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تعادل| اولين نشست ايران و گروه 1+4 پس از معرفي 
سازوكار مالي اينستكس در وين برگزار شد. اين نشست 
كه در قالب كميسيون مشترك برجام در سطح مديران 
سياسي و معاونان وزراي خارجه ايران و گروه1+4 )آلمان، 
انگليس، فرانسه، روسيه و چين( اس��ت در حالي ديروز 
در وين آغاز به كاركرد كه ش��ركت كنندگان قرار اس��ت 
درباره جزييات س��ازوكار مالي جديد اروپا رايزني كنند. 
به گزارش ايرنا، »هلگا اش��ميد« دبيركل سرويس اقدام 
خارجي اتحاديه اروپا كه رياس��ت اين نشست را بر عهده 
دارد دقايقي پيش  با انتشار پيامي در توييتر، اين نشست 
را اولين جلسه پس از راه اندازي سازوكار مالي اروپا وايران 
خواند وتصريح كرد كه اعضاء برجام به اجراي اين توافق 
پايبند هس��تند. س��يد عباس عراقچي معاون وزير امور 
خارجه كشورمان هم كه رياست هيات ايراني را بر عهده 
دارد پيش از آغاز اين نشس��ت در گفت وگو با خبرنگاران 
گفته بود: اعضاي برجام )1+4( به دنبال ايده ها وابتكارات و 
مكانيسم هايي در اين مدت بودند كه بتوانند خروج امريكا 
از اين توافق را جبران كنند و راه حل هاي��ي را براي ادامه 
همكاري اقتصادي با ايران ايجاد كنند. وي بابيان اينكه 
ابتكاراتي انجام شده كه يكي ازمهم ترين آنها سازوكار مالي 
اروپاست، عنوان كرد كه اين سازوكار در ابتداي راه خودش 
است و هنوز نمي دانيم چگونه مي تواند مشكل گشا باشد و 
چگونه كار كند، نياز است بحث هاي كارشناسي مفصلي 
داشته باشيم.  معاون سياسي وزير خارجه ايران با انتقاد 
از تأخير اروپا در عرضه اينس��تكس تأكيد كرد: خواست 
ما از اروپا اين اس��ت كه خيلي جدي تر در اين عرصه وارد 
ش��وند. عراقچي كه صبح ديروز وارد وين شد همچنين 
عنوان كرد: مباحث كارشناسي كه در حاشيه كميسيون 
مش��ترك داش��تيم و جلس��ات متعددي كه در سطح 
كارشناس��ي و در س��طح خود بنده به صورت دوجانبه و 
چندجانبه برگزارشده است براي اين است كه تعهداتي 
كه كش��ورهاي عضو برجام براي تأمين خواس��ته هاي 
ايران در برجام دارن��د و انجام همكاري ه��اي اقتصادي 
با ايران، اينها بايد تأمين ش��ود و راهش پيدا شود. الزم به 
يادآوري است كه كميسيون مش��ترك برجام از ساعت 
9 و 40 دقيقه صبح ديروز به وقت محلي وين آغاز ش��د. 
بهروز كمالوندي سخنگوي سازمان انرژي اتمي هم در اين 
نشست حضور دارد. بنابراين گزارش مذاكرات كارشناسي 
دوجانبه و چندجانبه بين هيات هاي كارشناسي ايران و 
س��اير طرف ها در خصوص موضوع مقابله با اثرات خروج 
غيرقانوني امري��كا از برجام و بازگش��ت تحريم هاي اين 
كشور و نحوه عملياتي كردن تعهدات اعضاي باقي مانده 
در برجام دراين ارتباط از دوش��نبه گذشته آغازشده بود. 
همچنين نشست كارگروه اجرايي كردن لغو تحريم ها كه 
براساس پيوست چهارم برجام تشكيل شده است، ديروز 
در وين برگزار شد. ايران واتحاديه اروپا بعد ازخروج امريكا 
از برجام گفت وگوهاي فش��رده اي براي تضمين منافع 
اقتصادي ايران از برجام داشتند تا اينكه سرانجام وزيران 
امورخارجه سه كش��ور اروپايي آلمان، فرانسه و انگليس 

يازدهم بهمن ماه گذشته اعالم كردند كانال ويژه پرداخت 
اروپا و ايران تحت عنوان »س��ازوكار حمايت از مبادالت 
تجاري ايران و اروپا' )اينس��تكس - INSTEX( به ثبت 
رسمي رسيده است.  اين سازوكار در گام نخست تجارت 
كاالهاي اساس��ي )مواد غذايي و دارو( را تحت پوشش 
قرار مي دهد، اما به تدريج دامنه اش گس��ترش خواهد 
يافت. نشست كميسيون مش��ترك برجام درحالي در 
وين برگزار مي ش��ود كه آژانس بين المللي انرژي اتمي 
هفته گذش��ته براي چهاردهمين بار پايبندي ايران به 
برجام را م��ورد تاييد قرارداد. اتحاديه اروپا هم روز س��ه 
شنبه در بيانيه اي ضمن تقدير از گزارش جديد آژانس 
بين المللي انرژي اتمي در تاييد پايبندي ايران به برجام، 
رفع تحريم هاي هسته اي را بخشي ضروري از اين توافق 

دانست و از خروج امريكا از آن ابراز تأسف عميق كرد.

 پيگيري ابهامات »اينستكس« در فرانسه، 
آلمان و انگليس

مذاكرات وي��ن در حال��ي پيرامون اينس��تكس برگزار 
مي ش��ود كه »راب مك اير« س��فير انگلي��س در ايران، 
گفت: س��از وكار مالي حمايت از تبادالت تجاري با ايران 
»اينس��تكس« ابهاماتي دارد كه گروه هايي از كش��ورها 
فرانس��ه، آلمان و انگليس در حال پيگيري و جمع بندي 
اين ابهامات هس��تند. به گزارش اتاق بازرگاني، صنايع، 
معادن و كشاورزي ايران، »س��ايمون پني« كميسيونر 
ارش��د بازرگاني دولت انگليس براي منطقه خاورميانه، 
افغانستان و پاكس��تان روز گذش��ته با »حسين سالح 
ورزي« نايب ريي��س اتاق ايران مالقات كرد. »س��ايمون 
پني« در اين نشس��ت گفت: در تالش هس��تيم روابط 
بين دو كش��ور را در حوزه ص��ادرات، س��رمايه گذاري، 
سياست گذاري هاي مرتبط با روابط تجاري بين دو كشور 
و تامين مالي پيگيري و توس��عه دهيم.  وي تاكيد كرد: 
صادرات شركت هاي انگليسي به ايران همچنين امكان 
صادرات محصوالت ايراني به اين كشور، سرمايه گذاري 
بنگاه هاي ايراني در حوزه هاي مختلف همچون امالك، 
صنعت و غيره در انگليس و درعين حال تعريف ضوابط و 
راه هايي براي تسهيل تجارت از جمله محورهايي هستند 
كه دو كش��ور مي توانند در قالب آنها با يكديگر همكاري 
داشته باشند. كميسيونر ارشد بازرگاني دولت انگليس در 
منطقه همچنين به موضوع تأمين مالي اشاره كرد و گفت: 
انگليس عالقه دارد روابط تجاري خود را با ايران توس��عه 
دهد براي همين سازوكار ساحات طراحي شد. حال بايد 
منتظر اجراي آن باش��يم. پني گفت: يكي از راه هايي كه 
مي توان از طريق آن اطالعات مورد نياز تجاري را در اختيار 
افراد قرار داد، اعزام هيات ها و حضور در نمايشگاه هاست. بر 
اساس اظهارات وي قرار است در ماه ژوئن )تير وخردادماه( 
هياتي در حوزه س��المت به ايران س��فر كند. همچنين 
گروه هايي از انگليس با حضور در نمايشگاه صنايع غذايي 
كه در دبي برگزار شد توانستند با ش��ركت هايي از ايران 

ديدار كنند. 

اولين نشست مشترك ايران و 1+4 پس از معرفي اينستكس
رفع ابهام از كانال مالي اروپا كريستين الگارد|

رييس صندوق بين المللي پول|
در گستره جهاني، س��ه حوزه اصالحي است كه بايد 
آنها را برجس��ته كنيم و اتحاديه اروپا مي تواند نقش 

حمايتي موثري در هر كدام از اين سه حوزه ايفا كند.
در اينجا مي خواهم از ژاك دلور،  رييس كميس��يون 
اتحادي��ه اروپا يادي كن��م كه گفت، »  اگ��ر ما اصول 
مسووليت فردي را از ميان برداريم،  مدل اتحاديه اروپا 
به خطر مي افتد. « هر ملت��ي در اتحاديه اروپا بايد به 
منظور تقويت كل جامعه اروپا اين اص��ل را در وطن 

خود به كار گيرد. اماچه اصالحاتي مورد نياز است؟

   بازارهاي كار 
در بس��ياري از كش��ورهاي حوزه جنوبي يورو نرخ 
بيكاري بس��يار باال اس��ت به ويژه براي قشر جوان. 
در ايتاليا،  يونان و اس��پانيا نرخ بيكاري سراس��ري 
بي��ن 10 و 20 درصد اس��ت. اما براي اف��راد جوان 
اين نرخ باالي 30 درصد اس��ت. اين را با كشورهاي 
حوزه ش��مالي يورو مانن��د آلمان و هلند مقايس��ه 
كنيم كه نرخ بيكاري سراس��ري زير 4 درصد است 
و بي��كاري جوان��ان زير 7 درص��د.  با آنك��ه فقدان 
س��رمايه گذاري در آموزش و مهارت ي��ك فاكتور 
مهم در بيكاري تلقي مي ش��ود اما اي��ن مورد براي 
اش��تغال يك قابلي��ت انعطاف��ي دارد. بس��ياري از 
بنگاه ها زماني كه به پاي قرارداد،  استخدام و اخراج 
مي رسند با فش��ارهاي نامناس��ب مواجه مي شوند. 
روبرو ش��دن با اين چالش ه��ا مي توان��د دورنماي 
ش��غلي را براي تمامي ش��هروندان - به وي��ژه افراد 
جواني كه س��عي مي كنن��د وارد بازار كار ش��وند يا 
آنك��ه دغدغه پيش��رفت حرفه اي دارن��د- باز كند. 
براي مثال در پرتغال اصالحات اخير بازار كار سبب 
انعطاف پذيري گس��ترده اي در ميان تجار ش��د. در 
نتيجه بنگاه ها هم اكنون تمايل زيادي براي گرفتن 
فرصت استخدام هاي جديد دارند و به افراد جوياي 
كار به جاي قراردادهاي موقت،  قراردادهاي دايمي 
پيش��نهاد مي دهند.اصالحات واقع��ا كار مي كند. 
عمده رشد قوي شغلي در پرتغال طي چندين سال 
گذشته توسط اشتغال هايي رخ داد كه قراردادهاي 

دايمي داشتند.

 فضاي كسب و كار
دومين حوزه مهم، فضاي كسب و كار است. اين حوزه 
فضا را براي س��رمايه گذاران جذاب ت��ر مي كند. اين را 
هم دوباره در پرتغال مي بينيم. در اواسط سال 2000 
شروع يك كسب و كار در پرتغال تقريبا يك ماه طول 
مي كش��يد االن كمتر از 5 روز طول مي كش��د.در اين 
قسمت ما كارهاي زيادي را مي توانيم انجام دهيم. در 
بسياري از كش��ورهاي حوزه جنوبي يورو فضاي كافي 
براي كاه��ش موانع در رقاب��ت، در حوزه هايي از قبيل 
خدمات حرف��ه اي و بخش هاي خرده فروش��ي وجود 
دارد. ي��ك مانع عمده ب��راي س��رمايه گذاري به ويژه 
سرمايه گذاري فرامرزي اين است كه يك بنگاه وقتي 
كه وارد فرايند ورشكستگي مي ش��ود براي آن چقدر 
هزينه بر و زمان بر اس��ت .اين اس��تانداردها در اروپاي 
امروزي خيلي متغير اس��ت. براي مث��ال انحالل يك 
شركت در يونان 9 بار طوالني تر از ايرلند است. مدرنيزه 
كردن و همس��ان كردن نظ��ام انحاللي ب��ه افزايش 
سرمايه گذاري و ايجاد شغل هاي جديد كمك مي كند.

 سرمايه گذاري در نوآوري
س��ومين و آخرين حوزه، هزينه كردن در نوآوري است. 
فقدان س��رمايه گذاري مناس��ب در نوآوري يك معضل 
مهم در سراس��ر كش��ورهاي حوزه جنوبي يورو اس��ت. 
هزينه كردن تحقيق و توسعه در ايتاليا، پرتغال و اسپانيا 
بين س��ال هاي 2000 تا 2014 كمي باالتر از يك درصد 
توليد ناخالص داخلي است.اين عدد كمتر از نيمي از هزينه 
تحقيق و توسعه اي است كه در كشورهايي مانند آلمان و 
فرانس��ه صورت مي گيرد. رونق نوآوري نيازمند تنوع در 
اصالحات است از جمله تسهيل در تامين مالي مشترك 
و بهبود همكاري در ميان بخش هاي عمومي و خصوصي 
بر سر تحقيق و توسعه.اما آثار آن مي تواند خيلي عالي باشد. 
براي مثال، در ايتاليا،  فراهم كردن دسترسي شركت ها كه 
براي نوآوري تامين مالي شوند و حمايت گسترده عمومي 
براي تحقيق و توسعه توانست توليد ناخاص داخلي را تا 
5درصد باال ببرد. اگر بخواهيم اين را ترجمه كنيم مي شود 
گفت كه درآمد واقعي هر كارگر حدود 2000 يورو در سال 
افزايش يافته است. بنابراين،  سه كليد عمده اي كه كشورها 
خودشان مي توانند پيشرفت كننند عبارتند از: بازارهاي 

كار،  فضاي كسب و كار و سرمايه گذاري در نوآوري .
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كريستين الگارد|

رييس صندوق بين المللي پول|
در گس��تره جهاني، س��ه حوزه اصالحي است 
كه بايد آنها را برجس��ته كني��م و اتحاديه اروپا 
مي تواند نق��ش حمايتي موث��ري در هر كدام 
از اين س��ه حوزه ايفا كند. در اينجا مي خواهم 
از ژاك دلور،  رييس كميس��يون اتحاديه اروپا 
يادي كنم كه گفت، »  اگر ما اصول مسووليت 
فردي را از ميان برداري��م،  مدل اتحاديه اروپا به 
خطر مي افتد.« هر ملت��ي در اتحاديه اروپا بايد 
به منظور تقويت كل جامعه اروپا اين اصل را در 
وطن خود به كار گيرد. اماچه اصالحاتي مورد 

نياز است؟
   بازارهاي كار 

در بسياري از كشورهاي حوزه جنوبي يورو نرخ 
بيكاري بسيار باال است به ويژه براي قشر جوان. 
در ايتاليا،  يونان و اسپانيا نرخ بيكاري سراسري 
بين 10 و 20 درصد است .اما براي افراد جوان 

اين نرخ باالي 30 درصد است. 

 صفحه8  

جهان

تراژدي سياست خارجي 
ترامپ

بهاره   محبي| 
در يك تراژدي كالسيك، نقش اول نمايشنامه به 
فردي با قابليت هاي ستايش برانگيز و حتي نيت 
خوب اختص��اص مي يابد ك��ه به دليل يك نقص 
تراژيك، بي وقفه به س��وي فاجعه م��ي رود. اتللو 
گرفتار حسادت اس��ت، مكبث زيادي جاه طلب 
اس��ت، هملت نمي تواند تصميم بگيرد و غرق در 
ترديد است؛ و فاوس��ت نمي تواند در برابر معامله 

روحش در ازاي دانش و لذت مقاومت كند. 

بازار سرمايه

ظرفيت »پاركينگ پول« 
تكميل است 

سميرا    ابراهيمي| 
پول هاي سرگردان و نقدينگي كه اكنون به رقمي 
بيش از 1700 هزار ميليارد تومان رس��يده است، 
همواره به دنبال جايي اس��ت كه بتواند با امنيت، 
 سود جذب كند. اين امنيت لزوما به معناي ريسك 
گريزي نيس��ت،  در واقع ميزان ريسك گريزي به 
سليقه سرمايه گذار مرتبط است،  اما اين موضوع كه 
محل سرمايه گذاري چقدر امن باشد، ناظر داشته 
باشد و بازاري متشكل همچون بازار سرمايه باشد و 
يا بازاري بدون ناظر و سياست گذار همچچون بازار 
طال و ارز باشد بستگي به نوع سياست گذاري كالن 
اقتصادي دارد كه بتواند با استفاده از ظرفيت هاي 
موجود، بيشترين جذب س��رمايه را داشته باشد.  
يكي از مهم ترين مقاصدي ك��ه مي تواند به عنوان 
مقصدي براي پول هاي س��رگردان به شمار برود، 
صندوق هاي سرمايه گذاري درآمد ثابت است كه 

عمده منابع خود را به خريد اوراق مشاركت...
5

روحاني در جمع مردم الهيجان:

اولين نشست مشترك ايران و 1+4 پس از معرفي اينستكس

 رئيس جمهور 
 فرمانده جنگ اقتصادی

 با دشمن است

رفع ابهام از كانال مالي اروپا

خبر

معاون حقوقي رييس جمهوري گفت: در تصويب 
لوايح چهارگانه و پالرمو بايد پس از بيان نظر موافق 
و مخالف مصلحت مهم مورد توجه ق��رار گيرد. به 
گزارش ايرنا، لعيا جنيدي روز گذش��ته در نشست 
شوراي اداري مازندران در س��اري افزود: دولت نيز 
به رعايت نظر  كارشناس��ي موافق و مخال��ف را در 
تصويب لوايح چهارگانه اعتق��اد دارد، ولي بايد در 
پايان مصلحت مهم را كه همان برقرار ماندن ارتباط 
اندك با جهان است، حفظ كنيم. وي گفت: اگر در 
تصويب اين لوايح چهارگانه به عنوان مصلحت مهم 
كوتاهي شود، كشورمان دچار فشارهاي مضاعفي 
در تامي��ن نيازمندي هاي مردم مي ش��ود و ضمن 
اينكه بايد هزينه بيشتري را براي تامين آن متحمل 
شود. او با اش��اره به ارتباط مالي ايران با اروپا گفت: 
دولت نيز بر اين باور نيست كه تمام مشكالت مالي 
و بانكي كشور با اين ارتباط مالي حل  مي شود، ولي 
روزنه اي هر چند كوتاه براي باقي ماندن روابط مالي 
با دنياست تا اينكه بانك هاي ما در مبادالت مالي با 
خارج كمتر دچار مش��كل ش��وند. معاون حقوقي 
رييس جمهور در حاشيه سخنراني علمي در دانشگاه 
مازندران نيز در گفت وگو با ايرنا اظهار كرد: با اشاره به 
اينكه برخي تصور مي كنند معاهده پالرمو استقالل 
اجرايي و حقوقي كشور را مخدوش مي كند، تاكيد 
كرد: برخالف اين تصور اين معاهده بسيار انعطاف 
پذير بوده كه دست دولت ها را در استقالل قضايي 
و سياسي باز گذاشته است. او افزود: معاهده پالرمو 
يك معاهده بسيار انعطاف پذير است، زيرا در ماده 
چهارم اين معاهده به صراحت حاكميت ملي و عدم 
مداخله در امور كشورها اشاره شده است و طبق اين 
ماده هيچ يك از كشورها نمي توانند در قوانين قضايي 
كش��ور ديگر دخالت كنند.  وي با اش��اره به اينكه 
بيش��ترين اختالف و بحث تصويب معاهده پالرمو 
در مجمع تشخيص مصلحت نگراني از وارد شدن 
خدشه به اس��تقالل اجرايي و حقوقي كشور است، 
تاكيد كرد: در زمان الحاق به اين معاهده نيز مي توان 
چند ماده از آن را كه مغاير يا مش��كوك به مغايرت 
با قوانين داخلي است به حالت »  رزرو « بگذاريم و 
طبق قانون اساسي كشور و قوانين داخلي خودمان 
تصميم بگيريم. او گفت: در اين معاهده حاكميت 
تقنيني، حاكميت اجراي��ي و حاكميت قضايي هر 
كشور كامال حفظ شده است، زيرا در مفاد آن فقط 
به جرم انگاري اشاره مي ش��ود و نحوه رسيدگي به 
جرم را به قضاوت قوانين داخلي كشورها مي سپارد.  
وي افزود: طبق مف��اد پالرم��و، جرايمي همچون 
پول ش��ويي، فس��اد، رش��وه و اختالس بايد جرم 
محسوب شوند كه اين مساله جديدي براي قوانين 
حقوق��ي و همچنين باورهاي مذهبي ما نيس��ت، 
زيرا از 14 قرن پيش تاكنون ني��ز اين اعمال، جرم 

محسوب مي شدند. 

 در اليحه پالرمو  »مصلحت مهم «
 بايد مورد توجه باشد

دولت

رييس جمهور روابط بين جمهوري اسالمي ايران و 
جمهوري آذربايجان را برادرانه و در راستاي خواست 
دو ملت، رو به تعميق و توسعه خواند و تاكيد كرد: 
اراده دول��ت جمهوري اس��المي اي��ران تقويت و 
گس��ترش همكاري ها با جمه��وري آذربايجان به 
عنوان يك همسايه، دوست و برادر است. به گزارش 
پاد، روحاني عصر ديروز در حاش��يه مراسم افتتاح 
راه آهن قزوين - رشت و در ديدار »شاهين مصطفي 
يف« وزير اقتصاد جمهوري آذربايجان، با بيان اينكه 
“همكاري هاي تهران - باكو در حوزه هاي مختلف، 
به ويژه در دولت تدبير و اميد بيش از پيش توسعه 
و تحكيم يافته اس��ت “، اظهارداش��ت: يكي از اين 
همكاري هاي ارزشمند ملي و منطقه اي در زمينه 
تكميل پروژه ريلي جنوب - ش��مال و اتصال خط 
آهن تا آستارا است كه اميدواريم موجب استحكام 
بيش از پيش روابط في مابين شود. رييس جمهور 
با اش��اره به اهميت گس��ترش همكاري بين ايران 
و آذربايج��ان در حوزه ه��اي حمل و نق��ل، انرژي، 
خودروسازي و داروسازي، ادامه داد: همكاري هاي 
اقتصادي و س��رمايه گذاري هاي مشترك خدمت 
به تاري��خ و ملت هاي دو كش��ور خواهد ب��ود. وي 
با قدردان��ي از حمايت ه��اي آقاي اله��ام علي اف 
رييس جمه��ور آذربايجان براي توس��عه و تحكيم 
بيش از پيش روابط تهران و باكو ابراز اميدواري كرد 
كه با برنامه ريزي هاي بيشتر شاهد اجراي سريع تر 
توافقات در كميس��يون مش��ترك باشيم. شاهين 
مصطفي يف وزير اقتصاد جمهوري آذربايجان نيز با 
بيان اينكه رييس جمهور آذربايجان اهميت خاصي 
براي پروژه ريلي قزوين به رشت و همچنين آستارا 
قايل است، گفت: اعزام دو وزير آذربايجان براي اين 
مراسم نشانگر اين اس��ت كه افتتاح اين خط ريلي 
بخش مهمي از كريدور جنوب - شمال است و پايه 
مناس��بات محكم تر و همچنين اراده و دوستي دو 
كشور را به نمايش مي گذارد. وزير اقتصاد جمهوري 
آذربايجان با بيان اينكه روابط دو كش��ور در تمامي 
حوزه ها در حال توسعه بوده و همكاري در حوزه هاي 
حمل و نقل و ترانزيت از مهم ترين بخش هاي اين 
همكاري اس��ت، تأكيد كرد: همكاري هاي ايران و 
آذربايج��ان در چارچوب توافقات دو كش��ور پيش 
م��ي رود و جمه��وري آذربايجان درح��ال تكميل 
زيرس��اخت هاي خود براي اتصال به كريدور ريلي 
جنوب - شمال اس��ت. وي با بيان اينكه با تكميل 
خط ريلي رشت - آستارا، آرزوي ديرينه ملت هاي 
منطقه محقق مي شود، افزود: هيچ مانعي نمي تواند 
توس��عه روابط باكو - تهران را تحت تاثير قرار دهد. 
وي بر ضرورت ارتباطات و حمايت از سرمايه گذاران 

بخش هاي خصوصي دو كشور تأكيد كرد.

 روحاني در ديدار
 وزير اقتصاد آذربايجان: 
 روابط تهران - باكو

 رو به تعميق و توسعه است

جهان

هشدار درباره روند نزولي 
رشد اقتصاد جهان
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 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 

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

سامانه پيامك نمايند. 

به شماره  30005320 در دسترس شماست 



 رهبر معظم انقالب اسالمي
دو اصله نهال ميوه غرس كردند 

حفظ پوشش گياهي بايد 
جايگاه واقعي خود را در 
فرهنگ عمومي پيدا كند

به مناس��بت روز درخت��كاري و هفت��ه منابع 
طبيع��ي، رهب��ر معظم انقاب اس��امي ظهر 
ديروز )چهارش��نبه( دو اصله نهال ميوه غرس 
كردند. به گ��زارش پايگاه اطاع رس��اني دفتر 
مقام معظم رهبري حضرت آيت اهلل خامنه اي 
س��پس روز درختكاري را مژده در پيش بودن 
بهار و يادآور اهميت پوش��ش گياهي دانستند 
و با اشاره به خسارت هايي كه در اثر بي اعتنايي 
به جنگلها، مراتع و پوش��ش گياهي به كش��ور 
تحميل مي ش��ود، خاطرنش��ان كردند: مساله 
درخت و حفظ پوش��ش گياهي باي��د جايگاه 
واقعي خ��ود را در فرهنگ عموم��ي پيدا كند.

ايشان كاشت نهال در روز درختكاري را اقدامي 
نمادي��ن و با ه��دف تقويت فرهن��ِگ اهميت 
دادن به درخ��ت و گياه برش��مردند و با انتقاد 
از آس��يب زدن به درخت��ان در برخي مراكز پر 
درخت با انگيزه احداث س��اختمان، افزودند: 
دستگاه هاي مسوول بايد جداً در مقابل اينگونه 
كارها بايس��تند و اج��ازه انج��ام آن را ندهند.

رهبر انقاب اسامي همچنين از غرس برخي 
نهال هاي مضّر در بعضي از نقاط كشور به منظور 
جلوگيري از پيشرفت صحرا و بيابان زايي انتقاد 
كردند و گفتند: دس��تگاه هاي مسوول بايد از 
چنين اقداماتي جلوگيري كنند، ضمن اينكه 
براي حف��ظ جنگل ها و مراتع بايد تاش كرد و 
دس��تگاه هاي ناظر از جمله دستگاه قضايي در 
جلوگي��ري از تعرض به جنگل كمال اهتمام را 

داشته باشند.

روي موج خبر

   نهايت صميميت در روابط بين ايران و عراق 
برقرار است؛  خانه ملت|

رييس مجلس دهم تاكيد كرد: امروز خوشبختانه 
نهايت صميميت در روابط بين ايران و عراق برقرار 
است، هم در ابعاد سياسي و هم در ابعاد اقتصادي 
و فرهنگي.الريجاني در نشست خبري مشترك با 
همتاي عراقي خود گفت: ما خيلي خوشحاليم بعد 
از آن تنش   هايي كه از گروه هاي تروريستي به وجود 
آمده ب��ود، امروز عراق از امني��ت خوبي برخوردار 
است. اين نشان داد كه ملت عراق يك ملت رشيد 
و از ارتش خوبي برخوردار است.رييس قوه مقننه 
ادامه داد: حشدالش��عبي هم در اين مساله ايفاي 
نقش كرد و توانس��ت با ايجاد وحدت غائله را ختم 
كند. نقش آيت اهلل سيس��تاني هم در اين مس��اله 

بسيار چشمگير بود.

   بهرام قاس�مي ب�ه عنوان س�فير ايران در 
پاريس انتخاب شد؛  باشگاه خبرنگاران|

بهرام قاسمي سخنگوي كنوني وزارت امور خارجه 
ايران، به عنوان س��فير ايران در فرانس��ه انتخاب 
شد.به گزارش خبرگزاري فرانسه، »بهرام قاسمي« 
س��خنگوي كنوني وزارت امور خارج��ه ايران، به 
عنوان سفير جمهوري اسامي در پاريس انتخاب 
شد. خبرگزاري فرانسه اين خبر را به نقل از منابع 
ديپلماتيك خود اعام كرده است. قاسمي پيش از 
اين در اس��پانيا و ايتاليا نيز سفير بوده است. ديروز 
همچنين خبر رسيد؛ سفير جديد فرانسه در تهران 
منصوب شد و قرار است به زودي كار خود را در ايران 
آغاز كند.سفارت فرانسه اعام كرد كه فيليپ تيه 
بو به عنوان سفير جديد فرانسه در تهران منصوب 
شده است.. او يك كارشناس مسائل هسته اي است 
و پيش ت��ر نماينده فرانس��ه در آژانس بين المللي 
ان��رژي اتمي بوده اس��ت.ايران و فرانس��ه به دليل 
تنش هاي ديپلماتيك ايجاد شده، حدود شش ماه 

در پايتخت هاي يكديگر سفير نداشتند.

   ۱۲ اس�تان در مجل�س رأي منطق�ه ويژه 
اقتصادي گرفتند؛  ايسنا|

نماينده مردم خرم آباد و چگني در مجلس گفت: 
ايجاد منطقه ويژه اقتصادي لرستان و خرم آباد در 
مجلس راي گرفتند. محمد بيرانوندي اظهار كرد: 
۱۲ استان در مجلس راي منطقه ويژه گرفتند كه 
امور آنها در حال انجام است. لرستان و منطقه ويژه 
اقتصادي خرم آباد جزو اين مناطق هستند.نماينده 
مردم خرم آباد و چگني در مجلس در ادامه گفت: 
كنسرسيومي كه كارخانه پارسيلون را عهده دار شده 
قرار است بخشي از پارسيلون را به عنوان منطقه ويژه 
براي ايجاد منطقه ويژه اختصاص دهد.بيرانوندي با 
بيان اينكه با راه اندازي اين منطقه مزيت هاي زيادي 
براي بخش خصوصي ايجاد خواهد شد، ادامه داد: 
باره��ا و بارها به فعاالن بخ��ش خصوصي، دولت، 
بخش آزاد و سرمايه گذاران گفته شده كه آنچه در 
حوزه قانون گذاري، نظارت و ارتباطات نياز است، 
مجمع نمايندگان لرستان آمادگي ۱۰۰ درصدي 
را براي رايزني و مذاكره با مقامات ارشد كشوري و 

هلدينگ هاي سرمايه گذاري دارند.

   هم�كاري، تنه�ا گزين�ه ايران ب�ا آژانس 
بين المللي انرژي اتمي نيست؛  مهر|

نماين��ده اي��ران در دفتر س��ازمان مل��ل متحد و 
سازمان هاي بين المللي گفت: همكاري با آژانس، 
تنه��ا گزينه موجود براي ايران نيس��ت و صادقانه 
اميدواريم كه اين همكاري، با رفتار مخرب و شوم 
برخي اعضاي بدخواه آژانس تخريب نشود. كاظم 
غريب آبادي طي سخنراني در نشست شوراي حكام 
آژانس بين المللي انرژي اتمي، با اشاره به تاش هاي 
مديركل و دبيرخانه آژانس در رابطه با راستي آزمايي 
اجراي برجام، نقش آنها را در شرايط كنوني پيرامون 
برجام، براي تداوم اين توافق و حفظ حرفه اي گري، 
بي طرفي و اس��تقال و در نتيجه اعتب��ار آژانس، 

اساسي خواند.

ايران۲

رييس جمهور در جريان سفر به گيالن:

ريیس جمهور فرمانده جنگ اقتصادی با دشمن است
گروه  ايران|

رئيس دولت دوازدهم اين روزها ترجيح مي دهد از طريق 
س��فرهاي اس��تاني و ديدار گفتمان اقتصادي دولت را به 
گوش مردم از اقش��ار و طبقات گوناگون برساند. بر اساس 
همين راهبرد خبري اس��ت كه رئيس جمهوري خطاب 
به م��ردم گيان اعام مي كند هرچند ش��رايط اقتصادي 
و معيشتي كشور عالي نيست و مشكات بسياري در اين 
زمينه وجود دارد ؛ اما تاكيد مي كند كه دولت شبانه روز به 
دنبال حل چالش هاي كشور است و مي گويد: با مشاركت 
همه ظرفيت هاي كشور مش��كات را پشت سر خواهيم 
گذاشت. در اين ميان »تشريح رويكردهاي دولت در تدبير 
جنگ اقتصادي« شايد مهم ترين بخش از اظهاراتي بود كه 
رئيس جمهوري در جريان سفر استاني به گيان در جمع 
مردم الهيجان درباره آن صحبت كرد؛ راهبردي كه از منظر 
روحاني بافاصله پس از خروج ترامپ از برجام و تنگ تر شدن 
حلقه محاصره اقتصادي دشمن در دستور كار قرار گرفت و 
برنامه ريزي براي عبور از چالش هاي آن آغاز ش��د؛ رئيس 
جمهور با اشاره به ديدارش با رهبري در خصوص چالش هاي 
اقتصادي  گفت: »من به رهبری گفتم، فرماندهی جنگ را 
برعهده بگيرند و همه مسئولين در خدمت شما خواهيم بود؛ 
ايشان در جواب فرمودند فرمانده جنگ بايد رئيس جمهور 
کشور باشد.«روحانی«، ديروز در اجتماع مردم الهيجان با 
برشمردن شکست های پی درپی دشمنان در برابر مقاومت 
مل��ت عظيم و متحد ايران ، اظهارداش��ت: مل��ت ايران در 
آزمايشی تاريخی، پيروزی های بزرگی به دست آورد.رئيس 
جمهوري ادامه داد: از ارديبهشت که فرياد تحريم های امريكا 
عليه ايران شروع شد، تا مردادماه که اولين مرحله تحريم ها 
عليه ايران را اعمال کردند و تا آبان ماه که تحريم های مرحله 
بعدی اجرا ش��د، مردم مقاومت و رش��ادت خود را در برابر 
دشمنان اسام و ايران نشان دادند.روحاني با بيان اينکه از 
لحاظ آمار اقتصادی و تورم ماهانه سخت ترين ماه های سال 
جاری، ش��هريور، مهر و تا حدودی بهمن بود و در آذرماه و 
دی ماه بهترين ماه هايی بود که مردم مقاومت خود را نشان 
دادند تأکيد کرد: اما ۲۲ بهمن ماه روز شهامت و ايستادگی 
ملت ايران در برابر دش��منان سرسخت اين سرزمين بود و 
مردم در س��ال جاری عليرغم سختی ها، ايستادگی و صبر 
خود را نشان دادند.روحانی ادامه داد: دشمنان به دنبال اين 
بودند که جمهوری اس��امی ايران ناقض معاهدات باشد و 
تاش کردند در اين تحريم دنيا را همراه خود کنند و ديگر 
کشورها نيز با آنها همراه شوند که در اين مرحله نيز ناموفق 
بودند و هيچ يک از قدرت های جهانی و متعهدين امريكا در 
برابر نقشه کاخ سفيد سر فرود نياوردند. امريكا ناچار شد به 
تنهايی از اين پيمان بين المللی خارج شود که اين پيمان تنها 
با امريكا منعقد نشده بود، بلکه 7 کشور و همچنين سازمان 

ملل متحد و شورای امنيت آن را تأييد کرده بودند..

   شرايط جنگ اقتصادي
روحانی با بيان اينکه ما در يک شرايط عالی نيستيم بلکه در 
شرايط جنگ اقتصادی و روانی هستيم که بايد به اين باور 
برسيم در ميدان نبرد با دشمن بايد ايستادگی کنيم، گفت: 
همه ملت ايران می دانند که عقب نشينی در اين مرحله به 
معنای از دست دادن همه دستاوردهای تاريخی از مشروطه 
تا انقاب اسامی است چرا که سردمدار نهضت مشروطه، 
ملت ايران و در رأس آن آذربايجان و گيان بود که در دفاع 
مقدس و انقاب اسامی نيز مردم اين خطه در خط مقدم 
مبارزه بودند.روحانی افزود: در يک اختاف نظری نيستيم 
که با امريكا مذاکره و مصالحه کنيم، بلکه بايد دشمن را به 

عقب برانيم و ملت اي��ران راه عزت خود را ادامه دهد.رئيس 
جمهور با اش��اره به برگزاری جلسات متعدد با مقام معظم 
رهبری در خصوص شرايط کنونی جنگ اقتصادی و روانی، 
اظهار داشت: در اين جلسات به رهبر معظم انقاب گفتم 
که در اين مرحله نياز ب��ه يک فرمانده داريم تا همه مردم و 
ارکان نظام با يک فرماندهی واحد دشمن را شکست دهند 
و پيشنهاد دادم که ايشان به عنوان رهبر نظام، فرماندهی 
جنگ اقتصادی را برعهده بگيرند و همه مسئولين و قوای 
کشور در خدمت ايشان باشند تا مسير و راه را آنگونه که ايشان 
هدايت می کنند، ادامه دهيم.روحانی ادامه داد: مقام معظم 
رهبری گفتند االن شرايط جنگ است و نياز به فرمانده اين 

جنگ داريم که بايد فرمانده آن رئيس جمهور باشد و اين 
تأکيد مقام معظم رهبری بود و بر اين مبنا دس��تور دادند 
تا دولت و قوای ديگر در چارچ��وب مقررات در کنار دولت 
باشند و من نيز در آن جلسه اعام آمادگی کردم که دولت 
و رئيس جمهور به شرايط حس��اس کنونی کشور کمک 
نمايند.رئيس جمهور با تأکيد بر اينکه حسن روحانی بدون 
نمايندگی ملت ايران يعنی هيچ، اما با ملت ايران يعنی قدرت 
ملت ايران، تصريح کرد: امروز روز ايستادگی يکپارچه ملت 
ايران در برابر دشمنان است چرا که فکر می کنند ملت ايران 
را می توانند به زانو در بياورند و من با همان عهد سال 9۲ و 96 
اعام می کنم که دولت به عنوان خدمتگزار ملت از شرايط 

جنگ اقتصادی و روانی نمی هراسد چرا که ملت را يکپارچه 
در کنار خود دارد و دولت نيز با تمام توان از ملت ايران حمايت 
می کند و نسبت به دغدغه و مش��کات آنان آگاهی دارد.

رئيس جمهور ادامه داد: به مردم وع��ده داديم که از لحاظ 
مصرف انرژی خودکفا شويم که در آغاز دولت يازدهم 6.5 
ميليون ليتر در روز، گازوئيل و ۱۲.5 ميليون ليتر بنزين وارد 
می شد، اما امروز در گازوئيل و نفت و گاز خودکفا شده ايم و 

حتی صادرات نيز داريم.

   دستاوردهاي اقتصادي دولت
روحانی با تأکيد بر اينکه قبًا ۲5 ميليون متر مکعب گاز وارد 
کشور می شد، اما امروز نياز به واردات گاز حتی برای يک متر 
مکعب نداريم و در مسير وعده ها و قول های خود در حد توان 
ايستاده ايم، گفت: در 3۱ سفر استانی حدود ۲6 هزار ميليارد 
تومان برای پيشبرد پروژه ها اعتبار در نظر گرفتيم، اما امروز 
4۲ هزار ميليارد تومان پرداخت ش��ده است و اين بيش از 
آن وعده ای بود که برای تکمي��ل و اتمام پروژه ها به مردم 
وعده داده بوديم.رئيس جمهور با اش��اره به اينکه به مردم 
ايران در دولت يازدهم قول دادم تا 4 استان بزرگ کشور به 
راه آهن سراسری متصل شود که ۲ استان در سال 96 و دو 
استان در سال 97 به خط راه آهن سراسری کشور متصل 
شدند، گفت: همدان، کرمانش��اه، اروميه و امروز گيان به 
راه آهن سراسری متصل شدند و دولت خود را در حد توان 
به وعده هايی که به مردم می دهد، مسئول می داند و امروز 
سوت قطار راه آهن سراس��ری در رشت به صدا در خواهد 
آمد.روحانی با بيان اينکه امروز گيان به راه آهن سراسری 
متصل خواهد شد، افزود: در آغاز دولت يازدهم در بررسی 
طرح راه آهن قزوين به رشت 3۲ درصد تکميل شده بود که 
در حدود ۱85۰ ميليارد تومان هزينه داشت و دولت يازدهم 
بايد ۱3۰۰ ميليارد تومان اعتبار متقبل می شد که در دولت 
يازدهم و دوازدهم اين اعتبار تخصيص يافت تا راه آهن مهم 
و استراتژيک به ثمر برسد و امروز اين مسير ريلی فعال است.

رئيس جمهور با اشاره به آغاز عمليات اجرايی طرح راه آهن 
رشت به آستارا به عنوان طرح بسيار مهم ملی و بين المللی، 
گفت: با تکميل اين مسير ريلی ، ده ها و حتی صدها کشور در 
آفريقا، آسيا، شرق و شمال اروپا و آسيای مرکزی به يکديگر 
متصل خواهند شد.روحانی، همسايگی با 4 کشور بزرگ 
آذربايجان، روسيه، قزاقستان و ترکمنستان را از امتيازات 
استان گيان برشمرد و  ادامه داد: اين 4 کشور همسايه هايی 
هستند که می توانند روابط نزديک و دوستانه با آنان موجب 
رونق تجاری در ايران و به ويژه گيان و ش��مال کشور شود 
و به سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه دستور می دهم که 
تاش کنند تا اين راه آهن به بنادر دريای خزر متصل شود 
که اتصال راه آهن رشت به کاسپين و انزلی به جز مسير آستارا 

می تواند موجب تحوالت فراوانی شود.

تغييرات سود بازرگانی کاالها در سال ۱۳۹۸ مشخص شد

 برخورد با متخلفين و اخالل گران بازار شب عيد 
معاون اول رييس جمهور، با تاكيد بر اهميت نظارت دقيق بر 
وضعيت بازار شب عيد از سازمان تعزيرات حكومتي و بخش 
بازرس��ي وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست بصورت 
جدي بازار ايام پايان سال را تحت نظارت داشته باشند و با 

متخلفين و اخال گران بازار شب عيد برخورد شود.
به گزارش پاد، جهانگيري در جلس��ه بررسي نحوه تامين 
كاال هاي اساسي براي ايام پايان سال كه ديروز برگزار شد، 
گفت: اينكه عده اي بخواهند در ايام پاياني سال با افزايش 

بي دليل قيمت ها به سود بيشتري دست پيدا كنند قابل 
قبول نيست و دولت اجازه نمي دهد كه عده اي با سوءاستفاده 
از وضعيت موجود، شرايط را براي مردم در شب عيد دشوار 
كنند.معاون اول رييس جمهور افزود: دستگاه هاي ذي ربط 
بايد تمام تاش خود را براي تأمين كاالهاي اساسي مورد نياز 

مردم در ايام پاياني سال به كار بگيرند.
در اين جلسه كه وزراي جهاد كشاورزي، صنعت، معدن 
و تجارت، دادگستري، رييس كل بانك مركزي، شهردار 

تهران و رييس اتاق اصناف ايران نيز حضور داش��تند، 
گزارشي از آخرين وضعيت تأمين كاال براي بازار شب 
عيد و ايام پاياني سال ارايه شد. در اين گزارش ها تصريح 
شد كه با توجه به برنامه ريزي هاي صورت گرفته كليه 
كاالهاي اساس��ي مورد نياز بازار شب عيد تأمين شده 
است و جاي هيچ گونه نگراني وجود ندارد.در اين جلسه 
همچنين نماين��ده وزارت جهاد كش��اورزي آخرين 
وضعيت توليد و توزيع ش��كر در كشور را ارايه كرد و از 

آمادگي كامل اين وزارتخانه براي تأمين ش��كر مورد 
نياز بازار در ايام پايان سال خبر داد.رييس اتاق اصناف 
اي��ران هم در اين نشس��ت با بيان اينكه روز گذش��ته 
۱۰5 نمايشگاه عرضه مستقيم كاال فعاليت خود را در 
كشور آغاز كرده است، گفت: در اين نمايشگاه ها اقام 
و كاالهاي اساسي با قيمت مناس��ب در اختيار مردم 
قرار گرفته است و تعداد اين مراكز عرضه كاال تا ۲۰۰ 
نمايشگاه نيز طي روزهاي آينده افزايش خواهد يافت.

ش��هردار تهران نيز در اين جلس��ه با اش��اره به اينكه 
بزرگ ترين شبكه عرضه محصوالت غذايي و كشاورزي 
در تهران در اختيار ش��هرداري ق��رار دارد، از برگزاري 
جلسات روزانه با اتحاديه بار فروشان و ميوه و تره بار و نيز 
تأمين توزيع محصوالت غذايي و كشاورزي از طريق اين 
شبكه ها خبر داد و گفت: شهرداري تهران تمام تاش 
خود را براي كمك به دولت در تنظيم بازار ش��ب عيد 

انجام خواهد داد.

هيات وزيران به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
تغييرات سود بازرگانی کاالها در سال ۱398 را به تصويب 
رساند.در جلسه ديروز هيات دولت که به رياست اسحاق 
جهانگيری معاون اول رئيس جمهوری برگزار شد، هيات 
وزي��ران به پيش��نهاد وزارت صنعت، مع��دن و تجارت، 
تغييرات سود بازرگانی کاالها در سال ۱398 را به تصويب 
رس��اند. اين تغييرات با هدف حماي��ت از توليد داخلی، 
شفاف س��ازی نظام تجارت کش��ور، پايش دقيق تر اقام 
صادراتی و وارداتی و جلوگيری از دگراظهاری در ترخيص 
کاال، تنظيم بازار داخلی انجام شده است.بر اساس قانون 

مقررات صادرات و واردات، وزارت صنعت، معدن و تجارت 
موظف است، تغييرات کلی آيين نامه اجرايی اين قانون و 
جداول ضميمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پايان 
هر س��ال، برای سال بعد آماده و به تصويب هيات وزيران 
برساند. بر همين اس��اس، اصاحات تعرفه ای صادرات و 
واردات 53۲ رديف شامل 4۰ رديف افزايش حقوق ورودی 
53 رديف کاهش حقوق ورودی و 439 رديف بدون تغيير 
در حقوق ورودی به تصويب هيات وزيران رس��يد.هيات 
وزيران همچنين به پيشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی 
با افزايش س��رمايه اين بانک از محل اندوخته احتياطی 

موافقت کرد. با اين مجوز، س��رمايه بانک مرکزی به 55 
هزار و 395 ميليارد ريال می رسد.هيات وزيران در ادامه 
جلسه ديروز خود به پيش��نهاد وزارت آموزش و پرورش 
و به اس��تناد قانون تأس��يس و اداره مدارس و مراکز غير 
دولتی– مصوب ۱395- آيين نامه استقرار مدارس و مراکز 
غيردولتی در مناطق، نواحی و محات مختلف را تصويب 
کرد. در اين آيين نامه تاش شده است تا ايمنی ساختمان 
و موقعيت جغرافيايی مدارس غير دولتی، تناسب بيشتری 
با کاربران آنها )دانش آموزان( داش��ته باشد. همچنين با 
توجه به کمبود امکانات بخصوص س��اختمان برای اين 

نوع از م��دارس و مراکز، اس��تفاده از ظرفيت های خالی 
مدارس دولتی توسط مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی 
غيردولتی برای هم افزايی بيشتر در آموزش و پرورش در 
آيين نامه گنجانده شده است.هيات وزيران همچنين با 
تمديد زمان بازپرداخت تسهيات اعطايی به پيمانکاران 
خدمات فنی و مهندسی در کش��ور عراق، موافقت کرد.

در ادامه اين جلسه، هيات وزيران تمديد مصوبه واگذاری 
اختيارات دس��تگاه های اجرايی ب��ه واحدهای متناظر 
استانی را تصويب کرد.مطابق تصويب نامه دولت در سال 
۱395، برخی اختيارات دس��تگاه های اجرايی از جمله 

وزارتخانه های کش��ور، امور اقتصادی و دارايی، صنعت، 
معدن و تجارت، نيرو، سازمان حفاظت محيط زيست و... تا 
پايان سال ۱396 به واحدهای استانی مربوط واگذار شد.با 
توجه به پايان يافتن مهلت مصوبه مذکور و نيز از آنجايی 
که واگذاری بخشی از اختيارات دولت به استان ها، حرکت 
درراس��تای تمرکز زدايی، تقويت حاکميت منطقه ای، 
تس��ريع در تصميم گي��ری، افزايش بازده��ی و افزايش 
مشارکت دستگاه های اجرايی در اس��تان  ها را به همراه 
داشته است، پيشنهاد تمديد مصوبه مذکور تا پايان دولت 

دوازدهم )سال ۱4۰۰( را به تصويب رسيد.

 سليماني و ظريف
با هم رفيق هستند

جانش��ين فرمانده نيروي 
قدس سپاه پاسداران با بيان 
اينكه »آقاي بش��ار اس��د را 
نيروي قدس سپاه به تهران 
آورد«، خاطرنشان كرد: آقاي 
رييس جمهوري )از اين سفر( 
مطلع ب��ود و ظاهراً غفلتي 
انجام مي شود و به آقاي ظريف گفته نمي شود كه اينها 
همه به خودشان )دولت( بر مي گردد.به گزارش ايسنا، 
سردار اسماعيل قاآني با تاكيد بر اينكه نيروي قدس با 
دولت رفيق است، اظهار كرد: ما با دولت تفاوت ديدگاه 
بسيار داريم، اما باالخره اين دولت، دولت ماست؛ آبروي 
دولت آبروي ماست و با همه دولت بايد كار كنيم و كار هم 
مي كنيم.او با بيان اينكه »آقاي سليماني و آقاي ظريف با 
هم رفيق هستند« افزود: آقاي بشار اسد را نيروي قدس 
سپاه به تهران آورد و آنهايي كه بايد بدانند، مي دانستند و 
آنهايي كه نبايد، نمي دانستند؛ باالخره يك كار حساسي 
بود.جانشين فرمانده نيروي قدس سپاه خاطرنشان كرد: 
آقاي رييس جمهوري مطل��ع بود و ظاهراً غفلتي انجام 
مي شود و به آقاي ظريف گفته نمي شود كه اينها همه به 
خودشان )دولت( بر مي گردد، اما دشمن مي خواهد از همه 

اينها چيزي براي خود درست كند.

عراقچي: هنوز نمي دانيم 
اينستكس چگونه كار مي كند 
رييس هي��ات ايران��ي در 
نشست كميسيون مشترك 
برجام گفت: اينس��تكس 
در ابتداي راه اس��ت و هنوز 
نمي داني��م چگون��ه كار 

مي كند. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران، 
سيد عباس عراقچي پيش از شروع نشست كميسيون 
مشترك برجام در وين با بيان اينكه هر سه ماه يك بار اين 
نشست برگزار مي شود، اما به خاطر مسائلي كه وجود 
داشت در برگزاري آن تأخير ايجاد شد، گفت: جلسه اي 
كه روز چهارشنبه داريم درباره بررسي ابعاد هسته اي و 
رفع تحريم ها در برجام است. ابعاد هسته اي بطور معمول 
در حال انجام است و آژانس براي چهاردهمين بار تأييد 
كرد كه ايران به تعهداتش پايبند است، اما در بحث رفع 
تحريم ها با خروج امريكا از برجام، روند با مشكات متعدد 

رو به رو شده است.
وي در ادامه افزود: اعضاي برجام در اين مدت به دنبال 
ايده ه��ا و مكانيزم هايي بودند تا بتوانند خروج امريكا را 
جبران كنند و راهكار هايي را براي ادامه همكاري هاي 
اقتصادي با ايران ايجاد كنند. ابتكاراتي انجام ش��د كه 

مهم ترين آن اينستكس )مكانيزم مالي اروپا( است. 

 كاهش جمعيت زير خط فقر 
ايران به ۱۰درصد

فرمانده كل سپاه پاسداران 
مي گويد: فعاليت هايي كه 
توسط س��پاه در راستاي 
خدم��ت ب��ه م��ردم و 
محروميت زداي��ي انجام 
شده بر اس��اس انتظارات 
مقام معظم رهبري از سپاه 
و بسيج است. به گزارش تسنيم، سرلشكر محمدعلي 
جعفري ديروز در مراس��م بهره ب��رداري از ۱37۱ 
طرح محروميت زدايي اس��تان فارس كه همراه با 
اهداء يك هزار جهيزيه به نوعروسان تحت پوشش 
كميته امداد و بهزيستي برگزار شد، اظهار داشت: 
قبل از انقاب درصد مردمي كه زير خط فقر بودند، 
46 درصد بود ولي امروز به ۱۰ درصد رسيده و اين 
نشان از كاهش 36درصدي جمعيت زير خط فقر را 

دارد و اين آمار بسيار قابل توجه است.
فرمانده كل س��پاه پاسداران انقاب اسامي گفت: 
كمتر از اين آمار گفته و تبيين مي ش��ود، در حالي 
كه موضوع مهمي در كشور اتفاق افتاده است. بطور 
تقريبي قبل از انقاب نيمي از جمعيت ما زير خط 
فقر بوده اما امروز با توجه به رش��د نزديك ۲.5 تا 3 
برابري جمعيت كشورمان به ۱۰ درصد رسيده است.

بغداد حامي ايران در برابر 
تحريم ها است

محمد الحلبوسي رييس 
مجلس عراق دي��روز در 
ديدار با عل��ي الريجاني 
ريي��س مجل��س ده��م 
پيرامون مس��ائل منطقه 
و ض��رورت مب��ارزه ب��ا 

تروريسم گفت وگو كرد.
به گزارش خانه ملت، رييس مجلس عراق با تاكيد 
بر اينكه بغداد حامي ايران در برابر تحريم ها است، 
گفت: امروز زمان آن رس��يده كه ب��ه دنبال تامين 
منافع ملت هايمان باشيم و در اين راستا الزم است 
در حوزه اقتصادي و ساير حوزه ها با يكديگر همكاري 

داشته باشيم.
محمد الحلبوسي رييس مجلس عراق در اين ديدار با 
اشاره به اينكه ايران و عراق مشتركات فراواني از نظر 
جغرافيايي و ديني با يكديگر دارند، افزود: دستاورد 
اين ائتاف ش��كل گرفته در نخستين گام مبارزه با 
گروه تروريستي داعش بود كه عراق توانست در برابر 
اين سازمان افراطي گرا به موفقيت برسد كه تحقق 
اين امر نيز با همكاري دوستانمان شكل گرفت كه 
در رأس آنها ايران قرار دارد كه ملت عراق قدردان اين 

موضع گيري شما هستند.

صدور كيفرخواست
 براي ۸۰ دالل ارزي 

دادستان تهران در حاشيه 
ششمين كميته مقابله با 
گرانفروشي آخرين اقدامات 
صورت گرفته در زمينه ارز 
و دستگيري دالالن ارزي را 
تشريح كرد.دادستان تهران 
در حاشيه ششمين كميته 
مقابله با گرانفروشي در رابطه با آخرين اقدامات صورت 
گرفته در زمينه دستگيري دالالن ارز اظهار كرد: يكي 
از اقدامات مهمي كه در شعب ويژه انجام شده تمركز 
ب��ر پرونده هاي ارزي بود كه تع��دادي متهم ارزي در 
بازداشت هس��تند. اين افراد يا ارز را گرفته و كاال وارد 
نكرده اند يا ارزي كه آورده اند را در بازار آزاد فروخته اند.

به گزارش ميزان دولت آبادي با اشاره به اينكه بخش 
دوم اين پرونده به دالالن ارزي اختصاص دارد، ادامه 
داد: اين افراد به صورت غيرمج��از به فروش ارز اقدام 
مي كردند كه با همكاري پليس و بانك مركزي چند 
كار مهم در اين زمينه صورت گرفت. اول اينكه ۱5 طرح 
عملياتي براي جمع آوري دالالن ارز انجام شده و حدود 
8۰ كيفرخواست صادر گرديده و محاكمه شده اند و 
اكنون 6۰ نفر به اتهام اخال در نظام اقتصادي به همين 

لحاظ در زندان ها تحمل حبس مي كنند.
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چهره ها

سرانجام پس از ۱3 سال راه آهن رشت- قزوين با حضور روحانی، رئيس جمهور به بهره برداری رسيد. طول اين راه آهن ۱64 كيلومتر بوده که شامل 
حدود 9 كيلومتر پل و ۲8 كيلومتر تونل است و از لحاظ محل اجرايی و عبور از کوه های البرز و پيچيدگی کارهای مهندسی يک ابرپروژه عمرانی است 
که طوالنی ترين پل ريلی و سخت ترين بخش کريدور شمال به جنوب کشور در اين مسير واقع است. اين پروژه، بزرگ ترين و موثرترين شبکه ريلی 
کشور بوده که در راستای برنامه ريزی دولت برای اتصال مراکز استان ها به شبکه ريلی کشور اجرايی گرديده است و با اين اتصال، رشت بيست ودومين 
مرکز استان به شبکه ريلی کشور متصل شد. نخستين مس�افران قطار گيالن پس از افتتاح رسمی، ۱۲0 نفر از خانواده معزز شهدا هستند که عازم 
مشهد مقدس می شوند. همچنين در هفته های ابتدايی هر دو روز يکبار قطار از رشت به سمت تهران حرکت کرده و نيز يکبار در هفته مسافران را به 

مشهد مقدس می رساند.

برش



اخبار كالن 3 كالن

يك كارشناس مالياتي در گفت وگو با »تعادل« در زمينه درخواست معافيت مالياتي اصناف مطرح كرد

»تعادل« گزارش مي دهد

ضرورت حمايت جدي دولت از افزايش دستمزد كارگران

عدم امكان اعطاي معافيت كلي به اصناف 

نظام مزدي در چالش با عدالت و كارآمدي

گروه اقتصاد كالن|
يك عضو هيات رييس��ه اتاق اصناف ايران با توجه به 
ركود حاكم بر ب��ازار، از وزارت امور اقتصادي و دارايي 
خواس��ته تا براي واحدهاي صنف��ي، تنفس مالياتي 
۲ س��اله در نظر بگيرد و ماليات آنها بر اساس ماليات 
قطعي سال گذشته، تعيين نش��ود. در اين خصوص 
سياوش غيبي پور، كارشناس امور اقتصادي و ماليات 
در گفت وگو با »تعادل« مي گويد: اين درخواس��ت با 
توجه به قوانين مالياتي كشور امكانپذير نخواهد بود. 
عالوه بر اين خواس��ته مذكور بدين معناست كه عمال 
بخشي از منابع بودجه كشور تعطيل شود كه آثار منفي 
اقتصادي فراواني به جاي خواهد گذاشت و اگر به فرض 
محال هم يك بخ��ش از اقتصاد بتواند اين فرصت را از 
سازمان امور مالياتي بگيرد، در اين صورت بخش هاي 
ديگر هم معترض مي شوند. اين كارشناس اقتصادي 
همچنين مي گويد كه در قوانين مالياتي كشور براي 
افراد زيان ديده معافيت درنظر گرفته ش��ده اس��ت و 
اساسا هيات حل اختالف براي همين موارد شكل گرفته 
است، اما اين نوع معافيت ها موردي است نه گروهي و در 
قانون براي گروه ها تنها استثناهايي در زمان هاي بسيار 

نامتعارف مثل زلزله پيش بيني شده است.
بر اس��اس اين گزارش عضو هيات رييسه اتاق اصناف 
ايران با اشاره به ركود در بازار از وزارت اقتصاد خواسته 
تا براي واحدهاي صنفي، تنفس مالياتي ۲ ساله در نظر 
بگيرد و ماليات آنها بر اساس ماليات قطعي سال گذشته، 
تعيين نشود. ابراهيم درستي، عضو هيات رييسه اتاق 
اصناف ايران در گفت وگويي با خبرگزاري تس��نيم با 
تاكيد بر حاكم شدن ركود در بازار طي ماه هاي گذشته، 
گفته است: متاسفانه ما امروز شاهد ركود در بازار هستيم 
و با باال رفتن قيمت ها و طبعًا كاهش توان خريد مردم، 
فروش اصناف كاهش يافته اس��ت؛ لذا من از سازمان 
مالياتي و آقاي دژپس��ند مي خواهم كه در اين شرايط 
به فكر اصناف باشند و براي ماليات اصناف و واحدهاي 
صنفي با توجه به ركود موجود در بازار، تصميم گيري 
كنند. بر همين مبنا وي درخواست كرده تا ميزان ماليات 
اصناف در شرايط فعلي، بر اساس ميزان ماليات قطعي 
سال قبل  آنها محاسبه نشود چراكه امسال شاهد ركود 
بازار بوديم و تعيين ماليات امسال براي اصناف و كسبه 

واحدهاي صنفي، نيازمند تجديد نظر است.
به گفته درستي بجاي فشار مضاعف بر اصناف داراي 
شناسنامه كه همواره ماليات خود را داده اند و امروز در 
شرايط ركود قرار دارند، تمركز سازمان مالياتي و وزارت 

اقتصاد، بر روي فرار مالياتي قرار گيرد.
البته عضو هيات رييس��ه اتاق اصناف ايران به اين هم 
اشاره كرده كه »اين درخواست به هيچ وجه به معناي 
آن نيس��ت كه اصناف و واحده��اي صنفي كه درآمد 
داشته اند، ماليات درآمدش��ان را ندهند و از همين رو 
الزم است اگر در صنوف و بخش خصوصي، مستندات 
و ادله كافي موجود بود، حتمًا ماليات آن گرفته ش��ود 

ولي تعيين ماليات بر اساس ميزان ماليات قطعي سال 
گذشته آنها، به هيچ وجه به صالح نيست.«

اعتراض مالياتي اصناف موضوع تازه اي نيست. در دوره 
عسكري، رياست پيشين سازمان امور مالياتي در سال 
94 اصناف اعتراضات گس��ترده اي عليه سازمان امور 
مالياتي صورت دادند، تا جايي كه علي طيب نيا، وزير 
وقت در معرض استيضاح مجلس قرار گرفت و عسكري 
هم مجبور به استعفا شد. علي فاضلي، رييس وقت اتاق 
اصناف ايران در آن زمان گفته بود: با وجود ركودي كه 
از سال 9۰ تا به امروز در اقتصاد مشاهده مي شود ماليات 
اصناف 4۸ درصد افزايش داشته است كه اين منجر به 
كسادي كسب و كار شده اس��ت. وي گفته بود: سهم 
اصناف از پرداخت ماليات كم نيست، اما دولت نبايد تمام 
توپ تامين منابع مالي خود از ماليات را به زمين بنگاه ها 
شوت كند؛ چراكه اين بخش ها هستند كه بدون هيچ 
مزد و چشم داشتي بار اشتغال زايي دولت را هم به دوش 
مي كشند. پس نبايد بنگاه هايي كه هويدا و آشكارا در 
عرصه اقتصاد فعاليت مي كنند بار مالياتي را به دوش 
كشند. پيش از رفتن علي عسكري در آذرماه سال 94 از 
سارمان امور مالياتي، علي طيب نيا براي پاسخ به سوال 
چند تن از نمايندگان چند باري به مجلس رفت. مساله 
استيضاح وزير اقتصاد به واسطه دريافت ماليات باال از 
اصناف كليد خورده بود و حتي رييس اتاق اصناف هم 
به مساله استيضاح طيب نيا واكنش منفي نشان داده 

و گفته بود نمايندگان چگونه قرار اس��ت وزير را براي 
قانوني ك��ه خود تصويب كرده اند، اس��تيضاح كنند؟ 
همان زمان بود كه مس��اله بركناري علي عسكري در 
س��ازمان امور مالياتي مطرح شد و ماجراي استيضاح 
وزير مس��كوت ماند. ماجراي اقدامات علي عسكري 
در سازمان امور مالياتي براي كاهش فرارهاي مالياتي 
همان عاملي است كه وي گفته بود سبب شد بسياري 
از افرادي كه به كانون هاي قدرت دسترس��ي دارند در 
اين كار خلل ايجاد كنند. عسكري بعد از استعفايش از 
سازمان ماليات گفته بود: شما يقين داشته باشيد افرادي 
كه بيشترين ميزان فرار مالياتي را دارند همان افرادي 
هستند كه در حوزه اقتصاد فعاليت هاي گسترده دارند 
و بسياري از آنها نمي خواهند اطالعات دقيقي به نظام 
مالياتي بدهند. در چند سال اخير كه پايگاه اطالعاتي 
را در س��ازمان امور مالياتي ايجاد كرديم، پرونده هاي 
فرار مالياتي بسياري رو شد. پرونده هايي كه اگر بگرديد 
صاحبان آن افراد سرشناس اقتصادي هستند. به گفته 
وي اينها عمدتًا افرادي هس��تند كه در بخش واس��ط 
اقتصاد فعاليت مي كنند و داراي كسب و كارهاي كالن 
هستند. روي صحبت ما مغازه داران و بقاالن نيستند 
بلكه آنهايي هستند كه داراي فعاليت هاي اقتصادي 
عمده و فرارهاي مالياتي آنچناني هستند. اگرچه اگر 
روزي بين نظام مالياتي و ذي نفعان عمده درگيري ايجاد 
شود، آنان بقاالن و مغازه داران را به جان نظام مالياتي 

مي اندازند. مانند همان ماجرايي كه در دوران من ايجاد 
شد و اصناف خرد اعتراض كردند. اما در نظام مالياتي 
هيچگاه طرف حساب ما كسب و كارهاي خرد نيستند.

  استمهال كلي محال است
اكنون دوباره اصناف كشور با توجه به ركود اقتصادي 
درخواست معافيت مالياتي دارند؛ موضوعي كه از نظر 

يك كارشناس اقتصادي غيرقابل امكان  است. 
سياوش غيبي پور، كارشناس امور اقتصادي و ماليات 
در گفت وگو با تعادل در زمينه درخواست مالياتي اتاق 
اصناف گفت: عمال اين درخواست قابل عملياتي شدن 
ندارد، چراكه بر اساس قوانين كشور ماليات بر اساس 
توافق طرفين اخذ مي شود.لذا در قانون مالياتي كشور 
تنفس دادن به اصناف )به صورت كلي( تنها در صورت 
شرايط بسيار خاصي درنظر گرفته شده است، مثال اگر 
در جايي زلزله  اي رخ دهد اين امكان قابل پذيرش خواهد 
بود ولي اينكه به يك صنف در سراسر كشور تنفس دهند 

از نظر قانوني امكان ندارد. 
وي گفت: اين امر بدين معناست كه عمال بخشي از منابع 
بودجه كشور تعطيل ش��ود كه اثرات منفي اقتصادي 
فراواني به جاي خواهد گذاش��ت. عالوه ب��ر اين بايد 
اشاره كرد اگر به فرض يك بخش از اقتصاد بتواند اين 
فرصت را از سازمان امور مالياتي بگيرد، در اين صورت 
بخش هاي ديگر هم معترض مي شوند؛ موضوعي كه 

شديدا بي انضباطي و ناهنجاري در وصول ماليات را در 
پي خواهد داش��ت. بنابراين موضوع استمهال به هيچ 
عنوان عملي نيس��ت، تنها چيزي كه بنابر تجربيات 
امكان پذير خواهد بود اين است كه در چند سال گذشته 
نرخ رشد ماليات ستاني كاهشي بوده است يعني از 16 
درصد تا 5 درصد و كمتر رس��يده اس��ت. بدين معني 
كه اگر در سال هاي گذشته نرخ توافقي رشد 5 درصد 
بوده است، آن را كاهش دهند ولي اگر قرار باشد هيچ 
مالياتي ندهند بدين معني است كه دولت كامال چشم 
خود را بر درآمدهاي آن بخش ببندد.غيبي پور در ادامه 
عنوان كرد كه در قوانين مالياتي كشور پيش بيني هايي 
در زمينه موديان زيان ديده هم كرده است. وي گفت 
ماليات ستاني از اصناف به دو صورت انجام مي شود؛ يا 
بر اساس توافق افراد ميزان مالياتشان تعيين مي شود 
يا اينكه توافق صورت نمي گيرد و پرونده افراد معترض 
به رقم ماليات خود به هيات حل اختالف مي رود كه در 
آنجا ممكن اس��ت برنده شوند و مالياتشان صفر شود. 
بنابراين از نظر اين كارشناس معافيت براي افراد متضرر 
وجود دارد اما اين نوع معافيت ها عمومي و كلي نيست 
و تنها بر اساس توافق براي موارد فردي انجام مي گيرد. 
به گفته غيبي پور اصال هيات حل اختالف براي همين 
موارد شكل گرفته است، اما اين نوع معافيت ها موردي 
است نه گروهي و در قانون براي گروه ها تنها استثناهايي 
در زمان هاي بسيار نامتعارف مثل زلزله پيش بيني شده 
است. اين كارشناس مالياتي درباره اين صحبت رييس 
س��ازمان اصناف كه گفته بود تعيين ماليات بر اساس 
ميزان ماليات قطعي س��ال گذشته آنها نباشد، گفت: 
اين امر نياز به زمان دارد و در يك س��ال انجام نخواهد 
شد. چراكه اين موضوع نياز به اطالعات دقيق و شفاف 
دارد و اي��ن اطالعات هم تا زماني كه نظام هاي صنفي 
همكاري هاي زيربنايي مانند نصب صندوق هاي مكانيزه 

نداشته باشند محقق نخواهد شد. 
وي گفت: س��ازمان امور مالياتي مشوق هاي مالياتي 
زيادي براي نصب اين صندوق ها گذاشته است اما با اين 
حال تا زماني ك��ه خود اصناف در اين جهت همكاري 

نكنند اين موضوع محقق نخواهد شد.
هرچند كه به گفته اين كارش��ناس ام��ور مالياتي در 
حال حاضر بسياري از اصناف صندوق مكانيزه نصب 
كرده اند، اما صندوق به سيس��تم متصل نشده است، 
يعني داده هايش��ان قابل استفاده نيس��ت يا كمتر از 
واقعيت اس��ت. وي گفت: اين صن��دوق در اصل براي 
كنترل داده هاي معامالتي و ايجاد بانك هاي اطالعاتي 
ايجاد شد، اما وقتي كه اين داده ها موجود نباشد بر چه 
اساس��ي مي توان قضاوت كرد غير از اينكه سقف هاي 

مالياتي سال هاي قبل را مبنا قرار داد.
غيبپي پور در پايان اظهار ك��رد: ماليات اصناف كمتر 
از 1۰ درصد كل ماليات هاي كش��ور اس��ت و اين رقم 
از هزينه هاي نيروي انساني اي كه اين بخش فعاليت 

مي كنند بيش از رقم وصول شده مي شود.

چالش اخير ميان نمايندگان مجلس و دولت بر سر 
نح��وه افزايش مزد كاركنان دولت در س��ال آينده، 
دوباره ياد بحثي نس��بتا قديمي را زنده كرد؛ سامانه 
حقوق و دس��تمزد پس از انتش��ار برخي فيش هاي 
حقوقي كه به حقوق هاي نجومي معروف شدند در 
دس��تور قرار گرفت و حتي در برنامه پنج ششم هم 
مورد تاكيد قرار داشت اما هنوز از اجراي اين طرح به 
داليل گوناگون سر باز زده مي شود. شايد به همين 
دليل اولين واكنش دولتي ها به تصميم مجلس عدم 
اجراي قانون باشد، هر چند كه با تشر رييس مجلس، 
سرانجام رييس س��ازمان برنامه و بودجه از اجراي 
قوانين دفاع ك��رد. با اين وجود چه س��امانه حقوق 
و دس��تمزد كارمندان دولت به مرحله بهره برداري 
برسد و چه نرسد، آن چه مشخص است ناتواني نظام 

مزدي كشور در پيش برد اهداف است.
به گزارش »تعادل« س��ه سال از زماني كه فيش هايي 
با حقوق  هاي بسيار باال منتش��ر شد، مي گذرد. در آن 
زمان با باال گرفتن اعتراضات، مس��ووالن وعده يافتن 
راهكاري براي تكرار نشدن اين مسائل را دادند. سامانه 
حقوق، بنا بود سامانه اي در دسترس براي عموم باشد 
كه همگان امكان مشاهده ميزان دريافتي مسووالن و 
مديران دولتي در آن را داش��ته باشند تا به اين ترتيب 
ديگر امكان پرداخ��ت حقوق هاي نجومي به برخي از 
مديران كشور فراهم نشود. اين مساله چنان از اهميت 
برخوردار شد كه در قانون برنامه ششم توسعه و در ماده 
۲9 آن دولت مكلف به ايجاد چنين سامانه اي شده بود. 
با اين همه و با وجود گذشت دو سال از اجراي اين برنامه 
پنج ساله همچنان خبري از عملياتي شدن اين پروژه 

به گوش نمي رسد. 

  سامانه حقوق در هاله اي از ابهام
پرداخت ه��اي نجومي به برخي از مدي��ران دولتي در 
حالي ص��ورت مي گيرد كه همواره ق��وه مجريه يكي 
از مش��كالت بودجه نويسي خود را س��هم باالي مزد 
كاركنان مي داند و هم��واره در مقابل افزايش حداقل 
مزد كارمندان حداكثر مقاومت را مي كند. در همين 
ماجراي اخير افزايش دستمزدهاي كارمندان، دولت 
پيشنهادش افزايش ۲۰ درصدي تمام سطوح مزدي 
بود اما مجلس با مخالفت با اين طرح، افزايش 4۰۰ هزار 
توماني تمام سطوح در كنار افزايش يك تا 1۰ درصدي 
مابقي سطوح مزدي را به تصويب رساند. در بخشي از 
مصوبه مجلس آمده است: » فزايش حقوق گروه هاي 
حقوق بگير از قبيل هيات هاي علمي، قضات، كاركنان 
كشوري و لشگري ش��اغل و بازنشستگان كشوري و 
لشگري، كليه دس��تگاه هاي اجرايي موضوع ماده ۲9 
قانون برنامه ششم توسعه و همچنين وزارت اطالعات و 
سازمان انرژي اتمي به نحوي كه تفاوت تطبيق موضوع 
ماده 7۸ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۸ مهر 
13۸6 در حكم حقوق بدون تغيير باقي بماند، به شرح 
ذيل تعيين مي گردد: از ابتداي سال 139۸ حقوق ثابت 
يا عناوين مشابه مشمولين اين بند به ميزان 4 ميليون 
ريال افزايش مي يابد، عالوه بر اين افزايش جزو 1 ضريب 
ريالي ساالنه مشمولين اين بند نسبت به ضريب ريالي 

سال 1397 به ميزان تا 1۰ درصد افزايش مي يابد.«
تصميمي ك��ه ابتدا با مخالفت ش��ديد دولتي ها به ويژه 
رييس سازمان برنامه و بودجه مواجه شد به گونه اي كه 
نوبخت از ناتواني دولت از اجراي اين مصوبه خبر داده بود. 
اين امر سبب ش��د تا يكي از نمايندگان مجلس، فرداي 
تصويب آن در صحن علني به اين گفته اشاره كند و رييس 

مجلس نيز در پاسخ به تندي گفت: نبايد به همه حرف ها 
توجه كرد. هر كس حرف زد را نبايد مورد توجه قرار داد 
و بيجا مي كنند كه حرف زدند، قانون الزم االجرا اس��ت. 
اين برخورد تند از سوي رييس مجلس، كه همواره براي 
همكاري با دولت تالش مي كرد، سبب شد دولتي ها هر چه 
سريع تر مواضع خود را تغيير دهند و رييس سازمان برنامه 
با تغيير حرف هاي قبلي خود ق��ول داد دولت به قوانين 
احترام بگذارد و نسبت به اجراي آنها همت گمارد. با اين 
همه رييس سازمان برنامه و رييس مجلس از هزينه دار 
بودن عمل نكردن به قانون س��خن مي گويند حال آنكه 
از اج��راي يكي از مفاد قانون برنامه شش��م مدت زماني 
مي گذرد و هنوز كسي بابت كنار گذاشتن و عمل نكردن 
به قانون توبيخ نشده است. براساس قانون برنامه ششم 
توسعه سامانه حقوق بايد تا پايان سال 1396 به مرحله 
اجرا در مي آمد ولي اكنون كه در آخرين روزهاي سال 97 
هستيم نه تنها اين قانون اجرايي نشده بلكه به نظر مي رسد 
در آينده نزديك هم در برنامه مسووالن دولتي قرار ندارد و 

ايجاد اين سامانه به خاطره ها پيوسته است.

  ناكارآمدي و ناعادالنه بودن نظام مزدي
با وجود همه اين مشكالت، ضعف هاي نظام مزدي در 
كشور همچنان پا برجا خواهد بود. دو مشكل اصلي در 
اين نظام ديده مي ش��ود. اول اينكه نظام فوق عادالنه 
نيست و با وجود تاكيد قوانين بر هشت برابر بودن حداقل 
و حداكثر مزد دريافتي در نظام دولتي، اين مهم عملي 
نشده اس��ت. همچنين در همچنين ماده ۲9 از قانون 
برنامه ششم توس��عه هم دولت مكلف شده بود، طي 
س��ال اول اجراي قانون برنامه، ساز و كارهاي مناسبي 
در نظام پرداخت حقوق و مزايا و نظام هاي مالياتي به 

نحوي مدون نمايد كه اختالف حقوق و مزايا در مشاغل 
مشابه و شرايط مشابه در هر صورت از ۲۰ درصد تجاوز 
نكند. مشخص است اين دو مساله هنوز رعايت نشده و 
همين امر بر سطح ناعادالنه نظام مزدي در كشور هم 
سايه انداخته اس��ت.  عالوه بر اين نظام مزدي كشور 
كارآمد هم نيست و با وجود پرداخت مزد چشمگير به 
برخي از مديران، در آن بخش ها نيز همچنان بهره وري 
تفاوت چنداني نداشته و از س��وي ديگر كشور در آن 
بخش ها نيز با توسعه خاصي مواجه نبوده است. به بيان 
ديگر نظام مزدي در كشور نتوانسته انگيزه افراد را براي 
فعاليت هاي خالقانه به حركت درآورد و به همين دليل 
با وجود پرداخت مزدهاي چند ده ميليون توماني كشور 
درگير برخي اصول ابتدايي مانند بهره وري پايين است. 
به همين دليل نمي توان به نظام ناكارآمدي اقتصادي 
كشور اشاره كرد بدون آنكه روش پرداخت مزد در اين 
سيس��تم مورد بحث قرار گيرد. پرداخت مزدهاي باال 
به برخي مديران در حالي انجام مي ش��ود كه حداقل 
بگيران دولتي كه س��هم بااليي از كل كارمندان دارند 

در س��ال جاري حق��وق دو ميليون تومان��ي دريافت 
مي كردند و مابقي نيز حقوق هاي با سطح ديگر. به اين 
ترتيب بخشي از كارمندان دولت براساس آمار رسمي 
توان تامين نيازهاي حداقلي خانواده خود را هم ندارند 
اما برخي از مديران درآمدهايي به دست مي آورند كه 

با آن مي توانند بهترين سطح زندگي را داشته باشند. 
به نظر مي رس��د جدا از تصميماتي كه براي مزد سال 
آينده گرفته مي ش��ود، نظ��ام پرداخت دس��تمزد و 
حقوق در كشور نيازمند يك بازبيني اساسي است. به 
ويژه اكنون كه س��طح اعتراض مزد بگيران در سطوح 
مختلف افزايش يافته و اجراي طرح هايي چون طرح 
طبقه بندي مشاغل به تعويق مي افتند، ضروري است 
مديران و تصميم گيران به يافتن راهكارهايي بهتر براي 
روش هاي تعيين مزد و پرداخت مزد دست بزنند. نظام 
مزد ناعادالنه و ناكارآمد از عواملي است كه سبب كاهش 
انگيزه هاي توليدي نيروي كار و پايين آمدن بهره وري 
مي ش��ود و در س��طح جامعه نيز به عدالت اجتماعي 

خدشه وارد مي كند. 

يك كارش��ناس حوزه كار با بيان اينكه افزايش دستمزد 
سال 9۸ كارگران حمايت جدي دولت را مي طلبد، گفت: 
در صورت افزايش پلكاني دستمزد كارگران، دولت بايد 
هزينه هاي كارفرمايان را در قالب س��هم بيمه، عوارض و 
ماليات كاهش دهد. علي اكبر لبافي، درباره افزايش پلكاني 
حقوق كارگران، اظهار ك��رد: برخي نمايندگان مجلس 
و كارشناس��ان پيش��نهاد كرده اند كه دستمزد كارگران 
به ش��كل پلكاني افزايش يابد تا بخشي از عقب ماندگي 
مزد كارگران جبران شود، ولي اكنون نمي توانيم به دليل 
ش��رايط توليد و اقتصاد چنين كاري انج��ام دهيم و اگر 

تصميم قطعي افزايش پلكاني مزد باشد دولت بايد تبعات 
ناشي از آن را بپذيرد و در قالب پيش بيني مشوق ها و كمك 
به بنگاه ها و كاهش هزينه هاي كارفرمايان گام بردارد. وي 
افزود: دولت مي تواند دو درصد در قالب تسهيالت ارزان 
قيم��ت، دو درصد در قالب ماليات، ي��ك درصد در قالب 
انرژي و يك درصد در قالب بيمه تأمين اجتماعي به كمك 
كارفرمايان بيايد تا هم دستمزد كارگران امكان افزايش پيدا 
كند و هم اشتغال پايدار بنگاه ها حفظ شود. به گفته اين 
كارشناس حوزه كار، بخش عمده اي از افزايش دستمزد 
نيروي كار كشور روي حداقل مزد به اضافه افزايش هاي 

س��االنه اي است كه اعمال مي ش��ود و بيش از ۸۰ درصد 
كارگران در رده هاي حداقل مزد قرار دارند و نمي توان آنها را 
با كاركنان كشوري مقايسه يا دستمزد آنها را پلكاني اعمال 
كرد.لبافي به ايسنا تاكيد كرد: بر اساس قانون كار هر واحد 
و بنگاهي براي خود طبقه بندي مشاغل دارد و در مشاغل 
طراحي شده هم همسويي و يكسان سازي با مشاغل ديگر 
وجود ندارد چون متولي يكي نيست و كارگاه ها متفاوت 
از هم هستند؛ لذا نمي شود براي همه يك نرخ تعيين مزد 
كنيم و افزايش 1۰ درص��دي و 4۰ درصدي حداقل مزد 
موجب ريزش نيروي كار مي شود مگر آنكه منابع دولتي را 

در كنارش ببينيم و هزينه هاي كارفرمايان را كاهش دهيم.
اين كارشناس حوزه كار تصريح كرد: در جريان دستمزد 
سال 9۸، ش��ايد كارفرمايان رقم و عدد را مطابق با روال 
سال هاي گذشته و بخشي از تورمي كه ايجاد شده بپذيرند 
تا دستمزدها رشد يابد ولي همه تبعات ناشي از تصميمات 
و سياست هاي اتخاذ شده در ش��رايط اقتصادي فعلي و 
فضاي كسب و كار كه خارج از ميل و اراده كارفرما در جامعه 
اتفاق مي افتد برعهده كارفرما نيست. به گفته وي، دولت 
در تعيين دستمزد سال 9۸ بايد از خودش مايه بگذارد و 
حمايت از كارفرمايان را از طريق معافيت هاي مالياتي و 

بيمه اي، كاهش سهم بيمه و عوارض و هزينه هاي انرژي 
در دس��تور كار قرار دهد تا هم پايداري و ماندگاري بنگاه 
حفظ ش��ود و هم قدرت خريد كارگران تقويت شود. در 
روزهاي اخير نمايندگان مجلس شوراي اسالمي بندي 
از اليحه بودجه را تصويب كردند كه به موجب آن حقوق 
همه كاركنان و بازنشس��تگان دولت در سال آينده 4۰۰ 
هزار تومان افزايش پيدا مي كند.در همين راس��تا برخي 
نمايندگان از پيگيري افزايش 1۰ تا 4۰ درصدي حقوق 
كارگران به ش��كل پلكاني در س��ال آينده خبر دادند تا 
خانوارهاي كارگري از افزايش قيمت كاالها آسيب نبينند.
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زمان واريز يارانه
۴۵۵۰۰ توماني 

مديرعامل سازمان هدفمند سازي يارانه ها اعالم كرد: 
يارانه نقدي خانوار ب��راي هرنفر 455۰۰ تومان، ۲۰ 
اسفند واريز مي شود. اكبر ايزدي رييس هيات مديره 
و مديرعامل سازمان هدفمند سازي يارانه ها با صدور 
اطالعيه اي زمان واريز يارانه نقدي اسفند ماه را اعالم 
كرد.وي افزود: نود و هفتمي��ن مرحله يارانه نقدي 
مربوط به اس��فند ماه س��ال جاري ب��ه ازاي هر نفر 
455/۰۰۰ ريال به همراه افزايش حداقل مستمري 
خانوارهاي مددجويان تحت حمايت كميته امداد امام 
خميني )ره( و سازمان بهزيستي كشور ساعت ۲4: ۰۰ 
روز دوشنبه مورخ ۲۰ اسفند 97 به حساب سرپرستان 

خانوارها واريز و قابل برداشت خواهد بود. 

زمان ارايه صورت حساب 
عملكرد بودجه ساالنه تغيير كند

با تصويب اليحه اصالح قان��ون اصالح مواد 63 و 64 
قانون محاسبات عمومي كشور، وزارت اقتصاد مكلف 
است صورت حساب عملكرد بودجه هر سال مالي را سه 
ماه زودتر از شرايط فعلي و در پايان شهريور سال بعد 
به ديوان محاسبات و هيات وزيران ارسال كند.اليحه 
اصالح موادي از قانون محاسبات كشور براي بررسي 
و طي تش��ريفات قانوني به مجلس شوراي اسالمي 
ارسال ش��د.با تصويب اليحه »اصالح قانون اصالح 
مواد 63 و 64 قانون محاس��بات عمومي كشور« به 
دستگاه ها يكسال زمان داده مي شود تا از اعتبارات 
خود به نحو مطلوب تري استفاده نمايند و همچنين با 
انتقال صورت حساب عملكرد بودجه ساالنه از آذر به 
شهريور قابليت استفاده از آن براي بودجه ريزي سال 
بع�د مهيا مي شود.در تبصره 3 اين اليحه آمده است 
كه وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است عملكرد 
بودجه هر سال مالي را تا پايان شهريورماه سال بعد به 
ديوان محاسبات كشور و هيات وزيران ارسال كند.

افزايش كارايي و اثر بخشي در مصرف منابع دولت به 
واسطه ايجاد فرصت كافي براي انجام مخارج، ايجاد 
امكان اجراي استانداردهاي حسابداري بخش عمومي 
و حسابداري تعهدي در دولت، ايجاد يكنواختي در 
س��طح بخش عمومي به لحاظ ايجاد دوره گزارشي 
يكسان )در حال حاضر رويه دانشگاه ها و دستگاه هاي 
نظامي و انتظامي متفاوت است(، ايجاد امكان تهيه 
صورت هاي مالي دولت در راستاي شفافيت مالي و 
پاسخگويي به عنوان بخشي از حقوق شهروندي از 
ويژگي هاي اين اليحه است.با تصويب اين اليحه در 
جلسه 17 بهمن 97 هيات وزيران، روحاني اين اليحه 

را براي طي تشريفات قانوني به مجلس ارسال كرد.

كشف يك تن كاالي قاچاق از 
يك اتوبوس ورودي

مام��وران گمرك پرويز خ��ان محموله قاچاق با 
ارزش سه ميليارد و هش��تصد ميليون ريال را از 
يك اتوبوس ورودي از كشور عراق كشف و ضبط 
كر دند. اين محموله ش��امل انواع ل��وازم يدكي 
خودروهاي س��واري و بيش از ه��زار عدد آمپول 
ليدوكايين دندانپزشكي بود كه به طرز ماهرانه اي 
در اتوبوس ايراني ورودي از كشور عراق جاسازي 
ش��ده بود. براس��اس اين گزارش، وزن كاالهاي 
قاچاق كشف شده حدود يك تن )1۰۰۰كيلوگرم( 
اس��ت.ماموران گمرك پرويز خان با اس��تفاده از 
ايكس ري كاميوني موفق به كشف اين كاالهاي 
قاچاق شدند.برهمين اس��اس، با توجه به اينكه 
واردات اين كاالها ممنوع و نيازمند به مجوز است، 
پرون��ده آن جهت پيگيري و صدور حكم تحويل 

دادسراي قصرشيرين شد.

اشتغال و معيشت مردم 
اولويت وزارت رفاه باشد

خانه ملت|علی س��اری ، اش��اره به دي��دار با وزير 
تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: وزارت تعاون،کار و 
رفاه اجتماعی وزارتخانه بسيار بزرگی است و با توجه به 
شرايط روزجامعه  در خصوص معيشت، فقر و شرايط 
سخت اقتصادی انتظار می رود اين وزارتخانه برای رفاه 
مردم گام بزرگی بردارد. درست است که منابع محدود 
است و دولت دارد تالش می کند ولی به شکل خاص 
از اين وزارتخانه انتظار می رود در هر 4 محور گام های 
بزرگی بردارد.محسن بيگلری، نماينده مردم سقز و بانه 
در مجلس شورای اسالمی همچنين گفت: مشکالتی 
مثل بيکاری که گريبان گير جامعه اس��ت يک روزه 
حل نمی شود، اشتغال جوانان و معيشت مردم بايد 
مدنظر باشد. سيدناصر موس��وی الرگانی، نماينده 
مردم فالورجان در مجلس ش��ورای اسالمی، عنوان 
کرد: همه ما مسئولين دنبال عقايد سياسی  خاصی 
هستيم و قطعا وابسته به يک گروه يا حزب سياسی 
هستيم ولی مهم اين اس��ت که اين مسائل تا پشت 
درب اتاقمان باشد و در کار فکرمان مردم باشد.عضو 
کميسيون اقتصادی مجلس درباره اولوليت های اين 
وزارتخانه گفت: يکی از اولويت هايی که بايد مد نظر 
باشد بحث کارگران و بازنشستگان تامين اجتماعی 
است که نزديک به 4۰ ميليون نفر هستند و قطعا بايد 
برای اين عزيزان رضايتمندی ايجاد بش��ود.نماينده 
مردم فالورجان در مجلس دهم شورای اسالمی بيان 
داشت: هرچند  برای اينکه اين پولی که بازنشستگان 
همواره از حقوقشان کم می شود بايد يکجا سرمايه 
گذاری شود تا از درآمدش بتوانند مستمری و حقوق 
بازنشس��تگان راپرداخت کنند ول��ی دولت ها برای 
تسويه حساب بدهی ش��ان، يک سری شرکت های 
زيان ده را به اين مجموعه دادند.وی ادامه داد: تامين 
اجتماعی برنامه ريزی کرده و برخی از اين شرکت ها را 
سود ده کرده واالن  فکر نکنم فروشش  خيلی به نفع 
تامين اجتماعی باشد زيرا وقتی فروخته شود و پولش 
را بخواهند س��رمايه گذاری کنند آن نتيجه که بايد 
داشته باشد را ندارد و باتوجه به اينکه ارزش پول ملی 
ما همواره رو به کاهش است، شايد وابستگان به تامين 

اجتماعی از اين کار زيان کنند.



بانك و بيمه4يادداشت

»تعادل«ازتازهترينتحوالتبازارارزوسكهگزارشميدهد

معاوناقتصاديرييسجمهورمطرحكرد

رشد400تومانينرخدالردرسامانهسناوافزايش650تومانيآندرصرافيها

رشد تقاضاي ارز در بازار شب عيد و افزايش واردات

ادغام به موقع ۵  بانك نيروهاي مسلح
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گروه بانك و بيمه| احسان شمشيري|
روز چهارشنبه ۱۵اسفند نرخ لحظه اي دالر در سامانه سنا 
افزايش يافت و به ۱3 هزار و ۱۵0 تومان و يورو به ۱۵ هزار 
و ۱00 تومان رس��يد. همچنين نرخ ميانگين موزن دالر 
روز سه شنبه ۱4 اسفند 97 در سامانه سنا ۱2 هزار 749 
تومان، يورو ۱4 ه��زار و 7۵۱ تومان، درهم 3۵62، يوآن 
2060، لي��ر تركيه 2۵39 و پوند ۱6 ه��زار و 802 تومان 
اعالم شده كه نشان مي دهد روز چهارشنبه حدود 400 
تومان به نرخ دالر اضافه شده است.  به گزارش تعادل، روز 
چهارشنبه ۱۵ اسفندماه، پس از چند روز كاهش قيمت 
ارز در بانك ها و صرافي ها، بار ديگر بازار ارز روند صعودي 
ب��ه خود گرفت و دالر در صرافي ها ب��ه ۱32۵0 و يورو به 
۱۵200 تومان رس��يد كه نس��بت به روز سه شنبه دالر 
معادل 6۵0 تومان و يورو 4۵0 تومان افزايش قيمت داشت. 
در بازار طال نيز با اعالم هر اونس ۱287 دالر و دالر نقدي 
امريكا ۱3200 تومان، يورو ۱۵۱60 ودرهم امارات 3630 
تومان، نرخ طال و سكه نيز افزايش داشت و مظنه مثقال 
طالي ۱7 عيار ۱ ميليون و 8۱0 هزار تومان، هرگرم  ۱8 
عيار 4۱8 هزار، سكه طرح جديد 4 ميليون و۵۱۵ هزار، 
نيم سكه 2 ميليون و ۵30 هزار، ربع سكه ۱ ميليون و 6۵0 

هزار و سكه گرمي 8۵0 هزار تومان معامله شد. 
برخي كارشناس��ان در توضيح اين تحوالت، مي گويند 
كه با نزديك ش��دن به پايان سال، تس��ريع در ترخيص 
كاالها از گمركات كش��ور، و توجه تجار به رش��د واردات 
و تامين نقدينگي و فروش كاالهاي بيش��تر، تقاضا براي 
ارز نيز افزايش يافته و مهم ترين دليل اين رشد قيمت را 
مي توان رشد تقاضا ارزيابي كرد. اما برخي صاحب نظران 
نيز معتقدند كه در روزهاي اخير اظهارنظرهايي در مورد 
تاخير در بررسي لوايح fatf، موضع كشورهاي اروپايي، 
صادرات نفت و... مطرح ش��ده كه اين نكات نيز مي تواند 
بر بازار اثرگذار باشد. همچنين روز چهارشنبه هيات فني 
اروپايي در رابطه با كانال مالي ايران و اروپا وارد ايران شده اند 
و در حال مذاكره و گفت وگو با مسووالن ايران هستند و اين 
نكته نيز مي تواند عامل اثرگذاري بر تحوالت روزهاي آينده 
بازار ارز و طال باشد.  بانك مركزي از نيمه نخست امسال به 
بانك ها مجوز خريد ارز از مردم را داد كه اين نرخ هر روز از 
سوي اين بانك به بانك ها به صورت آنالين اعالم مي شود، 
البته ابتدا نرخ اعالم شده در بانك ها بسيار پايين تر از بازار 
آزاد بود و به تدريج اين تفاوت كم و نرخ خريد ارز در بانك ها 
به نرخ بازار آزاد نزديك شد. در همين راستا، شعب ارزي 
بانك ها هر دالر امريكا را ۱2 هزار و 868 تومان مي خريدند 
كه نسبت به روز سه شنبه كه ۱2 هزار و 236 تومان بوده 
بيش از 600 تومان افزايش دارد. قيمت خريد يورو نيز ۱4 
هزار و ۵36 تومان بود كه نسبت به روز سه شنبه با افزايش 
حدود 700 توماني همراه است. همچنين روز چهارشنبه 
قيمت خريد هر پوند انگليس در شعب ارزي بانك ها ۱6 

هزار و 900 تومان اعالم شده است.

   قيمت ارز مسافرتي
شعب ارزي بانك هاي عامل ارز مسافرتي نيز در صورت 

تكميل بودن مدارك مسافران تا سقف ۵00 يورو براي 
كشورهاي همسايه و مشترك المنافع و تا سقف ۱000 
يورو براي ساير كش��ورها ارز مسافرتي مي فروشند كه 
قيمت اين ارز امروز بدون احتساب كارمزد ۱۵ هزار و 267 
تومان اعالم شده كه با احتساب كارمزد بانك مركزي و 

عامل به حدود ۱۵ هزار و 600 تومان مي رسد.

  قيمت ارز در صرافي ها
همچنين صرافي هاي مجاز بانك مركزي روز چهارشنبه 
قيمت خريد هر دالر امري��كا را ۱3 هزار و ۱۵0 تومان و 
قيمت فروش آن را ۱3 هزار و 2۵0 تومان اعالم كرده اند. 
اين صرافي ها هر يورو را ۱۵ هزار و ۱00 تومان خريده و ۱۵ 
هزار و 200 تومان مي فروشند. قيمت دالر در صرافي ها 
نيز نسبت به روز سه شنبه با افزايش 8۵0 توماني و يورو 

با افزايش 4۵0توماني همراه بوده است.
همچنين در بازار طال و سكه نيز نرخ برخي مسكوكات 
طال افزاي��ش يافت و بهاي هر اونس در بازارهاي جهاني 
اندكي تقويت ش��د و به يكهزار و 286 دالر و 73 سنت 
رسيد، بنابراين بهاي مظنه هر مثقال طالي ۱7 عيار يك 
ميليون و 8۱۱ هزار تومان و هر گرم طالي خام ۱8 عيار 
4۱8 هزار تومان تعيين شد. رييس كميسيون تخصصي 
طال و جواهر اتاق اصن��اف گفت: نرخ هر گرم طالي ۱8 
عيار با 27 هزار تومان افزايش به 427 هزار تومان صعود 
كرده است. البته كاهش تقاضا در بازار باعث كاهش حباب 
سكه به 400 هزار تومان شده است. محمد كشتي آراي 
در مورد آخرين وضعيت بازار گفت: در حالي كه قيمت 
جهاني طال رون��د باثباتي را طي مي كن��د قيمت ها در 
داخل به دليل افزايش نرخ ارز روند افزايش��ي داشته اند. 
به طوري كه نرخ هر قطعه سكه تمام طرح جديد با 200 
هزار تومان افزايش به 4 ميليون و600 هزار تومان رسيده 
است. وي ادامه داد: همچنين نرخ هر گرم طالي ۱8 عيار 
با 27هزار تومان افزايش به 427 هزار تومان صعود كرده 
اس��ت. البته كاهش تقاضا در بازار باعث كاهش حباب 
سكه به 400 هزار تومان شده است. كشتي آراي يادآور 
شد: البته اين نوسانات در آخر سال طبيعي است چون 
اين روزها بطور سنتي سرعت معامالت افزايش مي يابد 
و با توجه به افزايش سفرهاي نوروزي و در نتيجه تقاضا 
براي ارز، قيمت طال و سكه نيز با نوسان همراه مي شود. 
وي در مورد آخرين نرخ انواع سكه گفت: در حال حاضر 
نرخ هر قطعه سكه تمام با طرح جديد 4 ميليون و 600 
هزار تومان، نيم سكه 2 ميليون و ۵30 هزار تومان، ربع 
سكه يك ميليون و 6۵0 هزار تومان و سكه هاي گرمي 

8۵0 هزار تومان است.

   مناب�ع ريال�ي و ارزي م�ورد ني�از كاالهاي 
اساسي تامين   شد

رييس كل بانك مركزي در حاشيه جلسه ستاد تنظيم 
بازار از تامين منابع ريالي و ارزي مورد نياز كاالهاي اساسي 
و ضروري مردم خبر داد و اعالم كرد: بانك مركزي آماده 
تامين نيازها از طريق بانك ها است. عبدالناصر همتي در 

حاشيه جلسه ستاد تنظيم بازار گفت: جلسه امروز ستاد 
تنظيم بازار همچون جلسات قبل، محور نشست دغدغه 
دولت در زمينه تامين و توزيع كاالهاي اساسي پايان سال 
مردم بود كه در همين راستا معاون اول رييس جمهور به 
بخش هاي مختلف تاكيداتي داشتند. رييس كل بانك 
مركزي تاكيد كرد: منابع ريالي و ارزي مورد نياز كاالهاي 
اساسي و ضروري مردم تامين شده و مشكل اساسي در 
بخش توزيع كاالها و سوءاستفاده هايي است كه در اين 

زمينه رخ مي دهد.
وي با اشاره به اعالم آمادگي بانك مركزي به منظور تامين 
نيازهاي ارزي و ريالي خاطرنشان كرد: از جمله موضوعات 
مهم مطرح شده فعاليت بخش هاي متولي تامين كاالي 
مورد نياز مردم در ش��ب عيد است كه در همين زمينه 
بانك مركزي به منظور تامين نيازهاي ارزي و حتي ريالي 

از طريق بانك  ها اعالم آمادگي كرده است.

  جذابيت طال براي سرمايه گذاران كم  شد
تقويت دالر و خوش بين��ي در مورد توافق تجاري ميان 
امريكا و چين از جذابيت طال در بازارهاي جهاني كاسته 
است. قيمت طال در معامالت روز چهارشنبه در نزديكي 
كمترين رقم ۵ماه گذشته، در نوسان بود. هر اونس طال 
در بازارهاي جهاني با ۱.0۱ دالر كاهش ۱28۵.73 دالر 
فروخته شد. روز چهارشنبه طال به ۱282.۵0 دالر رسيد 
كه كمترين ميزان از 2۵ ژانويه به شمار مي رود. دالر در 
برابر 6 ارز مهم در نزديكي باالترين رقم 2 هفته گذشته 

در نوسان است.
جفري هالري، تحليلگر ارشد بازار گفت: از آغاز سال پول 
زيادي در طال سرمايه گذاري ش��ده است كه در انتظار 
مشخص شدن وضعيت تعرفه هاي )امريكا بر كاالهاي 
چيني و بالعكس( است. اكنون ما شاهد اندكي خوش بيني 
در مورد وضعيت تعرفه ها هس��تيم. مايك پمپئو، وزير 
خارجه امريكا گفت كه فكر مي كن��د امريكا و چين در 
آستانه توافق براي پايان دادن به جنگ تجاري هستند. 
در عين حال، چين هدف رش��د اقتصادي خود را به 6 تا 
6.۵ درصد كاهش داده اس��ت كه نگراني در مورد رشد 

اقتصادي را شدت داده است.
همچنين سرمايه گذاران در انتظار نشست سياست گذاري 
پولي بانك مركزي اروپا در مورد اوراق قرضه و آمارهاي 
فرصت هاي شغلي در بخش غيركشاورزي امريكا هستند.

قيمت طال با افزايش ارزش دالر امريكا، تغيير چنداني 
نداشت و نزديك به پايين ترين حد خود در پنج هفته اخير 

كه روز گذشته به آن سقوط كرده بود ايستاد.
دالر در برابر سبدي از 6 ارزش بزرگ نزديك به 96.8۱6 
واحد كه باالترين حد اين ش��اخص در دو هفته گذشته 
بود و در معامالت دوشنبه به آن صعود كرده بود، ايستاد.

ارز امريكا از رشد بازده اوراق خزانه امريكا، آمار اقتصادي 
مثبت شامل توليد ناخالص داخلي در سه ماهه چهارم و 
فروكش كردن نگراني ها نسبت به كندي رشد اقتصادي 
حمايت شده است. مايك پمپئو، وزير خارجه امريكا روز 
دوشنبه اعالم كرد تصور مي كند امريكا و چين در آستانه 

توافقي براي پايان دادن به جنگ تجاري هستند.
با اين حال افت بازارهاي س��هام آسيا كه ناشي از تنزل 
دورنماي رش��د اقتصادي چين ب��ود، در معامالت روز 
سه شنبه از قيمت طال پشتيباني كرد. بر اساس گزارش 
رويترز، چين روز سه ش��نبه اعالم كرد رشد اقتصادي 6 
تا 6.۵ درصدي در سال 20۱9 را هدف گذاري كرده كه 
كمتر از رشد 6.6 درصدي در سال گذشته است.وينگ 
فانگ كه يك معامله گر طال است در يادداشتي تحقيقاتي 
اعالم كرد با توجه به كندي رشد اقتصاد جهاني و با ماليم 
شدن سياست تحكيم پولي بانك هاي مركزي، ما نسبت 

به بازار طال بدبين نيستيم.
وانگ تائو، تحليلگر فني رويترز پيش بيني كرد هر اونس 
طال ممكن است تا مرز ۱27۱ دالر عقب نشيني كند زيرا 
اين فلز حمايتي كه در مرز ۱289 دالر وجود داش��ت را 

شكسته است.
ذخاي��ر “اس پي دي آر گلد تراس��ت “ ك��ه بزرگ ترين 
صندوق س��رمايه گذاري تحت پش��توانه طال در جهان 
اس��ت، روز دوشنبه 0.76 درصد نس��بت به روز جمعه 
كاهش يافت. ذخاير طالي اين صندوق امسال بيش از 2 
درصد كاهش داشته است. در بازار ساير فلزات ارزشمند، 
هر اونس پاالديوم براي تحويل فوري 0.۱ درصد كاهش 
يافت و به ۱۵3۱.89 دالر رس��يد. ه��ر اونس نقره براي 
تحويل فوري با 0.۵ درصد افزايش، به ۱۵.۱۵ دالر رسيد و 
هر اونس پالتين براي تحويل فوري با 0.7 درصد افزايش، 

840.27 دالر معامله شد.

گروه بانك و بيمه| 
معاون اقتصادي رييس جمهور ادغ��ام ۵ بانك نيروهاي 

مسلح را اقدامي صحيح در برهه زماني فعلي عنوان كرد.
محمد نهاونديان در گفت وگو با ايِبنا درباره ادغام بانك هاي 
نيروهاي مسلح در بانك سپه، اظهار داشت: افزايش توان 
بانك ها براي ارايه خدمات بانكي از جمله مسائل و اهداف 
دولت و حاكميت بوده تا اعتماد مش��تريان به سيس��تم 
بانكي كشور افزايش يابد. وي افزود: به دليل اينكه اعمال 
انضباط هاي مالي و تصميم گيري براي بانك مركزي در 
برخي مواقع به دليل پراكندگي و تعدد واحدهاي كوچك 
و پراكنده  سخت بود و الزم بود تصميمي درست و مديريتي 
در اين رابطه اتخاذ شود. معاون اقتصادي رييس جمهور 
گفت: يك اقدام بسيار اساسي در اين خصوص برخورد با 
موسسات اعتباري غيرمجاز بود كه با سوءاستفاده از اعتماد 
عمومي نارس��ايي هايي را ايجاد كرده بودند و حاكميت و 
بانك مرك��زي به ناچار و براي دف��اع از حقوق مردم پا به 

ميدان گذاشتند.
نهاونديان ادغام بانك هاي نيروهاي مسلح را گامي ديگر 
در اين خصوص عنوان كرد و افزود: گام ديگر اين است كه 
در مجموعه بانك هاي موجود هم با يك نظارت دقيق تر 

و مس��تمر انضباط بيشتري ايجاد شود تا توانايي بانك ها 
افزايش يابد.

وي ادامه داد: ادغام در اين برهه زماني تصميم بسيار به جا و 
صحيحي بود زيرا اين تصميم از اين جهت مفيد است كه در 
عين اينكه نيازهاي نيروهاي مسلح به خدمات بانكي تامين 
مي شود، ديگر نيازي به تصدي گري در اين زمينه نيست 

و بانك سپه بانكي توانمند و ريشه دار در اين زمينه است.
معاون اقتصادي رييس جمهور تاكيد كرد: بي شك بدون 
هيچ تنشي در روابط با س��پرده گذاران و سهامداران اين 
انتقال انجام مي ش��ود و اين حركت ي��ك ادغام بنگاهي 
منطبق با استانداردهاي بين المللي است كه مي تواند به 
افزايش كارآمدي اين 6 بانك و سيستم بانكي كمك كند

   واگذاري سهام بااولويت نيروهاي مسلح
همچنين يك صاحبنظر پولي و بانكي پيشنهاد كرد بانك 
سپه به يك بانك سهامي عام با اولويت واگذاري سهام به 

نيروهاي مسلح تبديل شود.
تاج محمد قجاوند در گفت وگو با ايِبنا، درباره ادغام بانك ها 
اظهار داشت: قبل از سال ۵7 بحران عجيبي در سيستم 
بانكي داش��تيم و 34 بانك دولت��ي و خصوصي فعاليت 

داشتند كه با تشكيل شوراي انقالب در سال ۵8 براساس 
نظر كارشناس��ان قانوني تنظيم شد و تعداد بانك ها به 9 

بانك دولتي تقليل يافت.
وي افزود: در سال هاي بعد به بهانه خصوصي سازي شاهد 
رشد قارچ گونه بانك ها بوديم و موسسات اعتباري، بانك ها 
خصوصي و در قالب آن صندوق هاي سرمايه گذاري شكل 
گرفت كه موجب بروز آشفتگي هايي در اقتصاد كشور شد.

قجاوند با تاكيد بر اينكه ادغام بانك اقدامي مبارك است اما 
بايد برنامه ريزي دقيقي انجام و تمام جوانب كار ديده شود، 
تصريح كرد: بايد بررسي شود كه آيا بانك سپه به عنوان 
بانك پذيرنده ظرفيت الزم براي پذيرش اين كار را دارد يا 
خير يا درباره اعضاي هيات مديره اين بانك ها بايد تدبيري 
اتخاذ ش��ود. وي با بيان اينكه بانك سپه در بدو فعاليت از 
ذخيره بازنشستگي نيروهاي مسلح تشكيل شد، افزود: 
بنابراين س��هام داران واقعي اين بانك كاركنان نيروهاي 
مسلح به ويژه بازنشستگان بوده اند و از لحاظ قانوني نيز 
كل نيروهاي مسلح و موسسات وابسته بايد از لحاظ بانكي 
از بانك سپه تبعيت مي كردند، بنابراين ايجاد بانك هاي 
وابس��ته به نيروهاي مس��لح غيرقانوني و خالف اهداف 

بانكداري ملي بوده است.

اين صاحبنظر پولي و بانكي يادآور شد: طبق اطالعاتي كه 
رييس كل بانك مركزي ارايه كرده تعداد سپرده گذاران و 
سپرده هاي اين پنج بانك حدود دو برابر بانك سپه است 
كه بايد ديد آيا بانك س��په توان جذب اين ميزان سپرده 
را دارد، چرا كه اگر مساله تنها تعويض تابلوهاي بانك ها 
باش��د مي توان ظرف چند روز اين كار را انجام داد اما بايد 
حس��اب هاي اين بانك ها شفاف شده و مطالبات معوق و 
تسهيالت پرداختي شناسايي شده باشد. قجاوند با بيان 
اينكه تعداد شعب و پرسنل نيز از ديگر مواردي است كه 
بايد براي آن تصميم گيري كرد، خاطرنشان كرد: اگر ادغام 
به صورت زمان بندي و برنامه ريزي شده انجام شود يك 
نعمت است، اما اگر به صورت دستوري و بدون مشخص 

شدن جزييات صورت گيرد، نتيجه حاصل نخواهد شد.
وي تاكيد كرد: ادغام بانك ها انقالبي در نظام بانكي است 
و يكي از الزامات اصالح نظام بانكي محسوب مي شود اما 
مشكالت اين 6 بانك بايد بررسي شود و دولت بايد حمايت 
كند و اگر مش��كالتي در اين بانك ها وجود دارد، دولت به 
بانك براي حل آن ضمانت دهد. وي با بيان اينكه از طرفي 
نبايد به سمت بزرگ كردن دولت و دولتي سازي بانك ها 
برويم، افزود: اگر نيروهاي مسلح را سهامداران واقعي اين 

بانك بدانيم بايد اين 6 بانك به صورت بانكي سهامي عام 
باشد و سهام اين 6بانك  در قالب اين شركت منتشر شود 
و به كاركنان نيروهاي مسلح تعلق گيرد و در مورد مدير و 

هيات مديره بانك نيز مجمع تصميم بگيرد.
اين صاحبنظر پولي و بانكي ادام��ه داد: اگر مي خواهيم 
اصل 44 را رعايت و يك بانك س��الم ايج��اد كنيم، بايد 
حساب هاي بانك سپه به عنوان بانك پذيرنده با كمك از 
سازمان حسابرسي شفاف سازي شود و اين بانك به صورت 
يك بانك سهامي عام تشكيل شود و تحت نظارت سازمان 
بورس فعاليت كند. وي با اش��اره ب��ه موضوع تحريم ها و 
FATF گفت: بانك هاي دولتي بيشتر در معرض تحريم 
هس��تند و اگر سپه بانك دولتي ش��ود اين 6 بانك كه در 
مواردي براي مقابله با تحريم ها به كمك نظام مي آمدند 
تبديل به يك بانك مي شوند كه ايجاد خلل در فعاليت هاي 
آن براي دشمنان آسان تر خواهد بود؛ بنابراين سهامي عام 
شدن بانك در اين زمينه نيز مفيدتر خواهد بود. قجاوند 
افزود: مديريت اجرايي بانك سپه بعد از ادغام بسيار فراتر از 
شرايط فعلي خواهد بود و بايد مديريت كالن و منسجمي 
باش��د و حتي اساسنامه و چارت سازماني بانك سپه بايد 

عوض شود.

ژاله زارعي| صاحب نظر پولي و بانكي|
نظارت و پايش مس��تمر بر ميزان نس��بت بدهي به توليد 
ناخالص داخلي از پيش ش��رط هاي الزم در جلوگيري از 
افزايش مجموع بدهي هاي دولت و ش��ركت هاي دولتي و 
برقراري پايداري مالي است. بر اساس ديدگاه سياست گذاران 
مالي، اوراق بدهي مي توانند به عنوان ابزاري بدون ريسك، 
كس��ري بودجه ج��اري دول��ت را پوش��ش داده و بدهي 
انباشت ش��ده دولت را نقدش��ونده تر نمايند. در ايران نيز 
با توجه به كاه��ش درآمدهاي نفتي در س��ال هاي اخير، 
فروش اوراق مشاركت به منظور بازپرداخت بدهي دولت به 
پيمانكاران بخش خصوصي و تأمين بخشي از هزينه هاي 
جاري دولت از دهه قبل آغاز و ب��ازار اوراق بدهي دولتي و 
انتشار اسناد خزانه اسالمي در مهرماه ۱394 تشكيل شد. 
اما بايد توجه داشت كه انتشار اين اوراق بايد مبتني بر يك 
قاعده مالي تضمين كننده پايداري مالي دولت باشد. زيرا، 

افزايش شديد كس��ري  هاي مالي و بدهي دولت ، مي تواند 
نگراني هايي را درخصوص پاي��داري مالي در ايران مطرح 
ساخته و به عنوان يكي از چالش هاي آتي سياست مالي در 
توسعه استراتژي هاي معتبر در جهت تقويت فاينانس هاي 
دولت ها بيان گردد. مفهوم پايداري مالي اساسا مرتبط با 
سياست مالي يا تغييرات بدهي عمومي است و ارزيابي 
آن عمدتًا وابسته به نحوه تعريف پايداري مالي است. بطور 
كلي، تمايزي بين س��ه رويكرد پايداري مالي در ادبيات 
علمي وجود دارد. بر اساس رويكرد صندوق بين المللي 
پول، پايداري مالي مرتبط با توانايي پرداخت ديون يعني 
توانايي دولت ب��راي باز پرداخت بده��ي در افق زماني 
نامحدود است. در رويكرد دوم، اقتصاددانان بر اين باورند 
كه سياست مالي پايدار تضمين مي كند كه نسبت بدهي 
به GDP به سطح اوليه خود در بلندمدت برمي گردد. در 
نهايت، رويكرد سوم، بر دو معيار، توانايي بازپرداخت بدهي 

و تعيين حد استان هاي براي رشد بدهي تأكيد دارد.
بر اساس رويكرد سوم، بسياري از كشورها حد استان هاي 
براي نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي در نظر گرفته 
و ميزاني را براي حد آس��تانه تعري��ف نموده اند. به طوري 
 كه، در ميان 89 كش��وري كه قواعد مالي را در سال 20۱4 
پياده سازي نموده اند، 76 درصد از آنها قاعده بدهي )ملي يا 
فراملي( را براي محدود نمودن استقراض دولت اننتخاب 
نموده اند. 63 درصد از كشورهايي كه قاعده مالي بدهي را 
تبيين و پياده سازي نموده اند، حد آستانه 60 درصد را براي 
نسبت بدهي به GDP تعيين كرده اند. 8 كشور عضو اتحاديه 
غرب آفريقا، 6 كش��ور عضو انجمن پول و اقتصاد آفريقاي 
مركزي مرز بدهي خ��ود را 70 درص��د GDP را انتخاب 
كرده اند. عالوه بر اين، 7 كشور ديگر ارقامي معادل 40 تا 4۵ 
درصد و كشور نامبيا   نيز رقمي معادل 20-30 درصد را براي 

نسبت بدهي به  GDP تعيين كرده اند.

حال سوال اين است آيا دولت در ايران نيز قاعده اي در اين 
خصوص در برنامه هاي توسعه در نظر گرفته است؟

خوشبختانه در پاسخ به اين پرسش مي توان گفت با همت 
وزارت امور اقتصادي و دارايي، س��ازمان برنامه و بودجه 
كشور و مجلس شوراي اسالمي، قاعده بدهي در قانون 
برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تعريف 
و تبيين شد. به گونه اي كه، مطابق با ماده )8( دولت موظف 
است شاخص نس��بت بدهي هاي دولت و شركت هاي 
دولتي به توليدناخالص داخلي را در س��طح 40 درصد 
حفظ نمايد. البته در تبصره ه��اي اين ماده افزايش اين 
نسبت مي تواند با تشخيص وزير اقتصاد و دارايي و تصويب 
هيات وزيران به 4۵ درصد يا حتي در مواقع اضطراري با 
تصويب مجلس ش��وراي اسالمي براي مدت محدود به 

۵0درصد افزايش يابد.
اما، آيا عملكرد دولت بر اس��اس قواعد تبيين شده صورت 

مي پذيرد؟ دورنماي پايداري مالي در ايران چگونه به نظر 
مي رسد؟

ميزان نسبت بدهي به توليدناخالص داخلي دولت ايران به 
استناد گزارش هاي مركز پژوهش هاي مجلس بر مبناي 
داده هاي بانك مركزي و گزارش هاي دولت در پايان سال 
۱39۵ تقريبا معادل ۵۱.7 درصد بوده است كه اين ميزان 
افزايش، در عمل بدون مجوز مجلس شوراي اسالمي صورت 
گرفته است. اندازه اين شاخص و تفاوت آن با معيار تبيين 
شده در قانون برنامه ششم توسعه نشان از انباشت بدهي هاي 
دولت و شركت هاي دولتي است. ادامه اين روند و انباشت 
بدهي هاي ديگر در س��ال ۱396 و تبيين برخي قوانين و 
تبصره ها درخصوص انتشار اوراق بدهي براي تأمين مالي 
دولت و شركت هاي دولتي در سال ۱397 نشان مي  دهد 
كشور با چالش بزرگي براي برقراري پايداري مالي مواجه 

خواهد بود.
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ساعت كاري سامانه چكاوك 
بانك رفاه در اسفند و ايام نوروز 98 
بانك رفاه ساعت كاري سامانه چكاوك در هفته 
پاياني اسفند ماه س��ال جاري و ايام نوروز 98 را 

اعالم كرد.
به گزارش روابط عمومي بانك رفاه كارگران، در 
آستانه فرا رسيدن س��ال نو، بر اساس اعالم اداره 
معامالت ريالي بانك مركزي ج.ا.ا، ساعت كاري 
سامانه چكاوك در روزهاي پاياني اسفند ماه سال 
 جاري و همچنين ايام نوروز، به شرح زير اعالم شد: 
بر اين اساس، تسويه بين بانكي چك هاي عادي 
واگذاري روز سه شنبه 28 اسفند ماه سال جاري 

در همان روز انجام خواهد شد.
گفتني است، س��اعات كاري چكاوك از روز پنج 
ش��نبه مورخ ۱۵ فروردين 98 به روال عادي باز 

خواهد گشت. 

افزايش سقف برداشت از 
خودپردازهاي بانك رفاه 

بر اساس مجوز بانك مركزي جمهوري اسالمي 
ايران، س��قف برداش��ت از خودپردازهاي بانك 
رفاه ب��راي كارت هاي رفاهي از 2۵ اس��فندماه 
س��ال جاري تا ۱7 فروردين به ۵00 هزار تومان 

افزايش مي يابد.
به گزارش روابط عموم��ي بانك رفاه كارگران، با 
توجه به نياز مشتريان در روزهاي پاياني سال و 
ايام نوروز و در راستاي فراهم آوردن هر چه بيشتر 
آس��ايش هموطنان عزيز، سقف برداشت روزانه 
وجه نقد براي رفاه كارت ها از طريق دستگاه هاي 
خودپرداز اين بانك از 2۵ اسفند ماه سال جاري 
تا ۱7 فروردين ماه سال ۱398 تا سقف ۵ ميليون 

ريال افزايش مي يابد.
گفتني است پس از تاريخ ياد شده، سقف مبلغ 

برداشت نقدي به روال سابق بر مي گردد.

بازديد مديرعامل بيمه ايران 
از واحد خسارت بيمه توسعه

مديرعامل بيمه ايران در بازديد سرزده از واحد 
خس��ارت بيمه ايران مستقر در بيمه توسعه بر 
استمرار خدمات رساني به زيان ديدگان بيمه 
توس��عه با اس��تفاده از حداكث��ر ظرفيت هاي 

قانوني تاكيد كرد.
محس��ن پوركياني كه با همراهي معاون فني، 
مديركل اتومبيل و مديركل حقوقي ش��ركت 
از واحد خس��ارت بيمه ايران مس��تقر در بيمه 
توسعه ديدن كرد، عملكرد همكاران بيمه ايران 
را در پروژه بيمه توسعه شايسته تقدير دانست و 
گفت: همكاران بيمه ايران با احترام به تصميم 
شوراي عالي بيمه و در راستاي ايفاي مسووليت 
اجتماعي ش��ركت، صادقانه و صبورانه تالش 
كرده اند تا بتوانند با همكاري هاي ارزش��مند 
مقام��ات قضاي��ي و بيمه مركزي مش��كالت 
زيان ديدگان را حل كنند كه آزادي تعداد قابل 
توجهي از زندانيان مربوط به ديات بيمه توسعه 

بيانگر توفيق بيمه ايران در اين امر است.
ريي��س هيات مديره بيمه اي��ران تصريح كرد: 
آنچه براي ما بس��يار مهم است رفع مشكالت 
تمامي زيانديدگان بيمه توس��عه است كه اين 
مهم با همكاري كامل تمام��ي مجموعه هاي 
ذيربط به ويژه مسووالن محترم شركت بيمه 

توسعه محقق مي شود.
به گفت��ه مديرعام��ل بيمه ايران رس��يدگي 
و پرداخ��ت خس��ارت بي��ش از ۵278۵ نفر 
زيان ديده با مبلغي بالغ بر 9۱4 ميليارد تومان 
و با وجود موانع و مشكالت متعددي كه وجود 
داش��ته اس��ت، مرهون اعتقاد همكاران بيمه 
ايران به ارزش خدمت به مردم و آسيب ديدگان 

است.
پوركياني با بيان اينكه بيمه ايران براي به پايان 

رساندن اين ماموريت هيچ مشكلي ندارد، 
در خصوص نحوه تأمين مناب��ع مالي پرداخت 
خس��ارت ها خاطرنشان كرد براس��اس مصوبه 
ش��وراي عالي بيمه، بيمه ايران مع��ادل ارزش 
ريالي امالكي كه به اين ش��ركت انتقال مي يابد 
را در بخش خسارت هزينه مي كند و اگر در اين 
روند از ناحيه بيمه توس��عه تأخيري ايجاد شود، 
بيمه ايران قانونًا محلي براي تأمين خسارت ها در 
اختيار نخواهد داشت. وي ابراز اميدواري كرد در 
شرايطي كه بيمه ايران از همه ظرفيت هاي خود 
براي حل و فصل موضوعات مربوط به بيمه توسعه 
استفاده مي كند شاهد همكاري بيشتري از سوي 

مسووالن بيمه توسعه باشيم. 
علي حيدري مسوول پروژه بيمه توسعه نيز در 
گزارشي اعالم كرد: بر اساس تاكيدات مديرعامل 
وحمايت هاي بي دريغ مديران ارشد بيمه ايران، 
توانس��ته ايم تعداد قابل توجهي از پرونده هاي 
بيمه توسعه را تس��ويه نماييم، به طوري كه در 
حال حاضر هيچ يك از بيمه گذاران اين شركت 

بابت پرونده ديات در زندان نيستند.
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ديدگاه

رويخطشركتها

5 بازار سرمايه

»تعادل« داليل مخالفت با افزايش سقف صندوق هاي درآمد ثابت را بررسي مي كند

مديرعامل فرابورس تشريح كرد

ظرفيت »پاركينگ پول«  تكميل  است 

تنوع ابزار  هاي مالي در فرابورس

گروه بورس|سميرا   ابراهيمي| 
پول هاي س��رگردان و نقدينگي ك��ه اكنون به رقمي 
بيش از 1700 هزار ميليارد تومان رسيده است، همواره 
به دنبال جايي اس��ت كه بتواند با امنيت،  سود جذب 
كند. اين امنيت لزوما به معناي ريسك گريزي نيست،  
در واقع ميزان ريس��ك گريزي به سليقه سرمايه گذار 
مرتبط است،  اما اين موضوع كه محل سرمايه گذاري 
چقدر امن باشد، ناظر داش��ته باشد و بازاري متشكل 
همچون بازار س��رمايه باش��د و يا بازاري بدون ناظر و 
سياس��ت گذار همچچون بازار طال و ارز باشد بستگي 
به نوع سياست گذاري كالن اقتصادي دارد كه بتواند 
با اس��تفاده از ظرفيت هاي موجود، بيشترين جذب 

سرمايه را داشته باشد. 
يكي از مهم تري��ن مقاصدي كه مي توان��د به عنوان 
مقصدي براي پول هاي سرگردان به شمار برود، صندوق 
هاي سرمايه گذاري درآمد ثابت است كه عمده منابع 
خود را به خريد اوراق مش��اركت و س��پرده گذاري در 
بانك ها مي گذارند. اما اكنون صندوق هاي درآمد ثابت 
با موضوعي تحت عنوان عدم موافقت سازمان بورس با 
افزايش سقف مجاز برخورد دارند كه اين موضوع از دو 

ديدگاه قابل بررسي است. 
ديدگاه اول كه موافقت ضمني با اين محدوديت دارد، 
بحث كنترل ريسك را مطرح مي كند و مي گويد كه به 
هر حال اگر تعداد صندوق ها به جاي حجم چند صندوق 
محدود زياد شود، امكان ضرر و زيان نيز كم مي شود. از 
طرف ديگر اين موضوع نيز مطرح مي شود كه اگر همه 
سرمايه ها بخواهند در نهاد مالي زير نظر ناظر باشند، 
مسووليت ناظر باال مي رود و همين امر مي تواند احتمال 
ريسك هاي بزرگ اقتصادي مانند نكول در پرداخت 
س��ود اوراق يا ورشكستگي صندوق ها را  افزايش داده 

و شدت تاثير گذاري آن در جامعه را نيز بيشتر كند. 
از سوي ديگر مخالفان اين محدوديت،  معتقدند كه هر 
كسي با ميزان ريسكي كه مي تواند متحمل شود بايد 
گزينه درست و قانوني براي س��رمايه گذاري داشته 
باشد. اكنون كه بانك ها با ماه شمار كردن سود، ميزان 
پرداخت سود به سپرده ها را كم كرده اند، صندوق هاي 
سرمايه گذاري درآمد ثابت مي توانستند به عنوان مامن 
پول هاي خروجي از بانك قرار بگيرند. البته اين اتفاق 
رخ داد، اما به طور كلي سقف بسياري از صندوق هاي 

مطرح و بزرگ به حد نهايي رس��يده و با درخواس��ت 
افزايش سقف آنها در سازمان بورس موافقت نمي شود. 

    تنها سازمان بورس مخالف نيست 
در همين رابطه سعيد اسالمي بيدگلي، عضو شوراي 
عال��ي بورس در گفت و گو با »تع��ادل« اظهار كرد: به 
دليل فشارهاي اقتصادي كه بر كشور وارد آمده است، 
 در مورد جمع آوري نقدينگي كش��ور دس��توراتي از 
سوي سياست گذار كالن كش��ور وجود دارد. در واقع 
سياست گذاران مانند بسياري از فعاالن بازار معتقدند 
كه صندوق ها، ابزارهاي مناسي براي جذب منابع مالي 
هستند و ترجيح مي دهيم كه محدوديت ها كمتر باشد. 
اما دغدغه هايي نيز وجود دارد. هم اكنون بس��ياري از 
صندوق ها، خيلي بزرگ شدند و ساز و كارهاي دروني 

آنها به صورتي نيست كه بتواند مديريت ريسك منابع 
مالي بزرگ را داشته باشد و اين موضوع به عنوان اولين 
دليل سياس��ت گذار براي جلوگيري از افزايش سقف 

صندوق ها بيان مي شود. 
دبيركل كانون نهادهاي س��رمايه گ��ذاري در ادامه 
افزود: در راس��تاي همين مديريت ريسك،  سازمان 
ب��ورس ترجيح مي دهد كه به جاي افزايش س��قف 
صندوق ها، تعداد آنها زياد شود كه مديريت ريسك 
راحت تر انجام شود. اما هنوز در اين مورد اختالف نظر 
وجود دارد. يكي ديگر از محدوديت ها نيز اين است 
كه هنوز بخش زيادي از بازار سرمايه به شبكه بانكي 
كشور وابسته اس��ت و بانك مركزي هم محدوديت 
براي نهاد هاي مالي قائل ش��ده اس��ت. البته بايد از 
صندوق هايي كه خيلي بزرگ شدند، الگو برداري از 

عملكرد آنها داشته باشيم،  همچنين به آنها تكليف 
شود كه ساز و كارهاي مديريت ريسك داشته باشند. 

    دوران سود بدون ريسك سر آمد
احسان طيبي، كارشناس بازار سرمايه نيز در گفت و گو 
ب��ا »تعادل« گفت: بخش زيادي از پولي كه به س��وي 
صندوق هاي درآمد ثابت مي آيد، به سيستم بانكي باز 
مي گردد به همين دليل نمي توان چندان خوشبينانه 
گفت كه افزايش پول اين صندوق ها،  باعث مي ش��ود 
كه پول به ب��ازار بيايد. اما موض��وع ديگري كه اكنون 
باعث كندي جذب سرمايه مي شود،  اين است كه ديگر 
مجوز سبدگرداني هم به كارگزاري ها نمي دهند و گفته 
مي شود كه بايد شركت جديد ثبت كنند. به خاطر اين 
موضوع هم سخت گيري مضاعفي مي شود كه مجوز 

افزايش سقف به صندوق ها داده نمي شود. همچنين 
بسياري از صندوق ها نسبت سپرده و اوراق را رعايت 
نكردند و به همين دليل مجوز افزايش سقف صندوق به 

آنها داده نمي شود. 
وي افزود: از سوي ديگر چنين بار ابالغ شده است كه تمام 
سپرده ها نبايد در يك بانك باشد. برخي از صندوق ها 
اين موضوع را رعايت نمي كنند و شايد به همين دليل 
است كه برخي مجوز افرايش سقف نمي گيرند.  طيبي 
در خصوص وضعيتي كه پول هاي سرگردان خارج شده 
از سيستم بانكي داشتند، گفت: بخشي از پول هايي كه 
از بانك ها بي��رون آمد به بازار ارز و طال رفت و در نهايت 
باعث شد كه قيمت اين كاالها افزايش پيدا كند. بخشي 
از پول ها هم مي مي تواند به سمت صندوق هاي درآمد 
ثابت بيايد كه البته در 2 ماه اخير بسياري از صندوق ها 
با افزايش منابع چشمگيري مواجه شدند. بخشي از پول 
ها نيز به س��مت بازار سرمايه آمد،  بخشي نيز به سمت 

كاالهايي نظير خودرو و يا بازار مسكن رفت.
به گفته اين كارشناس بازار سرمايه،  راه حل اين است 
كه اين سرمايه ها به س��مت بازار سرمايه بيايد. براي 
نيل به اين هدف، الزم اس��ت كه شفافيت اطالعات در 
بازار سرمايه،  افزايش پيدا كند. همچنين زيرساخت ها 
نيز اصالح شود تا در روزهايي كه حجم معامالت زياد 
مي شود، هسته معامالت به مشكل نخورد. از طرف ديگر 
هنوز ساختار سجام كه براي كد گرفتن،  احراز هويت را 
انجام مي دهد، هرچند  درست عمل مي كند،  اما سخت 
است و رغبت سرمايه گذار را براي ورود به بازار سرمايه 
را كاهش مي دهد. از سوي ديگر مشاهده مي شود كه 
ريسك هايي كه در اين بازار وجود دارد،  بيشتر از ساير 
بازارهاست به طوري كه هر اتفاقي كه در صحنه سياسي 
كش��ور رخ مي دهد، اولين عكس العمل را در اين بازار 
ايجاد مي كند. بنابراين بهتر است با مهيا كردن محيط 
س��رمايه گذاري در بازار سرمايه، منابع سرگردان را به 
اين س��و جذب كنيم. هرچند بايد به سرمايه گذاران 
آموزش داده شود كه ديگر خبري از سود 20 درصدي 
بدون ريسك نيست، بانك مركزي هم سپرده ها را تا 
سقف 100 ميليون تومان بيمه مي كند. بنابراين دوران 
دريافت سود بدون ريسك سرآمده است و بهتر است 
با پذيرش ريسك،  س��رمايه ها به سمت بازار سرمايه 

هدايت شود. 

به گفته مديرعامل فرابورس براي اين بازار طي 10 سال 
گذشته دو بار برنامه استراتژي تدوين و اصالح شده است 
كه اين برنامه ها 4 س��اله بوده و اكنون نيز در سال دوم 
برنامه دوم قرار داريم. امير هاموني مهم ترين استراتژي 
در دستور كار فرابورس را »تمايز« عنوان كرد و افزود: 
در اين س��ال ها تالش كرده ايم تا با راه اندازي ابزارهاي 
جديد مالي و نوآوري در اين بخش محصوالت متمايزي 
متناسب با ساليق متفاوت س��رمايه گذاران رونمايي 
كنيم. به گزارش فرابورس و به گفته وي، در حالي كه 
تا پيش از تشكيل فرابورس تنها سهام، حق تقدم سهام 
و گواهي سپرده ارزي در بازار سرمايه معامله مي شد، 
اما ب��ا راه اندازي فرابورس عالوه ب��ر اين موارد، گواهي 
حق تقدم استفاده از تسهيالت مسكن يا همان اوراق 
تسه نيز در اين بازار قابليت معامله پيدا كرد و در حال 
حاضر بسياري از مردم فرابورس را به واسطه اين اوراق 
مي شناسند. هاموني عنوان كرد: در حال حاضر حتي 

ابزارهاي متعددي در حوزه محصول در فرابورس ارايه 
شده است؛ به عنوان مثال گواهي حق اختراع از سوي 
 دارنده آن مي تواند به عنوان ي��ك ورقه بهادار در بازار 
عرضه و معامله شود. بنابراين نوآوري در حوزه محصول 
را نيز طي اين  سال ها در دستور كار داشته ايم. مديرعامل 
فرابورس ايران با بيان اينكه طي سال هاي اخير بسياري 
از اوراق مالي اسالمي و صكوك با موافقت كميته فقهي 
س��ازمان در فرابورس راه اندازي شده است، بيان كرد: 
در حال حاضر با آنكه در بورس لوكزامبورگ بسياري 
از اوراق مالي اس��المي معامله مي شود، اما اين بورس 
اوراق رهني را جزو اوراق اسالمي نمي داند در حالي كه 
كميته فقهي سازمان بورس، MBS را جزو اوراق بهادار 

اسالمي قلمداد كرده اند. 
وي تكنولوژي را وجه دوم سرعت بخشي به نوآوري هاي 
مالي دانست و افزود: در اين زمينه نيز اقدامات متعددي 
از سوي مديريت فناوري بورس يا ساير نهادها صورت 

گرفته اس��ت و ما نيز در فرابورس سندباكس را براي 
كوتاه تر شدن تولد يك ابزار مالي جديد معرفي كرديم؛ 
يعني در يك محيط جعبه شني بدون هيچ گونه مقرراتي 
يك ابزار جديد به صورت پايلوت راه اندازي و تست شود 
و سپس با پشت سر گذاشتن آزمايش هاي خود راهي 
بازار س��رمايه ش��ود. هاموني با اعالم اينكه 40 درصد 
صندوق هاي جسورانه در دنيا روي حوزه هاي تكنولوژي 
و بطور خاص بالك چين سرمايه گذاري مي كنند، گفت: 
بايد ببينيم بالك چين چه كمكي به بازار سرمايه و چه 
نيازي از آن را برطرف مي كن��د. مديرعامل فرابورس 
با بيان اينكه سرمايه گذاري در تكنولوژي هاي جديد 
همانن��د بال ك چين در بورس هاي��ي همچون توكيو، 
 )KYC( استراليا و ... به منظور شناسايي هويت مشتري
در دستور كار قرار گرفته است، عنوان كرد: ما نيز براي 
سرعت بخشي به فرايندهاي كاري اركان بازار سرمايه 

مي توانيم از آن بهره ببريم. 

بورس آماده واگذاري اموال بانكي
چندي پيش اعالم شد كه بانك ها بايد دارايي هاي مازاد خود را بفروشند كه 
در اين راستا عضو هيات مديره سازمان بورس اعالم كرد، تقريبا همه بانك هاي 
دولتي كه به آنها تكليف شده اموال مازادشان را بفروشند، اقدام كرده اند و بورس 
نيز آمادگي كامل دارد از طرق مختلف همچون صندوق هاي ETF و همچنين 
بورس كاال واگذاري را انجام دهد. س��عيد فالح پور در گفت وگو با ايسنا، در 
پاسخ به اينكه وارانت و فروش استقراضي چه زماني در بازار سرمايه ايران مورد 
استفاده قرار مي گيرد، گفت: در حال حاضر طراحي اصلي براي اين ابزارهاي 
مالي انجام شده و كميته فقهي نيز تأييد داده است. وارانت مصوبه شوراي عالي 
بورس را نيز گرفته است و در دستورالعمل فروش استقراضي و وارانت در حال 
نگارش است. اين دستورالعمل ها در حال نهايي شدن هستند و اگر حجم كاري 
اجازه دهد تا پايان سال از اين ابزارها رونمايي مي كنيم. وي در پاسخ به اينكه 
آيا براي راه اندازي اين ابزارها زير ساخت معامالتي آماده است؟ اظهار كرد: با 
زيرساخت هاي موجود مي توان اين ابزارها را راه اندازي كرد. عضو هيات مديره 
سازمان بورس در پاسخ به اينكه كدام بانك ها براي فروش اموال مازاد خود به 
بازار سرمايه رجوع كرده اند نيز گفت: تقريبًا همه بانك هاي دولتي اين كار را 
كرده اند. البته برخي پيگيرتر هستند. در واقع بايد بگويم همه بانك هايي كه 

به آنها تكليف شده كه اموال مازادشان را بفروشند، پيگير هستند. فالح پور 
در پاسخ به اينكه از طريق چه ابزارهايي واگذاري اموال مازاد بانك ها صورت 
مي گيرد، گفت: وزارت اقتصاد پيگير است كه براي اين واگذاري ها ابزارهاي 
جديد طراحي شود و ما نيز اين كار را انجام داده ايم. بازار سرمايه آمادگي دارد 
هم به روش قديم و هم به روش جديد اين واگذاري ها را انجام دهد. وي افزود: 
يكي از روش ها استفاده از صندوق هاي ETF است ما مي توانيم از طريق اين 
صندوق ها شركت ها را واگذار كنيم و در مورد اموال مي توانيم از صندوق هاي 
زمين ساختمان بهره ببريم. حتي واگذاري ها از طريق بورس كاال هم مطرح 
شده است و بازار سرمايه از اين بابت هم آمادگي دارد.  وي در پاسخ به اينكه آيا 
بازار سرمايه آمادگي آزادسازي سهام عدالت از طريق صندوق هاي ETF را دارد 
نيز گفت: اليحه سهام عدالت در مجلس است و آنجا نحوه آزادسازي را بررسي 
مي كنند. اما اگر اين اليحه به قانون تبديل شود، از سمت ما اين آمادگي وجود 
دارد. عضو هيات مديره سازمان بورس درباره ديگر ابزارهاي مالي كه احتمال 
دارد به بازار سرمايه بيايد، نيز گفت: صندوق زمين و مستغالت يكي از ابزارهايي 
است كه امكان دارد به بازار سرمايه بيايد. ابزارهاي مالي اسالمي در كشورهاي 

اسالمي وجود ندارد كه در كشور ما وجود نداشته باشد. 

اما و اگر هاي ماليات استارت آپ ها
در حالي كه تنها استارت آپ هاي نوپا بايد از پرداخت ماليات معاف 
باشند، بس��ياري از ش��ركت هاي اين حوزه، از پرداخت ماليات سر 
باز مي زنند. ناصر محمدي، كارش��ناس بازار سرمايه در گفت وگو با 
مهر بيان كرد: كسب و كارهاي نوپا و استارت آپ ها همواره از دولت 
درخواس��ت كرده اند كه با لحاظ معافيت هاي مالياتي فرصتي براي 
پرورش ايده ها و خالقيت ها در اين كسب و كارها فراهم كند و پس 
از سودآور ش��دن نس��بت به دريافت ماليات از آنها اقدام نمايد؛ اما 
ظاهراً كسب و كارهايي كه ديگر از حالت استارت آپي بيرون آمده نيز 
كماكان خود را زيانده مي دانند و تمايلي به پرداخت ماليات ندارند 
و اين در حالي اس��ت كه برخي از آنها ارزش خ��ود را در حدود يك 
ميليارد دالر يا در حدود 11 هزار ميليارد تومان مي دانند. وي افزود: 
حتي برخي از گزارش ها حاكي از آن است كه برخي از استارت آپ ها، 
از طريق واگذاري بخشي از سهام خود درآمد ارزي و جذب سرمايه 
هم داش��ته اند. حال سوال اينجا اس��ت كه آيا اين كسب و كارها كه 
ارزش خود را هزاران ميليارد تومان مي دانند و براي آن مستند ارايه 
مي كنند، ماليات بر درآمد شخصي )رشد ارزش سهام و واگذاري آن( 

يا ماليات نقل و انتقال سهام خود را پرداخت كرده اند يا آنكه به دليل 
زيانده بودن عمليات جاري شركت، از آن نيز سرباز زده اند؟ محمدي 
گفت: به طور كلي ماليات نقل و انتقال شركت هاي سهامي 4 درصد 
ارزش اسمي است كه آيا اين كسب و كارها براي ماليات نقل و انتقال 
سهام نيز از ارزش اس��مي پايين استفاده مي كنند يا آنكه بر اساس 
ارزش واقعي ماليات پرداخت مي كنند؟ اگر فرض كنيم يك شركت 
كه مدعي است بخشي از سهام خود را واگذار كرده و پس از مدتي با 
توجه به نقل و انتقال سهامش، يك شركت ميليارد دالري شده است، 
قرار بود بر اساس ارزش واقعي كه خود اعالم كرده است، ماليات نقل 

و انتقال سهام خود را پرداخت كند.
در اين ميان به اعتقاد كارشناس��ان بهترين راهكار براي س��ازمان 
مالياتي آن اس��ت كه بدون ايجاد دغدغه اجازه دهند كه كس��ب و 
كارهاي نوپا رشد كرده، بزرگ شده و وقتي آنها بزرگ شدند، ماليات 
مربوطه را از آنها اخذ نمايد. در ضمن از آنجايي كه پروسه عملياتي 
حتي كس��ب و كارهاي بزرگ اين صنعت نيز ظاهراً زيانده اس��ت، 

بهترين زمان وصول ماليات، هنگام نقل و انتقال سهام آنها است.
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استقبال از اوراق منفعت
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار معتقد است اوراق 
منفعت اوراقي انعطاف پذير و بدون نياز به س��رمايه 
هستند كه جريان هاي نقدي آتي شركت ها و پروژه ها 
مي توانند در اين اوراق مبنا قرار بگيرند. به گزارش ايلنا، 
يكي از اوراق به��ادر كه اخيرا در چارچوب بازار مالي 
اسالمي عرضه شده، اوراق منفعت است. در تعريف اين 
ابزار آمده است؛ ورق منفعت سند مالي بهاداري است 
كه بيانگر مالكيت دارنده آن بر مقدار معين خدمات 
يا منافع آينده از يك دارايي بادوام اس��ت كه در ازاي 
پرداخت مبلغ معيني به وي منتقل شده است. اين 
اوراق كه در روزهاي اخير وارد بازار شده اند داراي سود 
اسمي 20 درصدي و با سررسيد ۵/ ۳ ساله هستند. 
وزارت امور اقتصادي و دارايي در راستاي تسويه اصل 
و سود اوراق سررسيد ش��ده در سال جاري، اقدام به 
انتشار سه هزار ميليارد تومان صكوك منفعت كرد. 
اين اوراق با سود 20درصد بوده كه هر شش ماه يك 
بار پرداخت مي شود. شاپور محمدي، رييس سازمان 
بورس و اوراق به��ادار، در مورد اين اوراق گفت: اوراق 
منفعت از ابزارهاي نوين است كه انتشار آن با استقبال 
خوبي همراه بوده است و اميدواريم از اين اوراق براي 
تقويت پروژه هاي زيربنايي و زيرساخت هاي اجتماعي 
بيشتر استفاده شود. وي افزود: اين اوراق انعطاف پذير 
و بدون نياز به سرمايه هستند كه جريان هاي نقدي 
آتي شركت ها و پروژه ها مي توانند در اوراق منفعت مبنا 
قرار بگيرند. البته با اين استقبال اميدورايم حجم آن باال 
رود. محمدي در مورد انتشار اين اوراق توسط وزارت 
نفت گفت: وزارت نفت اوارق مختلفي را منتشر مي كند 

كه يكي از آنها نيز اوراق منفعت است.

   اع�ام عملك�رد توليد و ص�ادرات صنعت 
پتروش�يمي: توليد مجتمع هاي پتروش��يمي تا 
پايان دي م��اه ۹7 در مجموع به 44.۸ ميليون تن و 
ارزش صادرات به بيش از۹.7 ميليارد دالر رس��يد. 
عالوه بر اين، عملكرد 20 مجتمع پتروشيمي مستقر 
درمنطقه ماهشهر تا پايان دي ماه امسال بيش از 1۵ 
ميليون و هشتصدو هفتاد و سه هزارتن بوده است.

همچنين، عملكرد 1۶ مجتمع پتروشيمي مستقر 
در منطقه عسلويه نشان مي دهد، توليد واقعي اين 
منطقه در مدت زمان ياد ش��ده بيش از 1۹ ميليون 
و هش��تصد و س��ي و پنج هزارتن بوده است. بر پايه 
اين گزارش، توليد واقعي 20 مجتمع پتروش��يمي 
مستقردرمناطق داخلي كشور درمدت زمان مذكور 
بيش از ۹ ميليون و يكصد و ده هزار تن بوده اس��ت.

مجموع كل توليد صنعت پتروش��يمي دردي ماه 
امس��ال حدود4.۳ميليون تن بوده اس��ت. گفتني 
اس��ت كه باالترين عملكرد توليد در دي ماه امسال 
را مجتمع هاي فن آوران، خراس��ان، الله، ش��يراز 
و آرياساس��ول به خود اختصاص دادن��د. صادرات 
محصوالت پتروش��يمي تا پايان دي ماه به ميزان 
بيش از 17 ميليون تن به ارزش بيش از ۹ ميليارد و 
هفتصد و سي و نه ميليون دالر صادر شد.مجتمع هاي 
پتروشيمي دردي ماه سال 1۳۹7 بيش از يك ميليون 
و پانصدو بيست و هشت هزار تن محصول به ارزش 
بيش از 7۹2 ميليون دالر را صادر كردند. درمنطقه 
ويژه اقتصادي انرژي پارس از ابتداي س��ال جاري 
تا پايان دي ماه بيش از ۹ ميليون و دويس��ت وسي 
هزارتن محصول به ارزش 4 ميليارد و نهصد و پنجاه 
ويك ميليون دالر صادر شد و در منطقه ماهشهر نيز 
بيش از 4 ميليون وسيصد و شصت وهشت هزار تن 
محصول به ارزش بيش از 2ميليارد و پانصد و نود وسه 
ميليون دالر روانه بازارهاي بين المللي شد. همچنين 
درساير مناطق، بيش از ۳ ميليون و ششصدو سي و 
هشت هزار تن محصول به ارزش 2 ميليارد و يكصد 
ونود وچهار ميليون دالر صادر ش��د. بر اس��اس اين 
گزارش، باالترين مي��زان ص��ادرات را از نظر وزني 
پتروشيمي زاگرس با بيش از 2 ميليون تن و از نظر 
ارزشي نيز مجتمع پتروشيمي نوري با بيش از يك 
ميليارد و يكصد و نود وپنج ميليون دالردر منطقه 
ويژه اقتصادي انرژي پارس از ابتداي سال تا پايان دي 
ماه به خود اختصاص داد. همچنين درمنطقه ويژه 
اقتصادي پتروشيمي، مجتمع پتروشيمي بندرامام با 
بيش از يك ميليون و يكصد و نود و نه هزار تن صادرات 
توانست بيش از 71۹ميليون دالر صادرات را رقم بزند.

   زيان 1091ريالي تلفيقي هرسهم »خساپا«: 
ش��ركت س��ايپا در صورت هاي مالي ميان دوره اي 
تلفيقي ۶ ماهه اعالم كرد هرسهم با زيان يك هزار 
و ۹1ريالي مواجه اس��ت. بر اين اس��اس، ش��ركت 
صورت هاي مالي حسابرس��ي ش��ده ميان دوره اي 
تلفيقي ۶ماهه منتهي به ۳1شهريور1۳۹7 را اعالم 
كرد. در اين گزارش زيان هرسهم يك هزار و ۹1ريال 
منتشر شده اس��ت. اين شركت در گزارش تلفيقي 
خود با زيان عملياتي ۳۳هزار و ۶۶۸ ميليارد ريالي و 
زيان خالص 4۶ هزار و ۹۹۶ ميليارد ريالي مواجه شده 
است. زيان انباشته شركت نيز 1۳۹ هزارميليارد ريال 
است. عالوه بر اين، »خساپا« زيان هرسهم شركت 
اصلي را ۵74 ريال اعالم كرده اس��ت. زيان انباشته 
ش��ركت اصلي ۳۳ هزار و ۹۳1 ميليارد ريال و زيان 
خالص را 22 هزار و ۵2۵ ميليارد ريال منتشر شده 
است. اين شركت در گزارش منتشر شده خود اعالم 
كرد كه با توجه به اقتصاد كشور، تغييرات در نرخ ارز 
و نهاده هاي توليد، احتمال تغييرات در تركيب توليد 
و فروش وجود خواهد داشت. از سوي ديگر با توجه 
به عمليات شركت و توليد و فروش طي ۶ماهه دوم 
سال۹7 ميزان تغييرات در هزينه هاي مذكور تعيين 
خواهد شد. همچنين در خصوص درآمد حاصل از 
سرمايه گذاري ها نيز شناسايي درآمد پس از برگزاري 
مجامع شركت هاي سرمايه پذير امكان پذير است. 
»خساپا« قصد دارد براي دوره مالي ۶ ماهه منتهي به 
2۹ اسفند1۳۹7 محصوالت خود را به منظور افزايش 
سهم بازار را توس��عه دهد. عالوه بر اين افزايش نرخ 
محصوالت به منظور جبران زيان هاي تحميل شده 

در دستور كار قرار دارد. 

گروه بورس|
 شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران در معامالت 
روز گذش��ته با افزايش 2۳۳ واحدي همراه ش��د و 
در نهايت به رقم 1۶2 هزارو ۸27 واحدي رس��يد. 
در همين حال، ش��اخص بازار اول با افزايش 2۸۹ 
واحدي توانس��ت رقم 122 هزار و 21۳ واحد را به 
خ��ود اختصاص دهد. عالوه بر اين، ش��اخص بازار 
دوم با كاهش ۸۸ واحدي به رقم ۳1۳ هزار و ۶12 
واحدي بازگشت. از سويي ديگر، شاخص سهام آزاد 
شناور با رش��د 2۶۵ واحدي رقم 1۸2 هزار و 110 

واحد را تجربه كرد. همچنين، شاخص كل هم  وزن 
با افزايش ۳۶ واحدي رقم ۳0 هزار و ۸۶0 واحد را 
به ثبت رساند.افزون بر اين، ديروز معامالت سهام 
در نماد معامالتي ش��ركت هاي پتروشيمي خليج 
فارس ب��ا 1۶0 واحد و بانك تج��ارت با 4۶ واحد و 
فوالد خوزستان با 41 واحد كاهش بيشترين تأثير 
منف��ي را بر ش��اخص كل بورس به ن��ام خود ثبت 
كردند. در مقابل، معامالت سهام در نماد معامالتي 
شركت هاي بانك ملت با 1۳۸ واحد، پااليش نفت 
بندر عباس با ۶7 واحد و ملي صنايع مس ايران با ۵۹ 

واحد افزايش، بيشترين تأثير مثبت را در محاسبه 
اين نماگر به دوش كشيدند. بر اساس اين گزارش، 
ارزش كل معامالت بورس تهران در حالي به بيش 
از ۵7۹ ميليارد تومان نمايش داده ش��د كه ناشي 
از دست به دست ش��دن دو ميليارد و ۸4 ميليون 
س��هم و اوراق مالي قابل معامله ط��ي 120 هزار و 
240 نوبت داد و ستد بود. از سويي ديگر،  شاخص 
كل فرابورس در داد و ستد هاي روز گذشته تغيير 
چنداني را تجربه نك��رد و رقم 20۶۳ واحدي را به 

خود اختصاص داد.

رشد بازار سهام
مروري بر آمار معامالت ديروز نشان مي دهد

    نقش بالك چين در بازار سرمايه
به گفته وي براي آنكه يك پيمانكار بتواند اسناد خزانه 
اس��المي را كه او جاي طلب خ��ود از دولت دريافت 
مي كند در فرابورس به فروش برس��اند با روش هاي 
معمول يك تا دو ماه زمان مي برد؛ يعني دس��تگاه ها 
و نهادهاي مختلف��ي اعم از دولت، س��ازمان برنامه 
و بودج��ه، وزارت اقتصاد، س��پرده گذاري مركزي، 
فرابورس و .. درگير اين مساله مي شوند، اما بالك چين 
در اين حوزه بس��يار كمك كننده است، به بيان ديگر 
عالوه بر نقش اين تكنولوژي در تس��ريع شناس��ايي 
هويت مشتري، بالك چين مي تواند در سرعت بخشي 
به فراينده��اي كاري مابين اركان چه در داخل و چه 
در خارج از بازار سرمايه راهگشا باشد و اين فرايندها 

را بهينه  كند. 
هاموني با اشاره به اينكه خاصيت بالك چين اعتماد 
و اعتبارسنجي اس��ت و مي توان از آن به عنوان مثال 
در معامالت عمده بورس ها اس��تفاده كرد، ادامه داد: 
همان طور كه مي داني��د هم اكنون در جريان صحت 
اعتبار خريداران عرضه هاي عمده بايد از دستگاه هاي 
متعددي مانند س��ازمان خصوصي س��ازي، سازمان 

امور مالياتي و ... استعالم كرد، اما بالك چين فرايند 
استعالم اعتبار خريداران را تسهيل و تسريع مي كند 
و براي آنك��ه بهره گيري از اين فناوري به تهديد بدل 
نشود بايد بس��ترهاي قانوني آن به درستي و با دقت 

ديده و تدوين شود.
وي در خص��وص هوشمندس��ازي در بحث نظارت 
ب��ر معامالت نيز افزود: معامالت س��هام كه متكي به 
اطالعات نهاني شركت هاست در قانون جرم انگاري 
شده اس��ت اما ديگر نمي توان با روش هاي معمولي 
و سنتي و به صورت دس��تي اين معامالت را بررسي 
و رصد كرد، بنابراين راه��ي نداريم جز اينكه در اين 
زمينه به دنبال ابزارهاي هوشمند برويم. مديرعامل 
فرابورس با بيان اينكه به سمت بهره گيري از تخصص 
فارغ التحصيالن رشته هاي هوش مصنوعي، مهندسي 
نرم افزار، رياضي، آمار و... در بحث نظارت بر معامالت 
رفته ايم ت��ا براي نظارت از نرم افزارهاي متناس��ب با 
اين نياز استفاده مي كنند، خاطرنشان كرد: در حال 
برنامه ريزي براي نوشتن سامانه هاي نظارتي هوشمند 
هستيم يعني داده هاي معامالتي را در نرم افزار بريزيم 

و معامالت را رصد كنيم.

نگاهبازار



تشكلها6اخبار

در گزارش پ ژوهشي از سوي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني بررسي شد

نايب رييس اتاق اصناف ايران مطرح كرد

الگوي تأمين مالي بنگاه هاي فناور

ضرورتخروجدولتازتصديگري

تعادل|
تحقيق و توسعه در بنگاه هاي اقتصادي به عنوان يك ضرورت 
براي باال بردن ميزان بازدهي واحدهاي اقتصادي بدل شده 
است. اين اما در حالي است كه دسترسي مقرون به صرفه در 
تامين مالي تحقيق و توسعه، براي فناوري و نوآوري خصوصا 
در كش��ورهاي كمتر توس��عه يافته، محدوديت بزرگي به 
شمار مي رود و ناكارآمدي سيستم هاي سنتي تامين مالي 
در مواجهه با رفع نيازهاي مالي نوآوري محرز شده است. به 
همين علت، اين محدوديت باعث جهتگيري دولت ها براي 
ورود مستقيم يا غيرمستقيم در مباحث تامين مالي تحقيق 
و توسعه، فناوري و نوآوري شده است. مشوق هاي مالياتي 
كه البته با هزينه هاي نامعلوم مالي، معموال بطور گسترده اي 
استفاده مي شوند، تاكنون سياست موثري بوده، اين در حالي 
است كه يك سيستم موفق نوآوري، نيازمند تلفيقي از سرمايه 
عموم��ي و تامين مالي بانكي مبتني بر كمك هاي مالي، با 
سرمايه خصوصي و تامين مالي امور خيريه بشردوستانه و 
راه حل هاي بازار محور است. بر همين اساس، صندوق هايي 
تحت عنوان »صندوق نوآوري و فن��اوري« به ابزاري براي 
سرمايه گذاري در نوآوري مبدل شده اند كه توسط بخش 
عمومي، بانك هاي توسعه اي يا بخش خصوصي تامين مالي 
مي شوند. اين صندوق ها، اهداف استراتژيك و راهبردي را 
پشتيباني كرده و عرضه و تقاضا را با حمايت ازچارچوب هاي 
تخصصي هوشمند مكمل هم مي سازند و ريسك پذيري 
تحقيق و توسعه در بنگاه هاي اقتصادي را كاهش مي دهند.

فناوريهايپيشگامچگونهتوسعهمييابند
يك��ي از دغدغه هاي ج��دي در خصوص مي��زان بازدهي 
بنگاه هاي اقتصادي، اعتبارات پژوهش��ي و تحقيقاتي اين 
بنگاه ها اس��ت. اين در حالي است كه اعتبارات هزينه شده 
در بخش پژوهش مي تواند در توليد كشور بازدهي داشته و 
گره اي از مشكالت پيش روي باز كند. از ديگر سو، آموزش و 
پژوهش نقش موثري در بهبود عملكرد بنگاه هاي اقتصادي 
و افزايش درآمدزايي آنها دارد و با استفاده از راهكارهايي نظير 
اعطاي امتيازات و حمايت از بنگاه هايي كه در امر پژوهش 
سرمايه گذاري مي كنند، ساير بنگاه هاي اقتصادي را نيز به 

اين موضوع تشويق و ترغيب مي شوند.
اين اما در حالي است كه ظرفيت پژوهش صرفا يكي از جوانب 
مورد نياز براي استحصال تكنولوژي هاي جديد نيست بلكه 
نياز به آموزش مهارت هاي عمومي و بنيادي از قبيل مهارت 
سواد آموزي، مهارت حسابداري و مهارت هاي دانشگاهي 
پايه، به همراه اصول مالي و مهارت هاي كارآفريني و بطور 
خاص مهارت در اصول ديجيتال، برنامه نويسي و كدگذاري 
كه براي تكنولوژي هاي جديد جنبه مهارت تكميلي دارند، 
در اين خصوص حائز اهميت هس��تند. البته دسترسي به 
اينترنت نيز حياتي است. عالوه بر اينها برخي مهارت هاي 
پيشرفته شناختي، مهارت هاي طبيعي و شايستگي هاي 
ذاتي انس��اني كه شبيه س��ازي و تقليد آن براي ربات ها و 
ماشين آالت دشوار است، همكاري گروهي، شبكه سازي 
و نهايتا ظرفيت تطبيق و يادگي��ري قابليت هاي جديد، 
حائز اهميت بسزايي هستند. بنابراين، براي بهره گيري از 
فناوري هاي پيشگام، توجه به اصول و سياست هاي نظام 
علم، فناوري و نوآوري )STI( ضروري است. به همين جهت 
توسعه پيوندها با بنگاه هاي خارجي و صندوق ها و مراكز 
تحقيقاتي گامي كليدي است. اما يك سيستم اثربخش 
نوآوري براي ايجاد محيطي توانمند، نيازمند توجه به پنج 
عنصر كليدي »چارچوب سياستي يا رگوالتوري براي ايجاد 
محيط باثبات و قابل پيش بيني«، »حكمراني و نهادسازي 
براي انگيزه دهي به سرمايه گذاري در فعاليت هاي مولد«، 

»زيس��ت بوم كارآفريني براي دسترس��ي آسان به تامين 
مالي«، »سرمايه انساني در بستري از سيستم قوي آموزش 
فني و حرفه اي« و »توسعه زيرساخت هاي فني و تحقيق و 

توسعه« است.

سرمايهدرجيبتحقيقوپژوهش
از سوي ديگر، دسترس��ي مقرون به صرفه در تامين مالي 
تحقيق و توسعه )R&D(، براي فناوري و نوآوري خصوصا 
در كشورهاي كمتر توسعه يافته، محدوديت بزرگي به شمار 
مي رود و كارآمدي اندك سيستم هاي سنتي تامين مالي در 
مواجهه با برآوردن نيازهاي مالي نوآوري محرز شده است. 
اين در حالي اس��ت كه اين ضعف خصوصا در مراحل اوليه 
توسعه فناوري و نوآوري، در نتيجه مشكالت عدم قطعيت و 
شكست بازار ناشي از اطالعات نامتقارن و مشكالت مربوط 
به توانايي هاي محدود كارگزاران بخش خصوصي در شيوه 
لحاظ نمودن دانش مناسب در زمينه تامين مالي نمايان تر 
است.بر اساس گزارش��ي از محمدرضا صادقي فروشاني، 
پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني، اين 
محدوديت باعث جهتگيري دولت ها براي ورود مستقيم يا 
غيرمستقيم در مباحث تامين مالي تحقيق و توسعه، فناوري 
و نوآوري شده است. مشوق هاي مالياتي كه البته با هزينه هاي 
نامعلوم مالي، معموال بطور گسترده اي استفاده مي شوند، 
تاكنون سياست موثري بوده است. اما يك سيستم موفق 
نوآوري، نيازمند تلفيقي از سرمايه عمومي و تامين مالي بانكي 
مبتني بر كمك هاي مالي، با سرمايه خصوصي و تامين مالي 
امور خيريه بشردوستانه و راه حل هاي بازار محور است. يك 
هدف مهم علم، فناوري و نوآوري، تدارك و توسعه ابزارهاي 
تامين مالي مناسب براي هر مرحله از فرآيند نوآوري است. از 
جمله سازوكارهاي مفيد، تالقي و هدايت هدايا و كمك هاي 
مالي به س��مت صندوق هاي خطرپذير حمايت از نوآوري 
و تامين و اعطاي ضمانت ها توس��ط بانك هاي توسعه اي 
در مناطق و موارد اولويت دار اس��ت. اين در حالي است كه 
انجام فعاليت هاي تحقيقاتي با هزينه پايين، معموال داراي 
اولويت بااليي است و مي تواند توسط سيستم ثبت اختراعات 
كوچك، كمك ها و حمايت هاي كمتر سخت گيرانه براي 

نوآوري هاي غير پيچيده مورد ترويج و حمايت قرار گيرد. 

ضرورتانسجامسياستها
اثربخشي كامل سياس��ت هاي مورد اشاره در زمينه علوم، 
فناوري، مهندسي و رياضيات )STI( مستلزم انسجام دروني 
و هماهنگي كامل آن با برنامه هاي توسعه ملي است. اولي 
مي تواند با طراحي و گس��ترش اس��تراتژي ها، راهبردها و 
تدوين ابزارهاي سياس��تي در باالترين سطح تدارك شود 
و دومي مس��تلزم توجه كامل و فراگير دول��ت در برقراري 
همكاري و هماهنگي بين وزارتخانه هاي مختلف و س��اير 
نهادهاي عمومي در زمينه هاي مختلف سياس��ت گذاري 
است. از ديگرسو، پارك هاي فناوري مي توانند نقش مفيد 
و تكميل كننده اي براي تخصص هاي هوشمندانه و تقويت 
عملكرد پلتفرم ها ايفا نمايند. البته موفقيت آنها بستگي به 
پرورش و مراقبت فعاالنه از ظهور اس��تارتاپ هاي رقابتي و 
برقراري تسهيالتي براي ايجاد پيوند و ارتباط بين شركت هاي 

داخل و بيرون اينكوباتور ها دارد.
اما ش��كل دادن به س��رمايه گذاري و تامي��ن منابع مالي و 
مديريت R&D و هدايت شبكه ها به سمت اهداف توسعه اي 
نياز به انجام اقدامات تكميلي بيشتري نظير »لزوم اشراف 
برتشكل  و سازمان آنها«، »قواعد و هنجارها«، »انگيزه ها« 
و »مكانيزم  كنترل هاي داخل��ي« دارد و اقدامات كليدي 
آن مواردي چون »سرمايه گذاري و تامين مالي، برگزاري 

و مشاركت در وقايع بين المللي مرتبط با جنبه هاي خاص 
اهداف توسعه پايدار«، »اعطاي كمك هزينه هاي تكميلي 
تحقيقاتي با هدف حمايت از سفرها و ارتباطات«، »اعطاي 
هدايا و جوايز«، »تاسيس س��كوهاي مشترك ملي براي 
مشاركت كنندگان در موضوعات مرتبط با اهداف توسعه 
پايدار« و »چارچوب گذاري و تبيين مش��كالت محلي در 
مسيري براي جلب توجه پژوهش هاي بين المللي« است. 
اين اثرات توس��عه اي مي تواند از طريق تهيه نقشه دانش 
علمي موجود و پژوهش هاي جاري، ضمن هدايت نيازها 
به س��مت پژوهش هاي هدف و غير تك��راري، از طريق به 
كارگيري تحليل شكاف )Gap Analysis(، نهايتا به توسعه 
ظرفيت هايي جذاب و كافي به منظور حفظ و گسترش دانش 

محلي منتهي شود.

تغييراتتامينماليوسرمايهگذاريدرنوآوري
با اين همه، غالبا تغيير در نح��وه تامين مالي، فرصت هاي 
جديدي را براي س��رمايه گذاري در نوآوري ايجاد مي كند. 
چنين سياست هايي مي تواند به تدارك نيازهاي ضروري 
تامين مالي س��رمايه گذاري خطرپذير و همچنين توسعه 
شبكه هاي فعال سرمايه گذاري موسوم به »سرمايه گذاري 
فرشته« كه سرمايه مورد نياز يك يا چند شركت نوپا را فراهم 
مي كنند و بر خالف يك شريك، به ندرت در مديريت شركت 
دخالت مي كنند، از كارآفرين ها حمايت نمايد. در عين حال 
نبود يك بورس فعال اوراق بهادار جهت توسعه صندوق هاي 
خطرپذير يك معضل است و اين مشكل مي تواند از طريق 
دسترسي عموم بازيگران اوليه به بازارهاي سهام خارجي يا 
بورس هاي منطقه اي يا با تأسيس اوراق سهام ثانويه براي 
فهرس��تي از بنگاه هاي كوچك ومتوس��ط )SMEs( رفع 
شود. چنين ساز و كاري، مي تواند سرمايه گذاري صندوق 
هاي خطرپذير را بس��يار جذاب تر و امكان پذيرتر ساخته و 
كانال ها و مجاري اضافي براي سرمايه گذاري هاي ريسكي، 
ايجاد نمايد.يكي ديگر از روش هاي بالقوه تامين مالي براي 
توس��عه علم، فناوري و نوآوري )STI( جهت تحقق اهداف 

توسعه پايدار، »سرمايه گذاري هدفمند و شايسته« است 
كه گرايش و توجه آن به س��مت اهداف اجتماعي و محيط 
زيستي است و عمدتاً در كشورهاي توسعه يافته و شركت هاي 
خصوصي رشد يافته و رواج دارد. همچنين روش تامين مالي 
از طريق »صندوق س��رمايه گذاري هاي اندك توسط انبوه 
مردم« داراي ظرفيت هايي اس��ت اما، كشورهاي در حال 
توسعه، قبل از توسعه اين نوع صندوق هاي سرمايه گذاري بايد 
نسبت به تأسيس رگوالتوري مناسب و مقررات تنظيم گري 
ريسك ها و به ويژه حصول اطمينان از رعايت انصاف در برابري 

سهام را مد نظر داشته باشند.

صندوقهاينوآوريوفناوري
اين صندوق ها كه در كش��ورهاي در حال توسعه به ابزاري 
براي سرمايه گذاري در نوآوري مبدل شده اند، توسط بخش 
عمومي، هداياي بين المللي، بانك هاي توسعه اي يا بخش 
خصوصي تامين مالي مي شوند. از ديگر سو، اين صندوق ها 
بطور نس��بي داراي اين مزيت هستند كه جهت معرفي و 
طراحي سريع عمليات، قابل انعطاف بوده و قادرند كه صنايع 
يا فناوري خاصي را هدف گيري كنند، اهداف استراتژيك 
و راهبردي را پشتيباني كرده و عرضه و تقاضا را با حمايت 
ازچارچوب هاي تخصصي هوشمند و سكوهاي كاوشگرانه، 
مكمل هم س��ازند . اين در حالي اس��ت ك��ه موفقيت اين 
صندوق ها به همان اندازه اي كه مبتني بر سيستم نوآوري 
است به همان نسبت به واسطه طراحي آنها است. در مجموع 
رويكردهاي جديد، ظرفيت هايي را ايجاد كرده كه بر مبناي 
پي ريزي گسترده سياست علم و فناوري و نوآوري مبتني بر 
توسعه نوآوري به سوي توسعه پايدار بنا شده است. اما واقعي 
كردن ظرفيت نامحدود فناوري و نوآوري براي مش��اركت 
كشورها در برنامه توسعه پايدار ۲۰۳۰، نياز به اقداماتي در 
س��طح ملي و جهاني براي تحقق آرزوهاي فوق العاده جاه 
طلبانه اهداف توس��عه پايدار دارد.اما راهكارهاي سياستي 
براي تسهيل چرخه علم، فناوري و نوآوري در كشور چيست؟ 
يكپارچه سازي فرآيندهاي سياست گذاري در حوزه نظام 

آموزشي، علم و فناوري، نوآوري و تجاري سازي آن از طريق 
اصالحات ساختاري و نهادي ضمن تقويت ملزومات مرتبط با 
زير شاخص هايي كه رتبه و جايگاه مطلوب ندارند مي تواند در 
باعث تقويت عملكرد بهره گيري از علم در بنگاه هاي اقتصادي 
باشد. از ديگر س��و، حمايت از ايجاد و توسعه شركت هاي 
دانش بني��ان و افزايش نق��ش آنها در تولي��د محصوالت 
دانش بنيان و حمايت از تجاري سازي ايده ها از طريق توسعه 
بازار محصوالت دانش بنيان و تاسيس صندوق هاي مرتبط 
با تسهيل تأمين مالي و اعتباري چرخه نوآوري در كشور را 

مي توان به عنوان راهكاري ديگر در اين حوزه به كار برد.
عالوه بر اين، مواردي همچون »ايجاد زيس��ت بوم نوآوري 
در بخش هاي علمي كشور و توسعه فناوري هاي راهبردي 
و مورد نياز كش��ور «، »توسعه زيرساخت هاي تامين مالي 
فناوري و نوآوري با استفاده از ابزارهاي نوين مالي«، »تدوين 
نقشه راه تعامل و همكاري نهادهاي سياست گذار در حوزه 
علم، فناوري و نوآوري براي تفكيك وظايف و يكپارچه سازي 
سياست گذاري«، »افزايش نفوذ فناوري در اقتصاد با ارايه 
بسته هاي تش��ويقي تحقيق و توسعه بنگاهي«، »توسعه 
جذب و خريد محصوالت شركت هاي نوپاي نوآور و افزايش 
نقش س��ازمان هاي توس��عه اي در توليد و توسعه فناوري 
و نوآوري«، »تس��هيل تعامالت بين المللي ش��ركت هاي 
دانش بنيان در راستاي افزايش سهم صادرات محصوالت 
دانش بنيان«، »تقويت كريدور توسعه صادرات فناورانه«، 
»تقويت حضور شركت هاي دانش بنيان در نمايشگاه هاي 
تخصصي«، »ايجاد نهادهاي پشتيبان از جمله شركت هاي 
مديريت ص��ادرات محصوالت دانش بني��ان و پايگاه هاي 
صادراتي محصوالت دانش بنيان«، »تس��هيل صدور انواع 
ضمانتنامه ها به شركت هاي دانش بنيان، از طريق صندوق 
نوآوري و ش��كوفايي« و »تكميل و راه اندازي چرخه ايده تا 
محصول در بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت« را مي توان 
از راهكارهاي سياستي تسهيل كننده چرخه علم، فناوري و 
نوآوري در كشور كه معطوف اولويت دهي و توجه بيشتري 

در سياست گذاري ها هستند، عنوان كرد.

نايب رييس اتاق اصناف ايران گفت: دولتي قدرتمند است 
كه بخش خصوصي قدرتمند و تشكل هاي صنفي توانمند 
داش��ته باشد چرا كه بخش خصوصي و رسيدن به اقتصاد 
پويا به كشور اقتدار مي بخشد. جالل الدين محمدشكريه 
در نشستي با محمود واعظي، رييس دفتر رييس جمهور 
و فعاالن اقتصادي بخ��ش خصوصي اظهار كرد: اصناف با 
داش��تن ۳ ميليون واحدصنفي بيش از ۹ ميليون اشتغال 
زايي به صورت مستقيم و غيرمستقيم در كشور داشته اند و 
امروز به عنوان بزرگ ترين واحد بخش خصوصي در ايجاد 
امنيت كوشا بوده و نقش بزرگي در عرصه اجتماعي، سياسي 

و فرهنگي كشور ايفا مي كنند.
او تصريح كرد: دولت باي��د براي ظرفيت عظيم مجموعه 
اصناف كه يك س��وم جمعيت كشور را به خود اختصاص 

مي دهند برنامه داشته باشد و اصناف به عنوان بزرگ ترين 
كارفرماي بخش خصوصي كش��ور تاكنون بار مالي براي 
دولت نداش��ته اند و تمامي كارهاي انجام ش��ده در حوزه 
اصناف با س��رمايه خود اصناف شكل گرفته است. شكريه 
با تاكيد بر اينكه دولتي قدرتمند است كه بخش خصوصي 
قدرتمند و تشكل هاي صنفي توانمند داشته باشد، افزود: 
دولت بايد تمام تالش خود را ب��راي حمايت از بنگاه هاي 
اقتصادي كش��ور بگذارد و تصدي گ��ري از بخش دولتي 
كش��ور كنار برود .او با بيان اينكه بايد بستر مناسبي براي 
حركت بخش خصوصي ايجاد شود، اظهار كرد: دولت براي 
رسيدن به توسعه اقتصادي و رهايي از وضعيت ركود و تورم 
بايد به بخش خصوصي اعتماد كند و حمايت از بنگاه هايي 
اقتص��ادي را در اولويت برنامه هاي خ��ود قرار بدهد. نائب 

رييس اتاق اصناف ايران در اين جلس��ه با اشاره به افزايش 
نقش تصدي گري دولت و ايجاد مش��كالت به وجود آمده 
ب��راي اصناف گفت: دولت در بحث گردش��گري و ميراث 
فرهنگي ورود داش��ته و همين مساله باعث شده تا بخش 
خصوصي كه با سرمايه خود وارد كار شده است، سرخورده و 
بدون انگيزه شود و مشكالت عديده اي دراين حوزه به وجود 
بيايد و همچنين در زمينه كسب وكارهاي اينترنتي و فضاي 
مجازي نيز وزارت ارتباطات ورود كرده كه خود مشكالتي را 
به وجود آورده است. در بخش حمل و نقل بار و مسافربري 
نيز شاهد تصدي گري دولت هستيم و تولي گري از اصناف 
و بخش خصوصي گرفته ش��ده و هيچ كدام به نفع اقتصاد 

كشور نيست.
شكريه تاكيد كرد: از دولت مي خواهيم اگر اشتغالي ايجاد 

نمي كند الاقل براي حفظ مش��اغل موجود بكوش��د و با 
تصدي گري وتصويب برخي قوانين دست وپاگير فضاي 
كسب وكار را از بخش خصوصي سلب نكند. او با بيان اين 
اينكه ۸۵ درصد اقتصاد كش��ور دولتي است، خاطرنشان 
كرد: تصدي گري در دولت هاي قبلي ايجاد ش��ده و روز به 
روز افزايش يافته است و اين مساله پيامدهاي خوبي براي 
اقتصاد كشور به همراه نداشته و بايد نگاه دولت به حمايت و 
مشاركت بخش خصوصي در فعاليت هاي اقتصادي جامع تر 
شود. شكريه خاطرنشان كرد: امروز شاهد هستيم كه اصناف 
به عنوان بزرگ ترين كارآفرين بخش خصوصي كه بيشترين 
سهم در اشتغالزايي كشور را داشته اند اما در شوراي عالي كار 
نماينده اي ندارند، و همچنين اصناف كه بيشترين گردش 
مالي را در حوزه سرمايه گذاري داشته اند اما در شوراي عالي 
پول و اعتبار حضور ندارند و مشكالت قانوني براي حضور 

نمايندگان اصناف در اين شوراها بايد حل و رفع شود.
نايب رييس اتاق اصناف ايران در اين جلسه با اشاره به تبصره 
۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفي كه در بودجه آمده است، اظهار 
كرد: س��هم اصناف از تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفي 

براي دريافت بودجه جرايم بازرس��ي يك سوم است و اين 
مساله به صورت قانون درآمده است؛ اما شاهد هستيم كه 
وزارت صنعت و تعزيرات حكومتي وصولي خود از اين قانون 
را در اختيار دارند، اما اصناف هنوز نتوانس��ته اند قدر سهم 
خود را كه حاصل زحمت بازرسان اصناف است، را دريافت 
كنند. شكريه تاكيد كرد: حدود ۲۲ سال پيش ۱۸۱ رسته 
ش��غلي فعال در حوزه اصناف تا سقف ۵ كارگر بنا بر قانون 
بيمه تامين اجتماعي قدر سهم بيمه را دريافت مي كردند. 
اين مساله كمك بسيار بزرگي به مساله اشتغال زايي داشت 
اما امروز شاهد حذف اين قانون هستيم و تنها ۱۳ رسته كه 
فعاليت محدودي دارند ش��امل اين قانون مي شوند و اين 
بحث باعث شده تا بسياري از كارفرمايان به دليل هزينه هاي 
باالي بيمه نتوانند كارگر جذب كنند . او تاكيد كرد: دولت 
براي ايجاد اشتغال متوازن در كشور بايد قوانين حمايتي 
كسب وكار را تصويب كنند و به بخش خصوصي سوبسيد 
داده شود وهمچنين قوانين دست وپا گير ايجاد شده كه خود 
مولد بيكاري در جامعه هستند، باعث مي شود بزهكاري 

اجتماعي باال برود .
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وارداتچايباارزرسمي
فروشبانرخارزآزاد

تس�نيم| دبيركل اتحاديه بنكداران مواد غذايي 
گفت: چاي خارجي با ارز ۴۲۰۰ توماني وارد مي شود 
اما عمال با دالر ۱۲۰۰۰ توماني در بازار توزيع مي شود. 
امروز چ��اي وارداتي كه هر كيل��وي آن بين ۴ تا ۵ 
دالر اس��ت با قيمت ۶۰ هزار تومان در بازار بفروش 
مي رسد. قاسمعلي حسني با اشاره به سوءاستفاده 
دالالن از چاي وارداتي ب��ا ارز ۴۲۰۰ توماني اظهار 
كرد: متاسفانه در شرايط فعلي شاهد سوءاستفاده 
برخي افراد از ارز ۴۲۰۰ توماني هس��تيم؛ به عنوان 
مثال در بخش چاي، شاهد تخصيص ارز دولتي به 
واردات چاي هستيم ولي در عمل بجاي چاي وارداتي 
با قيمت دالر ۴۲۰۰ توماني، چاي وارداتي با قيمت 
دالر ۱۲۰۰۰ توماني به دست مصرف كننده مي رسد. 
دبيركل اتحاديه بنكداران موادغذايي گفت: امروز 
چاي وارداتي كه قيمت هر كيلوي آن بين ۴ تا ۵ دالر 
است درحالي با قيمت هاي ۶۰ هزار توماني در بازار 
در حال توزيع و فروش است كه اين چاي با احتساب 
دالر ۴۲۰۰ توماني بايد بين ۱۶ تا ۲۰ هزار تومان در 

اختيار مردم قرار گيرد.
او با تاكيد بر اينك��ه ارز ۴۲۰۰ توماني، آفت اقتصاد 
كشور شده است و فضاي رقابت را از بين برده است، 
ادامه داد: متاسفانه تخصيص ارز دولتي باعث شده تا 
بجاي توزيع كاالي ارزان بين مردم، سودهاي آنچناني 
نصيب ۳ درصدي شود كه مي توانند اين ارز دولتي 
را دريافت كنند. حسني خاطرنشان كرد: متاسفانه 
چاي خارجي با ارز دولتي به كش��ور وارد مي شود و 
عماًل يا با قيمت آزاد به دست مردم مي رسد يا از ايران 
به كش��ورهاي ديگر مي رود. او در ادامه در تش��ريح 
داليل گراني هاي اخير در بازار برنج با تاكيد بر نقش 
انتشار يك شايعه دروغ در اين گراني ها اظهار كرد: در 
روزهاي گذشته، انتشار شايعه اي دروغ درخصوص 
حذف ارز تخصيصي به برنج باعث شد برخي دارندگان 
برنج، تا اندازه اي محتاطانه دست به فروش برنج هاي 
خود بزنند و همين امر باعث باالرفتن نسبي قيمت 
برنج در بازار شد. حسني تاكيد كرد: اين در حالي بود 
كه اين شايعه، دروغ بود و خوشبختانه هيچ نگراني 

درخصوص كمبود برنج در بازار وجود ندارد.

خواستهاصناف
ازوزارتاقتصاد

پايگاه خبري اتاق اصناف|عضو هيات رييسه اتاق 
اصناف ايران با اشاره به ركود در بازار از وزارت اقتصاد 
خواس��ت تا براي واحدهاي صنفي، تنفس مالياتي 
۲ ساله در نظر بگيرد و ماليات آنها بر اساس ماليات 
قطعي سال گذشته، تعيين نشود. ابراهيم درستي 
با اشاره به تغييرات بازار و حاكم شدن ركود در بازار 
كشور اظهار كرد: امروز ما در جنگ اقتصادي هستيم 
و صنوف ما به عنوان بازوان ستبر انقالب اسالمي در 
خط مقدم اين جنگ قرار دارند و اجازه نخواهند داد تا 
دشمني هاي ترامپ و عربستان صعودي با اين كشور، 
منجر به نتيجه دلخواه اين دشمنان شود. عضو هيات 
رييسه اتاق اصناف ايران با تاكيد بر حاكم شدن ركود 
در بازار طي ماه هاي گذشته گفت: متاسفانه ما امروز 
شاهد ركود در بازار هستيم و با باال رفتن قيمت ها و 
طبعاً كاهش توان خريد مردم، فروش اصناف كاهش 
يافته است؛ لذا من از سازمان مالياتي و آقاي دژپسند 
مي خواهم كه در اين شرايط به فكر اصناف باشند و 
براي ماليات اصن��اف و واحدهاي صنفي با توجه به 

ركود موجود در بازار، تصميم گيري كنند.
او ادامه داد: ما درخواس��ت داريم ت��ا ميزان ماليات 
اصناف در شرايط فعلي، بر اساس ميزان ماليات قطعي 
سال قبل  آنها محاسبه نشود چراكه سال جاري شاهد 
ركود بازار بوديم و تعيين ماليات س��ال جاري براي 
اصناف و كس��به واحدهاي صنفي، نيازمند تجديد 
نظر است. درستي خاطرنشان كرد: در شرايط امروز 
الزم است تا با توجه به اينكه اصناف نيز با مشكالت 
فروش و كس��ادي بازار مواجه بودند، براي پرداخت 
مالياتشان، زمان تنفس��ي يك يا دو ساله را در نظر 
گرفت. او گفت: همچنين به نظر مي رس��د تا بجاي 
فشار مضاعف بر اصناف داراي شناسنامه كه همواره 
ماليات خود را داده اند و امروز در ش��رايط ركود قرار 
دارند، تمركز سازمان مالياتي و وزارت اقتصاد، روي 

فرار مالياتي قرار گيرد. 

شيرينيشبعيد
بهكامخريدارانتلخنميشود

ايرنا|رييس اتحاديه قن��ادان تهران اعالم كرد: با 
وجود افزايش ن��رخ هزينه هاي توليد، قيمت انواع 
شيريني شب عيد به دليل كاهش توان خريد مردم، 
هيچ افزايشي نخواهد داشت. علي بهره مند با اشاره 
به كاهش ۴۰ درصدي س��رانه مصرف ش��يريني 
گفت: در اين شرايط، برنامه اي براي افزايش قيمت 
ش��يريني نداريم. او اظهار كرد: با اينكه قنادي ها 
اكنون با افزايش قيمت شكر، روغن، پودر كاكائو و 
ساير اقالم توليد مواجه هستند، اما اتحاديه قنادان به 
دليل شرايط اقتصادي اعضاي خود را ملزم به ثبات 
قيمت ها براي شب عيد كرده است تا مردم بتوانند با 

آرامش شيريني شب عيد خود را تهيه كنند.
رييس اتحاديه قنادان تصريح كرد: اكنون شكر به 
نرخ دولتي سه هزارتومان تامين شده كه در اختيار 
اعضاي اتحاديه قن��ادان قرار مي گي��رد. او افزود: 
قيمت هاي انواع شيريني در واحدهاي درجه يك 
براي هر كيلوگرم ش��يريني تر ۲۶ هزار تومان، گل 
محمدي )دانماركي( ۲۱ هزار تومان، زبان و پاپيوني 
۲۱ هزار و ۵۰۰ تومان، برنجي ۲۱ هزار و ۵۰۰ تومان 
و كيك يزدي ۱۵ هزار تومان اس��ت. به گفته بهره 
مند، نرخ شيريني طبق نرخ مصوب ارديبهشت ماه 
به شرط خالص فروشي است؛ يعني نبايد وزن جعبه 
به بهاي شيريني اضافه شود. او اضافه كرد: اكنون 
يك هزار و ۲۰۰ واحد قنادي در سراسر كشور داراي 
پروانه توليد هستند و دريافت پروانه براي ۳۰۰ واحد 

ديگر در حال انجام است.

رييس اتحاديه هتل ها خبر دادرييس سازمان صنعت تهران خبرداد
كاهش ۳۰ درصدي مسافران هتل هاي تهرانجزييات توزيع روزانه 126 تن گوشت قرمز 

رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت با اشاره به توزيع روزانه ۱۲۶ هزار 
تن گوشت قرمز گرم در ميادين ميوه و تره بار و فروشگاه هاي زنجيره اي 
گفت: گوش��ت قرمز منجمد هم بين اتحاديه هاي كارگري و كارمندي 
توزيع مي شود. يداهلل صادقي در گفت وگو با خبرگزاري فارس، در مورد 
توزيع گوشت قرمز تنظيم بازار، گفت: شركت پشتيباني امور دام روزانه 
بطور متوسط ۱۲۶ تن گوشت قرمز گرم را در اختيار سازمان هاي ميادين 
ميوه و تره بار و فروشگاه هاي زنجيره اي قرار مي دهد، تا از اين طريق اين 
گوشت عرضه شود. رييس سازمان صنعت استان تهران با بيان اينكه اين 
گوشت به صورت الشه گرم به قيمت هر كيلوگرم ۴۱ هزار و ۵۰۰ تومان 
در اختيار مشتريان قرار مي گيرد، افزود: همچنين پاك شده اين گوشت به 
شكل سردست، ران به قيمت هر كيلوگرم ۴۵ هزار تومان عرضه مي شود. 
او افزود: البته قرار اس��ت توزيع اين گوش��ت به صورت هدفمند شود و 
اين گوش��ت به افرادي كه داراي كارت يارانه هس��تند، داده ش��ود تا از 
گرفتن هاي تكراري جلوگيري ش��ود . صادقي همچنين درباره توزيع 
گوشت منجمد اظهار كرد: گوشت منجمد قرمز در حال حاضر فقط در 
بين تعاوني هاي كارگري، كارمندي، نيروهاي مسلح، خانواره هاي تحت 

پوشش، كميته امداد و بهزيستي عرضه مي شود و شركت پشتيباني امور 
دام سهميه وارداتي را در اختيار اتحاديه امكان )كارگران ايران(، اتحاديه 
فرهنگيان )فرهنگيان(، اسكات )كاركنان دولت( و اتكا )نيروهاي مسلح( 
قرار مي دهد تا از اين طريق در بين كاركنان اين سازمان ها توزيع شود. 
او افزود: همچنين گوشت منجمد از طريق هماهنگي هاي انجام شده با 
كميته امداد و س��ازمان بهزيستي و از طريق فروشگاه ها اين واحدها در 
بين اقشار تحت پوشش توزيع مي شود. رييس سازمان صنعت تهران در 
رابطه با توزيع گوشت قرمز مورد نياز صنوف پزنده اظهار كرد: اين صنوف 
از طريق اتحاديه به شركت پشتيباني امور دام معرفي مي شوند تا گوشت 
مورد نياز خود را تامين كنند ضمن اينكه سامانه اي تعبيه شده تا مقادير 
خريداري شده و گردش كااليي اين صنوف در آن ثبت شود. او بيان كرد: 
براي مراكز مانند بيمارستان ها، زندان ها، دانشگاه ها و مراكز دانشجويي 
هم سهم گوشت گرم و منجمد در نظر گرفته شده تا به صورت فوق العاده 
در اختيار اين مراكز قرار گيرد تا از اين طريق ضمن برآورده ش��دن نياز 
اين بخش از مراجعه آنها به بازار هم چلوگيري شود. او اظهار كرد: گوشت 

منجمد وارداتي به قيمت ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه مي شود.

رييس اتحاديه هتل ه��ا و هتل  آپارتمان هاي تهران با اش��اره به كاهش 
۳۰درصدي ضريب اشغال اتاق هتل ها در ماه هاي اخير، گفت: اين در حالي 
اس��ت كه هتل ها و هتل آپارتمان هاي تهران طي سال جاري، به صورت 
ميانگين، تخفيف ۳۰ تا ۶۰ درصدي را براي جذب مسافران اعمال كردند. 
محمدعلي فرخ مهر در گفت وگو با تسنيم، با اشاره به برنامه ريزي هاي انجام 
گرفته از سوي اين اتحاديه با مشاركت هتل ها و هتل آپارتمان هاي تهران 
براي نوروز ۹۸ اظهار كرد: بر اساس برنامه ريزي انجام گرفته، در نوروز ۹۸ 
به هيچ وجه افزايش قيمت در هتل ها و هتل آپارتمان هاي تهران نخواهيم 
داشت. رييس اتحاديه هتل ها و هتل آپارتمان هاي تهران افزود: همچنين 
با هماهنگي اعضاي اين اتحاديه مقرر شد تا از تاريخ ۲۸ اسفند ۹۷ تا پايان 
۱۳ فروردين ۹۸، هتل ها و هتل آپارتمان هاي پايتخت، ۵۰ درصد تخفيف 
را براي مسافران نوروزي خود در نظر بگيرند.او خاطرنشان كرد: با توجه به 
اينكه نوروز در تهران، بهترين فرصت براي بازديد عالقه مندان و مسافران 
ساير نقاط كشور از مناطق ديدني پايتخت است، شهرداري تهران، سازمان 
گردشگري و ميراث فرهنگي و ساير دستگاه هاي مسوول در اين بخش، 
برنامه ريزي خوبي را براي مسافران نوروزي تهران در نظر گرفته اند و اين 

مسافران مي توانند از جذابيت هاي تهران گردي، جشنواره هاي نوروزي و 
كنسرت ها در اين مدت بهره مند شوند. فرخ مهر در ادامه با اشاره به وضعيت 
اقتصادي كشور در چند ماه گذشته و افت ضريب اشغال اتاق هاي هتل ها 
در تهران گفت: در سال ۹۷ با توجه به مسائل پيش آمده، متاسفانه ضريب 
اش��غال اتاق هاي هتل ها در تهران بين ۲۰ تا ۳۰ درصد كاهش داشته و 
اين در حالي اس��ت كه به صورت ميانگين، هتل ها و هتل آپارتمان هاي 
تهران طي سال جاري، تخفيف ۳۰ تا ۶۰ درصدي را براي مسافران اعمال 
مي كردند تا بتوانند مسافران را جذب كنند.او در پاسخ به اين سوال كه آيا 
در شرايط فعلي كه سفر به ايران و تهران براي مسافران خارجي به شدت 
مقرون به صرفه است، ميزان مس��افران خارجي نسبت به سال گذشته 
رشد داشته يا خير گفت: شرايط تهران با شهر هاي توريستي ديگر ايران 
متفاوت است چراكه در واقع نمي توان تهران را در زمره شهرهاي توريستي 
طبقه بندي كرد و تهران شهر تجاري و سياسي است. رييس اتحاديه هتل ها 
و هتل آپارتمان هاي تهران ادامه داد: بعد از برجام، با شدت گرفتن روابط 
تجاري با كشورهاي ديگر، شاهد حضور گسترده شركت هاي خارجي و 
تجار كشورهاي ديگر در تهران بوديم اما در ماه هاي اخير ماجرا تغيير كرد.
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در جريان بررسي سياست هاي نفت و گاز اسالم آباد با حضور نخست وزير آن كشور مطرح شد 

نخستين اظهارنظر دولت پاكستان درباره واردات گاز از ايران
گروه انرژي| نادي صبوري|

دي�روز و در جريان يك نشس�ت كه چند تن از 
وزراي دولت پاكس�تان در آن حضور داش�تند 
اعالم شده اس�ت كه دولت پاكس�تان به دليل 
تحريم هاي امريكا قادر به عملياتي كردن خط 
 IP لوله صادراتي گاز ايران-پاكستان موسوم به
نيست. اين نخستين بار در مدت اخير محسوب 
مي شود كه طرف پاكستاني اظهارنظري قطعي 
و رسمي در اين خصوص كرده است. اين خبر را 
اكس�پرس تريبون يك روزنامه انگليسي زبان 
چاپ اسالم آباد ديروز منتشر كرده و نوشت كه 
در اين نشس�ت كه سياس�ت هاي پاكستان در 
پروژه هاي نفت و گاز در آن بررس�ي شده است 
وزراي اقتصاد و نفت و 2 تن از مشاوران عمران 

خان نخست وزير اين كشور حضور داشته اند. 

خط لوله اي كه امروز از آن با نام IP ياد مي شود زماني 
»صلح« نام داشت و قرار بود گاز طبيعي توليد ايران را 
ابتدا به پاكس��تان و سپس به هند برساند، در ادامه راه 
اما هند از پروژه كنار كشيد. ايران و پاكستان اما تالش 
كردند كه با محدود كردن پروژه آن را عملياتي كنند. 
در اين راستا ايران خط لوله خود را تا مرز پاكستان پيش 
برده و عمال س��هم خود از پروژه را انجام داد، پاكستان 
اما اغلب با ارايه اين دليل كه از پس هزينه احداث خط 
لوله در سمت خود برنمي آيد تاكنون هيچ اقدامي انجام 

نداده است. 
به گزارش »تعادل« در سال 1990 ميالدي بحث انتقال 
گاز ايران به پاكستان و هند از طريق لوله گذاري زميني 
از داخل خاك سه كشور به صورت جدي مطرح شد. اين 
پروژه2700 كيلومتري خط لوله صلح نام گرفت، زيرا 
عالوه بر تامين بخش بزرگي از انرژي هند و پاكستان، 
به عنوان عامل كاهش تنش ميان اين دو كشور شناخته 
شد. تنش��ي كه حاال اين روزها به يكي از شديدترين 

دوران خود رسيده است.
در س��ال 2002، ايران بخش اجرايي اي��ن پروژه را از 
منطقه عس��لويه به سمت مرز پاكس��تان شروع كرد. 
برنامه ريزي ها زمان بهره برداري از پروژه و انتقال گاز به 
هند و پاكس��تان را سال 2014 مشخص كرده بودند، 
اما هند در سال 2008 به دليل اختالفات با پاكستان 
از پروژه كنار كشيد و بدين ترتيب، پروژه به »خط لوله 
گازي ايران–پاكس��تان« تغيير نام داد. پس از مدتي 
دولت پاكستان نيز با وجود آنكه هرگز به صورت رسمي 
از اين پروژه كناره گيري نكرد، اعالم كرد كه نمي تواند 

هزينه هاي بخش لوله گ��ذاري در خاك خود را تامين 
كند و اگر ايران مي تواند، اين كار را خودش انجام دهد. 
در چند سال اخير هرگز راهكار قطعي و مشخصي براي 

ترغيب پاكستان به انجام تعهداتش پيدا نشد. 
اظهارنظ��ري كه روز سه ش��نبه در يك نشس��ت در 
اسالم آباد مطرح شده است، شايد نخستين اظهارنظر 
دولت جديد پاكس��تان در خصوص خ��ط لوله IP به 
حساب مي آيد. بس��ياري اميدوار بودند كه با روي كار 
آمدن عمران خ��ان در وضعيت مبهم اي��ن پروژه در 
پاكستان گشايشي ايجاد شود. به ويژه اينكه عمران خان 
پي��ش از پيروزي در انتخابات وع��ده افزايش روابط با 
همسايگان، به خصوص جمهوري اسالمي ايران را داد 
و پس از پيروزي نيز در نخستين نطق تلويزيوني خود 

اين وعده را تكرار كرد. 
اكسپرس تريبون ديروز نوشت كه در نشست بررسي 
سياس��ت هاي نفت و گاز پاكس��تان، مقامات رسمي 
حاضر در نشس��ت به عمران خان گزارش داده اند كه 
پروسه پروژه IP به دليل تحريم هاي امريكا عليه ايران 

نمي تواند پيش برود. 
البته گفتني اس��ت پاكس��تان با وجود اينكه دسامبر 
سال 2014 ضرب االجل طرفين براي ايفاي تعهدات 
خود در پروژه تعيين شده بود، تا اين روز و بعد از آن در 
زمان برداشته شدن تحريم ها عليه ايران اقدامي در اين 

پروژه انجام نداد. 
بس��ياري از جمله عباس ملكي محقق ارشد در پروژه 
سياس��تگذاري انرژي، مركز مطالعات بين المللي در 
موسسه تكنولوژي ماساچوست )ام اي تي( كه تسلط 
ويژه اي بر مسائل ايران-پاكستان دارد اين موضوع را 
مطرح مي كنند كه مساله اصلي پاكستان در تمام اين 
س��ال ها »پول« بوده است و اين كشور نمي توانسته از 
پس هزينه هاي اح��داث اين خط لوله برآيد. از طرفي 
ايران نيز در س��ال هاي اخير كمتر در موقعيتي بوده 
است كه بتواند مانند كشور همسايه خود عربستان در 

كشورهايي چون پاكستان پول خرج كند. 
نشريه ميس چندي پيش در گزارشي به پول پاشي هاي 
عربستان سعودي و امارات در حوزه نفت و گاز پاكستان 
پرداخته و نوشت: »عمران خان نخست وزير پاكستان، 
رياض را به عنوان نخس��تين مقصد خود تحت لواي 
نخست وزيري پاكستان انتخاب كرد و در ماه سپتامبر 
به اين كشور سفر كرد. در مقابل نيز پادشاهي بي درنگ 
بس��ته كمكي 6 ميلي��ارد دالري را به عنوان بس��ته 
اقتصادي براي اس��الم آباد در نظر گرفت. حاال رياض 
تصميم به سرمايه گذاري اي در حوزه پااليشي پاكستان 

دارد كه ظرفيت پااليشي اين كشور را 2 برابر مي كند.«
عباس ملكي پيش��تر در خصوص مشكالت پاكستان 
براي تامين مالي اين پروژه به »تعادل« گفته بود: »در 
درجه نخست تحريم هاي جديد امريكا عليه ايران در 
حال شروع شدن است. دوم، پاكستان خود در فهرست 
 )FATF( خاكستري گروه ويژه اقدام مالي در پولشويي
ق��رار دارد و به راحتي نمي تواند منابع مالي از بيرون از 

كشور جذب نمايد« 
نش��ريه ميس در توضيح وضعيت اقتصادي پاكستان 
در گزارش خود نوشت كه ذخاير خارجي پاكستان در 
هفته نخست دسامبر به 7.26 ميليارد دالر رسيد كه 
واردات 2 ماه اين كش��ور را پوشش نمي داد. اما ذخاير 
به كمك دريافت نخستين بخش از پول عربستان به 
ارزش يك ميليارد دالر در اوايل دسامبر به 8 ميليارد 
دالر افزايش يافت. اگر اين كمك از س��وي عربستان 
براي احداث پااليشگاه به پاكستان نمي شد، اسالم آباد 
ژانوي��ه 2019 را با 7.04 ميليارد دالر ذخيره خارجي 

آغاز مي كرد.

محمد بن سلمان وليعهد عربستان سعودي اواخر بهمن 
ماه به اسالم آباد سفر كرد و با سران پاكستان از جمله 
عمران خان نخست وزير اين كشور ديدار داشت. پيش تر 
عنوان شده بود كه اسالم آباد اميد دارد در جريان سفر 
بن سلمان در كل 15 ميليارد دالر سرمايه از عربستان 

جذب كند. 
ايران تاكن��ون از هرگونه اقدام حقوق��ي يا اظهارنظر 
 IP ش��ديد الحن عليه پاكس��تان در خصوص پ��روژه
خودداري كرده اس��ت. بيژن زنگنه وزير نفت ايران در 
2 سال اخير با ارسال  نامه هايي به مسووالن پاكستان 
خواستار اين شد كه اسالم آباد به تعهدات خود در اين 

پروژه عمل كرده و احداث خط لوله را كليد بزند. 
پيش تر بيژن زنگنه وزير نفت به »تعادل« گفته بود كه 
از عملياتي شدن پروژه صادراتي گاز ايران به پاكستان 
نااميد نيس��ت اما بر اين باور است كه اگر طرف سومي 
براي تضمين مالي وارد پروژه ش��ود شانس عملياتي 
شدن آن بيشتر خواهد ش��د. شركت گازپروم روسيه 
به عنوان يكي از گزينه هايي كه ممكن اس��ت به اين 

شكل وارد پروژه شود مطرح شده است. با از سرگيري 
تحريم ه��ا عليه اي��ران اظهارنظر جديدي از س��وي 
مس��ووالن ايران در مورد وضعيت اي��ن پروژه و اثرات 

تحريم بر آن مطرح نكردند. 
تقاضا براي گاز در پاكستان همچنان رو به رشد است. 
واردات ال ان جي از قط��ر تامين كننده 84 درصد گاز 
مورد نياز پاكستان است. ارزش واردات ال ان جي قطر 
از سوي پاكستان در فصل سوم 2018 به ركورد تاريخي 
640 ميليون دالر رسيد كه 240 ميليون دالر افزايش 
را نسبت به ارزش همين واردات در مدت مشابه سال 

گذشته نشان مي دهد.
در پاكستان بس��ياري از جريان ها، واردات گاز از ايران 
را بهترين گزينه براي پاس��خ به نياز انرژي اين كشور 
مي دانند. در همين راستا چندي پيش ايرنا نوشت كه 
روزنامه انگليسي زبان »اكسپرس تريبيون« با انتشار 
مقاله اي به قلم »ظفر بوتا«، با حمايت از طرح صادرات 
گاز ايران به پاكستان، از دولت اين كشور خواسته است، 

همانند اروپا در برابر فشارهاي امريكا مقاومت كند.

افزايش هفتگی ذخاير نفت امريکا 6 برابر حد انتظار بود

پيش بيني تحليلگر بانك بين المللي گلدمن ساچز درباره عرضه نفت در ماه آوريل

کاهش قيمت نفت بر اثر رشد ذخاير امريکا

اوپك در ماه آينده عرضه مازاد نفت را كنترل مي كند

گروه انرژی| قيمت نفت ديروز تحت تأثير پيش بينی 
افزايش توليد دو توليدکننده آمريکايی بزرگ و رشد ذخاير 

نفت آمريکا، کاهش پيدا کرد.
بهای معامالت آتی نفت برنت با 55 س��نت يا 0.8 درصد 
کاهش، به 65 دالر و 31 س��نت در هر بشکه رسيد. بهای 
معامالت آتی نفت وست تگزاس اينترمديت آمريکا نيز با 
51 سنت يا 0.9 درصد کاهش نسبت به قيمت نهايی روز 

سه شنبه، به 56 دالر و 5 سنت در هر بشکه رسيد. 
نيجامين لو، تحليلگر کارگزاری »فيليپ فيوچرز« مستقر 
در سنگاپور بيان کرد: »معامالت آتی نفت همچنان تعادل 
شکننده ای را از خود نش��ان می دهد که به واسطه اثرات 
کاهش توليد نفت به رهبری اوپک از يک طرف، و افزايش 
س��طح توليد نفت اياالت متحده از طرف ديگر به وجود 
آمده است.وی ادامه داد که معامالت به شدت رويداد محور 

نوسانات بازار را شديدتر کرده است.
پيش بينی هايی که روز سه شنبه از سوی شورون و اکسون 
موبي��ل در خصوص فعاليت در منطقه پرميان باس��ين 
منتشر شد، نشان داد توليد نفت شيل افزايش بيشتری 

پيدا خواهد کرد.ايسنا به نقل از رويترز گزارش داد که اگر 
پيش بينی های مذکور محقق شود، اين دو شرکت بازيگران 
برتر در وست تگزاس و نيومکزيکو خواهند شد و يک سوم 
از توليد پرميان باس��ين تحت کنترل آنها قرار می گيرد. 
از سوی ديگر، آمار مؤسس��ه امريکن پتروليوم نشان داد 
ذخاير نفت آمريکا در هفته منتهی به اول مارس، به ميزان 
7 ميليون و 300 هزار بشکه رشد کرده و به 451 ميليون 
و 500 هزار بشکه رسيده است، در حالی که تحليلگران 
ميزان افزايش ذخاير اين کشور را 1 ميليون و 200 هزار 
بشکه پيش بينی کرده بودند. کيم کوانگ رائه، تحليلگر 
کاال در شرکت سامسونگ فيوچرز در سئول گفت: رشد 
ذخاير نفت آمريکا روی قيمت های نفت سنگينی می کند 
و در بلندمدت، نگرانی ها پيرامون افزايش توليد در منطقه 
پرميان مانع از رش��د قيمت ها خواهد ش��د.آمار رسمی 
توليد و ذخاير نفت آمريکا بعدازظهر روز چهارش��نبه از 
سوی اداره اطالعات انرژی آمريکا منتشر شد. رشد توليد 
آمريکای ش��مالی، تالش های اوپک برای متعادل کردن 
بازار را تحت الشعاع قرار داده است.اوپک و متحدانش توافق 

کرده اند توليد نفت ش��ان را مجموعا يك ميليون و 200 
هزار بشکه در روز در نيمه اول سال 2019 محدود کنند و 
به گفته منابع آگاه، تصميم گيری درباره تمديد مدت اين 
توافق را از آوريل به ژوئن موکول خواهند کرد.در اين بين، 
بازار به نظاره نشانه هايی درباره پيشرفت مذاکرات تجاری 
ميان آمريکا و چين نشسته است. بر اساس گزارش رويترز، 
مايک پمپئو، وزير خارجه آمريکا اعالم کرده است که دونالد 
ترامپ هر توافق تجاری ای که ايده آل نباشد را رد خواهد 
کرد. البته وی خاطرنشان کرده که کاخ سفيد برای رسيدن 

به توافق تالش می کند.
قيمت سبد نفتی س��ازمان کشورهای صادرکننده نفت 
)اوپک( نيز روز سه ش��نبه، 14 اسفند ماه گرانتر شد و به 
نزديک 65 دالر رسيد.به گزارش دبيرخانه اوپک، قيمت 
سبد نفتی اين سازمان روز سه شنبه به 64 دالر و 98 سنت 
رسيد و در روز چهارشنبه اين نرخ را حفظ کرد. قيمت اين 

شاخص در روز دوشنبه 64 دالر و 86 سنت بود.
سبد نفتی اوپک شامل انواع نفت خام توليدی در 14 کشور 

عضو اين سازمان است.

تسنيم|استراتژيست ارشد كاال در گلدمن ساچز گفت: 
انتظار دارد اوپك در از بين بردن عرضه بيش از حد نفت به 
بازار تا ماه آوريل موفق شود.به گزارش اويل پرايس، بانك 
بين المللي گلدمن ساچز انتظار دارد اوپك در از بين بردن 
عرضه بي��ش از حد نفت به بازار تا ماه آوريل موفق ش��ود. 
قرار است اوپك و متحدانش در آوريل در مورد توافق اخير 
كاهش توليد تصميم گيري كنند.جف كري، استراتژيست 
ارشد كاال در گلدمن گفت: » اوپك يك استراتژي شوك و 
وحشت را دنبال مي كند و توليد نفت را سريع تر و بيشتر از 

حد انتظار ما جلو مي برد«. اين نشان مي دهد كه عرضه نفت 
آنقدر پايين مي آيد كه ماموريت اوپك كامل شود.كري ادامه 
داد: » احتماال يك يا دو ماه طول ميكشد تا اوپك اعالم كند 
كاهش توليد نفت متوقف شده است. اين كار جلوي رشد 
توليد امريكا را مي گيرد و يك سقوط ديگر را در قيمت نفت 
رقم مي زند «. با پايان كاهش توليد توس��ط اوپك، قيمت 
نفت كاهش مي يابد. كري گفت: » به خاطر عرضه كم نفت 
و تقاضاي باال، قيمت نفت برنت تا 70 دالر در هر بشكه باال 
مي رود. درست يك ماه پيش تقاضاي نفت بر قيمت آن فشار 

مي آورد و جلوي باال رفتن آن را مي گرفت. به عبارت ديگر 
هيچ چيز قابل اطمينان نيست مخصوصا آينده قيمت نفت«. 
خالد الفالح، وزير انرژي عربستان گفت قصد دارد كاهش 
توليد را در نيمه دوم سال هم ادامه دهد. اين بيانيه بي ثباتي 
را عميق تر مي كند. اين كار مطمئنا از قيمت نفت حمايت 
مي كند ولي آن را نسبت به اطالعات اقتصادي آسيا حساس 
مي س��ازد . آخرين اخبار از چين در اين رابطه باعث پايين 
رفتن قيمت نفت شده است: پكن پيش بيني رشد اقتصادي 

را نصف كرده و 6.5 درصد اعالم كرده است. 
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آخرين آمار بارش ها 
تسنيم|از مجموع 195.1 ميلي متر بارش ثبت شده 
در 163 روز ابتدايي سال آبي جاري، 92.1 ميلي متر 
سهم پاييز و 103 ميلي متر س��هم 73 روز ابتدايي 
زمستان است. بر اساس آمار رسمي دفتر مطالعات 
پايه منابع آب شركت مديريت منابع آب ايران، ارتفاع 
كل ريزش هاي جوي از اول مهر تا 13 اسفند سال آبي 
98��97 )163 روز ابتدايي سال آبي جاري( بالغ بر 
195.1 ميلي متر است. اين مقدار بارندگي نسبت به 
ميانگين دوره هاي مشابه درازمدت )154 ميلي متر( 
27 درصد افزايش و نسبت به دوره مشابه سال آبي 
گذشته )88.9 ميلي متر( 119 درصد افزايش نشان 
مي دهد. از مجموع 195.1 ميلي متر بارش ثبت شده 
در 163 روز ابتدايي سال آبي جاري، 92.1 ميلي متر 
سهم پاييز و 103 ميلي متر س��هم 73 روز ابتدايي 

زمستان است.

برنامه تامين سوخت نوروزي
مدير عمليات شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
ايران تدابير انديشيده ش��ده براي فرآيند تامين و 

توزيع سوخت كشور در نوروز 98 را تشريح كرد.
به گزارش ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
ايران، محمد فرازمند در اين ب��اره گفت: از ابتداي 
بهمن م��اه اقدام ه��اي الزم براي نظ��ارت بر روند 
سوخت رساني در كشور آغاز ش��ده و از هم اكنون 
ب��راي تامين به موقع و مطلوب س��وخت مورد نياز 
هموطنان در ايام نوروز 98 آماده است. وي افزود: از 
ابتداي بهمن ماه به مناطق سي وهفت گانه شركت 
ملي پخش اعالم شده است كه با حضور در جايگاه ها 
و بازديد و ارزيابي آنها، نسبت به رفع عيوب تلمبه ها و 
نقايص فني اقدام و وضعيت خدمات رفاهي جايگاه ها 
ش��امل آمادگي مبلمان جايگاه ه��ا، نمازخانه ها و 

سرويس هاي بهداشتي را ارزيابي كنند.

مصرف سرسام آور برق 
سرمايشي در ايران

ايرنا|هماي��ون حائري معاون وزير ني��رو در امور 
برق و انرژي گفت: 23 هزار مگاوات از برق مصرفي 
تابستان امسال مربوط به سيستم هاي سرمايشي 
بود كه اين عدد از مجموع مصرف برق چهار كشور 
همسايه ايران بيشتر است. همايون حائري در آيين 
تجليل از پيشكسوتان و تالشگران مهندسي برق 
در عرصه هاي دانشگاهي و صنعت برق در نيروگاه 
طرش��ت افزود: مصرف برق در تابستان امسال در 
زم��ان اوج، از مرز 57 هزار م��گاوات عبور كرده بود 
كه حدود 23 هزار مگاوات از اين ميزان تنها مربوط 
به مصرف سيس��تم هاي سرمايشي بود. وي اظهار 
داشت: اين وزارتخانه عرضه برق بر مبناي كنترل 

مصرف را پيگيري مي كند. 

برابر راي شماره 139760315001003657 مورخ1397/11/03 هيات اول/ هيات دوم موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي هوشنگ قنبري، فرزند ناصر، به كد ملي 4490792433 مقدار 16 
سهم از 30 سهم )ششدانگ( يك باب ساختمان، به مساحت 200 مترمربع، پالك شماره 68 فرعي از 
1278 اصلي، واقع در ايالم- بلوار خرم رودي- خ چمران- كوچه اميد، خريداري شده از فريبا رفعت پور 

و منتسب به مالكيت كليه مالكين مشاعي بقدرالسهم. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15 روز آگهي مي ش�ود در صورتي كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند ظرف مدت دو ماه و در مورد 
آگهي هاي اصالحي ظرف مدت يك ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي، اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي 
تقديم نمايند، بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار آگهي نوبت اول: 97/12/01

تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم: 97/12/16

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 

قطعه يك ايالم 

قوه قضائيه 
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان ايالم سامانه پيامكي 
 روزنامه تعادل 

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

را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 

به شماره  30005320 در دسترس شماست 



جهان8نگاه

رييس جمهوري امريكا كجا به اشتباه رفت؟

تراژدي سياست خارجي ترامپ

راه كج  امريكا 

گروه جهان|بهاره محبي| 
در يك تراژدي كالس��يك، نقش اول نمايش��نامه به 
فردي با قابليت هاي ستايش برانگيز و حتي نيت خوب 
اختصاص مي يابد كه به دليل يك نقص تراژيك، بي وقفه 
به س��وي فاجعه مي رود. اتللو گرفتار حسادت است، 
مكبث زيادي جاه طلب است، هملت نمي تواند تصميم 
بگيرد و غرق در ترديد است؛ و فاوست نمي تواند در برابر 
معامله روحش در ازاي دانش و لذت مقاومت كند. در 
هر يك از اين موارد، تنها يك نقص بر تمام قابليت هاي 
مثبت افراد غلبه كرده و آنها را به جاده اي مي كشاند كه 

انتهايش تباهي است. 
از اين چش��م انداز، اينك��ه بخواهيم دونال��د ترامپ را 
ش��خصيتي تراژيك ببينيم، دشوار اس��ت. ترامپ از 
ويژگي هاي ش��خصيت هاي اول داستان هاي تراژدي 
فقط نقص ش��ان را دارد ولي قهرمان نيست. او مردي 
فاسد، تازه  به دوران رسيده اي ثروتمند و پدري تندخو 
است كه كمبودهاي شخصيتي اش بيشتر از آن چيزي 
است كه انتظارش مي رفت. از استعداد ذاتي ترامپ در 
خودتبليغي، بازي گلف و استفاده به هنگامش از گوشه 
و كنايه كه بگذريم، مي شود گفت كه او بطور قطع هيچ 

فضيلت ديگري ندارد. 
حتي اگر ترامپ بتواند ش��رايط را به گونه اي مديريت 
كند كه از سمتش بركنار نشود، به زندان نرود، يا براي 
هميشه اعتبارش را از دست ندهد، هنوز هم يك قابليت 
غيرقابل انكار تراژيك در رياست جمهوري ترامپ وجود 
دارد؛ چرا؟ چون دونالد ترامپ از مشكالت امروز امريكا 
درك درستي داش��ت و اين فرصت را داشت تا پس از 
پيروزي در انتخابات براي رفع آنها كاري انجام دهد اما 
اين فرصت از دست رفت و نقايص ترامپ به عنوان يك 
سياستمدار، استراتژيست، و يك انسان، دليل اصلي از 

دست رفتن اين فرصت است. 
ترامپ چ��ه كارهاي درس��تي انجام داد؟ او در س��ال 
2016ميالدي سياست خارجي اياالت متحده را يك 
فاجعه تمام عيار خواند و از شكست هاي غيرقابل قبول 
نخبگان سياسي در اين حوزه به شدت انتقاد كرد. دونالد 
ترامپ حق داشت كه متحدان كليدي اياالت متحده 
را متهم كند كه در مقايسه با امريكا هزينه هاي دفاعي 
بسيار كمي پرداخت مي كنند. روساي جمهوري پيشين 
امريكا نيز بارها از اين مس��اله گله كرده بودند. ترامپ 
همچنين به درس��تي هزينه هاي بي حساب و كتاب و 
تالش  هاي پرهزينه براي ملت س��ازي در كشورهايي 
چون افغانس��تان را محكوم كرد. دونالد ترامپ و برني 
سندرز تنها نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري 2016 
بودند كه اعتراف كردند جهاني سازي آن طور كه وعده 
داده شده بود محقق نشد. پيام ترامپ در ميان بسياري 
از امريكايي هاي فرودست و طبقه متوسط كه عميقا 
نگران از دست رفتن مشاغل، افزايش نيافتن درآمدها 
و سياست هاي مهاجرتي سهل گيرانه بودند، انعكاس 
گسترده اي پيدا كرد. ترامپ همچنين چين را به عنوان 
رقيب جدي اياالت متحده در بلندمدت معرفي كرد. 
او تاكيد كرد كه چين تنها با درخواست مودبانه امريكا 

رويه ها تجاري غارتگرانه خود را متوقف نخواهد كرد. 
دونالد ترامپ همچنين تنها كسي بود كه تشخيص داد 
رفتار خصمانه و دمدمي مزاجانه با روسيه سازنده نيست 
و تنها باعث مي شود كه مسكو به چين، رقيب واشنگتن 

نزديكتر شود. 
عالوه بر اين، نظارت ابراز ش��ده دونالد ترامپ در امور 
بين الملل نش��ان مي ده��د كه او ك��م و بيش نگاهي 
واقع گرايانه به امور دارد كه مي توانست به خوبي از آنها 
استفاده كند اگر به آنچه مي گفت واقعا عمل مي كرد. 
گرچه او در امور بين الملل مغز متفكر يا انديشمندي 
آگاه نبوده است، اما به نظر مي رسيد متوجه است كه 
كه الف( سياس��ت  بين الملل هويتي رقابتي دارد؛ ب( 

سياست خارجي درباره بشردوستي نيست؛ ج( تمام 
ملت ها به دنبال منافع خودخواهانه خود هس��تند؛ د( 
دس��ت زدن به ماجراجويي هاي خارجي كه ضررش 

بيشتر از هزينه اش باشد، بي  عقلي است. 
بنا براين، دونالد ترامپ پس از پيروزي غيرمنتظره اش 
در انتخابات در موقعيتي قرار داشت كه مي توانست بر 
اساس برخي )و البته نه تمام( موضع گيري هايش در 
جريان رقابت هاي انتخاباتي يك مسير واقع بينانه تري 
را براي اياالت متحده ترسيم كند.جمهوري خواهان 
اكثريت هر دو مجلس نمايندگان و س��نا را در دست 
داشتند و افكار عمومي نيز آماده پذيرش يك سياست 
خارجي بود كه زياده روي ها و اش��تباهات 25 س��ال 
اخير امريكا را اصالح كن��د. اگر دونالد ترامپ تيمي با 
تجربه را روي كار مي آورد و بر اجراي ديدگاه هاي خود 
پافشاري مي كرد، احتماال مي توانست موقعيت جهاني 
اياالت متحده را بهبود بخشد و بر بسياري از انتقادهاي 
زودهن��گام غلبه كند. ام��ا همانطور ك��ه در تراژدي 
كالسيك شاهدش هس��تيم، غرور، ترديد، مشاوران 
ضعيف، و ديگر نقايص شخصيتي ترامپ باعث شد كه 
نااميد ي ها در داخل و خارج از اياالت متحده تكرار شود. 

بگذاريد بگويم، چطور.
در ارتباط با اروپا، اينك��ه ترامپ مي گويد اروپا بايد در 
دفاع از خود جديت بيشتري به خرج داده و به حمايت 
اياالت متحده وابسته نباشد، سخن درستي بود. اروپا 
ثروتمندتر و پرجمعيت تر است و بيشتر از روسيه براي 
دفاع از خود هزينه مي كند. بنا براين هيچ دليل منطقي 
براي اياالت متحده وجود نداشت كه بخواهد مردمش 
را به پرداخت هزينه هاي دفاعي اروپايي ها متعهد كند. 
بر اين اساس، ترامپ مي توانست يك پيشنهاد را براي 
كاهش تدريجي تعهدات اياالت متحده در اين رابطه 
در ب��ازده زماني 5 تا 10س��ال را مطرح كند؛ همزمان 
اين مساله را مشخص كند كه اياالت متحده خواستار 
روابطي دوستانه با اروپاست و به همكاري در زمينه هايي 
كه منافع دو طرف را تامين مي كند، ادامه خواهد داد. 
ترامپ حتي مي توانس��ت در تالش هاي امريكا براي 

جلوگيري از خيزش چين، اروپا را به كار گيرد. 
اما اين كاري نبود كه رييس جمهوري امريكا انجام داد. او 
در مقابل بارها به رهبران اروپايي توهين كرد و به برخي 
از مخرب ترين نيروهاي سياس��ي اروپا نزديك شد. او 
همچنين بودجه نظامي اياالت متحده را افزايش داد و 
نقش اياالت متحده را در شرق اروپا تقويت كرد، اقدامي 
كه باعث شد تا اعضاي اروپايي ناتو مسووليت كمتري 
را برعهده بگيرند. البته برخي از اعضاي ناتو به تعهدات 
خود در دوران باراك اوباما مبني بر افزايش هزينه هاي 
دفاعي ش��ان پايبند ماندند اما نه آن اندازه كه بتواند از 
وابستگي آنان به واشنگتن بكاهد. به بيان كوتاه در رابطه 
با ناتو، نحوه مديريت دونالد ترامپ باعث تضعيف روابط 
روابط امريكا با متحدان كليدي اش شد؛ بدون اينكه از 

تعهدات و مسووليت هاي امريكا كاسته شود.
در آسيا، ترامپ متوجه شده بود كه چين نخستين رقيب 
جدي امريكا در بلندمدت خواهد بود و اكنون زمان آن 
فرا رسيده كه درباره رويه هاي اقتصادي پكن، رويكرد 
سخت گيرانه تري در پيش گرفته شود. اما ترامپ براي 
رسيدن به اين هدف راه درستي را در پيش نگرفت. او 
كارش را با خرج كردن يك جانبه امريكا از توافق تجاري 
ترانس پاسيفيك آغاز كرد، توافق تجاري چندجانبه اي 
كه به طرق مختلف مي توانست منافع اقتصادي اياالت 
متحده را تامين كرده و موقعيت اس��تراتژيك اياالت 
متحده را در آس��يا تقويت كند. ترامپ به جاي اينكه 
اعضاي سازمان همكاري و توسعه اقتصادي را متحده 
كرده و در برابر سياست هاي سرمايه گذاري و رويه هاي 
تجاري چين بس��يج كند، تعدادي از اين كش��ورها را 
همزمان به جنگ تجاري تهديد كرد. در هفته هاي اخير 

هم اشتياق آشكار دونالد ترامپ براي توافق تجاري با 
چين، تي��م مذاكره كننده او را تضعيف ك��رده و روند 
رسيدن به يك توافق معني دار را در هاله اي از ابهام قرار 
داده است. ترامپ همچنين به تنهايي مسوول رويكرد 
ناپخته اياالت متحده در برابر كره شمالي است. قطعا 
زرادخانه هسته اي كره شمالي مساله اي است كه حتي 
كاركش��ته ترين ديپلمات ها را هم به چالش مي كشد 
اما ش��يوه برخورد ترامپ با اين چال��ش، رويكردهاي 
خيال پردازانه بود كه هيچ تناس��بي ب��ا واقعيت هاي 

ناخوشايند نداشت. 

كارشناس��ان در داخل و خارج از اياالت متحده اصرار 
دارند كه پيونگ يانگ قرار نيست از قدرت تسليحات 
هس��ته اي كه با دشواري هاي بس��يار به دست آمده، 
دس��ت بردارد؛ قدرتي كه از نظر كيم جونگ اون رهبر 
كره شمالي و رژيم حاكم بر اين كشور تنها تضمين بقاي 
آنان اس��ت. با اين حال ترامپ خود را با اين فكر فريب 
داده كه جذابيت شخصي و مهارت هايش به عنوان يك 
تاجر اهل معامله به نوعي مي تواند كيم را ترغيب كند كه 
كاري را انجام دهد كه اصال به نقعش نيست. ترامپ نه 
تنها فرصت يك پيشرفت هر چند كوچك در اين چالش 
را از دست داد، بلكه باعث شد تا شركاي آسيايي امريكا 
نيز به دليل اشتباهات مكرر او در اين مساله، نسبت به 

قضاوت و صالحيت او دچار ترديد شوند.

در خاورميانه، سياست هاي ترامپ با آنچه واقعيت هاي 
منطقه به او توصيه مي كرد، فرسنگ ها فاصله داشت. 
ترامپ به جاي توسعه نفوذ امريكا در منطقه و استفاده 
از اهرم روابط كارآمد با بيش��ترين تعداد از دولت هاي 
منطقه، اجازه داد تا مورد تمسخر قدرت هاي محلي قرار 
بگيرد و همان اشتباهاتي را تكرار كند كه مدت هاست 
سياست اياالت متحده را در خاورميانه فلج كرده است. 
ترامپ به جاي چسبيدن به توافق هسته اي با ايران و 
همكاري با گروه پنج به اضافه يك و دولت هاي ديگر، 
از اين توافق خارج ش��د و هيچ چيزي هم در ازايش به 
دس��ت نياورد. او روند صلح اس��راييل و فلسطين را به 
دامادش سپرد كه فاقد صالحيت بود و چشمانش را بر 
روي رفتار نامناسب محمد بن سلمان وليعهد عربستان 

سعودي، بست. 
حتي زماني كه غريزه ترامپ درست عمل كرد و گفت كه 
قصد دارد تا نيروهاي امريكايي را از سوريه خارج كند، 
تصويري كه از خود ارايه داد، تصوير فردي نامطمئن و 
هملت گونه بود. سخنان او درباره استفاده از پايگاه هاي 
عراق براي رصد فعاليت هاي ايران هم باعث ش��د كه 
فشار زيادي به روابط ميان اياالت متحده و بغداد وارد 
ش��ود. ترامپ كه وعده داده بود وظيفه ملت سازي را 
كنار مي گذارد، درست مانند اوباما نيروهاي امريكايي 
بيشتري را به افغانستان فرس��تاد، جايي كه احتماال 
س��ربازان امريكايي در زماني كه ترامپ دفتر كارش را 

ترك مي كند هنوز در حال جنگ هستند . 
س��پس نوبت به روس��يه مي رس��د. ترامپ در س��ال 
2016ميالدي متوجه شد كه برطرف كردن اختالفات 
ميان اياالت متحده و روسيه مي تواند به نفع اروپا، روسيه 
و اياالت متحده باشد. ترامپ اما به جاي مقابله كردن 
با سوءرفتارهاي روس��يه از جمله در ماجراي دخالت 
احتمالي در انتخابات رياست جمهوري امريكا، و آغاز 
مذاكرات جدي با مس��كو بر سر مسائلي چون بحران 
اوكراين، حمالت سايبري، كنترل تسليحات رفتاري 
را در پيش گرفت كه ش��ك و ترديدها درباره روابط او 
و روسيه )به ويژه شخص والديمير پوتين نخست وزير 
روسيه( را برانگيخت. طنز ماجرا اينجاست كه او اتفاقا 
آخرين كسي است كه مي تواند براي حل اختالفات با 
روسيه كاري كند چرا كه هر اقدامي در اين باره مي تواند 

سيلي از انتقادات و اتهامات مبني بر ارتباط با پوتين را 
عليه او به راه بيندازد. 

در نهايت اين كه، اگر اساس رئاليسم را تعامل با جهان 
بيرون، همانطور كه هست نه آنگونه كه ما مي خواهيم 
باش��د، در نظر بگيريم پس ترامپ يك افس��انه نويس 
است. يك رئاليست واقعي حقايق عملي تغييرات آب 
و هوايي را تاييد كرده و سعي مي كند كه سياست هاي 
كارآمد براي مقابله با اين تهديد جدي در پيش بگيرد. 
ترامپ با توجه به پيشينه اش و بيانيه هايش و اختالفات 
روبه افزايش با حزب جمهوري خواه، اين فرصت را داشت 
تا رويكرد حزب را نسبت به تغييرات آب و هوايي اصالح 
كند. او در عوض همچنان واقعيت تغييرات آب و هوايي 
را انكار كرد. ترامپ مي توانس��ت با چرخش از موضع 
قبلي، بگويد كه فوريت اين چال��ش را درك كرده و از 
جامعه جهاني بخواهد كه با جديت بيشتري توافق آب 
و هوايي پاريس را اجرا كنند. ترامپ مي توانست مانند 
ريچارد نيكسون در ماجراي روابط با چين، نظر حزب 
جمهوري خواه را درب��اره تغييرات آب و هوايي اصالح 

كند اما چنين نشد. 
اين واقعا يك تراژدي اس��ت. ترامپ ب��ر خالف اوباما، 
ب��ه اميد برچيدن برخي از تعه��دات امريكا در فراتر از 
مرزهاي اين كش��ور، واگذار ك��ردن برخي از تعهدات 
ب��ه متحدان محل��ي اروپايي و خاورميان��ه، تمركز بر 
چين، و انجام برخي كاره��اي مهم تر در داخل امريكا 
از ملت سازي در اقصي نقاط جهان روي كار آمد. به ياد 
بياوريم ترامپ در چه زماني از طرح بزرگ زيرساخت 
صحبت مي كرد، اينكه براي بس��ياري از كارگران در 
داخل خاك امريكا شغل ايجاد كند، و اينكه مي خواهد 
اياالت متح��ده را آماده كند تا در ق��رن پيش رو توان 
رقابتي موثرتري داشته باشد؟ اما حاال تنها پروژه احداثي 
كه ترامپ از آن صحبت مي كند ديوار بي معني مرزي 
با مكزيك، چيزي كه قرار نيست امريكا را امن تر كند و 
احتماال ساخته هم نخواهد شد است،  ديواري كه بيشتر 

مردم امريكا آن را نمي خواهند.
دو سال پس از آغاز رياست جمهوري ترامپ، بزرگ ترين 
دستاورد او در سياست خارجي كه مي شود مشاهده كرد 
يك روند پايدار نزولي از تصوير جهاني امريكا است؛ و اين 

براي مردم امريكا يك تراژدي واقعي است. 

گروه جهان|
 بدون حضور حكومت افغانستان و بدون حضور صداي 
اكثريت قريب به اتفاق افغان ها در گفت وگوهاي كنوني 
صلح، نتيجه چيزي جز يك توافق »صلح« غيرمنصفانه 
و نامتوازن كه به س��رعت نابود خواهد ش��د و بار ديگر 
باعث غرق ش��دن افغانستان در كام هرج ومرج خواهد 

شد، نخواهد بود.
ديويد س��دني در نشريه ديلي بيست نوشته: پانزدهم 
فوريه س��ال 1۹۸۹ بود و من در ات��اق عمليات )اتاق 
وضعيت( كاخ سفيد س��ر كار بودم كه شوروي با عبور 
از ُپلي از افغانستان خارج ش��د و به مداخله مسكو در 
اين كش��ور پايان داد. با آنكه هم��كاران و مقامات در 
اتاق عمليات ۳0 س��ال پيش به ه��م تبريكي دادند و 
پيروزي كارزار ش��ان را كه يك دهه طول كشيده بود 
جش��ن گرفتند، اما اصال فكرش را هم نمي كردند كه 
موافقت نامه ه��اي ناقص و ضعيفي كه ب��ه جنگ در 
افغانس��تان پايان داده بود، نيروهايي را به حركت در 
مي آورد كه نتيجه آن جز فجايع بيشتر و تهديدي كه تا 

به امروز گريبان گير ماست، چيز ديگري نخواهد بود.
خروج نيروهاي ش��وروي در فوري��ه 1۹۸۹ميالدي، 
آخرين مرحله از يك س��ري مذاكرات صلح در اواخر 
دهه 1۹۸0 ميان ش��وروي، اياالت متحده، پاكستان، 
مجاهدان افغان و بازيگران ديگر بود. اما حكومت وقت 
افغانستان و نمايندگان اكثريت قريب به اتفاق افغان ها 
هرگز در آن گفت وگوها كه نتيجه پافشاري مجاهدان 
و پاكستان بود، شامل نشدند. همچنين مسائل كليدي 
براي صلح واقعي مانند ايجاد يك نظام سياسي پايدار، 
ايجاد يك اقتصاد كارا و اطمينان از عدالت اجتماعي و 
پاسخ گويي، در آجنداي اين گفت وگوها گنجانده نشد.

صلح ساختگي اواخر دهه 1۹۸0 همان گونه كه امروز 
متاس��فانه شاهد هس��تيم نتوانس��ت به خشونت در 
افغانستان نقطه پايان بگذارد. بلكه منجر به جنگ داخلي 

تباه كننده، ظهور رژيم ظالم طالبان، ظلم گسترده باالي 
زنان، صدها هزار تلفات، ميليون ها مهاجر و افغانستاني 
ش��د كه تا به امروز از خش��ونت رنج مي برد. نتيجه آن 
براي باقي جهان، ظهور القاعده و شاخه هاي آن چون 
داعش و بوكوحرام بود كه از نيويورك تا اندونزي را در 
كام ويراني و وحشت فروبرده اند. در 25 فوريه 201۹، 
هيات امريكايي به رهبري زلمي خليل زاد آخرين دور 
س��ري گفت وگوها با طالبان را به هدف پايان دادن به 
جنگ در افغانستان يا حداقل پايان دادن نقش مستقيم 
اياالت متحده در منازعه اين كشور، در قطر برگزار كرد. 
در نتيجه اصرار طالبان، دولت افغانستان و نمايندگان 
بيش از ۹0 درصد افغان هايي كه مخالف طالبانند و از 
اين گروه در هراس هستند، در اين گفت وگوها حضور 
ندارند. اين غيبت، گفت وگوهاي صلح امروز را به صورت 
ترسناكي مشابه به گفت وگوهايي مي سازد كه ۳0 سال 

پيش ]در رسيدن به هدفش[ ناكام شد.

خليل زاد ك��ه در گفت وگوهاي دهه 1۹۸0 مش��اور 
ديپلماتيك كليدي تيم اياالت متحده بود، پس از يك 
دور گفت وگوهاي صلح با طالبان در اوايل سال جاري 
اعالم كرد كه اياالت متحده و طالبان در مورد چارچوب 
خروج نيروهاي اياالت متحده و تعهد طالبان مبني بر 
اينكه ديگر از گروه هاي تروريستي حمايت نمي كند، به 

توافق رسيده اند.
خليل زاد گفته شكلي از گفت وگوهاي بين االفغاني و 
آتش بس نيز بايد بخش��ي از توافق باشد و تا زماني كه 
روي همه چيز توافق نش��ود، روي هيچ چيزي توافق 
نمي شود. اما اين خاطرجمعي ها نتوانسته شك بسياري 
از افغان ها را كه به ياد دارند چطور اياالت متحده پس 
از شكست شوروي ها افغانستان را به حال خود رها كرد 
و چطور در س��ال 2001 پيش از اينكه به سراغ هدف 
اصلي اش يعني عراق برود، در پي يك پيروزي سريع در 
افغانستان برآمد و جنگ ساالران ظالم را بر بخش بزرگي 

از افغانستان حاكم كرد، برطرف كند. خروج شوروي 
در سال 1۹۸۹ منجر به صلح نشد و ترك افغانستان از 
سوي اياالت متحده در دهه 1۹۹0 هم اياالت متحده 
را امن تر نكرد. به همين  ترتيب، امروز نيز يك صلح بد 
احتماال نتيجه اي جز فاجعه بيش��تر نخواهد داشت. 
جوانان و اقليت ه��اي قومي و مذهبي از همين اكنون 
در افغانستان دست به تش��كيل گروه هاي مسلح و به 
دست آوردن اسلحه مي زنند تا اگر طالبان در پوشش 

صلح برگردد، از خودشان دفاع كنند.
بدون حضور حكومت افغانستان و بدون حضور صداي 
اكثريت قريب به اتفاق افغان ها در گفت وگوهاي كنوني 
صلح، نتيجه چيزي جز يك توافق »صلح« غيرمنصفانه 
و نامتوازن كه به س��رعت نابود خواهد ش��د و بار ديگر 
باعث غرق ش��دن افغانستان در كام هرج ومرج خواهد 
شد، نخواهد بود. نگران كننده تر اينكه محيط اطراف 
افغانستان نسبت به دهه 1۹۸0 بي ثبات تر و خطرناك تر 
اس��ت. در آن صورت، اگر نه داعش يا القاعده، احتماال 
نيروي جديد ديگري با توانايي بيش��تر ظهور خواهد 
كرد. براي جلوگيري از اين س��ناريو، مهم اس��ت كه 
اياالت متحده بيش از اين ب��ه طالبان اجازه ندهد كه 
شرايط مذاكرات را تعيين كند. دولت افغانستان بايد 
در مذاكرات حاضر باشد و از سوي نمايندگان قدرتمند 

زنان و جوانان افغان همراهي شود.
اما عزم اياالت متحده تاكنون ب��ر اين بوده كه به يك 
بازيگ��ر نامش��روع و غيردولتي كه فعاليت  خ��ود را از 
طريق قاچاق مواد مخدر و س��اير كارهاي غيرقانوني 
تامين مي كند و اكثر افغان ها از آن ترس دارند، اعتماد 
كند. براس��اس نظرسنجي اخير بنياد آسيا ۸2 درصد 
افغان ها هيچ همدلي با طالبان ندارند و ۹0 درصد آنها 
مي گويند كه از اين گروه مي ترسند. حكومت خشن و 
عقب مانده طالبان قبل از سال 2001 كه تا به امروز در 
مناطق تحت كنترل اين گروه ادامه دارد، هنوز در ذهن 

افغان ها سنگيني مي كند. حتي برخي از كساني كه از 
طالبان حمايت مي كردند، هنگامي كه متوجه شدند 
اين گروه با بي شرمي براي سه سال تمام در مورد مرگ 
مالعمر رهبر خود به آنها دروغ گفته است، اعتماد خود 

را از دست دادند. 
اگر مذاكره كنندگان اياالت متحده به مسير فعلي- كه 
به نظر مي رس��د تا حد زيادي توس��ط بيش اشتياقي 
خطرناك براي خالصي از مساله افغانستان ترسيم شده 
است- خود ادامه دهند، سرانجام آن تاوان خواهد بود 
و به احتمال زياد دستاوردهاي اجتماعي، دموكراتيك 
و اقتصادي قابل توجه افغانستان در 1۷ سال گذشته 
از دس��ت خواهد رفت. اگر اياالت متحده در مسيري 
گام بردارد كه ش��وروي  رفت و اي��ن واقعيت را كه اين 
اياالت متحده بود كه در س��ال 2001 زمينه بازگشت 
جنگ ساالران فاسد را- كه در اوايل دهه 1۹۹0 جنگ 
داخلي را شعله ور كردند و باعث ظهور طالبان شدند- به 

قدرت فراهم كرد، ناديده مي گيرد.
همين جنگ ساالران چند هفته پيش به حامد كرزي 
رييس جمهور پيشين افغانستان و منتقد خشن اياالت 
متحده در نشس��تي با طالبان در مسكو ملحق شدند 
در حالي كه هيچ نشانه اي از حضور نمايندگان دولت 
افغانستان يا جوانان افغان نبود. اگر اين نمونه رهبري 
افغانس��تان در آينده اس��ت، پس ما به س��وي خطر و 
هرج ومرج روان هس��تيم. همانطور كه اياالت متحده 
از خروج ش��تاب زده  از عراق كه به ظهور داعش كمك 
كرد، آموخت، اقدام و عمل بر مبناي يك چش��م انداز 
كوتاه مدت مي تواند ما را مجبور به بازگشت براي جبران 
اش��تباهات مان كند. مس��ير فعلي مذاكرات دوحه با 
طالبان خطر تشديد تهديدات امنيتي نسبت به اياالت 
متحده را در پي دارد و در دراز مدت، احتماال به مراتب 
پرهزينه تر از كار با مردم و دولت افغانستان براي ايجاد 

يك صلح پايدار خواهد بود.

  به ياد بياوريم ترام�پ در چه زماني از 
طرح بزرگ زيرس�اخت صحبت مي كرد، 
اينكه براي بسياري از كارگران در داخل 
خاك امريكا ش�غل ايجاد كن�د، و اينكه 
مي خواهد اي�االت متحده را آماده كند تا 
در ق�رن پيش رو ت�وان رقابتي موثرتري 
داشته باشد؟ اما حاال تنها پروژه احداثي 
كه ترام�پ از آن صحب�ت مي كند ديوار 
بي معني مرزي با مكزيك، چيزي كه قرار 
نيس�ت امري�كا را امن تر كن�د و احتماال 
ساخته هم نخواهد شد است،  ديواري كه 

بيشتر مردم امريكا آن را نمي خواهند.

برش
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بازسازي؛ عرصه تازه رقابت ها 
در سوريه

گروه جهان| پس از هشت سال جنگ تمام عيار در 
سوريه، اكنون نوبت بازسازي ويرانه هاي به جا مانده از 
جنگ است كه برخي بازيگران خارجي در اين كشور به 
چشم عرصه اي براي صف بندي و هماوردي هاي تازه 
به آن مي نگرند. به گزارش ايرنا، سفر اخير »بشار اسد« 
رييس جمهوري س��وريه به كشورمان يك بار ديگر 
نقش موثر جمهوري اسالمي ايران در غلبه دمشق 
بر بحران هاي داخلي و آينده سياس��ي اين كشور را 
برجسته كرده است. ايران به عنوان يكي از مهم ترين 
كشورهايي كه طي اين س��ال ها به دعوت دمشق و 
براي مقابله با ناامني و احي��اي ثبات در كنار مردم و 
دولت سوريه ايستاده است، براي مشاركت فعال در 
روند بازسازي سوريه هم اعالم آمادگي كرده است. با 
اين حال، امريكا و همپيمانان منطقه اي واشنگتن از 
هم اكنون براي ايجاد محدوديت و موانع جدي بر سر 
راه همكاري هاي اقتصادي و عمراني تهران و دمشق 
تالش مي كنند. امروز در كنار مس��ائلي چون غلبه 
بر بازمانده هاي داعش، احياي تماميت سرزميني، 
تدوين قانون اساسي، پيشبرد روند سياسي و... يكي از 
مهم ترين مسائل در خصوص آينده سوريه، به مساله 
بازس��ازي اين كشور مرتبط مي ش��ود. هشت سال 
جنگ از س��وريه ويرانه اي به جا گذاشته كه به گفته 
رييس جمهوري اين كشور به بيش از 400 ميليارد 
دالر منابع مالي و 15 س��ال زمان براي بازسازي نياز 
دارد. كش��وري كه به گفته »بثينه شعبان« مشاور 
رييس جمهوري در نتيجه جنگ، سي سال به عقب 
بازگشته، براي بازسازي به منابعي فراتر از ظرفيت ها و 
توان مالي دولت سوريه نياز دارد. زيرساخت هاي اين 
كشور در سطحي گسترده آسيب ديده و بازسازي آن 
بدون مشاركت و همراهي كشورهاي ديگر سخت 
و نشدني اس��ت. بيش از يك سال از شكست عمده 
داعش در مقر اصلي اين گروه تروريستي در سوريه 
مي گذرد، ول��ي بازمانده هاي آن هن��وز مناطقي از 
س��وريه را در اختيار دارند. گروه هاي كردي مدت ها 
است بر محاصره روستاي »باغوز« به عنوان آخرين 
مق��ر بازمانده هاي داعش تمركز كرده اند. از س��وي 
ديگر، مخالفان مسلح سوريه هنوز تحت حمايت هاي 
خارجي در اس��تان »ادلب« علي��ه نيروهاي دولتي 
مي جنگند. همچنين بخش هايي از ش��مال غرب 
سوريه در تصرف تركيه اس��ت و شرق رود فرات هم 
به دست نيروهاي دموكراتيك مورد حمايت امريكا 
كنترل مي ش��ود. امروز و پس از فراز و نش��يب هاي 
بسيار طي هشت سال جنگ، دولت مركزي توانسته 
حاكمي��ت خود را بر بخش اعظم خاك اين كش��ور 
تثبيت كند. با اين حال هنوز تماميت سرزميني سوريه 
بطور كامل احيا نشده است.  سال ها جنگ، از سوريه 
ويرانه اي واقعي به جا گذاشته است. زيرساخت هاي 
اين كشور در حوزه شبكه هاي آب و فاضالب، انرژي، 
بيمارس��تان ها، مدارس و... به صورت جدي آسيب 
ديده است. حتي چاه هاي نفت و گاز در برخي مناطق 
تخريب ش��ده اند. تعداد زيادي از ش��هروندان اين 
كشور كه حدود 12 ميليون نفر برآورد مي شوند آواره 
شده اند. بيش از يك ميليون سوري هم در كشورهاي 
همسايه به عنوان پناهنده زندگي مي كنند. حجم 
تخريب در س��وريه به اندازه اي گس��ترده است كه 
جبران آن به مشاركت همكاري جويانه و همدالنه 
بسياري از كشورها نياز دارد. ايران كه به دعوت دولت 
دمشق در جنگ عليه داعش و مخالفان مسلح اسد، 
در اين كشور حضور داشته، با علم به لزوم ايجاد ثبات 
اقتصادي و بازگرداندن آرامش به زندگي مردم، بارها 
آمادگي خود براي مشاركت در بازسازي سوريه را اعالم 
كرده است. اظهارات اخير رييس جمهوري كشورمان 
در ديدار اس��د مبني بر اينكه »تهران در روند ثبات، 
بازگشت آوارگان و فرآيند سياسي داخلي نيز در كنار 
دمشق خواهد بود« ناظر بر همين سياست است.  اما 
شكست خوردگان عرصه ميداني سوريه به ويژه امريكا، 
براي جبران ناكامي خ��ود اين بار به رقابت در عرصه 
بازسازي سوريه روي آورده اند؛ آن هم رقابتي سلبي 
كه نه ترميم زيرساخت هاي سوريه، بلكه ممانعت از 
ورود ايران به اين عرصه را هدف قرار داده است. امريكا 
كه بر اساس منطق سياسي اقتصادمحور ترامپ، ديگر 
تمايل چنداني براي مشاركت مستقيم در بازسازي 
سوريه ندارد، كمك به بازسازي اين كشور را به خروج 
نظامي ايران از س��وريه منوط كرده است. اظهارات 
 اخير »برايان هوك« رييس گروه اقدام عليه ايران در
 دي ماه اين گزاره را اثبات مي كند. به گفته هوك، تا 
زماني كه نظاميان ايران و شبه  نظاميان متحد آنان از 
خاك سوريه كامال خارج نشده باشند، اياالت متحده 
حاضر نيست به بازسازي اين كشور جنگ  زده كمك 
كند. »اجتن��اب از تكرار تجربه لبنان در س��وريه« 
استداللي است كه هوك براي اين نوع سياست ورزي 
امريكا عنوان مي كند.  مقام هاي واشنگتن از سويي 
مشاركت در بازسازي سوريه را به خروج ايران از اين 
كشور منوط مي كنند و از س��وي ديگر با اجتناب از 
ورود به اين عرصه، در تالشند هزينه هاي بازسازي را 
بر دوش كشورهاي عربي بيندازند.  توييت اخير دونالد 
ترامپ رييس جمهوري امريكا در مورد ورود عربستان 
به عرصه ترميم سوريه بيانگر اين مساله است. ترامپ 
چندي پس از اعالم خبر خروج قريب الوقوع نيروهاي 
امريكايي از س��وريه در صفحه توييتر خود نوشت: 
»عربستان اكنون قبول كرده تا به جاي امريكا پول 
مورد نياز براي كمك به بازسازي سوريه را پرداخت 
كند. مي بينيد؟ جالب نيست وقتي كشورهاي بي اندازه 
ثروتمند به جاي يك كشور با عظمت، يعني امريكا كه 
5000 مايل دورتر است، به بازسازي همسايه هايشان 
كمك مي كنند؟ سپاس از عربستان.« در عين حال 
كه امريكا خواهان افزايش مشاركت كشورهاي عربي 
در بازس��ازي سوريه اس��ت، با روند بازگشت سوريه 
به اتحاديه عرب، عادي س��ازي روابط اين كش��ورها 
با سوريه و بازگش��ايي سفارت هاي عربي در دمشق 
مخالفت مي كند. به عبارتي امريكا مشاركت اعراب در 
روند بازسازي سوريه را كنترل شده و هدفمند دنبال 
مي كند؛ هدفي كه هنوز مخالفت با حاكميت اسد را 

در دل خود نهفته دارد.
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روزگار ناخوش عروس شهرهاي ايران
گروه راه وشهرسازي| آزاده كاري|

مي گويند روزي عروس شهرهاي ايران بوده است. عروس 
زيبايي كه در اوان جواني به حكم تقدير شكسته و فرتوت 
شد و ديگر اثري از زيبايي سابق در آن ديده نمي شود. خيلي 
دور نيس��ت روزگاري كه از شهرهاي مختلف كشور براي 
استراحت و تفريح و استفاده از تفرجگاه هاي آبادان به اين 
شهر سفر مي كردند .اولين شهري كه بعد از پايتخت صاحب 
فرودگاه شد و پروازهاي مستقيم از آبادان به برخي شهرهاي 
اروپايي انجام مي شد. كشتي هاي زيباي تفريحي مسافران 
را جابه جا مي كرد. اولين پااليش��گاه كش��ور در اين شهر 
احداث شد. اما آبادان بعد از جنگ ديگر آباد نشد. هنوز در 
كوچه پس كوچه هاي اين شهر زخمي آثار جراحات جنگ 
ديده مي شود . مردم ساده و كم توقع آبادان كه درست در 
مركزي ترين نقطه شهرشان كوه عظيمي از ثروت خودنمايي 
مي كند و در خيابان هاي اطراف پااليشگاه بوي گاز مشام را 

آزار مي دهد، سهمي از اين ثروت خدادادي ندارند.
خيابان ه��ا خاكي اند و خانه ها قديمي. ب��اران كه مي بارد 
كوچه پس كوچه هاي گلي محله هاي ذوالفقاري، اميري و 
جشميد آباد يادآور يك كلمه اند »بي توجهي مسووالن«. 
زني كه چادر به كمر بسته و با بيل سعي دارد راه كوچه را كه 
بارش باران آن را تبديل به باتالقي گلي كرده است،  باز كند 
تصويري است كه به راحتي از ذهن پاك نمي شود. گويي 
آبادان نيز در گذر زمان و ال به الي خاطرات جنگ كم رنگ و 
كم رنگ تر مي شود. هنوز مادر بزرگ ها و پدربزرگ ها به ياد 
دارند كه زماني جزر و مد رودخانه بهمنشير، آب شيرين را 
تا دم در خانه هاي برخي مناطق آبادان مي رساند و اين آب با 
خود شادي و خرمي را ميهمان خانه ها مي كرد. مردم همان 
آب را در ظرف هايي مي گذاشتند تا گل آن ته نشين شود و 
بعد آن را مي خورند، ولي همين آب تصفيه نشده هم عاري از 
بيماري بود و كسي بيماري هاي روده اي كه امروز بسياري از 

آباداني ها با آن دست وپنجه نرم كردند را نداشت.
اما امروز ديگر خبري از صفاي بهمنشير در آبادان نيست و 
حتي به علت برداشت آب از باالدست، بهمنشير آنقدر نحيف 
شده كه آب شور خليج فارس بر آب شيرين اين رودخانه غلبه 
مي كند و بهمنشير تنها مي تواند آب شور را به آباداني ها هديه 
كند. امروز نه تنها مردم آبادان ديگر آب شيريني از بهمنشير 
برداشت نمي كنند كه نخيالت آبادان هم به علت نبود آب 
مناسب و شيرين در حال جان دادن هستند. برخي محالت 
اين شهر دوست داشتني از داشتن ابتدايي ترين خدمات 
يك زندگي شهري مثل آب شرب سالم، فاضالب و برق با 
ولتاژ مناسب هم بي بهره هستند. »آبادان يكي از شهرهاي 
صنعتي،  تاريخي وبا قدمت مدني بسيار باالست و اگر بگوييم 
آبادان بار 100 ساله صنعتي شدن ايران را به تنهايي بر دوش 
كشيد، حرف گزافي نگفته ايم. اين ادعا براي ما دليلي است 
كه تمام عناصر مدني و شهروندي شهرهاي پيشرفته در 
اين ش��هر بيش از 100 سال قدمت دارد؛ يعني 100 سال 
پيش آبادان شهري بود برخوردار از تمام مزاياي يك شهر 
پيشرفته شامل سازمان آتش نشاني، هالل احمر كه آن موقع 
نام ديگري داشت، حتي شهروندان از بيمه هاي اجتماعي نيز 
برخوردار بودند. وجود بنادر كشتيراني، اسكله هاي گمركي 
و نيز مرزي بودن عامل مهمي در پيشرفت آبادان به شمار 
مي رفت. با وجود اينكه اين عوامل هنوز نيز وجود دارد اما طي 
جنگ تحميلي اين همه شكوه و رونق از بين رفت و با گذشت 
30 سال از جنگ ديگر اين رونق و شكوه به شهر بازنگشت و 
از آن فقط خاطره اي در ياد ساكنان قديمي شهر باقي مانده 
است.« اينها بخشي از صحبت هاي غالمرضا شرفي نماينده 
مردم آبادان در مجلس اس��ت.به شهر و مردمش مي بالد و 
وقتي از امكانات و داش��ته هاي شهرش صحبت مي كند، 

صدايش پر از حسرت است.

    شهري فاقد امكانات 
به گفته شرفي آبادان داراي زيرساخت هاي بازرگاني خوبي 
است و تاثير بسياري در روند اقتصادي كشور دارد. آبادان 
به عنوان قطب اقتصادي منطقه تاثير بس��زايي بر اقتصاد 
شهرهاي مجاور خود از جمله بصره و العماره و ديگر شهرهاي 
عراق داشته است. شرفي با بيان اينكه 8 سال جنگ وقفه اي 
بين آب��ادان قبل از جنگ و آبادان بع��د از جنگ انداخت، 
مي گويد: 30 سال از تاريخ جنگ مي گذرد و همانطور كه 
مي دانيم بازسازي آبادان به نحو مناسبي انجام نشده است. 
سوال من از مسووالن اين است كه آيا حاضرند آبادان كنوني 
را به مردم ديگر شهرها نشان بدهند. محله ذوالفقاري 50 
هزار نفر، س��ده بيش از28 هزار نفر، كارون 18 هزار نفر و 
محله احمد آباد 12 هزار نفر جمعيت دارد .در اين محله ها و 
محله هاي ديگر مانند فياضيه،  ايستگاه 7، ايستگاه 12 چيزي 

به اسم شهر و مدنيت مشاهده نمي شود.
نماينده مردم آبادان در مجل��س ادامه مي دهد: روزگاري 
آبادان يكي از ش��هرهاي سر سبز كشور به شمار مي رفت. 
ميادين سبز و پارك هاي بسياري داشت اما امروز در آبادان 
چنين چيزي را مشاهده نمي كنيم. متاسفانه ناديده گرفتن 
حق شهروندي مردم آبادان توسط مسووالن طي سال هاي 
گذشته آنقدر براي مردم مشكالت ايجاد كرده كه حتي بر 
معيشت و امرار معاش آنها نيز تاثيرگذاشته و آنها در تامين 

مايحتاج ضروري خود با مشكل مواجهند.

    دليل شكست بازسازي آبادان
برخي كارشناس��ان و حتي مس��ووالن معتقدند، پروژه 
بازسازي در آبادان با شكست مواجه شده است. شرفي در 

پاسخ به اينكه دليل اين شكست چيست، مي گويد: به گفته 
كارشناسان اقتصادي هر پروژه براي به ثمر رسيدن بايد سه 
مالحظه اساسي داشته باشد. اول اينكه بايد در خصوص 
آن مطالعات كارشناسي قوي و معتبر صورت گيرد و پروژه 
متناسب با زيرساخت هاي آن شهر باشد. دوم اينكه كننده 
كار بايد متعهد و ضامن درستي كار باشد و كارفرما بايد بر 
حسن اجراي كار نظارت كند. سوم وجود نقدينگي است 
 كه به ش��كل پيوسته به پروژه تزريق ش��ود.اكنون حدود

 25 سال است كه آبادان هيچ پشتوانه مالي ملي ندارد شهري 
كه 10 س��ال تمام زيرس��اخت هاي آن ويران شده است. 
متاسفانه هنوز در آبادان محله هايي هست كه خانه هايش 
سند ندارد اداره كار حاضر به گاز كشي منطقه نيست و بهانه 
مي آورد كه سازمان نظام مهندسي پايان كار نداده است. 
محالت حاشيه نش��ين آبادان هم كه با شهر كمتر از يك 
كيلومتر فاصله دارند نيز در شرايط بسيار بدي به سر مي برند.

    نخلستان ها درمعرض نابودي
او با اشاره به نبودگازكشي در بسياري از محله هاي اين شهر 
اضافه مي كند:  اي كاش مش��كل فقط نبود گاز بود اكنون 
ش��هروندان بايد روي يك دوش كپسول گاز بگذارند و بر 
دوش ديگر بشكه آب . آباداني كه بهترين آب تصفيه را بعد از 
تهران داشت، امروز آب شرب مناسب ندارد. حتي آب براي 
نگهداري دام و آبياري نخلس��تان ها كه جزو سرمايه هاي 
ملي كشور محسوب مي شوند، نداريم. 5 ميليون نخل در 
هر كشوري با هر سيستم اقتصادي به عنوان يكي از منابع 
درآمدي مهم محسوب مي شود. اين نخل ها در حال از بين 
رفتن هستند و بس��ياري از آنها ضعيف شده اند، زيرا با آب 
شور آبياري شده اند.او با اشاره به ساخت و سازهاي بي رويه 
و بدون توجه به اصول و مقررات در اين شهر عنوان مي كند: 
در بخش هايي از ش��هر س��اخت آپارتمان بدون توجه به 
زيرساخت ها بدون آينده نگري و بدون در نظر گرفتن تراكم و 
ميزان جمعيت براي شهر مشكل ساز شده است.اكنون مركز 
شهر به دليل همين ساخت و سازها دچار گره كور ترافيكي 
شده و بازار شهر از شكل عادي خارج شده است.رسيدگي 
به اين مشكالت نيازمند نگاه كالن است و بايد گام به گام 

مشكالت بررسي و حل شوند.

   آبادان شباهتي به مناطق آزاد ندارد
نماينده مردم آبادان در مجلس در پاسخ به اينكه پيوستن 
آبادان به مناطق آزاد چه مزايايي براي اين شهر داشته است، 
تصريح مي كند: معتقدم در كل كش��ور پروژه مناطق آزاد 
شكست خورده است و نتوانسته در توسعه و پيشرفت آن 
منطقه اقتصادي تاثيرگذار باشد.هر چند امروز مناطق آزاد 
به عنوان راه حل برون رفت از مشكالت اقتصادي كشور ها 
معرفي مي شوند.در واقع كشوري كه در زمينه مناطق آزاد 
زيرساخت ها الزم و كافي را دارد قطعا در حوزه اقتصادي نيز 
توانمند است اما در مناطق آزاد كشور هيچ جريان پايدار 
اقتصادي مشاهده نمي شود. هر چند آبادان جزو مناطق 
آزاد محسوب مي شود اما به لحاظ ظاهر و كارهاي عمراني 

هيچ شباهتي به مناطق آزاد ندارد.
او در پاس��خ به اينكه آبادان چه سهمي در بودجه عمومي 
كشور دارد، توضيح مي دهد: توسعه سواحل اروند در برنامه 
ششم توسعه ديده شده و در اين خصوص اكثر مكان هايي 
كه مزيت، زيرس��اخت و قابليت بهره ب��رداري اقتصادي و 
سرمايه گذاري آبادان را دارند، در كنار سواحل مكران مورد 
توجه قرار گرفته و تعريف شده اند.اما تا امسال كه 3 سال از 
تصويب برنامه ششم توسعه مي گذرد، كمترين توجهي به 
شهر آبادان نشده است. اين در حالي است كه بودجه هاي 
خوبي به منطقه تخصيص داده شده است. در نشست هايي 
كه ماه گذشته با سازمان برنامه و بودجه داشتم قول دادند 
كه در سال پاياني نمايندگي ما گام هاي موثري در اين راه 

بردارند و قول هاي خوبي به ما داده اند.

 كسري بودجه شهرداري آبادان
حميدكوراوند، رييس كميسيون عمران شوراي شهر هم 
در گفت وگو با »تعادل« از كاستي ها و تالش ها براي بهبود 
وضعيت عمراني شهر مي گويد. به گفته او در سال 97 كل 
بودجه ش��هرداري آبادان حدود 190 ميليارد تومان بوده 
است و در پي امضاي توافقنامه تجاري با منطقه آزاد اروند 
در مجموع بودجه س��ال جاري 290 ميليارد تومان بوده 
 ك��ه از اين ميزان 40 درصد متعلق به بودجه عمراني بود و 

70 درصد از كل بودجه نيز محقق شده است.
وقتي در پاس��خ به س��والي درباره وضعيت بد خيابان ها و 
كوچه هاي ش��هر، به پروژه هاي عمراني شهرداري آبادان 
اشاره مي كند و مي گويد كه براي بسياري از اين خيابان ها 
برنامه دارند اما نبود منابع مالي سرعت پيشرفت پروژه ها را 
پايين آورده است. او در اين باره توضيح مي دهد: پروژه فاز 4 
اميرآباد از پروژه هاي در دست اجراست كه اكنون70 درصد 
آن انجام شده است. زيرسازي فاز 2 اميرآباد هم تا حدودي 
انجام شده است. امسال پروژه شطيط را داشتيم كه هنوز آغاز 
نشده است زيرا نياز بود برخي زمين ها تملك شود كه اين 
كار صورت نگرفت و همچنين مشكالت مربوط به فاضالب 
و تاسيسات زيرزميني ديگر داشت. عالوه بر اين پروژه فاز يك 
ذوالفقاري نيز شروع شده و حدود 30 كوچه تخريب شده اند 
تا دوباره نوسازي شوند . تاكنون حدود 10 كوچه نوسازي 
ش��ده اند اما باقي كوچه ها هنوز مشكل دارند و از وضعيت 
اجراي اين پروژه ناراضي هستيم.اين پروژه ها براي اولين بار 
است كه در آبادان اجرا مي شود و قرار است تمام مشكالت 
اين محله ها در يك بسته كامل شامل لوله كشي آب، گاز، 
فاضالب، مخابرات و به دنبال آن آسفالت، پياده روسازي و 

جدول گذاري انجام شود.
كوراوند ادامه مي دهد: پروژه علوانيه يكي ديگر از پروژه هاي 
مهم شهر اس��ت كه چند خيابان زير سازي شده اما هنوز 
آسفالت نش��ده اند و تا يكي دو ماه ديگر آسفالت آن شروع 
مي ش��ود. در پروژه فرهنگيان نيز ب��ه دليل اينكه هزينه 
آن از س��وي استانداري تامين مي شود پيشرفت چنداني 
نداشته ايم. پروژه هايي كه نام بردم در محله هاي حاشيه اي 
شهر بود. تا سال گذشته 99 درصد كوچه هاي آن خاكي 
بود و مردم در فصول بارندگي براي تردد با مشكل مواجه 
مي شدند. بنا داريم سال آينده به بخش هاي مركزي شهر 
بپردازيم.متاسفانه بايد بگويم كه بسياري از خيابان هاي 
شهر آبادان بعد از جنگ به همان حال مانده و امسال سعي 
كرديم تا با وجود تمام مشكالت اقتصادي كه شهرداري با 
آن مواجه است اين پروژه ها را آغاز كنيم. به گفته او، حتي 
خيابان هاي اطراف پااليش��گاه نيز وضعيت خوبي ندارند.

هنگام عبور از جلوي پااليشگاه گويي در يك روستا تردد 
مي كنيد و اين وضعيت براي خود پااليشگاهي كه بيش از 
100 سال قدمت داشته و منافع اقتصادي كشور را تامين 
مي كند، تاسف آور اس��ت. او ادامه مي دهد: از سوي ديگر 
بلواري كه از وسط پااليشگاه نفت و پتروشيمي مي گذرد 
يكي از بدترين خيابان هاي كشور اس��ت و الزم است كه 
مديريت پااليشگاه آبادان به امر توجه ويژه داشته باشد. يادم 
است چند سال پيش شهرداري آبادان اين بلوار را بست و 
اجازه خروج ماشين ها از پااليشگاه را نمي داد ما نمي خواهيم 
دوباره به اين سمت برويم و اميدوارم مسووالن پااليشگاه به 

اين موضوع توجه كنند.

   نيروي انساني مازاد در شهرداري
ظاهرا مشكل تعداد باالي نيروي انساني در شهرداري فقط 
مختص تهران و كالن شهرها نيست و شهرداري آبادان نيز 
از اين مش��كل رنج مي برد. به گفته كوراوند طي سال هاي 
گذشته تعداد نيروهاي انساني به ش��دت افزايش يافته و 
شهرداري آبادان بر اساس نرم هاي كشوري بايد بين 900 
تا 1100 نفر نيرو داشته باشد نزديك 2200 نفر نيرو دارد.
حقوق اين تعداد نيرو ماهانه 9 ميليارد تومان است.اين عضو 

شوراي شهر آبادان با اش��اره به اينكه اكنون نيروهايي در 
شهرداري مشغولند كه بايد6 سال پيش بازنشسته مي شدند، 
تصريح مي كند: اين افراد به دليل اينكه شهرداري پول ندارد 
بيمه آنها را بپردازد هنوز بازنشس��ته نشده اند در حالي كه 
برخي از آنها از كار افتاده اند.در اين مدت با تالش هايي كه 
انجام شد حدود 40 نفر بازنشسته شدند و در نظر داريم كه 
س��ال آينده تعداد ديگري را نيز بازنشسته كنيم و در اين 
صورت حدود 1.5 ميليارد تومان از ميزان هزينه ها كاسته 
مي شود. همچنين چنانچه بتوانيم در يكي دو سال آينده 
نيروهاي شهرداري را ساماندهي كرده و ميزان حقوق را به 
6ميليارد تومان كاهش دهيم، مي توانيم كارهاي عمراني را 
با سرعت بيشتري پيش ببريم.در واقع هزينه هاي جاري 
ش��هرداري حدود 18 ميليارد تومان است اما درآمدهاي 
حاصل از آاليندگي پااليشگاه نفت، پتروشيمي، گمرك، 
بندر و عوارض س��اخت و س��از در ماه به 7 ميليارد تومان 
هم نمي رس��د و در ماه فقط براي پرداخت حقوق پرسنل 

شهرداري 2ميليارد تومان كسري بودجه داريم.

   نياز به 100 ميليارد تومان پول نقد
او با بيان اينكه به غي��ر از توافقنامه هايي كه با مناطق آزاد 
داش��تيم يكي از داليلي كه در س��ال گذشته نتوانستيم 
پروژه هاي عمراني در مركز شهر داشته باشيم به نبود منابع 
مالي بر مي گردد،  اظهار مي كند: اكنون آبادان حدود هزار و 
100 كيلومتر جاده، خيابان و راه دارد كه نيازمند بازسازي و 
ترميم است و انجام آن نياز به 10 هزار ميليارد تومان بودجه 
دارد . ما شهر را با 200 ميليارد تومان بدهي تحويل گرفتيم 
و هنوز مشكل بدهي شهرداري يكي از مهم ترين مشكالت 
به شمار مي رود. به گفته اين عضو شوراي شهر آبادان، براي 
خروج اين شهر از وضعيت بحراني كنوني، شهرداري حداقل 
نياز به 100 ميليارد تومان پول نقد دارد كه بارها اين موضوع 
را با فرمانداري و استانداري در ميان گذاشته ايم و چنانچه 
مساعدت خارج از شهر نباشد با وضعيت درآمدي كنوني 

نمي توانيم كاري براي شهر انجام دهيم.
به گفته كوراوند بودجه پيشنهادي شهرداري براي سال 
آينده 300 ميليارد تومان اس��ت. دركنار آن، توافقنامه با 
مناطق آزاد را هم داريم اما در مجموع با توجه به وضعيت 
شهر ميزان بودجه عمراني بسيار پايين است و سال هاست 
كه در بخش عمراني كار اساسي نشده است. نه اينكه هيچ 
كاري انجام نشده باشد پول را هزينه كرده اند اما بدون در نظر 
گرفتن استانداردها و احداث زيرساخت ها كه نتيجه آن هم 

كوتاه مدت بوده است.

   كاهش سهم حق آاليندگي از پااليشگاه
اصلي ترين منب��ع درآمد ش��هر آبادان ح��ق آاليندگي 
است كه از پااليش��گاه نفت مي گيرد .كوراوند تاكيد دارد 
كه در س��ال هاي گذش��ته واقعا در حق مردم آبادان جفا 
 ش��د و مس��ووالن وقت هم توجهي به اين امر نداش��تند.

 او در اي��ن باره توضي��ح مي دهد: پااليش��گاه نفت دقيقا 
در مركز ش��هر قرار دارد و آاليندگي آن تمام مردم شهر و 
به خصوص كساني كه در اطراف پااليشگاه ساكن هستند 
را در بر مي گيرد و س��المتي آنها را تهديد مي كند. به غير 
از يك جهت كه به رودخانه اروند مي خورد در س��ه جهت 
 ديگر محله هاي بريم، قدس و اميري بيشتر از ساير محله ها 
در معرض آسيب هاي ناشي از پااليشگاه هستند.تجهيزات 
پااليشگاه نيز اكثرا قديمي هستند و آاليندگي بااليي دارند.
حق آاليندگي تا سال هاي 94 و 95 تماما متعلق به شهر 
 آبادان بود اما بعدا بر اس��اس يك ديدگاه غيركارشناسي 
40 درصد از حق آاليندگي را به شهرهاي خرمشهر و جزيره 
مينو اختصاص دادن��د.از 60 درصد باقي مانده مقداري به 
روس��تاها و منطقه اروند كنار اختصاص مي يابد و در واقع 
حدود 40 يا 50 درصد سهم آبادان مي شود.حق آاليندگي 
در ماه حدود 4 تا 4.5 ميليارد تومان مي شود. از طرف ديگر، 

از آنجا كه آبادان يك ش��هر صنعتي است و ارزش افزوده را 
بر اساس سرانه جمعيتي استان تقس��يم كرده اند، ارزش 
افزوده ش��هر نيز از ماهي 4 ميليارد تومان به يك ميليارد 
تومان كاهش پيدا كرد.او در اين باره بيشتر توضيح مي دهد 
و مي گويد: قبال حق آاليندگي حدود 7 تا 8 ميليارد تومان 
بود و گاهي به 11 ميليارد تومان نيز مي رس��يد اما بعد از 
اينكه 40 درصد آن را از آبادان گرفتند نهايتا حدود 4.5 تا 
5 ميليارد تومان حق آاليندگي به شهر آبادان مي رسد. اين 
وضعيت راضي كننده نيست و اين حق مردم آبادان است كه 
از آنها گرفته شده است.زيرا پااليشگاه در دل آبادان است و 
مردم اين شهر از آن آسيب مي بينند و معتقدم اين حق بايد 
به آبادان برگردد تا براي مردم اين شهر هزينه شود. در اين 

زمينه نامه نگاري هايي كرده ايم.
كوراوند با تاكيد بر اينكه از ابتداي سال 96 كاهش درآمدها 
را داشته ايم،  تصريح مي كند: در عوارض ساخت و ساز نيز 
شهر آبادان ركود شديدي را تجربه مي كند. ساخت و ساز در 
آبادان نيز متاثر از ركود بخش مسكن كشور در ركود به سر 
مي برد. اين در حالي است كه در دنيا مسكن به عنوان موتور 
متحرك اقتصاد شناخته مي شود. اين ركود باعث شده كه 
درآمدهاي شهرداري از محل عوارض ساخت و ساز كه قبال 
ماهانه 4 تا 5 ميليارد تومان بود، اكنون به يك ميليارد تومان 
كاهش يابد. در مجموع همانطور كه گفتم ميزان درآمدهاي 
شهردار در ماه 7 ميليارد تومان نمي رسد و با كسري شديد 
بودجه مواجه هستيم.اين عضو شوراي شهر آبادان با بيان 
اينكه شهرداري آبادان نيز مانند ساير شهرهاي بزرگ دنيا 
بايد به سمت درآمد هاي پايدار برود، مي گويد: طي سال هاي 
گذشته نگاه مسووالن شهري مانند نگاه دولتمردان كه تكيه 
بر درآمدهاي نفتي دارند، درآمدزايي از طريق پااليشگاه نفت 
بوده و اين آس��يب زيادي به شهر زده است. اكنون شرايط 
سختي را در آبادان مي گذرانيم و نياز به حمايت دولت داريم. 
چنانچه بتوانيم به سمت درآمدهاي پايدار برويم آبادان اين 
قابليت را دارد كه حتي به دولت كمك كند چنانچه االن نيز 
كمك مي كند.پااليشگاه آبادان، پتروشمي آبادان و گمرك 
آبادان تاسيسات مهمي  هستند كه تمام كشور از خدمات 
آنها بهره مند مي شوند و من به عنوان نماينده مردم آبادان 

مي گويم كه اين شرايط كنوني حق مردم آبادان نيست.
او با بيان اينكه فاز دو پااليشگاه آبادان كه اكنون با همكاري 
چيني ها در دست احداث اس��ت، نيز در اين دو سال هيچ 
دستاوردي براي شهر آبادان نداشته است، عنوان مي كند: 
ما به شدت از اين موضوع گله مند هستيم و حتما در ماه هاي 
آينده اين موضوع را پيگيري خواهيم كرد. تمام شركت ها و 
سازمان هاي آبادان بودجه فرهنگي دارند اما تاكنون فاز دو 
پااليشگاه هيچ كار فرهنگي در اين شهر انجام نداده است. از 
مديران پااليشگاه نيز مي خواهم كه به اين مهم توجه كنند. 
حميد كوراوند در پاسخ به اينكه پيوستن آبادان به مناطق 
آزاد چه دس��تاوردي براي اين شهر داشته است، به نقش 
پژوه��ش و مطالع��ات در انجام پروژه ها اش��اره مي كند و 
مي گويد: در كش��ور ما پژوهش و مطالعات جايگاه خوبي 
ندارند و بيشتر برنامه ريزي ها و تصميم گيري ها در منطقه 
ما يا بر اساس ديدگاه شخصي بوده يا ديدگاه جمعي از افراد 
خاص در سازماني خاص.اجراي هر پروژه اي نياز به انجام 
تحقيقات، آزمايش و تست دارد. بايد ديد پروژه اي كه قصد 
اجراي آن را داريم چه منافع ومزايايي براي مردم آن شهر 
دارد . چنانچه پروژه اي براي ساكنان بومي محل بهره نداشته 
باشد با شكست مواجه مي شود. اي كاش قبل از اينكه آبادان 
را جزو مناطق آزاد اعالم كنند اين پژوهش ها انجام مي شد 
كه اين موضوع چه نتايج اقتصادي براي شهروندان دارد وبعد 
منطقه آزاد را به اين وسعت گسترش دهند.البته منطقه آزاد 

شدن آبادان هم معايب و هم مزايايي داشته است.
او در اين باره توضي��ح مي دهد: به محض اينكه آبادان و 
خرمش��هر جزو منطقه آزاد اروند اعالم شدند به شدت 
قيمت زمين و ملك در اين دو شهر افزايش يافت. يعني 
زميني كه قبال مت��ري 100 تا 200 هزار تومان خريد و 
فروش مي ش��د االن متري 2 ميليون تومان شده است.
اين امر باعث ش��د تا آن بخش از جامعه كه زمين دار يا 
مالك بودند، ثروتمندتر ش��دند ام��ا بخش ديگر كه در 
جامعه شهري آبادان تعدادشان بيشتر است و از وضعيت 
مالي خوبي برخوردار نيستند، شرايط برايشان سخت تر 
شد. كساني كه به دنبال اين بودند يك خانه كوچك براي 
فرزندانش��ان بخرند تا بتوانند ازدواج كنند، امروز ديگر 
قدرت خريد ندارند. اين در حالي است كه قيمت اجناس 
در منطقه آزاد اروند مانند س��اير مناطق ارزان نيست و 
نتوانس��ته آبادان را به عنوان يك قطب تجاري به كشور 
معرفي كند، به گونه اي كه مردم از شهرهاي ديگر براي 
خريد به آبادان بيايند. دليل گران بودن اجناس را مي توان 
عوارضي دانست كه هنوز از برخي بازاريان آبادان گرفته 
مي شود . همچنين برخي بازاريان خودشان مي روند از 
بنادر گناوه جنس مي خرند. بنابراين مي توان گفت نقش 
منطقه آزاد در آبادان چندان خوب نبوده اس��ت.حتي 
نيروهايي كه در منطقه آزاد مش��غول به كار هستند از 
بومي هاي آبادان نبوده و اشتغالزايي صورت نگرفته است.

او ادامه مي دهد: دراين خصوص با مديران منطقه آزاد نيز 
جلس��اتي برگزار كرده ايم و در تالش هستيم تا بتوانيم از 
ظرفيت هاي مناطق آزاد براي بهبود اوضاع آبادان استفاده 
كنيم. البته در يك سال گذش��ته مدير منطقه آزاد چند 
پروژه عمراني را براي شهر آبادان در قالب امضاي توافقنامه با 

شهرداري در نظر گرفته است كه جاي تقدير دارد. 
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 لغو يارانه نوسازي
 بافت فرسوده آبادان 

حسن كمري، سخنگوي شوراي شهر آبادان در 
گفت وگو با »تعادل« اعالم كرد: در گذشته دولت 
به منظور نوسازي بافت فرسوده يارانه اي را به شهر 
آبادان اختصاص داده بود اما در يك سال گذشته 
اين موضوع لغو شده و بانك ها ديگر براي پرداخت 
وام همكاري نمي كنند.در نتيجه انگيزه اي كه در 
مردم براي نوسازي خانه هايشان به وجود آمده 

بود از بين رفت.
به گفته كمري برخي از مناطق ش��هر آبادان به 
لحاظ عمراني و زيرساخت هاي فرهنگي ضعيف 
هس��تند و در واقع داراي بافت ناكارآمد شهري 
هس��تيم.او مناطق ذوالفقاري، جمش��يد آباد، 
كوي قدس، كفيشه، سده، بهار، شطيط، ميدان 
طيب، س��ليچ غربي و شرقي را جزو مناطقي كه 
داراي بيشترين بافت فرسوده هستند برشمرد و 
گفت: 69 هزار و 100 نفر از شهروندان آباداني در 

محدوده بافت فرسوده ساكن هستند.
او با بيان اينك��ه به منظور نوس��ازي بافت هاي 
فرسوده كميته هايي در شوراي شهر و شهرداري 
آبادان تشكيل ش��ده و فعاليت هايي نيز صورت 
مي گيرد،  تصريح كرد: ام��ا آن چيزي كه اكنون 
اتفاق مي افتد ساخت و ساز در بافت هاي فرسوده 
است. به اميد اينكه درصد بافت فرسوده كاهش 
يابد.اين عضو ش��وراي ش��هر آب��ادان ادامه داد: 
پرداختن به بافت هاي ريز دانه و نوس��ازي بافت 
فرسوده فقط توسط شهروندان صورت مي گيرد 
و شهرداري هم مشوق هايي كه براي آنها در نظر 
گرفته است، اما مهم يارانه اي بود كه دولت در نظر 
گرفته بود كه همانطور كه گفته ش��د، يك سال 
است كه پرداخت نمي شود. ساكنان بافت هاي 
فرسوده شهر كه تعدادشان هم كم نيست معموال 
قش��ري هس��تند كه از نظر مالي شرايط خوبي 
نداشته و توان ساخت و ساز ندارند.آبادان به لحاظ 
دارا بودن بافت هاي فرسوده رتبه سوم استان را 
دارد و درصد بااليي از بافت شهري بافت فرسوده 
است.كمري ادامه داد: سال جاري در شهر آبادان 
9 پروژه بهسازي معابر و خيابان هاي شهر،  پياده 
روسازي، آسفالت و جدول گذاري را آغاز كرديم 
كه در حال حاضر توس��ط پيمان��كاران در حال 
اجراس��ت. مجموع اين 9 پروژه كه در مدت 24 
ماه به نتيجه خواهد رسيد، بيش از 40 درصد شهر 
را پوش��ش مي دهد. او با اشاره به وسعت 5 هزار و 
500 هكتاري شهر آبادان اظهار كرد: در سال هاي 
گذشته به داليل مختلفي از جمله كمبود بودجه 
يا برنامه هاي تدوين شده، بيشتر اقدامات عمراني 
در مركز ش��هر انجام مي شد و مناطق حاشيه اي 
همچون سليچ، علوانيه، ش��طيط و غيره از اين 
 قاعده به دور مانده و آسيب هاي جدي ديده اند.
 اگر چه بازسازي ش��هر آبادان را تمام شده اعالم 
كردند اما اين شهر در حال حاضر جزو 10 شهر 
نخست داراي بافت فرسوده سطح كشور است كه 

نشان مي دهد، كاري در شهر انجام نشده است.

بهره برداري كامل از خطوط 
۶ و ۷ مترو در نيمه اول ۹۹

مديرعامل ش��ركت راه آهن شهري تهران و حومه 
گفت: س��ال آينده بخش عمده اي از خطوط 6 و 7 
به بهره برداري خواهد رسيد و بهره برداري نهايي از 
اي��ن دو خط با 59 كيلومتر طول در 6 ماهه اول 99 

انجام خواهد شد.
به گزارش ايلنا، علي امام در حاشيه بيستمين سالگرد 
فعاليت شركت بهره برداري متروي تهران و حومه 
گفت: اواخر سال 97 هشتادمين سالگرد بهره برداري 
از شبكه راه آهن كشور و بيستمين سالگرد راه اندازي 
متروي تهران اس��ت، اما با مقايس��ه اين دو حوزه 
مشخص مي شود كه راه آهن در طول اين 80 سال 
آن طور كه بايد توسعه نيافته و سهم الزم را در حمل 
بار و مس��افر پيدا نكرده است.خوشبختانه شركت 
بهره برداري متروي تهران به عنوان پايتخت كشور 
جايگاه مناسبي دارد، بطوري كه اين شركت در سال 
25 ميليون مس��افر را جابه جا مي كند، اما اين عدد 
معادل فعاليت 10 روزه شركت متروي تهران است.

امام ابراز اميدواري كرد با تالش براي تكميل خطوط 
و بهره برداري از تمام ايستگاه هاي مترو در افق 1402، 
10 خط مترو و 2 خط اكسپرس تقديم مردم شده 
و مترو بتواند سهم 30 درصدي خود را از جابه جايي 
مسافر ايفا كند. مديرعامل شركت راه آهن شهري 
ته��ران و حومه از بهره برداري 3 ايس��تگاه از بخش 
شمالي خط 7 در هفته پاياني سال خبر داد و گفت: 
اين قسمت از خط 7 با 3 ايستگاه شامل ايستگاه هاي 
ه��الل احمر، تربي��ت مدرس و مي��دان صنعت به 
بهره برداري مي رسد.امام در مورد افتتاح خط 6 نيز 
گفت: 3 ايستگاه از محدوده جنوبي خط 6 با 3 ايستگاه 
حدفاصل دولت آباد تا ميدان شهدا آماده بهره برداري 
است كه با توجه به لزوم انجام هماهنگي هاي الزم 
براي حضور رييس جمهور، به فروردين موكول شده 
اس��ت. وي با اشاره به اينكه س��ال 98 سال پرباري 
براي مت��روي تهران خواهد بود، عنوان كرد: س��ال 
آينده بخش عمده اي از خطوط 6 و 7 به بهره برداري 
خواهد رسيد و بهره برداري نهايي از اين دو خط با 59 
كيلومتر طول در 6 ماهه اول 99 انجام خواهد شد. او 
درباره فاينانس خط 6 تصريح كرد: شوراي اقتصادي 
با همكاري دولت فاينانس خط 6 را تصويب كرده كه 
با مساعدت هاي الزم در سال 98 عملياتي مي شود. 
امام در مورد فروش اوراق مشاركت نيز توضيح داد: 
براساس بودجه كش��ور كه هر سال تكرار مي شود، 
فروش 910 ميليارد تومان اوراق مشاركت مصوب شد 
كه اقدامات اوليه آن انجام شده و اوايل سال 98 منتشر 
مي شود. در همين رابطه از مس��ووالن درخواست 

داريم، اين ميزان را افزايش دهند.



دانش و فن10اخبار

وزيرارتباطاتوفناورياطالعات:

شركت هاي ارزش افزوده از وزارت ارتباطات مجوز ندارند
گروه دانش و فن   

در حال��ي كه وزي��ر ارتباطات و فن��اوري اطالعات 
با پس��ت هايي در توييتر و هش��تگ ح��ق الناس و 
شفاف س��ازي طي چند روز متوال��ي اعالم كرد كه 
در نظرسنجي و آراي مردمي دستكاري شده است 
و با نمودار آن را نش��ان داد، مش��خص ش��د كه اين 
دس��تكاري آرا منوط به يك روز نبوده اس��ت و طي 
س��ه روز اين اتفاق افتاده و اين نظر سنجي در يك 
سامانه با يك كد USSD صورت گرفته است كه به 
گفته مسووالن اين برنامه مجوز ارايه اين كد توسط 
وزارت ارتباطات صادر شده است،  مساله اي كه بازهم 
وزير ارتباطات به آن واكنش نش��ان داد و در پست 
 USSD توييتري نوشت: شركت هاي ارزش افزوده و
مجوزي از وزارت ICT ندارند و فعاليت آنها مطابق 
قانون تجارت است، و اگر فعاليت اين شركت ها بايد 
با اخذ مجوز از وزارت ICT باش��د، تبليغ يا فعاليت 

آنها سريعا در صداوسيما متوقف شود.
وزير ارتباطات، با تاكيد بر شفاف سازي در اين زمينه 
در پست توييتري نوشت:  شركت هاي ارزش افزوده 
و USSD مج��وزي از وزارت ICT ندارند و فعاليت 
آنها مطابق قانون تجارت اس��ت، اگر آن گونه كه در 
بخش هاي خبري سيما طرح شد، فعاليت آنها بايد 
با اخذ مج��وز از وزارت ICT باش��د، مطابق مصوبه 
۱۹۲ كميس��يون تنظيم مقررات، تبليغ يا فعاليت 

آنها سريعا در صداوسيما متوقف شود.
همچني��ن محمدجعفر نعناكار مدي��ركل حقوقي 
س��ازمان فناوري اطالعات در توييتري تاكيد كرد 
كه موضوع مصوبه، لزوم ايجاد فضاي رقابتي س��الم 
و ش��فاف، ايج��اد روال هاي هماهنگ و ش��فاف در 
تبليغ��ات و انج��ام هماهنگي هاي الزم ب��ا مراجع 
ذي صالح در خص��وص تبليغات خدمات پس��تي، 

مخابراتي و فناوري اطالعات است.
 حال پس از آنكه تعداد بسياري از كاربران اپراتورهاي 
تلفن هم��راه طي روزهاي گذش��ته اع��الم كردند 
پيامك تأييد راي به يك برنامه تلويزيوني برايشان 
ارسال شده، در حالي كه آنها اصاًل در اين رأي گيري 
ش��ركت نكرده بودند يا راي ش��ان برنام��ه ديگري 
بوده اس��ت، ارس��ال اين پيامك ها و تغيير نام برنده  
برنامه تلويزيوني موجب ش��د كاربران نسبت به اين 
موضوع واكنش نشان دهند؛ اين موضوع از اختالل 
در س��امانه رأي گيري بخ��ش مردمي جش��نواره 

تلويزيوني جام جم حاكي ب��ود.  در همين خصوص 
روابط عمومي معاونت س��يما در خبري اختالل در 
سيس��تم رأي گيري را تأييد كرد و آن را به استقبال 
مردم از نظرس��نجي نس��بت داد. در اطالعيه آمده 
است، »راي گيري بخش مردمي جشنواره تلويزيوني 
جام جم كه از ۲۳ بهمن ش��روع شد، تا پنجشنبه ۹ 
 USSD اس��فند بيش از ۴۰ ميليون رأي در سامانه
ويك اپ را به خود اختصاص داد، اما ايجاد اختالل در 
اين سامانه حاشيه ساز شد.«  روابط عمومي معاونت 
س��يما همچنين اعالم كرد، اصالت آراي رسيده در 

بازه زماني بروز اختالل، در حال بررسي است.
  همچنين س��يدجمال هاديان ريي��س مركز روابط 
عمومي وزارت ارتباطات اين ادعا را رد كرده و گفت: 
تغيير آرا در شركت طرف قرارداد تبليغات انحصاري 
صدا و سيما صورت گرفته است كه هيچ مجوزي از 

وزارت ارتباطات ندارد.

  احتمال كاهش شديد فروش آيفون
در ايران

در ادامه وزير ارتباطات در خصوص مشكالت پيش 
آمده براي گوش��ي هاي آيفون با بي��ان اينكه مردم 
ايران اپل را دوس��ت داش��تند، اما محدوديتي كه 
اخيرا براي ش��ركت هاي ايراني ايجاد شد، بسياري 
از ايراني ها گوشي اپل شان را خاموش كردند و كنار 
گذاشتند، گفت:  البته گزارش دقيق اين موضوع را 
بايد س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 

اعالم كند.
جهرمي ادام��ه داد: امروز مردم ديگر اين گوش��ي 
را ب��راي نيازه��اي اولي��ه ارتباط��ي نمي خواهند، 
بلكه گوش��ي زندگي روزمره آنها را پيش مي برد و 
گوش��ي اي كه نتوان از خدمات حمل و نقل، بانكي 
و ساير اپليكيشن هاي آن استفاده كرد، محكوم به 

خارج شدن از بازار است.
همچنين مع��اون وزي��ر ارتباطات گف��ت: اعمال 
ممنوعيت ها در زمينه اس��تفاده از اپليكيشن هاي 
ايراني در سيستم عامل اي او اس استفاده از آيفون 

را در ايران ناممكن و فروش آن را كاهش مي دهد.
 امير ناظمي، معاون وزير ارتباطات و رييس سازمان 
فناوري اطالعات در يادداشتي آورده است: »اين بار 
س��ه عامل اس��تفاده از اپليكيش��ن هاي يادشده را 
دچار چالش كرده اس��ت. مس��اله اول تحريم هاي 

امريكا ب��ر ضد ايران اس��ت، مس��اله دوم تغيير در 
سياست هاي اپل در زمينه صدور گواهي هاي مربوط 
به توسعه دهندگان و برنامه نويسان تجاري اپ هاي 
آيفون اس��ت و موضوع س��وم به انتش��ار گزارشي 
بازمي گردد كه در آن فهرس��تي از استارت آپ هاي 
ايراني وجود دارن��د كه با اس��تفاده از گواهي هاي 
يادش��ده براي ش��ركت هاي امريكايي، تحريم ها را 

دور مي زدند.
با تش��ديد تحريم هاي امريكا عليه ايران، اپل اخيراً 
براي جلوگيري از اعمال مجازات هاي احتمالي كاخ 
س��فيد، اپليكيش��ن هايي را كه توسط شركت هاي 
ايراني توليد ش��ده اند از اپ استور خود حذف كرد. 
بديهي است كه چنين تصميمي مي تواند استفاده 

از اپ استورهاي ايراني را نيز افزايش دهد.
اما اپل مدتي اس��ت با هدف حفظ حريم ش��خصي 
كارب��ران خ��ود و مقابله ب��ا نقض حق��وق مالكيت 

معنوي، قبل از انتش��ار اپليكيش��ن ها در اپ استور 
خود آنها را مورد بررس��ي ج��دي قرار مي دهد ولي 
توزيع ن��رم افزاره��اي غيرقانون��ي و ناقض حقوق 
مالكيت معنوي، از طريق دستكاري و سوءاستفاده از 
برخي گواهي هاي صادر شده براي توسعه دهندگان 

تجاري ادامه داشته است.
لذا اپل با مرور و بررس��ي مجدد سياست هاي خود 
در اي��ن زمينه ت��الش كرد جلوي سوءاس��تفاده از 
گواهي هاي مذك��ور را بگيرد. اين مس��اله به ضرر 
كاربران ايراني آيفون تمام شده كه از اپليكيشن هاي 
دور زننده تحريم مبتني بر دستكاري گواهي هاي 
مذكور استفاده مي كردند. همين مساله موجب شده 
تا حتي در صورت توزيع اپليكيش��ن هاي آيفون در 
اپ استورهاي ايراني، استفاده از آنها ممكن نباشد.

اگر چه ظاه��راً اپل اين تغييرات را با هدف حفاظت 
از داده هاي خصوص��ي كاربران خ��ود انجام داده، 

اما در عمل جلوي دسترس��ي ايراني��ان به جريان 
آزاد اطالعات و خدمات آنالين را در داخل كش��ور 

گرفته است.
نتيجه نهايي اين تغييرات از دست رفتن كاركردهاي 
اصلي آيفون در ايران است. زيرا به عنوان مثال، ديگر 
از آيفون نمي ت��وان براي پرداخ��ت آنالين هزينه 

استفاده از كاال و خدمات استفاده كرد.
بررسي ها نش��ان مي دهد ۵.۲ ميليون نفر در ايران 
از آيف��ون اس��تفاده مي كنند و اپل داراي س��همي 
۱۲درصدي از بازار گوشي هاي هوشمند ايران است. 
ارزش كلي بازار تلفن همراه در ايران به ۴۳۸ ميليون 

دالر مي رسد.
در نهايت اپل دو گزينه پيش رو دارد. يا بايد شرايط 
را براي ايرانيان به حالت اوليه بازگرداند يا بر اجراي 
طرح فعلي خود اصرار كند كه در اين صورت بخش 
زيادي از بازار خود را در ايران از دست خواهد داد.«
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ورج| محققان و پژوهش��گران امنيت��ي به تازگي 
دريافته و اعالم كرده اند كه بسياري از اپليكيشن هاي 
موبايلي اندرويدي اطالع��ات كاربران را براي فيس 

بوك ارسال كرده و تحويل آن مي دادند.
با توجه ب��ه اهمي��ت روزافزون حفاظ��ت از حريم 
خصوصي و اطالعات ش��خصي كارب��ران در فضاي 
مج��ازي، بس��ياري از ش��بكه هاي اجتماعي نظير 
فيس بوك كه اين موضوع را زير سوال برده و رعايت 
نكرده اند، از سوي نهادهاي دولتي و مردمي بسياري 
بسيار تحت فشار قرار گرفته اند به گونه اي كه خيل 
عظيمي از كاربران به نشانه اعتراض، صفحه كاربري 
خود را در فيس بوك بس��تند و با انتقادات شديدي 

آن را ترك كردند.
بس��ياري از اپليكيش��ن هاي اندرويدي محبوب و 
پرطرفدار نظي��ر Yelp و Duolingo، اطالعات 
ش��خصي كاربران خود را به ش��ركت هاي ديگري 
همچون فيس بوك تحويل داده و ارسال كرده اند كه 
اين امر در صورتي كه ثابت ش��ود، موجب دردسر و 
گرفتاري هاي فراواني براي اين اپليكيشن ها خواهد 
شد چراكه به وضوح نقض قوانين و مقررات مربوط 
به حفاظ��ت از حريم خصوصي كاربران محس��وب 

مي شود.
همچني��ن در اي��ن گزارش ه��ا از ن��ام برخ��ي از 
اپليكيش��ن هاي ديگر نيز نام برده ش��ده اس��ت كه 
از جمل��ه مهم ترين آنها مي توان ب��ه برنامه معروف 
Indeed براي اس��تخدام و كارياب��ي و همچنين 

اپليكيشن ديگري تحت عنوان bible اشاره كرد.
به گفته اين محققان هنوز معلوم و مشخص نيست 

كه اپليكيش��ن هاي مذكور به چ��ه دليلي اطالعات 
كاربران را به فيس بوك تحويل داده اند ولي همانطور 
كه در اخبار قبلي مربوط به رسوايي بزرگ فيس بوك 
در سال گذشته گفته شده بود، اين غول تكنولوژي 
همچنين تالش هاي زيادي براي به دس��ت آوردن 
اطالعات كاربران كرده بود به گونه اي كه با موسسه 
تحقيقاتي كمبري��ج آنالتيكا ني��ز در اين خصوص 
همكاري ك��رده ب��ود و همين امر جنجال و س��ر و 

صداهاي بسياري را به وجود آورد.
ماه گذش��ته بود ك��ه روزنامه وال اس��تريت ژورنال 
ني��ز اعالم ك��رد ك��ه برخ��ي از توس��عه دهندگان 
اپليكيش��ن هاي مبتني بر سيس��تم عامل اندرويد 
و آي اواس، قواني��ن و مق��ررات مربوط به محافظت 
از حري��م خصوصي كاربران را نقض ك��رده و زير پا 
گذاشته اند چراكه به نظر مي رسد برخي از اطالعات 
ش��خصي كاربران همچ��ون موقعي��ت جغرافيايي 
)لوكيشن( آنها در كنار ساير اطالعات شخصي نظير 
تصاوير و فيلم هاي رد و بدل ش��ده را نيز به س��رقت 

برده اند.

ديلي ميل| يك استارت آپ ژاپني سيستم هوش 
مصنوعي س��اخته ك��ه مي تواند با بررس��ي تصاوير 
دوربين هاي مدار بس��ته افراد مشكوك به سرقت از 
فروشگاه ها را قبل از انجام اين جرم شناسايي كند.

اس��تارت آپ ژاپنيVaak يك نرم اف��زار جنجالي 
جديد اب��داع كرده كه ب��ا توجه به زب��ان بدن افراد 
مي تواند س��ارقان احتمالي مغازه ها و فروشگاه ها را 

شناسايي كند.
اين سيس��تم براي شناس��ايي رفتارهاي مش��كوك 
مانند اضطراب و بي قراري در تصاوير امنيتي آموزش 
ديده اس��ت. هرچند اين طرح براي مقابله با سارقان 
طراحي شده اما ايده اصلي آن است كه به كارمندان 
هشدار مي دهد به سارق احتمالي نزديك شوند. اين 
در حالي اس��ت كه الگوريتم هاي پيش بيني كننده 
نگراني هايي را درباره قضاوت نادرست درباره افراد 

به وجود آورده است.
سيستم هوش مصنوعي مذكور با رفتارهاي مشكوك 
در دوربين ه��اي امنيت��ي، آن را ب��ه وس��يله يك 
اپليكيشن موبايل به كارمندان هشدار مي دهد. اين 
سيستم سال گذشته به طور موفقيت آميز توانست 
فردي را شناسايي كند كه از فروشگاهي در يوكوهاما 

سرقت كرده بود.
البته اين اس��تارت آپ ادعا مي كند فناوري مذكور 
روش��ي براي جلوگيري از وقوع جرم است و هوش 
مصنوعي مذكور مي تواند بين رفتارهاي معمولي و 
مجرمان تمايز قائل شود. در سال هاي اخير استفاده 
از فناوري هاي پيش��گيري كننده در امريكا و چين 

افزايش يافته است.

انگجت| بر اس��اس اليحه اي كه توس��ط دولت به 
مجلس دوماي روس��يه تقديم ش��ده، مقامات اين 
كشور به دنبال كنترل جدي تر دسترسي به اينترنت 
و نيز راه اندازي شبكه اينترنت اختصاصي اين كشور 

هستند.
اليحه يادشده اينترنت مس��تقل نام دارد و هدف از 
نگارش آن، ايجاد دفاتر مركزي براي مديريت جريان 

اطالعات در روسيه است.
عالوه بر اين، يك سيس��تم اس��امي دامنه ملي هم 
در روس��يه ايجاد مي ش��ود تا اينتران��ت محلي اين 
كش��ور بتواند در صورت تصمي��م مقامات آن براي 
خداحافظ��ي با اينترنت يا قط��ع مقطعي آن به كار 

خود ادامه دهد.
والديمير پوتين رييس جمهوري روسيه كه موافق 
تصوي��ب اين اليح��ه اس��ت، معتقد اس��ت چنين 
تمهيداتي بايد براي دفاع از روس��يه در برابر امريكا 

در نظر گرفته شود.
در استراتژي سايبري امريكا كه سال گذشته تصويب 
شد، روسيه به عنوان يك تهديد جدي مطرح است و 
از همين رو انجام اقدامات تهاجمي سايبري عليه اين 

كشور توسط امريكا مجاز شمرده است.
روس��يه تنها كشوري نيس��ت كه برنامه ريزي براي 
راه ان��دازي اينتران��ت محل��ي يا قط��ع اينترنت در 
 صورت تهاج��م خارج��ي را به طور ج��دي مدنظر 

قرار داده است.
برخي كش��ورهاي ديگر در شرق آسيا مانند چين نيز 
به طور جدي به اين موضوع فكر مي كنند و برنامه هايي 

را در همين راستا در دستور كار قرار داده اند.

ورج| مايكروس��افت به تازگي قابليت جديدي را به 
نس��خه اندرويدي مرورگر اينترنتي مايكروسافت اج 
افزوده اس��ت تا كاربران بتوانند بدون نياز به تسلط به 
زبان هاي خارجه، وب س��ايت هاي خارجي را مطالعه 

و مشاهده كنند.
اين روزها كه جدال ميان مرورگرهاي اينترنتي از هر 
زمان ديگري بيشتر و پررنگ تر شده است، مايكروسافت 
به عنوان ش��ركت توس��عه دهنده مرورگر اينترنتي 
مايكروس��افت اج )Microsoft Edge( ب��ه تازگي 
اعالم كرده است كه قابليت جديدي را به پلتفرم نسخه 
اندرويدي آن افزوده است تا به كاربران اين امكان را بدهد 
كه از وب سايت هاي خارجي كه به صورت كامل در آن از 
زبان هاي خارجي كه به آنها تسلط ندارند، نوشته شده 

و به تحرير درآمده است، نيز بتوانند بهره مند شوند.
ش��ركت مايكروس��افت با اعالم اي��ن قابليت جديد 
عنوان كرده اس��ت كه تجربه لذت بخش تري را براي 
كاربران مرورگر اينترنتي مايكروسافت اج به ارمغان 
خواهد آورد و آنها قادر خواهند بود به هنگام مشاهده 
وب سايت هاي خارجي، به صورت همزمان از ترجمه 
آن بهره مند شوند و بدين ترتيب اطالعات موردنظر 

خود را به دست آورند.
نسخه موبايل مرورگر مايكروس��افت اج در اواخر سال 
گذش��ته ۲۰۱۷ ميالدي بود كه منتشر شد و قابليت و 
ويژگي هاي جديدي را براي استفاده بهتر و بيشتر كاربران 
ارايه مي داد. يكي از مهم ترين قابليت هاي آن به طور قطع 
همگام سازي رايانه ويندوزي و موبايل كاربران بود و اين 
بدان معناست كه كاربران مي توانند ادامه وب گردي هاي 

خود را روي رايانه يا بالعكس انجام دهند.

اپليكيشنهاياندرويدي
جاسوسيفيسبوكراميكردند

هوشمصنوعيسارقان
احتماليراشناساييميكند

برنامهريزيروسهابراي
راهاندازياينترنتكشوري

اضافهشدنقابليتجديد
بهمايكروسافتاج

رويداد

انگج�ت | برن��د “پول اس��تار “ ك��ه زيرمجموع��ه 
خودروسازي ولوو است اقدام به طراحي يك اپليكيشن 
تلفن همراه كرده كه امكان بازبيني كامل خودروهاي 

خود را به مشتريان مي دهد.
بايد برند »پول استار« )Polestar( را به خودروسازهاي 
به روزي كه با سليقه همگاني پيش مي روند اضافه كرد.

 Polestarاين شركت يك برنامه تلفن همراه موسوم به
Explore   ب��راي سيس��تم عامل ه��اي اندروي��د و 
iOS منتش��ر كرده است.اين اپليكيش��ن بخشي از 
يك اس��تراتژي بزرگ تر براي بازبيني مجازي تقريبًا 
همه امكانات خ��ودرو از تلفن همراه كاربران اس��ت.

كاربران مي توانند در اين برنام��ه اطالعات كاملي در 
م��ورد “Polestar ۲ “ را در اين برنامه بخوانند، آن را 
پيكربندي كنند، پيش سفارش انجام دهند و در نهايت 
بدون نياز به بازديد از يك وب سايت يا مراجعه حضوري 
به نمايشگاه هاي ماشين خريد خود را انجام دهند.ضمن 
اينكه تلفن همراه مي تواند نقش سوئيچ خودرو را نيز 
ايفا كند. اين اپليكيش��ن پس از خريد خودرو بدل به 

سوئيچ خودرو مي شود و مي توان از طريق آن خودرو را 
روشن و خاموش كرد و درب هاي آن را قفل كرد. وقتي 
بدانيم كه سيستم صوتي و سرگرمي اين خودرو متكي 
به سيس��تم عامل اندرويد است ديگر سازگاري كامل 
گوشي هاي هوشمند اندرويد با اين خودرو غير منتظره 
نيس��ت.مي توان گفت كه اين خودرو و اين سيس��تم 
فروش براي آن نس��ل از خريداران طراحي شده است 
كه با گوشي هاي هوشمند بزرگ شده اند و از معامله و 
مجادله با فروشندگان خودرو و دالالن يا سوييچ هاي 

حجيم خودرو گريزانند.

اينسايدر| بس��ياري از كارشناسان و تحليلگران 
فعال در ح��وزه فناوري ب��ر اين باورند ك��ه اپل در 
صورتي كه خود به توليد تراشه هاي مودم اختصاصي 
براي محصوالتش اقدام نكند، با مشكالت عديده اي 

مواجه خواهد شد.
متيو رامس��اي، تحليلگر ارش��د موسسه تحقيقاتي 
و آم��اري Cowen به تازگي با انتش��ار گزارش��ي 
مفصل از احتمال به مشكل برخوردن شركت اپل در 
آينده اي نه چندان دور سخن گفته و به اين شركت 
هشدار داده است با توجه به مشكالت و چالش هايي 
كه اخيراً با شركت هاي فعال در صنعت تراشه سازي 
همچون كوال��كام و اينتل داش��ته اس��ت، مجبور 
خواهد بود تكنولوژي س��اخت تراش��ه هاي مودم را 
براي محصوالت خود به ارمغان بياورد و در غير اين 
صورت، با مشكالت جدي و بزرگي روبرو خواهد شد.

وي در ادامه س��خنانش اظهار كرد ك��ه كوالكام به 
عنوان يكي از بزرگ ترين تأمين كنندگان تراشه هاي 
مودم براي محصوالت اپل و گوشي هاي آيفون، حاال 

به نظر مي رس��د كه با اپل بر سر مس��ائل حقوقي و 
حق امتياز و پتنت به مشكل برخورده و به خصوص 
در طول يك س��ال اخير با يكديگر كش��مكش هاي 
فراواني را داشته و تجربه كرده اند. چندي پيش بود 
كه مدير ارش��د كوالكام خاطرنش��ان كرده بود اپل 
بدون تراش��ه هاي ساخت ش��ركت ما قادر به توليد 
گوش��ي هاي آيفون نخواهد بود و به زودي شكست 

خواهد خورد.
بعد از آن، اخبار و گزارش هاي ديگري در فضاي مجازي 
و رسانه ها منتشر شد كه نشان مي داد شركت امريكايي 

اپل به فكر تأمين و توليد تراشه هاي اختصاصي براي 
محصوالت خود به خصوص گوشي هاي آيفون است 
تا بدين ترتيب خود را از وابستگي به شركت هايي نظير 

كوالكام و اينتل برهاند.
 بنابراين به نظر مي رس��د كه اپل يك راه بيشتر در 
پيش روي خود ندارد و آن نيز توليد تراشه مودم هاي 
اختصاصي ب��راي محصوالتش اس��ت و در غير اين 
صورت قادر نخواهد بود به موفقيت هميشگي خود 

دست پيدا كرده و به آن تداوم ببخشد.
اين تحليلگر در ادامه گزارش خود همچنين عنوان 
كرده است كه در حال حاضر با توجه به تكنولوژي و 
سابقه توليد تراشه هاي مودم، تنها شركت كوالكام 
اس��ت كه قادر به توليد تراش��ه مودم ه��اي مجهز 
به فناوري پش��تيباني از اينترنت ۵G اس��ت و اپل 
هم اكنون در صورتي كه بخواهد كيفيت محصوالتش 
باال بمان��د و دچار اف��ت و روند نزولي نش��ود، هيچ 
راهي جز سازگاري با اين غول تراشه ساز امريكايي 

نخواهد داشت.

پروسهخريدواستارتخودروفقطبايكاپليكيشن اپلدريكقدميكيشومات
دريچه فراسو

 مخالفت سهامدار تسال 
با مديريت الون ماسك

تلگراف| يكي از س��هامداران اصلي تس��ال در 
مصاحبه اي اعالم كرده لزومي ندارد الون ماسك 

مدير ارشد اجرايي اين شركت باشد.
ب��ه گفته يك��ي از س��هامداران اصلي ش��ركت 
خودروس��ازي تس��ال، لزومي ندارد الون ماسك 

مدير ارشد اجرايي اين شركت باشد.
»جيمز اندرس��ون« يك��ي از مديران ش��ركت 
مديري��ت س��رمايه گذاري »بايلي گيف��ورد« و 
دومين سهامدار بزرگ تسال در مصاحبه اي گفت: 
ماسك مي تواند نقش ديگري در شركت داشته 
باشد. اگر او مسووليت ديگري را برعهده گيرد ما با 
او مخالفتي نمي كنيم. تصور نمي كنم الزم باشد 

حتمًا او مدير ارشد اجرايي شركت باشد.
اين ش��ركت مديري��ت س��رمايه گذاري حدود 
۷.۷درصد از سهام تس��ال را در اختيار دارد. اين 
درحالي است كه الون ماسك به عنوان سهامدار 

۲۰ درصد سهام تسال را در اختيار دارد.
اندرس��ون در مصاحبه اي ديگر ب��ا خبرگزاري 
بلومبرگ نيز گفته بود، درخواس��ت او در ژوئن 
۲۰۱۸ براي ايجاد آرامش و سكون درباره حواشي 

شركت تسال موفقيت آميز نبوده است.
اين درحالي اس��ت كه توييت هاي الون ماسك 
جنجال هاي زيادي به پا كرده اس��ت. در هفتم 
آگوس��ت ۲۰۱۸ توييت او درباره دس��تيابي به 
سرمايه الزم براي خريد كل سهام شركت سبب 
ش��د كميته بورس و اوراق بهادار امريكا به دليل 

اختالل در بازار سهام از او شكايت كند.
او بعدا با اين كميت��ه توافق كرد و طبق آن ملزم 
ش��د تا از مديريت شركت تس��ال كناره گيري و 

۲۰ميليون دالر جريمه پرداخت كند.

فروش كاال از طريق عكس هاي 
جست وجو شده در گوگل

انگجت | گ��وگل با تقليد از برخ��ي قابليت هاي 
اينستاگرام و پينترس��ت قصد دارد خريد كاال را از 
طريق عكس ها و تصاوير جس��ت وجو شده ممكن 
كند. اين شركت در حال آزمايش سرويس تازه اي 
اس��ت كه برخي تصاوير ب��ا قابليت خري��د اقالم 
ب��ه نمايش درآمده ش��ده در آنها را ني��ز در بخش 
جست وجوگر عكس هاي خود به نمايش در مي آورد.

به عنوان مثال اگر در بخش جس��ت وجوي عكس 
گوگل به دنبال تصويري از يك ميز تحرير مناسب 
بگرديد، ممكن است عكس��ي از يك يا چند ميز با 
قابليت خريد نيز براي شما در قالب آگهي نمايش 
داده شود. البته قرار نيست تمام نتايج جست وجوي 

عكس در گوگل بدين شكل در آيند.
اين خدمات فعاًل تنها براي تعداد بس��يار اندكي از 
كاربران جست وجوگر عكس گوگل فعال شده است. 
از سوي ديگر اقالم در دسترس براي خريد نيز فعاًل 
محدود به برخي لوازم منزل و آثار هنري هس��تند. 
گوگل هنوز براي توس��عه يا عدم توسعه ارايه اين 
خدمات تصميمي نگرفته و اين امر به ميزان استقبال 

از آن بستگي دارد.

مخترع ماشين حساب درگذشت
مريم��ن«  »ج��ري  ش�يتدپرس|   آس�و 
 Jerry Meryman مخترع ماش��ين حس��اب 

جيبي در ۸۶ سالگي درگذشت.
او در حقيقت يكي از سه مخترع ماشين حساب 
جيبي بود. در زمان اختراع اين ابزار او در شركت 
Texas Instruments  فعاليت مي كرد. اين 
پژوهشگران به رهبري »جك كيلبي« ماشين 
حساب جيبي را اختراع كردند. »جك كيلبي« 
با اختراع مدارهاي يكپارچه مسير را براي توليد 
رايانه هاي امروزي آماده كرد و البته برنده جايزه 
نوبل نيز ش��د.به هرحال اين محققان نخستين 
نمونه ماشين حساب جيبي جهان را ساختند. 
اين نمونه اكنون در انسيس��تو اسميتس��ونيان 

نگهداري مي شود.
اين محققان در س��پتامبر ۱۹۶۷ ميالدي به اندازه 
كافي پيشرفت كردند و درخواست ثبت حق اختراع 
ماشين حساب جيبي را ارايه كردند. اين درخواست 
در نهايت بازبيني و در ژوئن ۱۹۷۴ ميالدي ثبت شد.
مريمن در ۲۷ فوريه در بيمارستان داالس و به داليل 

بيماري قلبي و نارسايي كليوي درگذشت.

انتقال داده سريع تر مي شود
نيو اطلس| امروزه براي انتقال داده ها از محصوالت 
مبتني بر پورت ه��اي يواس بي به طور گس��ترده 
استفاده مي شود و بنابراين ابداع استانداردي جديد 
براي جايگزيني يواس بي ۳.۲ خبري بس��يار خوب 
محسوب مي ش��ود. محققان از طراحي استاندارد 
USB۴ خبر داده اند كه با استفاده از آن سرعت ابزار 
الكترونيك مبتني بر استفاده از پورت يو اس بي تا دو 

برابر افزايش مي يابد.
اس��تاندارد يو اس بي ۳.۲ كه از س��ال ۲۰۱۷ به طور 
گسترده مورد استفاده قرار گرفته در ابتدا انتقال داده ها 
را با سرعت ۵ گيگابيت در ثانيه ممكن مي كرد، اما بعد 
از مدتي اين رقم به ۱۰ گيگابيت در ثانيه و سپس به 

۲۰ گيگابيت در ثانيه افزايش يافت.
طراحان استاندارد يو اس بي ۴ مي گويند با استفاده 
از اين اس��تاندارد مي توان س��رعت انتقال داده را به 
رقم ۴۰ گيگابيت در ثانيه رس��اند كه باعث مي شود 
كپي كردن فايل هاي حجيم در زمان بسيار اندكي 
ممكن شود. اين سرعت دو برابر بيشتر از سريع ترين 
دستگاه هاي مبتني بر استاندارد يو اس بي ۳.۲ است. 
به نظر مي رس��د تكميل فرايندهاي مورد نياز براي 
استفاده از اين اس��تاندارد بيش از يك سال به طول 
بينجامد. يكي از كارهاي مهمي كه بايد در اين زمينه 
انجام شود، طراحي كابل هاي سازگار با USB۴ است 
كه به نظر مي رسد توليد آنها تا سال ۲۰۲۰ طول بكشد.
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مديرعامل همراه اول:

 توسعه فرهنگ ديجيتالي يك ضرورت است 
گروهبنگاهها|

مديرعامل همراه اول توس��عه فرهن��گ ديجيتالي را 
ضرورتي انكارناپذير دانست.

حميد فرهنگ مديرعامل همراه اول ديروز در همايش 
»همسويي راهبردي نمايندگي ها و فروشگاه هاي همراه 
اول« كه در مركز همايش هاي س��ازمان صداوسيما 
برگزار شد، ازاهميت ماموريت پنج ساله دوم همراه اول 
با عنوان »تحقق روياي ديجيتال« گفت و از نمايندگان 
فروش خواست تا در راستاي پياده سازي اين ماموريت 

همگام با شركت گام بردارند.
مديرعامل هم��راه اول گفت: قطعا در س��ال آينده به 
س��مت اجراي برنامه پنج ساله دوم شركت مي رويم و 
»تحقق روياي ديجيتال« را سرلوحه فعاليت هايمان 
قرار خواهيم داد كه در اين مس��ير ۳۰۰ پروژه تعريف 

كرده ايم.
وي ادام��ه داد: بعضي از پروژه هاي اي��ن ماموريت در 
حوزه كاري دفاتر و نمايندگي هاست و در چشم اندازي 
كه براي دس��تيابي تعريف كرده اي��م، نقش آنها ديده 

شده است.
فرهنگ ضمن اش��اره به تغيير ذائقه و سليقه كاربران 
در استفاده از ابزارهاي ارتباطي و خدمات تعريف شده 
در اين عرصه عنوان ك��رد: صنعت اپراتوري و موبايل، 
فضاي »ديجيتالي« را پي��ش رو دارد. از آن جهت كه 
اغلب كاربران در زمان كنوني با سرويس هاي متعددي 
در حوزه هاي��ي نظي��ر حمل ونقل مواجه هس��تند و 
خدمات ش��ان را به صورت آنالين دريافت مي كنند؛ 
شايد ديگر راضي به دريافت خدمات اپراتوري به صورت 

فيزيكي و مراجعه حضوري به دفاتر نباشند.
وي خاطرنشان كرد: عالوه بر اين تغيير رفتار و ذائقه، 
سال گذشته نيز صنعت كشور با گرفتاري هايي نظير 
تورم و افزايش نرخ ارز مواجه بود كه تأثير مستقيمي بر 

فضاي كسب وكارها داشت.
مديرعامل شركت ارتباطات سيار ايران تصريح كرد: اما 
خوشبختانه همراه اول توانست با همكاري نمايندگي ها 

و دفاتر، اهداف ترس��يمي اش را محقق سازد لذا از اين 
به بعد هم نبايد نگران كسب وكارشان باشند؛ زيرا در 
ماموريت جاري، راه حل هاي��ي را در نظر گرفته ايم تا 

كسب وكار آنها دچار آسيب نشود.
فرهنگ، تغيير رفتار مش��تركان موباي��ل را در فضاي 
صنعت ديجيتال امري طبيعي دانست و گفت: بسياري 
از خدماتي كه قبال با مراجعه حضوري مشتركان به دفاتر 
انجام مي شد به واسطه تجارب جديد كه در استفاده از 
خدمات حوزه بانكي، حمل ونقل، آموزش و ارتباطات در 
شبكه هاي اجتماعي كسب كرده اند، ديگر رضايت بخش 
نيست و توسعه فرهنگ ديجيتالي يك ضرورت است.

وي ابراز كرد: طبيعتا در اين مسير مدل ارايه بسياري از 
خدمات تغيير مي كند و شايد ديگر به صورت حضوري 
انجام نشود؛ اما اين به منزله حذف دفاتر خدمات دهنده 

نيست و حتي شبكه خدماتي تعديل نخواهد شد.
مديرعامل همراه اول با تأكيد بر اينكه نوع سرويس ها و 
تعامل با مشتركان بايد تغيير كند، گفت: بايد به سمت 
ارايه س��رويس و تجربه بهتري به مشتركان برويم كه 
در اين مسير مدل خدمات دهي تغيير خواهد كرد و به 
عنوان مثال سامانه »همراه من« جدا از رسالت كاري 
دفاتر نخواهد بود و ارايه خدمات آن در آينده از طريق 

دفاتر انجام خواهد شد.
مديرعامل شركت ارتباطات سيار ايران با بيان اينكه ما 
پرچم دار توسعه كاربردهاي فناوري در كشور هستيم، 
اظهار كرد: دغدغ��ه ما در همراه اول حل مس��ائل و 
مشكالت شما همكاران اس��ت و از دغدغه هاي شما 
نظير تعرفه خدمات و... مطلع هستيم و قول مي دهيم 
تا در حد ت��وان براي برآورده س��ازي اين موضوعات 

پيش رويم.
در اين مراسم كه به همت معاونت خدمات مشتريان 
همراه اول برگزار ش��د، س��عيد ماركالي��ي؛ معاون 
خدمات مش��تريان اپراتور اول موبايل نيز با رونمايي 
از نتيج��ه يك نظرس��نجي در زمين��ه »كانال هاي 
خدم��ات ترجيحي مش��تريان« اعالم ك��رد: ۳۳.۹ 

درصد از مش��اركت كنندگان به »مركز تماس« رأي 
داده اند و بعد از آن اپليكيش��ن »هم��راه من« ۲۲.۹ 
درص��د از آراء را به خ��ود اختصاص داده اس��ت كه 
نش��ان مي دهد برخالف تصورات كه گمان مي كنيم 
با آمدن ديجيتال، ديدگاه مردم عوض مي ش��ود، اما 
مردم همچنان ترجيح مي دهند به صورت س��ابق با 
كانال هاي ارتباطي در ارتباط باش��ند. وي افزود: در 
حال حاضر ۷۹ درصد خدمات ما در كانال هاي فيزيكي 
و ۲۱ درصد در كانال هاي غيرحضوري ارايه مي شود؛ اما 

با اين حال بايد ديد كه چطور مدل كسب وكار را به سمت 
ديجيتالي شدن ببريم. معاون خدمات مشتريان شركت 
ارتباطات سيار ايران با تأكيد بر اينكه در آينده شاهد 
حذف كانال هاي حضوري نخواهيم بود، اذعان كرد: اين 
كانال ها بايد پوست اندازي كنند و در تطابق با ماموريت 
شركت كه »تحقق روياي ديجيتال« است، قرار گيرند.

وي اب��راز كرد: كانال هاي حض��وري همچنان يكي از 
كليدي ترين راه هاي ارتباطي مشتريان خواهند بود.

ماركاليي همچنين در اين همايش گفت كه »س��هم 

نمايندگي ها و فروشگاه ها از ارايه خدمات همراه اول« 
طي سال هاي ۹۴ تا ۹۷ از ۵.۷ به ۱۸.۳ درصد رسيده 
است؛ اين س��هم مربوط به خدماتي است كه در ۲۵۰ 
نقطه ارايه مي ش��ود. وي همچني��ن در پايان عنوان 
 كرد: براس��اس برنامه ريزي صورت گرفته، نخستين

 Experience center و Digital center  همراه 
اول سال آينده در شهر مشهد مقدس راه اندازي خواهد 
شد تا تجربه بي نظيري را براي مشتركان اين اپراتور به 

ارمغان آورد.

طي مراسمي با رونمايي از تمبر 20 سالگي متروي تهران

مراسم 20 سالگي متروي تهران و حومه برگزار شد
همزمالن با نزديك ش��دن به روزهاي پاياني س��ال 
صبح ديروز طي مراس��مي تمبر ۲۰ سالگي متروي 
تهران و حومه رونمايي و درختي به همين مناسبت 

كاشته شد.
به گزارش تعادل از مديريت ارتباطات و امور بين الملل 
ش��ركت بهره برداري متروي تهران و حومه، فرنوش 
نوبخت نايب رييس هيات مديره و مديرعامل شركت 
بهره برداري متروي تهران و حومه در مراسم بيست 
س��الگي مترو ضمن تش��كر از زحمات كاركنان اين 
شركت و تبريك اين روز گفت: بهره برداري از متروي 
تهران و حومه در سال ۷۷ به همت جمعي از همكاران 
مشتاق شروع شد كه شايد خيلي با اين صنعت آشنا 
نبودن��د اما با تالش و اميد فراوان اين مس��ير را ادامه 
دادن��د و امروز ما صادر كننده دان��ش در اين صنعت 

هستيم.
وي با اشاره به ساخت ۲۰۰ كيلومتر مترو در پايتخت 
افزود: ۷۳ مرتبه بخش ه��اي مختلف متروي تهران 
افتتاح ش��د تا اكنون ۱۱۵ ايستگاه در شبكه حمل و 
نقل ريلي درون شهري داريم. نوبخت تصريح كرد: در 
اين ۲۰ سال بيش از ۷ ميليارد سفر با اين ناوگان انجام 

شده است كه براي آن زحمات بسياري چه در زمينه 
ساخت و چه در زمينه بهره برداري انجام شده است.

مديرعامل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه 
ادامه داد: هدف از مراس��م امروز رونمايي از تمبر ۲۰ 
سالگي مترو بود تا يادي كنيم از كساني كه زحمات 
زيادي در اين مسير كش��يدند؛ همچنين امروز روز 
درختكاري هم هس��ت همزمان يك درخت بيست 
س��اله در حياط ش��ركت بهره برداري متروي تهران 

كاشته مي شود.
در ادامه اين مراس��م افندي زاده قائ��م مقام معاونت 
حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران ضمن تبريك 
بيس��ت س��الگي متروي تهران و حومه گفت: يكي 
از ش��اخص هاي مهم براي ش��هرهاي توسعه يافته 
متروست و خوشبختانه متروي تهران يكي از مترو هاي 
پيشرفته اس��ت. وي با بيان اينكه اكنون ۱۹ ميليون 
سفر درون شهري در تهران انجام مي شود افزود: ۱۱۵ 
ايستگاه مترو در تهران وجود دارد اما طبيعتا اين شهر 

بيش از اين نياز به حمل و نقل ريلي دارد.
وي تصريح كرد: در بازنگري طرح توسعه حمل ونقل 
درون ش��هري تهران كه در سال ۹۱ انجام شد، ذكر 

ش��ده اس��ت كه ما بايد باالي 6۰۰ كيلومتر ريل در 
اين ناوگان داشته باشيم. خوشبختانه در سال هاي 
گذشته از لحاظ س��اخت به خصوص در سيويل به 
خودكفايي رس��يديم و در زمينه بهره برداري هم با 
وجود س��ختي روز افزون كار، شاهد عملكرد بسيار 

خوبي هستيم.
قائم مقام معاونت حمل و نقل و ترافيك ش��هرداري 
تهران با اشاره به اينكه مردم انتظارارتقا سطح كيفيت 
در ارايه خدمات را دارند خاطرنشان كرد: در جلسه اي 
كه به منظور افتتاح بخشي از خط ۷ و 6 متروي تهران 
برگزار ش��ده بود مهندس نوبخت اعالم كرد كه براي 
بهره برداري از ايستگاه هاي جديد كامال آماده هستند 
و مش��كلي در اين زمينه وجود ندارد؛ اين واقعا جاي 
تقدير دارد چرا كه ما درگذش��ته غالبا هنگام افتتاح 
خطوط جديد با مشكالتي در بخش بهره برداري روبرو 
بوديم اما اكنون شركت بهره برداري متروي تهران و 
حومه تالش خوبي به خصوص در زمينه تعمير واگن ها 
و بهره برداري حداكثري از ظرفيت موجود انجام داده 
اس��ت . وي در ادامه به كاهش فاصله حركت قطارها 
در خطوط ۱، ۲ و ۴به چهاردقيقه اشاره كرد و گفت: 

در خط ۳ و ۷ هم شاهد اقدامات خوبي در اين زمينه 
بوديم و در آينده در خط 6 هم انشااهلل خدمات خوبي 

ارايه خواهد شد.
دكتر افندي زاده با بيان اينك��ه طرح هاي مربوط به 
محدوده طرح ترافيك و محدوده كاهش آلودگي هوا 
اگر همزمان با توسعه مترو نباشد مردم را دچار مشكل 
مي كند گفت: مكمل اين طرح ها، توجه ويژه به توسعه 
حمل و نقل عمومي به ويژه مترو اس��ت. پيش بيني 
مي شود كه تا سال ۱۴۰۹ در تهران ۲۷ ميليون سفر 
درون شهري انجام شود كه سهم مترو از اين رقم بايد 

۳۰ درصد باشد.
وي در پايان گفت: جا دارد از تمام كساني كه در اين 

۲۰ سال براي توسعه مترو تالش كردند تشكر كنم.
جعفر ربيعي اولين مديرعامل ش��ركت بهره برداري 
متروي تهران و حومه با اشاره به نقش مهم و تاثيرگذار 
آيت اهلل هاشمي رفسنجاني در ساخت متروي تهران 
گفت: مترو يكي از دستاوردهاي بزرگ انقالب اسالمي 
اس��ت كه شروع س��اخت آن با همت و پيگيري هاي 
جدي آيت اهلل هاش��مي ممكن ش��د؛ اكنون در ۴۰ 
س��الگي انقالب، بهره برداري از مت��روي تهران هم 

بيست ساله ش��ده اس��ت و بايد بدانيم كه اين اتفاق 
كوچكي نيست.

وي ضمن قدردان��ي از زحمات و خدمات محس��ن 
هاش��مي مديرعامل اس��بق متروي تهران و حومه 
اف��زود: در مورد س��اخت و بهره برداري از اين س��ازه 
عظيم آنچنان كه بايد اطالع رساني نشده است و جا 
دارد تا با ساخت مستند هاي گوناگون مردم را با آنچه 
در اين عرصه اتفاق مي افتد و عظمت كار انجام شده 

بيشتر آشنا كنيم.
ربيعي با بيان اينكه بيش از ۷ ميليارد سفر در شبكه 
متروي تهران و حومه انجام ش��ده است تصريح كرد: 
تاكنون حتي يك م��ورد حادثه منجر به فوت در اين 
ناوگان رخ ن��داده و اين با توجه ب��ه جابه جايي انبوه 

مسافران در متروي تهران يك افتخار است.
در پايان مراس��م تمبر بيست سالگي متروي تهران و 
حومه رونمايي و درختي ۲۰ ساله به همين مناسبت 

در حياط شركت بهره برداري متروي كاشته شد.
همچنين در حاشيه اين مراسم مسابقه كيك پزي به 
مناسبت تولد ۲۰سالگي متروي تهران و حومه در بين 

پرسنل برگزار و با استقبال خوبي روبرو شد.
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حضور هيات تجاري كشور 
سوريه در اتاق تعاون ايران

هيات تجاري از كشور سوريه با هدف آشنايي با 
فعاالن اقتصادي و مذاكرات تجاري ۲۰اسفندماه 

جاري ميهمان اتاق تعاون ايران خواهد بود.
به گزارش پايگاه اطالع رساني اتاق تعاون ايران، 
هيات تجاري۲۴ نفره اي از كش��ور س��وريه كه 
عمدتا در حوزه هاي مواد غذايي، پالس��تيك، 
خودرو، الستيك خودرو، مواد شوينده و صنايع 
س��اختماني فعاليت مي كنند، باهدف آشنايي 
با فعاالن اقتصادي و مذكرات تجاري به تهران 
س��فر مي كنند و اتاق تعاون اي��ران ميزبان اين 

هيات خواهد بود.
اين نشس��ت هاي تخصصي و جلسات B۲B با 
حضور اتحاديه هاي تعاون��ي از ۹.۳۰ صبح ۲۰ 

اسفند در اتاق تعاون ايران برگزار خواهد شد.
بديهي است در شرايط اقتصادي حاضر، حضور 
فعاالنه در بازار كشور س��وريه از اهميت بااليي 
برخوردار است و فرصت مغتنمي براي افزايش 
صادرات و گسترش تعامالت تجاري اتحاديه ها و 
تعاوني هاي توانمند و عالقه مند به كشور سوريه 

محسوب مي شود. 

دستگيري 16 دالل ارز در شيراز
شيراز|  معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي 
استان فارس گفت: ۱6 دالل ارز كه با استقرار 
در خيابان زند شيراز مبادالت ارزي غيرقانوني 

انجام مي دادند، دستگير شدند.
سرهنگ كاووس محمدي ديروز اعالم كرد: در 
پي نابس��اماني بازار ارز و بروز نوسانات قيمت، 
طرح برخورد قانوني ب��ا دالالن و صرافي هاي 
غيرمجاز به صورت ويژه در دستور كار ماموران 

پليس آگاهي استان فارس قرار گرفته است.
وي ادامه داد: در اين راس��تا عمليات يك روزه 
مب��ارزه با دالالن ارزي پ��س از انجام كارهاي 
اطالعاتي و پليسي توس��ط ماموران انتظامي 

اجرايي شد.
اين مقام انتظامي افزود: در نتيجه اجراي اين 
عمليات، از متهمان دس��تگير شده مبالغي ارز 
شامل ۵۱۳ ميليون و ۱۰۵ هزار ريال وجه نقد، 
۱۵هزار و ۹۸۸ دالر، يك هزار و ۳۳۰ يورو، يك 
ه��زار و ۵۵۰ پوند انگليس، ۱۲هزار و 6۲۴ لير 
تركيه، ۳ ه��زار و ۳۳۵ درهم امارات، ۲۹ هزار 
و ۵۰۰ ريال قط��ر، ۹۳ ريال عمان، ۱۰۰دينار 
عراقي، يك هزار افغاني، يك س��كه تمام بهار 
آزادي، يك دس��تگاه كارت خ��وان و تعدادي 

كارت بانكي كشف و ضبط شد.

 همكاري ايران و آذربايجان 
در اجراي سياست هاي اقتصادي

 آستارا| در پي سفر رييس جمهور به استان گيالن 
و افتتاح خط آهن قزوين - رشت، ديروز جاويد قربان 
اف رييس خط آهن سراسري جمهوري آذربايجان 
جهت حضور در اين مراس��م از طريق مرز آس��تارا 

وارد كشور شد.
رييس خط آهن سراس��ري جمهوري آذربايجان 
گف��ت: اي��ران و آذربايج��ان در راس��تاي اجراي 
سياست هاي اقتصادي همواره در كنار هم بوده اند 
كه راه اندازي كريدور شمال و جنوب يكي از مصاديق 

بارز آن است.
جاوي��د قرب��ان اف در همين رابطه طي س��خنان 
كوتاهي در جمع خبرنگاران گفت: اميدوارم كه اين 
افتتاح براي هر دو كشور مايه خير و بركت باشد چرا 
كه بسياري به راه اندازي اين كريدور حتي باور هم 
نداشتند چه برسد به اينكه شاهد بهره برداري از آن 
هم باشند ولي ما اكنون مشاهده مي كنيم كه در سال 
ميالدي گذشته بالغ بر ۲۷۰ هزار تن كاال از همين 
طريق جابه جا شده و پيش بيني مي كنيم كه تا پايان 

ماه مارس اين رقم به باالي ۵۰۰ هزار تن برسد.

 آغاز ارايه بسته هاي
 مقرون به صرفه پيامك همراهي

مشتركين اپراتور اول مي توانند با خريد بسته هاي سي 
روزه پيامك همراهي هزينه هاي خود را كاهش دهند. 
به گزارش اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات سيار 
ايران، از روز چهارشنبه ۱۵ اسفندماه ارايه بسته هاي 
س��ي روزه پيامك همراهي در حجم هاي مختلف 
)فارسي و انگليسي( آغاز شده و براي اغلب مشتركين 
دايمي و اعتباري قابل فعالسازي است. در اين سرويس 
نيز مشابه طرح هاي مكالمه و اينترنت همراهي، به هر 
يك از مشتركين متناسب با الگوي مصرف پيامك 
آنها در ماه هاي اخير، بس��ته مخت��ص آنها با حجم 
و قيمت مشخصي پيش��نهاد داده مي شود. همراه 
اولي ها مي توانند براي مشاهده و فعالسازي بسته هاي 
پيامك همراهي كد *۱۰۰۰*۴۱# و براي استعالم 
وضعيت بسته پيامك همراهي كد *۱۰۰۰*۴۰# را 
شماره گيري كنند. بسته پيامك همراهي رزرو خودكار 
ندارد؛ اما امكان رزرو بسته هدف توسط مشترك وجود 
دارد. فعالسازي همزمان بسته هاي پيامك همراهي با 
هر يك از بسته هاي تركيبي كه شامل پيامك هستند 
امكان پذير است و اولويت مصرف با بسته اي خواهد بود 

كه زودتر به اتمام مي رسد.

پايين نگه داشتن تصنعي نرخ ارز جواب نمي دهدمترو در اولويت بودجه عمراني شهر اصفهان
اصفهان|معاون عمران شهري شهردار اصفهان از اختصاص بخش اعظمي از بودجه عمراني سال ۹۸ براي مترو خبر داد و گفت: 
بودجه سال آتي شهرداري شامل ۷۰ درصد عمراني و ۳۰ درصد جاري مي شود. ايرج مظفر با اعالم اينكه از بودجه چهار هزار 
و۱۰۰ ميليارد توماني شهرداري اصفهان در سال ۹۸، ۲۸۵۰ ميليارد تومان به بودجه عمراني و مابقي به بخش جاري اختصاص 
يافته است بيان داشت: بودجه سال ۹۸ نسبت به سال گذشته در مجموع ۳۷ درصد افزايش يافته است. وي تاكيد كرد: بخش 
عمده اي از بودجه عمراني كه شامل افزايش ۴۰ درصدي است مربوط به خط دو قطار شهري است كه هفته گذشته عمليات 
حفاري آن آغاز شد و در حال حاضر چند ايستگاه خط دو در حال ساخت است. معاون عمران شهري شهردار اصفهان با اشاره به 
پروژه هاي مهم عمراني در شهر اظهار كرد: در حوزه عمران شهري سه اولويت در دستور كار قرار گرفته كه اولويت نخست پروژه 

قطار شهري، اولويت دوم، حلقه حفاظتي شهر و اولويت سوم آماده سازي تقاطع غيرهمسطح در بزرگراه شهيد اردستاني است.

كرمانشاه| رييس اتاق بازرگاني استان كرمانشاه گفت: اگر بخواهيم نرخ ارز را همچنان به شكل مصنوعي پايين نگه داريم، 
جهش شديدتري در آينده ايجاد خواهد شد.

به گزارش ايسنا، كيوان كاشفي ديروز در نشست مجمع نمايندگان استان كرمانشاه با فعاالن بخش خصوصي استان، از سال 
۹۷ به عنوان سالي بسيارسخت براي اقتصاد كشور ياد كرد كه با تنش هاي ارزي شديد آغاز شد و دامنه اين تنش ها هنوز تا پايان 
سال ادامه دارد. عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران معتقد است، اگرچه در تمام اين سال ها همواره با موضوع تحريم ها سر و 

كار داشتيم، اما فشارها هيچ وقت تا اين اندازه در بخش اقتصادي احساس نشده است.
وي افزود: نگراني ما و همه فعاالن اقتصادي از سال آينده و وضعيت مسائل ارزي و ارتباطات خارجي در اين سال است، زيرا بررسي 

برخي شاخص ها نشان مي دهد با مشكالت بيشتري مواجه خواهيم شد.

چهره هاي استاني

همراه اول برترين شركت ايراني در مديريت فناوري و نوآوري
همراه اول با كس��ب باالترين امتياز موفق به دريافت 
تنديس ششمين دوره جايزه ملي مديريت فناوري و 

نوآوري ايران شد.
به گزارش تعادل از اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات 
سيار ايران روز سه شنبه ۱۴ اسفندماه مراسم اختتاميه 
شش��مين دوره جايزه ملي مديريت فناوري و نوآوري 
)IRAMIT( با حضور وزير ارتباطات و فناوري اطالعات 
در س��الن ش��هيد قندي وزارت ارتباط��ات و فناوري 

اطالعات برگزار شد.

در اين مراس��م همراه اول به عنوان اپراتور پيش��رو در 
پياده سازي نظام مديريت فناوري و نوآوري، در اولين 
حضور خود موفق شد به عنوان اولين شركت ايراني با 

باالترين امتياز، تنديس جايزه را از آن خود كند.
در مراس��م اختتامي��ه شش��مين دوره جاي��زه ملي 
مديري��ت فن��اوري و نوآوري ك��ه همزمان ب��ا اولين 
رويداد متنوع س��ازي اكوسيس��تم اس��تارت آپي و با 
همكاري س��تاد توس��عه فناوري هاي ح��وزه اقتصاد 
ديجيتال و هوشمندس��ازي معاونت علمي و فناوري 

رياست جمهوري برگزار شد، مرتضي طاهري بخش 
معاون فني و توس��عه ش��بكه اپراتور اول ضمن ايراد 
سخنراني، تنديس اين دوره از جايزه را نيز به نمايندگي 

از همراه اول دريافت كرد.
اي��ن جايزه با ه��دف ارايه يك مدل بلوغ ب��راي ارتقاء 
قابليت هاي فناوري و نوآوري در سازمان ها طراحي شده 
است و براس��اس مدل هاي سه گانه ارزيابي در سطوح 
شركت هاي هلدينگ، بنگاه هاي توليدي و خدماتي و 
شركت هاي كوچك فناوري محور اقدام به ارزيابي كرده 

تا سازمان ها بتوانند با شناخت چالش هاي خود در هر 
مرحله، گام هايي به سوي رقابت پذيري پايدار در اقتصاد 
ملي بردارند. يادگيري فناورانه و تالش شركت ها براي 
حركت در مسير تعالي فناوري و نوآوري، اصلي ترين 
رسالت جايزه اس��ت. شركت ارتباطات سيار ايران نيز 
به عنوان پرچم دار حوزه ارتباطات كش��ور به صورت 
منسجم و با مشاوره نخبگان داخلي، از سال ۹6 اقدام به 
تدوين، استقرار و بهبود نظام مديريت فناوري و نوآوري 
خود كرده اس��ت و توانسته به عنوان سازماني موفق و 

پيشرو در اين حوزه، تبديل به يك اپراتور مرجع در حوزه 
مديريت فناوري در كشور شود.

گفتني است اپراتورهاي پيشرو در دنيا، همواره هم از 
منظر استراتژيك و هم از منظر عملياتي، سرمايه گذاري 
ويژه اي روي مديريت فناوري هاي خود ش��امل رصد، 
شناس��ايي، ارزيابي و انتخاب، توس��عه، بهره برداري، 
منسوخ س��ازي و يادگيري فناوري داش��ته اند و آن را 
عامل رشد و تداوم اصلي كسب و كارهاي خود معرفي 

مي كنند.

دوازدهمين كميسيون تعاوني هاي دانش بنيان برگزار شد
 بررسي عملكرد سند توسعه شركت هاي دانش بنيان

 دوازدهمي��ن نشس��ت كميس��يون تعاوني ه��اي 
دانش بنيان و فنآوري اطالعات با ۳ دس��تور در اتاق 

تعاون ايران برگزار شد.
به گزارش تعادل از پايگاه اطالع رس��اني اتاق تعاون 
ايران، دوازدهمين نشس��ت كميسيون تعاوني هاي 
دانش بنيان و فنآوري اطالعات با حضور نمايندگان 
اتاق ه��ا و اتحاديه ه��ا و با هدف بررس��ي طرح نحوه 

جمع آوري اطالعات شركت هاي تعاوني/ اتحاديه ها 
توسط يك ش��ركت تعاوني، بررس��ي عملكرد سند 
توسعه ش��ركت هاي دانش بنيان و بررسي پيشنهاد 
تغيير نام كميس��يون از تعاوني ه��اي دانش بنيان، 
فنآوري اطالعات و ارتباطات به )جوانان، كارآفريني 
و كسب و كارهاي نوين و دانش بنيان( در اتاق تعاون 

ايران برگزار شد.

در اين نشست مقرر شد وضعيت برگزاري نمايشگاه 
توانمندي شركت هاي تعاوني دانش بنيان و فناور در 
منطقه آزاد انزلي در خردادماه ۱۳۹۸ بررس��ي شود 
همچنين ارسال نامه با مضمون مس��اعدت به اداره 
كل توسعه تعاون وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
در خصوص تش��كيل اتحاديه سراسري شركت هاي 

تعاوني دانش بنيان نيز مصوب شد.

اخبار شهرستان ها



اقتصاد اجتماعي12اخبار

نگاهي به اصلي ترين عوامل مرگ و مير ايراني ها در سال 1397

بيماري هاي قلبي و سرطان؛ پيشتازان مرگ
آمارهاي رس��مي كشور حكايت از آن دارد كه در سال 
13۹7، تولدهاي ثبت شده يك ميليون و ۴۶ هزار و ۹۹ 
مورد و فوتي ها ۲7۶ هزار و 7۸7 نفر بوده است اگرچه 
افزايش آمار تولد نسبت به وفات حكايت از آن دارد كه 
وضعيت بهداشت و دسترسي مردم به خدمات آن بهتر 
شده اما در مقابل آمار مرگ و مير همچنان تحت تاثير 
عواملي چ��ون بيماري ها و تصادف��ات رانندگي قرار 
دارد. همچنان بيماري هاي قلبي در جايگاه نخس��ت 
و س��رطان ها در مرتبه دوم، عام��ل اصلي مرگ و مير 
ايراني هاست. اين وضعيت در سال ۹7 در حالي است 
كه س��ن بروز بيماري هاي قلبي و عروقي در ايران 1۰ 
سال پايين تر از متوس��ط جهاني بوده و از طرف ديگر 
متخصصان معتقدند در ده��ه آينده وضعيت ابتال به 
سرطان در كشور هم نه تنها بهبود پيدا نمي كند بلكه 
دو برابر مي ش��ود. اين ميان بر اساس داده هاي مرگ و 
مير پايگاه اطالعات جمعيت كش��ور، در سال 13۹7، 
ميزان مرگ و مير در مردان بيشتر از زنان بوده و نكته 
مهم اينكه بر اساس آمارهاي وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشكي ميزان شيوع سرطان هم در مردان 
بيشتر از زنان اس��ت. طبق آخرين آمار سازمان ثبت 
احوال كشور 1۹۰هزار و ۲7۸ مورد از فوتي ها به مردان 
و 1۶۸هزار و 73۸ مورد از فوتي ها به زنان اختصاص دارد 
و از طرف ديگر ميانگين سن فوت هم در كشور حكايت 
از آن دارد كه مردان اغلب در سن ۶3.3 سالگي و زنان 

در سن ۶۸.3 سالگي فوت كرده اند. 

     قلب هايي كه   مي ايستند 
بر پايه داده هاي مرگ و مير پايگاه اطالعات جمعيت 
كشور در سال گذشته ايرانيان بيش از هر چيز ديگر به 
دليل بيماري هاي قلبي و عروقي از دنيا مي روند. طبق 
اعالم سازمان بهداش��ت جهاني تا سال ۲۰۲۰ عامل 
اصلي مرگ و مير در جهان بيماري هاي قلبي و عروقي 
خواهد بود و در ح��ال حاضر ۴۰ درصد موارد فوتي در 
ايران هم مربوط به اين بيماري ها و بيشتر از 1۹ درصد 
مربوط به سكته هاي قلبي است. بر اساس تحليل هاي 
حاصل از آمارهاي سامانه ثبت سكته هاي قلبي وزارت 
بهداشت، ميانگين س��ني ابتال در مردان ۵۹.۶ سال و 
در زنان ۶۵.۴ س��ال است. اين وضعيت در حالي است 
كه سن بروز بيماري هاي قلبي عروقي در ايران حدود 
1۰ س��ال پايين تر از متوس��ط جهاني بوده و به بيان 
ساده تر ما 1۰ سال زودتر نسبت به متوسط جهان سكته 
مي كنيم. متخصصان قلب و عروق معتقدند س��بك 
زندگي ايراني ها از يك سو و فشارروحي و استرسي كه در 

سطح جامعه وجود دارد از سوي ديگر از داليل افزايش 
آمار ابتال به بيماري هاي قلبي است. اعظم سليماني، 
متخصص بيماري هاي قلب و عروق درباره اين موضوع 
به »تعادل« گف��ت: ۵۰ درصد جامعه ش��هري ايران 
افزايش وزن دارند، اين در حالي است كه تحقيقات نشان 
مي دهد چاقي شديد به تنهايي مي تواند خطر نارسايي 
قلبي و مرگ و مير ناشي از بيماري هاي قلبي را افزايش 
دهد كه در ايران اين موضوع با فشارها و استرس ها همراه 
مي شود و نتيجه به جايي مي رسيد كه سكته در ميان 

ايراني ها ده سال زودتر از جهان رخ مي دهد. 
او افزود: بطور كلي به دليل افزايش عوامل خطرس��از 
بيماري هاي قلبي در زندگي افراد مثل استعمال سيگار، 
افزايش فشار خون، افزايش چربي خون و ديابت، سن 
س��كته قلبي كاهش يافته اس��ت و در طي سال هاي 
آينده با توجه به تغيير سبك زندگي جوانان، با هجوم و 
سونامي بيماري هاي قلبي مواجه خواهيم شد. با توجه به 
استرس هاي دنياي امروزي نيز، افراد بيشتر در معرض 
بيماري هاي قلبي هستند كه اگر به تغذيه و تحرك خود 
اهميت ندهند در سال هاي آينده بايد شاهد آمارهاي 

خطرناكي بود.

     سرطان ريشه كن نمي شود؛ بيشتر مي شود
عل��ت بعدي م��رگ و مي��ر ايراني ها در س��ال ۹7، به 
سرطان ها، تومورها و پس از آن بيماري هاي دستگاه 
تنفس��ي اختصاص دارد. س��رطان كه بر خالف تمام 
اقدامات پيشگيرانه و درماني نه تنها ريشه كن نمي شود، 
بلكه متخصصان معتقدند در ده��ه آينده دو برابر هم 
مي ش��ود. بر اس��اس نتايج تازه ترين بررس��ي آژانس 
بين المللي تحقيقات سرطان، ميزان بروز سرطان در 
س��ال ۲۰1۸ به 1۸.1 ميليون مورد رسيده است و بنا 
بر پيش بيني ها ۹.۶ ميليون موارد بروز، به مرگ منجر 
خواهد شد. طبق تحقيقات اين موسسه، نيمي از موارد 
بروز سرطان طي س��ال ۲۰1۸ و نيز مرگ و ميرهاي 
سرطان در سراسر جهان در آسيا اتفاق افتاده است كه 
بخشي از اين موضوع به سهم ۶۰ درصدي اين قاره، از 
جمعيت كل جهان باز مي گردد. وضعيت ابتالي جهاني 
سرطان در حالي اس��ت كه در ايران آخرين گزارشات 
وزارت بهداشت درباره آمار ابتال به سرطان براي سال 
۹3 بوده كه بر اساس آن حدود 11۲هزار نفر در ايران 
مبتال به سرطان هستند كه زنان كمتر از نيمي از اين 
آمار را به خود اختصاص مي دهند. احتمال بروز سرطان 
در مردان و زنان به ترتيب 1۵7 و 137 مورد در 1۰۰هزار 
نفر است. ميزان بروز سرطان در زنان پايين تر از متوسط 

جهاني )1۶۵ نفر در هر 1۰۰هزار نفر( است. نكته قابل 
توجه اين است كه در ايران نيز همانند ساير كشورهاي 
در حال توسعه، ميزان شيوع سرطان در حال افزايش 
)پنج تا هفت درص��د( بوده اما با اين ح��ال آنطور كه 
مسووالن وزارت بهداشت مي گويند، شيوع سرطان در 

ايران نسبت به كشورهاي منطقه كمتر است. 
علي قنبري مطلق، رييس اداره پيشگيري از سرطان 
وزارت بهداشت درباره وضعيت سرطان در ايران بيان 
كرد: مهم ترين داليل بروز و افزايش سرطان در ايران 
و در كشورهاي در حال توسعه افزايش اميد به زندگي 
اس��ت اما دو دلي��ل ديگر نيز وجود دارد، يكي ش��يوه 
زندگي ناسالم و ديگري عوامل محيطي بوده كه نبايد 
به آن بي توجه بود. او افزود: بر اساس مطالعاتي كه هر 
دو تا سه سال در كشور انجام مي شود، حدود ۴۰ درصد 
جمعيت كشور فعاليت بدني مطلوبي ندارند و افزايش 
وزن نيز بيش از ۵۰ درصد در زنان و كمتر از ۵۰ درصد 
مردان را درگير كرده است. همچنين در جمعيت بالغ، 
ميزان كلس��ترول باال به وفور مشاهده شده كه يكي از 

عوامل مهم بروز سرطان است، بنابراين با شيوه زندگي 
ناسالم، بروز س��رطان محتمل الوقوع است. با توجه به 
آمار موجود، پيش بيني مي شود كه بيماري سرطان در 
سال هاي آينده رو به افزايش باشد و شيوه زندگي ناسالم 
و عوامل محيطي، دو دليل عمده ابتال به سرطان هستند 
و تا زماني كه شيوه زندگي اصالح نشود، افزايش بروز 

سرطان محتمل است.
اظهارات قنبري مطلق در حالي اس��ت كه مس��وول 
پژوهشكده سرطان پستان، با اشاره به افزايش چاقي 
و مصرف دخانيات و قليان، گفت: ميزان بروز سرطان 
در ايران طي دهه آينده دو برابر شرايط كنوني خواهد 
شد. كيوان حميدزاده، درباره اين موضوع به »تعادل« 
گفت: بررسي ها نشان داده است كه در حدود ۴۰ تا ۵۰ 
درصد سرطان ها قابل پيشگيري هستند و بخش قابل 
توجهي از اين امر، نيازمند آموزش و فرهنگ سازي در 
جامعه است. خيلي از نيازهاي آموزشي و فرهنگي در 
زمينه پيشگيري از ابتالء به سرطان ها، در كشور مغفول 
مانده و فراموش شده است. به مسائلي همچون چاقي، 

مصرف دخانيات و قليان به خصوص در بين خانم ها و...، 
به عنوان علل افزايش بروز سرطان در كشور اشاره كرد 
و افزود: نرخ بروز س��رطان در ايران طي دهه آينده دو 
برابر خواهد شد و ما بايد از همين حاال به فكر پيشگيري 
باشيم. وي در ادامه به موضوع سرطان هاي توارثي اشاره 
كرد و گفت: بين ۵ تا 1۵ درصد موارد ابتالء به سرطان ها، 
توارثي است كه مي توان با يك آزمايش ژنتيك نسبت 
به پيشگيري از ابتالء به سرطان در خانواده هايي كه ژن 

ابتالء به سرطان را دارند، اقدام كرد.
مجيدزاده بر ضرورت شناسايي خانواده هاي در معرض 
خطر ابتالء به س��رطان تاكيد كرد و اف��زود: موضوع 
سرطان هاي توارثي در حدود دو دهه است كه در دنيا 
مورد توجه قرار گرفته و كشورهاي پيشرفته براي اين 
پيشگيري از ابتالء به اين نوع از سرطان ها، برنامه هاي 
خدمات��ي و حمايتي اتخ��اذ كرده ان��د. به طوري كه 
پوشش بيمه اي سرطان هاي توارثي و همچنين ايجاد 
كلينيك هاي ويژه اين نوع سرطان ها، از جمله اقدامات 

آنها در همين راستا است.
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پرداخت عيدي مددجويان 
بهزيستي در هفته آخر اسفند

معاون امور توانبخشي سازمان بهزيستي كشور از 
پرداخت عيدي مددجويان اين سازمان به اندازه يك 
ماه مستمري آنها در هفته پاياني اسفندماه خبر داد. 
حسين نحوي نژاد با اشاره به زمان پرداخت عيدي 
مددجويان سازمان بهزيستي كشور قبل از پايان سال 
گفت: عيدي مددجويان به اندازه يك ماه مستمري 
آنها پرداخت خواهد شد و اين سازمان نهايت تالش 
خ��ود را براي تأمي��ن بودجه مورد ني��از اين بخش 
مي كند.  معاون توان بخشي سازمان بهزيستي كشور 
با اشاره به بودجه 11۰۰ ميلياردي تخصيص يافته 
براي اجراي قانون حمايت از حقوق معلوالن در سال 
آينده، اظهار كرد: اميدواريم با همكاري مجلس مبلغ 
فوق براي اجراي اين قانون افزايش يابد و در صورت 
تصويب مجلس به حدود ۲,1۰۰ ميليارد تومان برسد. 
نحوي نژاد درباره افزايش مس��تمري معلوالن براي 
سال آينده نيز گفت: بر اساس قانون برنامه و بودجه 
بايد هرسال حدود ۲۰ درصد مستمري افراد تحت 
پوشش رشد داشته باشد. اين ميزان رشد قطعي است 
اما در تالشيم تا در رابطه با معلوالن درصد رشد بيشتر 
باش��د. وي افزود: با تصويب قانون حمايت از حقوق 
معلوالن و اعتباراتي كه تخصيص يافته، احتمال اينكه 

اين درصد رشد بيشتر باشد زياد است.

پرداخت  سبد كاال   به مددجويان 
كميته امداد تاپايان سال

رييس كميته امداد با بيان اينكه افزايش ۲۰ درصدي 
مستمري مددجويان از فروردين ۹۸ اجرايي مي شود، 
گفت: طبق مذاكراتي كه با دولت انجام داده ايم، يك 
نوبت سبد كاال تا پيش از اتمام سال ۹7 به مددجويان 
اختصاص مي يابد. پرويز فتاح گفت: در س��ال ۹7 از 
محل تبصره 1۶ بودجه كل كش��ور 1۴۰۰ ميليارد 
تومان براي ارايه تسهيالت قرض الحسنه اشتغال به 
مددجويان كميته امداد اختصاص يافته بود، س��هم 
بانك كش��اورزي از اين ميزان ح��دود 1۰۰ ميليارد 
تومان ب��ود كه همه اين اعتبار تاكنون به مددجويان 
تخصيص يافته است. فتاح از افزايش اعتبارات مربوط 
به اشتغال مددجويان در تبصره 1۶ بودجه براي سال 
آينده خبر داد و تاكيد كرد: براي سال ۹۸ اعتبار 3۵۰۰ 
ميليارد توماني براي قرض الحسنه اشتغال مددجويان 
پيش بيني ش��ده كه تا س��قف ۵۰ميليون تومان به 
طرح هاي خودكفايي ارايه مي شود.  فتاح   با اشاره به 
تصويب افزايش ۲۰ درصدي مستمري مددجويان 
براي سال آينده گفت: افزايش مستمري مددجويان 
از فروردين ۹۸ اجرايي مي شود. او از پيگيري پرداخت 
س��بد كاال به مددجويان خبر داد و اظهار كرد: طبق 
مذاكراتي كه با دولت انجام شده، قرار است طي روزهاي 
آينده يك نوبت سبد كاال به ارزش ۲۰۰ هزار تومان به 

مددجويان كميته امداد و بهزيستي اختصاص يابد.

 وزير نيرو با اشاره به اينکه ۹۹۹ پروژه مهم صنعت 
آب و برق در استان خوزستان در دست اجرا است، 
گفت: برای اي��ن طرح ها اعتباری بالغ بر 3۶ هزار 
ميليارد تومان از منابع مختلف در نظر گرفته شده 
است. به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق 
خوزستان، رضا اردکانيان در مراسم آغاز عمليات 
اجرايی سد تزار اللی با اشاره به اينکه ۹۹۹ پروژه 
مهم صنعت آب و برق در اس��تان خوزس��تان در 
دست اجرا است، عنوان کرد: اين طرح ها مربوط به 
پروژه های حوزه آب، برق و آب و فاضالب است که 
برای اين طرح ها اعتباری بالغ بر 3۶ هزار ميليارد 

تومان از منابع مختلف در نظر گرفته شده است.
وی افزود: بخش��ی از اين اعتبارات هزينه ش��ده 
است و مابقی آن نيز فراهم خواهد شد که با تالش 
تمامی دس��ت اندرکاران و مديران صنعت آب و 
برق، پيمانکاران، مهندس��ان مشاور و حمايت و 
پشتيبانی اس��تاندار خوزستان و نمايندگان اين 
استان در مجلس ش��ورای اسالمی هر چه زودتر 
طرح های ياد ش��ده به ثمر خواهد نشست. وزير 
نيرو ادامه داد: در جريان س��فر مدي��ران وزارت 
نيرو به استان خوزستان تعدادی طرح و پروژه در 

شهرستان های الری، رامهرمز، ايذه و اهواز افتتاح 
و يا عمليات اجرايی آن ها آغاز خواهد ش��د که با 
تکميل اين طرح ها صدها مگاوات به توان توليد 
برق در استان خوزستان اضافه خواهد شد، هزاران 
هکتار اراضی از آب تنظيمی بهره مند خواهند شد 
و هزاران نفر از هموطنان ما نيز از امکان دسترسی 

به آب شرب سالم و پايدار بهره مند می شوند.
اردکانيان تاکيد کرد: امروزه در استان خوزستان 
به برکت وجود سدهای مخزنی بزرگ ميلياردها 
مترمکعب آب شيرين نگهداری می شود که اين 
مهم نه تنه��ا به معنای ميليون ها تن مواد غذايی 
و تدارک امنيت غذايی بخش های از س��رزمين 
ماس��ت، نه تنها به معنای دسترسی به آب سالم 
و مطمئن برای ش��رب و بهداش��ت است، نه تنها 
به معنای تولي��د صدها مگاوات توان توليد برق و 
ميلياردها کيلووات س��اعت انرژی در طول سال 
بلکه مهم ت��ر از تمامی اين موارد به معنای امکان 

کنترل سيالب در اين استان است.
وی يادآور شد: در گذشته های نه چندان دور مردم 
اين استان و بسياری از مناطق کشور در آستانه عيد 
نوروز نگران وقوع سيالب های سهمگين بودند. 

سيالبی که در روزهای منتهی به سال جديد جدای 
از خسارت مادی، بسياری از مردم اين مناطق را به 
جهت بروز خسارت جانی داغدار می کرد و همواره 
اي��ام عيد جمعی از اهالی اين مناطق همراه با عزا 
بود. ولی امروزه به جهت ساخت سدهای مخزنی 
بزرگ و موثر، مردم اين خطه نيز با خاطر آسوده به 

استقبال بهار می روند.

در اولين برنامه سفر وزير نيرو؛
عمليات اجرايی سد » تراز اللی«  در استان 

خوزستان آغاز شد
» رضا اردکانيان«  وزير نيرو در اولين برنامه سفر 
خود به استان خوزستان، کلنگ آغاز به کار سد تراز 

اللی مسجدسليمان را به زمين زد.
به گ��زارش ش��بکه خب��ری س��ازمان آب و برق 
خوزس��تان، مديرعامل اين س��ازمان صبح روز  
سه شنبه در حاشيه  مراسم گفت: اعتبار اوليه سد 

تراز اللی ۶۵۰ ميليارد ريال برآورد شده است.
» فره��اد ايزدج��و«  با بيان اينک��ه حجم مخزن 
اين س��د 3۸ ميليون مترمکع��ب در رقوم نرمال 
پيش بينی شده است، افزود: در رقوم نرمال وسعت 

درياچه ۲3۸ هکتار و طول درياچه ۵,۵ کيلومتر 
است و زمان بهره برداری از بخش اول طرح 3۶ ماه 

پس از انعقاد قرارداد خواهد بود.
وی، مجموع اعتبار اين طرح را 133 ميليارد تومان 
برآورد کرد و گفت: هم اکنون قرارداد در حال انعقاد 

۵۰ درصد مبلغ يعنی ۶۵ ميليارد تومان است.
ايزدجو ادامه داد: ارتفاع س��د از پ��ی ۵7,۲ متر، 
 RCC عرض تاج سد ۶ متر و نوع آن بتونی غلطکی
پيش بينی ش��ده و کاربری آن تامين آب شرب و 
کش��اورزی است. مديرعامل س��ازمان آب و برق 
خوزس��تان اظهار کرد: س��طح خالص زيرکشت 
کشاورزی اين س��د ۲1۰۰ هکتار بوده و تامين ۸ 
ميليون متر مکعب آب شرب از رودخانه هرکش را 

بر عهده خواهد داشت.

مديرعامل س�ازمان آب و برق خوزستان 
عنوان کرد 

سد تراز اللی کنترل سيالب، توسعه منطقه 
و تامين آب شرب را در پی دارد

مديرعامل سازمان آب و برق خوزستان، کنترل 
سيالب، تامين آب شرب و کشاورزی همچنين 

تامين نيازهای محيط زيس��تی را از اهداف طرح 
احداث سد مخزنی تراز اللی عنوان کرد.

به گزارش ش��بکه خب��ری س��ازمان آب و برق 
خوزستان، » فرهاد ايزدجو«  در آيين کلنگ زنی 
س��د مخزنی تراز اللی، به مش��خصات اين پروژه 
اش��اره و اظهار کرد: س��د تراز ب��ر روی رودخانه 
هرکش از شاخه های فرعی رودخانه شور احداث 
خواهد شد. آورد اين رودخانه ساالنه ۸۲ ميليون 
مترمکعب، ارتفاع س��د ۵۹ مت��ر و حجم مخزن 
3۸ ميليون مترمکعب می باش��د. وی در ادامه به 
اهداف اين طرح پرداخت و گفت: توسعه منطقه، 
کنترل سيالب،تامين آب شرب به ميزان هشت 
ميليون مترمکعب، تامين آب کشاورزی به ميزان 
1۵ميليون مترمکع��ب و تامين نيازهای محيط 
زيستی به ميزان ۲/۹ ميليون مترمکعب از اهداف 
اجرای اين طرح می باشد. ايزدجو افزود:برآورد اين 
طرح 1۵۰ ميليارد تومان می باشد که زمان اجرای 
آن ۶۰ ماه پيش بينی شده است. وی گفت:با اجرای 
اين پروژه ما شاهد توسعه منطقه بويژه شهرستان 
های اللی،مسجدس��ليمان و انديکا خواهيم بود 
ومردم از مواهب اجرای اين طرح بهره مند خواهند 

شد. مديرعامل س��ازمان آب و برق خوزستان  در 
ادامه به پيشرفت ۲۲ درصدی پروژه تامين انتقال 
آب به اراضی دش��ت اللی اشاره و تصريح کرد:در 
اين پروژه ايستگاه پمپاژ اوليه به ظرفيت ۴۶۰ليتر 
بر ثانيه، احداث ايستگاه پمپاژ ثانويه، ترميم خط 
لوله موجود از محل ايس��تگاه ت��ا اراضی به طول 
چهار کيلومتر و احداث پل عبور لوله از رودخانه 
به طول 7۵ متر ديده شده است که عمليات آنها 

در حال اجراست.
ايزدجو به آغاز طرح ميان مدت آبرسانی به شهر 
اللی نيز اش��اره کرد و گفت:طب��ق برنامه ريزی 
صورت گرفته اين طرح در بازه زمانی 1۸ ماهه و 
با اعتبار ۲۵ ميليارد تومان به منظور بهره مندی 
3۰ هزار نفر از مردم ش��هر اللی ب��ه بهره برداری 

خواهد رسيد.
وی تصري��ح کرد:حفر چهار حلق��ه چاه به عمق 
3۰۰ مت��ر، اجرای خط انتقال ف��والدی به طول 
3/۲3 کيلومت��ر، احداث دو مخزن بتنی هر کدام 
به ظرفيت ۵۰۰ مترمکعب و احداث چهار واحد 
ايستگاه پمپاژ سرچاهی از اجزای طرح ميان مدت 

آبرسانی به شهر اللی است. 

وزير نيرو در آيين کلنگ زنی سد » تراز اللی« :

اجرای 999 پروژه مهم صنعت آب و برق  در استان خوزستان
 مهار سيالب های مخرب در مخزن سدهای خوزستان

ويژه
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»تعادل«موقعيتواحدهايمسكونيارزانتراز200ميليونتومانتهرانرابررسيميكند

بودجهسال۹۸پايتختتصويبشد

كروكي خانه هاي ارزان قيمت در پايتخت

صدور مجوز ساخت براي ۶۲  باغ تهران

آغازبارشبرفوبارانازامروزدرغربوشمالكشور

گروه راه و شهرسازي| زهره عالمي|
بررسي تازه ترين آمار منتش��ر شده از سوي بانك مركزي 
نشان مي دهد كه قيمت مسكن طي 11 ماهه گذشته 68.8 
درصد افزايش و به تبع آن حجم معامالت هم 32.5 درصد 
كاهش داشته است. در اين شرايط واحدهاي ارزان قيمت 
پايتخت كه بيش از همه در مناطق جنوب، جنوب غربي و 
جنوب شرقي تهران متمركز شده اند، حجم قابل توجهي از 

متقاضيان خريد مسكن را به سمت خود جذب كرده اند. 
ارزان بودن قيمت مسكن و نگاه ويژه خريداران به واحدهاي 
مس��كوني اين مناطق، فضا را براي حضور واسطه گران و 
برخي مش��اوران امالك سودجو باز كرده است، موضوعي 
كه موجب شده آنها با انجام خريد و فروش چندين باره يك 
ملك جدا از اينكه سود خوبي به جيب بزنند، موجب افزايش 

قيمت مسكن در اين مناطق شوند.
البته حس��ام عقبايي، نايب رييس اول اتحاديه مشاوران 
امالك معتقد اس��ت كه مش��اوران امالك در تداوم روند 
افزايشي قيمت مسكن دخيل نيستند، اما تعداد كمي از 
آنها از قانون تخطي كرده و با بازار گرمي يا فروش چندين 
باره ملك طي مدت كوتاهي، تاحدودي در افزايش قيمت 
موثر بوده اند. عقبايي در گفت وگو با »تعادل« مي افزايد: 
با نوسانات نرخ ارز از ارديبهشت ماه قيمت تمام كاالها از 
جمله مسكن هم رشد كرد، در واقع اصلي ترين عامل گراني 
مسكن، افزايش نرخ ارز بود. اگرچه عوامل ديگري هم در اين 
ميان اثرگذار بودند. او ادامه مي دهد: البته با نزديك شدن 
به پايان سال جاري و با توجه به اينكه شرايط حاكم بر بازار 
مسكن در س��ال آينده مشخص نيست، برخي دالالن از 
اين وضعيت استفاده كرده و بازار گرمي مي كنند و افزايش 
قيمت ها را رقم مي زنند.  اهميت افزايش قيمت مسكن طي 
ماه هاي گذشته و همچنين نقش برخي دالالن و واسطه 
گران براي افزايش قيمت مسكن در مناطق پرتراكم كه 
ارزان تر از ساير مناطق تهران هستند، بهانه اي شد تا روزنامه 
تعادل گزارشي ميداني از ارزان ترين واحدهاي مسكوني 5 
منطقه مختلف تهران )شمال، غرب، مركز، شرق و جنوب( 
تهيه كند. نتايج اين گزارش حاكي از آن است كه بيشترين 
واحدهاي مسكوني ارزان قيمت در شهر تهران در مناطق 
جنوب شرقي، جنوب غربي و جنوب متمركز شده است. 
بنابراين پيشنهاد مي شود، اگر قصد خريد واحد مسكوني 
ارزان قيمت را داريد در اين مناطق، واحدهاي مسكوني 

مناسب توان اقتصادي شما پيدا مي شود.

  شمال 
براي خريد مسكن در اغلب مناطق شمالي تهران بايد بطور 
متوسط براي هر مترمربع 15 ميليون تومان هزينه كنيد، اما 
در دربند، ده ونك و... واحدهايي يافت مي شوند كه با كمتر 
از 200 ميليون تومان هم مي ت��وان آنها را خريداري كرد. 
البته بايد اين موضوع را هم در نظر داشت كه اين واحدهاي 
مس��كوني، عمر بناي بااليي دارند و تعدادشان نسبت به 

واحدهاي گران قيمت بسيار ناچيز است.
درصورتي كه خواهان خريد يك واحد مسكوني 30 متري 

در منطقه دربند تهران هستيد، بايد براي هر مترمربع از اين 
واحد مسكوني 3 ميليون و 300 هزار تومان پرداخت كنيد 

و قيمت كل اين واحد 100 ميليون تومان است.
اگر مي خواهيد يك واحد مسكوني 45 متري در ده ونك 
خريداري كنيد، بايد 200 ميليون تومان در چنته داشته 
باش��يد، چون قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در اين 

منطقه 4 ميليون و 440 هزار تومان است.
براي خريد يك واحد مسكوني 50 متري در منطقه امامزاده 
قاسم بايد 180 ميليون تومان به صاحبخانه پرداخت كنيد، 
چون قيمت هر متر مربع واحد مسكوني در اين منطقه 3 

ميليون و 600 هزار تومان است.

  غرب 
خريد مسكن ارزان قيمت در مناطق شمالي و غربي پايتخت 
به سختي امكان پذير است و شما كه مي خواهيد در غرب 
تهران ساكن باشيد و توان اقتصادي چنداني نداريد بايد در 
مناطق جنوب غربي به دنبال واحد مسكوني باشيد. قيمت 
يك واحد مسكوني 27 متري در خيابان استاد معين با 30 
سال ساخت، 130 ميليون تومان فروخته مي شود، چون 
قيمت هر مترمربع اين واحد مسكوني 4 ميليون و 814 هزار 
تومان است. براي خريد يك واحد مسكوني 27 متري در 
خيابان جيحون كه 30 سال از ساخت آن مي گذرد، 130 
ميليون تومان براي فروش گذاشته شده است كه قيمت هر 

مترمربع آن 4 ميليون و 814 هزار تومان است.
اگر قصد خريد يك واحد مس��كوني 40 متري در پونك را 
داريد كه 30 سال از ساخت آن مي گذرد، بايد 200 ميليون 
تومان داشته باشيد، چون قيمت هر مترمربع از اين واحد 

مسكوني 5 ميليون تومان است.
براي خريد يك واحد مسكوني 50 متري در سي متري جي 
كه 30 سال از ساخت آنها مي گذرد، بايد 200 ميليون تومان 
هزينه كنيد كه قيمت هر مترمربع آن 4 ميليون تومان است.

  مركز 
واحدهاي مسكوني ارزان قيمت در مركز تهران به سختي 
پيدا مي شوند، اما با اين وجود مي توان واحدهايي را يافت 
كه قيمت شان كمتر از 200 ميليون تومان است. يك واحد 
مسكوني 48 متري در خيابان اس��كندري كه 20 سال از 
س��اخت آن مي گذرد 200 ميليون تومان قيمت گذاري 
شده است كه قيمت هر مترمربع آن 4 ميليون و 160 هزار 
تومان است. براي خريد يك واحد مسكوني 43 متري در 
خيابان مختاري با عمر بناي 16 سال بايد 160 ميليون تومان 
 به صاحبخانه پرداخت كنيد، چون قيمت هرمترمربع آن 

3 ميليون و 720 هزار تومان است. 
اگر قصد خريد يك واحد مس��كوني 45 متري 30 س��اله 
در خيابان جمال��زاده را داريد، بايد براي هر مترمربع واحد 
مسكوني 3 ميليون و 555 هزار تومان پرداخت كنيد، چون 
قيمت كل اين واحد مس��كوني 160 ميليون تومان است. 
قيمت يك واحد مسكوني 60 متري در خيابان خواجه نظام 
185 ميليون تومان است، اين واحد مسكوني كه 15 سال 

از ساخت آن مي گذرد قيمت هر مترمربع آن 3 ميليون و 
100 هزار تومان است.

  شرق 
يافتن واحد مس��كوني ارزان قيمت در ش��رق تهران كار 
سختي نيست و يك واحد مسكوني 40 متري قولنامه اي 
در خيابان جش��نواره با 4 سال ساخت، متري 4 ميليون 
و 500 هزار تومان براي فروش گذاش��ته ش��ده است كه 
قيمت كل اين واحد مس��كوني در ش��رق پايتخت 180 

ميليون تومان است. 
براي خريد يك واحد مس��كوني 41 مت��ري در خيابان 
دماوند كه 17 سال از ساخت آن مي گذرد، 200 ميليون 
تومان فروخته مي ش��ود كه با يك حساب سرانگشتي 
مشخص مي ش��ود، قيمت هر مترمربع واحد مسكوني 

4 ميليون و 780 هزار تومان اس��ت. اگر قصد خريد يك 
واحد مس��كوني 30 متري در خيابان سبالن جنوبي را 
داريد كه 6 سال از س��اخت آن مي گذرد و هر مترمربع 
آن 6 ميلي��ون و 660 هزار تومان اس��ت، قيمت كل آن 
200 ميليون تومان است. در صورتي كه خواهان خريد 
 يك واحد مس��كوني 55 متري 30 ساله قولنامه اي در 
شميران نو هس��تيد، بايد 155 ميليون تومان در چنته 
داش��ته باش��يد چون قيمت هر مترمرب��ع از اين واحد 

مسكوني 2 ميليون و 818 هزار تومان است.

  جنوب 
مناطق جنوب��ي تهران بهترين مناطق ب��راي پيدا كردن 
واحدهاي مسكوني ارزان قيمت هس��تند و در اغلب اين 
مناطق مي توان واحدهاي با متراژ 40 متر يافت كه ارزان تر 

از 200 ميليون تومان باش��ند. درخياب��ان جواديه تهران 
يك واحد مس��كوني 40 متري با عمر بناي 18 سال، 165 
ميليون تومان فروخته مي شود چون قيمت هرمتر مربع آن 
4 ميليون و 125 هزار تومان اس��ت. براي خريد يك واحد 
مس��كوني 41 متري در خيابان 17 شهريور كه 19 سال 
از س��اخت آن مي گذرد، 180 ميليون تومان و قيمت هر 

مترمربع آن 4 ميليون و 390 هزار تومان است.
قيمت يك واحد مس��كوني 40 متري 6 سال ساخت در 
شادآباد 160 ميليون تومان است چون قيمت هر مترمربع 

آن 41 ميليون تومان است.
اگر قصد خريد يك واحد مس��كوني 69 متري با 7 س��ال 
س��اخت را درش��هرري داريد بايد براي هر مترمربع واحد 
مسكوني 2 ميليون و 300 هزار تومان پرداخت كنيد چون 
قيمت كل اين واحد 158 ميليون و 700 هزار تومان است.

روز گذشته بررسي بودجه 98 شهرداري تهران به پايان 
رس��يد و اعضا به بودجه 18 هزار ميليارد و 828 ميليون 
توماني شهرداري تهران رأي مثبت دادند. به گفته محسن 
هاشمي رييس شوراي شهر مصوبه شورا به فرمانداري و 
هيات تطبيق ارسال مي شود. همچنين 30 درصد بودجه 
شهرداري اختصاص به حمل و نقل عمومي دارد و بودجه 
مربوط به سازمان ها و شركت هاي شهرداري نيز مبلغ 5 
هزار و 677 ميليارد تومان است. عالوه بر اين روز، گذشته 
بررسي استفس��اريه ش��هرداري تهران در مورد تعيين 
تكليف پرونده هايي كه در پي لغو مصوبه برج باغ معطل 
مانده بودند در شوراي ش��هر مطرح شد. از اين رو، مقرر 
شد بنا به پيشنهاد ش��هردار تهران، براي 6٢ پرونده اي 
كه عوارض خود را به صورت سيستمي و كامل پرداخت 
كردند، مجوز ساخت و ساز صادر شود. با وجود موافقت و 
مخالفت هاي زياد، سرانجام اعضاي شوراي شهر به كليات 
اين پيشنهاد و استفس��اريه راي مثبت دادند و بر همين 

اساس مجوز ساخت و ساز در 62 باغ صادر شد.

   ركورددار بيشترين درخواست 
زهرا صدراعظ��م نوري رييس كميس��يون س��المت، 
محيط زيست و خدمات شهري ش��وراي اسالمي شهر 
تهران درباره استفس��اريه ش��هرداري تهران گفت: دو 
كميسيون سالمت، محيط زيس��ت و خدمات شهري و 
معماري و شهرسازي به جمع بندي رسيدند كه مطلوب 
آنها نيست. به نظر ما بايد طبق مصوبه خانه باغ، كمترين 
بارگذاري در باغات صورت گيرد اما از آنجايي كه قبل از 
لغو مصوبه موسوم به برج باغ، پرداخت هايي صورت گرفته 
و حق و حقوقي در ميان اس��ت بايد درباره صدور پروانه 

س��اخت در چند باغ با وجود ميل باطني تصميم گيري 
كنيم. نوري با اشاره به 62 پروانه باغي كه بايد راجع به آنها 
تصميم گيري شود، اضافه كرد: بيشترين پروانه و فراواني 
باغ در منطقه 1 با 37 باغ است. به ترتيب در منطقه دو، 8 
باغ، منطقه سه، 3 باغ، منطقه چهار، 7 باغ، منطقه پنج، 
6 باغ، منطقه ش��ش، 1 باغ، منطقه هفت، 1 باغ، منطقه 
هش��ت، 1 باغ، منطقه 11، س��ه باغ، منطقه 20، 1 باغ، 
منطق��ه 21، 2 باغ، منطقه 22، 4 طبق��ه و جمعًا درباره 
62 باغ بايد تصميم گيري ش��ود. اين عضو شوراي شهر 
تهران گفت: نظر ش��وراي پنجم همان مصوبه اي است 
كه قب��ل از بودجه تحت عنوان »خانه ب��اغ« به تصويب 
رسيد. اما بايد اين وضعيت را مديريت كنيم. همه اين 62 
باغ كه به ارزش 170 ميليارد تومان هس��تند، قبل از لغو 
مصوبه برج باغ عوارضشان را بطور كامل پرداخت كردند، 
كارشان سيستمي بوده و از طريق سامانه انجام شده است. 
وي با اشاره به استفساريه ش��هردار تهران گفت: حدود 
239 پرونده هيچ كدام از ش��رايط مورد نظر ما را ندارند 
كه بخواهيم مجوز بدهيم. براي مثال يا پرداخت ش��ان 
سيستمي نبوده يا بعد از لغو و ابالغ توقف ساخت وساز در 
باغات بوده است. ما بايد اين موضوع را مديريت كنيم تا 
هم مردم بدانند كه به امورشان رسيدگي مي شود و هم 
به صيانت و حفاظت از باغات توجه كرده باشيم. تمام اين 
تصميم گيري ها بر مبناي ساعت ها كار كارشناسي بوده و 

همه جنبه ها در نظر گرفته شده است.

    تاخير در ابالغ لغو مصوبه برج باغ
محمد ساالري، رييس كميسيون شهرسازي و معماري 
ش��وراي ش��هر تهران با اش��اره به لغو مصوبه برج باغ و 

جايگزيني آن با مصوبه خانه باغ گفت: ما در 22 اسفند 96 
مصوبه برج باع را لغو كرديم قاعدتًا قبل از لغو اين مصوبه، 
در مناطق 22 گانه درخواست هايي براي ساخت و ساز در 
باغات شهر تهران وجود داشته كه برخي از آنها نسبت به 
اخذ نقشه و برخي فرم پرداخت عوارض اقدام كرده بودند و 
بعضاً عوارض صدور پروانه را بصورت كامل يا علي الحساب 
پرداخت كرده اند. وي ادامه داد: متاسفانه حتي بعد از ابالغ 
لغو مصوبه برج باغ ها از س��وي شوراي شهر تهران بازهم 
ما شاهد تش��كيل پرونده هايي از سوي مناطق 22 گانه 
براي امالك باغي بوديم و بعضًا عوارض هايي نيز از سوي 
مناطق اخذ ش��ده است كه بعد از اينكه ما و همكاران در 
كميسيون هاي شهرسازي و معماري و سالمت و محيط 
زيست متوجه شديم، جلس��اتي را با معاون شهرسازي 
و معماري وقت تش��كيل داديم و در اين خصوص تذكر 
داديم. ابالغ لغو مصوبه برج باغ ها با تاخير انجام شد و پس 
از پيگيري ما اين مصوبه از سوي معاونت ابالغ شد و اداره 
كل تدوين ضوابط و مقررات كل پرونده هايي را كه داراي 
راي باغ بودند را قفل كرد. ساالري با اشاره به نامه افشاني 
ش��هردار س��ابق تهران گفت: پس از ابالغ مصوبه، آقاي 
افشاني نامه اي را تحت عنوان استفساريه در راستاي تبيين 
و تفسير يكي از تبصره هاي مصوبه لغو برج باغ به شوراي 
شهر تهران ارسال كرده بودند و از ما در خصوص تعيين 
تكليف پرونده هايي كه قباًل عوارض را پرداخت كرده اند 
سوال كردند و سوال ديگر هم مربوط به آراء قضايي اين 
پرونده ها بود. وي تصريح كرد: پس جمع بندي جلسات 
متعددي كه ما با كميسيون س��المت و محيط زيست 
و كميس��يون حقوقي و نظارت داش��تيم از ش��هرداري 
خواستيم تا ليس��ت اين پرونده ها را به ما ارايه دهند، اگر 

تعداد پروندها و مساحت و عرصه آنها و مبالغ دريافتي قابل 
توجه نباشد ما شهرداري را ملزم به بازپرداخت عوارض 
دريافتي كنيم و هيچگونه پرونه اي صادر نشود. ساالري 
اضافه كرد: ابتدا شهرداري يك ليست 38 پرونده اي را به ما 
ارايه داد و قرار شد ما تمام اين باغات را بازديد كنيم و باغاتي 
را كه ارزش اكولوژي��ك، تاريخي و ميراثي دارند را احصا 
كنيم اما در اين مدت شاهد مراجعات گسترده اي از سوي 
مناطق بوديم و متوجه شديم تعداد پرونده ها بيش از اين 
38 پرونده است لذا اين موضوع موجب ايجاد ابهامات در 
فرايند تصميم گيري در كميسيون هاي تخصصي شورا شد 
و اين موضوع جاي تاسف دارد كه با وجود هوشمندسازي 
فراينده��ا، معاونت شهرس��ازي و معم��اري نمي تواند 
ليس��ت واحدي ارايه دهد و وضعي��ت پرونده ها را براي 
تصميم گيري اعالم كند. رييس كميسيون شهرسازي و 
معماري شوراي شهر تهران با بيان اينكه نهايتًا ما شاهد 
يك ليست با حدود 473 پرونده بوديم كه در اين فرايند 
درگير هستند اظهار كرد: در جلسات اخير هيات رييسه 
شوراي شهر تهران درخصوص نحوه تصميم گيري در اين 
موضوع، مقرر شد شهرداري تهران نسبت به ارايه اليحه اي 
اقدام كند، چراكه نامه اي كه تحت عنوان استفساريه به 
شورا ارايه شده بود و ما در شورا نمي توانيم پاسخ قانوني به 
صورت مصوبه به نامه ها بدهيم. ساالري ادامه داد: نهايتًا 
شهرداري تهران اليحه اي را به شوراي شهر ارسال كرد 
و در اين اليحه پيشنهاد جايگزين به جاي تبصره قبلي 
مصوبه ما ارايه شد. همچنين گزارشي براي ما فرستادند 
كه در اين گزارش اعالم كردند از 473 پرونده 62 پرونده 
كليه عوارض متعلقه را قبل از 7 فروردين 97 كه لغو برج 
باغ ابالغ شده را پرداخت كردند و جمع مبالغ پرداختي 

170 ميليارد تومان اس��ت، 73 پرونده نيز عوارض را به 
صورت علي الحساب قبل از اين تاريخ پرداخت كرده اند 
كه جمع مبالغ دريافتي حدود 500 ميليارد تومان است 
و البته 38 پرونده هم وجود دارد كه درخواست تغيير نقشه 
داده اند. نتيجا جمع بندي ما در كميسيون هاي شهرسازي 
و معماري، سالمت و محيط زيست و حقوقي و نظارت اين 
است كه ساخت براي پرونده هايي كه نسبت به پرداخت 
كامل ع��وارض آنهم در فرايند سيس��تمي صدور پروانه 
اقدام كرده اند بالمانع باش��د و براي مابقي امكان صدور 

پروانه نباشد.

  تعيين تكليف مبالغ پرداخت شده 
همچنين افش��ين حبيب زاده ريي��س كميته نظارت 
شوراي اسالمي شهر تهران در جريان بررسي استفساريه 
شهرداري تهران درباره چگونگي اقدام براي امالك باغاتي 
كه نسبت به ارايه نقشه و پرداخت عوارض صدور پروانه 
اقدام كرده اند، در پيشنهادي گفت: اگر شهرداري بنا به 
تفسير خود يا هر دليل ديگر برخالف ضوابط عمل كرده 
و از اين رو مبالغي را علي الحساب دريافت كرده است، چه 
زماني مي خواهد آن را بازگرداند؟ رييس كميته نظارت 
شوراي اسالمي شهر تهران با بيان اينكه رقم پرداختي از 
سوي دسته دوم و سوم حدود 550 ميليارد تومان است، 
ادامه داد: اگر شهرداري بخواهد اين مبلغ را به ديون اضافه 
كند و موكول به يكي دو سال ديگر كند، مفهومي ندارد. 
پيشنهاد مي كنم ش��هرداري تا تير ماه سال آينده بحث 
پرداخت هاي صورت گرفته مردم ب��راي دريافت پروانه 
ساخت را تعيين تكليف كند.اين پيش��نهاد با موافقت 

اعضاي شوراي اسالمي شهر تهران به تصويب رسيد.

از بعدازظهر پنج شنبه با ورود سامانه بارشي، بارش باران 
و برف و در بعضي ساعات وزش باد شديد در استان هاي 
واقع در شمال غرب و غرب كشور و غرب سواحل درياي 
خزر پيش بيني مي ش��ود. به گزارش فارس، بر اساس 
تحليل آخرين داده ها و نقشه هاي پيشيابي هواشناسي، 
روز پنج ش��نبه در مناطقي از نيمه شرقي كشور بارش 
پراكنده را انتظار داريم، از بعد ازظهر پنج  شنبه سامانه 
بارشي جديدي از سمت شمال غرب وارد كشور مي شود 
و در ش��مال غرب، غرب سواحل خزر و دامنه هاي البرز 
مركزي بارش باران و وزش باد و در مناطق سردس��ير و 
ارتفاعات بارش برف پيش بيني مي شود. روز جمعه نيز 

گس��تره بارش ها عالوه برمناطق ذكر شده، دامنه هاي 
زاگرس مركزي، جنوب غرب و بخش هايي از مركز كشور 
را فرا خواهد گرفت. روزشنبه با حركت شرق سوي اين 
سامانه بارشي در نوار غربي كشور بارش قطع مي شود و 
در ساير مناطق كش��ور بارش ها ادامه خواهد داشت.  بر 
اس��اس اين خبر،  از بعد از ظهر پنج شنبه بارش باران و 
وزش باد، در ارتفاعات و نقاط سردس��ير بارش برف در 
استان هاي آذربايجان ش��رقي ، آذربايجان غربي، غرب 
كردستان، شمال كرمانشاه، شمال ايالم و در استان هاي 
گيالن و اردبيل با وزش باد شديد پيش بيني مي شود.  روز 
جمعه نيز بارش برف و وزش باد در استان هاي آذربايجان 

ش��رقي، آذربايجان غربي، اردبيل، زنجان، كردستان، 
همدان، بارش باران و وزش ب��اد  در ارتفاعات و مناطق 
سردسير بارش برف در كرمانش��اه، مركزي، لرستان، 
گيالن، مازندران، تهران، البرز، قزوين، شمال سمنان، 
غرب اصفه��ان، چهارمحال و بختي��اري، كهگيلويه و 
بويراحمد، ارتفاعات شمال خوزستان، ارتفاعات ايالم، 
شمال خراسان شمالي و در جنوب ايالم و شمال و شرق 
خوزستان، گاهي با رعد و برق و وزش باد شديد موقت 
و احتمال خيزش گردوخاك  پيش بيني مي ش��ود. روز 
جمعه با گسترش س��امانه بارشي عالوه بر مناطق ذكر 
شده دامنه هاي زاگرس شمالي، مركزي، جنوب غرب 

و بخش هايي از مركز كش��ور بارش برف و باران و وزش 
باد پيش بيني مي ش��ود كه در استان هاي خوزستان و 
جنوب ايالم همراه با رعد و برق و وزش باد شديد است. 
همچنين در روز جمعه در نوار شمالي كشور كاهش دما تا 
10 درجه و در نواحي شمال غرب و غرب كاهش دما بين 
4 تا 6 درجه را انتظار داريم. از بعد از ظهر پنج شنبه تا اوايل 
وق��ت روز جمعه خليج فارس و تنگه هرمز و روز جمعه 
درياي خزر مواج و توفاني خواهد بود. در روز پنج شنبه  
بندرعباس با بيشينه دماي 25 درجه باالي صفر و اهواز با 
بيشينه دماي 26 درجه باالي صفر گرم ترين مركز استان 
و ش��هركرد با كمينه دماي 5 درجه زير صفر سردترين 

مركز استان خواهد بود. ميانگين بارندگي كل كشور از 
ابتداي سال زراعي )مهرماه 97( تا دوازدهم اسفند سال 
جاري 179.1 ميلي متر ثبت شد، ميزان بارش در سال 
گذشته در اين بازه زماني 80.2 ميلي متر بود، بنابراين تا 
اين تاريخ بارش سال جاري 123 درصد بيشتر از سال 
گذشته است. ميانگين بلندمدت بارندگي كشور در بازه 
زماني مذكور 142.7 ميلي متر بوده كه بارش سال جاري 
25.5 درصد بيش��تر از سال بلندمدت است.  بيشترين 
ميزان بارش  در هفته بيست و سوم سال زراعي متعلق 
به منطقه كوهرنگ در استان چهارمحال و بختياري به 

ميزان 67.3 ميلي متر بوده است.
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 ممنوعيت عمليات عمراني 
از ۲۵ اسفند تا ۵ فروردين

مديركل معماري و ساختمان ش��هرداري تهران از 
ممنوعيت انجام هرگونه عمليات عمراني در پايتخت 
از 25 اسفندماه سال جاري تا 5 فروردين و ممنوعيت 
عمليات تخريب و گودبرداري از تاريخ 25 اسفند تا 
16 فروردين 1398 خبر داد. به گزارش ايلنا، مهدي 
صالحي ب��ا اعالم اين ممنوعيت ك��ه در قالب طرح 
»استقبال از بهار« انجام مي شود، گفت: البته در اين 
بازه زماني انجام تمهي��دات الزم به منظور افزايش 
ايمني، اجراي س��ازه نگهبان و پايدارسازي جداره 
گود زيرنظر مهندس ناظر پروژه و با اعالم قبلي موارد 
به اداره كل معماري و س��اختمان مجاز اس��ت. وي 
همچنين به ممنوعيت عمليات تخريب و گودبرداري 
در پايتخت از تاريخ 25 اسفندماه تا 16 فروردين اشاره 
و عنوان كرد: تمامي ممنوعيت هاي مذكور بطور 24 
ساعته اعمال مي شوند و نيروهاي نظارتي شهرداري 
تهران نيز براي جلوگيري از انجام هرگونه تخلف بطور 
مس��تمر در ش��هر حضور خواهند داشت. مديركل 
معماري و ساختمان شهرداري تهران با بيان اينكه 
اين محدوديت ها شامل تمامي كارگاه هاي ساختماني 
اعم از دولتي و غيردولتي مي شود، گفت: بطور معمول 
در سال هاي گذشته استثناهايي براي اجراي عمليات 
عمراني در نظرگرفته مي شد؛ بطور مثال، از آن جايي 
كه امكان اجراي عمليات عمراني در برخي از معابر از 
جمله چهارراه مخبرالدوله در طول سال وجود نداشت، 
اين امر در گذشته به ايام نوروز موكول شد. با اين وجود، 
تاكنون هيچ اس��تثنايي در نظر نگرفتيم. صالحي 
تصريح كرد: همچنين در قالب طرح استقبال از بهار 
اخطاريه اي براي امالك داراي عمليات گودبرداري 
مبني بر لزوم تسريع در اجرا و تكميل سازه نگهبان 
طبق نقشه هاي مصوب ارسال مي شود تا پيش از 28 
اسفندماه پايداري الزم براي گود تامين شود. به گفته 
وي، براي تاوركرين هاي رهاش��ده و داراي خطر نيز 
تا 28 اس��فندماه اخطاريه ارسال مي شود. مديركل 
معماري و س��اختمان ش��هرداري تهران در بخش 
ديگري از سخنان خود به اقدامات برنامه ريزي شده 
براي ساماندهي ظاهر كارگاه هاي ساختماني پرداخت 
و گفت: ايجاد نظم در محدوده كارگاه ها از جمله رفع 
سد معبر ساختماني و جمع آوري مصالح ساختماني 
يا نخاله ها، رنگ آميزي حصارهاي كارگاهي، نصب 
عاليم ايمني و ترافيكي هشداردهنده در قسمت هاي 
مختلف پروژه در كارگاه هاي ساختماني و آزادسازي 
معابر پياده وفق بخشنامه هاي مالك عمل، از جمله 
اقداماتي است كه پيش از نوروز 98 انجام خواهد شد. 

بسته شدن ۴۶ سايت متخلف 
فروش بليت هواپيما 

 رضا جعفرزاده، مدير روابط عمومي سازمان هواپيمايي 
كشوري از بسته شدن 46 س��ايت غيرمجاز فروش 
بليت هواپيما از ابتداي ارديبهش��ت ماه تا اواس��ط 
اسفند جاري خبرداد. به گزارش پايگاه خبري وزارت 
راه و شهرس��ازي، جعفرزاده اظهار كرد: با عنايت به 
اينكه برخي از س��ايت هاي غيرمجاز به فروش بليت 
الكترونيكي بدون اخذ مجوز از اين سازمان اقدام كرده 
و گاهي با فروش بليت هواپيما ك��ه از اصالت واقعي 
برخوردار نبوده و موجبات نارضايتي و تضييع حقوق 
شهروندان و اخالل در نظم عمومي هوانوردي را فراهم 
آورده بودند، نسبت به انسداد و فيلترينگ برخي از اين 
سايت ها اقدامات قانوني به عمل آمده است. وي افزود: 
به واسطه ها و سايت هاي غيرمجاز هشدار مي دهيم، 
در صورت محرز شدن تخلف اين سايت ها و ارايه هر 
گونه گزارش چه از طرف شركت هاي هواپيمايي و چه 
به هنگام بازرس��ي هاي دفتر نظارت و چه گزارشات 
مردمي با آنها برخورد مي شود. مدير روابط عمومي 
سازمان هواپيمايي كشوري ضمن توصيه به متقاضيان 
مبني بر اينكه بليت هواپيما را از مراكز معتبر خريداري 
كنند، گفت: به منظور جلوگيري از برخي تخلفات و 
ساماندهي فروش بليت هواپيما ليست دفاتر خدمات 
الكترونيكي روي پرتال سازمان هواپيمايي كشوري به 
نشاني www.cao.ir قرار گرفته و متقاضيان خريد 
بليت هواپيما مي توانند از سايت هاي داراي مجوز از 
سازمان نس��بت به خريد بليت اقدام كرده و از طريق 
سامانه راستي آزمايي كه روي سايت هاي شركت هاي 
هواپيمايي و انجمن شركت هاي هواپيمايي است از 

وضعيت اصالت بليت خود مطمئن شوند.

 گسترش خطوط ترانزيتي
بين ايران و آذربايجان 

 محمد اسالمي، وزير راه و شهرسازي در ديدار با وزير 
حمل و نقل و تكنولوژي آذربايجان با تاكيد بر اينكه 
مش��كل گمرك بار همراه اتباع آذربايجاني مس��افر 
نخجوان حل مي شود، گفت: به دنبال آن هستيم تا 
خطوط ترانزيت ريل و جاده بين دو كشور با جديت 
گس��ترش يابد. به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و 
شهرسازي، محمد اسالمي با شاهد مصطفي يف وزير 
اقتصاد، رامين گلوزاده وزير حم��ل و نقل و فناوري 
اطالعات و همچنين جاوي��د گورباخف مديرعامل 
راه آهن آذربايجان ديدار و گفت وگو كرد. وي با بيان 
اينكه برنامه هاي توسعه اي و گسترش زيرساخت ها 
كمك مي كند كه ميزان تبادالت و تعامالت دو كشور 
گسترش يابد، گفت: در ديدارهاي قبلي مطالبي مطرح 
شده بود كه توسط هيات ايراني ديداركننده پيگيري 
شده و براي حل آنها برنامه ريزي صورت گرفته است. 
اسالمي يكي از اين مسائل و مشكالت بين دو كشور را 
مسائل گمركي براي اتباع آذربايجاني مسافر نخجوان 
عنوان كرد و افزود: در همي��ن رابطه و براي حل اين 
مشكل با گمرك جمهوري اسالمي ايران تفاهم شده 
است و به زودي با امضاي تفاهم نامه اي در كميسيون 
مشترك بين دو دولت اين مس��اله بطور كامل حل 
خواهد ش��د. همچنين همتاي آذربايجاني وزير راه 
گفت: اميدواريم كريدور شمال-جنوب هرچه سريعتر 
به اتمام برسد و مسير ريلي به آذربايجان از طريق آستار 

متصل شود.
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صنعت،معدن و تجارت14اخبار

عضو كميسيون صنايع مجلس از احتمال تحقيق و تفحص از ترخيص خودروهاي دپو شده در گمركات خبر داد

حبس چندهزار ميليارد توماني خودروهاي وارداتي
تعادل|

خودروهاي وارداتي دپو ش�ده در گمركات هنوز 
از حبس خارج نش�ده اند و اين در حالي است كه 
سياست هاي جديد دولت، آزادسازي چند هزار 
ميليارد تومان دارايي محبوس در بنادر كش�ور 
را دش�وارتر از قبل مي كند. حدود دو ماه پيش، 
اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس جمهور به 
دنبال درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
دس�تور داده بود بررسي فرآيند ترخيص حدود 
13 هزار خودروي دپو ش�ده در گمركات كش�ور 
كه به صورت قانوني به كشور وارد شده اند، آغاز 
شود. گمرك كش�ور پيش از اين تخمين زده بود 
كه آزادسازي اين خودروها حدود 4200 ميليارد 
تومان درآمد براي دولت ايجاد مي كند، اما با در نظر 
گرفتن اين درآمدها جزو رديف درآمدهاي دولت 
در بودجه سال 1398، كميسيون تلفيق مجلس 
درآمدي 5600 ميليارد توماني از اين محل را پيش 
بيني كرده اس�ت. به اين ترتيب، به نظر مي رسد 
دولت حتي بيش از بازار، خواهان آزادسازي اين 
خودروها باشد. اين در حالي است كه از آن تاريخ 
تاكنون، هنوز هيچ خودرويي ترخيص نش�ده و 
با وجود اعمال شرط دولت براي انتقال بدون ارز 
اين خودروها، دستگاه هاي متولي هنوز پاسخي 
به واردكنندگان نداده اند و اين در حالي است كه 
واردكنندگان ناچارند عالوه بر هزينه هاي روزانه 
پاركينگ، سود مشاركت ماهانه 23 درصدي هم 
به مش�تريان خود بدهند. از ديگر سو اما پرونده 
حدود 6 هزار و 400 دستگاه خودرويي كه واردات 
آنه�ا در زمان ممنوعيت ثبت س�فارش واردات 
خودرو صورت گرفته، هنوز هم در مراجع قضايي 
مفتوح است. در رويدادي ديگر اما بخشنامه جديد 
دولت حاكي از آن است كه خودروهاي وارد شده با 
شيوه انتقال ارز درصورتي كه تا شانزدهم دي ماه 
قبض انبار دريافت كرده باشند، اجازه ترخيص از 
گمرك را خواهند داشت و اين در حالي است كه 
از ميان خودروهاي وارد ش�ده بدون انتقال ارز، 
تنها آنهايي مجاز به ترخيص هس�تند كه قبض 
انبار آنها تا شانزدهم مردادماه صادر شده باشد. 
انجمن واردكنندگان خ�ودرو اما مي گويد حتي 
اين تصميم نيز مي تواند به پيچيده تر شدن اوضاع 
بينجامد. از آن سو اما يكي از اعضاي كميسيون 
صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي از احتمال 
تحقيق و تفحص مجلس از موضوع واردات خودرو 
خبر داده اس�ت، موضوعي كه در صورت صحت 
مي تواند پرونده خودروهاي وارداتي را پيچيده تر 

از قبل كند.

    چه كسي خودروها را دپو كرد
با گذش��ت ح��دود دو م��اه از اعالم دس��تور ترخيص 
خودروهاي خارجي دپو ش��ده در گمركات كش��ور از 
سوي معاون اول رييس جمهور، هنوز علت و نيز منشأ 
تصميم گيري در مورد توقف ثبت سفارش واردات خودرو 
و به تبع آن دپو شدن خودروهاي وارداتي در گمركات 
كشور، مشخص نيس��ت. اين در حالي است كه توقف 
ناگهاني ثبت سفارش واردات خودرو در تيرماه 1396 
و در شرايطي كه كشور هنوز وارد دوره بحران ارزي يا از 

سرگيري مجدد تحريم ها نشده بود، هنوز هم تا حدي 
عجيب به نظر مي رسد. مجموع اطالعات در دسترس 
نش��ان دهنده آن اس��ت كه در روزهاي پاياني خرداد 
ماه 1396، حميدرضا نعمت زاده، وزير اسبق صنعت، 
معدن و تجارت، در دست نوشته اي خطاب به مجتبي 
خسروتاج، رييس وقت سازمان توسعه تجارت، دستور 
توقف فعاليت سايت ثبت سفارش واردات خودرو را صادر 
كرده است. با اين همه، روايت ديگري هم وجود دارد كه 
بر مبناي آن، رييس وقت بانك مركزي در همان زمان، با 
اشاره به كاهش شديد دارايي هاي ارزي كشور، خواستار 
توقف واردات خودرو به كشور شده است. اين در حالي 
است كه محمد ش��ريعتمداري، وزير پيشين صنعت، 
معدن و تجارت هم به هنگام كشف ماجراي فساد سازمان 
يافته در سازمان توسعه تجارت در مورد واردات خودرو 
در عين ممنوعيت ثبت سفارش، تقصيرها را به گردن 
نعمت زاده انداخته بود و ماجراي دست نوشته شبانه او 
به خسروتاج را علني كرده بود. واقعيت ماجرا اما هر چه 
باشد، حاال بيش از 13 هزار دستگاه خودرو خارجي در 
گمركات كشور دپو شده و اين در حالي است كه منابع 
حاصل از آزادسازي اين خودروها، پيشاپيش در رديف 
درآمدهاي دولت در بودجه سال 1398 كشور منظور 

شده است.
بر اين اساس، كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسالمي 
درآمد حدود 5600 ميليارد توماني حاصل از آزادسازي 
خودروهاي محبوس در گمرك را در بودجه سال آينده 
كشور آورده و اين در حالي است كه چندي پيش، رييس 
س��ازمان گمرك كش��ور، گفته بود دولت از اين محل 
حدود 4200 ميليارد تومان كسب درآمد خواهد كرد. 
اين اظهارنظر رييس گمرك اما ظاهراً به ميزان درآمد 
دولت تا پيش از پايان سال جاري اشاره داشت و اكنون 
احتمااًل طوالني ش��دن فرآيند ترخيص اين خودروها 
موجب ش��ده مجلس تمامي اين درآمدها را در رديف 
درآمدهاي بودجه در س��ال آينده منظور كند. از ديگر 
سو اما وعده آزادسازي اين خودروها كه پيش تر تأييد و 
دستور اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس جمهور را 
هم داشت، در كنار عدم اجرايي شدن اين وعده، موجب 
افزايش قيمت خودروهاي خارجي و البته افزايش تقاضا 
براي خودروهاي گران قيمت تر داخلي ش��ده است. به 
عبارت ساده تر، برخي كارشناسان معتقدند يكي از داليل 
افزايش افسارگس��يخته قيمت خودروهاي داخلي در 
هفته هاي اخير، عدم اجراي مصوبه ترخيص خودروهاي 

محبوس در گمرك بوده است.

    تقس�يم بندي دوگانه در ترخيص محبوس 
مانده ها

اين اما در حالي است كه رييس كل گمرك كشور، روز 
گذشته از تسهيل شرايط ترخيص خودروهاي محبوس 
مانده در گمرك خبر داد. به گفته مهدي ميراش��رفي، 
بر اساس آخرين تصميم گيري ها در سازمان گمرك، 
خودرو هاي��ي كه تا 16 مرداد به گمرك وارد ش��ده اند، 
در صورت استفاده از ارز دولتي و سيستم بانكي، امكان 
ترخيص خواهند داشت. با اين همه، به گفته ميراشرفي، 
پيگيري ها موجب شده مفاد اين بخشنامه تا 15 دي ماه 
هم افزايش پيدا كند و به اين ترتيب، تعداد بيشتري از 

خودروهاي دپو شده امكان ترخيص خواهند داشت.
واردكنندگان خودرو اما حتي نسبت به اين بخشنامه 

هم خوشبين نيستند، چرا كه ظاهراً ضوابط ترخيص 
خودروه��اي دپو ش��ده، موجب يك تقس��يم بندي 
دوگانه ش��ده و به اين ترتيب، آزادسازي اين خودروها 
همچنان در هاله اي از ابهام خواهد ماند. رييس انجمن 
واردكنن��دگان خودرو اي��ران، در گفت وگ��و با دنياي 
خودرو، در اين خصوص گفت: بخشنامه وزارت صنعت 
براي روشن شدن نحوه برخورد مالياتي با ترخيص اين 
خودروها از سوي گمرك تنظيم شده اما درحال حاضر 
اين تقسيم بندي ها براي خودروهايي بيش از يك سال در 
انبارهاي گمرك بالتكليف  مانده و نشان از بي برنامگي ها 
مديران و تصميم گيران دارد. اين در حالي است كه اين 
خودروها تعداد ثابتي دارند و توقف واردات موجب شده 
است اين ارقام بدون تغيير در سامانه ثبتارش باقي بماند.

ب��ه گفته كوروش مرشدس��لوك، تقس��يم بندي اين 
خودروها ب��ا اولويت ترخيص دوگان��ه، از تصميماتي 
است كه شايد به پيچيده تر شدن فرايند ترخيص اين 
خودروها بينجامد. در اين تقسيم بندي، خودروهايي 
كه بدون خروج ارز وارد شده  باشند و قبض انبار آنها تا 
شانزدهم مردادماه صادر شده باشد، مجاز به ترخيص 
هستند. اما در گروه دوم، تنها خودروهايي كه با انتقال 
ارز وارد شده اند و تا شانزدهم دي ماه قبض انبار دريافت 
كرده باشند، مي توانند مراحل ترخيص از گمرك هاي 

كشور را تكميل كنند.
مرشدس��لوك با اشاره به مشكالت ناشي از ممنوعيت 
واردات گف��ت: اي��ن موض��وع مش��كالتي را ب��راي 
پيش خريداران اين خودروها ايجاد كرد تا اينكه سرانجام 
حدود دو ماه پيش، هيات دولت تصويب كرد خودروهاي 
وارداتي موجود در گمرك ها كه تا تاريخ شانزدهم دي ماه 
قبض انبار دريافت كرده ان��د، اجازه ترخيص بيابند. او 
ادامه داد:  البته اي��ن موضوع، اعتراض رييس كل بانك 
مرك��زي را به دنبال داش��ت و عبدالناصر همتي اعالم 

كرد: براي كنترل بازار ارز تنها به خودروهايي كه تا تاريخ 
شانزدهم مردادماه امسال قبض انبار دريافت كرده اند، 
اجازه واردات بدون انتقال ارز را مي دهد. رييس انجمن 
واردكنندگان خودرو ايران در ادامه گفت: پيرو تغييرات 
تكميلي و بررس��ي هاي تصميم گيران وزارت صنعت، 
بخشنامه جديد صادر شده است و اصالحيه دستورالعمل 
جديد، خودروهاي وارداتي را به دودسته تقسيم مي كند؛ 
خودروهايي كه با انتقال ارز و گشايش ال سي وارد شدند 
و خودروهايي كه بدون انتقال ارز وارد شده اند. رييس 
انجمن واردكنندگان خ��ودرو ادامه داد: طبق تصميم 
وزارت صنعت خودروهاي دسته اول )واردشده با انتقال 
ارز( درصورتي كه تا شانزدهم دي ماه قبض انبار دريافت 
كرده باشند، اجازه ترخيص از گمرك را خواهند داشت. 
اما در خودروهاي دسته دوم )واردشده بدون انتقال ارز( 
تنها آنهايي مجاز به ترخيص هستند كه قبض انبار آنها 

تا شانزدهم مردادماه صادر شده باشد. 

    تحقيق و تفحص از واردات خودرو؟
با اين همه، به نظر مي رسد تعلل نهادهاي دست اندر كار 
در ترخيص خودروهاي دپو شده، تا حدي هم به ماهيت 
خودروهاي وارداتي محبوس مانده بر مي گردد. بر اين 
اساس، از ميان حدود 13 هزار خودرويي كه اكنون در 
گمركات كشور دپو شده اند، حدود 6 هزار و 400 خودرو 
در زمان ممنوعيت ثبت سفارش واردات خودرو به كشور 
وارد شده اند و پرونده هاي همچنان مفتوحي دارند. از 
ديگر سو، حدود هزار و 900 دستگاه از اين تعداد، توسط 
شبكه فسادي در داخل سازمان توسعه تجارت ترخيص 
ش��ده اند و اين موضوع نيز همچنان از سوي نهادهاي 
قضايي در حال پيگيري اس��ت. اين در حالي است كه 
با وجود عدم اجراي دس��تور معاون اول رييس جمهور 
براي ترخيص خودروهاي محبوس مانده كه به صورت 

قانوني وارد كشور شده اند، اكنون بسياري از اين خودروها 
به دليل شرايط انبار دچار آسيب شده اند. دبير انجمن 
واردكنندگان خودرو نيز به تازگي در مصاحبه با ارگان 
خبري دولت، از آسيب هاي گسترده به الستيك و شيشه 
اين خودروها خبر داده و گفته هزينه انبار هم به صورت 
روزانه به قيمت اين خودروها اضافه مي ش��ود و اين در 
حالي است كه واردكننده ناچار است به دليل ديركرد در 
تحويل خودرو، سود مشاركت ماهانه 23 درصدي هم 

به مشتري بدهد.
حاال اما يكي از اعضاي كميسيون صنايع و معادل مجلس 
ش��وراي اس��المي، از ورود مجلس به موضوع كوتاهي 
در ترخيص خودروهاي دپو شده خبر مي دهد. بر اين 
اساس، فريدون احمدي، نايب رييس دوم كميسيون 
صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي از اجراي تحقيق 
و تفحص از جريانات اخير پ��س از ممنوعيت واردات 
خودرو و تصميم هاي اخذ ش��ده از سوي دولت در اين 
زمينه خبر داد. احمدي گفت: در حال حاضر هيچ جواب 
روش��ني به مردم داده نمي شود و سرمايه هاي مردم با 
مشكالت متعددي مواجه كه منجر به نارضايتي آنها شده 
است. احمدي ادامه داد: هيات وزيران در حالي ممنوعيت 
واردات خودروها و همچنين ترخيص خودروهاي دپو 
شده در گمركات را ابالغ كرده كه به هيچ عنوان به اثرات 
اين تصميم ها آگاه نيست و اين تصميمي است كه دولت 
گرفته و خود نيز بايد اين گره را باز كند. عضو كميسيون 
صنايع و معادن و مجلس شوراي اسالمي در خصوص 
نقش اين كميسيون در بهبود اين شرايط نيز گفت: ورود 
كميسيون صنايع و معادن به اين موضوع، دخالت در 
كار قوا است و تنها كاري كه مي توان در اين زمينه انجام 
داد، فرياد است كه بارها زده ايم اما در نظر داريم با انجام 
تحقيق و تفحص در جريانات اخير ممنوعيت واردات 

خودرو، نارضايتي هاي مردمي را كاهش دهيم.

در كميسيون انرژي و محيط زيست اتاق بازرگاني تهران بررسي شد

لزوم آمادگي ايران براي تغييرات جهاني در حوزه انرژي
آخرين نشست كميسيون انرژي و محيط زيست اتاق 
بازرگاني تهران در دوره هشتم هيات نمايندگان برگزار 
ش��د و طي آن چالش هاي پس��اب در توس��عه صنعت 
انرژي كشور و همچنين، امكان سرمايه گذاري بخش 
خصوصي در توليد بايو اتانول س��وختي در كشور مورد 
نقد و بررسي قرار گرفت. به گزارش روابط عمومي اتاق 
تهران، در ابتداي اين نشست رييس كميسيون انرژي و 
محيط زيست اتاق تهران با اشاره به كاهش توليد نفت 
ايران و اعمال محدوديت ها ب��راي خريداران خارجي، 
گفت: بر اساس گزارش هاي رسمي، صادرات نفت خام 
ايران در حال حاضر به يك ميليون بشكه در روز كاهش 
يافته در حالي كه اين ميزان طي دو ماهه ابتداي س��ال 

جاري، صادرات نفت معادل ي��ك ميليون و 540 هزار 
بش��كه در روز بود. رضا پديدار س��پس به گزارش اخير 
موسس��ه بين المللي مكنزي كه روي وب س��ايت اين 
موسسه منتشر شده است، اشاره كرد كه به چشم انداز 
مص��رف نفت خ��ام در جهان تا س��ال 2050 ميالدي 
پرداخته اس��ت. به گفته وي، موسس��ه مكنزي آينده 
روشني براي تقاضاي نفت خام در جهان طي سال هاي 
پيش رو متصور نيس��ت، به طوري كه گزارش تحليلي 
اين موسسه نشان مي دهد كه تقاضا براي نفت خام در 
جهان تا اوايل سال 2030 ميالدي روند طبيعي خود را 
طي خواهد كرد اما پس از اين سال، سير نزولي تقاضاي 
نفت آغاز خواهد شد به گونه اي كه از سال 2030 ميالدي 

ت��ا 2050، ميزان تقاضاي جهاني نفت به نصف كاهش 
مي يابد. پديدار همچنين توضيح داد كه بر اساس گزارش 
موسس��ه مكنزي، مدل نظام انرژي در جهان متحول 
خواهد شد و انواع و گونه هاي انرژي در جهان طي سال ها 

و دهه هاي آينده به 55 نوع خواهد رسيد.
در ادامه، اعضاي كميسيون انرژي و محيط زيست اتاق 
تهران پيرامون تغيير و تحوالت قابل پيش بيني در حوزه 
ان��رژي جهان طي دهه هاي آتي ب��ه بحث و تبادل نظر 
پرداختند و بر ضرورت بازنگري در پارادايم انرژي كشور 
تاكيد كردند و اي��ن جمع بندي را مدنظر قرار دادند كه 

بايد تقويت و توسعه صنعت گاز را جايگزين نفت كرد.
در اي��ن نشس��ت همچني��ن، عض��و انجم��ن صنفي 

توليدكنن��دگان اتانول ايران در گزارش��ي به ضرورت 
س��رمايه گذاري بخ��ش خصوص��ي براي تولي��د بايو 
سوخت هاي زيستي در كش��ور پرداخت. پيروز پروين 
با بيان اينكه اولين واحد توليدي بايو اتانول س��وختي 
كشور در استان كرمانشاه در حال احداث است، گفت: 
س��رمايه گذاري اين طرح به ظرفيت 200 هزار تن در 
سال انجام شده اس��ت و با توجه به تجربه موفق در اين 
بخش و ظرفيت باالي توليدي آن در كشور، زمينه حضور 
بخش خصوصي به اين صنعت و سرمايه گذاري بيشتر 
براي احداث واحدهاي توليدي توسط بخش خصوصي 
در كشور فراهم است. وي در عين حال از توسعه كاشت 
گياهان انرژي زا در برخي اس��تان هاي كشور از جمله 

كرمانش��اه و هرمزگان خبر داد و افزود: انجمن صنفي 
توليدكنندگان اتانول ايران در حال تدوين برنامه كاري 
براي سرمايه گذاري بخش خصوصي در اين حوزه است و 
مشاركت اتاق تهران و كميسيون انرژي و محيط زيست 

اين اتاق در اين زمينه را خواستاريم.
همچنين در آخرين نشست كميسيون انرژي و محيط 
زيس��ت اتاق تهران، گزارش��ي در ارتباط با نقش آب و 
چالش هاي پساب در توسعه صنعت انرژي كشور از سوي 
بهروز بهمن زنگي از كارشناسان حوزه آب و انرژي ارايه 
و بر همكاري اتاق تهران و اين كميسيون براي كنترل 
و مديريت آب هاي آالينده به وي��ژه آب همراه نفت در 

ميادين نفتي كشور تاكيد شد.

رييس كنفدراسيون صادرات خواستار شد

بانك مركزي از حالت انفعال خارج شود
رييس كنفدراس��يون صادرات در خصوص ع��دم افزايش صادرات 
ب��ا وجود باال رفتن قيمت ارز گف��ت: محدوديت هايي كه با توجه به 
ش��رايط بازار داخلي بر صادرات تحميل شد در كنار سياست هاي 
ارزي بانك مركزي باعث شد صادرات افزايش نيابد. به گزارش ايلنا، 
محمد الهوتي ادامه داد: سال ها بود فعاالن اقتصادي و اتاق بازرگاني 
در خصوص نرخ ارز هش��دار مي دادند كه ممكن اس��ت نتوانيد فنر 

جمع شده نرخ ارز را هنگام رها شدن كنترل كنيد.
دولت به سبب كنترل تورم اجازه افزايش قيمت را نمي داد اما در سال 
97 اين فنر جمع شده بيش از آنچه تصور مي شد رها شد و بازار را دچار 
آش��فتگي كرد، دولت نيز براي كنترل وضعيت رو به سياست هايي 
آورد كه دولت دهم را به س��بب اتخاذ همان سياست ها نقد مي كرد 
كه مي توان به ممنوعيت يك ش��به صادرات برخي كاالها، ممنوع 
ك��ردن صادرات برخي كاالها به بهانه تنظيم بازار و پيمان س��پاري 

ارزي اشاره كرد.
عضو اتاق بازرگاني تهران ادامه داد: اين نابس��اماني ها باعث شد كه 
نرخ ارز در نوسان باش��د و قدرت خريد مردم كاهش پيدا كند. اين 
در حالي اس��ت كه تنها وجه مثبت اين افزايش قيمت ارز، جذابيت 
صادرات بود كه مس��ير آن هم توس��ط بانك مركزي مسدود شد و 
كماكان صادرات ما به مقدار سال گذشته است. الهوتي ادامه داد: ما 

به عنوان صادركنندگان معتقد هستيم ارز حاصل از صادرات بايد به 
چرخه اقتصادي كشور بازگردانده شود اما روش هاي بانك مركزي 
و اختراع سامانه هاي نيما و شبيه آن پاس��خگو نبوده و بازار را بدتر 
دچار تالطم كرده است. پيشنهاد ما اين است كه دولت فقط دربحث 
واردات كاالهاي اساسي و توزيع آن دخالت كند و بقيه واردات را به 
ارز صادراتي آن هم به نرخ توافقي متصل كند بطوري كه واردات فقط 
از اين مسير ميسر باشد. در صورت اين اتفاق، نرخ ارز تثبيت خواهد 
ش��د و مش��كلي در تامين كاالها به وجود نخواهد آمد. وي افزود: با 
روش هاي فعلي و سطح بندي صادركنندگان بازار متشنج خواهد شد. 
اينكه دولت واردات چند قلم كاال را آزاد كند و بعد رييس بانك مركزي 
بگويد دليل افزايش قيمت ارز به خاطر واردات بوده سطحي انگاري و 

عدم مسووليت پذيري است.
الهوتي با انتقاد از بانك مركزي گفت: وظيفه اين بانك مديريت بازار 
و تامين و تزريق ارز براي ايجاد تناس��ب اس��ت كه در قانون صريحا 
تعيين شده اما االن اين بانك تبديل به نظاره گر بازار شد و هر وقت 
هم ارز در بازار كم مي ش��ود و قيمت ها ب��اال مي رود تقصير را گردن 
صادركنندگان مي اندازند كه چون آنها ارز وارد سيستم نكرده اند پس 
قيمت ها افزايش پيدا كرده است. وي تاكيد كرد: بانك مركزي بايد از 

اين حالت منفعالنه خارج شود و در بازار ورود كند.

دبير كنفدراسيون صادرات و واردات اتاق بازرگاني مطرح كرد

سياست هاي اقتصادي دولت نامشخص است
عض��و اتاق بازرگان��ي گفت: اگر دولت در س��خنان خ��ود برنامه هاي 
اقتصادي مشخصي ارايه كند و به كوچك كردن سازمان خود بپردازد، 
توليد كنندگان مي توانند با اميد بيشتري در اقتصاد ايران فعال باشند. 
حميدرضا صالحي، دبير كنفدراسيون صادرات و واردات اتاق بازرگاني، 
در خصوص بررس��ي چالش دروني اقتصاد نگاه به خارج و نه گفتن به 
توان ظرفيت داخلي و نيز پيامدها و راهكارهاي آن گفت: به عقيده من 
مقداري بايد ريشه اي تر به اين موضوع پرداخته شود. البته مساله اي كه 
كامال مشخص است اين است كه اگر هر شهروند ايراني به كاالي مناسب 
و با كيفيت همراه با خدمات پس از فروش به راحتي دسترسي داشته 

باشد هرگز سراغ كاالي خارجي نخواهد رفت.
به گزارش تس��نيم، رياست فدراس��يون انرژي كشور با تاكيد بر اينكه 
همه 80 ميليون جمعيت ايران در راستاي حمايت از كاالي ايراني قطعا 
خواسته هايي داشته و حاضر به حمايت هستند، افزود: نكته اينجاست كه 
چرا با وجود تمايل اقشار مختلف كشور، حمايت از كاالي ايراني محقق 
نمي شود؟ علت اينجاست كه زير ساخت هاي اقتصادي ايران مناسب 
نبوده و ش��اخص هاي كسب و كار كشور رتبه خوبي ندارند. او گفت: به 
علت اينك��ه در آزادي اقتصادي نيز رتبه خوبي نداريم همه اين عوامل 
دست به دست يكديگر مي دهند و سبب افزايش قيمت تمام شده كاالي 
داخلي مي شوند لذا مردم حق دارند از خريد كاالي ايراني اجتناب كنند. 

عضو هيات رييسه سنديكاي صنعت برق با اشاره به منويات مقام معظم 
رهبري مبني بر اينكه ممكن است روزي نفت ايران را خريداري نكنند 
اذعان كرد: امروز ضروري است در مسيري قدم برداريم كه بتوانيم از طريق 
داشته هاي مان ارزش افزوده ايجاد كنيم، لذا تغيير نگرش اقتصادي از 
سمت نفت به سوي داش��ته هاي پنهان كشور امري ضروري است كه 
تاكنون تحقق نيافته اس��ت. دبير كنفدراسيون صادرات و واردات اتاق 
بازرگاني خاطرنشان كرد: آنچه تا به حال به عنوان نوع نگرش اقتصادي 
در ايران مطرح بوده، هدر دادن منابع ذي قيمتي است كه به وفور يافت 
مي شود، لذا سوق دادن زير ساخت هاي اقتصاد به سمت اقتصاد آزاد تا 
حدي مي تواند از اين هدر رفت ها جلوگيري كند. صالحي در ادامه اضافه 
كرد: اگر مي خواهيم كاالي ايراني رقابتي شود الزم است توليد كنندگان 

در تعيين قيمت كاالهاي توليدي خود نقش اساسي داشته باشند.
وي با تاكيد بر اينكه سياست هاي اقتصادي در ايران در سر در گمي به 
سر مي برد، تصريح كرد: به يك باره دستور مي دهند كه فالن كاالها از 
امروز نبايد به جايي صادر شود، در حالي كه اين گونه سياست هاي بدون 
برنامه، توليد كنندگان را نيز به مرز جنون مي كش��د اما از اين موضوع 
غافل اند كه آنچه امروز در اقتصاد دنيا حرف اول را مي زند بازار است، به 
طوري كه اگر تيراژ بازار باال برود قيمت ها پايين خواهد آمد و كيفيت كاال 

هم افزايش خواهد يافت. 
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انتقاد نايب رييس اتاق ايران از 
زمزمه بازگشت كوپن

ايسنا|نايب رييس اتاق بازرگاني ايران معتقد است 
با توجه به تجارب گذشته در ايران و ساير كشورهاي 
جهان نمي توان انتظار داش��ت از دل اقتصاد كوپني 
يك طرح موفق بيرون آيد. حسين سالح ورزي گفت: 
همان طور كه در س��ال هاي گذشته اقتصاد ايران با 
گوشه هايي از اقتصاد توزيعي مواجه شده و هيچ يك 
از اين طرح ها نتيجه بخش نشده اند، امروز نيز به نظر 
مي رسد نمي توان انتظاري جز اين داشت. به گفته 
سالح ورزي در شرايط فعلي اقتصاد ايران همان طور 
كه تاكنون نيز به اثبات رسيده است، نمي توان انتظار 
داشت تغييرات قابل توجهي با استفاده از نظام كوپني 
به وجود آيد. نايب رييس اتاق بازرگاني در پاسخ به اين 
سوال كه به روزرساني طرح هاي گذشته مانند آنچه در 
حال حاضر در مجلس و دولت مطرح شده چه تأثيري 
در نتيجه نهايي كار خواهد داش��ت، گفت: مشكل 
اساسي ما كه در تجارب گذشته نيز خود را نشان داده، 
اشتباه بودن نگاه به اقتصاد است. از اين رو تا نگاه در 
سطح كالن اصالح نش��ود، تفاوتي در سياست هاي 
اجرايي رخ نخواهد داد و به اين ترتيب تفاوت خاصي 
ميان نظام س��نتي توزيع كوپن با بحث هايي مانند 
كوپن الكترونيك وجود نخواهد داشت. سالح ورزي 
افزود: با توجه به طرح ها و برنامه هايي كه كارشناسان 
اقتصادي و فعاالن بخش خصوص��ي ارايه كرده اند، 
دولت راه حل هايي براي برون رفت از ش��رايط فعلي 
پيدا خواهد كرد اما در صورت حركت مجدد به سمت 
سياست هايي كه در گذشته نيز نتيجه بخش نبودند، 
قطعًا مشكالت امروز پا برجا مي مانند. اين در حالي 
است كه بر هم خوردن شرايط بازار كاالهاي اساسي 
در ماه هاي گذشته، يكي از اصلي ترين نگراني هايي 
بوده كه دولت و بخش خصوصي با آن رو به رو شده اند. 
باال رفتن قيمت تمام شده مواد اوليه و به دنبال آن باال 
رفتن نرخ كاالهاي مورد نياز مردم در بازار باعث شده، 
دولت نسبت به برنامه ريزي هاي جديد براي تأمين 
نياز جامعه اقدام كند كه توزيع گوشت قرمز با قيمت 
پايين تر بخشي از اين برنامه بود. در روزهاي گذشته 
نيز به منظور كاهش هزينه هاي مردم در رسيدن به 
كاالهاي اساسي بحث توزيع كوپن، اين بار به شكل 
الكترونيك مطرح شده كه البته هنوز به مرحله قطعي 

نرسيده است.

واردات سيگارت به صفر رسيد
شاتا|رييس مركز برنامه ريزي و نظارت بر دخانيات 
كشور اعالم كرد: واردات سيگارت در 11 ماهه امسال 
با 100 درصد كاهش به صفر رسيده است. عطا ا... 
معروفخاني اظهار كرد: در 11 ماهه امسال واردات 
سيگارت صفر شده است كه نسبت به مدت مشابه 
سال 96 كه رقم 2.78 ميليارد نخ بوده به ميزان 100 
درصد كاهش داشته اس��ت. او تصريح كرد: ميزان 
توليد سيگارت در 11 ماه نخست سال جاري حدود 
41 ميليارد نخ بوده است كه نسبت به مدت مشابه 
سال گذش��ته كه 43.49 ميليارد نخ بوده است 6 
درصد كاهش داشته است . رييس مركز برنامه ريزي و 
نظارت بر دخانيات كشور خاطرنشان كرد: آزمايشگاه 
مركز رشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال، 
به زودي با تاسيس مركز تحقيقات مستقل دخانيات 
بسترهاي مناس��ب در در زمينه استانداردسازي 
محصوالت دخانيات با محوري��ت وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و وزارت بهداش��ت در زمينه كليه 
محصوالت دخاني از مرحله توليد، كاشت، نگهداري 

را فراهم خواهد كرد .

»كره« به گروه يك كااليي 
بازگشت 

تس�نيم|كره پاستوريزه به گروه يك كااليي براي 
اختصاص ارز 4200 توماني بازگشت، بدين ترتيب 
انتظار م��ي رود كه از افزايش قيمت اين محصول در 
بازار جلوگيري به عمل  آيد. رضا رحماني وزير صنعت، 
معدن و تجارت با ارسال نامه اي به عبد الناصر همتي 
رييس بانك مركزي نوشت: با توجه به مصوبه ستاد 
تنظيم ب��ازار و در پيش بودن ايام پاياني س��ال و ماه 
مبارك رمضان، دستور دهيد، تعرفه كره بسته بندي 
از جدول ارسالي حذف و كماكان در گروه يك كااليي 

باقي بماند.

فرانسه در قالب يورو به ايران 
بذر مي فروشد

تسنيم|شركت فرانس��وي توليد بذر ويلمورين 
اعالم كرد: با پشتيباني يك بانك فرانسوي، صادرات 
به ايران را ادامه داده است. به گزارش رويترز، شركت 
فرانسوي توليد بذر ويلمورين اعالم كرد: با پشتيباني 
يك بانك فرانس��وي به ايران صادرات مي كند و در 
اجراي طرح اروپايي دوري از تحريم هاي امريكا عليه 
تجارت با تهران، مشاركت مي كند. ويلمورين كه يكي 
از بزرگ ترين عرضه كنندگان بذر غالت و سبزيجات 
اس��ت، تحريم هاي امري��كا عليه اي��ران را به همراه 
بي ثباتي ارز، خطري كوتاه مدت براي فعاليت هايش 
در بازارهاي نوظهور مي داند.  اين در حالي است كه 
غذا و محصوالت كشاورزي مستقيما تحت تحريم هاي 
امريكا قرار نگرفته اند ولي محدوديت معامله با دالر 
جل��وي تجارت با ايران را گرفته اس��ت. وينس��نت 
سوپيوت، مدير امور مالي شركت گفت: ويلمورين 
با يك بانك فرانسوي كار مي كند كه از وام دهندگان 
بزرگ فرانسه براي معامالت نيست، بنابراين مشتريان 
ايراني مي توانند با يورو پرداخت كنند. او ادامه داد: ما 
از ابتداي س��ال مالي جاري چندين معامله با ايران 
داشته ايم. فروش ما به ايران نسبت به قبل كمتر است 
ولي بايد به چندين ميليون يورو برسد. او نام بانك مورد 
قرارداد را ذكر نكرد ولي گفت كه اين بانك از بانك هاي 
بزرگ فرانسوي كه داراي جريان باالي معامله با دالر 
هستند، كوچك تر است.  ويلمورين قبال گزارش داده 
بود ساالنه 10 ميليون يورو )11.33 ميليون دالر( در 

ايران فروش داشته است. 
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سازمان همكاري و توسعه اقتصادي پيش بيني خود  را كاهش داد

هشدار درباره روند نزولي رشد اقتصاد جهان
گروه جهان|

سازمان همكاري و توس��عه اقتصادي در تازه ترين 
گزارش خود بار ديگر پيش بيني اش از رشد اقتصادي 
جه��ان در 2019 و 2020 ميالدي را پايين آورده و 
همزمان هش��دار داده كه اختالفات تجاري و عدم 
قطعيت ناشي از برگزيت مي تواند به تجارت جهاني 
و كسب وكارها آسيب جدي وارد كند. اين سازمان 
رش��د اقتصاد جهان در سال را 3.3 درصد و در سال 

آينده ميالدي 3.4درصد پيش بيني كرده است. 
به گ��زارش رويت��رز، س��ازمان همكاري و توس��عه 
اقتصادي 0.2درصد از پيش بيني خود درباره رشد 
اقتصادي در س��ال جاري كاسته اس��ت. به اعتقاد 
اين سازمان، رش��د اقتصادي جهان در سال 2020 
ميالدي ني��ز 0.1درصد كمت��ر از پيش بيني هايي 
خواهد بود كه اين س��ازمان در نوامبر گذشته اعالم 
كرده بود. در گزارش اين س��ازمان بين المللي آمده 
اس��ت: »عدم اطمينان سياس��ي در اروپ��ا از جمله 
برگزيت همچنان به قوت خود باقي اس��ت. خروج 
نابهنگام بريتانيا از اتحاديه اروپا هزينه هاي اقتصادي 

سنگيني را به اين منطقه وارد خواهد كرد.« 
بحران خ��روج بريتانيا از اتحادي��ه اروپا، اختالفات 
تجاري چين و امريكا و چالش هاي ديگري نظير بروز 
نش��انه هاي ركود در اقتصاد ايتاليا از جمله مواردي 
اس��ت كه باعث شده تا س��ازمان همكاري و توسعه 
اقتصادي پيش بيني خود را نسبت به رشد اقتصادي 

جهان در سال جاري و آينده كاهش دهد. 
اين سازمان در تازه ترين گزارش خود كه چهارشنبه 
منتشر شده، پيش بيني اش را درباره رشد اقتصادي 
امريكا در سال 2019 يك دهم درصد كاهش داده 
و به 2.6 درصد رسانده؛ ، اما پيش بيني درباره رشد 
اقتصادي اين كشور را در س��ال 2020 با يك دهم 

درصد افزايش به 2.2 درصد رسانده است.
اين س��ازمان همچنين پيش بيني در مورد رش��د 
اقتصادي چين در س��ال 2019 را يك دهم درصد 
كاهش داد و به ش��ش و دو دهم درصد رس��اند. بر 
اساس پيش بيني اين سازمان رشد اقتصادي چين 
در سال 2020 ميالدي 6 درصد خواهد بود. بر اساس 

گزارش س��ازمان همكاري و توسعه اقتصادي رشد 
اقتصادي بريتانيا در سال 2019 هشت دهم درصد 
خواهد بود در حالي كه در گزارش قبلي 1.4درصد 
پيش بيني شده بود. اين سازمان پيش بيني كرده كه 
اقتصاد بريتانيا در س��ال 2020، به جاي يك و يك 

دهم درصد، حدود، 0.9 درصد رشد داشته باشد.
سازمان همكاري و توسعه اقتصادي رشد اقتصادي 
آلمان به عنوان بزرگ ترين اقتصاد اروپا را در س��ال 
2019 تقريبا به نصف كاهش داده است؛ به اين معني 
كه رشد اقتصادي آلمان را از 1.6درصد پيش بيني 
قبل��ي خود ب��ه 0.7درصد كاهش داده اس��ت. اين 

س��ازمان پيش بيني ك��رده كه رش��د اقتصادي در 
2020 بهب��ود ُكند 1.1درص��دي را تجربه خواهد 
كرد. اقتصاد صادرات محور آلمان به ويژه تحت تاثير 
كاهش تقاضاي جهاني و افزايش موانع تجاري قرار 

خواهد گرفت. 

    تداوم تعرفه ها تا ۲۰۲۰ 
هشدار سازمان همكاري و توسعه اقتصادي درباره 
تبعات جنگ تجاري بر رشد اقتصادي جهان در حالي 
اس��ت كه گرچه مذاكرات چين و امريكا ادامه دارد، 
اما گفته ش��ده، فرآيند برداشتن تعرفه ها، تدريجي 

خواهد بود و برخي از آنها تا سال 2020 ميالدي باقي 
خواهند ماند. بانك س��رمايه گذاري گلدمن ساكس 
در گزارش��ي كه به تازگي منتش��ر كرده، خطاب به 
مشتريانش آورده: »تحليل ما اين است كه يك توافق 
تجاري برخي از تعرفه ها را در جاي خود باقي خواهد 
گذاش��ت و احتمااًل اين تعرفه ها در گام هايي پس از 
انجام قسمت هاي خاصي از توافق، برداشته خواهند 
شد. بنابراين ما انتظار داريم بعضي از تعرفه ها تا سال 

2020 پابرجا بمانند.« 
بر اس��اس تحليل كارشناس��ان گلدمن س��اكس، 
فرآيند دس��ت يابي به توافق مي تواند در سه مرحله 

اتفاق بيفتد. نخس��تين مرحله گامي كه فورا اتفاق 
خواه��د افتاد اين اس��ت ك��ه در هفته ه��اي آينده 
مقامات دو كشور با هم ديدارهايي براي حل وفصل 
اختالفات مهم باقي مانده، برگزار كنند. مرحله دوم 
احتمااًل ديدار بين دونالد ترامپ و ش��ي جين پينگ 
رييس جمهوري چين، در اواخر مارس است كه تا آن 

زمان تكليف مسائل حل نشده بايد مشخص شود.
گلدم��ن س��اكس اع��الم ك��رده اگ��ر دي��دار دو 
رييس جمه��ور در فلوريدا برگزار ش��ود، 7۵ درصد 
احتمال وجود دارد كه در پايان اين ديدار دو كشور 
نوعي توافق رسمي را بين خود اعالم كنند. در ادامه 
گزارش بانك آمده: »انتظار داريم هر توافقي كه در 
آن زمان اعالم شود از بسياري جهات فاقد جزييات 
و مشخصات كافي و دقيق باشد بنابراين بايد پس از 
ديدار روس��اي جمهور دو كشور، كار فني زيادي در 
راستاي رسيدن به توافق نهايي انجام شود.« بخش 
سوم كه نامش��خص ترين بخش آن از لحاظ نتيجه 
است، به اجراي توافق مربوط مي شود. مساله تعرفه ها 

همچنان نامعلوم باقي مانده است.
در گ��زارش بان��ك س��رمايه گذاري امري��كا آمده: 
»مش��خص نيس��ت آيا به عنوان بخش��ي از توافقي 
كه توسط دو رييس جمهور امضا مي شود، تعرفه ها 
برداشته ش��ده، يا حداقل كاهش داده مي شوند؟ ما 
انتظار داريم كه امريكا در كوتاه مدت، همين مقدار 
تعرفه را دس��ت نخورده باقي مي گذارد و تنها وقتي 
آنها را كاهش داده يا برمي دارد كه چين التزام خود 
به جنبه هاي خاصي از توافق را نشان دهد. هرچند 
ما انتظار داري��م كه چين براي ح��ذف فوري تمام 

تعرفه ها، فشار وارد كند.«
آمارهاي منتش��ر ش��ده نش��ان مي دهد كه اقتصاد 
امريكا شتابش را در انتهاي سال 2018 از دست داده 
است. دولت امريكا اعالم كرده اقتصادش 2.6 درصد 
از اكتبر تا دسامبر رشد كرده است كه نسبت به 3.4 
درصد س��ه ماهه سوم كندتر بوده اس��ت. به اعتقاد 
كارشناس��ان، اين روند كاهش رشد اقتصادي ادامه 
داشته و احتماال رشد س��ه ماهه اول 2019 چيزي 

حدود 1.۵ درصد خواهد بود. 

سرمايه گذاري هاي چين در اروپا اسب تروا براي انحالل اتحاديه است؟

خيز ايتاليا براي پيوستن به »ابتكارعمل كمربند و جاده«
گروه جهان| طال تسليمي|

ايتاليا به عنوان اولين كش��ور عضو گروه 7 به طور رس��مي 
برنامه مناقشه برانگيز سرمايه گذاري جهاني چين موسوم 
به »ابتكارعمل كمربند و ج��اده« را مورد تاييد قرار داد و با 
اين اقدام واكنش شديد كاخ سفيد را برانگيخت. رم تصميم 
دارد در اقدامي كه احتماال زنگ هش��دار را در بروكس��ل 
ب��ه صدا در مي آورد، تفاهم نام��ه اي را با پكن در حمايت از 
برنامه هاي زيرساختي مرتبط با طرح احياي جاده ابريشم 

به امضا برساند.
ميچله گراچي معاون وزارت توس��عه اقتصادي ايتاليا به 
»فايننش��ال تايمز« گفت كه رم تصميم دارد در پايان ماه 
مارس و در زمان س��فر شي جين پينگ رييس جمهوري 
چين، به ايتاليا در حمايت از برنامه مناقشه برانگيز تقويت 
و ايجاد زيرساخت ها، يك تفاهم نامه امضا كند: »مذاكرات 
هنوز به پايان نرسيده، اما احتماال تا پيش از زمان سفر شي به 
پايان مي رسد. ما مي خواهيم از اين مساله كسب اطمينان 
كنيم كه محصوالت »ساخت ايتاليا«  از نظر حجم صادرات 
به بازار چين كه بيشترين سرعت رش��د را در جهان دارد، 

موفق تر عمل كنند.«
با اين حال، اين اقدام ايتاليا واكنش ش��ديد كاخ س��فيد 
را برانگيخته اس��ت. واش��نگتن اعالم كرده كه اين پروژه 
از نظ��ر اقتصادي كمكي به رم نخواهد ك��رد و مي تواند به 
وجهه بين المللي ايتاليا به ش��دت آس��يب برساند. گرت 

ماركيز سخنگوي ش��وراي امنيت ملي كاخ سفيد گفت: 
»ما ابتكار عمل كمربند و جاده را همانند برنامه »ساخت 
چين«، ابتكارعملي در جهت منافع چين مي دانيم. بعيد 
مي دانيم كه تاييد اين برنامه توس��ط دولت ايتاليا مزاياي 
دوام آوردني اقتصادي براي مردم اين كشور داشته باشد و 
حتي مي تواند در بلندمدت به حسن شهرت ايتاليا در جهان 
آسيب بزند.« ماركيز افزود:  مقامات اياالت متحده پيشتر 
نگراني هاي خود را در رابطه با آنچه اثرات منفي »ديپلماسي 
زيرس��اختي چيني« نام نهاده اند، مطرح ك��رده و از همه 
متحدان و شركاي خود از جمله ايتاليا خواسته اند تا چين 
را براي تطبيق سرمايه گذاري هاي جهاني با استانداردهاي 
بين المللي تحت فشار بگذارند. طرح ابتكارعمل كمربند و 
جاده چين هدف تامين مالي و ايجاد زيرساخت ها در بيش 
از 80 كشور در منطقه يوروآسيا، خاورميانه و آفريقا را دنبال 
مي كند. اما اياالت متحده و كشورهاي بزرگ اروپايي نگران 
اين مساله هستند كه اين مساعدت شركت هاي چيني به 
يك تله بدهي براي كشورهاي دريافت كننده تبديل شود 
و در جهت افزايش نفوذ اس��تراتژيك و نظامي چين مورد 

استفاده قرار بگيرد. 
شماري از كشورها در مركز و شرق اروپا و همچنين برخي از 
كشورها در آسيا، خاورميانه و آفريقا با امضاي تفاهم نامه هاي 
دوجانبه در حمايت از ابتكارعمل كمربند و جاده موافقت 
كرده اند. اسناد مربوطه عمدتا محرمانه هستند و تعهدات 

كش��ورهايي كه چين در آنها مبادرت به س��رمايه گذاري 
مي كند، به طور دقيق مش��خص نيس��ت؛ ام��ا اغلب اين 
تفاهم نامه ها عبارتي مبني بر تاييد »قدرداني و حمايت از 
ابتكارعمل كمربند و جاده« را ش��امل مي شوند. حمايت 
ايتاليا از ابتكارعمل كمربند و جاده بر اعمال فشارهاي اياالت 
متحده بر چين تاثير مي گذارد و مي تواند تالش هاي اتحاديه 
اروپا براي غلبه بر اختالف نظرهاي داخلي درباره بهترين 

رويكرد در قبال سرمايه گذاري هاي چين را به خطر اندازد.
طبق اعالن دفتر رياست جمهوري ايتاليا، شي جين پينگ 
قرار است در اولين س��فر خود به عنوان رييس جمهوري 
چين 22مارس وارد ايتاليا شود. او قرار است با سرجيو ماتارال 
رييس جمهور ايتاليا، ديدار داشته باشد. همچنين انتظار 
مي رود كه شي جين پينگ با جوزپه كونته نخست وزير ايتاليا، 
ديدار و تا پيش از سفر به سيسيلي در يك مراسم نظامي در 
رم شركت كند. سفر رييس جمهوري چين به ايتاليا بالفاصله 
پس از برگزاري نشس��ت اتحاديه اروپ��ا صورت مي گيرد. 
كشورهاي عضو اتحاديه اروپا قرار است 21 مارس در بروكسل 
درباره يك رويكرد مشترك به سرمايه گذاري هاي چيني در 
بلوك بحث كنند. نشست جداگانه اي هم در تاريخ 9آوريل در 
پايتخت بلژيك با حضور نمايندگان پكن برگزار خواهد شد.

سرمايه گذاري هاي چيني در اتحاديه اروپا بطور فزاينده 
مناقشه برانگيز شده است. ديپلمات ها در بروكسل و ديگر 
پايتخت هاي بانفوذ اروپايي در غرب مدت زماني طوالني 

اس��ت اين نگران را دارند كه گروه بن��دي »1+16« چين 
و كش��ورهاي اروپاي مركزي و ش��رقي از جمله 11 عضو 
اتحاديه اروپا، اسب تروا براي ايجاد چنددستگي در بلوك يا 

حتي انحالل آن باشد. پكن چنين مساله اي را رد مي كند.
كش��ورهاي عضو اتحاديه اروپا از جمله آلمان و فرانسه در 
جهت تش��ديد معيارهاي نظارت بر سرمايه گذاري هاي 
چيني مي كوشند. آنها خواهان استراتژي يكپارچه تر بلوك 
در قبال اين سرمايه گذاري ها در ميانه تنش هاي فزاينده 
بر سر پيامدهاي امنيتي استفاده از فناوري چيني توليد 
شركت هايي مانند هوآوي هستند. ديگر كشورها همچون 
يونان و پرتغال ك��ه از زمان بح��ران مالي جهاني مقصد 
ميلياردها دالر سرمايه گذاري هاي گروه هاي چيني بوده اند، 
رويكردي نرم تر در قبال برنامه ابتكارعمل كمربند و جاده 
اتخاذ كرده اند. ترزا مي نخست وزير بريتانيا سال گذشته 

پس از چند هفته تنش هاي ديپلماتيك، در سفر به پكن از 
پشتيباني كتبي از اين برنامه خودداري كرد.

»ژانگ يسويي« سخنگوي كنگره خلق ملي در هفته جاري 
گفت كه 67 كشور در سال گذشته از ابتكارعمل كمربند و 
جاده حمايت كرده اند. بدين ترتيب، شمار كل كشورها يا 
نهادهاي بين المللي كه بطور رسمي حمايت خود را از اين 
برنامه اعالم كرده اند به 1۵2كشور مي رسد. ژانگ تاييد كرد 
كه تصميمات در اين زمينه به صورت مشترك توسط چين 
و شركاي آن گرفته شده است: »چين مساله بدهي را بسيار 
جدي مي گيرد و  طي اين پروژه، طرف چيني تله هاي بدهي 
نخواهد ساخت يا بدهي به طرف مقابل تحميل نخواهد 
كرد. البته، همانند هر همكاري بين المللي ديگري احتمال 
بروز برخي مشكالت و چالش ها وجود دارد و به مروز زمان 

همه چيز بهتر خواهد شد.«

بازسازي سايت آزمايش هاي 
موشكي كره شمالي 

 گروه جهان|برخي مناب��ع در كره جنوبي و امريكا 
مي گويند كره ش��مالي در حال بازس��ازي بخشي از 
س��ايت آزمايش هاي موشكي است كه سال گذشته 
پس از ديدار ب��ا دونالد ترامپ تخريب كرد. به گزارش 
يونه��اپ كره جنوبي و دو اتاق فكر امريكا سه  ش��نبه 
مبتني ب��ر تصاوير ماهواره اي، عمليات بازس��ازي در 
ايستگاه پرتاب ماهواره »سوهايي« در سايت موشكي 
»تونگ چانگ ري« در جريان است. عمليات بازسازي 
در حالي آغاز شده كه جان بولتون، مشاور امنيت ملي 
امريكا هشدار داده است چنانچه پيونگ يانگ برنامه 
تس��ليحات هس��ته اي خود را رها نكند، تحريم هاي 
بيشتري عليه اين كشور به اجرا گذاشته خواهد شد. 
كيم جونگ-اون، رهبر كره ش��مالي و دونالد ترامپ 
رييس جمهوري امريكا، هفته گذشته براي دومين بار در 
يك سال گذشته با يكديگر ديدار داشتند؛ اين ديدار كه 
در هانوي ويتنام برگزار شد بدون رسيدن به نتيجه اي 
در موضوع غيرهسته اي كردن شبه جزيره كره به پايان 
رسيد. پس از شكست اين مذاكرات، بولتون اعالم كرد 
موضع ترامپ در قبال كره شمالي كامال روشن است و 
»آنها نمي توانند از تحريم هاي اقتصادي خردكننده اي 
رها شوند.« در اقدامي جداگانه نيز دو سناتور امريكا با 
ارايه طرحي در سه شنبه خواستار افزايش فشارها بر 
كره شمالي شدند و اعالم كردند بايد هر بانكي را كه با 
دولت اين كشور كار مي كند، تحريم كرد. دور جديد 
تنش ها ميان پيونگ يانگ و واشنگتن در حالي آغاز شده 
است كه مايك پمپئو وزير خارجه امريكا، اعالم كرده 
بود اميدوار است امريكا در روزهاي پيش رو نماينده اي 

را براي حل و فصل اختالفات به كره شمالي بفرستد.

 »مودي« به   استفاده سياسي
 از ارتش هند متهم شد

گروه جهان| احزاب اپوزيسيون هند از نخست وزير 
كشورش��ان بابت سياس��ي  كردن نيروهاي مسلح 
و ت��الش ب��راي موج س��واري بر ميهن پرس��تي و 
سوءاستفاده از آن براي پيروزي در انتخابات پارلماني 
آتي و كسب دومين دور نخست وزيري به شدت انتقاد 
كردند. به گزارش رويترز، در بحبوحه ترديدها بابت 
موفقيت حمالت هوايي هند به كمپ هاي ادعايي 
جيش محمد در شمال شرق پاكستان در 26فوريه، 
اپوزيس��يون هند م��ودي را بطور بالق��وه در برابر 
ادعاهاي دولت و رفتار آن آسيب پذير مي دانند. يكي 
از قانونگذاران هندي از س��ومين حزب اپوزيسيون 
بزرگ در پارلمان مي گويد: »اپوزيس��يون در حال 
هماهنگ  كردن اين مساله اس��ت و هر روز رايزني 
صورت مي گيرد. اس��تراتژي اين است كه اول آنها 
را افش��ا كنيم و اين حقيقت را بر مال كنيم كه آنها 
براي استفاده نامناس��ب از ارتش تالش مي كنند و 
دوم اينكه، نش��ان بدهيم اين اقدام صرفا با اهداف 
انتخاباتي انجام مي ش��ود.« تحركات نارندرا مودي 
نخست وزير هند مي تواند تنش هاي ايجاد شده پس 
از حمله انتحاري 14 فوريه در كشمير هند را كه به 
گروه موسوم به »جيش محمد« مستقر در پاكستان 
نسبت داده مي شود، بحراني كند. حزب نخست وزير 
هند اتهامات مبني بر سوء استفاده از نيروهاي مسلح 
براي رسيدن به اهداف سياسي را تكذيب مي كند. 
اين در حالي است كه برخي معتقدند اپوزيسيون با 
س��وال از مردم درباره امنيت ملي به جاي تمركز بر 
مسائلي مثل كمبود ش��غل و نارضايتي كشاورزان 

احتماال دچار خطا مي شوند. 

 تحريم هاي امريكا 
عليه ونزوئال تشديد مي شود

گروه جهان| مش��اور امنيت مل��ي امريكا اعالم 
كرده واشنگتن به دنبال اعمال تحريم هاي جديد 
عليه ونزوئالس��ت تا فش��ارها عليه دولت نيكالس 
مادورو بري كنار گذاش��تن قدرت تش��ديد شود. 
به گزارش رويترز، جان بولتون گفته: »به دنبال اعمال 
تحريم هاي جدي��د عليه ونزوئال و همچنين تدابير 
جديد براي ايجاد محدوديت ها براي فعاليت هاي 
مالي دولت كاراكاس هس��تيم. با اي��ن اقدام دولت 
مادورو ديگر پ��ول و امكانات الزم ب��راي ماندن در 
ق��درت را در اختيار نخواهد داش��ت.« پيش از اين 
اليوت ابرامز نماينده امري��كا در امور ونزوئال، اعالم 
كرده بود كه احتمال اعمال تحريم هاي ثانويه امريكا 
عليه ش��هروندان غيرامريكايي يا نهادهاي مرتبط 
با دولت م��ادورو وجود دارد اما هنوز تصميم نهايي 
در اين راستا اتخاذ نشده است. خوان گوايدو رهبر 
مخالفان ونزوئال، از سه شنبه گذشته كه براي شركت 
در نشست گروه ليما به كلمبيا رفته بود، به چندين 
كشور امريكاي التين س��فر كرد تا حمايت آنها را 
براي انتقال قدرت در ونزوئال جلب كند. گوايدو كه 
در كلمبيا هماهنگي براي ورود كمك هاي امريكا 
به ونزوئال را نيز انجام م��ي داد، پس از آن به برزيل، 
آرژانتين، پاراگوئه و اكوادور رفت و با مقام هاي اين 
كش��ورها ديدار كرد. گوايدو پس از مراسم تحليف 
مادورو براي دوره دوم رياس��ت جمهوري اش، خود 
را رييس دولت موقت در اين كشور خوانده و امريكا 
بالفاصله او را به عنوان رييس جمهوري موقت ونزوئال 
به رسميت شناخت. برخي كش��ورهاي امريكاي 

جنوبي هم در اين اقدام از واشنگتن تبعيت كردند.

 سوآپ ارزي بانك هاي  اروپا
و بريتانيا پيش از برگزيت 

گروه جهان| بانك هاي مركزي كشورهاي اتحاديه 
اروپا و بان��ك مركزي بريتانيا تصميم گرفتند براي 
تامين نقدينگي س��ازوكار سوآپ ارزي را  بين خود 
فعال كنند. به گزارش ش��ين هوا، اين خبر را بانك 
مركزي اروپا با انتش��ار يك بيانيه اعالم كرد. طبق 
خط سوآپ ارزي كنوني كه بخشي از شبكه اي فعال 
بين 6 بانك مركزي بزرگ اروپا از جمله بانك مركزي 
اروپا و بانك مركزي بريتانيا و از سال 2013 ميالدي 
برقرار اس��ت، بانك مركزي بريتانيا به ازاي پوند از 
بانك مركزي اروپا، يورو دريافت مي كند و به صورت 
هفتگي، يورو به بانك هاي بريتانيايي وام مي دهد. 
به طور همزمان، بانك مركزي اروپا و 19 بانك مركزي 
كش��ورهاي عضو اتحاديه اروپا آماده هستند كه در 
صورت لزوم به بانك هاي مح��دوده يورو، پوند وام 
بدهند. بنابراين، بانك هاي منطقه يورو و بانك هاي 
بريتانيا در صورت بروز ش��رايط اضطراري ناش��ي 
از برگزيت بدون تواف��ق، نقدينگي مازاد در اختيار 
خواهند داشت كه منجر به پايداري مالي خواهد شد. 
با نزديك شدن به ضرب االجل 29 ماه مارس براي 
خروج رسمي بريتانيا از اتحاديه اروپا، سايه افزايش 
تنش ها ناش��ي از احتمال برگزيت بدون توافق، بر 
بازارهاي مالي سنگيني مي كند. بانك مركزي اروپا 
در بيانيه خود اعالم كرد: »فعال كردن توافق سوآپ 
ارزي، گامي احتياطي و پيش گيرانه از سوي بانك 
مركزي بريتانيا براي ايجاد انعطاف پذيري بيشتر در 
تضمين تدارك نقدينگي بود كه عملكرد بازارهاي 
تامين كننده خانوارها و ش��ركت ها را پش��تيباني 

مي كند.«

پوتين: اوضاع در خاورميانه 
همچنان پيچيده است

گروه جهان| رييس جمهوري روسيه چهارشنبه گفته 
اوضاع در خاورميانه همچنان بغرنج و پيچيده اس��ت. 
به گزارش اس��پوتنيك، والديمير پوتين در سرويس 
امينت فدرال گفته: »خاورميانه به  پايگاهي براي فعاليت  
گروه هاي تروريستي تبديل شده و همچنين بر روسيه 
نيز اثر مي گذارد. اوض��اع در خاورميانه و در تعدادي از 
كشورهاي همسايه همچنان پيچيده است. چرا در اين 
باره صحبت مي كنم چون بر ما نيز اثر مي گذارد. محل 
اصلي خشونت و بي ثباتي همچنان پابرجاست. تمامي 
اين موارد به عن��وان پايگاهي براي فعاليت گروه هاي 
تروريس��تي از جمله در قلمرو  فدراسيون روسيه نيز 
ديده مي ش��ود.« رييس جمهوري روسيه همچنين 
گفته، تعداد حمالت تروريستي خنثي شده در روسيه 
همچنان باالست و س��االنه حدود 20مورد است كه 
اين س��طح براي 3 سال گذشته تغييري نكرده است. 
او گفته: »توجه ش��ما را به تعداد حمالت تروريستي 
جلب مي كنم كه هنوز باالس��ت. اين سطح در 3 سال 
گذش��ته تغييري نكرده اس��ت. ما مي داني��م كه اين 
مساله چقدر حساس است.« پوتين همچنين گفته: 
»در 2018 آژانس هاي ضد اطالعات روس��يه فعاليت 
129 افسر و 46۵ عامل سرويس هاي امنيت خارجي 
را متوقف كردند. آژانس هاي ضد اطالعات در س��ال 
گذشته ميالدي فعاالنه عمل كردند.« پوتين با عالم 
اينكه خروج اخير امريكا از پيمان منع تسليحات اتمي 
ميان برد وضعيت عملياتي را در روسيه وخيم كرده، 
گفت: »تصميم امريكا در خروج از پيمان 1987 گامي 
مستقيم در زير پا گذاشتن تمامي پيمان هاي امنيتي 

بين المللي است.«

دريچه

 استقبال از طرح ماكرون
 براي نجات اتحاديه اروپا

گروه جهان| سياستمداران آلمان و ديگر كشورهاي 
اروپايي از برنامه و پيش��نهادهاي رييس جمهوري 
فرانسه براي برون رفت اتحاديه اروپا از بحران استقبال 
كردند. اين در حالي اس��ت كه اين برنامه با مخالفت 
احزاب ملي گرا و پوپوليس��ت مواجه شده است. به 
گزارش دويچه وله، واكنش سياستمداران آلمان به 
سخنان و برنامه جامع امانوئل ماكرون رييس جمهوري 
فرانسه مثبت بود. ماكرون اين برنامه را سه شنبه در 
روزنامه هاي معتبر 28 كشور اروپايي منتشر كرده بود.

اوالف ش��ولتس وزير دارايي آلم��ان درباره برنامه 
رييس جمهوري فرانس��ه براي نجات اروپا گفت: 
»امانوئل ماكرون آشكارا از لزوم حفظ يكپارچگي 
اروپا دفاع كرده است. به باور من، حق با ماكرون است. 
اعتماد و خوش بيني بايد به جاي ش��ك و ترديد ها 
ناظر بر عملكرد اتحاديه اروپا باشد.« شولتس تاكيد 
كرد كه آلمان و فرانسه در اين راستا هم سو و متحد 
يكديگرند. ولفگانگ شويبله رييس پارلمان آلمان 
نيز س��خنان ماكرون را تاييد كرد و گفت: »جهان 
در س��ايه روند جهاني شدن دستخوش تغييراتي 
سريع اس��ت. ما نيز بايد در اروپا س��رعت خود را با 
سرعت تغييرات جهان هماهنگ كنيم. همه بايد 
براي اين تغييرات آماده باش��ند. ه��م آلمان و هم 
فرانسه.« مارتين ش��ولتس يكي از سياستمداران 
حزب سوسيال دموكرات آلمان و رييس پيشين 
پارلمان اروپا هم از آنگال مركل خواست تا حمايت و 
پشتيباني دولت آلمان از برنامه ماكرون را تنها در حد 
سخنان زيبا محدود نكند: »اين دومين باري است كه 
ماكرون دست همكاري به سوي آلمان دراز مي كند. 
دولت آلمان نبايد بار ديگر از همراهي با ماكرون سر 
باز زند.« اشاره مارتين شولتس به سخنراني مشابه 
ماكرون در پاييز س��ال 2017 در دانشگاه سوربن 
است.  آن هنگام نيز، بس��ياري از سياستمداران از 
س��خنان ماكرون اس��تقبال كردند، اما تالشي در 
راستاي اجرايي كردن مواضع او به عمل نياوردند. اما 
نمايندگان حزب پوپوليست آلترناتيوي براي آلمان از 
برنامه پيشنهادي ماكرون انتقاد كردند. يورگ مويتن 
يكي از نمايندگان اين حزب گفت: »برنامه ماكرون 
تكرار خطاهاي اساسي سياست هاي شكست خورده 
اتحاديه اروپاس��ت.« اما ژان كل��ود يونكر رييس 
كميسيون اروپا از پيشنهادهاي ماكرون دفاع كرده 
و گفته كه اين پيشنهادها با سياست هاي كميسيون 

همخوان است.

كوتاه از منطقه

 ديدار وزير دفاع تركيه
 و ديپلمات امريكايي

وزير دفاع تركيه و نماينده ويژه امريكا در امور سوريه با 
محوريت تحوالت سوريه گفت وگو كردند. به گزارش 
آناتولي، خلوصي آكار و جيمز جفري نماينده ويژه 
امريكا در امور س��وريه، در آنكارا گفت وگو كردند. بر 
اساس اعالم وزارت دفاع تركيه، در اين ديدار آخرين 
تحوالت در سوريه و در صدر آن وضعيت شرق فرات 
و منبج مورد بررسي قرار گرفت. آكار در اين ديدار بر 
انتظار آنكارا براي اتمام هرچه سريع تر نقشه راه منبج، 
حساسيت نس��بت به تماميت ارضي سوريه،  عدم 
حضور عناصر پ  ك  ك در منطقه امن شرق فرات و 

تأمين امنيت آن از سوي تركيه تأكيد كرد.

قطر: محاصره   محك كارآمدي 
اصالحات   ماست

س��خنگوي وزارت خارجه قطر گفته كشورش از 
2000 شاهد اصالحات سياسي و سازماني است 
و محاصره اثربخشي اين اصالحات را اثبات كرده 
است. به گزارش ايسنا، لولوة الخاطر گفته محاصره 
به منزله آزمون مي��زان كارآمدي اين اصالحات 
اس��ت و قطر دوره آزمون و امتحان را پش��ت سر 
گذاشته و همه ش��اخص ها بيانگر شكوفايي اين 
كشور در همه زمينه هاست. منطقه خليج فارس 
از س��ال 2017 مي��الدي به دنبال قط��ع روابط 
عربس��تان، امارات، بحرين و مصر با قطر ش��اهد 

بدترين بحران در طول تاريخ خود است.

 فرمانده غيرنظامي ناتو
وارد افغانستان شد

نيكالس كي س��فير س��ابق بريتاني��ا در كابل 
چهارش��نبه كار خ��ود را ب��ه عن��وان فرمانده 
غيرنظامي س��ازمان پيمان آتالنتيك شمالي 
)ناتو( در افغانس��تان آغاز كرد. به گزارش پايگاه 
اطالع رساني ناتو، نيكالس كي در مقام فرمانده 
غيرنظامي ناتو هم��كاري نزديكي با ماموريت 
تح��ت فرماندهي ناتو با عن��وان حمايت قاطع 
براي آم��وزش، مش��اوره و كمك ب��ه نيروها و 
نهادهاي امنيتي افغانستان خواهد داشت و به 
شوراي آتالنتيك شمالي درباره تالش هاي ناتو 
در افغانستان و روابط با شريكان افغان مشاوره 
خواهد داد. او با مقامات ارشد دولت افغانستان و 
همچنين اعضاي پارلمان افغانستان و نمايندگان 
جامع��ه بين المللي هماهنگ��ي و با نمايندگان 

جامعه مدني افغانستان تعامل خواهد كرد. 

الوروف به كويت رفت 
وزير خارجه روس��يه پس از سفر به قطر و عربستان 
چهارشنبه به كويت رفت. به گزارش رأي اليوم، سرگئي 
الوروف پس از ديدار با ملك س��لمان بن عبدالعزيز 
پادشاه عربستان در رياض به كويت رفت. قرار است 
الوروف با مقامات سياسي كويت ديدار و با آنها درباره 
پرونده هاي مختلف منطقه از جمله يمن، سوريه و 
ليبي و همچنين آينده روابط كشورهاي عرب حوزه 
خليج فارس با ايران بحث و گفت وگو كند. وزير خارجه 
روسيه پيش از اين به قطر و عربستان نيز سفر كرده بود 

و قرار است كه پنجشنبه )امروز( عازم ابوظبي شود.
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عكسروز

چهرهروز

پيچ و خم آواز زياد است
جمال الدين منبري مي گويد: آواز فقط رديف ياد گرفتن نيست؛ اين نيست كه هفت دستگاه و رديف و چند گوشه را ياد بگيريم و هر وقت توانستيم 
شعري را جلوي رويمان بگذاريم و بخوانيم. اين خواننده و آهنگساز درباره آواز ايراني به ايسنا مي گويد: موسيقي آوازي ما ظرفيت و امكانات زيادي 
دارد؛ اين هنرمندان و خواننده هاي ما هستند كه بايد از اين ظرفيت ها به گونه هاي امروزي تر استفاده كنند. عده اي هستند كه اصوالً حافظ سنت 
هستند و مي خواهند اشكال سنتي آواز را حفظ كنند كه شايد اين موضوع براي نسل امروز خيلي جوابگو نباشد مگر براي عده قليل و اندكي.  منبري 
اظهار مي كند: شايد بداهه خواني و بداهه پردازي در موسيقي ملي و رديف دستگاهي ايراني جايگاه و جذابيت داشته باشد. برخي مي گويند فقط 
مبتني بر بداهه آواز كار مي كنيم و برخي مي گويند بايد آواز را از قبل آماده كرد. پيچ و خم آواز زياد است و آواز خواندن و ياد گرفتن كار سختي است.

بازارهنر

پنجمين »جام موسيقي ايران« به تهران رسيد

اركستر مجلسي تهران»آرش كمانگير« را اجرا مي كند

آخرين تصميمات براي اكران نوروز 98

مدير برگزاري مس��ابقات استعداديابي 
موسيقي ايران با عنوان »جام موسيقي« 
در تشريح جزييات اين رويداد از شرايط 
ميزباني دوره پنجم در شهر تهران سخن 
گفت. پ��درام بها آبادي مدي��ر برگزاري 
مسابقات اس��تعداديابي موسيقي ايران 
كه طي س��ال هاي اخير با عنوان »جام 
موسيقي« در چهار دوره برگزار شد، در 

گفت وگو با خبرنگار مهر پيرامون نحوه برگزاري اين 
رويداد توضيح داد: مسابقات استعداديابي موسيقي 
ايران س��ال ۹۲ به همت تع��دادي از اعضاي كانون 
موسيقي دانشگاه كاشان فعاليت خود را آغاز كرد. اين 
در حالي است كه ايجاد انگيزه در كنار حفظ ارزش ها 
و نام بزرگان موسيقي ايراني يكي از مهم ترين اهدافي 
بوده كه ت��اش كرديم در گس��ترش آن كارهايي را 
انج��ام دهيم. ضمن اينكه ايجاد فضايي آموزش��ي و 
انگيزشي در ميان جوانان ايران زمين هم گام بعدي ما 
براي برگزاري اين مسابقه بوده كه اميدوارم تا به امروز 
توفيقاتي را كسب كرده باشيم. او ادامه داد: مسابقات 

استعداديابي موس��يقي ايران از همان 
دوره اول با ط��رح جديدي كه به اعتقاد 
من نمونه هاي داخل��ي و خارجي ندارد 
فعاليت خ��ود را آغاز كرد. اين مس��ابقه 
رويدادي اس��ت كه هم در حوزه تئوري 
و ه��م در حوزه عمل��ي ب��ه ارزيابي آثار 
شركت كنندگان مي پردازد و فكر مي كنم 
با حمايت هاي بيشتر مي تواند تبديل به 
يكي از مهم ترين و موثرترين رويدادهاي موسيقايي 
كشورمان شود. اين مسابقات طي دوره هاي اول و دوم 
در كاشان و دوره هاي سوم و چهارم در اصفهان برگزار 
شد. اين بار هم تصميم گرفته ايم تا در صورت امكان 
دوره پنجم را در تهران برگزار كنيم كه اميدوارم اين بار 
تاش هاي شبانه روزي همه همكارانم بهتر ديده شود. 
بها آبادي درباره نحوه ميزباني دوره پنجم گفت: طبق 
برنامه ريزي هاي انجام گرفته حوزه هنري تا به امروز به 
ما قول هاي مساعدي را براي ميزباني داده كه اميدوارم 
با اين همكاري و حمايت بتوانيم شاهد برگزاري يك 

رويداد در شأن هنر واالي موسيقي باشيم. 

اركستر مجلسي تهران بعد از مدت ها توقف 
در فعاليت هايش، روز ۲۲ اسفند كنسرتي 
را در مرك��ز همايش هاي برج مياد تهران 
به خوانندگي شهرام ناظري برگزار مي كند.

اركستر مجلس��ي تهران به رهبري برديا 
كيارس بعد از مدت ها توقف در فعاليت هاي 
اركسترال خود س��رانجام روز ۲۲ اسفند 
تازه ترين كنسرتش را در مركز همايش هاي 

برج مياد تهران برگزار خواهد كرد. برگزاري كنسرت 
»شيپور صلح« به آهنگسازي علي قمصري و خوانندگي 
محمد معتمدي، برگزاري كنس��رت »هواي گريه« به 
آهنگسازي محمدجواد ضرابيان و خوانندگي همايون 
ش��جريان از جمله اجراهايي اس��ت كه طي سال هاي 
گذشته با همراهي اركستر مجلسي تهران صورت گرفته 
و با استقبال مخاطبان نيز مواجه شد. كنسرت پيش روي 
اركستر مجلسي تهران به اجراي آلبوم اركسترال »آرش 
كمانگير« به آهنگس��ازي پژمان طاهري و خوانندگي 
شهرام ناظري اختصاص دارد. البته برپايي اين كنسرت 
در شرايطي است كه مجموعه اركستر مجلسي تهران 
طي سال هاي اخير فعاليت چنداني در عرصه اجراهاي 
زنده نداش��ته بطوري كه زمزمه ها و ش��ايعاتي مبني بر 
تعطيلي آن در برخي محافل رس��انه اي مطرح ش��ده 
ب��ود. برديا كيارس طي س��ال هاي گذش��ته با رهبري 
اركستر كنسرت پرديس به آهنگسازي حميد متبسم و 

خوانندگي ساالر عقيلي، كنسرت موسيقي 
همايون شجريان با آهنگسازي محمدجواد 
ضرابيان و نمايش هاي موزيكال »اشك ها 
و لبخندها« ب��ه كارگرداني هادي قضات، 
»اوليور توئيس��ت« به كارگرداني حسين 
پارسايي و »بينوايان« به كارگرداني حسين 
پارسايي حضور فعالي داش��ته است. وي 
از جمله آهنگسازان و نوازندگان شناخته 
شده كش��ورمان است كه طي س��ال هاي اخير عاوه بر 
آهنگسازي چندين فيلم سينمايي و تلويزيوني به عنوان 
نوازنده ممتاز اركستر سمفونيك تهران و همچنين رهبر 
اركسترهاي تازه تاسيسي چون »بادي كارا«، »آپادانا« و 
»مجلسي تهران« فعاليت هاي موثري در عرصه موسيقي 
داشته اس��ت. آلبوم موسيقي »آرش كمانگير« با هفت 
قطعه به نام هاي »ش��ب«، »قص��ه«، »اميد«، »آهنگ 
دگر«، »بدرود«، »آرش« و »سوگ« بر اساس منظومه 
آرش كمانگير سياوش كسرايي، صداي شهرام ناظري 
و آهنگسازي پژمان طاهري چندي پيش در دسترس 
مخاطبان قرار گرفت. اين اثر يك اثر اركسترال محسوب 
مي شود كه با صداي استاد شهرام ناظري و بر اساس شعري 
از سياوش كس��رايي توسط پژمان طاهري آهنگسازي 
شده است. ضمن اينكه قطب الدين صادقي نويسنده و 
كارگردان شناخته شده تئاتر نيز به عنوان راوي داستان، 
استاد شهرام ناظري و پژمان طاهري را همراهي كرده اند.

س��خنگوي ش��وراي عالي اكران با اعام 
نامزدهاي نهايي اكران نوروز ۹۸، از فعاليت 
گروه آزاد اكران در س��ينماها از خردادماه 

۹۸ خبر داد.
علي سرتيپي سخنگوي شوراي عالي اكران 
با اشاره به جلسه سه شنبه ۱۴ اسفندماه اين 
شورا با موضوع اكران نوروزي ۹۸، گفت: اين 
جلسه با حضور اعضاي شوراي عالي اكران 

به غير از منوچهر شاهسواري مديرعامل خانه سينما 
برگزار شد. در اين جلسه مساله اكران هاي نوروز ۹۸ و 

سرگروه هاي سينمايي مورد بررسي قرار گرفت.
او تاكيد كرد: در حال حاضر ۱۲ فيلم »غامرضا تختي« 
به كارگرداني بهرام توكلي، »متري ش��يش و نيم« به 
كارگرداني سعيد روستايي، »ديدن اين فيلم جرم است« 
به كارگرداني رضا زهتابچيان، »زيرنظر« به كارگرداني 
مجيد صالح��ي، »تگزاس ۲« به كارگرداني مس��عود 
اطيابي، »زنداني ها« به كارگرداني مس��عود ده نمكي، 
»ايكس الرج« ب��ه كارگرداني محس��ن توكلي، »ژن 
خوك« به كارگرداني سعيد سهيلي، »چهار انگشت« به 
كارگرداني حامد محمدي، »تيغ و ترمه« به كارگرداني 

كيوم��رث پوراحم��د، »درخون��گاه« به 
كارگرداني سياوش اس��عدي و »رحمان 
۱۴۰۰« ب��ه كارگردان��ي منوچهر هادي 
نامزدهاي اكران نوروز در سال ۹۸ هستند. 
وي به مهر گفت: با توجه به اينكه امسال 
۷ گروه سينمايي خواهيم داشت، از بين 
۱۲ فيلم اعام ش��ده تنها ۷ فيلم انتخاب 
مي شوند كه براساس قوانين، هر شركت 
پخش تنها مي تواند يك فيلم در اين تركيب اكران داشته 
باشد، همچنين تنها ۳ فيلم كمدي امكان اكران در نوروز 

را خواهند داشت.
س��خنگوي ش��وراي عالي اكران درباره سرگروه هاي 
سينمايي توضيح داد: س��ينماهاي آزادي، استقال، 
آستارا، فرهنگ، باغ كتاب، ايران و زندگي سرگروه هاي 
سينمايي سال ۹۸ را تشكيل مي دهند كه از اين ميان 

سينماهاي كوروش و ماندانا ديگر سرگروه نيستند.
او درباره ايجاد سرگروه آزاد بيان كرد: با توجه به اينكه 
در اكران نوروز ۷ فيلم در ۷ س��رگروه اكران مي شود، تا 
خردادماه گروه آزاد نخواهيم داشت كه البته اين گروه 

از خردادماه به سرگروه هاي سينمايي اضافه مي شوند.

تاريخنگاري

ترور مخالف ملي شدن نفت ايران
۱6 اسفند ۱۳۲۹ )و در آن سال برابر با هفتم مارس ۱۹5۱( سپهبد حاجعلي رزم آرا 
نخس��ت وزير وقت كه براي شركت در يك مجلس ترحيم به مسجدشاه )واقع در 
بازار تهران( رفته بود با گلوله خليل طهماسبي از اعضاي جمعيت فداييان اسام، 
كشته شد و دو روز بعد حسين عاء، برجاي وي نشست و نخست وزير شد و از يكم 
فروردين ۱۳۳۰در تهران حكومت نظامي برقرار كرد. رزم آرا در مجلس شانزدهم 
به نخست وزيري رسيد و گفت وگوهاي ديگر نخست وزيران پيشين را با شركت 
ملي نفت انگليس و ايران براي به دست  آوردن درآمد بيشتري از نفت براي اجراي 
برنامه عمراني دنبال كرد. طهماسبي در بازجويي گفته بود كه چون رزم آرا خائن 
به ملت بود او را كشتم. ۴ روز پيش از اين رويداد، جمعيت فداييان اسام در همان 
مسجد اجتماعي برپا كرده بود و از رزم آرا كه با ملي شدن نفت وطن مخالفت مي كرد، 
شديدا انتقاد كرده بود. روز بعد از رويداد، آيت اهلل كاشاني، اقدام خليل طهماسبي 
را در كشتن رزم آرا امري واجب اعام داشت و از طهماسبي به عنوان نجات دهنده 
ملت ياد كرد. يك روز پس از كشته شدن رزم آرا، كميسيون ويژه )نفت( مجلس به 
رياست دكتر محمد مصدق، طرح ملي شدن نفت را كه رزم آرا با آن مخالفت مي كرد، 
به تصويب رساند. با وجود اعتراض دولت انگلستان، مجلس شوراي ملي ۲۴ اسفند و 
سنا چهار روز بعد بر اين مصوبه صحه گذاشتند كه ۲۹ اسفند به صورت قانون درآمد. 
۲۹ اسفند يك روز ملي اعام شده است و تعطيل عمومي است. گزارش هاي آن زمان 
روزنامه هاي تهران نشان مي دهد كه از ۱۷ اسفند )روز تصويب طرح ملي شدن نفت 

در كميسيون ويژه مجلس( تا پايان سال ۱۳۲۹ تظاهرات و شادماني ايرانيان يك 
لحظه قطع نشده بود. مجلس ماه ها بعد ضمن تصويب طرحي، خليل طهماسبي 
را از مجازات معاف كرد و از زندان آزاد شد كه پس از براندازي ۲۸ امرداد، اين قانون 
لغو و وي، نواب صفوي رييس و تني چند از اعضاي جمعيت فداييان اسام در يك 

روز و در كنار هم تيرباران شدند.

میراثنامه

سعدالسلطنه و نشانه های اصالت 
نش��انه های اصالت يک شهر را می توان در عناصر شهری آن جست و جو کرد، 
عناصری که هر کدام حرفی و روايتی از پيشينه و تاريخ يک شهر را در دل خود 
دارند. سعد السلطنه در قزوين يکی از زيباترين اين روايت هاست. مجموعه ای 
با عمر نزديک به يک قرن پر از نشانه های اصيل يک بازار قاجاری و متناسب با 

نياز امروز مردم شهر. 
اين کاروانسرا را به دستور باقرخان سعدالسلطنه حاکم قزوين، در عهد ناصری 
بنا کرده اند. مجموعه ای که با وس��عتی نزديک به ۲ هکتار عنوان »بزرگترين 
کاروانسرای درون ش��هری ايران« را در شناس��نامه خود دارد. سعدالسلطنه 
در گذش��ته تنها به تجارت و داد و س��تد تجار اهل قزوين اختصاص داش��ت و 
اگر کاروانی تجاری از ش��هرهای ديگر می رس��يد، در حياط��ی که امروز با نام 
»نگارالس��لطنه« شناخته می ش��ود، بار خود را تخليه می کرد. سعدالسلطنه 
برخاف کاروانس��راهای ديگر صرفا مختص اتراق مسافران نبود، بلکه بيشتر 
کاربرد تجاری داشت. با اين حال امکاناتی همچون حمام و آب انبار هم در اين 
مجموعه برای استفاده تجاری که از شهرهای ديگر وارد قزوين شده بودند وجود 
داش��ت.  حاال 5 سالی می شود که سعدالسلطنه لباس نو به تن کرده، مرمت و 
احيای اين مجموعه توسط شهرداری قزوين در مدت 6 سال و با هزينه ای بالغ 
بر ۱5 ميليارد تومان انجام شده است تا امروز مسافران و اهالی شهر بتوانند در 
داالن ها و چارس��وق زيبای اين مجموعه تاريخ يک شهر را مرور کنند. مدتی 
است پروژه بهسازی مجموعه با همکاری سازمان ميراث فرهنگی و شهرداری 
در حال اجراست و قرار بر اين است که کيفيت محصوالت ارائه شده در حجره 

های اين مجموعه نيز ارتقا پيدا کند. در سعدالس��لطنه به نسبت مراکز خريد 
ديگر، کمتر نش��انی از اجناس چينی پيدا می شود، حجره ها صنايع دستی و 
انواع شيرينی های سنتی شهر را ارائه می کنند، کافه هايی که در دل مجموعه 
قرار دارند همسو و هماهنگ با فضای کلی مجموعه طراحی شده اند و خدمات 
ارائه ميدهند. در مجموع می توان گفت سعدالس��لطنه امروز تنها »بزرگترين 
کاروانسرای درون ش��هری ايران« نيست، بلکه يکی از باکيفيت ترين و اصيل 

ترين مراکز خريد هم به شمار می رود. 

ايستگاه

  جايزه نوبل ادبيات
امسال  ۲ برنده دارد

آكادمي س��وئدي جايزه 
نوبل ادبي��ات پس از آنكه 
اتهام هاي رسوايي جنسي 
مطرح شده آنها را ناچار به 
لغو مراس��م سال گذشته 
ميادي كرد، پاييز س��ال 
جاري مي��ادي  برندگان 
جايزه سال هاي ۲۰۱۸ و 

۲۰۱۹ را همزمان مشخص مي كند. به گزارش گاردين، 
اهداي جايزه نوبل ادبيات سال گذشته براي اولين بار 
پس از ۷۰ سال درحالي لغو شد كه اتهام هاي رسوايي 
جنسي همس��ر يكي از اعضاي س��ابق اين آكادمي 
خبرساز شد. آكادمي سوئدي كه مسووليت اهداي 
جايزه نوبل ادبيات را به عهده دارد روز سه شنبه طي 
بيانيه اي اعام كرد: » اقداماتي كه تاكنون اتخاذ شده 
به منظور ايجاد فرصت هاي خوبي براي بازگرداندن 
اعتماد دوباره به اين آكادمي صورت گرفته  اس��ت.« 
بزرگ ترين تغيير ايجادشده در جايزه نوبل انتصاب 
پنج نفر از اعضاي مستقل اين آكادمي  است كه قرار 
است براي چند سال آينده در انتخاب برنده جايزه نوبل 
ادبيات اين آكادمي را ياري كنند. چگونگي انتخاب 
برنده مدت زيادي است كه همچون يك راز باقي مانده و 
تنها مشخص است كه از بين ۲۰۰ نامزد كه در ماه فوريه 
مورد بررسي قرار مي گيرند و اعام نامزدهاي نهايي 
در ماه »مي«، پنج نويس��نده فيناليست در تابستان 
مورد بررس��ي قرار مي گيرند. در جريان اين رويداد، 
آكادمي س��وئدي با استعفاي تعدادي از اعضا مواجه 
شد و در ادامه افراد ديگري جايگزين اين تعداد شدند. 
»كازوئو ايشي گورو« نويسنده انگليسي ژاپني تبار كه 
رمان هاي »بازمانده روز« و »هرگز رهايم مكن«از آثار 
شناخته شده او هستند، آخرين نويسنده اي بود كه در 
سال ۲۰۱۷ موفق به كسب اين جايزه شد. سال گذشته 
جايزه جايگزين نوبل ادبيات در پي برگزار نشدن جايزه 

اصلي به »ماريز كنده« نويسنده فرانسوي رسيد. 

 »دو پاتل« به جنگ 
»شواليه سبز«مي رود 

ِدو پات��ل در حال مذاكره 
است تا در فيلمي با عنوان 
»ِسر گوين و شواليه سبز« 
نقش آفرين��ي كن��د. به 
گزارش ورايتي، فيلمي از 
ديويد الوري كه بر بازگويي 
داستاني قرون وسطايي با 
عنوان »سر گوين و شواليه 

سبز« متمركز است با بازي دو پاتل ساخته مي شود. 
الوري بازيگر و كارگردان ۳۸ ساله امريكايي كه پيشتر 
»داستان يك روح« را براي كمپاني »۲۴A« ساخته، 
كارگرداني اين فانتزي اس��طوره اي را بار ديگر براي 
همين كمپاني انجام مي دهد. او در كنار توبي هالبروكز 
و جيمز جانستون توليد فيلم را برعهده دارند. توليد 
اين فيلم از ماه آينده شروع مي شود. پاتل قرار است در 
اين فيلم در نقش سر گوين وفادار يكي از شواليه هاي 
ميزگرد شاه آرتور ظاهر شود. او پذيرفته است كه به 
جنگ شواليه سبز برود و بايد يك سال و يك روز در 
انتظار باشد تا لحظه موعود برسد. روايت هاي مختلفي 
از اين داستان قديمي وجود دارد و در سال ۱۹۷۳ نيز 
در فيلمي با عنوان »گوين و شواليه سبز« يك روايت 
متفاوت از اين داس��تان ارايه شد. در سال ۱۹۸۴ نيز 
فيلم ديگري با عنوان »شمشير شجاعان« با بازي شأن 
كانري در همين زمينه ساخته شد. اين بازيگر سال 
پركاري را پشت سر گذاشت و »هتل بمبئي« تريلري 
است كه پاتل در آن ايفاي نقش كرده و قرار است ماه 
آينده اكران شود. وي بازيگر »تاريخ شخصي ديويد 
كاپرفيلد« هم هست كه در آن در نقش اصلي ديده 
خواهد شد. »مهمان عروسي« فيلم ديگري است كه 

پاتل در آن حضور دارد. 

سلفي با» مسي« ممنوع
شرايط عجيب و غريب براي سفر »مسي« به مراكش 

ورزشگاه آزادي پولي شد

فدراسيون فوتبال مراكش در تاش است 
تا در فيفادي ماه جاري زمينه رويارويي با 
آرژانتين در شهر طنجه را فراهم كند اما در 
اين ميان شرايط عجيب و غريبي براي حضور لئو مسي 

پيش روي مراكشي هاست. 
تنها چند ماه تا جام ملت ه��اي آفريقا ۲۰۱۹ زمان باقي 
مانده است از همين رو بيشتر كشورهاي صاحب فوتبال و 
مدعي قهرماني در قاره سياه در تاش براي انجام بازي هاي 
تداركاتي مهم با تيم هاي سرشناس جهان هستند. يكي از 
اين كشورها مراكش است كه با هروه رنارد فرانسوي داعيه 
قهرماني در سر دارد. مراكشي ها با كلكسيوني از ستاره هاي 
سرشناس در دنياي فوتبال براي اينكه بتوانند در بهترين 
شرايط آمادگي جس��ماني و رواني گام به جام ملت هاي 
آفريقا قدم بگذارند با ارايه پيشنهادي به آرژانتين درصدد 
رويارويي با اين تيم پرستاره امريكاي جنوبي در فيفادي 
روز ۲6 مارس ۲۰۱۹ هستند. پيشنهادي كه مورد موافقت 
فدراسيون اين كش��ور قرار گرفت اما با شرط و شروطي 
عجيب براي به همراه داشتن سوپراستار و كاپيتان كليدي 

خود در اين سفر.
با توجه به سوابق تلخ گذشته فدراسيون فوتبال آرژانتين 
براي سفر با تمام ستاره هاي خود به خصوص ليونل مسي 
به شمال آفريقا شروط عجيبي را براي مراكشي ها در نظر 
گرفت كه بيشتر اين شروط مختص به حواشي حضور 
ليونل مسي در اين كشور است. شرط هايي چه در داخل 
مستطيل سبز براي بازيكنان و مربيان مراكشي چه بيرون 
از مستطيل سبز براي طرفداران اين ستاره بزرگ باشگاه 

بارسلونا.
بنا به گزارش منتشر شده در رسانه هاي مراكش فدراسيون 
فوتبال آرژانتين در نامه اي رس��مي در ابتدا به دو شرط 
مهم خارج از مستطيل سبز براي كاپيتان افسانه اي خود 
پرداخت و به مراكش��ي ها اعام كرد اول اينكه در مدت 

اقامت كاروان آلبي سلسته در طنجه هيچ فرد يا مسوولي 
نبايد مزاحمتي براي ليونل مسي ايجاد كند و شرط دوم 
اينكه در اين مدت حتي يك درخواست ماقات و رويارويي 
با لئو نيز رقم نخورد.  اما شرط و شروط هاي عجيب تنها 
به بيرون از زمين و استاديوم معطوف نشده است چون بنا 
بر اين گزارش منتشر شده، فدراسيون آرژانتين شرايط 
عجيبي نيز براي داخل زمين در نظر گرفته و فدراسيون 
مراكش را ملزم به اجراي آن كرده است. از جمله آنكه در 
جريان بازي نبايد هيچ درخواستي مبني بر تعويض پيراهن 
با ليونل مسي ديده شود، درخواست گرفتن سلفي و تصوير 
يادگاري با مسي ممنوع است و مسي كمتر از 6۰ دقيقه در 

تركيب اصلي به ميدان برود.
همچنين فدراس��يون فوتبال آرژانتين به مراكش��ي ها 
اعام كرده ۴۸ س��اعت قبل از تاريخ مصاف دو تيم بايد 
اين كش��ور آفريقايي ترتيب حضور جت اختصاصي در 

بارسلونا را فراهم نمايد تا مس��ي و خانواده اش با پروازي 
اختصاصي و ش��يك وارد ش��هر طنجه در شمال غربي 
مراكش شوند. ضمن اينكه جت اختصاصي اجاره شده 
نيز بايد به تاييد خود كاپيتان مسي و خانواده اش برسد تا 
مراحل رفت و برگشت او از اسپانيا به مراكش و بالعكس در 
امنيت كامل انجام شود. انتشار اين گزارش در رسانه هاي 
مراكشي س��رو صداي زيادي به راه انداخت تا جايي كه 
اين خواس��ته ها و شرط و شروط عجيب آلبي سلسته از 
مراكش با اظهارنظرهاي بس��يار متفاوتي نيز روبرو شد. 
در اين بين بحث مهم تر به مبلغي برمي گشت كه عاوه بر 
اين شرط و شروط بايد مراكشي ها به حساب رقيب مطرح 
امريكاي جنوبي واريز مي كردند تا زمينه برگزاري اين بازي 
تداركاتي مهم در طنجه فراهم شود، رقمي كه از ميليون 
دالر نيز عبور مي كند گرچه فدراسيون نشينان مراكشي 

مدعي تامين آن از طريق اسپانسرها شده اند.

طبق بخش��نامه اي صادره از س��وي مدي��ر مجموعه 
ورزش��ي آزادي از اين پس ورود كليه افراد و خانواده ها 
جز ورزشكاران و مربيان جهت استفاده از اين مجموعه 

پولي خواهد بود.
رضا موسوي، مدير روابط عمومي آزادي درباره چگونگي 
اجراي اين بخشنامه گفت: بخشنامه پولي شدن ورود 
به مجموع��ه ورزش��ي آزادي از ۲۰ روز قب��ل در تمام 
درب هاي ورودي ورزشگاه آزادي نصب شده و اين چيز 
تازه اي نيست. البته اين بخشنامه قرار بود از امروز اجرا 
شود كه ما اجراي آن را به روز شنبه ۱۸ اسفند موكول 
كرديم. بطوري كه هر كس��ي كه بخواهد وارد محوطه 
ورزشگاه آزادي شود بايد كارت تردد از پذيرش مجموعه 

دريافت كند. 
وي گفت: اين كارت تردد براي ورزش��كاران و مربيان و 

كساني كه ورزش قهرماني و حرفه اي انجام مي دهند به 
صورت رايگان است و تنها شامل افراد عادي مي شود كه 
با خانواده خود جهت استفاده از درياچه مجموعه ورزشي 
آزادي مي خواهند وارد اين مجموعه شوند كه بايد بابت 
هر نفر مبلغ ۲,۰۰۰ توم��ان پرداخت كنند. البته افراد 

مي توانند با دريافت كارت ساالنه از كارت تردد بهره مند 
شوند. موس��وي در پايان در پاسخ به اين پرسش كه آيا 
اين بخشنامه شامل حال كارمندان و همكاران مجموعه 
ورزشي آزادي مي شود يا خير؟ اظهار كرد: كارمندان و 
همكاران مجموعه ورزش��ي آزادي نيز بايد كارت تردد 
درياف��ت كنند كه براي دريافت اي��ن كارت تردد هيچ 
مبلغي پرداخت نمي كنند. در حقيقت اين كارت براي 
شناسايي افراد جهت ورود به ورزشگاه آزادي است تا ما 
بدانيم كه چه كساني با چه عنواني وارد ورزشگاه آزادي 
مي شوند. وي تاكيد كرد: ما به انتظامات اعام كرده ايم 
كه هر كس��ي كه مي خواهد وارد ورزشگاه آزادي شود 
بايد كارت تردد دريافت كند و سپس وارد آزادي شود. 
در غير اين ص��ورت امكان ورود به ورزش��گاه آزادي را 

نخواهند داشت.

ورزشي
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