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رييس جمهوري در جمع مردم اس��تان گلس��تان از 
برنامه هاي دامنه دار ايران براي پيگيري آزمايش هاي 
موش��كي و ارس��ال ماهواره به فضا خبر داد. روحاني 
كه به همراه ش��ماري از معاونان و وزيران دولت ديروز 
از طريق فرودگاه كالله وارد گلس��تان ش��ده بود؛ در 
نخستين برنامه اين سفر دو روزه به ديدار مردم استان 
رفت؛ مردمي كه با حضور گس��ترده خود در ورزشگاه 
تختي شهر گنبدكاووس حمايت هاي گسترده خود از 
برنامه هاي دولت را اعالم كردند. روحاني با حضور در 
ورزش��گاه بزرگ گنبد كاووس گفت: در روزهاي آتي 
ماهواره پيام به فضا پرتاب شده و در 600 كيلومتري 
فضا قرار مي گيرد. روحاني در جمع مردم گنبدكاووس 
با اش��اره به اينكه در روزهاي آتي دو ماه��وراه به فضا 
پرتاب خواهيم كرد اظهار كرد: ماهواره پيام به زودي 
توسط ماهواره بر ساخت داخل به فضا پرتاب خواهد 
ش��د و در 600 كيلومتري زمين ق��رار مي گيرد. هم 
ماهواره و هم ماهواره بر توسط جوانان و دانشگاهيان 
كش��ورمان به ويژه دانش��گاه اميركبير ساخته شده 
اس��ت. رييس جمهور خاطرنش��ان كرد: از اينكه من 
تاريخ اين اس��تان را ورق مي زنم و مي بينم در بعضي 
از شهرس��تان ها بيش از ۹۵ درصد مردم به اين بنده 
كوچك رأي داده اند، در برابر عظمت اين مردم، در برابر 
احساس مسووليت اين مردم، سر تعظيم فرود مي آورم. 
هر كار براي اين مردم بكنيم، ذره كوچكي اس��ت و از 

وظايف سنگيني خواهد بود كه بر دوش داريم.

   ماهـواره ايرانـي در ۶۰۰ كيلومتري مدار 
قرار   مي گيرد

رييس جمهور از پرتاپ دو ماه��واره به فضا در روزهاي 
پيش رو، خب��ر داد و گفت: ماهواره پيام ك��ه به زودي 
توس��ط ماهواره بري كه س��اخت خود ماست به فضا 
پرتاپ مي ش��ود. هم ماهواره ساخت دانشگاه ماست و 
هم ماهواره بر؛ يعني موش��كي كه اين ماهواره را حمل 
مي كند، ساخت ايثارگران، انديشمندان و جوانان غيور 
اين ديار است. وي افزود: ان شاءاهلل به زودي ماهواره پيام 
كه به دست دانشگاهيان ما و به ويژه دانشگاه اميركبير 
ساخته شده، در 600 كيلومتري فضا قرار خواهد گرفت 
و اين ماهواره مي تواند وضع آب و هوا، وضع كشاورزي، 
آب هاي سرزميني، وضع جنگل ها، همه را براي ما رصد 
كند و در اختيار ما بگذارد. رييس جمهور تصريح كرد: 
ماهواره »پيام« روزانه 6 نوبت از باالي سر ما عبور خواهد 
كرد، اولين ماهواره بلند عملياتي كشور عزيزمان است، 
ما در گذشته در اين صنعت ورود كرديم، ماهواره هاي 
تحقيقاتي متعددي را پرتاب كرديم ام��ا اين ماهواره، 
ماهواره تحقيقاتي نيست، اين ماهواره، ماهواره عملياتي 
اس��ت. روحاني افزود: براي اولين بار ماهواره عملياتي 
پرتاب مي كني��م، روزانه همه مس��ائل كش��ور، تمام 
سرزمين ما را در اختيارمان قرار مي دهد و با سنسورها 

و دوربين هايش، همه اطالعات را در اختيار ما مي گذارد.

  در بودجه ۹۸ به اقشار محروم كمك كرديم
رييس جمهور همچنين با اشاره به تقديم بودجه ۹۸ به 
مجلس شوراي اسالمي گفت: در تبصره ۱۴، تبصره ۱۸، 
تبصره ۱۹ و تبصره ۲۱، به اقشار محروم كمك كرديم؛ 
اولين قدم در تبص��ره ۱۴ براي ادامه كمك به اقش��ار 
محروم اين جامعه طراحي ش��ده است. روحاني اظهار 
داشت: براي رفع فقر مطلق ۷000 ميليارد تومان براي 
سال آينده در تبصره ۱۴ اعتبار پيش بيني كرده ايم. در 
تبصره ۱۸ براي تحول در اشتغال كه مهم ترين مساله 
امروز اشتغال جوانان عزيز ما است و ما مي دانيم كه در 
اين مقطع حساس، بايد جوانان ما در مسير شغل قرار 
بگيرند. وي تصريح كرد: در فصل پاييز امسال نسبت 
به پاييز پارس��ال طبق آماري كه منتش��ر شده است 
600 هزار اشتغال درست شده اما همچنان بر بيكاري 
ما افزوده شده، يعني نيرويي كه وارد بازار كار مي شود، 
بخش بزرگي را جذب مي كنيم و بخش بزرگي را كه به 
بيكاران گذشته اضافه مي شوند، مخصوصًا نسل جوان 
ما، تحصيل كرده هاي ما. روحاني افزود: ما در تبصره ۱۸ 
براي اينكه مردم ايران، گلستان و گنبد مطلع باشند، 
براي سال آينده تحرك وسيعي در زمينه ساخت وساز 
مس��كن را انجام خواهيم داد. ديش��ب در دولت بحث 
كرديم و تصويب كرديم انش��اءاهلل در س��ال ۹۸، ۱00 
هزار واحد مسكوني توس��ط وزارت مسكن به وسيله 

توسعه گران براي اين مردم ساخته خواهد شد.

   تحول در بخش مسكن
رييس جمهور خاطرنش��ان كرد: بخش مس��كن يك 
تحرك بزرگ در صنعت مس��كن و بسياري از شغل ها 
اس��ت. روحاني با بيان اينكه توجه به صنعت مسكن 
مي تواند مش��كل اش��تغال را تا حد زيادي حل كند، 
اظهارداش��ت: ما در زمينه كارورزي، مه��ارت آموزي 
و كارآم��وزي جوانانمان، بودجه خاص��ي را اختصاص 
داده ايم تا بتوانن��د در كارگاه ها، بنگاه ه��ا و كارخانه ها 
مشغول به كار شوند تا بتوانيم كمك كنيم كه هم شغل 
ياد بگيرند و هم بتوانند اشتغالشان را ادامه دهند. او به 
ظرفيت هاي استان گلس��تان پرداخت و افزود: در اين 
استان زمينه هاي بسيار فراواني براي حركت اقتصادي 
وجود دارد و طبق آمار اس��تاندار گلستان در يك سال 
گذشته، ۱۵00 ميليارد تومان تسهيالت بانكي براي اين 
استان صرف شده است و اين نشانه بسيار خوبي براي 
تحرك اقتصادي اس��ت چراكه همه بانك ها را تشويق 
به سرمايه گذاري در اين استان مهم و مرزي مي كنيم. 
رييس جمهور تاكيدكرد: استان گلستان مي تواند يكي 
از بزرگ ترين جاذبه هاي گردشگري در كشورمان باشد 
از اين رو بايد هتل ها، مناطق الزم و راه هاي مناسب در 
ادامهدرصفحه2 اين استان بسازيم. 

روحاني در جمع مردم گلستان: 
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ايرانوآلمان|
ايده س��ازوكار ويژه مالي اروپا براي اي��ران از زمان خروج 
اياالت متحده امريكا در خرداد ماه ۱3۹۷به بحث گذاشته 
ش��د. از همان زمان انتظار مي رفت كه اين س��ازوكار به 
راحتي قابل اجرا نيست؛ چراكه فقط دولت هاي اروپايي 
نيستند كه تعيين كننده اند، بلكه بانك ها يا حداقل يك 
بانك بزرگ اروپايي بايد در اين سازوكار همكاري داشته 
باش��د. بطوريكه بانك س��رمايه گذاري اروپا يا بانك هاي 
مركزي كشورهاي اروپايي نيز از اين همكاري سرباز زدند. 
البته اين بدان معنا نيست كه دولت هاي اروپايي در اين 
زمينه تالشي نكردند، بلكه دليل استقالل تصميم گيري 
بانك هاي اروپايي از يكس��و و مهلك ب��ودن تحريم هاي 
امريكا از سوي ديگر است.  از اين منظر، استقالل بانك هاي 
مركزي و بوپژه بانك هاي خصوصي، منطقه اي و دولتي 
به اين معنا اس��ت كه آنها وظيفه دارند تا بانك خود را در 
برابر ريسك هاي مختلف از جمله ريسك شهرت يا ريسك 
سياسي محاظفت كنند. تحريم هاي امريكا نيز اين بار نه 
فقط يك س��ازمان يعني خود بانك بلكه اشخاص يعني 
مديران عامل، اعضاء هيات مديره، هيات امنا، هيات نظارت 
و همچنين مدي��ران عالي بانك را هدف ق��رار مي دهد و 
قاعدتا هيچ بانكي و هيچ مديري ريسك ورود به ليست 
SDN )پيوست در قطعنامه ۲۲3۱( را نمي پذيرد. اما با 
توجه حساس��يت موضوع براي ايران و همچنين تالش 
صادقانه اتحاديه اروپ��ا به ويژه رييس كميس��يون امور 
خارجي اين اتحاديه باعث ش��د تا اميدي براي آن وجود 
داش��ته باش��د. حتي تا اين حد مي توان گف��ت كه براي 
ميزباني اين سازوكار مالي نيز بحث هايي شد. براين اساس 
به نظر مي رسد، آلمان يا فرانسه ميزبان اجرايي شدن اين 
كانال مالي خواهد بود. از طرفي بايد اين موضوع را در نظر 
داشت كه بار حقوقي اين سازوكار مالي فراتر از مرزهاي 
اتحاديه اروپا است. چه بسا با ايجاد اين سازوكار كشورهاي 
ديگر مثل »چين و ژاپن« نيز از اين سازوكار براي مراودات 
مالي خود با ايران استفاده كنند. از اين رو، مي توان گفت 
كه اين سازوكار احتماال در مرحله اول براي نقل و انتقاالت 
مالي مرتبط با كاالهاي بشردوستانه و در صورت موفقيت 
براي كاالهاي ديگر مورد اس��تفاده قرار يگيرد. از س��وي 

ديگر، تا به حال چندين بار وزير امور خارجه آلمان در اين 
رابطه كه اروپا بايد يك سيستم نقل و انتقال مالي مستقل 
از امريكا داشته باش��د، سخن گفته است. اين صحبت ها 
نشان از اين دارد كه در باالترين سطوح سياسي كشورهاي 
اروپايي اين خواس��ت وجود دارد.  البته ذكر اين نكته نيز 
ضروري است كه برقراري سيستم مستقل نقل و انتقال 
مالي اروپايي نه فق��ط براي ايران كه ب��راي اتحاديه اروپا 
هم مزايايي به همراه خواهد داش��ت؛ يكي از اين مزايا را 
مي توان بازيافت حق حاكميت كشورهاي حوزه اتحاديه 
اروپا برشمرد كه به دليل تحريم هاي يكجانبه و فرا مليتي 
امريكا خدشه دار شده اس��ت. در واقع اعتماد كشورهاي 
بزرگ اتحاديه اروپ��ا به امريكا به عنوان يك ش��ريك به 
س��رعت كاهش مي يايد و اين يك سيستم نقل و انتقال 
مالي مس��تقل را توجيه مي كند، موضوع اينجاست كه 
اين سيستم به آساني و در بازه زماني كوتاه مدت قابل اجرا 
نيست. چراكه اگر اين س��ازوكار اجرايي شود، همچنان 
مش��كل عضويت اي��ران در FATF وج��ود دارد. زيرا تا 
زماني كه ايران به عضويت گروه ويژه اقدام مالي در نيايد، 
ارتباطات بانكي به وضعيت عادي خود برنخواهد گشت 
و چون سازوكار مالي پيش��نهادي اروپا با همكاري يك 
يا چند بانك خواهد بود، مي توان گفت كه اين س��ازوكار 
بدون FATF بطور محدود راه اندازي خواهد ش��د. البته 
اين تنها مشكل نيس��ت؛ چراكه هدف ارتباطات بانكي، 
افزايش مراودات بازرگاني و صنعتي و همچنين تشويق 
سرمايه گذاري است كه در اين ميان، ايران نيازمند اصالح 
ساختارها و راه درازي را در پيش دارد.  اما دو پرسشي كه 
همچنان پابرجاس��ت اينكه آيا ايران در جلسه ماه آينده 
گروه ويژه اقدام مالي به اين گروه مي پيوندد؟ و اينكه آيا 
در ماه آينده مي��الدي اتحاديه اروپا جزييات س��ازوكار 
مالي پيشنهادي را معرفي خواهد كرد؟ به نظر مي رسد 
پاسخ به هر دو سوال منفي باش��د. اما آنچه بديهي است 
اينكه متوليان و نهادهاي مربوطه چ��ه در داخل ايران و 
چه در خارج كش��ور، بايد به تالش هاي خود ادامه دهند 
تا اين س��ازوكار مالي در ميان مدت راه اندازي شود. بطور 
نمونه، فقدان سفير در آلمان براي شرايط كنوني، وضعيت 
مطلوبي براي ايران نيس��ت. البته ات��اق بازرگاني ايران 
وآلمان بارها در ديدار با وزارتخانه هاي مرتبط و نمايندگان 
مجلس آلمان اين سازو كار را موضوع بحث قرار داده است. 
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ايده سازوكار ويژه مالي 
اروپا براي اي��ران از زمان 
متحده  اي��االت  خروج 
امري��كا در خ��رداد ماه 
۱3۹۷به بحث گذاشته 
ش��د. از هم��ان زم��ان 
انتظار مي رف��ت كه اين 
سازوكار به راحتي قابل 
اجرا نيست؛ چراكه فقط دولت هاي اروپايي نيستند 
كه تعيين كننده اند، بلكه بانك ه��ا يا حداقل يك 
بانك بزرگ اروپايي بايد در اين سازوكار همكاري 
داشته باشد. بطوريكه بانك س��رمايه گذاري اروپا 
يا بانك هاي مركزي كش��ورهاي اروپايي نيز از اين 
همكاري سرباز زدند. البته اين بدان معنا نيست كه 
دولت هاي اروپايي در اين زمينه تالش��ي نكردند، 
بلكه دليل استقالل تصميم گيري بانك هاي اروپايي 

از يك سو و مهلك بودن تحريم هاي امريكا...

سعيدروشني

 صفحه3  

كالن

كاهش 15 درصدي 
استخدامي ها

جمش��يد انصاري در پاس��خ به س��وال خبرنگار 
»تع��ادل« در زمين��ه كاه��ش اس��تخدام هاي 
دولت��ي عن��وان كرد: ب��ر اس��اس برنامه شش��م 
 ق��رار اس��ت ت��ا پاي��ان اي��ن برنام��ه ب��ه ميزان
۱۵ درصد از نيروهاي انساني كاهش يابد. وي افزود: 
روش ما براي انجام اين تكلي��ف هم بدين صورت 
است كه ساليانه بخشي از خروجي ها )بازنشسته ها( 
نه همه آنها را جبران مي كنيم. يعني برآورد كرديم 
يك كارمند سي سال كار مي كند و اگر بطور ساليانه 

3 درصد از اين كارمندان بازنشسته...

بازار سرمايه

 دنبال كن، معامله كن
 و سود ببر

سميراابراهيمي|
حرفه اي ها را مي شناسيد؟ حرفه اي هايي كه در 
گوشه كنار بازار هس��تند، در روزهاي خوب بازار 
كه همه چيز خوب اس��ت، بيشتر از معمولي هاي 
بازار س��ود به دس��ت مي آورند و اگر ه��م بازار بد 
باش��د، راهي پيدا مي كنند كه از ض��رر قطعي به 
س��ود نس��بي برس��ند. حرفه اي هايي كه قدرت 
تحليل در بازار دارند. مي توانند صورت هاي مالي 
را به سرعت بخوانند، تحليل كنند، روند حركتي 
قيمت هر س��هم را مي دانن��د، تاثير ه��ر خبر بر 
سهم را مي فهمند. تحليل تكنيكال و بنيادي به 
عنوان حرفه و مهارت آنها ش��ناخته مي شود و در 
واقع بورس، خانه اول آنهاس��ت. اين افراد، شايد 
در اطراف خ��ود به چند نفر هم مش��اوره بدهند، 
اما قطعا در البه الي همهمه و ش��لوغي س��اعت 
معامالت، يادش��ان مي رود كه هم��ه اطالعات را 

كامل و جامع حتي به حلقه نزديكان بدهند و ...
5

»تعادل« داليل سقوط هواپيما در حوالي كرج را بررسي مي كند 

رييس اتاق تهران به رييس كل بانك مركزي نامه نوشت

2 عامل اصلي در وقوع سانحه بويينگ 7۰7 

دو بن بست ارزي صادركنندگان

مجلس

معاون قوانين مجلس با بي��ان اينكه مردم بايد 
مطلع باش��ند كه بودجه و پول آنها در كجا و به 
چه شكلي مصرف مي شود، گفت: يكي از موارد 
قض��اوت درباره عملك��رد دولت ه��ا، چگونگي 
تنظيم بودجه هاي س��اليانه اس��ت. حس��ين 
ميرمحمدصادقي در گفت وگو با ايس��نا، درباره 
ض��رورت شفاف س��ازي بودجه اظه��ار كرد: به 
نظر مي رس��د حق مردم اس��ت كه از همه امور 
آگاه باشند و شفاف س��ازي به حدي باشد كه از 
جزييات تصميمات نهادهاي دولتي و حاكميتي 
مطلع باش��ند و يكي از اين م��وارد هم موضوع 

بودجه است.
وي اف��زود: طبعا م��ردم بايد مطلع باش��ند كه 
بودجه و پول آنها در كجا و به چه شكلي مصرف 
مي ش��ود و يكي از موارد قضاوت درباره عملكرد 
دولت ها، چگونگي تنظيم بودجه هاي س��اليانه 
است. اين حقوقدان يادآور ش��د: اليحه بودجه 
در جلس��ات مجلس مطرح مي ش��ود و سپس 
قانون بودجه منتشر مي شود و فكر نمي كنم از 
اين جهت مشكل خاصي در كشورمان باشد كه 
مثال مواردي محرمانه باشد، با اينكه ممكن است 
مردم عالقه اي نداشته باشند جزييات را بدانند 

ولي موارد مخفي در بودجه وجود ندارد.
ميرمحمدصادقي ب��ا بيان اينك��ه عمدتا نقش 
رسانه ها در آگاهي مردم در زمينه شفاف سازي 
بودجه بس��يار پررنگ اس��ت، گف��ت: در همه 
دنيا رس��انه ها نس��بت ب��ه بودجه و ب��ه تعبير 
م��ا- تبصره ه��اي بودج��ه - حساس��يت هاي 
خاصي دارند و قبل از اينكه بودجه ارايه ش��ود، 
گمانه زني ها شروع مي شود تا زماني كه بودجه 
توس��ط دولت مطرح و در مجلس تصويب و به 
تاييد برس��د و نهايي ش��ود. وي در پايان گفت: 
بودجه يك امر تخصصي است و شايد عامه مردم 
توان آن را نداشته باش��ند كه همه موارد بودجه 
را بخوانند و از آن مطلع ش��وند. بايد رس��انه ها 
همان مواردي كه به نظر مي رس��د بر سرنوشت 
مردم تاثير دارد را به سمع و نظرشان برسانند تا 

شفاف سازي الزم راجع به بودجه انجام شود.

ضرورت اطالع مردم از 
چگونگي صرف بودجه

دولت

وزير اطالعات با تاكيد بر ضرورت تقويت وحدت 
و همدلي بيشتر بين مردم و مس��ووالن درنظام 
جمهوري اس��المي، خاطرنش��ان كرد: وحدت و 
همدلي در داخل كشور، صداي تهديد دشمنان را 
پايين مي آورد. به گزارش ايرنا، سيدمحمود علوي 
عصر دوشنبه و همزمان با سفر رييس جمهوري 
به استان گلس��تان، درجلس��ه ش��وراي اداري 
گنبدكاووس گفت: توجه به وحدت و همدلي از 
آموزه هاي قرآن و اسالم است و بارها اتفاق افتاده 
كه هرگاه ص��داي وحدت در داخل كش��ور بلند 
بوده، صداي تهديد دش��منان پايين آمده است. 
وي بابيان اينكه وحدت نعمتي ارزش��مند است 
كه همه بايس��تي از آن صيان��ت و آن را عميق تر 
نمايند، افزود: درسايه وحدت و همدلي، اثربخشي 
خدمت مسووالن به مردم بيشتر و نيز راه خدمت 
هم هموارتر مي شود. حجت االسالم علوي اضافه 
كرد: ملتي كه وحدت داش��ته باشد، كارهايشان 
اس��تحكام يافته و امورش��ان پابرجا مي ماند و از 
طرفي هرگونه اختالف و تفرقه، جامعه را به زمين 
مي زند. وي، وجود وح��دت و همدلي بين اقوام و 
فرق اسالمي در استان گلستان را بسيار مطلوب و 
از زيباترين جلوه هاي همگرايي مذهبي و قوميتي 
در كشور دانست و تصريح كرد: تحقق اين وحدت 
درسايه تالش علما و روحانيون و مسووالن شيعه 
و اهل س��نت و همراهي مردم بوده كه بايد حفظ 
و تقويت شود. وزير اطالعات ادامه داد: در استان 
گلستان همگرايي و وحدت خرده فرهنگ ها فارغ 
از مرزهاي قومي و مذهبي با روح بزرگ مردم اين 
ديار شكل گرفته اس��ت كه بايد قدردان آن بود. 
حجت االسالم علوي اظهار داشت: ايجاد وحدت 
و همگرايي در مناطق مشابه كاري بسيار سخت 
و هزينه بر اس��ت و بعضا محقق نيز نمي شود اما 
در استان گلستان و در سايه صفاي باطني مردم 
اين ديار و با كمترين هزينه، وحدت و همگرايي 
به بهترين شكل محقق شده است. وي همچنين 
خدمت بي منت و بدون تبعيض به مردم و رفتار 
حسنه به آنان را از وظايف مهم حكومت اسالمي 
و مس��ووالن آن دانس��ت و اف��زود: در جمهوري 
اسالمي مس��ووالن نوكر مردم هستند و بايستي 
براي رفع مسائل و مش��كالت آنان تالش نمايند. 
علوي اضافه كرد: درجمهوري اسالمي مسووالن 
از بيت المال حقوق درياف��ت مي كنند بنابر اين 
نه تنها نبايستي هيچ گونه منتي بر آنان بگذارند 
بلكه بايد با آنان با محبت و مهرباني برخورد نمايند 
هرچند نتوانند گره اي از كارشان بگشايند. وزير 
اطالعات تصريح كرد: درحكومت داري اسالمي 
كه براساس سيره نبوي و علوي شكل گرفته، هيچ 
نگاه قومي، مذهبي يا تبعي��ض در ارايه خدمت و 

تامين امنيت نداريم.  

وحدت ملت، صداي تهديد 
دشمنان را پايين مي آورد

جهان

 ماكرون : 
با دولت گفت وگو كنيد
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تش��كيالت موس��وم به صندوق قرض الحس��نه مهر 
ايثارگران )موسسه حمايت ايثارگران( فاقد هرگونه 
مجوز از بانك مركزي جمهوري اس��المي ايران بوده 
و فعاليت آن غيرقانوني اس��ت. رواب��ط عمومي بانك 
مركزي، روز گذشته با بيان اين مطلب در اطالعيه اي 
اف��زود: بدين وس��يله به اط��الع هموطن��ان گرامي 
مي رساند، تشكيالتي موسوم به صندوق قرض الحسنه 
مهر ايثارگران )موسس��ه حمايت ايثارگ��ران( فاقد 

هرگونه مجوز از بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران 
بوده و فعاليت آن تحت عنوان صندوق قرض الحسنه 
و ش��ماره ثبت مجعول ۸۱6 غيرقانوني است. الزم به 
ذكر است اوراق گواهي سپرده سرمايه گذاري انتشار 
يافته از سوي نهاد مورد اشاره كه همراه با درج عبارت 
جعل��ي »اين صندوق تح��ت نظارت بان��ك مركزي 
اس��ت« فاقد هرگونه اعتبار و ارزش ب��وده و مغاير با 

قوانين و مقررات است. 

صندوق قرض الحسنه مهر ايثارگران فاقد مجوز فعاليت است

خبر

سامانه پيامكي 
 روزنامه تعادل 

30005320



روي موج خبر

روحانيعازمعراقميشود؛تسنيم|
حسن روحاني رييس جمهور 20 اسفند ماه سال 
جاري به عراق سفر مي كند. محمدجواد ظريف 
وزير امورخارجه كشورمان كه در سفر عراق بسر 
مي برد، اعالم كرد رييس جمهور 20 اسفند سفر 
رسمي به عراق خواهد داشت. او هدف اين سفر را 

تقويت روابط بين دو كشور اعالم كرد.

تالشكرديمتاخارجيه�اامكاندريافت
يارانهنداشتهباشند؛باشگاهخبرنگاران|

رييس دفت��ر رييس جمهور گفت: اگر ش��خصي 
از ايراني��ان خارج از كش��ور يارانه دريافت مي كند، 
ما اطالع��ي نداريم.محمود واعظ��ي در واكنش به 
اظهارات��ي مبني بر اينكه ۶ ميلي��ون ايراني خارج 
نشين يارانه دريافت مي كنند، گفت: يكي از كار هاي 
ما در زماني كه يارانه جديد را طراحي و برنامه ريزي 
كرديم، اين بود كه ارتباط سيس��تم يارانه خود را با 
خارج از كشور قطع كنيم. واعظي افزود: اين اقدام 
ما به اين معنا است كه هيچ فردي درخارج از كشور 
نمي توانست در روز هاي مشخص شده براي ثبت نام 

يارانه، در سيستم يارانه اي ما نام نويسي كند.

احضارس�فيرايراندرانگليسدرارتباط
باپروندهنازنينزاغري؛ايسنا|

منابع رسانه اي انگليس��ي اعالم كردند كه وزارت 
امورخارجه اين كشور س��فير ايران در لندن را در 
ارتباط با پرونده نازنين زاغري احضار كرد. به نوشته 
روزنامه اينديپندنت، جرمي هانت وزير امورخارجه 
انگليس سفير ايران در لندن را به وزارت امورخارجه 
احضار كرده »تا نگراني ها درب��اره پرونده نازنين 
زاغري، شهروند دوتابعيتي ايراني-انگليسي را به 
او ابالغ كند.« نازنين زاغ��ري در آوريل 201۶ به 
اتهام جاسوسي در تهران بازداشت شد و از آن زمان 

تاكنون در زندان به سر مي برد.

حذف۴صفرتاثيريبرتورمندارد؛مهر|
نماينده مردم همدان معتقد اس��ت: حذف ۴ صفر 
از پول ملي تاثيري در رش��د اقتصادي و تورم ندارد 
و بايد تيم اقتصادي دولت برنامه اي براي برگش��ت 
ارزش پول ملي و تحول در اقتصاد تعريف كند.امير 
خجسته با اشاره به حذف صفر پول كشور هايي چون 
تركيه، زيمباوه و آلمان غربي، اظهارداشت: شرايط 
كشورهايي مانند تركيه و آلمان ابر تورم نبوده اما بايد 
به اقتضاي شرايط در گذشته اقدام مي شد اما اينكه 
فكر كنيم اين اتفاق مي تواند تاثيري در معيش��ت 

مردم ايجاد كند و راهگشا باشد در اشتباه هستيم.

يارانهنقديبايدسهبرابرشود؛مهر|
در شرايطي كه كارشناسان هر نوع افزايش در ميزان 
يارانه هاي نقدي را باعث بروز مش��كالت اقتصادي 
عدي��ده اي مي دانند، يكي از نمايندگان اصولگراي 
مجلس مي گويد: با توجه به شرايط فعلي اقتصادي، 

بايد ميزان يارانه نقدي سه برابر افزايش يابد.
سيدناصر موس��وي الرگاني با اشاره به اينكه طبق 
قانون، دول��ت بايد يارانه نق��دي دهك هاي باالي 
جامعه را حذف كند، گفت: جاي تاس��ف است كه 
دولت تاكنون اين اق��دام را عملي نكرده كه يكي از 

داليل بارز آن، مالحظات سياسي است.

جانباختگانس�انحههواپيماشهدايراه
خدمتهستند؛فارس|

امير تقي خاني گفت: افراد جان باخته در س��انحه 
هواپيماي بويينگ ۷0۷ قطعا شهداي راه خدمت به 
مردم هستند و ان شاءاهلل به زودي مراسم باشكوهي 
براي تش��ييع اين عزيزان برپا خواهد ش��د.امير 
شاهين تقي خاني درخصوص س��انحه رخ داده 
براي هواپيماي بويينگ ۷0۷ نهاجا، با بيان اينكه 
اين هواپيما در جريان انجام ماموريت مردمياري 
دچار اين سانحه شده است، اظهار داشت: اين براي 
اولين بار نبوده كه چنين ماموريتي انجام مي شد و 
بارها ما شاهد انجام ماموريت هاي از اين دست چه 
در داخل كشور و چه در خارج براي كمك به ديگر 
مسلمانان بوده ايم.تقي خاني با بيان اينكه همزمان 
با انجام اين ماموريت، كار آموزش نيروها نيز انجام 
مي شده است، موضوع در اجاره بودن هواپيماي 
فوق را رد كرد و گفت كه اين هواپيما در ماموريت 

سازماني به سر مي برده است.

آلمانبااس�تردادديپلماتايرانيموافقت
نكرد؛مهر|

معاون حقوقي رييس جمهور گفت: دولت براساس 
موارد ادعايي غربي ها پيگيري هاي��ي را در وزارت 
اطالعات انجام داده اس��ت. پليس آلمان چند ماه 
پيش يك ديپلمات ايران��ي را با ادعاي برنامه ريزي 
براي بمب گذاري در تجمع گروهك تروريس��تي 
منافقين بازداشت كرده بود.لعيا جنيدي در رابطه 
با آخرين وضعيت ديپلمات  ايراني دستگير شده در 
آلمان گفت: ايران درخواست استرداد اين ديپلمات  را 
داشته، اما آلمان با استرداد وي موافقت نكرده است. 

آغازدومينويفروپاشيامريكا؛سپاهنيوز|
رييس سازمان بسيج مستضعفين گفت: دومينوي 
فروپاشي ايالت متحده آغاز ش��ده است؛ خودزني 
نكني��م؛ در خانه اروپايي ه��ا و امريكايي ها چيزي 
نخواهن��د داد. بعضي ها اي��ن در را زياد مي كوبند، 
چيزي در آن جا نيست.سردار غالمحسين غيب پرور 
در مراسم اختتاميه جشنواره رسانه اي ابوذر با بيان 
اينكه »جبهه امروز سخت تر از آن روزها و شب هاي 
جنگ تحميلي اس��ت« يادآور شد: اگر در كربالي 
چهار و پنج بچه ها بيست و چهار ساعت نخوابيدند؛ 

مجاهد امروز در عرصه رسانه اي اصال نبايد بخوابد.
غيب پرور ابراز عقيده كرد: دومينوي فروپاش��ي 
ايالت متحده آغاز شده است؛ خودزني نكنيم. در 
خانه اروپايي ها و امريكايي ها چيزي نخواهند داد. 
بعضي ها اين در را زياد مي كوبند، چيزي در آن جا 
نيست. راه استمرار حيات اين انقالب يك كالم 

است و آن باور خودمان است.

ايران2

سخنگوي وزارت امور خارجه: 

برايپرتابماهوارهمعطلنظرديگراننميمانيم
به دنبال س��خنان رييس جمهوري مبني بر آنكه ايران 
طي روزه��اي آينده 2 ماهواره به فض��ا پرتاب مي كند و 
واكنش برخي از كشورهاي غربي به اين سخنان روحاني، 
 سخنگوي وزارت امور خارجه گفت: ايران به عنوان كشور 
مستقل، حق استفاده از تمامي تكنولوژيها را براي پيشرفت 
كش��ور دارد و ايران در اين حركت معطل نظر و خواست 

ديگران نخواهد بود
بهرام قاسمي در نشس��ت خبري ديروز - دوشنبه - در 
پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه ايران قصد دارد 
2 ماهواره با موشك هاي ساخت داخل به فضا پرتاب كند 
امريكايي ها اين اقدام را خالف دانس��ته و وزارت خارجه 
فرانسه نيز آن را محكوم كرده است ايران چه اقدامي در 
پاس��خ به اين اقدامات انجام داده است، گفت: اظهارنظر 
پمپئو و مقام فرانسوي يك موضع گيري نابجا و غلط است 

و آنان سخن مغلطه آميز در اين حوزه بيان مي كنند.
وي افزود: ايران به عنوان كشوري مستقل طبق موازين 
بين المللي حق استفاده از تكنولوژي هاي موجود را براي 
پيشرفت كشورمان دارد و در اين مسير نيز حركت مي كند. 
ما در مس��ير حركت خود معطل نظر و خواست ديگران 
نخواهيم بود. قاس��مي اضافه كرد: در اين موضوع ما در 
گذشته با يك كشور اروپايي وارد مذاكره شديم .توافقات 
اوليه حاصل شد .متاسفانه يا خوشبختانه طرف اروپايي 
به تعهدات خود عمل نكرد. وي يادآور ش��د: جمهوري 
اس��المي ايران در مسير توس��عه خود در انتظار ديگران 
نخواهد بود و با اس��تفاده از امكانات بومي و دانشمندان 
خود و براي پيش��رفت تالش مي كند.سخنگوي وزارت 
امور خارجه گف��ت: بعد از اينكه با كوتاهي يك كش��ور 
اروپايي و يك ش��ركت مش��خص روبرو شديم كار خود 
را دنبال كرديم و به موفقيت در حوزه فضايي رس��يديم 
اين بحث منافات با قطعنامه سازمان ملل ندارد.قاسمي 
افزود: آنچه كه ديگران مي گويند كه اين موضوع خالف 
قطعنامه 2231 اس��ت به هيچ وجه درست نيست. آنان 
مي خواهند تالش مذبوحانه عليه ايران ايجاد كنند.وي 
گفت: س��اختار ماهواره هايي كه در اين حيطه روي آنها 
كار مي كنيم از لحاظ ساختار فني، سرعت، برد و موتور 
آن با سكوهاي پرتابي كه متعلق به موشك هاي نظامي 
است متفاوت است و شباهتي با هم ندارد. از اين رو كامال 

مشخص است كه اقدام ما غيرنظامي است و در راستاي 
تالش هاي علمي است.قاسمي تصريح كرد: اين اقدام در 
راستاي پيش بيني هاي هواشناسي و رصد علمي خواهد 
بود و تكنولوژي كامال بومي خواهد داشت كه در اين راستا 

اقدامات عمده اي انجام شده است.

  اروپايي ها عالقه مند به ايجاد ساز و كار
ويژه مالي هستند

خبرنگاري درباره رفتاره��اي متناقض و تحريمي هاي 
اروپا عليه ايران از قاسمي پرسيد و اظهار داشت: آيا اروپا 
مي خواهد SPV را راه اندازي كند يا ش��انه خالي كند كه 
 قاس��مي پاس��خ داد: اروپا عالقه مند به نهايي كردن اين 
ساز و كار است البته در اين راستا با تاخير زيادي مواجه 
شده است.س��خنگوي وزارت امور خارجه ادامه داد: اين 
نشان مي دهد آنان ساختارهاي الزم را به اندازه كافي براي 
تحقق اين ساز و كار در اختيار ندارند و شديدا تحت فشار 
امريكا هستند. امريكا سعي مي كند به هر قيمت ممكن و 
با استفاده از تمامي ابزارها مانع تحقق اين همكاري ايران 
و اروپا شود.قاسمي گفت: ما گاليه مند هستيم و تذكرات 
الزم را به اتحاديه اروپا داده ايم . ما از ابتدا هم منتظر آنان 
نبوديم و مسير خود را با جديت دنبال مي كنيم.وي اضافه 
كرد: براي ما اين سازو كار آزموني است تا بتوانيم در نوع 
رابطه و س��رمايه گذاري هاي آينده اي��ران در حوزه اروپا 
تصميم گيري هاي الزم را انجام دهيم.قاسمي افزود: آنان 
اميدوار هستند كه دير يا زود به اين تفاهم برسند از نظر ما 
تاخيرهايي وجود دارد ولي پيام هاي كه دريافت مي كنيم 
اين است كه با وجود همه مشكالت عالقه مندي براي اين 
ساز و كار وجود دارد. و نمي توانيم بگوييم اين بحث پايان 
يافته است.سخنگوي وزارت امور خارجه خاطرنشان كرد: 
اتحاديه اروپا و ايران برخي مسائل را به دليل موضوعات 
نمي توانند ب��ه صراحت بگويند ما امروز ش��اهد عنان و 
كينه ت��وزي امريكايي ها هس��تيم و اميدواريم در آينده 

بتوانيم بيشتر در اين رابطه صحبت كنيم.

  مذاكرات با طالبان با اطالع دولت افغانستان 
بوده است 

س��خنگوي وزارت ام��ور خارجه در پاس��خ به س��وال 

خبرن��گاري درباره اينكه يك��ي از مقامات افغان اعالم 
ك��رده كه مذاكرات با طالبان با نظر دولت افغانس��تان 
نبوده اس��ت، گفت: ما شاهد برخي گفته ها و شنيده ها 
در اين راستا بوده ايم ولي اعالم مي كنيم مذاكرات ما با 

اطالع دولت افغانستان بوده است. 
قاسمي با اشاره به روابط خوب و مثبت ايران و افغانستان 
اظهار داشت: روابط خوبي ميان ايران و افغانستان وجود 
داشته و دارد و ما عالقه مند صلح و ثبات در افغانستان 
هس��تيم و بارها در اين موضوع با مقامات افغانستاني 
گفت وگ��و كرده اي��م. وي ادام��ه داد: بالفاصله پس از 
مذاكره با طالبان در كابل با مقامات افغانستاني گفت وگو 

كرديم و گزارش الزم را ارايه داديم. 

سخنگوي وزارت امور خارجه با تاكيد بر اينكه جمهوري 
اس��المي از روند صلح در افغانستان با جديت حمايت 
مي كند، اظهار داش��ت: در مس��ير اين روند مذاكرات 
افغان - افغان كه بايد در اين مسير انجام شود محوريت 

كار دولت قانوني افغانستان است. 
قاس��مي عنوان كرد: هيج اقدامي را ب��دون در نظر 
داش��تن محوريت دولت افغ��ان نمي پذيريم و اين 
گفت وگوها بايد آغاز شود و قطعا افغانستان در مسير 
جلوگيري از تنش ها گام بر خواهد داشت. وي گفت: 
ما از اظهارنظري كه يكي از مقامات افغانستاني كرده 
تعجب مي كنيم در حالي كه ما دولت افغانستان را در 

جريان گذاشته بوديم. 

  ايران به تمامي تعهدات خود  پايبند است 
وي در پاسخ به سوالي درباره اظهارات اخير رييس سازمان 
 ان��رژي اتمي درباره اينكه روند طراحي س��وخت مدرن
20 درصدي براي رآكتور تهران، در حال انجام است، آيا 
اين موضوع در روند برجام تغييري ايجاد مي كند؟ گفت: 
ما تاكنون به برجام متعهد بوده ايم و به تمامي تعهدات خود 
پايبند هستيم. اينكه در آينده چه اتفاقي مي افتد مربوط به 
آينده است و به نقش و اثر عملكرد طرف هاي مذاكره كننده 

در برجام و تعهداتي كه بايد انجام دهند مربوط است. 
قاسمي تصريح كرد: برجام بحث كالن و مشخصي است 
كه تصميمات آن توسط هيات عالي نظارت بر برجام 

گرفته مي شود.

2 ماهواره به فضا پرتاپ مي كنيم
 تالش براي اشتغالزايي

روحاني با اشاره به اينكه كشاورزي موضوعي است كه ما در 
پي آن هستيم، اظهارداشت: آب يكي از مسائل مهم استان 
گلستان است و بنده در شوراي اداري به تفصيل در اين باره 
شرح خواهم داد كه ُطرق مختلف براي حل اين مشكل وجود 
دارد و ما بايد از اين راه ها استفاده كنيم تا آب الزم را در اختيار 
مردم قرار دهيم.رييس جمهور با اشاره به اينكه در سفر قبلي 
توجه زيادي به بهبود راه آهن اينچه برون به گرمسار داشتيم، 
متذكر شد: بايد اين راه آهن تجهيز، برقي و دوخطه شود كه 
مراحل مختلف اين كار را طي كرده ايم و يك ميليارد و 200 
ميليون يورو براي اين طرح هزينه الزم است به اين معنا كه 
بايد بيش از 1۵ هزار ميليارد تومان براي اين پروژه خرج كنيم 
و اين كار به زودي آغاز خواهد شد.وي با بيان اينكه اين كار 
هم استاني و هم ملي است، تصريح كرد: ما به جاي دو ميليون 
تن، مي توانيم حمل بار را به 10 تا 12 ميليون تن از اين طريق 
برسانيم و قطعا تحول بزرگي از طريق اين راه آهن در منطقه 
به وجود خواهد آمد.روحاني با تأكيد بر اينكه منطقه اينچه 
برون بايد منطقه آزاد باشد، گفت: ما اليحه مربوط به اين 
موضوع را آماده كرده ايم و تحويل مجلس داديم و در آنجا 

هم تصويب شده و در مراحل نهايي است بنابراين، منطقه 
آزاد اينچه برون يك تحول بزرگ براي اين استان خواهد بود.
وي تأكيد كرد: ما براي ايستادگي در مقابل دشمنان، بايد 
روي پاي خودمان بايس��تيم و تالش كني��م كه البته اين 
روزها سختي هاي فراواني وجود دارد به گونه اي كه امريكا، 
بانك ها، نفت و كشتيراني ما را تحريم كرده است اما ما در 
مقابل اين تحريم ها مي ايستيم و مقاومت مي كنيم اما اين 
كار آسان نيست.رييس جمهور ادامه داد: اينكه مي خواهيم 
با كشورهاي مختلف رابطه بانكي داشته باشيم، كار آساني 

نيست اما اين اقدام را به حول و قوه الهي انجام مي دهيم.

 واكنش رييس جمهور
به سقوط هواپيماي باربري گوشت

روحاني با بيان اينكه نقل و انتقال كاال كار آس��اني نيست، 
گفت: ما هم دام زنده و هم گوش��ت منجمد را وارد كشور 
مي كنيم كه متأسفانه امروز صبح يكي از هواپيماهايي كه 
حامل گوشت بود، دچار حادثه اي شد اما همه تالش ها انجام 
مي شود تا رنج مردم كمتر شود.روحاني تصريح كرد: شما 
فكر مي كنيد كه اشتغال صرفا از سوي دولت ايجاد مي شود 

در حالي كه اشتغال با دولت و ملت تحقق مي پذيرد و بانك 
بايد اعتبار دهد، كشاورزان و صنعتگران ما بايد تالش كنند و 
بخش هاي مختلف كشور براي رونق اقتصادي بايد كوشش 
كنند و اين كار بايد از سوي همه ما صورت گيرد.وي تأكيد 
كرد: طبق آيات الهي در اين مقطع همه ما بايد استقامت به 

خرج دهيم و ايستادگي كنيم.
رييس جمه��ور با تأكيد بر اينكه باي��د پيوند ما با يكديگر 
مستحكم باشد، اظهارداشت: شيعه، سني، فارس، تركمن، 
بلوچ، سيستاني و همه بايد به دنبال استحكام پيوندشان با 
يكديگر باشند كه در اين صورت پيروزي و رستگاري محقق 
مي شود.روحاني تصريح كرد: بنده ترديد ندارم كه ملت ايران 
در مقابل امريكا يا هر دشمن ديگري به حول و قوه الهي پيروز 
خواهد شد اما يك دوران پرزحمت و يك آزمايش و امتحان 

پيش روي ماست كه همه ما بايد به آن توجه كنيم.

   دستور رييس جمهور به سازمان برنامه و بودجه
روحاني اظهارداش��ت: از استاندار گلستان، وزير بهداشت 
و درمان، وزير مس��كن و شهرس��ازي، س��ازمان برنامه و 
بودجه مي خواهم كه تا پايان دولت دوازدهم 2 هزار تخت 

بيمارستاني در اين استان به 3 هزار تخت برسد تا مردم در 
رفاه بيشتري قرار گيرند.روحاني با بيان اينكه جان، امنيت 
و حيثيت مردم براي ما بسيار اهميت دارد، اظهارداشت: در 
اين سفر ما ۶3 طرح و پروژه را به تصويب رسانديم كه مجموعا 
از بودجه عمومي دولت 1۴3۴ هزار ميليارد تومان بودجه و 
اعتبار تا پايان دولت دوازدهم براي اين استان گذاشته ايم.

وي گفت: از بودجه مذكور، 2۵0 ميليارد تومان از صندوق 
توسعه ملي و 1210 ميليارد تومان از بودجه دستگاه هاي 
مختلف اجرايي در نظر گرفته شده است و مجموعه اعتباراتي 
كه براي اين استان در نظر گرفته ايم، 2۸۹۴ هزار ميليارد 
تومان خواهد بود و همه توان خود را براي عملياتي كردن 

اين وعده ها به كار مي گيريم..

گفت وگو با طالبان براي خنثي 
كردن توطئه بانيان داعش است

اسماعيل بخشي شكنجه  
نشده است

دستورالعمل تدوين، اجرا و تفريغ 
بودجه شهرداري ها ابالغ شد

با مانع تراشي هاي فراقانوني 
زندگي را به كام مردم تلخ نكنيم 

از تالش هاي دولت براي بهبود 
معيشت مردم آگاهيم
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چهره ها

ادامه از صفحه اول

رييس كميسيون امنيت 
مل��ي و سياس��ت خارجي 
مجلس ده��م تاكيد كرد: 
گفت وگوي ايران با طالبان 
در راستاي حفظ ثبات در 
افغانستان و توطئه بانيان 
داعش در اين كشور صورت 
گرفت.حشمت اهلل فالحت پيشه در گفت وگو با ايلنا، 
درباره مذاكرات ايران با طالبان با بيان اينكه بايد بپذيرم 
مذاكره به معناي دوس��ت شدن نيس��ت، گفت: عالم 
سياست اينگونه است كشوري كه به مذاكره »نه« بگويد 
عرصه اي از عرصه هاي سياست را از دست مي دهد.. او 
ادامه داد: ايران با طالبان اختالفات و تنش هايي جدي 
داشته است كه به داليل تاريخي از بين رفته است.او با 
بيان اينكه واقعيتي كه وجود دارد اين است كه در حال 
حاضر طالبان به يك قدرت در افغانستان تبديل شده، 
عنوان كرد: ايران موارد و خطرات از طالبان بدتر را در 
افغانستان مي بيند، سياستي كه امريكايي ها در پيش 
گرفته اند و انتقال س��ران داعش به اين كشور و تالش 
براي ايجاد يك شرايط جديد در منطقه مساله اي است 
كه ما مي بينيم.فالحت پيش��ه اف��زود: در يك چنين 
شرايطي طبيعتا معتقديم بايد عليه موجوديت جديد 
داعش كه در حال شكل گيري است با طالبان همكاري 
داشته باشيم به همين دليل ايران رسما اين مذاكره را 
اعالم و از آن دفاع ك��رد.او تاكيد كرد: حضور ايران در 
كل منطقه مبتني بر پايمردي و مساعي جمليه بوده 
و بايد گفت اين حضور باثبات است.او در پاسخ به اين 
سوال كه ايران بايد چگونه توازن را بين دولت رسمي 
و طالبان برقرار كند، اظهار داشت: معتقديم در شرايط 
كنوني براي مقابله با تهديدهاي خارج از منطقه بايد به 

اين كشور نزديك شويم.

دادستان كل كشور با اشاره 
به گزارش هيات بررس��ي 
اظهارات اسماعيل بخشي 
مبني بر شكنجه در دوران 
بازداش��تش گفت: فردي 
كه مدعي ش��ده كه مورد 
ش��كنجه ق��رار گرفته با 
اهداف سياسي و با انگيزه هاي خاص خودش دنبال 
اين قضيه بوده است. به گزارش ايسنا، حجت االسالم 
منتظري در اي��ن باره اظهار كرد: پس از نش��ر خبر 
شكنجه يكي از كارگران شركت نيشكر كه در فضاي 
مجازي و رس��انه ها مطرح شده بود و دستور رياست 
قوه قضاييه براي اعزام هيات تحقيق، ما هفته گذشته 
بالفاصله هيات را اعزام كرديم.او گفت: اين هيات در 
دو روز كامل با مجموعه كساني كه در اين خصوص 
اطالع��ات كاملي داش��تند يا صاحب نظ��ر بودند و 
اطالعاتي در اختيار داش��تند، بررسي كامل و جامع 
انجام ش��د و گزارش هيات را به صورت مكتوب و به 
صورت جامع براي ما آوردن��د. او گفت: باهياتي كه 
ما اعزام كرديم و دستگاه قضايي در تحقيقات به اين 
نتيجه رسيد كه هيچ شكنجه اي در كار نبوده است و 
هم بخش هايي كه رفته بودندو تحقيقات جامعي انجام 
دادند، ما شنيديم كه مساله شكنجه كال منتفي است 
و ظاهرا برخي از دستگاه ها و شخصيت هاي حقوقي 
نيز ازاين فردي كه چنين اتهامي نسبت به مسووالن 
اطالعاتي،  امنيتي و قضايي زده است شكايت كرده اند 
كه اين مس��اله قطعا بطور دقيق رس��يدگي خواهد 
شد.دادستان كل كشور افزود: ان شاء اهلل اميدواريم 
آنچه كه به حق است ما به آن برسيم، اگر چنانچه اين 
فرد مرتكب جرم هم شده باشد در چارچوب قوانين و 

مقررات با آن برخورد خواهد شد.

 معاون عمران و توسعه امور 
ش��هري و روس��تايي وزير 
كشور از ابالغ دستورالعمل 
»طرز تهيه و تدوين، اجرا و 
تفريغ بودجه ش��هرداري« 
از س��وي وزي��ر كش��ور به 
استانداران به منظور اجرا در 

شهرداري هاي سراسر كشور خبر داد.
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني وزارت كش��ور، مهدي 
جمالي نژاد ديروز با بيان اين خبر گفت: دستورالعمل 
»طرز تهيه و تدوين، اجرا و تفريغ بودجه شهرداري« از 
سوي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور تهيه 
و توس��ط »رحماني فضلي« وزير كش��ور براي اجرا در 
شهرداري ها به استانداران ابالغ شد.او افزود: رعايت مفاد 
اين دس��تورالعمل در تهيه و تدوين اليحه پيشنهادي 
 بودجه س��ال 13۹۹ در ش��هرداري هاي سراسر كشور 
الزم االجرا خواهد بود.معاون عمران و توسعه امور شهري 
و روستايي وزير كش��ور اظهار داشت: شهرداري ها بايد 
تمهيدات الزم به منظور تغيير سيستم هاي بودجه اي 
خود بر اساس مفاد دستورالعمل ياد شده را انجام دهند.
جمالي نژاد درخصوص مفاد اين دستورالعمل بيان كرد: 
در اين دستورالعمل عالوه بر موضوعات اساسي و قوانين 
مرتبط با بودجه ريزي، حركت به س��مت بودجه ريزي 
عملياتي در شهرداري با اصالح نظام درآمدي و كدينگ 
بودجه اي، ارايه طبقه بندي هاي جديد بودجه اي با رويكرد 
شفافيت مالي و پاس��خگويي بيشتر، نحوه هزينه كرد 
اعتبارات عمومي و اختصاصي درج شده است.رييس 
سازمان ش��هرداري ها و دهياري هاي كشور، ترتيبات 
دريافت تسهيالت وام و منابع بازپرداخت آن و... را از ساير 
موضوعاتي ذكر كرد كه در دستورالعمل »طرز تهيه و 
تدوين، اجرا و تفريغ بودجه شهرداري « ارايه شده است.

رييس مجمع اميد با انتقاد 
از طوالني شدن تصويب 
اليحه مديريت يكپارچه 
ش��هري، به برخي موازي 
كاره��ا در ح��وزه اداره 
شهر اشاره كرد و اينگونه 
موازي كاري ه��ا را مان��ع 
خدمت رس��اني مطلوب به مردم دانس��ت و گفت: 
شهردار بايد حاكم شهر باشد نه صرفا متولي دستگاه 
خدمات رس��ان و بايد مسووليت اداره شهر را بعهده 
بگيرند.به گزارش ايلن��ا، محمدرضا عارف در ديدار 
با اعض��اي دبيرخانه مجمع كالن ش��هرهاي ايران، 
سياس��ت هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي را يكي 
از مترقي تري��ن و جامع ترين سياس��ت هاي كالن 
و راهبردي كش��ور دانست و خاطرنش��ان كرد: در 
سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي بر ضرورت 
تقويت بخ��ش خصوصي در كش��ور و ك��م كردن 
تصدي گري دولت تاكيد ش��ده اس��ت.مطمئنا با 
الهام از اين سياس��ت ها و اجرايي كردن آنها شوراها 
مي توانند در جايگاه پارلمانهاي محلي و شهري قرار 
گيرند. رييس مجمع اميد تهران تاكيد كرد: نگاهي 
كه به شوراها وجود دارد اين است كه بايد در جايگاه 
پارلمان هاي محلي ايفاي نفش كنند. شهردار بايد 
حاكم شهر باش��د نه صرفا متولي دستگاه خدمات 
رسان و بايد مسووليت اداره شهر را بعهده بگيرند.وي 
با اشاره به اليحه مديريت يكپارچه شهري از طوالني 
ش��دن تصويب اين اليحه انتقاد كرد و با بيان اينكه 
دولت ها تمايلي به واگذار كردن مسووليت هاي خود 
ندارند، تصريح كرد: دولت آقاي روحاني بايد ايثارگرانه 
زمينه تصويب اين اليحه را در دولت فراهم كند در اين 

صورت بايد به صورت طرح در مجلس مطرح شود.

رييس قوه قضاييه با تاكيد 
بر معيشت نظام جمهوري 
اس��المي و نهادهاي آن، 
تخريب نهادهاي نظام را 
به منزله تخريب اصل نظام 
دانس��ت و در عين حال از 
مس��ووالن خواست كه با 
حسن تدبير و حركت در چارچوب هاي قانوني،  مانع 

از بهانه دادن به دست دشمن شوند.
به گزارش ميزان، آيت اهلل آملي الريجاني در جلسه 
مسووالن عالي قضايي با اشاره به تالش هاي اخير 
امريكا تصريح كرد: اين تالش ها در طول ۴0 س��ال 
گذشته همواره وجود داشته و مساله جديدي نيست 
اما اصرار آنها بر اين مقابله نكته هاي جديدي در بر 
دارد.او افزود: آنها به خوبي فهميده اند كه اساس اقتدار 
جمهوري اسالمي، حضور مردم در صحنه است لذا 
اين حضور را هدف گرفته اند و براي نااميدس��ازي 

مردم هر چه در توان دارند به كار مي برند.
وي با تاكيد بر ضرورت توجه هر چه بيشتر به موضوع 
معيشت مردم و اقتصاد كشور، خاطرنشان كرد: در 
اين زمين��ه، وظايفي متوجه مردم، دولت و س��اير 
دستگاه هاست. دولت محترم بايد بر اساس تدبير، 
كاري جهادي در پيش بگيرد زيرا شاهديم كه دشمن 
تمام ت��الش خود را براي بس��تن راه هاي مبادالت 

تجاري ايران به كار بسته است..
وي ادامه داد: از تالشهاي دولت محترم براي بهبود 
معيشت مردم و ساماندهي وضعيت اقتصادي كشور 
مطلعيم اما نياز به تالش بيشتر، كار جهادي و توجه 
بيش از پيش به نيروها و استعدادهاي داخلي است. 
همان گونه كه رهب��ر معظم انقالب فرمودند، ايران 

مثل فالن كشور آفريقايي نيست. 
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جوابيه 3 كالن

جمشيد انصاري در پاسخ به سوال خبرنگار »تعادل« خبر داد

مروري به مصوبات بودجه اي كميسيون تلفيق

كاهش15درصدياستخداميها

واگذاري سرخابي ها در نيمه اول سال 98

گروه اقتصاد كالن|
جمشيد انصاري در پاسخ به سوال خبرنگار »تعادل« 
در زمينه كاهش استخدام هاي دولتي عنوان كرد: بر 
 اساس برنامه ششم قرار است تا پايان اين برنامه به ميزان
15 درصد از نيروهاي انس��اني كاهش يابد. وي افزود: 
روش ما براي انجام اين تكليف هم بدين صورت است 
كه ساليانه بخشي از خروجي ها )بازنشسته ها( نه همه 
آنها را جبران مي كنيم. يعني برآورد كرديم يك كارمند 
سي س��ال كار مي كند و اگر بطور س��االنه 3 درصد از 
اين كارمندان بازنشسته شوند در حدود 5 سال همان 
15 درصد مي ش��ود، ولي ما برنامه ريزي كرديم كه در 
ازاي خ��روج اين 15 درصد يك س��وم يعني 5 درصد 
هم وارد كنيم تا به 10 درصد برس��د تا كوچك سازي 
را به روش ه��اي ديگر پيگيري كني��م. وي در زمينه 
استخدامي هاي دولت خبر داد: 5 هزار نفر استخدامي 
داريم كه آگهي آن هفته آينده منتشر خواهد شد .به 
گزارش »تعادل« جمش��يد انصاري رييس س��ازمان 
اداري و اس��تخدامي كشور روز گذش��ته در نشست 
خبري به تشريح وضعيت سامانه حقوق و مزايا طبق 
ماده 29 قانون برنامه شش��م توسعه پرداخت و گفت: 
سال گذشته طراحي اين س��امانه در دستور كار قرار 
گرفت و در اردبيهشت دستورالعمل استقرار سامانه در 

دستگاه هاي اجرايي ابالغ شد.
انصاري با بيان اينكه تقاضايي كه از س��مت ما وجود 
داشت اين بود كه دسترسي به حقوق و مزاياي مديران 
ايجاد ش��ود، بيان كرد: دس��تگاه هاي مشمول طبق 
قانون مكلف هستند حقوق فوق العاده مستمري يا غير 
مستمر و تمامي دريافتي ها را منحصرا در فيش حقوقي 

منعكس و بعد حقوق پرداخت كنند.
معاون رييس جمهور يادآور شد: پرداخت مشروط به 
منعكس كردن در سامانه است اگر مي خواستيم اجرا 
كنيم نبايد چند ماهي حق��وق مي داديم. در مهرماه 
بخش��نامه اي صادر كرديم كه هر دس��تگاه ايكوني را 
ايجاد تا دولت اعالم كند از چه زماني دسترس��ي براي 

مردم باز مي شود.
وي با تاكيد بر اينكه اطالعات قوه مجريه ثبت ش��ده 
است، عنوان كرد: دستگاه هاي خارج از دولت با وجود 
آنكه در قانون تصريح شده خيلي همراهي نكردند به 
ويژه دستگاه هايي كه مدعي شفافيت هستند. صداو 
سيما تا امروز اين كار را نكرده و هر روز يك كارشناس 
را مي آورد و مي گفتند كه چرا اطالعات مديران را وارد 
نمي كنيد.انص��اري اضافه كرد: اكنون دس��تگاه هاي 
نظارتي اطالعات خود را ثبت نكردند و مي گويند بايد 

مقامات آنها دستور دهند. 
وي با اش��اره به اينك��ه مجلس اطالع��ات خودش را 
در س��امانه بازگ��ذاري ك��رد و پرداخت��ي كاركنان و 
نمايندگان وجود دارد، بيان كرد: ديوان محاس��بات و 

مركز پژوهش ها هنوز اطالعاتي بارگذاري نكردند.
انصاري تاكيد ك��رد: مجموعه قوه قضايي��ه به غير از 
دادگستري كل استان هنوز اطالعات خود را بارگذاري 

نكردند و بقيه نيز همينطور.

 ثبت اطالعات 700 هزار كارمند
معاون رييس جمهور با بيان اينكه براساس اطالعات 
براي 1683 دس��تگاه در س��امانه كاربر تعريف شده 
اس��ت، تصريح كرد: بايد 3946 دستگاه كاربر معرفي 

مي كردند. اين تعداد دس��تگاه هاي ك��ه كاربر دارند 
دستگاه عمده هس��تند كه حجم بااليي از اطالعات را 
وارد كردند.1272 دستگاه قانون پرداخت هاي خود را 
ثبت كرده اند. آنهايي كه حق��وق و مزاياي خود را وارد 
كردند 400 دستگاه هستند. و اطالعات 732990 نفر 
اطالعات كاركنان خود را ثبت كردند.وي افزود: آموزش 
و پرورش و بهداشت و درمان كه بيش از يك ميليون و 
300 هزار كارمند دارند اطالعات خود را ثبت كرده اند. 
از كاركنان دولت 2 ميلي��ون 100 هزار نفر اطالعات 
حقوق و مزاياي خود را طبق ماده 29 قانون برنامه ششم 

توسعه ثبت كردند.

 قطع همكاري ۱۱0 نفر از مقامات
 با اجراي قانون منع به كارگيري بازنشستگان

انصاري در پاسخ به اين سوال كه تاكنون از محل قانون 
منع به كارگيري  بازنشستگان كه به فعاليت آنها خاتمه 
داده شده است، اظهار كرد: بيش از 326 نفر در راستاي 
اجراي قانون منع به كارگيري بازنشستگان كه همكاري 
آنها با دولت خاتمه داده ش��د و از اين تعداد 110 نفر از 
مقامات بوده است كه شامل اس��تاندار، معاون وزير يا 
هم تراز آنها مي شوند. همچنين 52 نفر در شركت هاي 
وابسته به صندوق هاي كشوري و مابقي كساني بودند 
كه غير از اي��ن دو مورد به همكاري آنه��ا خاتمه داده 
ش��ده اس��ت. عالوه بر آن 200 نفر نيز در صدا و سيما 
قطع همكاري ش��د، 650 نفر نيز در نيروهاي مسلح 
مش��مول اين قانون ش��دند كه در مجموع همه اينها 

1176 نفر بودند. 
وي در مورد اينكه چه تعداد مجوز براي بازگشت به كار 
برخي گرفته شده است، گفت: در مجموع براي 5 نفر 
مجوز گرفته شده كه 2 نفر در وزارت بهداشت، يك نفر 
وزارت راه و شهرس��ازي، يك نفر وزارت نفت و يك نفر 
وزارت جهاد كشاورزي است. به غير از اين مجوزهاي 
كلي و حجمي به دستگاه ها داده شده مثاًل دستگاهي 
براي 20 نفر مج��وز گرفته اس��ت.انصاري ادامه داد: 
نقطه نظري كه مقام معظم رهبري داشتند اين بود كه 
نمي شود صفر يا صد به قضيه نگاه كرد. تا جايي كه اطالع 
دارم مخاطب اين بحث مجلس ب��ود و با ابالغ رييس 
مجلس مركز پژوهش ها بررسي راجع به قانون را شروع 
كرد و اگر به جمع بندي و نقطه نظري برسند مي توان 

در قالب اليحه يا طرح آن را پيگيري كرد. 

   ۲.۵ برابر تفاوت در پرداخت
دستگاه هاي دولتي

رييس سازمان اداري و استخدامي كشور در پاسخ به اين 
سوال فارس مبني بر اينكه آيا در سامانه حقوق و مزايا 
تاكنون حقوق نجومي يا غيرمتعارف نيز وجود داشته 
است، گفت: بررسي هايي در اين زمينه انجام شده چون 
ماه ب��ه ماه ارقام حقوق و مزاي��ا و پرداختي ها متفاوت 
است. متوس��ط دريافتي افراد با ماه ديگر نيز اختالف 
دارد و حتي برخي پرداخت ها غيرمتعارف است كه در 
نامه اي به وزرا درخواست كرديم تا در اين راستا بررسي 

و توضيحاتي ارايه دهند. 
وي ادام��ه داد: وزرا اينگون��ه توضيح دادن��د كه مثاًل 
كارمندي 4 ماه اضاف��ه كار نگرفته و در ماه پنجم يك 
جا پرداختي داش��ته در حال حاضر خارج از قوانين و 
مقررات و آنچه در س��امانه ثبت كردند حقوق نجومي 

مشاهده نشده اس��ت. با وجود اين اطالعات خوبي از 
تفاوت پرداخت ها ثبت ش��ده اس��ت. نشان مي دهد 
برخي از دستگاه ها از دو بستر پرداخت و حقوق تبعيت 
مي كنند يكي حقوق و ديگري مباحث رفاهي است. مثاًل 
شركت هاي دولتي با كمك به كاركنان خود در قالب 
رفاهي با ديگر كارمندان دولت متفاوت هستند و بايد 
بتوانيم در اين زمينه اعمال مديريت كنيم، تا 2.5 برابر 
تفاوت پرداخت در دستگاه هاي دولتي مشاهده مي شود. 
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا نظام هماهنگي پرداخت 
ميان دستگاه هاي دولتي وجود ندارد، گفت: بله، از زماني 
كه قانون مديريت خدمات كشوري مصوب و اجرايي شد 
همه دستگاه ها مشمول نيستند و مثاًل قانون پرداخت 
اعضاي هيات علمي و كارمندان سياسي وزارت خارجه 
از قان��ون خاص تبعيت مي كنن��د. بنابراين تفاوت در 
نظام پرداخت وجود دارد. آنچه درخواست كارمندان 
وزارت جهاد كشاورزي بوده مصوبه افزايش فوق العاده 
50 درصد است كه در دولت يازدهم و دوازدهم به غير 
از س��ازمان امور مالياتي كه آن هم از طريق ماده 217 
قانون ماليات هاي مستقيم بنا به اختيارات وزير اقتصاد 
و جايگزيني رديف ها بود هيچ دستگاه ديگري مشمول 
نشده است. معاون رييس جمهور افزود: اگر قرار است 
افزايشي باشد بايد براي همه دستگاه ها در نظر گرفته 
ش��ود و اين موضوع پيشنهاد شده كه البته بستگي به 

تأمين منابع مالي دارد. 

   استخدام دولتي ۱۵ درصد كم مي شود
انصاري در پاسخ به سوال خبرنگار »تعادل« در زمينه 
كاهش استخدام هاي دولتي عنوان كرد: بر اساس برنامه 
ششم قرار است تا پايان اين برنامه به ميزان 15 درصد 
از نيروهاي انساني كاهش يابد. وي افزود سازمان امور 
اداري و استخدامي قرار است اين هدف را تحقق بخشد 

و ب��ه دنبال اين موضوع هس��تيم. روش ما براي انجام 
اين تكليف هم بدين صورت است كه ساالنه بخشي از 
خروجي ها )بازنشسته ها( نه همه آنها را جبران مي كنيم. 
يعني برآورد كرديم يك كارمند سي سال كار مي كند 
و اگر بطور ساالنه 3 درصد از اين كارمندان بازنشسته 
شوند در حدود 5 سال همان 15 درصد مي شود، ولي ما 
برنامه ريزي كرديم كه در ازاي خروج اين 15 درصد يك 
سوم يعني 5 درصد هم وارد كنيم تا به 10 درصد برسد 

تا كوچك سازي را به روش هاي ديگر پيگيري كنيم. 
وي در مورد آزمون هاي اس��تخدامي نيز به »تعادل« 
گفت: بر همين اساس تابستان امسال آزمون استخدامي 
براي 17 هزار نفر برگزار ش��د، هفته آينده هم 5 هزار 
نفر استخدامي داريم كه آگهي آن هفته آينده منتشر 
خواهد ش��د همچنين برخي از آزمون ها اختصاصي 
هس��تند كه مثاًل وزارت بهداش��ت مج��وز 11 هزار 

استخدام داشت.

   سطح دسترسي مردم
انصاري درباره سطح دسترسي اطالعات مديران براي 
عموم مردم گفت: طبق قانون از عنوان مدير استفاده 
شده كه اگر مراد همين باشد، تمامي مديران دستگاه ها 
تا روس��اي قوا 240 هزار نفر را شامل مي شود كه براي 
همه دس��تگاه ها به بيش از 350 هزار نفر مي رسد كه 
مي توان از مدير يك مدرسه تا ورزشگاه و مديران استاني 

بهزيستي را نيز در اين شموليت قرار داد. 
رييس سازمان اداري و استخدامي كشور در پاسخ به 
سوال ديگري مبني بر اينكه يكي از نمايندگان مجلس 
عنوان كرده تا پايان سال جاري 60 هزار معلم بازنشسته 
مي شوند و تا پايان سال 99 نيز حدود 300 هزار معلم 
بازنشسته خواهند شد آيا تعادلي در اين رابطه برقرار 
است و براي اس��تخدام برنامه وجود دارد، گفت: طبق 

قانون برنامه آموزش و پرورش مستثني شده و برنامه 
مش��خصي بين ما و اين وزارتخانه وجود دارد. امسال 
مجوز 27 هزار متعهد خدمتي صادر ش��ده كه 4 سال 
آينده معلم خواهند ش��د، بخش��ي از نيازها نيز طبق 
اساسنامه دانشگاه فرهنگيان برطرف خواهد شد و افراد 
يك ساله آموزش مي بينند. همچنين 17 هزار مجوز 
وجود دارد كه مي توانند از آن استفاده كنند البته تأكيد 
شده تا اصالح ساختاري رخ دهد زيرا برخي نسبت ها 
همخوان نيستند. مثاًل افرادي كه تدريس مي كنند با 
پشتيبان آنها مثل مربي، ناظم نسبت متعادلي ندارند و 

بايد كم شود كه طي 5 سال اين اتفاق رخ خواهد داد.
انصاري تأكيد كرد: خود ما فكر مي كرديم مراد از قانون، 
مديركل به باال باشد كه اين موضوع را در دولت مصوب 
كرديم، اما رييس مجلس به آن ايراد گرفت و مصوبه را 
اصالح كرديم، بنابراين مديران در سطح مدرسه را نيز 

مشمول مي شود. 
در اين راس��تا گزارش��ي ب��ه جهانگيري مع��اون اول 
رييس جمهور ارايه شده كه حجم اطالعات وارد شده در 
سامانه حقوق و مزايا بيش از 50 درصد است و آمادگي 

داريم دسترسي براي عموم ايجاد كنيم.
وي يادآور شد: پيشنهاد داديم كه اين موضوع در هيات 
دولت تصويب و ابالغ ش��ود كه اميدواري��م به زودي 
تصويب شود. همچنين دستگاه هايي كه اطالعات خود 

را وارد نكردند را به عموم مردم معرفي مي كنيم.
معاون اول رييس جمهور با بيان اينكه ش��ركت هاي 
دولتي اكث��راً اطالعات خ��ود را وارد كرده اند مواردي 
وجود دارد كه ناقص اس��ت، گفت: ش��ركت ملي نفت 
اطالعات حقوق و مزاياي خود را وارد كرده، اما برخي 
از شركت هاي تابعه ديتاي موردنظر خود را ثبت نكرد 
يا اينكه برخي اشكاالتي وجود دارد كه فكر مي كنيم، 

قانون پرداختي آنها به درستي ثبت نشده است.

از مهم ترين مصوبات روز گذش��ته كميسيون تلفيق، 
تصويب عرضه نفت در بازار سرمايه و اجازه انتشار هشت 
ه��زار ميليارد تومان اوراق مش��اركت براي طرح هاي 
ش��هري توسط ش��هرداري ها اس��ت. در كنار اين ها، 
مصوباتي براي توسعه دانشگاه تهران و تامين قير براي 
جاده س��ازي و ايجاد راه هاي روستايي نيز به تصويب 
نمايندگان رسيد. اين ميان مجلسي ها اولتيماتومي 
هم براي واگ��ذاري س��رخابي هاي محبوب پايتخت 
تعيين كردند كه براساس آن بايد واگذاري آنها تا پايان 
شهريورماه سال آينده صورت بگيرد. به نظر مي رسد با 
وجود مباحث گوناگوني كه اليحه بودجه سال آينده 
با خود به همراه داش��ته، نمايندگان مجلس در دو روز 
نخست تالش كردند تا با دولت همدالنه برخورد كنند 

و راه را براي قوه مجريه باز نگه دارند.
به گزارش تعادل پس از اينكه در روز يك ش��نبه هفته 
جاري، كليات اليحه بودجه س��ال 1398 به تصويب 
كميسيون تلفيق رسيد، نمايندگان شروع به بررسي 
بخش هاي مختلف اليحه بودج��ه كردند. در همين 
رابطه بررسي بخش درآمدي اليحه بودجه سال 98 در 
دستوركار روز گذشته كميسيون تلفيق بودجه سال 

98 قرار داشت.
اعضاي كميسيون تلفيق بودجه سال 98 در اين جلسه 
وزارت ورزش و جوانان با همكاري سازمان بورس و اوراق 
بهادار و سازمان خصوصي سازي را مكلف كردند كه تا 
پايان شهريور ماه 1398 ش��رايط پذيرش دو شركت 
فرهنگي و ورزش��ي پيروزي )پرسپوليس( و استقالل 
را در بازار پايه فرابورس فراهم كنند. طبق اين مصوبه 
كميسيون تلفيق، پس از پذيرش دو شركت مذكور در 
بازار پايه فرابورس و عرضه پنج درصد سهام هر يك از 
دو شركت جهت كشف قيمت، 51 درصد سهام آنها به 
صورت بلوكي و باقي سهام به صورت ُخرد عرضه شود.

واگذاري دو باشگاه استقالل و پرسپوليس موضوعي 
است كه از چند س��ال پيش بارها مطرح شده و حتي 
يك بار مناقص��ه اي براي آن برگزار ش��د ولي تاكنون 
نتيجه اي در پي نداشته است. البته اين تنها تصميم مهم 

روز گذشته كميسيون تلفيق مجلس نبود؛ 

از ديگر مصوبات مهم روز گذشته مي توان به تصويب 
سهم 20 درصدي صندوق توسعه ملي از درآمدهاي 
نفتي كشور اشاره كرد. براس��اس قانون برنامه ششم 
توس��عه بنا بود در س��ال جاري س��هم اين صندوق از 
درآمدهاي نفتي به 34 درصد برس��د ولي با توجه به 
مش��كالت پيش آمده از تحريم ها دولت درخواس��ت 
كاهش سهم اين بخش را داش��ت. همچنين مصوبه 
ديگري كه به بحث نفت مربوط است، در رابطه با تامين 
6 هزار ميليارد تومان قير براي راهس��ازي در كشور از 

منابع شركت ملي نفت ايران بود.
در همي��ن رابط��ه، محمدمهدي مفتح، س��خنگوي 
كميسيون تلفيق در نشست خبري روز گذشته خود 
در تشريح جلسات كميسيون تلفيق بودجه 98، گفت: 
ديروز بعد از آنكه كليات اليحه بودجه 98 در كميسيون 
تصويب شد، وارد بررسي جزييات شديم. طبق آيين 
نامه داخلي در كميسيون ابتدا احكام درآمدي تصويب 
مي ش��ود و وقتي درآمد كل كشور مشخص شد، وارد 

بررسي بخش هاي هزينه اي مي شويم.
وي اضاف��ه كرد: تبص��ره يك اليح��ه بودجه موضوع 
درآمدهاي نفتي اس��ت كه با مصوبه كميسيون مقرر 

ش��د 20 درصد از درآمدهاي نفتي به صندوق توسعه 
ملي واريز شود و 14.5 درصد از كل صادرات نفت خام 
و ميعانات گازي به حساب شركت ملي نفت ايران واريز 
شود. همچنين 14.5 درصد از خالص صادرات گاز به 
حس��اب ش��ركت ملي گاز ايران واريز مي شود. بر اين 
اساس  3 درصد از درآمدهاي نفتي براي مناطق نفت 
خيز و محروم واريز مي شود و مابقي براي تامين هزينه ها 

به حساب خزانه داري كل كشور واريز مي شود.
س��خنگوي كميس��يون تلفيق بودجه 98 ادامه داد: 
همچنين مقرر شد 6 هزار ميليارد تومان از منابع داخلي 
ش��ركت ملي نفت براي تامين قير رايگان اختصاص 
يابد كه در موارد هزينه اي براي شهرداري ها، بهسازي 
راه هاي روستايي و نوسازي مدارس اختصاص مي يابد.

به گفته وي براساس مصوبه ديگر كميسيون تلفيق مقرر 
شد براي عرضه نفت در بورس حداقل 2 ميليون بشكه 
نفت سبك، 2 ميليون بشكه نفت سنگين و 2 ميليون 
بشكه ميعانات گازي ماهانه در بورس انرژي عرضه شود 

و در آنجا به فروش برسد.
در رابط��ه با عرضه نفت در ب��ورس اوراق بهادار، ديگر 
نماين��دگان مجلس هم نظراتي داش��تند. علي اصغر 

يوس��ف نژاد نايب رييس كميس��يون تلفيق بودجه 
س��ال 98 در گفت وگو با تس��نيم با اش��اره به جلسه 
اين كميس��يون اظهار داش��ت: در اين جلسه اعضاي 
كميسيون تلفيق وزارت نفت را مكلف كردند كه ماهانه 
حداقل 2 ميليون بش��كه نفت خام سبك، 2 ميليون 
بش��كه نفت خام س��نگين ايران و يك ميليون بشكه 
ميعانات گازي پارس جنوبي را به صورت مداوم و منظم 
با امكان تسويه 100 درصد ريالي در رينگ صادراتي 
بورس انرژي عرضه نمايد. وزارت نفت همچنين مكلف 
اس��ت گزارش عملكرد خود را هر 3 ماه به كميسيون 

انرژي مجلس ارسال نمايد.
به نظر مي رسد عرضه نفت در بورس مي تواند تا حدي 

كاهش صادرات نفت را جبران كند. 

   انتشار هش�ت هزار ميليارد اوراق مشاركت 
براي شهرداري ها

رييس كميسيون تلفيق، در ادامه نشست خبري خود 
با اشاره به مصوبه كميسيون تلفيق در تبصره 2 اليحه 
بودجه 98 گفت: اين تبصره راجع به واگذاري هاست كه 
حكم داده شد در مواردي كه شركت هاي دولتي واگذار 
مي شوند، براساس احكام كلي سياست هاي اصل 44 
قانون اساسي شركت هايي كه در ليست واگذاري قرار 
مي گيرند تا زماني كه واگذار نش��دند از نظر واريز يك 
دوازدهم سود سهام خود، مانند شركت هاي دولتي عمل 
مي كنند. مصوبه مهم ديگر كميسيون تلفيق اين بود كه 
دولت را مكلف كرديم در سال 98 دو باشگاه پرسپوليس 

و استقالل را واگذار كند.
محمود نگهبان س��المي، يك عضو ديگر كميسيون 
تلفي��ق اليح��ه بودجه 98 كل كش��ور از مج��وز اين 
كميسيون براي انتشار 8 هزار ميليارد تومان اوراق مالي 
اسالمي توسط شهرداري ها و انتشار هزار ميليارد تومان 

اوراق اسالمي براي نوسازي مدارس خبر داد.
محمود نگهبان س��المي در گفت وگويي با اش��اره به 
نشست روز دوشنبه كميس��يون تلفيق گفت: طبق 
مصوبه كميس��يون تلفيق در س��ال ٩٨ اج��ازه داده 
مي ش��ود با رعايت قوانين و مقررات ش��هرداري هاي 

كشور و سازمان هاي وابسته به آنها با تاييد وزارت كشور 
)سازمان امور ش��هرداري ها و دهياري هاي كشور( تا 
سقف 8 هزار ميليارد تومان اوراق مالي اسالمي ريالي 
با تضمين خود و با بازپرداخت اصل و س��ود آن توسط 

همان شهرداري ها منتشر كنند.
با توجه به اينكه دولت برنامه هاي گس��ترده اي براي 
نوسازي شهري داشته ولي در طرف مقابل با مشكالتي 
در تامين منابع روبرو اس��ت، چاره اي جز انتشار اوراق 
مشاركت نداشته است. با توجه به زلزله خيز بودن ايران 
و رعايت نشدن اس��تانداردها در بخشي از واحدهاي 
مسكوني كش��ور، امكان به تعويق انداختن اين برنامه 
وجود ن��دارد و حتي برخي نس��بت ب��ه آن چه تعلل 
دولت هاي مختل��ف در قبال اين مس��اله مي خوانند 

معترض بودند. 

   مصوبه اي براي توسعه دانشگاه تهران
به گفته نگهبان سالمي، طبق اين مصوبه اوراق فروش 
نرفته اين بند در س��قف مطالبات معوق طرح با تاييد 
شهرداري مربوطه و سازمان برنامه و بودجه كشور قابل 

واگذاري به طلبكاران طرح است.
وي اضافه كرد: طبق مصوبه ديگر كميس��يون تلفيق 
اجازه داده مي شود دولت مبلغ يك هزار ميليارد تومان 
اوراق مالي اسالمي با سررسيد كمتر از پنج سال جهت 
احداث، تكميل و تجهيز فضاهاي آموزشي، پرورشي 
و ورزش��ي وزارت آموزش و پرورش )سازمان نوسازي 

توسعه و تجهيز مدارس كشور( منتشر كند.
همچنين جالل ميرزايي ديگر عضو كميسيون تلفيق 
در گفت وگو با ايس��نا گفت: بر اساس يكي از مصوبات 
امروز كميسيون تلفيق، وزارت راه و شهرسازي مكلف 
شد معادل هزار ميليارد تومان نيز از امالك مسكوني 
در اختيار خود را در محدوده ش��هر تهران براي كمك 
به تامين منابع طرح ساماندهي دانشگاه تهران و علوم 
پزشكي تهران بالعوض در اختيار دانشگاه تهران قرار 

دهد.
وي گفت: اين مصوبه گام مهمي در راستاي طرح توسعه 

دانشگاه تهران محسوب مي شود.
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جوابيه سازمان برنامه و بودجه به 
گزارش سرويس كالن »تعادل«

سازمان برنامه و بودجه به گزارش روزنامه تعادل با 
عنوان »برنامه ششم و اقتصاد مقاومتي قرباني بودجه 
ساالنه«، جوابيه ارسال كرده است كه متن آن به اين 

شرح است: 
» پيرو انتشارمطلبي درمورخ 10/23 /1397 درآن 
روزنامه با عنوان »برنامه شش��م و اقتصاد مقاومتي 
قرباني بودجه ساالنه« توضيحات زير به منظور تنوير 
افكارعمومي ارسال مي شود. خواهشمنداست اين 
جوابيه به  نحو شايسته به اطالع خوانندگان گرامي 

رسانده شود.
اليحه بودجه 98 در مس��ير اهداف قانون برنامه 
شش��م و سياس��ت هاي كلي اقتصاد مقاومتي 

تنظيم شده است.
 روزنامه تعادل در گزارش روز يك شنبه خود نوشته: 
» اليحه بودجه سال آينده در حالي به مجلس رفته 
كه بررس��ي ها نش��ان از مغايرت بخش هايي از اين 
اليحه با اسناد باالدستي از جمله سياست هاي اقتصاد 

مقاومتي و برنامه ششم توسعه دارد.«
در اين زمينه توضيحات زير ضروري است: 

اليحه بودجه سال 1398 بگونه اي تنظيم شده است 
كه تهديدهاي ناشي از تحريم هاي ظالمانه امريكا را 
به فرصتي جهت كاهش مشكالت ساختاري اقتصاد 
ايران و افزايش تاب آوري اقتصاد ايران تبديل كند و 
همچنان حركت در مسير اهداف قانون برنامه ششم 
كشور و سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي را مطابق 
منويات مقام معظم رهبري )مد ظله العالي( فراهم 
آورد. رويكردهاي اصل��ي در تدوين اليحه بودجه 
سال 1398 كل كشور، حفظ ثبات اقتصادي كشور، 
مهار تورم و صيانت از توليد و اشتغال، مقابله فعاالنه با 
تحريم ها و تأمين معيشت مردم، ارتقاي شاخص هاي 

سالمت و عدالت اجتماعي است.
بر اين اساس، استفاده دولت از درآمدهاي ارزي ناشي 
از فروش نفت و ميعان��ات گازي از 27 ميليارد دالر 
در سال 1397 به 21.7 ميليارد دالر كاهش يافته 
اس��ت؛ البته افزايش منابع ريالي حاصل از فروش 
نفت و ميعانات گازي در اليحه بودجه سال 1398 
به دليل تغيير نرخ تسعير ارز از 3500 تومان در سال 
1397 به نرخ موثر 5544 تومان است. همچنين در 
نظر گرفتن سهم 20 درصدي براي صندوق توسعه 
ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي 
و خالص صادرات گاز با كس��ب اجازه از مقام معظم 

رهبري )مد ظله العالي( است.
در خصوص منابع حاص��ل از فروش اموال منقول و 
غيرمنقول )رديف درآم��دي 210200 در جدول 
ش��ماره 5 اليحه بودجه( نيز از رقم 4500 ميليارد 
تومان پيش بيني شده، ميزان 2500 ميليارد تومان 
منابع از طريق مولدسازي و بهادارسازي اموال ايجاد 
مي شود و هدف فروش اموال نيست؛ بر اين اساس 
ميزان 2000 ميليارد تومان ناش��ي از مولدسازي 
اموال توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي در قالب 
ضوابط تبصره )12( و 500 ميليارد تومان ناشي از 
واگذاري دارايي هاي وزارت راه و شهرس��ازي براي 
تأمين س��رمايه اوليه صندوق توسعه حمل و نقل 

پيش بيني شده است.
در خصوص واگ��ذاري دارايي هاي مالي نيز الزم به 
توضيح است كه پيش بيني فروش اوراق مشاركت 
و اوراق مالي اس��المي در اليحه بودجه سال 1398 
منطبق با سقف تعيين شده در قانون برنامه ششم و 
معادل 44 هزار ميليارد تومان است و مديريت اين 
اوراق توسط دولت تاكنون بگونه اي بوده است كه در 
س��ر مواعد مقرر و بدون يك روز تاخير بطور كامل 
تسويه شده اند.در اليحه بودجه سال 1398 از جمله 
تمهيداتي كه براي ساماندهي ماليات و معافيت هاي 
مالياتي توس��ط دولت پيش بيني شده به شرح زير 
اس��ت: تبصره )8( بند »ج«: اخذ رس��يد يا گواهي 
پرداخت عوارض و ماليات تا پايان سال قبل وسيله 
نقليه مورد مبادله موضوع م��واد )٤٢ و ٤٣( قانون 
ماليات بر ارزش افزوده از معامل يا موكل آن توسط 

مراجع صدور سند الزامي است.
تبصره )8( بند »د«: هرگونه نرخ صفر و معافيت هاي 
مالياتي براي درآمدهاي حاص��ل از صادرات كاال و 
خدمات از جمله كاالهاي غيرنفتي، محصوالت بخش 
كشاورزي و مواد خام و همچنين استرداد ماليات و 
عوارض موضوع م��اده )١٣( قانون ماليات بر ارزش 
افزوده، در مواردي ك��ه ارز حاصل از صادرات طبق 
مقررات اعالمي بان��ك مركزي به چرخه اقتصادي 
كشور برگردانده نشود، براي عملكرد سال هاي ١٣٩٧ 
و ١٣٩٨ قابل اعمال نخواهد بود. مدت زمان استرداد 
ماليات و عوارض ارزش اف��زوده موضوع ماده )٣٤( 
قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي 
كشور مصوب ١٣٩٤، از طرف سازمان امور مالياتي 
كشور يك ماه از تاريخ ورود ارز به چرخه اقتصادي 

كشور مطابق مقررات ياد شده است.
تبصره )8( بند »ه «: مفاد بند )ب( ماده )١٥٩( قانون 
برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران صرفاً در 
خصوص واحدهاي توليدي و صنعتي كه در طول 
دوره اجراي قانون مذكور )سال ١٣٩٠ لغايت سال 
١٣٩٥( تأسيس شده اند، قابل اجرا است. اين قيد با 
هدف جلوگيري از شموليت معافيت مالياتي مذكور 
در ماده قانوني يادش��ده فراتر از دوره برنامه پنجم 

توسعه پيش بيني شده است.
تبصره )8( بند »ز«: عبارت »ده برابر« در متن تبصره 
م��اده )١٠٠( قانون ماليات هاي مس��تقيم مصوب 
1394/04/31 براي عملكرد س��ال هاي ١٣٩٧ و 
١٣٩٨ به عبارت »س��ي برابر« اصالح مي شود. اين 
اصالح با هدف تس��هيل در فرآيندهاي تشخيص و 

وصول ماليات پيش بيني شده است.
در رابطه با نسبت بدهي دولت و شركت هاي دولتي به 
توليد ناخالص داخلي، مطابق جزو يك بند »ت« ماده 
)8( قانون برنامه ششم توسعه كشور، مطابق آخرين 
محاسبات انجام شده و گزارش هاي ارايه شده توسط 
وزارت امور اقتصادي و دارايي در كميسيون تلفيق 
بودجه، اين شاخص در سقف تعيين شده در برنامه 

ششم حفظ شده است.
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كاهش نرخ ارز و افزايش اونس جهاني طال

استعالم تخصيص ارز در زمان واردات كاالي صادرات برگشتي منتفي شد
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گروه بانك و بيمه|
روز دوش��نبه 24 دي 97، نرخ لحظه اي س��امانه سنا 
براي دالر 10990 و براي ي��ورو 12850 تومان اعالم 
شد. همچنين سامانه س��نا براي روز يكشنبه 23 دي 
ميانگين نرخ ارز ب��راي دالر را 11596، يورو 13322، 
درهم 3178، ي��وآن 1779، پوند 14578، لير تركيه 

2207 تومان اعالم كرد. 
به گزارش »تعادل«، در بازار آزاد نيز فروش نقدي دالر 
11300 توم��ان و در بازار هرات دالر 10950 تومان و 
درهم 3010 تومان اعالم شده كه نشان دهنده كاهش 
نرخ ارز نس��بت به روز هاي ش��نبه و يكشنبه است كه 

تا11800 تومان نيز باال رفته بود. 
براين اساس، در بازار طال نيز به دنبال اعالم نرخ اونس 
جهاني طال به قيمت 1294 دالر، قيمت طال نسبت به 
دالر كاهش كمتري داشته و نرخ مظنه مثقال 17 عيار 
1 ميليون و 532 هزار، گرم 18 عيار 353 هزار، س��كه 
طرح جديد 3 ميليون و 860 هزار تومان، نيم سكه 1 
ميليون و 990 هزار، ربع سكه 1 ميليون و 220 هزار، 

سكه گرمي 675 هزار تومان اعالم شده است. 

  كاهش نرخ ارز مسافرتي 
برخالف روز يكش��نبه كه قيمت ارز مس��افرتي و نرخ 
خريد در بانك ها افزايشي بود، روز دوشنبه اين نرخ ها با 
كاهش مواجه شد و هر يورو مسافرتي با ريزش حدود 

1000توماني، 13 هزار تومان قيمت خورد.
 هم زمان ب��ا ريزش قيمت ها در بازار ارز روز دوش��نبه 
نرخ هاي بانكي نيز كاهش داشت؛ بطوري كه هر يورو كه 
روز يكشنبه براي ارز مسافرتي تا 14 هزار تومان قيمت 

خورده بود، به 13 هزار تومان نزول كرد.
همچنين قيم��ت ارز در بانك ها كاهش داش��ته و هر 
دالر از حدود 11 هزار و 400 تومان تا 10 هزار و 870 
تومان كاهش دارد. از س��وي ديگ��ر براي يورو كاهش 
حدود 700توماني ثبت ش��ده و قيمت آن از 13 هزار 
و 100تومان به نزديك 12 هزار و 380 تومان رسيده 
است. متوسط قيمت ارز در بازار نيز كاهشي بوده و در 
سامانه سنا به متوسط قيمت معامالتي صرافي ها براي 
هر دالر حدود 10 هزار 950 تومان و هر يورو 12 هزار 

و 850 تومان اعالم شده است. 

   ب�ه زودي صرافي ه�ا و بانك ه�ا بازيگران 
اصلي بازار ارز مي شوند

از س��وي ديگر، معاون ارزي بانك مركزي از راه اندازي 
بازار متشكل ارزي توسط شوراي پول و اعتبار در آينده 

نزديك خبر داد و گفت: در اي��ن بازار بازيگران اصلي، 
صرافان و بانك ها هس��تند و معامالت ارزي به شكل 

نقدي انجام مي شود.
جلس��ه هم انديش��ي معاون ارزي بان��ك مركزي با 
نماين��دگان بخش بين الملل بانك ه��ا و صرافي هاي 
بانكي در راستاي سياست هاي جديد ارزي دولت و به 
منظور ساماندهي و مديريت بازار ارز در بانك مركزي 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، در اين جلسه 
كه بيش از سه ساعت به طول انجاميد معاون ارزي بانك 
مركزي برگزاري جلس��ات مشترك بخش بين الملل 
بانك ها و صرافي هاي بانكي را به منظور بررسي شرايط 
ارزي كشور با محوريت مسائل و راه كارها در راستاي 

مديريت و ساماندهي بازار ارز عنوان كرد.
غالمرضا پناهي خواستار تعامل و همكاري بانك ها در 
شرايط ويژه ارزي كشور شد و گفت: نظام بانكي بايد به 
صورت يكپارچه، هماهنگ و با قدرت در راستاي رونق 
بخشي به تجارت بين الملل كشور با تمام توان فعاليت 
كنند.مع��اون ارزي بانك مركزي با اش��اره به تدوين 
دستورالعمل هاي ارزي و لزوم پايبندي بانك ها به اين 
مقررات تاكيد كرد: صرافي بانك ها با توجه به ظرفيت 
پش��تيباني و حمايت بانكي باي��د فعاالنه تر در زمينه 

ساماندهي و مديريت بازار ارز حضور يابند.
وي با يادآوري مصوب شدن بازار متشكل ارزي توسط 
ش��وراي پول و اعتبار گفت: در اين ب��ازار كه بازيگران 
اصلي آن صرافان و بانك ها خواهند بود، معامالت ارزي 
به شكل نقدي انجام مي شود و درآينده نزديك شاهد 

عملياتي شدن آن خواهيم بود.
در اين جلس��ه همچنين نمايندگان بخش بين الملل 
بانك ها و صرافي هاي بانكي با تشريح موانع و مشكالت 

پيشرو به ارايه پيشنهادات خود پرداختند.

 افزايش قيمت طال هم زمان با افت دالر
قيمت طال تح��ت تاثير انتظارات ب��راي عدم افزايش 
نرخ هاي بهره از سوي بانك مركزي امريكا كه ارزش دالر 
را كاهش داد، در معامالت روز دوشنبه بازار آسيا افزايش 
يافت.به گزارش ايسنا، هر اونس طال براي تحويل فوري 
در معامالت روز جاري بازار س��نگاپور ب��ا 0.3 درصد 
افزايش، به 1291.42 دالر رسيد و با ركورد 1298.42 
دالر كه جمعه گذش��ته به ثبت رسانده بود و باالترين 
قيمت در شش ماه گذش��ته بود، فاصله اي نداشت.در 
بازار امريكا، هر اونس ط��ال براي تحويل در فوريه 0.2 

درصد افزايش يافت و به 1291.40 دالر رسيد.

قيمت طال از انتظارات ب��راي نرخ هاي بهره پايين تر 
امريكا پشتيباني مي شود، زيرا نرخ هاي بهره پايين تر، 
هزينه نگهداري اين فلز كه س��وددهي ندارد را كمتر 
ك��رده و جذابي��ت س��رمايه گذاري در آن را افزايش 
مي دهد. به گفته مايكل مك كارتي، استراتژيس��ت 
ارشد شركت »سي ام سي ماركتس«، ضعف عملكرد 
بازارهاي سهام و ارزش دالر امريكا، از باال رفتن قيمت 
طال حمايت كرده است. اين فلز در محدوده 1290 تا 
1310 دالر با مقاومت شديدي مواجه است و به نيروي 

زيادي براي شكستن اين محدوده نياز دارد.
بر اس��اس گزارش رويترز، جروم پاول، رييس بانك 
مركزي امريكا هفته گذشته اعالم كرد بانك مركزي 
در رون��د افزايش آتي نرخ هاي به��ره مي تواند صبور 
باشد. بازارهاي سهام آسيايي روز دوشنبه در واكنش 
به انتش��ار آمار كاهش واردات و ص��ادرات چين در 
دسامبر، س��قوط كردند.هر اونس طال براي تحويل 
فوري از زماني كه در اواسط اوت به ركورد پايين 1160 
دالر س��قوط كرد، تحت تاثير رون��د نزولي بازارهاي 

سهام و افت ارزش دالر امريكا بيش از 11 درصد رشد 
كرده است.

تحليلگران گروه بانكي ANZ در يادداشت تحقيقاتي 
نوشتند: بخش فلزات ارزشمند از ضعيف شدن ارزش 
دالر امريكا و متزلزل شدن بازارهاي سهام همچنان 
س��ود مي برند و ريس��ك هاي ژئوپليتيكي نيز تقاضا 
براي خريد دارايي هاي مطمئن را تقويت كرده است. 
سرمايه گذاران نگراني فزاينده اي نسبت به مذاكرات 
برگزيت دارند و همزم��ان هيچ پاياني براي تعطيلي 
دولت امريكا ديده نمي شود.تعطيلي بخشي از دولت 
امريكا به دليل تقاضاي دونالد ترامپ، رييس جمهور 
امريكا براي اختصاص بودجه 5.7 ميليارد دالر براي 
س��اخت ديوار مرزي با مكزيك، روز دوش��نبه وارد 
بيست و چهارمين روز خود شد. وانگ تائو، تحليلگر 
فني رويترز گفت: هر اونس طال براي تحويل فوري در 
محدوده 1279 ت��ا 1299 دالر حركت خنثي دارد و 
با خروج از محدوده مذكور، جهت حركت مشخصي 

خواهد يافت.

 لير تركيه ارزان ترين و يوآن
گران ترين پول جهان 

همچني��ن، دويچه بان��ك آلمان اعالم ك��رد لير تركيه و 
يوآن به ترتيب به عن��وان ارزان ترين و گران ترين ارزهاي 
جهان هستند.به گزارش روزنامه تركيه اي دونيا، »جورج 
ساراولوس« استراتژيس��ت دويچه بانك آلمان گفت: لير 
تركيه ارزانترين ارز جهان اس��ت. وي گفت: لير تركيه از 
ابتداي سال جاري ميالدي تاكنون 3 درصد از ارزش خود 
را از دست داده است و ارزانترين ارز جهان شناخته مي شود.

همچنين لير در سال 2018 ميالدي 28 درصد از ارزش 
خود را در برابر دالر امريكا از دست داد و بحران ارزي تركيه 
به بازارهاي مالي اين كشور كشيده شد و در نهايت منجر 
به كاهش 1.1 درصدي اقتصادي اين كشور در سه ماه سوم 
سال گذشته ميالدي شد.»ساراولوس« افزود: لير تركيه در 
48 ساعت گذشته در استانبول با 1.3 درصد كاهش روبرو و 
هر 5.48 لير در برابر يك دالر معامله شد؛ اين در حالي است 
كه يوآن چين با رسيدن به باالترين سطح خود در 6 ماه اخير 
در برابر دالر به عنوان گرانترين ارز جهان شناخته مي شود.

استعالم درباره چگونگي تخصيص ارز استفاده شده بابت 
توليد كاالي صادراتي در زم��ان واردات كاالي صادرات 

برگشتي طبق اعالم گمرك منتفي شد.
به گزارش »تعادل«، در بخشنامه ابالغ شده گمرك آمده 
است: پيرو بخشنامه رديف 125 مورخ 25 تيرماه 1397 
درباره نحوه ترخيص كاالهاي صادرات قطعي برگشتي، به 
پيوست نامه هاي مورخ 10 مهرماه و اول دي ماه سال جاري 
معاون ارزي بانك مركزي مبني بر عدم شمول تخصيص 

ارز براي صدور كاال و انجام عمليات تخصيص ارز صرفا به 
منظور واردات كاال و خدمات ارس��ال و اعالم مي دارد: با 
عنايت به نظريه آن بانك، موضوع استعالم درباره چگونگي 
تخصيص ارز استفاده شده بابت توليد كاالي صادراتي در 

زمان واردات كاالي صادرات برگشتي منتفي است.
علي معقولي مديركل مرك��ز واردات و امور مناطق آزاد و 
ويژه اقتصادي اين بخشنامه را براي اجرا ابالغ كرده است.

در نامه اي كه صمد كريمي مديركل صادرات بانك مركزي 

در تاريخ دهم مهرماه براي گمرك ارسال كرده آمده است: 
نظر به اينكه تخصيص ارز از سوي اين بانك صرفا به منظور 
واردات كاال و خدمات مطابق با مجموعه مقررات ارزي و 
بخشنامه هاي ارزي ابالغي به شبكه بانكي كشور صورت 
مي پذيرد و صدور كاال مش��مول دريافت و تخصيص ارز 
نيس��ت، خواهشمند اس��ت به منظور جلوگيري از بروز 
تفاسير متفاوت، موضوع استعالم نامه فوق الذكر را بطور 

شفاف تبيين و از نتيجه اين اداره را مطلع كنند.

در ادامه اي��ن روند، غالمرضا پناهي مع��اون ارزي بانك 
مركزي در تاري��خ اول دي ماه براي مهدي ميراش��رفي 
ارسال كرده اس��ت، نيز تاكيد شده است، تخصيص ارز از 
سوي بانك مركزي صرفا به منظور واردات كاال و خدمات 
مطابق با مقررات ارزي جاري و بخشنامه هاي ابالغي به 
شبكه بانكي كشور صورت مي پذيرد و صدور كاال مشمول 
تخصيص ارز نيست.در اين نامه با اشاره به توافقات انجام 
شده در هشتمين جلسه كميته سياست گذاري يكپارچه 

و هماهنگ در امور ارزي كشور آمده است: در اين جلسه 
مقرر شد موضوع از دستور كار خارج و بررسي الزم توسط 
گمرك صورت پذي��رد. از اين رو با توجه به پيگيري هاي 
مكرر صادركنندگان ذيربط و پاسخگويي مبهم گمرك به 
مفاد نامه هاي دهم مهرماه و 28 مهرماه 1397 اين بانك، 
مبني بر تبيين ش��فاف موضوع استعالم نامه فوق الذكر، 
خواهشمند است دس��تور فرمايند مراتب را بررسي و از 

نتيجه به قيد فوريت اين بانك را مطلع كنند.

وهاب قليچ|
آنچه برقراركننده قواعد عدالت مدارانه و ضوابط ش��رعي 
بانكداري اسالمي اس��ت، دقت در محاس��به و پرداخت 
»س��ود قطعي و نهايي« در س��پرده هاي سرمايه گذاري 

مدت دار است.
شوراي پول و اعتبار در مصوبه آذرماه خود، مبناي محاسبه 
سود س��پرده هاي س��رمايه گذاري كوتاه مدت را از حالت 
روزشمار به ماه شمار تغيير داد. طبق اين مصوبه، بانك ها و 
موسسات اعتباري غيربانكي كشور از ابتداي بهمن ماه سال 
جاري مبناي محاسبه سود سپرده هاي كوتاه مدت عادي را 
از »حداقل مانده حساب در روز« به »حداقل مانده حساب 
در ماه« تغيير خواهند داد. اين رويه اي اس��ت كه البته در 
گذشته نيز در نظام بانكي ما جريان داشته و از اين جهت 
مي توان مصوبه جديد را به نوعي بازگشت به آن عنوان نمود.

به ابعاد اقتصادي اين مصوبه بايد از سه منظر سپرده گذار، 
بانك س��پرده پذير و نظام اقتصادي كشور و همچنين از 

ديدگاه بانكداري اس��المي به تغيير مبناي محاسبه سود 
علي الحساب از روزشمار به ماه ش��مار پرداخته شود و به 
اين پرسش پاس��خ دهيم كه آيا اين تغيير مبنا، با ضوابط 
شرعي بانكداري اسالمي و اصول عدالت مداري همخواني 
دارد ي��ا خير؟جهت فهم بهتر موضوع، نياز اس��ت كه در 
ابتدا به دو موضوع توجه ش��ود. اول آنكه در س��پرده هاي 
س��رمايه گذاري مدت دار، بانك ها وجوه تجهيز شده را بنا 
به قرارداد وكالت از طرف سپرده گذاران، در عقود اسالمي 
مصرح در قانون عمليات بانكي بدون ربا به كار مي گيرند و 
منافع حاصل را مبتني بر قرارداد منعقده، متناسب با مدت 
و مبالغ سپرده هاي سرمايه گذاري پس از كسورات قانوني 
و با رعايت س��هم منابع بانك به نسبت مدت و مبلغ از كل 
وجوه به كار گرفته شده در آن عمليات، تقسيم مي كنند. 
بنابراين س��ود حاصل آمده از منابع سپرده گذاران، بنا به 
قاعده ش��رعي و منطقي »تبعيت نما از اصل«، متعلق به 
خود سپرده گذاران اس��ت و بانك صرفا مستحق دريافت 

حق الوكاله از آن است.موضوع دوم به ماهيت علي الحساب 
بودن سود پرداختي برمي گردد. مفهوم »علي الحساب« 
به معني مبادله موقت پول و مانند آن بين دو ش��خصيت 
حقيقي يا حقوقي اس��ت. بدين معني كه يكي از طرفين 
وجهي را به طرف مقابل مي پردازد،  مشروط بر اينكه پس 
از محاسبه و حسابرسي،  چنانچه گيرنده،  واقعًا نسبت به 
تمام يا بخش��ي از وجه دريافتي، طلبكار نباش��د، آن را به 
پرداخت كننده مس��ترد نمايد. بديهي است قبل از انجام 
حسابرسي، به دليل اينكه هنوز بدهكار بودن پرداخت كننده 
محرز نشده است دريافت كننده، معادل وجهي كه بطور 
علي الحساب دريافت كرده به طرف پرداخت كننده مديون 
است. بنا به نظر دسته اي از كارشناسان، اين مفهوم چيزي 
جز مفهوم قرض در عقود اس��المي نيست .با جمع اين دو 
مقدمه، مشخص مي شود كه آنچه در دايره قواعد و ضوابط 
بانكداري اسالمي اهميت شاياني دارد، الزام به محاسبه سود 
قطعي سپرده گذاران )موكلين( در انتهاي دوره و پرداخت 

مابه التفاوت آن نسبت به سود علي الحساب پرداختي در 
طي دوره، اس��ت.در وضعيت فعلي )يعني پرداخت سود 
علي الحساب روزشمار(، بعضا مشاهده مي شود كه به علت 
رقابت بانك ها در پرداخت سود باالتر و خارج از ضوابط مقرر 
بانك مركزي، س��ود قطعي به دست آمده در انتهاي دوره 
مالي پايين تر از سود علي الحساب پرداختي به سپرده گذاران 
مي شود. از اين حيث بانك با مازاد پرداختي به سپرده گذاران 
مواجه شده كه از جنبه حسابداري، مابه التفاوت ايجاد شده 
از سوي بانك به سپرده گذاران هبه مي شود. به بيان ديگر 
نه تنها در انتهاي دوره مالي مابه التفاوتي براي پرداخت به 
سپرده گذاران باقي نمي ماند بلكه سپرده گذاران بيشتر از 
سهم واقعي خود از بانك دريافت نموده اند كه اين مازاد در 
قالب قرارداد هبه به آنان پرداخت مي گردد. حال چنانچه 
با رويه جديد در پرداخت سود علي الحساب ماه شمار )كه 
انتظار مي رود پرداخت سود علي الحساب نسبت به گذشته 
كمتر شود(، سود قطعي محاسبه شده در انتهاي دوره مالي 

بيشتر از سود علي الحس��اب پرداختي در طي دوره مالي 
به س��پرده گذاران ش��ود، بر بانك الزم و ضروري است كه 
الزامات قاعده وكالت را به ج��اي آورده و مازاد مذكور را به 
سپرده گذاران پرداخته و با آنان تسويه نمايد.از اين جهت 
مشخص مي شود كه آنچه برقراركننده قواعد عدالت مدارانه 
و ضوابط شرعي بانكداري اسالمي است، دقت در محاسبه و 
پرداخت »سود قطعي و نهايي« است و »سود علي الحساب« 
صرفا جنب��ه ترغيبي و تش��ويقي به منظ��ور جلب نظر 
س��پرده گذاران را دارد. از اين جنبه، پرداخت سود موقِت 
علي الحساب برمبناي محاسبه روزشمار يا ماه شمار چندان 
تفاوتي در اصل قضيه نخواهد داش��ت.بر نظام بانكي الزم 
است ضمن تبيين شفاف و دقيق نحوه حصول، محاسبه و 
پرداخت سود سپرده ها نزد گروه سپرده گذاران )موكلين(، 
نهايت دقت را در محاسبه و پرداخِت به موقع مابه التفاوت 
سود قطعي نسبت به سود علي الحس��اب به خرج داده تا 

زمينه ايجاد شبهات شرعي فراهم نگردد.

شبكه كانون هاي تفكر ايران طي نامه اي به رييس كل 
بانك مركزي ضمن تش��كر از اقدامات صورت گرفته در 
راستاي شفافيت تراكنش هاي بانكي، پيشنهادهايي در 
راستاي شفاف سازي بيشتر و موثرتر جريان پول در كشور 
مطرح كرد.  به گزارش فارس، شبكه كانون هاي تفكر ايران 
)ايتان( با ارسال نامه اي به عبدالناصر همتي رييس كل 
بانك مركزي ضمن تشكر از حذف امكان ظهرنويسي و 
انتقال چك هاي تضمين شده بانك ها در چرخه معامالتي 
كشور و همچنين اتصال كارت هاي بانكي يك كد ملي 
خاص به يكديگر و اعمال محدوديت سقف تراكنش براي 
آن به ميزان 100 ميليون تومان در روز، پيشنهادهايي 
براي شفاف سازي بيشتر و موثرتر جريان پول در كشور 
مطرح كرد. اتخاذ رويك��رد »هر معامله، يك تراكنش« 
و حذف ابزارهاي معامالتي غير ش��فاف، اتخاذ رويكرد 
»شفافيت بجاي محدوديت« براي تراكنش هاي با حجم 
باال، ايجاد مسير ش��فاف بدون محدوديت براي فعاالن 
اقتصادي، ايجاد گزينه هاي محدود براي بخش »بابت« در 
سيستم پرداخت ساتنا و پايا و همچنين محدودتر كردن 

سقف تراكنش افراد عادي مبتني بر تاريخچه تراكنش 
افراد، 5 پيش��نهاد ش��بكه كانون هاي تفكر ايران براي 
شفاف سازي بيشتر و موثرتر جريان پول در كشور است.

متن كامل اين نامه شبكه كانون هاي تفكر ايران به شرح 
زير است: از ابتداي سال جاري، التهابات شديد اقتصادي 
موجب افزايش شديد قيمت ها و فشار اقتصادي بر مردم 
شده است. با وجود بازگش��ت آرامش نسبي به اقتصاد، 
احتمال ورود مجدد حجم باالي نقدينگي انباش��ته در 
حساب هاي مدت دار به اقتصاد و هجوم آن به بازارهاي 
سفته بازي و در نتيجه افزايش بيشتر تورم، بسيار جدي 
است. چنين شرايطي، ضرورت انجام اصالحات ساختاري 
براي مديري��ت نقدينگي را تش��ديد مي كند. همانند 
برهه هاي پيشين بحران هاي اقتصادي كشور، هم اكنون 
نيز راهكارهاي كوتاه م��دت و بلندمدت مختلفي براي 
خروج از وضعيت فعلي در محافل اقتصادي و آكادميك 
كشور پيشنهاد شده است. ارزيابي تجربيات بحران هاي 
گذشته و بررسي راهكارهاي پيشنهادي فعلي موضوع 
بحث اين نامه نيس��ت. آنچه ب��راي نگارندگان اين نامه 

مهم است تمركز بر چالش هاي اساسي ساختاري است 
كه بدون اصالح آن امكان سياست گذاري صحيح براي 

اقتصاد وجود ندارد.
يكي از مهم ترين چالش هاي س��اختاري اقتصاد كشور 
پس از گذشت 4 دهه از انقالب اسالمي، نبود شفافيت به 
ويژه در بخش پولي و بانكي است. در حال حاضر اشراف 
اطالعاتي حاكميت ب��ر جريان پول در اقتصاد بس��يار 
حداقلي اس��ت. در اين ش��رايط ارايه هر گونه پيشنهاد 
سياس��تي كم اثر و در بعضي م��وارد داراي اثر معكوس 
خواهد بود. ضرورت ش��فافيت جريان گ��ردش پول، با 
وجود اختالف نظرهاي موجود در زمينه سياست هاي 
پولي، تقريبا مورد تاييد تمامي اقتصاددانان و متخصصان 
حوزه اقتصاد اس��ت. تجربه طوالني مدت كش��ورهاي 
توسعه يافته در راستاي شفافيت جريان پول و افزايش 
روز افزون هزينه انجام معامالت غير شفاف نيز مويد اين 
مطلب است. از طرف ديگر در حال حاضر به دليل اينكه 
عمده معامالت مبتني بر تراكنش بانكي اتفاق مي افتد و 
تمامي تراكنش هاي بانكي نيز در بستر IT قابل تجميع 

است؛ ش��فاف كردن جريان پول در كشور كامال دست 
يافتني است. با ذكر اين مقدمه، دو اقدام اخير جنابعالي به 
منظور شفاف كردن جريان پولي كشور كه نقطه عطفي در 
اصالحات ساختاري و ساماندهي به وضعيت جريان پول 
كشور محسوب مي شود؛ بسيار ارزشمند و شايسته تقدير 
است. ويژگي مهم اين اقدامات آن است كه بدون ايجاد 
محدويت اساسي براي فعاليت هاي مولد، فعاليت هاي غير 
مولد و مخرب در اقتصاد را محدود و پرهزينه كرده است.

اقدام اول ناظر ب��ه حذف امكان ظهرنويس��ي و انتقال 
چك هاي تضمين ش��ده بانك ه��ا در چرخه معامالتي 
كش��ور اس��ت. با توجه به اينكه معامالت انجام شده از 
طريق چك هاي تضمين شده بانك ها هيچ گونه شفافيتي 
ندارند؛ اين ابزار معامله ب��ه عنوان يكي از مطلوب ترين 
ابزارهاي معامالتي براي سوداگران و سفته بازان بازارهاي 
غيرمولد به ويژه ارز و سكه محسوب مي شد. حذف اين نوع 
ابزارهاي معامالتي غير شفاف، نقل و انتقال در معامالت 
را به سمت استفاده از تراكنش بانكي سوق مي دهد كه 
امكان رصد جريان پول توس��ط بان��ك مركزي را ايجاد 

مي كند. اقدام مهم دوم ناظر به محدود و ش��فاف كردن 
تراكنش هاي بانكي افراد حقيقي در كشور است. توضيح 
آنكه بسياري از س��وداگران حوزه س��كه و ارز از طريق 
حساب هاي بانكي مختلف، اقدام به تراكنش هاي با حجم 
و سرعت باال نموده و موجب التهابات شديد بازار مي شوند. 
اتصال كارت هاي بانكي يك كد ملي خاص به يكديگر و 
اعمال محدوديت سقف تراكنش براي آن به ميزان 100 
ميليون تومان در روز باعث مي شود سوداگران و دالالن 

نتوانند هر گونه تراكنشي را به راحتي انجام دهند.
در موثر ب��ودن اين اقدام همين ب��س كه خبرهاي غير 
رسمي حاكي از اجاره حس��اب هاي افراد عادي توسط 
سوداگران به منظور انجام تراكنش هاي خود دارد. در واقع 
اين موضوع نشانه اصابت صحيح اين سياست به اهداف 
خود يعني پرهزينه و سخت كردن فعاليت افراد سودجو 
و در مقابل عدم ايجاد مش��كل در زندگ��ي روزمره افراد 
عادي است. همچنين الزام درج »بابت« در تمام دستور 
پرداخت هاي ارس��الي در سامانه هاي ساتنا و پايا گامي 

اساسي در راستاي شفاف كردن اقتصاد كشور است.
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صدور نخستين بيمه نامه طرح 
جامع منازل مسكوني بيمه سامان

 نخستين بيمه نامه طرح جامع منازل مسكوني 
شركت بيمه سامان صادر شد و براي اولين بار در 
ايران بيمه نامه »جامع منازل مسكوني« منطبق 
با جديدترين استانداردهاي جهاني بيمه، در بيمه 
سامان عرضه مي شود. به گزارش روابط عمومي 
شركت بيمه سامان، در راستاي اهداف استراتژيك 
شركت بيمه سامان كه تامين حداكثر آرامش و 
اطمينان براي بيمه گذاران اس��ت، جامع ترين 
پوش��ش بيمه منازل مسكوني و ساكنين آن در 
اين شركت طراحي و به بازار بيمه عرضه شد. اين 
بيمه نامه كه بر اس��اس تحقيقات و بررسي هاي 
گس��ترده در بازارهاي داخلي و خارجي تدوين 
شده اس��ت حاوي پوش��ش هاي مناسبي براي 
ساختمان منزل مسكوني، اثاثيه منزل، ملحقات 
و تاسيس��ات منزل، پوش��ش بيمه حادثه براي 
ساكنين منزل همچنين پوشش بيمه مسووليت 
مالك و ساكنين منزل مسكوني در قبال خدمه، 
و اشخاص ثالث است. هموطنان گرامي، جهت 
كسب اطالعات بيشتر مي توانند با شماره تلفن 
8943-021، مديريت بيمه هاي آتش س��وزي 

بيمه سامان تماس حاصل فرمايند.

 تعيين تكليف
حساب هاي بي هويت

اگرچه س��امانه نهاب، كمك زي��ادي به تعيين 
تكليف حس��اب هاي بي هويت كرده است ولي 
براي كارآمد شدن سامانه هاي بانك مركزي، از 
جمله س��امانه نهاب و كاهش ضريب خطاي آن 
الزم است س��امانه هاي مرتبط به هم يكپارچه 
شوند. اين يكپارچه س��ازي به بانك مركزي در 
مورد اجراي ساير طرح ها ازجمله طرح ساماندهي 
تراكنش هاي بانكي كمك خواهد كرد. به گزارش 
فارس، بان��ك مركزي در س��ال 1394 از وجود 
حدود 38 ميليون حساب كه با شماره شناسه و 
كد ملي تطبيق داده نشده خبر داد كه از اين 38 
ميليون، 30 ميليون شناسايي شده و 8 ميليون 
شناسايي نشده اس��ت. پس  از آن، بانك مركزي 
در راس��تاي هويت سنجي مش��تريان، سامانه 
نظام هويت س��نجي الكترونيكي بانكي )نهاب( 
را راه ان��دازي كرد. نهاب به پايگاه داده س��ازمان 
ثبت احوال و ثبت اس��ناد دسترسي دارد. سامانه 
نهاب، پاي��گاه داده اي از اطالعات هويتي تمامي 
مش��تريان بانكي فراهم مي كند، س��پس به هر 
مشتري مورد تاييد شناسه اي به عنوان كد شهاب 
اختصاص مي دهد. اي��ن اقدام بانك مركزي، اثر 
قابل توجهي در كاهش حس��اب هاي بي هويت 

داشته است.

ادغام و راهكارهايي براي 
پيشگيري از ورشكستگي بانك ها

اصطالحات و پيش��ينه ورشكستي و ادغام، عوامل 
و مراحل ورشكس��تگي و راهكارهاي غيرحقوقي 
پيش��گيري از ورشكس��تگي بانك ها، راهكارهاي 
حقوقي غيرادغامي پيش��گيري از ورشكس��تگي 
بانك ها و ادغام يكي از راهكارهاي موثر پيشگيري از 
ورشكستگي بانك ها در كتاب ادغام بانك ها نوشته 
امير جعفري صامت به عنوان راه حل هاي جلوگيري 
از ورشكستگي بانك ها مورد توجه قرار گرفته است. 
به گزارش ايس��نا، در اين كتاب ك��ه با مقدمه اي 
از عل��ي ديوانداري و محمدرضا پاس��بان، درباره 
راهكارهاي پيشگيري از ورشكستگي بانك ها با 
تاكيد بر ادغام منتشر ش��ده، آمده است: با اينكه 
بانك ها تاجر هس��تند، اما ورشكستگي بانك ها 
با ورشكستگي س��اير شركت هاي تجاري تفاوت 
دارد. عوام��ل متعددي باعث تضعيف سيس��تم 
بانكي و در نهايت ورشكس��تگي بانك ها خواهد 
شد كه مي توان به عوامل  زير اشاره كرد: وضعيت 
ركود اقتصادي و تورم، تحريم هاي نفتي، فقدان 
حمايت الزم از توليد، بنگاه هاي توليدي و اقتصاد 
مقاومت��ي، بدهكاران بانك��ي و همچنين فقدان 
سياست گذاري هماهنگ ميان مسووالن اقتصادي 
كشور. عالوه بر آن با توجه به گستردگي فعاليت 
بانك ها و س��هم مهمي كه موسسات اعتباري در 
اقتصاد دارند، ورشكس��تگي تعدادي از بانك ها و 
گاه حتي ورشكستگي يك بانك مي تواند منجر 
به از ميان رفتن ثبات مالي شده و در نتيجه باعث 
اختالل در نظام پرداخت ها مي ش��ود كه عواقب 
پيش بيني نشده اجتماعي، سياسي و امنيتي در 
كش��ور را به دنبال خواهد داش��ت. به اين صورت 
كه اگر ورشكس��تگي يك بانك در كش��ور اعالم 
شده يا عمال بانكي ورشكسته شود، اعتماد عموم 
مردم به س��اير بانك ها يا حت��ي كل نظام بانكي 
مخدوش و س��لب شده و باعث مي شود بانك ها با 
حجم پيش بيني نش��ده اي از تقاضا براي دريافت 
سپرده ها روبرو ش��وند و بسيار محتمل است كه 
بانك ها قادر به پاسخگويي به اين حجم از تقاضا 
نباشند، بنابراين ورشكستگي يك بانك مي تواند 
منجر به ورشكستگي ساير بانك ها شود. به منظور 
پيشگيري از ورشكستگي بانك ها راهكارهاي بسيار 
پيش بيني شده  است كه در اين كتاب تحت عنوان 
راهكارهاي حقوقي و غيرحقوقي تقس��يم بندي 
شده اند. راهكارهاي مديريتي و اقتصادي به عنوان 
راهكارهاي غيرحقوقي معرفي شده و بخش ديگر 
راهكارهاي حقوقي هستند. مهم ترين راهكارهاي 
حقوقي عبارتند از: انعقاد قرارداد ارفاقي پيشگيرانه، 
ط��رح دعوي مس��ووليت مدني و علي��ه مديران 
بانك ها، طرح دعواي ورشكس��تگي به تقصير و 
ورشكس��تگي به تقلب. يكي از راهكارهاي اصلي 
حقوقي براي پيشگيري از ورشكستگي بانك ها كه 
در شرايط بحران مالي در دنيا تجربه شده، ادغام 
است كه در اين كتاب بر آن تاكيد شده و با توجه به 
مزايايي كه ادغام دارد مي تواند يكي از موثرترين 

روش ها براي پيشگيري از ورشكستگي باشد.



رويخطشركتها 5 بازار سرمايه

بررسي »تعادل« از شبكه هاي اجتماعي معامالتي از نماي نزديك

دنبال كن، معامله كن و سود ببر
گروه بورس |سميرا ابراهيمي| 

حرفه اي ها را مي شناسيد؟ حرفه اي هايي كه در گوشه 
كنار بازار هس��تند، در روزهاي خوب بازار كه همه چيز 
خوب است، بيش��تر از معمولي هاي بازار سود به دست 
مي آورند و اگر هم بازار بد باشد، راهي پيدا مي كنند كه 
از ضرر قطعي به س��ود نسبي برسند. حرفه اي هايي كه 
قدرت تحليل در بازار دارند. مي توانند صورت هاي مالي 
را به سرعت بخوانند، تحليل كنند، روند حركتي قيمت 
هر سهم را مي دانند، تاثير هر خبر بر سهم را مي فهمند. 
تحليل تكنيكال و بنيادي به عنوان حرفه و مهارت آنها 
شناخته مي شود و در واقع بورس، خانه اول آنهاست. اين 
افراد، شايد در اطراف خود به چند نفر هم مشاوره بدهند، 
اما قطعا در البه الي همهمه و شلوغي ساعت معامالت، 
يادشان مي رود كه همه اطالعات را كامل و جامع حتي 
به حلقه نزديكان بدهند و كساني كه مي خواهند از اين 
مدل ارتباطي خود،  به كسب سود برسند، به صورت دقيق 

و كامل نمي توانند به هدف مطلوب برسند. 
از ضريب نفود شبكه هاي اجتماعي تا معامالت سود آور

24 ميليون ايراني، به عبارتي 30 درصد از جمعيت كشور 
در شبكه اجتماعي اينستاگرام حضور دارند. قبل از آن 
نيز، زماني كه فيس بوك به عنوان محبوب ترين شبكه 
اجتماعي به ش��مار مي  رفت، گفته مي ش��د كه حدود 

17ميليون ايراني در آن عضو هستند. 
در دنياي امروز، منظورمان فقط امروز اس��ت نه حتي 
2017، تأثير رسانه هاي اجتماعي و شبكه هاي اجتماعي 
تنها محدود به دانستن آنچه در زندگي ديگران يا امور 
جاري آنها اتفاق مي افتد، نيست. اكنون تكنولوژي تاثير 
زيادي بر صناي��ع دارد و صنعت مالي يكي از مهم ترين 
آنهاست. شمار فزاينده تعامالت اجتماعي، تمركززدايي 
خدمات مالي را تشويق مي كند و قدرت جمعيت، نوآوري 
بيشتري را در بخش هاي مختلف تشويق مي كند. مثال 
سرمايه گذاري براي يك پروژه يا اطالعات براي پيشرفت 
علمي بزرگ بعدي، عالوه بر آنكه دغدغه دست اندركاران 
توسعه تكنولوژي باشد، تبديل به نياز و درخواست جامعه 
شده اس��ت. در چنين اوضاعي، چش��م پوشي از نقش 
تكنولوژي براي سلطه زدايي از بازارهاي مالي نيازي است 

كه از سوي جامعه مطرح شده و اجابت نيز شده است. 
بنابراين ضريب نفوذ شبكه هاي اجتماعي، فارغ از پيام 
رسان ها، عدد قابل توجهي است. اما نگاهي به شبكه هاي 
 eToro، Xsocial، اجتماع��ي معامله گ��ري مانن��د
 Zulu trader و GetBux، NAGA TRADER
نشان مي دهد كه شبكه هاي اجتماعي قرار نيست فقط 
فرصتي براي تفريح و س��رگرمي و اش��تراك تجربيات 

باشند، بلكه پلتفرمي براي اشتراك معامالت است. نحوه 
كاركرد شبكه هاي اجتماعي معامله گري، به اين صورت 
كه شبيه به شبكه هاي اجتماعي، پلتفرم هايي هستند 
كه به تجارت اجتماعي اختص��اص دارند. كاربران اين 
شبكه ها مي توانند بر اساس سليقه و ترجيحات شخصي 
خ��ود، از ارايه دهنده هاي س��يگنال هاي معامالتي كه 
معموال كارشناساني هس��تند كه مهارت هاي تجاري 
خود را در يك دوره زماني ثابت كرده اند، پيگيري كرده و 
سطح معامالتي خود را باال مي برند. در واقع حرفه اي ها، 
ضمن آنكه معامالت خود را انجام مي دهند، استراتژي ها، 
پيش بيني و تجزيه و تحليل بازاري خود را به اشتراك 
مي گذارند تا به ديگران كمك كنند كه سفارشات سودآور 
را ارايه دهند. ديگر معامله گران با استفاده از اين ابزارهاي 
معامالتي اجتماعي مي توانند ارايه دهنده س��يگنال را 
انتخاب كنن��د و معامالت مربوطه خ��ود را به صورت 

خودكار در حساب هاي خود كپي كنند. 

   توجيه اقتصادي كپي تردينگ
حال شايد اين سوال پيش بيايد كه چرا حرفه اي ها بايد 
تجربيات معامله گري خود را در اين شبكه ها قرار دهند تا 
ديگران سود ببرند. در واقع اين كار نيز براي آنها سودآور 
اس��ت. به اين صورت كه دنبال كنندگان آنها به صورت 
دوره اي )ماهانه، شش ماهه، ساليانه( مبلغي تحت عنوان 
حق پيگيري مي پردازند يا بخشي از سود حاصل از كپي 
كردن معامالت، به فردي كه دنبال شده است، پرداخت 
مي شود. بهترين نوع پلتفرم هاي معامالت اجتماعي، 
آنهايي هس��تند كه به سيس��تم مديريت سفارش ها 
وصل مي ش��ود و زمان را براي معامل��ه گران، پس انداز 
مي كند. البته افرادي كه دنبال مي شوند و تحت عنوان 
معامله گران حرفه اي از آنها ياد مي ش��ود، صرفا افرادي 
حقيقي نيستند كه با تجربه و آزمون و خطا به قله هاي 
موفقيت در معامله گري رس��يده اند، بلك��ه مي توانند 
ش��ركت هاي حقوقي باش��ند كه با ارايه الگوريتم هاي 

معامالتي، دنبال كننده جذب مي كنند. 

   زمين بازي ناپيدا معامالت اجتماعي در ايران 
مطهره مروج، مدير فناوري اطالعات سازمان بورس و 
اوراق به��ادار در گفت وگو با »تعادل« در خصوص توان 
پذيرش بازار ايران براي معامالت اجتماعي گفت: اكنون 
جاي اين حوزه در اين بازار ما خالي اس��ت. پيش از اين 
پلتفرم هايي مانند تدان و سهامياب را داشتيم كه تركيبي 
از تحليل و مشاوره را ارايه مي دهند، اما بحث هاي كپي 
تريدينگ يا معامالت اجتماعي را ندارند. اخيرا ما تعاملي 

با شركت اطالع رساني داشتيم كه در سامانه آموزشي 
irvex، شبيه سازي گسترده از معامالت اجتماعي را 
با استفاده از فروم هاي مختلف داشته باشيم. مثال يك 
فروم دانشگاهي، مربوط به استادي باشد كه مي خواهد 
دوره آموزشي خود را در آنجا قرار دهد. بخش ديگري، 
 مربوط به كساني باشد كه مي خواند كپي تريدينگ انجام 
دهند و افراد بتوانن��د ليدرها را دنبال كنند و به صورت 
اتوماتيك تمام خري��د و فروش هاي آنها را انجام دهند. 
البته اين موضوع در حد طرح اس��ت. وي افزود: يكي از 
شركت هاي نرم افزاري با ايده پلتفرم معامالت اجتماعي 
به بازار سرمايه آمد،  اما متوجه شد كه اين بازار هنوز فاصله 

زيادي تا رسيدن به اين نقطه دارد، با اين حال هنوز در 
حال كار هستند. از سوي ديگر نيازمند بهسازي بستر 
قوانين و مقررات هستيم كه بطور مثال شخص حقيقي 
بتواند تحت عنوان ليدري مطرح شود كه مجوز مشاور 
سرمايه گذاري ندارد، اما پرتفوي او، پرتفوي خوبي است 
و نشان از آن دارد كه مي تواند تحت عنوان ليدر دربازار 
مطرح شود. اگر خود سازمان اين پلتفرم را آماده نكند،  در 
دنيا تعداد زيادي شبكه اجتماعي مشابه با آن وجود دارد 
و به مرور زمان خواه ناخواه به بازار وارد مي شوند، پس از 
آن سازمان بورس وظيفه پايش افرادي را خواهدداشت 
كه با آوردن اين پلتفرم ها به بازار ايران،  احتماال مشكالت 

زيادي را به همراه خواهند داشت. بنابراين پيشنهاد فعلي 
ما اين اس��ت كه زمين بازي را ما بچينيم، زيرا مي تواند 
وضعيت را بهتر كند. با اين ح��ال هنوز در حال طرح و 
مطالعه است و به نتيجه قطعي نرسيده است، اما نياز است 
كه اين كار انجام شود و در ادامه آن نيز احتماال الگوريتم ها 
نيز دنبال مي شوند و حتي الگوريتم ها، يكديگر را دنبال 
خواهند كرد.  به گفته مروج، تاكنون هيچ درخواس��ت 
مجوزي نيز از سوي بخش خصوصي نيامده است. شايد 
بازار آن براي بخش خصوصي سود آور نيست. تاكنون 
اس��تعالمي نيز صورت نگرفته و مخالفتي نيز از سوي 

سازمان انجام نشده است.
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  انتشار پرتفوي »وخارزم«:  سرمايه گذاري 
خوارزمي با س��رمايه 12ه��زار و ۵00ميليارد 
ريالي، صورت وضعيت پرتفوي سرمايه گذاري  ها 
در دوره يك ماهه منته��ي به 30 آذر13۹7 را 
منتش��ر كرد. بر اين اساس، ش��ركت در دوره 
يك ماهه منتهي ب��ه 30آذر13۹7 تعدادي از 
سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمام شده 
1۶ميليون ريال به مبلغ 21 ميليون ريال واگذار 
ك��رد كه از اين واگذاري س��ود ۵ ميليون ريال 
كس��ب كرد. اين در حالي است كه، ارزش بازار 
اين شركت در دوره يك ماهه با كاهش يك هزار 
و 7۵ميليارد و ۹۸ ميليون ريالي، به 1۵هزار و 
1۶۹ميليارد و 331 ميليون ريال رسيد. بر اين 
اس��اس، »وخارزم« در دوره مذكور تعدادي از 
سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمام شده 
معادل ۶2 ميليارد و ۸۹ ميليون ريال خريداري 
كرد كه شامل ش��ركت  هاي ملس صنايع مس 
ايران، پتروش��يمي جم، تامين س��رمايه اميد، 
صنايع ماش��ين  هاي اداري ايران و كشاورزي 
مكانيزه اصفهان كشت اس��ت. اين شركت در 
ابتداي يك ماه گذش��ته تعدادي از سهام چند 
ش��ركت بورس��ي را با بهاي تمام شده ۸ هزار و 
401 ميليارد و 140ميليون ريال و ارزش بازار 
1۶هزار و 244 ميليارد و 42۹ ميليون ريال در 
سبد سهام خود داشته اس��ت.  از سويي ديگر 
بهاي تمام ش��ده سهام بورس��ي »وخارزم« در 
دوره ي��ك ماهه مذكور با افزايش ۶2 ميليارد و 
73 ميليون ريال به مبلغ ۸ هزار و 4۶3 ميليارد 

و 213 ميليون ريال رسيده است.

   س�ود هر س�هم »چافس�ت« تغييري 
نداشت: ش��ركت افس��ت صورت هاي مالي 
12ماهه س��ال مالي منتهي به 31 ش��هريور 
13۹7 را به صورت حسابرسي شده منتشر كرد. 
عالوه بر اين، شركت با س��رمايه 700 ميليارد 
ريال، در دوره 12 ماهه منتهي به 31 شهريور 
ماه 13۹7، مبلغ 403 ميليارد و ۹72 ميليون 
ريال سود خالص كس��ب كرد و بر اين اساس 
مبلغ ۵77 ريال سود به ازاي هر سهم اختصاص 
داد كه نس��بت به دوره مشابه در سال گذشته 

معادل 2 درصد كاهش را نشان مي دهد. 
اين در حالي است كه، با احتساب زيان انباشته 
ابتداي س��ال در نهايت مبل��غ 424 ميليارد و 
1۹0 ميليون ريال سود انباشته پايان دوره در 
حساب هاي اين ش��ركت منظور شد. افزون بر 
اين، »چافس��ت« در دوره 12 ماهه سال مالي 
منتهي به ش��هريور ۹۶، به صورت حسابرسي 
شده، مبلغ 413 ميليارد و 37۵ ميليون ريال 
س��ود خالص كس��ب كرد و بدين ترتيب مبلغ 
۵۹1 ريال سود به ازاي هر سهم خود اختصاص 

داده بود.

تقويت  نماگر بازار 
مروري بر آمار معامالت ديروز نشان مي دهد

گروه بورس|
 ش��اخص كل بورس اوراق بهادار ته��ران در معامالت روز 
گذش��ته با افزايش 202 واحدي همراه ش��د و در نهايت 
توانست رقم 1۶4 هزارو ۶۹۶ واحدي را به خود اختصاص 
دهد. از همين رو، شاخص بازار اول با افزايش 22۶ واحدي 
رقم 122 هزار و 2۹ واح��د را تجربه كرد و در نقطه مقابل 
شاخص بازار دوم با رشد 34 واحدي، رقم 324 هزار و 73۹ 
واحد را به ثبت رساند. افزون بر اين، شاخص كل هم  وزن با 
افزايش 1۸0 واحدي به رقم 2۸ هزار و ۹۸3 واحد رسيد. اين 
در حالي است كه، ديروز معامالت سهام در نماد معامالتي 
شركت هاي فوالد مباركه با 10۶ واحد و بانك تجارت با 77 
واحد و داروسازي دكتر عبيدي با ۵4 واحد افزايش بيشترين 

تأثير مثبت را بر شاخص كل بورس داشتند. از طرفي، روز 
گذشته معامالت سهام در نماد معامالتي شركت هاي معدني 
و صنعتي گل گهر با 7۸ واحد، ايران خودرو با ۶7 واحد و گروه 
سايپا با ۶0 واحد كاهش، بيشترين تأثير منفي را در محاسبه 
اين نماگر به ثبت رساندند.  ارزش كل معامالت بورس تهران 
در حالي به بيش از ۶24 ميليارد تومان نمايش داده شد كه 
در بازار نقد ارزش معامالت معادل 477 ميليارد تومان درج 
شد. از سويي ديگر، شاخص كل فرابورس در ميانه اين هفته 
كاري ضمن تجربه افزايش 1۵ واحدي در پايان معامالت 
در رقم 1۹4۹ واحدي ايستاد. عالوه بر اين، رشد حدود يك 
درصدي ديروز شاخص كل بيش از همه تحت تاثير حمايت 
12واحدي نماد هاي »ميدكو« و »هرمز« قرار داشت بطوري 

كه معامالت مثبت در نماد هاي مذكور موجب صعود اين 
نماگر و مانع از ريزش آن تحت تاثير اهرم منفي نماد هاي 
»مارون« و »ذوب« شد. در ادامه رصد نماد هاي فرابورسي 
روز گذش��ته نماد »زبينا« بيشترين افزايش قيمت و نماد 
»شتوكا« بيشترين كاهش قيمت را تجربه كردند.  ديروز در 
مجموع بازار هاي فرابورس بيش از ۹3۶ ميليون ورقه بهادار 
ب��ه ارزش 4 هزار و 344 ميليارد و ۸42 ميليون ريال ميان 
معامله گران دست به دست شد.  معامالت سهام در دو بازار 
اول و دوم فرابورس ديروز با جابه جايي حدود 4۶0 ميليون 
سهم به ارزش تقريبا يك هزار و 3۵4 ميليارد ريال در مجموع 
اين دو بازار به پايان رس��يد كه نم��اد »ذوب« در اين ميان 
بيشترين حجم و ارزش معامالت را به خود اختصاص داد. 

وارانت سبد سهام تصويب شد
دبير كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار، تازه ترين 
مصوبات جلسه اخير كميته تخصصي فقهي را تشريح كرد. 
مجيد پيره اظهار داشت: در ابتداي جلسه، مصوبه كميته 
فقهي در خصوص وارانت سبد سهام مطرح شد و با توجه به 
اينكه اين كميته پيش از اين قراردادهاي اختيار معامله سبد 
سهام را پذيرفته بود، وارانت سبد سهام را هم از نظر فقهي 
مشابه قراردادهاي اختيار معامله سبد سهام دانست و بر اين 
مبنا آن را تاييد كرد . به گزارش س��نا، وي افزود: از آنجا كه 
وارانت سبد سهام اين قابليت را دارد كه ريسك هاي مربوط به 
نوسان سبدي از سهام معين را پوشش دهد و كسي كه حق 
معامله را در وارانت سبد سهام دريافت مي كند، اين حق را به 
دست مي آورد كه در صورت تمايل در زمان معيني در آينده 
اين معامله معين را انجام دهد؛ بر اين اساس براي دارنده حق 
اين امكان را فراهم مي كند كه بخشي از مخاطرات مربوط به 

نوسان سبد سهام را پوشش دهد . 
دبير كميته فقهي س��ازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: 

كميته فقهي هم با بررس��ي جوانب فقهي، با اين موضوع 
موافقت ك��رد و بر اين مبنا عالوه بر اينكه قبال درخصوص 
دارايي هاي تكي و معين به تصويب رس��يده بود در جلسه 
اخير، وارانت سبد سهام هم تاييد شد. پيره گفت: دستور ديگر 
كميته فقهي موضوع اسناد خزانه اسالمي و پيشنهادهاي 

جديدي بود كه در مورد آن مطرح شده بود.

   كوپن سود به اسناد خزانه اسالمي
وي با بيان اينكه در جلسه گذشته كميته فقهي درخصوص 
اضافه كردن كوپن س��ود به اسناد خزانه اسالمي بحث و 
تبادل نظر شد، توضيح داد: در نهايت، اعضا با اين پيشنهاد 
موافقت كردند كه اگر كوپن هاي سودي كه در اسناد خزانه 
اسالمي قرار است اضافه شود، بدون ارزش اسمي معين در 
ابتداي واگذاري باشد و ارزش اسمي آنها در مقطع پرداخت 
سود معين شود، از نظر كميته فقهي بالمانع است. دبير 
كميته فقهي س��ازمان بورس و اوراق به��ادار افزود: اجرا 

شدن اين مصوبه منوط به بررسي و تأييد ابعاد عملياتي 
آن در منابع بودجه اي دولت است و بنا به توضيحات ارايه 
شده، اين سازو كار مي تواند به افزايش جذابيت اين اسناد 
خزانه اسالمي براي س��رمايه گذاري كمك كند و باعث 
افزايش رضايت پيمانكاران شود. وي ادامه داد: همچنين 
در جلسه اخير كميته تخصصي فقهي، در خصوص اسناد 
خزانه اس��المي قابل تعويض با سهام صحبت شد و اين 
كميته در نهايت به اين جمع بندي رسيد كه اگر نسبت 
تبديل هر ورقه خزانه با سهام معين در مقطع سررسيد 
اين اوراق تعيين شود و قيمت روز اين سهام مالك تبديل 
قرار گيرد، انتش��ار آن از نظر مالحظ��ات فقهي بالمانع 
اس��ت. به گفته پيره، اين امكان وجود دارد كه در مقطع 
سررس��يد در صورتي كه در ابتداي قرارداد انتشار اسناد 
خزانه بين طرفين توافق ش��ده باشد، دارنده سبد خزانه 
طبق س��ازوكاري كه در ابتدا به اطالع طرفين مي رسد، 

سهام تحويل بگيرد.

ابزارمالي

بدهي دولت به بانك ها اوراق بهادارسازي مي شود
يك مدرس دانشگاه، استفاده از ظرفيت هاي بازار سرمايه 
را در وضع كنوني اقتصاد يك ضرورت انكارناپذير دانست. 
موس��ي احمدي گفت: امكانات و ابزارهاي نوين اين بازار 
ضمن ارتقاي شفافيت، قابليت مانور دولت ها را در تأمين 
مالي پروژه هاي نيمه تمام عمراني و كاهش هزينه ها افزايش 
خواهد داد. به گزارش س��نا، وي اظهار داشت: محورهاي 
توجه در بودجه سال 13۹۸ نشان از لزوم كاهش هزينه هاي 
دولت، س��امان دهي تحقق درآمدها، افزايش ش��فافيت 
اقتصادي، تأمين مالي پروژه هاي نيمه تمام عمراني با توجه 
به ظرفيت هاي بازار سرمايه البته با بهره گيري از نهادهاي 
تخصصي تأمين سرمايه، مشاوره سرمايه گذاري، رتبه بندي 
اعتب��اري و صندوق هاي س��رمايه گذاري دارد. وي تاكيد 
كرد: بديهي است س��رعت دستيابي به اين مهم مستلزم 
فراهم ساختن هرچه بيشتر زيرساخت هاي مورد نياز فني، 

قانوني، فرهنگي و علمي خواهد بود. اين تحليلگر بازارهاي 
مالي افزود: با توجه به اتكاي 30 درصدي بودجه دولت به 
درآمدهاي نفتي، يكي از عوامل و پارامترهاي مهم در بودجه 
كشور، درآمدهاي ناش��ي از صادرات نفت و فرآورده هاي 
نفتي )موثر از حجم صادرات و قيمت نفت( و نرخ تبديل ارز 
دالر به ريال است. وي توضيح داد: اين نرخ در بودجه سال 
13۹7 معادل 3۸۵0 تومان تعيين شده بود كه در بودجه 
س��ال 13۹۸ به ميزان ۵700 تومان تعيين شده است. از 
سوي ديگر قيمت نفت خام نيز در بودجه سال 13۹۸ در 
مقايسه با بودجه 13۹7 بدون تغيير و برابر ۵۵ دالر در نظر 
گرفته شده است.   احمدي افزود: بنابراين دولت بر تحقق 
درآمدهاي مالياتي و گمركي كه 3۸ درصد از منابع عمومي 
دولت را تأمين مي كند متمركز خواهد شد و شايد در نگاه 
اول با توجه به سودهاي محقق شده در سال 13۹7 اين هدف 

تا حدودي قابل دستيابي هم باشد اما از اين نكته هم نبايد 
غفلت كرد كه درآمدهاي ماليات بر ارزش افزوده دولت با 
توجه به احتمال كاهش توليد صنايع با كاهش همراه باشد.

اين تحليلگر بازارهاي مالي توضي��ح داد: در عوض بدهي 
دولت به بانك ها تا س��قف 20 هزار ميلي��ارد تومان اوراق 
بهادارسازي مي شود كه به نوعي مي توان گفت سعي شده 
است بر توان تسهيالت دهي بانك ها افزوده شود. احمدي 
اظهار داشت: در سرفصل واگذاري دارايي هاي مالي، با وجود 
اينكه حجم انتشار اوراق مالي اسالمي قابل عرضه در بازار 
س��رمايه در اليحه بودجه سال 13۹۸ با افزايش نسبت به 
بودج��ه 13۹7 همراه بوده، اما دولت مي تواند عالوه بر اين 
اوراق، اقدام به انتش��ار ۵ هزار ميليارد توم��ان اوراق مالي 
اسالمي ريالي و 3 ميليارد دالر اوراق ارزي جهت بازپرداخت 

اصل و سود اوراق سررسيد شده در سال 13۹۸ كند. 

نگاهبازار

  افرادي كه دنبال مي شوند و تحت عنوان معامله گران حرفه اي از آنها ياد مي شود، صرفا افرادي حقيقي نيستند كه با تجربه و آزمون و خطا به قله هاي 
موفقيت در معامله گري رسيده اند، بلكه مي توانند شركت هاي حقوقي باشند كه با ارايه الگوريتم هاي معامالتي، دنبال كننده جذب مي كنند.

 نيازمند بهسازي بستر قوانين و مقررات هستيم كه بطور مثال شخص حقيقي بتواند تحت عنوان ليدري مطرح شود كه مجوز مشاور سرمايه گذاري 
ندارد، اما پرتفوي او، پرتفوي خوبي است و نشان از آن دارد كه مي تواند تحت عنوان ليدر دربازار مطرح شود.

برش



تشكلها6اخبار

 اعضاي اتاق مشترك ايران و روسيه خواستار ارسال »اليحه الحاق به پيمان نامه اوراسيا« از پاستور به بهارستان شدند

تشكل هاي پوشاك در نامه اي به دفتر مقام معظم رهبري مطرح كردند 

رييس كميسيون كشاورزي اتاق تهران مطرح كرد

خأل  تجاري با »اوراسيا«

تهديد جريان هاي سازمان يافته براي توقف طرح مبارزه با قاچاق پوشاك 

انتقاد از افزايش ۵۰ درصدي بودجه شركت هاي دولتي 

تعادل|
تقويت ارتباط با اتحاديه اوراس��يا، در شرايطي كه دولت 
امري��كا در ادامه بد عهدي ه��اي خود، ايران را در فش��ار 
اقتص��ادي ق��رار داده؛ مي تواند نقش موث��ري در جهت 
مقاوم س��ازي اقتصاد ايران داشته باشد. اين در شرايطي 
است كه بر اساس توافق هاي انجام شده در ميانه ارديبهشت 
ماه س��ال جاري، قرار بود ايران به مدت 3 سال به صورت 
آزمايشي وارد »پيمان نامه اوراسيا« شود به گفته فعاالن 
اقتصادي، اين حضور مي تواند فرصتي استثنايي باشد تا 
بازرگانان ايراني با اس��تفاده از معافيت ها و امكان حضور 
رقابتي در اين منطقه، بازار را در اختيار بگيرند. اما مشكلي 
كه دراينجا وجود دارد اين اس��ت ك��ه »اليحه الحاق به 
پيمان نامه اوراسيا« كه از سوي دولت به تصويب رسيده، 
كماكان در اختيار مجلس شوراي اسالمي قرار نگرفته و در 
نتيجه همچنان اين پروژه وارد فاز اجرايي نشده است. حال 
اما اين تعلل از س��وي دولت نيز به همان ميزان سال هاي 
گذشته، باعث مي شود كه بسياري از فرصت هاي استفاده 
از بازار اوراسيا براي تجار ايراني از دست رفته و كشورهاي 
ديگر جاي خالي ايران را پر كنند. در همين رابطه اعضاي 
هيات رييس��ه اتاق مشترك ايران و روسيه طي نشستي 
»اليحه الحاق به پيمان نامه اوراسيا« را مورد نقد و بررسي 
قرار دادند و از دولت خواستار شدند تا هر چه سريع تر اين 
اليحه را به مجلس شوراي اسالمي تقديم كند تا فعاالن 

اقتصادي بتوانند خأل تجاري با منطقه اوراسيا را پر كنند.

   جزييات موافقتنامه با اوراسيا
بيس��ت و هفتم ارديبهش��ت ماه س��ال جاري بود كه 
5 كش��ور عضو اتحاديه اقتصادي اوراس��يا در حاشيه 
اجالس بين المللي اقتصادي آستانه در قزاقستان با ايران 
موافقتنامه تجارت ترجيحي امضاء كردند. براساس اين 
موافقتنامه، تعرفه گمرك��ي 300 قلم كاالي ايراني و 
200 قلم كاالي كشورهاي اتحاديه اقتصادي اوراسيا، 
شامل »محصوالت كشاورزي«، »غذايي« و »آبزيان«، 
كاه��ش پيدا مي كند كه بع��د از تصويب مجالس اين 
كشورها اجرايي خواهد ش��د. در واقع اين موافقتنامه 
پس از اجرايي ش��دن، فضاي جديدي را براي توسعه 
صادرات ايران و روان س��ازي تجارت منطقه اي ايجاد 
خواهد كرد. حضور ايران در كنار روسيه و چين مي تواند 
شكل دهنده يك مثلث ثبات و توسعه در منطقه بوده و 
راهبرد ايجاد يك راه ابريشم اقتصادي جديد را به يك 
طرح اجرايي تبديل كند. با اجرايي شدن اين موافقتنامه، 
فضاي جديدي براي توسعه صادرات ايران و روان سازي 
تجارت منطقه اي ايجاد مي ش��ود و همچنين كاهش 
تعرفه هاي گمركي مي تواند در صدور كاالهاي ايران به 
كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا با جمعيتي 
بيش از يكصد و هشتاد ميليون نفر بينجامد. در همين 
رابطه كتاب »مجموعه قوانين و مقررات تجاري اوراسيا« 
كه به همت اتاق مشترك ايران و روسيه گردآوري شده، 
در نشستي با حضور نايب رييس اتاق ايران و مديرعامل 

منطقه آزاد انزلي رونمايي ش��د. اي��ن كتاب مي تواند 
اطالعات موردنياز بازرگاناني كه قصد حضور در بازار اين 
منطقه را دارند، در اختيار آنها قرار دهد. البته از آنجا كه 
ايران توانسته براي مدت 3 سال به صورت آزمايشي وارد 
»پيمان نامه اوراسيا« شود، بدون شك آشنايي با قوانين 
تجاري حاكم بر اين بازار براي تجار ايراني ضروري است. 
بدون اطالع از تسهيالت موردنظر اين پيمان نامه و ديگر 
قوانين موجود نمي توان حضور موثر و پايداري در اين 

بازار داشت. 
در ادامه اين نشست، رييس اتاق مشترك ايران و روسيه 
تصريح كرد: منطقه »اوراسيا« به دليل فاصله نزديك 
جغرافيايي با ايران و نيز روابط سياسي خوبي كه بين 
كش��ورهاي اين منطقه و ايران وج��ود دارد، از جمله 
بازارهايي است كه بايد در آن حضور شايسته اي داشته 
باشيم؛ هرچند تا به امروز فرصت هاي حضور در آن را 
از دست داده ايم. هادي تيزهوش تابان ادامه داد: طبق 
توافق هاي انجام شده، قرار است ايران به مدت 3 سال 
به صورت آزمايش��ي وارد »پيمان نامه اوراسيا« شود 
كه بين 5 كشور »روسيه«، »بالروس«، »قزاقستان«، 
»ارمنستان« و »قرقيزستان« منعقد شده است. اين 
حضور مي تواند فرصتي اس��تثنايي باشد تا بازرگانان 
ايراني بتوانند با اس��تفاده از ان��واع معافيت ها و امكان 
حضور رقابتي در اين منطقه، بازار را در اختيار بگيرند. 
بر اساس اظهارات اين فعال اقتصادي، در حال حاضر 
اليحه الحاق به پيمان نامه اوراسيا كه از سوي دولت به 
تصويب رسيده، در اختيار مجلس شوراي اسالمي قرار 
نگرفته و در نتيجه همچنان اين پروژه وارد فاز اجرايي 
نشده است. او افزود: اميدواريم اين مراحل كار هر چه 
سريع تر طي شود و بخش خصوصي بتواند در شرايط 
امروز كه با انواع محدوديت هاي ناشي از تحريم مواجه 

است از عوايد حاصل از اين پيمان نامه استفاده كند.

   كاستي هاي دولت در اجراي موافقتنامه ها
نايب رييس اتاق اي��ران نيز در اين رابطه به چند نقطه 
ضعف و كاس��تي كه تاكنون شاهد آنها بوده ايم، اشاره 
كرد. پدرام سلطاني تشريح كرد: تاكنون دولت ها همواره 
در مذاك��رات خود براي انعق��اد موافقت هاي تجارت 
ترجيحي يا تجارت آزاد، محتاطانه عمل كرده اند. نگاه 
دولتمردان ما اينگونه بوده كه صنعت يا كشاورزي ايران 
آنقدر آسيب پذير بوده و سطح رقابت پذيري پاييني دارد 
كه بدون ديوار تعرفه ها توان پيشروي ندارد. او با انتقاد از 
بي اعتنايي به پيشنهاد ها و نظرات بخش خصوصي در 
پروسه مذاكرات دولت با كشورهاي ديگر براي انعقاد 
انواع موافقت نامه هاي تج��ارت ترجيحي، اضافه كرد: 
هيچگاه در جريان مذاكرات حتي يك نماينده از بخش 

خصوصي نيز حضور نداشته است.
نايب رييس اتاق ايران همچنين نبود مطالعات كارشناسي 
و دقيق بر مبناي مدل هاي روز سنجش رقابت پذيري و 
كاه��ش تعرفه ها را يكي ديگر از كاس��تي هاي موجود 

در اين حوزه دانس��ت و تصريح ك��رد: در موافقت نامه 
تجارت ترجيحي كه بين ايران و تركيه به امضا رسيد، 
مي توانستيم خيلي بهتر از آنچه توافق شد، عمل كنيم 
و امتيازها يا منافع بيش��تري به دست آوريم. سلطاني 
همچنين به طوالني ش��دن پروسه الحاق ايران به انواع 
موافقت نامه ها اشاره و تأكيد كرد: از آنجا كه ايران تنها 
كشوري است كه از بين اعضاي اكو بعد از سال ها هنوز 
موافقت نامه »اكوتا« را نپذيرفته است و مانع از اجراي آن 
در منطقه اكو شده است، چشم بخش خصوصي ترسيده 
كه مبادا در مورد پيمان اوراسيا نيز همين اتفاق رخ دهد. 
او ادامه داد: الزم اس��ت ايران در اقداماتي از اين دس��ت 
كمي سرعت و عمق بيشتري به فعاليت هاي خود بدهد 
و اجازه دهد بازرگانان ايراني از تبعيض هاي تعرفه اي كه 
در س��طح دنيا لحاظ مي شود، رها شوند و طعم تجارت 
آزاد را بچش��ند. نايب رييس اتاق ايران در ادامه به يكي 
از نقايص موجود در بخش خصوصي اشاره كرد و افزود: 
ميزان مطالعه و سطح كنجكاوي بخش خصوصي كشور 
براي استفاده از مفاد اين قراردادها نيز بسيار پايين است 
و در نتيجه منفعتي كه اقتصاد كشور از آن مي برد قابل 
مقايسه با كشور مقابل نيست. در مورد همين موافقت نامه 
تج��ارت ترجيحي بين ايران و تركيه، تع��داد زيادي از 
فعاالن اقتصادي اصال خبر نداشتند چنين توافقاتي انجام 
شده است. بنابراين الزم است بخش خصوصي هم سطح 

آگاهي و اطالعات خود را تقويت كند.

   جاي خالي ايران در بازار اوراسيا 
در بخش ديگري از اين نشست، مديرعامل منطقه آزاد 
انزلي با تأكيد به رش��د چشمگيري كه در انزلي شاهد 
هستيم، گفت: آمادگي الزم براي توسعه روابط تجاري با 
منطقه اوراسيا را داريم. هرچند در گذشته اهمال كاري 
كرده ايم اما امروز مي توانيم گذشته خود را تا حدودي 
جبران كنيم. رضا مسرور تصريح كرد: متأسفانه سهم 
ايران از واردات روسيه تنها 0.16 درصد است. در حالي 
كه بازار واردات روس��يه بزرگ ب��وده و از طرفي ايران 
مسيرهاي ارتباطي خوبي با اين كشور دارد اما نتوانسته 
از مزيت هاي خود استفاده كند. او همچنين از فعاليت 
بندر كاس��پين به عنوان بزرگ ترين بندر در سواحل 
جنوبي درياي مازندران س��خن گفت و تأكيد كرد: به 
زودي اين بندر به شبكه ريلي كشور متصل مي شود و 

مي تواند در رشد تجارت كشور نقش آفرين باشد.
در ادامه اين نشس��ت، نايب رييس اتاق مشترك ايران 
و روسيه هم از فرصت به وجود آمده براي ايران و لزوم 
پيگيري مقدمات اجرايي شدن اليحه الحاق سخن گفت 
و تصريح كرد: تجار بايد تا آنجا كه مي توانند سطح آگاهي 
خود را از قوانين و روش هاي كار در منطقه اوراسيا باال 
ببرند. اين بازار براي ايران بسيار مهم بوده و نبايد با توجه 
به فرصت و ظرفيت ايجاد شده، زمان را از دست بدهيم. 
سيده فاطمه مقيمي ادامه داد: در سال هاي گذشته، 
بسياري از فرصت هاي خود را از دست داديم و متأسفانه 

به جايگاهي رس��يديم كه درشان ما نيست. به اعتقاد 
اين فعال اقتصادي براي اينكه بتوانيم در حوزه تجارت 
بين الملل موفق باشيم بايد روابط سياسي موجود را در 
خدمت روابط اقتصادي قرار دهيم و زمينه توسعه سطح 
مبادالت بين المللي را مهيا كنيم.از آن سوي اين نشست، 
دبي��ركل اتاق اي��ران تأكيد دولت هاي اي��ران بر لزوم 
توسعه فرهنگي به جاي توسعه روابط اقتصادي ايران با 
كشورهاي منطقه CIS را مورد انتقاد قرار دارد وگفت: 
از زماني كه كشورهاي اين منطقه بعد از فروپاشي اتحاد 
جماهير شوروي، استقالل پيدا كردند، ايران تالش كرد 
با فعاليت هاي فرهنگي در اين كشورها، روابط خود را با 
آنها توسعه دهد اما امروز مي بينيم كه اين مدل، شكست 
خورده و كشورهايي توانستند با فرسنگ ها فاصله، بازار 
اين كشورها را در دست بگيرند و حتي از نظر فرهنگي 
نيز موفق تر از ما عمل كنند. عليرضا اش��رف ادامه داد: 
در آن زمان، اين كشورها سيستم مالي تعريف شده اي 
نداشتند و الزم بود براي حضور بخش خصوصي در اين 
بازارها، دولت پشتياني و حمايت الزم را از آنها مي كرد كه 
متأسفانه چنين رويكردي در بدنه دولت وجود نداشت. 
در نتيجه كشورهاي ديگر خيلي سريع جاي خالي ما 
را پر كردند. دبي��ركل اتاق ايران تأكيد كرد: امروز بايد 
به دولت تذكر داد تا هرچه س��ريع تر اليحه الحاق را به 
مجلس ارايه دهد تا مراحل تصويب، طي شده و بخش 

خصوصي بتواند از منافع آن استفاده كند.

عضو هيات مديره اتحاديه توليد و صادرات نس��اجي 
و پوش��اك ايران از افزايش تقاضا براي پوشاك توليد 
داخل خبر داد و گفت كه تامين مواد اوليه و نقدينگي 
واحدهاي توليدي مي توان��د كميت و كيفيت توليد 
پوش��اك را بهبود بخش��د. مجيد نامي با بيان اينكه 
افزاي��ش نرخ ارز و درنتيجه افزايش قيمت پوش��اك 
خارجي، باع��ث افزايش تقاضا براي پوش��اك توليد 
داخل ش��ده اس��ت، اظهار كرد: آمار دقيقي از ميزان 
افزايش فروش پوش��اك توليد داخل وجود ندارد، اما 
مشاهدات ميداني نشان مي دهد، ميزان سفارش هاي 
واحدهاي توليدي افزايش داشته است. او افزود: اگر 
دولت بتواند به تامين مواد اوليه و نقدينگي واحدهاي 
توليدي كمك كند، ش��ركت هاي توليدي نيز از نظر 

كمي و كيفي پاسخگو خواهند بود. 
عضو هيات مديره اتحاديه توليد و صادرات نساجي و 
پوشاك ايران، با اشاره به اينكه در حال حاضر مهم ترين 
مشكل صنايع پوشاك و نس��اجي كمبود مواد اوليه 
اس��ت، تصريح كرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت 
به صورت مداوم جلساتي براي حل اين مشكل برگزار 
مي كند، اما تاكن��ون اقدام عملي در اين زمينه انجام 
نشده اس��ت. نامي همچنين گفت: مبارزه با قاچاق 
در سطح عرضه باعث شده بسياري از واردكنندگان 
كاالي قاچاق به واحدهاي توليدي سفارش پوشاك 
دهند. اتحاديه صنف فروشندگان و توليدكنندگان 
پوش��اك تهران نيز پيش تر از وجود بحران در تامين 
مواد اوليه به دليل عدم تخصيص ارز س��امانه نيما به 
واردكنندگان مواد اولي��ه صحبت كرده بود. از طرف 

ديگر دست اندركاران اين بخش بارها نسبت به قاچاق 
گسترده در حوزه پوشاك، اعتراض داشته اند و اخيرا 
ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز اعالم كرد كه از ابتداي 
دي ماه امس��ال، با هماهنگي دستگاه هاي مختلف با 
تمام فروشندگان برندهاي بدون مجوز رسمي پوشاك 

برخورد قاطع خواهد شد.
به گزارش فارس، اين در حالي است كه اتحاديه توليد 
و صادرات نساجي و پوش��اك ايران، به نمايندگي از 
15 تش��كل فعال در زمينه صنعت و صنف پوشاك، 
نامه اي را به محمد محمدي گلپايگاني، رييس دفتر 
مقام معظم رهبري ارس��ال كردند. در بخشي از اين 

نامه آمده است: »با وجود نظرات شفاف مقام معظم 
رهبري در خصوص برخورد با قاچاق كاال، به استحضار 
مي رساند؛ پس از دو سال تالش بي وقفه و اتخاذ تدابير 
مناسب از س��وي س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز و 
ديگر دس��تگاه هاي مرتبط جهت مبارزه سيستمي 
با قاچاق پوشاك و ارايه طرحي گام به گام با استقرار 
تدريجي ك��ه در ابتدا مقابله با برندهاي محرز قاچاق 
را در سطح عرضه هدف گذاري نموده بود، متاسفانه 
اجراي اين طرح بنا به اظهار دس��تگاه هاي متولي به 
دليل مصوبه شوراي تامين استان تهران متوقف شده 
است«. همچنين در بخش ديگري از اين نامه با اشاره 

به اينكه جاي تعجب است كه مسووالن محترم، سال 
حمايت از كاالي ايراني را علنًا تبديل به سال حمايت 
از كاالي قاچ��اق نموده و مقه��ور توجيهات واهي و 
تهديدات قلدرمآبانه جريان هاي سازمان يافته قاچاق 
پوشاك در قالب به هم خوردن امنيت شهر و نظم بازار 
شب عيد ش��ده اند، اين طور آمده است: »چشم اميد 
توليدكنندگان به حمايت از رهبري در ماه هاي پاياني 
سال و بازار ش��ب عيد دوخته شده و بديهي است در 
صورت توقف طرح مبارزه با قاچاق پوشاك، بسياري 
از واحدهاي توليدي مجبور به تعطيلي خواهند شد 
كه تبعات امنيتي آن به مراتب بيشتر از به خطر افتادن 

منافع تعداد اندكي قاچاقچي است«.
از آن سو اما سخنگوي س��تادمبارزه با قاچاق كاال با 
بيان اينكه مقاومت در برابر برخورد باپوشاك قاچاق 
زياد است، گفت: با حدود ٤٠ مجتمع تجاري كه بالغ 
بر ١١٠واحد عرضه كننده پوشاك برند محرز قاچاق 
داش��تند، برخورد ش��د. به گزارش مهر، حميدرضا 
دهقاني نيا گفت: با اقدامي ك��ه تيم هاي عمليات در 
برخورد ب��ا برندهاي غيرمجاز داش��تند، با كمترين 
برخورد بيشترين آورده را داشتيم. سخنگوي ستاد 
مركزي مبارزه با قاچ��اق كاال و ارز افزود: ۸0 درصد 
واحدها خودشان اقدام به جمع آوري پوشاك قاچاق 
كردند و مابقي را تيم عمليات جمع آوري كردند و بطور 

كلي اين 110 واحد پاكسازي شدند.
دهقان��ي نيا با بيان اينكه تاكيد ما ب��ر ادامه دار بودن 
برخورد با اين قاچاق است، گفت: بايد به صورت مداوم 
اين نظارت ها وجود داشته باشد نه اينكه ضربتي وارد 

شويم و نقطه اي تمام شود. بايد همواره هول و هراس 
در دل عرضه كنندگان اقالم قاچاق وجود داشته باشد. 
او اظهار داشت: مقاومت ها بسيار زياد است؛ به عنوان 
مثال برخي از فرمانداران شهرس��تان ها هستند كه 
مي گويند حي��ات و ممات ما به فروش جنس قاچاق 
بسته است و مي گويند از پاساژهاي ما بازرسي نكنيد. 
س��خنگوي س��تاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
افزود: رييس سازمان صمت استان تهران نيز تماس 
گرفت��ه بود و گفته بود به واحده��ا اخطار بدهيد و ما 
اعالم كرديم كه اخطارها را داده ايم. دهقاني نيا ادامه 
داد: روزي كه ما براي عمليات رفتيم حجم تماس ها 
بس��يار زياد بود؛ اما ما كار خ��ود را انجام داديم و اين 
اقدام هم به صورت مس��تمر ادامه خواهد يافت. او با 
بيان اينكه انتظار داريم خود متوليان ورود قوي تري 
داشته باشند، گفت: اگر متوليان امر خودشان اقدام 
كرده بودند كار به هماهنگي هاي ستاد نمي رسيد. به 
عنوان نمونه اتاق اصناف واحد بازرسي دارد و ورود به 
موضوع برخورد با قاچاق جز وظايفشان است اما ورود 
نكرده اند و نمي دانيم دليل اين موضوع چيست. حال 
اميدواريم با هماهنگي هاي انجام شده، خودشان هم 
ورود كنند. سخنگوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز اظهار داش��ت: كميت��ه اطالعات عمليات 
كارهاي اطالعاتي استاني را انجام مي دهند و پوشش 
مرحله اول وسيع تر خواهد بود و تنها مختص به تهران 
نيست. دهقاني نيا يادآور شد: كاالهاي قاچاق محرز 
را با حكم جمع مي كنيم و به س��ازمان جمع آوري و 

فروش اموال تمليكي تحويل مي دهيم.

رييس كميس��يون كش��اورزي اتاق تهران با اش��اره به 
افزايش بيش از 50 درصدي بودجه شركت هاي دولتي 
در بودجه سال 9۸، آن را برخالف اصل 44 قانون اساسي 
و سياست هاي كلي نظام و شعار كوچك سازي دولت و 
گسترش خصوصي سازي اعالم كرد. كاوه زرگران با تاكيد 
بر لزوم توجه به تدوين سياست هاي بخش كشاورزي به 
عنوان بخشي اس��تراتژيك و جلوگيري از نوسان توليد 
بخش كش��اورزي در دوران تحريمي، خطرنشان كرد: 
بودجه ۸ هزار ميليارد تومان��ي خريد تضميني گندم، 
وزارت جهاد كش��اورزي را براي پرداخت ديون خود به 

گندمكاران با مشكل مواجه خواهد كرد، چراكه اگر دولت 
حداقل 12 ميليون تن گندم ب��ا حداقل قيمت 1400 
تومان از كش��اورزان خريداري كند، به بودجه اي بيش 
از 16 هزار ميليارد تومان براي خريد گندم از كشاورزان 
نياز خواهد داشت. ضمن اينكه بودجه كافي براي خريد 
تضميني س��اير محصوالت كش��اورزي چون دانه هاي 

روغني، ذرت، جو و برنج نيز بايد در نظر گرفته شود.
به گ��زارش فارس، او با انتقاد از ادامه روند اخذ ماليات بر 
ارزش افزوده به عن��وان يكي از منابع درآمدي دولت در 
بودجه سال 9۸، آن را يكي از چالش هاي فعاالن صنعت 

و توليد كشور برش��مرد و گفت: ادامه اجراي اين قانون 
در شرايطي كه زيرساخت هاي اجراي صحيح آن هنوز 
در كش��ور ايجاد نشده است، افزايش فش��ار مالياتي بر 
توليدكنندگان را به دنبال خواهد داشت، چرا كه با وجود 
پيگيري  متعدد توليدكنندگان اجراي نصب صندوق هاي 
مكانيزه فروش در خرده فروش��ي هاي كش��ور هنوز به 

صورت عمومي از جانب دولت اجرايي نشده است.
رييس كميسيون كش��اورزي اتاق تهران هدف گذاري 
افزايش 19 درصدي درآمدهاي مالياتي دولت در بودجه 
سال 9۸ را سبب فشار مالياتي بيشتر به ماليات دهندگان 

منضبط توصيف كرد و افزود: افزايش درآمدهاي مالياتي 
به معناي فش��ار بيش��تر به فعاالن اقتصادي و صنعتي 
شناسنامه دار و معتبر است كه در نهايت افزايش فاصله 
اقتصادي ميان دالالن و توليدكنندگان را در پي خواهد 
داشت، چراكه متاسفانه نظام مالياتي در كشور ما عدالت 
محور نيست، بطوري كه شاهد فرارهاي مالياتي بزرگي از 
سوي فعاالن اقتصادي بدون هويت و شناسنامه هستيم. 
زرگران ب��ا بيان اينكه صنعت غذاي ايران در جلس��ات 
متعدد با مس��ووالن دولتي حوزه س��المت كشور بارها 
مخالفت خود را با اخذ عوارض كاالهاي آسيب رسان از 

صنايع غذايي كشور اعالم كرده است، گفت: پيش بيني 
درآمد 1000 ميليارد ريالي دولت از محل اخذ عوارض 
از كاالهاي آس��يب رسان به سالمت در حالي در بودجه 
9۸ گنجانده شده است كه صنعت غذاي كشور ماليات بر 
ارزش افزوده به دولت پرداخت مي كند و برخي از فعاالن 
اين صنعت چون صنايع ماء الشعير، موظف به پرداخت 
عوارض 10 درصدي نوشابه هاي قندي گازدار نيز هستند، 
بنابراين اخذ ماليات مضاعف از توليدكنندگان در شرايط 
تحريمي حال حاضر در حكم فشار هزينه اي مضاعف به 

توليدكنندگان غذاي كشور است.
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قاچاق دام زنده توازن بازار 
گوشت را برهم  زد

ايسنا|دبير ستاد تنظيم بازار با اشاره به توزيع اقالم 
اساسي مردم، آمادگي اين ستاد براي واگذاري توزيع 
گوشت وارداتي توس��ط اتاق تعاون را اعالم كرد و 
گفت: با اين كار دست واسطه ها از بازار كوتاه خواهد 
شد. عباس قبادي اظهار كرد: بازار دربخش لبنيات، 
پوش��اك و مايحتاج عمومي علي رغم س��ختي ها 
آرامش دارد اما در بحث گوشت قرمز بخش عمده 
مش��كل قاچاق دام زنده از كشور است. قاچاق دام 
زنده از كش��ور بعد رواني دارد و طبيعتا بخش��ي از 
شيفت مصرف گوش��ت با اين وجود به سمت مرغ 
م��ي رود. معاون بازرگاني داخل��ي وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در ادام��ه از واردات 5000 تن دام 
زنده كوچك در هفته آين��ده خبر داد و گفت: اين 
دام از طريق فرودگاه پيام وارد كشور مي شود و 24 
ساعت بعد، كشتار و توزيع خواهد شد. به گفته او، 
با تدابير اتخاذ شده انواع گوشت و ماهي و روغن در 
سطح تامين و توزيع كاالهاي اساسي را در اختيار 
مردم قرار خواهيم داد كه كار توزيع 53 ميليون تن 
كاال توس��ط تعاوني ها انجام خواهد گرفت و براي 
اين طرح بيش از ۸.5 ميليون يورو هزينه ش��د كه 
عمليات اجرايي آن را به ات��اق تعاون ايران محول 
خواهيم كرد. او ادامه داد: با ۸ ميليارد دالر بودجه 
كل كشور مشكلي در تامين مردم نداشتيم، اما در 
حال حاضر با مشكل مواجه شده ايم. معتقديم كه در 
اين شرايط راه نجات كشور توليد و بعد از آن صادرات 
اس��ت كه در كنار آن تنظيم بازار و اشتغالزايي هم 

صورت خواهد گرفت. 
او درباره تنطيم بازار آجيل نيز گفت: براي تنظيم 
بازار آجيل چاره انديش��ي كرده اي��م، ولي نيازمند 
واردات هس��تيم چون امسال شرايط توليد پسته 
مناس��ب نبود. س��يب درختي هم 500 هزار تن 
كاهش يافت. در حالي كه 6 برابر سال قبل صادرات 
داشتيم و وزارت جهاد كشاورزي ادعا دارد ۸00 هزار 
تن سيب در انبار دارد و ما چاره اي جز اعتماد نداريم. 
قبادي آمادگي ستاد تنطيم بازار را براي واگذاري 
توزيع گوش��ت وارداتي توس��ط اتاق تعاون اعالم 
كرد و گفت با اين كار دست واسطه ها از بازار كوتاه 
خواهد شد. دبير س��تاد تنظيم بازار درباره خروج 
گندم از بورس كاال اظهار كرد: گندم مصارف آزادپز 
و كارخانجات آرد تا پايان سال از بورس كاال خارج 
خواهد شد كه اين امر به نفع توليد و شرايط كشور 
است. در تنظيم بازار ما موضع مشخصي داريم. در 
بحث شير خام 2000 تومان را تصويب كرديم اما 
اتفاق بد اين بود كه بخش��ي از شير خشك قاچاق 
مي شد كه با جلوگيري از آن، بازار تنظيم شده است. 
او گفت كه واردات شير خشك را به صالح نمي داند 
و طبق اعالم وزارت جهاد كش��اورزي به اندازه نياز 
كشور شير وجود دارد. قبادي صادرات محصوالت 
خام را جفايي بزرگ دانست و گفت در بحث سيب 
زميني و كشت آن كشاورزان دچار مشكل شده اند، 
به همين دليل صادرات را آزاد كرديم ولي دالالن 
محصول را با قيمت پايين مي خرند و به كشاورزان 
ضرر مي رس��انند. او همچنين از واردات الستيك 
هندي خبر داد و گفت: طي مذاكراتي كه با مسووالن 
هندي در سفر اخير وزير امور خارجه به اين كشور 
داشتند، قرار است هند ما را در اين خصوص تامين 
كند و از امروز واردات الستيك از هند آغاز مي شود.

اصالح قانون نظام صنفي
در دستور كار اصناف

پايگاه خبري اتاق اصناف| عضو هيات رييسه 
ات��اق اصناف ايران گف��ت: اصالحيه قانون نظام 
صنفي مصوب سال 1392 با ديدگاه هايي نوشته 
و مصوب شد و موانعي را براي واحدهاي صنفي 
ايجاد نم��ود، كه در بعضي م��وارد ظرفيت هاي 
آن بطور صحيح احصاء نش��ده و به درستي اجرا 
نمي شود. محمود بنانژاد افزود: معتقديم قانون 
نظام صنفي باي��د در چارچوب اقتصاد مقاومتي 
نوشته ش��ده و بتواند در چارچوب چابك سازي 
مديريت صنفي اتحاديه ه��ا و اتاق هاي اصناف 
تأثير بس��زايي داشته باش��د. او با بيان اين نكته 
كه ظرفيت هاي صنفي بس��يار موثري هس��ت 
كه در قانون نظام صنفي بطور مش��خص از آنها 
بحثي به ميان نيامده و ب��ه همين جهت نياز به 
تغييراتي كلي دارد، تصريح كرد: در همين راستا 
درديدار با رييس كميسيون اقتصادي مجلس، 
خواس��تارتغيير قان��ون نظام صنف��ي در جهت 
چابك سازي قانون، هماهنگي و همراهي با اقتصاد 
مقاومتي درتوليدات داخلي و تقويت رقابت پذيري 
اقتصاد، ايجاد بستر رقابت بين مناطق و استان ها، 
به كارگيري ظرفيت ها و… شديم. عضو هيات 
رييسه اتاق اصناف ايران ادامه داد: برهمين اساس 
مقررگرديد پيش��نهادات در زمينه قانون نظام 
صنفي ظرف مدت يك ماه آماده و درقالب طرح 

در مجلس مطرح گردد.
بنانژاد با اش��اره به اين موضوع كه گاه حتي فرد 
صنفي براي حضور فرزندش به عنوان كارگر در 
حوزه كاري خود ازتبعات بعدي آن هراس دارد، 
خاطرنشان كرد: ما مدعي هستيم در حوزه اصناف 
حدود س��ه ميليون واحد صنفي داريم كه قطعا 
احتياج به نيروي كار دارند، نيروي كار ماهر، نيمه 
ماهر يا حتي تازه كار، اما متأسفانه مشكل قانون 
كار مانع از پذيرش اين قشر از افراد در حوزه هاي 
توليد و توزيع شده است. او يادآور شد: نياز است تا 
دولت و مجلس با تغيير در قانون كار زمينه توافق 
بين كارگر و كارفرما را ايجاد نموده تا با توافق هردو 
طرف حقوق و قرارداد كتبي به گونه اي نوشته شود 
كه از نظر اداري قابل قبول باش��د، به اين ترتيب 
بخشي از معضل بيكاري كه جامعه ما با آن دست 
و پنجه نرم مي كند، به سرعت از بين خواهد رفت، 
چرا كه هر واحد صنفي بطور متوسط يك نفر را 
مشغول به كار نموده و حداقل سه ميليون نفر از 

بيكاران در سطح كشور كاسته خواهد شد.



كوتاه از دنياي انرژي 7 انرژي

معاون وزير نفت در همايش اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاي نفتي به مطالبات خصوصي ها پاسخ داد 

باركيندو جنگ تجاري چين و امريكا را تنها عامل نگران كننده براي نفت مي داندنشانه هاي ضعف در اقتصاد چين، قيمت نفت را متأثر كرد

»ياهو فايننس« پيش بيني مي كند كه استراتژي كاهش توليد اوپك در سال جديد موثر واقع شود

ايجاد نهاد  رگوالتوري مطالبه اصلي خصوصي هاي نفت است 

توصيه هاي آقاي ديپلمات به تاجران نفتي 

خوش بيني دبيركل اوپك نسبت به آينده نفت در 2019كاهش 1 درصدي برنت در روز دوشنبه

نفت 70 دالري در 2019

گروه انرژي| نادي صبوري|
تاج�ران فرآورده هاي نفت�ي معتقدند كه روند 
صدور بخشنامه هاي دولت پس از نوسانات ارز، 
براي آنها چالش ايجاد كرده است، از بازارهاي از 
دس�ت رفته و سال سخت 97 صحبت مي كنند 
و خواه�ان ايج�اد نه�اد رگوالتوري هس�تند، 
اميرحس�ين زماني ني�ا معاون ام�ور بين الملل 
وزارت نف�ت اما بر اين باور اس�ت ك�ه همانطور 
كه وزارت نفت توانسته اس�ت در دوره تحريم 
»بازارهاي سايه« براي فروش نفت را كشف كند، 
خصوصي ها نيز چنين فرصت هايي چه بسا بهتر 
و گسترده تر از وزارت نفت را دارند، فرصت هايي 

كه بايد آنها را دريابند. 

امير حسين زماني نيا معاون امور بين الملل وزارت نفت 
در همايش اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاي نفتي با 
ادبياتي متفاوت و صريح، فعاالن اين حوزه را مورد خطاب 
قرار داده و عنوان كرد: »انتخاب شعار صادرات قانون محور 
بدون رانت براي اين همايش، بسته به اينكه از چه زاويه اي 
مورد نظر قرار گيرد مي تواند خيلي شجاعانه باشد يا معاني 
ديگري داشته باشد. نمي دانم مگر االن كجاي كار نفتي ها 

صادرات غيرقانوني و رانتي وجود دارد؟« 
او در ادامه عنوان كرد: »به نظر مي رسد الزم است يك 
گفت وگو ميان شما و دولتي ها ايجاد شود. اين گفت وگو 
بايد وجود داشته باش��د. بعضي از نبودن ديالوگ ها از 
ساختار و بعضي از تصميمات اشتباه ناشي شده است. 
ممكن است مسائل ارزي و آس��يب هاي آن به خاطر 

ساختار اقتصادي آن باشد.« 
معاون وزير نفت در بخش ديگري از صحبت هايش با 
تاكيد بر اينكه ما نيز در س��طح كالن وزارت نفت فكر 
نمي كنيم صادرات بايد بي قانون و رانتي باشد عنوان 
كرد: »آمارهايي كه در خصوص درآمد نشان مي دهيد 
از اين حاكي نيست كه سال 97 سال سختي بوده باشد. 
من حدس مي زنم هر چقدر كه ش��ركت ملي نفت با 
مشكل مواجه است مش��كالت خصوصي ها به همان 
نسبت بايد كمتر شده باش��د. تعامالت به خصوص با 
كشورهاي همس��ايه كه اكنون براي دولت انجام آن 
دشوار شده است بايد براي بخش خصوصي فرصت هاي 

بيشتري را ايجاد كرده باشد.«
زماني نيا افزود: » كش��ور صدمات زيادي ديده است و 
حتما بخش خصوصي نيز صدمه ديده اس��ت اما ما در 
شرايط جنگي در حال زندگي هستيم حداقل بخش 
دولتي در يك شرايط جنگي است. اما من فكر مي كنم 
فرصت هاي بيشتري براي تجارت فرآورده نفت، گاز و 
پتروشيمي براي بخش خصوصي به وجود آمده است«

عضو سابق تيم مذاكره كننده هسته اي كه اخيرا در سفر 
بيژن زنگنه به عراق او را همراهي كرده بود با اش��اره به 
فرصت هاي زياد تجاري در كشورهاي همسايه ايران 
عنوان كرد: »بخشي از تجار و بخش خصوصي در سفر 
آينده محمد جواد ظريف وزيرامور خارجه به عراق او 
را همراهي خواهن��د كرد. در عراق فرصت هاي زيادي 

براي بخش خصوصي ايران وجود دارد«  زماني نيا شرايط 
فعلي كه ايران در آن قرار گرفته است را »جنگ نابرابر« خواند 
اما عنوان كرد: »اين جنگي نابرابر است اما به نظر مي رسد 
طوالني تر از دفعه قبل نخواهد بود. تا جايي كه به نفت مربوط 

است جنگ جنگ بازار نفت است.« 
او كه پيش��تر در ي��ك گفت وگو از پيدا ش��دن برخي 
بازارهاي جديد براي نف��ت ايران صحبت كرده بود، با 
اضافه كردن برخي اطالعات در اين زمينه عنوان كرد: 
»ش��رايط ما براي حفظ بازار شرايط آساني نيست اما 
چيزي كه ما را شگفت زده كرد اين است كه بازارهايي 
نيز در سايه وجود دارد كه مي شود از آن استفاده كرد. 
روزي نيس��ت كه حداقل 5-6 خريدار نفت كه به نظر 
جدي مي رس��ند حداقل به من كه كارم فروش نفت 

نيست مراجعه كنند.«
معاون امور بين الملل وزارت نفت افزود: » تا جايي كه به 
نفت مربوط است ما يك بازار سايه پيدا كرديم و بيشتر 
از اي��ن نيز نمي خواهم توضيح بده��م چون در جنگ 
همه از اطالعات همديگر سوءاس��تفاده خواهند كرد. 
بطور كلي آنقدرها هم كه به نظر مي آيد در شرايط بدي 
نيستيم. من بر اين باور هستم كه ما با تحريم با قدرت 
مقابله مي كني��م و فكر مي كنم در اي��ن زمينه موفق 

خواهيم شد« 

  فرصت ها را در يابيد 
زماني نيا كه تالش داشت در طول صحبت هايش بخش 
خصوصي را به تالش براي يافتن فرصت هاي جديد در 
دوران فعلي ترغيب كند براي توضيح ش��رايط عنوان 
ك��رد: » به نظر مي آيد به خاط��ر تحريم و اين موضوع 
كه NIOC در ليست تحريمي قرار گرفته است، براي 
بخش خصوصي فرصت هاي بيشتري ايجاد شده باشد 
كه به نظر مي رسد فعاالن اين بخش هنوز اين فرصت ها 

را كشف و پيگيري نكرده اند«
ديپلمات ارشد سابق با تاكيد بر اينكه » بروز بين المللي« 
خصوصي هاي نفتي بايد بيش��تر باش��د عنوان كرد: 
»اين نه به اين معنا نيس��ت كه خصوصي ها خود را به 
ش��كلي عرضه كنند كه احتمال ق��رار گرفتن آنها در 
ليست تحريمي به وجود بيايد اما به اين معنا است كه 
خصوصي ها به اين مساله توجه كنند كه اگر بازار سايه اي 
براي نفت خام وجود دارد، اين بازار براي تجارت فرآورده 

نفت، گاز و پتروشيمي نيز موجود خواهد بود« 
معاون وزير نفت در پاسخ به اين پرسش »تعادل« كه 
آيا بر اين باور اس��ت كه خصوصي هاي نفتي تاكنون 
از فرصت ها براي »ب��روز بين الملل« به��ره نبرده اند 
عنوان كرد: »به نظرم تاكنون از اين فرصت ها استفاده 
ش��ده اما اين فرصت ها اكنون بيشتر شده و بايد از آن 

بهره برداري شود« 

  ترامپ به مثابه موهبت الهي 
س��فير پيش��ين ايران در مالزي كه براي س��ال ها در 
زمينه رواب��ط خارجي فعاليت مي ك��رد در خصوص 
تحليل خود از آينده سياس��ت هاي ترام��پ در قبال 

اي��ران عنوان كرد: »به نظر مي رس��د با توجه به اينكه 
اكنون مجلس در امريكا در دس��ت دموكرات ها و سنا 
در دست جمهوري خواه ها است سرگرمي هاي داخلي 
آقاي ترامپ افزايش پيدا كند. اين بدين معنا نيست كه 
سياست خارجي او براي ما تسهيل مي شود بلكه احتماال 
مثال كمتر مي تواند در توييتر فعاليت داشته باشد و در 

مورد ايران توييت كند« 
او درب��اره تاثير ترامپ بر چه��ره و وجهه امريكا عنوان 
كرد: » خيلي ها اعتقاد دارند انتخاب آقاي ترامپ از نظر 
اروپا و از نظر كشورهاي در حال توسعه كه مستقيما با 
او درگير نيستند، موهبت خفيه الهي بوده است به اين 
معنا كه قدرت امريكا را رو به افول ببرد. در اروپا نگاهي 
كه همه سران كشورها كه به رياست جمهوري امريكا 
دارند فاقد احترام س��ابق اس��ت. آن نفوذ سياسي كه 
امريكا در دنيا اعمال مي كرد و اروپا آن را پذيرفته بود رو 
به افول است. كسي به دونالد ترامپ آن طور كه در شان 
رييس جمهوري است كه به قول خودشان »رهبر جهان 

آزاد« باشد نگاه نمي كند.«
عضو سابق تيم مذاكره كننده هسته اي در دولت هشتم 
و دولت يازدهم در مورد موضع اروپا در اين زمينه گفت: 
»اروپا به اين نتيجه رسيده است كه الزم است مستقل تر 
باشد. در دنيا اكنون از يك تغيير زيربنايي از روابط امريكا 
و اروپا كه در حال شكل گيري است صحبت مي شود. 
تغييري كه كشورهاي در حال توسعه از چارچوب آن 

منتفع خواهند شد« 
زماني نيا كه پيش��تر نيز در يك گفت وگو س��از و كار 

مالي اتحاديه اروپا موس��وم به SPV را نه مشكل گشا 
بلكه تسهيل گر خوانده بود با به روز رساني اطالعات 
در خصوص آن عنوان كرد: »درباره س��از و كار مالي، 
تماس ها هنوز روزانه پيگيري مي ش��ود، اروپايي ها 
هنوز با مشكالت نفوذ امريكا درگير هستند اما هنوز 
در اروپا كسي نگفته SPV غير ممكن است. من فكر 
مي كنم زمان اندكي تا به س��رانجام رسيدن آن باقي 

مانده است.« 
او در مورد موضع ايران در قبال اين ساز و كار مالي بيان 
كرد: » ما در ايران منتظر آن ننشستيم و كار خودمان 
را پيش مي بريم، SPV حالل مشكالت نخواهد بود اما 
در صورت رسيدن به نتيجه كه من فكر مي كنم قابل 
دستيابي است به بسط روابط تجاري ما با نه تنها اروپا 

بلكه با ساير شركاي تجاري كمك خواهد كرد« 
معاون وزير نفت كه تاكيد زيادي بر لزوم توجه به بازار 
كشورهاي همسايه از سوي خصوصي هاي ايران داشت 
در پايان سخنراني اش در پاسخ به اين پرسش »تعادل« 
كه آيا طي سفر هفته اخير خود با بيژن زنگنه وزير نفت 
به بغددا، تغييري معنا دار در سياس��ت عراق نسبت به 
تجارت ايراني ها در اين كشور احساس كرده است عنوان 
كرد: »تمايلي به مقايسه سياست فعلي عراق با گذشته 
ندارم اما مي توانم اين را بگويم كه ما با تمام سران عراق 
مالقات كرديم و همه مسووالن اين كشور عالقه مند به 

ارتقاي همكاري هستند.« 
او در پاس��خ به اين پرسش كه آيا با توجه به تخصص و 
سابقه خود اين عالقه را »واقعي« تلقي مي كند عنوان 

كرد: »اين عالقه واقعي هس��ت ام��ا محدوديت هاي 
خودشان را نيز دارند.« 

   پاسخ به مطالبات 
در حالي كه ايجاد نهاد »رگوالتوري« يكي از خواسته هاي 
اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي 
عنوان مي شود، حامد سلطاني نژاد مديرعامل بورس كاال 
كه از سخنرانان همايش اين اتحاديه بود با تاكيد بر اينكه 
به نظر مي رسد هنوز نظر واحدي از سوي خصوصي هاي 
اين حوزه در مورد رگوالتوري ايجاد نش��ده است عنوان 
كرد: »خود سنديكاها پتانسيل تبديل شدن به بهترين 
حالت رگوالتوري را دارند اما بايد ابتدا معيار و مالك واحد 
مشخص شود«  در اين مراس��م همچنين افروز بهرامي 
مديرعامل صندوق ضمانت صادرات به ايراد س��خنراني 
پرداخ��ت و از صادركنندگان فرآورده ه��اي نفت، گاز و 
پتروشيمي خواست كه در شرايط فعلي با انجام معامالت 
نقدي ريسك نكنند و ريسك خود را به صندوق ضمانت 

صادرات بسپارند. 
سعيد رفيعي فر دبيركل اتحاديه صادركنندگان در گپ 
و  گفتي در حاشيه اين همايش با جمع بندي مسائل و 
مطالبات تاجران اين ح��وزه به »تعادل« گفت: »ما بر 
اين باور هستيم كه شكل فعلي برخي سياست گذاري ها 
مانند تعيين قيمت ارز باعث شده است برخي امتيازها 
در سلسله باالدست تا پايين دست گير كند و به بخش 
خصوصي واقعي نرس��د. ما شبه دولتي ها را بيشترين 

منتفع در اين وضع مي دانيم.« 

ايس�نا| قيمت نفت روز دوش��نبه به دنبال انتشار آمار ضعيف از 
واردات و صادرات چين كه دومين مطلوب كننده بزرگ نفت جهان 

است، حدود يك درصد كاهش پيدا كرد.
بهاي معامالت آتي نفت برنت 57 س��نت يا ۰.9 درصد نس��بت به 
قيمت نهاي��ي روز جمعه كاه��ش يافت و ب��ه 59.9۱ دالر در هر 

بشكه رسيد.
بهاي معامالت آتي وست تگزاس اينترمديت امريكا با ۴7 سنت يا 

۰.9 درصد كاهش، به 5۱.۱۲ دالر در هر بشكه رسيد.
آمار رسمي كه روز دوشنبه منتشر شد نشان داد مجموع صادرات 
چين در دسامبر سال ۲۰۱۸ نس��بت به مدت مشابه سال ۲۰۱7 
به ميزان ۴.۴ درصد كاهش پيدا كرده كه از ضعف بيش��تر دومين 
اقتصاد بزرگ جهان حكايت دارد. واردات اين كشور نيز ماه گذشته 
7.6 درصد كاهش پيدا كرد كه بزرگ ترين كاهش از ژوييه س��ال 

۲۰۱6 بود.
واندانا هاري از ش��ركت واندانا اينس��ايت در اين باره نوشت: بهاي 
معامالت نف��ت با آغاز معام��الت هفته جاري در آس��يا همگام با 
بازارهاي سهام اين منطقه كاهش پيدا كرد، زيرا چين ۳5۱ ميليارد 
و 76۰ ميليون دالر مازاد تجاري براي س��ال ۲۰۱۸ اعالم كرد كه 

پايين تري��ن ميزان از س��ال ۲۰۱۳ بود. اين آم��ار تجاري ضعيف 
شاخص هاي متعددي كه به كندي رش��د اقتصادي اين كشور از 

نيمه دوم سال ۲۰۱۸ اشاره داشتند را تاييد مي كند.
معامله گران نيز اظهار كردند: اين آمار باعث ش��د بهاي معامالت 
نفت و سهام در آسيا كه اوايل معامالت رشد اندكي داشتند كاهش 

پيدا كنند.
اوله هانسن، مدير استراتژي كاال در ساكسو بانك در اين باره اظهار 
كرد: وخام��ت آمار اقتصادي كه در امريكا، اروپا و چين مش��اهده 
ش��ده به معناي اين اس��ت كه س��قف قيمت نفت برنت 6۴ دالر و 

وست تگزاس اينترمدييت 55 دالر خواهد بود.
با وجود آمار تج��اري نه چندان مطلوب چي��ن، واردات نفت اين 
كشور در دسامبر باال ماند و به ۱۰ ميليون و ۳۱۰ هزار بشكه در روز 
رسيد. اين آمار براي دومين ماه متوالي است كه باالي ۱۰ ميليون 
بشكه مانده زيرا پااليشگاه هاي مستقل كوچك به منظور استفاده 

از سهميه واردات شان، به ذخيره سازي ادامه مي دهند.
بر اس��اس گزارش رويترز، در بحبوحه تقاضاي باال از سوي چين، 
كشورهاي اوپك و غيراوپك به كاهش عرضه ادامه مي دهند و اين 

مساله تا حدودي از قيمت هاي نفت پشتيباني كرده است.

تسنيم|  
پيش بيني ميانگين قيمت نفت سخت است برخي 
هنوز فك��ر مي كنند خودروهاي الكتريكي به زودي 
نفت را از ميدان خارج مي كنند. اين تصور بر قيمت 
نفت تاثير مي گذارد ولي انتظار مي رود تا پايان سال 
۲۰۱9 استراتژي اوپك موثر واقع شود و دوباره شاهد 

نفت 7۰ دالري باشيم.
ب��ه گزارش ياه��و فايننس، با ورود به س��ال ۲۰۱9 
بازارهاي انرژي و س��هام يك بي ثباتي بي س��ابقه را 

تجربه مي كنند. 
هر دو در پايان س��ال گذش��ته با س��قوط ناگهاني 
ش��ديدي مواجه بودند ولي در سال جديد شروعي 

سريع داشتند .
6 ماه پيش وقتي قيمت نفت به بيش از 7۰ دالر در هر 

بشكه رسيد، برخي پيش بيني هاي محافظه كارانه اي 
ب��راي ۲۰۱9 انج��ام دادند . تصور مي ش��د افزايش 
قيم��ت نفت در ۲۰۱9 كندتر ش��ود ولي هيچ كس 
سقوط قيمت نفت را در نيمه دوم ۲۰۱۸ پيش بيني 

نمي كرد .
نفت خام وس��ت تگزاس اينترمديت در آخرين روز 
۲۰۱۸ پس از كاهش ۳۰ دالري طي سه ماه گذشته 
۴5.۱5 دالر در هر بشكه معامله شد. قيمت اين نفت 
در پايان س��ال ۱5 دالر كمتر از ابتداي سال ۲۰۱۸ 
بود. در اين بين فهرست موجودي نفت خام امريكا 

تغييري نكرد .
به نظر پيش بيني كنندگان بدبين بازار، خودروهاي 
الكتريكي مصرف نفت خام را ت��ا حد زيادي پايين 
مي آورند و ادامه رشد توليد نفت امريكا باعث عرضه 

بيش از حد نفت به بازار مي شود. آنها همچنين نگران 
يك ركود اقتصادي هستند. اوپك در اينجا يك برگ 
برنده است. يك دليل س��قوط قيمت نفت اين بود 
كه ترامپ عربستان را متقاعد كرد توليد را افزايش 
دهد تا جبران نفت از دس��ت رفت��ه ايران در جريان 
تحريم ها ش��ود. ولي در لحظه آخر دولت ترامپ به 

واردات كنندگان نفت ايران معافيت داد. 
اين معافيت ها قرار است تنها ۱۸۰ روز ادامه يابد ولي 

ناگهان نفت زيادي را وارد بازار كردند .
عربستان عصباني شد و فوراً توليد نفت را كاهش داد.

در اجالس بعدي اوپك توافق ش��د براي تعادل بازار 
توليد نفت كاهش يابد. 

به نظر مي رسد اين اس��تراتژي در ۲۰۱9 موفقيت 
آميز باشد اوپك هنوز قدرت قيمت گذاري خود را از 

دست نداده است. احتماال موفقيت قبلي آنها باز هم 
تكرار مي ش��ود. اداره اطالعات وزارت انرژي امريكا 
ميانگين قيمت نفت خام وست تگزاس اينترمديت 
را 5۴ دالر در هر بشكه در ۲۰۱9 پيش بيني مي كند 

كه به نظر بسيار محافظه كارانه مي رسند .
پيش بيني ميانگين قيمت نفت سخت است برخي 
هنوز فك��ر مي كنند خودروهاي الكتريكي به زودي 
نفت را از ميدان خارج مي كنند. اين تصور بر قيمت 
نفت تاثير مي گذارد ولي انتظار مي رود تا پايان سال 
استراتژي اوپك موثر واقع شود و دوباره شاهد نفت 

7۰ دالري باشيم.
توليد نفت امريكا از ۲۰۱۱ افزايش شديدي داشته 
اس��ت و اين افزايش در هيچ سالي به بزرگي ۲۰۱۸ 
نبوده است. توليد داخلي نفت امريكا در ۲۰۱۸، ۱.5 

ميليون بشكه در روز بود.  گرچه انتظار مي رود توليد 
نفت امريكا در ۲۰۱9 هم رش��د داشته باشد ولي به 
خاطر قيمت پايين نفت در آغاز سال و احتمال ركود 
اقتصادي به خاطر درگيري هاي تجاري، اين رش��د 

كندتر خواهد بود.
ميانگين قيمت وست تگزاس اينترمديت در ۲۰۱۸، 
65.۲۳ دالر در هر بشكه بود. با توجه به اينكه ما سال 
جدي��د را ۲۰ دالر پايين تر ش��روع كرديم، احتماال 
ميانگي��ن قيمت نف��ت در ۲۰۱9 باالت��ر از اين حد 
نخواهد رفت . در عوض به نظر مي رسد قيمت بنزين 
در پايان سال جاري بيشتر از ۲.۳6 دالر در هر گالن 

پايان ۲۰۱۸ خواهد بود.
در كل، با كند ش��دن رشد توليد نفت امريكا، قيمت 

نفت به خاطر اقدامات اوپك افزايش خواهد يافت .

تسنيم| دبيركل اوپك نگران است كه درگيري تجاري چين و امريكا 
رشد بازارهاي آسيا را مختل كند. اين بازارها واردكننده بيشترين سهم 
نفت خام جهان هس��تند. به گزارش س��ي ان بي سي، محمد باركيندو 
دبيركل اوپك به شدت در مورد رس��يدن به تعادل در بازار نفت ۲۰۱9 
خوش بين اس��ت ولي يك چيزي او را نگران مي كند و آن هم درگيري 
تجاري امريكا و چين است كه مي تواند رشد بازارهاي آسيا را مختل كند. 
اين بازارها وارد كننده بيشترين سهم نفت خام جهان هستند . باركيندو 
گفت: » ما نگران طوالني شدن درگيري هاي تجاري هستيم. رشدي كه 
از زمان آخرين ركود مالي ش��اهد آن بوديم تا حد زيادي به خاطر رشد 

تجارت جهاني بود« .
» هر اقدامي كه بر تجارت تأثير بگذارد يا آن را محدود كند، بر رشد اقتصادي 
و تقاضاي انرژي هم تاثير خواهد گذاشت. در حال حاضر خارج از امريكا، 
چين و هند بزرگ ترين متقاضيان انرژي هستند پس بايد متوجه نگراني 

ما از طوالني شدن اين مذاكرات باشيد« . 
چين بزرگ ترين واردكننده نفت خام دنياست و خريد آن ۱۸.6 درصد كل 

واردات در ۲۰۱۸ را تشكيل مي داد .
اقتصاد رو به رشد هند به عنوان بزرگ ترين متقاضي نفت تا ۲۰۲۴ جاي 
چين را خواهد گرفت ولي اگر يك جنگ تجاري به شدت به چين ضربه 

بزند، موج آن به ساير بخش هاي آسيا هم مي رسد و منابع حياتي درآمد 
توليدكنندگان اوپك را تهديد مي كند .

فش��ار عوارض امريكا و كاهش تقاضاي داخلي تا حاال هم تاثير خود را در 
پيش بيني هاي اقتصادي چين نشان داده است. اين كشور قصد دارد يك 
رش��د پايين تر 6 تا 6.5 درصدي را براي ۲۰۱9 در نظر بگيرد. هدف رشد 

اقتصادي سال گذشته چين حدود 6.5 درصد بود .
سه روز مذاكرات تجاري بين مقامات دولت ترامپ و همتايان چيني آنها 
در پكن هفته گذشته به پايان رسيد و نتيجه آن افزايش اميد براي رسيدن 
به يك توافق بود. درگيري ها بين اين دو اقتصاد بزرگ جهان سال گذشته 
شدت گرفت و بازارهاي جهاني سهام را در لبه پرتگاه قرار داد. امريكا ۲5۰ 
ميليارد دالر بر كاال هاي چين عوارض وضع كرد و چين هم پاسخ آن را با 
وضع عوارض از طرف خود داد . در پايان سال گذشته، بانك توسعه آسيا 
گفت كه آسياي در حال توسعه به پيش بيني هاي خود براي ۲۰۱9 مي رسد 
ولي در مورد ريسك پايين آمدن اين پيش بيني ها به خاطر جنگ تجاري 

هشدار داد. با وجود اين نگراني ها، باركيندو خوشبين است .
او گفت: » ما خوش��بين هس��تيم كه چين و امري��كا مي توانند برخي از 
اختالف هايشان را حل كنند چون هر دوي آنها خواستار حل و فصل شدن 

اين مناقشه هستند«.
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 کسادی CNG به دليل 
ثابت ماندن قيمت بنزين 

ايلنا| مديرعامل ش��رکت پخ��ش فرآورده های 
نفتی درباره بی رونقی و عدم توس��عه جايگاه های 
عرضه سی.ان.جی اظهار داشت: 5۰ درصد ظرفيت 
جايگاه های س��ی.ان.جی خالی اس��ت و اين امر به 
اين دليل است که اتومبيل ها دوگانه سوز نشده اند، 
توليد خودروهای دوگانه س��وز هم متوقف ش��ده 
و قيمت بنزين افزايش پيدا نکرده اس��ت، بنابراين 
برای مردم توجيه اقتصادی نداش��ت که از سی.ان.

جی استفاده کنند و متاسفانه شاهد کاهش ظرفيت 
هس��تيم. محمدرضا موس��وی خواه افزود: ما برای 
اح��داث جايگاه س��ی.ان.جی محدوديتی نداريم، 
تنها مش��کل ما هزينه باالی خريد تجهيزات است 
و س��رمايه گذاران زيادی در اين بخش نداريم، اين 
تعداد جايگاهی که احداث شده به اين دليل است 
که در گذشته دولت مجوز ارائه تجهيزات رايگان را 
داده بود اما اکنون مصوبه ای برای تجهيزات رايگان 
نداريم. وی با بيان اينکه چند طرح تش��ويقی ارائه 
کرديم که اميدواريم در دولت مصوب شود، افزود: در 
حال حاضر ۴۰ ميليون متر مکعب ظرفيت حداقلی 
جايگاه های سی.ان.جی را داريم که فقط ۲۰ ميليون 
متر مکعب استفاده می شود. موسوی خواه تصريح 
کرد: تجهيزات سی.ان.جی هزينه بر هستند و هزينه 
تعميرات و نگهداشت هم باالست، جايگاه ها بايد در 
نقاطی احداث ش��وند که برای سرمايه گذار توجيه 
اقتصادی داشته باشد، اين مناطق شناسايی شده اند 
که از جمله آنها ايستگاه های تاکسی است، اميدواريم 
با جذب سرمايه گذار حتی بخش دولتی استفاده از 

سی.ان.جی را توسعه دهيم.

اولين خريد نفتی کره از ايران 
پس از تحريم ها

ايسنا| رويترز به نقل از يک منبع آگاه خبر داد که 
يک خريدار نفت کره جنوبی قرار اس��ت حدود دو 
ميليون بشکه ميعانات ايران را در ژانويه دريافت کند.

اين محموله نخستين واردات نفت ايران از سوی کره 
جنوبی در چهار ماه گذشته خواهد بود. اين کشور که 
پنجمين خريدار بزرگ نفت جهان است، وارداتش 
از ايران را پيش از بازگشت تحريم های آمريکا عليه 
ته��ران در نوامبر، با هدف درياف��ت معافيت از اين 
تحريم ها متوقف کرد. اين منب��ع آگاه که به دليل 
محرمانه بودن موضوع  مايل نبود نامش فاش شود، به 
رويترز گفت: نخستين محموله به ميزان حدود 96۰ 
هزار بشکه در روز ميعانات قرار است هفته جاری به 
بندر اينچئون برسد. محموله دوم به ميزان 99۰هزار 
بشکه در روز اواخر ژانويه به کره جنوبی خواهد رسيد. 
کره جنوبی می تواند حداکثر ۲۰۰ هزار بش��که در 
روز نف��ت ايران را که عمدتا ميعانات اس��ت، تحت 
معافيت های واشنگتن، وارد کند. حدود 7۰ درصد از 
نفت ايران که پيش از بازگشت تحريم ها، از سوی کره 
جنوبی خريداری شد، ميعانات پارس جنوبی بوده و 
بيش از نيمی از واردات نفت فوق سبک کره جنوبی، 

از ميدان گازی پارس جنوبی ايران بوده است.

گاليه عربستان از روند کاهش 
توليد نفت روسيه

ايسنا| خالد الفالح، وزير انرژی عربستان سعودی 
به شبکه آمريکايی سی ان بی سی گفت: وی درباره 
اينکه اوپک و شرکايش به اهداف کاهش توليد برای 
متعادل کردن بازار نفت در سال ۲۰۱9 دست پيدا 
کنند، خوش بين اس��ت با اين حال روند کاهش 
توليد برخی از کش��ورهای مش��ارکت کننده در 
اين پيمان، آهسته تر از حد انتظار بوده است. فالح 
در ابوظبی در پاسخ به اين پرسش که بزرگترين 
توليدکننده نفت اوپک برای متعادل کردن بازار 
در س��ال جاری چ��ه اقدامی انج��ام خواهد داد؟ 
گفت: ما توليدمان را به حد کافی کاهش داده ايم. 
نه تنها عربس��تان سعودی بلکه س��اير کشورها 
نيز توليدش��ان را کاهش داده اند. من از اماراتی ها 
ش��نيده ام و با همکارانم در عراق صحبت کرده ام. 
آنها نيز به کاهش توليد نف��ت اقدام کرده اند. وی 
سپس به عملکرد روسيه که بزرگترين توليدکننده 
غيراوپک است و در پيمان کاهش توليد شرکت 
دارد، اشاره کرد و گفت: روسيه کاهش توليد نفت 
را آغاز کرده اما روند آن آهسته تر از حدی بوده که 
وی مايل بوده است مشاهده کند. مسکو در دسامبر 
اعالم کرد توليدش را در ژانويه 5۰ تا 6۰ هزار بشکه 
در روز کاهش خواهد داد در حالی که سعودی ها 
متعهد شده اند توليدش��ان را 9۰۰ هزار بشکه در 

روز کاهش دهند.

افزايش صادرات نفت ايران 
به هند

تسنيم| در مقايس��ه با ماه نوامبر، واردات نفت 
هن��د از اي��ران 9.۴ درصد در دس��امبر افزايش 
يافت و دلي��ل آن هم تاخير برخی محموله ها بر 
اثر کمبود نفتک��ش در ماه نوامبر بود. به گزارش 
رويترز، واردات نفت هن��د از ايران در ماه نوامبر 
به پايين ترين حد در يک س��ال گذشته رسيد و 
۴۱ درصد نس��بت به اکتبر به دليل تحريم های 
آمريکا عليه بخش نفت تهران، کاهش يافت . در 
نوامبر، ايران در رتبه ششم عرضه کنندگان نفت 
هند قرار گرفت. عراق و عربستان در رتبه های اول 
و دوم بودند. در حالی که امارات که در ماه اکتبر 
ششم بود به مقام سوم رسيد و ونزوئال را يک رتبه 
تا چهارم پايين آورد. نيجريه در جايگاه پنجم قرار 
داش��ت و ايران از رتبه چهارم ماه اکتبر به ششم 
در نوامبر س��قوط کرد. طب��ق اطالعات رديابی 
نفتکش ها، ايران در دسامبر هم ششمين عرضه 
کننده نفت به هند بود. در دسامبر ۲۰۱7 ، ايران 
در رتبه س��وم در اين رده قرار داشت. در دسامبر 
۲۰۱۸، سهم بازار ايران در واردات نفت هند به ۲.6 
درصد از ۱۱.7 درصد دسامبر ۲۰۱7 سقوط کرد.
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برنامه »مالزي خانه دوم« وبازنشستگان ژاپني

مهاجرت در دوران بازنشستگي
نويسنده:  بهاره فالحي|

مقدمه
درگير شدن و ادغام مالزي در اقتصاد جهاني باعث 
رشد ش��هرها و بهبود كيفيت زندگي مردم آن شده 
اس��ت. به لحاظ كيفي��ت زندگ��ي، در تحقيقي كه 
در سال ۲۰۱۶ انجام شد ش��هر پنانگ مالزي رتبه 
۲۳۱ را به لحاظ ش��هرهاي گران قيمت جهان دارد 
درحالي كه پكن رتبه نهم، س��ئول دهم، س��نگاپور 
رتب��ه نوزدهم، يوكوهاما رتبه بيس��ت و هش��تم را 
دارد . اين رتبه بندي ها نش��ان مي دهد ش��هرهاي 
توسعه يافته بهترين كيفيت زندگي را ارايه مي دهند 
اما در عين ش��هرهاي گران قيمتي هستند؛ اما براي 
مهاجران بازنشسته، هزينه زندگي، ازجمله مسكن 
ارزان قيمت، يك نگراني اساس��ي است. ازاين رو بر 
اساس نظرسنجي ها هزينه زندگي يك فاكتور مهم 
در مهاجرت محسوب مي گردد.  درنتيجه مالزي يك 
مكان جذاب براي بازنشستگان در اقصي نقاط دنيا 
ازجمله ژاپن محس��وب مي ش��ود. اين امر به عنوان 
يك فاكتور كشش��ي اغلب در بخش گردشگري به 
عنوان ابزار تبليغاتي مورداس��تفاده قرار مي گيرد. 
همانطور كه سرعت زندگي كاهش مي يابد، مهاجران 
س��الخورده ممكن است به دنبال دور شدن از شيوه 
زندگي شهري و مهاجرت به شهرهاي كوچك، حومه 
و حتي مناطق ساحلي با امكانات طبيعي براي لذت 
بردن از محيط آرام باشند . افزايش سريع جمعيت 
سالمند در سراس��ر جهان فرصت هاي ارزشمندي 
براي مالزي فراه��م مي كند تا با توج��ه به افزايش 
س��المندان و بازنشس��تگان، به اين بخش خاص از 
مهاجرت متمركز شوند و بر استانداردهاي زندگي اي 
ك��ه آنها به دنبال آن هس��تند، تمركز كنند. حضور 
آنها به رشد اقتصاد محلي كمك خواهد كرد.  براي 
انجام اين كار نياز به سياست هاي موثر و هماهنگي 
و همچني��ن حمايت از بس��ياري از بازيگران اعم از 
باالترين سطح از دولت تا كساني كه در آژانس هاي 
مسافرتي، بيمارس��تان ها، امالك و مستغالت فعال 
هس��تند هس��ت. مالزي در راس��تاي وضع برنامه 
“مالزي خانه دوم من “ درصدد ايجاد جذابيت براي 
انتخاب مال��زي به عنوان مقص��دي براي مهاجرت 
اس��ت. از س��وي ديگر بخش اعظم جمعيت ژاپن 
سالمند اس��ت و دولت ژاپن از سال ۱۹۸۶ تاكنون 
بازنشستگان ژاپن را تشويق كرده است كه در خارج 
از كش��ور زندگي كنند و دوران بازنشستگي شان را 
سپري كنند. يك شركت دولتي در ژاپن تحت نظر 
وزارت اقتصاد، تجارت و صنايع تحقيقات ساالنه اي 
درزمينه بازنشس��تگان ژاپني عالقه مند به زندگي 
در خارج از كشور براي مدت طوالني انجام داده اند. 
منظور از زندگي طوالني مدت، كس��اني هستند كه 
به قصد زندگي در خارج از كشور و نه مسافرت براي 
يك دوره طوالني )بيشتر از دو هفته( با قصد بازگشت 
به ژاپن نقل مكان مي كنند. اين نوشتار درصدد هست 
سياس��ت هاي دول��ت در ايجاد كش��وري به عنوان 
مقص��د ترجيحي براي مهاجران و بازنشس��تگان را 

بررسي نمايد.

  ۲-مهاجرت بازنشستگان ژاپني به مالزي
مالزي بطور پيوسته در فهرست كشورهاي مطلوب 
به عن��وان يك مقصد مناس��ب ب��راي مهاجرت در 
نظر گرفته ش��ده است. بر اس��اس رتبه بندي كه در 
سال ۲۰۱۰ انجام ش��د مالزي به لحاظ هزينه هاي 
زندگي مناس��ب و پايين در فهرس��ت نوزدهم قرار 
گرف��ت درحال��ي كه در س��ال ۲۰۱۱ اي��ن رتبه از 
نوزده��م به چهارم رس��يد. در س��ال ۲۰۱۶ مالزي 
از بين ۲۳ كش��ور در رتبه پنجم قرار گرفت. در اين 
نظرس��نجي ش��اخص هاي كليدي مانند مسكن، 
امكانات دولتي درزمينه مراقبت هاي بهداش��تي در 
نظر گرفته شده است. در اين رتبه بندي كشورهاي 
پيشرفته و گران قيمت مانند ژاپن، اتريش، سويس و 
حتي سنگاپور حذف شده اند. در رتبه بندي ديگري 
به منظور سرمايه گذاري وزندگي كه در سال ۲۰۱۲ 
انجام ش��د تايلند، مالزي و ويتنام تنها كش��ورهاي 
آس��يايي بودند كه در رده ۱۸ كش��ور برتر به عنوان 
مقصد مطلوب بودند و بقيه كشورها در اروپا و امريكا 
قرار داش��تند. در س��ال ۲۰۱۳ نيز جزيره پنانگ به 
عنوان يك مقصد مطلوب به منظور سرمايه گذاري 
وزندگي رتبه چهارم را در بين ۲۱ كش��ور به دست 
آورد . بررس��ي ها در سال ۲۰۰۹ نش��ان داد تعداد 
گروه س��ني ۴۰ س��ال و باالتر كه مالزي را انتخاب 
كردند ۲۰۸۶ نفر، كس��اني كه اس��تراليا را انتخاب 
كردند ۱۱۵۷ نفر، تايلند ۱۱۰۲ نفر، هاوايي ۱۰۳۲ 
نف��ر، نيوزلند ۸۷۱ نفر بودند . س��وال اساس��ي اين 
اس��ت كه چرا مالزي به عنوان اولي��ن اولويت براي 
بازنشس��تگان ژاپني اس��ت؟ اونو در مطالعاتش در 
اين زمينه دريافت بازنشستگان ژاپني كه در برنامه 
»مالزي خانه دوم من« ثبت نام كرده اند مالزي را به 
دليل فاكتورهايي مانند هزينه زندگي كم، ش��رايط 
آب و هوايي و جغرافياي مناسب، يك محيط زندگي 
خوب، سيس��تم هاي موثر و كارآمد ويزا، امكانات و 
تسهيالت مناسب براي مراقبت از سالمندان و وجود 
جامعه ژاپني در مالزي انتخاب كرده اند . انجمن هايي 
مانند باش��گاه ژاپني در كواالالمپ��ور فرصت هايي 
را ب��راي بازنشس��تگان ژاپن��ي فراه��م مي كنند تا 
در اجتماع بازنشس��تگان ژاپني حض��ور يابند و در 
فعاليت هاي مختلف برنامه ريزي ش��ده مش��اركت 
كنند . در تحقيقات ديگر عوامل ديگري مانند ثبات 
سياسي، سهولت ارتباطات و مردم مهربان از عوامل 
موثر براي انتخاب مالزي به عنوان يك مقصد مطلوب 
اس��ت. برنامه تبليغاتي گس��ترده مال��زي و برنامه 
مالزي خانه دوم من توسط هيات توسعه گردشگري 

مال��زي به عنوان ي��ك عامل مه��م در تأثيرگذاري 
بر اولويت بازنشس��تگان اس��ت كه در اين كش��ور 
انجام شده اس��ت .يكي از انواع مهاجرت به گونه اي 
اس��ت كه افراد در ابتدا تحت يك ويزاي توريستي 
به يك س��رزمين خارجي خاص سفر مي كنند و به 
مدت زمان طوالني در آنجا مستقر مي شوند اما قصد 
اقامت دايم و ش��هروندي دايمي را ندارند. مهاجرت 

بازنشستگان ژاپني از اين نوع هست .

  ۳-برنامه مالزي خانه دوم من
اي��ن برنامه به افراد خارجي ام��كان مي دهد اقامت 
۱۰ س��اله مالزي را دريافت كند و اگر قوانين مالزي 
را نقض نكنن��د مي توانند آن را تمديد كنند. در اين 
برنامه تسهيالتي مانند خريد خودرو بدون عوارض 
گمركي و معافيت مالياتي خودرو ساخت مالزي به 
قيمت صادرت خودرو به كشورهاي ديگر، معافيت 
ماليات��ي و وام بانكي با بهره متوس��ط ۴/۵ الي ۶/۵ 
درصد به ميزان ۵۰ الي ۷۰ درصد نس��بت به ارزش 
ملك به منظور خريد آپارتمان و ساير امالك است. 
يكي از داليل اجراي اين برنامه توسط دولت مالزي 
عالقه مندي در راس��تاي جذب مهاجران هس��ت و 
اينك��ه فرهنگ هاي مختلف و گوناگون اين كش��ور 
را تجربه نمايند و كمك به اقتصاد و توس��عه جامعه 
گردد. همچنين قواني��ن انعطاف پذير مهاجرتي در 
مالزي موجب تحرك ش��ركت كنندگان مي شود تا 
آزادانه به داخل و خارج از كشور سفر كنند. تا پايان 
سال ۲۰۰۸ تعداد متقاضيان برنامه مالزي خانه دوم 
من به ۱۲۰۰۰ نفر رسيد. در سال ۲۰۰۹ تغييراتي 
در برنامه مالزي خانه دوم من داده شد كه در ذيل به 

آن اشاره مي شود: 
-متقاضيان ۵۰ س��اله و باالتر اجازه كار بيش از ۲۰ 
ساعت در هفته را ندارند، اما بايد مهارت و تخصصي 
كه در بخش ه��اي حياتي اقتصاد موردنياز اس��ت، 

داشته باشند.
-متقاضيان در تمام سنين مي توانند در كسب وكاري 
س��رمايه گذاري و مش��اركت كنن��د، ب��ا توجه به 
سياس��ت هاي دولت، مقررات و دستورالعمل هاي 

موجود.

  ۴-بازنشستگان ژاپني در برنامه مالزي خانه 
دوم من

بازنشستگان ژاپني كه عالقه مند به ساختن زندگي 
دوم خود در خارج از كشور هستند معمواًل اطالعاتي 
را از مس��تندات تلويزيوني و كتاب ه��اي راهنماي 
س��فر از كش��ور خود دريافت مي كنند. درحالي كه 
مستندات تصويري و درك چگونگي زندگي در خارج 
از كشور را مي توان تصور كرد، مجالت سه ماهه مانند 
رشين و النگستاي و كتاب هاي مسافرتي )راهنماي 
مس��افران جهاني( اطالعات الزم براي برنامه ريزي 
در سفر را فراهم مي كنند . اين مجالت به متقاضيان 
اين امكان را مي دهد اطالع��ات موردنياز و به روز را 
با زبان خويش به دس��ت آورند و اين امر غافلگيري 

آنها را ازآنچه ممكن اس��ت در كش��ور مقصد با آن 
روبرو شوند كاهش دهد. براي كس��اني كه توانايي 
س��رچ در اينترنت رادارند نيز ق��ادر خواهند بود از 
طريق وبالگ ها از تجربه افرادي كه در برنامه مالزي 
خانه دوم من مش��اركت كرده اند بهره مند ش��وند. 
اگر اطالعاتي كه افراد از اين طريق كسب مي كنند 
برايشان كافي نباشد مي توانند در سمينارهايي كه 
توس��ط وزارت گردش��گري مالزي برگزار مي شود 
مشاركت كنند. افراد متقاضي همچنين مي توانند در 
جشنواره ساالنه مالزي خانه دوم من كه توسط هيات 
توسعه گردش��گري مالزي برگزار مي شود شركت 
نماين��د. اين برنامه ها ب��ه متقاضيان كمك مي كند 
تا تصميم��ات آگاهانه اي را بر اس��اس گزينه هايي 
كه پيش روي آنهاس��ت بگيرند. گروهي نيز ترجيح 
مي دهن��د به جاي متك��ي بودن ب��ر اطالعات ديگر 
ش��خصًا به مالزي س��فركرده و با اقامت در پنانگ، 
كواالالمپور يا ايپو براي مدت طوالني اطالعات الزم 
را كسب كنند. پس از كس��ب اطالعات الزم آنها به 
ژاپن بازگشته اسناد خود را آماده مي كنند و پرونده 

درخواست خود را آغاز مي كنند.

  ۵-چرا ژاپني ها پنانگ را انتخاب مي كنند
داليل مختلفي براي بازنشستگان ژاپني وجود دارد 
كه پنانگ را به عنوان خانه دومشان در نظر بگيرند. 
مهم ترين اين دالي��ل عبارت اند از: آب وهواي گرم، 
هزينه پايين زندگي و محيط امن. شرايط آب وهواي 
آفتابي و درجه حرارت پايدار در طول سال از اهميت 
فوق العاده اي برخوردار است به خصوص براي كساني 
كه از هواي س��ردتر در ژاپن مانند هوكايدو ناراضي 
هستند . هزينه زندگي از ديگر عوامل براي انتخاب 
مالزي در بين بازنشس��تگان هست چراكه آنها تنها 
به حقوق بازنشستگي ش��ان وابسته هستند. پنانگ 
باوجود قيم��ت باالي امالك ارزان تر از كواالالمپور، 
سالنگور و صباح است. تعداد رستوران هاي ژاپني و 
سوپرماركت هايي كه محصوالت ژاپني را به فروش 
مي رسانند در س��ال هاي اخير افزايش يافته است. 
اگرچه پنانگ جزيره است اما امكانات رفاهي مانند 
وس��ايل حمل ونقل، اتوبوس و تاكسي به راحتي در 
دسترس است. برخالف مهاجران اقتصادي خارجي، 
اين بازنشس��تگان مكان هاي لوكس را براي زندگي 
انتخاب مي كنند و بس��ياري از آنها پنانگ را جايي 
مي بينند ك��ه مي توانند قدرت پولي خ��ود را براي 
حفظ زندگي مناس��ب و باكيفيت نس��بت به كشور 
خوي��ش دو برابر كنند . همچني��ن يك محيط امن 
در جذب بازنشستگان ژاپني به پنانگ نقش مهمي 
دارد. شاخص جرم و جنايت در پنانگ در چند سال 
گذش��ته كاهش يافته است و نس��بتًا به بسياري از 
شهرهاي بزرگ مالزي كم است. بااين حال، امنيت 
تنها به جرم و جنايت اشاره نمي كند، بلكه به فقدان 
بالياي طبيعي مانند زمين لرزه، س��يل و سونامي و 
ناآرامي هاي اجتماعي مانند ش��ورش هاي خياباني 
نيز مي پردازد. دلي��ل ديگر توجه ژاپني ها به پنانگ 

نزديكي مالزي به ژاپن نسبت به كشورهاي اروپايي 
اس��ت و اگر به داليل اضطراري قصد بازگش��ت به 
كشور خود را داشته باش��ند سريع تر مي توانند اين 

كار را انجام دهند. 
همچنين وجود افراد مهمان ن��واز و صميمي، انواع 
غذاها اع��م از غذاه��اي خياباني تا رس��توران هاي 
گران قيمت، وجود امكانات پزشكي و بيمارستان هاي 
پيشرفته و وجود و حضور جامعه ژاپني در پنانگ از 

عوامل اصلي انتخاب ژاپني ها است.

   ۶-شبكه اجتماعي و سيستم حمايتي
براي هر فردي كه قصد دارد براي مدت طوالني در 
خارج از كش��ور باقي بماند، شبكه اي از پشتيباني و 
اتصال اجتماعي بس��يار ضروري اس��ت. براي افراد 
س��المند كه ممكن اس��ت به علت عدم آش��نايي با 
زب��ان و تنهايي در يك محيط ناآش��نا دور از خانه و 
وطن خود احس��اس انزوا و افسردگي كنند. پنانگ 
و مالزي بطوركلي ش��امل سه گروه )مااليي، چيني 
و هندوس��تان( هستند و آشنايي ژاپني ها با اين سه 
گروه بسيار كم اس��ت؛ بنابراين، يكي از نكات مهم 
اين اس��ت كه براي مثال وقتي بازنشستگان ژاپني 
مجبور به تماس ب��ا لوله كش يا برق كار مي ش��وند 
چه مي كنند؟ چه كس��ي به آنها كم��ك مي كند تا 
وقتي كه در معرض درد هس��تند با پزشكان در يك 
بيمارستان ارتباط برقرار كنند؟ چگونه روابط خود 
را با جامعه محلي ايجاد مي كنند؟ ازآنجايي كه بيشتر 
شركت كنندگان ژاپني در پنانگ، حداقل كساني كه 
مورد مصاحبه قرار گرفتند، قبل از شركت در برنامه 
مالزي خانه دوم من مش��غول ب��ه كار نبوده اند آنها 
هيچ گونه دانش يا تجربه قبلي اي ندارند كه بتوانند 
ب��ه آنها كمك كنن��د؛ بنابراين تع��داد زيادي گروه 
پشتيباني الزم است. آنها مي توانند از سازمان هاي 
دولتي، عوامل برنامه مالزي خانه دوم من، باشگاه ها، 
انجمن ها، همس��ايگان، س��رگرمي ها، دوس��تان و 

آشنايان كمك بگيرند.
 در پنان��گ عوام��ل ط��رح مال��زي خان��ه دوم من 
كمك هايي را مانند ارايه خدمات مسكن به مشتريان 
خود با همكاري با آژانس ه��اي امالك محلي ارايه 
مي دهد. اين عامل به عنوان شخص واسطه و مترجم 
عمل مي كند و تضمين مي كند كه تمام پرونده هاي 
الزم ب��ه اتمام برس��د. بعض��ي از بيمارس��تان هاي 
خصوصي پنانگ از تعداد رو به رش��د بازنشستگان 
ژاپني تحت برنامه مالزي خانه دوم من آگاهي دارند 
و اقدامات پيشگيرانه اي را براي استخدام دستياران 
و پرس��تاران ژاپني زبان براي اطمين��ان از برقراري 
ارتباط صحيح بين پزش��كان و بيماران ژاپني انجام 

داده اند. 
يكي ديگ��ر از اقدامات��ي كه در ژاپ��ن انجام گرفت 
ش��كل گيري انجمن ژاپني پنانگ در س��ال ۱۹۷۷ 
بود. هدف از تأس��يس اين انجمن ايجاد مكانيس��م 
حمايتي از جامعه ژاپني هاي س��اكن مالزي و ايجاد 
ارتباط نزديك تر ميان آنها بود. فعاليت هاي منظم، 

اعضا را قادر مي سازد تا نه تنها در مورد زندگي خود 
در پنان��گ تبادل اطالعات كنند، بلكه از ش��رايط و 

وضعيت كشور خود نيز مطلع شوند. 
فعاليت هايي كه بازنشس��تگان از طريق اين انجمن 
انجام مي دهند ش��امل تورهاي مس��افرتي، مراسم 
چاي، خوشنويسي و غيره. جامعه بازنشستگان ژاپني 
الزم است مدام با يكديگر در تماس باشند تا از آخرين 
اخبار ازجمله تغيير سياست ها در برنامه مالزي خانه 
دوم من و روابط مالزي و ژاپني مطلع شوند . از سوي 
ديگر دوستي بين بازنشستگان و مردم محلي هرگز 

شفاف و روشن نيست. 
گرچه مش��اركت در انجمن هاي محل��ي مي تواند 
فرايند ارتباط اجتماعي بين بازنشس��تگان و مردم 
محلي را تقويت كند، اما مش��كالت زبان مي توانند 
مانعي را ايجاد كنند كه روند ارتباطات اجتماعي آنها 
را محدود مي كند؛ بنابراين، درحالي كه بعضي از آنها 
تبادالت اجتماعي مثب��ت با جوامع محلي دارند اما 

حفظ يك رابطه پايدار قوي، سخت است .

  ۷-ارزيابي برنامه مالزي خانه دوم من
 و سهم و مشاركت ژاپني ها

يكي از نشانه هاي موفقيت برنامه مالزي خانه دوم من 
توانايي در جذب مهاجر از دو كشور ژاپن و انگلستان 
است. اين دو كشور در بين پنج كشور اول و مهاجرت 
بر اساس برنامه مالزي خانه دوم من هستندو سهم 
آنها به ترتيب ۱۲/۸ درصد و ۷/۳ درصد بود. س��هم 
باالي كشورهاي ديگر در برنامه مالزي خانه دوم من 
مانند چين، بنگالدش، ايران، سنگاپور، كره جنوبي، 
تايوان، پاكستان و هند اين نگرش را تقويت مي كند 
كه اين برنامه براي ديگر مليت ها نيز جذاب است. 

موفقيت اين برنامه نش��ان مي دهد كه اين كش��ور 
ي��ك مقصد مطلوب ب��راي بازنشس��تگان خارجي 
اس��ت. اين ادراك و نگرش خ��وب از طريق عوامل 
مختلف مانند آژانس هاي مس��افرتي، رس��انه هاي 
چاپ��ي، وبالگ ه��ا و تبليغ از طري��ق دهان به دهان 
ش��دن انجام مي ش��ود. از ديگر آثار مثب��ت برنامه 
مالزي خانه دوم من جذب س��رمايه گذاري خارجي 
است.هر ش��ركت كننده ژاپني كه ۵۰ سال و باالتر 
س��ن دارد در طول اقامت خود بايس��تي ۱۰۰۰۰۰ 
رينگي��ت را در س��پرده ثابت نگه��داري كند. آمار 
نشان مي دهد۱۹۳/۴ شركت كننده از سال ۲۰۰۲ 
تا دس��امبر ۲۰۱۶، ۵۰ س��ال و باالتر داشتند كه به 
جريان سرمايهRM ۴۱۹/۳ميليون )۹۵/۳ ميليون 
دالر( كمك نمود. همچنين حضور بازنشس��تگان و 
س��المندان ژاپني منجر به رونق توريس��م پزشكي 
در پنانگ ش��ده اس��ت. سالمندان ش��انس زيادي 
براي كمك به توس��عه پنانگ ب��ه عنوان يك مقصد 
توريستي پزش��كي دارد. ژاپن، اندونزي و سنگاپور 
س��ه گروه بزرگ گردش��گران پزش��كي در پنانگ 

محسوب مي شوند .
 هزينه نس��بتا باالي مراقبت هاي بهداشتي در ژاپن 
عامل فش��ار براي س��المندان ژاپني است كه براي 
درمان به خارج از كش��ور نگاه مي كنند؛ اما برخالف 
اندونزيايي كه ممكن است در پنانگ به دليل كمبود 
امكانات پزش��كي در كش��ور خود به دنبال درمان 
باشند، خدمات بهداشتي در ژاپن بسيار پيشرفته تر 
شده است. به عبارت ديگر، سالمندان ژاپني بافرهنگ 
مراقبت بهداشتي در ژاپن آشناتر و راحت تر از مالزي 
هس��تند؛ اما هزينه ها در مالزي ارزان تر است اما از 
س��وي ديگر آنها با چالش هايي نيز مواجه هس��تند 
مانن��د عدم آش��نايي ب��ا ش��يوه هاي مراقبت هاي 
بهداشتي مالزي و مانع زبان از چالش هايي است كه 
آنها با آن مواجه هستند .    بنابراين ارتقاي تجهيزات 
پزش��كي به تنهايي ب��راي س��المندان ژاپني كافي 
نيست بلكه آنها نيازمند محيطي هستند كه بتوانند 

با پزشكان و پرستاران محلي ارتباط برقرار كنند.
 در پنان��گ، چن��د مرك��ز پزش��كي خصوص��ي و 
بيمارستان ها به اس��تخدام مترجم هاي ژاپني براي 
كمك به بيماران ژاپني مراجعه كرده اند. اين ممكن 
اس��ت به كاهش اضطراب بيماران كمك كند و يك 
پيشرفت مثبت است كه مي تواند برنامه مالزي خانه 

دوم من را تقويت كند.

  نتيجه گيري
دولت مالزي از طريق اج��راي برنامه »مالزي خانه 
دوم من« امتيازاتي را در اختيار مهاجران قرار داده 
است تا داليل و انگيزه هاي بيشتري براي زندگي در 
مالزي داشته باش��ند.اقداماتي كه مالزي به منظور 
جذب مهاجر از طريق اين برنامه ايجاد كرده است 

عبارتند از:  
-دارندگان ويزاي »مالزي خانه دوم من« مي توانند 
در پروژه هاي مختلف مالزي سرمايه گذاري كنند و 
هم تجارت شخصي خود را در مالزي داشته باشيد.

-دارندگان اي��ن ويزا مي توانند ب��راي خريد ملك 
ب��ا توجه به اعتباري كه دارن��د ۶۰ تا ۸۰ درصد وام 

بگيريد. 
- افرادي كه تحت برنامه »مالزي خانه دوم من« در 
مالزي اقامت مي كنند براي درآمد هاي برون مرزي 
خود معاف از ماليات مي شوند. براي كشورهايي كه 
توافقنامه دو جانب��ه مالياتي با مالزي دارد با اقامت 
بيش از ۱۸۲ روز در مالزي صندوق بازنشستگي نيز 
معاف ازماليات مي گ��ردد. از طريق تمهيدات فوق 
مالزي تحت برنامه »مالزي خانه دوم من« توانسته 
اس��ت مهاجران بس��ياري را از نقاط مختلف جهان 
جذب كند و اين برنام��ه در رونق اقتصادي مالزي، 
جذب سرمايه، رونق صنعت ساختمان و بازار مسكن 

و اشتغال زايي نقش بسزايي داشته است.
منبع: شمس  
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 خودكفايي شكر 
زير تيغ شوراي اقتصاد

كاهش سطح زيركشت چغندرقند كه مهم ترين دليل 
آن نيز عدم رضايت كشاورزان از نرخ خريد تضميني 
اين محصول عنوان مي شود، نگراني هايي را درباره 

سرنوشت خوداتكايي شكر ايجاد كرده است.
شكر يكي از كاالهاي اساس��ي و استراتژيك كشور 
است و كشور طي ساليان اخير در توليد اين محصول 
به خوداتكايي رسيده است. براين اساس اجراي طرح 
اقتصاد مقاومتي شكر از سال ۹۵ در كشور آغاز شد و 
با اجراي اين طرح ضريب خوداتكايي اين محصول 
استراتژيك در س��ال ۹۶ به ۸۵ درصد افزايش يافت 

كه در نتيجه آن واردات شكر به شدت كاهش يافت.
براساس اعالم وزارت جهاد كشاورزي، نياز كشور به 
واردات ش��كر ساالنه ۲.۲ ميليون تن است كه كه در 
س��ال ۹۷ ميزان واردات اين كاال به كشور به حدود 
۸۸ هزارتن رس��يد و اين ۸۸ هزارتن نيز مانده ثبت 
سفارشي بود كه در سال ۹۶ انجام شده بود، بنابراين 
عمال در سال ۹۷ وارداتي انجام نشده است. با اين حال 
شرايطي امسال سطح زيركشت چغندر قند در كشور 
كاهش يافته و داليل مختلفي از جمله عدم رضايت 
كشاورزان از نرخ خريد تضميني چغندرقند، تاخير 
در تسويه مطالبات آنان، تاخير در اعالم نرخ شكر و 
... براي آن عنوان مي شود؛ اما به اعتقاد كارشناسان 
مهم ترين دليل اين مساله نرخ خريد تضميني چغندر 
قند است كه متناس��ب با هزينه هاي توليد افزايش 
نيافته و باعث دلس��ردي توليدكنندگان شده است 
اين اتفاق نگراني هاي زيادي را در زمينه كاهش توليد 
چغندر قند و آسيب به بحث خودكفايي شكر ايجاد 
كرده است. سال گذشته نرخ خريد تضميني افزايش 
نيافت و امسال نيز افزايش آن متناسب با هزينه هاي 
توليد نيست به همين دليل وزارت جهاد كشاورزي 
اعالم كرده پيگير اصالح ن��رخ خريد تضيمني اين 
محصول براي سال زراعي جاري است. در همين زمينه 
عليرضا يزداني، مجري طرح چغندر قند وزارت جهاد 
كشاورزي در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم 
اصالح نرخ خريد تضميني چغندر قند، اظهارداشت: 
سياس��ت هاي ارزي ومشكالتي كه در اين زمينه به 
وجود آمد، موجب شد هزينه هاي توليد چغندرقند 
به شدت افزايش يابد. وي اضافه كرد: در حال پيگيري 
هستيم كه نرخ خريد تضميني چغندر قند با توجه به 
افزايش هزينه ها، افزايش يابد. مجري طرح چغندرقند 
وزارت جهاد كشاورزي اضافه كرد: قيمتي كه توسط 
شوراي اقتصاد تصويب و ابالغ شده براساس اطالعات 
مربوط به هزينه هاي توليد سال گذشته است درحالي 

كه امسال هزينه هاي توليد به شدت باال رفته است.
يزداني با بي��ان اينكه اصالح قيمت خريد تضميني 
مبناي اقتصادي دارد، گفت: قيمت خريد تضميني 
چغندر قند بهاره ۳ ه��زار و ۴۰۳ ريال و چغندر قند 
پاييزه ۳ هزار و ۳۳۸ ريال تصويب و اعالم شده است در 
حالي كه پيشنهاد ما حدود ۳۲ درصد افزايش نسبت 
به سال ۹۶ بوده كه براين اساس بايد قيمت به باالي 
۴۰۰۰ ريال مي رسيد. وي اضافه كرد: در صورتي كه 
پيشنهاد ما مورد پذيرش قرار مي گرفت، روند افزايش 
نرخ خريد تضميني باتوجه به رشد هزينه هاي توليد 
روندي منطقي بود ضمن اينك��ه بايد حتما در نرخ 
شكر تجديدنظر انجام شود تاتوليدكنندگان رغبت 
توليدداشته باشند. اين مقام مسوول در وزارت جهاد 
كشاورزي با اشاره به اينكه وزارتخانه در حال پيگيري 
اين مساله است، تصريح كرد: اميدوار هستيم نتيجه 
آن به زودي اعالم ش��ود چرا كه براي ما بسيار مهم 
است و در تصميم گيري كشاورزان براي كشت امسال 

تاثيربسزايي دارد.

امريكا توان رقابت با گندم روسيه 
را ندارد

با حمايت  هاي دولت پوتين و افزايش چشمگير توليد 
گندم روسيه، اين كشور توانست با توليد ۱۳۰ ميليون 
تن گن��دم و صادرات بي��ش از ۳۴ ميليون تني اين 
محصول، به قطب گندم جهان بدل شده و بر سلطه 
امريكا در بازار غالت پايان دهد. به گزارش فارس به 
نقل از راشاتودي با ركوردشكني توليد گندم و پايين 
آمدن قيمت اين محصول در روسيه، امريكا در حال از 
دست دادن بازارهاي خود براي اين محصول حياتي 
در جهان اس��ت. صادرات كشاورزي روسيه به لطف 
پايين بودن قيمت ارز اين كشور و حمايت هاي كالن 
پوتين در حال افزايش است. انتظار مي رود طي سال 
جاري كش��اورزان روسي بيشترين ميزان برداشت 
محصوالت كش��اورزي طي يك قرن اخير را داشته 
باشند. بطوري كه طبق گزارش »وال استريت ژورنال« 
اين كشور در فصل زراعي جاري ۸۳ ميليون تن گندم 
توليد خواهد كرد. به گفته ديميتري ريلكو، مديركل 
موسسه مطالعات بازار كشاورزي روسيه، قيمت پايين 
و نزديكي به بازارهاي بزرگ دو مزيت بزرگ روسيه در 
تحقق اين امر هستند. وي افزود: روبل نسبتاً ضعيف 
)ارزش پول ملي پايين( براي ب��ازار صادراتي گندم 
روس��يه خوب است، به همين دليل ما شاهد رشد و 
توسعه تدريجي صادرات محصوالت كشاورزي مان 
هس��تيم. بااين حال رقم توليد گندم نيز طبق اعالم 
دولت روسيه بسيار چشمگير است، بطوري كه مشاور 
غالت اين كشور رقم ۱۳۰ ميليون تن گندم را اعالم 
كرده كه در قياس با توليد گندم در سال ۱۹۷۸ )يعني 
قبل از جنگ ش��وروي با افغانستان( كه يك ركورد 

محسوب مي شد، رشدي چشمگير داشته است.
گفتني است بخش كشاورزي امريكا در فصل جاري 
با آب وهواي بد مواجه ش��ده است، به اين معني كه 
زمين هاي كم تري در اين كش��ور به كش��ت گندم 
اختصاص يافت��ه و انتظار مي رود تولي��د گندم در 
مقايس��ه با فصل قبل تا يك چهارم كاهش يابد. اين 
شرايط نامساعد توليد گندم در امريكا و افزايش توليد 
در روس��يه، قيمت گندم در شيكاگو را تا ۲۵ درصد 
كاهش داده است، به همين دليل گروه بازرگاني گندم 
امريكا واقع در مصر به فعاليت خود خاتمه داده است. 
سخنگوي اين گروه تجاري اعالم كرد كه ما ديگر توان 
مقابله با روسيه و رقابت با آن را در اين زمينه را نداريم.

تعداد متقاضيان در برنامه مالزي خانه دوم من
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9 مسكن

»تعادل«ايدهجديدوزارتراهوشهرسازيدرحوزهساختمانرابررسيميكند

1+3 نكته درباره كارت اعتباري مصالح ساختماني

پيمانكاران همواره متضررند

گروه راه و شهرسازي|شهال روشني |
شوراي هماهنگي مسكن به تازگي طرح خريد 
اعتباري تجهيزات و مصالح ساختماني توسط 
سازندگان مسكن را به تصويب رساند. به گفته 
وزير راه و شهرس�ازي مدل عملياتي اين طرح 
ظرف چند روز آينده تهيه و اجراي آن به زودي 
آغاز خواهد ش�د، اما در ح�ال حاضر مقدمات 

اجراي اين طرح در حال انجام است.
به گفته بسياري از كارشناسان اين طرح داراي 
3 مزيت و يك ضعف اساسي است. 3 مزيت اين 
كارت ارزان تر شدن پرسه ساخت وساز مسكن 
و در نهايت كاه�ش قيمت نهايي، جنب وجوش 
و بازگش�ت فعاليت به كارگاه هاي ساختماني و 
افزايش ميزان تكميل و ش�روع پروژه جديد و 
ضعف آن مربوط به انحراف كش�يده شدن اين 

كارت ها و عرضه آن در بازار آزاد است.

    آمارها چه مي گويند
گزارش مركز آمار ايران از بازار مصالح ساختماني حاكي 
از آن است كه تابستان امس��ال در مقايسه با تابستان 
سال گذشته قيمت نهادهاي ساختماني ۴۹.۱ درصد 

افزايش يافته است.
مطابق آمار منتشرشده، مركز آمار ايران شاخص كل 
قيمت نهاده هاي ساختمان هاي مسكوني شهر تهران 
بر مبناي سال پايه ۱3۹0 در تابستان امسال 3۱5.۴ 
بوده كه نسبت به فصل قبل )بهار ۹7( با 250.8 بالغ بر 
25.7 درصد و نسبت به تابستان سال گذشته با 2۱۱.6 

بالغ بر ۴۹.۱ درصد افزايش يافته است.
درصد تغييرات شاخص كل در چهارفصل منتهي به 
فصل تابستان امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل 
معادل 26.7 درصد بوده كه نس��بت به همين اطالع 

در فصل قبل ۱7.۴ درصد با افزايش روبرو بوده است.
ش��اخص قيمت گروه »آهن آالت، ميلگرد و پروفيل 
در و پنجره و نرده« با ۴5 درصد نس��بت به فصل قبل 
بيش��ترين تاثير را در افزايش ش��اخص كل در فصل 

تابستان داشته است.
گروه »چوب« با 6 درصد افزايش و گروه »خدمات« با 
۴ درصد افزايش به ترتيب رتبه هاي بعدي را در افزايش 
شاخص قيمت نهاده هاي س��اختمان هاي مسكوني 
شهر تهران در فصل تابستان سال ۱3۹7 مورد بررسي 
داشته اند. البته به گفته كارشناسان اين رشد در فصل 

پاييز نيز چشمگير بوده است.

    اثر مثبت بر رشد ساخت وساز
در همين زمينه حسين احمد اوغلي، كارشناس مسكن 
بابيان اينكه در طي ماه هاي اخير بازار ساخت وساز به 
علت رشد قيمت مصالح س��اختماني دچار صدمات 
متعددي شده است گفت: كارت هاي اعتباري خريد 
مصالح به انبوه س��ازان و س��رمايه گذاران بازار مسكن 

مي تواند رونق ساخت وساز را به دنبال داشته باشد.
گفت: ارايه كارت هاي اعتباري خريد مصالح ساختماني 
جز تصميمات درست گروه وزارت راه و شهرسازي است 
و مي تواند سياس��ت موفقي در بهبود وضعيت عرضه 

مسكن باشد.
اين كارشناس مسكن گفت: براساس طرح مذكور بانك 
به عنوان واس��طه ميان توليدكننده مصالح و سازنده 
قرارگرفته و ضمانت هاي الزم را از دو طرف اخذ مي كند، 
پس ازآن ش��رايط خريد و فروش غي��ر نقدي مصالح 

ساختماني فراهم مي شود.
وي با بيان اينكه عدم ت��وازن در عرضه و تقاضاي بازار 
مس��كن اين بازار را در س��ال هاي آتي با بحران روبرو 
مي كند، عنوان كرد: بايد دولت به دنبال ارايه مشوق هاي 

اساسي براي سازندگان ذي صالح باشد.
احمد اوغلي يادآور شد: در حال حاضر، بازار مسكن دچار 
مشكالت و تالطم بسياري است، بااين حال حمايت از 
فعاالن و سازندگان مي تواند به بهبود شرايط اين بخش 

كمك كند.
وي ادامه داد: در حال حاضر نياز اس��ت، جزييات اين 
كارت به صورت كامل و شفاف ارايه شود اما در شرايط 
كنوني مشخص نيست كه اين كارت ها به چه كساني 
ارايه شده و چه مكانيس��مي براي تفكيك سازندگان 

واقعي با دالالن، محتكران و فروشندگان وجود دارد.

احمد اوغل��ي گفت: اين كارت ه��ا در اين برهه زماني 
مي تواند راهگش��اي مشكالت دو بخش توليد مصالح 

ساختماني و كاهش ساخت وساز باشد.

    ارايه كارت ها بايد حساب شده باشد
ايمان رفيعي، كارشناس ساخت وساز نيز با بيان اينكه 
به نظر مي رسد اين طرح نيز به همان راه كارت اعتباري 
قير برود، گفت: اگر زيرساخت هاي اين طرح به درستي 
عملياتي نشود اين طرح به ابتذال رفته و وارد داللي و 

بازار سياه مي شود.
وي گفت: بايد تمامي تدابير امنيتي اين كارت ها در نظر 

گرفته شود تا شاهد انحراف در اين كارت ها نباشيم.
رفيعي با اشاره به اينكه كارت هاي مصالح ساختماني 
بايد به دس��ت فرد مصلح و ذي صالح برس��د، تأكيد 
كرد: اگر انحرافي در مس��ير ارايه يا عرضه اين كارت ها 
صورت بگيرد، شاهد تنش در بازار مصالح ساختماني 

خواهيم بود.
اين كارشناس ساخت وس��از گفت: شايسته بود قبل 
از رس��انه اي ش��دن ارايه كارت هاي اعتباري مصالح 
ساختماني اين تصميم به حضور انبوه سازان و سازندگان 
ذي صالح مي رسيد چراكه اين عده مي توانند سالمت 

و پاكي مسير اين كارت ها تضمين كنند.
رفيعي با بيان اينكه انبوه سازان بايد در تصميمات وزارت 
راه و شهرسازي حضور موثرتري داشته باشند، گفت: 
بايد دولت تمامي فعاليت هاي مرتبط با بخش خصوصي 

را به خودشان واگذار كند.
به اعتق��اد رفيعي اگ��ر ارايه اي��ن كارت ه��ا دقيق و 
حساب شده نباش��د دو پيامد ناگوار براي بازار مسكن 
خواهد داشت، گفت: اول پيامد ناگوار آن افزايش داللي 
و سوداگري در بازار مصالح ساختماني و پيامد بعدي 

مربوط به عميق تر شدن ركود ساخت وساز است.
وي گفت: از ابتداي س��ال جاري قيم��ت بازار مصالح 
ساختماني به واسطه افزايش نرخ تورم و ارز به شدت روند 
صعودي داشته است و اگر اين كارت به صورت حرفه اي 
وارد بازار نشود تورم كنوني مصالح ساختماني به شدت 

افسارگسيخته خواهد شد.
اين كارش��ناس ساخت وس��از گفت: باوج��ود اينكه 
هم اكن��ون ميلگ��رد، تيرآه��ن و ورق ه��اي فوالدي 
باقيمت هاي هر كيلو زير 3 هزار تومان در بورس عرضه 
مي شود، اما سازندگان به عنوان مصرف كننده نهايي با 
اين نرخ ها آهن آالت ساختماني را خريداري نمي كنند 
و قيم��ت اين مصالح براي اعضاي اي��ن صنف دو برابر 

قيمت بورس است.
وي گفت: بر اين اس��اس، ش��اخص قيمت نهاده هاي 
ساختمان هاي مسكوني شهر تهران در گروه ايزوگام و 
قير تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته رشد 
۱6۹ درصدي را تجربه كرد؛ تورم فصلي شاخص قيمت 
اين گروه از مصالح س��اختماني در تابستان امسال در 
مقايسه با بهار سال جاري ۹۴ درصد گزارش شده است.
وي گفت: بر اس��اس آمارهاي كش��ور شاخص قيمت 
مصالح ساختماني در گروه چوب، تابستان امسال در 
مقايسه با تابستان سال گذشته رشد ۱08 درصدي و 
در مقايسه با بهار ۹7 رشد 6۴ درصدي را تجربه كرده 
است. گروه آهن آالت، ميلگرد و پروفيل در و پنجره نيز 
تابستان امسال در مقايسه با فصل مشابه سال گذشته 
با تورم ۹۴ درصدي و در مقايس��ه با به��ار ۹7 با تورم 
۴5 درصدي روبرو ش��ده است. همچنين تورم فصلي 
شاخص قيمت مصالح ساختماني در گروه تاسيسات 

برقي نيز ۴5 درصد گزارش شده است.
رفيعي افزود: اين س��ه گروه از مصالح ساختماني كه 
بيشترين تورم را در ميان س��اير گروه هاي نهاده هاي 
س��اختمان هاي مسكوني ش��هر تهران طي تابستان 
امس��ال تجربه كردند از شروع ساخت وس��از تا زمان 
تكميل واحدهاي مس��كوني، موردنياز س��ازندگان 
هس��تند؛ درواقع اين س��ه گروه از مصالح ساختماني 
طيف متنوعي از مراحل و فرآيندهاي مربوط به اجراي 
پروژه هاي ساختماني را به لحاظ رشد قيمت تمام شده 
ساخت وسازهاي مسكوني تحت تاثير قرار مي دهند و 
در تمام مراحل ساخت اثر افزايشي خود را بر هزينه هاي 

ساختماني اعمال مي كنند.
بر اساس گزارش مركز آمار ايران، شاخص كل قيمت 
نهاده هاي ساختمان هاي مسكوني شهر تهران بر مبناي 

سال پايه ۱3۹0، در فصل تابستان ۹7 برابر 3۱5.۴ بوده 
است كه نسبت به فصل قبل 26 درصد و در مقايسه با 
فصل مشابه سال قبل ۴۹.۱ درصد افزايش داشته است.

اين كارشناس ساخت وساز گفت: در حال حاضر نرخ 
تورم در بازار مصالح س��اختماني به شدت باال است و 
كوچك ترين اشتباه در ارايه كارت هاي اعتباري مصالح 
ساختماني باعث ايجاد سوداگري شده و ما در يك برهه 
زماني بسيار كوتاه مدت شاهد تشكيل بازار سياه از آجر 

گرفته تا مصالح نماي ساختماني خواهيم بود.
وي گفت: اين طرح در صورتي مي تواند موفق باشد كه 
مسووالن از تكرار اشتباهات خود در كارت هاي اعتباري 

قير و آسفالت عبرت بگيرند.

    تدبير براي اداي دين به انبوه سازان
در همين رابطه، نايب رييس انجمن انبوه سازان استان 
تهران با اش��اره به اينكه كانون انبوه سازان اطالعي از 
جزييات كارت اعتباري مصالح ساختماني كه از سوي 
وزير راه و شهرسازي اعالم شده، ندارند، گفت: به نظر 
مي رسد اين كارت هاي اعتباري براي اداي قرض وزارت 

راه و شهرسازي به پيمانكاران تعبيه شده باشد.
ايرج رهبر افزود: در طي چند س��ال اخير وزارت راه و 
شهري س��ازي بدهي بزرگي به پيمانكاران داشته كه 
در برهه زماني با اراي��ه اوراق به دنبال بازپرداخت اين 

بدهي بوده است.
وي بابيان اينكه به نظر مي رسد وزارت راه و شهرسازي 
با ارايه اين كارت ها به دنبال سبك كردن دين خود به 
انبوه سازان است، گفت: احتماال وزارت راه شهرسازي 
با نشستي كه با بانك مسكن داشته تصميم به ارايه اين 

كارت ها شده است.
نايب رييس انجمن انبوه سازان اس��تان تهران گفت: 
به هرحال ارايه اين كارت ها با هر قصد و نيتي بدون ايجاد 

زيرساخت غيرعملياتي و ناموفق خواهد بود.
رهبر در پاس��خ به اين سوال كه به چه شكلي مي توان 
جلوي رانت اين كارت ها را گرفت گفت: استفاده از سه 
حلقه ناظر، كارفرما و پيمانكار مي تواند س��المت اين 
كارت ها را تضمين كنند چراكه ميزان مصرف هر نوع 
مصالح ساختماني در بخش ساخت وساز كامال روشن 

و شفاف است. وي گفت: بنابراين براي تضمين سالمت 
اين كارت ها بايد ميزان اعتبار كارت ها منطبق با ميزان 

مصالح ساختماني موردنياز باشد.
نايب رييس انجمن انبوه سازان اس��تان تهران افزود: 
به طوركلي نقش ناظر ساختمان در ارايه اين كارت ها 
اهميت فوق الع��اده اي دارد چراكه به طور حتم اعتبار 

مازاد در اين كارت ها فساد آفرين است.
رهبر گفت: البته اين كارت ها براي تمامي سازندگان 
كارگش��ا نخواهد بود چراكه شايد برخي از سازندگان 
ديگر مشتاق به حضور در عرصه ساخت وساز نباشند 
بنابراين بايد ارايه اين كارت ها به صورت اختياري باشد.

 رهبر با اشاره به افزايش قيمت برخي مصالح ساختماني 
و تاثير منفي اين افزايش قيمت بر ساخت وس��ازهاي 
س��اختماني گفت: متاس��فانه برخي مصالح ازجمله 
آهن آالت در ماه هاي اخير تا س��ه برابر افزايش قيمت 
داشته اس��ت. همچنين برخي وس��ايل و تاسيسات 
ساختماني مانند شيرآالت عالوه به برافزايش قيمت سه 
برابري، ناياب هم شده اند. اين شرايط تاثير بسيار منفي 
بر كار انبوه سازان داشته و بسياري از آنها بعد از گرفتن 
مجوز ساخت وساز، به خاطر افزايش قيمت مصالح كار 

خود را متوقف كرده اند.
نايب رييس انجمن انبوه سازان استان تهران همچنين 
به تاثير منفي كاهش ساخت وساز بر بازار ديگر صنوف 
اش��اره كرد و درنهايت گفت: با ركود بازار مسكن بازار 
ديگر صنوف ازجمله صنف مصالح ساختماني و ساير 

صنوف مرتبط با ساخت وساز هم دچار ركود مي شود.

    3  مزيت كارت هاي اعتباري 
در همين راس��تا مدير پروژه ساخت بابيان اينكه ارايه 
كارت هاي اعتباري مصالح ساختماني سه نتيجه مثبت 
در بخش توليد و ارزاني كاالي تمام شده و ساخت وساز 
دارد. گفت: در حال حاضر بسياري از پروژه ها به علت 
عدم گراني و نبود نقدينگي ها از س��وي س��ازندگان 
متوقف شده است؛ بنابراين اين كارت ها مي تواند در اين 

برهه زماني نجات بخش سازندگان تلقي شود.
شاهين افتخاري گفت: خاموشي چراغ هاي تعدادي از 
كارخانه هاي توليد مصالح ساختماني و كاهش توليد اين 

محصوالت از آن موضوعاتي است كه ارتباطي مستقيم با 
ركود صنعت ساخت وساز دارد و در اين ميان صاحبان 

و فعاالن اين صنايع از اين ركود بسيار متضرر شده اند.
وي گفت: در حال حاضر به كرات خبر تعطيلي يا نيمه 
تعطيل ش��دن اين واحدهاي توليدي از گوشه و كنار 
تمامي استان ها و شهرها شنيده مي شود. اين شرايط 
در حالي بر اين بازار حكمفرما شده است كه در روزگاري 
نه چندان دور دادوستد مصالح ساختماني در داخل و 
بازارهاي جهاني پررونق بود؛ اما متاسفانه اين محصوالت 
نيز مانند بسياري از توليدات داخلي ديگر در چند سال 
گذشته تجربه سخت ترين شرايط را داشته اند. كاهش 
شديد ساخت وساز و بودجه هاي عمراني به عالوه توقف 
طرح مسكن مهر و از دست رفتن بازارهاي صادراتي از 

داليل ايجاد اين بحران است.
افتخاري بابي��ان اينكه در وهله بع��دي اين كارت ها 
مي تواند در تعديل قيمت هاي مصالح ساختماني نيز 
موثر واقع شوند گفت: زماني كه كااليي ارزان قيمت به 
بدنه توليد تزريق شود كاالي نهايي ارزان تر در دسترس 
مصرف كننده قرار مي گيرد. بنابراين اگر دولت بتواند اين 
كارت هاي را به روش صحيح به دس��ت مصرف كننده 
واقعي برس��اند انتظار كاهش قيمت ه��ا دور از ذهن 

نخواهد بود.
اين مدير پروژه بابي��ان اينكه مصرف اصلي مصالح در 
مسكن اس��ت و اكنون كه مسكن با ركود مواجه است 
بس��ياري از كارگاه هاي ساختماني فعاليت و ظرفيت 
خود را به پايين ترين س��طح ممكن رسانده يا به طور 
۱00 درصدي بازار توليد را ترك كرده اند، گفت: ارايه 
كارت هاي اعتب��اري مي توان��د به نوعي نجات بخش 
كارگاه هاي تولي��د و كارخانه هاي مرتب��ط با مصالح 
ساختماني باشد. البته اگر وزارت خارجه بتواند رايزني 
مطلوبي براي صادرات مصالح س��اختماني داخلي به 
كش��ورهايي مانند سوريه و عراق داش��ته باشد جان 
دوباره اي به بخش توليد مصالح ساختمان ارايه مي شود.

وي گفت: متاس��فانه به دليل عدم حمايت واحدهاي 
توليدي، اغلب تا مرز ورشكستگي پيش رفته اند. بيشتر 
كارخانه هاي مصالح ساختماني به دليل نبود متقاضي 
با مازاد توليدات مواجه هس��تند و اي��ن موضوع تاثير 
مستقيمي برافزايش نرخ بيكاري و خروج سرمايه هاي 
كش��ور و بلوكه شدن اين س��رمايه ها در بانك ها دارد. 
افتخاري گفت: تا زماني كه كاهش مصرف داخلي به 
داليلي چون ركود مسكن و متوقف شدن پروژه ها وجود 
داشته باشد، نمي توان انتظاري براي رونق بازار مصالح 

ساختماني داشت.
اين كارش��ناس افزود: ارايه اين كارت به طرق صحيح 
مي تواند در كاهش نرخ تمام ش��ده مس��كن، تكميل 
س��اختمان هاي نيمه س��از و فعال ش��دن كارگاه ها 

ساختماني تاثير مستقيمي داشته باشد.

علي بقايي| كارشناس بازار سرمايه|
 از سال ۱3۹۴ پيمانكاران كشور با مقوله جديدي به 
نام اوراق مشاركت و اسناد خزانه اسالمي آشنا شدند. 
موضوع از اي��ن قرار بود، كارفرماه��اي دولتي بابت 
طلب پيمانكاران عمراني )كه بعدا حوزه بهداشت و 
درمان را نيز شامل شد( به دليل عدم توانايي دولت و 
محدوديت منابع بعضا چندين سال به صورت معوق 
مانده بود، تحويل انواع اوراق مشاركت و اسناد خزانه 

را جايگزين وجه نقد رايج كردند.
اين طرح ه��م مانند هر طرح ديگري مزايا و معايبي 
داشت كه يكي از مهم ترين مزاياي آن در وهله اول 
تس��ويه بدهي و معوقات چندين س��اله پيمانكاران 
بود كه به هر ترتيب خون تازه اي را در رگ هاي اين 

صنعت تزريق كرد.
به مرور زمان اين اوراق مشاركت و اسناد خزانه، تنوع 
زيادي از جنبه نرخ سود اوراق مشاركت و همچنين 
تاريخ سررس��يد پيدا كرد. بر اس��اس قواني، نقل و 
انتقال اين اوراق صرفا پ��س از پذيرش در بورس يا 

فرابورس قابل انجام خواهد بود.
مشكل از زماني شروع شد كه اختالف زماني صدور 
اين اوراق به نام پيمانكاران تا زمان قابل معامله شدن 

در فرابورس فاصله زي��ادي گرفت، زيرا پيمانكاران 
به داليلي قصد فروش و تامين نقدينگي پروژه هاي 
خود را داش��تند، اما مرجعي رس��مي براي فروش 
وجود نداش��ت. اين فش��ار فروش محلي شد براي 
خريداران حقيق��ي و حقوقي كه اين اوراق را هرچه 
ارزانتر و حتي با نرخ هاي ساالنه ۴0 درصد تنزيل از 
پيمانكاران خريداري كردند. ناآشنايي پيمانكاران 
با حوزه بازار س��رمايه و تامين مالي بورس نيز مزيد 
علت شد. اين رخدادها به جايي كشيده شد كه بانك 
مركزي در بخش��نامه اي نقل و انتق��ال اين اوراق را 
توسط بانك هاي عامل )مسكن، كشاورزي، تجارت، 

رفاه و ملي( ممنوع اعالم كرد.
اين بخشنامه با نيت كمك به پيمانكاران صادر شده 
بود، اما دقيق��ا بر خالف آن عمل ش��د و خريداران 
كمتري حاض��ر به خري��د اوراق بودن��د؛ از اين رو، 
نرخ تنزيل ها مج��ددا به ضرر پيمان��كاران كاهش 
ياف��ت. معامالت نيز به س��مت معام��الت وكالتي 
و دفترخان��ه اي با ريس��ك باال ب��راي طرفين تغيير 
مس��ير داد. نرخ هاي جذاب تنزيل اوراق باعث شد 
كه اكثر صندوق هاي رس��مي بورس و شركت هاي 
سرمايه گذاري نيز به سمت خريد اين اوراق هجوم 

آورند. در آن زمان سازمان بورس و اوراق بهادار طي 
بخش��نامه اي خريد هرنوع اوراقي خارج از بورس ها 
و بدون پذيرش در فراب��ورس را براي صندوق هاي 

بورسي ممنوع اعالم كرد.
اي��ن بخش��نامه ني��ز با ح��ذف بخش عم��ده اي از 
خريداران، مج��ددا به ضرر پيمانكاران تمام ش��د. 
واقعيت اي��ن بود كه نرخ هاي جذاب اين اوراق براي 
خريداران، توجيه الزم براي دور زدن قانون و يافتن 
راه حل هاي جديد و حتي پذيرفتن مخاطره عدول 
از قوانين ابالغي بورس و بانك را به خوبي پوش��ش 

مي داد.
 نكت��ه جالب اين ب��ود كه بانك مركزي و س��ازمان 
بورس به جاي صدور بخش��نامه و سعي در كنترل 
بازار با ايجاد محدوديت و وارد كردن ريسك بزرگ به 
هردو صنعت بازار سرمايه و جامعه پيمانكاري، هنوز 

پذيرش اوراق را به نتيجه نرسانده بودند.
در نهايت در زمان نصب كابينه جديد و وزير اقتصاد 
و دارايي در سال ۱3۹6، وزير جديد در اولين فرمان، 
دستور پذيرش تمام اوراق و اس��ناد در فرابورس را 
صادر كرد و پذيرش اس��ناد طي ي��ك هفته پس از 
اين ضرب االجل صورت گرفت. ن��رخ تنزيل اوراق 

در بازه تغيير يك هفته اي قب��ل از پذيرش و بعد از 
پذيرش در فرابورس از حدود 35 درصد در بازار آزاد 
به ۱8 درصد در فرابورس تقليل يافت و چه بس��يار 
پيمانكاراني كه ضرر هاي هنگفتي را طي اين دوران 
متحمل شدند و چه بسيار خريداراني كه در بازه كم، 

سود سرشاري به دست آوردند.
البته ناگفته نماند كه زيان پيمانكاران نيز مساوي با 
زيان كارفرماها ب��ود كه توضيحات اين چرخه زيان 

در اين مقال نمي گنجد.
با ذكر اين تاريخچه مختصر حاال بپردازيم به اوراق 
مشاركت جديدي بنام اشاد۱0 كه از تاريخ 26 اسفند 
۱3۹6 با نرخ سود ۱5 درصد ساالنه در حجم بسيار 
قابل توجه )حدود 5 هزار ميليارد تومان( طبق قانون 
بودجه انتش��ار يافته و با گذش��ت نزديك به ۱0 ماه 
هنوز در فرابورس پذيرش نشده است. اين در حالي 
اس��ت كه تخصيص اين اوراق به نام پيمانكاران در 
طول اين مدت در حال انجام بوده و سود دوره شش 
ماهه اول آن نيز واريز شده است. اين موضوع مجدد 
زنگ خطر بحران آخر سال ۱3۹3 را به صدا در آورده 
است، زيرا پيمانكاران مرجع رسمي براي فروش اين 
اوراق ندارند و از طرفي با بحران هاي اقتصادي سال 

جاري و نوسانات شديد نرخ ارز و تورم، نياز بيشتري 
به نقدينگي خواهند داشت. اين نياز با نزديك شدن 
به روزهاي پاياني سال شدت بيشتري نيز پيدا خواهد 
كرد و موجب شده در حالي كه انواع اوراق مشاركت 
و اسناد خزانه پذيرش شده در فرابورس با نرخ سود 
ميانگين حدود 22 درصد س��االنه مورد معامله قرار 
مي گيرند، اما اوراق مذكور در خارج از بورس با نرخي 
حدود 36 درصد خريداري مي ش��ود و پيمانكاران 

مستاصل چاره اي جز فروش با اين شرايط ندارند.
چرا فرآيند پذيرش اي��ن اوراق بايد اينقدر طوالني 
شود و آيا اين زمان طبيعي است يا قصور يا مصلحتي 
در آن وج��ود دارد، باي��د اين نكته تاكيد ش��ود كه 
زمان پذيرش نيز بس��يار حياتي و مهم خواهد بود. 
نزديك بودن زمان پذيرش در فرابورس با ماه پاياني 
س��ال )بهمن و اس��فند ماه( و وج��ود نقدينگي در 
حداقل ميزان خود به صورت س��نتي در پايان سال 
و همچنين هيجان فروش روزهاي آغازين توس��ط 
پيمانكاراني كه فش��ارهاي شديد اقتصادي را تا آن 
زمان تحمل كرده اند، موجب خواهد شد كه كشف 
نرخ به صورت واقعي صورت نپذيرفته و متضرر اصلي 

مجددا جامعه پيمانكاري كشور باشد.
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 كوپن مصالح ساختماني
و بافت فرسوده 

تامين هزينه خريد زمين 
و مصالح مهم ترين اركان 
س��اخت يك خانه است، 
البت��ه هزينه هايي ديگر 
ب��راي مجوز، دس��تمزد 
اس��تادكاران و كارگران 
و خري��د انش��عابات هم 
هزينه اي مضاعف بر اين 
خرج كردن ها اس��ت. در 
گذر زمان اين دو متغير همواره با فراز و نشيب هايي 
همراه بوده اند و با تفاضل قيمت و نوسان در قيمت اين 
دو متغير مستقل مشمول بوده است. قيمت زمين 
معموال بسته به تعيين طرح هاي جامع و نيز تقاضا 
براي مسكن دستخوش نوسانات است . سهمي ديگر 
از پازل مس��كن يعني مصالح ساختماني معموال با 
نظارت بيشتري با درصدهاي مشخص و تحت كنترل 
بازار و متوليان امر به صورت ساالنه افزايش مي يابد و 

قيمت گذاري مي شود.
اما با توجه به آش��فتگي بازار س��ال ج��اري قيمت 
تم��ام نهاده هاي س��اختماني افزايش قيمت باالي 
صددرصد و حتي برخي چند صد درصد هم ِركورد 
زد. در گير و دار اين قضايا قيمت زمين هم به دو برابر 
رسيد و سازندگان تراكم فروش و افرادي كه درصدد 
س��اخت خانه براي خود بودند را با مشكالت ِجدي 
مواجه كرد و اين قش��ر از جامعه براي ادامه كار خود 
را با بي انگيزگي مواجه كرد. با توجه به اينكه تعادل 
در قيمت ها و جهش اقتصادي ناشي از ويژه گي هاي 
سياستگذاري در سطح كالن اقتصاد شهرها را شكل 
مي دهد و اين ساختارها عمدتا معلول عدم تعادل و 
توازن در توزيع منابع و سرمايه در سطح شهر است. 
از اين رو، ضرورت دارد اين بار دولت با سياست جديد 
كارت اعتباري ب��راي خريد مصالح با تدوين قوانين 
جامع تر بر پيش فرض خود براي رونق بازار مسكن 
و به نوعي كمك به سازندگان و متقاضيان مسكن به 

صورت جد ورود كند.
زيرا س��وء مديريت، اتخ��اذ تصميم هاي اش��تباه، 
بي توجهي و نبود نظارت بر سازندگان به طور مستقيم 
و غير مستقيم باعث افزايش ساخت و ساز، عدم توزيع 
عادالنه در بين متقاضيان موثر و نيز بي رونقي و ركود 
مجدد توأم با گراني و وسعت بر پيكره شهرها چيزي 
در ِپي ندارد. اّما آنچه در اين اقدام دولت مي تواند موثر تر 
واقع شود توزيع مصالح با قيمت پايين تر در اختيار 
متقاضيان موثر مسكن اس��ت نه صرفا سازندگان و 
سرمايه گذاران بخش مسكن .چه ِضمان اجرايي وجود 
دارد شركت يا پيمانكاري كه ملك خود را با مصالح 
ارزان دولتي ساخت كرده است، پس از تكميل همين 

واحدها، آنها را ارزان تر به متقاضيان موثر بفروشد .
با توجه به اينكه هدف غايي دولت از اين اقدام پيش 
روي، خانه دار كردن متقاضيان مسكن و نيازمندان 
است. بنابراين ضرورت دارد با تدوين قوانين مستحكم 
حقوقي به عنوان پشتوانه در الزام به فروش با قيمت 
پايين تر سازندگان را پايبند كند. در واقع اِنتفاع اين 
اقدام دولت براي متقاضي مسكن هم باشد نه فقط 
توس��عه گر و س��ازندگان. حال ضرورت دارد در اين 
موضوع كه دولت از تأمي��ن زمين براي اين موضوع 
تصميمي اتخاذ نكرده پس مناسب است، اين مصالح 
را در اختيار گروهي قرار دهد كه زمين را از قبل دارند. 
در واقع در اي��ن گراني بازار دغدغ��ه اي براي خريد 
زمين وجود نداشته باشد، مناسب ترين گزينه براي 
كاربرد اين تسهيالت زمينه اي حاصل از مخروبه ها 
و خانه هاي كلنگي بافت فرسوده است .ماحصل اين 
اقدام در جوان س��ازي بافت شهري و كاركرد گرايي، 
كاهش مش��كالت شهري و بهداش��ت محيط هم 
لحاظ مي شود و با توجه به ضرورت نيازهاي جديد 
شهروندان در داشتن مسكن مقاوم، بيشتر توجهات 

به ُبعد كيفي مسكن معطوف مي شود.

بازار گرم مصالح ساختماني تقلبي 
گروه راه و شهرس�ازي|علي خاوري دانشور، 
مديركل راه و شهرسازي استان گيالن درخصوص 
تاثيرات افزايش قيمت مصالح ساختماني بركاربرد 
مصالح بي كيفيت و غيراستاندارد گفت: همواره و حتي 
در مواقعي كه قيمت مصالح ساختماني ارزان بوده، 
اين مشكالت وجود داشته و كاربرد اينگونه مصالح در 

دوره هاي مختلف شايد شدت و ضعف داشته است.
علي خاوري دانش��ور افزود: فرضا تا چند سال قبل، 
هر فردي با هر ش��غلي اقدام به توليد مصالحي مثل 
تيرچه يا فوم سقفي مي كرد و در بازار عرضه مي كرد. 
وي با بيان اينكه مشكل صنعت ساختمان تنها ورود 
مصالح غيراستاندارد به اين حوزه نيست، ادامه داد: 
اين مش��كل تنها در حوزه مصالح ساختماني وجود 
ندارد، بلكه در بخش صنعت ساختمان هر فردي با 
هر حرفه اي سازنده ساختمان شده است و به همين 
دليل فعاليت افراد غيرمتخصص صرفا در بخش مصالح 
ساختماني قابل مشاهده نيست. خاوري دانشور ادامه 
داد: البته وقتي قيمت اجناس و كاالهاي ساختماني 
به صورت غيرمعقول و غيرمتعارف باال مي رود، شايد 
بازار مصالح ساختماني تقلبي بطور طبيعي گرم تر 
شود. يعني برخي از سازندگان مسكن تعهدي نسبت 
به كاربرد مصالح باكيفيت نداشته باشند و تنها براي 
اينكه بتوانند واحدهاي ساخته شده را به بازار عرضه 
كنند و راحت تر بفروشند، توجهي به اين موضوعات 
نكنند و از مصالح و كاالهاي نامرغوب استفاده كنند. 
وي با تاكيد بر ضرورت تشديد نظارت ها در اين حوزه 
تصريح كرد: البته نبايد فراموش كرد كه در اين بازار 
آشفته با اين همه تنوع در حوزه محصوالت و مصالح 
ساختماني، نظارت بسيار سخت شده است؛ اما به هر 
حال ما بايد به اين سمت و سو حركت كنيم و مردم 
هم بايد ما را در اين مسير كمك كند و اجناس و مصالح 

بي كيفيت و ارزان خريداري نكنند.

محمد علي مهري
كارشناس شهرسازي

نگاه

    شاهين افتخاري:  ارايه كارت هاي اعتباري مصالح ساختماني سه نتيجه مثبت در بخش توليد 
و ارزاني كاالي تمام شده و ساخت وساز دارد. در حال حاضر بسياري از پروژه ها به علت عدم گراني 
و نبود نقدينگي ها از س�وي سازندگان متوقف شده است؛ بنابراين اين كارت ها مي تواند در اين 
برهه زماني نجات بخش سازندگان تلقي شود. خاموشي چراغ هاي تعدادي از كارخانه هاي توليد 
مصالح س�اختماني و كاهش توليد اين محصوالت از آن موضوعاتي است كه ارتباطي مستقيم 
با ركود صنعت ساخت وس�از دارد و در اين ميان صاحبان و فعاالن اين صنايع از اين ركود بسيار 

متضرر شده اند

برش



دانش و فن10اخبار

اپراتورها تخلفي در محاسبه اينترنت نكرده اند 

استفادهازفيلترشكنهزينهاينترنتراباالميبرد
گروه دانش و فن   مرجان محمدي 

چندي پيش خبري مبني بر اعت��راض كاربران در 
نحوه محاسبه اينترنت همراه منتشر شد،  خبري كه 
اپراتورها به آن واكنش نش��ان دادند و اعالم كردند 
كه تمامي هزينه ها طبق تعرفه محاس��به مي شود و 
اپراتور هيچگونه افزايشي در تعرفه هاي خود لحاظ 
نكرده است، اين در حالي است كه همچنان كاربران 
اصرار بر ب��اال رفتن قبض هاي تلفن خود داش��تند 
و معتقد بودن��د كه اپراتورها ب��دون اطالع كاربران 
اقدام به افزايش تعرفه به خصوص در بخش اينترنت 
همراه كرده اند . با دستور وزير ارتباطات و رسيدگي 
به اعتراض كاربران مشخص شد كاربراني كه از فيلتر 
ش��كن اس��تفاده مي كنند هزينه آنها افزايش پيدا 
مي كند،  چرا كه براي استفاده از فيلتر شكن ابتدا به 
سرور يك كشور خارجي متصل مي شوند تا بتوانند 
سايت ها يا برنامه هاي فيلتر شده را دور بزنند همين 
مساله دليلي است براي باالرفتن هزينه هاي قبوض 
تلفن همراه كه گفته مي شود برخي كاربران نسبت 
به آن اطالع كافي را نداشتند و به همين دليل قبوض 
تلفن هم��راه آنها در برخي ماه ها ب��ا افزايش همراه 
بوده اس��ت .اين در حالي اس��ت كه تعداد زيادي از 
كاربران نسبت به اين توضيح اپراتورها قانع نشدند 
و همچنان از باال بودن تعرفه ه��اي اينترنت همراه 
شكايت دارند . در اين خصوص مقرر شد تا سازمان 
تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي بررسي عملكرد 
اپراتورهاي ارتباط��ي را در نحوه محاس��به قيمت 
اينترنت بر مبناي ترافي��ك داخلي و خارجي انجام 
دهند و گزارش آن را منتش��ر كنند . در اين بررسي 
مشخص ش��د تمامي اپراتورهاي ارتباطي تا پايان 
آذرماه سال از مصوبه ۲۶۶ كميسيون تنظيم مقررات 
ارتباطات، پي��روي كرده اند به گونه اي كه طبق اين 

مصوبه قيمت استفاده از پيام رسان هاي داخلي يك 
سوم و براي سايت هاي داخلي نيم بها است، در اين 
خص��وص اپراتورهاي ارتباطي تخلف��ي نكرده اند و 
مدل قيمت گذاري تعيين شده از سوي رگوالتوري 

را رعايت كرده اند .
در ادامه اين بررس��ي ها س��ازمان تنظيم مقررات و 
ارتباطات راديويي به كاربراني كه معترض هس��تند 
اعالم كرده اس��ت كه نحوه محاس��به ها از س��وي 
اپراتورها كامال مشخص اس��ت و كاربران مي تواند 
طي تماس با اپراتورها يا اپليكيشن حساب شخصي 
از نحوه محاس��به،  ميزان اينترن��ت مصرفي مطلع 
شوند و در صورت نياز نمودار مصرف اينترنت خود 
را مشاهده كنند، از سوي ديگر از اپراتورها خواسته 
شده است تا جزييات رفتار ترافيك اينترنت كاربران 
را در اختيارشان قرار دهد تا هيچ گونه شائبه اي مبني 

بر افزايش تعرفه ايجاد نشود .
در همين خصوص حس��ين فالح جوشقاني رييس 
س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي گفته 
است: رگوالتوري تاكيد كرد؛ اگر كاربران مصداقي 
غير از مصوب��ه در اختيار دارن��د مي توانند آن را به 
س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي اعالم 

كنند تا در دستور رسيدگي قرار بگيرد .
وي همچنين اعالم كرده است: اعالم ميزان ترافيك 
داخلي و خارجي و نحوه محاس��به آن به تفكيك به 
كاربر الزامي است،  اما هيچ گونه الزامي براي ميزان 

آپلود و دانلود وجود ندارد .
بر اساس مصوبه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديويي و به تفكيك ميزان مصرف داخلي و خارجي 
پهناي باند نحوه محاسبه اپراتورها براي استفاده از 
س��ايت هاي داخلي نصف قيمت است . در اين مدل 
مصرف، اپراتور بايد در انتهاي بسته مصرفي مشترك 

يا پايان مصرف منصفانه وي، دقيقا و با تفكيك، اعالم 
كند كه كاربر چه حجمي از اينترنت را مصرف داخلي 
داش��ته و چه حجم از اينترنت را براي س��ايت هاي 
 خارج��ي اس��تفاده ك��رده و حجم اس��تفاده وي از 
پيام رسان هاي بومي چقدر بوده است.گفتني است 
پيش از اي��ن برخي »آي پي« آدرس هاي داخلي به 

دليل آنكه در بانك اطالعاتي اپراتورها اعالم نش��ده 
ب��ود، از س��وي اپراتورها به عن��وان ترافيك داخلي 
محاسبه نمي شد كه هم اكنون اين سايت ها با درج 
IP آدرس خود، در ليست س��ايت هاي داخلي قرار 
گرفتند. از س��وي ديگر برخي كاربران به دليل آنكه 
از طريق فيلترش��كن و VPN ب��ه اينترنت متصل 

مي ش��وند، حتي زماني كه در يك سايت داخلي يا 
پيام رسان داخلي نيز حضور دارند، سيستم، آنها را 
با IP آدرس خارجي تشخيص داده و ترافيك خارجي 
برايشان محاسبه مي شود كه توصيه مي شود كاربران 
در زمان اتصال به سايتهاي داخلي، فيلتر شكن خود 

را خاموش كنند .

هكر نيوز | به نظر مي رس��د كه يك گروه حرفه اي از 
هكرها و مجرمان سايبري با انتشار يك بدافزار و تروجان 
معروف به روزرساني شده سعي دارند به سرقت اطالعات 

بانكي و مالي كاربران بپردازند.
آمار حمالت سايبري و هك در سال ۲۰۱۷ ميالدي به 
اوج خود رسيد و با ادامه روند صعودي آن در سال ۲۰۱۸، 
برآوردهاهم اكن��ون حاكي اس��ت كه رك��ورد حمالت 
سايبري در سال جاري ميالدي نيز شكسته خواهد شد.

با توجه به نتايج پژوهش هاي انجام شده، ميزان حمالت 
س��ايبري در س��ال آينده ميالدي ۲۰۱۸ به اوج خود 
خواهد رس��يد؛ بنابراين تمامي شركت هاي كوچك و 
بزرگ در سراس��ر جهان موظف خواهند بود، اقدامات 
و تمهي��دات الزم را ب��راي مقابله با هك ش��دن اتخاذ 
كنند تا در برابر مجرمان سايبري و حمالت و خسارات 
جبران ناپذير آنها، آسيب پذيري كمتري داشته باشند 
و ضري��ب امنيت اطالعات خود و مش��تريان خود را به 

باالترين حد ممكن برسانند.
ح��اال تعدادي از هكره��ا و مجرمان س��ايبري اقدام به 
انتش��ار نوع جديدي از يك بدافزار و تروجان خطرناك 
در فضاي مج��ازي كرده اند تا بتوانند به وس��يله آن به 
بانك ها و موسسات مالي از راه دور دسترسي پيدا كرده 
و به سيس��تم و اطالعات موجود در آنها نفوذ يافته و به 

سرعت داده هاي موردنظر خود بپردازند.
تروجان ServHelper كه از نوامبر س��ال گذش��ته 

فعاليت خود را در سيستم رايانه هاي مبتني بر ويندوز 
آغاز كرده اس��ت، تاكنون توانسته اس��ت از راه دور به 
اطالعات سيستم هاي بانكي و موسسات مالي و اعتباري 
گسترده اي در جهان دسترسي پيدا كند و اين اطالعات 

را در اختيار هكرها و مجرمان سايبري قرار دهد.
فعاليت اين تروج��ان و بدافزار پيش��رفته و خطرناك 
تاكنون با ارسال اسپم و ايميل هاي فيشينگ از قربانيان 
موردنظر درخواس��ت كرده اس��ت كه اس��ناد بانكي و 
داده ه��اي مرتبط با نقل و انتق��االت بانكي و مالي را باز 
كرده و براي آنها ارس��ال كنند. اين بدافزار تنها با فريب 
دادن كاربران و قربانيان بي اطالع اقدام به ارسال انبوهي 
از ايميل هاي فيش��ينگي مي كند و آنها با دستان خود 
اقدام به تحويل و ارايه اطالعات به دست هكرها مي كنند.

در سال گذشته ميالدي باج افزار، بدافزار و ويروس هاي 
رايانه اي بسياري در سراسر جهان، اطالعات محرمانه، 
خصوصي و مال��ي ميليون ها نفر را به س��رقت بردند و 
ميلياردها دالر به شركت هاي مربوطه و دولت ها خسارت 
وارد كرده اند. حمله سايبري توس��ط بدافزار واناكراي 
)WannaCry( بط��ور قط��ع يك��ي از مهلك ترين 
حمالتي است كه در طول سال هاي اخير صورت گرفته 
اس��ت.بنابراين مي توان گفت خطر حمالت س��ايبري 
در كمين تمامي افراد، كاربران و ش��ركت هاي كوچك 
و بزرگ در جهان اس��ت و ديگر نمي ت��وان ادعا كرد كه 
كسي از گزند و خطرات حمالت سايبري در امان است.

انگج�ت| يك��ي از ش��ركت هاي فن��اوري نان��و 
امولسيون هاي پاك كننده بر پايه مواد گياهي را توليد 
كردند كه بدون نياز به آب قادر به آنتي باكتريال كردن 

سطوح است.
يكي از ش��ركت هاي فناوري، محلول هاي ش��وينده  
نانويي توليد كرده  ك��ه از آن مي توان بدون نياز به آب 
براي تميزكردن بدنه، موتور و الستيك خودرو استفاده 
كرد. اين شركت همچنين با استفاده از تركيبات گياهي 
موفق به توليد نانو امولسيون پاك كننده و آنتي باكتريال 
تبلت، موبايل و ساير س��طوح شدند كه مانع از انتقال 

باكتري مي شود.
تلفن همراه مي تواند خطرناك ترين وسيله انتقال و ابتال 
به انواع بيماري ها باشد؛ چراكه موبايل مكان مناسبي 
براي رش��د باكتري  ها است. سرفه كردن، خوردن غذا 
هنگام اس��تفاده از تلفن همراه، چربي گوش و صورت 
همه از عواملي اس��ت كه باع��ث آلودگي تلفن همراه 
مي شود و آزمايش هاي انجام شده در اين زمينه نشان 
داد كه تلفن هاي همراه همانند دستگيره در و پول بطور 
معمول حامل ميكروب هاي زيادي هستند و مي توانند 
بيماري هاي رايجي مانند آنفلوآنزا، اسهال و عفونت هاي 

چشمي را ايجاد كنند. 
پاك كننده موبايل و تبلت توليد شده كامال گياهي و 
بر پايه تكنول��وژي نانو بدون الكل بوده كه باعث حفظ 
سالمت كريستال هاي موبايل و لوازم الكتريكي مي شود 
ضمن آنكه قادر به حذف باكتري ها از روي سطوح است.

اين محصول، ش��وينده ش��امل يك س��ورفكتانت يا 
تركيبي از چند س��ورفكتانت با خواص پاك كنندگي 
در محلول هاي رقيق است. اين ماده جزئي از خانواده 
تركيباتي است كه به صابون شباهت دارند؛ اما نسبت 
به صابون داراي قابليت انحالل بيشتري در آب سخت 
هستند. اين مواد به دليل خاصيت “آمفيفيليك “ مانند 
صابون عمل مي كنند به اين صورت كه داراي يك سر 
آب دوست )قطبي( و سر آب گريز )غير قطبي( هستند.

امولس��يون مخلوطي از دو يا چند مايع است كه بطور 
طبيعي قابل مخلوط شدن نيستند. امولسيون ها جزئي 
از سيستم هاي دوفازي ماده هستند كه كلوئيد ناميده 
مي شود. اين محصول يك نانواملوسيون غيرالكلي است 
كه به عنوان يك شوينده براي تميز و براق كردن تبلت و 

موبايل به كار مي رود.
از آنجاي��ي كه اين محلول ش��وينده نانويي فاقد مواد 
ش��يميايي خورنده اس��ت، در دراز مدت آس��يبي به 
س��طح رنگ و الستيك نمي رس��اند. عالوه بر فقدان 
سميت و تأثيرات منفي زيست محيطي، اين محصول 
از ويژگي ه��اي جال��ب توجهي نظير ايج��اد خواص 
آنتي استاتيك برخوردار است بنابراين بعد از تميزكردن 
سطح خودرو با اين محلول، ميزان تجمع گردوغبار در 

سطح خودرو به حداقل مي رسد.
با توجه به بحران آب و نياز به كاهش مصرف آب به ويژه 
در شست و شوي خودرو، اين محلول شوينده نانويي 
مي تواند تأثير قابل توجهي در مصرف آب داشته باشد. 
الزم به ذكر است كه اين محصول گواهي نانومقياس  
ستاد توسعه فناوري نانو را دريافت كرده و ثبت اختراع 

آن نيز انجام شده است.
از ورود اين محصول به بازار هنوز خبري در دست نيست 
و توليد كنندگان زمان دقيقي را براي توليد انبوه اين 
محصول به بازار هنوز معرفي نكرده اند .گفته مي شود 
قيمت اين محصول به زودي از سوي توليدكنندگان 

آن اعالم مي شود.

 ضدعفوني كردن موبايل و خودرو
 بدون نياز به آب

بدافزاري كه اطالعات بانكي را مي دزدد
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فون آرنا| بسياري از كارشناسان و تحليلگران برآورد و 
اعالم كرده اند كه احتماال نخس��تين نسل از گوشي هاي 
هوشمند تاشو و انعطاف پذير حرف چنداني براي گفتن 
نخواهند داش��ت.حدود يك س��ال اس��ت كه غول هاي 
تكنولوژي همچون سامس��ونگ از برنامه هاي خود براي 
معرفي و عرضه گوشي هاي هوشمند تاشو و انعظاف پذير 
خبر داده اند.از آنجايي كه بازار گوش��ي هاي هوشمند به 
مرحله اشباع رس��يده و شركت هاي سازنده نيز با معرفي 
و اف��زودن قابليت هاي جديد، ديگ��ر نمي دانند كه براي 
جلب مشتريان بيشتر و رضايت طرفدارانشان بايد چه كار 
كنند، به سمت گوشي هاي هوشمند تاشو و منعطف روي 
آورده اند تا شايد بتواند بازار راكد و بي تالطم را رونق بخشد و 
تحوالت عظيم و قابل توجهي را براي كاربران و شركت هاي 
توليدكننده موبايل به ارمغان بياورد.گزارش هايي كه در 
رسانه هاي مختلف منتشر ش��ده است نشان مي دهد كه 
سامسونگ و برخي ديگر از شركت هاي توليدكننده موبايل 
قصد دارند در نيمه دوم س��ال ۲۰۱۹ ميالدي از گوش��ي 
هوشمند با صفحه نمايش تاشو و منعطف خود رونمايي 
كند، اما حاال كارشناس��ان بر اين باورند كه اين محصول 
به مراتب ضعيف تر از آن چي��زي خواهد بود كه بازارهاي 
جهاني تص��ور و پيش بيني كرده اند.اين كارشناس��ان و 
تحليلگران برآورد و اعالم كرده اند كه گوش��ي هوشمند 
تاشوي سامسونگ كه تحت عنوان گلكسي اف قرار است 
راهي بازارهاي جهاني موبايل شود، از ظرفيت باتري چندان 

باال و قابل توجهي برخوردار نخواهد بود.

ديجيتال ترندز| وق��وع رويدادهاي عجيب در دنياي 
مجازي پديده تازه اي نيست. اما تبديل شدن عكس يك 
تخم مرغ به پراليك ترين عكس موجود در شبكه اجتماعي 

اينستاگرام به سختي باوركردني است.
در شرايطي كه تنها حدود يك هفته از آپلود شدن عكس 
world_record_ تخم مرغ مذكور در حسابي با عنوان

egg مي گ��ذرد، عكس مذكور بيش از ۲۵ ميليون اليك 
خورده و بيش از يك ميليون نفر هم پاي عكس يادش��ده 
اظهارنظر كرده يا كامنت گذاشته اند. اين اظهارنظرها به 
زبان هاي مختلف دنياست، اما ظاهرا هنوز كاربران فارسي 
زبان از اين موضوع مطلع نشده اند.حساب كاربري يادشده 
كه تنها يك پست با تصوير تخم مرغ در آن ارسال شده بيش 
از ۲.۶ ميليون نفر فالوئر دارد و خود اين حساب هم ۹۳۲ نفر 
را تعقيب مي كند.پيش از اين ركورد پراليك ترين تصوير 
در اينس��تاگرام مربوط به حساب كاربري زني به نام كلي 
جنر بود كه عكسي از نوزاد دخترش را در حالي كه انگشت 
شصت وي را در دست گرفته بود، روي اين شبكه اجتماعي 
ارسال كرده بود. عكس يادش��ده در حدود ۱۸.۲ ميليون 
اليك خورد.مالك حس��اب كاربري يادش��ده در توضيح 
عكس يادشده نوشته است: بياييد با همكاري هم ركورد 
جهاني جديدي تنظيم كنيم و اين عكس را به پراليك ترين 
عكس اينس��تاگرام مبدل كنيم. عكس يادشده در تاريخ 
۵ ژانويه يعني ۹ روز پيش روي اينستاگرام ارسال شده و 
واقعا مشخص نيست چنين عكسي چگونه توانسته به اين 

سرعت پراليك ترين عكس اينستاگرام شود.

 تشخيص چهره افراد 
با هوش مصنوعي

باتري گوشي هاي تاشو 
ضعيف تر از حد انتظار 

عكس يك تخم مرغ ركورد 
اليك رادر اينستاگرام زد

موتوروان| يك شركت توليد كننده تجهيزات خودرو، 
سيستم اطالع رساني براي خودرو ساخته كه با موبايل 
راننده يكپارچه مي شود و به او اجازه مي دهد با موبايل 

مسيريابي كرده و خودرو را پارك كند.
سيستم هاي اطالع رساني از جمله مواردي هستند كه 

ظاهر خودرو را به روز مي كنند. 
در همين راستا شركتي يك سيس��تم اطالع رساني 
جديد به نام ۱۰BT-SPH براي خودرو رونمايي كرده 
است. اين سيستم جايگاه مخصوصي براي موبايل دارد 
كه به راننده اجازه مي دهد آيف��ون يا موبايل اندرويد 
خود را در آن قرار دهد و به جاي نمايش��گر سيستم از 
آن استفاده كند.۱۰BT-SPH  با استفاده از بلوتوث به 
موبايل فرد متصل مي شود و نيازمند هيچ گونه سيمي 
نيست.سيستم عالوه بر يكپارچگي با نمايشگر موبايل، 
قابليت اتصال به كنترل صوتي را نيز دارد. به اين ترتيب 
راننده مي تواند به راحتي و بدون نگاه كردن به نمايشگر، 
تماس ها را پاس��خ دهد و پيام ها را بخواند. عالوه بر آن 
كاربر مي تواند به راحتي از اپليكيشن هاي مسيريابي 
موبايل خود را استفاده كند.در كنار اين موارد سيستم 
مذكور بطور جداگانه با حسگرهاي پارك خودرو متصل 
مي ش��ود بنابراين مي تواند از طريق موبايل راننده را 

راهنمايي كند و به او هشدار دهد.

تبديل موبايل ها به سيستم 
اطالع رساني خودرو 

رويداد

فراسو

ديفنس وان| پژوهشگران پرتغالي، نوعي شبكه عصبي 
طراحي كرده اند كه مي تواند افراد مورد نظر را بدون استفاده 
از فناوري تشخيص چهره، شناسايي كند.روش هاي جديد 
يادگيري عميق ك��ه روي ويدئوهايي از حيوانات آزمايش 
شده اند، نوعي موفقيت در نظارت به شمار مي روند.رسانه ها 
و حاميان حفظ حريم خصوصي، توجه زيادي را به فناوري 
تشخيص چهره اختصاص داده اند كه مي تواند افراد خاصي 
را در مكان هاي عمومي شناسايي و بر آنها نظارت كند اما 
كاربرد اين فناوري در عكس هاي افراد بازداشت شده، بسيار 
بهتر از كاربرد آن در فضاهاي عمومي است، زيرا معموال در 
اين فضاها نمي توان نور، زاويه دوربين و موانع را كنترل كرد.

در هر حال امكان دارد ايده جديد پژوهشگران پرتغالي، به 
اين مجادله ها پايان دهد. آنها باور دارند كه هوش مصنوعي 
مي تواند افراد را بدون اين فناوري، تشخيص دهد و شناسايي 
كند. آنها اي��ن ايده خ��ود را روي گورخرماهي و مگس ها 
آزمايش كرده اند.آنها در روش خود، از يك »شبكه عصبي 
پيچشي« )CNN( استفاده كرده اند. شبكه عصبي پيچشي، 
نوعي روش يادگيري ماشيني است كه مي تواند روش مورد 
استفاده مغز انسان ها و پستانداران ديگر را در شناخت جهان 
پيرامون آنها، تقليد كند.قش��ر مغز، ميدان ديد را با همان 
روشي تقسيم بندي مي كند كه براي تقسيم نقشه به چندين 
شبكه مورد استفاده قرار مي گيرد. گروه هاي سلولي موجود 
در قشر مغز، با بخشي از ميدان ديد منطبق هستند كه قابليت 
ديدن را فرام مي كنند و به مغز امكان مي دهند اشياي موجود 

در ميدان ديد را از شبكه اي به شبكه ديگر رديابي كند. 

فون آرنا| اطالعات بالغ بر ۲۰۰ ميليون نفر از جوانان 
چيني جوياي كار كه در وب سايت هاي اشتغال يابي 
ثبت نام كرده بودند، در يك حمله سايبري به سرقت 
رفته است.  اين روزها كه حفاظت از اطالعات شخصي 
و حريم خصوصي كاربران از اهميت خاص و بسزايي 
برخوردار ش��ده است، متخصصان امنيت سايبري 
فعال در شركت ها و وب سايت هاي مختلف به دنبال 
راهكارهايي براي افزايش امنيت سايبري درگاه هاي 
مورد استفاده خود و ايمن سازي پلت فرم هاي خود 
هستند اما با اين حال مي توان گفت هرروزه اخبار و 
گزارش هاي متعددي از گوشه و كنار جهان منتشر 
مي شود كه نشان مي دهد هكرها با سوءاستفاده از 
آس��يب پذيري و ضعف هاي امنيتي موجود در وب 
سايت، شبكه هاي اجتماعي و اپليكيشن هاي مختلف 
به اطالعات شخصي، مالي و هويتي خيل عظيمي از 
كاربران و اعضاي آنها نفوذ و دسترسي پيدا مي كنند. 
اين اطالعات به سرقت رفته شامل اطالعات شخصي 
و هويتي كاربران نظير شماره شناسنامه و كد ملي، 
تاريخ تولد، نام و نام خانوادگي، شماره تماس، وضعيت 
تاهل، آدرس پس��ت الكترونيكي )ايميل(، آدرس 
پستي منزل و محل كار و شماره شناسه گواهينامه 

رانندگي آنها مي شود.

اطالعات كارجويان اينترنتي 
لو رفت

فارنت| دستاوردهاي دولت الكترونيك در تمام 
حوزه ها براي كاربران و ش��هروندان قابل لمس 
اس��ت به طوري كه با توسعه دولت الكترونيك و 
ارايه خدمات آنالين به كاربران گامهاي مهمي در 

اين خصوص برداشته شده است .
مهرداد ميرزايي عضو اتحاديه فناوران رايانه با اشاره 
به اينكه اين اپليكيشن توسط يك تيم تحقيقاتي 
در دانشگاه شهيد بهشتي طراحي و عملياتي شده 
است، گفت: با توجه به طرح دولت براي حركت 
به سمت اجرايي كردن پروژه دولت الكترونيك؛ 
طراحي نرم افزار وس��امانه ارايه خدمات آنالين 
ازحدود دوس��ال پي��ش و با هم��كاري تيمي از 
محققان دانشگاه شهيد بهشتي كليدخوردو امروز 
اين نرم افزار با ارايه بيش از ۲۰ شاخه مختلف از 
خدم��ات به صورت آنالين و ب��ا همكاري حدود 
4۰۰ مجموعه ازشركت هاي ارايه كننده خدمات 
و اصناف گوناگون و نيزگردآوري بيش از 4۵۰۰ 
متخصص؛ طيف وس��يعي از خدم��ات خانگي 

واداري را به صورت آنالين ارايه مي كند.
وي با بيان اينكه اين شركت فناوري، با طراحي 
نرم افزار كنترات موفق به دريافت نشان زيست بوم 
خالق از معاونت علمي وفناوري رياست جمهوري 
شده اس��ت افزود: اين نرم افزار مبتني بربرنامه

react native ب��ه عنوان يك��ي از به روز ترين 
زبان هاي برنامه نويس��ي دنياس��ت ك��ه امكان 

اتوآبديت را به كاربر مي دهد.

اپليكيشني براي ارايه خدمات 
آنالين به كاربران 

فون آرنا| بر اساس تصويري كه يكي از كاربران 
در فضاي مجازي منتش��ر كرده اس��ت، به نظر 
مي رسد كه فروشگاه اينترنتي گوگل پلي استور 
قص��د دارد با نماي��ش ميزان ظرفي��ت حافظه 
باقيمانده به كاربران كمك كند بدانند براي نصب 
اپيليكيش��ن هاي موردنظر خود ب��ه چه ميزان 
حافظه نياز دارند.اگر شما نيز با مشكل هميشگي 
كمبود ظرفيت حافظه در گوشي هاي هوشمند 
اندرويدي خود مواجه هستيد، به نظر مي رسد كه 
گوگل راهكاري را براي حل اين موضوع انديشيده 
است و آن نيز افزودن قابليت و امكان جديدي به 
پلتفرم فروش��گاه اينترنتي و آنالين گوگل پلي 
استور است كه به واسطه آن كاربران قادر خواهند 
بود حجم دقيقي از ظرفيت حافظه باقي مانده در 
گوشي هوش��مند خود را قبل از نصب و دريافت 
اپليكيشن مربوطه مش��اهده كرده تا بدانند كه 
دقيقا نيازمند چه ميزان حافظه براي دانلود آن 
برنامه هستند و براي اين كار، مي توانند كداميك 
از اپليكيشن هاي پيش روي خود را حذف كرده و 

حافظه موردنياز خود را به دست آورند.

نصب برنامه با وجود ظرفيت 
پايين حافظه
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رييس اتاق تعاون ايران در نشست با معاون بازرگاني داخلي وزارت صمت مطرح كرد

اجراي آزمايشي سامانه مهتا در ۴۰ فروشگاه
گروهبنگاهها|

نشست هم انديش��ي رييس اتاق تعاون ايران و معاون 
بازرگاني داخلي وزارت صمت و دبير ستاد تنظيم بازار با 
حضور جمعي از مديران بخش تعاون در حوزه كشاورزي 

و تعاوني هاي مصرف در اتاق تعاون ايران برگزار شد. 
در اين نشست بهمن عبداللهي رييس اتاق تعاون ايران، 
از اجراي آزمايشي س��امانه جامع مديريت هوشمند 
توزيع اقالم اساس��ي )مهتا( در ۴۰ فروش��گاه بخش 

تعاون خبر داد.
به گزارش پايگاه اطالع رساني اتاق تعاون ايران، رييس 
اتاق تعاون ايران گفت: سامانه جامعي را به نام مهتا براي 
بخش واردات و صادرات آماده كرده ايم كه از زمان ورود 

كاال تا رسيدن به مصرف كننده را رصد مي كند.
رييس اتاق تعاون ايران اظهار كرد: وزارت صنعت،  معدن 
و تجارت متولي اصلي حوزه بازرگاني و صنعت اس��ت 
و بخش كش��اورزي هم با اين بخش مرتبط است.اين 
وزارتخانه وظيفه تصدي گري فعاليت اقتصادي را دارد 
و بخش بازرگاني داخلي اصلي ترين ركن مرتبط با اين 
بخش است. وي افزود: يكي از مسائل كشور در شرايط 
تحريم بحث تامين و توزيع كاال به خصوص كاالهاي 
اساسي است اين شرايط و سختي ها با علت اصلي آن 
نبود نظارت و كنترل دقيق روي ارز مصرف شده براي 
كاالهاي اساسي است. عبداللهي در ادامه تصريح كرد: 
دولت ۱.۲ ميليارد به صورت ماهانه براي تامين كاالهاي 
اساس��ي اختصاص داده كه س��االنه ۱۴ ميليارد دالر 
مي شود كه اگر به درستي اختصاص يابد نيازهاي مردم 
را مرتفع مي كند اما با وجود اين تخصيص، احس��اس 

فراواني كاال را در بازار نداريم و دليل آن اين اس��ت كه 
كاالها به درس��تي توزيع نمي شود. ما در بخش تعاون 
بيش از ۶ هزار بخش توزيعي داريم اما دولت از اين شبكه 

توزيع استفاده نمي كند.  

   سامانه مهتا چيست
رييس اتاق تعاون ايران با اشاره به طرح برنامه جامع براي 
توزيع كاالهاي اساسي خاطرنشان كرد: براي حل اين 
نقص يك تيم مجرب در امر برنامه نويسي به كار گرفته 
شد تا برنامه جامعي براي بخش واردات و صادرات آماده 
كرديم كه مهتا نام دارد. اين س��امانه از ابتداي بخش و 
تخصيص ارز در بانك مركزي تا زمان تبديل به كاال و 
رس��اندن كاالي نهايي به دست مصرف كننده را رصد 
مي كند و اين س��امانه از ماه گذشته به صورت پايلوت 
در ۴۰ فروش��گاه تهران در حال اجرا است. وي افزود: 
با وزيران ذيربط و معاونين رييس جمهور جلس��اتي 
داش��تيم و پروژه را ارايه داديم كه از آن استقبال شد و 
ما اميدواريم اين كار بتواند امور را تسهيل بخشد و در 
سطح كشور از اين سامانه استفاده شود. عبداللهي در 
توضيح نحوه كار اين سامانه گفت: سرپرستان خانوار در 
اين سامانه ثبت نام مي كنند و دستگاه هاي ذي ربط در 
زمان سهميه بندي بنا بر مشخصات افراد سهميه را ثبت 
كرده و كاالها را به نزديك ترين فروشگاه محل زندگي 
افراد ارسال مي كنند. كاال از زمان ورود به كشور تبديل 
و رسيدن به دس��ت مصرف كننده رصد و ساماندهي 
مي ش��ود و با اين كار جلوي دالالن و واسطه ها گرفته 

خواهد شد.

معاون بازرگاني داخلي وزارت صمت در اتاق تعاون ايران خبر داد

توزيع ۵۳  ميليون تن كاالي اساسي توسط تعاوني ها
 عباس قبادي معاون بازرگاني داخلي وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت و دبير س��تاد تنظيم ب��ازار در ديدار 
با رييس ات��اق تعاون و جمعي از تعاونگ��ران از توزيع 
53ميليون تن كاالي اساسي توسط تعاوني ها خبر داد.

به گزارش »تعادل« از پايگاه اطالع رساني اتاق تعاون 
ايران، عباس قبادي در نشست صبحانه كاري با مديران 
اتحاديه هاي تعاوني هاي توليد و مصرف در اتاق تعاون 
ايران درباره نقش تعاوني ها در توزيع كاالهاي اساسي 
اظهار داشت: قرار است 53 ميليون تن كاالي اساسي 
را تعاوني ها توزيع كنند كه براي اين منظور ۸.5 ميليارد 
ي��ورو از هزينه اين طرح را در اختي��ار اتاق تعاون قرار 
خواهيم داد تا تعاوني ها كاالهاي اساسي را توزيع كنند.

قبادي با بيان اينكه امريكا جنگ تمام عياري را با ما شروع 
كرده و يكي از اشكاالت دولتي ها اين است كه هنوز باور 
نكرده اند چه جنگي از سوي امريكا عليه ايران آغاز شده 
است، افزود: با توجه به تشكيل اتاق جنگ عليه ايران از 
سوي امريكا، تنها راه نجات كشور، توليد و صادرات است 
و كنار اين دو، تنظيم بازار و اشتغال نيز خود به خود ايجاد 
خواهد شد. او يكي ديگر از اشكاالت موجود در كشور در 
فضاي جنگ اقتصادي را صادرات كاالهاي خام دانست و 

ادامه داد: اين روند بدترين جفا به كشور است. بطور مثال 
ما با صادرات گوجه مخالف بوديم اما گوجه كشاورزان 
بوشهري روي دست آنها بود و كشاورزي اين منطقه در 
حال نابود شدن بود كه وزير صنعت، معدن و تجارت با 

صدور مجوز صادرات گوجه از استان بوشهر موافقت كرد 
ولي اعضاي ستاد تنظيم بازار مخالف بودند و مي گفتند 
بايد سيب زميني و گوجه به شكل رب يا فرآورده صادر 
شود. دبير ستاد تنظيم بازار با بيان اينكه قرار است گندم 

براي مصارف آزادپز تا پايان امسال از بورس كاال خارج 
شود و مس��تقيم به كارخانه هاي آسياب گندم ارسال 
ش��ود، در خصوص شيرخام يادآور ش��د: در اين ستاد 
رقم خريد ش��يرخام از دامدار كيلوي��ي ۲۰۰۰ تومان 
تعيين شد اما اتفاق بدي كه افتاد، اين بود كه بخشي از 
شيرخشك قاچاق مي شد. او ادامه داد: صالح نمي بينم 
كه شيرخشك وارد ش��ود چون به اندازه كافي شير در 
كشور توليد شده و ساالنه ۹ ميليون تن توليد شيرخام 
داريم. معاون بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و 
تجارت درباره مشكل ماليات شركت هاي توليدي گفت: 
آمادگي داريم براي سال آينده سقف ماليات شركت ها 
را معادل س��قف مالياتي سال قبل تعيين كنيم و وزير 

صنعت، معدن و تجارت نيز با اين موضوع موافق است.

   ۱۶ فروند كشتي نهاده دامي منتظر تخليه است
قبادي درباره افزايش قيم��ت نهاده هاي دامي اظهار 
داشت: در حال حاضر ۱۶ فروند كشتي حامل نهاده هاي 
دامي معادل يك ميليون تن نهاده، ۴5 روز اس��ت كه 
در حال پرداخت دموراژ به كش��تي اس��ت كه هزينه 
دموراژ هر كشتي روزي ۱5۰ ميليون تومان مي شود و 

واردكننده نهاده ها مجبور است اين مبلغ را در قيمت 
تمام شده نهاده ها وارد كرده و سبب افزايش قيمت آن 
از ۱۲۲۰ تومان در هر كيلو به ۱35۰ تومان شده است.

او در خصوص كمبود سيب درختي گفت: در سال جاري 
۴۰۰ تا 5۰۰ هزار تن كاهش توليد س��يب داشتيم و از 
سوي ديگر ۶ برابر سال گذشته صادرات اين محصول را 
داشته ايم. من مطمئن هستم كه در شب عيد سال جاري 

با مشكل كمبود سيب درختي مواجه خواهيم شد.

   واردات دام زنده از هفته آينده 
معاون وزي��ر صنعت، معدن و تجارت درب��اره واردات 
گوشت اظهار داش��ت: قرار است در ستاد تنظيم بازار 
مصوب كنيم كه بخش��ي از توزيع گوشت وارداتي به 
تعاوني هاي مصرف واگذار شود. همچنين از هفته آينده 
هفته اي 5۰۰۰ تن دام زنده كوچك از فرودگاه پيام وارد 

شده و ۲۴ ساعت بعد كشتار و توزيع مي شود.
قبادي در رابطه با الس��تيك كاميون گفت: در س��فر 
اخيري كه با ظريف به هند داشتيم، قرار شد اين كشور 
ما را از تحريم الستيك خارج كرده و از امروز الستيك 

از هند وارد كنيم.

نشست هم انديشي فعاالن اقتصادي تعاون در اتاق تعاون همدان
 هيات رييس��ه اتاق تعاون اس��تان همدان، فعاالن 
اقتصادي و مديران اتحاديه ها و شركت هاي تعاوني، 
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي، سرپرست بانك 

توسعه تعاون درا تاق تعاون استان گردهم آمدند. 
به گزارش تعادل از پايگاه اطالع رس��اني اتاق تعاون 
ايران، به منظور حمايت و تقويت شبكه هاي كسب 
و كار و توس��عه و تروي��ج فرهنگ تع��اون و حفظ و 
نگهداشت ش��ركت هاي تعاوني و آشنايي و آموزش 
هرچه بيش��تر فعاالن اقتصادي با قوانين و مقررات 
بخش تعاون »نشست هم انديشي فعاالن اقتصادي 

تعاون« در اتاق تعاون استان همدان برگزار شد. 
در اين نشست گزارشي از فعاليت ها و خدمات اتاق 
استان ارايه همچنين در خصوص رسيدگي و ارتباط 
با قريب به ۷۰۰ شركت تعاوني راكد و غير فعال اشاره 
شد كه طي ليس��تي قريب به 3۰۰ شركت تعاوني 
راكد و غير فعال در زمينه مشكالتي كه باعث ركود 

تعاوني شده تهيه شده كه اهم مشكالت آنان عبارتند 
از: كمبود نقدينگي و سرمايه در گردش، مشكالت 
مالياتي )ماليات بر درآمد و ارزش افزوده(، مشكالت 
تأمي��ن اجتماعي، باالبودن هزين��ه توليد )انرژي-

بيمه-حق��وق و دس��تمزد-نرخ مالي��ات- و تأمين 
اجتماعي و مواد اولي��ه و…(، تغييرات زود هنگام 
قوانين و مقررات بخشنامه هاي خلق الساعه و عدم 
انجام تعهدات دولت، نا هماهنگي بين دستگاه ها و 
س��خت گيري بانك ها در پرداخت تسهيالت و باال 
بودن نرخ تس��هيالت بانكي، ناتواني توليدكننده در 
رقابت با واردات بي رويه كاالهايي كه مشابه آنها در 
داخل توليد مي شود، كاهش ارزش پول و نوسانات 
نرخ ارز و ع��دم اطمينان از ب��ازار، كاهش تقاضا به 
دليل كاه��ش قدرت خريد مردم )نداش��تن بازار(، 
س��وء مديريت و اختالف بين مديران ش��ركت ها و 

قاچاق كاال.

مدي��ركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي س��خناني در 
زمينه نقش كارفرمايان و توليدكنندگان و تعاونگران 
به عنوان س��رداران اقتصادي كه در سنگر توليد در 
حوزه اقتصاد مقاومتي در مبارزه با جنگ اقتصادي 
دشمن فعال هستند اش��اره كرد و با اشاره به آيات 
وروايات سه ش��رط براي كمال عمل صالح برشمرد 
۱-شتاب مس��تمر در كار ۲- داش��تن نيت خدايي 

3- كارخود را كوچك بدانند .
وي در ادامه در مورد تسهيالت روستايي كه ۲3۲۱ 
طرح روستايي مطالعه شده و ۱۷۹3 طرح مصوب و 
۱۰۷۰ طرح به مبلغ ۲۷۱ ميليارد تومان تسهيالت 
روس��تايي با نرخ ۶ درصد پرداخت شده است اشاره 
ك��رد . همچنين درمورد اس��تفاده از ظرفيت طرح 
كارورزي و طرح روس��تا تعاون كه با همكاري اتاق 
تحقق ۱۶۰ درصدي حاصل ش��د، توضيحاتي ارايه 
كرد. سرپرست بانك توسعه تعاون استان نيز با اشاره 

به منابع و تس��هيالت موجود گفت: از ۱۱۷ ميليارد 
ريال تس��هيالت پرداختي ۷۰ درص��د به تعاوني ها 
پرداخت ش��ده اس��ت و نيز از اين مبلغ 5۱ ميليارد 

تومان سهم روستايي، ۱۸ ميليارد سهم سازمان هاي 
حمايت��ي و 33 ميليارد باقي مان��ده كه 3۰ ميليارد 
تومان به اشتغال روستايي تخصيص داده شده است.

 از جيب مردم خرج مي كنيم 
اما خدمات نمي دهيم

خوزس�تان| اس��تاندار 
خوزس��تان گفت: از جيب 
م��ردم خ��رج مي كنيم اما 
خدمات نمي دهي��م، اين 
واقعا محل اش��كال اساسي 
و مانع��ي ج��دي ب��ر روند 
حركتي ما است. غالمرضا 
ش��ريعتي در نهمين كارگروه سالمت و امنيت غذايي 
استان با اشاره به بحث پسماندها در استان، اظهار كرد: 
بحث مديريت پسماند يكي از چالش هاي حال حاضر 
استان و كشور است؛ با وجود تذكرات مكرري كه داده 
ش��ده و س��رمايه گذاراني كه اعالم آمادگي كرده اند به 
علت رقابت هاي ناس��الم بين مديريت ها، اين مس��اله 
انجام نشده است. ش��ريعتي عنوان كرد: به علت اينكه 
تصميم گيري ها درست انجام نمي گيرد، دفع پسماندها 
ب��ه روش غيربهداش��تي رقم مي خورد؛ اگر دوس��تان 
حوزه س��المت مقداري در اين زمينه تمركز كرده و در 
كارگروهي  تش��كيل دهند  در صورتيكه اقدامي انجام 

نشود ما برخورد خواهيم كرد.

35 درصد افراد باالي 18 سال 
در كردستان فشارخون دارند

كردس�تان|  مع��اون 
بهداش��تي دانش��گاه علوم 
پزشكي كردس��تان گفت: 
براساس آخرين مطالعات 
كش��وري بين ۲۹ ت��ا 35 
درصد افراد باالي ۱۸ سال 
در اس��تان كردستان فشار 
خون دارند كه حدود 5 تا ۱۰ درصد بيشتر از ميانگين 
كشوري اس��ت. به گزارش فارس، فرزام بيدارپور ديروز 
در نشست مطبوعاتي نهمين پويش ملي تغذيه، كاهش 
بيماري هاي غيرواگير را از جمله استراتژي مهم دانشگاه 
علوم پزشكي كردستان عنوان كرد و اظهار داشت: هدف 
اصلي ما كاهش مصرف قند، چرب��ي و نمك در عادات 
غذايي مردم اس��ت . وي با بيان اينكه با رعايت مصرف 
اين سه فاكتور مهم حدود ۲5 درصد مرگ و مير ناشي از 
بيماري هاي غيرواگير كاهش مي يابد، افزود: بيماري هاي 
تنفسي، قلبي-عروقي، سرطان ها و ديابت چهار دسته 
اصلي بيماري هاي غيرواگير هستند كه در راس اين چهار 

بيماري بحث تغذيه ناسالم مطرح است.

پويايي صنعت وابسته به تعامل 
مناسب كارگر و كارفرماست

ي�زد| مدي��ركل تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي استان 
يزد با بيان اينكه كارگران 
و كارفرمايان با همكاري و 
تعامل ب��ا يكديگر در خط 
مقدم جبه��ه كار و توليد 
ب��ه اس��تقالل اقتصادي 
مي انديش��ند گفت: پويايي صنعت وابسته به تعامل 
مناسب كارگر و كارفرما است. محمد حسين رياحي در 
گفت وگو با ايلنا با بيان اينكه اجراي درست سياست هاي 
دولت با تقويت دو بال جامعه كارگري و كارفرمايي است 
اظهار داشت: با حل و فصل مسائل و مشكالت جامعه 
كارگري و كارفرمايي مي توانيم در راستاي رونق اقتصاد 
و داشتن اقتصادي پويا در استان گام هاي موثري برداريم. 
او با اشاره به فعاليت موثر و مستمر واحدهاي صنعتي در 
استان ادامه داد: پويايي صنعت وابسته به تعامل مناسب 
كارگر و كارفرما در كنار دولت است كه با ايجاد همدلي 
و همسو نمودن ديدگاه ها بس��ياري از مشكالت اين 

بخش ها رفع خواهد شد.

تجليل از توليد كنندگان برتر 
بخش كشاورزي بويين زهرا

قزوي�ن|در مراس��مي از 
۲۲ نفر توليد كننده برتر در 
زمينه هاي دامپروري، طيور، 
كشاورزي و باغداري تجليل 
به عمل آمد. رييس سازمان 
جهاد كشاورزي استان در 
مراس��م گفت: براي حفظ 
امنيت غذايي بايد كش��اورزي س��نتي را به كشاورزي 
تجاري تبديل كرد. خمس��ه در مراس��م تجليل از ۲۲ 
نفر توليد كننده برت��ر در زمينه هاي دامپروري، طيور، 
كش��اورزي و باغداري اف��زود: به هر مي��زان در بخش 
كشاورزي سرمايه گذاري بيشتر شود استقالل كشور 
را در پي خواهد داش��ت.  او يكي از اولويت ها  را توس��عه 
س��امانه هاي نوين آبياري دانس��ت وگفت: بيشترين 
سرمايه گذاري براي اجراي سيستم هاي نوين آبياري 
اجرا شده كه الحمداهلل مزاياي آن را در بهبود و مديريت 
منابع آبي خواهيم ديد.   در شرايط فعلي كه دشمنان با 
جنگ اقتصادي درصدد ضربه زدن به كشورمان هستند 

بايد با توليد داخلي توطئه آنان را خنثي كرد.

افتتاح 32 طرح بزرگ صنعتي 
در چهارمحال و بختياري

چهارمحالوبختياري| 
ريي��س س��ازمان صنعت، 
معدن و تجارت چهارمحال 
و بختياري از افتتاح 3۲ طرح 
صنعتي با حضور معاون اول 
رييس جمهور و وزير صنعت 
در دهه فجر سال جاري خبر 
داد و گفت: ميزان اعتبار س��رمايه گذاري ش��ده براي 
راه اندازي اين طرح ها حدود ي��ك هزار و ۷۱۶ ميليارد 
ريال است كه ۷۷۸ فرصت ش��غلي نيز ايجاد كرده اند. 
سيد نعيم امامي در نشست خبري   با اشاره به اينكه در 
سال جاري حدود ۱۰ درصد از اعتبارات بخش صنعت به 
اشتغال روستايي اختصاص يافت، اظهار كرد: مبلغ اين 
اعتبارات حدود 3۰۰ ميليارد تومان است كه تاكنون با 
بانك هاي عامل براي ۸3۱ طرح قرارداد امضا شده و ۴۰ 
ميليارد تومان اعتبار پرداخت شده است. وي  افزود: از اين 
تعداد تاكنون دو هزار و ۹3۲ نفر مشغول به كار شده اند 
كه حدود ۶۱ درصد از ميزان تعهدات است كه اين رقم تا 

پايان سال جاري نيز به ۱۰۰ درصد مي رسد.
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پيگيري براي پروازهاي 
خارجي به افغانستان و پاكستان

زاهدان| مديركل فرودگاه هاي استان سيستان 
و بلوچس��تان گفت: در حال پيگيري پروازهاي 

خارجي به افغانستان و پاكستان هستيم.
اعرابي مقدم در برنامه مهمان هفته در فرودگاه 
زاه��دان افزود: به دنبال آن هس��تيم تا فرودگاه 
زاهدان “بيس “ هواپيمايي زاگرس باشد و صبح 

اول وقت از زاهدان پرواز كند .
مدي��ركل فرودگاه ه��اي اس��تان سيس��تان و 
بلوچستان در ادامه گفت: افزايش كيفيت خدمات 
فرودگاهي به مس��افران هواي��ي، يكي از اهداف 

اصلي ما است .
او بيان كرد: فرودگاه زاهدان از 5 نمره بازرس��ان 
طرح ASQ نمره 3.5 را گرفته است و ما به دنبال 
افزايش كيفيت خدمات براي كس��ب حداكثر 

نمره هستيم .

همدان با كمبود پرستار 
روبه رو است

همدان| معاون درمان دانش��گاه علوم پزشكي 
استان همدان گفت: اجراي طرح پرستار اجتماعي 

در كشور الزامي است.
 ابراهيم جليل��ي در همايش گراميداش��ت روز 
پرستار با اشاره به توانمندي و تجارب پرستاران 
و نياز بروز اين توانمن��دي در جامعه، بيان كرد: 
پرستاران نبايد تنها در كنار بالين بيماران باشند 
بلكه بايد در جامعه اين تجارب و توانمندي هاي 
خود را جهت ارتقاي سالمت به مردم انتقال دهند.
وي از فعاليت 3۰۰۰ پرس��تار در دانشگاه علوم 
پزشكي خبرداد و گفت: در استان همدان با كمبود 
نيرو روبرو هس��تيم و 3۰۰۰ پرستار موجود به 

اندازه ۶۰۰۰ پرستار كار مي كنند.
جليلي با اش��اره ب��ه تنگناهاي مال��ي موجود و 
خدمات با كيفيت پرستاران در استان، مطرح كرد: 
اميدواريم با تالش شرايط كادر درمان و نيروهاي 
پرستاري را به موازات پيشرفت به تعادل برسانيم .

كاهش ۱8 درصدي سطح 
اشغال هتل هاي فارس

ش�يراز| رييس جامعه هتلداران استان فارس 
با اش��اره به كاهش ۱۸ درصدي س��طح اشغال 
هتل هاي استان در ۹ ماهه امسال نسبت به مدت 
مشابه سال قبل، ابراز اميداوري كرد كه با اعمال 
سياست هاي تشويقي توسط دولتمردان شاهد 

افزايش سفرها و رونق هتل ها باشيم.
حسن سيادتان با بيان اينكه رزرو هتل ها و مراكز 
اقامتي فارس براي اي��ام نوروز ۹۸ از اوايل بهمن 
ماه آغاز و تا پايان اسفند ۹۷ ادامه دارد، گفت: در 
حال حاضر سطح اشغال هتل هاي استان ۱5 تا 

۲۰ درصد است.
وي با بيان اينكه مشكالت اقتصادي در سال ۹۷ 
موجب كاهش سفر و يا حذف آن از سبد خانوار 
شده است، افزود: اميد است دولتمردان بسته هاي 
تشويقي منطقي ايجاد كنند تا بخشي از مخارج 
س��نگين هتل ها با تكميل ظرفيت پذيرش آنها 

جبران شود.
رييس جامعه هتلداران استان فارس همچنين 
خاطرنشان كرد كه براي نوروز ۹۸ برنامه تخفيف 
هتل ها براي جذب مهمان و گردشگران داخلي و 

خارجي در دستور كار قرار گرفته است.

كشف ۳0 هزار ليتر سوخت 
قاچاق در زنجان

زنج�ان| مديركل تعزيرات حكومتي اس��تان 
زنجان از كشف 3۰ هزار ليتر سوخت قاچاق در 
زنجان خبر داد و گفت: با كشف اين محموله تعداد 

محموله ها به 3۹ مورد رسيد.
مرتض��ي مميزي دي��روز اظهار ك��رد: اداره كل 
تعزيرات حكومتي اس��تان زنجان از آغاز س��ال 
تاكنون 3۹ پرونده مربوط به سوخت قاچاق را در 

استان بررسي كرده است.
مديركل تعزيرات حكومتي استان زنجان با بيان 
اينكه محموله  هاي س��وخت قاچ��اق كه عموما 
از اس��تان هاي مرزي بارگيري ش��ده و به سمت 
خارج از كش��ور در حال حركت بودند، در زنجان 
توقيف ش��ده اس��ت، گفت: اي��ن محموله ها در 
شهرستان هاي مختلف كشف ش��ده و جريمه 
نقدي تعيين ش��ده براي آنها ۱5 ميليارد و ۷۰۰ 
ميليون ريال بوده اس��ت. كه از نظر تعدادي نيز 

ميزان محموله ها 5۰ درصد افزايش يافته است.
مميزي با بيان اينكه در بررسي هاي اوليه پرونده 
همه چي��ز قانوني به نظ��ر مي رس��د، گفت: در 
بررس��ي هاي بعدي و فك پلمب مش��خص شد 
كه بار خ��ودرو 3۰ هزار س��وخت يارانه اي بوده 
است كه قرار بوده است به صورت خارج از شبكه 

عرضه شود.

توزيع  ۱8 ميليون كيلوگرم 
آرد در روستا هاي   قزوين

قزوين|رييس سازمان تعاون روستايي استان 
قزوين گفت: در ۹ ماه امسال بيش از ۱۸ ميليون 
و ۴3۰ هزار و ۶۸۰ كيلوگرم آرد در روس��تا هاي 

استان توزيع شده است.
محمود محمودي با اش��اره به توزيع بيش از ۱۸ 
ميليون كيلوگرم آرد در روستا هاي استان گفت: 
سهميه توزيع در شهرستان قزوين ۱۰ ميليون و 
53 هزار و ۶۰۰ كيلوگرم، در شهرستان تاكستان 
۴ ميلي��ون و 3۰۴ ه��زار و ۸۸۰ كيلوگ��رم و در 
شهرستان بوئين زهرا ۴ ميليون و ۷۲ هزار و ۲۰۰ 

كيلوگرم بوده است.
محمودي افزود: خدمات رساني به كشاورزان و 
روستاييان از مهم ترين فعاليت هاي شبكه تعاوني 

روستايي استان محسوب مي شود.

چهرههاياستاني



اقتصاد اجتماعي12اخبار

نگاهي به وضعيت بودجه دانشگاه در سال 98

افزايش بودجه و كمبود منابع براي دانش و پژوهش 
ريحانه جاويدي|

آمار و ارق�ام اليحه بودج�ه ۹۸ دولت حاكي از 
افزايش 13 درصدي بودجه دانشگاه ها و به ويژه 
دانش�گاه هاي بزرگ و مادر است، اما تخصيص 
به موقع بودجه تصويب ش�ده، موضوعي است 
كه بيش از هر چي�ز ديگري براي دانش�گاه ها 
اهميت دارد، چ�را كه در حال حاضر بيش از ۷۰ 
درصد بودجه دانشگاه هاي دولتي كشور از منابع 
دولتي تامين مي شود و دانشگاه هاي بزرگ فقط 
حدود 3۰ درصد هزينه هاي خود را با درآمدهاي 
اختصاص�ي جبران مي كنند.  اي�ن وضعيت در 
حالي است كه به گفته روس�اي چند دانشگاه 
بزرگ كشور، بودجه سال ۹۷ اين دانشگاه ها هم 
هنوز بطور كامل تخصيص داده نشده و گرفتار 
سبك و سنگين كردن هاي خزانه كشور و خالي 
بودن خزانه اس�ت. از طرف ديگر، دانشگاه ها و 
مراكز آموزشي كوچك براي جبران هزينه هاي 
ج�اري خود به ش�دت به اي�ن بودجه ها متكي 
هستند و اگر تخصيص ها به موقع اتفاق نيفتد، 
اين مراكز نه تنها نمي توانند در راستاي اهداف 
پيش بيني شده حركت كنند، بلكه دچار بحران 
هم مي ش�وند. با اين حال افزايش 13 درصدي 
بودجه دانش�گاه ها در حالي است كه عده اي از 
صاحبنظران، مس�ووالن و دانشگاهيان رشد 
بودجه دانشگاه ها در اليحه پيشنهادي دولت را 
در كنار افزايش بي رويه هزينه ها به ويژه هزينه 
تجهيزات، مواد و امكانات آزمايشگاهي ناشي 
از نوسانات ارزي را ناكافي مي دانند و معتقدند 
در ص�ورت تصويب اين بودج�ه فعاليت مراكز 
علمي و آموزشي در سال آينده با چالش مواجه 
خواهد ش�د و از طرف ديگر اي�ن بودجه كفاف 
طرح هاي تحقيقاتي و پژوهشي را هم نمي دهد. 
اين وضعيت در حالي است كه پيشنهاد وزارت 
علوم به س�ازمان برنامه و بودجه، براي بودجه 
س�ال آينده به تفكيك دانشگاه ها، افزايش ۹۰ 

درصدي بود. 

   مشكل افزايش نيست؛ تخصيص است
اگرچه بررس��ي اليحه بودجه س��ال آينده حكايت از 
افزايش بودجه دانشگاه ها دارد اما جامعه علمي كشور 
معتقدند، بي��ش از آنكه افزايش بودجه مهم باش��د، 
تخصيص آن اهميت دارد. چرا كه با گذشت ده ماه از 
سال 97، در برخي از دانشگاه هاي بزرگ كشور، تنها 
نيمي از بودجه مصوب س��ال جاري تخصيص يافته 
است كه اين موضوع عملكرد دانشگاه ها را تحت تاثير 

قرار مي دهد. 
نرگس قنبري، مديركل برنامه و بودجه دانشگاه فني 
و حرفه اي درباره اين موضوع به »تعادل« گفت: »در 
دانش��گاه فني و حرفه اي برنامه آموزشي متفاوت از 
دانش��گاه هاي ديگر ب��وده و 7۰ درصد دروس عملي 
اس��ت. در چنين شرايطي نرخ نياز به استاد و نيز مواد 
كارگاهي و آزمايش��ي و در نتيجه هزينه دانش��گاه و 
مدت ماندگاري دانشجو باالتر است. دانشجويان اين 
دانشگاه براي گذراندن ۱۸ واحد درسي بايد پنج روز 
در دانشگاه باشند كه دو برابر دانشگاه هاي ديگر است 
و به امكانات رفاهي بيش��تري نيازمند مي ش��وند. در 
حالي كه براي رسيدن به اهداف اين دانشگاه، بودجه 
موردنياز دانش��گاه فني و حرف��ه اي، ۳۲۰۰ ميليارد 
تومان پيش بيني مي شد اما براي سال 9۸ تنها 7۵۰ 
ميليارد تومان بودجه به اين دانشگاه اختصاص داده 
شده اس��ت.« حسين سليمي، رييس دانشگاه عالمه 
طباطبايي، درب��اره اين موضوع به مهر گفت: »خزانه 
بودجه اختصاصي از طرف س��ازمان برنامه و بودجه 

دانشگاه ها را پرداخت نمي كند، با وجود اينكه حدود 
دوماه تا پايان سال جاري باقي مانده است تنها حدود 
۵۰ درصد بودجه را دريافت نموديم و خزانه مي گويد 
پولي براي پرداخت ندارد.« او افزود: » امس��ال دولت 
در شرايط بسيار سختي از لحاظ اقتصادي قرار گرفته 
و همين كه در شرايط فعلي بودجه سال آينده حوزه 
آموزش عالي رش��د داشته است، جاي قدرداني دارد. 
اما با توجه به اينكه بودجه اختصاصي به دانش��گاه ها 
يك بودجه مصرفي است بنابراين ميزان رشد فعلي نه 
تنها كفاف هزينه ها را نمي دهد بلكه امكان بروز يك 
بحران در س��ال آينده براي اداره دانشگاه ها را فراهم 
خواهد كرد. رش��د متوس��طي كه در بودجه سال 9۸ 
براي دانشگاه ها پيش بيني شده است حدود ۱۴ درصد 
است كه اگر رشد حقوق ودس��تمزد كاركنان دولت 
براي سال آينده ۲۰ درصد در نظر گرفته شود، با توجه 
به اينكه بيش از 7۵ درصد بودجه دانش��گاه ها صرف 
حقوق و دستمزد كاركنان مي شود، در مابقي بودجه 
ما رش��د منفي خواهيم داش��ت و بايد از بودجه ساير 
بخش ها نظير پژوهش، خدمات دانشجويي و آموزش 
كم كنيم و به بخش دستمزد كاركنان اضافه كنيم.« 
اظهارات سليمي در حالي است كه دانشگاه هاي ديگر 
هم تقريبا وضعيت مش��ابهي دارند. محمود فتوحي، 
رييس دانشگاه صنعتي شريف هم درباره اين موضوع 
گفت: » اگرچه در حال حاضر ۱۰ ماه از سال را پشت 
سر گذاشته ايم، ولي هنوز بودجه بطور كامل تخصيص 
داده نشده است. قاعدتا تاكنون بايد 7۰ درصد بودجه 
سال 97 به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي داده 
مي ش��د كه اين اتفاق رخ نداده اس��ت.« مش��ابه اين 
اظهارنظرها از س��وي رييس دانشگاه تهران كه براي 
سال آينده بيشترين بودجه را در ميان دانشگاه هاي 
كشور دارد هم ديده مي شود. محمود نيلي احمدآبادي، 
درباره اين موضوع به ايس��نا گفته اس��ت: »من بارها 
تاكيد كردم، همانطور كه در زمان جنگ ارز مورد نياز 
دانشگاه ها تامين مي شد و نتيجه آن را امروزه در بخش 
بزرگي از عملكرد دانشگاه ها شاهد هستيم، در شرايط 
فعلي نيز بايد ارز مورد نياز يا مابه التفاوت ريالي آن در 
اختيار دانشگاه ها و مراكز علمي قرار بگيرد. متاسفانه 
در حال حاضر تامين هزينه هاي ارزي دانشگاه ها در 
مواردي نظير فرصت مطالعاتي دانشجويان دكتري 
و اس��اتيد، هزينه هاي مواد و تجهيزات، ش��ركت در 
كنفرانس ها و غيره به دليل عدم تخصيص ارز دولتي يا 

معادل ريالي آن با مشكل مواجه شده است.«
او افزود: » ش��رط حفظ كيفيت علمي پژوهش هاي 
دانش��گاه ها و جايگاه علم��ي آنها بر ادام��ه تبادالت 
بين المللي استوار است. اگرچه امروز تامين كاالهاي 
اساس��ي و معيشت مردم به ويژه اقش��ار كم درآمد از 
اولوي��ت ويژه اي برخوردار هس��تند، ولي قطعا آينده 
كش��ور و تضمين كيفي��ت نيروهاي كارشناس��ي و 
دانشمند كشور به عنوان ستون اصلي توسعه امنيت و 
اقتدار كشور بستگي به كيفيت دانشگاه ها دارد. دولت 
بايد ارز دانش��گاه ها را نيز در رديف كاالهاي اساسي 

قرار بدهد.«

  وضعيت تخصيص بودجه دانشگاه ها
در سال 97

آنطور كه روس��اي برخي دانش��گاه هاي كشور اعالم 
كردند،  مهم ترين معضل سيستم آموزش عالي كشور 
تخصيص نيافت��ن بودجه در نظر گرفته ش��ده براي 
آنهاس��ت. معاون اداري مالي وزارت علوم درباره روند 
تخصيص بودجه دانش��گاه ها در سال 97 گفت: « در 
حال حاضر تخصي��ص بودجه 9 ماه س��ال 97، بين 
۶۸ درصدتا 7۴ درصد متغير بوده و متوس��ط حدود 
۶۸ درصد است و اكنون متوسط تخصيص ها بين ۶۸ 

تا ۶9 درصد مي ش��ود كه براي ۳ ماه سوم سال جاري 
اختصاص داده شده اس��ت. اين درحالي است كه، در 
سه ماه سوم، تخصيص ما بايد حدود 7۵ درصد باشد، 
با توجه به اينكه مع��اون اول رييس جمهور و رييس 
س��ازمان برنامه و بودجه ق��ول داده بودند، رقمي كه 

اختصاص داده شده، عدد كمي است.«
محمد تقي نظر پور افزود: »مقرر شده بود تخصيص 
دانشگاه ها ۱۰۰ درصد داده شود. با اين روند پايان سه 
ماه سوم حدود 7 تا ۸ درصد با كسري مواجه هستيم 
كه احتمال مي دهيم اين كسري، به آخر سال منجر 

ش��ده و مشكالتي را براي دانش��گاه ها در سال جاري 
ايجاد كند.«

   نگاهي به بودجه دانشگاه هاي كوچك
بر اساس اليحه پيشنهادي دولت، بودجه دانشگاه ها، 
مراكز علمي و پژوهش��ي براي سال 9۸ در مقايسه با 
س��ال گذش��ته بيش از ۱۳ درصد رشد داشته است 
كه در اين ميان دانشگاه تهران، بيشترين و دانشگاه 
خواجه نصيرالدين طوسي كمترين رشد بودجه را در 
بين دانشگاه هاي بزرگ داشته  است. همچنين در اين 

اليحه براي »دانشگاه پيام نور« در سال 9۸ بودجه اي 
معادل يك هزار و ۲۰9 ميليارد و ۳9۶ ميليون تومان 
پيشنهاد شده كه اين ميزان در سال جاري يك هزار 
و ۴۴ ميليارد و ۸۰۰ ميليون تومان است و بودجه » 
دانش��گاه فني وحرفه اي« نيز از 7۴۳ ميليارد و ۶۰۰ 
ميليون تومان س��ال جاري به 9۴7 ميليارد و ۵۸۶ 
ميليون تومان در س��ال 9۸ افزايش يافته اس��ت. با 
اين حال مسووالن دانشگاه فني و حرفه اي معتقدند 
بودجه س��ال آينده اين دانش��گاه پاسخگوي تامين 

نيازهاي آموزشي و تجهيزاتي اين دانشگاه نيست. 
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30 هزار نفر از شاغالن خارج از 
كشور بيمه تامين اجتماعي دارند

مديركل اتباع س��ازمان تامين اجتماعي گفت: 
سه ونيم ميليون ايراني شاغل در خارج از كشور 
فعاليت مي كنند كه ازاين تع��داد ۳۰ هزار نفر 

بيمه شده هستند.
احمدرضا خزاعي افزود: تشكيل اداره كل اتباع 
از شهريور سال 9۴ بوده اس��ت و اين اداره كل 
در سه بخش ش��امل بيمه اتباع خارجي، بيمه 
ايرانيان خارج از كش��ور و انجام توافقنامه هاي 
دوجانبه وچندجانب��ه فعاليت مي كند. مبناي 
قانوني بيم��ه اتباع خارجي ماده ۵ قانون تامين 

اجتماعي است.
وي خاطرنش��ان كرد: 9۰درصد اتباع خارجي 
افغانس��تاني هس��تند كه از اين آمار، يك و نيم 
درص��د اتب��اع خارج��ي درهرم��زگان حضور 
دارند و ش��امل ۲۴ ه��زار و ۱9۵ افغانس��تاني 
است.خزاعي ادامه داد: ازس��ال ۵۴ لغايت 9۴ 
تعدادبيمه شدگان خارجي ۳ هزار و ۳۰۰ بوده 
اس��ت اما با تالش هايي كه انجام گرفته ازسال 
9۴لغايت 97 اين تعداد به ۴۳هزار نفررس��يده 
اس��ت.وي گفت: از۴۳هزار نفر بيمه شده اتباع 
خارجي 7۵درصد كه شامل ۳۲هزار نفر هستند 
مجرد و فاقد تبعي هستند.مديركل اتباع تامين 
اجتماعي اظهارداش��ت: افرادي ك��ه كه داراي 
پروانه كارنيس��تند ول��ي داراي اقامت قانوني 
هستند مي توانند از طريق بيمه اختياري يا زنان 
خانه دار بيمه شوند.وي در خصوص بيمه ايرانيان 
خارج ازكشور يادآور شد: سه ونيم ميليون ايراني 
شاغل در خارج از كشور فعاليت دارند كه ازاين 

تعداد ۳۰ هزار نفر بيمه شده هستند.

خداحافظي بخاري هاي 
گازسوز از مدارس تهران

اس��تاندار تهران با بيان اينكه تمام بخاري هاي 
گازس��وز مدارس ته��ران جم��ع آوري خواهد 
ش��د، گفت: تالش خود را براي برچيده ش��دن 
بخاري هاي غيراستاندارد مدارس تهران انجام 

مي دهيم.
انوشيروان محس��ني بند پي استاندار تهران در 
نشست مش��ترك با مديركل نوسازي مدارس 
اس��تان تهران و روس��اي هيات مديره مجامع 
خيرين مدرسه س��از ش��هر و شهرستان هاي 
 تهران، اظهار كرد: از اقدامات اثربخش خيرين 

مدرسه ساز تشكر مي كنم.
وي اف��زود: اميدوارم با ي��ك همفكري، تعامل 
و هماهنگي بتوانيم اقدام��ات خوبي در زمينه 

فضاهاي آموزشي استان تهران داشته باشيم.
محس��ني بند پي با اش��اره به اهميت مدارس 
و دانش آم��وزان در كش��ور خاطرنش��ان كرد: 
حوادث ناگواري كه از مدارس و گوش��ه و كنار 
به گوش انسان مي رسد بس��يار ناراحت كننده 
و متأثر كننده اس��ت؛ دانش آم��وزان در آينده 
مي توانند از سرمايه هاي كشور و همانند دكتر 

حافظي و ديگر مسووالن باشند.
استاندار تهران ضمن اعالم پيوستن به كمپين 
كالس گرم مدرسه امن، تصريح كرد: در راستاي 
استانداردسازي سيستم هاي گرمايشي مدارس 
و براي ح��ذف تمام��ي بخاري هاي گازس��وز 
كالس ه��اي درس از هيچ كوشش��ي فروگذار 
نخواهيم بود و تمام تالش خود را براي برچيده 
ش��دن اين بخاري ه��اي غيراس��تاندارد انجام 
مي دهي��م.وي گفت: براي ح��ذف بخاري هاي 
گازس��وز از كالس هاي درس استان تهران، به 
 هر ميزان كه ب��راي اين كار اعتبار نياز باش��د،

۵۰ درصد آن را از محل اعتبارات ملي و ۵۰ درصد 
ديگ��ر را از اعتبارات اس��تاني و همراهي خيرين 
مدرسه ساز بهره خواهيم برد تا براي هميشه اين 
سيستم هاي گرمايشي نا ايمن جمع آوري شوند.

در كمتر از ۳۵ روز توسط سازمان آب و برق خوزستان 

 ايستگاه اضطراري آب اهواز 
به بهره برداري رسيد

معاون آبرس��اني س��ازمان آب و برق خوزس��تان با 
اش��اره به بارندگي هاي قابل توجه در سال جاري و 
بهبود كمي و كيفي رودخانه كارون، از فراهم شدن 
امكان تامين آب شرب اهواز از اين رودخانه خبر داد. 
به گ��زارش خبرنگارما، صابر عليدادي تصريح كرد: 
بارندگي هاي اخير فرصت مناسبي را جهت ترميم 
اساسي شكستگي هاي كانال پاي پل و آماده شدن 
براي فصل گرم س��ال آينده ايجاد كرد. وي افزود: با 
بروز اين فرصت، عمليات تعمير كانال پاي پل توسط 
معاونت توسعه شبكه هاي آبياري و زهكشي سازمان 
آب و برق خوزستان از ۲۴ آبان ماه سال جاري آغاز 
ش��د. عليدادي گفت: به علت فرسوده بودن تصفيه 
خانه هاي شهر اهواز و ناكافي بودن ظرفيت انتقال 
خط لول��ه ۱۴۰۰ ميلي مت��ري به دلي��ل قدمت و 
فرس��ودگي باال در تامين آب ش��رب مطلوب شهر 
اهواز با مشكالت زيادي مواجه شد. معاون آبرساني 
سازمان آب و برق خوزس��تان با اشاره به مشكالت 
قطعي آب و كيفيت پايين آن در اهواز از آغاز عمليات 
احداث ايس��تگاه پمپاژ اضطراري به ظرفيت ۱۸۰ 
 هزار متر مكعب خبرداد و گفت: اين ايستگاه شامل
  ۵ دستگاه الكتروپمپ است كه خط انتقال برق، ترانس
 KVA 1600، تابلوه��اي مربوط��ه و خ��ط لوله

۲۰۰۰ ميلي متري به طول ۳۰۰ متر برروي كانال 
سلمان در برمي گيرد. دكتر عليدادي تصريح كرد: 
اين طرح ف��وري و اضطراري عالوه بر مش��كل آب 

شهر اهواز و بهبود كيفيت آب در شرايط فعلي، نقش 
مهمي به عنوان جايگزين براي ايستگاه پمپاژ و خط 
انتقال كنوني خواهد داشت كه در صورت بروز قطعي 
يا موارد تعميراتي در تاسيسات غدير يا ايستگاه پمپاژ 
آب و فاضالب، وارد مدار ش��ده و از قطعي آب اهواز 
جلوگيري مي نمايد.  وي با بيان اينكه احداث ايستگاه 
پمپاژ اضطراري اهواز با هزينه تقريبي ۱۵۰ ميليارد 
 ريال از ۱7 آذرم��اه آغاز و با عمليات ش��بانه روزي 
هم اكنون به پيش��رفت 9۵ درص��دي و به صورت 
كامل به بهره برداري رسيد.  معاون آبرساني سازمان 
آب و برق خوزس��تان اذعان كرد: هم اكنون آب اين 
تاسيسات به ميزان ۴۰۰۰ مترمكعب در ساعت به 
تصفيه خانه ش��ماره ۲ )كيان آباد( و حدودا ۱۰۰۰ 
مترمكعب در س��اعت به تصفيه خانه ش��ماره )۱( 
در حال اش��تغال اس��ت. با بهره برداري از اين پروژه 
مشكل كمبود فشار و كيفيت در شرق و مركز شهر 
اهواز حل شده است.  دكتر عليدادي افزود: با توجه 
به مشخصات فني و اجرايي و برنامه زمانبندي اين 
پروژه در نوع خود يك ركورد محسوب مي شود. در 
حالت عادي بي��ن ۱ تا ۸ ماه اتمام اين طرح به زمان 
احتياج داشت كه با تالش هاي شبانه روزي توسط 
تيم هاي سازمان آب و برق خوزستان به كمتر از ۳۵ 
روز كاهش يافت. وي در پايان تاكيد كرد: اثرگذاري 
اين پروژه در افزايش كميت آب تحويلي به شهر اهواز 

به ميزان ۲۵ درصد است. 

 جدول مقايسه بودجه دانشگاه هاي برتر كشور در سال هاي ۹۷ و ۹۸
درصد افزايش )حدودي( بودجه پيشنهادي سال ۹۸بودجه مصوب سال ۹۷ نام دانشگاه شماره 

4۰ درصد11  ميليون و 46 ميليارد و ۷۷۹ ميليون ريال6هزار و ۸۰1 ميليارد و 143 ميليون ريالتهران1

2۸درصد2هزار و ۷53 ميليارد و 312 ميليون رياليك هزار و ۹۷6 ميليارد و 253 ميليون ريالاصفهان 2

26درصد3هزار و 35۹ ميليارد و 4۰۹ ميليون ريال2هزار و 4۷۰ ميليارد و 565 ميليون ريالتبريز 3

4۰درصد3هزار و 252 ميليارد و 5۸2 ميليون رياليك هزار و ۹۸4 ميليارد و ۷3۷ ميليون ريالاميركبير4

3۰درصد4هزار و ۸4 ميليارد و 63۹ ميليون ريال2هزار و ۸۰2 ميليارد و 2۷5 ميليون ريالفردوسي مشهد5

4۰درصد3هزار و ۸۷1 ميليارد و 122 ميليون ريال2هزار و 3۰۰ ميليارد و 63۹ ميليون ريالصنعتي شريف6

4۰درصد2هزار و ۸۸6 ميليارد و 5۹۷ ميليون رياليك هزار و ۷6۸ ميليارد و ۸۹2 ميليون ريالعلم و صنعت۷

34درصد3هزار و 611 ميليارد و 1۷3 ميليون ريال2هزار و 3۷6 ميليارد و 324 ميليون ريالشيراز ۸

45درصد2هزار و 624 ميليارد و ۷۹6 ميليون رياليك هزار و 43۷ ميليارد و 12۰ ميليون ريالعالمه طباطبايي۹

42درصد 4هزار و 1۷4 ميليارد و 126 ميليون ريال2هزار و 413 ميليارد و 543 ميليون ريالشهيد بهشتي 1۰

دانشگاه خواجه 11
-يك هزار ميليارد و 522 و 261يك هزار ميليارد و 2۷2 و ۸26نصير

-2هزار ميليارد و 2۹3 ميليون و ۸۸2يك هزار و ۹1۷ ميليون و ۰2۷دانشگاه خوارزمي12

---2هزار ميليارد و 4۹6 ميليون و 2۰۷۰هزار ميليارد و 3۸۹ ميليون 5۷۹دانشگاه شاهد13

-3هزار ميليارد و 633 ميليون و 33۹5هزار ميليارد و ۰6۷ ميليون و 356تربيت مدرس14



اخبار 13 راهوشهرسازي

»تعادل« داليل سقوط هواپيماي حامل گوشت از قرقيزستان در حوالي كرج را بررسي مي كند 

در پارلمان شهري پايتخت صورت گرفت

2 عامل اصلي در وقوع سانحه بويينگ 707 

پايان بررسي فصل نخست برنامه سوم توسعه شهر تهران

گره اي كه به دست وزارت صنعت باز مي شود

گروه راه و شهرسازي| زهره عالمي|
روز گذشته يك فروند هواپيماي بويينگ 707 متعلق 
به ارتش جمهوري اسالمي ايران، هنگام فرود با ديواره 
انتهايي باند فرودگاه فت��ح برخورد كرد و 15 تن از 16 
سرنشين )مس��افران و كروي پروازي( آن جان خود را 

از دست دادند. 
اين هواپيما كه حامل محموله گوش��ت از بيش��كك 
قرقيزستان بود ، حدود ساعت 8:30 صبح ديروز قصد 
فرود در فرودگاه پيام را داشت، اما در فرودگاه فتح فرود 
آمد و چون باند اين فرودگاه كوتاه تر از آن چيزي است 
كه يك بويينگ 707 براي نشستن نياز دارد، هواپيما 

از باند خارج مي شود.
در همان ساعت هاي نخس��ت مخابره وقوع اين حادثه، 
خبرهايي درباره نقص فني، اشتباه خلبان در تشخيص باند 
فرودگاه پيام با فتح و ... منتشرشد و احتماالت گوناگوني 
پيش روي كارشناسان صنعت هوايي قرار گرفت، يكي از 
احتماالت اين ب��ود كه خلبان به دليل نقص فني مجبور 
به فرود در فرودگاه فتح به جاي فرودگاه پيام شده است 
و همين موضوع سانحه را ش��كل داده است. اما احتمال 
نزديك تر به واقعيت اين بود كه خلبان باند فرودگاه فتح را 

با باند فرودگاه پيام اشتباه گرفته است.
 با گذشت چندين س��اعت از وقوع سانحه و بررسي هاي 
بيشتر مشخص ش��د كه بحث نقص فني هواپيما مطرح 
نبوده بلكه خلبان به دلي��ل نزديكي 10 كيلومتري باند 
فرودگاه پيام و فتح، باند فرودگاه فتح را با باند فرودگاه پيام 
اشتباه گرفته و اگرچه در لحظات آخر متوجه اشتباه خود 
شده و با فشردن تراتل ها )throttle( يا همان اهرم هاي 
رانش قصد انصراف از فرود را داشته اما متاسفانه موتورهاى 
بويينگ٧٠٧ به دليل تأخير در واكنش به تصميم خلبان، 
نتوانسته هواپيما را نجات دهد، برهمين اساس هواپيما در 
انتهاى باند به ديوار برخورد كرد و وارد شهرك مسكوني 
پشت فرودگاه فتح شده و حدود ٢٠٠ متر هم روى زمين 

كشيده شده است.
نكت��ه قابل تأمل و تاس��ف در س��انحه رخ داده درباره 
بويينگ 707 اين اس��ت كه آبان ماه س��ال جاري هم 
خلب��ان يك هواپيماى مس��افربرى )ام دي متعلق به 
شركت تابان(، نيز دچار اشتباهي مشابه اشتباه خلبان 
هواپيماي سانحه ديروز شده بود و باند فرودگاه فتح را 
با باند فرودگاه پيام كرج اشتباه گرفته بود اما در آخرين 
لحظات متوجه اشتباه خود شد و مسير خود را اصالح 

كرده بود و سانحه اي رخ نداده بود. 
البته پس از حادثه رخ داده براي هواپيماي شركت تابان، 
پتانس��يل خطر در طرح تقرب اين فرودگاه محرز شد و 
انتقاداتي به نبود هشدار در چارت فرودگاه پيام نسبت به 
وجود فرودگاهي در نزديكي آن آغاز شد و همين موضوع 
نيازمند واكنش سريع متوليان صنعت هوانوردى و شركت 
فرودگاه هاى كش��ور بود تا خلبان ها را از وجود يك باند 
ديگر در نزديكى فرودگاه پيام آگاه كنند. اما وقوع دوباره 
اين حادثه، نشان داد كه مسووالن شركت فرودگاه هاي 

كشور اقدامي براي گنجاندن هشدار در چارت فرودگاه پيام 
درباره نزديكي فرودگاه فتح انجام نداده اند.

اما جدا از بحث نزديكي باند فرودگاه پيام و فتح انتقاد 
ديگري كه از سوي كارشناسان هوايي به فرودگاه پيام 
وارد بوده اين است كه اين فرودگاه امكانات الزم براي 
فرود هواپيماهايي ب��ا ويژگي هاي هواپيماي بويينگ 
707 را ندارد. اما با اين وجود شاهد پذيرش اين نوع از 
هواپيماها در اين فرودگاه بوده و هستيم، اقدامي كه به 

از دست دادن 15 نفر از هموطنانمان انجاميد.

  نبود تجهيزات در فرودگاه پيام
هوشنگ شهبازي، خلبان با سابقه كشور درباره وقوع اين 
سانحه به »تعادل« مي گويد: متاسفانه از باند فرودگاه 
پيام براي فرود هواپيماهاي سنگين استفاده مي شود، 
درحالي كه اين فرودگاه همه تسهيالت و دستگاه هاي 

الزم براي فرود اين نوع از هواپيماها را ندارد.
شهبازي مي افزايد: اين هواپيماهاي سنگين اجازه فرود 
ويژوآل )VISUAL( يا با ديد معمولي را ندارند ضمن 
اينكه در چارت هايي كه براي فرودگاه پيام تدوين شده 

است اثري از فرودگاه فتح كه در نزديكي اين فرودگاه 
قراردارد، ديده نمي شود درحالي كه شركت فرودگاه ها 
و ناوب��ري هوايي ايران كه مس��وول تدوين اين چارت 
)نمودار(  ها اس��ت بايد وجود فرودگاه فتح در نزديكي 

فرودگاه پيام را اطالع رساني كند. 
او ادامه مي دهد: مكانيسم هدايت هواپيماهاي سنگين 
مثل هواپيماهاي سبك نيست كه در روشنايي و با ديد 
معمولي امكان فرود داش��ته باشد بلكه اين هواپيماها 
بايد با دستگاه )IFR( و با ديد كور پرواز كنند حتي اگر 

امكان ديد باند فرودگاه وجود داشته باشد. به گفته اين 
كاپيتان، هواپيماي سبك يك نفره يا تفريحي و حتي 
سبك با مشاهده باند فرودگاه اقدام به فرود مي كنند، 
در حالي كه هواپيماي باربري مانند بويينگ 707، 747، 
727 و ... بايد با دستگاه پرواز كنند چه شرايط آب و هوا 

و ديد خوب باشد چه نباشد.

  عدم نمايش فرودگاه فتح در چارت
ش��هبازي اظهار مي كند: در نمودارهايي كه شركت 
فرودگاه ه��ا تنظي��م مي كن��د و در اختي��ار خلبانان 
فرودگاه ه��اي مختل��ف ق��رار مي دهند باي��د وجود 
فرودگاه نزديك گنجانده ش��ود تا خلبان هايي كه در 
اين فرودگاه ها پرواز مي كنند اي��ن موضوع را در نظر 
داشته باشند و با دقت بيشتري پرواز كنند درحالي كه 
در چارت فرودگاه پيام، هشداري درباره وجود فرودگاه 
فتح قرار داده نشده است. او بيان مي كند: عالوه بر نبود 
هشدار در چارت فرودگاه پيام درباره وجود فرودگاهي 
در نزديكي آن، دستگاه هاي كمك ناوبري الزم هم براي 
فرود هواپيماهاي سنگين مانند 707 در اين فرودگاه 
وجود ندارد. اين كاپيتان باس��ابقه با انتقاد از پذيرش 
هواپيماهاي سنگين در فرودگاه پيام مي گويد: تازماني 
كه دستگاه  هايي مانند )VOR( و )ILS( در اين فرودگاه 
تعبيه نشده است و مانند فرودگاه مهرآباد و امام خميني 
و ... امكان پذيرش هواپيماهاي سنگين وجود ندارد اين 

هواپيماها نبايد در اين فرودگاه فرود بيايند.
شهبازي تصريح مي كند: آبان ماه هم اتفاقي مانند اتفاق 
مش��ابه فرود 707 ارتش رخ داد اما به دليل هشياري 
خلبان از حادثه جلوگيري شد اما در حادثه 24 دي  ماه 

خلبان نتوانست از وقوع سانحه جلوگيري كند.

  هشدار  درباره فرودگاه مهرآباد
بررسي هاي كارشناسي نشان مي دهد كه سانحه خروج 
بويينگ 707 از بان��د به علت نزديكي دو باند فرودگاه 
فتح و پيام رخ داده اس��ت و به گفته برخي اين اشتباه 
در گذشته هم بارها رخ داده است، اما مشكل نزديكي 
باندهاي فرودگاهي تنها به بانده��اي اين دو فرودگاه 
ختم نمي شود ساخت باند 29 راست فرودگاه مهرآباد 
كه در نزديكي باند 29 چپ قرار دارد هم از جمله مواردي 
است كه كارشناسان بارها درباره خطرات احتمالي اين 
موضوع هشدار داده اند و وقوع سانحه ديروز بايد درس 
عبرتي براي جلوگيري از تكرار حوادثي  اينچنيني باشد.

چندي پيش روزنامه تعادل، گزارش��ي درباره افتتاح 
باند 29 راس��ت فرودگاه مهرآباد منتش��ر كرد. در اين 
گزارش، عليرضا شيرمحمدي، كارشناس ارشد حوزه 
فرودگاهي با انتقاد از ساخت اين باند به »تعادل« اعالم 
كرد كه اگرچه دولت هدفش اين اس��ت كه از حداكثر 
ظرفيت فرودگاه مهرآباد اس��تفاده كند اما بايد به اين 
موضوع توجه شود كه افتتاح اين باند مي تواند احتمال 

وقوع سوانح هوايي را افزايش دهد.

گروه راه و شهرس�ازي|  روز گذشته براي دومين روز 
متوالي اعضاي ش��وراي شهر تهران به بررسي برنامه سوم 
توس��عه ش��هر تهران در دو نوبت صبح و عصر پرداختند. 
اعضاي ش��ورا با قرائت هر ماده و بيان پيشنهادها و نظرات 
آن را تصويب، حذف يا اصالح مي كردند. به گفته علي اعطا، 
سخنگوي شوراي  شهر ديروز فصل اول از 5 فصل برنامه سوم 
بطور كامل مورد بررسي قرار گرفت. اين فصل به موضوعات 
مالي و بودجه اختصاص داشت. در جلسه عصر روز يكشنبه 
نيز اعضا تا ماده 30 برنامه را بررسي و تصحيح كرده بودند. روز 
گذشته از ماده 31 تا 42 مورد بررسي و تصويب قرار گرفت.

علي اعطا، س��خنگوي شوراي ش��هر تهران توضيحاتي 
درباره جلسه روز گذشته ارايه كرد و با بيان اينكه در جهت 
تحقق پذير ش��دن برنامه 5 ساله، شهرداري مكلف شد در 
بودجه سنواتي خود اگر نياز به اصالح بودجه داشت حداكثر 
تا پايان شهريور آن را پيش بيني و به شورا ارايه كند، گفت: اگر 
بودجه محقق نشود و نياز به اصالح داشته باشد، در حقيقت 

برنامه محقق نمي شود.
به گفته اعطا، موضوع ديگري كه در برنامه مورد توجه قرار 
گرفت حساب هاي فيمابين شهرداري با ساير دستگاه ها بود 
كه پيش بيني شد با داوري تخصصي شهرداري و سازمان 
حسابرسي تكليف اين حساب ها روشن ش��ود. او با اشاره 
به مشوق هاي در نظر گرفته شده براي موديان شهرداري 
گفت: در حوزه اوراق مشاركت، پيش بيني شد اين موضوع 
از انحصار بانك ها خارج شود و موديان شهرداري نيز بتوانند 

از اين اوراق استفاده كنند.
سخنگوي شوراي شهر تهران با اشاره به بررسي ماده احياي 
نهاد مطالعات توسعه شهري اظهار كرد: تالش براي احياي 
اين نهاد در شورا آغاز شده بود. اين موضوع در طرح جامع و 

تفصيلي وجود داشت كه پيش از اين متوقف شده و به دنبال 
آن هستيم كه دوباره آغاز به كار كند.

اعطا با بيان اينكه تصميم گيري ب��راي زمين هاي بزرگ 
مقياس شهري مانند اراضي بوستان واليت و برج ميالد نيز 
يكي ديگر از موضوعات مورد بررسي جلسه بود، گفت: سند 
توسعه محالت نيز بايد تدوين شود. اين موضوع مهمي است 
كه محالت ش��هر تهران داراي هويت تاريخي، با تحوالت 

شهري اين هويتشان كم رنگ نشود.
وي يادآور شد: در ماده 42 نيز كه به موضوع بافت فرسوده 
اختصاص داشت، پيش بيني شد شهرداري محدوده بافت 
فرسوده را بطور دقيق مشخص كرده و به مراجع ذي صالح 
برساند تا در خصوص آن اقدامات مناسب نوسازي انجام شود.

  اوراق مشاركت خريدار معمولي ندارد
سيد حسن رسولي، عضو شوراي شهر تهران نيز در بررسي 
برنامه سوم توسعه پايتخت در جلسه روز گذشته درباره بند 
ج ماده 32 كه به بهره برداري 20 درصدي از زيرساخت هاي 
اجتماعي، فرهنگي، ورزشي از طريق مشاركت عمومي و 
خصوصي در هرسال از برنامه سوم مي پردازد، گفت: اين بند 
مشمول مناطقي از شهر است كه قابليت خودگرداني دارد. 
شهرداري تهران مي تواند با سبك سازي مالي و سازماني 

خدمات بهتري به شهروندان ارايه دهد. 
او ادامه داد: پروژه هاي نيمه تمام شهر تهران، يكي از معضالت 
شهرداري است، بر اساس گزارش سند تغيير و تحول آقاي 
نجفي به قيمت سال گذشته )96( براي اتمام اين پروژه ها 
23 هزار ميليارد تومان منابع نياز است. اين ماده به تكميل 
پروژه هاي نيمه تمام شهر پرداخته و در صورت حذف اين 
ماده، از جلب مشاركت بخش خصوصي براي اتمام پروژه هاي 

نيمه تمام شهر محروم خواهيم بود. در نهايت با رأي اعضاي 
شورا اين ماده )32( حذف شد.

  كاهش تدريجي وابستگي مالي 
همچنين اعضاي شوراي شهر تهران با حذف ماده 33 اين 
برنامه و جايگزيني ماده 26، ش��هرداري تهران را موظف 
كردند، وابستگي مالي سازمان ها و شركت هاي وابسته به 
بودجه عمومي ش��هرداري را س��االنه 15 درصد كاهش و 
همچنين به طرح ادغام و واگذاري مجموعه هاي زيان ده و 

يارانه بگير تا پايان برنامه سوم اقدام كند.
بر اساس اين گزارش در اين بند آمده است، در اجراي قانون 
برنامه شش��م توسعه كشور س��االنه 8.2 درصد بهره وري 
افزايش يابد. تعيين و كاهش قيمت تمام ش��ده خدمات و 
فعاليت ها بر اساس روش هاي نوين حسابداري، صرفه جويي 
در هزينه ها، تجميع ساختمان هاي اداري و كاهش ميزان 
مصرف انرژي به ميزان ساالنه 10 درصد از موارد مورد نظر 
اعضا در ماده 26 قانون برنامه سوم توسعه شهر تهران است.

در ادامه مواد 34 و 35 برنامه سوم مورد بررسي قرار گرفت. 
ماده 34 به موضوع كاهش هزينه هاي توسعه و نگهداري 
فضاي س��بز اختصاص دارد. در جريان بررسي اين ماده، 
اعضاي شورا پيشنهاد كردند تبصره 4 اين ماده در خصوص 
اجراي طرح هاي موضعي براي معابر ويژه و بوس��تان هاي 
فرامنطقه اي حذف ش��ود كه اعضا با 18 رأي با حذف اين 
تبصره موافقت كردند. همچنين احمد مس��جدجامعي 
پيشنهاد حذف تبصره 2 كه در آن براي كاهش هزينه هاي 
نگهداشت، پيشنهاد حذف المان هاي غيرضروري را داده 

بودند، مطرح كرد. 
مسجد جامعي در توضيح اين پيشنهاد گفت: آنچه فضاي 

س��بز را با جنگل متفاوت مي كند، همين آثار هنرمندانه و 
ارزشمند و شناسنامه دار است. بطور مثال، تنديس رفتگر در 
پارك شهر يك اثر ارزشمند است و من مخالف حذف المان ها 
از فضاي سبز هستم. محمد جواد حق شناس عضو كميسيون 
فرهنگي و اجتماعي نيز با بيان اينكه توجه مديريت شهري 
به فضاهاي عمومي افزايش يافته است، گفت: اين المان ها 
مي تواند نگاه عابران را به آثار هنري جذب كند و اين هزينه 
هوشمندانه اي است كه در نهايت اين تبصره با 18 راي موافق 
اصالح شد. در ادامه برخي از اعضاي شورا پيشنهاد حذف ماده 
35 كه به موضوع تعيين تكليف بدهي هاي دولت به شهرداري 
اختصاص داشت را ارايه كردند كه محسن هاشمي، رييس 
شوراي شهر به شوخي به اعضا گفت: اگر همه مواد را همين 
گونه حذف كنيم خودمان بي ماده مي مانيم. مجيد فراهاني 
نيز با اشاره به بند يك اين ماده گفت: مشابه همين تبصره را 
در ماده 27 داريم و به دليل تشابه پيشنهاد حذف آن را مطرح 
مي كنم. اعطا نيز همين پيشنهاد را به دليل تكراري بودن 

مطرح كرد كه اعضا با آن موافقت كردند.

رييس شوراي شهر درخصوص ماده 35 برنامه كه به تعيين 
تكليف بدهي هاي شهرداري تاكيد دارد، گفت: در بند 3 ماده 
35 شهرداري مجاز است، مطالبات قطعي اشخاص حقيقي 
و حقوق��ي، خصوصي و تعاوني ك��ه در چارچوب قوانين و 
مقررات مربوطه تا پايان سال 96 ايجاد شده را با اسناد خزانه 
اسالمي، يا ساير اوراق بهادار دولتي قابل واگذاري به غير، در 
سقف بودجه غيرنقدي مصوب و بر اساس تخصص اداره كل 
خزانه داري به ارزش اسمي آنها تسويه نمايند. اگر اعضاي 
شوراي شهر اين بند از ماده 35 را حذف كنند، در خصوص 

تهاتر ها دست شهرداري بسته مي شود.
هاشمي در توضيح اين بند از ماده 35 برنامه سوم توسعه با 
اشاره به جلسه خود با نيروهاي مسلح گفت: در حال حاضر 
ش��هرداري 2 هزار ميليارد تومان از نيروهاي مسلح طلب 
دارد كه اين بدهي از محله پسماند و عوارض نوسازي است 
كه تاكنون محقق نشده اس��ت. در نهايت اعضاي شوراي 
اسالمي شهر تهران ماده 35 برنامه سوم توسعه را با 19 رأي 

موافق تصويب كردند.

مديرعامل اتحاديه تاكسيراني هاي شهري كشور گفت: اگر 
فرآيند نوسازي تاكسي هاي فرسوده فعال باشد و 116 هزار 
دستگاه تاكسي در يك بازه مشخص نوسازي شوند، قاعدتا 
با اجراي نوسازي نيازي به صرف هزينه اي در حوزه تعميرات 
و تعويض كاتاليست نيست. به عبارت ديگر، وزارت صنعت 
ابتدا بايد تحويل خودرو را در طرح نوس��ازي تاكسي هاي 
فرسوده فعال كند و پيرو آن توليد و تأمين كاتاليست را با 

قيمت مناسب در دستور كار خود قرار دهد.
به گزارش ايسنا، مرتضي ضامني در پاسخ به اينكه آيا در 
حوزه تاكسيراني تخلفاتي مبني بر كاتاليست اجاره اي 
گزارش شده است يا خير؟ گفت: تاكنون گزارشي در 
اين زمينه به ما داده نشده است اما احتمال تخلف نيز 

وجود دارد در حقيقت مي توان گفت تمام اين مسائل 
به هزينه فايده بازمي گردد.

وي ادامه داد: عالوه بر كاتاليست ها، اقالم مصرفي خودرو 
نيز قيمت چندين برابر دارند. اقالم معيشتي نيز گران 
شده اس��ت، در حالي كه كرايه ها از ابتداي سال تغيير 
نكرده يعني ما كاري كرديم كه سفره اي كوچك تر شود 
و در كنار آن نيز حمايتي نداشته ايم. از طرفي تكليف 
كرديم كه بايستي هرچند وقت يك بار اين كاتاليست ها 

تعويض شوند.
مديرعامل اتحاديه تاكسيراني هاي شهري كشور اضافه 
كرد: اين كاتاليست ها در هر60 هزار كيلومتر پيمايش 
بايس��تي عوض ش��وند يعني به صورت ميانگين اگر 

تاكس��ي بيش از حد كار نكند، بايستي دو بار در سال 
كاتاليس��تش عوض شود. اگر قيمت هر كاتاليست در 
بازار تقريبا 700 هزار تومان باشد دو كاتاليست تقريبا 
س��الي يك ميليون و 400 هزار تومان هزينه مازاد به 

راننده تحميل مي شود.
 وي تصريح كرد: اگر هزينه فايده مناس��ب باشد يقينا 
حوزه تاكسيراني هم همراه خواهند شد تا اين اتفاقات 

رخ ندهد.
به گفته ضامني، 116هزار تاكسي در حال حاضر وجود 
دارند كه كاتاليست آنها بايد بطور مداوم عوض شود. در 
حقيقت اين تاكسي ها آماده نوسازي اند و حتي طي يك 
فراخوان همه ناوگان آمادگي نوسازي را دارند. بنابراين 

بايد اين سوال پرسيده شود كه وقتي آنها اين آمادگي 
را دارند چرا بايد هزينه مازاد پرداخت كنند.

وي با بيان اينكه وزارت صنعت بايد در اين زمينه ورود 
و مشكل را حل كند، گفت: به جاي اينكه راننده هزينه 
كند و كاتاليس��ت بگيرد، همان پول بخشي از آورده 
راننده در فرآيند نوسازي خواهد بود. اينكه مجموعه 
ديگري در كش��ور كار خود را به خوبي انجام نمي دهد 

باعث مي شود تا كار بر دوش تاكسي ها باشد.
مديرعامل اتحاديه تاكسيراني هاي شهري كشور اظهار 
كرد: خودرويي كه 10 س��ال كار كرده و اصطحكاك 
آن نيز باال بوده براي گرفتن يك معاينه فني بايس��تي 
چندين ميليون هزين��ه كند در حالي ك��ه مي تواند 

نوسازي شود و اين هزينه ها به عنوان آورده اوليه راننده 
تاكسي براي فرآيند نوسازي باشد. در حقيقت بايد ديد 
چرا دستگاه ها تكليف خود را در اين حوزه به درستي 

انجام نمي دهند.
 وي در پايان گفت: اگر فرآيند نوس��ازي فعال باشد و 
اين 116 هزار دستگاه تاكس��ي در يك بازه مشخص 
نوسازي شوند، قاعدتا با اجراي نوسازي نيازي به انجام 
هزينه اي در حوزه تعميرات و تعويض كاتاليست نيست. 
به عبارت ديگر وزارت صنعت ابتدا بايد تحويل خودرو 
را در طرح نوسازي تاكسي هاي فرسوده فعال نمايد و 
پيرو آن توليد و تأمين كاتاليست را با قيمت مناسب در 

دستور كار خود قرار دهد.
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 تغيير 3 مدير ارشد 
در وزارت راه و شهرسازي

وزير راه و شهرس��ازي در احكامي جداگانه، سه 
معاون جديد خود در حوزه مسكن را معرفي كرد.
ب��ه گزارش مه��ر، محمد اس��المي، وزي��ر راه و 
شهرسازي سه تن از معاونان خود را تغيير داد و 
حامد مظاهريان، معاون مسكن و ساختمان وزارت 
راه و شهرس��ازي، محمدس��عيد ايزدي، معاون 
معماري و شهرس��ازي وزارت راه و شهرسازي و 
هوشمند عشايري، مديرعامل شركت بازآفريني 
شهري ايران را بركنار و افراد جديدي را جايگزين 

آنها كرد.
بر اساس اين گزارش سيدمازيار حسيني، معاون 
س��ابق شهرسازي و معماري ش��هردار تهران به 
عنوان سرپرس��ت معاونت مسكن و ساختمان، 
فرزانه ص��ادق مالواجرد، مديركل س��ابق دفتر 
معماري و شهرس��ازي وزارت راه و شهرسازي را 
به سمت سرپرست معاونت معماري و شهرسازي 
اين وزارتخانه و س��يدمحمد پژمان، مديرعامل 
اسبق س��ازمان ملي زمين و مس��كن در دولت 
يازدهم را به سمت مديرعاملي شركت بازآفريني 

شهري منصوب كرد.

 آخر هفته برفي 
در انتظار بيشتر مناطق كشور

س��ازمان هواشناس��ي كش��ور ب��راي روزهاي 
چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه اين هفته بارش 
برف و باران در بيشتر مناطق كشورمان پيش بيني 
كرد. به گزارش تسنيم، سازمان هواشناسي كشور 
اعالم كرد: چهارش��نبه مورخ 26 دي ماه با ورود 
س��امانه بارشي به كش��ور، بارش باران و برف در 
بعضي ساعات وزش باد شديد در استان هاي واقع 

در نوار غربي پيش بيني مي شود.
روز پنجشنبه با تش��ديد سامانه بارشي، گستره 
بارش ها نواحي مركزي، دامنه هاي جنوبي البرز، 
س��واحل درياي خزر، شرق و شمال شرق كشور 
را فرا خواهد گرف��ت و جمعه عمده فعاليت اين 
سامانه محدود به شمال ش��رق و شرق كشور و 

سواحل شرقي درياي خزر خواهد بود.
اين س��امانه ب��ا كاهش قابل مالحظ��ه دما بين 
8 تا 10 درج��ه همراه ب��وده و در غالب مناطق 
بارش به صورت برف و با وزش باد ش��ديد همراه 

خواهد بود. 

مجوز انتشار ۸ هزار ميليارد 
تومان اوراق مالي اسالمي

يك عضو كميس��يون تلفيق اليحه بودجه 98 
كل كش��ور از مجوز اين كميسيون براي انتشار 
8 هزار ميليارد تومان اوراق مالي اسالمي توسط 

شهرداري ها خبر داد.
به گزارش ايسنا، محمود نگهبان سالمي با اشاره 
به نشست كميسيون تلفيق گفت: طبق مصوبه 
كميسيون تلفيق در سال ٩٨ اجازه داده مي شود 
با رعايت قوانين و مقررات شهرداري هاي كشور 
و سازمان هاي وابسته به آنها با تاييد وزارت كشور 
)سازمان امور شهرداري ها و دهياري هاي كشور( 
تا سقف 8 هزار ميليارد تومان اوراق مالي اسالمي 
ريالي با تضمين خود و با بازپرداخت اصل و سود 

آن توسط همان شهرداري ها منتشر كنند.
به گفته وي، طبق اين مصوبه اوراق فروش نرفته 
اين بند در س��قف مطالبات معوق طرح با تاييد 
شهرداري مربوطه و سازمان برنامه و بودجه كشور 

قابل واگذاري به طلبكاران طرح است.

 فعاليت گرمخانه هاي تهران
 ۲۴ ساعته شد

مديرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشاركت هاي 
اجتماعي شهرداري تهران از شبانه روزي شدن 
گرمخانه ها تا زماني كه دماي هوا در شب به باالي 

5 درجه سانتي گراد برسد، خبر داد.
به گزارش ايلن��ا، نجم الدين محم��دي با اعالم 
اين خبر گفت: از هفته گذش��ته كه دماي هوا به 
شكل محسوسي كاهش يافت، ساعت فعاليت 
گرمخانه ها افزايش پيدا كرد، به گونه اي كه اين 
مراكز به طور 24 ساعته آماده پذيرش مددجويان 

هستند.
وي با اشاره به استقرار هر شب بيش از 2 هزار نفر 
در گرمخانه ها عنوان كرد: بطور معمول، ساعت 
كار گرمخانه ها به اين شكل است كه مددجويان 
س��اعات اوليه صبح از مراكز خارج ش��وند، اما با 
شبانه روزي شدن اين مراكز، هيچ اجباري براي 
خروج مددجويان نيست و وعده هاي غذايي گرم 

هم در اين اماكن توزيع مي شود.
محمدي ادامه داد: البته، بس��ياري از افرادي كه 
در گرمخانه مس��تقر مي ش��وند، مصرف كننده 
مواد مخدر ند و ترجيح مي دهند صبح براي كار 
يا مصرف م��واد از مراكز خارج ش��وند كه اين به 
تصميم شخصي افراد برمي گردد و مراكز در اين 

زمينه نقشي ندارند.
مديرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشاركت هاي 
اجتماعي ش��هرداري تهران با اش��اره به حضور 
گشت هاي فوريت خدمات اجتماعي در تمامي 
مناطق ب��ه ويژه منطقه 1، 2 و 12 گفت: در حال 
حاضر در كنار گش��ت هاي معمول، 4 دس��تگاه 
اتوبوس در منطقه 12، 2 دستگاه در دره فرحزاد 
و يك دس��تگاه در تجريش، آس��يب ديدگان را 
از كلوني ه��اي اصلي جم��ع آوري مي كنند و به 

گرمخانه ها انتقال مي دهند.
محمدي در پايان از ش��هروندان خواس��ت در 
صورت مش��اهده افراد كارتن خ��واب، مراتب 
را ب��ه 137 اطالع دهند تا ب��ا حضور مددكاران 
شهرداري تهران نس��بت به انتقال اين افراد به 

گرمخانه ها اقدام شود.

1۰1۰ فروند بويينگ   ۷۰۷  بين سال هاي 1۹۵۸ تا 1۹۷۹ ميالدي توسط كمپاني بوئينگ ساخته و تحويل شد، همچنين 1۴ فروند از اين هواپيماها پيش از انقالب 
اسالمي براي نيروي هوايي ارتش كشورمان خريداري شده بود.

به گزارش فارس ، بويينگ ۷۰۷ يك هواپيماي جت تجاري باريك پيكر و دوربرد با اندازه متوسط است، ُبرد اين هو اپيما بين ۴۶3۰ تا 1۰۶۵۰ كيلومتر است. اين 
هواپيما داراي چهار موتور جت توربوفن است و توسط شركت بوئينگ طراحي و ساخته شده است. اين هواپيماي مسافري در مدل هاي مختلف ظرفيت بين 
1۴۰ تا ۲1۹ مسافر دارد  . اين هواپيما را به عنوان يكي از بزرگ ترين سازندگان هواپيماي مسافربري در دنيا مطرح كرد و منجر به توليد مجموعه جت هاي تجاري 
با اسم ۷X۷ شد، هواپيماهاي بوئينگ ۷۲۰، بويينگ ۷۲۷، بويينگ ۷3۷، بويينگ ۷۴۷ و بويينگ ۷۵۷ كه بعدها ساخته شد عناصر طراحي مشترك زيادي 
در بدنه با بوئينگ ۷۰۷ دارند. پيش از اين از بوئينگ ۷۰۷ براي پروازهاي داخلي، بين قاره اي و بين اقيانوس�ي و همچنين حمل بار و كاربردهاي نظامي مورد 
استفاده قرار گرفته  است.  قدمت اين هواپيما به ۵۰ سال پيش برمي گردد، در اغلب كشورهاي دنيا اين هواپيماها زمين گير و از رده خارج شده اند؛ تا جوالي 

۲۰13 تعداد 1۰ فروند بويينگ ۷۰۷ فعاليت مي كردند.
شركت هاي هواپيمايي  ايران اير و ساها هم از اين هواپيما براي خطوط هوايي خود استفاده كرده اند و در حال حاضر شركت ايراني ساها آخرين كاربر تجاري 

اين هواپيما در دنياست.

برش
جزييات مربوط به هواپيماي بويينگ 707  
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اتمام مهلت   ابالغ دستورالعمل 
ترخيص خودروهاي وارداتي

مهر| مع��اون اول رييس جمهور، وزارت صنعت  را 
مكلف كرده تا ظرف يك هفته، ضوابط ورود و ترخيص 
خودروهاي در گمرك مانده را ابالغ كند؛ اين مهلت 
به پايان رسيده و گمركات منتظر ابالغيه هستند. 
ترخيص خودروهاي در گمرك مانده كه به تازگي از 
سوي هيات دولت در قالب مصوبه اي، ابالغ شده است، 
اين تكليف را به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت 
گذاشته تا شيوه نامه ورود و ترخيص اين خودروها را 
ظرف يك هفته ابالغ نمايد. اسحاق جهانگيري، معاون 
اول رييس جمهور اين ابالغيه را در تاريخ ۱۶ دي ماه 
امس��ال صادر كرده و در يكي از بندهاي آن، وزارت 
صمت را مكلف كرده است تا ظرف يك هفته )حداكثر 
تا ۲۳ دي ماه(، اين دستورالعمل را ابالغ نمايد. در اين 
ميان گمرك جمهوري اسالمي ايران نيز مي گويد تا 
زمان ابالغ دستورالعمل از سوي وزارت صمت، اقدام 
به ترخيص اين خودروها نخواهد كرد؛ در حالي كه 
وزارت صنعت، هنوز هيچ گونه عكس العملي در رابطه 
با ابالغ اين شيوه نامه به گمركات، نداشته است. بر اين 
اساس اگرچه در مورد ابالغ اين مصوبه از سوي دولت 
بدون رسيدگي به تخلفات واردكنندگان اما و اگرهايي 
را به همراه دارد، اما به هر حال، دولت اين تصميم را 
گرفته و تا اين لحظه وزارت صنعت هنوز به تكليف 
خود عمل نكرده اس��ت. آنگونه كه در مصوبه هيات 
وزيران هم آمده است، ثبت س��فارش براي واردات 
خودروهاي سواري بدون رعايت سال ساخت كه تا 
تاريخ ابالغ اين تصويب نامه داراي قبض انبار اماكن 
گمركي مناطق آزاد تجاري -  صنعتي يا مناطق ويژه 

اقتصادي باشند، مجاز است . 

برگزاري كنفرانس  
سرمايه گذاري جسورانه در ايران

ش�اتا| كنفرانس »فرصت هاي س��رمايه گذاري 
جسورانه در ايران« 7 و 8 بهمن ماه امسال در تهران 
برگزار مي ش��ود. محمدرضا مودودي، سرپرس��ت 
سازمان توسعه تجارت ايران با اعالم اين خبر، گفت: 
در اين كنفرانس، چهره ه��اي برتر حوزه ديجيتال 
ماركتينگ، پول مجازي، استارت آپ و سرمايه گذاران 
حضور خواهند داشت و تالش مي كنيم از طريق اين 
رويداد، ميان فعاالن اين حوزه ها ارتباط برقرار كنيم. 
او افزود: براي اين كنفرانس از چند چهره بين المللي 
دعوت ش��ده اس��ت كه از نخب��گان حوزه هاي پول 
ديجيتال و  اي تي هس��تند و سعي مي شود به حوزه 
ارزهاي ديجيتال بيشتر پرداخته شود؛ چراكه اين ارزها 

در تجارت آينده نقش غيرقابل انكاري دارند.
مودودي با اش��اره به استفاده امريكا از دالر به عنوان 
اهرم فشار به ديگر كشورها، درباره چرايي پرداختن 
به اين ارزها در كنفرانس بهمن ماه، گفت: با توجه به 
شرايط بين المللي و ورود جدي كشورها به حوزه ارز 
ديجيتال، اگر ما به موقع به اين تحوالت ورود نكنيم، 
متضرر مي شويم، در حالي كه مي توانيم در اين حوزه 
پيشگام باش��يم.   او  افزود: بيشترين سود در بخش 
طراحي و برندينگ محصول اتفاق مي افتد و اين در 
حالي است كه در ايران از سه مرحله توليد، طراحي 

و برندينگ محصول، بيشتر به توليد توجه مي شود. 

 جوجه يك روزه
 جزو كاالهاي اساسي شد

ايرنا| وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم كرد: 
جوجه يك روزه گوشتي كه تاكنون جزو كاالهاي 
واسطه اي و س��رمايه اي بود، از اين گروه خارج و در 
گروه كااليي اول )كاالهاي اساس��ي( قرار گرفت و 
از اين پس ارز 4۲00 توماني به آن تعلق مي گيرد. 
پس از تغيير سياس��ت هاي ارزي دولت، كاالهاي 
وارداتي در چهار گروه ساماندهي شدند؛ گروه كااليي 
نخست مربوط به كاالهاي اساسي و ضروري است 
كه ارز آن از محل درآمدهاي حاصل از فروش نفت 
تامين مي شود. گروه كااليي دوم شامل مواد اوليه و 
كاالهاي واسطه اي و سرمايه اي مي شود كه تامين ارز 
آنها از محل صادرات پتروشيمي، فوالد و مواد معدني 
انجام مي شود. گروه كااليي س��وم براي كاالهاي 
مصرفي در نظر گرفته ش��ده كه ارز آنها حاصل از 
صادرات كاالهايي است كه ملزم به ارايه در سامانه 
نيما نيستند. واردات گروه چهارم كااليي نيز به كشور 
ممنوع اس��ت. حال اما تارنماي گمرك جمهوري 
اسالمي، نامه اي از وزارت صنعت، معدن و تجارت 
منتش��ر كرد كه در آن اعالم شده جوجه يك روزه 
گوش��تي جزو گروه كاالهاي اساسي است، به نظر 
مي رسد اين جابه جايي با توجه به افزايش قيمت 
مرغ در ماه هاي اخير است؛ به طوري كه بررسي هاي 
ميدان��ي از ب��ازار، حاكي از اين ب��ود كه قيمت هر 

كيلوگرم مرغ به ۱۳ تا ۱5 هزار تومان رسيد.

حذف بروكراسي  اداري 
مجوزهاي   نمايشگاهي 

تس�نيم|  سرپرس��ت جديد ش��ركت سهامي 
نمايش��گاه هاي بين المللي ايران گفت: فرايندها و 
بروكراسي هاي اداري كه براي سرمايه گذاري ايجاد 
مي شود بسياري از سرمايه گذاران را دور مي كند و بايد 
فرايند ها را تسهيل كنيم، نه اينكه يك سرمايه گذار 
هشت ماه منتظر مجوز باش��د. بهمن حسين زاده 
در نشس��ت رايزني براي ايجاد ش��وراي هماهنگي 
نمايشگاه  ها، به توجه ويژه وزير صنعت در ايجاد شوراي 
هماهنگي برگزاري نمايشگاه اشاره كرد و گفت: براي 
جلوگيري از موازي كاري، داشتن تقويم هماهنگ 
نمايشگاهي در سراسر كشور و استفاده هدفمند از 
ظرفيت هاي نمايشگاهي بايد هر چه زود تر شوراي 
هماهنگي شكل بگيرد. او با تاكيد بر اينكه توجه به 
برگزاري نمايش��گاه ها بايد بر دو محور اشتغالزايي 
و س��رمايه گذاري باش��د تصريح ك��رد: فرايندها و 
بروكراسي هاي اداري كه براي سرمايه گذاري ايجاد 
مي شود بسياري از سرمايه گذاران را دور مي كند و بايد 
فرايند ها را تسهيل كنيم، نه اينكه يك سرمايه گذار 

هشت ماه منتظر مجوز باشد.

رييس اتاق تهران به رييس كل بانك مركزي نامه نوشت

دو بن بست ارزي صادركنندگان
تعادل|

»تسويه اعتبارات يوزانس سنوات قبل با نرخ نيمايي« 
و »عدم صدور مجوز براي اس��تفاده از ارز صادراتي در 
واردات سه گروه كااليي« را مي توان دو بن بست ارزي 
عنوان كرد، كه صادركنندگان را با چالش جدي مواجه 
كرده اس��ت. اين در حالي اس��ت كه با وجود برگزاري 
نشست ميان برخي از اعضاي بخش خصوصي و رييس 
كل بانك مركزي كشور در هفته هاي گذشته، اما هنوز 
هم تمام مش��كالت فعاالن اقتصادي در زمينه مسائل 
ارزي بطور كامل حل و فصل نشده است. در همين راستا، 
رييس اتاق تهران در نامه اي خطاب به رييس كل بانك 
مركزي ايران، خواستار تسويه تعهدات ارزي بنگاه ها بر 
اساس نرخ رسمي و نه نرخ نيمايي شد و اين موضوع را 
معضلي بزرگ براي صنايع بر شمرد كه تحمل آن براي 
هيچ سيستم مالي امكان پذير نيست. از آن سو اما عضو 
كميته ارزي اتاق ايران، از عدم صدور مجوز استفاده از 
ارز صادراتي جهت واردات تم��ام اولويت هاي كااليي 

خبر داده است. 
به گفت��ه محمد الهوتي، با وجود آنك��ه بانك مركزي 
مج��وز اس��تفاده از ارزهاي حاصل از ص��ادرات جهت 
واردات تمام��ي گروه هاي كااليي مجاز ب��ه واردات را 
صادر كرده، وزارت صنعت با وجود گذشت چند هفته 
از اين تصميم در هيات دولت، دستورالعمل آن را ابالغ 
نكرده است. بر اين اساس، هر چند كاالهاي مورد نياز 
واحدهاي صادراتي براي واردات تحت عنوان مواد اوليه 
و تجهيزات، در اولويت دوم كاالي��ي قرار دارند، وزارت 
صنعت در حال حاضر تنها اجازه استفاده از ارز صادراتي 
براي تأمين ارز كاالهاي اولويت س��وم كااليي را صادر 
كرده اس��ت. همچنين بنابه اظه��ارات الهوتي، آماده 
نبودن زيرساخت هاي بانك مركزي موجب شده بخشي 
از ورودي ارزي به سامانه نيما، در اين سامانه ثبت نشود 
و به همين دليل ميزان اجراي تعهدسپاري ارزي كمتر 

از آنچه در واقع هست برآورد شده است.

    انتقاد از »عطف به ما سبق« در تعهدسپاري 
ارزي

رييس پارلمان اقتصادي ته��ران، در تازه ترين اقدام 
در نامه اي خطاب به رييس كل بانك مركزي با اشاره 
به بحران توقف توليد و تعطيلي بسياري از بنگاه هاي 
بخش خصوصي، خواستار تجديدنظر اين نهاد پولي و 
مالي كش��ور در موضوع تسويه ديون و تعهدات ارزي 
واحده��اي توليدي به نرخ رس��مي ش��د. آنگونه كه 
مسعود خوانساري، در اين نامه نوشته است، با توجه به 
اينكه موضوع تسويه اعتبارات يوزانس سنوات قبل با 
نرخ نيمايي، تبديل به معضل بزرگي براي صنايعي كه 
اقدام به تامين مواد اوليه و قطعات توليد خود به روش 

يوزانس كرده اند، شده است، الزم است بانك مركزي 
ترتيبي اتخاذ كند تا تسويه حساب ارزي براي آنان به 

نرخ رسمي امكان پذير شود.
رييس اتاق تهران در اين نامه آورده است: »پر واضح 
است كه ادامه حيات براي فعاالن اقتصادي كه در سال 
گذشته اقدام به توليد و فروش كرده و در سال جاري 
مكلف به تسويه ديون و تعهدات خود با نرخ نيما باشند، 
بس��يار بعيد بوده و اين وضعيت بار مالي سنگيني به 
فعاالن اقتصادي وارد مي كند كه تحمل آن براي هيچ 
سيس��تم مالي امكان پذير نيست«. او در نامه خود به 
عبدالناصر همتي، به اين نكته اشاره كرده، كه بانك ها 
نيز از تحويل اس��ناد مواد اولي��ه موجود در گمركات 
خودداري مي كنند كه اين نيز مش��كالت صنعت را 
مضاعف كرده است. در بخش ديگري از اين نامه آورده 
شده: »با توجه به موارد عنوان شده، خواهشمند است 
ضمن تجديدنظر در موضوع تسويه ديون و تعهدات 
ارزي واحدهاي توليدي كه در سال قبل از اعتبارات 
مدت دار ارزي اس��تفاده كرده و كاال و محصوالت را با 
قيمت هاي قبلي به فروش رسانده اند، ترتيبي اتخاذ 
گردد تا تسويه حساب ارزي براي آنان به نرخ رسمي 

امكان پذير شود.«

    وقتي وزارت صنعت تعلل مي كند
مش��كالت ارزي صادركنن��دگان اما تنها به تس��ويه 
تعهدات ارزي آنها محدود نمي شود. ايده اصلي سياست 
تعهدس��پاري ارزي، بازچرخاني ارزهاي صادراتي در 
فرآيند تجاري كشور و »واردات در مقابل صادرات« بود 
و با اين همه، برخي فعاالن اقتصادي مي گويند وزارت 
صنعت اجازه اس��تفاده از ارز حاصل از صادرات جهت 

واردات تمام اولويت بندي هاي كااليي را نمي دهد. 
عضو كميت��ه ارزي اتاق ايران، در اي��ن باره مي گويد: 
با وجود هم��كاري بانك مركزي ب��ا صادركنندگان 
و برگ��زاري چندين جلس��ه جهت تس��هيل در رفع 
تعهد ارزي، هنوز ه��م صادركنندگان در اين حوزه با 
مش��كالتي مواجه هس��تند. به گفته محمد الهوتي، 
در حالي كه بانك مركزي، اس��تفاده از ارز صادرات در 
تمام اولويت بندي هاي كاالي��ي را براي صادركننده 
مجاز مي داند، اما هنوز وزارت صنعت، معدن و تجارت 
با وجود گذشت هفته ها از اين تصميم دولت، ابالغيه 
مربوطه را صادر نكرده و اين موضوع، صادركنندگان 
را در رفع تعهد ارزي با مش��كل مواجه كرده اس��ت. 
الهوتي در گفت وگوي خود با خبرگزاري مهر با بيان 
اينكه صادركنندگان بزرگ در بخش هاي پتروشيمي 

و فوالد، روش هاي برگش��ت ارز را در اختيار داش��ته 
و توانس��ته اند رضايت بانك مركزي را در بازگش��ت 
ارز حاص��ل كنند، ادام��ه مي ده��د: صادركنندگان 
غيرپتروشيمي، كاالهاي فوالدي، معدني ها و كاالهاي 
صنعتي كه ش��ايد اعداد و ارقام ص��ادرات بزرگي هم 
دارند، بخش��ي از ارز خود را ب��راي واردات در مقابل 
صادرات اس��تفاده كرده و مواد اولي��ه كارخانجات و 
ماشين آالت خود را از محل آن تامين كرده اند. اين در 
حالي است كه حتي ممكن است آنها از قبل، تعهدات 
ارزي داشته و قادر شده باشند كه آنها را با ارز حاصل 
از صادرات خود تسويه كنند، اما اشكال اين است كه 
اين عمليات را در سامانه ثبت نكرده اند و بانك مركزي 
عمال اطالعات آن را ندارد، بنابراين معتقد است كه ارز 

حاصل از صادرات نيامده است.
به گفته عضو كميت��ه ارزي اتاق ايران، در جلس��ه با 
رييس كل بانك مركزي مقرر ش��ده بود كه به منظور 
رفع تعهد ارزي، صادركنندگان اين فرآيندها را ثبت 
كنند تا بانك مركزي به عنوان سياس��ت گذار ارزي، 
متوجه ش��ود كه رفع تعهد ارزي صورت گرفته است. 
با اين همه، بخش عم��ده اي از ارز حاصل از صادرات 
صادركنن��دگان غيرمحصوالت نفت پاي��ه، با وجود 

عالقه مندي آنها به بازگشت ارز حاصل از صادرات، به 
دليل آماده نبودن مقدمات بازگشت ارز و الزامات آن 

رفع تعهد نشده است. 
بنابر اي��ن اظهارات، اي��ن دس��ته از صادركنندگان، 
كاالهايي را بدون دريافت ارز نيمايي، براي استفاده به 
عنوان مواد اوليه توليدات صادراتي خود، از داخل كشور 
تهيه كرده اند كه بيشتر در بخش كاالهاي كشاورزي، 
محصوالت غذايي و صنعتي متمركز است و هزينه آن 
با ارز آزاد محاسبه شده اس��ت. بنابراين اين دسته از 
فعاالن اقتصادي از ارز دولتي استفاده نكرده اند، اما مواد 
اوليه خود را از داخل و با نرخ ارز آزاد و از بازار خريداري 
كرده اند. حال اگر اين افراد كاالهاي خود را به سامانه 
نيم��ا بياورند، عمال با نرخ نيمايي قادر به ارز حاصل از 
صادرات و فروش كاالي خود نيستند و اگر نرخ باالتر را 
در سامانه نيما اعالم كنند، خريداري براي آن ارز وجود 
ندارد؛ چراكه منابع ارزي پتروشيمي ها، هر چند فرآيند 
تخصيص زمان بر و طوالني تري دارد، قابليت خريد از 

سوي متقاضي در سامانه نيما با نرخ پايين تري دارد.
به گفته عضو كميت��ه ارزي اتاق ايران، اگر صادركننده 
بخواهد از ارز حاصل از صادرات خود براي واردات استفاده 
كند، به دليل اولويت بندي هاي كااليي، با وجود دستور 
دولت به وزارت صنعت، به او اجازه داده نمي شود، از ارز 
حاصل از صادرات خود براي واردات كاالهاي مورد نياز 

خود در تمامي اولويت هاي كااليي استفاده كند. 
اين در حالي اس��ت كه بانك مركزي ب��ا اين موضوع 
موافق بوده و آن را محلي براي رفع تعهد ارزي صادرات 
مي داند؛ چراكه ب��ا ارز حاصل از ص��ادرات، نيازهاي 
وارداتي مجاز كش��ور تامين خواهد شد. عضو كميته 
ارزي اتاق بازرگاني ايران مي گويد: هم اكنون كاالهاي 
مورد نياز واحدهاي صادراتي براي واردات تحت عنوان 
مواد اوليه و تجهيزات، در اولويت دو كااليي قرار دارد، 
در حالي كه صادركنندگان تا زماني كه اجازه وزارت 
صنعت مبني بر برداش��تن اولويت بندي هاي كااليي 
را نداش��ته باش��د، نمي تواند از ارز خود استفاده كند؛ 
چراكه فعال اجازه استفاده از ارز صادرات براي تامين 
ارز كاالهاي اولويت سه داده ش��ده است. به گفته او، 
هم اكنون بيش از ۱0 روز از نشس��ت صادركنندگان 
با ريي��س كل بانك مركزي گذش��ته اس��ت و بانك 
مركزي اين موضوع را در حيطه وظايف خود نمي داند 
كه ابالغيه اجازه اس��تفاده از ارز ص��ادرات در تمامي 
اولويت بندي ه��اي وارداتي را صادر كن��د؛ بلكه اين 
وظيفه وزارت صنعت است و بانك مركزي قول داده تا 
اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت اين اجازه را بدهد، 
واردات صادركننده براي توليد كاالي صادراتي خود 
از محل ارز حاصل از ص��ادرات را به عنوان رفع تعهد 

ارزي بپذيرد. 

مديرعامل سايپا: 
پيامد قيمت گذاري دستوري زيان سنگين خودروسازان است

مديرعامل گروه خودروس��ازي س��ايپا ب��ا اعالم اينكه 
قيمت گذاري خودرو در بيشتر كشورها توسط بنگاه ها 
انجام مي شود، گفت: نظام قيمت گذاري دستوري، ساالنه 

زيان هنگفتي متوجه خودروسازان مي كند.
»محمدرضا س��روش« در گفت وگو با خبرنگار ايرنا به 
ضرورت آزادس��ازي قيمت خودروه��ا و تعيين قيمت 
مطابق نرخ روز اش��اره كرد و افزود: نظام قيمت گذاري 
دستوري، س��االنه زيان هنگفتي متوجه خودروسازان 
مي كند كه پيامد آن »تاثير منفي بر ساختار شركت هاي 

خودروساز و كيفيت محصوالت توليدي« است.
وي پيشتر گفته بود، مقايسه قيمت خودرو، آپارتمان 
و س��كه بهار آزادي در ساليان گذشته نشان از كاهشي 
بودن س��هم خودرو در سبد خانوار اس��ت؛ نكته اي كه 
همواره مورد غفلت بعضي از كارشناسان و افكار عمومي 
قرار گرفته است. سروش در ادامه خاطرنشان كرد: عمده 
صادرات گروه س��ايپا محصوالت پرايد و تيباست كه به 

عراق و سوريه صادر مي شود.
وي بيان داشت: اين گروه خودروسازي تاكنون ۱۶0 هزار 
دستگاه پرايد به عراق صادر كرده و باوجود رقباي چيني و 
كره اي در بازار آزاد اين كشور، حضور موفقي داشته است. 
مديرعامل سايپا گفت: پرايد در بازار عراق با قيمت هفت 
هزار و ۲00 دالر به فروش مي رس��د و »مزيت قيمتي« 

عامل اصلي استقبال عراقي ها از اين خودرو بوده است.
وي درخصوص همكاري اين گروه خودروسازي با وزارت 
دفاع به ويژه براي ساخت يي.سي.يو )ECU - كامپيوتر 
خودرو( خاطرنش��ان كرد: پتانس��يل فني، دانش��ي و 
عملياتي بسيار خوبي در صنايع دفاعي كشور وجود دارد 
و بتازگي براساس تفاهم اين گروه با صنايع دفاع، مقرر 
شد همكاري هاي بيش��تري در داخلي سازي قطعات 
وارداتي انجام شود. سروش گفت: اين همكاري شامل 
قطعات و مجموعه هايي مي شود كه موجب كاهش روند 
توليد خودرو در ماه هاي گذشته شده بودند؛ اميدواريم 
با قابليت هاي س��خت افزاري و نرم افزاري صنايع دفاع 
بتوانيم انواع قطعات الكترونيكي و مكانيكي مورد نياز 
را داخلي س��ازي كنيم. وي درباره امكان داخلي سازي 
محصوالت رنو ب��ا خروج اين ش��ركت از ايران به دليل 
تحريم ه��ا نيز گفت: زنجي��ره تامين رنو تح��ت اداره و 
مديريت شركت رنوپارس اس��ت؛ با توجه به خروج رنو 
از كشورمان، گروه س��ايپا با زنجيره تامين داخلي آنها 
ارتباط داشته و بخشي از قطعات مورد نياز خود را تامين 
مي كند.  وي در ادامه درخصوص غفلت از داخلي سازي 
و روي آوردن به واردات قطعات در س��ال هاي گذشته 
گفت: بروز رس��اني ساالنه نرخ ارز بين نرخ تورم داخلي 
و بين المللي، حاف��ظ رقابت پذيري بنگاه هاي توليدي 

داخلي با بازار جهاني اس��ت. به گفته سروش، اين مهم 
هرچند در برنامه هاي مختلف توسعه كشور مطرح شده 
بود اما تاكنون عملياتي نشده است. وي بيان داشت: اين 
موضوع سبب شده تا در س��ال هاي گذشته تعدادي از 
قطعه سازان به بازارهايي همچون چين مراجعه كرده و 
به جاي تالش براي ارتقاي داخلي سازي و خودكفايي، 

محصوالت چيني را وارد كشور كنند.
مديرعام��ل گروه خودروس��ازي س��ايپا در عين حال 
خاطرنش��ان كرد: اص��الح ن��رخ ارز و محدوديت هاي 
بين المللي ايجاد ش��ده براي كشور به گونه اي است كه 
امروز بايد از همه امكانات، ابزارها و راه حل ها براي تامين 

نيازهايمان استفاده كنيم.
سروش درباره وضعيت نيروي انساني در اين مجموعه 
خودروساز نيز اظهار داشت: در ۱0 سال گذشته نيروي 
انس��اني در اين گروه خودروس��ازي مطابق با نياز رشد 
نكرده است.  وي تاكيد كرد: سياست هاي منابع انساني 
نيازمند كار كارشناسي دقيق است؛ »با اين حال گروه 
س��ايپا تاكنون با وجود همه محدوديت ها در اين حوزه 

اقدام جدي نداشته است«. 
تا پايان آذرماه امسال ۳۲8 هزار و ۳55 دستگاه خودرو 
در گروه سايپا توليد شد كه نسبت به پارسال ۳0.۳ درصد 

كاهش نشان مي دهد.

وزير صنعت، معدن و تجارت مطرح كرد
لزوم تخصيص »ارز و ريال« براي اشتغال زايي و صادرات

وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: منابع ارزي و 
ريال��ي بايد در اختيار صنايع اش��تغالزا و صادرات 

محور قرار گيرد. 
رضا رحماني در نشست مشترك با رييس و مديران 
بانك مركزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت كه 
درباره نحوه تأمين نقدينگي و تخصيص ارز و ساير 
مشكالت صنايع برگزار شد، افزود: براي پرداخت 
تسهيالت به واحدهاي توليدي بايد اولويت بندي 
ك��رد و واحدهايي كه در زنجيره توليد هس��تند، 
اش��تغالزايي بااليي دارند يا واجد توليد صادراتي 

هستند، بايددر اولويت قرار بگيرند.
به گزارش ش��اتا، وزير صنعت، معدن و تجارت با 
بيان اينكه تسهيالت در نظر گرفته شده نبايد به 
واحدهايي پرداخت شود كه محصوالت آنها بازار 
ندارد، گفت: براساس مذاكراتي كه با بانك مركزي 
براي تأمين مالي واحدهاي توليدي انجام داده ايم، 
تالش مي كنيم در يك برنامه ش��ش ماهه تا پايان 
خرداد ماه، تس��هيالت مورد نياز اي��ن واحدها را 
براس��اس اولويت بندي تأمين كنيم تا توليد افت 

نكند و به اشتغال آسيب نرسد. 
رحماني يادآور ش��د: اين واحده��ا بايد به وزارت 
صنعت تعهد دهند كه در صورت اخذ تس��هيالت 

براي سرمايه در گردش، كااليي را توليد مي كنند 
كه بازار دارد.

 او با بيان اينكه هدف دولت از اعطاي اين تسهيالت 
به واحدهاي توليدي، حفظ و ايجاد اشغال است، 
گفت: در زمينه تأمين ارز كاالهاي وارداتي نيز آنها 
را براساس نياز، اولويت بندي كرديم كه مواد اوليه، 
قطعات و ملزومات خطوط توليد در اولويت است.

در اين جلسه كه معاونان و مديران بانك مركزي و 
وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز حضور داشتند، 
راهكارهاي تسهيل و حمايت از توليد مورد بررسي 
و تأكيد طرفين قرار گرفت و بانك مركزي آمادگي 

خود را براي حمايت از توليد اعالم نمود.

ظريف در همايش بزرگ تجاري ايران و عراق: 

منطقه امن و قوي مي خواهيم
همايش بزرگ تجاري ايران و عراق با حضور محمدجواد 
ظريف وزير امور خارجه و شش تن از وزيران دولت عراق 
با حضور صدها شركت ها و فعال اقتصادي دو كشور در 

بغداد آغاز به كار كرد.
به گزارش خبرنگار ايرنا در اين همايش بزرگ عالوه بر 
هيات بلندپايه ايراني، صدها تن از تجار و سرمايه داران 
و اصحاب صنايع از دو كش��ور با حضور وزيران دارايي، 
بازرگاني، حمل و نقل، ارتباطات، برق و مسكن عراق و 
روساي اتاق هاي، بازرگاني، عراق و بغداد و اتاق مشترك 

بازرگاني ايران و عراق مشاركت دارند. 
اين همايش ب��زرگ با ه��دف بررس��ي فرصت هاي 
س��رمايه گذاري در عراق و مشاركت بخش خصوصي 
اي��ران در بازس��ازي عراق بع��د از داع��ش و افزايش 
همكاري هاي تجاري در هتل المنصور بغداد پايتخت 

عراق برگزار شد.
وزير امور خارجه جمهوري اس��المي ايران بعدازظهر 
يك ش��نبه در راس يك هي��ات بلندپايه سياس��ي و 
اقتصادي براي ظريف در اين همايش كه صدها شركت 
ايراني و عراقي و شش وزير عراقي حضور دارند، گفت: 

از نظر جمهوري اس��المي ايران، منطق��ه امن و قوي 
منطقه اي است كه يك كشور، امنيت خود را جداي از 

تعريف امنيت همسايگان نداند. 
وي گفت: منطقه امن و قوي آن اس��ت كه يك كشور، 
پيش��رفت و توسعه در كشور همس��ايه را پيشرفت و 

توسعه خود بداند.
ظريف افزود: در منطقه امن و قوي، گفت وگو جايگزين 
جنگ و همكاري جايگزين مسابقه تسليحاتي و رابطه 

برادرانه جايگزين اعتماد به خارجي مي شود. 
وزير ام��ور خارجه اضافه كرد: در منطق��ه امن و قوي 
كه امروز از آن س��خن مي گويم، مي توانيم با اعتماد بر 

يكديگر آينده بهتري براي كشورهاي خود بسازيم. 
ظريف گفت: در اين چارچوب است كه رابطه دوجانبه و 
چندجانبه كشورهاي اين منطقه، قوي تر از رابطه آنان 

با ديگر كشورها خواهد بود. 
رييس دستگاه ديپلماسي كشور افزود: در منطقه امن 
و قوي مورد نظر جمهوري اس��المي ايران، ملت هاي 
منطقه ارتباطات وثيق اجتماعي و فرهنگي با يكديگر 
دارند و در حوزه اقتص��اد نيز، بخش خصوصي عنصر 

محرك توسعه ارتباطات و روابط تنگاتنگ ميان آنها 
خواهد بود.

ظريف تاكيد كرد كه در جمهوري اسالمي ايران و در 
راس��تاي تحقق چنين هدفي، از گسترش همكاري 
با كشورهاي منطقه اس��تقبال مي كنيم و همچنين 
هيچ سقفي براي گس��ترش روابط و همكاري با عراق 

قائل نيستيم.
وزير ام��ور خارجه ايران گفت: خ��ون جوانان ايراني و 
عراقي در جريان مبارزه با تروريسم به هم آميخته است 
و پيوندهاي عميق ميان دو ملت به گونه اي اس��ت كه 
 هيچ قدرتي توان جدا ك��ردن آنها را از يكديگر ندارند.

وي با اش��اره به اين بيان مرجعيت عالي عراق كه اهل 
سنت نه برادران ما كه 'جان' ما هستند، گفت: ما نيز به 
تبعيت از مرجعيت عالي مي گوييم كه مردم عراق نه 

برادران و خواهران ما كه جان ما هستند. 
وزي��ر خارجه اف��زود: س��ابقه روابط اي��ران و عراق به 
هزاران س��ال برمي گردد، و اين ده ها برابر عمر برخي 
كشورهاس��ت كه امروز تالش مي كنند به دو كش��ور 

زور بگويند. 

ظريف تاكيد كرد كه با اين پيوندهاي عميق ميان دو 
كشور ايران و عراق، هيچ قدرتي نخواهد توانست ميان 

آنها فاصله بيندازد.
ظريف افزود: ايران و عراق دو كش��ور بسيار ثروتمند 
با امكانات فراوان به ويژه س��رمايه هاي بزرگ انساني، 
متخصص و فداكار داريم كه بايد از اين ظرفيت بزرگ 
براي توس��عه همكاري ها و از جمله بازس��ازي عراق 

استفاده شود. 
وي در بخش ديگري از س��خنانش آمادگي جمهوري 
اسالمي ايران را براي لغو رواديد ميان دو كشور، ايجاد 
شهرك هاي صنعتي مشترك در گذرگاه هاي مرزي 
پنجگانه ميان و هر گونه اقدام الزم ديگر براي تسهيل 
همكاري و تعامل تج��اري، اقتصادي و صنعتي ميان 

فعاالن دو كشور اعالم كرد.



15 جهان

درخواست »ماكرون« از جليقه زردها براي آشتي ملي: 

جنگ لفظي آنكارا - واشنگتن درباره كردهاي سوريه باال گرفت

با دولت گفت وگو كنيد

تهديد اقتصادي ترامپ عليه تركيه

گروه جهان|
 امانوئ��ل ماك��رون رييس جمهوري فرانس��ه، طرح 
موس��وم به »مناظره بزرگ« را با هدف كاهش خشم 
و عصبانيت پشت چند هفته تظاهرات ملي را به اجرا 
درمي آورد. رييس جمهوري فرانس��ه اين طرح را در 
واكنش به 9 هفته تظاه��رات »جليقه زردها« آغاز و 
به منظور پايان دادن به ناآرامي ها و اعتراضات، مردم 
كشورش را به ش��ركت در گفت وگوهاي ملي دعوت 
كرده اس��ت. در اين طرح كه از سه شنبه )امروز( آغاز 
مي شود، مردم و نهادهاي مختلف درباره مسائل مهم 
مورد مناقشه با دولت مذاكره و مناظره مي كنند. اين 
سنت قديمي از زمان انقالب كبير فرانسه )سال ۱۷۸9 
ميالدي( تاكنون به يادگار مانده اس��ت. ماكرون به 
عنوان مقدمه چيني براي اجراي اين طرح در نامه اي 
خطاب به مردان و زنان كش��ورش، پيش نويس��ي از 
سياس��ت گذاري هاي آتي دولت خ��ود را ارايه كرد. 
تظاهرات جنبش موسوم به »جليقه زردها« در ابتدا به 
صورت يك جنبش مردمي مسالمت آميز در اعتراض 
به طرح افزايش ماليات بر س��وخت در برنامه بودجه 
دولت ماكرون آغاز ش��د، اما خيلي سريع به خشونت 
گراييد و به اعتراض هايي كلي به سياست هاي ماكرون 
تبديل شد و احزاب مخالف دولت هم درصدد استفاده 
از آن برآمدند. در اي��ن ميان مارين لوپن رهبر حزب 
راس��ت افراطي فرانس��ه هم كمپين انتخاباتي خود 
را ب��راي انتخابات قريب الوقوع پارلمان��ي اروپا با اين 
درخواست از جليقه زردها آغاز كرده كه اتحاديه اروپا را 
به موافقت با برگزاري همه پرسي درباره سياست هاي 

ماكرون وا دارند.

    محدوده طرح گفت وگوي ملي
اعتراض ه��اي جليقه زردها اگرچه در م��اه نوامبر با 
نارضايتي از افزايش ماليات س��وخت آغاز ش��د، اما 
خيلي س��ريع به شورشي گسترده به دليل نارضايتي 
از اس��تانداردهاي زندگ��ي انجاميد. خش��ونت ها و 
ناآرامي هاي مرتبط ب��ا اين تظاهرات ماكرون را وادار 
كرد مالي��ات كم درآمده��ا و ماليات بر س��وخت را 
كاهش دهد. ام��ا هيچ يك از اين وعده ه��ا براي آرام 

كردن اعتراض ها كافي نبودند و ش��مار معترضان در 
جديدترين هفته اعتراض ها به ۸4 هزار نفر رس��يد؛ 
با اين حال، ميزان خش��ونت ها در قياس با هفته هاي 
گذشته كاهش يافته بود. به نوشته يورونيوز، ماكرون 
در جديدترين اقدام ب��راي آرام كردن اعتراض ها در 
»نامه به فرانسوي ها« محورهاي طرح گفت وگوي ملي 
را تعيين و با انتشار نامه اي از مردم فرانسه دعوت كرد 
تا براي پايان دادن به تنش فراگير در اين گفت وگوها 

شركت كنند.
ماكرون در اين نامه سرگش��اده حدود 30 مش��كل 
اصلي فرانسه را در قالب چهار پرسش براي شهروندان 
مطرح ك��رد كه به ترتيب درباره ماليات ها، س��اختار 

دولت و نهادهاي عمومي، تغييرات زيست محيطي و 
تقويت دوباره دموكراسي و حقوق شهروندي هستند. 
رييس جمهوري فرانس��ه نامه خ��ود را اينگونه آغاز 
كرده: »مردان و زنان عزيز فرانس��ه، هموطنان. ما در 
دوره اي پر از شك و ترديد به سر مي بريم، بايد به ياد 
داشته باشيم كه چه كسي هستيم. فرانسه مثل هيچ 
كشور ديگري نيست. اينجا حس بي عدالتي زنده تر 
از هر جاي ديگري اس��ت. لذا درخواست براي كمك 
و همبس��تگي  هم قوي تر اس��ت. در كشور ما، بخش 
عظيمي از ش��هروندان ماليات بر درآمد مي پردازند 
كه گرچه طاقت فرسا اما نابرابري را كاهش مي دهد. 
در كشور ما، آموزش، سالمت، امنيت و عدالت براي 

همگان فارغ از شرايط يا ثروت افراد در دسترس است... 
البته م��ن مي دانم كه چرا امروز برخي از ما ناراضي يا 
خشمگين هس��تيم؛ زيرا ماليات ها بسيار باال است، 
خدمات حمل و نقل عمومي در دس��ترس برخي ها 
نيس��ت، درآمدهاي آنها پايين اس��ت و نمي توانند 
از دريافتي هاي خود خش��نود باش��ند؛ به اين دليل 
كه كش��ور ما فرصت هاي براب��ر در تمامي زمينه ها 
و در تمام��ي مناطق براي موفقي��ت خانواده ها ارايه 
نمي دهد... من در اين ناصبوري سهيم هستم... بايد 
گفت وگو كنيم و نظراتمان را شفاف بيان كنيم. اما يك 

شرط دارد: رد هرگونه خشونت.« 
ماكرون در بخش ديگري از اين نامه نوشته: »اميدوارم 

كه حتي االمكان افراد زي��ادي در اين مناظره بزرگ 
ملي حضور يابند تا براي آينده كشور مشاركتي مفيد 
داشته باشيم. پيش��نهادهاي شما ايجاد يك قرارداد 
تازه براي ملت، سازماندهي اقدامات دولت و مجلس 
ملي را ممكن مي س��ازد.« ماكرون در ادامه اين نامه 
آورده اس��ت: »هيچ سوال ممنوعه اي وجود ندارد. ما 
نمي توانيم درباره همه چي��ز توافق كنيم و اين امري 
عادي در دموكراسي است. اما دست كم نشان خواهيم 
داد كه از گفت وگو، تبادل نظر و مناظره نمي ترسيم.« 
ب��ا اين حال، ماك��رون بار ديگر بر پايبن��دي خود به 
دستوركار اصالحات اقتصادي تاكيد كرد و گفت قصد 
عقب نش��يني از برخي اصالحات از جمله لغو ماليات 
ثروتمندان را كه باعث شده به او لقب »رييس جمهور 
ثروتمندان« را بدهند، ندارد. او افزود: »وقتي ماليات ها 
بيش از حد باالست، اقتصاد ما به شدت به منابعي نياز 
دارد كه به س��رمايه گذاري در شركت ها منجر شود، 
ايجاد اشتغال كند و رش��د اقتصادي به ارمغان آورد. 
اقداماتي را كه براي اصالح ش��رايط موجود و تشويق 
به س��رمايه گذاري و تضمين پرداخت دستمزدهاي 
بيشتر پيش��نهاد كرده ايم، لغو نمي كنيم.« به گفته 
ماكرون، دولت در فاصله زماني كوتاهي بعد از اتمام 
مذاكرات در ۱5 مارس گزارش خود را درباره آن ارايه 
مي دهد. همچنين قرار است در همين رابطه جلساتي 

در تاالرهاي شهرداري برگزار شوند.
دولت ماكرون پيش تر با حذف ماليات بر س��وخت و 
برخي ديگر از ماليات هاي مورد مناقش��ه و افزايش 
حداقل دس��تمزدها، در برابر مطالبات جليقه زردها 
اندكي عقب نشيني كرده بود. با اين حال، گروه هايي 
از معترضان كه مطالبات بنيادين دارند و اكثرا از سوي 
احزاب چپ و راست افراطي حمايت مي شوند، با رد 
دعوت رييس جمهوري به مناظره، كناره گيري او را 
خواستار شده اند. از جمله خواسته هاي جليقه زردها 
عدالت اجتماعي براي كارگراني با مهارت پايين است 
كه جهاني سازي، مقررات زدايي و يكپارچگي موجود 
در اتحادي��ه اروپا آنها را به دردس��ر انداخته اس��ت. 
از اين جه��ت، جليقه زردها با جناح چپ اش��تراك 

بيشتري دارند.

گروه جهان|
 رييس جمهوري اياالت متحده تهديد كرده در صورتي 
كه تركيه به كردهاي س��وريه كه متحدان واشنگتن 
به شمار مي روند حمله كند، اقتصاد اين كشور را ويران 
خواهد كرد. وزير خارجه ترکيه در واکنش به سخنان 
دونالد ترامپ گفته »آنكارا از تهديد نمي هراسد«. مولود 
چاووش اوغلو همچنين تاكيد كرده كه امريكا با تهديد 
اقتصادی نمی تواند به جايی برسد. جنگ لفظي امريكا 
و تركيه بر سر كردهاي سوريه پس از آن باال گرفت كه 
گزارش هايي تقويت حضور ارت��ش تركيه در نواحي 
مرزي س��وريه با هدف حمله به كردهاي اين منطقه 

منتشر شد. 
به گزارش رويترز، دونالد ترامپ با انتشار توييتي بار ديگر 
از تصميم خود براي خروج نيروهاي امريكايي از سوريه 
دفاع كرده و در عين حال هشدار داده است که اگر ترکيه 
به شبه نظاميان کرد متحد ائتالف به رهبری واشنگتن 
حمله کند، اقتصاد اين كشور را ويران خواهد كرد. ترامپ 
با تاكيد بر ادامه مبارزه با داعش از کردهاي سوريه هم  
خواس��ته ترکيه را تحريک نکنند و گفته يک منطقه 

حائل۲0 مايلی )30 کيلومتری( شکل خواهد گرفت.
دونالد ترامپ همچنين در بخش ديگري از پست های 
منتشرشده در توئيتر مدعي شده ايران، روسيه و دمشق، 
از سياس��ت بلندمدت امريكا برای ناب��ودی داعش در 

سوريه بيشترين بهره را برده اند. 
تهديد رييس جمهوری امري��كا عليه ترکيه در حالی 

است که مايک پمپئو، وزير خارجه امريکا، پيش تر در 
تماس تلفنی با مولود چاووش اوغلو وزير خارجه ترکيه، 
گفته بود برای دستيابی به توافقی با ترکيه در حفاظت 
از شبه نظاميان ُکرد در سوريه خوشبين است. پمپئو 
که در س��فری در امارات متحده عربی به سر می برد، 
گفته بود: »امريكا حق مردم ترکيه و حق آقاي اردوغان 
برای حفاظت از کشورش��ان در برابر تروريست ها را به 

رسميت می شناسد.«
نگراني ها نس��بت به سرنوشت كردهاي سوريه از يك 
ماه پيش آغاز ش��د كه رييس جمهوري امريكا به طور 
ناگهاني اعالم كرد تصميم گرفته نيروهای امريكايی را 
از سوريه خارج كند. دونالد ترامپ با توصيف سوريه به 
سرزمين »ريگ و مرگ« گفت می خواهد به جنگ های 
بی پايان امريكا خاتمه دهد. اعالم خروج امريكا از سوريه 
ب��ا واکنش های گس��ترده ای روبه رو ش��د و در امريكا 
انتقادهايی را همراه آورد؛ از جمله جيمز متيس وزير 

دفاع امريكا، به شكلي اعتراض گونه استعفا كرد. 
اندکی پيش از آن که دونالد ترامپ تصميم خود را درباره 
خروج از سوريه اعالم كرد، رئيس جمهوری ترکيه گفت 
درباره عمليات عليه شبه نظاميان کرد سوريه با ترامپ 
صحبت كرده و موافقت ضمني او را گرفته است. رجب 
طيب اردوغان همچنين گفت كه ارتش تركيه به زودی 
عمليات نظامی خود را در خاک س��وريه آغاز مي کند. 
در واکنش به اين تهديد بود كه جان بولتون مش��اور 
امنيت ملی ترامپ، اعالم كرد اياالت متحده در صورتی 

نيروهای خود را از س��وريه خ��ارج می کند که ترکيه 
ضمانت دهد از نيروهای ش��به نظامی کرد در شمال 
سوريه حفاظت می کند. اين س��خنان با واکنش تند 
اردوغان روبرو شده، تا جايی که از ديدار با جان بولتون 

که به آنکارا سفر کرده بود، خودداری کرد.

    تركيه: متحد ما بمانيد
ابراهيم كالين سخنگوي اردوغان، دوشنبه و ساعاتی 
پس از انتش��ار توييت تهديدآميز ترامپ، تاكيد كرد 
كه از نظ��ر تركيه كه ميان داع��ش و حزب پ ک ک  و 
يگان های مدافع خلق )كردهاي سوريه( تفاوتی وجود 
ندارد. کالين در توييتي خطاب به اياالت متحده نوشت: 
»تروريست ها نمی توانند شريک و متحد شما باشند.« 
سخنگوي اردوغان تاكيد كرد ترکيه انتظار دارد تا امريكا 
به همکاری استراتژيک ميان دو کشور احترام بگذارد 
و نمی خواهد که اين همکاری زير س��ايه پروپاگاندای 

تروريستی قرار بگيرد.
مولود چاووش اوغلو وزير خارجه تركيه، نيز در واكنش 
به توييت هاي تهديدآميز دونالد ترامپ گفته: »ترکيه 
از هيچ تهديدی هراس ن��دارد؛ ضمن اين كه با تهديد 
اقتص��ادی نيز نمی توان ب��ه جايی رس��يد. متحدان 
راهبردی از طريق شبکه های اجتماعی بحث نمی کنند. 
ترکيه دشمن کردها نيست، بلکه بيش از هر کشوری از 
آنها حمايت می کند.« به گزارش آناتولي، چاووش اوغلو 
همچنين گفته: »ايده ايجاد منطقه امن پس از اعالم 

جديت ترکيه برای مبارزه با تروريست ها عنوان شده 
و ما با آن مخالف نيس��تيم. ترامپ براي خروج نكردن 
نيروهای امريكا از سوريه با فشار زيادي روبه روست.« 

نشريه واشنگتن پست درباره تنش روابط تركيه و امريكا 
در چند هفته اخير نوشته: »جان بولتون زمانی که برای 
ترکيه شرط کرد نبايد به کردها آس��يب بزند و اقدام 
نظامی بدون شفاف س��ازی انجام ندهد، باعث خشم 
اردوغان شد. بولتون هدفش اش��اره به شبه نظاميان 
کردی ب��ود که در کن��ار اياالت متح��ده مقابل گروه 
داعش می جنگند اما با اس��تفاده از ادبيات غيردقيق 
و نش��ان دادن ژس��ت ديکته کردن به اردوغان، باعث 
ناخرس��ندی رييس جمهوري تركيه شد. به گفته سه 
مقام آگاه، اين اظهارات باعث دگرگون شدن مذاکرات 

ميان مقام های ترکيه و فرستاده جديد دونالد ترامپ 
به ائت��الف ضد داعش يعنی جيمز جف��ری که از اين 
اقدام نادرست خشمگين شد، گرديد. اردوغان در سفر 
بولتون به تركيه از ديدار با او خودداري كرد و بولتون نيز 
زودتر به واشنگتن بازگشت. اردوغان بعدها گفته بود 
كه باور ندارد بولتون به نمايندگی از دولت ترامپ حرف 
زده باشد! واشنگتن پست به نقل از يک مشاور ترامپ 
نوشته: »اين سفر بولتون کامال غم انگيز بود.« اين مقام 
که نامش را فاش نکرده است، درباره تصميم ناگهاني 
دونالد ترامپ و عملكرد بولتون در اين باره گفته: »آنها 
در مجموع گند زدند و نبايد به اين شکل پيش می رفت. 
اين تصميم بايد يک تصميم قابل دفاع و اجرا شده با فکر 

و سنجش می بود.«

دريچه

كوتاه از منطقه

 مازاد تجاری چين و امريكا
 در 12 سال گذشته ركورد زد 
گروه جهان|مازاد تجاری چين با امريكا با ۱۷درصد 
رش��د به بيش از 3۲3 ميليارد دالر رسيده است. اين 
رقم باالترين رقم از ۲00۶ به اين سو، يعنی از زمانی 
ک��ه مازاد تجاری ثبت می ش��ود، اس��ت. به گزارش 
آسوش��يتدپرس، بر پايه آمار منتشرش��ده از سوی 
گمرک چين، اين رقم رکورد تازه ای در روابط تجاری 
دو اقتصاد بزرگ جهان است؛ روابطی که با انتقاد شديد 
دونالد ترامپ همراه است و بيش از گذشته با سياست 
درآميخته  است. تراز تجاری، تفاوت پولی ميان واردات 
و صادرات در يک بازه زمانی مش��خص است؛ وقتی 
صادرات بيشتر از واردات است، مقدار مثبت با نام مازاد 
تجاری و وقتی برعکس باشد با عنوان کسری تجاری 
مشخص می شود. ۲0۱۷ مازاد تجاری چين با امريكا 
در حدود ۲۷۶ ميليارد دالر بود؛ کسری تجاری امريكا، 
محور انتقادهای ترامپ از پکن را تش��کيل می دهد. 
اين کسری سبب شده تا امريكا تعرفه های تازه ای بر 
کاالهای چينی وضع کند و چين نيز دست به تالفی 
بزند. تنش های تجاری بين دو کش��ور سبب شده تا 
نگرانی هايی از وقوع يک جن��گ تجاری باال بگيرد، 
هرچند مقام های امريكا و چين در حال حاضر مشغول 
انجام مذاکراتی در اين زمينه هستند. امريكا خواستار 
کاهش قابل مالحظه کسری تجاری  ست. آمار فعلی 
نشان می دهد واردات از امريكا در ۲0۱۸، نسبت به 
۲0۱۷ کمتر از يک درصد رشد داشته ، در عين حال 
ص��ادرات چين به امريكا، در پ��ی وضع تعرفه ها، در 

دسامبر 3.5 درصد کاهش داشته است. 

 »پوتين« براي بهبود روابط
با ژاپن به توكيو مي رود 

گروه جهان|وزير خارجه روس��يه در ديدار با همتاي 
ژاپني خود گفته مسکو به دنبال تالش هاي بيشتر براي 
ارتقاء سطح روابط خود و توكيو به سطحی جديد است. به 
گزارش اسپوتنيک، سرگئی الوروف وزير خارجه روسيه با 
مطرح كردن اين مساله، همچنين خبر داده که والديمير 
پوتين رئيس جمهوری كشورش در ماه ژوئن سال جاری 
ميالدی به ژاپن مي رود. تارو کونو وزير خارجه ژاپن نيز 
دوشنبه در جريان سفرش به مسکو گفت که از برنامه 
سفر پوتين به كشورش در ماه ژوئن خبر دارد. الوروف 
در جريان ديدار با همتای ژاپنی خود در مسکو گفت: »ما 
فعاالنه حامی اقدامات بيشتر هستيم تا روابط دو جانبه را 
وارد سطحی جديد کنيم و به اعتماد و همکاری صادقانه 
از جمله همکاری در امور بين المللی برسيم.« الوروف 
همچنين تاکيد کرد که همکاری تجاری و اقتصادی دو 
طرف با وجود چالش های مرتبط با فاکتورهای خارجی 
رو به بهبود اس��ت. وزي��ر خارجه روس��يه ادامه داد كه 
همکاری بالقوه روسيه و ژاپن در زمينه سرمايه گذاری و 
اقتصاد و همچنين امنيت هنوز تمام نشده است. الوروف 
همچنين از آغاز گفت و گوهاي صلح بين دو كشور خبر 
داد و گفت: »بر اساس دستورالعمل هايی که سران دو 
کشور پس از نشست های سنگاپور در ماه نوامبر و نشست 
بوئنوس آيرس در دسامبر درباره آن به توافق رسيدند، 
گفت وگو های صلح را آغاز می کنيم.« اختالف نظر ژاپن 
و روسيه بر سر حق حاکميت جزايري در اقيانوس آرام 
است كه روسيه آن را کوريل جنوبی و ژاپن، سرزمين های 

شمالی مي خواند.

درخواست براي پايان موقت 
تعطيلي دولت

گروه جهان|ليندسی گراهام سناتور جمهوری خواه 
نزديک به رئيس جمهوری امريكا با گذشت ۲4 روز از 
تعطيلی دولت فدرال به خاطر اختالفات کاخ س��فيد 
و دموکرات های کنگره بر سر س��اخت ديوار مرزی با 
مکزيک، خواستار بازگشايی موقت دولت فدرال شده 
اس��ت. به گزارش رويترز، گراهام اين درخواس��ت را 
به منظور ايجاد فرصتی برای مذاکره درباره توافق بودجه 
مطرح کرد که می تواند ترامپ را درباره درخواست امنيت 
مرزی راضی کند. دموکرات های کنگره با درخواست 
ترامپ برای اختصاص 5.۷ ميليارد دالر برای ساخت 
ديوار مرزی با مکزيک مخالفت و از مذاکرات بيشتر تا 
بازگشايی دوباره دولت امتناع کرده اند. بخش هايی از 
دولت امريكا از ۲۲ دسامبر به طور رسمی تعطيل شده 
است. ليندسی گراهام رئيس کميته قضايی سنای امريكا 
گفته: »مصرانه از رئيس جمهوری خواسته ام برای يک 
دوره محدود به تعطيل��ی دولت پايان دهد تا بار ديگر 
امکان مذاکره فراهم شود. اگر پيشرفتی حاصل نشود، 
ترامپ بايد حالت فوق العاده ملی را به عنوان روشی برای 
دستيابی به پول ساخت ديوار اعالم کند.« گراهام گفته 
ترامپ به خواسته او پاسخ منفی داده و گفته است »اجازه 
بده توافق کنيم بع��د دولت را باز می کنيم.« تعطيلی 
دولت امريكا که از نظر طول مدت بی س��ابقه بوده، به 
بيکاری ۸00 هزار کارمند فدرال و قطع خدمات دولتی 
در سراسر امريكا منجر شده است. کارمندان امريكايی 
جمعه نتوانستند نخستين چک حقوق خود را بعد از 

تعطيلی دولت دريافت کنند. 

»پاشينيان« بار ديگر 
نخست وزير ارمنستان شد

گروه جهان|رئيس جمهوری ارمنستان دوشنبه در 
نخستين روز کار مجلس ارمنستان در ترکيب جديد، 
نيکول پاشينيان را که تاکنون کفيل مقام نخست وزير 
بود به اين مقام منصوب کرد. به گزارش ايرنا، بر اساس 
قوانين ارمنستان، دولت اين کشور بايد در طول ۱5روز 
از زمان انتصاب نخس��ت وزير تشکيل شود. انتخابات 
پارلمانی ارمنستان ۱9 آذر ماه برگزار شد و بلوک نيکول 
پاش��ينيان موس��وم به »گام من« اکثريت قاطع آرا را 
به دست آورد. اين بلوک سياسی با ۷0.43 درصد آرا به 
پارلمان راه يافت و پس از آن احزاب ارمنستان شکوفا با 
۸.۲۷ درصد آرا و ارمنستان روشنفکر با ۶.3۷ درصد آرا 
راهی پارلمان ارمنستان شدند. حزب جمهوری خواه هم 
که به طور سنتی هميشه اکثريت پارلمان ارمنستان را در 
اختيار داشت تنها 4.۷ درصد آرای پارلمان را به دست 
آورد و عمال از گردونه رقابت با ساير گروه ها حذف شد. 
ارمنس��تان از حدود 9 ماه پيش ش��اهد اعتراض هاي 
عمومی عليه فساد و بی عدالتی بود. در نتيجه گسترش 
اعتراض ها و به دست گرفتن رهبری آن از سوی نيکول 
پاشينيان، اوضاع سياسی کشور به بن بست کشيده شد و 
نخست وزير مجبور به کناره گيری شد. پارلمان ارمنستان 
که در آن زمان در اختيار حزب جمهوری خواه حاميان 
نخست وزير وقت قرار داش��ت با آنکه به شدت مخالف 
پاشينيان رهبر مخالفان برای کسب مقام نخست وزيری 
بود اما در نهايت برای جلوگيری از انحالل خود به او رای 
اعتماد داد. پاشينيان اکنون پشتوانه سياسی الزم برای 

تغييرات بنيادين در اين كشور را دارد.

 اعتراض در زيمبابوه 
به افزايش قيمت سوخت

گروه جهان|معترضان در زيمبابوه دوشنبه در اعتراض 
به افزايش قيمت سوخت، به سوزاندن الستيك در حومه 
پايتخت اين كشور و مسدود كردن جاده ها اقدام كردند. 
به گزارش رويترز، اين اعتراضات دو روز پس از آن صورت 
گرفت كه امرسون منانگاگوا رييس جمهوري زيمبابوه 
اعالم كرد كه قيمت سوخت در اين كشور با هدف ريشه كن 
كردن بحران عميق اقتص��ادي، افزايش مي يابد. كمبود 
نقدينگي مدت هاست كه اقتصاد اين كشور آفريقايي را 
تهديد مي كند و به محركي براي بروز ناآرامي هاي اجتماعي 
گس��ترده و تضعيف تالش ه��اي رييس جمهوري براي 
بازگرداندن س��رمايه گذاران خارجي محسوب مي شود 
كه در دوران رياست جمهوري رابرت موگابه از كشور رفته 
بودند. اعالم خبر افزايش ۱50 درصدي از قيمت سوخت 
از سوي منانگاگوا باعث شوكه ش��دن مردم در كشوري 
شده كه نرخ بيكاري در آن بيش از ۸0 درصد است. دولت 
از طريق آژانس تنظيم انرژي زيمبابوه قيمت هاي سوخت 
را تعيين مي كند. ساكنان در 3۶ كيلومتري جنوب حراره، 
پايتخت زيمبابوه، پس از آن دست به راهپيمايي زدند كه 
فدراسيون اصلي كارگري خواستار اعتصاب سه روزه  در 
واكنش به اين افزايش قيمت س��وخت شد. پليس براي 
متفرق كردن معترضان جوان از گاز اشك آور استفاده كرد. 
پليس ضد شورش هم مشغول گشت زني در پايتخت است. 
اين تظاهرات در حالي صورت گرفت كه رييس جمهوري 
زيمبابوه از ديروز سفر خود به پنج كشور را با رفتن به روسيه 
آغاز كرد؛ اين سفر در داووس سوييس و با حضور در نشست 

جهاني اقتصادي پايان مي يابد.
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راي گيري سرنوشت ساز 
پارلمان بريتانيا درباره برگزيت  

گروه جهان| در حالي كه قانون گذاران بريتانيايي 
براي رای گيری بر سر توافق برگزيت پيشنهاد ترزا می 
نخست وزير اين كشور آماده مي شوند، جرمي كوربين 
رهبر حزب اپوزيسيون کارگر بريتانيا اعالم کرده که 
با خروج اين کشور بدون توافق با اتحاديه اروپا مخالف 
اس��ت و در عين حال از برگزاري همه پرسي مجدد 
برگزيت هم حمايت نمي كن��د. او همچنين تاکيد 
کرده که راه خروج از بن بست سياسی بر سر برگزيت، 
برگزاری يک انتخابات زودرس پارلمانی است. اين 
در حالي است كه همه پيش بينی ها از رد شدن اين 
توافقنامه در مجلس عوام حكاي��ت دارد. به گزارش 
دويچه وله، قرار است سه شنبه )امروز( مجلس عوام 
بريتانيا نظر خود را درباره پيش نويس توافق حاصل 
شده در نتيجه مذاكرات لندن و بروكسل اعالم کند. 
اين توافق نه تنها با مخالفت احزاب اپوزيسيون مواجه 
است، بلکه بسياري از قانون گذاران حزب محافظه کار 
بريتانيا )هم حزبي هاي ترزا مي( نيز با آن به مخالفت 
برخاسته اند. استيون بارکلی وزير برگزيت در دولت 
بريتانيا هم از توافق به دست آمده از طرف نخست وزير 
اين كشور رضايتی ندارد.  جرمی کوربين رهبر حزب 
اپوزيسيون کارگر يک شنبه گفت گرچه بسياری از 
افراد و گروه ها در بريتانيا موافق برگزاري همه پرسي 
مجدد بر سر برگزيت هستند، اما او موافقتی با رفراندوم 
دوم ن��دارد. کوربين در گفت وگو با ش��بکه خبری 
»بی بی س��ی« درباره عواقب خروج سازمان نيافته 
بريتانيا از اتحاديه اروپا افزود اين اقدام يک »فاجعه« 
برای اقتصاد خواهد بود.  او همچنين گفت در صورتی 
که توافق مورد نظر ترزا می  نخس��ت وزير بريتانيا در 
مجلس عوام با شکست روبه  رو شود، او خيلی زود طرح 
عدم اعتماد به ترزا می را به مجلس عوام تحويل خواهد 
داد. روزنامه بريتانيايی »گاردين« يک شنبه نوشت که 
طرح رای عدم اعتماد به ترزا می در صورت شکست 
توافق پيش��نهادی او در مجلس ع��وام پس از چند 
ساعت تقديم مجلس می شود و نمايندگان می توانند 
يک روز بعد در مورد آن رای بدهند.   يکی از ابهام های 
پيش نوي��س توافق نامه برگزيت ب��ه نحوه کنترل 
مرزهای ايرلند شمالی با جمهوری ايرلند مربوط است. 
ايرلند شمالی بخشی از بريتانيا محسوب می شود و 
جمهوری ايرلند کشوری مستقل و عضو اتحاديه اروپا 
است. حزب اتحادگرای دموکراتيک ايرلند شمالی 
نسبت به توافق پبيشنهادی نخست وزير بريتانيا ابراز 
ترديد کرده است. ترزا می  اما برای تصويب اين طرح 

در پارلمان به رای اين حزب نياز دارد. 

 وزير خارجه فرانسه
به بغداد رفت

وزير خارجه فرانسه دوشنبه در سفری رسمی به 
بغداد رفت. به گزارش سومريه نيوز، ژان لودريان 
وزير خارجه فرانس��ه، به منظور بررس��ی روابط 
مي��ان بغداد و پاري��س به عراق رف��ت. بغداد در 
روزهای اخير شاهد سفرهای متعدد نمايندگان 
و مسئوالن کشورهای عربی و غير عربی از جمله 
وزيرخارجه کش��ورمان با ه��دف تقويت روابط 
دوجانبه و بررس��ی آخرين تحوالت سياسی در 

منطقه است.

 تور خاورميانه ای پمپئو
ناتمام ماند

مايک پمپئو وزير خارجه امريكا، تور خاورميانه ای 
خ��ود را به خاطر ف��وت يکی از بس��تگان ناتمام 
گذاشت. به گزارش بلومبرگ، پمپئو پس از سفر 
به مسقط و ديدار با مقام های عمانی به امريكا باز 
می گردد تا در مراسم خاکسپاری يکی از اعضای 
خانواده شرکت کند. کوتاه شدن تور خاورميانه ای 
پمپئو به معنی لغو سفر وی به کويت خواهد بود. 
در بيانيه وزارت خارجه امريكا آمده که اين ديدار 

در آينده نزديِک مورد توافق انجام خواهد شد.

 اشتغال زايی برای
30 هزار زن افغانستاني

وزارت کشاورزی، آبياری و دامداری افغانستان با 
اشتغال زايی به وسيله ايجاد گلخانه، باغ های داخلی، 
مراکز فرآوری گياهان و توزيع بسته های کاری، به 
30 هزار زن افغان که با مشکالت شديد مالی مواجه 
بودند، کمک کرده است. به  گزارش خامه پرس، اين 
وزارتخانه يک هزار و 30 گلخانه کوچک برای زنان 
افغان س��اخته و ۱4 مرکز پرورش مواد غذايی نيز 
بازگشايی شده است. نزديک به ۱54شغل فصلی 
در بخش زعفران با حضور بانوان ايجاد شده است و 
تعداد زيادی از بانوان در اين زمينه مشغول به کار 
شده اند.  فقر و بيکاری يکی از چالش های عمده زنان 
افغانستان به شمار می آيد؛ حدود يک ميليون نفر 
يا 45 درصد از دو و نيم ميليون بيکار در افغانستان 

را تحصيل کردگان تشکيل می دهند. 

ترامپ خواستار روابط 
نزديک تر با پاکستان است

رييس جمهوري امريكا به مناسبت تحويل گرفتن 
استورنامه اسد مجيد خان سفير جديد پاکستان در 
واشنگتن، خواستار روابط نزديک تر با پاکستان شد. 
به گزارش نيشن، چندی قبل جهانگير صديق سفير 
پيشين پاکس��تان در امريكا، به درخواست وزارت 
خارجه اين کشور از سمت خود استعفا کرد. گفته 
شده بود جهانگير صديق که با اتهامات فساد مالی 
نيز مواجه بود، با فشار وزارت خارجه مجبور به استعفا 
ش��ده است. پس از بر س��ر کار آمدن دونالد ترامپ 
روابط اسالم آباد و امريكا دچار تنش شد. کاخ سفيد 
پاکس��تان را به پناه دادن تروريست ها متهم کرد و 

کمک های خود را به اين کشور کاهش داد.
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عكسروز

چهرهروز

»علي رفيعي« ۸۰ ساله شد
يك شنبه شب، بعد از اجراي ويژه نمايش »خانه برناردا آلبا« جشن تولد ۸۰ سالگي علي رفيعي كارگردان پيشكسوت تئاتر ايران در تاالر 
وحدت برگزار شد. بعد از رورانس و در حالي كه علي رفيعي به همراه بازيگران قصد ترك صحنه را داشتند ناگهان تصوير مهدي هاشمي در 
انتهاي صحنه نقش بست و رفيعي را كه از مراسمي كه برايش گرفته بودند بي خبر بود غافلگير كرد. هاشمي با اشاره به اينكه نتوانسته است در 
اين مراسم حضور پيدا كند تولد ۸۰ سالگي علي رفيعي را تبريك گفت و براي او آرزوي سالمتي كرد. بعد از آن، تصوير گوهر خيرانديش نيز 
پخش شد كه او نيز پيام تبريك خود را براي رفيعي فرستاد. در پايان مراسم علي رفيعي خالق رنگ »قرمز دانه اناري« كه رنگ غالب و ويژه در 
آثارش است، شمع تولد ۸۰ سالگي اش را با حضور هنرمندان حاضر در سالن كه به دعوت ستاره اسكندري روي سن آمده بودند، فوت كرد.

بازارهنر

سیناحجازیبرای»دنگوفنگروزگار«میخواند

خوانندگانیکهدر»فجر۳۴«پاپمیخوانند

آغازتولیدچنداثربیکالمموسیقی

آغازسومیندورهشبهایجنوب

س��ينا حجازی به عنوان خوانن��ده تيتراژ 
س��ريال »دنگ و فن��گ روزگار« انتخاب 
ش��د. امير طالب��ی کاش��انی تهيه کننده 
س��ريال »دن��گ و فن��گ روزگار« درباره 
تصويربرداری اين سريال به مهر گفت: در 
حال حاضر ح��دود ۴۰ درصد از اين پروژه 
به تصويربرداری رسيده است. او ادامه داد: 
به تازگی بازيگران جديدی همچون ساعد 

هدايتی، زهرا داوودنژاد و اميرغفارمنش جلوی دوربين 
رفتند و ما اين روزها در گالری خانه موزه استاد معين در 
منطقه پيروزی در حال ضبط و تصويربرداری کار هستيم. 
اين تهيه کننده همچنين با اشاره به مذاکره با خوانندگان 
برای تيتراژ اين س��ريال طنز عنوان کرد: سينا حجازی 
خواننده تيتراژ اين سريال است که روز گذشته مذاکرات 

نهايی را با وی انجام داديم و فکر می کنم به 
دليل فضای طنز سريال ما و کارهای او برای 
سريال بسيار مناسب است. طالبی کاشانی 
درباره ادامه تصويربرداری پروژه اظهار کرد: 
تا اواخر ارديبهشت تصويربرداری اين سريال 
طول می کشد چون پروژه سنگينی است و 
ما لوکيشن های بسياری از خانه، گالری و 
تعميرگاه و بانک داريم که به ۷۰ لوکيشن 
می رسد. همچنين چون شخصيت اصلی سريال بيشتر 
روی موتور اس��ت بخش زيادی از تصاوير ما در خيابان 
ضبط می شود. او در پايان با اشاره به تدوين همزمان اين 
سريال که قرار است از شبکه يک سيما به پخش برسد، 
گفت: وحيد بيطرفان همزمان تدوين کار را انجام می دهد 

و معين مجد نيز آهنگسازی پروژه را بر عهده دارد. 

تعدادی از گروه ها و خوانندگان مطرح 
موس��يقی پاپ در چارچوب برگزاری 
سی و چهارمين جشنواره موسيقی فجر 
به اجرای برنامه می پردازند. تعدادی از 
گروه ها و خوانندگان مطرح و پرمخاطب 
موس��يقی پاپ در چارچوب برگزاری 
سی و چهارمين جشنواره موسيقی فجر 
به اجرای برنامه می پردازن��د که از آن 

جمله می توان به حضور محسن ابراهيم زاده، بهنام 
بانی، حامد همايون، پازل بند، ماکان بند و عليرضا 
طليسچی اشاره کرد. اسامی اين خوانندگان و گروه ها 

در حالی مطرح می شود که هنوز اسامی 
نهايی گروه ها و خوانندگان بخش های 
مختلف جش��نواره به صورت رس��می 
منتشر نشده است. بخش موسيقی پاپ 
سی و چهارمين جشنواره موسيقی فجر 
به ميزبانی مرکز همايش های برج ميالد 

تهران برگزار می شود. 
س��ی وچهارمين جش��نواره موسيقی 
فج��ر از تاريخ ۲۴ ت��ا ۳۰ بهمن ماه س��ال جاری با 
دبيری شاهين فرهت در تهران ميزبان عالقه مندان 

موسيقی در بخش های مختلف است. 

يک تهيه کننده و ناشر قديمی موسيقی 
ضمن تشريح تازه ترين فعاليت های موسسه 
تحت مديريت خود از شرايط دشوار توليد 
آثار موس��يقايی باکيفي��ت و رويارويی با 
پديده مافيای پخش س��خن گفت. بهرام 
بحرينی تهيه کننده و از ناش��ران قديمی 
حوزه موسيقی که طی س��ه دهه اخير با 
موسسه »طنين صوت« آثار پرطرفداری 

در حوزه موس��يقی بی کالم از جمله »باران عشق« اثر 
مرحوم ناصر چشم آذر و آثاری از زنده ياد جواد معروفی را 
روانه بازار موسيقی کرده در گفت وگو با مهر ضمن تشريح 
تازه ترين فعاليت های اين مجموعه گفت: طی سال های 
اخير عمده توجه و فعاليت موسسه ما متمرکز روی آثاری 
بوده که عمدتا در حوزه موسيقی پاپ قرار نمی گيرد، از اين 
رو شايد خيلی از مخاطبانی که در سال های اخير شنونده 
موسيقی بوده اند با کارهای ما چندان آشنايی نداشته 
باشند. اما خودم بسيار خوشحالم و افتخار می کنم که طی 
اين مدت توانسته ايم آثاری را توليد کنيم که می تواند در 
آينده نيز حرف های متفاوتی برای گفتن داشته باشند. 
ناشر آثاری چون »حماس��ه«، »هفتخوان«، »تکسوار 
عشق« از احمد پژمان،  در ادامه افزود: يکی از کارهايی 
که اخيرا با همراهی فرزندانم گشتاسب و گشسب انجام 

دادم ساخت موسيقی فيلم مستند »آبی 
به رنگ آسمان« به کارگردانی امير رفيعی 
بود که بچه ها واقعا سنگ تمام گذاشتند و 
بعد از ۱۴۰۰ س��اعت ضبط، اثری را برای 
فيلم توليد کردند که وقتی برای اولين بار 
در جشنواره س��ينما حقيقت به نمايش 
درآمد مخاطبان اس��تقبال خوبی از فيلم 
به عمل آوردند. وی ادامه داد: کار ديگری 
که بازهم همراه با فرزندانم آغاز کرده ايم مجموعه آثاری 
بی کالم است که گروه های ثابتی در آن حضور ندارند در 
اين مسير ما ماجرا را به گونه ای طراحی کرديم که در 
هر پروژه نوازندگان صاحب ايده و با کيفيت موسيقی 
کشورمان بتوانند به تفکيک کارهايی را توليد کنند که 
هرکدام می تواند به عنوان يک اثر مستقل معرفی شود. 
در بحث موسيقی کالسيک نيز کارهايی را انجام داده ايم. 
تعدادی از هنرمندان صاحب ذوق اين عرصه مشغول 
توليد کارهايی با محوريت سازهايی چون پيانو، کنترباس 
و سازهای ديگر هستند که به طور حتم آثاری متفاوت 
و با کيفيت در اين حوزه خواهند بود. اين در حالی است 
که همکاری با دو رهبر ارکستر خوب برای توليد چند 
اثر ديگر نيز جزو فعاليت های آينده ماست که به زودی 

جزييات آن اعالم خواهد شد. 

سومين دوره ش��ب های جنوب با اجرای 
متفاوت اس��تاد قنبر راستگو )خالو قنبر( 
و گ��روه داماهی آغاز ش��د. »خالو قنبر«؛ 
»اشووو«؛ »قنبر راستگو«؛ »لنج و بيوه«؛ 
»محله خاموشان« و... سالن يک لحظه هم 
آرام نمی گرفت. مخاطبانی که خيلی هاشان 
از بندرعب��اس به پايتخت آم��ده بودند تا 
در نخستين ش��ِب جنوبی، اجرای »قنبر 

راس��تگو« و »داماهی« را ببينند، يک ص��دا و بی وقفه 
می خواندند و با موسيقی همراهی می کردند. موسيقی 
»هرمزگان« در نخستين شِب اين رويداد سه روزه، سالن 
را احاطه کرده است. قنبر راستگو با دو پسرش و ابراهيم 
علوی روی س��ن می آيند. اين بار خالو مانند سال های 

پيش و اجراهای ديگرش فقط به خواندن و 
نی جفتی نواختن اکتفا نمی کند؛ او شروع 
می کند به روايت قصه ای از قصه های جنوب. 
همان کاری که در موسيقی نواحی و مقامی 
ايران مرسوم اس��ت. پيش از اين خالو در 
هيچ کدام از اجراهای تهران اش داس��تان 
نخوانده بود.  پس از بخش نخست، اعضای 
داماهی کم کم روی س��ن می آيند و همه 
با خالو همنوا می ش��وند. موسيقی آنها همه در خدمت 
نی جفتی خالوست و هر بار خالو در جفتی اش می دمد 
مخاطبان تمام انرژی خود را آزاد می کنند. قصه گويی 
خالو که تمام می شود، نوبت به داماهی می رسد. داماهی 

اين بار متفاوت از گذشته ظاهر می شود. 

تاريخنگاري

بيت المقدس، عملياتي كه معادالت  نظامي را تغيير داد 
بيست و پنجم دي ۱۳66، عمليات بيت المقدس ۲ با 
رمز »يازهرا )س( « در شمال سليمانيه و منطقه عمومي 
ماووت، با تالش سپاه پاسداران انقالب اسالمي، آغاز شد . 
اين عمليات منجر به آزاد سازي ارتفاعات مهم ماووت 
عراق و انهدام و غنيمت گرفت��ن ده ها خودرو نظامي، 
اداوات جنگي و كشته و زخمي شدن چندين هزار تن 
از نيروهاي عراقي و اسارت ۷۸5 تن از آنها شد.  نيروي 
زميني سپاه پاسداران به عبور از موانع طبيعي و مصنوعي 
بسيار سخت از قبيل كوه هاي صعب العبور پوشيده از 
برق رودخانه خروشان قالچوالن ميادين متعدد مين، 
تله هاي انفجاري، سنگرهاي كمين و سيم هاي خاردار 

يورش بي امان خود را به موضع دشمن آغاز كردند.. 
عرض اين رودخانه ۴۰ متر اس��ت ك��ه رزمندگان در 
برودت باالي منطقه غرب از ميان آبهاي خروشان آن 
عبور مي كنند. درحالي كه براثر بارندگي شديد، رودخانه 
قالچوالن طغيان كرده بود و ۱/5 متر برف نيز منطقه را 
سفيدپوش كرده بود. با هجوم رزمندگان، نيروهاي عراقي 
مستقر در ارتفاعات مشرف بر شهر ماووت، پس از دادن 
تلفات زياد و انهدام چندين دستگاه تانك و نفربر، تعداد 
زيادي دستگاه هاي مهندسي، ۴۰ دستگاه خودرو، ۲۰ 
قبضه خمپاره انداز، راه فرار را درپيش مي گيرند. يگان 

مهندسي � رزمي با توجه به موقعيت كوهستاني منطقه 
و بالطبع صعب العبور بودن آن، در عمليات نصر ۸ براي 
تدارك رزمندگان جاده اي را احداث كرده بود از نيروهاي 
عمل كننده در عمليات بيت المقدس ۲ با استفاده از آن 
جاده، از توان رزمي باالتري برخوردار مي شدند. قواي 
ايراني پ��س از درهم كوبيدن تيپهاي ۸۳ و 6۰۳ پياده، 
گردان يكم تيپ ۴۱۲، يك گردان تانك، يكم تيپ ۸۱، 
كماندويي لشكر ۳9 و گردان 5۳ توپخانه عراق، موضاع 
آنها را تسخير مي كنند كه تعداد زيادي كشته، زخمي 
و اس��ير از آنها برجاي مي ماند. بدين ترتيب، دشمن از 
ارتفاعات غربي مشرف بر شهر ماووت عقب رانده مي شود. 
رزمندگان با حمله به نيروهاي دشمن در دشت جنوبي 
ماووت و شكس��تن خطوط دفاعي آنها، تا عمق س��ه 

كيلومتري پيش��روي و تعدادي از نيروهاي دشمن را 
كشته و زخمي مي كنند و نفرات باقيمانده از دشمن به 
مناطق اطراف مي گريزند. طي تهاجم رزمندگان اسالم 
در اين دو محور، عالوه بر كشته و زخمي شدن ۱5۰۰ 
نفر و اسارت 55۰ تن از جمله ۳۰ افسر و ۱۰۰ درجه دار 
دشمن، ۲9 ارتفاع، 5 روس��تا و ۱۱۰ كيلومتر مربع از 
سرزمين  هاي عراق آزاد مي شود. با روشنايي هوا، اهداف 
از پيش تعيين ش��ده در اين عمليات، حاصل مي شود 
و سربازان شكس��ت خورده عراق چشم اميد خود را به 
آسمان مي دوزند تا با كمك نيروي هوايي مانع پيروزي 
قواي اسالم شوند، اما بارش برف مانع پرواز هر هواپيمايي 
مي شود.ر زمندگان اسالم پس از دفع هر نوع تحركي از 
سوي دشمن، به تثبيت موقعيت خود مي پردازند. با وارد 
شدن نيروهاي كمكي به منطقه، مقدمه هجوم دوباره 
فراهم مي آيد. مرحله دوم عمليات دومين مرحله اين 
عمليات در تاريخ 66/۱۰/۲۷ و در شرايط سخت سرما 
و يخبندان منطقه به مرحله اجرا درمي آيد و در ساعات 
اوليه، تيپ ۱ كماندويي از س��پاه يك��م، تيپ ۳ نيروي 
مخصوص گارد رياست جمهوري و گردان كماندويي 
از لشكر ۴۱ عراق مورد تهاجم سخت قرار مي گيرند و 

ضربات جبران ناپذيري بر آنها وارد مي آيد.

میراثنامه

نجات شهر زیرزمينی در گرو زیرلفظی!
اينجا به کش��ف و بررس��ی نياز ندارد، »مهر اردش��يرِ« 
اردستان را مردم قديمی شهر با جان و دل به ياد دارند؛ 
ش��هرزيرزمينی که از مدتی پيش، با نش��ت فاضالب 
شهری به داخل آن، احتمال ريزش و تخريبش هر روز 
بيشتر می ش��ود و با وجود پاپيش گذاشتن شهرداری، 
ميراث فرهنگی اردستان انگار هنوز برای »بله« گفتن، 
زيرلفظی می خواهد! يکی از مهم ترين خاطرات جمعی 
مردم اردستان با نفوذ فاضالب های شهری به دِل شهری 
که س��ال ها مأمن مردم اين ش��هر بوده، در حال ريزش 
است، از يک سو شهرداری اردستان در طول چند سال 
گذشته بارها درخواست صدور مجوز بررسی و مطالعات 
باستان شناس��ی با نظارت ميراث فرهنگی را داشته و از 
س��وی ديگر تا امروز هر بار با بهانه ای اين درخواست رد 
شده است و متوليان ميراث فرهنگی هم هنوز اراده شان 
به سمت اين شهر زيرزمينی نيس��ت. نامه نگاری های 
انجام شده ازس��وي شهرداری اردس��تان با مسئوالن 
ميراث فرهنگی مانند سيد محمد بهشتی - رئيس سابق 
پژوهشگاه ميراث فرهنگی- ، فريدون الهياری - مدير 
کل ميراث فرهنگی اس��تان اصفهان و ديگر مسئوالن 
شهری اردستان خود گواه توجه و عالقه مديريت شهری 
اين شهر قديمی است، اما پاسخ های داده شده به وی در 
طول پيگيری هايش، از بی توجهی و بی عالقگی مسئوالن 
ميراثی در عين تائيد درخواست شهردار اردستان خبر 

می دهد. ش��هری که در مواقع هجوم دشمن به مردم را 
در دل خود پنهان می کرد تا باآرام تر ش��دن موقعيت، 
زندگی به روال طبيعی خود برگردد، مکانی باس��تانی 
که همه  راه هايش از طريق پاياب ها به مس��جد جامع 
اردستان می رسيد. از سوی ديگر اين پاياب ها در مواقع 
حمله به شهر، مکان تهيه   آب توسط مردم بود. محمد 
مه��دی مرزبان، رييس انجمن حافظ��ان ميراث کوير 
اردس��تان، با بيان اين که همه مردم ش��هر اردستان از 
وجود شهر زيرزمينی در زير پنج محله  قديمی اين شهر 
و حتی پاياب هايی که شهر را به يکديگر متصل می کند، 
اطالع دارند، به ايسنا می گويد: در يکسری بخش های 
اين ش��هر زيرزمينی، به دليل نشس��ت فاضالب و کند 
وکاوهای انجام ش��ده، تخريب هايی اتفاق افتاده است، 
اما خوشبختانه هنوز بخِش بزرگی در نزديکی مسجد 
جامع اردس��تان، سالم اس��ت که همه ی راه های آن به 

مسجد جامع ختم می شود، محوطه ای باستانی که در 
دوران باس��تان به عنوان يک دژ و يک پايگاه برای مردم 
شهر اس��تفاده می شده است. او با بيان اين که متاسفانه 
مديران سابق ميراث فرهنگی شهرستان اردستان تمايل 
چندانی برای بررسی ها و مطالعات باستان شناسی در 
اين شهر زيرزمينی نداشته اند، ادامه می دهد: شهرداری 
جديد اردستان، به صورت جدی پيگير گرفتن مجوز و 
بررسی مطالعاتی در اين محوطه  تاريخی است، امابه نظر 
می رسد در اصل ميراث فرهنگی قصد جلوگيری از اين 
کار را دارد. او با اشاره به حضور دوستداران ميراث فرهنگی 
شهرستان اردستان و بررسی بخش هايی از ورودی اين 
شهر توسط آنها بيان می کند: معتقديم با حساسيت ها 
برای اين شهر زيرزمينی را زيادتر کنيم، تا شايد مسووالن 
ميراث فرهنگی آن را جدی بگيرند. او به قدمت هزار ساله   
مسجد جامع اردستان که از دوره  سلجوقی باقی مانده، 
اش��اره می کند و می افزايد: تعداد زيادی از مردم مسن، 
پدربزرگ ها و اجداد مردم شهر در بچگی خود داخل  اين 
شهر زيرزمينی رفته اند، حتی ديوارهای دوره ساسانی 
را در داخ��ل اين فضا ديده اند، همه می دانند در زير پنج 
محله اردستان، راه هايی وجود داشته که به مسجد جامع 
اردستان متصل می شده است، اکنون نيز در داخل مسجد 
جامع چند هواکش، خروجی و يک پاياب وجود دارد که 

به قنات »ارونه« با قدمتی حدود ۲5۰۰ سال می رسد.

ايستگاه

 اظهارات نژادپرستانه برنده 
جایزه نوبل به ضررش شد 

 ادامه روایت فينچر 
از شبكه اجتماعي

 ، ن تس��و ا و جيم��ز 
س��اله   9۰ نش��مند دا
امريكايي و از پيش��تازان 
شناخت دي ان اي كه در 
س��ال ۱96۲ جايزه نوبل 
را درياف��ت ك��رده بود به 
دليل اظهارات نژادپرستانه 
عناوي��ن  آخري��ن  از 

افتخاري اش محروم شد. »البراتور كولد اسپرينگ 
هاربر« در امريكا كه براي سال ها رياستش بر عهده 
جيمز واتسون بوده است، در بيانيه اي اعالم كرد كه 
اين دانشمند را از عناوين افتخاريش مانند شانسلر 
امريت و ديگر عناوينش محروم مي كند. اين البراتور 
گفته است كه اين تصميم را به دليل اظهارات اخير او 
در يك فيلم مستند درباره نژادها گرفته است. در فيلم 
مستند »استادان امريكايي: رمزگشايي از واتسون« 
اين دانش��مند زيست شناسي ملكولي مي گويد كه 
ژن ها باعث تفاوت در ميزان هوش سياه پوس��تان و 
سفيدپوستان مي شود و متوسط آي كيوي سياهان و 
سفيدها با هم متفاوت است. »البراتور كولد اسپرينگ 
هاربر« گفته اس��ت كه اظهارات دكتر واتسون قابل 
سرزنش است، اظهاراتي كه پشتوانه علمي ندارد و 
اظهارات وي به هيچ وجه موضع اين البراتور، كاركنان، 
اساتيد و دانشجويانش نيست. اين البراتور همچنين 
گفته است: »البراتور سوءاستفاده از علم براي توجيه 
تعصبات را محكوم مي كند.«  اين نخستين بار نيست 
كه واتس��ون چنين اظهاراتي ابراز مي كند. در سال 
۲۰۰۷ نيز به مجله اي گفته بود كه »ذاتا نسبت به آينده 
آفريقا بدبين ام« زيرا »تمام سياست هاي اجتماعي ما بر 
اساس اين واقعيت بنا شده است كه هوش آفريقايي ها 
هم سطح ماس��ت در حالي كه تمام تست ها نشان 
مي دهد كه واقعا اين طور نيست.« او با اشاره به اينكه 
اميدوار بوده است كه همه برابر باشند اما افرادي كه با 
كاركنان سياهپوست كار مي كنند فهميده اند كه اين 

فكر نادرست است. 

آرون س��وركين كه براي 
نوش��تن فيلمنامه فيلم 
»ش��بكه اجتماع��ي« به 
كارگرداني ديويد فينچر 
موف��ق به كس��ب جايزه 
اسكار شد، گفت: قرار است 
اين فيلم ادامه اي هم داشته 
باشد. به گزارش هاليوود 

ريپورتر، آرون سوركين فيلمنامه نويس برنده جايزه 
اسكار براي فيلمي درباره شبكه اجتماعي و فيس بوك 
در سال ۲۰۱۰، افشا كرد كه تهيه كننده فيلم قصد 
دارد ادامه اي بر آن بسازد. اين نويسنده در ويديويي 
كه از خودش منتشر كرد آشكار ساخت فكر مي كند 
ممكن است فيلم بسيار موفقي كه ديويد فينچر در 

سال ۲۰۱۰ ساخت، ادامه پيدا كند.
او يادآوري كرد تنها فردي نيست كه چنين فكري 
دارد و اسكات رودين تهيه كننده »شبكه اجتماعي« 
نيز چنين نظري دارد. وي گفت: من از او بيش از يك 
ايميل دريافت كردم كه در آن به اين اشاره داشت كه 
آيا وقتش نيست ادامه  اي براي اين فيلم ساخته شود؟

با اين حال فيس بوك به تازگي در مركز مشكالت 
عديده اي قرار گرفته و مارك زاكربرگ مديرعامل 
آنكه در اين فيلم جسي آيزنبرگ نقش او را ايفا كرده 
بود و شريل س��ندبرگ از ديگر مديران اين شبكه 
اجتماعي از س��وي اين كمپاني براي عدم مراقبت 
از اطالعات ش��خصي كاربران زير س��وال رفته اند. 
اين كمپاني براي مش��كالت ديگري هم در فشار 
قرار گرفته كه از رسوايي ايجاد شده براي اطالعات 
تحليلي كمبريج تا تشويق خشونت هاي سياسي در 

مكان هايي مثل ميانمار را دربرمي گيرد. 

كاپيتان ژاپن: براي رقابت با ایران باید بهتر از این شویم

طارمي-سردار؛خاطرهانگیزمثلداييوخداداد

مايا يوشيدا به تمجيد از تيم ملي فوتبال ايران 
پرداخت و عنوان كرد تيمش بايد براي رقابت 
با ايران بهتر شود. به گزارش تايمز، تيم ملي 
فوتبال ژاپن توانسته هر دو ديدار خود را در جام ملت هاي 
آسيا با برد به پايان برساند. با اين حال يوشيدا، كاپيتان با 
سابقه ژاپن انتظار دارد تيم ملي اين كشور بهتر از قبل شود.  
مايا يوشيدا درباره شرايط تيم ملي ژاپن گفت: خوشبختانه 
توانستيم صعودمان را به مرحله حذفي قطعي كنيم ولي 
بايد بهتر از اين شويم. در مرحله حذفي تيمي موفق تر است 
كه بتواند از موقعيت هاي خود به بهترين شكل استفاده كند.  
او در ادامه گفت: عملكرد ما ت��ا االن به اندازه كافي خوب 
نبوده ولي من معتقد هستم كه ژاپن در ادامه بهتر خواهد 
شد و به مسير درست بازمي گردد. من به قدرت هاي آسيايي 
در اين جام واقفم. ايران را در جام جهاني ديدم. آنها در جام 

جهاني فوق العاده خوب ظاهر شدند. 

آمادگي و هماهنگي زوج طارمي- آزمون خاطرات دايي و 
خداداد عزيزي در خط حمله تيم ملي را زنده كرده است.

  زوج طارم�ي- س�ردار؛ ی�اد تي�م مل�ي پر از 
خاطره 9۸ 

ايران را زنده مي كنند. اوج خاطره تيم ملي 9۸، گل خداداد 
عزيزي روي پاس گل علي دايي است. عابدزاده بازي را به 
گردش در مي آورد، دايي با اس��تفاده از توانايي سرزني، 
موقعيت خوبي را براي زوج هجومي خودش يعني خداداد 
عزيزي فراهم مي كند و خ��داداد آن گل تاريخي را وارد 
دروازه استراليا مي كند. حاال امروز در جام ملت هاي آسيا 
۲۰۱9، طارمي و آزمون در خط آتش تيم ملي كنار هم 

بازي مي كنند.
  پسران نيك كي روش؛ هماهنگ مثل دایي 

و خداداد
سردار آزمون پيش از اين در خصوص زوج هجومي خود، 
مهدي طارمي گفته بود: »من كنار مهدي خيلي راحتم. 
او در حين بازي با بازيك��ن كناريش صحبت مي كند و 

خواسته هايش را هماهنگ مي كند. «
مهدي طارمي هم همواره نشان داده رابطه خوبي با آزمون 
داشته و در بازي هاي اخير خود نشان داده كه هماهنگي 
او باسردار آزمون مي تواند آهنگ هجومي تيم را افزايش 
دهد. مهدي طارمي در بازي اول مقابل يمن ۲ گل به ثمر 
رساند و شانس هتريك هم داش��ت و آزمون با يك گل 
از زمين مسابقه خارج ش��د.در بازي دوم برابر ويتنام هر 
چند زننده هر دو گل سردار آزمون بود اما در صحنه گل 
اول طارمي كمي عقب تر آم��اده بود تا توپ را وارد دروازه 

كند اين يعني اينكه اي��ن دو به خوبي از نحوه حركتي و 
قرارگيري در صحنه ها خطرناك شناخت متقابلي دارند و 
با تقسيم كاري كه انجام مي دهند شانس گلزني تيم ملي 
را افزاي��ش مي دهند. هر چند طارمي درباره كاهش گل 
زده تيم ملي نسبت به بازي يمن گفت: » يمن يك مقدار 

بازتر بازي مي كرد. «
  رقابت براي آقاي گلي

سردار با س��ه گل در صدر جدول گلزنان جام ملت هاي 
آسيا ۲۰۱9 قرار دارد و مهدي طارمي با دوگل در رده دوم 
قرار دارد اين دو شانس آقاي گلي ايران را در اين رقابت ها 
افزايش مي دهند. سردار آزمون درباره شانس آقاي گلي 
گفته: مهم موفقيت تيم است. مهم نيست چه كسي آقاي 
گل مي شود يا چه كسي گل مي زند يا نمي زند. همين كه 
بازي را ببريم كافي است. به گزارش ايلنا، علي دايي در جام 
ملت هاي آسيا ۱996، ۸ گل به ثمر رسانده كه بيشترين 
تعداد گل زده در يك دوره جام ملت هاي آسيا است. ستاره 
ستابق تيم ملي كشورمان يكي از چهار بازيكني است كه 

در يك مسابقه جام ملت هاي آسيا ۴ گل در يك بازي به 
ثمر برساند. علي دايي با ۱۴ گل زده در مجموع رقابت هاي 
جام ملت هاي آسيا ركورددار گلزني است. حاال سردار و 
طارمي تمام تالش خودشان را مي كنند ضمن موفقيت 
تيم ملي به ركوردهاي علي دايي برسند. روياي رسيدن به 
هشت گل در مسير قهرماني جام ملت هاي آسيا زياد هم 
دور از دسترس نيست اگر كمي چاشني دقت زمينه كار 

خط آتش تيم كي روش باشد. 
  باور كي روش به توپچي ها

در پايان بازي با ويتنام كي روش از بازي خوب طارمي 
تعريف كرد و در خصوص سردار گفت: »او بازي به بازي 
بهتر مي شود. سردار بازي به بازي بهتر مي شود.« پيش 
از اي��ن هم همواره كي روش فرصت خوبي در اختيار 
طارمي_ آزمون قرار داده به خصوص اينكه شايد اگر 
كس ديگري جاي آزمون بود و در پايان جام جهاني 
از تيم ملي خداحافظي مي كرد تا پايان كار سرمربي 
پرتقالي در تيم مل��ي ايران به اردوي تيم ملي دعوت 
نمي شد. كما اينكه تجربه خداحافظي براي قوچان نژاد 
رخ داد و او فرصت حضور دوباره در ليست كي روش را 
پيدا نكرد. اعتقاد كي روش در زمين مسابقه به اين دو 
بازيكن باعث شده فشار روي سكوها و هواداران تيم 
ملي كمتر روي آنان اثر بگذارد چون كه زوج پسران 
نيك كي روش به ثبات جايگاه خود در تيم ملي باور 
دارند و براي جواب اعتماد كي روش تمام توانشان را به 
كار مي گيرند. با اين تفاسير طارمي- سردار را مي توان 

توپچي هاي خط آتش كي روش خواند.

ورزشي
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