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 همين صفحه  

سرمقاله

وقتي از اين ستون تا آن ستون 
فرجي نمي شود

يك س��ال ديگ��ر هم 
گذش��ت و در روزهاي 
پاي��ان س��ال دوب��اره 
بحث تعيي��ن حداقل 
دس��تمزد داغ ش��ده 
است. سال گذشته اين 
بحث ب��ه حدي جدي 
شد كه تا روزهاي آخر 
نمايندگان كارفرمايي حاضر ب��ه قبول توافق 
نش��دند و زماني هم كه دولت خروجي جلسه 
تعيين حقوق و دس��تمزد را اعالم كرد واكنش 
نمايندگان كارفرمايي اين بود ك��ه اين توافق 
مورد تأييد ما نيس��ت. اما نكته مهم اين بود كه 
اين خروج��ي از نظر نماين��دگان كارگري نيز 
مورد قبول نب��ود. نماين��دگان كارگري بحث 
حداقل معاش را مطرح مي كردند و نمايندگان 
كارفرمايي روي حداقل حقوق بحث مي كردند.

فراز جبلي

 همين صفحه  

يادداشت

جهش 97 و آرامش 98 
رسول   رحيم نيا|

در س��ال 97 بازار س��رمايه در تمام بخش ها اعم از 
س��هامي و كااليي با جهش هاي زيادي مواجه شد. 
به طوري ك��ه ش��اخص كل ب��ورس و اوراق بهادار 
ابتدا 6رقمي ش��دن را تجربه كرد و از مرز 100 هزار 
واحدي عبور كرد و سپس با جهش هاي شارپي خود 
تا مرز 200 هزار واحد هم پي��ش روي كرد. اما پس 
از فروكش كردن هيجانات بازيگران بازار سرمايه و 
اصالح شاخص، شاهد آن هستيم كه بازار به حالت 
تعادلي نسبي رسيده است.  حال اگر بخواهيم داليل 

رشد شديد بورس در نيمه سال 97 را بررسي كنيم.

انرژي

»تعادل« ادعاي احمدي نژاد را 
راستي آزمايي مي كند    

نفت 100 دالري  به چه قيمت ؟
 فرداد احمدي|

روز يك شنبه، »روزنامه ش��رق« مصاحبه اي 
را ب��ا محم��ود احمدي ن��ژاد، رييس جمهور 
دولت هاي نهم و دهم جمهوري اسالمي ايران 
منتش��ر كرد. در اين گزارش احمدي نژاد ادعا 
كرد كه سياس��ت هاي فكر شده وي باعث شد 
كه در سال هاي 1390 تا 1392، قيمت نفت 
به باالي 100 دالر در هر بش��كه برس��د و اگر 
»همين امروز دولت را دس��ت من بدهند، در 
ش��ش ماه قيمت نفت برمي گ��ردد به همان 
قيمت باالي ص��د دالر«. »روزنامه تعادل« به 
منظور راس��تي آزمايي ادعاهاي مطرح ش��ده 
مبني بر اينكه قيمت ه��اي باالتر از 100 دالر 
س��ال هاي دولت دهم حاصل سياس��ت هاي 
حساب شده بوده اس��ت، و در دنياي امروز نيز 

مي توان به آن نرخ ها دست يافت...
7

حجت االسالم رييسي در نخستين سخنراني خود 
به عنوان رييس قوه قضاييه تبيين كرد

»تعادل« ابعاد و  چالش هاي تعيين حداقل مزد 98 را بررسي مي كند

5 راهبرد جديد قضايي كشور

تنگناهاي تعيين حداقل دستمزد

جهان

شكست اقتصاد اردوغاني 

15 2

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد مطالب مختلف 

روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 

به شماره  30005320 در دسترس شماست 
چرخ توليد و صنعت با معرفي محصوالت مي چرخد

تلفن:   66124025  66429973 

فراز  جبلي|
مشاور  سردبير|

يك س��ال ديگر هم گذش��ت و در روزهاي پايان 
سال دوباره بحث تعيين حداقل دستمزد داغ شده 
است. سال گذش��ته اين بحث به حدي جدي شد 
كه تا روزهاي آخر نماين��دگان كارفرمايي حاضر 
به قب��ول تواف��ق نش��دند و زماني هم ك��ه دولت 
خروجي جلس��ه تعيين حقوق و دستمزد را اعالم 
كرد واكنش نماين��دگان كارفرماي��ي اين بود كه 
اين توافق مورد تأييد ما نيس��ت. اما نكته مهم اين 
بود كه اي��ن خروجي از نظر نماين��دگان كارگري 
نيز مورد قب��ول نبود. نماين��دگان كارگري بحث 
حداقل مع��اش را مطرح مي كردن��د و نمايندگان 

كارفرمايي روي حداقل حقوق بحث مي كردند.
در حقيقت از نگاه هر ك��دام از طرفين به موضوع 
بنگريم تقريبا درس��ت گفته مي شود. نمايندگان 
كارگري اين س��وال را مطرح مي كنند كه حداقل 
درآمد ب��راي معاش يك خان��واده كارگري چقدر 
اس��ت؟ كميته دس��تمزد براي امس��ال ب��ه رقم 
3 ميلي��ون و 760 هزار تومان ب��راي يك خانواده 
كارگري رسيده است. به عبارت روشن تر با رقمي 
كمتر از اين دستمزد يك خانواده كارگري قادر به 
حيات نيس��ت اما حداقل حقوق بسيار پايين تر از 

اين رقم است.
زاويه ن��گاه مقابل ب��راي كارفرمايان اس��ت. يك 
كارفرما با اين واقعيت روبرو است كه بنگاه وي نه 
تنها سود چنداني ندارد بلكه بس��ياري از بنگاه ها 
با زيان روبرو هس��تند. از نظر ي��ك توليدكننده يا 
كارخان��ه دار اگ��ر س��رمايه در بخش ه��اي امني 
همچون بان��ك يا فعاليت س��فته بازي گذاش��ته 
مي ش��د مطمئنا سود آن بيش��تر بود پس حداقل 
نبايد فعاليت تولي��دي منجر به زيان ش��ود. اكثر 
بنگاه هاي بخش خصوصي اكنون در اطراف نقطه 
صفر يا سر به س��ر به فعاليت مي پردازند و افزايش 
حقوق كاركنان به معني ورود ب��ه ناحيه زيان ده 
شدن بنگاه اس��ت. از آن جايي كه شرايط ركودي 
بازار اجازه افزايش قيمت ها را هم نمي دهد انتظار 
اينكه بعد از چند ماه با افزايش قيمت ها بخش��ي 
از هزينه ه��ا جبران ش��ود نيز وجود ن��دارد. پس 
در اين ش��رايط افزايش دس��تمزد معادل تعديل 
تع��دادي از نيروها يا تعطيلي كل بنگاه اس��ت. در 

حقيقت يك فعال اقتصادي وقتي به مس��اله نگاه 
مي كند به اين نتيجه مي رس��د كه امكان افزايش 
حقوق وجود ندارد و در مقابل وقتي يك كارگر به 
مس��اله افزايش حقوق نگاه مي كند مي بيند حتي 
با افزاي��ش 100 درصدي حقوق هنوز نياز اس��ت 
كه حداقل دو ش��يفت به فعاليت بپ��ردازد. نتيجه 
اين موضوع نيز طبيعتا ايجاد فس��اد به شكل هاي 
مختلف اس��ت ك��ه كاراي��ي بنگاه ه��ا را كاهش 

مي دهد.
زاوي��ه دي��د س��وم مرب��وط ب��ه دولت اس��ت كه 
ش��ايد اش��تباه ترين ديدگاه را به مس��اله دارد. از 
صحبت ه��اي مس��ووالن دولتي مي ت��وان به اين 
نتيجه رس��يد كه از نظر آنها مشكل در اعتراضات 
كارگري در صورت كم بودن دستمزد يا اعتراضات 
گس��ترده تر در صورت تعطيلي يك بنگاه اس��ت. 
به همين دليل براي س��ال ها دول��ت تالش كرده 
است كه با كدخدا منش��ي يك راه حل بينابيني را 
انتخاب كرده و مانع از افزايش اعتراضات شود. اما 
اين ديدگاه كه از اين س��تون تا آن س��تون فرجي 
ش��ود نمي تواند در بلندمدت پاس��خگو باش��د و 
نتيجه همان مي ش��ود كه اكنون پيش آمده، اگر 
در سال هاي قبل دولت با سركوب حقوق اقدام به 
كنترل ت��ورم نمي كرد امروز اي��ن فاصله جدي را 

شاهد نبوديم.
اتفاقا راه حل مس��اله نه در اختيار كارگر است و نه 
در اختيار كارفرم��ا. اقتصاد ني��روي كار دو جنبه 
خرد و كالن دارد و نگاه دولت به مس��اله هميشه 
خرد بوده اس��ت در حالي كه اصوال ريش��ه چنين 
مش��كلي در اقتصاد كالن اس��ت. مش��كل اصلي 
بنگاه ها در افزايش حقوق كارگران نيست بلكه در 
سود كم آنها در اثر سياس��ت هايي است كه دولت 
مس��بب آن از نظر اقتصادي و غيراقتصادي است. 
تا زماني هم كه اين مشكالت حل نشود نمي توان 
انتظار داشت كه بنگاه ها بتوانند هزينه هاي نيروي 
كار را بپردازن��د. ب��ه نظر مي رس��د در مرحله اول 
واجب است متولي بحث تعيين دستمزد از وزارت 
كار به وزارت امور اقتص��ادي و دارايي تغيير كند و 
در مرحله بعد راه كارهاي كالن مد نظر قرار گيرد. 
روش فعلي تعيين دس��تمزد محكوم به شكس��ت 
اس��ت و اگر اين شكس��ت امس��ال اتفاق نيافتد تا 

سال 1400 قطعا با شكست روبه رو خواهد شد.

وقتي از اين ستون تا آن ستون فرجي نمي شود
سرمقاله

گروه  ايران|
رييس جمهوري كش��ورمان كه براي ديداري رسمي و 
با هدف بهبود روابط سياسي و اقتصادي، رهسپار عراق 
شده بود ديروز در كاخ قصر السالم بغداد مورد استقبال 
رس��مي برهم صالح رييس جمهوري عراق قرار گرفت. 
ديداري كه نخستين ديدار روحاني از عراق در پنج سال 
اخير اس��ت و در برهه اي انجام مي شود كه اقتصاد ايران 
به ش��دت تحت تاثير تحريم هاي امريكا ق��رار گرفته و 
ايران از طريق تقويت روابط با كشورهاي همسايه تالش 
مي كند تا براي مقاومت در مقابل اين تحريم ها مناسبات 
ارتباطي خود را با همسايگانش بهبود بخشد. بر اساس 
اين دورنماي ارتباطي اس��ت كه سفر رييس جمهوري 
اي��ران بازتاب وس��يعي در رس��انه پيدا ك��رده و برخي 
كاربران با مقايسه س��فر روحاني و ترامپ به عراق، ايران 
را برن��ده جهت گيري هاي سياس��ي در منطقه عنوان 
مي كردند.  رييس جمهوري كشورمان اما پيش از ترك 
تهران اعالم كرد كه عالقه مند به گسترش روابط خود با 
عراق به ويژه در بخش حمل و نقل اس��ت. ديدار با برهم 
صالح، رييس جمهور و عادل عبدالمهدي، نخست وزير 
همچنين مالقات با آيت اهلل سيد علي سيستاني، مرجع 
عالي شيعيان در كنار سفر به شهرهاي مذهبي كربال و 
نجف ديگر برنامه هاي روحاني در اولين روز سفر به عراق 
را تشكيل مي دادند. روساي جمهور ايران و عراق پس از 
مراسم استقبال رس��مي، با حضور هيات هاي عاليرتبه 
دو كش��ور با يكديگر مالقات كرده و در زمينه توس��عه، 
تعميق و تحكيم همه جانبه مناسبات و همكاري هاي 
تهران-بغداد گفت وگو كردند.  رييس جمهور با بيان اينكه 
احس��اس ما در عراق احس��اس بودن در وطن خودمان 
است، گفت: روابط دو ملت ايران و عراق هزاران ساله است 
و ما عالقه منديم كه اين روابط ديني، فرهنگي، تاريخي 
و منطقه اي را بيش از پيش مستحكم سازيم. روحاني در 
پايان مذاكرات با »برهم صالح « همتاي عراقي خود در 
كاخ رياست جمهور عراق، اين مذاكرات را بسيار سازنده 
خواند و اظهارداشت: در جريان مذاكرات با رييس جمهور 
عراق هيچ نقطه اختالفي را نديدم و رابطه دو كشور به نفع 
دو ملت و دو دولت است و همه تالش خود را براي تقويت 
اين روابط به كار مي گيريم. رييس جمهوري ايران افزود: 
دو كشور در طول سال هاي گذشته با تروريسم در حال 
مبارزه بوده اند و خوشحاليم كه در روزهاي سخت مبارزه 
با تروريس��م، در كنار ملت و ارتش عراق بوديم. روحاني 

با بيان اينكه عراق را كش��ور مهم در منطقه، اسالمي و 
عربي مي دانيم، اظهارداشت: عراق مي تواند نقش بسيار 
مهمي در امنيت منطقه و ايج��اد روابط نزديك تر ميان 
كشورهاي منطقه ايفا كند. رييس دولت دوازدهم تصريح 
كرد: ما مي خواهيم با عراق متحد و نزديك باشيم نه عليه 
ديگري، بلكه مي خواهيم ديگر كشورهاي منطقه را نيز 
در كنار خود داشته باشيم. رييس جمهور اظهارداشت: 
براي ما ثبات، امنيت و دموكراسي عراق بسيار اهميت 
دارد و عراق ام��ن و باثبات موجب ثب��ات و امنيت كل 
منطقه خواهد ش��د. روحاني افزود: ما براي اين س��فر 
اهميت زيادي قائليم و اميدواريم ش��اهد توسعه روابط 
دو ملت برادر و دوست باشيم. رييس جمهور همچنين از 
مردم عراق به دليل ميهمان نوازي به ويژه در ايام اربعين 

نسبت به ملت ايران تشكر كرد.
  ايـران خواسـتار عراقي امن، مسـتقل و 

توسعه يافته  است
روساي جمهور ايران و عراق با اشاره به روابط دوستانه، 
برادرانه و روبه توسعه دو كشور در عرصه هاي گوناگون 
سياسي، اقتصادي، تجاري و فرهنگي؛ بر ضرورت تالش 
مسووالن در راستاي گسترش، تعميق و تحكيم بيش 
از پيش مناس��بات و همكاري هاي دوجانبه، منطقه اي 
و بين المللي تهران - بغداد تاكيد كردند. به گزارش پاد، 
روحاني ديروز در ديدار با »برهم صالح« رييس جمهوري 
عراق در بغداد، با تقدير از ميهمان نوازي و استقبال گرم 
دولت عراق از هيات ايراني در اين سفر و پذيرايي مردم 
عراق از زائ��ران ايراني عتبات عالي��ات، اظهار اميدواري 
كرد اين سفر گام بزرگي در راس��تاي توسعه و تعميق 
روابط و همكاري هاي دو كش��ور باش��د. رييس جمهور 
با بيان اينكه دو دولت و دو ملت اي��ران و عراق برادري و 
حسن همجواري را همواره در عرصه هاي گوناگون براي 
يكديگر به اثبات رس��انده اند، افزود: اراده تمامي اركان 
نظام جمهوري اس��المي ايران بر توس��عه و استحكام 
هرچه بيشتر روابط با عراق است. روحاني با اشاره به اينكه 
روابط دولت هاي ايران و عراق ريشه هاي قلبي در تاريخ و 
فرهنگ مشترك دو ملت دارد، اظهار داشت: مناسبات 
و هم��كاري نزديك تهران-بغداد خواس��ته مش��ترك 
ملت هاي ماست. رييس جمهور تصريح كرد: دانشمندان 
و علماي ايران و عراق نيز همواره در كنار يكديگر بوده اند 
و حوزه هاي علميه نجف و قم پرورشگاه علما و فضالي 
ادامه در صفحه 2 بزرگ بوده است.  

روساي جمهوري ايران و عراق راه هاي توسعه مناسبات را بررسي كردند

دورنماي تجارت 20 ميليارد دالري عراق

گزارش

رسول   رحيم نيا|
تحليلگر  بازار سرمايه| 

در سال 97 بازار س��رمايه در تمام بخش ها اعم از سهامي 
و كااليي با جهش هاي زيادي مواجه ش��د. به طوري كه 
ش��اخص كل بورس و اوراق بهادار ابتدا 6 رقمي ش��دن را 
تجربه كرد و از مرز 100 هزار واحدي عبور كرد و س��پس 
با جهش هاي شارپي خود تا مرز 200 هزار واحد هم پيش 
روي كرد. اما پس از فروكش ك��ردن هيجانات بازيگران 
بازار سرمايه و اصالح شاخص، شاهد آن هستيم كه بازار 
به حالت تعادلي نسبي رسيده اس��ت.  حال اگر بخواهيم 
داليل رشد شديد بورس در نيمه سال 97 را بررسي كنيم، 
متوجه خواهيم شد كه افزايش نرخ دالر، به عنوان اصلي 
ترين عامل به چش��م مي آيد. زيرا به تبع افزايش نرخ ارز،  
حجم و نرخ فروش ش��ركت ها نيز افزاي��ش يافت،  ارزش 
جايگزيني شركت ها بر اساس محاسبه ارزي نيز با افزايش 
روبرو شد و در نتيجه تمام اين اقدامات، سهامداران جديد و 
قديم به بازار پا نهادند. اما از آبان ماه به بعد، ريسك تحريم 
ها دوباره بر سر بازار سرمايه،  س��ايه افكند. بر اين اساس، 
نگراني براي توان فروش صادراتي كاالها و بازگشت ارزي 
آن پيش آمده است، زيرا اولين تاثير تحريم، مبادالت مالي 
بين المللي را نشانه گرفته است. از س��وي ديگر موضوع 
تاييد لوايح مالي مربوط به »اف اي تي اف« كه به صورت 
رفت و برگش��تي از مجلس به ش��وراي نگهبان و مجمع 
تشخيص مصلحت نظام در حركت بود و تاييد نمي شد،  
نگراني هاي زيادي را براي فعاالن بازار سرمايه ايجاد كرده 
بود. اما اكنون كه 4 ماه مهلت تمديد شده براي آن در نظر 
گرفته شده و مجمع تشخيص مصلحت نظام قول بررسي 
داده،  فشار از روي بازار برداشته شده است. همچنين مدت 

زمان تسويه اعتباري كارگزاري ها نيز به پايان رسيد و اين 
موضوع به جان گرفتن دوباره بازار در روزهاي پاياني سال 
97، كمك خواهد كرد. الزم به ذكر است كه رصد صورت 
هاي مالي شركت ها، حاكي از تداوم فروش آنها در دوران 
تحريم است كه اين موضوع نيز اطمينان خاطر بازار را قوت 
بخشيده است.  در اين شرايط بازار سال 97 به دليل آنكه 
عمدتا بازار روند خوبي داش��ت، نهاد ناظر دخالت نكرده 
اما در روزهاي بد بازار كم��ي حمايت كردند. به طور كلي 
دخالت ناظر در روزهاي ركود و با حمايت از س��هم هاي 
بنيادي انجام مي شود.  حال اگر بخواهيم چشم اندازي از 
بازار در سال 98 ارائه كنيم،  ابتدا نگراني هاي بازار منوط بر 
تصويب لوايح مالي مربوط ب��ه »اف اي تي اف« در مجمع 
تشخيص مصلحت نظام در س��ال آينده مطرح مي شود. 
همچنين در ارديبهشت ماه،  تمديد يا عدم تمديد معافيت 
خريداران نفت ايران مشخص مي ش��ود. اطمينان پيدا 
كردن از اين كه ش��ركت ها در سال 97 با توجه به كاهش 
قدرت خريد، به اندازه س��ال قبل فروش دارن��د يا نه نيز 
يكي ديگر از عوامل نگراني بازار در سال آينده است.  حال 
اگرلوايح مالي تصويب نشود،  با افزايش نرخ دالر مواجه مي 
شويم كه اين موضوع نيز به رش��د بازار منتهي مي شود، 
اگر تصويب ش��ود نيز وضعيت فروش صادراتي ش��ركت 
ها با بهبود بيش��تري مواجه مي ش��ود و در نهايت مزيت 
س��رمايه گذاري دربازار ايجاد مي كند. اما به طور كلي به 
نظر نمي رسد كه در سال آينده، جهش هايي مانند امسال 
در بورس داشته باشيم. مگر اين كه اتفاقاتي نظير افزايش 
صد در صدي قيمت دالر را داشته باشيم كه البته اكنون 
نشانه هايي از احتمال اين افزايش نرخ ارز در سطح كالن 

اقتصادي كشور مشاهده نمي شود. 

يادداشت

جهش 97 و آرامش 98 

رييس سابق كميته نفت، گاز و پتروشيمي كميسيون 
انرژي مجلس، گفت: بايد كميته اي با حضور نهادهاي 
نظارتي، بازرسي و مسوول تشكيل شود تا بر روند دور 
زدن تحريم ه��اي غيرقانوني امريكا، ص��ادرات و نقل 
و انتقال پول توس��ط ش��ركت ها، نظارت كن��د. »نادر 
فريدوني« در گفت وگو با ايرنا با اش��اره به پرونده فساد 
در صادرات پتروشيمي كه اكنون در حال رسيدگي در 
مراجع قضايي است، اظهار داشت: از مشكالت اقتصادي 
كشور، نبود نظارت و شفافيت كافي در مبادالت مالي 

است كه باعث مي شود ش��ركت هايي مانند بازرگاني 
پتروشيمي دچار فساد شود. وي ادامه داد: در صورتي 
كه نظارت ها بطور دقيق انجام مي ش��د، اين فس��ادها 
رخ نم��ي داد و مديران ج��رات تخلف و سوءاس��تفاده 
را نداش��تند. فريدوني يادآور ش��د: اكن��ون نيز برخي 
شركت ها به بهانه هاي مختلف مي گويند كه اطالعات 
مالي تنها به 2 يا چن��د نفر محدود داده مي ش��ود كه 
اينگونه رفتارها ش��فافيت را كاهش داده و بستر وقوع 

فساد را فراهم مي كند.

كميته نظارت بر دور زدن تحريم ها و انتقال پول تشكيل شود

خبر



روي موج خبر

   واكنش عضو دفتر حفظ و نشر آثار آيت اهلل 
خامنه اي به حكم يك دادگاه؛ فارس|

عضو دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت اهلل خامنه اي 
در واكنش ب��ه حكم دادگاه ابوالفضل قدياني مبني 
بر مطالعه و رونويسي از برخي كتاب هاي مرتبط با 
رهبر انقالب واكنش نشان داد.علي عسگري عضو 
دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت اهلل خامنه اي در 
واكنش به حك��م دادگاه ابوالفضل قدياني مبني بر 
مطالعه و رونويسي از برخي كتاب هاي مرتبط با رهبر 
انقالب گفت: انتشار آثار مرتبط با رهبر معظم انقالب 
براي آش��نايي با رأي و انديشه و نيز زندگي و سيره 
اخالقي و اجتماعي معظم له است و به كارگيري آن 
به عنوان مجازات يك مجرم، بدسليقگي است.وي 
افزود: دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقالب هيچ 
توصيه اي به دادگاه هاجهت مطالعه اجباري آثار رهبر 
انقالب توس��ط محكومان ندارد و اين كار را مغاير با 

اثربخشي       و    روح كار   فرهنگي مي داند.

   احتمال سفر روحاني به دمشق؛ فارس|
سفير تهران در دمش��ق اعالم كرد كه احتمال دارد 
رييس جمهوري اسالمي ايران به زودي عازم سوريه 
ش��ود.جواد ترك آب��ادي، بار ديگر ب��ر حق ملت و 
رييس جمهوري سوريه در حاكميت ملي بر خاك 
اين كش��ور تأكيد كرد.ترك آبادي به پايگاه خبري 
العهد گفت كه موضع جمهوري اسالمي ايران اين 
است كه بشار اسد رييس جمهور سوريه و ملت اين 
كشور حق دارند بطور كامل بر خاك و ثغور و حدود 
سوريه حاكميت داشته باشند.او همچنين اعالم كرد 
كه احتماال حسن روحاني، رييس جمهوري ايران به 
زودي عازم سوريه خواهد شد.سفير تهران در دمشق 
ادامه داد: »رهبران س��وريه و ايران هميشه با هم در 
ارتباط هس��تند و بر اين باورم كه سفر اسد به ايران، 
موفقيت آميز ب��ود و به وضوح بيانگر عمق محبت و 
دوستي بود كه همه مس��ووالن جمهوري ايران به 

رهبري و ملت سوريه دارند.«

   پيام تبريك ظريف به س�ردار س�ليماني؛ 
ايسنا|

محمد جواد ظريف در پيامي به سردار قاسم سليماني 
به خاطر دريافت نشان ذوالفقار، باالترين نشان نظامي 

كشور به او تبريك گفت . 
در پيام وزير خارجه كشورمان آمده است: برادر عزيزم 

سردار سرلشكر قاسم سليماني
افتخار دريافت نش��ان ارزش��مند ذوالفقار از سوي 
فرماندهي معظم كل قوا را صميمانه تبريك مي گويم. 
مجاهدت خالصانه شما و همرزمان ايثارگر در مبارزه با 
تروريسم تكفيري و افراطي گري برآمده از كانون هاي 
شرارت در منطقه و جهان زمينه را براي ايجاد منطقه اي 
قوي، باثبات و عاري از خشونت و افراطي گري فراهم 
ساخته است كه با عنايات الهي، خودباوري و مقاومت 
ملت ها و درايت سياسي همه رهبران منطقه مي تواند به 
آينده اي بهتر براي همه مردمان رنج كشيده اين منطقه 
منجر شود. تداوم موفقيت هاي درخشان جنابعالي را از 
خداوند متعال مسئلت مي نمايم. محمد جواد ظريف؛ 

وزير امور خارجه ايران

   مردم يم�ن، بيرحمانه قرباني تس�ليحات 
اهدايي غربي ها مي شوند؛  مهر|

س��خنگوي وزارت امور خارجه گفت: مردم يمن هر 
روز با بيرحمانه ترين شكل ممكن، قرباني تسليحات 
اهدايي و فروخته ش��ده برخي كشورهاي غربي به 
متجاوزين هستند.بهرام قاسمي با وحشيانه خواندن 
حمله جنگنده ه��اي متجاوز ائتالف س��عودي به 
ش��هروندان يمني در »طالن« در بخش كش��ر در 
استان حجه كه در نتيجه آن حداقل ۲۰ زن و كودك 
يمني به شهادت رس��يدند، اين اقدام متجاوزين را 
شديداً محكوم كرد. وي افزود: زنان و كودكان بي گناه 
و بي پناه يمني كه هر روز با بيرحمانه ترين ش��كل 
ممكن، قرباني تس��ليحات اهدايي و فروخته شده 
برخي كشورهاي غربي به متجاوزين هستند، تا زنده اند 
صداي مظلوميت شان شنيده نمي شود اما آنان با مرگ 
مظلومانه خود سند شرمس��اري مدعيان دروغين 

حقوق بشر را براي هميشه تاريخ امضا مي كنند.

   ديدار انصاري با كميس�يونر علم و فناوري 
اتحاديه آفريقا در تهران؛  برنا|

معاون ديپلماسي اقتصادي وزير امور خارجه، با »سارا 
اگبور«، كميسيونر علم و فناوري اتحاديه آفريقا در 
وزارت امور خارجه، ديدار و گفت وگو كرد.»غالمرضا 
انص��اري در اين ديدار با اش��اره ب��ه ارتقاي جايگاه 
جمهوري اسالمي ايران به كشوري پيشرو در عرصه 
علم و فناوري، اظهار كرد: همه پيشرفت هاي علمي 
كشور طي چهل سال تحريم ظالمانه محقق شده 
است. معاون ديپلماسي اقتصادي وزير امور خارجه 
همچنين از مواض��ع اتحاديه آفريق��ا در خصوص 
برجام تقدي��ر كرد.اگبور نيز در اي��ن ديدار، ضمن 
ابراز خرسندي از پيشرفت هاي ايران در زمينه هاي 
مختلف علم و فناوري، به ويژه حضور گسترده زنان 
در عرصه هاي علمي، بر تمايل اتحاديه آفريقا براي 

همكاري با يران تاكيد كرد.

   مس�ووالن جوانان را باور كنند، مشكالت 
كمتري خواهيم داشتيم؛  باشگاه خبرنگاران|

رييس سازمان بس��يج مستضعفين گفت: مشكل 
مسووالن اين است كه همانند رهبر انقالب نسبت به 
جوانان باور ندارند.رييس سازمان بسيج مستضعفين 
ديروز پس از بازديد از يادمان شهداي هويزه درباره 
جوانان و بهره گيري از آنها در انقالب اسالمي گفت: 
رهبر معظم انقالب بهترين تبليغ را براي جوانان انجام 
دادند و پيامشان در اين باره مبتني بر حكمت بود.

رييس سازمان بسيج مستضعفين اظهار كرد: سلسله 
بيانات مقام معظم رهبري در سال ٩٧، بر باوركردن 
نسل جوان داللت دارد.سردار غيب پرور عنوان كرد: 
امروز جبهه نبرد از جبهه سخت به جبهه اقتصادي، 
سياسي، اجتماعي، فرهنگي و فضاي مجازي و رساني 
تغيير يافته و راه بقاي انقالب اسالمي و ترقي كشور در 

حضور مومنانه و خالقانه جوانان است.

ايران2

حجت االسالم رييسي در نخستين سخنراني خود به عنوان رييس قوه قضاييه تبيين كرد

5 راهبرد جديد قضايي كشور
گروه ايران|

ديروز،  حجت االس��الم رييس��ي،  رييس جديد قوه 
قضاييه به طور رس��مي كار خود را در اي��ن قوه آغاز 
كرد. او در اولين س��خنراني خود به عنوان رييس قوه 
قضاييه با تاكيد بر اينكه در كشور همه موظفند اجراي 
قانون كنند، گفت: هيچ كس تحت هيچ ش��رايطي و 
در هيچ جايگاهي حق دور زدن قانون و تخلف قانوني 

را نخواهد داشت.
رييس��ي، پنج راهبرد مبارزه با فس��اد،  حقوق بش��ر 
اس��المي، امنيت، آزادي هاي اجتماعي و نظارت بر 
امور قضايي را از مهم تري��ن راهبردهاي قوه قضاييه 

بر شمرد. 
به گزارش خبرگزاري ميزان، حجت االسالم رييسي، 
ضمن تسليت شهادت امام هادي)ع( و استمداد از روح 
بلند اين امام بزرگوار براي شناخت و انجام وظايف و 
تقدير و تشكر از حاضرين در جلس��ه، مديران عالي 
كشور، مقامات لشكري و كش��وري و همه همكاران 
قضايي اظهار كرد: بايد ابتدا سر بر آستان ربوي بسايم 
و شاكر نعمت هاي بسيار خداوند متعال در توفيقاتي 
كه عنايت كرد و زمينه اي كه فراهم كرد براي اينكه 
بتوانم خدمتگزار باشم به ويژه خدمتي كه در آستان 
مقدس رضوي)ع( فراهم شد؛ فرصت مغتنمي براي 
خدمتگ��زاري به مردم و مهمان��ان عاليقدر حضرت 

رضا)ع( بود. 
وي صميمانه از حس��ن اعتماد مق��ام معظم رهبري 
تقدير و تش��كر كرد و افزود: امي��دوارم اعتماد مقام 
معظ��م رهبري به حقي��ر در مس��ووليت خطير قوه 
قضاييه موجب شرمندگي بنده خدمت ايشان، قضات 
محترم، مردم عزيزمان، نيروهاي حزب اللهي دلداده به 
انقالب اسالمي نشود و همچناني كه در ابالغ فرمودند 
هميشه مشمول ادعيه زاكيه ايشان و بزرگان حاضر 

در مجلس باشم.
رييس قوه قضاييه در اظهارات خود به اولين راهبرد 
قوه قضاييه اشاره كرد و گفت: موضوع مبارزه با فساد 
خواست عموم مردم اس��ت. هر چه در مورد مبارزه با 
فساد بخواهيم بگوييم، بهترين راهبرد پيام ۸ ماده اي 
مقام معظم رهبري اس��ت. اين پيام با اينكه هش��ت 
سال از آن مي گذرد همچنان زنده است وهم تكليف 
دس��تگاه هاي اجراي��ي و هم تكلي��ف مجلس و هم 

دستگاه هاي مختلف در آن روشن شده است.
وي افزود: در سال ۷۴ كه در سازمان بازرسي كل كشور 
توفيق خدمت داشتم، آن زمان موضوع پرونده ۱۲۳ 
ميلياردي مطرح بود و مدتي بعد پرونده ديگري و بعد 

پرونده هاي ديگر مطرح شد. 
اي��ن پرونده ها از نظر مبل��غ با اينكه متف��اوت بود و 
متهمانش هم متفاوت بودند، اما جنس پرونده يكي 
اس��ت و از همان زمينه اي كه آن پرونده ايجاد شده 

بود، ايجاد شدند.
حجت االسالم رييسي اظهار كرد: اگر نگاه كنيد همان 
پرونده سه هزار ميلياردي هم به همان ساختار هاي 
مشكل زا بر مي گردد؛ لذا ما بايد ساختار هاي فسادزا 
را اصالح كنيم وگرنه هر روز، ب��روز يك حادثه، يك 
پرونده و يك مورد روي ميز قاضي را شاهد خواهيم بود 
و حتما اصالح ساختار ها در همان پيام مبارزه با فساد 
اقتصادي وظيفه دولت است و اصالح قوانين و مقرراتي 

كه زمينه ساز فساد است يا مفسدان مي توانند از آن 
سوءاستفاده كنند، وظيفه مجلس است و قوه قضاييه 
هم ان شاءاهلل برخورد عبرت آموز با مفسدان اقتصادي 
را در دس��تور كار ق��رار خواهد داد و اي��ن موضوع در 
اقدامات اين چند وقت بوده و بعد از اين هم با قاطعيت 

دنبال خواهد شد.
ريي��س جديد قوه قضايي��ه افزود: ما در بروز فس��اد 
هميشه نبايد فقط فردي كه متهم است و مورد اتهام 
قرار گرفته را تعقيب كنيم. البته مجرم و متخلف حتما 
بايد تنبيه ش��ود؛ اما قصورها، كوتاهي ها، عدم پيش 
بيني ها و پيش��گيري ها چه مي ش��ود؟ به نظر ما اين 
نيز قابل پيگيري خواهد بود و نمي شود در قضيه اي 
كه اتفاق افتاده فقط كساني كه در خط اول به عنوان 
متهم هستند، مورد پيگيري و سوال قرار بگيرند. بنده 
معتقدم كساني كه در شكل گيري يك جرم و تخلف 
قصور داش��تند و نديدند آنچه بايد مي ديدند و پيش 
بيني نكردند آنچه بايد انجام دهند طبعا بايد به صورت 

جدي مورد پيگيري و سوال قرار بگيرند.
رييس قوه قضاييه در ادامه در خصوص مساله حقوق 
بشر نيز گفت: تاكيد ما روي مساله حقوق بشر است. 
ما امروز معتقديم قوانيني كه مي تواند تضمين كننده 
سعادت بشر باشد، قوانين حيات بخش اسالم است. 
ما در مقابل آنچه مدعيان حقوق بش��ر در عالم بيان 
مي كنند، معترضيم؛ خصوصا كساني كه در كسوت 
برخي از سازمان هاي بين المللي، خود در زمينه رعايت 

حقوق انسان ها، در جايگاه متهم قرار دارند.
وي خاطرنشان كرد: ما در برابر ايشان مدعي حقوق 
انسان ها؛ هستيم چرا كه ليست بلندي از نقض حقوق 
انسان در كارنامه آنهاس��ت و آنها نمي توانند مدعي 

حقوق بشر باشند.
وي بي��ان كرد: درباب احكام نوراني اس��الم كه برآن 
تاكيد ش��ده و ما نيز تاكيد مي كني��م، فكر مي كنيم 
كه مس��اله مهم تنوير افكار عمومي نس��بت به ابعاد 
مختلف آن اس��ت كه ما در اين مورد در اين ۴۰ ساله 
نقص داش��ته ايم و رهب��ر معظم انق��الب در ديدار با 
مسووالن عالي قضايي در دوره قبل فرمودند: در مورد 
تبيين آنچه انجام مي دهيد و تنوير افكار عمومي، كار 
رسانه اي و تالش بيشتري بكنيد وبيشتر بايد با مردم 

و با دنيا سخن بگوييد.
رييس قوه قضاييه گفت: البته دش��من نمي خواهد 
سخن ما برس��د، اما س��خن حق جايگاه خود را پيدا 

خواهد كرد.
آيت اهلل دكتر رييس��ي در ادامه در خصوص موضوع 
امنيت بيان داشت: مساله امنيت بسيار مهم است و 
امروز به بركت خون مطهر شهيدان، ايثار ايثارگران 
و مديريت مثال زدني رهبرمعظ��م انقالب و حضور 
نيرو هاي مسلح، بسيج، سپاه، ارتش، نيروي انتظامي 
بحمداهلل كشور ما از امن ترين كشور ها در منطقه است؛ 

اما تهديد هاي مختلفي وجود دارد.
وي اف��زود: ما موضوع امنيت را از مهم ترين مس��ائل 
براي كشور مي دانيم و در مقابل جرايم خشن سازمان 
يافته و هر گونه اخالل در امنيت جامعه و كش��ور به 
هيچ عنوان كوتاه نخواهيم آمد و كوچك ترين ناامني 
را تحمل نمي كنيم، چون همه اقدامات فرع بر امنيت 
است؛ اجراي عدالت و پيشرفت فرع بر امنيت است؛ 

لذا مساله امنيت مساله اي نيست كه بشود نسبت به 
آن كوچك ترين اغماضي كرد.

رييس��ي ادام��ه داد: نكت��ه بعدي مس��اله صيانت از 
آزادي هاي اجتماعي و حقوق مردم اس��ت كه بسيار 
مهم اس��ت و مقام معظ��م رهبري نيز به آن اش��اره 
فرمودند. همچنين حقوق شهروندي موضوع جدي 

در دستگاه قضايي است.
رييس ق��وه قضاييه گفت: ما به عن��وان حقوق عامه 
نمي تواني��م در مقابل تجاوز ب��ه آب، خاك، جنگل، 
محيط زيس��ت، س��المت غذايي مردم و بسياري از 
حقوق حقه مردم بي تفاوت باش��يم. دستگاه قضايي 
درباره حقوق عامه ساكت نخواهد نشست و با قاطعيت 

در مقابل متجاوزين به حقوق عامه خواهد ايستاد.
وي با اشاره به نظارت در دستگاه قضايي، اين مجموعه 
را بيش��تر جايگاه قضاوتي دانس��ت و گفت: دستگاه 
قضايي بيش��تر جايگاه قضاوتي اس��ت تا نظارتي. ما 
معتقديم در كنار قضاوت نظارت داريم و قانون اساسي 
اين نظارت را براي دستگاه قضايي به صورت قانونمند 
و س��ازمان يافته قرار داده و اقداماتي هم در اين مورد 

انجام شده است.
آي��ت اهلل رييس��ي اف��زود: در اين موض��وع مديران 
دستگاه  هاي اجرايي بدانند نظارت مچگيري نيست 
بلكه تضمين اجراي قان��ون، تداوم اعتماد به مديران 
كش��ور و تضمين س��المت در دس��تگاه هاي اداري 

كشور است.
آيت اهلل رييس��ي در بخش ديگري از سخنان خود با 
تاكيد بر همراهي جامعه نخبگان و اصحاب رسانه با 
دس��تگاه قضايي اظهار كرد: من به عنوان خدمتگزار 
مردم وهمكار ش��ما در دس��تگاه قضاي��ي از جامعه 
نخبگان و اصحاب رسانه مي خواهم در ابعاد مختلف 

به دستگاه قضايي كمك كنند و در تبيين وتنوير افكار 
عمومي ياري رس��انند. وي خاطرنشان كرد: جامعه 
نخبگان كش��ور جامعه اثرگذاري هستند، و ان شااهلل 
با گروه هاي مختلف نخبگان نشست خواهيم داشت 
و مس��ائل را با آنها طرح خواهيم كرد و نگاه هاي آنها 
را مورد استفاده قرار خواهيم داد. رييس قوه قضاييه 
ادامه داد: ما نگاه نخبگان حوزه، دانشگاه و دانشجويان 
دلس��وز و حزب اللهي را در صحن��ه مي خواهيم كه 
در جريان كار هاي قضايي ق��رار بگيرند و هم در اين 
ميدان، مساعدت و همكاري كنند؛ لذا حتما جامعه 
نخبگان دانشگاهي و حوزوي در اين رابطه احساس 

مسووليت مي كنند.
رييس قوه قضاييه در ادامه خطاب به مسووالن قضايي 
ضمن تاكيد بر لزوم نقد پذيري گفت: همكاران عزيز 
و بزرگوار، براي طرح پيش��نهاد، ارايه ايده و نقد هاي 
منصفانه آستانه تحمل را بايد باال برد و اگر نقدپذيري 
را كنار زديم، منتظر باشيم كه در دستگاه دچار مشكل 
شويم. رييس��ي گفت: نگاه هاي منصفانه، منتقدانه و 
مخلصانه همكاران را در درون دستگاه قضايي اوال بايد 
با استقبال با آن مواجه شد و اگر امكان انجام آن نيست 
باز بايد اس��تقبال كرد. من اين را به همه مديران و در 
جلسه شب با روساي كل دادگستري ها و دادستان ها 
تاكيد خواهم كرد؛ چرا كه بايد با اين نقد ها و نگاه هاي 
اصالحي و منصفانه، به عن��وان يك فرصت برخورد 
شود كه مي تواند در جهت ارتقاي دستگاه كمك كند 

و موثر باشد.
همچنين آيت اهلل صادق آملی الريجانی در مراس��م 
توديع و معارفه رئيس قوه قضاييه درخصوص برخی 
اقدامات انجام ش��ده در دستگاه قضا در طول ۹ سال 
اخير مسووليت خود گفت: بيش از ۱۷ ميليون پرونده 

در دستگاه قضايی رسيدگی شده که کار آسانی نيست. 
اين ميزان ورودی است ولی خروجی نيز تقريبا همين 

اندازه است.
وی ادامه داد: مس��اله رضايت مندی مردم مهم است 
البته مؤلفه ه��ای متعددی دارد که يک��ی از آن کار 
ما اس��ت و نبايد دش��من بيرونی و جاهالن درونی را 
فراموش کنيم که به سياه نمايی دامن زدند. کسانی 
مدعی ش��ده اند که مردم از دستگاه قضا نااميد شده 
ان��د. من عرض می کن��م خالف اين اس��ت. وقتی ما 
ش��اهد کثرت پرونده هس��تيم يعنی اين استدالل 

مغالطه ای است.
وی تاکيد کرد: کثرت پرونده س��اخته دستگاه قضا 
نيست و سرريز مشکالت به دستگاه قضا است. البته 
بررسی سريع مولفه قابل توجه است. وقتی وضعيت 
اقتصادی دچار مشکل است جرم افزايش پيدا می کند؛ 
وقتی فساد افزايش پيدا کند يعنی سرريز دستگاه های 
ديگر به دستگاه قضا می شود. وقتی در بحث محيط 
زيست نظارت وجود ندارد نتيجه پرونده ای می شود 

که دستگاه قضا بايد به آن بپردازد.
آملی الريجانی گفت: تع��داد پرونده ها بر خالف اين 
اس��تدالل دليل آن اس��ت که مردم اميد معقول به 
رسيدگی قضائی دارند واال آدم عاقل به دستگاهی که 
اميد ن��دارد مراجعه نمی کند. گاهی می  گويند مردم 
ناچار هستند اما اميد دارند. البته گاهی در خصوص 
۱۷ ميلي��ون پرونده مغالطه می ش��ود. اين به معنی 
۱۷ ضرب در ۲ نيست و قطعًا محاسبه غلطی است و 
يعنی ۱۷ ميليون نقطه قوه قضاييه مشغول است. هر 
رجوع يک پرونده اس��ت و ممکن است فردی ۱۰ بار 
در دستگاه قضائی پرونده داشته باشد. گاهی شخص 

واحد ده ها پرونده دارد. 
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سرلشكر سليماني از رهبر معظم انقالب نشان ذوالفقار دريافت كردمديريت مقابله با قاچاق كاال به سپاه داده شده است
يك عضو هيات رييسه كميسيون كشاورزي 
مجلس گفت كه مديريت مقابله با قاچاق به 
سپاه واگذار شده كه اميدواريم بتواند جلوي 
قاچاق كاالها را بگيرد. علي محمد ش��اعري 
در گفت وگ��و با ايس��نا، در ارزيابي از داليل 
گراني ه��اي اخي��ر به خص��وص در موضوع 
گوشت گفت: يكي از علت هاي افزايش قيمت 
گوش��ت، قاچاق دام زنده اس��ت. در چنين 
شرايطي به دليل ضعف مديريت در كنترل 
قاچاق مديريت مقابله با قاچاق به سپاه داده 
شده است. اميدواريم سپاه با پيشينه انقالبي 
خ��ود بتواند هر چه س��ريع تر جلوي قاچاق 
كاالها و گوشت را به ويژه در آستانه سال نو 

بگيرد. وي افزايش قيمت ارز را يكي ديگر از داليل افزايش قيمت 
گوشت دانست و افزود: در حال حاضر كشش قاچاق كاال به خارج 
از مرزها افزايش يافته است. گوشت به آن طرف مرزها به خصوص 

عراق قاچاق ش��ده و قيمت آن با ارز نيمايي 
محاسبه مي ش��ود و متأسفانه مبناي قيمت 
گوشت در داخل كشور تعيين مي شود. اين 
عضو هيات رييس��ه كميس��يون كشاورزي 
مجلس با بي��ان اينكه »وزارت كش��اورزي 
پيش بيني درس��تي از افزايش قيمت و بازار 
گوشت نداشت«، گفت: به راحتي دام از مبدأ 
ايران به مقصد عراق با كاميون ها و روش هاي 
ديگر جابه جا مي شود و وزارت كشاورزي هم 
نمي تواند اين وضعي��ت را كنترل كند. الزم 
است اين وزارتخانه در كوتاه مدت نسبت به 
واردات دام زنده و گوش��ت قرمز از خارج از 
كشور با دور زدن نظام بروكراسي و به صورت 
اورژانسي عمل كند تا بازار كنترل شود. در درازمدت هم بايد از تمام 
ظرفيت هاي توليد داخل براي توليد گوشت قرمز استفاده كنيم تا 

آن را به توليد ۱.۵ ميليون تن در سال برسانيم.

فرمان��ده نيروي قدس س��پاه از رهبر معظم 
انقالب نشان ذوالفقار دريافت كرد.

ب��ه گ��زارش س��پاه نيوز، حض��رت آيت اهلل 
خامن��ه اي، فرمانده��ي معظ��م كل قوا به 
سرلشكر پاسدار قاسم س��ليماني، فرمانده 
نيروي قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
نشان »ذوالفقار« اهدا كردند. نشان ذوالفقار 
از جمله نش��ان هاي عالي نظامي است كه به 
پاس رش��ادت ها و موفقيت در فرماندهي از 
س��وي فرمانده معظم كل قوا اعطا مي شود. 
سرلشكر قاسم س��ليماني اولين فرماندهي 
اس��ت كه پس از انقالب مفتخ��ر به دريافت 

اين نشان شده است.
س��ردار قاس��م س��ليماني پيش از اين نيز به واس��طه فرماندهي 
لش��كر ۴۱ ثاراهلل در س��ال هاي دفاع مقدس ۳ نشان فتح دريافت 
كرده بود. حجت االس��الم علي ش��يرازي، نماينده ول��ي فقيه در 

نيروي قدس س��پاه در پيامي اهداي نشان 
»ذوالفقار« از سوي حضرت آيت اهلل خامنه اي 
را به سردار قاسم سليماني تبريك گفت. در 
اين پيام آمده اس��ت: »ب��رادر عزيز و گرامي 
سردار سرلشگر پاسدار حاج قاسم سليماني؛ 
دريافت نشان ذوالفقار، باالترين مدال افتخار 
جمهوري اسالمي ايران از دست فرماندهي 
معظم كل قوا حضرت امام خامنه اي عزيز را 
به جنابعالي، ملت شريف ايران، فرماندهان 
و پرس��نل نيروي قدس س��پاه پاس��داران 
انقالب اسالمي و جبهه مقاومت و به تمامي 
دوستداران س��ردار تبريك و تهنيت عرض 
مي كنم و به علت رضايت موال و مقتدايمان 
از جناب عالي و خدمات صادقانه و خالصانه تان بر خود مي بالم و از 
خداوند عزيز و مهربان عزت بيش از پيش شما را خواهانم. موفق و 

پيروز و سربلند باشيد.«

دورنماي تجارت 20 ميليارد دالري عراق
ادامه از صفحه اول|

روحاني توسعه روابط بانكي را پشتوانه محكمي براي 
توسعه همكاري هاي تجاري و اقتصادي ايران و عراق 
دانست و گفت: تقويت بانك هاي مركزي دو كشور 
و توسعه همكاري هاي تجاري با استفاده از پول هاي 

ملي، ما را از ارزهاي خارجي بي نياز خواهد كرد.
رييس جمهور با اش��اره به ض��رورت تالش براي 
ايجاد تس��هيالت الزم در روابط گمركي، مرزي 
و اس��تانداردهاي كيفي براي توس��عه مناسبات 
اقتصادي و تجاري دو كش��ور، خاطرنشان كرد: 
ايران و ع��راق مي توانند رواب��ط و همكاري هاي 
خ��ود در بخش هاي مختل��ف از جمل��ه انرژي، 
حمل و نقل، ترانزيت كاال، استفاده بهتر از منابع 
اروند رود، اتصال راه آهن دو كش��ور به هم براي 
تس��هيل در تردد زائران به وي��ژه در ايام اربعين 
حس��يني)ع( گس��ترش دهند. روحاني تقويت 
بازارچه هاي مرزي و ايجاد شهرك هاي صنعتي 

در مرزهاي دو كشور را در توسعه روابط في مابين 
تاثيرگذار دانست و گفت: آماده انتقال تجربيات 
و ارايه خدمات فني و مهندسي به عراق و تشويق 
بخ��ش خصوصي ايران براي س��رمايه گذاري در 

عراق هستيم. رييس جمهور با تاكيد بر اينكه ايران 
همواره خواستار عراقي امن، مستقل و توسعه يافته 
است و در اين مسير صادقانه در كنار دولت و ملت 
عراق ايستاده اس��ت، افزود: مبارزه با تروريست ها 

بايد تا ريشه كن شدن كامل آنها ادامه يابد و ايران 
آماده مشاركت فعاالنه در بازسازي مناطق آسيب 

ديده عراق است.
روحاني خاطرنش��ان كرد: پيام اين سفر اين است 
كه هيچ بروكراس��ي و كش��ور ثالثي نمي تواند در 
روابط دوستانه و برادرانه ايران و عراق تاثير داشته 
و مانع اراده رهبران دو كشور براي توسعه و تعميق 

مناسبات شود.

  تالش براي بهبود مناسبات اقتصادي
»بره��م صال��ح« رييس جمهور عراق ني��ز در اين 
ديدار روابط و همكاري هاي ايران و عراق تاريخي و 
مستحكم دانست و گفت: ملت ايران را خانواده خود 

و ايران را كشور دوم خود مي دانيم.
رييس جمهور با بيان اينكه ايران در مقاطع حساس 
ميزبان بسياري از مردم عراق بوده و در مسير مبارزه 
با تروريسم داعش كمك ها و حمايت هاي فراواني 

داشته اس��ت، افزود: ايران نقش بسيار برجسته اي 
در شكست داعش داشته و اين نشان دهنده روابط 
عميق و دوستانه دو كشور است؛ ايران و عراق هيچ 

انتخابي جز روابط خوب و گسترده ندارند.
برهم صالح با تاكي��د بر اينكه اراده عراق توس��عه 
رواب��ط و همكاري ه��اي همه جانبه ب��ا جمهوري 
اسالمي ايران اس��ت، خواستار تالش مسووالن دو 
كش��ور براي گسترش مناس��بات تهران-بغداد در 
زمينه هاي گوناگون از جمله راه آهن، گردشگري، 
محيط زيست، صنعت، معدن و همكاري هاي علمي 

و فرهنگي شد.
رييس جمهور عراق با بيان اينك��ه امنيت بايد در 
منطق��ه مورد توجه همگان بوده و همه كش��ورها 
براي ريش��ه كن كردن تروريس��م ت��الش كنند، 
اظهار داش��ت: هرگز حمايت ه��اي دولت و ملت 
ايران از مردم عراق در روزهاي س��خت را فراموش 

نخواهيم كرد.

روحاني و عادل عبدالمهدي ديدار كردند
بع�د از دي�دار روحاني با همت�اي عراقي اش 
بعدازظهر روز گذشته خبر رسيد كه »حسن 
روحاني« رييس جمه�وري اي�ران و »عادل 
عبدالمهدي« نخس�ت وزير عراق با يكديگر 

ديدار كردند.
روحاني رييس ايران كه در سفري سه روزه 
ديروز وارد بغداد شد و مورد استقبال رسمي 
»برهم صالح« همتاي عراقي اش قرار گرفت، 
ب�ا ع�ادل عبدالمهدي نخس�ت وزير عراق 

ديدار كرد.
رييس جمهوري اي�ران در ب�دو ورود به كاخ 
نخس�ت وزيري عراق، مورد استقبال رسمي 
عادل عبدالمهدي نخس�ت وزي�ر عراق قرار 
گرفت. در اين سفر رس�مي يك هيات عالي 
سياس�ي و اقتصادي رييس جمهور اسالمي 
اي�ران را همراه�ي مي كنند. انتظ�ار مي رود 
طي اين س�فر چند تفاهمنامه هاي همكاري 

مشترك بين دو كشور به امضا برسد.

برش

چهره ها
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»تعادل«ابعادوچالشهايتعيينحداقلمزد98رابررسيميكند

نمايندهكارگريشورايعاليكار:پيشنهادكارگرانتنهابهحفظقدرتخريدخواهدانجاميد

تنگناهاي تعيين حداقل دستمزد

تورم كاالهاي وارداتي 28.8 درصد شد

تعميقپيوندايرانوچين

گروه اقتصاد كالن|اميرعباس آذرم وند|
امروز در حالي دومين نشست شوراي عالي كار با تاخير 
فراوان براي تامين حداقل دس��تمزد سال 98 كارگران 
برگزار مي شود كه انتظار مي رود، نمايندگان كارفرمايي و 
دولت نيز پيشنهادهاي خود را بياورند. در جلسه پيشين 
اين ش��ورا، نمايندگان كارگري با اش��اره به افزايش يك 
ميليون و 89 هزار توماني هزينه هاي معيش��تي ظرف 
يكسال، خواهان اضافه شدن اين رقم به دريافتي نيروي 
كار هس��تند. اين ميان بايد توجه داشت با افزودن يك 
ميليون و 89 هزار تومان به حداقل دستمزد، رقم آن به 
حدود دو ميليون و 200 هزار تومان افزايش خواهد يافت 
كه اين رقم هم زير خط فقر مطلق قرار دارد و حتي فاصله 
معنا داري با سبد معيشتي سه ميليون و 760 هزار توماني 
دارد. اين مساله سبب شده تا نمايندگان كارگري ضمن 
رد پيشنهاد خود به عنوان پيشنهادي براي افزايش مزد، 
ادعا كنند رقم پيشنهادي آنها نه به معناي افزايش مزد 
بلكه بازگرداندن قدرت خريد كارگران به شرايط اسفند 

ماه سال گذشته است.
ب��ه گزارش تعادل، با وجود اين به نظر مي رس��د با توجه 
به پيش بيني مرك��ز پژوهش هاي مجل��س و صندوق 
بين المللي پول روند تورمي فعلي در سال آينده هم ادامه 
داشت و عالوه بر تورم رشد اقتصادي منفي به ركود دامن 
خواه��د زد. در طرف ديگر اين مباحث كارفرماياني قرار 
دارند كه خود را متضرر تورم امس��ال مي دانند و افزايش 
دس��تمزدها را به زيان توليد مي دانند. كالف سر در گم 
تعيين مزد 98 با تاخيرهاي مداوم براي تشكيل جلسه 
ش��وراي عالي مزد همراه شده و با توجه به فاصله زيادي 
كه ميان پيشنهادات طرفين مختلف وجود دارد، مي توان 
ادعا كرد مزد 98 در س��ال 98 تعيين خواهد شد. در اين 
ميان يكي از اعضاي تيم سه نفره كارگري شوراي عالي 
كار، با بيان اينكه در ذهن ما قيد زماني وجود ندارد تاكيد 
كرد: با تعلل و به تعويق انداختن بحث ها و ايجاد شرايط 
براي اقدامي شتابزده به هيچ عنوان موافقتي نداريم و به 
دنبال اين هستيم كه قدرت خريد نيروي كار كشور حداقل 
به وضعيت مشابه اسفند سال گذشته بر گردد. حال اگر 
برخي فكر مي كنند يك ميليون و 89 هزار تومان رقمي 
باال اس��ت، تقصير كارگران نيست چرا كه آنها بيشترين 
ضرر را از فشارهايي بردند كه در آن هيچ نقشي نداشتند.

   شايعه پيشنهاد 20 درصدي و كاركرد آن
در طرف مقابل نيز كارفرماي��ان افزايش مزد را نهايتا به 
زيان كارگران مي دانند و چنين اقدامي را تورم زا و موجب 
تعطيل شدن بخشي از بنگاه ها مي دانند. آنها معتقدند 
در شرايط امسال توليدكنندگان آسيب ديدند و چنانچه 
نرخ دستمزدها افزايش يابد، تعدادي از بنگاه ها تعطيل 
مي شوند كه اين امر نيز نرخ بيكاري را افزايش مي دهد. 
هر چند بررسي ها نشان مي دهد سهم مزد بطور ميانگين 
در قيمت تمام ش��ده كاالها زير پنج درصد است، اما در 

برخي صنايع كه به اصط��الح آن را كاربر مي نامند، اين 
سهم افزايش چشمگيري دارد و در برخي ديگر از صنايع 
نيز با وجود سهم كم مزد، فشارهاي اقتصادي چنان بوده 
كه ديگر امكان زيادي براي افزايش هزينه آنها وجود ندارد.

در اين ميان پخش شايعات متنوع هم بر پيچيدگي اوضاع 
افزوده و در گوشه و كنار خبرهايي از پيشنهاد 20 درصدي 
دولت و كارفرمايان براي افزايش مزد شنيده مي شود. هر 
چند بخش كارگري شوراي عالي كار اين گفته ها را شايعه 
مي دانند اما به نظر مي رس��د در مي��ان كارفرمايان اين 
تمايل وجود دارد كه به اين خبر دامن زده شود و سپس 
با پيشنهاد 20 درصدي چانه زني ها آغاز شود و درنهايت 
با اندكي افزايش رقمي نزديك تر به پيشنهاد كارفرمايان 

تصويب شود.

   افزايش مزد نه، حفظ قدرت خريد كارگران 
را مي خواهيم

علي خدايي، عضو كارگري شوراي عالي كار در گفت وگو 
با »تعادل« تاكيد كرد: قب��ل از هر چيز در رابطه با بحث 
امسال بايد اين نكته را بدانيم كه با وجود وعده  وزارت كار 
در سال هاي گذش��ته كه فاصله معيشت و مزد به شكل 
پلكاني و ساالنه برطرف شود، تيم كارگري تالش كرد با 
كارفرمايان و دولت تا حدي تعامل كند. هر چند من اصال 
قبول ندارم كه كارفرمايان ايران از افزايش نرخ تورم زيان 
ديدند، چرا ك��ه توليدكنندگان هر روزه نرخ قيمت هاي 
خود را از آغاز سال تغيير دادند ولي مزد كارگران همچنان 
ثاب��ت ماند؛ با اين وج��ود حداقل مطالبه م��ا از طرفين 
بازگرداندن قدرت خريد كارگران به وضعيت مشابه در 

سال گذشته است.
او با بيان اينكه تيم كارگري به دنبال افزايش دس��تمزد 
نيس��ت بلكه تنها حفظ قدرت خريد كارگران را مدنظر 
قرار داده، گفت: به هر حال ما طبق قرار سال هاي گذشته 
مي توانستيم امسال هم بر كاهش فاصله مزد و معيشت 
تاكيد كنيم كه نكرديم. حال اگر هزينه هاي زندگي در يك 
سال گذشته يك ميليون و 89 هزار تومان افزايش يافته، 
نبايد از جيب، شكم و سفره كارگراني زد كه هيچ نقشي 
در تصميم گيري هاي ندارند. درنتيجه ما هم اكنون بحث 
افزايش مزد را نداريم. درنتيجه با افزوده ش��دن رقم يك 
ميليون و 89 هزار تومان به دريافتي كارگران باز هم بخش 
وسيعي از كارگران ايران زير خط فقر مطلق خواهند بود 
و همچنان به بخش هايي از قانون كار مانند بند ب ماده 
41 كه به تامين حداقل نيازهاي معيشتي در تعيين مزد 

تاكيد دارد نيز توجه نمي شود. 

   مسبب تورم باال كارگران نيستند
وي با اشاره به ميزان تورم و افزايش قيمت ها ظرف ماه هاي 
اخير گفت: بايد توجه داشت اگر از نظر برخي مسووالن 
رقم يك ميليون و 89 هزار تومان، باال محسوب مي شود، 
تقصير ما نيس��ت، بلكه حركت ب��ازار و روند تورمي اين 

ميزان بر هزينه هاي زندگي افزوده است. البته بايد توجه 
داشت ما حتي نخواستيم كل اين رقم به حداقل دستمزد 
اضافه شود، زيرا مي توان بخش اصلي اين رقم را بر افزايش 
مزد افزود و مابقي را در بخش هايي چون حق مس��كن و 

... لحاظ كرد.
اين نماينده كارگري شوراي عالي كار با اشاره به جلسه 
اول ش��وراي عالي كار ادامه داد: متاسفانه با وجود تاخير 
فراوان نسبت به سال هاي گذشته، در جلسه اول تنها تيم 
كارگري پيبشنهاد خود را ارايه داد و دو طرف ديگر سكوت 
كردند. اين ميان اظهارات متعددي شنيده مي شود. مثال 
مي گويند بنا اس��ت حداقل دستمزد 20درصد افزايش 
يابد، من معتقدم اوال اين گفته ها شايعه است و اصال نبايد 
به آن توجه كرد و از طرف ديگر هم من فكر نمي كنم به 
شكل اتفاقي ناگهان موج رس��انه اي به راه افتد كه سود 
آن به جي��ب كارفرمايان خواهد رفت. هدف از انتش��ار 
چنين صحبت هايي س��نجش افكار عمومي و فشار بر 
مذاكره كنندگان اس��ت. به هر روي اعدادي كه تاكنون 
مطرح شدند هيچ كدام واقعي نيستند و فكر مي كنم از 
جلسه امروز مذاكرات جدي تر ش��ود و احتماال دولت و 

كارفرمايان هم بايد با پيشنهادهاي خود وارد شوند. 
خدايي گفت: در سال جاري بحث ترميم حقوق كارمندان 
دولت بر مذاكرات شوراي عالي كار سايه انداخته و اظهارات 
نسنجيده و نامس��ووالنه اي نيز از س��وي برخي مطرح 

مي شود. به نظر مي رس��د تعلل وزارت كار براي تشكيل 
جلس��ات مزدي نيز مزيد بر علت شده و به اين اظهارات 
بي پايه دامن مي زند. به هر روي تيم كارگري شوراي عالي 
كار نگاه ويژه اي به مزد 98 دارد و توقع دارد همانطور كه 
دولت از ابتداي سال دايم از سال ويژه سخن گفت، در بحث 

دستمزد كارگران نيز نگاه ويژه اي داشته باشد.

   از طوالني شدن مذاكرات نمي هراسيم
وي در پاس��خ به س��والي مبني بر اينكه تاخير در آغاز 
جلسات تا چه اندازه مي تواند مذاكرات را به سال آينده 
بكش��اند و اين اقدام تا چه حد به سود كارگران است، 
پاسخ داد: در هر حال حداكثر فرصت شوراي عالي كار 
براي تعيين حداقل مزد فروردين ماه است. بايد به يك 
نكته توجه كرد، دولت و كارفرمايان گاهي با فرسايشي 
كردن مذاكرات و كشاندن آن به دقيقه 90 مي خواهند 
پيشنهاد خود را به كرسي بنشانند. بايد گفت اگر جناب 
آقاي وزير كار و ديگر مس��ووالن دولتي، فرصت براي 
تداوم جلس��ات دارند، ما نماين��دگان كارگري هم به 
جلسات ادامه خواهيم داد چون سر ما خلوت تر است. 

او تاكيد كرد: تيم كارگري خود را آماده ش��رايط ويژه 
كرده و من در اين جا تاكيد مي كنم همانطور كه سال 
گذشته هم مشاهده شد، قيد زماني نداريم و زير فشار 
رواني تزلزل نخواهيم داشت. فكر مي كنم پافشاري بر 

حقوق كارگران به سود اين طبقه خواهد بود و اندكي 
تاخير در تعيين حداقل دستمزد مشكل ساز نخواهد 

داشت. 
اين نماينده كارگري ش��وراي عالي كار با اش��ارعه به 
ساختار اين شورا گفت: البته بايد كارگران هم دقت كنند 
كه ساختار فعلي شورا، ناقص است و اجازه راي گيري 
مي دهد يعني دولت و كارفرمايان مي توانند با يكديگر 
توافق كنند و رقم مطلوب خود را به تصويب برسانند و 
تيم كارگري نيز حق وتو و اعتراض ندارد. هر چند من 
اميدوارم مانند چند سال گذشته چنين اتفاقي رخ ندهد 

و بحث ها به سمت يك تصميم جمعي حركت كند.
خدايي خاطرنشان كرد: اكنون فرصت كوتاهي باقي 
مانده و با توجه به مشكالت اقتصادي گوناگون، انتظارات 
طبقه كارگر و مزد بگيران بسيار زياد است. ما نيز براي 
سرعت بخش��يدن به تصميم گيري، بدون هيچ پيش 
داوري وارد جلسه امروز خواهيم شد و حتي اگر پس از 
يك دقيقه توافقي منصفانه حاصل شد، سريعا صورت 
جلسه را امضا خواهيم كرد. اما در طرف ديگر با تعلل و 
عقب انداختن بحث ها نيز از ميدان به در نخواهيم شد 
و آنچه حداقل خواس��ته هاي مزدبگيران اس��ت را پي 
مي گيريم. در نتيجه قيد زماني در ذهن ما جايي ندارد 
و تنها خواهان اين هستيم كه قدرت خريد كارگران به 

شرايط اسفند سال گذشته باز گردد.

شاخص قيمت كاالهاي وارداتي )ريالي، ١٠٠=١٣٩٠( 
در فصل پاييز س��ال ١٣٩٧ برابر با ١٠٧١,٩ است كه 
نسبت به فصل تابستان س��ال ١٣٩٧، ٢٨.٨ درصد 
افزايش داشته است. تغييرات شاخص قيمت كاالهاي 
وارداتي نسبت به فصل مشابه سال قبل )تورم نقطه 
به نقطه( ١٢١.٦ درصد و تغييرات چهار فصل منتهي 
به فصل جاري نس��بت به دوره مشابه سال قبل )نرخ 

تورم( ٦٠.٣ درصد بوده است. 
به گزارش تعادل، در نظام آمارهاي قيمت، كاالهاي 
وارداتي براي مقاصد متعددي به كار گرفته مي شوند. 
ش��اخص قيمت كااله��اي وارداتي،  رون��د تغييرات 
قيمت محصوالت عرضه شده از خارج به داخل كشور 
را طي دوره زماني مشخص نش��ان مي دهد. با توجه 
به اينكه قيمت كاالهاي واردات��ي يكي از مهم ترين 
عوامل تاثيرگذار بر ميزان مبادالت خارجي كشورها 
و نيز يكي از عوامل تعيين كننده رابطه مبادله است، 
تغييرات آنها از اهميت بااليي برخوردار است. در طرح 
شاخص قيمت كاالهاي وارداتي از كليه كدهاي تعرفه 
وارداتي كشور در سال ١٣٩٠ )س��ال پايه( استفاده 
مي ش��ود. روش جمع آوري اطالعات با اس��تفاده از 
آمارهاي ثبتي گمرك جمهوري اسالمي ايران )ارزش 
بصورت ريالي و دالري، كش��ور مبدأ و مقصد، نحوه 
حمل و نقل و نرخ ارز( صورت گرفته است. طبقه بندي 
مورد استفاده سيستم طبقه بندي نظام هماهنگ شده 
توصيف و كدگذاري )HS( است. نتايج حاصل از اين 
طرح در سطح كل كشور و براي تمامي ٢٠ گروه  اصلي 

طبقه بندي HS قابل انتشار است.
الزم است ذكر شود كه براي محاسبه شاخص فصل 
پايي��ز س��ال ١٣٩٧ از داده ه��اي مقدماتي گمرك 

جمهوري اس��المي استفاده شده اس��ت و لذا نتايج 
اعالم شده به صورت مقدماتي بوده و استفاده از آنها 
بايستي با مالحظه انجام شود. شايان ذكر است كه پس 
از اينكه گمرك جمهوري اس��المي داده هاي قطعي 
سال ١٣٩٧ را استخراج و ارايه كرد، شاخص واردات 
نيز از س��وي مركز آمار بازنگري ش��ده و ارقام واقعي 
شاخص مربوط به اين دوره مجدداً به صورت قطعي 

منتشر خواهد شد.
شاخص قيمت كاالهاي وارداتي )ريالي، ١٠٠=١٣٩٠( 
در فصل پاييز س��ال ١٣٩٧ برابر با ١٠٧١,٩ است كه 
نسبت به فصل تابستان س��ال ١٣٩٧، ٢٨.٨ درصد 
افزايش داشته است. تغييرات شاخص قيمت كاالهاي 
وارداتي نسبت به فصل مشابه سال قبل )تورم نقطه 

به نقطه( ١٢١.٦ درصد و تغييرات چهار فصل منتهي 
به فصل جاري نس��بت به دوره مشابه سال قبل )نرخ 

تورم( ٦٠.٣ درصد بوده است.
ش��اخص قيم��ت كااله��اي واردات��ي )دالري، 
١٠٠=١٣٩٠( در فص��ل پاييز س��ال ١٣٩٧ برابر با 
٢٧٦,٥ اس��ت كه نس��بت به فصل قبل، ٧.٤ درصد 
افزايش داشته است. تغييرات شاخص قيمت كاالهاي 
وارداتي نسبت به فصل مشابه سال قبل )تورم نقطه 
به نقطه( ١٨.٨ درصد و تغييرات چهار فصل منتهي 
به فصل جاري نس��بت به دوره مشابه سال قبل )نرخ 

تورم( ٦.٦ درصد بوده است.
ش��اخص گروه هاي اصلي وارداتي بر حسب ريال در 

فصل پاييز سال 1397 به شرح زير است: 

شاخص گروه »حيوانات زنده و محصوالت حيواني« 
241,5 است كه نسبت به فصل قبل 1,2 درصد كاهش 
يافته اس��ت.همچنين ش��اخص گروه »محصوالت 
نباتي« 376,8 است كه نس��بت به فصل قبل 26,1 

درصد افزايش داشته است.
شاخص گروه »چربي ها و روغن هاي حيواني يا نباتي 
و... « 155,1 است كه نسبت به فصل قبل 2,2 درصد 

كاهش داشته است.
شاخص گروه »محصوالت صنايع غذايي و...« 232,0 
اس��ت كه نس��بت به فصل قبل 9,7 درصد افزايش 

داشته است.
شاخص گروه »محصوالت معدني«، 305,5 است كه 

نسبت به فصل قبل 8,8 درصد افزايش داشته است.
شاخص گروه »محصوالت صنايع شيميايي يا صنايع 
وابسته به آن« 1708,5 است كه نسبت به فصل قبل 

23,1 درصد افزايش داشته است.
شاخص گروه »مواد پالستيكي و اشياء ساخته شده 
و... « 698,9 است كه نسبت به فصل قبل، 6,4 درصد 

افزايش داشته است.
ش��اخص گروه »پوس��ت خام، چرم، پوست هاي نرم 
و...« 3074,7 است كه نس��بت به فصل 9,9 درصد 

افزايش داشته است.
ش��اخص گروه »چوب و اش��ياء چوبي، زغال چوب 
و....« 144,9 است كه نسبت به فصل قبل 1,7 درصد 

افزايش داشته است.
ش��اخص گروه »خمير چوب يا س��اير م��واد اليافي 
سلولزي و...« 403,0 اس��ت كه نسبت به فصل قبل 

3,2 درصد افزايش داشته است.
شاخص گروه »مواد نسجي و مصنوعات از اين مواد« 

448,4 است كه نس��بت به فصل قبل 12,2 درصد 
افزايش داشته است.

همچنين ش��اخص گروه »كفش، كاله، چتر آفتابي 
و...« 933,2 است كه نسبت به فصل قبل 23,4 درصد 

افزايش داشته است.
شاخص گروه »مصنوعات از سنگ، گچ، سيمان و...« 
826,9 اس��ت كه نس��بت به فصل قبل 23,8 درصد 

افزايش داشته است.
شاخص گروه »مرواريد طبيعي يا پرورده، سنگ هاي 
گرانبها و....« 189,2 اس��ت كه نسبت به فصل قبل 

13,8 درصد افزايش داشته است.
همچنين شاخص گروه »فلزات معمولي و مصنوعات 
 آن ه��ا«، 392,0 اس��ت كه نس��بت به فص��ل قبل

6,9 درصد افزايش داشته است.
شاخص گروه »ماشين آالت و وسايل مكانيكي، ادوات 
برقي و....« 2122,4 اس��ت كه نس��بت به فصل قبل 

40,0 درصد افزايش داشته است.
شاخص گروه »وسايل نقلي زميني، هوايي، آبي و....« 
هم 865,7 است كه نسبت به فصل قبل 14,7 درصد 

افزايش داشته است.
شاخص گروه »آالت و دستگاه هاي اپتيك، عكاسي 
 و....« 2632,5 اس��ت ك��ه نس��بت ب��ه فص��ل قبل

43,8 درصد افزايش داشته است.
شاخص گروه »كاالها و مصنوعات گوناگون« 1358,9 
است كه نس��بت به فصل قبل 25,1 درصد افزايش 

داشته است.
همچنين ش��اخص گروه »اش��ياء هنري، اش��ياهء 
كلكسيون يا عتيقه« 451,2 است كه نسبت به فصل 

قبل 9,7 درصد افزايش داشته است.
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 صادرات انواع كاغذ
و كاغذ باطله ممنوع است

گمرك ايران با ارسال بخشنامه اي، صادرات انواع كاغذ 
و كاغذ باطله را ممنوع اعالم كرد.

در بخش��نامه گم��رك ايران خطاب ب��ه گمركات 
اجرايي كش��ور آمده اس��ت: پيرو بخش��نامه هاي 
ش��ماره 204.97.735515 م��ورخ 97.6.20 و 
333.97.1342339 مورخ 97.11.1، به پيوس��ت 
تصوير نامه شماره 60.297441 مورخ 97.11.16 
دفتر مق��ررات و واردات ارس��ال و اع��الم مي دارد: 
ممنوعيت صادرات ان��واع كاغذ و كاغذ باطله تحت 
تعرفه هاي مندرج در رديف ه��اي 11تا 22 جدول 
پيوست نامه ش��ماره 60.15827 مورخ 97.6.15 
ابالغ ش��ده طي بخش��نامه 204.97.735515 و 
كاغذهاي موضوع نامه ش��ماره 97.100.50879 
مورخ 97.10.30 سازمان توسعه تجارت ايران )ابالغ 
شده طي بخشنامه ش��ماره 333.97.1342339، 
همچنان به قوت خود باقي اس��ت. دستور فرماييد 
ارزيابان و كارشناسان محترم دقت كافي در راستاي 
رعايت مفاد بخشنامه هاي ابالغي به عمل آورند. لذا 
شايس��ته اس��ت ضمن اقدام الزم، مراتب را به كليه 
واحد هاي تابعه نيز ابالغ و بر حسن اجراي امر نظارت 
مستمر معمول نمايند. اين بخشنامه به امضاي علي 

اكبر شاماني مديركل دفتر صادرات رسيد.

اصالح وظايف پايگاه صدور 
مجوزهاي كسب و كار

رييس كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت 
بر اجراي اصل 44 قانون اساسي مجلس گفت: وظايف 
پايگاه اطالع رس��اني صدور مجوزهاي كسب و كار، 
اصالح مي شود، در واقع در اين اصالحات وظايف اين 

پايگاه ها افزايش پيدا كرد.
حميدرضا فوالدگر در تش��ريح نشست روز گذشته 
كميسيون متبوعش، گفت: طرح بهبود فضاي كسب 
و كار مورد بررسي قرار گرفت؛ در واقع اختيارات هيات 
مقررات زدايي ماده 7 قانون اصل 44 افزايش پيدا كرد.
نماينده اصفهان مردم در مجلس ش��وراي اسالمي 
افزود: عملكرد هيات مقررات زدايي در فضاي كسب و 
كار در چند سال گذشته نشان دهنده ضرورت اصالح 
احكام اين هيات است. با اين اصالحات اختيارات اين 
هيات افزايش پيدا مي كند از سوي ديگر مراحل كار 
تسهيل مي شود. وي اظهار كرد: مقرر شد؛ اصالحاتي 
كه در احكام هيات مقررات زدايي فضاي كسب وكار 
منظور ش��د به اليحه اصالح م��وادي از اصل 44 در 

خصوص هيات داوري در واگذاري ها الحاق شود.
عضو كميس��يون صنايع و معادن مجلس با اشاره 
به اصالحات انجام گرفت��ه در احكام هيات مقررات 
زدايي، خاطرنشان كرد: وظايف پايگاه اطالع رساني 
صدور مجوزهاي كس��ب و كار اصالح ش��د؛ در اين 
اصالحات وظايف اين پايگاه ها افزايش پيدا كرد. در 
واقع اين هيات ها به دفتر پيشخوان دولت براي صدور 
مجوزهاي كسب و كار تبديل شده تا سرعت عمل آنها 
بيشتر شود. وي ادامه داد: با اصالحات انجام گرفته در 
احكام هيات مقررات زدايي، دفاتر س��رمايه گذاري 
استاني به پايگاه اطالع رساني صدور مجوزهاي كسب 
و كار لينك مي ش��ود در واقع اين پايگاه به مركزي 
براي پيگيري مجوزها و رسيدگي به شكايات افراد 
متقاضي كس��ب و كار تبديل مي شود. اين نماينده 
مردم در مجلس دهم گفت: اليحه ساماندهي سهام 
عدالت تا پايان سال تعيين تكليف شده و به جمع بندي 
مي رسد. رييس كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي 
تصريح كرد: 21 اس��فندماه انتخابات هيات رييسه 
كميسيون برگزار مي شود. از آنجايي كه كميسيون 
ويژه حمايت از توليد ملي اسفند تشكيل شد انتخابات 

هيات رييسه نيز در آخرين ماه سال برگزار مي شود.

 موافقت شوراي اقتصاد 
براي خريد 28 فروند هواپيما

اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهوري ظهر 
ديروز در آخرين جلسه شوراي اقتصاد در سال 1397 
با اشاره به مشكالت و دشواري هاي اقتصادي سال 97 
گفت: امريكايي ها فشار سنگيني را در سال جاري به 
منظور فروپاشي اقتصاد كشور بر بخش هاي اصلي 
اقتصاد نظير بخش نف��ت و حمل و نقل وارد كردند، 
اما به فضل الهي اين اتفاق رخ نداد و ما توانس��تيم با 
برنامه ريزي و تالش و ايس��تادگي مردم فش��ارها را 

پشت سر بگذاريم.
وي با بيان اينكه »مردم در س��ال جاري با مسائل و 
گرفتاري هاي جدي مواجه شدند«، خاطرنشان كرد: 
با وجود سختي هاي معيشتي كه بر مردم تحميل شد، 
توانستيم سال جاري را نيز با موفقيت به پايان برسانيم 
و اميدوارم با تالش و همت مسووالن بتوانيم مشكالت 

مردم را به حداقل ممكن كاهش دهيم.
معاون اول رييس جمهوري همچنين با ابراز اميدواري 
نس��بت به اينكه دولت بتواند در سال 98 وضعيت 
اقتصادي كشور را بهبود بخش��د، از اعضاي شوراي 

اقتصاد و اعضاي اقتصادي دولت قدرداني كرد.
در اين جلسه كه وزراي نيرو، نفت، جهاد كشاورزي، 
تعاون كار و رفاه اجتماعي، رييس س��ازمان برنامه و 
بودجه كشور و معاون علمي و فناوري رييس جمهور 
نيز حضور داشتند درخواست هاي برخي دستگاه هاي 
اجرايي مطرح و پس از بحث و تبادل نظر تصميمات 
الزم اتخاذ شد.اصالح مصوبه شوراي اقتصاد موضوع 
طرح نگهداش��ت و افزايش توليد نفت از ميادين در 
حال بهره برداري و اصالح مصوبه طرح گازرساني به 
استان سيستان و بلوچستان با هدف افزايش تعداد 
خانوارهاي برخوردار از گاز از 300 هزار به 700 هزار 
خانوار در پنج شهرستان از درخواست هاي وزارت نفت 
بود كه در اين جلسه به تصويب رسيد.دستورالعمل 
تعيين نرخ خريد تضميني برق و سرمايه گذاري از 
محل منابع داخلي شركت سهامي سازمان آب براي 
اجراي طرح هاي آبرساني به برخي شهرهاي استان 
خوزستان نيز از درخواست هاي وزارت نيرو بود كه در 

اين جلسه مورد تأييد قرار گرفت.

وزير اقتصاد با اشاره به برگزاري كميسيون مشترك 
ايران و چين، گفت: قرار است در كميسيون مشترك 
برنامه جامعي براي تعميق پيوند دو كشور ارايه دهيم.

فرهاد دژپس��ند در س��مينار يك پهنه، يك راه كه با 
حضور س��فير چين در تهران برگزار شد، اظهار كرد: 
پروژه »يك پهنه، يك راه« صرف��ًا محدود به جاده و 
زيرساخت حمل و نقل نيست، بلكه مجموعه كاملي در 
حوزه هاي سخت افزاري و نرم افزاري مانند راه ها، نفت 
و گاز، مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، ارتباطات و فناوري، 
 تأمين نيرو، انرژي، گردش��گري، پولي و مالي است.
وي ضمن تاكيد بر عمق و استراتژيك بودن روابط دو 

كشور، بر عزم جدي رييس جمهور و دولت جمهوري 
 اس��المي ايران براي گس��ترش رواب��ط تاكيد كرد.

وزير اقتصاد با بيان اينكه در چين و ايران قابليت هاي 
منحصر به فردي براي همكاري وجود دارد، تاكيد كرد: 
اين قابليت ها مي تواند هم در مسير »يك پهنه، يك راه« 
 و هم در ارتباطات دو جانبه مورد استفاده قرار گيرد.
دژپس��ند دليل اقدام برگزاري اين نشس��ت از سوي 
وزارت ام��ور اقتص��ادي و دارايي را، رس��يدن به يك 
برداش��ت واحد نس��بت به ابتكار »ي��ك پهنه، يك 
راه« توس��ط كليه دس��تگاه اجرايي و سيستم بانكي 
كش��ور عنوان كرد و افزود: البته اين نشست همه راه 

نيست، بلكه شروع يك مسير طوالني همكاري هاي 
 دو جانب��ه در هم��ه حوزه ها با كش��ور چين اس��ت.

وي با اش��اره به س��فر اخير رييس مجلس جمهوري 
اس��المي ايران و تع��دادي از اعضاي هي��ات دولت 
ايران ب��ه چين، اظه��ار داش��ت: من در اين س��فر، 
پيش��نهاد تش��كيل يك مركز مطالعات مش��ترك 
برنامه ري��زي اقتصادي اي��ران و چي��ن را ارايه دادم 
 ك��ه خوش��بختانه م��ورد اس��تقبال ق��رار گرفت.
وزير اقتصاد تاكيد كرد: قصد نداريم سطح ارتباطات 
دو كش��ور را محدود به چند پ��روژه كنيم چون نگاه 
ما در روابط با كش��ور چين، در همه زمينه ها، نگاهي 

بلندمدت است.دژپسند با بيان اينكه همكاري طرف 
چيني در برگزاري كميسيون مشترك دو كشور كه 
قرار است هفته آينده در پكن برگزار شود، نشان از عزم 
و اراده جدي دو كشور ايران و چين دارد، تصريح كرد: 
قرار است در كميسيون مشترك برنامه جامعي براي 

تعميق پيوند دو كشور ارايه دهيم.
در ادامه اين كنفرانس، تعدادي از مسووالن ذي ربط 
حاضر در جلسه نيز، طي سخناني، به طرح موضوعات 
 و زمينه ه��اي هم��كاري بين دو كش��ور پرداختند.

س��فير چين ني��ز در س��خناني، ضمن ق��در داني از 
اين اقدام با اش��اره به برگزاري كميس��يون مشترك 

اقتص��ادي بين دو كش��ور طي هفته آتي، آش��نايي 
بيش��تر و تفاهم روي موضوعات در دس��تور كار در 
شرايط موجود را از دس��تاوردهاي مهم اين اقدام بر 
 ش��مرده و بر ارايه همكاري در اين مسير تاكيد كرد.
گفتني اس��ت، ابتكار »يك پهنه، يك راه« در س��ال 
2013 توس��ط رييس جمه��ور چين، ب��راي بهبود 
بهره برداري همگاني و پوشش همكاري هاي سه قاره 
آس��يا، اروپا و آفريقا مطرح شد و مهم ترين هدف آن 
توس��عه همكاريها در زمينه هماهنگي سياست ها، 
تس��هيل تجارت، همكاري ه��اي مال��ي و تبادالت 

مردمي است.
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بانك مركزي طي  بخشنامه اي  ابالغ كرد

معاونت بانكي وزارت اقتصاد اعالم كرد

چند حساب بانكي مي توانيم داشته باشيم

مجوز جذب ۳۰ ميليارد دالر فاينانس خارجي در سال ۹۸

شرايط  تامين  اسناد اعتباري يوزانس و ريفاينانس

واگذاري۱۰هزارميلياردتومانداراييمازادبانكهادريكسال

گروه بانك وبيمه| محسن شمشيري|
بانك مركزي در بخش��نامه اي ش��رايط تامين اعتبارات 
يوزانس و ريفاينانس و مدت ارايه اسناد حواله ارزي را اعالم 
كرد و پيرو بخشنامه 20 مرداد 97و با استناد به تصويب نامه 
15 اسفند 97 هيات وزيران، به مواردي اشاره كرده است. 
به گزارش »تعادل«، تأمين ارز اعتبارات اسنادي مدت دار 
)يوزان��س(، ريفاينانس و بروات اس��نادي م��دت دار كه 
»اس��ناد حمل آنها قبل از تاريخ 31 فروردين 97 معامله 
و ظهرنويسي« و» پروانه گمركي مطابق با ثبت سفارش 
و اسناد حمل مربوطه حاكي از ترخيص قطعي كاال قبل 
از تاريخ مذكور« ارايه شده باشد، در صورتي كه سررسيد 
پرداخت آنها بعد از تاريخ 16 مرداد 97 باشد، به مبلغ ارزش 
كاالي ترخيص شده )حس��ب پروانه گمركي مرتبط( و 
در صورت تأييد دس��تگاه اجرايي مربوط به نرخ رسمي و 
از محل ارزهاي در دسترس اين بانك امكان پذير خواهد 
بود. همچنين بابت ماشين آالت وارداتي، انجام معامله و 
ظهرنويسي اسناد حمل و ترخيص كاال تا قبل از 16 مرداد 
97 نيز قابل قبول خواهد بود. از سوي ديگر، مواردي كه در 
زمان گشايش اعتباراسنادي يا ثبت برات اسنادي مقرر شده 
ارز مربوطه از سوي واردكننده )ارز متقاضي و ارز اشخاص( 

تامين شود، مشمول اين بخشنامه نمي شود.
همچنين تأمين ارز بابت اعتبارات اسنادي گشايش يافته 
براي واردات ماشين  آالت و تجهيزات خطوط توليدي )صرفًا 
براي استفاده در خطوط توليد و غير قابل عرضه به صورت 
تجاري( كه قبل از تاريخ 16 مرداد 97 گش��ايش و كاالي 
موردنظر تا پايان سال جاري از گمرك ترخيص مي شود، 
نيز از محل ارزهاي در دسترس اين بانك و به شرط گرفتن 
تأييد از وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه اجرايي 

مربوط به نرخ رسمي امكان پذير خواهد بود.
از سوي ديگر، مهلت ارايه اسناد حمل حواله هاي ارزي درج 
شده در بند 6 بخشنامه مورخ 20 مرداد 97 براي واحدهاي 
تجاري به 6 ماه و واحدهاي توليدي به 9 ماه از تاريخ صدور 
حواله ارزي افزايش مي يابد. همچنين مهلت ارايه پروانه 
گمركي ورود و ترخيص قطعي كاال بابت اعتبارات يا بروات 
اسنادي از تاريخ واريز   يا ظهرنويسي اسناد حمل )هركدام 
اول باشد( و بابت حواله هاي ارزي از تاريخ صدور اعالميه 
تأمين ارز حداكثر به مدت 3 ماه خواهد بود. تمديد مهلت 
ارايه پروانه گمركي ورود و ترخيص قطعي كاال بر طبق بند 
2    -2 بخش هفتم مجموعه مقررات ارزي در صورت ارايه 
قبض انبار و همچنين گرفتن تأييد گمرك موردنظر مبني بر 
احراز ورود كاال به گمرك توسط آن بانك، حداكثر به مدت 

3 ماه با رعايت ساير مقررات امكان پذير است.
بانك مركزي ضمن تاكيد بر پيگيري ايفاي تعهدات ارزي و 
اقدام در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزي، 
اعالم كرد كه در مواردي  كه اسناد حمل حواله هاي ارزي 
پس از مهلت مقرر گفته شده واصل شود، پذيرش اسناد 
مربوطه وابسته به گرفتن تعهد از متقاضي مبني بر پذيرش 
پرداخت مابه التفاوت و دريافت مابه التفاوت نرخ ارز مقرر از 
تاريخ تامين ارز تا زمان ارايه اسناد )در صورت افزايش نرخ 
ارز( و واريز آن به حساب مربوطه نزد اداره معامالت ريالي 
اين بانك بالمانع خواهد بود. در پايان اين بخشنامه نيز بر 
حسن نظارت به منظور اجراي هر چه بهتر اين دستورالعمل 

تاكيد شده است.
كاهشنرخارزوسكهوطالدربازار

از سوي ديگر، روز دوشنبه 20 اسفند 97 نرخ ارز، به روند 
كاهش��ي خود ادامه داد و قيمت لحظه اي دالر در سامانه 
سنا به 12900 و يورو به 14900 تومان رسيد. همچنين 
نرخ نقدي در بازار آزاد براي دالر 12940، يورو 14800 و 
درهم 353 تومان اعالم ش��د. در صرافي هاي مجاز بانكي 
نيز نرخ فروش دالر 12950 و ن��رخ فروش يورو 14950 
تومان معامله شد و نرخ خريد دالر نيز 12900 و نرخ خريد 
يورو 14900 تومان بوده اس��ت. براين اساس، نرخ دالر به 
زير مرز 13 هزار تومان و نرخ يورو به زير مرز 15 هزار تومان 

رسيده است. 
به گزارش »تعادل«، سامانه سنا نرخ ميانگين معامالت ارز 
روز يكشنبه را نيز براي دالر 13127، يورو 15038، پوند 
16953، ، درهم 3574، يوآن 2047، و ليرتركيه 2534 

تومان اعالم كرد. 
در بازار طال نيز به دنبال اعالم نرخ اونس جهاني طال به نرخ 
1295 دالر و دالر نقدي به نرخ 12940 تومان، قيمت طال 
و سكه كاهش يافت و هر گرم طالي 18 عيار به 411 هزار 
تومان، مظنه مثقال 17 عيار 1 ميليون و 781 هزار تومان، 
سكه گرمي 860 هزار، ربع سكه 1 ميليون و 610 هزار، نيم 
سكه 2 ميليون و 470 هزار، سكه طرح جديد 4 ميليون و 

475 هزار تومان رسيد. 

ادامهكاهشنرخدالرويورو
يكي از كارشناسان بازار ارز در اين رابطه گفت: طي سه روز 
گذشته قيمت دالر روند كاهشي پيدا كرده وارد كانال 12 
هزار تومان شد. ش��عب ارزي بانك ها روز )20 اسفند( هر 
دالر امريكا را 12 ه��زار و 576 تومان مي خرند كه حدود 
200 تومان كاهش قيمت دارد. قيمت خريد يورو نيز 14 
هزار و 127 تومان است كه با كاهش بيش از 200 توماني 
همراه اس��ت. همچنين قيمت خريد هر پوند انگليس در 
شعب ارزي بانك ها 16 هزار و 319 تومان اعالم شده است.

به اين ترتيب، قيمت خريد ارز در بانك ها در سه روز اخير 
روند كاهشي داشته اس��ت و با توجه به اينكه رييس كل 
بانك مركزي از بازگشت دالر به كانال 11 هزار تومان خبر 
داده بود، ممكن است اين تغييرات كاهشي قيمت، تحت 
تأثيرات صحبت هاي همتي و به تبع آن سياست هاي ارزي 

اين بانك باشد.
ش��عب ارزي بانك هاي عامل ارز مسافرتي نيز در صورت 
تكميل بودن مدارك مسافران تا س��قف 500 يورو براي 
كشورهاي همسايه و مش��ترك المنافع و تا سقف 1000 
يورو براي ساير كشورها ارز مسافرتي مي فروشند كه قيمت 
اين ارز بدون احتساب كارمزد 14 هزار و 837 تومان اعالم 
شده كه با احتساب كارمزد بانك مركزي و عامل به حدود 

15 هزار و 400 تومان مي رسد.
همچنين صرافي هاي مجاز بانك مركزي قيمت خريد هر 
دالر امري��كا را 12 هزار و 900 تومان و قيمت فروش آن را 
12 هزار و 950 تومان اعالم كرده اند.اين صرافي ها هر يورو 
را 14 هزار و 900 تومان مي خرند و 14 هزار و 950 تومان 
مي فروشند. قيمت دالر و يورو در صرافي ها نيز نسبت به روز 

گذشته با كاهش 100 توماني همراه است.
از سوي ديگر، بانك مركزي نرخ 47 ارز را براي روز دوشنبه 
اعالم كرد كه طي آن نرخ 14 ارز نس��بت به روز يكشنبه 
افزايش و قيمت 20 واحد پولي از جمله يورو و پوند كاهش 
يافت. نرخ دالر و 12 ارز ديگر نيز ثابت بود. بر اساس اعالم 

بانك مركزي ه��ر دالر امريكا 42 هزار ريال قيمت خورد. 
ه��ر پوند انگليس ب��ا 170 ريال كاهش 54 ه��زار و 667 
ري��ال و هر يورو نيز با 14 ريال اف��ت 47 هزار و 178 ريال 

ارزش گذاري شد.

آمادگيمجلسبرايبرخوردبادالالنبازار
يحيي كمالي پور نايب رييس كميسيون قضايي و حقوقي 
مجلس از قاطعيت مجلس به ويژه كميس��يون قضايي و 
حقوقي در برخورد با متخلفان بازار خب��ر داد و افزود: در 
صورتي كه تخلفي از هر واحد صنفي به مجلس در خصوص 
احتكار يا كم فروشي و مانند آن گزارش شود، بطور حتم 
با تعامل قوه قضاييه برخوردهاي قهري آغاز خواهد شد و 
كميسيون قضايي مجلس آماده تعامل با قوه قضاييه براي 

برخورد با دالالن بازار است.
وي در گفت وگو با ايِبنا با انتقاد از گراني هاي اخير در بازار، 
اظهار داشت: رقمي در حدود ١١ ميليارد دالر براي تامين 
كاالهاي اساسي اختصاص يافته، اما كاهش قيمتي در بازار 
رخ نداده است. ساماندهي نرخ ها در بازار، يك ضرورت است. 
نوسانات ارز و طال نقدينگي را سرگردان كرده و مردم هر 
روز با پول هاي در اختيار خود به علت نبود برنامه مناسب در 

بخش توليد حباب نرخ ها را بيشتر مي كنند.
وي با بيان اينكه دولت بايد با برنامه مداري بازار را به سمت 
آرامش هدايت كند، تصريح كرد: متاس��فانه شرايط براي 
حضور دالالن در بازارهاي مختلف فراهم شده كه اين خود 
بر حجم حباب قيمت ها افزوده است. شرايط زندگي براي 
اقشار ضعيف جامعه به شدت سخت شده است، دولت بايد 
هر چه سريع تر با شناسايي اقشار ثروتمند و حذف آنها از 
ليس��ت دريافت يارانه حمايت هاي مستمر و بيشتري از 
جامعه هدف انجام دهد. با اختصاص ارز دولتي براي تامين 

كاالهاي اساسي بايد قيمت ها در بازار افت داشته باشند، 
متاسفانه داللي و واسطه گري اجازه كاهش نرخ ها به نفع 
قشر ضعيف جامعه را نمي دهد. تشديد نظارت ها به ويژه 
در روزهاي پاياني سال در بازار ضروري است و دولت بايد با 
تشكيل كارگروه هاي تخصصي، گراني و تورم را مهار كرده 
و نگراني هاي مردم بابت تامين مايحتاج اصلي را از بين ببرد.

مج�وزج�ذب۳۰ميلي�ارددالرفاينان�س
خارجيدرسال۹۸

همچنين يك كارش��ناس بانكي، مجوز اخير مجلس 
درباره فراهم شدن امكان جذب 30 ميليارد دالر فاينانس 
خارجي در سال 98 را تشريح و افزود: نمايندگان مجلس 
در نشس��ت علني دوشنبه 6 اس��فندماه 97 در جريان 
بررس��ي بخش هزينه اي اليحه بودج��ه 98 با بند )ج( 
تبص��ره 3 اين اليحه موافقت كردند كه بر اس��اس اين 
بند، به  منظور تسريع در جذب تسهيالت تصويب  شده 
از بانك هاي توس��عه اي از جمله بانك توسعه  اسالمي، 
بانك سرمايه گذاري زيرساخت هاي آسيايي )AIIB( و 
بانك توسعه و تجارت اكو، دستگاه هاي استفاده كننده از 
تسهيالت مذكور مجازند در سقف بند )الف(  اين تبصره 
پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه كشور در چارچوب 
سقف اعتبارات پيش بيني شده براي اجراي طرح هاي با 
پسوند وامي مندرج در پيوست ش��ماره )1( اين قانون 
نسبت به هزينه كرد آن در چارچوب موافقتنامه متبادله 

با سازمان مذكور اقدام كنند.
علي صالح آبادي در گفت وگو با ايِبنا در توضيح اين تصميم 
مجلس اظهار داشت: اين موضوع در سال گذشته نيز وجود 
داشت، تا بانك هاي توسعه اي يا اگزيم  بانك هاي خارج از 
كش��ور مثل اگزيم بانك كره و ساير بانك هايي كه پيش 

از اين نيز فاينانس داش��تند بتوانند در اين زمينه فعاليت 
داشته باشند.

وي اف��زود: اين بانك ها وظيفه ارايه فاينانس به پروژه ها را 
بر عهده دارند، زيرا در كشور دو مدل فاينانس وجود دارد، 
دسته اي از پروژه ها دولتي و بخشي ديگر خصوصي و غير 
دولتي هستند. تامين مالي پروژه هاي دولتي به گونه اي 
است كه پس از مراجعه صاحب پروژه و بخش دولتي مربوطه 
به بانك و تصويب، ضمانتنامه از س��وي سازمان برنامه و 
بودجه صادر مي شود تا در آينده از بودجه كل كشور تامين 
و بازپرداخت شود. اين پروژه ها با تصويب شوراي اقتصاد و 
تضمين سازمان برنامه و بودجه مي توانند از فاينانس هاي 
خارج از كشور استفاده كنند. وي درباره فاينانس پروژه هاي 
غيردولتي نيز گفت: پس از معرفي و تضمين پروژه از سوي 
بانك به وزارت امور اقتصادي و دارايي، اين وزارتخانه پروژه ها 
را در مقابل فاينانسر خارجي تضمين مي كند. در پروژه هاي 
دولتي س��ازمان برنامه و بودج��ه و پروژه هاي غير دولتي 
توس��ط صاحب پروژه، وثايق الزم نزد بانك ارايه مي شود 
تا بانك پروژه را در مقاب��ل وزارت دارايي تضمين كند.اما 
در مقابل فاينانسر خارجي يا همان بانك هاي توسعه اي، 
وزارت امور اقتصادي و دارايي وظيفه تضمين هر دو پروژه را 
بر عهده دارد و اين وزارتخانه براساس مصوبه هيات وزيران 
پروژه هايي كه از فاينانسرهاي خارجي استفاده مي كنند 
تضمين  كند و براي هر پ��روژه ضمانتنامه اي خاص ارايه 
مي كند. پيش از اين نيز پروژه هايي در كشور وجود داشته 
و ضمانتنامه هاي آن صادر شده و از محل فاينانس خارجي 
در حال اجرا ست. دليل تصميم گيري دوباره مجلس اين 
است كه به دولت اجازه داده شد تا سقف 30 ميليارد دالر 
از اين ساز و كار استفاده كند كه شأن بودجه اي دارد و بايد 

اين رقم براي دولت تعيين شود.

معاونت امور بانكي، بيمه و شركت هاي دولتي وزارت اقتصاد 
طي اطالعيه اي، ميزان واگذاري دارايي هاي مازاد بانك ها 
در دوره يك س��اله دي ماه 96 تا دي 97 را 10 هزار ميليارد 

تومان اعالم كرد.
معاونت امور بانكي، بيمه و شركت هاي دولتي وزارت امور 
اقتصادي و دارايي در اطالعيه اي درباره واگذاري اموال مازاد 
بانكي با اش��اره به اينكه، بانك ها مكلفند مطابق مواد 16 و 
17 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي 
كشور و حسب تاكيدات رييس جمهور نسبت به واگذاري 
دارايي هاي مازاد خود ظرف سه سال اقدام نمايند، تاكيد 
كرد: موعد سه س��اله اجراي قانون به پايان رسيده ليكن 
قانونگذار مجازات هاي��ي را براي عدم واگذاري دارايي هاي 

مازاد )س��هام ش��ركت هاي تابعه غير بانكي و اموال مازاد( 
تعيين نموده است.

اين اطالعيه مي افزايد: وزارت امور اقتصادي و دارايي 
به عنوان نماينده س��هام دول��ت در بانك هاي دولتي 
و خصوصي ش��ده، همواره اجراي قان��ون را به ويژه در 
بانك هاي يادشده در قالب يكي از محورهاي اصالح نظام 
بانكي مورد پيگيري جدي قرار داده تا از اين طريق ضمن 
هدايت بانك ها به انجام فعاليت هاي اصلي بانكداري، 

زمينه تقويت تسهيالت دهي بانك ها را فراهم نمايد.
اطالعيه معاونت وزارت اقتصاد خاطرنش��ان كرد كه 
بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران نيز به عنوان مقام 
ناظر، اجراي اين تكالي��ف قانوني را در همه بانك هاي 

دولتي و خصوصي مورد پيگيري قرار مي دهد.
معاونت امور بانكي، بيمه و شركت هاي دولتي وزارت امور 
اقتصادي و دارايي تاكيد دارد كه از دي ماه سال 1396 كميته 
ويژه پيگيري واگذاري دارايي هاي مازاد بانك هاي دولتي 
و خصوصي ش��ده در اين وزارتخانه تشكيل شده است كه 
مطابق برنامه زمان بندي شده بطور مستمر روند واگذاري ها 

را رصد مي كند.
بنا بر اعالم اي��ن اطالعيه ميزان ف��روش دارايي هاي 
مازاد در بانك هاي ياد ش��ده از ابت��داي اجراي قانون 
)ارديبهشت ماه 1394( تا دي ماه 1396 بالغ بر 100 
هزار ميليارد ريال و از دي ماه 1396 تاكنون نيز حدود 
100 هزار ميليارد ريال بوده است.اين اطالعيه در عين 

حال تصريح دارد: مش��كالت عديده اي همچون عدم 
وجود خريدار در ش��رايط حال حاضر اقتصاد كشور، با 
وجود برگزاري چندين نوبت مزايده، ركود بخش امالك 
و مستغالت، ساختار مالي نامناسب برخي از شركت ها، 
مش��كالت كارگري و مالحظات مقامات محلي، عدم 
اهتمام جدي همه بانك ها در واگذاري دارايي ها، نبود 
مقررات واضح و مش��خص براي قيمت گذاري و عدم 
انعطاف در شرايط واگذاري، روند واگذاري را با كندي 

مواجه نموده است.
معاونت امور بانكي، بيمه و شركت هاي دولتي وزارت 
امور اقتصادي و داراي��ي مي افزايد: با عنايت به اعتقاد 
راس��خ وزارت متبوع مبن��ي بر لزوم واگذاري س��هام 

شركت هاي تابعه غير ابزاري و امالك و مستغالت مازاد، 
پيگيري واگذاري اين دارايي ها و رفع موانع پيش رو، از 
جمله پيشنهاد مصوبات مورد نياز به مراجع ذي ربط به 
عنوان يكي از اولويت ه��اي كاري معاونت امور بانكي، 
بيمه و شركت هاي دولتي تعريف شده است.شايان ذكر 
است، س��ازمان امور مالياتي كشور در اجراي ماده 17 
قانون رفع موانع توليد رقابت پذير نسبت به صدور برگ 
مطالبه مالياتي براي كليه بانك هاي دولتي و خصوصي 
در ارتباط با عملكرد واگذاري دارايي هاي مازاد در سال 
1395 به ميزان بالغ بر 90 هزار ميليارد ريال اقدام نموده 
است و اين امر نيز شاهد ديگري بر جديت اين وزارتخانه 

در واگذاري دارايي ها است.

افتتاح 242 حساب بانكي به نام يك پسر هشت ساله در 
پرونده تخلفات بانك سرمايه، بهانه اي براي بررسي شرايط 
و ضوابط افتتاح حساب جديد پس از قوانين جديد بانك 

مركزي در دو سال اخير شد.
به گزارش ايسنا، پرونده تخلفات بانك سرمايه در مراجع 
قضايي در حال پيگيري است و روز گذشته نيز سومين 
جلسه رسيدگي به اين تخلفات برگزار شد كه بارزترين 
نكته آن “افتتاح 242 حساب بانكي در يكي از شعب اين 

بانك ها بود “.
در جلس��ه روز گذش��ته قهرماني، نماينده دادستان به 
حساب هاي پسر هشت ساله يكي از متهمان پرونده بانك 
سرمايه اشاره كرده و گفته است كه وي 242 حساب فقط 
در يك روز به حس��اب پسر هشت ساله خود باز و پول ها 

را جابه جا كرده كه اين موضوع دليل بر پولشويي است.
نخستين نكته اي كه در اين ميان مهم جلوه مي كند اين 
اس��ت كه چرا سيستم هاي بانكي بايد اين اجازه را بدهد 
كه 242 حس��اب آن هم فقط در يك روز به نام فردي باز 

شود و هيچ اخطاري در شبكه بانكي كشور ثبت نشود.
از سوي ديگر مهم تر از آن ، اينكه يكي از مهم ترين وظايف 

بانك مركزي در هر كشوري مبارزه با پولشويي و اجراي 
قوانين براي جلوگيري و كاهش اين گونه اقدامات است و 
به طبع بانك مركزي در آن زمان بايد نظارت مستقيمي 

بر عملكرد بانك ها مي داشته است.
بانك مرك��زي در واقع وظيفه قانونگ��ذاري و نظارت بر 
عملكرد بانك ه��ا را دارد و بايد بر اتفاقاتي اينچنيني در 
بانك ها نظارت و آنها را پيگيري كند. از س��وي ديگر اين 
اتفاقات نش��ان مي دهد كه زيرس��اخت هاي آي سي تي 
بانك ه��ا مي تواند به طوري طراحي ش��ود كه اين قبيل 
تخلفات نتواند در سيستم بانكي اتفاق بيفتد؛ به عبارت 
ديگر سيستم به طور خودكار اجازه ثبت اين تعداد حساب 

بانكي به نام و كد ملي يك فرد را ندهد.
اما به همين بهانه ش��ايد بد نباش��د كه بدانيم قوانين و 
مقررات بانك مركزي براي افتتاح حس��اب در ش��عب 
بانك ها چگونه اس��ت و هر فرد چند حساب مي تواند در 
يك بانك و در كل نظام بانكي داشته باشد و شرايط اين 
افتتاح حساب ها چيست؟بانك مركزي در اواسط سال 
گذشته دستورالعملي را به منظور ساماندهي و كاهش 
حس��اب هاي بانكي به ش��عب بانك ها ابالغ كرد كه به 

موجب اين دس��تورالعمل هر فرد در هر بانك يا موسسه 
اعتباري مي تواند يك حس��اب جاري مش��ترك و يك 
حساب جاري انفرادي، يك حس��اب كوتاه مدت عادي 
مشترك و يك حس��اب كوتاه مدت عادي انفرادي، يك 
حساب قرض الحسنه مشترك و يك حساب قرض الحسنه 
انفرادي داشته باشد كه بر همين اساس هر فرد حقيقي 

مي تواند در هر بانك شش حساب افتتاح كند.
البته شرايط افتتاح حساب س��رمايه گذاري بلندمدت 
متفاوت است و مشمول اين دستورالعمل نمي شود؛ در 
واقع اگر اشخاص حقيقي در بانك ها حساب كوتاه مدت 
عادي داشته باشند، ديگر در آن بانك نمي توانند حساب 

مشابه افتتاح كنند.
بانك مركزي همچنين در سال جاري شرايط جديدي را 
براي افتتاح حساب براي افراد زير 18 سال در نظر گرفت 
و آن را ابالغ كرد كه بر اساس آن افتتاح حساب براي اين 
افراد در قالب پنج شكل مي تواند انجام شود كه در دسته 
اول، افتتاح حساب توسط ولي )پدر يا جد پدري( قيم يا 
وصي )با حكم( به عنوان افتتاح كننده حساب براي طفل 
زير 18 سال و به نام خود طفل امكان پذير است كه امكان 

برداشت از حساب توسط افتتاح كننده يا با ارايه حكم رشد 
بوده و نوع حساب قابل افتتاح شامل انواع حساب به جز 

حساب جاري با دسته چك است.
در مورد دوم، فرد افتتاح كننده خود طفل با سن بين 12 
تا 18 سال، بدون حكم رشد و به نام خود طفل است كه 
امكان برداشت قبل از 18 سال، فقط بعد از 15 سال تمام 
يا با ارايه حكم رش��د بوده و نوع حساب نيز فقط حساب 

قرض الحسنه خواهد بود.
شكل سوم افتتاح حساب براي اين افراد نيز اين است كه 
فرد افتتاح كننده خود طفل با سن زير 18 سال و با حكم 
رشد و به نام خود است كه امكان برداشت فقط توسط خود 
طفل با ارايه حكم رش��د بوده و نوع حساب هاي قابل باز 
شدن شامل حساب سپرده مدت دار و قرض الحسنه است.

بر اس��اس اي��ن بخش نام��ه، چهارمين دس��ته، فرد 
افتتاح كننده مادر طفل )غير قي��م، غير وصي( براي 
طفل زير 18 سال و حساب نيز به نام خود طفل خواهد 
بود كه برداشت حساب فقط با مادر )در صورت فوت مادر 
تنها بعد از 18 سال توسط خود طفل( و نوع حساب از 

نوع حساب هاي قرض الحسنه است.

آخرين نوع حس��ابي كه امكان افتتاح آن براي افراد زير 
18 سال وجود دارد، افتتاح حساب توسط ساير افراد غير 
ولي، غير قيم و غير وصي )از جمله مادر( اس��ت كه سن 
طفل بايد زير 18 سال و حس��اب به نام افتتاح كننده به 

نفع طفل باشد.
امكان برداش��ت اين حس��اب با افتتاح كنن��ده يا طفل 
داراي حكم رش��د اس��ت كه حس��اب نيز از نوع سپرده 

سرمايه گذاري )كوتاه مدت و بلندمدت( خواهد بود.
در همه موارد، بعد از رسيدن طفل به 18 سال تمام، امكان 
برداشت فقط توسط خود طفل است و امكان افتتاح انواع 

حساب را دارد.
البته به نظر مي رس��د كه اين تصميمات بانك مركزي 
كه طي دو س��ال اخير گرفته ش��ده، در راستاي مبارزه 
با پولش��ويي و جلوگيري از چنين اتفاقاتي است كه در 

دوره هاي قبلي بانك مركزي افتاده است.
با اين حال، هنوز هم راه ه��اي متفاوتي براي تخلفات و 
اختالس مالي از بانك هاي كشور مي تواند وجود داشته 
باشد كه بانك مركزي و ساير نهادهاي مسوول بايد راه هاي 

براي مقابله با آنها بيابند.
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فعاليتباجهعصردرتماميشعب
بانكملتتاپاياناسفندماه

تمامي شعب بانك ملت تا پايان اسفندماه سال 
جاري با ه��دف ارايه هرچه بيش��تر خدمات به 

مشتريان، داراي باجه عصر خواهند بود.
به گزارش روابط عمومي بانك ملت، تمامي شعب 
اين بانك تا روز سه شنبه 28 اسفندماه سال جاري 
به استثناي روز سه شنبه 21 اسفند و پنج شنبه 
23 اس��فندماه، با باجه عصر به ارايه خدمات به 
مشتريان خواهند پرداخت.براساس اين گزارش، 
ساعت كار باجه عصر شعب بانك ملت در روزهاي 
يادشده، به ميزان سه ساعت بيشتر از ساعت كار 
عادي اين ش��عب خواهد بود.اين گزارش حاكي 
است، به زودي فهرست شعب كشيك بانك ملت 
براي روز پاياني اسفندماه سال جاري و تعطيالت 
نوروز 98 نيز به اطالع عموم مردم خواهد رسيد.

انتصابرييسوسهنفراز
اعضايهياتنظاربانكمركزي

فرهاد دژپسند وزير امور اقتصادي و دارايي، طي 
احكام جداگانه اي، سيد مصطفي موسوي ايوانكي 
را به عنوان رييس و حسين جعفري، جهانبخش 
ش��ريفي و عليرضا روزبهاني را به عنوان اعضاي 
هيات نظار بانك مركزي منصوب كرد.اين احكام 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي بانك مركزي 

صادر شده است.

تاكيدمديرعاملپاسارگادبراثر
معامالتالگوريتميبركسبوكار

دكتر قاس��مي مديرعامل بانك پاسارگاد در مراسم 
پاياني و تقدير از برگزيدگان نخس��تين مس��ابقات 
معام��الت الگوريتمي بر اهمي��ت به كارگيري اين 
روش در بورس اش��اره كرد و گفت: توسعه معامالت 
الگوريتمي مي تواند كسب و كارهاي جديدي را در 

كشور ايجاد كند. 
به گزارش روابط عمومي بانك پاسارگاد، مراسم پاياني 
و تقدير از برگزيدگان نخستين معامالت الگوريتمي 
با حضور دكتر شاپور محمدي رييس سازمان بورس 
و اوراق بهادار، دكتر مجيد قاسمي مديرعامل بانك 
پاسارگاد و ياسر فالح مديرعامل شركت اطالع رساني 
و خدمات بورس، در تاريخ 19 اسفند 1397 برگزار 
شد. بانك پاسارگاد در اين مراسم، به هر يك از اعضاي 
تيم هاي شركت كننده در اين دوره از رقابت ها، ده هزار 

سهم بانك پاسارگاد هديه داد.
دكتر مجيد قاسمي مديرعامل بانك پاسارگاد در اين 
مراسم گفت: مسابقات معامالت الگوريتمي شور و 
هيجان جواني را وارد بازار سرمايه مي كند و اين امكان 
را فراهم مي سازد تا جواناني كه به دليل نداشتن بودجه 
كافي وارد اين حوزه نشده اند از طريق دانش آي تي و 
تخصص دانشگاهي آمار و رياضي به بازار سرمايه وارد 
شوند. وي با اشاره به اينكه بانك پاسارگاد مسابقات 
كافه آي تي را به منظور شناسايي نخبگان اين حوزه 
برگزار مي كند، ادامه داد: در اين مسابقات كه مربوط 
به استارت آپ هاست، جوانان زير 18 سال زيادي به 

موفقيت هاي بزرگ دست يافته اند.
مديرعام��ل بانك پاس��ارگاد با تبري��ك به تمامي 
شركت كنندگان، به سازمان بورس و اوراق بهادار به 
دليل پياده سازي اين ايده تبريك گفت و خاطرنشان 
كرد: شرايط اقتصادي موجب شده كه گاهي نااميدي 
به جامعه تزريق شود و برخي از اخبار باعث مي شود در 
كساني كه توانايي تشخيص ندارند و در اين بازار زبده 
نيستند، يأس ايجاد شود و بازار سرمايه را جدي نگيرند. 
بحث معامالت الگوريتمي مي تواند بسيار موثر باشد. 
طبق آمار در سال 1397، 36 درصد از معامالت بورس 
و در حدود 50 درصد از معامالت در فرابورس با همين 
روش انجام شده است و اميدوار هستم روزي شاهد 

انجام 100 درصد معامالت به همين طريق باشيم. 

امضايتفاهمنامهميان
شناساوتربيتمدرس

در رويداد معرفي ش��تابدهنده ها و اس��تارتاپ هاي 
شناس��ا و تريگ آپ كه با همكاري دانشگاه تربيت 
مدرس )دانشكده مهندس صنايع و سيستم ها( در 
اسفند ماه س��ال 1397 در اين دانشگاه برگزار شد، 
تفاهم نامه همكاري ميان شركت شناسا و دانشگاه 

تربيت مدرس امضا شد. 
بر اس��اس اين خبر، تفاهم نامه هم��كاري در زمينه 
شناسايي، ارزيابي و جذب شركت هاي دانش بنيان 
و فناور براي سرمايه گذاري خطرپذير توسط شناسا، 
شناس��ايي نخبگان براي عضويت و هم��كاري در 
زمين��ه مديريت ش��ركت هاي تحت پوش��ش اين 
شركت، به اشتراك گذاري زيرساخت ها و فرصت هاي 
رش��د و ارتقاء توانمندي ها براي دو طرف، مشاركت 
در ش��كل گيري ش��ركت هاي دانش بنيان جديد و 
انتقال تجربه در زمينه هاي مختلف اعم از برگزاري 
رويدادهاي آموزشي و ترويجي، بين حامد ساجدي 
مديرعامل شركت شناسا و محمد تقي احمدي به 
نمايندگي از دانشگاه تربيت مدرس به امضاء رسيد. 

در اين رويداد، دكتر س��اجدي مديرعامل ش��ركت 
شناسا، ضمن اش��اره به موضوع رويداد كه نوآوري و 
ارزش آفريني اس��ت گفت: موضوع اين گردهمايي، 
نوآوري و ارزش آفريني اس��ت و بحثي كه محوريت 
پيدا مي كند اراده و عالقه اي اس��ت ك��ه افراد ارزش 
آفرين و كارآفرين دارند. گرايش جدي در كشور ما به 
ارزش آفريني بر مبناي نوآوري و خالقيت اتفاق افتاده 
است. وي با بيان اين مطلب كه زنجيره ارزش، پيش 
شتابدهي، شتابدهي، پسا شتابدهي و سرمايه گذاري 
جسورانه در مجموعه شناسا پياده سازي شده است، 
مطالبي را در خصوص عالقه مندي بيشتر شناسا به 
برخي حوزه ها اعم از س��المت ديجيتال، تجهيزات 
پزشكي، كاربردهاي تشخيصي و درماني و حوزه هاي 
بيوتكنولوژي، سبك زندگي، ادتك و كيدتك مطالبي 

ارايه كرد.



رويخطشركتها 5 بازار سرمايه

از سامانه جامع تسويه معامالت بورس هاي كااليي رونمايي شد

گام بلند بازار سرمايه در مسير افزايش شفافيت
روز گذشته مراسم بهره برداري از سامانه جامع تسويه 
معامالت بورس هاي كااليي با حضور شاپور محمدي، 
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار، حسين فهيمي، 
مديرعامل شركت س��پرده گذاري مركزي و مديران 

ارشد بازار سرمايه برگزار شد.
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به مشاركت 
و تبادل اطالعات ميان اركان بازار گفت: يكي از مباحث 
مهم كشور بهبود محيط كسب و كار و ارتقاي سهولت در 
انجام كارها است و تمامي فعاالن حوزه بازار سرمايه نيز 
تالش مي كنند تا فرآيند هاي اين بازار را تسهيل كنند.

به گزارش سنا، شاپور محمدي، رييس سازمان بورس 
و اوراق بهادار در مراس��م بهره برداري از سامانه جامع 
تسويه معامالت بورس هاي كااليي ضمن بيان مطلب 
فوق و با اشاره به اينكه شركت سپرده گذاري مركزي 
با ايحاد يك بستر نظام مند توانسته همه معامالت بازار 
س��رمايه را يكپارچه كند، گفت: اين سامانه با كمك 
ش��ركت س��پرده گذاري مركزي، بورس انرژي ايران 
و ش��ركت مديريت فناوري راه اندازي ش��ده و اقدامي 

شايسته تقدير است.
محمدي با اشاره به مزيت هاي بازار سرمايه در مقايسه 
با ساير بازار ها عنوان كرد: مهم ترين مزيت بازار سرمايه 
شفافيت است. طبيعتا كشف قيمتي كه در تابلو صورت 
مي گيرد با قيمتي كه دو فرد در دفترخانه سهام تعيين 
مي كنند متفاوت اس��ت. بنابراين يكي از ويژگي هاي 
اصلي بازار س��رمايه شفافيت و كشف قيمت منصفانه 

است.
عضو شوراي عالي بورس ويژگي ديگر بازار سرمايه را 
برابري فرصت ها عنوان كرد و افزود: در بازار س��رمايه 
منصفانه بودن معامالت و برابري فرصت ها براي همگان 
اس��ت و همه افراد مي توانند از هر جاي كش��ور و با هر 

ميزاني از سرمايه در اين بازار فعاليت كنند.
وي به نقش س��مات در بازار س��رمايه نيز اشاره كرد و 
افزود: ويژگي اختصاصي شركت سپرده گذاري مركزي 
نيز كاهش ريسك هاي معامالتي است. در اين زمينه 
شركت سپرده گذاري مركزي وظيفه كاهش ريسك 
نحوه ايفاي تعهد را دارد. به طور مثال اگر طرفين معامله، 
ايفاي تعهد نكنند ريس��ك عملياتي بروز مي كند كه 
شركت سپرده گذاري مركزي به طور ويژه و با ابزار هاي 
متفاوتي اين ريسك را مديريت مي كند و با راه اندازي 
اين سامانه، فرآيند مديريت ريسك عملياتي تسهيل 

مي شود.
محمدي با اش��اره به مزيت هاي سامانه جامع تسويه 
معام��الت بورس هاي كااليي گفت: با س��امانه جامع 

تس��ويه معام��الت بورس هاي كااليي بخ��ش انرژي 
ريس��ك هاي عملياتي نيز كاهش پي��دا مي كند كه 
مي تواند اعتم��اد و اطمينان خاطر پاي��داري را براي 

سرمايه گذاران شكل دهد.
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان كرد: خريد و 
فروش يك محتواي انرژي در بورس به صورت مكانيكي 
و دس��تي ممكن است با خطاي انس��اني مواجه شود. 
همچنين ممكن اس��ت اتفاقاتي رخ دهد كه خارج از 
سيستم بوده و قابليت رديابي نداشته باشد. اما زماني كه 
اين رويه الكتريكي مي ش��ود ريسك عملياتي تا حد 

زيادي رفع مي شود.
سخنگوي سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: سامانه 
جامع تسويه معامالت بورس هاي كااليي نيز ارتقاي 
ش��فافيت را دنبال مي كند و با توان و تخصص نيروي 

جوان كشور طراحي و عملياتي شده است.
محمدي ضمن بيان اينكه رهبر معظم انقالب همواره 
به استفاده از ظرفيت هاي نيروي متخصص جوان كشور 
تاكيد داشته اند و نيروي متخصص جوان تحصيلكرده 
مزيت بازار سرمايه است، گفت: اميدواريم هر اقدامي 
كه به دست متخصصان جوان كشور عملياتي مي شود 

مستمر باشد.

   حوزه  »آي تي« سدي مقابل فساد و رانت
در ادامه اين مراس��م س��يد علي حسيني، مديرعامل 
بورس انرژي ايران عنوان كرد: بازار سرمايه خود براي 
كشور يك س��رمايه با ارزش است و اكنون پس از نيم 
قرن فعاليت به بلوغ رسيده است. اميدوارم از ظرفيت 

اين ثروت ملي به درستي استفاده شود.
وي ادامه داد: سامانه تسويه معامالت بورس هاي كااليي 
يك اقدام جمعي بود و با كمك اركان بازار س��رمايه و 

شركت سپرده گذاري مركزي به ثمر نشست.
حسيني ابراز اميدواري كرد اين سامانه مسير داد و ستد 
در بازار سرمايه را تسهيل كند و ادامه داد: حوزه آي تي 
به افزايش سرعت، شفافيت و دقت منتهي مي شود و 
ابزاري براي نظارت و جلوگيري از تخلف، فساد و رانت 
است. شفافيت ساختاري بازار سرمايه همواره مزيت 
آن بوده و با توس��عه فضاي آي تي به اين مزيت افزوده 
شده است. مديرعامل بورس انرژي در پايان با تاكيد بر 
اينكه سازمان بورس در چند سال گذشته مسيرتازه اي 
را آغاز كرده، گفت: سكاندار سازمان بورس كشتي بازار 
سرمايه را به سمت شفافيت بيشتر هدايت كرده و اكنون 
جاي پاي اين نهاد ملي در اقتصاد كش��ور برجسته تر 

شده است.

   ايجاد ام�كان رصد و كنت�رل تحويل كاال 
به خريدار

همچنين در اين مراس��م مديرعامل سمات، استفاده از 
آخرين مدل به روز ش��ده حس��اب در اختيار يا حساب 
وكالتي و افزايش قابليت مديريت وجوه نقد براي مشتريان 
را از دستاوردهاي مهم س��امانه جامع تسويه معامالت 

بورس هاي كااليي در بخش انرژي دانست.
حسين فهيمي گفت: اجراي پروژه با يك فاز صفر تحليل و 
مطالعات طراحي به مدت ۴ ماه از پاييز سال گذشته شروع 
و در ادامه، فرآيند توليد و پياده سازي طي ۱۲ ماه انجام شد .

وي افزود: مراحل توليد نرم افزار نيز با بيش از ۱۲۰ هزار 
نفر ساعت كار كارشناسي و با برگزاري بيش از ۱۰۰ جلسه 
كاري در شركت سپرده گذاري مركزي با محوريت معاونت 
عمليات، مديريت فناوري اطالعات و همچنين شركت 
سمات س��امانه به عنوان بازوي فناوري اين شركت و با 
همكاري تيم هاي نوآور و شركت هاي دانش بنيان كشور 
انجام شده اس��ت . به گفته فهيمي، طراحي ماژوالر نرم 
افزاري و سخت افزاري و معماري سرويس گراي سامانه 

موجب انعطاف پذيري و توس��عه پذيري بسيار باالي آن 
شده است؛ به طوري كه به آساني مي توان بخش هاي جديد 
مطابق با نيازهاي روز بازار را به آن اضافه كرد .به اين ترتيب، 
اين سامانه قابليت پشتيباني از حجم باالي معامالت و 

اتصال كاربران متعدد را به صورت همزمان دارد.
مديرعامل سمات با بيان اينكه يكي از دستاوردهاي مهم 
اين سامانه اس��تفاده از آخرين مدل به روز شده حساب 
در اختيار يا حس��اب وكالتي و افزايش قابليت مديريت 
وجوه نقد براي مشتريان اس��ت و اولين بار به واسطه آن 
در ب��ورس انرژي ايران قابل بهره برداري ش��د، ادامه داد: 
قبل تر استفاده از وجوه پيش پرداخت صرفا براي تاييد 
يك سفارش انجام مي شد و امكان عودت وجه تا پايان روز 

جاري وجود نداشت .
فهيمي اظهار كرد: تاخير در محاسبه مبالغ تسويه واريز 
ش��ده، پراكندگي سامانه هاي مورد اس��تفاده و ريسك 
عملياتي بسيار باالي وضعيت قبلي از جمله مشكالت 
موجود در عمليات تسويه بود كه با كمك اين سامانه امكان 
تسويه معامالت بالفاصله پس از تاييد ناظر بازار و همچنين 

پرداخت وجوه تسويه به صورت مستقيم در شبكه بانكي 
را خواهيم داشت .

وي يكي ديگر از مزاياي توسعه نرم افزار جديد را امكان رصد 
و كنترل تحويل كاال به خريدار و ارايه خدمات هرچه بهتر 
در حوزه پس از معامالت دانست و تاكيد كرد: همچنين 
يكپارچه سازي فرآيندها، ارايه داش��بورد گزارش هاي 
مديريتي بسيار پويا در سطوح مختلف، كاهش ريسك 
عملياتي، حذف فرآيندهاي دس��تي، كنت��رل و تاييد 
سيستمي و بهبود مديريت ريسك اعتباري مشتريان از 

ديگر دستاوردهاي اين سامانه خواهد بود.
فهيمي در پايان خاطرنشان كرد: در خصوص ذي نفعان 
بيروني نيز با برگزاري جلسات متعدد با ايشان كانال هاي 
ارتباطي خوبي طراحي شده است . امكان برقراري ارتباط 
الكترونيكي با بانك هاي عامل از طريق درگاه بانكي سمات 
)سپاس( از يكسو و اركان ديگر بازار سرمايه از سوي ديگر، 
شركت هاي كارگزاري و نهادهاي نظارتي از جمله ستاد 
مب��ارزه با قاچاق كاال و ارز و س��امانه انبارها از طريق وب 

سرويس طراحي و در مرحله بهره برداري است .

گروه بورس| شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران 
در معامالت روز گذشته با افزايش ۲ هزارو 9۰۰ واحدي 
همراه شد و در نهايت توانس��ت رقم ۱67 هزارو 37۱ 
واحدي را به خود اختصاص دهد. عالوه بر اين، شاخص 
بازار اول با افزاي��ش ۲39۰ واحدي به رقم ۱۲5 هزار و 
8۰7 واحد رسيد و در نقطه مقابل شاخص بازار دوم با 
رش��د ۴578واحدي رقم 3۲۱ هزار و ۴95 واحد را به 
ثبت رساند. از سويي ديگر، شاخص سهام آزاد شناور 
نيز ب��ا افزايش 35۲۴واحدي، رق��م ۱87 هزار و 6۲6 

واحد را تجربه كرد. عالوه بر اين، شاخص كل هم  وزن 
با افزايش ۲۱7 واحدي به رق��م 3۱ هزار و 3۲۲ واحد 
رس��يد. افزون بر اين، روز گذش��ته معامالت سهام در 
نماد معامالتي شركت هاي فوالد مباركه با ۴95 واحد و 
صنايع ملي مس ايران با ۲86 واحد و صنعتي و معدني 
گل گهر با ۱98 واحد افزايش بيشترين تأثير مثبت را 
بر شاخص كل بورس به نام خود ثبت كردند. در مقابل، 
معامالت س��هام در نماد معامالتي شركت هاي ايران 
خودرو با ۱7 واحد، سايپا با ۱5واحد و ايران ترانسفو با 

۱3 واحد افزايش، بيشترين تأثير مثبت را در محاسبه 
اين نماگر به دوش كشيدند. بر اساس اين گزارش، ارزش 
كل معامالت بورس تهران به رقم ۱5۰ ميليارد تومان 
رسيد كه اين مهم در ۱76 هزار و 6۱7 نوبت معامالتي 

داد و ستد شد. 
از سويي ديگر، روز گذشته معامالت فرابورس ايران با 
رشد بيش از يك درصدي ش��اخص كل و تداوم روند 
مثبت اين نماگ��ر و افزايش همزمان حج��م و ارزش 
كل معامالت به پايان رس��يد. همچنين، روز گذشته 

شاخص كل فرابورس با اهرم مثبت از جانب نمادهاي 
»ميدكو«، »دماوند«، »زاگرس«، »كگهر«، »هرمز«، 
»ذوب« و »ش��راز« نزديك ب��ه ۲7 واحد صعود كرد. 
بدين ترتيب با رشد ۱.3 درصدي اين نماگر، آيفكس 
تا نزديكي سطح ۲۱۰۰ واحدي صعود كرد و در حال 
حاضر شاخص كل فرابورس در ارتفاع ۲۰97 واحدي 
قرار گرفته است. عالوه بر اين، روز گذشته سهامداران 
در بازاره��اي اول و دوم اقدام به جابه جايي ۱3 و ۱56 
ميليون سهم به ارزش ۴3 و 389 ميليارد ريال كردند. 
در بازار پايه نيز ۱3۲ ميليون س��هم دادوستد شد كه 
ارزش آن 5۴9 ميليارد ريال بود. در اين بازارها در مقابل 
توقف نمادهاي معامالتي »سرچش��مه«، »ثعمتا«، 
»ساينا«، »غفارس«، »غمينو«، »كوثر« و »خصدرا«، 
نمادهاي معامالتي »كازرو«، »انرژي3۱«، »ممسني«، 

»خفناور«، »بكهنوج«، »وارس«، »فبيرا«، »شتهران« 
و »ثنظام« بازگشايي شدند. بيشترين حجم و ارزش 
معامالت نيز در ميان اين س��ه بازار به نماد ذوب آهن 
تعلق گرفت. در اين ميان ۲۰7 ميليون سهم به ارزش 
نزديك به 3۰7 ميليارد ريال مبادله شد. نماد »ذوب« 
همچنين پربيننده ترين نماد معامالتي نيز در بازار سهام 
فرابورس شناخته شد. بر اين اساس، ديروز پذيره نويسي 
اوراق اجاره شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي در 
بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس آغاز شد كه كل اين 
اوراق به تعداد 6 ميليون ورقه به ارزش 6 هزار ميليارد 
ريال در نخستين روز از مهلت سه روزه به فروش رفت. 
مدت اي��ن اوراق 36 ماهه بوده و داراي نرخ ۱9 درصد 
ساالنه تا سررسيد اس��ت كه سود آن هر 6 ماه يك بار 

پرداخت مي شود.

صعود 2900 واحدي
مروري بر آمار معامالت بازار سرمايه ديروز نشان مي دهد
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   انتشار 700 ميليارد تومان اوراق صكوك: روز 
گذشته 7۰۰ ميليارد تومان اوراق صكوك  سايپا در 
بورس اوراق بهادار تهران منتشر شد. بر اين اساس، 
معاون بورس تهران عنوان كرد: تقاضا براي ابزارهاي 
تأمين مالي در بازار سرمايه وجود دارد ولي اين ابزار 
بايد به همه معرفي شود و شركت ها نيز با اين ابزارها و 
نحوه   تأمين مالي آشنا شوند. روح اهلل حسيني مقدم 
معتقد اس��ت ابزارهاي تأمين مالي در بازار سرمايه 
انگشت شمار هستند و شركت هاي پذيرفته شده در 
بورس كه بايد از اين طريق تأمين مالي كنند كمتر 
اقدام به تأمين مالي از اين روش مي كنند در همين 
حال مي بايست شناخت بيشتري از ابزارهاي تأمين 
مالي در بازار ايجاد ش��ود. به گفته وي مقدار اوراقي 
كه سال ۱396 منتشر شد از سال جاري بيشتر بود. 
معاون ناشران و اعضا بورس تهران خاطرنشان كرد: 
با توجه به اينكه موافق��ت اصولي براي تأمين مالي 
۲ ش��ركت ديگر از طريق اوراق صادر شده است به 
زودي ش��اهد تأمين مالي هاي ديگر از طريق بازار 
سرمايه خواهيم بود. حسيني مقدم ابراز داشت: دوره 
پذيره نويسي سه روزه با نرخ ۱6 درصد است. ارزش 
اين اوراق 7۰۰ ميليارد تومان بود كه در مجموع ارزش 
اين نوع اوراق در بورس ب��ه ۱۴ هزار ميليارد تومان 
رسيد كه ۱۲ هزار ميليارد تومان از آن در حال معامله 
است. وي با اشاره به لزوم فرهنگ سازي تأمين مالي از 
طريق بازار سرمايه گفت: در حال حاضر شركت هايي 
در بورس هستند كه ۴۰ سال از عرضه آنها مي گذرد 
اما شناخت كافي از روش هاي تأمين مالي از طريق 

بازار سرمايه ندارند.
   »واعتبار« به هر سهم ۲0۸ ريال اختصاص داد: 
شركت س��رمايه گذاري اعتبار ايران در دوره 6 ماهه 
منتهي به 3۰ دي ماه ۱397، به هر سهم خود مبلغ 
۲۰8 ريال سود اختصاص داد كه نسبت به دوره مشابه 
در سال گذش��ته 39 درصد افزايش نشان مي دهد. 
اين در حالي است كه، شركت سرمايه گذاري اعتبار 
ايران با سرمايه 8۰۰ ميليارد ريال، صورت هاي مالي 
ميان دوره اي 6 ماهه سال مالي منتهي به 3۱ تير ماه 
98 را به صورت حسابرسي نشده منتشر كرد. عالوه 
بر اين، ش��ركت در دوره ياد شده، مبلغ ۱66 ميليارد 
و 69۴ ميليون ريال س��ود خالص كس��ب كرد. اين 
شركت دليل اين موضوع را افزايش37 درصدي جمع 
درآمدهاي عملياتي برشمرده است. با احتساب سود 
انباشته ابتداي سال در نهايت مبلغ ۲3۰ ميليارد و 96 
ميليون ريال سود انباشته پايان دوره در حساب هاي 
اين ش��ركت منظور ش��د. همچنين، »واعتبار« در 
دوره 6 ماهه س��ال مالي منتهي به تير 97، به صورت 
حسابرسي شده، مبلغ ۱۲۰ ميليارد و يك ميليون ريال 
سود خالص كسب كرد و بدين ترتيب مبلغ ۱5۰ ريال 
سود به ازاي هر سهم خود اختصاص داده بود. بر اساس 
اين گزارش، ارزش بازار شركت سرمايه گذاري اعتبار 
ايران در دوره ياد شده، با افزايش ۲۱5 ميليارد و 5۰5 
ميليون ريال به 397 ميليارد و 76 ميليون ريال رسيد. 
»واعتبار« تعدادي از سهام چند شركت بورسي را با 
بهاي تمام شده معادل يك هزار و 568 ميليارد و 33۲ 
ميليون ريال به مبلغ معادل يك هزار و 737ميليارد و 
57۴ ميليون ريال واگذار كرد و از اين بابت مبلغ ۱69 
ميليارد و ۲۴۲ ميليون ريال سود كسب كرد . شركت 
سرمايه گذاري اعتبار ايران طي اين دوره تعدادي از 
سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمام شده ۲79 

ميليارد و 96۲ ميليون ريال خريداري كرد.
   سود هر سهم »وسپه« افزايشي بود: شركت 
سرمايه گذاري سپه در دوره ۱۲ماهه منتهي به 3۰ 
آذر ماه ۱397، به هر سهم خود مبلغ 3۰5 ريال سود 
اختصاص داد كه نسبت به دوره مشابه در سال گذشته 
۲۰ درصد افزايش را نشان مي دهد. همچنين، شركت 
با سرمايه 6 هزار و 69۱ ميليارد ريال، صورت هاي مالي 
يك ساله سال مالي منتهي به 3۰ آذر 97 را به صورت 
حسابرسي شده منتشر كرد. افزون بر اين، شركت در 
دوره ياد شده، مبلغ ۲ هزار و ۴۰ ميليارد و ۱۰ ميليون 
ريال سود خالص كسب كرد و بر اين اساس مبلغ 3۰5 
ريال سود به ازاي هر سهم اختصاص داد كه نسبت به 
دوره مشابه در سال گذشته ۲۰ درصد افزايش داشته 
است. با احتساب سود انباشته ابتداي سال در نهايت 
مبلغ ۲ هزار و 5۱7 ميليارد و ۲87 ميليون ريال سود 
انباشته پايان دوره در حسابهاي اين شركت منظور 
شد. افزون بر اين، »وسپه« در دوره ۱۲ ماهه سال مالي 
منتهي به آذر 96، به صورت حسابرسي شده، مبلغ يك 
هزار و 367 ميليارد و ۱۴9 ميليون ريال سود خالص 
كسب كرد و بدين ترتيب مبلغ ۲5۴ ريال سود به ازاي 
هر سهم خود اختصاص داده بود. همچنين بر اساس 
اين گزارش، ارزش بازار شركت سرمايه گذاري سپه 
در دوره ياد ش��ده، با افزايش 9 هزار و ۲55 ميليارد و 
9۴۲ ميليون ريال به ۲۰ هزار و 5۴5 ميليارد و 8۰5 
ميليون ريال رسيد. »وسپه« تعدادي از سهام چند 
شركت بورسي را با بهاي تمام شده معادل يك هزار و 
۴38 ميليارد و ۲5۰ ميليون ريال به مبلغ معادل يك 
هزار و 738 ميليارد و 63۴ ميليون ريال واگذار كرد 
و از اين بابت 3۰۰ ميليارد و 38۴ ميليون ريال سود 
كسب كرد . شركت سرمايه گذاري سپه طي اين دوره 
تعدادي از سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمام 
ش��ده يك هزار و 963 ميليارد و ۴۲7 ميليون ريال 

خريداري كرد.
   »ش�فا« ۹ماهه س�ودي نس�اخت: شركت 
سرمايه گذاري شفا دارو در صورت هاي مالي ميان 
دوره اي9ماهه منتهي به 3۰آذر۱397، اعالم كرد 
سودي براي سهامداران نساخته است. همچنين، 
اين ش��ركت زيان عملياتي ش��ركت را 3۴ميليارد 
ريال، سود خالص را ۲۱۱ميليارد ريال و سود انباشته 
در پايان دوره 8۲۲ميليارد ريال منتش��ر كرد. اين 
در حالي است، »شفا« در صورت وضعيت پرتفوي 
سهام ش��ركت هاي پذيرفته شده در بورس، با رشد 
۱96ميليارد و 676ميليون ريال در بهاي تمام شده 
همراه و رقم آن به يك هزار و 8۱۱ميليارد ريال ثبت 
ش��د. همچنين ارزش بازار پرتفوي اين ش��ركت با 
كاهش ۱8۴ميليارد و 955ميليون ريال به 5هزار و 
85۱ميليارد ريال رسيد. عالوه بر اين »شفا« در اين 
دوره مبلغ ۴۲5ميليارد و 8۰9ميليون ريال سهام 

بورسي خريداري كرده است.

ضرورت تعيين تكليف سهام عدالت در مجلس
رييس كل س��ازمان خصوصي س��ازي گفت: اميدواريم هر چه زودتر 
نمايندگان مجل��س در خصوص اليحه س��اماندهي س��هام عدالت 
تصميم گيري كنند. به گزارش سنا، پوري حسيني اظهار داشت: پس از 
پايان مهلت ۱۰ ساله قانوني، كارهاي اداري و كارشناسي و نيز مديريتي 
در خصوص آزادسازي سهام عدالت در سازمان خصوصي سازي انجام 
شد و اين س��ازمان بر اساس وظايف قانوني و جلسات متعدد با وزارت 
امور اقتصادي و دارايي، پيش نويس اليحه ساماندهي سهام عدالت را 
به دولت ارس��ال كرد. وي در ادامه افزود: اين اليحه پس از بررسي در 
دولت، سال گذشته به مجلس براي تصويب ارسال شده كه تاكنون به 
تصويب نمايندگان نرسيده است. رييس كل سازمان خصوصي سازي 
اذعان داش��ت: در زمينه آزادسازي س��هام عدالت دو روش را مي توان 
انتخاب كرد. يكي اينكه مفاد اليحه ساماندهي سهام عدالت به تصويب 
نمايندگان مجلس برسد و پس از آن اقدام به آزادسازي سهام عدالت 
كنيم و ديگري اينكه از راهي به غير از مجلس اين كار را دنبال كنيم. اما 
به هر حال در مجموع تاكنون آزادسازي سهام عدالت صورت نگرفته 
است. پوري حسيني اضافه كرد: به نظر نمي رسد كه اليحه ساماندهي 
س��هام عدالت اينقدر پيچيده باشد كه زمان زيادي را براي تصويب به 

خود اختصاص دهد و تمام آن چيزي كه در اين اليحه نهفته اس��ت، 
موضوع ايجاد واسطي ميان شركت هاي سرمايه پذير و مشموالن به نام 
صندوق هاي قابل معامله است. وي گفت: دادن سهام عدالت به صورت 
مستقيم به مردم غيرممكن نيست، اما اين روش از آزادسازي تبعات و 
ضعف هايي دارد كه براي پوشش اين ضعف ها و خالء ها، صندوق هاي 
قابل معامله در اليحه آزادس��ازي س��هام عدالت پيشنهاد شده است. 
رييس كل سازمان خصوصي سازي ادامه داد: بر اين اساس از نمايندگان 
مجلس درخواست داريم كه هر چه زودتر تكليف اليحه ساماندهي سهام 
عدالت را مشخص كنند؛ چرا كه هر چه موضوع آزادسازي سهام عدالت 
طوالني تر شود مشكالت اين س��هام از جمله افزايش شمار متوفيان 
مشمول سهام عدالت بيش��تر خواهد شد. پوري حسيني درخصوص 
وضعيت اليحه ساماندهي سهام عدالت در مجلس نيز خاطرنشان كرد: 
در مجلس نظر واحدي درخصوص نحوه آزادسازي سهام عدالت وجود 
ندارد و همين موضوع موجب تأخير در آزادسازي اين سهام شده است؛ 
البته اختالف نظر در زمينه يك موضوع امري طبيعي در مجلس است و 
اميدواريم هر چه زودتر نمايندگان مجلس درخصوص اليحه ساماندهي 

سهام عدالت تصميم گيري كنند.

رشد سهام اروپايي 
به دنبال اعالم دولت چين مبني بر افزايش سياست هاي حمايتي، سهام 
شركت هاي آسيايي روز دوشنبه كمي رشد كردند، اما اخبار ناخوش بازار 
اشتغال در امريكا اين شك را باقي گذاشته كه اقتصاد جهاني همچنان 
در معرض خطر است. به گزارش سنا، سهام شركت هاي اروپايي در روز 
دوشنبه با رشد نسبي همراه شدند. در اين بازارها، شاخص فوتسي لندن 
۰.7 درصد افزايش يافت و در فرانسه نيز شاخص كك ۰.6 درصد رشد 
كرد. همين طور در آلمان، ش��اخص داكس   حدود ۰.5 درصد بهبود 
يافت. همچنين، شاخص اصلي آسيا پاسفيك غير از ژاپن حدود ۰.۴ 
درصد افزايش نش��ان داد و توانست كمي روند منفي روز جمعه خود 
را جبران كند. بر اين اساس، اين متغير منفي ترين روز معامالتي را از 
ابتداي س��ال جاري ميالدي در روز جمعه گذشته تجربه كرده است. 
در اين بين، ش��اخص نيكي ژاپن هم پس از پشت س��ر گذاشتن روند 
منفي ۴ روزه، با رش��د ۰.5 درصدي همراه شد. اين در حالي است كه، 
شاخص بلوچيپ چين هم بعد از سقوط ۴ درصدي روز جمعه توانست 
۱.3 درصد رشد كند. در همين حال، نائوكي تاشيرو، مدير پژوهشكده 
چيني تي اس به رويترز گفت در حالي كه سرمايه گذاران خارجي آخر 
هفته پيش در شرايط فروش بوده اند، حجم معامالت در حال حاضر رو 

به افزايش است. از طرفي، بانك مركزي چين روز يكشنبه وعده داد كه 
حمايت بيشتري از بازار خواهد كرد و قول داد كه هزينه هاي وام گرفتن 
را در س��طح كشور كاهش دهد. آمار و ارقام اقتصادي كه آخر هفته در 
چين منتشر شد چندان جالب نبود اما اميد سرمايه گذاران به اعمال 
سياست هاي حمايتي توانست مانع وارد شدن ضربه به بازار شود. در ماه 
فوريه، تعداد وام هاي جديدي كه بانك هاي چين اعطا مي كنند، بيش 

از حد انتظار كاهش يافته است. 
اين در حالي است كه گزارش هاي اخير نشان مي دهد پيش بيني رشد 
نقدينگي نيز خالف انتظار ب    وده و به سطحي باالتر از آنچه تصور مي شد، 
رسيده است. از سوي ديگر در امريكا، فقط ۲۰ هزار شغل در ماه فوريه 
ايجاد شده است و نسبت به سپتامبر سال ۲۰۱7 نيز آمار ضعيف تري 
ارايه شده است. در نتيجه  گزارش ضعيف بازار اشتغال، بازدهي اوراق 
بدهي در امريكا س��قوط ك��رد. بازدهي اوراق خزانه ۱۰ س��اله با افت 
چشمگيري به ۲.6۰7 درصد رسيد و به پايين ترين سطح خود در دو ماه 
گذشته را تجربه كرد و در نهايت روي مرز ۲.938 درصد ايستاد. اوراق 
دو ساله نيز وضعيت مشابهي داشت و با بازدهي ۲.۴38 درصد، تقريبا 

نزديك به نرخ صندوق هاي بانك مركزي معامله شد.

بينالمللديدگاه

نگاهبازار
نرخ گذاري دستوري جواب گوي اقتصاد نيست

يك نماينده مجلس معتقد است استفاده از سازوكارهاي 
سنتي، نرخ گذاري دس��توري و بعد تالش براي رعايت 
قيمت هاي دستوري در اقتصاد ديگر جواب نمي دهد و 
بايد به سراغ استفاده از ابزارهاي مختلف از جمله ابزارهاي 
مالي در بورس رفت. عزت اهلل يوسفيان مال در گفت وگو 
با تس��نيم درباره تنظيم و تعادل بازار كاالهاي اساس��ي 
با اس��تفاده از ظرفيت هاي بورس كاال گفت: ماه ها است 
شاهد نوسانات قيمتي در بازار كاالهاي اساسي هستيم و 
اين امر باعث شده امكان برنامه ريزي و پيش بيني قيمتي 
براي توليدكنندگان و مصرف كنندگان دشوار شود. عضو 
كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: در 
اين بين براي اتخاذ راهكارهاي صحيح و جذاب، باز هم 
ش��يوه هاي قديمي براي تنظيم بازارها در پيش گرفته 
مي شود كه ديگر منسوخ شده اس��ت. وي تصريح كرد: 

متاسفانه شاهد اين هس��تيم كه براي ثبات و آرامش در 
بازارها به س��مت اقداماتي مي رويم كه مسكن مقطعي 
هستند و به عواقب كار و ايجاد مشكالت بيشتر در آينده اي 
نزديك فكر نمي كنيم. نماينده مردم آمل در مجلس اظهار 
داش��ت: امروز نگراني عموم مردم پيرامون فساد و رانت 
عده اي خاص اس��ت كه در پي نوس��انات اخير ارزي اين 
نگراني شدت گرفته و با حذف زمينه هاي فساد در اقتصاد، 

بايد اين اعتماد عمومي را به جامعه برگردانيم.
اين عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
با بيان اينكه حل بخش��ي از مشكالت فعاالن اقتصادي 
و صنايع به خص��وص در حوزه كش��اورزي در ماده 3۲ 
برنامه شش��م توسعه پيش بيني ش��ده كه با اجراي آن 
اطمينان خاطري براي آينده فعاليت هاي اقتصادي ايجاد 
مي ش��ود، گفت: در اين ماده مقرر شده است كه تنظيم 

بازار محصوالت كشاورزي و اساسي با استفاده از ابزارهاي 
موجود در بازار سرمايه و بورس كاال صورت بگيرد؛ به طوري 
ك��ه دولت به جاي اس��تفاده از روش هاي س��نتي مثل 
نگهداري انبار براي كنترل بازار، از قراردادهاي بلندمدت 
و مكانيسم هاي بازاري استفاده كند. يوسفيان مال افزود: 
ضمن اينكه اين اجازه به نهاده��اي تنظيم گر بازار داده 
شده اس��ت تا از ابزارهاي بورسي مانند فروش بلندمدت 
محصوالت براي مديريت بازار استفاده كنند. به گفته اين 
نماينده مجلس، در صورت تحقق اين اتفاق و كنار رفتن 
روش هاي سنتي براي تنظيم بازارها، مشكالتي همچون 
نوسانات غيرمعمول قيمت كاالهاي اساسي و تحميل بار 
مالي سنگين به دولت براي تنظيم بازارها مرتفع خواهد 
شد و با توجه به بهره گيري بيشتر از بورس كاال، شفافيت 
و اطمينان خاطر جاي فساد و رانت را در جامعه مي گيرد.  

عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاكيد بر 
اينكه بايد به جايي برسيم كه همه فعاالن اقتصادي و صنايع 
به اين باور برسند كه اس��تفاده از ابزارهاي مالي مي تواند، 
ريسك نوس��انات قيمت محصوالت در آينده را پوشش 
دهد و اين به معناي حفظ سرمايه آنها ست، گفت: در دنيا 
از بورس هاي كاال استفاده هاي متعددي مي كنند و ما نيز 
بايد رفته رفته با تكرار و تاكيد به استفاده از ابزارهاي مالي 
بورس كاال، صنايع را با مزيت هاي اين بازار آشنا كنيم تا ديگر 
شاهد اين آشفتگي هاي مستمر در بازارها نباشيم. نماينده 
مردم آمل در مجلس اظهار داشت: در دنيا دولت ها در روند 
توليد، توزيع و قيمت گذاري ها دخالت مستقيم ندارند و اين 
موارد به بخش خصوصي و مردم سپرده شده است و دولت ها 
فقط وظيفه حاكميتي خود را انجام مي دهند؛ در كشور ما 
نيز بايد دولت دست از تصدي گري بردارد و امور را به مردم 

بسپارد. يوسفيان مال تصريح كرد: با بررسي نوسانات قيمتي 
و آشفتگي بازارها طي ماه هاي اخير به اين نكته مي رسيم كه 
نبود شفافيت و در واقع، مشخص نبودن فعاليت ها در بازار 
كاالها از اصلي ترين عوامل ايجادكننده فساد بوده است، در 
اين بين بخشي از كاالها كه در بورس كاال عرضه مي شود، 
آمار شفافي دارد اما بخش ديگر اصال مشخص نيست كه 
چگونه معامله مي شود و از اين رو، عرضه زنجيره توليدات 
در ب��ورس كاال نيز يكي ديگر از اقداماتي اس��ت كه براي 
سالم سازي اقتصاد ضروري است. عضو كميسيون برنامه، 
بودجه و محاسبات مجلس در پايان گفت: بايد رفته رفته 
اقتصاد را به سمت بهره گيري از روش هاي كارآمد همچون 
ابزارهاي مالي بازار سرمايه سوق دهيم، به طوري كه بيمه 
فعاليت هاي اقتصادي و تامين مالي صنايع بايد در آينده اي 

نزديك از مسير بازار سرمايه محقق شود.
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رييس اتاق اصناف تهران در گفت وگو با »تعادل« معرفي كرد 

دبير انجمن سازندگان قطعات: 

رييس اتحاديه آجيل و خشكبار تهران خبر داد

مقصران عدم اجراي صندوق هاي مكانيزه فروشگاهي

واردات بدون انتقال ارز براي قطعه سازان را آزاد كنيد

عوامل گراني آجيل و خشكبار

تعادل| مجتبي عبدي|
مكانيزه ش��دن صندوق هاي ف��روش، طرحي ديگر از 
طرح هاي نيمه كاره دولت است كه اجراي آن از سال 90 
در برنامه پنجم توسعه كليد خورد. اما به داليلي از جمله 
نبود زيرساخت و باال بودن هزينه تمام شدن صندوق ها 
آن طور كه بايد، پيگيري و اجرا نشد. امروز اما با گذشت 7 
سال از آغاز اين طرح، اليحه مكانيزه كردن صندوق هاي 
فروش، اخيرا در مجلس شوراي اسالمي تصويب شده 
اس��ت؛ اما هم اكنون در انتظار تاييد شوراي نگهبان به 
س��ر مي برد تا به ماجراي خأل ش��فافيت و فرار مالياتي 
واحدهاي صنفي پايان بدهد. صندوق هاي مكانيزه اگرچه 
يك ابزار مالياتي است، اما در نظارت بر عملكرد اصناف 
نيز موثر اس��ت. از اين رو، مي تواند باعث بهبود نظارت 
 بر قيمت و عرضه كاال توس��ط واحدهاي صنفي باشد. 
البته رييس اتاق اصناف تهران، در مورد اينكه چرا اين 
طرح هنوز اجرايي نشده، در گفت وگو با »تعادل« گفت: 
از يكسو اين طرح براي اجرايي شدن نهايي هنوز منتظر 
تصميم بهارستان اس��ت. اما از سوي ديگر، اينكه ما هر 
روز مورد حمالت سازمان مالياتي قرار گرفتيم كه اتاق 
اصناف نمي خواهد در اين مورد شفاف سازي كند. اين در 
شرايطي است كه ما اين آمادگي را داريم تا اين صندوق ها 
را به اصناف تحويل بدهيم. بنابه اظهارات نوده فراهاني، 
اصنافي كه اين صندوق را نصب نكنند از معافيت هاي 
مالياتي و تسهيالت محروم مي شوند. بر همين اساس 
صنوف آماده نصب صندوق هاي مكانيزه هستند، اما بايد 
سازمان مالياتي درخواست هاي خود را در حوزه سخت 

افزار و نرم افزار به ما بگويد تا ما بتوانيم آن را اجرا كنيم.

    ماجراي صندوق ها چه بود
در جلسه علني ۱۴ آبان ماه 97 مجلس، نمايندگان با ۱۴7 
راي موافق، ۱۸ راي مخالف و ۵ راي ممتنع از مجموع ۲۱۱ 
نماينده موافقت كردند تا اليحه نحوه استفاده، نگهداري 
و نظارت بر پايانه فروشگاهي )صندوق مكانيزه فروش( با 
اولويت در مجلس بررسي شود. البته قبل از پايان سال 9۶ 
اين اليحه در كميسيون اقتصادي تصويب شد و تقريبا 
از دي ماه س��ال 9۶ در دستوركار صحن علني قرار دارد. 
حال چنانچه اين اليحه سريع تر تبديل به قانون و ابالغ 
شود شاهد ش��فافيت اطالعات خواهيم بود و مهم تر از 
همه نظارت دولت بر عمليات بخش هاي اقتصادي خود 

و فعاليت هاي كالن اقتصادي كشور بيشتر خواهد شد. 
 به گفته متوليان اين طرح، صندوق هاي مكانيزه فروش، 
يك انقالب را در عرصه شفافيت مالياتي و اطالعاتي در 
كش��ور به وجود مي آورد؛ به اي��ن معنا كه صندوق هاي 
مكانيزه فروش به صورت يك ابزار مالياتي، براي تمامي 
فعاالن اقتصادي مورد اس��تفاده ق��رار خواهد گرفت و 
مي تواند هم��ه هزينه ها و فروش را در س��امانه مالياتي 
ثبت كند. عالوه ب��ر اين، اين صندوق ه��ا مي توانند در 
كنترل و نظارت بر عملك��رد واحدهاي صنفي از قبيل 
كنترل قيمت ه��ا، تنظيم عرضه، صدور فاكت��ور و ... به 

كمك دستگاه نظارتي بيايد. به طوري كه با اجراي طرح 
نصب صندوق هاي مكانيزه فروش، بازرسي هاي صنفي 
نيز مكانيزه ش��ده و بخش قابل توجه��ي از هزينه هاي 

سخت افزاري بازرسي اصناف كاسته خواهد شد.
مكانيزه ش��دن صندوق هاي فروش واحدهاي صنفي 
اگرچه از سال 90 آغاز شد، اما با چالش هايي همچون 
نبود زير س��اخت، هزينه باالي خريد دستگاه ها، عدم 
آموزش واحدهاي صنفي روبه رو ش��د كه باعث شد تا 
امروز نصب و استفاده سراسري از صندوق هاي مكانيزه 
توسط واحدهاي صنفي كشور با اختالل روبه رو شود. 
اين در حالي اس��ت كه نصب و راه اندازي صندوق هاي 
مكانيزه فروش��گاهي تكليف قانوني معوقي است كه 
اجراي آن براساس برخي اسناد باالدستي مانند ماده 
۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه و آيين نامه اجرايي آن، 
بر عهده دس��تگاه هاي اجرايي ذي رب��ط مانند وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، س��ازمان امور مالياتي و اتاق 

اصناف ايران بوده است.
بر اساس اظهارات مشاور مالياتي رييس اتاق اصناف ايران، 
از سال ۸9 كه قانون نظام صنفي منصوب شد، مقرر شد تا 
صندوق هاي مكانيزه فروش عملياتي شود و در سال ۸9 
نيز در قانون پنجم توسعه قانونگذار تعيين كرده كه اصناف 
به سه گروه تقسيم بندي ش��وند. بر اساس اين تقسيم 
بندي، مقرر شد تا در سال 90 گروه اول، در سال 9۲ گروه 
دوم و در سال 9۴ گروه سوم؛ يعني تمامي اصناف تا پايان 
آن سال به صندوق هاي مكانيزه مجهز شوند. اما به دليل 
عدم فراهم بودن زيرساخت، اين طرح اجرا نشد. به گفته 
محمدرضا جعفريان، اين مصوبه هنوز عملياتي نشده و 
مهم ترين علت آن، آماده نبودن زير ساخت هاي اجرايي 
در سازمان امور مالياتي است. مطابق مصوبه اين سازمان 
بايد مشخصات نرم افزاري و سخت افزاري را تبيين كند 

تا اتاق اصناف آن را به زير مجموعه هاي خود ابالغ كند.
س��رانجام در س��ال 9۴ تالش براي تجهي��ز اصناف به 
صندوق هاي مكانيزه دوباره به اوج رسيد. اواخر سال 9۴ 
بود كه بعد از جلسات كارشناسي با حضور نمايندگان اتاق 
اصناف در سازمان امور مالياتي و همزمان با تصويب طرح 
صندوق مكانيزه فروش توسط هيات وزيران، اتاق اصناف 
اعالم كرد كه در راستاي ماده ۱۲۱ قانون پنجم توسعه، در 
قالب طرحي با عنوان طرح باران تمام واحدهاي صنفي به 
صورت رايگان مجهز به صندوق مكانيزه فروش خواهند 
شد. اما چند روز پس از اعالم رسمي اتاق اصناف، به دليل 
ابهام ها و ش��ائبه هايي كه در تامين بخش نرم افزاري و 
سخت افزاري اين طرح از سوي باران وجود داشت، توسط 
فعاالن صنف فناوري اطالعات زير سوال رفت و مسووالن 
تشكل هاي صنفي از جمله سازمان نظام صنفي رايانه اي 
و اتحاديه صنف فناوران رايانه تهران در جلساتي با رييس 
اتاق اصناف ايران خواستار شفاف سازي در اين خصوص 

و لغو قرارداد با باران شدند. 
حال اما بعد از گذش��ت قريب به مدت 7 سال از استارت 
اين طرح، اليحه نحوه اس��تفاده، نگهداري و نظارت بر 

پايانه فروش��گاهي )صندوق مكانيزه فروش( در دستور 
كار صحن علني مجلس قرار گرفت و نمايندگان مجلس 
شوراي اسالمي با اولويت بررسي صندوق مكانيزه فروش 

موافقت كردند. 
در همين رابطه رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
 استان تهران در گفت وگو با »تعادل« از عدم ابالغ قانون خبر 
مي دهد. به گفته يداهلل صادقي، اين مصوبه در روزهاي 
اخير، در مجلس ش��وراي اسالمي تصويب شده؛ اما نياز 
است تا شوراي نگهبان نيز آن را تاييد كند كه براي رفع 
ايرادات شوراي نگهبان، قانون مذكور به صحن مجلس 
خواهد رفت. او تاكيد مي كند كه پس از تبديل آن به قانون 
بايد ابالغ شود تا به مرحله اجرايي برسد، اما تاكنون اتفاقي 
در اين زمينه رخ نداده است. ضمن اينكه از سوي وزارت 
صنعت نيز در اين زمينه تاكنون به سازمان ها مسووليتي 

داده نشده است.

     وقتي اصناف خوابند
از سوي ديگر، بر اساس ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه 
و آيين نامه اجرايي آن، سازمان امور مالياتي كشور مكلف به 
نصب صندوق هاي مكانيزه فروش و اتاق اصناف به عنوان 
همكار و موظف به اولويت بندي اصن��اف براي نصب اين 
صندوق هاست. اما در همين رابطه، رييس اتاق اصناف تهران 
در گفت وگو با »تع��ادل« در خصوص نصب صندوق هاي 
مكانيزه كه اصن��اف مكلف به اجراي آن هس��تند، اظهار 

بي اطالعي مي كند. به گفته قاسم نوده فراهاني، قرار بود، 
سازو كاري براي تهيه و نصب صندوق هاي مكانيزه تصويب 
ش��ود و  آيين نامه يي هم براي آن تدوين ش��ود اما تاكنون 
اصناف را از تصميمات خود با خبر نكرده اند و من به عنوان 
رييس اتاق اصناف تهران اطالعي از اين مقررات ندارم. اما 
رييس اتاق اصناف تهران در واكنش به سخنان برخي كه 
مدعي مخالفت واحدهاي صنفي با استقرار صندوق هاي 
مكانيزه براي فرار مالياتي گفت: آنچه مسلم است، اصناف 
براي شفاف س��ازي آمادگي دارن��د و تاكنون نيز با قوانين 
شفاف سازي درآمد و ماليات با سازمان ها همكاري كرده اند. 
ايجاد صندوق هاي مكانيزه نيز همسو با همان قوانين است . 
بنابراين با ايجاد صندوق ها مخالفتي نكرده بلكه از اين طرح 

استقبال خواهيم كرد.
فراهاني با اشاره به موضع گيري اتاق اصناف طي اين سال ها 
گفت: با وجود آنكه همواره اعالم كرده ايم كه آمادگي داريم 
تا اين صندوق ها را به اصناف تحويل بدهيم اما هر روز مورد 
حمالت س��ازمان مالياتي قرار گرفته اي��م كه اتاق اصناف 
نمي خواهد در اين مورد شفاف سازي كند. او تصريح كرد: 
مطابق قانون، اصنافي كه اين صن��دوق را نصب نكنند از 
معافيت هاي مالياتي و تسهيالت محروم مي شوند. بر همين 
اس��اس ما همواره به دنبال اجراي اين طرح بوديم. اصناف 
آماده نصب صندوق هاي مكانيزه اس��ت اما بايد س��ازمان 
مالياتي درخواست هاي خود را در حوزه سخت افزار و نرم افزار 

به ما بگويد تا ما بتوانيم آن را اجرا كنيم.

    ايراد صندوق ها كجاست
يكي از مشكالت واحدهاي صنفي با صندوق هاي مكانيزه، 
نحوه كار با اين صندوق هاست كه در همين رابطه، روساي 
اتحاديه ها بارها از سازمان امور مالياتي خواستار شده بودند 
تا آموزش هاي الزم براي كاربرد صندوق ها را در اصناف 
آغاز كند؛ چرا كه اصناف اطالعات دقيقي در مورد نحوه 
كار با صندوق فروش ندارند. مشكل ديگر براي واحدهاي 
صنفي اما، فروش نسيه آنها اس��ت . به گفته صاحبان 
مش��اغل، درصد قابل توجهي از فروش اين واحدها به 
صورت چك ه��اي مدت دار انجام مي ش��ود كه در اين 
صندوق ها قابل محاسبه نيست. در همين رابطه رييس 
اتحاديه بارفروش��ان تهران ضمن بيان اين نكته كه 90 
درصد معامالت در صنف ما بر پايه نسيه فروشي است در 
حالي كه براي اجراي صندوق مكانيزه فروش نيازمند آن 
هستيم كه نقدي فروشي در اين صنف حاكم شود، گفته 
بود: ما مخالفتي براي اجرا و نصب صندوق مكانيزه فروش 
نداريم آن  هم فقط به اين دليل كه نصب صندوق هاي 
مكانيزه فروش قانون است، اما قانون بايد دو رو داشته باشد 
و مسووالن هم به عرايض ما گوش كنند. سيد محسن 
محمودي با تاكيد بر اينكه در شرايط فعلي بهترين راه 
وصول ماليات توافق است، تصريح كرد: براي اجراي بهتر 
صندوق مكانيزه فروش بايد بسته بندي محصوالت اصالح 
گردد، بارها در ميدان نقد فروخته شود و موضوع پرداخت 

وام قرض الحسنه كشاورزان سامان پيدا كند.

دبير انجمن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه هاي خودرو 
خواستار رفع ممنوعيت »ثبت سفارش بدون انتقال ارز« 
براي قطعه سازان به منظور دور زدن تحريم ها و تامين نياز 
داخلي توليدكنندگان شد. مازيار بيگلو افزود: در شرايط 
كنوني اين مساله به مثابه نوعي تحريم و محدوديت داخلي 
است، زيرا بانك مركزي اجبار كرده كه ثبت سفارش ها از 
كانال بانك هايي انجام شود كه مشمول تحريم ها هستند. به 
گفته اين مقام صنفي، قطعه سازان در تحريم هاي سال هاي 
90 و 9۱ موفق شده بودند با استفاده از روش »واردات بدون 
انتقال ارز« تحريم ها را پش��ت سر بگذارد و اين موضوع به 
عنوان يكي از مس��ائل مدنظر در سال 9۸ پيگيري خواهد 
شد. او افزود: افزايش خودكفايي و افزايش شمارگان توليد 
دو هدف ديگري است كه در سال 9۸ از سوي قطعه سازان 
پيگيري مي شود كه در غير اين صورت در عمل مديريت 
قيمت ها اتفاق نخواهد افتاد. به گزارش ايرنا، بيگلو در توصيف 
ش��رايط حاكم بر صنعت قطعه سازي در س��ال 97 اظهار 
كرد: سال جاري، سال بسيار سختي براي اين صنعت بود؛ 
افزايش قيمت ارز و اعمال تحريم هاي ظالمانه امريكا شرايط 
نابساماني را در تامين مواد اوليه قطعه سازان ايجاد كرد كه 
در نتيجه تيراژ توليد خودرو كاه��ش يافت و به دنبال آن 
مشكل تامين نقدينگي قطعه سازان پيش آمد. اين مسوول 
صنفي در صنعت قطعه سازي بيان داشت: تا امروز بيش از 
7۵ جلسه با حضور اعضاي اين انجمن با مسووالني از وزارت 
صنعت، شوراي تامين اس��تان ها، وزارت كشور، سازمان 
برنامه و بودجه، وزارت دادگستري و نهادهاي امنيتي براي 
رفع مشكالت قطعه سازان برگزار شده است. دبير انجمن 

سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو خاطرنشان كرد: 
تمركز اصلي اين انجمن بر ۲ موضوع تامين نقدينگي و تعديل 
قيمت قطعات است تا بتوانيم تيراژ توليد را حفظ كنيم. او 
اظهار كرد: پيگيري اين ۲ موضوع از اواخر ارديبهشت ماه 
آغاز ش��د، اما در دي ماه به نتيجه رسيد كه با مصوبه ستاد 
اقتصاد مقاومتي مقرر شد ۱۱ هزار ميليارد تومان نقدينگي 
در اختيار قطعه سازان و خودروس��ازان قرار بگيرد. بيگلو 
افزود: ۴ هزار ميليارد تومان از اين نقدينگي به صورت ريالي 
است كه تاكنون ۸۵ درصد آن به دست قطعه سازان رسيده 
و بقيه آن تا يك هفته آينده واريز مي شود. او ادامه داد: هفت 
هزار ميليارد تومان نيز قرار است در قالب تسهيالت ارزي 

و به ميزان ۸۴۴ ميليون يورو در اختيار قطعه س��ازان قرار 
بگيرد، اما تاكنون به نتيجه نرسيده است. اين مقام صنفي 
درخصوص افزايش قيمت ها ني��ز گفت: مطابق مدارك و 
مستندات موجود، افزايش قيمت خودرو محرز بود، اما نوك 
تيز پيكان اين هجمه از سوي برخي رسانه ها به ويژه صدا و 
سيما به سمت خودروسازان و قطعه سازان نشانه گرفته شد 
كه خود مصرف كننده مواد اوليه اند. او با بيان اينكه همه اين 
مباحث منجر به از دست رفتن زمان شد، ادامه داد: در نتيجه 
كاري كه بايد تا مرداد ماه به سرانجام مي رسيد، با تاخير در 
دي و بهمن اتفاق افتاد و افزايش ناگهاني قيمت خودرو در 
بازار و به وجود آمدن برخي رانت ها و فسادها را شاهد بوديم.

بيگلو خاطرنش��ان كرد: در چنين شرايطي تعيين قيمت 
خودرو پنج درصد زير قيمت بازار، طبق تجربه موفقي كه 
در دهه 70 داشتيم، پيشنهاد شد اما با تاخير اجرايي شد و 
شاهد بوديم در ۲ هفته گذشته با همين شيوه قيمت گذاري 
توانستيم بازار قيمت برخي خودروها را تا پنج ميليون تومان 
كاهش دهيم. او بيان كرد: با اعالم پرداخت ۴هزار ميليارد 
تومان نقدينگي به خودروس��ازان و قطعه سازان، در چند 
هفته موفق به افزايش تيراژ توليد شديم و اين در حالي بود 
كه قطعه سازان حجم زيادي از قطعاتشان در گمرك باقي 
مانده بود و توان مالي براي ترخيص آنها نداشتند. دبير انجمن 
سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو خاطرنشان كرد: 
براي پرداخت اين مبالغ به قطعه سازان، كميته اي متشكل 
از مسووالن اين انجمن، همچنين نمايندگان خودروسازان 
و ۲ نهاد نظارتي تشكيل و پس از تهيه فهرست اوليه، اسامي 
به وزارت صنعت ارسال و نهايي شد؛ بر اين اساس اطمينان 
داده مي شود كه در حق هيچ قطعه سازي اجحاف نشده است. 
او يادآور شد: در برخي موارد راكد بودن حساب قطعه سازان 
يا مشكالت مالياتي آنها سبب شد تا دريافت مطالباتشان با 
مشكل مواجه شود اما تاكنون 700 قطعه ساز از محل چهار 
هزار ميليارد تومان ياد شده مطالبات خود را دريافت كرده اند.

     امكان بروز مشكل در بازار لوازم يدكي در 
ماه هاي آينده

او در ادامه در پاس��خ به ايرنا تاكيد ك��رد: اگر بانك مركزي 
براي پرداخت ساير مطالبات قطعه سازان به ويژه مطالبات 
ارزي همكاري نكند، اين صنعت پس از چند ماه دوباره وارد 

بحران مي شود. اين مقام صنفي گفت: بانك مركزي براي 
پرداخت ۸۴۴ ميليون يورو مطالبات ارزي قطعه س��ازان، 
مبناي محاسبه نرخ ارز را نرخ هاي اعالمي در روز پرداخت در 
سامانه سنا قرار داده اما پس از 9 ماه در زمان تسويه به نرخ روز 
مطالبه مي كند و به اين ترتيب همه ريسك توليد و فعاليت را 
به صنعتگران منتقل مي كند كه اين موضوع از سوي انجمن 
پذيرفته نشده است. بيگلو گفت: پيشنهاد انجمن سازندگان 
قطعات و مجموعه هاي خ��ودرو دريافت معادل ريالي اين 
ارز اس��ت تا قطعه سازان، خودروسازان و مشتريان متضرر 
نشوند. او تاكيد كرد: كل مصرف ارز اين صنعت ۲0 درصد 
است، و ارز به تنهايي براي ما مشكل ساز نيست؛ بلكه مشكل 
آنجاست كه قيمت مواد اوليه داخلي را برپايه ارز از ما طلب 
مي كنند و اين اشتباه است. دبير انجمن سازندگان قطعات 
و مجموعه هاي خودرو به پيشنهاد اين انجمن براي دريافت 
مواد اوليه داخلي به قيمت ارز يارانه اي براي قطعه س��ازان 
اشاره كرد، اما گفت: اين پيشنهاد مورد استقبال قرار نگرفت؛ 
اين در حالي است كه قيمت آلومينيوم، مس، فوالد، مواد 

پتروشيمي و غيره با افزايش چند برابري مواجه شده اند.
او در ادامه از همكاري خودروسازان و قطعه سازان با نهادهاي 
نظامي اس��تقبال كرد، اما گفت كه اختالفات مبنايي در 
توليدات اين ۲ گروه وجود دارد. بيگلو افزود: خودروسازي 
و قطعه سازي مشكالت س��خت افزاري ندارند، بلكه آنچه 
براي آنها استراتژيك و مهم است بحث نرم افزاري و به طور 
ويژه صنايع الكترونيك و پيشرفته )High Tech( است 
و از اينكه صنايع دفاعي در اين موارد به ياري مان بشتابند 

استقبال مي كنيم.

ريي��س اتحاديه آجيل و خش��كبار تهران با اش��اره به 
س��رمازدگي باغات در س��ال جاري گفت: ۳0 درصد 
از افزاي��ش قيمت محصوالت��ي مانند پس��ته، گردو، 
بادام و فندق، ناش��ي از افزايش قيمت ارز است و بقيه 
افزايش قيمت به دليل سرمازدگي و كاهش توليد اين 
محصوالت بوده است. مصطفي احمدي در گفت وگو 
با ف��ارس در مورد وضعيت بازار ش��ب عي��د آجيل و 
خشكبار گفت: براساس گزارشات دريافت شده از زمان 
افتتاح نمايشگاه هاي بهاره در تهران استقبال مردم از 
خريد آجيل و خش��كبار خوب بوده است اما در برخي 
شهرستان هاي اس��تان تهران استقبال چندان خوب 
نبوده كه پيش بيني مي شود در روزهاي آتي بهتر شود. 

رييس اتحاديه آجيل و خشكبار تهران بيان كرد: فروش 
آجيل و خشكبار در ۱۱ ماهه سال 97 يك چهارم مدت 
مشابه سال گذشته بوده است. او با بيان اينكه از ابتداي 
اسفند وضعيت بازار آجيل و خشكبار كمي رونق گرفته 
است، گفت: با توجه به اينكه بخش عمده خريد مردم در 
اين بخش طبق روال هر سال از ۲۲ اسفند شروع مي شود 
بنابراين هنوز اظهارنظر راجع به وضعيت بازار شب عيد 
آجيل و خشكبار زود است. رييس اتحاديه خشكبار و 
آجيل در رابطه با داليل افزايش قيمت پسته اشاره كرد 
و گفت: در س��ال جاري به دليل سرمازدگي درختان، 
درختچه ها و باغات دچار آسيب شدند و به همين دليل 
توليد محصوالتي مانند پس��ته، گردو، فندق و بادام و 

امثال آن به ش��دت كاهش يافت. او با اشاره به افزايش 
۸0 درصدي قيمت ها در بخش آجيل و خشكبار گفت: 
دليل عمده افزايش قيمت آجيل و خش��كبار كاهش 
توليد بر اثر سرمازدگي ابتداي سال جاري بود. احمدي 
اظهار كرد: به دليل سرمازدگي باغات پسته، توليد اين 
محصول امسال به شدت كاهش يافت و همين موضوع 
قيمت اين محصول را به ش��دت افزايش داد.  او با بيان 
اينكه هر ساله حدود ۲00 هزار تن پسته در كشور توليد 
مي شود، گفت: از اين مقدار حدود ۱۴0 هزار تن صادر 
و ح��دود ۲0 هزار تن به مصرف داخل��ي و بقيه هم در 
كارخانجات تبديل مي شود. رييس اتحاديه خشكبار و 
آجيل با اشاره به توليد حدود 70 هزار تني پسته در سال 
جاري بيان داشت: بر اثر سرمازدگي و كاهش توليد اين 
محصول ما حتي درخواست هاي برخي مشتريان خود 
در بخش صادرات را هم نتوانستيم تامين كنيم. او افزود: 
پس از سرمازدگي باغات پسته در ابتداي سال جاري از 
وزارت جهاد كشاورزي خواستيم تا اجازه واردات بادام 

هندي به عنوان محصول جايگزين پسته را صادر كند 
تا بدين ترتيب هم قيمت پسته در بازار داخلي كنترل 
شود و هم بتوانيم در اين شرايط بازارهاي صادراتي خود 
را تامين كنيم. رييس اتحاديه خشكبار و آجيل با بيان 
اينكه در حال حاضر بادام هندي بصورت غيرقانوني و 
قاچاق به كشور وارد مي ش��ود، گفت: اگر وزارت جهاد 
كشاورزي براي سال جاري مجوز واردات اين محصول 
را صادر مي كرد، قيمت پس��ته كنترل مي شد و تا اين 
اندازه قيمت اين محصول افزايش نمي يافت. احمدي 
افزود: در صورت صدور مجوز ثبت س��فارش و واردات 
بادام هندي بازار پس��ته داخلي كنترل مي شد ضمن 
اينكه مش��تريان خارجي خود را از دس��ت نمي داديم 
ضمن اينكه اگر وضعيت توليد در س��ال 9۸ به حالت 
قبلي باز مي گشت وزارت جهاد كشاورزي با استفاده از 
اختيارات خود مي توانست واردات بادام هندي را دوباره 
متوقف كند.  رييس اتحاديه خشكبار و آجيل تهران با 
بيان اينكه عالوه بر پسته، سرمازدگي موجب خسارت به 

درختان گردو هم شد، بيان داشت: در پسته سرما زدگي 
منجر به كاهش 70 تا ۸0 درصدي شد اما سرما زدگي 
به شدت توليد گردو را متاثر كرد به طوري كه 90 درصد 
توليد اين محصول كاهش يافت. او افزود: اكنون گردو 
موجود در بازار از از كشور شيلي و طريق واردات قاچاق 
تامين مي شود. احمدي با بيان اينكه چنين وضعيتي 
را در مورد فندق و بادام هم در سال جاري شاهد بوديم 
گفت: مصرف گردو براي ماه رمضان افزايش مي يابد و 
براي جلوگي��ري از افزايش قيمت اين محصول وزارت 
جهاد كشاورزي بايد به فكر تامين آن از طريق واردات 
باش��د. رييس اتحاديه خشكبار و آجيل تهران با اشاره 
به كاهش 70 تا ۸0 درصدي توليد پس��ته، گردو، بادام 
و فندق در سال جاري گفت: حدود ۳0 درصد از گراني 
اين محصوالت ناشي از افزايش قيمت ارز بوده و بخش 
قابل توجهي از افزايش قيمت ها ناشي از كاهش توليد 
اين محصوالت به دليل س��رمازدگي باغات در س��ال 

جاري بوده است
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 ماليات مشاغل خرد 
افزايش نمي يابد

تسنيم|رييس اتاق اصناف ايران گفت: در سال جاري 
مقرر شد تا گروه سوم اصناف كه شامل مشاغل خرد و 
كوچك هستند، مشمول افزايش ماليات نشوند. سعيد 
ممبيني با اشاره به مشكالت برخي اصناف در ركود 
يكساله اخير و در واكنش به پيشنهاد برخي اصناف 
براي در نظر گرفتن تنفس مالياتي در سال جاري اظهار 
كرد: با توجه به اينكه طي يكي، دو سال گذشته شاهد 
ركود در بازار و مشكالت اقتصادي بوديم، پيشنهادهايي 
به س��ازمان مالياتي داده ش��ده اما اتاق اصناف ايران 
پيشنهادي از جنس تنفس مالياتي ندارد. رييس اتاق 
اصناف ايران افزود: ما در اين شرايط پيشنهاد  داده ايم 
كه در تعيين ماليات اصناف، سازمان امور مالياتي با در 
نظر گرفتن ركود ۲ ساله اخير و مشكالت اصناف در 
اين مدت، ماليات بر درآمد آنها را تعيين كند.  به گفته 
او، البته خوش��بختانه مقرر شده تا گروه سوم اصناف 
كه شامل مشاغل خرد و كوچك هستند، با توجه به 
معافيت هاي مالياتي، مشمول افزايش ماليات نشوند. به 
گفته ممبيني، گروه و دسته سوم شامل مشاغلي است 
كه حجم فروش كاال و خدمات آنها طي يكسال كمتر از 
يك ميليارد تومان است. براين اساس، موديان صاحبان 
مش��اغل در آيين نامه قانون ماليات هاي مستقيم بر 
اساس حجم فعاليت به س��ه گروه تقسيم مي شوند؛ 
گروه اول كساني هستند كه مجموع مبلغ فروش كاال و 
خدمات سال قبل آنها بيش از سه ميليارد تومان بوده و 
براي گروه دوم بايد بين يك تا سه ميليارد تومان باشد؛ 
مودياني كه در گروه اول و دوم قرار نمي گيرند، جزو گروه 

سوم محسوب مي شوند.

ساماندهي خروج كاالهاي 
اساسي از كشور

تسنيم|مديركل پيشگيري ستاد مبارزه با قاچاق 
كاال وارز گفت: هم اكنون خروج كاالهاي اساسي از 
كشور شرايط ۶ ماه قبل را ندارد، بلكه وضعيت عادي 
شده اس��ت. اميرمحمد پرهام فر افزود: متاسفانه با 
افزايش نرخ ارز و كاهش ارزش پول ملي طي س��ال 
جاري و همين طور ايج��اد تفاوت قيمت در داخل و 
بيرون مرزها خروج انواع كاال از كشور نيز تشديد شد. 
او همچنين اظهار كرد: براي تامين بعضي از اين كاالها 
يا تهيه مواد اوليه جهت توليد محصول در داخل ارز ۴ 
هزار و ۲00 توماني تعلق مي گيرد. مديركل پيشگيري 
ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز گفت: اين يارانه براي 
رفاه حال مصرف كنندگان داخلي به كاالها پرداخت 
مي شود. او در ادامه افزود: به واسطه ايجاد تفاوت قيمت 
در بازار داخلي و بازار بيرون مرزها كاالهاي اساسي به 
دو صورت يعني قاچاق يا خريد به وسيله شهروندان 
كش��ورهاي همس��ايه در مرزهاي غربي و شرقي از 
كش��ور خارج مي ش��د.  پرهام فر تصريح كرد: ستاد 
مبارزه با قاچ��اق كاال و ارز در همان روزهاي ابتدايي 
افزايش نرخ ارز نسبت به خروج كاالهاي اساسي به 
شكل مسافري و تجاري از كشور هشدار داد. او گفت: 
وزارت صنعت، معدن و تجارت ص��ادرات كاالهاي 
اساس��ي را ممنوع اعالم كرد و در حوزه مسافري نيز 
س��تاد از گمرك خواست مانع خروج اين نوع كاالها 
بخصوص در مناطق آزاد شود مناطقي كه شهروندان 
كشورهاي همسايه مي توانند بدون ويزا در اين مناطق 
تردد كنند. مديركل پيشگيري ستاد مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز اف��زود: به طوركلي با توج��ه به تمهيدات 
صورت گرفته از عرضه كاالهاي اساسي در محدوده 
مناطق آزاد جلوگيري و همين طور در موقع خروج 
نيز كنترل هاي الزم انجام مي شود تا اين موضوع اتفاق 
نيفتد. او ادامه داد: وضعيت خروج كاالهاي اساسي از 
كشور طي شش ماهه قبل به هيچ وجه مناسب نبود 
بنابراين با توجه به اقدامات صورت گرفته و همين طور 
توجه ويژه مرزباني، گمرك و سازمان مناطق آزاد به 
اين موضوع هم اكنون شرايط خروج كاال از مرزها به 

خصوص حالت مسافري روند عادي دارد.

قيمت زعفران افزايش يافت
باش�گاه خبرنگاران جوان|عضو ش��وراي ملي 
زعف��ران از افزايش يك ميليون توماني نرخ زعفران 
طي يك هفته اخير در بازار خبر داد وگفت: هم اكنون 
حداقل قيمت هر كيلو زعفران ۶ ميليون و حداكثر 
۱۲ تا ۱۳ ميليون تومان است. علي حسيني افزود: 
مطرح ش��دن مباحثي مبني بر عرض��ه زعفران در 
بورس كاال و ارايه سيگنال هايي از بورس به بازار چنين 
نوساناتي ايجاد شده است. حسيني با اشاره به اينكه 
بخش خصوصي مخالف عرضه زعفران در بورس كاال 
نيست، بيان كرد: ما معتقديم براي عرضه زعفران در 
بورس كاال بايد استراتژي مناسبي به كار گرفته شود تا 
زعفران به صورت خام و فله عرضه نشود. عضو شوراي 
ملي زعفران ادامه داد: باتوجه به آنكه بازار زعفران از 
ثبات نسبي برخوردار بود و خريدار و فروشنده با خيال 
راحت به امر خريد مشغول بودند، اما جاي اين سوال 
مطرح اس��ت كه دليل عرضه زعفران از س��وي نهاد 
دولتي كه منجر به بي نظمي بازار مي شود، چيست؟  
او با اشاره به اينكه عرضه زعفران در بورس كاال توسط 
دالالن صورت مي گيرد، اظهار كرد: با توجه به آنكه 
اكثر زعفران در دس��ت دالالن است، از اين رو شيوه 
كنوني كار اشتباه است چرا كه ادامه عرضه زعفران 
در بورس كاال بر تالطم بازار دامن مي زند. به گفته اين 
مقام مسوول، استمرار روند افزايش قيمت در بورس 
كاال به نفع كشور نيست چرا كه نوسان قيمت زعفران 
بر گراني ساير كاال ها دامن مي زند. حسيني قيمت 
منطقي هر مثقال زعفران را ۴0 ت��ا ۴۵ هزار تومان 
اعالم كرد و گفت: هم اكنون عرضه هر مثقال زعفران 
از مرز ۵0 هزار تومان تجاوز مي كند. عضو ش��وراي 
ملي زعفران با اشاره به اينكه ايران تنها توليدكننده 
زعفران در دنيا نيست، بيان كرد: با توجه به آنكه 70 
تا ۸0 درصد زعفران توليدي به بازار هاي هدف صادر 
مي شود، از اين رو استمرار روند افزايش قيمت به نفع 
رقباست چرا كه تا زماني مي توانيم در بازار هاي هدف 
حرف براي گفتن داشته باشيم كه ساير رقبا نتوانند از 

لحاظ كيفيت و قيمت با ما رقابت كند.



كوتاه از دنياي انرژي 7 انرژي

»تعادل« ادعاي احمدي نژاد درباره افزايش قيمت نفت به باالي 100 دالر را راستي آزمايي مي كند 

نفت 100 دالر مي شود، ولي به چه قيمت ؟
گروه انرژي| فرداد احمدي|

روز يك ش�نبه، »روزنامه ش�رق« مصاحبه اي را با 
محمود احمدي نژاد، رييس جمهور دولت هاي نهم 
و دهم جمهوري اسالمي ايران منتشر كرد. در اين 
گزارش احمدي نژاد ادعا كرد كه سياست هاي فكر 
شده وي باعث ش�د كه در سال هاي 1390 تا 1392، 
قيمت نفت به باالي 100 دالر در هر بشكه برسد و اگر 
»همين امروز دولت را دس�ت من بدهند، در شش 
ماه قيمت نفت برمي گردد به همان قيمت باالي صد 
دالر«. »روزنامه تعادل« به منظور راس�تي آزمايي 
ادعاهاي مطرح شده مبني بر اينكه قيمت هاي باالتر 
از 100 دالر سال هاي دولت دهم حاصل سياست هاي 
حساب شده بوده است، و در دنياي امروز نيز مي توان 
به آن نرخ ها دس�ت يافت، گفت وگوهايي را با چند 
تن از كارشناسان حوزه انرژي ترتيب داد. مرتضي 
بهروزي فرد، كارشناس حوزه انرژي احتمال رسيدن 
قيمت نفت به باالي 100 دالر را در صورت بحران سازي 
ژئوپوليتيكي منطقه اي ممكن دانست، اما متذكر 
شد كه در اين صورت، آسيب هايي كه ايران خواهد 
ديد، به مراتب بيش�تر از فوايد احتمالي آن خواهد 
بود و بيش�ترين س�ود را رقيبان اصلي نفت ايران، 
مانند عربستان سعودي، كويت و امارات از افزايش 
قيمت نفت خواهند برد. يك منبع آگاه ديگر نيز كه 
نخواست نامش فاش ش�ود در خصوص تأثير ايران 
بر افزايش قيمت نفت در سال هاي 1390 تا 1392 به 
»تعادل« گفت كه در آن سال ها مسائلي مانند كاهش 
شديد توليد نفت ليبي و پيش بيني ها درباره نزديك 
ش�دن عرضه نفت جهان به پيك خود، بر افزايش 
قيمت نفت و گذر آن از مرز 100 دالر در هر بشكه موثر 
بوده اند. نرس�ي قربان، كارشناس انرژي سومي كه 
نظرش را جويا شديم نيز معتقد است كه در صورت 
بروز ن�زاع منطقه اي در خليج فارس ممكن اس�ت 
قيمت نفت به باالي 100 دالر در هر بشكه برسد، ولي 
اين قيمت قطعا درازمدت نخواهد بود و ايران ترفي 

از آن نخواهد بست.

سال 2012 است. حلقه تحريم امريكا و اتحاديه اروپا عليه 
نفت ايران هر روز تنگ تر مي شود و صادرات نفت ايران به 
كمتر از يك ميليون بشكه در روز رسيده. از طرفي قيمت نفت 
اعداد نجومي 120 دالر و 140 دالر در هر بشكه را رد مي كند 
و كشورهاي عربستان سعودي و امارات كه سود هنگفتي 
از صادرات آس��ان نفت خود كس��ب مي كنند، از شرايط 
راضي اند. اما اوضاع براي ايران فرق مي كند. شركت هاي بيمه 
بين المللي، بيمه نفتكش هاي ايراني را بر عهده نمي گيرند و 
نفت ايران بعضأ با چند واسطه به فروش مي رسد كه هزينه 
تمامي اين واس��طه ها و ريس��ك ها از پول نفت ايران كم 
مي شود. شرايط، شرايط دولت محمود احمدي نژاد است. 
او ام��ا در اين روزها ادعا مي كند كه مي تواند قيمت نفت را 
تحت تأثير قرار داده و حاشيه سود ايران از اين حامل انرژي 
را افزايش دهد. احمدي نژاد روز يك ش��نبه در گفت وگو با 
»روزنامه شرق« گفته است: »اين بهتر است يا اينكه سياست 
خارجي مان جوري باشد كه درآمد نفتي مان نصف شود؟ اين 
نصفه در جيب چه كسي رفته است؟ اينها سروصدا مي كنند 
كه اين پيدا نشود. يك دولت آمده با سياست خارجي فعال، 
با شناخت دقيق محيط بين الملل قيمت نفت را به قيمت 
واقعي ت��ر آن نزديك كرده و باال برده اس��ت، گرچه من 

معتقدم همان صد دالر هم قيمت واقعي نفت نيست.«
وي همچنين عنوان كرده است: »در 40 سال بعد از انقالب 
جهش شديد قيمت نفت تنها در دولت ما اتفاق افتاده است. 
قبل از دولت ما قيمت پايين بوده و بعد از دولت ما هم پايين 
آمده است. همين امروز دولت را دست من بدهند، در شش 
ماه قيمت نفت برمي گردد به همان قيمت باالي صد دالر.«

روزنامه »تعادل« در همين راستا نظر چند تن از كارشناسان 
حوزه انرژي را جويا ش��د كه ادعاه��اي احمدي نژاد چقدر 
صحيح است؟ يك منبع آگاه كه خواست نامش فاش نشود، 
در خصوص ادعاهاي نفتي مطرح شده توسط احمدي نژاد 
بيان كرد كه با توجه به حجم توليد نفت ايران، اين كشور 
توان افزايش قيمت نفت به باالي 100 دالر در هر بشكه را 
با استفاده از ابزار نفتي ندارد، اما از نظر ژئوپوليتيكي، ايران 
مي تواند با ايجاد تنش در منطقه و تهديد كشورهاي بزرگ 
توليدكننده نفت، مثل عربستان س��عودي، تأثيرگذاري 

زيادي بر قيمت نفت داشته باشد.
اين منبع آگاه در پاسخ به اين پرسش كه در سال هاي 1390 
تا 1392 كه قيمت نفت به باالي 100 دالر در هر بشكه رسيد 
چه عواملي به غير از نقش ايران در افزايش قيمت نفت موثر 
بوده است؟ بيان كرد: در آن سال ها كاهش توليد نفت ليبي 
از يك ميليون و 600 هزار بشكه در روز به 500 هزار بشكه 
در روز تأثير زيادي در افزايش قيمت نفت داشت. همچنين 
نفت شيل امريكا در آن سال ها در آغاز راه بود و هنوز مشخص 
نشده بود كه چه ميزان مي تواند توليد نفت را افزايش دهد. 
از اين رو، بازار نفت با توجه به اطالعات ذخاير نفتي جهان 
پيش بيني مي كرد كه بازار در حال رسيدن به پيك عرضه 
نفت است و با توجه به افزايش روزافزون تقاضا، پيش بيني 
مي شد كه قيمت نفت در آينده افزايش زيادي خواهد يافت. 
اين پيش بيني ها تأثير خود را بر قيمت هاي آن روزهاي نفت 

نيز مي گذاشت.
مرتضي بهروزي فرد، كارشناس موسسه مطالعات بين المللي 
انرژي ني��ز در اين خصوص ب��ه »تعادل« گف��ت: ادعاي 
آقاي احمدي نژاد درست اس��ت. اگر ايشان يك جنگ در 
خليج فارس راه بياندازد، قيمت نفت به باالي 200 دالر در 
هر بشكه مي رسد. تنها دليلي كه مي تواند قيمت نفت را به 
باالي 100 دالر در هر بشكه برساند، بحران ژئوپلتيك است 
و آقاي احمدي نژاد اين پتانسيل را دارد كه يك بحران بزرگ 
ايجاد كند؛ مانند زمان تحريم هاي پيشين در سال هاي 90 

الي 92 كه متأسفانه ايران را دچار بحران كرد. 
وي در پاس��خ به پرس��ش »تعادل« در رابطه ب��ا اينكه آيا 
بحران س��ازي ها در دولت نهم و دهم، توانس��ت منفعتي 
را باب��ت افزايش قيمت نفت عايد اي��ران كند؟ گفت: اين 
بحران سازي ها براي رقباي نفتي سرسخت ما در منطقه 
بسيار سود آور بود. به دليل تحريم هايي كه عليه ايران صادر 
ش��ده بود، حجم صادرات اين كشور به 1 ميليون بشكه و 
حتي در مقاطعي به كمتر 1 ميليون بشكه در روز هم رسيد. 
در مقابل، عربستان، كويت و امارات متحد عربي با حداكثر 
ظرفيت توليد خود، نفت توليد كردند و بيشترين منفعت را 
بردند، يعني آن افزايش قيمت نفت عمأل به ضرر ما و به نفع 

رقباي نفتي ما تمام شد.
بهروزي فرد در ادامه افزود: ما در بهترين روز هاي توليد نفت 
در سال هاي اخير 4 ميليون بشكه در روز توليد مي كرديم 
و با توجه به مصرف جهاني حدود 100 ميليون بشكه نفت 
در روز، ايران حداكث��ر 4 درصد مصرف نفت دنيا را تأمين 
مي كرده اس��ت. بنابراين، در شرايطي كه بازار نفت بسيار 
تحت فشار باشد و مازاد تقاضاي قابل توجهي در بازار وجود 

داشته باشد، كاهش حتي 500 هزار بشكه نفت هم مي تواند 
تأثير قابل توجهي بر بازار داشته باشد و شايد بتواند تا 10 دالر 
قيمت نفت را اضافه كند. ولي در شرايط امروز كه بازار جهاني 
نفت با مازاد عرضه روبرو است، چنين امكاني وجود ندارد. 
آخرين تصمين اوپك پالس اين بود كه يك ميليون و 200 
هزار بشكه از توليد نفت خود بكاهند و در شرايط فعلي، ايران 
فقط يك ميليون و 300 هزار بشكه نفت صادر مي كند. پس 
عمأل صادرات نفت ايران فعأل در حدي نيست كه بتواند تأثير 
چشم گيري بر بازار نفت بگذارد و با ابزار صرفأ نفتي نمي تواند 

قيمت نفت را به ميزان زيادي افزايش دهد. 
اين كارشناس امور انرژي در ادامه اظهار كرد: با اين وجود، با 
استفاده از ابزار بحران سازي ژئوپلتيك، اين امكان وجود دارد 
كه قيمت نفت يه شدت باال برود. ولي بايد در نظر داشت كه 
مضرات اين افزايش قيمت نفت به شدت بيشتر از فوايد آن 
براي ايران خواهد بود. زيرا حتي با فرض افزايش دو برابري 
قيمت نفت، ايران حداكثر 50 ميليون دالر در روز منفعت 
اقتصادي خواهد برد، ولي عربس��تان سعودي كه بيش از 
7 ميليون بشكه نفت در روز صادر مي كند، منفعت اصلي 

را خواهد برد.
نرس��ي قربان، يك كارشناس انرژي ديگر نيز در خصوص 
ادعاهاي احمدي نژاد بيان كرد: تغييرات قيمت نفت بيش از 
آنكه از مسائل سياسي سرچشمه بگيرد، حاصل مناسبات 
عرضه و تقاضاي جهاني اس��ت و هيچ رييس جمهوري در 
دنيا نمي توان��د ادعا كند كه مي تواند تأثير عمده بر قيمت 

نفت بگذارد. 
وي در ادامه افزود: ايران سهم 3 درصدي از توليد نفت جهان 
را دارد و متناسب با همين سهم هم مي تواند بر بازار نفت و 
قيمت ها موثر باشد. اين سهم نمي تواند قيمت تعيين كند، 

اما مي تواند تأثير محدودي بر آن بگذارد. 
نرسي قربان در خصوص شرايط داليل افزايش قيمت نفت 
به باالي 100 دالر در هر بش��كه در س��ال هاي دولت دهم 

اظهار كرد: در آن زمان بازار جهاني در شرايط بخصوصي قرار 
داشت و با كمبود عرضه نفت روبرو بود. جهان و به خصوص 
چين شاهد رشد اقتصادي بااليي بود و هم زمان نفت سبك 
ليبي نيز تقريبأ از بازار حذف شد. در آن دوره تحريم ايران به 
سهم خود بر بازار نفت اثرگذار بود، اما در حالت كلي عوامل 

غيرسياسي سهم بيشتر در صعود قيمت ها داشتند.
اين كارش��ناس ح��وزه ان��رژي همچنين درب��اره ادعاي 
احمدي نژاد در خصوص توانايي حال حاضر وي در رساندن 
قيمت نفت به باالي 100 دالر در هر بش��كه ظرف مدت 6 
ماه گفت: با توجه به موقعيت ژئوپلتيك خاورميانه و خليج 
فارس، در صورت به وقوع پيوستن يك تقابل نظامي در خليج 
فارس يا بسته شدن تنگه هرمز، قطعأ قيمت نفت به شدت 
افزايش خواهد يافت، زيرا تردد نفتكش هاي زيادي كه نفت 
را به ساير نقاط جهان صادر مي كنند متوقف مي شود. اما اين 
افزايش قيمت نفت دوام نخواهد داشت و كوتاه مدت خواهد 
بود. ضمنأ در صورت بسته شدن تنگه هرمز، ايران نيز در كنار 
ساير كشورهاي حاشيه خليج فارس متضرر خواهد شد و 
واردات و صادرات كاالي اين كشور با مشكل روبرو مي شود.

    گزارش رويترز از بازار نفت سال هاي دولت دهم
خبرگزاري رويت��رز در 28 آوريل س��ال 2012، يعني در 
بحبوحه تحريم هاي نفتي ايران، در گزارشي با عنوان »در 
گزارش نفتي اياالت متحده حمايت از تحريم نفتي ايران 
ديده شده است« نوشته است: ذخيره نفتي جهان با وجود از 
دست رفتن منابع نفتي ايران، در دو ماه گذشته رشد كرده 
و بر اساس يك گزارش از اياالت متحده امريكا، دولت باراك 
اوباما اين امكان را يافته اس��ت كه فش��ار تحريم را بر ايران 
افزايش دهد.بر اساس گزارش رويترز، گزارش اداره اطالعات 
انرژي امريكا كه درباره تحريم هاي دولت اوباما عليه ايران هر 
60 روز يك بار به روز رساني مي شود، ارزيابي عمدتأ مثبتي از 

عرضه جهاني نفت ارايه داده است.
اداره اطالعات انرژي امريكا در آن تاريخ اعالم كرده است كه 
عرضه جهاني نفت و سوخت در ماه هاي مارس و آوريل به 
اندازه 500 هزار بشكه در روز بيش از تقاضا بود و اين امكان 
را به فراهم كرده است كه كشورهاي مصرف كننده نفت، از 
هرگونه خطرات احتمالي ناشي از اقدامات امريكا و اتحاديه 

اروپا عليه نفت تهران مصون بمانند.
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 افزايش آب معادل برف
در ايران 

ايرنا|وزارت نيرو اعالم کرد: مساحت پوشش برفی 
کش��ور تا هفته پايانی بهمن ماه ب��ا افزايش 19 هزار 
کيلومتری نسبت به مدت مشابه سال گذشته به حدود 
275 هزار کيلومتر رسيده که حجم آب معادل اين 
ميزان برف، دو ميليارد و 748 ميليون مترمکعب برآورد 
می شود. به  گزارش پايگاه اطالع رسانی وزارتخانه مزبور، 
مساحت سطح پوشش برفی کشور نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته رشدی هشت درصدی را نشان 
می  دهد. بر اساس برآورد صورت گرفته، ارتفاع معادل 
آب اين ميزان پوشش برفی معادل 10 ميلی متر است 
که اين رقم نيز در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 
افزاي��ش 11 درصدی دارد. براين اس��اس حجم آب 
معادل برف ياد ش��ده نيز دو ميليارد و 748 ميليون 
مترمکعب بوده که در مقايسه با وضعيت سال گذشته 
بيش از 20 درصد افزايش يافت.تمرکز پوشش برفی 
امسال بيشتر در مناطقی از غرب و شمال غرب، نوار 

شمالی کشور و نواحی شمال شرقی ايران بود.

سقوط ۲۳ درصدی تولید 
نفت انگلیس

ايلنا|س��ازمان نفت و گاز انگليس اعالم کرد توليد 
نفت اين کشور در س��ال 2024 به ميزان 23 درصد 
نسبت به سطح سال گذشته کاهش خواهد يافت و 
به 840 هزار بشکه در روز می رسد. اين پيش بينی بر 
مبنای جديدترين آمار توليد بوده و رويکرد محافظه 
کارانه ای را در پيش گرفته است و بر اساس آن، از سال 
2018 تا 2024، توليد گاز 21 درصد کاهش يافته و 
به معادل 27.31 ميليون تن نفت يا 480 هزار بشکه 
در روز نفت می رسد. پيش بينی توليد نفت برای سال 
2023 در مقايس��ه با گزارش سال گذشته سازمان 
نفت و گاز انگليس تغيير نکرده و 890 هزار بش��که 
در روز است در حالی که توليد گاز در سال 2023 در 
جديدترين گزارش اندکی باالتر و معادل 510 هزار 
بشکه در روز برآورد شده است. توليد نفت انگليس 
سال گذشته با فعاليت ميادين جديد، 9 درصد يا 90 
هزار بشکه در روز رشد کرد و به 1.09 ميليون بشکه 
در روز رسيد. سازمان نفت و گاز انگليس پيش بينی 
کرد هزينه سرمايه در بخش باالدستی نفت و گاز پس 
از چهار سال کاهش، امسال چهار درصد رشد خواهد 
کرد و به 5.2 ميليارد پوند )6.8 ميليارد دالر( می رسد. 
با اين حال سطح هزينه مذکور کمتر از 12.5 ميليارد 
پوند در سال 2015 است. بر اساس گزارش پالتس، 
اين افزايش هزينه به رشد مجموع توليد نفت و گاز 
انگليس در فاصله سال 2016 تا 2050 کمک خواهد 
کرد. عوامل ديگری که به رشد توليد کمک می کنند 
بهبود بهره وری، بهبود اس��تخراج نفت و راه اندازی 

ميادين جديد است.

افزايش قيمت طالي سياه 

شركت هاي كوچك اروپايي در انتظار جزييات برنامه اروپا براي ورود به نفت ايران 

ايرنا|بهاي هر بشكه نفت خام وست تگزاس اينترمديت 
امريكا در معامالت ديروز )دوشنبه( بيش از 30 سنت 
افزايش يافت و به 56 دالر و 36 س��نت در هر بش��كه 
رسيد. خبرگزاري رويترز از سنگاپور گزارش داد: قيمت 
شاخص نفت خام برنت با 28 س��نت افزايش امروز به 
65 دالر و 2 س��نت براي هر بشكه رس��يده است. اين 
گزارش حاكي است، تداوم كاهش توليد نفت اعضاي 
اوپك و كاهش شمار دكل هاي حفاري نفت در امريكا، 
زمينه افزايش بهاي نفت را فراهم آورده است. با وجود 

افزاي��ش قيمت نفت، آم��ار نگران كننده اش��تغال در 
امريكا، نشان مي دهد احتمال سرايت ركود اقتصادي 
آس��يا و اروپا به امري��كا وجود دارد. قرار اس��ت اعضاي 
سازمان صادركنندگان نفت )اوپك( و كشورهاي مهم 
توليدكننده غيرعضو همچون روسيه روزهاي 17 و 18 
آوريل )28 و 29 فروردين 1398( و 25و 26 ژوئن )4 و 
5 تير 1398( در وين ديدار  و تاثير كاهش توليد نفت بر 
بازار را بررسي كنند.  اوپك و كشورهاي غير عضو آذرماه 
امسال توافق كردند از آغاز ماه ژانويه سال جاري ميالدي 

)دي 97( توليدات خود را به منظور تنظيم قيمت ها به 
مدت 6 ماه روزانه 1.2 ميليون بشكه كاهش دهند.  بر 
اساس گزارش ماه ژانويه اوپك )دي- بهمن(، توليد نفت 
عربستان در اين ماه و همسو با توافق اوپك، 322 هزار 
بشكه در روز كاهش يافت.  عراق، امارات و كويت نيز به 
ترتيب توليد خود را 141 هزار، 96 هزار و 85 هزار بشكه 
در روز كاهش دادند. ايران، ليبي و ونزوئال بر اساس توافق 
يكصد و هفتاد و پنجمين نشست اوپك، از توافق كاهش 

توليد معاف شده اند.

ايس�نا|رييس س��ازندگان تجهيزات صنعت نفت، 
آخرين وضعيت حضور شركت هاي كوچك اروپايي در 
صنعت نفت ايران را تشريح كرد. رضا خياميان با اشاره به 
اعالم آمادگي تعدادي از شركت هاي اروپايي در صنعت 
نفت ايران اظهار كرد: از آنجا كه تكليف مسائل مالي و 
جابه جايي پول هنوز كاماًل مشخص نشده است، همه 
منتظر روشن شدن اين مورد هستند كه وضعيت مالي 
مشخص ش��ود و جابه جايي پول به راحتي امكان پذير 

باش��د. وي افزود: تاكنون حدود 110 ش��ركت اعالم 
آمادگي كرده اند و منتظر برنام��ه مالي اتحاديه اروپا و 
ايران هس��تند. بر اس��اس اين گزارش، رييس انجمن 
سازندگان تجهيزات صنعت نفت پيش از اين از آمادگي 
110 شركت كوچك و متوسط اروپايي براي همكاري 
با شركت هاي ايراني خبر داده و گفته بود: يكي از اهداف 
اين است كه شركت هاي ايراني براي ساخت تجهيزات 
نفت��ي كه در داخل اي��ران به تكنولوژي ني��از دارند، با 

شركت هاي كوچك و متوسط متصل شوند. اين اقدام 
باعث مي شود شركت هاي ايراني در سطح بين المللي 
فعاليت كنند و از آنجا كه توليد آنان با برند شركت هاي 
اروپايي صورت مي گيرد، مي توانند به بازار اين شركت ها 
دس��ت پيدا كرده و به منطقه صادرات داش��ته باشند. 
همچني��ن اتحاديه اروپا و ايران در ح��ال مذاكره براي 
راه اندازي يك كانال مالي هستند كه تاكنون به نتيجه 

نرسيده است.



دريچه8گفت و گو

گوگل، آمازون، اپل، مايكروسافت و فيس بوك: 

پنجغولترسناكيكهفرهنگرابلعيدهاند
مولف: ادوارد تنر|

مترجم: عليرضا شفيعي نسب|
هجهاگ ريوي�و| در اكتب��ر ۲۰۱۷، وال اس��تريت 
ژورنال سرمقاله اي از لوتر لوِوه -معاون سياست گذاري 
عمومي در  وب سايت يلپ-  منتشر كرد كه عنوان صريحي 
داشت: »وقت درهم شكستن تراست هاي آنالين است«. 
اين نوشته استدالل مي كند گوگل، فيسبوك و غول هاي 
ديگر وب از نفوذشان سوءاستفاده مي كنند تا عليه رقباي 
طرف ثالث خدمات خودشان را ترويج دهند. در كنار اين 
مقاله كاريكاتوري چاپ شده است كه گوگل، فيسبوك 
و توييتر را شبيه به زرساالراني غول آسا نشان مي دهد 
كه كاله اس��توانه اي هايي از عصر طاليي روي سرشان 
گذاشته اند و در جلس��ه كنگره روي سكوي شاهدين 
نشسته اند. اين كارتون يادآور نقاشي اي به نام »روساي 
سنا« است كه سال ۱۸۸۹ در مجله پاك منتشر شده 
بود، با اين تفاوت كه در اين كاريكاتور قديمي، »استيل 
بيم تراس��ت«، »اس��تاندارد اويل« و چندين ش��ركت 
 عظيم ديگر به قانون گذاراِن وحشت زده اخم كرده اند.

وال اس��تريت ژورنال عمومًا نس��بت ب��ه هياهوهاي 
آنتي تراس��ت بدبين اس��ت. اما در همين وال استريت 
ژورن��ال و ديگر نش��ريات جريان  اصلي ك��ه قباًل ديد 
خوبي به سيليكون ولي داشتند، نگراني ها درباره قدرت 
گوگل )يا بطور رسمي، آلفابت(، فيسبوك، اپل، آمازون 
و مايكروس��افت-كه گاهي آنها را جمعًا پنج ترسناك 
مي نامند- و نيز توييتر، اوبر و شركت هاي ديگر افزايش 
يافته اس��ت. )با قض��اوت از روي خري��د محصوالت و 
خدماتش��ان، نمي توان هيچ بي اعتمادي اي را در ميان 
مصرف كنندگان مش��اهده ك��رد.( همانطور كه مجله 
آنالين پوليتيكو در س��رخط يك��ي از گزارش هايش 
مي گويد، » محافظه كارها و ليبرال ها عليه سيليكون ولي 

متحد مي شوند. «
با مروري بر كتاب  هاي برجس��ته در اين ح��وزه، با آثار 
متعددي روبرو مي ش��ويم: كتاب زين��ب توفكچي به 
نام توئيتر و گاز اش��ك آور )نقدي بر پتانسيل انقالبي 
رسانه هاي اجتماعي(، دانايان كل: ظهور سيليكون ولي 
به عن��وان ي��ك ابرقدرت سياس��ي و گلول��ه تخريب 
اجتماعي نوش��ته نوام كوهن، تض��اد فرهنگ ها: قتل 
طبقه خالق نوشته اس��كات تيمبرگ، سريع حركت 
ك��ن و همه چيز را در ه��م بكوب: چگونه فيس��بوك، 
گوگل و آم��ازون فرهنگ را محاصره و دموكراس��ي را 
تخريب كردند نوشته جاناتان تپلين و دنياي بدون فكر: 
تهديد وجودي شركت هاي هاي ِتك نوشته فرانكلين 
فوئر كه عنوانش يادآور كتاب پيش��ين سايمون هد به 
نام بي فكر: چرا ماش��ين هاي هوش��مندتر انسان ها را 
خنگ تر مي كنند است. تمام اين كتاب ها درباره غول هاي 
ديجيتال و اثراتش��ان بر فرهنگ اظهار شك و نگراني 
مي كنند. تمام شان شركت هاي هاي تك و محصوالت 
اغفال كننده شان را به درجات مختلف مقصر همه چيز 
مي دانند، از گس��ترش بي فرهنگي و دوقطبي ش��دِن 
سياس��ي تا كاه��ش ايمان ب��ه فكت ه��ا و حقيقت، از 
جهت ده��ي اعتيادآور ب��ه توجه تا اس��تثمار مخفيانه 
اطالعات كاربري ما. اين منتقدان خاطرنشان مي كنند 
كه عالوه بر همه اين مس��ائل، رش��د قدرت انحصاري 
بزرگ ترين شركت هاي فناوري باعث تهديد خالقيت، 
استقالل و درآمد هنرمندان، نويسندگان و انديشمندان 

شده و ذهن و روح فرهنگ گسترده ما  را از بين مي برد.
اما با وجود تمام هش��دارهاي اين چنيني درباره آسيب 
ش��ركت هاي هاي تك بر ما، استدالل هاي ضدانحصاِر 
تپلين، فوئر، كوهن و ديگران دچار نوعي نزديك بيني 
تاريخي است. درست است كه انحصار و انحصار چندتايي 
به خصوص در حوزه رسانه پيامدهايي دارند، اما دنياي 
فرهنِگ آنالوگ هيچگاه به اندازه امروز ثبات نداشته است. 
هيچگاه هم اين چنين -آنطور كه بعضي تصور مي كنند- 
از كشمكش هاي دارويني و بعضًا هابزي رها نبوده است.

براي ش��روع ارزيابي دقيق ت��ر بايد توجه داش��ت كه 
گردن كلفت هاي س��يليكون ولي با وج��ود ثروت هاي 
ميليارديش��ان هن��وز ه��م پايگاه سياس��ي نس��بتًا 
سس��تي دارن��د. در س��ال ۱۸۸۱، يكي از نخس��تين 
كثاف��ت كاوان يعن��ي هن��ري دمارس��ت ليوي��د در 
ماهنامه آتالنتيك اعالم كرد كه ش��ركت اس��تاندارد 
اويِل جان ديويس راكفلر »با قانون گذاراِن پنس��يلوانيا 
همه كار كرده، جز آنكه تصفيه شان كند « پس تفاوت 
ميان پاك و وال اس��تريت ژورنال حاوي نكته مهمي 
اس��ت. در دهه ۱۸۸۰، انحصارطلبان بر قانون گذاران 
تسلط داشتند. در سال ۲۰۱۷، غول ها ظاهراً دارند مبارزه 
مي كنند تا نفوذ خود را حفظ كنند. به خصوص گوگل 
و فيس��بوك ظاهراً اجازه داده اند تا ترول هاي داخلي و 
خارجي طوري به گفت وگوهاي آنالين شكل دهند كه با 
موضع مديرانشان در باب مهاجرت، كليسا و دولت، تغيير 
اقليم و مس��ائل ديگر مخالف است. پس واقعًا چه كسي 

اينجا كنترل اوضاع را در دست دارد؟

   رديابي علمي ساليق
هرچند توفكچي و كوهن جزو گروه جديدي از منتقدان 
رسانه هستند، اما جاناتان تپلين و فرانكلين فوئر مراجع 
فرهنگي جاافتاده اي هس��تند از مكتبي قديمي تر كه 
مجبور ش��ده اند نقش هاي جديدي بازي كنند. تپلين 
توليدكننده فيلم اس��ت و عالقه زيادي به رس��انه هاي 
ديجيتال دارد. او در ابت��داي كتاب خود اعالم مي كند 
كه در محيطي جديد كه به گروهي اندك از هنرمندان 
منفعت رسانده و »تقريبًا هر كس ديگري را به سايه ها 
رانده«، خود او از سال ۱۹۹۵ به بعد فيلمي توليد نكرده 
است. فوئر هم از سوي كريس هيوز -يكي از بنيانگذاران 
فيسبوك- مجبور شد از سردبيري نيوريپابليك كنار 
بكشد. هيوز در سال ۲۰۱۲ عمده سهام مجله را خريد 
و از همان موقع هيات كس��ب وكارش كه الهام گرفته از 
سيليكون ولي بودند بر فوئر و ويراستارانش فشار آوردند 
تا سنت پرنفوذ خود را به قصد كليك خوري حداكثري 

كنار بگذارند.

تپلين و فوئر به لطف اين پيشينه هاي مشابه در تغيير 
ش��غِل اجباري، دغدغه هاي مشترك بس��ياري دارند. 
هردو نگران تأثير رس��انه هاي اجتماع��ي بر انتخابات 
۲۰۱۶ امريكا -و آنچه تخريب سياست هاي انتخاباتي 
مي دانند- هس��تند. اما اين دو نويسنده فرهنگ را از 

زواياي متفاوتي مي بينند.
از ديدگاه تپلين، امرارمعاش س��ازندگان و هنرمندان 
دغدغه مهم تري اس��ت. او بر تضعيف هنرمندان در اثر 
برنامه هاي گ��وگل همچون گوگل بوك��س و يوتيوب 
تمركز مي كند. تپلين با بازگويي سال هاي مديريتش 
در گروه »بند«، به ياد مي آورد كه در دهه ۱۹۶۰ و اوايل 
۱۹۷۰ شركت هاي نشر موسيقي مشتاق بودند تا روي 
هنرمندان آينده دار س��رمايه گذاري كنند. چك هاي 
پرداختي رويالتي مي توانست زندگي متوسطي را براي 
هنرمنداني نظير ليُون هلم، درامر بزرگ، فراهم كند -تا 
اينكه نشر غيرقانوني با نپستر و يوتيوب شروع شد درآمد 
او را از موسيقي در اوايل دهه ۲۰۰۰ قطع كرد و او را با آنكه 
سرطان حنجره داشت، مجبور كرد تا دوباره به اجراهاي 

خياباني برگردد.
اما برخالف تصور تپلين، نشر غيرقانوني در فضاي مجازي 
را كه منجر به كاهش جايگاه موزيسين هايي نظير ليون 
هلم شد، غول ها آغاز نكرده بودند. ولي راهكارهاي تپلين 
اين مساله را بطوركامل نمي پذيرند. پيشنهاد او اصالح 
قانون كپي رايت است، بطوري كه رديابي نشر غيرقانوني 
مطالب براي موزيس��ين ها و فيلم سازان آسان تر باشد. 
او همچنين افزايش امني��ت اطالعات كاربري و حريم 
شخصي و اِعمال قواعد آنتي تراس��ت -از جمله پروانه 
اجباري ثبت اختراع- را پيش��نهاد مي دهد كه اين امْر 
مزاياي نوآوري هاي شركت هاي غول آسا را به رقيبان هم 
بسط مي دهد. اما هرچند كه مورد اول ممكن بوده به هلم 
كمك كند، اما ميزان فايده ديگر پيشنهاداِت ذكرشده 

مشخص نيست.
درواقع خوِد موسيقي ضبط شده آغازگر افول چيزي بود 
كه تپلين او را موزيسين »طبقه متوسط« مي خواند. از 
ابتدا نظرات مختلفي درباره موس��يقي هاي ضبط شده 
وجود داشت. جان فيليپ سوسا، رهبر افسانه اي گروه 
موسيقي نظامي كه »س��تاره ها و نوار تا ابد« را نوشت، 
هيچ ابايي از هش��دار درباره »موس��يقي كنس��روي« 
نداش��ت. ظهور پخش راديويي در ده��ه ۱۹۲۰، آغاز 
ركود بزرگ موس��يقي بود و ني��ز رواِج فيلم هاي ناطق 
به خالي شدن صف موزيس��ين هايي كمك كرد كه در 
دوره سينماي به اصطالح صامت ش��كوفا شده بودند، 
يعني زماني كه س��نديكاي قدرتمندشان مي توانست 
شرايط را به مالكان س��الن هاي سينما تحميل كند، و 
جلوه هاي صوتي و نيز آكوردهاي ارگ نوازان در ميزهاي 
صداآميزي »وورليتزر«، تم��ام محيط اديتوريوم هاي 
مزين و الهام گرفت��ه از معماري باروك اتريش��ي را پر 

مي كرد.
ظهور تك آهنگ هاي ۴۵ دور بر دقيقه، جوك باكس ها و 
آهنگ هاي ضبط شده طوالني باعث جدايي يك طبقه 
نخبه از توده اجراكنندگان دوره گرد و سطح پايين شد. 
آنچه باعث شد بيلبورد اولين ليس��ت هاي مربوط به 
محبوب ترين آهنگ ها را در دهه ۱۹۳۰ منتش��ر كند، 
چالش بهينه س��ازي درآمدهاي جوك باكس بود. اين 
عمل آغازگر رديابي علمي س��اليق بود كه سرانجام به 
سرويس هايي نظير نيلسن بوك اسكن )اولين سرويس 
اش��تراك محور براي رديابي فروش كتاب ها بر اساس 
عنوان كه در سال ۲۰۰۱ اجرا شد( و چارت بيت )پيشگام 
اندازه گيري محبوبيت مقاالت در وبسايت انتشاراتي ها( 

منجر گرديد.
مشكل نهادينه آهنگ سازان و تهيه كنندگان اين است 
كه رس��انه هاي وب مبنا به تفاوت هاي جزئي در ابتداي 
كار، نوعي برتري تجمعي مي دهند. دانكن واتس، متيو 
سالگانيك و پيتر دادز، سه جامعه شناسند كه به صورت 
تجربي نشان داده اند تأثير مرورنويسي هاي آنالين اثر 
گلوله برف��ي دارد كيفيت )بنا ب��ه نمره دهي هاي اوليه 
شركت كنندگان( مهم است. اما در ميان اجراهايي كه 
نمره خوب گرفته اند، آنهايي كه نهايتًا آهنگ هاي برتر 
محسوب مي شوند بيش از هرچيز مديون برتري تجمعي 
يك پيش��تازي جزئي در ابتداي كار هستند. اين يعني 
حتي با همكاري اجراكنندگان )يكي ديگر از راهكارهاي 
پيشنهاد تپلين( بازهم ثروتمندان ثروتمندتر مي شوند 
چرا كه براي تبليغات اوليه و بهينه س��ازي موتورهاي 

جست وجوگر منابع گسترده تري در اختيار دارند.

   پرونده پارامونت
فوئر نيز همچ��ون تپلين بر اين باور اس��ت كه بايد »با 
فيسبوك، گوگل و آمازون با همان دست مستحكمي 
برخورد كرد كه دولت را به اعالن جنگ عليه ش��ركت 
ارتباط��ات راه دور امري��كا )AT&T(،  اي.ب��ي.ام و 
مايكروسافت سوق داد« و در صورت لزوم، انحصارهاي 
ديجيت��ال جديد نيز بايد تجزيه ش��وند. او در دلزدگي 
خودش از كتابخ��وان كيندِل آم��ازون پرتويي از اميد 
مي بيند و خاطرنش��ان مي كند ك��ه مصرف كنندگان 
هم در نوعي »ش��ورش كاغذي« در حال رويگرداني از 
كتاب هاي الكترونيكي هستند گرچه تپلين ريشه تهديد 
سيليكون ولي را در ايدئولوژي اختيارگرايانه آن مي بيند، 
اما فوئر خطر اصلي را تسلط چارت بيت و ديگر ابزارهاي 

تحليِل داده بر قضاوت انساني به حساب مي آورد.
از قضا طرح هاي آنتي تراس��ت نيز همانند نوآوري هاي 
تكنولوژيك مي توانند باعث پيش��رفت ش��غلي برخي 
سازندگان ش��وند و از س��ويي، كار را براي برخي ديگر 
محدود كنن��د. حكم هاي رضايت پ��س از رأي ديوان 
عالي در پرونده آنتي تراس��ت هاليوود در سال ۱۹۴۸، 
اس��توديوهاي ب��زرگ را مجبور كرد براي س��الن هاي 
نمايششان شركت هاي فرعي تأسيس كنند و رزروهاي 
اجباري اي را كه قباًل نمايش فيلم ها را كنترل مي كرد، 
متوقف نمايند. مالكان سالن هاي مستقل پخش فيلم 
ديگر مجبور نبودند فيلم هاي ناخواسته را بپذيرند تا حق 

پخش فيلم هاي محبوب تر را به دست آورند.
اينطور بود كه عصر طاليي جدي��دي براي برخي از 
ستارگان و مسوول برنامه هايش��ان و نيز براي تعداد 
اندك��ي از نخب��گان فيلم بردار، طراح لب��اس و ديگر 
حرفه ها آغاز شد. اما اكثر هنرمندان و بازيگران كه قباًل 
از امنيتي نس��بي براي قرارداد با استوديوها بهره مند 
بودند و نيز پيشرفت كاري اي كه استوديوها در اختيار 
تازه واردان مي گذاشتند، حاال به حال خود رها شده 
بودند. پرونده پارامونت ناخواسته موجب ظهور اقتصاد 
پروژه )يا گيگ( و نيز آن چيزي شد كه اقتصادداناني 
به نام رابرت ك. فرانك و فيليپ كوك آن را »جامعه 
برنده  همه چيز را مي برد« ناميدند و پس از موفقيت 
چش��مگير فيلم »آرواره ها« اثر اس��پيلبرگ در سال 
۱۹۷۵، فيلم هاي پرخرج به اس��توديوها حيات تازه، 

هرچند پرخطرتري، دادند.

هرچند فوئر درس��ت مي گويد كه گوگل و فيس��بوك 
توانسته اند سود تبليغات را از روزنامه ها و مجالت بربايند 
و اينكه آينده اين رسانه ها )مجالت و روزنامه ها( وابسته 
به تواناييش��ان در جذب اش��تراك هاي پيش پرداخت 
است، چيزي كه او متوجه اش نيست اين است كه آنچه 
يك بحران منحصربه فرد به نظر مي رسد، درواقع آخرين 

نسخه توالي بلندي از ناآرامي هاست.

   ظهور آزادكارها
حمله اوليه بر انحصار با رش��د تبليغات در دهه ۱۸۹۰ 
مرتبط بود. كارآفرين اسكاتلندي-ايرلندي مهاجر، اس. 
اس. مك كلور كه نتوانسته بود براي كسب وكارش بودجه 
كافي به دست آورد، در سال ۱۸۹۳ با برپايي ماهنامه اي 
مصور به نام خود كه فقط ۱۰ س��نت )كمتر از ۲.۵ دالر 
امروز( قيمت خورده بود، دنياي مجالت فاخر را مختل 
كرد. با رش��د شهرها، تحصيالت و اوقات فراغت، توزيع 
ماهنامه مك كلور در نقطه اي در اوايل قرن بيستم به 
نيم ميليون افزايش يافت. اين ماهنامه كه يكي از شش 
مجله ارزان قيمت آن زمان بود، با به كارگيري نويسندگان 

زبردست تر خود را از بقيه متمايز كرده بود.
دوره يك چهارم قرن��ي از دهه ۱۸۹۰ تا ۱۹۱۴ همانطور 
كه به موزيسين ها منفعت رساند، راه هاي جديدي را هم 
براي نويسندگان ماهر آزادكار گشود تا بتوانند حداقل 
زندگي متوسط روبه پاييني داشته باشند. روشنفكري 
عمومي در آن دوران بسيار پرسود بود. در سال ۱۸۹۵، 
وودرو ويلسن، استاد وقِت آيوي ليگ، توانست خانه اي 
به س��بك گوتيك دوران تودور در يكي از باكالس ترين 
خيابان هاي پرينس��تون به نام اليبرري پِليس بنا كند. 
تمام اين درآمد مديون انتشار سريالي تاريخچه اياالت 
متحده در هفته نامه هارپر ويكليو نيز انتشار بعدي آن 

در قالب كتاب بود.
يكي از ستارگان گزارش��گري در دهه ۱۸۹۰ نويسنده 
فمينيست، آيدا تاربل بود كه )مانند تپلين و فوئر امروز( 
خود را قرباني سوءاستفاده هاي انحصارطلبانه مي دانست. 
پدرش كشاورز و كانتينرساز اهل غرب پنسيلوانيا بود كه 
در دوران ش��كوفايي پس از جنگ داخلي توليدكننده 
نفت خام ش��د، اما شركت ساوث ايمپروومنت كه جان 
ديويس راكفلر مخفيانه آن را مديريت مي كرد، او را وادار 
به خروج از اين كس��ب وكار نمود. اين اقدام باعث ش��د 
راكفلر و همكارانش بتوانند از موضع قدرت، مذاكراتي 
مخفيانه را با شركت راه آهن آغاز كنند. پژوهش و افشاي 
اين قراردادها باعث شد تاربل به ستاره دنياي نشريات 
تبديل گردد. فرصت ها نه تنها در اختيار اس��اتيد آيوي 

ليگ، كه در اختيار آزادكارهاي مبارز نيز قرار گرفت.
عصر طاليي انتش��اِر س��ريالي و طوالني بس��يار كوتاه 
بود، چرا كه جامعه پرش��تاب تر ده��ه ۱۹۲۰ آن را زير 
پا گذاش��ت. ِدويت واالس كه پس از جنگ جهاني اول 
در دوران بهبودي جراحت هايش در بيمارس��تاني در 
فرانسه بس��ياري از مجالت امريكايي را خوانده بود، به 
اين باور رسيد كه مقاالتشان خيلي بلند است و كمر به 
خالصه سازي آنها بست. ريدرز دايجست كه آن را در 
سال ۱۹۲۲ با همسرش تأس��يس كرد، بازتاب دهنده 
كاهش فراخناي توج��ه در آن ده��ه بود. ليبرتي كه 
محصول مشترك دو گروه ناش��ر روزنامه بود، در سال 
۱۹۲۴ آغ��از به كار كرد و ب��راي هر مقاله زمان تقريبي 
خوان��ش ارايه داد، كاري كه برخ��ي مجالت ديجيتال 
امروزي انجام مي دهند. در سال هاي بعدي دهه ۱۹۲۰، 
شبكه هاي راديوي ملي زاده شدند و رقابت بيشتري را 
براي جلب توجه به راه انداختند. اين وضع به گونه اي بود 
كه در سال ۱۹۳۶، گيلبرت سلديز، منتقد فرهنگي اهل 
امريكا، نوشت كه رسانه جديد به دشمن اصلي كتابخواني 

كودكان تبديل شده است.

   به لطف الگوريتم ها
فوئر معتقد است كه الگوريتم هاي انحصارطلبانه قرن 
بيست ويكم، زندگي روشنفكرانه را زامبي وار كرده اند، 
اما بهتر اس��ت بگوييم كه محي��ط تكنولوژيك كنوني 
با وج��ود بركناركردن گروه قديم��ي توليدكنندگان، 
گروهي جدي��د از آنها را روي كار آورده اس��ت. انجمن 
تهيه كنن��دگان امريكا اكنون ادع��ا مي كند كه ۷۵۰۰ 
عضو دارد، درحالي كه اين رقم در س��ال ۲۰۰۱ برابر با 
۱۵۰۰ بود. پخش آنالين -فناوري اي كه جاناتان تپلين 
به توس��عه آن كمك كرد و مي گويد هنوز هم از امتياز 
آن درآمد كسب مي كند- مخاطبي بين المللي را براي 
سريال هايي كه كيفيت  بااليي دارند ايجاد كرده است. 
در سال ۲۰۱۷، والتر يوتزوليني ايتاليايي تبار، سرپرست 
سابق برنامه هاي تلويزيون بريتانيا يك وب سايت پخش 
آنالين به نام والتر پرزنت��س راه اندازي كرد كه برخي از 
بهترين هاي اين برنامه ها را با زيرنويس انگليسي براي 

مخاطب بين المللي پخش مي كرد.
از آنجا كه اين واقعيت جديد براي س��ازندگان بس��يار 
منقطع از گذشته نشان داده شده است، چنين تحوالتي 
چندان به مذاق آن دسته از روزنامه نگاران و نويسندگان 
خ��وش نمي آمد ك��ه ۱۲۵ س��ال پيش با اف��ول مدل 
تبليغاتي مك كل��ور ضربه خورده بودن��د. ماجرا مانند 
توليدكنندگان و نويسندگان برنامه هاي مستند است 
كه شايد فرصت هاي جديدي براي برنامه هاي واقع نما 
نداشته باشند. گرچه بعضي معدنچيان امريكايي دارند 
آموزش مجدد مي بينند تا متخصص توربين هاي بادي 
شوند، اما شايد براي نويسندگان داستان كوتاه سخت تر 

باشد كه موزيك ويديو توليد كنند.
هر روزه سازندگان بيشتري با رهايي از اجبارگري هاي 
منتقدان پرنفوذ، روساي بي ذوق هاليوودي و شركت هاي 

اس��تثمارگر نش��ر موس��يقي، در پن��اه الگوريتم هاي 
غيرقابل درك ق��رار مي گيرند، الگوريتم هايي كه رفتار 
جمعيت هايي انبوه و بي نام را گرد مي آورد. عظمت غول ها 
آنها را قادر مي سازد تا ماهرترين متخصصان تحليِل داده 
و يادگيري ماشيني را به كار بگيرند، درست همانطور كه 
گردن كلفت هاي قديمي تبليغات چيان و روزنامه نگاران 
ماهر را اس��تخدام مي كردند. اما بر خ��الف روش هاي 
پيشبرد اهداف سياس��ي يا اجتماعي به شيوه راكفلر و 
كارنگي )و حتي امثال ويليام هرست و هنري لوس( در 
حدود يك قرن پيش، گردن كلفت هاي جديد خودشان 
تحت كنترِل ساخته هاي الكترونيكي شان هستند. رقابت 
بيشتر ميان موتورهاي جست وجوگر و سايت هاي رسانه 

اجتماعي گرفتاري سازندگان را پايان نخواهد داد.

   غلبه بر رهبري فرهنگي
كتاب ها و مقاالت نويس��ندگاني همچون تپلين، فوئر و 
كوه��ن قانون گذاران و ديگ��ران را ترغيب خواهد كرد تا 
عملكرد الگوريتم هاي ش��ركت هاي صاح��ب پلتفرم را 
وارسي كنند. چنين تالش هايي همين حاال هم مورد تأييد 
پژوهش هاي جوزف استيگليتز، برنده نوبل اقتصاد، است. 
او درباره خطر چنين وضعيتي هش��دار داده كه شناخت 
شركت ها از مصرف كنندگان بس��يار بيشتر از شناخت 

مصرف كنندگان از شركت ها است.
اطالعات بيشتر مي تواند منجر به اصالحات شود، شايد 
حتي اصالحاِت قوانين مالياتي كه به روزنامه ها و مجالت 
كم��ك خواهد كرد بخش��ي از درآمد تبليغات��ي را كه با 
محتوايشان توليد مي شود، مجدداً به دست آورند. تپلين 
اميد زيادي به تعاوني هاي هنرمندي دارد كه بيشتر درآمد 
پخش آنالين را قبل از اعطاي امتياز اثر به وب سايت هاي 
غول، از طرفداراِن پروپاقرص بگيرن��د. اما اين تعاوني ها 
احتمااًل بيشترين فايده را براي تهيه كنندگان جاافتاده 
خواهند داشت، كه باز هم نابرابري را افزايش خواهد داد. آيا 
اعطاي اجباري پروانه حق امتياز براي استفاده شركت هاي 
ديگر آنطور كه تپلين اذعان مي كند منجر به احياي تنوع 
تكنولوژيك مي شود؟ ش��ايد. اما به احتمال زياد به ديگر 
انحصارطلبان بزرگ بالقوه منفعت بيشتري برساند تا به 
اس��تارتاپ هايي كه هنوز دارند تالش مي كنند. گوگل/

آلفابت در يكي از دعوي هاي مهم مالكيت فكري در اواخر 
سال ۲۰۱۷، شركت تاكسيراني اوبر را متهم به دزديدن 
اس��رار تجاري و نيز تعدي از حق امتيازها كرد. اين رازها 
شايد براي شركت هاي پلتفرم حداقل به اندازه مجموعه 
اطالعاِت كاربرانشان مهم باشد و با اين اوصاف، حداقل يكي 

از تحليلگران امنيْت اوبر را آمازون بعدي خوانده است.
گرچه تس��لط بزرگ ترين ش��ركت ها تا حدي تضعيف 
ش��ده اس��ت، اما افزايش بلندم��دت نابراب��ري در ميان 
س��ازندگان احتمااًل پابرج��ا بماند. ما نيز نباي��د لزومًا از 
افول منتقدان قدرتمندي كه در گذش��ته در نش��رياتي 
مانند نيوريپابليك حكمشان را اعالم مي كردند ماتم زده 
شويم. آنها هم مشكالت خود را داشتند: پنجاه سال پيش 
زماني كه رايت موريس، رمان نويِس ناديده گرفته شده در 
مقاله »تأمالتي در باب مرگ خواننده« به صاحب نظران 
ادبي هجوم برد، كاري كرد كه ريويوهاي جمع سپاري شده 

امروزي در آمازون در مقابل آن لطيف به نظر مي رسند.
قدرت ش��ركت هاي مس��لط، به خصوص فيس��بوك و 
گوگل، در نوع طراحي شان است كه به خصوص در نسخه 
موبايل، نظر كاربران را به خود جلب و حفظ مي كند. اين 
نتيجه يك ده��ه فرايند غلبه بر رهبري فرهنگي )همان 
نوع��ي كه تا قب��ل از رژيم كريس هيو، چندين نس��ل از 
س��ردبيران نيوريپابليك بدان عمل مي كردند( اس��ت. 
الگوريتم ها شايد مرجعيت فرهنگي را از بين نبرده باشند، 
ام��ا آن را طوري زي��رورو كرده اند كه تلويزي��ون با تمام 
انواعش هيچگاه نتوانس��ته است. در همان ۱۹۹۰، لستر 
ث��ورو، اقتصاددان ام. آي. تي در مصاحبه اي كه چارلز مان 
از آتالنتيك با او انجام داد درباره برچسب هاي »اقتدار را 
به چالش بكش« كه از پنجره دفترش مشاهده كرده بود، 
هشدار داد. ثورو مي گويد دوران ويتنام اقتدار راهنماگرايانه 
دانشمندان و مس��ووالن منتخب را به چالش كشيد و به 
آن آس��يب زد. او معتقد است هرچند مردم حق داشتند 
به نخبگان مشكوك شوند، اما ناخواسته راه را براي طبقه 
حاكم بدتري - ش��ايد يك اليگارشي - گشودند كه رفاه 

بلندمدت ملت برايش مطرح نيست.

   چمن مصنوعي و ترول ها
آنچ��ه در م��ورد س��يليكون ولي نگران كننده اس��ت، 
سوءاستفاده از قدرت نيست، بلكه وجود خأل قدرتي است 
كه وب به ايجاد آن كمك كرده است. البته اين خأل كامل 
نيست. اخبار تلويزيوني و سايت هاي روزنامه هاي ملي و 
شبكه هاي تلويزيوني هنوز هم ميليون ها دنبال كننده 
دارند. راديو گفت وگو هنوز هم بسيار تأثيرگذار و بانفوذ 
است. اما غول ها چيزي نو را به دو شكل مطرح كرده اند. اول 
اينكه موضعشان نسبت به رسانه هاي قديمي تر نامتقارن تر 
اس��ت. گنجينه داده هايي كه در اختيارشان است باعث 
مي شود اطالعاتي از رفتار عموم كاربران به دست آورند 
كه نه در دسترس عموم و نه حتي پژوهشگران اين عرصه 
-به جز انگشت شماري از آن ها- است. جوزف استيگليتز 
هش��دار داده كه اين عدم تعادل بازارهاي مالي را مختل 
كرده و نوآوري را به خطر مي اندازد. اين عدم تقارن چالش 

ديگري را هم براي دموكراسي ايجاد مي كند: 
غول هاي آنالي��ن مجموع��ه اي از ابزاره��ا را در اختيار 
خودكامگان و ديگران قرار داده اند كه مي توانند از آنها براي 
اس��تثمار عميق ترين پيوندهاي ما با دوستان و اعضاي 
خانواده اس��تفاده كنند تا اهداف سياسي و تجاري خود 
را پيش ببرند. گرچه صحت و س��قم ادعاي بس��ياري از 
منتقدان رسانه هاي اجتماعي مبني بر اينكه كمپين هاي 
مخفي آناليْن نتيجه برگزيت يا انتخابات ۲۰۱۶ امريكا را 
رقم زدند مشخص نيست، اما گستره تالش ها در راستاي 
تحريك اختالفات و ايجاد سردرگمي، خود انحصارطلبان 

را هم نگران كرده است.
ادامه در صفحه10

  در دهه ه�اي اولي�ه قرن بيس�تم، يكي 
از بهتري�ن راه ه�ا ب�راي تبدي�ل ش�دن 
به خبرن�گاري مش�هور، كاري ب�ود كه به 
آن »كثاف�ت كاوي« مي گفتن�د: تعقي�ب 
شركت هاي بزرگ نفتي و معدني و افشاي 
تخلفات، فسادها و ظلم هاي آن ها. دنياي 
س�يليكون ولي نيز كثاف�ت كاوان خودش 
را دارد. منتقداني كه نش�ان داده اند چطور 
دنياي جديد آنالين جمع وسيعي از مشاغل 
فرهنگي را به خاك و خون كش�يده  است. 
ام�ا ادوارد تنر، معتقد اس�ت بس�ياري از 
اس�تدالل هاي اين منتقدان ايراد واحدي 

دارد: نزديك بيني تاريخي.
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انتقال تابعيت از مادر ايراني 
درانتظار راي نمايندگان

بهزاد حس�ن نژاد| چندين س�ال است كه 
موضوع اعطاي تابعيت ب�ه فرزندان حاصل 
از ازدواج زن�ان ايراني با م�ردان غير ايراني 
مورد بررس�ي قرار دارد. قوانين مدني ايران 
انتقال تابعيت از خون پدر را به صورت ذاتي 
پذيرفته ان�د، اما به زن ايران�ي چنين حقي 
نداده اند كه به فرزن�دش از بدو تولد تابعيت 
خود را انتقال بدهد. فرزندان حاصل از ازدواج 
زنان ايراني با مردان غير ايراني تنها بعد از سن 
18 سالگي مي توانند تقاضاي تابعيت ايراني 
داشته باش�ند. زهرا س�اعي، نماينده مردم 
تبريز در اين مصاحبه در مورد آس�يب هاي 

وضعيت موجود و راهكارها مي گويد: 

  نظر شما در مورد اعطاي تابعيت به فرزندان 
حاص�ل از ازدواج زن�ان ايران�ي ب�ا م�ردان 

غيرايراني چيست؟ 
من از جمله افرادي هستم كه دو سال است پيگير 
اين مساله هستم و جلسات خصوصي هم با آقاي 
ظريف داشتم و رسانه اي و اطالع رساني هم در اين 
مورد كرده ام. فراكسيون زنان و كميسيون اجتماعي 
هم خيلي پيگير اين مساله است. طبق آماري كه 
خانم ابت��كار داده اند ۵۰ هزار ك��ودك بي هويت و 

بي شناسنامه در كشور داريم. 
خيلي از كش��ورهاي جه��ان اين مس��اله را براي 
خودشان حل كرده اند. ما سال ها از طريق مجلس 
اين موضوع را پيگيري كرديم و جلسات متعددي 
هم با وزارت خارجه و كشور و متوليان امر داشتيم.

در اين جلسات مباحث مختلفي مطرح مي شد. ما 
در نهايت از وزارت خارجه خواستيم كه خودش يك 
اليحه بياورد. حتي ما در جلس��ه اي كه در شوراي 
اداري داشتيم با آقاي جهانگيري هم صحبت كرديم. 
كه ايشان آنجا ناظر هستند و من آنجا گفتم كه تعدد 
سازمان هاي مربوط به اتباع، مشكالتي را ايجاد كرده 
است در سطح شناس��نامه، بحث تحصيل و بحث 
بهداش��ت و درمان اين افراد كه هر كدام به بخشي 
برمي گردد. اگر بشود اين افراد در قالب يك سازمان 
واحد پيگيري كنيم، مي شود اميدوار بود كه مسائل 
اتباع در كشور حل بشود به خصوص كودكاني كه 

مادرشان ايراني هستند.
در تمام دنيا كودكاني كه مادرشان تابعيت آن كشور 
را دارند مشكل شان حل شده است. ما مادر و شأنش 
را ناديده مي گيريم. اين باعث شده تا كودكان اين 
مادران هيچ هويتي نداشته باشند. باالخره فردي 
كه مادرش ايراني هس��ت چطور ما به عنوان يك 
شهروند ايراني او را قبول نمي كنيم. اين  سوالي است 
كه بايد به آن  پاسخ داد. آيا زن ايراني در اين موضوع 
هيچ شانيت و كرامتي ندارد؟ و مادر اصاًل به حساب 
نمي آيد؟ اينها در دنيا حل شده است و در دنيا براي 
مادر، شأني قائل هس��تند و فارغ از همه مسائل به 

فرزندانش، هويت داده مي شود.
در همين زمينه روزانه مراجعه كننده هاي زيادي از 
سراسر كشور داريم كه خودشان شناسنامه ندارند، 
صاحب فرزند شده اند و فرزندشان هم شناسنامه 
ندارند. اين چرخه معيوب دارد ادامه پيدا مي كند. 
حاال اين اليحه اي كه دول��ت به مجلس ارايه داده 
است تا حدود زيادي اين مشكل را حل كرده است. 
ما هم در مجلس باقدرت پيگيري مي كنيم تا اين 

اليحه به جاي مثبتي برسد.
  اكثر كشورها به اصل خاك پاي بند هستند 
و دنيا دارد به اين س�مت مي رود اما در ايران 
اينگونه نيست و قوانين تابعيت بر اساس خون 
است آيا اين براي زنان ايراني نوعي تبعيض به 

شمار نمي آيد؟
يا سيستم خاك هست يا خون. مادر اآلن اينجا ايراني 
هس��ت و بايد بپذيريم. اآلن ناديده گرفتنش براي 
كشور خوب نيست. در حوزه فرزند اين مساله محل 
اشكال شده و اين بايد حل شود و قابل مديريت شود.
  برخي نهادها اعالم مي كنند اعطاي تابعيت 
به اين افراد مي تواند مش�كل ساز شود. نظر 

شما چيست؟
بله در جاي خودش برخي موارد مالحظاتي را به 
دنبال دارد. اما فرزندي كه مادرش ايراني هست را 
چطور مي خواهيد با آن برخورد كنيد؟ آيا همين 
طور مي خواهيد بگذاريد بدون هويت و شناسنامه 
باقي بماند؟ نمي ش��ود همه را با يك نگاه و روش 
رفت��ار كرد ولي براي رفع مش��كل باي��د راه حل 
منطقي قائل ش��د نه اينكه تمامي ابعاد را ناديده 
گرفت. باالخره در جايي اين مش��كل مي شود و 
باعث آسيب مي شود. اآلن هم باعث آسيب شده 
اما بحراني نشده است. فرزندان بي هويت خودش 
مي تواند مش��كل بزرگي باشد كه فردي در ايران 
زندگي كند و هيچ تعريف درستي از شهروند بودن 

خودش نداشته باشد. 
  بعضي از مخالفين مدعي هس�تند كه اين 
طرح باع�ث افزاي�ش ازدواج ه�اي فراملي 
مي شود. نظر شما چيس�ت؟ اصواًل افزايش 
اين نوع از ازدواج ها مشكلي ايجاد مي كند؟ 

بعيد مي دانم زياد شود. ما در قسمت هايي از كشور 
ازدواج هاي فرامليتي زياد داريم به خاطر همان رفت 
و آمد هايي كه از قبل بوده است. اين هم در وضعيت 
نرمال خاص خودش دارد انجام مي ش��ود. و بعيد 
مي دانم فردي بيايد با ي��ك زن ايراني براي اينكه 
بتواند براي فرزندش شناسنامه ايراني بگيرد ازدواج 
كند. كما اينكه اگر اين اتفاق بيفتد هم مي شود آن 
را كنترل كرد. اگر ببينم زماني دچار اين مش��كل 
شديم كه ازدواج با دختران ايراني در جاي خاصي 
از كشور زياد شده است مي توانيم باتدبيري در آنجا 
اين موضوع كنترل كنيم. اما اكنون بايد چيزي كه 
هست را حل كنيم و بعد از آن را بايد با تهيه سياست 
درست به انجام رس��اند.  مادران ايراني منتظر اين 
هس��تند كه مس��ووالن با تصميم درست تكليف 
فرزندانشان را مشخص كنند و ما بايد در مجلس و 

دولت اين تصميم را بگيريم. 
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استقبال مشروط از افزايش سقف وام ساخت مسكن

اثرگذاري افزايش وام ساخت در بلندمدت

گروه راه و شهرسازي| شهال روشني|
شوراي پول و اعتبار در جلسه 14 اسفندماه با افزايش 
تس��هيالت س��اخت خانه با قابليت تبديل به فروش 
اقساطي در بانك هاي تجاري و بانك مسكن موافقت 
كرده است. بر اين اساس، در ش��هر تهران به صورت 
انف��رادي 100 و زوجي��ن 160 ميلي��ون تومان، در 
ش��هرهاي بزرگ و ب��االي 200 ه��زار نفر جمعيت 
به صورت انفرادي مع��ادل 80 و زوجين معادل 120 
ميليون تومان و در س��اير مناطق ش��هري به صورت 
انفرادي براي هر واحد مع��ادل 60 و زوجين معادل 
100 ميليون تومان امكان دريافت اين وام را خواهند 
داشت. در مصوبه شوراي پول و اعتبار آمده: اين اقدام 
در راستاي حمايت و تشويق ساخت واحدهاي كوچك 
و متوسط مقياس بوده است و سقف تسهيالت جديد 
صرفًا ناظر بر تأمين مالي ساخت واحدهاي مسكوني با 

حداكثر زيربناي مفيد 100 مترمربع است.
 كارشناسان اقتصاد مس��كن مجموع رويكرد دولت 
درزمينه حمايت از عرضه مس��كن را صحيح عنوان 
مي كنند و دو اقدام اخير دولت مبني بر طرح تأمين 
مالي زنجيره ساخت وس��از و همچني��ن افزايش وام 
س��اخت خانه را از اقدامات موثر براي رونق اين بازار 

عنوان مي كنند.

   4  نكته مهم مصوبه شوراي پول و اعتبار
فرش��يدپور حاجت دبير كانون سراسري انبوه سازان 
مسكن و ساختمان كشور با بيان اينكه مصوبه كنوني 
در ادامه طرح مصوبه سال پيش شوراي پول و اعتبار 
است، گفت: مصوبه جديد چند تفاوت ماهوي با مصوبه 
پيشين دارد، يكي از اين تفاوت ها مربوط به رقم ارايه 
تسهيالت است، در سال گذشته اين رقم 150 ميليون 
تومان بوده كه در حال حاضر اين رقم به 100 ميليون 

تومان تقليل پيداكرده است.
وي گفت: نكات مثبت مصوبه جديد ش��امل 4 مورد 
افزايش دوره بازپرداخت، افزايش رقم قابليت تبديل 
به فروش اقساطي، ارايه به واحدهاي زير 100 متر و 

ارايه وام به تمامي بانك ها است.
پور حاجت بابيان اينك��ه اين تصميم در صورت اجرا 
كاركرد قابل توجهي نخواهد داش��ت، گفت: در حال 
حاضر وام 100 ميليون توماني تنها منجر به احداث 
زيربناي 30 متري مي ش��ود كه اين م��ورد كاركرد 
قابل توجهي نخواهد داش��ت. دبير كانون سراسري 
انبوه سازان مسكن و س��اختمان كشور گفت: شايد 
بزرگ ترين مشكل اين مصوبه ها عدم ارايه وام توسط 
بانك ها باشد. متأس��فانه بانك ها طي سال هاي اخير 
به خوبي نشان دادند به جز جذب نقدينگي و انباشت 

ثروت به دنبال رفع ورجوع مشكالت مردم نيستند.
وي بابيان اينكه بافت هاي فرس��وده مي تواند مزيت 
فوق الع��اده اي براي اجراي اين مصوبه باش��د، گفت: 
اگر وزارت راه و شهرس��ازي با استفاده از زمين هاي 
دولتي در شهرهاي جديد يا با استفاده از احياي زمين 
در بافت هاي فرسوده ش��هري، هزينه زمين را براي 
مصرف كننده واقعي كاهش دهد، امكان خانه دار شدن 
افراد بسيار بيشتر خواهد شد و تقاضا براي توليد نيز 

افزايش مي يابد.
پور حاجت گفت: بايد در برنامه هاي توليد مس��كن 
تجديدنظر اساس��ي صورت بگيرد. تا بتوانيم شاهد 

اتفاقات شگرف در اين حوزه باشيم.

   اثر افزايش وام ساخت بر ميزان توليد
در همين رابطه، پرويز كاكايي، رييس ش��عبه بانك 
دولتي با بيان اينكه اين تصميم شوراي پول و اعتبار 
بانك مركزي بسيار هوشمندانه و به جا است، گفت: 
در طي سال هاي اخير تمركز مسووالن و كارشناسان 
به افزايش وام خريد بود كه اين وام به واسطه مسائلي 
مانند بروكراسي هاي سنگين اداري، اقساط سنگين، 

عدم توانايي پرداخت وام توس��ط گيرنده و هم چنين 
نبود منابع مالي بانك ها به چالش كش��يده ش��ده و 

نتوانست كارايي مطلوبي ارايه دهد.
وي گفت: طي س��ال هاي اخير اقدامات خوبي براي 
تحريك بخش تقاضا مانند صندوق پس انداز مسكن 
يكم و وام خريد مس��كن انجام گرفته اما ازآنجايي كه 
وام خريد حتمًا منجر به توليد مسكن نمي شد، تأثير 

چنداني بر خروج توليد مسكن از ركود نداشت.
كاكايي بابيان اينكه ارايه وام ساخت در صورتي كارآمد 
است كه بتواند كمبود ساخت مسكن را جبران كند، 
گفت: از آنجايي  كه مقرر شده اين وام به بخش تقاضا 
انتقال پيدا كند، مي تواند نقش خوبي در بازار ساخت 
و عرضه داشته باش��د. چراكه وام ساخت مسكن كه 
قابل انتقال به خريدار باشد، عالوه بر حمايت از توليد، 

حمايت از تقاضا را در پي خواهد داشت.
وي گفت: در طي سال هاي اخير تعداد ساخت و توليد 
مسكن به ش��دت كاهش پيداكرده اس��ت. بر اساس 
آمارهاي اتخاذ ش��ده از چندين منبع رسمي كشور 
اين آمار در سراس��ر كش��ور از 800 هزار واحد به زير 

400هزار واحد رسيده است.

   ساخت و ساز متوازن نيست
به گفته اين كارشناس امور بانكي، كاهش ساخت وساز 
در سال هاي آتي مي تواند تأثير منفي بر توازن عرضه 
و تقاضا داشته باشد بنابراين ارايه تسهيالت ساخت 
درصورتي كه به انحراف كشيده نشود مي تواند تأثير 

زيادي بر حوزه مسكن داشته باشد.
كاكايي با تأكيد بر اين موضوع كه يكي از مولفه هاي 
انقالب صنعتي توليد انبوه با توجه به نياز مصرف كننده 
بوده اس��ت، گفت: توليد انبوه با خود كاهش قيمت، 
مساوات اجتماعي، كاهش طبقات اجتماعي و آسايش 
را براي جامعه ب��ه ارمغان مي آورد. بنابراين اگر بانك 
عامل بتواند س��ازندگان ذي صالح را در ساخت وساز 
انبوه ياري كند انتظ��ار كاهش فاصله عرضه و تقاضا 

دور از ذهن نخواهد بود.
وي گفت: اين اقدام در كنار س��اخت 400 هزار واحد 
مس��كوني براي اقشار كم درآمد در س��ال هاي 98 و 
99 مي تواند باريكه هايي از اميد را به بخش تقاضاي 
مصرف��ي بتاباند. چرا كه هم اكن��ون بخش بزرگي از 
تقاضاي مصرفي بازار مسكن را به علت رشد 30 تا 70 

درصدي مسكن رها كرده اند.
وي بابيان اينكه در دولت يازدهم اقدام درخور توجهي 
براي بخش تقاضا و عرضه صورت نگرفت، اظهار كرد: 
البته هيچ كس منكر تالش هاي وزير راه و شهرسازي 
در دولت يازدهم نيس��ت چراكه تمامي تئوري هاي 
عباس آخوندي به عنوان سردمدار وزارت خانه به جا و 
صحيح بود اما به علت داشتن پروسه هاي طوالني در 

بخش اجرا ناكارآمد تلقي مي شد.
وي گفت: به هرحال اصالح سياست هاي بخش مسكن 
و حماي��ت از توليد آن رويكردي صحيح از حكمراني 

محمد اسالمي، وزير جديد راه و شهرسازي است.
كاكايي گفت: تمامي طرح هاي اسالمي قابليت اجرا 
در پروس��ه زماني كوتاه م��دت را دارد و طرح كنوني 
مي تواند تأثير بسزايي در تنظيم بازار مسكن و بخش 

اجاره داشته باشد.
وي گفت: اين سياست در كنار سياست هاي حمايتي 
در بخش تقاضاي مس��كن ازجمله افزايش وام خريد 
خانه مي توان��د منجر به تعادل بخش��ي در اين بازار 
و جلوگي��ري از افزايش غيرمنطق��ي و ركود در اين 
بازار باشد، اما اين تحليل در صورتي كارآمداست كه 

تسهيالت بازار ساخت به انحراف كشيده نشود.

  بهترين نوع كمك به توليد 
همچنين شاهين افتخاري، مدير پروژه ساخت بابيان 
اينكه ارايه وام س��اخت بهترين نوع كمك به توليد و 

عرضه مسكن است، گفت: حمايت از اشتغال در قالب 
توليد مسكن كمترين انحراف منابع را در خود دارد؛ 
اما نياز است اين افزايش وام با توجه به نرخ تورم جامعه 
شكل بگيرد.وي گفت: در حال حاضر، قيمت مصالح 
س��اختماني و هزينه هاي حواش��ي ساخت به شدت 
افزايش پيدا كرده بنابراين وام تسهيالت 100 ميليوني 

خود به  خود كارآيي خود را ازدست داده مي دهد.
اين كارشناس با بيان اينكه براي مشوق هاي ساخت 
بايد تمامي زيرس��اخت هاي آن اصالح شود، گفت: 
هم اكنون حواشي ساخت وساز بسيار پرهزينه است، 
بنابراين وام ه��اي 100 ميليون توماني به هيچ عنوان 

پاسخگوي هزينه ها نيست.
افتخاري گفت: با وجود اينكه وام بدون سپرده ساخت 
مسكن در تمامي شهرستان ها يكي از پرطرفدارترين 
تسهيالت است، اما در تهران داستان اينگونه نيست. 
شواهد نشان مي دهد كه تهران كمترين رتبه استفاده 
از وام ساخت مسكن را در بين استان هاي مختلف به 
لحاظ نسبت دريافت وام به تيراژ آپارتمان سازي دارد. 
دليل اين م��ورد مي تواند در ناكارآمدي تس��هيالت 

لحاظ شود.
اين كارش��ناس گفت: اگر دولت مي توانست در كنار 
اين وام ها تس��هيالتي براي خريد زمي��ن ارايه دهد، 
مي توانس��تيم بگوييم اين تسهيالت كارآمدتر عمل 

خواهد كرد.
وي گف��ت: هزينه خري��د زمين بي��ش از 60  درصد 
قيمت تمام شده  ساخت مسكن را تشكيل مي دهد. 
سازنده در ابتداي پروژه نمي تواند براي خريد زمين از 
تسهيالت استفاده كند و بايد آن را با هزينه خودش 
بخرد و سپس براي ساخت آن وام بگيرد. اين شرايط 
به ويژه در تهران به بي عالقگي سازندگان به دريافت 
وام منجر شده است. در حال حاضر هزينه  خريد زمين 
در تهران آنچان باالست كه سازندگان از عهده خريد 
زمي��ن برنمي آيند تا بتوانن��د در مراحل بعدي براي 

ساخت آن اقدام كنند.
افتخاري گفت: هم اكنون نظام بانكي براي پرداخت 
وام ساخت، بايد مالكيت متقاضي )سازنده( را نسبت 
به زمين احراز كند. اين در حالي است كه سازندگان 
معمواًل مالك زمين نيستند و به صورت مشاركتي اقدام 
به ساخت خانه مي كنند. به اين ترتيب، مي بينيم كه 
عماًل امكان دريافت تسهيالت ساخت براي سازندگان 

وجود ندارد. اين نكته را به ياد داشته باشيد كه مالكان 
امالك كلنگي به هيچ وج��ه حاضر به انتقال مالكيت 
زمين به نام سازنده و اقدام وي براي بهره مندي از وام 
ساخت مسكن نمي ش��وند. از سوي ديگر، در صورت 
دريافت وام تا زمان بازپرداخت تسهيالت، سند ملك 
در رهن بان��ك باقي مي ماند. تمامي اين مس��ائل بر 

پيچيدگي مشكالت مي افزايد.
 اين كارش��ناس بابيان اينكه در كنار موارد ذكر شده 
مبلغ وام ها براي كالن ش��هر مناس��ب نيست، افزود: 
يكي از مهم ترين بي عالقگي سازندگان براي دريافت 
وام ساخت به علت ناكارآمدي ميزان تسهيالت است. 
اگرچه سقف تسهيالت ساخت در شهر تهران باالتر 
از ساير شهرها اس��ت، اما هزينه هاي ساخت وساز در 
پايتخت به مراتب بيش از ساير شهرها است. بطوري كه 
سقف تسهيالت در پايتخت در مقايسه با تسهيالت 
پرداختي به سازندگان ساير شهرها، پوشش كمتري 
از هزينه هاي ساخت را شامل مي شود. وي همچنين 
با بي��ان اينكه در كنار ارايه وام س��اخت بايد مس��ير 
بوروكراتيك دريافت وام ساخت مسكن اصالح شود، 
تأكيد كرد: در حال حاضر سازندگان ذي صالح براي 
دريافت وام درگير مسائل حاشيه اي مي شوند كه اين 
عوامل عالوه بر طوالني تر ش��دن پرس��ه بي عالقگي 
سازندگان را به دنبال دارد. بر اساس آمارها تنها كساني 
تمايل به دريافت وام ساخت دارند كه در مضيقه شديد 

مالي هستند.
افتخاري گفت: با توجه به داليل ذكرشده تا زماني كه 
سازندگان مجبور نباش��ند براي دريافت وام ساخت 

مسكن اقدام نمي كنند.
اين كارش��ناس بابيان اينكه نياز است مسووالن نگاه 
ويژه اي به مراحل دريافت وام داش��ته باشند، گفت: 
متأس��فانه در امر اعطاي وام س��اخت و حتي خريد 
بانك ها هم��كاري خوبي با ش��هروندان ندارند، اين 
موضوع به علت سه مورد گستردگي فعاليت بانك ها، 
كمبود منابع بانكي و بروكراس��ي هاي دريافت وام به 

چالش كشيده شده است.

   رونق بخشي با وام خريد
 در همين رابطه، حس��ين احمد اوغلي، كارش��ناس 
مسكن با بيان اينكه در طي سال هاي اخير تسهيالت 
مطلوبي براي بخش ساخت ارايه شده است، گفت: اما 

نياز است اين تس��هيالت در حجم و اندازه بيشتري 
ارايه شود.

وي گفت: در يك ساله 95، رقمي معادل 122 هزار و 
954 فقره تسهيالت ساخت بدون سپرده به سازنده ها 
پرداخت شد كه اين رقم در سال 96 نيز افزايش داشته 
و در سال 97 نيز اين آمارها با رشد اندكي روبرو بوده 

اما اين افزايش قابل توجه نبوده است.
احمد اوغلي بابيان اينكه افزايش وام ساخت كارآمدتر 
از وام خريد مسكن است، گفت: اگر با ثبات اقتصادي 
روبرو بوده ايم، افزايش تسهيالت عرضه مي توانست 
ميزان عرضه مسكن را افزايش دهد و در اين صورت 
بخش تقاض��ا خودبه خ��ود اصالح مي ش��ود. اما در 
شرايط كنوني براي رونق بخشيدن به بازار مسكن به 
بخش هاي عرضه و تقاضا به صورت توأمان تسهيالت 

بانكي پرداخت شود.
اين كارشناس مسكن گفت: بطور حتم، در اين برهه 
زماني نياز است دولت ياري رسان دو بخش عرضه و 

تقاضا باشد.
وي گفت: ارايه دو وام تسهيالت و خريد به يك اندازه 
مي تواند در بهبود وضعيت عرضه و تقاضا مسكن موثر 
باش��د، اما اگر بانك ها با كمبود منابع روبرو هستند، 
شايسته است اين وام ها به بخش عرضه تعلق بگيرد. 
چراكه عرضه بيشتر به سودبخش تقاضاي مصرفي و 

مستأجران است.
اين كارشناس حوزه مسكن با اشاره به اينكه اعطاي 
اين وام بايد حداقل يك سوم قيمت مسكن را پوشش 
دهد گفت: وام هاي زي��ر 200 ميليون تومان در اين 

برهه زماني ناكارآمد است.
وي گفت: يكي از نكات مثبت اين وام ساخت و توسعه 
واحدهاي كوچك متراژ است. در طي سال هاي اخير 
گپ بزرگي بي��ن تقاضاي مصرفي و مت��راژ خانه ها 
ايجادشده است. بنابراين مصوبه اخير مي تواند رويكرد 

مثبتي براي حل اين مساله باشد.
احمد اوغلي با تاكيد بر اينكه تنها با افزايش وام ساخت 
نمي توان به توازن عرضه و تقاضا رس��يد عنوان كرد: 
زماني مي توانيم در بخش خانه دار كردن مردم موفق 
عمل كنيم كه تمامي زير ساخت هاي ارايه وام اصالح 
ش��ود. در كنار اين موارد بايد ميزان تس��هيالت نيز 
افزايش پيدا كند. چرا كه با رشد نرخ تورم تسهيالت 

كنوني جوابگوي ساخت مسكن نيست.

بازگردان��دن آرام��ش ب��ه 
ب��ازار مس��كن در ش��رايط 
ملتهب كنون��ي، تابع بهبود 
كلي ش��رايط اقتص��ادي و 
توانمندس��ازي عموم افراد 
اس��ت. در س��ال جاري كه 
قيمت مس��كن به تبعيت از 
س��اير مولفه هاي اقتصادي 
افزايش حدود 90 درصدي 
را تجربه ك��رد، اميد خانه دار 
ش��دن را در دل بس��ياري از افراد از بي��ن برد. پس از 
گذشت قريب به يك سال از شروع التهابات بازار و به 
اوج رسيدن قيمت ها، در كنار جوالن آزادانه دالالن در 
بازار، زمزمه هايي از سوي برخي مقامات مبني بر اتخاذ 
تدابيري براي كنترل قيمت ملك ش��نيده مي شود. 
البته بررسي چرايي علت اين تأخير و غيبت يك ساله 
دولت در بازار ملك، خود فرصت ديگري را مي طلبد 
كه از حوصله اين متن مختصر خارج است. همان گونه 
كه مي دانيم، معادله بازار ازجمله بازار ملك و مسكن، 
معادله دوسويه اي است كه براي ايجاد تعادل در آن، 
اگر هم زمان به دو طرف معادله توجه نشود، نمي توان 
به حل آن اميدوار بود. به همين خاطر، بايد به ريشه 
التهابات در اين بازار كه باعث آسيب رساندن به هر دو 
طرف س��رمايه گذار و خريدار در اين بازار شده است، 
توجه كرد. مهم ترين ريشه مشترك حل معضل كنوني 
اين بازار كه ريشه مشترك تمام نابساماني ها در اقتصاد 
فعلي هم هس��ت، بي تدبيري و نداش��تن استراتژي 
صحيح براي كنترل بازار و توزيع عادالنه ثروت، فرصت 
و امكانات است. در سايه اين بي تدبيري هر بار اين سيل 

خروشان نقدينگي سرگردان كه مكاني براي استقرار 
نمي يابد، خود را به كنجي از اقتصاد نامتوازن مي رساند 
و بخشي از آن را متالطم و ملتهب مي كند. عمق نفوذ 
اين سيالب ويرانگر در عميق ترين اليه اقتصاد سطحي 
ما، يعني ارز، نمود پيدا مي كند. لرزش پايه هاي ارزي 
كشور، باعث ايجاد نوسان و تالطم در تمام بخش هاي 
بناي عظيم اقتصاد ش��ده است. بنايي كه بيش از 25 
درصد حجم آن را بازار مل��ك در اختيار دارد. زماني 
تأثير اين التهابات در اين بازار پررنگ تر مي ش��ود كه 
مي بينيم بيش از 90 درصد اين بازار در اختيار بخش 
خصوصي است. بخشي كه تقريبًا هيچ سهمي در بازار 
ارز ندارند. اينجا است كه بخش خصوصي منافع خود 
را در مقابل منافع بخش دولتي درخطر مي بيند و براي 
حفظ ارزش دارايي ها و داشته هايي كه حاال به خاطر 
كاهش ارزش پول ملي در معرض خطر قرارگرفته، به 
افزايش قيمت و ارزش گذاري كاالها و خدمات با نرخ 

ارز مرجع بين المللي رو مي آورد.
در حال حاضر، ساخت بنا و س��رمايه گذاري در بازار 
مس��كن، به دليل زمان بر بودن و هزينه بر بودن جزو 
سرمايه گذاري هاي با ريسك باال طبقه بندي مي شود. 
زيرا با توجه به نوسانات كوتاه مدت بازار و دوره بازگشت 
س��رمايه طوالني در بازار ساخت وساز، جذابيت اين 
بازار به حداقل خود رس��يده اس��ت. از طرف ديگر، با 
توجه به حج��م س��رمايه گذاري و مدت زمان انتظار 
براي سرمايه گذاران، حاشيه س��ود بازار ملك كمتر 
از س��اير بازارهاي كوتاه مدت و پررونق فعلي اس��ت. 
هرچه ميزان داللي و نوسانات در بازارهاي كوتاه مدتي 
مانند ارز، طال، خودرو و... افزايش پيدا كند، به همان 
نسبت، رغبت سرمايه گذاران براي ورود به بازارهاي 

سنگيني مانند مسكن كاهش پيدا مي كند.در سمت 
ديگر، اين معادله كه مصرف كنندگان مسكن هستند، 
بيشترين آسيب را از اين نوسانات مي بينند. زيرا درآمد 
قالب افراد قشر متوسط و رو به پايين جامعه كمتر از 
ميزان تورم و اكثراً ثابت است. با افزايش تورم و جهش 
قيمت ها در بازار مسكن، بخش قابل توجهي از اين افراد 
توان خريد ملك را عماًل از دست  داده اند. ناتواني اين 
افراد و بازگشت بسياري از آنها به بازار اجاره نيز باعث 
افزايش تقاضا در اين بازار و رشد نامتعارف قيمت ها در 
بازار رهن و اجاره امالك شده است. با توجه به اهميت 
حياتي تأمين مس��كن مناس��ب براي افراد جامعه و 
غيرقابل جابه جايي بودن اولويت تأمين آن براي دولت 
و افراد، ادامه دار شدن التهاب در اين بازار باعث تبعاتي 
مانند افزايش حاشيه نش��يني در كالن شهرها و افت 
سطح كيفيت زندگي در قشر متوسط جامعه مي شود. 
كما اينكه در حال حاضر قيمت امالك حاشيه اي در 
اكثر شهرهاي بزرگ با رشد و رونق قابل توجهي مواجه 
شده است. دولت به عنوان متولي اصلي تأمين مسكن 
براي افراد جامعه بايد اقداماتي شامل سياست گذاري، 
تأمين و تخصيص بودجه، كنت��رل و نظارت و... را در 
جهت تسهيل خانه دار ش��دن عموم افراد جامعه به 
اج��را درآورد. يكي از اقداماتي كه در بخش دولتي به 
اين منظور انجام مي شود، پرداخت تسهيالت ساخت 
و خريد ملك توسط بانك ها است. در حال حاضر انواع 
مختلفي از تسهيالت براي ساخت مسكن توسط بانك 
مسكن و ساير بانك هاي عامل پرداخت مي شود. اين 
تسهيالت در قالب طرح هايي مانند صندوق پس انداز 
مس��كن يكم، اوراق ممتاز، صندوق پس انداز ساخت 
مسكن، حساب پس انداز مسكن جوانان، اعتبار بدون 

س��پرده، احداث مسكن روس��تايي، بافت فرسوده، 
مس��كن مهر و تس��هيالت ويژه انبوه سازان پرداخت 
مي ش��ود. عالوه بر موارد فوق تسهيالت متنوعي نيز 
براي خريد امالك توسط بانك ها پرداخت مي شود. با 
شروع افزايش قيمت ها در بازار مسكن، گمانه زني ها 
براي تغيير مبلغ اين تس��هيالت متناسب با شرايط 
روز بازار، به ويژه از طرف افرادي كه براي دريافت وام 
مس��كن مدت ها س��پرده گذاري كرده بودند، مطرح 
شد. عمده اين مطالبات با مخالفت و مقاومت بانك ها 
روبرو بود تا جايي كه در كالن شهرها ضريب پوشش 
اين وام ها براي خريد ملك به زير10 متر مربع رسيد 
و عماًل كارآيي خود را از دست داد. خطر بي اعتمادي 
عمومي نس��بت به سيس��تم بانكي از يك سو و فشار 

افكار عمومي از س��وي ديگر، به نظر مي رس��د باعث 
تجديدنظر مديران ارشد مالي براي افزايش مبلغ وام ها 
شده اس��ت. به تازگي اعالم شده كه مبلغ وام ساخت 
مسكن به 100 ميليون تومان رسيده است كه اقدام 
هوش��مندانه اي به نظر مي رسد. افزايش ميزان مبلغ 
تسهيالت در نظر گرفته شده براي سازندگان، يكي از 
راهكارهاي مناسبي است كه بدون تزريق نقدينگي 
به بازار داللي مسكن، در جهت افزايش ميزان عرضه 
در اين بازار نقش مثبتي را ايفا مي كند. تعديل قيمت 
ملك با صحيح ترين روش، يعني افزايش عرضه، اگرچه 
ممكن است در كوتاه مدت تأثير چشمگيري نداشته 
باشد، اما در صورت تداوم اين دست طرح ها مي توان به 
ايجاد تعادل در بازار مسكن در بلندمدت اميدوار بود.
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 شارژ وام ساخت
با رفع محدوديت ها

در ايران براي تس��هيل 
خريد مس��كن توسط 
متقاضي��ان مص��رف، 
وام هايي تحت عناوين 
مختل��ف از صن��دوق 
پس انداز يك��م گرفته 
تا اوراق تسه و صندوق 
پس انداز مسكن جوانان 
و... از طري��ق خري��د 
اوراق بهادار يا يك سال 

سپرده گذاري و س��پس دريافت دوبرابري آن به 
اضافه اصل س��پرده براي جبران كسري خريد 
مسكن متقاضيان در نظر گرفته شده است. البته 
س��قف هر يك از اين وام ها در تهران، شهرهاي 
باالي200 هزار نفر و ديگر شهرها متفاوت است 

و به مراتب كمتر مي شود. 
تا زماني كه بازار ملك تحت الشعاع گراني هاي سال 
جاري نبود تقريبًا قيمت ملك مناسب و در ركود 
نسبي بود و اين تسهيالت نقش بسزايي در خانه دار 
شدن خانواده ها خصوصا جوانان و ديگر متقاضيان 
موثر داشت و با اين روش متقاضيان مصرفي كم و 
بيش با كمك اين تسهيالت ملك مناسبي فراهم 
مي كردند. هر چند كه اين تسهيالت از زمان تقاضا 
تا پرداخت با موانعي هم��راه بود. يكي از ايرادات 
اساسي وارده برشرايط پرداخت تسهيالت مسكن، 
سپرده گذاري يكساله يا خريد چند ميليوني براي 
اوراق اس��ت. بطوري كه تمام كساني كه در سال 
گذشته سپرده گذاري كردند و منتظر زمان مقرر 
نوبت دريافت وام شدند، به متضرران و بازندگان 

اصلي بازار مسكن تبديل شدند .
اما متاس��فانه از ابتداي س��ال جاري، مسكن در 
برخي مناطق با 70 درصد افزايش مواجه شد، اما 
سقف وام خريد همان مبلغ با قيمت گذشته بود.

در صورتي كه مبلغ وام بايد به گونه اي باش��د كه 
حداقل يك سوم كل قيمت تمام شده مسكن را 
تأمين كند .در پي جهش قيمت مسكن، در حال 
حاضر، ش��رايط به گونه اي شده است كه ميزان 
وام هاي خريد اندك است و ره به جايي نمي برد. 
موضوعي كه امروز مطرح است، وعده افزايش تا 
100 ميليون توماني تس��هيالت ساخت است. 
پرداخت مبلغ 100 ميليون تومان با اين اوصاف 
گراني مصالح براي س��اخت يا گراني واحدهاي 
آماده براي خريد چاره ساز نيست و اگر قرار است 
اين تسهيالت به كمك متقاضيان مسكن بيايد، 
در وهله اول برداش��تن شرط يك ساله پس انداز 
آن است، سپس مبلغي مضاعف بر وام به صورت 
بالعوض پرداخت شود تا در اين بازار گران سهمي 

از اين مبلغ توسط دولت تامين شود .
افزايش اين تسهيالت به س��قف 100 ميليون 
تومان در اين شرايط بازار تغييراتي در بازار مسكن 
ايجاد نخواهد كرد و تاثير چنداني در روند شرايط 
متقاضيان مصرفي در پي نخواهد داشت. افزايش 
25درصدي تس��هيالت در ازاي افزايش 200 تا 
300 درصدي قيمت مصالح و ملك منطقي به 
نظر نمي رس��د و تأثير چش��مگيري در افزايش 

قدرت خريد متقاضيان ايجاد نخواهد كرد.
تنها نسخه شفا بخش در اين سياست گذاري در 
وهله اول حذف سپرده گذاري يك ساله، افزايش 
سال ساخت براي ساختمان هاي واجد وام مسكن، 
پرداخت مبلغ��ي وام بالعوض، افزايش مبلغ وام 
به تناس��ب افزايش قيمت ها و نيز افزايش زمان 
بازپرداخت ب��ه خاطر كم كردن فش��ارها بر وام 

گيرندگان در پرداخت اقساط است.
در كنار موارد ذكر ش��ده ايج��اد محدوديت در 
پرداخت تسهيالت بدون سپرده ساخت مسكن 
به س��ازندگان از نيمه زمستان سال 95، موجب 
شده هم اكنون پرداخت اين نوع تسهيالت براي 
ساخت مسكن براساس سه اولويت به سازندگان 
انجام شود. در حالي كه اين محدوديت ها موانع 
مهم اخذ وام تس��هيالت به همه سازندگان ذي 
صالح به شمار مي روند. اولين محدوديت مربوط 
به جيره بندي تس��هيالت بدون سپرده ساخت 
مس��كن، به بافت هاي فرسوده ش��هري است.

در ماه هاي گذشته بخش��ي از تسهيالت بدون 
سپرده پرداخت شده از طرف بانك عامل بخش 
مسكن به سازندگان س��اخت و سازهايي تعلق 
گرفته كه در محدوده بافت هاي فرسوده شهري 
انجام شده اس��ت. دومين محدوديت مربوط به 
پرداخت تسهيالت بدون سپرده ساخت مسكن 
آن ه��م به صورت محدود اس��ت ك��ه مربوط به 
ساخت و س��ازهايي اس��ت كه براي متقاضيان 
مصرفي مس��كن انجام شده اس��ت، به اين معنا 
كه تعدادي از تس��هيالت بدون سپرده ساخت 
مس��كن كه طي ماه هاي اخير به صورت محدود 
به برخي س��ازندگان تعلق گرفته است، مربوط 
به ساخت و س��ازهايي اس��ت كه در متراژهاي 
مورد تقاضاي گروه هاي مصرفي مس��كن يعني 
آپارتمان هاي با مساحت كمتر از 100 مترمربع 
احداث شده اس��ت. محدوديت سوم مربوط به 
پرداخت تسهيالت بدون سپرده ساخت مسكن 
است. پرداخت تسهيالت به ساخت و سازهايي 
است كه در محالت و مناطق مصرفي و پرتقاضاي 
شهرها صورت گرفته است كه عمده متقاضيان 
خريد مسكن در اين مناطق، متقاضيان مصرفي 
هستند. به عبارت ديگر، طي ماه هاي اخير، بخشي 
از تسهيالت محدود بدون سپرده ساخت مسكن 
به ساخت و س��ازهايي تعلق گرفته است كه در 
محالت كانون تقاضاي خانوارهاي ميان درآمد 

رو به پايين براي خريد مسكن احداث شده اند.
تمامي اين موارد گفته ش��د تا مسووالن ضمن 
افزاي��ش ميزان تس��هيالت ن��گاه وي��ژه اي به 
اصالح موارد ذكر شده داش��ته باشند چرا كه با 
محدود سازي ارايه و اخذ وام تسهيالت وضعيت 

مسكن بهبود پيدا نمي كند .

محمدعلي مهري
 كارشناس ارشد 

شهرسازي

ايمان رفيعي
  كارشناس

ساخت  و ساز
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پليس فتا از شناسايي عامل دستكاري آراي تلويزيوني خبر داد 

بازداشت مجري انجام نظرسنجي 
گروه دانش و فن |

 جمعه 10 اسفند ماه برخي كاربران تلفن همراه پيامكي 
را با عنوان “دوست عزيز: راي شما با راي قبلي جايگزين 
ش��د “ دريافت كردند،  پيامكي كه تعجب بس��ياري از 
كاربران را به همراه داشت و كاربران با انتشار اين پيامك 
در فضاي مجازي خواستار رس��يدگي آن از سوي وزير 
ارتباطات ش��دند، پس از يك تحقيق مشخص شد كه 
پيامك مربوط به نظرس��نجي يك جشنواره تلويزيوني 
است و برخي كاربران راي شان تغيير كرده و برخي نيز در 
اين نظر سنجي شركت داده شده اند و به نفع برنامه اي كه 
صدا و سيما تمايل دارد كه آن برنده باشد، راي داده اند .

وزير ارتباطات در واكنش به اين تقلب واكنش نشان داد 
 و در پس��تي در فضاي مجازي با رسم نمودار و هشتگ 
حق الناس ادعاي كاربران را نه تنها تاييد كرد،  بلكه نوشت 
بيش از يك ميليون راي ساعت يك تا 4 بامداد روز شنبه 
بطور غيرواقعي به نام يك برنامه ثبت ش��ده است. اين 
آمار گوياي بخش��ي از اتفاقاتي است كه در نظرسنجي 
انتخاب محبوب ترين برنامه س��ال صدا و سيما رخ داده 
است. اين راي ها سه روز متوالي انجام شده است و در هر 
نوبت بيش از يك ميليون كاربر بدون اينكه خود بدانند 
در نظر سنجي شركت داده شده اند، بعد از اين ادعاي وزير 
ارتباطات دبير جشنواره خبر از هك شدن داد، مساله اي 
كه وزير ارتباطات آن را رد كرد و گفت عامل يا عامالن را 
شناسايي كرده و به پليس فتا معرفي مي كنيم . در ادامه 
رشته پست هاي وزير ارتباطات وي هرگونه هك شدن 
را رد كرد و گفت:  آرا دستكاري شده است و پليس فتا در 

حال پيگيري موضوع است . 
در همين خصوص رييس پليس فتا ناجا روز گذش��ته 
از شناسايي عامل دستكاري نظر سنجي جام جم خبر 
داد و در ذك��ر جزئيات اين پرون��ده گفت: متهم يكي از 
توسعه دهندگان نرم افزار و س��امانه كدهاي دستوري 
USSD در شركت پيمانكار و مجري انجام نظرسنجي 

بوده است.س��ردار وحيد مجيد رييس پليس سايبري 
كش��ور در تش��ريح اين پرونده جنجالي اظهار كرد: به 
دنبال گزارش رس��مي و شكايت واحد حقوقي سازمان 
صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران و يكي از مديران 
و تهيه كنندگان تلويزيوني مبني بر دستكاري و تغيير 
غيرمج��از آراي يك��ي از برنامه هاي ش��ركت كننده در 
پنجمين جشنواره مردمي جام جم و نظرسنجي مردمي 
آن كه بازتاب هاي گس��ترده در فضاي رسانه اي كشور و 
شبكه هاي اجتماعي به همراه داشت، كارآگاهان پليس 

فتا وارد عمل شدند. 
رييس پليس فضاي توليد و تبادل اطالعات ناجا ادامه داد: 
با توجه به اهميت موضوع، پليس سايبري كشور ضمن 
ارايه گزارش به مقام قضايي و تشكيل پرونده، بالفاصله 
هماهنگي الزم را با دادسراي ويژه جرايم رايانه اي ناحيه 
31 تهران انجام داد و اقدامات قانوني و بررسي هاي فني- 

تخصصي به منظور كشف پرونده را آغاز كرد. 
مجيد اف��زود: پ��س از انج��ام بررس��ي هاي ميداني و 
پي جوي��ي قانوني مس��اله، با حضور كارشناس��ان فني 
و تيم هاي مستندس��ازي ادله ديجيت��ال پليس فتا در 
اپرات��ور تلف��ن همراه و ش��ركت ارايه دهن��ده خدمات 
USSD و همچنين ش��ركت مجري و توس��عه دهنده 
نرم افزار مربوط��ه كه پيمانكار و مج��ري فني و متولي 
فرآيند سيستمي نظرسنجي مزبور بودند، سامانه هاي 
اطالعاتي و سيس��تم هاي نرم افزاري و س��خت افزاري 
مورد بررس��ي قرار گرفت. وي بيان كرد: در نهايت، ادله 
ديجيتال تكميل كننده تحقيقات جمع آوري شد و پس 
از تحليل در آزمايش��گاه هاي ادل��ه ديجيتال پليس فتا 
عامل دستكاري آرا با تالش فني كارآگاهان اين پليس 
مورد شناسايي قرار گرفت و نتيجه پي جويي ها به همراه 
گزارش اقدامات جهت سير مراحل قانوني بعدي به مقام 
قضايي تحويل داده شد. رييس پليس فتا ناجا خبر داد: 
برابر شواهد ديجيتال استخراج و بررسي شده، متهم يكي 

از توسعه دهندگان نرم افزار و سامانه كدهاي دستوري 
USSD در شركت پيمانكار و مجري انجام نظرسنجي 
بوده است. اين مقام ارشد انتظامي در ادامه بيان داشت: 
اين فرد با سوءاس��تفاده از كدهاي برنامه و سورس كد 
پروژه هاي در اختيار، مستقل از فرآيند اصلي ثبت راي، به 
صورت اتوماتيك و انبوه، اقدام به توليد و اجراي دستورات 
USSD روي سرور سامانه نظرسنجي در شركت مجري 

آن كرده كه موجب تغيير در روند ثبت راي به نفع يكي 
از نامزدهاي جشنواره مذكور شده است. 

رييس پليس سايبري كشور تأكيد كرد: تمام اقدامات 
و مستندات الزم مستقاًل بر مبناي بررسي هاي مستدل 
فني و با اشرافيت تخصصي افسران پليس فتا انجام شده 
و به عالوه گزارش تهيه شده از سوي وزارت ارتباطات و 
فناوري اطالعات نيز اخيراً به اين پليس داده شده است 

كه تطابق آن به استحكام مستندات قانوني كمك خواهد 
كرد.وحيد مجيد با اشاره به اينكه اقدامات الزم به منظور 
حفظ نظرات واقعي مردمي و حذف نظرات كاذب درج 
ش��ده در س��امانه به صورت كامل به عمل آمده است و 
هيچ گونه نگراني در اين زمينه وجود ندارد، از همكاري 
مقام قضايي و دادس��راي ويژه جراي��م رايانه اي تهران، 

تقدير و تشكر كرد. 

آسين ايج| معمواًل نيروهاي پليس براي شناسايي افراد 
خالفكار از مجوز تفتيش اماكن مختلف استفاده مي كنند، 
اما فناوري هاي جدي��د امكانات جديدي را در اختيار آنها 

قرار داده است.
تفتيش اماكن مشكوك به پليس امكان مي دهد تا مدارك و 
اسناد مورد نياز را بر عليه خالف كاران تهيه كند. اما در عصر 
فناوري پليس از روش هاي تفتيش مجازي براي شناسايي 
مظنونين بهره مي گيرد.دسترسي به اين خدمات و امكانات 
با اس��تفاده از پايگاه داده بزرگ گوگل كه موقعيت مكاني 
ميليون ها كاربر اين شركت را به ثبت رسانده، ممكن است.

پليس امريكا در اكتبر گذشته و براي شناسايي يك سارق 
در اين كش��ور به جاي صدور حكم تفتيش، ابتدا تمامي 
تلفن هاي همراه فعال در شب دزدي در اطراف محل زندگي 
خانواده اي كه از آنها س��رقت شده بود را شناسايي و مورد 
بررسي قرار داد.سپس پليس داده هاي مربوط به موقعيت 
مكاني تمامي گوشي هاي هوشمند يادشده را بررسي كرد 
و در نهايت با اس��تفاده از خدمات نقشه گوگل داده هاي 

جمع آوري شده را تطبيق داد.اگر چه مجموعه اين اطالعات 
موجب شناسايي فرد سارق شد، اما بايد توجه داشت كه 
اطالعات جمع آوري شده بدين شيوه بسيار گسترده بوده 
و مي تواند به نقض حريم شخصي و به خطر افتادن ديگر 

افرادي منجر شود كه فعاليت هاي خرابكارانه نداشته اند.
پليس امريكا از اين طريق اطالعاتي بسيار بيشتر از نياز خود 
جمع آوري مي كند. همين مساله موجب شده تا فعاالن 
مدني در امريكا خواس��تار قانونمند شدن روند دسترسي 

پليس به اطالعات خصوصي كاربران شوند.

ورج| آخرين نظرسنجي و تحقيقات انجام شده حاكي از 
آن است كه كاربران امريكايي از عضويت فيس بوك خارج 

شده و به سمت و سوي اينستاگرام سوق پيدا كرده اند.
فيس بوك كه زماني يكي از بزرگ ترين و محبوب ترين 
ش��بكه هاي اجتماعي در جهان به شمار مي رفت، حاال 
بر اس��اس تازه ترين گزارش هاي منتش��ر شده به نظر 
مي رسد كه محبوبيت و اس��تقبال كاربران به استفاده 
از آن به ش��دت كاهش يافته و روندي نزولي پيدا كرده 
اس��ت، به گونه اي كه با اس��تناد به آمارهاي حاصل از 
نظرسنجي هاي صورت گرفته به نظر مي رسد كاربران 
به خصوص كاربران امريكايي ديگر تمايلي به استفاده از 
فيس بوك نداشته و شبكه هاي اجتماعي ديگر همچون 
اينستاگرام، اسنپ چت، پينترست و غيره را جايگزين 
آن كرده اند. بدون شك يكي از مهم ترين داليل كاهش 
محبوبيت فيس بوك در ميان كاربران، رسوايي بزرگ 
اطالعاتي اين غول ش��بكه اجتماعي بود كه در س��ال 
گذشته، معلوم شد با همكاري يك موسسه تحقيقاتي به 
نام كمبريج آنالتيكا اطالعات چندين ميليون كاربر عضو 
اين شبكه اجتماعي را به سرقت برده است. اين امر موجب 
شد كه فيس بوك به شدت از سوي منتقدان و معترضان 
مورد انتقادات شديدي قرار بگيرد و تعداد كاربرانش نيز 

به شدت كاهش پيدا كند.
اين آمارهايي كه به تازگي منتش��ر ش��ده است نشان 
مي دهد كه كاربران از استفاده و عضويت در فيس بوك به 
سمت و سوي اينستاگرام به عنوان يكي از محبوب ترين 
زيرمجموعه هاي آن تمايل پيدا كرده اند و ديگر مايل به 
ماندن در فيس بوكي كه مسووليت و تعهدي در حفاظت 
از اطالعات شخصي و حريم خصوصي آنها ندارد، نيستند. 
آنها بر اين باورند كه فيس بوك هيچ محافظتي از حريم 

خصوصي آنها نكرده  است.

س�ي نت| »آنيل ناندوري« رييس بخش پهپادهاي 
ش��ركت تجهيزات رايان��ه اي امريكاي��ي »اينتل« در 
مصاحبه اخير خود اعالم كرد خودروهاي پرنده تا ۵ سال 

آينده وارد حوزه حمل و نقل مي شوند.
»آنيل ناندوري« در مصاحبه اخي��ر خود اعالم كرد تا 

۵ سال آينده خودروهاي پرنده وارد بازار خواهند شد.
وي گفت: در ۵ س��ال آينده، قطع��ًا خودروهاي پرنده 
وجود خواهد داش��ت. البته با آمدن خودروهاي پرنده 
با ترافيك هوايي نيز مواجه خواهيم شد اما با اين وجود 
اين خودروها مزايايي نيز دارند كه نبايد از آنها چش��م 
پوشي كرد. البته بايد اعالم كرد كه اين خودروها تنها 
در قالب تاكسي و براي حمل و نقل افراد مورد استفاده 
قرار خواهند گرفت و هزينه جابه جايي افراد از اين روش 
ممكن است حتي از حمل و نقل زميني آنها نيز كمتر 
شود.البته تاكنون برخي شركت ها نظير اوبر و ايرباس 
تالش هايي در زمينه توس��عه خودروه��اي خودران 
كرده اند اما هدف اينتل توس��عه تاكس��ي هاي پرنده 
براي جابه جايي و انتقال راحت تر افراد اس��ت. »اوبر« 
پس از راه اندازي يك سيس��تم مس��افربري آنالين در 
سانفرانسيسكو قصد دارد طي چند سال آينده سيستم 
تاكسي هاي پرنده را راه اندازي كند. اين شركت اعالم 
كرده اس��ت كه قصد دارد تاكس��ي هاي پرنده خود را 
در داالس، ف��ورت ورث، تگزاس و دبي تا س��ال ۲0۲0 
راه اندازي كند. اين تاكس��ي هاي پرنده، هواپيماهاي 
الكتريكي كوچكي خواهند بود كه به صورت عمودي 
از زمين برخاس��ته و فرود مي آيند. ش��ركت انگليسي 
»ايرواس��پيس« نيز ط��ي ماه هاي اخير ب��ا ابداع يك 
خودروي پرنده، به جمع رقيبان در اين زمينه پيوست. 
شركت انگليس��ي »ورتيكال ايرواسپيس« ، نخستين 

خودروي پرنده خود را با موفقيت آزمايش كرد.

مشبل| يكي از مربيان اوليه مارك زاكربرگ مديرعامل 
فيس بوك در س��يليكون ولي، ضمن حمله ش��ديد به 
بيانيه تازه اين ش��ركت در مورد حريم شخصي، اين كار 

را شيرين كاري روابط عمومي فيس بوك توصيف كرد.
»راج��ر مكنام��ي« ك��ه در گذش��ته در في��س بوك 
سرمايه گذاري كرده و به زاكربرگ هم مشاوره داده بود، 
وعده تازه رييس فيس ب��وك در زمينه تمركز بر حريم 
شخصي كاربران و توجه بيشتر به اين موضوع را تنها يك 
اقدام از سوي روابط عمومي براي تأثيرگذاري بر مخاطبان 
توصيف كرد كه باعث انحراف از مشكل اصلي اين شبكه 

اجتماعي مي شود.
وي كه در گذشته زاكربرگ را از فروش فيس بوك به ياهو 
منصرف كرده و »شريل س��ندبرگ« را به عنوان يكي از 
مديران كليدي فيس بوك منصوب كرده بود، امروزه به 
يكي از منتقدان جدي اين شبكه اجتماعي مبدل شده 
كه از بي توجهي آن در زمينه حفاظت از حريم شخصي 
و داده هاي خصوصي كاربران به شدت خشمگين است.

او قباًل در مورد احتمال سوءاس��تفاده از فيس بوك براي 
تأثيرگذاري بر انتخابات رياس��ت جمهوري سال ۲01۶ 
امريكا توس��ط كشورهاي خارجي هش��دار داده بود. اما 
زاكربرگ و همكارانش به اين اخطارها توجهي نكردند. از 
نظر وي وعده هاي تازه زاكربرگ در مورد تعهد فيس بوك 
به رمزگذاري اطالعات كاربران و احترام به حريم شخصي 
مردم را نبايد چندان جدي گرفت.وي رمزگذاري اطالعات 
كاربران در فيس بوك را تنه��ا حل كننده يك درصد از 
مشكالت اين شبكه اجتماعي دانسته و خواستار اصالح 
مدل كسب و كار فيس بوك شده كه مبتني بر ردگيري 
اطالعات كاربران و حتي افرادي اس��ت كه در اين شبكه 
اجتماع��ي عضويت ندارند. او ب��ه صراحت از فيس بوك 

خواسته كه از اين كار دست بردارد.

آس�ين ايج| ه��زاران نفر از ش��هروندان مس��كو 
پايتخت روسيه كه نگران اعمال محدوديت در زمينه 
دسترسي به اينترنت هس��تند، در خيابان هاي اين 

شهر تجمع اعتراضي برگزار كردند.
اين تظاهرات در دو ش��هر ديگر اين كشور هم انجام 
ش��د. معترضان نگران هستند كه تشديد خصومت 
ميان امريكا و روسيه باعث شود تا دو طرف تصميم 
بگيرند از ش��بكه هاي اينترنتي جداگانه اي استفاده 
كنن��د و همين مس��اله تبادل اطالع��ات در فضاي 
مجازي ميان كاربران كش��ورهاي مختلف را دشوار 

كند.
نمايندگان دوماي روس��يه ماه گذش��ته از تشديد 
كنترل ه��اي اينترنتي در اين كش��ور براي مقابله با 
دخالت هاي كش��ورهاي خارجي در ام��ور داخلي 

روسيه حمايت كردند. 
در اين ميان رسانه هاي امريكايي نيز جنگ تبليغاتي 
گسترده اي بر عليه روس��يه به راه انداخته و مدعي 
ش��ده اند اين كش��ور مي خواهد به دور خ��ود ديوار 

آهني بكشد.
 روس ه��اي معت��رض در مس��كو در خياب��ان
 Prospekt Sakharov تجمع كرده و شعارهايي مانند
»از اينترنت دست برداريد« و »نه به انزوا« سر دادند. 
تعداد افراد حاض��ر در اين تظاهرات حدود 1۵ هزار 

نفر برآورد شده است. 
پليس مسكو اين رقم را ۶۵00 نفر اعالم كرده است.

معترضان مدعي هستند پليس 1۵ تظاهركننده را 
دستگير كرده، اما پليس مسكو هنوز در اين زمينه 
موضع گيري نكرده است. اين تظاهرات در شهرهاي 
Voronezh و Khabarovsk در شرق روسيه 

نيز برگزار شده است.

تك تايمز|»ديميت��ري راگوزي��ن« رييس آژانس 
فضايي روسيه )روسكاس��موس( و »ايالن ماسك« 
مديرعامل شركت فضايي خصوصي اسپيس ايكس 
اين روزها در حال تبريك گفتن و تعريف و تمجيد از 

هم در توييتر هستند.
ديميتري راگوزي��ن رييس آژانس فضايي روس��يه 
در حس��اب كارب��ري توئيتر خود آزماي��ش و رفت و 
برگشت موفق كپسول دراگون شركت اسپيس ايكس 
به ايس��تگاه فضاي��ي بين المللي را به ايالن ماس��ك 

مديرعامل اسپيس ايكس تبريك گفت.
اين در حالي است كه اوايل اين هفته هم ايالن ماسك، 
روسيه را براي مهندسي عالي موشك و ساخت بهترين 
موتوري كه اكنون در حال پرواز است )موتور سوخت 
مايع RD-180( ستايش كرد.اين موتور براي تأمين 
نيروي مرحله اول موش��ك »اطل��س V « متعلق به 
امريكا استفاده شده است.ماسك همچنين گفت كه 
اگر يك نسخه قابل استفاده مجدد از موشك »آنگارا« 

ساخته شود عالي خواهد شد.
ديميتري راگوزي��ن رييس آژانس فضايي روس��يه 
موسوم به »روسكاسموس« است كه پس از آزمايش 
موفقيت آميز كپسول تجاري دراگون كه قابليت حمل 
فضانوردان را نيز دارد، به ايالن ماسك تبريك گفت.

راگوزين به ايالن ماسك و جيم برايدنستاين رييس 
ناس��ا اينگونه در توئيتر تبريك گفته است: همكاران 
عزيز… من از طرف روسكاس��موس اولين آزمايش 
موفقيت آميز يك فضاپيماي جديد را به شما تبريك 

مي گويم.
ايالن ماس��ك هم در جواب راگوزين نوشت: از طرف 
اسپيس ايكس سپاس��گزاريم! ما هميش��ه فناوري 

موشكي و فضاپيماهاي شما را تحسين كرده ايم.

ورج| م��ارك زوكربرگ به تازگي تأييد كرده اس��ت 
كه ش��بكه هاي اجتماعي فيس بوك و اينستاگرام و 

پيام رسان واتس آپ به زودي ادغام خواهند شد.
چندي پيش بود كه خبري مبني بر ادغام و يكپارچه 
شدن شبكه هاي اجتماعي فيس بوك و اينستاگرام و 
اپليكيشن پيام رسان واتس آپ در فضاي مجازي منتشر 
شد كه جنجال و سر و صداهاي زيادي را به راه انداخت.

حاال به نقل از technews network خبر ديگري از 
سوي مارك زوكربرگ، موسس و مديرعامل فيس بوك 
به تازگي منتشر شده است كه نشان مي دهد اين خبر 
صحت داشته و در آينده اي نزديك به واقعيت خواهد 
پيوست. اين بدان معناست كه هرچه سريع تر فيس بوك 
با ش��ركت هاي زيرمجموعه خود يعني اينستاگرام و 

واتس آپ يكپارچه سازي و ادغام خواهد شد.
در صورت��ي كه اي��ن دو ش��بكه اجتماعي ب��زرگ با 
پيام رس��ان واتس آپ ادغام شوند، كاربران در هر كدام 
از اين اپليكيشن ها و ش��بكه هاي اجتماعي كه عضو 

باش��ند، قادر خواهند بود به مخاطبان��ي كه احيانًا در 
آن عضويت ندارند، پي��ام داده و ارتباط برقرار كنند.به 
نظر مي رس��د كه فيس بوك تصميم گرفته است كه 
شركت هاي زيرمجموعه خود را بيشتر از پيش هماهنگ 
و يكپارچه سازي كند تا كاربران بتوانند از قابليت هاي 
مشابه اين سه اپليكيش��ن بهره مند شده و ارتباطات 

بهتري را در اين پلت فرم ايجاد كنند.
فيس بوك همچنين بر ل��زوم افزودن قابليت امنيتي 
رمزنگاري پيشرفته س��خن گفته و از اين دو شركت 

زيرمجموع��ه خود يعن��ي اينس��تاگرام و فيس بوك 
مسنجر نيز درخواست كرده است كه فرايند محافظت 
از حريم خصوصي و اطالعات ش��خصي كاربرانشان 
را تس��هيل و بهب��ود ببخشند.ش��ركت فيس بوك با 
در اختيار گرفت��ن و تصاحب ش��ركت واتس آپ در 
س��ال ۲014، 1۹ ميليارد دالر كس��ب ك��رد و از آن 
زم��ان تاكنون نيز ب��ا معرفي و اف��زودن قابليت هاي 
جديد بدنبال جذب و حفظ طرفداران اين پيام رسان 
محبوب بوده اس��ت. طبق تازه ترين آمار منتشر شده 
در ژانوي��ه ۲018، پيام رس��ان وات��س آپ هم اكنون 
ميزبان حدود 1 ميلي��ارد و 300 ميليون كاربر فعال 
در ماه است.اپليكيشن پيام رسان واتس آپ كه يكي از 
محبوب ترين و پرطرفدارترين پيام رسان هاي جهان 
اس��ت نيز از قابليت Encryption End-  تو آخر يا 
رمزنگاري پيشرفته پشتيباني مي كند و از پروتكل هاي 
پيش��رفت هاي براي حفظ حريم شخصي كاربرانش 

برخوردار است. 

پليس امريكا براي دستگيري يك دزد به گوگل متوسل شد

كاربران امريكايي تمايلي به 
استفاده از فيس بوك ندارند

تاكسي هاي پرنده در ۵ سال 
آينده مي آيند

حمله شديد مربي سابق زاكربرگ 
به شيرين كاري هاي فيس بوك

نگراني روس ها درباره احتمال 
محدوديت  اينترنت

تبريك »ماسك« و »راگوزين« 
به يكديگر در توييتر

فيس بوك با بچه هايش يكي مي شود
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رويداد

دريچه كاربر

 پنج غول ترسناكي
كه فرهنگ را بلعيده اند

 مثاًل آم��ازون با اين چالش روبروس��ت كه بايد 
ريويوهاي اصل را در مورد كتاب ها و محصوالت از 
ريويوهاي حاصل از كمپين هاي سازمان دهي شده 
متمايز كند. حتي در سايت هاي دولتي هم نظرات 
رباتي در مورد مقرراِت آينده مفهوم شهروندي را 
آلوده كرده است. اين تكنيك »آستروترفينگ« 
به معناي تولي��د چمن مصنوعي ن��ام دارد. اگر 
گردن كلفت هاي دنياي آنالين واقعاً اهداف شومي 
داشتند، اصالح يا درهم شكستن آنها راحت تر بود. 
بخشي از مشكل اينجاست كه آنها خودشان هم 
نمي دانند چطور دنياي جديدي را كه ساخته اند 
كنترل كنند، دنيايي كه چش��م اندازهاي بسيار 
زيادي را در مقابل بدبينان گشوده است. در اكتبر 
۲01۷، چندين ماه پس از انتشار كتاب هاي تپلين 
و فوئر، فيسبوك پذيرفت كه يك سازمان مرتبط 
با دولت روس��يه 80000 پس��ت تفرقه افكن در 
سايتش قرار داده كه جمعًا 1۲۶ ميليون نفر آنها 
را ديده بودند. گرچه فيسبوك حاال سايتي دارد 
كه به كاربران كمك مي كند بفهمند آيا تحت تأثير 
كمپين روس��يه قرار گرفته اند يا نه، اما مشخص 
است كه الگوريتم هاي ضداسپم فيسبوك را كه 
اين همه به آن مي بالند به راحتي مي شود دور زد.

با اين حال، ارائه راهكار به اين س��ادگي نيستند. 
وقت��ي رس��انه هاي اجتماع��ي مي كوش��ند 
اس��تانداردهايي را وضع كنند، متوجه مي شوند 
كه راضي كردن منتقدان بس��يار دش��وار است. 
تمهيدات ايمني اتوماتيك شايد ناخواسته برخي 
از محتواها را سانس��ور كند: مث��اًل مقاله اي كه 
فعاليت نژادپرستان يا تروريس��ت ها را گزارش 
مي دهد و هرچند كارهايشان را محكوم مي كند، 
اما از كلمات تابو اس��تفاده مي نمايد. ترول ها هم 
موفق شده اند با اس��تثمار حفره هاي موجود در 
الگوريتم هاي نظارت گوگل، ويديوهاي نامناسبي 
را در يوتي��وب ب��راي كودكان ارس��ال كنند. اما 
سانسورهاي انساني هم ممكن است غرض هاي 
خود را داشته باشند و نظارت بر خيلي از كنايه ها 

و اشارات سخت است.
نتيجه تمام اينه��ا تضعيف اعتم��اد در دنيايي 
اجتماع��ي اس��ت ك��ه در آن، ي��ك دوس��ت 
قديمي ممكن اس��ت دس��تيار ناخواسته يك 
سوءاستفاده چي ناديده يا شريك نوعي منفعت 
تجاري باش��د. همين نگراني هاس��ت كه باعث 
تقويت موج بدگماني به سيليكون ولي مي شود، 
اما با اين حال، خدمات آن مثل هميشه محبوب 
است، و نيز جذاب براي افراد بلندپروازي كه بلدند 
چگونه سيستم را دستكاري كنند. با وجود اين، 
همانطور كه بعضي توليدكنندگان و خرده فروشان 
توانس��ته اند از طري��ق هم��كاري با آم��ازون و 
الگوريتم ها كسب وكارشان را رونق دهند و برخي 
ديگر نتوانسته اند دوام بياورند، به همين شكل در 
دنياي جديد رسانه هم برخي سازندگان مي توانند 
خود را ب��ا انحصارطلبان جديد س��ازگار كنند، 
درست مانند زمان ظهور تكنولوژي ها، قدرت هاي 
سازماني و س��اليق جديد مصرف كنندگان كه 
برخي پيشينيانشان با آنها سازگار شدند و برخي 
نشدند. فرانكلين فوئر توجهات را به سوي يك نفر 
–يعني نيك دنتون– جلب مي كند تا اعالم كند 
عصر س��نجش، عصر اعداد )يعن��ي مخاطبان( 
حامي هيچ چيز ارزش��مندي نيس��ت )منظور 
از چيز ارزش��مند، روزنامه نگاري جدي اس��ت 
مانند آنچه دنتون روزگاري انجام مي داد(. نيك 
دنتون، روزنامه نگار تحصيل كرده در آكسفورد و 
بنيانگذار »گاوكر مديا« است كه فوئر او را »نابغه 
شرور« مي خواند .دشمن گاوكر، پيتر تيل يعني 
بنيانگذار ِپي پال و س��رمايه گذار فيسبوك بود 
كه از دع��وي قضايي تجاوز به حريم ش��خصي 
هالك هوگان كش��تي كج كار حماي��ت كرد و از 
اين راه، به ورشكست ش��دن گاوكر كمك نمود. 
تيل مخالفان زيادي دارد. تپلين در كتاب سريع 
حركت ك��ن و همه چيز را در هم ك��وب او را به 
عنوان عقل كل ناب��كار انحصارطلبان به تصوير 
مي كشد. هرچند تيل فقط كسري از ميلياردها 
ارزش وي��ژه م��ارك زاكربرگ يا مدي��ر اجرايي 
درحال كناره گي��ري آلفابت، اريك اش��ميت، را 
دارد، اما ضمن اينكه البي گري بانفوذ در ميان پنج 
ترسناك است، صريح ترين طرفدار ميلياردرهاي 
بانفوذ س��يليكون ولي )به خص��وص در حمايت 
از مناط��ق آزاد از دول��ت در اقيانوس ها و فضا( و 
نيز رك ترين نخبه گراي حال حاضر هم هست. 
مثاًل در س��ال ۲00۹، او سوسيال دموكراس��ي 
را حكومت »ع��وام بي مغز« ناميد. اما بررس��ي 
دقيق نشان مي دهد كه دنياي جديد انحصارات 
ديجيت��ال بيش از اينكه يك اليگارش��ي متحد 
باشد، زهداني پرآش��وب از منافع متضاد است. 
گردن كلفت هاي تكنولوژي نه تنها همه چيزدان 
نيستند )چه رسد به قادر كل(، حتي نمي توانند 
استفاده و سوءاستفاده از نوآوري هايشان را توسط 
كنش گران خوب و بد كنترل نمايند. از س��ويي، 
سازندگان در مقابل يكديگر و گاهي هم در كنار 
اليگارش ها مي جنگند تا توجه ذاتًا محدود را در 
جامعه رقابتي به خود جلب كنند. پيشگوي عصر 
رس��انه هاي ديجيتال –آنطور كه تپلين ش��ايد 
بگويد– آين رند، رمان نويس و فيلسوف اختيارگرا 
نبود، بلكه ابر وكيل ماجراجوي بريتانياي پس از 
جنگ جهاني اول، اف. اي. اسميت، لرِد بركن هد، 
و جوان ترين لرد اعظم در تاري��خ بريتانيا بود. او 
در س��ال 1۹۲3 كه به تازگي ب��ه عنوان رييس 
دانشگاه گالسگو منصوب شده بود، دانشجويان 
كارشناسي اش را ترغيب كرد تا منفعت شخصي 
را قلب تپنده زندگي بشر بدانند. او به مخاطبان 
قدرش��ناس خود اعالم مي كند: »دنيا همچنان 
پاداش هاي درخش��ان را به كساني مي دهد كه 
قلبي از سنگ و شمشيري تيز دارند.« پيتر تيل 

نمي توانست ماجرا را بهتر از اين تعريف كند.
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كاردار سفارت سوريه در اتاق تعاون ايران: 

تعرفهتجاريايرانوسوريهبهصفرميرسد
گروهبنگاهها|

هيات تجاري۲۴ نفره اي از كشور سوريه كه عمدتا در 
حوزه هاي مواد غذايي، پالس��تيك، خودرو، الستيك 
خودرو، مواد ش��وينده و صنايع س��اختماني فعاليت 
مي كنند، باهدف آشنايي با فعاالن اقتصادي و مذاكرات 

تجاري در اتاق تعاون ايران حضور يافت.
به گزارش »تعادل« از پايگاه اطالع رساني اتاق تعاون 
ايران، اولين هيات تجاري از كشور سوريه ديروز با حضور 
در اتاق تعاون ايران، با فعاالن اقتصادي حوزه تعاون آشنا 
شدند.عضو هيات رييسه اتاق تعاون ايران همكاري ايران 
و سوريه در جريان بازسازي زيرساخت ها را به معناي 
تقويت محور مقاومت برشمرد و آمادگي بخش تعاون 
ايران را براي حضور در بازسازي زيرساخت هاي سوريه 
اعالم كرد.ماش��اهلل عظيمي، عضو هيات رييسه اتاق 
تعاون ايران در نشست مشترك با هيات تجاري سوريه با 
اشاره به همبستگي ايران و سوريه در طول ۴ دهه پس از 
انقالب گفت: امروز كه ملت سوريه بازسازي كشور خود 
را پيش رو دارد اين هماهنگي و همبستگي مي تواند 
راهگشا باشد.وي با معرفي توانمندي هاي بخش تعاون 
ايران در بخش هاي مختلف گفت: در قانون اساس��ي 
اقتصاد ايران به سه بخش تقسيم شده كه بخش تعاون 
ركن دوم اقتصاد ايران است.عظيمي اظهار داشت: ايران 
داراي بيش از ۱۰۰ هزار ش��ركت تعاوني فعال از ۲۳۰ 
هزار شركت ثبت شده است كه در اكثر موارد بهترين 

ظرفيت هاي موجود در اختيار اين بخش قرار دارد.
اين عضو هيات رييس��ه اتاق تعاون ايران با اش��اره به 
ظرفيت هاي ايران در بخش هاي كشاورزي، دام و طيور، 
صنايع دريايي، هوايي، تكنولوژي هاي نوين و صنعت 
س��اختمان و فعال بودن بخش تعاون در اين بخش ها 
يادآور ش��د: ۲۵ درصد توليد ناخالص داخلي ناشي از 
 س��رمايه گذاري در بخش صنعت ساختمان است كه

 ۱۵ درصد اشتغال مولد مربوط به اين بخش است.
وي ادامه داد: ايران خاستگاه مواد معدني مناسب، پايدار، 
كيفي و ارزان است و سوريه مي تواند از اين ظرفيت براي 

بازسازي زيرساخت هاي خود استفاده كند.
وي تاكيد كرد: بازسازي زيرساخت هاي سوريه مي تواند 
با فعال كردن كل اقتصاد، مشكالت اقتصادي اين كشور 

را حل كند و اشتغال زا باشد.
عظيمي همچنين با اش��اره به برگزاري چندين دوره 
نمايشگاه بين المللي صنعت ساختمان با مديريت اتاق 
تعاون به هيات تجاري سوريه توصيه كرد كه با نظر به 
ظرفيت هاي اين نمايشگاه از ظرفيت هاي اين بخش 
اس��تفاده كنند.وي همچنين به توانمندي هاي ايران 
در زيرساخت هاي فناوري و شركت هاي دانش بنيان 
اشاره و به تجار سوري توصيه كرد كه از اين ظرفيت ها 
اس��تفاده كنند.عضو هيات رييس��ه اتاق تعاون ايران 
همچنين به وصيت حافظ اس��د به بشار اسد مبني بر 
اينكه از ملت ايران دور نشوند اشاره كرد و گفت: ملت 
ايران در سوريه در روزهاي سخت در كنار هم بودند و 
قطعًا بازسازي سخت تر از شرايط گذشته نيست كه در 
 اين شرايط نيز ايران مي تواند در كنار سوريه باشد.وي 
هم افزاي��ي اي��ران و س��وريه در جري��ان بازس��ازي 
زيرساخت ها را به معناي تقويت محور مقاومت برشمرد 

و آمادگي بخش تعاون ايران را براي حضور در بازسازي 
زيرساخت هاي سوريه اعالم كرد.

تعادلدرتعرفهها
 علي السيد احمد، كاردار سفارت سوريه در اتاق تعاون 
ايران از گفت وگوها براي به صفر رسيدن تعرفه تجاري 
ميان دو كش��ور ايران و سوريه خبر داد و گفت: اكنون 

تعرفه تجارت ميان دو كشور ۴ درصد است .
علي السيد احمد، كاردار سفارت سوريه در اتاق تعاون 
ايران از گفت وگوها براي به صفر رسيدن تعرفه تجاري 
ميان دو كش��ور ايران و سوريه خبر داد و گفت: اكنون 

تعرفه تجارت ميان دو كشور ۴ درصد است .
به گزارش تعادل از پايگاه اطالع رساني اتاق تعاون ايران، 
علي السيد احمد، كاردار س��فارت سوريه در ايران در 
نشس��ت هيات تجاري اين كشور با اتاق تعاون ايران با 
اشاره به ۱۸ توافق همكاري ايران و سوريه در زمينه هاي 
تجاري و تاسيس راه هاي زميني و دريايي براي تجارت 
ميان دو كشور گفت: روابط تجاري دو كشور ساالنه ۲۰۰ 
ميليون دالر است كه حجم پاييني است و تناسبي با 

سطح روابط سياسي دو كشور ندارد.
وي از هيات هاي تجاري دو كش��ور خواس��ت تا براي 
گس��ترش روابط تجاري تالش كنن��د و گفت يكي از 
مشكالت در اين زمينه مش��كل تامين مالي صادرات 
است كه اميدواريم بتوانيم تبادل تجاري را با ريال ايران 

و لير سوريه انجام دهيم.
اين مقام س��وري با تاكيد بر اينكه نبايد در گسترش 
تبادالت تجاري از تحريم ها بترس��يم، گفت: اين حق 

ماست كه تبادل تجاري ما به مراحل پيشرفته برسد.
وي در ادامه به گفت وگوهاي دو كشور براي گسترش 
روابط تجاري اش��اره كرد و گفت: در اين زمينه تالش 
داريم تا تعرفه تجاري بين دو كشور كه اكنون ۴ درصد 
است را به صفر برسانيم تا مبادالت آسان تر انجام شود.

كاردار سفارت س��وريه در ايران با تاكيد بر اينكه براي 
مقامات سوري بازسازي كشور از سوي ايراني ها اولويت 
دارد، از بخش خصوصي و دولتي ايران دعوت كرد تا در 

بازسازي زيرساخت هاي سوريه مشاركت كنند.

زمانهمكاريتجاريباسوريهفرارسيدهاست
 از سوي ديگر ضيغمي معاون امور اقتصادي و بين الملل 
اتاق تعاون ايران در جلس��ه هم انديشي هيات تجاري 
سوريه با اعضاي اتاق تعاون ايران اظهار كرد: هدف ما از 
حضور در اين جلسه كمك به توسعه روابط تجاري دو 
كشور است. معاون امور اقتصادي و بين الملل اتاق تعاون 
ايران گفت: توفيق حذف داعش از سوريه رقم خورده 
است و در حال حاضر زمان مناسبي براي همكاري هاي 

اقتصادي و تجاري به سوريه است.
به گزارش تع��ادل از پايگاه اطالع رس��اني اتاق تعاون 
اي��ران، ضيغمي مع��اون امور اقتص��ادي و بين الملل 
اتاق تعاون ايران در جلس��ه هم انديشي هيات تجاري 
سوريه با اعضاي اتاق تعاون ايران اظهار كرد: هدف ما از 
حضور در اين جلسه كمك به توسعه روابط تجاري دو 
كشور است. طبيعتا براي توسعه فعاليت هاي تجاري 
راه هاي مختلفي وجود دارد و ش��ركت ها و تشكل ها 

فعالي��ت مختلفي را در اين زمينه ه��ا انجام مي دهند 
همچنين دولت ها هم به عنوان تسهيل گر بايد زمينه 
اين فعاليت ها را فراهم كنند.وي افزود: امروز ضرورت 
همكاري م��ا بي��ش از زمان هاي ديگ��ر اهميت پيدا 
مي كند. توفي��ق حذف داعش از س��وريه رقم خورده 
و در حال حاضر زمينه مناس��بي براي همكاري هاي 
تجاري و اقتصادي با سوريه فراهم شده است.ضيغمي 
تصريح كرد: ما اميدواريم هرچه س��ريع تر بتوانيم اين 
همكاري ها را به ثمر بنش��انيم تا سوريه هرچه زودتر 
به ش��رايط مطلوب بازگردد.معاون ام��ور اقتصادي و 
بين الملل اتاق تعاون ايران تاكيد كرد: مهم ترين مساله 
در توس��عه و روابط تجاري شناخت و ارتباط است كه 
از اين طريق مي توان نيازهاي دو كشور را مرتفع كرد. 
راه هاي مختلفي براي كسب اطالعات وجود دارد كه 
مهم ترين و مرسوم ترين آنها حضور هيات هاي تجاري 
اس��ت.ضيغمي گفت: اميدواريم برنامه هايي كه براي 
هيات تجاري س��وريه در طول اين س��فر پيش بيني 

كرده ايم اهداف دو كشور را محقق كند.

دعوتازفعاالنتجاريكشورسوريه
برايحضوردرنمايشگاههايتجاريايران

 محمدحسين سجادنژاد عضو سازمان توسعه و تجارت 
و رايزن سابق بازرگاني ايران در سوريه نيز با حضور در 
نشست مشترك فعاالن تجاري كشور سوريه و بخش 
تعاون در اتاق تعاون ايران، از فعاالن و تجار كشور سوريه 
دعوت كرد تا در نمايشگاه هاي تجاري كشور ايران كه 
به صورت منظم برگزار مي شود مشاركت فعال داشته 
باشند.به گزارش پايگاه اطالع رساني اتاق تعاون ايران، 

محمد حسين سجاد نژاد عضو سازمان توسعه و تجارت 
و رايزن سابق بازرگاني ايران در سوريه با حضور در اتاق 
تعاون ايران و در نشست مشترك هيات تجاري روسيه 
و فعاالن اقتصادي بخش تعاون بيان داشت: ۸۸ گروه 
كااليي به فهرست تجارت ايران و سوريه اضافه مي شود. 
وي از فعاالن تجاري كش��ور س��وريه دعوت كرد تا در 
نمايشگاه هاي تجاري كشور ايران كه به صورت منظم 

برگزار مي شود مشاركت فعال داشته باشند. 
عضو سازمان توسعه و تجارت، تاكيد كرد: روابط تجاري 
دو كشور در سطح قابل قبولي نيست اما زيرساخت هاي 
همكاري از س��ال ۹۰ كه فرمان تجارت آزاد سوريه به 
امضا رس��يد، در حال فراهم شدن است.وي با اشاره به 
اينكه تعرفه تجاري بين دو كشور از سال ۹۰ به ۴ درصد 
رس��يده بود، گفت: در توافقات اخير به صفر رسيدن 
تعرفه تجاري مطرح ش��ده است و همچنين ۸۸ گروه 
كااليي اس��تخراج شده كه به ليست تجارت دو كشور 
اضافه مي شود.سجادنژاد گفت: مذاكرات براي حمل 
و نقل مشترك زميني ميان دو كش��ور در حال انجام 
است. وي از فعاالن تجاري كشور سوريه دعوت كرد تا 
در نمايشگاه هاي تجاري كشور ايران كه به صورت منظم 

برگزار مي شود مشاركت فعال داشته باشند.

ايرانسهمبسزاييدربازسازيسوريهدارد
 محمود ناصر الفتوح سرپرست هيات تجاري سوريه 
كه به ايران سفر كرده است در نشست مشترك با اتاق 
تعاون ايران گفت: براي آزادي سوريه خون هاي مشترك 
ريخته ش��ده اس��ت و بايد روابط اقتصادي و تجاري و 
سرمايه گذاري ها در حد فداكاري شهدا و سطح روابط 

سياسي ممتاز ما برسد.به گزارش پايگاه اطالع رساني 
اتاق تعاون ايران، سرپرس��ت هيات تجاري سوريه در 
ايران ابراز اميدواري كرد كه روابط اقتصادي و تجاري 
ايران و سوريه به سطح روابط سياسي ممتاز دو كشور 
برس��د و در اين زمينه از امض��اي ۱۸ تفاهمنامه براي 
گسترش روابط تجاري خبر داد.محمود ناصر الفتوح 
سرپرست هيات تجاري سوريه كه به ايران سفر كرده 
است در نشست مشترك با اتاق تعاون ايران گفت: براي 
آزادي سوريه خون هاي مشترك ريخته شده است و 
بايد روابط اقتصادي و تجاري و سرمايه گذاري ها در حد 

فداكاري شهدا و سطح روابط سياسي ممتاز ما برسد.
وي با اشاره به سلسله نشست هايي كه بين مسووالن 
عاليرتبه دو كش��ور براي تس��هيل روابط و مواجهه با 
چالش هاي ناشي از تحريم ها برگزار شده است گفت: 
تاكنون ۱۸ توافق در دانشگاه تهران بين ايران و سوريه 

در اين زمينه به امضا رسيده است.
وي تأكيد كرد: براي ما در زمينه بازسازي كشور ايران 
اولويت دارد چراكه ايران در روزهاي سخت در كنار ما 
ايستاد و خون جوان هاي خود را براي آزادي سوريه داد 

لذا بايد سهم بسزايي در بازسازي سوريه داشته باشد.
وي گسترش روابط تجاري دو كشور را مستمر فعاليت 
اس��تراتژيك بلندمدت برش��مرد و گفت: براي كشور 
سوريه اولويت در بازس��ازي كشورهاي هم پيمان در 
جنگ هس��تند تا پروژه هاي توسعه كشور را در دوران 
بازسازي به شركت هاي خصوصي و دولتي اين كشورها 
به خصوص ايران بسپاريم.وي از فعاالن اقتصادي ايران 
دعوت كرد تا براي همكاري در بازسازي سوريه به اين 

كشور بيايند.

شركت پيشرو در خدمات رساني پايدار به مردم توضيح درباره اخراج نيروهاي كار در عسلويه
بوشهر|اس��تاندار بوش��هر درباره اخراج تعدادي از 
نيروهاي كار در عس��لويه گفته، در رابطه با نيروهاي 
اخراج شده قول داده  شده كه مشكل آنان حل بشود 

و كارگران اخراج شده به سركار برگردند.
به گزارش ايسنا، اس��تاندار بوشهر در نشست خبري 
اظهار كرد: مرتبا بحث هاي كارگري را در استان داريم 
و اس��تانداري و معاونت سياسي مكررا جلساتي را در 

سطح كشوري برگزار كرده و مس��ائل كارگري را پيگيري كرده 
است. استاندار بوشهر با اشاره به صف هاي طوالني تشكيل شده 
براي دريافت اقالم غذايي مانند گوشت، مرغ و شكر گفت: موانع 
زيادي در زمينه تامين گوشت و اقالم مورد نياز مردم وجود دارد 
و ما نيز با اين صف ها بيگانه نيستيم و البته دولت با وجود تحريم ها 

اقدامات خوبي در حوزه هاي مختلف انجام داده است.
استاندار بوشهر در ارتباط با كشف انشعاب غيرمجاز از خط لوله 
انتق��ال فرآورده هاي نفتي تصريح كرد: درباره موضوع انش��عاب 

غيرمجاز در گمرك بوش��هر، پرون��ده اي در محاكم 
قضايي تشكيل شده و اين موضوع در حال رسيدگي 
است؛ يكي از مصاديق سوخت قاچاق نيز همين مورد 
بوده كه اميدوارم با عنايت دس��تگاه قضايي س��ريعا 

رسيدگي صورت گيرد.
گراوند با اشاره به نرخ باالي بيكاري در استان بوشهر 
عنوان كرد: نرخ بيكاري استان در پاييز گذشته ۱۱.۵ 
درصد بوده كه هم اينك به ۱۰.7 درصد رسيده است، با اين حال 
نرخ بيكاري با توجه به ظرفيت هاي خوبي كه در اس��تان بوشهر 
داريم باالست و اميدوارم كه با بهره گيري درست از اين ظرفيت ها 
بتوانيم اين درصد را كاهش دهيم.وي عنوان كرد: اقدامات مهمي 
براي تامين آب استان و ايجاد پايداري در منابع آبي انجام شده كه 
از اين جمله احداث ۵ سد در نقاط مختلف استان است. همچنين 
يك س��د با ظرفيت ۲ ميليون متر مكعب در دش��ت پلنگ آماده 

بهره برداري است.

اصفهان| مديرعامل آبفاي اصفهان در جشن خانواده 
بزرگ ش��ركت آب و فاضالب اس��تان اصفه��ان كه به 
مناسبت تجليل از دانش پژوهان ممتاز، بانوان فرهيخته 
و بازنشستگان در سال ۹7 برگزار شد گفت: در چند سال 
اخير شركت آبفا اس��تان اصفهان با وجود چالش هاي 
موجود موفق شد يكي از پيشروترين شركت هاي تابع 
وزارت نيرو در خدمات رساني پايدار به مردم محسوب 

شود.هاشم اميني اعالم كردموفقيت هاي پياپي شركت آبفا استان 
اصفهان بدنبال تالش شبانه روزي تمام كاركنان اين صنعت حاصل 
شد بدين ترتيب از همه كاركنان شركت آبفا استان اصفهان انتظار 
مي رود تمام تالش خود را در راستاي خدمات رساني مطلوب به مردم 

همچنان در دستور كار قرار دهند.
وي تامين آب ش��رب مردم را در تابس��تان امري دشوار برشمرد و 
خاطرنشان ساخت: در نيمه اول سال جاري به دليل كاهش بي سابقه 
حجم ذخيره آب سد زاينده رود در تامين آب شرب مشتركين تحت 

پوشش طرح آبرس��اني اصفهان بزرگ با چالش هايي 
مواجه بوديم كه خوشبختانه با درايت، تعهد، تخصص 
و تالش بي وفقه كاركنان توانستيم آب شرب مورد نياز 

مردم را در فصل تابستان تامين كنيم.
رييس هيات مديره و مديرعامل شركت آب و فاضالب 
استان اصفهان بيان داشت: در فصل تابستان بسياري 
از مسووالن كش��وري به جهت كاهش بي سابقه حجم 
ذخيره س��د زاينده رود نگران تامين آب ش��رب بيش از ۴ ميليون 
نفر در اين حوضه بودند اين در حالي اس��ت كه به لحاظ تدبيري كه 
مدنظر قرار گرفت آب شرب ساكنان حوضه زاينده رود بدون ايجاد 
كمترين مشكلي تامين شد.اميني موضوع سازگاري با كم آبي را يكي 
از اولويت هاي اساس��ي شركت آبفا استان اصفهان برشمرد و اظهار 
داشت: آبفا اصفهان سازوكارهايي كه در نهايت منجر به سازگاري با 
كم آبي در نقاط مختلف استان مي شود را به طور جدي دنبال مي كند 

و دراين راستا كميته اي هم تشكيل شد.
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تكذيبارتباطباشركتتوسعه
كسبوكارتوسكا

عملكردمركزداوري
اتاقتعاوندرسال۹۷

ركوددربازارآجيل
بهدليلگراني

ماجرايانتقالآببهيزد
ازشهرهايديگرچيست

پرداخت۱۴۲ميلياردتومان
تسهيالتاشتغالروستايي

پيرو انتش��ار اخباري در رس��انه ها مبني بر ارتباط 
س��تاداجرايي فرمان حضرت امام با شركت توسعه 
كسب و كار توسكا مركز اطالع رساني ستاداجرايي 
فرمان حضرت امام با انتش��ار بياني��ه اي اعالم كرد: 
شركت توسعه كسب و كار توسكا با توجه به سهام 
حداقلي ستاد در ش��ركت مخابرات ايران و بالطبع 
هم��راه اول ب��ه هيچ وجه جزو ش��ركت هاي تحت 
مديريت و كنترل ستاداجرايي فرمان حضرت امام 
نيست و هيچ گونه درآمد و انتفاعي نيز ازطريق اين 

شركت براي ستاد تامين نشده و نخواهد شد.
همچنين تاكيد مي نمايد ستاداجرايي فرمان حضرت 
امام با توجه به ماموريت ها و ارزش هاي سازماني در 
تمام شركت هاي تحت مديريت خود مقيد به حفظ 
تمام چارچوب هاي قانوني و ش��رعي است و در اين 

زمينه هيچ گونه مماشاتي نخواهد داشت.

 دبير مرك��ز داوري اتاق تعاون اي��ران در ۱۰ محور 
عملكرد اين مركز را طي سال ۹7 تشريح كرد.

محمدرنجبر دبير مركز داوري ات��اق تعاون ايران، 
ابراز داشت: مركز داوري اتاق تعاون، در سال جاري 
ضمن انجام وظايف نظارتي در تمشيت امور اجرايي 
و راهبردي مراكز داوري سراسر كشور اقدام به اصالح 
آيين نامه داوري مراكز داوري استان ها كرده است.

وي گفت: ارزيابي و نياز سنجي تعداد داوران استان ها 
از حيث كمي، جذب و همكاري با داوران منتخب 
از حيث كيفي به تع��داد ۱۵۰ نفر كه احكام موقت 
داوري آنان صادر و ارسال شده همچنين افتتاح سه 
مركز داوري كه از سطح آمادگي مطلوب برخوردار 
بودند و آماده سازي و استاندارد كردن سطح خدمات 
مراكز داوري براي ۳ استان ديگر كه به زودي افتتاح 
مي شود، از مهم ترين اقدامات اين مركز بوده است. 
وي ادامه داد: رس��يدگي ب��ه پرونده هاي ارجاعي 
مهم از حيث كمي و كيفي و صدور آراء مناس��ب، 
به كارگيري قضات بازنشسته و اساتيد دانشگاه كه 
باعث تقويت بنيه علمي و اجرايي مركز داوري شده 
است، همچنين تشكيل كميته استعالمات قضايي 
جهت پاسخگويي به ابهامات و سواالت مهم استان ها 
و مراجع قضايي و تهيه و آماده سازي نمونه لوح احكام 
داوران، پاسخگويي به مراجعين از سراسر كشور و 
پيگيري شكواييه هاي آنان، همچنين همكاري و 
معاضدت با س��اير معاونت هاي اتاق تعاون ايران از 

ديگر اقدامات اين مركز در سال ۹7 بوده است.

تبريز|رييس اتحاديه آجيل و خشكبار تبريز گفت: 
با چهار برابر شدن قيمت پسته در ماه هاي اخير بازار 

آجيل فروشي تبريز راكد شده است.
 سيد احمد محمدي، با اشاره به وضعيت بازار آجيل 
در تبريز، اظهار كرد: افزايش قيمت پسته و آجيل به 
دليل سرمازدگي و كمبود توليد محصوالت بوده و 
ربطي به ايام نوروز ندارد. تعداد مشتري هاي آجيل 
 فروش��ي هاي تبريز با گران ش��دن آجيل به ميزان
7۰ درصد كاهش يافته است.او در خصوص قيمت 
آجيل در سطح شهر، ادامه داد: قيمت هر كيلو پسته 
در سال گذشته ۶۰ هزار تومان بوده كه امسال قيمت 
اين محصول به ۲۰۰ تا ۲۸۰ هزار تومان رسيده است.

محمدي افزود: قيمت هر كيلوگرم فندق حدود ۱7۰ 
هزار تومان اس��ت كه قيمت اين محصول در س��ال 
گذش��ته ۵۰ هزار تومان بود؛ همچنين هركيلوگرم 
گردو در بازار تبريز به قيمت ۱۴۰ تا ۲۰۰ هزار تومان و 
بادام هندي به قيمت ۲۰۰ هزار تومان عرضه مي شود.

مديرعامل شركت آب منطقه اي يزد اعالم كرد: كليد 
خوردن طرح جديد انتقال آب از شهرهاي ديگر براي 
تامين آب شرب يزد به هشت سال زمان نياز دارد و در 
طي اين مدت تنها با صرفه جويي مي توان آب مورد 
نياز استان را مديريت كرد. به گزارش روابط عمومي 
آبفاي يزد، محمدمهدي جواديان زاده در نشس��ت 
برنامه ريزي سند توسعه آب محور استان عنوان كرد: 
تاكنون بخشي از سند آمايش استان تهيه شده كه 
موضوع آب بطور ويژه در آن ديده ش��ده است. تهيه 
برنامه جامع آب اس��تان كه مورد تاكيد وزارت نيرو 

است، موازي   كاري با اين طرح محسوب مي  شود.

ياس�وج| مديركل تعاون، كار و رف��اه اجتماعي 
كهگيلوي��ه و بويراحمد از پرداخ��ت ۱۴۲ ميليارد 
تومان تسهيالت اشتغال روستايي در استان خبر داد.

پروانه نيك مرام در نشست شوراي اشتغال استان، 
پرداخت ۱۴۲ ميليارد تومان تس��هيالت اشتغال 
روستايي در استان گفت: از مجموع ۱۹۶ ميليارد 
تومان تسهيالت ابالغي در حوزه بانك ها، پوشش 

7۲ درصدي پرداخت محقق شده است.
وي با بيان اينكه ميزان تسهيالت اشتغال روستايي 
اس��تان در مرحله اول ۱۰7 ميلي��ارد تومان بوده 
است، افزود: با در نظر گرفتن مرحله دوم تسهيالت 
تخصيصي به استان، اين تسهيالت به ۳۲۶ ميليارد 

و 7۰۰ ميليون تومان رسيده است.

چهرههاياستاني

كدام اپراتورهاي تلفن همراه در ترابردپذيري موفق تر بودند
دو س��ال قبل با اين رويكرد كه انحصار اپراتورهاي تلفن 
همراه شكسته شود و هر مشترك بتواند به فراخور نيازش، از 
امكانات اپراتوري غير از اپراتور خودش استفاده كند، طرحي 
در كشور اجرايي ش��د؛ حاال بعد از دو سال مشخص شده 

كه كدام يك از اپراتورها در اين زمينه بهتر عمل كرده اند.
به گزارش ايرنا، ترابردپذيري يك طرح ملي اس��ت كه در 
دولت قبل و در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 

مطرح شد و به مرحله اجرا در آمد. 
دليل اصلي براي اجرايي شدن اين طرح، شكستن انحصار 
اپراتورهاي تلف��ن همراه و افزايش آزادي مش��تركان در 

انتخاب سرويس هاي مشخص يك اپراتور بود. 
سابق بر اين هر فرد مي توانست تنها از امكاناتي كه اپراتور 
تلفن همراهش داشت استفاده كند، اما ترابردپذيري دست 
افراد را براي استفاده از تمام امكانات موجود در اپراتور تلفن 
همراه ديگر فراهم كرده است، بدون اينكه نياز باشد كاربر 

شماره تماسش را عوض كند. 
با وجود گذشت بيش از دو سال از اجراي نهايي طرح ملي 
ترابردپذيري شماره هاي تلفن همراه، وضعيت اپراتورهاي 
اصلي تلفن همراه در سه ماهه پاياني امسال و در ميانه هر 
ماه )دي، بهمن و اسفند( در ميزان جذب مشتركان ديگر 
اپراتورها )ترابرد ورودي(، ميزان از دس��ت دادن مشترك 

)ترابرد خروجي( و تراز ترابرد )وضعيت كلي در جذب و دفع 
مشتركان( به دستمان رسيده كه خروجي آن به اين شرح 
است. از آن جهت در اين گزارش به آمار مربوط به ميانه هر 
ماه از س��ه ماهه پاياني سال ۹7 اشاره شده تا ميانگيني بر 

وضعيت ماه باشد و بتوان راحت تر به آن استناد كرد. 
بر اساس اين گزارش، دي ماه امسال، همراه اول ۴۴۲ هزار 
و ۲۴۵ ترابرد ورودي داشته و ترابرد خروجي اش ۴۱۱هزار 
و ۵7۵ ب��وده كه حكايت از ۳۰ هزار و ۶7۰ عدد تراز ترابرد 
مثبت دارد. اپراتور ايرانسل با ۴۴۹ هزار و ۸۵۸ ترابرد ورودي 
در دي ماه و ۴۲۵ هزار و ۶۸۹ ترابرد خروجي به تراز ۲۴هزار 
۱۶۹ دست پيدا كرده كه تراز مثبت آن را به عدد ۲۴هزار 
و ۱۶۹ رسانده است. بر اساس اين گزارش وضعيت ترابرد 

ورودي اپراتور رايتل ۴۳هزار و 7۸7 است و ترابرد خروجي 
آن ۹۸هزار و ۶۲۶ كه نشان مي دهد اين اپراتور تراز منفي 
۵۴هزار و ۸۳۹ داشته است. در گزارش بهمن ماه نيز ترابرد 
خروجي همراه اول عدد ۵۰۳هزار و ۹۵۳ را نشان مي دهد، 
ترابرد خروجي آن ۴۴۰هزار و ۴۳ و تراز مثبتش روي عدد 
۶۳هزار و ۹۱۰ است. اپراتور ايرانسل با ۴۸۰هزار و ۴۶ ترابرد 
ورودي، ۴۸۴ه��زار و ۵۵۶ تراب��رد خروجي به تراز منفي 
۴هزار و ۵۱۰ رس��يده است. اپراتور رايتل نيز با ۴۵ هزار و 
۵۶۹ تراب��رد ورودي، ۱۰۴هزار و ۹۶۹ ترابرد خروجي، به 
تراز منفي ۵۹هزار و ۴۰۰ دس��ت پيدا كرده است. در اين 
گزارش ترابردپذيري ماه اس��فند نيز آمده اس��ت؛ بر اين 
اساس تا پانزدهم اس��فندماه، همراه اول ۵۲۲ هزار و ۶۹۵ 
ترابرد ورودي، ۴۵7هزار و ۶۸۳ ترابرد خروجي و تراز مثبت 

ترابردش عدد ۶۵هزار و ۱۲ بوده است. 
اپراتور ايرانس��ل با ترابرد ورودي ۴۹۸هزار و ۵۰۴ و ترابرد 
خروجي ۵۰۲هزار و ۶۸۴ به تراز منفي ۴هزار و ۱۸۰رسيده 
و در نهايت اپراتور رايتل ب��ا ۴۶هزار و ۶۹۰ ترابرد ورودي، 
۱۰7هزار و ۵۲۲ ترابرد خروجي به تراز منفي ۶۰هزار و ۸۳۲ 
دست يافته است. در اين گزارش »تراز مثبت« نشان دهنده 
جذب بيشتر مش��ترك و »تراز منفي« نشان دهنده دفع 

بيشتر مشترك است.

اپراتورهاي تلفن همراه سال ۹۷ را چطور گذراندند
بازار اش��باع ارتباطات، حريف رقابت س��نگين و پر 
افت و خيز اپراتورهاي ارتباطي نيس��ت و تحول در 

سطح بازار رقابتي آنها همچنان ادامه دارد. 
 تعداد مشتركان تلفن همراه طي دهه اخير همواره 
روندي افزايش��ي داش��ته و تقريبا هر سال توانسته 
به رك��وردي جديد نس��بت به س��نوات قبل خود 
دس��ت يابد و از اين جهت حائز اهميت در بررس��ي 
ماهيت اس��ت زيرا حوزه هاي ارتباطي ديگر همواره 
 با افت و خيزهاي بس��ياري در مسير توسعه مواجه 

هستند.
براس��اس آمار رس��مي ارايه شده از س��وي وزارت 
ارتباط��ات و فناوري اطالع��ات، در حال حاضر بالغ 
بر ۸۸ ميليون و 7۲۲ هزار مش��ترك تلفن همراه در 
كشور وجود دارد كه توانسته ضريب نفوذ اين بخش 

را به نسبت جمعيت، به ۱۰۸ درصد برساند.
با وج��ود اينكه طي س��ال هاي اخي��ر گزارش هاي 
مفصلي درباره بازار اش��باع ارتباطات همراه مخابره 
در سبك هاي مختلف خبري و تحليلي ارايه شده اما 
بازار رقابت بين بازيگران اين حوزه همچنان داغ داغ 
است و حداقل اين را مي توان از جدل هاي تبليغاتي 

آنها بر بسترهاي ارتباطي شاهد بود.

بر اين اس��اس تصميم گرفتيم وضعي��ت و جايگاه 
فعلي اپراتوره��اي اصلي تلفن همراه كش��ور را در 
مقايسه با جايگاه مشابه سال قبل شان بررسي كنيم 
و شاخص هاي اصلي رقابتي آنها را در دو جدول زير 
بگنجانيم تا قابليت مقايس��ه و ارزيابي براي تمامي 

كاربران امكان پذير باشد.
 آمار تعداد مش��تركان به صورت فصلي )سه ماهه( 
در نظر گرفته ش��ده اما ارقام مربوط به ضريب نفوذ، 
ب��ه ص��ورت تجميعي براس��اس آخري��ن وضعيت 

اپراتورها است.
س��هم بازار هم قدرت رقابتي اپراتورها و به عبارتي 

ميزان نقش آفريني آنها در جامعه را بازگو مي كند.



اقتصاد اجتماعي12اخبار

گردشگريغيرمسووالنهچهبرسرمحيطزيستميآورد

تفريح با چاشني تخريب 

گراني،گريبانگيردندانپزشكي

دود ذغال ه��اي خاموش نش��ده در منقل، چوب هاي 
ن��رم و نازك شكس��ته درختان جنگل، كيس��ه هاي 
زباله و آش��غال انواع خوراكي هاي بسته بندي شده و 
پوست ميوه كه كنار جاده ها و  وسط جنگل رها شده، 
بطري هاي پالس��تيكي غوطه ور داخ��ل رودخانه ها، 
خالصه اي از سفر در ايران اس��ت. نه نهادهاي متولي 
سفر و طبيعت مانند سازمان محيط زيست و سازمان 
ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و گردشگري تاكنون 
اقدام جدي براي آموزش گردش��گري مس��ووالنه به 
مردم انجام داده اند و نه مردم به دنبال آن هستند كه با 
اصول گردشگري مسووالنه آشنا شوند. نگاه به طبيعت 
طلبكارانه و خصمانه اس��ت و دمي خ��وش بودن در 
آغوش طبيعت بدون توجه به آنچه بر سر محيط زيست 
مي آيد، سياست سفر ميان برخي ايراني هاست. غافل 
از اينكه كوتاهي هاي به ظاهر كوچك گردشگران در 
قبال طبيعت، تخريب هايي جبران ناپذير را رقم مي زند 
تا جايي كه امروز جنگل ها زي��ر هجوم زباله ها هوايي 
براي نفس كش��يدن ندارند، رودخانه ها انبار فاضالب 
و پالستيك شده و زنگ خطر نابودي محيط زيست به 

صدا درآمده اما هيچ گوشي آن را نمي شود. 
نوروز س��ال گذش��ته قدم كوچكي از س��وي سازمان 
حفاظت محيط زيست كشور براي نجات استان هاي 
شمالي ايران از زباله ها، كمپين »بي زباله« را از استان 
گيالن راه انداخت چرا كه آمارهاي رسمي استان گيالن 
نشان مي دهد گردشگران در ايام تعطيل روزانه 500 
تن زباله را به س��واحل و جنگل هاي س��بز اين استان 
تحميل مي كنند و اين در حالي اس��ت كه توليد زباله 
خود گيالني ها روزانه 2 هزار تن اس��ت اما »بي زباله« 
شانس گسترش به ساير استان ها را نداشت و چراغش 
خيلي زود خاموش ش��د. تاكنون ب��ه جز اقداماتي كه 
انجمن هاي مردم نه��اد براي برنامه هاي پاكس��ازي 
طبيعت از زباله انجام داده اند، هيج نهاد رسمي اقدامي 
نكرده است. تخريب هاي زيست محيطي هنگام هجوم 
گردشگران به مناطق طبيعي در جهان به جايي رسيده 
است كه س��ازمان ملل متحد نيز در گزارش هاي خود 
به آسيب هاي وارد شده به اكوسيستم به دليل توسعه 
نامتوازن در گردشگري مي پردازد. ايجاد ساختمان ها و 
سازه هاي جديد در منابع طبيعي كه به آسيب رساندن 
به مراتع، جنگل ه��ا و حتي بيابان ها منجر ش��ود، به 
همراه افزاي��ش آلودگي آب و خاك به دليل رها كردن 
پسماندها از سوي گردشگران در طبيعت كه به شيوع 
بيماري و همچنين تغيي��ر رژيم غذايي حيات وحش 
مي انجامد در گزارش هاي سازمان ملل نيز مورد اشاره 
قرار گرفته است. ورود گردشگر با خودرو و وسايل نقليه 
به طبيعت به ويژه بيابان ها، به هم ريختگي فرهنگي در 
آداب و رسوم مردم محلي و تغيير در پوشش بومي و گاه 

دستكاري آيين هاي جامعه ميزبان از ديگر مواردي است 
كه سازمان ملل بر آنها با عنوان هجوم تخريب كننده 
گردش��گران و طبيعت گرده��ا به مناط��ق طبيعي و 

روستايي تأكيد دارد.

    طرح هاي تشويقي اجرا كنيد
آنچه كه بيش از هر چيز در اكوتوريس��م و س��فرهاي 
تفريحي هشدار كارشناسان محيط زيست و دوستداران 
طبيعت را موجب شده است پسماندهاي به جاي مانده 
از طبيعت گردها و گردش��گران تفنني در جنگل ها و 
مكان هاي سبز كشور و در درياها است. كمبود مخازن 
بازيافت زباله و حتي بي توجهي گردش��گران به وجود 
اين مخازن در مناطق جنگلي كش��ور يك��ي از موارد 
تهديد كننده طبيعت ايران اس��ت كه تاكنون ضربات 
جبران ناپذيري به طبيعت ايران زده اس��ت. سيستم 
دفع زباله در هيچيك از مناطق جنگلي كشور به شكل 
مطلوب وجود ندارد. گردشگران با رهاسازي كيسه هاي 
نايلوني مانند آنچه در جنگل ابر و ارس��باران در حجم 
انب��وه از تجمع زباله و بوي تعفن مش��اهده مي ش��ود 
به محيط زيس��ت لطمه مي زنند. ش��يرين جوانمرد، 
كارشناس محيط زيست، درباره اين موضوع به تعادل 

گفت: وقتي صحبت از گردشگري مسووالنه به ميان 
مي آيد بايد از دو جنبه به اين موضوع نگاه كنيم، يكي 
مسووليت گردش��گران و ديگري مسووليت متوليان 
گردشگري، بخشي كه به مردم مربوط مي شود بايد با 
آگاهي رساني، برگزاري دوره هاي آموزشي در طبيعت 
و از طريق رسانه ها جا بيفتند، اما مي بينيم كه در ميان 
تيزرهاي پخش ش��ده از تلويزيون هيچ سهمي براي 
آموزش احترام به طبيعت در نظر گرفته نشده است. 
جنبه ديگر كه مسووليت متوليان گردشگري است، اين 
است كه زيرساخت هاي الزم براي اجراي گردشگري 

مسووالنه را فراهم كنند.
او افزود: نه تنها در برخي نقاط شهرها بلكه در پارك هاي 
جنگلي كه در اختيار پيمانكاران بخش خصوصي است 
و گردش��گران براي ورود به اين نقاط، هزينه ورودي 
مي پردازند، هم گاهي تا كيلومترها، س��طل زباله اي 
وجود ندارد تا مردم زباله را در سطل زباله قرار دهند و 
به نظر مي رسد در اين زمينه با ضعف مواجه هستيم. 
شعار نريختن زباله در محيط زيست، از سوي مسووالن 
مختلف سر داده مي شود، اما ما هنوز در پاكسازي شهرها 
با مشكل مواجه هستيم و كمبود سطل زباله در برخي 

نقاط شهري مشاهده مي شود. 

اين فعال محيط زيست گفت: در همه جاي دنيا براي 
آنكه مردم به محيط زيس��ت توج��ه كنند، طرح هاي 
تشويقي در نظر گرفته مي ش��ود، مي توان مشابه اين 
طرح ها را در ايران هم اجرا ك��رد. براي مثال مي توان 
هزينه ورودي مردم به جنگل ها و پالژهاي ساحلي را در 
ازاي جمع آوري و تحويل زباله هايشان به آنها برگرداند. 
تخفيف عوارض تردد برون شهري هم مي تواند يكي از 

راه هاي جلب مشاركت مردم باشد.

   تورهاي گردشگري
آموزش را در برنامه هاي خود بگذارند

عالوه بر اظهارات كارشناس��ان محيط زيست، فعاالن 
صنعت گردش��گري هم معتقدند، ميان گردشگري و 
محيط زيست يك رابطه دو سويه وجود دارد. علي زماني، 
مدرس حوزه گردشگري درباره اين موضوع به تعادل 
گفت: در كنار آثار مثبت گردشگري روي محيط زيست 
بايد به تبعات منفي آن هم توجه ش��ود. گردش��گري 
دستاوردهاي مثبتي مانند افزايش درآمد، اختصاص 
بودجه الزم براي حفظ و نگهداري آثار طبيعي موجود، 
امكان توس��عه و ساخت تسهيالت زيربنايي كه باعث 
كاهش آلودگي و بهبود كيفيت محيط زيست مي شود، 

احداث پارك هاي ملي و پارك حيات وحش، نگهداري 
بهينه محيط زيست طبيعي و توجه بيشتر به جزاير، 
درياها و درياچه ها، س��واحل و جنگل ها، را در پي دارد 
اما در مقابل گردشگري غيرحرفه اي آسيب هايي نظير 
تغييرات خاك، پوشش گياهي، آب وهوا واقليم، كاربري 
زمين، كاهش منابع آبي، ايجاد انواع آلودگي ها، تخريب 
محيط طبيعي و فيزيكي، تغييرات محيط زيستي، به 
خطر افتادن زندگي حيات وحش، فرس��ايش سايتها 
ومكانهاي تاريخي و باستاني وباالخره كاهش رضايت 

عمومي را ايجاد خواهد كرد.
او اف��زود: ب��ا رش��د گردش��گري غيرمس��ووالنه، 
آلودگي هاي محيطي بر اثر رف��ت وآمد بيش از حد 
انساني و ماش��يني و افزايش سطح سروصدا به طور 
چشمگيري در مناطق گردشگري افزايش مي يابد. 
آلودگي هاي محيطي هم بر اثر تجمع مواد زباله اي كه 
نتيجه آن گسترش حشرات موذي وانواع بيماري ها 
است، ايجاد مي شود. از طرف ديگر كشتار حيوانات 
بر اثر شكار بي رويه توسط گردشگران؛ كاهش تعداد 
ماهي ها و حيوانات درياي��ي بر اثر صيد، تغيير رفتار 
حيوانات بر اثر محدود كردن فضاي طبيعي محيط 
زيست حيوانات و تغيير كاربري مناطق محل زيست 
آنان؛ غذا دادن به حيوانات وحشي؛ استفاده از زباله ها 
به عنوان غذا براي حيوانات و بيمار شدن حيوانات كه 
موجب ازبين رفتن نسل حيوانات و تغيير رفتارهاي 
طبيعي آنها مي ش��ود، ازجمله تبعات گردش��گري 
غيرحرفه اي است كه حيات وحش را تهديد مي كند.

اين مدرس گردش��گري درباره راهكار براي حل اين 
معضل، بيان كرد: تورهاي طبيعت گردي مي توانند 
س��فرهاي خود را به س��مت برنامه هاي آموزش��ي 
حفاظ��ت از محيط زيس��ت ببرند، بهتر اس��ت كه 
تورهاي طبيعت گردي در كنار تفريح، زماني را براي 
جمع آوري زباله ها از جنگل يا از كنار سواحل و آشنا 
كردن كودكان با مفاهيم حفاظت از محيط زيس��ت 
اختصاص دهند. خيلي اوقات هنگامي كه خانواده ها 
به صورت تكي يا خانوادگي سفر مي كنند ممكن است 
در جمع خود اقداماتي انج��ام دهند كه به طبيعت 
آسيب بزند. متاسفانه در جامعه ما گاهي اوقات مقابله 
با مس��ائل اجتماعي و فرهنگي وج��ود دارد و برخي 
افراد اينگونه بيان مي كنند كه نهادهاي جامعه به ما 
خدماتي ارايه نمي دهند پس ما هم به محيط زيست 
آسيب مي زنيم بنابراين سفرهاي تكي يا خانوادگي 
به مراتب آسيب هاي بيش��تري براي محيط زيست 
در پي دارند. متاسفانه برخي گروه هايي كه اقدام به 
برگزاري تورهاي طبيعت گردي مي كنند صرفا اهداف 
درآمدزايي و اقتصادي دارند و هيچ گونه برنامه هاي 

آموزشي براي برگزاري اين تورها درنظر ندارند.

رييس اداره سالمت دهان و دندان وزارت بهداشت با بيان 
اينكه مش��كل دهان و دندان در بيش از ۹0 درصد افراد 
جامعه ما وجود دارد، اقدامات انجام شده در زمينه بهبود 
ارايه خدمات دندان پزشكي در روستاها و مناطق محروم و 

همچنين گروه سني زير ۱۴ سال را تشريح كرد.
حميد صمدزاده با اشاره به وضعيت مراكز دندان پزشكي 
در روستاها و مناطق محروم، گفت: ما در قالب طرح تحول 
س��المت، نزديك به ۳000 مركز بهداشتي درماني  را كه 
داراي واحد دندان پزش��كي بودند، از نظر فضا و امكانات 
تجهيزاتي بازس��ازي كرديم؛ در حالي ك��ه اين واحدها 
نزديك به 20 تا 25 س��ال بود كه مس��تهلك شده بودند 
و فضاها و تجهيزات شان خراب ش��ده بود. بر اين اساس 
فضاهايشان را بازسازي و تجهيزات شان را بروز كرديم. او با 
اشاره به نبود دندان پزشكي در روستاها نيز افزود: پيش از 
اجراي طرح تحول نظام سالمت، در روستاها دندان پزشك 
 نداش��تيم؛ بطوري  كه خدمات دندان پزش��كي آنها طي

۱0 تا ۱5 س��ال تقريب��ا به صفر رس��يده ب��ود و كال در 
۱200 مركز ش��هري و نزديك به ۱000 مركز شهري-

روس��تايي مان ح��دود ۱00 دندان پزش��ك داش��تيم، 
اما ب��ا اجراي طرح تحول توانس��تيم نزدي��ك به ۱۷00 
دندان پزشك را در روستاها و به ويژه مناطق محروم جذب 
كنيم كه خدمات خوبي را در روس��تاها و مناطق محروم 

ارايه مي كنند.رييس اداره سالمت دهان و دندان وزارت 
بهداشت ادامه داد: يكي از مشكالت مان در روستاها اين 
بود كه مردم حداقل پولي را كه بايد براي كش��يدن يك 
دندان مي دادند، نداشتند. در اين راستا براي اينكه مشكلي 
در زمينه مراجعه افراد اين مناطق به مراكز بهداش��ت و 
واحدهاي دندان پزشكي نداشته باشيم، خدماتي را براي 
گروه هاي هدف رايگان كرديم كه اس��تقبال خوبي هم از 
اين اقدام ش��د. در اين زمينه خيرين هم درگير كار شده 
و اقدامات مان به خوبي پيش م��ي رود. در حال حاضر در 
اين مناطق خميردندان و مسواك هم به صورت رايگان 

توزيع مي كنيم.

    وجود مشكل دندانپزشكي در ۹۰ درصد ايرانيان
صمدزاده در ادامه صحبت هايش درباره وضعيت خدمات 
دندان پزشكي در س��المندان و اقدام وزارت بهداشت براي 
اين گروه از افراد جامعه نيز گفت: بايد توجه كرد كه مشكل 
دهان و دندان در بي��ش از ۹0 درصد افراد جامعه ما وجود 
دارد و هزينه هاي آن هم بس��يار باال اس��ت؛ چراكه كار در 
اين حوزه تخصصي اس��ت. بنابراين با توجه به گران بودن 
خدمات دندان پزش��كي، در اين زمينه گروه هدف انتخاب 
كرده ايم؛ چراكه نمي توانيم خدمات دندان پزش��كي را به 
همه افراد جامعه رايگان ارايه دهيم. رييس اداره س��المت 

دهان و دندان وزارت بهداش��ت با بيان اينكه در عين حال 
خدمات دندان پزشكي در حوزه سالمندان خاص تر است، 
به ايس��نا گفت: زيرا هر س��ه س��ال يك واحد به شاخص 
DMFT )شاخص پوس��يدگي دندان( سالمندان اضافه 
 مي شود؛ طوري  كه شاخص پوس��يدگي دندان در سنين

 ۳5 تا ۴5 سال نزديك به ۱۳.2 است. همچنين در اين سنين 
بيش از ۴0 درصد دندان ها كش��يده مي شود و هر چه سن 

باال رود،  تعداد دندان هاي كشيده شده نيز افزايش مي يابد.

    سالمندان و خدمات گران دندان هايشان
صمدزاده با بيان اينكه در حوزه دندان پزشكي سالمندان 
بايد كارهايي تخصصي مانند پروتز، ايمپلنت و ... اتفاق افتد 
كه هزينه هاي بسيار بااليي دارد، اظهار كرد: بنابراين ما در 
حوزه دندان پزشكي گروه سني 6 تا ۱۴ سال اقداماتي را 
انجام داده ايم و قرار است هر سال يك پايه تحصيلي به اين 
گروه هدف اضافه كنيم، زيرا آنها اولويت دارند. بنابراين در 
ابتداي طرح تحول روي س��نين 6 تا ۱۴ سال كار كرديم. 
بعد از دو سال زير 6 سال را اضافه كرديم و در حال حاضر 
داريم به يك مقطع باالتر مي رويم كه افراد ۱5 و ۱6 سال 
را شامل مي شود تا بعد بتوانيم كل مدارس مان را در حوزه 

خدمات دندان پزشكي تحت پوشش قرار دهيم.
 او با بيان اينكه در اين گروه هاي س��ني كار دهان و دندان 

كم هزينه تر بوده و بازدهي  درازمدتش هم بيش��تر است، 
افزود: كس��ي ك��ه دندان��ي را از دس��ت داده، احتياج به 
توان بخش��ي دارد و بايد دنداني برايش س��اخته شود كه 
هزينه  اين اقدام باالست و در حوزه بهداشت و پيشگيري 
هم نيس��ت. ما اگر در گروه هاي سني مورد هدف مان به 
درمان هم ورود كرديم، به اين دليل بوده كه جلوي از دست 
رفتن دندان را بگيريم، وگرنه هيچ بيمه اي اين خدمات را 
تحت پوشش قرار نمي دهد. رييس اداره سالمت دهان و 
دندان وزارت بهداشت با بيان اينكه كار اصلي ما در معاونت 
بهداشت، آموزش و پيشگيري است، گفت: از طرفي بايد 
توجه كرد كه مردم به اين خدمات نياز دارند و بيش از ۹0 
درصد مردم درگير مشكالت دندان پزشكي هستند. حال 
پرداخت از جيب مردم در حوزه دندان پزشكي هم بسيار 
باالست. بر همين اساس با پيگيري هاي وزير وقت بهداشت 
در طرح تحول سالمت، ما در مقطعي وارد كار درمان در 
حوزه دندان پزشكي شديم، اما نه براي همه افراد جامعه، 

زيرا هزينه ها بسيار باالست.
صمدزاده با اشاره به وضعيت تجهيز مراكز دندان پزشكي 
نيز گفت: در سال هاي ۱۳۹۴ و ۱۳۹5 با اقداماتي كه انجام 
ش��د، حدود ۸0 درصد مراكزمان تجهيز ش��دند، اما 20 
درصدش��ان باقي ماندند. البته در حال حاضر هزينه هاي 
تجهيزات دندان پزشكي بس��يار باال رفته است؛ بطوري 

 كه يونيتي را ك��ه ۱5 ميليون تومان مي خريديم، اكنون 
به ۴5 تا 50 ميليون تومان رسيده است و چنين مشكالتي 
داريم. در عين حال تحريم ها هم تاثيراتي گذاشته اند و در 

مجموع با چنگ و دندان مراكز را نگه داشته ايم.

    از پايگاه هاي سيار دندان پزشكي چه خبر؟
وي در بخش ديگري از صحبت هايش درباره پايگاه هاي 
س��يار دندان پزش��كي، گفت: هم��ه پايگاه هاي س��يار 
دندان پزش��كي در حال كار هس��تند. در اي��ن زمينه دو 
قسمت داريم؛ يك قسمت يونيت هاي سيار پرتابل است 
كه حدود ۱000 دس��تگاه آماده كرديم كه نيروهايمان 
آنها را در يك چمدان با خودشان در مدارس و... مي برند. 
قس��مت دوم هم بحث موبايل كلينيك اس��ت كه نوعي 
آمبوالنس دندان پزشكي است و نزديك به ۸0 دستگاه آن 
در كشور توزيع شده است. صمدزاده با بيان اينكه در هر 
استاني حداقل يك و حداكثر سه دستگاه موبايل كلينيك 
داريم، اظهار كرد: در بوشهر ۱0 دستگاه موبايل كلينيك 
داريم كه بيش از ۹0 درصدشان كار مي كنند و به مناطق 
محروم، روستاها و... مي روند و خدمت ارايه مي دهند. روي 
تمام اين دستگاه هاي جي پي اس وصل است و آنها را رصد 
مي كنيم و اگر كسي دستگاه را در جايي نگهداري كند، با 

فرد خاطي برخورد مي شود. 
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 بودجه انسداد مرزها
هنوز پرداخت نشده 

جانش��ين فرمانده ناجا توضيحات��ي را درباره عدم 
تخصيص بودجه مرزباني ناجا ارايه كرد. ايوب سليماني 
درباره اظه��ارات فرمانده مرزباني ناج��ا درباره عدم 
تخصيص بودجه مرزباني گفت: در اين خصوص با دو 
موضوع مواجه هستيم، نخست بودجه انسداد مرزها 
و ديگري بودجه فرماندهي مرزباني نيروي انتظامي 
است. ناجا نيز مانند همه دستگاه ها كه كمتر از ميزان 
بودجه شان را دريافت كرده اند. بودجه فرماندهي را 
كمتر از ميزان تعيين شده دريافت كرده است. البته 
دولت بناي كمك به ناجا را در زمينه بودجه داش��ته 
است.او با تاكيد براينكه در شرايط خاص جامعه بايد 
ب��راي نيروهاي امنيتي توج��ه خاصي در خصوص 
بودجه قائل شوند، تصريح كرد: ما امسال نتوانستيم 
درصد قابل توجهي از بودجه مان را نه تنها درخصوص 
مرزباني بلكه در همه بخش ها دريافت كنيم. جانشين 
فرمانده ناجا خاطرنشان كرد: ما يك رديف بودجه اي 
ديگري نيز دريافت مي كنيم به نام بودجه انسدادمرزها 
كه ب��راي موضوعاتي مانند ديواركش��ي در مرزها، 
س��يم خاردار و ... هزينه مي ش��ود. اي��ن بودجه در 
بين بخش هايي مانند اس��تانداري، وزارت كش��ور، 
ستادكل نيروهاي مسلح توزيع مي شود.سليماني با 
بيان اينكه صحبت هاي س��ردار رضايي درخصوص 
بودجه انسداد مرزها است، خاطرنشان كرد: بودجه 
انس��داد مرزها در بين دس��تگاه هاي مختلف كه به 
بخشي از آنها اشاره شد، تقسيم مي شود وي يادآور 
شد: نه تنها نيروي انتظامي بلكه كل نيروهاي مسلح 
تا به امروز درخصوص انسداد مرزها هيچ بودجه اي 
دريافت نكرده اند، اما تا جايي كه مطلع شده ام، بودجه 

استانداري ها دريافت شده است.

 مسموميت 2۹ نفر در بانه
با مشروبات الكلي

رييس دانشگاه علوم پزشكي كردستان گفت: تعداد 
مسمومان ناشي از مصرف مشروبات الكلي دست ساز 

بانه به 2۹ نفر رسيده است.
س��يامك واحدي اظهار كرد: در ح��ال حاضر آمار 
مسموم شدگان مشروبات الكلي بانه به 2۹ نفر رسيده 
كه يك نفر از اين تعداد روز گذشته فوت كرد و 2 نفر 
 ديگر در سنندج بستري هستند و حال يكي از اين

2 نفر وخيم گزارش شده است. او با بيان اينكه تاكنون 
۱2 نفر از مسموم شدگان دياليز شده اند، به ايرنا گفت: 
همچنين تعدادي از اين افراد ترخيص شده و تعدادي 
نيز در بيمارستان بستري و تحت مراقبت هستند.

رييس دانش��گاه علوم پزشكي كردس��تان افزود: از 
روز گذش��ته تاكنون 2 نفر ديگر از سنندج به دليل 
مسمومت ناشي از مصرف الكل به بيمارستان مراجعه 
كرده اند كه يك نفر از آن��ان جزو مصرف كنندگان 
مشروبات دست ساز بانه بود و هم اكنون در بيمارستان 
تحت مراقبت است. به گزارش ايرنا، مسموم شدگان 
مشروبات الكلي بانه از 2 روز پيش به دليل وخامت حال 
خود به مراكز درماني مراجعه مي كنند كه برخي در 
حال مداوا و برخي نيز ترخيص شده اند. محمد فالحي 
فرماندار بانه نيز روز يكشنبه از دستگيري يك نفر از 
عامالن توزيع اين مشروبات در بانه خبر داد و افزود: 
شناسايي و دستگيري ساير عوامل نيز در دستور كار 
پليس شهرستان قرار دارد.هفته پيش در شهرستان 
بوكان استان آذربايجان غربي نيز ۱۷ نفر بر اثر مصرف 
مشروبات الكي مسموم شدند و 2 نفر نيز فوت كردند. 

ممانعت پليس از خودسوزي 
2 نفر در شيراز

 رييس مركز اطالع رساني پليس استان فارس گفت: 
حضور به موقع ماموران انتظامي كالنتري ۱۱ زند 
شيراز مانع اقدام به خودسوزي 2 شهروند شد. حميد 
افرامن، گفت: با اعالم مركز فوريت هاي پليس مبني 
بر اينكه فردي قصد آتش زدن خ��ود و فرزندش را 
دارد، بالفاصله ماموران كالنتري ۱۱ شيراز به محل 
اعزام شدند. او گفت: براساس اعالم ماموران، فردي 
با ريختن بنزين روي خود و فرزند ۴ ساله اش، قصد 
خودس��وزي در مالء عام داش��ت كه پليس مانع از 
انجام اين اقدام شد. افرامن ادامه داد: ماموران پليس 
با رعايت اصول ايمني، فرد م��ورد نظر را به آرامش 
دعوت كرده و با مانع شدن از خودسوزي، آنان را به 
كالنتري منتقل كردند.رييس مركز اطالع رساني 
پليس فارس گفت: فرد مورد نظر در بازجويي انجام 
شده، علت تهديد به خودسوزي را پرداخت نشدن 
مطالباتش از سوي يك پيمانكار بخش دولتي اعالم 
 ك��رده بود. افرام��ن گفت: پليس به وي��ژه ماموران

۱۱0 آموزش هاي��ي را در زمين��ه ام��داد و نجات و 
كمك هاي اوليه طي كرده اند تا بتوانند در مواقع خاص 

جان شهروندان را نجات دهند.

 آمار پايين جرم
در سيستان و بلوچستان 

معاون امور اجتماعي و پيشگيري از جرم دادگستري 
سيستان و بلوچستان گفت: اين استان برخالف تصور 
اذهان عمومي داراي كمترين آمار جرم به نس��بت 

جمعيت در كشور يعني رتبه ۳۱ است.
به گزارش ايرنا، محمدعل��ي حميديان اظهار كرد: 
همچنين در۱0 جرم پرتكرار در كشور، اين استان 
در ۷ ج��رم كمترين فراوان��ي را دارد. او با اش��اره به 
اقدامات پيشگيرانه در سيستان و بلوچستان گفت: 
مقوله پيشگيري در ۳ سطح اوليه، ثانويه و ثالثه )اول، 
دوم و س��وم( در حوزه هاي مختلف نظير فرهنگي، 
اجتماعي، حقوقي - قضايي، رسانه و مشاركت هاي 
مردمي تعريف شده و همه ساله برنامه هاي الزم در هر 
سطح تدوين و اجرايي مي شود. معاون امور اجتماعي 
و پيشگيري از جرم دادگستري سيستان و بلوچستان 
گفت: در س��طح اوليه پيشگيري از وقوع جرم طرح 
»نماد« )نظ��ام مراقبت اجتماعي دانش آموزان( در 
اين استان همزمان با ۴ استان ديگر اجرايي شد كه 

دستاوردهاي خوبي نيز به همراه داشته است. 

اختصاصبودجهبرايتوانمندسازيخانوادههايزندانيانكارسنگينمامورانبهداشتباگرانفروشيگوشت
وزير بهداشت خطاب به ماموران و بازرسان بهداشت محيط در طرح 
سالمت نوروزي گفت: امسال به دليل فشارهاي اقتصادي و تغييرات 
در نرخ ارز كار شما از سال گذشته بيشتر مي شود. زيرا وقتي گوشت 
گران شد، قطعاً تخلف و تقلب هم در آن بيشتر مي شود. بنابراين امسال 

كارتان سنگين تر و سخت تر است.
س��عيد نمكي در مانور مهندسي بهداش��ت محيط در طرح سالمت 
نوروزي، گفت: بنده اولين بار اداره كل بهداشت حرفه اي را در وزارت 
بهداشت ايجاد كردم. در آن زمان مي خواستيم كاسه هاي فالوده خوري 
و بستني را تبديل به ظروف يك بار مصرف كنيم، اما نمي دانيد كه چه 
كشيديم. يادم است كه يك بار كاردان بهداشت محيط ما در كرمانشاه 
به يك قصاب اعتراض كرده بود و قصاب عليه او شكايت كرده بود و او 
را به ضربه شالق محكوم كرده بودند. من رفتم و گفتم اگر اين كاردان 
بهداشت شالق بخورد، من خودم را جلوي كاخ دادگستري آتش مي زنم 
و آنقدر ايستادم كه براي كاردان برائت و براي قصابي حكم شالق گرفتم. 
بنابراين مِن وزير بهداشت به عنوان سرباز ديرين حوزه بهداشت كشور، 
پش��توانه شما هستم. باور كنيد حاضرم خودم را بسوزانم، اما مويي از 

شما كم نشود. 
او افزود: اين مملكت مديون كار افراد عرصه بهداش��ت است. در سال 
5۷ از هر هزار تولد زنده ۱20 نوزاد به يك سالگي نمي رسيدند و از هر 
۱00 هزار مادر باردار 2۴5 موردشان تلف مي شدند. همچنين ميزان 
پوشش واكسيناسيون در كشور ۳0 درصد بود، اما امروز به ١٠٠ درصد 
رسيده است. همچنين بيماري هاي تنفسي گروه هاي آسيب پذير را 
مورد هدف قرار داده بودند، اما امروز در اين زمينه وضعيت مناس��بي 
داريم. وي با بيان اينكه در آن سال ها حدود ۱050 مركز خانه بهداشت 

داشتيم، گفت: امروز ۱۸ هزار خانه بهداشت در سراسر كشور وجود دارد 
و اين دستاوردها حاصل تالش گذشتگان و شماست.

نمكي تاكيد كرد: بايد توجه كرد كه مقوله امنيت و سالمت مقوله اي 
مانند هوا براي انس��ان و آب براي ماهي است؛ بنابراين تا زمان گرفتار 
نشدن، ملموس نيست. از طرفي امسال به دليل فشارهاي اقتصادي و 
تغييرات در نرخ ارز كار شما از سال گذشته بيشتر مي شود. زيرا وقتي 
گوشت گران شد، قطعًا تخلف و تقلب هم در آن بيشتر مي شود. اين 
موضوع يك پديده اقتصادي است كه وقتي كااليي گران مي شود تقلب 
و جعل هم به دنبال گراني مي آيد. بنابراين امسال كارتان سنگين تر 

و سخت تر است.
او تاكيد كرد: به شما افراد عرصه بهداشت محيط توصيه مي كنم كه 
ضمن حفظ ابهت خودتان در كار، به كسبه بي احترامي نكنيد. من از 
مردم دور نمي ش��وم و هيچگاه از طريق VIP و پاويون سفر نمي كنم 
زيرا مي گويند قطره درياست اگر با درياست و او قطره و دريا، دريافت. 
بنابراين پيوس��تگي با مردم به انس��ان ارزش مي دهد. حال شما هم 
حرمت مردم را حفظ كنيد. يك روز در رستوراني بودم و ديدم كه دو 
كاردان بهداشت محيط چقدر مودبانه برخورد مي كردند؛ بطوري كه 
رستوران دار شرمسار شد. در آنجا نتيجه گرفتم كه نفيس ترين افراد را 
در حوزه بهداشت دارم و اين براي وزيري كه آمده پاكدستي را به عنوان 
ارزش جا بيندازد، بسيار با ارزش است. همچنين متوجه شدم كه چه 
همكاران صبوري دارم. بنابراين اميدوارم زحمات نوروزي شما مانند 
زيارت اهل بيت و طواف كعبه پر خير و بركت باش��د. همچنين بطور 
همزمان مانور بهداشتي استان هاي گيالن، زاهدان و كرمانشاه از طريق 

ويدئو كنفرانس و با دستور وزير بهداشت آغاز شد.

معاون رييس جمهوري گفت: قرار است بودجه اي از شوراي اجتماعي كشور 
براي اجراي طرح توانمندسازي خانواده هاي زندانيان و همچنين زناني كه 

از زندان آزاد مي شوند به اين معاونت اختصاص يابد.
ششمين نشست دفاتر حمايت از حقوق زنان و كودكان دادگستري هاي 
كل كش��ور با حضور مديران اين دفاتر و برپايي سه كارگروه با محوريت 
آسيب شناسي حقوقي و كاري دفاتر، پيشنهاد قوانين الزم براي افزايش 
اختيارات اين دفاتر و پرداختن به مسائل مربوط به حمايت حقوقي از زنان 
و كودكان در مشهد برگزار شد. معصومه ابتكار معاون امور زنان و خانواده 
رييس جمهور در مراسم گفت: ستاد ملي زنان و خانواده به عنوان يك نهاد 
فراقوه اي شكل گرفته و نخستين نشست خود را با حضور رييس جمهوري 
اسفند ماه پارسال برگزار كرد. اين مهم نويدبخش ايجاد ساز و كار فراقوه اي 

براي هماهنگي بيشتر در رسيدگي به آسيب هاي اجتماعي است. 
ابتكار به قوانين و لوايحي كه در زمينه حمايت از حقوق زنان و خانواده وجود 
دارد نيز اشاره و بيان كرد: اليحه حمايت از كودكان و نوجوانان نهايي شده 
و به زودي از سوي شوراي نگهبان ابالغ مي شود. در اين اليحه ايجاد دفاتر 

رسيدگي به امور كودكان تكليف شده است.
او افزود: اليحه حمايت از كودكان و نوجوانان يك تقسيم كار مشخص براي 
همه دستگاه هاي دست اندركار ايجاد كرده و خيلي دقيق به بحث جرايم 
مي پردازد كه اميد است يك فصل مشترك از همكاري بين قوه مجريه و 
قوه قضاييه ايجاد كند. معاون رييس جمهوري ادامه داد: مديران كل دفاتر 
امور زنان و خانواده استانداري ها در اين اليحه مسووليت ويژه در خصوص 
رسيدگي به آسيب ها دارند. همچنين در اين اليحه تكاليف قانوني در مورد 

انواع خشونتها نسبت به كودكان و نوجوانان مشخص شده است.
او گفت: يكي از تأكيدات رهبر معظم انقالب اسالمي اين بود كه قوانين در 

مورد خشونت عليه زنان خيلي بازدارنده نيستند و بايد قوانين جديدي وضع 
شود لذا ضمن توجه به اين مهم، هدف اصلي ما كارآمدي نظام، صيانت از 
خانواده و شكوفايي آن است. ابتكار به طرحي با عنوان »زندان جاي مادران 
نيس��ت« نيز اشاره كرد و افزود: اميد است اين طرح كارآمدي بيشتري از 
طرح هاي مشابه داشته باشد تا بتوان از مادراني كه از زندان آزاد مي شوند 
يا در زندان بسر مي برند حمايت بيشتري داشت و آنان را از آسيب ها دور 
نگه داشت. وي افزود: بند ت ماده ۸0 قانون برنامه ششم توسعه در مورد 
همكاري فرا دستگاهي در خصوص كمك به زنان سرپرست خانوار است كه 
در آن به توانمندسازي اين گروه مي پردازد و در همين زمينه نيز اقداماتي 

در حال انجام است.
او ت��وان افزايي تش��كلهاي غيردولت��ي را از برنامه هاي ديگ��ر معاونت 
رياس��ت جمهوري در امور زنان و خانواده اعالم و بيان كرد: در اين زمينه 
طرحي با عنوان »ارتقاي تاب آوري اجتماعي« تدوين شد كه توسط دولت 
يازدهم در ۳0 نقطه پرآسيب كشور اجرا شد. هم اينك مرحله دوم اين طرح 
در دست اجرا است. ابتكار گفت: سازمان بهزيستي نيز كار مشابهي را در 
خصوص ارتقاي تاب آوري اجتماعي زنان در دست اجرا دارد لذا معاونت 
رياست جمهوري در امور زنان و خانواده آمادگي همكاري براي هماهنگي 

برنامه ها را در اين خصوص دارد.
او افزود: ۴۱ درصد كارمندان دولت دوازدهم را زنان تشكيل مي دهند. در 
دولت يازدهم نيز رييس جمهوري مسووالن را مكلف كرد كه ۳0 درصد از 
پست هاي مديريتي را بر اساس شايستگي و كارآمدي به زنان واگذار كنند. 
او گفت: اميدواريم در قوه قضاييه نيز نسبت به واگذاري امور مديريتي و 
قضايي به زنان شايسته و توانمند اهتمام بيشتري صورت گيرد زيرا يكي از 

مهارت هاي زنان ايجاد گفت وگو و حل اختالفات است.



اخبار 13 راهوشهرسازي

»تعادل«تصميمشوراياقتصاددربارهخريد28فروندهواپيمارابررسيميكند

مجوز ديرهنگام براي نوسازي ناوگان هما
گروه راه و شهرسازي|زهره عالمي|

براس��اس تازه ترين تصميم ش��وراي اقتصاد، شركت 
هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران )هما( مي تواند با 
سرمايه گذاري از محل منابع مالي داخلي خود اقدام به 
خريد۲۰ فروند هواپيماي ATR، 3 فروند ايرباس جديد 

و 5 فروند هواپيماي ايرباس دست دوم كند.
درخواس��ت خريد هواپيما از سرمايه هاي داخلي هما 
از س��وي وزارت راه و شهرس��ازي ارايه شده و توسط 
شوراي اقتصاد هم پذيرفته ش��ده است و با اين مجوز 
ايران اير مي تواند ۲۰ فروند هواپيماي ATR، 3 فروند 
ايرباس جديد و 5 فروند هواپيماي ايرباس دست دوم 

را خريداري كند.
اما ب��ا وجود تصميم جديد ش��وراي اقتصاد نگاهي به 
وضعيت و عملكرد مالي شركت ايران اير نشان مي دهد 
كه اين ايرالين در ش��رايط مناسبي قرار ندارد و حتي 
در تأمين حقوق پرس��نل و كارمندان خود با مشكل 
مواجه اس��ت، صندوق بازنشستگي ايران اير هم روي 
مرز ورشكستگي قرار دارد و شرايط مالي مناسبي براي 

پرداخت هزينه خريد اين ۲8 فروند هواپيما را ندارد.
ايران اير حتي براي تأمين منابع مالي خريد 16 فروند 
هواپيماي نو طي دوسال اخير مجبور شده است كه از 
صندوق توسعه ملي، منابعي را دريافت كند. برهمين 
اساس چگونگي تأمين منابع مالي ۲8 فروند هواپيماي 
جديد آن هم از محل سرمايه گذاري داخلي اين شركت 

هواپيمايي در هاله اي از ابهام است.
اما ج��دا از بحث تأمين منابع مالي خريد هواپيماهاي 
يادشده، بحث اعمال تحريم عليه صنعت هوايي ايران 
و دريافت مجوز اوفك )وزارت خزانه داري امريكا( براي 
ورود هواپيماي نو و دست دوم است با توجه به تحريم ها، 
امكان ورود هواپيما به ناوگان هوايي ايران بدون مجوز 
اوفك وجود ندارد و سوال اين است كه ايران اير در اين 

شرايط چگونه مي تواند اقدام به خريد هواپيما كند؟
بررسي تصميم تازه شوراي اقتصاد نشان مي دهد كه 
شرايط الزم براي خريد هواپيما )تأمين منابع مالي و 
دريافت مجوز اوفك( از سوي ايران اير وجود ندارد و اين 
تصميم بايد در زمان اجراي برجام اجرايي مي شد و حتي 
اگر بحث تأمين منابع مالي خريد هواپيماها حل شود، 

مشكل دريافت مجوز اوفك همچنان باقي مي ماند.
البته ناگفته نماند ك��ه در دوره اجراي برجام، ايران اير 
16 فروند هواپيماي نو خريداري كرد كه 13 فروند آن 
ATR و 3 فرون��د آن ايرباس بودند و در زمان تحريم و 

اوايل اس��فندماه سال جاري هم 3 فروند ايرباس 319 
وارد ناوگان شد. در واقع از ۲8 فروند هواپيماي مطرح 
شده در مصوبه شوراي اقتصاد فقط بحث تأمين منابع 
مالي و دريافت مجوز اوفك ۲ فروند هواپيماي دست 
دوم ايرباس و 7 فروند ATR باقي مانده است كه با توجه 
به سخت تر شدن تحريم هاي اعمال شده عليه ايران و 
وضعيت مالي نامناسب ايران اير احتمال خريد اين 9 

فروند هواپيما تقريبا غير ممكن است.

    بستگي به دولت دارد
كاپيتان هوشنگ شهبازي، خلبان بازنشسته ايران اير 
درباره تصميم جديد شوراي اقتصاد براي سرمايه گذاري 
از محل منابع داخلي هما براي خريد ۲8 فروند هواپيما 
به »تع��ادل« مي گويد: اميدواري��م چنين تصميمي 
اجرايي شود اما اين موضوع بستگي به دولت دارد، دولت 
بايد تكليف ايران اير را مشخص كند، اگر اين ايرالين 
دولتي است بايد حمايت مالي شود و اگر خصوصي است 
دولت نبايد هزينه هايي را به اين ش��ركت هواپيمايي 

تحميل كند.
ش��هبازي اظهار مي كن��د: با توجه به اينكه ش��ركت 
هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران )ايران اير( دولتي 
است، دولت موظف اس��ت كه از اين ايرالين حمايت 
كند و تأمين مالي هواپيماهاي جديد را به عهده بگيرد.

او ادامه مي دهد: هما نياز به هواپيماهاي بيشتري دارد 
زيرا با تعداد هواپيماهاي كنوني امكان تأمين هزينه هاي 
اين ش��ركت وجود ندارد، دارايي هاي زمان گذشته را 

مي فروشد و حقوق كارمندان را تأمين مي كند.
به گفته اين كاپيتان با سابقه هما، اين ايرالين منابع مالي 
چنداني ندارد و فقط چندين س��اختمان براي فروش 
دارد. بنابراين دولت بايد تأمي��ن مالي اين هواپيماها 

را تقبل كند. 
شهبازي اضافه مي كند: با توجه به اينكه ايران اير دولتي 
است، دولت بايد هزينه فشارهاي مالي وارده به ايران اير 
را به عه��ده بگيرد و تأمين مالي خري��د هواپيماهاي 
جديد بايد توس��ط دولت انجام شود اما زماني كه هما 
نيازمند حمايت مالي دولت است، دولت اعالم مي كند 
كه اين ش��ركت خصوصي اس��ت و زماني كه ايران اير 
اعالم مي كند كه خصوصي است دولت از اين شركت 
هواپيمايي درخواست انجام پروازهاي دولتي دارد كه 
دولت بايد هر چه سريع تر تكليف خود را با شركت هاي 

هواپيمايي مشخص كند.

او بيان مي كند: چندين ش��ركت وابس��ته به هما هم 
سرمايه حاصل از صندوق بازنشستگان است و مربوط 
به حدود 1۲ هزار بازنشسته است پس ايران اير نبايد در 
سرمايه حاصل از صندوق بازنشستگان دخل و تصرف 
كند، ضمن اينكه صندوق بازنشس��تگان هما در حال 
ورشكستگي است كه با بهره گيري از منابع آن، شرايط 

اقتصادي اين شركت بغرنج تر مي شود.
شهبازي اظهار مي كند: هما جز چند ساختمان منابع 
داخلي چنداني ندارد و اگر منابعي هم دارد براي صندوق 
بازنشستگي اس��ت كه اين منابع به بازنشستگان اين 
شركت هواپيمايي اختصاص دارد و هما نياز به كمك 
دارد چون درآمد و هزينه اين شركت برابر است و چند 
سالي اس��ت كه درآمد اين شركت هواپيمايي كاهش 

يافته است چون هواپيماي چنداني ندارد.
اين كارشناس ارشد حوزه هوايي با اشاره به مشكالت 
متعدد شركت ايران اير مي گويد: اگر شرايط ايران اير 

را با ايرالين هاي دولتي كش��ورهاي همسايه مقايسه 
كنيم به اين نتيجه مي رسيم كه اين شركت براي ادامه 
حيات و رقابت با اين ايرالين ها بايد تعداد هواپيماهاي 
خود را افزايش دهد كه تعداد اين هواپيماها بايد حداقل 
3۰۰ فروند و از جديدترين توليدات باشند تا درآمد هما 

افزايش يابد.
او ادامه مي دهد: تصميمات اشتباه دولت طي سال هاي 
گذشته موجب شده كه اين شركت هواپيمايي از دوران 
اوج خود فاصله بگيرد و حاال بايد به فكر حمايت از اين 

ايرالين دولتي باشد.
ش��هبازي درباره چگونگي خريد هواپيماهاي جديد 
با وج��ود تحريم صنعت هوايي ايران از س��وي امريكا 
مي گويد: ب��ا توجه به اينك��ه اياالت متح��ده امريكا 
تحريم هايي را عليه ايران اعمال كرده اس��ت احتمال 
خريد هواپيماي نو از س��وي هيچ يك از ايرالين هاي 

هواپيمايي وجود ندارد.

    نو يا دست دوم؟
او مي افزايد: ب��ا توجه به اينكه خري��د هواپيماي نو و 
همچنين دست دوم نياز به دريافت مجوز اوفك )وزارت 
خزانه داري امريكا( دارد احتمال خريد هواپيما توسط 
ايران اير به ويژه هواپيماي نو وجود ندارد البته هواپيماي 
دس��ت دوم را مي توان با روش هايي خريداري كرد اما 
خريد هواپيماهاي نو در شرايط كنوني غيرممكن است.

به گفته اين كارش��ناس ارش��د حوزه هوايي، تصميم 
جديد ش��وراي اقتص��اد بايد حدود يك س��ال پيش 
تصويب و اجرايي مي شد و با توجه به اعمال تحريم هاي 
امريكا، خريد هواپيماي جديد بسيارس��خت اس��ت 
مگر هواپيماهاي دس��ت دوم با سن باال كه خريد اين 
هواپيماها هم براي ايرالين مشكالتي را به همراه دارد.

ش��هبازي ادامه مي دهد: با توجه به س��خت ترشدن 
تحريم هاي اعمال ش��ده عليه ايران؛ احتمال دريافت 

مجوز اوفك كاهش مي يابد.

ضرورتورودمجلسبهمسالهحفظفضايسبزپايتخت

باغهايتهرانفريزشود
گروه راه و شهرسازي|

 پانزدهم ماه جاري اعضاي ش��وراي ش��هر تهران در پاسخ به استفساريه 
شهرداري در مورد ارايه پروانه ساخت در 6۲ باغ پايتخت راي مثبت دادند. 
راي مثبت ش��ورا به ساخت و س��از در 6۲ باغ كه به معناي نابودي هزاران 
درخت است مورد انتقاد كارشناسان و رسانه ها قرا گرفته و برخي اعضاي 
شورا از جمله ناهيد خداكرمي، عضو شوراي شهر از مخالفان اين استفساريه 
در مورد آثار منفي اين تصميم بر شهر تهران هشدار داده اند. خداكرمي حتي 
خواهان اين شد كه براي حفظ باغ هاي تهران حكم حكومتي گرفته شود. 

او در اين باره گفته بود: »مي توانيم براي حفظ اين 6۲ باغ و مابقي باغ هاي 
تهران، با راه اندازي كمپيني از حك��م حكومتي و رأي قوه قضاييه كمك 
بگيريم، چرا كه با نابودي و قطع هر درخت، يك بيماري به نسل آينده تزريق 
مي كنيم. طبق اطالع من يكي از باغات 5۰۰ درخت دارد و فكر كنيد كه قرار 
است در اين باغ برج ساخته شود و حدود يك سوم اين درختان يعني ۲۰۰ 

اصله درخت بايد براي ساخت يك برج نابود شود.«
خداكرمي روز گذشته در اظهارنظري جديد درباره اعطاي مجوز به ساخت 
و ساز 6۲ برج باغ در تهران خواهان اين شد كه مجلس به مقوله فريز باغ ها 
در همه كالن ش��هرها ورود كند و جلوي ضرر را بگيرد. به گزارش ايلنا او با 
تاكيد بر اينكه مجلس شوراي اسالمي  درخصوص برج باغ هاي شهر تهران 
بايد ايفاي نقش كند، اظهار كرد: گرم شدن زمين، آسيب اليه اوزون و توليد 
گازهاي گلخانه اي مسائلي هستند كه در دنيا مطرح اند. انتظار اين است كه 

مجلس فريز باغ ها را در همه كالن شهرها به عنوان يك قانون مصوب كند.
رييس كميته سالمت شوراي شهر تهران با بيان اينكه ما نمي توانيم مسائل را 
به مجلس ديكته كنيم، گفت: خود مجلس بايد مسائل را رصد كنند، چرا كه 

وقتي گازهاي گلخانه اي افزايش يابند، نه تنها محيط را دچار تغيير مي كنند 
بلكه تغييرات محيطي روي سالمت مردم هم تاثير مي گذارد. ما انتظار داريم 
قانونگذار رصد كند و فريز تمامي باغات و زمين هاي مزروعي كالن تمام ايران 

را در دستور كار خود قرار دهد.
وي ادامه داد: شوراي عالي استان ها مي توانست اين موضوع را به مجلس 
پيشنهاد دهد و ما هم با نمايندگان در اين خصوص صحبت كرديم، اما از 
نمايندگان انتظار مي رود بيشتر در نگهداري باغات ايفاي نقش كنند. دستگاه 
قضا مي تواند به راحتي لوايحي را كه شوراي شهر تهران مصوب مي كند، به 
استناد حقوق مكتسبه يا حقوق مالكانه بشكند، اما اگر اينها توسط مجلس 

قانون شود، اين احتمال از بين مي رود.
در سوي ديگر، اما موافقان اين تصميم در شوراي شهر نظري ديگر دارند. 
به عنوان مثال، افشين حبيب زاده، معاون نظارت شوراي شهر تهران، اين 
تصميم را برگ افتخاري در پرونده ش��وراي پنجم دانس��ته و عنوان كرد: 
»اينكه شوراي شهر به ساخت وس��از در 6۲ باغ رأي مثبت داد تا 5۰8 باغ 
ديگر را نجات بدهد، اين مصوبه برگ افتخاري براي شوراي شهر پنجم است. 
شوراي شهر از ساخت وساز طبق ضوابط قبل در 3 هزار قطعه و نزديك به 
هزارو 6۰۰ هكتار از باغات با اين مصوبه جلوگيري كرده است. ما بين بد و 

بدتر، بد را انتخاب كرديم.«
دليل ديگر موافقان اين اس��ت كه مالكان باغ ها بر اس��اس اين اليحه 
مي توانستند عليه ش��هرداري به ديوان عدالت اداري شكايت كنند و 
چنانچه راي ديوان به نفع مالكان داده مي شد، كل مصوبه شوراي شهر 
زير سوال مي رفت به همين دليل آنها ترجيح دادند كه 6۲ باغ را فداي 

5۰۰ باغ باقي مانده كنند.

     تشكيل كميته »آلودگي صوتي« در شورا
رييس كميته سالمت شوراي شهر تهران از بررسي ويژه 

آلودگي صوتي در شوراي شهر خبرداد.
به گزارش ايسنا، ناهيد خداكرمي با بيان اينكه آلودگي 
صوتي مساله بسيار مهمي است، گفت: آلودگي صوتي 
به صورت مستقيم بر اعصاب و روان افراد جامعه تاثير 
مي گ��ذارد اما كمترين توجه به آن مي ش��ود. آلودگي 
صوتي آثار ظاهري ن��دارد اما آرام آرام بر روان و اعصاب 
ش��هروندان تاثير منفي مي گذارد. وي ب��ا بيان اينكه 
متاسفانه مسووالن و مردم توجه كمي به تبعات آلودگي 
صوت دارند در حالي كه تاثير منفي زيادي بر سالمت 
افراد دارد، ادامه داد: برنامه ريزي براي مهار و كاهش آن 
به خصوص براي كساني كه در معرض مستقيم صوت 
هس��تند، ضروري اس��ت. خداكرمي با بيان اينكه در 
مناطق مركزي شهر و در نزديكي اتوبان هاي پايتخت 
آلودگي صوتي بس��يار زياد اس��ت، افزود: متاسفانه در 
برخي مناطق تهران كه عمدتا در نزديكي اتوبان ها قرار 
دارند، آلودگي صوتي بيش از استاندارد است و الزم است 
اقدامي عملي براي كنترل آن صورت گيرد. رييس كميته 
سالمت شوراي شهر تهران با بيان اينكه كميته  سالمت 
در كميسيون سالمت و محيط زيست با جديت در اين 
حوزه فعاليت دارد و كميته اي هم در شورا شكل گرفته 
است تا در حوزه تعيين استانداردها بررسي الزم را انجام 
دهد، گفت: در برنامه سوم توسعه شهرداري به آلودگي 
صدا توجه ويژه ش��ده است و براي اولين بار است كه به 
آلودگي صوتي در اسناد باال دستي توجه شده است تا از 
نظر عملياتي بتوانيم حضور پر قدرت تري داشته باشيم و 

معتقدم كه بايد به مرور تصميمات و لوايح قبل در اولويت 
اجرا قرار گيرند، تا صداي استاندارد را به شهر برگردانيم.

    تعيين تكليف 58 گود تهران 
مديركل معماري و س��اختمان ش��هرداري ته��ران از 
ساماندهي و تعيين تكليف 58 گود پايتخت در يك سال 
گذشته خبر داد. به گزارش ايسنا، مهدي صالحي با اشاره 
به آخرين وضعيت گودهاي تهران گفت: شوراي اسالمي 
شهر تهران در آذرماه سال 96 معاونت شهرسازي را مكلف 
به شناسايي و تعيين تكليف گودهاي فاقد عمليات عمراني 
ش��هر تهران كرد و در بهمن ماه همان س��ال، ۲79 گود 
شناسايي شد.  وي با بيان اينكه از آن تاريخ تاكنون 58 گود 
تعيين تكليف شده و به تراز صفر- صفر رسيده اند، ادامه داد: 
در حال حاضر ۲۲1 گود فاقد عمليات عمراني در پايتخت 
داريم ك��ه ۴5 مورد آنها متعلق به دس��تگاه هاي دولتي 
اس��ت. همچنين از مجموع گودهاي فاقد عمليات، 91 
گود »پرخطر« و بيش از ۴۰ گود »ميان خطر« محسوب 
مي شوند.  مديركل معماري و ساختمان شهرداري تهران 
با اش��اره به تكليف ش��هرداري تهران طبق بند 1۴ ماده 
55 قانون اساسي نسبت به ايمن سازي گودهاي پرخطر 
گفت: يكي از چالش هاي ما در ح��وزه گودها مربوط به 
دس��تگاه هاي دولتي است. متاسفانه ش��هرداري براي 
پايدارسازي و ايمن سازي گودهاي پرخطر رديف اعتباري 

ندارد و بايد از بخش هاي ديگر در اين زمينه هزينه كند. 
صالحي در پاسخ به اينكه طبق قانون، شهرداري مي تواند 
با احتساب جريمه هزينه پايدارسازي را از مالك دريافت 
كند، تصريح كرد: در اين خصوص، س��وال اين است كه 

هزينه چه زماني پرداخت مي شود؟ يك سال، دوسال يا 
پنج سال؟ شهرداري براي آنكه بتواند هزينه پايدارسازي 
را از مالك بگيرد، در مرحله اول بايد طرح دعوا كند تا بعد 
از چند س��ال به حق خود برس��د. او با اشاره به مهم ترين 
گودهاي پرخطر تهران گفت: در ح��ال حاضر گود برج 
ميالد و گود متعلق به بانك صادرات در خيابان ستاري از 
مهم ترين گودهاي پرخطر محسوب مي شوند كه عمليات 
ايمن سازي و پايداري سازي آنها از سوي شهرداري مناطق 

۲ و 5 در حال انجام است.

   پشت پرده تعديل نيروهاي تنخواهي سازمان 
ورزش

يك عضو شوراي شهر تهران گفت: مجوزهاي كلي براي 
جذب نيروي حجمي در سازمان ورزش داده شده بود اما 
پس از مدتي اين موضوع انكار شد. به گزارش مهر، حجت 
نظري عضو ش��وراي اسالمي ش��هر تهران در خصوص 
وضعيت نيروهايي كه به نيروهاي تنخواهي در سازمان 
ورزش معروف شده اند و مدتي است با آنها قطع همكاري 
شده گفت: اين سازمان در مقاطعي نياز به نيرو داشت و 
مجوزهاي كلي را براي جذب نيروي حجمي دريافت كرده 
بود، اما با وجود اينكه معاونت توسعه منابع انساني كامال در 
جريان جزييات موضوع بود و حتي رايزني هايي مبني بر 
تبديل وضعيت نيروهاي تنخواهي، در زمان سرپرست 
قبلي سازمان با ش��خص معاون منابع انساني شده بود، 
ناگهان اعالم كرد كه كه »من اصال در جريان اين نيروها 
نيستم، آنها بدون مجوز جذب شده اند و ما مسووليتشان 
را نمي پذيريم«. براين اساس سازمان ورزش به تسويه اين 

نيروها و قطع همكاري با آنها اقدام كرد. او ادامه داد: در مورد 
اين تسويه حساب ها، عدالت بطور كامل رعايت نشده، به 
دليل آنكه بهانه اي ش��د كه همه آنها در سال 97 جذب 
شوند. اما واقعيت اين است كه تعداد قابل توجهي از آنها 
سال هاي پيش به انحاي مختلف با شهرداري يا حتي خود 
سازمان ورزش همكاري داشتند و به نظر من حتمًا بايد 
اين تفكيك صورت بگيرد. البته كميته اي درخود سازمان 
ورزش براي رسيدگي به شكايات و اعتراضات تشكيل شد 
و مدعي شدند هر كسي قبل از سال 97 داراي سابقه بوده، 
برگردانده مي شود و به نظر مي رس��د اين اتفاق تا امروز 

نيفتاده يا بطور كامل اتفاق نيفتاده است.

      دست بسته شهرداري در حل معضل »خانه هاي 
متروكه« تهران

عضو هيات رييسه شوراي ش��هر تهران با اشاره به تعداد 
بسيار باالي خانه هاي متروكه در تهران گفت: شهرداري 
از لحاظ قانوني محدوديت هايي دارد و در حقيقت دست 
شهرداري براي حل مشكل خانه هاي متروكه تهران بسته 
است. به گزارش تسنيم، زهرا نژادبهرام درباره خانه هاي 
متروكه در سطح ش��هر اظهار كرد: ساختمان هاي رها 
ش��ده و متروكه عارضه شهر تهران اس��ت اما شهرداري 
در راستاي محترم شمردن مالكيت شخصي نمي تواند 
به اين ساختمان ها ورود داشته باشد مگر اينكه خطري 
شهروندان را تهديد كند، در اين صورت نيز شهرداري از 
دادستان حكم دريافت مي كند و دادستاني دستور تخريب 
مي ده��د. وي با بيان اينكه زماني ك��ه در دفتر خدمات 
نوسازي شهرداري منطقه 1۲ بودم، حدود 7۰۰ ملك رها 

شده در 5 محله شناسايي شد، ادامه داد: با توجه به اينكه 
برخي از اين امالك مربوط به نهادهاست، توصيه ما اين بود 
كه با آنها وارد گفت وگو شويم؛ منطقه 1۲ از نظر حقوقي 
اقداماتي كرد اما كافي نبود از اين رو فكر مي كنم به يك 

بسيج عمومي براي اين موضوع نياز داريم.
عضو هيات رييسه شوراي شهر تهران با اشاره به اينكه برخي 
از ساختمان هاي رها شده مالكيت شخصي دارند و فاقد 
ورثه هستند، تصريح كرد: متأسفانه بسياري از اين خانه ها 
گذشته از آسيب هاي اجتماعي نابساماني هاي بهداشتي 
هم پديد آورده اند. او ادامه داد: يكي از ساختمان هاي رها 
ش��ده در منطقه 1۲ يك حمام قديمي و متروكه بود كه 
به النه موش تبديل شده بود؛ شهرداري براي خريد اين 
ملك اقدام كرد اما مالك به رقم اعالمي شهرداري راضي 
نبود، شهرداري نيز توان پرداخت مبلغ بيشتر را نداشت. 
در نهايت اين مل��ك بالتكليف باقي مان��د و ضرر وجود 
آن متوجه ش��هروندان شد. ش��هرداري از لحاظ قانوني 
محدوديت هايي دارد و با اتكا به وضعيت فعلي نمي تواند 
كار چنداني انجام دهد، در حقيقت دست شهرداري براي 

حل مشكل خانه هاي متروكه بسته است.
نژادبهرام افزود: در مواردي كه س��اختمان هاي رها شده 
مربوط نهادهايي از جمله بنياد مستضعفان، سازمان اوقاف 
و ستاد اجرايي فرمان امام هستند بايد وارد گفت وگو شويم 
البته با بنياد مستضعفان ارتباطات خوبي داريم؛ تمايل 
بنده اين بود با توجه به ضرورت پرداختن به اين موضوع با 
ساير نهادها نيز اين گفت وگو و روابط خوب تنظيم شود؛ 
اميدوارم بعد از بررسي اليحه بودجه، اين موضوع در دستور 

كار قرار گيرد.

پيامدهايعوارضتردددرطرحزوجوفردسال97همچنانادامهداد

مردمياببخشندياازشهرداريشكايتكنند
رييس كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهر تهران درباره دريافت 
ع��وارض تردد در طرح زوج و فرد در س��ال ج��اري و بدهي هايي كه در 
اين زمينه براي مردم منظور مي ش��ود، گفت: مردم مي توانند عوارض 
غيرقانوني كه پرداخته اند را ببخشند يا از شهرداري شكايت كنند تا پول 

خود را پس بگيرند.
به گزارش ايلنا، محمد عليخاني، رييس كميسيون عمران و حمل و نقل 
شوراي ش��هر تهران درباره عوارض ورود به طرح زوج و فرد كه در سال 
جاري از مردم اخذ شد و ميان معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري 
و كميس��يون عمران و حمل و نقل شوراي ش��هر تهران در اين زمينه 
اختالف نظر وجود دارد، گفت: نظر كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي 
شهر همچنان مثل گذشته اين است كه تعرفه هايي كه از مردم در سال 
جاري دريافت شده، خالف قانون است و مردم بابت ورود به طرح زوج و 

فرد نبايد پولي بپردازند.
رييس كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهر تهران در ادامه اظهار 
كرد: كساني كه امسال براي ورود به طرح زوج و فرد عوارضي به شهرداري 
پرداختند، مي توانند آن را ببخشند يا اينكه از شهرداري شكايت كنند تا 

وجوه پرداختي خود را پس بگيرند.
وي درباره جلسه كميسيون مشترك كميسيون عمران و حمل و نقل و 
كميسيون نظارت و حقوقي كه قرار بود براي تصميم گيري درخصوص 
عوارض زوج و فرد در شوراي شهر تشكيل شود، اظهار كرد: كميسيون 
فعال به دليل تراكم كاري جلسه نداشته است و فعال هم برگزاري جلسه 
را در دستور كار نداريم، اما ما نظر خود را قبال اعالم كرده ايم. فرمانداري 
تهران هم در آخرين نظر خود اعالم كرده كه دريافت عوارض تردد زوج 

و فرد قانوني نيست. او در پاس��خ به اينكه اگر مردم عوارض زوج و فرد را 
نپردازند، مشكلي برايشان ايجاد نمي شود، گفت: پليس ماشين مردم را 
به خاطر عدم پرداخت عوارض زوج و فرد نمي خواباند؛ ضمن اينكه مردم 
مي توانند اگر شهرداري از آنان طلب پول غيرقانوني كرد، شكايت كنند.

صحبت هاي عليخاني در حالي مطرح مي شود كه اختالف بين او و محسن 
پورسيدآقايي معاون حمل و نقل شهرداري تهران بر سر اين موضوع طي 
ماه هاي گذشته حاشيه ساز بوده است. عليخاني بارها در صحبت هاي خود 
اشاره كرده كه اخذ جريمه از تردد در محدوده زوج وفرد غيرقانوني است. 
در حالي كه پورسيدآقايي با استناد به ماده 8 مصوبه نرخ عوارض تردد 
وسايل نقليه در محدوده هاي مركزي تهران در سال 97 دريافت عوارض 
ورود به طرح زوج و فرد در س��ال جاري را قانوني مي داند.  او در اين باره 
گفته بود: »من نمي گويم دريافت عوارض براي ورود به طرح زوج و فرد 
قانوني است. من هيچ چيز از خود نمي گويم شورا هم نمي گويد اين عوارض 
غيرقانوني است و تنها يك عضو شورا مي گويد اين عوارض غيرقانوني 
است. من به رييس شوراي شهر نامه نوشتم تا تكليف اين موضوع مشخص 
شود اكنون صورتجلسه كميسيون حقوقي و نظارت شورا در داخل اين 
كميسيون درج شده است. كميسيون حقوقي و نظارت در خصوص اين 
نامه جلسه گذاشته و صورتجلسه كرده كه كار شهرداري درست است. اگر 
يك عضو شورا مي گويد نظر كميسيون حقوقي را قبول ندارد من نمي دانم 
چه كنم. اگر كميسيون نظارت و حقوقي به خبرنگاران گفته كه نظر خود 
را در اي��ن مورد اعالم نكرده پس بايد مخالفت خود را با دريافت عوارض 
به ما اعالم كند. فقط شرمندگي براي ما مي ماند نسبت به شهرونداني كه 

قانونمدار بوده اند.«
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انتقال فرودگاه مهرآباد و ايستگاه 
راه آهن از تهران منتفي شد

معاون سابق حمل و نقل وزارت راه و شهرسازي با اشاره 
به موافقت شهرداري تهران، از منتفي شدن موضوع 
انتقال ايس��تگاه راه آهن تهران و فرودگاه مهرآباد به 
خارج از پايتخت خبر داد. مهرداد تقي زاده در گفت وگو 
با مهر، افزود: شهرداري تهران اين موضوع را پذيرفته 
و قرار است ديگر در خصوص انتقال اين دو مود اصلي 
حمل و نقلي پايتخت اصراري نداشته باشد. او ادامه داد: 
در تالشيم تا در شوراي تخصصي حمل و نقل مركز 
پژوهش هاي مجلس به موضوع انتقال ايستگاه هاي 
راه آهن، فرودگاه ها و ترمينال هاي مسافري از داخل 
ش��هرها رس��يدگي كرده و براي تهي��ه آيين نامه يا 
مصوبه اي خاص، از طريق مركز پژوهش هاي مجلس 
به دولت يا مجلس پيشنهاد بدهيم. دبير سابق شوراي 
عالي هماهنگي ترابري گفت: بيش از 15 سال است كه 
فرودگاه امام خميني )ره( افتتاح شده اما عمر متروي 
اين فرودگاه كمتر از دو سال و آن هم به صورت ناقص و 
عدم رعايت برخي موارد ايمني در احداث اين خط مترو 
است، اين در حالي است كه در اكثر كشورها همزمان 
با احداث فرودگاه يا ايستگاه راه آهن كه فاصله زيادي 
با مركز ش��هر دارد، خطوط دسترسي مترو يا ديگر 

مودهاي حمل و نقل عمومي نيز ايجاد مي شود.

بررسي اعتبار بليت هواپيما 
هنگام خريد 

سخنگوي سازمان هواپيمايي كشوري به مردم توصيه 
كرد كه بليت خود را از مبادي رسمي خريداري كنند 
و با استفاده از پايگاه اعتبارسنجي، از اصالت و اعتبار 
آن مطمئن ش��وند. به گزارش مهر، رضا جعفرزاده 
اظهاركرد: بليت هاي صادره در مراكز معتبر داراي كد 
اعتبارسنجي است و مسافران مي توانند با مراجعه به 
پايگاه هاي اينترنتي خطوط هوايي يا انجمن صنفي 
ش��ركت هاي هواپيمايي و ورود كد اعتبارسنجي، 
از اصالت بليت خريداري ش��ده اطمينان يابند. او از 
برگزاري جلس��ات متعدد ب��ا انجمن هاي صنفي و 
ش��ركت هاي هواپيمايي خبر داد و يادآور شد: هيچ 
كس حق ندارد بليت هواپيما را خارج از كالس نرخي 
كه شركت ها پيش تر اعالم كرده اند به فروش برساند 
و مردم مي توانند پيش از خري��د بليت، از نرخنامه 
مصوب انجمن شركت هاي هواپيمايي كه در سايت 
اينترنتي اين انجمن قرار گرفته مطلع شوند. جعفرزاده 
همچنين از صدور بيش از ۲1 هزار مجوز پرواز در ايام 
نوروز خبر داد و گفت: اين مجوزها براي ايام تعطيالت 
نوروزي يعني از ۲5 اسفند تا 17 فروردين سال آينده 
صادر ش��ده و بيش از هزار و 5۰۰ پ��رواز به صورت 
فوق العاده در اين ايام انجام مي ش��ود. او افزود: 865 
پرواز فوق العاده خارجي و 6۴5 پرواز فوق العاده در ايام 
نوروز، پروازهاي داخلي هستند و با وجود محدوديت 
صندلي پروازهاي در اختيار، براي پاسخگويي بيشتر 
به مسافران، با حداكثر ظرفيت ممكن خطوط پروازي 
مجوز صادر كرده ايم تا بليت سيس��تمي، بيش��تر 

در اختيار مسافران قرار گيرد.

 طرح جامع مسكن
نياز به بازنگري اساسي ندارد

مدير علمي طرح جامع مس��كن با اشاره به اينكه در 
برنامه اي كه وزارت راه و شهرسازي براي بازنگري طرح 
جامع مسكن در نظر گرفته بايد به روز رساني شود، 
گفت: اين طرح نياز به بازنگري اساسي ندارد. فردين 
يزداني در گفت وگو با فارس، در پاسخ به اين سوال كه 
وزير راه و شهرسازي از بازنگري طرح جامع مسكن 
خبر داده است، آيا اين طرح نياز به بازنگري دارد، گفت: 
با توجه به شرايط تحريمي به نظر مي رسد وضعيت 
اقتصادي در 3 سال آينده دستخوش تغييرات اساسي 
ش��ود پس بايد طرح جامع مسكن نه بازنگري بلكه 
بايد روزآمد ش��ود.  او افزود: درآمد خانوارها به داليل 
شرايط نامناسب اقتصادي چندان مساعد نيست پس 
طرح جامع مسكن نه به اندازه سال 9۲ كه نيازمند 
يك بازنگري اساسي بود كه بايد به روزرساني شود.  
مديرعلمي سابق طرح جامع مسكن يادآورشد: به 
هر حال در به روزرساني بايد اهداف كمي و كيفي و 
برخي منابع تامين مالي در دستور كار براي تغييرات 
و اصالحات ق��رار گيرد.  به گفته يزدان��ي در اين به 
روزرساني بايد مسكن كم درآمدها نيز مورد توجه قرار 
بگيرد چرا كه در دو سال آينده وضعيت نامناسبي براي 
دهك هاي كم درآمد جامعه پيش بيني مي شود.  او با 
اش��اره به اينكه ميزان ازدواج در كشور كاهش يافته 
است،  گفت: در طرح جامع مسكن در سال 9۲ مقدار 
توليد مس��كن براس��اس ميزان ازدواج تعيين شده 
)س��االنه 95۰ هزار مس��كن( بود، بنابراين حال كه 
تعداد ازدواج كاهش يافته بايد تعداد توليد مسكن نيز 

دستخوش تغيير شده و حتي كاهش يابد.

14 هزار راهدار آماده 
خدمت رساني در ايام نوروز 

رييس س��ازمان راه��داري و حمل ونق��ل جاده اي 
گفت: 1۴ هزار راهدار، ۲ هزار و ۲۰۰ دستگاه گشت 
راهداري، 9 هزار و 3۰۰ دستگاه ماشين آالت و 6۴9 
باب راهدارخانه ثابت و س��يار آماده ارايه خدمات به 
مس��افران نوروزي هستند. به گزارش پايگاه خبري 
وزارت راه و شهرسازي، عبدالهاشم حسن نيا افزود: 
براي آغاز سفرهاي نوروزي 1۴ هزار و 5۰۰ دستگاه 
اتوبوس، ۲1 هزار و 5۰۰ دس��تگاه ميني بوس و ۲6 
هزار و 3۰۰ دس��تگاه س��واري كرايه با بيش از 118 
هزار راننده و كمك راننده آماده شده اند. معاون وزير 
راه و شهرسازي با اشاره به برنامه ها و تمهيدات طرح 
نوروزي 98 گفت: طرح نوروزي 98 از ۲5 اسفندماه 
97 تا روز 17 فروردين ماه 98 به مدت ۲۲ روز در سطح 
كشور اجرا مي شود. حسن نيا از پيش بيني رشد هشت 
تا 1۰ درصدي تردد در نوروز 98 نسبت به تعطيالت 
نوروز سال گذشته خبر داد و گفت: پيش بيني مي شود 
كه ترددها در هفته دوم نسبت به هفته اول تعطيالت 
بيشتر ش��ده و بخش عمده بازگشت ها در 1۴، 15 و 

16 فروردين باشد .

چهرهها
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آمارهاي وزارت صنعت از روند توليد در گروه هاي منتخب كااليي تا پايان فصل پاييز منتشر شد

وضعيت صنايع منتخب به روايت آمار
تعادل|

آمارهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت از عملكرد 
توليد تا پايان فصل پاييز س�ال 97 در س�ه بخش 
صنعتي، معدني و پتروشيمي، نشان دهنده روند 
تدريجي پايان رك�ود در توليدات اس�ت. آمارها 
حاكي از آن است كه از ميان 13 گروه كااليي منتخب 
معدني و صنايع معدني تا پايان آذرماه سال جاري در 
مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، 9 گروه كااليي 
با رش�د توليد مواجه بوده و در مقابل، تنها 4 گروه 
كااليي افت در تولي�د را تجربه كرده اند. در همين 
بازه زماني، در گروه كاالهاي منتخب ش�يميايي و 
پتروش�يمي نيز از ميان 13 گ�روه كااليي، 9 گروه 
كااليي با افزاي�ش توليد و 4 گروه كااليي با كاهش 
توليد مواجه بوده اند. از آن سو، اما وضعيت توليد 
در گروه ه�اي كااليي منتخب صنعتي، هنوز هم با 
مشكالتي مواجه اس�ت. بطوريكه مطابق آمارها، 
از ميان 31 گ�روه كااليي منتخب صنعتي، درصد 
تغيي�رات توليد در 18 گروه كاالي�ي همراه با افت 
بوده است، اما در مقابل توليد در 12 گروه كااليي با 
رشد همراه بوده و يك گروه كااليي نيز تغييري در 
توليد را تجربه نكرده است. در اين ميان، باالترين 
رش�د در توليد در گروه كاالهاي منتخب صنعتي 
به ترتيب در توليد »فيبر«، »اتوبوس، ميني بوس 
و ون«، »دوده«، »تراكت�ور« و »نخ پلي اس�تر« به 
وقوع پيوسته و بيشترين ميزان افت نيز به ترتيب 
»ماشين لباسشويي«، »انواع تلويزيون«، »انواع 
س�واري«، »وانت« و »كاميون كش�نده« رخ داده 
اس�ت. در گروه كاالهاي منتخب معدني و صنايع 
معدني هم »كات�د مس«، »ظروف شيش�ه اي« و 
»فوالد خام«، بيشترين رش�د در توليد و »چيني 
بهداشتي« و »آلومينا« نيز باالترين افت در توليد 
را در 9 ماه منتهي به آذر سال جاري، در مقايسه با 
مدت مشابه سال گذشته داشته اند. در گروه صنايع 
منتخب شيميايي و پتروشيمي نيز »پلي استايرن«، 
»پلي كربنات« و »اوره« ش�اهد باالترين رشد در 
توليد و »اپوكسي رزين« و »پلي پروپيلن«، شاهد 

بيشترين ميزان افت در توليد بوده اند.

    فراز و فرود صنايع در پايان پاييز
گزارش عملكرد مقدماتي 9 ماه منتهي به آذر سال 1397 
وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان دهنده افت توليد در 
بسياري از گروه هاي كااليي است و به اين ترتيب، روند 
نزولي توليدات صنعتي كشور كه در گزارش هاي ماهانه 
گذشته هم قابل مش��اهده بود، همچنان ادامه دارد. بر 
اين اساس، در مقايس��ه ميان دوره 9 ماه منتهي به آذر 
1397 نسبت به مدت مش��ابه سال 1396، از ميان 31 
گروه كااليي منتخب صنعتي، درصد تغييرات توليد در 
18 گروه كااليي همراه با افت بوده است. در مقابل، توليد 
در 12 گروه كااليي با رشد همراه بوده و يك گروه كااليي 
نيز تغييري در توليد را تجربه نكرده است. اين البته در 
حالي است كه توليد كاالهاي منتخب صنعتي در پايان 

آذرماه سال جاري در مقايسه با آبان ماه نيز به نوبه خود 
در نوسان بوده است. بر اين اساس، 14 گروه توليدي در 
اين بازه زماني يك ماهه دستخوش افت توليد و 16 گروه 
توليدي نيز دستخوش افزايش توليد بوده اند، حال آنكه 
ميزان توليد در يك گروه تولي��دي در اين مدت بدون 

تغيير مانده است.
از اين ميان، توليد »ماشين لباسشويي« با 39.8 درصد 
افت توليد در 9 ماه منتهي به آذر سال جاري در مقايسه 
با مدت مشابه س��ال 1396، بيشترين كاهش توليد را 
تجربه كرده و توليد آن از حدود 631 هزار دس��تگاه به 
حدود 380 هزار دستگاه رسيده است. اين در حالي است 
كه توليد در اين گروه صنعتي، در آذر ماه سال جاري در 
مقايسه با آبانماه، حدود 32.2 درصد رشد داشته است. 
بر اساس ترتيب بيشترين ميزان افت توليد، توليد »انواع 
تلويزيون« نيز در همين بازه زماني با افت 33.9 درصدي 
رو به رو شده و از حدود 816 هزار دستگاه تا پايان آذرماه 
سال 96، به حدود 540 هزار دستگاه در 9 ماه منتهي به 
آذر سال جاري رسيده است. توليد »انواع سواري« نيز با 
كاهش 31.9 درصدي در همين بازه زماني رو به رو بوده 
و از حدود يك ميليون و 32 هزار دستگاه در 9 ماه منتهي 
به آذرماه سال 1396، به حدود 703 هزار دستگاه تا پايان 

آذرماه سال 97 كاهش پيدا كرده است. 
در گروه »وانت« نيز ميزان توليد با افت 29.6 درصدي در 
بازه زماني ياد شده در مقايسه با مدت مشابه سال 1396 
رو به رو بوده و از حدود 56 هزار دستگاه به حدود 39 هزار 
دستگاه كاهش پيدا كرده است. اما مطابق آمار اعالمي، 

پنجمين گروه توليدي منتخب صنعتي با بيشترين ميزان 
افت توليد تا پايان آذرماه سال جاري »كاميون كشنده« 
بوده كه توليد آن از حدود 11 هزار دستگاه در پايان آذرماه 
سال گذشته، به حدود 8 هزار و 600 دستگاه در پايان 9 
ماهه منتهي به آذر سال جاري كاهش پيدا كرده و به اين 

ترتيب، افتي معادل 21.5 درصد را تجربه كرده است. 
در مقابل، از ميان گروه هاي كااليي كه در اين بازه زماني 
با رشد توليد مواجه بوده اند، گروه »فيبر« باالترين ميزان 
رشد را به خود اختصاص داده است. توليد در اين گروه 
كااليي از ح��دود 740 هزار متر مكعب در پايان آذرماه 
س��ال 1396، به حدود 836 ه��زار متر مكعب افزايش 
يافته و رشدي معادل 13.1 درصد را در اين مدت شاهد 
بوده است. دومين گروه كااليي با بيشترين ميزان رشد 
در توليد در اين بازه زماني، گروه »اتوبوس، ميني بوس 
و ون« ب��وده كه توليد آن از 2 هزار و 846 دس��تگاه به 3 
هزار و 38 دستگاه رسيده و رشدي معادل 6.7 درصد را 
تجربه كرده است. توليد »دوده« نيز تا پايان فصل پاييز 
97 در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته رشدي قابل 
توجه داشته و از حدود 94 هزار تن، به حدود 99 هزار تن 
رسيده و رشدي معادل 4.4 درصد را شاهد بوده است. 
تولي��د در گروه منتخب كاالي��ي »تراكتور« در همين 
بازه زماني از 12 هزار و 529 دستگاه به 11 هزار و 918 
دستگاه رسيده و رش��دي معادل 4.9 درصد را به ثبت 
رسانده است. همچنين مطابق آمار اعالمي، پنجمين 
گروه منتخب كااليي كه تا پايان آذرماه سال 1397 رشد 
در توليد را تجربه كرده ، »نخ پلي استر« بوده كه توليد آن 

از 179 هزار تن در 9 ماه منتهي به آذر سال گذشته، به 
حدود 184 هزار تن تا پايان آذر سال 97 رسيده و به اين 

ترتيب حدود 2.6 درصد رشد كرده است. 

    كارنامه مثبت معدني ها
از سوي ديگر، براس��اس آمار منتشر شده از سوي وزارت 
صنعت، معدن وتجارت، از ميان 13 گروه كااليي منتخب 
معدني و صنايع معدني اما تا پايان آذرماه سال 1397 در 
مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، 9 گروه كااليي با رشد 
توليد مواجه بوده و در مقابل، تنها 4 گروه كااليي افت در 
توليد را تجربه كرده اند. از ميان گروه هاي كااليي با رشد 
توليد اما مي توان به »كاتد مس« اشاره كرد كه در بازه زماني 
ياد شده در مقايسه با مدت مشابه سال 1396، حدود 69.4 
درصد افزايش در توليد را تجربه كرده است. توليد در اين 
گروه كااليي در 9 ماه منتهي به آذر سال 1397 در مقايسه 
با مدت مشابه سال 1396، از حدود 106 هزارتن به حدود 

180 هزار تن افزايش پيدا كرده است. 
»ظروف شيشه اي« دومين كاالي منتخب معدني است 
كه توليد آن در بازه زماني مورد اشاره با رشد مواجه شده 
است. بر اين اساس، توليد در اين گروه كااليي تا پايان آذرماه 
97 در مقايسه با مدت مشابه سال 1396، از حدود 302 
هزار تن به حدود 341 هزارتن افزايش پيدا كرده و رشدي 
معادل 12.7 درصد را تجربه كرده است. همچنين مطابق 
آمار اعالمي، توليد »فوالد خام« نيز تا پايان آذرماه 1397 
نسبت به مدت مشابه سال 1396، رشد 9.7 درصدي را 
تجربه كرده و از حدود 15ميليون و 464 هزار تن به حدود 

17 ميليون تن افزايش پيدا كرده است. در گروه هاي كااليي 
منتخب معدني و صنايع معدني كه توليدات آنها در اين 
مدت با كاهش رو به رو شده اما بيشترين كاهش به گروه 
»چيني بهداشتي« اختصاص دارد كه افت توليدي معادل 
15.9 درصد را تجربه كرده است. توليد در اين گروه كااليي 
در 9 ماه منتهي به آذر س��ال 1397 در مقايس��ه با مدت 
مشابه سال گذشته، ازحدود 78 هزار تن به حدود 65 هزار 
تن كاهش پيدا كرده است. همچنين مطابق آمارها، توليد 
»آلومينا« نيز در همين مدت با افت حدود 2.3 درصدي رو 
به رو بوده و از حدود 180 هزار تن به حدود 175 هزار تن 

كاهش پيدا كرده است.

    توليد صعودي پتروشيمي ها
اما براساس آمارهاي اعالمي، در گروه كاالهاي منتخب 
شيميايي و پتروشيمي در 9 ماه منتهي به آذر سال 1397 
در قياس با مدت مشابه سال گذش��ته، از ميان 13 گروه 
كاالي��ي، 9 گروه كااليي با افزايش توليد و 4 گروه كااليي 
با كاهش توليد مواج��ه بوده اند. با اين همه، برآيند توليد 
كاالهاي منتخب شيميايي و پتروشيمي در همين بازه 
زماني صعودي بوده و رش��د 0.7 درصدي را تجربه كرده 
است. به اين ترتيب، مجموع توليدات در اين بخش تا پايان 
آذرماه 1397 در مقايس��ه با مدت مشابه سال 1396، از 
حدود 39 ميليون و 800 هزار تن به حدود 40 ميليون تن 

افزايش پيدا كرده است.
بيشترين رشد در توليد در ميان كاالهاي منتخب در اين 
بخش اما متعلق به »پلي استايرن« است كه شاهد رشد 
35.7 درصدي در توليد بوده و توليد آن از حدود 239 هزار 
تن به حدود 324 هزار تن افزايش پيدا كرده است. دومين 
گروه كااليي منتخب با بيشترين ميزان افزايش توليد در 
اين بازه زماني »پلي كربنات« بوده كه توليد آن از حدود 11 
هزارتن به حدود 12 هزار تن افزايش پيدا كرده و رشدي 
معادل 15 درصدي را تجربه كرده است. توليد »اوره« نيز 
در همين بازه زماني با حدود 14.7 درصد افزايش، از حدود 
4 ميليون تن به حدود 4 ميليون و 600 هزار تن رسيده 
و به اين ترتيب، اين گروه كااليي سومين گروه كااليي با 
بيشترين ميزان افزايش توليد در 9 ماه منتهي به آذر سال 
1397 بوده است. در مقابل، بيشترين افت در توليد در ميان 
گروه هاي كااليي منتخب شيميايي و پتروشيمي در گروه 
كااليي »اپوكسي رزين« اتفاق افتاده است. توليد اين گروه 
كااليي تا پايان آذر 1397 در مقايسه با مدت مشابه سال 
گذشته از حدود 3 هزار و 800 تن به حدود 3 هزار و 500 
تن رسيده و افتي معادل 7.9 درصد را تجربه كرده است. 
توليد »پلي پروپيلن« نيز در همين بازه زماني از حدود 664 
هزار تن به حدود 616 هزار تن كاهش پيدا كرده، كه افتي 
معادل 7.3 درصد را تجربه كرده است. همچنين مطابق 
آمارها، گروه كااليي »ساير«، كه محصوالت شيميايي و 
پتروشيمي ذكر نشده در گروه هاي كااليي ديگر را شامل 
مي شود، نيز افت 2.3 درصدي در توليد را تا پايان آذرماه 
سال جاري در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته تجربه 
كرده و تولي��د آن از حدود 28 ميليون ت��ن به حدود 27 

ميليون تن كاهش پيدا كرده است.

دبيركل اتاق بازرگاني ايران و عراق مطرح كرد

لزوم تشكيل كميسيون مشترك بازرگاني با بغداد 
تعادل| 

دبيركل اتاق بازرگاني ايران و عراق با اشاره به مشكالت 
موقتي كه در صادرات به عراق پيش آمد، گفت: مشكل 
بانكي ميان دو كشور حل ش��ده و اكنون روند صادرات 
و تبادالت تجاري با عراق باثبات و بهتر ش��ده است.  به 
گزارش خبرگزاري تس��نيم، س��يدحميد حسيني با 
حضور در يك برنامه تلويزيون��ي از روند تجارت ايران 
با عراق گفت. بنابرآمار اعالمي او و آمار 2018 تركيه، 
اين كشور سال گذش��ته 6.9 درصد صادراتش به بازار 
عراق بود كه اين رقم براي س��ال جاري به 4.5 درصد 

كاهش يافته است. 
 به گفته حسيني، مجموع صادرات تركيه به عراق در 
سال 2018 ميالدي 7 ميليارد و 350 ميليون دالر بود 
در حالي كه ايران در س��ال 2018، حدود 8 ميليارد و 
700 ميليون دالر صادرات به عراق داشتيم و شايد سال 

جاري بتوانيم از صادرات چين به عراق هم جلو بزنيم. او 
همچنين با اعالم اينكه در مجموع 19 ميليون تن كاال به 
عراق صادر كرديم، ادامه داد: نگراني صادركنندگان ما با 
پيمان ارزي برطرف شده است و اميدواريم اين روند در 
سال آينده هم ادامه يابد. دبيركل اتاق مشترك بازرگاني 
ايران و عراق افزود: مجموعه دست اندركاران، ديپلماسي 
اقتصادي، سفارت، سازمان توسعه، بخش خصوصي و 
شرايط كشور و نرخ ارز كمك كردند تا 46 درصد نسبت 

به سال گذشته افزايش صادرات داشته باشيم.  
او ادامه داد: سال گذش��ته در زمينه روابط دوجانبه و 
گردشگري، يك و نيم ميليون گردشگر عراقي داشتيم 
كه تا پايان مهرماه س��ال 97 اين رقم به 2 ميليون نفر 
رسيد. پيش بيني مي شود تا پايان سال جاري اين رقم 
به 3 ميليون نفر برسد كه از اين رقم 200 تا 300 هزار نفر 
توريسم درماني هستند كه از خدمات درماني كشورمان 

استفاده مي كنند. دبيركل اتاق مشترك بازرگاني ايران 
و عراق هم با اشاره به اينكه يك هيات 32نفره از بخش 
خصوصي، حسن روحاني را در سفر به عراق همراهي 
مي كند، گفت: اين سفر دستاوردهاي بسيار خوبي را 

براي بخش خصوصي در پي خواهد داشت. 
به گفت��ه او، توصيه بخ��ش خصوصي اين اس��ت كه 
كميسيون مشترك بازرگاني دو كش��ور ايران و عراق 
تش��كيل ش��ود، تا تبادالت تجاري دو كشور تسهيل 
گردد. او اف��زود: حدود 7 تا 8 ميلي��ارد دالر طرح هاي 
فني و مهندسي بخش خصوصي ايران در عراق از سال 
2014 به علت ظهور داعش در اين كشور بالتكليف است 
كه اميدواريم در اين س��فر راه حلي براي آن پيدا شود. 
حسيني با يادآوري اينكه 60 درصد جمعيت عراق زير 
25 س��ال و 80 درصد جمعيت اين كشور زير 45 سال 
است، گفت: عراق 30 س��ال درگير جنگ بوده و همه 

زيرس��اخت هاي اين كشور نابود شده است و نيروهاي 
كيفي عراق، اين كش��ور را ترك كردند به همين علت 
به ش��دت نياز به نيروهاي انساني متخصص و ساخت 
زيرساخت ها دارد و ما مي توانيم از اين فرصت استفاده و 
خدمات را صادر و به طور بلندمدت در بازار عراق حضور 

پيدا كنيم. دبيركل اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق 
با اشاره به مشكالت موقتي كه در صادرات به عراق پيش 
آمد، گفت: مش��كل بانكي ميان دو كشور حل شده و 
اكنون روند ص��ادرات و تبادالت تجاري با عراق باثبات 

و بهتر شده است.

ناكارآمدي يارانه ارزي مورد واكاوي قرار گرفت
نتيجه 11 ماه هشدار بخش خصوصي به رانت ارزي

پس از 11 ماه هش��دار و اخطار كارشناسان و فعاالن بخش 
خصوصي درباره رانت زايي تخصيص ارز ترجيحي به واردات 
كاال، حاال برخي از چهره هاي اقتصادي دولت نيز در اظهارات 
خ��ود قبول كرده اند ك��ه ماموري��ت دالر 4200 توماني به 
موفقيت نرسيده و همين اظهارات، روزنه اميدي براي اصالح 
اين سياس��ت مخرب ارزي در روزهاي آينده باز كرده است. 
از رونمايي دالر 4200 توماني 11 ماه مي گذرد و هرچند از 
همان نخستين روزهايي كه پاي اين نرخ ارز در اقتصاد ايران 
باز شد، كارشناسان و فعاالن اقتصادي درباره رانت زايي اين 
ارز هشدار دادند اما دولت همچنان براي حفظ ثبات بازار به 
تخصيص اين ارز ترجيحي به واردات كاال ادامه داد. 11 ماه 
پس از يكسان سازي نرخ ارز بر مبناي دالر 4200 توماني و 
5 ماه پس از ارايه آخرين راهكارهاي اتاق ايران براي خروج 
كشور از مش��كالت ارزي و تجاري كشور، دولتمردان نيز به 
ناكارآمدي و رانت زايي دالر 4200 توماني معترف شده اند 
و به آسيب شناسي اين سياست اشتباه پرداخته اند تا شايد 
يارانه هنگفتي كه قرار بود س��ر از س��فره اقشار كم درآمد و 
مصرف كنن��دگان دربياورد اما راهي جي��ب رانت خواران و 
سوداگران شد را به مسير اصلي برگردانند. دو روز پيش بود 
كه عبدالناصر همتي با انتشار يك يادداشت اينستاگرامي، 
رانت زايي دالر 4200 توماني را تاييد كرد و نوشت: اختصاص 
ارز ترجيحي به كاالهاي اساس��ي به علت طبيعت بازار در 

اقتصاد و ضعف سيستم توزيع و نظارت، نتوانسته در ميان مدت 
از افزايش قيمت كاالهاي اساسي جلوگيري كند و تدريجاً در 
بيشتر موارد اين يارانه از مصرف كننده فاصله گرفته و نصيب 
واسطه ها شده است. اين اظهارنظر از سوي رييس كل بانك 
مركزي باعث شد اميدهايي براي اصالح سياست ارزي دولت 
مبني بر تخصي��ص دالر 4200 توماني به واردات كاالهاي 
اساسي ايجاد شود هرچند فعاًل شواهد نشان مي دهد باوجود 
درك رانت زاي��ي دالر 4200 توماني از س��وي چهره هاي 
اقتصادي دولت به خصوص رييس كل بانك مركزي و وزير 
اقتصاد، همچنان دولت در نظر دارد تخصيص ارز ترجيحي به 
واردات كاالهاي اساسي را در سال آينده نيز ادامه دهد و براي 

اين كار 14 ميليارد دالر در بودجه 98 كنار گذاشته است.

    ماجراي ارز 4200 توماني
ابتداي امر، دولت متعهد شده بود ارز مورد نياز براي تمامي 
تقاضاهاي قانوني ارز اعم از واردات و خدمات را با همين نرخ 
ترجيحي تخصيص دهد اما سيل ثبت سفارش واردات كاال 
در همان روزهاي نخستين زنگ خطر هدر رفت منابع ارزي 
كش��ور را به صدا درآورد و دولت ت��الش كرد با گروه بندي 
كاالهاي وارداتي، ضمن ممن��وع كردن واردات 1339 قلم 
كاالي غيرض��روري و لوكس، تخصي��ص ارز ترجيحي را 
فقط به واردات كاالهاي اساس��ي و مواد اوليه محدود كند. 

در اين ش��رايط، بخش خصوصي كه انحراف در تخصيص 
ارز ترجيحي را عماًل لمس كرده بود و در كنار هشدارهايي 
كه بابت رانت زاي��ي دالر 4200 توماني ب��ه دولت مي داد، 
خواستار انتشار اسامي دريافت كنندگان ارزهاي رانتي شد 
تا عوامل شكست سياست ارزي دولت مشخص شود چراكه 
بخش خصوصي معتقد بود بخش عمده اين دالرها به تجار، 
بازرگانان و صنعتگران فعال كشور نرسيده است كه صرف 
واردات شود. به همين واسطه، غالمحسين شافعي، رييس 
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در نامه اي به 
ولي اهلل سيف، رييس كل وقت بانك مركزي درخواست كرد 
به منظور ايجاد شفافيت در بازار، فهرست واردكنندگاني كه 
ارز 4200 توماني دريافت كرده اند را در اختيار اتاق ايران قرار 
دهد. از سوي ديگر، فشار رسانه ها و افكار عمومي براي انتشار 
اسامي گيرندگان دالر 4200 توماني هم افزايش يافت تا اينكه 
عاقبت بانك مركزي در دو نوبت فهرست دريافت كنندگان 
ارز دولتي و نيمايي را منتش��ر كرد. بالفاصله پس از انتشار 
فهرس��ت دريافت كنندگان ارز دولتي و نيمايي، كش��ف و 
استخراج سوءاس��تفاده هاي ارزي در دستور كار رسانه ها 
قرار گرفت و فسادهايي خصوصًا در مورد واردات كاغذ كه 
بخش عمده ارز آن به دو شركت صوري اختصاص يافته بود، 
كشف شد و هم زمان دادستاني نيز پيگيري و راستي آزمايي 
تخصيص ارزهاي دولتي به واردات كاال و عرضه اين كاالها با 

همان قيمت واردات به بازار را در دستور كار قرار داد. در اين 
سو ماجرا، باوجود صرف يارانه هاي سنگين از سوي دولت 
براي ارزان سازي واردات كاالهاي اساسي، قيمت اين كاالها 
در بازار كاهشي نيافت و اين مهم به صورت ماهانه در نرخ تورم 
اعالمي از سوي مراجع آماري منعكس شد تا جايي كه طبق 
اعالم رييس كل بانك مركزي در يك برنامه تلويزيوني، تورم 
اين كاالها در آذر تا بهمن امسال حتي از تورم ساير كاالهاي 

غيرمشمول دالر 4200 توماني هم بيشتر شد.

    هشدارهاي بخش خصوصي براي توزيع رانت
پس  از اينكه هشدارهاي اوليه پارلمان بخش خصوصي براي 
متوقف كردن تخصيص دالر 4200 توماني به واردات كاال 
كارگر نشد، فعاالن بخش خصوصي خواستار نظارت جدي 
دولت بر واردات و توزيع اين كاالها ش��دند تا الاقل انحراف 
سياست ارزي دولت به حداقل برسد. در اين زمينه فعاالن 
بخش خصوصي با اش��اره به شكل گيري تقاضاي سنگين 
براي دريافت دالر 4200 توماني، خواستار كنترل واردات با 
ارز يارانه اي شد و تأكيد كرد: بخش خصوصي معتقد است 
ارز يارانه اي بايد فقط به كاالهاي اساسي، دارو اختصاص يابد 
و قيمت آنها نيز حتمًا بايد كنترل شود و اگر امكان كنترل 
قيمت وجود ندارد بايد سودجويي ها از راه ماليات و جريمه 
جبران شود. در ادامه شوراي روساي اتاق هاي سراسر كشور 

در مردادماه 97 نيز به انتقاد از توزيع رانت با دالر 4200 توماني 
پرداخت و از دولت خواس��ت براي عبور از مشكالت ارزي و 
تجاري كشور به مشورت با بخش خصوصي نيز اهميت بدهد. 
غالمحسين شافعي، رييس اتاق ايران در اين نشست گفت: 
اقتصاد كشور بيمار است و وضعيت اورژانسي دارد اما نبايد از 
جراحي عميق روي اين بيمار غافل شد. به عقيده او تاكنون 
شيوه پرداخت يارانه ها در كشور نادرست بوده و ارز 4200 
توماني نيز يارانه اي است كه به درستي پرداخت نمي شود و 
بايد اصالح ش��ود اما مشكل اساسي در كشور اين است كه 
مسووالن جسارت تصميم گيري هاي مهم و سخت را ندارند. 
در اين وضعيت، اتاق ايران نس��بت به مشكل آفريني دالر 
4200 توماني براي توسعه صادرات هشدار داد. عضو هيات 
رييسه اتاق ايران اعالم كرد: تا زماني كه گروهي از كاالها با ارز 
4200 توماني وارد مي شود، اطميناني نيست كه رانت شكل 
نگيرد و بازار منطقي باشد. به عقيده او، بدون شك اين نوع 
شيوه تخصيص ارز، توسعه صادرات را با مشكل مواجه خواهد 
كرد چراكه به نوعي نظام چند قيمتي در كشور ايجاد مي كند 
و ضمن اينكه سوءاستفاده براي صادرات مجدد كاالهاي وارد 
شده با ارز دولتي افزايش مي يابد، در قيمت گذاري كاالهاي 
صادراتي نيز به بهانه تخصي��ص دالر دولتي به مواد اوليه و 
نهادهاي توليد سنگ اندازي خواهد شد درحالي كه تخصيص 

ارز دولتي عماًل قادر نبوده قيمت بازار را كاهش دهد.
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رساندن گوشت به جامعه هدف 
با تعاوني ها

فارس|مديركل خدمات بازرگاني وزارت صنعت 
با تاكيد ب��ر اينكه روش توزيع گوش��ت قرمز تغيير 
نكرده اس��ت، گفت: براي جلوگيري از بي نظمي ها 
در توزيع گوشت قرمز، بخش��ي از توزيع اين كاال از 
طريق تعاوني ها و اتحاديه هاي كارگري و كارمندي 
انجام مي شود. محمد قبله درباره نحوه توزيع گوشت 
قرمز گفت: از روز اول كه شرايط توزيع گوشت قرمز 
منجمد و گرم دچار اختالل شد، مقرر شد براي نظم 
دهي در توزيع، توزيع گوشت قرمز را به سمت جامعه 
هدف س��وق دهيم. مديركل امور خدمات بازرگاني 
وزارت صنعت، معدن و تجارت بيان كرد: البته توزيع 
گوشت قرمز در جامعه هدف بدين معنا نيست كه فقط 
گوشت در بين اقشار شناسايي شده به عنوان جامعه 
هدف توزيع شود و به ساير اقشار تعلق نگيرد. او با اشاره 
به برخي بي نظمي ها و صف هاي طوالني براي دريافت 
گوشت قرمز گفت: بعد از اينكه توزيع گوشت قرمز به 
وزارت صنعت محول شد، تمام تالش ما براي توزيع 
هر چه بهتر آن بود، بنابراين با شناسايي جامعه هدف 
و توزيع از طريق شركت هاي تعاوني و اتحاديه هاي 
كارگري و كارمندي سعي كرديم تا حجم مراجعه به 

فروشگاه ها و ميادين ميوه و تره بار را كاهش دهيم.
او اظهار كرد: در حال حاضر هم شرايط توزيع گوشت 
قرمز تغيير نكرده است و اين محصول همچنان در 
ميادين ميوه و تره بار و همچنين فروشگاه زنجيره  اي 
شهروند براي اينكه تمامي اقشار جامعه به اين گوشت 
دسترسي داشته باشند، توزيع مي شود، اما با شناسايي 
جامعه هدف كم كم توزيع را به س��مت تعاوني ها و 
اتحاديه ها س��وق داده ايم، تا آنها بين كاركنان خود 
توزيع كنند. قبله اظهار كرد: بنابراين طبيعي است 
كه هر چقدر توزيع گوش��ت در مراكز ديگر از جمله 
اتحاديه هاي كارگري و كارمندي و تعاوني ها افزايش 
يابد بار مراجعه به فروشگاه هاي زنجيره اي و ساير مراكز 
كمتر مي شود. او افزود: برنامه وزارت صنعت رساندن 
گوشت با كمترين بي نظمي به جامعه هدف است و 
اگر به اين نتيجه رسيديم كه همه اقشار را از طريق 
تعاوني ها پوشش دهيم، اصراري به توزيع گوشت از 

طريق فروشگاه هاي زنجيره اي نداريم. 
مديركل امور خدمات بازرگاني وزارت صنعت، معدن 
و تجارت اظهار كرد: در حال حاضر هيچ برنامه اي براي 
قطع توزيع گوشت قرمز به فروشگاه هاي زنجيره اي و 
ميادين ميوه و تره بار نداريم، اما تمام تالش خود را براي 
رساندن گوشت به جامعه هدف از طريق مراكز ديگر 
انجام مي دهيم. او افزود: قطعا تا زماني كه در جامعه 
افرادي وجود دارند كه از طريق تعاوني ها و ساير مراكز 
مدنظر ما نمي توانند گوشت خود را تامين كنند، ما 
توزيع را در فروشگاه هاي زنجيره اي و ميادين ميوه و 

تره بار ادامه خواهيم داد.

تشكيل 274 ميليارد ريال پرونده 
تخلف صنفي در بهمن ماه

شاتا|در بهمن ماه سال جاري پرونده تخلف مراكز 
عرضه در س��طح خرد و كالن به ارزش بيش از 274 
ميليارد ريال تشكيل و براي رسيدگي به مراجع قضايي 
ارسال شده است. در همين مدت تعداد 38 هزارو 423 
مورد بازرس��ي از مراكز عرضه در سطح خرد و كالن 
صورت گرفته و از اين تعداد 883 مورد پرونده تخلف 
به ارزش بيش از 274 ميليارد ريال تشكيل شده است. 
دربازه زماني مورد اشاره، استان تهران با 7391 مورد 
بازرسي و 126 مورد تشكيل پرونده و استان مركزي 
با بي��ش از 181 ميليارد ري��ال ارزش كاالي قاچاق 
مكشوفه، باالترين عملكرد را در بين استان ها داشته اند. 
بيشترين ارزش ريالي كاالهاي قاچاق مكشوفه نيز 
به ترتي��ب مرتبط با گروه ه��اي محصوالت صنايع 
ش��يميايي با 180 ميليارد ريال، لباس و متفرعات 
لباس با 37 ميليارد ريال، خمير چوب، كاغذ يا مقوا با 
11 ميليارد ريال، مواد خوراكي و محصوالت صنايع 
غذايي با 11 ميليارد ريال و لوازم خانگي با 10 ميليارد 
ريال است. گفتني است اين آمار با اجراي طرح مبارزه 
با قاچاق كاال در س��طح عرضه و حماي��ت توأمان از 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي، استخراج 
شده اس��ت. س��ازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان و بازرس��ان مستقر در سازمان هاي 
صنعت، معدن و تجارت اس��تان ها ب��ه عنوان تنها 
دس��تگاه نظارتي حاكميتي در حوزه نظارت بر بازار 

فعاليت مي كنند.

 محورهاي همكاري تجاري
 با عراق 

سرپرس��ت س��ازمان توس��عه تجارت ايران گفت: 
همكاري ه��اي صنعت��ي و تج��اري اي��ران و عراق 
گسترش مي يابد و ايران در احياي صنايع عراق بعد 
از داعش مش��اركت خواهد كرد. به گ��زارش روابط 
عمومي س��ازمان توس��عه تجارت ايران، سرپرست 
سازمان توس��عه تجارت ايران در سفر خود به عراق 
كه مقدمه اي بر سفر رييس جمهوري اسالمي ايران 
به دعوت رييس جمهور و نخس��ت وزير عراق بوده، 
طي نشست هايي با همتايان خود، زمينه هاي توسعه 
همكاري ه��اي صنعت��ي و تجاري دو كش��ور و نيز 
محورهاي مهم تفاهم نام��ه اي را كه ميان وزراي دو 

كشور به امضا خواهد رسيد، بررسي كرد.
محمدرضا مودودي در ديدار ب��ا مكي، معاون وزير 
صنايع عراق، در خصوص موافق��ت كلي در زمينه 
بازس��ازي و احياي صنايع عراق ناش��ي از جنگ با 
داعش، زمينه هاي صنعتي و تجاري مناسب جهت 
سرمايه گذاري و احداث شهرك هاي صنعتي مشترك 
با س��رمايه گذاري دو طرف در محدوده مرزهاي دو 
كشور و مطابق با قوانين جاري دو همسايه گفت وگو 
كرد. او همچنين در نشست خود با عادل دستيار ويژه 
وزير تجارت عراق در مورد بندهاي توافقنامه به ويژه 
در بخش زيرساخت ها نظير روابط بانكي، حمل ونقل، 
اس��تاندارد، ثبت محصوالت به وي��ژه دارو، رواديد و 
تسهيالت تجاري نظير امكانات مورد نياز گمركات 

مرزي گفت وگو و تبادل نظر كرد.
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تركيه براي اولين بار از 2019 وارد ركود شد 

نخست وزير بريتانيا  مجبور به استعفا مي شود؟

شكست اقتصاد اردوغاني 

اعتراف دولت »مي« به بن بست مذاكرات برگزيت

گروه جهان|
 تركيه وارد نخستين ركود خود در يك دهه گذشته 
شده است. آمارهايي كه آنكارا دوشنبه منتشر كرده 
ضربه بزرگي به رجب طيب اردوغان است كه دولتش 
در آستانه انتخابات شهرداري ها در ماه جاري ميالدي 

قرار دارد. 
خبرگزاري بلومبرگ نوش��ته، بر اس��اس ارقامي كه 
موسسه آمار تركيه دوشنبه منتشر كرده، ميزان بازده 
اقتصادي اين كشور در سه ماهه آخر سال گذشته در 
مقايسه با سه ماهه س��وم 2.4 درصد كاهش داشته 
اس��ت. بازده اقتصادي تركيه در س��ه ماهه سوم نيز 
كاهش داشته است. كاهش بازده اقتصادي در دو سه 
ماهه متوالي معموال ركود اقتصادي قلمداد مي شود. 
اين در حالي اس��ت اقتصاددان ها ي��ك كاهش 2.4 
درصدي را در فصل آين��ده و 2.5درصد افت را بطور 
س��االنه پيش بيني مي كنند. توليد ناخالص داخلي 
تركيه نس��بت به سال گذش��ته نيز 3درصد كاهش 

داشته است.
بنا بر اين گزارش، با تالش هاي اردوغان براي توسعه 
اقتصادي تركيه به هر قيمتي از جمله فشار به بانك 
مركزي اين كشور براي پايين نگه داشتن نرخ بهره، 
س��رمايه هاي زيادي از اقصي نقاط جه��ان در دوره 
اجرايي شدن بسته محرك مالي به اين كشور سرازير 
ش��د. اما توس��عه بي وقفه تركيه كه اقتص��اد آن را از 
اواخر 2009ميالدي بط��ور ميانگين 7درصد در هر 
فصل باال برده بود، پس از سقوط ارزش پول ملي اين 
كشور، اقدامات نادرست پليس و درگيري ديپلماتيك 

بي سابقه با امريكا تدريجا به پايان رسيد. 
جوليان ريمر تاجر بانك س��رمايه گذاري پي ال سي 
در لندن، در اين باره مي گويد: »مسوول اين اتفاقات 
اقتصاد اردوغاني )اردونوميكس( اس��ت. آنچه امروز 
در اقتصاد تركيه ش��اهدش هستيم نتيجه مستقيم 
سياست هاي پولي 2018 اس��ت، سياست هايي كه 
در راستاي اهداف سياس��ي كوتاه مدت اجرا شد و نه 

پراگماتيسم اقتصادي.« 
نگراني سرمايه گذاران اين است كه تركيه كار سختي 

براي رهايي از اين وضعيت پيش رو داشته باشد چون 
جريان سرمايه خارجي به داخل كشور متوقف شده 
و خانه دارها و ش��ركت ها ش��روع به پرداخت نقدي 
بدهي هايشان كرده اند. در سه ماهه گذشته با كاهش 
8.9درصدي هزين��ه  خانوار، س��رانه توليد ناخالص 
داخلي تركيه به 9632 دالر از 10 هزار دالر در س��ال 
2017 كاهش يافته است. در كل سال، رشد اقتصادي 
تركيه 2.6 درصد بوده اس��ت. با وج��ود اين كاهش 
چش��مگير، برات آلبايراك وزير خزانه داري و دارايي 
تركيه، اعالم كرده كه اقتصاد تركيه شرايط بحراني را 
پشت سر گذاشته و به سرعت رو به بهبود مي رود. او در 

توييتر نوشته: »افزايش صادرات و درآمد گردشگري 
عوامل كليدي رشد هستند.« 

اينان دمير اقتصاددان در نومورا اينترنش��نال لندن 
اما مي گويد: »خالف رونق V ش��كل گذشته تركيه، 
ريسك بزرگي وجود دارد كه بهبود از اين اوضاع اين بار 
آهسته تر باشد. كل اقتصاد تركيه احتماال با فشارهاي 

ناشي از ركود مواجه مي شود.« 
گفته شده ساعاتي پس از انتشار آمارهاي اقتصادي 
تركيه در روز دوش��نبه ارزش لير 0.5درصد كاهش 
يافته و 5.4590 در هر دالر در استانبول معامله شد. 
اين سومين ارز ضعيف سال جاري در بازارهاي نوظهور 

بوده است كه حدود 3 درصد ارزش خود را در برابر دالر 
از دست داده است.

ركود اقتصادي تركيه در زماني حساس براي اردوغان 
اتفاق افتاده كه نخستين بار در سال 2003 ميالدي 
نخست وزير ش��د. انتخابات محلي )شهرداري ها( در 
تركيه نخستين آزمون جدي براي رييس جمهوري 
فعلي تركيه اس��ت كه سال گذش��ته با تغيير قانون 
اساسي اختيارات خود را بطور چشمگيري گسترش 
داد. پس از انتخابات ش��هرداري ها در 31 مارس، در 
چهار س��ال آينده هيچ انتخابات��ي در تركيه برگزار 

نخواهد شد. 

دولت تركيه در تالش براي رشد دوباره، به بانك هاي 
دولتي فش��ار مي آورد تا اعتبارها را باال ببرند. اين كار 
باعث شده وام دهي ساالنه در ماه گذشته براي اولين بار 
از ماه اوت مثبت شود. دولت س��اختار مالي سه تا از 
بانك هاي وام دهنده را با فروش اوراق بهادار به صندوق 
بيكاري روسيه تغيير داد و روي برنامه جديدي براي 
تقويت بيشتر سرمايه بانك هاي دولتي كار مي كند. 

بلومبرگ نوشته: به دليل باال نگه داشتن نرخ بهره توسط 
بانك مركزي براي متعادل كردن ليره و كنترل تورم، 
موتور اقتصاد تركيه روشن نمي شود. طبق اطالعات 
م��ورگان اس��تنلي، در تركيه به دلي��ل بدهي معادل 
121درصد توليد ناخالص داخلي، نسبت وام هايي كه 
پرداخت نشده اند به 7 درصد در سال جاري مي رسد. 

قبال نسبت اين وام ها 4 درصد بوده است.
گاردين نوشته: »اردوغان در س��ال 1997به عنوان 
اولين ش��هردار اسالمگراي اس��تانبول به شهر فقير 
كردنشين سرت در جنوب شرقي تركيه رفت. او در اين 
سفر توانست نظر مردم را به خود جلب كند اما مقامات 
س��كوالر از اين موضوع خشنود نبودند و اين شهردار 
نوظهور را به اتهام نفرت پراكني بازداشت كردند. اما 
اين اقدام نتيجه معكوس داشت. اردوغان محبوب تر 
شد و توانس��ت در انتخابات 2003 به پيروزي برسد. 
چهار ماه زندان اردوغان در اواخر دهه 1990 تجربه اي 
بس��يار خوب براي او بود. او توانست احساسات مردم 
را به كار گيرد و خش��م خود را نسبت به نخبگاني كه 
آشكارا تقوا و ايمان او را مس��خره كرده بودند، نشان 
دهد. دو دهه بعد، رييس جمهوري تركيه به يك غول 
پوپوليست تبديل شده است. او در دوران بحران بدهي 
و ارز در سال گذشته ميالدي كه در اين دوره لير تركيه 
به ميزان قابل توجهي ارزش خ��ود را در برابر دالر از 
دست داد، قدرت هاي خارجي را مقصر اين اقدام اعالم 
كرد. تحليل س��خنراني هاي اردوغان نشان مي دهد 
كه اين س��خنراني ها در دوران رياست جمهوري اش 
در اندازه رهبران پوپوليستي افراطي امريكاي التين 
همچون نيكوالس مادورو، رييس جمهور ونزوئال و اوو 

مورالس، رييس جمهوري بوليوي است.« 

گروه جهان| طال تسليمي| 
دفتر نخس��ت وزيري بريتانيا دوش��نبه اعالم كرد كه 
گفت وگوهاي برگزيتي بين لندن و بروكسل به بن بست 
رسيده و ترزا مي براي تغيير پيش نويس توافق حاصله 
در اواخر سال گذشته ميالدي، پيشرفتي نداشته است. 
طرح برگزيتي ت��رزا مي  در راي گيري اوليه در پارلمان 
بريتانيا متحمل شكست سنگيني شد و باتوجه به اينكه 
توافقي بر سر تغيير مفاد آن حاصل نشده، انتظار مي رود 
كه در صورت به راي گذاشته ش��دن مجدد اين طرح 
بازهم قانون گذاران از تصويب آن خودداري كنند. مساله 
مرز بين ايرلند شمالي )بخشي از بريتانيا( و جمهوري 
ايرلند مهم ترين عامل اختالف بي��ن دولت و پارلمان 
بريتانيا و همچنين لندن و بروكسل است. ترزا مي  و ژان 
كلود يونكر رييس كميسيون اروپا شامگاه شنبه تلفني 
درباره توافق جدايي گفت وگ��و كردند، اما تالش هاي 
نخست وزير بريتانيا براي اصالح پيش نويس توافق به 
جايي نرسيد. در همين حال، دو نفر از مخالفان اتحاديه 
اروپا در پارلمان بريتانيا گفتند اگر ترزا مي در توافق اوليه 
تغيير قابل توجهي ايجاد نكرده باشد، مجددا شكست 
خواهد خورد. نمايندگان ح��زب محافظه كار ترزا مي 
 هم از او خواسته اند راي گيري امروز درباره توافق خروج 
از اتحاديه اروپا را به تعويق اندازد تا براي جلب حمايت 
اكثريت زمان بيشتري داشته باشد. چنانچه طرح مذكور 
در پارلمان شكس��ت بخورد، قانون گذاران درصدد به 

تعويق انداختن ضرب االجل برگزيت بر خواهند آمد. 
دو احتمال ديگر هم اين است كه بريتانيا در موعد مقرر 
يعني 29مارس بدون توافق از اتحاديه اروپا خارج شود 

يا اينكه از نو درباره برگزيت همه پرسي برگزار كند.
به نوش��ته فايننش��ال تايمز، منتقدان طرح برگزيتي 
ترزا م��ي  معتقدند كه مفاد مربوط ب��ه مرز بين ايرلند 
ش��مالي و جمهوري ايرلند، بريتانيا را براي هميشه در 
»تله« اتحاديه گمركي اروپا گرفتار مي كند و ترزا مي 
 هم تاكنون موفق نش��ده كه اتحادي��ه اروپا را به تغيير 
بندهاي مربوطه در پيش نوي��س توافق جدايي راضي 
كند. مارگاريتا ش��يناس س��خنگوي كميسيون اروپا 
دوشنبه گفت اكنون همه چيز بستگي به توانايي »وست 
مينيستر« يا همان پارلمان بريتانيا دارد. او همچنين 
افزود كه هيچ برنامه اي براي ديدار ترزا مي  و ژان كلود 
يونكر ريخته نشده است، اما دو طرف سراسر اين هفته 
با يكديگر در تماس خواهند بود. شيناس در ادامه گفت: 
»ما همچنان از ديدار با مذاكره كنندگان بريتانيا استقبال 
مي كنيم و همچنان به حصول توافق تا پيش از پايان ماه 
جاري ميالدي پايبنديم. اكنون تصميم گيري بر عهده 

مجلس عوام )بريتانيا( است.«
ش��ك و ترديدهاي پيش آمده درب��اره برگزيت ارزش 
پوند را به كم ترين ميزان در 3 هفته گذشته رساند و هر 
پوند با نيم درصد كاهش در برابر يك دالر و 29 س��نت 
معامله ش��د. مقامات بريتانيايي اذعان داش��ته اند كه 

پيش نويس توافق حاصل ش��ده پس از مذاكرات چند 
روز گذشته در بروكسل آنقدري خوب نيست كه بتواند 
نظر قانون گذاران مجلس ع��وام را جلب كند. جيفري 
كاكس دادس��تان كل بريتانيا ب��ه صراحت اعالم كرد 
كه پيش��نهادهاي اخير برگزيت ب��ه او اجازه تغيير در 
مش��اوره هاي حقوقي مرتبط با مرز ايرلند در معاهده 
خروج را نمي دهد؛ طب��ق پيش نويس كنوني بريتانيا 
مجب��ور خواهد بود به منظور جلوگي��ري از ايجاد مرز 
سخت در ايرلند، بطور موقت در اتحاديه گمركي بماند.

ترزا مي كه قرار بود دوشنبه براي نهايي سازي تغييرات 
جديد ايجاد ش��ده در توافق برگزيت به بروكسل سفر 
كند، در پي چشم انداز يك شكست برگزيتي ديگر، در 
اين تصميم تجديدنظر كرد. اما »داونينگ استريت« يا 
همان دفتر نخس��ت وزيري بريتانيا اعالم كرده كه ترزا 
مي  به وعده خود مبني بر راي گيري درباره توافق حاصل 
شده عمل خواهد كرد: »ما مي خواهيم مردم حرف خود 
را بزنند.« اين در حالي است كه ترزا مي  براي به تعويق 
انداختن راي گيري به جاي مواجهه با يك شكست ديگر 
از سوي هم حزبي هاي خود تحت فشار قرار گرفته است. 
در ماه ژانويه كه پيش نويس برگزيت در پارلمان به راي 

گذاشته شد با 230راي مخالف شكست خورد.
با اي��ن حال، خودداري از برگ��زاري راي گيري معنا دار 
درباره توافق برگزي��ت در تاريخ 12مارس هم مي تواند 
نخست وزير را با خشم و غضب محافظه كاران حامي اروپا 

مواجه سازد. اگر ترزا مي  در پيشبرد اين طرح شكست 
بخورد، روز پنج ش��نبه دو راي گيري ديگ��ر نيز برگزار 
خواهد شد كه يكي درباره خروج بدون توافق و ديگري 
تالش براي به تعويق انداختن روند خروج بر مبناي ماده 
50 قانون ليسبون است. ايرلند هم كه در بطن مناقشات 
قرار دارد، به وض��وح اعالم كرده كه با هرگونه به تعويق 
انداختن راي گيري معنا دار يا تغيير ش��رايط در جهت 
دستيابي به توافقي تئوري به جاي توافق كنوني مخالف 
است. لئو وارادكار نخست وزير جمهوري ايرلند گفت: 
»پيشنهادهايي به گوشم رسيده مبني بر اينكه راي گيري 
مي تواند به تعويق افتد. اما چنين كاري واقعا درس��ت 
نيست. دو سال و نيم يا نزديك به سه سال از همه پرسي 
بريتانيا درباره خروج از اتحاديه اروپا گذشته است و فكر 

مي كنم همين حاال هم خيلي دير شده و آنها بايد به ما 
بگويند چه مي خواهند. توافق جدايي به مصالحه نياز دارد 
و اين توافق خروج كنوني خودش يك مصالحه است. فكر 
مي كنم اگر قرار باشد برگزيت به تعويق افتد، بايد هدف 

خاصي براي آن وجود داشته باشد.«
دفتر نخست وزيري بريتانيا تاكيد كرده كه راي گيري 
امروز برگزار خواهد شد، اما ترزا مي  سابقه لغو برنامه هاي 
اينچنيني را دارد و در ماه دسامبر هم در فاصله زماني 
كوتاهي از راي گيري، آن را به تعويق انداخت. شماري 
از وزراي كابينه دولت بريتانيا گفته اند تنها راهي كه ترزا 
مي مي تواند تاييديه پارلم��ان را درباره طرح برگزيت 
به دس��ت آورد، اراي��ه برنامه اش ب��راي كناره گيري از 

نخست وزيري است.

دريچه

كوتاه از منطقه

رهبر سابق كاتالونيا نامزد 
انتخابات پارلمان اروپا مي شود
گروه جهان|رهبر سابق كاتالونيا كه در بلژيك در خود 
تبعيدي به سر مي برد در انتخابات 26 ماه مه پارلمان 
اروپايي به عنوان نامزد حزب سياسي خودش شركت 
مي كند. به گ��زارش رويترز، حزب كارلس پوجدمون 
رهبر سابق كاتالونيا موسوم به »همه با هم براي كاتالونيا« 
روز يك شنبه از شركت او در انتخابات پارلمان اروپايي 
خبر داد. پوجدمون 56 ساله در اكتبر 2017 از اسپانيا 
گريخت. او در پي برگزاري همه پرسي جدايي كاتالونيا 
از اسپانيا از س��وي دادگاه عالي اين كشور متهم شده 
اس��ت. اين منطقه غني در شمال شرق اسپانيا بر پايه 
يك همه پرسي كه دادگاه هاي اسپانيا آن را غيرقانوني 
دانسته، به صورت يك جانبه اعالم استقالل كرد. مادريد 
هم براي اولين مرتبه در تاريخ نوين اسپانيا حاكميت 
مستقيم بر كاتالونيا اعالم كرده بود. پوجدمون در توئيتي 
نوشت: »اين لحظه اي است كه بايد گام ديگري براي 
بين المللي كردن حق تعيين سرنوشت كاتالونيا از قلب 
اروپا به سراسر جهان برداشت.« پوجدمون و 5نفر ديگر 
از رهبران سابق كاتالونيا كه خودشان را در كشورهاي 
اروپايي تبعيد كردند، در صورت بازگش��ت به اسپانيا 
بازداشت مي شوند. پوجدمون كه حدود 22 ماه رهبري 
كاتالونيا را بر عهده داشت، با اتهام ياغي گري در اسپانيا 
روبروست. هنوز مشخص نيست كه آيا پوجدمون در 
صورت پيروزي مي تواند به عنوان عضو پارلمان اروپايي 
سوگند ياد كند يا خير. ملزومات نامزدها در سطح ملي 
تصميم گيري مي شود. انتخابات پارلمان اروپايي در 
شرايطي برگزار مي ش��ود كه ناظران بسياري نسبت 
به پيروزي چشمگير راست هاي افراطي و چهره هاي 

پوپوليست در اين انتخابات هشدار مي دهند. 

نارندرا مودي: دهلي نو ديگر 
تروريسم را تحمل نمي كند

گروه جهان| نخس��ت وزير هند با اشاره به حمالت 
تروريستي در پلواما و اوري هشدار داده كه كشورش 
ديگر تروريسم را تحمل نمي كند. به گزارش تارنماي 
ايش��ين ايج هند، نارندرا مودي گفته: »در چند دهه 
گذشته، تروريسم خسارات زيادي به هند وارد كرده 
و حمله اخير تروريس��ت ها در پلواما و اوري بس��يار 
ناراحت كننده اس��ت.« نخس��ت وزير هند با اش��اره 
غيرمستقيم به پاكس��تان تصريح كرده توطئه هاي 
زيادي از سوي مرزها عليه هند طراحي و اجرا مي شود. 
به گفته او، هند در حال خريد تكنولوژي هاي پيشرفته 
براي مبارزه با تروريسم است. گروه تروريستي جيش 
محمد ماه گذشته حمله اي انتحاري در منطقه پلواما 
كشمير انجام داد كه بر اثر آن دستكم 41 نيروي هندي 
كشته شدند. پس از اين حادثه، جنگنده هاي نيروي 
هوايي هند پايگاه هاي شبه نظاميان در منطقه باالكوت 
واقع در خاك پاكستان را بمباران كردند. مقامات هندي 
اعالم كرده اند كه حدود 200 تا 300 شبه نظامي در اين 
حمله كشته ش��ده اند. در سال 2016 ميالدي حمله 
شبه نظاميان به پايگاه نيروي هوايي هند در شهر اوري 
به كشته شدن 19 سرباز هندي منجر شد. اين حمله 
دليلي بود تا دولت نارندرا مودي يك حمله محدود عليه 
پايگاه ش��به نظاميان در خاك پاكستان ترتيب دهد. 
به گفته مقام هاي دفاعي هند در اين حمله بيش از 35 
شبه نظامي و 9 نيروي نظامي پاكستان كشته شده اند. 
تنش ها با پاكستان در آستانه انتخابات سراسري در 
هند كه قرار است 11آوريل برگزار شود، چالشي جدي 
براي مودي به شمار مي رود. دوره پنج ساله دولت كنوني 

به نخست وزيري او سوم ژوئن به پايان مي رسد. 

رييس بانك مركزي امريكا: 
ترامپ نمي تواند اخراجم كند

گروه جهان|جرومي پاول ريي��س بانك مركزي 
امريكا كه اخيرا آم��اج انتقادات تن��د دونالد ترامپ 
رييس جمهوري اين كش��ور قرار گرفت��ه بود، گفته 
ترامپ نمي تواند او را اخراج كند. به گزارش خبرگزاري 
فرانسه، رييس بانك مركزي امريكا گفته: »در قانون 
بطور شفاف آمده كه دوره خدمت من 4 ساله است و 
من قصد دارم آن را به پايان برسانم.« پاول از انتقاد از 
ترامپ يا صحبت در مورد مكالمات خصوصي خود با 
او خودداري كرده است.  ترامپ سال گذشته با خشم 
بسيار و بطور علني افزايش غيرعاقالنه نرخ هاي سود 
توسط بانك مركزي را محكوم كرده و سنت روساي 
جمهوري امريكا را در شكيبايي با قدرتمندترين بانك 
مركزي جهان، شكست. او افزايش نرخ بهره بانكي را 
عامل افت بازارهاي سهام مي دانست. عصبانيت ترامپ 
به گونه اي بود كه زمزمه هايي درباره طرح احتمالي او 
براي اخراج پاول مطرح ش��د. در همين حال پايگاه 
خبري هيل گزارش داده كه رييس جمهوري امريكا 
درصدد تخصيص يك بودجه 8.6 ميليارد دالري براي 
ساخت ديوار مرزي مكزيك- امريكا است كه احتماال 
باعث يك جدال ديگر در كنگره خواهد شد. درخواست 
بودجه 2020 دوشنبه رسما اعالم شد. اين در حالي 
است كه درخواست قبلي منجر به يك بن بست شد كه 
نتيجه آن يك تعطيلي موقتي 35 روزه دولت امريكا بود 
كه طوالني ترين تعطيلي دولت در تاريخ اين كشور به 
حساب مي آيد. يكي از مقامات ارشد دولت واشنگتن 
اين رقم را تاييد كرده كه انتظار مي رود براي ساخت 
يا جايگزيني 700 مايل ديوار در امتداد مرز امريكا-

مكزيك استفاده شود. 

 افزايش چشم گير
صادرات سالح به خاورميانه 

گروه جهان| انستيتو بين المللي پژوهش هاي صلح 
استكهلم )سيپري( اعالم كرده بين دو بازه زماني پنج 
ساله، واردات جنگ افزار توسط كشورهاي خاورميانه 
87درصد افزايش يافته است. امريكا همچنان بزرگ ترين 
فروش��نده تسليحات نظامي اس��ت. بنابر گزارش تازه 
سيپري، صادرات تسليحات نظامي عمده به كشورهاي 
خاورميانه بين دو بازه زماني 2009-2013 و 2014-
2018، در مجموع 87 درصد رشد كرده است؛ آن هم در 
حالي كه در همين فاصله واردات ادوات نظامي در قاره 
امريكا، اروپا، ]شرق[ آسيا و اقيانوسيه و آفريقا كاهش يافته 
است. در پنج سال گذشته كشورهاي آسيا و اقيانوسيه و 
كشورهاي خاورميانه مهم ترين دريافت كنندگان ادوات 
نظامي بودند. سيپري اعالم كرده صادرات تسليحات 
امريكايي36درصد افزايش يافته است. 52درصد صادرات 
امريكا به خاورميانه انجام شده است. عربستان سعودي 
در صدر پنج كشور اصلي واردكننده ادوات نظامي قرار 
دارد. امارات متحده عربي نيز در جايگاه سوم مشتريان 
اياالت متحده قرار دارد. هند، مصر، اس��تراليا و الجزاير 
ديگر خريداران عمده ادوات نظامي بودند. هند مشتري 
اول روسيه و اسراييل، و مصر مشتري اول فرانسه است. 
عربستان در عين حال مهم ترين مشتري جنگ افزارهاي 
بريتانيايي، سويسي، سوئدي و كانادايي است. در پنج سال 
گذشته )2014-2018( امارات مهم ترين مشتري تركيه 
بود در حالي كه صادرات تسليحات تركيه به عربستان نيز 
در همين بازه زماني 10 درصد رشد كرده است. فرانسه، 
آلمان و چين در جايگاه هاي س��وم تا پنجم قرار دارند. 
امريكا، روسيه، فرانسه، آلمان و چين فروشنده مجموعا 

75 درصد جنگ افزارهاي جهان بودند.

 متهم به قتل برادر ناتني
رهبر كره شمالي آزاد شد

گ�روه جهان|دادگاهي در مالزي يك ش��هروند 
اندونزيايي را كه متهم به قتل كيم جونگ -نام، برادر 
ناتني رهبر كره شمالي بود آزاد كرده است. به گزارش 
يوروني��وز، آزادي اين زن پس از آن ممكن ش��د كه 
محمد اسكندر احمد، دادستان پرونده از اتهام قتلي 
كه عليه س��يتي آسيه، شهروند 26 س��اله اندونزي 
مطرح بود، صرف نظر كرده اس��ت. در درخواس��ت 
دادستان براي لغو اين اتهام، دليل اتخاذ اين تصميم 
اعالم نشده است. سيتي آسيه به همراه يك شهروند 
ويتنامي ب��ه ن��ام دوان تي هونگ مته��م بودند كه 
برادر رهبر كره ش��مالي را ك��ه از منتقدان حكومت 
او محسوب مي شد، فوريه س��ال 2017 ميالدي در 
فرودگاه بين المللي كواالالمپور با ماده شيميايي »وي 
ايكس« كشته اند. اين دو متهم هستند كه پارچه اي 
آلوده به اين ماده را به چهره كيم كه رهس��پار ماكائو 
بود، ماليده اند. آنها در جريان تحقيقات پليس اعالم 
كردند كه كيم را نمي شناختند و فكر مي كردند در 
حال بازي در ي��ك برنامه تلويزيوني دوربين مخفي 
هستند. قاضي دادگاه شهر شاه عالم در مالزي پس از 
تاييد درخواست دادستان مبني بر لغو اتهام قتل اعالم 
كرد: »سيتي آسيه آزاد است. او مي تواند كشور را ترك 
كند.« گفته شده، اين زن سريعا از اتاق دادگاه خارج و 
سوار بر خودرويي شد كه در مقابل ساختمان دادگاه 
منتظرش بود. روسدي كيرانا سفير اندونزي در مالزي، 
گفته است: »از حكم دادگاه خشنوديم. تالش خواهيم 
كرد كه امكان بازگشت س��يتي آسيه به اندونزي را 
همين امروز يا در اولين فرصت ممكن فراهم كنيم.« 
آزادي اين متهم شگفتي بسياري را برانگيخته است. 
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نشست آب و هوايي سازمان ملل 
در سايه سقوط هواپيماي اتيوپي

گروه جهان| چهارمين نشس��ت برنامه محيط 
زيست براي سازمان ملل متحد در نايروبي پايتخت 
كنيا دوشنبه تحت تاثير س��قوط هواپيما خطوط 
هوايي اتيوپي آغاز به كار كرد. به گفته مريم شريف 
دبير اجرايي نشس��ت از 157 جانباخته اين پرواز، 
22 نفر از كاركنان سازمان ملل متحد و آژانس هاي 
زيرمجموعه آن بودند. همه جلس��ات روز دوشنبه 
نشس��ت با يك دقيقه س��كوت به احت��رام به جان 
باختگان اين سانحه هوايي آغاز به كار كردند. در اين 
نشست مقامات عاليرتبه در سطح وزير و معاونان آنها 
شركت داشتند. پرچم كشورهاي عضو سازمان ملل 
كه در اين نشست شركت كرده اند به احترام قربانيان 
به حالت نيمه برافراشته درآمد. اين هواپيما در 60 
كيلومتري آديس آبابا دچار سانحه شد و 149 مسافر 
و 8خدمه آنك��ه از 35 مليت مختل��ف بودند، جان 
باختند. به گفته مقامات اتيوپي، روز دوشنبه هر دو 
جعبه  سياه هواپيماي خطوط هوايي اين كشور پيدا 
شدند. همزمان با اين حادثه دولت اتيوپي در سراسر 
كش��ور يك روز عزاي عمومي اعالم كرد. ش��ركت 
خطوط هوايي اتيوپي اع��الم كرده كه اگرچه هنوز 
علت اين حادثه مشخص نشده است، اما اين كشور 
پرواز تمامي بوئينگ هاي مدل »737 مكس 8« خود 
را تا اطالع ثانوي متوقف مي كند. شركت هواپيمايي 
بوئينگ در وب سايت خود ضمن ابراز تاسف و تسليت 
به بازماندگان اين حادثه اعالم كرده كه ش��ماري از 
كارشناسان خود را به اتيوپي اعزام كرده تا به تحقيق 
درباره علت سقوط هواپيما ياري رسانند. در همين 
حال، چين نيز روز دوشنبه اعالم كرد كه پرواز حدود 
100 مدل جت بوئينگ خود از همين مدل را متوقف 
كرده اس��ت. ماه اكتبر سال گذش��ته نيز يك جت 
بوئينگ »737 مكس 8« متعلق به خطوط هوايي 
اندونزي 13 دقيقه بعد از پرواز س��قوط كرد و همه 
189 سرنشين آن كشته شدند. اين مدل جت يكي از 
جديدترين محصوالت شركت بوئينگ است كه سال 
2017 روانه بازار شده. هواپيماي بوئينگي كه در مسير 
آديس آبابا به نايروبي سقوط كرد، حدود 6ماه بيشتر 
عمر نداشت و 4فوريه سال جاري معاينه فني شده بود. 
به گزارش خبرگزاري فرانسه، خلبان اين هواپيما چند 
دقيقه پس از برخاستن آن با برج مراقبت تماس گرفته 
و به دليل بروز اختالل فني درخواست اجازه بازگشت 
به فرودگاه را كرده، اما ارتباط بالفاصله قطع شده بود.

نشست افغانستان، چين و پاكستان 
در كابل 

روزنامه ديلي تايمز به نقل از وزير خارجه افغانستان 
نوشته، مقام هاي چين، پاكستان و افغانستان دوشنبه 
به منظور مذاكره درباره همكاري هاي س��ه جانبه در 
زمينه هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي و سياس��ي 
در كابل ديدار كردند. انجمن بين المللي سه جانبه در 
سطح وزيران خارجه، 2017 زماني كه روابط پاكستان 
و افغانستان در پايين ترين سطح قرار داشت به پيشنهاد 
چين آغاز شد. در نشست پيش، سه كشور توافق كردند 
تا عالوه بر تقويت همكاري هاي سه جانبه در راستاي 

ايجاد ظرفيت هاي ضد تروريسم فعاليت كنند.

 چين به پاكستان
موشك پيشرفته مي دهد 

چين قصد دارد موشك هدايت شونده راداري فعال 
پي ال-15 را در اختيار نيروي هوايي پاكس��تان قرار 
دهد. به گزارش ميليتري واچ، اين موشك ها با قابليت 
مانور باال به پاكستان اجازه مي دهد تا هواپيماي جنگي 
دش��من را در برد دور هدف قرار دهد. پاكستان جزو 
معدود كشورهايي خواهد بود كه به چنين مهماتي با 

چنين استانداردي دسترسي پيدا مي كند. 

 مالعمر در نزديكي
پايگاه امريكايي زندگي مي كرد

در يك كتاب تازه ادعا شده مالمحمد عمر رهبر فراري 
طالبان، زماني در نزديكي پايگاه امريكايي در افغانستان 
زندگي مي كرده است. به گزارش ايسنا، كتاب »زندگي 
مخفي مالعمر« نوش��ته بتي دم، حاكي اس��ت كه 
مالعمر هرگز در پاكستان پنهان نشده بود؛ در عوض 
در زادگاه��ش زابل در فاصله پنج كيلومتري پايگاه 
امريكايي زندگي مي كرد. دولت افغانستان دوشنبه 

اين ادعا را رد كرده است. 

ديدار حريري با پادشاه عربستان 
در رياض

نخست وزير لبنان در رياض با پادشاه عربستان ديدار 
و درب��اره تقويت همكاري ه��اي دوجانبه و آخرين 
تحوالت لبن��ان و منطقه صحبت ك��رد. به گزارش 
النش��ره، س��عد حريري در ديدار دوشنبه با سلمان 
بن عبدالعزيز راه هاي تقويت همكاري هاي دوجانبه 
لبنان و عربس��تان و آخرين تحوالت منطقه به ويژه 
لبنان را بررسي كردند. در اين ديدار وزير مشاور ديوان 
پادشاهي عربستان، وزير خارجه، سفير عربستان در 

لبنان و سفير لبنان در عربستان حضور داشتند.

نوسازي نيروي هوايي كويت 
توسط امريكا

روزنامه القبس كويت از امضاي يك قرارداد نظامي 
ميان اين كشور و يك كمپاني دفاعي امريكايي خبر 
داده اس��ت. ش��ركت دفاعي هريس كورپ امريكا 
قراردادي را براي مجهز كردن نيروي هوايي كويت 
به تجهي��زات جنگ الكترونيك امضا كرده اس��ت. 
ارزش اين قرارداد 43.2 ميليون دالر اس��ت. كويت 
از هواپيماه��اي مدرن و جديد به جاي هواپيماهاي 

قديمي استفاده خواهد كرد.
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عكسروز

چهرهروز

جايزه يك جشنواره ايرلندي به باران كوثري رسيد
جايزه ويژه هيات داوران )Jury prize of critics circle awards of Dublin film festival( به باران كوثري رسيد. به 
گزارش ايلنا، جايزه ويژه هيات داوران از دايره منتقدان جشنواره بين المللي فيلم دوبلين ۲۰۱۹ ايرلند )diff( به باران كوثري براي 
بازي در فيلم »عرق س��رد« به كارگرداني سهيل بيرقي اهدا شد. »عرق سرد« پيش از اين هم در جشنواره هاي بين المللي توكيو، 
پالم اسپرينگز امريكا و استكهلم روي پرده رفت و با استقبال مخاطبان و منتقدان رو به رو شد. اين فيلم همچنين در شهرهاي كشور 
فرانسه روي پرده سينماها رفته است. پخش بين المللي فيلم به عهده كمپاني نوري پيكچرز است. باران كوثري، امير جديدي، ليلي 

رشيدي، هدي زين العابدين و سحر دولتشاهي بازيگران اصلي »عرق سرد« هستند.

بازارهنر

نشان يونسكو به فيلم سينمايي »23 نفر« رسيد

بهبودي و بيضايي بازيگران »ريست« شدند

رونمايي از بانك  اطالعاتي موسيقي كشور 

نشان يونسكو طي مراس��مي از سوي كميسيون ملي 
يونسكو با حضور هنرمندان و مسووالن به فيلم سينمايي 
»۲3 نفر« رسيد. كميسيون ملي يونسكو، امسال فيلم 
سينمايي »۲3 نفر« را به عنوان فيلم برگزيده سال در 

محوريت »صلح و دفاع« انتخاب كرد. 
طي مراسمي در پرديس س��ينمايي باغ كتاب تهران 
نشان يونسكو با حضور مس��ووالن، هنرمندان به فيلم 
سينمايي »۲3 نفر« به كارگرداني مهدي جعفري رسيد. 
در اين مراس��م كه از سوي كميسيون ملي يونسكو در 
ايران به دبيري حجت اهلل ايوبي برگزار شد، از كارگردان، 
تهيه كننده و بازيگران نوجوان اين فيلم سينمايي تقدير به 
عمل آمد. حجت اهلل ايوبي، دبير كميسيون ملي يونسكو، 
در اين مراس��م ضمن تش��كر از عوامل فيلم سينمايي 
۲3 نفر گفت: ما نماينده و صداي جمهوري اس��امي 
در ايران در يونس��كو هس��تيم و چه زباني بهتر از هنر و 
سينما كه بتواند مردم نازنين ايران زمين را نمايندگي 
كند. او در ادامه افزود: ما در رش��ته هاي مختلف هنر با 
بسياري از كشورهاي جهان قابل قياس هستيم اما در 
سينما فقط با چند كشور مي شود فيلم و سينماي ايران 

را مقايس��ه كرد و اين محصول نظام مقدس جمهوري 
اسامي ايران است. ايوبي در ادامه اين مراسم با تشريح 
فعاليت هاي فرهنگي كميسيون ملي يونسكو خبر داد: 
از امسال كميسيون ملي يونسكو يك فيلم ايراني و چند 
فيلم كوتاه و مستند را به عنوان سفير جمهوري اسامي 
در كش��ورهاي مختلف نمايش خواهيم داد. او در پايان 
 اظهار كرد: خوشحال هستم كه اين راه با فيلم درخشان
 »۲3 نفر« آغاز مي ش��ود فيلمي ك��ه از جهت هنري، 
فيلمنامه، كارگرداني و بازي ها بي نظير است و نشان دهنده 
عظمت مردم اين سرزمين است. فيلمي كه بعد از ديدن 

آن به ايراني بودن خود مي باليد.

رضا بهبودي و سودابه بيضايي به عنوان بازيگران فيلم 
»ريست« به كارگرداني محمدرضا لطفي و تهيه كنندگي 
امير سيدزاده انتخاب شدند. پس از مذاكره با چند گزينه 
س��ينمايي و تئاتري، رضا بهبودي و س��ودابه بيضايي 
به عنوان بازيگران اصلي فيلم س��ينمايي »ريست« به 
نويسندگي و كارگرداني محمدرضا لطفي و تهيه كنندگي 
امير سيدزاده انتخاب شدند تا در روزهاي آينده مقابل 
دوربين برون��د.  اين دومين هم��كاري رضا بهبودي با 
محمدرضا لطفي اس��ت كه پيش از اي��ن نيز در فيلم 
سينمايي »روايت ناپديد شدن مريم« با نقش مرتضي 
حس��يني اين همكاري صورت گرفته بود، اما سودابه 
بيضايي در اثر قبلي لطفي حضور نداشت و اولين همكاري 
آنها در »ريست« ش��كل مي گيرد. »ريست« به عنوان 
دومين فيلم بلند محمدرضا لطفي، فيلمي جس��ورانه 
با فيلمنامه اي چالش برانگيز اس��ت كه با فرم و شكلي 
متفاوت نيز ساخته خواهد شد. در خاصه داستان اين 
فيلم آمده: احس��اس مي كنم ديوونه شدم...يه جورايي 
به تمام دوربين هاي مداربس��ته كه دارن آدم رو كنترل 

مي كنن حساسيت پيدا كردم...اونقدر توي اين ماجرا 
غرق شدم كه احساس مي كنم پشت همه اين دوربينا يه 
نفره...يه نفر كه چهار چشمي داره منو نگاه مي كنه! عوامل 
»ريست« عبارتند از: نويسنده و كارگردان: محمدرضا 
لطفي، تهيه كننده: سيدامير سيدزاده، مدير فيلمبرداري: 
مجيد گرجيان، طراح صحنه و لباس: افسانه صرفه جو، 
طراح گريم: پدرام زرگر، صدابردار: علي گراكويي، تدوين: 
بابك قائم، مدير توليد: محمد سيدزاده، جانشين توليد: 
حامد آزادي، دستيار اول كارگردان: مرجان بقايي و مشاور 

رسانه اي و مدير روابط عمومي: ميثم محمدي.

مراس��م رونمايي از »بانك اطاعات موسيقي كشور« 
رونمايي شد. اين سامانه فقط به هنرمندان اختصاص 
ندارد و موسسه ها، خبرنگاران، پژوهشگران و سايرفعاالن 
عرصه موس��يقي نيز مي توانند به ثبت اطاعات خود 
بپردازند. نشست رس��انه اي رونمايي از بانك اطاعات 
موسيقي كشور روز دوشنبه بيستم اسفندماه با حضور 
علي ترابي )مديركل دفتر موس��يقي(، محمد اله ياري 
)مديركل دفتر آموزش و توسعه فعاليت هاي فرهنگي و 
هنري(، علي ثابت نيا )مديرعامل انجمن موسيقي ايران(، 
داوود گنجه اي، حس��ن رياحي، آروين صداقت كيش، 
كيوان فرزين، احمد صدري و تعدادي از اهالي رسانه در 
دفتر موسيقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسامي برگزار شد.

در ابتداي مراس��م، علي ثابت نيا درباره اهداف طراحي 
و س��اخت س��امانه بانك اطاعات موس��يقي كشور 
گفت: تشكيل رصدخانه موسيقي كشور يكي از اولين 
ماموريت هايي بود كه از سوي معاون هنري وزارت ارشاد 
به انجمن موسيقي كشور اباغ شد. طي سال هاي گذشته 
فعاليت هايي در زمينه جمع آوري اطاعات هنرمندان 
انجام ش��ده بود كه تكامل پيدا نك��رده بود و بطور كلي 
نيمه كاره باقي مانده بود و همين موضوع ايجاد سامانه اي 

اطاعاتي را ايجاب مي كرد.
او درب��اره زمان و روند فعاليت در زمينه ايجاد س��امانه 
اطاعاتي اهالي موسيقي گفت: روند ايجاد بانك اطاعاتي 
اهالي موسيقي از مردادماه امسال آغاز شد و طي ماه هاي 
اخير به رفع مشكات موجود پرداخته ايم. ثابت نيا در 
توضيح بيشتر گفت: طي پژوهش و همياري عزيزاني 

چون كيوان فرزين و ديگر هم��كاران روند ايجاد بانك 
اطاعات اهالي موس��يقي ميسر شد و حال اين سامانه 
از امروز بطور رس��مي فعاليت خود را آغاز كرده و قابل 
دسترسي است و هنرمندان ساكن در شهرها و روستا 
مي توانند اطاعات خود را در آن بارگذاري كنند كه در اين 
ميان براي اهالي رسانه و خبرنگاران موسيقي نيز بخشي 

در سامانه ايجاد شده است.
مديرعامل انجمن موس��يقي ايران افزود: براي تشويق 
هنرمندان نسبت به ثبت نام در سايت تمهيداتي از سوي 
دفتر موسيقي وزارت ارشاد به كار گرفته شده تا به اين 
ترتيب هنرمندان نسبت به ثبت نام خود در سايت رغبت 

بيشتري نشان دهند.
ثابت نيا با اشاره به اينكه دسترسي به سامانه اطاعاتي 
موس��يقي براي دسترسي هنرمندان موسيقي نواحي 
و هنرمندان مناطق مختلف امكان پذير اس��ت، گفت: 
تعدادي از اهالي موسيقي از ساعات پيش اقدام به ثبت نام 
كرده اند و براي فعاليت بهتر به ياري نهادهاي تخصصي و 

دفتر موسيقي نياز داريم.

تاريخنگاري

نخست وزيري حسين عالء و تشكيل كابينه
بيست و يكم اسفند ۱3۲۹ حسين عاء كه روز ۱۸ اسفند و پس از ترور حاجعلي 
رزم آرا، نخست وزير شده بود، كابينه خود را تشكيل داد كه تا ۶ ارديبهشت ۱33۰ 
دوام آورد. ع��اء را رك��ورددار مناصب سياس��ي در عصر پهل��وي مي دانند. عاء 
سياس��تمداري بود كه طي بيش از ۶۰ س��ال از عمر خود صاحب مشاغل مهمي 
چون نخست وزيري ، وزارت ، نمايندگي مجلس يا وزيرمختاري بود. او فرزند ميرزا 
محمدعلي خان عاءالسلطنه از رجال عصر قاجار بود كه به مدت ۲۰ سال سفارت 
ايران را در لندن برعهده داشت . عاءالسلطنه دو بار به رييس الوزرايي منصوب شد. 

حسين كه سومين فرزند او بود، ۱۲۶۱ شمسي در تهران متولد شد.
او كابينه اي با ش��ركت 5 وزير به ش��اه معرفي و تكميل اعضاي كابينه را به بعد از 
تعطيات نوروز موكول كرد. س��رانجام، كابينه در روز ۱۸ فروردين تكميل شد. 
نخست وزيري عاء مصادف با تصويب قانون ملي شدن صنعت نفت بود. مجلس 
شوراي ملي اين قانون را تصويب كرد و مجلس سنا نيز در ۲۹ اسفند   همان سال آن 
را به تصويب رساند. اما شكايت انگليس از ايران به شوراي امنيت و درخواست غرامت 
آن كشور، همراه با موج اعتصاباتي كه در تاسيسات نفتي ايران به دليل نپرداختن 
حقوق كارگران توسط شركت نفت ايران و انگليس به راه افتاده بود، دولت عاء را 
به زانو درآورد و او در ششم ارديبهشت ۱33۰ پس از گذشت ۴۷ روز استعفا داد و 

به وزارت دربار منصوب شد. 
عاء در سوم ارديبهشت ۱33۲ از وزارت دربار كناره گرفت ؛ در ۱۷ فروردين ۱33۴ 
متعاقب بركناري سپهبد فضل اهلل زاهدي از شاه فرمان نخست وزيري دريافت كرد. 
او در اين دوره از نخست وزيري رياست هيات هاي نمايندگي ايران براي عضويت 

در پيمان بغداد را بر عهده داشت . انعقاد پيمان سنتو، اعدام سران فداييان اسام 
و برگزاري انتخابات نوزدهم مجلس شوراي ملي از جمله رويدادهاي مهم دوران 

دوم كابينه حسين عاء بود.
عاء در فروردين ۱33۶ از نخست وزيري كناره گيري كرد و مجددا وزير دربار شد. 
وي در آبان ۱3۴۲ از وزارت دربار بركنار و به عنوان سناتور انتصابي منصوب شد. 

حسين عاء سرانجام در 3۱ تير ۱3۴3 در ۸۲ سالگي درگذشت .

میراثنامه

عبور از »سه خط طال« به سوي كوچك ترين كليساي جهان 
از جاده ۷۹ كه وارد مازندران بش��ويد، بعد ديگري از اين اس��تان هزار نقش و 
رنگ را خواهيد ديد، از پياده روي در تنگه هاي هيجان انگيز تا لذت مسافرت با 
قطار در دل جنگل هاي مازندران و ديدن كوچك ترين كليساي جهان مي تواند 

روزهاي خوشي را در تعطيات براي شما رقم بزند.
در ابتداي جاده فيروزكوه آبش��اري روان است كه جزو شگفتي هاي بي بديل 
مازندران محسوب مي شود. براي رسيدن به اين آبشار بايد از تنگه اي عبور كرد 
كه نام آن شما را به ياد فيلم هاي ژاپني مي اندازد. »تنگه واشي « در فاصله ۱۲۰ 
كيلومتري تهران و در دل جاده فيروزكوه ق��رار دارد. براي رفتن به اين تنگه 
و رس��يدن به آبشار ساواشي بايد دو كيلومتري جاده فيروزكوه-تهران به يك 
جاده فرعي وارد شويد، پس از طي حدود ۹ كيلومتر به روستاي »جليزجند « 
مي رس��يد. از روستا عبور كنيد، ۴ كيلومتر دورتر بايد از خودروها پياده شويد 
و از اينجا پياده روي آغاز مي شود. يادتان باشد براي سفر به تنگه واشي كفش 
مناسب با خود به همراه داشته باشيد. پس از يك پياده روي كوتاه در سربااليي 
كوه به ابتداي تنگه مي رسيد از اينجا به بعد بايد راهپيمايي در آب خنك رود 
را تجربه كنيد. در اين تنگه يك س��ورپرايز جال��ب برايتان وجود دارد چرا كه 

كتيبه هاي ۱۸5 ساله قاجاري شما را متحير خواهد كرد.
در ۱۷ كيلومت��ري جاده فيروزكوه به س��وادكوه در ۱۸5متري جنوب جاده، 
ش��اهكار معماري عصر صفوي خودنمايي مي كند. ورودي اين بنا در قسمت 
ش��مال غربي آن است كه شبيه داالن بزرگي بوده و در دو طرف آن ايوان هاي 

متعدد وجود دارد.
هنوز صداي هم همه كاروان ها از پس قرن ها در اينجا شنيده مي شود. يكي از 
جذاب ترين تفريحات در جاده فيروزكوه شايد پس از بازديد از اين كاروانسراي 
تاريخي خوردن  آش محلي در گردنه گدوك باش��د، آشي كه با دوغ ارگانيك 
و سبزيجات كوهي اين منطقه در س��رماي گدوك، گرما را مهمان وجودتان 
مي كند. پس از عبور از گردنه گدوك، وارد منطقه س��وادكوه مي شويد. اينجا 
از لحاظ طنازي هاي طبيعت دس��ت كمي از كشورهاي اروپايي ندارد. يكي از 
جذاب ترين جاذبه هاي سوادكوه، وجود راه آهن و قطارهايي با سبك و سياق 

قديمي است.
اگر از سفرهاي معمولي با خودروهاي شخصي و هواپيما خسته شده ايد، حتما 
سفر با قطار را در سوادكوه تجربه كنيد، لذت عبور از جنگل هاي مخملگون و 

كوه هاي سر به فلك كشيده اينجا با قطارهاي قديمي مي تواند سال ها خاطره اي 
به يادماندني در ذهنتان به جا بگذارد. اينجا بزرگ ترين پل سراسري شمال به 
جنوب ايران در درون صخره هاي خارا قدعلم كرده است، »پل ورسك « شاهكار 
مهندسي دوره پهلوي در ۸5 كيلومتري جاده قائمشهر و۱۸۰ كيلومتري تهران 
در محور فيروزكوه قرار گرفته اس��ت. اين پل داستان هاي زيادي در دل دارد. 
اگر با قطار از اين پل تاريخي عبور كرديد، كمي ش��جاع باشيد و سر خود را از 
پنجره قطار خارج كنيد، چش��م اندازهاي بسيار زيبايي را مي توانيد از بلنداي 
اين پل مشاهده كنيد . در اين مسير از ديدن پل ورسك كه به »سه خط طا « 
معروف شده غافل نشويد. سه خط طا اصطاحي است كه به خاطر ويژگي هاي 

ساخت پل ورسك به آن داده شده است. 
شايد حتي فكرش را نكنيد كه كوچك ترين كليساي جهان همين جا در چند 
 قدميتان وجود دارد. در جاده فيروزكوه در پش��ت رستوراني روبروي ايستگاه

 راه آهن »س��رخ آباد « كن��ار جاده اصلي ب��ا فاصله دو كيلومتر از ورس��ك، 
كوچك ترين كليس��اي جهان در غربت و انزوا روزگار مي گذراند. اين كليس��ا 
در اواي��ل دوره پهلوي براي انجام مراس��م مذهبي كاركنان راه آهن توس��ط 
مهندسين مسيحي ايتاليايي كه براي ساخت خطوط ريلي به سوادكوه امده 

بودند، احداث شده بود.

ايستگاه

 »كاپيتان مارول«  پرفروش ترين 
فيلم سال امريكا   شد

استقبال از فيلم جديد
 جولين مور 

فيلم »كاپيت��ان مارول« 
با ف��روش ۱53 ميليون 
ي��كا  مر ا در  دالري 
پرفروش ترين فيلم سال 
۲۰۱۹ در ب��ازار داخل��ي 
امريكا ش��د. ب��ه گزارش 
آسوش��يتدپرس، فيل��م 
جديد مارول استوديوز نه 

تنها پرفروش ترين فيلم سال ۲۰۱۹ امريكا تاكنون 
ش��د بلكه يكي از موفق ترين فيلم ه��اي مارول هم 
خوانده شد. تنها فيلم هاي »انتقام جويان«، »پلنگ 
سياه«، »كاپيتان امريكا: جنگ داخلي« و »مرد آهني« 
افتتاحيه موفق تري را تجربه كرده بودند. اين فيلم در 
عين حال ششمين فيلم در ميان فيلم هاي ديزني از 
نظر افتتاحيه پرفروش در سراسر جهان نيز شد. اين 
در حالي است كه تاكنون فروش بليت در بازار داخلي 
امريكا ۲۶ درصد به نسبت به سال پيش كاهش يافته 
است. در اين فيلم بري الرسون در نقش اصلي بازي 
كرده است. ساموئل ال جكسون، بن مندلسون، الشانا 
لينچ، جود الو، آنت بنينگ، كارك گريگ و جما چان 
ديگر بازيگران اين فيلم هستند. آنا بودن و رايان فليك 

نويسنده و كارگردان فيلم هستند.
سايت راتن توميتوز به اين فيلم امتياز ۷۹ درصدي 
داده است. هفته پيش »چگونه اژدهاي خود را تربيت 
كنيم: جهان پنهان« پرفروش ترين فيلم بازار داخلي 
امريكا بود. اين فيلم اين هفته با فروش ۱۴.۷ ميليون 

دالر به جايگاه دوم رانده شد. 

فيلم جديد جولين مور 
با عنوان »گلوريا بل« در 
اكران آزمايشي و محدود 
خود با اس��تقبال بسيار 
روبه رو ش��د. به گزارش 
ورايت��ي، »گلوريا ِبل« 
ساخته جديد سباستين 
لِليو كارگ��ردان نامدار 

شيليايي با اكران آزمايشي در 5 سالن سينمايي 
در نيويورك و لس آنجلس از فروش در هر سالن 
به طور ميانگين به رقم بي��ش از 3۰ هزار دالري 
دس��ت يافت و همين موجب شد تا اين فيلم در 
مكان س��وم از نظر اس��تقبال از فيلم هاي سال 

۲۰۱۹ جاي بگيرد.
به اين ترتيب اين فيلم تنها از »كاپيتان مارول« 
ديزني كه فروش��ش 35 هزار دالر در هر سالن 
آزمايشي بود و همين آخر هفته فروش عظيم 
۱53 ميليون دالري را ثبت كرد جا مانده است و 
فيلم ديگر موفق تر نيز فيلم كمپاني مترو گلدوين 
ماير با عنوان »جنگيدن با خانواده ام« بوده كه 
فروش 3۴ هزار دالري را كس��ب كرد. »گلوريا 
بل« بازآفريني دوباره درامي از همين كارگردان 
با عنوان »گلوريا« در سال ۲۰۱3 است كه درباره 
يك زن تنهاست. فيلم »گلوريا« موفق به كسب 
جايزه بهترين بازيگر زن جشنواره فيلم برلين 

شده بود.
اين فيلم درباره زن��ي طاق گرفته به همين نام 
است كه بايد از دو فرزندش مراقبت كند و با آشنا 
شدن با مردي با بازي جان تورتورو زندگي اش وارد 

مرحله جديدي مي شود.
فيلمنامه اين فيلم نيز توس��ط سباستين لليو 
نوشته شده و فيلم نخس��تين بار در جشنواره 
بين المللي فيلم تورنتو در ۷ س��پتامبر ۲۰۱۸ 
اكران ش��د. اين فيلم موفق به كس��ب امتياز 
۹۸ درصدي از س��ايت راتن توميتوز ش��ده و 
فيلم نقدهاي خوبي از منتقدان گرفته و بازي 

جولين مور در آن تحسين شده است.

تمجيد رسانه هاي روس از آزمون؛ سرداِر توقف ناپذير

برانكو: السد قوي تر از تيم ملي قطر است

روند گلزني هاي مداوم سردار آزمون 
در زني��ت همچن��ان ادام��ه دارد و 
رس��انه هاي اين كش��ور به تمجيد از 

درخشش او پرداختند.
زني��ت يك ش��نبه در هفت��ه نوزده��م ليگ يك 
روس��يه به مصاف يوفا رفت و ۲ ب��ر يك مهمانش 
را شكس��ت داد. س��ردار آزمون در تركيب اصلي 
زنيت حضور داش��ت و گل نخس��ت تيمش را در 
دقيقه 3۴ به ثمر رس��اند. اين پنجمين گل آزمون 
در پنجمي��ن حضورش در تيم زني��ت بود تا مورد 
تمجيد رسانه هاي اين كشور قرار گيرد. اسپورت 
باكس، آزمون را خريدي هوش��مندانه از س��وي 
زنيت توصيف كرد كه به خوبي توانس��ته است در 
اين تيم جا بيفتد و همكاري خوبي با س��اير نفرات 

اين تيم پيدا كند. 
اكس��پرس، آزمون را مهاجم��ي توصيف كرد كه 
زنيت ب��ه دنبال آن بود و اكنون مهره اي خطرناك 

در اختيار دارد كه مي تواند با سرعت خود خط دفاع 
هر تيمي را غافلگير كند. اس��پورت نيوز همچنين 

نوشت بعد از درخشش در ليگ اروپا بار ديگر سردار 
اين بار در ليگ براي تيمش گلزني كرد. 

سرمربي تيم فوتبال پرسپوليس گفت: به تيم ملي قطر 
براي قهرماني آسيا تبريك مي گويم ولي بايد بگويم 
السد، تيمي قوي تر از تيم ملي قطر است به گزارش 
سايت رسمي باشگاه پرسپوليس، برانكو ايوانكوويچ 
ظهر دوشنبه در كنفرانس خبري پيش از بازي تيمش 
مقابل السد قطر اظهار كرد: من قبل از هر چيز به مردم 
و تيم ملي قطر به خاطر قهرماني تيم فوتبال اين كشور 
در جام ملت هاي آسيا تبريك مي گويم ولي بايد اذعان 

كنم، تيم السد، تيمي قوي تر از تيم ملي قطر است.
او افزود: ما بازي هاي خوبي را در س��ال گذشته برابر 
همين تيم داشتيم. بازيكنان بسيار خوبي دارند كه 
از ژاوي و گابي نام مي برم و البته بازيكنان ديگري كه 
در تيم ملي قطر دارند. قطعًا ما بازي بسيار خوبي برابر 
يكديگر خواهيم داشت. برانكو اظهار كرد: تيم من، تيم 
پرسپوليس هم تيم بسيار قدرتمندي است. به اين تيم 
و بازيكنانم افتخار مي كنم. ما تصميم داريم بهترين 
فرم بازي خودمان را به مرحله اجرا بگذاريم. البته در 

اين بازي، حسين ماهيني، محمد انصاري، محسن 
ربيع خواه، اميد عاليش��اه همچنين شايان مصلح را 
در اختيار نداريم. اين نفرات جزو بازيكنان اصلي ما 
هستند كه به دليل مصدوميت در اختيارشان نداريم 
و همراه ما به قطر نيامده اند. البته اين نويد را مي دهم 
با بازيكنان خوبي كه داريم، نمايش قابل قبولي برابر 

السد خواهيم داشت.
وي خاطرنشان كرد: ما در گروه سختي حضور داريم. 

همانطور كه پاختاكور در ب��ازي اول اين حقيقت را 
نشان داد و در ورزشگاه آزادي، يك مساوي از ما گرفت 
و االهلي عربس��تان هم موفق شد السد را در روز اول 
مغلوب كند. در واقع دو تيمي كه در دوره گذشته در 
فينال غرب آسيا حضور داشتند، در بازي اول متوقف 
شدند و اين نشان مي دهد كه گروه ما چه گروه سختي 
است. از سوي ديگر هر چند السد در روز اول يك باخت 
داش��ت ولي فوتبال شرايط سخت خود را دارد و ما با 
هوش��ياري تاش مي كنيم، نتيجه خوبي را در اين 
بازي بگيريم. برانكو در پايان گفت: پرسپوليس يك 
تيم بزرگ در قاره آسيا است. ما حمايت ۴۰ ميليون 
هوادار را داريم كه براي ما يك قدرت و پشتيباني بزرگ 
است. السد هم يك تيم بسيار خوب است و يك مربي با 
تجربه دارد. من بازي با االهلي را ديدم و السد با وجود 
شكستي كه داش��ت، تيم برتر ميدان بود و عملكرد 
خوبي داشت. ما با آگاهي و انگيزه كامل براي رسيدن 

به اهداف خودمان در اين بازي حاضر مي شويم. 

ورزشي
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