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ايران|
»انقالب مردم ايران 40ساله شد.«ديروز همه ايرانيان 
با هر مرام و ايده و عقيده اي ش��ادمان از دستاوردهاي 
كشورشان و خرسند از اس��تقالل، آزادي و جمهوري 
اسالمي ش��ان به خيابان ها آمدند تا يكي از زيباترين 
تصاوير از اتحاد ملي و مش��اركت عمومي در خاطرات 
جمعي مردم اين كشور حك شود؛ مردمي كه 40سال 
قبل نه��ال نوپاي انقالبش��ان را در خ��اك حاصلخيز 
انديشه هاي اين سرزمين كاش��تند تا بعد از 40سال 
درخت تناوري شود كه اس��تقالل، آزادي و پيشرفت 
برايشان به ارمغان بيارود. هرچند مشكالت اقتصادي 
و معيشتي برخاسته از نوسان اخير مشكالتي را بر سر 
زندگي روزم��ره مردم ايجاد كرده؛ ام��ا مردم با حضور 
فراگير خود در مراسم 22بهمن نشان دادند كه درك 
درستي از شرايط دارند و براي بهبود شرايط اقتصادي 
همراه با مس��ووالن تالش خواهند كرد. بر اين اساس 
هر اندازه كه دشمنان و بدخواهان اين كشور با قدرت 
و امكانات بيشتري تالش كردند تا دستاوردهاي انقالب 
را انكار كند؛ حضور مردم چشمگيرتر و فراگيرتر از قبل 
ش��د تا اين پيام روش��ن به جهان مخابره شود كه اين 
مردم از راهي كه 40سال پيش در كنار هم آغاز كرده 
اند؛ بازنخواهند گشت. ديروز هم همزمان با چهلمين 
س��الگرد پيروزي انقالب اس��المي و در شرايطي كه 
برف و باران اكثر مناطق كش��ور را در ب��ر گرفته بود، 
اقشار مختلف مردم تهران و ساير شهرهاي كشورمان 
از طبقات مختلف در كنار مس��ووالن كشور با حضور 
در راهپيماي��ي 22بهمن خاطرات ش��يرين روزهاي 
پيروزي و افتخ��ار را مرور كردند و با بازخواني مس��ير 
انقالب طي 40س��اله گذش��ته بر ادامه مسير پيش 
رو تا دس��تيابي به آرمان هاي انق��الب تاكيد كردند.  
مانند سال هاي گذشته سخنران اصلي مراسم ديروز 
رييس جمهوري بود كه با تاكيد بر اينكه راه و مس��ير 
انقالب اس��المي همانند 40 سال گذش��ته با قدرت 
ادام��ه خواهد يافت، اظهارداش��ت: حضور گس��ترده 
مردم در خيابان هاي سراس��ر ايران اسالمي و از جمله 
تهران بدان معنا است كه نقشه هاي يكساله دشمن، 
نقش بر آب شده و دش��من هرگز به اهداف شوم خود 
نخواهد رسيد. روحاني در اجتماع بزرگ مردم تهران 
در مراس��م راهپيماي��ي چهلمين س��الگرد پيروزي 
شكوهمند انقالب اسالمي، با برشمردن ويژگي هاي 
خاص مراسم 22 بهمن امسال گفت: مراسم امسال از 
يك سو با چهلمين سالگرد انقالب اسالمي ملت بزرگ 
ايران و از سوي ديگر ايام دهه فجر امسال با عطر و بوي 
فاطمي همراه شده است؛ همان بزرگواري كه در سايه 
تعاليم پدرش، همسرش و فرزندانش ملت ما توانست 
در برابر همه قدرت ها و ابرقدرت ها بايستد و پيروزي را 

به دست آورد. رييس جمهور با بيان اينكه ملت ايران 
چهل سال پيش، از اس��تبداد، استعمار و وابستگي ها 
رهايي يافت و توانس��ت نظام جمهوري اسالمي را در 
اين سرزمين مستقر س��ازد، افزود: همچنين امسال 
در شرايطي جش��ن 22 بهمن را برگزار مي كنيم كه 
امريكاي جنايتكار، صهيونيسم و ارتجاع منطقه، مردم 
ما را تحت فشار تحريم قرار داده اند. روحاني با اشاره به 
اينكه انقالب اسالمي براي حراست و حفاظت از ايران 
اسالمي عزيز بود، افزود: مردم به خوبي مي دانند كه در 
20۵ سال قبل، بخش بزرگي از مناطق شمالي ايران 
و قفقاز در دوران پادش��اهان خائن قاجار از ايران جدا 
شد و ۱۹۱ س��ال پيش بخش ديگري از شمال ايران 
را از اين س��رزمين مادري جدا كردند. ۱۷2 سال قبل 
بخش بزرگي از ش��مال غرب و ۱۶۳ س��ال پيش نيز 
بخش مهمي از ش��رق ايران جدا شد. رييس جمهور 
ادامه داد: ۱۳۸ س��ال قبل بخشي از شمال شرق ايران 
از اين كشور جدا شد و بعد در ۱00 سال پيش بخش 
بزرگي از جنوب ايران كه امروز به عنوان چند كش��ور 
در جنوب خليج فارس هس��تند از ايران جدا ش��د و 
حتي 4۷ سال پيش، يعني هفت سال قبل از پيروزي 
انقالب اس��المي در زمان رژيم خائن پهلوي باز بخش 
مهمي از جنوب ايران كه هم��واره در كتب جغرافيا به 
عنوان استان چهاردهم ايران ناميده مي شد، به دست 
خيانت بار پهلوي از ايران جدا شد. روحاني اظهار داشت: 
در اين چند دهه و در دوران شاهان سست عنصر قاجار 
و پهلوي، دو سوم اين سرزمين را از ايران جدا كردند و 
اين بدان معناست كه رژيم هاي گذشته عالوه بر اينكه 
بر دين، فرهنگ، رفاه و زندگي مردم خيانت كردند، بر 
تماميت ارضي ايران هم خيانت كردند. رييس جمهوري 
همه اين موارد را خيانت هاي آشكار پادشاهان و آنهايي 
كه بر اريكه قدرت تكيه زده بودند، نسبت به ملت بزرگ 
ايران عنوان كرد. روحاني خاطرنشان كرد: اما ۳۸ سال 
پيش زمان��ي كه قدرت ه��اي جهاني ص��دام افلقي را 
تحريك كردند تا با سالح شرق و غرب و با پول ارتجاع 
منطقه و سربازان بسياري از كشورهاي ديگر به ايران 
حمله كند، ملت رشيد و بزرگ ايران با فرزندان دالورش 
از ارتش، سپاه، بسيج و نيروي انتظامي و همه مردم در 
برابر همه جهان ايستادند.رييس شوراي عالي امنيت 
ملي تصريح كرد: ام��روز همه دنيا بداند ق��درت ايران 
به مراتب از روزهاي رزم و جنگ و دفاع، بيشتر است و 
نيروهاي مسلح ما در تهيه انواع سالح و مهمات آماده تر 
اس��ت بطوري كه اگر در زمان رژيم گذش��ته ۵ درصد 
سالح و مهمات ما ايراني و ۹۵ درصد خارجي بود، امروز 
۸۵ درصد تجهيزات و مهمات و نيازمندي هاي دفاعي 
كشور ما به دس��ت نيروهاي توانمند و دالور خودمان 
ادامه در صفحه 2 ساخته مي شود.  

حضور گسترده مردم ايران  در راهپيمايي  ۲۲ بهمن 

 روحاني: حضور گسترده مردم به معناي
 نقش بر آب شدن نقشه هاي يكساله دشمنان است

نمايش وحدت در40سالگي انقالب احسان سلطاني|
پژوهشگر اقتصادي|

آمارها نشان مي دهند كه اكنون در كشور، دست كم چند 
صد هزار فعال بخش خصوصي وجود دارد و با احتس��اب 
ش��اغالن در اصناف مختلف، چند ميليون نف��ر از درگاه 
بخش خصوصي ام��رار معاش مي كنند. از ديگر س��و، با 
احتساب بنگاه هاي كوچك و متوسط، ايران اكنون چند 
ده هزار بنگاه اقتصادي دارد كه مي توان آنها را ذيل بخش 
خصوصي قرار داد. با اي��ن همه، آيا اكنون و در آس��تانه 
برگزاري نهمي��ن دوره از انتخابات اتاق ه��اي بازرگاني 
در كش��ور، مي تواني��م از وج��ود يك بخ��ش خصوصي 
مستقل و واجد هويت در كشور س��خن بگوييم و آيا داغ 
شدن تنور انتخابات اتاق هاي بازرگاني، به معني تقويت 
بخش خصوصي است؟  پاسخ به نظر منفي مي رسد. اين 
موضوع شايد با يك مثال روشن تر ش��ود: تعداد اعضاي 
ات��اق بازرگاني، صنايع، مع��ادن و كش��اورزي تهران در 
حال حاضر حدود 20 هزار نفر اس��ت اما نتايج انتخابات 
دوره هشتم نش��ان مي دهد كه اعضاي اين اتاق به شكل 
متوسط با حدود ۱۵00 تا 2000 راي به اين نهاد راه پيدا 
كرده اند. بنابراين، به نظر مي رسد نبايد در جايگاه و ميزان 
تأثيرگذاري اتاق هاي بازرگاني اغ��راق كرد. اين در حالي 
است كه اطالق عناوين مانند »پارلمان بخش خصوصي«، 
هر چند براي نهادي مانند اتاق بازرگاني ايران به ميزاني 
اندك با مسمي به نظر مي رسد، براي اشاره به بسياري از 
اتاق هاي استاني و شهرستاني خالي از وجه است. بسياري 
از اتاق هاي بازرگاني در ايران، اكنون به نهادهايي تبديل 
شده اند كه مديران پيشين دولتي دوران پس از خدمت 
خود را در آنجا س��پري مي كنند و به همين دليل تنها به 
موضوعاتي مي پردازند كه مورد عالق��ه و مبتالبه دولت 
است و اساس��ًا ارتباطي به بخش خصوصي و جايگاه آن 
ندارد. به عنوان نمونه، اش��اره به موض��وع بنزين و يارانه 
سوخت مس��اله اي اس��ت كه دولت بايد نس��بت به آن 
حساسيت داشته باش��د و نه اتاق هاي بازرگاني. اشتغال 

ذهني برخي از فعاالن اقتص��ادي در اتاق هاي بازرگاني 
كشور به اين موضوع در حالي صورت مي گيرد كه اتاقي ها 
نتوانسته اند در مورد موضوعات مبتالبه بخش خصوصي، 
مانند عدم بازگش��ت كس��ر بزرگي از ارزهاي حاصل از 
صادرات به سامانه نيما و دريافت ميلياردها دالر ارز دولتي 
براي واردات اقالم نامربوط، توضيحي ارايه دهند. صدور 
كارت هاي بازرگان��ي مخدوش و يك ب��ار مصرف و عدم 
پاسخگويي اتاق هاي بازرگاني به عنوان نهادهاي مسوول 
صدور اين كارت ها ه��م نمونه اي ديگ��ر از عدم اهميت 
موضوعات مرتبط با بخش خصوصي در ن��زد برخي راه 
يافتگان به اتاق هاي بازرگاني است. از ديگر سو، در حالي 
كه بخش عمده اي از اقتصاد ايران در دست شركت هاي 
دولتي و شبه دولتي است، و مديران سابق و اسبق دولتي 
به اتاق هاي بازرگاني راه پيدا مي كنند، مش��خص نيست 
اين اتاق ها قرار اس��ت منافع كدام بخش از فعالين بخش 
خصوصي را نمايندگي كنند. اكن��ون بخش عمده اي از 
ساختار دولتي، شبه دولتي و ش��به خصوصي كشور در 
شركت هاي پتروش��يمي، بانك ها، معادن، شركت هاي 
توليدكننده فوالد و نيز خودروس��ازان خالصه مي شود و 
به نظر نمي رسد جز سهمي كوچك، چيزي براي بخش 
خصوصي مانده باش��د. به اين ترتيب، مي توان پرس��يد 
انتخابات اتاق هاي بازرگاني قرار اس��ت ك��دام بخش از 
مشكالت كشور، از جمله فساد گسترده، وجود بنگاه هاي 
متعدد رانتي، افزايش افسارگس��يخته ن��رخ ارز و وجود 
معضالت متع��دد در بخش هاي بانكي و غي��ره را حل و 
فصل كند؟ به بيان ساده، اگر قرار است نمايندگان بخش 
خصوصي تنها با دو هزار رأي به نمايندگي از فعاالن اين 
بخش به اتاق هاي بازرگاني راه پي��دا كنند، دو هزار رأيي 
كه مي تواند در دو هزار كارت بازرگاني صادر ش��ده ظرف 
سه ماه گذش��ته تبلور پيدا كند، چگونه مي توان از وجود 
يك بخش خصوصي واقعي در كشور سخن به ميان آورد؟ 
در اين شرايط، به نظر مي رسد نبايد در اهميت و جايگاه 

انتخابات اتاق هاي بازرگاني اغراق كرد.
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آمارها نش��ان مي دهند 
كه اكن��ون در كش��ور، 
دست كم چند صد هزار 
فعال بخ��ش خصوصي 
وجود دارد و با احتساب 
اصن��اف  در  ش��اغالن 
مختلف، چند ميليون نفر 
از درگاه بخش خصوصي 
ام��رار معاش مي كنند. از ديگر س��و، با احتس��اب 
بنگاه هاي كوچك و متوسط، ايران اكنون چند ده 
هزار بنگاه اقتصادي دارد كه مي ت��وان آنها را ذيل 
بخش خصوصي قرار داد. با اين همه، آيا اكنون و در 
آستانه برگزاري نهمين دوره از انتخابات اتاق هاي 
بازرگاني در كش��ور، مي توانيم از وجود يك بخش 
خصوصي مس��تقل و واجد هويت در كشور سخن 
بگوييم و آيا داغ ش��دن تنور انتخاب��ات اتاق هاي 

بازرگاني، به معني تقويت بخش خصوصي است؟ 
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صنعت،معدن و تجارت

 تقابل دو جريان
 در انتخابات نهم

فرشته فريادرس|
2۷ بهمن ماه حداكثر زماني اس��ت ك��ه كانديداي 
نهمين دوره از انتخابات پارلمان بخش خصوصي تاييد 
صالحيت و معرفي خواهند شد. حال با توجه به اينكه 
كمتر از 20 روز ديگر به سوت پايان انتخابات اتاق زمان 
باقي مانده، جريان ها و چهره هاي شاخص انتخابات در 
يك فضاي كامال آرام و بدون هيجان، در حال رايزني و 
البي براي ارايه ليست مشترك شان براي رقابت در 

كارزار انتخابات پارلمان اقتصادي هستند.
همين صفحه

كالن

دخل و خرج 9 ماهه دولت
گزيده آماره��اي اقتص��ادي در ۹ ماه  نخس��ت 
امس��ال نش��ان مي دهد كه با وجود كاهش يك 
ميلي��ون بش��كه اي ف��روش روزانه نف��ت ايران 
درآمدهاي كش��ور از اين محل ب��ه دليل افزايش 
چش��مگير قيمت ارز، نه تنها كاهش نيافت بلكه 
از رقم پيش بيني شده در قانون بودجه ۹۷ حدود 
۱۳هزار ميليارد تومان بيشتر بود با اين وجود به 
دليل تورم و كاهش رش��د اقتصادي، درآمدهاي 
حاصل از ماليات كمتر از ارقام پيش بيني شده بود. 
بر اين اساس تراز عملياتي و سرمايه اي كه مجموع 
درآمدهاي دولت به ع��الوه درآمدهاي حاصل از 
فروش نفت و گاز به هزينه هاي جاري است منفي 
۳۸ هزار و ۵40 ميليارد تومان اعالم شود. براساس 
آخرين گزارش گزيده آمارهاي اقتصادي، ميزان 
درآمدهاي دولت در پايان آذر ماه امسال ۱00هزار 
و ۹40 ميليارد تومان بود كه نسبت به رقم مصوب 
در قانون بودجه امس��ال حدود ۶۳ هزار ميليارد 
تومان كس��ري بودجه ولي با اين وجود نسبت به 
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»تعادل« جزئيات جديد سياست هاي دولت در بخش مسكن را بررسي مي كند

نمايش وحدت در40  سالگي انقالب

اعطاي زمين به خانه اولي ها 

بودجه

معاون رييس جمهور و رييس س��ازمان برنامه 
و بودجه كش��ور گفت: حق��وق كاركن��ان تا 
20 اسفند پرداخت مي ش��ود تا در پايان سال 
مشكلي از اين بابت نداشته باشيم. به گزارش 
ايس��نا، محمدباقر نوبخت در س��فر به اردبيل 
اظهار كرد: با وزي��ر امور اقتص��ادي و دارايي و 
خزانه داري هماهنگي هاي الزم انجام ش��ده تا 
عيدي كاركنان طي روزه��اي اخير پرداخت 
شود كه بخش��ي از اين مبالغ پرداخت شد و با 
درخواس��ت وزرا و درخواس��ت وجه از خزانه 
تا س��ه ش��نبه اين پرداختي ها ادام��ه خواهد 
داش��ت. وي درباره پرداخت يارانه طي دو ماه 
پاياني سال خاطرنش��ان كرد: تالش مي كنيم 
2۶ بهمن و در همين بازه زماني در اس��فندماه 
نيز يارانه ه��ا را پرداخت كنيم تا يك انس��جام 
كامل��ي ب��ه پرداختي ه��اي پايان س��ال داده 
باش��يم. وي در ادامه با بيان اينكه نس��بت به 
سال هاي گذشته ما در كش��ور پيشرفت هاي 
محيرالعقولي را شاهد هستيم، تصريح كرد: در 
اين 40 س��ال هيچ روزي نبوده كه ملت ايران 
با سختي ها و مش��كالتي نظير جنگ، ترور و 
تحريم هاي ظالمانه دشمنان مواجه نشود اما 
آنچه براي اين ملت و انقالب باعظمت اس��ت، 
رسيدن به ش��اخص هاي اقتصادي در عرصه 
جهاني و بين المللي است؛ بطوري كه به اذعان 
صندوق بين المللي پول با وجود همه مشكالت 
جمهوري اس��المي ايران ام��روز هجدهمين 
اقتصاد بزرگ جهان است. معاون رييس جمهور 
اضافه كرد: ما در تحوالت اقتصادي و توس��عه 
در اين عرصه، حتي كشورهايي نظير استراليا، 
كانادا و عربس��تان را پش��ت س��ر گذاشتيم و 
با وجود همه مش��كالت س��عي كردي��م تا راه 
توسعه و ترقي را با شتاب بيش��تر ادامه دهيم 
ولي همچنان راضي به اين ش��رايط نيستيم و 
بايد بيش��تر از اين تالش كنيم. نوبخت گفت: 
در همه شاخص هاي توس��عه يافتگي در اين 
40 س��ال، كاره��اي ب��زرگ و گاه بهت آوري 
انجام ش��ده ولي گاهي احساس ما به رخدادها 
متفاوت تر از واقعيت اس��ت كه البته دشمنان 
ما ني��ز بيكار ننشس��تند و با برجس��ته كردن 
كاستي ها سعي دارند ريش��ه اميد و اعتماد را 
بخشكانند. وي خاطرنشان كرد: آنچه امروز در 
بحث اعتراض، اعتصاب و نارضايتي مش��اهده 
مي شود، نه تنها فقر و تبعيض و ناعدالتي نيست 
بلكه احس��اس اين فقر و تبعي��ض و ناعدالتي 
است كه عده اي نيز سعي مي كنند، بر شعله اين 
آتش بدمند و با بزرگنمايي در كاستي ها و حقير 
نشان دادن پيشرفت ها مردم را نسبت به آينده 

نااميد كنند. 

حقوق كاركنان تا ۲0 اسفند 
پرداخت مي شود 

هنر هفتم

رييس جمهوري در پيامي به اختتاميه جشنواره 
فيلم فجر، هنر هفتم را زباني گوي��ا براي انتقال 
مفاهي��م و از كارآمدتري��ن ابزاره��اي توس��عه 
فرهنگي دانس��ت و تاكيدكرد: در چهل سالگي 
انقالب ش��كوهمند اس��المي، س��ينماي ايران 
به هم��ت س��ينماگران و فعاالن اي��ن عرصه به 
درخت ريشه دار و پرشاخ وبرگي تبديل شده كه 
از اعتب��اري جهاني برخوردار اس��ت. به گزارش 
پايگاه اطالع رس��اني رياس��ت جمهوري، حسن 
روحاني عصر دوش��نبه در پيامي ب��ه اختتاميه 
جش��نواره فيلم فجر، تصريح كرد: اين سينماي 
نجيب و بالن��ده، در ُبعد هنري تجل��ي گاه نبوغ 
جوانان ايراني، در ُبعد پيام، ابزار انتقال عالي ترين 
مفاهيم انس��اني و در ُبعد صنعتي، زمينه  س��از 
تحولي فرهنگ  پايه و جامعه محور بوده و خواهد 
بود. وي افزود: بهره  وري از آثار ارزش��مند سينما 
اما نيازمند شناخت هوشمندانه، نگرش عميق 
و مواجهه خردمندانه با اين پديده جهان شمول 
اس��ت ك��ه به وي��ژه ام��روز، از پيچيده تري��ن و 
موثرتري��ن مظاه��ر حركت فرهنگي به ش��مار 
مي رود.  همچني��ن روحاني در بخش��ي از اين 
پيام تصريح ك��رد: در روزهايي ك��ه بدخواهان 
ايران و ايران��ي، با تمام ت��وان و هم��ه ابزارهاي 
س��خت و نرم خود در مقابل اين ملت صف آرايي 
كرده اند و بيش از همه، ب��راي صدمه به »اميد« 
آنها كمر بس��ته اند، س��ينما در عي��ن تعهد به 
بازنمايي دغدغه ه��اي مردم، مي توان��د در اين 
مصاف سرنوشت ساز به همراهي ملت بيايد و با 
اميدآفريني هنرمندانه و هوش��مندانه، محرم و 
مرهم مردم باشد و عبور از دشواري هاي فعلي را 
آسان تر كند. او افزود: سينماي ايران مي تواند در 
عين آموزندگي و ايجاد سرگرمي، با اشتغال زايي 
عظيم، در عرصه اقتصادي هم نقش آفرين باشد 
و ه��م با ترميم ش��كاف ها و تقوي��ت ارزش هاي 
مشترك، وحدت آفريني كند. فعاالن اين سينما 
مي توانند با آثار خود ب��راي هم ميهنان، آرامش 
مناسبي در برابر التهاب آفرينان بسازند؛ مردمي 
كه بزرگ ترين سرمايه و پشتوانه سينما هستند. 
رييس شوراي عالي انقالب فرهنگي در اين پيام 
ضمن گراميداشت شهداي هنرمند و ياد بزرگان 
شهير سينماي ايران كه امروز در ميان ما نيستند 
و با قدرداني از همه دس��ت اندركاران اين رويداد 
شگرف فرهنگي، مقدم همه س��ينماگران را در 
اين جشنواره باش��كوه پاس داشت و توفيق آنان 
را در خلق آثار فاخر و جذاب در راستاي خواست 
مردم، تحقق اهداف اصيل انقالب و توسعه ايران 

عزيز، مسالت كرد.

پيام رييس جمهوري به اختتاميه 
جشنواره فيلم فجر: 

 سينماي ايران 
به درخت ريشه دار تبديل شد

جهان

چهارمين اقتصاد جهان 
وارد ورطه ركود شده است

15

رييس كل بانك مركزي با تاكيد ب��ر تقويت ارزش 
پول ملي در يادداش��تي نوش��ت: نرخ فعلي دالر به 
هيچ وج��ه قيمت ذاتي آن نيس��ت و ب��راي تعديل 
آن برنامه داريم. عبدالناصر همت��ي عصر ديروز در 
يادداشتي كه در صفحه شخص خود در اينستاگرام 
منتش��ر كرد، درباره حاش��يه هاي حضور خود در 
راهپيمايي 22 بهمن نوش��ت: امروز توفيق حضور 
درميان خيل عظيم مردم عزي��ز را پيدا كردم كه به 
خاطر چهلمين سالگرد انقالب به صحنه آمده بودند. 
ده ها نفر از راهپيمايان، با دي��دن حقير، ابراز لطف 

كرده و موجبات توضيحات زير را فراهم ساختند: 
۱- عمومًا نسبت به حقير و عملكرد بانك مركزي 
در اين دوره س��خت، ابراز محبت ك��رده و قدردان 

بودند. انصافا قوت قلبي بود جهت ادامه راه.
2- س��والي در ذهن برخي بود كه درس��ته بانك 
مركزي نمي خواهد قيمت دالر پايين بيايد؟ گفتم 
نعوذباله! مگر ممكنه؟ ب��راي بانك مركزي دركنار 
تقويت ارزش پول ملي، ثب��ات در بازار و ممانعت از 
نوسان نيز مهم است، ولي اين بدان مفهوم نيست 
كه از كاهش نرخ ممانعت كرده ي��ا در پي افزايش 

آن باشيم.
۳- تاكيد داشتند كه تالش بيشتري براي كاهش 
نرخ دالر بشود. گفتم من هم معتقدم نرخ فعلي به 
هيچ وجه قيمت ذاتي دالر نيست و براي تعديل آن 
برنامه داريم و مطمئن باش��يد تمام تالش خود را 

مصروف تقويت ارزش پول ملي خواهيم كرد.

رييس كل بانك مركزي: براي تعديل نرخ دالر برنامه داريم

ارز



روي موج خبر

  مشكالت كوچك نيست اما مسووالن بايد 
تالش خود را انجام دهند؛ ايلنا|

نايب رييس مجلس تاكيد كرد: مش��كالت كوچك 
نيست اما مسووالن بايد تالش خود را انجام دهند.

علي مطهري در حاشيه راهپيمايي ۲۲ بهمن در جمع 
خبرنگاران گفت: حضور مردم باعث نااميدي ترامپ، 
پمپئو و بولتون مي شود. آنها مي خواستند به مردم 
فشار آورند تا آنها عليه حكومت شورش كنند اما اتفاق 
برعكسي رخ داد و مردم عليه ترامپ، پمپئو و بولتون 
تطاهرات كردند. نايب رييس مجلس درباره وطيفه 
مسووالن اظهار داشت: مسووالن تالش خود را انجام 
مي دهند اما بايد تالششان را بيشتر كنند. مردم ما هم 
به فشارهاي خارجي توجه كنند چراكه اين فشارها 

مشكالت مالي و بانكي ايجاد كرده است.

  حضور مردم معجزه انقالب است؛ايسنا|
معاون اول قوه قضاييه با بيان اينكه حضور باش��كوه 
مردم در راهپيمايي ۲۲ بهمن بعد از چهل سال معجزه 
انقالب است، گفت: اين حضور پيامي براي دشمن دارد 
و آن اين است كه اين مردم از شرف، عزت و انقالب و 
نظامشان دفاع مي كنند. غالمحسين محسني اژه اي 
با حضور در راهپيمايي ۲۲ بهمن بيان كرد: مردم در 
باران و هواي سرد با شور و احساس انقالبي براي دفاع از 
نظام و كشور و مليتشان و در برابر كر كري هاي ترامپ 
در راهپيمايي حضور يافتند و اين پيام مهمي براي 
دشمن است تا بداند اين مردم از شرف، عزت و انقالب 

و نظامشان دفاع مي كنند و عقب نشيني نمي كنند.

  مس�ووالن بايد اين حمايت م�ردم را جدي 
بگيرند؛ فارس|

سيد عباس صالحي گفت: مسووالن بايد اين حمايت 
مردم را جدي بگيرند. سيد عباس صالحي وزير ارشاد 
با بيان اينكه در چهل گذشته انقالب شرايط مختلفي 
داشته است كه دشمنان ايران و اسالم توهم شكست 
 انق��الب ما را داش��تند اما هم��واره راه پيمايي هاي
۲۲ بهمن باشكوه برگزار ش��ده است اظهار داشت: 
امسال تصور دشمنان انقالب اين بود كه بعداز چهل 
سال مي توانند بر خستگي و فشارهايي كه بر ملت ايران 
وارد كرده اند حساب كنند اما ما را به خوبي نشناخته اند. 
درست است كه شايد مش��كالتي وجود دارد اما آن 
جايي كه پاي استقالل، اس��الم و عزت باشد، مردم 

منسجم در برابر دشمن خواهد ايستاد.

  س�از و كار مالي ايران و اروپا بايد گس�ترش 
يابد؛ايرنا|

معاون وزير امور خارجه روسيه اعالم كرد: سازوكار 
حمايت از مبادالت تجاري ايران و اروپا )اينستكس - 
INSTEX( بايد گسترش يابد و نبايد فقط به مايحتاج 
عمومي و دارو محدود شود. سرگئي ريابكوف ديروز 
درحاشيه مراسم گراميداش��ت چهلمين سالگرد 
پيروزي انقالب اس��المي در پاس��خ به اين پرسش 
كه نظر روس��يه درخص��وص س��ازوكار حمايت از 
مبادالت تجاري ايران و اروپا چيست؟، اظهار داشت: 
با ايستادگي و اصرار ايران، روسيه وساير كشورهاي 
عالقه مند به اين س��از و كار، مي توانند آن را تنظيم 
كنند. به گفته ريابكوف، فاز اول كار مكانيسم مالي 
اروپا ماهيت اوليه خواهدداش��ت و مشاركت در اين 
ساز و كار براي كشورهاي ثالث بسته شده است. مقام 
روس خاطرنشان كرد: بايد با انتخاب درست، تصميم 
صحيح و الزم را براي همكاري هاي مناسب گرفت و 

درها را براي همكاري هاي اقتصادي با ايران گشود.

  زيردريايي فاتح تا پايان سال به نداجا ملحق 
مي شود ؛تسنيم|

فرمان��ده نيروي دريايي ارتش گفت: تا پايان س��ال 
زيردريايي فاتح به ناوگان نيروي دريايي ارتش ملحق 
مي ش��ود.  امير دريادار حسين خانزادي، در حاشيه 
راهپيمايي ۲۲ بهم��ن و در جمع خبرنگاران اظهار 
داشت: چهل س��الگي انقالب اسالمي به راحتي به 
دست نيامده است. رسيدن ملت ايران به اين نقطه 
پرمعناست و حاكي از پختگي و آمادگي ملت شريف 
ايران است. وي افزود: طي سال هاي آينده بر اساس 
تجاربي كه در گذشته كسب كرديم و زيرساخت هايي 
كه ايجاد شده، قطعًا كش��ور رشد تصاعدي خواهد 
داش��ت و رو به جلو حركت خواهد ك��رد؛ اين براي 

دشمن نگران كننده است.

  حرك�ت عظيم ملت اي�ران غيرقابل توقف 
است؛سپاه نيوز|

فرمانده كل س��پاه با تاكيد بر اينكه حركت عظيم 
ملت ايران غير قابل توقف است، گفت: هيچ قدرتي 
در دنيا قادر نخواهد بود كه مس��ير ما را تغيير دهد. 
 س��ردار محمدعلي جعفري در جمع راهپيمايان
۲۲ بهمن در ميدان آزادي اظهار كرد: امروز اقتدار 
و قدرت جمهوري اسالمي با هيچ وقت ديگري قابل 
مقايسه نيست و اين مرهون همراهي و همدلي خيل 
عظيم مردم اس��ت. سرلشكر جعفري با بيان اينكه 
انقالب اسالمي به لطف مردم به پختگي رسيده است 
و قدرتمندتر از هميشه به پيش خواهد رفت، گفت: 
حضور جوانان نسل سوم و چهارم انقالب اسالمي 
نشان مي دهد كه اين حركت عظيم مردمي غير قابل 
توقف است و هيچ قدرتي در دنيا قادر نخواهد بود كه 

مسير ما را تغيير دهد.

  مشكالت معيشتي تاثيري در حضور مردم 
در راهپيمايي نداشت؛برنا|

امام جمعه مسجد مكي زاهدان گفت: ۲۲ بهمن روز 
ملي جمهوري اسالمي ايران است و همه ملت ايران از 
هر قوم و گرايش و فرقه اي و دين و مذهبي كه باشند 
اين روز را پاس داشتند و در اين راهپيمايي عظيم 
ش��ركت كردند. مولوي عبدالحميد اسماعيل در 
حاشيه راهپيمايي ۲۲ بهمن اظهار داشت: همانطور 
كه مقام معظم رهبري تاكيد داشتند همه مردم فارغ 
از هر گرايش و فكري در اين روز شركت كردند وي 
بيان كرد: مشكالت معيشتي تاثير و خللي بر حضور 
در اين روز عظيم ندارد چرا كه نگاه ملت ايران به اين 

روز ملي است و آن را گرامي مي دارند.
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رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار فرماندهان و كاركنان نيروي هوايي و پدافند هوايي ارتش:

مرگ بر امريكا يعني مرگ بر حاكمان امريكا، ما كاري به ملت امريكا نداريم 
حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقالب اسالمي 
صب��ح روز )جمع��ه( در ديدار فرمانده��ان و جمعي از 
كاركنان نيروي هوايي و پدافن��د هوايي ارتش، بيعت 
شگفتي ساز همافران با امام خميني )ره( در ۱۹ بهمن 
۱۳۵۷ را تجسم شجاعت، اميد به پروردگار، نهراسيدن 
از دشمن و عمل به وظيفه برشمردند و تأكيد كردند: ۲۲ 
بهمن امسال به ياري پروردگار و در پرتو همين عوامل 
تاريخ ساز به معناي واقعي كلمه دشمن شكن خواهد شد 
و با هوش��ياري ملت و حضور همه ساليق و ديدگاه ها، 

پرشكوه تر از سال هاي قبل خواهد بود.
به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري؛ 
حضرت آيت اهلل خامن��ه اي، راهپيمايي ۲۲ بهمن را از 
مسائل شگفتي س��از خواندند و افزودند: جشن ساالنه 
انقالب در كشورهايي كه انقالب كرده اند به رژه نيروهاي 
مسلح در مقابل چند نفر تبديل شده است اما در ايران 
س��رافراز، ۴۰ سال اس��ت مردم در سراس��ر كشور به 
خيابان ها مي آيند و بر ادامه راه انقالب تأكيد مي كنند 
كه اين مس��اله، از معجزات شگفتي ساز انقالب است و 

بايد با تمام قدرت ادامه يابد.
ايشان حضور انبوِه بي شمار ملت در راهپيمايي ۲۲ بهمن 
را »دشمن ش��كن و مرعوب كننده آن«، »نشان دهنده 
حضور عمومي ملت در صحنه« و »تجلي عزم و وحدت 
ملي« برشمردند و خاطرنشان كردند: در جامعه اختالف 
س��ليقه وجود دارد اما وقتي پاي انق��الب و نظام و ۲۲ 
بهمن به ميان مي آيد، هم��ه اختالف ها رنگ مي بازد و 
همه در كنار هم به ميدان مي آيند. رهبر انقالب اسالمي 
رژيم امريكا را تجسم »شرارت، خشونت، بحران سازي 
و جنگ آفريني« خواندند و افزودند: مس��ووالن رژيم 
امريكا ضمن اهانت به ملت ايران مي گويند چرا »مرگ 
بر امريكا« مي گوييد، براي روش��ن شدن ذهن مقامات 
امريكايي تأكيد مي كنيم كه م��ا كاري به ملت امريكا 
نداريم و مرگ بر امريكا يعني مرگ بر حاكمان امريكا كه 
در اين دوره، »مرگ بر ترامپ و بولتون و پمپئو« مي شود. 
ايش��ان افزودند: تا وقتي رژيم امريكا بر مبناي شرارت، 
دخالت، خباثت و رذالت حركت مي كند، شعار مرگ بر 
امريكا از دهان ملت مقتدر ايران نخواهد افتاد. حضرت 
آيت اهلل خامنه اي در بخش ديگري از سخنانشان درباره 
پيش��نهادهاي اروپايي ها افزودند: به مسووالن توصيه 
مي كنم به اينها هم اعتماد نكنند البته نمي گوييم با آنها 
مراوده نداشته باشيم بلكه با چشم بدبيني به اروپايي ها 
نگاه كنيد. رهبر انقالب خاطرنشان كردند: درباره امريكا 
هم از چند س��ال قبل و در مذاكرات هس��ته اي، هم در 

جلسات خصوصي و هم در جلس��ات عمومي مكرر به 
مسووالن مي گفتم به امريكايي ها اعتمادي ندارم و شما 
هم به قول و حرف و لبخند و امضاي آنها اعتماد نكنيد. 
اكنون نتيجه اين شده است مس��ووالني كه آن روزها 
مذاكره مي كردند، خودشان مي گويند امريكا غيرقابل 
اعتماد است. بايد از اول اين را تشخيص مي دادند و بر اين 

مبنا حركت مي كردند.
ايش��ان افزودند: همين اروپايي ها كه با وقاحت از ايران 
مطالبه حقوق بشري مي كنند در پاريس نيروهاي مسلح 
را به جان مردم مي اندازند و مردمش��ان را كور مي كنند 
اما در عين حال متكبران��ه از ايران طلبكاري مي كنند 
در حالي كه بايد به آنها گفت ش��ما اصاًل حقوق بشر را 

مي شناسيد؟
حضرت آيت اهلل خامنه اي تأكيد كردند: در جايگاه يك 
كشور مقتدر و توانا با همه دنيا به جز چند استثنا ارتباط 
داريم و خواهيم داشت اما بايد بدانيم با چه كساني داريم 
حرف مي زنيم و اقدامات فرانسوي ها، انگليسي ها و ديگران 
را در مقاطع مختلف از ياد نبريم. رهبر انقالب اسالمي در 
بخش ديگري از سخنانشان همراه شدن ارتش با ملت در 
جريان انقالب اسالمي را يك نعمت بزرگ و نقش نيروي 
هوايي را در اين موضوع بسيار برجسته دانستند و گفتند: 
نيروي هوايي در پيروزي انقالب اسالمي و مراحل مختلف 
بعد از آن، نقش آفرين بود كه ۱۹ بهمن س��ال ۱۳۵۷ و 
بيعت جمعي از نيروي هواي��ي ارتش با امام راحل )ره(، 
اولين نقش آفريني و همانند خوِد انقالب، شگفتي ساز 
و »رزق ال يحتسب« بود. ايشان افزودند: ۱۹ بهمن ۵۷، 
جلوه تسلط بر نفس، احساس وظيفه و احساس قدرت بود 
چرا كه در آن رويداد جوانان از طاغوت نترسيدند و با غلبه 
بر ترس خود و اميدواري به خداوند، با شجاعت به ديدار 
امام آمدند كه امروز ه��م به همين ويژگي ها نياز داريم. 
حضرت آيت اهلل خامن��ه اي گفتند: نقش نيروي هوايي 
در قضاياي شب ۲۱ بهمن سال ۱۳۵۷، افشاي كودتا در 
پايگاه شهيد نوژه همدان به وسيله يك افسر جوان نيروي 
هوايي، تشكيل جهاد خودكفايي به وسيله نيروي هوايي، 
اولين واكنش كوبن��ده در روزهاي آغاز جنگ تحميلي 
بوس��يله جنگنده هاي نيروي هوايي و بمباران بسياري 
از پايگاه هاي ع��راق و نقش آفريني در طول دوران دفاع 
مقدس، آغاز س��اخت هواپيماي جنگي و پشتيباني از 
مدافعان حرم از جمله اقدامات برجسته نيروي هوايي و 
جزو تاريخ و هويت اين نيرو است. رهبر انقالب اسالمي 
بر لزوم حفظ و تقويت اين هويت و انسان سازي و تربيت 
جواناني همچون شهيدان بابايي و ستاري و ديگر شهدا 

تأكيد و خاطرنشان كردند: تنها نيرويي كه توانست چنين 
شخصيت هاي برجسته اي را تربيت كند و استعداد دروني 
آنها را به فعليت برساند، انقالب اسالمي و حركت عظيم 
ملت ايران اس��ت. حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به 
پايبندي ملت به »استقالل، عزت و سرافرازي حاصل از 
انقالب اسالمي« افزودند: بنده از گرفتاري ها، گراني ها و 
ديگر مشكالت مطلع هستم اما به كشور نگاه خوشبينانه 
دارم چرا كه مشاهده مي كنم ملت همچون يك قهرمان و 
يك شخصيت قوي در مقابل جبهه دشمن ايستاده است 
و مي داند چه مس��ير و اهدافي را بايد دنبال كند. ايشان 
تأكيد كردند: مردم گله مندي، ناراحتي و توقعاتي دارند 
اما هيچ مساله اي هرگز موجب نشده و نمي شود كه ملت 
از پشتيباني همه جانبه از آرمانها و اهداف امام و انقالب و 
نظام رويگردان شود. رهبر انقالب اسالمي ملت ايران را 
به كوهنوردي تشبيه كردند كه در ۴۰ سال اخير بخش 
مهمي از راه و گردنه ه��اي پرپيچ و خم و خطرناك را رد 
كرده اما براي دستيابي به اهداف و بي اثر كردن تهديدها 

و توطئه ها، بايد بقيه راه را نيز طي كند و به قله برسد. رهبر 
انقالب اسالمي همه مسووالن و آحاد مردم را به همت و 
كار و تالش بي وقفه فراخواندند و افزودند: هركس در هر 
جا كه هست به وظايف خود عمل كند تا همه خانه هاي 
جدول عمومي وظايف ملت و مسووالن پر شود و شتاب 
حركت ايران عزيز به س��مت اهداف بيشتر شود. ايشان 
دلهره افكندن و نااميد كردن را كار اصلي دشمن و عناصر 
نفوذي برش��مردند و با اس��تناد به آيات متعدد قرآني و 
رويداده��اي درس آم��وز صدر اس��الم افزودند: منطق 
اسالم اين است كه از دش��من نهراسيد بلكه از انحراف 
از صراط مستقيم بترس��يد و اگر درست عمل كنيد به 
ياري پروردگار حتمًا پيروز خواهيد شد. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي، انحراف از راه خدا و تسليم در مقابل دشمنان 
را موجب ذلت و بي پناهي ملت خواندند و خاطرنش��ان 
كردند: در آن صورت سرنوشت ايراِن ما همچون دوران 
رژيم پهلوي يا كشورهايي همچون عربستان مي شود كه 
امريكا بر سرنوشت و منابع و منافعشان مسلط شده است. 

ايشان همچنين در توصيه اي درباره راهپيمايي ۲۲ بهمن 
افزودند: ممكن است كساني به هر دليل و منطق و مبنايي، 
از فالن مسوول يا فالن آقا خوششان نيايد اما نبايد با شعار 
دادن بر ضد او، راهپيمايي را به مظهر اختالف و درگيري 
تبديل كنند چرا كه اين حركت پرشور ملي بايد همچنان 

با عظمت و وحدت ادامه يابد.
رهبر انقالب اسالمي، فرداي كشور و جوانان و ملت را 
به مراتب بهتر از امروز خواندند و تأكيد كردند: در سايه 
توكل، احساس مسووليت و عمل مردم و مسووالن به 
وظايف خود، پروردگار با لطف و عنايت خويش، راه را 
براي ملت ايران باز خواهد كرد. پيش از سخنان فرمانده 
كل قوا، امير سرتيپ نصيرزاده فرمانده نيروي هوايي 
ارتش با بيان گزارش��ي از دستاوردها و توانمندي هاي 
اين نيرو در حوزه هاي مختلف، گفت: كاركنان غيرتمند 
نيروي هوايي و قرارگاه پدافند هوايي با تمسك به سيره 
شهيدان و مدافعان حرم براي دفاع از عزت و مرزهاي 

ايران اسالمي آمادگي كامل دارند.

نمايش وحدت در 40  سالگي انقالب
روحاني با تاكيد بر اينكه براي تقويت قدرت دفاعي و ساختن 
انواع موشك هاي ضدزره، پدافند هوايي، زمين به دريا و دريا 
به دريا، هوا به هوا و زمين به زمين از كس��ي اجازه نگرفته  و 
نخواهيم گرفت، گفت: راهمان را و قدرت نظامي مان را ادامه 
مي دهي��م و نزد ملت ايران به صراحت مي گويم كه قدرت 
نظامي ايران در طول اين ۴۰ س��ال به ويژه در ۵ سال اخير 

براي همه جهانيان شگفت آور است.
روحاني اظهار داشت: در ۵ سال اخير وقتي ايران اراده كرد، به 
ملت هاي عراق، سوريه، لبنان، فلسطين و يمن كمك كند، 
جهانيان ديدند كه دشمنان در برابر قدرت  ملت هاي منطقه 
و حمايت هاي ايران به پيروزي دست نيافتند و امروز ناچارند 
با اعتراف به شكست هاي ۲۰ ساله مداخالت خودشان در 
ايران كم كم از منطقه خارج شوند و ملت هاي منطقه بتوانند 

با آزادي راه خود را ادامه دهند.
رييس جمهور حفظ تماميت ارضي و حراست از ايران عزيز 
را اولين دستاورد انقالب اسالمي برشمرد و خاطرنشان كرد: 
يك ميليمتر از خاك و آب هاي اين سرزمين به دشمن واگذار 

نشد و ملت ايران در برابر توطئه ها پيروز شد.

  اهميت صندوق هاي راي 
رييس جمه��ور در ادامه صحبت هايش افزود: دس��تاورد 
جمهوري اس��المي ايران اين بود كه نظام مشروعيت را بر 
مبناي اسالم و جمهوريت قرار داد و امروز تمام مسووالن 
جمهوري اس��المي ايران از مقام معظم رهبري گرفته تا 
رييس جمهور، اعضاي مجلس شوراي اسالمي، خبرگان 
و ش��وراها همه و همه با رأي مردم و با صندوق آراء مسند 

مسووليت را به عهده مي گيرند.
او با اشاره به اهميت انتخابات و صندوق آرا اظهار داشت: از 
سوي ديگر آنچه باعث شده است روز به روز مردم با وجود 
فشارهاي دشمن با نشاط بيشتر، مس��ير و آرمان خود را 
ادامه دهند، آن اس��ت كه هر دو سال يك بار پاي صندوق 
رأي مي شتابند و افراد مورد نظر خود را انتخاب مي كنند. 
صندوق آراء تضمين حفظ اين نظام است. هر كس هر نوع 
تغيير مي خواهد پاي صندوق آراء به دنبال تحقق آن است.

روحاني ادامه داد: پاي صندوق آراء است كه مردم نظرات، 
ايده و راه شان را در تبليغات انتخاباتي اعالم كرده و فرد مورد 
نظر را در مجلس، در رياست جمهوري و خبرگان و شوراها 
برمي گزينند و انتخاب مي كنند. حواسمان باشد، صندوق 
رأي و انتخابات يكي از نعمت هاي بسيار بزرگ جمهوري 
اسالمي ايران است. اگر اين صندوق نبود، اگر صف طوالني 
در انتخابات نبود، دشمن مي توانست توطئه هاي مختلفي را 

عليه كشور طراحي كند.
رييس جمهور خاطرنش��ان ك��رد: ام��روز در جامعه يك 
دموكراسي و مردم س��االري به معناي واقعي كلمه وجود 
دارد. نظام جمهوري اسالمي آن نظام و رژيمي نيست كه 
بگويد يك حزب و آن رستاخيز و هر كس خواهان آن نيست 
گذرنامه بگيرد و از ايران خارج ش��ود. اح��زاب، روزنامه ها، 
مجالت، رسانه ها، در اين كشور آزاد هستند و همه مسووالن، 
مسووالن اجرايي و مس��ووالن نظارتي بايد با سعه صدر با 
انتخابات برخورد كنند. هر چه سعه صدر بيشتر باشد و راه را 
براي حضور همه افكار، احزاب و جناح ها آماده تر كنيم، نظام 

مستحكم تر خواهد بود.

رييس جمهور با ابراز اميدواري ب��ه تصويب اليحه جامع 
انتخابات كه از سوي دولت به مجلس ارايه شده است، گفت: 
در اليحه قانون جديد انتخابات به اين نكات توجه ش��ده و 
اميدواريم با تصويب آن در مجلس شوراي اسالمي، شاهد 

انتخابات  پرشورتري در آينده باشيم.
روحاني، پيش��رفت ملت ايران در مس��يرهاي مختلف و 
شكوفايي بخش هاي مختلف اقتصادي و فرهنگي و رفاه 
اجتماعي را سومين نكته مهم اظهارات خود عنوان كرد و 
با اشاره به افزايش جمعيت كشور از آغاز انقالب تاكنون از 
 ۳۶ ميليون به ۸۲ ميليون نفر، گفت: اگر جمعيت ما بيش از

۲ برابر ش��ده اس��ت حداقل بايد كار و تالش و محصول و 
پيشرفت ما هم نسبت به ۴۰ سال پيش ۲ برابر باشد درحالي 
كه وقتي به آمار و ارقام نگاه مي كنيم وضع ما بسيار بيشتر و 

بهتر از آن چيزي است كه تصور مي شود.

  دستاوردهاي كشور در بخش هاي گوناگون
رييس جمهور افزود: قبل از انقالب با تمام فراز و نشيب ها با 
وجود استفاده از متخصصين امريكايي و اسراييلي در بخش 
كشاورزي، كل محصوالت كش��اورزي ايران در سال آخر 
رژيم گذشته ۲۶ ميليون تن بوده اين درحالي است كه امروز 
ميزان توليد محصوالت كشاورزي ما ۱۲۲ ميليون تن است.
روحاني گفت: در ۵ سال اخير، توليد محصوالت كشاورزي ما 
از محصوالت رژيم گذشته بيشتر بوده است است به طوري 
كه در ۵ س��ال حدود ۲۵ ميليون تن به توليد محصوالت 
 كش��اورزي اضافه ش��ده و كل محصوالت رژيم گذش��ته
۲۵ ميليون تن بوده اس��ت. رييس جمه��ور با بيان اينكه 
صادرات محصوالت كشاورزي نس��بت به قبل از انقالب 
۲۰ برابر شده اس��ت، ادامه داد: قبل از انقالب محصوالت 
كشاورزي كشور ۲۸۵ ميليون دالر بوده كه امروز به ۵ ميليارد 
و ۷۷ ميليون دالر رس��يده اس��ت؛ بنابراين مسير درست 
انتخاب شده است.روحاني با بيان اينكه در بخش صنعت، 
كل بنگاه هاي صنعتي در ۴۰ سال پيش، ۱۵۰۳ بنگاه بوده 
و امروز ۸۵ هزار بنگاه صنعتي داريم، افزود: در گذشته كل 
فوالد كمتر از ۴۰۰ هزار تن بوده و امروز باالي ۲۰ ميليون 
تن است؛ محصوالت صنعتي امروز با ۴۰ سال پيش، حتي 
با ۱۰ سال پيش قابل مقايسه نيست، اين به معناي حركت 

مردم در مسير جهاد، سازندگي و پيشرفت است.
رييس جمهور خاطرنشان كرد: در زمان رژيم گذشته كل 
ميزان گازي كه مي توانسته روزانه در اختيار مردم قرار بگيرد، 
حدود ۱۰۰ ميليون تن بوده و امروز تبديل شده به ۱۰۰۰ 
ميليون تن و اين نشان مي دهد كه كارگران و مهندسين در 

بخش نفت، چه زحمات بزرگي را متحمل شدند.
روحاني ادامه داد: كل ذخاير نفت كشور ۸۸ ميليارد بشكه 
بوده و امروز ذخاير حدود ۲ برابر شده و ۱۶۰ ميليارد بشكه 
است و به معناي اين است كه با اكتشافات مهندسين و رفتن 
خارجي ها و امريكايي ها و انگليسي ها، امروز توانستيم روي 

پاي خودمان بايستيم و كشور را اداره كنيم.

  تالش براي توسعه پايدار 
رييس جمهور با اشاره به اينكه اگر دنيا جمعيت تحت پوشش 
را نگاه كند، دچار حيرت مي ش��ود، گفت: جمعيت تحت 
پوشش براي اس��تفاده از گاز، قبل از انقالب، فقط ۵۱ هزار 

خانواده بوده و امروز حدود ۲۲ ميليون خانوار از گاز شهري 
استفاده و بهره برداري مي كنند. فقط ۶ مجتمع پتروشيمي 
در زمان رژيم گذشته داشتيم و امروز ۵۲ مجتمع داريم. در 
رژيم گذشته، محصوالت در پتروشيمي، ۱.۲ دهم ميليون 
تن بوده كه امروز محصوالت پتروشيمي توليد داخل به ۳.۷ 
دهم ميليون تن رسيده است. امروز شاهد پيشرفت كشور 
در زمينه هاي مختلف هس��تيم. روحاني با بيان بخشي از 
دستاوردهاي كش��ور در حوزه هاي آب، برق، راه، راه آهن و 
بنادر افزود: در زمان رژيم گذش��ته ۱۹ سد در سطح ملي 
داش��تيم و امروز ۱۷۲ س��د داريم و اين نشان مي دهد كه 
تعداد س��دهاي كشور نسبت به گذش��ته چند برابر شده 
است. رييس جمهور با اش��اره به اينكه توليد برق كشور ۷ 
هزار مگاوات بوده و امروز به ۸۰ هزار مگاوات رسيده است، 
اظهارداش��ت: در توليد برق در دنيا در دوره حكومتي آن 
فردي كه مي گفت به دروازه بزرگ تمدن رسيده ايم در رتبه 
سي و هشتم بوديم و امروز در دنيا چهاردهم و در منطقه اول 
هستيم و اين نشان مي دهد كه به چه تحول و پيشرفتي در 
زمينه هاي مختلف دست يافته ايم. ظرفيت بنادر كشور قبل 
از انقالب ۱۹ ميليون تن بوده و امروز ۲۳۴ ميليون تن است 

و اين پيشرفت پس از انقالب است.
رييس جمه��ور گف��ت: ام��روز ۱۴ ميلي��ون و ۵۰۰ هزار 
دانش آموز و بيش از ۴ ميليون دانشجو داريم، در حالي كه كل 
دانشجويان كشور در زمان رژيم گذشته ۱۷۵ هزار نفر بود. 
در علم، دانش، پيشرفت هاي علمي و در رشد تعداد نيروي 
تحصيلكرده در كشور، همه دنيا اعتراف مي كنند كه در اين 

زمينه پيشرفت جمهوري اسالمي بسيار سريع بوده است.
او با اشاره به پيشرفت سريع كشور در حوزه بهداشت و درمان 
و سالمت، افزود: محاسبات در تمام كشورها نشان داده كه 
اميد به زندگي  در اين كشورها در ۴۰ سال گذشته ۱۰ سال 
اضافه شده است درحالي كه در ايران به طور متوسط در اين 
دوره ۴۰ ساله اميد به زندگي ۲۰ سال اضافه شده و معناي آن 
اين است كه حركت به سمت توسعه در ايران بيش از چيزي 

است كه دنيا تصور مي كند.

  حمايت از اقشار آسيب پذير
روحاني در ادامه سخنان خود »كمك به اقشار مستضعف، 
عدالت و همچنين رفاه اجتماعي«  از پيروزي انقالب اسالمي 
تاكنون را مورد اشاره قرار داد و گفت: چه زماني بوده كه همه 
مردم ايران زير پوش��ش بيمه درماني باشند. در اين چند 
سال ۱۰ ميليون نفر زير پوشش بيمه درماني قرار گرفته اند.

رييس جمهور افزود: كمك هاي دولتي و مستمري تمام 
افرادي كه تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي هستند 
طي اين چند سال ۴ برابر شده اس��ت و در رفاه اجتماعي 

حركت بسيار خوبي انجام داده ايم.
روحاني تصريح كرد: بين دهك باال و پايين جامعه در زمان 
رژيم گذش��ته اختالف ۳۵ برابر بوده اس��ت اما امروز اين 
اختالف به ۱۵ برابر كاهش يافته اس��ت كه اين به معناي 
رسيدن به س��مت عدالت بوده كه البته در اين زمينه بايد 
قدم هاي ديگري را هم برداريم. رييس جمهور افزود: امروز 
بواسطه پيش��رفت هايي كه در علوم مختلف، هاي تك و 
فناوري هاي پيش��رفته در رده باالي رشد در سطح جهان 
هستيم؛ كارهاي استراتژيكي كه در اين چهل سال و چند 

سال اخير در بخش هاي مختلف انجام شده نشان مي دهد كه 
چگونه توانسته ايم در بسياري از مسائل پيروز ميدان باشيم.

روحاني اظهار داشت: تنها كشوري هستيم كه بدون آنكه 
در برابر دشمن سر فرود بياوريم، از فصل ۷ منشور سازمان 
ملل متحد خارج شديم و اين قدرت ملت ايران و ديپلماسي 
ماست. رييس جمهور ادامه داد: تنها كشوري هستيم كه حق 
هسته اي مان در سازمان ملل و در شوراي امنيت تصويب 

شده و اين به معناي پيشرفت ملت ايران است.
روحاني با بيان اينكه امروز نقش ايران در منطقه از هميشه 
تاريخ بيشتر است، گفت: هر كشور و ابرقدرتي هر سخني 
مي خواهد بگويد؛ اگر امنيت مي خواهند، ايران تنها كشوري 

است كه مي تواند به كمك ملت هاي منطقه بشتابد.
رييس جمهور تاكيد كرد: بدون ايران هيچ گونه طرحي در 
اين منطقه قابل اجرا نخواهد بود؛ اين را اس��تكبار جهاني، 
امريكايي ها و صهيونيست ها بدانند كه اين پيروزي از آن 
ملت ايران خواهد بود. روحاني با اش��اره به اينكه راهمان را 
در بخش حقوق زنان، جوانان، اقليت ها، اهل سنت و اقوام 
ادامه مي دهيم، گفت: يكي از شعارهاي اين دولت حقوق 
شهروندي بوده و امروز ۱۸۲۵ نفر از اهل سنت در مناصب 
مختلف از جمله فرماندار، معاون استاندار، بخشدار، شوراها 
در سمت هاي مختلف مشغول كارند و ۲ سفير كشور امروز 
در خارج از كشور از اهل سنت هستند و اين نشان مي دهد كه 
روز به روز وحدت، اتحاد و يكپارچگي مان بيشتر خواهد شد.

روحاني افزود: به سياست شفافيت ادامه مي دهيم، تا با فساد 
مبارزه كنيم. حمايت از اقشار مستضعف را ادامه خواهيم 
داد. تعامل س��ازنده با جهان را ادامه خواهيم داد و جايگاه 
ايران را مرتفع تر خواهيم كرد. فضاي كسب و كار را بهتر از 
گذشته آماده مي كنيم و خصوصي سازي بنگاه هاي دولتي 
را ادامه مي دهيم. رييس جمه��ور ادامه داد: به زودي مردم 
شاهد خواهند بود كه دولت الكترونيك رفاه فراواني را براي 
مردم ايجاد خواهد كرد. بحران آب و محيط زيست را كنترل 
خواهيم كرد. فعاليت نهادهاي مالي از جمله بانك ها را تنظيم 
خواهيم كرد، همانطور كه موسسات اعتباري غيرمجازي كه 
اموال مردم را تاراج كرده بودند بطور كلي پرونده آنها بسته 
شد و همه آنها جمع شدند. اين مسير و راه آينده است كه 

ادامه مي دهيم.
روحاني اظهار داش��ت: مردم بزرگ اي��ران، امروز در يك 
جنگ رواني، تبليغي و اقتصادي در برابر دشمنان ايران كه 
با سبوعيت با مردم رفتار مي كنند، قرار داريم. اين مشكالت 
را بايد با همكاري يكديگر حل كنيم. هر جا پيروز شده ايم 
جايي بوده كه ملت و دولت در كنار هم، پشت سر رهبري 
قرار گرفتند. اگر در سال هاي اول انقالب توانستيم، ترور و 
ش��ورش را در اين كشور از بين ببريم و كشور را آرام كنيم، 
مردم، دولت و نيروهاي مس��لح پشت س��ر امام بودند. در 
جنگ نيز همين طور بود و در تحريم هم با ايستادگي مان، 
با همراهي مان با همكاري و تعاون مان در برابر امريكا پيروز 
مي شويم. رييس جمهور تاكيد كرد: نخواهيم گذاشت امريكا 
پيروز شود. امريكا دي ماه پارسال اعالم كرد كه ايران را به 
زمين مي زنم كه نشد. در ارديبهشت، مرداد و ۱۳ آبان و در 
كريسمس و عيد سال مسيحي امسال اعالم كرد كه ايران 
را به زانو در مي آورد كه نش��د. قول داده بود ۲۲ بهمن همه 
سران فاسد رژيم امريكا در تهران باشند كه آن هم نشد. هر 

چه گفتند نشد و نخواهد شد.روحاني با اشاره به وجود برخي 
مشكالت در زندگي روزمره مردم، خاطرنشان كرد: هرچند 
كه مردم ما امروز با مشكالتي مواجه هستند اما با كمك هم 
اين مشكالت را پشت سر خواهيم گذاشت زيرا وضع امريكا 
به مراتب بدتر از آن چيزي است كه خودشان فكر مي كردند 
و وضع منطقه ما بسيار بهتر از آن چيزي است كه آنها فكر 

مي كردند.
رييس جمهور در پايان از ملت بزرگ ايران كه در هواي سرد 
و برفي و باراني در سراسر كشور به خيابان ها آمده و به دنيا 
نشان دادند كه پيوند ملت ما با انقالب و امام و رهبري  همواره 

وجود دارد و مستحكم خواهد بود، قدرداني و تشكر كرد.

  آملي الريجاني: جمهوري اسالمي امروز قدرت 
برتر منطقه است

رييس قوه قضاييه گفت: جمهوري اسالمي هر روز بالنده تر 
و قدرتمندتر و در منطقه اثرگذارتر است و امروز قدرت برتر 

منطقه است و مقاومت در منطقه به ايران اتكا دارد.
آيت اهلل آملي الريجاني با حضور در راهپيمايي ۲۲ بهمن 
اظهار كرد: راهپيمايي شكوهمند مردم، پيام هاي مختلفي 
دارد و مهم تري��ن پي��ام حضور عظيم مردم به دش��منان 
جمهوري اسالمي خصوصاً امريكا و اذنابش است كه بدانند 
اين مردم تسليم ناپذيرند و با فشارها و تحريم هاي ظالمانه 
كه مي خواستند مردم را به عقب نشيني وادارند بدانند كه 
اين مردم عقب نمي نشنيند و از ارزش هاي انقالب و حركت 

عظيمي كه امام راحل شروع كرده اند را ادامه مي دهند.
او تاكيد كرد: جمهوري اسالمي هر روز بالنده تر و قدرتمندتر 
و در منطقه اثرگذارتر است و امروز قدرت برتر منطقه است و 

مقاومت در منطقه به ايران اتكا دارد.
رييس قوه قضاييه افزود: اين مردم مسير را ادامه مي دهند و 
به فصل الهي قله هاي پيروزي را هر روز طي خواهند كرد و 

دشمنان خوار خواهند شد.

  حضور گسترده مردم در راهپيمايي ۲۲ بهمن 
دشمنان را مأيوس مي كند

رييس مجلس دهم نيز با بيان اينكه »ملت ايران در مصاف 
با دشمنان يك صدا هستند«، گفت: حضور گسترده مردم 

در راهپيمايي ۲۲ بهمن قطعا دشمنان را مأيوس مي كند.
عل��ي الريجاني در راهپيمايي ۲۲ بهمن ش��هر تهران، در 
جمع خبرنگاران با اشاره به حضور گسترده و پرشور مردم 
در راهپيمايي، گفت: اين راهپيمايي بس��يار عظيم نشان 
مي دهد كه هيچ چيز و هيچ اقدامي مانع حضور ميليوني 
مردم نمي شود، دشمنان بايد بفهمند كه ريشه هاي انقالب 

قوي است و در اين مصاف ملت ايران يك صدا هستند.
الريجاني تصريح كرد: حضور گسترده مردم در راهپيمايي 
۲۲ بهمن دستاورد بسيار بزرگي براي كشور هم براي ادامه 
راه و هم حل مسائل محسوب مي شود، همچنين دشمنان 
از اين حضور پرشور درس گرفته و از رفتارهاي خود دست 
بردارند. رييس مجلس شوراي اسالمي در پاسخ به سوالي 
در رابط��ه با اظه��ارات مقامات امريكاي��ي مبني بر اينكه 
جمهوري اسالمي ۴۰ سالگي خود را نخواهد ديد، گفت: 
آنها از اين حرف هاي بي ربط زياد مي زنند و خيلي نبايد آن 

را جدي گرفت.
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ادامه از صفحه اول



اخبار كالن 3 كالن

بانك مركزي اعالم كرد

وزير اقتصاد در استان گلستان: 

قيمت ارز، كاهش فروش نفت را جبران كرد

دخل و خرج 9 ماهه دولت

بيش از هر زماني به جذب سرمايه گذاري خارجي نيازمنديم

گزيده آمارهاي اقتصادي در 9 ماهه نخس��ت امسال 
نشان مي دهد كه با وجود كاهش يك ميليون بشكه اي 
فروش روزانه نفت ايران درآمدهاي كشور از اين محل 
به دليل افزايش چش��مگير قيمت ارز، نه تنها كاهش 
نيافت بلكه از رقم پيش بيني شده در قانون بودجه 97 
حدود 13 هزار ميليارد تومان بيشتر بود با اين وجود به 
دليل تورم و كاهش رشد اقتصادي، درآمدهاي حاصل 
از مالي��ات كمتر از ارقام پيش بيني ش��ده بود. بر اين 
اساس تراز عملياتي و سرمايه اي كه مجموع درامدهاي 
دولت به عالوه درآمدهاي حاصل از فروش نفت و گاز به 
هزينه هاي جاري است منفي 38 هزار و 540 ميليارد 

تومان اعالم شود.
براس��اس آخرين گزارش گزيده آمارهاي اقتصادي، 
مي��زان درآمدهاي دول��ت در پايان آذر ماه امس��ال 
100 ه��زار و 940 ميليارد تومان بود كه نس��بت به 
رق��م مصوب در قانون بودجه امس��ال حدود 63 هزار 
ميليارد تومان كسري بودجه ولي با اين وجود نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته از رشد 5.9 درصدي خبر 
مي دهد. از اين ميزان، 77 هزار و 120 ميليارد تومان 
آن درآمده��اي ماليات��ي و 23 ه��زار و 810 ميليارد 
تومان نيز ساير درآمدها بودند. اين در حالي است كه 
مجموع پرداخت هاي ج��اري دولت در همين مدت 
بالغ بر 193 هزار و 980 ميليارد تومان است كه 18.6 
درصد نس��بت به آذرماه سال گذش��ته افزايش يافته 
اس��ت . دولت براساس قانون بودجه 97 بنا بود در اين 
مدت 222 هزار ميليارد تومان هزينه كند البته آمارها 
نشان مي دهد كه صرفه جويي كرده است. اين آمارها 
همچنين نشان مي دهد كه 186 هزار و 960 ميليارد 
تومان آن پرداخت هاي دولت ملي و هفت هزار ميليارد 
تومان نيز استاني بوده است. اين عوامل سبب شدند 
 تا ت��راز عملياتي بودجه در پايان س��ه چهارم س��ال،

102 ه��زار و 690 ميلي��ارد تومان باش��د، حال آنكه 
پيش بيني مسووالن دولتي براي اين رقم تا پايان پاييز 
58 ه��زار و 840 ميليارد تومان بوده اس��ت. رقم تراز 
عملياتي كشور نس��بت به مدت زمان مشابه در سال 

گذشته 41.5 درصد رشد كرده است.

  رشد درآمدهاي نفتي
با وجود كاهش ميزان فروش

از طرف ديگر مجموع واگذاري دارايي هاي سرمايه اي 
 )از جمله فروش نفت خام و گاز( با رش��دي نزديك به
40 درصد نسبت به سال گذش��ته به 89 هزار و 670 
ميليارد تومان رس��يد حال آنكه دولت رقمي كمتر و 
معادل 81 هزار و 330 ميلي��ارد تومان را پيش بيني 
كرده بود. از اين رقم 89 هزار و 420 ميليارد تومان آن به 
منابع حاصل از نفت و فرآورده هاي نفتي مرتبط بود كه 
مجموع فروش آن تا پايان آذر ماه رقمي معادل 89 هزار 
و 420 ميليارد تومان براي دولت درآمدزايي داشت. با 
وجود آنكه امريكا از سال جاري تحريم هاي خود عليه 
ايران عملي كرده بود و در اين مدت ميزان فروش روزانه 

نفت كشور حداقل كاهش يك ميليون بشكه اي داشت 
با اين همه به دليل اينكه قيمت ارز افزايش چشمگيري 
داشت، دولت موفق شد تا درآمدي بيش از آن چه انتظار 
داش��ت را با وجود كاهش فروش به دست آورد، با اين 
همه افزايش فوق نيز موجب نشد تا رقم تراز عملياتي 
و س��رمايه اي كش��ور به رقم پيش بيني شده نزديك 
شود. تراز عملياتي و سرمايه اي به مجموع درآمدهاي 
دولت به عالوه واگذاري دارايي هاي سرمايه اي منهاي 
هزينه هاي جاري گفته مي ش��ود. در 9 ماهه نخست 
امس��ال آن طور كه بانك مركزي گزارش مي دهد اين 
شاخص منفي 45 هزار و 110 ميليارد تومان بود حال 
آنكه دولت انتظار رقمي معادل منفي 24 هزار و 390 
ميليارد تومان را داش��ت كه در عي��ن حال به معناي 
افزايش 17 درصدي اين شاخص نسبت به مدت زمان 
مشابه سال گذشته و رشد 43.3 درصدي آن نسبت 

به سال 95 دارد. 
يكي از انتقاداتي كه نسبت به عملكرد دولت روحاني از 
ابتدا وجود داشت، افزايش ميزان انتشار اوراق مشاركت 
و درواقع واگذاري دارايي هاي مالي بوده است. برخي 
از كارشناسان و موسسات، از جمله مركز پژوهش هاي 
مجلس نس��بت به جايگزيني اين اوراق در بودجه با 
نف��ت هش��دار داده بودند و تبعات اين رفت��ار را براي 
كشور خطرناك دانستند با اين وجود به نظر مي رسد 
باال رفتن نرخ منفي تراز عملياتي و سرمايه اي دولت 
در سال جاري سبب افزايش انتشار اوراق مشاركت و 
اسناد خزانه شده اس��ت بطوري كه در قانون بودجه 
امس��ال قرار بود ميزان واگ��ذاري دارايي هاي مالي تا 
پايان فصل پاييز معادل 47 هزار و 670 ميليارد تومان 
باش��د اما اين رقم تا پايان آذر ماه ب��ه 65 هزار و 370 
ميليارد تومان رسيد و تملك دارايي هاي مالي كه به 
معناي تسويه اوراق سر رسيده شده است نيز معادل 
20 هزار و 260 ميليارد تومان بود كه سه هزار ميليارد 
تومان كمتر از رقم پيش بيني شده بود. بر اين اساس 
خالص واگذاري دارايي هاي مالي كشور 45 هزار و 110 
ميليارد تومان بوده يعني 45 هزار ميليارد تومان اوراق 
منتشر شده امسال بيش از مجموع اوراق منتشر شده 
جديد و تسويه شده است و به بيان ديگر دولت امسال 
45 هزار و 110 ميليارد تومان نسبت به سال گذشته 

بدهكارتر شده است.
بر اس��اس اين گ��زارش مجموع تمل��ك دارايي هاي 
سرمايه اي يا همان پرداخت هاي عمراني با وجود اينكه 
قرار بود 46 هزار و 880 ميليارد تومان باشد نهايتا به 

رقم 32 هزار و 100 ميليارد تومان رسيده است. 
نسبت درآمدها به پرداخت هاي هزينه اي، يا درواقع 
مجم��وع درآمدهاي مالياتي و س��اير نس��بت به كل 
هزينه هاي جاري در نه ماهه نخست امسال 52 درصد 
بوده، حال آنكه قرار بود اين رقم 73.5 درصد باشد كه 
از اين رقم نسبت ماليات هاي پرداخت هاي هزينه اي 
نزديك به 40 درصد، س��اير درآمدها به پرداخت هاي 
هزينه اي 12.3 درصد و مجموع درآمدها و واگذاري 

دارايي هاي سرمايه اي به مجموع پرداخت هزينه اي و 
تملك دارايي هاي سرمايه اي 84 درصد بوده است. به 
عبارت ساده تر كل درآمدهاي مالياتي و گمركي دولت 
در كنار فروش نفت خام ب��ه كل هزينه هاي جاري و 

تملك دارايي هاي سرمايه اي 84 درصد بوده است.

   ماليات هاي غيرمستقيم
پيشتاز درآمدهاي مالياتي

از مجموع كل درآمدهاي مالياتي دولت 47.5 درصد 
آن ب��ه ماليات هاي مس��تقيم و 52.5 درص��د نيز به 
ماليات هاي غيرمستقيم تعلق گرفته كه بر اين اساس 
در بخش ماليات هاي مس��تقيم، در حالي كه قرار بود 
مجموع درآمدهاي دولت از محل ماليات اش��خاص 
حقوق 30 هزار و 730 ميليارد تومان باشد، 20 هزار و 
890 ميليارد تومان اعالم شد كه نسبت به مدت زمان 
مشابه در سال گذشته تنها اندكي، يعني 1.7 درصد 
افزايش داشته است. اين در حالي است كه سهم ماليات 

اش��خاص حقوقي از كل درآمدهاي مالياتي دولت به 
30 درصد بالغ مي شود كه نشان دهنده اهميت آن در 
دخل و خرج دولت دارد. در اين بخش بيشترين درآمد 
مالياتي به ماليات اشخاص حقوقي غير دولتي تعلق 
گرفت ك��ه 13 هزار و 470 ميلي��ارد تومان پرداخته 

بودند. 
همچنين مجموع ماليات بر درآمدهاي اخذ ش��ده از 
مردم تا پايان فصل پاييز بالغ بر 13 هزار و 120 ميليارد 
تومان بوده كه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 
از رشد، 17.8 درصدي آن خبر مي دهد. در اين بخش 
كاركنان بخش خصوصي با پرداخت چهار هزار ميليارد 
توم��ان و كاركنان بخش عمومي نيز با پرداخت س��ه 
هزار و 810 ميليارد تومان ماليات، مجموعا براي دولت 
درآمدي حدود هشت هزار ميليارد تومان درآمدزايي 
كردند. حال آنكه مجموع درآمد دولت از محل ماليات 
مستغالت 960 ميليارد تومان و از ماليات مشاغل نيز 

چهار هزار و 240 ميليارد تومان بوده است.

عالوه بر اين دول��ت از محل ماليات بر ثروت دو هزار و 
640 ميليارد تومان درآمدزايي كرد كه مجموعا سهمي 
كمتر از سه و نيم درصد از كل درآمدهاي مالياتي دولت 

را به خود اختصاص داد.
 در بخش ماليات هاي غيرمستقيم، ماليات بر واردات

9 هزار و 940 ميليارد تومان بوده كه نس��بت به مدت 
زمان مشابه در سال گذشته از افزايش 14.1 درصدي 
نسبت به س��ال گذشته خبر مي دهد. سهم ماليات بر 
واردات از كل درآمده��اي مالياتي كش��ور در 9 ماهه 
نخست امس��ال به 12.9 درصد مي رسد كه نسبت به 
مدت مشابه در سال گذشته از افزايش 0.2 درصدي 
خبر مي دهد. همچني��ن مجموع درآمدهاي مالياتي 
دول��ت از محل فروش كاالها و خدم��ات نيز 30 هزار 
و 530 ميليارد تومان اعالم ش��ده كه نس��بت به رقم 
مصوب دو هزار ميليارد تومان كمتر بوده است. در اين 
بخش سهم اصلي درآمدي را ماليات بر ارزش افزوده با 

19 هزار و 180 ميليارد تومان از آن خود كرده است.

 فرهاد دژپس��ند كه در روزهاي سختي سكان وزارت 
اقتصاد را بر عهده گرفت همچن��ان اميدوارانه از آينده 
اقتصاد كش��ور س��خن مي گوي��د و معتقد اس��ت در 
ص��ورت هم��كاري بخش هاي مختل��ف تحريم هاي 
امري��كا نمي تواند موت��ور حركت اقتصاد كش��ور را با 
اخ��الل مواجه كن��د. او نه تنه��ا نه خود را نس��بت به 
ج��ذب س��رمايه گذاري ناامي��د نش��ان نمي دهد كه 
 جذب س��رمايه گذاري خارجي را با وجود موانع امريكا 
امكان پذير مي داند. وي در همين رابطه در جلس��ه اي 
در ش��وراي گفت وگ��وي دولت و بخ��ش خصوصي 
اس��تان گلس��تان اظهار داش��ت: براي جذب سرمايه 
خارجي توسط بخش خصوصي، از هيچ كمكي دريغ 
نخواهيم كرد زيرا كش��ور بيش از هر زمان ديگري به 
اين مهم نياز دارد. بخش خصوص��ي در زمان تحريم، 
به دليل روابط خاص و س��از و كارهاي مورد اس��تفاده 
 براي معامالت خ��ود، يك گام از دولت جلوتر اس��ت.

وي با اش��اره به ايام ا... دهه مبارك فجر اظهار داش��ت: 
 خدا را شاكريم كه با وجود تمامي بحران ها و ناماليمات

40 سالگي و كمال نظام را جشن مي گيريم. 
وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: مشكالت مطروحه 
توسط فعاالن بخش خصوصي حاضر در جلسه، بيشتر به 
نقصان زيرساخت ها برمي گردد و به گونه اي نيست كه با 
يك دستور و مراجعه حل شود. بخش خصوصي يار و ياور 
دولت در اصالح ساختارها اس��ت و توانمندي آن باعث 
مي شود سهم بيشتري در پيشبرد امور داشته باشد. براي 
جذب سرمايه خارجي توسط بخش خصوصي، از هيچ 
 كمكي دريغ نخواهيم كرد زيرا كشور به اين مهم نياز دارد.

دژپسند در پاسخ به سوالي در خصوص اصرار دولت براي 
ارايه ارز حاصل از صادرات به سامانه نيما، گفت: در حالي كه 
در شرايط تحريم، دشمن تمام نيروي خود را براي آسيب 
به كشور بسيج كرده و در اين راستا، بيشترين تمركز خود 
را بر عدم ورود منابع به داخل ايران قرار داده است، بايد به 
هر طريق ممكن، زمينه ورود ارز را فراهم كنيم، در غير اين 
صورت، با صادرات بدون بازگشت ارز حاصله، عمال باعث 
خروج منابع از كشور شده ايم.وزير امور اقتصادي و دارايي 
در نشستي ديگر با اساتيد و نخبگان دانشگاهي گلستان 
از ابالغ دستور تشكيل هسته هاي انديشه ورزي در سطح 

ادارات كل استاني اين وزارتخانه خبر داد.
دژپسند، با اعالم اين خبر اظهار داشت: اميدواريم بتوانيم 
 شاهد فعاليت هسته هاي مذكور در آينده نزديك باشيم.

وي در ادامه اين جلسه كه با حضور استاندار گلستان، 

مش��اور وزي��ر و مديركل دفت��ر وزارت��ي و جمعي از 
اس��اتيد و نخبگان دانشگاهي اس��تان در رشته هاي 
اقتصاد، مديريت و حسابداري برگزار شد، ضمن ابراز 
خرس��ندي نس��بت به بهره مندي از نظرات صاحب 
نظران اقتصادي كش��ور گفت: تاكنون ش��روع كار ما 
در سفر به اس��تان ها با نشست و هم انديشي با اساتيد 
 و صاحب نظران و اس��اتيد دانش��گاهي بوده اس��ت.
دژپسند، گسترش حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات 
را عامل مهم و اساس��ي در يكسان بودن نسبت توليد 
علم در اس��تان ها و مركز دانس��ت و افزود: تاكنون در 
دانشگاه هاي استان ها شاهد توليد پروژه هاي پژوهشي 
بس��يار خوبي بوديم كه به دليل تج��اري نبودن اين 
پروژه ها، مي توان استفاده هاي خوبي از آنها داشت؛ لذا 
 اميدواريم هرچه سريع تر، اين فرآيند به جريان بيفتد.

وزير امور اقتص��ادي و دارايي در ادام��ه، از ملت ايران 
به عنوان مردمي ياد كرد كه 40 س��ال با سخت ترين 
و بدترين بحران ه��اي منطقه اي، مل��ي، اقتصادي و 
غير اقتصادي مواجه بودند و اف��زود: ملت ايران تن به 
تس��ليم نمي دهد، چرا كه آزادي اقتصادي و سياسي 
 چيزي نيست كه به راحتي بشود از آن چشم پوشيد.

دژپسند از منفي جلوه دادن سرمايه گذاري و فعاليت 
اقتصادي به عنوان پديده منفور اقتصادي ياد كرد و اظهار 
داشت: تجارت غيرمنصفانه اي كه برضد منفعت عمومي 
 جامعه باشد مذموم است و آن را نمي توان ناديده گرفت. 
به گفته وي، دش��من اين ب��ار، تمام��ي تاكتيك ها و 

روش هايي كه براي دور زدن تحريم ها تاكنون استفاده 
كرده بوديم را شناس��ايي و مس��دود كرده است و به 
همين دليل كار سخت تر پيش مي رود و بهانه به دست 
كشورهايي مي دهد كه مي خواهند با ما همكاري داشته 
 باشند ولي حاضر به پرداخت هزينه در اين باب نيستند.

 دژپس��ند با تاكيد بر اصل »مراقب��ت براي مقاومت« 
در اين ش��رايط بحران��ي افزود: بايد ب��ه دنبال الگوي 
صحي��ح مصرف باش��يم، چرا ك��ه در برخ��ي موارد، 
مصرف س��رانه كش��ور ما چندين برابر مصرف سرانه 
 ديگر كشورها اس��ت كه اين مهم بايد مديريت شود.
وي همچنين بر لزوم حداكثر ميزان صرفه جويي دولت 
در هزينه هاي خود تاكيد و بيان كرد: در اين شرايط نياز 
به نقطه نظر و كمك مديران استاني و اساتيد دانشگاهي 
داريم.وزير امور اقتص��ادي و دارايي با بيان اينكه ارز و 
نظام ارزي ما تعريف شده است، گفت: سياست ها عامل 
اصلي تغيير نرخ ارز است و در اين بين چيزي عايد دولت 
نمي ش��ود و اميدواريم اين سياست ارزي دولت بدون 

هيچ تغييري ادامه يابد.

   از همه ابزارها براي شناسايي
 سوءاستفاده كنندگان ارز استفاده مي كنيم

دژپسند در جلسه اي ديگري روز يكشنبه و در نشست 
هم انديشي با اساتيد و نخبگان دانشگاهي و اقتصاددانان 
استان گلستان از به كارگيري همه ابزارها توسط دولت 
براي شناسايي سوءاستفاده كنندگان از ارز دولتي خبر 

داد، افزود: يكي از سياس��ت هاي دولت براي كاهش 
قيمت كاالهاي اساسي، اعطاي ارز دولتي براي واردات 
بود اما برخي افراد با سوءاستفاده از شرايط كشور، اقدام 
به فروش كاالهاي وارداتي با قيمت آزاد در بازار كردند.

وي تصريح كرد: دولت با اط��الع از اين اقدامات، همه 
ابزارهاي خود را براي شناسايي سوءاستفاده كنندگان 
به كار مي گيرد تا مانع از وارد ش��دن فش��ار بيشتر به 

مردم شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي به افزايش قيمت گوشت 
در بازار اشاره كرد و افزود: چندي قبل يك محموله 
2.5 تني گوش��ت كشف ش��د كه مالك آن با وجود 
دريافت ارز 4200 توماني براي واردات، قصد داشت 

گوشت ها را به قيمت آزاد در بازار به فروش برساند.
دژپس��ند ادامه داد: همچنين در ح��ال حاضر 600 
كانتينر گوش��ت در گمرك بدون صاحب اس��ت كه 
پس از بررس��ي ها مشخص ش��د مالك آن با وجود 
دريافت ارز دولتي قصد دارد آن را با قيمت بيشتر در 
بازار عرضه كند.وي گفت: يكي از راه هاي جلوگيري 
از تداوم و بروز اين مشكالت، اجراي قانون برخورد با 
تجارت غيرمنصفانه است تا اينگونه تجار در رسيدن 
به اهداف منفعت طلبانه خود از مس��ير وارد كردن 

ضربه به اقتصاد كشور، ناكام بمانند.
دژپس��ند افزود: بازگش��ت به فرهن��گ دوران دفاع 
مقدس و ايس��تادگي در مقابل مش��كالت، يكي از 
نيازهاي روز كشور براي كمك به حل بحران ها است 
تا آثار تحري��م از بين رفته و توطئه هاي دش��منان 

ناكام بماند.

   عدالت اجتماعي يك ارزش و هدف است
 او در مراسم بهره برداري و آغاز اجراي بيش از 2800 
پروژه در استان گلستان با اشاره به تاثيرات منفي جنگ 
تحميلي و تحريم هاي ظالمانه امريكا در شاخص هاي 
اقتصادي مثل بي��كاري و تورم، اظهار داش��ت، نبايد 
از تحوالت س��اختاري مثبت ايجاد ش��ده در اقتصاد 
كش��ور به واسطه انقالب اس��المي غافل شد.دژپسند 
در مراس��م افتتاح و كلنگ زني متمركز 2800 پروژه 
عمراني و اقتصادي ب��ه ارزش بي��ش از دوهزار و صد 
ميليارد تومان با ظرفيت اش��تغال زاي��ي براي بيش 
ازشش هزار و شش��صد نفر در استان گلستان در دهه 
مبارك فجر، اي��ن ايام را، ايام تغيير س��بك زندگي و 
فرهنگ عمومي مردم ايران دانس��ت و گفت: ايام دهه 

فجر يادآور ح��س آزادي و اس��تقالل و ايجاد نظامي 
بهره مند از آموزه هاي ديني است، از اين رو اين ايام را 
 ناخواسته در درونمان به طور نهادينه جشن مي گيريم.

وي ضمن اذعان بر وجود برخي مش��كالت در جامعه 
اظهار داشت: بايد يادمان باشد جهت گيري مان گذر از 
يك نظام استبدادي، وابسته و مطيع به نظامي مبتني 

بر آراي مردم و اراده ملت بود.
به عقيده وي نظام جمهوري اس��المي، نظامي است 
ك��ه در آن راي ملت حق الناس اس��ت و مقام واليت 
فقي��ه در اين نظام به س��هولت منادي كرس��ي هاي 
 آزادانديش��ي و انديش��ه ورزي در دانش��گاه ها است.

وي همچنين افزود: ايجاد عدالت اجتماعي با برقراري 
تعادالت منطقه اي يك ارزش و هدف اس��ت و در اين 
نظام سطح بندي ها به گونه اي است كه جامعه، جامعه 
كاستي نباشد و حتي مناطق محروم از سهميه كنكور 
براي تس��هيالت عاليه برخوردار باش��ند.به گفته وي 
دسترسي مناطق روس��تايي به تسهيالتي اعم از آب، 
ب��رق و گاز و ديگر م��وارد، از اولويت هاي م��ا بود و در 
حال حاضر نيز ش��اهد هيچ روستاي باالي 20 خانوار 
محروم از برق نيستيم.وزير امور اقتصادي و دارايي در 
ادامه با بيان اينكه جامعه ما ش��يريني استقالل خود 
را حس كرده اس��ت، اظهار داش��ت: دهه مبارك فجر 
يادآور اين تحوالت بنيادين است.وي با اشاره به اينكه 
بايد تاكنون به جايي مي رسيديم كه اقتصاد از اتكا به 
بودجه نفت��ي رهايي پيدا مي كرد، اف��زود: نظام هنوز 
به صورت كامل مستقر نش��ده بود كه شاهد تحميل 
 مهم��ان ناخوان��ده و نامباركي به نام جنگ ش��ديم.

به گفته وي اين جنگ، جنگي ساده و گذرا نبود، بلكه 
جنگي خانمان برانداز بود كه در آن خواب هاي آشفته 

دشمن تعبير نشد و به تاريخ سپرده شد.
وي با اشاره به خسارت حاصله در اين جنگ كه كشور ما 
متحمل آن شده بود، تصريح كرد: اين عامل باعث شد كه 
به هدف مطلوب نرسيم زيرا مجبور بوديم ضمن جبران 
 خس��ارت ها، مسير توس��عه خود را نيز پيش بگيريم.

دژپسند از تحريم ظالمانه يكجانبه امريكا عليه ايران 
به عنوان شكل تكامل يافته جنگ اقتصادي امريكا ياد 
كرد و اظهار داشت: اگر با وجود مشكالت فعلي بيكاري 
و گراني، تحوالت س��اختاري را نيز ببينيم آثار انقالب 
بيشتر براي همگان نمايان مي شود و چنانچه به برخي 
مشكالت فايق آييم مي توانيم شيريني تحوالت بنيادي 

را حس كنيم.
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يارانه ها پنجشنبه واريز مي شود
فارس| مديرعامل سازمان هدفمندسازي يارانه ها 
با صدور اطالعيه اي زمان واريز يارانه نقدي بهمن ماه 
را اع��الم كرد. اكب��ر ايزدي ريي��س هيات مديره و 
مديرعامل سازمان هدفمند سازي يارانه ها با صدور 
اطالعيه اي زم��ان واريز يارانه نق��دي بهمن ماه را 
اعالم كرد.در اطالعيه اين سازمان آمده است: »نود 
و شش��مين « مرحله يارانه نقدي مربوط به بهمن 
ماه س��ال جاري ب��ه ازاي هر نف��ر 455.000 ريال 
به همراه افزاي��ش حداقل مس��تمري خانوارهاي 
مددجويان تحت حمايت كميته امداد امام خميني 
)ره( و سازمان بهزيستيي كشور ساعت 24:00 روز 
پنج شنبه مورخ 1397/11/25 به حساب سرپرستان 

محترم خانوارها واريز و قابل برداشت خواهد بود. 

 حقوق كاركنان 
تا ۲۰ اسفند پرداخت مي شود 

ايسنا| معاون رييس جمهور و رييس سازمان 
 برنامه و بودجه كش��ور گفت: حق��وق كاركنان

تا 20 اسفند پرداخت مي ش��ود تا در پايان سال 
مشكلي از اين بابت نداش��ته باشيم. محمدباقر 
نوبخت در سفر به اردبيل اظهار كرد: با وزير امور 
اقتصادي و دارايي و خزانه داري هماهنگي هاي 
الزم انجام ش��ده تا عيدي كاركنان طي روزهاي 
اخير پرداخت ش��ود كه بخش��ي از اي��ن مبالغ 
روز يكش��نبه پرداخت ش��د و با درخواست وزرا 
و درخواس��ت وج��ه از خزانه طي يك��ي دو روز 
آين��ده اين پرداختي ه��ا ادامه خواهد داش��ت. 
وي درب��اره پرداخ��ت يارانه طي دو م��اه پاياني 
 س��ال خاطرنش��ان ك��رد: ت��الش مي كني��م
26 بهمن و در همين بازه زماني در اسفندماه نيز 
يارانه ها را پرداخت كنيم تا يك انسجام كاملي به 

پرداختي هاي پايان سال داده باشيم.

بودجه 98 مغاير با احكام برنامه 
ششم توسعه است

تسنيم|حميدرضا حاجي بابايي عضو كميسيون 
برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي 
ب��ا انتقاد از افزاي��ش 20 درصدي هم��ه پايه هاي 
حقوقي در سال 98 گفت: به نظر من يكي از نقدهاي 
اساسي كه به اعضاي كميسيون تلفيق بودجه سال 
98 مي توان وارد كرد اين است كه مبناي 20 درصد 
افزايش حقوق ها را باقي گذاشتند.رييس فراكسيون 
نمايندگان واليي مجلس ش��وراي اسالمي ادامه 
داد: اگر چه كاره��اي مثبت در اي��ن رابطه انجام 
داده اند يعني بخش��ودگي مالياتي را تا دو ميليون 
و 700 هزار تومان ب��اال بردند و از آن طرف ماليات  
حقوق هاي ب��اال را افزايش پيدا كرد اما در هر حال 
وقتي به حداقل و حداكثر حقوق را مي نگرم افزايش 
20 درصدي فاصله حقوق ها را غيرقابل قبول خواهد 
كرد و حداقل عادالنه نيست. نماينده مردم همدان و 
فامنين در مجلس دهم شوراي اسالمي تاكيد كرد: 
زماني كه مردم وضعيت معيش��تي خوبي ندارند و 
جامعه تحت فشار اقتصادي قرار گرفته اند تورم و 
مشكالت اقتصادي بسياري را تجربه كرده ايم بايد 
رعايت حال مردم را بيشتر مي كرديم. بايد بودجه 
سال 98 را تحريمي بنويسيم، بودجه تحريمي يعني 
اينكه به فكر اقشار آسيب پذير جامعه باشيم و آنها 
را به نوعي تحت پوشش قرار دهيم.حاجي بابايي با 
بيان اينكه بسياري از اقداماتي كه در اليحه بودجه 
98 در كميسيون شد خوب بود اما قابل قبول نيست، 
گفت: بايد براي افزايش حقوق ها راه و روش ديگري 
در نظر گرفته مي ش��د تا حداقل عادالنه باشد.اين 
نماينده مجلس با اشاره به احكام قانون برنامه ششم 
توسعه كل كش��ور گفت: ماده 29 و 30 اين قانون 
مي گويد حقوق ها بايد به شكلي طراحي شود كه بين 
پايين ترين حقوق و باالترين حقوق فاصله ها نزديك 
شود، بودجه سال آينده مغاير برنامه ششم توسعه 
است چرا كه فاصله هاي حقوقي را افزايش مي دهد 
به همين دليل به نظر مي رسد مغاير با احكام قانون 
برنامه ششم است.عضو كميسيون برنامه، بودجه 
ومحاس��بات مجلس با بيان اينكه افزايش حقوق 
بايد همه پايه هاي حقوقي انجام بگيرد، بيان داشت: 
با اين حال افزايش بايد معقول باشد، به نظر من در 
سال 98 بايد مبلغ ثابتي را براي افزايش حقوق ها 
محاسبه مي كرديم تا اين مبلغ وقتي براي حقوق 
20 ميليوني حساب مي شد درصد افزايش 5 درصد 
مي ش��د و براي حقوق يك ميليون و دويست هزار 
تومان درصد افزايش 60 و 70 درصد محاسبه، اگر 
اينگونه محاسبه مي كرديم به نظر من به عدالت و 

بودجه تحريمي نزديك تر بود.

مسووليت واگذاري سرخابي ها 
با سازمان خصوصي سازي است

تسنيم| محمدرضا داورزني درباره آخرين وضعيت 
خصوصي سازي استقالل و پرسپوليس و اقدامات 
وزارت ورزش گفت: مسووليت در اين باره در اختيار 
سازمان خصوصي س��ازي و وزارت ورزش مصوبه 
دولت را گرفته اس��ت.معاون وزير ورزش و جوانان 
با اشاره به اينكه سازمان خصوصي سازي هم دنبال 
اين است فرآيند و نحوه واگذاري را بررسي كند تا 
زودتر اين دو باشگاه خصوصي شود، تاكيد كرد: بدون 
شك ما در وزارت ورزش بيش از خيلي از دوستان 
عالقه داريم هرچه زودتر اين دو باش��گاه به مردم 
واگذار شود.وي درباره انتخاب مديرعامل استقالل 
و پرسپوليس از سوي وزارتخانه در اين شرايط، گفت: 
طبيعي است كه اين دو باشگاه نمي توانند بي صاحب 
باشند. تا زماني كه متولي دولت است، وزارت ورزش 
درباره مجمع دو باش��گاه تصميم گير است.معاون 
وزير ورزش افزود: اين دو باش��گاه در دو سال اخير 
فوق العاده كار كردند و نبايد به برنامه هاي آنها آسيب 
برسد. بايد همواره حال اين دو باشگاه خوب باشد تا 
زماني كه واگذار ش��د. بعد از واگذاري همه چيز در 

هيات مديره خودشان معرفي مي شود.

   مجموع واگذاري دارايي هاي سرمايه اي )از جمله فروش نفت خام و گاز( با رشدي نزديك به 40 درصد نسبت به سال گذشته به 89 هزار و 670 ميليارد 
تومان رسيد حال آنكه دولت رقمي كمتر و معادل 81 هزار و 330 ميليارد تومان را پيش بيني كرده بود. از اين رقم 89 هزار و 420 ميليارد تومان آن به منابع 
حاصل از نفت و فراورده هاي نفتي مرتبط بود كه مجموع فروش آن تا پايان آذر ماه رقمي معادل 89 هزار و 420 ميليارد تومان براي دولت درآمدزايي داشت. 
با وجود آنكه امريكا از سال جاري تحريم هاي خود عليه ايران عملي كرده بود و در اين مدت ميزان فروش روزانه نفت كشور حداقل كاهش يك ميليون 
بشكه اي داشت با اين همه به دليل اينكه قيمت ارز افزايش چشمگيري داشت، دولت موفق شد تا درآمدي بيش از آن چه انتظار داشت را با وجود كاهش 

فروش به دست آورد، با اين همه افزايش فوق نيز موجب نشد تا رقم تراز عملياتي و سرمايه اي كشور به رقم پيش بيني شده نزديك شود

برش



بانك و بيمه4يادداشت

مركز پژوهش هاي مجلس پيشنهاد درآمد ۱۰ هزار ميليارد توماني ماليات را مطرح كرد

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

سهم سپرده هاي اشخاص حقوقي حدود ۴۰ درصد از نقدينگي است

پيشنهاد ماليات ۲۵  درصدي از سود سپرده هاي حقوقي در سال ۹۸

گرايش مردم به خريد نقره به جاي طال

گروه بانك وبيمه|
 مركز پژوهش هاي مجلس با اش��اره به اينكه صرفا در 
كشورهاي معدودي سود سپرده ها معاف از پرداخت 
ماليات است و سهم سپرده هاي اشخاص حقوقي حدود 
۴۰ درصد از نقدينگي است، پيشنهاد داد در سال آينده 

از سود سپرده هاي اين اشخاص ماليات دريافت شود.
به گزارش »تعادل«، مركز پژوهش هاي مجلس با انتشار 
گزارشي با عنوان بررسي اليحه بودجه سال 1398 كل 
كشور 68. پيشنهاد اضافه شدن سود سپرده هاي بانكي 
اشخاص حقوقي به پايه هاي مالياتي، پيشنهاد داد كه در 
سال آينده از سود سپرده هاي بانكي اشخاص حقوقي، 
ماليات ۲۵ درصدي دريافت ش��ود و درآمد حاصل از 
اجراي اين پيشنهاد را حداقل 1۰ هزار ميليارد تومان 

پيش بيني كرد.

  معافيت مالياتي سپرده گذاري به ضرر بخش 
توليد است

در اين گزارش با اشاره به ضرورت افزايش درآمدهاي 
مالياتي در ش��رايط فعلي آمده است: »يكي از راه هاي 
افزايش درآمد مالياتي افزايش پايه هاي مالياتي است. 
البته ماليات و سازوكارهاي ماليات ستاني عالوه بر جنبه 
درآمدي، از لحاظ تنظيم گري نيز حائز اهميت هستند 
و دولت ها از آن براي رسيدن به اهداف سياستي خود 
بهره مي جويند. يكي از اقسام ماليات در دنيا اخذ ماليات 
از سود س��پرده هاي بانكي است كه كشورهاي زيادي 

مبادرت به دريافت آن مي  نمايند.
اين در حالي اس��ت كه در ايران بر اساس ماده )1۴۵( 
قانون ماليات  هاي مستقيم س��ود سپرده هاي بانكي 
از پرداخ��ت ماليات معاف اس��ت. معافي��ت مالياتي 
س��پرده گذاري در ش��رايطي برقرار اس��ت كه بخش 
واقعي اقتص��اد ملزم ب��ه پرداخت ماليات اس��ت كه 
نتيجه آن جذابيت بيشتر سپرده  گذاري در مقايسه با 

سرمايه  گذاري در بخش توليد و خدمات شده است.

  صرفا در كشورهاي معدودي سود سپرده ها 
معاف از پرداخت ماليات است

بازوي كارشناس��ي مجلس در پاسخ به اين سوال كه 
در چه كش��ورهايي از س��ود حاصل از سپرده گذاري 
در بانك ها ماليات اخذ مي ش��ود، اعالم كرده اس��ت: 
در بين كش��ورهاي عضو گروه ۲۰ صرفًا در عربستان 
سعودي سود حاصل از سپرده ها معاف از ماليات است 
و در ساير كش��ورها به نحوي مشمول ماليات است. 
همچنين بر اساس بررسي انجام شده در وزارت امور 
اقتصادي و دارايي از 8۴ كشور مورد بررسي، تنها در 
3 كشور سود سپرده اشخاص حقوقي و در 1۴ كشور 
سود سپرده اشخاص حقيقي از پرداخت ماليات معاف 
اس��ت. لذا مي توان گفت ايران در كنار كش��ورهايي 
نظير عربستان، گرجستان، استوني و هنگ كنگ از 
معدود كشورهايي است كه در آن سود سپرده معاف 

از پرداخت ماليات است.

   احتس�اب س�ود س�پرده ها به عن�وان درآمد، 
مرسوم ترين روش اخذ ماليات از اشخاص حقوقي

براساس بررس��ي هاي اين مركز پژوهشي، سه روش 
وصول در آمد مالياتي س��ود حاصل از سپرده گذاري 
وجود دارد كه عبارتن��د از: 1-اعمال ماليات تكليفي، 
۲- احتساب س��ود سپرده ها به عنوان درآمد مشمول 
ماليات و 3- رويكرد تركيبي. مركز پژوهش هاي مجلس 
با اش��اره به گزارش وزارت اقتصاد اعالم كرده اس��ت: 
رايج ترين روش مورد اس��تفاده در خصوص اشخاص 
حقيقي، ماليات تكليفي )38 كشور از 8۴ كشور( و در 
خصوص اشخاص حقوقي، احتساب سود سپرده ها به 
عنوان درآمد مش��مول ماليات بر درآمد )37 كشور از 

ميان 8۴ كشور( است.

 مزاي�ا و مض�رات اخ�ذ مالي�ات از س�ود 
سپرده هاي بانكي

از ديدگاه بازوي كارشناسي مجلس، مزاياي احتمالي 
اخذ ماليات از س��ود س��پرده هاي بانك��ي عبارتند از: 
»كاهش نرخ بهره موثر براي سپرده گذاران و در نتيجه 
موجه شدن بس��ياري از پروژه هاي سرمايه گذاري در 
بخش واقعي اقتصاد، افزايش تمايل فعالين اقتصادي 
 Internal( به اس��تفاده از مناب��ع داخلي ش��ركت
Finance( ي��ا منابع ش��خصي ب��راي تامين مالي 
فعاليت ها و كاهش تقاضاي تسهيالت از بانك ها، كاهش 
هزينه تمام ش��ده منابع بانك ها به علت كاهش سهم 
س��پرده هاي هزينه زا، تغيير در سبد دارايي اشخاص 
و زمينه س��ازي براي رشد بازار س��رمايه و ايجاد بازار 
گسترده براي اوراق مالي دولتي )به ويژه در شرايطي كه 
انتشار اوراق دولت افزايش پيدا كرده است(، تغيير در 
ترجيحات مصرف و پس انداز و حتي عرضه نيروي كار 
اشخاص و افزايش ميل نهايي به مصرف، افزايش درآمد 
مالياتي دولت، افزايش عدالت در نظام مالياتي، شفافيت 
در سپرده هاي بانكي و ايجاد بستر سياست گذاري مالي 
براي دول��ت. از ديدگاه اين مركز پژوهش��ي، مضرات 
احتمالي اخذ ماليات از سود سپرده هاي بانكي عبارتند 
از: »امكان ورود سپرده هاي بانكي به بازارهاي موازي 
و در نتيجه اخ��الل در اين بازارها، كاهش منابع پايدار 
بانك ها و كاهش توان تسهيالت دهي و همچنين امكان 
انتقال بار مالياتي به بانك و افزايش هزينه تمام شده و در 

نتيجه افزايش نرخ سود تسهيالت.

     پيش�نهاد مركز پژوهش ها ب�راي الحاق به 
اليحه بودجه ۹۸

پيش��نهاد مركز پژوهش هاي مجلس براي الحاق به 
اليحه بودجه 98 عبارتست از: »به منظور ترغيب فعاالن 
اقتصادي به استفاده از منابع داخلي براي تامين سرمايه 
در گردش مورد نياز خود، حكم بند ۲ ماده 1۴۵ قانون 
ماليات  هاي مستقيم مصوب اسفند 1366و اصالحات 
و الحاقات بعدي آن در سال 1398 صرفا شامل اشخاص 
حقيقي دريافت  كننده سود و جوايز خواهد بود. سود و 

جوايز متعلق به حساب هاي پس انداز، سپرده ها و گواهي 
سپرده اشخاص حقوقي نزد بانك ها و ساير موسسات 
اعتباري غيربانكي مش��مول مالي��ات تكليفي با نرخ 
۲۵درصد خواهد بود. در صورتي كه نرخ سود پرداختي 
به سپرده گذار از نرخ س��ود مورد تأييد شوراي پول و 
اعتبار بيشتر باشد، نرخ ماليات تكليفي براي سود مازاد 
برابر ۵۰ درصد خواهد بود. بانك ها و موسسات اعتباري 
غيربانكي مكلفند در زمان پرداخت سود و جوايز، معادل 
۲۵درصد از سود و جوايز پرداختي به اشخاص حقوقي 
را كسر و حداكثر تا 1۵ روز به ترتيبي كه سازمان امور 
مالياتي اعالم مي كند، واريز نمايند. تخلف از اين حكم 
مشمول جرايم موضوع ماده 199 ماليات  هاي مستقيم 
مصوب اسفندماه 1366 و اصالحات و الحاقات بعدي 
آن خواهد بود. منابع حاصل از اين محل صرف پرداخت 
بدهي هاي دولت به بانك ها و ساير موسسات اعتباري 
غيربانكي يا افزايش سرمايه دولت در بانك هاي دولتي، 
مي شود. سهم هريك از بانك ها به پيشنهاد وزارت امور 
اقتص��ادي و دارايي به تصويب هي��ات وزيران خواهد 

رسيد.

   سهم س�پرده هاي اشخاص حقوقي حدود 
۴۰ درصد از نقدينگي است

در پاي��ان اين گزارش، بازوي كارشناس��ي مجلس به 
7 س��وال درباره اين پيشنهاد پاس��خ داده است كه در 
ادامه به س��ه مورد از اين سواالت اشاره مي كنيم.  اين 

مركز پژوهش��ي در پاسخ به اين س��وال كه چرا سود 
س��پرده گذاري اش��خاص حقيقي كماكان معاف از 
پرداخت ماليات باش��د، اعالم كرده اس��ت: با توجه به 
عدم ش��فافيت تراكنش هاي بانكي و عدم دسترسي 
سازمان امور مالياتي به آن و نيز عدم وجود ماليات هاي 
تنظيمي در ساير بازارهاي موازي و نيز توزيع نامتقارن 
سپرده هاي بانكي كه به معني توان اخالل تعداد اندكي 
از سپرده گذاران در بازارهاي موازي خواهد بود، در حال 
حاضر سپرده هاي اشخاص حقيقي معاف از پرداخت 
ماليات در نظر گرفته شده اند و تنها سپرده هاي اشخاص 
حقوق��ي كه به نوعي تح��ت نظارت ب��ازرس قانوني، 
حسابرس داخلي و خارجي و نيز سازمان امور مالياتي 
اس��ت و احتمال رفتارهاي س��فته بازانه از طريق آن 
كمتر است، مشمول ماليات شده اند. شايان ذكر است 
سهم سپرده هاي اشخاص حقوقي حدود ۴۰ درصد از 

نقدينگي است.

     جلوگيري از تعميق ركود محتمل الوقوع 
سال آتي با اجراي اين پيشنهاد

در گزارش مركز پژوهش هاي مجلس در پاسخ به اين 
س��وال كه چرا اين درآمد مالياتي صرف بانك ها شود، 
آمده است: »گرچه دولت نيازمند درآمدهاي مالياتي 
اس��ت، ولي از طرف ديگر اقتصاد كشور براي كاهش 
ش��دت ركود در س��ال آينده نيازمند همراهي پولي 
نظام بانكي است و بانك  هاي دولتي در اين ميان نقش 

بس��يار محوري دارند. با اين وجود مشاهده وضعيت 
ترازنامه  اي و كفايت س��رمايه بانك  هاي دولتي نشان 
مي  دهد بانك هاي مذكور در وضعيت مناسبي نبوده 
و براي اينكه بتوانند تسهيالت اعطايي خود را افزايش 
داده و مانع از تعميق ركود محتمل الوقوع س��ال آتي 
گردند نيازمند افزايش س��رمايه هستند. لذا در حكم 
پيشنهادي درآمد مالياتي مكتسبه صرف تسويه بدهي 
دولت به بانك ها يا افزايش سرمايه در بانك هاي دولتي 

خواهد شد.

     درآمد حداقل ۱۰ هزار ميليارد توماني اخذ 
ماليات از سود سپرده هاي اشخاص حقوقي

بازوي كارشناسي مجلس در پاس��خ به اين سوال كه 
درآمد پيش بيني شده از اين پيشنهاد چقدر است، اعالم 
كرده است: با فرض اينكه ميانگين حجم كل سپرده ها 
در س��ال آينده برابر ۲۰۰۰ هزار ميليارد تومان باشد 
)كه فرض حداقلي اس��ت( و حفظ سهم ۴۰ درصدي 
اش��خاص حقوقي و نيز نرخ سود س��پرده با ميانگين 
1۵درصد و نرخ مالياتي ۲۵درصد، درآمد مالياتي اين 
حكم برابر 3۰ هزار ميليارد تومان خواهد بود. در صورتي 
كه فرض شود در پي وضع ماليات بر سود سپرده، سهم 
سپرده هاي سرمايه گذاري بانك ها به يك سوم ميزان 
فعلي كاهش يابد، باز هم درآمد مالياتي برابر 1۰ هزار 
ميليارد توم��ان خواهد بود ك��ه مي تواند كمك قابل 

توجهي به اصالح وضعيت نظام بانكي نمايد.

گروه بانك وبيمه| احسان شمشيري|
در شرايطي كه كارشناس��ان و موسسات بين المللي 
پيش بين��ي افزايش نرخ اونس جهان��ي طال را مطرح 
كرده اند و روز دوش��نبه ۲۲ بهم��ن 97 اونس جهاني 
به 131۴دالر افزايش يافته، و همچنين در هفته هاي 
اخير نرخ دالر به باالي 1۲ هزار تومان رس��يده، برخي 
كارشناسان با توجه به افزايش نرخ طال و سكه، از كاهش 
معامالت طال و گرايش مردم به خريد نقره خبرداده و 
معتقدند كه برخي كسب وكارهاي مرتبط با طال در حال 
تغيير وضعيت فعاليت خود از ساخت و فروش طال به 
سمت كسب وكارهاي ديگر هستند، و همچنين عده اي 
با توجه به افزايش نرخ مصنوعات طال، در حال خريد 

فلزات گران بهاي ديگر مانند نقره هستند. 
به گزارش »تعادل«، روز يك شنبه ۲1 بهمن و دوشنبه 
۲۲ بهمن، ن��رخ دالر در بازار تهران با قيمت باالي 1۲ 
هزار تومان مورد معامله قرار گرفت و نرخ خريد 1۲1۴۰ 
و فروش 1۲17۰ تومان اعالم شد. در صرافي ملي نيز 
نرخ خريد يورو 136۰۰ و فروش 137۰۰ تومان، نرخ 
خريد دالر 116۰۰ و فروش 117۰۰ تومان اعالم شده 
است. همچنين بر اس��اس قيمت هاي روز يك شنبه 
سامانه سنا نرخ دالر امريكا 11 هزار 819 تومان، يورو 
13 هزار و 73۴ تومان، درهم 3هزار و ۲۵۴ تومان، پوند 

1۴ هزار و ۵۰۲ تومان اعالم شد. 
در بازار طال نيز مظنه مثقال 17 عيار در بازار تهران 1 
ميليون و 6۲۰ هزار، گرم ط��الي 18 عيار 37۴ هزار، 
س��كه طرح جديد ۴ ميليون و ۲7۰ هزار، نيم س��كه 
۲ ميليون و ۲7۰ هزار، ربع س��كه 1 ميليون و 38۰ و 
سكه گرمي 7۵۵ هزار تومان معامله شد. همچنين در 
جريان معامالت روز يك ش��نبه ۲1 بهمن 97، قيمت 
هر قطعه و س��كه تمام بهار آزادي ط��رح جديد، به ۴ 
ميليون و ۲۴7 هزار تومان رسيد. همچنين هر قطعه 
سكه تمام بهار آزادي طرح قديم، ۴ ميليون و 8۵ هزار 
تومان، نيم سكه ۲ ميليون و ۲79هزار تومان، ربع سكه 
يك ميليون و ۴۰۰ هزار تومان و سكه يك گرمي 7۵۵ 

هزار تومان است.

     افزايش نرخ اونس جهاني 
در نظرسنجي طالي هفتگي كيتكونيوز كارشناسان 
وال استريت و سرمايه گذاران نسبت به روند افزايشي 
طال ابراز خوش بيني ك��رده و كاهش هفتگي اين فلز 

ارزش��مند را يك تصحيح قيمت قلم��داد كردند. در 
نظرسنجي كيتكونيوز از كارشناسان وال استريت، 1۵ 
نفر شركت كردند كه از ميان آنها، 11 نفر يا معادل 73 
درصد افزايش قيمت طال و دو نفر يا 13 درصد كاهش 
قيمت طال را پيش بيني كردند و به همين تعداد نظري 

نسبت به روند قيمت طال نداشتند.
از ميان ۴67 نفري كه در نظرسنجي آنالين كيتكونيوز 
ش��ركت كردند، ۲۵9 نفر يا ۵۵ درصد افزايش قيمت 
طال و 1۲9 نفر ي��ا ۲8 درصد كاهش قيمت اين فلز را 
پيش بيني كردند. 79 نفر يا 17 درصدي نيز نسبت به 
روند قيمت طال نظري نداشتند. در نظرسنجي هفته 
گذش��ته حدود دو سوم از كارشناس��ان وال استريت 
و سرمايه گذاران نس��بت به باال رفتن قيمت طال ابراز 

خوش بيني كرده بودند.
 كالين سيژينس��كي، استراتژيس��ت ارشد در شركت

SIA Wealth Management به افزايش قيمت 
طال در هفته جاري خوشبين مانده و به كيتكونيوز گفت: 
به نظر مي رسد تصحيح قيمت اخير به پايان رسيده و 
طال با موفقيت حمايت در سطح 13۰۵ دالر را امتحان 
كرده است. با احتمال تعطيلي دوباره دولت امريكا، بن 
بست مذاكرات بريگزيت و ابهامات پيرامون مذاكرات 
تجاري امريكا و چين، مسائل زيادي وجود دارد كه به 
نوسانات دامن زده و دارايي هاي مطمئني مانند طال را 

براي سرمايه گذاران جذاب نگه مي دارد. كوين گريدي، 
رييس شركت فونيكس فيوچرز اظهار كرد: تا زماني كه 
طال باالي سطح 13۰۵ دالر بماند، انتظار دارد قيمت 

اين فلز افزايش پيدا كند.
فيليپ فالين، تحليلگر بازار در شركت پرايس فيوچرز 
با توجه به بهبود قيمت طال در اواخر هفته گذش��ته، 
پيش بيني كرد قيمت طال با وجود قوي ماندن ارزش 
دالر امريكا، افزايش پيدا كند و ادامه اختالفات تجاري 
امريكا و چين ممكن است خريد طال به عنوان دارايي 

مطمئن را تقويت كند.
جيم ويكاف، تحليلگر فني ارشد كيتكو نيز اظهار كرد 
روند طال صعودي مانده و تصحيح قيمت كاهشي اين 
فلز احتمااًل به پايان رس��يده است. اما داروين نيوسام، 
تحليلگر فني مستقل با اشاره به الگوهاي فني، كاهش 
قيمت طال در هفته ج��اري را پيش بيني كرد و گفت: 
ش��اخص دالر امريكا هفته گذشته به باالترين حد در 
چهار هفته اخير صعود كرد كه به معناي فش��ارهاي 

كاهشي بيشتر روي قيمت طال است.

     مردم به سمت خريد نقره روي آورده اند
همچنين ريي��س اتحاديه ط��ال و جواه��ر تبريز در 
تحليل وضعيت بازار گفت: بسياري از واحدهاي توليد 
مصنوعات طال به دليل باال بودن قيمت تعطيل شده اند 

و كارگرها را به بيمه بيكاري معرفي كرده اند.
مهدي بهرماني بابيان اينكه اتحاديه خانه صنفي بوده و 
وظيفه ما ايجاد و حفظ اتحاد الزم بين اعضا بوده كه در 
اين خصوص با وجود مشكالت زياد بسيار موفق بوده ايم، 
اظهار داشت: وظيفه اتحاديه شناسايي واحدهاي بدون 
پروانه و ساماندهي صنوف است، بطوري كه يك هزار 
و 139 مورد پروانه كسب معتبر و 389 مورد پروانه در 

دست اقدام داريم.
به گفته رييس اتحاديه طال و جواه��ر تبريز، در حال 
حاضر بزرگ ترين مشكل صنف طال و جواهرفروشان 
بحث ركود اقتصادي و افزايش نرخ طال بوده و س��ال 
جاري بي سابقه ترين سال در موضوع ركود بوده و ميزان 

توليدات و فروش سال جاري در حد صفر است.
بهرماني با تأكيد بر اينكه بازار طالي تبريز امروز به عنوان 
يكي از سه قطب توليد طالي كشور و دومين قطب نقره 
در كشور شناخته  شده است. وي با اشاره به گران شدن 
قيمت طال، گفت: متأسفانه گران شدن طال باعث شده 
تا مردم به سمت خريد نقره روي آورند و به موجب اين 
مساله طالفروشان و طالسازان، به سمت توليد و فروش 
نقره تغيير رسته مي دهند، البته اين موضوع با حمايت 
دولتمردان در بحث صادرات و رفع مشكالت مي توان 
جايگاه اصلي طال و نقره را احيا كنيم. رييس اتحاديه 
طال و جواهر تبريز بابيان اينكه نگرش ها به سمت صنف 
طال صنعتي نبوده درحالي كه بخش طال با صنعت فوالد 
تفاوت چنداني ندارد اما توجهي كه دولتمردان به بخش 
فوالد دارند ذره اي به صنف طال ندارند، اميدواريم با نگاه 
صنعتي دولت به بخش طال شاهد شكوفا شدن اقتصاد 

مقاومتي و بدون نفت موثر باشد.
وي اضافه كرد: متأسفانه به نقش بنگاه هاي كوچك در 

پرورش پايه هاي اقتصادي توجه نشده است.

   مهم تري�ن مش�كل صن�ف ط�ال مالي�ات بر 
ارزش افزوده است

بهرماني با عنوان كرد اين موضوع كه مهم ترين مشكل 
اين صنف ماليات بر ارزش افزوده است، گفت: متأسفانه 
9 سال پيش بدون كارشناسي اين موضوع تصويب شد 
و مواردي كه قانون گذار در نظر گرفته بود به هيچ عنوان 
در اجرا انجام نگرفت. وي ادامه داد: متأسفانه ظلم بزرگي 
به صنف طال شده و آن هم اينكه در ديگر صنوف فقط 
عمده فروشان ش��امل اين قانون هستند ما متأسفانه 

در صنف طال عمده فروشان و خرده فروشان مشمول 
هستند و همچنين در ديگر صنوف عمده فروشان شامل 
تبصره 6 بند ز شده اند و به جاي فروش از سود ماليات بر 
ارزش افزوده دريافت مي شود اما مشكالت صنف طال 

در جاي خود باقي مانده است.
رييس اتحاديه طال و جواهر تبريز خاطرنش��ان كرد: 
قطع يقين اين قانون نياز به اصالح دارد و اميدواريم در 
ماه هاي پاياني سال نمايندگان رسيدگي كنند تا براي 
دهمين سال شاهد اجراي آزمايشي قانون ماليات بر 

ارزش افزوده نباشيم.
وي اضافه كرد: خوش��بختانه با همكاري مس��ووالن 
اس��تاني اين موضوع پيگيري مي ش��ود اما به نتيجه 
مطلوب نرسيده ايم و بيشتر از ركود تعيين تكليف بدهي  
ماليات هاي س��ال هاي قبل مشكل ساز شده است. به 
گفته بهرماني ۲۰ رسته فعاليت در بحث فروش و توليد 
و خدمات در حوزه طال وجود داشته و واحدهاي توليد 
كد اس��تاندارد دارند و بايد كد را روي محصوالت خود 
درج كنند در غير اين صورت برخورد مي شود. وي ادامه 
داد: صنف طال بسيار شفاف بوده و به راحتي محاسبه 
مي كنند اما درصورتي كه اجحافي در حق مشتري شود 

رسيدگي و پيگيري مي شود.

     نزديك به ۱5 درصد پروانه ها ابطال و تغيير 
رسته ۱5 درصد ديگر

رييس اتحاديه ط��ال و جواهر تبريز گفت: نزديك 1۵ 
درصد پروانه ها ابطال و نزدي��ك 1۵ درصد نيز تغيير 
رسته داشته اند، بسياري از واحدهاي توليدي به دليل 
باال بودن قيمت تعطيل ش��ده اند و كارگرها را به بيمه 

بيكاري معرفي كرده اند.
وي اضافه كرد: يك هزار و 1۰۰ كد شناسايي استاندارد 
در تبريز داشتيم كه از اين تعداد ۲۵۰ واحد فعال هستند 

و برخي از اين واحدهاي فعال نيز تغيير رسته داده اند.
بهرماني در رابطه با موضوع قاچاق و تأمين طالي بازار 
تبريز، گفت: متأس��فانه موضوع قاچ��اق در همه دنيا 
وجود دارد اما تأمين طال از طريق مش��هد، كردستان 
انجام مي ش��ود و در خصوص طالي مع��دن اندريان 
و خاك ش��ويي در تبري��ز و موض��وع قاچ��اق به همه 
توليدكننده ها اعالم شده به هيچ عنوان از اين كارگاه ها 
كان سنگ خريداري نكنند و نيروي انتظامي برخورد 

مي كند.
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تاملي بر سود بانكي
يكي از چالش هاي بزرگ 
اقتص��اد كش��ور، وجود 
نات��رازي در نظام بانكي و 
به تبع آن ناچاري بانك ها 
به اضافه برداشت از بانك 

مركزي است.
اين اتفاق منجر به افزايش 
بدهي بانك ه��ا به بانك 
مرك��زي و متعاق��ب آن 

افزايش پايه پولي و نرخ تورم مي شود.
هديه ها هميشه براي برقراري و استواري رابطه ها داده 
مي شوند؛ اما ش��ايد بتوان در نظام بانكي از هديه اي 

نام برد كه برهم زننده رابطه مهمي در اقتصاد است!
يكي از چالش هاي بزرگ اقتصاد كشور، وجود ناترازي 
در نظام بانك��ي و به تبع آن ناچاري بانك ها به اضافه 
برداشت از بانك مركزي اس��ت. اين اتفاق منجر به 
افزايش بدهي بانك ها به بانك مركزي و متعاقب آن 
افزايش پايه پولي و نرخ تورم مي شود. اما ناترازي نظام 

بانكي از كجا حاصل مي شود؟
بانك ها سپرده هاي سپرده گذاران را تجهيز مي كنند 
تا با استفاده از آن به اعطاي تسهيالت و سرمايه گذاري 
مستقيم دست بزنند. دراين فرآيند بانك ها با دريافت 
سود تسهيالت از دريافت كنندگان تسهيالت و سود 
سرمايه گذاري مستقيم پاسخگوي سود سپرده ها 

خواهند بود.
در اي��ن روي��ه وق��وع رك��ود اقتص��ادي مي تواند 
برنامه ريزي هاي نظام بانكي را دچار مش��كل كند. 
چراكه از يكسو سود قابل انتظار از سرمايه گذاري هاي 
مس��تقيم حاص��ل نخواهد آم��د و از س��وي ديگر 
تسهيالت گيرندگان بانك كه دولت نيز بخش مهمي 
از آن را تش��كيل مي دهد به علت عدم بازدهي هاي 
مورد انتظار، در بازپرداخت تسهيالت و سود آن دچار 
نكول مي شوند. اين درحالي است كه سپرده گذاران 
فارغ از وضعيت ركود اقتصادي س��ود سپرده خود را 

مطالبه مي نمايند.
از اين رو بانك ها با چالش ناترازي مواجه شده وآنها را 
به فكر بازي پانزي يا برداشت از منابع بانك مركزي 
مي اندازد كه سرانجام آن افزايش تورم از كانال افزايش 
پايه پولي و خلق نقدينگي، افزايش ريسك هاي بانكي و 

در نهايت بحران بانكي و اقتصادي خواهد شد.
به نظر مي رسد عوامل بسياري از جمله عوامل نهادي 
و بنيادي، تحريم هاي اقتصادي، وابستگي بودجه اي 
دولت ب��ه درآمدهاي نامطمئن نفت��ي، ضعف بازار 
سرمايه در جذب و هدايت منابع به سمت توليد، موانع 
كسب وكار و رقابت پذيري در بخش توليد و صنايع 
موجب پديد آمدن اين زنجيره شده اند كه البته هر يك 
در جايگاه خود نيازمند بررسي و چاره انديشي است.

اما يكي از عوامل اثرگذار در پديد آمدن اين زنجيره، به 
نظام پولي و بانكي كشور برمي گردد.

طبق نظريه وكال��ت در بانكداري ب��دون ربا، بانك 
در به كارگي��ري مناب��ع س��پرده ها )س��پرده هاي 
س��رمايه گذاري مدت دار( نقش وكي��ل را برعهده  
دارد و وظيف��ه دارد منابع تجهيز ش��ده را در قالب 
عقود مصرح قانون به وكالت از سپرده گذاران، به كار 
گيرد و س��ود حاصله را پس از كسر حق الوكاله خود 
به صاحبان س��پرده بپردازد. در اين قالب، چنانچه 
بر اثر رك��ود و تحريم اقتصادي، ام��كان درآمدزايي 
مناسب از منابع سپرده وجود نداشته باشد، طبيعتا 
بايد در س��مت ديگر ترازنامه، سود سپرده كمتري 
به س��پرده گذاران پرداخت شود. چرا كه بانك صرفا 
وكيل سپرده گذاران است و آنچه به نتيجه مطلوب 
نرسيده منابع سپرده گذاران است و آنان هستند كه 
بايد جور كاهش درآمدها را با دريافت س��ود پايين 

سپرده متقبل شوند.
در نظام بانكداري بدون ربا، تا پيش از محاسبه سود 
قطعي سپرده ها، سود علي الحساب به نحو دوره اي 
به سپرده گذاران پرداخت مي شود. از لحاظ نظري، 
سود علي الحساب نوعي سود انتظاري است وجنبه 
قطعيت ندارد. به بياني ديگر تعبير علي الحس��اب 
بودن سود بانك براي اين منظور است كه بانك صرفا 
برحسب محاسبات و انتظارات خود نرخ مشخصي 
را به سپرده  گذاران اعالم  كند تا امكان برنامه ريزي، 
تصميم گيري وانتخاب براي سپرده  گذاران راحت تر 
فراهم آيد. تا اينجاي كار به ظاهر مانعي وجود ندارد و 
آنچه حائز اهميت است محاسبه سود قطعي است 
كه چنانچه اقتصاد در قوس ركودي نشست و امكان 
درآمدزايي مورد انتظار از سپرده ها فراهم نشد، اين 
سود قطعي كاهش مي يابد و سهم كمتري به صاحبان 
منابع مي رسد. اما گره ماجرا از زماني آغاز مي شود كه 
سود علي الحساب كه قرار بود سودي انتظاري و موقت 
باشد، جاي سود قطعي را بگيرد. به اين معنا كه چنانچه 
سود علي الحساب از سود قطعي به عللي از جمله ركود 
اقتصادي و عدم درآمدزايي كافي منابع، باالتر شود، 
بانك مابه التفاوت ايجاد ش��ده را به سپرده گذار هبه 
)هديه( مي كند. اين نكته در ماده 9 دستورالعمل نحوه 
محاسبه و تقسيم سود مشاع )ريالي( بانك مركزي۲۰ 
خرداد 9۴ چنين اشاره شده است كه:  درصورتي كه 
سهم سود قطعي سپرده متعلق به سپرده گذاران كمتر 
از سود علي  الحساب پرداختي باشد، سود علي  الحساب 
پرداختي به آنان، قطعي محس��وب مي شود. در اين 
حالت، موسسه اعتباري مازاد پرداختي را هبه نموده 
و مجاز به مطالبه آن از س��پرده گذاران نيست«. اين 
هبه )هديه( قطع كننده رابطه بخش واقعي و بخش 
پولي در اقتصاد خواهد بود. به اين معنا كه فارغ از سود 
برآمده از به كارگيري سپرده ها در بخش واقعي اقتصاد، 
سود قطعي سپرده بانكي در بخش پولي تعيين شده 
و به س��پرده گذار پرداخت مي شود. هزينه تهيه اين 
هديه گران قيمت عمدتا از جيب بانك مركزي است 
و طبيعتا در نهايت به افزايش پايه پولي، تورم و ساير 
مصايب مرتبط در اقتصاد منتهي خواهد شد. افزون 
بر آنكه پرداخت س��ود قطعي باال به سپرده گذار در 
دوره ركود، به تحريك توليدكنندگان نسبت به توقف 
جريان توليد و سپرده گذاري سرمايه ها در بانك منجر 
ش��ده كه با رويه فوق، خود بر شدت ركود و ناترازي 

بانك ها مي افزايد.

وهاب قليچ
كارشناس بانكي



رويخطشركتها

 تاثيرات احتمالي بودجه 98 بر بازار سرمايه  بررسي شد

حركت آهسته بودجه در بورس

تأمين مالي پروژه هاي زيرساختي در بازار سرمايه

گروه بورس| 
بيراه نيس��ت اگر بگوييم كه بودجه، نقشه راه اقتصاد 
كشور براي يك سال است و تاثيراتي كه عملكردهاي 
هزينه اي دارد، مي تواند بيش از يك سال نيز بر اقتصاد 
يك كش��ور تاثيرگذاري داشته باش��د. حال فارغ از 
آنكه بودجه 98 چه شكل و ش��مايلي دارد، موضوع 
مهمي كه در اين باره مطرح مي شود، اين است كه چه 
تاثيراتي در بازار سرمايه كشور دارد. اگر بازار سرمايه را 
مجموعه اي از بازار بدهي و بازار سهام داشته باشيم كه 
دولت در هر كدام تاثير گذاري و بازيگري خاص خود را 
دارد، اين بودجه نيز مي تواند با تصميمات دولت براي 
انتشار اوراق، تصميمي كه براي پيش بيني قيمت نفت 
در نظر گرفته، حجم پول تخصيص يافته به پروژه هاي 
عمراني و مواردي از اين قبيل مي تواند از بودجه به بازار 

سرمايه سرايت كند. 
در همين رابطه، امير هاموني مديرعامل فرابورس با بيان 
اينكه بررسي اليحه بودجه س��ال آينده نشان مي دهد 
دولت در نظر دارد براي پوش��ش ۴.۰۷۷ هزار ميليارد 
ريالي بودجه عمومي خود از ظرفيت ۵۱۰ هزار ميليارد 
ريال در قالب واگذاري دارايي هاي مالي اس��تفاده كند، 
گفت: موضوع مهمي كه از منظر بازار بدهي بايد در ارقام 
بودجه بررس��ي كرد، آن حجم از واگ��ذاري دارايي ها و 
تملك دارايي هاي مالي مربوط به اوراق مالي اسالمي در 
طي سال بودجه اي است؛ در واقع اين دو رقم ميزان ورود 

و خروج منابع از بازار بدهي كشور را نشان  خواهد داد.
وي با اشاره به اينكه در بررسي جدول خالصه واگذاري 
و تملك دارايي هاي مالي در سال 98 متوجه مي شويم 
دولت با فروش حداكثر ۴۴۰ ه��زار ميليارد ريال اوراق 
مالي اس��المي و تملك ۱9۲هزار ميلياردي اوراق مالي 
اسالمي سررسيد شده، خالص ۲۴8 هزار ميليارد ريالي 
حجم اوراق مالي اس��المي خود را افزايش خواهد داد، 
افزود: از اوراق مالي اسالمي منتشر شده توسط دولت، 

برخي از آنها وارد بازار سرمايه مي شوند.
مديرعام��ل فرابورس اي��ران در گفت وگو با س��نا، با 
يادآوري اين نكت��ه كه در س��ال ۱۳98، بازار فعلي 
بدهي كش��ور شاهد سررس��يد نزديك به ۳۰۰ هزار 
ميليارد ريال از اصل اوراق مالي خواهد بود، انتش��ار 
اوراق جديد دولتي را موجب حف��ظ و پايداري بازار 
بدهي دانست و گفت: در وضع كنوني كه صندوق هاي 
سرمايه گذاري درصد قابل توجهي از نقدينگي كشور 
را به خود اختصاص داده اند، تثبيت بازار بدهي نقش 
مهمي در مديريت اين صندوق ها دارد. صندوق هاي 

س��رمايه گذاري با داش��تن قريب ب��ه ۶۵ درصد از 
اوراق قاب��ل معامله در فرابورس اي��ران، بزرگ ترين 
س��رمايه گذاران اوراق دولتي به حساب  مي آيند كه 
حفظ و توسعه بازار بدهي بر مديريت اين صندوق ها 

اثرگذار است.

   توجه دولت به عمليات بازار باز
هاموني همچنين به يكي از بندهاي اليحه بودجه سال 
آينده ك��ه مرتبط با انجام عمليات بازار باز توس��ط بانك 
مركزي بود، اش��اره كرد و در خصوص آن توضيح داد: در 
بند »م« از تبصره ۵ اليحه بودجه سال 98 عمليات بازار باز 

توسط بانك مركزي مجاز دانسته شده است.
به گفته مديرعامل فرابورس ايران دولت درخواست كرده 
اس��ت در قالب اين بند بتواند ۲۰۰ ه��زار ميليارد ريال از 
بدهي هاي خود به بانك ها را با استفاده از اوراق بهادارسازي 
پرداخت و بدين شكل با نقدشوندگي بدهي هاي خود به 
سيستم بانكي كمك كند تا بانك ها نيز بتوانند از انتقال 
اوراق بدهي بهره مند ش��وند.وي با بيان اينكه اگرچه اين 
حجم از اوراق ممكن است رقم قابل توجهي نباشد، اما براي 
شروع اين عمليات در كشور گام مثبتي است، اضافه كرد: 
تجربه ما در اسناد خزانه اسالمي نيز مشابه همين عمليات 
بازار باز بود، بطوري كه در سال 9۴ دولت با انتشار ۱۰ هزار 
ميليارد ريال اسناد خزانه اسالمي و با تخصيص نيمي از 
آن، بازار بدهي دولتي را شكل داد كه در مقطع فعلي شاهد 
رشد ۶۷ برابري اين بازار هستيم. مديرعامل فرابورس ايران 
اظهار اميدواري كرد با توجه به تجربيات موفق رونق بازار 
بدهي دولت در كش��ور و جلب اعتماد سرمايه گذاران كه 
حاصل عمل به تعهدات به موقع دولت در سال هاي اخير 
بوده است، عمليات بازار باز نيز تبديل به يك تجربه موفق 

در حوزه سياست گذاري پولي كشور شود.

   عدم واكنش بازار به بودجه ۹۸ 
در همين موضوع، مهدي كاظمي اسفه، عضو هيات مديره 
كانون نهادهاي س��رمايه گذاري ايران گفت: بودجه سال 
آينده نسبت به بودجه امسال تغيير خاصي ندارد؛ از اين رو 
معامله گران در بازار سهام واكنش خاص و جدي به كليات 
بودجه 98  تاكنون نداشته اند.اسفه در گفت وگو با ايِبنا در 
خصوص شرايط كلي بازار سرمايه و تاثيرپذيري معامالت 
از بودجه سال آينده گفت: به دليل اينكه بودجه سال آينده 
نسبت به بودجه امسال تغيير خاصي ندارد، معامله گران 
در بازار س��هام واكنش خاص و ج��دي به كليات بودجه 
98  تاكنون نداشته اند.عضو هيات مديره كانون نهادهاي 

سرمايه گذاري ايران افزود: با وجود اين، مواردي همچون 
نرخ حامل هاي انرژي در بودجه سال آينده در صورت تغيير 
نسبت به امس��ال، اثرات دو سويه اي را مي توانند در روند 
معامالتي بازار سرمايه ايجاد كنند.وي اضافه كرد: همچنين 
با توجه به محتويات بودجه سال آينده به نظر نمي رسد 
شاهد مواردي چون افزايش شفافيت در فضاي كسب و كار، 
حمايت از بنگاه ها و شركت هاي توليدي، هدايت نقدينگي 
به سمت بازار سهام، كوچك شدن حجم دولت و ... نباشيم.

اين كارشناس اقتصادي با تاكيد بر اين نكته كه جايگزين 
كردن اقتصاد با محوريت بازار سرمايه و حركت تامين مالي 
بنگاه ها و صنايع از مسير اين بازار به توسعه اقتصادي منجر 
مي شود اذعان داشت: يكي از نكات قابل توجه در توسعه 
بازار سرمايه توجه به اين امر مهم در تنظيم پيش نويس 
بودجه ساالنه كشور اس��ت.وي با بيان اينكه تصميمات 
بودجه اي دولت به صورت مستقيم و غيرمستقيم اثر خود 
را در س��ودآوري بنگاه ها و در نتيج��ه وضعيت كلي بازار 
سرمايه خواهد داشت، گفت: در صورتي كه دولت قوانين و 

مقررات و لوايح پيشنهادي در بودجه را در راستاي كاهش 
هزينه هاي صنايع و شركت ها تصويب كند و در اين زمينه 
با اعمال قوانين حمايتي به سودآوري آنها كمك كند، بدون 
شك شاهد رشد و پويايي اقتصاد و در نتيجه بازار سهام به 

عنوان آيينه تمام نماي اقتصاد كشور خواهيم بود.
كاظمي اسفه در پاسخ به اين پرسش كه در بودجه سال 
آينده تا چه ميزان به بازار سرمايه توجه شده است، اظهار 
ك��رد: بطور معمول در بودجه س��االنه كش��ور به صورت 
مس��تقيم به بازار سرمايه اشاره نمي شود، با اين حال اين 
بازار تحت تاثير تصميماتي است كه براي صنايع مختلف 
گرفته مي شود.اين كارشناس بازار سرمايه افزود: از سوي 
ديگر يكي از موارد قابل توجه و تامل در خصوص بودجه 
سال آينده موضوعات مرتبط با بخش هاي عمراني است 
كه در صورت تامين منابع مالي و انجام پروژه هاي مختلف 
به نوعي ش��اهد چرخش چرخ صنايع كشور هستيم كه 
مي تواند به بهبود نسبي وضعيت بازار سرمايه كمك كند.

وي با اش��اره به اينكه بودجه س��ال آينده تقريبا همانند 

بودجه سال هاي گذشته نوشته شده است، افزود: بر اين 
اساس رقمي كه براي بخش عمراني در بودجه سال آينده 
در نظر گرفته شده نيز به صورت سنتي محقق نمي شود و 
در واقع بودجه كشور در سال هاي اخير در واقع هزينه هاي 
جاري دولت را پوشش داده است. بر اين اساس مي توان بر 
اين نكته تاكيد كرد كه نكته اي در راستاي حمايت از بازار 
سرمايه در بودجه سال آينده ديده نمي شود.كاظمي اسفه 
با اشاره به اينكه بودجه طرح هاي عمراني براي سال 9۷ 
رقم ۶۲ هزار ميليارد تومان و براي سال 98 رقم ۶۵ هزار 
ميليارد تومان در نظر گرفته ش��ده است، گفت: اين رقم 
بيانگر رشد حدود ۱۰ درصدي است كه كمتر از تورم بوده 
و به اين معنا است كه بودجه عمراني سال آينده به شرط 
محقق شدن، نسبت به تورم، رقمي كمتر از سال گذشته 
است.اين كارشناس اقتصادي افزود: از سوي ديگر مواردي 
همچون نرخ ارز هم از جمله موضوعاتي است كه همواره 
مورد توجه معامله گران بوده و مي تواند به عنوان يكي از 
مولفه هاي اثرگذار بر سمت و سوي بازار سهام مطرح باشد.

يك كارشناس بازار سرمايه، راه هاي دستيابي به سازوكار 
تأمين مالي پروژه هاي زيرساختي در بازار سرمايه كشور 
و بايدها و نبايدهاي آن را تش��ريح كرد. به گزارش س��نا، 
موس��ي احمدي گفت: از منظر بانك تس��ويه بين الملل، 
سرمايه گذاري در امور زيرساختي از جمله عوامل كليدي 
در رشد بالقوه اقتصادي كشورهاست اما مانع كليدي در اين 
ميان، فقدان پروژه هايي است كه از منظر مالي و اقتصادي 
قابل سرمايه گذاري باشند. لذا اين امر مستلزم مدلسازي 
و جذاب سازي پروژه هاي زيرساختي عمراني براي بخش 
خصوصي اس��ت. وي با بيان اينك��ه در مرحله اول، تهيه و 
ارايه شناس��نامه كامل پروژه ها مي تواند زمينه مدلسازي 
و جذاب س��ازي پروژه ها را براي بخ��ش خصوصي فراهم 

كند، افزود: پس از تعيين و تخصيص رتبه اعتباري پروژه، 
در نهايت بس��ته تأمين مالي متناسب با مشخصات پروژه 
طراحي و نسبت به تأمين مالي آن اقدام مي شود. بديهي 
است اجراي كامل فرايند فوق مستلزم تدارك زيرساخت ها 
و پيش نيازهاي قانوني، فني، اطالعاتي و ساختاري است. اين 
تحليلگر بازارهاي مالي توضيح داد: با نگاهي به بازار سرمايه 
كشور و ظرفيت هاي موجود در آن از منظر ابزارها و نهادهاي 
مالي مشخص مي شود كه عمده تأمين مالي هاي صورت 
پذيرفته در كشور مبتني بر تأمين مالي شركتي و دولتي 
بوده است. احمدي ادامه داد: اين در حالي است كه در تأمين 
مالي پروژه هاي زيرساختي و عمراني، از شيوه تأمين مالي 
پروژه محور بهره گرفته مي شود كه در آن با اتكا به جريانات 

نقدي آتي از محل خدمات قابل ارايه پروژه در آينده نسبت 
به انتشار اوراق بدهي و تأمين مالي پروژه اقدام مي شود. وي 
با بيان اينكه با نگاهي به ابزارهاي موجود شاهد تأمين مالي 
اوراق سرمايه اي براي شركت ها، و انتشار انواع اوراق بدهي 
هستيم، اظهار داشت: در مورد اوراق استصناع نيز با توجه 
به ماهيت بلندمدت بودن پروژه هاي زيرساختي كه پس 
از ساخت و بهره برداري بعضًا به ۳۰ سال و در برخي تجارب 
جهاني تا ۶۰ سال نيز به طول مي انجامد، نيازمند اتخاذ اوراق 
تركيبي و مكمل براي زمان پس از تكميل ساخت و متناسب 

با زمان بهره برداري هستيم.
اين تحليلگر بازارهاي مالي افزود: طوالني بودن زمان تأمين 
مالي اين پروژه ه��ا، آن را به يكي از طبق��ات دارايي براي 

س��رمايه گذاري صندوق هاي بازنشستگي و شركت هاي 
بيمه كه نيازمند سرمايه گذاري بلندمدت منابع مالي خود به 
اميد دستيابي به مسير مستمر جريانات نقدي آتي به منظور 
پرداخت به اعضاي خود هستند، تبديل كرده است. وي ادامه 
داد: اين در حالي است كه تأمين مالي اين پروژه ها در مرحله 
اوليه طراحي به دليل ريسك باالتر آن اغلب از طريق بانك ها 
و صندوق توسعه كش��ورها صورت مي پذيرد و در مراحل 
ساخت و بهره برداري، از شيوه هاي تأمين مالي بازار سرمايه 
استفاده مي شود. به گفته احمدي، در شرايط كنوني كشور، 
تصويب قانون مشاركت عمومي خصوصي در مجلس شوراي 

اسالمي به عنوان نقطه عطفي در اين موضوع مطرح است.
اين كارشناس بازار سرمايه توضيح داد: در چارچوب قانون 

استفاده از ظرفيت هاي تأمين مالي از طريق بازار سرمايه، 
رتبه بن��دي اعتباري اين پروژه ه��ا، بهره گيري از خدمات 
نهادهاي تخصصي بازار سرمايه از جمله شركت هاي مشاوره 
سرمايه گذاري و تأمين سرمايه در مدلسازي، جذاب سازي 
و تأمين مالي اين پروژه ها و ش��ركت هاي مديريت دارايي 
و صندوق هاي سرمايه گذاري در س��رمايه گذاري در اين 
پروژه ه��ا تأكيد ويژه اي ص��ورت گرفته اس��ت. احمدي 
خاطرنشان كرد: بديهي است ايجاد سازوكار كامل تأمين 
مالي پروژه ها مستلزم ايفاي نقش كامل نهادهاي مالي فوق 
در اين مسير است و در غير اين صورت تنها شاهد اجرايي 
ش��دن مواردي محدود با ابزارها و س��ازوكارهاي موجود 

خواهيم بود .

گروه بورس| ش��اخص كل ب��ورس اوراق بهادار 
ته��ران در معامالت روز يك ش��نبه ب��ا كاهش ۶۷ 
واحدي همراه ش��د و در نهايت به رقم ۱۵8 هزارو 
۴۶8 واحدي بازگش��ت. عالوه بر اين شاخص بازار 
اول با كاهش ۴۷ واحدي، رق��م ۱۱۷ هزار و 99۶ 
واحد را به خ��ود اختص��اص داد و در نقطه مقابل 
شاخص بازار دوم با افت ۱۴۴ واحدي رقم ۳۰9 هزار 
و ۶۶۲ واحد را تجربه كرد. افزون بر اين،  ش��اخص 
كل هم  وزن با افزاي��ش 9۵ واحدي رقم ۲9 هزار و 
۶9۲ واحد را به ثبت رس��اند. همچنين، ش��اخص 

س��هام آزاد شناور نيز با ريزش ۱۶۴ واحدي به رقم 
۱۷۵ هزار و 8۱۶ واحد بازگش��ت. بر اين اس��اس، 
روز يك ش��نبه معامالت س��هام در نماد معامالتي 
ش��ركت هاي گروه مپنا با ۵۶ واحد و پتروش��يمي 
پارس با ۳۲ واحد و ايران خودرو با ۲8 واحد افزايش 
بيشترين تأثير مثبت را بر شاخص كل بورس به نام 

خود ثبت كردند. 
در مقاب��ل، معام��الت س��هام در نم��اد معامالتي 
شركت هاي سرمايه گذاري توسعه معدن و فلزات 
با ۴9 واحد، فوالد مباركه با ۳۵ واحد و پااليش نفت 

اصفهان با ۲9 واحد كاهش، بيشترين تأثير منفي 
را در محاس��به اين نماگر به دوش كشيدند. عالوه 
بر اي��ن، ارزش كل معامالت روز يك ش��نبه بورس 
ته��ران در حالي ب��ه بيش از ۴۰8 ميلي��ارد تومان 
نمايش داده ش��د كه ناشي از دست به دست شدن 
يك ميليارد و 8۵ ميليون س��هم و اوراق مالي قابل 
معامله طي ۱۱۰ هزار و ۶۵۰ نوبت داد و س��تد بود. 
از سويي ديگر، نخستين روز معامالتي هفته جاري 
در فرابورس ايران با جابه جايي بيش از ۶۰۵ ميليون 
ورقه بهادار به ارزش ۲ هزار و ۳۴9 ميليارد و ۲۳۵ 

ريال در مجموع بازار ها و قرار گرفتن ش��اخص كل 
در سطح ۱9۳۳ واحدي به پايان رسيد. همچنين، 
شاخص كل فرابورس روز يكش��نبه پس از تجربه 
كاهش حدود يك واح��دي، در پايان معامالت در 
ارتفاع ۱9۳۳ واحدي قرار گرفت و حمايت نماد هاي 
»ميدك��و« و »مارون« از آيفكس نيز نتوانس��ت بر 
اهرم منف��ي و ۶ واحدي نماد »ذوب« غلبه كند. بر 
اساس اين گزارش، رصد نماد هاي فرابورسي نشان 
مي دهد در روزي كه گذشت نماد »قاسم« بيشترين 
افزاي��ش قيمت و نماد »زبينا« بيش��ترين كاهش 
قيمت را تجرب��ه كرده اند و عنوان پربازديد ترين ها 
به سه نماد »ذوب«، »سمگا« و »زدشت« رسيده 
است. بازار سهام فرابورس نيز در روزي كه گذشت 
شاهد دست  به دست ش��دن ۲98 ميليون سهم به 

ارزش ۷۳۰ ميليارد ري��ال در مجموع دو بازار اول 
و دوم خود بود و نم��اد »ذوب« با حجم معامالتي 
۱۴۰ ميليون س��همي به ارزش ۱9۰ ميليارد ريال 
به لحاظ ثبت بيشترين حجم و ارزش معامالتي در 
اين دو بازار صدر نشين شد. افزون بر اين، بازار پايه 
به اس��تقبال معامله ۲98 ميليون س��هم به ارزش 
9۱۴ ميلي��ارد ريال رفت. در ب��ازار ابزار هاي نوين 
مالي و در قالب معامالت اوراق تسهيالت مسكن، 
اوراق بده��ي و صندوق هاي س��رمايه گذاري قابل 
معامله روز يك شنبه 9 ميليون ورقه به ارزش ۷۰۵ 
ميليارد ريال ميان معامله گران دست به دست شد 
كه نم��اد »اعتماد« با معامالتي ب��ه ارزش بيش از 
۱۱۲ ميليارد ري��ال از نظر ارزش معامالتي در اين 

بازار صدر نشين شد.

افت نماگر
مروري بر آمار معامالت بازار سهام 
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  س�ود هر س�هم »خبهم�ن«: گ��روه بهمن 
صورت هاي مالي ميان دوره  اي 9 ماهه س��ال مالي 
منتهي به ۲9 اس��فند 9۷ را به صورت حسابرسي 
نشده منتش��ر كرد. بر اين اس��اس، گروه بهمن با 
س��رمايه ۱۰ هزار ميليارد ري��ال، در دوره 9 ماهه 
منتهي به ۳۰ آذر ماه ۱۳9۷، مبلغ ۲۴8 ميليارد و 
8۷۱ ميليون ريال سود خالص كسب كرد و بر اين 
اساس مبلغ ۲۵ ريال سود به ازاي هر سهم اختصاص 
داد كه نسبت به دوره مشابه در سال گذشته رشد 
داشته اس��ت. همچنين، با احتساب سود انباشته 
ابتداي سال در نهايت مبلغ يك هزار و ۱۴۱ميليارد 
و ۳۵۲ ميليون ريال س��ود انباش��ته پايان دوره در 
حساب هاي اين ش��ركت منظور شد. »خبهمن« 
در دوره 9 ماهه سال مالي منتهي به اسفند 9۶، به 
صورت حسابرسي شده، مبلغ ۵۷ ميليارد و ۷8۶ 
ميليون ريال زيان خالص اعالم كرده و بدين ترتيب 
مبلغ ۶ ريال زيان به ازاي هر سهم خود شناسايي 

كرده بود.
 »ثنوس�ا« زيان خود را كاهش نداد: شركت 
نوس��ازي و س��اختمان تهران صورت ه��اي مالي 
ميان دوره  اي ۳ ماهه نخست سال مالي منتهي به 
۳۱ شهريور 98 را به صورت حسابرسي نشده منتشر 
كرد. همچنين، شركت با سرمايه ۷۵۰ ميليارد ريال، 
در دوره ۳ ماهه منتهي به ۳۰ آذر ماه ۱۳9۷، مبلغ 
۶۷ ميليارد و ۶9 ميليون ريال زيان خالص محقق 
كرد و بر اين اس��اس مبلغ 89 ريال زيان به ازاي هر 
سهم شناسايي كرد كه نس��بت به دوره مشابه در 
سال گذشته معادل ۲ درصد افزايش زيان را نشان 
مي دهد. با احتس��اب زيان انباشته ابتداي سال در 
نهايت مبلغ يك هزار و ۳۰9 ميليارد و ۶۳۷ ميليون 
ريال زيان انباش��ته پايان دوره در حساب هاي اين 
شركت منظور شد. بر اين اساس، »ثنوسا « در دوره 
۳ ماهه سال مالي منتهي به شهريور 9۷، به صورت 
حسابرسي شده، مبلغ ۶۵ ميليارد و ۷۵ ميليون ريال 
زيان خالص محقق ك��رده و بدين ترتيب مبلغ8۷ 
ريال زيان به ازاي هر سهم خود شناسايي كرده بود.
  س�ود هر سهم »كاس�پين« افزايشي بود: 
شركت داروسازي كاسپين تامين صورت هاي مالي 
ميان دوره  اي 9 ماهه سال مالي منتهي به ۲9 اسفند 
9۷ را به صورت حسابرس��ي نش��ده منتشر كرد.

همچنين، شركت با سرمايه ۱۵۰ ميليارد ريال، در 
دوره 9 ماهه منتهي به ۳۰ آذر ماه ۱۳9۷، مبلغ ۴88 
ميليارد و ۷۳8 ميليون ريال س��ود خالص كسب 
كرد و بر اين اس��اس مبلغ ۳ هزار و ۲۵8 ريال سود 
به ازاي هر س��هم اختصاص داد كه نسبت به دوره 
مشابه در سال گذشته معادل ۱۷ درصد افزايش 
را نشان مي دهد. بر اين اس��اس، با احتساب سود 
انباشته ابتداي سال در نهايت مبلغ ۶۲۳ميليارد 
و ۲۵8 ميليون ريال سود انباش��ته پايان دوره در 
حسابهاي اين شركت منظور ش��د. »كاسپين « 
در دوره 9 ماهه س��ال مالي منتهي به اسفند 9۶، 
به صورت حسابرس��ي نشده، سود خالص را مبلغ 
۴۱۶ ميليارد و ۱۵۵ ميليون ري��ال اعالم كرده و 
بدين ترتيب مبلغ ۲ هزار و ۷۷۴ ريال سود به ازاي 

هر سهم خود اختصاص داده بود.
  رشد س�ود »حفاري«: شركت حفاري شمال 
صورت هاي مالي ميان دوره  اي 9 ماهه س��ال مالي 
منتهي به ۲9 اس��فند 9۷ را به صورت حسابرسي 
نشده منتشر كرد.عالوه بر اين، شركت با سرمايه 
ثبت ش��ده دو هزار و ۶۰۵ ميليارد و ۴۰۵ ميليون 
ريال، در دوره 9 ماهه منتهي به ۳۰ آذر ماه ۱۳9۷، 
مبلغ ۳ هزار و ۷۲۶ ميليارد و ۶۷۱ ميليون ريال سود 
خالص كسب كرد و بر اين اساس مبلغ ۷۱۵ ريال 
سود به ازاي هر سهم اختصاص داد كه نسبت به دوره 
مشابه در سال گذشته معادل ۲8۲ درصد افزايش 
را نش��ان مي دهد. با احتساب سود انباشته ابتداي 
س��ال در نهايت مبلغ ۴ هزار و 9۶9 ميليارد و 9۵۴ 
ميليون ريال سود انباشته پايان دوره در حساب هاي 
اين شركت منظور شد. »حفاري« در دوره 9 ماهه 
سال مالي منتهي به اسفند 9۶، به صورت حسابرسي 
ش��ده، س��ود خالص را مبلغ ۴8۷ ميليارد و 88۰ 
ميليون ريال اعالم كرده و بدين ترتيب مبلغ ۱8۷ 
ريال سود به ازاي هر سهم خود اختصاص داده بود.

  نگاهي به ارزش پرتفوي »وساخت«: شركت 
سرمايه گذاري ساختمان ايران در سه ماهه منتهي 
به ۳۰آذر۱۳9۷ ارزش بازار پرتفوي خود را ۴هزار 
و ۷۵۵ميليارد ريال اعالم كرد.همچنين، شركت 
صورت هاي مالي سه ماهه منتهي به ۳۰ آذر۱۳9۷ را 
منتشر كرد. در اين گزارش زيان هر سهم اين شركت 
به 8۷ ريال رسيده است.»وساخت« با سرمايه يك 
هزار و 9۰ ميليارد ريالي، سود عملياتي را ۳۰ ميليارد 
و 9۵۳ ميليون ريال و زيان خالص را 9۴ ميليارد ريال 
اعالم كرد. اين در حالي اس��ت كه سود انباشته در 
دوره مذكور ۳8۶ ميليارد ريال است.از سويي ديگر، 
اين شركت در وضعيت پرتفوي سه ماهه ارزش بازار 
خود را چهار هزار و ۷۵۵ميليارد ريال و بهاي تمام 
شده س��رمايه گذاري ها را با افت ۴ ميليارد و ۳۰۴ 
ميليون ريالي مبلغ يك هزار و ۶۵8 ميليارد ريال 
منتش��ر كرد.در صورت ريز معامالت سهام واگذار 
شده در »وساخت« سود اين واگذاري ها ۳۵ ميليارد 
و ۳۳۵ ميليون ريال ذكر كرد و كل مبلغ واگذار شده 

۴۰ ميليارد و ۲8۶ ميليون ريال درج شده است.
  زيان ۱۳۴ريالي »لكما«: شركت كارخانجات 
مخابراتي ايران در صورت هاي مالي 9ماهه منتهي 
به ۳۰آذر۱۳9۷ به ازاي هرس��هم ۱۳۴ريال زيان 
شناس��ايي كرد.همچنين، شركت با سرمايه يك 
هزار و ۴۰۱ ريالي به ازاي هرسهم ۱۳۴ريال زيان 
شناس��ايي كرد. در همين حال، اين ش��ركت در 
صورت هاي مالي 9ماهه منتهي به ۳۰ آذر۱۳9۷، 
مبلغ ۷9 ميليارد ريال زيان عملياتي، ۱8۷ ميليارد 
ري��ال زيان خالص و يك هزار و ۲۴9 ميليارد ريال 
زيان انباشته اعالم كرد. از سويي ديگر، با توجه به 
موضوع قراردادها، »لكما« همچنان با زيان مواجه 
است. عالوه بر اين خالص س��اير درآمدهاي غير 
عملياتي عمدتًا مربوط به درآمد ناش��ي از فروش 
دارايي هاي ثابت مشهود به مبلغ ۴۲ ميليارد و ۳8۱ 

ميليون ريال است. 

يك كارشناس بازا ر سرمايه عنوان كردرييس سازمان بورس تشريح كرد
كاهش ريسك معامالت در زمينه تسويه وجوهاجراي IFRS منوط بر تفاهم بين سازمان ها

در حالي كه از سال هاي گذشته قرار بود بيمه ها، بانك ها و ليزينگ ها 
صورت هاي مالي خود را بر اساس استانداردهاي گزارشگري مالي 
بين المللي تنظيم كنند، اما هنوز خبري از تنظيم صورت هاي مالي 
به اين روش نيس��ت. در همين حال، به تازگي ش��اپور محمدي از 
ضرورت رسيدن به تفاهم بين سازمان بورس با سازمان امور مالياتي 
در اين خصوص خبر داده است. گفتني است، در سال هاي گذشته 
بعد از به تفاهم رسيدن ايران با كشورهاي ۱+۵ و توافق بر سر برنامه 
جامع اقدام مش��ترك، تحريم هاي اتحاديه اروپا و امريكا كه بانك و 
بيمه هاي ايراني را هدف گرفته بود لغو شد، اما حتي پس از باز شدن 
س��وئيفت نيز بانك ها و بيمه هاي بين المللي با بانك ها و بيمه هاي 
ايراني كار نمي كردند چرا كه صورت هاي مالي اين شركت ها بر اساس 
اس��تانداردهاي مورد قبول جامعه بين الملل نبود. به همين دليل 
نهادهاي ناظر بازار پول و بازار سرمايه اعالم كردند كه بانك ها، بيمه ها 
و ليزينگ ها بايد صورت هاي مالي خود را بر اس��اس استانداردهاي 
مالي IFRS تنظيم كنند تا مشكل مراودات بين المللي حل شود. اما 
بسياري از همين بانك ها و بيمه ها اصاًل نمي دانستند كه استاندارد 
مالي IFRS چيست و حتي ترجمه دقيق و صحيحي از استانداردهاي 
مالي بين المللي در ايران وجود نداش��ت در نتيجه اين ش��ركت ها 

نتوانستند كه صورت هاي مالي خود را با استانداردهاي بين المللي 
تطبيق دهند. به گزارش ايس��نا، به تازگي ش��اپور محمدي رييس 
سازمان بورس در پاسخ به اينكه آيا بانك ها، بيمه ها و ليزينگ ها بايد 
صورت هاي مالي جديدشان را بر اساس IFRS تنظيم كنند، گفت: 
سازمان بورس و سازمان حسابرسي براي موضوع IFRS تالش هاي 
زيادي كردند و كارهاي ارزشمندي هم در اين مورد انجام شد. بعضي 
از شركت ها صورت هاي مالي IFRS تهيه كردند، اما با توجه به ابهام 
مالياتي كه دارند. در حال حاضر، افش��اي اين نوع صورت هاي مالي 
را منوط به اينكه با س��ازمان امور مالياتي به تفاهم برسيم، كرديم. 
محمدي در پاسخ به اينكه براي درست برآورد شدن صورت هاي مالي 
بر اس��اس IFRS بايد به ارزش منصفانه دارايي ها دقت ويژه داشت، 
اما در وضعيت حال حاضر اقتص��اد ايران بايد هر لحظه دارايي ها را 
تجديد ارزيابي كرد تا ارزش منصفانه به دست ايد براي اين موضوع چه 
راهكاري داريد؟ گفت: روش هايي كه در دنيا پذيرفته شده موضوع 
افزايش س��رمايه لحظه به لحظه نيست. شيوه آن در دنيا استاندارد 
دارد و سازمان حسابرسي هم تالش بسيار ارزشمندي در اين مورد 
انجام داده و اينها ترجمه شده و روي سايت سازمان حسابرسي است 

و بطور قطع تعيين تكليف مي شود.

يك كارشناس بازار سرمايه معتقد اس��ت راه اندازي بورس فلزات 
و كشاورزي و در ادامه ش��كل گيري بورس كاالي ايران از عواملي 
كلي��دي در بهبود و رونق فضاي كس��ب و كار در س��ال هاي اخير 
بوده اس��ت. به گزارش ميزان، علي اس��المي بيدگلي عنوان كرد: 
اگر روزهاي قبل از راه اندازي يك بس��تر شفاف به نام بورس كاال را 
به خاطر بياوريم، تصويري از معامالت بدون آمار و شفافيت، عدم 
رعايت انصاف در قيمت گذاري كاالها، معامالت با نرخ هاي دستوري 
و اس��تفاده عده اي امتيازات ويژه و رانت به نمايش در مي آيد كه با 
راه اندازي بورس كاال عمده اين مشكالت تا حد زيادي برطرف شد. 
اين كارشناس بازار س��رمايه افزود: واقعي شدن قيمت ها در بستر 
بورس كاال بود كه باعث ش��د، توليد صنايع جان تازه اي بگيرد و با 
حذف فاصله ه��اي عجيب قيمت كااله��ا از درب كارخانه تا بازار، 
سود اصلي حاصل از توليد نيز به چرخه توليد برسد. براين اساس 
نقش ب��ورس كاال در احياي صنايع و رونق كس��ب و كار طي اين 
سال ها غير قابل انكار است. وي تصريح كرد: از ديگر مزاياي بورس 
كاال مي توان به ايفاي تعهدات خريداران و فروش��ندگان كاالها در 
سررسيد، كاهش ريسك معامالت به ويژه در زمينه تسويه وجوه و 
استانداردسازي و كيفيت كاالها، خروج مبادالت از تشريفات زمان 

بر و از همه مهم تر شفافيت باالي آماري اشاره كرد. به گفته اسالمي 
بيدگلي، عالوه بر اين مزايا، استاندارد كردن كاالها، بهبود كيفيت 
كاال، افزاي��ش اعتماد مي��ان توليدكنن��دگان و مصرف كنندگان، 
افزايش س��رعت دسترس��ي بازيگران به كاالها از اثرات راه اندازي 

بورس كاال در اقتصاد محسوب مي شود. 
اين كارش��ناس بازار سرمايه معتقد اس��ت كه تمام اين اتفاقات به 
عنوان گامي براي بهبود فضاي كس��ب و كار در كشور و حركتي به 
سوي افزايش بهره وري در كشور به شمار مي رود. اسالمي بيدگلي 
چش��م انداز بورس كاال در فضاي اقتصادي كش��ور را اينگونه بيان 
ك��رد كه بطور طبيعي با توجه به اينك��ه بورس ها به عنوان يكي از 
محورهاي اصلي توسعه اقتصادي تلقي مي شوند، بنابراين مي توان 
انتظار داش��ت كه باتوس��عه بازار مالي كش��ور به ويژه بورس كاال، 
شاهد ارتقاي جايگاه اين بورس در اقتصاد كشاور باشيم. وي گفت: 
با وجود مسير پرفراز و نش��يب اقتصاد كشور طي سال هاي اخير، 
شاهد توسعه ابزارهاي مالي در بازار سرمايه به خصوص بورس كاال 
هستيم كه افزايش خدمات به فعاالن صنايع از طريق توسعه بيشتر 
بازار مشتقه و روند تامين مالي صنايع مي تواند بر جذابيت هاي اين 

بورس در سال هاي آينده بيفزايد.

ديدگاه



تشكلها6اخبار

گزارش 8 ماهه سال جاري از افزايش 88 درصدي سرمايه گذاري در زمينه جوازهاي تأسيس حكايت دارد

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت خبر داد دبير انجمن سنگ ايران عنوان كرد

نايب رييس مجمع واردات ايران مطرح كرديك مقام مسوول خبر داد

سرمايه گذاري صنعتي در سربااليي

ايجاد ۳هزار شغل جديد در بخش معدن تكرار تراژدي سيمان در بازار سنگ 

مشكل اصلي اقتصاد عدم شفافيت استواگذاري  فروش گوشت  به وزارت صنعت 

تعادل| 
سرمايه گذاري در زمينه جوازهاي تأسيس واحدهاي 
صنعتي در 8 ماهه منتهي به آبان سال جاري با وجود 
بروز ركود عمومي در اقتصاد كشور رشدي صعودي 
داشته و افزايشي 88 درصدي را تجربه كرده است. 
بر اين اساس، در حالي كه سرمايه گذاري پيش بيني 
ش��ده در زمينه جوازهاي تأسيس صنعتي در پايان 
آبان م��اه 1396، به حدود 101 هزار ميليارد تومان 
مي رسيد، در پايان آبان ماه سال جاري، اين رقم به 
حدود 190 هزار ميليارد تومان رس��يده است. در 8 
ماهه منتهي به آبان 1397، حدود 14 هزار و 700 
جواز تأسيس با پيش بيني اشتغال حدود 344 هزار 
نفري در كشور صادر ش��ده است. مقايسه اين ارقام 
با مدت مشابه سال 1396 اما نشان دهنده افزايشي 
19.9 درص��دي در تعداد و افزايش��ي 23 درصدي 
در زمينه اش��تغال اس��ت. اين در حالي اس��ت كه 
بيش��ترين تعداد جواز تأسيس در همين بازه زماني 
در اس��تان هاي سمنان و خراس��ان رضوي گزارش 
شده اس��ت. گزارش عملكرد وزارت صنعت تا پايان 
آبان ماه 1397 اما نش��ان دهنده آن است كه در اين 
مدت، حدود 3هزار و 700 فقره پروانه بهره برداري 
با سرمايه گذاري 38 هزار ميليارد توماني و اشتغال 
حدودا 68 هزار نفري در كش��ور صادر ش��ده است. 
مقايس��ه اين ارقام با مدت مش��ابه سال گذشته نيز 
نشان دهنده افزايش 2.1 درصدي در تعداد، افزايش 
97.6 درص��دي در س��رمايه گذاري و افزايش 6.9 

درصدي در اشتغال است.

  رشد صدور مجوزهاي صنعتي 
عملك��رد 8 ماه��ه منتهي ب��ه آب��ان 97 در زمينه 
مجوزهاي صادره در بخش صنعت، نشان دهنده رشد 
19.9 درصدي در تعداد جوازهاي تأس��يس صادر 
شده طي اين مدت است. بر اين اساس، در حالي كه 
در مقايسه با مدت مشابه سال 1396، حدود 12هزار 
جواز تأسيس صنعتي صادر شده بود، در پايان آبان 
ماه سال جاري، تعداد جوازهاي تأسيس صادر شده 
به حدود 15 هزار مورد رس��يده اس��ت. با اين حال، 
تعداد جوازهاي صنعتي صادر شده در پايان آبان ماه 
سال جاري در مقايسه با پايان مهرماه، افتي معادل 
13.5 درصد را ش��اهد بوده است. تعداد پروانه هاي 
بهره برداري صنعتي )شامل پروانه هاي بهره برداري 
ايجادي و توس��عه اي( در پايان آبان ماه سال جاري 
نيز رشدي 2.1 درصدي را تجربه كرده و از حدود 3 
هزار و 600 مورد در مدت مش��ابه سال گذشته، به 
ح��دود 3 هزار و 700 مورد در پايان آبان ماه 1397 
افزايش يافته است. تعداد پروانه هاي اكتشاف معدني 
صادر ش��ده در پايان 8 ماهه منتهي به آبان س��ال 

جاري اما در مقايس��ه با مدت مش��ابه سال 1396، 
رش��دي معادل 6.6 درصد را ش��اهد بوده و از 633 
مورد، به 675 مورد رسيده است. اين در حالي است 
كه تعداد گواهي كش��ف و پروانه ه��اي بهره برداري 
معدني در اين بازه زماني، شاهد افت بوده است. تعداد 
گواهي كشف معدني از پايان آبان ماه سال 1396 تا 
پايان آبان ماه سال جاري، افتي معادل 0.6 درصد را 
تجربه كرده و پروانه هاي بهره برداري معدني نيز در 
اين بازه زماني حدود 25 درصد كاهش داشته است.
از ديگر س��و، در بازه زماني پايان آبان ماه 1396 تا 
پايان آبان ماه سال جاري، تعداد پروانه هاي صنفي 
صادر شده رشدي معادل 7.7 درصد را تجربه كرده 
و از حدود 242 هزار مورد، به حدود 260 هزار مورد 
افزايش پيدا كرده است. ش��اخص تجارت خارجي 
كه با تع��داد كارت هاي بازرگاني صادر ش��ده مورد 
س��نجش قرار مي گيرد ام��ا در همين ب��ازه زماني 
افتي معادل 9.8 درص��د را تجربه كرده، به گونه اي 
كه تعداد كارت هاي بازرگاني صادر ش��ده از حدود 
5 هزار و 300 مورد، به ح��دود 4 هزار و 700 مورد 

كاهش يافته است.
اين در حالي است كه اشتغال مجوزهاي صادره در 
زمين��ه جوازهاي صنعتي در پاي��ان 8 ماهه منتهي 
به آبان س��ال جاري در مقايسه با مدت مشابه سال 
1396، حدود 23 درصد رش��د داشته است. بر اين 
اس��اس، اش��تغال ايجاد ش��ده در زمينه جوازهاي 
صنعتي صادر ش��ده در پايان آبان ماه س��ال 1396 
حدود 280 هزار نفر بوده كه در پايان آبان ماه سال 
ج��اري، اين رقم به ح��دود 344 هزار نفر رس��يده 
است. از ديگر سو، اشتغال ايجاد شده ناشي از صدور 
پروانه هاي بهره برداري معدني در همين بازه زماني، 
به ش��دت دچار افت ش��ده و از حدود 4 هزار نفر، به 
حدود 2 هزار و 800 نفر رسيده است. به اين ترتيب، 
افت تعداد فرصت هاي ش��غلي ايجاد شده ناشي از 
ص��دور پروانه هاي بهره ب��رداري معدني در اين بازه 

زماني، به حدود 29.9 درصد مي رسد.

  رش�د ص�دور پروانه ه�اي بهره ب�رداري 
در استان هاي محروم

بررس��ي س��رمايه مجوزهاي صادره در بخش هاي 
صنعت و معدن نيز نش��ان دهنده آن اس��ت كه در 
پايان 8 ماه��ه منتهي به آب��ان 1397، پيش بيني 
س��رمايه گذاري در زمينه جوازهاي تأسيس صادر 
شده، رشدي معادل 88 درصد را در قياس با هشت 
ماهه منتهي به آبان ماه 1396 تجربه كرده است. بر 
اين اس��اس، در حالي كه سرمايه گذاري پيش بيني 
ش��ده در زمينه جوازهاي تأسيس صنعتي در پايان 
آبان م��اه 1396، به حدود 101 هزار ميليارد تومان 

مي رسيد، در پايان آبان ماه سال جاري، اين رقم به 
حدود 190 هزار ميليارد تومان رسيده است. اين در 
حالي است كه هزينه عمليات اكتشاف معدني كه در 
واقع به معناي س��رمايه گذاري انجام شده در زمينه 
گواهي كشف معدني اس��ت، در بازه زماني ياد شده 
حدود 0.6 درصد افت داشته و از حدود 39 ميليارد 
و 200 ميليون تومان، به حدود 38 ميليارد و 900 

ميليون تومان رسيده است.
گزارش عملكرد وزارت صنع��ت در 8 ماهه منتهي 
به آبان 1397 اما نش��ان دهنده آن است كه در اين 
مدت، حدود 3هزار و 700 فقره پروانه بهره برداري 
با سرمايه گذاري 38 هزار ميليارد توماني و اشتغال 
حدوداً 68 هزار نفري در كش��ور صادر ش��ده است. 
مقايس��ه اين ارقام با مدت مشابه س��ال گذشته اما 
نش��ان دهنده افزاي��ش 2.1 درص��دي در تع��داد، 
افزايش 97.6 درصدي در سرمايه گذاري و افزايش 
6.9 درص��دي در اش��تغال اس��ت. عالوه ب��ر اين، 
بيشترين تعداد پروانه بهره برداري صادر شده در بين 
استان هاي كشور در اين بازه زماني، مربوط به استان 
اصفهان با 377 فقره و كمتري��ن تعداد پروانه هاي 
بهره برداري صادر ش��ده نيز مربوط به استان استان 
خراسان شمالي با 12 فقره بوده است. اين در حالي 

اس��ت كه باالترين ميزان سرمايه گذاري مندرج در 
پروانه هاي بهره برداري صادره را اس��تان هرمزگان 
ب��ا حدود 19ه��زار ميليارد تومان و با س��هم 50.3 

درصدي به خود اختصاص داده است.
بررسي تعداد پروانه هاي بهره برداري صادره به تفكيك 
اس��تان ها در پايان 8 ماه��ه منتهي به آب��ان 1397 
نشان دهنده آن است كه استان چهارمحال و بختياري، 
با رشدي معادل 47.2 درصد، بيشترين افزايش را در 
تعداد مجوزهاي صنعتي صادر شده شاهد بوده است. 
استان هاي خراس��ان رضوي و خراسان جنوبي نيز به 
ترتيب با رشد 46.6 درصدي و 42.9 درصدي، بيشترين 
افزايش را در تعداد مجوزهاي صنعتي صادر شده به خود 
اختصاص داده اند. در بازه زماني پايان آبان ماه س��ال 
1396 تا پايان آبان ماه سال جاري اما استان خراسان 
ش��مالي، با كاهش 52 درص��دي در تعداد مجوزهاي 
صنعتي صادر شده، بيشترين افت را از اين نظر به خود 

اختصاص داده است. 
اس��تان هاي بوش��هر و زنجان نيز ب��ه ترتيب با افت 
48 درص��دي و 41.1 درص��دي، در رده هاي دوم و 
سوم بيش��ترين ميزان افت از نظر صدور مجوزهاي 
صنعتي صادر شده در اين بازه زماني قرار گرفته اند. 
در زمينه پروانه هاي بهره برداري صادره در مناطق 

آزاد و ويژه اقتصادي نيز منطقه آزاد قش��م، با رشد 
314.3 درص��دي در ب��ازه زمان��ي پاي��ان آبان ماه 
1396 تا پايان آبان ماه 1397 باالترين رش��د را در 
زمينه تعداد پروانه هاي بهره برداري صادره به خود 

اختصاص داده است.
 اين در حالي است كه تعداد پروانه هاي بهره برداري 
ص��ادره در منطقه آزاد ارون��د، در همين بازه زماني 

افتي معادل 35 درصد را شاهد بوده است.
اين در حالي اس��ت كه در پاي��ان 8 ماهه منتهي به 
آبان س��ال جاري، بيش��ترين پروان��ه بهره برداري 
صادر شده با تعداد 589 مورد، متعلق به محصوالت 
الستيك و پالستيك بوده و متوسط سرمايه گذاري 
براي راه ان��دازي يك واحد در اين گ��روه، حدود 2 
ميلي��ارد تومان بوده اس��ت. از ديگر س��و، باالترين 
سرمايه گذاري محقق ش��ده در اين مدت، در گروه 
»كك و فرآورده ه��اي حاصل از نفت« ب��وده كه با 
ح��دود 21 هزار ميليارد تومان س��رمايه گذاري، به 
تنهاي��ي حدود 53.9 درصد از س��رمايه گذاري كل 
كش��ور در اين حوزه را به خود اختصاص داده است. 
بيش��ترين اشتغال ايجاد ش��ده در بازه زماني مورد 
اشاره نيز در گروه محصوالت غذايي و آشاميدني ها، 

با حدود 9400 نفر گزارش شده است.

معاون وزير صنع��ت، معدن و تجارت از برنام��ه راه اندازي 
1.3ميليارد دالر پروژه تا انتهاي سال 97 خبر داد و گفت: اين 
سرمايه گذاري سبب ايجاد 3هزار شغل جديد در بخش معدن 
و صنايع معدني مي شود. به گزارش خبرگزاري مهر، خداداد 
غريب پور اظهار كرد: از ابتداي سال جاري تاكنون 1.2ميليارد 
دالر طرح وارد مدار توليد ش��ده كه حاصل آن ايجاد 3هزار 
شغل بوده است و پيش بيني مي شود تا پايان سال نيز 1.3 
ميليارد دالر پروژه جديد راه اندازي شود كه نتيجه آن اشتغال 
زايي براي 3هزار نفر است. او گفت: سياست وزارت صنعت، 
قرار گرفتن در كن��ار بخش خصوصي و گفت وگوي مداوم 
با نهادها و تشكل هاي خصوصي است بطوري كه بتوان از 
ارتباط دوسويه به راه حل هايي در حوزه هاي جذب سرمايه، 
ايجاد اشتغال، رفع موانع توليد و تسهيل سرمايه گذاري دست 
يافت. رييس هيات عامل ايميدرو افزود: زماني كه تصميمات 
با همكاري و جلب نظر بخش خصوصي انجام شود، زمينه 
تصميم گيري در پشت درهاي بسته از بين مي رود و در عين 
حال از ضمانت اجرايي در خارج از بدنه دولت نيز برخوردار 
مي ش��ود. او تاكيد كرد: در جلس��اتي كه در استان كرمان 
برگزار كرديم ايده هايي در حوزه هاي مختلف اكتش��اف، 
تعيين تكليف پهنه هاي اكتشافي، داده هاي مربوطه و شيوه 
عمل مطرح شد و بر اين اساس ما نيز به زودي تصميم گيري 
الزم را انجام خواهيم داد. غريب پور به نشس��ت با وزير امور 
اقتصادي و دارايي اشاره كرد و گفت: در اين جلسه راه هاي 
جذب بخش��ي از نقدينگي 1700 تريليون توماني كشور، 

كه س��االنه 20درصد نيز به آن اضافه مي شود، بررسي شد 
و وزارت اقتصاد نيز به دنبال ساماندهي اين ميزان نقدينگي 
و هدايت آن به س��مت توليد است. غريب پور در عين حال 
از تشكل هاي بخش خصوصي خواس��ت ايده هاي ارتباط 
صنعت و دانشگاه مطرح شود و ادامه داد: بهنيه سازي مصرف 
آب و برق در صنايع معدني جزو اولويت هاي ايميدرو است 
و تجربه هاي پيشين در صنعتي همچون سيمان نيز نشان 
داده استفاده از نيروهاي زبده توانسته كاهش مصرف برق 
و آب را در پي داشته باشد. او با بيان اينكه استفاده بهينه از 
باطله هاي معدني كه ارزش بااليي نيز دارند يكي از برنامه هاي 
اين سازمان است، اظهار داش��ت: بايد در قالب بنچ مارك، 
واحدهاي فرآوري را با واحدهاي مشابه دنيا مقايسه كنيم 
به طوري كه اگر قيمت هاي انرژي واقعي شود به چه اقداماتي 
نياز داريم، چه تغييراتي بايد در فرآيند ها انجام گيرد و نقاط 
ضعف شامل چه مواردي است. معاون وزير صنعت، معدن 
و تجارت افزود: ارايه تسهيالت الزم در زمينه زيرساخت ها، 
اكتشاف، استخراج، جذب س��رمايه، آموزش، بهبود رفاه و 
برابري، از وظايف دولت است و از طرفي قوانين فعلي هم اجازه 
ورود دولت به حوزه هاي پايين دستي را نمي دهد از همين 
رو بخش خصوصي بايد در يك روابط دوسويه، پيگير توسعه 
باشد تا به نتيجه دلخواه برسيم. معاون وزير صنعت، معدن 
و تجارت افزود: در آستانه امضاي تفاهمنامه با منابع طبيعي 
كشور هستيم تا بتوان روند سرمايه گذاري و فعاليت هاي 

جديد در بخش اكتشاف و معدنكاري را هموار كرد.

دبي��ركل انجمن س��نگ اي��ران گفت: عم��ده بازار 
سنگ هاي فرآوري شده ما عراق است كه سنگ هاي 
متوسط به اين كشور صادر مي شود و سنگ هاي خوب 
و درجه يك به بازار اروپا و كشورهاي پيشرفته مي رود، 
ضمن آنكه 90 درصد س��نگ بلوك كه جزئي از مواد 
اوليه سنگ محسوب مي شود به چين صادر مي شود. 
احمد شريفي در گفت وگو با ايلنا، در خصوص ميزان 
صادرات سنگ در 9 ماهه سال جاري گفت: صادرات 
صنعت سنگ به دليل شرايط خاص خودش با ديگر 
حوزه ها متفاوت است و اگر بخواهيم وضعيت امسال را 
بررسي كنيم از لحاظ حجمي صادرات قابل قبول بوده 
است و در بخش سنگ كوپ و فرآوري شده توانستيم 
صادرات بيش��تري نسبت به سنگ هاي ساده داشته 
باش��يم. او ادامه داد: اما اين ميزان صادرات نسبت به 
ظرفيت توليد كش��ور بسيار پايين است در حالي كه 
توليد م��ا داراي ظرفيت 180 ميليون متر در س��ال 
است. امس��ال ما 50 ميليون متر مربع توليد داشتيم 
كه 10 ميليون متر آن صادر شده است يعني واحدهاي 
فعال در اين حوزه با يك سوم ظرفيت خود كار كردند 
و بس��ياري از واحدها ب��ه دليل عدم ام��كان فروش 
محصوالت خود تعطيل شدند اگر ما مي خواهيم اين 
صنعت سرپا بماند و بتواند به فعاليت خود ادامه دهد 

بايد بازارهاي صادراتي خود را گسترش بدهيم.
شريفي ادامه داد: واحدهاي فرآوري ما عمدتًا سنتي 

هس��تند از 6 هزار واحد، تنها 300 واحد توان توليد 
سنگ هايي با كيفيت صادراتي را دارد كه از آن تعداد 
نيز تنها 150 واحد امروز مشغول به كار هستند. ما 
بايد ب��ه واحدهايي كه هنوز با فن��اوري قديمي كار 
مي كنند كمك كنيم تا خود را به روز كنند و براي آنها 
بازارهاي صادراتي پيدا كنيم. او در خصوص وضعيت 
مصرف داخل كشور گفت: در سال 91 و 92 كه اوج 
رونق س��اخت و ساز در كش��ور بود مساحت زير بنا 
140 ميليون متر مربع بود اما االن اين عدد به كمتر 
از نص��ف يعني 50 تا 60 ميليون متر مربع رس��يده 
اس��ت و اميدي نداريم كه در آين��ده وضعيت بهتر 
شود اين را بايد قبول كرد كه سال آينده در ساخت 
و ساز رونق نخواهيم داشت. شريفي تصريح كرد: با 
وجود همه مش��كالت و مكانيسم هايي كه به خاطر 
تحريم ب��ه وجود آمده فعاالن اين حوزه توانس��تند 
پول حاصل از صادرات خود را به كش��ور برگردانند 
ما به صورت رسمي نمي توانيم پول را برگردانيم اما 
صرفا صرافي هايي وجود دارد كه اين كار را مي كنند. 
در ماه هاي اخير افرادي به انجمن مراجعه كردند و 
براي بازگشت پول كمك مي خواستند و ما تا آنجايي 
كه توانستيم به آنها كمك كرديم كه در خارج دالر 

تحويل بگيريم و در اينجا به آنها ريال بدهيم.
او در خصوص بازار عراق گفت: عمده بازار سنگ هاي 
فرآوري شده ما عراق است كه سنگ هاي متوسط به 

آنجا صادر مي شود و سنگ هاي خوب و درجه يك به 
بازار اروپا و كشورهاي پيشرفته مي رود ضمن آنكه 
90 درصد سنگ بلوك كه جزئي از مواد اوليه سنگ 
محسوب مي ش��ود به چين صادر مي شود. شريفي 
تصريح كرد: از 10 ميليون متر سنگ صادراتي حدود 
7 ميليون متر به بازار عراق مي رود اما مش��كلي كه 
االن ما در آنجا داريم اين است كه سنگي كه به اين 
كش��ور مي رود به لحاظ كيفيت خوب نيست و اين 
موضوع به صنعت سنگ ما و اعتبار ما ضربه مي زند. 
باي��د انجمن و دولت ب��ا همفكري يكديگ��ر به اين 
وضعيت سر و سامان بدهند اكنون سنگي كه به اين 
كشور صادر مي ش��ود متري كمتر از 10 دالر است، 
اين يعني اتفاقي مانند سيمان صادراتي به عراق در 
حال رخ دادن است و خودمان بازار را نابود مي كنيم 
اين تراژدي اكنون در حال وقوع است و بايد براي حل 
آن زودتر فكري كرد. دبيركل انجمن توليد كنندگان 
س��نگ تصريح كرد: واحدهاي ما به دليل مش��كل 
نقدينگ��ي و س��رمايه در گردش، س��نگ خود را به 
كمترين قيمت به دالل هاي عراقي مي دهند و آنها 
نيز آن را به داخل عراق مي برند. تحريم ها باعث شده 
كه ما مجبور ش��ويم براي حمل و نقل و جابه جايي، 
هزينه هاي اضافه تر پرداخت كنيم و هزينه برگشت 
پ��ول براي صرافي ه��ا چند درصد از س��ود ما را كم 

كرده است.

مديرعامل شركت پشتيباني امور دام استان تهران از واگذاري 
ط��رح فروش اينترنتي گوش��ت به وزارت صنع��ت خبر داد. به 
گزارش مهر، رضا س��المي با بيان اينكه عمليات اجرايي فروش 
اينترنتي گوش��ت به وزارت صنعت واگذار ش��ده است، گفت: 
مس��ووالن وزارت صنعت به دنبال ساز و كار مطلوب تري براي 
اجراي اين طرح هس��تند. او افزود: سايت »بروز رسان« حدود 
يك هفته اس��ت كه كار خود را در اين زمينه آغاز كرده و طبق 
روال به توزي��ع خود ادامه مي دهد اما ب��راي باقي موارد وزارت 
صنعت تصمي��م خواهد گرفت و جزيي��ات كار را بايد از وزارت 

صنعت جويا شويد. 
به گفته اين مقام مسوول، عالوه بر سايت »بروز رسان«، دو سايت 
ديگر به نام هاي »يخچال« و »مستر قصاب« نيز به تدريج طي 

يك هفته آينده فروش آنالين خود را آغاز مي كنند. 
او اضافه كرد: اين سايت ها در حال حاضر مراحل عملياتي كردن 
فروش اينترنتي خود را س��پري مي كنند و بايد تضامين الزم را 

ب��راي انجام اين طرح بياورند تا بتوانن��د اقدام به فروش آنالين 
كنند. مديرعامل شركت پشتيباني امور دام استان تهران با بيان 
اينكه مردم براي خريد گوشت از اين سايت ها وارد سامانه شده 
و كدپستي و كد ملي خود را واردكرده و اقدام به خريد مي كنند، 
خاطرنش��ان كرد: سپس مصرف كنندگان كاالي مدنظرشان را 
انتخاب مي كنند و اگر مايل باش��ند مي توانن��د هزينه آن را به 
صورت آنالين بپردازند در غير اين ص��ورت مي توانند در زمان 
تحويل كاال، به��اي آن را پرداخت كنند. او، قيمت هر كيلوگرم 
مرغ را 8900 تومان و هر شانه تخم مرغ را 13800 تومان اعالم 
كرد. بر اس��اس اين گزارش، كس��اني كه در اين سامانه ثبت نام 
مي كنند در ماه فقط يك بار اجازه ورود به اين س��امانه با همان 
كد ملي و كدپس��تي را دارند و قيمت گوشت منجمد گوساله با 
قيمت 29 هزار تومان و گوش��ت گوسفندي با توجه به قطعات 
و كش��ور واردكننده از 36 تا 44 هزار تومان عرضه مي ش��وند و 

بسته هاي تحويلي 1.5 تا 2 كيلوگرم است.

نايب رييس مجمع واردات ايران گفت: متاسفانه برخي به واردات مانند يك 
تابو نگاه مي كنند و اين تفكر را دارند كه وقتي با كمبود ارز مواجه هستيم 
هر گونه واردات باعث ضربه به كشور مي شود در حالي كه امروز وضعيت 
توليد ما به لحاظ كيفيت اصال مناسب نيست. عليرضا مناقبي در گفت وگو 
با خبرنگار اقتصادي ايلنا، تصريح كرد: توليد كننده امروز مواد اوليه را با 
ارز 4200 توماني دريافت مي كند اما محصول خود را با ارز نيما به فروش 
مي رساند با اين وجود محصول توليد شده نه كيفيت خوبي دارد و نه مردم 
و بازار از آن راضي هستند و نه خود توليد كننده از اين وضعيت راضي است. 
مناقبي ادامه داد: بخش تجاري كشور و بخش خصوصي فقط يك خواسته 
دارد آن هم تك نرخي شدن ارز است. دو نرخي بودن باعث به وجود آمدن 
امضاهاي طاليي و ساير مفاسد مي شود و كنترل كشور بطور كلي در حوزه 

تجارت از بين مي رود.
او گفت: الزم اس��ت وزير صنعت بگويند ارز موجود در كش��ور به كدام 
درخواست كنندگان و براي چه كاالهايي داده شده است؟ ارز 4200 توماني 
هم به چه كس��ي داده شد؟ سرنوشت آن چه شد؟ در اين وزارتخانه يك 

نفر نيست كه توضيح دهد كه اين ارزها به چه كساني تعلق گرفته است؟ 
كاالهاي آنها كجاست؟ افرادي كه داراي شناسنامه هستند و سال هاست 
در بخش واردات و صادرات كشور كار مي كنند نيازي به رهگيري ندارند 
و عملكرد آنها مشخص است اما آنهايي كه يك شبه ارز دريافت كردند 
معلوم نيست كجا هستند، اين افراد بايد جواب پس بدهند. مناقبي تصريح 
كرد: امروز توليد كننده، صادر كننده، وارد كننده و مردم از عملكرد دولت 
ناراضي هستند. چه كسي باعث اين وضعيت شده است؟ همه مشكالت 
آيا تقصير امريكا و تحريم ها است يا تصميم گيري غلط آقايان باعث شده 
كه كشور به اين روز بيفتد. آمار دولت مي گويد ما در بازار مشكل نداريم و 
ارز به اندازه كافي است اما اين ارزها كجا مي رود؟ ما پول ها را جاهاي خاص 
هزينه مي كنيم يا به افراد خاصي مي دهيم؟ اگر ارزها را داده ايم و شكر و 
برنج و دارو خريده ايم اما چرا باز هم در بخش دارو و نهاده ها مشكل داريم. 
او تاكيد كرد: مشكل اصلي اقتصاد ما اين است كه شفافيت نيست و امروز 
اختيار و تصميم گيري در اقتصاد در دست اقتصاددانان نيست و همه در 

آن دخالت مي كنند.
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ادامه فعاليت برندهاي 
پوشاك قاچاق

ف�ارس| نايب رييس اتحاديه تولي��د و صادرات 
صنعت نس��اجي و پوش��اك ايران گفت: باوجود 
اجراي طرح مبارزه با برندهاي محرز عرضه كننده 
پوشاك قاچاق، برخي فروشگاه ها هنوز به فعاليت 
خود ادامه مي دهند. بهرام ش��هرياري درباره روند 
اجراي طرح مبارزه با برندهاي محرز عرضه كننده 
پوش��اك قاچاق گفت: اين طرح از ابتداي دي ماه 
97 توسط ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
ب��ه اجرا در آمد و با توجه ب��ه جديتي كه در اجراي 
طرح وجود داشت، بالفاصله برخي عرضه كنندگان 
برندهاي محرز پوشاك قاچاق يا واحدهاي صنفي 
خود را تعطيل كردند يا پوشاك ايراني را براي عرضه 
جايگزين پوش��اك قاچاق در فروشگاه هاي خود 
كردند. نايب رييس اتحاديه توليد و صادرات صنعت 
نساجي و پوشاك ايران، افزود: اما در ادامه با توجه به 
سنگ اندازي برخي كه منافع خود را به دنبال اجراي 
طرح در خطر ديدند، طرح مدتي متوقف و اشكاالتي 

بر سر اجراي اين طرح به وجود آمد. 
او با بيان اينكه در حال حاضر اجراي طرح مبارزه با 
برندهاي محرز عرضه كننده پوشاك قاچاق به اصناف 
و وزارت صنعت واگذار شده است، بيان داشت: طرح 
در حال حاضر با جديت الزم اجرا نمي شود، بطوري 
كه از 110 فروشگاهي عرضه كننده برندهاي محرز 
قاچاق كه در تهران شناس��ايي ش��ده بود، حدود 
50 فروشگاه هنوز قلدرمأبانه به فعاليت خود ادامه 
مي دهند. ش��هرياري اظهار كرد: البته تعدادي از 
فروشگاه هاي تعطيل در انتظار فرصت و موقعيتي 
براي ادامه و از س��رگيري فعاليت خود هستند. او 
بيان كرد: مقاومت از سوي برخي مراكز باعث شده 
اجراي طرح به اصناف و وزارت صنعت واگذار شود و 
مقرر شده كه ستاد به عنوان يك نهاد اجرايي به روند 
اجراي طرح نظارت كند. شهرياري گفت: اگرچه 
ستاد مركز مبارزه با قاچاق كاال منتظر ارايه گزارش 

از روند اجراي طرح توسط اتحاديه است.

شناسايي بازارهاي هدف 
معدني در دستور كار 

ايسنا |به اعتقاد رييس خانه معدن ايران، دهه آينده 
بازار معدن، دهه حضور در بازار و س��رمايه گذاري در 
بازارهاي منطقه اي و حاشيه خليج فارس خواهد بود 
كه مي تواند مسبب رشد ما باشد. محمدرضا بهرامن 
در رابطه با اقدامات الزم جهت رش��د بيشتر صنعت 
معدن كشور اظهار كرد: دهه آينده، دهه كشف بازار 
و حضور در آن است؛ بنابراين بايد بدانيم كه حضور 
در بازارها و صنعت بازرگاني اگر با نگاه سرمايه گذاري 
باشد، موفقيت هاي بزرگي در تأمين مواد اوليه مورد 
نياز به دست مي آورد. رييس خانه معدن ايران تاكيد 
كرد: قطعا در اختيار داشتن مواد اوليه معدني صنايع 
مختلف، براي تقاضايي كه خصوصًا در كش��ورهاي 
حاشيه خليج فارس و كشورهاي منطقه با بازار حدود 
450 ميليون نفري وج��ود دارد، مي تواند موفقيت 
بزرگي را در تأمين مواد اوليه مورد نياز براي ما فراهم 
آورد. او افزود: مواد معدني، مواد اوليه بسياري از صنايع 
اس��ت؛ بنابراين مي توانيم بر اس��اس آن كشورهاي 
منطقه اي را به عنوان بازار مصرفي براي خود تعريف 
كنيم و بر اساس آن نقشه راه معدن تعريف كنيم. امروز 
اين نقشه راه آماده است اما اين آمادگي زماني مي تواند 
راهگشا و كمك كننده باشد كه بتوانيم به بازارهاي 
مصرف دسترسي داشته باشيم. بهرامن با بيان اينكه 
امروز يكي از مواردي كه همگام با توسعه بخش معدن 
بايد در نظر داش��ت، بحث حمل و نقل است، گفت: 
موضوع حمل و نقل چه ريلي، جاده اي و چه دريايي 
جزو مس��ائلي است كه بايد به معناي واقعي در كنار 
فعاليت هاي معدني پرداخته شود. شايد در گذشته نياز 
نداشتيم كه صنايع معدني كشور حمل و نقل خود را در 
مسير ريلي انجام دهد؛ اما امروز با توجه به گستردگي 
كه در صنعت معدن ايجاد ش��ده ضروري است كه 
صنعت ريلي را تقويت و به روز كنيم. او با تاكيد مجدد 
بر اينكه دهه آينده دهه بازارها خواهد بود، اظهار كرد: 
بر اساس دهه بازار بايد گستردگي براي جابه جايي اول 

براي صنعت ريلي و سپس براي دريايي ايجاد شود. 

 گران فروشي خرده فروشان 
در سهل انگاري توليدكنندگان

ايسنا| در حالي برخي از كاالهاي مصرفي در سطح 
شهر بدون درج قيمت توزيع مي شود كه رييس اتاق 
اصناف تهران بر درج قيمت و فروش براساس قيمت 
تعيين شده تاكيد مي كند. در چند ماه اخير به دنبال 
نوسانات نرخ ارز و مشكالتي همچون عدم دسترسي 
آسان به مواد اوليه قيمت نهايي برخي محصوالت 
به ويژه مواد غذايي با تغييرات زيادي همراه بود. نكته 
قابل توجه در اين زمينه آن است كه آيا افزايش قيمت 
محصوالت با نظارت سازمان حمايت توليدكنندگان 
و مصرف كنندگان انجام ش��ده و در كنار آن قيمت 
نهايي تعيين شده از سوي توليدكننده بر روي تمام 
كاالهاي مصرفي از س��وي كارخانه درج مي شود يا 
نه؟ بررس��ي هاي ميداني صورت گرفته به ويژه در 
فروشگاه هاي بين شهري نشان از آن دارد كه بخش 
عمده اي از اقالمي كه مصرف روزانه خانوار نيس��ت 
بدون درج قيمت از سوي كارخانه توزيع شده و اين 
موضوع عاملي شده تا برخي از فروشندگان حقوق 
مصرف كنندگان را ناديده بگيرن��د و براي دريافت 
سود بيش��تر به گران فروش��ي روي بياورند. در اين 
رابطه رييس ات��اق اصناف تهران گفت: س��ازمان 
حمايت زماني كه قيمت گ��ذاري كاال و خدمات را 
نهايي مي كند، عرضه كنندگان كاال و خدمات موظف 
به درج قيمت نهايي ب��راي مصرف كننده روي كاال 
هستند. قاس��م نوده فراهاني ادامه داد: اگر قيمت از 
سوي توليدكننده بروي كاال درج نشده باشد در سطح 
خرده فروشي، اصناف بايد با توجه به قيمت مندرج در 
فاكتور رسمي خريد و احتساب سود قانوني، قيمت 

نهايي براي مصرف كننده را  روي كاال درج كنند.



تفاهم نامه بازسازي شبكه برق عراق همزمان با بازديد وزير برق اين كشور از توان فني ايران امضا شد 

اكونوميست در جديدترين شماره خود منتشر كرد 

ايران بازيگراصلي بازسازي برق عراق 

حقيقت غول هاي نفتي و تغييرات اقليم

گروه انرژي| فرداد احمدي|
روز جمع�ه، 19 بهم�ن روز مهمي ب�راي صنعت 
برق دو كش�ور ايران و ع�راق ب�ود. در اين روز 
تفاهم نامه اي به دست وزير نيروي ايران و وزير 
برق عراق به امضا رسيد كه بر اساس آن نه تنها 
صادرات برق ايران به اين كشور تداوم مي يابد، 
بلكه اي�ران عنوان »بازيگر اصلي در بازس�ازي 
ش�بكه برق عراق« را بر عه�ده خواهد گرفت و 
شبكه برق دو كشور سنكرون خواهند شد. عالوه 
بر همه اين موارد، ايران كه صاحب باالترين دانش 
و توان فني برق در منطقه است، توافق كرده است 
كه انتقال اين دانش به كشور عراق را در دستور 

كار قرار دهد.

مراس��م امضاي تفاهم نامه ميان وزارت نيروي ايران و 
وزارت برق عراق روز جمعه، 19 بهمن در پژوهشگاه نيرو 
برگزار شد. در اين مراسم رضا اردكانيان، وزير نيرو با بيان 
اينكه با تأكيد صورت گرفته از طرف اسحاق جهانگيري، 
معاون اول رييس جمهور ايران، توافق نامه مذكور »شروع 
فصلي جديد« در همكاري همه جانبه بين دو كشور ايران 
و عراق در زمينه صنعت برق است، اظهار كرد: سنكرون 
كردن سيستم برق دو كش��ور به معني همزماني آن و 
همچنين س��اخت نيروگاه ها، بازس��ازي نيروگاه هاي 
آسيب ديده در جنگ 4 ساله مردم عراق با تروريست هاي 
بين المللي، كاهش تلفات انرژي در سيستم برق عراق و 
آموزش و تربيت نيروي انساني به نحوي كه همسايگان 
ما در مديريت صنعت برق به نحو شايس��ته اي بتوانند 
نيازهاي كشور خود را فراهم كنند، از جمله برنامه هاي 
مورد توافق بين دو كشور است.اردكانيان در بخش ديگر 
صحبت هاي خود در جمع خبرنگاران با بيان اينكه اين 
تفاهم نامه در يك برنامه س��ه س��اله تنظيم شده است 
اظه��ار كرد: قصد داريم در حوزه صنع��ت برق، ايران را 
به عنوان هاب انرژي منطق��ه معرفي كنيم. به همين 
دليل جمهوري اسالمي ايران با ظرفيت هاي بااليي كه 
در بخش صنعت برق دارد حاضر است كه براي توسعه 

كشورهاي همسايه نيز گام بردارد.
بر اساس تفاهم نامه امضا شده بين وزارت نيروي جمهوري 
اسالمي ايران و وزارت برق جمهوري عراق، سنكرون سازي 
شبكه برق دو كشور تا پايان سال ۲۰19 ميالدي، كاهش 
تلفات شبكه برق عراق به ميزان ۳۰ درصد تا پايان سال 
۲۰۲۰ ميالدي و برنامه جبران كمبود توليد برق عراق تا 

پايان سال ۲۰۲1 ميالدي مورد توافق قرار گرفته است.

  انتقال دانش فني برق ايران به عراق
وزير برق عراق در اين مراسم گفت: براساس قرارداد امضا 
ش��ده با ايران، در حوزه هاي مراكز تحقيقاتي، آموزشي و 
بازسازي صنعت برق همكاري هايي را با اين كشور خواهيم 
داشت اما در حوزه صادرات برق بايد بگويم كه توافق صورت 
گرفت��ه براي اين حوزه موق��ت و در مدت معيني در نظر 

گرفته شده است.
وي همچنين در خصوص توافق نامه و جزييات درج شده 
در آن گفت: در خصوص اجرايي كردن بندهاي توافق نامه 
كه شامل رس��اندن برق به كشور ما است، همكاري هاي 
الزم را خواهيم داشت و ما به عنوان دولت عراق به تمامي 
بندهايي كه در آن تفاهم نامه آمده است پايبند خواهيم 
بود.الخطيب اظهار كرد: از اولويت هاي آينده ما گسترش 
ش��بكه برق و دادن شايستگي به كش��ور عراق است؛ به 
گونه اي كه بتوانيم خودمان اين شبكه را كنترل كنيم و 
بايد گفت اين در شرايطي است كه تاكنون با كشورهاي 
متعددي در اين حوزه مذاكره داشته ايم، اما خوش بختانه 
بخش دولتي و خصوصي ايران در اين حوزه همكاري الزم 
را با ما داشته است.او با تاكيد بر اينكه اكنون عراق در شرايط 
بازسازي تجهيزات خود قرار دارد تصريح كرد: مشكالت 
موجود در حوزه مسائل مالي يكي از مشكالتي است كه 
مي ت��وان گفت اكنون تمام جهان با آن درگير اس��ت، به 
همين دليل ما به دنبال كشوري بوديم كه بتوانيم خدمات 

عالي در سريع ترين زمان و جديت كامل تحويل بگيريم.
وي ادام��ه داد: هدف م��ا اس��تمرار در واردات برق و گاز 
نيست چرا كه عراق كشوري غني است و به همين دليل 
قصد داريم كه تبادالت منطقه اي خود را توس��عه دهيم 
و معتقديم كه اي��ن همكاري هاي منطقه اي باعث ايجاد 
بازار برق خواهد شد كه اين موضوع به نفع كل كشورهاي 
منطقه است.الخطيب با اشاره به توسعه تكنولوژي صنعت 
برق در ايران گفت: در اين ديدار از پيشرفت هاي ايران در 
حوزه صنعت برق آگاه ش��دم و به همين دليل نيز تمايل 
بسياري به ايجاد همكاري با مراكز تحقيقاتي ايران و ايجاد 
دوره هاي آموزشي و شايسته سازي نيروهاي عراقي دارم. 

  تعيين تكليف طلب برقي از عراق
 رضا اردكانيان وزير نيرو در پاسخ به پرسشي مبني بر نتيجه 
مذاكرات صورت گرفته براي پرداخت بدهي عراق به ايران 
در حوزه صنعت برق گف��ت: برنامه هاي متعددي را براي 
وصول مطالبات خود در نظر گرفته ايم و اكنون اين بدهي ها 
در حال بازپرداخت اس��ت، اما در مجموع هدف ما توسعه 
منطقه است و اجازه نخواهيم داد كه توسعه منطقه به دليل 

وجود تحريم از سوي اياالت متحده متوقف شود.عراق بيش 
از 1 ميليارد دالر بدهي برقي به ايران دارد كه بازپرداخت آن 
به خاطر تحريم هاي امريكا عليه جمهوري اسالمي ايران با 
سختي هايي مواجه شده است. بيژن زنگنه، وزير نفت نيز 
در نشست خبري 18 بهمن ماه خود با اعالم بدهي گازي 
۲ ميليارد دالري عراق به ايران گفته بود كه تحريم ها مانع 
وصول مطالبات وزارت نفت ش��ده است. در همين زمان 
عبدالناصر همتي، رييس بانك مركزي ايران كه در سفر 
بغداد به س��ر مي برد، تفاهمنامه اي را با فواد حسين، وزير 
دارايي عراق امضا كرد كه بر اساس آن، ساز و كار پرداخت 
مالي جديد ميان دو كشور تعيين شده و پرداخت بدهي هاي 
برق و گاز عراق به ايران تسريع مي شود.لووي الخطيب، وزير 
برق عراق نيز در مراسم امضاي تفاهم نامه برقي 19 بهمن، به 
بدهي هاي اين كشور به ايران به توافقات مالي اخير صورت 
گرفته بين دو كشور اشاره كرد و گفت: طبق صبحت هاي 
صورت گرفته بين بانك مركزي ايران و عراق، توافقاتي در 
حوزه مسائل مالي صورت گرفته و اين توافقات به گونه اي 

است كه هيچ كدام از دو كشور ضرر نخواهند كرد.الخطيب 
با بيان اينكه در حال حاضر ب��راي تبادالت بانكي بين دو 
كشور از سوي بانك مركزي برنامه ريزي هايي صورت گرفته 
است گفت: براساس سيستم هاي مالي در اين زمينه اقدام 
خواهيم كرد و مطمئن هستيم كه هيچ كدام از دو كشور 

متضرر نخواهند شد.
به گزارش »تعادل«، بر اس��اس گزارش ديوان محاسبات 
اياالت متحده كه در سال ۲۰۰7 منتشر شد، در سال 199۰ 
ظرفيت نصب شده برق عراق بيش از مصرف آن بود و قريب 
به 87 درصد مردم به برق دسترس��ي داشتند. اما مواردي 
مثل جنگ، تحريم و ونداليسم زيرساخت هاي برق عراق را 

به درجه شديدي تخريب كردند.
پس از حمله امريكا به اين كشور در سال ۲۰۰۳، به واسطه 
تركيبي از مسائلي چون ركود، كمبود قطعات و انجام ندادن 
برنامه هاي نگهداري، ظرفيت توليد برق به روزانه ۳ هزار و 
۳۰۰ مگاوات كاهش يافت.عراق از سال ۲۰۰۳ برنامه هاي 
جدي بازسازي نيروگاهي خود را آغاز كرد. انعقاد قرارداد 

براي وارد كردن برق از ايران نيز ۲ سال پس از ۲۰۰۳ اتفاق 
افتاد و از آن زمان تاكنون طبق آمارهاي دولتي، ايران روزانه 
بين 15۰۰ تا ۲۰۰۰ مگاوات برق به عراق صادر كرده است.

انديشكده سياست گذاري بروكينز امريكا در سال ۲۰1۰ 
گزارش داد كه مردم عراق در فوريه اين سال بطور متوسط 
در روز 15.5 ساعت به برق دسترسي داشته اند. اين در حالي 
اس��ت كه بغداد قبل از جنگ روزانه بطور متوسط 16 الي 
۲4 ساعت به برق دسترسي داشت. البته در آن زمان نيز 
اوضاع ديگر نقاط عراق بسيار نابه سامان بوده و تنها در 4 الي 
8 ساعت از روز به برق دسترسي وجود داشته است. رقمي 

كه بعد از جنگ با تروريست هاي داعش كاهش نيز يافت.
توليد برق ع��راق در حال حاضر حدود 15 ه��زار و 7۰۰ 
مگاوات اس��ت و تقاضا به بيش از روزانه ۲۳ هزار مگاوات 
رس��يده اس��ت. با توجه به نيروگاه هاي تازه تأسيس اين 
كشور كه نيازمند گاز براي توليد برق هستند، اين كشور 
بيش از پيش به برق و گاز ايران بطور توامان وابستگي پيدا 

كرده است. 

ترجمه:  نادي صبوري|
در امري��كا، بزرگ تري��ن اقتصاد جهان و دومين  كش��ور 
آلوده كننده آن، انكار پديده تغييرات اقليم بيش از هر زمان 

ديگري سخت شده است. 
اتفاقات شديد آب و هوايي شاخص تر از قبل رخ مي دهند، در 
ماه نوامبر آتش سوزي كاليفرنيا را در بر گرفت و هفته گذشته 
شيكاگو با دماي هوايي روبرو شد كه از بعضي نقاط كره مريخ 
نيز پايين تر بود. دانشمندان هشدار را از مردم عادي واضح تر 
شنيده اند و نتايج يك نظر سنجي كه توسط دانشگاه ييل 
انجام شده نيز نشان مي دهد كه 7۳ درصد امريكايي ها بر 
اين باور هستند كه »تغيير اقليم« يك پديده واقعي است. 
طيف چپ حزب دموكرات امريكا مي خواهند كه »معامله 
سبز جديد« را به عنوان يكي از شعارهاي اصلي انتخابات 

سال ۲۰۲۰ اين كشور دنبال كنند.
همانطور كه انتظارات تغيير مي كند، بخش خصوصي نيز 
شروع به منطبق كردن خود با فضاي جديد كرده اند. سال 
گذشته نزديك به ۲۰ معدن زغال سنگ كار خود را متوقف 
كردند. مديران صندوق ها نيز شركت ها را به سمت فعاليت 
محيط زيست دوستانه تر برانگيخته اند. وارن بافت ۳۰ ميليارد 
دالر پول را در حوزه انرژي هاي تجديد پذير صرف خواهد 
كرد و ايالن ماسك متعهد شده است كه خيابان هاي اياالت 
متحده را مملو از خودروهاي برقي كند.با اين حال در ميان 
تمام اين هياهوها، يك حقيقت تكان دهنده وجود دارد. تقاضا 
براي نفت خام در امريكا و در جهان در حال افزايش اس��ت 
و سرمايه گذاري هاي چند تريليون دالري براي ارضاي آن 

برنامه ريزي شده است.
هيچ شركتي به شدت اكسون موبيل غول نفتي امريكايي اين 
استراتژي را دنبال نمي كند، اكسون كه رقبايش حسرت آن 
را خورده و فعاالن محيط زيست با آن رابطه عشق و نفرت 
دارند، برنامه ريزي كرده است كه در سال ۲۰۲5 معادل ۲5 
درصد نفت و گاز بيشتري نسبت به توليد سال ۲۰17 خود 
داشته باش��د. اگر مابقي شركت هاي فعال اين صنعت نيز 

رشدي حتي كمتر از اكسون را نيز دنبال كند، نتيجه مي تواند 
براي اقليم فاجعه آميز باشد. اكسون نشان داده است كه بازار 
خود نمي تواند به تنهايي مساله تغييرات اقليم را حل كند و 
اقدامات قدرتي از سوي دولت ها ضروري است. اين بر خالف 
تصور احزاب فعال در سياست امريكا است.براي بخش زيادي 
از قرن بيس��تم، 5 غول بزرگ دنياي نفت شورون، اكسون 
موبيل، رويال داچ شل، بي پي و توتال داراي نفوذي بودند 
كه حتي بيشتر از برخي كشورهاي كوچك دنيا بوده است. 
هر چند اكنون اين قدرت كاهش يافته است اما همچنان اين 
5 شركت صاحب 1۰ درصد از توليدات نفت و گاز جهان و 16 

درصد سرمايه گذاري هاي باالدستي هستند. 
همچنين شركت هاي كوچك خصوصي ديگري نيز در واقع 
از اين 5 شركت خط مي گيرند كه صاحب بخش ديگري از 

سرمايه گذاري ها هستند. 
ميليون ها مستمري بگير و ساير افراد مرتبط، به سود اين 
شركت ها تكيه مي كنند. از ۲۰ شركت در اروپا و امريكا كه 
ساالنه بيشترين سود سهام را مي دهند 4 مورد از غول هاي 
نفتي هستند.در سال ۲۰۰۰ شركت بي پل متعهد شد كه 
»وراي نفت« حركت كند و در راس��تاي آن مسائلي تغيير 
كرده است. همه شركت ها ادعا مي كنند كه از توافق پاريس 
در راستاي كم كردن آثار تغيير اقليم حمايت كرده و در حال 
سرمايه گذاري روي پنل هاي خورشيدي هستند. شركت 
شل اخيرا ادعا كرده است كه انتش��ار كربن در پروژه هاي 
خود را كاهش مي دهد. اما همچنان ش��ما بايد كمپاني ها 
را با آنچه كه انجام مي دهند و نه با آنچه مي گويند قضاوت 
كنيد. طبق داده هاي اكسون موبيل، تقاضا براي نفت و گاز 
تا س��ال ۲۰۳۰ معادل 1۳ درصد افزايش مي يابد. تمام 5 
غول نفتي و نه فقط اكسون، برنامه دارند كه توليد خود را 
افزايش دهند. بسيار دور تر از اينكه اين كمپاني ها چاه هاي 
نفتي خود را تخته كنند، آنها در حال سرمايه گذاري روي 
پروژه هاي باالدستي از شيل تگزاس گرفته تا چاه هاي هاي 
تك آب هاي عميق هستند.  شركت هاي نفتي مستقيما يا 

از طريق گروه هاي تجاري، عليه اقداماتي كه انتشار كربن را 
محدود مي كنند البي مي كنند.دردسر اصلي اين است كه 
بر اس��اس يك ارزيابي از سوي IPCC )مجمع بين المللي 
تغييرات آب وهوايي( براي آنكه دماي كره زمين به ميزان 
1.5 درجه باالتر از ميزان قبل از صنعتي شدن آن نرسد الزم 
است كه توليد نفت و گاز دنيا تا سال ۲۰۳۰ معادل ۲۰ درصد 

و تا سال ۲۰5۰ معادل 55 درصد كاهش يابد. 
اگر از اين موضوع نتيجه بگيريم كه كمپاني هاي حوزه انرژي 
ديو صفت هستند، حتما اش��تباه كرده ايم. آنها در واقع به 
نيازهاي جامعه پاسخگو هستند. بازگشت سرمايه در نفت 
و گاز بسيار باالتر از اين بازگشت در تجديدپذيرها است. در 
حال حاضر تقاضاي جهاني براي نفت خام بطور متوسط 
ساالنه رشدي ۲-1 درصدي را تجربه مي كند. اين مشابه 

همين متوسط در 5 دهه اخير بوده است.
حداكثر كردن سود نه تنها براي غول هاي نفتي كاري قانوني 
محسوب شده بلكه عمال از سوي سهام دارانشان يك الزام به 
حساب مي آيد. برخي بر اين باور هستند كه اين شركت ها 
باالخره در مسير درست قرار خواهند گرفت اما اين به نظر 
خوش بينانه مي آيد. اينكه براي نجات پيدا كردن، به اتفاقات 
درخش��ان در نوآوري تكيه كرد چندان اقدام با احتياطي 
به نظر نمي رسد.حتي براي خودروها كه مدل هاي جديد 
الكترونيكي همواره ارايه مي شود، پيش بيني مي شود كه 
در سال ۲۰۳۰ همچنان 85 درصد اتوموبيل ها از سيستم 
احتراق داخلي استفاده كنند.از دادگاه ها نيز انتظار بيشتري 
نداشته باشيد. در ماه ژوئن يك دادگاه در كاليفرنيا راي داد كه 
مساله تغييرات اقليم موضوعي مربوط به كنگره و ديپلماتيك 
بوده و به قضات مربوط نيست.15 سال پيش رو براي تغيرات 
اقليم كليدي خواهند بود. اگر همه نتوانند انتشار كربن را 
كاهش دهند، نتيجه مي تواند سقوط كلي نظام سياسي 
جهان باشد.  بهترين سياست در امريكا و در تمام نقاط جهان 
»اخذ ماليات از انتشار كربن« است. اين سياستي است كه 

شركت اكسون موبيل نيز از آن حمايت مي كند. 
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وزير نفت در راهپيمايي 22 بهمن 
 شانا|بيژن زنگنه صبح ديروز در حاشيه راهپيمايي 
۲۲ بهمن و در چهلمين س��الروز پي��روزي انقالب 
اس��المي در جمع خبرنگاران گفت: در اين سال ها 
در بخش گاز و پتروشيمي كارهاي درخشاني انجام 
داديم و در دنيا بي نظير بوديم و اميدواريم در آينده 
نيز اين مس��ير را ادامه دهيم. وي درباره اقدام هاي 
وزارت نفت در برابر تحريم هاي ظالمانه امريكا گفت: 
در جنگ طرح ها را نمي گويند تا دش��من بفهمد؛ 
م��ا نيز همه تالش خ��ود را مي كنيم كه با موفقيت 
دوران تحريم را سپري كنيم.وزير نفت با بيان اينكه 
تحريم مسائل و مشكالتي براي مردم و مسووالن به 
وجود مي آورد، اظهار كرد: همه تالش ما اين اس��ت 
كه مش��كالت را كم كنيم و با ت��وكل به خدا موفق 
باشيم.زنگنه تصريح كرد: ما ملت مقاومي هستيم و 
از تحريم ها سربلند بيرون مي آييم؛ همانطور كه در 
جنگ تحميلي سرافراز بوديم. وي گفت: نسل دوم و 
سوم انقالب، وظايف خود را مي دانند كه به راهپيمايي 
آمده اند؛ وظيفه همه ما اين است كه از دستاوردها، 
استقالل، آزادي، وحدت و يكپارچگي ملي و تماميت 

ارضي خود دفاع كنيم.

كوتاه از دنياي انرژي

سقوط نفت در نخستين 
معامالت هفته

ايس�نا|قيمت نفت در بازار جهاني روز دوشنبه، 
تح��ت تأثير رش��د فعاليت حف��اري در امريكا كه 
بزرگ ترين توليدكننده جهان اس��ت، حدود يك 
درصد س��قوط كرد. بهاي معامالت وست تگزاس 
اينترمديت امريكا با 6۳ سنت يا معادل 1.۲ درصد 
كاهش نس��بت به روز جمعه، ب��ه 5۲.۰9 دالر در 
هر بشكه رسيد. بهاي معامالت آتي نفت برنت كه 
قيمت پايه بازار جهاني است، با 49 سنت يا معادل 
۰.8 درصد كاهش، به 61.61 دالر در هر بشكه رسيد.

طبق گزارش هفتگي شركت بيكر هيوز، شركت هاي 
انرژي در امريكا، هفته گذش��ته ش��مار دكل هاي 
حفاري فعال را براي دومين بار در سه هفته گذشته 
افزايش دادند. شركت هاي امريكايي در هفته منتهي 
به هشتم فوريه، شمار دكل هاي نفتي را هفت حلقه 
افزايش داده و به 854 حلقه رساندند. اين افزايش 
به رشد بيشتر توليد امريكا اش��اره دارد كه در حال 
حاضر به ركورد 11.9 ميليون بشكه در روز رسيده 
است. قيمت وست تگزاس اينترمديت همچنين از 
تعطيلي يك واحد شركت پااليش فيليپس 66 در 
ايلينويز با ظرفيت توليد 1۲۰ هزار بشكه در روز كه 
به دنبال يك آتش سوزي در روز يك شنبه روي داد، 

تحت فشار كاهشي قرار گرفت. 

چرخ توليد و صنعت با معرفي محصوالت مي چرخد

  66124025   
 66429973

تلفن:

به اطالع عموم بستانكاران شركت ورشكسته صنايع آلومينيوم هزار به 
شماره ثبت 3554 و شناسه ملي 10860556686 كه حكم ورشكستگي 
آن به موجب دادنامه شماره 9509973427201287 مورخ 95/12/23 
از شعبه دوم دادگاه )عمومي( حقوقي دادگستري شهرستان رفسنجان 
صادر و تاريخ توقف آن 88/2/1 تعيين ش�ده است مي رساند، دومين 
جلسه بستانكاران در ساعت 8 صبح روز يكشنبه مورخ 1397/12/5 
در محل دفتر مركزي )واحد تصفيه( ش�ركت ورشكس�ته به نش�اني 
كرمان- رفسنجان- خيابان امام- تقاطع 17 شهريور- نبش كوچه 24- 
ساختمان جم- طبقه دوم- كدپستي 7717698899 تشكيل مي گردد. 
لذا از كليه بس�تانكاران و همچنين اشخاصي كه با شركت ورشكسته 
موصوف مسئوليت تضامني داشته يا ضامن آن هستند دعوت به عمل 

مي آيد در موعد و محل مذكور حضور به هم رسانند. 
مدير تصفيه 

 آگهي دعوت و تشكيل نوبت دوم
 هيئت بستانكاران

رنا
| اي

س
عك
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روايتي از تظاهرات زنان روستايي علي آباد در آخرين شب هاي منتهي به انقالب اسالمي

صداي زنان روستايي در شب طنين انداخت

برنامهخريدمسكندرمالزيبرايخانهاوليها

مولف: مري هگلند|
مترجم:  ميترا دانشور|

مري هگلند، انسان شناس امريكايي، به ايران آمده بود تا 
درباره اقتصاد روستاها تحقيق كند، غافل از اينكه به فاصله 
چندماه ش��اهد انقالبي بزرگ خواهد بود. او در روستايي 
به نام علي آباد در نزديكي شيراز مستقر شد و با تمركز بر 
فعاليت زنان روستايي، حال و هواي انقالب در آن روستا 
را ثبت ك��رد. زناني كه قدم به قدم به بازيگران سياس��ي 
پرشوري تبديل شدند كه از مردان نيز پيشي گرفته بودند. 
بخشي از كتاب روزهاي انقالب مري هگلند را مي خوانيد.

 زنان بودند كه تظاهرات شبانه ضدشاه را در علي آباد به راه 
انداختند. آنها احساس كرده بودند كه شايسته نيست در 
تظاهرات شركت كنند چون نبايد در نمايش هاي عمومي 
جلوي چش��م مردها ظاهر مي ش��دند. اما بعد ناگهان از 

نيمه هاي ماه دي، اين نگرش تغيير كرد.
من و خانواده ام يك عصر جمعه به شيراز دعوت شده بوديم 
و شب را مانديم. ما شنبه صبح، ۱۶ دي ۱۳۵۷ به علي آباد 
برگشتيم. آن روز صبح، رعنا، زن برادِر جعفر، خواهر شوهر 
رقيه، و رهبر زناِن سيد، وارد حياط سيد يعقوب شد. )من 
هنوز در موقعيت ناخوشايند زندگي در حياط شخصيت 
اوِل طرفدار ش��اه در علي آباد قرار داشتم كه در آن زمان 
آماِج غضِب ديگر روس��تاييان بود.( رعنا به من گفت كه 
زن ها شب قبل شعارهاي انقالبي سر داده اند. او خشنود و 
هيجان زده بود و خيلي به خودش افتخار مي كرد. گفت، 
»خيلي بد شد كه آنجا نبودي«. رعنا گفت زن ها قرار است 
دوباره آن روز عصر هم اعتراض كنند و من بايد ساعت ۷ 
بدون اينكه به كسي از خانواده سيد يعقوب بگويم كه كجا 

مي روم، به خانه اش بروم.
كمي بعد، اختر، زن س��يد ديگري كه طرفدار ثابت قدم 
آيت اهلل خميني بود، يواش��كي به حياط عسكري آمد و 
از پله ها وارد اتاقم ش��د. اختر با سرخوشي و غرور زيادي 
داس��تان فعاليت ش��ب قبل زن ها را تكرار كرد. آيت اهلل 
خميني كه هنوز در فرانسه بود، جمعه ۱۵ دي را به خاطر 
آدم هاي زيادي كه در طول ماه محرم در برخوردهاي ميان 
ارتش و پليس و تظاهرات كنندگان شهيد شده بودند، روز 
عزا اعالم كرده بود. براي احترام به درخواستش، مردهاي 
علي آبادي آن جمعه در شيراز تظاهرات كردند. بعضي از 
پسرها و مردان هم در كوچه هاي خوِد علي آباد راهپيمايي 

كرده و شعار داده بودند.
بعدازظه��ر آن روز، گروهي از زنان س��يد بيرون از كوچه 
بن بست كوچكي كه خانه هايشان آنجا بود نشسته بودند، 
گفت وگ��و مي كردن��د و پارچه نخي ب��االي كفش هاي 
دست ساِز روستايي را قالبدوزي مي كردند. شروع كردند 
به بحث درباره تظاهرات در شهرها و روز عزا. ليال، همسري 

جوان با نوزادي كوچك گفت، »ما هم بايد شعار بدهيم!«
رعنا، رهبر اين گروه اجتماعي جواب داد: »اين كارها در 
روستا شايسته نيست. در شهر اشكالي ندارد، اما در روستا 

خوب نيست.«
ليال اصرار كرد، »نه، ناپسند نيست. مگر زن هاي شيرازي 

از ما بهترند؟«
اختر اضاف��ه ك��رد، »اگر جرئت��ش را داش��تيم، ما هم 

مي رفتيم.«
بعد زن ها توافق كردند كه تظاهرات خودش��ان را بعد از 
تاريكي، حدود ساعت ۷، راه بيندازند. وقتي زمانش رسيد، 
بعضي از زنان دودل شده بودند، اما تعداد كمي كه مصمم 
بودند گروهي را دوِر هم جمع كردند. تا غروب برسد، رعنا 
موضوع را فراموش كرده بود و در هر حال، پاهايش هم درد 
مي كرد. اختر به خانه رعنا رفت و پرس��يد: »تو نمي آيي؟ 

همه زن ها بيرون هستند.«
بدين ترتيب رعنا هم بيرون رفته بود. آنها همانطور كه در 
مسير كوچك داخل كوچه خودشان راه مي رفتند، با فرياد 
شعار دادند. اختر به من گفت زن ها مضطرب بوده اند، اما 
راضي و هيجان زده هم بودند و خيلي به خودشان افتخار 

مي كردند.
آن روز غروب، من مش��تاقانه منتظر ساعت ۷ بودم و بعد 
سريع به خانه رعنا رفتم. او و خانواده اش با عجله داشتند 
شام مي خوردند. ما تازه از دِر حياطش بيرون آمده بوديم 
كه يكي از پسرهاي نوجواِن محله شروع كرد به شعار دادن. 
زنان به تدريج جمع شدند، و همه در شعاردادن شركت 
كردند. بعد آن پسر نوجوان مردم را در كوچه هدايت كرد. 
همانطور كه مردم پيش مي رفتند بقيه هم به راهپيمايان 
ملحق مي شدند. وقتي مقابل در خانه بيوه جوان، عصمت، 
رسيديم، او كه به تقوا و فروتني معروف بود يواشكي از پشت 
در نگاه كرد. عصمت كه ديد رعنا هم كه به مذهبي بودن 
معروف بود در گروه حضور دارد، دويد تا چادرش را بردارد. 
عصمت هم بيرون آمد تا به ما ملحق شود. به راه رفتن ادامه 
داديم و شعار داديم، و در كوچه اي كه زنان شب قبل طي 

كرده بودند، مسافت بيشتري را پيموديم.
از آن ش��ب به بعد، زنان هر بار شهامت پيدا مي كردند تا 
بيش��تر در ميان روستا پيش بروند. وقتي تعداد اندكي از 
مردان صداي آنها را شنيدند، بيرون آمدند و در سردادن 
شعارهاي مذهبي و انقالبي به آنها پيوستند. با پيوستن 
زنان و مردان، تظاهرات بزرگ تر شد. شعار دادن كم كم از 
الگويي پيروي كرد: گروهي از پسرها و چند مرد در جلو 
راهپيمايي مي كردند و اولين عبارت از يك دوبيتي انقالبي 
را فرياد مي زدند. گروه زنان و دختران كه پشت شان حركت 
مي كردند، با دومين عبارت جواب مي دادند. هر زمان كه 
ما از مقابل حياط هاي طرفداران شناخته ش��ده شاه رد 

مي شديم، تظاهرات كنندگان به شعاردادن توجه ويژه اي 
نش��ان مي دادند. در نهايت آنها هر غروب دو يا سه بار دور 
تا دور كوچه هاي داخل ديوارهاي روستا را مي پيمودند. 
تظاهرات پيچيده تر و سازمان يافته تر شد و ديگر چندان 
خودجوش نبود. مسيرها مشخص شد. پسران نوجوان با 
فرياد زدن شعارها گروه ش��بانه اي گردهم آوردند. براي 
اطمينان از اينكه هيچ كسي زمين نخورد، پسران جوان با 
چراغ قوه در قسمت هاي ناهموار كوچه ها مستقر مي شدند. 
در كوچه ها چاله هاي پر از آب و بافاصله وجود داشت كه 
ممكن بود براي راهپيمايان دشواري ايجاد كند. چند زن از 
پشت بام ها روي سرمان نمك مي پاشيدند يا در منقِل زغال 
اسپند دود مي كردند تا نشان دهند كه تظاهرات ما را تأييد 

مي كنند و براي مان آرزوي موفقيت كنند.
زنان شاد، پرش��ور و با اعتماد به نفس بودند. بعد از اولين 
غروبي كه به شعار دادن گذشت، كم كم احساس كردند 
كه هر چيزي ممكن شده است. آنها كه سكوت قبلي شان 
را داش��تند س��ريعًا فراموش مي كردند، از تبحرشان در 
مقاومت از راِه تظاهرات و شعاردادن خوشحال بودند. آنها 
طوري رفتار مي كردند كه انگار مشاركت ش��ان را چيزي 

عادي مي دانستند. اولين تظاهرات را زنان بدون پيشنهاد 
يا تشويِق مردها، خودشان راه اندازي و برنامه ريزي كردند. 
اين راهپيمايي بالفاصله بيرون از درهاي حياط گروهي از 
زنان كه برايش برنامه ريزي كرده بودند تشكيل شد. ابتدا، 
زنان در تاريكي تظاهرات مي كردند؛ كاركنان اداره برق در 
شيراز در اعتصاب بودند و هر غروب حدود ساعت ۷ براي 
همدلي با نيروهاي انقالب، برق را براي چند ساعت قطع 
مي كردند. تاريكي و كوچه هاي تاريك، به خودي خود، و 
بطور سنتي زمان و فضايي مناسب براي بيرون آمدِن زنان 

از حياط هاي شان فراهم كرد. 
اگرچه زنان تظاهرات شبانه منظم را به راه انداختند، وقتي 
مردان ديدند كه اين كار نتيجه خطرناكي ندارد، كم كم به 
آن ملحق شدند، ابتدا پسران نوجوان به آنها پيوستند. و 
خيلي زود، راهپيمايي ها را مردان تصاحب و اداره كردند و 
زنان دنباله رويشان شدند. من هيچ اعتراضي از سوي زنان 
درباره اين تصاحب به خاطر ندارم. آنها اصراري به رهبري 
زنان يا حتي مش��اركت برابر نداش��تند، بلكه قصدشان 
بيان اعتراضات شان به حكومت ش��اه بود. اعتراض طي 
تظاهرات شبانه منظم در روستا، شكل جديدي از فعاليت 

براي زنان روستايي بود. گروهي از زنان علي آبادي با تقليد 
اعتراض هاي سياسي كه مي دانستند زنان در شيراز اجرا 

مي كردند، اين شكل از فعاليت را خودشان ابداع كردند.
راهپيمايي هاي شبانه اي كه زنان ناظر به سياست هاي ملي 
به راه انداختند، به چند طريق نشان دهنده تداوم نقش زنان 
در فعاليت هاي سياسي محلي بود. محرك آنها تا حد زيادي 
نگراني درباره عدالت و رهايي مردم از آزار و نيز رنج و دردي 
بود كه نيروهاي حكومت در روستا ايجاد كرده بودند. مردان 
و پسران بزرگ تر مي ترسيدند كه اگر در روستا تظاهرات 
كنند، اسم شان به پليس روستايي گزارش شود، اما هيچ 
كس به ُبردن يك زن روستايي براي بازجويي فكر نمي كرد. 
زنان كه تقريبا اطمينان داشتند آسيبي نمي بينند، بيشتر 
از مردان قادر به راه اندازي تظاهرات روستايي منظم بودند. 
زنان كه ظاهراً احساساتي و ضعيف بودند، بيرون از عرصه 
سياس��ت قرار داشتند و بازيگران سياسي واقعي حساب 
نمي ش��دند، به همين دليل، در واقع توانستند گام هايي 
بردارند و نقش هاي سياسي اي را ايفا كنند كه مردها در 

آن برهه احساس مي كردند امكانش را ندارند.
منبع:ترجمان

بهاره فالحي|
 داشتن مسكن يكي از نيازهاي اوليه انسان است و مالكيت 
خانه يكي از اهداف اصلي در مالزي اس��ت . شواهد زيادي 
وجود دارد كه مالكيت خانه مزاياي متعددي را براي افراد 
ايجاد مي كند. مالكيت خانه، عزت نفس والدين و رضايت از 
زندگي را افزايش مي دهد كه به نوبه خود مي تواند حمايت 
عاطفي بيشتري را براي فرزندان صاحب خانه به وجود آورد. 
مالكيت خانه نه تنها براي افراد بلكه براي جوامع نيز مفيد 
است .. عالوه بر اين، صاحبان خانه ها داراي سرمايه اجتماعي 
بيشتري هستند تا با همسايگان خود ارتباط برقرار كنند. 
روابط اجتماعي با همسايگان ساكن در يك محله ممكن 
است ناامني محله را كاهش دهد و وحدت محله را تشويق 
كند .. نه تنها مالكيت خانه بخشي از روياي امريكايي است، 
بلكه بطور سنتي توسط خانواده هاي ژاپني به عنوان عنصر 
كليدي امنيت اجتماعي فرد براي آينده و در بازنشستگي 
موردتوجه قرارگرفته است. بطور مشابه، در مالزي، مالكيت 
بطور عمده اي گس��ترش يافته اس��ت .. قيمت مسكن در 
كواالالمپور در سال 20۱0، در حدود ۳۵ درصد افزايش يافته 
است؛ و افزايش بيش ازحد در قيمت مسكن و خانه در كشور 
ايجاد نگراني كرده است. اين براي افرادي كه براي اولين بار 
خريداري مي كنند، بسيار سخت است و افزايش درآمد آنها 
در مقايسه باقيمت خانه ها در ۱0 سال گذشته به همان ميزان 
افزايش نيافته است. هدف از اين نوشتار بررسي مالكيت براي 

كساني است كه براي اولين بار خانه خريداري مي كنند.

مسكندركواالالمپور
مالزي به دليل رشد جمعيت و مهاجرت شهري از كمبود 
مس��كن رنج مي برد. ميزان شهرنشيني در مالزي از ۳4.2 
درصد در س��ال ۱980 به ۶2 درصد در س��ال 2000 و ۷۱ 
درصد در س��ال 20۱0 رس��يد. همچنين برآورد مي شود 
۷۵ درصد از جمعيت تا س��ال 2020 در نواحي ش��هري 
زندگي كنند . افزايش جمعيت ش��هري بيشتر از عرضه 
مسكن ارزان قيمت اس��ت و اين به كمبود شديد مسكن 
ارزان قيمت منجر شده است، زيرا سازندگان خانه قادر به 
ساخت خانه هايي كه براي مهاجران فقير شهري مناسب 

باشد  نيستند.
جدول 1: ميزان شهرنشيني در مالزي، 2010-1980

1980199120002010منطقه
34.250.76271مالزي

عالوه بر اين، رشد جمعيت باال در مناطق شهري، مانع جدي 
در تأمين كيفيت بهتر زندگي در بلندمدت مي شود. دولت 
با چالش جدي براي باال بردن شاخص كيفيت زندگي در 
مالزي مواجه اس��ت؛ زيرا مقررات مسكن ارزان قيمت در 
كواالالمپور بزرگ ترين تأثير را داشته است. اگرچه مالزي 
طي ۳0 سال گذشته روند توسعه صنعتي را طي مي كند؛ 
اما شهرهاي مالزي با برنامه هاي كارشناسي به خوبي رشد 
نكرده اند. در عوض، با توجه به نيازهاي مردم و فعاليت هاي 
اقتص��ادي، آنها رش��د كرده اند. اما جمعيت رو به رش��د و 
مهاجرت روستايي به شهري، برخي از عواملي هستند كه 
باعث آسيب رساندن به شهرهاي مالزي مي شوند. در مالزي، 

بخش دولتي داراي مسووليت اجتماعي مهم براي برآوردن 
نيازهاي مسكن براي افرادي است كه در گروه درآمد پايين 
هستند. اين مسووليت از طريق دولت هاي فدرال و ايالت و 
مقامات محلي به گروه هاي هدف هدايت مي ش��ود. طبق 
قانون فدرال، مسائل مربوط به زمين و مسكن تحت اختيار 

حكومت دولتي و مقامات محلي قرار مي گيرند.
بر اساس تجربه ساير كشورهاي درحال توسعه فراهم كردن 
مسكن مناس��ب نمي تواند به تنهايي بر اساس نيروهاي 
بازار انجام شود چراكه اكثر خانوارهاي فقير در كشورهاي 
درحال توس��عه بدون داشتن مسكن مناس��ب و امكانات 
مربوطه به س��ر مي برند. بنابراين وظيفه دولت اس��ت كه 
در توليد مس��كن براي گروه هاي فقير مداخله نمايد. در 
برنامه هاي پنج س��اله مالزي دولت متعهد به ارايه مسكن 
است اما در تحقق اهداف به ويژه در ارايه مسكن مناسب به 
گروه هاي درآمد پايين چندان موفق نبوده است. همانطور 
كه در جدول 2 نشان داده شده است بخش عمومي اولويت 
كمتري به برنامه مسكن ارزان قيمت در كشور داده است. 
نيازهاي كل مسكن براي واحدهاي كم هزينه طي سال هاي 
۱98۶ ت��ا 200۵، ۵۵0، ۷00 واح��د تخمين زده ش��ده 
اس��ت، اما تنها ۵۷درصد از اين هدف توسط بخش دولتي 

تكميل شده است.
جدول 2: دستاوردهاي مسكن ارزان قيمت توسط بخش 

دولتي

واحد 
مسكوني

برنامه 
پنجم 
مالزي

برنامه 
ششم 
مالزي

برنامه 
هفتم 
مالزي

برنامه 
هشتم 
مالزي

تعداد 
واحدهاي 
مسكوني 
 هدف گيري

 شده

120.900126.80095.000208.000

تعداد 
واحدهاي 
مسكوني 
تكميل شده

74.33246.49778.228113.235

تأمين و عرضه مسكن براي ديگر گروه هاي جامعه در مالزي 
به بخش خصوصي واگذارشده است؛ اما با افزايش قيمت 
خانه ها و افزايش زمين، بخش خصوصي در سال هاي اخير 
بيشتر خانه هاي لوكس را ساخته است. اين به اين دليل است 
كه تأمين زمين در فرآيند سريع شهرنشيني كاهش يافته 
است. اگرچه براي عرضه كنندگان بخش خصوصي مسكن 
ضروري است كه خانه هاي مقرون به صرفه را نيز در پروژه هاي 
مسكن توليد كنند اما تحقق اين مساله بسيار مشكل است 
چراكه كاهش عرضه زمين تأثير منفي بر هزينه هاي توسعه 

مسكن دارد.

برنامهمالكيتمسكنبرايخانهاوليها
نخست وزير مالزي در تالش براي ارتقاي كيفيت زندگي 
به وسيله عرضه مسكن مقرون به صرفه در نواحي شهري 
برنامه مسكن مقرون به صرفه با عنوان خانه اول من و طرح 
مسكن مردم مالزي را تصويب نمود. خانه هاي مقرون به صرفه 
ساخته شده تحت اين طرح ها بطوركلي بين 20درصد و 

۳0درصد ارزان تر از قيمت بازار فعلي هستند . 
اولين طرح براي خانوارهاي جوان شهري بود كه بين ۱8 
تا ۳4 سال سن داشتند با درآمد ماهيانه كمتر از ۱0000 
رينگت تا مسكن مقرون به صرفه با هزينه كمتر از 400000 
رينگت به دس��ت آورند درحال��ي كه ط��رح دوم بر روي 
واحدهاي مس��كوني بين ۱00000 و 400000 رينگت 
براي خريداراني كه كمت��ر از ۶000 رينگت در ماه درآمد 
داشتند تمركز داشت. خالصه اي از ويژگي هاي اساسي هر 

دو طرح هاي مالكيت خانه در جدول ۳ خالصه شده است.
جدول 3: مقايسه برنامه خانه اول من و طرح مسكن 

مردم مالزي

برنامه خانه اول من
طرح مسكن مردم 

مالزي

قيمت
سقف قيمت 400000 

رينگت
400000-100000

محدوديت 
درآمد

درآمد فرد تا 5000 
رينگت

درآمد خانوار كمتر 
از 6000 رينگت

محدوديت 
سن

18-35 سال
بدون محدوديت 

سني

مشموليت
خريداران بخش 

خصوصي

خريداران 
بخش عمومي و 

خصوصي

متوسطقيمتمسكن
خانه هاي��ي كه قيمت اوليه آنه��ا 220000 رينگت بود از 
مكان هاي مطلوبي برخوردار نبودند. بر اساس گزارش اداره 
خدمات ارزيابي و امالك وزارت امور خارجه ميانگين قيمت 
براي تمام خانه ها در كواالالمپور و سالنگور در سال 20۱0 به 

ترتيب 422۱۱2 و 290440 رينگت بوده است.
با توجه به قيمت هاي باال، دولت پيشنهاد كرد كه قيمت خانه 
را تحت عنوان »خانه اول من« حداكثر 220.000 رينگت 
تا 440.000 رينگت باشد. اگرچه ارتقاي برنامه خانه اول من 
اين امكان را براي جوانان فراهم مي نمود كه در كواالالمپور 
خانه خريداري كنند اما هنوز نارضايتي در ميان خريداران 
خانه اول وجود داشت. همانطور كه گفته شد هدف اصلي اين 
برنامه كمك به جوانان براي داشتن خانه بود اما قيمت خانه 
400000 رينگيتي براي گروهي كه كمتر از ۶000 رينگت 
درآمد دارند در سطح بااليي قرار دارد و بسياري از آنها به دليل 

سطح درآمديشان واجد شرايط براي دريافت وام نبودند.
بنابراين برنامه مالكيت خانه به دلي��ل ناتواني خريداران 
جوان مورد انتقادات جدي قرار گرفت. چراكه بر اساس وام 
400000 رينگيتي و نرخ وام ۵ درصد خريد آپارتمان براي 
اولين بار براي خانوارهايي با درآمد كمتر از ۶000 رينگت در 

يك دوره ۳0 ساله قادر به بازپرداخت وام نيستند.

عرضهبرنامهاولينمسكن
بطوركلي هر دو برنامه مسكن مقرون به صرفه تعداد افرادي 
را ك��ه مي توانن��د از اين مس��كن مقرون به صرفه كمتر از 
قيمت بازار برخوردار شوند افزايش داد اما به مشكل عرضه 
مسكن پرداخته نشد. توليدكنندگان خانه با توجه به سطح 

پايين سودآوري، به برنامه مسكن مقرون به صرفه اهميت 
نمي دهند؛ بنابراين، مسكن مقرون به صرفه در دسترس 
مالي خانواده هاي جوان شهري همچنان با كمبود عرضه 
مواجه است و از نيازهاي مسكن خود رضايت ندارد. به دليل 
متقاضيان زياد مسكن مقرون به صرفه سيستم تخصيص 
به متقاضيان از طريق فرآيند رأي گيري انجام مي ش��ود. 
بااين وجود، اين سيستم تخصيص مسكن منجر به شكايات 
عمومي در مورد عدم عدالت درروند تخصيص مي شود، زيرا 
در اين روند تنها به تعداد محدودي از خريداران مس��كن 

تخصيص داده مي شود.

نيازهاواولويتهايمسكنخانهاوليها
بس��ياري از خانه ه��اي دولت��ي ارزان قيمت ب��ه مناطق 
حاشيه نشيني تبديل ش��ده اس��ت و امكانات و خدمات 
مناسب براي خانوارهايي كه در آن زندگي مي كنند فراهم 
نمي كند. بنابراين الزم است از طرح هاي مسكن كم هزينه 
درگذشته درس هايي آموخت. بنابراين به منظور افزايش 
كيفيت زندگي ساكنان، طرح هاي مسكن ارزان قيمت بايد 
با برنامه ريزي دقيق انجام شود . بر اساس نظرسنجي و بررسي 
كه در كواالالمپور انجام شده است اولويت و خواسته مسكن 

خانه اولي ها در جدول 4 نشان داده شده است.

جدول 4: اولويت ها و خواسته هاي مسكن خانه اولي ها

خصوصيات مسكنرتبه

سطح جرم و جنايت در محله1

نزديكي به وسايل حمل و نقل عمومي2

نزديكي به محل كار3

نزديكي به مدرسه4

نزديكي به پارك و امكانات تفريحي5

سطح آلودگي در محله6

تعداد اتاق خواب ها در واحد مسكوني7

نزديكي به مراكز خريد8

اندازه آشپزخانه در واحد مسكوني9

تعداد سرويس بهداشتي در واحد مسكوني10

بر اس��اس آنچه در جدول 4 مشخص ش��ده است به نظر 
مي رسد به دليل افزايش ناامني و جرم در مناطق شهري 
بزرگ خريداران خانه اولي بيشتر نگران امنيت منطقه زندگي 
خود هستند. به همين اولين اولويت براي خريداران ميزان 
امنيت و سطح جرم و جنايت در منطقه شان هست. نتايج 
اين بررسي نشان مي دهد كه دولت بايد خانه ها را در مناطقي 
بسازد كه داراي زيرساخت هاي مناسب و فرصت هاي شغلي 
هستند. بنابراين اين خانه ها بايد مجهز به امكاناتي باشد كه 
خريداران زندگي در آن را مقرون به صرفه ارزيابي كنند و به 
امكاناتي مانند بيمارستان ها، مراكز خريد و وسايل حمل ونقل 
عمومي دسترس��ي داشته باشند. دسترس��ي به امكانات 

حمل ونقل عمومي يكي از موثرترين راه هاي كمك به فقرا 
و افراد داراي معلوليت است تا بتوانند توانايي آنها درحركت 

در اطراف شهر را بهبود بخشد .

نتيجهگيري
كاهش كيفيت زندگي يكي از مسائل مهم است كه ناشي 
از مديريت ضعيف در فرآيند رشد و توسعه كشور است. در 
يك كشور به منظور تحقق توسعه پايدار بايد شاخص كيفيت 
زندگي مردم ارتقا يابد. دولت مالزي به منظور ايجاد يك مكان 
براي كيفيت زندگي در مناطق شهري نياز به حفظ كيفيت 
زندگي با دستيابي به فرصت هاي مناسب مسكن دارد. ارايه 
خدمات مسكن براي همه از اهداف مهم در برنامه هاي توسعه 
اجتماعي و اقتصادي مالزي است. بااين حال، اين هدف به ويژه 
براي خانوارهاي جوان مالزي بس��يار دشوار است چراكه 
رشد درآمد آنها به هيچ وجه با رشد قيمت خانه ها هماهنگ 
نيست. قيمت باالي خانه منجر به نارضايتي گسترده مردم 
در ميان خريداران خانه اولي شده است. با وجود تالش هاي 
دولت مالزي، مسائل مختلفي مربوط به مسكن وجود دارد 
كه موفقيت در تأمين مسكن خانواده هاي جوان شهري را 
تحت تأثير قرار داده است. افزايش قيمت خانه در بازار مسكن 
در سراسر جهان مشهود است. در كمتر از يك دهه قيمت 
مسكن به گونه اي افزايش يافت كه از دسترس دهك هاي 
پايين جامعه خارج گرديد. درنتيجه دولت بايد سياست هايي 
را اتخاذ كند تا از طريق آن به خانه اولي ها به منظور خريد 
مس��كن كمك نمايد. در اين راس��تا دولت مالزي بايد به 
روش هاي پايدار براي ارايه مسكن مقرون به صرفه براي تأمين 
نيازهاي خريداران اول نگاه كند. بر اين اساس يك رويكرد 
بلندمدت و جامع بايد تنظيم گردد. عالوه بر اين، طرح هاي 
مسكن مقرون به صرفه مي تواند در بهبود كيفيت زندگي و 
تشويق مالكيت خانه در ميان خانوارهاي جوان موثر واقع 

شود، اگر به خوبي برنامه ريزي شده و اجرا شوند.
ساخت مس��كن هاي مقرون به صرفه تنها وظيفه دولت 
نيست بلكه مس��ووليت مش��ترك بين دولت و بخش 
خصوصي هس��ت. در حقيقت، دولت ت��الش خود را با 
همكاري با توس��عه دهندگان مس��كن خصوصي براي 
رسيدگي به نيازهاي مسكن خانواده هاي با درآمد پايين 
و متوسط، تقويت كرده است. توصيه مي شود كه دولت 
توسعه دهندگان مس��كن خصوصي را ترغيب كند كه 
بخش��ي از فرآيند عرضه مسكن توسط آنها انجام شود. 
ازآنجاكه بسياري از منابع زمين متعلق به دولت است، 
مي تواند يارانه يا مشوق هايي براي توليدكنندگان مسكن 
خصوصي فراهم كند تا در مسكن ارزان قيمت مشاركت 
بيشتري كنند. مسكن در حومه شهر كه به وسيله يك 
سيستم حمل ونقل عمومي به مركز شهر متصل مي شود، 
به افراد بيشتري امكان مي دهد كه بطور كامل از كيفيت 
زندگي باقيمت مقرون به صرفه برخوردار شوند. يكي از 
چالش هاي ارايه مس��كن مقرون به صرفه اين است كه 
برنامه ريزي ناكافي در مورد پايداري شهري وجود دارد، 
جايي كه برنامه ريزان شهري تنها در فعاليت هاي توسعه 

در چند حوزه اصلي تمركز مي كنند.
منبع: شمس
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آيندهسرمايهداريبا
دموكراسيچهميشود؟

ديدي كو|
 محقق دانشگاه استنفورد| 

تا اواخر دهه ۱9۷0 بين دموكراسي و سرمايه داري يك 
توازن نسبي قدرت وجود داشت. اما آيا سرمايه داران 
دوران كنوني همانند سرمايه داران پيشين هستند؟ 
مشكالت دموكراسي و سرمايه داري پيچيده است.

اكنون امريكا با سه مشكل در اين زمينه مواجه است: 
اول، رييس جمهوري كه هنجارهاي دموكراتيك را 
نقض مي كند؛ دوم، شهرونداني كه احساس مي كنند 
نهادهاي نماينده آنها فروپاشيده اند؛ و سوم، احزاب 
قطبي شده. مساله جدي تر اين است كه آيا امكان مرمت 
نهادهاي دموكراتيكي كه ظاهرا توانايي دولتداري در 
عصر سرمايه داري قرن بيست و يكم را ندارند، وجود 
دارد يا خير. با كاهش اعتقاد به نهادهاي نمايندگي، 
شركت ها در زمينه سياسي بيشتر مشاركت مي كنند: 
شركت البسه »لوي و استراوس« اخيرا اعالم كرد كه 
به ابتكار كنترل اسلحه مايكل بلومبرگ پيوسته است؛ 
»آمازون«، »بركشاير هاتوي« و »جي پي مورگان« 
اقدامي را براي رسيدگي به عملكرد ضعيف سيستم 
مراقبت هاي بهداش��تي امريكا آغاز كرده اند. اگرچه 
كسب و كارها از ديرباز از طريق البي گري و طرفداري 
در زمينه سياست فعال بوده اند، اما اين ابتكارعمل هاي 
جديد با هدف حل مش��كالت سياست گذاري هايي 
ص��ورت گرفته اند كه مقام��ات منتخب نمي توانند 
يا نمي خواهند به آنها رس��يدگي كنن��د. اما در يك 
دموكراسي، قرارداد اصلي اجتماعي ميان شهروندان 
و مقامات منتخب است و نه ميان مصرف كنندگان 
و شركت ها. عمدتا رابطه بين كسب و كارها و دولت 
را خصمانه مي دانيم و تاريخ پيشرفت اجتماعي را يك 
سري پيروزي هاي دموكراتيك در برابر طمع سرمايه 
داري مي انگاريم. با اين حال، يك سري از محققان كه 
تاريخ را از انتها به ابتدا مورد بررسي قرار داده اند، نتيجه 
گرفته اند كه انعكاس روابط كنوني تجارت - دولت بر 
گذشته به مثابه ناديده گرفتن شيوه هاي موثري است 
كه سرمايه داري و دموكراسي تاكنون در هم آميخته اند. 
در قرن نوزدهم شركت ها موفق شدند جايگاه ممتاز 
خود را در زندگي امريكايي بيابند. از آن زمان تاكنون 
سه دوره متمايز در روابط سرمايه داري و دموكراسي 
وجود داشته است. دوران سرمايه داري مديريتي در 
اواخر قرن ۱9 آغاز ش��د؛ زماني ك��ه ايده هاي جديد 
درباره مديريت و سازمان ها شركت هاي خانوادگي را 
به شركت هاي بزرگ تبديل كرد. با اين حال، نهادهاي 
دموكراتيك همچنان تحت كنترل سيس��تم هاي 
فاس��د بودند كه اندرو جكس��ون پس از پيروزي در 
سال ۱828 بنا نهاده بود. احزاب سياسي براي بسيج 
كردن راي دهندگان و جذب نيرو براي ادارات فدرال 
بر حمايت و نه سياست اتكا مي كردند. طبقه نوظهور 
تجار و بازرگانان با مشكالت دولت ناكارآمد درگير شد 
و در نهايت به سمت سياس��ت گرايش پيدا و احزاب 
را به ايجاد س��اختارهاي قانوني كارآمد و از بين بردن 
قيموميت ترغيب كرد. پس از چند دهه ركود بزرگ، 
توافق جديد و دو جنگ جهاني و زماني كه كس��ب و 
كار گاهي دشمن دموكراسي بود و گاهي هم متحد 
آن، در ده��ه ۱9۵0 عصر جديدي از س��رمايه داري 
مش��اركتي ظهور كرد. مديران ش��ركت هاي بزرگ 
امريكايي درباره منافع شخصي و ارتقاي رشد از طريق 
سياست گذاري ها در راستاي توسعه زيرساخت ها، 
ماليات ها، آموزش، مس��كن و همكاري با نيروي كار 
سخن گفتند. سرمايه داري به كارآمدي دولت از جمله 
ثبات در دولتداري، بوروكراسي هاي كارآمد، حاكميت 
قانون و پاس��خگويي عمومي نياز دارند. در دوره هاي 
مديريتي و مشاركتي، جامعه تجاري براي رسيدگي 
به خواسته هاي اجتماعي و نيازهاي سرمايه داري، با 
دولت همكاري مي كرد. پس از بحران هاي دهه ۱9۷0 
روابط سرمايه داري و دموكراسي وارد مرحله جديد 
سرمايه داري سهامداران ش��ده؛ دوراني كه با حذف 
محدوديت ها، جهاني سازي و افزايش نفوذ نهادهاي 
مالي همراه است. اين عصر مفهومي از شركت ارايه داده 
است كه طبق توضيح ميلتون فريدمن، هيچ تعهدي 
اخالقي به جز افزايش سود سهامداران ندارد. با چنين 
منطقي، نتايجي كه براي سرمايه داران مناسب است، 
لزوما به نفع عموم مردم نيست و مشكالت مربوط به 
عدم افزايش دستمزدها و بهره وري، نابرابري اقتصادي 
و مخاطرات براي نيروي كار هيچ ارتباطي به سرمايه 
داران ندارد. ترامپ نمونه بارز مش��كالت عصر جديد 
است. او مدير كسب و كار با منافع تجاري جهاني است 
كه از موقعيت سياسي خود سود مي برد؛ كابينه دولت 
او از سرمايه داران ثروتمند با پيشينه اندك در خدمات 
عمومي تشكيل شده است كه سياست گذاري ها را 
بر مبناي منافع مادي خودش��ان پيش مي برند. اما 
انتقادهاي او از هنجارها به اعتراض عمومي به تجارت ها 
انجاميده و منحل ش��دن »مجمع سياست گذاري و 
استراتژي ترامپ« و شوراي توليدات كارخانه اي او را در 
پي داشت. شركت هايي كه موضع گيري هاي سياسي 
مناقشه برانگيز داشتند، مي دانند كه وارد ميدان مين 
شده اند، اما در عين حال مي دانند كه نمي توانند مسائل 
مهم براي مردم را ناديده بگيرند. براي خروج از بحران 
دموكراسي و سرمايه داري دو راه احتمالي وجود دارد. 
يكي روابط به صورت حكومت اغنياس��ت؛ يك نظام 
سياسي است كه منافع س��رمايه داري و طرفداران 
دموكراسي را به يكديگر پيوند مي دهد و قدرت سياسي 
را از شهروندان، كارگران و مصرف كنندگان مي گيرد. 
گزينه جايگزين، مشاركت مجدد سرمايه داري با دولت 
و صحه گذاشتن بر اين مساله است كه روند دموكراتيك 
بايد نتايج اجتماعي و اقتصادي داشته باشد. يك دولت 
قدرتمند دموكراتيك توانايي حل مشكالتي را دارد كه 
دولت سرمايه داري از پس آنها بر نمي آيد كه از نمونه 
آنها مي توان به نظارت و قانون گذاري به منظور ايجاد 
پايه و اساس رش��د پايدار اشاره كرد. تاريخچه كوتاه 
سرمايه داري و دموكراسي نشان مي دهد كه شركت ها 
مي توانند در ارتقاي دموكراسي و دولت نقش موثري 
ايفا كنند و تنها در چنين شرايطي است كه مي توان به 

خروج از بحران اميدوار بود.   
 منبع: ديپلماسي ايراني



نگاه 9 مسكن

»تعادل« راهكارهاي تعديل قيمت مسكن را بررسي مي كند

فرصتي دوباره براي اصالح ساختار تولید آپارتمان 

2 عامل موثر در بازگرداندن رونق به بازار مسكن

گروه راه و شهرسازي| شهال روشني |
امروزه بازار مس��کن به وضعیت پیچیده و دش��واری 
به خصوص در مورد اقشار متوسط و کم درآمد جامعه 
دچار شده اس��ت، به گونه اي که متقاضیان مصرفي 
ملك با توجه به مش��کالت اقتص��ادی، نه توان خرید 
مسکن دارند و نه امکان دریافت وام و بازپرداخت اقساط 

سنگین آن را جهت خرید مسکن دارند.
در این رابطه، چشم اندازی هم که برای بخش مسکن 
وج��ود دارد، چش��م انداز روش��نی نیس��ت و فعاالن 
ساختمانی افق روش��نی را برای بازار مسکن در سال 
جاری و سال آینده نمی بینند، مگر اینکه شرایطی به 
وجود بیاید و راهکارهایی اتخاذ شود که منجر به بهبود 

بازار مسکن شود.
به گفته برخی از کارشناسان، یکی از راهكارهای مؤثری 
در بهبود وضعیت مسکن در دو بخش کاهش قیمت ها 

و افزایش معامالت افزایش نرخ عرضه مسکن است.

    2 عارضه بزرگ عرضه
در همین رابطه، ش��اهین افتخاری، مدیر پروژه هاي 
ساختماني با بیان اینکه عرضه ساخت وساز می تواند 
تأثیر مستقیمی بر تعدیل قیمت ها داشته باشد،گفت: 
اما متأس��فانه ریتم ساخت وساز کش��ور درگیر و دار 
بروکراس��ی های حکمرانان محل��ی و قوانین متعدد 

شده است.
وی گفت: در حال حاضر، فرآیند زمانی صدور پروانه 
ساخت در کشور همسایه مانند ترکیه ۳ تا ۷ روز است، 
درحالی که این پرسه در کشور ما باالی چند ماه تا یک 

سال است.
این فعال ساختمانی گفت: از سوی دیگر بوروکراسی 
و اس��تعالم های متعدد و زمان ب��ر، ناهماهنگی بین 
سیستم های هوش��مند و صدور دس��تی مجوزهای 
میانی پروانه س��اختمانی و کمبود کاربر مسلط برای 
هدایت و انجام کار در سیستم هوشمند صدور پروانه 
از جمله عواملی است که سبب شده زمان صدور پروانه 

ساختمانی طوالنی و پیچیده شود.
افتخاری با بیان اینکه همه این مشکالت با شفاف سازی 
قابل حل است، گفت: اما به طور حتم در پنهان سازی 
پرس��ه صدور پروانه س��اختمانی رانت وج��ود دارد و 

اشخاص و نهادهایی از این سیستم منتفع می شوند.
وی گفت: هم اکنون سیستم غالب صدور پروانه های 
ساختمانی در کشورهای توسعه یافته به صورت کاماًل 

مکانیزه و هوشمند است.
افتخاری با اش��اره ب��ه اینکه پیچیدگی سیس��تم و 
بروکراس��ی های اداری صدور پروانه باعث دو عارضه 
بزرگ در بخش عرضه شده است، گفت: اولین عارضه 
مربوط به عقب نشینی س��رمایه گذاران است. چراکه 
بیشتر سرمایه گذاران ساخت وس��از در تهران پروژه 
خود را از طریق مش��ارکت با مال��کان امالک کلنگی 
انجام می دهند و طوالنی بودن پروس��ه زمانی صدور 
پروانه ساختمانی مشکالت حقوقی و معنوی زیادی 

بین طرفین ایجاد می کند.
این کارش��ناس در خصوص عارض��ه دیگر نیز گفت: 
عارضه بعدی مربوط به افزایش فاصله عرضه و تقاضا 

است.
به گفته این مدیر پروژه دلیل اصلی این عارضه مربوط 
به محرمانه بودن اطالعات ساخت وساز است، چرا که 
در حال حاضر اطالعات مرتبط با ساخت تنها در دست 
مالک و شهرداری ها اس��ت. این مورد باید در اختیار 
سازمان نظام مهندسی، شرکت های مشاور و مهندسان 
دارای پروانه اشتغال نیز قرار گیرد تا همگان از وضعیت 
کلیه پروانه ها در تمام مراحل صدور، بین کار و اتمام کار 

در تمام سطح کشور آگاهی داشته باشند.
افتخاری درنهایت گفت: به هرروی دهن با حلوا- حلوا 
گفتن شیرین نمی ش��ود. تعدیل قیمت های مسکن 
نیازمند حضور س��رمایه گذاران، سازندگان، مکانیزه 

کردن صدور پروانه ساختمانی و شفاف سازی است.

    مخاطرات مؤثر در افزایش قیمت
در همی��ن رابطه، عطا آیت الهی، کارش��ناس اقتصاد 
مس��کن با بیان هدف از انقالب صنعت��ی تولید انبوه 
محصوالت مصرفی با قیمت ارزان بوده اس��ت، گفت: 
بدون تردید اصالح ساختار تولید و عرضه ساخت وساز 

می تواند در تعدیل قیمت ها مؤثر باشد.
وی گفت: هم اکنون وزارت راه و شهرسازی در امر ایجاد 
و اصالح زیرساخت های عرضه دچار غفلت زمانی شده 
است. درحالی که این وزارتخانه می توانست دوران رکود 
را به فرصت تبدیل کند.در عین حال، با توجه به ركود 
دوباره مسكن، هم اینك فرصتي دوباره براي انجام این 

اصالحات فراهم آمده است.
وی گفت: به صورت طبیعی هرس��اله باید نس��بت به 
سال قبل رشد ساخت وساز و تولید مسکن و همچنین 
ارتقا شاخص هایی همچون صدور پروانه ساختمانی 
به گونه ای که در بازار نقل و انتقاالت خود را نشان دهد، 
داشته باشیم. اما به نظر می رسید، از ابتدای سال جاری 
علی رغم طرح های بازآفرینی و اصالح بافت های فرسوده 
تعداد پروانه های ساختمانی رشد قابل توجهی نداشت.

این کارشناس اقتصاد مس��کن گفت: در سال ١٣٩٦، 
تعداد ٦٥١١٨ پروانه واحد مس��کونی ب��رای احداث 
س��اختمان از سوی ش��هرداری  تهران، صادرشده که 
نس��بت به س��ال گذش��ته، حدود ١.٤ درصد کاهش 

داشته است.
مجموع مساحت زیربنا در پروانه های احداث ساختمان 
صادرشده از سوی شهرداری تهران در سال ۹۶ بالغ بر 
۱۱۸۲۳ هزار مترمربع بوده اس��ت که نسبت به سال 
گذشته حدود ۱۱.۵ درصد کاهش داشته است. متوسط 
مساحت زیربنای این دس��ته از پروانه ها در دوره مورد 

بررسی حدود ۱۲۶۹ مترمربع بوده است.
وی گفت: در فصل تابس��تان س��ال ١٣٩٧، در ش��هر 
تهران تعداد ۲۱۰۴۷ واحد مس��کونی در پروانه های 
صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری  
تهران، پیش بینی شده است که نسبت به فصل گذشته 
حدود ۱.۷ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 
حدود ۱.۱۲ درصد افزایش داشته است.  متوسط تعداد 
واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه های احداث 

ساختمان ۳.۷ واحد بوده است.
این کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به اینکه افزایش 
۱۲ درصدی تعداد پروانه های س��اختمان بارقه امید 
محسوب نمی شود، اظهار كرد: شكاف حاصل از کاهش 
تعداد پروانه های س��اختمانی از س��ال ۹۲ تاکنون با 
افزایش ۱۲ درصدی اصالح نمی شود و به هیچ عنوان 
نمی تواند تأثیر مطلوبی در تعدیل قیمت ها داشته باشد. 
در ضمن نباید فراموش کرد ساخت وس��از یک پرسه 
طوالنی و چندساله اس��ت و فاصله تولید و مصرف آن 

مشمول زمان می شود.
وی گفت: جدای این مباحث، عرضه واحدهای تکمیل 
شده و بلوکه شده که می توانست در تعدیل قیمت ها 
مؤثر باشد به علت افزایش قیمت، نبود تقاضای مصرفی 
توانمند، عدم دسترسی آس��ان و ارزان به تسهیالت، 
نبود استطاعت مالی بانک ها و عدم پاسخگویی میزان 

تسهیالت باقیمت ها به مخاطره افتاده است.

    راهكار حیاتي تکمیل پروژه هاي نیمه تمام 
در ادامه همین مبحث حسین احمد اوغلی، کارشناس 
حوزه مسکن بابیان اینکه جدای از مباحث زمانی صدور 
پروانه های س��اختمانی کش��ور ما مملو از پروژه های 
نیمه تمام است، گفت: با توجه به آمارهای اخیر بیش از 
هزار ساختمان  نیمه کاره در کشور طی ۴۰ سال اخیر 
وجود دارد که تکمیل این ساختمان ها جدای از حفظ 
سرمایه های ملی می تواند در تعدیل قیمت های مسکن 

نیز مؤثر باشد.
حسین احمد اوغلی افزود: احتکار مسکن در کشور به 
دو شکل رخ می دهد. شکل اول خانه های خالی است 
که مالکان از عرضه آن ها ب��ه بازار خودداری می کنند 

و ش��کل دوم مربوط به س��اختمان های نیمه کاره ای 
می ش��ود که س��ازندگان آن ها با ورود به دوره رکود، 
سرعت ساخت وساز را کاهش می دهند. همین امر سبب 
می شود تعداد پروژه های ساختمانی نیمه تمام و حجم 
سرمایه گذاری در این بخش کشور افزایش پیدا کند. 
نکته حائز اهمیت این است که پیشینه قدیمی ترین 
پروژه های س��اختمانی رها ش��ده در شهر به ۴۰ سال 

پیش در سال های ۱۳۵۳ برمی گردد.
وی بابیان اینکه عوامل متعددی در خصوص به وجود 
آمدن س��اختمان های نیمه کاره مؤثر هستند، عنوان 
کرد: از ابتدای سال ۹۵ تاکنون قیمت مصالح ساختمانی 
همراه با تورم عمومی با رش��د قابل توجهی روبرو شده 
است. گزارش مرکز آمار ایران از تغییرات قیمت خرید 
مصالح ساختمانی برای سازنده ها در پایتخت طی سه 
ماه نخستین سال جاری نشان می دهد، رشد شاخص 
کل قیمت نهاده های ساختمان های مسکونی در شهر 
تهران طی فصل بهار سال جاری نسبت به دو سال ۹۵ 

و ۹۶ رشد داشته است. 
بر اس��اس این گزارش، اگرچه رش��د این شاخص در 
س��ال ۹۶ معادل ۱۲ درصد و در س��ال ۹۵ معادل ۶.۶ 
درصد نسبت به سال قبل از آن ثبت شده است، اما رشد 
شاخص کل قیمت نهادهای مسکونی در سه ماه ابتدایی 
سال جاری نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته 

معادل ۲۷.۳ درصد بوده است.
این کارش��ناس حوزه مس��کن گفت: رشد قیمت ۳۰ 
درصدی مصالح س��اختمانی در ع��رض چند ماه رقم 
کوچک محسوب نمی شود. چراکه با بررسی روند رشد 
شاخص قیمت مصالح ساختمانی در گروه سیمان، بتن، 
شن و ماسه می توانیم ببینیم در فصل بهار این کاالی 
پایه ای ح��دود ۲۲۷.۹ و گروه گچ  حدود ۲۲۵.۸ بوده 
که نسبت به فصل مشابه سال قبل با رشد فزاینده ای 

روبرو شده است.
وی افزود: همچنین بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران 
شاخص گروه انواع بلوک سفالی و آجر حدود ۱۹۵.۴، 
گروه ایزوگام، قیرگونی و آسفالت حدود ۲۶۳.۷ و گروه 
نقاشی ساختمان حدود ۳۰۹.۵ بوده که این سه مورد 

نیز نسبت به فصل مشابه سال قبل رشد داشته اند.
احمد اوغلی گفت: جدای از قیمت مصالح ساختمانی 
نبود و عدم عرضه تسهیالت بانکی با نرخ سود منطقی 
برای س��ازندگان، عدم حمایت ش��هرداری و سازمان 
نظام مهندس��ی، افزایش تعرفه ه��ای جانبی تکمیل 

س��اختمانی باعث ش��د، بخش عمده ای از س��اخت 
واحدهای مسکونی به تعویق دربیاید.

وی بابیان اینکه برخی از کارشناس��ان معتقدند، اخذ 
عوارض تعلیق از ساختمان های نیمه می تواند راهکار 
حیاتی کاهش ساختمان های نیمه کاره باشد، گفت: تنها 
راهکار حل این معضل کاهش قیمت مصالح ساختمانی 

و تعرفه های مرتبط با ساخت وساز است.
احمد اوغلی گفت: درس��ت اس��ت که روند صعودی 
تعداد این ساختمان ها در سطح شهر تهران بر خالف 
توسعه مدیریت شهری و تقویت نظام نظارتی است. اما 
برای حل این معضل باید اتاق فکری متشکل از چند 
بخش س��ازندگان صاحب صالحیت، تولیدکنندگان 
مصالح ساختمانی، ارائه دهندگان تعرفه های نظارت، 
ارائه دهندگان مجوزهای آب و برق و غیره ایجاد شود و 

با همفکری این معضل رفع ورجوع شود.
وی گفت: تکمیل پروژه های نیمه کاره، ارائه مس��کن 
بدون حضور دالالن به دست مصرف کنندگان و نظارت 
بر قیمت های لحاظ شده می تواند قیمت نهایی مسکن 

را کاهش دهد.

    راهكار اصالح بافت های فرسوده 
در همین زمینه عالءالدین ختایی، عضو هیئت مدیره 
انجمن صنعتی ساختمان کشور بابیان اینکه الزم است 
شرایط صدور پروانه ساختمانی تسهیل شود، گفت: در 
بهترین حالت، زمان صدور پروانه ساختمانی حدود یک 
سال است که این امر اگر کوتاه شود، نقش بسیار مثبتی 

در سرعت بخشی به ساخت وسازها خواهد داشت.
ختای��ی بابیان اینکه با توجه به تأکی��د وزیر راه مبنی 
بر اینکه دولت در س��اخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی 
نقش تس��هیل گیری دارد، گف��ت: از جمله عناصری 
که نقش کلیدی در تسهیل ساخت وساز دارد، تسریع 
درروند بوروکراسی مجوزهای ساخت وساز و مجوزهای 
بهره ب��رداری از آن ه��ا دارد که ش��اخص ترین موارد 
آن هم مربوط به ص��دور پروانه های احداث و پایان کار 

ساختمانی دارد.
وی با یادآوری این موضوع ک��ه در حال حاضر به طور 
متوس��ط مدت زمان صدور پروانه ساختمانی احداث 
یک س��ال اس��ت که این را از طریق مدت زمان شروع 
درخواس��ت ب��رای صدور ب��رای پروانه ه��ای احداث 
ساختمانی تا زمان صدور آن که در شهرداری ها به ثبت 

رسیده است، می توان دریافت.

این استاد دانشگاه تأکید کرد: این امر درحالی که است 
که این رویه باعث می شود که در روند تولید مسکن وقفه 

طوالنی ایجاد شود.
ختایی بابیان اینکه اگر دولت عزم جدی برای تسریع 
درروند احیای بافت های فرسوده را دارد، باید هم زمان 
ش��رایط را برای تس��هیل در بوروکراسی فراهم کند و 
درعین حال از سیاست های چندگانه ای برای تأمین 
مالی این پروژه بهره بگیرد. به عنوان مثال، ش��هرداری 
منطقه یک برای بهره برداری از یک مجتمع پارکینگ 
که از نیازهای ضروری شهر است؛ حتی مجوز حفاری 
برای برق و گاز را منوط به مراحل اداری و مالی می نماید. 
وی گفت: بر اساس ش��نیده ها از قرار معلوم، دولت به 
دنبال آن است که از طریق برداشت از صندوق توسعه 
ملی که رقمی در حدود ۴ هزار میلیارد تومان اس��ت، 
برای تولید ۴۰۰ هزار واحد مس��کونی اقدام کند، این 
درحالی که است با توجه به حجم هزاران واحد مسکونی، 
الزم است، دولت از طرق مختلف نسبت به تأمین اعتبار 

احیای بافت های فرسوده اقدام کند.
ختایی با تأکید با اینکه سیاس��ت تهاتر در بافت های 
فرسوده از جمله راهکارهای بوده است که طی سال های 
اخیر تجربه شده است و دربردارنده نتایج مثبتی بوده 
است، گفت: با توجه به اینکه اساس��ًا شهرداری ها در 
بسیاری از موارد فاقد نقدینگی الزم برای تملک امالک 
معارض هستند و بودجه کافی در اختیار آن ها نیست، با 
استفاده از مکانیزم تهاتر می توان این مشکل را رفع کرد. 

از سوی بخش خصوصی تملک می شود.
وی در توضیح ش��یوه تهات��ر گف��ت: به عنوان مثال، 
شهرداری ها می توانند در بخش هایی که برای تملک 
امالک فاقد نقدینگی هس��تند، اج��ازه دهند که این 
بخش ها از سوی بخش خصوصی تملک  شود و سپس 
در فاز بعدی معادل ارزش ریالی آن امالک نوس��از در 

نوبت فروش را به مالکان واگذار  شود.
این استاد دانشگاه تأکید کرد: بدون شک اگر درروند 
نوسازی بافت های فرسوده از نسخه های به روز و کارآمد 
استفاده نکنیم، امکان تحقق هدف گذاری های صورت 

گرفته میسر نخواهد شد.
وی گف��ت: دولت باید ب��رای تس��ریع در روند احیای 
بافت های فرس��وده به دنبال آن باش��د ک��ه از طریق 
مکانیزم های مختلفی نس��بت به احی��ای بافت های 
فرسوده اقدام کند و در غیر این صورت ممکن است که 

نتواند در این مسیر موفق شود.

رون��ق غال��ب بخش ه��اي 
اقتص��اد متأث��ر از عوام��ل 
مش��ترك اس��ت. برخ��ي 
از عوام��ل پای��ه اي موثر در 
رونق اقتصادي ك��ه به طور 
مشترك بین تمام بخش ها 
عمل مي كنند، عبارت اند از: 
وضعیت كلي درآمد و مخارج 
كش��ور، وضعیت سیاسي و 
تعامالت بین المللي كشور و س��طح درآمد عمومي 

افراد جامعه.
 مجموعه عواملي كه در باال ذكر ش��د، تأثیر پایه اي 
و مس��تقیم بر رونق اقتص��ادي دارند. ای��ن عوامل 
همچنین تعیین كنن��ده میزان عرض��ه و تقاضا در 
بخش هاي مختلف اقتصاد هستند. عرضه و تقاضا در 
بازار به مثابه دو كفه ترازو عمل مي كنند كه اگر هر یك 
از طرفین آن در وضعیت نامتعادلي قرار بگیرند باعث 
بره��م خوردن تعادل در آن بخش از بازار مي ش��ود. 
عرضه و تقاضا نشان دهنده دو بخش متقابل و متعامل 
اقتصاد هس��تند. عرضه، مبین توان تولید، فّناوري 
ساخت و سیستم توزیع در بازار است و تقاضا مبین 
میزان كش��ش بازار و توان خریدار است كه بخشي 
از آن مرب��وط به خود كاال و بخش دیگر آن مرتبط با 

وضعیت اقتصادي فرد و جامعه است.
برهم خوردن هر یك از طرفین معادله عرضه و تقاضا 
مي تواند منجر به اختالل در رونق بازار، ادامه گردش 
كاال و گردش نقدینگي در بازار شود. در بازار مسكن 

كه از حدود ۸ سال پیش وارد ركود شد، عماًل چرخه 
عرضه و تقاضا از حالت طبیعي خارج شد. در این بازار 
كه میزان رشد قیمت ها با سطح درآمد و توان اقتصادي 
افراد همخواني نداشت، هرروز شاهد افزایش شكاف 
بین این دو عامل یعني عرضه و تقاضا بودیم. در سال 
جاري كه قیمت ها هم زمان ب��ا افزایش قیمت ارز به 
میزان بي سابقه اي رشد كرد، شاهد افزایش حدود ۹۰ 

درصدي قیمت ملك در كشور بودیم.
 این شرایط موجب اختالل جدي و عمیق در چرخه 
عرضه و تقاضا در بازار مسكن و سایر بازارهاي اقتصادي 
كش��ور ش��د. به علت تغییرات گس��ترده در قیمت 
عمومي كاالها، چرخه عرضه و تقاضاي مسكن در هر 
دو طرف عماًل دچار اختالل جدي ش��د. ازیك طرف 
به دلیل افزایش ش��دید قیمت مواد اولیه هم زمان با 
كمبود آن در بازار، ش��اهد افزایش ش��دید قیمت در 
مصالح ساختماني اعم از مصالح پایه و تكمیلي بودیم 
به طوري كه در برخي بخش ها تا ۴۰۰ درصد افزایش 
قیمت در مصالح س��اختماني به وقوع پیوس��ت. این 
افزایش قیمت موجب نگراني شدید تولیدكنندگان 
و س��رمایه گذاران فعال در بازار مسكن شد و هزینه 
ساخت هر مترمربع واحد مسكوني بنا بر فهرست بهاي 
سال ۹۷ حدود ۳ میلیون تومان رسید. از طرف دیگر، 
افزایش ش��دید تورم موجب افزایش قیمت زمین در 
نقاط مختلف شد، به طوري كه حدود افزایش قیمت 
زمین در برخي نقاط به بیش از ۲۰۰ درصد رسید. از 
طرف دیگر، در س��مت تقاضا، به دلیل كاهش شدید 
توان خرید عمومي جامعه عماًل مسكن از سبد خرید 

خانوار بسیاري از افراد متوسط جامعه حذف شد. این 
عدم توازن در عمل منجر به اختالل ش��دید و شكاف 
عمیق در چرخه عرضه و تقاضاي مسكن و عمیق تر 
شدن ركود به جاي مانده از سال هاي قبل در این بازار 
شد. بعد از تنش هاي عمیقي كه در این بازار در نیمه 
ابتدایي سال ش��اهد بودیم، دولت با ارایه طرح هاي 
مختلف درصدد جبران این نابرابري ش��دید با هدف 
بازگرداندن رونق به بازار مس��كن برآمد. البته هنوز 
به طور دقیق و واضح معلوم نیس��ت كه طرح دولت و 
منظور وزیر از بازگرداندن رونق به بخش ساخت وساز 
چگون��ه امكان پذیر اس��ت، در حالي ك��ه در بخش 
مصرف كننده توان خرید به ش��دت افت كرده است. 
آنچه مسلم اس��ت این كه قطعًا بدون در نظر گرفتن 
دو طرف این معادله، رفع مش��كالت یك س��وي آن 
امكان پذیر نیست. براي اینكه بتوان رونق واقعي را به 
بازار مسكن بازگرداند، باید دولت به طور هم زمان اقدام 
به حل دوطرفه مشكل در این بازار بكند، زیرا هرگونه 
اقدام یك جانبه قطعًا منجر به ناكام ماندن تالش ها و 

هدر رفتن هزینه ها و منابع خواهد شد.
 پیش از ارای��ه هرگونه راهكار براي كاهش قیمت یا 
بازگرداندن رونق به بازار مس��كن باید سهم هر یك 
از عوامل دخیل در پیش آمدن شرایط فعلي تعیین 
شود. همچنین براي بررسي اینكه بازگرداندن رونق 
به بازار مس��كن تا چه میزان بر كاهش قیمت ملك 
تأثیرگذار است، باید ابتدا بررسي كرد كه چند درصد 
از افزایش قیمت كنوني ناش��ي از نبود ملك در بازار 
بوده است. افزایش رونق زمان مي تواند باعث كاهش 

قیمت و روان ش��دن بازار ش��ود كه طرف دیگر این 
معادله یعني س��مت تقاضا و خریدار مشكل خاصي 
در تأمی��ن نقدینگي و تهیه مناب��ع الزم خرید ملك 
نداشته باشد. با توجه به اعالم قبلي مسوولین مرتبط 
با بخش مس��كن مبني بر وجود بی��ش از ۲ میلیون 
واحد مس��كوني خالي در بازار مسكن ایران بعید به 
نظر مي رس��د بتوان علت افزایش قیمت ها را ناشي 
از نبود رونق در ساخت وس��از مسكن دانست. اگر به 
عوامل پایه تعیین كنن��ده قیمت ملك یعني زمین، 
مصالح، دس��تمزد و هزینه هاي قانوني ساخت ملك 
رجوع كنیم به وضوح درمي یابیم كه غیر از هزینه هاي 
مربوط به دستمزد و مبالغ قانوني كه افزایش سالیانه 
ثابتي دارد و در حد تورم ابتداي سال بوده است، بقیه 
عوامل، تحت تأثیر شرایط اقتصادي جامعه افزایش 
حدود ۲۰۰ درصدي را تجربه كرده اس��ت. بنابراین 
معني عملي بازگرداندن رونق به بازار ساخت وس��از 
اگر به كاهش قیمت عوامل موث��ر در تعیین قیمت 
ملك و بهاي تمام ش��ده آن تعبیر ش��ود و از س��وي 
دیگر توانمندس��ازي خریداران و امكان تهیه ملك 
براي عموم مردم جامعه باشد، راهكار درستي است. 
در غیر این ص��ورت، حتي اگر به طور موقت و تزریق 
نقدینگي مازاد در بازار ساخت ملك، اقدام به تهیه و 
ساخت بنا كرد، بعید به نظر مي رسد، این روند باعث 
كاهش در قیمت ملك شود. با بررسي كلي وضعیت 
ح��ال حاضر بازار ملك، به غی��راز مناطق خاصي كه 
به دلیل موقعی��ت جغرافیای��ي از مرغوبیت باالیي 
برخوردارند كه منجر ب��ه ارایه قیمت هاي نامتعارف 

در آن مناطق شده است، در سایر بخش هاي شهري 
و روس��تایي قیمت ملك با حاشیه سود معقول براي 
سازنده تعیین شده اس��ت. به عنوان مثال، اگر بهاي 
تمام شده ساخت هر مترمربع واحد مسكوني حدود 
۳ میلیون تومان برآورد شده و هزینه خرید زمین كه 
حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد رشد كرده است را در نظر 
بگیری��م، افزایش قیمت ح��دود ۵۰ تا ۹۰ درصدي 
قیمت فروش ملك غیرمنصفانه به نظر نمي رسد. با 
توجه به ت��ورم واقعي كاالها و مصالح موجود در بازار 
مسكن بعید به نظر مي رسد فقط با توجیه نبود رونق 
در بازار ساخت وس��از بتوان این افزایش قیمت ها را 
توجیه كرد. با یك مقایس��ه ساده بین قیمت ملك و 
س��ایر كاالها كه  از نظر درجه اهمیت در یك طبقه 
قرار مي گیرند، به خوبي متوجه مي شویم كه اولویت 
خرید بسیاري از كاالها در بین خانواده هاي متوسط 
و ضعی��ف جامعه جابه جاش��ده اس��ت. ای��ن تغییر 
اولویت عمومًا به دلیل كاهش معنادار سطح عمومي 
دستمزدها و افزایش فقر و كاهش توان خرید خانوار 
اتفاق افت��اده و این وضعیت موج��ب عدم تعادل در 
سیس��تم عرضه و تقاضا در اكثر كاالهاي سرمایه اي 
در جامعه شده است. ناگفته پیداست كه دولت براي 
بازگردان��دن رونق باید هزینه هاي تمام ش��ده ملك 
از یك س��و و افزایش قدرت خری��د مصرف كننده را 
از س��وي دیگر مدنظر قرار دهد و با نگاه یك س��ویه 
به ای��ن بازار قطعًا نمي توان مش��كالت فراوان پیش 
روي تولیدكنن��دگان و مصرف كنندگان این بازار را 

برطرف كرد.
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 توصیه به عدم مداخله دولت 
در ساخت مسكن 

 باگذشت چندین سال 
از موضوع ِجدي مسكن 
به عنوان نیاز ضروري و 
دخالت هاي گاه وبیگاه 
دولت ها در این مورد، 
مشكل مس��كن هنوز 
حل نش��ده اس��ت و 
گراني هاي ساِل جاري 
به بحراني تر شدن این 
اوضاع دام��ن زد و آن را در ش��رایط اضطرار و 
الینحل قرار داده است. آنچه در مبحث مسكن 
قابل طرح اس��ت این است كه موضوع گراني و 

ركود امروزه به صورت توأمان بروز كرده اند.
اصواًل گراني یا ارزاني مقوله اي است كه با رونق 

و ركود متفاوت است.
موضوع��ي ك��ه ای��ن روزه��ا مطرح اس��ت و 
نمایندگان محترم را به بیان و پیگیري بیشتر 
آن وا داشته است موضوع بهبود قیمت مسكن 
اس��ت. منظور از بهبود قیم��ت از چند جنبه 

قابل بحث است.
 آی��ا منظور از بهبود قیمت مس��كن، خروج از 
ركود یا ارزان تر ش��دن قیمت ها اس��ت؟ براي 
سازندگان و فروش��ندگان كاهش قیمت ها به 
قول خودشان صرفي ندارد و شاید ضرري هم 
در پي داشته باشد، براي متقاضیان هم تأمین 
هزینه معامالت با این قیمت ها واقعًا گران و از 

توان خارج است.
بنابرای��ن در این میان دولت با سیاس��ت هاي 
جدید و كارآمد مي تواند با نقش واس��طه گري 

به تعادل بخشي موضوع ُورود كند.
 پیش��نهادهایي مبني برس��اخت واحدهاي 
جدید ش��نیده مي ش��ود، با توجه به فراواني 
حجم گسترده اي از خانه هاي خالي و زیادي 
ب��دون متقاضي در اكث��ر ش��هرها خصوصًا 
شهرهاي بزرگ، ساخت وساز مجدد عالوه بر 
اضافه ش��دن به این حجم و هدر رفت بودجه 
كالن، جز ایجاد تورم و انباش��تگي واحدهاي 
همچنان ب��دون متقاض��ي، عای��دي در پي 

نخواهد داشت.
س��اخت حجم وس��یعي از واحدها در شهرها 
نیازمند تامی��ن تقاضاي مصالح س��اختماني 
در حجم��ي زیاد اس��ت و نتیج��ه آن گران تر 
ش��دن مصالح و گران تمام شدن ساخت این 

واحدها است.
با توج��ه به اینكه خانه هاي ب��دون متقاضي و 
البته گران با مصالح ارزان تر از قیمت امروزي 
ساخت و تكمیل شده اند و قیمت هاي فروش آن 
براي خریداران گران اس��ت، از این رو، ساخت 
واحده��اي جدید با این اوضاع ب��ازار مصالح و 
دیگر ملزومات س��اختماني مسلمًا به گران تر 
شدن خیلي بیشتر از قیمت هاي كنوني ختم 
خواهد ش��د و ش��رایط خرید براي متقاضیان 

سخت تر خواهد شد.
بنابراین در این ش��رایط، س��اخت واحدهاي 
جدید با در نظر گرفتن جمیع جهات به صالح 
نیست. تا زماني كه ثبات به قیمت تمام كاال و 
متعاقب آن قیمت مسكن برنگردد و این اعتماد 
به ب��ازار بر همگان قابل لمس نباش��د، تعدیل 
قیمت در بازار مس��كن اتفاق نمي افتد و الزمه 
این رویداد آن اس��ت كه با تالش دستگاه ها و 
س��ازمان هاي نظارتي ثبات قیمت و اعتماد به 
بازار برگردد و مردم تصور اینكه اگر ملك خود 
را بفروشند، ممكن است نتوانند با همان مبلغ 
و مقداري بیشتر مشابه ملك فروخته شده خود 
را مجدد تأمین كنند و این استرس از آنها زدوده 
شود آنگاه با خیال راحت تر به بازار به كما رفته 
ِملك جاني دوباره بخشیده مي شود و خرید و 

فروش سامان مي گیرد.
اگر هم عزم جدي برس��اخت  و س��از اس��ت، 
این ساخت وس��ازها با نظارت كامل دولت در 
تأمین زمین و مصالح، صرفًا در بافت فرسوده 
یا ناكارآمد شهري احداث ش��وند تا عالوه بر 
هزینه هاي ساخت، دیگر هزینه هاي زیربنایي 
و رو بنایي كمتري به دنبال داش��ته باش��د و 
به نوعي مسكن به مثابه كاالي نهایي ارزان تر 
تمام ش��ود تا ارزان تر هم به متقاضي مصرفي 

عرضه شود.
این اقدام عالوه بر خانه دار شدن جمعیت قابل 
توجهي از متقاضیان مس��كن، تبعات مثبت و 
ارزنده اي در بهبود كیفیت زندگي شهروندان 
نیز دارد. عامل دیگر ایجاد بهبود اوضاع مسكن 
خریدن واحدهاي آماده و اضافي و ِبالاستفاده 

شهرها از سوي دولت است.
اگر دولت بتواند این واحدها را بخرد و به صورت 
یارانه اي و ارزان تر به متقاضیان نیازمند بفروش 
برس��اند، مناس��ب ترین و میانبرترین اقدام از 
حیث هزینه و زمان است و با این اقدام قسمتي 
از بازار در اختیار دول��ت قرار مي گیرد و بدون 
نقش دالل و واسطه، متقاضیان را صاحب خانه 
مي كند و هم ای��ن واحدهاي بالاس��تفاده به 
مصرف نیازمندان خواهد رس��ید. همچنین از 
صرف هزینه هاي تحمیل��ي در مراحل بعدي 

صرفه جویي شده است.
چرا كه در برخي از مكان هاي نوس��از شهري 
همچن��ان نیازمن��د هزین��ه براي ایج��اد زیر 
ساخت هاي شهري به منظور افزایش كیفیت 

محیط زندگي هستیم.
تخصیص كارت اعتباري ی��ا مصالح یارانه اي 
از ه��ر جهت ب��راي دول��ت هزینه بر اس��ت و 
اگ��ر بودجه اي در این مس��یر صرف ش��ود، به 
شرطي كه مانع از كاهش بودجه هاي عمراني 
در س��ایر مولفه ه��اي نیازمند بودجه نباش��د 
مي تواند تع��دادي از متقاضیان را با این روش 

صاحب خانه كند.

يادداشت

ايمان رفيعي
كارشناس ساخت وساز

محمدعلي مهري
كارشناس ارشدشهرسازي



دانش و فن10اخبار

شركت هاي ارايه دهنده اينترنت »حجم خوري« و »كم فروشي« را قبول ندارند

رگوالتوري:  كاربران سرعت اينترنت را تست كنند
گروه دانش و فن   

اس��تفاده از اينترنت براي بسياري از كاربران هنوز هم 
مشكالتي را به همراه دارد،  چرا كه اين فناوري در كشور 
گاهي اوقات قطع و وصل مي ش��ود،  و در برخي مواقع 
نيز س��رعت آن به كندترين حالت ممكن مي رسد، از 
اين رو و پس از اعتراض هاي فراوان كاربران س��ازمان 
تنظيم مق��رارت و ارتباطات راديوي��ي اعالم كرد كه 
كاربران مي توانند با استفاده از ابزارهاي تست سرعت 
و كيفيت، از وضعيت سرويس دريافتي خود اطمينان 
حاصل كرده و درصورت عدم تطابق سرويس ارايه شده 
با سرويس درخواستي، ش��كايت كنند. شكايتي كه 
شركت ارايه دهنده اينترنت بايد پاسخگوي آن باشد و 
در صورت كم فروشي يا حجم خوري و اثبات آنها هم 
براي كاربرانشان جبران خسارت كند و هم رگوالتوري 

بايد شركت ارايه دهنده اينترنت را جريمه كند .
حال با توجه به اينكه طي س��ال هاي گذشته اينترنت 
دايل آپ، جاي خود را به فناوري ADSL داده اس��ت و 
 ADSL فناوري فيبر نوري نيز در حال جايگزين شدن
است،  انتظار كاربران نيز مطابق با پيشرفت اين فناوري 
افزايش پيدا كرده است و انتظار دارند مطابق با هزينه اي 
كه پرداخت مي كنند سرويس قابل قبولي را در يافت 

كنند . 
بر اساس برنامه مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي 
تا پايان برنامه ششم، خانوارها بايد از اينترنت ۲۰ مگابيت 
بهره مند شوند. و استفاده از اينترنت ۲۰مگابيتي يعني 
انقالبي در دنياي اينترنت و تجهيزات ارايه دهنده اين 
فناوري بطوريكه بايد با فراهم شدن تمام زير ساخت ها 
اين مصوبه محقق ش��ود .از اين رو برخي شركت هاي 
ارايه دهنده اينترن��ت در حال آماده ش��دن براي اين 
خدمت رساني به كاربرانش��ان هستند و برخي ديگر 
نيز هرچند اينترن��ت را به كاربرانان ارايه مي دهند، اما 

كاربران آنها معترض هستند.
بطوري كه نتايج سامانه ثبت و پاسخگويي به شكايات 

۱۹۵ نشان مي دهد اغلب شكايت مشتركين مربوط به 
حوزه اينترنت پرسرعت ثابت و در پنج بخش پشتيباني، 
مالي، مشكالت مربوط به قرارداد، كيفيت سرويس و 
عدم ارايه خدمات دسته بندي مي ش��وند و اين بدان 
معناست كه س��رعت اينترنت هنوز هم براي كاربران 

دغدغه است.
به همين دليل در حالي كه ممكن اس��ت بسياري از 
شهرونداني كه از بسته هاي اينترنت خانگي با سرعت 
باال اس��تفاده مي كنند، نگران كم فروشي در حجم يا 
سرعت كمتر از سرعت اسمي خريداري شده باشند، 
برايش��ان امكان سنجش س��رعت و كيفيت اينترنت 
خانگي و همچنين پيگيري قانوني ش��كايات فراهم 

شده است.
اما با راه اندازي سرويس هاي پرسرعت اينترنت خانگي 
توسط ش��ركت هاي خصوصي ارايه دهنده اينترنت، 
اهميت نظارت بر عملكرد آنها و نرخ فروش و كيفيت 
س��رعت خدمات اين شركت ها ضرورت پيدا مي كند. 
در همين راستا س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديويي با راه اندازي س��امانه در س��ايت خود امكان 
سنجش سرعت و نرخ حجم اينترنت مصرف خانگي 
و اندرويدي را به تفكي��ك اپراتورهاي ارايه دهنده اين 

خدمات فراهم آورده است.
مشتركين شركت هاي ارايه دهنده خدمات اينترنتي 
مي توانند از طريق لينك معرفي ش��ده كه در سازمان 
تنظيم مقررات ارتباطات وجود دارد، نسبت به سنجش 
شاخص هاي كيفيت سرويس دريافتي خود از قبيل 
latency، packet los، سرعت دانلود و آپلود اقدام 
كنند و در صورت عدم تطبيق موارد ذكر شده با مقادير 
مندرج در قرارداد س��رويس نس��بت به درج شكايت 
بر اس��اس كد رهگيري تخصيص يافته توسط همين 

سامانه اپراتور اقدام كنند.
با توجه به اينكه سامانه تست سرعت هر اپراتور متفاوت 
است، پيشنهاد شده كه تنها از طريق سامانه سنجش 

سرعت ش��ركت ارايه دهنده س��رويس دريافتي خود 
جهت سنجش س��رعت اقدام كنيد كه سرعت اتصال 
در شبكه اپراتور و نيز سرعت اتصال به شبكه اينترنت 
به درستي اندازه گيري شود. همچنين در زمان تست 
سرعت به منظور محاس��به دقيق تر سرعت ارسال و 
دريافت سرويس خود، نسبت به قطع اتصال VPN و 
كليه دانلودهاي در حال اجرا و يا مرورگرهاي در حال 
اس��تفاده از اينترنت اقدام كرده و ارتباط كليه وسايل 

استفاده كننده از سرويس از قبيل موبايل، تبلت و ساير 
تجهيزات مشابه را قطع كنيد.

به گزارش ايسنا، سامانه هاي سنجش سرعت و كيفيت 
اينترنت پرسرعت بر اساس ابالغيه هاي رگوالتوري و با 
هدف احقاق حقوق مردم ايجاد شده است و مشتركين 
در صورت مش��اهده عدم تطابق مشخصات سرويس 
خود با نتايج تست هاي انجام ش��ده در سامانه مربوط 
به اپراتور خود مي توانند با ذكر شماره پيگيري تست 

انجام شده، شكايت خود را در سامانه ۱۹۵ ثبت كنند 
تا موضوع از س��وي رگوالتوري در س��ريع ترين زمان 

رسيدگي شود.
اين در حالي است كه شركت هاي ارايه دهنده اينترنت 
نه تنها حجم خوري و بي كيفيتي اينترنت ارايه ش��ده 
به كاربرانش��ان را قبول ندارن��د،  بلكه معتقدند انتظار 
كاربران براي دريافت اينترنت با كيفيت و پرس��رعت 
بسيار باالست و همين مساله منجر به شكايت مي شود .

فون آرنا| 
قابليت احراز هويت و تشخيص چهره هوشمند براي 
كاربران آيفون اپليكيش��ن پيام رسان واتس اپ در 

دسترس قرار گرفت.
 وات��س اپ كه يك��ي از بزرگ تري��ن و معروف ترين 
اپليكيشن هاي پيام رسان در جهان به شمار مي رود، 
چندي پيش اعالم كرده بود كه كاربران گوشي هاي 
آيفون قادر خواهند بود در هفته هاي آتي از سيستم 
فناوري تشخيص چهره هوشمند موسوم به فيس اي 
دي بهره مند شده و بدين ترتيب با امنيت سايبري 
بيشتري وارد اپليكيشن پيام رسان واتس اپ شوند.

حاال اين ش��ركت اعالم كرده اس��ت ك��ه كاربران 
گوشي هاي آيفون ۵ اس و مدل هاي باالتر و همچنين 
دستگاه هاي مبتني بر سيستم عامل اي او اس نسخه 
۹ به بع��د قادر خواهند ب��ود از اين پ��س از قابليت 
تشخيص چهره هوشمند و يا احراز هويت مبتني بر 

اثر انگشت در اين پيام رسان بهره مند شوند.
واتس اپ پيش تر خاطرنش��ان كرده ب��ود كه قصد 
دارد اين ويژگي و قابليت جديد را به منظور افزايش 
امنيت سايبري دستگاه هاي متصل به اينترنت ارايه 
كند. طبق اعالم واتس اپ و توصيه كارشناسان فعال 
در حوزه فناوري، كاربران بايد توجه داشته باشند كه 
آخرين نسخه به روزرساني شده از اپليكيشن مربوطه 
را از فروش��گاه آنالي��ن و اينترنتي اپ اس��تور اپل 

دريافت و دانلود كرده باش��ند و براي فعالسازي اين 
قابليت نيز بايد به قسمت تنظيمات اين پيام رسان 
 )Account( مراجعه كرده، وارد حس��اب كاربري
 )privacy( ش��ده، روي گزينه حريم خصوص��ي
ضربه زده و گزينه قفل صفحه )screen lock( را 
انتخاب كنند. در اين بخش آنها بايد گزينه تشخيص 
چهره هوش��مند يا في��س اي دي )face ID( و يا 
 )touch ID( اح��راز هويت مبتني بر اثر انگش��ت
را فعالس��ازي كنند. كارب��ران بدين ترتيب از نفوذ و 
ورود افراد غريبه به حساب كاربري آنها و پيام رسان 
واتس اپ و همچنين پيام هاي رد و بدل ش��ده آنها 

جلوگيري خواهند كرد.
آنها همچنين قادر خواهند ب��ود مدت زماني را كه 
صفحه گوشي آنها بايد قفل ش��ود و بعد براي ورود 
دوباره نيازمند فيس آي دي و يا تاچ آ ي دي باشد، را 

در اين قسمت تعيين كنند.

تك كرانچ |  
به نظر مي رسد كه ش��ركت ديزني نيز قصد دارد با 
راه اندازي اپليكيش��ن و پلت فرم جديدي به رقابت 
با بزرگ ترين سرويس پخش آنالين فيلم و سريال 

در جهان بپردازد.
نتفليكس ك��ه هم اكن��ون بزرگ تري��ن پلت فرم 
سرگرمي و توليد محتواي آنالين در جهان به شمار 
مي رود، به نظر مي رسد در آينده اي نه چندان دور 
بايد با رقباي قدرتمندي كه از سوي ساير غول هاي 
تكنولوژي و شركت هاي توسعه دهنده محصوالت 
سرگرمي روانه بازار مي شوند، دست و پنجه نرم كند 

و به رقابت تنگاتنگي بپردازد.
چندي پيش بود كه اخبار منتشر شده نشان مي داد 
كه اپل قص��د دارد با راه ان��دازي پلتفرم جديدي، 
سرويسي مشابه نتفليكس را براي كاربرانش عرضه 
و ارايه كند تا آنه��ا بتوانند به صورت آنالين فيلم و 
س��ريال هاي مورد عالقه خود را از طريق اتصال به 
محصوالت توسعه داده شده وسط اپل تماشا كنند.

اما حاال به نظر مي رسد كه نتفليكس رقيب جديد 
ديگري نيز پيدا كرده و آن نيز شركت ديزني است 
كه در تازه ترين اخبار منتشر شده، اعالم كرده است 
كه با ارايه و انتشار اپليكيشن و پلتفرم ديزني پالس 
)+Disney( تا پايان س��ال ۲۰۱۹ ميالدي قصد 
دارد به رقابت با نتفليكس بپردازد و امكان تماشاي 

آنالين فيلم و س��ريال هاي مورد عالقه كاربران را 
فراهم آورد.

ش��ركت ديزني كه هم��واره در زمينه محصوالت 
س��رگرمي و تفريحات خانگي پيش��تاز بوده، حاال 
ب��ه تازگي تصميم گرفته اس��ت ك��ه وارد صنعت 
سرويس هاي اس��تريم آنالين محتوا شود و بدين 
ترتيب ب��ه افزاي��ش محبوبيت خ��ود و همچنين 
درامدزايي و س��ودآوري هاي خود كمك بسزايي 

كند.
باب ايگر، مديرعامل ش��ركت ديزني سرويس هاي 
جديد و آتي اين ش��ركت را موفقيت آميز توصيف 
كرده و آنها را جزئي از سرنوشت و آينده محصوالت 

و برنامه هاي اين شركت اعالم كرده است.
اين روزه��ا كه اينترن��ت و س��رويس هاي مبتني 
ب��ر آن تمام بخش ه��اي مختلف زندگ��ي ما را در 
برگرفته اس��ت، خي��ل عظيمي از كارب��ران حتي 

فيلم و س��ريال هاي موردعالقه خود را نيز از طريق 
ش��بكه هاي اس��تريم و پخش آنالي��ن و اينترنتي 
مش��اهده و تماشا مي كنند. تماشاي فيلم از طريق 
اين ش��بكه هاي اينترنتي بدين صورت اس��ت كه 
كاربران ب��ا پرداخ��ت مبلغي پول و ش��ارژ ماهانه 
بسته هاي اينترنتي، قادر خواهند بود تمامي فيلم 
و س��ريال هاي موجود در اين شبكه ها را مشاهده و 

تماشا كنند.
نتفليكس ب��دون ش��ك يك��ي از محبوب ترين و 
معروف ترين شبكه هاي آنالين براي پخش آنالين 
فيلم و سريال محسوب مي شود و حاال با اختصاص 
بيش از ۱۵ درصد از پهناي باند اينترنت در جهان، 
معلوم شد كه محبوبيت و كاربرد آن توسط كاربران 

جهاني چقدر زياد است.
نتفليكس در سال هاي اخير رشد و شكوفايي بسيار 
خوبي را تجربه كرده اس��ت و توانس��ته به عملكرد 
موفقيت آمي��زي در به اش��تراك گذاري ويدئو در 
جهان دس��ت يابد. نتفليكس در مجموع در س��ال 
۲۰۱۸ ميالدي موفق شده اس��ت به درآمدي ۱۶ 
ميليارد دالري دس��ت يابد كه اين خود دستاورد و 
موفقيت بزرگي براي اين شبكه استريم آنالين فيلم 
و س��ريال به شمار مي آيد و در نوع خود يك ركورد 
بي س��ابقه براي اين ش��ركت بزرگ نيز محسوب 

مي شود.

كاربران آيفون واتس اپ را آپديت كنند »ديزني«  رقيب »نتفليكس« مي شود
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كاربر فراسو

 سرقت اطالعات بانكي
با پيامك جعلي قطع يارانه 

روابط عمومي وزارت ارتباط�ات| هنگام ورود 
به هر وب س��ايت و درگاه��ي به غي��ر از درگاه هاي 
بانكي،اطالعات بانكي خود ب��ه خصوص رمز دوم را 
وارد نكنيد. يكي از آخرين اين كالهبرداري ها پيامكي 
اس��ت كه با مضمون قطع رايانه به برخي از كاربران 
ارسال شده و با هدايت آنها به يك وب سايت جعلي، 
اطالعات بانكي شان را درخواست كرده است. در اين 
راستا، محمدجواد آذري جهرمي -وزير ارتباطات و 
فناوري اطالعات- در توئيتر خود نوشته است: اخيراً 
پيامكي از سوي كالهبرداران به ۷۸ هزار نفر ارسال 
شده كه با خبر جعلي قطع ش��دن يارانه، اطالعات 
آنها را به سرقت ببرند. وزارت ICT و پليس فتا سريعًا 
متوجه شدند و با بستن سرشماره و سايت كالهبردار، 
اطالع رساني هاي الزم پيامكي را انجام دادند. جزاي 
قانوني در انتظار متخلفان است. وي همچنين با انتشار 
تصويري با اين متن كه: »پيامك ارس��الي از شماره 
۳۰۰۰۴۷۴۷۴۷۶۰۲۴ با عنوان قطع يارانه ش��ما 
جعلي و به قصد س��رقت اطالعات كارت بانكي شما 
بوده است، در صورت دريافت اين پيامك سريعاً نسبت 
به تغيير رمزهاي كارت )به ويژه رمز دوم( خود اقدام 
كنيد.«، وي در ادامه اين توييت آورده اس��ت: آماده 
همكاري هاي الزم در ادامه روند با پليس فتا هستيم .

 نفوذ هكرها
به فريزرهاي فروشگاهي

 انگج�ت| تحقيق��ات كارشناس��ان امنيت��ي 
نش��ان مي دهد ش��كاف امنيتي در سيس��تم هاي 
كنترل دماي يك ش��ركت انگليس��ي به راحتي به 
هكرها اج��ازه مي ده��د كنترل مانن��د فريزرهاي 
 فروش��گاهي را به دست گيرند. محققان امنيتي در

 Safty Detective ش��كاف هاي امنيت��ي در 
سيس��تم هاي كنترل دماي فريزرهاي فروشگاهي 
را كش��ف كرده اند. اين شكاف هاي امنيتي به حمله 
كنندگان اج��ازه مي دهد تا كنترل دس��تگاه را به 
دس��ت گيرند و محتواي سيس��تم را ناب��ود كنند. 
اي��ن ش��كاف امنيتي ك��ه از پس��وردهاي ضعيف 
ناش��ي مي ش��ود، روي ترموس��تات هاي متص��ل 
 ب��ه اينترنت��ي تاثي��ر مي گ��ذارد كه در ش��ركت
 Resource Data Management س��اخته 
شده اند.محصوالت اين شركت در سوپرماركت ها و 
شركت هاي دارويي مورد استفاده است. محققان در 
اين پژوهش متوجه شدند بيش از ۷۴۱۹ محصول 
اين شركت دچار شكاف امنيتي هستند و بسياري از 

آنها چند دستگاه را كنترل مي كنند. 

 كاربران از »اينترنت اكسپلورر« 
استفاده    نكنند

ديلي ميل| شركت مايكروسافت از كاربران خواسته 
از »اينترنت اكس��پلورر« اس��تفاده نكنند زيرا اين 
مرورگر قديمي اس��ت و از استانداردهاي جديد وب 
پشتيباني نمي كند. كريس جكس��ون مدير ارشد 
امنيت سايبري اين شركت فناوري از كاربران خواسته 
از اين مرورگر قديمي اس��تفاده نكنند. اين در حالي 
است كه مايكروسافت از سال ۲۰۱۵ ميالدي نيز بطور 

رسمي اين سرويس را قطع كرد.
در مقابل جكسون از كاربران خواسته از مرورگرهاي 
مدرن تري استفاده كنند كه مجهز به استانداردهاي 
وب فعلي هستند. همچنين او در يك پست وبالگي 
داليل اينكه چ��را كاربران بايد از مرورگرهاي جديد 
اس��تفاده كنند را نيز بيان كرده اس��ت. بسياري از 
كاربران از مرورگرهايي مانند گوگل كروم، فايرفاكس 
يا مرورگر »ادج« مايكروسافت استفاده مي كنند. اما 
برخي كسب وكارها هنوز هم از »اينترنت اكسپلورر« 
استفاده مي كنند. جالب آنكه جكسون در اين پست 
وبالگي »اينترنت اكسپلورر« را حتي به عنوان يك 

مرورگر معرفي نمي كند.

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست ضمائم به کالسه پرونده ۱۱۲۹/۱/۹۷

وقت رسيدگی : در روز دوشنبه مورخ ۹۸/۲/۲۳ ساعت ۱۰ حوزه اول
خواهان : غالم ازبک

خوانده : فرح حسين پور
خواسته : مطالبه طلب

خواهان دادخواستی تس��ليم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسيدگی به شعبه حل اختالف ارجاع 
گرديده و وقت رسيدگی تعيين ش��ده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور 
دادگاه و به تجويز ماده ۷۳ قانون آيين دادرسی مدنی مراتب يک نوبت در يکی از جرايد کثيراالنتشار آگهی 

می شود تا خوانده از تاريخ آگهی الزم شود فقط يک نوبت منتشر و مدت آن خواهد بود.
شورای حل اختالف حوزه اول شهريار -م الف /۴۶۸۷

آگهی مزايده مال غيرمنقول در مرحله اول
پرونده کالسه ۹۷۱۹۳۶ صادره خانم تعظم مظفری و عليه آقای محمد کاظم عقيلی بخواسته ۱۴سکه اصل 
خواسته که پس از طی مراحل قانونی و ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری ارزش ششدانگ ملک توقيفی 
به مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال ارزيابی گرديده که سپس مقرر گرديد در روز دوشنبه تاريخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ 
از ساعت ۱۲ الی ۱۳ در محل اجرای احکام خانواده دادگستری شهريار از طريق مزايده عمومی به فروش 
برسد و آدرس ملک مورد نظر واقع در شهريار انديشه فاز ۱ بلوار دنيا مالی ک سوم شرقی ک پاليز ساختمان 
صدف ط۳ می باش��د. لذا طالبين می توانند پنج روز جلوتر از تاريخ مزايده با اطالع و هماهنگی اين اجرا از 
اموال بازديد نموده و در صورت تمايل در تاريخ ياد ش��ده در مراسم مزايده شرکت نمايند مزايده از قيمت 
پايه کارشناس��ی شروع و هر کسی باالترين قيمت را پيش��نهاد نمايد بعنوان برنده مزايده شناخته شده و 
۱۰ % از کل مبلغ فروش فی المجلس از خريدار اخذ و باقی پس از گذشت يک هفته و عدم وصول هر گونه 

اعتراضی از خريدار اخذ و ملک به وی تحويل خواهد شد. مشخصات ملک توقيفی به شرح زير می باشد.
آپارتمان در طبقه سوم از يک س��اختمان ۴ طبقه بدون آسانسور مجموعا دارای نه واحد دارای پارکينگ 
اختصاصی ، آب مشترک و انشعاب برق و گاز مجزا می باشد دارای دو خواب پذيرايی و سرويس بهداشتی 
سرمايش کولرآبی و گرمايش بخاری آپارتمان حدود ۱۳ سال قدمت و نمای بيرونی ساختمان سنگ ميباشد 

که بدون احتساب ديون و تعهدات احتمالی به مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ برآورد ميگردد.
ضمنا چنانچه روز مزايده مصادف با روز تعطيل گرديد مزايده در فردای همان روز و ساعت انجام خواهد شد.

مدير اجرای احکام مدنی دادگستری شهريار م الف /۴۶۸۴

مرجع رسيدگی : حوزه 16 شورای حل اختالف شهرستان شهريار
خواهان : حميد رضا رشيديان

خوانده : علی شجاعيان سوا مجهول المکان
خواسته : مطالبه اجور معوقه قبوض

گردشکار : پس از وصول پرونده و با توجه به محتويات پرونده و جری تشريفات قانونی، قاضی شورا بررسی را 
کافی دانسته و ضمن اعالم ختم رسيدگی به شرح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد.

رای قاضی شورا
در خصوص دعوی آقای حميدرضا رشيديان بطرفيت آقای علی شجاعيان سوا به خواسته مطالبه اجور معوقه 
به مدت ۶ ماه از تاريخ ۹۶/۱۲/۲۷ لغايت ۹۷/۶/۲۷ مجموعا به مبلغ ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ ريال به انضمام خسارات 
وارده قبوض با توجه به عرضحال تسليمی و مستندات پرونده و مالحظه نظريه مشورتی اعضای شورای حل 
اختالف و اقدامات بعمل آمده از سوی آن شورا، نظر به احراز مالکيت خواهان و وجود رابطه استيجاری به 
داللت قرارداد اجاره پيوست دادخواست که حين العقد طرفين برمبلغ ۶/۰۰۰/۰۰۰ ريال ماهيانه به عنوان 
اجاره بها توافق نمودند و با توجه به مجهول المکان بودن خوانده و حسب درخواست خواهان و به تجويز از 
ماده ۷۳ قانون آيين دادرس��ی مدنی مفاد دادخواست و وقت رسيدگی از طريق نشر آگهی به خوانده ابالغ 
گرديده که در جلسه شورا حاضر نگرديده و هيچ گونه دفاع و ايرادی بعمل نياورده و دليلی بر پرداخت اجاره 
بهای مورد اجاره و برائت ذمه خويش به ش��ورا ارائه ننموده است لهذا قاضی شورا با استصحاب بقای دين 
دعوی خواهان را ثابت تشخيص و با اختيار حاصله از ماده ۹ قانون شوراهای حل اختالف مصوب ۹۴/۸/۱۰ 
و به اس��تناد مواد ۱۰ و ۴۹۰ قانون مدنی و با رعايت مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آيين دادرس��ی مدنی حکم به 
محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ ۴۰/۱۸۵/۰۰۰ ريال بابت اجور معوقه قبوض و مبلغ ۶۰۰/۰۰۰ ريال 
بابت هزينه دادرسی و خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست ۹۷/۷/۲۸ لغايت وصول آن در حق 
خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره نسبت به محکوميت غيابی و ظرف ۲۰ روز قابل واخواهی در همين 

حوزه و ظرف ۲۰ روز قابل تجديد نظر خواهی در محاکم عمومی دادگستری شهرستان شهريار ميباشد.
قاضی شورای حل اختالف شهرستان شهريار - فاضل حسينی م الف /۴۶۸۵

آگهی فقدان سند مالکيت
آقای کاظم مينائی جوقان بوکالت از طرف علی مينائی طبق وکالتنامه ۱۱۴۸۰ مورخ ۹۶/۰۱/۲۷ دفترخانه 
۴۲ شهريار که طبق نامه ۱۳۹۷۸۵۶۵۴۴۱۳۰۰۰۶۰۳ مورخ ۹۷/۱۱/۰۹ به تائيد دفترخانه مذکور رسيده 
است و باستناد دو برگ استشهاديه مصدق که امضاء شهود آن ذيل شماره ۱۳۹۷۰۲۱۵۴۵۱۸۰۰۱۲۰۶ 

و رمز تصديق ۲۱۶۹۸۸ مورخ ۹۷/۰۸/۲۹ دفترخانه ۲۹ شهريار رسيده است مدعی فقدان سند مالکيت 
ششدانگ يکدستگاه آپارتمان مسکونی بشماره پالک ۴۴۳۸۸ فرعی از ۴۷ اصلی قطعه دوم تفکيکی مفروز 
و مجزی شده از پالک ۲۱۵۳ فرعی از اصلی مذکور واقع در ابراهيم آباد حوزه ثبتی شهريار بمساحت ۵۵/۸۳ 
مترمربع واقع در سمت شمالی طبقه اول که ۱/۱۴ مترمربع آن بالکن است بانضمام پارکينگ قطعه سوم 
تفکيکی بمساحت ۱۰/۵۶ مترمربع بانضمام انباری قطعه ۹ تفکيکی بمساحت ۱/۳۶ مترمربع ذيل ثبت 
الکترونيکی ۱۳۹۵۲۰۳۰۱۰۵۷۰۱۰۷۱۸ بنام علی مينائی ثبت و سند به شماره چاپی ۲۹۹۹۰۹ ج/۹۴ 
صادر و تسليم شده است و برابر س��ند رهنی ۲۷۷۹۴ مورخ ۸۲/۰۸/۰۷ دفترخانه ۱۰ اسالمشهر در رهن 
بانک سپه می باشد که سند چاپی فوق بعلت سهل انگاری مفقود گرديده است پس از طی تشريفات قانونی 
س��ند مالکيت المثنی بنامش صادر ميگردد لذا مراتب به استناد تبصره يک ماده ۱۲۰ آيين نامه اصالحی 
قانون ثبت در يک نوبت آگهی ميشود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به پالک فوق و يا وجود 
سند مالکيت نزد خود ميباشد از تاريخ نشر اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا به ضميمه سند 
معامله به اين اداره تس��ليم و رسيد دريافت نمايد در  غير اينصورت پس از انقضای مدت مذکور و نرسيدن 

واخواهی نسبت به صدور سند المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.
رييس ثبت اسناد و امالک شهريار - سيد مرتضی موسوی م الف /۴۶۶۶

رونوشت آگهی انحصار وراثت
خانم محترم عليا دارای شناسنامه شماره ۴۰۰۷ به ش��رح دادخواست به کالسه ۲۱۶۶/۹۷ از اين دادگاه 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده شده که شادروان حسين عليا به شناسنامه ۱۱۲۶ 
در تاريخ ۹۷/۱۰/۲۲ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به :

۱- رضا عليا  ش ش ۰۴۸۱۳۶۶۵۷۱  ت ت ۱۳۸۴ پسر
۲- محترم عليا  ش ش ۴۰۰۷  ت ت ۱۳۶۵  دختر

۳- محبوبه عليا  ش ش ۱۴۶۸۹  ت ت ۱۳۶۷ دختر
۴- اعظم سعادت ورنوسفادرانی  ش ش ۴۴۵ ت ت ۱۳۴۲ همسر

۵- اصغر عليا  ش ش ۲۶۲  ت ت ۱۳۰۸  پدر
اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در يک نوبت آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی 
دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاريخ نشر آگهی ظرف يکماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد.
دبير شعبه پنجم شورای حل اختالف شهريار – عبدی م الف /۴۶۷۶

آگهی ابالغ مفاد رای صادره از طرف هيئت موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی امالک و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب سال 1390/09/20

براب��ر رای ش��ماره ۱۳۹۷۶۰۳۰۱۰۵۷۰۰۷۶۸۰ م��ورخ ۱۵/ ۱۳۹۷/۱۰ و رای اصالح��ی ش��ماره 
۱۳۹۷۶۰۳۰۱۰۵۷۰۰۸۷۱۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ صادره از هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی، امالک و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
ش��هريار تصرفات مالکانه آقای موسی قمبری فرزند عباس به مساحت ۳۳۳۲مترمربع مشاع از ششدانگ 
يک قطعه باغ به مس��احت ۲۰۰۰۰ مترمربع قس��متی از پالک ۱۵۶۰ فرعی از ۵۴ اصلی واقع در شهريار 
محرز گرديده و برابر محتويات پرونده ثبتی و دفتر امالک مربوطه سند مالکيت ششدانگ پالک مذکور به 
مساحت۲۰۰۰۰ مترمربع ذيل ثبت ۱۷۰۳۹۵ صفحه ۷۰ دفتر امالک جلد ۱۱۲۱ به نام آقای محمد علی 
فرخی زاده ثبت، صادر و تسليم شده سپس مقاديری به صورت مشاعی به غير واگذار شده است ، نامبرده 
در هي��ات حضور نيافته و هيات مقرر نموده با اعمال م��اده ۳ قانون مذکور و ماده ۱۳ آيين نامه اجرايی آن 
مصوب ۱۳۹۱/۰۴/۲۵ نسبت به صدور س��ند مالکيت به نام متصرف فوق الذکر اقدام شود لذا بدينوسيله 
مفاد رای صادره به نامبرده و به اشخاص ذينفع جهت اطالع در دو نوبت با فاصله پانزده روز آگهی می گردد 
که چنانچه به مفاد رای صادره اعتراض دارند اعتراض خود را ظرف مدت ۲ ماه از تاريخ انتشاراولين آگهی 
به اداره ثبت اس��ناد و امالک شهريار تسليم و رس��يد دريافت دارند و در صورت عدم اعتراض ظرف مهلت 
مقرراين اداره نسبت به صدور سند مالکيت برابر مقررات اقدام خواهد نمود. ضمنا صدور سند مالکيت مانع 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاريخ چاپ نوبت اول : ۱۳۹۷/۱۱/۲۳   تاريخ چاپ نوبت دوم ۱۳۹۷/۱۲/۰۸

رييس اداره ثبت اسناد و امالک شهريار – سيد مرتضی موسوی م الف /۴۶۷۱

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به کالسه پرونده 1124/3/97
وقت رسيدگی روز : مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۱  ساعت ۱۵/۲۰  حوزه سوم شهريار

خواهان : محمد حقی کلخوران 
خوانده : مهدی فرح بخشيان

خواسته : الزام به تنظيم سند رسمی خودرو
با توجه به تقديم دادخواست از طرف خواهان به دادگاه عمومی و ارجاع به شعبه شورای حل اختالف وقت 
رسيدگی تعيين گرديده و به علت شناخته نشدن آدرس خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و 
به تجويز ماده ۷۳ قانون آيين دادرسی مدنی مراتب يک نوبت در يکی از جرايد کثيراالنتشار آگهی ميشود.

رييس شورای حل اختالف حوزه سوم شهريار – شاپور ديده خانی م الف /۴۶۷۳

رونوشت آگهی انحصار وراثت
خانم جيران اعظمی دارای شناس��نامه ش��ماره ۳۴۳ به شرح دادخواست به کالس��ه ۲۱۵۸ از اين دادگاه 
درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده ش��ده که ش��ادروان حش��مت اله اعظمی به 
شناس��نامه ۳۸۶ در تاريخ ۱۳۹۷/۱۰/۸ اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفت��ه ورثه حين الفوت آن 

مرحوم منحصر است به :
۱- مظفر اعظمی  ش ش ۵۲۸  ت ت ۱۳۳۳ پسر

۲- جمشيد اعظمی ش ش ۳۴۴ ت ت ۱۳۳۷ پسر
۳- محمدرضا اعظمی ش ش ۷۹۰۵ ت ت ۱۳۴۷ پسر

۴- حميدرضا اعظمی ش ش ۱۲۳۰۰۲ ت ت ۱۳۵۶ پسر
۵- جيران اعظمی ش ش ۳۴۳ ت ت ۱۳۳۶ دختر

۶- قدم خير اعظمی ش ش ۳۴۵ ت ت ۱۳۴۰ دختر
۷- بدريه اعظمی ش ش ۳۶۷ ت ت ۱۳۴۳ دختر

۸- کلثوم اعظمی ش ش ۷۹۰۶  ت ت ۱۳۵۰ دختر
۹- ليال اعظمی ش ش ۱۳۳۸۵ ت ت ۱۳۵۸ دختر

اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در يک نوبت آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی 
دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاريخ نشر آگهی ظرف يکماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد.
دبير شعبه پنجم شورای حل اختالف شهريار – م الف /۴۶۷۰

آگهی فقدان سند مالکيت
آقای صفراوردوئی ش��يرمرد برابر وکالتنامه های ش��ماره ۱۷۰۵۱۶ مورخ ۹۳/۶/۲۴ دفترخانه ۱۴ مشهد 
و ۴۱۴۸۳ م��ورخ ۹۳/۹/۱۵ دفترخان��ه ۶۱۲ ته��ران ک��ه وکالت نامه ه��ای فوق برابر نامه های ش��ماره 
۱۳۹۷۸۵۶۵۰۵۶۱۰۰۰۱۵۱ مورخ ۹۷/۱۰/۱۰ دفترخانه ۱۴ مش��هد و ۱۳۹۷۸۵۶۵۳۱۸۰۰۰۰۳۸۲ 
مورخ ۹۷/۱۰/۸ دفترخانه ۶۱۲ تهران مورد تاييد قرار گرفته است از طرف فاطمه تقديسی باستناد دو برگ 
استشهاديه ذيل رمز تصديق شماره ۳۳۲۶۳۰ مورخ ۹۷/۰۹/۱۴ شناسه يکتا ۱۳۹۷۰۲۱۵۲۳۶۸۰۰۲۰۷۷ 
دفترخانه ۱۳ مالرد مدعی فقدان س��ند مالکيت ششدانگ يک قطعه باغچه به مساحت ۲۵۵۰ متر مربع 
پالک ثبت��ی ۳۸۳ فرعی از ۵۶ اصلی مذکور ذيل ثبت ۱۸۸۲۸۸ صفحه ۱۶۲ دفتر ۱۲۰۴ بنام خانم زهره 
معروفی ثبت و سند به شماره چاپی ۲۳۷۹۳۴-الف/۸۳ صادر و تسليم گرديده است و برابر سند ۲۴۱۴۴ 
مورخ ۸۸/۵/۱ دفترخانه ۶۱۲ تهران مقدار دودانگ مش��اع از ششدانگ به مريم موذن انتقال يافته است و 
برابر س��ند ۲۴۱۶۵ مورخ ۸۸/۵/۵ دفترخانه ۶۱۲ تهران مقدار دودانگ مشاع از ششدانگ ديگر به نسرين 
عطاريان انتقال يافته است و برابر سند ۲۴۱۶۴ مورخ ۸۸/۵/۵ دفترخانه ۶۱۲ تهران مقدار دودانگ مشاع از 
ششدانگ به فاطمه تقديسی انتقال يافته است و طبق متن سند انتقال اصل سند مالکيت به نامبرده تحويل 
گرديده است که برابر نامه شماره ۹۴/۰۲۰۵۰/۱۴۲ مورخ ۹۴/۶/۵ کالنتری ۱۵ امام زاده عقيل بعلت سرقت 
کيف سند مالکيت مفقود ميباشد لذا مراتب به استناد تبصره يک ماده ۱۲۰ آيين نامه اصالحی قانون ثبت 
در يک نوبت آگهی ميشود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به پالک فوق و يا وجود سند مالکيت 
نزد خود ميباشد از تاريخ نشر اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا به ضميمه سند معامله به 
اين اداره تس��ليم  و رسيد دريافت نمايد در غير اينصورت پس از انقضای مدت مذکور و نرسيدن واخواهی 

نسبت به صدور سند المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.
رييس ثبت و اسناد امالک شهريار- سيد مرتضی موسوی م الف۴۶۶۷

آگهی مزايده مال منقول در مرحله اول
پرونده کالس��ه ۹۷۲۶۳۸ و اجراييه صادره از ش��عبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان مالرد له 
آقای مجيد ذوالقدر و عليه احمدرضا ابراهيمی نيازی بخواسته مطالبه به ميزان ۴۲۵/۳۵۰/۳۶۵ ريال اصل 
خواسته در پرونده فوق الذکر منهای هزينه های اجرايی و مبلغ ۲۱/۲۶۷/۵۱۹ ريال نيم عشر دولتی که پس 
از طی مراحل قانونی و ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری قيمت اموال جمعا به مبلغ ۳۱۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ريال ارزيابی گرديده که س��پس مقرر گرديد در تاريخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ شروع از ساعت ۱۱ در محل اجرای 
احکام مدنی دادگستری شهريار واقع در تهران- شهريار- شهرک اداری مجتمع دادگستری شهريار طبقه 
همکف واحد اجرای احکام مدنی شعبه اول اجرا اتاق ۸۳، که اموال توقيفی از طريق مزايده به فروش برسد، 
طالبين ميتوانند پنج روز جلوتر از تاريخ مزايده با اطالع و هماهنگی اين اجرا از اموال بازديد نموده و در صورت 
تمايل در تاريخ ياد شده در مراسم مزايده شرکت نمايند مزايده از قيمت پايه کارشناسی شروع و هر کسی 
باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد بعنوان برنده مزايده شناخته شده و ۱۰% از کل مبلغ فروش فی المجلس 
به صورت نقدی يا چک تضمين شده بانکی از خريدار اخذ و باقی پس از گذشت يک هفته و عدم وصول هر 

گونه اعتراضی از خريدار اخذ  و کليه اموال به وی تحويل خواهد شد اموال توقيفی به شرح زير می باشد.
-۰HV۶  آدرس خودرو در پارکينگ المهدی ش��هريار متوقف می باشد خودرو وانت آريسان اتاقدار تيپ

CNGرنگ سفيد روغنی شماره موتور ۵۰۰۵۲۰۳ و شماره پالک ۵۴۴ج۴۸ ايران ۳۸ دوگانه سوز ۴۰۰۸۷۳ 
خودرو به کارخانه سازنده بدهکار ميباشد.

خودرو موجود دارای وضعيت مطلوب بوده دارای اتاق مسقف فلزی می باشد خودرو به صورت آماده به کار 
و روشن در تاريخ ۹۷/۱۰/۷ وارد پارکينگ گرديد.

ضمنا جمع مبلغ کل اموال به مبلغ ۳۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال ميباشد
اجرای احکام مدنی حقوقی دادگستری شهريار – دادورز م الف /۴۶۶۸

آگهی ابالغ مفاد رای صادره از طرف هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی امالک و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب سال 1390/09/20

برابر رای شماره ۱۳۹۷۶۰۳۰۱۰۵۷۰۰۸۷۰۷ مورخ ۹۷/۱۱/۹ صادره از هيات رسيدگی به اسناد عادی 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی، امالک و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مصوب 
۱۳۹۰/۹/۲۰ تصرف��ات آقای فردين کاظمی راغب فرزند حضرتقلی بصورت شش��دانگ يک قطعه باغ 
به مس��احت ۵۰۲۵۰ مترمربع قسمتی از پالک ۹۳- اصلی محرز گرديده و برابر محتويات پرونده ثبتی 
شش��دانگ قريتين فريد پالک ۹۳ اصلی و حصار ساتی پالک ۹۴ اصلی با ملحقات و مستثنيات از طرف 
هادی خان اصانلوبيان الدوله تقاضای ثبت شده است بعدا مقدار پنج سهم مشاع از ۱۰۸ سهم ششدانگ 
قريه حصار س��اتی باستثناء اعيانی رعايا بانضمام ده س��هم مشاع از ۱۰۸ سهم ششدانگ قريه فريد بنام 
خانم سکينه ساری اصالنی واگذار شده است.۱- باستناد گواهی حصروراثت شماره ۱۳۱۷/۷/۱۱-۲۰۷۰ 
اصداری از دادگاه شعبه اول صلح تهران متقاضی ثبت فوت شده وراث حين الفوت عبارتند از:عباسقلی 
و معصومه خانم)فرزندان( و کوچک خانم )مادر(و مرضيه موسوم به عفيف السلطنه و فاطمه موسوم به 
اشرف السادات )همسران(است برابر سوابق همسران سهم االرث خود را بنام عباسقلی و معصومه خانم 
صلح نموده اند. ۲- برابر گواهی حصروراثت شماره ۴۸۷ صادره از دادگاه شعبه ۴ بخش تهران عباسقلی 
فوت شده وراث حين الفوت عبارتند از:مرضيه )مادر( و کلثوم و گوهرتاج)همسران( و سرور، اکرم، مهين 
دخت، فروغ دخت، مهردخت، کيومرث، پرويز و فريدون)فرزندان( ۳- برابر گواهی حصر وراثت شماره 
۴۲۴-۳۶/۲/۲۱ از شعبه اول دادگاه بخش تهران ،کوچک خانم فوت شده وراث وی:اسماعيل و رضاخان 
اصانلو و پری جهان اصانلو)فرزندان( می باشند.۴- برابر گواهی حصروراثت شماره ۳۹/۱۲/۰۱-۲۰۸۲ 
رضاخان اصانلو فوت شده وراث وی : علی و زين العابدين اصانلو و عصمت خانم و بتول خانم و صديقه و رقيه 
و هما و مهين دخت خانم و مه لقا اصانلو و نزهت نوروزی و پروين صارم صارم و بختيار اصانلو)فرزندان( 
وزبيده نوری )عيال( ۵- برابر س��وابق پری جهان نيز فوت شده و وراث حين الفوت عبارتند از: جمشيد 
نوروزی و پرويز و اخترالزمان و زهرا و نزهت الزمان )فرزندان(.۶- برابر گواهی حصر وراثت شماره ۱۶۳/۴۶ 
مرضيه اصانلو فوت ش��ده تنها وارث وی معصومه اصانلو می باش��د.۷- برابر گواهی حصروراثت شماره 
۸۳-۶۲/۱/۱۶ دادگاه صلح تهران معصومه اصانلو فوت ش��ده وراث وی: فرهنگ شفيع و ايرج شفيعی و 
اميرمنصور شفيعی و شمس الملوک شفيعی می باشند.۸- برابرگواهی حصروراثت بدون شماره و تاريخ، 
فريدون اصانلو فوت شده و تنها وارث وی بانو گوهرتاج ساری اصالنی می باشد.۹- برابر گواهی حصروراثت 
شماره ۱۳۱۳-۶۵/۳/۱۳ بانو فطانه ساری اصالنی فوت شده وراث وی:پرويز اوصانلو و کورش اوصانلو می 
باش��د.۱۰- برابر گواهی حصروراثت شماره ۱۸۶-۹۳/۳/۱۸ پرويز اوصانلو فوت شده وراث حين الفوت: 
کورش و پريسا می باشند. وراث شش��دانگ پالک های مارالذکر را بين خود به ۱۰۸ سهم تقسيم کرده 
اند و بعد از تفکيک حدود دو قريه، در اجرای مقررات اصالحات ارضی مقاديری بصورت س��هام مشاعی 
معين بزارعين صاحب نسق قريه واگذار شده است بموجب صورتجلسه تفکيکی شماره ۴۱/۱/۱۶-۱۸۸ 
به هفده قطعه تفکيک و طبق تقس��يم نامه های شماره ۵۱۳۰-۴۱/۷/۱۹ و ۵۰۱۹-۴۱/۸/۲ بين وراث 

تقسيم و مقدار مالکيت هر يک از وراث بشرح زير تعيين گرديده است:
۱- بانو معصومه اصانلو ۴۰ س��هم از ۱۰۸ سهم باستثناء ثمن اعيانی )قطعات دوم و سوم و چهارم و پنجم 
بترتيب بمس��احت های ۱۷۸۹ مترمربع از محدوده ۹۳ اصلی و ۲۰۴۶۴ مترمربع از محدوده ۹۳ اصلی و 

۹۲۹۴۸ مترمربع از محدوده ۹۴ اصلی و ۱۶۹۶۰ مترمربع از محدوده ۹۴ اصلی(.
۲- بانوان سرور اکرم )قطعه ششم بمساحت ۱۶۴۳۵ مترمربع(، مهين دخت )قطعه دهم تفکيکی بمساحت 
۱۶۱۲۰ مترمربع( ، فروغ دخت )قطعه هفتم تفکيکی بمساحت ۱۶۱۶۸مترمربع( و مهردخت هر يک نسبت 

به ۵ سهم از ۱۰۸ سهم باستثناء ثمن اعيانی.
۳- بانوان سکينه ساری اصالنی و گوهرتاج ساری اصالنی و آقای پرويز اصانلو) قطعه ۱۷ تفکيکی بمساحت 

۳۲۴۲۹ مترمربع( هريک نسبت به ۱۰ سهم از ۱۰۸ سهم باستثناء ثمن اعيانی.
۴- آقای داريوش اصانلو نسبت به ۸ سهم و بيست شصت و پنجم سهم از ۱۰۸ سهم که مقدار يک و هفت 

شصت و پنجم سهم آن باستثناء ثمنيه اعيانی است.
۵- آقای تقی اصانلو نسبت به يک سهم و هفت شصت و پنجم سهم از ۱۰۸ سهم باستثناء ثمن اعيانی.

۶- بانوان عصمت و بتول و صديقه و رقيه و هما و سيمين دخت و مه لقا همگی اصانلو و نزهت نوروزی)اصانلو( 
و پروين س��اری بختيار)اصانلو( هر يک نسبت به سی و شش ش��صت و پنجم سهم از ۱۰۸ سهم باستثناء 

ثمن اعيانی.
۷- آقايان جمشيد و هرمز نوروزی هر يک نسبت به يک و يک پنجم سهم از ۱۰۸ سهم و بانوان اختر الزمان 

و زهرا نزهت الزمان هر يک نسبت به سه پنجم سهم از ۱۰۸ سهم.
۸- بانوان گوهرتاج ساری اصالنی و کلثوم ساری اصالنی بالسويه نسبت به ثمن اعيانی ۶۰سهم.

۹- بانو زبيده نوری همس��ر واحد از وراث رضا اصانلو نس��بت به ثمن اعيانی ۷ س��هم و يک پنجم سهم از 
۱۰۸ سهم.

۱۰-  آقای فريدون اصانلو قطعات هشتم و نهم تفکيکی بمساحتهای ۱۶۱۵۰ مترمربع و ۱۵۹۸۰ مترمربع.
۱۱- آقای کيومرث اصانلو قطعات ۱۱ و۱۲ و۱۳ و۱۴ و۱۵ تفکيکی بترتيب بمساحت های ۱۵۳۶۷ مترمربع 

و ۱۴۶۵۷ مترمربع و ۳۱۵۹ مترمربع و ۳۷۷۴ مترمربع و ۱۷۰۰۰ مترمربع .

۱۲- آقای اسماعيل اصانلو قطعه شانزدهم تفکيکی بمساحت ۶۵۸۱۱ مترمربع.
نقل و انتقاالت:

۱- قطعه سوم تفکيکی بموجب س��ند انتقال اجرايی ش��ماره ۵۴۹۵۳-۶۴/۲/۲۱ دفتر۲ کرج بنام بانک 
اعتبارات تعاون و توزيع منتقل ش��ده است متعاقب آن برابر س��ند ۶۵۵۹-۷۱/۳/۲۲ دفتر۳۰ شهريار به 

مقصود ملکی آهنگی و خانم طيبه نجفی بالسويه انتقال يافته است.
۲- برابر سند ۷۸۸۳۲-۸۰/۲/۱۲ دفتر۳۰۲ تهران دو سهم از هفت سهم از ۴۰ سهم از ۱۰۸ سهم ششدانگ 
باستثناء ثمنيه اعيانی ده سهم از ۱۰۸ سهم ششدانگ يک قطعه زمين بمساحت ۵۷۲۱۵۰ مترمربع از طرف 

ورثه معصومه اصانلو به وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح انتقال يافته است.
۳- برابر س��ند ۲۷۱۹۵-۸۷/۸/۲۲ دفتر۴۹۷ تهران مقدار سی و شش شصت و پنجم سهم از ۱۰۸ سهم) 
اظهارا ۱۸۶۰۰ مترمربع مشاع از اراضی روستای فريد و حصار ساتی( از طرف مه لقا اصانلو بنام سيد سعيد 

قوامی و علی فرج زاده بالسويه انتقال يافته است.
۴- برابر س��ند ۹۶۰۱۴-۹۱/۱۲/۲۶ دفتر۷ ش��هريار مقدار۶۵ صدم سهم مشاع از ۱۰۸ سهم ششدانگ از 
سهمی بانومه لقا اصانلو باستثناء ثمنيه اعيانی و شصت و پنج صدم سهم مشاع از ۱۰۸ سهم ششدانگ پالک  

۹۳ اصلی بنام جبار خدايی انتقال يافته است.
۵- بموجب س��ند ش��ماره ۲۲۶۶۳۴-۸۸/۱۲/۲۷ دفتر۴۴۴ تهران مقدار۴۲۰۰۸۷ مترمربع از ۴۰ سهم 
معصومه اصانلو از ۱۰۸ سهم)باستثناء اعيانی رعايا و ۱۰ سهم ثمنيه اعيانی از پالک ۹۳ اصلی از طرف آقای 
ايرج شفيعی و خانم ش��مس الملوک شفيعی اصالتا از طرف خود و وکالتا از طرف فرهنگ و شهال و شراره 
شفعيعی و ژاله اوصانلو فرزندان اميرمنصور همگی با وکالت ژيال اوصانلو وراث مرحومين معصومه اوصانلو 

و اميرمنصور شفيعی به عليرضا سرکش و داور حبابی انتقال يافته است.
۶- برابر سند ۲۲۶۶۳۶-۸۸/۱۲/۲۷ دفتر۴۴۴ تهران مقدار ۲۵۱۴۶۰ مترمربع از ۴۰ سهم معصومه اصانلو 
از ۱۰۸ سهم )باستثناء اعيانی رعايا و ۱۰ سهم ثمنيه اعيانی( از پالک ۹۳ اصلی از طرف آقای ايرج شفيعی 
و خانم ش��مس الملوک شفيعی اصالتا از طرف خود و وکالتا از طرف فرهنگ و شهال  و شراره شفيعی و ژاله 
اوصانلو فرزن��دان امير منصور همگی با وکالت ژيال اوصانلو وراث مرحومين معصومه اوصانلو و اميرمنصور 

شفيعی به عليرضا سرکش انتقال يافته است.
۷- بموجب سند ۲۳۶۴۵۷-۹۱/۲/۳ دفتر۴۴۴ تهران مقدار ۳۰۴۸۹/۷۴ مترمربع از سهم عليرضا سرکش 

به رسول مرادی انتقال يافته است.
۸- برابر س��ند۳۲۶۰۷-۹۵/۹/۱۴ دفتر ۳۲ رباط کريم مقدار۴۳۰۰۰ سهم مشاع از ۳۵۹۱۴۶ سهم مشاع 
از ۴۲۰۰۸۷ س��هم از ۱۰۸ سهم باستثناء اعيانی رعايا و ده سهم ثمنيه اعيانی از سوی عليرضا سرکش به 

حسين جنتی انتقال يافته است.
۹- برابر سند انتقال اجرايی شماره ۹۴۷۱۸-۹۱/۹/۱۸ مقدار يکصد و پنجاه هزار سهم مشاع سه ميليون 
سهم شش��دانگ پالک ۹۳ اصلی بنام آقای مهدی رضائی انتقال و سند مالکيت سهم خريداری ذيل ثبت 

۳۰۵۹۴۲ صفحه ۱۹۴ دفتر ۲۱۸۴ بنامش ثبت و صادر شده است.
۱۰- برابر س��ند ۳۹۲۰۷-۹۳/۱۰/۲۹ دفتر ۷۱۱ تهران مقدار ۵۰۰ سهم)۵۰۰مترمربع( مشاع از هيجده 
هکتار مشاع از مساحت ۲۵۶۴۶۰ سهم مش��اع از ۴۰ سهم از ۱۰۸ سهم باستثناء ثمنيه اعيانی رعايا و ده 
س��هم ثمنيه اعيانی از محدوده پالک های ۹۳ و ۹۴ اصلی از طرف عليرضا سرکش بنام هرسل سعيديان 

انتقال يافته است.
۱۱- برابر سند ۵۶۸۴۸-۹۶/۳/۲۳ مقدار ۸۶۳۰۰ مترمربع مشاع از ۱۸ هکتار مشاع از ۲۵۶۴۵۰ مترمربع 
از ۴۰ سهم از ۱۰۸ سهم باستثناء ثمنيه اعيانی رعايا و ده سهم ثمنيه اعيانی از طرف عليرضا سرکش بنام 

مجيد رحمنی انتقال يافته است.
نظر به انتقاالت متعدد و نير بلحاظ اينکه در اجرای ماده ۱۴۷ اصالحی به قطعات متعددی سند مالکيت 
بنام اش��خاص صادر ش��ده و عالوه بر آن به دليل جاری بودن جريان ثبتی پالک های فوق الذکر احتمال 
نقل و انتقاالت در خارج از سيستم اداره صورت گرفته باشد اين اداره اطالعی در اين خصوص ندارد ضمن 
اينکه نسبت به پالک مذکور ماده ۱۳ آيين نامه اجرايی قانون جنگلها و مراتع و آبخيز داری و ماده ۳۹ قانون 
حفظ و بهره برداری از جنگلها و مراتع اجرا و اسناد مالکيت اراضی ملی تحت پالک ۴۹۰ فرعی از ۹۳ اصلی 
بمساحت ۸۷۹۲۰۶۵۶۸ مترمربع و تحت شماره ۴۸۷ فرعی از ۹۴ اصلی بمساحت ۲۴۴۲۰۸۲۴ مترمربع 
بنام دولت جمهوری اسالمی ايران با نمايندگی سازمان جنگلها و مراتع و آبخيز داری کشور صادر گرديده 
است الزم بذکر است سهمی آقای مهدی رضای از پالک ۹۳ اصلی برابر نامه شماره ۹۴/۶/۳۰-۹۰۰۹۰۰ 
ش��عبه دوم حقوقی ش��هريار در قبال مبلغ يک ميليارد و پانصد و سی و نه ميليون و سيصد و هفتاد و سه 
هزار و پانصد و شصت و س��ه ريال و سهمی آقای فرهنگ شفيعی احد از وراث مرحوم معصومه اصانلو در 
قيد بازداشت می باشد. مضافا رای صادره از سهم وراث داريوش اصانلو ميباشد. و نامبرده در جلسه هيات 
حضور نيافته لذا هيات مقرر نموده با اعمال ماده ۳ قانون مذکور و نيز ماده ۱۳ آيين نامه اجرايی آن مصوب 
۹۱/۴/۲۵ نسبت به صدور سند مالکيت بنام متصرف فوق الذکر اقدام شود و بدينوسيله مفاد رای صادره 
به مالک و نيز اشخاص ذينفع جهت اطالع آگهی تا چنانچه به مفاد رای صادره اعتراض دارند اعتراض خود 
را ظرف مدت دو ماه از تاريخ انتش��ار اولين آگهی به اداره ثبت اسناد و امالک شهريار تسليم و رسيد آن را 
دريافت دارند بديهی است در صورت عدم اعتراض ظرف مهلت مقرر اين اداره نسبت به صدور سند مالکيت 

برابر مقررات اقدام خواهد نمود ضمنا صدور سندمالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاريخ چاپ نوبت اول : ۱۳۹۷/۱۱/۲۳    تاريخ چاپ نوبت دوم ۱۳۹۷/۱۲/۰۸
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همزمان با جشن پيروزي انقالب اعالم شد

بخش تعاون راهكار توسعه اقتصادي كم هزينه روستاها
گروهبنگاهها|

 راه اندازي تعاوني ها، راهكاري اثرگذار و كم هزينه 
براي توسعه اقتصادي روس��تاها و افزايش درآمد 
مردم در روستاهاس��ت كه ظرفيت هاي اقتصادي 
وي��ژه اي همچون گردش��گري، صنايع دس��تي، 

كشاورزي و منابع طبيعي دارند.
با وجود سرمايه گذاري فراوان دولت پس از پيروزي 
انقالب اسالمي براي افزايش زيرساخت هاي رفاهي 
زندگي در روس��تاها، به دليل پايين بودن درآمد 
مردم، توس��عه اقتصادي بطور كامل شكل نگرفته 
و مهاجرت از روس��تاها به مناطق شهري را در پي 

داشته است.
كارشناسان امور شهري و روستايي هم مي گويند: 
براي پيشگيري از مهاجرت روستاييان به شهرها 
بايد سرمايه گذاري برنامه ريزي و كارشناسي شده 
براي اج��راي طرح هاي اقتصادي كوچك در قالب 

تعاوني ها در روستاها انجام شود.
به عقيده اين عده، براي كم كردن فاصله توس��عه 
اقتص��ادي مناطق روس��تايي ب��ا ش��هرها نياز به 
س��رمايه گذاري هاي خ��رد در قال��ب تش��كيل 
تعاوني هاي روس��تايي با اش��تغال كم به ش��دت 

احساس مي شود.
كارشناس��ان بر اين نكته تاكي��د مي كنند كه در 
ش��رايط كنوني در مناطق روستايي بدليل كمبود 
سرمايه و ديگر امكانات، زمينه احداث كارخانه ها 
و واحده��اي صنعتي اقتصادي بزرگ با اش��تغال 
زاي��ي باال وج��ود ن��دارد و بهترين راه��كار براي 
توسعه اقتصادي در كنار فعاليت كشاورزي، ايجاد 

تعاوني هاي توليدي روستايي است.
از سوي ديگر متخصصان بر اين باورند كه ساكنان 
روس��تاها ش��ناخت كاف��ي درب��اره ظرفيت هاي 
اقتص��ادي منطقه دارن��د و با روي هم گذاش��تن 
س��رمايه هاي اندك خ��ود مي توانند با تش��كيل 
تعاوني هاي توليدي زمينه رونق اقتصادي روستا 
را فراهم كنن��د و دولت مي تواند زمينه تش��كيل 
تعاوني ه��اي توليدي در بيش��تر بخش ه��ا را در 

روستاها فراهم كند.
صاحب نظران ارايه تس��هيالت مالي ناشي از يك 
كاسه كردن درآمد هاي اندك روستاييان، كاهش 
ريسك س��رمايه گذاري، ايجاد ارزش افزوده براي 
محصوالت، ارايه و آموزش روش هاي صحيح و ارايه 
خدمات با قيمت پايين تر به دليل حذف واسطه ها، 
مبارزه با فقر و خدمات ديگر را از مزاياي تش��كيل 

تعاوني ها مي دانند.

    توسعه تعاوني هاي روستايي
بيش از 44 درص��د از جمعي��ت 720 هزار نفري 
كهگيلويه و بويراحمد معادل بيش از 314 هزار نفر 
در روستاهاي اين استان زندگي مي كنند و از اين رو 
برنامه ريزي در حوزه اقتصاد روستايي تاثير بسزايي 

در زندگي بخش زيادي از جمعيت اين استان دارد.
بانوي كارآفرين ساكن روس��تاي ده كند از توابع 
شهرستان باشت در استان كهگيلويه و بويراحمد 
الگوي موفق��ي از كار و تالش در عرصه تش��كيل 
تعاوني توليدي روستايي اس��ت كه تعداد زيادي 
فرصت شغلي با راه اندازي تعاوني ايجاد كرده است.

مهتاب خوش بين بر اين باور اس��ت كه با روي هم 
گذاشتن سرمايه اندك بانوان و با گرفتن تسهيالت 
بانك��ي كم مي ت��وان گام هاي خوبي ب��راي ايجاد 

اشتغال پايدار و رونق توليد برداشت.
وي در روستاي چاه تلخ باشت با راه اندازي تعاوني 
توليدي ق��ارچ خوراكي و در روس��تاي ده كند با 
خش��ك كردن و بسته بندي س��بزي هاي كوهي 

فعاليت مي كند.
اين بانوي كارآفرين س��بزي هاي كوهي و دس��ت 
كاش��ت را پس از شس��ت و شو و خش��ك كردن 
بسته بندي مي كند و خواص دارويي و خوراكي هر 

يك از سبزي ها را روي آن مي نويسد.
آويش��ن كوهي، پونه محل��ي، بوم��ادران، بابونه، 
گل گاوزبان، كاسني، گل سرخ، كاردك، زيره و بادام 
از محصوالت توليدي بانوان روستاي ده كند است.

وي با اشاره به اينكه محصوالت توليدي تعاوني هاي 

محلي بانوان باش��تي در نمايش��گاه هاي مركزي 
تهران با اس��تقبال بس��يار خوب مصرف كنندگان 
مواجه شده است، گفت: ايجاد يك شبكه توزيع و 

فروش بهترين كمك به اين تعاوني هاست.
اين بانوي كارآفري��ن دوخت لباس محلي، صنايع 
دس��تي و گياهان دارويي را از ظرفيت هاي استان 
كهگيلوي��ه و بويراحمد براي ايج��اد تعاوني هاي 

توليدي مي داند.
مهران باالن كارآفرين برتر كهگيلويه و بويراحمد 
كه ب��ا برگزاري هزاران س��اعت دوره آموزش��ي و 
ب��ا ايجاد چن��د كارگاه صنايع دس��تي براي بيش 
از400نفر ش��غل ايجاد ك��رده اس��ت، مي گويد: 
ظرفيت هاي انساني و طبيعي زيادي در روستاهاي 

اين استان وجود دارد.
او كه ابتدا يك دس��تفروش دوره گرد بود كه بقول 
خودش كسب و كار را از آدامس فروشي آغاز كرد 
معتقد اس��ت كارآفريني بيشتر از سرمايه نيازمند 

همت است.
باالن ك��ه زنجي��ره اي از آموزش، تولي��د و خريد 
محصوالت توليدي را ايجاد كرده بر اين باور است 
كه تعاوني بايد با برنامه ريزي به صورت ش��بكه اي 

باشد تا بتواند براي اعضا و فعاالن درآمدزا باشد.

    نقش تعاوني ها در رشد معيشتي
مديركل تع��اون، كار و رفاه اجتماع��ي كهگيلويه و 
بويراحمد گفت: از ابتداي انقالب اس��المي تاكنون 
س��ه هزار و 154 تعاوني در گرايش هاي مختلف در 
اين استان ايجاد ش��ده كه ميزان اشتغال زايي آنها 

34 هزار و 12 نفر بوده است.
پروانه نيك مرام اضافه كرد: پيش از انقالب اسالمي 
تنها 2 تعاوني با اش��تغال 10نفر و عضويت 200 نفر 

ايجاد شده بودند.
وي اظهار داشت: از ابتداي انقالب تاكنون تعداد سه 
هزار و 154 واحد تعاوني با عضويت 316 هزار و 649 

نفر در اين استان به ثبت رسيده است.
نيك م��رام ايجاد تعاوني هاي تخصص��ي، كارآمد و 
توانمند را براي رونق اشتغال ضروري دانست و ادامه 
داد: تقويت و حمايت از تعاوني ها و شناس��ايي نقاط 
ضعف و قوت آنان در دس��تور كار اين اداره كل قرار 

گرفته است.
مديركل تع��اون، كار و رفاه اجتماع��ي كهگيلويه و 
بويراحمد يكي ديگر از اه��داف و اولويت هاي مهم 
اين اداره كل را توسعه تعاوني ها براي بانوان دانست 
و عنوان كرد: زنان در تحقق شعار سال »حمايت از 
كاالي ايراني« و نيز عملياتي كردن اقتصاد مقاومتي 

نقش موثري دارند. نيك مرام تصريح كرد: هم اينك 
204 تعاوني بانوان در گرايش هاي متفاوت با اشتغال 
زاي��ي يك هزار و 700 نفر ايجاد ش��ده در حالي كه 
پيش از انقالب هيچ گونه تعاوني بانوان در كهگيلويه 

و بويراحمد وجود نداشت.
وي ابراز داش��ت: بايد با آسيب شناس��ي مناس��ب 
نسبت به رفع مسائل و مشكالت تعاوني ها و پويايي 
روزافزون بخش تعاوني به عنوان يكي از حوزه هاي 

مهم اقتصادي اقدام كرد.
مديركل تع��اون، كار و رفاه اجتماع��ي كهگيلويه و 
بويراحمد گفت: امس��ال 359 تعاوني غير فعال در 
اين اس��تان شناس��ايي و با تكميل فرم هاي نظارت 
عمومي، مالي و مديريتي تعيين تكليف و از فهرست 

آمار تعاوني هاي موجود خارج شدند.
نيك مرام اظهار داش��ت: رويكرد و راهبرد اساس��ي 
اين اداره كل در راس��تاي ايجاد فرصت هاي شغلي 
جديد، كارآمدي و تثبيت فعاليت و وضعيت موجود 
اش��تغال تعاوني هاي توليدي فع��ال در بخش هاي 

مختلف است.
وي افزود: افق بخش تعاوني در پنج سال پيش رو در 
كهگيلويه و بويراحمد از جمله تشكيل 200 تعاوني 
در گرايش هاي مختلف صنعت و معدن، كشاورزي 
و خدمات، تشكيل 25 تعاوني صادرات گرا به ويژه در 
بخش صنايع دس��تي، تشكيل هفت شركت توسعه 
عمراني شهرس��تاني، تش��كيل 25 تعاوني آبران به 
منظور اس��تفاده از پتانس��يل هاي منطق��ه و ديگر 

موارد خواهد بود.
مديركل تع��اون، كار و رفاه اجتماع��ي كهگيلويه و 
بويراحمد گفت: اف��زون بر يك هزار و 211 ميليارد 
ريال تس��هيالت اشتغالزايي روس��تايي و عشايري 
به يك ه��زار و 354 طرح در اين اس��تان پرداخت 
شده است. پروانه نيك مرام اظهار داشت: بر اساس 
آخرين آمار، افزون بر يك هزار و 211 ميليارد ريال 
تسهيالت به يك هزار و 354 طرح اشتغال روستايي 
و عشايري اين استان با اشتغالزايي چهار هزار و 210 

نفر پرداخت شده است.
وي تصريح كرد: بانك توس��عه تعاون به 203 طرح 
افزون بر 106 ميليارد ريال، بانك كش��اورزي 293 
طرح اف��زون بر 597 ميليارد ريال، پس��ت بانك به 
246 ط��رح افزون بر 195 ميلي��ارد ريال و صندوق 
كارآفريني اميد به 612 طرح افزون بر 312 ميليارد 

ريال از اين تسهيالت را پرداخت كرده اند.
نيك مرام ابراز داشت: آمار طرح هاي پرداخت شده 
به تفكيك شهرس��تان ها در بويراحمد 647 طرح، 
بهمئي 151 طرح، گچساران 149 طرح، كهگيلويه 
130، دنا 122، باشت 85، لنده 36 و چرام 34 طرح 
بوده است. وي تصريح كرد: ميزان طرح هاي منعقد 
ش��ده در كهگيلويه و بويراحمد در مجموع افزون بر 
يك هزار و 625 ميليارد ريال براي يك هزار و 495 

طرح با اشتغالزايي چهار هزار و 914 نفر است.

عملكرد 40 ساله بخش تعاون زير ذره بين آمار؛ 

ايجاد بيش از يك ميليون و ۶۲۴ هزار فرصت شغلي در   تعاون
همزمان با  برگزاري مراس��م جش��ن 40س��الگي 
انقالب اس��المي م��ردم  ايران و در ش��رايطي كه 
موضوع ارتقاي س��هم تعاوني ها در ش��مايل كلي 
اقتص��ادي ايران يك��ي از مهم تري��ن راهبردهاي 
اجرايي كش��ور محسوب مي شود نگاهي آماري به 
عملكرد بخش تعاون بر اساس رشته فعاليت در 40 
س��الگي انقالب اسالمي نشان مي دهد در مجموع 
بيش از يك ميليون و 624 هزار فرصت ش��غلي در 
بخش تعاون ايجاد ش��ده است. مشاغلي كه سهم 
قابل توجهي در بهبود ش��اخص هاي اقتصادي و 

معيش��تي طبقات كمتر برخوردار و مقابله با فقر 
مطلق داش��ته اند و  به بخشي از مطالبات مردم در 
حوزه اش��تغالزايي و بهبود شاخص هاي معيشتي 

پاسخ داده اند. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني اتاق تعاون ايران، 
آمار عملكرد بخش تعاون همزمان با 40 س��الگي 
انقالب اسالمي نشان مي دهد كه اين بخش ايجاد 
بيش از يك ميليون و 624 هزار فرصت شغلي را به 

ثبت رسانده است.
براس��اس گزارش هاي اخذ ش��ده از سامانه جامع 

آمارهاي ثبتي تعاون، از اين مجموع بيش از 338 
هزار فرصت ش��غلي در بخش مس��كن بوده كه در 
ميان ساير رشته فعاليت ها بيشترين رقم را به خود 

اختصاص داده است.
همچنين بخش خدمات بيش از 333 هزار فرصت 
شغلي، بخش كشاورزي بيش از 231 هزار فرصت 
ش��غلي، بخش صنعتي بيش از 178 هزار فرصت 

شغلي را ايجاد كرده اند.
گفتني است، در چهل س��ال گذشته، بيش از 91 

هزار تعاوني در كل كشور به ثبت رسيد.

 مسدود شدن راه ۶0 روستا 
در برف

كهگيلويهوبويراحمد| 
كل  اداره  سرپرس��ت 
راهداري و حم��ل و نقل 
جاده اي استان كهگيلويه 
و بويراحمد گفت: به علت 
بارش برف تردد در برخي 
محورهاي استان به كندي 
صورت مي گيرد و راه ارتباطي 60 روس��تا مسدود 
شده است. محمد حسن نصيري راد در گفت وگو با 
ايسنا افزود: به علت رعايت نكردن قوانين و مقررات 
رانندگي از جمله ش��تاب زدگي، انحراف به چپ و 
عدم رعايت فاصله طولي از سوي رانندگان در جاده 
دو خطه باعث ترافيك سنگين شده و تردد به كندي 

صورت مي گيرد. 
وي اظه��ار كرد: فع��اًل در محورهاي »ياس��وج-

شيراز«، »ياسوج-اصفهان« و »ياسوج -مارگون« 
تردد با زنجير چرخ امكان پذير اس��ت. سرپرست 
اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي اس��تان 
كهگيلويه و بويراحمد خاطرنشان كرد: در محور 
ياسوج- اقليد متأس��فانه به علت نداشتن زنجير 
چرخ خودروهايي كه از سفر باز مي گردند، تردد 
به سختي و زحمت صورت مي گيرد و مشكالتي 
براي مس��افران ايجاد ش��ده و جاده انسداد پيدا 
كرد. نصيري راد تصريح كرد: بر اساس گزارشات 
رس��يده تاكنون راه 60 روس��تاي استان به علت 

بارش برف و باران مسدود شده است.  

3 پروژه در بخش آب در 
خميني شهر به بهره برداري رسيد
اصفه�ان| ب��ا حضور 
استاندار اصفهان و نماينده 
مردم در مجلس شوراي 
اسالمي 3 پروژه در بخش 
آب با اعتب��اري بالغ بر 2 
ميلي��ارد و 100 ميليون 
تومان در خميني ش��هر 
ب��ه بهره برداري رس��يد. مديرعامل ش��ركت آب و 
فاضالب استان اصفهان با اشاره به پروژه هايي كه در 
خميني شهر به بهره برداري رسيد اعالم كرد: امروز 
مخزن 5هزار مترمكعبي و شيرخانه مدفون با هدف 
تامين آب ساكنان ش��مال خميني شهر و نيز يك 
حلقه چاه در محله دستگرد به منظور تامين آب در 

مواقع بحران به بهره برداري رسيد
  هاش��م اميني افزود: سيس��تم تله متري شبكه 
توزيع آب، مخازن و ايس��تگاه هاي پمپاژ با هدف 
مديريت فشار و اندازه گيري سطح آب مخازن نيز 

راه اندازي شد. 
وي با بيان اينكه در فصل تابستان با توجه به تراكم 
بيش از اندازه جمعيت در خميني شهر تامين آب 
شرب ش��هرك منظريه با مشكل مواجه بود عنوان 
كرد: در فصل تابستان با توجه به محدوديت منابع 
آبي برخي از مناطق خميني شهر با مشكل تامين آب 
مواجه بودند كه انتظار مي رود با افتتاح مخزن 5 هزار 
متر مكعبي مشكل آب ساكنان شمال خميني شهر 

برطرف شود.

مخزن ذخيره آب 10 هزار متر 
مكعبي شهر دهلران افتتاح شد
اي�ام| همزم��ان ب��ا 
شش��مين روز از ده��ه 
مبارك فج��ر و با حضور 
كاظم زاده نماينده مردم 
در مجلس ده��م، معاون 
هماهنگي امور اقتصادي 
و توس��عه منابع استاندار 
ايالم و مديرعامل و معاونين و جمعي از مس��ووالن 
محلي مخزن10هزار مترمكعبي ش��هر دهلران به 
بهره برداري رس��يد. به گزارش »تع��ادل« از روابط 
عمومي شركت آب و فاضالب استان ايالم؛ مديرعامل 
شركت آب و فاضالب شهري استان ايالم، در آيين 
بهره برداري از اين طرح گفت: براي اصالح و بازسازي 
اين مخزن 19ميليارد ريال اعتبار هزينه شده است. 
مديرعامل شركت آب و فاضالب استان با اشاره به 
اينكه اين مخزن به علت زلزله هاي ساليان گذشته 
دچار نشت در كف و از مدار بهره برداري خارج شده 
بود، اظهار داشت: با توجه به نياز شهر به مخزن ذخيره 
آب، نشت گيري و بهسازي اين مخزن در دستور كار 
قرار گرفت و شركت جهت ترميم آن اقدام به اجراي 
بيش از 5000 متر مكعب سنگ چيني، شن ريزي و 
تخريب قسمت هاي آسيب ديده با هزينه اي بالغ بر 
19 ميليارد ريال نمود. وي تصريح كرد: با بهره برداري 
از اين مخزن، حجم مخازن ذخيره شهر افزايش يافته 
و باعث افزايش فش��ار در نقاط مرزي شبكه و رفع 

نوسانات فشار در شبكه خواهد شد.

بايد اهداف   قابل دسترس براي 
رفاه بيشتر مردم تعريف كنيم

ي��ر  ز و هرم�زگان| 
ارتباط��ات و فن��اوري 
اطالع��ات گف��ت: ايران 
طي ساليان اخير باوجود 
تمام��ي مش��كالتي كه 
برايش به وجود آورده اند، 
رش��د و ترقي اش بيشتر 
بوده است و اين موضوع يك واقعيت است كه دوست 

و دشمن به آن يقين و باور دارند.
محمدجواد آذري جهرمي در حاشيه حضور در جمع 
راهپيمايان 22 بهمن در بندرعباس در گفت وگو با 
ايسنا، افزود: در طول چهل سال از انقالب اسالمي 
بعضي از موضوعات را تجرب��ه كرديم كه مي تواند 

كوله باري براي طي كردن مسير آينده باشد.
وي ب��ا بي��ان اينكه در گذش��ت زمان، مش��كالت 
پيچيده تري پيش روي م��ا آمد و البته تجربه هاي 
بسياري از گذش��ته داريم، خاطرنشان كرد: اكنون 
زماني است كه تمامي مس��ووالن اجرايي كشور از 
جمله خودم بايد اهداف مش��خص و قابل دسترس 

براي رفاه بيشتر مردم تعريف كنيم.
آذري جهرمي ادامه داد: اكنون بايد به اين نكته توجه 
داشته باشيم وقتي به سمت قله كه حركت مي كنيم 
اين سنگالخ هايي كه پيش روي ما وجود دارد كه يا 
دشمنان درست مي كنند يا به صورت طبيعي وجود 
دارد، را هموار و تسطيح كنيم و شتاب رسيدن به قله 

را افزايش دهيم.

هزينه 300 ميليارد توماني 
پروژه هاي آب و فاضالب

| بي نجنو س�ا ا خر
مديرعام��ل ش��ركت آب و 
فاضالب خراس��ان جنوبي 
گف��ت: از زم��ان تأس��يس 
استان تاكنون 300 ميليارد 
تومان منابع ملي براي انجام 
پروژه هاي عمراني در حوزه 
آب و فاضالب اس��تان هزينه ش��ده اس��ت. به گزارش 
ايرنا هاشمي مقدم مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب 
خراسان جنوبي گفت: شركت آب و فاضالب استان پس از 
تقسيم خراسان بزرگ در سال 83 تأسيس شد و به صورت 
مستقل تحت نظر شركت مهندسي آب و فاضالب كشور 
فعاليت خود را آغاز كرد.  وي افزود: اكنون 457 هزار نفر 
زير پوشش خدمات اين مجموعه قرار دارند و همچنين 
درصد برخورداري خدمات مشتركين در بخش آب شرب 
99.85 درصد بوده كه از متوس��ط كشوري باالتر است. 
هاشمي مقدم تعداد مشتركين آب استان را 197 هزار 
مشترك عنوان كرد و گفت: طول شبكه توزيع آب در سال 
83، 719 كيلومتر بود كه اكنون به 2 هزار و 192 كيلومتر 
افزايش پيدا كرده است. مديرعامل شركت آب و فاضالب 
خراسان جنوبي افزود: البته مقداري از اين افزايش طول 
خطوط به دليل الحاق برخي شهر ها به استان است اما در 
مجموع اين ارقام گسترش خدمات در سطح شهر هاي 
استان را نشان مي دهد. وي گفت: طول خطوط انتقال 
آب از 233 كيلومتر در سال 83 به 577 كيلومتر در حال 

حاضر رسيده است.
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گام هاي اساسي  براي حل 
مشكالت اقتصادي مردم

خوي|نماينده م��ردم آذربايجان غربي در مجلس 
خبرگان رهبري گفت: مردم قهرمان با وجود تحريم ها 
عاشقانه پاي نظام و انقالب ايستاده اند. حجت االسالم 
ديرباز در راهپيمايي باش��كوه مردم خوي در جشن 
چهل سالگي انقالب با اشاره به حضور دشمن شكن 
و باش��كوه مردم در اين راهپيمايي با اشاره به وجود 
مشكالت اقتصادي و تورم اظهار كرد: از دولتمردان 
تقاض��ا دارم براي حل مش��كالت اقتص��ادي مردم 
گام هاي اساس��ي بردارند. عضو خبرگان رهبري در 
بخش ديگري از س��خنانش با اشاره به نشست ضد 
ايراني ورشو به هدايت امريكا اظهار كرد: اين حضور 
گسترده و باشكوه مردم در اهپيمايي 22 بهمن مشت 
محكمي بر اين نشست امريكا است. وي تصريح كرد: 
امريكا كه توطئه هايش در س��وريه و عراق شكست 
خورد اكنون به نشست لهستان دل خوش كرده است. 
ديرباز ادامه داد: با وجود توطئه هاي دشمنان، انقالب 
اسالمي با قدرت و شكوه هر چه تمام تر مسير رشد و 

توسعه را طي مي كند.

   حضور مردم  موجب 
عقب نشيني دشمنان خواهد شد 

س�نندج|نماينده ولي فقيه در كردستان ضمن 
ابراز خرسندي از حضور مردم، اين حضور را موجب 

عقب نشيني دشمنان ايران دانست.
حجت االسالم محمد حسيني شاهرودي ضمن تقدير 
از حضور مردم در راهپيمايي 22 بهمن در كردستان، 
اظهار كرد: چنان كه مقام معظم رهبري فرمود حضور 
ش��گفت انگيز مردم را شاهد هس��تيم و اين حضور 
نقشه ها و آرزوهاي دشمنان را نقش بر آب خواهد كرد.

نماينده ولي فقيه در كردستان عنوان كرد: تمام تالش 
دشمنان ايران اين بود كه با اعمال تحريم ها مردم را 
تحت تأثير قرار دهند اما ام��روز وقتي حضور مردم 
را مش��اهده كنند، پايبندي مردم ايران به انقالب را 

مي بينند و ناچار به عقب نشيني خواهند شد.
حسيني ش��اهرودي همچنين پيشرفت كشور در 
عرصه هاي مختلف را نشان دهنده استقالل كشور و 
عدم وابستگي به كشورهاي ديگر دانست و خاطرنشان 
كرد: اين وضعيت پيش از انقالب كاماًل متفاوت بود و 

كشور ما در همه عرصه ها وابسته به بيگانگان بود.

واژگوني ون گردشگران 
خارجي  در فارس 

شيراز|مدير مركز اورژانس استان فارس گفت: صبح 
ديروز يكدس��تگاه ون حامل گردشگران خارجي در 
منطقه خرمبيد واژگون و منجر به مصدوميت 9 نفر شد. 
محمدجواد مراديان گفت: ساعت 9 و 45 دقيقه صبح 
دوشنبه يك ون حامل 8 گردشگر چيني، در گردنه 
شهيد آباد خرمبيد واژگون و منجر به مصدوميت هر 9 
سرنشين اين خودرو شد. وي گفت: در اين حادثه تمام 
سرنشينان خودرو كه دچار مصدوميت جزئي شده 
بودند با استفاده از 3 دستگاه آمبوالنس به بيمارستان 
خرمبيد منتقل شدند. مراديان همچنين گفت: ديروز 
بر اثر برخورد يك دس��تگاه كاميون با يك دس��تگاه 
آمبوالنس در شهر زرقان، 2 تكنيسين مركز اورژانس 

فارس مصدوم و به بيمارستان زرقان منتقل شدند.

 ورود دومين كشتي الينر
از كشور هند به بندر چابهار 

زاهدان|مديركل بنادر و دريانوردي استان سيستان 
و بلوچس��تان گفت: با راه اندازي خط كش��تيراني 
مستقيم بين بنادر كشور هند و چابهار براي دومين بار 
طبق برنامه زماني تعيين ش��ده، كشتي كانتينري 
اينتر سيدني وارد بندر چابهار شد. بهروز آقايي افزود: 
عملي��ات پهلودهي و تخليه محموله اين كش��تي 
بالفاصله پس از ورود به لنگرگاه با استفاده از تجهيزات 

استراتژيك موجود در بندر شهيد بهشتي آغاز شد.
مديركل بن��ادر و دريانوردي اس��تان سيس��تان و 
بلوچس��تان تصريح كرد: بر اساس برنامه ريزي هاي 
انجام شده توسط خط كشتيراني سفر كشتي بصورت 
دو هفته يك بار براي بندر چابهار برنامه ريزي ش��ده 
كه امكان ص��ادرات، واردات و ترانزيت كاال بصورت 
مس��تقيم از بندر چابهار فراهم شده است. آقايي در 
ادامه خاطرنشان كرد: در راستاي افزايش رضايتمندي 
و جذب حداكثري خطوط كشتيراني، صاحبان كاال 
و فورواردرها اداره كل بنادر و دريانوردي استان، ارايه 
خدمات مطلوب، جلوگيري از زمان انتظار كشتي ها و 
انجام عمليات تخليه و بارگيري كاال در كوتاه ترين زمان 

ممكن را در رئوس برنامه هاي خود قرار داده است.

 كاهش ۸۵ درصدي فقر
در ۴۰ سال گذشته

ري|وزير سابق دادگستري گفت: جمهوري اسالمي 
در 40 سال گذشته 85 درصد فقر را كاهش داده است.

مصطفي پورمحمدي پيش از ظهر دوشنبه در جمع 
راهپيمايان 22 بهمن ري طي سخناني گفت: ملت 
ايران 40 سال با اقتدار كامل در برابر مستكبران جهان 
ايستاده اند و راهبردهاي براندازي امريكا و اسراييل 

عليه ملت ايران با شكست مواجه شده است.
وي ب��ا بيان اينك��ه آمارهاي اعالم ش��ده توس��ط 
س��ازمان هاي بين الملل��ي به خوبي نش��ان دهنده 
دستاوردهاي نظام اسالمي است، گفت: جمهوري 
اس��المي ايران طي 40 سال گذش��ته توانسته 85 
درصد از فقر را كاهش دهد، مبارزه با فقر همان راهبرد 
امام راحل است، همواره توجه امام به مستضعفان و 
كوخ نشينان بود و همه بايد بدانند اين انقالب براي 
مستضعفان و ضعفا است. مشاور رييس قوه قضاييه 
به راه اندازي كميته امداد، بهزيستي، مراكز خيريه 
و... اشاره كرد و گفت: همه مردم با دلسوزي ايران را به 
جايگاه ها رسانده اند. وي به وجود خشكسالي در كشور 
اشاره كرد و افزود: با وجود خشكسالي در مواد غذايي به 
خودكفايي رسيديم و سال گذشته 128 ميليون تن 

محصوالت كشاورزي توليد كرديم.

چهرههاياستاني



اقتصاد اجتماعي12اخبار

بارندگي روزهاي اخير به استان سيستان و بلوچستان جان دوباره داد 

جريان آب در رگ هاي هيرمند

بازارگرمي كتب كمك آموزشي در پي محتواي سنگين دروس

ريحانه جاويدي|
نوزده سال است كه رود هيرمند به دليل خشكسالي 
نيمه جان شده و يك س��ال از خشكي دايم اين رود به 
دليل سدسازي كشور افغانستان در باالدست مي گذرد  
ام��ا حاال دو روزي مي ش��ود كه ص��داي آب در گوش 
سيستان و بلوچس��تاني ها مي پيچد و چشمشان رود 
هيرمند را بعد از س��ال ها پر آب مي بيند. بيش از يك 
سال از وعده مقامات افغانستان براي رهاسازي حق آبه 
رودخانه هيرمند مي گ��ذرد و هيچ حق آبه اي به ايران 
داده نشد اما رودها به مناسبات سياسي كاري ندارند و 
مرز نمي شناسند، سيالب هاي چند روز اخير، به بستر 
ترك خورده رود هيرمند جان دوباره داد، هرچند هنوز 
تاالب هامون خش��ك و لب تش��نه مانده اما زابلي ها و 
زهكي ها به شوق ديدن آب آن هم بعد از چندين سال 
خشكسالي پاي رود آمده اند تا تصوير هيرمند خروشان 
را در خاطرش��ان ثبت كنند چون معلوم نيست بعد از 
اينكه سيالب ها تمام شود دوباره چه زماني رنگ آب را 
در بستر رود ببينند. اگرچه سيالب خارج از فصل كشت 
و زراعت به سيستان وارد ش��د و ديگر سودي به حال 
كشاورزان ندارد اما مسووالن محيط زيست اميد دارند 
با مديريت جريان موقتي آب وارد شده بتوانند وضعيت 
كانون هاي ريزگرد در استان سيستان و بلوچستان را 

سر و سامان دهند.
قطع آب رودخانه هيرمند مش��كالت فراواني را براي 
مردم سيس��تان به وجود آورد و س��بب شد در سال 
زراعي ۹۷- ۱۳۹۶ خشكسالي در شمال استان ۷۴۲ 
ميليارد ريال به بخش كشاورزي اين منطقه خسارت 
وارد كن��د و ۲۵ هزار هكتار از كش��ت زارهاي گندم 
سيس��تان در اين مدت از بين رفت ح��اال اما صداي 
آب از دو روز پيش در شهرها پيچيده هرچند از زمان 
كشاورزي گذشته اس��ت اما مي شود به جان گرفتن 
هامون و آرام ش��دن كانون هاي ريزگرد اميد داشت 
با اين حال ميان صحبت هاي مسووالن تناقض هايي 
وجود دارد كه به نظر مي  رس��د هي��چ برنامه اي براي 
مديريت آبي كه وارد رود هيرمند ش��ده وجود ندارد. 
آنطور كه اداره آب منطقه اي اعالم كرده قرار است ۱.8 
ميليون مترمكعب از اين سيالب براي مصرف شرب به 
چاه نيمه ها هدايت شده اما محيط زيستي ها تالششان 

بر مديريت ريزگردهاست. 

  انتقال آب به كانون هاي ريزگرد
مهدي س��راواني اول، ريي��س اداره حفاظت محيط 
زيست زابل درباره برنامه محيط زيست براي استفاده از 
ظرفيت حجم آب وارد شده به تعادل گفت: قصد داريم 
تا با استفاده از حفر كانال سيالب وارد شده به سيستان 
را ب��ه كانون هاي بحران ريزگ��رد انتقال دهيم. حدود 
۱۵ كيلومت��ر آب از نوار مرزي وارد خاك ايران ش��د و 
هم اكنون نيز از ميزان ورودي آب قابل قبولي برخوردار 
است كه با س��رعت و حجم خوبي در حال وارد شدن 
است. از همان ساعات ابتدايي ورود آب پيگيري و رصد 
آن در دستور كار قرار گرفت و به همراه فرماندار منطقه و 
تعداد ديگري از مسووالن بازديدهايي از سيالب ورودي 
انجام شد و تصميمات الزم براي مديريت آن اتخاد شد.

به گفته سراواني، برآورد ميزان و حجم ورودي آب در 
حال حاضر امكان پذير نيست چون هنوز آب در حال 
ورود به سيس��تان اس��ت كه پس از اتمام آن تيم هاي 
ارزيابي براي برآورد حجم ورودي اقدام مي كنند ولي 
اين حجم آب براي برطرف كردن بخش��ي از مشكل 

ريزگردها مناسب است.
او افزود: با توجه به اينكه هامون صابوري در شمالي ترين 
نقطه درياچه اس��ت در سال هاي قبل باد، سيالب را با 
همان روش طبيعي به نقاط مختلف انتقال مي داد كه در 
اين روش تبخير آب زياد بود و نمي توانستيم بطور ايده 
آل از اين آب استفاده كنيم اما در روش جديد تصميم 
بر مديريت جدي و بهتر آن شد. در اين روش نقاطي كه 
باعث پخش زياد آب مي شد مسدود شدند و در نهايت 
با يك مديريت جدي قصد داريم تا با حفر كانال آب را 
به مراكز بحراني ريزگرد برسانيم و تا جايي كه شرايط 
اجازه مي دهد اين آب را به جنگل هاي خشك بش دلبر، 

مسجدك، تنگ ريگ و... منتقل مي كنيم.
سراواني ادامه داد: اين مناطق به عنوان كانون هاي اصلي 
ريزگرد هستند كه تصميم داريم در جاهايي كه باالتر از 
سطح زمين است نيز با استفاده از پمپاژ، آب را پراكنده 
كنيم تا بتوانيم قدري از زمين هاي خش��ك بحراني را 

خيس كنيم تا كمتر شاهد بروز ريزگرد باشيم.
رييس اداره حفاظت محيط زيست زابل اظهار كرد: از 
منطقه بش دلبر تا حدود سه كيلومتري پاسگاه گمشاد 
كه به شكل يك حالت مثلثي است كانون اصلي ريزگرد 
هستند كه شامل حدود ۵ هزار هكتار جنگل خشك 

بش دلبر و ۷ هزارهكتار هم كانون بادكن است كه در 
مجموع ۱۲ ه��زار هكتار كانون بحراني در اين منطقه 
است و اگر موفق ش��ويم آب را از طريق حفر كانال به 
اين منطقه برسانيم مي توانيم اقدام موثري در راستاي 

مقابله با ريزگردها انجام دهيم.

  مديريت آب بعد از سيالب ممكن نيست
اظهارات ريي��س اداره حفاظت محيط زيس��ت زابل 
در حالي اس��ت كه مدير دفتر اكوسيستم هاي تاالبي 
سازمان حفاظت محيط زيست بر اين باور است كه در 

شرايط فعلي نمي توان آب را مديريت كرد. 
مس��عود باقرزاده كريمي درباره اين موضوع به تعادل 
گفت: اطالع دقيقي از حجم آب وارد شده به رودخانه 
هيرمند ندارم اما آنچه قابل توجه بوده ، اين نكته است 

كه بايد قبل از ورود س��يالب، مسيرها باز مي شد كه 
بيشترين استفاده از آب ورودي به بستر رود را داشته 
باشيم اگرچه بخشي از اليروبي اين منطقه انجام شده 
اما حاال كه سيالب راه افتاده ديگر نمي شود كاري كرد 
و بايد اجازه داد آب مسير خودش را طي كند. او درباره 
برنامه محيط زيست استان سيستان و بلوچستان براي 
مديريت آب در راستاي بهبود وضعيت كانون ريزگردها 
افزود: مسووالن استان سيستان و بلوچستان در شرايط 
فعلي تنها زماني  مي توانند از اين آب براي بهبود وضع 
كانون ريزگرد استفاده كنند كه از قبل سيل بند زده 
باش��ند، من اطالع ندارم كه مير رود سيل بند دارد يا 
خير اما اگر اين امكانات باشد مي شود اميد داشت كه 
آب به سمت كانون گرد و غبار هدايت شود در غير اين 
صورت نمي توان كاري كرد. مدير دفتر اكوسيستم هاي 

تاالبي سازمان حفاظت محيط زيست اظهار كرد: بايد 
توجه كرد كه آب جاري ش��ده در بستر رود هيرمند 
فقط يك دليل دارد آن هم بروز سيالب بوده كه جريان 
موقتي اس��ت. اگر بارندگي ها تمام شود بعد از مدتي 
جريان آب هم قطع مي شود. اين آب ارتباطي با حقابه 
محيط زيستي رود هيرمند كه دولت افغانستان بايد 
آن را تامين كند ندارد. اين حقابه طبق مذاكرات انجام 
شده بايد زماني كه بارش ها حالت نرمال دارد تخصيص 
داده شود با اين حال سازمان حفاظت محيط زيست 
كشور درباره اين موضوع نمي تواند اقدامي كند چرا كه 
مسوول رس��يدگي به آن وزارت امور خارجه و وزارت 
نيرو است كه بايد با دولت افغانستان وارد صحبت شده 
تا بعد از پايان بارندگي ش��اهد خش��ك شدن دوباره 

بستر رود نباشيم.

كتاب هاي كمك درسي هم از آن دست موضوعاتي 
است كه نظام آموزشي كشور هنوز نتوانسته راه حلي 
براي س��اماندهي كامل آن پيدا كند. هرچند كتب 
كمك درسي موجود در بازار كتاب به لحاظ كيفيت 
و سطح مطالب ارايه شده با يكديگر متفاوت هستند 
و بسياري از دانش آموزان به فراخور نياز اقدام به تهيه 
آنها مي كنند ام��ا نبايد از آثار مخ��رب كتب كمك 

درسي غيراستاندارد بر فرآيند يادگيري غافل شد.
س��ال گذش��ته وزير آموزش و پ��رورش گام مثبتي 
در راس��تاي تقويت مهارت هاي يادگيري از طريق 
كتاب هاي درس��ي برداش��ت و ضمن تاكيد بر آنكه 
محتواي درس��ي رس��مي براي آموزش كافي است، 
ورود هرگونه كتاب كمك آموزش��ي و تست زني را 
به م��دارس دوره ابتدايي ممنوع اع��الم كرد و پاي 
آزمون ه��اي آزمايش��ي ورود به مدارس س��مپاد و 
آمادگي پيش كنكوري در دبس��تان ها را قطع كرد. 
اين در حالي اس��ت كه برخي كارشناسان معتقدند 
ممنوعيت ورود كتب كمك درس��ي به مدارس تنها 
راه حل ممكن نيس��ت و الزم اس��ت محت��وا و روش 
تدريس معلمان نيز دستخوش تغيير و تحوالت شوند 
و در مسيري پيش بروند كه به كيفيت يادگيري در 
دانش آموزان عمق ببخشند. در همين راستا محمد 
فقيري، استاد دانش��گاه فرهنگيان تهران نيز با بيان 
اينكه كتب كمك درس��ي هم فرص��ت و هم تهديد 
هستند، گفت: كتب تس��ت محور كه چندين سال 
است مورد اس��تفاده قرار مي گيرند، معمواًل تهديد 
هستند، زيرا اين كتاب ها حجم گرا و كميت گرا بوده 

و به كيفيت آموزش��ي توجه نمي كنن��د. بنابراين تا 
اينجا از اين كتاب ها بايد به عنوان تهديد، ياد كرد اما 
اگر اين كتاب ها با مهارت هاي بازانديشي، مشاهده و 
توصيف و با اصول طراحي آموزشي جديد مانند دانش 
محتوايي، آموزش��ي و فناوري ارايه شود مي توانند 
كم��ك زيادي كنند، زيرا اين اصول يك اس��تاندارد 
بين المللي هس��تند و حتي كتاب هاي درس��ي نيز 
مي توانند بر اين مبنا طراحي شوند اما اين رويكرد نه 
تنها در كتب كمك آموزشي كه در كتاب هاي درسي 

نيز وجود ندارد.
اين استاد دانشگاه فرهنگيان افزود: برخي پاراگراف ها 
در طرح ه��اي جديد تدريس، مانن��د پاراگراف هاي 
توصيفي و تمثيلي، رده بندي و برشماري، هم عيني و 
هم ساده هستند و مطالب كتاب را قابل فهم مي كنند. 
اساس��ًا مطالب بايد براي مخاطب قابل فهم باشند و 
براي اينكه آنها را قابل فهم كنيم بايد از پاراگراف هاي 
عيني و س��اده اس��تفاده كنيم اما متأسفانه در كتب 
آموزشي و درسي، از پاراگراف هاي جدولي، توضيحي، 
تش��ريحي و علت و معلولي اس��تفاده مي كنيم كه 

مطالب سنگين مي شود.

  محتواي كتب درسي س�نگين و غيرقابل 
درك است

او درباره معايب س��نگين ش��دن كتاب هاي درسي 
گفت: وقتي اين كتاب ها س��نگين و غير قابل درك 
مي ش��وند، دانش آموزان به سمت كتاب هاي كمك 
درس��ي و كتاب هاي كنكور و تس��ت زني مي روند تا 

اين نقص را رفع كند و در اينجا رانت ايجاد مي شود. 
اگر بتوانيم دانش تأليف كتاب و طراحي آموزشي را 
در تدوين كتاب هاي درسي به كار بگيريم و از طرف 
ديگر به معل��م آموزش دهيم كه ب��راي تأمين مواد 
آموزشي كمكي يا تكميلي در كالس درس، با كمك 
دانش آموز به صورت تعاملي، منابع و مطالب جديدي 
را تدري��س كند، كمك زيادي خواهد ش��د تا دانش 
كتاب هاي درسي گسترده شود. در واقع مي توان به 
صورت گفت وگو محور مطالب درس��ي را ساده كرد. 
اين استاد دانشگاه فرهنگيان به ايسنا گفت: در حال 
حاضر امكان حذف كتب كمك درس��ي وجود ندارد 
و تا وقتي امكان حذف كنكور وجود نداش��ته باشد، 
امكان حذف اي��ن كتاب ها نيز وجود ندارد اما امكان 
اص��الح اين كتاب ها و نظام ورود به دانش��گاه وجود 
دارد و با حداقل ۲۰ درصد تغيير مي توان از معضالت 

آن رها شد..
فقيري با بيان اينكه مهم ترين مساله اي كه كتاب هاي 
درس��ي را قابل درك مي كند، س��بك نويس��ندگي 
آنها اس��ت، عنوان كرد: همانطور كه گفته ش��د در 
كتاب هاي ايراني كمتر از ۱۵ نوع پاراگراف است و از 
امكانات بسياري از پاراگراف ها مانند پاراگراف هاي 
برشماري، رده بندي و مقابله اي استفاده نمي كنيم. 
بنابراين وقتي از امكانات نوش��تاري مدرن استفاده 
نمي كنيم نمي توانيم مطالب را به خوبي و سادگي به 

دانش آموزان انتقال دهيم.
او به وضع موجود كتاب هاي درسي اشاره كرد و افزود: 
كتاب هاي موجود داراي پيچيدگي است و نويسنده ها 

دشوار نويسي، آشفته نويسي و درازنويسي دارند كه بايد 
اصالح شود. بايد در كتاب هاي درسي و حتي كتاب هاي 
دانشگاهي، ويرايش محتوايي و پيرايش صورت بگيرد.

  نمي تواني�م ب�ه ح�ذف ي�ك ب�اره كتب 
كمك …درسي رأي دهيم

محمدصادق ذاكري، عضو هيات مديره انجمن تعليم 
و تربي��ت نيز با بيان اينكه در بس��ياري مواقع درك 
درس��تي از علم تعليم و تربيت نداري��م، گفت: اين 
عدم درك صحيح، باعث ش��ده اس��ت، در مدارس، 
كالس ها دلچسب و دلپذيري نباشد. هنوز در مدارس 
جا نيفتاده اس��ت كه به عنوان مث��ال كتاب فيزيك 
دوم دبيرس��تان براي دانش آموز و نه معلم نوش��ته 
شده اس��ت و براي معلم كتاب جداگانه اي به عنوان 
كتاب راهنماي معلم نوش��ته ش��ده است و بنابراين 
فضاي يادگيرن��ده اي در مدارس ايجاد نكرده ايم كه 
دانش آموز بداند كتاب براي او نوش��ته است و معلم 

نبايد آن را بخواند.
او اضافه ك��رد: روش صحيح آموزش اين اس��ت كه 
دانش آموزان قباًل درس جلس��ه بعد را مرور كنند و 
در جلسه بعد، كالس با سوال شروع شود تا ابهامات 
برطرف ش��ود؛ نه اينكه معلم تازه درس را ياد دهد. 
به نظرم از اينجا راه يادگيري بس��ته مي ش��ود زيرا 
دانش آم��وز همه ب��ار يادگي��ري را ب��ر دوش معلم 
مي اندازد در حالي كه علم »نوروساينس« ثابت كرده 
است، هر فرد بيش��تر از ۲۰ دقيقه نمي تواند تمركز 
كند. اين عضو هيات مديره انجمن تعليم و تربيت با 

بيان اينكه در حقيقت اگر معل��م و دانش آموز با هم 
دانش را بسازند، ديگر نيازي به كتاب كمك درسي 
نيس��ت گفت: اساس��ًا نمي توان به يك كتاب عنوان 
كمك درسي نهاد زيرا بايد مشخص شود، هر كتاب يا 
رسانه براستي آموزشي است يا نيست. نظام آموزشي 
كشور باعث شده بخواهيم، بتوانيم و بدانيم و به همين 
جهت زندگي خود را مديون مربيان هستيم. با وجود 
موفقيت هايي كه نظام آموزش��ي دارد، اما اين نظام 
نتوانس��ته است به اين س��وال كه با زندگي خود چه 

كنيم؟ پاسخ دهد.
او ب��ا بيان اينكه كتاب هاي كمك درس��ي تبديل به 
يك صنعت در كش��ور شده است، گفت: وقتي از اين 
زاويه به كتب كمك درسي نگاه كنيم، نمي توانيم به 
حذف يك باره اين كتب، رأي دهيم. نظام آموزش��ي 
در زمينه دانس��تن و توانستن قطعًا توفيقاتي داشته 
است اما نظام آموزشي اين موقعيت يادگيري را ايجاد 

نكرد كه با اصل زندگي چه كنيم.
ذاكري اضافه كرد: ب��راي اينكه منبع كنترل دروني 
در اف��راد و دانش آموزان به وجود بياوريم، نياز داريم 
كارگاه هاي يادگي��ري را به وجود بياوريم تا مباحث 
اصل��ي زندگي را آموزش دهي��م. بنابراين آموزش و 
پرورش از منظر يادگيري زندگي غافل بوده است هر 
چند در حوزه آموزش دانسته هاي درسي موفق بوده 
اس��ت. اين عضو هيات مديره انجمن تعليم و تربيت 
تاكيد كرد: نبايد دانش آموزان را مجبور به يادگيري 
مباحثي كه به درد زندگي شان نمي خورد كنيم. بلكه 

بايد به آنها مهارت هاي زندگي را ياد بدهيم.
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 كنترل هزينه هاي سالمت 
با پرونده هاي الكترونيكي 

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس با بيان 
اينكه كنترل هزينه ها در حوزه سالمت با توسعه 
پرونده هاي الكترونيكي پزشكي امكان پذير است، 
گفت: جلوگيري از خدم��ات پاركلينيكي مجدد 
ب��راي بيم��اران با نگاه وي��ژه به س��وابق بيمار در 
پرونده هاي الكترونيكي امكان پذير است. عباسعلي 
پوربافراني درباره وضعيت استفاده از پرونده هاي 
الكترونيكي در حوزه بهداشت و سالمت، گفت: يكي 
از بهترين راهكارها و روش هاي اصولي براي كنترل 
هزينه ها در حوزه بهداشت و سالمت اجرايي كامل 
الكترونيكي شدن پرونده هاي پزشكي بيماران است 
زيرا با اين فرآيند مي توان از انجام عكس��برداري 
پزشكي غير اضطراري از بيماران جلوگيري كرد. 
او به خانه ملت گفت: با الكترونيكي شدن پرونده 
درماني بيماران تشخيص پزشك در حوزه درمان 
بس��يار دقيق تر مي شود زيرا پزش��ك همزمان با 
ويزيت بيمار از ش��رايط جسماني بيمار نيز با خبر 
اس��ت بنابراين پزش��ك با اگاهي از شرايط بيمار 
مي تواند در بسياري از خدمات پزشكي در زمينه 
تجويز به نوعي صرفه جويي كند. وي ادامه داد: يكي 
از خاصيت هاي اساسي اجرايي كامل طرح پرونده 
الكترونيكي اين است كه پزشك مي تواند از مصرف 
خودسرانه دارو توسط بيمار و همچنين از ميزان 
داروهاي كه براي بيمار تجويز شده است اما بيمار 
از داروها فوق استفاده نكرده است نيز اطالع كسب 
كند تا دارو نيز تنها براي رفع احتياجات بيمار تجويز 
شود. عضو كميسيون بهداش��ت و درمان با بيان 
اينكه كنترل هزينه ها در حوزه سالمت با توسعه 
پرونده هاي الكترونيكي امكان پذير اس��ت يادآور 
شد: جلوگيري از خدمات پاركلينيكي مجدد براي 
بيماران با نگاه ويژه به سوابق بيمار در پرونده هاي 

الكترونيكي امكان پذير است. 

طرح جامع كاهش آسيب هاي 
اجتماعي تدوين مي شود

رييس شوراي اجتماعي كش��ور گفت: از ۲ سال 
پي��ش تيم ه��اي تحقيقاتي و كارشناس��ي براي 
تدوين »طرح جامع كاهش آسيب هاي اجتماعي« 
مش��غول به كار هستند و تا پايان امسال اين طرح 
تدوين خواهد شد. طرح جامع كاهش آسيب هاي 
اجتماعي تدوين مي ش��ود. »تقي رستم وندي« 
اظهار كرد: در جلسات ش��وراي اجتماعي تالش 
مي ش��ود كه اين طرح به مسائل حقوقي و قانوني 
تبديل ش��ود؛ از اي��ن رو، با كم��ك حقوقدانان و 
نمايندگان مجلس و مركز پژوهش هاي مجلس 
تالش خواهيم كرد اين ط��رح جامع را تبديل به 
اليحه قانوني كرده و در اختيار مجلس قرار دهيم.

او افزود: زمان بندي تبديل شدن طرح به قانون به 
بررسي هاي كارشناسي بستگي دارد، وزير كشور 
هم تاكيد خاصي بر زمان نداشتند و گفتند حتي 
اگر يك سال هم طول بكش��د، به دليل اهميت و 
نقشي كه اين قانون مي تواند داشته باشد، مساله اي 
نيس��ت؛ بنابراين تعجيل نداريم و بيشتر بر عمق 
كارشناس��ي و اثربخش��ي قانون تاكيد خواهيم 
كرد. رستم وندي در مورد نيازهاي تقنيني حوزه 
آسيب هاي اجتماعي به ايرنا گفت: طبق تكليفي 
كه برنامه شش��م توس��عه تعيين كرده بايد طرح 
جامع را براي كاهش آسيب هاي اجتماعي تدوين 
كنيم كه در مصوبه شوراي اجتماعي اين موضوع به 
ما تكليف شده است تا فراتر از طرح اين را در قالب 
قانون جامع پيش��گيري از آسيب هاي اجتماعي 
مطرح كنيم. وي اضافه كرد: در همكاري مجلس 
شوراي اسالمي و پژوهشگران تالش خواهيم كرد 
كه طرح جامع كاهش آسيب هاي اجتماعي را به 
قانوني م��ادر تبديل كنيم كه هم ضمانت اجرايي 
داشته باشد و هم نقش و س��هم دستگاه ها در آن 
مشخص ش��ود. در بودجه هاي سنواتي كشور هم 
بايد براي همه دس��تگاه ها اعتباراتي در خصوص 
كاهش آس��يب هاي اجتماعي مدنظر قرار گيرد. 
رستم وندي به انجام پيمايش سالمت اجتماعي 
اشاره كرد و گفت: اين پيمايش اجتماعي فقط بر 
اساس آسيب هاي اجتماعي انجام نشده است؛ در 
اين طرح مواردي مانند ادراك فساد، رضايتمندي 
از روابط زناشويي و روابط خارج از چارچوب خانواده 

نيز مورد بررسي قرار گرفته است.



اخبار 13 راهوشهرسازي

»تعادل«جزئياتجديدسياستهايدولتدربخشمسكنرابررسيميكند

اعطاي زمين به خانه اولي ها 
گروه راه و شهرسازي|

نگاهي به آمار رسمي منتشرش��ده در بخش مسكن 
نشان مي دهد كه تعداد واحدهاي مسكوني در سال ۹۵ 
نسبت به سال ۵۷، ۳۳۰ درصد رشد داشته است، در اين 
ميان، نسبت تراكم خانوار در واحد مسكوني در سال ۹۵ 

نسبت به ۵۷، منفي ۱۶ درصد بوده است. 
براساس اين آمار، ميزان تراكم خانوار در واحد مسكوني 
در سال ۹۷ برابر با ۱.۰۵۹ گزارش شده كه اين شاخص 
در س��ال ۵۷، ۱.۲۷ بوده اس��ت كه حكاي��ت از بهبود 
وضعيت س��كونت در كشور داش��ته است و به معناي 
آن است كه در ابتداي انقالب به ازاي هر ۱۲۷ خانوار، 
۱۰۰ واحد مس��كوني وجود داشته در حالي كه امروز 
ب��ه ازاي حدودا هر ۱۰۶ خانوار ۱۰۰ واحد مس��كوني 

موجود است.
انتش��ار اين آمار در ش��رايطي صورت گرفته است كه 
جمعيت ايران در س��ال ۵۷، ح��دود ۳۶ ميليون نفر و 
هم اكنون نزديك به 8۲ ميليون نفر اس��ت. يعني طي 
4۰ سال گذشته، رش��د جمعيت بيش از ۲ برابر بوده 
اس��ت و اين آمار را بايد با توجه به نس��بت جمعيت به 
واحدهاي مس��كوني مورد بررسي قرار داد. نكته قابل 
توجه ديگر، مربوط به تعداد واحدهاي مسكوني موجود 
در كشور نسبت به تعداد خانوار است كه براساس آمار 
تعداد واحدهاي مس��كوني كل كشور نسبت به تعداد 
خانوارهاي ايراني بيشتر است، البته اين آمار به معناي 
خانه دار بودن تمام مردم نيست بلكه بيش از يك سوم از 
جمعيت ايران مستاجر هستند و درمقابل برخي صاحب 

دو يا بيشتر از دو واحد مسكوني هستند.
در اين ميان، سياس��ت هاي مختلفي طي س��ال هاي 
گذش��ته ب��راي كاهش حجم مس��تأجران از س��وي 
دولت ها اجرايي شده است؛ از اختصاص زمين رايگان 
گرفته تا ساخت مسكن مهر اما همچنان حجم زيادي 
از خانوارهاي ايراني فاقد مس��كن هس��تند و شرايط 
اقتصادي كش��ور هم فش��ارها براين قش��ر را افزايش 

مي دهد.
در ابتداي س��ال ج��اري و با آغاز نوس��انات ن��رخ ارز، 
قيمت مس��كن جهش چش��مگيري را تجربه كرد و 
قيمت هرمترمربع واحد مسكوني از ۵ ميليون تومان 
در فروردي��ن ماه به حدود ۱۰ ميلي��ون تومان در دي 
ماه رسيد، اين افزايش قيمت مسكن، توان اقتصادي 
خانوارها را به شدت كاهش داد به گونه اي كه بسياري 
از متقاضيان خريد مسكن مجبور به خريد واحدهاي 
مس��كوني كوچك تر با س��ن بناي باالتر و در مناطق 
ارزان تر شدند. دراين ميان، تعداد زيادي از خريداران 

هم نتوانستند واحدي خريداري كنند.
البته به نظر مي رس��د كه وزيرجديد راه و شهرسازي 
سياس��ت هايي براي بهبود وضعيت مسكن و خانه دار 
كردن حجم قابل توجهي از مس��تأجران تدوين كرده 
است كه با سياست هاي وزير س��ابق راه و شهرسازي 

تفاوت بسياري دارد، يكي از راهكارهاي خانه داركردن 
مستأجران كه محمد اس��المي، وزير راه و شهرسازي 
بر آن تأكيد دارد، اعطاي زمين به خانه اولي ها اس��ت. 
به گفت��ه او، تخصيص زمين به خان��ه  اولي ها يكي از 

اولويت هاي وزارت راه و شهرسازي است.
به گزارش تس��نيم، اسالمي اظهار مي كند: تخصيص 
زمين به خانه اولي ها در اولويت قرار دارد و اين اولويت 

در بافت هاي فرسوده مسكن است.
وزير راه و شهرسازي مي گويد: برنامه ريزي جامع براي 
بهبود وضعيت مس��كن روس��تايي با اولويت مناطق 

آسيب پذير از سياست هاي اين وزارتخانه است.
از اظهارات وزير جديد راه و شهرسازي و سياست هاي 
اعمال شده توسط او در بخش مسكن كامال مشخص 
است كه اس��تعفاي عباس آخوندي، وزير سابق راه و 
شهرسازي و اختالف او با رييس جمهوري درباره بحث 
بازآفريني ش��هري كامال جدي بوده است و برهمين 
اساس پيش بيني مي شود كه اسالمي سياست هايي را 
در بخش مسكن اجرايي كند كه چرخش گسترده اي 
با سياست هاي آخوندي داشته باشد، اسالمي عالوه بر 
اينكه بازسازي بافت فرسوده را در اولويت برنامه هايش 
قرارداده، تكميل طرح مسكن مهر را هم در دستور كار 
قرار داده اس��ت، دو موضوعي كه آخوندي طي ۵ سال 
گذشته نشان داده بود كه جديتي براي انجام آنها ندارد.

اس��المي، وزير راه و شهرس��ازي در همي��ن رابطه در 
تشريح سياست هاي كلي مس��كن در اين وزارتخانه 
مي گويد: مديريت زمين براي تأمين مسكن، توسعه 
شهر و روستا در چارچوب استعداد اراضي و سياست ها 
و ضوابط شهرسازي و طرح هاي توسعه و عمران كشور 
و همچنين ايجاد و توس��عه ش��هرهاي جديد يكي از 
مهم ترين سياست هاي اين وزارتخانه در اين حوزه به 
شمار مي رود كه هم اكنون هم در بخش هاي مختلف 

وزارتخانه در حال مطالعه و پيگيري است.
او احياي بافت هاي فرسوده شهري و روستايي از طريق 
روش هاي كارآمد را يكي ديگر از سياست هاي وزارتخانه 
در بخش مسكن اعالم كرده و مي افزايد: برنامه ريزي 
دولت در جهت تأمين مس��كن گروه هاي كم در آمد و 
نيازمند و حمايت از ايجاد و تقويت موسسات خيريه و 
ابتكارهاي مردمي براي تأمين مسكن اقشار محروم نيز 

در اين حوزه مدنظر ما قرار دارد.
وزير راه و شهرس��ازي، برنامه ريزي جامع براي بهبود 
وضعيت مسكن روستايي با اولويت مناطق آسيب پذير 
از سوانح طبيعي و متناسب با ويژگي هاي بومي، ايجاد 
و اصالح نظام ماليات ها و ايجاد بانك اطالعاتي زمين 
و مس��كن، حمايت از تولي��د حرف��ه اي و ... را از ديگر 
سياس��ت هاي اصلي وزارت راه و شهرسازي در بخش 

مسكن عنوان مي كند.
اسالمي اظهار مي كند: در اين حوزه مكان يابي توسعه 
شهرها در چارچوب طرح آمايش سرزميني، براساس 

اس��تعدادهاي اقتصادي و رعايت معيارهاي زيس��ت 
محيط��ي و مراقبت از منابع آب و خاك كش��اورزي و 
همچنين ايمني در مقابل س��وانح طبيع��ي و امكان 
اس��تفاده از زيرساخت ها و شبكه ش��هري بايد مورد 

توجه قرار گيرد.
او بيان مي كند: از س��وي ديگ��ر، تعيين ابعاد كالبدي 
شهرها در گسترش افقي و عمودي با تأكيد بر هويت 
ايراني – اس��المي ب��ا رعايت مالحظ��ات فرهنگي، 
اجتماع��ي، اقتصادي، امنيتي، حقوق همس��ايگي و 
امكانات زيربنايي و الزامات زيست محيطي و اقليمي از 

اهميت بسيار بااليي برخوردار بوده است.
عض��و كابينه دول��ت تدبي��ر و اميد تاكي��د مي كند: 
هماهنگ س��ازي مقررات و ايجاد هماهنگي در نظام 
مديريت تهيه، تصويب و اجراي طرح هاي توس��عه و 
عمران ش��هري و روستايي هم در اين حوزه از اهميت 

بسزايي برخوردار است.
اس��المي درباره برنامه ها و طرح هاي در حال پيگيري 
مي افزاي��د: تأمين منابع پايدار براي توس��عه و عمران 
و مديريت شهري و روس��تايي با تأكيد بر نظام درآمد 
– هزينه اي و در چارچ��وب طرح هاي مصوب، حفظ 
هويت تاريخي در توسعه موزون شهر و روستا با احياي 
بافت هاي تاريخي و بهسازي يا نوسازي ديگر بافت هاي 
قديمي، جلوگيري از گسترش حاشيه نشيني در شهرها 

و ساماندهي بافت هاي حاشيه اي و نامناسب موجود هم 
بايد در اين حوزه مورد توجه و پيگيري جدي قرار گيرد.

    نياز ساالنه به ١.٥ ميليون واحد مسكوني 
يكي از برنامه هاي مهم در بخش مس��كن كه به بهبود 
آن كمك شاياني مي كند، ايجاد هماهنگي ميان عرضه 
و تقاضا است، به گفته عضو كميسيون برنامه، بودجه و 
محاسبات مجلس شوراي اس��المي، ساالنه به حدود 
يك ميليون تا يك ميليون و ۵٠٠ هزار واحد مسكوني 

در كشور نياز داريم.
به گزارش مهر، مه��رداد بائوج الهوتي اظهار مي كند: 
در حال حاضر توازني ميان توليد و تقاضا براي مسكن 
وجود ندارد كه اين خود بر تورم قيمتي دامن زده است.

نماينده مردم لنگرود در مجلس با تاكيد بر اينكه براي 
پاس��خ به نياز مس��كن زوج هاي جوان ساالنه به ٨٠٠ 
هزار واحد مسكوني نياز داريم، مي افزايد: عدم تامين 
اين ميزان واحد مسكوني در سال هاي اخير منجر به 

انباشت تقاضا شده است.
اين نماينده مردم در مجلس ده��م با بيان اينكه آمار 
صدور پروانه هاي ساختماني در سال در مجموع ٩۵٠ 
هزار واحد مسكوني را نشان مي دهد، تصريح مي كند: 
دولت براي س��ال آينده بايد عالوه بر توليد مس��كن 
جديد، كسري س��ال هاي گذشته را نيز جبران كند تا 

انباشت تقاضا در اين سال ها از بين برود. بائوج الهوتي 
با بيان اينكه دولت هاي پيش��ين به دور از قضاوت در 
خصوص طرح و برنامه هاي خانه دار كردن مردم برنامه 
منسجمي داشته اند، مي گويد: در دولت سازندگي به 
دهك هاي پايين جامعه زمين ش��هري داده ش��د، در 
دولت اصالحات اجاره به ش��رط تمليك و دولت نهم و 
دهم مسكن مهر رونمايي ش��د، اما در دولت يازدهم و 
دوازدهم تاكنون هيچ برنامه اي اجرايي نشده است. او با 
تاكيد بر اينكه دولت بايد براي دهك هاي پايين جامعه 
كه توانايي خانه دار شدن ندارند فكري كند، مي افزايد: 
مسكن اجتماعي طرح روي كاغذ مانده دولت فعلي بايد 
هر چه سريع تر براي خانه دار شدن اقشار آسيب پذير 

رونمايي شود.
اي��ن نماينده م��ردم در مجل��س دهم با بي��ان اينكه 
بي توجهي به انباش��ت تقاضا در حوزه مس��كن آينده 
اين ب��ازار را مبهم مي كند، تصريح مي كند: با توجه به 
مش��خص بودن نياز در حوزه توليد مسكن و آمارهاي 

موجود بايد فكري براي رفع آن شود.
الهوتي با تاكيد بر اينكه مجلس آماده همكاري با دولت 
در راستاي ساماندهي وضعيت مسكن است، مي گويد: 
بايد راهكاري براي بهبود وضعيت بازار از حيث خانه دار 
شدن اقش��ار ضعيف و همچنين ساماندهي قيمت ها 

صورت بگيرد.

پيشنهادقيمتيتاكسيرانيرويميزشورايشهرتهران
مديرعامل سازمان تاكسيراني نحوه تعيين نرخ كرايه هاي تاكسي در سال 

۹8 را تشريح كرد.
عليرضا قنادان در گفت وگو با مهر، در پاسخ به پرسشي در خصوص آخرين 
وضعيت تدوين نرخ كرايه هاي تاكس��ي در سال ۹8 گفت: اين اليحه در 
سازمان تاكس��يراني آماده شده است اما براي ارايه به شورا بايد يك سير 
داخلي در مجموعه شهرداري را طي كند. در حال حاضر اليحه پيشنهادي 

از سمت تاكسيراني به معاونت حمل و نقل ترافيك ارايه شده است.
وي ادامه داد: به دليل اينكه سال گذشته تصويب اليحه نرخ كرايه هاي 
تاكسي با تاخير همراه شد امسال تالش كرديم زودتر اليحه را آماده كنيم 

تا پيش از سال نرخ كرايه هاي تاكسي تعيين تكليف شود.
قنادان در پاس��خ به اين پرسش كه آيا مواردي كه سال گذشته از اليحه 
نرخ كرايه هاي تاكسي حذف ش��د مانند تغيير نرخ كرايه ها در روزهاي 
برفي و باراني و پيك ترافيك گفت: سال گذشته فرمانداري با بخش هايي 
از اليحه نرخ كرايه هاي تاكسي موافقت كرد، اما به دليل آنكه بيش از اين 
زمان از دس��ت ندهيم اصراري به اجراي اين بخش ها نكرديم اما امسال 
با ساز و كاري جديدتر و كامل تر به اين بخش ها در اليحه اشاره شده و از 

آن دفاع خواهيم كرد.
مديرعامل س��ازمان تاكس��يراني با بيان اينكه پرداخت الكترونيكي در 
تاكسي ها توسعه پيدا كرده است، گفت: يكي از پيشنهادات ما در اليحه 
ايجاد يك ساختار مركزي براي نرخ گذاري است و اميدواريم اجراي آن به 
صورت پايلوت موفقيت آميز باشد و آن را در سال هاي آينده توسعه بدهيم.

قنادان با تاكيد بر اينكه تالش مي كنيم نرخ هاي تاكسي عادالنه تعيين 
شود، گفت: اين عدالت از نگاه تاكسيران نزديك شدن قيمت ها به قيمت 
تمام ش��ده اس��ت همچنين تالش مي كنيم با ارايه بسته هاي حمايتي 

قيمت تمام ش��ده سفر را كاهش دهيم تا افزايش قيمت براي مسافر نيز 
عادالنه باشد.

وي در پاسخ به اين پرسش كه ميانگين افزايش نرخ كرايه ها در سال ۹8 
چه ميزان است، گفت: يكي از چالش هاي ما در سال گذشته فاصله زماني 
تصويب نرخ كرايه ها و اجراي آن در سال جديد بود كه باعث شد نرخ تورم 
كه در قيمت تمام شده كرايه تاثيرگذار است، به درستي براي رانندگان 
محاس��به نش��ود. در حال حاضر، نرخ لوازم يدكي و هزينه هاي متفاوت 
تاكسيران ها بسيار متغير است، بنابراين پيشنهاد ما نرخ رسمي تورم در 
زمان اجراي مصوبه به عنوان نرخ پايه است كه تاكنون نرخ رسمي تورم 

اعالم نشده است.
قنادان در پاس��خ به پرس��ش ديگري در خصوص ع��دم رضايت برخي 
تاكسيران ها از بس��ته هاي حمايتي ارايه شده مانند الستيك گفت: در 
جامعه هدف 8۰ تا ۹۰ هزار نفري طبيعي است همه افراد راضي نباشند اما 
قيمت عرضه شده الستيك نرخ مصوب دولتي است و دقيقا قيمتي است 
كه كارخانه ها اعالم كرده اند. ما تالش كرده ايم در اين مدت واسطه ها را 
در اقالم مصرفي و خدماتي تاكسيراني حذف و تاكسيران ها بطور مستقيم 

از كارخانه ها اقالم مصرفي خود را دريافت كنند.
وي تاكيد كرد: نرخ اقالم در بازار متفاوت است، اما با وجود اين، نرخي كه 
از سمت تاكسيراني عرضه مي شود ۵ تا ۱۰ درصد از كمترين قيمت بازار 

ارزان تر است. 
همچنين اين اقالم از باكيفيت ترين كارخانه توليدكننده موجود تهيه 
مي شود و تاريخ توليد و عرضه به روز است. در حالي كه يكي از شاخص هاي 
كيفيت در الستيك زمان توليد است كه برخي الستيك هاي ارزان دو تا 

سه سال از عمر توليدشان گذشته است.

    شهر تهران ۱۰ هزار واحد ناايمن دارد
رييس كميسيون سالمت، محيط زيست و خدمات شهري 
از وجود ۱۰ هزار واحد نا ايمن در شهر تهران خبر داد و رفع 
خطر تمامي واحدهاي نا ايمن را از اولويت هاي ش��وراي 
ش��هر تهران اعالم كرد. به گزارش مهر، زهرا صدراعظم 
نوري، رييس كميسيون سالمت، محيط زيست و خدمات 
شهري با بيان اينكه در شهر تهران ۱۰ هزار واحد نا ايمن 
شناسايي شده است، گفت: كاهش ضريب ريسك و ايجاد 
ساز و كاري براي رفع خطر فضاهاي عمومي و مسكوني 
اولويتي اس��ت كه شوراي ش��هر تهران در سال ۹8 مورد 

پيگيري قرار مي دهد.
وي تاكيد كرد: موضوع ايمني نياز به پايش مستمر دارد 
چراكه در طول زمان واحدي كه ايمن بوده است نا ايمن 
مي ش��ود يا با انجام اصالح��ات الزم واحد نا ايمن تبديل 
به واحدي ايمن مي ش��ود از اين روي نمي توان به صورت 
مقطع��ي اين موضوع را مورد بررس��ي ق��رار داد. رييس 
كميسيون سالمت، محيط زيست و خدمات شهري ادامه 
داد: در بررسي هاي س��ازمان آتش نشاني تا ابتداي سال 
جاري در حدود ۶ هزار واحد نا ايمن شناس��ايي شده بود 
كه تاكنون اين تعداد به ۱۰ هزار واحد رسيده است. وي با 
تاكيد بر اينكه ضريب نا ايمن بودن واحد ها متفاوت است، 

تصريح كرد: از ميان هزار واحد ناايمن در شهر تهران حدود 
۲۵۰ ساختمان پرخطر وجود دارد كه بايد در سريع ترين 
زمان ممكن نسبت به رفع خطر اقدام كنند. نوري اعالم 
كرد: در ميان ۲۵۰ ساختمان نا ايمن حدود ۳۰ ساختمان 
مانند مراكز تجاري وجود دارد ك��ه در داخل خود ۱۰ ها 
واحد را جاي داده اند كه به آنه��ا اخطار الزم براي رعايت 
دستورالعمل هاي ايمني داده شده اس��ت. وي در پايان 
خبر داد: تاكنون تعدادي از اين ساختمان ها نسبت به رفع 
خطر اقدام كرده اند و ايمن سازي تعداد ديگر نيز در دست 

پيگيري است.

    مترو همچنان مهم ترين اولويت شهر است
رييس كميته ايمني حمل و نقل ش��ورا گفت: مهم ترين 
اولويت ش��هر تهران كاهش ترافيك و آلودگي هوا است و 
مهم ترين راهكار اين مهم نيز توسعه حمل و نقل عمومي 
به ويژه مترو است . به گزارش مهر، شهربانو اماني، رييس 
كميته ايمني حمل و نقل شورا با بيان اينكه بدون ترديد 
مهم ترين اولويت شهر تهران كاهش ترافيك و آلودگي هوا 
است و مهم ترين راهكار اين مهم نيز توسعه حمل و نقل 
عمومي به ويژه مترو است، گفت: در بودجه بندي ساالنه 
بيشترين بودجه ها به حمل و نقل عمومي و مترو اختصاص 

مي يابد. اما اينكه چرا با وجود تخصيص بودجه همچنان در 
توسعه مترو با مشكل مواجه هستيم يك علتش به همان 
توزيع قطره چكاني بودجه بر مي گردد كه البته دوره پنجم 
مديريت شهري با محدوديت شديد درآمدي مواجه است.

اماني اظهار كرد: در چنين ش��رايطي يكي از راهكارهايي 
كه مي تواند به مدد مديريت ش��هري بيايد تحكيم پيوند 
بين حلقه هاي مديريتي بين ش��هرداري و دولت اس��ت. 
خوش��بختانه در اين دوره ش��اهد همراستايي مديريت 
شهري و دولت هستيم و با وجود شرايط اقتصادي دولت 
حمايت هايي هر چند حداقل��ي در بحث منابع درآمدي 
مديريت شهري مي شود، گرچه كافي نيست. عضو شوراي 
اسالمي شهر تهران گفت: خوشبختانه ارتباط شورا و شوراي 
عالي استان ها با مجلس و دولت تبديل به ارتباطي موثر شده 
و هر چقدر حلقه مديريت شهري و ملي بيشتر به هم پيوند 
بخورد و جزيره اي تصميم گيري نشود اثر بخشي آن به نفع 
مردم خواهد بود. عضو كميسيون عمران و حمل و نقل شورا 
اظهار كرد: يكي از اقدامات كميسيون عمران شورا اين بوده 
است كه اولويت هاي پروژه هاي در سطح شهر را از معاونت 
فني و عمران شهرداير تهران خواستار شده و بر اين اساس 
بهتر مي توان در زمينه بودجه بندي اقدام كرد. سال ۹8 نيز 
بخش اعظمي از بودجه حمل ونقل به مترو اختصاص خواهد 

داشت و با رويه اي كه شوراي پنجم در پيش گرفته و پرهيز از 
پروژه هاي غير ضروري در سطح شهر اميدوار هستيم سال 

آينده اتفاق هاي خوبي براي مترو پايتخت بيافتد.

    اعم�ال »معاينه فني وي�ژه« هيبريدي ها براي 
خودروهاي معمولي

مديرعامل ستاد معاينه فني شهرداري تهران توضيحاتي 
درمورد »معاينه فني ويژه« ارايه كرد. نواب حسيني منش 
در گفت وگو با ايس��نا، در مورد معاينه فني ويژه خودروها 
گفت: در حال حاضر معاينه فني معمولي و برتر در مراكز 
معاينه فني ش��هر تهران انجام مي شود اما چندي پيش 
معاون حمل و نقل در جلسات متعدد پيشنهاد دادند كه 
معاينه فني ويژه كه مخصوص گروه خودرويي هيبريدي 
و برقي اس��ت در صورت تمايل مالكان براي خودروهاي 
معمولي نيز انجام شود. وي با بيان اينكه بر اين اساس در 
معاينه فني ويژه دور موتور خودرو افزايش مي يابد، گفت: در 
معاينه فني معمولي حدود مجاز در مونوكسيد كربن در دور 
موتور باال حدود ۰.۷ است و در معاينه فني برتر حدود مجاز 
آاليندگي در دور موتور Rppm ۲۵۰۰ بايد ۰.۶ باشد، اما در 
معاينه فني ويژه كه خاص است و خودرو در رده خودروهاي 
هيبريدي قرا ر مي گيرد، حدود مجاز آاليندگي مجاز ۰.۳ 

آاليندگي پيشنهاد شده است. حسيني منش در پاسخ به 
اينكه چند درصد خودروهاي پايتخت مي توانند اين معاينه 
فني را بگذرانند؟ گفت: در معاينه فني ويژه نيازمند شرايط 
خاص هستيم. چرا كه بايد كاتاليست اصطالحاً زنده باشد؛ 
يعني اينكه اگر كاتاليست حتي نيم سوز باشد، نمي تواند 
حدود مجاز را پاس كند و حتمًا بايد كاتاليست نو باشد و به 
همين دليل احتمااًل درصد زيادي از خودروها نمي توانند 
معاينه فني ويژه را پاس كنند، اما از آنجايي كه شهرداري 
تهران در نظر دارد براي معاينه فني ويژه تخفيف هاي خاصي 
را اعم��ال كند، افرادي تمايل به معاينه فني ويژه خواهند 
داشت، اما اين به معناي حذف معاينه فني معمولي و برتر 
نيست و مالكان در صورت تمايل مي توانند يكي از اين سه 
روش را اس��تفاده كنند. وي با بي��ان اينكه در حال حاضر 
سازمان محيط زيست در حال نهايي كردن حدود مجاز 
است، گفت: سازمان محيط زيست پس از تصميم گيري 
حدود مجاز را به ش��هرداري هاي كش��ور ابالغ مي كند و 
شهرداري ها نيز بنا به شرايط جوي و اقليمي خود حدود 
را انتخ��اب مي كنند. مثاًل در تهران معاينه فني معمولي، 
برتر و ويژه ايجاد مي شود كه مالكان در صورت صالحديد 
مي توانند براي بهره مندي از تخفيفات يكي از اين سه مدل 

را انتخاب كنند.

جزئياتاليحهجديدكميسيونماده۱۰۰
رييس اداره كل امور اجرايي كميسيون هاي ماده ۱۰۰ اعالم كرد: با تصويب 
اليحه پيش��نهادي دولت وحدت رويه آرا در كميسيون ماده ۱۰۰ ايجاد 

مي شود.
تورج فرهادي در گفت وگو با ايسنا، در مورد وضعيت كميسيون ماده ۱۰۰ 
گفت: اليحه اي به پيشنهاد وزارت كشور، در دست بررسي و اقدام است كه 
سرنوشت ماده ۱۰۰ را تغيير خواهد داد كه اين پيشنهادات در مراجع مختلف 
از جمله شوراي عالي استان ها، شوراي كالن شهرها، شوراي شهر، مراجع 
قضايي، ديوان عدالت اداري، وزارت كشور و… بررسي شده است.وي با بيان 
اينكه از زمان مديريت دكتر نجفي در شهرداري تهران اين اليحه ۲۶ بندي در 
دست بررسي است، گفت: در حال حاضر اين اليحه در كميسيون زيربنايي 
دولت در حال بررسي است و اگر تصويب شد، عماًل در كل كشور يك وحدت 
رويه در كميسيون ماده ۱۰۰ ايجاد مي شود كه همه بر اساس مصداق هاي 
مش��خص ش��ده در اليحه، آرا خود را صادر مي كنند؛ يعني بر اين اساس، 
هيچكس سليقه اي اعمال نظر نمي كند. به عنوان مثال، در اين اليحه دقيقًا 
با مصداق مشخص شده است كه با تخلف طبقه اضافه چه برخورد و حكمي 
صادر كنند يا با تخلف افزايش سطح اشغال چه كنند؟ البته اين اليحه نهايي 

نشده است و كارشناسان نظرات متفاوتي دارند.
فرهادي با بيان اينكه در اين اليحه تفسير قوانين ممكن نيست و مي توان 
سيستمي كار را پيش برد، گفت: در اين اليحه عوامل شهرداري به عنوان 
ضابطين قضايي مشخص شدند و عماًل تخلفات ساختماني را جرم انگاري 

كرده است و به مثابه جرم با تخلفات ساختماني برخورد مي شود
رييس اداره كل امور اجرايي كميسيون هاي ماده ۱۰۰ با بيان اينكه در حال 
حاضر اختالفي بين تهران و ساير شهرها در مورد احكام ماده ۱۰۰ وجود 
دارد، گفت: چراكه در عمده شهرها حدود 8۰ درصد احكام به جريمه ختم 

مي شوند و تنها حدود ۲۰ درصد به تخريب، قلع، اعاده و… ختم مي شود 
اما در تهران عكس اين آمار اتفاق مي افتد.

وي در مورد شبهات در آراي كميسيون ماده ۱۰۰ با بيان اينكه كميسيون ها 
در صدور احكام استقالل عمل دارند و كسي نمي تواند در كار آنها دخالت 
كند، گفت: ماده ۱۰۰ يك مرجع شبه قضايي است كه شاكي پرونده، مناطق 
هستند و متشاكي مالكاني هستند كه در ملك شان برخالف پروانه يا بدون 
پروانه در حريم يا محدوده عملياتي ساختماني، انجام داده اند كه بر اساس 

تبصره هاي ماده ۱۰۰ با آنها برخورد مي شود.
فرهادي با انتقاد از نگاه ابزاري به كميسيون ماده ۱۰۰ و عملكرد مناطق در 
ارايه اطالعات پرونده ها به كميسيون ماده ۱۰۰ كه عالوه بر رسيدگي طوالني 
موجب رسوب پرونده ها نيز مي شود، گفت: متأسفانه عوامل اجرايي مناطق 
هر پرونده اي را براي ماده ۱۰۰ ارسال مي كنند. به گونه اي كه در اين ميان 
حتي پرونده هايي همچون اختالفات همسايه اي، مزاحمت همسايه و… 

كه ارتباطي به ماموريت هاي ماده ۱۰۰ ندارد، ارسال مي شود.
وي با بيان اينكه بايد در وهله اول از بروز تخلف در منطقه پيشگيري شود، 
گفت: تخلف س��اختماني معنا ندارد. چرا كه بايد مالكان بر اساس پروانه و 
اسناد باال دستي ساخت و ساز داشته باش��ند و اگر تخلفي رخ داد بايد در 
همان موقعيت مهندس ناظر، برخورد كند و شهرداري منطقه نيز بايد به 
مسووليت هاي خود درست عمل كند و مانع بروز تخلف شود تا پرونده اي 

به ماده ۱۰۰ ارجاع نشود و اگر ارجاع شد، پرونده ها را درست ارجاع دهند.
وي تاكيد كرد: بحث درآمدي در شهر بسيار مهم است ولي نبايد اين درآمد 
با تخلف به دست آيد؛ چراكه تخلف حواشي دارد و بايد پيش از وقوع تخلف 
پيشگيري كرد و اگر ساليق متفاوت است، نياز است مناطق به يك وحدت 

رويه دست پيدا كنند.
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تهديد حذف بليت هاي چارتر 
براي گردشگري

رييس هيات مديره انجمن صنف��ي دفاتر خدمات 
مسافرتي با تاكيد براين كه پرواز چارتر واقعي، قيمت 
بليت يا س��فر هوايي را افزايش نمي دهد، گفت: اگر 
پروازهاي چارتري و گروهي حذف شود، گردشگري 
تعطيل مي شود، انگيزه براي س��فر از بين مي رود و 
ديگر كمتر مي توان تب سفر ايجاد كرد. حرمت اهلل 
رفيعي در پي مخالفت وزير راه و شهرسازي با فروش 
بليت هواپيما به صورت چارتري، در گفت وگو با ايسنا 
توضيح داد: قيمت بليت هواپيما را آژانس مسافرتي 
تعيين نمي كند، اين ش��ركت هواپيمايي است كه 
قيمت گذاري مي كن��د.  او ادامه داد: آفت چارتر اين 
است كه شركت هاي هواپيمايي پروازها را »ساالنه« 
كرايه مي دهن��د، درحالي كه خوب مي دانند برخي 
مسيرها تمام سال مسافر ندارند، آژانس ناچار است 
صندلي هاي هواپيمايي را كه براي يك سال چارتر 
كرده در پاره اي از زمان ها، زير قيمت و با زيان بفروشد 
و در فصل شلوغ براي جبران آن خسارت، قيمت ها 
را افزايش دهد، اگر پروازها را براساس عرضه و تقاضا 
و فصلي به آژانس ها كرايه مي دادند، قيمت ها اينقدر 
دچار نوسان نمي شد. رفيعي اضافه كرد: حتي پرواز 
برنامه اي هم كه برخي شركت هاي هواپيمايي فقط به 
آن روي آورده اند اگر كنترلي روي آن نباشد با افزايش 
قيمت روبرو خواهد شد، پس مشكل جاي ديگري 
است نه اصل چارتر. رييس هيات مديره انجمن صنفي 
دفاتر خدمات مس��افرتي افزود: جفاي ايرالين اين 
است كه حقوق پرسنل خود را از چارترفروشي تأمين 
مي كند درحالي كه حقوق پرسنل را نبايد فقط از چارتر 
تأمين كنند. به گفته رفيعي،  از طرفي چارتر را براساس 
تعريف واقعي در اختيار آژانس نمي گذارند، ايرالين 
مثاًل در مس��ير تهران - مش��هد - تهران از سازمان 
هواپيمايي كش��ور مجوز پرواز برنامه اي مي گيرد و 
درحالي كه بليت آن را بايد در سيس��تم بفروش��د، 
آن را براي يك س��ال به آژانس ها چارتر مي دهد. اگر 
شركت هاي هواپيمايي قصد چارترفروشي دارند از 
همان ابتدا بايد درخواست مجوز مرتبط با آن را بدهند، 
مخصوصاً آنكه به لحاظ قانوني نمي توانند همه ظرفيت 

خود را چارتر بفروشند. 

افزايش كميت قطارهاي 
حومه اي

معاون مس��افري راه آهن جمهوري اس��المي ايران 
مهم ترين برنامه اين شركت در سال آتي را، ارتقاي 
كميت قطارهاي حومه اي اعالم ك��رد و از احتمال 
ايجاد شركت قطارهاي مسافري خبر داد. سيدحسن 
موسوي در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: در سال آتي 
نيز طبق برنامه ريزي هاي صورت گرفته متناس��ب 
با توس��عه زيرس��اخت هاي خطوط و اتصال برخي 
از استان ها به ش��بكه حمل و نقل ريلي با راه اندازي 
قطارهاي بين ش��هري و كوتاه كردن فاصله حركت 
قطاره��اي حومه اي، كميت قطاره��ا را نيز همانند 
كيفيت آنها ارتقا خواهيم داد. معاون مسافري شركت 
راه آهن جمهوري اس��المي ايران ادام��ه داد: برنامه 
جامعي براي مذاكره با كارخانجات ايراني انجام شده 
تا در بخش حومه اي با تأمين منابع مالي نس��بت به 
خريد ناوگان نو اقدام شود. موسوي بيان كرد: با توجه 
به هدف گذاري صورت گرفته براي سال آتي با توجه به 
اساسنامه شركت قطارهاي مسافري كه در مرحله آخر 
قرار دارد و به احتمال زياد قبل از پايان سال در هيات 
وزيران نهايي مي ش��ود، شركت قطارهاي مسافري 
كه دغدغه و تخص��ص آن صرفًا راه اندازي قطارهاي 

حومه اي است، ايجاد خواهد شد.

رشد ۱94 درصدي بارش ها 
نسبت به سال گذشته

ميانگين بارندگي كل كش��ور از                                                                                                               ابتداي سال زراعي 
يعني از مهرماه ۹۷ تا بهمن س��ال ج��اري ۱۳۰.۱ 
ميلي متر ثبت شد، ميزان بارش سال گذشته در اين 
بازه زماني 44.۳ ميلي متر بود، بنابراين بارش س��ال 
جاري ۱۹۳.8 درصد بيشتر از                                                                                                               سال گذشته است.  به 
گزارش فارس، ميانگين بارندگي كل كشور از                                                                                                               ابتداي 
سال زراعي )مهرماه ۹۷( تا سيزدهم بهمن سال جاري 
۱۳۰.۱ ميلي متر ثبت شد، ميزان بارش سال گذشته 
در اين بازه زماني 44.۳ ميلي متر بود، بنابراين بارش 
س��ال جاري ۱۹۳.8 درصد بيش��تر از                                                                                                               سال گذشته 
اس��ت. ميانگين بلندمدت بارندگي كش��ور در بازه 
زماني مذكور ۱۰۹.۲ ميلي متر بوده است كه بارش 
سال جاري ۱۹.۲ درصد بيشتراز                                                                                                              ميانگين بلندمدت 
ساالنه است. بيشترين ميزان بارش در هفته بيستم 
سال زراعي متعلق به منطقه پاوه در استان كردستان 
به ميزان ۲۰۳.4 ميلي متر بوده است. در همين مد ت، 
ميانگين گرم ترين منطقه كش��ور ميناب در استان 
هرمزگان به ميزان ۲۷.۵ درجه سلسيوس و سردترين 
منطقه چالدران در استان آذربايجان غربي به ميزان 

منفي ۷.۳ درجه سلسيوس بوده است. 

 حل مشكل شهرهاي اقماري
از ترافيك پايتخت مي كاهد

رييس شوراي شهر تهران گفت: حل مشكل حمل 
و نقل ش��هرهاي اطراف ته��ران از ترافيك پايتخت 
مي كاهد. محسن هاشمي در گفت وگو با مهر، وجود 
شهرس��تان هاي با جمعيت باال در اطراف تهران را 
نوعي فرصت براي كالن شهر تهران دانست و اظهار 
كرد: تهران در حوزه هاي مختلف به خصوص حوزه 
گردشگري مي تواند از ظرفيت شهرستان هاي مجاور 
خود استفاده كند. رييس شوراي شهر تهران گفت: بايد 
براي كمتر كردن معضالت زيست محيطي و ترافيكي 
تهران توج��ه و حمايت ويژه اي از زيرس��اخت هاي 
حمل و نقل اين مناطق صورت گيرد. وي ادامه داد: 
شهرستان هاي اس��تان تهران بايد زيرساخت هاي 
بهداشتي و درماني، آموزشي و...خود را مهيا نمايند و 
اگر تهران هم مي تواند براي كاستن برخي از مشكالت 

كمك كند، نبايد دريغ كرد.

در شهر
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»تعادل«ازنهميندورهازانتخاباتپارلمانبخشخصوصيگزارشميدهد

تقابل دو جريان در انتخابات نهم
تعادل | فرشته فريادرس |

27 بهمن م��اه حداكثر زماني اس��ت ك��ه كانديداي 
نهمي��ن دوره از انتخابات پارلم��ان بخش خصوصي 
تاييد صالحيت و معرفي خواهند ش��د. حال با توجه 
به اينكه كمتر از 20 روز ديگر به سوت پايان انتخابات 
اتاق زمان باقي مانده، جريان ها و چهره هاي ش��اخص 
انتخاب��ات در يك فضاي كامال آرام و بدون هيجان، در 
حال رايزني و البي براي ارايه ليست مشترك شان براي 
رقابت در كارزار انتخابات پارلمان اقتصادي هستند. در 
همين حال، اخبار غيررسمي نشان شكل گيري ائتالف 
ائتالف ها دارد. اما شنيده هاي موثق حاكي از آن است 
كه در روزهاي اخي��ر، توافق نهايي بين »ائتالف براي 
فردا« و »گروه فعاالن توسعه« انجام شده و جناح حاكم 
 اتاق تهران موافقت كرده تا در انتخابات پيش رو، اسامي

 ۸ نفر از افراد شاخص گروه فعاالن توسعه را در ليست 
خود بگنجاند تا اي��ن دو گروه اصلي در اي��ن دوره در 
قالب يك ائتالف و يك ليس��ت مشترك در انتخابات 
حضور داشته باشند. به نظر مي رسد با توافق بين اين 
دوگروه، كار براي س��اير ائتالف هاي انتخاباتي بسيار 
سخت تر شود. براساس شنيده ها، »مسعود خوانساري 
و عالميرمحمدصادقي« سرليست هاي ائتالف براي 
فردا به شمار مي روند. از آن سو، اما جناح هاي رقيب نيز 
بيكار ننشسته اند و در حال البي و رايزني هاي فشرده 
براي رسيدن به يك ليست مشترك هستند تا بتوانند 
در مقابل گروه حاكم اتاق تهران قد علم كنند. از همين 
رو، شنيده ها حكايت از ورود يك ليست جديد به عرصه 
انتخابات اتاق دارد كه قرار است با كنارهم قرار گرفتن 
برخي از فعاالن دوره پيش ش��كل بگيرد. گروه هايي 
مانند »تحول خواهان«، »پيش��گامان وفاق اقتصاد« 
و»كارآفرينان توس��عه گرا« با محوريت افرادي نظير 
»اسداهلل عس��گراوالدي، محمدرضا بهزاديان، يحيي 
آل اس��حاق، سيدحميد حس��يني، احمد ترك نژاد، 
مجيدرضا حريري و جمش��يد عدالتيان« قصد دارند 
ت��ا با ايجاد ائتالف و اتحادي س��ه جانبه، بتوانند بطور 
قدرتمند با ائتالف براي فردا رقابت كنند. اين ائتالف 
سه جانبه با تركيبي 10 نفره از افراد با سابقه، خوشنام 
و كاركشته هاي قبلي اتاق تهران و همچنين 30 چهره 
جديد به توافق رسيده اند كه دوباره پيشگام تحول در 

اتاق باشند. 

   با انتخابات اتاق تا 11 اسفند
بنابر اعالم انجمن نظارت بر انتخابات اتاق هاي بازرگاني 
اي��ران، 26 بهمن م��اه زمان رد ي��ا تاييد صالحيت ها 
مش��خص مي ش��ود و رقابت در انتخاب��ات اتاق بطور 
رس��مي از س��اعت ۸ تا 1۸ روز ش��نبه 11 اسفندماه 
۹7 كليد خواهد خورد. بناب��ه اظهارات رييس هيات 
نظارت بر انتخابات اتاق، در مجموع ليست 1۸5 نفري 
از كانديداها به انجمن نظارت ارسال شده است. ابراهيم 
بهادراني، در همين ح��ال، از كاهش مهلت تبليغات 
به 7روز و ابط��ال آراء كانديداهايي كه تبليغات پيش 
هنگام مي كنند، خبر داده اس��ت. بناب��ه اظهارات او، 
مهلت تبليغات كانديداها از سوم تا نهم اسفندماه است 
و كانديداها از 24ساعت قبل از انتخابات )يعني از تاريخ 
دهم اسفند تا يازدهم كه روز انتخابات است( حق تبليغ 
ندارند. با توجه به اينكه تبليغات كانديدا قبل از موعد 
مقرر ممنوع است، طبق بند 5/10 آيين نامه انتخاباتي، 
اگر كانديداي قبل از موعد مقرر هر گونه تبليغي انجام 
دهد آراء او شمرده نخواهد شد. همچنين در اين دوره 
از انتخابات اتاق، مالك بررس��ي صالحيت كانديداها 
 كارت بازرگاني معتبر است و هر داوطلبي كه بيش از

 3 سال سابقه كارت بازرگاني داشته باشد و از 6 ماه قبل از 
ثبت نام عضو هيات مديره ش��ركت باشد مي تواند در 
انتخابات حضور يابد. براين اساس دارندگان كارت هاي 
بازرگاني مي توانند با در دست داشتن مدارك مورد نياز 
و مراجعه به محل هاي تعيين ش��ده از سوي اتاق هاي 
شهرس��تان ها، آراي خود را به صندوق ه��ا بيندازند. 
 به اين ترتيب نامزدهاي اي��ن دوره از انتخابات كه هر

4 س��ال يك بار برگزار مي شود، بعد از تاييد صالحيت 
مراجع ذي ربط زمان كافي دارند تا با تبليغات، رايزني 
و الب��ي با فع��االن بخش خصوصي حداكث��ر آرا براي 
تكيه بر كرسي هاي پارلمان بخش خصوصي را كسب 
كنند. البته شنيده ها حكايت از اين دارد كه قرار است 
راي گيري در دوره نه��م انتخابات اتاق هاي بازرگاني، 
به صورت الكترونيكي انجام ش��ود. بر اين اساس فرد 

راي دهنده بايد كد مربوط به هر كانديدا را در سيستم 
وارد كرده و پس از رويت نام كامل و عكس وي، اقدام به 
ثبت راي خود كند. اين شيوه اگرچه به لحاظ شفافيت 
در برگزاري انتخابات بسيار حائز اهميت است، اما ممكن 
است منجر به ش��كل گيري صف هاي طوالني در روز 
انتخابات شود كه به نظر مي رسد برگزار كنندگان بايد 

براي آن فكري كنند.

   از ليست ها چه خبر؟ 
از آن سو، اما نگاهي به ليس��ت هاي منتشر شده، نشان 
مي دهد ش��رايط اي��ن دوره از انتخابات ب��ا دوره قبلي، 
دستخوش تغييرات زيادي شده است. بررسي چهره هاي 
نامزد ش��ده در دوره نهم انتخابات اتاق نشان مي دهد، » 
اسداهلل عسگراوالدي بازرگان قديمي، يحيي آل اسحاق 
رييس سابق اتاق بازرگاني تهران، محمدرضا بهزاديان 
رييس اسبق اتاق بازرگاني تهران و غالمحسين شافعي 
و مسعود خوانساري روساي كنوني اتاق بازرگاني ايران 
و تهران« از جمله ش��اخص ترين كانديداهايي هستند 
ك��ه وارد ميدان رقابتي انتخابات ش��ده اند. البته در اين 
دوره ش��اهد ريزش برخي از اعضاي گروه حاكم بر اتاق 
يعني گروه ائتالف ب��راي فردا بوديم. بطوريكه دو چهره 
نام آشنا يعني »محسن خليلي عراقي پدر صنعت ايران 
و پدرام سلطاني نايب رييس اتاق ايران« در اين دوره از 
انتخابات حضور پيدا نكردند. از سوي ديگر، چهر ه هاي 
ديگري چون مهدي جهانگيري، نايب رييس اتاق تهران 
و مهدي پورقاضي، رييس كميس��يون صنعت و معدن 
اتاق تهران هم از نام نويسي در انتخابات صرف نظر كردند. 
در همين فرصت باقي مان��ده، فعاالن بخش خصوصي 
رايزني ها و فعاليت هاي شان را براي انتخابات آينده كليد 
زده اند. اما آنچه مشهود است اينكه حال وهواي نهمين 
دوره از انتخابات اتاق با دوره هاي قبلي كمي متفاوت تر 
به نظر مي رسد، چراكه خبري از ميتينگ ها، نشست ها 
و گردهمايي مختلف، براي جلب آراي بيش��تر فعاالن 
اقتصادي نيس��ت. اين در حالي است كه در دوره هشتم 
اتاق، پنج گروه »ائتالف براي ف��ردا«، »ائتالف بزرگ«، 
»خواس��تاران تحول«، »كانون كارآفرينان توسعه گرا« 
و »پيش��گامان وفاق« ب��راي س��كانداري اتاق ها اعالم 
موجوديت كردند. اما در اين دوره، به نظر مي رسد هنوز 
گروه ها به يك جمع بندي نهايي نرس��يده اند و هنوز در 
حال رايزاني و البي براي بس��تن ليست هاي انتخاباتي 
اشان هستند. البته اخبار غيررسمي و شنيده هاي موثق 
حاكي از آن است كه در روزهاي اخير، ائتالف ائتالف ها 
در حال شكل گيري باشد. شنيده هاي موثق حاكي از آن 
است كه در روزهاي اخير، توافق نهايي بين »ائتالف براي 
فردا« و »گروه فعاالن توسعه« انجام شده و اين دو گروه 
اصلي انتخاباتي در قالب يك ليس��ت در انتخابات دوره 
نهم اتاق تهران حضور خواهند يافت. بر اين اساس جناح 
حاكم اتاق تهران موافقت كرده تا در انتخابات پيش رو، 
اسامي ۸ نفر از افراد ش��اخص گروه فعاالن توسعه را در 
ليست خود بگنجاند تا اين دو گروه اصلي در اين دوره در 
قالب يك ائتالف و يك ليست مشترك در انتخابات حضور 
داشته باشند. با توافق بين دو اين دوگروه، كار براي ساير 
ساير متقاضيان و ائتالف هاي انتخاباتي اتاق تهران بسيار 
سخت تر ش��ود. چهره هاي اثرگذار گروه مجمع فعاالن 
توس��عه در دوره هاي پيش��ين انتخابات اتاق بازرگاني 
افرادي چون »محسن خليلي عراقي، يحيي آل اسحاق، 
ش��اهرخ ظهيري، احمد پورفالح، محمد رضا بهرامن و 
محمد مهدي راس��خ« بودند. اين در حالي اس��ت كه از 
اين افراد تنها »آل اسحاق، بهرامن و راسخ« در انتخابات 
پيش رو حضور دارند و احتمال دارد كه اين افراد هم به 
مانند ميرمحمد صادقي تصميم بگيرند به گروه ائتالف 
براي فردا، بپيوندند. اگرچه روزهاي اخير گفته مي شد كه 
»يحيي آل اسحاق« قرار است به ليست اشتراكي ا»ئتالف 
براي فردا و فعاالن توسعه« بپيوندند، اما برخي منابع موثق 
احتمال پيوستن وي به اين طيف را قويا تكذيب مي كنند. 
بر اين اس��اس اكنون »عالءالدي��ن ميرمحمد صادقي، 
محمدرضا نجفي منش، رضا نورايي، محمدرضا بهرامن، 
عباس��علي قصاعي، علي نقيب، حسن احمديان و هاله 
حامدي فر« از جمله اعضايي هستند كه به جاي 10 نفر 
خارج شده از ائتالف براي فردا از جمله »پدرام سلطاني، 
مهدي جهانگيري، حامد واحدي، بهادر احراميان، مهدي 
پورقاضي« به شمار مي روند. شنيده ها همچنين حاكي از 
اين است كه »مسعود خوانساري و عالميرمحمدصادقي« 

سرليست هاي ائتالف براي فردا هستند. 

   ائتالف سه جانبه ٣٠+١٠ هم مي آيد
از آن سو، اما شنيده ها حكايت از ورود يك ليست جديد 
به عرصه انتخابات پارلمان بخش خصوصي دارد. اين 
ليست قرار است با كنارهم قرار گرفتن برخي از فعاالن 
دوره پيش ش��كل بگيرد. با توجه ب��ه توافق »ائتالف 
براي فردا« با »فعاالن توس��عه« جهت تهيه ليس��ت 
مش��ترك، به نظر مي رسد اين بار نيز ائتالف حاكم در 
دوره هشتم اتاق تهران از شانس بااليي براي تصاحب 
حداكثري كرسي هاي هيات نمايندگان در دوره نهم 
برخوردار باشد. اما گروه هايي مانند »تحول خواهان«، 
»پيش��گامان وفاق اقتصاد« و »كارآفرينان توس��عه 
گرا« با محوريت افرادي نظير »اسداهلل عسگراوالدي، 
مجيدرضا حريري، محمدرضا بهزاديان، س��يدحميد 
حسيني، احمد ترك نژاد و جمشيد عدالتيان« قصد 
دارند تا با ايجاد ائتالف و اتحادي س��ه جانبه، بتوانند 
بطور قدرتمند با ائتالف براي فردا رقابت كنند. در اين 
ميان، احتمال پيوستن افرادي نظير محسن حاجي بابا 
براي تقويت اين ائتالف سه جانبه هم مطرح مي شود. 
از طرفي سيد حميد حسيني كانديداي نهمين دوره از 
انتخابات اتاق بازرگاني با تاييد خبر شكل گيري ائتالف 
جديد، از رايزني هاي فش��رده براي رس��يدن به يك 
توافق جامع و تهيه يك ليس��ت واحد خبر داده است. 
اما براس��اس آنچه كه او مطرح كرده، قرار است تحول 
خواهان به تركيبي 10 نفره از افراد با سابقه وخوشنام 
و كاركشته هاي قبلي اتاق تهران و همچنين 30 چهره 
جديد به توافق برس��ند كه دوباره پيش��گام تحول در 
اتاق باشند. بنابراين، تحول خواهان قرار است تا پايان 
هفته جاري به جمع بندي نهايي رس��يده و از ليست 
جديدش��ان رونمايي كنند. از اين رو، به نظر مي رسد، 
تا پايان اين هفته، ش��اهد رونمايي از توافقات جديد و 
ليست هاي جديدي باش��يم تا تنور انتخابات گرم تر و 
شفاف تر شود. البته اين جناح بندي ها در حال صورت 
مي گيرد، كه محس��ن مهرعليزاده يكي از ُمهره هاي 
اصلي گروه خواس��تاران تحول در دوره هاي پيش��ين 
انتخابات اتاق بازرگان��ي، گروه بندي ها را براي حضور 
در اي��ن دوره از انتخابات اتاق، مهم نمي داند و ترجيح 
مي دهد يك ليست مشترك 40 نفره از اتاق تهران ارايه 
ش��ود؛ چرا كه اين اقدام منجر به وحدت در اتاق براي 

پيگيري مسائل خواهد شد. 

    دو نگاه به حضور چهره هاي سنتي
حال با توجه ب��ه اينكه در انتخابات پي��ش رو مانند 
انتخابات دوره هاي پيشين برخي چهره هاي سنتي 
از جمله »علينقي خاموشي، عال ميرمحمدصادقي، 
اسداهلل عس��گر اوالدي و يحيي آل اسحاق« كانديدا 
شده اند، اين پرسش قابل طرح است كه آيا كهنه كارها 
و چهره هاي س��نتي در اين دوره از انتخابات به مانند 
دوره هاي قبل امكان پيروزي دارند؟ در پاسخ به اين 
دو پرسش دو نگاه وجود دارد. براساس نگاه نخست، 

برخي از فعاالن اقتصادي، معتقدند كه اين افراد نبايد 
در انتخابات حضور داشته باش��ند و بايد ميدان را به 
جوانان واگذار كنند. به باور آنها، چهره هاي س��نتي 
شانس چنداني براي كسب آراي باال نخواهند داشت؛ 
چراكه اعضا نگاه رو به جلو دارند و »آزموده را آزمودن 
خطاست.« بر همين اساس، اين چهره هاي شاخص 
بايد از صندلي ها كناره گيري كرده تا جوانان صاحب 
ايده و فك��ر نو هم فرصت حض��ور در پارلمان بخش 

خصوصي را به دست بياورند. 
اما در مقابل نگاهي ديگري در تقابل با نگاه نخست قرار 
دارد. بر اساس نگاه دوم، برخي از فعاالن اقتصادي بر 
اين باورند كه سن كانديداها نمي تواند مالك ومعياري 
مناسب براي گزينش افراد باشد. چراكه به باور آنها، 
سن افراد مهم نيست، بلكه تاثيرگذاري با علم و تجربه 
است كه در تصميم گيري ها اهميت دارد. از اين منظر 
كه نگاه كنيم قطعا وجود پيشكسوتان در انجام امور و 
ماموريت هاي محوله ارزشمند خواهد بود. از اين رو، 
بهره مندي از تجربيات ارزنده پيشكس��وتان در كنار 
حضور جوانان با انگيزه و تحصيل كرده و پر انرژي كه 
در حال اداره بنگاه اقتصادي هستند، قطعا مي تواند 
اتاقي متفاوت را به ارمغان داش��ته باشد. حتي نتايج 
يك نظر س��نجي نيز نش��ان مي دهد، اغلب اعضاي 
اتاق هاي بازرگاني سراسر كشور بر اين باورند كه سن 
كانديداهاي دوره نهم هيات نمايندگان اتاق ايران براي 
انتخابات اهميت بااليي ندارد. همچنين از نظر اعضاي 
بخش خصوصي، مهم ترين معيار در انتخاب اعضا در 
دوره نهم، »ميزان شفافيت در فعاليت هاي اقتصادي 
گذشته« است و »سابقه مس��ووليت و فعاليت قبلي 
در دولت يا مجلس«، بسيار كم اهميت ارزيابي شده 
و شايد يك معيار منفي در انتخاب اعضا باشد. براين 
اساس مي توان اينطور نتيجه گرفت كه تركيب جوانان 
و پيشكسوتان، با توزيع جنسيتي متناسب بين زنان و 

مردان، بهترين تركيب براي اتاق نهم باشد. 

  اولويت اتاق نهم چه باشد؟
اما فارغ از ه��ر نوع نگاهي، طيف وس��يعي از فعاالن 
اقتصادي بر اين باورند كه در نهمين دوره از انتخابات 
اتاق، مهم اين اس��ت كه هر تيم يا فردي كه روي كار 
مي آيد، حرفي براي گفتن داش��ته باش��د و اولويت 
اتاق نهم »پيگيري مطالبات گروهي و ش��فافيت در 
عملكرد« باش��د. از اين رو، انگيزه قوي داشتن براي 
پيگيري امور و برطرف س��اختن مشكالت اقتصادي 
از نكات مهمي است كه بايد در اين دوره از اتاق مورد 
اهميت قرار گيرد. اين در حالي است كه عده اي تمام 
تالش ش��ان براي حضور در پارلمان بخش خصوصي 
اين است كه بتوانند در هيات نمايندگان اتاق مسائل 
شخصي خودش��ان را برطرف كنند. اين نوع نگاه ها، 
متاس��فانه به منافع گروه��ي و اتاق ضرب��ه مي زند. 
بنابراين كساني كه اصلح فعاالن اقتصادي هستند و 

قرار است به عنوان عضو هيات نمايندگان به اتاق راه 
يابند بايد تالش كنند تا تمام چالش هاي پيش روي 
فعاالن اقتصادي را تسهيل كنند. بنابراين اشخاصي 
كه احساس مي كنند كه چنين آمادگي را دارند، اعالم 
حضور كنند. از آن سو، برخي از چهره هاي شاخص اتاق 
از جمله احمد پورفالح كه در اين دوره از انتخابات ورود 
نكرده، هم از صاحبان تشكل ها درخواست كرده كه 
به افراد كارنام��ه دار و با صالحيت راي بدهند. برخي 
ديگر هم بر اين موضوع تاكيد دارند كه اتاق از جايگاه 
اصلي خود كه همان مطالبه گري از دولت اس��ت دور 
ش��ده و بايد به جايگاه اصلي خود دست يابد تا بتواند 
در تصميم س��ازي هاي كالن كشور اثر گذار باشد. در 
مقابل برخ��ي ديگر از فعاالن اقتصادي، ش��عارهاي 
تكراري همچون »تحكيم جايگاه اتاق«، »نقش فعال 
در شوراهاي سياس��ت گذاري«، »تحكيم موقعيت 
پارلمان بخش خصوصي« و امثال اين را در ايندوره از 
انتخابات اتاق را رويا پردازي عنوان كردند و معتقدند 
با توجه به بحران هاي پيش روي اقتصاد، زمينه براي 
پيگيري و اجراي اين نوع شعارها وجود ندارد. از نگاه 
آنها، در چنين ش��رايطي ضروري اس��ت كانديداها 
ش��عارها و اهدافي را انتخاب و بر اجراي آن پافشاري 
كنند كه نخست واقع بينانه و متضمن تحقق منافع 
بخش خصوصي باشد و دوم اينكه در عمل به عبور از 

شرايط خطير كنوني اقتصاد ملي كمك كند.
حاال ك��ه پارلمان بخش خصوصي به فصل انتخابات 
 نزديك ش��ده است، مس��ووليت س��نگيني را بايد 
پيش روي خود احساس كند. ش��ايد بهترين زمان 
ممكن براي بررسي كارنامه كاري اتاق در دوره هاي 
قبل��ي و تعيين تكليف انتظ��ارات از اتاق آتي همين 
حاال باش��د. اينكه فعاالن اقتصادي ف��ارغ از هر نوع 
نگاه و جناح بندي ها با خودش��ان روراس��ت باشند و 
ببيند در حل بحران و چالش هاي پيش روي اقتصاد 
چقدر موفق عمل كرده اند و كجاها به خطا رفته اند؟ 
همچنين ضرورت دارد كانديداها وجريان هاي اصلي 
اين دوره از انتخابات به اين فهم مشترك برسند كه 
برنامه ش��ان براي اتاق نهم چيس��ت؟ قرار است چه 
تغيي��ر و تحولي در پارلمان بخ��ش خصوصي ايجاد 
كنن��د؟ آيا مي خواهن��د همان رويه ه��اي ناكارآمد 
پيشين را در پيش گيرند يا قصد خانه تكاني و تغيير 
وتحول را دارند؟ از اين منظر، كانديداها و چهره هاي 
انتخاباتي بايد خيلي ش��فاف بگويند كه مي خواهند 
مطالبه گر و صداي بخش خصوصي باش��ند يا اينكه 
دولت را همراهي كنند. از اين رو، در راستاي شفافيت 
بخشيدن به عملكرد پارلمان بخش خصوصي، شايد 
قدم اول در همين فصل انتخابات، رفع شبهه در مورد 
كارت هاي غير مجازي باشد كه در بهمن و اسفند سال 
گذش��ته صادر شده است. اميد اس��ت كه با انتخاب 
افراد اصلح شاهد گشايش فصل جديدي در پارلمان 

اقتصادي كشور باشيم. 

رييسكنفدراسيونصادراتايرانمطرحكرد

تسهيل روابط بانكي ايران و عراق در آينده نزديك
ايران در س��ال 201۸ با ص��ادرات ۸ ميليارد و 750 
ميليون دالري به ع��راق، جاي تركي��ه در صادرات 
به ع��راق را گرفت. اي��ن در حالي اس��ت كه رييس 
كنفدراس��يون صادرات ايران با اش��اره ب��ه توافقات 
اخير بان��ك مركزي ب��ا مقامات عراق��ي، مي گويد: 
تسهيل روابط بانكي ايران و عراق، در آينده مي تواند 
افزايش تجارت خارجي با اين كشور را در پي داشته 
باش��د. محمد الهوتي در گفت وگو با مهر، با اش��اره 
به توافق هاي انجام ش��ده از س��وي بان��ك مركزي 
اي��ران با عراق در خصوص گش��ايش هاي مالي براي 
تب��ادالت پولي دو كش��ور گفت: از آنجاي��ي كه بازار 
عراق، مهم ترين بازار صادراتي ايران به ش��مار آمده 
و به لح��اظ مرزي نيز، ما با عراق هم مرز و همس��ايه 
هستيم، ارتباطات خوبي در حوزه تجارت خارجي نيز 
شكل گرفته و دولت اين كشور نيز، با دولت ما همراه 
است؛ بنابراين به نظر مي رس��د كه روابط با عراق، از 
ش��رايط ويژه اي براي ايران برخوردار بوده و اهميت 
بازار عراق را براي ايران در مقايس��ه با ساير بازارهاي 

صادرات��ي، دوچندان مي كند.رييس كنفدراس��يون 
صادرات ايران افزود: بر اين اساس پيش بيني مي شود 
كه صادرات ايران به عراق، از مرز 10 ميليارد دالر عبور 
كند؛ اما بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه اولين شرط 
افزايش تجارت خارجي دو كشور، برقراري روابط بانكي 
و تسهيل در مراودات تجاري است؛ چراكه بعضا مشاهده 
مي شود مشكالتي بر سر راه تجارت با اين كشور، اعم از 
تعرفه گذاري، روابط بانكي و ممنوعيت واردات كاالي 
كشاورزي ايران به عراق به وجود مي آيد كه همه اينها 
بايد به نوعي با عراقي ها برطرف شود. او تصريح كرد: در 
اين ميان برقراري روابط بانكي بسيار حائز اهميت است؛ 
چراكه از يك س��و بانك مركزي ف��روش ريالي به بازار 
عراق را به رسميت نمي شناسد و معتقد است صادرات 
زماني ارزشمند اس��ت كه براي كشور، ارزآوري داشته 
باش��د كه به اعتقاد من هم كامال مساله درستي است؛ 
اما براي رسيدن به اين هدف، بايد بستر و روابط بانكي 
بين دو كشور فراهم شود كه البته مدتي است كه بحث 
استفاده از دينار و ريال در بازارهاي دو كشور مطرح است. 

به گفته الهوت��ي، موضوع بعدي معامله و فروش ارز به 
صرافي ها است كه با توجه به شرايطي كه در عراق حاكم 
است، صرافي ها جوابگوي اين حجم از تجارت با ايران 
نيستند كه خوشبختانه اين موضوع در دستور كار بانك 
مركزي جمهوري اسالمي ايران قرار گرفته و استقبال 
بي نظيري نيز از رييس كل بانك مركزي در اين كشور 
صورت گرفته است، به نحوي كه در سطح رييس جمهور 
نيز مالقات هايي با رييس كل بانك مركزي ايران تدارك 
ديده شد و اين امر، نش��ان مي دهد كه روابط بانكي دو 
كشور در آينده اي نه چندان دور، تسهيل خواهد شد و 

تجارت از طريق روابط بانكي برقرار مي شود.
او ابراز اميدواري كرد كه با توجه به اينكه امريكا در كشور 
عراق، به خصوص در حوزه مسائل بانكي، ورود پيدا كرده 
و مي تواند تاثيرات منفي خود را بگذارد، اين مساله نيز 
در توافقات ديده شده باشد تا احيانا اين بدرفتاري هاي 
امريكا، باعث مسدودش��دن ادامه اين روند مناسب در 
روابط بانكي دو كشور نش��ود و بتوان در آينده نزديك، 
روابط بانكي دو كشور و فروش كاالها بر اساس ارتباطات 

بانكي را رقم زد. الهوتي معتقد است كه توافقات اخير 
بانكي بانك مركزي ايران با عراق، مي تواند هم افزايش 
صادرات را در پي داش��ته باش��د و هم رونق صادرات را 
تضمين كند؛ چراكه ايران با عراق همسايه بوده و طي 
ماه هاي گذشته نيز، بيشترين حجم تجارت خارجي ايران 
در ميان بازارهاي هدف صادراتي با عراق ش��كل گرفته 
است؛ بنابراين به نظر مي رسد در اين حوزه بانك مركزي 
خوب عمل كرده و اهميت بازار عراق براي او محرز بوده 
است. او ادامه داد: اميدواريم شرايط خوبي در بازار عراق 
پيش روي كاالهاي صادراتي ايران قرار گيرد؛ به خصوص 
با توجه به نياز اين كشور به كاالهاي ايراني، بتوان حجم 
تجارت را افزايش داد. الهوتي خاطرنشان كرد: به نظر 
مي رسد كه در خصوص تجارت خارجي، سال ۹۸ سال 
س��ختي براي صادرات غيرنفتي ايران باشد، بنابراين 
حفظ بازارهايي همچون عراق، افغانستان و كشورهاي 
پيراموني، مي تواند شرايط را براي ارزآوري تسهيل كند.

 صادرات ايران به عراق از تركيه پيشي گرفت
عالوه بر اين، در سال گذشته ميالدي، صادرات ايران 
به عراق از رشد خوبي برخوردار بوده است. بطوريكه، 
دبيركل اتاق مشترك ايران و عراق با اشاره به صادرات 
۸ ميلي��ارد و 750 ميليون دالري اي��ران به عراق در 
س��ال 201۸ مي گويد: ايران در اين سال در صادرات 

به عراق جاي تركيه را گرفت. سيد حميد حسيني با 
بيان اينكه طي دي ماه سال جاري روند صادرات ايران 
به عراق وضعيت خوبي نداش��ت، گفت: اين مساله دو 
علت داشت كه يكي تعطيالت ژانويه و ديگري موضوع 
پيمان س��پاري ارزي و مش��كالت ناش��ي از آن براي 
صادركنندگان بود. دبيركل اتاق مشترك ايران و عراق 
با بيان اينكه دي ماه ۹7 ميزان صادرات ايران به عراق 
به 510 ميليون دالر كاه��ش يافت بيان كرد: اين در 
حالي كه در سال جاري در برخي ماه ها ميزان صادرات 

كشورمان به عراق به ۹00 ميليون دالر هم رسيد. 
او افزود: در سال جاري متوسط صادرات ايران به عراق 
ماهانه حدود 750 ميليون دالر بوده اس��ت. حسيني 
در ادامه با بيان اينكه در سال 201۸ ايران در صادرات 
به عراق جاي تركيه را گرفت، گفت: در س��ال 2017، 
تركيه 6.5 درصد از كاالهاي صادراتي خود به ارزش 
۸ ميليارد و 300 ميليون دالر را به عراق صادر كرد اما 
در س��ال 201۸ اين كش��ور با صادرات 4.5 درصد از 
كاالهاي صادراتي خود به عراق توانس��ت 7 ميليارد و 
350 ميليون دالر كاال به عراق صادر كند. دبيركل اتاق 
مشترك ايران و عراق گفت: اما ايران در 12 ماهه سال 
201۸ با صادرات ۸ ميليارد و 750 ميليون دالر كاال 
به عراق از تركيه پيشي گرفت و توانست جاي تركيه را 

در بازار عراق بگيرد. 

Tue. Feb12. 2019  سه شنبه    23 بهمن 1397   6 جمادي الثاني 1440  سال پنجم    شماره   1317 

بخش معدن كمترين 
آسيب پذيري تحريمي را دارد

ايس�نا| وزير صنع��ت، معدن و تج��ارت گفت: 
توانستيم تحريم ها را مديريت كنيم؛ چرا كه توليد 
ادامه دارد. رضا رحماني بيان كرد: پيش از همه چيز، 
ابتدا بايد بپذيريم كه در جنگ تمام عيار اقتصادي 
و رس��انه اي قرار داريم و با توجه به اين شرايط در 
تصميمات تغيير ايجاد مي ش��ود و ضرورت دارد 
متناسب با تهاجم دشمن، دفاع كرده و اجازه توقف 

توليد را ندهيم. 
 او با بي��ان اينكه هدف جنگ اقتصادي س��قوط 
كارخانجات است، تاكيد كرد: رهبر معظم انقالب 
نيز بارها در فرمايشات شان به حفظ توليد و اشتغال 
تاكيد كرده اند. رحماني خاطرنش��ان كرد: وجود 
همدلي و همت جمعي، استفاده از توان مردمي و 
تفويض اختيارات به استانداران و بخش خصوصي 
اصلي ترين ش��روط پيروزي در جنگ اقتصادي و 

فتح قله هاست.
وزير صنع��ت با تاكيد بر نقش معدن در ش��رايط 
تحريم، خاطرنش��ان كرد: معتقدم بخش معدن 
شاه بيت و پتانسيل بي بديل در كشورمان است كه 
كمترين آس��يب پذيري را در زمان تحريم دارد؛ از 
اين رو انقالب معدني را بايد شروع كنيم. او با بيان 
اينكه ارزش توليد صنايع معدني 20 ميليارد دالر 
است، گفت: اوايل انقالب تعداد معدن حدود 1۹5 
واحد بود كه اكنون به حدود 10 هزار واحد رسيده 
است. وزير صنعت با بيان اينكه رفع خودكفايي در 
بخش هاي مختلف از اولويت هاي ماست، اظهار كرد: 
خوشبختانه در بخش فوالد به خودكفايي رسيده ايم 
و به دنبال راه اندازي كارخانه نفلين سينيت براي 
توليد مواد اوليه آلوميني��وم و خودكفايي در اين 
زمينه هستيم. او در رابطه با نقش معادن در توسعه 
روستاها، خاطرنش��ان كرد: با توجه به قرارگيري 
معادن در روس��تاها، ايجاد واحدهاي بهره برداري 
از معادن منجر به توسعه مناطق محروم مي شود. 
معتقدم با راه اندازي پروژه ذوب و ايجاد ش��هرك 

تخصصي مس شاهد توسعه ورزقان خواهيم بود.
رحماني در خصوص ميزان اش��تغال زايي صنايع 
معدني نيز بيان كرد: 130 هزار نفر در بخش معدن و 
650 هزار نفر در بخش صنايع معدني در سطح كشور 
فعاليت مي كنند كه اشتغال پايدار به شمار مي رود. 
او درباره ذخاير قطعي مس ورزقان، گفت: بر اساس 
بررسي هاي كارشناسي، مس ورزقان 3۸0 ميليون 
تن ذخاير قطعي داشت كه اين آمار به ۸۹0 ميليون 
تن رس��يده و براي 40 س��ال آينده مشكلي بابت 
استخراج مس از اين معدن نخواهيم داشت. او اضافه 
كرد: به تازگي ذخاير سنگ آهن در مركز ايران نيز 
حدود دو سه برابر شده است، ذخيره پنج هزار تني 
فوالد در اوايل انقالب هم به 33 ميليون تن رسيده 
اس��ت. وزير صنعت با تاكيد بر ضرورت جلوگيري 
از خام فروشي، گفت: ضرورت دارد زنجيره تبديل 
مس به كنسانتره، سپس كاتد مس و فرآوري آن در 
صنايع پايين دستي فراهم شود؛ چرا كه تشكيل اين 
زنجيره ارزش اف��زوده دارد. براي جلوگيري از خام 
فروشي ما عوارض صادرات خام فروشي را همه ساله 
افزايش مي دهيم. او تصريح كرد: همزمان با چهلمين 
س��الگرد پيروزي انقالب اسالمي، امسال در كشور 
موفق به ثبت ركورد در توليد مس كاتد شده ايم. وزير 
صنعت به ضرورت ايفاي نقش صنعت در زمينه هاي 
فرهنگي و اجتماعي تاكيد كرد و گفت: مس سونگون 
ورزقان در پروژه بزرگراه »خواجه - ورزقان« ايفاي 

نقش مي كند. 

فرصت جديد براي 
واردكنندگان خودرو 

شاتا|وزارت صنعت، معدن و تجارت، دستورالعمل 
بالمانع بودن ثبت س��فارش جديد خودروهاي در 
گمرك مانده را، ابالغ كرد كه بر اس��اس آن، مجوز 
مربوطه تا تاريخ 16 ارديبهش��ت سال آينده معتبر 
اس��ت. رضا رحماني، وزير صنعت، معدن و تجارت، 
دستورالعمل بند 7 مصوبه 16 دي ماه هيات دولت 
در خصوص ترخيص خودروهاي در گمرك مانده را، 
ابالغ كرد. بر اين اس��اس، امكان ثبت سفارش براي 
خودروهاي داراي قبض انبار در اماكن گمركي، بدون 
انتقال ارز در س��امانه جامع تجارت فراهم مي شود. 
دستورالعمل ابالغي از سوي وزير صنعت، 21 بند دارد 
كه در بند 12 رفع تعهد ارزي گروهي از واردكنندگاني 
كه از ثبت س��فارش هاي بانكي اس��تفاده كرده اند، 
موكول به ارايه پروانه گمركي و پرداخت مابه التفاوت 
به بانك عامل حداكثر تا ۹ ماه از تاريخ ترخيص است. 
بر اساس بند ۹ دستور العمل مذكور، ثبت سفارش ها 

تنها تا تاريخ 16 ارديبهشت ۹۸ معتبر خواهند بود.

رييس مركز توسعه تجارت 
الكترونيكي منصوب شد

با حكم وزير صنعت، معدن و تجارت، علي رهبري 
به سمت رياست مركز توسعه تجارت الكترونيكي 
منصوب ش��د. به گ��زارش مركز توس��عه تجارت 
الكترونيكي، ط��ي حكمي از س��وي رضا رحماني 
وزير صنعت، معدن و تجارت، علي رهبري به سمت 
رياست مركز توسعه تجارت الكترونيكي منصوب 
شد. در حكم انتصاب او به سمت رياست مركز توسعه 
تجارت الكترونيك آمده اس��ت: با توجه به سوابق و 
تجربيات ارزشمند جناب عالي، به موجب اين حكم 
به سمت »رييس مركز توسعه تجارت الكترونيكي« 

منصوب مي شويد. 
انتظار دارد با به كارگيري خالقيت و مس��اعي خود 
و بهره برداري بهين��ه از توانمندي هاي موجود و با 
تاكيد بر جلب مشاركت كليه همكاران، انجمن ها 
و تشكل هاي بخش خصوصي و همچنين استفاده 
از ابزارها و اس��تانداردهاي ملي و بين المللي نسبت 
به توسعه كاربردهاي تجارت الكترونيكي در كشور و 
توسعه تبادالت ملي و بين المللي و ارايه پيشنهادات 

اثربخش، موجبات پيشرفت امور را فراهم نماييد. 
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چهارمين اقتصاد جهان وارد ورطه ركود شده است

حمله پوپوليست ها به بانك مركزي ايتاليا
گروه جهان|

دو روز پس از اينكه كميسيون اروپا از ورود رسمي ايتاليا 
به عنوان چهارمين اقتصاد بزرگ جهان به ورطه ركود 
خبر داد، دولت اين كشور با انتقاد شديد از بانك مركزي 
و ناظران بازار سهام، تهديد كرد كه مسووالن اين نهادها 

را بركنار خواهد كرد.
به گزارش فايننشال تايمز، دولت پوپوليستي ايتاليا كه در 
آستانه انتخابات پارلمان اروپايي ماه مه  فشار بر نهادهاي 
تشكيالتي را افزايش داده، يكشنبه روساي بانك مركزي 
را تهديد به بركناري كرد. ماتيو س��الويني رهبر حزب 
ضدمهاجرت ليگ، گفته به جاي تغيير يك يا دو نفر از 
دست اندر كاران ارشد بانك مركزي و كميسيون بورس 
و شركت هاي ايتاليايي )CONSOB( كه بر بازار سهام 
نظارت دارد، بايد اين نهاده��ا را از زيربنا اصالح كرد و 
كالهبرداراني كه باعث شدند تا ايتاليايي ها پس اندازهاي 
خود را از دست دهند سال هاي طوالني پشت ميله هاي 

زندان نگه داشت. 
لوئيجي دي مايو رهبر حزب ضدتشكيالتي جنبش پنج 
ستاره هم از دست اندركاران بانك مركزي انتقاد كرده 
و آنان را به در پيش گرفتن سياس��ت هاي استبدادي 
متهم كرده است. اظهاراتي كه با واكنش تند جيوواني 
تريا وزير اقتصاد ايتاليا، روبرو شده است. تريا يكشنبه با 
تاكيد بر استقالل بانك مركزي ايتاليا گفته كه بايد از 
اين نهاد مس��تقل دفاع كرد. ماريو دراگي رييس بانك 
مركزي اروپا و رييس سابق بانك مركزي ايتاليا، سال 
گذشته بدون اشاره مستقيم به ايتاليا، هشدار داده بود 
كه استقالل بانك مركزي از سوي دولت هاي پوپوليست 

تهديد مي شوند. 
حمله دولت ائتالفي ايتاليا به بانك مركزي اين كشور 
پس از آن ش��دت گرف��ت كه اين نهاد مالي با انتش��ار 
گزارشي بدبينانه از پيش بيني رشد اقتصادي ايتاليا تاييد 
كرد اين كشور دچار ركود فني شده است. بانك مركزي 
ايتاليا پيش بيني خود از يك درصد رشد اقتصادي ايتاليا 
در 2019 را به 0.6 درصد كاهش داد. ركود فني زماني 
اتفاق مي افتد كه توليدات ناخالص ملي براي دو سه ماه 
پياپي كاهش يابد. در تابستان اخير توليدات ناخالص 

ملي يك دهم درصد كاهش يافت و در سه ماهه بعدي 
نيز همين تاييد شد و بدين ترتيب روند مثبتي كه از سه 

ماه دوم 2014 بي وقفه ادامه داشت، متوقف شد.
فايننشال تايمز نوش��ته كه پس از انتشار اين گزارش 
دي مايو و ديگر وزراي دولت ايتاليا از حزب پنج ستاره 
گفته اند قصد دارند مانع از تمديد دوره كاري لوئيجي 
فدريكو سيگنوريني معاون دبيركل بانك ايتاليا شوند. 

دولت ايتاليا همچنين اوايل ماه جاري ميالدي پائولو 
س��اونا كه پيش تر وزي��ر امور اروپايي ب��ود را به عنوان 
كاندي��داي دولت براي رياس��ت كميس��يون بورس و 
ش��ركت هاي ايتاليايي )CONSOB( معرفي كرده 

است. پائولو اقتصاددان منتقد اتحاديه اروپا جزو نخستين 
وزراي معرفي شده از سوي احزاب پوپوليستي بود كه 
سرجيو ماتارال رييس جمهوري وقت ايتاليا، از پذيرش 

او خودداري كرد. 

    ورود به عرصه ركود 
كميسيون اقتصادي اتحاديه اروپا هم اخيرا پيش بيني 
خود از رش��د اقتصادي ايتاليا براي سال هاي 2019 و 
2020 را كاهش داده و اعالم كرده نامطمئن بودن فضاي 
اقتصادي به دليل سياست هاي دولت و بدهي سنگين 
ايتاليا، اقتصاد اين كشور را به ركود كشانده است. اقتصاد 

ايتاليا در سه ماهه سوم سال گذشته با رشد منفي 0.1 
درصدي به كار خود خاتمه داد و براي نخس��تين بار در 
۵ سال گذش��ته، طعم ركود را تجربه كرد. كميسيون 
اروپا اخيرا گفته كه كاهش فعاليت هاي اقتصادي تا حد 
زيادي به موضع گيري هاي دولت و افزايش هزينه هاي 

استقراض ربط دارد. 
به دنبال افزايش نگراني س��رمايه گذاران از استقراض 
بيش��تر دول��ت پوپوليس��ت ايتاليا به منظ��ور تأمين 
هزينه هاي رفاهي، هزينه استقراض در نيمه دوم 201۸ 
افزايش داش��ته به طوري كه نس��بت بدهي به توليد 
ناخالص داخلي به 1۳2درصد رس��يده اس��ت و ايتاليا 

اكنون دومين كشور با بدهي باال در سراسر اروپا به شمار 
مي رود. والديس دومبروفسكي معاون كميسيون اروپا، 
گفته: »ايتاليا به اصالحات عميق ساختاري و داشتن 
برنامه اي منظم براي كاهش سطح بدهي هاي عمومي 
و رساندن آن به ميزان معقول نياز دارد. ما در چند ماه 
گذشته مذاكرات دشواري درباره بودجه ايتاليا با دولت 
اين كشور داشتيم و متاسفانه به نظر مي رسد كه اين روند 

در زمستان امسال نيز ادامه پيدا كند.«
همزمان با انتشار گزارشي  درباره ركود فني اقتصاد ايتاليا، 
هزاران عضو اتحاديه هاي كارگري عليه سياست هاي 
اقتص��ادي دولت تظاهرات كردند. معترضان با ش��عار 
»آينده براي كار« از دولت و بخش خصوصي درخواست 
كردند كه سرمايه گذاري كنند و اصالحات انجام دهند.

گفته ش��ده، در چهار س��ال گذش��ته اين بزرگ ترين 
تظاهرات ايتاليا بوده است. سران اتحاديه هاي كارگري 
و احزاب چپ ك��ه در اين اعتراض ها حضور داش��تند 
برنامه هاي دولت براي اصالح قوانين بازنشس��تگي را 
كافي نمي دانند و خواستار مبارزه با فقر و بيكاري هستند. 
البته كاهش رش��د اقتصادي مختص ايتاليا نيس��ت. 
كميس��يون اقتصادي اروپا پيش بيني خود از رش��د 
اقتص��ادي منطقه ي��ورو را ه��م كاهش داده اس��ت. 
پيش بيني رشد اقتصادي 19 كشور بلوك اروپايي در 
سال جاري كه پيش تر 1.9 درصد پيش بيني شده بود 

به 1.۳درصد كاهش يافته است. 
يكي از بيشترين كاهش ها در رشد اقتصادي، مربوط به 
رشد اقتصادي آلمان به عنوان بزرگ ترين اقتصاد اروپايي 
است كه در آن نرخ رشد از 1.۵ درصد در سال 201۸ به 
1.1 درصد در سال جاري خواهد رسيد. كميسيون اروپا 
در پيش بيني قبلي خود، نرخ رشد 1.۸ درصدي را براي 
اقتصاد آلمان در نظر گرفته بود. انتظار مي رود اعتراضات 
خياباني در فرانس��ه، تاثيرخود را روي دومين اقتصاد 
بزرگ منطقه يورو بگذارد و رش��د اقتصادي فرانسه به 
جاي 1.۵ درصد قبلي، مع��ادل 1.۳ درصد پيش بيني 
شده است. انگليس نيز از ديگر كشورهايي است كه با 
كاهش رشد اقتصادي مواجه خواهد شد و از 1.4 درصد 

در سال 201۸ به 1.۳ درصد خواهد رسيد. 

دريچه

مذاكرات بين دموكرات ها و جمهوري خواهان شكست خورد

دولت امريكا در آستانه تعطيلي مجدد
گروه جهان| طال تسليمي| 

گفت وگوها ميان جمهوري خواهان و دموكرات ها بر سر 
محدوديت هاي پيشنهادي در ارتباط با نيروهاي مرزي 
اياالت متحده به بن بست رسيد. اين در حالي است كه تنها 
چند روز تا پايان مهلت ممانعت از تعطيلي مجدد دولت 
امريكا در سال جاري ميالدي باقي مانده است. پس از آنكه 
دونالد ترامپ رييس جمه��وري امريكا موافقت كرد تا به 
طوالني ترين تعطيلي دولت در تاريخ اين كشور پايان دهد و 
براي آغاز مذاكرات دولت را بازگشايي كند، سياست گذاران 
از هر دو حزب مشغول مذاكره بر سر تدابير امنيت مرزي 
شدند. اما به نوشته »فايننشال تايمز«، در حالي كه مذاكرات 
پس از گذش��ت دو هفته و در آستانه مهلت روز جمعه به 
مراحل پاياني خود رس��يده بود، جمهوري خواهان اعالم 
كردند كه بر سر يك سري مسائل از جمله شمار تخت ها 
در مراكز بازداشت اداره مهاجرت و گمرك اياالت متحده 

به بن بست برخورده اند. 
س��ناتور ريچ��ارد ش��لبي مذاكره كنن��دگان ارش��د 
جمهوري خواه��ان در مصاحبه ب��ا »فاكس نيوز« گفت: 
»فكر مي كنم كه گفت وگوها به بن بس��ت رس��يده اند. 
اميدوارم بتوانيم هر چه س��ريع تر مش��كالت را برطرف 
كنيم، چون زمان به سرعت مي گذرد. اما در رابطه با اداره 
مهاجرت و گمرك مشكالتي با دموكرات ها داريم كه به 
بازداشت مجرماني مربوط مي شود كه وارد اياالت متحده 
مي شوند. آنها مي خواهند براي بازداشت ها سقف تعيين 

كنند و ما نمي خواهيم چنين محدوديتي وجود داشته 
باشد.« يك مشاور ارشد حزب دموكرات در واكنش به اين 
اظهارات گفت: »دليل متوقف شدن مذاكرات اين است كه 
جمهوري خواهان سنا از مصالحه بر سر اعمال محدوديت 
بر سياست هاي بي رحمانه مهاجرتي دولت ترامپ، سر باز 
مي زنند. توافقي كه موانع فيزيكي جديد را شامل مي شود، 
بايد شامل محدوديت در شمار تخت هاي مراكز بازداشت 
اداره مهاجرت و گمرك نيز باشد. اگر جمهوري خواهان 
س��نا در هر دو زمينه حاضر به مصالحه نباشند، به توافق 
نخواهيم رس��يد.« جان ياموت رييس دموكرات كميته 
بودجه مجلس نمايندگان گفت: »مشكل عمده در اينجا 
اين است كه اين به يك مذاكره براي ابراز وجود تبديل شده 
است و حقيقتا ربطي به موضوعات مورد گفت وگو ندارد. 
آنچه بايد رخ دهد اين است كه وزير كشور به كنگره بيايد و 
درباره برنامه هاي خود )در ارتباط با امنيت مرزي( توضيح 
و به سواالت  سياست گذاران هر دو حزب پاسخ دهد تا آنها 
بتوانند ش��رايط را درك و براي دستيابي به توافق بر سر 
قوانين امنيتي الزم تالش كنن��د و آنگاه ما بودجه آنها را 

تامين خواهيم كرد.«
به گزارش بي بي س��ي، مذاكره كنن��دگان اميدوار بودند 
قبل از دوش��نبه به توافق برس��ند تا كنگره بتواند تا روز 
جمعه كه بودجه فدرال ماه قبل تمام مي ش��ود، توافق را 
تصويب كنند. عامل اصلي اختالفاتي كه منجر به تعطيلي 
۳۵ روزه بخش هاي��ي از دولت فدرال امريكا ش��د، اصرار 

ترامپ بر تصويب بودجه براي ساخت ديوار در مرز امريكا و 
مكزيك بود و اكنون، اختالفات به تعيين سقف براي شمار 
تخت  ها در مراكز بازداشت پناه جويان كشيده شده است. 
دموكرات ها مي گويند ماموران اداره مهاجرت بايد تنها روي 
پناه جوياني تمركز كنند كه سابقه كيفري دارند و نه كساني 
كه صرفا بيش از دوره رواديد خود در امريكا مانده اند. آنها 
اميدوارند بتوانند شمار تخت ها را تا سقف 16 هزار و ۵00 
نگه دارند كه به نوشته واشنگتن پست، تقريبا معادل تعداد 
افرادي است كه در آخرين دوره رياست جمهوري باراك 

اوباما هنگام عبور از مرز امريكا بازداشت شده بودند.
در اين مذاكرات همچنين اختصاص بودجه اي بين يك 
ميليارد و ۳00 ميليون تا 2 ميليارد دالر براي ديوار مرزي 
پيشنهادي ترامپ مطرح ش��ده كه با بودجه ۵ ميليارد و 
۷00 ميليون دالري درخواس��تي او فاصل��ه زيادي دارد. 
سناتو ريچارد شلبي در ادامه اظهارات خود درباره به نتيجه 
رسيدن مذاكرات ابراز ترديد كرد و گفت: »احتمال رسيدن 
به توافق ۵0-۵0 است. چشم انداز تعطيلي همچنان وجود 
دارد.« با اين وجود، جان تس��تر مذاكره كننده دموكرات 
گفت كه همچنان اميدوار است توافق در زمان تعيين شده 
به دست بيايد تا دولت دوباره تعطيل نشود. 2۵ ژانويه ترامپ 
با تخصيص بودجه براي ۳ هفته فعاليت دولت موافقت كرد 
تا تعطيلي موقتا پايان يابد و كنگره بتواند براي رس��يدن 
به تواف��ق كار خود را ادامه دهد. در دوران تعطيلي دولت، 

فعاليت كنگره نيز متوقف مي شود.

اكنون چشم انداز تعطيلي مجدد دولت باتوجه به پايان 
بي فرج��ام گفت وگوهاي دو حزب به ش��دت پررنگ 
شده است. به نوشته دويچه وله، ميك مولواني رييس 
كاركنان كاخ س��فيد در مصاحبه تلويزيوني با شبكه 
»ان بي سي« تاييد كرد كه خطر تعطيلي مجدد دولت 
به  هيچ وجه منتفي نشده نيست. ترامپ رهبران حزب 
دموك��رات را متهم كرد كه در راه دس��تيابي به توافق 
كارش��كني مي كنند و در توئيتي نوشت: »به باور من، 
نمايندگان دموكرات ها در »كميته مرزي« از رسيدن 
به توافق با نمايندگان جمهور خواه از سوي رهبري اين 
حزب منع شده اند.« او با اش��اره به اينكه بودجه مورد 
تاييد دموكرات ها براي ساخت ديوار مرزي بسيار اندك 
است، افزود: »به باور من، آنها خواستار تعطيلي دولت 

هستند.« ترامپ پيش تر هش��دار داده بود در صورت 
ادامه مخالف��ت دموكرات ها، با رج��وع به »وضعيت 
اضطراري« بدون راي كنگره در جهت س��اخت ديوار 
اقدام خواهد كرد؛ اگرچه چنين اقدامي از منظر حقوقي 
با مناقشات و مجادالت جدي همراه خواهد شد. گفته 
شده ش��ماري از نمايندگان جمهوري خواه نيز موافق 
چنين اقدامي نيستند. به نوش��ته رويترز، در جريان 
تعطيلي ۵هفته اي دولت امريكا، حدود ۸00 هزار نفر 
از شاغالن در دولت فدرال به مرخصي اجباري رفتند 
يا بدون دستمزد به كار خود ادامه دادند. اين تعطيلي 
همچنين 11ميليارد دالر به اقتصاد امريكا ضرر زد. در 
صورت تعطيلي مجدد دولت فدرال، آسيب هاي وارده 

به برخي ادارات و آژانس ها بسيار شديدتر خواهد بود.

 تخليه نيرو از سوريه
به زودي آغاز مي شود

گروه جهان| ژنرال جوزف ووتل فرمانده مركز 
اي��االت متحده اعالم كرد احتماال عقب نش��يني 
نيروهاي امريكايي از سوريه طبق دستور دونالد 
ترام��پ ظرف هفته هاي آينده آغاز مي ش��ود. به 
گزارش رويترز، ووتل كه بر نيروهاي مس��تقر در 
خاورميانه نظ��ارت دارد، افزود: »ما نمي خواهيم 
نيروهايي كه در خاك سوريه نيازي به آنها نيست 
را در آنجا نگ��ه داريم، چراكه اي��ن نيروها عمال 
ماموريتي ندارند.« در عين حال او گفت كه سطح  
و شمار نيروها در عراق احتماال به طور كلي ثابت 

خواهد ماند. 
روز جمعه روزنامه وال اس��تريت ژورنال به نقل از 
مقامات كنوني و س��ابق امريكا نوشت كه ارتش 
اين كش��ور در پايان ماه آوريل براي خارج كردن 
نيروها از سوريه آماده خواهد بود، اما بخش اعظم 
اين نيروها اواس��ط ماه مارس ب��ه اياالت متحده 
بازمي گردن��د. يك مس��وول امريكايي بر خروج 
نيروها در م��اه آوريل تاكيد ك��رد و گفت: »اين 
امر خ��روج نيروه��ا از پايگاه التن��ف در نزديكي 
تالقي مرزهاي سوريه، اردن و عراق را نيز شامل 
مي شود.« دونالد ترامپ، رييس جمهوري امريكا 
دس��امبر اع��الم كرد كه ح��دود 2ه��زار نيروي 
امريكايي مستقر در سوريه را به خانه بازمي گرداند 
و درگيري ها با داعش در آستانه پايان يافتن است. 
ووت��ل تاكيد كرد كه زمان خروج دقيق نيروها به 
اوضاع سوريه بستگي دارد. اين در حالي است كه 
نيروهاي امريكاي��ي عمال خارج كردن تجهيزات 

خود از سوريه را آغاز كرده اند.

ترزا مي  براي اصالحات در توافق  
برگزيت زمان   مي خواهد

گروه جهان| ترزا مي نخس��ت وزير بريتانيا گفته 
مي خواهد با مخالفان دولتش بر س��ر مساله توافق 
برگزيت مذاكرات بيش��تري داشته باشد. به گفته 
يك��ي از وزراي دولت ترزا مي، نخس��ت وزير قصد 
دارد از نمايندگان مجلس ع��وام بخواهد كه براي 
مذاكره با بروكسل به منظور وارد كردن اصالحاتي 
در توافقنامه برگزيت وقت بيش��تري به او بدهند. 
به گزارش رويترز، اين درخواس��ت ت��رزا مي بعد از 
آن مطرح مي ش��ود كه جرمي كوربين رهبر حزب 
مخالف كارگر ۵ش��رط را ب��راي حمايت از هرگونه 
ط��رح برگزيتي ت��رزا مي  تعيين كرده اس��ت. ترزا 
مي در پاسخ به نامه كوربين اظهار داشته كه مشتاق 
برگزاري نشستي ميان مقام هاي حزب محافظه كار 
و حزب كارگ��ر براي بررس��ي »تدابير جايگزين« 
در خصوص موضوع مرز ايرلند ش��مالي اس��ت. اما 
او برخي ش��رط هاي كوربين را رد كرده و گفته كه 
از بابت حمايت كوربي��ن از باقي ماندن در اتحاديه 
گمركي اروپا ترديد دارد: »به روشني نمي دانم كه 
چرا معتقديد ترجيح بر اين است كه ما در توافق هاي 
تجاري آينده اتحاديه اروپا نقش آفريني كنيم به جاي 
آنكه خودمان قابليت بستن معامله هاي خودمان را 
داشته باشيم؟« ترزا مي  قرار است فردا چهارشنبه 
قانون ديگري را به مجلس ع��وام ارايه مي كند و در 
آن گام هاي بع��دي خود براي فرآين��د برگزيت را 
توضيح دهد. روز پنج شنبه هم قانون گذاران بر سر 
برخي اصالحيه ها بحث و راي گيري خواهند كرد و 
فرصت ديگري خواهند داش��ت تا مخالفت شان با 

خواسته هاي ترزا مي  را اعالم كنند.

 افزايش نگراني مردم جهان 
از تغييرات آب و هوايي

گروه جهان| بر اساس نظرسنجي انجام شده توسط 
مركز پژوهشي »پيو«، مس��اله تغييرات آب و هوايي، 
نگراني اصلي امنيتي مردم در 26 كش��ور جهان بوده و 
موارد بعدي به تروريس��م افراط گرا و حمالت سايبري 
اختصاص يافته اس��ت. به گزارش رويترز، در 1۳ تا 26 
كشور مردم مس��اله تغييرات آب و هوايي را تهديد اول 
جهاني دانسته اند و تهديد گروه تروريستي داعش در اين 
فهرست در جايگاه هشتم و مساله حمالت سايبري در 
جايگاه چهارم قرار داده اند. اين در حالي است كه بر اساس 
نظرسنجي انجام شده با مشاركت 2۷ هزار و 612 نفر در 
فاصله ماه هاي مه تا آگوست 201۸، نگراني ها در رابطه با 
تغييرات آب و هوايي از سال 201۳ به شدت افزايش يافته 
و در كشورهايي مثل امريكا، مكزيك، فرانسه، بريتانيا، 
آفريقاي جنوبي و كنيا افزايش درصد نگراني دو رقمي 
بود است. برنامه هسته اي كره شمالي و اقتصاد جهاني 
نيز جزو نگراني هاي قابل توجه هستند. اما در لهستان، 
شركت كنندگان افزايش قدرت و نفوذ روسيه را تهديد 
اصلي براي امنيت خ��ود خوانده اند. بزرگ ترين تغيير 
در احساس عمومي درباره امريكا مشاهده شده است 
و در اين نظرسنجي ميانگين 4۵ درصد از مردم قدرت 
و نفوذ امريكا را به عنوان يك تهديد در سال 201۸ نام 
برده اند در حالي كه در س��ال 201۳، اين مساله از نظر 
2۵ درصد شركت كنندگان تهديد محسوب مي شد. در 
سال 201۸ متوسط 61 درصد از پاسخگويان در همه 
كشورها از حمالت سايبري به عنوان يك نگراني جدي 
نام بردند در حالي كه در سال 201۷ اين ميزان ۵4 درصد 
بود. تعداد كشورهايي كه داعش را تهديد تلقي كرده اند، 

كاهش داشته است.

پيش بيني كاهش رشد اقتصادي 
١٩ كشور منطقه يورو

گروه جهان| كميس��يون اروپايي پيش بيني خود از 
رشد اقتصادي 19 كشور عضو منطقه ارز مشترك يورو را 
كاهش داد. به گزارش راشاتودي، كميسيون اروپايي در 
بيانيه اي اعالم كرده كه اندك رشد پيش بيني شده براي 
اين كشورها نيز به دليل وضعيت نامشخص اقتصاد جهان 
در پي كند شدن سرعت رشد اقتصادي چين و تضعيف 
تجارت جهاني، در معرض خطر قرار دارد. كميس��يون 
اروپايي پيش بيني خود از رشد اقتصادي منطقه را از رقم 
پيشين 1.9 درصد به 1.۳ درصد كاهش داده است. طبق 
اين گزارش، ابهامات زيادي درباره چشم انداز اقتصادي 
جهان وجود دارد. تنش هاي تجاري كه اكنون مدتي است 
به حال وهواي بازارها فشار وارد كرده اگرچه اندكي كاهش 
يافته، اما هنوز موجب نگراني است. سرعت رشد اقتصادي 
چين هم احتماال بيش��تر از آن چه پيش بيني شده بود 
كاهش خواهد يافت. بازارهاي مالي جهان و بسياري از 
بازارهاي نوظهور همچنين در معرض آسيب هاي ناشي از 
تغييرات مخاطره پذيري و پيش بيني رشد اقتصادي قرار 
دارند. والديس دومبورفسكيس معاون كميسيون اروپا 
 گفت: »احتمال خروج بي برنامه بريتانيا از اتحاديه اروپا 
هم وضعيت نامشخص تري براي اين قاره به وجود آورده 
است.« كميسيون اروپا تاكيد كرده كه واقعا نمي توان 
پيش بيني كرد كه هر كدام از اين مش��كالت از جمله 
برگزيت و جنگ تجاري چين- امريكا و بازارهاي تجاري، 
چه آينده اي خواهند داشت و تاثير زيان بار آنها تاچه حد 
خواهد بود. اين در حالي است كه سالمت اقتصاد آلمان 
هم به يك نگراني مهم تبديل شده است. پيش بيني رشد 
اقتصادي آلمان  با كاهش شديد رشد صادرات و مصرف 

نااميدكننده داخلي به 1.1 درصد كاهش يافته است.

خيز آفريقا براي بزرگ ترين 
منطقه تجارت آزاد جهان

گروه جهان| بانك توسعه آفريقا اعالم كرد در نظر 
دارد با ايجاد منطق��ه آزاد تجاري قاره آفريقا تجارت 
بين كشورهاي اين قاره را تا 1۵ درصد افزايش دهد. 
به گزارش ش��ين هوا، هنان مرسي رييس دپارتمان 
سياس��ت گذاري اقتصاد كالن بانك توسعه آفريقا 
در آديس آبابا )پايتخت اتيوپي( گفت: »پياده سازي 
منطقه آزاد تجاري قاره آفريق��ا مي تواند به افزايش 
درآمد واقعي آفريقايي ه��ا تا 2.۸ ميليارد دالر منجر 
شود.« كشورهاي آفريقايي مي توانند از طريق وضع 
قوانين داخلي ك��ه تعرفه هاي دوجانب��ه را از ميان 
برمي دارد، رفع موانع غيرتجاري بر سر راه تبادل كاالها 
و خدمات همچنين گشودن حريم هوايي خود به روي 
شركت هاي هواپيمايي آفريقايي و همچنين اجازه 
دادن به جابه جايي آزادانه افراد بين مرزهاي آفريقا، 
به پياده س��ازي توافق تجارت آزاد قاره آفريقا كمك 
كنند. روز پنج شنبه، اتحاديه آفريقا و 6 كشور ديگر 
توافق تجارت آزاد قاره آفريقا را تصويب خواهند كرد 
و به اين ترتيب، تعداد كل كشورهايي كه اين توافق را 
تصويب كرده اند، به 1۷ عدد خواهد رسيد. اتحاديه 
آفريقا اعالم كرده است دست كم 22 كشور بايد اين 
توافق را تصويب كنند تا بزرگ ترين منطقه تجارت آزاد 

جهان شكل بگيرد.
در حال حاضر بزرگ ترين منطقه تجارت آزاد جهان 
ميان ژاپن و كش��ورهاي اتحاديه اروپا شكل گرفته 
است. هدف از توافقنامه اي كه به تشكيل اين منطقه 
منجر شد، حذف تقريبا همه عوارض گمركي و ديگر 
موانع بازرگاني ميان دو طرف به منظور تقويت رشد 

اقتصادي است.
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 مذاكرات تجاري چين
و امريكا در سكوت رسانه اي

گروه جه�ان| دور اول مذاك��رات تجاري چين و 
امريكا دوشنبه در شهر پكن و با حضور هيات هايي 
از دو طرف برگزار ش��د، اما هيچ ي��ك از مقامات دو 
كش��ور حاضر به گفت وگو با خبرنگاران نشدند. به 
گزارش تلويزيون فونيكس چين، مذاكرات فعال در 
س��طح معاون وزير برگزار ش��ده و قرار است بخش 
اصلي گفت وگوها با حضور مقامات بلندپايه دو طرف 
در روزهاي پنجش��نبه و جمعه در پكن انجام شود. 
شبكه هاي تلويزيوني محلي، جفري گريش معاون 
نمايندگي تجاري امري��كا و همراهانش را در حال 
ترك محل گفت وگوها نشان دادند، اما او حاضر نشد 
با خبرنگاران گفت وگو كند. درباره هيات چيني هم 
جزييات زيادي در دست نيست. استيون منوچين 
وزير خزانه داري و رابرت اليتزر نماينده تجاري امريكا 
سرپرستي هيات اصلي در مذاكراتي كه از پنجشنبه 
آغاز مي شود را برعهده خواهند داشت و رياست هيات 
چيني هم برعهده »ليو خه« معاون نخست وزيري اين 
كشور خواهد بود. ظاهرا هيات امريكايي با خبرنگاران 
صحبت نكرده تا مقامات اصلي و رده باالي اين كشور 
پس از مذاكرات پاسخگوي رسانه ها باشند. براساس 
توافق سران دو كشور در ماه دسامبر، اگر توافقنامه 
براي پايان جنگ تجاري تا اول مارس حاصل نشود، 
دولت ترامپ اعم��ال تعرفه بر 200 ميلي��ارد دالر 
كاالي چيني را آغاز مي كند و تا ماه س��پتامبر اين 
تعرفه ها را از 10 به 2۵ درصد افزايش مي دهد. شاين 
فانر اقتصاددان دانشگاه آكسفورد مي گويد امريكا 
خواستار اصالحاتي نهادينه و ساختاري در اقتصاد 
چين از جمله در زمينه ممانعت از نقض حق مالكيت 
معنوي و سياس��ت هاي صنعتي است و براي چين 
پيشبرد چنين اصالحاتي دشوار است و همين مساله 
سبب شده مذاكرات فعال به نتيجه محسوسي نرسد. 
دونالد ترامپ رييس جمه��وري امريكا اخيرا گفته 
بعيد است كه تا پيش از دستيابي به هر توافقي با شي 
جين پينگ رييس جمهوري چين ديدار كنند و براي 
همين، بس��ياري بر اين باورند كه رسيدن به توافق 
بين دو كش��ور بسيار سخت شده است. با اين حال، 
مشاوران رييس جمهوري امريكا اعالم كرده اند كه 
احتمال ديداري بين روساي جمهوري دو كشور در 
اقامتگاه مارالوگا در فلوريدا وجود دارد. منابع مطلع 
اعالم كردند كه هنوز محل اين ديدار تاييد نهايي نشده 

و ممكن است حتي در پكن صورت بگيرد.

كوتاه از منطقه

سفر غيرمنتظره سرپرست 
وزارت دفاع امريكا به كابل

پاتريك شاناهان سرپرست وزارت دفاع امريكا در 
يك س��فر غيرمنتظره وارد افغانستان شد. هدف 
اين سفر حمايت از دولت كابل در آستانه مذاكره 
با طالبان اعالم شده است. وزارت دفاع افغانستان 
اعالم كرد كه ش��اناهان با اسداهلل خالد سرپرست 
وزارت دفاع افغانستان ديدار داشته و به همكاري 
كشورش با نيروهاي ارتش ملي افغانستان اطمينان 
داده ك��ه كش��ورش در بخش آم��وزش و تجهيز 
نيروهاي افغان را تنها نمي گذارد. اين در حالي است 
كه نماينده امريكا در روند صلح افغانستان سفر خود 
به كشورهاي بلژيك، آلمان، تركيه، قطر، افغانستان 
و پاكستان را جهت تبادل نظر درباره مذاكرات با 

طالبان آغاز كرده است.

 رييس پيشين »العربيه«
سفير رياض در امارات شد

به گزارش تايمز، »تركي الدخيل« رييس پيشين 
شبكه تلويزيوني »العربيه« به عنوان سفير جديد 
عربس��تان در امارات سوگند ياد و فعاليتش را آغاز 
كرد. مراسم اداي سوگند الدخيل در كنار دو سفير 
جديد ديگر، مقابل »سلمان بن عبدالعزيز« پادشاه 
عربستان صورت گرفت. انتصاب الدخيل چند روز 
پس از انتشار مطلبي در نيويورك  تايمز صورت گرفت 
مبني بر اينكه محمد بن سلمان وليعهد سعودي در 
تماسي با رييس پيشن شبكه العربيه گفته اگر جمال 
خاشقجي روزنامه نگار منتقد س��عودي به كشور 
بازنگردد و انتقاد از مقامات سعودي را متوقف نكند، 

او را با يك گلوله خواهد كشت.

توافق راهبردي 
ميان پاريس و دوحه

به گزارش اسپوتنيك، محمد عبدالرحمن آل ثاني 
وزير خارجه قطر از امض��اي توافقنامه گفت وگوي 
راهبردي بين كشورش و فرانسه كه شامل موضوعات 
مهم منطقه اي نيز مي ش��ود، خبر داد. او در نشست 
خبري مشترك با ژان ايو لودريان همتاي فرانسوي 
خود در دوحه گفت: »ما توافقنامه اي براي گفت وگوي 
راهبردي فراگير بين قطر و فرانسه در همه زمينه ها 
به امضا رسانديم. گفت وگوي راهبردي بين پاريس 
و دوحه ش��امل بحران ليبي، سوريه و نقش ايران در 

منطقه و نزاع ميان قطر و همسايگانش مي شود.«

اليحه جلوگيري از فرار 
سعودي هاي خالفكار در سنا 

يك س��ناتور امريكايي با ارايه يك اليحه خواس��تار 
جلوگيري از كمك عربستان سعودي به آن دسته از 
شهروندان اين كشور شد كه در امريكا مرتكب جرم 
سنگين و جدي ش��ده اند و مي خواهند از محاكمه 
بگريزند. جف مركل��ي و ران ويدن اين اليحه را ارايه 
كرده اند. مركلي  در توئيتي نوشت: »كامال آشكار است 
كه دولت عربستان يك استراتژي روشن در كمك 
به شهروندان س��عودي كه مرتكب جرايم سنگين 
و جدي ش��ده اند، به كار گرفته است. اين استراتژي 

غيرقابل قبول و خطرناك است.«
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عكسروز

چهرهروز

مهدويان:مطابقعقايدخودمفيلمميسازم
كارگردان فيلم »ماجراي نيمروز، رد خون« گفت: فيلمساز وابسته نمي شود و من مطابق عقايد خودم فيلم  مي سازم.  محمدحسين مهدويان 
در پاسخ به سوالي براي ساخت ادامه »ماجراي نيمروز« گفت: فعال چنين برنامه اي ندارم.  او در پاسخ به اينكه آيا خود را مثل حاتمي كيا 
سرباز نظام مي داند؟ اظهار كرد: من مطابق عقايد خودم فيلم مي سازم. فيلمساز كه وابسته نمي شود پس بقيه هر تعبيري، مي توانند 
داشته باشند. مهدويان افزود: تجربه چهار فيلم گذشته اين را به من ياد داد كه اين رويداد اولين محك جدي ما در برخورد با تماشاگر 
است و جشنواره يك اكران كوچك است. اين مهم ترين خواسته ما از فجر بوده و هر چهار بار با چهار فيلم متفاوت حاضر بوديم و هر بار 
جزو نامزدهاي مردمي هم بوديم. اگر جايزه بگيريم خوشحال مي شويم اگر هم نگيريم آنچه را از جشنواره مي خواستيم به دست آورديم.

بازارهنر

۳۸ سالن و ۳ فضاي بيروني ميزبان جشنواره تئاتر

اجراي آثار جديد گروه »آهنگ« با خوانندگي وحيد تاج

 »روما« بهترين فيلم جوايز سينمايي »بفتا« شد

»نفس« برگزيده جشنواره سياتل امريكا شد

سي و هشت سالن تئاتر در شهر تهران 
به همراه فض��اي بيروني مجموعه تئاتر 
شهر، خانه هنرمندان ايران و ايوان انتظار 
متروي ميدان وليعصر )عج( ميزبان آثار 
سي و هفتمين جش��نواره بين المللي 
تئاتر فجر ش��دند.  سي و هفتمين دوره 
مهم ترين رويداد بين المللي تئاتر ايران 
با حضور گس��ترده و ميزباني سالن ها و 

محيط هاي تئاتري در ش��هر تهران، فعاليت خود را 
از ديروز دوش��نبه 22 بهمن آغاز كرد.  در اين دوره از 
جشنواره سالن هاي اصلي، چهارسو، سايه و قشقايي 
مجموعه تئاتر شهر، تاالر وحدت، تماشاخانه سنگلج، 
تئاتر مولوي، تاالر حافظ، تاالر فردوسي، سالن هاي 
س��مندريان و ناظرزاده تماش��اخانه ايرانشهر، تاالر 
انتظامي خانه هنرمندان ايران، تماش��اخانه عباس 
جوانمرد خانه تئاتر، تماشاخانه سرو، تماشاخانه هاي 
مه��ر و ماه حوزه هنري و س��الن تئاتر مجموعه برج 
آزادي ميزباني آثار بخش صحنه اي را بر عهده دارند. 
همچنين تماش��اخانه هاي خصوصي مكتب تهران، 
تئاتر مس��تقل، دا، س��ه نقطه، عمارت نوفل لوشاتو، 

ايران تماش��ا، ديوار چهارم، شانو، هماي 
سعادت و مان پذيراي آثار بخش به عالوه 
فجر سي و هفتمين جشنواره بين المللي 
تئاتر فجر نيزميزبان گروه هاي نمايشي 
هستند.  پالتوي ش��ماره يك مجموعه 
تئاتر ش��هر، خانه هنر پيچازي، پرديس 
هنرهاي زيباي دانش��گاه تهران، كارگاه 
دكور تاالر وحدت، پلتفورم عمارت روبرو، 
آمفي تئاتر NGO هاي شوراي شهر تهران، پرديس 
تئاتر تهران، فرهنگسراي وال، كافه ترياي سالن اصلي 
مجموعه تئاتر ش��هر، پالتو نول و ب��اغ موزه قصر نيز 
ميزبان آثاري هس��تند كه در بخش ديگرگونه هاي 
اجرايي جش��نواره س��ي و هفتم تئاتر فجر به صحنه 
مي روند. آث��ار بخش خيابان��ي و ۳ نمايش از بخش 
ديگرگونه هاي اجرايي اين دوره از جشنواره بين المللي 
تئاتر فجر در فضاهاي بيروني مجموعه تئاتر شهر و خانه 
هنرمندان ايران و ايوان انتظار ايستگاه متروي ميدان 
وليعصر )عج( اجرا مي شوند. سي و هفتمين جشنواره 
بين المللي تئاتر فجر با دبيري نادر برهاني مرند از 22 

بهمن تا ۴ اسفند در تهران در حال برگزاري است. 

 بخش��ي از اج��راي گروه»آهن��گ« در
 سي و چهارمين جشنواره موسيقي فجر 
به صورت آلبوم و با آهنگس��ازي مهرداد 
ناصح��ي و خوانندگي وحيد ت��اج بعد از 
جش��نواره روانه بازار خواهد شد. مهرداد 
ناصحي با اع��الم اين خبر گف��ت: »اين 
آلبوم در مراحل پاياني است و مخاطبان 
مي توانند قبل از انتشار آلبوم، بخشي از كار 

را به صورت زنده در جشنواره موسيقي فجر بشنوند.« 
مهرداد ناصح��ي در توضيح اجراي گ��روه آهنگ در 
جشنواره موسيقي فجر گفت: »اجراي ما در جشنواره 
دو بخش خواهد داش��ت. در بخش اول يك قطعه نام 
»سر س��ودا« اجرا خواهد شد كه از كارهاي من است. 
بعد از اجراي اين قطعه، س��از و آواز خواهيم داش��ت. 

بعد ي��ك تصنيف با ن��ام »كنج تنهايي« 
اجرا مي ش��ود كه ش��عر آن را هوشنگ 
ابتهاج گفته اس��ت. بعد از اين اجرا، يك 
چهارمضراب چوپاني از استاد مشكاتيان 
را خواهيم داشت و سپس ساز و آواز اجرا 
مي شود. در پايان بخش اول نيز قطعه اي 
به اسم»هفت دريا« ساخته خود من اجرا 
خواهد شد. او ادامه داد: »بخش دوم را قرار 
است با يك تصنيف قديمي شروع كنيم. بعد از ساز و 
آواز، تصنيف»شيدايي« با ش��عر حافظ و از آثار استاد 
مشكاتيان اجرا مي ش��ود. يك تكنوازي عود و اجراي 
قطعه اي به اسم »سيه چش��م« از ديگر برنامه هاي ما 
خواهد بود. دو نوازي كوبه اي و تصنيف»زبان گنگ« 
نيز جزو  اجراهاي پاياني ما در بخش دوم خواهد بود.« 

مراس��م اعطاي جوايز هفتاد و دومين 
دوره جوايز سينمايي »بفتا« با اعطاي 
بيش��ترين جوايز به »محبوب« برگزار 
شد و »روما« ساخته »آلفونسو كوارون« 
نيز برنده جوايز اصل��ي بهترين فيلم و 
كارگرداني شد. به گزارش ورايتي، فيلم 
»س��وگلي« به كارگرداني »سورگس 
النتيموس« كه در ۱2 ش��اخه از جوايز 

بفتا نامزد 2۰۱۹ نامزد كس��ب جايزه بود در نهايت 
موفق به كس��ب ۷ جايزه از اين رويداد س��ينمايي 
ش��د. »اوليويا كولمن« كه در اين فيلم نقش اصلي 
را بازي كرده بود، جايزه بهترين بازيگر زن س��ال و 
»ريچل وايز« نيز براي بازي در اين فيلم برنده جايزه 

بهترين نقش مكمل زن شد. »محبوب« 
)سوگلي( جوايز بهترين طراحي توليد، 
بهترين طراحي لباس و بهترين فيلمنامه 

اصلي را نيز به خود اختصاص داد.
»روما« شانس اصلي جوايز اسكار 2۰۱۹ 
اس��ت و ۱۰ در ش��اخه جوايز آكادمي 
ش��انس بااليي براي كسب جوايز دارد. 
در ساير شاخه هاي هفتاد و دومين دوره 
جوايز سينمايي بفتا، »رامي مالك« جايزه بهترين 
هنرپيشه مرد را براي بازي در نقش فردي مركوري در 
فيلم »راپسودي بوهمي« به دست آورد و »ماهرشاال 
علي« نيز براي نقش آفريني در فيلم »كتاب سبز« 

برنده جايزه بهترين بازيگر نقش مكمل بفتا شد.

جشنواره فيلم هاي كودكان »سياتل« به كار 
خود پايان داد و فيلم »نفس« ساخته نرگس 
آبيار يكي از جوايز مهم اين رويداد سينمايي 
را دريافت كرد. جشنواره كودك سياتل از 
تاريخ 2۴ ژانويه تا ۹ فوريه )۴ تا 2۰ بهمن( 
در امريكا برگزار ش��د و هيات داوران اين 
رويداد سينمايي در نهايت جايزه زوم جهاني 
را به فيلم »نفس« ب��ه كارگرداني نرگس 

آبيار اعطا كردند و اين فيلم را بهترين فيلم جشنواره در 
جهت ارتقاي درك و تفاهم بينافرهنگي ارزيابي كردند. 
جشنواره فيلم هاي كودكان »سياتل« امريكا كه از سال 
2۰۰۵ راه اندازي شده است امسال ميزبان ۱۴ فيلم بلند 
و ۵۰ فيلم كوتاه از كشورهاي مختلف بود. »نفس« روايت 

زندگي چهار كودك به نام هاي بهار، نادر، 
كمال و مريم اس��ت كه به همراه پدرشان 
غفور و مادربزرگ خ��ود در دهه ۵۰ نفس 
مي كش��ند! دنياي اين كودكان، دنيايي 
پر از روياهاي زيباي كودكانه اس��ت و قرار 
است رنگ حقيقت به خود بگيرد. مهران 
احمدي، پانته آ پناهي ها، گالره عباس��ي، 
سيامك صفري، ش��بنم مقدمي، ساقي 
زينتي، محمدرضا شيرخانلو، سيده ساره نورموسوي، 
علي خان بابايي و جمشيد هاشم پور ايفاگر نقش هاي 
فيلم سينمايي »نفس« هستند. »نفس« در سال 2۰۱۸ 
به عنوان نماينده سينماي ايران در شاخه بهترين فيلم 

خارجي به آكادمي اسكار معرفي شده بود.

تاريخنگاري

روزپرالتهابپسازپيروزيانقالباسالمي
بيس��ت و سوم بهمن ۱۳۵۷ در حالي كه دولت بختيار سقوط كرده بود، دولت موقت به 
رياست مهدي بازرگان بطور رسمي آغاز به كار كرد. دولت موقت كه به منظور رسيدگي 
به اوضاع كشور، به فرمان امام خميني )ره( تشكيل شده بود، تا پيش از اعالم استعفاي 
مهدي بازرگان به مدت ۹ماه به فعاليت خود ادامه داد.  مراسم معارفه مهندس بازرگان 
در آمفي تئاتر مدرسه علوي برگزار وحكم نخست وزيري بازرگان در دولت موقت، رسما 
اعالم شد. در ابتداي مراسم امام خميني )ره( در بياناتي با اشاره به آشفتگي حاكم بر كشور، 
برلزوم غلبه بر اين آشفتگي ها تاكيد كردند. ايشان با اشاره به عدالت امام علي )ع( گفتند: 
ما مي خواهيم يك همچو حكومت عدلي ايجاد كنيم. ده ها خبرنگار داخلي و خارجي، 
گروه هاي مختلف مردم و جمعي از نزديكان و ياران امام در سالن مدرسه علوي اجتماع 
كردند و پس از بيانات امام، حكم و فرمان نخست وزيري كه با اتفاق آراء شوراي انقالب و 
تصويب امام خميني )ره( صادر شده بود، توسط حجت االسالم والمسلمين رفسنجاني در 
حضور امام خميني )ره( و مهندس بازرگان قرائت شد.  مهدي بازرگان سپس در حضور 
امام حكم نخست وزيري را از دست حجت االسالم والمسلمين رفسنجاني گرفت و سپس 
به ايراد سخنراني پرداخت. او در بخشي از سخنان خود گفت: خداي بزرگ را شكر مي كنم 
كه چنين اعتبار و حسن شهرتي را كه به هيچ وجه اهليت و لياقت آن را نداشتم، به من ارزاني 
داشته و همين موهبت الهي باعث شده كه آيت اهلل، ابراز اعتماد و ارجاع چنين ماموريتي را 
به بنده عنايت بفرمايند و همچنين تشكر از ملت ايران مي كنم. امام )ره( در سخنان خود بعد 
از سخنان مهندس بازرگان، از مردم خواستند تا با تظاهرات آرام و از طريق مطبوعات، نظر 
خود را درباره دولت بازرگان ابراز نمايند. در همين روز امام خميني )ره(، در نخستين اعالميه 
خود پس از پيروزي انقالب اسالمي، ملت ايران را به رعايت نظم و انضباط انقالبي فراخواند. 

همچنين به فرمان امام خميني كميته انقالب اسالمي با هدف كمك به امنيت عمومي 
تشكيل شد. سازماندهي ارتش و نيروهاي انتظامي پس از پيروزي انقالب اسالمي آغاز 
شد و ستاد ارتش به صورت رسمي به دولت مهدي بازرگان تحويل داده شد و دولت موقت 
سرلشكر محمدولي قره ني را به مقام رييس ستاد ارتش برگزيد.  از سوي ديگر سايروس 
ونس وزير امور خارجه امريكا، دستورهايي را مبني بر تماس با دولت موقت به منظور اعالم 
تصميم امريكا به برقراري روابط با دولت ايران صادر كرد. هدف از اين كار، حفظ دستگاه هاي 

حساس نظامي و اطالعات امريكا در ايران و تامين امنيت اتباع امريكايي بود.

میراثنامه

ماجرايايستگاهآبشاروآبيكهديگرنيست
با وجود آنكه گفه مي ش��ود طي ۴ م��اه آينده و احتماال 
اوايل سال ۹۸ ش��اهد بهره برداري از آسياب موزه تهران 
خواهيم بود، اما بهره برداري از آسياب موزه تهران منوط به 
اختصاص بودجه است. چندي پيش گروهي از خبرنگاران 
براي بازديد از نخستين آسياب موزه تهران رفتند. در اين 
بازديد از روند مرمت و چگونگي به بهره برداري رسيدن اين 
موزه پرده برداري و نماهاي جديدي از آنچه كه نياز است 
تا شاهد به بهره برداري رسيدن اين موزه باشيم، نمايان 
شد. آسياب موزه تهران با سرمايه ۶۰۰ ميليون توماني به 
دست يكي از خانواده هاي قديمي يوسف آباد تهران احيا 
شده و مسووالن وعده هايي از بهره برداري اين موزه تا سال 
آينده مي دهند. محسن  شيخ االسالمي، معاون ميراث 
فرهنگي تهران، در اين باره گفت: عرف بر آن اس��ت كه 
براي بناهاي تاريخي كه در فهرست ملي ميراث فرهنگي 
ثبت ش��ده اند و مالك خصوصي دارند، رديف اعتباري 
خاص براي س��رمايه گذاري و بهره برداري از آن توسط 
اداره كل ميراث فرهنگي تعريف مي شود. نام اين رديف 
اعتباري مشاركت در مرحمت و احياي ابنيه واجد ارزش 
ثبت است. در اين ميان تفاهم نامه اي بين سازمان و مالك 
نوشته مي شود. در اين تفاهم نامه سازمان متعهد مي شود 
بخشي از هزينه مرمت را متقبل شود و مالك نيز تعهد دارد 
به همان ميزان كه اعتبار مي گيرد، مشاركت كند. او ادامه 
داد: در خصوص آس��ياب آبي يوسف آباد، به دليل حجم 
باالي عمليات مرمتي و همراهي بسيار خوب مالك كه 
روحيه آن را داشت تا تمام هزينه ها را خودش متقبل شود، 
تمام هزينه هاي مرمت توسط مالك تامين شده است. به 
گفته شيخ االسالمي، با وجود آنكه اعتباري خاص براي 
اين آسياب آبي اختصاص يافته، اما از آنجا كه در آن زمان 

معاون ميراث فرهنگي تهران نبوده، او هم اكنون اطالعاتي 
در مورد تخصيص اين اعتبار در اختيار ندارد. معاون ميراث 
فرهنگي تهران اظهار كرد: با توجه به آنكه مرمت اين بنا 
تمام شده و تجهيز و در نهايت بهره برداري آن باقي مانده، 
ميراث فرهنگي مي تواند در خصوص تجهيز، حفاظت 
الكترونيك و در اختيار قرار دادن اشياء موزه اي كه بتوان از 
اين ملك به عنوان يك كار فرهنگي- گردشگري استفاده 
كرد، ورود كند و امكاناتي در اختيار مالك بگذارد؛ چراكه 
اجراي اين موارد استانداردهايي دارد كه تابع ضوابط اداره 
كل موزه ها مي تواند باشد. در اين ميان سعي ما برآن است 
تا بتوانيم از اداره كل موزه ها اعتبار الزم را دريافت كنيم 
و ش��اهد به بهره برداري رسيدن نخستين آسياب موزه 
تهران باشيم. او به ايلنا گفت: با توجه به آنكه كار فيزيكي 
مرمت اين بنا به اتمام رسيده مي توانيم در بازه زماني ۳ تا 
۴ ماه آينده، البته در صورت اختصاص بودجه، شاهد به 
بهره برداري رسيدن آسياب موزه تهران باشيم. در عين 
حال مي توان از اين ملك به عنوان موزه مردم  شناس��ي 
شهر تهران استفاده كرد و در كنار آن مباحث خدماتي و 
سرويس دهي در حوزه گردشگري نيز تعريف شود. درحال 

حاضر نيز فق��ط كارهايي مانند نصب دوربين هاي مدار 
بسته، تهيه طرح محتواي توجيهي در خصوص كاربرد 
موضوعي اين ملك باقي مانده. آسياب آبي يوسف آباد از 
جمله ميراث فرهنگي تهران است كه چند سال پيش، 
متوليان شهر درصدد تخريب آن برآمده بودند تا اين ملك 
را به اتوبان رسالت اضافه كنند، اما اقدام به موقع مالكان 
آن براي ثبت ملي اين آسياب آبي اجازه تخريب اين بناي 
قاجاري را به متوليان شهر نداد. با اين وجود هنوز مردم 
تهران نمي توانند آسياب آبي يوسف آباد را چنانكه بايد، 
ببينند. هرچند مرمت چند صد ميليوني آن تمام شده 
اما كارهاي متعددي براي تجهيز و احياي دوباره آن باقي 
است. جالل عجايبي، يكي از سرمايه گذاران آسياب موزه 
تهران با تاكيد برآنكه اين آسياب از زمان گذشته و دوران 
قاجار باق��ي مانده ، از دوران كودك��ي و همراهي با پدر و 
خاطراتي كه از اين آسياب آبي دارد سخن گفت و ادامه داد: 
در سال هاي قحطي جنگ جهاني براي آنكه مشكلي براي 
مردم پيش نيايد پدرم كه حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ خروار گندم 
ذخيره داشت با وجود آنكه در آن سال عازم مكه بود اما به 
سرپرست كارگاه سفارش كرده بود تا اگر اهالي ونك، اوين، 
دركه، يوسف آباد و فرحزاد آرد خواستند به هريك از آنها دو 
كيسه آرد بدهد و بعد سر خرمن از او گندم بگيرد. در آن 
زمان گندم خرواري 22 تومان اما به دليل قحطي ششصد 
تومان شده بود.  عجايبي با اشاره به آنكه قرار است آبي كه 
چرخ آسياب را بچرخاند به صورت فرضي روان شود، گفت: 
ايستگاه آبشار كنوني كه روبروي پارك ساعي در خيابان 
وليعصر قرار دارد، نام خود را از اين جريان آب و آبشاري كه 
در آن زمان وجود داشت، مي گيرد؛ اما االن اين مجرا بسته 

شده و ديگر آبي از آبشار روان نيست.

ايستگاه

يكايرانيدرميانبرندگان
جوايزگرمي۲۰۱۹

جايزه ه��اي ش��صت و 
يكمين مراس��م گرمي 
كه مهم تري��ن رويداد 
ن  جه��ا س��يقي  مو
محس��وب مي ش��ود، 
شب گذشته اعالم شد. 
نام يك ايراني در ميان 
برن��دگان گرمي ديده 

مي شود و »كيسي ماسگريوز« و »چيليديش 
گامبينو« نيز برندگان بزرگ اين دوره از جوايز 
گرمي بودن��د. به گزارش گاردي��ن، در بخش 
موسيقي نيو ايج، گروه »افيون ماه« برنده شد. 
»حميد س��عيدي« نوازنده س��نتور اين گروه 
است. اين دومين بار است كه يك ايراني موفق 
به كسب جايزه گرمي شده است. پيش از اين 
»كيهان كلهر« اي��ن جايزه را در قالب گروهي 

كسب كرده بود. 
همچنين »كيسي ماسگريوز« توانست جايزه 
بهترين آلبوم س��ال را براي »ساعت طاليي« 
و بهتري��ن اجراي تك نفره كانت��ري، بهترين 
آلبوم موسيقي كانتري و بهترين ترانه كانتري 
را كس��ب كند. در بخش جاي��زه بهترين ترانه 
سال و بهترين ريكورد سال و بهترين موزيك 
ويدئو، »چليديش گامبينو« براي ترانه »اينجا 
امريكاس��ت« به عنوان برنده اعالم شد. جايزه 
بهترين آلبوم پاپ ووكال نيز به »آريانا گرنده« 
رس��يد. همچنين برنده بهترين ترانه رس��انه 
تصويري، »لودويگ گروس��ون« ب��راي فيلم 

»پلنگ سياه« انتخاب شد.

اهدايجايزهگرميبهكريسكورنلفقید
ي  ا ه��د ا س��م  ا مر
جواي��ز گرمي ك��ه به 
بهترين هاي موسيقي 
سال اهدا مي شود يك 
جايزه به كريس كورنل 
خواننده فقيد اهدا كرد. 
ب��ه گ��زارش ورايتي، 
كريس كورنل خواننده 

فقيد پس از درگذشتش موفق به دريافت جايزه 
گرمي براي بهترين ترانه راك س��ال شد. اين 
خواننده يك جايزه گرمي براي »وقتي بد كار 
خوب مي كند« را پس از مرگ به دس��ت آورد. 
اين ترانه سال پيش از سوي يونيورسال منتشر 
شد و سومين جايزه گرمي را براي اين خواننده 
به ارمغان آورد. فرزندان او توني و كريستوفر در 
اين مراسم كه صبح امروز به وقت ايران برگزار 
شد، روي صحنه حاضر شدند و به جاي پدرشان 

اين جايزه را دريافت كردند.
 دختر او توني در مراسم فرش قرمز اين مراسم با 
پوشيدن لباسي كه تصوير پدرش روي آن بود، 
حاضر ش��ده بود. اين خواننده بر اثر افسردگي 
در ارديبهش��ت 2۰۱۷ به زندگي خود خاتمه 
داد و اين در حالي بود كه در حال برگزاري تور 
كنسرتش با گروه موس��يقي ساندگاردن بود. 
كورن��ل از خوانندگان تاثيرگ��ذار دهه ۹۰ در 
سياتل بود و گروه ساوندگاردن را سال ۱۹۸۴ 

با هيرو ياماموتو نوزانده بيس تاسيس كرد.
 اين گ��روه 2 جاي��زه گرمي در س��ال ۱۹۹۵ 
دريافت كردند. 2 س��ال پس از آن گروه از هم 
پاش��يد و از آن پس كورنل به صورت سولو به 
كار پرداخت.  وي س��ال 2۰۰۹ افش��ا كرد كه 
مدتي در بيمارس��تان بود تا از دست داروهاي 
مسكن نجات پيدا كند و گفت از سال 2۰۰2 از 
اين مواد استفاده نكرده است. همسرش گفت 
پس از عمل جراحي شانه او يك سال پيش از 
مرگش و اس��تفاده از يك مسكن جديد، رفتار 

او تغيير كرده بود.

دايي:شناختيازتيمپنجابهندنداريم

باشگاه پرسپوليس به داوري اعتراض مي كند

سرمربي تيم فوتبال س��ايپا گفت: سعي 
مي كنيم در شروع بازي با پنجاب هند فشار 
بياوريم و از تكنيك بچه ها استفاده كنيم. 
علي دايي، سرمربي تيم سايپا در نشست قبل بازي تيمش 
برابر پنجاب هند در پلي آف ليگ قهرمانان آسيا گفت: ما 
خودمان را براي اين بازي آماده كرديم. امكان اشتباه نداريم 
و نبايد آنها را تكرار كنيم. براي تمام تيم ها احترام خاصي 
قائليم. ما در اين هفته خيلي كار كرديم و اميدواريم تا ببريم 
و برويم براي بازي با الريان قطر. او افزود: به خاطر كيفيت 
زمين ش��هر قدس اين زمين را انتخاب كرديم. كيفيت 
زمين در اكباتان فرصت را به ما نمي داد. اين فرصتي است 
تا كساني كه در شهر قدس هستند به استاديوم بيايند و با 
حمايت شان ما را از تنهايي نجات دهند تا بازي هاي خوبي 
انجام دهيم. ما شناختي از پنجاب هند نداريم. چند بازي از 

فصل قبل ديديم و اين كار را خطرناك مي كند. 

باشگاه پرسپوليس با تهيه ويديويي مستند، به اشتباه هاي 
مكرر داوري به ضرر سرخپوشان به ويژه در بازي با فوالد 
خوزستان اعتراض رسمي خواهد كرد. در بازي با فوالد 
خوزستان عالوه بر تمام مسائلي كه پيش از شروع بازي، 
براي مدافع عنوان قهرماني ليگ برتر رقم زده شد تا شرايط 
بسيار بد و ناگواري براي اعضاي تيم فوتبال پرسپوليس 
رقم زده شود و تمركز و آرامش آنها را به كلي براي شروع 
بازي مختل كند، شاهد اشتباه هاي مكرر داوري به ضرر 
سرخپوشان هم بوديم كه تاثير كامال مستقيم روي روند 
و نتيجه بازي داشت. باشگاه پرسپوليس، هوادارانش و 
در كل جامعه منصف فوتبال ايران در سال هاي گذشته 
نه يك بار بلكه بارها شاهد تاثير نهايي چنين مسائلي بر 
نتايج رقابت هاي ليگ بوده اند و قرار گرفتن مجموعه اين 
موارد در كنار هم و تكرار آنها براي رقابت هايي منصفانه 
كه از ويژگي اصلي شرايط برابر براي همه تيم ها برخوردار 
باشد، جايز نيست. در اين راس��تا، باشگاه پرسپوليس 
براي دفاع از حقوق خود، هوادارانش و فوتبال، همزمان 
با پيگيري رسمي مس��ائل پيش آمده در پيش از بازي، 
نسبت به اشتباه هاي تاثيرگذار داوري بازي پرسپوليس با 
فوالد خوزستان نيز، در قالب نامه و فيلم مستندي كه ارايه 
خواهد شد، اعتراض خواهد كرد.  در اين بازي با توجه به 
نظرات كارشناسان داوري، درباره مواردي چون؛ خطاي 

پنالتي، انصراف داور مسابقه از صدور كارت زرد دوم و عدم 
اخراج بازيكن حريف با توجه به خواست بازيكنان حريف 
و به صدا در آوردن س��وت پايان مس��ابقه پيش از موعد 
قانوني بحث هاي جدي وجود دارد كه باشگاه پرسپوليس، 
خواهان پيگيري جدي و رفع قطعي آنها از سوي مراجع 

مرتبط و مسوول است.
اما باش��گاه تراكتورسازي هم نس��بت به داوري مهدي 
سيدعلي در ديدار اين تيم برابر نساجي بيانيه اي صادر 
كرد. در بخشي از بيانيه تراكتورسازي در اعتراض به داوري 
سيدعلي آمده است: بازي دو تيم فوتبال تراكتورسازي و 
نساجي مازندران از هفته هفدهم رقابت هاي ليگ برتر 
در حالي به پايان رس��يد كه اشتباهات داوري در نتيجه 
مسابقه تأثير مستقيم داشته و موجبات از دست رفتن 

دو امتياز حس��اس براي نماينده فوتبال آذربايجان در 
كورس قهرماني را فراهم كرد. عالقه مندان و عاشقان تيم 
تراكتورسازي به دور از همه هياهوها انتظار داشتند گروه 
داوري اين ديدار به رهبري داور با تجربه اي همچون سيد 
علي، قضاوت عادالنه اي در اين مسابقه داشته باشند و 
نتيجه بازي منصفانه رقم بخورد كه اين اتفاق تلخ عالوه بر 
تزريق ناراحتي به جامعه هواداري تيم، به روح فوتبال پاك 
نيز خدشه وارد كرد. اشتباه در صحنه اي كه داور اضافه 
پشت دروازه هم به آن اشراف كامل داشت و مي توانست با 
دخالت خود مانع از اين اجحاف حق شود، در كمال تعجب 
مسلم ترين پنالتي تراكتورسازي را در اين بازي سوزاند و 
اين يعني ناديده گرفتن زحمات تيمي كه براي رسيدن 
به برد تمام تالش خود را به كار گرفت. به هر حال بديهي 
است داوران نيز به عنوان يك انسان از اشتباه مبرا نيستند 
و در اين راس��تا، اگر ضعف داوري جدال سرنوشت ساز 
با پرسپوليس در هفته س��يزدهم را كه به دنبال آن گل 
سالم تراكتورسازي از سوي كمك داور مردود اعالم شد، 
به پاي چشم غيرمسلح بگذاريم، اما در مورد اشتباهات 
در صحنه هايي كه حتي جاي بحث براي كارشناس��ان 
را هم باقي نمي گذارد، اين ذهنيت مسموم را در اذهان 
شكل مي دهد كه اراده اي براي جلوگيري از قهرماني تيم 

تراكتورسازي در ليگ برتر وجود دارد. 

ورزشي
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