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وليد هالالت|
كارشناس بازار سرمايه|

رش��د بازار س��رمايه در روزهاي اخير قاب��ل توجه بوده 
است. در شرايطي كه طي هفته گذشته افت قابل توجه 
قيمت سهام ناشي از افزايش ريسك سياسي سبب شده 
بود تا رشد مجدد شاخص بورس تهران در هاله اي از ابهام 
قرار بگيرد، از نخس��تين روز هفته جاري شاهد افزايش 
حداكثري قيمت در بسياري از نمادها بوده ايم. بخشي 
از تداوم روند صعودي طي هفته جاري بدون ش��ك به 
دليل حمايت هاي قابل توجهي بود كه سرمايه گذاران 
حقوقي  از بازار س��رمايه به عمل آوردند. در واقع رويكرد 
س��ازمان بورس در حمايت از بازار و خريد سهام عرضه 
شده س��رمايه گذاران حقيقي توسط حقوقي ها موجب 
شد در هفته جاري ش��اهد كمبود عرضه سهام در بازار 
باش��يم. همين امر به سنگين تر ش��دن كفه تقاضا در 
بورس و فرابورس منتهي ش��د.  روند داد و س��تدها در 
ماه هاي اخير به گونه اي بود كه رشد قيمت سهام تعداد 
بسياري از سرمايه گذاران خرد را به بازار سرمايه جذب 
كرد. اين اتفاق سبب شد تا با تقويت تقاضا در بازار، سهم 
خريداران خرد از كليت بازار سهام بيش از سرمايه گذاران 
حقوقي شود. با وقوع اين رويداد و واژگوني قيمت ها طي 
هفته گذشته فرصت مناسبي فراهم شد تا حقوقي ها به 
حمايت از بازار بپردازند و با خريد سهام از حقيقي ها بازار 
سرمايه را از سقوط بيش��تر نجات دهند. طي اين مدت 
ارزش خري��د حقوقي ها از حقيقي هاي ب��ازار به حدود 
4 هزار ميليارد تومان رسيد. اين حمايت موجب شد تا 
با ش��روع هفته جاري و تعديل مفروضات س��هامداران 
حقيقي در مورد ريس��ك هاي سياسي، ش��اهد نوعي 
كمبود عرضه در بازار سهام باشيم. اين كمبود مخصوصا 
در نخس��تين روز هفته به دليل وج��ود محدوديت در 
دامنه نوسان 2 درصد به شدت تش��ديد شد. در اين روز 
محدوديت 2 درصدي دامنه نوسان در بورس و فرابورس 

س��بب ش��د تا اكثر نمادهاي بازار در اندك زماني صف 
خريد شوند و تاثير رواني اين اتفاق در روزهاي بعد خود 
را در قالب عطش خريد نشان داد.  تا پايان معامالت روز 
گذش��ته به ميزان 2 هزار و 500 ميليارد تومان از سهام 
در اختيار حقوقي ها كه پس از ريزش بازار توس��ط آنها 
خريداري ش��ده بود، مجددا توس��ط س��رمايه گذاران 
حقيقي ابتياع ش��ده اس��ت. بنا بر اين مي توان اين طور 
قلمداد كرد كه همچنان در حدود هزار و 500 ميليارد 
تومان نقدينگي در بازار س��هام وج��ود دارد كه در پي 
خريد سهام فروخته شده در هفته اخير است. اين ارقام 
در حالي مطرح مي شود كه طي سه روز اخير نيز حجم 
قابل توجهي از نقدينگي توسط س��رمايه گذاران خرد 
وارد بازار شده اس��ت. از اين رو مي توان انتظار داشت در 
ابتداي معامالت امروز نيز حجم قابل توجهي از تقاضاي 
خريد وجود داشته باشد. عواملي از اين دست سبب شده 
تا در حال حاضر ديدگاه خريداران نسبت به بازار مثبت 
باشد و نتوان به راحتي زمان يا محدوده خاصي را براي 
بازگشت قيمت ها پيش بيني كرد.  اما اگر بخواهيم براي 
بازار سهام عاملي كه مي تواند در روزها يا هفته هاي پيش 
رو به آن لطمه وارد كند و مسير قيمت ها را تغيير دهد، 
را معرفي كنيم، مسلما هيچ عاملي به اندازه ريسك هاي 
سياسي در رفتار سرمايه گذاران پر رنگ نخواهد بود. از 
آنجايي كه ساير متغيرها در حال حاضر از وضعيت نسبتا 
خوبي برخوردار هستند از اين رو مي توان انتظار داشت 
كه وزن اخبار سياسي در جهت گيري هاي سهامداران 
بيشتر از ساير عوامل باشد. در تحليل شرايط فعلي آنچه 
حائز اهميت اس��ت، توجه به اين نكته است كه صعود 
قيمت ها در چند روز ابتدايي هفته بيش از آنكه ناش��ي 
از توجه به عوامل بنيادي باشد، در پي هجوم نقدينگي 
به بازار رخ داده و به عبارتي ديگر اين روزها رش��د رشد 
مي آورد. از اين رو نمي توان انتظار داش��ت كه فعال وزن 

تغييرات بنيادي در اين شرايط چندان قابل توجه باشد.

بازارسرمايهدركداممسيرپيشميرود
سخن نخست

گروه ايران|
»چرا فرآيند اطالع رساني در خصوص فاجعه هواپيماي 
اوكرايني با اين ميزان تاخير همراه بود؟« »رييس جمهوري 
دقيقا از چه زمان��ي از حادث��ه خبردار ش��د؟« »آيا خبر 
اس��تعفاي رييس جمهوري و برخي ديگ��ر از چهره هاي 
كابينه در عصر روز جمعه را تاييد مي كنيد؟« »چه افراد يا 
جرياناتي باعث شدند اطالعات به صورت شفاف در اختيار 
رييس جمهوري قرار نگيرد؟« »آيا انتشار خبر مذاكرات 
ايران با امريكا بعد از اين حادثه صحت دارد؟« »چرا كسي از 
درون دولت يا نهادهاي مسوول مقصر در اين حادثه استعفا 
نداده است؟« و... اين پرسش ها و پرسش هاي ديگري كه 
اين روزها در زير پوست شهر و در دل گفت وگوهاي مردم 
كوچه و بازار و محافل كارشناسي جريان دارد، مهم ترين 
بخش از ابهاماتي بودند كه خبرنگاران در جريان نشست 
خبري سخنگوي دولت با اهالي رسانه تالش كردند تا ابعاد 
و زواياي گوناگون آن را جويا شوند؛ ابهاماتي كه بالفاصله 
پس از انتشار خبر س��قوط هواپيماي اوكرايني به دليل 
تخمين اشتباه نيروهاي پدافندي در افكار عمومي مطرح 
شدند و طبيعي بود كه نمايندگان رسانه هاي گروهي در 
قالب پرسش از سخنگوي دولت چرايي و چگونگي آن را 
جويا شوند. بر اساس اين دس��تور كار مشخص بود كه در 
پايان يك هفته پر از خبر و ماجرا سخنگوي دولت با بغضي 
كه در تمام طول جلسه در گلويش سنگيني مي كرد؛ به 
ميان خبرنگاران آمد تا روايت شفافي از آنچه طي روزهاي 
گذشته بر سر دولت آمده اس��ت؛ ارائه كند. ربيعي اما در 
توضيح چرايي تحليل هاي اش��تباه مقام��ات دولتي در 
72س��اعت ابتدايي ماجرا گفت: »هم��ه موضع گيري ها  
درباره سقوط هواپيما ريشه در بي اطالعي يا بهتر بگويم 
بي اطالع گذاشتن داشت.«اش��اره اي كه نشان مي دهد؛ 
برخي جريانات خاص نه تنها دولت را به صورت شفاف در 
جريان حوادث قرار نداده اند؛ بلكه با اطالعات و تحليل هاي 
اشتباه باعث شده اند تا س��رمايه اجتماعي دولت در افكار 
عمومي نيز دچار خدشه شود. زماني كه خبرنگار »تعادل« 
از سخنگوي دولت خواس��ت تا درباره نقش نهادهايي كه 
باعث ش��دند، اطالعاتي به اين درج��ه اهميت به صورت 
ش��فاف در اختيار ش��خص رييس جمهوري قرار نگيرد، 
توضيح بيش��تري بدهد؛ گفت: در حال حاضر بايد سعي 
كنيم فضا را به س��مت آرامش و تعادل هدايت كنيم و از 
اظهارات حاشيه س��از بايد صرف نظر كني��م تا در فرصت 
مناسبي بتوان در اين زمينه با مردم صحبت كرد.« علي 
ربيعي در پاسخ به پرسش هايي كه با موضوع دروغگويي 
دولت مطرح مي شدند؛ اظهار داشت: ما متهم به دروغگويي 
و پنهانكاري شديم در حالي كه واقعا اينگونه نبود. حتي در 
بيانيه اي كه من در پنجشنبه شب منتشر كردم برداشت 
ع��دم صداقت صورت گرف��ت. اما واقعيت اين اس��ت كه 
ما دروغ نگفتيم. دروغ به معني جع��ل آگاهانه و عامدانه 

واقعيت اس��ت. اين چيزي بود كه از جانب ما به هيچ وجه 
اتفاق نيفتاد. وي خاطرنشان كرد: همه كساني كه در آن 
روزها و در اوج جنگ رواني امريكا عليه ملت ايران اظهارنظر 
مي كردند مبتني بر ع��رق ملي و با اس��تناد به اطالعات 
موجود در همان لحظه اظه��ار بود و همه موضع گيري ها 
ريش��ه در بي اطالعي يا بهتر بگويم بي اطالع گذاش��تن 
آنها داشت.  س��خنگوي دولت يادآورش��د: آنچه كه من 
نيمه شب پنجشنبه بيان كردم مبتني بر مشاهده جنگ 
رواني گس��ترده امريكا عليه ملت ايران و از سوي ديگري 
مبتني بر اطالعاتي بود كه در اختيار كل دولت بود مبني 
بر اينكه موشك هيچ نقش��ي در اين حادثه نداشته است. 
حاال االن قصد ندارم در اين مج��ال از تماس هاي مكرر و 
اقداماتي كه تا نيمه ش��ب ادامه داش��ت سخن بگويم اما 
فرجام همه پرس��ش ها ب��ر اين قرار گرفت كه موش��كي 
اصابت نكرد. دس��تيار ارتباطات اجتماعي رييس جمهور 
ادامه داد: روز جمعه نتايج تحقيقات نهايي شده ستاد كل 
نيروهاي مسلح در دبيرخانه شوراي امنيت ملي بررسي و 
به اطالع رييس جمهور رسيد. پس از آن جلسه اي در دفتر 
رييس جمهور تشكيل شد. همه بهت زده، ناراحت و نگران 
بودند. ربيعي با تاكيد بر اينكه هيچ يك از مقامات دولت 
از جمله شخص رييس جمهور تا عصر روز جمعه از علت 
اصلي س��قوط هواپيما كه همان آتش پدافند غيرعمدي 
خودي بوده، مطلع نبودند، اظهار داش��ت: تا آن س��اعت 
همان گونه كه سردار حاجي زاده هم عنوان كردند، صرفا بر 
اساس اطالعات و داده هاي موجود همان موقع اظهارنظر 
مي كردند. به هرحال از عصر روز جمعه كه رييس جمهور 
از موضوع مطلع شدند، دستور تشكيل شوراي عالي امنيت 
ملي را دادند كه منجر به صدور بيانيه ستاد كل نيروهاي 

مسلح و بيانيه رييس جمهوري در اين خصوص شد.

   در اطالع رساني عيب ساختاري داريم
سخنگوي دولت در پاس��خ به پرس��ش خبرنگار تعادل 
مبني بر بي اطالعي رييس جمهوري از ماجراي س��قوط 
هواپيماي اوكرايني تا عصر روز جمعه و ارتباط موضوع اين 
پنهانكاري از شخص دوم مملكت با آمار كشته شدگان آبان 
ماه اظهار داشت: درخصوص بي اطالعي رييس جمهوري تا 
بعدازظهر روز جمعه از اين ماجرا، اعتقاد من به عنوان كسي 
كه هم در بخش رس��انه بوده ام و هم با ساختارها آشنايي 
دارم اين اس��ت كه ما عيب س��اختاري در اطالع رساني 
داريم كه اين يك اشكال است. ربيعي افزود: به اعتقاد من 
دستاورد بزرگ ما از پس اين حادثه تلخ و جانسوز اين است 
كه ساختار معيوب اطالع رساني به مقامات باالتر را برطرف 
كنيم. من موضوعي تحت عنوان اينكه كسي نخواهد آن 
را بيان بكند احس��اس نكردم. ما ساختارهاي معيوبي در 
اطالع رساني داريم، البته آنها گفتند كه در سلسله مراتب 
خودشان اطالع رساني كرده اند.  ادامه در صفحه 2

روايتسخنگوازدوروزبيخبريدولت:
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 بازار سرمايه 
دركدام مسير پيش مي رود

رش��د بازار س��رمايه در 
روزه��اي اخي��ر قاب��ل 
توجه ب��وده اس��ت. در 
شرايطي كه طي هفته 
گذشته افت قابل توجه 
قيمت س��هام ناش��ي از 
افزايش ريسك سياسي 
سبب ش��ده بود تا رشد 
مجدد شاخص بورس تهران در هاله اي از ابهام قرار 
بگيرد، از نخستين روز هفته جاري شاهد افزايش 
حداكثري قيمت در بس��ياري از نماده��ا بوده ايم. 
بخش��ي از تداوم روند صعودي ط��ي هفته جاري 
بدون شك به دليل حمايت هاي قابل توجهي بود 
كه سرمايه گذاران حقوقي  از بازار سرمايه به عمل 
آوردند. در واقع رويكرد سازمان بورس در حمايت 
از بازار و خريد سهام عرضه ش��ده سرمايه گذاران 

حقيقي توسط حقوقي ها موجب شد...

وليد  هالالت
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بانك و بيمه

كاهش نرخ دالر و طال
در هشت ماه اول سال 1398 متوسط قيمت فروش 
يك دالر امريكا در بازار آزاد ش��هر ته��ران 12 هزار و 
531 تومان بود كه نسبت به دوره هشت ماهه مشابه 
س��ال 1397 معادل 22.8 درصد رشد داشته است. 
همچنين متوس��ط قيمت يك يورو 14هزار و 102 
تومان بود كه نسبت به دوره مشابه سال 1397 معادل 
18.1درصد افزايش يافته است.  به گزارش »تعادل«، 
فشار هزينه اي نرخ دالر در هش��ت ماه اول سال 98 
به ميزان نزديك به 23درصد باالتر از فشار هزينه اي 

افزايش نرخ دالر در هشت ماه اول سال 97 ....

اقتصاد اجتماعي

كسي صداي سيل زدگان 
را نمي شنود

ريحانه جاويدي|
مردم سيس��تان و بلوچس��تان در چابهار، بنت، 
نيك ش��هر و بيش از صد روس��تاي حاش��يه اين 
ش��هرها با آب مي جنگن��د. خانه هايش��ان را آب 
برده و دام ها تلف شدند با اين حال هنوز وضعيت 
امدادرس��اني در سيستان و بلوچس��تان به گفته 
مردم كاف��ي نيس��ت، روس��تايي ها مي گويند، 
سيس��تان و بلوچس��تاني ياد گرفته اس��ت فقط 
خودش به خودش كمك كند، هميش��ه محروم 
بوديم و حاال هم كسي ما را نمي بيند، كسي صداي 
ما را نمي شنود اما مسووالن روايت ديگري دارند، 
از اعزام بالگرد امداد مي گويند و از وصل شدن برق 
در بنت و زرآباد، از تعيين محل اسكان اضطراري 
تا توزيع اق��الم خوراكي ولي عكس ه��ا  و روايت  
محلي ها متفاوت است مي گويند آب آشاميدني 
گل آلود ش��ده و اگر به موقع به داد »دشتياري« 

نرسند فاجعه رخ مي دهد.
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روايتسخنگوازدوروزبيخبريدولت:

تحليلناطقنوريازفرازوفرودهاياقتصاددرجشنوارهامينالضرب

 روحاني تا عصر جمعه   از 
علت سقوط هواپيما مطلع نبود

اقتصاد  ازكدام طيف ضربه خورد

جهان

 يلن: جنگ تجاري
 تمام نمي شود

15

 رييس كميس��يون اقتصادي مجل��س از تعيين 
تكليف ۶ ط��رح تحقيق و تفحص در كميس��يون 
متبوعش خب��ر داد و گفت: »ط��رح اصالح جامع 
نظام بانك��ي« نيز هفت��ه آينده به صح��ن ارجاع 
مي شود .همچنين اين كميس��يون تاكنون درباره 
حذف 4 صفر از پول ملي تصميم��ي اتخاذ نكرده 
اس��ت. الياس حضرتي كه با خان��ه ملت گفت وگو 
مي كرد با بيان اينكه كميسيون اقتصادي مجلس 
تاكنون موضعي مبني بر تاييد يا رد حذف 4 صفر 
از پول ملي اعالم نكرده اس��ت. رييس كميسيون 
اقتصادي مجلس درب��اره ارس��ال اليحه »اصالح 
قانون پولي و بانكي كش��ور« ب��ه مجلس، تصريح 
كرد: 20 روز پيش كه دولت اين موضوع را تصويب 
كرد و اين كميس��يون باوج��ود تعطيلي مجلس 
به دليل اهميت موض��وع و انع��كاس آن در افكار 
عمومي، جلس��ه اي با حض��ور نمايندگان مجلس 
شوراي اس��المي، رييس كل بانك مركزي، مركز 
پژوهش هاي مجل��س، ديوان محاس��بات، وزارت 
امور اقتص��ادي و دارايي برگزار ك��رد. اين نماينده 
مجلس با بيان اينكه دولت در اين جلس��ه داليل 
خوبي درب��اره علت تصويب ح��ذف 4 صفر از پول 
ملي ارايه كرد، اف��زود: دولت اين اليح��ه را هفته 
پيش به مجلس ارسال كرد كه پس از اعالم وصول 
براي بررسي بيشتر به كميسيون اقتصادي ارجاع 
مي ش��ود. وي اظهار ك��رد: كميس��يون اقتصادي 
مجلس تاكنون موضعي مبني بر تاييد يا رد حذف 
4 صفر از پول ملي اعالم نكرده، چرا كه اين موضوع 
به صورت كامل بررس��ي نش��ده اس��ت، بنابراين 
كميسيون رس��ما تاكنون نظري در اين باره اعالم 
نكرده اس��ت. حضرتي با بيان اينك��ه تعداد زيادي 
از نمايندگان مجلس ب��ه دليل حض��ور در حوزه 
انتخابيه در جلس��ه اي كه در كميسيون اقتصادي 
به منظور بررسي حذف 4 صفر از پول ملي برگزار 
ش��د، ش��ركت نداش��تند، اضافه كرد: كميسيون 
اقتصادي در نخستين فرصت و پس از ارجاع هيات 
رييس��ه موضوع حذف 4 صفر را بررسي مي كند و 
در اين زمينه از تمام صاحب نظران، كارشناس��ان 
و اقتصاددان��ان در حوزه هاي متنوع با گرايش هاي 
مختلف نظرخواهي خواهد كرد. رييس كميسيون 
اقتصادي مجل��س، تصريح كرد: تاكن��ون اليحه 
»اصالح قانون پولي و بانكي كشور« به كميسيون 
اقتصادي ارجاع نشده و كميسيون موضعي در اين 
زمينه اعالم نكرده است. در همين حال به گزارش 
تس��نيم، الياس حضرتي از تعيين تكليف ۶ طرح 
تحقيق و تفحص در اين كميس��يون خب��ر داد و 
گفت: اين طرح ها از سوي محمدرضا پورابراهيمي، 

س��يد كاظم دلخوش، عليرض��ا محج��وب و نادر 
قاضي پور مطرح شده اند.

وي اف��زود: تحقي��ق و تفحص از موسس��ه »آتيه 
صبا«، »هواپيمايي آسمان« و چند طرح ديگر در 
جلسه كميسيون مطرح و تصويب شد، همچنين 
هيات رييس��ه تحقيق و تفحص از »بانك ش��هر« 
نيز انتخاب ش��دند. رييس كميس��يون اقتصادي 
مجلس ادامه داد: از آنجا كه حدود 40 طرح تحقيق 
و تفحص نيز در كميس��يون مطرح ش��ده، هفته 
گذش��ته با نمايندگان درخواس��ت كننده تحقيق 
و تفحص مكاتبه كردم كه اگر بر درخواس��ت خود 
مصر هستند، در كميسيون اقتصادي حضور يافته 
و درخواس��ت خود را اعالم كنند ك��ه عدم حضور 
آنها ب��ه معناي انص��راف از درخواس��ت تحقيق و 
تفحص است. حضرتي با بيان اينكه حدود 15 نفر 
خواهان پيگيري درخواست تحقيق و تفحص خود 
شدند، اظهار داشت: اس��امي منصرف شدگان را به 
هيات رييسه خواهيم فرستاد و افرادي كه پاسخي 

به مكاتبه ندادند، به معناي انصراف آنهاست.
وي با تأكيد بر اينكه كميس��يون اقتصادي از اول 
تيرماه چند محور كاري را دنب��ال مي كند، افزود: 
برخي از اين طرح ها و لواي��ح مانند »اليحه اصالح 
قانون ماليات بر ارزش افزوده«، »طرح اصالح جامع 
نظام بانكي« و »اليحه مبارزه ب��ا قاچاق كاال و ارز« 
و »اليحه س��امانه موديان مالياتي« در اولويت كار 
ما بودند و ب��ا جديت آنها را جه��ت تعيين تكليف 
پيگيري كرديم كه بررسي اكثرش��ان رو به اتمام 
اس��ت. نماينده مردم ته��ران در مجلس با اش��اره 
به آخري��ن وضعيت برخي از طرح هاي در دس��ت 
بررسي كميسيون متبوعش، گفت: به عنوان مثال 
»اليح��ه اصالح قان��ون ماليات ب��ر ارزش افزوده« 
در دس��تور كار صحن مجلس قرار گرفته اس��ت، 
همچنين بررسي »اليحه سامانه موديان مالياتي« 
براي اجرا به دولت ابالغ شده است و »اصالح طرح 
ايجاد مناطق وي��ژه اقتص��ادي« در صحن علني 
تصويب و در ح��ال رفت و آمد ميان كميس��يون 
اقتصادي و شوراي نگهبان است، همچنين »طرح 
اصالح جامع نظام بانكي« )ح��ذف 4 صفر از پول 

ملي( نيز هفته آينده به صحن ارجاع مي شود.
حضرت��ي ادام��ه داد: همچنين از ابت��داي تيرماه 
تاكن��ون ح��دود 40 ال��ي 50 س��وال از وزرا در 
كميسيون مطرح شده است كه نزديك 20 سوال 
مربوط به وزي��ر اقتصاد و مابقي ب��ه وزراي صمت، 
ارتباط��ات و فناوري اطالع��ات، ام��ور خارجه و... 
مي شود و سواالت باقي مانده هفته آينده مطرح و 

تعيين تكليف خواهند شد.

الياسحضرتي،رييسكميسيوناقتصاديمجلس:

 اليحهحذف4صفرازپولملي
دركميسيوناقتصادينهايينشدهاست

پارلمان

وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح گفت: اين تصور 
كه با حذف فيزيكي يك فرد، جريان مقاومت متوقف 
خواهد ش��د، يك خطاي محاس��باتي بود كه ترامپ 
انجام داد؛ او با اين اقدامش هزينه هاي حضور نيروهاي 
امريكايي در منطقه را باال برده است. به گزارش روابط 
عمومي وزارت دفاع، سرتيپ امير حاتمي روز دوشنبه 
در ديدار با »س��پهبد علي عبداهلل ايوب« جانش��ين 
فرمانده كل نيروهاي مس��لح و وزير دفاع جمهوري 
عربي س��وريه اف��زود: اگر اقدامات س��ردار س��پهبد 
ش��هيد س��ليماني و همرزمانش از جمله رزمندگان 
نيروهاي مسلح و مردمي سوريه نبود، تسلط داعش 
بر منطقه اجتناب ناپذير بود؛ از اروپا تا آس��يا و امريكا 
امنيت شان مرهون از خود گذشتگي وي است. او براي 

صلح مي جنگيد؛ توان و عقيده او ب��ه تنهايي عاملي 
بازدارنده در براب��ر زياده خواهي و هژموني قدرت هاي 
غربي و رژيم صهيونيستي بود. وي با بيان اينكه اقدام 
ترامپ نابخردانه بود ادام��ه داد: اين تصور كه با حذف 
فيزيكي يك فرد، جريان مقاومت متوقف خواهد شد، 
يك خطاي محاس��باتي بود كه ترامپ انجام داد؛ او با 
اين اقدامش هزينه هاي حضور نيروهاي امريكايي در 
منطقه را باال برده اس��ت. حاتمي با بيان اينكه مقابله 
با حضور نيروهاي امريكايي در منطقه بايد تبديل به 
يك روند مداوم و پايدار شود افزود: حمله موشكي به 
پايگاه عين االسد فقط يك اقدام عاجل بود؛ كمترين 
مطالب��ات مردمي از ش��هادت س��ردار س��ليماني و 

ابومهدي المهندس، خروج امريكا از منطقه است.

خطايترامپهزينهحضورامريكادرمنطقهراافزايشداد

خبر



روي موج خبر

  روحان�ي ب�ر به كارگيري امكان�ات براي 
مديريت نهايي سيالب ها تاكيد كرد؛ پاد|

رييس جمهوري درتماس تلفني با استاندارسيستان 
وبلوچستان درجريان مسائل ومشكالت اين استان 
درپي بارش هاي ش��ديد و وقوع سيل قرارگرفت و 
دستورات الزم رابراي تسريع در روند امدادرساني 
صادركرد. روحاني روز دوش��نبه در تماس تلفني 
با »احم��د علي موهبتي« اس��تاندار سيس��تان و 
بلوچستان در جريان مسائل و مشكالت اين استان 
در پي بارش هاي ش��ديد و وقوع سيل قرار گرفت و 
دستورات الزم را براي تسريع در روند امدادرساني 
صادر كرد. رييس جمهوري همچنين در پيامي با 
تبريك انتصاب »هيثم بن طارق آل سعيد« به عنوان 
سلطان عمان ابراز اميدواري كرد، روابط في مابين در 
دوره زعامت وي نيز با حكمت و درايت، بيش از پيش 
و در همه زمينه ها گسترش يابد. روحاني ديروز در 
اين پيام خطاب به هيثم بن طارق آل سعيد سلطان 
عمان اظهار داشت: اميدوارم روابط في مابين در دوره 
زعامت شما نيز با حكمت و درايت، بيش از پيش و در 
همه زمينه ها گسترش يابد. وي در اين پيام تبريك از 
خداوند متعال، سالمتي و موفقيت آن جناب و عزت و 
سربلندي مردم برادر سلطنت عمان را مسألت كرد.

  درخواس�ت فرانس�ه، آلم�ان و انگليس 
از ايران؛ ايسنا |

در حال��ي كه كش��ورهاي اروپايي ب��ه هيچ يك از 
تعهدات برجامي ش��ان عمل نكرده اند، تروييكاي 
اروپا ]فرانس��ه، آلمان و انگليس[ روز يك ش��نبه 
به طور مشترك در بيانيه اي از تهران خواستند كه 
به پايبندي كامل به برجام بازگشته و از آن چه آن 
را تخطي بيشتر عنوان كرده اند، خودداري كند. بر 
اساس گزارش خبرگزاري آناتولي، آنها همچنين 
اعالم كردند كه به توافق هسته اي »همچنان پايبند 
هستند.« در بيانيه تروييكاي اروپا مطرح شده است: 
ما از ايران مي خواهيم كه تمام اقدامات ناسازگار با 
توافق را به حالت قبل بازگردانده و به پايبندي كامل 
بازگردد. اين كشورها همچنين از ايران خواسته اند 
كه »از اقدام قهري يا اشاعه]تسليحات هسته اي[ 
خودداري كند و م��ا آماده ايم در اين زمينه با ايران 
همكاري كنيم تا ثبات در منطقه حفظ ش��ود.«. 
عالوه بر اين، در بيانيه تروييكاي اروپايي مطرح شد: 
ما آمادگي  خ��ود را براي ادامه دادن به همكاري در 
راستاي تنش زدايي در منطقه و ]برقراري[ ثبات در 

منطقه دوباره اعالم مي كنيم.

  ظريف دفتر يادبود سلطان قابوس را امضا 
كرد؛ وزارت خارجه |

»محمدجواد ظري��ف« وزير امور خارجه با حضور 
در س��فارت عمان در تهران، دفتر يادبود سلطان 
فقيد عمان را امضا كرد. وزير امور خارجه در پيامي 
توييتري به زبان عربي درگذشت سلطان قابوس 
پادش��اه عمان را تس��ليت گفت و آن را خسارتي 
براي منطقه خواند. ظريف در اين پيام به جانشين 
سلطان قابوس، هيثم بن طارق نيز تبريك گفت. وي 
روز گذشته به نمايندگي از دولت و ملت ايران براي 
شركت در مراسم گراميداشت سلطان فقيد عمان 
به مسقط س��فر كرده و با سلطان هيثم بن طارق 
پادشاه جديد عمان ديدار كرد.  وزير امور خارجه در 
اين ديدار، ضمن تسليت درگذشت سلطان قابوس، 
آغاز مس��ووليت هيثم بن طارق به عنوان پادشاه 
جديد عمان را تبريك گفت و آمادگي جمهوري 
اسالمي ايران را براي توسعه و تعميق روابط دوستانه 

و ديرينه دو كشور اعالم داشت.

ايران2

رييس قوه قضاييه: 

در رسيدگي به پرونده سقوط هواپيما بدون هيچ گونه مالحظه، عدالت اجرا خواهد شد 

اراده نظام استيفاي كامل حقوق جان باختگان هواپيماي اوكراين است 
گروه ايران| 

رييس قوه قضاييه با تاكيد بر پيگيري ابعاد حقوقي سقوط 
هواپيماي اوكراين گفت: مردم عزيز مطمئن باشند كه همه 
حقوق مادي و معنوي جان باخت��گان و خانواده هاي اين 
عزيزان، به صورت كامل استيفا خواهد شد و اراده نظام نيز 
بر اين اس��توار است. به گزارش روابط عمومي قوه قضاييه، 
حجت االسالم سيدابراهيم رييسي در جلسه شوراي عالي 
قوه قضاييه سپاه پاس��داران را مصداق »اشداء علي الكفار، 
رحماء بينهم« دانست و با بيان اينكه جامعه و مردم عزيز 
ما در جريان حادثه س��قوط هواپيماي اوكرايني قدردان 
شفافيت و خضوع فرزندان خود در سپاه هستند. وي با بيان 
اينكه شهادت سردار رشيد و س��رافراز اسالم، حاج قاسم 
سليماني قلب همه مردم مسلمان و آزاديخواه را جريحه دار 
كرد، اين اقدام تروريستي امريكا را نقض بي سابقه موازين 
و كنوانسيون هاي بين المللي دانست. رييس قوه قضاييه 
افزود: از آنجا كه سردار شهيد سپهبد سليماني نماد مبارزه با 
تروريسم و حمايت از مظلومان بود، قطعا اقدام امريكا در به 
شهادت رساندن ايشان قابل تعقيب است و مجامع حقوقي 
جهان بايد اين نقض آشكار قوانين بين المللي را فرياد بزنند، 
زيرا در غير اين صورت، جلوي ساير اقدامات ناقض موازين 

بين المللي را نمي توان گرفت. 
وي با اش��اره به لزوم همكاري ستاد حقوق بشر جمهوري 
اسالمي، وزارت امور خارجه و ساير بخش ها براي پيگيري 
اين اقدام، افزود: بايد گريبان رييس جمهوري امريكا به عنوان 
اولين متهم اين اقدام تروريستي گرفته شود و مورد تعقيب 
قرار گيرد. اين شخص بايد در يك دادگاه عادالنه بين المللي 
محاكمه ش��ود و قطعا وجدان هاي بي��دار در جهان، امت 
اسالمي، ستاد حقوق بشر جمهوري اسالمي، قوه قضاييه و 
ساير دستگاه هاي مسوول، اين موضوع را رها نخواهند كرد. 
رييسي با اشاره به تشييع شكوهمند و ميليوني پيكر سرداران 
مقاومت در ايران و عراق، اين رويداد را حركتي شگفت انگيز 

و غيرقابل پيش بيني توصيف كرد.
 وي با بيان اينكه امروز نفرت عميق نسبت به امريكايي ها 
در جهان اسالم بي سابقه است، افزود: من به عنوان يكي از 
مسووالن نظام جمهوري اسالمي، خاضعانه و متواضعانه از 
حضور با شكوه مردم عزيز ايران و عراق در مراسم تشييع پيكر 

مطهر شهداي مقاومت تقدير و تشكر مي كنم و از سويداي 
دل قدردان اين حماسه ماندگار كه نماد ابراز تنفر از امريكا و 
وفاداري نسبت به ارزش هاي اسالمي و همچنين حمايت از 
مقاومت بود، هستم. رييس قوه قضاييه، پاسخ موشكي سپاه 
به پايگاه نظامي امريكا پس از ش��هادت سردار سليماني را 
دقيق، قدرتمندانه و حكيمانه دانست و با بيان اينكه چنين 
اقدامي عليه منافع امريكا در ۷۰ سال اخير بي سابقه بوده 
است، اظهار داشت: آنچه در اين قضيه كه به ماشين جنگي 
دش��من لطمه وارد كرد اهميت دارد، اين است كه هيمنه 
نظامي امريكا ه��دف قرار گرفت و از اين جهت بايد از همه 
فرماندهان و نيروهايي كه در اين عمليات شركت داشتند، 

تشكر كرد. رييسي ادامه داد: البته اين سيلي سپاه، پايان كار 
نيست و همان گونه كه مقام معظم رهبري نيز تاكيد فرمودند، 
مساله مهم، اساسي و راهبردي، خروج امريكايي ها از منطقه 
است. وي گفت: به طور قطع اين موضوع را مجدانه دنبال 
مي كنيم تا شرارت آنها در منطقه خاتمه يابد و با بازگشت 
به خانه ش��ان، كشورهاي منطقه بتوانند در مورد امنيت و 
سرنوشت خود تصميم بگيرند. رييس قوه قضاييه در بخش 
ديگري از سخنان خود، سقوط پرواز ۷۵۲ تهران - كي يف 
را اتفاقي ناگوار و غم انگيز دانست و با بيان اينكه حقيقتا غم 
بزرگي بر دل همه مردم و مس��ووالن نشست، خاطرنشان 
كرد: يكي از ابعاد مهم اين حادثه، مساله حقوقي آن است كه 

بايد دنبال شود؛ بنابراين همه مردم عزيز مطمئن باشند كه 
تمامي حقوق مادي و معنوي جان باختگان و خانواده هاي 
اين عزيزان، به صورت كامل استيفا خواهد شد و اراده نظام نيز 
بر اين استوار است. رييسي، رسيدگي قضايي به اين حادثه 
را يكي ديگر از ابعاد مهم آن برشمرد و افزود: رسيدگي هاي 
ابتدايي در كميسيون هاي تخصصي و فني انجام شد، زيرا 
اين حادثه، ابعاد فني پيچيده اي دارد كه بايد مورد توجه باشد.  
وي گفت: ادامه بررسي ها را به سازمان قضايي نيروهاي مسلح 
واگذار كرديم كه اين س��ازمان نيز با بهره مندي از قضات 
برجسته همچنين استفاده از كارشناسان متبحر به پرونده 
رسيدگي مي كند و مردم عزيز ما اطمينان داشته باشند كه 

تاكيد ما، اجراي عدال��ت در اين خصوص بدون هيچگونه 
مالحظه اي است.

رييس قوه قضاييه خاطرنشان كرد: در اين ميان، متاسفانه 
امريكا و برخي همدس��تان آن در عمليات ترور سرداران 
مقاومت كه از س��يلي سپاه آسيب ش��ديدي ديده اند، به 
دنبال ايجاد فضايي براي سوءاستفاده از خون پاك عزيزان 
ما در حادثه س��قوط هواپيما هس��تند، اما بايد بدانند كه 
امروز جانباختگان اين حادثه، عزيزان اين ملتند و جايگاه 
خانواده هايشان براي همه مسووالن و مردم بسيار محترم 
است و مسووالن نيز به دنبال استيفاي حقوق آنها هستند از 
اين رو اجازه موج سواري و سوءاستفاده از خون قربانيان اين 

حادثه تلخ را به هيچ كس نخواهيم داد.
رييسي با بيان اينكه امروز امريكا، انگليس و كشورهايي كه 
نفرت عمومي از خ��ود را ديده اند به دنبال جبران آبروي از 
دست رفته هستند، خط قرمز ملت ايران را امنيت كشور 
دانست و هشدار داد: عوامل امريكا و كشورهاي بيگانه اگر 
بخواهند با بهانه قرار دادن موضوعي كه بيش و پيش از هر 
كس مورد توجه نظام جمهوري اسالمي است، افكار عمومي 
را مشوش كنند و سوار بر موج شوند، مطمئن باشند ملت به 
آنها اجازه اين كار را نخواهد داد و نيروهاي امنيتي و انتظامي 

نيز اين موضوع را دنبال مي كنند.
رييس ق��وه قضاييه تاكيد ك��رد: امروز س��پاه بيش از هر 
مجموعه اي به دنبال كشف حقيقت در اين حادثه است و 
همان گونه كه همه مشاهده كردند، فرماندهان عالي سپاه 
كه شجاعانه مقابل دشمن مي ايستند، متواضعانه و خاضعانه 
به پيشگاه ملت گزارش دادند و بر اين مبنا مي توان آنان را 

مصداق »اشداء علي الكفار رحماء بينهم« دانست. 
رييسي با بيان اينكه اين شفافيت و تواضع در گزارش دهي 
در كنار ايس��تادگي و شجاعت مقابل دشمن، مورد تقدير 
جامعه است، افزود: امروز نبايد اجازه داد كه دشمنان از اين 
فضا سوءاستفاده كنند. مردم عزيز ما ترديد نداشته باشند كه 
با ماموريت مقام معظم رهبري به ستاد كل نيروهاي مسلح و 
پيگيري هاي قضايي موضوع، ابعاد اين حادثه روشن خواهد 
شد و ما بار ديگر از خداوند مي خواهيم كه به خانواده هاي 
داغدي��ده، صبر و اجر بدهد و همه ما نيز در غم اين عزيزان 

شريك هستيم.
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خروج امريكا از منطقه  بايد در اولويت قرار گيرد
دبير شوراي عالي امنيت ملي با بيان اينكه تا نيروهاي تروريستي امريكا در منطقه غرب آسيا حضور داشته باشند اين منطقه 
به ثبات، آرامش و امنيت پايدار دست نخواهد يافت، تاكيد كرد: بدون شك در سايه وحدت ملت ها و دولت هاي منطقه خروج 
شرارت آميز امريكا تحقق مي يابد. به گزارش دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي، »علي شمخاني« در ديدار با »عماد خميس« 
نخست وزير سوريه با تشكر از پيام تسليت »بشار اسد« و دولت سوريه به مناسبت شهادت سردار قاسم سليماني ادامه داد: ترامپ 
و مشاوران احمقش تصور مي كردند با ترور فرمانده شجاع جبهه مقاومت، حاج قاسم سليماني، اين جبهه را در منطقه دچار 
فروپاشي مي كنند كه نتيجه عكس داد و خون اين شهيد عزيز و هم رزمانش موجب انسجام و تقويت بيشتر جبهه مقاومت و 
نفرت بيشتر مردم منطقه و جهان از امريكا شد. شمخاني با اشاره به حمالت كور و دزدانه رژيم صهيونيستي به مواضع مقاومت كه 
با حمايت امريكا صورت مي گيرد، تصريح كرد: بدون شك شهادت سردار سليماني جبهه مقاومت را در مقابله جدي با اقدامات تجاوزكارانه رژيم صهيونيستي 
مصمم تر خواهد كرد. وي با اعالم حمايت از اقدامات دولت سوريه در پايان دادن به حضور گروه هاي تروريستي در ادلب خاطرنشان كرد: غارت نفت سوريه 
و چپاول منابع اين كشور تراژدي ديگري است كه با خروج كامل امريكا از منطقه مي توان به آن پايان داد. عماد خميس، نخست وزير سوريه نيز در اين 
ديدار با تسليت مجدد شهادت سردار سليماني همچنين جان باختن گروهي از شهروندان ايران و برخي كشورهاي ديگر در حادثه غم بار سقوط هواپيماي 

مسافربري ابراز داشت: هدف عالي شهيد سليماني دفاع از مردم مظلوم و تحت ستم در برابر ظلم و تعدي امريكا، رژيم صهيونيستي و نظام سلطه بود.

براي كاهش تنش بين ايران  و امريكا تالش مي كنيم
در شرايطي كه اياالت متحده از طرق مختلف تالش مي كند تا دامنه فشار حداكثري را عليه كشورمان افزايش دهد، »هايكو 
ماس« وزير امورخارجه آلمان مي گويد كشورش همچنان همه تالش خود را براي كاهش تنش در مناسبات بحراني امريكا 
و ايران به كار خواهد گرفت. به گزارش ايرنا، تارنماي رسانه آلماني دويچه وله، هايكو ماس تاكيد كرد گرچه در لحظه كنوني 
احتمال رويارويي نظامي بين ايران و امريكا كاهش يافته است، اما خطر وقوع احتمالي جنگ بين اين دو كشور همچنان 
منطقه را تهديد مي كند. وزير امور خارجه آلمان در اظهارنظر درباره سقوط هواپيماي مسافربري اوكرايني گفت، از ايران 
خواسته اس��ت در زمينه روشن شدن ابهامات موجود درباره سقوط اين هواپيما با كشورهاي ذينفع همكاري كند. وي 
افزود: اكنون دولت ايران بايد با كشورهايي كه در سانحه سقوط هواپيما شهروندان خود را از دست داده اند مذاكره كند و از 
اين طريق در راستاي يافتن راهكاري براي برخورد با پيامدهاي اين فاجعه تالش كند. دويچه وله نوشت: در پي كاهش مجدد تعهدات برجامي ايران، 
تالش سه كشور اروپايي آلمان، فرانسه و بريتانيا براي نجات توافق هسته اي همچنان ادامه دارد. اين رسانه همچنين افزود: هايكو ماس از دولت روسيه 
درخواست كرده كه با بهره گرفتن از مناسبات خود با ايران، نقش فعال تري درباره نجات توافق هسته اي برعهده گيرد. اين مقام آلماني با اشاره به 
مذاكرات هسته اي پيش رو با مقام هاي جمهوري اسالمي در گفت وگويي با نشريه »زاربروكر تسايتونگ«  گفته است: »ما از دولت روسيه مي خواهيم 

در ارتباط با اين مذاكرات ايران را نسبت به رعايت الزام ها و تعهدات پيش بيني شده در توافق هسته اي متقاعد كند«

چهره ها

رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار 
امير قطر و هيات همراه: 

علت وضع نامناسب منطقه 
فسادانگيزي امريكا و رفقاي 

آن است
حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقالب اسالمي 
ش��ب )يكشنبه( در ديدار ش��يخ تميم بن حمد آل 
ثاني امير قطر و هيات همراه تأكيد كردند: ش��رايط 
كنوني منطقه بيش از پيش نيازمند تقويت ارتباطات 
كشورهاي منطقه و تأثير نپذيرفتن از القائات بيگانگان 
است. به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم 
رهب��ري، رهبر انقالب اس��المي گفتند: جمهوري 
اسالمي ايران بارها اعالم كرده و آقاي رييس جمهور 
هم صراحتًا گفته اس��ت، ايران آماده همكاري هاي 
نزديك تر با كشورهاي منطقه است. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي شرايط كنوني منطقه را نامناسب دانستند 
و افزودن��د: علت اين وضعيت فس��ادانگيزي امريكا 
و رفقاي او اس��ت و تنها راه مقابل��ه با آن هم تكيه بر 
همكاريهاي درون منطقه اي است. ايشان با اشاره به 
روابط سياسي خوب ايران و قطر خاطرنشان كردند: 
روابط اقتصادي دو كش��ور در سطح روابط سياسي 
نيست و بايد همكاري هاي ايران و قطر در زمينه هاي 
مشترك بيش از پيش گسترش يابد. رهبر انقالب 
اس��المي تأكيد كردند: البت��ه برخي ها به خصوص 
آنهايي كه از آن سر دنيا به اين منطقه آمده اند، تمايل به 
گسترش همكاري هاي كشورهاي منطقه ندارند ولي 
اين موضوع ربطي به آنها ندارد و كشورها و ملت هاي 
منطقه، ديگر چنين تحكم ها و دخالت هايي را قبول 
نمي كنند. در اين ديدار كه آقاي روحاني رييس جمهور 
نيز حضور داشت شيخ تميم بن حمد آل ثاني امير 
قطر در س��خناني با ابراز خرسندي فراوان از ديدار با 
رهبر معظم انقالب اسالمي شرايط منطقه را دشوار 
خواند و گفت: ما با صحبت هاي جنابعالي درخصوص 
لزوم افزايش همكاري هاي منطقه اي كاماًل موافقيم و 
معتقديم بايد گفت وگوهاي جامع ميان كشورهاي 
منطقه برگزار ش��ود. اميرقطر همچنين با اشاره به 
مذاكرات خ��ود در تهران افزود: قرار بر اين ش��د كه 
كميسيون مشترك دو كشور، حدود سه ماه ديگر در 
ايران برگزار شود و اميدواريم روابط اقتصادي ايران 
و قطر به سطح روابط سياسي برسد. وي همچنين 
از كمك ها و حمايت ها و مواضع جمهوري اسالمي 

ايران در شرايط تحريم قطر، تشكر و قدرداني كرد.

روحاني  تا عصر جمعه از علت سقوط هواپيما مطلع نبود
وي ادامه داد: من اطالع دارم كه ستادكل نيروهاي مسلح 
هم تا روز پنجشنبه كه بازرس��ان خود را به محل حادثه 
فرس��تاده، به اين قطعيت رسيده اس��ت. من اطالعات 
بيش��تري از اين موضوع ندارم كه بخواهم در اختيار شما 
بگذارم. س��خنگوي دولت اضافه كرد: به محض اطالع از 
اين موضوع، جمعه شب جلسه اي را برگزار و بيانيه دولت 
را آماده كرديم. جلسه شوراي عالي امنيت ملي تشكيل 
ش��د. از همان روز ما يك بحران در داخل و يك بحران در 
خارج كه همان فضاي بين المللي بود را داش��تيم. امروز 
فضاي بين الملل��ي خيلي تفاوت كرده اس��ت.  خبرنگار 
»تعادل« در ادامه از س��خنگوي دولت پرس��يد كه چرا 
شخص رييس جمهوري با مردم مستقيم و رودررو سخن 
نمي گويد تا بخشي از التهابات جامعه آرام تر شوند، گفت: 
آقاي روحاني س��عي كرد با هم��ه طرف هاي بين المللي 
رايزني انجام بدهد و با آنها صحبت كند. درباره اين سانحه 
نيز رييس جمهوري مدام در حال صدور دستور و پيگيري 
بود. قطعا هم ب��ه زودي در اين خصوص با مردم صحبت 
خواهد كرد. من مي خواس��تم زمان مصاحب��ه با مردم را 
از رييس جمهوري سوال كنم كه به دليل مكالمه تلفني 
وي با استاندار سيستان و بلوچستان كه دستورات الزم را 
براي س��يل صادر مي كرد، فرصت نشد. وي درباره برنامه 
دولت براي پيگيري مسائل حقوقي خانواده هاي جانباخته 
سقوط هواپيماي اوكرايني، تصريح كرد: قطعا ما برگزاري 
مراسم باشكوه را دنبال خواهيم كرد. در گام دوم نيز برخي 
از افراد تابعيت هاي مختلف داش��تند كه بايد تكفيك و 

مشخص شوند. 

  بيانيه س�تاد كل درباره سانحه سقوط هواپيما 
شروع خوبي است

وي با اش��اره به دس��تور رييس جمهوري تصريح كرد: از 
همان ساعت رييس جمهوري تاكيد كردند كه به سرعت 
به مردم اطالع رساني شود. همين جا از همه ملت ايران، 
افكارعمومي و روزنامه نگاران عزيز عذرخواهي مي كنم. 
واقعيت اين است كه دولت خود گرفتار اين چرخه معيوب 

اطالع رساني و كسب اطالعات است. 
س��خنگوي دولت افزود: برخي انتقاد مي كنند چرا قبل 
از اعالم موضع تحقيق بيش��تري به عم��ل نياوردي؟ اما 
واقعيت اين است كه پيش از اظهارنظر از همه مسووالن 
ذي ربط استعالم كردم و آنها هم همگي براساس اطالعاتي 

كه داشتند اطمينان دادند كه موشكي در كار نبوده است.  
ربيعي با اشاره به بيانيه ستاد كل نيروهاي مسلح در پذيرش 
سقوط هواپيماي اوكرايني خاطرنشان كرد: اقدام روز شنبه 
ستاد كل نيروهاي مسلح در صدور بيانيه اي كه با صداقت 
و مسووليت پذيري اين حادثه را برعهده گرفتند و اعالم 
كردند كه ناشي از يك خطاي انساني بوده؛ قابل تقدير و 
شروع خوبي است كه قطعا با شفافيت تا انتها ادامه خواهد 
يافت.  وي اضافه كرد: با اين حال نمي توان منكر شد كه غم 
و اندوه بزرگي بر دل هاي بازماندگان آن عزيزان و همچنين 
تمام ملت ايران نشست و متاسفانه در اثر تعلل و كوتاهي 
در اطالع رس��اني به موقع اين حادث��ه، ضربات و لطمات 

جبران ناپذيري به سرمايه اجتماعي همه ما وارد شد.

  بايد احتمال خطاي انساني در سيستم هاي 
ما به صفر برسد 

س��خنگوي دولت تصريح كرد: دولت در اولين جلس��ه 
خود تصميم گرفت تحقيقات كامل��ي درباره علت وقوع 
اش��تباه يگان پدافندي و ابعاد آن حادثه از جمله روشن 
ش��دن اينكه ناش��ي از يك خطاي انس��اني يا يك نقص 
ساختاري، تش��خيص قصور و تقصير در مسووليت هاي 
مربوطه و همدردي و همراهي و رسيدگي به خانواده هاي 
جانباختگان به عمل بيايد.  وي افزود: يكي از مباحث مهم 
و مورد بحث بررسي س��اختارهاي اطالع رساني و يافتن 
نواقص است كه انتظار مي رود بعد از اين ماجرا به نحوي 
سيستم هايمان را ارتقاء دهيم كه احتمال خطاي انساني 
در آنها به صفر برسد و س��اختارهاي اطالع رساني دقيق 
و بهنگام در مواقع مهم و حياتي اصالح ش��ود و ما از اين 
چرخه معيوب خارج شويم.  ربيعي بيان كرد: در اين ميان 
نبايد فراموكنيم كه ريشه اين اتفاق ناگوار در كجا بود و از 
كجا آغاز شد؛ از همان شبي بود كه رژيم  امريكا تصميم به 
ترور بزدالنه سردار سليماني گرفت و سايه جنگ را بر سر 
اين كشور گستراند و يك اضطراب و فشار رواني سنگين 

اجتماعي و سياسي بر جامعه ما تحميل كرد.  

  ترامپ به زبان فارس�ي براي مردم ما اشك 
تمساح ريخت

سخنگوي دولت اظهارداشت: در خالل اين سوگواري مردم 
ايران شاهد بوديم كه ترامپ به زبان فارسي براي مردم ما 
اشك تمساح ريخت و ادعا كرد در كنار مردم ايران ايستاده 

است؛ مردم ايران فراموش نمي كنند اين فرد همان كسي 
اس��ت كه بالفاصله بعد از ترور محبوب ترين سردار اين 
كشور، تهديد به بمباران ۵۲ نقطه فرهنگي كرد و همين 
حاال ريشه عمده مشكالت اجتماعي و معيشتي، دارويي 
و غذايي مردم ايران متاثر از تحريم هاي ضد بشري همين 
فرد است. هم او بود كه با خروج از برجام، اميد ملت ايران 
را به نا اميدي بدل كرد و حاال ژست حامي و دلسوز ملت ما 
را مي گيرد.  وي اضافه كرد: به رغم اينكه مصيبت رخ داده 
سنگين اس��ت اين موضوع نبايد بهانه اي براي تضعيف و 
تخطئه نيروهاي مسلح كشور شود كه حافظ جان و مال 
و نواميس ما هس��تند. بروز يك خطا نبايد باعث شود كه 
زحمات و جانفشاني هاي ديگر نهادهاي نظامي و دفاعي 

كشور را زير سوال ببريم.

  روايت هايي كه قطعيت ندارد را منتشر نكنيم
دستيار ارتباطات اجتماعي رييس جمهوري همچنين از 
)شايعه( خروج تعدادي از مسافران قبل از پرواز هواپيمايي 
اوكرايني اظهار بي اطالعي كرد و افزود: نگذاريم روايت هاي 
ديگري كه از آن اطمينان نداريم و قطعيت ندارد، منتشر 
شود.  وي با بيان اينكه همواره ممكن است فردي از پروازي 
جا بماند، تصريح كرد: اطالعات ما همين است كه هواپيما با 
همين سرنشينان پرواز كرده است و من هم اطالعي ندارم 
كسي پياده شده و فردي مش��كوك بوده است. ربيعي با 
بيان اينكه ما هيچ مشكلي با تجمع مردم نداريم، افزود: اگر 
آيين نامه مربوط به تجمعات تاييد و اجرا شود، واقعا كسي 
با عزاداري و ابراز تالم و سوگواري و بيان ناراحتي و اعتراض 
به اطالع رساني ديرهنگام مشكلي ندارد. سخنگوي دولت، 
به حضور خود در حاش��يه برخي از مراس��م هاي يادبود و 
سوگواري جانباختگان هواپيماي اوكرايني اشاره كرد و 
افزود: در حاشيه دو مراسم شركت كردم، دستورات ابالغ 
شده مبني بر رفتار مسالمت آميز با معترضان است.  وي 
بيان كرد: تاكنون گزارش��ي از شليك گلوله »سربي« به 
سمت معترضان به ما نرسيده است؛ اما گزارش شليك گاز 
اشك آور را داريم كه البته ممكن است به سالمتي مردم 
هم آسيب بزند. سخنگوي دولت در پاسخ به سوالي درباره 
تجمع بدون مجوز طالب مقابل سفارت انگليس و همراهي 
پليس با آنها و پخش اين تجمع از س��وي صدا و سيما، و 
تجمع در اعتراض به پنهانكاري سانحه سقوط هواپيما و 
گاز اشك آور پليس و تير هوايي اظهار داشت: ما قطعا در 

اين زمينه بايد با مردم بيشتر صحبت كنيم حتي به شكل 
مطبوعاتي، رس��انه اي و فضاي مجازي و به هر وسيله اي 
كه براي ما فراهم شود حتما بيشتر در اين زمينه با مردم 

صحبت خواهيم كرد.

  بايد پاس�خ دهند كه چ�را به رييس جمهور 
اطالع ندادند

خبرنگاري پرسيد: در چند روز گذشته خبرهايي مبني 
بر اس��تعفاي رييس جمهور، س��خنگوي دولت، معاون 
اول رييس جمهوري و حتي ش��مخاني مطرح شد، البته 
نمي خواهم تكذيب يا تاييد كنيد ولي سوال اينجاست كه 
چرا كس��ي در خصوص اين اتفاق استعفا نمي دهد و چرا 
كسي مسووليتي در اين خصوص نپذيرفت، مشخصا شما 
و آقاي آشنا در بيانيه و توييتر خودتان كارگزاران رسانه اي 
را تهديد كرديد و بدون اينكه اطالعات كافي داشته باشيد، 
واقعا بگوييد چرا شما استعفا نمي دهيد؟ يا بقيه كساني كه 
در اين زمينه دخيل بودند و اطالعات اشتباه به مردم دادند 
و ديگران را متهم كردند؟ همچنين ش��ما هنوز با مردم 
ش��فاف نيستيد اگر شفاف هس��تيد و مصلحت انديشي 
نمي كنيد بفرماييد چرا مسووالن ذ ي ربط در اين زمينه به 
شما اطالعات درست ندادند؟ آن مسووالن ذي ربط چه 
كساني بودند؟ در حالي كه فرمانده هوافضاي سپاه گفتند 
كه همان چهارش��نبه اين موضوع را اطالع داده بدند، از 
چهارشنبه تا جمعه سه روز فرصت بررسي وجود داشته 
است و اينكه شما مي گوييد بعدازظهر جمعه آقاي روحاني 
موضوع را متوجه شدند اين اصال قابل پذيرش نيست كه 

منتخب مردم ۷۲ ساعت بعد اين موضوع را متوجه شود؟ 
االن دوربين صدا و سيما هم اينجا است خطاب به مردم 
بگوييد چه كس��اني به دولت اطالعات نمي دهند و اين 

چرخه اطالع رساني را معيوب كردند؟
ربيعي در پاس��خ گفت: اگر نس��بت به خودم احس��اس 
مي كردم كه واقعيتي را مي دانستم و به مردم نگفتم يك 
لحظه هم نمي ماندم. زندگي من سرشار از اين بوده است 
كه فكر كردم مي توانم كاري براي مردم انجام دهم و در اين 
مدت هم براي اين آمده ام. اگر چنين احساسي در وجود 
خودم كنم كه تزلزلي در اين نوع تفكر ايجاد ش��ده است 
يك لحظه هم ماندن خودم را ترجيح نمي دهم و تصميم 
ش��خصي خودم اس��ت و اجازه دهيد كه هركسي در آن 
چيزي كه فكر مي كند كار خود را انجام دهد. سخنگوي 
دول��ت افزود: دروغ آن چيزي اس��ت كه ش��ما چيزي را 
بدانيد ولي جعل كنيد و قصد فريب كسي را داشته باشيد. 
مطمئن باشيد كه همچين اتفاقي نبوده و مطمئن باشيد 
رييس جمهور جمعه ۴ بعدازظهر اين موضوع را متوجه 
شده است. س��ردار حاجي زاده گفتند كه روز چهارشنبه 
متوجه ش��دند و مس��ووالن باالتر را مطل��ع كردند و آن 
سلسله مراتب خودشان بوده و آنها هم فكر كردند كه نياز 
به بررسي است و بايد اين موضوع را بررسي مي كردند من 
نمي دانم و پاسخگو نيستم كه نياز به چه چيزي بوده است. 
من چيزي كه به عنوان خودم مي توانم بگويم رفتارهاي 
معيوب اطالع رس��اني است. من نمي توانم هيچ قضاوتي 
بكنم كه چه اتفاقي در آنجا رخ داده اس��ت و دوستانشان 

مي توانند در اين موضوع صحبت كنند. 

ادامه از صفحه اول



3 كالن

يك پژوهش اقتصادي از جاي خالي زنان شاغل در توسعه كشور مي گويد 

تحصيالت تضمين كننده اشتغال زنان نيست
گروه اقتصاد كالن|

بیکاری در میان نیروی کار با تحصیالت عالی 
و به ط�ور اخص زنان تحصیل کرده به ش�دت 
باالس�ت. نرخ بیکاری زنان دارای تحصیالت 
عالی از س�ال ۱3۸۵ تا ۱3۹۵ روندی صعودی 
داش�ته و دو برابر ش�ده اس�ت و به باالی ۲۸ 
درص�د در س�ال ۱3۹۸ رس�یده اس�ت. اين 
موضوع به اين نکته اش�اره دارد که گذراندن 
سطوح باالتر آموزش�ی لزوما تضمین کننده 
اشتغال برای زنان نیست. به گزارش »تعادل«، 
زنان به عنوان يکی از مهم ترين س�رمايه های 
انس�انی، می توانند نقش بالقوه ای در فرآيند 
توس�عه بخش های اقتصادی هر جامعه ای ايفا 
کنند . يک�ی از مواردی که زن�ان در آن حوزه 
می توانن�د اثر موثری داش�ته باش�ند بخش 
اقتصاداس�ت. زنان نیمی از جمعیت کشورها 
را تشکیل می دهند اما عموماً مشارکت آن ها 
در فعالیت های اقتصادی به اندازه ظرفیتشان 
نیس�ت. .مش�ارکت زن�ان در فعالیت ه�ای 
اقتص�ادی ن�ه تنه�ا در توس�عه ظرفیت ها و 
توانايی ه�ای زن�ان، بلکه در فرآيند توس�عه 
اقتصادی و اجتماعی جامعه از اهمیت بسیاری 

برخوردار است.

در کش��ورهای توس��عه نيافته، زنان اميد اول برای 
ارتق��ای خانواده ها و رش��د و توس��عه جامعه خود 
هس��تند. موفقيت زنان در این جوامع موجب سود 
اقتصادی کش��ور می ش��ود. مطالعات انجام ش��ده 
توس��ط صندوق بين الملل��ی پول نش��ان می دهد 
چنانچه زن��ان بتوانند با تمام��ی ظرفيت خود وارد 
بازار کار ش��وند وضعيت اقتصاد کالن کشور به طور 
قابل توجهی بهبود می یابد. از این رو در نظر گرفتن 
نياز زنان ب��ه تحصي��ل و اش��تغال و اهميت توجه 
ب��ه نيازه��ا و انگيزه های آنان برای حف��ظ و ارتقای 
س��المت جس��می و روانی آنان از اهمي��ت باالیی 
برخوردار اس��ت. بنابراین در حال حاضر در فرآیند 
برنامه ریزی، اتخ��اذ سياس��ت ها و اقداماتی که در 
نهایت زنان سهم بيشتری از رفاه و مطلوبيت و سهم 
کمتری از نابس��امانی و محروميت را داشته باشند 
مهم قلمداد می شود. در این خصوص در نظر گرفتن  
وضعيت  شاخص هایی  مانند  آموزش،  دسترسی  به  
امکانات  بهداش��تی،  حضور  در  بازار  کار  و  سطوح 
تصميم گيری و مدیریت مهم است که ضروری است 
قبل از برنامه ریزی جهت مس��ائل زن��ان و نيازهای 

آنان، به این شاخص ها توجه شود. 
جایگاه فعاليت های زنان در جه��ان فعاليت توليدی 
زن در خانه و اجتماع در طول تاریخ فراز و نشيب های 
زیادی را پش��ت سرگذاشته اس��ت اما با ظهور انقالب 
صنعتی در غرب تحوالت چش��م گيری در حوزه کار 
اقتصادی زنان رویداد و همين امر موجب شد تا وضعيت 

زنان در جهان غرب، تغيير اساسی یابد.
اصلی ترین علل این امر انتقال تدریجی توليد از خانه 
به کارخانه و تفکيک عرصه عمومی وخصوصی رشد 
صنعت و تکنولوژی و تحول فرهنگی ایجاد ساختارهای 
جدید سياسی، فرهنگی و اقتصادی هستند. بنابر این 
انقالب صنعتی ابتدا در غرب و س��پس با گسترش در 
سراسر دنيا، جهان را دگرگون كرد. پيامد گریزناپذیر 
جریانات اقتصادی جهان، اس��تقالل نس��بی در کار و 
تعریف محيط های کاری برای زنان و مردان و س��وق 

دادن اعضای خانواده به کار انفرادی بود .
نخس��تين زنان اروپایی ک��ه در دوره پيش ازجنگ به 
محيط های کاری کارخانه ه��ا راه یافتند زنان فقيری 
بودندک��ه ناچار بودند با مزد اندک و كار طاقت  فرس��ا 
كار کارخانه ها را انجام دهند . اگرچه بعد از جنگ های 
جهانی و در پی بي سرپرست شدن بسياری ازخانواده ها، 
تعداد بيشتری زنان و کودکان بی سرپرست وارد بازار 
کار شدند و همچنان دستمزد زنان، پایين و شرایط کار 

برای آنان طاقت فرسا باقی ماند.
این تبعيضات ادامه یافت به ط��وری که برای مثال 
حتی آمارهای جهانی در دهه گذشته ميالدی )دهه 
1991 ميالدی( حاکی از آن است که اگرچه زنان 67 
درصد ساعات کار جهان را انجام داده اند، اما فقط 10 
درصد درآمد جهان را به دست آورده اند. حدود هفتاد 
درصد بی س��وادان جهان را زنان تشکيل می دهند 

و همچني��ن کمتر از یک درصد ث��روت جهان را در 
اختيار دارند. برای کش��ورهایی توسعه یافته، جنگ 
جهان��ی دوم جرقه های حضور زن��ان را در بازار کار 
روش��ن کرد ولی در برخی کشورها، رشد مشارکت 
زن��ان در بازار کار در دهه های اخير رخ داده اس��ت. 
برای مثال، پس از آنکه صادرات  خدمات در هند رو 
به افزایش گذاش��ت، ناگهان نقش زنان در بازار کار 
رسمی رشد چشمگيری را تجربه کرد. به  این دليل 
که بسياری از کشورهای غربی حوزه خدمات خود 
را به کشورهای دیگر منتقل کردند و هند به واسطه 
مزیت��ی که از آموزش زبان انگليس��ی در سيس��تم 
آموزشی خود کسب کرده بود، توانست کمپانی های 
غربی را جذب کند.  بسياری از اموری که کشورهای 
غربی آن را به کش��ورهای دیگرمنتقل کردند، جزو 
فعاليت های��ی بود که زن��ان راحت ت��ر آن را انجام 
می دهند و این مبادله، موجب افزایش نرخ مشارکت 
اقتصادی زنان در بازار کار رسمی این   کشور شد. به 
طور کلی نمی توان، مقطع خاصی را به عنوان مقطع 
تاریخی رشد مشارکت زنان در عرصه اقتصاد تعيين 
کرد.  به این دليل که ش��کل گيری روند توس��عه در 
کشورها در زمان های متفاوتی صورت گرفته است.

یکی از دالیل توفيق کشورهای توسعه یافته در بهبود 
مش��ارکت زنان بعد از جنگ جهانی دوم  را می توان 
توسعه تکنولتوژی دانست. استفاده از لوازمی مانند 
ماش��ين لباسش��ویی و جارو برقی سبب شد، مدت 
زمانی که زنان در اختيار داشتند، افزایش پيدا کند 
و فرصتی را صرف مش��ارکت در ب��ازار کار در خارج 
از خانه کس��ب كنند .  همچنين کنترل باروری در 
دهه های بعد از جنگ جهانی دوم نيز از عوامل موثر 
زنان برای ش��رکت در بازار کار،  شد. از سوی دیگر،  
تئوری ه��ای مط��رح در مورد کش��ورهای در حال 
توس��عه که تاکيد دارد، توسعه اقتصادی در کاهش 
شکاف مشارکت زنان و مردان در بسياری از حوزه ها 
از جمله دسترس��ی به بازار کار موثر بوده اس��ت در 
فرآیند فعال ش��دن زنان در بخش های اقتصادی از 
طریق رقابت نباید نادیده گرفت. باتوجه به اهميت 
نقش زنان در رشد بلندمدت اقتصادی و اجتماعی و 
مغفول ماندن آن تا دهه های گذشته، افزایش نقش 
زنان در توسعه در دستور کار سازمان های بين المللی 
جهت ترسيم راهکارهای جهانی در نظر گرفته شده 
است. از جمله این موارد می توان به کنوانسيون رفع 
تبعيض از زنان و اقدامات س��ازمان های بين المللی 
مانند س��ازمان ملل متحد، یونيسف و ...اشاره كرد. 
اخيرا مركز پژوهش��ي اقتصادي وابس��ته به وزارت 
اقتصاد در گزارش��ي وضعيت اشتغال زمان در ایران 
را با بررسي دو جنبه مشاركت اقتصادي و همچنين 

آموزش آنان بررسي كرده است. 
در این گزارش آمده اس��ت:  در ای��ران زنان در بازار 
کار صد س��ال بعد از زنان جوام��ع صنعتی جهان، 

حضور یافتند، زیرا باوجود فرایند مدرنيزاس��يون، 
بازار کار ظرفيت جذب نيروی کار زنان را نداش��ته 
اس��ت . به خصوص که نيروی کار زنان در مقایس��ه 
با ني��روی کار مردان، فاقد آم��وزش و تخصص هم 
بوده است. از این رو تحوالت کند و آهسته اقتصادی 
توام با باورهای سنتی که در ایران همواره با اشتغال 
زنان مخالفت کرده اس��ت، زن را از بازار کار دورنگاه 
داش��ته و در مراحلی که زن به طور ج��دی در بازار 
کار حضور یافته اس��ت نيز س��دها وموانع س��نتی 
وحقوقی به ش��كل  ها وصورت های خاص بر سر راه 
قرارگرفته است . بررس��ی وضعيت زنان در کشور با 
توجه به آنچه اش��اره شد، یکی از معيارهای ارزیابی 
کش��ورها از نظر توس��عه، ميزان حضور و مشارکت 
زنان در فعاليت های اجتماعی و اقتصادی است و از 
آنج��ا که دو جنبه با اهميت و توجه به نقش زنان در 
توسعه، مشاهده عملکرد بهتر در اختصاص امکانات 
و زمينه های مناسب در آموزش و اشتغال با اولویت 
زنان اس��ت، ل��ذا در این بخش از گ��زارش وضعيت 
زنان در کشور با عنایت دو مولفه مهم نرخ مشارکت 

اقتصادی و آموزش مورد بررسی قرار می گيرد.

   وضعيت مشاركت اقتصادي زنان در ايران
مشارکت اقتصادی زنان یکی از مباحث توسعه، ميزان 
مشارکت زنان در بازار کار و نقش آن ها در توليد است. 
تحقيقات جدید نش��ان می دهد که قدرت چانه زنی 
زنان در خانواده با افزایش مش��ارکت آنان در بازار کار 
تقویت شده است. در س��ال های اخير، بازار کار کشور 
شاهد افزایش مشارکت اقتصادی زنان بوده که یکی از 
مهمترین ویژگی های بازار کار کشور قلمداد می شود. 
بر اس��اس آمار گزارش مرکز آمار ایران نرخ مشارکت 
اقتصادی زنان از 9.1 درصد در س��ال 1۳7۵ با روندی 
صعودی به 1۳.7 درصد در سال 1۳91 رسيده و پس از 
آن با اندکی کاهش به 1۲ درصددر سال 1۳9۳ كاهش 
یافته، ليكن از سال 1۳9۳ این نرخ با رشد افزایشي توام 
بوده اس��ت به طوري كه به نرخ 16.1 درصد در س��ال 

1۳97 رسيده است.
مقایسه نرخ مشارکت زنان و مردان در اقتصاد ایران 
نشان می دهد که در س��ال 1۳7۵ مشارکت مردان 
بي��ش از 6برابر زن��ان بوده ولی در س��ال های اخير 
این رقم به 4 برابر کاهش یافته اس��ت. دالیل عمده 
افزایش مش��ارکت زنان و کاهش تفاوت مشارکت 
زنان و م��ردان در بازار کار طی دو دهه گذش��ته را 
می توان در افزایش سن ازدواج،کاهش نرخ باروری، 
افزایش نرخ ورود زنان به تحصيالت ابتدائی، افزایش 
ورود زنان به دانشگاه ها در مقایسه با مردان،   کاهش 
بعد خانوار، ارتقاي س��طح اس��تاندارد زندگی و نياز 
به افزایش درآمده��ای خانوار و تحوالت فرهنگی و      

اجتماعی دانست.
گفتني است شاخص نرخ بيکاری زنان در سال 1۳97 

تقریبا برابر 18.9 درصد است که این ميزان 8.۵ واحد 
درصد بيشتر از نرخ بيکاری مردان است. نرخ بيکاری 
جوان��ان در بين زنان بي��ش از ۳ برابر نرخ بيکاری کل 
زنان است که این موضوع نشان دهنده عدم توان اقتصاد 
درجذب پتانسيل های زنان جوان است . بررسی اشتغال 
زنان در بخش های مختلف اقتصادی حاکی از آن است 
که سهم اشتغال زنان در طی مدت )1۳97-1۳7۵ ( 
در بخش های کش��اورزی و صنعت کاهش و در بخش 
خدمات افزایش یافته  است که این امر نشان می دهد 
بخش خدمات ظرفيت جذب اشتغال بيشتری برای 
زنان دارد. به طوریکه در سال 1۳97 به ترتيب معادل 
۵۳.4 درصد دربخش خدمات، ۲6.9 درصد در بخش 
صنع��ت 19.7 درصد، در بخش کش��اورزی فعاليت 
داشته اند .  در زیربخش های خدمات نيز عمدتاً در بخش 
خدمات اجتماعی و در مشاغلی از قبيل معلم، مدرس، 
پزشک و پرستار شاغل هستند. کشورهای پيشرفته 
بيش از سه برابر و در کشورهای همتراز حدود دوبرابر 
ميزان در ایران است. تفاوت نرخ مشارکت زنان و مردان 
در کشورهای پيشرفته زیر 10 درصد و در کشورهای 
همتراز حدود 40 درصد است در حالی که این شاخص 

در ایران به ميزان ۵4.4 درصد است. 
نرخ بي��کاری زنان در ایران تقریبا ۵ برابر کش��ورهای 
پيشرفته و دو برابر کشور همترازی مانند ترکيه است. 
تفاوت نرخ بيکاری زنان و مردان در ایران با کشورهای 
منتخب تفاوت معنی داری دارد بطوریکه در کشورهای 
منتخب تفاوت چندانی وجود ن��دارد، اما در ایران این 

ميزان برابر 10 واحد درصد هستند.

   نقش آموزش زنان در توسعه
آم��وزش به عنوان یکی از ش��اخص های پراهميت در 
ارزیابی رشد و توسعه کشورها مورد توجه قرار می گيرد. 
در بخ��ش آموزش عال��ی به عن��وان موثرترین بخش 
در زمينه توانمندس��ازی افراد، تعداد دانشجویان زن 
ایفای نقش دارد. بررسي ها نش��ان مي دهد تعداد کل 
دانش آموختگان سطوح مختلف تحصيلی دانشگاه ها و 
مراکز آموزش عالی کل کشور طی سال های 1۳7۵ تا 
1۳96 افزایش داشته است، به طوریکه از 8۳ هزار نفر 
در س��ال تحصيلی 7۵-1۳74 با حدود 9 برابر افزایش 
به 780 هزار نفر در سال تحصيلی 96-1۳9۵ رسيده 
است. حال آن که تعداد دانش آموختگان زن در این دوره 
حدود 1۲ برابر شده است. الزم به ذکر است که اکنون 
دختران دانشجو می توانند در هر رشته ای که مایل باشند 
حتی رش��ته های فنی و مهندسی همچون مهندسی 
معدن، مهندسی هوا فضا و ... مشغول به تحصيل شوند 

و هيچ محدودیتی برای آن ها وجود ندارد.

   وضعيت بيكاري در ميان زنان تحصيلكرده
بيکاری در مي��ان نيروی کار با تحصي��الت عالی و به 
طور اخص زنان تحصيل کرده به ش��دت باالست. نرخ 

بيکاری زنان دارای تحصيالت عالی از س��ال 1۳8۵ تا 
1۳9۵ روندی صعودی داش��ته و دو برابر شده است و 
به باالی ۲8 درصد در س��ال 1۳98 رسيده است. این 
موض��وع به این نکته دارد که گذراندن س��طوح باالتر 
آموزش��ی لزوما تضمين کننده اش��تغال ب��رای زنان 
نيست. الزم به اشاره اس��ت که به واسطه نبود شغل و 
نياز زنان به درآمد ماهيان��ه، برخی از زنان به کارهای 
غيررس��می با حقوق بس��يار ناچي��ز روی آورده اند به 
طوری که بس��ياری از آن ها بدون حق بيمه، مرخصی 
و یا س��اعات کار طوالنی و دس��تمزدی اندک مواجه 
هس��تند.  مقایس��ه ش��اخص های نرخ بيکاری زنان 
و مردان ب��ا تحصيالت عالی در کش��ورهای منتخب 
پيشرفته و همتراز، نش��ان می دهد، نرخ بيکاری زنان 
ب��ا تحصيالت عال��ی در ایران با کش��ورهای منتخب 
تفاوت معناداری دارد. این ش��اخص در ایران نزدیک 
به ده برابر کش��ورهای پيشرفته اس��ت و در مقایسه با 
کش��ور همترازی نظير ترکيه نزدیک به دو برابر است. 
تفاوت نرخ بيکاری زنان و م��ردان با تحصيالت عالی 
در کشورهای پيشرفته زیر ۲۵ درصد و در کشورهای 
همت��راز ترکيه حدود 9.۳ درصد ب��وده و لي در ایران 
17 درصد اس��ت. زنان ب��ه عنوان یک��ی از مهم ترین 
سرمایه های انسانی، می توانند نقش بالقوه ای در فرایند 
توس��عه بخش های اقتصادی هر جامعه ای ایفا کنند. 
این در حالی اس��ت که فاصله فاحش نرخ مش��ارکت 
مردان و زنان یکی از مهم ترین نشانه های عدم تقارن 
جنسيتی در بازار کار است، به طوری که طبق آخرین 
گزارش ساالنه بازار کار نرخ مش��ارکت مردان حدود 
چهار برابر زنان اس��ت. این موضوع ریش��ه در ساختار 
ب��ازار کار کش��ور دارد که آن را هم بای��د در فرهنگ، 
قوانين و تصميمات سياسی بر فعاليت زنان در اقتصاد 
کشور جستجو كرد لذا ضروری است جهت بهبود بازار 
کار برای زنان و مش��ارکت بيشتر آنان در فعاليت های 
اقتصادی برخی قوانين و مناس��بات اجتماعی تغيير 
یابد. در گزارش بانک جهانی با عنوان »زنان، کسب و 
کار و قانون« که در سال ۲018 ميالدی منتشر شده، 
برخی نکات موج��ب بهبود وضعيت زن��ان و کاهش 
شکاف جنسيتی در کش��ورهای مختلف جهان شده 
اس��ت که توجه به آن در کشور ما می تواند همان آثار 
مثبت را به همراه داشته باشد.  با بررسی نرخ بيکاری 
در ميان ف��ارغ التحصيالن دانش��گاهی مالحظه می 
شود که نرخ بيکاری زنان در مقایسه با مردان باال بوده 
است. در سال های اخير اگرچه زیر ساخت های زیادی 
برای تحصيالت زنان اختصاص داده شده و تعداد زنان 
تحصيلکرده نيز به مراتب باالتر رفته ليکن بس��ياری 
از زنان تحصيلکرده وارد بازار کار نمی ش��وند که این 
حاکی از سياستگذاری نادرست در تخصيص اولویت 
های آموزشی برای زنان است. اصالح قوانين و تطابق 
نيازهای ب��ازار کار با آموزش، می تواند تاثيرات زیادی 
در افزایش س��هم زنان و ایجاد اشتغال در این گروه از 
جامعه داشته باشد که تحقق این امر نياز به زمان دارد. 

   چگونه از اشتغال زنان حمايت كنيم
در این گزارش همچنين برخي از پيشنهادات براي 
ارتقاي وضعيت اشتغال زنان به این شرح آمده است: 
  آموزش مهارت ه��ای الزم برای ورود زنان به بازار 
کار از طریق آموزش های اوليه وحين کار )ش��امل 

آموزش مدیریت(
  توجه به کارآفرینان زن به عنوان نمایندگان قشر 
موثر و پوی��ا در برنامه های اقتص��ادی، اجتماعی و 
فرهنگی کش��ور، می تواند به ارتقاي جایگاه زنان در 
جامعه، تقویت نهاد خانواده، تقویت س��ازمان های 
خيری��ه و نهایتًا ایجاد مش��اغل جدی��د در جامعه 

منجر شود
   تدوین قوانين جدید ب��ه گونه ای که کارفرمایان 
را به ویژه در بخش خصوصی، تش��ویق به استخدام 
زنان كرده و حتی پست های مدیریتی را برای آن ها 

در نظر گيرد.
  ت��الش در جهت باالبردن س��طح فرهنگ جامعه 
در زمينه اش��تغال زنان و اثر بخش��ی آن در اقتصاد 
-حمایت بيش��تر از تاس��يس ش��رکت های تعاونی 
توليدی زنان ب��ه ویژه در بخش های کش��اورزی و 
صنایع دس��تی و کوچک مقياس ب��ه عنوان یکی از 

راه های افزایش مشارکت زنان
  ارتقاي پوشش خدمات تأمين اجتماعی برای زنان. 
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پاورقي اقتصادي

مردم، قدرت و منافع )149( 

نوشته:  جوزف  استیگلیتز|
ترجمه:  منصور  بیطرف|

  فصل ۱0 
  يك زندگي نجيبانه براي همه 

در حقيقت ایاالت متحده یك كار بهتري حدود 60 
سال پيش كرد. در پایان جنگ جهاني دوم، ما بسيار 
بدهكار و فقيرتر بودیم، در آن دوران با درآمدي كمتر 
از یك چهارم امروز، توانس��تيم تحت الیحه »جي 
آي« آم��وزش رایگان در بهترین مدارس براي تمام 
كساني كه در جنگ مي جنگيدند، جز  امریكایي هاي 
آفریقایي تبار كه از بس��ياري از مناف��ع این الیحه 
محروم بودند، فراهم سازیم. به همين ترتبيب تحت 
ریاس��ت جمهوري آیزنهاور، ما شبكه هاي جاده اي 
ملي را توسعه دادیم و قانون آموزش دفاع ملي را كه با 
برنامه هاي وسيعي از علوم پيشرفته و فناوري شروع 
مي شد، را عملياتي كردیم. تحت ریاست جمهوري 
جانس��ون، ما برنامه مراقبت ه��اي درماني و تحت 
ریاست جمهوري نيكسون برنامه امنيت اجتماعي را 
نافذ كردیم. اگر ما توانستيم این كارها را انجام دهيم 
پس مي توانيم هم اكنون هم انجام دهيم. فقط بحث 
انتخاب است - و ما داریم انتخاب غلط مي كنيم.  ایده 

مركزي در برنامه هاي 
پيش��نهادي زی��ر بند 
»گزین��ه عموم��ي« 
اس��ت. دول��ت ثاب��ت 
كرده كه در بس��ياري 
از حوزه ها كارآمد تر از 
بخش خصوصي است. 
هزینه ه��اي اجرای��ي 
دول��ت در برنامه هاي 

بازنشستگي، بخشي از هزینه هاي بخش خصوصي 
است. كشورهایي با نظام هاي مراقبت درماني عمومي 
با هزینه هاي كمتر نسبت به نظام سود محور امریكا، 
نتایج بهتري دارند. هنوز امریكایي ها، انتخاب را قدر 
مي نهند. دولت با یك گزینه عمومي، برنامه پایه اي را 
براي فراهم آوردن محصوالني مانند بيمه درماني، 
مقرري بازنشستگي یا وام هاي رهني، آلترناتيو خلق 
مي كند. رقایت ميان بخش هاي عمومي و خصوصي، 
پشت قدرت بازار را مي شكند، باعث مي شود انتخاب 
شهروندان تقویت شود، برخي از حس بي قدرتي كه 
مردم امروزه در زماني كه انتخابشان بسيار محدود 
مي شود و غالبا توس��ط بخش خصوصي هم مورد 
سوءاس��تفاده قرار مي گيرند، احس��اس مي كنند. 
این رقابت آنها را با حس��ي كه كنت��رل بهتر بر روي 

زندگي شان دارد، بهتر مي كند.

سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي

دسترسي به ماليات واقعي 
پزشكان با مراجعه به داده ها

محمد مسيحي معاون درآمدهاي مالياتي سازمان 
امور مالياتي در گفت وگو با مهر، اظهار كرد: تاكنون 
حدود نيمي از پزشكان در سامانه ثبت نام كرده اند و 
اميدواریم مابقي نيز اقدام به ثبت نام كنند. وي افزود: 
اما قطعاً براي پزشكاني كه از قانون تمكين نمي كنند 
جرایم الزم پيش بيني شده است. یكي از این جرایم 
آن است كه پزشكاني كه دستگاه كارتخوان را نصب 
نكنند ۲ درصد درآمدش��ان به عنوان جریمه اخذ 
خواهد شد، همچنين این پزش��كان از تسهيالت 
مربوطه برخوردار نخواهند ش��د. مسيحي گفت: 
مطمئن باشيد كه ما قطعًا به شيوه هاي مختلف و 
با مراجعه به داده هایمان سعي مي كنيم به ماليات 

واقعي پزشكان دسترسي داشته باشيم.

دولت گزارش شفافي درباره 
واريز كمك معيشتي ها ارايه كند

یك عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان این 
ادعا كه بسته هاي معيشتي واریز نشده است خواستار 
ارایه گزارش ش��فاف از سوي دولت به مجلس شد. 
به گزارش ایسنا، زهرا س��عيدي مباركه در جلسه 
علني روز گذشته مجلس ش��وراي اسالمي گفت: 
در اكثر جلسات ۵0 تا 60 درصد مردم اعالم كردند 
كه بسته هاي معيشتي واریز نش��ده است و دولت 
باید گزارش شفافي در این خصوص ارایه كند. من 
تعجب مي كنم كه چرا این بسته ها واریز نمي شود. 
زهرا س��عيدي مباركه در خصوص رده سني افراد 
جویاي كار و موانع قانوني سد راه آنها گفت: جوانان 
دهه شصتي كه فرصت اشتغال نداشتند متاسفانه 
اجازه شركت در آزمون هاي استخدامي را ندارند. به 
آنها اعالم شده است كه علت عدم اجازه شركت در 
آزمون هاي استخدامي سن آنها است. پاسخي براي 

این جوانان ندارم و فقط مي توانم بگویم متاسفم.

مردم سوءاستفاده پزشكان از 
كارت خوان  را گزارش دهند

معاون فناوري هاي س��ازمان ام��ور مالياتي گفت: 
هرگونه سوءاستفاده صنوف و پزشكان از كارت خوان 
را از طریق دفتر مبارزه با پول ش��ویي با حساسيت 
بررسي و پيگيري مي كنيم. هادي خاني در گفت وگو 
با فارس، درباره مصوبه كميس��ون تلفيق مجلس 
مبني بر كاه��ش فرار مالياتي از طریق ش��فافيت 
قرارداد ميان وكال و موكلين با ایجاد سامانه قرارداد 
الكترونيك توسط قوه قضایيه گفت: به طور قطع هر 
چقدر فعاليت هاي اقتصادي ش��فاف شود و دیتاي 
آن در اختيار سازمان مالياتي قرار گيرد مي تواند در 
تشخيص ماليات ها بهتر عمل شود. همچنين این 
سامانه منجر به كاهش فرار مالياتي مي شود. وي به 
شهروندان توصيه كرد: از طریق سامانه ارتباط مردمي 
با تلفن 1۵۲6 نسبت به این موضوع حساس باشند و 

موارد مشابه را اطالع دهند. 

اخبار كالن

ریيس كميته دستمزد شوراي عالي كار با اشاره به 
استخراج تورم 60 درصدي زندگي كارگران، گفت: 
دستمزد سال 99 باید به ميزاني افزایش یابد كه به 

هزینه ماهيانه زندگي اضافه شده است.
فرامرز توفيقي در گفت وگو با مهر، با اش��اره به روند 
برگزاري جلسات مقدماتي و كارشناسي نمایندگان 
كارگري، كارفرمای��ي و دولت براي ورود به موضوع 
تعيين دستمزد سال آینده كارگران گفت: روز شنبه 
هفته جاري پنجمين نشست كميته دستمزد شوراي 
عالي كار ب��ا حضور نماین��دگان كارفرمایي، دولت 
و كارشناس��ان مركز آمار برگزار ش��د و دو موضوع 
»روش استخراج ميزان سهم دستمزد نيروي انساني 
از مجموع هزینه هاي توليد و خدمات« با درخواست 
نمایندگان كارفرمایي و »استخراج ميزان نرخ تورم 
ماهيانه زندگي كارگران« با درخواست نمایندگان 

كارگري مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
وي ادام��ه داد: در حوزه تورم و روش محاس��به آن، 
نماین��دگان مركز آم��ار مولفه ها و اقالم��ي را مورد 
محاس��به قرار مي دادند كه در اقالم و سبد معيشت 
روزمره زندگي كارگران وجود ندارند و این موضوع 

باعث مي ش��د تا ميانگين نرخ تورم زندگي كارگري 
به واس��طه كاالهاي غيرمرتبط كاه��ش یابد. البته 
نحوه محاس��به تورم از سوي كارشناسان مركز آمار 
بر اساس استانداردهاي قانوني است اما آنچه كه براي 

ما به عنوان نمایندگان كارگري مهم بود، استخراج 
نرخ تورم بر اس��اس اقالم موجود در سبد معيشت و 

زندگي روزمره كارگران است.
ریيس كميته دس��تمزد ش��وراي عالي كار با اشاره به 

اعالم تورم 40 درصدي از سوي مركز آمار ایران، گفت: 
در جلسه كميته دس��تمزد به كارشناسان مركز آمار 
اعالم كردیم تورم مورد محاس��به آنها تورم كشوري و 
عمومي است در حالي كه تاكيد ما براي تعيين دستمزد 
كارگران، مبنا قرار دادن تورم همين گروه از جامعه است. 
توفيقي با بيان اینكه اقالم مورد محاس��به نمایندگان 
كارگري براي استخراج نرخ تورم واقعي زندگي كارگران 
114 قلم كاال اس��ت، افزود: در بررس��ي هاي دقيق و 
كارشناسي و به استناد گزارش��ات رسمي مركز آمار، 
نرخ تورم زندگي كارگران بر اساس اقالم سبد معيشت 
زندگي كارگران 60 درصد استخراج شده است كه ادله 
خود را در جلسه كميته دستمزد نيز ارایه دادیم كه البته 
كارشناس��ان این مركز نيز ادله و گزارش نمایندگان 

كارگري را قبول كردند.
وي با تاكيد بر اینكه تورم 60 درصدي، مالك ورود 
به موضوع جلس��ات تعيين دستمزد سال 99 است، 
گفت: در نهایت قرار ش��د كارشناس��ان مركز آمار 
مولفه ها و اقالم م��ورد تأیيد نماین��دگان كارگري 
براي استخراج نرخ تورم را مورد بررسي قرار دهند. 
ریيس كميته دس��تمزد شوراي عالي كار همچنين 

با بي��ان اینكه حداكثر ت��ا پایان بهمن م��اه هزینه 
معيش��ت ماهانه زندگي كارگران به عنوان ورودي 
مباح��ث تعيين دس��تمزد نهایي مي ش��ود، درباره 
نظر نمایندگان و اعضاي كارگري شوراي عالي كار 
براي ميزان افزایش دستمزد در سال 99 با توجه به 
استخراج تورم 60 درصدي گفت: با توجه به اینكه در 
سال 97 هزینه زندگي ماهيانه یك خانوار كارگري 
۳.۳نفره، سه ميليون و 760 هزار تومان تعيين شد، 
امس��ال به ميزان افزایش هزین��ه زندگي كارگران 
نسبت به سال گذشته، باید حداقل دستمزد اضافه 
ش��ود. به عبارتي باید مابه التفاوت هزینه معيش��ت 
۳ ميلي��ون و 760 هزار تومان ب��ا هزینه اي كه براي 
امسال تعيين مي ش��ود، به حداقل دستمزد اضافه 

شود.
این نماینده كارگري افزود: از هفته آینده به موضوع 
تعيين هزینه معيش��ت ماهيانه زندگي كارگران در 
س��ال 98 ورود مي كنيم و با توجه به توافقات اوليه 
بر سر ميزان تورم 60 درصدي، تعيين و جمع بندي 
هزینه معيشت كار دشوار و سختي نيست و نهایتا تا 

پایان بهمن نهایي خواهد شد.

به اندازه اضافه شدن هزينه ماهيانه زندگي، دستمزدها افزايش يابد



اخبار

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

ميانگين قيمت دالر در 8 ماه اول سال 98 نسبت به دوره مشابه سال قبل 23 درصد، يورو 18 درصد و سكه 34 درصد افزايش داشته است

كاهش نرخ دالر و طال

مصوبات جديد مقابله با پولشويي

گروه بانك و بيمه |
در هشت ماه اول س�ال 1398 متوسط قيمت 
فروش ي�ك دالر امري�كا در بازار آزاد ش�هر 
تهران 12 هزار و 531 تومان بود كه نس�بت به 
دوره هش�ت ماهه مشابه س�ال 1397 معادل 
22.8 درصد رش�د داش�ته اس�ت. همچنين 
متوس�ط قيمت يك يورو 14هزار و 102 تومان 
بود كه نسبت به دوره مشابه سال 1397 معادل 

18.1درصد افزايش يافته است. 
به گزارش »تعادل«، فش�ار هزينه اي نرخ دالر 
در هش�ت ماه اول س�ال 98 به ميزان نزديك 
به 23درصد باالتر از فش�ار هزينه اي افزايش 
نرخ دالر در هشت ماه اول سال 97 بوده است. 
همچنين فشار هزينه اي نرخ يورو در هشت ماه 
اول سال 98 به ميزان نزديك به 18درصد باالتر 
از فش�ار هزينه اي افزايش نرخ يورو در هشت 

ماه اول سال 97 بوده است. 
همچنين در هشت ماه اول سال 1398 متوسط 
قيمت فروش يك سكه تمام بهار آزادي طرح 
قدي�م در ب�ازار آزاد ش�هر ته�ران 4 ميليون 
و 293ه�زار توم�ان و طرح جدي�د 4 ميليون 
و 404ه�زار توم�ان بود كه نس�بت ب�ه دوره 
مشابه س�ال 97 متوسط نرخ سكه طرح قديم 
39درصد و متوس�ط قيمت سكه طرح جديد 

34.2درصد افزايش داشته است. 

براس��اس گزارش ماهانه اقتص��ادي بانك مركزي، 
متوسط قيمت فروش يك دالر امريكا و يك يورو در 
بازار آزاد شهر تهران در آبان ماه 1398 نشان مي دهد 
كه متوسط قيمت فروش يك دالر امريكا در بازار آزاد 
شهر تهران 11 هزار و 513 تومان بوده كه در مقايسه 
با ماه قبل 0.9 درصد افزايش و نس��بت به ماه مشابه 

سال قبل 16.5 درصد كاهش داشته است. 
حداق��ل و حداكثر نرخ فروش يك دالر امريكا در ماه 
مذكور به ترتي��ب 11 هزار و 146 تومان و 12 هزار و 
337 تومان بوده اس��ت. در آبان ماه 1398 متوسط 
قيمت فروش يك يورو در بازار آزاد شهر تهران 12هزار 
و 724 تومان بوده كه در مقايسه با ماه قبل 1.1درصد 
افزايش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 19.8 درصد 
كاهش داشت. حداقل و حداكثر نرخ فروش يك يورو 
در ماه مذكور ب��ه ترتيب 12 هزار و 426 و 13 هزار و 

502 تومان بوده است.
 در آبان ماه 1398 متوس��ط قيمت فروش يك سكه 
تمام بهار آزادي طرح قديم در بازار آزاد ش��هر تهران 
3 ميليون و 996 هزار تومان بود كه در مقايسه با ماه 
قبل 0.6 درصد افزايش و نس��بت به ماه مشابه سال 

قبل 4.9 درصد كاهش نشان مي دهد. 
حداقل و حداكثر نرخ فروش سكه طرح قديم در ماه 
ياد شده به ترتيب 3 ميليون و 846 هزار و 4 ميليون و 
231 هزار تومان بوده است. در آبان ماه 1398 متوسط 
قيمت فروش يك سكه تمام بهار آزادي طرح جديد در 
بازار آزاد شهر تهران 4 ميليون و 27 هزار تومان بود كه 
در مقايسه با ماه قبل 0.4 درصد افزايش و نسبت به 
ماه مشابه سال قبل 8.8 درصد كاهش نشان مي دهد. 
حداقل و حداكثر نرخ فروش سكه طرح جديد در ماه 
ياد ش��ده به ترتيب 3 ميليون و 853 هزار تومان و 4 

ميليون و 285 هزار تومان بوده است.
روز دوشنبه 23 دي ماه 98 در بازارهاي جهاني نرخ 
اونس طال با كاهش قيمت 16 دالري نسبت به آخرين 
روز كاري هفته قبل 1547 دالر اعالم شد. به عقيده 
كارشناس��ان و تحليگران بازار طال، بازار نس��بت به 
كاهش تنش ها در منطقه خاورميانه واكنش نش��ان 
داده و اين موضوع نش��ان مي دهد كه بعد از سخنان 
ترامپ مبني بر پرهيز از جنگ، قيمت طال روبه كاهش 
گذاشته و ممكن است كه در روزهاي آينده نيز بيش 

از اين كاهش يابد. 
در بازار آزاد قيمت دالر در روز شنبه به 13430تومان 
رس��يد روز دوش��نبه بهاي خريد هر دالر در تابلوي 
صرافي هاي بانكي 12 ه��زار و 920 تومان و فروش 
13ه��زار و 20 تومان ب��ود، نرخ خريد ه��ر يورو نيز 
14ه��زار و 520 تومان و نرخ ف��روش آن 14 هزار و 

620 تومان درج ش��د. همچنين بانك ها تا س��قف 
1000يورو به مس��افران كشورهاي غير همسايه ارز 
مسافرتي پرداخت مي كنند كه قيمت اين ارز نيز در 
حال حاضر با احتساب كارمزد بانك مركزي و بانك ها، 
رقمي حدود 14 هزار و 800 تومان است، بانك ها نيز 
هر دالر امري��كا را 12 هزار و 811 تومان و هر يورو را 

14هزار و 398 تومان خريداري كردند.
در س��امانه س��نا نرخ لحظه اي قيم��ت خريد دالر 
12ه��زار و 920 تومان و قيمت فروش آن 13 هزار و 
20 تومان اعالم شد همچنين نرخ لحظه اي هر يورو 
14 هزار و 520 تومان خريداري و به قيمت 14 هزار 
و 620تومان به فروش رسيده است سامانه سنا نيز نرخ 
ميانگين ارز براي روز يكشنبه 22 دي 98 را براي دالر 
13 هزار و 24 تومان، يورو 14 هزار و 624 تومان، پوند 
انگليس 17 هزار و 49 تومان، درهم امارات 3 هزار و 
610 تومان، لير تركي��ه 2 هزار و 331 تومان و يوآن 

چين يك هزار و 949 تومان اعالم كرد.
با اعالم اونس طالي جهاني 1547 دالر و دالر آزاد به 
قيمت 13 هزار و 430 تومان در بازار آزاد، طال و سكه 
با افزايش اندك قيمت ها نسبت به روز يكشنبه مواجه 
شدند و بر اين اساس مظنه يك مثقال طالي آب شده 
17 عيار 2 ميلي��ون و 112 هزار تومان، هر گرم طال 
18 عيار 487 هزار و 500 تومان، س��كه طرح جديد 
4 ميليون و 785 هزار تومان، طرح قديم 4 ميليون و 
770 هزار تومان نيم سكه 2 ميليون 440 هزار تومان 
ربع سكه يك ميليون و 480 هزار تومان و سكه گرمي 

نيز 930 هزار تومان معامله شد.
بانك مركزي نرخ 47 ارز را اعالم كرد كه بر اساس آن 
نرخ 31 ارز مانند يورو افزايش و قيمت 6 واحد پولي 
ديگر مانند پوند كاهش يافت؛ نرخ دالر و 9 ارز ديگر 

نيز ثابت ماند. 
بر اساس اعالم بانك مركزي هر دالر امريكا براي روز 
»دوشنبه 23 دي ماه 98« 42 هزار ريال قيمت خورد. 
پون��د 54 هزار و 768 ريال و هر ي��ورو نيز 46 هزار و 

745ريال ارزش گذاري شد.
همچنين، معاون اس��بق ارزي بانك مركزي گفت: 
قيمت ارز در ايران هنوز واقعي نيس��ت و بررس��ي ها 
نشان مي دهد احتمال تخليه حباب اين بازار و حركت 
قيمت ارز به سمت واقعي شدن بيشتر از احتمال رشد 

قيمت هاست.
س��يد كمال س��يدعلي در گفت وگو ب��ا خبرآنالين 
در پاس��خ به اين س��وال كه بازار ارز ايران در ماه هاي 
باقيمانده از سال به كدام س��و حركت خواهد كرد؟ 
گفت: پيچيدگي هاي سياسي در ايران بسيار باالتر از 
قبل است از اين رو نمي توان بازار ارز را به صورت مجرد 
و بدون توجه به پيچيدگي هاي سياسي مورد بررسي 

قرار داد از اي��ن رو قطعيتي در اين حوزه وجود ندارد 
اما آنچه مسلم است اينكه بازار ارز از منظر اقتصادي، 
درگير بحران و چالشي جدي نيست و انتظار واقعي 
و مبتني بر داده هاي اقتصادي حركت دالر به سمت 

واقعي شدن است.
 وي در پاسخ به اين سوال كه قيمت واقعي دالر چقدر 
است؟ گفت: بي ترديد نمي توان قيمتي ثابت را براي 
دالر ارايه داد اما آنچه مهم اس��ت اينك��ه با توجه به 
فشارهاي سياسي، موضوعاتي نظير پيوستن يا عدم 
پيوستن به FATF و... نمي توان در اين خصوص اعالم 
دقيقي داشت اما بررسي ها نشان مي دهد قيمت دالر 
پايين تر از قيمت كنوني در بازار است و بي ترديد حل 

مشكالت سبب مي شود اين وضعيت بهبود يابد.
 وي در جواب اين پرس��ش كه مفاد پيش بيني شده 
در بودجه تا چه حد مي تواند زمينه را براي رشد دالر 
فراهم كند؟ گفت: به نظر نمي رسد عوامل اقتصادي 
كنوني تاثيري بر بازار دالر داش��ته باشد البته بايد به 
اين نكته توجه داش��ت كه دالر در شرايط كنوني با 
مديريت ويژه بانك مركزي نيز روبه روست و به نوعي 
بانك مركزي با پايين نگه داشتن تقاضا و خارج كردن 
تقاضاهاي غير معمول از بازار مانع از س��فته بازي در 
بازار ارز مي شود. اين اتفاق، اتفاق مهمي است كه نبايد 

آن را از نظر دور داشت.
 وي با اش��اره به اينكه ثبات اقتصادي و پايدار شدن 
شاخص ها خود مي تواند زمنيه را براي آرامش بيشتر 
بازار ارز فراهم كند، گفت: اين اتفاق مهم در صورتي 
محقق مي  ود كه فشارهاي سياسي نيز تا حدي كاهش 
يابد چرا كه برآوردها حاكي از آن اس��ت كه اقتصاد 
ايران در ش��رايط كنوني به ش��دت تحت فشارهاي 
سياس��ي و خارجي نظير تحريم هاس��ت، اگر تا قبل 
قيمت نفت به عنوان يك عامل برون زا اقتصاد را تحت 
تاثير قرار مي داد، امروزه تش��ديد تحريم ها به عنوان 
عامل برون زا اقتصاد را تحت فش��ار گذاشته است اما 
بي ترديد تالش براي عادي سازي و حل مشكالت از 
طريق ديپلماتيك مي تواند زمينه بهبود وضعيت را 
مهيا كند.  همتي، رييس كل بانك مركزي نيز پيش 
از اين تاكيد كرد كه تمامي ابزارهاي الزم براي حفظ 
آرامش بازار ارز به كار گرفته مي شود. وي پيش بيني 
كرد كه كاهش قيمت ها در ب��ازار ارز تا زمان واقعي 

شدن ادامه خواهد يافت.
 وي در پاسخ به اين سوال كه چرا با شدت گرفتن هر 
هيجان سياسي، شايعاتي در خصوص انفجار قيمت 
ارز به گوش مي رس��د، گفت: رفت و برگش��ت مكرر 
قيمت ها نشان مي دهد همان سكاني كه شايعات را 
مطرح مي كنند، تالش عملي نيز به كار مي بندند تا 
قيمت را باال ببرند اما چرا هر بار به در بسته مي خورند 

و كارشناسان نيز مي گويند قيمت ارز رشد انفجاري 
ندارد؟

 وي در توضيح اين مطلب ادامه داد: اين پيش بيني ها 
مبناي كارشناس��ي دارد، انفج��ار قيمتي زماني رخ 
مي دهد كه قيمت عقب ماندگي بااليي نسبت به رشد 
تورم داشته باشد. به عبارت ديگر وقتي قيمت ها داراي 
حباب منفي باشد و قيمت دالر به عنوان مثال از ارزش 
واقعي آن كمتر باشد از يك سو تقاضا براي خريد اين 
كاال افزايش مي يابد و از سوي ديگر هم در بزنگاه هاي 

خاص با رشد شديد قيمت روبه رو مي شوند.
 وي گفت: با توجه به اينكه قيمت ه��ا در بازار ارز در 
شرايط كنوني اتفاقا باالتر از واقعيت اقتصادي است، 
از اي��ن رو احتمال انفجار قيمت ارز وح��ود ندارد. به 
اين ترتيب انتظار انفجار قيمت ارز انتظاري منطقي 
نيست و بازار ارز در همين شرايط سال پرنوسان 98 

را به پايان خواهد برد.

   طال ارزان تر مي شود
از س��وي ديگر، قيمت طال در معامالت روز دوشنبه 
ب��ازار جهاني تح��ت تاثي��ر بهبود ريس��ك پذيري 
س��رمايه گذاران و كاهش تقاضا براي خريد اين فلز 

ارزشمند، كاهش پيدا كرد.
ه��ر اونس طال براي تحويل ف��وري در معامالت روز 
گذشته بازار س��نگاپور 0.4 درصد كاهش پيدا كرد 
و به 1556 دالر و 10 سنت رسيد. در بازار معامالت 
آتي امريكا، هر اونس طال 0.2 درصد كاهش يافت و 

به 1557 دالر و 10 سنت رسيد.
بازارهاي سهام آس��يايي در آس��تانه امضاي توافق 
تجاري مح��دود مي��ان امريكا و چين ب��ه باالترين 
ح��د در 19 ماه اخير صعود كردند. به گفته اس��تفن 
اينس، استراتژيست ارشد در شركت »اكسي تريدر« 
ريس��ك پذيري در معامالت روز ج��اري باعث ورود 
سرمايه ها به بازارهاي سهام و افت بيشتر قيمت طال 

شده است.
اس��تيون منوچين، وزي��ر خزان��ه داري امريكا روز 
يكشنبه گفت: تعهدات چين در فاز اول توافق تجاري 
با امري��كا در ط��ول فرآيند طوالني ترجمه اس��ناد 
كه هفته جاري منتش��ر خواهند ش��د، تغيير نكرده 
است. روزنامه وال استريت ژورنال گزارش كرده كه 
واشنگتن و پكن با مذاكرات نيم ساالنه براي پيشبرد 
اصالحات در هر دو كش��ور و حل اختالفات موافقت 
كرده اند كه اين موضوع به تس��هيل بيشتر نگراني ها 

كمك كرده است.
قيم��ت طال در س��ال ميالدي گذش��ته تحت تاثير 
مناقشه تجاري امريكا و چين 18 درصد رشد داشت. 
دالر در آس��تانه امضاي توافق تجاري امريكا و چين، 

رش��د كرد و طال را ب��راي خري��داران غيرامريكايي 
گران تر كرد. قيمت طال هفته گذش��ته در بحبوحه 
تش��ديد تنش هاي ژئوپليتيكي ح��دود 0.7 درصد 
رشد كرده بود. به گفته بنجامين لو، تحليلگر شركت 
»فيليپ فيوچرز«، كاه��ش تنش هاي ژئوپليتيكي 
براي طال از اهميت فوق العاده اي برخوردار بوده است 
با اين حال بازارها فعال نسبت به تحوالت ژئوپليتيكي 
كامال محتاط مانده اند. وانگ تائو، تحليلگر فني رويترز 
بر مبناي الگوهاي فني پيش بيني كرد هر اونس طال 
مايل به شكس��تن حمايت در س��طح 1546 دالر و 

عقب نشيني به سطح 1524 دالر است.
بر اس��اس گزارش رويترز، موجودي »اس پي دي آر 
گلدتراست« كه بزرگ ترين صندوق سرمايه گذاري 
تحت پش��توانه ط��ال در جه��ان اس��ت، روز جمعه 
0.9درصد كاهش پيدا كرد و به 874.52 تن رسيد. 
در بازار س��اير فلزات ارزش��مند، هر اونس پاالديوم 
ب��راي تحويل فوري تغييري نداش��ت و 2117 دالر 
و 60سنت معامله ش��د. هر اونس نقره براي تحويل 
فوري با 0.2 درصد كاهش، به 18 دالر و پنج س��نت 
رس��يد. هر اون��س پالتين ب��راي تحويل ف��وري با 

0.3درصد كاهش، به 975 دالر و 44 سنت رسيد.

   احتمال افزايش ارزش يورو در سال ۲۰۲۰
در خب��ري ديگر، با توجه به بهبود تدريجي وضعيت 
اقتصادي كش��ورهاي اروپايي و كاهش ريسك هاي 
تج��اري احتم��اال ارزش ي��ورو در س��ال 2020 به 

1.16دالر افزايش خواهد يافت.
يك موسسه ژاپني پيش بيني كرد يورو امسال صعود 
محسوسي داش��ته باش��د به نقل از سي ان بي سي، 
تحليلگران ارزي در موسس��ه »نومورا« در گزارشي 
نوشتند: با توجه به بهبود تدريجي وضعيت اقتصادي 
كش��ورهاي اروپايي، كاهش ريس��ك هاي تجاري و 
احتمال تداوم سياس��ت فعلي بان��ك مركزي اروپا، 
احتماال ارزش يورو در س��ال 2020 ب��ه 1.16 دالر 
افزايش خواه��د يافت. يورو اكن��ون در ميانه كانال 

1.11دالري قرار دارد.
در س��ال 2019 ارز واحد اروپايي كه مورد استفاده 
19 كشور عضو منطقه يورو اس��ت در سال گذشته 
حدود پنج درصد ارزش خود در برابر دالر را از دست 
داده بود. يورو در ماه س��پتامبر با رس��يدن به كانال 
1.09 دالري به يكي از كمترين سطوح خود در برابر 
دالر طي سه س��ال اخير رسيده بود كه كاهش رشد 
اقتصادي آلمان به عنوان بزرگ ترين اقتصاد اروپايي 
و تش��ديد بحران بدهي ايتالي��ا از جمله داليل مهم 

ذكرشده براي اين كاهش بوده است.
با اين ح��ال انتظار مي رود كه در س��ال 2020 يورو 
تا حد زيادي بتواند روند منفي س��ال گذش��ته خود 
را معكوس كند. تحليلگ��ران نومورا در گزارش خود 
نوشتند: نسبت به يورو در سال جديد اميدوار هستيم. 
اين موسسه همچنين به بانك مركزي اروپا پيشنهاد 
كرده ضمن حفظ نسبي رويه پولي خود، حساسيت 
بيشتري نسبت به جريانات ورودي سرمايه اي از خود 

به خرج دهد.
تحليلگران بان��ك امريكايي »مريل لين��چ« نيز در 
گزارش مشابهي نوشتند كه انتظار مي رود با توجه به 
ثبات بخشي تدريجي به سطح فعاليت هاي توليدي 
و تجاري در منطقه يورو و كاهش مخاطرات ناش��ي 
از خروج بدون توافق انگليس از اتحاديه اروپا، ارزش 

يورو در برابر دالر در سال 2019 تقويت شود.
روبرتو مياليچ، استراتژيست ارزي در بانك مريل لينچ 
گفت: انتظار داريم در س��ال 2020 شاهد ثبت رقم 
1.16 دال به ازاي هر يورو باشيم. اين افزايش آن قدر 
زياد نخواهد بود كه زنگ هشدار براي دارندگان دالر 
را به صدا درآورد اما مس��لما خيل��ي بهتر از عملكرد 
سال 2019 يورو خواهد بود. در سناريو خوش بينانه 
مي توان انتظار ثبت كانال 1.18 دالري را نيز داشت.
بلژيك، آلمان، استوني، ايرلند، يونان، اسپانيا، فرانسه، 
ايتاليا، قبرس، لتوني، ليتواني، لوكزامبورگ، مالت، 
هلند، اتريش، پرتغال، اس��لووني، اسلواكي و فنالند 
19كشوري هس��تند كه از يورو به عنوان واحد پولي 

خود استفاده مي كنند.

يك كارش��ناس ارش��د حق��وق بانكي با اش��اره به 
تصميمات كميس��يون تلفي��ق بودج��ه 99 افزود: 
قانونگذار در تالش اس��ت تا با مكانيسم هايي، راه ها 
و اش��كال مختل��ف پولش��ويي، فراره��اي مالياتي، 

حساب هاي اجاره اي و... بسته شود.
به گزارش ايِبنا، سخنگوي كميسيون تلفيق اليحه 
بودجه س��ال 99 در هفته جاري از تصميمات جديد 
براي ايجاد شفافيت در تراكنش هاي بانكي خبر داد 
و در اين باره توضيح داد: بانك ها و موسسات اعتباري 
غيربانك��ي موظف ش��دند حداكثر تا پاي��ان خرداد 
س��ال 99 همه حس��اب هاي بانكي فاقد شناسنامه 
هويت الكترونيك بانكي )شهاب( مربوط به اشخاص 
حقيق��ي و حقوقي، ايراني و خارجي را مس��دود و از 
ارايه خدمت و پرداخت س��ود خ��ودداري كنند. وي 
ادام��ه داد: بانك مركزي موظف ش��د ضمن نظارت 
بر عملكرد بانك ها و موسس��ات اعتباري غيربانكي 
تا تاريخ مش��خص ش��ده ارايه هرگونه خدمات را در 
س��امانه هاي تس��ويه و پرداخت كه اشكال مختلف 
دارد، اين حس��اب ها را متوقف كن��د. بانك مركزي 
همچنين موظف شد بسترهاي الزم را براي تكميل 
اطالع��ات هويتي مش��تريان بانكي و اخ��ذ تاييديه 

صحت اطالع��ات از مراج��ع ذي رب��ط و اختصاص 
شناسنامه اطالعات هويت الكترونيك را فراهم كند. 
نماينده مردم اس��فراين در مجلس شوراي اسالمي 
بيان كرد: ش��ركت هاي خدمات پرداخت، بانك ها و 
موسس��ات اعتباري غيربانكي مكلف شدند تا پايان 
مرداد س��ال 99 از ادامه فعالي��ت پرخطر و غيرمجاز 
حس��اب هاي بانكي و پايانه هاي فروش خودداري و 
آنها را س��اماندهي كنند. اين اقدام در راستاي كمك 
به شفافيت است. همچنين از ابتداي تيرماه سال 99 
كارسازي همه تراكنش هاي بين بانكي و درون بانكي 
به استثناي تراكنش هاي مبتني بر كارت و پرداخت 
وجه چك هاي عادي و رمزدار صادر شده در سال 99 
مستلزم اظهار توسط پرداخت كننده و دريافت كننده 
است تا مشخص شود چك تسويه را چه كسي بابت 

چه موضوعي صادر و به حساب چه كسي مي رود.

   تغييرات صدور چك از سال آينده
ياسر مرادي در گفت وگو با ايِبنا در اين باره توضيح داد: 
همان طور كه در اخبار آمده، كميسيون تلفيق درباره 
بودجه 1399 تصويب كرده براي افزايش ش��فافيت 
تراكنش هاي بانكي، بانك ها و كليه موسسات اعتباري 

غيربانكي مكلف هستند تا پايان خردادماه 1399 تمام 
حساب هاي بانكي فاقد شناسايي هويت الكترونيك 
بانكي )ش��هاب(، مسدود ش��ود و هيچ گونه خدمات 
بانكي و پرداخت سود به اين حساب ها نداشته باشند.

وي افزود: در اين خصوص پيش از اين بانك مركزي 
بخش��نامه ها و تاكيداتي داشت و شبكه بانكي نيز به 
اين موضوع ورود كرده بود اما كماكان ش��اهد بوديم 
كه برخي بانك ها براي حس��اب هاي بانكي برخي از 
مشتريان فاقد شناسه شهاب، خدمات بانكي را ارايه 
مي كردند كه در مصوبه كميس��يون تلفيق درمورد 
بودجه 99 اين موضوع به صورت صريح و شفاف مطرح 
ش��د و اين ممنوعيت براي كل شبكه بانكي صراحتا 

مورد تاكيد قرار گرفته است. 
اين كارشناس ارشد حقوق بانكي ادامه داد: همچنين 
از س��وم خردادماه 1399 بر اس��اس بخشنامه بانك 
مركزي بدون اخذ ش��ماره پيگيري از سامانه سياح، 
افتتاح حساب هم امكان پذير نخواهد بود و بر اساس 
قان��ون بودجه ني��ز در صورت تصوي��ب اين مصوبه 
كميس��يون تلفيق در صحن علني مجلس ش��وراي 
اسالمي، ادامه فعاليت چنين حساب هايي و پرداخت 
سود به آنها ممنوع خواهد ش��د. به گفته مرادي، در 

بخش ديگري از اين مصوبه كميسيون تلفيق، بانك 
مركزي موظف شده ضمن نظارت بر عملكرد بانك ها 
تا تاريخ مش��خص ش��ده ارايه هرگونه خدمات را در 
سامانه هاي تسويه و پرداخت كه اشكال مختلف دارد، 
اين حساب ها را متوقف كند. بانك مركزي همچنين 
موظف شده بسترهاي الزم را براي تكميل اطالعات 
هويتي مشتريان بانكي و اخذ تاييديه صحت اطالعات 
از مراجع ذي ربط و اختصاص شناس��نامه اطالعات 
هويت الكترونيك را فراهم كند؛ امري كه تا پيش از 

اين در شبكه بانكي وجود نداشت.
 اين اس��تاد دانش��گاه با تاكيد بر اينك��ه در مجموع 
به نظرم قانون گ��ذار در بودجه س��ال آينده در نظر 
دارد ب��ا مكانيس��م هاي در نظر گرفته ش��ده راه ها و 
اشكال مختلف براي پولش��ويي و فرارهاي مالياتي، 
حساب هاي اجاره اي و ... وجود نداشته باشد، گفت: 
امر جدي��د ديگري كه توس��ط قانون گ��ذار تعريف 
ش��ده اين است كه ش��ركت هاي خدمات پرداخت، 
بانك ها و موسس��ات غير اعتباري مكلف هستند از 
ادام��ه فعاليت هاي ُپرخطر بانكي خ��ودداري كنند. 
البته اين فعاليت هاي ُپرخطر مش��خص نشده و بايد 
در آيين نامه هاي مرتبط اين موضوع تعريف ش��ود 

و واژه ُپرابهامي اس��ت. اين كارش��ناس ارشد حقوق 
بانكي افزود: از ابتداي تيرماه سال 99 كارسازي همه 
تراكنش هاي بين بانك��ي و درون بانكي و همچنين 
پرداخت وجه چك هاي عادي و رمزدار صادر ش��ده 
در سال 99 مس��تلزم اظهار توسط پرداخت كننده و 
دريافت كننده است تا مشخص شود چك تسويه را چه 
كسي بابت چه موضوعي صادر و به حساب چه كسي 
مي رود؛ تنها استثنايي كه اين امر دارد تراكنش هاي 
مبتني بر كارت اس��ت كه مس��تلزم اظه��ار و اعالم 
دريافت كننده به صورت ش��فاف نيست؛ كه البته آن 

هم داراي سقفي محدود است.
مرادي در پايان تاكيد كرد: پيش از اين و از آذرماه 97 
براساس مصوبه سران قوا صدور چك هاي تضميني 
در وجه حامل ممنوع شده بود و همچنين بر اساس 
تبصره ماده 21 مكرر قانون چك، از 21 آذر 99 صدور 
و انتقال چك هاي عادي در وجه حامل نيز ممنوع شده 
بود اما براساس اين مصوبه كميسيون تلفيق به نظر 
مي رس��د عالوه بر موارد قانوني ياد شده، محدوديت 
جدي��دي نيز در نظر گرفته ش��ده ت��ا پرداخت وجه 
چك هاي عادي و رمزدار در سال 99 مستلزم اظهار 

توسط پرداخت كننده و دريافت كننده باشد.
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بانك رفاه
به جامعه سالم مي انديشد

بانك رفاه كارگران در نظام بانكي و ساختار اقتصادي 
و اجتماعي ايران به درس��تي بانك س��المت محور 
شناخته مي ش��ود و ارايه خدمات اين بانك به طيف 
گسترده از مشتريان و ذي نفعان در سايه مسووليت 
اجتماع��ي براي ارتقاي س��طح آرامش و آس��ايش 
شهروندان ايراني نشان مي دهد كه اين بانك ايراني 
به جامعه سالم و پويا مي انديش��د. به گزارش روابط 
عمومي بانك رفاه كارگران،   اين بانك در سال گذشته 
و هشت ماهه نخست سال جاري 20 هزار و 519 فقره 
تسهيالت قرض الحسنه مشاغل خانگي، اشتغال زايي 
و كارفرمايان طرح ه��اي مددجويي به ارزش 2 هزار 
و 965 ميليارد ريال به معرفي شدگان كميته امداد 
امام خميني)ره(، سازمان بهزيستي و وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي پرداخت كرده اس��ت. بانك رفاه 
كارگران بر اساس ريل گذاري س��هامداران خود به 
 منزله بانك و بنگاهي اقتصادي كه به بيش از نيمي 
از مردم ايران خدمات مالي و اجتماعي ارايه مي كند، 
جامعه اي بهتر براي زندگي سالم تر و شادتر ايرانيان را 
هدف گذاري كرده و طيف وسيعي شامل كارگران، 
بازنشستگان، بيمه شدگان تأمين اجتماعي و ساير 
مش��تريان و ذي نفعان انتظار دارند تا سياست ها و 
برنامه هاي بانك به گونه اي پيش برود كه نتيجه آن 
افزايش سطح سالمت جامعه و كاهش هزينه هاي 
درماني از طريق سياست راهبردي بانك رفاه كارگران 
به  منزله بانك سالمت محور ايران باشد.  افزون بر اينها 
س��رمايه گذاري بانك رفاه كارگران از طريق اجراي 
پروژه هايي در سطح ملي و منطقه اي در حوزه هايي 
چون مس��تمري بگيران، كمك ه��اي اجتماعي و 
حمايت هاي مالي بالعوض و پرداخت تسهيالت ارزان 
-  قيمت در عرصه مسووليت اجتماعي شامل پرداخت 
بيش از 177 هزار فقره تس��هيالت قرض الحسنه به 
جامع�ه بزرگ مس��تمري بگيران س�ازمان تأمين 
اجتماعي و اجراي ط�رح كارا كارت، خريد و اهداي 
بيش از 45 دس�تگاه آمبوالنس به دانشگاه هاي علوم 
پزش�كي كش�ور، مش�اركت در ساخت ساختمان هاي 
دانشگاه هاي علوم پزش�كي، بهس��ازي و نوس�ازي 
بافت هاي فرسوده شهري، رهاي�ي زنداني�ان نيازمند 
و حماي��ت مال��ي از برگزاري همايش ه��اي ملي و 
تخصصي حوزه س��المت، اقتصادي، فرهنگي و ...، 
راه اندازي نيروگاه زباله سوز 200 تني تهران و س�اخت 
پااليش���گاه بنزين يورو4 ش�رق كش�ور در اس�تان 
خراس�ان شمالي، تنها بخشي از افتخارات ثبت  شده 

در كارنامه بانك يادشده به شمار مي آيد.

آمادگي بانك صادرات براي 
تامين مالي ٤٥ ميليون تن فوالد 

حجت اهلل صيدي در جمع فعاالن صنعت فوالد كشور 
گفت: بانك صادرات ايران براي حمايت از توليد فوالد 

كشور تا مرز ٤٥ ميليون تن در سال آمادگي دارد.
به گزارش روابط عمومي بانك صادرات ايران، همزمان 
با برگزاري دومين جش��نواره و نمايشگاه ملي فوالد 
ايران، مديرعامل بانك ص��ادرات ايران، آمادگي اين 
بانك براي حمايت و تامين مالي شركت هاي توليدي 
صنعت فوالد كش��ور را اعالم و افزود: بانك صادرات 
ايران با اس��تفاده از ظرفيت طرح »طراوت« و ساير 
عقود بانكي ب��راي افزايش ظريت تولي��د فوالد در 
كش��ور در كنار صنعت فوالد ايستاده است.  صيدي 
در اين جش��نواره با حضور مع��اون علمي و فناوري 
رييس جمه��ور، رييس گروه اقتص��ادي دفتر مقام 
معظم رهبري و معاونان وزارت صمت، در بزرگ ترين 
گردهمايي توليدكنندگان، تامين كنندگان، بازرگانان 
و متخصصان زنجيره آهن و فوالد كشور، با اشاره به 
وضعيت صنعت فوالد در كشور اظهار كرد: ظرفيت 
توليد فوالد از قبل از انقالب تاكنون از ٥٠٠ هزار تن 
در س��ال به ٣٥ ميليون تن رسيده كه گردش مالي 
تقريبا ١٥ ميليارد دالري اين صنعت در توليد ناخالص 
داخلي كشور سهم بزرگي دارد. براي توسعه اين ميزان 
نبايد به اين حجم قانع ش��ويم و بانك صادرات ايران 
از ابتداي س��ال جاري با ارايه طرح »طراوت« )طرح 
اعتباري رونق توليد( سهم قابل توجهي براي تامين 
مالي زنجيره توليد تا مصرف صنعت فوالد تخصيص 
داده است. در قالب اين طرح با ٨ هزار ميليارد تومان 
نقدينگي مي توان ٤٠ تا ٥٠ هزار ميليارد تومان تامين 
مالي در قالب اعتبارات اسنادي ريالي ايجاد كرد.  وي 
با بيان اينكه مواد اوليه، انرژي، صنعت و دانش الزم 
در كشور براي افزايش توليد واقعي در صنعت فوالد 
وجود دارد، تاكيد كرد: اين صنع��ت در ايران داراي 
مزيت رقابتي است و از اين رو تحريم ها بر اين صنعت 
نمي تواند تاثير چنداني داشته باشد. در اين جشنواره 
سورنا ستاري، معاون علمي و فناوري رييس جمهور در 
ميان فوالد سازان با تاكيد بر اينكه پژوهش با مديريت 
و هزينه بخش غيردولتي و مش��اركت شركت هاي 
دانش بنيان منجر به توليد محصول مي شود، گفت: 
بزرگ ترين اشتباه اين است كه فكر كنيم تكنولوژي 
خريدني اس��ت در حالي كه تكنولوژي يادگرفتني 
است و براي توسعه بيشتر بايد پيوند قوي تري بين 
دانشگاه و صنعت ايجاد شده و در شركت هاي توليدي 
محصول دانش بنيان آن به توليد برسد. همچنين علي 
آقامحمدي، رييس گروه اقتصادي دفتر مقام معظم 
رهبري  نيز با تش��ريح الزامات دستيابي به ظرفيت 
٤٥ميليون تن توليد فوالد گفت: بايد براي كل زنجيره 
ارزش تا اكتشاف و صادرات فوالد در كشور برنامه ريزي 
بيشتر و تقسيم كار جدي در سطح ملي صورت بگيرد.  
وي از فعاالن صنعت فوالد درخواس��ت كرد تا براي 
ارتقاي رشد اقتصادي و توسعه صادرات كشور، صنعت 
فوالد را فعال تر از گذشته به پيش برانند. عبدالرضا 
شريعتي، مديرشعب شرق تهران بانك صادرات ايران 
گفت: توليدكنندگان صنعت فوالد به صورت متوالي 
توليدات يكديگر را مصرف مي كنند و عمال زنجيره 
توليد تا مصرف را در اين صنعت تش��كيل داده اند. از 
اين رو طرح ه��اي بانك صادرات ايران از جمله طرح 
»طراوت« مي تواند كارايي مناسبي براي تامين مالي 

در اين بخش داشته باشد.
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5 بازار سرمايه

بررسي آثار تحريم هاي جديد بر صنايع بورسي
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تقريبا از ابتداي سال 97 تاكنون بازار سهام شاهد تغييرات 
قابل توجهي در مؤلفه هاي بنيادي بسياري بوده است. 
همين تغييرات س��بب ش��ده تا در طول دو سال اخير 
شاهد نوسان هاي بسياري در متغيرهاي مختلف موثر بر 
اقتصاد كشور باشيم. اين فراز و فرودها در نهايت به رشد 
قيمت ها در بازار سرمايه منجر شده و توانسته به نوعي 
تمامي بازارهاي سهام، بدهي و كااليي را در داخل تحت 

تاثير قرار دهد.
با نگاهي به تغييرات سياسي و اقتصادي دو سال گذشته 
مي توان نتيجه گرفت كه آنچه بيش از هر چيز توانسته 
بر شكل گيري اين تغييرات و سرعت وقوع آن موثر باشد، 
خروج يك جانبه اياالت متحده از برجام و تغيير جهت 
بازارها به واسطه آن است. به واقع عاملي كه در اين مدت 
توانست اختالف سركوب شده قيمت ارز با ارزش واقعي 
آن را از بي��ن ببرد و موجي از تغيي��رات تورمي را به بازار 
سرمايه تزريق كند، در وهله اول انتظارات تورمي است 
كه جامعه در مواجه با تحريم هاي امريكا شكل داد و پس 
از آن با مشخص شدن ابعاد واقعي محدوديت هاي اعمال 

شده به تطبيق واقعيات با آنها پرداخت.
در حالي كه پيش تر اين احتمال داده مي شد كه اعمال 
تحريم هاي امريكا به نچرخيدن چرخ صنعت منجر شود 
يا خللي در آن پدي��د آورد، گذر زمان اثبات كرد كه اين 
تحريم ها در بسياري از صنايع نه تنها كارساز نبوده بلكه 
توانسته است به رشد سودآوري در آنها نيز كمك كند؛ 
عاملي كه به خنثي شدن انتظارات منفي در بازار سرمايه 

انجاميد و به موج جديدي از رونق را به دنبال داشت. 
در روزهاي گذشته شاهد آن بوديم كه ترامپ براي تالفي 
حمله موشكي ايران مجددا از ابزار تحريم استفاده كرد 
و صنايع س��نگ آهن و فوالد و آلومينيوم و مس هدف 
جديد تحريم ها ق��رار گرفت. تحريم ه��اي تكراري كه 
سال قبل هم صورت گرفت اما نتيجه آن افزايش فروش 
شركت ها، رشد سهام شان در بورس و در نهايت افزايش 

شاخص بورس است.
به گزارش ايسنا، روز جمعه ۲۰ دي ماه، وزارت خزانه داري 
امريكا از اعمال تحريم هش��ت شخص و بخش هايي از 
صنايع ايران خبر داد و در اين راستا ليستي از شركت هايي 
كه تحريم شدند را منتشر كرد كه بعضا تكراري بودند. 
صبا استيل، ش��ركت فوالد هرمزگان، ش��ركت فوالد 
مباركه اصفهان، ش��ركت فوالد اكس��ين خوزس��تان، 
شركت فوالد خراسان، شركت فوالد كاوه جنوب كيش، 
شركت آلياژهاي فوالدي ايران، شركت معدني و صنعتي 

گل گهر، شركت معدني و صنعتي چادرملو، شركت آهن 
و فوالد ارفع، ش��ركت فوالد خوزستان و شركت آهن و 
فوالد غدير ايرانيان شركت هايي بودند كه از سوي امريكا 

تحريم شدند.
از ميان اين شركت ها، سهام شركت هاي فوالد هرمزگان 
)هرمز(، فوالد مباركه اصفهان )فوالد(، ش��ركت فوالد 
خراس��ان )فخاس(، فوالد كاوه جنوب كي��ش )كاوه(، 
شركت آلياژهاي فوالدي ايران )فوالژ(، شركت معدني 
و صنعت��ي گل گهر )كگل(، ش��ركت معدني و صنعتي 
چادرملو )چادرملو(، ش��ركت آهن و فوالد ارفع )ارفع(، 
شركت فوالد خوزستان )فخوز( در بورس معامله مي شود.

بايد به اين نكته توجه داش��ت كه رييس جمهور امريكا 
۱۸ ارديبهشت ۱۳97 با خروج از برجام، دور اول تحريم 
كه شامل تحريم طال و فوالد و آلومينيم و فلزات با هدف 
كاهش منابع ارزي كشور بود را اجرا كرد. بعد از آن، امريكا 
به بهانه هاي مختل��ف در چندين مرحله اقدام به اعمال 
تحريم هاي تكراري در بخش ه��اي مذكور كرد و حتي 

يك شركت را سه بار مورد تحريم قرار داد.

   مزاياي تحريم براي فلزات اساسي ايران
اما اين تنها ظاهر ماجراي تحريم اس��ت و آنچه در اصل 
ماجرا نهفته، اين است كه محصوالت توليدي حوزه معدن 
و صنايع معدني ايران همانند ساير كشورها، با نرخ دالر 
قيمت گذاري ش��ده و به فروش مي رسند؛ بنابراين اين 
حوزه از افزايش قيمت دالر در برابر ريال قدرت گرفته و 
مزيت رقابتي آنها تقويت مي شود. در نهايت شركت هاي 
اين حوزه به همراه سهامداران آنها )چنانچه سهام شركتي 
در بازار سرمايه عرضه مي شود(، يكي از برندگان اصلي 

تحريم هستند.
در اين ميان بايد توجه داشت اگر هدف صادرات و منابع 
ارزي ش��ركت هاي معدن و صنايع معدني بزرگ باشد، 
اين گروه صادرات خود را از طريق ۲۰۰۰ كارت بازرگاني 
خصوصي داخلي و خارجي انجام مي دهد و بر خالف نفت 

انعطاف كافي براي مقابله با محدوديت ها را دارند.
آنچه ب��ر موفقيت ش��ركت هاي مذك��ور در مديريت 
تحريم مهر تاييد مي زند، عملك��رد و فروش ريالي اين 
شركت هاست. آماري كه از افزايش فروش شركت ها از 

تحريم هاي سال گذشته تا 9 ماهه امسال حكايت دارد.
بايد توجه داشت زماني كه فروش شركتي افزايش يابد، 
سود آن نيز افزايش مي يابد و زماني كه سود شركتي رشد 
داشته باشد، قيمت سهام آن نيز افزايش خواهد داشت و 
اين موضوع در نهايت باعث رشد شاخص بورس مي شود.

   جزييات فروش ۹ ماهه شركت هاي فلزي
بر اساس آمار س��ازمان بورس، فروش 9 ماهه سال ۱۳9۸ 
سهام شركت هاي فوالد هرمزگان )هرمز( ۴۲۲7 ميليارد 
تومان اس��ت؛ درحالي كه اين ميزان در مدت مشابه سال 
قبل ۲۴۸7 ميليارد تومان بوده است. فوالد مباركه اصفهان 
)فوالد( در 9 ماهه س��ال جاري ۲9 هزار ميليارد تومان و در 
مدت مشابه سال گذش��ته ۱۶ هزار ميليارد تومان فروش 
داشته است.طبق آمار، ميزان فروش شركت فوالد خراسان 
)فخاس( در 9 ماهه امسال ۳۳۸۴ ميليارد تومان و در مدت 
مشابه سال قبل ۱9۸۴ ميليارد تومان بوده است. فوالد كاوه 
جنوب كيش )كاوه( در 9 ماهه امسال ۳997 ميليارد تومان 
و در مدت مشابه س��ال قبل ۲۳۴۵ ميليارد تومان فروش 
داشته است.فروش شركت آلياژهاي فوالدي ايران )فوالژ( 
در 9 ماهه امسال ۱99۵ ميليارد تومان و در 9 ماهه پارسال 
۱۲۸۲ ميليارد تومان بوده است.شركت معدني و صنعتي 
گل گهر )كگل( در 9 ماهه نخست امسال و 9 ماهه نخست 
سال گذشته به ترتيب 9۵۶۸ و ۶۵۴۳ ميليارد تومان فروش 

داشته است. شركت معدني و صنعتي چادرملو )چادرملو( 
نيز در 9 ماهه نخست امسال ۶9۶۴ و در مدت مشابه سال 
قبل ۴79۲ ميليارد تومان فروش داشته است.شركت آهن و 
فوالد ارفع )ارفع( در 9 ماهه امسال ۲۳۲۳ و در 9 ماهه سال 
قبل ۱7۰۲ ميليارد تومان فروش داشته است. ميزان فروش 
شركت فوالد خوزستان )فخوز( نيز در 9 ماهه سال گذشته 
7۶۶۴ ميليارد تومان بوده كه اين ميزان در 9 ماهه سال جاري 

به ۱۱۳۰۰ ميليارد تومان رسيده است.

   رشد فروش شركت ها
باعث رشد شاخص بورس مي شود

در زمينه فروش و ش��رايط اين شركت هاي فلزي فردين 
آقابزرگي، كارشناس ارشد بازار سرمايه، با تاكيد بر اينكه 
بخش اعظم تحريم هايي كه از سوي امريكا عليه ايران صورت 
مي گيرد براي ايجاد جو رواني منفي است، اظهار كرد: بايد 
ديد بخش اعظم محصوالت شركت هايي كه توسط امريكا 
تحريم شده اند صادراتي است يا خير. همچنين بايد بررسي 

كرد كه محصوالت مورد نياز شركت هاي مذكور از خارج 
تامين مي شود يا خير. بايد گفت قسمت اعظم محصوالت 
شركت هايي كه مجددا از سوي ترامپ تحريم شده اند در 
داخل استفاده مي ش��ود و بيشتر بعد رواني آن است كه بر 
اقتصاد ايران تاثير مي گذارد.اين كارشناس ارشد بازار سرمايه 
با اشاره به آمار توليد و فروش شركت هايي كه از سوي ترامپ 
تحريم شده اند، گفت: از آنجاكه اين شركت ها قسمت اعظم 
محصوالت خود را در داخل كشور به فروش مي رسانند، آمار 
توليد و فروش آنها رشد داشته است.آقابزرگي با تاييد اين 
موضوع كه رشد ميزان فروش شركت ها باعث رشد سهام آنها 
و در نتيجه باال بردن شاخص بورس مي شود، گفت: بايد به 
اين توجه داشت شركتي نمانده كه از سوي امريكا مشمول 
تحريم نشود و به همين دليل امريكا فقط اسامي را تكرار 
مي كند.وي در ادامه با بيان اينكه چهار صنعت فوالد، بانك 
و بيمه، پتروشيمي و پااليشگاهي تاثير زيادي بر شاخص 
بورس دارند، گفت: زماني كه شاخص گروه هاي مذكور رشد 

كند، شاخص كل بازار نيز رشد خواهد كرد.
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  س�ود ۶۰۴ريالي »كگاز« به ازاي هرس�هم:  
شركت شيش��ه و گاز در صورت هاي مالي 9ماهه از 

پوشش سود ۶۰۴ريالي هرسهم خبر داد.
به گزارش سنا، شركت شيشه و گاز سود عملياتي خود 
در دوره 9ماهه منتهي به ۳۰آذر۱۳9۸ را ۲۴۴ميليارد 
و 97۴ميليون ريال و س��ود خالص را ۲۱7ميليارد و 
۸7۰ميليون ريال اعالم كرد كه در مقايسه با مدت 
مشابه سال گذشته به ترتيب با رشد ۱۵ و 99درصد 

همراه شده است.
»كگاز« در اين گزارش، س��ود انباشته را در مقايسه 
با مدت مشابه سال گذشته با رشد ۴درصدي مبلغ 

۳۲9ميليارد و ۵۴7ميليون ريال اعالم كرد.
شركت شيشه وگاز براي پيشبرد اهداف خود بعد از 
تثبيت فاز توليد و باال بردن سطح كيفيت خود، درحال 
اجراي پروژه فاز۲و۳ است و جهت تامين بازار فروش 

بخش عمده از محصوالت خود را صادر مي كند.
اين شركت در تشريح اهداف خود در خصوص توليد 
و فروش محصوالت اعالم كرد كه در نظر دارد سهم 
صادرات خود را در بازار كش��ور همسايه و همچنين 
سهم خود را در بازار داخلي حفظ كند. از سوي ديگر با 
توجه به اينكه در پايان سال با افزايش نسبي در حدود 
۳۰درصدي دستمزد مواجه اس��ت و اين امر باعث 
افزايش بهاي تمام شده مي شود، بنابراين شركت نيز 
سياست افزايش نرخ را با توجه به افزايش بهاي تمام 
ش��ده دنبال مي كند. اين شركت با توجه به توليد و 
فروش خوب محصوالت نياز به تسهيالت نداشته و 
اقدام به پرداخت تسهيالت خود كرده اما جهت پروژه 
فاز۲ اقدام به اخذ تس��هيالت كرد و توانسته بخش 
زيادي از ماشين آالت پروژه فاز )۲( را وارد شركت كند.

     سود 5۶ريالي براي هرسهم »چكاوه«:  شركت 
صنايع كاغذسازي كاوه در صورت هاي مالي 9ماهه 

سود هر سهم را ۵۶ريال اعالم كرد.
به گزارش سنا، ش��ركت صنايع كاغذسازي كاوه در 
اطالعيه منتشر شده خود اعالم كرد كه سود عملياتي 
ش��ركت به ۱۳ميليارد و ۱۶۰ميليون ريال و س��ود 
خالص آن نيز به ۱۳ميليارد و 9۸۴ميليون ريال رسيد.
همچني��ن زي��ان انباش��ته در دوره 9ماه��ه نيز به 
۱9۴ميليارد و ۶۴۵ميليون ريال رسيد كه در مقايسه 
با مدت مشابه سال مالي گذشته 7درصد افزايش يافته 
است.اين شركت در گزارش منتهي به ۳۰آذر۱۳9۸ 
سود هرس��هم را ۵۶ريال اعالم كرد كه در مقايسه با 

مدت مشابه سال مالي گذشته افزايشي شده است.
»چكاوه« در تش��ريح اهداف و برنامه هاي راهبردي 
خود در خصوص توليد و فروش محصوالت اعالم كرده 
است كه شركت صنايع كاغذسازي كاوه در صنعت 
سلولزي با توليد انواع كاغذ بسته بندي شامل كاغذ 
قهوه اي، كاغذ تست الينر، كاغذ فلوتينگ از ضايعات 

بازيافتي كاغذ و كارتن )آخال( فعاليت دارد.
اين شركت به دليل كيفيت باالي محصوالت توليدي، 
حداقل نوس��ان كيفي و پايبندي به اصول مشتري 
مدارانه در بازار كاغذهاي بسته بندي شناخته شده 
است. اين شركت با ظرفيت عملي ۲7هزار و ۸۴۴تن 
در سال تا سال9۴ كه آمار تقريبا دقيقي از حجم توليد 
انواع كاغذ بسته بندي وجود داشته در حدود سهم 
۵/۴ درصدي در توليد انواع كاغذ بسته بندي كشور 
را در اختيار داش��ته كه اگر محدود تر به اين آمارها 
توجه كنيم سهم توليد اين شركت در تامين كاغذ 
قهوه اي به رقمي 9 درصد بالغ مي ش��ود، اما از اواخر 
سال۱۳9۴ و با به بهره برداري رسيدن ظرفيت هاي 
جديد و بزرگ توليد انواع كاغذ بسته بندي در اقصي 
 نقاط كشور قطعا سهم از توليد كاغذ كشور تنزل يافته 
و به دليل اينكه هنوز آمارهاي رسمي دقيق و مورد 
تاييد نهادهاي ذي ربط وجود ندارد امكان اعالم دقيق 
سهم شركت وجود ندارد.شايان ذكر است؛ با توجه به 
پروژه بازسازي و نوسازي اجرا شده در شركت كه در 
اوايل سال۱۳9۶ به بهره برداري اوليه رسيده و سبد 
محصوالت شركت افزايش يافت اعالم اين سهم بايد با 
دقت بيشتري صورت پذيرد. همچنين در توضيحات 
ارايه شده هدف شركت براي سال۱۳99 دستيابي 
فروش مقداري حدوداً ۵هزار و ۶۰۰تن كاغذ قهوه اي 
۱۱۵گرمي، ۸هزار و ۴۲9تن كاغذ فلوتينگ و ۱۴هزار 
تن كاغذ تس��ت الينر و در مجموع ۲۸هزار و ۲9تن 

انواع كاغذ است.

مروري بر آمار معامالت بورس و فرابورس

شاخص كل 392 هزار واحدي شد
گروه بورس|

در خالل معامالت روز گذشته نيز روند صعودي بازار 
س��رمايه همچنان ادامه يافت و ركورد شاخص ها در 
بورس و فرابورس يكي پس از ديگري شكس��ته شد. 
در اين روز ش��اخص كل بورس تهران ب��ا ۱۶ هزار و 
۱۴۴ واحد )۴.۳ درصد( رش��د، به سطح ۳9۲ هزار 

واحدي رسيد.
بر اساس آمارهاي معامالتي به ثبت رسيده طي روز 
گذشته اكثر شاخص هاي بورس با رشد مواجه شدند 
به طوري كه شاخص  قيمت »وزني - ارزشي« با ۴۳۱9 
واحد افزايش معادل ۴.۳۰ درصد به ۱۰۴ هزار و ۸۲7 
واحد، ش��اخص كل »هم وزن« با ۴۳۰۳ واحد رشد 
معادل ۳.7۶ درصد به ۱۱۸ هزار و ۸۵۸ واحد، شاخص 
قيمت »هم وزن« با ۲۸7۳ واحد افزايش، معادل ۳.7۶ 
درصد به 79 هزار و ۳۶۸ واحد، شاخص آزاد شناور با 
۱9۸۱7 واحد كاه��ش، معادل ۴.۵۳ درصد به ۴۵7 
هزار و ۴۳۴ واحد، شاخص بازار اول با ۱۲۱۳۵ واحد 
افزايش معادل ۴.۵۲ درصد به ۲۸۰ هزار 9۱7 واحد و 
شاخص بازار دوم با ۳۱۰۲۸ واحد رشد معادل ۳.9۶ 

درصد، به ۸۱۴ هزار و ۴۲ واحد رسيد. از سوي ديگر 
ديروز 7 نماد » فوالد با ۲۳۵۶ واحد، فارس با ۱۱7۲ 
واحد، ش��بندر با ۴۳9 واحد، تاپيكو ب��ا ۴۳۳ واحد، 
پارس��ان با ۴۲۳ واحد، همراه با ۴۰۶ واحد، وبملت با 
۳9۳ واحد« رشد، بيشترين تاثير مثبت را بر شاخص 

كل بورس بر جاي گذاشتند.
در اين روز ش��اخص هاي صنايع تاالر شيشه اي نيز 
با رش��د مواجه ش��دند به طوري كه شاخص صنايع 
»محصوالت فلزي با ۱۱ واح��د صعود معادل 9.۸۸ 
درص��د به ۱۱۸ هزار و ۳7۲ واحد، فلزات اساس��ي با 
۵ واح��د افزايش معادل ۵.۱۰ درصد ب��ه ۲۶۱ هزار 
۲۴۵ واحد، راديويي ۴ واحد رشد معادل ۵ درصد به 
۳ هزا رو ۱۸7 واحد، محصوالت چوبي ۴۴۵7 واحد 
افزايش معادل ۴ درصد به ۵۱۲ هزار و 9۱۲ واحد، چند 
رشته اي صنعتي با ۱۴۴ واحد رشد، معادل ۴ درصد 
به ۳۸ هزار و ۶۲۱ واحد، وسايل ارتباطي با ۴۰۴ واحد 
افزايش معادل ۴ درصد به ۱۴ هزار و ۵7۸ واحد، اداره 
بازارهاي مالي با 7۲۲۵۶ واحد رشد معادل ۴ درصد 
به ۳۲۸ واحد« رسيد.در عين حال نگاهي به آمارهاي 

معامالتي روز گذش��ته در بازار سرمايه حكايت از آن 
دارد كه قيمت سهام نمادهاي »فاراك، شپارس، فوالد، 
غگرجي، بالبر، شكلر و شيراز« بيشترين افزايش قيمت 
و نمادهاي »س��فار، قمرو، وساخت، چكاوه، فروس، 
قپيرا و چافست« بيشترين كاهش قيمت را در بازار 
سهام رقم زدند و در تابلوهاي بورس به ثبت رسيدند.

به اين ترتيب، در پايان داد و س��تدهاي روز دوشنبه 
بورس تهران در ۴۴۴ هزار نوبت معامالتي، 7 ميليارد 
و ۱۵۱ ميليون برگه اوراق بهادار به ارزش ۳۳ هزار و 

7۴۲ ميليارد تومان در بورس معامله شد.
در فرابورس نيز كليت معامالت تشابه زيادي با بورس 
داش��ت به طوري كه در اين روز نماگر اصلي اين بازار 
به ميزان ۱۵۱ واحد رشد كرد و به سطح ۵ هزار و ۴۵ 
واحد رسيد. ارزش بازار اول و دوم فرابورس نيز در اين 

روز به بيش از ۲9۰ تريليون تومان بالغ شد.
گفتني است طي روز گذشته معامله گران فرابورس 
بيش از ۱.9 ميليارد سهام حق تقدم و اوراق مالي در 
قالب ۲۴7 هزار نوبت معامله و به ارزش ۱۲9۵ ميليارد 

تومان داد و ستد كردند.

يك كارشناس بازارهاي مالي مطرح كرد

كنترل هيجانات با سطح بندي سرمايه گذاران
به گفته يك كارشناس بازار س��رمايه به نظر مي رسد 
جدي شدن بررسي صالحيت سرمايه گذاران و تعيين 
سطح دسترسي معامالت با افزايش اهميت در پايداري 
و سالمت در بخش بازارسرمايه رابطه معني داري خواهد 
داشت. به گزارش سنا، اين كارشناس بازارهاي مالي در 
خصوص تعيين سطح دسترسي سرمايه گذاران در بازار 
سرمايه گفت: اگر چه از حضور گسترده سرمايه گذاران 
حقيقي در بازار سرمايه طي ماه هاي اخير و ورود نقدينگي 
سرگردان در اين بازار بايد خشنود بود، اما رعايت سطح 
دسترسي معامالتي اين افراد بايد مطابق استانداردهاي 
جهاني كه مبتني با منطق بازار است درنظر گرفته شود.
پاكدين اضافه ك��رد: برخي س��رمايه گذاران حقيقي 
به دليل نداشتن ش��ناخت مناسب و تحليل درست از 
شرايط بازار اقدام به معامالت هيجاني مي كنند، درحالي 
كه اگر حجم اين معامالت از س��طحي فراتر رود سبب 
خدشه بر ثبات مالي بازار خواهد شد، كما اينكه بازار در 
ماه هاي اخير تجربه رفتارهاي هيجاني و بدون تحليل در 
خريد يا فروش را تجربه كرده است.وي در ادامه با اشاره 
به محدود كردن دامنه نوسان به طور موقت توسط ناظر 

براي كنترل هيجانات س��رمايه گذاران در بازار سرمايه 
گفت: در بورس هاي بزرگ و پيشرفته، شاهد هستيم كه 
سطح دسترسي معامالت براي سرمايه گذاران متفاوت 
است و اين موضوع در كشور ما هم مي تواند اجرايي شود.

پاكدين افزود: به عنوان مثال يك سرمايه گذار مبتدي 
در گام نخس��ت سطح دسترس��ي در خريد واحدهاي 
سرمايه گذاري صندوق ها با درآمد ثابت را دارد و پس از 
اخذ تجربه و آموزش هاي مورد نياز در فرآيند مشخص 
مي تواند نس��بت به س��رمايه گذاري در ديگر ابزارهاي 
مالي مانند سهام اقدام كند.وي با اشاره به اينكه چنين 
فرآيندي، يك رويه مش��خص و پذيرفته شده در دنيا 
است، اظهار داشت: چنين مقرراتي سبب مي شود عالوه 
بر توس��عه فرهنگ س��رمايه گذاري در بازار سرمايه، با 
رفتارهاي حرفه اي در بازار مواجه شويم. در ادامه فرآيند، 
همچنين امكان حذف حجم مبنا و دامنه نوس��ان هم 
وجود خواهد داشت.اين تحليلگر بازارهاي مالي در پايان 
خاطرنش��ان كرد: اجراي اين طرح مي تواند به كاهش 
ريسك سرايت مالي در تكانه هاي اقتصادي منجر شده و 

به افزايش اعتماد سرمايه گذاران بينجامد.

رشد سهام آسيايي با نزديك 
شدن به امضاي توافق تجاري

در حالي كه س��رمايه گذاران منتظر امضاي فاز اول 
توافق تجاري چين و امريكا هستند، قيمت جهاني 
طال افت كرد و اكثر شاخص هاي سهام آسيايي رشد 
كردند.به گزارش س��نا، روز دوش��نبه، در حالي كه 
سرمايه گذاران منتظر امضاي فاز اول توافق تجاري 
چين و امريكا هستند، قيمت جهاني طال افت كرد 
و اكثر شاخص هاي سهام آسيايي رشد كردند. قرار 
است چهارشنبه اين هفته، رييس جمهور ترامپ و 
مقامات چين فاز اول توافق تجاري مورد انتظار بين دو 
كشور را امضا كنند تا به اختالفات تجاري بلندمدت 
خود پايان دهند.گسترده ترين شاخص سهام آسيا 
اقيانوسيه ام اس سي آي بدون در نظر گرفتن سهام 
ژاپ��ن، ۰.۴9 درصد باال آمد. نيكي ژاپن ۰.۴7 درصد 
رشد كرد.كامپوزيت شانگهاي ۰.۴۶ درصد باال آمد، 
در حالي كه هانگ سنگ در هنگ كنگ ۱.۰۲ درصد 
جهش كرد. كوسپي كره جنوبي ۱.۰۴ درصد جهش 
كرد، اما اي اس اكس اس��تراليا بر خ��الف بازارهاي 
منطقه ۰.۳7 درصد افت ك��رد.وزارت تجارت چين 
اعالم كرد كه امروز معاون نخست وزير چين، هيو لي، 
به عنوان رييس تيم مذاكره كننده چين به واشنگتن 
خواهد رفت و تا ۱۵ ژانويه آنج��ا خواهد بود. در بازار 
فلزات گران بها، قيمت خريد نقدي هر اونس طال ۰.۴ 
درصد افت كرد و به ۱۵۵۶.۴۰ دالر رس��يد. قيمت 
پيش خريد هر اونس ط��ال ۰.۲ درصد افت كرد و به 

۱۵۵7.۱۰ دالر رسيد.

پادزهری برای هيجان بازار
وضعيت هفته گذشته، بايد درس عبرتي باشد تا قبل 
از هر معامله اي، س��هامداران بتوانند هيجان خود را 

كنترل كنند.
به گزارش بورس نيوز، در هفته گذشته بازار با فشار 
فروش هيجاني دس��ت به گريبان ب��ود و اين هفته، 
تب خريداران تند بوده و به نظر مي رسد صف خريد 
يك باره تمامي س��هم هاي بازار هم چندان منطقي 

نيست و باز هم هيجان بر تحليل، غلبه دارد.
بهمن فالح كارشناس بازار س��رمايه در گفت وگو با 
بورس نيوز در خصوص وضعيت بازار سرمايه اظهار 
كرد: رفتارهاي هيجاني به شدت بر بازار سرمايه حاكم 
بوده و اگر تنش هاي سياس��ي چند روزي بيشتر، به 
طول مي انجاميد، بازار ريزش س��نگيني را متحمل 

مي شد و زيان سهامداران قابل جبران نبود.
وي ادامه داد: وضعيت يك هفته گذشته، بايد درس 
عبرتي براي س��هامداران و فعاالن بازار باشد تا قبل 
از هر معامل��ه اي، هيجان خود را كنت��رل كنند؛ در 
اين ش��رايط، بايد تعارفات سياسي و بورسي را كنار 

گذاشت و صراحتا شرايط موجود را نقد كرد.
اين كارشناس بازارسرمايه افزود: رفتارهاي هيجاني 
در بورس ريشه در ضعف تحليل، رقابت كارگزاري ها 
و پويايي ناكافي س��ازمان بورس در حوزه نظارت بر 
صدور كدهاي معامالتي و آموزش سهامداران است.

فالح تصريح كرد: بخش��ي از بازارسرمايه بر مبناي 
رفتارهاي هيجاني حركت مي كند و اين رفتارهاي 
هيجان��ي فقط مختص ب��ورس ايران نيس��ت اما؛ با 
توجه به اينكه فرآيند دريافت كدهاي معامالتي در 
بورس به شدت ابتدايي بوده و مردم به راحتي و بدون 

كوچك ترين آموزشي امكان معامله آنالين در بازار 
سرمايه را دارند، رفتارهاي هيجاني مشهود تر است.

اين كارشناس بازارسرمايه خاطرنشان كرد: اين در 
حالي است كه نظارت بر فعاليت كانال هاي بورسي 
ه��م چندان قوي نيس��ت و هر ش��خصي به راحتي 
مي توان��د اقدام به تش��كيل كانال و اراي��ه تحليل و 
س��يگنال كند و همي��ن تعدد كانال ه��ا و صفحات 
مج��ازي به رفتاره��اي هيجاني س��هامداران دامن 

مي زند.
وي افزود: البته در چند روز اخير سازمان بورس اوراق 
بهادار در كنترل اوضاع عملكرد قابل قبولي داشت؛ اما 
اين اقدامات كافي نيست و انتظار مي رود به گونه اي 
عمل ش��ود كه رفتارهاي هيجاني در بازارس��رمايه 
كاهش يابد؛ پادزهر هيجان بازار، آگاهي و آموزش و 

استراتژي سرمايه گذاري است.
اين كارش��ناس بازار س��رمايه با ارايه ۳ راهكار براي 
كنت��رل رفتارهاي هيجاني در بازار س��رمايه گفت: 
نخستين اقدام ضروري افزايش فيلترهاي صدور كد 
معامالتي و پذيرش س��هامداران جديد است؛ اكثر 
سهامداراني كه در يك سال اخير وارد بازار شده اند، 
هيچ ش��ناختي از بازار س��رمايه و تحليل سياسي و 

اقتصادي و... ندارند. 
سازمان بورس اوراق بهادار تا چند سال قبل، اقدام به 
برگزاري جلس��ات آموزشي رايگان مي كرد و هر ماه 
۳، ۴ دوره كالس رايگان در دسترس سهامداران بود. 
آموزش و اطالع رس��اني در حوزه بازار سرمايه كافي 
نيست و اگر اين روال ادامه يابد، اعتمادي كه بعد از 
۱۰سال تالش مردم به بازارسرمايه پيدا كرده اند از 

دست خواهد رفت و بازگرداندن اين اعتماد و سرمايه 
اجتماعي كار بسيار دشواري است.

وي گفت: متولي آموزش فقط سازمان بورس نيست و 
كارگزاري ها هم بايد در اين زمينه پويا تر عمل كنند. 
حفظ نقدينگي در اين بازار قطعا در گام اول در گرو 
آموزش و فرهنگ سازي است. نكته ديگر اين است 
كه كارگزاران در جذب مشتريان جديد با هم رقابت 
دارند و تالش مي كنند فرآيند صدور كد معامالتي را 
هر چه بيشتر تسهيل كنند؛ بدون آنكه شرايطي براي 
ارايه خدمات آموزشي و مشاوره اي براي سهامداران 
فراهم كنند. همچنين مردم بايد ياد بگيرند انجام هر 
كاري نيازمند آموزش و استفاده از تجربه متخصصان 
آن كار بوده و اهميت آموزش در بحث سرمايه گذاري، 
حتي بيش از ساير امور است، چرا كه سرمايه گذاري 
در بورس نيازمند چند تخصص از جمله روانشناسي 
و دان��ش تحليل اقتصادي و سياس��ي و اس��تراتژي 
 معامالتي و آش��نايي با ابزاره��اي مختلف بازارهاي 
مالي و... اس��ت. س��رمايه گذاري مس��تقيم در بازار 
س��رمايه ب��دون آم��وزش و اس��تراتژي محكوم به 

شكست است.
فالح اضافه كرد: اگرچه با فروكش كردن تنش هاي 
سياسي، به نظر مي رسد رفتارهاي هيجاني در بازار 
كمرنگ شده؛ ولي معتقدم هيجان بازار از بين نرفته و 
بورس ما خيلي بيشتر از استاندارد جهاني با رفتارهاي 
هيجاني مواجه است. اگر اقدامات اوليه براي آموزش 
و اس��تاندارد كردن رفتارهاي س��هامداران صورت 
بگيرد، نيازي به ايجاد و حمايت صندوق هاي توسعه 

و تثبيت بازار و... نخواهد بود.

دوره بدون تحليل سهم خريدن تمام شده است
دوراني كه هر سهمي مي خريديم، رشد مي كرد گذشته و 

بايد با دقت بيشتري اقدام به معامله شود.
به گزارش بورس نيوز، بازار ديروز به ش��دت مثبت بود و با 
جهش ۱۶ هزار و ۳۸۸ پله اي شاخص كل، ركورد جديدي 
در بورس تهران ثبت شد. لمس كانال ۳9۲ هزار واحدي به 
بسياري از پيش بيني هاي ماه هاي قبل براي ورود شاخص 
كل به محدوده ۴۰۰ هزار واحدي تا پايان سال جاري، رنگ 
واقعيت بخش��يد.اما نكته اينجا بود كه روز گذشته تقريبا 
تمامي بازار صف خريد بودند و هر كه روز گذشته موفق به 
خريد شد، حس كيمياگر خوش شانسي را دارد كه مسي 
را قرار اس��ت طال كند؛ حال آنكه تا چند روز پيش همين 
سهم ها از نظر عده اي از سهامداران، كاغذ پاره هايي بود كه 

بايد با شتاب مي فروختند!
محمد گرجي آرا كارش��ناس بازار س��رمايه در خصوص 
وضعيت بازار سرمايه بيان كرد: سبز شدن تمامي نمادهاي 
بازار، نش��ان از غلبه فضاي هيجاني در بازار بوده و يكي از 
داليل ايجاد اين شرايط، عقب ماندن بازار سرمايه نسبت 
به بازارهاي ارز و طال و مسكن و ساير كاالها است. متوسط 
»پي بر اي« بازار سرمايه در هفته گذشته، براي سهم هاي 
بزرگ حدود ۵.۲ و براي سهم هاي كوچك حدود ۶.۵ بود. 
نسبت »پي بر اي« متوسط بازار در حال افزايش است. سقف 
تاريخي »پي بر اي« متوسط بازار حدود ۸ تا ۸.۵ بوده و به 
نظر مي رسد با تارگت ۴۰۰ هزار واحدي شاخص كل، بخشي 
از انتظارات در قيمت سهم ها تخليه شده و از اينجا به بعد بايد 
منتظر عملكرد شركت ها باشيم. وي افزود: بازار سرمايه به 
مرحله اي رسيده كه بايد كم كم آماده اصالح قيمت سهم ها 
باش��يم. بايد ديد وضعيت فروش شركت ها به چه صورت 
است و آيا فروش ها جبران رشد اين مدت بازار را مي كنند يا 

اينكه بازار سرمايه عالوه بر اصالح قيمتي، اصالح زماني هم 
در پيش خواهد داشت.

گرجي آرا ضمن تاكيد بر مثبت شدن تمامي سهم ها تحت 
تاثير رفتارهاي هيجاني، تصريح كرد: بعضي سهامداران خرد 
كه هفته گذشته، فروشنده بودند روز گذشته در صف هاي 
خريد بودند ت��ا فروش هيجاني خود را جبران كنند. اما به 
هر حال، بايد آماده اصالح قيمت ها باشيم.وي اضافه كرد: 
ضمن اينكه افزايش نسبت »پي بر اي« متوسط بازار به 
معناي رشد قيمت تمام سهم هاي بازار نيست. در ۶ ماه 
پيش رو، رشد بازار از محل سهم هاي بنيادي بازار خواهد 
بود كه از رشد بازار سرمايه هم تا حدي، جا مانده اند. در اين 
مرحله از رشد بازار، سرمايه گذاران بايد محتاطانه تر عمل 
كنند. دوراني كه هر سهمي مي خريديم، رشد مي كرد 

گذشته و بايد با دقت بيشتري اقدام به معامله شود.
اين كارش��ناس بازار س��رمايه در توصيه به سهامداران 
خرد و حقيقي گفت: ورود حجم سنگين سرمايه توسط 
س��هامداران خرد و ك��م تجربه اصال توصيه نمي ش��ود. 
مخصوصا اگر پولي كه اين افراد وارد بازار كرده اند، تقاضاي 
مصرفي داشته باشد و در حقيقت س��رمايه مازاد خانوار 
نباشد. همچنين بهتر است س��هامداران خرد از طريق 
صندوق هاي سرمايه گذاري اقدام به سرمايه گذاري كنند؛ 
چرا كه در ۶ ماه آينده اهميت تحليل بيش از قبل بوده و 
بازار سرمايه هم به ش��رايطي رسيده كه مستعد حباب 
است. عالوه بر اين س��رمايه گذاران در بورس تهران بايد 
افق سرمايه گذاري بلندمدت داش��ته باشند، چرا كه در 
روندهاي اصالحي بازار ممكن است متحمل زيان شوند. از 
ريسك هاي بازار سرمايه از جمله ريسك هاي سيستماتيك 

)مشابه اتفاق هفته گذشته( هم نبايد غافل شوند. 
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بالتكليفي نيمه تمام ها 

چالش هاي بازارگوشت مرغ وراهكارهاي برون رفت از آن 

تعادل| 
ارزيابي ه�ا نش�ان مي دهد، تع�داد طرح هاي 
نيمه تمام در س�طح اس�تاني حدود ۷۰ هزار، 
در س�طح ملي ۵۸۰۰ و در مجم�وع حدود ۷6 
هزار طرح است كه از زمان كلنگ زني برخي از 
آنها بيش از دو دهه مي گذرد. چگونگي اتمام 
طرح هاي نيمه تمام به يكي از چالش هاي مهم 
دولت تبديل شده است. البته دولت به دنبال 
اين اس�ت كه با قانع ك�ردن بخش خصوصي، 
سرمايه هاي آنان را براي مشاركت در تكميل 
حدود 3 هزار طرح نيمه تمام كشور كه بيشتر 
آنها از دولت قبل به ارث رس�يده است، جلب 

كند.
اما به گفته مسووالن سازمان برنامه و بودجه، 
فق�دان توجيه پذي�ري اقتص�ادي، تخصيص 
نيافتن مناب�ع مالي طرح ه�ا و اولويت يافتن 
برخي طرح هاي ديگر از داليل طوالني ش�دن 
عمليات اجرايي طرح ها اس�ت. اين اظهارات 
در حالي مطرح مي ش�ود كه بخش خصوصي 
معتقد اس�ت دولت در واگ�ذاري اين طرح ها 
بسيار ضعيف عمل كرده و در معرفي پروژه ها 
تنبلي مي كند. البته آنچه بيشتر از همه سبب 
نگراني مي ش�ود، كمبود اعتبار بودجه اي در 
سال هاي گذش�ته اس�ت كه اين وضعيت در 
س�ال 1399 هم ادامه خواهد داشت. برهمين 
اس�اس، برخي مهم ترين روش حل مس�اله را 
اس�تفاده از ظرفيت هاي بخ�ش خصوصي در 

تكميل پروژه ها مي دانند.

    بودجه ناكافي
هفدهم آذرماه بود كه اليحه بودجه س��ال 1399 به 
عنوان سند دخل و خرج از س��وي رييس جمهوري 
تقديم مجلس شد؛ در اليحه بودجه سال آينده براي 
بودجه هاي عمراني حدود 1۲ درصد رشد پيش بيني 
شده است كه اگر نسبت به رقم مصوب امسال محاسبه 
شود، بودجه عمراني سال را از ۶۲ هزار ميليارد تومان 
فعلي تا مرز ۷۰ هزار ميليارد تومان پيش مي برد، اما 
مس��اله اين اس��ت كه بودجه عمراني به درآمد نفت 
وابسته است و تحقق درآمد نفتي با ابهام همراه است.

آنچه بيشتر از همه سبب نگراني مي شود كمبود اعتبار 
بودجه اي در سال هاي گذشته است كه اين وضعيت 
در سال 1399 هم ادامه خواهد داشت. در سال هاي 
گذش��ته با تزريق بودجه قطره چكاني به پروژه هاي 
انبوه نيمه تمام، دوره س��اخت اين پروژه ها طوالني 

شده است.
براساس آمار در دسترس حدود ۶5 درصد از طرح هاي 
تملك دارايي هاي س��رمايه اي ملي در زمان خود به 
اتمام نرسيده اس��ت؛ برخي از اين طرح ها طول دوره 

ساخت 1۲ سال را تجربه مي كنند.
اگرچه از ابتداي دول��ت يازدهم رويكرد تازه اي براي 

تخصيص اعتبارات عمراني براس��اس اولويت بندي 
طرح ها و پيشرفت فيزيكي آنها اعمال شده، اما به دليل 
باال بودن تعداد پروژه هاي نيمه تمام، مشكالت اقتصاد 
ملي و بودجه حوزه عمراني همچنان درگير مشكالت 
جدي اس��ت. برخي مهم ترين روش حل مس��اله را 
اس��تفاده از ظرفي هاي بخ��ش خصوصي در تكميل 

پروژه ها مي دانند.
خردادماه س��ال 1395 علي عبدالعل��ي زاده، رييس 
كارگروه پيگيري پروژه هاي نيمه تمام در گفت وگو با 
»پايگاه خبري اتاق ايران« درباره جزييات واگذاري 
پروژه هاي نيمه تمام به بخش خصوصي گفته بود: در 
شوراي اقتصاد، طبق آيين نامه ماده ۲۷، به دولت اجازه 
داده شده كه بخشي از پروژه ها و طرح هاي نيمه تمام، 
به بخش خصوصي واگذار ش��ود. ب��ه گفته او، دولت 
مي خواهد با سياست تشويقي بخش خصوصي را براي 
س��رمايه گذاري در اين عرصه وارد كند؛ تا پروژه هاي 

نيمه تمام تكميل و به بهره برداري برسد. 
عبدالعلي زاده، در اين باره ويژگي هاي اين مصوبه در 
اظهاراتي بيان كرده بود كه انواع روش ها در اين مصوبه 
براي واگذاري پيش بيني شده اس��ت. سرمايه گذار 

مي تواند پروژه را بخرد و به بهره برداري برساند.
اما اجازه تغيير كاربري نخواهد داش��ت؛ مثاًل اگر اين 
طرح نيمه تمام يك مدرسه باشد بايد در نهايت مدرسه 
باق��ي بماند و بخش خصوصي اج��ازه تغيير كاربري 
ندارد. مشخصه ديگر اين مصوبه اين است كه »بخش 
خصوصي مي تواند به جاي خريدن اين طرح ها با اجاره 
به شرط تمليك در ساخت، بهره برداري و برگرداندن 

آن پروژه ها به دولت در اين طرح همكاري كند.
مثاًل بيمارس��تان نيمه تمام را از دولت بخرد و بعد از 
تكميل آن، باتوجه به هزينه اي كه در اين پروژه صرف 
كرده، 15-1۰ سال اين بيمارستان را اداره كند و آن 
را به دولت بازگرداند. در اين صورت هم تغيير كاربري 

ممكن نيست. 
بعد از گذشت يك س��ال، عبدالعلي زاده در آبان ماه 
139۶ بار ديگر به »پايگاه خبري اتاق ايران« درباره 
وضعيت واگذاري ها و اينكه بخش خصوصي از پروژه 
كدام حوزه ها بيش��تر اس��تقبال كرده است؟ پاسخ 
مي دهد: در همه حوزه ها با استقبال بخش خصوصي 
مواجه بوده ايم. اين بخش دولتي است كه در معرفي 

پروژه ها تنبلي مي كند.
او درباره چرايي اين مس��اله نيز عن��وان كرده بود كه 
بخش دولتي با اين پروژه ها و طرح ها بخشي از معوقات 
خود را تأمين مي كند؛ بخش��ي از بدنه دستگاه هاي 
دولتي قائم به همين طرح هس��تند و اگر اين طرح ها 
واگذار ش��ود آنها فلس��فه وجودي خود را از دس��ت 
مي دهند و بايد در بقيه سازمان هاي دولتي ادغام شده 
و كوچك شوند. مقاومت ها در عدم واگذاري از طرف 
دس��تگاه هاي دولتي از جنس تالش براي بقا است. 
آنها فكر مي كنند شايد شرايط بهتر شود و دولت نفت 

بفروشد و به اينها بودجه دهد. 

    تنبلي دولت در معرفي پروژه ها 
در همي��ن حال، محس��ن چم��ن آرا در گفت وگو با 
»پايگاه خبري اتاق اي��ران« درباره وضعيت بودجه 
عمراني در اليحه بودجه سال آينده مي گويد: اگرچه 
بودجه عمراني سال 1399، رشد 1۲ درصدي دارد، 
اما با توجه به اينكه در سال 1398، اين بودجه محقق 
نشد، بار ديگر نگراني ها درباره عدم تحقق آن وجود 
دارد. چمن آرا، رييس كميسيون احداث و خدمات 
فني و مهندسي اتاق ايران هم به وضعيت طرح هاي 
نيمه تمام در كشور اشاره مي كند و مي گويد: دولت 
در واگذاري اين طرح ها بس��يار ضعيف عمل كرده 

است.
چمن آرا راه حل را عمل ك��ردن دولت به تبصره 19 
برنامه بودجه مي داند. او مي گويد: خواس��ت بخش 
خصوصي اين است كه دولت سهم بودجه عمراني را 
در سايه بودجه كارهاي اجرايي و عمومي قرار ندهد 
و از طرف ديگر، سعي كند به جاي تعريف پروژه هاي 
جديد، پروژه ه��اي نيمه تمام قبل��ي را تكميل و به 

بهره برداري برساند.
براس��اس تبصره 19 اليحه بودجه 139۷ به دولت 
اجازه داده مي شود به منظور جلب مشاركت هرچه 
بيش��تر بخش خصوصي و تعاوني در اجراي طرح ها 
و پروژه هاي منتخب جدي��د و نيمه تمام )با اولويت 
طرح ه��اي نيم��ه تم��ام( و بهره ب��رداري طرح ها و 
پروژه هاي تكميل ش��ده يا در حال بهره برداري، در 

قالب ساز و كار مشاركت عمومي - خصوصي، نسبت 
به انعقاد انواع قرارداد از جمله واگذاري، مشاركت، 
س��اخت و بهره ب��رداري ي��ا برون س��پاري با بخش 

خصوصي و تعاوني اقدام كند.
بر اس��اس اين تبصره، به دولت اجازه داده مي شود، 
همه ي��ا بخش��ي از وظايف و مس��ووليت هاي خود 
در تأمي��ن كاالها و خدم��ات در حوزه هايي از قبيل 
پدي��دآوري، طراحي، س��اخت، تجهيز، نوس��ازي، 
بهره برداري و تعمي��ر و نگه��داري را در چارچوب 

مقرراتي به بخش خصوصي و تعاوني واگذار كند. 
رييس كميسيون احداث و خدمات فني و مهندسي 
اتاق ايران تاكيد مي كند: در كنار خيلي از مشكالت 
و تحريم ها، دولت بايد به اين مس��اله واقف شود كه 
بودجه عمراني در جاي خود هزينه ش��ود؛ اگر حل 
مشكالت معيش��تي مردم در دراز مدت و ريشه اي 
براي دولت اهميت دارد، بايد اجازه دهد طرح هاي 
نيمه تم��ام تكميل ش��ود، اي��ن كار در كوتاه مدت 
اشتغال زايي دارد و در دراز مدت سبب مي شود كه 
سرمايه هاي راكد به چرخه اقتصاد كشور برگردد و 
اثرات خوبي بر رشد اقتصادي كشور خواهد داشت. 
از س��وي ديگر، يلدا راهدار، عضو هيات نمايندگان 
اتاق ايران درباره اليحه بودجه س��ال 1399 و نحوه 
مواجهه آن با بودجه عمراني كش��ور معتقد اس��ت: 
يكي از مواردي كه همواره در بودجه هاي س��نواتي 
ديده ش��ده اما از كارآيي مناس��ب برخوردار نبوده 

است، تكميل پروژه هاي نيمه تمام است. در اليحه 
بودجه 99 از ۷۰۴ هزار ميليارد ريال اعتبارات تملك 
دارايي هاي س��رمايه اي، 1۰ درصد براي تش��ويق 
بخش خصوصي به صورت يارانه تسهيالت يا وجوه 
اداره ش��ده در نظر گرفته شده است. اما همان گونه 
كه گفته ش��د به دليل اينكه بسياري از اين پروژه ها 
توجيه اقتصادي ندارند، اختصاص اعتبارات به اين 

موضوع در بودجه، كارآيي الزم را نخواهد داشت. 
در همين حال، محمد امي��رزاده، نايب رييس اتاق 
ايران هم در گفت وگو با »پايگاه خبري اتاق ايران« 
درباره سرنوشت بودجه عمراني سال آينده مي گويد: 
اگرچه در اليحه بودجه، فروش يك ميليون بش��كه 
نفت در روز پيش بيني ش��ده كه قرار اس��ت س��هم 
بودجه عمراني باش��د، اما به نظر مي رسد اين مساله 

محقق نشود. 
نايب ريي��س ات��اق اي��ران تاكي��د مي كن��د: دولت 
س��هام متعددي در بخش هاي مختلف مثل فوالد، 
پتروش��يمي و ش��ركت هاي ب��زرگ دارد، مي تواند 
بخش��ي از درآمدهاي حاصل از فروش سهام آنها را 

صرف كارهاي عمراني كند.
اگر اين درآمدها يا بخش��ي از اي��ن درآمدها صرف 
كارهاي عمراني در كشور شود، هم اشتغال در كشور 
رونق مي گيرد و هم اينكه اقتصاد از مسير ركود خارج 
مي ش��ود. به اين طريق مي ت��وان از خروج نيروهاي 

متخصص و جوان از كشور جلوگيري كرد. 

ندا   سميعي|پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني|
توليد و مصرف گوش��ت مرغ در مقايسه با ساير انواع 
گوشت در كش��ور به چند دليل عمده از قبيل تغيير 
فرهنگ تغذيه اي مردم، ارزان بودن نسبي گوشت مرغ 
در مقايسه با ساير انواع گوشت، دوره پرورش كوتاه، 
بازگشت سريع س��رمايه در اين صنعت، فضاي مورد 
نياز كمتر، افت كم الشه پس از كشتار و ... با استقبال 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان مواجه شده است.

 با اين حال همواره نوس��انات قيمت��ي مرغ و نظارت 
و كنت��رل آن از چالش ه��اي مه��م اي��ن صنعت به 
ش��مار مي رود. قيمت اي��ن محصول طي يكس��ال 
گذش��ته نوس��انات زيادي داش��ته، به طوري كه در 
پايان ش��هريورماه س��ال 139۷ قيمت گوشت مرغ 
كش��تار به ط��ور ميانگين براب��ر ب��ا 83.9۶8 ريال و 
پايان شهريورماه سال1398 به طور ميانگين برابر با 
1۲۴.3۷۰ بوده است كه رشد ۴8/11 درصدي را در 
قيمت اين كاال نش��ان مي دهد. اين نوسانات قيمتي 
را مي توان متاث��ر از عوامل متع��دد در طرف عرضه 
)توليد و توزي��ع(، تقاضاي بازار محص��ول و نهاده ها 
دانست. بررسي ها نشان مي دهد كه بازار گوشت مرغ 
با چالش هايي در س��ه حوزه، توليد، توزيع و مصرف 
مواجه اس��ت كه در ذيل به بررسي اهم اين چالش ها 

پرداخته شده است. 

1-  نارس�ايي هاي ش�بكه تأمي�ن، توزي�ع و 
قيمت گذاري

 بررسي وضعيت مرغداري هاي كشور، وجود ظرفيت 
خالي براي پرورش مرغ را نش��ان مي دهد. بر اس��اس 
نتايج سرشماري مرغداري هاي پرورش مرغ گوشتي 
در سال 139۷، حدود ۲5 درصد از مرغداري ها وضعيت 
غير فعال دارند. ظرفي��ت توليدي واحدهاي فعال نيز 
حاكي از عدم بهره مندي از صرفه هاي ناشي از مقياس 

در اين صنعت است. 
اين در حالي اس��ت ك��ه واحدهاي كوچ��ك به دليل 
عدم اس���تفاده از فناوري هاي نوين، هم در فصل گرم 
با كاهش توليد مواجه مي ش��وند و هم در ساير فصول 
بازده پاييني دارند كه موجب ايجاد عدم تعادل در بازار 

داخلي خواهد شد.
ميزان تلفات در اين صنعت در جهان ۴/5-۴ درصد و در 
ايران 8-5 درصد است كه حاكي از پايين بودن بهره وري 
اين صنعت اس��ت. عدم وجود شبكه جامع و يكپارچه 
تعريف شده تحت نظارت در توزيع نهاده ها، مرغ هاي 
كشتار شده و همچنين شبكه زنجيره اي قيمت گذاري 

باعث ايجاد اختالالتي در توزيع و قيمت گذاري مي شود. 
امروزه صنعت مرغداري از حالت سنتي خارج شده و به 
صنعتي بسيار پيشرفته در صنعت جهان تبديل شده 
است. مادامي كه ساختار توليد در ايران بر مبناي سنتي 

باشد، دستيابي به اهداف مشكل خواهد بود.

2- نوسانات در توليد وعرضه جوجه يكروزه
جوجه يك روزه به عنوان مهم ترين نهاده توليد كه داراي 
قابليت انباري نيست، نقش مهمي در نوسانات هزينه 
توليد، قيمت تمام شده و در نتيجه عرضه گوشت مرغ 
ايفا مي نمايد، بر اساس مصوبه كارگروه تنظيم بازار در 
سال 139۷، مرغداران موظف هستند ماهانه حداقل 

1۲5 ميليون قطعه جوجه ريزي انجام دهند.  
در س��ال 139۷ مي��زان 11۷۴ ميليون قطعه جوجه 
يكروزه گوشتي جهت توليد گوشت مرغ ريخته شده 
است. اين مقدار جوجه ريزي نسبت به مقدار پيش بيني 
شده در صورتجلسه چهلم كارگروه تنظيم بازار كمتر 
است و شكافي درحدود 3۲۶ ميليون قطعه وجود دارد. 

3- باال بودن هزينه ه�اي وارداتي بودن برخي 
نهاده هاي خوراكي

مشكل وارداتي بودن عمده نهاده هاي خوراكي 
با توجه به شرايط تحريمي:  مشكل وارداتي بودن 
عمده نهاده هاي خوراكي با توجه به شراط تحريمي، 
حال حاضر از مهم ترين نهاده هاي خوراكي براي دان 

مرغ، ذرت و كنجاله سويا هستند. 
ميزان توليد اين دو نهاده در كشور بسيار اندك است و 
پاسخگوي نياز كشور نيست. بر اساس آمار موجود در 
جهاد كشاورزي در سال 139۷، ميزان واردات ذرت و 
كنجاله سويا به ترتيب حدود 1۶ و 5 درصد رشد داشته 
است كه در شرايط تحريمي ايران، وابستگي وارداتي 

به اين نهاده ها يك چالش اساسي محسوب مي شود. 
از س��وي ديگر، تغييرات نرخ ارز، تأمين ارز مورد نياز 
و مس��ائل مربوط به انتقال ارز نيز ب��ه تبع براي دولت 
هزينه هاي ارزي بيشتري براي واردات ايجاد مي كند. 
بنابراين به علت نوسانات نرخ ارز، تغييرات قيمت اين دو 

نهاده مي تواند قيمت مرغ را دچار نوسان كند. 

   باالبودن سن كش�تار و ضريب تبديل دان 
در ايران 

طبق استانداردهاي جهاني حداكثر دوران پرورش 
م��رغ گوش��تي ۴5 روز و وزن آن حداكث��ر ي��ك 
كيلوگرم گوشت آماده طبخ بدون چربي است، ولي 

توليدكنندگان مرغ گوشتي در ايران دوران پرورش 
را گاهي ۶۰ تا ۷۰ روز افزايش مي دهند.

در اين حالت ضم��ن افزايش وزن مرغ تا ۲ كيلوگرم و 
حتي بيش��تر، مرغ چربي دار با پوست ضخيم به بازار 
روانه مي گردد. وزن باالي مرغ در هنگام كشتار، باعث 
باالرفتن ضريب تبديل دان به گوشت مرغ و در نتيجه آن 
نياز به مصرف بيشتر دان و هزينه بيشتر توليد مي شود. 
به طوري كه ضريب تبديل دان به گوشت مرغ در جهان 

1/8-1/۶ و در ايران ۲ است. 

   تغييرات قيمتي نهاده هاي خوراكي 
وجوجه يكروزه

يكي ديگر از چالش ه��اي مهم صنعت طيور، افزايش 
مداوم هزينه دان و نهاده هاي خوراكي و دارويي است. 
به طوري كه بررسي دو نهاده خوراكي مهم پرورش مرغ، 
ذرت و كنجاله سويا نشان مي دهد كه قيمت اين نهاده ها 
به دليل افزايش قيمت جهاني آنها و افزايش نرخ ارز مدام 
در حال افزايش است. همچنين نقش دالالن اين بازار در 
زمينه توزيع از بنادر تا محل توليد نيز در افزايش قيمت 

اين نهاده ها اثرگذار است.
 قيمت ديگر نهاده هاي توليد همچون سبوس گندم، 
پودر ماهي و ديگر پروتئين هاي مورد نياز نيز در سال 

1398 افزايش چشمگيري داشته اند. 
 مطابق با صورت جلس��ه چهلم كارگ��روه تنظيم بازار 
)مورخ 31 تيرماه 1398(، نرخ جوجه يكروزه ۲1.۲۰۰ 

ريال در نظر گرفته شده است. 
در حالي كه در اوايل مردادماه سال جاري نرخ جوجه 
يك روزه به 1۶55 تومان نيز رس��يد و در 3۰ مردادماه 
1398 نيز برابر با 13.553 ريال بوده است كه اين قيمت 
از قيمت مطلوب پايين تر مي باشد و براي توليدكننده آن 
مقرون به صرفه نيست. اين امر هشداري براي كاهش 

توليد دوره بعد و افزايش قيمت خواهد بود.

4- افزايش تقاضا به سبب افزايش قيمت كاالي 
جانشين )گوشت قرمز( 

طي سال هاي اخير به دليل افزايش قيمت گوشت قرمز 
و ماهي )در سال 139۷ قيمت گوشت قرمز و ماكيان 
۴8/۲ درصد افزايش يافت( و به دليل جابه جايي تقاضا 
به سمت مصرف گوشت مرغ به عنوان كاالي جانشين، 
مصرف روزانه مرغ كشور افزايش يافته است. به طوري 
كه مصرف سرانه گوشت قرمز از 5/۶ كيلوگرم در سال 
139۶ به ۴/۷ كيلوگرم در س��ال 139۷ كاهش يافته 
است. بديهي است عدم پيش بيني اثرات جانشيني و 

افزايش تقاضابراي گوشت مرغ در بازار، باعث به وجود 
آمدن كسري و عقب ماندن عرضه از تقاضا مي شود.

۵- اس�تنكاف از عرضه و پيامده�اي اين عدم 
عرضه

استنكاف از عرضه و به تبع كاهش عرضه گوشت مرغ از 
دو جنبه قابل بحث است؛ 

جنبه اول: افزايش هزينه هاي توليدي مانند نهاده هاي 
خوراكي وارداتي و داخلي و غيرخوراكي مانند قيمت 
جوجه يكروزه باعث كاهش مقدار توليد خواهد ش��د، 
چراكه توجيه اقتصادي نداشتن جوجه ريزي و زيان هاي 
احتمال��ي انگيزه اي ب��راي تداوم توليد ب��راي برخي 

توليدكنندگان باقي نمي گذارد.
جنبه دوم: برخي توليدكنن��دگان به دليل افزايش 
قيمت گوشت قرمز و ماكيان، اطمينان از وجود تقاضا 
براي مصرف گوشت مرغ و انتظار افزايش قيمت مرغ در 
آينده، علي رغم توليد، جوجه ريزي را با با تامل و بعضا از 

عرضه مرغ نيز استنكاف مي كنند. 
لذا كاهش عرضه در س��طح بازار باعث افزايش قيمت 
مي شود كه از يك سو موجب رونق دالل بازي در اين بازار 
شده و از سوي ديگر باعث انتقال   هزينه هاي نگهداري 

مرغ بيش از ۴5 روز بر روي دوش دولت مي گردد.
الزم به ذكر است كه مباشران ستاد تنظيم بازار ناگزير، 
هم در زم��ان كاهش قيمت مرغ )به واس��طه افزايش 
عرضه( و ه��م در زمان افزايش قيمت مرغ بنابر داليل 
فوق االش��اره، لزوما بايس��تي اقدام به دخالت در بازار 
نمايند به نحوي ك��ه در حالت اول جهت ايجاد تعادل 
در قيمت و ايجاد انگيزه و صرفه اقتصادي براي تشويق 
مرغداري ها به جوجه ريزي )حمايت از توليد( اقدام به 
خريد مرغ از بازار و ذخيره سازي آن نمايند و در مواقع 
افزايش قيمت نيز نسبت به رفع مشكالت گلوگاهي، 
از قبيل تامين به موقع كنجاله س��ويا و ذرت وارداتي 
و توزيع آن بين واحدهاي توليدي و همچنين تزريق 
ذخاير احتياطي خريداري شده قبلي به بازار )حمايت 

از مصرف كنندگان( اقدام كنند. 

6- ساير چالش ها
نبود كيفيت الزم واكس��ن هاي طي��ور از جمله عامل 
اثرگذار بر عرضه و نوسان قيمت مرغ هستند. همچنين 
در ش��رايط تحريمي ايران و مش��كالت مربوط به آن، 
بسياري از مرغداران در حوزه واكسن موفق به دريافت 
واكسن مرغوب نشده و تلفات بيش از حدي را تجربه 

كرده اند.

الف( راهكارهاي برون رفت از چالش
ب��ا توجه ب��ه چالش هاي مط��رح ش��ده در بند قبل، 
راهكارهايي براي برون رفت از اين چالشها، در دو افق 
كوتاه مدت و ميان مدت/بلندمدت به شرح ذيل ارايه 

مي گردد: 
اهم توصيه هاي پيشنهادي در كوتاه مدت: ايجاد شبكه 
اطالعاتي جامع براي زنجيره تأمين و توزيع نهاده ها و 
گوشت مرغ؛ تدوين تقويم كااليي مرغ و پيش بيني، 
آينده نگري وضعيت عرضه و تقاض�ا با توجه به تغييرات 
قيمتي نهاده ها و تغييرات غيرقيمتي به منظور كنترل و 
تنظيم بازار گوشت مرغ در كميته اقالم پروتئيني ذيل 
كارگروه تنظيم بازار؛ تشويق توليدكنندگان جوجه 
يكروزه به جوجه ريزي بر مبناي برنامه ريزي س��االنه 
به منظور تعادل در عرض��ه و تقاضا از طريق به صرفه 
كردن قيمت گذاري جوجه يك روزه از سوي سازمان 
حمايت با هدف س��هم بري عادالن��ه زنجيره ارزش و 
تكميل شدن ظرفيت هاي خالي؛ تخصيص و انتقال 
به موق��ع ارز براي واردات نهاده ه��اي خوراكي توليد 
گوشت مرغ از قبيل كنجاله سويا و ذرت يا واكسن هاي 
مورد نياز و تعيين بازده زماني تحويل گوشت مرغ از 
س��وي مرغداران در ازاي دريافت نهاده هاي وارداتي 
مش��مول نرخ ارز دولت��ي؛ با توجه ب��ه اينكه افزايش 
بي قاعده جوجه ري��زي، نتيجتا كاهش قيمت مرغ )و 
بعضا زيان توليدكنن��دگان( را از يك طرف و كاهش 
جوجه ريزي نيز تبعات افزايش قيمت )يا كاهش رفاه 
مصرف كنندگان( را به دنبال دارد، لذا نظارت كارگروه 
تنظيم بازار برتعيين قيمت عادالنه جوجه يك روزه و 
سايرنهاده هاي توليد و همچنين نظارت كامل بر رعايت 
ميزان جوجه ريزي تعادلي و همزمان، مداخله به موقع 
در بازار )اعم از خريد و ذخيره س��ازي يا فروش به بازار 
از محل ذخائر احتياطي( تاثير بسزايي در تنظيم بازار 

مرغ خواهد داشت. 
ب( اهم توصيه هاي پيشنهادي در ميان مدت/

بلند مدت: 
تغيير ساختارهاي سنتي توليد به ساختارهاي ادغامي 
و ق��راردادي در صنع��ت مرغ و اس��تفاده حداكثري 
از ظرفي��ت خالي تولي��دي مرغداري ها با تش��ويق 
سياس��ت هاي ادغام؛ تدوي��ن برنامه جام��ع ارتقاي 
بهره وري در صنعت مرغ با تأكيد بر افزايش صرفه هاي 
مقياس، بهب��ود ضريب تبديل و كاهش تلفات. ايجاد 
بس��ترهاي الزم براي توليد نهاده هاي اصلي دان مرغ 
در كشور به منظور كاهش وابس��تگي به واردات اين 

نهاده ها در بلندمدت.
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بررسي تاثير وضع ماليات
 بر خودروهاي گرانقيمت

ايبنا|محمدرض��ا نجفي من��ش دبي��ر انجم��ن 
قطعه سازان درباره مصوبه مجلس در خصوص اخذ 
ماليات از خودروهاي بيش از يك ميليارد تومان اظهار 
داشت: تأثير اين موضوع بر بازار خودرو بسيار ناچيز و 
كم است زيرا تنها كمتر از يك درصد از خودروهاي 
داخل كشور بيش از يك ميليارد تومان قيمت دارند. 
او افزود: در حال حاضر بيش از ۲۰ ميليون خودرو در 
سطح كشور در حال تردد هستند و بنا بر آماري كه 
سخنگوي كميسيون تلفيق اعالم كرده، تنها ۶۲ هزار 
خودرو از اين تعداد بيش از يك ميليارد تومان قيمت 
دارند كه رقم ناچيزي است. دبير انجمن قطعه سازان 
خاطرنشان كرد: اخذ ماليات از خودروهاي بيش از يك 
ميليارد تومان خبري نيست كه ما را نگران يا خوشحال 
كند زيرا گوشه بسيار كوچكي از بازار در اختيار اينگونه 
خودروهاست. عضو هيات نمايندگان اتاق ايران ادامه 
داد: دولت براي جبران كسري بودجه خود در سال 
آينده كه عمدتًا ناش��ي از عدم فروش نفت است، در 
تالش است تا پايه هاي جديد مالياتي وضع كند كه 
ماليات بر خودروهاي گران قيمت و لوكس نيز بخشي 
از اين موضوع است. نجفي منش اظهار داشت: با اين 
حال به نظر نمي رسد كه تصميم دولت و مجلس براي 
اخذ ماليات از خودروهاي گران قيمت تأثير چنداني 
بر بازار داشته باشد زيرا كه 99 درصد خودروهاي در 
حال تردد در كشور كمتر از يك ميليارد تومان قيمت 
دارند. براساس مصوبه كميسيون تلفيق مجلس، انواع 
خودروهاي س��واري و وانت دوكابين داراي شماره 
انتظامي شخصي با ارزش يك ميليارد تومان و بيشتر 
براساس ارزش روز خودرو به نرخ زير مشمول ماليات 
بر دارايي مي شود: نسبت به مازاد يك تا 1.5 ميليارد 
تومان، نيم درصد؛ نس��بت به مازاد 1.5 تا 3 ميليارد 
تومان، 3 درصد؛ نسبت به مازاد 3 ميليارد تومان به 
باال، 1.5 درصد. براين اس��اس خودروي سه ميليارد 
توماني، ماليات ساالنه 15 ميليون تومان و خودروي 
5 ميليارد توماني نيز ماليات ساالنه 3۰ ميليون تومان 

را بايد پرداخت كند. 

كاهش قيمت مرغ
پايگاه خبري اتاق اصناف تهران|رييس اتحاديه 
صنف فروشندگان پرنده و ماهي تهران از ادامه دار بودن 
سقوط قيمت مرغ و كاهش قيمت تخم مرغ در بازار 
خبر داد. مهدي يوسف خاني، از افت 5۰۰ توماني نرخ 
مرغ نسبت به هفته گذشته در بازار خبر داد و گفت: 
نرخ هر كيلو مرغ زنده درب مرغداري ۷ هزار و 9۰۰ 
تومان، مرغ آماده به طبخ در كشتارگاه 11 هزار و ۲۰۰ 
تومان، توزيع در واحد هاي صنفي 11 هزار و ۴۰۰ و 
خرده فروشي ها 1۲ هزار و 5۰۰ تومان است. به گفته 
وي، نرخ هر كيلو ران مرغ با كمر 11 هزار و 5۰۰ تومان 
و ران مرغ بدون كمر برابر با 1۲ هزار و 5۰۰ تومان است. 
يوسف خاني با اشاره به نرخ ساير مشتقات در بازار بيان 
كرد: قيمت هر كيلو س��ينه با كتف ۲۲ هزار تومان، 
سينه بدون كتف ۲3 هزار تومان و فيله مرغ ۲۷ هزار 
تومان است. وي، نبود تقاضا و كشش بازار را دليل اصلي 
كاهش قيمت مرغ در بازار اعالم كرد و گفت: با توجه به 
ازدياد عرضه ناشي از تخليه واحد هاي مرغداري براي 
جوجه ريزي شب عيد و كاهش خريد خانوارها، قيمت 
مرغ نسبت به هفته گذشته كاهش داشته است. وي 
درباره آينده بازار مرغ افزود: با توجه به شرايط فعلي 
عرضه و تقاضا احتمال كاهش مجدد قيمت تا پايان 
ماه دور از انتظار نيست، اما در بهمن به سبب كمبود 
عرضه قيمت روند صع��ودي به خود خواهد گرفت. 
يوسف خاني قيمت مصوب هر كيلو مرغ زنده را 8 هزار 
و 55۰ تومان و مرغ آماده به طبخ 1۲ هزار و 9۰۰ تومان 
اعالم كرد و افزود: با توجه به قيمت فعلي مرغ زنده، 
توليدكنندگان با زيان ۶5۰ توماني در فروش روبرو 
هستند. اين مقام مسوول اعتراض مرغداران نسبت به 
نوسان نرخ جوجه يكروزه و قيمت فعلي مرغ را منطقي 
دانست و گفت: با وجود افزايش هزينه هاي توليد اعم از 
جوجه يكروزه، نرخ مصوب 8 هزار و 55۰ تومان براي 
هر كيلو مرغ زنده با قيمت تمام شده توليد تفاوتي ندارد 
كه بدين ترتيب سودي عايد مرغدار نمي شود. يوسف 
خاني ادامه داد: با توجه به ذخيره سازي مرغ از سوي 
پشتيباني امور دام، نيازي به واردات مرغ براي تنظيم 

بازار شب عيد نداريم.

نمايشگاه هاي تخصصي 
استاندارد و پويا مي شوند

جلسه كميسيون امور اقتصادي اتاق اصناف تهران با 
حضور علي فاضلي عضو هيات رييسه اتاق و اكثريت 
اعضاء به رياست علي اژدركش با محوريت پيگيري 
پيشنهادات و مصوبات قبلي كميسيون برگزار شد. 
به گزارش پايگاه خبري ات��اق اصناف تهران در اين 
جلسه ابتدا علي اژدركش رييس كميسيون به ارايه 
تحليلي از وضعيت اقتصادي و پيامدهاي آن بر توليد، 
توليدكنن��ده و عموم مردم پرداخ��ت و ديگر اعضاء 
نيز در اين خصوص با اشاره به برخي نكته ها نظرات 
خود را اعالم داشتند. در ادامه با توجه به حضور عضو 
هيات رييس��ه اتاق، موضوع درخواست و پيشنهاد 
كميسيون در جلس��ات گذشته مبني بر واگذاري و 
ارجاع كارشناسي نمايشگاه هاي تخصصي- صنفي 
به كميسيون با استناد به قانون نظام صنفي در اين 
خصوص، نظرات و مطالبي از سوي عضو هيات رييسه 
و اعضاي كميسيون بيان و مقرر شد كميسيون تمام 
راهكارها و پيشنهادات خود را با محوريت: ضرورت 
نيازس��نجي، استانداردس��ازي، كارشناسي و نحوه 
برگزاري نمايشگاه هاي تخصصي- صنفي از طريق 
كميسيون امور اقتصادي؛ برگزاري هرگونه نمايشگاه 
تخصصي- صنفي با تاييديه اتحاديه مربوطه؛ ضرورت 
برگزاري نمايش��گاه هاي تخصص��ي- صنفي تنها 
با محوريت ارايه دس��تاوردها، ابتكارات، نوآوري ها 
ومعرفي توليدات؛ ممنوعيت فروش در نمايشگاه هاي 
تخصصي- صنف��ي؛ به عنوان يك س��ند راهبردي 
در راس��تاي استانداردس��ازي و پوياتر شدن چنين 

نمايشگاه هايي به هيات رييسه اعالم گردد.

تحليل



كوتاه از دنياي انرژي 7 انرژي

وزير نفت ضمن اطمينان بخشي نسبت به تأمين سوخت پاك كشتي ها، خبر از افزايش قيمت آن داد

اتخاذراهحلهايموقتبرايتأمينسوختكشتيها
گروه  انرژي|

ماه ها نگراني درباره آينده كش��تيراني بين المللي ايران 
پس از اول ژانويه سال 2020 كه قرار بود مقررات جديد 
بين المللي دريانوري به مرحله اجرا برسد، تداوم داشت. 
باالخره سررس��يد اين تاريخ فرا رسيد و همزمان وزارت 
نفت اعالم كرد كه كشور براي تأمين سوخت كشتي هايش 
با مشكلي روبرو نخواهد ش��د. اين اظهارات نمايندگان 
مجلس را قانع نكرد و با طرح پرسش از بيژن زنگنه، وزير 
نفت خواستار شفافيت بيشتر درباره نحوه مواجهه ايران با 
محدوديت هاي جديد پيش روي كشتيراني ايران شدند. 
بر همين اساس، ديروز زنگنه در صحن علني مجلس حاضر 
شد تا در خصوص وضعيت تأمين سوخت كشتي هاي ايران 
پس از اجرايي شدن مقررات بين المللي دريانوردي درباره 
سوخت كمسوولفور به سواالت نمايندگان پاسخ دهد. وزير 
نفت با بيان اينكه مشكل مربوط به سوخت با سولفور كم 
سبب ايجاد اختالل در كشتيراني نمي شود، گفت كه فعال 
مي توان نياز كشتي هاي اقيانوس پيما را با سوخت با سولفور 
زير نيم درصد تامين كرد. او به نمايندگان اطمينان داد 
كه از اين بابت نگراني نداشته باشند. به گفته او، نخستين 
گزين��ه در حال اجرا، مخلوط كردن و اس��تاندارد كردن 
مازوت است و گزينه هايي مثل خريداري كردن سوخت 
از خارج و استفاده از بندي از مقررات آيمو با مضمون عدم 
توانايي تأمين سوخت كمسوولفور و دريافت معافيت هم 
در دسترس است. با اين وجود زنگنه اعالم كرد كه كشتي ها 
بايد با قيمت هاي باالتر سوخت كنار بيايند و انتظار دريافت 
يارانه از دولت نداشته باشند. مجلس شوراي اسالمي ديروز 
ميزبان بيژن زنگنه وزير نفت بود تا چندوچون ماجراي 
مق��ررات جديد بين المللي دريانوردي درباره س��وخت 
كشتي ها و نحوه مواجهه ايران با اين مقررات را به نمايندگان 
توضيح دهد و در پاسخ به پرسش علي اكبر كريمي، نماينده 
اراك، كميجان و خنداب در خصوص كوتاهي وزارت نفت 
درباره توليد سوخت كمسوولفو، بيان كرد: اين پرسش 
يك بار ديگر در ارديبهش��ت ماه امس��ال از سوي آقاي 
ساري، نماينده اهواز مطرح شد و من به آن پاسخ دادم، اما 
در ظاهر از نظر آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسالمي 
هر چند بار پرسشي مطرح شود بايد به آن پاسخ داد. وزير 
نفت با بيان اينكه قيمت مازوت اكنون كاهش و قيمت نفت 
كوره كم سولفور افزايش يافته و به اندازه قيمت گازوئيل 
رسيده است، اظهار كرد: اگر فعاليت پااليشگاه هاي كشور 
عادي باشد، مقدار نفت كوره توليدي، روزانه حدود ۴0 
هزار تن است كه ۱۳ هزار تن آن در پااليشگاه آبادان توليد 
و دوباره تصفيه مي شود، حدود 20 هزار تن نفت كوره با 

سولفور باال داريم.

راهكاراصلي:بهينهسازيپااليشگاهها
زنگنه با بيان اينكه راه حل اصلي تهيه نفت كوره با سولفور 
كم، بهينه سازي پااليشگاه هاست تا هم گوگرد نفت  كوره 
و هم توليد نفت  كوره كاهش يابد، تصريح كرد: براي حل 
اين مشكل نيازمند ۱0 ميليارد دالر سرمايه گذاري هستيم 
كه در شرايط كنوني تامين آن بسيار دشوار است. او با اشاره 
به اينكه بارها گفته ام قيمت نفت كوره كم سولفور به شدت 
باال مي رود و اين واقعيت بازار است، افزود: هم اكنون هزينه 
كشتيراني هم در دنيا به همين دليل باالرفته است. وزير نفت 
با بيان اينكه ما راه حل هايي در اين زمينه داريم كه براي وزير 
راه و شهرسازي نوشتم، ادامه داد: استناد به بند 2 مقرره ۱۸ 
پيوست ششم كنوانسيون بين المللي جلوگيري از آلودگي 
ناشي از كشتي ها )مارپل( به كشتي ها تكليف مي كند بايد 
از سوخت با گوگرد زير نيم درصد استفاده كنند. او ادامه داد: 
اما يك راهكار موقت هم دارد كه مي گويد اگر كشتي بگويد و 
گزارش كند امكان تامين سوخت كم سولفور را ندارد مي تواند 
از سوخت با سولفور باال استفاده كند. از نظر من، اگر كساني 
اظهار مي كنند كه ما از بنادر ديگر نمي توانيم سوخت تامين 

كنيم مي توانند به اين بند استناد كنند. جمهوري اسالمي 
ايران هم مي تواند به دليل شرايط اضطراري به اين قانون 

استناد كند، از نظر من حق قانوني و حقوقي ماست.

معضلدومتوليبراييكمساله
به گزارش »تعادل«، بر اساس گزارشي از مركز پژوهش هاي 
مجلس، ۱00 درصد ناوگان كشتيراني بين المللي ايران از 
سوخت مازوت با سولفور ۳ الي ۳.5 درصد استفاده مي كنند 
و در حالي كه يك��ي از راه هاي مواجهه ب��ا مقررات جديد 
دريانوردي، نصب تجهيزاتي به نام اسكرابر روي دودكش 
كشتي ها است تا گازهاي انتشار يافته را تصفيه كند، حتي 

يك كشتي ايراني چنين تجهيزاتي را در اختيار ندارد.
ديروز وزير نفت نيز يكي از راه حل هاي حل معضل مازوت را 
تجهيز كشتي به دستگاه اسكرابر عنوان كرد و با بيان اينكه 
نصب اين تجهيز با توجه به ظرفيت كشتي، 2 تا ۷ ميليون 
دالر هزينه دارد، افزود: هزينه اين طرح حتي از بهينه سازي 
پااليش��گاه ها نيز به لحاظ اقتصادي بهتر است، اما هيچ 
كشتي ايراني اين كار را نكرده است. زنگنه يادآور شد كه 

كشتي ها از سال 2002 تا 2020 فرصت داشتند اسكرابر 
نصب كنند، اما اين كار را نكردند. به گفته او هيچ كدام از 
نفتكش هاي اقيانوس پيماي ايران اسكرابر نصب نكردند 
و حاال حدود يك سال ونيم است كه براي آنكه سوخت با 
قيمت مناسب دريافت كنند، در حال مكاتبه با وزارت نفت 
هستند. حتي به تازگي به صورت ضمني تقاضاي سوخت 

ارزان و يارانه اي را مطرح مي كنند.

راهحلفعلي:اختالطسوخت
وزير نفت مخلوط كردن نفت كوره )محصول گوگرد باال با 
محصول گوگرد پايين مخلوط ش��ود كه به حد استاندارد 
مورد استفاده كشتي برسد( را راه حلي ديگر برشمرد و با بيان 
اينكه در اين زمينه نشست هاي متعددي برگزار شده است، 
تصريح كرد: خوشبختانه با همكاري شركت ملي نفتكش 
ايران به تركيب سوختي رسيديم كه در موتورهاي كنوني 
جواب مي دهد. پيش از اين، مركز پژوهش هاي مجلس نيز 
گزينه اختالط سوخت ها را به عنوان راه حلي كوتاه مدت يا 
ميان مدت براي مواجهه ايران با مقررات جديد دريانوردي 

پيش كشيده و نوشته بود كه ايران مي تواند در كوتاه مدت 
از دو راهكار اختالط نفت كوره با گوگرد باال با مجموعه اي از 
تركيبات سبك پااليشگاهي براي استاندارد كردن غلظت 
سولفور سوخت كشتي ها و همچنين جايگزيني سوخت 
گازوئيل به جاي نفت كوره با گوگرد باال اس��تفاده كند. اما 
زنگنه ديروز خاطرنشان كرد كه »موتوري كه نفت كوره 
مصرف مي كند نمي تواند نفت گاز مصرف كند«. او ادامه 
داد كه بر همين اساس، سوخت تركيبي با استاندارد 
گوگرد زير نيم درصد توليد شد و اكنون پااليشگاه ها 
ماهانه ۴0 تا 50 هزار تن از اين سوخت را تامين مي كنند 
و به قيمت بين المللي مي فروشند. به گفته زنگنه، مساله 
سوخت كشتي ها از لحاظ قيمت به وزارت نفت ارتباطي 
ندارد. وزير نفت با بيان اينكه ايران حتي مي تواند از بيرون 
كشور هم سوخت تامين كند، افزود: روش هاي ديگري هم 
مانند مخلوط نفت  كوره با روش هاي شيميايي وجود دارد كه 
بخش خصوصي در اين زمينه فعال شده است تا نفت  كوره 
با سولفور باال را از ما بگيرد و با مواد شيميايي مخلوط كند و 

سرانجام نفت  كوره با سولفور پايين تحويل دهد.

كشتيرانانباقيمتباالترسوختكناربيايند
زنگن��ه، افزايش قيم��ت حمل ونقل را به دلي��ل افزايش 
قيمت هاي بين المللي عن��وان كرد و گفت: فكر نمي كنم 
هيچ كدام از نمايندگان محترم مجلس ش��وراي اسالمي 
در ش��رايطي كه قيمت خ��ارج از ايران آزاد اس��ت دنبال 
اين باش��ند از منابع محدود بودجه يارانه اي براي سوخت 
نفتكش اختصاص دهند. او تصريح كرد: من اجازه ندارم به 
توليدكنندگان بگويم توليدتان را به قيمت پايين تر از قيمت 
جهاني بفروشيد، مگر اينكه شما در بودجه چنين چيزي 
تصويب كنيد و 2 الي ۳ هزار ميليارد تومان يارانه براي آن 
قرار دهيد. وزير نفت با بيان اينكه در دنيا هر هيدروكربني 
را بخواهيد مي توانيد خريداري كنيد، اما قيمتش متفاوت 
اس��ت، تاكيد كرد: ما اكنون مي توانيم نياز كش��تي هاي 
اقيانوس پيما را با س��وخت با سولفور زير نيم درصد تامين 
كنيم، نگراني نداشته باشيد. با تمام اين تفاسير، زنگنه با اشاره 
به اينكه موضوع ايجاد اختالل در كشتيراني به دليل كمبود 
سوخت با سولفور كم صحيح نيست، به نمايندگان اطمينان 
داد: مهم ترين بخش كش��تيراني نفتكش است كه قاطع 
مي گويم هيچ اختاللي در آن ايجاد نمي شود. همين امروز 
در مذاكراتي كه با شركت ملي نفتكش ايران انجام شده است، 
مي گويد سوختش تامين مي شود. او با تاكيد بر اينكه سوخت 
مورد نياز نفتكش و كشتيراني در حال تامين است، يادآور 
شد: كشتي هاي كوچك و لنج ها از سوخت نفت گاز استفاده 

مي كنند، بنابراين اختاللي در كشتيراني ايجاد نمي شود.

تبعات تحريم نفت عراق چه خواهد بود
گروه انرژي | تهديد امريكا به تحريم نفتي عراق، اين كشور 
را در معرض يك چالش بزرگ قرار داده است؛ صادرات روزانه 
۳ و نيم ميليون بشكه نفت كه بخش بزرگي از اقتصاد عراق 
به درآمدهاي آن وابسته اس��ت. اين تهديدي است كه در 
مقابل تصميم دولت و پارلمان عراق براي اخراج بيش از پنج 
هزار نيروي امريكايي از خاك اين كشور مطرح شده است. 

پس از راي پارلمان عراق براي اخراج نيروهاي خارجي، از 
جمله 5 هزار و 200 سرباز امريكايي، رييس جمهوري امريكا 
تهديد كرد: ما تحريم هايي عليه آنها وضع مي كنيم كه هرگز 
مشابه آن را نديده اند. اين تهديد در مرحله نخست فروش 
نفت عراق را نشانه قرار داده كه در صورت تحقق، عراق بايد 

در انتظار تبعات منفي اقتصادي بزرگي از اين محل باشد. 
در حال حاضر ميزان توليد نفت عراق مطابق با سهميه تعيين  
شده در اوپك، حدود ۴.۴6 ميليون بشكه در روز و صادرات 
نفت اين كشور نيز معادل ۳.۴5 ميليون بشكه در روز است. 

در صورت وضع تحريم ها، دسترس��ي عراق به درآمدهاي 
نفتي اش نيز تحت الش��عاع قرار خواهد گرفت. آنطور كه 
يكي از مقامات عراقي اعالم كرده؛ حس��اب بانك مركزي 
عراق در بانك مركزي امريكا نيز قطع خواهد شد؛ حسابي 
كه در س��ال 200۳ ميالدي و پس از حمله امريكا به عراق 
ايجاد شد و طبق توافقات صورت گرفته، تمام درآمدهاي 
نفتي اين كشور به حساب فوق واريز مي شود. براين اساس 
قطع دسترسي عراق به اين حساب به معناي قطع كامل 
درآمدهاي نفتي دولت اين كش��ور خواهد بود. در صورت 
تحريم نفت عراق؛ اعضاي اوپك نيز با چالشي جديد مواجه 
خواهند شد و آن حذف يكي از توليدكنندگان بزرگ در بازار 
اس��ت. در اين صورت اعضاي اوپك و متحدانش بايد براي 
تغيير سقف توليدات خود به منظور مديريت بازار تصميم 
تازه اي اتخاذ كنند. عمده برآوردها نيز حاكي از آن است كه 
هرگونه اعمال تحريم بر نفت عراق، مي تواند تاثير مستقيمي 

بر قيمت ها در بازارهاي جهاني به همراه داشته باشد.  اما اين 
نگراني ها تنها معطوف به دولت عراق نخواهد بود؛ اعمال 
هرگونه تحريم بر نفت عراق، مشتريان و خريداران خارجي 
نفت اين كشور را نيز تحت تاثير قرار خواهد داد. عراق طي 
پنج سال گذشته توليدش را حدود 50 درصد افزايش داده 
و يكي از مطمئن ترين صادركنندگان نفت خاورميانه به 
آسيا بوده است اما پس از رخدادهاي اخير و افزايش تنش ها 
ميان ايران و امريكا، در كانون التهاب ژئوپليتيكي قرار گرفته 
است. نفت سبك بصره عراق يك گريد نفتي پرتقاضا ميان 
پااليشگاه هاي آسيايي است كه به دليل تحريم هاي امريكا، 
از دريافت نفت ايران محروم شده اند. نفت سنگين بصره هم 
به دليل تحريم هاي امريكا عليه نفت ونزوئال، طرفدار زيادي 
دارد. چين، هند، كره جنوبي و ژاپن از جمله مشتريان بزرگ 
نفت عراق هستند كه هرگونه خلل در توليد و عرضه نفت 

اين كشور، مي تواند آنها را متاثر سازد.

پشت پرده غيب شدن سهميه ها از كارت سوخت
اطالعيه جديد شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
نشان مي دهد، غيب شدن س��هميه ها در واقع عدم 
اطالع مردم از پيمانه هايي بوده كه اين شركت براي 
س��وخت گيري در نظر گرفته اما كسي را از آن مطلع 
نكرده است. همزمان با سهميه بندي بنزين، صاحبان 
خودروها ب��ا مراجعه به جايگاه هاي س��وخت اعالم 
مي كردند كه سهميه بنزين آنها در هر بار سوختگيري 
بيش از 2 ليتر كم مي شود. همين امر سبب شد تا تصور 
كم فروش��ي جايگاه ها تقويت ش��ود و متهم اول اين 
موضوع كارگران جايگاه هاي سوخت باشند. البته در 
اين زمينه بررسي هايي صورت گرفت كه نشان مي داد، 
جايگاه اي سوخت كم فروشي ندارند اما همچنان كم 
شدن سهميه از كارت سوخت ادامه داشت. بعد از آن 
بود كه ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي اعالم 
كرد دليل فرار س��هميه هاي بنزين از كارت سوخت، 
 عدم رعايت س��وخت گيري صحيح اس��ت زيرا افراد 
پيش از پايان روند سوختگيري،  كارت را از كارتخوان 
خارج مي كنند و به اين صورت شاهد كاهش يك تا ۴ 
ليتري سهميه از كارت سوخت هستيم. با رعايت اين 

موارد نيز گره اي از اين مشكل باز نشد و همچنان اين 
س��هميه ها بودند كه به صورت عجيب و غريب غيب 
مي شدند. با باال گرفتن اين موضوع، حاال شركت ملي 
پخ��ش فرآورده هاي نفتي اطالعي��ه جديدي صادر 
كرده و پرده از راز غيب ش��دن س��هميه هاي بنزين 

برداشته است.
ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي در پي انتشار 
برخي شايعات در فضاي مجازي مبني بر كاهش سهميه 
سوخت هنگام س��وختگيري اعالم كرده كه طراحي 
سامانه هوشمند س��وخت جهت جلوگيري از تخلف 
حاصل از بيرون كشيدن كارت در حين سوخت گيري، 
بدين صورت است كه با وارد كردن كارت در كارت خوان 
و مشخص شدن مقدار سهميه، با شروع سوخت گيري، 
ابتدا ۳.۹۹ ليتر از س��هميه كسر مي ش��ود و شروع به 
سوخت گيري مي كند. پس از اتمام پيمانه اول، ۳.۹۹ 
ليتر ديگر از سهميه كم مي شود و مجددا سوخت گيري 
ادامه پيدا مي كند و اين فرايند به صورت پيمانه پيمانه 

تا انتهاي سوخت گيري ادامه مي يابد.
اگر در حين سوخت گيري كارت از كارت خوان بيرون 

كشيده شود مقداري كه باقيمانده ۳.۹۹ ليتر است كه 
از سهميه آن كارت كسر مي شود )براي مثال اگر دو ليتر 
سوخت گيري كرده است و كارت را بيرون بكشد ۱.۹۹ 
ليتر بيشتر از سهميه آن كارت كم مي شود( و اگر همان 
كارت، دوباره وارد همان كارت خوان شود، سهميه اي 
كه بيشتر از ليتراژ برداشت  شده از نازل كم شده است، 
به كارت برگردانده مي شود. در اين اطالعيه تاكيد شده 
كه در صورت خارج كردن زودهنگام كارت سوخت از 
كارتخوان جايگاه، سوختگيري قطع مي شود و ليتراژ 
مذكور از سهميه كسر مي ش��ود، ليكن صرفًا به اندازه 
ليتراژ سوختگيري شده، هزينه محاسبه خواهد شد. 
اين اطالعيه نشان مي دهد كه غيب شدن سهميه ها 
در واقع عدم اطالع مردم از پيمانه هايي بوده كه شركت 
ملي پخش فرآورده هاي نفتي براي سوخت گيري در 

نظر گرفته اما كسي را از آن مطلع نكرده است.
براي جلوگيري از كم ش��دن س��هميه ها افراد بايد در 
هنگام س��وختگيري مضربي از عدد ۳.۹۹ را انتخاب 
كنند تا ميزان بنزين دريافتي با عدد كسر شده از كارت 

سوخت برابر باشد.

بهره برداري از ۲ ميليارد دالر طرح پتروشيمي تا پايان امسال
معاون وزير نف��ت در امور پتروش��يمي از افتتاح فاز دوم 
پتروش��يمي تخت جمشيد ماهش��هر خبر داد و گفت: 
نزديك به 2 ميليارد دالر طرح پتروش��يمي تا پايان سال 
۹۸ به بهره برداري مي رسد. به گزارش ايلنا از وزارت نفت، 
بهزاد محمدي با اعالم اين خبر گفت: سه شنبه، 2۴ دي ماه، 
فاز دوم پتروش��يمي تخت جمشيد ماهش��هر به عنوان 
بزرگ ترين واحد توليدكننده ماده اوليه الس��تيك )پلي 
بوتادين رابر( كه كاربرد بسياري در صنايع پايين دستي 
دارد به بهره برداري مي رسد. وي با بيان اينكه با بهره برداري 
از فاز دوم پتروشيمي تخت جمشيد ساالنه 55 هزار تن 
محصول خاص پليمري )پي بي آر( توليد خواهد شد، افزود: 
اين محصول در صنايع تكميلي پتروشيمي به ويژه صنايع 

توليد تاير و الستيك داراي كاربردهاي متعددي است و 
كشور را از واردات برخي از انواع )گريدهاي( خاص پليمري 

بي نياز خواهد كرد.
معاون وزير نفت در امور پتروشيمي با اعالم اينكه از امروز تا 
پايان سال ۹۹ به طور ميانگين هر ماه يك طرح پتروشيمي 
در كش��ور به بهره برداري مي رس��د، ادامه داد: در سه ماه 
باقيمانده از س��ال ۹۸ افزون بر فاز دوم پتروشيمي تخت 
جمشيد ماهشهر، طرح متانول كاوه به عنوان بزرگ ترين 
طرح پتروشيمي متانول جهان با ظرفيت ساالنه 2 ميليون 
و ۳00 هزار تن و طرح شيرين سازي، جداسازي و توليد 
متانول پتروشيمي بوش��هر با ظرفيت توليد ساالنه يك 
ميليون و 650 هزار تن به بهره برداري مي رسد. محمدي 

با بيان اينكه نزديك به 2 ميليارد دالر طرح پتروش��يمي 
تا پايان س��ال ۹۸ به بهره برداري مي رسد، اظهار كرد: در 
جهش دوم صنعت پتروشيمي كه بهره برداري از طرح هاي 
آن تا آخر سال ۱۴00 ادامه دارد در مجموع ظرفيت صنعت 
پتروشيمي كشور از 66 ميليون تن كنوني به ۱00 ميليون 
تن خواهد رسيد و درآمد كشور از ۱۷ ميليارد دالر كنوني 
به 25 ميليارد دالر در س��ال افزايش خواهد يافت. وي با 
اش��اره به جهش سوم صنعت پتروش��يمي تا پايان سال 
۱۴0۴ افزود: با تكميل اين گام ظرفيت اين صنعت به بيش 
از ۱۳0 ميليون تن خواهد رسيد و درآمد كشور ۳۷ ميليارد 
دالر از محل صادرات محصوالت پتروشيمي خواهد بود كه 

عدد قابل توجهي است.
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LPGخطراستفادهاز
بهعنوانسوختخودرو

ايرن�ا| ريي��س اچ اس اي ش��ركت مل��ي پخش 
فرآورده هاي نفتي درباره خطرات استفاده از ال پي جي 
به عنوان سوخت خودروها هشدار داد و گفت: به منظور 
جلوگيري از خطرات احتمالي از نصب سيلندرگاز مايع 
يا همان ال پي جي به صورت غيرمجاز و نيز مراجعه 
به مراكز غيرمجاز براي تبديل به سوخت ال پي جي 
خودداري ش��ود. ايرج كلهري؛ بيان كرد: متاسفانه 
اخيرا ع��ده اي از هموطنان به دليل ع��دم آگاهي از 
خطرات احتمالي، توجه ناكافي به خطرات احتمالي يا 
ترجيح موارد اقتصادي به موارد ايمني، نسبت به نصب 
سيلندر گازمايع )ال پي جي( در خودروهاي خود در 
مراكز غيرمجاز اقدام كرده يا سوخت ال پي جي را نيز 
از مراكز غيرمجاز دريافت مي كنند كه اين امر عالوه 
بر خطرات جاني و مالي ب��راي خود فرد و خانواده او، 
پيامدهاي خسارت باري را براي كاركنان اين مراكز، 
مراجعه كنندگان و همسايگان به دنبال خواهد داشت.

وي با اشاره به لزوم رعايت استانداردها و الزامات ايمني 
در استفاده از اين سوخت تاكيد كرد: نصب سيلندر گاز 
مايع يا سوخت گيري در كارگاه هاي غيرمجاز براي فرد 
و خانواده  و اطرافيان او بسيار فاجعه آفرين خواهد بود و 
همه روزه گزارش هاي متعددي از حوادث رخ داده در 

اين كارگاه ها دريافت مي كنيم.

پايانموجسوارينفتاز
التهاباتژئوپليتيكي

ايس�نا | بهاي معامالت نفت روز دوش��نبه كه از 
تنش هاي ژئوپليتيكي در خاورميانه كاسته شد و 
سرمايه گذاران به امضاي قرارداد تجاري ميان امريكا 
و چين متمركز شدند، تغيير چنداني نداشت. بهاي 
معامالت آتي نفت برنت دو س��نت كاهش يافت و 
به 6۴ دالر و ۹6 س��نت در هر بش��كه رسيد. بهاي 
معامالت آتي وست تگزاس اينترمدييت امريكا سه 
سنت افزايش يافت و به 5۹ دالر و هفت سنت در هر 
بشكه رسيد. قيمت هاي نفت پس از حمله تروريستي 
هوايي امريكا در عراق و شهادت سردار سپهبد قاسم 
سليماني، فرمانده نيروي قدس سپاه و پاسخ كوبنده 
سپاه عليه پايگاه هاي نيروهاي تروريستي امريكا در 
عراق، به باالترين حد در چهار ماه گذش��ته صعود 
كرده بودند اما با كاهش التهابات در منطقه، قيمت ها 
دوباره پايين رفتند. قيمت نفت برنت هفته گذشته 
تا مرز ۷۱ دالر و ۷5 س��نت پيش رفت��ه بود اما روز 
جمعه به پايين 65 دالر رسيد. كيم رائه، تحليلگر 
كاال در شركت سامسونگ فيوچرز در اين باره اظهار 
كرد: احتمال مناقشه در منطقه از ميان رفته است و 
در هفته جاري امضاي قرارداد تجاري امريكا و چين 
كه انتظار مي رود تقاضا براي نفت را تقويت كند، از 

قيمت ها پشتيباني خواهد كرد.
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فرارمغزها؛چهزمانياينروندمتوقفميشود

تحليلگراناجتماعيمطرحكردند

هزينهگزافيكهايرانبهطورنامحسوسميپردازد

نسخه اي براي تفاهم جمعي

در سقوط هواپيماي اوكرايني كه هفته گذشته در ايران 
روي داد،  اسامي مسافران اين هواپيما بسيار قابل تامل 
بود. از 176 مسافر اين هواپيما بيش از 160 نفر آن ايراني 
يا ايراني تب��ار بودند كه عمده آنها ي��ا فارغ التحصيالن 
كشورهاي ديگر بودند يا براي ادامه تحصيل به كانادا يا 
سوئد مي رفتند. در ميان اين افراد بيش از 13 نفر از آنها 
فارغ التحصيالن دانشگاه صنعتي شريف بودند. اينها نشان 
از يك روند مي دهد،  روندي كه از دهه 1360 آغاز شده و 

هر سال شدت مي گيرد؛  فرار مغزها !
بر اس��اس گزارش بني��اد ملي نخبگان طي 1۸ س��ال 
)137۸-13۹6( ۲ درصد از كل دانش��جويان ايراني از 
كشور خارج شده و تا سال ۲016 بيش از ۵0 هزار دانشجو 

در خارج از كشور مشغول كار و تحصيل هستند.
ايرنا در گزارش��ي به قلم اميرحسين غالمزاده نطنزي با 
اش��اره به اين مطلب مي نويس��د كه شايسته ساالري را 
مي توان يكي از شاخصه هاي اصلي براي محاسبه ميزان 
توسعه يافتگي كش��ورها دانس��ت. بنابر نتايج تحقيق 
شعباني نژاد و همكاران در سال 13۹0 شايسته ساالري با 
فرآيند توسعه ارتباط تنگاتنگي دارد. بر اين اساس مي توان 
گفت ميزان به كارگيري از ظرفيت نخبگاني در اداره امور 
سياسي، اقتصادي و فرهنگي يك شاخص مهم براي ميزان 
توسعه يافتگي است. اين درحالي است كه ايران مطابق با 
گزارش پايگاه اطالع رساني دولت و به نقل از يونسكو، در 
سال ۲016 در رتبه 1۸ مهاجر فرست نخبگان قرار دارد. 
سير خروج نخبگان از كشور از سال 13۸۸ به بعد با شدت 
روبرو بود تا جايي كه به گفته »مهدي س��يدي« رييس 
كارگروه نخبگان شوراي عالي انقالب فرهنگي، متأسفانه 
 مهاجرت دانش��جويان كش��ور به خارج رو به رشد است 
به گونه اي كه جديدترين آمار مهاجرت 11 هزار و 300 
نفر در سال ۲01۵ �� ۲01۴ را نشان مي دهد كه نسبت 

به قبل 16 درصد رشد داشته است.
اما واقعا پديده فرار مغزها از كجا ناشي شده است؟ پيش 
از اين برخي از رسانه هاي خارجي به موضوع فرار مغزها 
اشاره كرده بودند. براي مثال دويچه وله در سال گذشته 
به نقل از اداره فدرال مهاجرت و پناهندگي آلمان اعالم 
كرده بود كه  اين اداره در تازه ترين گزارش خود پيرامون 
وضعيت تحصيلي پناهجويان اين كشور اعالم كرد كه 
در س��ال ۲01۸ بيش از ۴7 درص��د پناهجويان ايراني 
خود را داراي تحصيالت دانش��گاهي معرفي كرده اند. 
نزديك به ۴0 درصد پناهجويان ايراني نيز داراي مدرك 
تحصيلي ديپلم بوده اند.برپايه اين گزارش، تنها ۹ درصد 
ايرانيان داراي پايان نامه دوره نخست دبيرستان بوده اند 
و حتي يك نفر در ميان هزاران پناهجوي ايراني بي سواد 

نبوده است.
ايرنا در ادامه گ��زارش خود مي نويس��د: »اين ميزان از 
خروج هرچند بنابر صحبت هاي »علي مرتضي بيرنگ« 
قائم مقام ام��ور بين المل��ل معاونت علم��ي و فناوري 
رياست جمهوري، در سال هاي اخير كاهش داشته است 
اما ميزان مهاجرت نخبگان از كشور همچنان باالست. 

تراژدي غمناك هر روز پيچيده تر شده و ابعاد جديدتري 
را به خود اختصاص مي دهد. به نحوي كه هم اكنون در 
ايران، بسياري از ورودي هاي دانشگاه ها و مراكز آموزش 
عالي با رتبه دو رقمي )1-۹۹(، در سال دوم تحصيل براي 
ادامه تحصيل پس از دوره كارشناسي، نامه اي از بهترين 
دانشگاه هاي دنيا با بهترين امكانات دريافت مي كنند. 
گرچه مي توان در درجه نخس��ت داليل اقتصادي را در 
مهاجرت نخبگان موثر دانست، ليكن اين مساله از بعد 
اجتماعي و فرهنگ��ي هم از اهميت زي��ادي برخوردار 

است.«

  چه كساني مهاجرت مي كنند؟
اما واقعا چه كساني مهاجرت مي كنند؟ آيا افراد رده پايين 
يا ميانه ؟ آمارها نشان مي دهد كه مهاجرت از ايران عمدتا 
در ميان تحصيلكرده هاي كشور است. دويچه وله در اين 
باره به نقل از بهرام صلواتي عضو هيات علمي موسس��ه 
مطالعات جمعيتي ايران نوش��ت: »30 درصد جمعيت 
ايران تمايل به مهاجرت دارد.« همچنين صلواتي در جاي 
ديگر بدون ذكر ماخذ اعالم كرده است كه در حال حاضر 
۲60 ميليون مهاجر در دنيا وجود دارند كه 16 ميليون 

تن از آنها ايراني هستند.
ايرنا در ادامه گزارش خود اينچنين مي نويس��د كه بايد 
دقت داش��ت براي مهاجرت از كش��ور و ورود به كشور 
جديد قوانين مهاجرتي فراواني براي مهاجران تازه وجود 

دارد. به عنوان مثال براي مهاجرت به كانادا يا كشورهاي 
توسعه يافته، داشتن شرايط ويژه مانند توانايي علمي يا 
مالي، شرايط س��ني، ميزان نوآوري و خالقيت و در يك 
كالم كارآمد ب��ودن و موثر بودن براي كش��ور مقصد از 

اهميت بااليي برخوردار است.
بنابراين آنهايي كه از كش��ور مهاجرت مي كنند خيلي 
فقير يا بد آموزش ديده نيستند؛ اتفاقا آنها جزو آن كساني 
هستند كه نمي توانند ترك وطن كنند. از اين رو كساني كه 
ترك وطن مي كنند يا آنهايي هس��تند كه خيلي خوب 
آموزش ديده اند، كه در حد متوس��ط يا تراز باال هستند 
يا از ميزان سرمايه  زيادي براي سرمايه گذاري در توليد، 
اشتغال و در نهايت رفاه جمعي برخوردارند. بنابر گزارش 
موسسه آموزش بين المللي، اين موسسه تخمين مي زند 
دانشجويان ايراني در سال ۲01۵ بيش از 3۲0 ميليون 
دالر وارد چرخه اقتصاد امريكا كرده باش��ند. اين ميزان 
سرمايه اي كه در سال ۲01۵ از كشور خارج شده تقريبًا 
نزديك به ۵ هزار ميلي��ارد تومان و برابر با نيمي از مبلغ 
معوقات وزارت آموزش پرورش در پرداخت حقوق طي 

1۵ سال گذشته است.
به گفته وزير وقت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در س��ال 
13۹7 ايجاد هر شغل در كشور نيازمند 60 ميليون تومان 
اعتبار است كه با رقم فوق و با توجه به قيمت ارز، مي توان 
براي تقريبا 7۴ هزار و ۵00 نفر در سال اشتغالزايي كرده 
و چرخ توليد را رونق اساس��ي بخشيد. اين گفته بدين 

معني است كه تنها مبلغ مورد نظر از كشور خارج نشده 
بلكه، فرصت اشتغال زايي براي نزديك به 7۴ هزار نفر از 

دست رفته است.

  در حسرت جايگاه اجتماعي 
دانشگاه رفتن و داشتن تحصيالت دانشگاهي در ايران 
چندان مش��كل نيست، ش��ما معمواًل اجازه داريد تا در 
هر زمينه  اي كه مايل هستيد يك تالشي داشته باشيد. 
درحالي ك��ه هيچ كس ش��ما را نه تنها از اي��ن روند باز 
نمي دارد، بلكه تشويق به ادامه تحصيل نيز مي كند همواره 
در دستور كار مسووالن آموزش و پرورش و آموزش عالي 

ايران هم بوده است.
اما مساله درس��ت از جايي آغاز مي شود كه اين فرآيند 
در بروكراس��ي اداري و اجرايي كش��ور گرفتار ش��ده و 
تس��هيالت و قوانين نيز با محدوديت روبرو مي ش��وند. 
 مثاًل فرصت هاي شغلي و تحقيقاتي كه انتظار مي رود تا 
در اختيار اين دانش آموختگان قرار بگيرد بسيار اندك 
و محدود مي شود. اين درحالي است كه بسياري از اين 
دانش آموختگان كه از اين مراكز فارغ التحصيل مي شوند، 
مي توانند به آساني از هر جايي از جهان پذيرش گرفته و 
در يك برنامه تراز اول در جهان شركت داشته و آن را به 

سرانجام برسانند.
بايد درنظر داش��ت كه همين نخبگان براي رسيدن به 
جايگاه اجتماعي و علمي در داخل كش��ور با مس��ائل و 

مش��كالت زيادي روبرو هستند. عدم توجه به شايسته 
س��االري در جذب نخبگان از اين مشكالت است. براي 
مثال »مجتبي صديقي« معاون وزير و رييس س��ازمان 
دانشجويان در س��ال 13۹3 بيش از 3 هزار دانشجوي 
دكتري مرتكب تخلف شده و اعالم مي كند كه تعداد يك 
هزار و ۸۸۴ مورد تبديل بورس خارج به داخل شدند كه 
از اين تعداد ۲۲۸ نفر معدل كارشناسي زير 1۴ داشتند. 
معدل كارشناسي ارش��د 30۵ نفر از كساني كه بورس 
تحصيلي خود را از خارج به داخل تبديل كرده اند هم زير 
16 و در مقابل نام ۲3۵ نفر هيچ عددي به عنوان معدل 
ذكر نشده است. شرط سني 33 س��ال درباره 3۲۵ نفر 
رعايت نشده و 1۸3 نفر هم در پرونده خود سند محضري 

براي تعهد خدمت نسپرده اند.
هرچند »رضا فرجي دان��ا« وزير وقت علوم، تحقيقات و 
فناوري در جلسه استيضاح خود اين موضوع را صريحًا 
رد كرده و مي گويد »لفظ تخلف 3 هزار بورسيه درست 
نيس��ت و تعداد تخلفات صورت گرفت��ه را كمتر اعالم 
مي كند«، اما بايد در نظر داشت كه همين تعداد در برابر 
مجموع نخبگاني كه بنابر آمار ۵0 هزار نفري دانشجويان 
ايراني محصل در خارج از كش��ور كه بر اساس گزارش 
بنياد ملي نخبگان طي 1۸س��ال يعني از سال 137۸ تا 
13۹6 از كشور خارج شده اند، قابل تامل است. در واقع 
اين تعداد، از مزاياي اجتماعي و علمي نظير برخورداري 
از كرسي دانشگاهي و موثر بودن در جامعه محروم شده  و 
به جاي آنها كساني بر كرسي دانشگاهي تكيه زده اند كه 

صالحيت آن را نداشته اند.
از اي��ن مطلب مي توان اينگونه نتيج��ه گرفت كه عماًل 
شايسته ساالري با چنين اقدامي به حاشيه رفته و همين 
امر كافي  است تا تعداد زيادي از نخبگان را به مهاجرت 
خارج از كشور ترغيب كند. موارد اجتماعي و فرهنگي 
كه به نوعي تعيين كننده جايگاه فرد در جامعه است از 
اهميت بسيار بااليي برخوردار است كه متاسفانه مورد 

توجه مسووالن قرار نمي گيرد.
به گفته »دوركيم« جامعه شناس فرانسوي، نوع پيوند 
اجتماعي فرد با جامعه مي تواند سر منشأ بروز بسياري 
از آسيب هاي اجتماعي باشد. در ايران پديده مهاجرت 
نخبگان و متخصصان به خ��ارج از مرزها به عنوان يك 
آسيب اجتماعي در دوران مدرن، سابقه اي بيش از ۴0 
سال دارد و به دوران پيش از انقالب باز مي گردد. مهاجران 
ايراني تنها ترك وطن نمي كنند تا پول به دست بياورند، 
چرا كه مي توان در ايران هم پول به دست آورد. از اين رو 
به نظر مي رسد آن ها به دنبال ارتقاي اجتماعي و تحصيلي 

هستند، كه همين امر موجب فرار مغزها مي شود.  
نظام آموزشي ايران در توليد افرادي با كيفيت آموزشي 
خوب و باال در مقطع ليس��انس ) ي��ا افرادي با ضريب 
هوشي باال در زمينه كسب و كار( موفق عمل مي كند، 
ام��ا بعد از اينكه اي��ن افراد به پختگ��ي و بهره برداري 
رس��يدند، تجهيزات و فرصت كافي براي استفاده آنها 

را فراهم نمي كند.

پس از گذشت قريب دو ماه از اتفاقات آبان ماه، حال دوباره 
به دنبال ساقط شدن هواپيماي اوكرايني، جامعه روزهاي 
سختي را پشت سر مي گذارد و اعتراضات را هم به دنبال 

داشته است؛ اما راه عبور از بحران چيست؟
اعتراضات اجتماعي كشور در مقايسه با سال هاي گذشته 
با افزايش قاب��ل توجهي روبروس��ت و در فاصله كوتاه 
مجدداً تكرار مي شود؛ اعتراضاتي كه در برخي موارد به 
چالش هاي سياسي و امنيتي نيز دامن زده و خسارات  
سنگيني در ابعاد مختلف به كشور وارد مي كند. اما بحران 
اجتماعي را چگونه بايد تعريف كرد؟ راهكار خروج از آن 
چگونه است؟ اگر تا همين چند سال پيش محور و علت 
بروز ناآرامي در نقاط مختلف كشور مسائل سياسي بود، 
اين بار موضوعات اجتماعي فراوان��ي وجود دارد كه به 
بحران هاي گسترده بدل شده و خسارت هاي سنگيني 

را متوجه امنيت كشور كرده است.
زماني كه بحران زدگي گسترش پيدا مي كند، چه مديران 
و دست اندركاران و چه مددكاران، نمي توانند وظيفه شان 
را به درس��تي انجام دهند و خود آنها هم گرفتار بحران 
مي شوند. مديريت بحران و نگه داشتن آن در وضعيت 
عاقالنه و سنجيدگي در تصميم گيري، اصل اولي است 
كه براي كاهش ابعاد خطر الزم اس��ت و اينجاست كه 
مساله دريافت اطالعات و كمك به تصميم گيري درست، 

اولويت پيدا مي كند.

  مشاركت در سرنوشت  جمعي
عباس عبدي، تحليلگر مسائل اجتماعي در اين باره به 
ايرناپالس مي گويد: به نظر من خش��م و نفرت و بهت و 
حيرت لزومًا اينگونه نيست كه ادامه همديگر باشند و 
يكي بر ديگري مقدم باشد. اينها حاالت رواني متفاوتي 
است كه برحسب ويژگي هاي انساني بروز مي كند. من 
فكر مي كنم بخشي از مردم در اين شرايط، دچار خشم و 
نفرت و بخشي هم دچار بهت و حيرت و انفعال مي شوند. 
اتفاقًا بخش دوم براي بقاي جامعه خطرناك تر هستند. 
نه اينكه خودشان خطرناك تر باشند، نه! بلكه به عنوان 
يك پديده براي جامعه خطرناك تر محسوب مي شوند. 
بخش سوم هم نيروها و مردمي هستند كه با مشاركت 
در سرنوش��ت  جمعي در عرصه عمومي، هم از خشم و 
نفرتشان كم مي ش��ود و هم از بهت و حيرتشان كاسته 

خواهد شد.
عبدي ادامه مي دهد: اما اينكه آيا كس��ي مي تواند اين 
وضعيت را براي آيندگان توصيف كند يا نه، پاسخ منفي 
است. چرا كه وضعيت گذشته را هم چنانچه بود كسي 
نمي تواند ب��راي ما توصيف كن��د. پيچيدگي توصيف 

موقعيت هاي انساني بس��يار دشوار است و نبايد انتظار 
داشته باشيم كساني باشند كه براي آيندگان به طور كامل 
آن را توصيف كنند. كس��اني كه ۴0 سال پيش در متن 
جامعه حضور داشتند هم حتي نمي توانند آن دوران را 
براي فرزندان و آيندگانشان تصويرسازي و روايت كنند. 
به همين دليل معتقدم تنها يك طرح كلي از وضع موجود 

را مي توان در آينده به تصوير كشيد و نه بيشتر.

  آنچه اين واقعه را تلخ تر كرد، پنهان كاري  
بود

به گفته وي، اصل اتفاقي كه رخ داده است مي توانست 
توطئه باش��د، مي توانست حادثه باش��د و مي توانست 
خطاي انساني باش��د، اما نكته مهم اين است كه تعداد 
قابل توجهي از هم وطنانمان و شهروندان كشورهاي ديگر 
كشته شده اند كه بايد با آنها ابراز همبستگي و همدردي 
كرد و از آالم آنها كم كرد. اين شدني بود. همچنان كه اگر 
حكومت ايران اين كار را انجام مي داد و خودش كارها را 

سامان مي داد، بسياري از اين مسائل حل مي شد.
اين تحليلگر مسائل اجتماعي توضيح مي دهد: شما نگاه 
كنيد حتي در قضاياي آبان ماه هم وقتي تصميم گرفتند 
بخش قابل توجهي از افرادي را كه جان خود را از دست 
داده بودند، از تعداد كش��ته هاي از ديد خودشان به حق 
اين نوع اتفاقات خارج كنند يا جبران خسارت كنند يا 
از آنها دلجويي كنند؛ اين كار تا اندازه اي باعث شد فضا 
تلطيف شود. بنابراين اصل اين واقعه مي توانست جاي 
بحث، بررسي و چرايي داشته باشد. حتي مي توانستند 
آن را به عنوان توطئه طراحي ش��ده به بحث و بررسي 
بگذارند. بعضي از ش��واهد و قرائن وجود دارد كه نشان 
مي دهد اين مي توانست يك اتفاق طراحي شده از جانب 
نيروهاي ديگري هم باشد، اما من در اين مورد اظهارنظر 
قطعي نمي كنم. اينها مواردي اس��ت كه مي شد درباره 

آن بحث كرد.

  وقتي صداقت را مي ديدند، با آن همراهي 
مي كردند

به گفته عبدي آنچه اين واقع��ه را تلخ تر كرد اين موارد 
نبود، بلكه پنهان كاري هاي صورت گرفته بود. اگر همان 
صبح چهارشنبه يا حداكثر چند ساعت بعد از آن حقيقت 
س��قوط هواپيماي اوكرايني اعالم مي شد، به احتمال 
بسيار قوي چالش��ي كه اكنون حاكميت و جامعه با آن 
روبرو شده، يا به وجود نمي آيد يا حداقل شدت آن كمتر 
از شرايط كنوني بود. مطمئنًا اگر صداقتي ديده مي شد، 
همراهي ها هم بيش��تر بود. اما اكنون چيزي بيشتر از 

سقوط يك هواپيما اتفاق افتاده است و اين پنهان كاري 
بدترين چيزي بود كه رخ داده است. اعتماد بسياري از 
مردم از بين رفت و بس��ياري از مردمي كه به گفته هاي 
مس��ووالن اعتماد كردند و بر اساس آن داوري كردند و 
با مخالفان آن برداشت برخورد كردند، اصطالحًا سنگ 

روي يخ شدند.
عباس عبدي در پاسخ به اين سوال كه چرا مردم نوعا در 
اتفاقات، روايت خالف جريان اصلي حاكميت و دولت را 
محتمل تر مي دانند و چرا ساختار به اين سمت رفته است، 
مي گويد: اينكه چرا اين اتفاق افت��اد و اين دروغ به اين 
شكل گفته شد، به نظر من ريشه عميقي دارد و عميق تر 

از اين حرف هايي كه امروز زده مي شود. 
اينكه ما چطور مي توانيم به اين وضعيت برس��يم يك 
بحث است و اينكه اين وضعيت نياز جامعه ما هم هست، 
بحث ديگري است. واقعيت اين است كه من به عنوان 
يك كنش��گر سياس��ي تحمل رواني اين همه تنش را 
ندارم، چه برس��د به مردم ع��ادي. آنها نبايد درگير اين 
وضعيت رواني شوند، آنها مشكالت خودشان را دارند، 
بسياري ممكن است خودكشي كنند، بسياري ممكن 
است منفعل ش��وند. اما اينكه چرا ما دچار اين وضعيت 
مي ش��ويم، بخش عمده آن به دليل تناقض هايي است 
كه در سياس��ت ها داريم. آرمان هاي بلندي را انتخاب 
مي كنيم در حالي كه ابزارهاي كافي براي رسيدن به آن را 
نداريم يا فراهم نمي كنيم، امكاناتش را نداريم و به الزامات 
آن توجه نمي كنيم. با دمپايي و شكم خالي نمي شود به 
قله توچال صعود كرد. بنابراين، اين وضعيت ريشه اش 
در چنين سياست هايي است و تا اين موارد برطرف نشود 

امكان ندارد با نتيجه مثبتي مواجه شويم.

  گفت وگو  و تفاهم جمعي 
وي معتقد است: اينكه چطور بايد جامعه را از اين بحران 
خ��ارج كرد، نيازمند راه حلي هس��تيم ك��ه از دل يك 
گفت وگوي جمعي بيرون بيايد و كسي نمي تواند نسخه از 
پيش تعيين شده اي بنويسد. چيزي كه مي توانيم بگوييم 
اين است كه بپذيريم جامعه ما بيمار است، بپذيريم كه 
جامعه بايد از اين شرايط بيرون بيايد. اين بيرون آمدن هم 
محصول گفت وگوي آزاد ميان مردم و اراده مردم است و 
اينكه همه مردم بدون استثنا بايد به رسميت و داراي حق 
شناخته شوند. اين وضعيت اگر پذيرفته شود قطعًا به ما 
كمك مي كند از اين شرايط بيرون بياييم و آن راه حلي 
كه ما را نجات مي دهد نتيجه يك تفاهم جمعي برآمده از 
دل چنين گفت وگويي مي تواند باشد. اين تفاهم جمعي 
هم بدون استثناست و فارغ از هرگونه تمايزات، مردم بايد 

بتوانند در اين فرآيند شركت كنند. اما اينكه يك عده در 
يك اتاقي بنشينند و براي مردم تصميم بگيرند، نتيجه 

همين مي شود كه امروز شاهد آن هستيم.

  تعريف و چيستي عبارت بحران اجتماعي
در اين ميان، مصطفي كاشاني فر، جامعه شناس هم در 
تحليل و تعريف بحران اجتماعي به ايرناپالس مي گويد: 
ابتدا بايد كمي درباره چيستي عبارت بحران اجتماعي 
صحبت كني��م. وقتي بخش��ي عم��ده اي از يك واحد 
اجتماعي در مدتي به طور نس��بي طوالني با مس��اله يا 
مسائلي مهم و حياتي مواجه شوند و از سوي ديگر، توان 
س��ازماندهي جامعه اعم از رسمي و غيررسمي، مردم و 
مس��ووالن در حدي كه اين مشكل را در يك بازه زماني 
موثر رفع كند نباشد يا اينگونه ارزيابي شود، مي توانيم 
از بح��ران اجتماعي صحبت كنيم. بروز و ظهور عيني و 
كيفيت و كميت آن بستگي به عوامل زياد و متنوعي دارد.

در واقع وقتي شرايطي پيش آيد كه مردم به طور عيني يا 
ذهني تصور كنند، شيرازه كارها از دست اداره كنندگان و 
مردم خارج شده است و مدتي با مشكلي مهم يا مشكالتي 
عمده مواجه هستند و مسووالن و دستگاه هاي ذي ربط 
كارآمدي الزم براي پاس��خگويي به نيازهاي آنها و رفع 
مشكالت پيش آمده را ندارند يا اساسًا كاري براي حل 
مشكالت آنها انجام نمي دهند. در چنين زماني، مردم 
اميدي به حل و رفع مشكالت از طرق معمول نداشته يا 
اميد آنها از بين رفته است. از سوي ديگر، به علل مختلف 

آستانه تحمل آنها كاهش مي يابد.
كاش��اني فر مي افزايد: در چنين شرايطي احتمال بروز 
بي نظمي و آشوب افزايش مي يابد. در چنين شرايطي 
پايبندي به هنجارها كاهش مي يابد و آنومي و بي نظمي 
اجتماعي در مقطعي از زمان بر جامعه حاكم مي شود. 
معمواًل وقت��ي افراد يك دوره پراس��ترس را در زندگي 
خودش��ان بگذرانن��د و وقايعي مثل يك شكس��ت و 
سرخوردگي يا بالياي طبيعي يا تغييرات اقتصادي، مرگ 

نزديكان، از دست دادن منابع اجتماعي را در زندگي خود 
تجربه كرده باشند و اين وقايع فعاليت ها زندگي روزمره 
آنها را مختل كرده باشد، آمادگي مشاركت در آشوب هاي 

اجتماعي را پيدا مي كنند.
اين جامعه شناس اضافه مي كند: وجود فضاي امنيتي 
كه مانع بروز »پيش هنگام« مشكالت شود نيز زمينه اي 
براي بروز آشوب است. يكي از نشانه هاي بروز آشوب آن 
است كه مردم انقالبي آماده براي مواجهه با مشكالت، 
نشان دهند به شرايط عادت كرده اند. اين عادت كردن، 
زنگ خطري براي مس��ووالن است كه به زودي با وقوع 
يك جرقه، آتش آش��وب ها را روش��ن مي كند. تقريبًا 
عمده آش��وب هاي رخ داده بعد از انقالب از اين دس��ت 
هس��تند. معمواًل بحران هاي اجتماعي از يك مشكل 
صنفي، خدماتي، رفاهي و معيشتي آغاز مي شوند، اما به 
مرور جنبه هاي سياسي هم پيدا مي كنند. بحران هاي 

اجتماعي عمومًا حاصل عملكرد يك دولت نيست.
كاشاني فر مي گويد: در يك جمع بندي بايد گفت هميشه 
نارسايي ها و كاستي هايي در اداره امور مشاهده مي شود. 
اين در همه كشورها وجود دارد، اما پايين آمدن آستانه 
تحمل مردم و بروز آشوب اجتماعي تابع شرايط خاص 
خود است. در درجه اول بايد تالش كرد اين كاستي ها به 
حداقل ممكن برسد و پس از آن بايد شرايط به گونه اي 
باشد كه مردم با درك مشكالت، خودشان از بروز آشوب 

جلوگيري كنند.
به گفته او، براي اين منظور، اطالع رساني و آگاهي دادن 
به موقع )نه با سه روز تأخير! آن هم با اجبار( به مردم الزم 
است. مقبوليت و اعتماد به مس��ووالن و دستگاه هاي 
مختلف مرتبط و استفاده از قدرت نرم نيز ضروري است. 
عالوه براين، بايد ساختارهاي الزم قانوني كارآمد بهنگام 
نيز براي پيگيري امور وجود داشته باشد. تا زماني كه اين 
موارد محقق نشود هر نوع كاستي، احتمال بروز آشوب 

اجتماعي را به هر دليلي افزايش مي دهد.
منبع: ايرناپالس
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فراتر از سيل و زلزله
سيدمحمد  زرهاني| 

سيل يا هر فاجعه طبيعي با توجه به خصلت ويرانگر 
خود افراد يك جامع��ه را در نقش هاي »قربانيان، 
امدادگ��ران و نظاره گران« تقس��يم بندي مي كند 
و رواب��ط اجتماعي را تا چندي دس��تخوش تحول 
مي س��ازد. عم��ده رخداد هاي مهم جامع��ه ما در 
فضاي مج��ازي بازنمود و پژواك دارند. تقريبا همه 
ما تا اندازه اي پذيرفته ايم كه آنچه در جريان است، 
عضويت در پيامرسان تلگرام، سروش يا بله نيست، 
بلكه عضويت در شبكه هاي پيوس��ته و ابر انساني 
مجازي اس��ت كه بال��ذات قواعدي ف��راي قوانين 
دولت-ملت ها دارند. با همي��ن ذهنيت، نهاد هاي 
رس��مي  چه بخواهند و چه نخواهند، اعضايش��ان 
براي دفاع يا اعالم برائ��ت از ارزش هاي همان نهاد 
رسمي  به شبكه هاي فيلتر ش��ده وارد مي شوند و 
به كنش مي پردازند. ه��ر رويداد اجتماعي تبديل 
به زمي��ن بازي بين دو گروه حريف مي ش��ود تا در 
فضاي مجازي به رقابت بپردازند. فضايي كه ظاهرا 
ترك ناپذير مي نمايد و بخش قابل توجهي از زندگي 
روزمره ما را به خود اختصاص داده است. اما رخداد 
س��يل و بالياي طبيعي به صورت ع��ام چه نمود و 
بازنمودي در فضاي مجازي دارند؟ آيا مي ش��ود از 
س��ير رخدادهايي مهم تر از سيل سخن گفت كه 
در تودرتوي فضاي مج��ازي ذهن يك ملت بيش 
از سيالب به خود مشغول ساخته است؟ از ديدگاه 
انسان ش��ناختي مي توان رخداد سيل، پيامدهاي 
فرهنگي و ذهنيت متوجه آن را چيزي فراتر از نفس 
سيالب در نظر گرفت. حال، زماني كه اين ذهنيت در 
بستر تعامالت مستمر، فشرده و عميقا درهم تنيده 
شده ش��بكه هاي اجتماعي قرار گرفته باشد عمال 
شاهد وقايعي بس��يار فراتر از سيل خواهيم بود كه 
هر يك نياز به تعمقي دو چندان نسبت به مديريت 
بحران سيالب دارد. س��يل يا هر فاجعه طبيعي با 
توجه به خصلت ويرانگر خود اف��راد يك جامعه را 
در نقش هاي »قربانيان، امدادگران و نظاره گران« 
تقسيم بندي مي كند و روابط اجتماعي را تا چندي 
دستخوش تحول مي سازد. ناخوشايند ترين نقش 
متعلق به قربانيان است كه با از دست دادن جان و 
اموال خويش عرصه كنش امدادگران و نظاره گران 
را فراه��م مي آورند. قرباني��ان رخدادهاي طبيعي 
عمدتا بي��ش از قربانيان رخداده��اي اجتماعي-
مانند فقر، طالق يا تجاوز- همدردي ساير اعضاي 
اجتماعي را كسب مي كنند. چراكه اوال بي تقصيري 
قربانيان بركسي پوشيده نيست. ثانيا اين دست از 
باليا گزينشگر نيس��تند و آسيب شان دامان عمده 
اعضاي يك شهر يا محل را مي گيرد. لذا وجدان ساير 
اعضاي جامعه با اطالع يافتن از اين رخداد به شدت 
ضربه مي خ��ورد و انگيزه همدلي، امدادرس��اني و 
همدردي را در ايشان به نحو چشم گيري به وجود 
مي آورد. اما نقش امدادگران به طرز عجيبي متضمن 
تناقض هاي دروني است كه شايد در نگاه اول چندان 
به چشم نيايد. علي الخصوص زماني كه بازار رقابت 
در امداد رساني، خواسته يا ناخواسته صحنه پيشبرد 
اهداف و مقاصد گروه هاي سياسي مختلف مي گردد. 
طبيعتا ماهيت امدادرساني به قربانيان باليايي چون 
سيل خيرخواهانه و بشردوستانه است. منتها در بستر 
زندگي اجتماعي شكل، شيوه و ظاهر امدادرساني 
مي تواند تقش تعيين كننده اي در ساخت اجتماعي 
قدرت ايفا كند. چيزي كه در سيل هاي اخير نيز به 
ميزان قابل توجهي شاهد آن بوديم. در واقع خيل 
تصاوير و گزارش هاي ميداني كه به هويت گروه هاي 
امدادرسان بيش از هرچيز ديگر توجه نشان مي دادند 
گواه اين مدعايند كه امداردس��اني به سيل زدگان 
نيز مي تواند بستري كامال چالش برانگيز براي يك 
كنش سياسي باشد. لذا نقش امدادرسان را مي توان 
در دوسوي پيوستار خيرخواهي و بازيگري جاي داد 
و به بازنمود مثبت و منفي امدادرس��اني در فضاي 
مجازي به عنوان يك پديده چند بعدي، پيچيده و 
در عين حال بسيار سياسي نگريست. اما نظاره گران 
كه بخش عمده اعض��اي جامع��ه را در مواجهه با 
رخداد سيل تش��كيل مي دهند چه نقشي در اين 
ميان دارند؟ آيا بايد ايشان را به صرف نظاره گر بودن 
از گردونه تحليل خود حذف كنيم؟ يا آنكه چيزي 
فراتر از نظاره گري در نقش نظاره گران نهفته است كه 
ديدگاه و موجوديت آنها را در خور بررسي مي گرداند. 
نظاره گران هيچ كاره هاي همه كاره اي هستند كه 
وظيفه قضاوت نهايي را برعهده دارند. ايشان كساني 
هستند كه بازديد يك پست خاص را در شبكه هاي 
اجتماعي ظرف مدتي كمتر از چند ساعت به دو يا سه 
ميليون مي رسانند. اين حجم انبوه از نظاره گران كه 
شانس فرار از سيالب را يافته اند و البته به ارگان هاي 
دولتي يا شبه دولتي تعلق ندارند، مانند يك هيات 
منصفه بزرگ متش��كل از ميليون ها زن و مرد، پير 
و ج��وان نقش خطير قضاوتگري را بر عهده دارند و 
تمامي تفاسير فرهنگي پساِسيل از ضمير و منظرگاه 
ايش��ان صادر مي ش��ود. بگذاريد از تقسيم بندي 
نقش هاي سه گانه، ناظر بر درهم ريختگي مرزهاي 
اجتماعي ك��ه معلول باليايي چون س��يل و زلزله 
هس��تند فراتر برويم. بخش هايي از اعضاي جامعه 
كه ش��انس يا فرصت مواجهه رودررو و مستقيم با 
بخش هاي ديگر آن جامعه را ندارند، عمال فرصتي 
نادر و كمياب را به دست مي آورند تا در آشوب سيل 
با يكديگر بدون درنظر گرفتن تشريفات رايج مواجه 
گردن��د. بي ترديد چنين فرصت ه��اي گرانبهايي 
كه مرزهاي تاريخي، جنس��يتي، قوميتي، نژادي 
و مذهب��ي را در مي نوردند و زمينه تعامل انس��اني 
را فراتر از خط كش��ي هاي رايج به وجود مي آورند 
فوق العاده ارزش��مندند. اما صد افسوس كه زمينه 
پيدايش چنين فرصت هايي به بهاي بروز يك فاجعه 
به دست مي آيد. با اين حال بازتاب اين تعامالت در 
فضاي مجازي مي تواند زمينه بازانديشي هاي اساسي 
را در هر سه گروه قربانيان، امدادرسانان و نظاره گران 
فراهم آورد بازانديش��ي كه بي ترديد چيزي فراتر از 

سيل و زلزله است.
منبع:  باشگاه انديشه
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نبض بازار واحدهاي اداري پايتخت

ورود مالكان بزرگ به بازار واحدهاي اداري
گروه راه و شهرسازي|شهال روشني|

ركود بازار مسكن به امالك تجاري و اداري هم كشيده شده 
و خريد و فروش اين واحدها هم به سختي انجام مي گيرد. 
هرچند كه رك��ود اقتصادي در بخش مش��اغل هم تأثير 
زيادي گذاشته است و بازار اقتصادي رونق چنداني ندارد. بر 
اين اساس، امالك اداري به سختي خريد و فروش مي شوند 
و مش��تري چنداني براي آنها وجود ندارد به همين دليل 
واحدهاي اداري مانند مسكن با افت قيمت شديدي روبرو 
شده است و خريداران سال هاي گذشته كه اين واحدها را 
گران خريدند به شدت متضرر ش��ده اند. درواقع در دوران 
افزايش شديد قيمت ها در بخش مسكن، واحدهاي تجاري و 
اداري با قيمت هاي بسيار گراني به فروش رسيدند كه در حال 
حاضر اين قيمت ها بسيار تغيير كرده و علي رغم ركود شديد 
اقتصادي و فعاليت هاي مرتبط با آن افت شديدي نسبت به 
سال ۹۱ دارد. در اين ميان بنا به گفته هاي مشاوران امالك 
معامالت رهن و اجاره و خريد امالك اداري در پايين ترين 
س��طح خود قرار دارد و بخش اعظمي از اين واحدها با لغو 

قراردادها روبرو هستند.
در همين راستا عليرضا بهبهاني، كارشناس اقتصاد مسكن 
بابيان اينكه در طي چند س��ال اخي��ر وضعيت معامالت 
خريدوفروش واحدهاي اداري به چالش كشيده شده است، 
گف��ت: زماني كه در جامعه رونق اقتصادي وجود داش��ته 
باشد بنگاه هاي خدماتي و واحدهاي توليدي با رشد مواجه 
مي شود چنانچه به وضوح ديدم در سال ۹۱ هم زمان بارونق 
اقتصادي به واسطه فروش بش��كه هاي ۱۰۰ دالري نفت 
بنگاه هاي اقتصادي و دفاتر خدماتي و توليدي نيز افزايش 
يافت.وي گفت: در سال هاي ۹۱ و ۹۲ تعداد دفاتر اداري و 
تجاري در بيشتر كالن شهرها افزايش يافت، در همين برهه 
زماني به واسطه رونق ساخت وساز دفاتر اداري متعددي در 
بازار آهن شادآباد و اطراف كالن شهر تهران شروع به فعاليت 
كرد كه در حال حاضر تمامي اين دفاتر اداري بسته ش��ده 
اس��ت.وي بابيان اينكه در حال حاضر بخش بزرگي از اين 
امالك بسته و با برچسب اينجا هيچ فعاليت اقتصادي انجام 
نمي شود، مزين شده است.اين كارشناس اقتصاد مسكن در 
ادامه افزود: در طي سال هاي ذكرشده تعداد عرضه و تقاضاي 
امالك اداري نامتوازن بود و همواره اين بازار با كمبود عرضه 
مواجه بود كه اين مورد باعث شد در طي سال هاي ۹۲ تا ۹۵ 
بخشي از تقاضاي سرمايه گذاري در توليد ساختمان وارد 
اين نوع كاربري ها شود و در همين سال ها بود كه قيمت اين 

واحدها به دليل استقبال زياد با افزايش قيمت روبرو شد.
وي بابي��ان اينكه در حال حاضر هم زم��ان با ركود اقتصاد 
خريدوفروش و اجاره اين واحدها در كمترين ميزان خود 
قرار دارد، گفت: اين موضوع باعث شده برخي به دنبال تغيير 

كاربري اين واحد ها باشند.

    فروش قسطي امالك اداري بانك ها
اين كارشناس در ادامه با بيان اينكه البته ركود كنوني بازار 
امالك به مدت چندين سال متوالي يك امتياز مطلوب را 
براي اين نوع كاربري ها ايجاد كرده اس��ت، افزود: از ابتداي 
سال جاري و هم زمان با افزايش نرخ تورم، افزايش اجاره بها، 
ركود اقتصادي، عدم اطمينان از ميزان بهره برداري مالي از 
واحدهاي اداري و همچنين عميق تر شدن تدريجي ركود 
حاكم بر معامالت مسكن؛ بانك ها و نهادهايي كه در زمره 
مالكان بزرگ به ش��مار مي آيند، نسبت به عرضه قسطي 

امالك اداري خود به صورت مزايده اقدام كردند.
 وي گفت: در اين آگهي ها واحدهاي اداري و تجاري با شرايط 
پرداخت ۳۰ تا ۵۰ درصد ارزش ملك به صورت نقد و پرداخت 
بقيه بهاي ملك به شكل قسطي و عموماً با بازپرداخت يك تا 

سه ساله عرضه مي شود.بهبهاني بابيان اينكه موج مزايده اي 
واحدهاي اداري باعث ش��ده اين بخش تا حدودي از ركود 
قطعي خارج شود، گفت در اين موج جديد عمومًا امالك 
اداري يا واحدهاي مسكوني در ساختمان هاي با موقعيت 
اداري كه عمومًا به مشاغلي همچون مطب پزشكان، دفتر 
وكال، دفاتر ثبت اسناد و مواردي ازاين دست اختصاص پيدا 
مي كنند، عرضه شده اند. ش��رايط بازپرداخت قسطي اين 
امالك نيز به صورت پرداخت نق��د ۴۰ تا ۵۰ درصد ارزش 
ملك و پرداخت قسطي بقيه قيمت نهايي به شكل قسطي و 
۲۴ ماهه است. اين كارشناس مسكن در ادامه افزود: البته نوع 
فروش اقساطي اين امالك همچنان با سود باالي ۱۸ درصد 
بوده و نيازمند تضمين دفتري و رسمي است؛ اما به هرحال 
بانك ها با اين رويه چند هدف را نشانه گيري مي كنند. در 
وهله اول اين نهادها اموال مازاد و س��بك قيمت خود را كه 
جز هزينه نگهداري عايدي نداش��ت حذف و به نقدينگي 
مطلوبي مي رسند در ثاني با عرضه اقساطي اموال خود، به 
ارزش افزوده مطلوبي مي رسند.وي بابيان اينكه رونق بازار 
واحدهاي اداري درگرو رشد اقتصادي است، گفت: در حال 
حاضر اين نوع كاربري ها با مازاد عرضه روبرو هستند و برخي 
از مالكان اين واحدها در تالش اند با تغيير كاربري بخشي از 
دارايي هاي بلوكه شده خود را آزادسازي كنند.در همين راستا 
جالل صباغ كارشناس مسكن با بيان اينكه در تعيين قيمت 
واحدهاي اداري موضوع سند اداري بسيار اهميت دارد گفت: 
به اين معنا كه وقتي يك واحد سند اداري داشته باشند يعني 
مجوزهاي الزم را براي اداري بودن كسب كرده است از سوي 
ديگر برخي واحدها سند اداري ندارند و فقط در موقعيت 
مناسب اداري قرارگرفته اند كه در اين واحدها احتمال پلمپ 
دفاتر وجود دارد به همين دليل قيمت واحدهايي با سند 
اداري بيشتر از ديگر واحدها است.وي گفت: در حال حاضر 
وضعيت دفاتر اداري همانند ساير كاربري ها با كاهش حجم 
معامالت و قيمت روبرو شده و بخش اعظمي از قراردادهاي 
اين بخش تمديد مي ش��ود.صباغ در ادامه بابيان اينكه در 
حال حاضر بيشترين قرار دادهاي اداري در مناطق شاخص 
۵، 6، ۱۱، ۱۲ و ۱۵ است، گفت: در بين مناطق كالن شهر 
تهران، مناطق ۱ تا ۳ نيز مورد اس��تقبال بخش اعظمي از 
اقشار با درآمد باال است اگرچه بخش اعظمي از كارخانه ها 
و واحدهاي تجاري اين افراد در حاشيه تهران قرار دارد اما 
دفاتر اين عده براي جذب بهتر بخش تقاضا در اين مناطق 
مستقر مي شود. اين كارفرمايان به وضوح ديدند كه دفاتر 
اداري در مناطق باال ش��هر تهران مي تواند منافع مطلوبي 

برايشان داشته باشد.

    منطقه 3؛ مطلوب شركت ها
 صباغ گفت: در بين مناطق يك تا ۳ منطقه ۳ به واس��طه 
وسعت، جمعيت و حمل ونقل مطلوب و همچنين سطح 
رفاه و مدرنيته در جاي��گاه مطلوبي قرار دارد و اين منطقه 
موردپسند خيلي از كارفرمايان است.وي بابيان اينكه منطقه 
۳ به خصوص سعادت آباد منطقه مطلوبي براي دفاتر خدماتي 
و تجاري محسوب مي شود گفت: در جديد ترين اخبار اعالم 
شده كه ساختمان بورس به منطقه ۳ منتقل مي شود كه اين 
مورد نيز مي تواند رونق دوباره اي به اين منطقه دهد.صباغ 
گفت: در حال حاضر ساختمان مركزي بورس اوراق بهادار 
تهران استيجاري اس��ت و ساختمان كنوني در ۱7 طبقه 
روي زمين و 6 طبقه زيرزمين مي تواند موقعيت اين منطقه 
را از لحاظ استراتژي ارتقا دهد. بدون ترديد با انتقال بورس 
به اين ساختمان كه در سعادت آباد قرار دارد شاهد رشد و 
رونق دفاتر اداري در اطراف اين ساختمان و همچنين اين 
منطقه باش��يم.وي با تأكيد بر اينكه منطقه ۳ به خصوص 

سعادت آباد كشش اين حجم از دفاتر اداري را دارد، افزود: در 
طي سال هاي اخير واحدهاي اداري متعددي در اين منطقه 
ساخته شده كه به علت كسادي اقتصاد بخش اعظمي از آن 
خالي است و در اين مكان ها هيچ فعاليت اقتصادي و خدماتي 
شكل نمي گيرد بنابراين ما در طي سال هاي اخير با انبوهي 
از دفاتر روبرو هستيم كه مي تواند مآمن مطلوبي براي كارها 

و فعاليت هاي اقتصادي بورسي محسوب شود.
صباغ گفت: در حال حاضر قيمت كل يك واحد اداري 
در سعادت آباد از دو ميليارد و ۱۰۴ ميليارد تومان معامله 
مي شود و قيمت هر متر از اين واحدها از ۳۰ ميليون تومان 
تا 7۰ ميليون تومان متغير اس��ت. به طور مثال در حال 
حاضر يك دفتر با كارب��ري اداري ۱۱۰ متري در عالمه 
شمالي سعادت آباد با ۸ سال سن حدود ۳ ميليارد و ۵۰۰ 
هزار تومان، دفت��ر اداري ۲۲۰ متري با ۳ اتاق با كاربري 
اداري ۱۰ ميليارد تومان و يك واحد ۸۵ متري حدود يك 
ميليارد و ۲۰ ميليون تومان براي فروش در دفاتر مشاوران 

امالك ثبت شده است.
به گفته اين كارشناس مسكن، بيشتر واحدهاي اداري اين 
منطقه باالي ۸۰ متر بوده و متوسط قيمت معامله شده آنها در 
هر متر باالي ۲7 ميليون تومان است البته قيمت دفاتر اداري 
در محالت مختلف سعادت آباد با توجه به توسعه يافتگي 
محله، دسترسي آسان به اتوبان ها و مترو و همچنين نوساز 

بودن اين امالك متفاوت است.
وي در ادامه در خص��وص رهن و اجاره واحدهاي اداري در 
منطقه ۳ نيز گف��ت: در حال حاضر هزينه رهن اجاره يك 
واحد ۱۳۸ مت��ري با كاربري اداري در س��عادت آباد ۳۰۰ 
ميليون و اجاره ماهانه آن 7 ميليون تومان است اين ملك 
در طبقه ۳ يك واحد 6 طبقه اي قرار دارد و سند آن اداري 
است. همچنين هزينه رهن يك واحد اداري ۱۵۰ متري 
حدود ۱۵۰ ميليون و اجاره آن ۱۲ ميليون تومان است اين 
واحد نوساز بوده و در طبقه سوم قرار دارد. هزينه رهن واحد 
۲۵۰ متري يك ميليارد تومان است اين واحد داراي امكانات 

متعدد بوده و داراي سند اداري است.

    ترافيك سنگين در كمين سعادت آباد
صباغ با بيان اينكه بدون ترديد با استقرار ساختمان بورس 
در منطقه ۳ اين منطقه به يك��ي از مناطق اداري مهم 
كالن شهر تهران مبدل مي شود درنهايت خاطرنشان 
كرد: اما به نظر مي رسد اين منطقه با حجم ورود و خروج 
اين افراد دچار ترافيك وحشتناك شود چراكه در حال 
حاضر بدون استقرار اين ساختمان اين منطقه با انبوهي 

از خودرو روبرو است.

    سند اداري يا موقعيت اداري؟
 در ادام��ه همين مطل��ب ايمان رفيعي، كارش��ناس 
ساخت وس��از بابيان اينكه براي خريد يك ملك اداري 
بايد به وضعيت آن ملك يعني س��ند اداري يا موقعيت 
اداري توجه كرد چراكه قيمت اين دو ملك باهم بسيار 

متفاوت است.
وي گفت: ام��الك اداري كه معموال به صورت آپارتمان 
هس��تند، به امالكي گفته مي شود كه ش��هرداري به 
آنها مجوز »اداري« داده باش��د. از اين امالك به صورت 
قانوني و رسمي مي توان براي راه اندازي دفاتر مختلف 
اداري اس��تفاده كرد. اين امالك قيمت باالتري نسبت 
به امالك موقعي��ت اداري دارند امالك موقعيت اداري 
شامل ساختمان هاي مسكوني هستند كه موقعيتشان 
در خيابان هاي پرتردد يا بر خيابان قرار دارد. اين امالك 
با اينكه كاربري اداري ندارند، اما به خاطر موقعيتشان 
بسيار مورد توجه هستند و تحت شرايطي مي توان از اين 
ساختمان ها استفاده  اداري نيز كرد. به همين دليل به آنها 
امالك با موقعيت اداري گفته مي شود. چنانچه گفته شد 
اين امالك قيمت پايين تري نسبت به امالك سنددار 
اداري دارند.رفيعي در پاس��خ به اينكه چگونه مي شود 
از امالك اداري در موقعيت مس��كوني اس��تفاده كرد؟ 
گفت: شهرداري با توجه به طرح هاي توسعه  شهري به 
هر ساختمان مجوز اداري، تجاري يا مسكوني مي دهد؛ 
بنابراين اجازه نمي دهد از آپارتمان مسكوني، استفاده 

اداري داشته باش��يد؛ حتي اگر ملك شما در موقعيت 
اداري باشد. به همين دليل فعاليت اداري در ساختمان 
مسكوني ممنوع است. شهرداري ها به شدت با اين موضوع 
برخورد مي كنند و تمامي دفاتري كه در موقعيت هاي 
اداري داير شده باش��ند پلمب مي شوند؛ اما قانون يك 
استثنا در نظر گرفته است اگر كارفرما به دنبال تأسيس 
دفتر وكالت، مطب، دفتر اسناد رسمي و ازدواج و طالق، 
دفتر روزنامه و مجله يا دفتر مهندسي باشد مي تواند از 
امالك واقع در موقعيت اداري بهره ببرد. در اين صورت 
نياز نيست مالك به دنبال دريافت مجوز از شهرداري باشد. 
مالك مي تواند بدون اجازه از شهرداري و با مجوز صنف 
مربوطه به اشتغال بپردازد.اين كارشناس ساخت وساز 
گفت: در حال حاضر در بسياري از نقاط كالن شهر تهران 
اين وضعيت موجود است و قيمت اين واحدها از لحاظ 
خريد و فروش كمتر از كارب��ري اداري بوده و البته اين 
امالك قابل رهن و اجاره نيست يعني فقط خود مالك 
مي تواند از اين استثنا بهره مند شود.وي گفت: چنانچه 
ذكر شد در امالك اداري رس��مًا مي توان هر دفتري را 
راه اندازي كرد و هيچ كس هم مزاحم نمي شود. فرقي هم 
ندارد مالك باشيد يا مستأجر. از طرفي اين امالك اجازه  
نصب تابلو هم دارند. بااين حال قيمت خريد يا اجاره ملك 
اداري خيلي بيشتر از امالك مسكوني است و علت آن هم 
هزينه هايي است كه شهرداري براي دادن مجوز اداري 
دريافت مي كند.رفيعي همچنين در ادامه افزود: قيمت 
امالك داراي موقعيت اداري هم تراز با قيمت واحد هاي 
مسكوني است و نسبت به امالك اداري در هر مترمربع 
۱۰ ميلي��ون  تا ۳۰ ميليون تومان و در برخي از مكان ها 
بيشتر از اين ارقام ارزان تر است، اما خريداران بايد بدانند 
اگر بعد از استقرار ساختمان بورس در سعادت آباد به دنبال 
تأسيس دفاتر اداري هستند، بايد به دنبال اجاره يا رهن 
دفاتر با سند اداري باشند چراكه فعاليت هاي بورسي يا 
وابسته به بورس در موقعيت هاي مسكوني به شكل اداري 

امكان پذير نيست.

چند سالي است كه وضعيت معامالت امالك به خصوص 
واحدهاي تجاري و اداري به چالش كشيده شده است بنا 
به گفته كارشناسان مسكن و همچنين مشاوران امالك 
در حال حاضر معامالت اين واحدها در پايين ترين سطح 
قرار دارد و به علت نبود تقاضاي مصرفي بالقوه اين واحدها 
به همتراز باقيمت مسكن رشد نكرده است. در اين گزارش 
قيمت واحدهاي اداري در ۵ منطقه تهران مرور شده است.

  قيمت خريد و اجاره در شمال تهران
اگر به دنبال خريد يا حتي اجاره واحدهاي اداري در شمال 
تهران هستيد بايد حساب بانكيتان پر از پول باشد چراكه 
قيمت كل هر واحد اداري در مناطق ش��مالي شهر تهران 
از ۲ ميليارد تا ۱۰ ميليارد تومان است. به طور مثال قيمت 
يك واحد ۱۱۵ متري در تجريش ۳ ميليارد و ۳۳۵ ميليون، 
واحد ۵۱ متري ۲ ميليارد و ۲۹۵ ميليون و قيمت يك ۸۸ 
متري در پاسداران ۲ ميليارد و ۸۰۰ ميليون تومان است. 
اين واحدها فول آپشن بوده و داراي امكانات ايمني باال است. 
قيمت اجاره اين واحدها نيز از ۵ ميليون تومان تا ۵۰ ميليون 

و رهن آن از ۸۰ تا چند ميليارد تومان است.

  قيمت در جنوب تهران
پايين شهر به محله هاي جنوبي شهر تهران گفته مي شود. 
تمام بافت ش��هر تهران به وسيله اتوبان ها و مترو و BRT به 

هم دوخته شده و فاصله امكانات شمال شهر و جنوب شهر 
به شدت كم ش��ده. ازجمله اين محله ها مي توان به شوش، 
راه آهن، مولوي، خزانه، دروازه غار، فالح، نازي آباد، شهرري، 
كوي سيزده آبان، تختي، بازار تهران و … اشاره كرد.قيمت 
واحده��اي اداري مناطق جنوبي ته��ران همانند قيمت 
واحدهاي مس��كوني قيمت پايين تري نسبت به مناطق 
مركزي و ش��رق تهران ندارند چرا كه اين مناطق به واسطه 
جمعيت باال، تنوع ارايه خدمات و همچنين به واسطه داشتن 
بازارهاي متعدد داراي تقاضاي واقعي هستند.در حال حاضر 
قيم��ت هر متر از واحد اداري در جنوب ش��هر تهران از ۱۵ 
ميليون تومان تا ۲۰ ميليون و قيمت كل اين واحدها از ۵۰۰ 

ميليون تا باالي ۳ ميليارد تومان است.

  قيمت در مركز تهران
مناطق 6، 7 و ۸ جزء مناطق مركزي تهران محسوب مي شود 
اين مناطق مملو از واحدهاي اداري است اوج اين نوع كاربري ها 
را مي توان در هفت تير، ميدان وليعصر، شريعتي، بهار، فاطمي، 
بلوار كشاورز، اميرآباد و يوسف آباد ديد.قيمت اين واحدها نيز 
همانند قيمت واحدهاي مسكوني به عوامل متعددي بستگي 
دارد اما قيمت اين واحدها نيز نسبت به قيمت مسكوني باالتر 
بوده و هر مترمربع آن با داشتن س��ند اداري حدود ۵ تا ۱۰ 
ميليون تومان بيش��تر از واحدهاي مسكوني است. در حال 
حاضر قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در اين منطقه از ۱۰ 

ميليون تومان تا ۳۰ ميليون و قيمت كل اين واحدهاي از يك 
ميلياردتا ۳۰ ميليارد تومان است.

  قيمت در شرق تهران
مناطق ۴، ۸، ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ در ش��رق تهران جاي دارند و 
مناطق ۳، 7 و ۱۲ متمايل به ش��رق تهران هستند. قيمت 
واحدهاي اداري در شرق تهران كمتر از مناطق ديگر است 
چرا كه اين منطقه از تهران بيشتر مسكوني بوده يا داراي 
پاساژ است و اگر هم در يك محدوده شاهد واحدهاي اداري 
هس��تيم بخش اعظمي از آن مربوط به واحدهاي اداري با 
موقعيت مسكوني است.در حال حاضر قيمت رهن و اجاره 
امالك اداري در اين منطق��ه از ۲ ميليون تا ۱۵ ميليون و 
قيمت كل واحدهاي آن از ۴۰۰ ميليون تا چند ميليارد است.

  قيمت در غرب تهران
مناطق غرب تهران ش��امل ش��هرك آزادي، س��تارخان، 
آرياشهر، )تهران(، شهر زيبا، شهران، طرشت، گيشا، چيتگر، 
شهرك اكباتان، تهرانسر، حصارك، آزادي، فردوس، دهكده 
المپيك، كن و وردآورد اس��ت. بخش اعظمي از واحدهاي 
اداري در اين مناطق قرار دارد و قيمت خريد و رهن و اجاره 
اين مناطق رقم هاي متفاوتي دارد. هزينه خريد اين واحد 
از ۵۰۰ ميليون  تا چند ميلي��ارد و قيمت رهن و اجاره اين 

واحدها از يك ميليون تا چند ميليون تومان است.
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وضعيت واحدهاي اداري
در بهترين لوكيشن تهران 

اگر به دنبال داير كردن دفتر كار شخصي يا حقوقي 
هس��تيد حتمًا ب��ه خياب��ان انقالب س��ري بزنيد. 
اين مح��دوده به علت داش��تن حمل ونقل آس��ان، 
ساختمان هاي مورد اجاره نامحدود، قيمت مناسب 
براي رهن و اجاره و همچنين خريد است.اين خيابان 
به لحاظ داشتن فضاي بسيار مطلوب براي احداث دفاتر 
اداري و كار يكي از عالقه مندي هاي مديران باسابقه 
اس��ت. در حال حاضر چهار نوع دفتر كار در محدوده 
انقالب وجود دارد. اين چهار دفتر شامل دفاتر كار با 
سند اداري، دفاتر كار با سند مسكوني و موقعيت اداري، 
دفاتر كار با سند مسكوني و موقعيت مسكوني و دفتر كار 
اشتراكي است كه مالكان هركدام از اين دفاتر شرايط 

و ضوابط خاصي براي ملك خود در نظر مي گيرد.
   دفاتر كار با سند اداري

مطاب��ق دس��تورالعمل وزارت كش��ور ب��ا عن��وان 
»دستورالعمل نحوه محاسبه عوارض پذيره واحدهاي 
اداري، تجاري و صنعتي« واحد تجاري عبارت است از 
تمام ساختمان هايي كه برابر تبصره ذيل بند ۲۴ ماده 
۵۵ قانون شهرداري ها باهدف استفاده كسب، پيشه و 
تجارت ساخته شده يا واحدهاي صنعتي تحت پوشش 
قانون نظام صنفي يا واحده��اي تابع قانون تجارت 
فعاليت داشته باشد. ماده ۲ قانون تجارت كه معامالت 
تجاري را تعريف كرده و ماده ۲ قانون نظام صنفي كه 
فعاليت هاي فرد صنفي را برشمرده است مصاديق 
فعاليت هاي مربوط به كسب و پيشه و تجارت هستند؛ 
به عبارت ديگر، كاربري تجاري مربوط به مراكزي است 
كه اش��خاص حقيقي و حقوقي طبق قانون تجارت 
عمليات تجاري انجام مي دهند و معامالت و دادوستد 
مي كنند.اجاره دفاتر با سند اداري گران از دو گزينه 
ديگر است. در حال حاضر، بر اساس قوانين كشور ما 
برخي از مشاغل مانند وكالت و پزشكي نياز به اجاره 
دفتر با س��ند اداري ندارند و اين موضوع بسياري از 
هزينه هاي آنها را كاهش مي ده��د. در حال حاضر، 
اجاره اين دفاتر در خيابان انقالب به صورت ماهانه از ۳ 
ميليون  تا 6۰ ميليون تومان و رهن كامل آن از ۱۰۰ تا 

۴۰۰ ميليون تومان است.
    دفاتر كار با سند مسكوني و موقعيت اداري

بيشتر واحدهاي محدوده انقالب شامل دفاتر كار با 
سند مسكوني و موقعيت اداري هستند، اين امالك 
نس��بت به گزينه باالتر رهن و اجاره ارزان تري دارد.

به طور مث��ال هزينه اجاره ماهان��ه واحد ۸۰ متري 
در مح��دوده انقالب وحيد نظري بر خيابان اصلي ۴ 
ميليون اجاره و هزينه رهن آن ۱۵ميليون تومان با 
سند شخصي است.همچنين هزينه اجاره واحد 6۰ 
متري در انقالب نرسيده به خيابان رشتچي حدود 
يك ميليون تومان و وديع��ه آن ۹۰ ميليون تومان 
است.اجاره ماهانه واحد ۱۱۰ متري واقع در انقالب 
بين چهارراه وليعصر و چهارراه كالج حدود ۴ ميليون 
و هزينه ره��ن آن ۳۵ ميليون تومان اس��ت. اجاره 
ماهانه واحد ۸۰ متري در خيابان انقالب خيابان ۱۲ 
فروردين نيز ۲ ميلي��ون و ۴۰۰ و هزينه رهن آن ۳۰ 
ميليون تومان است. اين واحد ۲۰ ساله بوده و سند 

آن شخصي است.
    دفاتر كار  با  سند مسكوني و موقعيت مسكوني

در حال حاضر برخي از واحدهاي مس��كوني با سند 
مس��كوني براي ايجاد دفاتر كار اجاره داده مي شود 
كه اين مورد از لحاظ قانوني كاماًل اشتباه است. و بر 
اس��اس تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداري كه 
در سال ۱۳۵۲ به اين قانون الحاق شده، مقرر كرده 
است: »شهرداري در شهرهايي كه نقشه جامع شهر 
تهيه شده مكلف اس��ت طبق ضوابط نقشه مذكور 
در پروانه هاي ساختماني نوع استفاده از ساختمان 
را قيد كند. درصورتي كه برخالف مندرجات پروانه 
ساختماني در منطقه غيرتجاري محل كسب يا پيشه 
يا تجارت داير شود، شهرداري مورد را در كميسيون 
مقرر در تبصره يك ماده ۱۰۰ اين قانون مطرح مي كند 
و كميسيون در صورت احراز تخلف مالك يا مستأجر 
با تعيين مهلت مناسب كه نبايد از دو ماه تجاوز كند 
در مورد تعطيل محل كسب يا پيشه يا تجارت ظرف 
مدت يك ماه اتخاذ تصميم مي كند.اين تصميم به  
وسيله مامورين شهرداري اجرا مي شود و كسي كه 
عالما از محل مزبور پس از تعطيل براي كسب و پيشه 
يا تجارت استفاده كند به حبس جنحه اي از شش ماه 
تا دو سال و جزاي نقدي محكوم خواهد شد و محل 

كسب نيز مجدداً تعطيل مي شود.« 
   دفتر كار اشتراكي

اگر شركت يا دفتر شما هنوز نو پا است و بودجه زيادي 
ب��راي رهن و اجاره دفتر موردنظ��ر نداريد نگاهي به 
آگهي هاي دفتر كار اشتراكي داشته باشيد. در صورت 
اجاره اين واحدها شما ديگر نياز به خريد تجهيزات 
اداري، استخدام منشي و نيروي خدماتي، خريد خط 
تلفن و دس��تگاه هاي ارتباطي مجزا نداريد بنابراين 
با يك رفتار مس��المت آميز مي توانيد دفت��ر اداري 
مناس��بي را براي خود داير كنيد.قيمت اين واحدها 
توافقي بوده و توسط مالك يا صاحب فعلي دفتر اداري 

تعيين مي شود.
   خريد دفتر اداري در انقالب

اگر جزء آن افرادي هستيد كه بودجه مالي مطلوبي 
داريد و به دنبال خريد ملك اداري با س��ند اداري در 
محدوده انقالب هس��تيد بايد براي هر متر آن ۱۰ تا 
۱۵ ميليون تومان بپردازيد. البته شما مي توانيد در 
محدوده هاي فرعي انقالب مل��ك موردنظر خود را 
باقيمت پايين تر خريداري كنيد.در حال حاضر قيمت 
هر مترمرب��ع از واحد ۱۲۸ متري واق��ع در انقالب، 
دانشگاه بعد از سينما سپيده حدود ۱۰ ميليون و قيمت 
كل آن يك ميليارد و ۳۸۰ ميليون تومان است. اين بنا 
۲۵ ساله و داراي سند اداري است.همچنين قيمت هر 
مترمربع از واحد ۱۳۰ متري واقع در انقالب روبروي 
درب اصلي دانش��گاه حدود ۱۲ ميليون و قيمت كل 
آن يك ميليارد و ۵6۰ميليون تومان است. اين ملك ۳۰ 
ساله بازسازي شده و داراي ۳7۰ متر زمين است.قيمت 
هر مترمربع از واحد ۵۳ متري واقع در انقالب نرسيده 
به خيابان شريعتي با سند اداري حدود ۱۵ ميليون و 

قيمت كل آن نزديك ۸۰۰ميليون تومان است.

   جدول رهن و اجاره و قيمت خريد امالك اداري در مناطق شرقي كالن شهر تهران )تومان  )   
قيمت كل يا مبلغ وديعه قيمت واحد يا مبلغ اجاره آدرس نوع معامله زيربنا

450,000,000 10,465,000 گلبرگ غربي خ مسيل باختر خريد 43

30,000,000 2,000,000 وحيديه خ مسيل باختر رهن، اجاره 45

170,000,000 0 نارمك خ سمنگان رهن 101

696,000,000 12,000,000 نارمك خ ثاني خريد 58

1,364,000,000 22,000,000 گلبرگ غربي خ مصطفوي خريد 62

600,000,000 15,000,000 بزرگراه رسالت بين مجيديه و اتوبان صياد خريد 40

1,400,000,000 13,725,000 گلبرگ غربي خ مدني شمالي خريد 102

10,000,000 1,000,000 بزرگراه رسالت نرسيده به چهارراه سرسبز رهن، اجاره 12

250,000,000 0 بزرگراه رسالت نرسيده به چهارراه كرمان رهن 86

   جدول رهن و اجاره و قيمت خريد امالك اداري در مناطق جنوبي كالن شهر تهران )تومان  )   
قيمت كل مبلغ وديعه قيمت واحد يا مبلغ اجاره آدرس نوع معامله زيربنا

825,000,000 15,000,000 سه راه امين حضور مجتمع تجاري احسان خريد 55

10,000,000 3,000,000 خيابان مازندران نرسيده به بانك ملي رهن، اجاره 100

1,000,000,000 20,000,000 سعدي جنوبي ك خوانساري خريد 50

6,500,000,000 9,285,000 خيابان مازندران باالتر از بانك ملي خريد 750

3,000,000,000 17,142,000 ميدان شهداء ابتداي خ مجاهدين خريد 150

1,440,000,000 16,000,000 مجاهدين اسالم باالتر از ك رحيمي خريد 90

1,872,000,000 18,000,000 بزرگراه محالتي نرسيده به پل ري خريد 104

1,000,000,000 20,000,000 جمهوري خ باغ سپه ساالر خريد 50

   جدول رهن و اجاره و قيمت خريد امالك اداري در مناطق مركزي كالن شهر تهران )تومان  )   
قيمت كل يا مبلغ وديعه قيمت واحد يا مبلغ اجاره آدرس نوع معامله زيربنا

30,000,000,000 23,622,000 انقالب بين چهارراه وليعصر و چهارراه كالج خريد 1270

150,000,000 0 هفت تير مفتح جنوبي رهن 76

1,500,000,000 25,000,000 يوسف آباد نرسيده به خ كاج شمالي خريد 60

1,600,000,000 11,800,000 انقالب خ شهداي ژاندارمري خريد 135

80,000,000 5,000,000 وليعصر خ زرتشت رهن، اجاره 112

976,000,000 16,000,000 وليعصر خ برادران مظفر خريد 61

200,000,000 0 كريم خان خردمند جنوبي رهن 90

550,000,000 0 فاطمي نرسيده به وزارت كشور رهن 112

30,000,000 5,000,000 وليعصر نرسيده به بيمارستان دي رهن، اجاره 50

جدول رهن و اجاره و قيمت خريد امالك اداري در مناطق شمالي كالن شهر تهران )تومان) 
قيمت كل يا  مبلغ وديعهقيمت واحد يا مبلغ اجارهآدرسنوع معاملهزيربنا

53,601,00032,000,000,000محموديه خ الفخريد597

8,000,00080,000,000زعفرانيه خ مقدس اردبيليرهن ،اجاره44

55,000,0004,400,000,000زعفرانيه خ مقدس اردبيليخريد80

50,000,0004,800,000,000زعفرانيه خ مقدس اردبيليخريد96

15,000,000150,000,000زعفرانيه خ مقدس اردبيليرهن ،اجاره88

18,000,000100,000,000زعفرانيه نرسيده به خ آصفرهن ،اجاره85

0650,000,000محموديه ميدان الفرهن110

07,600,000,000نياوران نرسيده به پارك نياورانرهن950

02,800,000,000نياوران نرسيده به پارك نياورانرهن350



دانش و فن10گزارش

پيامكتماميسيمكارتهاي»ارسالكنندهمتخلفپيامك«مسدودميشود

هشدار جدي به پيامك هاي مزاحم تبليغاتي 
گروه دانش و فن   

داستان پيامك هاي تبليغاتي با وعده  هزاران جايزه، تبليغ 
كاشت مو، تشويق به ش��ركت در مسابقه هاي مختلف و 
پيامك هايي از اين دس��ت، در برهه اي از زمان به معضل 
بسياري از مش��تركان اپراتورها تبديل ش��ده بود. اينكه 
مشتركان گاه و بيگاه پيام هايي را دريافت مي كردند كه طبق 
گفته خودشان هرگز مايل به دريافتشان نبودند. برخي از 
كاربران نسبت به اين پيامك ها و مزاحمتي كه ممكن بود 
در هر ساعتي از شبانه روز برايشان پيش آيد، بي تفاوت بودند 
اما برخي كه اين پيامك ها امانشان را بريده بود به مراجع 
مختلفي شكايت كردند تا سرانجام مسووالن تصميم به 
ساماندهي اين موضوع گرفتند تا جايي كه بزودي مقرر شده 
درصورتي كه تخلف سيم كارتي كه پيامك تبليغاتي مزاحم 
ارسال مي كند، آشكار شود، نه تنها امكان ارسال پيامك آن 
سيم كارت، بلكه ارسال پيامك تمامي سيم كارت هايي كه 

به اسم آن فرد باشد نيز غيرفعال شود.
كمتر كسي است كه تلفن همراه داشته باشد و از پيامك هاي 
تبليغاتي شاكي نباشد. پيامك هاي تبليغاتي در برهه اي از 
زمان واقعا صداي اعتراض بسياري از مشتركان اپراتورها را 
درآورده بود تا اينكه درنهايت سامانه ۱۹۵ براي رسيدگي 
به اين پيامك ها راه اندازي ش��د و با آگاهي افراد نسبت به 
چگونگي غيرفعال كردن اينگون��ه پيامك ها، تاحدودي 
از تعداد آنها و همچنين اعتراض ها كاس��ته ش��د. البته از 
آنجايي كه ارسال پيامك براي كسب وكارهاي مختلف، يكي 
از راه هاي آسان و ارزان تبليغات است، اين موضوع باعث شد 
كسب وكارها از سيم كارت هاي شخصي براي ارسال پيامك 
تبليغاتي استفاده كنند و به همين دليل سازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات راديويي از خود مشتركان خواست در 
مواجهه با پيامك هاي تبليغاتي مزاحم كه با شماره هاي 
شخصي ارسال مي شوند، به ش��كايت از اين شماره ها در 

سامانه ۱۹۵ اقدام كنند.
براي جلوگيري از ارس��ال پيامك هاي تبليغاتي، راه هاي 
مختلفي از جمله اس��تفاده از سامانه س��تاره۸۰۰ مربع 
)#۸۰۰*( كه براي ساماندهي پيامك هاي تبليغاتي كه 
از طريق سامانه هاي ارسال پيام كوتاه و با سرشماره هاي 
مختلف براي مشتركان تلفن همراه ارسال مي شد، ايجاد شد 
و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي )رگوالتوري( 
نيز سامانه ۱۹۵ را براي ساماندهي پيامك هاي تبليغاتي 
كه با شماره هاي شخصي ارسال مي شدند، راه اندازي كرد. 
مسدود كردن خطوط شخصي پس از اينكه كسب وكارها 
با مسدود شدن سرشماره هاي پيامكي، به ارسال پيامك 
تبليغاتي با خطوط ش��خصي اقدام كردن��د، اتفاق افتاد و 
س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباط��ات راديويي تصميم 
گرفت سامانه ۱۹۵ را براي مقابله با پيامك هاي تبليغاتي 
كه با شماره هاي شخصي ارسال مي شوند، راه اندازي كند. 
كارب��ران درصورت مواجهه با پيامك هايي كه به ارس��ال 
پيامك هاي تبليغاتي با ش��ماره شخصي اقدام مي كنند، 
مي توانند شماره مورد نظر را به سامانه ۱۹۵ ارسال كنند 
تا روند مسدود كردن س��يم كارت هاي مزاحم را تسريع 
كنند. از سوي ديگر، مسدود كردن سرشماره هاي شخصي 
بدون ش��كايت از طرف كاربران، از طريق شناسايي رفتار 
سيم كارت هايي كه تنها به ارسال پيامك هاي انبوه اقدام 

مي كردند و استفاده هاي ديگري از جمله تماس و پيامك 
نداشتند هم راه ديگري براي جلوگيري از ارسال پيامك هاي 
مزاحم با ش��ماره هاي ش��خصي بود. بر اين اساس، طبق 
آخرين آمار منتشرش��ده توسط سازمان تنظيم مقررات 
و ارتباطات راديويي، تعداد خطوط ش��خصي قطع شده 
به دليل مزاحمت پيامكي به ۲۱۸ هزار و ۸۱6 سيم كارت 

رسيده است.

 ك�دام اپرات�ور بيش�ترين س�يم كارت هاي 
مسدودي را دارد؟

در اين راستا به نقل از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديويي،  پيمان قره داغي -مديركل دفتر حفاظت از حقوق 
مصرف كننده رگوالتوري- از مسدودسازي و قطع ۱۴ هزار 
و ۲۸۹ سيم كارت ارسال كننده پيامك تبليغاتي مزاحم در 
نيمه اول دي ماه خبر داد و گفت: »س��هم سيم كارت هاي 
اپراتورهاي تلفن همراه در ارسال پيامك تبليغاتي مزاحم 
متفاوت است اما امكان ارسال پيامك براي همه آنها مسدود 
شده است. براي مشخص كردن سهم هر اپراتور در بخش 
ارسال پيامك هاي تبليغاتي مزاحم، بايد ميزان سهم هر 
اپراتور را در بازار مش��خص كنيم. براس��اس آمار موجود، 
ايرانسل با حدود ۵۰ ميليون مشترك، ۴۳ درصد و همراه 
اول نيز با حدود 6۲ ميليون مش��ترك، ۵۳ درصد از سهم 
بازار تلفن همراه را در اختيار دارد. رايتل نيز با حدود چهار 
ميليون و ۵۰۰ هزار مشترك، سهم چهار درصدي از اين بازار 
را دارد.« وي با بيان اينكه بيشترين تعداد سيم كارت هاي 
مسدودش��ده مربوط به اپراتور ايرانسل اس��ت، افزود: در 
اين بازه زماني حدود ۹۲۹۵ سيم كارت ايرانسل مسدود 
شده است كه اين آمار نش��ان مي دهد روزانه حدود ۷۱۵ 
سيم كارت ايرانسل توسط سامانه هاي رگوالتوري شناسايي 
شده و امكان ارسال پيامك برايشان غيرفعال شده است. 
حدود ۱۷۰۲ سيم كارت از اپراتور همراه اول نيز شناسايي 
و امكان ارسال پيامك برايشان غيرفعال شده، يعني به طور 
متوسط روزانه ۱۳۱ سيم كارت از اين اپراتور مسدود شده 
 است. درزمينه ارسال پيامك هاي انبوه تبليغاتي در نيمه اول 
دي ماه اپراتور رايتل وضعيت خوبي ندارد، چراكه در اين دو 
هفته ۳۱۲6 سيم كارت رايتل يعني به طور متوسط روزانه 
۲۴۰ سيم كارت شناسايي و امكان ارسال پيامك برايشان 

غيرفعال شده است.« 
وي درباره اقداماتي كه اپراتورها بايد براي كاهش ارس��ال 
پيامك هاي تبليغاتي انبوه انج��ام دهند، اظهار كرد: »در 
گام اول اپراتورها بايد هنگام واگذاري و فروش سيم كارت، 
فرآيند احراز هويت را به صورت دقيق انجام دهند، آمار باالي 
تخلفات پيامكي نشان مي دهد اپراتورها در اين زمينه خوب 

عمل نكرده اند.
در گام دوم نيز اپراتورها بايد قوانيني را در سامانه هاي خود 
براي شناسايي و غير فعال كردن سيم كارت هاي متخلف 
تعريف كنند. جلوگيري از ارس��ال پيامك هاي تبليغاتي 
مزاحم براي مشتركين تمام اپراتورها يكي از اولويت هاي 
رگوالتوري است، از همين رو تمامي مشتركان تلفن همراه 
مي توانند دريافت پيامك هاي تبليغاتي براي سيم كارت 
خود را با ش��ماره گيري كد دس��توري #۸۰۰* غيرفعال 
كنند. اگر بعد از اعمال اين كد دس��توري دوباره برايشان 

از س��يم كارت هاي شخصي پيامك تبليغاتي ارسال شد، 
مي توانند ش��ماره سيم كارت ارس��ال كننده پيامك را به 
سرش��ماره ۱۹۵ ارسال كنند تا اين ش��ماره ها در شبكه 

مسدود شوند.«

 اپراتورها كشف تخلف پيامكي را 
در اولويت قرار دادند

قره داغي همچنين در گفت وگو با ايس��نا، با اشاره به آمار 
تعداد خطوط شخصي قطع شده، اظهار كرد: »طي چند 
ماه گذش��ته، س��ازمان تنظيم مق��ررات ارتباطات براي 
تخلف هاي پيامك هاي تبليغاتي از سامانه FMS استفاده 
مي كرد و ضمن ارتقاي درگاه هاي اين سامانه، اپراتورها را 
ملزم كرديم كه آنها هم سامانه هايشان را ارتقا داده و كشف 
تخلف مربوط به ارسال پيامك هاي تبليغاتي را در اولويت 
كاري شان قرار دهند.« وي با بيان اينكه در جلسات متعدد 
با اپراتورها و بازديد از س��امانه هاي آنها، توصيه داش��تيم 
كساني كه به مردم پيامك مزاحم تبليغاتي ارسال مي كنند 
را شناسايي كنند، افزود: »عالوه بر اين، مردم هم در بحث 
شكايت به ما كمك كردند و در اين مدت مشاركت آنها هم 
بيشتر شده است. به كاربران توصيه شده اگر كد ستاره۸۰۰ 
مربع را گرفتند و باز هم پيامك تبليغاتي دريافت كردند، 
ش��ماره را به سامانه ۱۹۵ ارسال كنند و ما اين شماره ها را 
بررس��ي مي كنيم كه اگر تخلف آشكار شد، امكان ارسال 
پيامك توسط آن سيم كارت غيرفعال شود. گاهي مردم كد 
ستاره ۸۰۰ مربع را براي غيرفعال كردن پيامك تبليغاتي 
نمي گيرند، اما شماره اي كه برايشان پيامك ارسال كرده را 
به سامانه ۱۹۵ ارسال و شكايت مي كنند. توصيه ما اين است 

كه اگر واقعا مي خواهند پيامك  تبليغاتي دريافت نكنند، 
ابتدا دريافت پيامك را با اين كد غيرفعال كنند و پس  از آن 
اگر باز هم پيامكي دريافت كردند، آن را به ۱۹۵ بفرستند 
تا درصورت بررسي توسط رگوالتوري، ارسال پيامك از آن 
شماره غيرفعال شود.« وي با اشاره به اضافه شدن يك بند 
به قرارداد دريافت سيم كارت، اظهار كرد: »نكته ديگري كه 
در دستور كار ما قرار دارد و بزودي پياده مي شود، اين است 
كه با گنجاندن بندي در قرارداد مشتركان، آنها اين اجازه را 
به اپراتور خواهند داد كه اگر با سيم كارتي تخلف كردند و 
پيامك تبليغاتي مزاحم فرستادند، امكان ارسال پيامك از 

تمامي سيم كارت هاي آنها متوقف شود.«

 سيم كارت هاي قطع شده چطور وصل مي شود
مديركل دفتر حفاظت از حقوق مصرف كننده رگوالتوري با 
بيان اينكه باوجود محدوديت جديد تملك سيم كارت تا ۱۰ 
عدد، برخي ممكن است از قبل حتي تا ۵۰ سيم كارت هم 
داشته باشند، توضيح داد: »در اين شرايط اگر سامانه هاي 
ما شناس��ايي كنند يا مردم از ش��ماره اي در سامانه ۱۹۵ 
ش��كايت كنند و اين موضوع در بررسي هاي رگوالتوري 
ثابت شود، در آينده نزديك نه تنها امكان ارسال پيامكي  آن 
سيم كارت غيرفعال مي شود، بلكه ارسال پيامك تمامي 
سيم كارت هايي كه به اسم آن فرد باشد نيز غيرفعال خواهد 
شد.« قره داغي با بيان اينكه اپراتورها را ملزم كرديم ظرف 
حداكثر يك ماه آينده اين بند را در قراردادشان بگذارند و 
حتي بعضي اپراتورها همين حاال هم اين كار را كرده اند، 
گفت: »بنابراين الزم اس��ت مردم دق��ت كنند اگر احيانا 
سيم كارتشان در اختيار افرادي است كه نمي شناسند يا به  

هر طريقي به آنها تحويل دادند، مراقب باشند كه متضرر 
نشوند و به مردم توصيه مي كنيم س��يم كارت خود را در 

اختيار افراد متفرقه نگذارند.«
وي درب��اره فرآين��د وصل ارس��ال پيامك توضي��ح داد: 
»درباره وصل ارسال پيامك سيم كارت هاي مسدودشده، 
درخواست هاي زيادي در سامانه ۱۹۵ يا به صورت حضوري 
شده است. براي اين كار دو حالت وجود دارد؛ يا سامانه هاي 
سازمان اين تخلف را شناسايي كرده يا سامانه هاي اپراتور. 
اگر در تماس مش��تركان با مركز تماس اپراتور، مشخص 
شود سامانه هاي اپراتور تخلف را شناسايي كرده است، افراد 
مي توانند با مراجعه به دفاتر منتخب، فرم تعهدنامه پر كنند 
كه اين تخلف ديگر تكرار نمي شود و سپس امكان ارسال 
پيامك برايشان فعال مي شود. اگر سيستم هاي رگوالتوري 
امكان ارسال پيامك را غيرفعال كرده باشد، فرد مي تواند 
در سامانه ۱۹۵ درخواست دهد و رگوالتوري اين موضوع 
را بررس��ي كرده و اگر اين تخلف براي اولين ب��ار رخ داده 
باشد، امكان ارس��ال پيامك دوباره فراهم مي شود. اما اگر 
اين اتفاق بيش از يك بار رخ داده باشد، هيچ تضميني براي 
فعال شدن مجدد، وجود ندارد.« مديركل دفتر حفاظت 
از حقوق مصرف كننده رگوالتوري در پاس��خ به اينكه آيا 
درصورت تكرار تخلف، از سيم كارت سلب امتياز مي شود، 
گفت: »اينجا بحث سلب امتياز مطرح نيست، بلكه مشكل 
ايجادش��ده به دليل ارس��ال پيامك تبليغاتي بوده است، 
بنابراين امكان ارسال پيامك به طور كلي غيرفعال مي شود. 
بنابراين به مردم توصيه مي ش��ود حتي اگر تخلفي براي 
اولين بار و به دليل ناآگاهي آنها رخ داد، احتياط كنند كه 

اين كار براي بار دوم تكرار نشود.«

 Tue. Jan14. 2020  سه شنبه 24  دي 1398   18جمادي االول 1441  سال ششم    شماره   1574 

طرح كالن شبكه ملي 
اطالعات راي نياورد

طرح كالن شبكه ملي اطالعات كه توسط وزارت 
ارتباطات در شوراي عالي فضاي مجازي ارايه شد 
به تاييد اعضا نرسيد و مقرر شد كارگروهي، تقسيم 
وظايف در اجراي صحيح ش��بكه ملي اطالعات 
را برعهده بگيرد. محمدحس��ن انتظاري، عضو 
حقيقي شوراي عالي فضاي مجازي، در گفت وگو 
با مهر، درخصوص جزييات جلسه شامگاه شنبه 
۲۱ دي ماه اين ش��ورا با بيان اين خبر گفت: »در 
اين جلس��ه مطابق با آنچه كه در جلس��ه قبلي 
شوراي عالي فضاي مجازي مقرر شده بود، وزارت 
ارتباطات طرحي را مبني بر طرح كالن ش��بكه 
ملي اطالعات ارايه داد كه اعضاي ش��وراي عالي 
فضاي مجازي نظرات خ��ود را در مورد آن اعالم 
كردند و قرار ش��د براي بررسي دقيق تر موضوع، 
كارگروهي در مركز ملي فضاي مجازي تشكيل 
شود.« وي با بيان اينكه جلسه عصر شنبه مصوبه 
خاصي در خصوص شبكه ملي اطالعات نداشت، 
در مورد طرح ارايه شده از سوي وزارت ارتباطات 
در اين جلسه گفت: »طرحي كه از سوي وزارت 
ارتباطات در اين جلسه تحت عنوان طرح كالن 
ارايه ش��د، ابعاد مختلفي داشت كه اعضاي شورا 
روي آن نظر داشتند؛ پيشنهاد وزارت ارتباطات 
در اين طرح مربوط به در اختيار گرفتن مسووليت 
تمامي اليه هاي خدمات و محتواي شبكه ملي 
اطالعات بود كه مورد تأييد اعضا قرار نگرفت.« 
انتظاري افزود: »مطابق با مصوبات قبلي شوراي 
عالي فضاي مجازي، تكميل و مس��ووليت س��ه 
اليه زيرساخت ارتباطي، زيرساخت اطالعاتي و 
خدمات پايه كاربردي، برعهده وزارت ارتباطات 
قرار دارد و ساير موارد كه در طرح كالن از سوي 
اين وزارتخانه پيش��نهاد ش��د، مورد توافق قرار 
نگرفت. بر اين اس��اس مقرر ش��د كارگروهي در 
مركز ملي فضاي مجازي تشكيل و مديريت كل 
طرح ش��بكه ملي اطالعات كه شامل تمام ابعاد 
فضاي مجازي مي ش��ود را برعهده گيرد. براين 
اساس نظارت و راهبري سه اليه زيرساختي شبكه 
ملي اطالعات توس��ط مركز ملي فضاي مجازي 
پيش مي رود و تقسيم كار در اين خصوص شكل 

مي گيرد.«
عضو حقيقي شوراي عالي فضاي مجازي با بيان 
اينكه براي روشن شدن ابعاد اين تقسيم كار، مقرر 
ش��د اين كارگروه در مركز مل��ي فضاي مجازي 
تشكيل ش��ود، اضافه كرد: »در طرح ارايه شده از 
س��وي وزارت ارتباطات، تعريف اين وزارتخانه از 
شبكه ملي اطالعات، اليه هاي خدمات و محتوا 
را نيز در بر مي گرفت اما تاكي��د اعضا بر اين بود 
كه مطابق با مصوبات قبلي شوراي عالي فضاي 
مجازي، شبكه ملي اطالعات، زيرساخت فضاي 
مجازي كشور اس��ت و وزارت ارتباطات تنها در 
خصوص اليه هاي زيرس��اختي اين شبكه بايد 
مسووليت بپذيرد.« وي با بيان اينكه براي تقسيم 
وظايف س��اير اليه هاي فضاي مجازي كشور از 
جمله خدم��ات و محتوا و دق��ت در انجام امور، 
كارگروهي ك��ه بايد در ذيل مرك��ز ملي فضاي 
مجازي تشكيل شود، تقس��يم وظايف را انجام 
خواهد داد، گفت: »ب��ا وجود اين، از نظر ما هنوز 
طرح كالن شبكه ملي اطالعات ارايه نشده است 
و وزارت ارتباطات تنها مدل مفهومي از كل فضاي 
مج��ازي را ارايه كرد كه مورد موافقت اعضا براي 
محول كردن مديريت آن به وزارت ارتباطات قرار 
نگرفت.« انتظاري با بيان اينكه وزارت ارتباطات 
ب��راي ارايه اين مدل مفهوم��ي، زحمات زيادي 
كشيده بود، خاطرنش��ان كرد: »اين طرح براي 
كل فضاي مجازي و تحت عنوان طراحي كالن 
شبكه ملي اطالعات ارايه ش��د اما شوراي عالي 
فضاي مجازي از اين وزارتخانه خواسته بود كه تنها 
طراحي كالن زيرساخت شبكه ملي اطالعات را 
ارايه كند كه از اين منظر شاهد تفاوت هايي بوديم. 
به نظر مي رسد با توجه به مباحث مطرح شده در 
اين جلسه، وزارت ارتباطات بايد طرح زيرساخت 
شبكه ملي اطالعات را از كل مدل مفهومي فضاي 
مجازي جدا كرده و در قالب يك سند مستقل به 

شوراي عالي فضاي مجازي مجدداً ارايه دهد.«
عضو ش��وراي عالي فضاي مجازي با بيان اينكه 
در اين جلس��ه هر يك از اعضاي ش��وراي عالي 
فضاي مجازي از ابعاد مختلف به موضوع شبكه 
ملي اطالعات پرداختند، گفت: »طراحي كالن 
مدنظر شوراي عالي فضاي مجازي در شبكه ملي 
اطالعات، طرحي جزئي تر از معماري شبكه ملي 
اطالعات است و اعضاي شورا بر اين موضوع توافق 
داشتند كه طرحي كه از سوي وزارت ارتباطات 
ارايه شده است، طرح كالن شبكه ملي اطالعات 
نيس��ت.« وي با اشاره به مش��اهده پيشرفت در 
اجراي طرح كالن ش��بكه ملي اطالعات، افزود: 
»اگرچه انتظ��ار مي رفت در اين جلس��ه، طرح 
نهايي زيرس��اخت شبكه ملي اطالعات تصويب 
ش��ود اما با وجود اين به نظر مي رسد، اين طرح 
در حال پيشرفت است. در عين حال بايد منتظر 
نتيجه كار كارگروه و جلسه آينده شوراي فضاي 
مجازي بمانيم تا ميزان پيش��رفت كار مشخص 
شود. به همين دليل قرار است كارگروه تشكيل 
شده، گزارش موضوع را نهايي و در جلسه آينده 
ش��وراي عالي فضاي مج��ازي ارايه كند.« عضو 
حقيقي شوراي عالي فضاي مجازي با بيان اينكه 
تعبير وزارت از شبكه ملي اطالعات، تمام فضاي 
مجازي كش��ور اس��ت كه اين تعبير با مصوبات 
شوراي عالي فضاي مجازي يكسان نيست، گفت: 
»ما معتقديم فضاي مجازي كش��ور شامل همه 
بخش ه��اي خدماتي، محتوايي و زيرس��اختي 
مي شود كه زيرس��اخت آن تحت عنوان شبكه 
ملي اطالعات، در س��ه اليه بايد طراحي شود و 
پياده سازي آن برعهده وزارت ارتباطات است. اگر 
اين وزارتخانه اين تعبير درست را بپذيرد، مي تواند 

بهتر كار را جلو ببرد.«

امنيتپايينترابردسيمكارت
درامريكا

انجگت| نتايج يك بررسي نشان مي دهد امنيت فرآيند 
ترابرد سيم كارت در ميان پنج اپراتور تلفن همراه امريكا 
بسيار پايين اس��ت و هكرها مي توانند از اين وضعيت 
سوءاستفاده كنند. به گزارش مهر، نتايج مطالعه اي كه 
در دانشگاه پرينس��تون صورت گرفته نشان مي دهد 
روش هاي مورد اس��تفاده پنج اپراتور مهم تلفن همراه 
امريكا براي شناسايي هويت افرادي كه براي ترابرد اقدام 
مي كنند بسيار پايين است و از اين طريق هكرها مي توانند 
به داده هاي اشخاص ثالث دسترسي پيدا كنند. از جمله 
اپراتورهايي كه در اين بررسي مورد توجه قرار گرفتند، 
مي توان به اي تي اند تي، تي موباي��ل، تراكفون، يو اس 
موبايل و وريزون اش��اره كرد. احتمال داده مي شود كه 
اين مشكالت در مورد ديگر اپراتورهاي تلفن همراه اين 
كشور هم وجود داشته باشد. افراد متقاضي ترابرد براي 
تأييد هويت و شناساندن خود به اپراتورها تنها بايد به 
يك سوال پاسخ دهند و پس از آن مي توانند سيم كارت 
خود را به اپراتور ديگري منتقل كنند. هكرها مي توانند 
با استفاده از روش هاي مختلفي در اين فرآيند مداخله 
كرده و به جاي كاربر اصلي به س��وال طرح شده پاسخ 
دهند و در نتيجه كنترل سيم كارت او را به دست بگيرند. 
سپس مي توان از سيم كارت تحت كنترل براي بازتنظيم 
كلمات عبور تنظيم شده روي آن و دسترسي به ايميل ها 
و حساب هاي بانكي سوءاستفاده كرد. اپراتورهاي تلفن 
همراه امريكا هنوز براي حل اين مشكل اقدامي نكرده اند.

بدافزار جوكر يا Bread بارها در پي شكار كاربران گوگل پلي 
برآمده و طي تنها ۳ سال در بيش از ۱۷۰۰ اپليكيشن آلوده 
كمين كرده است. به گزارش ديجياتو، فروشگاه گوگل يكي 
از محبوب ترين اهداف هكرها و توسعه دهندگان بدافزار بوده 
است. اين ماركت چند ماه قبل ۲۴ اپليكيشن آلوده ديگر را 
شناسايي و حذف كرد كه در مجموع بيش از نيم ميليون بار 

دانلود شده بودند. كارشناسان امنيتي گوگل پلي تاكنون 
با ده ها نوع بدافزار مختلف سر و كار داشته اند اما گوگل در 
جديدترين گزارش خود از بدافزار جوكر به عنوان پاي ثابت 
تهديدات امنيتي نام برده است. هرچند اغلب بدافزارها پس از 
 Bread شناسايي كنار گذاشته مي شوند اما گروه پشت پرده
به صورت مداوم نس��خه هاي جديدي از جوكر را منتش��ر 

كرده اند. اين بدافزار پس از آلوده س��ازي گوشي به صورت 
پنهاني كاربر را در سرويس هاي اشتراكي عضو كرده و هزينه 
زيادي را به وي تحميل مي كند و شناسايي آن هم به واسطه 
اس��تفاده از تكنيك هاي پنهانكاري چندان ساده نيست. 
آنطور كه گوگل مي گويد اين گروه طي سه سال گذشته با 
پياده سازي تغييرات جزيي توانسته از سد معيارهاي دفاعي 

گوگل پلي عبور كرده و اپ هاي آلوده را منتشر كنند. براي 
 Kuprins مثال چند ماه قب��ل يك محقق امنيتي به نام
موفق به شناسايي ۲۴ اپ آلوده به جوكر در گوگل پلي شد.

يك ماه بعد آزمايشگاه Pradeo موج ديگري از اين اپ ها را 
معرفي كرد. ترند ميكرو هم چند روز بعد از پيدا كردن ۲۹ اپ 
 Dr.Webكسپرسكي و ،K۷مشكوك خبر داد. تيم امنيتي
هم رويدادهاي مشابهي را رقم زده اند. با وجود اين، گوگل 
مدعي است با بالك كردن ۱۷۰۰ اپ مخرب ارايه شده توسط 

اين گروه توانسته در اغلب موارد برنامه هاي آلوده را قبل از 
دانلود توسط حتي يك كاربر شناسايي و حذف كند. آنطور 
كه گوگل مي گويد بدافزار جوكر پيچيدگي چنداني ندارد 
اما تيم توسعه براي مخفي كردن نيات خود به انواع و اقسام 
تكنيك هاي استتار متوسل مي شوند. دليل ديگر شيوع اين 
بدافزار پافشاري و سماجت تيم توسعه در طراحي حمالت 
متعدد است. در برخي موارد كه در يك روز ۲۳ اپ مختلف 

آلوده به نسخه هاي مختلف بدافزار روانه فروشگاه شد. 

بدافزارجوكرجيبكاربرانراخاليميكند

انگليسنگرانيهادرباره
هواويراردميكند

پرس اسوسيشن| مدير سازمان اطالعات داخلي 
انگليس معتقد است همكاري با شركت چيني هواوي 
به رابطه اش��تراك گذاري اطالعات ميان انگليس و 
 MI۵ امريكا خسارتي نمي زند. به گزارش مهر، مدير
)س��ازمان اطالعات داخلي انگليس( اعالم كرده در 
صورت همكاري با ش��ركت چيني ه��واوي، دليلي 
براي اختالل در رابطه اشتراك گذاري اطالعات بين 
انگليس و امريكا به وجود ندارد. اين درحالي است كه 
دولت امريكا، انگليس را تحت فش��ار قرار داده تادر 
ساخت زيربناي ۵G با هواوي همكاري نكند. امريكا 
ادعا مي كند اين شركت چيني از كشورها جاسوسي 
 MI۵ مي كند. با وجود اين، سر اندروپاركر، مديركل
در مصاحبه اي با فايننش��ال تايمز اطمينان داد در 
صورت هم��كاري با ه��واوي، در فرآيند جمع آوري 
اطالع��ات در انگلي��س اختاللي وارد نمي ش��ود. او 
درخص��وص از بين رفت��ن رابطه اش��تراك گذاري 
اطالعات با امريكا نيز گف��ت: »به نظرم دليلي ندارد 
اين رابطه از بين برود.« اظهارات پاركر در حالي بيان 
مي شود كه يك نماينده از سازمان امنيت ملي امريكا 
و هيات اقتصاد ملي اين كش��ور قرار اس��ت مقامات 
انگليس را متقاعد به عدم همكاري با هواوي كند. از 
سوي ديگر پيش از اين نيز اخباري منتشر شده بود 
كه بوريس جانسون تصميم دارد از برخي تجهيزات 

هواوي در اينترنت ۵G اين كشور استفاده كند.

درآمد900ميليوندالري
پوكمونگودر2019

آسين ايج| بازي واقعيت افزوده پوكمون گو در سه 
س��الي كه از عرضه آن مي گذرد بسيار جنجال ساز 
ش��ده، اما درآمد قابل توجهي را نيز به ارمغان آورده 
اس��ت. به گزارش فارس، ب��ازي پوكمون گو تنها در 
امريكا در سال ۲۰۱۹ درآمدي ۹۰۰ ميليون دالري را 
به ارمغان آورده است. اين بازي مبتني بر شكار برخي 
شخصيت هاي كارتوني در فضاي واقعي است، مشاهده 
اين شخصيت ها با استفاده از دوربين گوشي صورت 
مي گيرد. اگرچه اجراي ابتدايي اين بازي رايگان است، 
اما براي پيشبرد مراحل مختلف اين بازي بايد اقالم 
مختلفي خريداري شوند. بنابراين ۹۰۰ ميليون دالر 
درآمد حاصل از اجراي اين بازي ناشي از خريدهاي 
درون برنامه اي اس��ت. تالش كاربران براي ش��كار 
شخصيت هاي مجازي موسوم به پوكمون در خيابان ها 
و محيط هاي عمومي در برخي موارد جنجال آفرين 
ش��د و حتي بي دقتي و هيجان اف��راد در اين زمينه 
منجربه سقوط آنها از ارتفاع، تصادف و ورود ناخواسته 
به مراكز نظامي ممنوعه شد. بازي پوكمون گو اولين بار 
در سال ۲۰۱6 عرضه شد و در اين سال درآمدي ۸۳۲ 
ميليون دالري را براي سازندگان آن به ارمغان آورد. 
برخي امكانات جديد افزوده شده به اين بازي نيز باعث 
درآمدزايي بيشتر آن شده كه از آن جمله مي توان به 
حمالت سريع، بهبود جلوه هاي بصري دوربين واقعيت 

افزوده و غيره اشاره كرد.

شناسايياپليكيشن
دروغپراكنيدرفضايمجازي

آسين ايج| محققان موسسه امنيتي كاسپراسكاي 
از شناسايي يك اپليكيشن تروجان خبر داده اند كه با 
انتشار تبليغات و متون دروغين در مورد اقالم و كاالهاي 
مختلف كاربران را فريب مي ده��د. به گزارش فارس، 
برخي ش��ركت هاي تجاري براي جل��ب نظر مثبت 
كاربران تالش مي كنند نظرات و ديدگاه هايي مثبت 
را در مورد توليدات خود در سايت هاي مختلف فروش 
آنالين درج كنند. اين شركت ها براي تسهيل اين كار 
برخي از مواقع تروجان هايي مخرب را طراحي مي كنند 
تا اين وظيفه بر عهده آنها گذاشته شود. امروزه بسياري 
از كارب��ران به نقدها و نظرات ديگر كارب��ران در مورد 
كاالهاي مختلف بس��يار توجه مي كنند و نتيجه اين 
موضوع تالش براي دستكاري اين نظرات و ديدگاه ها 
توسط اپليكيش��ن ها و تروجان هاي جاسوس است. 
اپليكيشن مخرب شناسايي شده توسط كاسپراسكاي 
به فروشگاه هاي آنالين مختلف، سايت هاي بارگذاري 
و غيره سر مي زند و ديدگاه هاي مثبت تقلبي خود را در 
مورد كاالهاي هدف درج مي كند و تبليغاتي را در مورد 
آنها به نمايش مي گذارد. اين تروجان كه شاپر نام دارد، 
براي واقعي به نظر رسيدن ديدگاه هاي قالبي با استفاده 
از خدم��ات Accessibility گ��وگل، برخي از اين 
ديدگاه ها را از سايت هاي مختلف جمع آوري مي كند و 
در سايت هاي ديگر كپي مي كند. اين اپليكيشن كماكان 

به فعاليت هاي تخريبي خود ادامه مي دهد.

ديدارباپدربزرگمرحوم
درگوگلمپ

اينترستينگ اينجينيرينگ| اگرچه اكثر افراد از 
برنامه نقشه گوگل براي مسيريابي و شناسايي اماكن 
مدنظر خود اس��تفاده مي كنند، اما گاهي اين برنامه 
كاركردهاي عجيب ديگري هم پيدا مي كند. به گزارش 
مهر، يكي از كاربران برنامه نقشه گوگل توانست از اين 
برنامه  براي ديدار مجازي اتفاقي با پدربزرگ خود كه 
چندي قبل فوت ش��ده بود، استفاده كند. لزلي بارازا 
چندي قبل در حال استفاده از خدمات نماي خيابان 
برنامه نقش��ه گوگل براي مش��اهده مجازي مزرعه 
پدربزرگ خود در مكزيك بود كه ناگهان به ش��كلي 
غيرمنتظره تصويري از وي را ديدند كه در برابر درب 
منزل نشسته است. اين موضوع آنها را بسيار هيجان زده 
كرد. ظاهراً در زمان تهيه تصاوير مزرعه يادشده توسط 
گوگل پدربزرگ لزلي بارازا در برابر خانه خود نشسته 
بود و لذا تصوير وي به طور اتفاقي ثبت ش��ده اس��ت. 
فرزندان و نوه هاي اين فرد درگذشته مي گويند مشاهده 
اتفاقي و مجدد تصوير او كه البته كيفيت زيادي هم 
ندارد باعث آرامش خاطر و خوشحالي زياد آنها شده 
است. لزلي بارازا شرح ماوقع را در حساب توئيتر خود به 
اشتراك گذاشت و صدها پاسخ از افرادي دريافت كرد 
كه عزيزان از دس��ت رفته خود را مجدداً در سرويس 
نقشه گوگل به شيوه هاي مختلف مشاهده كرده بودند. 
كار به جايي رسيد كه حساب رسمي گوگل نيز از لزلي 

بارازا بابت ارسال اين توئيت تشكر كرد.

دنياي  فناوري



ويژه 11 بنگاهها

سرپرست وزارت جهاد كشاورزي مطرح كرد

افزايش عملكرد توليد محصوالت كشاورزي در هر هكتار

گردهمايي قطعه سازان كشور براي محصول جديد گروه خودروسازي سايپا

آماده باش زنجيره تامين سايپا براي توليد انبوه »رهام«

گروهبنگاهها|
گردهمايي ملي مديران س��تادي و استاني سازمان 
مركزي روس��تايي ايران به مدت يك روز و با حضور 
جمع��ي از نمايندگان مجل��س ده��م، معاونين و 
سرپرست وزارت جهاد كش��اورزي و مديران عامل 
اتحاديه هاي تعاوني توليد و سهامي زراعي استان ها 
در محل سازمان مركز تعاون روستايي ايران برگزار 
شد. نشستي كه در جريان آن تالش شد تا تصويري 
از مهم ترين راهبردهاي اجرايي كشور در سال هاي 
اخير در اس��تان ها مورد بررسي تحليلي قرار بگيرد، 
ضمن اينكه چشم اندازي از توسعه بخش كشاورزي 
طي سال هاي آينده نيز ارايه شود. سرپرست وزارت 
جهاد كشاورزي يكي از چالش هاي بخش كشاورزي 
را پايين بودن عملكرد عمومي در اين بخش دانست 
و گف��ت: »در نظر داري��م طي پنج س��ال عملكرد 

توليدات كشاورزي در هكتار افزايش پيدا كند.«
 عباس كش��اورز ديروز در گردهمايي ملي مديران 
ستادي و استاني س��ازمان مركزي تعاون روستايي 
اي��ران درب��اره افزاي��ش به��ره وري آب و عملكرد 
محصوالت كش��اورزي افزود: با توج��ه به اينكه آب 
مورد نياز بخش كشاورزي در استان هاي گلستان، 
خوزس��تان و آذربايجان غربي فراهم اس��ت اما جز 
توليدكنندگان پيشرو مابقي كشاورزان ما با مشكل 
پايين بودن عملكرد توليد روبرو هستند كه همين 

امر در درامدزايي آنان نيز موثر است.
وي اظهارداشت: طي پنج سال آينده بايد از هر متر 
مكعب آب، ۱.۵ كيلوگرم گندم توليد شود به طوري 
كه توليد گندم در هر هكتار به هفت تن و پنبه به پنج 

تن برسد تا توليد اقتصادي شود.

 تعاون روستايي متولي تجارت كشاورزي 
است

سرپرس��ت وزارت جهاد كشاورزي با اشاره به اينكه 
عرض��ه و تقاض��ا بايد متعادل ش��ود تصري��ح كرد: 
س��ازمان تعاون روس��تايي به عنوان متولي تجارت 
بخش كش��اورزي پرچم��دار انس��جام تعاوني ها و 
تشكل هاي كشور اس��ت به طوري كه بدون تقاضا و 
بازار هيچ توليدي پايدار نيست. وي براين باور است 
كه سازمان مركزي تعاون روستايي در بازار رساني 
محصوالت كشاورزي نقش مهمي دارد بنابراين هر 
اتفاقي براي قيمت محصوالت كش��اورزي بيفتد به 
عملكرد اين سازمان برمي گردد. وي اضافه كرد: طي 
س��ال هاي گذشته دولت توليد پنبه را رها كرده بود 

اما تعاوني ها و تشكل ها توانستند باعث سرپا ماندن 
اين بخش شوند.

  بخش كشاورزي ايران چهار چالش دارد
وي، تامي��ن امنيت غذايي، حفاظ��ت از منابع پايه 
و افزاي��ش درآمد بخش كش��اورزي را س��ه انتظار 
دنياي امروز از بخش كش��اورزي برش��مرد و گفت: 
دولت ها وظيفه تامين امنيت غذايي كشورش��ان را 
دارند، اكنون جز دو كش��ور هلند و لوكزامبورگ كه 
توليدكننده تجهيزات كشاورزي هستند اما مبادله 
محصول نمي كنن��د، اما تامين كننده امنيت غذايي 
كشور خودش��ان هستند. در بحث حفاظت از منابع 
پايه همچ��ون آب و خاك، اين مس��ووليت تكليف 
زيس��ت محيطي ب��راي دولت و همه م��ردم ايجاد 
مي كند. كش��اورز درباره افزايش درآمد كشاورزان 
اظهارداشت: تالش داريم غرامت كشاورزان افزايش 
ياب��د وقتي درآمد فع��االن اقتصادي )كش��اورزان، 
كارخانج��ات و صناي��ع( افزايش پي��دا نكند امكان 

پس انداز وجود ندارد زيرا توسعه از راه تزريق منابع 
دولتي اتفاق نمي افتد بلكه بايد ب��ا پس انداز انجام 
ش��ود. وي ادامه داد: دولت ها ب��ا منابع موجود فقط 
مي توانن��د زيربناها و زيرس��اخت ها را فراهم كنند. 
سرپرس��ت وزارت جهاد كش��اورزي با بي��ان اينكه 
بخش كش��اورزي با بيش از پن��ج چالش قابل حل 
نيست گفت: كشاورزي كشور ما با سه تا چهار چالش 
بهره وري آب، كاهش عملك��رد و بهره وري، پايين 
بودن درامد و ناپايداري منابع روبرو است كه به نظر 
من با دانش و تكنولوژي امروز قابل حل اس��ت. وي 
با تاكيد براينكه هيچ كس فارغ از مس��اله آب نبايد 
به توس��عه فكر كند افزود: آب چالشي جدي است 
كه كس��ي نمي تواند از آن فرار كند. به طور عمومي 
عملكرد و بهره وري در بخش كشاورزي پايين است 
م��ا نمي توانيم از مصرف يك كيلوگ��رم كود يا يك 
مترمكعب آب به اندازه كافي پول در بياوريم. كشاورز 
درباره ناپايداري منابع اظهارداشت: امروز خاك  هاي 
ما در معرض فرسايش و تخريب هستند ضمن اينكه 

در بحث ناپايداري اقتصادي نيز با ناپايداري قيمت ها 
و درآمد كشاورزان نيز روبرو هستيم اما هنوز به امر 
بازار و تقاضا در بخش كش��اورزي نپرداخته ايم. وي 
فاصله بين توليدكنندگان و مصرف كنندگان را زياد 
دانس��ت و گفت: هيچ توليدكننده اي بدون تفكر به 
مصرف كننده نباي��د به امر توليد بپردازد اين فاصله 
به نفع طرفين نيس��ت و بايد كاهش يابد. اين مقام 
مسوول چالش اقتصادي بخش كشاورزي را افزايش 
جمعيت و تامين امنيت غذايي عنوان كرد و افزود: 
ما فكر مي كنيم كه اين بخش فقط جاي كشاورزي 
چي ها است، در حالي كه كش��اورزي، يك موضوع 
اقتصادي اس��ت و بدون تقاضا، هيچ توليدي امكان 
پذير نيس��ت. وي براين باور است بخش كشاورزي 
مي تواند در اش��تغال زايي و كاه��ش بيكاري نقش 
بسزايي داش��ته باشد گفت: مش��كل آب در بخش 
كشاورزي قابل حل اس��ت اما اشتغال را دولت بايد 
حل كند و بخش كش��اورزي مي تواند اين مشكل را 

برطرف كند.

  تك نرخي شدن ارز 
به نفع بخش كشاورزي است

سرپرست وزارت جهاد كشاورزي درباره واقعي شدن 
نرخ ارز نيز گفت: طي س��ال هاي گذشته پايين نگه 
داش��تن نرخ ارز عالوه بر سركوب بخش كشاورزي 

موجب ضرر و زيان اين بخش شده بود.
كشاورز با بيان اينكه تحريم ها برغم مشكالت عديده 
موجب واقعي شدن نرخ ارز شد افزود: معتقدم تك 
نرخي شدن ارز به نفع بخش كشاورزي كشور باشد 
زيرا اي��ن بخش داراي قابليت صادراتي اس��ت و در 
شرايط امروز مي توان درامد زايي خوبي داشت. وي 
در پايان با تاكيد براين كه كوچك سازي به نفع دولت 
اس��ت گفت: با كوچك س��ازي دولت موافقم و بايد 
بخش عمده فعاليت ها به بخش خصوصي و تشكل ها 
واگذار شود تا دولت بتواند به فعاليت هاي زيربنايي و 

زيرساختي و حاكميتي خود بپردازد.

  محصوالت كشاورزي در بورس باالترين 
ركورد فروش را از آن خود كرد

بع��د از صحبت ه��اي كش��اورز سرپرس��ت جهاد 
كشاورزي نوبت به مديرعامل سازمان مركزي تعاون 
روستايي ايران رسيد تا درباره مهم ترين شاخص هاي 
تاثيرگذار در رشد بخش كش��اورزي صحبت كند. 
ش��يرزاد گفت: اين سازمان در دو س��ال گذشته با 
خري��د توافق��ي و حمايتي محصوالت كش��اورزي 
 ركورد ف��روش و ترنور در ب��ورس كاال را از آن خود
كرد. »حسين شيرزاد« افزود: شبكه تعاون روستايي 
كش��ور بخش عمده محصوالت كشاورزي از جمله 
شيرخشك، خرما، زعفران، گوجه فرنگي و رب گوجه 
فرنگي را به صورت حمايتي و توافقي از كش��اورزان 

خريداري كرده است.
وي ب��ا بي��ان اينكه بخ��ش عمده اي��ن محصوالت 
در ب��ورس كاال عرض��ه و حتي صادر ش��ده اس��ت 
اظهارداش��ت: اكنون به دنبال صادرات محصوالت 

كشاورزي هستيم
مديرعامل س��ازمان مركزي تعاون روستايي ايران 
تصريح كرد: اقدامات سازمان تعاون روستايي منجر 
به كنترل سونامي قيمت گوجه فرنگي و جلوگيري 
از افت بيش از حد قيمت زعفران شد كه اين مهم در 
بهبود شرايط اقتصادي كشاورزان تاثير داشته است. 
وي ادامه داد: اكنون تدارك ورود هش��ت محصول 
كش��اورزي ديگر به بورس كاال را داريم كه به زودي 

انجام مي شود

 نقش آفرينان زنجيره تامين محصول جديد س��ايپا؛ 
رهام؛ گرد هم آمدند تا ضمن هماهنگي هاي الزم براي 
تامين قطعات مورد نياز اين خودرو، پيش توليد »ُرهام« 
عمال آغاز ش��ود.  به گ��زارش »تعادل« از س��ايپانيوز، 
 SP۱00 سازندگان مجموعه ها و قطعات اصلي پلتفرم
گروه خودروسازي س��ايپا كه رهام محصول اصلي آن 
به ش��مار مي رود، در يك گردهمايي، هماهنگي هاي 
الزم براي آغاز توليد انبوه اين خودرو از سال آينده را به 
عمل آوردند. در اين گردهمايي كه بعدازظهر ش��نبه، 
۲۱ دي ماه برگزار ش��د، عالوه بر مديران ارش��د سايپا 
و ش��ركت هاي زيرمجموعه اين گروه خودروس��ازي، 
مديران عامل شركت هاي قطعه س��از و تامين كننده، 

تعدادي از ش��ركت هاي دانش بنيان، مديران ارش��د 
شبكه بانكي كش��ور كه در فرآيندهاي توليد محصول 
جديد سايپا نقش ايفا مي كنند، حضور داشتند.در اين 
گردهمايي، نمايش��گاهي جانبي هم از خودرو رهام و 
قطعات مورد نياز آن براي داخلي سازي برگزار شد كه 
شركت كنندگان عالوه بر بازديد از آن، در جريان فراخوان 
س��ايپا براي همكاري در تامين قطعات مورد نياز براي 
توليد انبوه محصول جديد قرار گرفتند. گفتني است 
گروه خودروسازي سايپا با تغيير مديريتي در بهمن ۹۷ 
با ايجاد يك رويكرد جديد، تحول در كيفيت و كميت 
محصوالت توليدي خود را در دستوركار قرار داده و پس از 
مديريت بحران ناشي از اعمال دور جديد تحريم ها و فشار 

حداكثري، برنامه هاي توسعه اي خود را آغاز كرده است. 
سايپا در ماه هاي اخير با اجراي پويش ملي بومي سازي 
قطعات، ضمن كاهش وابس��تگي زنجيره تامين خود 
به ش��ركت هاي خارجي، افزايش سطح داخلي سازي 
محصوالت را به شكل عملياتي دنبال كرده و در همين 
راستا محوريت زنجيره تامين قطعات محصول جديد 
خ��ود را روي توان قطعه س��ازان داخلي متمركز كرده 
است. رهام محصول جديد گروه خودروسازي سايپا به 
شمار مي رود كه توليد انبوه آن از سال آينده آغاز خواهد 
شد. سايپا توليد ۱۲ هزار دستگاه از اين محصول را براي 
سال ۹۹ برنامه ريزي كرده است. قرار است تيراژ توليد 
اين محصول در سال ۱۴0۱ به صد هزار دستگاه برسد.

۱۸ گونه دام در معرض 
انقراض قرار دارند

البرز|رييس موسس��ه 
تحقيق��ات عل��وم دامي 
كشور گفت: ۱۸گونه دام 
در معرض انقراض است، 
فاز نخست شناسايي و ثبت 
اينگونه ها تا پايان امسال به 
پايان مي رسد. به گزارش 
مهر، س��عيد اس��ماعيل خانيان ديروز در نشستي 
خبري با اشاره به اينكه موسسه تحقيقات علوم دامي 
كشور تنها موسس��ه اي است كه در زمينه پرورش و 
مديريت اقتصادي دامپروري فعاليت هاي تحقيقاتي 
دارد، اظهار كرد: از فعاليت هاي اين مجموعه حفظ 
ذخاير ژنتيكي با ايجاد بانك ژن اس��ت و در كنار آن 
هويت گذاري دام هاي بومي اس��ت كه در اين راستا 

ثبت آن و جلوگيري از قاچاق مدنظر است.
وي با بيان اينكه در راس��تاي بهره وري از اسب در 
كشور روي ذخاير ژنتيكي كار كرده و تعداد زيادي 
از اس��ب را ميكروچيپ كرده و شناس��نامه آنها در 
حال تهيه است، گفت: در اقدامي ديگر در موسسه 
تحقيق��ات علوم دامي كش��ور، شناس��ايي و ثبت 
گونه هاي كشوري انجام شده كه فاز اول آن امسال به 
انجام مي رسد. وي با بيان اينكه در به كارگيري دانش 
فني براي توليد دام استفاده از مواردي مانند پوسته 
سبز پسته، كهور و ضايعات بوجاري غالت و چغندر 
علوفه اي مطرح اس��ت، گف��ت: از چغندر علوفه اي 
ظرفيت ۱۲0 تن توليد وجود دارد از طرفي در اقدامي 
ديگ��ر مي خواهيم روي گياهان ك��م آب بر نيز كار 
كنيم. يك مورد اصالح نژاد زنبور عسل ايراني است 
كه براي سال ۹۹ معرفي شده و در اختيار زنبورداران 
قرار مي گيرد، ديگر اقدامات در زمينه مرغ بومي و 

اردك بومي است.

۵۴ درصد شاغالن امسال 
استان سمنان فاقد مهارت اند

سمنان|مديركل تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي و دبير 
كارگروه اش��تغال استان 
سمنان از بسترسازي براي 
اشتغال به كار جويدندگان 
كار امسال در اين استان 
خبر داد و گفت: ۵۴ درصد 
افراد مشغول به كار شده امسال در اين استان فاقد 

مهارت بودند.
اسماعيل غنيان در كارگروه اشتغال استان سمنان 
از تالش براي مهارت آم��وزي به جويندگان كار در 
اين استان طي چند سال اخير خبر داد و اظهار كرد: 
خوشبختانه بخش عمده آموزش هاي مهارت آموزي 
در استان سمنان در سال هاي گذشته مبتني بر نياز 

بازار بوده است.
وي با اش��اره به وضعيت اشتغال زايي در اين استان 
طي سال جاري خاطرنشان كرد: از ابتداي فروردين 
تا آذر ۹۸، هفت هزار و ۳۹0 جوينده كار در اس��تان 
سمنان نام نويسي كردند كه از اين تعداد يك هزار و 
۳۹0 نفر به كار مشغول شدند. دبير كارگروه اشتغال 
استان سمنان ادامه داد: از تعداد نام نويسي كنندگان 
و جويندگان كار، ۶0 درصد ديپلم و زير ديپلم و ۴0 
درصد داراي م��درك فوق ديپلم و باالتر بودند. وي 
با بيان اينكه ۵۴ درصد از مجموع افراد مش��غول به 
كار شده در استان بدون مهارت هستند بر ضرورت 
روند مهارت آموزي و آموزش هاي فني و مهارتي به 
متقاضيان در اين استان تاكيد كرد. او گفت: امسال 
مي بايس��ت ۱0 هزار و ۶0 فرصت شغلي در استان 
سمنان ايجاد شود كه تاكنون پنج هزار و ۵۶ فرصت 
شغلي ايجاد شده كه بيش از ۵0درصد تعهد اشتغال 

استان است. 

اجازه تعطيلي واحدهاي 
توليدي را نمي دهيم

آذربايجانش�رقي|
اس��تاندار آذربايج��ان 
ش��رقي با تأكيد بر اينكه 
اجازه تعطيلي واحدهاي 
تولي��دي را نمي دهيم، 
افزود: اگر ب��ه هر دليلي، 
يك واحد توليدي دچار 
مش��كل ش��ود، به جاي تعطيلي، باي��د مديريت 
آن تغيير يابد؛ همانطور ك��ه در واحدهاي بزرگ 
واگذارشده مانند بلبرينگ سازي به همين شكل 
عمل شد. به گزارش ايلنا، محمدرضا پورمحمدي 
در جلسه كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان، 
فلس��فه تش��كيل اين كارگروه را كمك به بخش 
توليد دانست و گفت: بانك ها و ساير دستگاه هاي 
اجرايي در كنار توليدكنندگان هستند و واحدهاي 
توليدي نيز بايد به گونه اي تدبير كنند كه مسائل 
و مش��كالت آنها در چارچوب قواني��ن قابل حل 
باش��د. وي با قدرداني از همراهي بانك ها با بخش 
توليد، گفت: امروز در شرايط متفاوتي قرار داريم 
و بنابراين تدابير و راهكارها نيز بايد متفاوت باشد 
و اگ��ر در برخي موارد انتظار داريم كه نس��بت به 
بخش توليد س��خت گيري نشود به خاطر شرايط 
خاص اقتصادي است. استاندار آذربايجان شرقي 
با قدرداني از توليدكنندگان واقعي كه در شرايط 
تحريم با تمام توان كار مي كنند، افزود: البته در اين 
ميان افراد نابلدي هم به قصد كسب سود و استفاده 
از تس��هيالت وارد عرصه توليد ش��ده اند كه قطعا 
حضور آنها در اين بخش مشكل س��از خواهد بود. 
وي افزود: درباره چنين واحدهايي به جاي اينكه 
به تعطيلي واحد فكر كنيم، مي توانيم مديريت آن 

را تغيير دهيم.

چرا بايد از خريد مرغ زنده 
خودداري كرد؟

خوزس�تان|مديركل 
دامپزشكي خوزستان با 
بيان اينكه موردي از ابتال 
به آنفلوآن��زاي فوق حاد 
پرندگان در خوزس��تان 
مش��اهده نش��ده است، 
گفت: ب��ه م��ردم اكيدا 
توصيه مي ش��ود به صورت ج��دي از خريد طيور 
زن��ده از بازارهاي محلي خ��ودداري كنند. دكتر 
مصطفي كناركوهي در گفت وگو با ايسنا، با اشاره 
به وضعي��ت آنفلوآن��زاي فوق حاد پرن��دگان در 
خوزس��تان، اظهار كرد: در سال جاري موردي از 
ابتال به آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان در خوزستان 
مشاهده نشده است. وي تصريح كرد: اين بيماري 
ام��كان انتقال به انس��ان و ايج��اد درگيري هاي 
انس��اني را دارد بنابراين مردم از هرگونه ش��كار 
پرندگان وحشي، كنجكاوي درباره پرندگاني كه 
در حاشيه جاده ها هستند و نيز مصرف مرغ زنده 
خودداري كنند. مديركل دامپزشكي خوزستان 
در خصوص چگونگي انتش��ار ويروس آنفلوآنزاي 
فوق حاد پرندگان، بيان كرد: اين بيماري از طريق 
پرندگان آزادپرواز ك��ه در تاالب ها، رودخانه ها و 
زيس��تگاه هاي پرندگان مهاجر زندگي مي كنند، 
منتقل مي ش��ود. بيماري در طيور اتفاق مي افتد 
و در مدت كوتاهي تلفات گس��ترده اي مي دهد. 
كناركوه��ي ادامه داد: ب��ه فعاالن ح��وزه طيور 
خوزستان اعم از شركت هاي مرغ مادر تخم گذار و 
پرورش دهندگان مرغ گوشتي صنعتي طيور بومي 
و ساير ماكيان توصيه مي شود كه ضوابط بهداشتي 
و قرنطينه اي دامپزشكي را جدي بگيرند و هر گونه 

تلفات غيرعادي طيور را بالفاصله گزارش كنند.

مردم منطقه بلوچستان مراقب 
تمساح ها باشند

سيستانوبلوچستان|
اداره كل حفاظت محيط 
و  سيس��تان  زيس��ت 
بلوچستان در اطالعيه اي 
اعالم ك��رد: ب��ا توجه به 
بارندگي ه��اي اخي��ر و 
سيالب به وجود آمده در 
جنوب اين استان احتمال خروج تمساح  پوزه كوتاه 
)گاندو( از بركه وجود دارد كه مردم بايد به ش��دت 
مراقب باشند. به گزارش اداره كل حفاظت محيط 
زيست سيستان و بلوچستان در اطالعيه اي اعالم 
كرد: با توجه به بارندگي هاي اخير و سيالب به وجود 
آمده در جنوب اين اس��تان احتمال خروج تمساح  
پوزه كوتاه )گاندو( از بركه وجود دارد كه مردم بايد 

به شدت مراقب باشند.
در اين اطالعيه آمده اس��ت: پي��رو بارندگي اخير 
و س��يالب به وج��ود آمده در جنوب سيس��تان و 
بلوچستان و با توجه به سرريزشدن آب رودخانه ها 
و سدها در منطقه و به تبع آن سردي هوا، شرايط 
جوي، اس��ترس و تنش در حي��ات وحش به ويژه 
تمساح پوزه كوتاه )گاندو( احتمال خروج تمساح ها 
از بركه و اسير شدن در امواج خروشان آب و به تبع 
آن دور شدن از زيستگاه اصلي ش��ان وجود دارد. 
خواهشمند است نسبت به تردد در مناطق سيالبي، 
حاشيه رودخانه باهوكالت، هوتك ها، مرداب ها و 
مناطق حاش��يه اي كه محل تجمع آب هاي راكد 
ش��ده اس��ت خودداري ش��ود. الزم به ذكر است 
مراتب از طريق گش��ت و كنترل هاي شبانه روزي 
يگان حفاظت اداره كل حفاظت محيط زيس��ت 
كه هم اينك در آماده باش كامل بس��ر مي برند نيز 

پيگيري خواهد شد.
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مكالمات درون شبكه همراه اول 
در مناطق سيل زده رايگان شد

مكالمات درون ش��بكه همراه اول در ش��هرها و 
روستاهاي س��يل زده سيس��تان و بلوچستان 
رايگان شد. اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات 
س��يار ايران ضمن ابراز همدردي با سيل زدگان 
جنوب كش��ور طي اطالعيه اي اعالم كرد كه در 
راستاي مسووليت اجتماعي و تسهيل ارتباطات 
در آن مناطق، كليه مكالمات درون ش��بكه )به 
مقصد همراه اول و تلفن ثابت( تا پايان روز جمعه 
۲۷دي ماه در ش��هرهاي كنارك، نيك ش��هر، 
فنوج، قصرقند، چابهار، سرباز، ميرجاوه و دلگان 
و روس��تاهاي اين مناطق رايگان است. گفتني 
است پيش از اين همراه اول در مواجهه با حوادث 
غيرمترقبه استان هاي مختلف كشور نيز امكان 
برقراري مكالمات رايگان را براي مشتركان درگير، 

فراهم كرده بود.

انعقاد قرارداد توليد ريل مترو 
مابين متروي تهران و ذوب آهن 

اصفهان|مديرعامل شركت بهره برداري متروي 
تهران و حومه گفت: براي اولين بار قرار داد تامين 
۸00 تن ريل مترو توس��ط توليد كننده داخلي 

در شركت سهامي ذوب آهن اصفهان امضا شد.
به گزارش مديريت ارتباط��ات و امور بين الملل 
ش��ركت بهره ب��رداري راه آهن ش��هري تهران 
وحومه صبح روز دوش��نبه ۲۳ دي م��اه ۹۸ در 
حاشيه دومين جشنواره و نمايشگاه ملي فوالد 
ايران تفاهم نامه اي با حضور مديرعامل شركت 
ذوب آهن و مديرعامل شركت بهره برداري متروي 
تهران و حومه براي تامين ۸00 تن ريل مترو در 

برج ميالد منعقد شد.
فرنوش نوبخت با اش��اره به اينكه اين قرارداد بر 
اساس اهداف عالي شهرداري تهران بوده و با توجه 
به توان داخلي مهم ترين راه برون رفت از تحريم ها 
اس��ت افزود: با انعقاد اين قرارداد و توليد ريل در 
شركت سهامي ذوب آهن اصفهان، از خروج ارز 
از كشور جلوگيري شد و به همين نسبت صرفه 
جويي ارزي ايجاد مي شود كه خود كفايي ارزي 

را به همراه دارد.

ارسال نخستين محموله 
كمك هاي مردمي

زاهدان|فرمانده نيروي هوايي ارتش گفت: نيروي 
هوايي ارتش آماده انتقال هرگونه بار و كمك هاي 
مردمي و هالل احمر به مناطق س��يل زده اس��ت. 
امير س��رتيپ خلبان »عزيز نصي��رزاده« ديروز با 
اشاره به جاري شدن سيل در مناطقي از سيستان 
و بلوچستان و استان هرمزگان و نياز مردم شريف 
اين مناطق به كمك هاي مردمي اظهار داشت: ظهر 
امروز نخستين محموله ۱۵ تني از كمك هاي مردمي 
و هالل احمر، از قبيل چ��ادر، پتو، زيرانداز، بخاري 
برقي، كف كش، مواد خوراكي و شلنگ آتش نشاني 
از طريق پايگاه ش��كاري شهيد لش��گري مهرآباد 
به مناطق س��يل زده استان سيستان و بلوچستان 
ارسال شد. او اعالم كرد: نيروي هوايي ارتش همواره 
در خدمت مردم ب��وده و هم اكنون نيز آماده انتقال 
هرگون��ه بار و كمك هاي مردم��ي و هالل احمر به 

مناطق سيل زده است.

۴۰ درصد قيمت پياز پس از 
بارش برف افزايش يافت

مشهد|رييس اتحاديه صنف بارفروشان مشهد 
گفت: نرخ عرضه پياز به عنوان يكي از سبزي هاي 
پرمصرف ظرف هفته اخير در سطح بازار كالن شهر 
مشهد تا حدود ۴0 درصد افزايش يافته است. حيدر 
ساكن برجي با بيان اينكه قيمت كنوني عرضه هر 
كيلوگرم پياز در ميدان بار نسبت به هفته گذشته 
۱0 تا ۱۵ هزار ريال افزايش يافت، گفت: بارش اخير 
برف و باران سبب كاهش عرضه و در نتيجه افزايش 
قيمت پياز در ميدان بار اين كالن شهر شد. ساكن 
برجي افزود: بررسي و رصد وضعيت بازار در مشهد 
نشان مي دهد در حالي كمبود عرضه پياز قيمت آن 
را افزايش داده كه به حد كافي پياز در انبار استان هاي 
توليدكننده آن در ديگر نقاط كشور وجود دارد. وي 
قيمت امروز هر كيلوگرم پياز را در ميدان بار مشهد 
بين ۵0 هزار ت��ا ۵۵ هزار ريال ذكر كرد. اين قيمت 
در حوزه خرده فروش��ي با محاسبه ۳0 درصد سود 

مغازه دار به مصرف كننده نهايي عرضه مي شود.

۲۵رشته صنايع دستي كردستان 
به ثبت ملي رسيده است

سنندج| سرپرس��ت معاونت صنايع دستي اداره 
كل ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و گردشگري 
كردس��تان گفت: تاكنون ۲۵ رشته صنايع دستي 
در كردستان توس��ط معاونت صنايع دستي استان 
كردستان ثبت ملي شده اس��ت. خسرو قاضي زاده 
اظهار كرد: در حال حاضر ۴۵ رشته فعال صنايع دستي 
در كردستان وجود دارد كه از اين تعداد ۲۵ رشته ثبت 
ملي شده اند. وي افزود: اين صنايع دستي ثبت ملي 
شده رشته هايي همچون گليم سنه، خراطي سنتي، 
ش��البافي، نازك كاري، ارغوان بافي، روش ساخت 
پستك بانه، اروسي سازي، هنر رنگرزي گياهي، مهارت 
در كالش بافي، سفال گري سنتي و ... را شامل مي شود

چهره هاي استاني

اخبار شهرستان ها



اقتصاد اجتماعي12اخبار

گزارش »تعادل« از شهرهاي سيل زده سيستان و بلوچستان 5 روز بعد از شروع سيل

كسيصدايسيلزدگانرانميشنود
ريحانه جاويدي|

مردم سيس�تان و بلوچستان در چابهار، بنت، 
نيك ش�هر و بي�ش از صد روس�تاي حاش�يه 
اين ش�هرها با آب مي جنگند. خانه هايش�ان 
را آب ب�رده و دام ه�ا تلف ش�دند ب�ا اين حال 
هن�وز وضعي�ت امدادرس�اني در سيس�تان 
و بلوچس�تان ب�ه گفته م�ردم كافي نيس�ت، 
روستايي ها مي گويند، سيستان و بلوچستاني 
ياد گرفته است فقط خودش به خودش كمك 
كند، هميش�ه محروم بوديم و حاال هم كس�ي 
ما را نمي بيند، كس�ي صداي ما را نمي ش�نود 
اما مس�ووالن روايت ديگري دارن�د، از اعزام 
بالگرد امداد مي گويند و از وصل شدن برق در 
بنت و زرآباد، از تعيين محل اسكان اضطراري 
تا توزيع اق�ام خوراكي ولي عكس ها  و روايت  
محلي ها متفاوت است مي گويند آب آشاميدني 
گل آلود شده و اگر به موقع به داد »دشتياري« 
نرسند فاجعه رخ مي دهد. سيل زندگي مردم 
دلگان، نيكش�هر، خ�اش، كنارك، س�راوان، 
دش�تياري چابه�ار، زرآباد، كن�ارك، بزمان و 
روستاهاي اطرافش�ان را با خود برده و مزارع 
موز و محصوالت كشاورزي را نابود كرده است 
آن هم در حالي كه هنوز خس�ارت توفان هاي 
ش�ديد، بارش هاي تن�د و رگباري، س�ياب، 
برف، سرما و يخبندان سال هاي قبل به مردم 
پرداخت نشده است ، با اين حال مردم سيستان 
و بلوچس�تان اكنون فقط يك دغدغه دارند، 

اينكه در جدال با قدرت سيل زنده بمانند. 

   مردم عادي خودشان پاي كار آمدند
»از جمعه هفته گذشته گرفتار سيل هستيم وضعيت 
در دشتياري وخيم است و هيچ خبري از سرنوشت 
15 ه��زار نفر از روس��تاي هاي اين منطق��ه نداريم، 
مسير ارتباط 250 روستا به طور كل قطع شده و اگر 
زود به داد دشتياري نرس��ند، فاجعه رخ مي دهد.« 
اين صحبت هاي نويد برهان  زهي، فعال اجتماعي و 
از شهروندان سيس��تان و بلوچستان است، او درباره 
وضعيت فعلي روستاهاي سيل زده به تعادل مي گويد: 
پنج منطقه اصلي در سيس��تان و بلوچستان با سيل 
درگير اس��ت ، بنت، نيك ش��هر، زرآباد و دشتياري 
اما وضعيت بنت وخيم اس��ت از 15 ه��زار نفر مردم 
روس��تاهاي اين منطق��ه هيچ خب��ري نداريم و راه 

ارتباطي با 250 روستا قطع شده است.
او افزود: وضعيت دشتياري هم اسفناك است اما تا اين 
لحظه هيچ خبري از هلي كوپتر امداد نيست ما فقط 
يك بالگرد ارتش ديديم تا جايي كه خبر دارم اعضاي 
شوراي ش��هر بنت درخواس��ت اعزام بالگرد ارسال 
كرده اند اما هنوز نيامده ان��د و ما چيزي نمي بينيم. 
حاال اگر هالل احمر مي گويد بالگرد اعزام كرده خدا 

كند كه اينطور باشد.
 مردم عادي خودش��ان دارند كمك مي كنند مردم 
خودش��ان قايق صيادي آوردند و به مناطق مي روند 
مردم سيس��تان و بلوچس��تان مي دانند خودش��ان 
بايد به خودش��ان كمك كنند،  كس��ي صداي ما را 
نمي شنود، سه سال پيش هم سيل آمد اما كسي به 

ما كمك نكرد.
برهان زهي ادامه داد: شب اول سيل مسووالن ستاد 
بحران سيستان و بلوچستان به منطقه نرفتند.از دفتر 

زاهدان بحران را مديريت مي كردند. در حالي كه از ده 
روز قبل مشخص بود چنين سيلي رخ مي دهد با هيچ 
كمپ اسكان اضطراري تعيين نكرده بودند تنها اقدام 
اين بود كه به مردم اعالم كردند به خانه اقوامشان كه 
امن تر است بروند. كدام خانه امن؟ اينجا همه خانه ها 

مثل هم است.

   اظهارات ضد و نقيض  مسووالن
اظهارات برهان زهي درحالي اس��ت كه روز گذشته 
رييس سازمان امداد و نجات هالل احمر فراهم شدن 
امكان امدادرس��اني با بالگرد در اس��تان سيستان و 
بلوچس��تان خبر داد. مرتضي س��ليمي گفت: شش 
بالگرد در مناطق درگير س��يل در حال كار هستند 
كه اين تعداد كافي است. روز يكشنبه شرايط جوي 
نامساعد بود و جاده ها بسته بود اما امروز امدادرساني 

با مشكالت جوي مواجه نيست. 
دو فروند بالگرد جمعيت ه��الل احمردر منطقه در 
حال امداد رساني هستند و با توجه به هماهنگي انجام 
شده يك فروند بالگرد سپاه نيز در منطقه مستقر شده 
و در حال كمك اس��ت. همچنين ط��ي برنامه ريزي 
صورت گرفته بالگرد هاي هوانيروز و نيروي انتظامي 
نيز جهت كمك به عمليات امداد رساني اعزام شده و 

در منطقه حضور دارند.
با اين حال نماينده مردم سيس��تان و بلوچستان در 
شوراي عالي اس��تان ها مي گويد،  اميدوارم بالگردها 
از اس��تان هاي همجوار و تهران براي امدادرساني و 
رس��اندن آذوقه به مردم اين استان اعزام شود. عزيز 
ساراني درباره اين موضوع روز گذشته به ايسنا گفت: 
برخي روستاها 72 ساعت است كه بر اثر سيالب راه 
ارتباطي آنها قطع شده و تنها امكان امدادرساني به 
آنها از طريق هوايي اس��ت، در حال��ي كه اين امكان 
هنوز در سطح استان فراهم نشده و به شدت نيازمند 
اورژانس هوايي در سطح استان سيستان و بلوچستان 

هستيم. اگر اين مشكل ادامه پيدا كند و امدادرساني 
تسريع نشود با يك بحران بزرگ مواجه خواهيم بود.

او افزود: به ش��دت نيازمند بالگرد براي امدادرساني 
هستيم كه اميدواريم بالگردها از استان هاي همجوار 
يا ته��ران براي كمك رس��اني به مردم سيس��تان و 
بلوچستان تامين شود. در برخي روستاها افراد آسيب 
ديده 48 ساعت اس��ت كه امدادرساني به آنها انجام 

نشده چرا كه بالگردي وجود ندارد.
 از سوي ديگر برخي روستاها راه هاي ارتباطي شان 

مسدود شده و حتي هيچ خبري از آنها نداريم.

   مردم خانه هايشان را رها نكردند
در ميان اصرار و انكار مس��ووالن، ضيا هاش��م زهي، 
فرماندار نيك شهر هم معتقد است برق در شهرستان 
بنت وصل ش��ده و اقالم مورد نياز به روستاهاي اين 
شهرستان ارسال شده اس��ت. او معتقد است پيش 
از وقوع سيل به مردم هش��دارهاي الزم داده شده و 
محل اسكان اضطراري هم تعيين شده است اما مردم 

خودشان راضي به تخليه منازل نشده اند. 
هاش��م زهي درباره وضعيت روس��تاهاي سيل زده 
نيك شهر و بنت به »تعادل« گفت: از روز نخست وقوع 
سيل متاسفانه بخش وسيعي از سكونتگاه روستايي 
و واحدهاي مسكوني آسيب ديد. امدادرساني بيشتر 
در بنت و مناطقي كه آس��يب ها بيشتر است مستقر 
شده. روز دوش��نبه توانس��تيم ارتباط جاده اي را از 
نرمز شهرستان بنت به روس��تاها ايجاد كنيم و برق 
و تلف هم به ش��رايط نرمال بازگش��ته است. اما اين 
اقدامات بيشتر نقش تس��كين دهنده موقتي دارند 
ما نياز داريم از واحدهاي مسكوني رفع آسيب شود 
و محور دسترس��ي هم بايد احيا شود. اكنون شرايط 
كنترل ش��ده ام��ا در چابهار وضعي��ت فاجعه باري 
 داريم. بالگردهاي امداد به دش��تياري و اعزام شدند. 
او افزود: با اين حال من به عنوان فرماندار نمي توانم 

منتظر باشم تا بالگرد چه زماني مي خواهد اعزام شود 
گرچه هلي كوپتر امداري براي مناطقي كه هيچ گونه 
مسير دسترسي نداشتند اعزام شده است و صبح روز 
گذشته تيم مديريت بحران اقالم امداد و نجات را در 
بنت توزيع كرده اند. با اين ح��ال من فرض را بر اين 
مي گذارم كه هيچ بالگردي نيس��ت و بايد خودمان، 

 شهرهايمان را مديريت كنيم. 
هاشم زهي در پاسخ به اينكه چرا پيش از وقوع سيل 
فكري به حال تخليه روستاهاي آسيب پذير و اسكان 
اضطراري مردم نش��ده بود، بيان كرد: در حوزه بنت 
روس��تاهايي كه در جدار رودخانه اس��ت، سيل بند 
حفاظتي داش��تند اما باي��د توجه كنيم روس��تاها 
پرجمعيت هستند ، صحبت بر سر اسكان بيست نفر 
و سي نفر نيست بلكه از تنها در روستاي دستگرد، از 
اسكان دو هزار نفر صحبت مي كنيم، چطور بايد اين 

تعداد را اسكان مي داديم؟ 
هشدارهاي جدي و آگاهي بخشي و اطالع رساني به 
مردم ش��ده بود كه قرار است سيل رخ دهد اما ما در 
اين منطقه شرايط خاص اجتماعي و فرهنگي داريم 
و مردم با وجود هشدارها خاضر نيستند خانه خود را 
ترك كنند. به اندازه اي كه مورد نياز بود، سوله اسكان، 
درمانگاه و مراكز شبانه روزي اسكان تدبير كرديم و 
از مردم خواستيم در اين اماكن حضور پيدا كنند اما 

مردم خانه خود را رها نكردند.
 درچنين شرايطي زندگي مردم از حالت عادي خارج 
مي شود با اين حال در منطقه حسين آباد محل اسكان 
اضطراري از س��وي بخشدار تعيين ش��د و مردم در 

مدارس و سوله ها اسكان داده شدند. 
فرماندار نيك شهر معتقد است ساخت و ساز روستاها 
در اين منطقه از ابتدا اشتباه بوده است. او درباره اين 
موضوع گفت: منطقه ما پر از رودخانه ها فصلي است 
كه در زمان وقوع سيل ارتباط روستاها با مركز را قطع 
مي كند و امكان هر حركت اضطراري را از ما مي گيرد. 

با اين حال چيزي كه مهم اس��ت اين است كه در هر 
سيلي كه رخ مي دهد بيشتر به اين نتيجه مي رسيم 
كه چرا از ابتدا س��اخت و ساز در بستر طبيعت انجام 
ش��ده كه اين اتفاقات رخ دهد؟ ما خودمان منجر به 

تشديد اتفاقات مي شويم.

   از تماس رييس جمهور 
تا تن خواه پنج ميلياردي براي امدادرساني

تاكيد مسووالن استان بر اعزام نشدن بالگرد امداد در 
حالي اس��ت كه روز گذشته رييس جمهور در تماس 
تلفني با احمد علي موهبتي اس��تاندار سيس��تان و 
بلوچستان در جريان مسائل و مشكالت اين استان 
در پي بارش هاي ش��ديد و وقوع سيل قرار گرفت و 
دس��تورات الزم را براي تسريع در روند امدادرساني 
صادر كرد. حس��ن روحاني در اي��ن تماس تلفني بر 
اختصاص تم��ام امكانات و تجهي��زات و هماهنگي 
تمامي بخش ها و دستگاه هاي مرتبط براي مديريت 
نهايي س��يالب ها و كمك به آس��يب ديدگان تاكيد 

كرد.
 از سوي ديگر رييس سازمان مديريت بحران كشور 
هم در تشريح وضعيت امدادرس��اني در سيستان و 
بلوچس��تان گفت: در حال حاض��ر بارندگي ها قطع 
شده و سيالب در حال فروكش كردن است. همچنين 
كارهاي امدادي نيز سرعت بيشتري گرفته و با توجه 
به اينكه به دليل وضعيت جوي امكان پرواز بالگردها 
وجود نداش��ت از روز گذشته س��ه فروند بالگرد در 

سيستان و بلوچستان به پرواز درآمده اند
اسماعيل نجار، از پيشنهاد تنخواه پنج ميليارد توماني 
به دولت براي انجام كارهاي امدادرس��اني در سيل 
نيز خبر داد و بيان كرد: اين تنها براي انجام اقدامات 
اضطراري و امدادرساني است. عالوه بر آن همچون 
روال قبل فرآيند تخصيص اعتبار و پرداخت وام براي 
بازس��ازي خانه ها و واحدهاي آسيب ديده نيز انجام 

خواهد شد.
نجار با بيان اينكه ارزيابي براي بررسي ميزان خسارات 
همچنان ادامه داد، گفت: خسارات بخش كشاورزي 
باال بوده اس��ت اما تا پايان ارزيابي ها نمي توان تعداد 

دقيق خانه ها و واحدهاي آسيب ديده را اعالم كرد.
اظهارات نجار در حالي اس��ت كه موهبتي، استاندار 
سيستان و بلوچس��تان، بالگرد، قايق، مواد غذايي و 
آب و لوازم بهداشتي را از مهم ترين نيازهاي امدادي 
مناطق سيل زده دانسته و بيان كرد: حجم خسارت 
وارده به منازل و اراضي كش��اورزي و تاسيس��ات و 
زيرس��اخت ها و راه هاي ارتباطي بسيار باال است. در 
مناطق خاش، دلگان، چابهار، نيكشهر، كنارك، برف و 
باران سنگين سرازير و مشكالت فراواني را براي مردم 
استان به وجود آورده است. سيل زدگان واقع شده در 
مناطق جنوبي استان با توجه به حجم باالي بارش ها، 
وقوع سيالب، زير آب رفتن نقاط روستايي و اراضي 
كشاورزي و بي خانمان شدن خانوارها به حمايت ملي 

و عزم و اراده باال براي جبران خسارت ها نياز دارند.
استاندار سيستان و بلوچس��تان در تماس تلفني با 
رييس سازمان مديريت بحران كشور ضمن وضعيت 
مناطق س��يل زده چابهار و مناطق مختلف استان را 
گزارش كرد و خواس��تار كمك و مس��اعدت بيشتر 
دولت براي خدمات رساني به مردم سيل زده و ارسال 
بالگ��رد براي نجات جان مردم و ارس��ال كمك ها به 

روستاهاي مختلف شد.

تعيين محدوديت سني براي »وام ازدواج« در قانون بودجه
معاون رييس جمهوري در امور زنان و خانواده اظهار كرد: 
سعي داريم بتوانيم در قانون بودجه محدوديت سني 
براي وام ازدواج مدنظر قرار دهيم تا امكان سوءاستفاده 

از وام ازدواج وجود نداشته باشد.
معصومه ابتكار با بيان اينكه كميس��يون فرعي لوايح 
دولت نس��بت به اليحه كودك همسري نظر مثبتي 
داده ، اظهار كرد: با توجه به آمارهايي كه از ميزان ازدواج 
كودكان وجود دارد بايد هرگونه ممنوعيت ازدواج زير 

1۳ سال را در قانون تثبيت كنيم و به اين مساله توجه 
شود كه چگونه به كودكان وام ازدواج پرداخت مي شود؟ 
چراكه كودكان نمي توانند حساب بانكي داشته باشند و 
از حساب خود برداشت كنند و مشخص نيست كه وام 

واقعا به دست اين زوج مي رسد.
او ادامه داد: بنابراين سعي داريم بتوانيم در قانون بودجه 
اين موضوع را تعديل كنيم و محدوديت سني براي وام 
ازدواج مدنظر قرار دهيم تا امكان سوءاس��تفاده از وام 

ازدواج وجود نداشته باش��د. معاون رييس جمهوري 
در امور زنان و خانواده افزود: يكي از مش��كالت ازدواج 
كودكان اين است كه آنها به هيچ يك از امكانات حقوقي 
از جمله حض��ور در دادگاه دسترس��ي ندارند و حتي 

نمي توانند مهريه خود را در دادگاه تقاضا كنند.
پيش از اي��ن محمدمهدي تندگويان- مع��اون امور 
جوانان اعالم كرد كه بررس��ي ها نشان مي دهد كه در 
برخي از نقاط كشور كه با فقر فرهنگي و اقتصادي روبرو 

هستيم، از وام ازدواج براي معامله كودكان زير 15 سال 
استفاده مي شود. به نظر مي رسد اگر قصد داريم براي 
وام ازدواج تمهيداتي بينديشيم كه جوانان بتوانند از پس 
بازپرداخت آن برآيند بايد قواعدي هم در مورد سنيني 
كه مي توانند اين وام را دريافت كنند نيز وضع شود تا 

چنين آسيب هايي نيز به وجود نيايد.
تندگويان همچنين افزود: آمارهايي موجود است كه 
كودكان زير 15 س��ال به ويژه دختران زير اين سنين 

از اين وام اس��تفاده كرده اند و اين آمار نسبت به سال 
گذشته 4 برابر شده است. آمارهايي هم به دست آمده 
كه عده اي با بيش از 40 تا 45 سال سن نسبت به دريافت 
اين وام اقدام كرده اند، به همين دليل فكر مي كنم اگر 
قانونگذار قصد دارد اين مبلغ را افزايش دهد بايد نسبت 
به اين موضوع هم فكر كند كه هم پرداخت وام تسهيل 
شود و هم برخي قيود سني در مورد رعايت سن جوانان 

براي دريافت وام نيز لحاظ شود.

زنجيره توزيع تجهيزات پزشكي شفاف شود
نايب رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس، گفت: از 
مسووالن اداره تجهيزات پزشكي مي خواهيم در راستاي 
شفافيت، به فكر ايجاد سامانه توزيع رسمي و شفاف با كمك 

شركت هاي پخش تجهيزات پزشكي باشند.
محمدحسين قرباني، در مورد ضرورت اصالح و بازآفريني 
زنجيره توزيع تجهيزات پزش��كي، اظهار داشت: با علم و 
آگاهي و بر اساس مطالعه بازار تجهيزات پزشكي كشورهاي 
پيشرفته عرض مي كنم كه خأل يك سيستم توزيع سازمان 
يافته و شفاف كه بتواند جابه جايي اقالم تجهيزات پزشكي و 
دندانپزشكي را در سراسر زنجيره پخش رصد و نظارت كند، 

در كشور ما كاماًل مشهود ومحسوس است.
او اظهار ك��رد: بايد با كمك همه ذي نفع��ان اين حوزه، 
س��امانه اي در كش��ور به وجود  آيد كه ام��كان نظارت بر 
كاالهاي تجهيزات پزشكي از زماني كه كاال توليد يا وارد 
مي ش��ود تا زماني كه در اختيار مصرف كننده نهايي قرار 
مي گيرد، فراهم شود. قرباني افزود: در كشور، يك هيات 
امناي ارزي داريم كه نياز تجهيزات پزش��كي بسياري از 
مراكز دولتي از طريق آن تأمين مي شود، عالوه بر هيات 
امناي ارزي، واردكنندگان و توليد كنندگاني هستند كه 
در بخش غير دولتي فعاليت مي كنند و نظارت ها صرفًا بر 
آنها تمركز يافته است. اين درحالي است كه ما از زنجيره 
توزيع غفلت كرده ايم و همين غفلت، فرصت هاي زيادي را 
براي افراد مختلف براي سوءاستفاده هاي غيرقانوني فراهم 
آورده اس��ت. او به ايس��نا گفت: بانك مركزي، ارز 4200 
توماني را به توليدكننده يا واردكننده، پرداخت مي كند 

و بر عمليات آنها هم نظارت هاي مختلف صورت مي گيرد 
ولي هيچ جايي پيگير آن نيست كه آيا در زنجيره توزيع، اين 
كاالها به هدف مي رسند يا خير. قرباني افزود: دليل اينكه 
كسي پيگير نيست، آن است كه ابزار و زيرساخت نظارتي 
وجود ندارد. ورودي ها و خروجي هاي توزيع كنندگان قابل 
راستي سنجي نيست و اين دقيقًا همان معضلي است كه 
وجود دارد و روزنه اي است كه موجب هرز رفتن ارز دولتي 
مي شود. وي با اشاره به اينكه چندي پيش از سوي اداره كل 
تجهيزات پزشكي خبري مبني بر كشف سه ميليارد تومان 
ايمپلنت تقلبي منتشر شد، تصريح كرد: كساني كه اين 
ايمپلنت ها را وارد كشور كرده بودند، چطور مي خواستند 
آنها را توزيع كنند. پخش اين اقالم قاچاق و تقلبي بر عهده 
چه كسي بوده اس��ت. نايب رييس كميسيون بهداشت 
و درمان مجل��س، ادامه داد: اگر ما يك سيس��تم دقيق، 
يكپارچه و شفاف براي توزيع اين اقالم به صورت رسمي و 
قانوني داشته باشيم و هر لحظه امكان گزارش گيري از آن 
وجود داشته باشد و در كنار آن موسسات پزشكي و دندان 
پزش��كي را ملزم مي كرديم كه صرفًا از اين شبكه رسمي 
بايد خريدهاي خودش��ان را انجام دهند، قطعًا احتمال 
نفوذ كاالي تقلبي به بازار كاهش پيدا مي كرد. وي افزود: 
كش��ور براي واردات دستگاه و نوار تست قندخون حدود 
24 ميليون يورو ارز دولتي پرداخت مي كند، اما به دليل 
عدم شفافيت شبكه توزيع، معلوم نيست چه ميزان از اين 
ارز به مصرف كننده ايراني رسيده و چه ميزان آن به صورت 

قاچاق معكوس از كشور خارج شده است.

قرباني گفت: اگر دس��تگاه نظارتي س��راغ يك فروشگاه 
تجهيزات پزشكي برود، چطور مي تواند نظارت كند. چه 
سيستمي براي راستي آزمايي ادعاها وجود دارد. ورودي و 
خروجي هاي يك فروشگاه تجهيزات پزشكي، چطور قابل 
ارزيابي است. هيچ راهي وجود ندارد مگر اينكه يك شبكه 
رسمي متشكل از چندين شركت پخش تجهيزات پزشكي 
ايجاد شود كه همه فعاليت آنها در همه مراحل قابل رصد 
و گزارش گيري باشد، تا دقيقًا بدانيم كاال در هر لحظه در 
كدام حلقه از زنجيره توزيع قرار دارد. وي افزود: قطعا نبود 
اين سامانه نظارتي و نبود اطالعات جامع و شفاف، رانت هاي 
خيره كننده اي را هم ايجاد مي كند و قطعًا يك سري كه از 
اين طريق براي خودشان سودآفريني مي كنند، در مسير 

مخالفت و سنگ اندازي و مشكل تراشي قرار خواهند گرفت 
ولي واقعيت اين است كه كشور بايد اين سرمايه گذاري را 
براي رهايي از بسياري از مشكالت خود انجام دهد و بر اين 
عزم استوار باش��د. او با اشاره به ساير مزاياي شبكه توزيع 
نظام مند و قابل نظارت اظهار داشت: اگر اين شبكه ايجاد 
ش��ود، كاركردهاي زيادي براي مديريت بازار تجهيزات 
پزش��كي به دنبال خواهد داش��ت. اين ش��بكه مي تواند 
اسباب يكسان سازي قيمت در سراس��ر كشور را فراهم 
كند. در زمان هاي كمبود كاال، مي تواند ابزار مناسبي براي 
سهميه بندي و توزيع هدفمند شود. مي تواند زمينه ساز 
گردآوري اطالعات و كمك ب��ه برنامه ريزي دقيق براي 

تأمين كاالها باشد.
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اعالم  حداقل »حقوق« سال ۹۹ 
معلمان مدارس  غيردولتي 

مديركل مدارس غيردولتي وزارت آموزش و پرورش 
كف حقوق پرداختي معلمان در الگوي شهريه سال 
آينده را طبق قانون كار دانست و گفت: موسس ديگر 
نمي تواند نيروي حق التدريس با حقوق پرداختي 
كمتر از قانون كار جذب كند. س��عيد صالح درباره 
روند تعيين شهريه مدارس غيردولتي سال آينده و 
زمان ابالغ آن اظهار كرد: به زودي سامانه مربوط را 
براي اصالح اطالعات موسسان مدارس باز مي كنيم 
و شهريه را بسيار زودتر از آغاز سال تحصيلي آتي 
اعالم خواهيم كرد. او افزود: الگوي شهريه تغييراتي 
نسبت به سال جاري دارد. البته ساختار الگو تنها 
تغييرات جزئي در فرمول ها دارد، اما مهم ترين اتفاق 
رخ داده سيستماتيك شدن ورود داده ها و صحت 
س��نجي اطالعات اس��ت. اين امر از طريق اتصال 
به سامانه سناد، ضمن خدمت و تامين اجتماعي 
انجام مي شود. مراحل اوليه اتصال به سامانه تامين 
اجتماعي انجام و مراحل اجرايي باقي مانده است. 
به اين ترتيب اطالعاتي چون تع��داد دانش آموز، 
ظرفيت، تعداد كالس و نيروهاي بيمه شده از طريق 
سيس��تم صحت سنجي ش��ده و خطاي انساني و 
جهت گيري هاي احتمالي كاهش مي يابد. مديركل 
مدارس غيردولتي وزارت آموزش و پرورش كف داده 
حقوق براي نيروي انساني را در الگوي شهريه سال 
آينده، حداقل حقوق در قانون كار دانست و به ايسنا 
گفت: موسس ديگر نمي تواند حق التدريس با حقوق 
كمت��ر از كف قانون كار جذب كن��د. تالش ما اين 
است كه ميزان اشكاالت قبلي كاهش يابد و به صفر 
نزديك شود. وقتي سيستم هوشمند شود، تخلفاتي 
چون كم كاري كاهش مي يابد. صالح در پاس��خ به 
اينكه آيا از سال آينده شاهد دريافتي هاي كمتر از 
يك ميليون تومان در بين معلمان مدارس غيردولتي 
نخواهيم بود؟ اظهار كرد: اطالعاتي كه موسس وارد 
مي كند در تعيين شهريه نهايي اثرگذار است. كف 
حقوقي كه موسس وارد مي كند نبايد كمتر از حداقل 
حقوق در قانون كار باشد. طبق قانون معلمان بايد 

تحت پوشش بيمه نيز قرار بگيرند.  

داليل استانداردزدايي از 
آموزش  و پرورش 

معاون برنامه ريزي و توسعه منابع وزارت آموزش و 
پرورش گفت: رشد جمعيت دانش آموزي و فشار 
توسعه كمي در دهه ۶٠و ٧٠منجر به استاندارد 
زدايي در آموزش وپرورش شد و آموزش  و پرورش 
به همين علت در شرايط كنوني با استاندارد شرايط 
كاري معلم، كالس، تجهيزات و منطقه آموزشي 
فاصل��ه دارد. علي الهيار تركمن رش��د جمعيت 
دانش آموزي و فشار توس��عه كمي در دهه ۶٠و 
٧٠منجر به استاندارد زدايي در آموزش وپرورش 
شد و آموزش  و پرورش به همين علت در شرايط 
كنوني با اس��تاندارد شرايط كاري معلم، كالس، 
تجهيزات و منطقه آموزش��ي فاصله دارد. الهيار 
گفت: در آموزش هزينه دريافت مي شود و هزينه 
انجام مي گيرد، درحالي كه فرايند تبديل هزينه 
به سرمايه دچار مشكل است و روند شكل گيري 
س��رمايه انس��اني در آموزش وپرورش ملموس 
نيس��ت. او با اش��اره به اينكه جامعه شناس��ان و 
اقتصاددانان معتقدند كه آموزش وپرورش منافع 
اجتماعي ايجاد مي كند، اظهار كرد: در حال حاضر 
خانواده ها به سمت مدارس غيردولتي و مافياي 
كنكور براي دريافت كيفيت آموزش��ي مي روند 
و در چنين شرايطي بيشتر منافع فردي در نظر 
گرفته مي شود. وي در ادامه اضافه كرد: بي ثباتي 
مديريتي باعث ش��ده غلب��ه راه حل هاي موقت 
به جاي راه حل هاي اساس��ي افزايش پيدا كند و 
علت مسائل و مشكالت گم شده است لذا در تعريف 
مساله دچار مشكل هس��تيم چراكه نشانه هاي 
مش��كل را به جاي مش��كل مي گيري��م.   معاون 
برنامه ريزي و توس��عه منابع بابيان اينكه برنامه 
هفتم توسعه تا سال١4٠5 در مجموعه اجرايي 
كشور خواهد ماند، گفت: برنامه هفتم توسعه قطعًا 
مطالبه نظام آموزش وپرورش از مجموعه اجرا و 
قانون گذاري كشور است و اگر كمك فكري و ورود 
جدي كاركنان اين معاونت نباشد نمي توانيم در 

اين برنامه حضور جدي داشته باشيم. 

سامانه
پيامكي
روزنامه
تعادل
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از سوي رييس جديد سازمان نظام مهندسي تهران مطرح شد

وضعيت»پاشنه آشيل مديريت بحران« بررسي شد

موضع سهل گيرانه درباره شناسنامه فني ساختمان

بازسازي فقط ۱۳ درصد از بافت هاي فرسوده كشور 

گروه راه و شهرسازي|
ريي��س جدي��د س��ازمان نظ��ام مهندس��ي تهران 
در نخس��تين اظهاراتش پ��س از انتخاب از س��وي 
هيات مديره، اعالم ك��رد تا زماني كه تمام حلقه هاي 
تأثيرگذار در ساخت وس��از به اجماع نهايي نرس��ند 
نمي ت��وان شناس��نامه فني ملكي را گس��ترش داد، 
موضع گيري س��هل گيرانه سعيد س��عيديان نسبت 
به اجراي قانون شناس��نامه فني ملكي ساختمان در 
شرايطي اس��ت كه اواخر مرداد س��ال جاري، بيژن 
خطيبي يكي از اعضاي هيات مديره س��ازمان نظام 
مهندس��ي كش��ور از تاكيد بر اجباري ب��ودن صدور 
شناسنامه فني و ملكي س��اختمان خبر داد و گفت: 
شناس��نامه فني و ملكي س��اختمان ب��راي تمامي 
واحد هاي كه تازه ساخته مي شوند از جمله واحد هاي 

زير ۵۰ متر هم اجباري شده است.
همچنين اواسط بهمن ماه سال گذشته بود كه سازمان 
نظام مهندسي ساختمان استان تهران نامه اي خطاب 
به ناظران حقيقي و حقوقي سازمان نظام مهندسي 
س��اختمان اس��تان تهران نوش��ت و از آنها خواست 
كه صدور پايان كار پروانه س��اختماني را مشروط به 

صدورشناسنامه فني وملكي كنند.
با وجود ن��گاه نه چندان س��ختگيرانه رييس جديد 
سازمان نظام مهندسي س��اختمان استان تهران به 
صدور شناسنامه فني ملكي ساختمان، هيات مديره 
پيشين س��ازمان نظام مهندس��ي و همچنين ساير 
روساي سازمان نظام مهندسي تهران طي سال هاي 
گذش��ته تمام قد از اين قانون دف��اع كردند و همواره 
تالش داش��تند كه قانون ضرورت صدور شناسنامه 

فني به صورت كامل اجرايي شود.
البته رييس جديد سازمان نظام مهندسي استان تهران 
در اظهارات جديدش اعالم كرد كه يكي از مواردي كه 
براي افزايش كيفيت ساخت وساز مي توان انجام داد، اين 
است كه بايد ساختمان ها هم مانند هر محصول و كااليي 

داراي شناسنامه و استاندارد باشند.
او افزود: قطعا شناسنامه فني ملكي نشان خواهد داد تا 
يك ساختمان از صفر تا 1۰۰ چگونه و توسط چه افرادي 

و چه مصالح ساختماني تكميل شده است.
رييس جديد سازمان نظام مهندس��ي استان تهران 
ادامه داد: صدور شناسنامه فني ملكي در قانون تأكيد 
ش��ده اس��ت، پس براي گس��ترش اين برنامه بايد به 
صورت جدي مسووالن تأثيرگذار در ساخت  وساز مثل 
وزارت راه و شهرسازي و شهرداري ها به اجماع در اين 

خصوص برسند.
ناگفته نماند اگرچه رييس سابق سازمان نظام مهندسي 
اس��تان تهران و اعضاي هيات مديره همواره از اجراي 
قان��ون اجباري بودن صدور شناس��نامه فني ملكي و 
وابسته بودن ارايه پايان كار به وجود شناسنامه حمايت 
كردند اما وجود شروطي در اجراي اين قانون، عملياتي 
شدن آن را با مشكل مواجه كرده است، چندي پيش بود 

كه محمد طاهري، رييس سابق سازمان نظام مهندسي 
استان تهران گفت كه مطمئنا صدور شناسنامه فني 
ملكي زماني مي تواند رخ دهد كه سازمان نظام مهندسي 
شاهد حضور سازنده ذي صالح در پروژه باشد و سازمان 
نظام مهندسي براي تمام پروژه هايي كه براي شناسنامه 

فني ملكي وجه دريافت كرده باشد. 

        صدور شناسنامه فني ملكي به صورت محدود 
درحالي كه براس��اس اظهارات هيات مديره سازمان 
نظام مهندس��ي و نص صريح قانون قرار بود كه صدور 

شناسنامه فني ساختمان به طور جدي از تيرماه اجرايي 
شود اما به گفته رييس سازمان نظام مهندسي تهران، 
 در حال حاضر اين شناسنامه به صورت بسيار محدود 

در حال صدور است.
عدم اجراي دقيق قانون و صدور محدود شناسنامه فني 
ملكي در پايتخت در شرايطي است كه سامانه اينترنتي 
صدور شناسنامه فني و ملكي س��اختمان در تير ماه 
س��ال جاري رونمايي شد و قرار شد پس از آن، تمامي 
ساختمان هايي كه پروانه س��اخت دريافت مي كنند 
شناسنامه فني و ملكي دريافت كنند بنابراين سازمان 

نظام مهندسي تصميم گرفت كه از تيرماه امسال هيچ 
ساختمان جديدي بدون شناسنامه فني و ملكي پايان 

كار دريافت نكند. 
درواقع اگرچه پيش از اين، صدور شناس��نامه فني و 
ملكي سليقه اي بود و اين شناسنامه تنها براي واحد هاي 
بيش از ۲ هزار متر صادر مي ش��د، اما با تصميم 7 ماه 
پيش سازمان نظام مهندسي قرار شد براي واحد هاي 
۴۰ تا ۵۰ متري هم شناسنامه فني و ملكي ساختمان 

صادر شود.
با وجود اينكه تمام اعضاي هيات مديره سازمان نظام 

مهندس��ي س��ابق به حمايت از اجباري كردن صدور 
شناسنامه فني ملكي پرداختند، اما به نظر مي رسد اين 
قانون هم مانند ساير قوانين از همان ابتدا از نفس افتاده 

و سرعت اجرايش كند شده است.

     موانع اجراي شناسنامه فني ساختمان
درحال��ي كه يك دهه از موضوع الزامي ش��دن صدور 
شناسانه فني- ملكي ساختمان مي گذرد و همواره نگاه 
مسووالن به اين موضوع سليقه اي بوده است بررسي ها 
نش��ان مي دهد كه اين قانون به دلي��ل فراهم نبودن 
زيرس��اخت هايي هم در اجرا با مشكالتي مواجه بوده 
است و برهمين اساس درخواست هاي مكرر سازمان 
نظام مهندسي و اصرار بر اجراي آن هم كمك چنداني 

در پيشبرد اين روند نداشته است.
م��واردي نظير فقدان كارگر ماهر س��اختماني و نبود 
شركت هاي بيمه و همچنين مداخله افراد فاقد تخصص 
در ساخت وساز از جمله ش��اخص ترين داليلي است 
كه س��بب تعويق اجراي طرح شناسنامه فني ملكي 
ساختمان شده اس��ت، ضمن اينكه پيش از اين و در 
دوره قاليب��اف هم به گفته وي مقاومت س��ازنده هاي 
ساختماني درباره اجراي طرح شناسنامه فني ملكي و 
احتمال ركود ساخت و ساز، اجرايي نشدن اين قانون 

را به همراه داشت.
دالي��ل ديگري كه براي عملياتي نش��دن اين قانون 
مي توان نام برد عبارتند از: تناوب و عدم يكپارچگي 
مسووليت در صدور شناسنامه فني و ملكي ساختمان، 
درواقع ب��ا توجه به آنكه طبق قان��ون، تامين نيروي 
انساني صاحب صالحيت براي اجراي ساخت وسازهاي 
شهري بر عهده وزارت راه و شهرسازي گذاشته شده 
اس��ت و الزام به كارگي��ري مجري ذي ص��الح براي 
ساختمان ها به عهده شهرداري است، اين يكپارچه 
نبودن مسووليت ها مشكالتي را در اجراي اين قانون 

به وجود آورده است.
همچنين ابهام در نحوه تكميل شناسنامه فني و ملكي 
ساختمان، از ديگر انتقاداتي است كه كارشناسان نسبت 
به اين قانون وارد مي دانند براس��اس آنچه در قانون به 
آن پرداخته شده تكميل جداول ابالغي توسط وزارت 
راه و شهرسازي است كه در فصل ششم پيوست مبحث 
دوم شامل مجموعه شيوه نامه ها آمده است اما نحوه و 
چگونگي تكميل اين جداول در متن قانون مورد ابهام 
ق��رار دارد، اينكه تمام موارد بايد مثبت و صددرصدي 
باشد يا امكان درصدي از خطا در اجرا ديده شده و موجه 
است؟ امكان صدور اين شناسنامه با توجه به درصدي 
از خطا در رده ها و گريد هاي متف��اوت وجود دارد؟ از 

ابهاماتي است كه اين قانون دارد.
عالوه بر اين عدم امكان براي به روزرس��اني اطالعات 
شناسنامه فني و ملكي ساختمان، از جمله مواردي كه 
قانونگذار در صدور شناسنامه فني و ملكي ساختمان 

مد نظر قرار نداده است.

گروه راه و شهرسازي|
 مجيد عبداللهي، رييس مركز مطالعات برنامه ريزي 
شهري و روستايي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي 
كشور با بيان اينكه بافت فرسوده پاشنه آشيل مديريت 
بحران اس��ت، گفت: براساس سياست هاي كلي نظام 
در حوزه پيش��گيري و كاهش اثرات حوادث و بالياي 
طبيعي بايد در سال ۹۴، 1۰۰ درصد بافت هاي فرسوده 
مقاوم و نوسازي مي شدند در حالي كه در حال حاضر 
فقط 1۳ تا 1۴ درصد از اين بافت فرس��وده نوسازي و 

بهسازي شده اند.
به گ��زارش ايلن��ا، عبداللهي رييس مرك��ز مطالعات 
برنامه ريزي ش��هري و روستايي سازمان شهرداري ها 
و دهياري هاي كش��ور درباره تاب آوري شهري گفت: 
مفهوم تاب آوري به عنوان يك مفهومي است كه در ادامه 
نظرياتي كه در حوزه مديريت بحران طرح شده، در واقع 
متولد شده و مد نظر قرار گرفته است، ابتدا اين مفهوم 
در حوزه محيط زيست مورد استفاده قرار گرفته است 
و تاب آوري در اين ح��وزه به معناي حداكثر ظرفيتي 
بود كه محيط مي تواند در قبال تغييراتي كه بر آن وارد 

مي شود، داشته باشد.
وي ادام��ه داد: مفهوم تاب آوري كم ك��م جاي خود را 
در حوزه ه��اي ديگر پي��دا ك��رده و وارد ابعاد مختلف 
برنامه ريزي در دنيا شده است، به طوري كه به مفاهيم 
جديدي همچون ت��اب آوري اجتماع��ي، تاب آوري 

اقتصادي و.... رسيديم.
رييس مركز مطالعات برنامه ريزي شهري و روستايي 
س��ازمان ش��هرداري ها و دهياري هاي كشور گفت: 
ديدگاه پيشگيرانه و مديريت ريس��ك در كشور ما از 
برنامه چهارم توسعه كشور مورد توجه قرار گرفته است. 
در اين ديدگاه توجه به مولفه هاي كليدي قبل از بحران 
است، اين مولفه ها شامل آمادگي، پيشگيري و كاهش 
خطر است كه به عنوان محورهاي كليدي برنامه ريزي 
قرار مي گيرد در اين ديدگاه توجه و تمركز بر اين است 
كه هر چقدر ما بر حوزه قبل از بحران بيشتر توجه كنيم 
ميزان آسيب هاي احتمالي كه جامعه قبل از حوادث 
خواهند ديد، بسيار كمتر خواهد بود. در واقع ديدگاه 
حاكم بر اين موضوع ديدگاه ريسك محور است، به جاي 
اينكه اثر خطر را مديريت كند خطر مديريت مي شود و 
به جاي اينكه منتظر باشيم تا زلزله بيايد و ساختمان را 

خراب كند ساختمان را مقاوم ايجاد مي كنيم.

    توسعه بافت هاي فرسوده!
او ادامه داد: در اين ديدگاه اثر خطر مورد توجه نيست، 

بلكه خود خط��ر موث��ر ب��وده و برنامه ريزي ها خطر 
محور اس��ت. در برنامه چهارم در قالب ماده ۳۰ و ۳1 
مقاوم سازي مسكن شهري و روس��تايي را در دستور 
كار قرار داديم. در سياست هاي كلي نظام كه سال ۸۴ 
با عنوان سياست هاي كلي نظام در حوزه پيشگيري و 
كاهش اثرات حوادث و بالياي طبيعي از س��وي مقام 
معظم رهبري ابالغ شده، تاكيد بر اين است كه بايد به 
سمت اصول پيشگيرانه برويم. در اين برنامه آمده است 
كه بايد ظرف 1۰ سال نوسازي بافت هاي فرسوده اتفاق 
بيفتد. براساس اين سند بايد در سال ۹۴، 1۰۰ درصد 
بافت هاي فرسوده مقاوم و نوسازي مي شدند در حالي 
ك��ه در حال حاضر فقط 1۳ ت��ا 1۴ درصد از اين بافت 
فرسوده نوسازي و بهسازي شده اند. به نظر مي رسد هر 
چه جلوتر رفته ايم به توس��عه اين بافت ها افزوده شده 

است به جاي اينكه آنها را كمتر كنيم.
رييس مركز مطالعات برنامه ريزي شهري و روستايي 
سازمان ش��هرداري ها و دهياري هاي كش��ور با اشاره 
به برنامه نوسازي و بهس��ازي بافت فرسوده روستايي 
گفت: در برنامه چهارم توسعه طرح  ويژه اي در خصوص 
مقاوم س��ازي با عنوان طرح ويژه مقاوم سازي مسكن 
روستايي تعريف شد و از مجموع ۵ ميليون و ۵۰۰ هزار 
واحد روستايي در كشور تاكنون ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار 

واحد مسكوني مقاوم سازي شده اند.
عبداللهي با اشاره به رويكرد تاب آوري تصريح كرد: در 
رويكرد تاب آوري به غير از اينكه بايد به كالبد يك شهر 
پرداخته شود و مقاوم س��ازي مربوط به زيرساخت ها 
انجام گيرد، بايد به س��مت اين رفت كه مردم هم آگاه 
ش��وند و ديگر مولفه ها مانند اقتصاد نيز مقاوم شده و 
ابعاد اجتماعي، اقتصادي و مديريتي نيز به ابعاد كالبدي 
اضافه مي شوند. اين ابعاد باعث مي شود كه اگر اثري از 
حادثه اتفاق افتاد اين ابعاد، اثر حادثه را كاهش دهند 

يعني مردم آگاه مي شوند و خانه را مقاوم تر مي سازند.
او ادامه داد: يكي از اتفاقاتي كه در سيل ابتداي سال رخ 
داد، اين بود كه جامعه هر چه سريعتر به حالت و زندگي 
عادي خود بازگردد، بنابراين در خوزستان تالش شد 
۲۳۰ هزار هكتار سطح اراضي كه دچار آبگرفتگي شده 
بود تخليه و مردم براي كشت دوم آماده شوند. كشت 
دوم باعث ش��د مردم به زندگي روزم��ره بازگردند. به 
اين موضوع مي گويند تاب آوري اقتصادي كه ريش��ه 

تاب آوري در حوادث را به دنبال خود خواهد داشت.
او ادامه داد: تاب آوري نه��ادي هم يكي از ابعاد عرصه 
نهادي و مديريتي اس��ت كه بايد به س��مت استفاده 
حداكثري از ظرفيت NGOها و تشكل هاي مردمي 

و همچنين شهرداري ها، دهياري ها و نهادهاي محلي 
برويم. بنابراين تفاوت ت��اب آوري با ديگر ديدگاه هاي 
نظري كه در دوره هاي مختلف مسير خود را طي كرده 
و به اينجا رس��يده اين است كه غير از ابعاد كالبدي به 
ابعاد اجتماعي، اقتصادي، نهادس��ازي و مديريتي در 
حوزه ت��اب آوري در مقابله با حوادث توجه مي كند اما 
خود معناي تاب آوري به معناي حداكثر ظرفيت تغيير 
است يعني يك جامعه  تا چه ميزان مي تواند تغييرات 
مربوط به محيط را در خود هضم كند تا بتواند در مقابل 

آن مقاومت كند.

     ريزدانگي خصلت بافت فرسوده
رييس مركز مطالعات برنامه ريزي شهري و روستايي 
سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور در بخش 
ديگري از صحبت هايش درباره بازس��ازي و نوسازي 
بافت فرس��وده گفت: در مقررات ملي ساختمان بعد 
از زلزله بم كه در سال ۸۲ اتفاق افتاد، نظام ساخت و 
ساز در ايران با تنظيم آيين نامه ۲۸۰۰ و مقررات ملي 
ساختمان تغيير چشم گيري پيدا كرد و نظام مهندسي 
ايران يك رشد جدي را تجربه كرد مانند آنچه در ژاپن 
در زلزله سال 1۹۹۵ اتفاق افتاد. ساخت و ساز هايي كه 
از بعد از سال ۸۲ اتفاق افتاد با قواره هاي نظام مهندسي 
ويژه ساخته شده است، اما در ساخت و سازهاي موجود 
كشور با يك سري ساخت و ساز در شهرها مواجه ايم 
كه در قالب بافت فرسوده آنها را مي شناسيم و در ۵۴۳ 
شهر بافت فرسوده مطالعه شده است و براساس برخي 
آمارها حدود 1۸ تا 1۹ ميليون نفر در اين بافت هاي 
ناكارآمد زندگي مي كنند. اگر زلزله و حادثه اي اتفاق 
بيفتد اين افراد جزو كس��اني هستند كه تحت تاثير 

قرار مي گيرند.
عبدالله��ي تصريح كرد: به نظ��رم آمارها در خصوص 
تركيب جمعيتي كه در بافت فرسوده يا ناكارآمد زندگي 
مي كند درست نيست و كمتر است، چرا كه اصال مفهوم 
بافت فرسوده را به درس��تي تعريف نكرده ايم. برخي 
معتقدند كه ريزدانگي بافت فرسوده يك خصلت بافت 
فرسوده است. يكي از ويژگي هاي مهم بافت فرسوده 
كوچك بودن آن اس��ت، حال اينكه ما در اين كوچك 
ب��ودن و ريز بودن بافت فرس��وده نمي توانيم خدمات 
ارايه دهيم بايد فكر ديگري براي آن كار كرد و موضوع 

ديگري است.
او با بيان اينكه ريزدانه بودن بافت فرس��وده به معناي 
يك عيب تلقي نمي ش��ود و بلكه يك حس��ن است، 
ادامه داد: ما با يك بافت روس��تايي و يك بافت شهري 

مواجه هس��تيم. در بافت روستايي اقداماتي كه دولت 
انجام داده، چش��مگير و قابل توجه اس��ت و اگر با اين 
روند جلو برويم حداكثر تا يك دهه ديگر تمامي بافت 
فرسوده روستايي نوسازي و بازسازي خواهند شد. اما 
متاسفانه اين نوسازي ها به دليل حوادثي است كه اتفاق 
مي افتد يعني در حادثه سيل كه در ابتداي سال اتفاق 
افتاد حدود ۵ هزار روستا تحت تاثير قرار گرفتند و در 
همه اين روستاها حدود ۶7 هزار و 71۹ واحد احداثي 
داشتيم و حدود ۵۸ هزار واحد به دليل سيل نوسازي 
شد. در سال هم به صورت ويژه 1۵۰ هزار تا ۲۰۰ هزار 
واحد روستايي نوسازي مي شود. با اين حساب با اجراي 
دو برنامه توسعه تمامي خانه هاي روستايي نوسازي و 

بازسازي خواهند شد.
رييس مركز مطالعات برنامه ريزي شهري و روستايي 
س��ازمان ش��هرداري ها و دهياري هاي كشور با بيان 
اينكه در حوزه شهري دستگاه مجري مشخصي براي 
نوسازي بافت فرسوده نداريم، تصريح كرد: در مناطق 
شهري س��ازمان مشخصي مانند بنياد مسكن كه در 
روستاها متولي است، نداريم البته شركت باز آفريني 
شهري در وزارت راه و شهرسازي متولي اين موضوع 
اس��ت، اما نقش آن بيشتر سياس��تگذاري است و به 
زعم ما كساني كه مي توانند در نوسازي بافت شهري 
اقدام كنند ش��هرداري ها هستند يعني شهرداري ها 
مي توانند به نمايندگي از دولت مجري اين كار شوند. 
البته بايد از ظرفيت مردمي نيز اس��تفاده كنيم. هر 
چند در برخي نقاط نوس��ازي صورت گرفته است و 
در شهرداري ها پرونده هاي تش��ويقي فراواني براي 
افرادي كه قصد دارند در بافت فرسوده فعاليت كنند، 

تشكيل شده است.
وي ادامه داد: در حال حاضر نوسازي بخش عمده بافت 
فرسوده در كشور توسط افراد انجام مي شود كه به آن 
مس��اكن خودمالكي گفته مي شود يعني خودمالكان 
پروانه س��اخت دريافت مي كنند و ش��هرداري به آنها 

مشوق هايي از جمله تراكم تشويقي مي دهد، اما براي 
اينكه بخش خصوصي به بافت فرسوده وارد شود بايد 
رقابت ايجاد شود تا بخش خصوصي براي ورود به اين 
موضوع رغبت پيدا كند. يادمان نرود بافت فرسوده يك 
رقيب جدي در شهر دارد با عنوان بافت غيرفرسوده و 
بخش خصوصي وقتي مي بين��د مي تواند در ولنجك 
يا ديگ��ر مناطق غيرفرس��وده س��رمايه گذاري كند، 
احتماال ديگ��ر به مناطقي مانند س��يروس و هرندي 
براي سرمايه گذاري نمي رود و بايد مشوق هاي فراواني 
براي آنها ايجاد كنيم تا ترغيب ش��وند و در اين بخش 

سرمايه گذاري كنند.
عبداللهي با بيان اينكه در حوزه شهري بايد يك مجري 
انتخاب ش��ود تا بتواند س��رعت نوس��ازي و بازسازي 
بافت فرسوده ش��هري را افزايش دهد، گفت: در حال 
حاضر مطالعات بر بافت فرس��وده شهري انجام شده و 
سياستگذاري هاي آن مشخص و ناظر ملي آن معلوم 
است. به نظرم حلقه واسطه يك مجري قوي است كه 
بايد اين كار را دنبال كن��د.در برخي جاها دولت ورود 
كرده، اما نمي دانم چقدر موفق بوده اس��ت و بايد يك 
مدل خوب مانند آنچه در بخش روس��تايي ارايه شده 
است، ايجاد كنيم. مدلي كه تسهيالت بدهد و حمايت 
كند البته پيچيدگي هاي بس��ياري در اين خصوص 

وجود دارد.
رييس مركز مطالعات برنامه ريزي شهري و روستايي 
س��ازمان ش��هرداري ها و دهياري هاي كشور با بيان 
اينكه بافت فرس��وده پاشنه آش��يل مديريت بحران 
اس��ت، گفت: ما با يك حجم از بافت فرسوده شهري 
مواجه هستيم كه يا بايد بهسازي شود يا بايد تخريب 
و نوس��ازي شود مانند محله سنگ س��ياه در شيراز و 
شيرآباد در زاهدان. در سطح شهر تهران نيز حدود ۲ 
هزار و ۳۶۵ هكتار بافت فرسوده داريم. اگر حادثه اي 
اتفاق بيفتد قاعدتا بيشترين جايي كه آسيب مي بيند 

بافت فرسوده است.
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پروازهاي هما به
8 مقصد اروپايي تداوم دارد

هواپيماي��ي جمهوري اس��المي اي��ران )هما( در 
اطالعيه اي خبر داد كه پروازهاي هما به مقصد دو شهر 
استكهلم و گوتنبرگ در سوئد در انتظار دريافت مجوز 
است اما ساير پروازهاي اروپايي برقرار است.به گزارش 
روابط عمومي هما، در اطالعيه اين شركت هواپيمايي 
آمده اس��ت كه پروازهاي اروپايي براس��اس برنامه 
انجام مي شود.اين اطالعيه مي افزايد: در پي شايعات 
انتشار يافته در شبكه هاي اجتماعي در خصوص لغو 
پروازهاي اروپايي »هما« به اطالع مي رساند، تمامي 
پروازهاي اروپايي هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران 
به مقاصد فرانكفورت، هامبورگ، لندن، آمستردام، 
پاريس، ميالن، وين و كلن براس��اس برنامه پروازي 
انجام مي ش��ود و هيچ كدام از پروازهاي مقاصد ذكر 
شده كنسل نشده است.همچنين پروازهاي دو مقصد 
استكهلم و گوتنبرگ در سوئد به محض دريافت مجوز 
پرواز، مجدداً انجام خواهند شد.پيش از اين آژانس 
حمل و نقل سوئد در تصميمي اعالم كرد كه تمامي 
پروازهاي شركت  هواپيمايي ايران اير از ايران به سوئد 

تا اطالع ثانوي لغو شده است.

تشكيل ۲۵۰ هزار پرونده 
ساخت غيرمجاز در پايتخت

امير مغانلو، مديركل كميس��يون هاي م��اده 1۰۰ 
شهرداري تهران از تشكيل ۲۵1 هزار پرونده در اين 
كميسيون )ساخت و سازهاي غيرمجاز( خبر داد. به 
گزارش ايسنا، مغانلو درباره وضعيت آمار پرونده هاي 
تعيين تكليف شده ماده 1۰۰ در سال جاري با بيان 
اينكه در كل كش��ور حدود ۴.۵ ميليون پرونده ماده 
1۰۰ )ساخت و سازهاي غيرمجاز( تشكيل شده است، 
گفت: از سال ۶7 كه برخورد جدي با پرونده هاي ماده 
1۰۰ آغاز ش��ده تاكنون در تهران حدود ۲۵1 هزار 
پرونده ماده 1۰۰ تش��كيل شده كه از اين مقدار 7۸ 
درصد پرونده ها به مرحله اجراي رأي رس��يده است 
و مابقي پرونده ها حدود ۵۸ هزار پرونده، در دس��ت 
بررسي است. او در پاسخ به اينكه كدام دسته بندي 
بيشترين تعداد پرونده را به خود اختصاص داده است، 
تصريح كرد: آرايي كه به لحاظ مالي ضعيف تر هستند 
و اجراي قلع آنها به واسطه سكونت نيازمند تمهيدات 
خاص است، تعداد بيشتري دارند. از آنجا كه اجراي 
هر رأي براي شهرداري حدود ۴ ميليون تومان هزينه 
دارد، اين عدد براي برخي از آرا نيازمند تصميم است. با 
توجه به اينكه حدود ۵هزار و ۴7۹ رأي با مبلغ جريمه 
كمتر از ۲ ميليون تومان در شهر تهران وجود دارد، 
تالش مي كنيم براي هر كدام از اين پرونده ها راهكار 

قانوني پيدا كنيم. 

استانداري تهران، سند 
راهبردي حريم را ابالغ كند

محمد ساالري، عضو ش��وراي اسالمي شهر تهران 
گفت: از مسووالن استانداري و شخص استاندار تهران 
تقاضا دارم تا س��ند راهبردي حريم پايتخت را ابالغ 
كنند. به گزارش مهر، ساالري در بيست و هفتمين 
جلسه كميته خدمات و زيرساخت ستاد بازآفريني 
پايدار كالنشهر تهران، گفت: من پيشنهاد مي كنم، 
تصميماتي كه در اين جلس��ات گرفته مي ش��ود، 
توسط دبيرخانه كارگروه كه سازمان نوسازي است، 
دسته بندي و مسووليت هاي هر سازمان به تفكيك 
مشخص شود، همچنين كارگروهي به منظور پايش 
مستمر تحقق تصميمات اتخاذ شده تشكيل و يك 
برنامه زمان بندي براي اقدامات تهيه ش��ود، چراكه 
ممكن است تصميماتي كه در اين جلسات گرفته 
مي شود، در فرآيند تحقق پذيري با مشكالتي روبه رو 
شوند از اين رو، وجود اين كارگروه به منظور بررسي 
ابعاد تصميمات اتخاذ شده و ميزان تحقق پذيري آن 
ضرورت دارد. او ادامه داد: من نگرانم بعد از اتمام مدت 
زمان تعيين ش��ده براي اجراي تصميمات، متوجه 
ش��ويم كه ۸۰ درصد تصميمات انجام نشده و فقط 
زمان زيادي را از دس��ت داده ايم. بنابراين براي تهيه 
يك برنامه سنجش پذير داراي زمانبندي، به همراه 
تفكيك مسووليت ها بايد يك كارگروه تشكيل شود و 

به پايش مستمر بپردازد.

طرح ترافيك
پيوست مطالعاتي ندارد

محمد عليخاني، رييس كميسيون عمران و حمل و 
نقل شوراي شهر تهران با اشاره به بزرگ ترين نقص 
طرح ترافيك در پايتخت گفت: شوراي شهر قدرت 
اعمال نظر در برخي از تصميمات ش��هري از جمله 
طرح ترافيك را ندارد. به گ��زارش فارس، عليخاني 
درب��اره اجراي طرح ترافيك در پايتخت و اينكه اين 
طرح با توجه به نزديك شدن به ماه هاي پاياني سال 
تغيير مي كند يا خير، اظهار كرد: شوراي شهر نمي تواند 
تغييراتي در اين زمينه اعمال كند چرا كه در شوراي 
ترافيك هيچ يك از اعضاي شوراي شهر اعم از رييس 
شورا يا اعضاي كميسيون عمران و حمل و نقل حضور 
ندارند. او گفت: متأسفانه در برخي از موضوعات شهري 
مديريت يكپارچه نداري��م در حالي كه اين موضوع 
بسيار احساس مي شود و نبود اين يكپارچگي باعث 
بروز مشكالتي شده و شوراي شهر قدرت اعمال نظر 
در برخي از تصميمات شهري را ندارد. نبود مديريت 
يكپارچه شهري دوگانگي و مشكالت را در اين حوزه 
ايجاد مي كند و بايد چاره اي براي اين مساله انديشيد.

عليخاني گفت: در مورد طرح ترافيك نه تنها پليس 
بلكه برخي ديگر از اعضاي شوراي ترافيك نيز ايراداتي 
گرفته اند و به نظرم بزرگ ترين نقص اين طرح نبود 
پيوست مطالعاتي، اجتماعي، ترافيكي و اقتصادي 
آن است. او با بيان اينكه شورا در اين زمينه دورخورده 
است، گفت: معاونت حمل و نقل شهرداري طرحي را 
بدون انجام مطالعات و اقدامات كارشناسي در شوراي 
ترافيك ارايه كرده و اعضا را توجيه و پس از آن اين طرح 

به تصويب رسيده است.

     طبق بند ۲ ۹ از مبحث دوم مقررات ملي ساختمان، شناسنامه فني و ملكي ساختمان سندي است كه حاوي اطالعات فني و ملكي ساختمان بوده و 
توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان صادر مي شود و چگونگي رعايت مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسازي بايد در شناسنامه فني و ملكي 

ساختمان قيد شود
     سازمان نظام مهندسي ساختمان اس�تان تهران اواسط بهمن ماه سال گذشته با انتشارنامه اي خطاب به ناظران حقيقي و حقوقي سازمان نظام 

مهندسي ساختمان استان تهران صدور پايان كار پروانه ساختماني را مشروط به صدورشناسنامه فني وملكي كرد
     در اين نامه كه خطاب به ناظران حقيقي وحقوقي سازمان نظام مهندسي ساختمان تهران نوشته شده بود براساس ماده 31 و3۵ آيين نامه اجرايي 

ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان صدور پايان كار منوط به صدورشناسنامه فني و ملكي است
     پس از اين نامه قرار شد كه ناظران محترم از صدور گواهي اتمام عمليات ساختماني قبل از تكميل و ارايه شناسنامه فني و ملكي توسط سازنده 

ذي صالح و سازمان نظام مهندسي اجتناب كنند

اما و اگرهاي شناسنامه فني ملكي 
برش



صنعت،معدن و تجارت14اخبار

حجت االسالم والمسلمين ناطق نوري در جشنواره امين  الضرب  عنوان كرد 

ضربه چپ گرايان به اقتصاد 
تعادل|

كارآفرينان برتر در چهارمين دوره از مراسم اعطاي 
نشان امين  الضرب معرفي وتقدير شدند. اين مراسم 
در حالي برگزار شد كه هيچ مقام دولتي در آن حضور 
نيافت، اما در غياب دولتمردان، حضور حجت االسالم 
والمسلمين ناطق نوري در مقام يك چهره سياسي، 
ش��اخص بود. اين مقام سياس��ي، ضمن برشمردن 
چالش هاي اقتصاد كش��ور، اجرايي نشدن اصل 44 
قانون اساسي را يك ضربه جدي به كشور دانست. او 
براين باور بود كه خصوصي سازي از همان سال هاي 
ابتدايي پس از انقالب، به جديت دنبال شده، اما نگاه 
چپ گرايانه برخي مسووالن در دولت هاي مختلف، 
زمين��ه فاصله گرفتن كش��ور از اين تفك��ر را ايجاد 
واقتصاد را به وضعيت كنوني رس��انده اس��ت. نوري 
در عين حال ضرر و زيان خصولتي ش��دن از دولتي 
ماندن را بيش��تر ارزيابي كرد. از سوي ديگر، رييس 
اتاق تهران نيز طي سخناني تاكيد كرد كه متأسفانه 
آنچه در اقتصاد و جامعه ايراني قرباني ش��ده، گوهر 

»اعتماد عمومي« است. 
در اين مي��ان، فعاالن اقتصادي ني��ز فرصت يافتند 
تا از دغدغه هايش��ان در شروع كس��ب وكار و ادامه 
فعاليت هايش��ان بگويند. »عدم مديريت صحيح در 
حوزه هاي مختلف دولتي، تحريم، نوس��انات ارزي، 
مقررات دست وپاگير، بگيرو بندها، سود باالي بانكي، 
ماليات بر ارزش افزوده و..« جزو عمده ترين مواردي 
بود كه مورد اشاره صاحبان كسب وكار قرار گرفت. 

چهارمين دوره مراسم امين الضرب به مناسبت 136 
سالگي اتاق بازرگاني تهران و بدون حضور مسووالن 
دولتي برگزار شد. در اين مراسم، كارآفرينان و فعاالن 
اقتصادي مورد تقدير قرار گرفتند. اين مراسم با اشاره 
به نام حاج محمدحسين كمپاني، امين دارالضرب، 
فعال اقتصادي دوره قاجار و بنيانگذار اتاق بازرگاني 
تهران و به ميزباني اتاق تهران برگزار شد. در مراسم 
س��ال جاري كارآفرين��ان، پيشكس��وتان صنعت، 
محققان و پژوهشگران اقتصادي و جوانان نوآفرين، 
تقدير و تجليل ش��دند و هش��ت نش��ان و تنديس 
امين الضرب به چهره هاي اقتصادي كه از سوي هيات 

داوران برگزيده شده بودند اهدا شد.

 زيان خصولتي ها بيشتر از دولتي ها است
در اين مراسم، حجت االسالم والمسلمين ناطق نوري 
از چهره هاي سياسي كه در غياب دولتمردان در اين 

مراسم حضور يافته بود، با اش��اره به اهميت حضور 
بخش خصوص��ي در اقتصاد گفت: از س��ال ها پيش 
رهبر معظم انق��الب تاكيد جدي بر اجراي اصل 44 
قانون اساسي و خصوصي سازي داشتند، اما متاسفانه 
اين اتفاق به درس��تي رخ نداد و ما ش��اهد آن بوديم 
كه بس��ياري از بنگاه ها به جاي واگ��ذاري به بخش 
خصوصي، خصولتي ش��دند. اين در حالي است كه 
ضرر ش��ركت هاي خصولتي براي اقتصاد كش��ور به 
مراتب بيش��تر از ش��ركت هاي دولتي است؛ چراكه 
شركت هاي خصولتي به منزله ش��ير بي يال و دمي 
هستند كه زمينه سوءاستفاده را در حوزه هاي مختلف 
فراهم مي كنند. ناطق نوري ادامه داد: من و همفكرانم 
پس انقالب اس��المي و در مسووليت هاي مختلف از 
سال هاي ابتدايي دهه 6۰ معتقد بوديم كه اداره كشور 
در بخش هاي مختلف بايد به دست مردم انجام شود 
و دولت بايد برنامه ريز، هدايتگر، حمايتگر و نظارتگر 
خوبي باش��د و بتواند توليد و سرمايه گذاري داخلي 
كشور را از طريق ماليات اداره كند. اما متاسفانه نگاه 
چپ گرايانه برخي مسووالن در دولت هاي مختلف، 
زمينه فاصله گرفتن كشور از اين تفكر را ايجاد كرد. 
اين عضو مجمع تش��خيص مصحلت نظام در جمع 
كارآفرينان كشور خطاب به آنان دست مريزاد گفت 
و تاكيد كرد: شما با وجود با تمام رويه هاي غلط اداري 
و بي مهري ها باز هم ايس��تاده ايد و ب��راي ارتقا نظام 

اقتصادي كشور مي كوشيد. 
او از بروكراس��ي حاكم بر اقتصاد كش��ور انتقاد كرد 
و گفت: اين بروكراس��ي هاي پيچيده اداري، كار در 
حوزه ه��اي مختلف را دش��وارتر مي كن��د و از بازده 
فعاليت اقتصادي را در شرايط مختلف، مي كاهد. او 
با بيان اينكه ما نبايد از صفر شروع كنيم، گفت: بلكه 
از تجربيات دنيا مي توان استفاده كرد و صرف اينكه 
اينها نامسلمان هستند و حتما خباثت دارند، عقالني 
و اسالمي نيست كه از تجربيات آنها استفاده نكنيم. 
بنابراين اگر يك دانشمند و محققي طرحي دارد حتي 
اگر نامسلمان باشد، آن علم را ما بايد از او بگيريم و از 

آن استفاده كنيم. 
عض��و مجمع تش��خيص مصلحت نظام با اش��اره به 
صحبت هاي يكي از كارآفرينان كه امروز در مراسم 
نش��ان امين الضرب را به دليل يك  عم��ر فعاليت و 
كارآفرين��ي درياف��ت كرد، گفت: اين غمباد اس��ت 
كه يك توليدكننده بيايد و در اين مراس��م بگويد با 
همه فش��ار ها و ناماليمات و با هم��ه پيچ و خم هاي 

اداري ايس��تاده ايم، آفرين بر شما كه در اين شرايط 
ايستاده ايد. نوري همچنين با اش��اره به اينكه سال 
گذشته يكي از كارآفرينان برتر در همين مراسم نزد 
من آمد و گفت شرايط اقتصادي به گونه اي شده كه 
درآمدها و هزينه ها سر به سر است و با اين شرايط ديگر 
نمي توان ادامه داد، اشاره و بيان كرد: ولي من به وي 
گفتم شما براي 15 هزار نفر اشتغال ايجاد كرده ايد و 
بنابراين خواهش مي كنم كه اين كار را ادامه دهيد، 

اگرچه ضرر كنيد. 
وي همچنين به دوره وزارت كشور خود در سال 61 
اش��اره كرد و بيان كرد: در آن زمان جمعي در دولت 
نامه اي را به خدمت امام راحل ارسال كرديم، كه در 
بخشي از آن آمده بود يك گروه در فكر دولتي كردن 
مردم و دسته اي ديگر در فكر مردمي كردن دولت اند 

كه ما بوديم. 
در بخش ديگري از اين مراس��م، مسعود خوانساري 
رييس اتاق بازرگاني تهران، بابيان اينكه متأس��فانه 
آنچه در اقتصاد و جامعه ايراني قرباني شده، اعتماد 
عمومي است، افزود: اگرچه امروز به پاس گراميداشت 
بزرگان كارآفريني گرد هم آمده ايم اما چه بايد گفت 
كه ملت ب��زرگ ايران، در اين اي��ام در متن حوادث 
تلخي بس��ر مي برد كه برخي ناشي از شرارت امريكا 
و برخي ناش��ي از قصور و فقدان مديريت كارآمد در 
حل بحران ها و حوادث پيش روي اس��ت. قياس اين 
وضعيت با دهه 6۰ تا حدودي روش��نگر است. تاريخ 
شهادت مي دهد كه مردم ايران در اين دهه چطور با 
دل وج��ان و در بحبوحه جنگ، از مرزها دفاع كردند 
يا در دهه 7۰ به ش��وق س��ازندگي گام هاي بلندي 
برداش��تند و در دهه 8۰ به انگيزه اصالحات اميدها 
آفريدند و در ادامه كساني ناكارآمد كه سوداي عدالت 
در سر داش��تند، سرخوردگي ملت را رقم زدند. دهه 
9۰ هم دوره آشتي با جهان و احياي تدبير و اميد بود 
كه البته آن هم دستخوش نااميدي هاي زيادي شد. 
در همه اين دوره ها يادمان باشد كه مردم پاي كشور 
ايستادند و جامعه اقتصادي هم قدمي عقب نگذاشت.

به گفته خوانساري، جامعه كارآزموده اقتصادي ايران 
دوران سختي دارد و همواره در نشيب و فراز روزگار 
دست وپنجه نرم كرده است. كارآفرينان؛ سرمايه هاي 
انس��اني اين كش��ور به حس��اب مي آيند. حاكميت 
مي توانس��ت مس��تمرا و طي چندين دهه آنها را به 

نمادهايي از وطن پرستي، دين داري و انسان دوستي 
تبديل كند و به جامعه بشناس��اند، اما افس��وس كه 
نگاه توأم با س��وءظن اجازه ن��داد، چنين اقدام مهم 
و مش��روعي صورت گيرد. نمون��ه آنكه امروز كجاي 
اين كش��ور مي توان موزه اي از صنعت، كارآفريني و 
اقتصاد پيدا كرد؟ چرا در هيچ كتاب درس��ي نامي از 

آنها نيست؟ 
او افزود: در همين جمع، كساني حضور دارند كه در 
دهه هشتم و نهم زندگي شان كماكان به سازندگي 
ادامه مي دهند. آنها در طول حياتشان، انقالب، جنگ، 
تحريم و انواع درگيري هاي سياسي و اجتماعي كه 
زندگي مردم را فش��ل كرده، ديده ان��د؛ اما هيچگاه 
چرخ كارخانه هايش��ان از حركت نيفتاد و از طول و 
عرض سفره كارگرانشان كاس��ته نشد. رييس اتاق 
تهران ادامه داد: ش��ما بايد بدانيد كشور در تحريم، 
جنگ اقتصادي و منازعات سياسي است، اما كلنگ 
راه اندازي كس��ب وكاري متناس��ب با اين زمانه را بر 
زمين مي زنيد، يعني حماسه آفريده ايد و مي توانيد 

الگو و مولد باشيد. 
او گفت: جوان استارت آپي كه در افق انديشه اش ايده 
و طرح هاي مختلفي را براي راه اندازي كس��ب وكار 
متكي به سرمايه اندك دارد، كارآفريني كه نگاهش 
به توسعه خط توليد اس��ت، تحليل گري كه از ميان 
خبرهاي منفي خطي از اميد به آينده پيدا مي كند، 

شايسته قدرداني هستند. 
خوانس��اري تصري��ح كرد: ات��اق بازرگان��ي بارها از 
حاكميت خواسته است به رانت ارزي پايان دهد، در 
مقابل فساد ايستادگي كند، انواع توزيع غير هدفمند 
يارانه ها را متوقف كند و بستر رقابت را بسازد. در اين 
موقعيت چرا نبايد كارآفرينان را به عنوان انسان هاي 
كمال گرا، پرش��ور و اميد و در عطش ساختن ايراني 

آزاد و آباد به مردم معرفي كرد؟ 
رييس اتاق ته��ران خطاب به حاضري��ن گفت: اين 
تمناي ما از شماس��ت كه اتاق بازرگاني را در مسير 
معرفي الگوهاي ارزشمند زيس��ت در زمانه بحران، 
ياري كنيد. داستان زندگي هركدام از شما ارجمندان 
مي تواند، جواني را نجات دهد و تالش��تان براي گذر 
از س��ختي هاي زمانه  مي تواند انگي��زه و اميدبخش 
نس��ل جوان باش��د. بياييد همه باهم از كارآفرينان 
نماد بسازيم نه براي اينكه تنها اقتصاد، توسعه پيدا 

كند، بلكه براي بازگش��ت نشاط به كشور، بازگشت 
اميد به مردم و س��اختن دوباره اين سرزمين. آنچه 
امروز در پيشگاه شما قرار مي گيرد، تالشي اندك از 
سوي ماست و ش��ما كارآفرينان گرامي اين مسير را 
مي توانيد با نهايت قدرت و انگيزه به پيش ببريد. خدا 

يار و مددكارتان باد.

  گاليه صاحبان كسب وكارها
فعاالن اقتصادي كه در اين مراس��م مورد تقدير قرار 
گرفتند از بي مهري مس��ووالن دولتي در حوزه هاي 
مختلف گاليه كردند. آنها اعتقاد داشتند در سال هاي 
اخير ع��دم مديريت صحي��ح در حوزه هاي مختلف 
دولتي مانعي در مسير توليد آنها بوده است. تحريم ها 
نيز در چند س��ال اخي��ر بار مضاعفي ب��ر دوش اين 
توليدكنندگان انداخته اس��ت؛ با اين وجود، فعاالن 
اقتصادي به عشق وطن و سربلندي آن ايستاده اند و 
همچنان براي تعالي هرچه بيشتر كشور مي كوشند.

در همين حال علينقي مشايخي كه از تقديرشدگان 
اين مراس��م بود گفت: الزمه بهبود ش��رايط كشور، 
ارتقاي س��طح خ��ردورزي و مديري��ت از باالترين 
س��طوح تا مديري��ت كسب وكارهاس��ت. نورالدين 
نوربخ��ش بنيانگذار گروه دام��داران نيز تاكيد كرد: 
با وجود تحريم هاي بين المللي كه بر اقتصاد كش��ور 
سايه افكنده است؛ توليدكنندگان به حمايت بخش 
دولتي نياز دارند؛ با اين وجود نه تنها حمايتي از آنها 
صورت نمي گيرد بلكه شاهد آن هستيم كه سود باالي 
وام هاي بانكي، ماليات ب��ر ارزش افزوده و تغييرات 
مداوم نرخ ارز، فعاليت را براي ما دشوار كرده است. ما 
بايد ماده اوليه توليد خود را با قيمت آزاد خريداري 
كني��م و محصول نهايي را با قيمت تصويب ش��ده از 
سوي دولت، روانه بازار كنيم؛ اين موضوع ضرر قابل 
توجهي به ما وارد كرده است و نمي دانيم تا چه زماني 
توان مقاومت داريم. داود عابدي آملي، بنيانگذار گروه 
صنعتي تاژ از ديگر تقديرشدگان اين مراسم نيز افزود: 
بحران هاي ارزي كشور ناشي از بي تدبيري مسووالن 
دولتي اس��ت، با اين وجود دولت خود را از اين ماجرا 
كنار كشيده است و فعاالن بخش خصوصي، بار اين 
اشتباهات را به دوش مي كشند. اگر دولت موانع توليد 
را از مس��ير ما بردارد؛ هيچ كشور خارجي نمي تواند 

سدي در مقابل توليد ما قرار دهد.
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مركز ملي رتبه بندي اتاق 
بازرگاني ايران منحل شد

مهر| هيات رييسه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن 
و كشاورزي ايران در مصوبه اي، انحالل مركز ملي 
رتبه بندي ات��اق ايران را اع��الم و از مديرعامل آن 
درخواس��ت كرد تا هر چه سريع تر مجمع عمومي 
براي اعالم رسمي انحالل را برگزار كند. در نامه اي كه 
محمدرضا رمضاني، دبيركل اتاق بازرگاني، صنايع، 
معادن و كش��اورزي ايران به فرهادي، مديرعامل 
مركز ملي رتبه بندي ارسال كرده و نسخه اي از آن 

در اختيار خبرگزاري مهر قرار گرفته، آمده است: 
با عنايت به مصوبه 1398/1۰/۰8 هيات رييس��ه 
محترم اتاق ايران در خصوص انحالل آن مركز، الزم 
اس��ت ضمن برگزاري مجمع عمومي فوق العاده و 
اعالم رسمي تصميم انحالل و تعيين مدير تصفيه و 
ناظر تصفيه، از هرگونه اقدام تعهدآور از قبيل انعقاد يا 
تمديد قرارداد با نيروي انساني، خريد و فروش اموال 
و دارايي ها اجتناب شده و هر گونه عمليات مالي يا 
اداري با هماهنگي امور مالي اتاق ايران صورت گيرد.

فرصت سازي با  تحريم  فلزات
ايسنا| مديركل صنايع معدني وزارت صنعت، معدن 
و تجارت )صمت( گفت: اعمال محدوديت براي صنايع 
فلزي معدني نه تنها ايجاد مشكل  و محدوديت نكرد، 
بلكه فرصت هايي نيز ايجاد كرد تا توان توليد داخل 
افزايش يافته و به س��مت بومي سازي حركت كنيم. 
س��يف اهلل اميري ضمن تاكيد بر اينكه تحريم هاي 
صنايع فلزي تاثير چنداني بر فعاليت معادن فلزي ما 
نداشته است، اظهار كرد: واقعيت اين است كه از روزي 
كه رييس جمهور امريكا از برجام خارج شد، اسامي 
تعداد زيادي از ش��ركت هاي معدني ايران در ليست 
تحريم ها قرار گرفته و تحت تاثي��ر قرار گرفتند، اما 
خوشبختانه اين شركت ها روي پاي خود ايستاده و به 
فعاليت خود ادامه دادند. مديركل صنايع معدني وزارت 
صمت با بيان اينكه ارايه ليست جديد تحريم برخي 
شركت ها و فلزات ايران، تنها جوي رواني ايجا كرده 
و تاثيري در عملكرد اين شركت ها ندارد، خاطرنشان 
كرد: پيش از ارايه ليست جديد فلزات تحريمي، همه 
شركت هاي ما جزو اين تحريم ها بوده اند و اكنون تنها به 
جهت ايجاد جو رواني، هر بار تعدادي از شركت ها را نام 
مي برند. بخش خصوصي ما كار خود را به نحو احسنت 
انجام مي دهد و بلد هستند كه چگونه تحريم ها را دور 
بزنند. البته نمي گوييم تحريم ها هيچ تاثيري نداشته 
اس��ت؛ تاثيرگذار بوده اند اما بيش��تر از جنبه منفي، 
جنبه مثبت براي ما داشته اند و تاثير آن روي كشور 
بسيار خوب بوده است؛ چراكه به سمت بومي سازي و 
داخلي سازي حركت كرده ايم، توليد افزايش پيدا كرده 
است و ماشين آالتي كه به سختي از خارج وارد مي شد 

را توانسته ايم در داخل كشور توليد كنيم. 

شركت نفت و گاز پارس 
روابط عمومي

شركت نفت و گاز پارس )كارفرما( در نظر دارد انجام خدمات ذيل را از طريق برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله اي با شرايط زير به پيمانكار ذي صالح واگذار نمايد: 
شرح پروژه:

ارائه خدمات نگهداري، ترميم و زيباسازي فضاي سبز مورد نياز مناطق عملياتي شركت نفت و گاز پارس واقع در استان بوشهر.
شرايط مناقصه گر: 

1- تجربه كافي و مرتبط با موضوع مناقصه را داشته باشد. 
2- داراي گواهي نامه تاييد صالحيت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي باشد. 

3- توانايي ارائه ضمانت نامه شركت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ هشت ميليارد و سيصد و شصت و چهار ميليون و دويست و هشتاد و چهار هزار و چهارصد و سي و يك )8.364.284.431( 
ريال به عنوان تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار يكي از تضامين معتبر در آيين نامه تضمين معامالت دولتي مصوب 1394 مي باشد.

4- ارائه اساسنامه شركت و صورت هاي مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي و حسابداران رسمي ذي صالح مربوط به حداكثر سه سال گذشته. 
5- برآورد كارفرما: مبلغ سيصد و نوزده ميليارد و هشتصد و چهارده ميليون و دويست و بيست و يك هزار و پانصد و چهل و هشت )319.814.221.548( ريال براي مدت 18 ماه مي باشد.

نحوه دريافت اسناد استعالم:
 از كليه اشخاص حقوقي واجد شرايط دعوت مي گردد حداكثر سه روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم جهت دريافت اسناد و مدارك ارزيابي كيفي به نشاني اينترنتي Lac.pogc.ir و

 www.pogc.ir   قسمت سامانه برگزاري مناقصات شركت نفت و گاز مراجعه فرمايند. الزم به توضيح است كه پس از انجام فرآيند ارزيابي كيفي، اسناد مناقصه ميان متقاضيان واجد 
شرايط توزيع خواهد شد.

بديهي است ارائه مدارك هيچ گونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد.
تاريخ تحويل پيشنهاد استعالم ارزيابي كيفي:

چهارده روز پس از آخرين مهلت دريافت اسناد استعالم ارزيابي كيفي. 
تاريخ تحويل مدارك مناقصه: 

تاريخ دريافت مدارك مناقصه و محل آن متعاقبا به اطالع واجدين شرايط خواهد رسيد. 
آخرين مهلت تحويل پيشنهاد و تاريخ گشايش پيشنهاد: 

طبق تاريخ هاي مندرج در اسناد مناقصه
الزم به ذكر است، پيشنهادات ارائه شده توسط مناقصه گران تا 3 ماه معتبر مي باشد. 

در صورت نياز به اطالعات بيشتر متقاضيان مي توانند با شماره هاي 5 و 83762604-021 تماس حاصل نمايند.

نوبت دوم
شماره مجوز:   1398-6358

شركت ملي نفت ايران
شركت نفت و گاز پارس 

مناقصه عمومي يك مرحله اي  
شماره   1072-98-35

مربوط به انجام خدمات نگهداري و ترميم و زيباسازي فضاي سبز

روابط عمومی شرکت فوالد خوزستان

مناقصه گذار : شرکت فوالد خوزستان
شرح مناقصه : بهينه سازی و بروزرسانی اتوماسيون ABBاسکله بندر

نوع مناقصه : عمومی دو مرحله ای
مدت زمان : 18 ماه  

مهلت اعالم آمادگی : تا پايان وقت اداری روزچهار شنبه  مورخ 1398/11/02 )با ارسال ايميل به نشانی زير(
 داوطلبان شرکت در مناقصه با مراجعه به وبسايت WWW.ksc.ir منوی مديريت خريد و تامين کنندگان ، ضمن ثبت نام و درج کليه اطالعات 

عمومی و تکميلی خود، مستندات و مدارک الزم را پيوست نمايند .
 دريافت اسناد مناقصه )پس ازارائه گواهی صالحيت ايمنی اداره کار تائيد واحد ارزيابی تامين کنندگان( از تاريخ  1398/11/26 به مدت دو روزدر 

قبال ارائه اصل رسيد واريز مبلغ 500،000ريال ) غير قابل استرداد( در وجه شرکت فوالد خوزستان 
 تاريخ تحويل پيشنهادات: روز شنبه  مورخ  1398/12/03 

تاريخ گشايش پاکات پيشنهاد قيمت / فنی : روز  يکشنبه مورخ 1398/12/04 
مبلغ تضمين شرکت در مناقصه : 1،100،000،000 ريال

نوع تضمين : 1( ضمانتنامه معتبر بانکی 2( چک تضمينی و يا واريز مبلغ در وجه شرکت فوالد خوزستان
 3( انجام بلوکه مالی از مطالبات شرکت کننده نزد فوالد خوزستان

شماره حساب واريز وجه :
 الف ( حساب سپهر 0100304453001 بانک صادرات شعبه مجتمع فوالد اهواز کد 3882 

ب ( حساب سيبا 0102513186002 بانک ملی شعبه مجتمع فوالد اهواز کد 6532
نشانی شرکت : اهواز - کيلومتر 10 جاده اهواز بندر امام، شرکت فوالد خوزستان ، مديريت : خريد خدمات و قراردادها

J.SHAHBAZ@KSC.IR  کارشناس : جمشيد شهباز    تلفن:6417-3213-61-98+ ايميل  

نوبت اول مناقصه عمومي دو مرحله اي  
شماره :  52410407

برگزيدگان چهارمين دوره اعطاي تنديس، لوح و نشان امين الضرب

کارآفرينان برتر و برندگان لوح، نشان و تنديس امين الضرب
داود عابدی آملی، بنيانگذار گروه صنعتی تاژ

علی سالک نجات، بنيانگذار گروه صنعتی نجاتی )آناتا(

برگزيدگان و دريافت کنندگان لوح و نشان امين الضرب

شمس الدين و نورالدين نوربخش، بنيانگذاران گروه دامداران

نصراله ايزدپناه، موسس گروه صنعتی استيل البرز

مهدی خان محمدی، بنيانگذار گروه صنعتی نان  سحر

ميالد منشی پور، از بنيانگذاران شرکت تپ سی

علينقی مشايخی، اقتصاددان و از موسسان دانشکده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شريف

سهيال ترابی  فارسانی، پژوهشگر  اقتصاد
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هشدار رييس سابق فدرال رزرو نسبت به اختالفات تجاري چين و امريكا

به رغم تاكيد كابل بر تأمين صلح از طريق پايان جنگ 

يلن:جنگتجاريتمامنميشود

امريكا از پيش شرط »آتش بس« عقب نشيني كرد

گروه جهان|
 يك روز پ��س از اينكه دونالد ترام��پ رييس جمهوري 
اياالت متحده، بر قريب الوقوع بودن امضاي توافق بزرگ 
تجاري با چين تاكيد كرد ژانت يلن رييس س��ابق بانك 
مركزي امري��كا )فدرال رزرو(، گف��ت كه جنگ تجاري 
دو كش��ور تمام نخواهد شد و تنش هاي باقي مانده بر سر 
تكنولوژي مي تواند جهان را دو پاره كرده و روند توس��عه 
هوش مصنوعي و فناوري 5Gرا ُكند كند. اياالت متحده 
از سال گذش��ته با چين وارد جنگ تعرفه ها شده و اعالم 
كرده است كه اختالف تراز تجاري با پكن بسيار باالست و 
اين كشور بايد شرايطي فراهم كند كه تراز تجاري دوجانبه 

متعادل شود. 
به گزارش سي ان ان، ژانت يلن رييس سابق بانك مركزي 
امريكا )فدرال رزرو( دوشنبه در نشست انجمن مالي آسيا 
گفته است كه فاز نخست توافق تجاري امريكا و چين كه 
قرار است بزودي از سوي دو طرف امضا شود صدها ميليارد 
دالر تعرفه بر كاالهاي چيني را به قوت خود باقي خواهد 
گذاشت. به گفته او، اين توافق همچنين ريسك درگيري 
 5Gبر سر فناوري هاي  نوظهور از جمله هوش مصنوعي و

را رفع نخواهد كرد. 
 )ش��بكه 5G تكميل كننده ش��بكه 4G LTE بوده كه 
هم اكنون به ما اجازه مشاهده فيلم هاي آنالين، موسيقي، 
مرور وب سايت و رس��انه هاي اجتماعي و برنامه هايي با 
فشردگي اطالعات باال در گوشي هاي هوشمند را خواهد 
داد. شبكه 5G را مي توان براي نوآوري هاي جديد همانند 
ارايه جريان پيوس��ته اطالعات حساس با سرعت باال كه 
براي سيس��تم هاي خودكار رانندگي مورد نياز اس��ت، 

مناسب دانست( .
اياالت متحده قرار اس��ت ۱5 ژانويه )چهارشنبه( بر ده ها 
ميلي��ارد دالر ديگر از كاالهاي چيني تعرفه اضافي وضع 
كند. با اين حال دونالد ترامپ شنبه و در آستانه ضرب االجل 
افزايش تعرفه هاي گمركي گفته توافق بزرگ تجاري با 
پكن بسيار نزديك است. او گفته: »چيني ها به دنبال توافق 
 هستند، ما هم همين طور.« پس از انتشار توييت ترامپ 
در رابطه با نزديك بودن توافق با چين، شاخص بورس هاي 

امريكا نزديك يك درصد افزايش يافت.

گزارش ه��ا حاكي اس��ت كه دو كش��ور در زمينه تعليق 
تعرفه هاي جديد امريكا به توافق نزديك شده اند و قرار است 
تعرفه هاي قبلي امريكا بر ۳۶۰ميليارد دالر كاالي وارداتي 
از چين نيز به كمتر از نصف كاهش يابد. بر اساس آخرين 
گزارش مركز آمار امريكا، صادرات اين كشور به چين در 
۱۰ماهه امسال با افتي نزديك ۱5درصد، به ۸۷.۶ ميليارد 
دالر و وارداتش از چين نيز با همين سطح از كاهش به ۳۸۲ 
ميليارد دالر رسيده است. بدين ترتيب، در ۱۰ ماهه امسال 
به رغم وضع تعرفه هاي باال بر بخش عظيمي از كاالهاي 
چيني، هنوز هم تراز تجاري دو كشور ۲۹۴ ميليارد دالر 

به نفع پكن است. 

ژانت يلن دوشنبه با اذعان به اينكه فاز نخست توافق تجاري 
چين و امريكا از تنش هاي تجاري دو كشور تاحدي خواهد 
كاست، يادآوري كرده كه هنوز بخش زيادي از كاالهاي 
چيني با تعرفه هاي نسبتا سنگيني روبه رو هستند. رييس 
سابق فدرال رزرو گفته: »ما شاهد عقب گرد چشمگيري 

در روند اعمال تعرفه ها نيستيم.« 
انجمن ملي تجارت و اقتصاد امريكا در نظرسنجي از فعاالن 
خود اعالم كرده است كه ۷۴درصد اعضاي دست اندركاران 
بازار معتقدند كه بزرگ ترين اقتصاد دنيا در سال آينده يا 

سال ۲۰۲۱ ميالدي وارد ركود خواهد شد. 
ژانت يلن همچنين با اش��اره به فهرس��تي از اختالفات 

حل نش��ده ميان امري��كا و چين از جمله بر س��ر هوش 
مصنوعي، شبكه فوق پيشرفته 5G، و ديگر تكنولوژي هاي 
مرتبط با امنيت ملي گفته: »اين مس��ائل و چالش ها به 
راحتي حل و فصل نخواهند ش��د و تش��ديد اختالفات و 
صف بندي ها در اين حوزه ها مي تواند تبعات بسيار سنگيني 
براي اقتصاد جهاني داشته باشد.« ژانت يلن گفته كه اگر 
دو اقتصاد بزرگ جهان نتوانند زمينه هاي مشتركي پيدا 
كنند روند توسعه فناوري كند شده و تبعات آن احتماال 

دامن بسياري از صنايع را خواهد گرفت. 
هش��دار رييس س��ابق فدرال رزرو مبني بر ادامه جنگ 
تجاري امريكا و چين با وجود امضاي فاز نخس��ت توافق 

تجاري، در شرايطي است كه روزنامه دولتي »ِديلي چين« 
كه معموال تريبون انتشار بيانات رسمي مقامات چين است، 
هم نوش��ته: »هنوز راه طوالني براي پايان دادن به جنگ 

تعرفه ها در پيش است.« 
در بخش��ي از اين گزارش آمده: »دونالد ترامپ از تعليق 
وضع تعرفه هاي بيش��تر بر كاالهاي چيني خبر داده اما 
تصميم نهايي درباره ش��ركت فناوري هواوي را به پايان 
نتايج مذاكرات تعرفه ها حواله كرده اس��ت... رهبران دو 
كشور موضعي خوشبينانه به از سرگيري مذاكرات تجاري 
نشان دادند، اما در بخشي از مناقشات تجاري اختالفات 

اساسي وجود دارد.«
دولت امريكا اخيرا محدوديت هايي بر همكاري شركت هاي 
امريكاي��ي با غول فناوري چين، ه��واوي كه بزرگ ترين 
شركت توليدكننده وسايل و شبكه هاي ارتباطي جهان 
است، اعمال كرد كه با واكنش شديد پكن همراه شد. امريكا 
همچنين مي گويد دولت چين توسط شركت هواوي از 

ديكر كشورها جاسوسي مي كند.
برخي ناظران نيز ب��ر اين باورند كه علت اصلي كه دونالد 
ترامپ سياس��ت هاي تجاري ناعادالن��ه و روابط تجاري 
نابرابر با افزايش تعرفه ه��اي واردات جنگ تجاري عليه 
چين را آغاز كرد، مدل هاي اقتصاد تهاجمي چين بود كه 
در حقيقت اين موضوع همچنان ادامه داشته و مي تواند 
دوباره زمينه ساز جنگي تجاري شود كه بر اقتصاد جهان 
س��ايه انداخته، بازارهاي مالي را ملتهب و زنجيره عرضه 

جهاني را مختل كند. 
گفته شده، در فاز نخست توافق تجاري قرار است دو طرف 
از برنامه قبلي خود براي افزايش بيشتر تعرفه هاي وارداتي 
روي محصوالت يكديگر خودداري كنند و چين نيز ميزان 
خريد محصوالت كشاورزي از امريكا را افزايش دهد. دولت 
امريكا نيز متعهد شده است تا تعرفه روي واردات كاالهايي 
به ارزش ۱۲۰ ميليارد دالر از چين را از ۱5درصد فعلي به 
۷.5درصد كاهش دهد. با اين حال هنوز ۲5۰ ميليارد دالر 
از محصوالت وارداتي چيني مشمول تعرفه ۲5 درصدي 
خواهند بود. چش��م انداز ادامه جنگ تج��اري در حالي 
است كه پيش بيني ش��ده ادامه اختالفات باعث كاهش 

۰.۶درصدي رشد اقتصادي جهان خواهد شد. 

گروه جهان|
 امريكايي ها كه بارها همراه با دولت افغانستان به آتش بس 
به عنوان پيش ش��رط آغاز گفت وگوه��اي صلح تأكيد 
داشتند، اكنون از موضع خود عقب نشسته و تنها از طالبان 
خواسته اند كه خشونت ها را كاهش دهند؛ موضوعي كه 

دولت افغانستان كامال با آن مخالف است. 
پس از حمله انتحاري شهريور ماه در كابل كه در آن يك 
نظامي امريكايي كشته شد، گفت وگوي امريكا با طالبان 
براي سه ماه متوقف شد. اين مذاكرات يك ماه با تالش هاي 
گس��ترده زلمي خليل زاد نماينده وي��ژه امريكا در امور 
افغانستان، از سر گرفته شد و دو طرف بر آتش بس به عنوان 
پيش شرط اساسي آغاز گفت وگوي صلح تأكيد داشتند اما 
اكنون امريكا از اين خواسته خود عقب نشيني كرده است. 
يك ديپلمات در سفارت امريكا در كابل گفته كه خليل زاد 
در آخرين سفر خود به دوحه تعهد طالبان مبني بر كاهش 
خشونت ها را به دست خواهد آورد. اين در حالي است كه 
ذبيح اهلل مجاهد سخنگوي طالبان، پيش تر تاييد كرده 
بود رهبران اين گروه در حال رايزني درون گروهي براي 
كاهش خشونت ها هستند. او گفته طالبان هيچ برنامه اي 

براي آتش بس ندارد.
 نش��ريه هش��ت صبح افغانستان دوش��نبه در گزارشي 
با اشاره به تاكيد دوباره دولت افغانستان براي آتش بس 
به عنوان پيش ش��رط آغاز مذاكرات صلح نوشته: دفتر 

رياست جمهوري بار ديگر آتش بس را پيش شرطي براي 
گفت وگوهاي صلح در كش��ور قرار داد. صديق صديقي 
سخنگوي رياس��ت جمهوري، گفته: »كاهش خشونت 
معناي دقيق نظامي، حقوقي و جنبه عملي ندارد.« به گفته 
صديقي، طرح حكومت براي شروع گفت وگوهاي صلح، 
برقراري آتش بس اس��ت. صديقي در اين پيام توييتري 
تصريح كرده اس��ت كه آتش بس م��ورد نظر حكومت، 
آتش بسي است كه دو سال پيش در روزهاي عيد رمضان 
برقرار ش��ده ب��ود. او گفته اين آتش ب��س تعريف واضح 

داشته است. 
صديق صديقي همچنين تأكيد ك��رده براي حكومت، 
تأمين صلح به معناي پايان جنگ است. او گفته بروز هر 
نوع خشونت مي تواند به معناي ادامه جنگ باشد. صديقي 
بدون اشاره به طرح خاصي در زمينه صلح، گفته است كه 

نياز است تا طرح هاي ارايه   شده، واضح باشد.
شوراي امنيت ملي افغانستان هم طرح هفت ماده اي دولت 
در زمينه صلح را هفته گذشته و پيش از شروع دور تازه اي 
از گفت وگوهاي امريكا و طالبان منتشر كرد. در اين طرح، 
آتش بس پيش ش��رط دولت براي شروع گفت وگوهاي 
رس��مي صلح با طالبان اعالم شده است. حمداهلل محب 
مش��اور امنيت ملي، هنگام ارايه اين طرح گفته هدف از 
وضع اين پيش شرط، اثبات يك دس��ت بودن طالبان و 

تسلط اين گروه بر جنگ خود در كشور است.

پيش از ش��روع دور تازه اي از گفت وگوهاي نمايند گان 
امريكا و طالبان، اتحاديه اروپا نيز خواس��تار از سرگيري 
فوري اين گفت وگوها با پيش ش��رط آتش بس شده بود. 
اين خواست را روالن كوبيا فرس��تاده ويژه اتحاديه اروپا 
براي افغانستان، در كابل مطرح كرد. كوبيا گفت كه منطق، 
گفت وگوي صلح توأم با جن��گ را نمي پذيرد. او از گروه 
طالبان خواست كه دست از جنگ بكشد. او تأكيد كرد كه 
موضع اتحاديه اروپا اين است كه گفت وگوهاي امريكا و 
طالبان بايد با محوريت حكومت افغانستان و با پيش شرط 

آتش بس آغاز شود.
كاهش خشونت ها يكي از مسائل مورد توافق نمايند گان 
امريكا و طالبان پيش از توق��ف گفت وگوهاي دو طرف 
در اواسط ش��هريور س��ال جاري بود. اين توافق در ازاي 
خروج تدريجي هزاران سرباز امريكايي از پنج پايگاه در 
افغانستان، به دست آمده بود. طبق اين توافق، آتش بس 
يك مساله داخلي تعريف شده بود كه بايد خود افغان ها 
روي آن به توافق مي رسيدند. اما توافق مذكور پيش از آنكه 

مورد تأييد دونالد ترامپ واقع شود، لغو شد.
رياست جمهوري افغانستان در تازه ترين موضع گيري خود 
اشاره اي به طرح خاصي نكرده است كه در آن از كاهش 
خشونت ها به عنوان پيش شرط شروع گفت وگوها ياد شده 
باشد؛ اما با توجه به اينكه طرف امريكايي و طالبان از انجام 
گفت وگو بر سر كاهش خشونت ها خبر داده اند، احتماال 

موضع گيري توييتري  س��خنگوي رياس��ت جمهوري 
واكنش��ي به همين خبر بوده اس��ت. صرف نظر از اينكه 
توييت تازه صديق صديقي ك��دام طرح ها براي صلح را 
نشانه رفته است، بيانگر تفاوت ديدگاه بين امريكا و طالبان 
از يك  طرف و حكومت افغانستان از طرف ديگر است. با اين 
تفاوت ديدگاه بايد منتظر ماند كه تالش ها در زمينه شروع 

گفت وگوهاي صلح به چه نتيجه اي منتهي خواهد شد.
نشريه »اطالعات روز افغانستان« نيز با اشاره به مذاكرات 
امريكا و طالبان گزارش داده كه امريكا ممكن است بدون 
توافق با طالبان نيروهايش را در افغانستان كاهش دهد. بنا 
براين گزارش، رابرت اوبراين مشاور امنيت ملي كاخ سفيد، 
گفته كه ممكن است امريكا در س��ال جاري ميالدي با 
طالبان به يك توافق صلح دس��ت يابد، اما در صورتي كه 

اين توافق انجام نش��ود، واشنگتن همچنان آماده است 
نيروهايش را در افغانستان كاهش دهد.

اوبراين در مصاحبه اختصاصي با اكسيوس گفته ظرفيت  
نيروهاي امنيتي و دفاعي افغانستان افزايش يافته و امريكا 
به زودي در يك موقعيت تصميم گيري قرار خواهد گرفت. 
مش��اور امنيت ملي كاخ سفيد تاكيد كرده اين موقعيت 
مي تواند با معامله و بدون معامله باشد، اما امريكا مي خواهد 

رد پاي نظامي اش را در افغانستان كاهش دهد. 
اين مقام امريكايي در حالي به كاهش سربازان كشورش 
در افغانستان اشاره كرده كه اين موضوع يكي از شعارهاي 
اصلي دونالد ترامپ در كمپين ه��اي انتخاباتي اش بود. 
ترامپ در جريان س��فرش به افغانس��تان نيز به كاهش 

سربازانش در اين كشور تأكيد كرده بود.

دريچه

كاهش رشد اقتصادي بريتانيا 
در آستانه برگزيت

گروه جهان| رشد اقتصادي بريتانيا در آستانه خروج 
از اتحاديه اروپا ب��ه پايين ترين حد در نزديك به هفت 
سال گذشته رسيده اس��ت. به گزارش گاردين، توليد 
ناخالص داخلي بريتانيا در ماه هاي س��پتامبر و اكتبر 
گذشته ۰.۱درصد رشد داشته كه اين ميزان ضعيف تر 
از پيش بيني هاي صورت گرفته است. توليد ناخالص 
داخلي نوامب��ر انگليس ۰.۳ درص��د كاهش  يافته كه 
اين ميزان كمترين حد نسبت به سال ۲۰۱۲ ميالدي 
به ش��مار مي رود. »راب كنت اس��ميت« رييس دفتر 
آمار ملي بريتانيا گفته رشد اقتصادي نوامبر در بخش 
خدمات منفي ۰.۳درصد بوده و اين در حالي است كه 
ماه قبل از آن ۰.۳درصد گزارش ش��ده بود. به گفته او، 
س��اير بخش ها از جمله حوزه صنعت، علم و فناوري و 
تجارت هاي كالن هم رشد منفي اقتصادي تجربه كرده 
است. جاون هاوكس��وورث تحليلگر ارشد انديشكده 
پي دبليوسي، هم معتقد است كه رشد اقتصادي بريتانيا 
در پاييز دچار ركود ش��ده اس��ت. اين وضعيت، ارزش 
پوند بريتانيا را نيز با كاهش مواجه كرده و كارشناسان 
پيش بيني مي كنند كه مقامات بانك مركزي نرخ بهره 
بين بانكي را كاهش دهند. نرخ بهره بين بانكي بريتانيا 
پس از نزديك به يك دهه در نوامبر ۲۰۱۷ ميالدي از 
۰.۲5درصد به ۰.5درصد افزايش يافت. بانك مركزي 
انگليس به تبع افزايش نرخ بهره بين بانكي در امريكا، 
در س��ال ۲۰۱۸ تصميم گرفت كه نرخ به��ره در اين 
كش��ور را ۰.۲5درصد ديگر افزاي��ش و به ۰.۷5درصد 
برساند. تحليلگران معتقدند كه بريتانيا در مسير تجربه 
ضعيف ترين رشد اقتصادي قابل پيش بيني پس از پايان 
جنگ جهاني دوم و دوران ركود اقتصادي اروپا قرار دارد. 

سرمايه گذاري 23ميليارد 
دالري امارات در اندونزي

گروه جهان| امارات عربي متحده در اندونزي نزديك 
به ۲۳ ميلي��ارد دالر از طريق صندوق ثروت مس��تقل 
توس��ط رييس جمهوري جوكو ويدودو براي س��اخت 
پايتخت جديد اندونزي سرمايه گذاري مي كند. به گزارش 
بلومبرگ، اندونزي درصدد اس��ت ت��ا ميلياردها دالر 
سرمايه گذاري خارجي را در پروژه هاي زيربنايي و انرژي 
جذب كند. در همين راستا امارات متحده عربي قصد 
دارد براي ساخت پايتخت جديد اندونزي و بخش امالك 
استان »آچه« اين كشور جنوب شرق آسيا سرمايه گذاري 
كند. موافقت نامه هاي سرمايه گذاري همچنين شامل 
بخش هاي زيربنايي مانند ان��رژي و ارتباطات از راه دور 
در س��فر اخير جوكو ويدودو به ابوظبي به امضا رسيد. 
كالن شهر جاكارتا با قريب به ۳۰ ميليون نفر جمعيت 
ساكن و در حال تردد بيش از ۶ هزار و ۴۰۰ كيلومتر مربع 
مساحت دارد. اين شهر از سال ۱۹۴۹ تاكنون پايتخت 
اندونزي بوده و تا به حال طرح هاي مختلفي براي انتقال 
پايتخت به شهر ديگري نيز مطرح شده است. اين كشور 
عربي تمايل خود را براي سرمايه گذاري در ساخت و ساز 
جاده ها، بنادر و پروژه هاي پتروشيمي در اندونزي اعالم 
كرده است. جوكوي در دور دوم رياست جمهوري خود، 
متعهد شده است كه در يك برنامه بلندپروازانه بيش از 
۴۰۰ ميليارد دالر در 5 سال آينده براي مدرنيزه كردن 
اين كشور بيش از ۲۶۰ ميليون نفري هزينه كند. جوكوي 
گفته سرمايه گذاري براي توسعه دراين كشور را دردوره 
دوم رياست جمهوري خود در اندونزي دوبرابر خواهد 
كرد. دولت جوكوي پيش��تر اعالم كرده بود قرار است 
پايتخت اين كشور از جاكارتا كه درحال فرو رفتن در آب 

اقيانوس است، به شهر ديگري منتقل شود.

كاهش محبوبيت نخست وزير 
استراليا به دليل آتش سوزي   

گروه جهان| نتايج تازه ترين نظرسنجي در استراليا 
نشان مي دهد محبويت نخست وزير اين كشور در پي 
آتش سوزي گسترده ويرانگر كه تاكنون بالغ بر ۲۸ تن 
را كش��ته و ۲۰۰۰ خانه را نيز تخريب كرده، به شدت 
كاهش يافته است. به گزارش رويترز، اسكات موريسون 
نخست وزير استراليا، به سبب كندي مقام هاي دولتش 
در پاس��خ به بحران بي سابقه آتش س��وزي در اراضي 
طبيعي و فاش شدن حضورش در تعطيالت به همراه 
خانواده در هاوايي در زمان گسترش بحران آتش سوزي، 
مورد انتقاد گسترده قرار گرفته است. او در مصاحبه اي 
گفته: »مس��ائلي در عرصه ميداني وج��ود دارند كه 
مي توانستم بهتر مديريت كنم.« در حالي كه چند ماه از 
آغاز اين آتش سوزي گسترده در اراضي طبيعي استراليا 
گذشته و تاكنون مساحت ۱۰.۳ ميليون هكتار در اين 
آتش سوزي سوخته اند، نخست وزير استراليا در اوايل 
ماه ژانويه بسته اي مالي به ارزش ۱.۴ ميليارد دالر امريكا 
را به عنوان صندوق جبران خسارات آتش سوزي اعالم 
كرده و ۳۰۰۰ تن از سربازان ذخيره ارتش اين كشور را 
نيز به منظور حمايت از تالش ها براي خاموش كردن 
آتش سوزي به خدمت گرفته است. با اين حال عمده 
استراليايي ها پاسخ مقام ها به بحران آتش سوزي را كند 
و ناكافي مي دانند. در نظرس��نجي انجام شده از سوي 
شركت NewsPoll كه از روز چهارشنبه تا روز شنبه 
انجام شد، محبوبيت اسكات موريسون با كاهش هشت 
درصدي، به كمترين حد خود از زماني كه او در آگوست 
۲۰۱۸ رهبر حزب ليبرال ش��د، رسيده است. در اين 
نظرسنجي آنتوني آلبانيز، رهبر حزب اپوزيسيون كارگر 
در استراليا محبوبيتش از موريسون بيشتر شده است.

 نخست وزير فرانسه 
خواستار پايان اعتصاب ها شد

گروه جهان| در حالي كه اتحاديه ها همچنان بر تداوم 
اعتصاب ها عليه اصالحات بازنشس��تگي تاكيد دارند، 
نخست وزير فرانسه دوشنبه از معترضان خواست تا به اين 
اعتصاب ها كه به چهلمين روز خود  رسيده خاتمه دهند. 
به گزارش شبكه۲ فرانسه، ادوارد فيليپ پيش بيني كرده 
كه مذاكرات دولت با معترضان به نتيجه خواهد رسيد. 
او با اعالم اينك��ه تحريك كنندگان به تداوم اعتصاب ها 
ممكن اس��ت اعتراض ه��ا را با بن بس��ت مواجه كنند، 
گفته: »اينها بايد مسووليت هاي شان را بر عهده بگيرند. 
«نخست وزير فرانسه تاكيد كرده كه سن محوري بهترين 
راه براي بازگرداندن تعادل در سيس��تم اس��ت. او گفته 
هرگونه اقدامات الزم را براي دستيابي به تعادل تا ۲۰۲۷ 
انجام خواهد داد. مساله سن محوري، يكي از مهم ترين 
موضوع هايي است كه مورد اعتراض اعتصاب كنندگان 
است؛ در برنامه دولت سن بازنشستگي با اين اعتقاد كه 
فرانسوي ها كمتر از ديگر اروپايي ها كار مي كنند از ۶۲ به 
۶۴ افزايش يافته است. نخست وزير فرانسه شنبه آمادگي 
دولت براي لغو بخش هايي از برنامه اقتصادي و اجتماعي 
شامل تغييرات در نظام بازنشستگي اين كشور را اعالم 
كرد. اين اعالم با استقبال اتحاديه هاي كارگري روبه رو 
شد. بر اين اس��اس، از مساله سن محوري در اين برنامه 
صرف نظر مي شود. مساله سن محوري ديگر در اليحه 
دولت كه پيش نويس آن از ۱۷فوريه به پارلمان ارسال 
مي شود، مطرح نخواهد شد. ادوارد فيليپ ۱۱دسامبر با 
رونمايي از طرح اصالح نظام بازنشستگي كه شامل ۴۲ 
برنامه مجزاست، از اصالحات جزئي در بازنگري طرح اوليه 
خبر داده بود. اعتصاب ها عليه اصالحات بازنشستگي در 

فرانسه از پنجم دسامبر ۲۰۱۹ آغاز شده است.

حكم اعدام مشرف مغاير با قانون 
اساسي پاكستان اعالم شد

گ�روه جهان| دادگاهي در ش��هر الهور پاكستان 
دوشنبه تشكيل دادگاه ويژه در ماه گذشته براي پرويز 
مشرف حاكم نظامي سابق اين كشور و صدور حكم 
اعدام براي وي را مغاير قانون اساسي اعالم كرد. دادگاه 
ويژه پاكس��تان متشكل از سه قاضي ارشد ماه پيش 
ژنرال مشرف را به جرم تعليق قانون اساسي و خيانت 
به كش��ور به اعدام محكوم كردند، ام��ا با راي دادگاه 
الهور مبني بر غيرقانوني دانستن تشكيل دادگاه ويژه 
مشرف، به نظر مي رسد حكم اعدام رييس جمهوري 
س��ابق پاكس��تان نيز اعتبار خود را از دست خواهد 
داد. راي دادگاه پاكستان درخصوص پرونده خيانت 
بزرگ به كشور عليه »پرويز مشرف« پس از ۶ سال 
فرآيند قضايي صادر شد. شبكه هاي خبري پاكستان 
با انعكاس راي دادگاه الهور درخصوص درخواستي 
كه هفته هاي اخير عليه دادگاه ويژه ژنرال مش��رف 
داده شده به نقل از كارشناسان امور حقوقي گفتند: 
»غيرقانوني بودن دادگاه ويژه مي تواند راي اين دادگاه 
را نيز بي اعتبار كند. » درخواس��ت عليه دادگاه ويژه 
پاكستان از سوي تيم حقوقي حاكم نظامي سابق اين 
كشور به دادگاه الهور ارايه شده بود كه در راي نهايي 
آن قاضي »مظاهر علي نقوي« گفت: »فرآيند محاكمه 
ژنرال مشرف مطابق با قانون انجام نشده است. «حاكم 
نظامي سابق پاكستان از زمان تشكيل دادگاه ويژه در 
اين كشور حضور داشت و در روزهاي پاياني سال ۹۴ 
براي انجام معالجات پزشكي پاكستان را ترك كرد. 
مش��رف ۱۳ س��ال پيش رييس وقت قوه قضاييه را 
به دليل سرپيچي از فرمان رياست جمهوري بركنار 

و نزديك به ۶۰ قاضي را اخراج كرد.
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امضاي توافق آتش بس ليبي 
در مسكو 

 گروه جهان| فائز سراج رييس دولت وحدت ملي 
ليبي كه از سوي س��ازمان ملل متحد به رسميت 
شناخته مي شود و رقيب او، ژنرال خليفه حفتر كه 
ش��رق ليبي را در كنترل دارد قرار است در مسكو 
توافقنامه آتش بس امضا  كنند. به گزارش دويچه وله، 
خالد المشري رييس شوراي عالي دولت ليبي گفته 
امضاي اين توافقنامه زمينه احياي روند سياسي را 
در ليبي فراهم مي كند. فائز سراج نيز گفته: »از همه 
مردم ليبي مي خواهم ورق را برگردانند و گذشته را 
پشت سر بگذارند. اختالف نظرها را كنار بگذارند، 
صفوف شان را به هم نزديك كنند و به سمت ثبات 
و صلح حركت كنند.« اين آتش بس به ابتكار تركيه 
و روس��يه و در مذاكرات با دو طرف به اجرا گذاشته 
شده است. بنا بر اين گزارش، وزراي خارجه و دفاع 
تركيه نيز قرار است در مسكو با همتايان روس خود 
ديدار كنند. اين ديدار بخش��ي از تالش روس��يه و 
تركي��ه براي برقراري آتش بس در ليبي به ش��مار 
مي رود.  امانوئل ماكرون رييس جمهوري فرانسه، 
در گفت وگوي تلفني ب��ا والديمير پوتين همتاي 
روسي اش و در واكنش به نشست مسكو براي امضاي 
توافق آتش بس ميان طرف ه��اي درگير در ليبي 
گفته »آتش بس ميان طرفين در ليبي بايد معتبر، 
پايدار و قابل راست آزمايي باشد.« در ۹ ماه گذشته 
درگيري بين نيروهاي دو طرف در نزديكي طرابلس 
نگراني هاي بين المللي را افزاي��ش داده بود. ژنرال 
خليفه حفتر از آوريل ۲۰۱۹ تاكنون در تالش بود 
تا طرابلس را تصرف كند اما موفق به اين كار نشد. او 
اعالم كرده نيروهايش براي آتش بس احترام زيادي 
قائلند. گفته شده، حفتر به نيروهايش دستور توقف 
حمالت را داده است. پس از او، فائز سراج نيز دستور 
توقف حمالت را به نيروهايش داده اس��ت. امضاي 
توافق آتش بس در حالي قرار است در مسكو انجام 
شود كه مقامات روسي گفته اند هنوز مشخص نيست 
ك��ه آيا دو رهبر رقيب در ليبي در مالقاتي چهره به 
چهره شركت خواهند كرد يا خير. گفته مي شود در 
توافق آتش بس كه در مسكو امضا مي شود نيروهاي 
اجرايي ب��راي نظارت بر آتش بس ب��دون توجه به 
مليت شان انتخاب خواهند ش��د. از سال ۲۰۱۱ و 
سقوط حكومت معمر قذافي، ليبي با جنگ داخلي 
دست به گريبان است و گروه هاي متعددي از جمله 

شاخه اي از گروه داعش در اين كشور فعال است. 

كوتاه از منطقه

 پيشنهاد تازه عراقي ها: 
ناتو به جاي نظاميان امريكا

دولت عراق و امريكا در مذاكرات اوليه پيرامون آينده 
نيروهاي امريكايي در عراق به اين اتفاق نظر رسيده اند 
كه نيروهاي ناتو جايگزين نيروهاي امريكايي شوند. 
براساس اين توافق اوليه كه هنوز دولت عراق به طور 
رس��مي تاييد نكرده، خاطرنشان ش��ده است كه 
نيروهاي امريكايي مي توانند در قالب ناتو در اراضي 
عراق حضور داشته باشند. گفته شده، دو طرف عراقي 
و امريكايي توافق كرده اند كه مذاكرات اخراج نظاميان 
امريكا بين شش ماه تا يك سال به طول انجامد. در 
همين حال يك عض��و پارلمان عراق گفته كميته 
مالي پارلمان در آخرين نشست خود خطرات امكان 
تحريم هاي اقتصادي امريكا عليه بغداد را بررسي 
كرده اس��ت. به گزارش الجزي��ره، ماجده تميمي 
گفته، كميته مالي پارلمان خطر امكان تحريم هاي 
اقتصادي واشنگتن عليه بغداد از جمله بلوكه كردن 
درآمدهاي نفتي عراق و توقف تزريق دالر به كشور 
را بررسي كرده است. اين نگراني در سايه درخواست 
پارلمان عراق از دولت براي ال��زام خروج نيروهاي 

بيگانه از خاك اين كشور مطرح مي شود. 

 قربانيان سرماي هوا 
در افغانستان به ۲۴ تن رسيد

شمار قربانيان سرماي زمستان امسال و همچنين 
بارش برف در افغانستان به۲۴ تن رسيده است و 
احتمال دارد اين تع��داد افزايش يابد. به گزارش 
طلوع، در برخي مناطق سردي هوا تا ۱۲ درجه 
زير صفر رسيده است. مسووالن اداره هواشناسي 
گفته اند افغانستان روزهاي آينده سرماي بيشتري 
را تجربه خواهد كرد. گفته شده، استان باميان در 

محاصره برف قرار گرفته است. 

 ناوچه نظامي استراليا 
عازم خليج فارس شد 

ناوچه نظامي توومبا اس��تراليا براي پيوستن به 
ائتالف درياي��ي امريكا عازم خليج فارس ش��د. 
به گزارش شبكه  اي بي سي نيوز، ناوچه توومبا با 
همراهي ۲۰۰ملوان در راستاي انجام ماموريت 
امنيت دريايي به س��مت آب هاي خليج فارس 
حرك��ت كرد. اي��ن ناوچه با اه��داف حفاظت از 
تامين كنندگان منابع نفتي و حفظ امنيت عبور 
از گذرگاه تج��اري مهم به ائتالف دريايي امريكا 

ملحق خواهد شد. 

اشرف غني: پليس در جنگ 
شركت  نكند

محمد اشرف غني رييس جمهوري افغانستان، گفته 
در ۱۸سال گذشته سربازان پليس در جنگ شركت 
مي كردند و حاال بايد به وظيفه اصلي شان كه حاكميت 
قانون اس��ت، برگردند. غني دوش��نبه در مراس��م 
فارغ التحصيلي بيش از ۴۰۰ افسر پليس گفته همه 
نيروهاي امنيتي كشورش نمي تواند مشغول جنگ 
باشد و بايد يك برنامه عملي منسجم براي كاركرد 
آنها ترتيب داده شود. او به تلفات سربازان پليس اشاره 
كرده و گفته كه مي شد از اين تلفات جلوگيري كرد. 
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عكسروز

چهرهروز

موسيقي و هنر جدي هيچ وقت نبايد تعطيل شود
كيهان كلهر در كنس��رت يكشنبه شب خود در واكنش به اتفاقات اخير و لزوم ادامه فعاليت هاي هنري، گفت: ماه بسيار سختي 
داشتيم و خيلي از ماجراهايي كه ديديم در اختيار ما نبوده است. نوازنده و آهنگساز بين المللي موسيقي افزود: زمزمه هايي بود و 
از اين طرف و آن طرف مي شنيدم كه ما هم بايد كار نكنيم و كنسرتمان را كنسل كنيم. فكر مي كنم در اين شرايط بايد باهم باشيم 
و در ميان شما باشيم و از نفس يكديگر استفاده كنيم و به جاي عصباني بودن يا به جاي پرخاشگري اين جو زمخت و خشن را با 
موسيقي تلطيف كنيم تا براي همه ما قابل تحمل شود. او ادامه داد: موسيقي جدي، هنر جدي هيچ وقت نبايد تعطيل شود، زيرا 
كارش به تفكر وا داشتن افراد است نه مساله ديگر. اگر مسائل فرهنگي تحليل بروند و ما كار نكنيم خيلي ها خوشحال خواهند بود. 

بازارهنر

رد ادعاي اسكورسيزي درباره »رگبار« بيضايي
ناص��ر صفاريان با اش��اره ب��ه ترميم و 
بازسازي »رگبار« در بنياد سينمايي 
مارتين اسكورسيزي گفت: »مديران 
اين بنياد براي انجام اين كار از نس��خه 
پزيتي��و اين فيلم ك��ه در اختيار آقاي 
بيضاي��ي بوده اس��تفاده كردن��د و در 
نخس��تين نمايش اين نسخه ، مارتين 
اسكورسيزي ضمن ابراز تاسف مدعي 

شد كه ظاهراً اين فيلم در داخل ايران نابود شده! در 
حالي كه نس��خه نگاتيو فيلم مورد بحث در آرشيو 
فيلمخانه ملي ايران موجود اس��ت و همين نكته، 
ادعاي اين فيلمساز سرشناس امريكايي درباره فيلم 
»رگبار« را نقض مي كند.«  كانون فيلم خانه سينما 
در تازه تري��ن برنامه خود كه با مش��اركت انجمن 
منتقدان و نويسندگان سينمايي برگزار شد نسخه 
ترميم ش��ده »رگبار« س��اخته بهرام بيضايي را به 
نمايش گذاشت. در اين برنامه كه شامگاه يكشنبه 
22 دي ماه برگزار شد مصطفي جاللي فخر )منتقد 
سينما( و جابر قاسمعلي )فيلم نامه نويس( حضور 
داش��تند و اين فيلم را از جنبه هاي مختلف مورد 
بررس��ي قرار دادند. در ابتداي اين جلس��ه، ناصر 
صفاريان، دبير كانون فيلم خانه سينما ضمن ابراز 
تاسف و همچنين تسليت به خانواده هاي داغدار و 
بازماندگان سقوط هواپيماي اكرايني، به ضرورت 
فعاليت هاي فرهنگ��ي در برابر اِعمال س��كوت و 
انفعال اشاره كرد و افزود: »لغو كردن مراسمي نظير 
جشن ها و برنامه هاي بزرگداشت، تنها كاري است 

كه در شرايط فعلي و در ابراز همدردي 
با مردم كشورمان و خانواده هاي عزادار 
مي توان انجام داد اما در همين وضعيت 
آن چه كه از اهميت بسزايي برخوردار 
است مقاومت در برابر تعطيلي پاتوق ها 
و مراكز فرهنگ��ي و از آن مهم تر، پيدا 
كردن راهي براي مبارزه با س��كوت و 
خانه نشيني اس��ت.« او گفت: »كانون 
فيل��م خانه س��ينما ك��ه خوش��بختانه از ابتداي 
راه اندازي، از مس��اعدت و همكاري مديريت خانه 
س��ينما برخوردار بوده، در اي��ن روزهاي آكنده از 
سوگ و غم، ضمن پرهيز از برگزاري برنامه هاي طنز 
يا جشن مي كوش��د تا با برگزاري جلسات نمايش 
فيلم و نقد و بررسي، از تعطيل شدن- حتي موقتي- 
جلس��ه هايي با اهداف فرهنگي جلوگيري كند.«  
صفاريان سپس در بخش ديگري از صحبت هاي 
خود با اش��اره به ترميم و بازس��ازي »رگبار« در 
بني��اد س��ينمايي مارتين اسكورس��يزي گفت: 
»مديران اين بنياد براي انجام اين كار از نس��خه 
پزيتيو اين فيلم كه در اختيار آقاي بيضايي بوده 
استفاده كردند و در نخستين نمايش اين نسخه ، 
مارتين اسكورسيزي ضمن ابراز تاسف مدعي شد 
كه ظاهرا اين فيلم در داخل ايران نابود ش��ده! در 
حالي كه نسخه نگاتيو فيلم مورد بحث در آرشيو 
فيلمخانه ملي ايران موجود اس��ت و همين نكته، 
ادعاي اين فيلمساز سرش��ناس امريكايي درباره 

فيلم »رگبار« را نقض مي كند.« 

تاريخنگاري

دستور انحالل ساواك
بيس��ت و چهارم دي 1357، شاپور بختيار آخرين نخست وزير حكومت پهلوي براي 
فرونشاندن خشم مردم، دستور انحالل ساواك را صادر كرد. يكي از تالش ها و برنامه هاي 
پر سر و صداي دولت بختيار، انحالل ساواك بود. ساواك با وجود سال ها فعاليت و برقراري 
امني��ت ظاهري، همزمان با اوج گيري نهضت انقالبي مردم ايران، ديگر كارايي الزم را 
نداشت و قادر به پيش بيني و ارايه راه حل هاي به موقع نبود، بلكه به نهادي منفعل تبديل 
شده بود. از آنجا كه انحالل ساواك يكي از شعارها و درخواست هاي مردم طي سال هاي 
57-1356 بود، در ظاهر دولت شريف امامي در راه فرو نشاندن انقالب، درصدد انحالل 
اين سازمان بود كه با مخالفت شاه مواجه شد، اما با خروج شاه و بسياري از مديران بلندپايه 
اين سازمان كه كشور را ترك گفته بودند ساواك به طور كامل در آستانه فروپاشي قرار 
گرفت. در نتيجه، دولت بختيار روز چهارم بهمن 1357 در جهت فريب افكار عمومي و به 
تعويق انداختن پيروزي انقالب، اليحه انحالل ساواك را به تصويب مجلس ملي و مجلس 
سنا رساند. در پي تبليغات گسترده بختيار براي انحالل ساواك، انقالبيون به منظور 
خنثي سازي اين اقدامات، نوار كاستي انتشار دادند كه در آن از سوي شاه خطاب به همه 
فرماندهان چنين ابراز عقيده شده بود: ساواك منحل شود، ولي ساواك قوي تري تشكيل 
شود كه به كسي رحم ننمايد. هر كس با مقام سلطنت مخالفت كرد، از زن و مرد بگيريد 
و اعدام كنيد. نفت و بنزين را به روي مردم ببنديد كه مردم ناراحت باشند و... به گزارش 
فرمانداري نظامي تهران، اين نوار در بسياري از مساجد جنوب تهران و برخي از سازمان ها 
انتشار يافت و تمام سازمان هاي اطالعاتي و امنيتي مامور شده بودند تا به نمونه هايي از آن 
دست يابند. اما بر اساس اسناد موجود، اقدام بختيار در انحالل ساواك، تنها جهت فريب 
افكار عمومي بود. روز هفدهم بهمن 1357 مردم به خواست امام خميني در تظاهراتي 
كه نخست وزيري بازرگان را تأييد مي كرد شركت كردند. دولت بختيار براي بي پاسخ 
نماندن اين كنش، اقدام به مانور هوايي كرد و تعدادي هلي كوپتر و هواپيماي جنگي را در 
آسمان تهران پرواز داد. در همين روز او در مجلس شوراي ملي � چند ده متر آن طرف تر 

از محل استقرار امام � حاضر شد و اليحه انحالل ساواك را براي تصويب به مجلس داد. در 
همين روز امام خميني)ره( طرح رژيم پهلوي براي دستگيري و محاكمه نصيري رييس 
ساواك را عوام فريبانه خواندند. با اين حال انحالل ساواك تا بررسي آن در مجلس معطل 
ماند و روز 17 بهمن 1357، در شرايطي كه ساختمان مجلس در محاصره نظامي بود 
و مردم در بيرون از ساختمان شعار »مهدي بازرگان، نخست وزير ايران« سر مي دادند، 
مجلس شوراي ملي در جلسه اي علني كه با حضور شاپور بختيار، نخست وزير تشكيل 
شده بود، لوايح انحالل ساواك و محاكمه و مجازات مقام هاي مسوول گذشته كشور و 
چهار اليحه ديگر دولت را به تصويب رساند. اين مجلس و بختيار پنج روز بيشتر پس از 

تصويب اين لوايح دوام نياوردند و دولت بختيار سقوط كرد.

چرا »الله« در جشنواره فيلم فجر نيست؟
تهيه كنن��ده فيلم س��ينمايي »الله« 
درب��اره دليل نب��ودن اي��ن فيلم در 
سي وهشتمين جش��نواره فيلم فجر 
توضيح داد. تورج منصوري كه پيش تر 
گفته بود اين فيلم متقاضي حضور در 
جشنواره فيلم فجر است، اظهار كرد: 
بخش دوم پ��روژه »الله« يعني آنچه 
من مس��وول انجام آن شدم، از اواخر 

سال گذشته شروع شد و حدود نيمه هاي شهريور 
ماه امسال ادامه كار را كليد زديم كه پس از حدود 
يك م��اه فيلمبرداري به پايان رس��يد. البته اين 
فيلم پالن هاي زيادي داشت و نتيجه اين شد كه 
بعد از پايان كار به يك نسخه سه ساعته راف كات 
رسيديم. او افزود: تالش كرديم نسخه نهايي فيلم 
براي ارايه به جشنواره برسد ولي آنچه براي هيات 
انتخاب توانس��تيم آماده كنيم در اندازه دلخواه 
نبود و يك كپي سه ساعته به هيات انتخاب ارايه 
كرديم. در واقع آنها در شرايطي فيلم را ديدند كه 
صدا گذاري و موسيقي نداشت و تدوين هم كامل 
نشده بود و برهمين اس��اس پذيرفته نشد، البته 
يك ِش��ماي كلي از فيلم را مي توانستند ببينند، 
اما »الله« با فيلم هاي مرس��وم در سينماي ايران 
متفاوت است و ريزه كاري هاي زيادي دارد كه در 
ارزيابي و تماشاي مخاطب تعيين كننده است. وي 

به ايسنا گفت: ما به نظر و رأي هيات 
انتخاب احترام كامل مي گذاريم، اما 
چون فرصت روياروي��ي با مخاطب، 
اهالي رسانه و منتقدان را در جشنواره 
فجر از دست داده ايم تالش مي كنيم 
تا ح��دود دو هفته آين��ده فيلم را به 
نسخه نهايي برسانيم و بعد بالفاصله 
پس از جش��نواره فجر نسخه نهايي را 
در يك سالن سينمايي با دعوت از اهالي رسانه و 
همه كساني كه در اين حدود هشت سال گذشته 
با همه باال و پايين هاي اين پروژه منتظر تماشاي 
»الله« بودند اك��ران كنيم. منصوري تاكيد كرد: 
عالوه بر اين اكران ويژه، در تالش هس��تيم فيلم 
را براي نوروز اكران كنيم و ايمان دارم كه »الله« 
فروش خيلي خوبي خواهد داش��ت، تماشاچي با 
آن ارتباط بسيار گرم و خوبي برقرار خواهد كرد و 
قطعا اگر غير از اين بود قبول نمي كردم بخش دوم 
اين پروژه را با همه مس��ائل و مشكالتش بپذيرم. 
از س��ال 92 كه فيلمب��رداري »الل��ه« به تعليق 
درآمد، كارگردانش اس��داهلل نيك ن��ژاد درصدد 
ادامه س��اخت آن بود كه در نهاي��ت مرحله دوم 
فيلمبرداري ب��ا تهيه كنندگي تورج منصوري كه 
مديريت فيلمبرداري را هم از ابتدا برعهده داشت 
شروع شد و روز جمعه 19 مهرماه به پايان رسيد. 

»اولين امضا براي رعنا« بر پرده سينماها
اك��ران فيلم س��ينمايي »اولين امضا 
براي رعنا« از چهارشنبه )25 دي ماه( 
در گروه س��ينمايي »فرهنگ« آغاز 
خواهد شد. با ثبت قرارداد اكران فيلم 
س��ينمايي »اولين امضا براي رعنا« 
ساخته علي ژكان در گروه سينمايي 
»فرهنگ«، اين فيلم از روز چهارشنبه 
)25 دي م��اه( در اين گروه روي پرده 

خواهد رفت. در آستانه اكران سازندگان از اولين 
پوستر اين فيلم نيز رونمايي كردند. طراحي اين 
پوس��تر برعهده آرزو نصيرپور بوده است. پخش 
اين فيل��م برعهده موسس��ه نيم��روز فيلم قرار 

دارد. عليرض��ا جاللي تبار، ش��هرزاد 
كمال زاده، شقايق رهبري، حميدرضا 
هدايتي، شهين تسليمي، فلور نظري، 
نادر نادرپ��ور، محس��ن عبداللهيان، 
حميد فالح��ي بازيگران اي��ن فيلم 
سينمايي هستند. »اولين امضا براي 
رعنا« يك درام اجتماعي است. فيلم 
روايتگ��ر زندگي داستان نويس��ي به 
نام جهانگير گلستانه اس��ت كه چند سال قبل با 
دختري ب��ه نام رعنا ازدواج كرده. آنها در خانه اي 
اج��اره اي زندگ��ي مي كنند و اج��اره مختصري 

مي پردازند، اما طولي نمي كشد كه...

میراثنامه

»ُتل يونجه« را براي هزارمين بار شخم زدند
تيزي چنگك تراكتورهاي كشاورزان در جاده قديم داراب -  فسا در استان فارس بار ديگر 
گريبان »تل يونجه« را گرفت و اين بار به جاي وارد شدن به زمين هاي اطراف اين محوطه 
تاريخي، ردشان را درست در وسط اين »تل يونجه« به جا گذاشتند. برخي از كشاورزان 
داراب در استان فارس براساس زمان مرسوم شخم زدنِ  زمين هايشان، اين بار هم كارشان 
را ادامه مي دهند با يك تفاوت ويژه. به جاي كم كردن حريم و عرصه تپه تاريخي »تل 
يونجه« اين بار پايشان را فراتر گذاشته اند و از روي تپه عبور مي كنند، شايد با اين اميد كه 
محوطه تاريخي »تل يونجه« را هم صاحب شوند! عيسي فوالدفر، فعال ميراث فرهنگي 
داراب، اين بار از حركت تراكتورهاي كشاورزان از وسط محوطه تاريخي ُتل يونجه خبر 
مي دهد. او با بيان اينكه كشاورزان منطقه كه پيش از اين در زمان شخم زدن زمين هاي 
خود در اطراف اين تپه باستاني، معموال به اندازه نيم متر تا يك متر به »تل يونجه« وارد 
مي شدند، اين بار ماشين آالت سنگين كشاورزي شان را درست از وسط تپه عبور داده اند. 
وي با بيان اينكه اين تپه باستاني، 2۸ دي 1379 به شماره 295۴ در فهرست آثار ملي 
به ثبت رسيده، اظهار مي كند: در زمان هاي مختلف و بنا به اعتقاد كشاورزان، به دليل 
مناسب بودن خاك اين محوطه براي كشاورزي، هر سال خاك بخش هايي از محوطه 
كه با بيل مكانيكي كنده شده، به كشاورزان ديگر فروخته مي شود. شايد هم محوطه 
باستاني و بيضي شكل »تل يونجه« كه به دوره هخامنشي نسبت اش مي دهند به خاطر 
بدشانسي اش بين زمين هاي كشاورزي محصور شده است. محوطه اي كه همين چند 
سال قبل به دو بخش تقسيم شد و سال هاست به يمن حضور چند كشاورز كه به تعداد 
انگشتان يك دس��ت هم نمي رسند، »ُتل يونجه« هر سال كوچك تر از قبل مي شود و 
كسي نيست جواب آن را بدهد، به جز كشاورزاني كه خاكش را بسيار مناسِب كاشت و 
برداشت مي دانند و ميراِث فرهنگي كه هنوز حتي براي بررسي هاي اوليه وارد محوطه 
نشده اند. البته به نظر مي رسد تنها اقدام ميراث فرهنگي براي اين محوطه تاريخي بعد از 
ثبت ملي اش، پنجم تير امسال رخ داد. وقتي داوود مرادي -  مدير اداره ميراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري شهرستان داراب-  بعد از اعالم نخستين هشدارها از وضعيت 
نامناسب ُتل يونجه و كوچك شدن عرصه و مساحت تپه، به ايسنا گفت: »ُتل يونجه« 
يك محوطه 7-6 هزار ساله و با ارزش است، اما هنوز حريم مصوب ندارد، آن هم در حالي 

كه بارها نامه نگاري شده و ميراث استان نيز قول داده تا تعييِن حريم اين محوطه باستاني 
مصوب شود، هر چند حتي هنوز فنس كشي براي اين محوطه نيز انجام نشده است. تپه 
تاريخي »ُتل يونجه« در زمين شخصي يكي از كشاورزان است، اما اين طور نيست كه 
كشاورزان به طور دايم آن منطقه را شخم بزنند، هر سال جلوي آنها را مي گيريم، با مالكان 
آن زمين ها جلسه برگزار مي كنيم تا آنها را از انجام اين كار منع كنيم، شايد نتوانيم كاري 
براي تعيين حريم اين محوطه انجام دهيم، اما دست كم مي توانيم براي آيندگان از آنها 
محفاظت كنيم.« او حتي گفته بود كه » )كشاورزان( دست كم از سه سال گذشته، هر سال 
كشاورزان به صورت كتبي تعهد مي دهند و آن را امضا مي كنند تا از اين محوطه تاريخي 
محافظت كنند. حتي با ميلگرد محدوده حريم را عالمت گذاري كرده ايم و به كشاورزان 
اعالم كرده ايم در صورتي كه ميلگردها گم شدند يا از روي يك نقطه جلوتر رفتند، با توجه 
به اينكه آنها به صورت جي پي اس نيز بررسي مي شوند، اقدام حقوقي انجام مي دهيم. به 
آنها اعالم كرده ايم، كشاورزي در اطراف تپه بالمانع است، اما كاشت درخت و درختچه 

در اين محوطه ممنوعيت دارد. 

ايستگاه

برندگان جوايز انتخاب 
منتقدان معرفي شدند

مراسم بيست و پنجمين 
دوره جواي��ز انتخ��اب 
منتقدان با اعطاي جايزه 
بهترين فيلم ب��ه »روزي 
روزگاري در هالي��وود« 
برگزار ش��د. ب��ه گزارش 
هاليوود ريپورتر، »روزي 
روزگاري در هاليوود« به 

كارگرداني »كوئنتين تارانتينو« در رقابت با فيلم هاي 
»1917«، »فورد در مقابل فراري«، »مرد ايرلندي«، 
»جوجو ربيت«، »جوكر«، »زنان كوچك«، »داستان 
ازدواج«، »ان��گل« و »جواه��رات تراش نخ��ورده« 
توانست جايزه بهترين فيلم بيست و پنجمين دوره 
جوايز انتخاب منتقدان را ب��ه خود اختصاص دهد 
و جايزه بهترين كارگرداني نيز به صورت مش��ترك 
به »س��م من��دس« )1917( و »بون��گ جون هو« 
)انگل( رس��يد. در شاخه بهترين بازيگر نقش اصلي 
م��رد و زن نيز به ترتيب »واكي��ن فينيكس« براي 
ب��ازي در فيلم »جوكر« و »رن��ي زلوگر« براي فيلم 
»جودي« برگزيده شدند و جوايز شاخه هاي نقش 
مكمل مرد و زن هم به »برد پيت« )روزي روزگاري 
در هاليوود( و »الرا درن« )داستان ازدواج( اعطاء شد. 
فيلم »مرد ايرلندي« كه در 1۴ ش��اخه نامزد كسب 
جايزه بود تنها به كسب جايزه بهترين تيم بازيگري 
اكتفا كرد.  فهرست برندگان بيست و پنجمين دوره 
جوايز انتخاب منتقدان از اين قرار است: بهترين فيلم: 
روزي روزگاري در هاليوود، بهترين بازيگر مرد: واكين 
فينيكس )جوكر(، بهترين بازيگ��ر زن: رني زلوگر 
)جودي(، بهترين نقش مكمل مرد: برد پيت )روزي 
روزگاري در هاليوود(، بهترين نقش مكمل زن: الرا 
درن )داس��تان ازدواج(، بهترين تيم بازيگري: مرد 
ايرلندي، بهترين كارگرداني: بونگ جون هو )انگل( و 
سم مندس )1917(، بهترين فيلمنامه اصلي: روزي 
روزگاري در هاليوود، بهترين فيلمنامه اقتباس��ي: 
زنان كوچك، بهترين فيلمب��رداري: 1917 )راجر 
ديكينز(، بهترين طراحي توليد: روزي روزگاري در 
هاليوود، بهترين تدوي��ن: 1917، بهترين طراحي 
لباس: دولمايت اسم من است، بهترين چهره پردازي: 
بمب شل، بهترين جلوه هاي ويژه بصري: انتقام جويان: 
آخر بازي، بهترين انيميشن بلند: داستان اسباب بازي 
۴، بهترين فيلم اكشن: انتقام جويان: آخر بازي، بهترين 
فيلم كمدي: دولمايت اسم من است، بهترين فيلم 
ترسناك يا علمي تخيلي: ما، بهترين فيلم خارجي: 

انگل )كره جنوبي( . 

كنسرت ايران و اتريش 
برگزار مي شود
ت  كنس��ر پنجمي��ن 
بين المللي هنرمنداني از 
اي��ران و اتري��ش روز 3۰ 
دي ماه در ت��االر رودكي 
تهران ميزبان عالقه مندان 
موس��يقي خواهد بود. به 
گزارش ايلن��ا، پنجمين 
كنس��رت بين الملل��ي 

هنرمندان��ي از ايران و اتريش س��اعت 2۰ روز 3۰ 
دي ماه در تاالر رودكي تهران ميزبان عالقه مندان 
موسيقي خواهد بود. طبق برنامه ريزي هاي به عمل 
آمده، اركستر »فرناد« پنجمين كنسرت بين المللي 
ايران و اتريش را به سرپرس��تي آريا باس��تاني نژاد 
با همراهي اركس��تر زهي آوا و گروه كر بزرگ هنر 
فارابي به رهبري عبدالرضا اميرخاني در تاالر رودكي 
روي صحنه مي برد. در اين اجرا، آنيا گوتوسكا استاد 
مدعو از اتريش به عنوان كنس��رت مايستر حضور 
دارد. در اين كنسرت قطعات شاخص آهنگسازان 
س��بك باروك، امپرسيون و قرن بيس��تم در كنار 

موسيقي هاي برگزيده فيلم اجرا مي شود.

گل محمدي سرمربي پرسپوليس شد

كار سخت واليبال ايران در المپيك 

سرمربي پيشين شهر خودرو، هدايت تيم 
فوتبال پرسپوليس را بر عهده گرفت. پس 
از جدايي گابريل كالدرون از پرسپوليس، 
مديران اين باش��گاه مذاكراتي را با گزينه هاي مختلف 
انجام دادند و در نهايت يحيي گل محمدي را به عنوان 
س��رمربي جديد قرمز پوش��ان تهراني معرفي كردند. 
گل محمدي كه با باشگاه شهر خودرو قرارداد داشت، پس 
از چند دور مذاكره توافق شده است كه با پرداخت مبلغي 
به صورت قانوني قرارداد خود را فس��خ كند تا مشكلي 
براي هدايت پرسپوليس  نداشته باشد. جواد وطن خواه 
مديرعامل شهرخودرو در گفت وگو با ايسنا با تاييد اين 
خبر گفت: مذاكرات به خوبي پيش رفته و گل محمدي 
از شهرخودرو جدا خواهد شد. شهرخودرو با گل محمدي 
پس از گذشت 16 هفته از ليگ برتر، با 2۸ امتياز در رده 
ششم جدول قرار دارد. تيم فوتبال پرسپوليس نيز با 3۴ 

امتياز در صدر جدول قرار دارد. 

كارشناس واليبال ايران گفت: در انتخابي المپيك نتيجه 
خوبي گرفتيم، اما با اين آمادگي در توكيو كار س��ختي 
خواهيم داشت. جهانگير سيدعباسي درباره صعود تيم 
ملي واليبال ايران به بازي هاي المپيك 2۰2۰ توكيو، 
اظهار كرد: خوشحالم كه به المپيك صعود كرديم و در 
فينال هم مقتدرانه سه بر صفر ميزبان را شكست داديم. 
نتيجه عالي است ولي اگر بخواهم در مورد سطح آمادگي 
تيم صحبت كنم، چنگي به دل نمي زد و با اين آمادگي 
س��خت مي توان در المپيك نتيجه گرفت. با اين حال 
نتيجه عالي بود، فقط سطح آمادگي تيم خوب نبود. او 
افزود: اين عدم آمادگي در بازي مقابل كره كامال مشخص 
بود و بازيكنان با اينكه خيلي تالش كردند، اما به آمادگي 
بيشتري نياز دارند. بازي مقابل كره بسيار سخت شده 
بود. كارش��ناس واليبال ايران در پاسخ به اين سوال كه 
آيا شهرام محمودي انتظارات را برآورده كرد؟ توضيح 
داد: اين آماده نبودن نسبي طبيعي بود، شهرام بازيكن 
قابلي است و به او اعتقاد دارم،  ولي سه سال از بازي ها و 
تركيب تيم ملي دور بوده كه قطعا تاثير منفي مي گذارد. 
س��عيد معروف با زيركي خاصي از او زياد كار نكشيد و 
تنها در جاهاي ضروري او را به كار گرفت، اما خب شهرام 

با روزهاي اوج خود فاصله داش��ت كه طبيعي بود. او با 
بيان اينكه نبود امير غفور تاثير خود را روي عملكرد تيم  
گذاشته بود، توضيح داد: حضور امير مي توانست توانايي 
تيم را باالتر ببرد، با توجه به وضعيتي كه وجود داشت 
شهرام براي رس��يدن به آمادگي كامل، نيازمند زمان 
بيشتري است. در مجموع نتيجه قابل قبولي كسب شد 
اما كل تيم بايد آماده تر شود. سيدعباسي درباره نقاط 
ضعف تيم ملي ايران در اين مس��ابقات نيز گفت: ما كه 
االن ديگر نمي توانيم بازيكن جديدي را براي المپيك به 
تيم تزريق كنيم. كل توانايي  واليبال ما اين است و همين 
سال جاري ميالدي هم المپيك آغاز مي شود. مجبوريم 

با همين داش��ته ها از جمله غف��ور و قائمي مصدوم به 
توكيو اعزام شويم، اما بايد فكري به حال سطح آمادگي 
تيم كنيم تا نتايج خوبي گرفته شود. او در مورد نتيجه 
احتمالي تيم ملي در المپيك نيز گفت: براي كسب نتيجه 
قابل قبول بهتر است سطح فني تيم را باالتر ببريم كه 
اين موضوع االن با اضافه كردن بازيكن جديد قابل اجرا 
نيست. زمان كافي وجود ندارد تا شاكله تيم تغيير كند 
اما نياز است سطح آمادگي تيم باالتر برود، با اين شرايط 
نتيجه خوبي در المپيك نمي گيريم. مربي س��ابق تيم 
ملي درباره عملكرد كادر فني نيز گفت: در ليگ ملت ها 
مش��خص بود كه چه مي خواهيم و با همه توان حاضر 
شديم كه از اهميت زيادي هم برخوردار نبود، در ساير 
مسابقات اما عملكرد كادرفني قابل قبول نبود كه اين هم 
به دليل نداشتن سياست گذاري و استراتژي درست بود. 
او گفت: همه زور ما در ليگ ملت ها بود كه باعث خستگي 
تيم ش��د و كاركرد بازيكنان در مسابقات ديگر را پايين 
آورد. اما در انتخابي المپيك تيمي كه قهرمان شده نتيجه 
خوبي گرفته است پس نمي توان به آن خرده گرفت، اما 
باز هم تاكيد مي كنم كه با اين سطح آمادگي فكر مي كنم 

كار سختي در المپيك خواهيم داشت.

ورزشي
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