنولوژي و ايجاد 

كسب و كارهاي نوآورانه است و برآنيم تا از رهگذر اجراي 
اين برنامه، نقشي تعيين كننده در گسترش خدمات دولت 
الكترونيك و سرويس هاي ديجيتال در كشور ايفا كنيم. 
فرهنگ ادامه داد: در اين برنامه چشم انداز شركت، تثبيت 
جايگاه همراه اول به عنوان يكي از رهبران بازار ICT منطقه 
با ارايه خدمات و راهكارهاي هوشمند براي توانمندسازي 
اكوسيستم ديجيتال تعيين شده است. مديرعامل شركت 
ارتباطات سيار ايران همچنين با اشاره به جايگاه اين برنامه 
۵ ساله تصريح كرد: در راستاي اجراي اين برنامه سه سطح 
)فاز( را در نظر گرفته ايم كه بخش هس��ته به »كس��ب و 
كار اصلي« اپراتور اشاره دارد و به عنوان Core شناخته 
مي شود. وي ادامه داد: با توجه به اينكه در نظر داريم در افق 
۱۴۰۱ به ۱۰۰ هزار ميليارد تومان درآمد برسيم، لذا نيازمند 
تعريف سطح نزديك هسته )Near core( بوديم كه ارايه 
خدمات سازماني، اينترنت اشياء و ارايه خدمات مديريت 
شده شركت را شامل مي شود. فرهنگ همچنين گفت: 
اما در سطح سوم كه با عنوان Beyond core شناخته 
مي شود، به دنبال سرمايه گذاري در شركت هاي ديجيتال 
و تبديل شدن به بازيگر مهمي در عرصه سرمايه گذاري هاي 
خطرپذير هستيم تا در نهايت بتوانيم درآمد پيش بيني 

شده را محقق سازيم.

    همكاري مشترك با اپراتور رقيب در عين رقابت
همچنين در اين مراسم مهدي اخوان بهابادي رييس 
هيات مديره همراه اول با بيان اينكه برنامه استراتژي 
تدوين شده براي شركت ارتباطات سيار ايران تفاوت 
چش��م گيري با برنامه هاي قبل��ي دارد، اظهار كرد: 
ب��ه دليل ماهيت تكنولوژي و س��رعت باالي تغيير و 
تحوالت در اين عرصه، ملزم به تدوين برنامه اي در اين 
زمينه بوديم. اخوان ادامه داد: هدف گذاري كرده ايم 
در ۵ س��ال آينده حضوري جدي در فضاي ديجيتال 
كشور داشته باش��يم و جزو رهبران منطقه اي حوزه 
ICT باشيم. وي يكي از استراتژي هاي جديد همراه 
اول را هم��كاري با اپراتورهاي رقيب دانس��ت و بيان 
كرد: ش��ايد اين موضوع دور از ذهن به نظر برسد، اما 
در سال گذشته، نش��ان داديم كه دو اپراتور در عين 
رقابت، مي توانند در راستاي حصول منافع مشترك، 
همكاري هايي را نيز با هم داشته باشند. وي يادآور شد: 
در سال جاري نيز همسو با شعار »رونق توليد«، روند 
حمايت از كسب و كارهاي ايراني را با قدرت بيشتري 
ادامه خواهيم داد تا جايگاه كنوني همراه اول كه دارنده 
»رتبه اول حمايت از كس��ب و كارهاي ايراني« است 

را حفظ كنيم.

۱۰۰۰ بسته لوازم خانگي ايراني توسط ستاد اجرايي فرمان امام )ره( به سيل زدگان مازندراني اهدا شد
معاون هماهنگي ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( با 
اشاره به توزيع يك هزار بسته لوازم خانگي در مناطق سيل زده 
مازندران، خدمات ستاد در مناطق مازندران را تشريح كرد. 

آيين اهداي يك هزار بسته لوازم خانگي و ۱۰۰۰ راس دام 
س��بك به مردم سيل زده مازندران با حضور سيدمصطفي 
سيدهاش��مي؛ معاون هماهنگي س��تاد اجراي��ي فرمان 
حضرت امام )ره(، آيت اهلل طبرس��ي؛ نماينده ولي فقيه در 
استان مازندران، احمد حسين زادگان؛ استاندار مازندران، 
سيداميرحسين مدني؛ مديرعامل بنياد اجتماعي بركت 
احسان و جمعي از مردم و مسووالن اين استان در شهر ساري 
برگزار شد.معاون هماهنگي ستاد اجرايي فرمان حضرت 
امام )ره( با اشاره به وعده كمك ۸۰۰ ميليارد توماني ستاد 
در جريان سيل اخير گفت: ستاد اجرايي فرمان حضرت امام 

)ره( متعهد به تحقق وعده هاي خود است.
سيدمصطفي سيدهاشمي؛ معاون س��تاد اجرايي فرمان 
حضرت امام )ره( با اش��اره به فداكاري هاي جهادگران در 
مناطق سيل زده كش��ور اظهار كرد: ۲ سال پيش موسسه 
اجتماعي بنياد احسان بركت در ستاد اجرايي فرمان حضرت 
امام )ره( به منظور رصد بالياي طبيعي و امدادگري تاسيس 
ش��د.وي ادامه داد: پس از تاسيس اين موسسه اجتماعي، 
قرارگاه هاي جه��ادي و ۲۵۰ گروه جهادي با حضور صد ها 
جهادگر تش��كيل ش��د و نيرو هاي جهادي اين قرارگاه ها 
نخستين گروه هايي بودند كه در حادثه سيل اخير در كنار 
مردم ايستادند.معاون ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( 
با اش��اره به وعده كمك ۸۰۰ ميليارد توماني ستاد اجرايي 
فرمان حضرت امام )ره( در جريان س��يل اخير گفت: ۲۵۰ 
ميليارد تومان براي امدادگري و كمك هاي مردمي و ۵۵۰ 
ميليارد تومان براي ايجاد اشتغال تخصيص داده شده است.

 خدمت رساني ستاد اجرايي فرمان حضرت امام 
)ره( در ۳ مرحله به سيل زدگان

معاون هماهنگي ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( درباره 
خدمت رساني ستاد در مناطق سيل زده كشور گفت: اين 
خدمت رساني ها در سه مرحله انجام شد و مرحله نخست آن 

قبل از شروع سيل آغاز شد.وي با اشاره به اينكه مرحله دوم 
خدمت رساني، كمك و امدادگري در مناطق سيل زده است، 
گفت: تمامي دستگاه ها و نهادها براي كمك به مردم سيل زده 
به صحنه آمدند؛ ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( نيز 
يكي از اين نهادها بود و اقالم مختلفي از جمله پتو، غذا، دارو 

و... را بين مردم مناطق سيل زده توزيع كرد.

 درمان روزانه ۲۵۰۰ بيمار در بيمارستانهاي سيار 
س�تاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( در مناطق 

سيل زده
معاون هماهنگي ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( 
با بيان اينكه ۲ هزار و ۵۰۰ بيمار در بيمارستان هاي سيار 
ستاد در مناطق س��يل زده ويزيت شدن و دارو نيز به آنها 
تحويل داده شد، تاكيد كرد: مرحله سوم خدمت رساني 
ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( كه مهم ترين مرحله 
نيز است، عمل به وعده ها خواهد بود.سيدهاشمي با تاكيد 
بر اينكه عمل ب��ه وعده ها باعث اعتماد مردم مي ش��ود، 

افزود: آنكه ايمان دارد، باي��د وفاي به عهد كند و ما امروز 
آمديم تا بگوييم، اگر وعده داديم به آن عمل مي كنيم.وي 
درباره وعده هاي ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( در 
حادثه سيل اخير گفت: وعده اول اهداي لوازم خانگي به 
خانواده هايي بود كه وسايل شان در اين حادثه آسيب ديد.

معاون هماهنگي ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( با 
اشاره به اينكه تمامي اقالم بسته لوازم خانگي داراي ضمانت 
و خدمات پس از فروش بوده و توليد ملي است، تصريح كرد: 
در ده استان سيل زده كشور ۳۰ هزار بسته لوازم خانگي به 
مناطق سيل زده ارسال كرديم؛ در اين بسته ها جمعا ۶۰ 
هزار پتو، ۳۰ هزار فرش، ۳۰ هزار يخچال، ۳۰ هزار اجاق 
گاز و ۳۰ هزار وسايل آشپزخانه وجود دارد.سيدهاشمي با 
بيان اينكه استفاده از لوازم خانگي ايراني در اين بسته ها 
باعث رونق توليد مي شود، تاكيد كرد: يك هزار بسته لوازم 
خانگي در مناطق سيل زده مازندران توزيع مي شود و به 
آدرس هايي كه اس��تانداري محترم استان در اختيارمان 

قرار مي دهد، تحويل مي دهيم.

 توزيع ۱۰۰۰ راس دام سبك در مازندران
وي وعده دوم ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( را توزيع 
دام سبك عنوان كرد و افزود: ۱۰۰۰ راس دام سبك سازگار 
با محيط و مولد با ميانگين قيمت ۲ ميليون تومان براساس 

ليست استانداري در مازندران توزيع خواهد شد.

 ايجاد ۲۳۰۰ شغل مستقيم و غيرمستقيم در مازندران
معاون هماهنگي س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( 
درباره وعده سوم ستاد گفت: ايجاد شغل وعده سوم است كه 
در مازندران يك هزار شغل مستقيم و ۲ هزار و ۳۰۰ شغل 
مستقيم و غيرمستقيم ايجاد مي كنيم و ۴۰ ميليون تومان 
وام در اختيار هر واحد شغلي در قالب طرح اجتماع محور و 
تسهيالت محور قرار مي گيرد.سيدهاشمي در خصوص وعده 
چهارم س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( گفت: ۳۵۰ 
هزار واحد مسكوني روستايي در ده استان كشور تحت بيمه 
بركت هستند و ۴۰ ميليون تومان به هريك از هموطناني كه 
خانه  شان صد درصد آسيب ديده و تحت پوشش بيمه بركت 
بوده اند، حسب خسارت وارد شده اعطا مي شود.وي درباره 
خدمات س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( در استان 
مازندران يادآور شد: تولد ۹۱ نوزاد كه والدينشان ناباروري 
داشتند و صاحب فرزند شده اند، بهبود ۴۲ كودك ناشنوا با 
استفاده از كاشت حلزون گوش و ساخت بيش از ۵۳ مدرسه 
با ۳۳۱ كالس درس از ديگر خدمات ستاد در مازندران است.

در اين مراس��م از خانواده شهيد مدافع حرم سعيد كمالي 
تجليل به  عمل آمد و تعدادي حواله دام سبك و بسته هاي 

لوازم خانگي به سيل زدگان اهدا شد.

 س�تاد اجرايي فرمان امام )ره( تا رفع مشكالت 
مردم سيل زده در كنارشان مي ماند

نماينده ولي فقيه در اس��تان مازندران گفت: بنياد بركت و 
ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( تا رفع مشكالت مردم 
سيل زده در كنارشان هس��تند.آيت اهلل طبرسي؛ نماينده 
ولي فقيه در اس��تان مازندران ام��روز در آيين اهداي يك 
هزار بس��ته لوازم خانگي و ۱۰۰۰ رأس دام سبك به مردم 

س��يل زده مازندران در شهر ساري با اش��اره به حادثه تلخ 
سيل در استان هاي كشور اظهار كرد: مردم با مشاهده اين 
وضعيت براي كمك به سيل زدگان به صحنه آمدند. وي با 
تشكر از مقام معظم رهبري، مردم و نهادهايي كه در حادثه 
سيل به هموطنان خود كمك كردند، گفت: يك هزار بسته 
لوازم خانگي، ۱۰۰۰ راس دام سبك و تسهيالت اشتغالزايي از 
خدمات ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( به سيل زدگان 
مازندراني اس��ت كه جاي تشكر دارد.نماينده ولي فقيه در 
استان مازندران با اش��اره از حيرت جهانيان از كمك مردم 
ايران اسالمي به هموطنان سيل زده شان خاطرنشان كرد: 
بنياد بركت و س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( تا رفع 

مشكالت مردم سيل زده در كنارشان هستند.

 ستاد اجرايي فرمان امام )ره( زندگي را به مردم 
هديه مي دهد

اس��تاندار مازندران با اش��اره به خدمت رساني سريع ستاد 
اجرايي فرمان حضرت امام )ره( به س��يل زدگان گفت: اين 

مجموعه با ايجاد اشتغال، زندگي را به مردم هديه مي دهد.
احمد حسين زادگان؛ اس��تاندار مازندران در آيين اهداي 
يك هزار بس��ته لوازم خانگي و ۱۰۰۰ راس دام س��بك به 
مردم س��يل زده مازندران در شهر ساري اظهار كرد: سيل 
اخير درس هاي زيادي به ما داد؛ نخس��تين درس، همدلي 
و همگراي��ي مردم و مس��ووالن بود.وي با اش��اره به اينكه 
مسووالن با وجود اختالف ساليق، براي منافع مردم در كنار 
يكديگر ايس��تادند، گفت: رهبر انقالب چندين سال است 
راه برون رفت از مشكالت كشور را اقتصاد مقاومتي عنوان 
مي كنند.استاندار مازندران با بيان اينكه حادثه سيل اخير 
در كشور نشان داد كه كشور ظرفيت هاي زيادي دارد، افزود: 
سيل در برابر عظم و اراده مردم كوچك شد.حسين زادگان 
با اشاره به خدمت رساني سريع ستاد اجرايي فرمان حضرت 
امام )ره( به سيل زدگان تصريح كرد: پس از انقالب اسالمي، 
يكي از مشكالت عدم ايجاد اشتغال در برخي مناطق كشور 
بود؛ ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( با ايجاد اشتغال، 

زندگي را به مردم هديه مي دهد.
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تاكيد بر گسترش روابط 
اقتصادي با يون نان چين

رش�ت| در دي��دار معاون اقتصادي اس��تاندار 
گيالن با معاون مش��ورتي استان يون نان چين 
بر همكاري هاي مش��ترك و گس��ترش روابط 

اقتصادي و تجاري دو استان تاكيد شد.
سيدمحمد احمدي در ديدار با معاون كنفرانس 
مشورتي سياسي اس��تان يون نان چين و هيات 
همراه با معرفي ظرفيت هاي مختلف گيالن در 
بخش هاي كشاورزي، گردش��گري، صنعتي و 
تجاري افزود: گيالن در توليد چاي، فندق و بادام 
زميني رتبه اول و در توليد برنج رتبه دوم كشوري 
را داراس��ت. وي بخش كشاورزي را اولين محور 
توس��عه گيالن عنوان كرد و اظه��ار كرد: حدود 
۲.۵ ميليون تن انواع محصوالت كش��اورزي كه 
۳ درصد توليد كل كشور را در بر مي گيرد توسط 
استان گيالن توليد مي شود. معاون هماهنگي امور 
اقتصادي استاندار گيالن به فعاليت حدود ۳ هزار 
واحد توليدي در استان گيالن اشاره و خاطرنشان 
كرد: استان گيالن در بخش توليد مواد سلولزي 
در سطح كشور پيشرو اس��ت. معاون كنفرانس 
مشورتي سياسي استان يون نان چين نيز هدف از 
اين سفر را شناخت ظرفيت هاي موجود در گيالن 
در مسير گسترش مناسبات مشترك عنوان كرد 
و گفت: پيگيري اجراي تفاهم نامه همكاري سال 
۲۰۰۳ و جلس��ات مشترك در توس��عه روابط و 

مبادالت تجاري از ديگر اهداف اين سفر است.

 وسعت درياچه اروميه
 ۸۱۳ كيلومترمربع افزايش يافت

اروميه| مدير دفتر استاني ستاد احياي درياچه 
اروميه در آذربايجان غربي گفت: وس��عت نگين 
فيروزه اي آذربايجان بيش از ۸۱۳ كيلومتر مربع 
افزايش يافت. فرهاد سرخوش با اشاره به اينكه در 
حال حاضر تراز آب درياچه اروميه به يك هزار و 
۲۷۱ متر و ۷۳ سانتي متر رسيده است، گفت: تراز 
آبي نگين فيروزه اي ش��مال غرب كشور نسبت 
به مدت مشابه سال گذش��ته، ۹۷ سانتي متر و 
نسبت به ابتداي سال آبي جاري بيش از يك متر 
و ۴۶ سانتي متر افزايش دارد. او با اشاره به اينكه 
وسعت درياچه اروميه نس��بت به سال گذشته 
۸۱۳ كيلومترمربع افزايش يافته است، بيان كرد: 
وسعت نگين آبي آذربايجان به بيش از ۳ هزار و 
۱۱۲ كيلومترمربع رسيده است و يك هزار و ۲۲۰ 
كيلومترمربع با وسعت نرمال اين درياچه فاصله 
دارد. وي ادام��ه داد: حجم آب نس��بت به مدت 
مشابه سال قبل بيش از ۲ ميليارد و ۶۸۰ ميليون 

مترمكعب افزايش دارد.

 شركت برتر در رعايت 
حقوق  مصرف كنندگان

ذوب آهن اصفهان براي ششمين سال پياپي به عنوان 
شركت برتر در رعايت حقوق مصرف كنندگان تنديس 
طاليي را كس��ب نمود. در اين آيين توسط رحماني 
وزير صنعت، معدن و تجارت تنديس طاليي و لوح 
سپاس حمايت از حقوق مصرف كنندگان به دكتر 
نعمت اهلل محسني معاون بازرگاني ذوب آهن اصفهان 
اهدا گرديد. آيين گراميداش��ت روز ملي حمايت از 
حقوق مصرف كنندگان با حضور وزير صنعت، معدن 
و تجارت، مس��ووالن حوزه صنعت كشور و مديران 
صنايع و سازمان هاي مختلف ۱۵ ارديبهشت ماه در 
سالن كنفرانس نمايشگاه بين المللي تهران برگزار شد 
.  نعمت اهلل محسني در اين خصوص گفت: نوآوري 
وتوجه به حقوق مصرف كنن��ده ازديدگاه كيفيت 
محصوالت توليدي، ايجاد شرايط دسترسي آسان و 
سريع به محصوالت توليدي شركت، توزيع گسترده 
محصوالت در تمامي بخش ها، توج��ه به نيازهاي 
صنعت��ي از جمله توليد ريل مل��ي و آرك معدني و 
انواع فوالده��اي آلياژي، محصوالت س��اختماني 
متناسب با تغييرات معماري و طراحي ساختمان هاي 
مسكوني از جمله تيرآهن هاي بال پهن و توليد مطابق 
اس��تانداردهاي روز جهاني از جمله استانداردBS از 
عمده داليل موفقيت ش��ركت س��هامي ذوب آهن 

اصفهان است.

استقبال ميليوني بازديدكنندگان نمايشگاه كتاب ازايستگاه هاي  مترو
مدير ارتباطات و امور بين الملل شركت بهره برداري راه 
آهن شهري تهران و حومه گفت: يك ميليون و سيصد و 
پنجاه هزار سفر از ابتداي برپايي نمايشگاه كتاب تهران تا 
پايان روز شنبه ۱۴ ارديبهشت ماه ۹۸ از طريق دو ايستگاه 

مصلي امام خميني )ره( و شهيد بهشتي انجام شد.
به گزارش مديريت ارتباطات و امور بين الملل شركت 
بهره برداري راه آهن ش��هري تهران و حومه محس��ن 
محمديان افزود: با توجه به اينك��ه روزهاي آخر هفته 

استقبال بازديدكنندگان از نمايشگاه افزايش داشت.
وي تصريح كرد: فاصله حركت قطارهاي خط س��ه در 
روزهاي جمعه و تعطيل ايام برگزاري نمايشگاه؛ از ۱۲ 
دقيقه به ۹ كاهش داشت تا خدمات رساني مطلوب تري 

را به ش��هروندان و مس��افران محترم ارايه دهيم. وي با 
بيان اينكه در ايام برگزاري نمايشگاه كتاب تهران شاهد 
استقبال خوب بازديدكنندگان نمايشگاه از متروي تهران 
بوديم تصريح كرد: در مجموع اين يازده روز شاهد ورود 
۷۲۹ هزارو ۸۱۵ نفر و خروج ۶۲۰ هزارو ۱۸۲ نفر با اين 
ناوگان حمل و نقل ريلي درون ش��هري، از دو ايستگاه 
مصلي امام خميني )ره( و ش��هيد بهشتي واقع در خط 
يك و سه متروي تهران بوديم. مديريت ارتباطات و امور 
بين الملل ش��ركت بهره برداري متروي تهران و حومه 
خاطرنشان كرد: در اين روز ها نيز ميزان حركت قطارها 
در خط يك ۱۰۲ حرك��ت افزايش يافت همچنين در 
خط سه شاهد افزايش ۵۰ حركت مسافري بوده ايم تا 

بهترين خدمات رساني را براي بازديدكنندگان نمايشگاه 
كتاب ارايه دهيم.

  اجراي طرح دوچرخه در پايانه فتح آباد
مديريت ارتباطات و امور بين الملل ش��ركت بهره برداري 
متروي تهران و حومه از اجراي مس��ير دوچرخه سواري در 
محوطه پايانه فتح آباد حدفاصل ايستگاه متروي پااليشگاه 
واقع در خط يك تا ساختمان هاي اداري پايانه فتح آبادخبر 
داد. به گزارش مديريت ارتباطات و امور بين الملل شركت 
بهره برداري متروي تهران و حومه، اين كار با پيگيري هاي 
مهن��دس نوبخت نايب رييس هيات مدي��ره ومديرعامل 
شركت بهره برداري متروي تهران و حومه براي گسترش 

فرهنگ دوچرخه سواري اجرا شد. در اين مراسم كه صبح 
امروزيكشنبه ۱۵ ارديبهش��ت ماه ۹۸ با حضور مديران و 
كاركنان ش��ركت بهره برداري مترو تهران و حومه برگزار 
شد مدير ارشدخط ضمن تشكر از مديريت عامل شركت 
بهره ب��رداري متروي تهران و حومه گف��ت: اين طرح براي 
اولين بار در پايانه فتح آباد با همكاري واحد توسعه سيستم هاي 
حمل ونقل پاك در سازمان حمل ونقل و ترافيك شهرداري 
تهران اجرا شد. وي با اشاره به اينكه پايانه فتح آباد با وسعت 
۴۴هكتار داراي فضاهاي مختلفي اس��ت، افزود: اين پايانه 
سرمايه عظيمي مالي و ااس��تراتژيكي براي شركت است 
چرا كه بزرگ ترين پايانه مترو اس��ت. شهبازي با اشاره به 
اينكه اين پايانه داراي ۱۰هزار مترمربع س��اختمان اداري، 
۳۸هزار مترمربع انبار و ۱۲هزار مترمربع كارگاه هاي فني 
است خاطرنش��ان كرد: بزرگ ترين سوله تعميرات مترو و 
ساختمان پاركينگ با ظرفيت ۵۰ رام قطار در اين پايانه قرار 

دارد. مهندس شهبازي افزود: در مرحله اول اجراي اين طرح 
يك كانكس و ۲۰ دستگاه دوچرخه تهيه شده و با بازسازي 
كانكس امروز از اين طرح رونمايي كرديم اميدواريم به همت 
مديران ارشد شركت و مديريت حمل ونقل پاك معاونت 
حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران بخش هاي مكمل اين 
طرح كه احداث مسير دوچرخه و جانمايي فضايي براي پارك 

دوچرخه ها در مقاصد مورد نظر نيز اجرا شود.
مدير ارشد خط يك تصريح كرد: هدف از اجراي اين طرح 
توسعه فرهنگ دوچرخه سواري در بين كاركنان شركت 
بهره برداري متروي تهران و حومه اس��ت تالش كرديم تا 
با احداث مس��ير ويژه دوچرخه، در محدوده پايانه فتح آباد 
ارتباط با ايستگاه مترو و كاركنان را به استفاده از دوچرخه 
ترغيب كنيم. گفتني امروز تعدادي از دوچرخه سواران به 
صورت نمادين از ساختمان مركزي شركت تا پايانه فتح آباد 

را ركاب زدند.

ويژه

در شرايط تحريم برخی به دنبال 
ضربه زدن به توليد کشور هستند 

محمد مسيح حبيبی معاون امور صنايع استان تهران 
گفت: خبر تخلف در صدور مجوز ش��رکت تکوين 
الکتريک ربطی به االن ندارد و مربوط به س��ه سال 
پيش است.همان موقع نيز توسط نهادهای نظارتی 
مورد بررسی قرار گرفت و هيچ مشکلی هم تا امروز 
در فرآيند صدور مجوز مش��اهده نش��ده است. وي 
افزود: دراصل اين ش��رکت مجوز اوليه را در سال ۷۳ 
با کاربری ديگری دريافت کرده اس��ت و مجوز اوليه 
مربوط به آن زمان بوده و مجوزمربوط به سال ۷۳ است.

اين مطلب سال های قبل تکرار شده و همان زمان نيز 
بررسی شد و سازمان های نظارتی ورود کردند و پس 
از بررسی متوجه شدند که هيچ تخلفی صورت نگرفته 
است.هر مکانی که محيط زيست تاييد کند ما به آنها 
مجوز می دهيم پس اين پروانه ساخت و بهره برداری 
شرکت تکوين الکترونيک با استعالم از محيط زيست 
صورت گرفته است.وی درخصوص نحوه اخذ مجوز 
گفت: هر شخصيت حقيقی و حقوقی از طريق سامانه 
بهين ياب می تواند در هر نقطه استان تهران درخواست 
مجوز بدهد. ما در استان يکسری شهرک ها داريم که 
شامل ممنوعيت نمی شوند مانند شهرک علی دره، 
فيروزکوه و شهرک صنعتی ساالريه ضمن آنکه برخی 
از واحدهای صنايع غذايی، الکترونيک و بتن می توانند 

در محدوده ۱۲۰ کيلومتری تهران فعاليت کنند. 



اقتصاد اجتماعي12اخبار

چرادانشآموزاندرمدارسبهزبانمسلطنميشوند؟

وزيركشور:

انگليسي، فرزند ناتني آموزش و پرورش

حاشيه نشيني نتيجه نظام اداري مالي غلط كشور است

اگرچه س��ال ها از آموزش زبان انگليسي در مدارس 
كش��ور مي گذرد ام��ا اين زبان هنوز نتوانس��ته جاي 
خود را ميان آموزش هاي رسمي باز كند و به كيفيت 
مناسبي برسد. ش��يوه هاي آموزش زبان در مدارس 
آنقدر قديمي است كه كمتر دانش آموزي بعد از پايان 
دوران تحصيالت مي تواند به زبان انگليسي صحبت 
كند و قواعد آن هم خيل��ي زود از ذهن دانش آموزان 
پاك مي شود. نتيجه چنين وضعي عمال زبان انگليسي 
را به مهارت��ي تبديل مي كند كه بايد آموزش آن را در 
جايي خارج از مدرس��ه دنبال كرد كه آن هم با صرف 

هزينه بسيار همراه است.
با اين وج��ود اگرچه آموزش زبان انگليس��ي همواره 
ميان مس��ووالن مورد كش��مكش بوده و درمقطعي 
هم گنجاندن اين واحد درسي در فوق برنامه مدارس 
ابتدايي غيرقانوني و ممنوع اعالم ش��د اما ناكارآمدي 
آموزش زبان انگليسي در مدارس موضوعي است كه 
چندي پيش رييس جمهور هم از آن انتقاد كرد. حسن 
روحاني درباره اين موضوع گف��ت: »زبان خارجي را 
در م��دارس نبايد از آم��وزش گرامر ش��روع كرد. آيا 
دانش آموزان ما مي توانن��د 2 دقيقه به زبان خارجي 
صحبت كنند؟ جوان ممكن است به كالس هاي ديگر 
برود تا زبان ياد بگي��رد، اگر در كالس زبان ياد نگيرد. 
مي رود خصوصي ياد مي گي��رد. او كه مي فهمد زبان 
الزمه زندگي امروز است. عقلش مي رسد اين چيزي 
نيس��ت كه به زور بگوييم اال و بال تو بايد يك زبان ياد 
بگيري در دنيا هم هر جا رفتي مشكل طرف مقابل است 
كه فارس��ي نمي فهمد. امروز برخي از زبان ها يادمان 
نرود كه زبان علم اس��ت. يعني بدون مجهز شدن به 
آن زبان ما راه به علم و اعماق علم پيدا نمي كنيم كما 
اينكه اگر كسي به زبان عربي مسلط نباشد اعماق دين 
را نمي تواند سير كند. زبان يك ويژگي ها و نكاتي دارد. 
شما قرآن را با ترجمه فارسي ده بار هم بخواهيد با كسي 
كه به عربي مسلط است فرق مي كند البته بايد حداقل 

ترجمه را داشته باشيم اما فرق مي كند.«
اظهارات رييس جمهور در حالي است كه وزير آموزش 
و پ��رورش آموزش زبان را از برنامه هاي اين وزارتخانه 
مي داند كه تاكنون در آن موفق نبوده اس��ت. محمد 
بطحايي روز گذش��ته در نشس��ت خبري در واكنش 
به انتقادات رييس جمه��ور در زمينه آموزش زبان در 
مدارس بيان كرد: اش��اره رييس جمهور نه فقط زبان 

انگليسي بلكه زبان عربي هم بود و اينكه آموزش طوري 
است كه دانش آموز در سطح مكالمه دو جمله عربي هم 
نمي تواند صحبت كند. همچنين آموزش زبان را بايد از 
انحصار خارج كنيم. اين از اهداف ماست كه نتوانستيم 

موفق شويم و تاسف ما براي االن نيست.
او اف��زود: ت��الش كرديم انحص��ار از زبان انگليس��ي 
خارج ش��ود كه تاكنون موفقيتي نداشتيم. فرمايش 
رييس جمهور را دنبال مي كني��م و روش آموزش كه 
بخشي به معلمان برمي گردد را بايد تصحيح كنيم و 
آنگونه كه رييس جمهور گفت الاقل در متوسطه دوم 
به سمتي برويم كه بچه ها بتوانند در حد مكالمه هم 
تخص��ص و مهارتي پيدا كنند و تكيه محض بر گرامر 

نباشد.

 گره كار آموزش زبان در مدارس كجاست؟
انتقادات رييس جمهور و توضيح��ات وزير آموزش و 
پرورش درباره ضعف مهارت  دانش آموزان براي مكالمه 
به زبان انگليسي در حالي است كه كارشناسان آموزش 
و مدرسان زبان انگليسي، معتقدند آموزش و پرورش 
براي تقويت آموزش اين درس در مدارس بايد از تجربه 
آموزشگاه هاي خصوصي استفاده كند. مژگان احمدي، 
از معلمان زبان انگليس��ي متوس��طه دوم كه تجربه 
تدريس زبان در آموزشگاه هاي خصوصي را هم دارد 
درباره اين موضوع ب��ه »تعادل« گفت: روش تدريس 
زبان در مدارس كشور يك روش قديمي و بدون بازده 
است. در اكثر مدارس، تدريس زبان با نوشتن الفباي 
انگليسي و خواندن از روي كتاب آغاز مي شود. با وجود 
اينكه ساعات زيادي صرف خواندن، درس دادن و تهيه 
مواد ارزش��يابي مي ش��ود، اما جز صرف منابع مالي و 
انساني فراوان، سود ديگري عايد دانش آموزان و جامعه 
نخواهد شد، چرا كه از روشي منسوخ و غيركاربردي 

استفاده مي شود.
او افزود: يادگيري زبان دوم بايد با يادگيري همزمان 
مهارت هاي چهارگانه گ��وش دادن، صحبت كردن، 
خواندن و نوش��تن همراه باشد، يكي از مشكالتي كه 
زبان آموزان با آن مواجه هستند، عدم هماهنگي بين 
شنيدن و صحبت كردن مدام است و عمدتا نمي توانند 
هم بش��نوند و هم صحبت كنند. به زبان انگليسي به 
عنوان موضوعي مثل رياضي و علوم نگريسته مي شود، 
به همين خاطر مفهوم نيازها در بيرون از كالس اهميت 

خود را از دس��ت مي دهند. در دنياي واقعي زبان، يك 
دنياي صوتي اس��ت، در حالي كه سيس��تم آموزشي 
موجود، دنيايي مبتني بر متن است، اين باعث مي شود 

كه مشكل تلفظ نيز بر مشكالت افزوده شود. 
احمدي با بيان اينكه آموزش زبان در مدارس ما قواعد 
و گرامر محور اس��ت، عنوان كرد: يادگيري اين قواعد 
در بسياري از موارد غير ضروري است، لذا بايد تالش 
كرد تا آموزش بر اس��اس مكالمه و گفت وگويي انجام 
شود. از طرف ديگر مشكل اصلي در زمينه آموزش زبان 
انگليسي در مدارس كمبود زمان است. ساعت درس 
زبان خيلي كم است. حداقل بايد 2 ساعت تدريس زبان 
داشته باش��يم اما ۷۵ دقيقه بيشتر نمي توان تدريس 
كرد. منظور اين اس��ت وقت كالس به حضور و غياب، 
تمرين، ساكت كردن دانش آموزان و در نهايت درس 
دادن مي گذرد. در حالي كه در آموزشگاه ها حداقل سه 

روز در هفته نزديك به س��ه ساعت مدت زمان قانوني 
كالس است كه طبيعي اس��ت كه نتيجه بهتري هم 
حاصل مي شود. همچنين  مشكل عمده ديگر، تعداد 
باالي دانش آموزان سر كالس درس است. به نحوي كه 
تعداد دانش آموزان من در يك كالس، ۳۷ نفرند و در 
واقع براي هر نفر 2 دقيقه هم نمي توان وقت گذاشت 
كه البته بايد توجه كرد دانش آموزان يك كالس درس 
توانايي هاي متفاوتي در زمينه زبان دارند در حالي كه 
در آموزشگاه ها تمام شاگردان حاضر در يك كالس در 
يك سطح آموزشي قرار دارند و كالس هم تقريبا حالت 

نيمه خصوصي داشته كه جمعا به 1۵ نفر مي رسد.
احمدي يكي از مشكالت ديگر را قديمي بودن محتواي 
كتاب درس��ي دانس��ت و بيان كرد: در آموزشگاه ها 
كتاب هايي كه مرجع تدريس است مطابق سيستم هاي 
نوين آموزش تغيير مي كنند و به روز مي ش��وند اما در 

آموزش و پرورش تاليف كتاب درسي به راحتي انجام 
نمي شود و گاه يك كتاب آموزش زبان ده سال مرجع 

تدريس معلمان است.
او با بيان اينكه عوامل زيادي در ضعف يادگيري زبان 
انگليسي تأثيرگذار است، گفت: كمبود استعداد الزم 
براي يادگي��ري، ترس و اضط��راب در كالس، مبهم 
بودن اهداف يادگي��ري درس زبان انگليس��ي براي 
دانش آموزان، ش��روع نكردن درس زبان انگليسي از 
دوره ابتدايي، نبود جو و فضاي ش��اد در كالس درس، 
تفاوت سرعت يادگيري در بين دانش آموزان، نداشتن 
تمركز حواس و دقت در گ��وش دادن به گفتار معلم، 
كمرويي و خجالتي بودن برخي دانش آموزان، كاربرد 
نداش��تن زبان انگليس��ي در زندگي روزمره بسياري 
از دانش آم��وزان، كمبود امكان��ات و محروميت هاي 

منطقه اي از جمله اين مشكالت است. 

وزير كشور حل معضل حاشيه نشيني را در گرو اصالح 
نظامات اداري، مالي، برنامه ريزي و بودجه ريزي كشور 
خواند. عبدالرضا رحماني فضلي در صد و شانزدهمين 
جلسه شوراي اجتماعي كش��ور كه با موضوع بررسي 
معضالت و مشكالت حاشيه نشيني برگزار شد، اظهار 
كرد: حاشيه نشيني يكي از پنج آسيبي است كه مقام 

معظم رهبري نيز در اين خصوص تاكيداتي داشتند.
او ادامه داد: موضوع حاش��يه نشيني خارج از تحليل و 
ريش��ه يابي و بعد تاريخي آن، واقعيتي است كه با آن 
مواجه هستيم. به گفته وزيركشور، دو نگاه در خصوص 
حاشيه نش��يني وجود دارد؛ نگاه اول اين است كه اگر 
كمك كنيم شرايط مناطق حاشيه نشين بهبود يابد، 
س��ير مهاجران به اين مناطق افزايش مي يابد. او ادامه 
داد: نگاه دوم اين است كه اين واقعيت را ريشه يابي كرده 
و بدانيم كه حاشيه نشيني خروجي اقداماتي است كه 
در اين كشور صورت گرفته است. حاشيه نشينان انسان 
بوده و از بعد انسان بودن و هم وطن بودن بر ما حق دارند 

و بايد شرايطي براي آنها فراهم شود.
به گفته رحماني فضلي، ب��راي تحقق نگاه دوم ضمن 
اينكه بايد روند مهاجرت را كاهش دهيم، بايد خدمات 
اوليه مانند آموزش، بهداشت و شرايط مطلوب محيطي 
را در اين مناط��ق ارايه دهيم. م��ا نمي توانيم تكليف 
خودمان را نس��بت به مردم كش��ورمان با تصور اينكه 
محيط و محل اسكان مبنا است ساماندهي كنيم. بايد 
نگاه ما نگاه انساني باشد و انسان ها را محور قرار دهيم. 
وزير كشور با اشاره به اينكه كامال آگاه هستيم مهاجرت 
به شهرها موجب حاشيه نشيني مي شود، گفت: بايد 
يك گام پي��ش از مهاجرت حركت كنيم به اينكه چه 
چيزي موجب مهاجرت مي شود ؟ عدم توازن و تعادل 

در توزيع منابع و خدمات و فعاليت ها منجر به عدم تعادل 
در توزيع جمعيت مي شود و بخشي از اين عدم تعادل 
و توزيع جمعيت در مناطق حاشيه اي شكل مي گيرد.

او با بيان اينكه بطور كالن در تهران با انباش��ت عظيم 
منابع و سرمايه ملي روبرو هستيم، گفت: اما از آن طرف 
نيز تهران رتبه يك بزهكاري و جرم و جنايت را دارد كه 
اين ناشي از عدم توازن و تعادل است و ما به آن گرفتار 
شده ايم. رحماني فضلي اضافه كرد: بايد ببينيم كه چه 
چيزي موجب عدم تعادل و توازن مي ش��ود، مي توان 
گفت ك��ه برنامه ريزي غلط، نظ��ام اداري غلط، نظام 
مالياتي و بانكي و پولي غلط و نظام بودجه ريزي غلط 
منجر به حاشيه نشيني شده است و اگر بخواهيم ريشه ها 
را از مبدا حل كنيم بايد نظام برنامه ريزي، بودجه ريزي، 

مالياتي، پولي و بانكي كه داراي اشكاالت بسياري است 
اصالح شود.

او تاكيد ك��رد: نمي توانيم معطل بمانيم تا اين نظام ها 
اصالح شوند بلكه بايد همزمان اقدا مات الزم را انجام 
دهيم تا حاشيه نشينان زندگي مناسبي داشته باشند و 

همچنين به مرور آن نظامات نيز اصالح شود.
وزير كشور با بيان اينكه بحث كالبدي حاشيه نشيني 
در طرح تقس��يم ملي كار به وزارت راه و شهرسازي و 
شهرداري ها سپرده شده، گفت: وزارت راه و شهرسازي 
متولي كالبدي مناطق حاشيه نشين شد و دستگاه هاي 
معين و همكار نيز براي آن مشخص شده است. وزارت 
راه و شهرسازي در گزارش هايي كه ارايه كردند به اين 
موضوع اشاره داشتند كه عدم هماهنگي و بخشي نگري 

مانع هم افزايي شده اس��ت كه اين موضوع قابل قبول 
نيست بلكه وظيفه خود وزارت راه و شهرسازي است. 
بايد به ما بگويند كدام دستگاه با آنها هماهنگ نيست و 
نبايد كسي در اينجا فرافكني كند و مسووليت اين كار 
به عهده وزارت راه و شهرسازي است. ضمن آنكه اين 
تقسيم بندي را بر اين اساس انجام داديم تا هم افزايي 
شكل بگيرد، موازي كاري نشود و بهره وري منابع نيز 

افزايش يابد.
او با تاكيد بر اينكه اقدامات خوبي در حوزه حاشيه نشيني 
انجام شده است اما عقب افتادگي تاريخي در اين حوزه 
وجود دارد گفت: براي جبران اين عقب افتادگي بايد كار 
جهشي انجام دهيم. ريس جمهور طرحي را با عنوان 
بازسازي بافت فرسوده مطرح كردند كه معلق ماند، چرا 
كه در وزارتخانه مربوطه كه متولي اين كار بود انگيزه 
انجام اين طرح وجود نداشت اما حاال كه انگيزه ايجاد 

شده، اقدامات سرعت مد نظر را ندارد.
رحماني فضلي تاكيد كرد كه نس��خه انقالبي جهادي 
و س��ريع براي اي��ن موضوع بحثي اس��ت ك��ه آقاي 
رييس جمهور مطرح كرده اس��ت و همه دستگاه ها را 
موظف كرده كه زمين هايي كه مازاد دارند را در اختيار 

اين طرح قرار دهند.
او همچنين با اشاره به برنامه هاي اجتماعي در مناطق 
حاشيه نشين گفت: در حوزه اجتماعي راه حل اين است 
مردم را پاي كار بياوريم و كار دولت و دس��تگاه ها بايد 
تسهيل گري باشد ما مقررات و قوانين و منابع را بايد در 
اختيار مردم قرار دهيم تا كار را خودشان انجام دهند 
البته با فرستادن چند نفر به عنوان گروه پيشرو در اين 
محالت با وجود اينكه اقدام خوبي است اما كار با سرعتي 
كه ما مي خواهيم پيش نمي رود مگر اينكه افرادي در 

اين محالت توانمند شده و انگيزه جمعي ايجاد شود تا 
همه افراد محل از جمله دانش آموزان، معلم، روحانيون 

و... در اين حركت خودجوش سهيم شوند.
به گفته او، سازمان هاي اجتماعي وظيفه توانمندسازي 
و افزايش مش��اركت را دارد و س��ازمان هاي مردمي و 
ان جي اوها بايد پيشران هاي اين حركت عظيم باشند. 
وزير كشور با اشاره به برنامه هاي اجرا شده در قلعه گنج 
گفت: الگوي جديدي مبتني بر موضوع »قلعه گنج« 
ايجاد شد و ۳1 شهرس��تان را در ۳1 استان مشخص 
كرديم و كار مطالعاتي در اين شهرستان ها انجام شده 
و طرح توس��عه براي آنها نوشته شد. سال گذشته نيز 
دستورالعمل و برنامه كار را مشخص كرديم و براي هر 
شهرستان  يك معين از بخش خصوصي در نظر گرفتيم.

او اظهار كرد: اگر هر اس��تان يك شهرس��تان را براي 
خ��ود الگو قرار دهد، مي تواند اين ط��رح را براي ديگر 
شهرستان هاي استان، عملي و اجرايي كند. من با توجه 
به وقوع سيل از ابتداي سال درگير مسائل مربوط به آن 
بودم و از اين موضوع نيز كمي غافل شدم. وزير كشور 
با تاكيد بر اينكه هر كاري كه در كشور انجام مي دهيم 
بدون كمك مردم و همراهي آنها امكان پذير نخواهد 
بود، گفت: برنامه هاي دشمن براي ما در شرايط كنوني 
افزايش تحريم و صفر كردن خريد نفت است و محوريت 
كارش��ان با اين اقدامات ايجاد تنش اجتماعي، ناامني 
اجتماعي و اعتراضات اجتماعي در كش��ور است، اما 
ما بايد قدر مردم را بدانيم كه در همه شرايط انقالب و 
كشور را حمايت كردند .بنابراين وظيفه انساني قانوني، 
انقالبي و شرعي ما اين است كه در چارچوب جغرافياي 
همه مناطق كش��ور، همه مردم از حداق��ل امكانات 

برخوردار باشند. 
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 خاك مناطق سيل زده 
به مزارع كشاورزي منتقل شود

عضو كميسيون كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط 
زيست مجلس با بيان اينكه خاك مناطق سيل زده 
غني از مواد معدني است، گفت: اين خاك ها بسيار 
غني بوده و بهترين راه براي ساماندهي آن اين است 
كه بعد از نمونه برداري و آزمايش، گندزدايي شده و به 

مزارع كشاورزي منتقل شود.
علي ابراهيمي در رابطه با ورود ميليون ها تن خاك 
به مناطق سيل زده گفت: سيالب هاي اخير حجم 
بس��يار زيادي خاك وارد مناطق مسكوني كرده  كه 
مي تواند منشأ آلودگي باشد چرا كه الشه حيوانات 
در ميان آنها بوده و ممكن است بيماري هاي عفوني 
را گس��ترش بدهد، به همين دليل بايد مورد توجه 
مسووالن مربوطه قرار بگيرد. نماينده مردم شازند در 
مجلس دهم شوراي اسالمي با بيان اينكه خاك وارد 
شده به دشت ها و خيابان هاي لرستان و خوزستان، 
به دليل وجود مواد معدني فراوان بسيار حاصل خيز 
است، تصريح كرد: زماني كه سيل وارد مناطق دشتي 
مي شود مواد مغذي خاك را با خود همراه مي كند و 
در نتيجه خاك مناطق پايين دست را غني تر مي كند. 
بهترين راه براي استفاده از اين خاك اين است كه ابتدا 
نمونه برداري و آزمايش شود و در صورتي كه مشكلي 
نداشت به س��طوح مزارع منتقل شود. ابراهيمي در 
پاسخ به اين سوال كه آيا خاك هايي كه از سيل هاي 
اخير در دشت ها و روستا ها به جاي مانده، مستعد ايجاد 
كانون جديد گردوغبار است؟ به خانه ملت گفت: مدل 
و جنس خاكي كه سيالب حمل كرده است به ريز گرد 
تبديل نخواهد شد، چرا كه ذرات آن پس از خشك 
شدن به هم چسبيده و سفت مي شود. اين خاك ها 
بسيار غني بوده و بهترين راه براي ساماندهي آن اين 
است كه بعد از نمونه برداري و آزمايش، گندزدايي شده 
و به مزارع كشاورزي منتقل شود. عضو كميسيون 
كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس، 
خاطرنشان كرد: خاك ها براي تبديل شدن به كانون 
ريز گرد نياز به سطح وسيعي دارند، بي ترديد بستر 
رودخانه ها و حاشيه خيابان ها پتانسيل كافي براي 
ايجاد گرد و غبار و آلودگي ندارند، مگر آنكه تاالب هايي 
كه در اثر سيالب احيا شده اند، خشك شوند و رسوبات 

آنها در اثر وزش باد به ريز گرد تبديل شود. 

 كمبود بودجه
براي درمان بيماران سرطاني 

نماين��ده م��ردم در مجلس دهم با بي��ان اينكه 
كم توجهي س��ازمان برنامه، بودجه ومحاسبات 
براي تزريق بودجه مناس��ب به وزارت بهداشت 
ودرمان توجيه منطقي ندارد، گفت: بودجه وزارت 
بهداشت و درمان، كفاف تمام هزينه هاي بيماران 
سرطاني و صعب العالج را نمي دهد.محمد نعيم 
اميني فرد درباره وضعيت بيماران س��رطاني در 
كش��ور، گفت: افزايش قيمت دارو، طي پروسه 
هزينه هاي درمان بيماران سرطاني و صعب العالج 
با بودجه كنوني وزارت بهداشت ودرمان همخواني 
ندارد بنابراين الزامي است كه دولت در سال 98، 
خدمات رساني به بيماران سرطاني و صعب العالج 
را در اولويت قرار بدهد. او با بيان اينكه تامين دارو 
و تجهيزات پزش��كي مورد نياز براي درمان بيماران 
سرطاني جز وظايف اساسي دولت است كه مي بايست 
عملياتي شود، اظهار كرد: كم توجهي سازمان برنامه، 
بودجه و محاس��بات براي تزريق مناسب بودجه به 
وزارت بهداشت و درمان بايد رفع شود تا براي خدمات 
رساني به بيماران سرطاني با مانع مالي روبرو نباشيم.
او ادام��ه داد: مجلس ش��وراي اس��المي، تمهيدات 
بودجه اي و قانوني مناسبي براي حمايت از بيماران 
سرطاني و صعب العالج داشته است بنابراين الزامي 
است كه وزارت بهداش��ت ودرمان نيز طي گزارشي 
عملكرد خود را در زمينه خدمات رساني به بيماران 
صعب العالج و س��رطاني را اطالع رساني كند. عضو 
كميسيون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس با بيان 
اينكه كم توجهي سازمان برنامه، بودجه و محاسبات 
براي تزريق بودجه مناسب به وزارت بهداشت و درمان 
توجيه منطقي ندارد يادآورشد: بودجه وزارت بهداشت 
كفاف تمام هزينه هاي بيماران سرطاني و صعب العالج 

را نمي دهد. 

 ۵ ميليون نفر در ايران
ديابت دارند

رييس انجمن ديابت ايران گفت: حدود پنج ميليون 
نفر در ايران به ديابت مبتال هس��تند كه البته طبق 
تحقيقات جهاني نيمي از مبتاليان به ديابت از بيماري 
خود اطالعي ندارند. كامران نيكوسخن در حاشيه 
همايش ديابت گفت: حدود ۵ ميليون نفر در ايران به 
ديابت مبتال هستند كه البته طبق تحقيقات جهاني 
نيمي از مبتاليان به ديابت از بيماري خود اطالعي 
ندارند و به يقين آمار مبتاليان بس��يار بيشتر از اين 
است. وي گفت: بسياري از افراد در جامعه، ديابت را 
تنها به عنوان يك بيماري ساده اختالل در قند خون 
مي شناسند كه فرد مي تواند پس از ابتال به آن تا آخر 
عمر از طريق مصرف قرص هاي كاهنده قند خون و در 
نوع شديدتر آن، تزريق انسولين به زندگي عادي اش 
ادامه دهد. اما واقعيت اين است كه وجود اختالل در 
قندخون تنها يك بيماري ساده نيست، بلكه در صورت 
عدم شناس��ايي و مراقبت مي تواند منشأ بسياري از 
بيماري هاي غيرواگير شده و بسياري از اعضاي مهم و 
اساسي بدن از جمله قلب، كليه و چشم ها را از بين ببرد.

او افزود: سن افراد يكي از مهم ترين عوامل خطر ابتال 
به ديابت است و توصيه مي شود افراد باالي ۴۵ سال 
از لحاظ ديابت غربالگري شوند و آزمايش قند انجام 
دهند، در صورتي كه مش��كلي نداشتند بايد هر سه 
س��ال يك بار اين آزمايش را تكرار كنند. نيكوسخن 
گفت: عدم كسب دانش وآگاهي كم در رابطه با بيماري 
مزمني چون ديابت، مشكلي رايج در بين افراد مبتال 
به اين بيماري است. اين امر مي تواند منجر به عوارض 
جدي در بيماران شود و هزينه هاي سنگيني را به نظام 

سالمت تحميل كند. 

۵۸۰مدرسهخشتيوگليجمعآوريشدبانكهاكارتيارانهرابهعنوانضمانتوامازدواجنميپذيرند
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از آغاز پرداخت وام ۳۰ 
ميليوني ازدواج جوانان خب��ر داد. محمدمهدي تندگويان با بيان 
اينكه پرداخت وام ازدواج درسال 98، پنجم فروردين ماه از سوي 
بانك مركزي ابالغ شده است، گفت: تا روز شنبه اين هفته 2۷ هزار 

و 21۶ نفر وام ۳۰ ميليوني ازدواج را دريافت كرده اند.
او در ادامه درباره نحوه تضامين تسهيالت ازدواج جوانان افزود: سال 
گذش��ته مجلس استفاده از كارت يارانه بانكي را به عنوان ضمانت 
وام ازدواج پيشنهاد داد، معاونت جوانان نيز ضمن استقبال از اين 
پيش��نهاد، آن را پيگيري كرد، اما يكي از مشكالت اين طرح اين 
است كه عدد بازپرداخت وام خيلي بيشتر از سقف يارانه پرداختي 
اس��ت و بانك ها در اين مورد به مش��كل برخورده اند. معاون امور 
جوانان وزارت ورزش و جوانان در ادامه اظهار كرد: البته از ابتداي 
سال تاكنون هنوز جلسه مشتركي با بانك مركزي برگزار نكرده ايم. 
معاونت جوانان در جريان مشكالت مربوط به ضمانت وام ازدواج 
جوانان قرار دارد، اما منتظر بوديم تا مدتي از آغاز پرداخت ها بگذرد 
تا اولين نشست مشترك امسال با بانك مركزي را برگزار كرده و اين 
موضوعات را منتقل كنيم. بر اساس قانون از زماني كه بانك مركزي 
به بانك هاي عامل، پرداخت وام را ابالغ مي كند، آنها ۴۵ روز فرصت 

دارند تا زيرساخت هاي پرداخت وام را در بانك ها فراهم كنند.
تندگويان ادامه داد: اين درحالي است كه يكي از مشكالت پيشنهاد 

مجلس براي در نظر گرفت��ن كارت يارانه به عنوان ضامن وام اين 
اس��ت كه يارانه از رقم بازپرداخت ماهيانه وام كمتر اس��ت و عماًل 
نمي تواند ضمانت قابل قبولي باشد. به گفته او، 1۳۵۷ نفر نيز طي 
امس��ال وام ازدواج ايثارگري دريافت كرده اند كه رقم اين وام ۶۰ 
ميليون تومان است. فرزندان شهدا هم شامل دريافت اين تسهيالت 
مي شوند. اين سهميه مازاد بر سهميه بانك مركزي است كه آن را 

بنياد شهيد به بانك عامل پرداخت مي كند.
معاون امور جوان��ان وزارت ورزش و جوانان با اش��اره به اقدامات 
معاونت جوانان براي رفع مشكالت تضمين بازپرداخت وام ازدواج 
توضي��ح داد: ما به بانك مركزي اعتراض��ات را اعالم كرديم، البته 
نبايد فراموش ك��رد كه با توجه به افزايش مبلغ وام ازدواج، ميزان 
ضمانت ها ني��ز افزايش مي يابد كه براي تس��هيل آن بايد با بانك 
مركزي به توافق برسيم و تصميمات جديد از طريق هيات مديره 

ابالغ شود.
 تندگويان تاكيد كرد: نمي توانم قول دهم كه از خروجي جلس��ه 
مش��ترك با بان��ك مركزي چ��ه تصميمي در مورد تس��هيل اين 
تضامين گرفته مي ش��ود، ام��ا مي توانم قول ده��م كه در صورت 
به نتيجه نرس��يدن از ط��رف وزير نامه اي را با موضوع مش��كالت 
دريافت كنندگان وام ازدواج به بانك مركزي فرستاده و مشكالت 

جوانان را به شكل مكتوب و رسمي منعكس مي كنيم.

رييس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور با بيان اينكه تا 
آخر سال 9۷، ۵8۰ كالس درس خشتي و گلي را جمع آوري كرده ايم 
گفت: از ۴۰۰ مدرسه خشتي و گلي باقي مانده نيز 2۰۰ مورد آن در 
سيستان و بلوچستان قرار دارد، حدود 8۰ مدرسه در اصفهان، 8۰ 

مدرسه در كرمان و تعدادي در استان هاي ديگر است.
مهراله رخش��اني مهر درباره روند جايگزيني مدارس خشتي و گلي 
اظهار كرد: حذف و جايگزيني مدارس خشتي و گلي از ابتداي سال 
9۷ تا پايان آن جزو اولويت ه��ا و برنامه هاي ما بود. وي افزود: 98۰ 
مدرسه خشتي و گلي داشتيم كه شمار آن تا اسفند ماه سال گذشته 

به ۴۰۰ مورد رسيده بود.
رييس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور با بيان اينكه 
به اين ترتيب ۵8۰ كالس درس خشتي و گلي را جمع آوري كرده ايم 
اظهار كرد: از ۴۰۰ مدرسه خشتي و گلي باقي مانده 2۰۰ مورد آن 
در سيستان و بلوچس��تان قرار دارد، حدود 8۰ مدرسه در اصفهان، 

8۰مدرسه در كرمان و تعدادي در استان هاي ديگر است. 
رخش��اني مهر ادامه داد: يك مشكل ما اين است كه 2۰۰ مدرسه در 
سيستان و بلوچستان است، اگر در استان هاي مختلف پراكنده بود، هر 
استاني توان آن را داشت كه چند مدرسه را جمع آوري كند اما حذف 
2۰۰ مدرس��ه در يك استان كمي مش��كل است اما فرصت كوتاهي 
مي دهيم تا مدارس باقي مانده را جمع آوري كنند. تصور مي كنم بتوانيم 

به ش��عارمان عمل كنيم. او با اشاره به اينكه امسال برنامه هاي خوبي 
با مشاركت خيرين مدرسه ساز داريم به ايسنا گفت: در اليحه بودجه 
1۰۰۰ ميليارد تومان پول براي تكميل پروژه هاي خيري درنظر گرفته 
شد و از دي ماه سال 9۶ تا اواخر سال 9۷، ۶۵۰ ميليارد تومان اعتبارات 
پروژه هاي نيمه تمام مشاركتي ما بود و نسبت به سال 9۵ كه عددش 
بسيار كمتر از اين بود، رقم خوبي محسوب مي شود.رييس سازمان 
نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور افزود: 1۰۰۰ ميليارد تومان 
مي تواند بخش جدي از پروژه هاي نيمه تمام خيرساز را تكميل كند. 
سال 9۷ سال بودجه اي خوب بود و سال 98 سال خيرين است و قصد 

داريم كارهاي خاص و ويژه تري را دنبال كنيم. 
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استقبال از حذف قيمت گذاري 
ملك در فضاي مجازي

مصطفي قلي خس��روي، رييس اتحاديه مشاوران 
امالك با بيان اينكه حذف قيمت گذاري از سايت هاي 
فروش ملك اقدام مناسبي بود، گفت: قيمت هايي كه 
در حال حاضر براي واحدها تعيين مي شود، مبناي 
منطقي ندارد و مردم خريد نمي كنند. خسروي در 
گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: اقدام اخير پليس فتا در 
حذف قيمت گذاري سايت هاي فروش ملك، به موقع 
بود و از مسووالن مي خواهيم كه براي كد رهگيري 
هم دستورات الزم را بدهند كه نبايد كد رهگيري را 
در اپليكيش��ن ها بگذارند. او با اشاره به صحبت هاي 
اناركي، مديرعامل بانك مسكن مبني بر اينكه قيمت 
تمام شده ساخت را ۲۰ تا ۳۰ درصد كاهش مي دهيم، 
گفت: اگر برنامه دولت ب��راي توليد ۴۰۰ هزار واحد 
مسكوني و همچنين اقدامات سيستم بانكي براي 
رونق دهي به بازار مسكن اجرا شود، آشفتگي فعلي 
در بازار فروكش خواهد كرد. خسروي تصريح كرد: 
معتقدم فضاي كنوني بازار در آينده به سمت آرامش 
مي رود منوط به اينكه مالكان قيمت هاي پيشنهادي 
را كاه��ش دهند تا معامالت رون��ق بگيرد. به گفته 
خسروي، بازار مسكن ظرفيت جهش قيمتي در سال 

جاري را ندارد و مالكان بايد اين واقعيت را بپذيرند.

قيمت سوخت شناورها 
افزايش نيافته است

معاون اموردريايي سازمان بنادر و دريانوردي درباره 
آخرين وضعيت قيمت سوخت شناورهاي مسافري و 
باري در سال ۱۳۹۸، گفت: قيمت سوخت شناورهاي 
مسافري و باري از سوي مجموعه وزارت نفت تعيين 
مي شود و س��وخت شناورهاي مسافري در آب هاي 
داخلي به صورت يارانه اي و سوخت شناورهاي باري 
در آب ه��اي بين المللي نيز با قيمت آزاد محاس��به 
مي ش��ود و تا اي��ن لحظه افزايش قيمت س��وخت 
شناورهاي مس��افري و باري در دستور كار نيست و 
در اين رابطه افزايش قيمتي ابالغ نشده است. هادي 
حق شناس در گفت وگو با ايسنا بيان كرد: در برخي 
مسيرها ش��اهد افزايش قيمت ۲۰ درصدي بليت 
شناورهاي مسافري براي مسافران غيربومي بوديم و 
اين افزايش مبلغ براي گردشگران لحاظ شد. او، افزود: 
با اتمام ايام نوروز در بازه زماني ۲۵ اس��فندماه سال 
گذشته تا ۱۵ فروردين ماه سال جاري، شاهد افزايش 
قيمت بوديم و با اتمام اين ايام قيمت ها به حالت قبل 
بازگشت. معاون دريايي سازمان بنادر و دريانوردي 
با بيان اينكه »مزيت اقتصادي« مبناي انتخاب بندر 
براي خط كشتيراني  است، گفت: در تحريم هاي قبلي 
هم كه برخي خطوط كشتيراني بنادر ايران را ترك 
كردند مشكلي رخ نداد و تخليه و بارگيري انجام شد.

حق ش��ناس با تاكيد بر اينكه هيچ يك از بنادر ايران 
تحريم نيستند، اظهاركرد: همه خطوط كشتيراني 
) الينرها( دنيا امكان ورود به همه بن��ادر ايران را دارا 
هستند. او اضافه كرد: اما الينرهاي خارجي در راستاي 
منافع خود و هراس از تحريم هاي امريكا است كه به 
بنادر ايران نمي آيند و گرنه بنادر تحريم نيستند. از 
سوي ديگر كشور امريكا در برخي الينرها هم سهام دار 
است كه همين امر هم موجب شده است اين الينرها 

مايل نباشند به بنادر ايران بيايند. 

 پيش بيني باران ۳ روزه
در ۸ استان 

س��ازمان هواشناس��ي از بارش باران ۳ روزه در 
استان هاي واقع در ش��مال غربي و نيمه شرقي 
كشور خبر داد. به گزارش تسنيم، امروز )دوشنبه( 
براي نيمه شرقي كشور بارش هاي پراكنده همراه 
با وزش باد و روز سه شنبه عالوه بر نيمه شرقي، 
نواحي شمالغربي هم افزايش ابر و بارش پراكنده 
خواهند داشت. از ظهر امروز و روز سه شنبه مركز 
و شرق خليج فارس و تنگه هرمز مواج و متالطم 

مي شود كه ارتفاع موج به ۲ متر مي رسد.

 پيامدهاي منفي
نگاه بنگاهي به راه آهن 

 مديرعام��ل ش��ركت راه آهن ضمن تش��ريح نگاه 
بنگاهي و ريسك هاي آن بر حمل ونقل ريلي گفت: 
ريل در نگاه ديگر، مي تواند براي منافع اقتصادي-

 اجتماعي كالن در سپهر اقتصادي و توسعه كشور 
نقش ايفا  كند كه فقط از منظر بنگاهي نيست. سعيد 
رس��ولي در گفت وگو با پايگاه خب��ري وزارت راه و 
شهرسازي با اشاره به نقش غير مستقيم حمل ونقل 
ريلي ب��ر اقتصاد مل��ي اظهاركرد: اگ��ر در اقتصاد 
حمل ونقل ريل��ي نگاه ها صرفا بنگاه��ي )درآمد-

هزينه( و بدون محدوديت باشد، نرخ بليت قطارهاي 
مسافري حتي به قيمت »كاهش چشم گير مسافر« 
و »تامين ناوگان متناسب با ميزان مسافر« افزايش 
مي يابد كه به منزله لغو سير بسياري از قطارهاي دور 
برد در خطوط مختلف اس��ت. او افزود: اين مساله 
در حوزه بار ه��م صدق مي كند به ط��وري كه اگر 
هدفگذاري انتقال بار از جاده روي ريل كنار گذاشته 
شود، راه آهن تعرفه هاي خود را تعيين مي كند و در 
صورتي كه صاحبان كاال عالقه اي نداش��ته باشند 
مي توانن��د از طريق جاده بار خ��ود را حمل كنند. 
معاون وزير راه و شهرس��ازي تصريح كرد: برخورد 
بنگاهي صرفا اقتصادي اس��ت و طبق آن ش��رايط 
شايد راه آهن سرپا بماند يا شايد هم ورشكست شود، 
ابتدا بايد ديد آيا حمل ونقل ريلي مسافر با اين نرخ ها 
اقتصادي مي شود؟ يا اينكه آستانه تحمل مردم در 
پرداخت نرخ هاي سنگين در چه نقطه اي است؟ از 
همين رو، ممكن است مسافر پذيرش اين نرخ ها را 
نداشته باشد و از مد ديگر استفاده كند. مديرعامل 
شركت راه آهن با اشاره به نگرش ديگري در اقتصاد 
حمل ونقل ريلي گفت: ريل در نگاه ديگر، مي تواند 
براي منافع اقتصادي- اجتماعي كالن در س��پهر 
اقتصادي و توسعه كشور نقش ايفا  كند كه فقط از 

منظر بنگاهي نيست.

مفاد اليحه »اصالح و دايمي شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده« در پارلمان شهري پايتخت بررسي شد

اعتراض به خدشه دار شدن استقالل شهرداري ها
گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري|

روز گذشته اعضاي شوراي شهر تهران در نطق 
پيش از دستور و تذكرات خود، به اليحه دايمي 
ك�ردن ماليات ب�ر ارزش افزوده انتق�اد كرده و 
آن را مح�دود ك�ردن ش�وراها و دولتي كردن 
شهرداري ها عنوان كردند. بر اساس اين اليحه كه 
در مجلس در دست بررسي است، سهم عوارض و 
ماليات هاي شهرداري يكي شده و شهرداري ها 
ديگر نمي توانند خود عوارض تعيين كنند. البته 
به گفته مرتضي الويري، رييس كميسيون برنامه 
و بودجه شوراي شهر اين اليحه اشكاالت زيادي 
دارد و هر چند موفق شده است با رايزني برخي از 
اين اشكاالت را برطرف كند، با اين وجود، اليحه 
مذكور همچنان نياز به بررس�ي بيش�تر دارد و 
بايد از دس�تور كار مجلس خارج شود. به گفته 
اعضاي شوراي شهر تهران، اين اليحه برخالف 
رايزني هاي گذشته شوراي شهر تهران، شوراي 
عالي استان ها با مجلس، مجمع اميد و كميسيون 

اقتصادي مجلس بوده است.
همچنين محمدساالري پيشنهاد داد: بيانيه اي 
در رد اين اليحه از سوي شوراي شهر تهران صادر 
شود و پيش بيني ش�ده در جلسه هم انديشي 
فوق العاده ش�ورا اين موضوع مورد بررسي قرار 
گيرد. الويري پيش تر نيز اين اليحه را خطرناك 
خوانده و گفته بود اين اليحه عمال شهرداري ها 
را جيره بگير دولت مي كند. به گفته او با تصويب 
اين اليحه درآمد شهرداري ها 60 درصد كاهش 

مي يابد.
به گزارش »تعادل«، مرتضي الويري رييس كميسيون 
برنامه و بودجه شوراي اس��المي شهر تهران در نطق 
پيش از دس��تور خود باتاكيد بر اينكه با دايمي شدن 
ماليات بر ارزش افزوده اس��تقالل شهرداري ها از بين 
خواهد رفت، تصريح كرد: موضوع كليدي و مهمي كه 
الزم است به آن بپردازم »موضوع دايمي كردن قانون 
ماليات بر ارزش افزوده اس��ت«. نخس��تين مورد اين 
اس��ت كه اليحه »اصالح و دايمي شدن قانون ماليات 
بر ارزش افزوده« مورخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۵ توسط دولت 
به مجلس ش��وراي اسالمي ارسال ش��ده است. بعد از 
بررسي هاي به عمل آمده مشخص شده، جمع بندي و 
گزارش كميسيون اقتصادي مجلس در خصوص اليحه 
فوق الذكر اساس »استقالل شهرداري ها و دهياري ها« و 
همچنين »كاركرد هاي شورا هاي شهر« را از بين برده 
اس��ت. اگر جمع بندي كميسيون اقتصادي در صحن 
مجلس شوراي اسالمي تصويب شود، اوال شهرداري ها و 
دهياري ها »از نهاد هاي عمومي غير دولتي به دستگاه ها 
دولتي و وابس��ته« تبديل مي ش��وند و دوما شورا ها از 
»نهادي ناظر و مق��ررات گذار به عنوان نهادي بال اثر و 

تشريفاتي« تبديل مي شوند.
رييس كميس��يون برنامه و بودجه ش��وراي اسالمي 
شهر تهران افزود: نكته دوم اين است در قانون قبلي 
كه قانون موقت و ۱۰ ساله بوده است؛ ماليات و عوارض 
از هم منفك ش��ده بود، بنابراين سهم شهرداري ها و 
دهياري ه��ا از درآمد هاي ناش��ي از اليحه ماليات بر 
ارزش افزوده مشخص و معين بود. همچنين فصلي 
در قانون به عنوان عوارض در )فصل هفتم( درج شده 
بود و ش��ورا هاي شهر و بخش در چارچوب اختيارات 
قانوني حق وضع عوارض محلي با توجه به مقتضيات 
محلي داش��تند. در آن قانون سازمان مالياتي مكلف 
بود، گزارش عملكرد خود را هر ۶ ماه يك بار به شوراي 
عالي اس��تان ها ارايه كن��د، دليل اراي��ه اين گزارش 
توسط س��ازمان مالياتي به ش��وراي عالي به موضوع 
صيانت از حقوق شهرداري ها و دهياري ها و مجموعه 

مديريت هاي محلي بر مي گردد.
به گفت��ه الوي��ري، در اليح��ه جدي��د و جمع بندي 
كميس��يون اقتصادي متاس��فانه با وجود مكاتبات و 
جلسات مكرر و پي در پي عوارض و ماليات با هم تركيب 
شده و سهم شهرداري ها و دهياري ها مشخص نيست. 
عدم تفكيك اين دو منبع از همديگر اشتباه و واجد ايراد 
قانوني و اجرايي است. نكته و ايراد ديگر تغيير »عناوين 
عوارضي« به ماليات است، بنابراين برخي از منابعي كه 
در قانون قبلي به عنوان عوارض تعريف شده بود، همانند 
شماره گذاري خودرو ها و عوارض آاليندگي، به عنوان 
ماليات يا مفاهيمي چون عوارض سبز تعريف شده اند.

رييس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران 
همچنين گفت: براي رفع اين نارسايي و چالش كليدي، 
ش��وراي عالي اس��تان ها طرح و گزارش هاي مفصلي 

به مجلس شوراي اس��المي ارسال كرده است و بيش 
از ۵۰ جلسه با كميس��يون هاي تخصصي مجلس از 
جمله كميسيون اقتصادي و فراكسيون هاي »مديريت 
شهري« و »اميد« برگزار شده و حتي چندين جلسه با 
حضور رياست مجلس و وزير اقتصاد برگزار شده است.

در ش��وراي عالي اس��تان ها ب��ا هم��كاري دبيرخانه 
كالن ش��هر ها و ش��هرداري تهران م��واد جايگزين را 
تدوين كرده ايم و در جلس��ات به توافق رسيده ايم؛ اما 
متاس��فانه در جمع بندي آخر كميس��يون اقتصادي 
بدون توجه ب��ه تمام توافقات في مابي��ن و تذكرات و 
مكاتبات، اس��اس اختيارات قانوني شورا ها براي وضع 
عوارض از بين رفته است و همچنين عوارض و ماليات 
تركيب شده و ساز و كار توزيع عوارض مخدوش شده 
و همچنين برخي كد هاي عوارضي به ماليات تبديل 
شده است. اگر جمع بندي كميس��يون اقتصادي در 
صحن مجلس تصويب ش��ود بايد از همين جا متذكر 
شوم تمام شهرداري ها و دهياري ها از نهادي عمومي 
و غير دولتي به دس��تگاه دولتي تبديل شده و شورا ها 
فاقد هر گونه اثر بر راهبري ش��هر و نظام تامين درآمد 
شهرداري ها خواهند بود و به عبارت روشن قريب ۶۰ 
درصد درآمد ش��هرداري ها كه از محل وضع عوارض 
محلي توس��ط شورا ها تامين  مي ش��ود از بين خواهد 
رفت و چالش هاي فراروي شهرداري ها به بحران هاي 
الينحل تبديل خواهد شد و شورا ها ديگر نمي توانند به 

مردم خدمات رساني كنند.
الويري خطاب به دولت و مجلس شوراي اسالمي افزود: 
بايد دولت و مجلس از اين انحراف ساختاري جلوگيري 
كنند، نمي توان بدون توجه به س��اختار اداره شهر ها و 
روستا ها و سوابق گذشته آن در كشور، نسخه اي پيچيد 
كه اساس كاركرد و فعاليت آنان را مخدوش كرد، اين 
اليحه و جمع بندي كميسيون اقتصادي با تمركز گرايي 
شديد در اداره كشور، با سياست هاي اقتصاد مقاومتي 
و اص��ل ۴۴ قانون اساس��ي مغايرت س��اختاري دارد. 
موضوع تعجب برانگيز اين اس��ت كه در اين زمينه دو 
اليحه از سوي دولت به مجلس ارسال شده يكي اليحه 
درآمد هاي پايدار كه در آن نظرات شورا ها دقيقا اعمال 
شده، ولي در اليحه ماليات ارزش افزوده در پيش نويس 
دولت اشكاالت مورد اشاره شده وجود دارد و برطرف 

نشده است.
الويري افزود: در زمينه عوارض ماده ۵۰ تبديل ش��ده 
به ماده ۴۹ كه بر اين اساس اختيار وضع عوارض براي 
شورا ها محدود ش��ده و اين محدوديت نيز به گونه اي 
است كه وزير كشور موارد وضع عوارض را به شهرداري ها 
اعالم مي كند و شهرداري ها فقط مجاز هستند در اين 
موارد وضع عوارض كنند در حالي كه در كش��ور هاي 
پيشرفته حتي دو شهر با شرايط و مقتضيات متفاوت، 
اختي��ار دارند عوارض وضع كنند، ام��ا بايد به صورت 
كله قندي و بر اس��اس نظر يك مقام دولتي كه درباره 
موضوعي تصميمي اعالم مي كند، شورا ها تصميم گيري 
كنند. تقاضاي من از دوس��تان و خانواده شورا ها اين 
است كه به نمايندگان خود اطالع دهند زيرا خيلي ها 

نمي دانند چه فاجعه بزرگي در حال رخ دادن است.
رييس كميسيون برنامه و بودجه شورا با تاكيد بر اينكه 
در مرحله نخست اليحه درآمد پايدار مقدم داشته شود، 
افزود: اليحه ماليات ارزش افزوده از دس��تور مجلس 
خارج شود و در غير اين صورت ۱۳ مورد اشكال در اين 

اليحه اصالح شود.

   لغو اختيارات شوراها مغاير قانون است
شهربانو اماني، عضو كميسيون عمران و حمل و نقل 
ش��ورا نيز لغو اختيارات ش��وراها در تعيين عوارض و 
درآمدهاي محلي را مغاير با قانون خواند و گفت: چنين 
كاري موجب كسري بودجه شهرداري ها خواهد شد. 
اماني در نطق پيش از دستور خود عنوان كرد كه موضوع 
لغو اختيار ش��وراها در تصويب ع��وارض و درآمدهاي 
محلي عالوه بر تحميل كسري بودجه ۸۰ درصدي به 

شهرداري هاي كشور مغاير با قانون نيز است.
به گفته امان��ي، با وجود حضور رييس ش��وراي عالي 
استان ها و رييس شوراي اسالمي شهر تهران، شهردار 
تهران و معاونان مربوطه و كارشناس��ان و اعالم برخي 
مغايرت ها در خصوص نظرات اعالمي اعضاي كميسيون 
و نماين��دگان دولت ب��ا اخذ قانون اساس��ي و قوانين 
موضوعه نظرات مشترك در گزارش كميسيون ثبت 
نشده است و در گزارش مذكور موارد مرتبط با عوارض 
و درآمدهاي پايدار شهرداري ها و دهياري ها و همچنين 
اختيارات شورا نسبت به اليحه دولت اعمال نشده است.

او با يادآوري اينكه مطابق قانون ماليات بر ارزش افزوده 
تنها حدود ۲۰ درصد از بودجه ش��هرداري ها از محل 
اجراي اين قانون تسهيل شده است،  افزود: بيش از ۸۰ 
درصد از بودجه شهرداري هاي كشور مربوط به مصوبات 
شوراها است كه درآمدهاي محلي را شامل مي شود. در 
حقيقت گزينه عوارض درآمد ش��هرداري منحصراً به 
مصرف آن شهر خواهد رسيد و اجازه هزينه كردن آن 

در غير از محل دريافت شده وجود ندارد.
او با بيان اينكه عالوه بر اش��كاالت عنوان شده در متن 
گزارش كميسيون اقتصادي معافيت هاي مالياتي به 
عوارض نيز تس��ريع يافته اس��ت، تصريح كرد: اين  در 
حالي اس��ت كه معافيت هاي عوارض در بس��ياري از 
قوانين كش��ور از جمله تبصره ماده ۱۸۱ قانون برنامه 
پنجم توس��عه و طي ماده ۲۳ قانون اح��كام دايمي و 
تبصره س��ه م��اده ۵۰ قانون ماليات ب��ر ارزش افزوده 
ممنوع است، ولي در متن گزارش كميسيون به موازات 
تس��ريع معافيت هاي مالياتي به عوارض براي جبران 
كس��ري عوارض مضاعف و ناپايدار را تعريف كرده اند. 
متأسفانه در مفاد گزارش كميسيون اقتصادي ضمن 
تهديد اختيارات شورا در تعيين عوارض معني عوارض 
و ماليات يكي در نظر گرفته ش��ده است، در حالي كه 
در قوانين يكصد ساله كشور همواره عوارض به عنوان 
درآمد اقتصادي شهرداري ها و دهياري ها و ماليات به 

عنوان درآمد عمومي دولت محسوب مي شود.
محمد ساالري، رييس كميسيون شهرسازي و معماري 
شوراي شهر تهران نيز خواستار صدور بيانيه و حضور 
اعضاي شوراي شهر تهران در صحن مجلس به منظور 
اعتراض به اليحه ماليات بر ارزش افزوده ش��د و گفت: 
اين موضوع يكي از دغدغه هاي جدي نهاد ش��وراهاي 
شهر و روستاي كشور است و اين تصميم مجلس نقطه 
عطفي در سرنوشت و آينده مديريت شهري و حكمراني 
محلي، مردم ساالري، دموكراس��ي و مشاركت دادن 

مردم در تصميم گيري ها خواهد بود.
او ادامه داد: با توجه به اينكه در برنامه س��وم و چهارم 
توس��عه كش��ور بر ش��كل گيري مديريت يكپارچه و 
هماهنگ كش��ور تاكيد ش��ده و بر اس��اس آن تمام 
تصدي گري ه��ا و تولي گري هاي حوزه ش��هر بايد به 
شهرداري ها و شوراها برون سپاري شود، اين تصميم 

دولت هم در ارايه اليحه قانون دايمي ماليات بر ارزش 
افزوده و ه��م تصميم كميس��يون اقتصادي مجلس 
مغايرت جدي با قانون اساسي، برنامه ششم توسعه و 

اليحه درآمدهاي پايدار دارد.

   كاهش مراكز آموزشي شهرداري 
در ادامه جلسه اعضاي شوراي شهر تهران طرح كاهش و 
ادغام مراكز آموزشي و پژوهشي شهرداري تهران را روي 
ميز بررسي قرار دادند و از آنجايي كه كليات اين طرح 
در جلسه پيش به تصويب اعضاي شوراي شهر رسيده 
بود، آنان در مورد تبصره ها و پيشنهادات مطرح شده به 
بحث و تبادل نظر پرداختند و با راي مثبت خود تعداد 
مراكز علمي كاربردي شهرداري تهران را از ۹ مركز به 

۴ مركز تقليل دادند.
به گزارش »تعادل«، حس��ن رسولي خزانه دار شوراي 
شهر تهران به عنوان پيشنهاد دهنده اين طرح با بيان 
اينكه شهرداري بيش از ۲۰ مركز آموزشي و پژوهشي 
دارد كه بايد كاهش يابد، گفت: در حالي ما در شوراي 
شهر در مورد كاهش تعداد مراكز آموزشي و پژوهشي در 
حال بحث هستيم كه مراكز آموزشي و علمي كاربردي 

شهرداري براي دوره جديد فراخوان داده اند.
وي با اش��اره به اينكه مراكز علم��ي كاربردي زيرنظر 
شوراي عالي گسترش مراكز علمي كشور و وزارت علوم 
فعاليت مي كنند و ما نمي توانيم در مورد بودن يا نبودن 
اين مراكز تصميم گيري كنيم، اظهاركرد: ۴۰ درصد 
فارغ التحصيالن اين مراكز علمي از كاركنان شهرداري 
هستند و مابقي شهروندان مان هستند كه در صورت 

كاهش تعداد مراكز بايد در مورد آنان فكري كرد.
در ادامه صدراعظم نوري، رييس كميسيون سالمت، 
محيط زيست و خدمات شهري شوراي شهر تهران با 
بيان اينكه من طراح اين طرح بودم و هدف ما اين بود 
كه موسس��ات آموزش علمي كاربردي شهرداري كه 
بعضاً فاقد مجوز هستند، تعيين تكليف شوند، گفت: ۲۷ 
مركز آموزش و پژوهش در شهرداري داريم و اين مراكز 
آموزشي بايد به لحاظ فرآيند مجوز قانوني و نحوه تأمين 
مالي و هزينه كردشان گزارش بدهند. رشته هاي مراكز 
آموزشي نيز ساماندهي شود چرا كه شاهد موازي كاري 
در رش��ته هاي تحصيلي در اين مراكز هستيم، هدف 

ما از انجام اين كار ساماندهي مراكز آموزشي و علمي 
شهرداري به معناي كامل است و بايد به سمت اثربخشي 
بيشتر و كيفيت باالتر پيش برويم و تعداد مراكز علمي 
كاربردي را از ۹ مركز به دو مركز و تعداد مراكز آموزشي 

را از تعداد ۲۲ به كمتر كاهش دهيم.
بر اس��اس اين گزارش، اعضاي شوراي شهر تهران به 
كاهش مراكز علمي كاربردي از ۹ مركز به ۴ مركز رأي 
مثبت دادند همچنين پيشنهاد اعضا مبني بر اينكه ۲۲ 
مركز آموزشي ديگر شهرداري در يك مركز آموزشي 

ادغام شوند به تصويب نرسيد.

   اعتراض به تبديل كاربري شهر آفتاب 
همچنين محمدساالري رييس كميسيون شهرسازي 
و معماري شوراي اسالمي شهر تهران به تصميم تبديل 
شهر آفتاب به مركز تجاري � اقتصادي اعتراض كرد و 
در تذكري به شهردار تهران گفت: چنين تصميمي بايد 
توسط شورا اتخاذ شود. به گفته او، هرگونه تصميمي 
درباره  شهر آفتاب در اختيار نهاد شورا است و دولت و 
شهرداري بدون هماهنگي با شورا نمي توانند تصميمي 
در اين ب��اره بگيرند. خبري در روزنامه همش��هري از 
قول ش��هردار تهران درج شد مبني بر اينكه پيشنهاد 
شهردار در كميسيون صنايع دولت در خصوص تبديل 
نمايشگاه شهر آفتاب به مركز آزاد تجاري- اقتصادي 
مورد بررسي قرار گرفت كه جاي تعجب است كه ما به 
عنوان اعضاي شوراي شهر در جريان چنين تصميمي 

نيستيم.
او ادامه داد: فارغ از اينكه اين تصميم درس��ت يا غلط 
است، با تدبير و بررس��ي اوراق و تعيين چارچوبي كه 
تبعات مثبت براي درآمد پايدار شهر تهران داشته باشد 
و نه صرفا درآمدزايي براي دولت بايد انجام ش��ود؛ اين 
امر مي تواند با تحقق منافع ش��هر اقدام مناسبي باشد 
ولي تذكر من به شهردار تهران اين است كه ما و حتي 
كميسيون برنامه و بودجه به عنوان كميسيون اصلي در 
جريان چنين تصميمي كه در دولت گرفته شده و به 

كميسيون زير بنايي رفته، نيستيم.
او تاكيد كرد: شهرداري به تنهايي و بدون تصويب شورا 
نمي تواند تصميم بگيرد، البته بنده شخصًا اگر به نفع 

شخص شهروندان باشد مخالف نيستم.

محسن هاشمي، رييس شوراي شهر تهران در جلسه ديروز اين شورا با اشاره به شروع ماه رمضان گفت: به همه سازمان ها، شركت ها و مناطق شهرداري 
تاكيد مي شود كه از برگزاري هر گونه مراسم افطاري خودداري كنند. به گفته او در شرايط سخت امروز جامعه، شايد بيش از هر زمان ديگري ما به فلسفه 
و حقيقت روزه نيازمنديم. بنابراين به همه سازمان ها، شركت ها و مناطق شهرداري تاكيد مي شود كه از برگزاري هر گونه مراسم افطاري خودداري كنند.
او افزود: دوره اي كه فشار اقتصادي موجب مختل شدن معيشت بسياري از هموطنان مان شده و با توجه به وقايعي نظير سيل، بخش بزرگي از جامعه 
ماه رمضان امسال را متفاوت با سال هاي گذشته تجربه مي كنند. اگر جلسات و مراسمي نيز با ساعت افطار تالقي مي كند افطاري مختصري با هزينه 
شخصي مسووالن جلسه به حاضران داده شود تا شهروندان احساس نكنند در اين شرايط دشوار زندگي، مسووالن نسبت به مشكالت آنها بي تفاوت 
هستند. از معاونت فرهنگي اجتماعي و سازمان فرهنگي هنري شهرداري خواستار رسيدگي و توجه بيشتر به وضعيت مناطق محروم شهر و برگزاري 

برنامه هاي فرهنگي در ماه رمضان در اين نقاط هستيم.

رمضان
منع برگزاري مراسم افطاري با هزينه شهرداري 

حناچي: حمل و نقل عمومي توسعه مي يابد
پيروز حناچي، ش��هردار تهران گفت: در تهران در حال 
حاضر ٢ ميليون سفر داريم كه هدفمان ٧ ميليون سفر 
روزانه است. به همين خاطر بايد ٢ هزار واگن به ناوگان 
مترو اضافه كنيم كه در ش��رايط تحريم بسيار سخت 
است.  به گزارش ايسنا، شهردار تهران كه در يك برنامه 
تلويزيوني سخن مي گفت، اظهار كرد: واقعيت اين است 
كه كالن ش��هرها راهي جز توسعه حمل ونقل عمومي 
ندارند. در حال حاضر براي رسيدن به بهره وري ٧ ميليون 
سفر روزانه نيازمند ٢ هزار واگن قطار هستيم؛ بايد فاصله 
قطارها با يكديگر را كاهش دهيم. خط ۶ اين قابليت را 
دارد كه قطارهاي بدون راننده هم در آن تردد كنند. بايد 
بهره وري مان را از اين سرمايه گذاري عظيمي كه در شهر 
انجام ش��ده، به ۵٠ درصد تأثير در حمل ونقل عمومي 
برسانيم. او با اشاره به اينكه درمورد اتوبوسراني شرمنده 
مردم هس��تيم، توضيح داد: تهران به ٧ هزار دس��تگاه 
اتوبوس نياز دارد كه االن فقط حدود ٣۵٠٠ دس��تگاه 
داريم. مي دانيد كه در اين ش��رايط، فش��ار اين كمبود 
هم به شركت اتوبوس��راني و هم به اتوبوس هاي بخش 

خصوصي وارد مي شود. تالش مي كنيم راه هايي را براي 
حل اين مشكل بيابيم؛ به عنوان مثال دولت مي تواند از 
طريق تأمين خطوط اعتباري كمك كند. حناچي اضافه 
كرد: مترو م��ا در رنكينگ جهاني در وضعيت بدي قرار 
ندارد و مي توانيم خود را جزو ١۵-١٠ مورد اول در جهان 
تلقي كنيم، اما كافي نيست و بايد بهتر شويم. شهردار 
در بخشي ديگر از س��خنان خود گفت: در عين آنكه به 
مسائل اصلي شهر مي پردازيم و آن را مديريت مي كنيم، 
س��عي داريم پروژه ه��اي عمراني را نيز پي��ش ببريم. 
پروژه هاي ديگري را نيز در دستور كار داريم. در آخرين 
روزهاي سال ٩٧ دولت موافقت كرد تا كارخانه سيمان 
ري را براي ٣٠ س��ال به شهر تهران بدهد. مي دانيد كه 
كارخانه هاي متروك مي توانند تهديد يا فرصت باشند. 
فرهنگسراي بهمن و يك كارخانه ديگر از اين نمونه ها 
بودند. برنامه داريم سيمان ري، كارخانه اي كه ايران را با 
آن ساختيم، به يك مجموعه اقتصادي فرهنگي بسيار 
بزرگ تبديل كنيم تا مردم تاثيراتش را بطور كامل حس 
كنند. او با تاكيد بر اينكه نمي خواهم به شكل معمول وارد 

نقد گذشته شوم، توضيح داد: اما واقعيت اين است كه 
اشتباه است اگر بگوييم ديگر پروژه بزرگ اجرا نخواهيم 
كرد؛ مت��رو يا پروژه هاي حم��ل و نقل عمومي همگي 
پروژه هاي بسيار بزرگ به حساب مي آيند؛ اما پروژه هاي 
بزرگي را شروع نخواهيم كرد كه نتوانيم با مطالعه تمام 
تاثيراتشان را بسنجيم. ما مسابقه اي براي پهنه جنوبي 
درياچه خليج فارس شروع كرديم، پروژه اي براي اتصال 
درياچه خليج فارس به تپه هاي چيتگر كه بسيار اقدام 
بزرگي است. ش��هردار تهران در اين برنامه تلويزيوني 
گفت: تالش اين است كه جنس پروژه ها تغيير كند و به 

كيفيت بينجامد.
نقدها درمورد اتوبان صدر اين ب��ود كه اگر به جاي اين 
اتوبان يك خط مترو داشتيم بسيار كمك كننده تر بود. 
بحث بر اين موضوع در ح��ال حاضر موضوعيتي ندارد 
اما اين نگاه درمورد پروژه هاي شهر بسيار اهميت دارد؛ 
مباني نظري يك پروژه اهميت فراوان دارد؛ پاس��خ به 
اين سوال بس��يار اهميت دارد كه يك پروژه وضعيت را 
بهتر مي كند يا يك گره به گره ه��ا اضافه مي كند يا نه. 

او افزود: به نظرم همه انتقادات درباره گذش��ته هم پايه 
كارشناسي ندارد اما به عنوان مثال نبايد چيزي در يك 
مسيل ساخته شود. در بوستان نهج البالغه تالش شده 
تا اين اتفاق نيافتد. اتوبان هاي شرقي غربي تهران روي 
روددره ها ساخته ش��ده اند و بايد همواره هوشمندي و 
مانيتورينگ دقيق داشته باشند؛ اتوبان امام علي از اين 
جنس است. تصور كنيد ميزان بارندگي از اندازه دبي اين 
رودخانه باالتر باشد، مديريت شهري بايد آنقدر هوشمند 
باشد كه موقع وقوع سيل، به سرعت ابتدا و انتهاي مسير 
را ببندد. اين موضوع نياز به هوشمندي مستمر دارد. در 
تعطيالت نوروز شهردارانمان را دايمًا كنترل مي كرديم 
كه مدام حواسشان به مشكالت باشد. حناچي با اشاره 
به اينكه تهران تا دهه ۴٠ س��يل هاي شديدي را تجربه 
مي كرد، بيان ك��رد: به ياد دارم خياب��ان حبيب اهلل در 
ستارخان يك رودخانه بود و سيل شديد در آن مي آمد. 
از دهه ۴٠ به روددره هاي تهران به عنوان مسيل نگاه شد 
و همگي هدايت شدند. شما در پل آزمايش مي بينيد كه 
كانالي به سمت غرب مي رود، اين همان آبي است كه به 

سمت رودخانه كن هدايت مي شود؛ غربي ها به رودخانه 
كن مي روند و شرقي ها نيز هم به نهر فيروزآباد يا سرخه 
حصار. ش��هردار تهران در بخش ديگري از س��خنانش 
كالن شهرها را همواره در معرض تهديد دانست و گفت: 
دليل اين تهديد مستمر اين است كه عوامل مختلفي 
ممكن است براي شروع يك بحران با يكديگر هم افزايي 
كنند؛ اين هوشمندي مديريت شهري است كه مي تواند 
جلوي بحران ها را بگيرد. آمادگي داش��تن يا اصطالحًا 
چيزي كه امروز به آن ت��اب آوري مي گويند، مي تواند 
ش��هر را ايمن كند. تاب آوري وقتي به وجود مي آيد كه 
سناريويي براي حادثه داشته و آماده آن باشيد. معلوم 
است كه وقتي زمستان مي ش��ود بارندگي نيز بيش از 
قبل خواهيم داشت؛ پس بايد براي اين بارندگي آمادگي 
داشته باشيم. حناچي در ادامه گفت: اگر در تهران آب 
گرفتگي هاي شديد يا س��يل تجربه نكرديم به خاطر 
زحمات كارگران عزيز شهرداري است، كه مردم نيز اغلب 
نمي توانند اين زحمت ها را ببينند؛ من هم از زحماتشان 

تشكر مي كنم، چرا كه براي ما ابرو خريده اند.



صنعت،معدن و تجارت14اخبار

سفير جديد هند با حضور در اتاق ايران از شيوه هاي جديد مناسبات اقتصادي با ايران خبر داد

تاكتيك ضدتحريمي »هند« 
تعادل |  گروه تجارت |

هند از تاكتيك هاي جديد خ��ود براي تداوم مراودات 
تجاري با اي��ران رونمايي كرد.  س��فير جديد هند در 
تهران با حض��ور در پارلمان بخش خصوصي، از چهار 
ش��يوه مهم براي رف��ع معضالت پي��ش روي فعاالن 
اقتصادي دو كشور سخن گفت. باتوجه به اينكه تجار 
ايراني همچنان با موانع بانكي براي تجارت با اين كشور 
مواجهند، در گام نخس��ت دولت هند در حال رايزني 
براي راه اندازي بانكي ديگ��ر در كنار يوكو بانك هند، 
به منظور تس��هيل در همکاری های اقتصادی بين دو 
کشور است. اما دومين كانالي كه هندي ها برای پشت 
سر گذاشتن مشکالت بانکی پيشنهاد دادند، بهره گيري 
از شيوه »مبادله کاال با کاال« است؛ روشي كه مي تواند 
بخشي از تحريم ها عليه ايران را خنثي سازد. »تجارت 
ترجيحي و اضافه شدن محصوالت جديد به سبد تجاري 
ايران و هند« را مي توان سومين تاكتيك براي افزايش 
مناسبات في مابين تهران و دهلي نو عنوان كرد. از ديگر 
رويكردهايي كه دولتمردان هند قصد دارند از طريق آن 
سطح روابط تجاري دو كشور ارتقا دهند، در نظر گرفتن 
ظرفيت هاي »بندر شهيد بهشتی« است. از آن سو، اما 
پارلمان بخش خصوصي نيز درخواست هايي از طرف 
مقابل داشت. »اصالح افزايش تعرفه های وارداتی برخی 
کااله��ای صادراتی ايران به هند« و »حل مش��کالت 
موجود در حوزه »قرنطينه محصوالت کشاورزی ايران« 

از جمله آنها بود. 

  هند در آينه تجارت ايران
»هند« همواره يكي از شركاي عمده تجاري ايران به 
شمار مي رود، كه حتي در دوران قبل تحريم ها نيز در 
بي اثركردن بخشي از محدوديت های اقتصادی عليه 
ايران نقش كليدي را ايفا كرد. دولتمردان اين كش��ور 
حتي با وجود تهديدهای بازدارنده، روابط خود با ايران 
را در بخش های مختلف نفتی و غيرنفت��ی ادامه داد. 
به طوري كه براس��اس داده هاي آماري از روند تجارت 
غير نفتي ايران در س��ال 97، كش��ور »هند«، در رتبه 
پنجم شركاي تجاري ايران جاي داشته است. جزئيات 
روند تجارت با اين كشور بيانگر اين است كه حدود 2 
ميليارد و 43 ميليون دالر کاال به »هند« صادر کرده اند و 
در مقابل حدود 2 ميليارد و 595 ميليون دالر کاال از اين 
کشور وارد کرده اند. از اين رو، تراز تجاری ايران با هند تا 
پايان سال 97 منفی و برابر با 552 ميليون دالر عنوان 
شده است. اما حجم كلي تجارت ايران و هند با احتساب 
)نفت و ميعانات گازی(، به 14 ميليارد دالر مي رسد. اما 
در اين ميان، دو طرف به دنبال راهكارهايي براي توسعه 

مبادالت تجاري في مابين هستند. 
حاال کشور »هند« در دوره بازگشت دوباره تحريم های 
آمريکا، نقشه راه تازه ای را براي توسعه روابط اقتصادي 

و تجاري خود با ايران ترسيم کرده است. »استفاده از 
مکانيسم »روپيه« با عامليت »يوکو بانک« برای تسهيل 
روابط تجاری با ايران در دوره تحريم ها«، »توافق برای 
برقراری تجارت ترجيحی«،  »تمديد خريد نفت ايران 
از سوی هند«، »سرعت بخشی به توسعه بندر چابهار«، 
»تسهيل در صدور ويزا به بازرگانان دو کشور«، »تعريف 
افق جديد تجاری تا مرز 2۰ ميليارد دالر«، »تاسيس 
يک بانک خصوصی ايرانی در هند« و »وعده معافيت 
مالياتی برای فروش نفت اي��ران به هند« جديدترين 
اقداماتی اس��ت که برای حفظ و گس��ترش مناسبات 
دوجانبه، در دستور کار سياس��ت گذاران و فعاالن دو 

کشور قرار گرفته است.
اما مشكالت بانكي همچنان به عنوان مانعي جدي در 
برابر فعاليت هاي اقتصادي طرف ايراني با اين كش��ور 
وجود دارد. از سوي ديگر، »يوکو بانک« هند نيز كه قرار 
بود تا با استفاده از مكانيسم »روپيه« روابط تجاری با 
ايران را تسهيل كند، به دليل فعاليت های انحصاری در 
ارتباط با تجار ايرانی، موانع زيادی در برابر فعاليت های 
طرف ايرانی به وجود آورده اس��ت. »تأخير در تسويه 
پرداخت ه��ا« مهم ترين عاملي بود ك��ه موجب بروز 
مشکالتی برای تجار ايرانی و هندی شده است، اما براي 
عبور از اين مشكل، »بانک IDBI « هند نيز وارد صحنه 
ش��د. اما با اين حال، پيش از اين نيز فعاالن اقتصادي 
اي��ران از مقامات هندي خواس��تار آن بودند تا »يوكو 
بانك« هند، در ايران ش��عبه داير کند. محمدحسين 
بنی اسدی، مس��ئول ميز هند در وزارت امور خارجه 
طي اظهاراتي تأکيد کرده بود كه يوكو بانک هند بايد 
اقدامات ملموس تری انجام دهد تا بتواند تجارت بين 
صادرکنندگان و واردکنندگان ايرانی و هندی را تسهيل 
کند. بنی اسدی سپس خطاب به »صابر ناظم« نماينده 
ارشد »يوكو بانک« در ايران گفته است:  »اينکه بانک 
UCO يک نماينده در ايران داشته باشد، کافی نيست 
و اين بانک بايد يک شعبه در کشور ما داير کنند.« اين 
مقام ايرانی در آن زمان از مذاكره دو بانک هندی ديگر 

برای ورود به بازار ايران خبر داده بود.
در همين راستا، سفير جديد هند براي آشنايی بيشتر 
با مش��کالت و راهکارهای موجود در ارتباط با ايران به 
ديدار رئيس پارلمان بخش خصوصی ايران آمد. مقامات 
هندي در اين ديدار ضمن تأکيد بر اراده قوی هندوستان 
ب��رای ادامه همکاری های خود با ايران، از برنامه ريزي 
اين کشور برای در نظر گرفتن يک بانک جديد در کنار 
»يوکو بانک« خبر داده و در عين حال پيشنهاد مي دهند 
تا برای پشت سر گذاشتن مش��کالت بانکی، از شيوه 

مبادله »کاال با کاال« استفاده شود.

  مشكالت تجار ايرانی با هند
اما آنچه در اين نشست مطرح شد به گسترش سطح 

روابط دو کش��ور از آنچه تاکنون ش��اهد آن بوده ايم، 
مربوط می ش��ود. به باور رئيس اتاق اي��ران با توجه به 
همکاری های دو کش��ور در »چابهار«، به زودی شاهد 
تأثيرگذاری »ايران و هن��د« در منطقه خواهيم بود. 
غالمحسين شافعی تصريح کرد: با وجود اينکه هنوز 
مشکالت بانکی به قوت خود باقی است و »يوکو بانک« 
هند به دليل فعاليت های انحصاری در ارتباط با تجار 
ايرانی، موانع زيادی در برابر فعاليت های طرف ايرانی 
به وج��ود می آورد، ما می تواني��م ظرفيت های زيادی 
برای همکاری های دو جانبه برش��ماريم. او با توجه به 
برنامه ريزی های بلندمدتی که از سوی سران دو کشور 
صورت گرفته اس��ت، تأکيد کرد: بايد سياس��ت های 
جديدی برای تسهيل روابط تدوين کرد. امروز شاهد 
افزايش تعرفه ه��ای وارداتی برخی کاالهای صادراتی 
ايران به هند هس��تيم؛ اين در حالی اس��ت که همين 
محصوالت در هندوستان يا توليد نمی شود و يا توليد 
آنها در سطح اندکی صورت می گيرد. به اعتقاد رئيس 
اتاق ايران الزم اس��ت در مورد نوع روابط دو کش��ور از 

شيوه های جديد استفاده شود.
ش��افعي در ادام��ه از برنامه تجار »افغانس��تان« برای 
راه اندازی پرواز مس��تقيم بين »مشهد«، »چابهار« و 
»بيرجند« خبر داد وگفت: بدون شک با راه اندازی اين 

خط هوايی، همکاری های تجاری »ايران«، »هند« و 
»افغانستان« آسان تر می شود. رئيس پارلمان بخش 
خصوصی همچنين به لزوم همکاری وزارت راه »ايران« 
و »هند« برای سرمايه گذاری در بندر چابهار اشاره کرد 
و خواستار حل مشکالت موجود در حوزه »قرنطينه« 

محصوالت کشاورزی در ارتباط بين ايران و هند شد.

  برنامه کاری هند براي تجارت با ايران
در ادامه اي��ن ديدار، »گدام دارمندرا«، س��فير جديد 
هند در تهران از تصميم راس��خ مقامات هندی برای 
تداوم همکاری های خود با ايران سخن گفت. بر اساس 
اظهارات او،  در ح��ال حاضر »هند« درگير انتخابات و 
تعيين دولت جديد است و برای همين سفارت هند در 
تهران به دنبال رويکردها و روش های جديد در ارتباط 
با مناسبات خود با ايران است. »گدام دارمندرا«، با توجه 
به حجم 14 ميلي��ارد دالری روابط »ايران« و »هند«، 
تأکيد کرد: اگر بتوانيم در روند تجارت خود، محصوالت 
جديدی را اضافه کنيم، حجم مناسبات بين دو کشور 

افزايش خواهد يافت. 
س��فير هند در تهران با توجه به اينکه در گذشته نيز با 
مشکالت مشابهی در بخش بانکی روبه رو بوده ايم، از 
رايزنی با مقامات يک بانک جديد و استفاده از خدمات 

آن در توسعه روابط تجاری با ايران خبر داد. او در عين 
حال از مذاکره با مقام��ات ايرانی برای در نظر گرفتن 
»بندر شهيد بهشتی« در مسير توسعه روابط تجاری 
بين ايران و هند خب��ر داد وگفت: با اين کار می توانيم 
سطح روابط دو کش��ور را ارتقا دهيم. از طرفی تمرکز 
بيشتر روی بندر چابهار و ظرفيت هايی که در اين بندر 
وجود دارد می تواند در اين مسير کمک کار باشد. »گدام 
دارمن��درا«، مذاکره در مورد تجارت ترجيحی بين دو 
کشور را از جمله برنامه های آتی هند در ارتباط با ايران 
عنوان کرد وافزود: مبادله کاال با کاال ايده خوبی است که 
می تواند در دور زدن مشکالت بانکی ناشی از تحريم ها 

عليه ايران به ما کمک کند.
از ديگرسو،  ابراهيم جميلی، رئيس اتاق مشترک ايران 
و هند نيز به برخی مشکالت موجود اشاره کرد و گفت: 
مقررات هند برای صادرات محصوالت پتروشيمی به اين 
کشور محدودکننده است. در نتيجه مصرف کنندگان 
هندی مجبور هستند، نياز خود را گران تر تأمين کنند. 
در اين رابطه راهکارهايی وجود دارد تا منافع دو طرف 
را تأمين کند. اين فعال اقتصادی همچنين پيشنهاد 
داد: با همکاری اتاق مشترک و سفارت هند در تهران، 
مرتب نشس��ت های تجاری بين فعاالن اقتصادی دو 

کشور برگزار شود. 

وزير صنعت،  معدن وتجارت توضيح مي دهد 

دبيركل كانون انجمن هاي صنايع غذايي عنوان كردسخنگوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز معرفي كرد

چرا با ارز گران، صادرات رشد نكرد؟ 

نصف درآمد خانوارها صرف خريد مواد غذايي مي شودشركت دخانيات؛ مانعي براي مبارزه با قاچاق 

وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: امروز ارز به 14 هزار 
تومان رسيده، اما به آن اندازه صادرات رشد نداشته و بايد 
علت ريشه يابي شود. رضا رحماني، در نشست مشترك 
با هيات رييسه فراكسيون توس��عه صادرات غيرنفتي 
مجلس ش��وراي اس��المي با بيان اينكه وظيفه وزارت 
صنعت، حمايت از توليد است، افزود: باتوجه به شرايط 
ارزي، صادرات توجيه پذي��ر و واردات و قاچاق توجيه 
ناپذير شده، با اين حال انتظار مي رفت صادرات در سال 
گذشته افزايش يابد، اما اين گونه نشد و نياز به ريشه يابي 
دارد. او تصريح كرد: همه تشكل ها متفق القول بودند كه 
با افزايش نرخ ارز به 6 هزارتومان، صادرات رونق مي يابد، 
درحالي اكنون ارز به 14 هزار تومان رسيده، اما صادرات 
به آن اندازه رش��د نيافته اس��ت. رحماني با بيان اينكه 
صادرات به كشورهاي منطقه در اولويت قرار گرفته، گفت 
در سال جاري، به عنوان »رونق توليد« و راهكار اصلي آن 
توسعه صادرات است، بنابراين در مقابل كساني كه خالف 
اين شعار عمل كنند، مي ايستيم. وزير صنعت، بازگشت 
ارز حاصل از صادرات و ارايه مش��وق هاي صادراتي را 2 
مس��اله مهم بخش تجارت قلمداد كرد وگفت: اكنون 
صادرات به كش��ورهاي همسايه 23 ميليارد دالر است 
كه 2 درصد واردات اين كشورها را تشكيل مي دهد، اما 

براي دستيابي به چهار درصد تالش مي شود.
رحماني اضافه كرد: كش��ورهاي آفريقايي نيز ظرفيت 
خوبي براي واردات محصوالت ايراني دارند، اما صادرات 
به اين كشورها ناچيز است و در اين زمينه برنامه ريزي 
نياز داريم. او ضم��ن تاكيد بر اينكه ب��راي صادرات به 
كشورهاي همسايه، بايد زيرساخت ها را فراهم و تقويت 
كرد، افزود: دولت هم در اين ارتباط كم و كاستي هايي 
دارد، چنانچه در زمينه رايزن هاي بازرگاني مشكالتي 
وج��ود دارد، بايد آن را برطرف س��اخت. وزير صنعت، 
صادرات 9 ميليارد دالري به ع��راق و 2 ميليارد و 6۰۰ 
ميليون دالري به افغانستان را يادآور شد و گفت: رونق 
صادرات، نياز به اصالح زيرس��اخت ها دارد، اما بايد باور 
كرد، اقالم مصرفي را نمي توان در ش��رايطي كه مردم 
نياز دارند، صادر كرد. او اضافه كرد: درباره پيمان سپاري 
ارزي نيز ضرورت دارد كارگروه مشتركي بين مجلس 
و دولت تشكيل شود و نواقص آن بررسي و راهكار ارايه 
شود. رحماني خاطرنشان كرد: چنانچه صادرات اهميت 
دارد، بايد مبلغ مشخصي را براي ايجاد اين زيرساخت ها 
تخصيص دهيم و از نمايندگان مجلس درخواست كرد 
تا با تخصيص اعتبار براي اين منظور، به حل مشكالت 
و تقويت زيرس��اخت هاي صادرات كم��ك كنند. وزير 

صنعت، معدن و تجارت از نمايندگان مجلس خواست تا با 
تخصيص اعتبار به حل مشكالت و تقويت زيرساخت هاي 

صادرات كمك كنند.

  تالش براي حل مشكالت بنگاه ها 
از آن س��و، وزير صنع��ت، معدن و تج��ارت، در هفتاد و 
پنجمين جلسه ستاد تس��هيل و رفع موانع توليد كه با 
حضور نمايندگان تش��كل هاي كارگري برگزار شد، با 
تاكيد بر اينكه شاه بيت توليد ملي كارگر و اشتغال است، 
گفت: منابع انساني سرمايه اس��ت و اگر  اين سرمايه را 

نداشته باشيم ديگر موارد كارايي ندارد.
وي با بيان اينكه فلس��فه وجودي س��تاد تسهيل براي 
كارگران است، افزود: تصميماتي كه براي تسهيل امور 
واحدها گرفته مي ش��ود، در درج��ه اول به فعال بودن 
واحدها توجه داريم. چرا كه بايد توليد و دركنار ان اشتغال 
را تس��هيل كنيم و واحدي كه تعطيل باشد، اشتغال به 

دنبال خود ندارد.
وزير صنعت، معدن و تج��ارت عنوان كرد: مقام معظم 
رهبري فرمودند حفظ وضع موجود كارخانه ها و اشتغال 
جهاد است. ما اين موارد را قبل از سال جديد پيگير بوديم. 
البته در سال گذشته در ستاد تسهيل و رفع موانع توليد 

فقط به واحدهاي بحران دار رسيدگي مي شد، اما در سال 
جديد به واحدهايي كه دچار بحران نيستند، ولي ظرفيت 

پيشرفت دارند هم رسيدگي مي شود.
رحماني تاكيد كرد: واحدها در تمام مشكالتي كه امروز 
برايشان حادث شده، مقصر نيستند؛ بلكه شرايط كنوني 
كشور به وجود آوردنده برخي از اين مسائل است. آزادترين 
اقتصادها در دنيا در مواقع بروز بحران به صنعت شان كمك 
مي كنند. وي با بيان اينكه وابس��تگي در توليد برخي از 
صنايع را در تحريم هاي جديد بيشتر حس كرديم، گفت: 
با اينكه در توليد فوالد پيشرفت خيلي خوبي داشتيم، اما 
باز هم وابسته هستيم. 7۰ درصد از آلوميناي ما وارداتي 
است و بايد اين موارد را جدي تر پيگيري كنيم. به گفته 
او، در برخي از صنايع مثل لوازم خانگي و قطعات خودرو 
هم نيازي به واردات نداريم ، اما باز واردات انجام مي شود. 
همين طور كه ستاد تحريم  از بحران، درمان ساخته است، 
اگر  در بسياري از موارد بتوانيم به توليد دست پيدا كنيم، 

استفاده از فرصت هاي تحريم  است.
وزير صنع��ت، معدن و تجارت عنوان ك��رد: اميدوارم با 
همكاري تمام دستگاه ها بتوانيم بخشي از اين وابستگي ها 
را كم كنيم. با اين كار اش��تغال افزايش پيدا كرده و يك 
زنجيره توليدي و اشتغال جديد ايجاد مي شود. رحماني 

در بخش ديگري از صحبت هاي خود با اش��اره به اينكه 
تاكنون بيش از 5۰ درصد از مشكالتي كه در اين ستاد 
بررسي شده، به مسائل پولي و بانكي مربوط بوده است، 
گفت: همين طور 7 درصد به مسائل مالياتي و 7 درصد 
به تامين اجتماعي مربوط مي شود كه واحدها نتوانستند 
بدهي را پرداخت كنند و به تقسيط نياز پيدا كردند. وي 
در مورد نقش سازمان تامين اجتماعي در تسهيل امور 
واحدها هم عن��وان كرد: تامين اجتماع��ي در مواردي 
خودش ورود مي كند و در مواردي كه نياز باش��د، ستاد 
تس��هيل و رفع موانع توليد ورود پيدا مي كند. در كالن 
اين سازمان با ستاد همراه بوده است، چرا كه آنها بيكار 
ش��دن كارگران را به خوبي درك مي كنند. در ادامه اين 
جلسه عليرضا محجوب نماينده مجلس شوراي اسالمي 
و دبيركل خانه كارگري گفت: در ستاد تسهيل و رفع موانع 
توليد شاهد رصد وضع موجود واحدها هستيم. در شرايط 
كنوني بايد واحدها را كارگاه به كارگاه بررسي كنيم. اگر 
يك كارگروه فقط دو كارگر داش��ته باشد، بررسي و رفع 
موانع توليد اين كارگروه ارزشمند است. وي افزود: فعاليت 
اين ستاد از ديدگاه مبتني بر اشتغال و اهميت دادن به 
كارگران مايه دل گرمي است. از شما و تمام اعضاي ستاد 

تسهيل و رفع موانع توليد تشكر مي كنم.

سخنگوي س��تاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز با 
اشاره به دستاوردهاي اجراي برنامه پيشگيري و مبارزه 
با قاچاق كاالهاي دخاني، گفت: در حال حاضر، يكي از 
موانع اصلي پيشبرد اين برنامه، عدم همكاري شركت 
دخانيات ايران است. حميدرضا دهقاني نيا در گفت وگو 
با فارس در رابطه با برنامه هاي ستاد مبارزه با قاچاق كاال 
و ارز براي مبارزه با واردات سيگار قاچاق گفت: برنامه 
جامع پيش��گيري و مقابله با قاچاق كاالهاي دخاني 
مصوب جلسه 1۰6 اعضاي اصلي ستاد مركزي مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز )با تأييد 24 دستگاه عضو ستاد و به 
استناد ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز( از سال 94 
ابالغ شده و در حال اجراست. سخنگوي ستاد مركزي 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز در مورد برخي از نتايج حاصل 
از اجراي برنامه مذكور طي سال هاي گذشته افزود: از 
جمله اين اقدامات مي توان به افزايش واحدهاي توليد 
س��يگارت از 7 عدد )سال 93( به 2۰ مورد )پايان سال 
97(، افزايش واحدهاي توزيع كننده قانوني سيگار از 
3 عدد )سال 93( به بيش از 35 هزار عدد )سال 97(، 
كاهش واردات سيگار از 65.13 ميليارد نخ )سال 93( 

به تقريبا صفر )سال 97(، افزايش نسبت تأمين مصرف 
داخلي از محل توليد داخل 52 درصد )س��ال 93( به 
89 درصد )سال 96( و كاهش قاچاق سيگار از 15.12 
ميليارد نخ )سال 93( به 7.6 ميليارد نخ )سال 96( اشاره 

كرد كه برآورد سال 97 هم در حال انجام است.
او بي��ان كرد: در ادامه  اج��راي برنامه مذكور، ضوابط 
اختصاصي خريد، فروش، حمل و نگهداري كاالهاي 
دخاني طي سال 97 تهيه و به تصويب اعضاي اصلي 
ستاد و تأييد رييس جمهور در فروردين ماه 98 رسيده 
و در دست ابالغ است. اين ضوابط به استناد ماده 18 
قانون مبارزه ب��ا قاچاق كاال و ارز و ب��ا هدف افزايش 
ش��فافيت زنجيره تأمين و توزيع كاالهاي دخاني و 
جلوگيري از توزيع غيرمجاز اين كاالها تدوين شده 
است. دهقاني نيا با بيان اينكه در حال حاضر، يكي از 
موانع اصلي پيشبرد برنامه پيشگيري و مبارزه با قاچاق 
كاالهاي دخاني، عدم همكاري شركت دخانيات ايران 
)به عن��وان يكي از اعضاي انجم��ن توليدكنندگان، 
واردكنن��دگان و صادركنندگان محصوالت دخاني( 
در اجراي طرح رهگي��ري و رديابي كاالهاي دخاني 

و م��واد 6، 5 و 13 قان��ون مبارزه با قاچ��اق كاال و ارز 
اس��ت، گفت: در اين خصوص به تن��اوب پيگيري از 
طريق مركز برنامه ريزي و نظارت بر دخانيات كشور و 
ساير دفاتر وزارت صنعت، معدن و تجارت از شركت 
مذكور و دو سهامدار عمده ش��ركت دخانيات ايران 
يعني وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و وزارت امور 
اقتصادي و دارايي انجام شده و در صورت عدم تحقق 
انتظارات، پيگيري از طريق ساير مراجع مربوطه انجام 

خواهد شد. 
او اظهار كرد: زيرس��اخت ها و مقدمات اجراي طرح 
مذكور فراهم ش��ده و با لحاظ شدن توليدات شركت 
دخانيات در زنجيره رهگيري و رديابي، قابليت اجراي 
آن فراهم خواهد شد. سخنگوي ستاد مركزي مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز بيان كرد: به استناد ماده 16 قانون 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز، ستاد مركزي مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز مرجع قانوني ارايه برآوردها و اطالعات و آمار 
در خصوص قاچاق كاال و ارز اس��ت و مطابق آخرين 
برآورد كه به تأييد دستگاه هاي ذي ربط رسيده قاچاق 

سيگار برابر 352 ميليون دالر بوده است. 

دبيركل كانون انجمن هاي صنايع غذايي گفت: دولت 
قبل از اينكه ارز دولتي براي واردات كاالهاي اساس��ي 
را حذف كند بايد كاالهاي جايگزين را معرفي كند اما 
در بخشنامه اخير اين جايگزين  ها معرفي نشده و ارز 
واردات حبوبات و گوشت به طور همزمان حذف شده 
است. كاوه زرگران، در گفت وگو با تسنيم اظهار كرد: بر 
اساس اعالم بانك مركزي برخي از اقالم اساسي از تاريخ 
31 فرودين ماه سال جاري از دريافت ارز رسمي 42۰۰ 
توماني حذف شده اند كه گوشت، كره و حبوبات را شامل 
مي شود؛ اين امر باعث مي شود قيمت آنها افزايش قيمت 
چشمگيري داشته باشند. دبيركل كانون انجمن هاي 
صنايع غذايي ايران درباره زمان اجراي افزايش قيمت 
كاالهاي اساس��ي كه ارز دولتي آنها حذف شده است 
گفت: با توجه به اينكه ارز دولتي از 31 فروردين ديگر به 
واردات اين محصوالت اختصاص نيافته است موجودي 
خود را با قيمت هاي قبلي به فروش مي رسانند و ظرف 
چند هفته آتي كه محصوالت جديد با نرخ ارز نيمايي 

وارد بازار شود، قيمت اين محصوالت تغيير مي كند.
زرگران اظهار كرد: دولت درمورد حذف ارز كاالهاي 

اساس��ي بايد احتياط كند زيرا مردم ما هزينه اي كه 
براي خريد مواد غذايي پرداخت مي كند خيلي بيشتر 
از ساير كشور ها است؛ يك كارمند در ايران بر اساس 
آمار بانك مرك��زي 26.5 درصد درآمد خود را صرف 
خريد مواد غذايي مي كند كه اي��ن رقم در امريكا بر 
اس��اس آمار بانك جهاني 7 درصد اس��ت. او تصريح 
كرد: حال با افزايش مواد غذايي و عدم افزايش درآمد 
خانوار طبقه متوس��ط و پايين جامع��ه، اين عدد 26 
درصدي به 4۰ تا 5۰ درصد افزايش مي يابد و قدرت 
خريد مردم دوباره كاهش مي يابد و آن موقع است كه 
امنيت غذايي در كشور به خطر مي افتد و سوء تغذيه 
ايجاد مي ش��ود. زرگران گفت: دولت قبل از اينكه ارز 
دولتي، براي واردات كاالهاي اساسي را حذف كند بايد 
كاالهاي جايگزين را معرفي مي كرد اما در بخشنامه 
31 فرودين سال جاري اين جايگزين  ها معرفي نشده 
و ارز واردات حبوبات و گوشت به طور همزمان حذف 
شده است، درحالي كه در تمام كشورها براي كساني 
كه قدرت خريد گوش��ت ندارن��د حبوبات جايگزين 

مصرف گوشت مي شود.
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داخلي سازي ناچيز 
خودروهاي چيني

خبرگزاري مه�ر| معاون وزي��ر صنعت، معدن 
وتجارت با اشاره به الزام خودروسازان چيني مبني بر 
افزايش سطح داخلي سازي خودروهاي توليدي در 
ايران، گفت: داخلي سازي خودروهاي خارجي توليدي 
در ايران از جمله چيني ها، حداقل بايد 2۰درصد باشد. 
فرشاد مقيمي با بيان اينكه داخلي سازي خودروهاي 
چيني متوقف نشده، گفت: تمام خودروهاي خارجي 
كه در ايران وارد و توليد مي شوند، بايد داخلي سازي 
حداقل 2۰ درص��دي را انجام دهن��د؛ بنابراين اين 
سياست در مورد هيچ خودروسازي از جمله چيني ها، 
متوقف نشده است و البته اين درصد، يك نقطه شروع 
است. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به 
اين سوال كه در دوره مديريت قبلي معاونت صنايع 
وزارت صنعت، معدن و تجارت ميزان داخلي سازي 
براي خودروهاي چيني در سال 97 معادل 4۰ درصد 
اعالم ش��ده بود، و اكنون داخلي سازي 2۰ درصدي 
براي خودروسازان چيني بسيار پايين است، گفت: 
وقتي خودرويي مي خواهد داخلي سازي شود، بايد 
قطعه س��ازان هم ظرفيت آن را ايجاد كنند؛ اما اين 
داخلي سازي از 2۰ درصد شروع شده و بسته به نوع 
خودرو ممكن است افزايش يافته و ارتقاي آن، در زمان 
متفاوتي صورت گيرد و در برخي موارد هم، زمان كوتاه 

يا بلند شود.
او تصريح كرد: ممكن است در بازه زماني شش ماهه، 
داخلي سازي به درصد باالتري برسد و ممكن است 
در جاهاي ديگري هم ظرفيت پايين تر باش��د و اين 
كار با كندي بيشتري پيگيري شود. مقيمي ادامه داد: 
افزايش داخلي سازي بايد در يك بازه زماني صورت 
گيرد، به اين معنا كه خودروي��ي كه امروز در داخل 
كشور وارد مي شود، بايد از 2۰ درصد داخلي سازي 
شروع كند؛ اما برخي از خودروهايي كه در گذشته وارد 
كشور شده بودند، درصد بااليي از بومي سازي را ندارند. 
او در پاسخ به اين سوال كه اكنون سقف داخلي سازي 
خودروهاي چيني چند درصد اس��ت، گفت: در اين 

رابطه بايد با آمار و ارقام سخن گفت.

هشدار سازمان حمايت 
درباره تغيير قيمت ها 

ايسنا|رييس سازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان اعالم كرد كه شش ماه پيش از گراني 
در خصوص تغيير قيمت اقالمي همچون »گوشت، 
پياز و شكر« به صورت مكتوب به دستگاه هاي متولي 
هشدار داده شد. عباس تابش اظهار كرد: امروزه براي 
كسب سهم بيش��تر از بازار، توليد براساس ساليق و 
خواست مشتري حرف اول را مي زند و سازمان حمايت 
در جهت حمايت از حقوق مصرف كنندگان از طريق 
ارتباطي كه با بازار مصرف دارد، ساليق و خواسته هاي 
مشتريان را از راه هاي مختلف به توليدكنندگان منتقل 
مي كن��د و توليدكنندگان با تولي��دي كه در جهت 
ساليق مشتريان انجام مي دهند، موجبات رضايت 
مشتري را فراهم مي آورند. اين باعث حمايت از توليد 

همزمان با حمايت از مصرف كننده مي شود.
او ادامه داد: در س��ازمان حمايت، اولويت بر حمايت 
از حقوق مصرف كننده اس��ت. اين س��ازمان روزانه 
قيم��ت 92 كاال را رصد مي كند و در بانك اطالعاتي 
ثبت مي شود، سپس براساس تغييرات قيمت چه از 
لحاظ كمبود كاال چه مازاد آن به تمام مراجع توليد، 
سياس��ت گذاري و مصرف اطالع رس��اني مي شود. 
مديرعامل س��ازمان حماي��ت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان اظهار كرد: وظيفه سازمان حمايت 
از مصرف كنندگان و توليدكنندگان ايجاب مي كند 
كه 6 ماه قبل از تغيي��ر قيمت در كاال با تحليل هاي 
كارشناس��ي و با رصد ب��ازار به ص��ورت مكتوب به 
واحده��اي تأمين كننده امكان تغيير در قيمت اين 
اقالم را انعكاس بدهد. در اين رابطه در خصوص اقالمي 
همچون گوشت، پياز و شكر هم سازمان حمايت با 
دستگاه هاي متولي مكاتبه كرد و احتمال تغييرات 
را گزارش داد و گفته شد براي تأمين اين اقالم اقدام 
شود، اما عدم توجه به تأمين اين اقالم باعث گله مندي 
مردم شد. او افزود: بحث گران فروشي نيز مطرح است 
كه عده قليلي از تحوالت و تنش هاي اقتصادي استفاده 
مي كنند. وظيفه ديگر سازمان حمايت، برخورد با اين 
افراد است و از مردم مي خواهيم با سامانه 124 تماس 
بگيرند و گ��زارش بدهند. در خريد كاالها مردم بايد 
مطالبه فاكتور كنند زيرا معيار سنجش گران فروشي 

فاكتور است. 

ضرورت تقويت صنعت 
تجهيزات پزشكي 

شاتا| معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت گفت: با توجه به حجم باالي واردات تجهيزات 
پزشكي، بايد اين صنعت تقويت و توسعه يابد. سعيد 
زرندي در نشستي با انجمن ها و تشكل هاي صنعت 
تجهيزات پزش��كي گفت: يكي از برنامه هاي مهم 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال رونق توليد، 
موضوع تعميق ساخت داخل است. او افزود: كاالهاي 
مهمي كه در حال حاضر به كش��ور وارد مي شود و 
توان توليد آن در كش��ور است بايد به كمك بخش 
خصوصي، بومي سازي شود. زرندي افزود: تجهيزات 
پزش��كي به دليل ارتباط با سالمت مردم از اهميت 
بااليي برخوردار است و با توجه به ظرفيت، توانمندي 
و دانشي كه در كشور وجود دارد مي توانيم اين صنعت 
را توس��عه دهيم. او تاكيد كرد: اين صنعت به دليل 
موضوع سالمت مردم، صنعت بين دستگاهي بين اين 
وزارتخانه و وزارت بهداشت است كه بايد با همكاري 
و هم افزايي بيشتر، بتوانيم مشكالت اين صنعت را 
برطرف نمايم. او تصريح ك��رد: حجم باالي واردات 
تجهيزات پزشكي به كشور، موضوعي است كه بايد 
هر دو وزارتخانه براي داخلي سازي آن تالش كنند. 
زرندي گفت: ظرفيت مناسب كشورهاي همسايه، 
فرصت مناس��بي را نيزبراي صادرات توليدات اين 

تجهيزات فراهم مي كند. 
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پس از سانحه شامگاه جمعه در فلوريدا رقم خورد

رهبر كره شمالي بر آزمايش هاي موشكي نظارت داشته است

آغاز تحقيقات فدرال درباره بويينگ

بازي موشكي »كيم« با  ترامپ

گروه جهان| 
تحقيق��ات فدرال درباره علت س��انحه جمعه ش��ب 
هواپيماي مسافربري بويينگ۷۳۷ با ۱۴۳سرنشين 
آغاز شد. پيش تر نيز اعالم شده بود كه تحقيق شركت 
بويينگ درباره علت وقوع اين حادثه آغاز شده است. 
شوراي ايمني حمل و نقل امريكا اعالم كرده بود تيمي از 
كارشناسان براي بررسي اين حادثه به فلوريدا فرستاده 
ش��ده اند. به گزارش خبرگزاري فرانس��ه، يك فروند 
هواپيماي مسافربري بويينگ۷۳۷ با ۱۴۳سرنشين به 
هنگام فرود در ايالت فلوريداي امريكا دچار سانحه شد. 
اين هواپيما به هنگام فرود از باند خارج شد و به داخل 
رودخانه افتاد. اين سانحه شامگاه جمعه )سوم مه( رخ 
داد و تمامي ۱۴۳ سرنشين هواپيما از آن جان سالم به 
در بردند. با حضور نيروهاي امدادي مسافران به بيرون از 
هواپيما و به مكاني امن منتقل شدند. بعضي از مسافران 
جراحت سطحي برداشتند. چريل بورمن، وكيلي كه 
سوار اين هواپيما بود به شبكه س��ي ان ان بود، گفته: 
»وقتي داشتيم فرود مي آمديم هواپيما به اين طرف و 
آن طرف منحرف مي شد، اول به سمت راست، بعد به 
س��مت چپ.« او ادامه داد: »بعد به هر ترتيب هواپيما 

از مسير منحرف شد و ترمزي شديد و محكم كرد.« 
اين هواپيما از پايگاه نظامي امريكا در گوانتانامو در كوبا 
راهي فرودگاه نظامي جكسون ويل در امريكا شده بود. 
نظاميان امريكايي و خانواده هايشان سوار اين هواپيما 
بودند. هواپيما در مجموع ۱۳۶ مس��افر داشت و باقي 
خدمه آن بودند. ۲۱ نفر به بيمارستان منتقل شدند. 
هيچ كس به طور جدي مجروح نشد. هوا هنگام فرود 

هواپيما به شدت باراني همراه با رعد و برق بود.
كاپيتان مايكل كورنور، افس��ر فرودگاه جكسون ويل 
صبح شنبه در كنفرانسي خبري با اشاره به اينكه كسي 
از اين سانحه جراحتي جدي برنداشته يا جان خود را 

از دست نداده گفت، اين را بايد يك معجزه دانست.
گفته شده، تعداد زيادي امدادگر و ۹۰ آتش نشان در 
صحنه حضور يافتند. اداره امنيت حمل و نقل امريكا 

براي شناساسي علت سانحه يك تيم تحقيقاتي را راهي 
محل كرده است. شركت بويينگ گفته است، از سانحه 
باخبر است و تالش دارد اطالعات بيشتري جمع كند. 
اين هواپيما كه از نوع ۸۰۰ � ۷۳۷ است از ۱۸ سال پيش 
فعاليت خود را آغاز كرده است. شركت بويينگ پس از 
سقوط دو هواپيماي نسبتا جديد خود از نوع مكس۷۳۷ 
در ماه هاي گذشته به شدت زير ضرب انتقاد قرار دارد. 
در نوامبر سال گذشته يك فروند هواپيماي بويينگ 
خطوط هواپيمايي »الين اير« اندونزي سقوط كرد و 

در ماه مارس امسال همين اتفاق براي هواپيمايي مشابه 
از خطوط هواپيمايي اتيوپي افتاد. در اين دو سانحه در 

مجموع ۳۴۶ نفر جان خود را از دست دادند.
نشريه وال اس��تريت ژورنال ۲۹ آوريل گزارش داد كه 
بويينگ سيستم هشداردهنده خود را غيرفعال كرده 
بوده، بي آنكه خطوط هواي��ي را مطلع كند. بنا براين 
گزارش، در جريان س��قوط دو هواپيم��اي بويينگ، 
نرم افزار در نظر گرفته شده براي پيشگيري از خطرات 
احتمالي موسوم به سيستم تقويت ويژگي هاي مانور 

نقش مهمي داشته است. اين سيستم در صورت وجود 
اختالل و نقص فني، دماغ��ه هواپيما را، حتي خالف 
خواس��ت خلبان، به ش��كل خودكار به سمت پايين 
هدايت مي كند. اين س��امانه خودكار در سال گذشته 
مي��الدي در مركز توجه اداره نظ��ارت بر حمل و نقل 
هوايي امريكا قرار گرفته بوده اس��ت. به گفته محافل 
مطل��ع اداره نظارت ب��ر حمل و نقل هواي��ي امريكا، 
بازرسان اين اداره در ۲۰۱۸ در حال بررسي توقف پرواز 
بويينگ ۷۳۷ مدل مكس بوده اند. طبق اين گزارش، 

بويينگ سامانه هشداردهنده براي اختالالت احتمالي 
موس��وم به MCAS يا سيس��تم تقويت ويژگي هاي 
مانور را غيرفعال كرده بوده، ظاهرا بي آنكه ساوت وست 
ايرالينز يك��ي از بزرگ ترين خط��وط هوايي اياالت 

متحده را در جريان بگذارد.
در پي دو بار سقوط، پرواز هواپيماهاي بويينگ ۷۳۷ 
مدل مكس در سراس��ر جهان ممنوع ش��د. ابتدا در 
اكتبر ۲۰۱۸ س��قوط اين هواپيما در ج��اوه اندونزي 
به كش��ته شدن تمامي ۱۸۹ سرنش��ين آن انجاميد. 
در ماه مارس گذش��ته نيز تمامي ۱۵۷ سرنشين اين 
مدل هواپيم��ا در اتيوپي بر اثر س��قوط آن جان خود 
را از دس��ت دادند. به گفته يكي از سخنگويان شركت 
هواپيمايي ساوت وست ايرالينز، شركت بويينگ پيش 
از سقوط اين مدل هواپيما در اندونزي چنين وانمود 
كرده كه انگار زنگ خطر سيستم تقويت ويژگي هاي 
مانور در تمامي اين هواپيماه��ا فعال اند. بويينگ اما 
پس از سقوط به اين ش��ركت هواپيمايي اطالع داده 
كه سامانه هشداردهنده مزبور اصوال غيرفعال است. 
در اين ميان روش��ن شده اس��ت كه فعال سازي اين 
سيستم غيراجباري بوده و شركت هاي هواپيمايي تنها 
مي توانسته اند براي دستيابي به چنين گزينه اي، آن را 
از بويينگ خريداري كنند. در پي بحران به وجود آمده 
براي هواپيماهاي بويينگ، ارزش سهام اين شركت در 
بازارهاي مالي همچنان در حال سقوط است. خالف 
بويينگ، اين بحران فضاي مناسبي را براي سودآوري 
ايرباس، رقيب اروپايي آن به وجود آورده اس��ت. پس 
از حوادث مارس ارزش كل ش��ركت هواپيماس��ازي 
بويينگ امري��كا ۲۸ ميلي��ارد دالر كاه��ش يافت و 
ش��اخص داوجونز صنعتي در اياالت متحده نيز ۱۴۰ 
واحد افت كرد. سي سي ان با اشاره به حادثه اخير اين 
شركت هواپيمايي نوشته: »به  نظر مي رسد كه بويينگ 
نمي تواند خود را از صدر اخبار ناخوشايند جهان كنار 
بكشد. حادثه اخير اين شركت احتماال بار ديگر فشارها 

را بر داوجونز تشديد خواهد كرد.«

گروه جهان| سمانه قرباني|
 كيم جون��گ اون رهبر كره ش��مالي چند موش��ك 
كوتاه برد را آزمايش كرده اس��ت. خبرگزاري رسمي 
كره ش��مالي نوش��ته كه اين آزمايش ها به خواسته 
رهبر اين كشور و با هدف افزايش توانايي هاي دفاعي 
ب��وده و مغايرتي با تعهدش به امري��كا مبني بر عدم 
آزمايش موش��ك هاي دوربرد ندارد. در همين حال 
دونالد ترامپ رييس جمه��وري امريكا در مقام دفاع 
از كيم  جونگ اون برآمده و گفته مطمئن اس��ت كه 
كيم نمي خواهد روابط خوبش با امريكا را خراب كند. 
به گ��زارش رويت��رز به نق��ل از خبرگزاري رس��مي 
كره شمالي، هدف اين شليك ها كه بار ديگر كره شمالي 
را به صدر اخبار جامعه جهاني آورده، آزمايش عملكرد 
راكت اندازه��اي چندمنظوره دوربرد و تس��ليحات 

بالستيك توسط يگان هاي دفاعي بوده است.
»كي��م دونگ ي��وب« كارش��ناس نظامي موسس��ه 
مطالعات ش��رق دور دانش��گاه ك��ره اي كيونگ نام، 
مي گويد: »تصاوير منتشر شده از خبرگزاري رسمي 
كره شمالي نشان مي دهد كه تسليحات شليك شده 
مي تواند موشك هاي كوتاه برد و موشك هاي بالستيك 
زمين به زمين باش��د.« اگرچه شليك اين موشك ها 
مي تواند نقض قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل 
متحد باشد، اما موشك هاي بالستيك دوربرد نيستند، 
موش��ك هايي كه براي اياالت متحده تهديد جدي 
به ش��مار مي روند. اين كارشناس مسائل كره شمالي 
مي گويد مساله  ناخوش��ايند و غيرمنتظره تصويري 

از موشك بالس��تيك كوتاه برد زمين به زمين بود كه 
به عنوان نس��خه كره اي موشك هاي اسكاندر روسي 

شناخته شده است. 
 به گفته تحليلگر نظامي، موش��ك هاي بالستيك با 
سوخت جامد مي تواند تا ۵۰۰ كيلومتر )۳۱۱مايل( 
برد داشته باشد و تمام شبه جزيره كره را در محدوده 
خود قرار دهند. اين موشك ها قادرند سيستم دفاعي 
ضد موش��كي پيش��رفته در اياالت متح��ده واقع در 
كره جنوبي را خنثي كنند. با اي��ن حال وزارت دفاع 
كره جنوبي، محدوده برد س��الح شليك شده در روز 
شنبه را بين ۷۰ تا ۲۴۰ كيلومتر ارزيابي كرده است. 

خبرگزاري رس��مي كره شمالي با انتش��ار بيانيه اي 
نوشته: »كيم جونگ   اون رهبر كره شمالي، با شليك 
اين آزمايش بر افزايش توانايي هاي رزمي براي دفاع از 
حاكميت سياسي و خودكفايي اقتصادي تاكيد كرده 
است، دفاعي كه كره شمالي براي رويارويي با خطرات 

و تهاجم ها به آن نياز دارد. 
اين بيانيه يك روز پس از شليك آزمايشي موشك ها 
منتشر شده اس��ت، اقدامي كه به اعتقاد تحليلگران 
كوششي اس��ت براي تحت فشار گذاشتن واشنگتن 
براي برگزاري مذاكرات. اين مذاكرات مربوط به برنامه 
هس��ته اي كره شمالي پس از نشستي كه در فوريه به 

شكست انجاميد، متوقف شد.
كره شمالي از سال ۲۰۱۷ پرتاب و آزمايش موشك هاي 
هسته اي و بالستيك خود را متوقف كرده، اقدامي كه 
دونالد ترامپ رييس جمه��وري امريكا، بارها از آن به 

عنوان دس��تاورد مهم خود در ارتباط با پيونگ يانگ 
نام برده اس��ت. با اي��ن حال ه��ري كازيانيس مدير 
مطالعات كره اي در مركز امنيت ملي، معتقد است كه 
كره شمالي هرگز متعهد نبوده كه تمام آزمايش هاي 
هس��ته اي خود را متوقف كند بلكه تنه��ا وعده داده 
ب��ه ضرب االجل خود خواس��ته اش ب��راي آزمايش 
موشك هاي دوربرد متعهد مي ماند؛ موشك هاي مدل 
ICBM كه قابليت رس��يدن به خاك اياالت متحده 
را دارند. كازيانيس مي گويد: »پرتاب موش��ك هاي 

كوتاه برد كره شمالي نبايد ما را متعجب كند.« 
آخرين آزمايش شليك، سئول را واداشت تا از چين 
همس��ايه كمونيس��ت خود، بخواهد كه فشارها را بر 
كره شمالي تشديد كند. اين در حالي است كه ترامپ 
در پس��ت توييتر خود گفته »هن��وز مي تواند با كيم 
توافق كند.« دونال��د ترامپ گفته: »معتقدم كه كيم 
جونگ اون بط��ور كامل توان اقتصادي كره ش��مالي 
را درك مي كن��د و كاري نمي كند ك��ه اين قابليت از 
دس��ت برود. كيم همچنين مي داند كه با او هستم و 
نمي خواهد وعده اش با من را زير پا بگذارد؛ پس توافق 

رخ مي دهد.« 
ران براون اشتاين تحليلگر ارش��د سي ان ان نوشته: 
»منتظ��ر بوديم ت��ا واكنش ترامپ به اي��ن آزمايش 
موش��كي را شاهد باش��يم. اما ترامپ نش��ان داد كه 
نمي خواه��د اين موضوع را ش��دت بخش��د چرا كه 
در برق��راري رابط��ه ش��خصي با رهبر كره ش��مالي 
سرمايه گذاري سنگيني انجام داده است. اين سياست 

را او ترسيم كرده و بطور وس��يعي اعتبار خود را پاي 
آن گذاشته و از افراد زيادي در بدنه دولت خواسته تا 
برخورد خود در قبال پيونگ يانگ را تغيير دهند و با او 
دراين مسير همسو شوند.. حال ترامپ ناگزير است اين 
رابطه را حفظ كند و نمي خواهد افكار عمومي به اين 
نتيجه برسند كه قادر نبوده تا رابطه جديد ايجاد شده 
با كره شمالي را حفظ كند. ترامپ مسير ديپلماتيكي 
را در قبال كره شمالي در پيش گرفت كه هيچ يك از 
روساي جمهوري پيشين امريكا اتخاذ نكرده بودند. 
اين عده در سياس��ت هاي خود در برابر پيونگ يانگ 
شكس��ت خورده بودند و بي نتيجه ب��ودن اين روش 
جديد هم براي ترامپ سنگين خواهد بود.« در ادامه 
اين گزارش آمده: »نمي دانيم كه دولت ترامپ در پشت 
پرده چه چيزهايي به كره شمالي وعده و پيشنهاد داده 
اس��ت. چيزي كه در اين دو سال و چند ماه شاهدش 

بوده ايم اين است كه ترامپ چيزي مي گويد و روشي 
كه تش��كيالت و نهادهاي دولتي در پيش مي گيرند 
چيز ديگري اس��ت. مثال به بحران ونزوئال نگاه كنيد 
كه وزيرخارجه امريكا به طرف روسي درباره مداخله 
در كاراكاس هشدار مي دهد و از طرف ديگري شخص 
رييس جمهوري امريكا در تماس تلفني اخير خود با 
والديمير پوتين و با تكيه به گفته هاي رييس جمهوري 
روسيه مي گويد كه مس��كو در كاراكاس مداخله اي 
ندارد. در نتيجه اكنون دو مساله وجود دارد، استراتژي 
دولت امريكا و استراتژي ترامپ در سياست خارجي؛ 
به نظر مي رسد كه استراتژي رييس جمهوري  امريكا 
كامال س��ر راس��ت اس��ت و مي خواهد كه همگي در 
روابطي كه با كره ش��مالي برقرار كرده حضور داشته 
باشند و اميد دارد تا نتيجه اي كه او خواهان آن است 

به دست آورد.« 

دريچه

كوتاه از منطقه

بازداشت برادر بوتفليقه و 
اطالعاتي  هاي سابق الجزاير 
گروه جهان| س��عيد بوتفليقه برادر رييس جمهور 
مستعفي الجزاير، توس��ط پليس اين كشور بازداشت 
شده است. جوان ترين برادر عبدالعزيز بوتفليقه، بيش 
از يك دهه مشاور رييس جمهور اين كشور بود و طبق 
عقيده الجزايري ها بعد از سكته مغزي رييس جمهور 
سابق، در واقع او اداره كش��ور را برعهده داشته است. 
به گزارش سايت النهار، عالوه بر سعيد بوتفليقه، توفيق 
مدين و بشير طرطاق دو نفر از روساي سابق سرويس 
اطالعات الجزاير هم بازداشت شده اند. ژنرال طرطاق 
از افراد نزديك به رييس جمهور سابق الجزاير بود كه روز 
دوم آوريل همزمان با استعفاي عبدالعزيز بوتفليقه، او 
هم از رياست سرويس اطالعاتي اين كشور كناره گيري 
كرد. اتهام اين افراد تالش براي ايجاد آش��وب و هرج 
و مرج در كشور عنوان ش��ده است. با گذشت بيش از 
يك ماه از اس��تعفاي عبدالعزيز بوتفليقه، معترضان 
الجزايري همچن��ان هر جمعه به خيابان ها مي آيند و 
خواستار كناره گيري تمامي مهره هاي دولت پيشين 
هستند.  رييس جمهوري الجزاير در پي چندين هفته 
اعتراض گسترده مردمي در تاريخ ۱۳ فروردين گذشته 
از قدرت كناره گيري كرد. معترضان الجزايري، نه تنها 
كناره گي��ري عبدالعزيز بوتفلي��ه را كافي نمي دانند، 
بلكه اكنون خواس��تار بركناري عبدالقادر بن صالح، 
رييس جمهوري و نورالدين بدوي، نخست وزير موقت 
اين كشور هستند. قرار است بن صالح تا زمان برگزاري 
انتخابات بعدي رياس��ت جمهوري كه ۱۳ تير برگزار 
مي شود مديريت كشور را در اختيار داشته باشد. اين دو 
مقام تنها چند روز پيش از استعفاي بوتفليقه به دست 

خود رييس جمهوري پيشين انتخاب شدند.

 مانور ناتو براي مقابله
 با تهديد روسيه 

گروه جهان| س��ازمان پيمان آتالنتيك شمالي 
)ناتو( هفته آينده براي مقابله با تهديد روسيه عليه 
اعضاي اين پيمان مانور برگزار مي كند. به گزارش 
اش��پيگل، اين رزمايش ۶ روزه از دوشنبه )امروز( با 
شركت كاركنان وزارت دفاع اعضاي ناتو در بروكسل 
برگزار مي شود. هدف از برگزاري اين مانور، ارزيابي 
جديت ناتو در اتخاذ تصميمات و انجام سريع اقدامات 
در مواجهه با موقعيت هاي واقعي است. اين در حالي 
است كه از ماه ها پيش ارتش اعضاي ناتو و كاركنان 
آن در حال آماده سازي خود براي شركت در اين مانور 
هستند. جزييات اين مانور محرمانه بوده و طي آن 
شوراي ناتو و دستگاه نظامي آن تمامي گام هاي الزم 
براي مقابله جدي نظامي بر اساس ماده ۵ اساسنامه 
كه مربوط به واكنش نظامي مي ش��ود را بررس��ي 
مي كنند. اين بيس��ت ودومين مانور از اين دس��ت 
در تاريخ شكل گيري پيمان ناتو از ۱۹۴۹ ميالدي 

تاكنون به شمار مي رود. 
ينس استولتنبرگ دبيركل پيمان آتالنتيك )ناتو( 
گفته: »با توجه به اينكه وضعيت خاورميانه و شمال 
آفريقا دچار بي ثباتي ش��ده و روسيه خصمانه تر از 
گذش��ته رفتار مي كند و گروه هاي تروريستي در 
گوشه و كنار حضور دارند، ناتو مسووليت خود را به جا 
آورده و در مسير ايجاد ثبات گام برمي دارد. اگرچه با 
تغييرات جهان، ناتو نيز دچار تغيير مي شود اما برخي 
اصول ثابت است و يكي از اين اصول تعهدات دايمي 
ماست.« مسكو پيش تر اعالم كرده بود كه روسيه و 
ناتو بطور كامل همكاري در عرصه هاي غيرنظامي و 

نظامي را متوقف كرده اند. 

ژاپن: بانك توسعه آسيا به 
چين وام ندهد

گروه جهان| وزير اقتصاد ژاپن از »بانك توسعه آسيا« 
خواس��ته تا ميزان وام هاي اختصاصي به كشورهاي 
توسعه يافته نظير چين كه نيازي به كمك هاي مالي 
ندارند را كاهش دهد. به گزارش ژاپن تودي، تارو آسو 
وزير اقتصاد ژاپن در كنفرانس س��االنه بانك توسعه 
آس��يا از اين بانك خواس��ته تا كمك هاي خود را به 
كشورهايي اعطا كند كه مسير دشواري براي عمران 
آباداني پيش رو ندارند نه كشورهاي توسعه يافته اي 
كه نياز مالي چنداني ندارند. اين اظهارات آسو خطاب 
به چين عنوان شد كه با وجود افزايش سطح درآمد و 
تبديل شدن به دومين اقتصاد بزرگ دنيا، همچنان به 
دريافت وام هايي با بهره اندك ادامه مي دهد. به نوشته 
ژاپن تودي، حساب هاي چين ۱۲ درصد از قراردادهاي 
بانك توسعه آسيا را در سال ۲۰۱۸ تشكيل مي دهد. 
منتقدان همچنين با اشاره به مقدار وام هاي اعطايي 
چي��ن به كش��ورهاي در حال توس��عه، تحت عنوان 
پروژه »كمربند- جاده« كه بس��ياري از كشورها را با 
بدهي هاي هنگفت مواجه كرده، ابراز نگراني كرده اند. 
به گفته آسو، بانك توسعه آسيا به منظور استفاده بهينه 
از منابع مح��دود بايد كمك هاي مالي خ��ود را براي 
كشورهاي كم درآمد و آسيب پذير مانند جزاير كوچك 
اولويت بندي كند. همزمان با توقف كمك هاي رسمي 
ژاپن به چين به منظور توسعه اين كشور از ماه مارس، 
بانك جهاني نيز تصميم دارد تا اعطاي وام به چين را 
متوقف كند. بانك توسعه آسيايي ۲۲ آگوست ۱۹۶۶ 
به منظور توسعه اقتصاد كشورهاي آسيايي بنا شده 
است. اين بانك ۶۷ عضو دارد و بزرگ ترين سهامداران 

آن ژاپن و امريكا هستند.

۷۰۰ ميليون دالر خسارت 
كالهبرداري 19 ساله از ناسا 
گروه جهان| يك شركت كوچك در ايالت اورگن 
در غ��رب امريكا حدود ۲۰ س��ال، از آژانس فضايي 
اياالت متحده امريكا )ناسا( كالهبرداري كرده است. 
به گزارش يورونيوز، ناس��ا اين موضوع را ۳۰ آوريل 
تاييد و اعالم كرده كه اين موضوع باعث شكس��ت 
دو ماموريت پرتاب موش��ك در سال هاي ۲۰۰۹ و 
۲۰۱۱ ميالدي شده اس��ت.  شركت ساپا پروفايلز 
كه سازنده اكستروژن آلومينيوم است با دستكاري 
نتايج آزمايش��گاهي، آلومينيوم تقلبي به ناسا داده 
است. ناسا اعالم كرده اين موضوع باعث زيان ۷۰۰ 
ميليون دالري به اين شركت شده است. اين موضوع، 
در پي بررسي ها براي پيدا كردن داليل شكست دو 
ماموريت فضايي اين سازمان كشف شده است. در 
اين دو ماموريت قرار بود موشك تاروس ايكس ال، 
ماهواره هايي را به منظور مطالعه آب و هوا در مدار 
زمين قرار دهند. ام��ا در هر دو ماموريت دماغه اين 
موشك براي پرتاب ماهواره به فضا باز نشد. آژانس 
فضايي امريكا در نهايت به منش��أ اين موضوع پي 
برد. در واقع شركت ساپا پروفايلز كه پيمانكار ناسا 
در اورگن بود، ۱۹ سال آلومينيوم معيوب و تقلبي 
به آژانس فضايي امريكا داده بود. البته آزمايش هاي 
مربوط به مقاومت و كيفيت اين آلومينيوم ها را هم 
دستكاري كرده بود. قطعات آلومينيومي موشك در 
زمان پرتاب خرد مي شد بنابراين قادر به رها كردن 
ماهواره به فضا نبود. ناس��ا تنها قرباني اين شركت 
متقلب نبوده است. ناسا در بيانيه اي اعالم كرد كه 
تمام قراردادها با اين دو ش��ركت را به حالت تعليق 

درآورده است. 

تشديد حمالت 
رژيم صهيونيستي به نوارغزه 
گ�روه جه�ان| بنيامي��ن نتانياهو نخس��ت وزير 
رژيم صهيونيستي، دستور داده حمالت به نوار غزه ادامه 
يابد. در موج تازه حمالت جنگنده  هاي رژيم صهيونيستي 
يكشنبه مقر وابس��ته به گردان هاي القدس در شرق 
خان يون��س را بمباران كردند. اين در حالي اس��ت كه 
اتاق عمليات مش��ترك گروه هاي فلس��طيني تاكيد 
كرده، دامنه حمالت خود را گسترش داده و شهرهاي 
اسدود و بئر الس��بع را نيز هدف قرار خواهد داد. تعداد 
ش��هداي حمالت صهيونيس��ت ها به ۱۱ تن رسيده 
اس��ت. حماس هدف قرار دادن غيرنظاميان را جنايت 
جنگي خوانده است. به  گزارش الميادين، جنگنده هاي 
رژيم صهيونيستي تعدادي موشك را به مقر  مقاومت در 
شمال غرب رفح شليك كردند، همچنين يك فروند 
جنگنده اشغالگر مقر وابسته به گردان هاي القدس شاخه 
نظامي جنبش جهاد اس��المي را در شرق خان يونس 
بمباران كرد. ضمن حمالت هوايي به غرب غزه و مشخصا 
منطقه الميناء، قايق هاي جنگي رژيم صهيونيستي نيز 
مناطق حماس در غ��زه را هدف گرفتند. اين در حالي 
است كه اتاق عمليات مشترك گروه هاي فلسطيني 
در بيانيه اي اعالم كرده: »مقاومت عسقالن، اوفاكيم و 
كريات جات را هدف حمالت موش��كي قرار داده و در 
صورت ادامه بمباران غزه از سوي رژيم صهيونيستي، 
دامنه حمالت خود را گسترش داده و شهرهاي اسدود و 
بئر السبع را نيز هدف قرار خواهند داد.«  هماهنگ كننده 
سازمان ملل در روند صلح خاورميانه گفته اين سازمان در 
حال همكاري با مصر براي آرام كردن شرايط در نوارغزه 
است. نيكوالي مالدينوف نسبت به تشديد خطرناك 

اوضاع غزه ابراز نگراني كرده است.
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اصالحات، برگ برنده چين 
در جنگ تجاري 

گروه جهان| چين با هدف پي��روزي بر امريكا در 
جنگ تجاري برخي اصالحات را آغاز كرده اس��ت 
از جمله گش��ودن درهاي بخش مالي خود به روي 
س��رمايه هاي خارجي. كارشناس��ان معتقدند اين 
اصالحات عالوه بر رونق داخلي، پكن را به صلح تجاري 
هم نزديك مي كند. به گزارش ايرنا، بسياري از اقدامات 
اصالحي در اقتصاد چين كه امريكا خواستار آن است، 
چالش كشورهاي ديگر خصوص كشورهاي اروپايي 
نيز محسوب مي شود و سال هاست كه اين كشورها 
از چي��ن مي خواهند زمينه جذب س��رمايه گذاري 
بدون تبعيض را فراه��م كند كه در اين عرصه چين 
به آرامي در حال انجام برخي اصالحات است. پيش 
از اين بيشتر ش��ركت هاي خارجي تنها در صورتي 
كه مجوز فعاليت آنها با چيني ها مشترك باشد، در 
چين اجازه تجاري داش��تند در اين چارچوب غير از 
شركت هاي با مس��ووليت محدود، ديگر شركت ها 
بايد براي اس��تمرار فعاليت تجاري خود بخش��ي از 
سهامش��ان را به طرف هاي چيني اختصاص دهند 
كه يكي از بزرگ ترين دغدغه هاي غرب و كشورهاي 
ديگر محسوب مي شد. امريكا و اروپا اين مقررات را 
تبعيض آميز مي دانس��تند و از چين خواستند اين 
محدوديت ها را ب��ردارد زيرا از ديدگاه آنها در چنين 
صورتي ش��ركت هاي خارج��ي محدوديت زيادي 
خواهند داش��ت و خطر س��رقت فناوري آنها وجود 
دارد. موضوع ديگر حق مالكيت معنوي اس��ت كه 
چين اگرچه گام هايي در اين عرصه برداشته اما براي 
امريكا و اروپا كافي نيست. در عرصه توليد و تجارت 
نيز كش��ورهاي غربي چين را مته��م مي كنند كه 
توليد مازادش را با يارانه كه به كارخانه هاي صنعتي 
و توليدكنن��دگان مي ده��د با هزين��ه پايين راهي 
بازارهاي ديگر مي كند و اين باعث مي ش��ود تا بهاي 
اين كاالها در مقابل توليدات كشورهاي ديگر پايين 
باشد و آنها قدرت رقابت را از دست بدهند. اتحاديه ها و 
اتاق هاي بازرگاني امريكا و اروپا در چين اكنون از پكن 
خواسته اند كه اصالحات ذي ربط را انجام دهد. اعضاي 
اين اتاق ها اگرچه با بستن تعرفه هاي سنگين روي 
كاالهاي چيني مخالف  هستند اما تصريح كرده اند 
كه بدون اصالحات حمايت آنها از چين ادامه نخواهد 
يافت. اين شركت ها در حال رايزني با چين است تا اين 
كشور را قانع كند كه اصالحات را انجام دهد و با توجه 
به اينكه چين و امريكا درخصوص تعرفه ها و جنگ 
تجاري ممكن اس��ت به توافق برسند اين رايزني ها 

شدت گرفته است. 

مقام ارشد IMF رييس بانك 
دولتي پاكستان شد

اسالم آباد، رضا باقر اقتصاددان پاكستاني كه سال ها 
سابقه حضور در صندوق بين المللي پول دارد را به 
عنوان رييس بانك دولتي انتخاب كرد. به گزارش 
خبرگزاري تي پي اي، درحالي كه دولت پاكستان از 
نبود منابع مالي كافي رنج مي برد و در تالش براي 
جذب بسته كمك چند ميلياد دالري از منابع جهاني 
است، يك مدير با سابقه بين المللي را به عنوان رييس 

جديد بانك دولتي اين كشور منصوب كرده است.

اردوغان ابطال انتخابات 
استانبول را خواستار شد

رجب طي��ب اردوغان رييس جمه��وري تركيه بار 
ديگر خواس��تار ابطال نتيجه انتخابات شوراي شهر 
استانبول شد كه پيروزي مخالفان رييس جمهوري 
را در پي داشته است. به گزارش خبرگزاري فرانسه، 
قرار اس��ت مقامات محلي در اين باره تصميم گيري 
كنند و به همين مناس��بت اردوغان تصميم گرفته 
كه بر فش��ارهايش بيفزايد. رييس جمهوري تركيه 
مدعي است كه شهروندان تركيه از او خواسته اند تا 
انتخابات استانبول از نو برگزار شود. در اين انتخابات 
اكرم امام اُغلو نامزد احزاب مخالف، با اختالف كمتر از 
۱۵هزار رأي بينالي ييلديريم نامزد حزب حاكم عدالت 
و توسعه را شكست داد. انتخابات استانبول از اهميت 

بسياري زيادي براي اردوغان برخوردار است. 

توافق هاي دوجانبه نظامي و 
اقتصادي  عراق - فرانسه

فرانس��ه اعالم كرده همكاري ه��اي نظامي خود را 
با عراق تقويت خواهد ك��رد. اين خبر پس از ديدار 
امانوئل ماكرون رييس جمهوري اين كشور، با عادل 
عبدالمهدي نخس��ت وزير عراق در كاخ اليزه اعالم 
شده است. اين يك همكاري دوجانبه است و پاريس 
قصد ندارد كه اين همكاري ها را با نام اتحاديه اروپا 
يا ناتو انجام دهد. ع��ادل عبدالمهدي همچنين از 
ماكرون خواس��ته تا در موضوع تحريم هاي اعمال 
شده عليه ايران توسط امريكا، به عنوان ميانجي ميان 

بغداد و واشنگتن ايفاي نقش كند.

انفجار در نزديك فرماندهي 
پليس بغالن

مقام هاي دولتي و شاهدان عيني از وقوع يك انفجار 
س��نگين در نزديك مركز فرماندهي پليس واليت 
بغالن در شهر پلخمري در شمال افغانستان خبر دادند. 
به گزارش بي بي سي، طالبان مسووليت اين حمله را به 
عهده گرفته و گفته اند كه افراد آنان به مقر فرماندهي 
پليس حمله كرده اند. طالبان شنبه با رد درخواست 
لويه جرگه مشورتي و زلماي خليل زاد نماينده امريكا 
در امور افغانستان، تاكيد كرده كه در ماه رمضان به 
مبارزه خود عليه دولت دست نشانده افغانستان ادامه 
خواهد داد. طالبان تاكيد كرده اس��ت كه طرح خلع 
س��الح اين گروه هيچگاه محقق نخواهد شد و اين 
نيروهاي امريكايي هستند كه بايد اسلحه خود را زمين 

گذاشته و افغانستان را ترك كنند. 
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عكسروز

چهرهروز

مهديپاكدلبههنرمندانسفارشيسازميپردازد
مهدي پاكدل كه با نمايش »وقتي كبوترها ناپديد شدند« روي صحنه تئاتر مستقل بازي خواهد كرد، مي گويد در اين نمايش كه به هنر و به ويژه 
هنرمندان سفارشي ساز مي پردازد و نقشي بسيار متفاوت از آنچه تا به حال بازي كرده است، دارد. اين بازيگر سينما و تئاتر اين روزها در نمايش 
تازه اي از توليدات تئاتر مستقل تهران با نام »وقتي كبوترها ناپديد شدند« به كارگرداني هستي حسيني بازي مي كند؛ نمايشي كه داستانش در 
زمان جنگ جهاني دوم مي گذرد اما حال و هوايي امروزي دارد. پاكدل افزود: اين نمايش درباره تأثير هنر بر جامعه و فضاي جنگ و خانواده است و 
نيز هنرمنداني كه وابسته هستند و سفارشي كار مي كنند. هنر ممكن است به راحتي از سبد خريد خانواده اي كنار گذاشته شود ولي در اين نمايش 
نشان مي دهيم كه اين طور نيست و هنرمند با اصالتش و بدون اينكه خودش يا هنرش را بفروشد چه تأثيري مي تواند روي جان انسان ها بگذارد. 

بازارهنر

ميكاييل شهرستاني بازيگر  برگزيده

تنديس بهترين كارگردان جشنواره قونيه براي مجيدي

تدارك محمد رضايي راد براي اجراي »فرشته تاريخ«

جش��ن بازيگ��ر خان��ه تئاتر ش��امگاه در 
س��الن اصلي مجموعه تئاتر شهر برگزار و 
برگزيدگان يك سال گذشته تئاتر معرفي 
شدند.  جش��ن بازيگر خانه تئاتر با اجراي 
بهزاد فراهاني كه رياست انجمن بازيگران 
تئاتر را هم بر عهده دارد، شامگاه شنبه ۱۴ 
ارديبهشت در سالن اصلي مجموعه تئاتر 
شهر برگزار ش��د. در اين مراسم بازيگران 

مختلفي از جمله رضا بهبودي، فرزين محدث، فهيمه 
رحيم نيا، س��ينا رازاني، هادي مرزبان و سيما تيرانداز 
نقش آفريني هاي كوتاهي در نقش هاي عبدالحسين 
نوش��ين، لرتا هايراپتيان، محمدعلي جعفري، مهدي 
فتحي، مهين اسكويي، عصمت صفوي، پرويز فني زاده، 
جمشيد مشايخي، رقيه چهره آزاد، خسرو شكيبايي، 

عزت اهلل انتظامي و جميله شيخي حضور پيدا كردند.
در اين مراسم و در بخش بازيگري مرد مجيد نوروزي، 
حسين كشفي، ناصر عاشوري و فرزين محدث به عنوان 
بازيگران برتر مرد تئاتر ايران در يك س��ال گذش��ته و 
همچنين نسرين درخش��ان زاده، مونا فرجاد و پرستو 
گلستاني به عنوان بازيگران برتر زن تئاتر ايران در سال ۹۷ 
معرفي شدند.  هيات داوران انجمن بازيگران خانه تئاتر 
نيز جايزه ويژه بازيگري خود را به ميكاييل شهرستاني 

اهدا كرد. شهرستاني بعد از دريافت جايزه 
خود، تصريح كرد: اين جايزه را بايد ۲۴ سال 
پيش مي گرفتم ولي جايزه من را دزديدند و 
در پشت صحنه تاالر وحدت به فرد ديگري 
دادند ك��ه بعدها رييس مرك��ز هنرهاي 
نمايشي شد. عضو هيچ تشكيالتي حتي 
خانه تئاتر نيس��تم و اينجا تشكر مي كنم 
جايزه اي را كه ۲۸ سال پيش از من دزديدند 
به من برگرداندند. همچنين هيات داوران از گروه بازيگران 
نمايش »افرا« به كارگرداني سهيل ساعي نيز قدرداني 
كرد. از بخش هاي ويژه جش��ن بازيگ��ر خانه تئاتر كه 
كارگرداني آن بر عهده محمد رحمانيان بود، به تجليل از 
مهناز شريفي، علي آزادنيا، سوسن مقصودلو و رضا بابك 
اختصاص داشت. اجراي قطعات موسيقي با خوانندگي 
رستاك حالج و صابر جعفري با نوازندگي سردار سرمست 
و همچنين اجراي گروه كر فيالرمونيك به سرپرستي 
عليرضا شفقي نژاد از ديگر برنامه هاي اين جشن بود. علي 
عمراني، محمد متوسالني، ايرج راد، شهرام گيل آبادي، 
محمودرضا رحيمي، الهام كردا، حامد كميلي، جليل 
فرجاد، مريم معترف، مرتضي ميرمنتظمي، اسماعيل 
خلج و تعدادي ديگر از هنرمندان و بازيگران تئاتر از جمله 

حاضران در جشن بازيگر خانه تئاتر بودند. 

جش��نواره جهان��ي فيل��م قوني��ه در 
مراس��مي كه در مركز فرهنگي موالنا 
در قونيه برگزار ش��د تنديس »بهترين 
كارگردان« اين جش��نواره را به مجيد 
مجيدي اهدا كرد. در دومين جشنواره 
جهان��ي فيلم قونيه دو فيل��م از مجيد 
مجيدي كارگردان ش��اخص سينماي 
ايران نمايش داده ش��د. در اين مراسم 

عبدالس��تار يارار دبير جش��نواره جهاني قونيه در 
سخناني با تقدير از نقش مجيد مجيدي در ساخت 
آثار سينمايي شاخص با پيام هاي انساني و اخالقي، 

سينماي نوين ايران را پيام آور معنويت دانست.
امس��ال دبيرخانه جش��نواره جهاني فيلم قونيه، 
مجي��د مجيدي را ب��ا فيلم هاي »بي��د مجنون« و 
»بچه هاي آسمان« به اين رويداد سينمايي دعوت 
كرده اس��ت. فيلم هاي »بچه هاي آسمان« و »بيد 
مجنون« با حضور اين كارگردان به نمايش درآمد 
و مورد استقبال تماش��اگران قرار گرفت. در مدت 

حضور مجيدي در قونيه چند نشست 
دانشگاهي و رسانه اي نيز برگزار مي شود.

مجيد مجي��دي را با فيل��م »بچه هاي 
آسمان« مي شناس��ند. او به خاطر اين 
فيلم تحسين برانگيز به عنوان نخستين 
كارگردان ايراني در فهرست پنج فيلم 
نامزد دريافت جايزه اسكار ۱۹۹۸ قرار 
گرفت. مجيد مجيدي تنها كارگردان 
ايراني است كه امسال جايزه ويژه جشنواره جهاني 
فيلم قونيه را دريافت كرد. اين جايزه براي قدرداني 
از كارگردان هايي اس��ت كه به ريشه ها و باورهايي 
معنوي و ديني خود وفادار مانده اند. جشنواره فيلم 
قونيه در روزهاي يازدهم تا شانزدهم ارديبهشت، به 
مناسبت ورود خانواده موالنا به شهر قونيه، برگزار 
مي شود. در جش��نواره جهاني عرفاني فيلم قونيه 
فيلم هايي كه درون مايه معن��وي و عرفاني دارند، 
پذيرفته مي شوند. كارگردانان برجسته اي از تركيه، 

فيلم ها و كارگردان هايي را برمي گزينند.

محمد رضايي راد، نويسنده و كارگردان 
تئاتر، به زودي تازه ترين اثر نمايش��ي 
خود با عنوان »فرشته تاريخ« را در يكي 
از سالن هاي تهران روي صحنه مي برد.

»فرش��ته تاري��خ« عن��وان تازه ترين 
نمايش��نامه محم��د رضاي��ي راد پس 
از اج��راي نمايش »فعل« اس��ت كه با 
رويكردي آزاد، به روايت آخرين ش��ب 

از زندگي »والتر بنيامين«، فيلسوف و نظريه پرداز 
مشهور آلماني مي پردازد. والتر بنيامين، از چهره هاي 
متفاوت تاريخ فلسفه در قرن بيستم است كه با وجود 
عمر كوتاه و م��رگ زودهنگامش، تأثير عميقي بر 
بسياري از روشنفكران، هنرمندان و نظريه پردازان 
پس از خود داشته است. انديشه هاي بنيامين سپهر 
وس��يعي از موضوعات گوناگون، از فلسفه »تاريخ« 
و »زب��ان« گرفته ت��ا »هنر« و »زيبايي شناس��ي« 
و حتي نگارش رس��ال هاي درباره »حش��يش« را 
در بر مي گي��رد. در عرصه »تئاتر« نيز، گذش��ته از 
اثر مش��هور او درباره »خاس��تگاه نمايش سوگوار 
آلمان��ي«، مي توان به دوس��تي نزدي��ك و ارتباط 
فكري عميق بنيامين با »برتولت برش��ت« - شاعر 
و نمايش��نامه نويس و نظريه پرداز آلماني- اش��اره 
داشت كه در مقاالت گوناگون وي درباره آثار برشت 

نمود يافته است. تمرين و آماده سازي 
نمايش »فرشته تاريخ« به نويسندگي 
و كارگردان��ي محمد رضاي��ي راد كه از 
پاييز سال گذشته آغاز شده، اكنون به 
مراحل نهايي رس��يده و گروه اجرايي 
اين نمايش اكنون در انتظار طي شدن 
مراحل اداري و كس��ب مجوزهاي الزم 
براي آغاز رسمي تبليغات و پيش فروش 
بليت هاي خود هستند. اين نمايش با نگاهي به آرا 
و انديش��ه هاي والتر بينامين، به روايتي از آخرين 
ش��ب زندگي اين انديشمند بزرگ اروپايي و تالش 
او براي نج��ات خود مي پردازد.  با ظهور فاشيس��م 
و به قدرت رس��يدن نازيس��م در اروپا، بنيامين نيز 
همچون بسياري از روشنفكران آلماني راه تبعيدي 
خود خواسته را در پيش مي گيرد و ابتدا مدتي را در 
فرانسه ساكن مي شود. با پيشروي فاشيسم در اروپا 
و تسخير فرانسه، بنيامين از راه كوهستان خود را به 
اسپانيا مي رساند تا شايد بتواند با كشتي از اروپا خارج 
شود، اما به دست مرزبانان اسپانيا گرفتار مي شود و 
سرانجام، به آخرين صفحه از زندگي خود مي رسد. 
او كه مي داند صبح روز بعد، قرار اس��ت به نيروهاي 
گشتاپو تحويل داده شود، ش��بانه با مصرف مقدار 
زيادي قرص مرفين به زندگي خود خاتمه مي دهد.

تاريخنگاري

انتشار»قرنبيستم«ميرزادهعشقي
در س��ال ۱۳۰۳، محمدرضا ميرزاده عشقي، شاعر، نويس��نده و روزنامه نگار دوران 
مشروطه و مدير نشريه »قرن بيستم« توسط عوامل رضاشاه به ضرب گلوله كشته 
شد. روزنامه »قرن بيستم« همچون صاحبش ميرزاده عشقي عمر كوتاهي داشت، اما 
بارقه اي بود از شور آزاديخواهي در وانفساي بستن نطفه استبداد پهلوي. عشقي كه نام 
اصلي اش سيدمحمدرضا كردستاني است، در سال ۱۲۷۳ خورشيدي در همدان زاده 
شد و در همان جواني، به دنياي پرتالطم سياست ايران پانهاد. او پيش از پايان درس 
و دريافت گواهينامه تحصيلي، كار خود را در تجارت خانه يك بازرگان فرانسوي به 
عنوان مترجم آغاز كرد و در زماني كوتاه بر زبان فرانسه مسلط شد. او در استانبول بود 
كه »اپراي رستاخيز شهرياران ايران« را نوشت. اين منظومه اثر مشاهدات ويرانه هاي 
مدائن هنگام عبور از بغداد و موصل به اس��تانبول بود كه او را مسحور خود كرده بود. 
در س��ال ۱۳۳۳ هجري قمري بود كه روزنامه »عش��قي« را در همدان منتشر كرد. 
»نوروزي نامه« را نيز در سال ۱۳۳۶ هجري قمري پانزده روز پيش از فرا رسيدن فصل 
بهار در استانبول سرود. عشقي از استانبول به همدان رفت و باز به تهران شتافت و چند 
سال آخر عمرش را در آنجا به سر برد. قطعه »كفن سياه« را در دفاع از مظلوميت زنان 
و تجسم روزگار سياه آنان همزمان با مسمط »ايده آل مرد دهقان« نوشت. در همين 
دوره بود كه عشقي گاهگاهي در روزنامه ها و مجالت، اشعار و مقاالتي منتشر مي كرد 
كه بيشتر جنبه وطني و اجتماعي داشت. چندي هم شخصا روزنامه »قرن بيستم« را 
با قطع بزرگ در چهار صفحه منتشر مي كرد كه امتيازش به خود او تعلق داشت ولي 
عمر روزنامه نگاري اش مانند عمر خود او كوتاه بود و »قرن بيستم« بيش از ۱۷ شماره 
آن هم به صورت نامنظم انتشار نيافت. عشقي در دوراني زيست كه شرايط كشورش 
پيوسته در تالطم بود. اين بود كه وي كه طبعي احساساتي داشت، بيشتر اشعاري 
كه مي سرود وطني و ملي بود و به مالحظه افكار انقالبي اش، از انتقام و خونريزي دم 
مي زد، چنانكه عنوان يكي از مقاالت خود را »عيد خون« گذاشت. عشقي ازدواج نكرد 
و با كمك هاي پدري، خانواده، دوستان و از درآمد نمايش هاي خود به گذران زندگي 
مي پرداخت. در آخرين كابينه حسن پيرنيا مش��هور به مشيرالدوله، وزارت كشور 

وقت، ميرزاده عشقي را به شهرداري اصفهان برگزيد اما وي اين عنوان را نپذيرفت. در 
آغاز قدرت يابي رضاخان و همزمان با نغمه جمهوريت، عشقي دوباره روزنامه »قرن 
بيستم« را با قطع كوچك در ۸ صفحه منتشر كرد كه يك شماره بيشتر انتشار نيافت و 
بر اثر مخالفت، روزنامه اش توقيف شد. مطالب و مقاالت همين شماره بود كه سرانجام 
باعث كشته شدن صاحب امتياز آن ميرزاده عشقي شد. اين شماره كه در ۲۴ ذيقعده 
۱۳۴۳ مطابق با هفتم تير ۱۳۰۳ منتشر شد مطالب و اشعاري را در بر مي گرفت كه 
مهم ترين عناوين آن عبارت است از: »آرم جمهوري«، »نوحه جمهوري«، »جمهوري 
سوار« همراه با كاريكاتوري كه در صفحه ۸ روزنامه به چاپ رسيد. اينها همه بر ضد 
جمهوري خواهي رضاخان تدارك ديده شده بود. با انتشار همين شماره، روزنامه »قرن 
بيس��تم« توقيف شد و ميرزاده عشقي در ۱۲ تير ۱۳۰۳ در نخستين ساعات بامداد 

در منزل مسكونيش واقع در دروازه دولت تهران توسط دو مرد مسلح به قتل رسيد.

میراثنامه

دوخانه۱۰ساله،مسجد۹۶سالهراازپادرآوردند
روزهاي اول نشسِت دو خانه كمتر از ۱۰ ساله، مسجد قديمي »ولي اهلل اعظم« 
زبانزد عام و خاص شده بود كه اين سازه قديمي با ۹۶ سال عمر، آخ نگفته اما آن 
دو خانه، حدود ۱۰ سانتي متر نشست كرده اند. اما كسي نمي دانست كه همين 
نشست خانه، به مرور به بدنه مسجد قديمي هم فشار وارد مي كند. داستان از 
۱۰ روز قبل شروع شد، ماش��ين هاي آتش نشاني و ماشين هاي رفع سد معبر 
شهرداري وس��ط هاي خيابان قديمي فرهنگ در محله اميريه را ُقرق كردند، 
عابراني كه به تماشاچي تبديل شده بودند، سرشان باال بود و با دست چيزي را 
به يكديگر نش��ان مي دادند. نه دودي بلند بود، نه سروصدايي از سرقت شنيده 
مي شد و نه كسي قصد خودكشي داشت. كمي دقت الزم بود تا بتوان متوجه شد 
كه سه ساختمان قرار گرفته بين دو كوچه در رقابت با يكديگر قصد پايين آمدن 
دارند. همسايه ها مي گويند، ساختمان اولي نبش كوچه فقط دو سال پيش پروانه 
ساخت گرفته و خانه كناري اش هشت سال سن دارد، اما سومين بنا مسجدي 
است كه سال ساخت آن به ۹۶ سال قبل برمي گردد. بعد از يك هفته، آجرهاي 
پهلوي مسجد »ولي اهلل اعظم« جداره يكي از پنجره را از هم باز كرده، انگار هر 
كدام مي خواهند به سمت ديگري فرار كنند. هر چند كاسبي كه هشتي ورودي 
مسجد را به چيزي شبيه انباِر پارچه تبديل كرده، هنوز سرجايش نشسته، اما 
عالوه بر تخليه دو ساختماِن نشست كرده، مسجد هم تخليه شده است. به نظر 
مي رس��د تنها راه تا زمان پايان عمر اين خانه ها داربست اند؛ داربست هايي كه 
اين سه خانه را تافته جدابافته كرده، اما ۱۰ شبانه روز است كه با وجود رخ دادن 
اين اتفاق هيچ حرفي از علت نشس��ت يا چگونگي جلوگيري از تخريب كامل 
ساختمان ها مطرح نمي شود، اما فقط در هر ساعت از شبانه روز گويي اين مكان 
تبديل به يك درس عبرت براي همه مردم محله شده، هر كس از خيابان فرهنگ 
و از اين منطقه عبور مي كند چند ثانيه مي ايستد سري تكان مي دهد و مي رود... 
بهزاد يعقوبي كه در طول چند سال گذشته تحقيق كاملي روي مساجد تهران 
داشته، درباره اين بناي تاريخي به ايسنا مي گويد: براساس اسنادي كه در زمان 
انجام كار تحقيقاتي در اختيار داشتم، اين زمين در حدود ۹۵ سال قبل از طرف 

دولت به »شيخ حسن شريعت سنگلجي« داده شد، او نيز تصميم گرفت در اين 
مكان مسجد و دارالتبليغ بسازد، تا مدت ها نام مسجد نيز به »شريعت سنگلجي« 
معروف بود. او بعد از س��اخت مسجد، اين مكان، را محل درس و بحث خود نيز 
قرار مي دهد تا سال ۱۳۲۲ كه از دنيا برود. او به معماري منحصر به فرد اين بنا به 
خصوص تك مناره آن، در عين كوچكي اش اشاره مي كند و ادامه مي دهد: اين 
بنا از بعد از انقالب پاتوق تبريزي هاي مقيم تهران بود و هنوز هم هست. وي با 
بيان اينكه »شريعت سنگلجي« بعد از فوت، در همين مسجد به خاك سپرده 
مي شود، مي افزايد: تا همين چند سال قبل، يك كتيبه كه از دفن وي در مسجد 
خبر مي داد روي يكي از ديوارهاي مسجد در حياط نصب بود، اما اكنون اطالعي 
از باقي ماندن آن در مكان قبلي اش ندارم. او همچنين اطالعي ازثبت ملي بودن 
يا نبودن اين بناي منحصر به فرد و تاريخي ندارد. تماس ها با كارشناسان ميراث 
فرهنگي استان تهران تاكنون بي پاسخ مانده است، اما ناِم اين مسجد در فهرست 

پرونده ثبتي بناهاي تاريخي استان تهران، هنوز قرار نگرفته است.

ايستگاه

كوينكاستنراظهارشرمكرد

»طعمه«جديددرليست
پرفروشها

بازيگ��ر و كارگ��ردان 
سرشناس امريكايي ضمن 
انتقاد از ش��رايط سياسي 
كش��ورش از خواس��ت 
عموم��ي م��ردم ب��راي 
»تغيير« گفت. به گزارش 
ورايتي، كوين كاس��تنر 
بازيگر و كارگردان نام آشنا 

با انتقاد از سياست هاي امروز امريكا گفت: چشم انداز 
سياسي براي من قابل تشخيص نيست و شرم بر ما كه 
در اين جايگاه ايستاده ايم. اين سياست ها مي تواند 
يك شبه تغيير كند، نه براي يك رأي، بلكه مردم چنين 
مي خواهند. بازيگر برنده اسكار البته تاكيد كرد اميدي 
ندارد كه به اين زودي ها تغييري ايجاد شود. او گفت: 
اين بزرگ ترين آزمايش براي بشريت است. ايده هاي 
بزرگ درباره امريكا هنوز وجود دارد. مردم هنوز عالقه 
دارند به اينجا بيايند، اما ما در چيزهاي مهم شماره يك 
نيستيم و ما يك تصور پر باد از آنچه هستيم داريم. ما 
درباره همه چيز خودمان غلو مي كنيم و فكر مي كنيم 
ما هر چيز بزرگي هستيم. سطح خودخواهي ما در واقع 
دارد از شانس ما براي بزرگ بودن سبقت مي گيرد. 
كاستنر در سال ۲۰۰۸ در صف حاميان باراك اوباما 
بود و براي سال ۲۰۲۰ حتي اگر كسي را انتخاب كرده 
باشد هم هنوز چيزي نگفته است. البته او در پاسخ به 
سوالي درباره رييس جمهور شدن ميشل اوباما گفته 
است: او فوق العاده روش��ن بين و داور خوبي است و 
تجربيات خوبي هم دارد. چرا او نباشد؟ در اين فيلم 
كوين كاستنر در نقش فرانك همر، مامور قانون تگزاس 
بازي مي كند كه سال ۱۹۴۳ در يك حمله غافلگيرانه 
به باني و كاليد هر دو را با شليك گلوله از پاي در آورد. 

آمار منتشرش��ده نشان 
و  بيس��ت  مي ده��د 
نهمين نس��خه از س��ري 
داس��تان هاي »طعمه« 
نوشته »جان سندفورد« 
باز هم به ليست كتاب هاي 
داستاني پرفروش  آمازون 
راه يافته است. »جايي كه 

خرچنگ ها آواز مي خوانند« نوشته »دليا اونز« در سي 
و چهارمين هفته از حضور خود در ليست كتاب هاي 
پرفروش  داستاني آمازون، همچنان رتبه نخست اين 
ليست را به خود اختصاص داده است. اين كتاب كه به 
عنوان يكي از نامزدهاي نهايي جايزه »ادگار الن پو« 
سال ۲۰۱۸ انتخاب شده بود، داستان روابط انساني و 
عشق و تقالي يك زن تنها براي زنده ماندن را روايت 
مي كند.  »رستگاري« نوشته »ديويد بالداچي« كه در 
هفته دوم حضور خود در ليست هفتگي كتاب هاي 
داس��تاني پرفروش  آمازون قرار دارد، رتبه سوم اين 
ليس��ت را به خود اختصاص داده است. اين درحالي 
است كه »رستگاري« در هفته اول حضور خود توانسته 
بود جايگاه اول ليست پرفروش هاي نيويورك تايمز 
را از چنگ »جاي��ي كه خرچنگ ها آواز مي خوانند« 
درآورد. »رستگاري« داستان كارآگاهي به نام »ِدكر« 
را كه متوجه اشتباه هولناكش به عنوان يك كارآگاه 
تازه كار و عواقب ناشي از آن مي شود، روايت مي كند. 
اما اثر جديدي كه راه خود را به ليست پرفروش هاي 
آمازون باز كرده، رمان »طعمه نئون« نوشته »جان 
سندفورد« اس��ت كه توانس��ته جايگاه دوم ليست 
پرفروش هاي آمازون را از آن خود كند. اين اولين باري 
نيست كه كلمه »طعمه« در عنوان اثر اين نويسنده 
استفاده شده است. پيش تر، »سندفورد« ۲۸ بار ديگر 
نيز از كلمه »طعمه« در عناوين آثارش استفاده كرده 
بود. »طعمه پيچيده«، »طعمه زمستاني«، »چشمان 
طعمه« و »طعمه مخفيانه« از جمله آثار پيشين اين 
نويسنده هستند كه بسياري از آنها در زمان انتشارشان 

مورد استقبال مخاطبان قرار گرفته اند.

بيرانوند:همهمیدانندپرسپوليسمدعیقهرمانیاست

کرانچار چرا آمد؟ چرا رفت؟

بازيک��ن پرس��پوليس می گويد همه 
تيم ه��ا در رقابت های لي��گ قهرمانان 
آس��يا می دانند که تيم��ش از مدعيان 
قهرمانی است. عليرضا بيرانوند بازيکن تيم پرسپوليس 
در نشس��ت خبری قبل بازی تيمش برابر پاختاکور 
ازبکس��تان در رقابت های ليگ قهرمانان آسيا گفت: 
در ۴ سال اخير نتايج خوبی در اين رقابت ها گرفتيم و 
همه می دانند که پرسپوليس يکی از مدعيان قهرمانی 
است و اين را در چند سال اخير نشان داده ايم. ما برای 
برد آمديم و اين سه امتياز ما را برای صعود به دور بعد 
اميدوار می کند. ما تيمی هستيم که نتايج خوبی در 
ليگ برتر و ليگ قهرمانان آس��يا گرفته ايم. ما از نظر 
فنی تيم حري��ف را آناليز کرديم و می دانيم چه بازی 
سختی در پيش داريم. اميدوارم با دعای مردم و با نظم 
بازيکنان، اين بازی را ببريم و مردم ايران را شاد کنيم.

کرانچ��ار درحالی از هدايت تي��م ملی اميد فوتبال 
ايران برکنار ش��ده که هنوز دليل آمدن و جدايی او 
دقيقا معلوم نيس��ت. پس از حدود تقريبا يک سال 
سرمربی کروات تيم ملی اميد يعنی زالتکو کرانچار 
از تيم ملی اميد کنار گذاش��ته شد. او به رغم صعود 
به دور بعد مقدماتی المپيک، نتوانس��ته بود نتايج 
مد نظر کميته فنی فدراسيون فوتبال را کسب کند و 
تيمش را با اما و اگر به مرحله بعد برد. البته اين اخراج 
نخستين تجربه برکناری اين سرمربی کراوات نبود 
بلکه او پيش از اين از تيم هايی چون پرسپوليس و 
سپاهان هم کنار گذاشته ش��ده بود. چند ماه قبل 
و در زمان انتخاب وی به عنوان س��رمربی تيم ملی 
اميد، بس��ياری از کارشناس��ان فوتبالی و فوتبال 
پايه به اين امر انتقاد داش��تند و کارنامه کرانچار و 
بی تجربگی او در فوتبال پايه را دليل مخالفت خود 
می دانستند. در حالی هدايت تيمی که بيش از ۴۰ 
سال اس��ت رويای المپيک را در سر می پروراند به 
سرمربی سابق پرس��پوليس و سپاهان سپردند که 
به نظر می رس��د دليل اين انتخاب چيزی بيشتر از 

مسائل فنی بوده است. س��وال اصلی اين است که 
سرمربی اخراجی تيم ملی اميد که پيش از اين يک 
بار تا پای امضا قرارداد با فدراسيون فوتبال آمد و به 
دليل متهم شدن به استفاده از برخی نوشيدنی ها در 
تمرينات سپاهان، نتوانست هدايت اميدهای ايران 
را به عهده بگيرد، چگونه توانست پس از حدود ۳ يا 
۴ س��ال دوباره به عنوان گزينه مطرح شود و حتی 
اين بار موفق به امضای قرارداد ش��ود؟ مربی ای که 
بار اول نيس��ت در ايران نتيجه نمی گيرد و پيش از 
اين هم سپاهان و پرس��پوليس بابت نتايج ضعيف 

و همي��ن اتهامات او را کنار گذاش��ته بودند. اخراج 
کرانچار حاال دوباره قرار است هزينه ای را روی دست 
فدراس��يون فوتبال بگذارد که نتيج��ه ای را در پی 
نداشته و تنها بدهکاری اين فدراسيون و بدحساب 
کردن فوتبال ايران را در پی خواهد داشت. البته به 
گفته رييس فدراسيون فوتبال اين جدايی توافقی 
خواهد بود اما طبق صحبت های کرانچار و س��ابقه 
اخراج وی در س��اير تيم های ايرانی نشان می دهد 
که او به همين راحتی ها حاضر نيس��ت از پول خود 
بگذرد. حاال معلوم نيست سرنوشت تيمی که تنها 
چند ماه فرص��ت آمادگی برای حض��ور در مرحله 
نهايی مقدماتی المپيک را دارد، چه خواهد شد؟ به 
نظر می رسد اين تيم بين تصميم های ضد و نقيض 
کميته ملی المپيک، فدراسيون فوتبال و اسپانسر 
تيم های ملی گرفتار شده اس��ت و اميدهای ايران 
نمی دانند به ساز کدام يک از اينها برقصند. مديريت 
سه فرمانه ای که می تواند به راحتی رويای المپيکی 
ش��دن را بر آب دهد و حس��رت آن را به دل فوتبال 

ايران و فدراسيون ۵ ستاره بگذارد. 

ورزشي
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