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مديركل منطقه اي وزارت خارج��ه آلمان با بيان 
اينكه دولت اين كش��ور بارها از خ��روج امريكا از 
برجام اظهار تاس��ف كرده اس��ت، گفت: برلين با 
توجه به پايبندي ايران به برجام، همه تالش خود 
را در باقي مان��دن برجام خواهد ك��رد. به گزارش 
خانه ملت، فيلي��پ آكرمن مدي��ركل منطقه اي 
وزارت خارجه آلم��ان در ديدار با فالحت پيش��ه 
رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس ضمن اش��اره ب��ه روابط ديرين��ه آلمان و 
ايران گف��ت: دو كش��ور روابط خوبي ب��ا يكديگر 
دارند كه بر اين بس��تر مي توان روب��ط دوجانبه را 
بيشتر از پيش گس��ترش داد. مديركل منطقه اي 
وزارت خارج��ه آلم��ان در ادامه با ابراز تاس��ف از 
خروج امريكا از برجام گف��ت: دولت آلمان بارها از 
اين اقدام ابراز تاسف كرده اس��ت و با وجود اتحاد 
اس��تراتژيك امريكا و اروپا، آلم��ان در مورد ايران 
كاماًل با امريكا مخالف است و با توجه به پايبندي 
ايران به برج��ام تمام ت��الش خود را ب��راي باقي 
ماندن برج��ام خواهد ك��رد. وي اف��زود: با توجه 
 INSTEX به ابراز ناراحت��ي امريكا از راه ان��دازي
دولت هاي اروپايي تمام تالش خود را براي عملي 
كردن اي��ن ابزار به كار خواهن��د گرفت. همچنين 
موضوع FATF كه در مجلس ش��وراي اس��المي 
بس��تر تصويب آن فراهم ش��د، براي دولت آلمان 
بسيار مهم اس��ت و اميدواريم به زودي تصويب و 
اجرايي شود تا ش��ركت هاي خصوصي بتوانند در 
بس��تر اين قانون فعاليت هاي خ��ود را آغاز كنند. 
مديركل منطقه اي وزارت خارجه آلمان با اش��اره 
ب��ه عالقه مندي ش��ركت هاي خصوص��ي آلمان 
براي فعاليت در ايران تصريح ك��رد: دولت آلمان 
از گس��ترش و تبادالت اقتصادي با ايران حمايت 
كرده و بخش هاي خصوصي را براي فعاليت بيشتر 
با ايران تشويق مي كند. فالحت پيشه در اين ديدار 
با اشاره به روابط دوس��تانه و ديرينه ميان مقامات 
ايران و آلمان گفت: دوس��تي دو كش��ور از سابقه 
طوالني برخوردار است، با وجود چنين پشتوانه اي 
الزم است كه در تقويت اين مناسبات تالش شود 
و ارتباطات ميان ايران و آلمان در سطوح مختلف 
تقويت گردد. وي افزود: كميسيون امنيت ملي و 
سياست خارجي به لحاظ اقتصادي نگاه ويژه اي به 
اتحاديه اروپا و در رأس آن آلمان دارد و از گسترش 
ارتباطات ميان دو كشور استقبال مي كند. رييس 
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در ادامه 
با اشاره به وضعيت جاري و خطر  ناشي از اقدامات 
گروه هاي تروريس��تي در منطقه گفت: جمهوري 
اسالمي ايران 17 هزار ش��هيد توسط گروه هايي 
كه در حال حاض��ر در اروپا فع��ال و مورد حمايت 
غرب هستند تقديم كرده است. وي افزود: زماني 

كه ايران در حال مب��ارزه با داعش ب��ود، امريكا و 
برخ��ي از كش��ورهاي اروپايي گروه تروريس��تي 
القاعده جديدي را تش��كيل دادن��د و باعث ايجاد 
اقدامات تروريستي عليه ايران شدند، در اين راستا 
ايران و آلمان مي توانند همكاري هاي خود را براي 
مقابله با تروريسم و بازگرداندن آرامش به منطقه 
تقويت كنن��د. او با اش��اره به عهدش��كني دولت 
امريكا و خروج اين كشور از برجام گفت: جمهوري 
اس��المي ايران تعه��دات برجامي خ��ود را بطور 
كامل انجام داده اس��ت اما در مقابل، عهدشكني 
امريكا و برخي كش��ورهاي اروپايي نوعي نااميدي 
نس��بت به اروپا را ميان مردم و دلتم��ردان ايران 
تقويت كرده است كه اميدواريم اروپا در رأس آن 
آلمان قاطعان��ه و بطور جدي مقاب��ل اين رويكرد 
امريكايي ها ايس��تادگي نماي��د و گام هاي عملي 
و جدي ب��راي بقاي برج��ام برداش��ته و به همراه 
ديگر اعضاي برج��ام تحركات مخ��رب امريكا را 
خنثي س��ازد. فالحت پيش��ه همچنين با اش��اره 
به طوالني ش��دن روند تصوي��ب FATF در ايران 
افزود: نوع رفتار غرب در مقابل برجام باعث ش��د 
 FATF در جمهوري اس��المي ايران براي تصويب
مخالفت هاي جدي به وجود آي��د. وي همچنين 
گفت: رفتار عهدش��كنانه امري��كا و رفتار خنثي 
اروپ��ا در قبال برجام باعث ش��د ك��ه مخالفت ها 
عليه FATF گس��ترش يابد و دغدغه مخالفين در 
اين مورد جدي و واقع گرايانه اس��ت. او در بخش 
ديگري از سخنان خود با اشاره به تصميم دولت 
آلمان در تعليق پروازهاي ماهان به آلمان گفت: 
اين تصميم با فضاي دوستانه حاكم بر مناسبات 
دو ط��رف در تناقض اس��ت و با وجود س��كونت 
تعداد زي��ادي از خانواده هاي ايران��ي در آلمان و 
همچنين اقامت هف��ت هزار دانش��جوي ايراني 
در اين كش��ور، انتظار مي رود ك��ه دولت آلمان 
درتصميم خود تجديدنظ��ر نمايد. وي با محكوم 
كردن اقدام دولت بريتانيا در قرار دادن حزب اهلل 
لبن��ان در ليس��ت گروه هاي تروريس��تي گفت: 
داعش حدود 4 س��ال پيش حكم تكفير بخشي 
از لبنان حتي مسيحيان را صادر كرد و از سوريه 
به مرز لبنان حركت كردند و اگر جوانان حزب اهلل 
لبنان ب��ا آنها مب��ارزه نكرده بودن��د بزرگ ترين 
جنايت عليه مس��يحيان در لبن��ان رخ داده بود. 
فالحت پيشه با اش��اره ظرفيت هاي خوب ايران 
و آلمان براي توس��عه روابط اقتصادي في مابين 
گف��ت: مجل��س از س��رمايه گذاري و هم��كاري 
ش��ركت هاي آلماني ب��ا س��ازمان هاي دولتي و 
شركت هاي بخش خصوصي ايران جهت اجراي 
پروژه هاي مش��اركت در زمينه توليدات صنعتي 

در بخش هاي مختلف استقبال مي كند.

مديركل منطقه اي وزارت خارجه آلمان: 

برلين براي باقي ماندن برجام تالش خواهد كرد
علي سر زعيم|

اقتصاددان|
روز گذشته بيانيه اي با امضاي چند تن از كارشناسان 
به امضا رس��يد كه از دولت مي خواهد ه��ر چه زودتر 
در رابطه با قيمت بنزين و س��اير حامل ه��اي انرژي 
تصميم گيري كند. اين در شرايطي است كه با وجود 
اجرا شدن چند برنامه مختلف در دو و نيم دهه اخير 
براي نزديك كردن قيمت بنزين در ايران با بازارهاي 
جهاني، اين اتفاق عمال نمي افت��اد. عالوه بر اين براي 
سال آينده ش��رايط دولت س��خت تر هم خواهد بود 
چرا كه تحريم ها اولين تاثير خ��ود را بر ميزان فروش 
نفت و درآمده��اي دولت خواهد گذاش��ت و اين امر 
سبب مي ش��ود دخل و خرج دولت بيش از پيش زير 
فشار قرار گيرد. راهكاري كه در اين بيانيه آمده و من 
نيز به عن��وان يكي از امضا كنن��دگان آن، مورد تاييد 
من هم ق��رار دارد، اين اس��ت كه نمي توان ه��ر بار با 
ش��يفت كردن بر يك قيمت انتظار داشته باشيم كه 
قيمت ها جهاني مي ش��ود. طبق تجربه هر بار تعيين 
قيمت بنزين با بحث هاي فراواني همراه مي ش��ود و 
هر بار نيز يك قيمت به عنوان ه��دف در نظر گرفته 
مي ش��ود اما در عمل پيش از آنكه قيم��ت بنزين به 
هدف تعيين شده برس��د، به دليل افزايش قيمت ارز 
ناگهان روز از نو و روزي از نو مي گردد و تمام تالش ها 
بر ب��اد م��ي رود. راه حلي كه اي��ن ميان وج��ود دارد، 
جلوگيري از قيمت گذاري دس��توري و ت��ن دادن به 
قيمت گذاري هاي شناور است. چرا كه هر بار قيمت ها 
زير فش��ار دولت براي مدتي و اغلب چند س��ال ثابت 
مي مانند ولي پس از چندي زير فشار فنرهاي قيمتي 
فشرده شده، آزاد مي شوند و نوس��ان شديد به وجود 

مي آيد. چه در رابطه با قيمت بنزين و چه نرخ ارز و چه 
هر كااليي كه در اين بخش قرار دارد و قيمت گذاري 
آن شكل جهاني دارد، چاره اي نيس��ت جز تن دادن 
به ساز و كارهاي ش��ناخته ش��ده بازار. در اين ميان 
بايد توجه داشت كه تعيين قيمت روزانه شايد كاري 
ناممكن باشد اما مي توان ماهانه قيمت اقالمي چون 
حامل هاي انرژي را تعيين كرد و به شكل ماهانه مردم 
با قيمت هاي واقعي تر خريد كنند. نكته اصلي بيانيه 
ما هم اين اس��ت كه نمي توانيم و نباي��د به بازي هاي 
تكراري و شكست خورده گذشته تن داد و با مسائلي 
كه ريشه هاي علمي دارند محافظه كارانه برخورد كرد.  
اين انتخاب، البته انتخابي بين گزين��ه مطلوب و بد 
نيست، انتخابي بين بد و بدتر است چرا كه اگر دولت 
يارانه حامل هاي انرژي را حذف كند مي تواند كاالهاي 
اساسي بيش��تري وارد كند و به جاي قيمت گذاري با 
توزيع نابرابر، ب��ه واردات كاالهاي اساس��ي با توزيع 
عادالنه تر روي آورد. اين ميان برخي هم به پايين بودن 
دستمزد در ايران نسبت به جهان اشاره مي كنند كه 
اين كامال طبيعي اس��ت و مزد كارگران لزوما نبايد با 
معيار دس��تمزدهاي كش��ورهاي ديگر تعيين شود.  
كس��ي نمي تواند كتمان كند كه در ماه هاي گذشته 
قدرت خريد خانوار و جامعه تضعيف شده و اين مساله 
مشكالتي را براي كش��ور به همراه داشته است. ركود 
حاصل كاهش قدرت خريد در مقابل رش��د قيمت ها 
است با اين همه چاره اي نيست و اميدواريم مسووالن 
به مانند آن مث��ل مع��روف »مرگ يك بار، ش��يون 
يك بار« اين بار انتخابي صحيح داشته باشند و حركتي 
اصالحي را آغاز كنند كه س��رانجامش به سود كشور 

خواهد بود.

مرگ يك بار، شيون يك بار
گزارشسخن نخست

 همين صفحه  

سخن نخست

مرگ يك بار، شيون يك بار
روز گذش��ته بيانيه اي 
با امض��اي چن��د تن از 
كارشناس��ان ب��ه امضا 
رس��يد ك��ه از دول��ت 
مي خواهد هر چه زودتر 
در رابطه با قيمت بنزين 
و ساير حامل هاي انرژي 
كن��د.  تصميم گي��ري 
اين در شرايطي است كه با وجود اجرا شدن چند 
برنامه مختلف در دو و نيم دهه اخير براي نزديك 
كردن قيمت بنزين در اي��ران با بازارهاي جهاني، 
اين اتفاق عمال نمي افتاد. عالوه بر اين براي سال 
آينده شرايط دولت س��خت تر هم خواهد بود چرا 
كه تحريم ها اولين تاثير خ��ود را بر ميزان فروش 
نفت و درآمدهاي دولت خواهد گذاشت و اين امر 
سبب مي ش��ود دخل و خرج دولت بيش از پيش 
زير فشار قرار گيرد. راهكاري كه در اين بيانيه آمده 
و من نيز به عنوان يكي از امضا كنندگان آن، مورد 

تاييد من هم قرار دارد، اين است كه ...

علي سر زعيم

 صفحه10  

دانش و فن

افزايش 25 درصدي قيمت 
گوشي تلفن همراه در بازار

 مرجان محمدي|
روز گذشته فروش��ندگان تلفن همراه در اعتراض 
به بسته شدن سايت ثبت كاالي مسافري اقدام به 
بس��تن مغازه هاي خود كردند، اين در حالي است 
كه به منظور كاهش ورود گوشي قاچاق به كشور به 
اسم مسافر محدوديت هايي در اين سايت اعالم شد 
و كميته اجراي رجيستري طي اطالعيه اي اعالم 
كرد:  از آنجا كه برخي از وارد كنندگان گوشي تلفن 

همراه از طريق غير رسمي اقدام به ...

كالن

اخذ ماليات از بانك 
مركزي را كنار بگذاريد

با وجود اينكه ش��وراي نگهب��ان همچنان به 
مصوبه اص��الح اليح��ه بودج��ه روي خوش 
نش��ان نداده و دوبار رفت و برگش��ت آن بين 
كميس��يون برنام��ه و بودج��ه و اين ش��ورا، 
گشايش��ي ص��ورت نگرفت��ه اس��ت، مرك��ز 
پژوهش هاي مجلس به بررسي ابعاد اين طرح 
پرداخت و از اصرار نمايندگان مجلس براي به 
صحن علني بردن اين مصوبه پرده برداش��ت. 
مهم ترين توصيه كارشناسان مركز پژوهش ها 
به نمايندگان مجلس اين اس��ت كه به انتقاد 
بانك مركزي به اين مصوبه توجه كنند؛ بانك 
مركزي مدعي اس��ت يك��ي از بنده��اي اين 
مصوبه ب��ه افزايش پايه پولي در كش��ور دامن 
خواه��د زد و كارشناس��ان مرك��ز پژوهش ها 
با تايي��د اي��ن نظ��ر، از نماين��دگان مجلس 
مي خواهند با رعايت آيين نامه داخلي مجلس 

به اين انتقاد واكنش درستي نشان دهند و ...
3

سخنگوي وزارت امور خارجه: 

»تعادل« درآمد هنگفت اما  موقت افزايش پروازهاي عبوري از آسمان كشور را بررسي مي كند 

هيات عاليرتبه اروپا درباره  
 سازوكار ويژه مالي
 به ايران مي آيد

آثار تنش هند و پاكستان بر ايران

بانك

موسس��ه اعتباري كاس��پين از س��پرده گذاران 
تعاوني هاي اعتبار منحل شده خواست در مهلت 
زماني تعيين شده براي تسويه كامل سپرده هاي 
خود به شعبه هاي اين موسسه مراجعه كنند. دور 
جديد تعيين تكليف س��پرده گذاران تعاوني هاي 
اعتبار غيرمجاز منحل شده ش��امل الزهرا مشهد، 
پيوند مش��هد، حس��نات اصفهان، عام كشاورزان 
مازندران، اميدجلين گرگان، دامداران و كشاورزان 
كرمانش��اه و بدرتوس مش��هد از ديروز )سيزدهم 
اس��فندماه( در موسس��ه كاس��پين آغاز ش��د. بر 
اس��اس اطالعيه اي كه روز گذش��ته منتشر شد و 
تصميم هاي اتخاذ شده در جلسات كميته منتخب 
سران قوا مبني بر تامين خط اعتباري الزم از سوي 
بانك مركزي كه از محل دارايي ها جبران مي شود، 
مقرر شده است در اين مرحله به هر يك از سپرده 
گذاران مشمول طرح پس از كسر ديون، حداكثر تا 
سقف 10 ميليارد ريال پرداخت شود. بر اين اساس 
سپرده گذاران بايد با در دست داشتن مدارك الزم 
شامل اصل كارت ملي و شناسنامه، اصل دفترچه 
حساب يا گواهي سپرده طبق جدول زمان بندي به 
شعبه هاي موسسه مراجعه و وجوه خود را دريافت 
كنند. دارندگان س��پرده هاي با مبالغ »تا س��قف 
10 ميليون ريال« از روز دوش��نبه مي توانس��تند 
به ش��عب اين موسس��ه مراجعه كنند.  دارندگان 
سپرده هاي با مبالغ »بيش از 10 ميليون ريال« از 
روز شنبه- 18 اسفند ماه- بايد براي دريافت كارت 
بانكي به شعب موسسه مراجعه كرده و پس از ارايه 
درخواس��ت و تحويل مدارك الزم و دريافت كارت 
بانكي، مبال��غ قابل پرداخت آنان ب��ه اين كارت ها 
واريز مي شود؛ جدول زمان بندي مراجعه به شعب 
در تارنماي موسسه كاسپين قابل دسترسي است. 
طبق اين اطالعيه، اين كارت ها قابليت استفاده در 
خودپردازها و پايانه هاي فروشگاهي همه بانك ها 
و موسسات اعتباري را دارد. ضمن آنكه مشتريان 
براي نقل و انتقال وجوه از طريق سامانه هاي ساتنا 
و پايا در شبكه بانكي تنها بايد به شعب پست بانك 
در سراسر كشور مراجعه داش��ته باشند. موسسه 
كاس��پين تاكيد كرده اس��ت كه مبالغ واريزي به 
حساب مشتريان پس از احتس��اب دريافتي هاي 
مراحل قبل خواهد بود و همه ديون اعم از تسهيالت 
دريافتي و تضامين مش��تري كسر مي شود ضمن 
آنكه براي همه مش��تريان تعاوني هاي هفتگانه از 
زمان انتقال حس��اب ها )كانورت(، سود محاسبه 
نمي ش��ود. همچنين ب��ا توجه به ض��رورت انجام 
كنترل هاي الزم در زمينه حس��اب هاي مربوط به 
تعاوني اعتبار منحله بدرتوس، سپرده گذاران اين 
تعاوني مي بايس��ت مدارك كامل مربوط به منشأ 
وجوه خود را به شعب موسس��ه تحويل نمايند تا 

مراتب پس از بررسي به اطالع آنان برسد. 

سپرده گذاران تعاوني هاي 
ادغام شده در كاسپين بخوانند

دفاعي

دبير ش��وراي عالي امنيت ملي گف��ت: اگر هنوز 
شك و ترديدي براي انسان هاي ضعيف النفس در 
شنيدن پيام استقالل جويي و آزادي خواهي امام 
خميني وجود دارد، بطور قطع ملت ايران با شكست 
دادن ترامپ و سياست هاي تحريمي او مجددا اين 
پيروزي را اثب��ات و اعالم خواهد ك��رد. به گزارش 
ايسنا، علي شمخاني طي س��خناني تصريح كرد: 
درحالي كه انقالب اسالمي تقويت كننده فرهنگ 
غيرت و ش��جاعت در ميان مردم ايران زمين بوده 
اس��ت؛ ترامپ و حتي نوچه ه��اي او، فرعون مابانه 
كشورهاي عربستان و امارات را شبانه روز تمسخر 
و تحقير مي كنند كه شما بدون ما چيزي نيستيد 
و يك روز هم بدون حمايت امريكا توان مقاومت و 
ايس��تادگي نداريد. او ناكامي هاي ترامپ در ايجاد 
ائتالف ضد ايراني در كنار توسعه اختالفات دروني 
مابين كشورهاي عربي منطقه و شكست اجالس 
ورشو براي ائتالف سازي عليه ايران خارج از سازمان 
مل��ل و ده ها موضوع مش��ابه ديگ��ر را از مجموعه 
واقعيت هاي��ي ذكر كرد ك��ه نش��ان مي دهد كه 
مسيري به غير از ناكامي و شكست در انتظارامريكا 
و هم پيمانانش قرار ن��دارد.  وي تصريح كرد: پيش 
بيني ما در مورد متحدان امريكا در منطقه اين است 
كه اگر سياس��ت پناه بردن آنان به دشمنان اسالم 
ادامه يابد با خيزش ش��هروندان تحقير شده شان 
مواجه خواهند شد. شمخاني با بيان اينكه، بدون 
ش��ك ورود امريكا و غرب به مذاكرات هسته اي و 
دستيابي به توافق نيز ناشي از نقش محوري ايران در 
ثبات سازي منطقه اي و توانمندي هاي رو به توسعه 
ايران در حوزه هاي صلح آميز هسته اي بود، گفت: 
آنان به خيال خام خ��ود در تالش بودند كه ضمن 
متوقف سازي توان هس��ته اي ايران، دستاوردهاي 
ارزشمند و قدرت بازيگري ايران را در منطقه مهار 
نمايند كه با تدبير رهبر معّظم انقالب در هر دو مورد 
ناكام ماندند. شمخاني گفت: پيش دستي و برتري 
جبهه ثبات خواهان و ثبات س��ازان دربرابر جبهه 
تروريست س��ازان وحاميان بي ثباتي، پيام آور اين 
واقعيت است كه سياس��ت هاي امريكا مسير روبه 

افولي را طي مي كند.

 مسيري غير از شكست 
در انتظارامريكا نيست

جهان

 آغاز رسيدگي
به اتهامات ترامپ
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وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي تصريح كرد: متاسفانه 
مشكالت بطور زنجيره اي سرمايه اجتماعي را تضعيف 
كرده است؛ بنابراين بايد براي انسجام بهتر و بازگشت 
سرمايه هاي اجتماعي تالش كنيم و شرايط موجود 
را براي مردم توضيح دهيم. به گزارش وزارت تعاون، 
كار و رف��اه اجتماع��ي، محم��د ش��ريعتمداري روز 
گذش��ته در ديدار با اعضاي كانون عال��ي كارفرمايي 
كشور اضافه كرد: ما بايد شفاف سازي اطالعات را در 
نظر قرار دهيم و اين وزارتخانه با ايجاد س��امانه هايي 
در زمينه بهزيس��تي، كار و اش��تغال، كارآفريني، وام 
اش��تغال روس��تايي و هزينه كردهاي ش��ركت هاي 
دولتي ب��ر اين موض��وع تاكيد دارد.  ش��ريعتمداري 
جوانگرايي و بهره گيري از توان اقوام گوناگون كشور 
را سبب ايجاد نش��اط، خالقيت و نوآوري دانست كه 
مي تواند به ارتقاي سرمايه هاي اجتماعي كمك كند.  
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماع��ي با تاكيد بر حمايت 

از اش��تغال، كارآفرين��ي و كارفرماي��ي تصريح كرد: 
كارفرمايان خود مول��د كارآفريني و تولي��د كارند و 
خود نيز بايد كارآفرين باشند. وي ادامه داد: كشور در 
شرايط خطيري به س��ر مي برد؛ بنابراين همه اجزاي 
گوناگون به ويژه در حوزه هاي اقتصادي از جمله نظام 
بانكي، نظام مالياتي و غيره بايد كمك كنند تا بتوانيم 
به اهداف نظام دس��ت يابيم.  وي ادامه داد: در شرايط 
موجود گس��ترش نظام مالياتي با شناسايي موديان 
جديد، صيانت از واحدهاي توليدي و كاهش نرخ سود 
تسهيالت به صيانت از اشتغال موجود كمك مي كند.  
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي تاكيد كرد »هيچگاه 
احساس جدايي از كانون كارفرمايان را نداريم«. وي 
تصريح كرد: اين كانون در بس��ياري از مسائل كمك 
كرده، حتي در مجامع بين المللي مي تواند به وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي و كشور كمك و از اقدامات 

ما در اين حوزه دفاع كنند . 

وزير كار:  مشكالت زنجيره اي سرمايه اجتماعي را تضعيف كرد
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روي موج خبر

   نام س�ردار سليماني در فهرست ۱۰ متفكر 
برتر عرصه دفاعي؛ايسنا|

نام س��ردار قاس��م س��ليماني در ويرايش جديد از 
دهمين گزارش س��االنه مجله فارن پايسي درباره 
معرفي متفكران برتر جهاني در عرصه هاي مختلف، 
به عنوان يكي از متفكران عرصه دفاعي-امنيتي به 
چسم مي خورد. فارن پايسي اين ويرايش را ويرايش 
وي��ژه آن گزارش معرفي كرده اس��ت. اين مجله با 
بيان اينكه »اثر انگشت سردار سليماني« در تمامي 
جاهايي كه ايران در آنها فعاليت مي كند، »از يمن، 
عراق تا سوريه«، به چش��م مي خورد، افزوده است 
ك��ه وي همچنين به نمود جمعي پاس��خ ايران به 
تهديدهاي دونالد ترامپ تبديل شده است. در اين 
ليست غير از سردار قاسم سليماني، فرمانده نيروي 
قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمي ايران، اورسوال 
ون در لين وزير دفاع آلمان، اولگا سانچز كوردرو وزير 
امور داخلي مكزيك، ايبي احمد نخست وزير اتيوپي، 
گوئن شات ول رييس و مدير ارشد عملياتي شركت 
هوافضاي اسپيس اكس، الكس كارپ مدير اجرايي و 
از بنيانگذاران شركت فناوري پاالنتير، اليوت هيگينز 
روزنامه نگار و بنيانگذار سايت بلينگكات، والديسالو 
س��وركوف معاون والديمير پوتين رييس جمهور 
روسيه، شيخ حس��ينه نخس��ت وزير بنگالدش، 
سوسيي پوجياستوتي وزير ناوگان دريايي و شيالت 
اندونزي به عنوان ۱۰ متفكر بزرگ دفاعي امنيتي 

معرفي شده اند.

   س�قوط بالگ�رد اورژان�س در روس�تاي 
سرتشنيز چهارمحال و بختياري؛خانه ملت|

 عضو مجمع نمايندگان استان چهارمحال و بختياري 
از س��قوط يك فروند بالگرد اورژانس در روس��تاي 
سرتشنيز اين استان و جان باختن 5 سرنشين آن 
خبر داد. اردشير نوريان، از سقوط يك فروند بالگرد 
اورژانس در روستاي سرتشنيز شهرستان كيار در 
استان چهارمحال و بختياري خبر داد و با تسليت 
اين حادثه به خانواده جانباختگان گفت: اين بالگرد 
پيش از ظهر ديروز براي انجام ماموريت جهت كمك 
به مادر باردار از شهركرد عازم شده و در شهرستان 

كيار حوالي روستاي سرتشنيز سقوط مي كند.

   افزاي�ش كرس�ي هاي زن�ان در مجلس در 
اصالح قانون انتخابات دنبال مي شود؛ايسنا|

 نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي گفت 
كه موضوع افزايش كرس��ي هاي زنان در انتخابات 
مجلس را در ط��رح اصالح قانون انتخابات مجلس 
پيگيري مي كند. س��يد فاطمه حسينياظهار كرد: 
با توجه به اينكه م��اده 5 طرح اصالح قانون موادي 
از انتخابات مجلس، ارايه فهرست انتخابات از سوي 
احزاب و گروه هاي سياسي را پيش بيني كرده بود ما 
تالش كرديم اين ماده به كميسيون شوراها ارجاع 
ش��ود زيرا بنا داريم افزايش تعداد نمايندگان زن را 
از طري��ق تكليف به احزاب ب��راي اختصاص تعداد 
مشخصي از اعضاي فهرست شان به زنان دنبال كنيم. 
وي اضافه كرد: اين موضوع در اليحه جامع انتخابات 
نيز پيش بيني شده و ما مي خواهيم در كميسيون 
شوراها موضوع افزايش كرسي زنان از اين طريق را 

پيگيري كنيم.

   زنگ خطر در حوزه آس�يب هاي اجتماعي
به صدا در آمده است؛خانه ملت|

 نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با 
اش��اره به اينكه بايد با روش هاي علمي كانون هاي 
آسيب اجتماعي و خانواده هاي آسيب پذير و نهايتًا 
مروجان كودك آزاري ها را شناسايي كنيم، گفت: 

قوه قضاييه بايد با مجرمان به شدت برخورد كند.
يحيي كمالي پور با اش��اره به ثب��ت ۱۰هزار مورد 
كودك آزاري در س��ال گذشته در كشور گفت: اگر 
اين آمار بر اساس پايش هاي معايناتي و علمي باشد، 
بي ترديد رقم بس��يار قابل توجه و زنگ خطري در 
حوزه مسائل اجتماعي است.  نماينده مردم جيرفت 
و عنبرآباد در مجلس شوراي اسالمي معتقد است: 
اگ��ر اورژانس اجتماعي آمار مراجع��ه به اين مركز 
را ۱۰ ه��زار نفر اعالم كرده مطمئنًا رقم قابل توجه 
ديگري نيز در سطح كشور وجود دارد كه به اين مراكز 
مراجعه نكرده اند و عماًل دسترسي به آنها حتي براي 

مراكز اورژانس اجتماعي نيز وجود ندارد.

 انتشار كتاب خاطرات
رهبرمعظم  انقالب از زندان و انقالب

خاطرات حضرت آيت اهلل العظمي سيد علي خامنه اي 
)مّدظّله العالي( از زندان ه��ا و تبعيد دوران مبارزات 
انقالب اسالمي با عنوان »خون دلي كه لعل شد« براي 
اولين بار از سوي انتشارات انقالب اسالمي منتشر شد.

اين كتاب ترجمه  فارسي كتاب »إّن مع الّصبر نصراً« 
است كه پيش از اين به زبان عربي در بيروت توسط 
سيد حسن نصراهلل دبيركل حزب اهلل لبنان رونمايي 
و منتشر شد. عالوه بر اين در كتاب دو نوع تصوير به 
ترتيب زير آورده شده است:  تصاوير منتشر نشده از 
رهبر انقالب، مرحوم پدر بزرگوارشان، فرزندانشان 
و ... عكس نقاشي هايي مرتبط با موضوع روايت هاي 
كتاب. آنچه كتاب حاضر را از كتاب هاي مشابه متمايز 
مي كند، بيان حكمت ها، درس ها و عبرت هايي است 
كه به فراخور بحث ها بيان ش��ده كه هر كدام از آنها 
مي تواند چ��راغ راهي براي مخاط��ب كتاب به ويژه 
جوانان عزيز باشد. مخاطب در قالب خاطرات، با فجايع 
رژيم منحوس پهلوي آشنا مي گردد و همچنين از 
س��ختي ها، مرارت ها و رنج هاي مبارزان و در مقابل 
از پايمردي ها، مقاومت ها، خلوص و ايمان انقالبيون 
مطّلع مي گردد.شايد بتوان گفت شاه بيت اين كتاب 
و ترجيع بند آن، همان اس��ت كه در نام كتاب، تبلور 
يافته است و آن، طعم شيرين پيروزي است كه پس 
از مقاومت و صبر، چشيده مي شود و همين مي تواند 

يكي از داليل انتشار اين خاطرات در اين زمان باشد.
عالقه مندان براي تهيه اين كتاب مي توانند به پايگاه 
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مراجعه كنند.
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سخنگوي وزارت امور خارجه: 

هياتعاليرتبهاروپادربارهسازوكارويژهماليبهايرانميآيد
س��خنگوي وزارت امور خارجه گف��ت: در آينده اي نزديك 
ميزبان هياتي از اتحاديه اروپا كه در زمينه سازوكار ويژه مالي 
)اينستكس( مسووليت دارند؛ خواهيم بود. اين هيات، هيات 
عاليرتبه كارشناسي اقتصادي و فني خواهد بود. به گزارش 
ايرنا، بهرام قاسمي ديروز در نشست خبري با خبرنگاران در 
پاسخ به سوالي درباره ساز و كار مالي اروپا )ساحات اينستكس( 
اظهار داشت: راه اندازي اين ساز و كار به عنوان يك گام نخست 
و ديرهنگام و البته مهمي بود و در داخل ايران دستگاه ذي ربط 
در حال ايجاد ساز وكار متناظر هستند تا بتوانند در ارتباط 
با س��از و كار اروپايي اقدام عملي خود را آغاز كنند. قاسمي 
ادامه داد: در هفته هاي گذش��ته در سطوح كارشناسي در 
بخش هاي مختلف اقتصادي و بانكي تبادالت خوبي داشتيم 
و در آينده نزديك ميزبان هيات هايي از اروپا كه در اين سازوكار 
مسووليت دارند، خواهيم بود. وي افزود: در جريان اين سفر 
كارشناسان دو طرف درباره گام هاي عملياتي شدن اين سازو 
كار و نهاي��ي كردن آن گفت وگو خواهند كرد. در عين حال 
اينكه بگوييم اين ساز و كار، اقدام مشخصي انجام مي دهد، 
هنوز به آن مرحله نرسيده ايم، شايد با آمدن هيات اروپايي 
بتوانيم گام هاي بلندتري در اين خصوص  برداريم. سخنگوي 
وزارت امور خارجه در پاسخ به اين سوال كه آيا مقامات سياسي 
اروپا در اين هيات حضور خواهند داشت، گفت: اراده الزم بين 
دو طرف در اين زمينه وجود داشته و تالش هاي الزم انجام 
شده است، ما امروز نياز به نشست بين كارشناسان ارشد داريم 
كه بتوانند اين دو ساز وكار متناظر را با هم تنظيم كرده و آن را 
به مرحله اجرا بگذارند و فكر مي كنم اين هيات، هيات عاليرتبه 

كارشناسي اقتصادي و فني است.

    روابط بانكي و گروه ويژه اقدام مالي
قاسمي در پاسخ به سوال ديگري درباره اظهارات محمدجواد 
ظريف در دو مقطع پنج ماه قبل و اظهارات اخير وي درباره 
تاثير گذاري FATF اظهار داشت: روابط بانكي خارجي ما 
نيازمند يك سري ابزارها و نرم هاي جهاني براي همكاري با 
ساير كشورها است و اين كنوانسيون هم از همين مسائل 
است. وي ادامه داد: كنوانسيون هايي كه در مجمع مطرح 
بود، مخالفي��ن و موافقيني دارد و با توجه به مس��ووليتي 
كه مجمع دارد، عواقب تصميمات خ��ود را در هر صورت 
مي پذيرد. سخنگوي وزارت امور خارجه خاطرنشان كرد: 
ما قطعا براي روابط اقتصادي خارجي ملزم هستيم برخي 
چارچوب هاي رايج را بپذيريم چرا كه بسياري از موضوعات 
با وجود آنكه ممكن است درباره آنها تحفظ داشته باشيم، 
مي تواند برخي از مش��كالت ما را حل كند. قاسمي يادآور 
شد: اين اعتقاد كه پيوستن به اين كنوانسيون ها مي تواند 
همه مش��كالت و نواقص را حل كند، درست نيست، چرا 
كه اين مسائل ريشه هاي مشخص و تك علتي ندارد. وي 
افزود: اين ابزارها مي تواند روابط بانكي تجاري را تس��هيل 
كند ولي حل كننده همه مشكالت نيست. در شرايط كنوني 
پيوستن به اين كنوانسيون بهتر از نپيوستن است. سخنگوي 
دستگاه ديپلماسي در پاسخ به سوال ديگري درباره عمليات 
تروريستي كه در هفته هاي اخير در سيستان و بلوچستان 
رخ داد، گفت: بررسي و پيگيري اين حادثه، موضوع مهمي 
براي حاكميت، دول��ت و همه نهاده��اي ذي ربط بوده و 
به طور جدي دنبال مي ش��ود. قاس��مي اضافه ك��رد: ما با 
بخش هاي مختلف در كشور پاكستان اعم از ديپلماتيك و 
غيرديپلماتيك مذاكرات مان را ادامه مي دهيم و تا رسيدن 

به نتيجه مطلوب اين مسير را دنبال خواهيم كرد.

    استعفاي ظريف
سخنگوي وزارت امور خارجه درباره استعفاي محمدجواد 
ظريف و شايعه اختالف نظر او با رييس جمهور هم گفت: در 
اين خصوص توضيحات الزم داده شده است.مرتبط كردن 
استعفاي دكتر ظريف وزير امور خارجه به جناح بازي هاي 
رايج و بيان اينكه منش��أ آن اختالف نظر با رييس جمهور 
محترم بوده، اشتباه است. وي افزود: اين استعفا موضوعي 
ش��خصي يا بر اثر اختالف نظر با آق��اي روحاني نبود بلكه 
همان طور كه گفته شد تالشي براي ارتقاي جايگاه وزارت 
امور خارجه بود. سخنگوي وزارت امور خارجه يادآور شد: 
آق��اي ظريف اعتقاد دارند وزارت ام��ور خارجه بايد بتواند 
وظايف ذاتي خود را انجام دهد، ايشان بر اين باور هستند كه 
براي برخورداري از سياست خارجي توانمندي كه بتواند از 
جايگاه واقعي جمهوري اسالمي ايران دفاع كند بايد وزارت 
امور خارجه جايگاه حقيقي خودش را پيدا كند. وي اضافه 
كرد: بنابراين مرتبط كردن اين استعفا به جناح بازي هاي 
رايج و بيان اينكه منشأ آن اختالف نظري با رييس جمهور 

محترم وجود داشت، موضوع اشتباهي است.

    با برخي كشورهايي اروپايي در سياست هاي 
منطقه اي اختالف سليقه داريم

قاس��مي در پاس��خ به س��والي درب��اره ادع��اي روزنامه 
الشرق االوسط مبني بر اينكه كشورهاي اروپايي شروطي را 
در مذاكرات با ايران مطرح كرده اند، اظهار داشت: اين موضوع 
درست نيست، البته ما برخي كشورها، از جمله تعدادي از 
كشورهاي اروپايي درباره سياست هاي منطقه اي اختالف 
سليقه داريم. س��خنگوي وزارت امور خارجه اضافه كرد: 
تالش كرديم به اين كشورهاي تفهيم كنيم نفوذ منطقه اي 
ايران كه رژيم صهيونيستي و امريكا درباره آن مباحثي مطرح 
مي كنند نفوذ ذاتي و معنوي است و ارتباطي به اقدام خاص 

از جانب ما ندارد. وي تصريح كرد: در واقع نفوذ ايران ريشه 
در تاريخ و تمدن ما دارد و نمي توان آن را با خواست و اراده 

چند كشور كاهش داد.

    حاشيه هاي سفر بشار اسد
وي در پاسخ به سوال ديگري درباره سفر بشار اسد به تهران 
و اينكه آيا دولت از اين سفر اطالع داشته است يا خير، گفت: 
چنين سفرهايي در اين سطح با توجه به مجموع حواشي كه 
مي تواند داشته باشد وهمچين اثرات سياسي و امنيتي آن از 
سفرهايي است كه درباره آن قبل از انجام خبر داده نمي شود 
و اين كامال مشخص و منطقي است و بايد همچنين باشد. 
سخنگوي دستگاه ديپلماسي ادامه داد: در مورد ايشان هم 
اين روش به درستي هم در مرحله ورود و خروجشان از ايران 
اتخاذ شد و بايد هم به همين شكل عمل مي شد. قاسمي 
خاطرنشان كرد: فكر مي كنم كس��اني كه بايد در جريان 
اين سفر قرار مي گرفتند، در جريان قرار داشتند و چنين 
سفري نمي تواند از ديد مقامات عالي پنهان بماند، بنابراين 
حاشيه سازي ها و تفاسير و تحليل هايي كه با نگاه جناحي 

به اين مساله دامن زده مي شود را نبايد جدي تلقي كرد.

    برجام نياز به رفراندوم ندارد 
قاسمي در پاسخ به س��وال ديگري درباره اظهارات يكي از 
نمايندگان مبني بر پيشنهاد برگزاري رفراندوم درباره برجام 
اظهار داشت: در كشور افراد نظرات خود را مطرح مي كنند و 
مطالبي مي گويند كه برخي از اين مطالب از سر عدم آگاهي 
است. ما قرار نيست درباره هر سخني كه در رسانه ها مطرح 
مي شود يا مطالبي كه توس��ط نمايندگان بيان مي شود، 
اظهارنظر كنيم. ضمن اينك��ه اين نوع مباحث بحث هاي 
كالني است كه در سطوح عالي تر درباره آن تصميم گيري 
مي شود و ما درباره برجام به عنوان يك موفقيت در عرصه 

سياست خارجي نيازي براي رفراندوم نداريم.

    وضعيت ديپلمات بازداشت شده ايراني در هلند
قاسمي در پاسخ به سوال ديگري درباره آخرين وضعيت 
اسداهلل اسدي ديپلمات بازداشت شده در هلند عنوان كرد: 
روند پيگيري ها ادامه دارد. وكالي ذي ربط كارشان را دنبال 
مي كنند و اميدواريم اين تالش هاي ديپلماتيك و قضايي 
به نتيجه مطلوب برسد.  وي ادامه داد: از تحول جديدي در 
اين باره اطالع ندارم ولي اين پرونده به عنوان يك مس��اله 
مهم در دستگاه  ديپلماسي و بخش هاي ذي ربط در جريان 
است و اميدواريم بي گناهي ايشان ثابت شود و هرچه زودتر 

به ايران بازگردند. 

    سفر رييس جمهور به عراق
سخنگوي وزارت امور خارجه درباره سفر رييس جمهوري 
به عراق هم گفت: اين سفر از پيش تعيين شده و در ادامه 
رايزني هاي گس��ترده ايران و عراق است.  قاسمي اضافه 
كرد: ما در سطوح و حوزه هاي مختلف، تالش هاي بسياري 
داشتيم و رفت و آمدهاي بسياري ميان مقامات دو كشور 
وجود داشته است. در يك سفر طوالني و بسيار پر ثمر كه 
آقاي دكتر ظريف به عراق داشتند، زمينه هاي اين سفر بيش 
از گذشته فراهم شد. ما موضوعات زيادي درباره انرژي اقتصاد 
و فرهنگي و تجاري خواهيم داشت و اين سفر مي تواند نقطه 
آغاز ديگري براي جهش در ارتقاي همكاري هاي دو كشور 
باشد. قاسمي در پاسخ به س��وال ديگري درباره قرار دادن 
حزب اهلل در ليست گروه هاي تروريس��تي از سوي دولت 
انگليس گفت: در يك حالت خوشبينانه لندن در اين زمينه 
دچار اشتباه فاحش راهبردي شد و بسياري از كشورهاي 
اروپايي اين موضع را تاييد نكردند. از سوي ديگر و در حالت 
بدبينانه، اين اقدام در راستاي سياست هاي زياده خواهانه اين 

كشور براي جلوگيري از ثبات، امنيت و آرامش در منطقه 
است.  سخنگوي دستگاه ديپلماسي تصريح كرد: حزب اهلل 
بخش مهمي از كشور لبنان و حاكميت اين كشور و همچنين 
پارلمان لبنان اس��ت كه طي س��ال هاي گذشته توانسته 
مقابل تروريسم ايس��تادگي كند و به سركوب تروريسم 
و جلوگيري از اشاعه و س��رايت آن به منطقه و حتي اروپا 
كمك كند. وي افزود: به جاي قرار دادن چنين گروهي در 
ليست تروريست ها كه دخالت اشكار در مسائل لبنان تلقي 
مي شود حزب اهلل بايد مورد تشويق قرار بگيرد. در يك حالت 
متفاوت تروريسم كور مي تواند در اروپا مشكالت عديده اي 
براي مردم بي گناه اين كشورها فراهم كند همان طور كه 
در گذشته ش��اهد چنين اتفاقاتي در اروپا بوديم . قاسمي 
يادآورشد: اين اقدام يك خطاي بدبينانه و راهبردي است كه 
به ناامني و بي ثباتي در منطقه كمك مي كند و در آينده لندن 
بايد نسبت به اين اقدام خود و پيامدهاي آن پاسخگو باشد.

    لوايح مرتبط با اف اي تي اف
وي در پاسخ به سوالي درباره عدم تعيين تكليف لوايح مرتبط 
با اف اي تي اف در مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: اين 
مهم است اعضاي محترم مجمع با توجه به استدالل هايي 
كه در اين زمينه مطرح است به يك جمع بندي خيرانديشانه 
براي كش��ور برس��ند ولي اينكه تا مقطع بعدي به تفاهم 
مي رسيم يا نمي رسيم و اگر تفاهم حاصل نشود چه خواهد 
شد، مسائلي است كه صحبت درباره آنها صرفا گمانه زني 

است و بهتر است بازهم كمي صبر كنيم.

    اسراييل جرات برخورد با ايران را ندارد
قاسمي درباره سفر نتانياهو به مسكو و حمالت لفظي بين 
ايران و اسراييل و اينكه آيا سفرهايي از اين دست باعث دوري 
روسيه از تهران نمي شود، گفت: در گذشته نيز سفرهايي 
اينچنيني وجود داشته است.روسيه كشور مستقلي است و از 
هوشمندي و خرد الزم براي منافع ملي خود برخوردار است. 
عالوه بر اين روسيه كشوري نيست كه بخواهد از فرامين 
بي ربط رژيم اشغالگر قدس پيروي كند و روابط تهران و مسكو 
هم آن قدر مستحكم است كه اين سفرها و حرف ها، تاثيري 
بر آن ندارند.  وي درباره احتمال تنش ميان ايران و اسراييل 
هم گفت: اسراييل به دليل مشكالت عميق خودش توان و 
جرات برخورد با ايران را ندارد و در گذشته نيز شكست هاي 
پي در پي را تجربه كرده است.لذا بحث تنش را رد مي كنيم و 
رژيم اشغالگر قدس در چنين حد و تواني نيستند.  سخنگوي 
دستگاه ديپلماسي در پاسخ به سوال ديگري درباره اظهارات 
اخير مولود چاووش اوغلو درخصوص تحريم هاي امريكا عليه 
ايران و عدم تبعيت تركيه از اين تحريم ها اظهار داشت: اراده 
آنكارا و تهران براي همكاري ها اراده بااليي است و از گذشته 
اين اراده وجود داشته و در حد بهتري در آينده ادامه خواهد 
يافت.  وي يادآورشد: بسياري از كشورها اعالم كردند كه در 
صورتي كه سازوكار اروپايي بتواند به مرحله اجرا دربيايد، 
آمادگي دارند آنها هم از اين س��ازوكار ب��راي همكاري با 
ايران استفاده كنند و اين چيزي است كه توسط بسياري 
از كشورها مطرح شده است. اين ديپلمات ارشد كشورمان 
اضافه كرد: ما با دولت تركيه تماس هاي زيادي براي ادامه 
همكاري ها داشته ايم و صحبت هاي الزم انجام شده است. 
همكاري ها هم ادامه مي يابد ولي مكانيزم هاي دوجانبه ميان 
ما و تركيه براي برخي همكاري ها طراحي شده است نيازي 

به تشريح و توضيح در شرايط كنوني ندارد . 

معاون اول رييس جمهور تصريح كرد 

با توسعه حمل و نقل همگاني بخش زيادي از مسائل تهران بزرگ قابل حل است
جلسه شوراي ساماندهي مركز سياسي و اداري كشور و 
تمركز زدايي از تهران ظهر ديروز )دوشنبه( به رياست 

معاون اول رييس جمهور برگزار شد.
به گ��زارش پاي��گاه اطالع رس��اني دولت، اس��حاق 
جهانگي��ري با بي��ان اينكه موضوع انتق��ال پايتخت 
موضوعي سياس��ي، اجتماعي و اقتصادي اس��ت كه 
ابعاد مختلف و پيچيده اي را در بر مي گيرد، گفت: چه 
انتقال مركز سياسي كشور از شهر تهران انجام بشود يا 
نشود، موضوع ساماندهي منطقه شهري تهران بزرگ 
موضوعي حياتي و پراهميت است كه نمي توان آن را 

ناديده گرفت.

 معاون اول رييس جمهور با اشاره به برخي روزهاي سال 
كه به دليل آلودگي هوا شاهد تعطيلي مدارس و مراكز 
آموزشي هستيم، تصريح كرد: آلودگي هواي تهران به 
سالمت جامعه آسيب مي زند و يكي از داليل اصلي اين 

آلودگي نابساماني حمل و نقل در تهران بزرگ است.
 وي از دبيرخانه شورا و وزارت راه و شهرسازي خواست 
بر موضوع س��اماندهي منطقه ش��هري تهران بزرگ 
تمركز جدي داشته باش��ند و افزود: با توسعه و بهبود 
حمل و نقل همگاني مي توان بخش زيادي از سفرهاي 
داخل شهر تهران و منطقه شهري تهران بزرگ كه به 
وس��يله خودروهاي شخصي انجام مي شود را كاهش 

داد. جهانگيري همچنين از دبيرخانه ش��ورا خواست 
كارگروهي متشكل از دستگاه هاي مرتبط را تشكيل 
دهد ت��ا مس��ائل و موضوعات مرتبط با س��اماندهي 
منطقه شهري تهران بزرگ به صورت جامع و با درنظر 
گرفتن همه جوانب امر بررسي شود و نتايج آن براي 
تصميم گيري نهايي در ش��ورا ارايه گردد. معاون اول 
رييس جمهور همچنين با اش��اره ب��ه قانون ضرورت 
امكان سنجي براي جابه جايي و انتقال مركز سياسي و 
اداري كشور به وزارت راه و شهرسازي و دبيرخانه شورا 
ماموريت داد تا در خصوص اين موضوع طرح مطالعاتي 
امكان سنجي و جانمايي را در دستور كار قرار دهند و 

در جلسه آتي شورا نتايج اين مطالعه را مطرح كنند. 
وي همچني��ن با اش��اره به گ��زارش ارايه ش��ده در 
جلس��ه درباره طرح س��اماندهي حمل و نقل منطقه 
ش��هري ته��ران � كرج از دبيرخانه ش��ورا خواس��ت 
اين گ��زارش و مجموع��ه مطالعات گذش��ته درباره 
س��اماندهي حمل و نقل تهران ب��زرگ را بطور دقيق 
مورد بررس��ي قرار دهد و پيش��نهاداتي جامع و قابل 
 اجرا تدوين و در جلس��ات آتي ش��ورا مطرح كنند. 

در اين جلس��ه كه وزراي راه و شهرسازي، اطالعات، 
رييس س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت، ش��هردار 
تهران، رييس ش��وراي اس��المي ش��هر تهران، ري و 

تجريش و تعدادي از نمايندگان مردم اس��تان تهران 
در مجلس شوراي اسالمي نيز حضور داشتند، نماينده 
وزارت راه و شهرسازي گزارش��ي از طرح ساماندهي 
حمل و نقل منطقه ش��هري تهران � كرج ارايه كرد و 
به تش��ريح وضعيت موجود و راهكارهاي پيشنهادي 
 براي ساماندهي حمل و نقل تهران و كرج پرداخت. 

در اين گزارش بر ضرورت اصالح و بهبود حمل و نقل 
همگاني اس��تان هاي تهران و البرز تاكيد شد و بهبود 
خدمات حم��ل و نقل همگاني و اراي��ه خدمات قابل 
رقابت با خودروي شخصي به عنوان يكي از راهكارهاي 

ساماندهي حمل و نقل مورد بررسي قرار گرفت. 

قيمت ديه سال آينده اعالم شد
معاون اول قوه قضاييه با اشاره به ابالغ قيمت 
ديه در سال 98، گفت: ديه يك مرد مسلمان 
براي ماه هاي غيرحرام در س��ال آينده 27۰ 
ميليون تومان تعيين ش��د. ب��ه گزارش قوه 
قضاييه، محسني اژه اي روز دوشنبه در حاشيه 
نشست مسووالن عالي قضايي افزود: بر اساس 
ابالغ رييس قوه قضاييه، ديه يك مرد مسلمان 
براي ماه هاي غيرحرام در سال آينده، 27۰ ميليون تومان تعيين شد كه 

در ماه هاي حرام 9۰ ميليون تومان به اين مبلغ اضافه مي  شود. وي يادآور 
شد: همان طور كه مردم استحضار دارند طبق قانون رييس دستگاه قضايي 
ابتداي هر سال بايد مبلغ ديه را تعيين و اعالم كند. او اظهار داشت: امسال 
خيلي از مسووالن ذي ربط و رييس كل بيمه مركزي تقاضا داشتند كه اين 
تعيين ميزان ديه در جهت تسهيل امور مردم و قرارداد هايي كه مي خواهند 
منعقد كنند هر چه زودتر اعالم شود، بنابراين در جلسه اخير بحث ديه 
مورد رسيدگي قرار گرفت. البته بنده يك جلسه مقدماتي با حضور ۱5 
نفر از كارشناسان ذي ربط داشتم كه در جلسه اخير نتيجه آن مطرح شد.

ساخت موشك يك نمونه از پيشرفت هاي ايران است
وزير امور خارجه، ساخت موشك را تنها يك 
نمونه از پيشرفت هاي جمهوري اسالمي ايران 
عنوان كرد و گفت: به لطف انقالب اسالمي 
در هيچ زمينه اي وابسته به ديگران نيستيم.

به گزارش روابط عمومي ارتش، »محمد جواد 
ظريف«در نشست بررسي تحوالت منطقه اي 
و تاثير آن بر امنيت جمهوري اسالمي ايران 
در دانشگاه فرماندهي و ستاد ارتش، امنيت كشور را درون زا توصيف كرد 

و گفت: ترامپ بارها كشورهاي منطقه را تحقير كرده و امنيت آنها را به 
خاطر وجود امريكا مي داند اين در حالي است كه كشور ما بدون وابستگي 
به ديگران و با تكيه بر داخل كشور امنيت مثال زدني را در منطقه به وجود 
آورده اس��ت. او  بيان كرد: در دنيا كسي براي ما تصميم نمي گيرد و اين 
خود ما هستيم كه در منطقه پر تالطم خاورميانه براي سرنوشت خود با 
بهره گيري از قدرت ميداني تصميم مي گيريم و به نوعي بعد از انقالب به 
خودباوري رسيده ايم طوري كه در مقابل قدرت هاي جهاني در زمينه هاي 

مختلف مقتدرانه ايستاده ايم.
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چهره ها

حضرت آيت اهلل خامنه اي با معرفي زودهنگام رييس 
قوه قضاييه موافق��ت كردند. آيت اهلل آملي الريجاني 
طي نامه اي محضر رهبر حكيم انقالب درخواس��ت 
معرفي زودهنگام رييس جديد قوه قضاييه را مطرح 
كرد. رهبر انقالب طي مرقومه اي با اين درخواس��ت 
موافقت نمودند. متن كامل پاسخ مقام معظم رهبري 

)مدظله العالي( به قرار زير است: 
با سالم و تحيت و تبريك

با پيشنهاد بحق جنابعالي موافقم و آن را مي پذيرم. 

الزم مي دان��م در پايان يك دوره پرتالش و سرش��ار 
از اقدام و ابت��كار در قوه قضاييه بار ديگر از ش��خص 
جنابعالي كه بحمداهلل با شايس��تگي هاي برجسته 
علمي و عملي و با مجاهدت فراوان، خدمات بزرگي 
به حوزه  هاي مس��ووليت خود تقديم نموديد و نيز از 
همكاران صميمي و مخلص كه در مديريت سنگين 
قوه قضاييه در كنار ش��ما تالش بي وقفه و ارزشمند 
كردند، تشكر و قدرداني كنم و از خداوند متعال دوام 
توفيق در مسووليت هاي تازه را براي شما از خداوند 

متعال مسألت نمايم.
والسالم عليكم و رحمه اهلل
سيدعلي خامنه اي

    ظ�رف دو، س�ه روز آين�ده ريي�س جدي�د 
قوه قضاييه معرفي مي شود

الزم به يادآوري است، رييس قوه قضاييه گفته بود طي 
نامه اي از مقام معظم رهبري درخواست كرده است كه 

رياست جديد قوه قضاييه زودتر از موعد معرفي شود .

به گزارش ميزان آيت اهلل محمدصادق آملي الريجاني در 
جلسه مسووالن عالي دستگاه قضايي اظهار كرد: هفته 
گذشته نامه اي به مقام معظم رهبري مكتوب كردم كه 
با توجه به اينكه به پايان دوره اينجانب هم مدت قليلي 
باقي مانده اس��ت و براي اينكه در انجام مسووليت ها و 
وظايف بنده در قوه قضاييه، مجمع تشخيص و شوراي 
نگهبان خللي پيش نيايد از محضر ايش��ان تقاضا كردم 
كه اگر صالح مي دانند قبل از پايان دوره، رياست جديد 
قوه معلوم ش��وند و بنده در كارهاي مجمع تشخيص و 

شوراي نگهبان متمركز شوم. وي افزود: ايشان مثل لطف 
هميشگي شان اين موضوع را پذيرفتند و حسب خبر و 
گزارشي كه به بنده دادند، ان شاءاهلل در دو، سه روز آينده 

هم مساله ابالغ رسمي رياست جديد انجام خواهد شد.

پاسخ رهبر معظم انقالب به درخواست معرفي زودهنگام رييس جديد قوه قضاييه



اصالحيه 3 كالن

توصيه مركز پژوهش هاي مجلس به نمايندگان: 

كوپن؛ راهكار شرايط فعلي ۷۳۰۰ ميليارد تومان اعتبار جديد براي تسهيالت اشتغال روستايي

اخذ ماليات از بانك مركزي را كنار بگذاريد

انحراف در تسهيالت اشتغال روستايي 14 درصد كاهش يافت

با وجود اينكه ش��وراي نگهب��ان همچنان به مصوبه 
اصالح اليحه بودجه روي خوش نش��ان نداده و دوبار 
رفت و برگش��ت آن بين كميس��يون برنامه و بودجه 
و اين ش��ورا، گشايش��ي صورت نگرفته است، مركز 
پژوهش هاي مجلس به بررسي ابعاد اين طرح پرداخت 
و از اص��رار نمايندگان مجلس ب��راي به صحن علني 
بردن اي��ن مصوبه پرده برداش��ت. مهم ترين توصيه 
كارشناس��ان مركز پژوهش ها به نمايندگان مجلس 
اين اس��ت كه به انتقاد بانك مرك��زي به اين مصوبه 
توجه كنند؛ بانك مركزي مدعي است يكي از بندهاي 
اين مصوبه به افزايش پايه پولي در كشور دامن خواهد 
زد و كارشناسان مركز پژوهش ها با تاييد اين نظر، از 
نمايندگان مجلس مي خواهند ب��ا رعايت آيين نامه 
داخلي مجلس به اين انتقاد واكنش درس��تي نشان 
دهند و بخش م��ورد بحث را بطور كلي از اين مصوبه 
حذف كنند. به نظر مي رسد مجمع تشخيص مصلحت 
نظام در اختالف ديگري ميان مجلس و شوراي نگهبان 
به ميدان خواهد آمد و بايد منتظر تصميم آنها ماند. 
مجمعي ك��ه در برخي از اختالفات ب��ا وجود انتظار 
نمايندگان مجلس محافظه كارانه برخورد كرد و همين 
مساله نگراني را نسبت به جانبداري دوباره مجمع از 

شوراي نگهبان افزايش داده است.
به گزارش تعادل، در اواخر پاييز امس��ال طرحي در 
مجلس شوراي اسالمي به تصويب رسيد كه شوراي 
نگهبان با آن كنار آمد. اين طرح كه با نام اصالح قانون 
بودجه 97 معروف شده، در گام نخست قصد داشت 
برخي از تبصره هاي قانون بودج��ه را اصالح كند. از 
جمله مهم ترين بخش هايي كه مورد توجه نمايندگان 
مجلس قرار داش��ت، به تبصره هايي باز مي گردد كه 
چگونگي استهمال وام هاي بانكي و بخشودگي جرايم 
و تامين قير رايگان بود. در آغاز كميس��يون برنامه و 
بودجه مقرر كرده بود بندهايي از اليحه بودجه كه به 
دليل ابهاماتي امكان اجرايي شدن نيافتند و ظرف 6 
ماه گذشته مورد بررسي قرار گرفتند نيز در قالب طرح 
اصالح قانون بودجه ابهام زدايي شوند و به شكل صريح 
و شفاف ابعاد هزينه هاي خود را مشخص كنند. مثال 
در مورد بند »ط« تبصره 16 بين برداشت دولت و بانك 
مركزي و متن قانون در مورد بخشودگي جريمه وام ها 
اختالف نظرات متعدد و جدي وجود داشت. همچنين 
در رابطه ب��ا اعداد و ارق��ام تبصره 14 ني��ز پيرامون 
هدفمندي يارانه ها ابهامات گوناگوني وجود داش��ت 
كه به طبع همه اين موارد براي اجراي درست و شفاف 
قانون بايد ابهام زدايي مي شدند. اين مهم در شرايطي 
مورد توجه نمايندگان مجلس قرار گرفت كه نوسانات 
ارزي ابتداي سال شرايط اقتصادي را به مراتب نسبت 
به سال گذشته سخت تر كرده بود. در كنار اين اعمال 
تحريم هاي امريكا و تغيير سياست كاخ سفيد به برجام 
و ايران سبب شده بود تا نگراني نسبت به سال آينده 

نيز افزايش يابد. نمايندگان پس از بحث هاي فراوان 
سرانجام در ميانه آذر ماه اين مصوبه را آماده كرده و به 
شوراي نگهبان فرستادند. بر خالف تصور نمايندگان، 
ش��وراي نگهبان اين مصوبه را مغاير با قانون اساسي 
تشخيص داد و آن را به كميسيون مربوطه بازگرداند. 
با وجود تغييراتي كه در اين مصوبه داده ش��د باز هم 
ش��وراي نگهبان به مخالفت با تصمي��م نمايندگان 
مجلس ادامه داد تا اين بار اعضاي كميسيون برنامه و 
بودجه نيز بر تصميم خود پافشاري كنند و بخواهند 
اين مصوبه را بدون تغيير ديگري به صحن علني ببرند.

   ماجرا چيست؟
طرح اصالح قانون بودجه سال 97 كل كشور كه ابتدا 
در تاريخ 14 آذرماه امسال به تصويب مجلس رسيده 
بود، پس از ارسال نزد شوراي نگهبان با ايراد كلي اين 
شورا ناظر به اصل 52 قانون اساسي و نظر تفسيري اين 
شورا ذيل همين اصل مواجه گرديد. به همين دليل 
مجلس به منظور رفع اين ايراد اصالحاتي را در مصوبه 
قبلي خود اعمال و دوباره نزد شوراي نگهبان ارسال 
كرد. با اين همه شوراي نگهبان براي مرحله دوم هم با 
وجود اصالح به عمل آمده ايراد سابق خود را كماكان 
وارد مي دان��د. مركز پژوهش هاي مجلس در گزارش 
نسبتا كوتاهي كه روز گذشته منتشر كرد به بررسي 
ايراد شوراي نگهبان و مصوبه كميسيون در اين مورد 
پرداخته و تالش كرده تا ابعاد ديگري از اين ماجرا را 

از زاويه كارشناسي باز كند.
طبق اصل 52 قانون اساسي، »بودجه ساالنه كل كشور 
به ترتيبي كه در قانون مقرر مي ش��ود از طرف دولت 
تهيه و براي رس��يدگي و تصويب به مجلس ش��وراي 
اسالمي تسليم مي شود.« به همين خاطر و طبق اين 
اصل صالحيت ابتدايي تنظيم اليحه بودجه به دولت 
داده شده است اما در خصوص اصالح قانون بودجه نيز 
براساس نظر تفسيري شوراي نگهبان كه در خصوص 
اين اصل اعالم شده است مبتني بر صالحيت انحصاري 
قوه مجريه در تنظيم اليحه بودجه، متمم و اصالحات 
بعدي مربوط به بودجه ساالنه كل كشور هم به جز در 
مورد تغيير در ارقام بودجه، مي بايست به صورت اليحه و 
از سوي دولت تقديم مجلس شود. بنابراين براساس اين 
نظر تفسيري به جز در مورد تغيير در ارقام بودجه امكان 
اصالح قانون بودج��ه از طريق طرح نمايندگان وجود 
ندارد و در نتيجه چنين امري )اصالح بودجه از طريق 
طرح( مغاير اصل 52 قانون اساسي و نظر تفسيري اين 

شورا قلمداد مي شود.
كميس��يون مرب��وط در مقام رفع اين ايراد ش��وراي 
نگهبان در مرحله اول، برخي از بندهاي مصوبه خود 
را حذف و بخشي از بندها را ابقا كرد. اما با توجه به اينكه 
اصالحات صورت گرفته به عقيده ش��وراي نگهبان 
كماكان ناظر به تغيير ارقام بودجه نبوده است، امكان 

تصوي��ب آن از طريق طرح نماين��دگان امكان پذير 
نخواهد بود و دوباره مصوبه اين كميس��يون را مغاير 
همان اصل پيشين يعني اصل 52 قانون اساسي و نظر 
تفسيري اين شورا در مخالفت با اين مصوبه را ناشي از 

اين مساله دانست.

   اصرار مجلس بر تغيير نكردن مصوبه
اكنون كميس��يون در اين مرحله ب��دون هيچ گونه 
اصالحي در مصوبه پيشين خود، نسبت به اجراي آن 
اصرار مي ورزد ولي ايراد شوراي نگهبان با وجود اين 
اصرار بر جاي خود باقي مانده است. اين ميان چنانچه 
صحن علني مجلس نس��بت به مصوبه كميس��يون 
مربوطه نظرات مثبت داش��ته باشد، مصوبه مجلس 
جهت حل اختالف مجلس و شوراي نگهبان، آن را هم 
به مجلس تشخيص مصلحت نظام ارجاع مي دهند. 
اين ميان بايد توجه داشت در چند پرونده مهم اخير كه 
با مخالفت شوراي نگهبان و اصرار نمايندگان مجلس 
مواجه ش��ده، مجمع تش��خيص نيز محافظه كارانه 
برخورد كرده است. بطور مثال در مورد مصوبه مربوط 
به قانون پولشويي و FATF شايد بسياري از نمايندگان 
مجلس و كارشناسان انتظار برخورد ديگري را از اين 
مجمع داش��تند چرا كه به هر روي تركيب سياسي و 
جناحي مجمع تشخيص مصلحت نظام تفاوت هاي 

چشمگيري با ش��وراي نگهبان دارد. در عمل چنين 
چيزي محقق نشد و نهايتا هنوز تصويب اين قوانين 

در هاله اي از ابهام قرار دارد.
الزم به ذكر اس��ت با توجه به اعالم بانك مركزي در 
خصوص عدم كس��ب س��ود از محل معامالت ارزي، 
دريافت سود و ماليات علي الحساب براساس بند »ق« 
تبصره »6« به معناي افزايش پايه پولي خواهد بود. با 
توجه به شرايط ويژه اقتصاد ايران و فشارهاي تورمي 
ناش��ي از افزايش پايه پولي كه بعد از دو سال مجددا 
تورم را در اقتصاد كش��ور ابت��دا دو رقمي و اكنون به 
نزديك 25 درصد رسانده، اجراي اين مصوبه مي تواند 
براي سال آينده نيز تبعات تورمي فراواني داشته باشد. 
البته با توجه به تحريم هاي اياالت متحده عليه اقتصاد 
ايران و ش��رايط خاص دولت براي سال آينده به نظر 
مي رسد هر اقدامي كه پايه پولي را افزايش دهد بايد 
مورد بازبيني و اصالح قرار بگيرد چرا كه پيش بيني ها 
از منفي شدن رشد اقتصادي همزمان با تورم باال خبر 
مي دهد كه اين مهم مي تواند به معناي بازگشت ركود 
تورمي به اقتصاد كشور باشد. به همين جهت ضروري 
است سود سهام و ماليات صرفا پس از تحقق قطعي 
سود اخذ ش��ود. به همين جهت مركز پژوهش هاي 
مجلس به نمايندگان پيشنهاد مي دهد با رعايت آيين 
نامه داخلي مجلس( بن��د »ق« تبصره »6 « با اصرار 

جهت تصويب مواجه نش��ود و به هر روشي كه امكان 
پذير است از مصوبه كنوني حذف شود.

   توجه نمايندگان به انتقاد بانك مركزي
با توجه به اينكه مصوبه كميسيون مورد بحث، بدون 
هيچ گونه اصالحي براي بار دوم قرار اس��ت به صحن 
علني برود كه بيانگر اصرار اعضاي كميسيون بر مصوبه 
قبلي است، به طبع ايراد ش��وراي نگهبان در صحن 
علني نيز برطرف نمي ش��ود و اين ايراد بر جاي خود 
باقي مي ماند. به همين منظ��ور چنانچه اين مصوبه 
در صحن علني مجلس برود و به تصويب نمايندگان 
برسد، جهت حل اختالف مجلس و شوراي نگهبان، 
مجمع تشخيص مصلحت نظام وارد عمل خواهد شد. 
درنتيجه اختالف بين مجلس و شوراي نگهبان دوباره 
با دخالت مجمع تشخيص مصلحت نظام بناست حل 
شود. هر چند بايد توجه داشت كه انتقادات نهادهاي 
تخصصي كه مبناي درس��تي دارند بايد مورد توجه 
قرار گيرد. به همين جهت مركز پژوهش هاي مجلس 
از نمايندگان مي خواهد به انتق��ادات بانك مركزي 
در رابطه با اين مصوبه توجه كنند و به ويژه بندي كه 
مي تواند موجب افزايش پايه پولي ش��ود، با توجه به 
اينكه تاثير شگرفي بر اجراي اين مصوبه ندارد به طور 

كلي حذف شود.

معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزير تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي اظهار كرد: انحراف در استفاده از 
تسهيالت ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي 
و عش��ايري با اجراي 4 اليه كنترلي از 20 درصد 

به 6 درصد كاهش يافته است.
»عيسي منصوري«، به تسنيم اظهار كرد: به منظور 
اجراي طرح اش��تغال پايدار روستايي مقررشد تا 
معادل ريال��ي 1.5 ميليارد دالر )18هزار ميليارد 
توم��ان( از منابع صندوق توس��عه ملي توس��ط 
بانك هاي كشاورزي، توس��عه تعاون، پست بانك 
و صندوق كارآفرين��ي اميد در اختيار كارآفرينان 

قرار بگيرد.
وي افزود: ارزش طرح هايي كه از س��وي بانك ها 
به مرحله انعقاد قرار داده رسيده، تاكنون 7500 
ميليارد تومان بوده كه از اين ميزان 6500 ميليارد 
تومان در قالب اجراي طرح اشتغال پايدار روستايي 

به متقاضيان پرداخت شده است.
معاون توسعه اشتغال و كارآفريني وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي ادامه داد: پرداخت تسهيالت 
در قالب مرحله سوم طرح اشتغال پايدار روستايي 

در ايام پاياني سال هم متوقف نمي شود.
منصوري با اشاره به استقبال متقاضيان از دريافت 
تس��هيالت اشتغال پايدار روس��تايي خاطرنشان 

س��اخت: 18 هزار ميليارد توم��ان طرح جديد به 
بانك ها معرفي كرده ايم.

اين مس��وول ب��ا تاكيد ب��ر ض��رورت حمايت از 
اش��تغالزايي براي افراد تحت پوش��ش نهادهاي 
حمايتي و توانمندس��ازي آنها تصريح كرد: مقرر 
ش��ده تا 3750 ميليارد تومان از منابع تسهيالت 

اش��تغال پايدار روس��تايي در اختيار متقاضيان 
نهادهاي حمايتي براي ايجاد فضاي جديد كسب 

و كار قرار بگيرد.
معاون وزير تع��اون، كار و رف��اه اجتماعي درباره 
اولويت بندي تسهيالت اش��تغال پايدار روستايي 
گفت: در توزيع تسهيالت اولويت با طرح هاي نيمه 

تمام و واحدهاي متقاضي براي نوسازي است.
منصوري افزود: اين گروه از متقاضيان تسهيالت 
نبايد مستقيم به بانك ها مراجعه كنند بلكه بايد از 
طريق س��امانه »كارا« ثبت نام كرده و پس از طي 
مراحل اداري بانك ها براي پرداخت تسهيالت به 

سراغ آنها خواهند رفت.
وي تاكيد كرد: با توجه به تعيين رسته هاي فعاليت 
براساس مزيت هاي هر استان و شهرستاني براي 
دريافت تسهيالت اشتغال پايدار روستايي بدون 
شك طرح هاي نيمه تمام و متقاضي نوسازي براي 
دريافت تسهيالت از اين منابع نيز مشمول چنين 

قواعدي مي شود.
معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در پاس��خ 
به س��وال ايرنا مبني بر اينكه چه اقدام هايي براي 
جلوگيري از اتالف و انحراف منابع انجام مي شود، 
اظهار داشت: توان شماري طرح ها، نمونه برداري 
اس��تاني، نمونه برداري ملي و كنت��رل طرح ها از 
طريق سامانه »ناظر« چهار اليه نظارتي است كه 
به منظور جلوگيري از انحراف منابع بانكي انجام 
مي شود. بازگرداندن كل تسهيالت، محاسبه ارزش 
تس��هيالت با نرخ روز و دريافت س��ود 18 درصد 
به ج��اي 6 درصد از جمله اقداماتي اس��ت كه در 
مقابل انحراف تسهيالت اشتغال پايدار روستايي 

انجام مي ش��ود. وي افزود: از آنجا كه اصالح شيوه 
استفاده از تسهيالت بانكي را دنبال مي كنيم و به 
همين دليل از ش��يوه »پايش« استفاده مي كنيم 
نه »كنترل«، بخش عمده اي از انحراف تسهيالت 

بازگشته است.
معاون وزير تعاون، كار رفاه اجتماعي اظهار داشت: 
اقدام هاي پايش��ي سبب شده تا ميزان انحراف در 
تسهيالت اشغال پايدار روستايي از 20 درصد به 
6 درصد كاهش پيدا كند؛ البته اين رقم در برخي 

استان ها به يك درصد رسيده است.
مجلس شوراي اسالمي تابستان پارسال با برداشت 
يك ميليارد و 500 ميليون دالر از منابع صندوق 
توسعه ملي با هدف ايجاد اشتغال پايدار و فراگير 
در مناطق روس��تايي و عشايري موافقت كرد و به 
دنب��ال آن، آيين نامه اجرايي آن اواخر آبان ماه به 

تصويب دولت رسيد. 
اين طرح از اواسط زمس��تان پارسال وارد مرحله 
اجرا شد و صندوق توسعه ملي نيمي از منابع مورد 

نظر را به حساب بانك هاي عامل واريز كرد.
چهار بانك عامل )صندوق كارآفريني اميد، بانك 
كش��اورزي، بانك توس��عه تعاون و پس��ت بانك( 
به طرح ه��اي تاييد ش��ده در كارگروه هاي ملي و 

استاني وام پرداخت مي كنند.

سرپرس��ت دفتر توس��عه اش��تغال و سياس��ت گذاري ب��ازار كار، از 
تخصيص 7 هزار و 300 ميليارد توم��ان منابع جديد براي پرداخت 

تسهيالت اشتغال روستايي و عشايري خبر داد.
عالءالدين ازوجي، با اش��اره به تخصيص منابع جديد براي پرداخت 
تسهيالت اشتغال روستايي و عشايري به مهر اظهار كرد: در راستاي 
اجراي قانون حمايت از اشتغال روستايي و عشايري، از سال گذشته 
معادل ريالي 1.5 ميليارد دالر از محل منابع صندوق توسعه ملي براي 
پرداخت تسهيالت اشتغال و سرمايه در گردش واحدهاي توليدي، 

خدماتي، كشاورزي و صنعتي اختصاص يافت.
وي با بيان اينكه صندوق كارآفريني اميد، بانك كشاورزي، بانك توسعه 
تعاون و پست بانك چهار موسسه عامل اجراي برنامه اشتغال روستايي 
و عشايري هستند، افزود: طبق قانون، بايد منابع صندوق توسعه ملي با 
تلفيق منابع هر يك از موسسات عامل براي پرداخت تسهيالت اشتغال 
روستايي تخصيص يابد كه در همين راستا از اواخر سال گذشته تا اوايل 
امس��ال طي دو مرحله در مجموع 6 هزار ميليارد تومان براي اجراي 

برنامه اشتغال روستايي و عشايري تخصيص پيدا كرد.
سرپرست دفتر توسعه اشتغال و سياست گذاري بازار كار از تخصيص 
7 هزار و 300 ميليارد تومان منابع جديد از محل صندوق توس��عه و 
موسسات عامل براي پرداخت تسهيالت اشتغال روستايي خبر داد و 

گفت: پس از تخصيص منابع جديد، برخي از موسسات عامل اعتبارات 
را به شعب استاني خود اختصاص دادند و برخي موسسات نيز در حال 

توزيع منابع خود به استان ها هستند.
ازوجي با بيان اينكه از سال گذشته در مجموع با تخصيص منابع جديد، 
تاكنون 13 هزار و 300 ميليارد تومان براي اشتغال روستايي تخصيص 
اعتبار شده است، افزود: بخش ديگر اين منابع باقي مانده است كه در 

سال آينده تخصيص اعتبار خواهد شد.
اين مقام مس��وول در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي همچنين از 
پرداخت 135 ميليارد تومان اعتبار از س��وي سازمان برنامه و بودجه 
ب��راي اجراي برنامه هاي اش��تغال تبصره 18 بودج��ه 97 خبر داد و 
گفت: در بخش��ي از آيين نامه تبصره 18 اجراي پنج برنامه كارورزي 
فارغ التحصيالن، مهارت آموزي در محيط كار واقعي، مشوق هاي بيمه 
كارفرمايي و طرح هاي خرد اشتغال، يارانه دستمزد و برنامه آموزش 
توسعه رسته هاي مصوب ديده شده بود كه 670 ميليارد تومان براي 

اجراي اين برنامه ها پيش بيني شده است.
سرپرس��ت دفتر توسعه اش��تغال و سياس��ت گذاري بازار كار گفت: 
مابه التفاوت 135 ميليارد تا 670 ميليارد تومان كل منابع پيش بيني 
شده براي اجراي پنج برنامه مذكور، قابليت انتقال به سال آينده را دارند 

و در سال آينده تخصيص مي يابد.

نمايندگان مجلس در جلسه علني نوبت خود در اولين روز كاري هفته 
جاري در ادامه بررسي جزييات بودجه 98 در بخش هزينه اي با 158 
رأي موافق، 38 رأي مخالف و 9 رأي ممتنع بند مربوط به اختصاص 

14 ميليارد دالر براي تأمين كاالهاي اساسي را تصويب كردند.
طبق اي��ن مصوبه مجل��س، دولت ملزم ب��ه اس��تفاده از كاالبرگ 
الكترونيكي براي تأمين كاالهاي اساس��ي مورد نياز مردم با نرخ ارز 
ترجيحي يا پرداخت نقدي شده است. كاالبرگي كه يادآور كوپن هاي 
معروف دهه هاي 60 و 70 و صف هاي طويل دريافت اقالم اساس��ي 

مانند قند و شكر، روغن و برنج است.
كاالبرگ هايي كه اين بار قرار است به صورت كارت هاي الكترونيكي و 

احتمااًل در وجه اقالمي مانند گوشت و مرغ صادر شود.
درباره اين ش��رايط جديد اقتص��ادي و الزام��ات آن بهنام ملكي - 
اقتصاددان - با بيان اينكه افزايش رقم يارانه هاي نقدي در ش��رايط 
فعلي تبعات تورمي دارد، به ايسنا گفت: در اين شرايط بهترين گزينه 
در نظر گرفتن كوپن هاي الكترونيكي براي مردم است تا از اين طريق 

نيازهاي حداقلي شهروندان برطرف شود.
وي ب��ا بيان اينكه در ش��رايط نامتعادلي به س��ر مي بريم كه در آن 
قدرت خريد مردم هر روز به شدت كاهش پيدا مي كند، اظهار كرد: 
در چنين شرايطي بخشي از طبقات فوقاني جامعه به دليل داشتن 

س��رمايه هاي كالن از شرايط تورمي حداكثر اس��تفاده را مي برند. 
دولت و مجلس براي مقابله با اين شرايط بايد طرح ماليات بر عايدي 

سرمايه را اجرايي كند.
ملكي با اشاره به پرداخت 14 ميليارد دالر ارز يارانه اي توسط دولت 
براي واردات كاالهاي اساسي ادامه داد: از اين رقم كالن نيز كه دولت 
براي واردات كاالهاي اساس��ي تخصيص داد نسبت بسيار كمتري 
به دس��ت مردم رسيد. اگر آمارهاي رسمي را مالك قرار دهيم تورم 
كاالهاي اساس��ي در حال حاضر حدود 50 درصد است كه اين عدد 
با نرخ دالر ياران��ه اي 4200 توماني كه دولت براي واردات كاالهاي 
اساس��ي تخصيص داده اس��ت هم خواني ندارد. اي��ن يعني اينكه 

يارانه هاي دولت بطور كامل به مردم نرسيده است.
وي ضمن هشدار نس��بت به از چرخه مصرف خارج شدن برخي از 
طبقات ضعيف در جامع��ه اظهار كرد: ارز دولت براي واردات كاالها 
نامحدود نيس��ت؛ بنابراين دولت بايد سعي كنند تا از طريق كوپن 

هزينه هايش را به مصرف كنندگان و نيازمندان معطوف كند.
اين اقتصاددان تاكيد كرد: كوپن يا كاالبرگ الكترونيكي در شرايط 
فعلي يكي از بهترين گزينه هاي است كه از آن طريق مي توان نسبت 
به تأمين نيازهاي اساسي مردم اقدام كرد تا بتوان در شرايط سقوط 

آزاد قدرت خريد مردم آنها را در چرخه مصرف نگاه داشت.
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اصالحيه
روز گذش��ته روزنامه تعادل، مصاحبه اي با تيتر 
»تكرار خصولتي در شس��تا ممنوع«، منتش��ر 
ك��رد كه در آن عنوان فرش��يد يزداني، مش��اور 
هيات مديره س��ازمان تامي��ن اجتماعي و دبير 
ش��وراي برنامه ريزي راهبردي س��ازمان تأمين 
اجتماعي به اشتباه معاون امور استان ها درج شده 
بود. ضمن پوزش از مخاطبان اين اشتباه در نسخه 

الكترونيكي اصالح مي شود.

اخبار كالن

رسيدگي به پرونده  مالياتي فعاالن 
مناطق آزاد در ادارات خاص

تسنيم|بر اساس تفاهم نامه مشترك دبيرخانه 
شوراي عالي مناطق آزاد و سازمان امور مالياتي مقرر 
شد، رسيدگي به پرونده هاي مالياتي فعاالن مناطق 
آزاد در ادارات خاص انجام شود. بر اساس تفاهم نامه 
مشترك دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و سازمان 
امور مالياتي كش��ور، در خص��وص جرايم موضوع 
ماده 169 مكرر قانون مالياتي مستقيم، مربوط به 
سال هاي 92 تا 94 فهرست معامالت فصلي حداكثر 
تا تاريخ 20 اسفند ماه امسال به ادارات امور مالياتي 
ارسال ش��ود.همچنين مقرر شد، با ابالغ بخشنامه 
معاون مالياتهاي مستقيم س��ازمان امور مالياتي، 
حسابرسي و رسيدگي به پرونده هاي مالياتي فعالين 
مناطق آزاد در ادارات امور مالياتي خاص انجام شود.

 اجراي مصوبه درباره افزايش
400 هزار توماني حقوق ها

رييس سازمان برنامه  و بودجه بر اجراي مصوبه 
مجلس براي افزايش حقوق كارمندان در س��ال 
آينده درصورت تصوي��ب نهايي آن، تاكيد كرد. 
محمدباقر نوبخ��ت، مع��اون رييس جمهور در 
صفحه شخصي خود در توئيتر، نوشت: »با وجود 
كارشناس��ي بودن ط��رح دولت ب��راي افزايش 
حقوق كارمندان و اش��كاالت متعدد اجرايي در 
مصوبه مجلس، اگ��ر اين مصوبه به قانون تبديل 
 ش��ود، دولت با جديت آن را اج��را خواهد كرد.
احترام به قانون افتخار دولت و ارايه لوايح بودجه در 
وقت قانوني، نماد اين احترام تام و تالش بيشينه 

براي اجراي آن است.«

مشكل آلومينيوم المهدي
و هرمزال اهليت خريدار است

 خانه ملت|رييس س��ازمان ديده بان ش��فافيت و 
عدالت گفت: از زمان نخس��تين خصوصي سازي و 
پيش از اجراي برنامه س��وم توسعه، عدم شفافيت ها 
در خصوصي سازي پديدار شد. در زمان دولت آقاي 
احمدي نژاد 119 هزار ميليارد تومان بنگاه فروخته و 
اين مبلغ را به بودجه تبديل كردند، همچنين در زمان 
دولت روحاني از طريق فروش بنگاه ها به دنبال كسب 
منبع جديدي بودند تا كسري بودجه را جبران كنند، 
لذا هر دو وظيفه ايجاد كاراي��ي و عدالت روي زمين 
مانده كه اين خطايي بزرگ بوده و نتيجه اين مي شود 
كه بنگاه هاي زيادي فروخته و با واريز به خزانه تبديل به 
بودجه شده است.رييس سازمان ديده بان و شفافيت با 
اشاره به اعتراض ها نسبت به نحوه قيمت گذاري و انعقاد 
قرارداد واگذاري آلومينيوم المهدي و هرمزال، اظهار 
داشت: از زمان واگذاري آلومينيوم المهدي به سازمان 
خصوصي سازي شكايت ش��د، اما پس گرفتن آن به 
نتيجه نرسيده و نتيجه اين شد كه مجتمع آلومينيوم 
المهدي و هرمزال به دس��ت ف��ردي نااهل افتاد.اين 
نماينده مردم در مجلس نهم شوراي اسالمي، با بيان 
اينكه فعاليت خريدار آلومينيوم المهدي و هرمزال اين 
بوده كارخانه هاي دولتي را به ثمن بخس خريداري 
كرده، س��پس زمين و محصول را به فروش رسانده و 
از طريق اين منابع پشت سرهم بنگاه ها را يكي پس از 
ديگري مي خريد، ادامه داد: با توجه به وجود فساد در 
خصوصي سازي نه تنها عدالت و كارايي محقق نشده، 
بلكه منابع ملي اتالف و بيت المال به هدر رفته است.

رييس سازمان ديده بان شفافيت و عدالت، با تاكيد بر 
اينكه هپكو اراك، دشت مغان و ساير خصوصي سازي ها 
نيز وضعيت مش��ابهي با آلومينيوم المهدي دارند، 
افزود: متاس��فانه براي فروش بنگاه ها ابتدا بنگاه ها را 
زيان ده كرده و سپس عنوان مي كنند كه اگر اين بنگاه 
رايگان ارايه شود ضرر آن از نگهداري اش كمتر است 
و اين نگاه غيرعاقالنه و خيانتكارانه بوده و سبب شده 
بنگاه ها به ثمن بخس به فروش برسد.وي با بيان اينكه 
نتوانستيم مانع واگذاري آلومينيوم المهدي و هرمزال 
شويم، ادامه داد: خريدار آلومينيوم المهدي، شمش ها 
و اموال كارخانه را فروخته اس��ت، لذا براين اس��اس 
عليه رييس سازمان خصوصي سازي اعالم جرم شد، 
چراكه برخالف مصالح س��ازماني و به نفع متصرفان 
عمل كرده كه در اين اعالم جرم مشخص شد، قرارداد 
اجرا نشده و بايد آلومينيوم المهدي را از خريدار پس 
گرفته و قرارداد را فسخ كنند.توكلي با تاكيد بر اينكه 
به شكل مشكوك و تعجب آوري آلومينيوم المهدي را 
در بازه زماني بسيار كوتاهي واگذار كردند، ادامه داد: 
ماشين سازي تبريز و هپكو نيز وضعيت مشابهي دارند، 
چراكه ماشين سازي تبريز در مدت كوتاهي به حراج 
گذاشته ش��ده و 700 ميليارد تومان قيمت گذاري 
شد، در حالي كه تنها زمين هاي اين كارخانه حداقل 
1800 ميليارد توم��ان ارزش دارد و ماش��ين آالت 
برند ماشين س��ازي و زمين هر ك��دام بايد جداگانه 
قيمت گذاري مي شد.رييس سازمان ديده بان شفافيت 
و عدالت، با بيان اينكه از وزير امور اقتصادي و دارايي 
درخواست شده كه در حال حاضر خصوصي سازي ها را 
متوقف كند، تصريح كرد: بايد به اعتراض ها رسيدگي و 
تكليف پوري حسيني، رييس سازمان خصوصي سازي 
مشخص شود، چراكه وي صالحيتي براي ماندن در 
سمت رياست سازمان خصوصي سازي ندارد و بايد در 
برابر خيانت هايي كه به منابع ملي شده، پاسخگو باشد.



بانك و بيمه4اخبار

»تعادل«ازتحوالتاخيربازارارزوسكهگزارشميدهد

تالشدوبارهطالبرایبازگشتبهمرز۱۳۰۰دالر
دالر و سكه در مدار کاهش قیمت

گروه بانك و بيمه|  
به دنبال اظه��ار نظر اخير ريي��س كل بانك مركزي 
مبني بر كاهش نرخ دالر تا 11 هزار تومان و تش��كيل 
بازار متشكل ارزي در فروردين 98، و همچنين اعالم 
خبر ورود هيات عالی رتبه کارشناسی اقتصادی و فنی 
اروپايي در آينده نزديك به ايران، که در زمينه سازوکار 
ويژه مالی )ساحات( مسووليت دارند، نرخ ارز و سكه و 

طال در بازار كاهش يافت. 
روز دوش��نبه 13 اسفند 97 نرخ لحظه اي سامانه سنا 
براي دالر ب��ه 12 هزار و 700 تومان و ي��ورو 14 هزار 
و 750تومان اعالم ش��د. همچنين براساس نرخ هاي 
ميانگين نرخ ارز روز يك ش��نبه س��امانه سنا دالر 13 
ه��زار و 296 تومان، يورو 15 هزار و 373 تومان و پوند 
17هزار و 158توم��ان،  درهم ام��ارات 3609، يوآن 

2081، ليرتركيه 2604 تومان اعالم شده است. 
در بازار آزاد و نقدي نيز دالر تا 12750 تومان و درهم 
3500 تومان معامله شد، در صرافي هاي مجاز و بانكي 
ني��ز دالر 12800 و يورو 14850 تومان فروش رفت و 

نرخ خريد دالر 12700 و يورو 14750 تومان بود. 
همچنين در جري��ان معامالت بازار طال و س��كه روز 
دوشنبه 13 اسفندماه 97، هر اونس طال در بازارهای 
جهانی 1287 دالر و 8 سنت و هر گرم طالی 18 عيار 
402 هزار و 986 تومان، مظنه مثقال 17 عيار 1 ميليون 
و 743 هزار تومان معامله شد.   قيمت هر قطعه سکه 
تمام به��ار آزادی طرح جديد 4 ميلي��ون و 388هزار 
تومان، طرح قديم 4 ميلي��ون و 250 هزار تومان، نيم 
سکه 2 ميليون و 500 هزار تومان، ربع سکه يک ميليون 
و 600 هزار تومان و سکه يک گرمی 850 هزار تومان 

داد و ستد شد.
روند کاهش نرخ ارز در بانک ها و صرافی ها ادامه دارد و 
دالر نسبت به روز يك شنبه 400 تومان کاهش قيمت 
دارد. بانک مرکزی از نيمه نخس��ت امسال به بانک ها 
مجوز خريد ارز از مردم را داد که اين نرخ هر روز از سوی 
اين بانک به بانک ها به صورت آنالين اعالم می ش��ود، 
البته در ابتدا نرخ اعالم شده در بانک ها بسيار پايين تر 
از بازار آزاد بود و به تدريج اين تفاوت کم و نرخ خريد ارز 
در بانک ها به نرخ بازار آزاد نزديک شد. در همين راستا، 
شعب ارزی بانک ها روز 13 اس��فندهر دالر آمريکا را 
12هزار و 528 تومان می خرند که نسبت به روز  يك 
شنبه که 12 هزار و 916 تومان بوده حدود 400 تومان 
کاهش دارد. قيمت خريد يورو نيز 14 هزار و 236تومان 
اس��ت که نس��بت به روز يك ش��نبه  با کاهش حدود 
450تومانی همراه است.همچنين قيمت خريد هر پوند 
انگليس در شعب ارزی بانک ها 16 هزار و 583تومان 

اعالم شده است.
شعب ارزی بانک های عامل ارز مسافرتی نيز در صورت 
تکميل بودن مدارک مسافران تا سقف 500 يورو برای 
کشورهای همسايه و مشترک المنافع و تا سقف 1000 
يورو برای ساير کشورها ارز مسافرتی می فروشند که 
قيمت اين ارز امروز بدون احتس��اب کارمزد 14 هزار 
و 952 تومان اعالم ش��ده که با احتساب کارمزد بانک 
مرکزی و عامل به حدود 15 هزار و 300 تومان می رسد.

همچنين صرافی های مجاز بانک مرکزی روز دوشنبه  

قيمت خريد ه��ر دالر آمريکا را 12 هزار و 700 تومان 
و قيم��ت ف��روش آن را 12 ه��زار و 800 تومان اعالم 
کرده اند.اي��ن صرافی ها ه��ر يورو را 14 ه��زار و 750 
توم��ان خريده و 14 هزار و 850 تومان می فروش��ند. 
قيمت دالر در صرافی ها نيز نس��بت به روز يك شنبه 
با کاهش 400تومانی و يورو ب��ا کاهش 550 تومانی 

همراه بوده است
در بازار ارز رسمي نيز، بانک مرکزی نرخ 47 ارز را اعالم 
کرد که طی آن نرخ 21 ارز مانند پوند افزايش و قيمت 
17 واحد پولی ديگر از جمله يورو کاهش يافت. نرخ دالر 
و 8 ارز ديگر نيز ثابت بود. هر دالر آمريکا برای »دوشنبه 
13 اسفند ماه 97« 42 هزار ريال قيمت خورد. هر پوند 
انگليس با 119 ريال افزايش 55 ه��زار و 591 ريال و 
هر ي��ورو نيز با 37 ريال کاهش 47 ه��زار و 728 ريال 

ارزش گذاری شد.

   پنج دلیل افزایش تقاضا در بازار ارز
در اي��ن رابطه دبير کل کانون صراف��ان ايرانيان پنج 
دليل افزايش تقاضا در بازار ارز، در روزهای نخستين 
اس��فندماه را برش��مرد و ابراز اميدواری ک��رد که با 

راه اندازی بازار متش��کل ارزی، اثرگ��ذاری دالالن و 
سفته بازان بر بازار کمرنگ شود.   بازار ارز در روزهای 
ابتداي��ی هفته گذش��ته متالطم بود و نرخ ها س��ير 
صعودی به خود گرفت ام��ا از ميانه اين هفته با ورود 
بانک مرکزی به بازار، نرخ ها عقبگرد داشت و از دامنه 

نوسان ها کاسته شد.
رضا ترکاش��وند درباره داليل بروز اين نوسان به ايرنا 
اظهار داشت: يکی از داليل افزايش خريد ارز در بازار، 
تصميم دولت برای ترخيص خودروهای رسوب شده 
در گمرک بود که تقاضای س��نگينی را در بازار ايجاد 
کرد و توانس��ت بخش زيادی از نقدينگ��ی در بازار را 
جذب کند. وی افزود: يکی ديگر از تقاضاهای ايجاد 
شده در بازار به واردکنندگانی باز می گردد که به دليل 
مش��کالتی که در بحث انتقال ارز دارن��د، ارز خود را 

به صورت حواله از بازار تامين می کنند.
دبير کل کانون صرافان ايراني��ان اتمام دوره گواهی 
سپرده يکساله با نرخ 20 درصدی در بانک ها را يادآور 
شد و اظهار داشت: با سررس��يد شدن اين گواهی ها 
در اواخر بهمن و اوايل اس��فند امسال و اينکه شورای 
پول و اعتبار مجوز تمديد آنها را با نرخ 18 درصدی به 

بانک ها داد، به نظر می رسد بخشی از اين نقدينگی از 
بانک ها خارج و به سمت بازار ارز و سکه حرکت کرد.

ترکاشوند داليل روانی ناشی از عضويت ايران در گروه 
ويژه اقدام مالی )FATF( را بر بازار بی تاثير ندانست 
و اظهار داش��ت: بحث تصويب نش��دن لوايح مرتبط 
با اف.ای.تی.اف در مجمع تش��خيص مصلحت نظام 
س��بب افزايش نرخ ها در بازار شد، اما تمديد مهلت 
ايران در نشس��ت هفته گذش��ته اين گروه، اميدوار 
کننده بود اما سبب شد تا روز شنبه اختالف نرخ بين 

صرافی های بانک ها و کف بازار زياد شود.
وی توضيح داد: سوم اسفند پس از تمديد مهلت ايران 
در اف.ای.تی.اف، نرخ دالر در صرافی بانک ها به حدود 
12 هزار و 700 تومان رس��يد و ب��ه همين دليل روز 
شنبه )چهارم اسفند( صرافی های بانک ها نرخ ها را از 
12هزار و 500 تومان آغاز کردند که منطقی نبود زيرا 
نرخ ها در کف بازار تعديل نشده و فشار تقاضا نيز وجود 
داشت. در اين شرايط صرافی های بانک ها ناچار شدند 
که نرخ های خود را رو به ب��اال تعديل کنند تا فاصله 
از بين برود. به ب��اور دبير کل کانون صرافان ايرانيان، 
در کن��ار همه اين داليل نمی توان از فش��ار تقاضای 

پايان س��ال بر بازار ارز چشم پوشی کرد زيرا برخی از 
هموطنان برای انجام سفرهای خارجی و برخی ديگر 
برای تسويه حساب شرکت های خود به ارز نياز دارند.

   تالش دوباره طال 
برای بازگشت به مرز ۱۳۰۰ دالر

قيمت طال در بازار جهانی پس از اين که روز جمعه تحت 
تاثير رشد ارزش دالر به پايين مرز 1300 دالر سقوط 
کرد در معامالت روز دوشنبه اندکی افزايش يافت، اما 
همچنان پايين اين مرز روانی مهم ماند. هر اونس طال 
برای تحويل فوری در معامالت روز جاری بازار سنگاپور 
0.3 درصد افزايش يافت و به 1296.61 دالر رسيد. در 
بازار آمريکا، هر اونس طال برای تحويل در آوريل با 0.2 

درصد کاهش، به 1297.20 دالر رسيد.
ي��ک منبع آگاه از مذاکرات تج��اری آمريکا و چين به 
رويترز اظهار کرد: به نظر می رسد اين قرارداد به واقعيت 
نزديک شده و تهديد تعرفه های آمريکا روی کاالهای 
چينی را رفع می کنند، زيرا پکن قول تغييرات اقتصادی 
ساختاری و حذف تعرفه های تالفی جويانه را داده است.

ب��ه گفت��ه کاي��ل رودا، تحليلگر ب��ازار در ش��رکت 
»آی جی مارکتس«، دالر هفته گذش��ته رش��د قابل 
مالحظه ای داشت و قيمت طال را پايين برد اما ما اکنون 

شاهد معکوس شدن اين روند هستيم.
اقتصاد جهانی همچنان رش��د آهس��ته ای را تجربه 
می کن��د و بانک های مرکزی بايد برای پش��تيبانی از 
اقتصادهای شان مداخله کنند که برای طال موقعيت 
مناسبی برای افزايش در ميان مدت را فراهم می کند 
و راه حل برای پايان دادن به جنگ تجاری نيز به بهبود 

دورنمای رشد اقتصادی کمک خواهد کرد.

   دالر در معامالت روز جاری حدود
 ۰.۱ درصد در برابر ارزهای رقیب افت کرد

بر اساس گزارش رويترز، دالر از اظهارات دونالد ترامپ 
رئيس جمه��ور آمريکا که اعالم کرده سياس��ت پولی 
تحکيمی بانک مرکزی، عامل قوی شدن دالر و آسيب 
ديدن رقابت پذيری آمريکا بوده، تحت فشار کاهشی 

بيشتری قرار گرفته است.
وانگ تائو، تحليلگر فن��ی رويترز پيش بينی کرد طال 
ممک��ن اس��ت حماي��ت در مح��دوده 1289 دالر را 
شکسته و تا س��طح حمايتی بعدی که در 1271 دالر 
قرار دارد عقب نش��ينی کند. قيمت ط��ال روز جمعه 
تحت تأثي��ر صعود بازارهای س��هام جهانی، به پايين 
مرز 1300دالر س��قوط کرد. با افت قيمت طال ذخاير 
صندوق »اس پی دی آی گلدتراست« که بزرگ ترين 
صندوق س��رمايه گذاری تحت پشتوانه طال در جهان 
اس��ت، روز جمع��ه 1.50 درص��د کاه��ش يافت که 
بزرگ ترين کاهش يک روز از دسامبر سال 2016 بود.

در بازار س��اير فلزات ارزشمند، هر اونس پاالديم برای 
تحويل فوری 0.8 درصد افزايش يافت و به 1557 دالر 
رس��يد. هر اونس نقره برای تحويل فوری 0.1 درصد 
افزايش ياف��ت و 15.22 دالر معامله ش��د. هر اونس 
پالتين برای تحويل فوری ب��ا 0.1 درصد افزايش، در 

857.65 دالر ايستاد.

وهاب قليچ |
درگير كردن منافع فردي به منافع جمعي در اين تامين 
مالي گروهي موجب مي شود اعضاي گروه با همكاري و 
انتقال تجارب به يكديگر، اثر مثبت بر بازدهي و بهره وري 

فعاليت هاي اقتصادي هم داشته باشند.
وج��ود اطالع��ات نامتق��ارن بي��ن بان��ك و ط��رف 
تس��هيالت گيرنده موجب مي شود س��ازوكار اعطاي 
تس��هيالت بانكي با دو چالش مهم انتخاب نامساعد و 
خطرات اخالقي روبرو باشد. انتخاب نامساعد به پيش از 
اعطاي تسهيالت مرتبط مي شود و به اين معناست كه 
بانك به عنوان نهاد تامين مالي كننده، فردي كه شرايط 
كافي دريافت تسهيالت را ندارد يا به شدت ريسكي است 
را انتخاب كرده و تامين مالي كند. خطرات اخالقي نيز به 
پس از اعطاي تسهيالت باز مي گردد و بدين معناست كه 
فرد دريافت كننده تسهيالت با سوءاستفاده از اطالعات 
نامتقارن از ايفاي تعهدات در بازپرداخت كامل و به موقع 

منابع به بانك سرباز زند.
مس��لما رخداد اين دو چالش موج��ب افزايش نكول 
تسهيالت و باال رفتن هزينه هاي بانكي مي شود. نظام 
بانك��ي جهت تقليل چالش هاي مذك��ور، عموما از دو 
راهكار شناخته شده استفاده مي كند. راهكار متعارف 
براي جلوگيري از رخداد انتخاب نامساعد، استفاده از 

مكانيسم هاي ارزيابي و رتبه بندي اعتباري متقاضيان 
تسهيالت اس��ت تا بانك با اطمينان بيشتري مشتري 
واجد شرايط را گزينش كند. همچنين راهكار متعارف 
براي جلوگيري از رخداد خطرات اخالقي و عدم بازگشت 
تسهيالت، اخذ وثايق محكم است. البته در برخي موارد، 
توصيه مي ش��ود بانك بر فعاليت تسهيالت گيرنده در 

نحوه مصرف منابع نيز نظارت كند.
بنابراي��ن در مجم��وع بانك ب��ا ارزياب��ي و رتبه بندي 
اعتب��اري متقاضيان، اخذ وثايق و نظ��ارت بر فعاليت 
تسهيالت گيرندگان سعي در كاهش اثرات نامطلوب 
انتخاب نامس��اعد و خطرات اخالقي دارد. اما روش��ن 
است كه فارغ از ابعاد هزينه اي به كارگيري اين روش ها 
)خصوصا نظارت بر نحوه مص��رف وجوه( كه مي تواند 
هزينه تمام شده تسهيالت را براي تسهيالت گيرندگان 
باال ببرد، عدم وجود سامانه اطالعاتي مناسب و معتبر 
جهت اعتبارسنجي، عدم امكان به اجرا گذاشتن برخي 
از وثايق، خطر انجماد دارايي ه��اي بانكي در برخي از 
مواردي كه وثايق جايگزين منابع پرداختي تسهيالت 
مي شود و همچنين عدم سهولت نظارت موجب شده 
است كه نظام بانكي نتواند با استفاده از اين راهكارها بر 
چالش هاي اطالعات نامتقارن به نحو مطلوبي فايق آيد.

نكته اساسي آن اس��ت كه كارآمدي اين راهكارها در 

بخش تامين مالي طبقه محروم و ضعيف جامعه به نحو 
ملموس تري محل ترديد قرار دارد. اين طبقه از جامعه، 
به علت عدم برخورداري از سابقه تسهيالتي كافي جهت 
ارزيابي و اعتبارسنجي بانك يا عدم برخورداري از وثايق 
معتبر جهت ضمانت سپاري نزد بانك، كمتر مورد تاييد 
شبكه بانكي جهت دريافت تسهيالت قرار مي گيرند. 
به عبارتي راهكارهايي كه به طور معمول بانك ها براي 
غلبه بر چالش هاي اطالعات نامتقارن )انتخاب نامساعد 
و خطرات اخالقي( مورد اس��تفاده ق��رار مي دهند در 
خصوص اين طبقه از جامعه كاربرد چنداني ندارد؛ از اين 
جهت عمال اين طبقه از جامعه با وجود احتياج شديد به 

تسهيالت بانكي، شرايط دريافت آن را پيدا نمي كنند.
تامين مالي خرد )Microfinance( تالشي جهت 
ارايه خدمات مالي به اين دس��ته از افراد جامعه است. 
از جمل��ه اقداماتي ك��ه معموال در تامي��ن مالي خرد 
مشاهده مي شود اس��تفاده از ايده تامين مالي گروهي 
يا وام ده��ي گروهي )Group-Lending( اس��ت. 
در تامين مالي گروهي )كه بعضا با مفهوم تامين مالي 
جمعي Crowdfunding اشتباه گرفته مي شود(، 
اف��راد به طور داوطلبان��ه و همراه با جمع��ي ديگر كه 
عموما از دوس��تان و آشنايان خود هستند، گروه هايي 
در حدود 5 ت��ا 15 نفره را تش��كيل مي دهند. بانك با 

شناسايي اين گروه و با استفاده از منابع مشخص )شامل 
سپرده هاي سپرده گذاران، پس اندازهاي خود اعضاي 
گروه، كمك هاي نهادهاي عموم��ي و هداياي بانيان 
خير( تسهيالت درخواستي را به گروه پرداخت كرده و 
ضمانت گروهي را جايگزين وثيقه بانكي مي  كند. توزيع 
تسهيالت در گروه مي تواند به نظر و مديريت گروه يا خود 
بانك باشد. در اين روش كليه اعضاي گروه، بازپرداخت 
تسهيالت يكديگر را تضمين كرده و متعهد مي شوند 
كه در صورت نكول ساير اعضاي گروه، تعهدات وي را 
تقبل كنند؛ در صورتي كه هر يك از اعضا از بازپرداخت 
تسهيالت س��رباز زند و گروه نيز تعهدات وي را تقبل 
نكند، بانك جريان اعطاي تس��هيالت ب��ه كل گروه را 
متوقف مي كند. از اين رو نظارت و فشار گروهي مانع از 

نكول اعضا مي شود.
به نظر مي رس��د تامين مالي گروهي مي تواند تاحدي 
جايگزين دو راه��كار پيش گفته در غلب��ه بر انتخاب 
نامساعد و خطرات اخالقي شده و به كاهش هزينه هاي 
نظام بانكي در امر ارزيابي و اعتبارسنجي، اخذ وثيقه و 
نظارت در مصرف تسهيالت بيانجامد. اول آنكه يكي از 
خواص تامين مالي گروهي، انتخاب همسانان در تشكيل 
گروه ها است. با توجه به اينكه در نقاطي مانند روستاها و 
شهرهاي كوچك )كه عموما فقرا از اين مناطق هستند( 
عموم افراد از وضعيت و شرايط همديگر آگاهند، اگر گروه 
توسط انتخاب خود متقاضيان تسهيالت تشكيل شود 
و اعضا بدانند كه همگي مسوول بازپرداخت تسهيالت 

دريافتي توس��ط هر يك از اعضاي گروه هستند، طبعا 
افراد كم تعهد از دايره انتخاب خارج مي شوند و به طريقي 
خطر انتخاب نامساعد توسط بانك كاهش مي يابد. دوم 
آنكه سازوكار محروم سازي همه اعضاي گروه در قبال 
عدم ايفاي تعهدات موجب مي شود، افراد گروه بر فعاليت 
همديگر و نحوه استفاده از منابع تسهيالتي نظارت كنند، 
همچنين فشار گروهي بر عضوي كه تسهيالت خود را در 
سررسيد بازپرداخت ننموده است موجب كاهش خطر 

اخالقي خواهد شد.
افزون بر اين موارد، درگير كردن منافع فردي به منافع 
جمعي در اين نوع تامين مالي موجب مي شود اعضاي 
گروه با همكاري و انتقال تجارب به يكديگر، اثر مثبت 
بر بازدهي و بهره وري فعاليت هاي اقتصادي هم داشته 
باش��ند. تجارب به كارگيري تامين مال��ي گروهي در 
كش��ورهاي جهان نشان داده اس��ت كه نرخ بازگشت 
تس��هيالت در موسس��اتي كه از اين روش اس��تفاده 
مي نمايند عموما باالتر از 95 درصد بوده است و اين يك 
كارنامه مثبت ب��راي تامين مالي خرد با روش ضمانت 
گروهي اس��ت. البته گرچه ممكن اس��ت تامين مالي 
گروهي با محدوديت ها و نارسايي هايي نيز همراه باشد، 
اما ايده استفاده از سرمايه هاي اجتماعي )خصوصا در 
محيط هاي كوچك و روستايي( به عنوان بزرگ ترين و 
شايد تنهاترين سرمايه  در اختيار طبقه محروم جامعه، 
مي تواند تا حدي امكان ارايه مطمئن خدمات مالي به 

اين قشر از جامعه را فراهم سازد.

چابك سازي شبكه بانكي و ادغام بانك ها به نفع مردم است
عضو كميس��يون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
با بيان اينك��ه ادغام بانك ها با ه��دف بهبود وضعيت 
شبكه بانكي صورت مي گيرد، گفت: در حال حاضر با 
كوچك سازي اين شبكه، چابك سازي رخ خواهد داد.

شهباز حسن پور بيگلري در گفت وگو با ايِبنا با اشاره به 
اقدام بانك مركزي در ادغام بانك هاي نيروهاي مسلح 
در بانك سپه، گفت: در حال حاضر رقابت ناسالمي در 
ايجاد بانك هاي مختلف رخ داده كه بانك مركزي با آغاز 
فرآيند ادغام، بهترين اقدام را در راستاي بهبود وضعيت 

اقتصادي كشور برداشته است.
نماينده مردم س��يرجان و بردسير در مجلس شوراي 
اسالمي با تاكيد بر اينكه ايجاد بانك هاي متعدد ضامن 

بهبود خدمات رساني به مردم نيس��ت، افزود: اگر در 
كشور چند بانك مطمئن و كارآمد وجود داشته باشد 
س��ردرگمي مردم نيز كاهش يافت��ه و از طرف ديگر 

بنگاه داري نيز از سوي بانك ها به حداقل مي رسد.
حسن پور بيگلري با بيان اينكه در سال هاي اخير رقابت 
ناسالمي ميان بانك ها در جذب مشتري و همچنين 
حضور در بازارهاي مختلف اعم از مسكن صورت گرفته 
است، تصريح كرد: ادغام بانك ها اقدام مفيدي است تا 

شبكه بانكي به رسالت اصلي خود بازگردد.
وي با تاكيد بر اينكه ادغام تنها شامل بانك هاي نيروهاي 
مسلح نبايد باش��د، گفت: رهبر معظم انقالب نيز در 
فرمايشات اخير خود اين مطالبه مهم را از دولت به ويژه 

بانك مركزي داشته است. اين نماينده مردم در مجلس 
دهم ادامه داد: ادغام بانك هاي خصوصي نيز مي تواند 
گام بعدي بانك مركزي در راستاي تقويت شبكه بانكي 

باشد كه ثمرات آن نيز بسيار خواهد بود.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با تاكيد بر اينكه 
براي كارمندان بانك هاي ادغام شده نيز جاي نگراني 
وجود ندارد، گفت: خوش��بختانه در پي برنامه مداري 
بانك مركزي مش��كلي در اين رابطه براي كارمندان و 
مردم ايجاد نخواهد شد. عضو كميسيون برنامه و بودجه 
و محاسبات مجلس شوراي اسالمي يادآور شد: مجلس 
نيز با ادغام بانك ها موافق بوده و آماده هر نوع كمكي به 

دولت در اين رابطه است.
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معرفي عضو جدید 
هیات مدیره بانك ملت

معاون پيش��ين مديرعامل در ام��ور بانكداري 
شركتي و تجاري به عنوان عضو هيات مديره جديد 
بانك ملت معرفي شد. به گزارش روابط عمومي 
بانك ملت، بهمن اسكندري عضو پيشين هيات 
عامل و معاون مديرعامل در امور بانكداري شركتي 
و تجاري، براساس صورتجلسه هيات مديره اين 
بانك به عن��وان عضو جديد هيات مديره معرفي 
ش��د. دكتر محمد بيگدلي، علي رض��ا لگزايي، 
حسن روستا و دكتر حميد تاجيك ديگر اعضاي 

هيات مديره بانك ملت را تشكيل مي دهند.

افزایش سقف برداشت پول 
از خودپردازها در ایام نوروز

بانك مركزي در آس��تانه ايام ن��وروز مجوز افزايش 
سقف برداشت پول از دس��تگاه خودپرداز را از 200 
به 500 هزار تومان را ابالغ كرد كه در همين راس��تا 
سقف برداش��ت پول از 20 اس��فند تا 17 فروردين 
ماه افزايش پيدا مي كند. به گزارش ايِبنا، در آستانه 
ايام نوروز و با توج��ه به افزايش تقاضا براي پول نقد، 
بانك ها و موسسات مالي و اعتباري مجاز و فعال در 
سراسر كشور با دريافت مجوز از سوي اداره نظام هاي 
پرداخت بانك مركزي سقف برداشت از خودپردازها 
را از 200 ه��زار تومان به 500 ه��زار تومان افزايش 
مي دهند؛ امس��ال مانند سال گذشته بانك مركزي 
ابتداي اسفند ماه مجوز تصميم گيري براي افزايش 
سقف برداشت خودپردازها به 500 هزارتومان را به 
بانك ها و موسسات مالي و اعتباري دولتي و خصوصي 
از نيمه اس��فند ماه داده كه در همين راستا افزايش 
سقف برداش��ت پول از دس��تگاه هاي خودپرداز در 
هفته آينده توس��ط بانك ها براي عيد با بروزرساني 
خودپردازها عملياتي مي شود. بر اساس اين گزارش، 
سقف برداش��ت 500 هزار توماني از خودپردازها از 
تاريخ 20 الي 25 فروردين ماه آغاز و تا 17 اسفند ماه 
98 در دسترس مشتريان سيستم بانكي به عنوان 
يكي از تمهيدات در ايام نوروز به منظور بهره مندي 
از پول نقد است؛ متقاضيان دريافت پول نقد در ايام 
نوروز براي استفاده از سقف برداشت 500 هزار توماني 
بايد به خودپرداز بانك عامل مراجعه كنند و در صورت 
مراجعه به خودپرداز ساير بانك ها در هر تراكنش تا 

200 هزار تومان قابليت برداشت پول دارند.
بر اس��اس پيگيري ها از مديران بانك��ي، با توجه به 
تقاضاي برخي از شهروندان به منظور افزايش سقف 
برداش��ت 500 هزار توماني به 700 هزار تومان اين 
موضوع از سوي برخي مديران بانك ها مطرح شده اما 
مجوزي براي افزايش سقف برداشت پول از خودپرداز 

به بيشتر از 500 هزار تومان صادر نشده است.

ایجاد دو هزار نقطه تماس 
خدمات بانكي با كارت ملي 

عضو هيات مديره بانك ملي با بيان اينكه 700 نقطه 
تماس براي بهره گيري از كارت ملي هوش��مند در 
سامانه هاي اين بانك ايجاد شده، اعالم كرد كه اين 
تعداد تا پايان فروردين 98 ب��ه 2 هزار نقطه تماس 
خواهد رسيد. مس��عود خاتوني در گفت وگو با ايِبنا 
با تاكيد بر اينكه بانك مل��ي در تالش براي حركت 
در لبه تكنولوژي اس��ت، اظهار داشت: اين بانك به 
منظور تحقق اين هدف پيوسته در حال رصد آخرين 
دس��تاوردهاي دنيا در حوزه فناوري اس��ت. معاون 
فناوري اطالعات بانك ملي خاطرنش��ان كرد: اين 
بانك با بهره گيري از تخصص و خالقيت جوانان ايراني 
درصدد توليد و عرضه محصوالت نوآور در شبكه بانكي 
است كه بهره گيري از كارت ملي هوشمند به عنوان 
كارت بانكي يكي از اين نوآوري هاست كه مي تواند 
فرآيند احراز هويت در طول تراكنش را مطمئن تر كند 
و راهكاري مناسب براي ايمن تر كردن عمليات هاي 
مالي و بانكي است. خاتوني يادآور شد: احراز هويت 
در ش��عب بانكي براي ارايه خدمات مالي همواره با 
كارت ملي صورت مي گيرد و بهره گيري از كارت ملي 
هوشمند به عنوان كارت بانكي در سامانه هاي بانك 
ملي در حقيقت الكترونيكي كردن فرآيند احراز هويت 

در ارايه خدمات غير حضوري بانكي است. 

ممنوعیت ذخیره اطالعات 
بانكي در اپلیكیشن هاي موبایلي

بانك مركزي ذخيره اطالعات كارت بانكي مشتريان 
از جمله شماره كارت، كد CVV2، رمز دوم كارت و 
اطالعات مالي مشتريان مانند صورتحساب و مانده 
حس��اب را ممنوع اعالم كرد. به گزارش ايِبنا، اداره 
نظام هاي پرداخت و معاونت فناوري هاي نوين بانك 
مركزي جمهوري اس��المي ايران در تاريخ هش��تم 
اسفندماه مستند الزامات ارايه خدمات بانكي توسط 
برنامك هاي همراه را منتش��ر كرد كه بر اين اساس 
اعالم ش��د ارايه خدمات بانك��ي صرفا با تطبيق كد 
ملي با شماره تلفن همراه در اپليكيشن هاي موبايلي 
از ابتداي س��ال 98 امكانپذير خواهد بود و به منظور 
هويت سنجي اپليكيشن هاي موبايلي از زيرساخت 
سامانه نهاب اس��تفاده ش��ده؛ همچنين تراكنش 
مانده گيري و صورتحساب توسط برنامك همراه با 
رعايت الزامات مطرح شده، آزمون هاي موفق سامانه 
مانا و نهاب و تطبيق با روال هاي جديد شركت شاپرك 
مجاز خواهد بود و اين خدمت به زودي و با مدل جديد 
احراز هويت از طريق تطبيق كد ملي با شماره تلفن 
همراه به ش��هروندان ارايه خواهد شد. بانك مركزي 
در ديگر الزامات مستند ارايه خدمات بانكي توسط 
اپليكيشن هاي موبايلي در زمينه امنيت و اطالعات 
مشتريان تاكيد كرده كه ش��ركت هاي ارايه دهنده 
خدمات پرداخت تحت هيچ شرايطي نبايد شماره 
كارت، كدCVV2، رمز دوم كارت بانكي و اطالعات 
مالي مشتريان نظير مانده حساب و صورتحساب آنها 
را در سامانه هاي خود اعم از سامانه مركزي و برنامك 
همراه ذخيره كن��د و ارايه تمامي خدمات كارتي در 
اپليكيشن هاي موبايلي صرفا با استفاده از كد ارايه شده 

توسط سامانه مانا مجاز خواهد بود.

ديدگاه

تامينماليگروهيوبهرهگيريازسرمايهاجتماعي

    قيمت طال در بازار جهانی پس از این که روز جمعه تحت تاثير رشد ارزش دالر به پایين مرز ۱۳۰۰ دالر سقوط کرد در معامالت روز دوشنبه اندکی 
افزایش یافت، اما همچنان پایين این مرز روانی مهم ماند. هر اونس طال برای تحویل فوری در معامالت روز جاری بازار سنگاپور ۰.۳ درصد افزایش یافت 

و به ۱۲۹۶.۶۱ دالر رسيد. در بازار آمریکا، هر اونس طال برای تحویل در آوریل با ۰.۲ درصد کاهش، به ۱۲۹۷.۲۰ دالر رسيد.
    روند کاهش نرخ ارز در بانک ها و صرافی ها ادامه دارد و دالر نس�بت به روز یك ش�نبه 4۰۰ تومان کاهش قيمت دارد. بانک مرکزی از نيمه نخست 

امسال به بانک ها مجوز خرید ارز از مردم را داد که این نرخ هر روز از سوی این بانک به بانک ها به صورت آنالین اعالم می شود.

برش



رويخطشركتها 5 بازار سرمايه

با وجود عدم تصويب مجلس،  ETFها گزينه محتمل مقصد سهام عدالت هستند

همكاري سازمان هاي بورس و فناوري اطالعات ايران 

يك تحليلگر بازار سرمايه بيان كردكارشناس بازار سرمايه عنوان كرد
نقش ابزار   ها در كنترل ريسكالتهاب  ارزي و سوق نقدينگي به سمت بازار سهام

3 سال از وعده آزادسازي گذشت 
گروه بورس| 

سهام عدالت با هدف ايجاد عدالت اجتماعي از ثروت 
بنگاه هاي توليدي دولتي از سال 85 با مشمول كردن 
35 ميليون نفر از گروه هاي شغلي و افراد تحت پوشش 
كميته امداد امام خميني و بهزيستي، كار خود را پس 
از چندين سال تحقيق و بررسي آغاز كرد و قرار بود 10 
سال سود حاصل از عملكرد بنگاه ها براي تامين ارزش 
اوراق س��هام عدالت اندوخته ش��ود و پس از 10 سال 
آزادسازي سهام صورت بگيرد. اما ساز و كاري براي نحوه 
آزادسازي درآن سال طراحي و تدوين نشد.  فارغ از آن 
كه شركت هاي سرمايه پذير در 10 سال مجاز قانوني، 
نتوانستند مجموعه 1 ميليون تومان سود سازي )ساالنه 
100 هزار تومان به طور متوسط( بسازند و حدود نيمي 
از ارزش اسمي س��هام عدالت حال ش��د، اما موضوع 
مهم تر آن اس��ت كه اكنون با وجود گذشت 3 سال از 
پايان عمر 10 سال سهام عدالت گذشته، هنوز دولت 
و مجلس به رويه اي براي آزاد سازي نرسيده اند. البته 
مصوبه هيات وزيران مبني بر آزادسازي اين بر اساس 
صندوق هاي قابل معامله )ETF( به مجلس رفت است 
اما مجلس شوراي اسالمي علي رغم وعده هاي اين ماه 
و آن ماه و آخر تابستان و آخر پاييز و آخر سال، هنوز نحوه 
آزاد س��ازي را مصوب نكرده است. با اين حال سازمان 
ب��ورس و اوراق بهادار و همچنين س��ازمان خصوصي 
سازي كه متوليان آزادس��ازي سهام عدالت هستند، 
با تاكيد از ETF شدن سهام عدالت صحبت مي كنند.  
چندي پيش شاپورمحمدي، رئيس سازمان بورس و 
اوراق بهادار در اظهار نظري گفت: هنوز امکان معامله 
سهام عدالت و اعمال حق رأی وجود ندارد، اما برای حل 
اين موضوع پيشنهاد تازه ای را با به کارگيری ظرفيت 

صندوق های قابل معامله در بورس مطرح کرديم.
وی ادامه داد: پيشنهادی که سازمان بورس و سازمان 
خصوصی س��ازی و در نتيج��ه وزارت امور اقتصادی و 
دارايی به عنوان وزارتخانه ای که هر دو حوزه با آن مرتبط 
اس��ت �� به دولت داده و به سران س��ه قوه هم ارسال 
خواهد شد، واگذاری واحد های ETF يا صندوق های 

قابل معامله در بورس به دارندگان سهام عدالت است.
وی افزود: با اين س��ازوکار، افراد می توانند بحث بازار 
سرمايه را از نزديک دنبال و ضمن سهامداری حرفه ای، 

در خط توليد کشور سرمايه گذاری کنند.
رئيس س��ازمان بورس و اوراق به��ادار ادامه داد: به هر 
حال ما می دانيم که سهام آيينه ای از خط توليد کشور 
و آيينه ای از شرکت ها و کارخانه ها است، از اين جهت 

پيش��نهاد ما اين اس��ت که صندوق های قابل معامله 
تشکيل شود و مردم »يونيت هلدر« يا دارنده واحد های 
سرمايه گذاری شوند.  همچنين اسماعيل مختاري،  
مديرکل دفتر امور س��هام عدالت سازمان خصوصی 
سازی مي گويد: با توجه به پايان مدت 10 ساله مهلت 
قانونی اجرای اين طرح، س��اماندهی آن و دس��تيابی 
ملموس به اهداف اوليه طرح بيش از هرزمان ديگری 
مورد توجه است و با اولويت در دستور کار وزارت امور 
اقتصادی و دارايی، سازمان خصوصی سازی و سازمان 
بورس و اوراق بهادار قرار گرفته و در اين مدت نشست 
ها و جلسات تخصصی متعددی برای ساماندهی امر و 

آزادسازی سهام عدالت برگزار شده است.
مديرکل دفتر امور س��هام عدالت سازمان خصوصی 
س��ازی درباره ضوابط قانونی اج��رای اين طرح افزود: 
متعاقب همين امر، اليحه س��اماندهی سهام عدالت 
موضوع اصالح مواد )3۴( تا )38( قانون اجرای سياست 
های کلی اصل )۴۴( قانون اساس��ی به تصويب هيأت 
وزيران رس��يده و برای طی تش��ريفات قانونی تقديم 

مجلس شورای اسالمی شده است.
وی ادام��ه داد: تاکن��ون جلس��ات متع��ددی در 
کميس��يون های مختلف مجلس ش��ورای اسالمی با 
حضور نمايندگان خانه ملت، صاحبنظران و نمايندگان 
سازمان خصوصی س��ازی و س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار تشکيل شده و با توجه به اهميت موضوع و ارزش 
پرتفوی س��هام عدالت، اليحه دولت چندين بار مورد 

بررسی و تجزيه و تحليل قرار گرفت.

   سود تقسيم شده سهام عدالت 
به گفته اين مسئول سازمان خصوصي سازي، تاکنون 
سود عملکرد شرکت های پرتفوی سهام عدالت بالغ بر 
٥،٧٥٠ ميليارد تومان بوده و اين مبلغ بين مشموالن 
توزيع شده است. مختاری دولت آبادی با بيان اينکه از 
٥،٧٥٠ ميليارد تومان مبلغ ٣،٣٢٢ ميليارد تومان بابت 
عملکرد ٩٥ و مبلغ ٢،٤٢٩ ميليارد تومان سود عملکرد 
سال ٩٦ برای سه گروه مددجويان نهادهای حمايتی، 
روستاييان و عشاير و کارگران فصلی و ساختمانی توزيع 
شده است، گفت: ساير گروه ها نيز تا پايان امسال، سود 

مربوط به عملکرد ٩٦ را دريافت خواهند کرد.
وی با اش��اره به آزادسازی س��هام عدالت و تصميمات 
اتخاذ شده در اين باره خاطرنشان کرد: طرح توزيع سهام 
عدالت به عنوان يکی از پرمخاطب ترين طرح های دولت 

از ديرباز مورد توجه جدی قرار گرفته است.

   ارزش روز سهام عدالت
دولت آبادی ارزش روز س��بد س��هام عدالت را بيش 
از 100 هزار ميليارد توم��ان برآورد کرد و گفت: آزاد 
سازی اين حجم از سرمايه که دارندگان آنها عمدتا از 
اقش��ار کم درآمد جامعه بوده و در صورت آزاد سازی 
احتماال اکثرا فروش��نده باشند نياز به بررسی بيشتر 
و کار کارشناس��ی دارد تا خدای نکرده بازار سرمايه 
و ب��ورس را تهديد نکند و فرصتی ب��رای تقويت اين 

بازار باشد.
اين مقام مسئول با تاکيد بر اين که هدف نهايی طرح 
توزيع س��هام عدالت، آزاد سازی آن است يادآور شد: 
در اين طرح اصالح احکام قانونی و فراهم کردن بستر 

آزادسازی سهام عدالت مد نظر است.
وی تاکيد کرد: اکنون ايج��اد صندوق های صندوق 
های سرمايه گذاری قابل معامله و انتقال سهام شرکت 
های سرمايه پذير به اين صندوق ها و سپس واگذاری 
سهام صندوق ها به مردم، بر اساس پيشنهاد سازمان 

خصوصی سازی و س��ازمان بورس و اوراق بهادار در 
دس��تور کار دولت قرارگرفته و تحت عنوان اليحه به 

مجلس شورای اسالمی ارسال شده است.

   زمان آزاد سازي در ابهام
مديرکل دفتر امور س��هام عدالت سازمان خصوصی 
سازی نقش سازمان بورس در آزادسازی سهام عدالت 
را پررنگ خواند و يادآور ش��د: سازمان بورس و اوراق 
بهادار بيشترين نقش در اين فرآيند را برعهده دارد و 
صندوق های سرمايه گذاری قابل معامله سهام عدالت 

تنها در بازار سرمايه قابليت خريد و فروش دارد.
وی خاطرنش��ان کرد:صندوق های سرمايه گذاری 
سهام عدالت به استناد بند )ه( ماده )1( قانون ابزارها 
و نهاده��ای مالی موجود به منظور تس��هيل اجرای 
سياست های کلی اصل )۴۴( قانون اساسی در قالب 
صندوق های س��رمايه گذاری که واحدهای سرمايه 
گذاری آنها در بورس يا بازارهای خارج از بورس قابل 

معامله هستند، تشکيل می شود.
دولت آبادی گفت: برای رسيدن به هدف اصلی طرح 
يعنی برخورداری اقشار کم درآمد از منافع حاصل از 
آن، تشکيل صندوق ها در دستور کار سازمان بورس 
قرار گرفته اس��ت، اما زمان قطعی آزاد سازی سهام 
عدالت مشخص نيس��ت و به تصميم مراجع قانونی 

بستگی دارد.
دول��ت آبادی با اش��اره ب��ه اين که احتم��ال عرضه 
س��هام عدالت در بدو آزادس��ازی وجود دارد، گفت: 
مقدمات و ترتيبات الزم برای کنترل عرضه واحدهای 
صندوق های سرمايه گذاری توسط دارندگان سهام 
عدال��ت ص��ورت گرفت��ه و در پ��ی  ايج��اد فرهنگ 
سهامداری در بين مش��موالن سهام عدالت هستيم 
تا از حجم فروش های هيجانی کم شود. از سويی در 
اساسنامه و دستور العمل های صندوق های يادشده 
حضور بازارگردان در نظر گرفته شده که می توانند در 

تامين نقدينگی اين تقاضاها کمک کنند.

دومين سرفصل تفاهم نامه همكاري سازمان بورس 
و اوارق به��ادار و س��ازمان فن��اوري اطالعات ايران 
عملياتي ش��د. به گزارش س��نا، بر اس��اس دومين 
سرفصل تفاهم نامه همكاري سازمان بورس و اوراق 
بهادار و س��ازمان فناوري اطالعات اي��ران، پس از 
اتصال موفق زيرساخت هاي سازمان بورس و سازمان 
فناوري اطالعات، سرويس شاهكار وزارت ارتباطات 

و فناوري اطالعات نيز به بازارس��رمايه متصل شد. 
در اين خصوص مطهره م��روج از امكان بهره گيري 
از خدمات ش��بكه احراز هويت كاربران موس��وم به 
ش��اهكار، خب��ر داد و گفت: در راس��تاي ماموريت 
ذاتي س��ازمان بورس مبني بر افزايش ش��فافيت و 
ايمن س��ازي فرآيندهاي تبادل اطالعات و تسريع و 
تسهيل روند احراز هويت و همچنين توسعه خدمات 

و سرويس هاي اي تي محور بازارسرمايه ايران، امكان 
تطبيق كد ملي و ش��ماره تلفن همراه سهامداران از 
طريق اتصال به سرويس ش��اهكار به منظور احراز 
هويت اش��خاص پيش از ارايه سرويس هاي ارزش 
افزوده، فراهم ش��د. نايب رييس ش��ركت مديريت 
فناوري بورس تهران، بهبود استعالم و اطالع رساني، 
گزارش ده��ي و اتصال به درگاه ه��اي دولت همراه 

را از جمله كاربردهاي ديگر اين س��رويس دانس��ت 
و خاطرنش��ان كرد: بهره گيري از اين س��رويس در 
كنار ساير س��رويس هاي ملي احراز هويت و اصالت 
اطالع��ات اش��خاص حقيق��ي و حقوق��ي از جمله 
س��رويس هاي ثبت اح��وال، ثبت اس��ناد و امالك، 
آدرس پستي و همچنين سامانه هاي اطالعاتي بازار 
سرمايه شامل كدال، س��جام، صنم افزايش دقت و 

صحت بسترهاي تاييد صالحيت سرويس گيرندگان 
خدمات در بازار س��رمايه را به هم��راه دارد. گفتني 
است، شاهكار )ش��بكه احراز هويت كاربران ايران( 
سامانه اي براي احراز هويت كاربران اينترنت در ايران 
است كه توسط سازمان تنظيم و مقررات ارتباطات 
راديويي به عنوان زي��ر مجموعه وزارت ارتباطات و 

فناوري اطالعات توليد و راه اندازي شده است.

يك كارشناس بازار سرمايه و پول 7 پيشنهاد براي درمان التهاب  ارزي 
و بازگش��ت ارز صادراتي به كش��ور ارايه كرد. شاهين چراغي معتقد 
است، هيات مديره شركت هايي كه ارز حاصل از صادرات را در تاريخ 
مقرر به كشور باز نگردانند بايد مشمول جرايم كيفري قرار گيرند. وي 
در گفت وگو با فارس پيرامون راهكارهاي درمان التهاب هاي ارزي و 
سوق دادن نقدينگي به سمت بازار سهام گفت: در نخستين گام دولت 
بايد اجازه بدهد ارز حاصل از صادرات محصوالت صادراتي در جهت 
تأمين مواد اوليه و ماشين آالت توليدي شركت هاي همبسته بر اساس 
استاندارد حسابداري مشمول تلفيق در شركت هاي پايين دستي يا باال 

دستي مورد مصرف قرار بگيرد.
وي پيش��نهاد كرد: بازرس و حسابرس قانوني در خصوص فروش 
ارزي ش��ركت، نرخ تس��عير و مصرف ارز در گزارش هاي اجمالي 
ش��ركت را در دوره هاي ش��ش ماهه و همچنين صورت هاي مالي 
پايان س��ال مالي در گزارش بازرس قانوني در قالب چك ليس��تي 
كه توس��ط جامعه حس��ابداران حرفه اي به تصويب خواهد رسيد 
اظهارنظر حرفه اي نمايد. چراغي با بيان اينكه سازمان امور مالياتي 
موظف اس��ت ارز حاصل از صادراتي كه حداكثر ظرف ش��ش ماه 
به كشور برنگشته اس��ت را به عنوان سود مشمول ماليات در نظر 
بگيرد، افزود: سازمان مالياتي بايد به ازاي نرخ فروش ارز در سامانه 

نيما در تاريخ پايان دوره عملكردي شش ماهه، مابه التفاوت سود 
مشمول ماليات به ماخذ ۲5 درصد را به عنوان ماليات ناشي از عدم 
برگش��ت ارز از مودي مطالبه نمايد. به گفت��ه وي، در اين الزامات 
پيشنهادي، هيات مديره شركت هايي كه ارز حاصل از صادرات را 
در تاري��خ مقرر چه به صورت كاال و چه به صورت ارز به كش��ور بر 
نگردانند عالوه بر دعاوي حقوقي بر عليه ش��ركت، بايد مش��مول 

جرايم كيفري قرار گيرند.
چراغي با بيان اينكه دولت موظف اس��ت ابزارهاي تشويقي مختلفي 
براي اش��خاصي كه ارز خود را در سامانه نيما عرضه مي كنند در نظر 
بگيرد، افزود: دولت مي تواند تسهيالت مالي مناسب، بخشش جرايم 
مالياتي يا سود بانكي براي شركت هايي كه ارز خود را درسامانه نيما به 
فروش رسانده يا مواد و كاال را وارد مي نمايند در نظر بگيرد كه البته بر 
روي اين امتيازها بايد مذاكره شود. مديرعامل اسبق شركت كارگزاري 
مهر آفرين يادآور شد: بديهي است معافيت حاصل ازشركت هاي بازار 
سرمايه از معافيت عملكرد در صورتي كه چنين بخشنامه اي را رعايت 
كنند به دو برابر افزايش خواهد يافت. همچنين معافيت 5 درصدي 
ماليات بر عملكرد شركت هاي فرابورسي و افزايش 10 درصدي معافيت 
ماليات بر سود عملكرد شركت هاي بورسي در اين فرايند نيز مي تواند از 

ديگر پيشنهادها براي بهبود وضعيت بازار سرمايه باشد.

در سي ماه گذشته بازارسرمايه شاهد ورود گسترده ابزارهاي متنوعي 
بود كه با استقبال فعاالن نيز مواجه شد. اين ابزارها از آتي سبد سهام 
گرفته تا انتش��ار اوراقي مانن��د »اخزا« با هدف مديريت و پوش��ش 
ريسك هاي موجود به بازار سرمايه وارد شدند. محمدعلي احمد زاده 
اصل، مديرعامل سرمايه گذاري توسعه ملي، ضمن مثبت ارزيابي كردن 
ورود ابزارهاي جديد به بازارس��رمايه طي 30 ماه گذشته به »كنترل 
حد اعتباري« كارگزاران و نقش آن در كاهش ريسك  اشاره كرد و به 
سنا، گفت: مهم ترين نقطه قوت ابزارها و همچنين موضوع »كنترل 
حد اعتباري«، انضباط بازار به خصوص براي نهاد هاي واسط از جمله 
كارگزاران است. وي اضافه كرد: البته هر نوع اقدامي به شرايط و فضاي 
حاكم بر بازار ارتباط دارد و »كنترل حد اعتباري« محدوديت هايي را 
براي فعاالن بازار اعم از كارگزاران و نهاد هاي مالي و افراد حقيقي اعمال 
كرد. اما تعامل با كارگزاران، مش��كالت و مقاومت هاي موجود در اين 

رابطه را كاهش داد. 
اين كارشناس بازارسرمايه در خصوص ابزارهايي مانند آتي سبد سهام 
نيز كه در سال جاري به ديگر ابزارهاي موجود بازار سرمايه اضافه شد، 
گفت: اصوال ابزارها از جمله معامالت آتي سبد سهام به كنترل ريسك و 
جهت دهي معامالت منتهي مي شود. استفاده از چنين ابزارهايي هم به 
كشف قيمت عادالنه منجر مي شوند و هم جريان معامالتي شفاف تري 

را رقم مي زنند. احمدزاده اصل با تاكيد بر اينكه ما نبايد صرفا توسعه 
ابزارها را از نهاد ناظر طلب كنيم و س��اير نهادهاي مالي نيز بايد از اين 
ابزارها استقبال كنند، گفت: ابزارها با كنترل ريسك و تنوع معامالت 
 مي توانند به افزايش حجم و ارزش بازار كمك كنند. دراين ش��رايط، 
مي توانيم تنوع بيشتري در سرمايه گذاري ها داشته باشيم. اين فعال 
بازارسرمايه در خصوص كاهش كارمزدهاي سازمان و كاهش ماليات 
فروش و تاثي��ر آن بر معامالت نيز تصريح كرد: در س��ال 97 كاهش 
ماليات ها اثر بسيار خوبي بر ارزش و حجم معامالت و در نتيجه رونق 
بازار داشت. اين اتفاق با كاهش هزينه هاي بورسي سبب جذب فعاالن 

اقتصادي خارج از بازار سرمايه شد. 
احمدزاده اصل گفت: در صورت حضور سرمايه ها و منابع مالي جديد 
در بازار سرمايه، اين عامل )كاهش ماليات و كارمزدها( روند معامالت 
را بهبود مي دهد و روند كشف قيمتي مناسب را هم به دنبال خواهد 
داشت و كاهش هزينه ها، فعاالن را به انجام معامالت بيشتر ترغيب 
مي كند. وي پيشنهاد كرد: در كنار تمام اقدامات مثبت بورس، افزايش 
هرچه بيشتر ارتباط و تعامل اين نهاد با فعاالن بازار، نهادهاي مالي و 
شركت هاي سرمايه گذاري براي ايجاد ابزارهاي نوين، موثر است. به 
اين ترتيب محدوديت هاي س��اختگي و ذهني از بازار سرمايه رخت 

برمي بندد و سبب رشد و شفافيت بازارسرمايه مي شود.

گروه بورس| شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران در 
معامالت روز گذشته با كاهش ۲0۴ واحدي همراه شد 
و در نهايت به رقم 16۴ هزارو ۲38 واحدي بازگشت. در 
همين حال، شاخص بازار اول با كاهش 31۴ واحدي به 
رقم 1۲3 هزار و ۴95 واحد ريزش پيدا كرد و در نقطه 
مقابل ش��اخص بازار دوم با افزايش 369 واحدي رقم 
315 هزار و ۲76 واحد را به ثبت رس��اند. عالوه بر اين، 
شاخص كل هم  وزن با افزايش۲8 واحدي توانست رقم 
30 هزار و 906 واحد را به خود اختصاص دهد. از سويي 
ديگر، شاخص سهام آزاد شناور با افت ۲70 واحدي رقم 
183 هزار و 699 واحد را تجربه كرد. افزون بر اين، ديروز 
معامالت سهام در نماد معامالتي شركت هاي بانك ملت 

با 90 واحد و معدني و صنعت��ي چادرملو با ۴۲ واحد و 
سرمايه گذاري اميد با 31 واحد كاهش بيشترين تأثير 
منفي را بر شاخص كل بورس به نام خود ثبت كردند. 
در مقابل، معامالت سهام در نماد معامالتي شركت هاي 
ملي مس ايران با 1۲۲ واحد، فوالد كاوه جنوب كيش و 
پتروشيمي جم هر يك با ۲6 واحد و پتروشيمي شازند با 
۲۲ واحد افزايش، بيشترين تأثير مثبت را در شاخص 
كل به ثبت رساندند. بر اساس اين گزارش، ارزش كل 
معامالت ديروز بورس تهران در حالي به بيش از 7۴1 
ميليارد تومان نمايش داده ش��د كه ناشي از دست به 
دست شدن دو ميليارد و 566 ميليون سهم و اوراق مالي 
قابل معامله طي 1۴9 هزار و 13۴ نوبت داد و ستد بود.

   پيش روي »آيفكس«
از سويي ديگر، بازار هاي نه گانه فرابورس ايران در ميانه 
اين هفته كاري ش��اهد دست به دست شدن بيش از 
878 ميليون ورقه ب��ه ارزش 5 هزار و ۴05 ميليارد و 
197ريال بودند كه اين حجم از معامالت در بيش از 
13۴ هزار نوبت معامالتي رقم خورد. بر اين اس��اس، 
نماد »ذوب« با حجم معامالت بيش از 1۲5 ميليون 
سهمي ديروز بيش��ترين حجم معامالتي را در ميان 
تمامي بازار هاي فرابورس به خود اختصاص داد و نماد 
»قچار« متعلق به شركت فرآورده هاي غذايي و قند 
چهارمحال بيشترين افزايش قيمت و نماد »دسانكو« 
مربوط به ش��ركت دارو س��ازي س��بحان انكولوژي 

بيشترين كاهش قيمت را تجربه كرد. عالوه  بر اين، 
معامالت س��هام در بازار اول روز دوشنبه با داد وستد 
۴9 ميليون سهم به ارزش 161 ميليارد ريال پيگيري 
شد و 31۴ ميليون سهم به ارزش 915 ميليارد ريال نيز 
در بازار دوم خريد و فروش شد كه نماد هاي »حريل« 
و »چكاپا« پس از نماد معامالتي ش��ركت ذوب آهن 
اصفهان به ترتيب بيشترين حجم و ارزش معامالتي را 

در اين دو بازار به خود اختصاص دادند. 
همچنين، نماد بازار دومي »داوه« مربوط به داروسازي 
اوه سينا نيز به دليل برگزاري مجمع عمومي صاحبان 
سهام در روز چهارشنبه پانزدهم اسفند ماه، در پايان 
معامالت روز گذشته متوقف شد. در ادامه، بازار پايه 
در روزي كه گذشت به استقبال معامله ۴95 ميليون 
سهم به ارزش يك هزار و 6۲1 ميليارد ريال رفت و نماد 
معامالتي شركت تامين مسكن جوانان، »ثجوان«، 
متعلق به تابلو ج اين بازار نيز به دليل برگزاري مجمع 
عمومي صاحبان س��هام در پايان معام��الت ديروز 

متوقف شد. از سويي ديگر، مجموع حجم معامالت 
اوراق بدهي، اوراق تسهيالت مسكن و صندوق هاي 
سرمايه گذاري قابل معامله )ETF( روز گذشته در بازار 
ابزار هاي نوين مالي به 16 ميليون ورقه رسيد كه ارزش 
اين حجم از معامالت ۲ هزار و 690 ميليارد ريال بود. 
همچنين شاخص كل فرابورس ايران ضمن رشد 8 
واحدي در پايان معامالت روز دوشنبه در ارتفاع ۲090 
واحدي قرار گرفت كه در اين صعود نماد هاي »مارون« 
و »ذوب« بي��ش از س��اير نماد ها تاثير گ��ذار بودند 
بطوري كه از كاهش آيفك��س تحت تاثير معامالت 
منفي در نمادهاي »ميدك��و« و »هرمز« جلوگيري 
كردند. بر اساس اين گزارش، از جمله رويداد هاي آتي 
فرابورس نيز مي توان به عرضه 3.0۴ درصد از سهام 
غير مديريتي شركت بيمه سامان در نماد »بساما۴« 
با قيم��ت پاي��ه كل ۲05.765.771.500 ريال كه 
امروز سه شنبه 1۴ اسفند در بازار اول انجام مي شود، 

اشاره كرد.

عقب نشيني شاخص هاي بورس
مروري بر آمار معامالت روز گذشته نشان مي دهد
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   انتش�ار اوراق ۲۰ هزار ميليارد ريالي منفعت 
نفت: مديرعامل تأمين سرمايه بانك ملت از صدور 
موافقت اصولي انتشار مرحله دوم اوراق منفعت شركت 
توسعه نفت و گاز صبا اروند، به ارزش ۲0 هزار ميليارد 
ريال در فرابورس ايران خبر داد. به گزارش سنا، مسعود 
سلطان زالي در خصوص انتشار اوراق ۲0 هزار ميليارد 
ريالي منفعت نفت در فرابورس گفت: شركت توسعه 
نفت و گاز صبا اروند به منظور تحقق اهداف بلندمدت، 
واگذاري بخشي از منافع حاصل از 11 حلقه چاه نفت 
را در قالب اوراق منفعت به ارزش ۲0 هزار ميليارد ريال 
درخواست كرد، كه موافقت اصولي انتشار آن با نرخ 
سود ساالنه 19 درصد صادر شده است. وي در ادامه 
افزود: هدف از انتشار اين اوراق تأمين منابع مالي مورد 
نياز جهت اجراي طرح هاي نگهداشت و افزايش توليد 
از ميادين نفتي در حال بهره برداري، توليد صيانتي از 
ميادين نفتي، نگهداشت و افزايش ظرفيت توليد نفت 
خام و اجراي پروژه هاي افزايش توليد اس��ت. وي در 
ادامه تصريح كرد: بازارگرداني و تعهدپذيره نويسي اين 
اوراق با تشكيل بزرگ ترين كنسرسيوم تأمين مالي در 
سال جاري متشكل از چهار شركت تأمين سرمايه از 
جمله تامين سرمايه بانك ملت، لوتوس پارسيان، سپهر 
و نوين انجام مي شود كه در اين بين، تأمين سرمايه 
بانك ملت عالوه بر ايفاي نقش مشاور عرضه اين اوراق، 
با تعهد 7 هزار ميليارد ريالي به عنوان عضو پيشگام اين 
كنسرسيوم مطرح است. مديرعامل شركت تأمين 
س��رمايه بانك ملت عنوان كرد: سررسيد اين اوراق 
سه ساله است. همچنين ضامن  بازپرداخت مبلغ اصل 
اين اوراق ش��ركت ملي نفت ايران و ضامن پرداخت 
سود اوراق، صندوق هاي بازنشستگي پس انداز و رفاه 
كاركنان صنعت نفت تعيين شده اند. گفتني است، از 
ابتداي سال جاري مبلغ 67.7 هزار ميليارد ريال اوراق 
بدهي در بازار سرمايه منتشر شده است كه مرحله دوم 
اوراق منفعت با ارزش ۲0 هزار ميليارد ريال به عنوان 
بزرگ ترين تامين مالي سال جاري، معادل 30 درصد 
ارزش اوراق بدهي منتشره از ابتداي سال 1397 است.
   تلفيق�ي »وگردش« زي�ان ۶۰ريالي برجاي 
گذاشت: بانك گردشگري در اطالعات و صورت هاي 
مالي تلفيقي 1۲ماهه زيان هرسهم را 60ريال اعالم 
كرد. اين بانك با س��رمايه 6هزار ميليارد ريالي زيان 
هرس��هم را 60ريال اعالم كرد. اين در حالي اس��ت 
كه، موجودي نقد »وگ��ردش« در اين دوره ۴هزار و 
۴70ميليارد ريال و خروج وجه نقد ناش��ي از بازده 
سرمايه گذاري ها و سود پرداختي بابت تامين مالي 
7۴7ميليارد ريال منتش��ر شده است. افزون بر اين، 
درآمدهاي اين بان��ك 16هزار و ۲65ميليارد ريال و 
س��ود خالص آن يك هزار و 166ميليارد ريال است. 
سود انباشته بانك گردشگري در پايان دوره يك هزار 

و 33۲ميليارد ريال اعالم شده است. 
   سود هر سهم “ولغدر “ افزايشي بود: شركت 
ليزينگ خودرو غدير در دوره 1۲ماهه منتهي به 30 
آذر ماه 1397، به هر سهم خود مبلغ ۲66 ريال سود 
اختصاص داد كه نسبت به دوره مشابه در سال گذشته 
65 درصد افزايش را نش��ان مي دهد. اين شركت با 
س��رمايه 530 ميليارد ريال، صورت هاي مالي يك 
ساله س��ال مالي منتهي به 30 آذر 97 را به صورت 
حسابرسي نشده منتشر كرد. عالوه بر اين، شركت در 
دوره ياد شده، مبلغ 1۴0 ميليارد و 790 ميليون ريال 
سود خالص كسب كرد. اين شركت، دليل افزايش در 
سود هر سهم را افزايش ۲76 درصدي درآمد حاصل 
از عمليات ليزينگ برش��مرده اس��ت. همچنين، با 
احتساب سود انباشته ابتداي سال در نهايت مبلغ 161 
ميليارد و 891 ميليون ريال سود انباشته پايان دوره 
در حساب هاي اين شركت منظور شد. »ولغدر« در 
دوره 1۲ ماهه سال مالي منتهي به آذر 96، به صورت 
حسابرسي ش��ده، مبلغ 85 ميليارد و ۴66 ميليون 
ريال سود خالص كسب كرد و بدين ترتيب مبلغ 161 
ريال س��ود به ازاي هر سهم خود اختصاص داده بود. 
براساس اين گزارش، شركت ليزينگ خودرو غدير در 
خصوص برآورد خود از برنامه هاي تامين مالي و تغيير 
در هزينه هاي مالي در دوره 1۲ ماهه منتهي به 30 آذر 
1398 اعالم كرده است: توسعه منابع مالي از طريق 
كاهش مطالبات معوق و افزايش فروش و بهره گيري از 
منابع داخلي از اهداف شركت در اين دوره خواهد بود.
   پيش�نهاد افزاي�ش س�رمايه 3ش�ركت 
فرابورسي: شركت هاي كارخانجات مخابراتي ايران، 
بانك گردشگري و توليد مواد اوليه دارويي البرز بالك 
گزارش توجيهي افزايش سرمايه خود را به حسابرس 
و بازرس قانوني ارايه كردند. بر اين اس��اس، شركت 
كارخانجات مخابراتي ايران براي خروج از شموليت 
مفاد ماده1۴1 قانون تجارت اقدام به افزايش سرمايه 
كرد. اين شركت قصد دارد سرمايه خود را از مبلغ يك 
هزار و ۴01ميليارد و 780ميليون ريال به مبلغ 3هزار 
و 655ميليارد و ۲95ميليون و 368هزار و ۴۲1ريال 
برساند. همچنين، »لكما« اين افزايش را از محل مازاد 
تجديد ارزيابي دارايي ها تامين مي كند و هدف آن را 
اصالح ساختار مالي و خروج از شموليت مفاد ماده1۴1 
اليحه اصالح قس��متي از قانون تجارت اعالم كرده 
است. از سويي ديگر، هيات مديره بانك گردشگري 
افزايش س��رمايه 500درصدي را به مجمع عمومي 
فوق العاده خود ارايه مي كند. اين شركت كه گزارش 
توجيهي هيات مديره خود را به منظور افزايش سرمايه 
به حسابرس و بازرس قانوني ارسال كرده است اعالم 
كرد كه سرمايه شركت از مبلغ 6هزار ميليارد ريال به 
مبلغ 36هزارميليارد ريال افزايش مي يابد. اين افزايش 
س��رمايه از محل آورده نقدي سهامداران، مطالبات 
حال شده س��هامداران و آورده نقدي، مازاد تجديد 
ارزيابي دارايي ها به منظور اجراي اقدامات اصالحي 
به تصويب هيات مديره رسيده و جهت اظهارنظر به 
حسابرس و بازرس قانوني ارسال شده است. همچنين، 
شركت توليد مواد اوليه دارويي البرز بالك از افزايش 
سرمايه 117درصدي خود رونمايي كرد. اين شركت 
اعالم كرد سرمايه خود را از مبلغ 170ميليارد ريال به 
مبلغ 370ميليارد ريال از محل مطالبات حال شده 
س��هامداران و آورده نقدي افزاي��ش مي دهد. هدف 
»دبالك« از اين افزايش سرمايه بهبود ساختار مالي 
اس��ت كه گزارش توجيهي آن را جهت اظهارنظر به 

حسابرس و بازرس قانوني ارسال كرده است.

رويداد

نگاهبازار
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رئیس پارلمان بخش خصوصي در چهارمین همايش »روز ملی آب« خواستار شد

ورود اتاق براي گذر از  بحران آب
تعادل|

پارلم�ان بخش خصوصی روز گذش�ته میزبان 
فعاالن، پژوهش�گران و کنش�گران حوزه آب 
و محیط زیس�ت بود و فع�االن بخش خصوصي 
در رویدادي نس�بت به وضعیت قرمز منابع آب 
ایران هشدار دادند. مساله بحران آب و تبعاتی 
که خشکس�الی برای کش�ور به همراه دارد هم 
اكنون منج�ر به افول تدریجي محیط زیس�ت 
ش�ده است. اما علت چیس�ت؟ به گفته فعاالن 
بخش خصوصي، مهم ترین چالش�ي كه منابع 
كشور را تهدید مي كند، محدودیت منابع نیست 
بلكه نحوه توزیع آن است؛ مهاجرت معكوس از 
روستا به ش�هر نیز صحه اي بر این مدعا است. 
حال راه حل گذر از بحران آب چیست؟ به گفته 
رییس پارلمان بخ�ش خصوصي، اتاق بازرگاني 
درباره توجه به مسائل آب یک عقب ماندگی دارد 
و حضور بخش کشاورزی در اتاق بسیار کم رنگ 
بوده است؛ بر همین اساس ورود اتاق بازرگانی به 
مسائل آب، راهکاری برای حل بحران ها است. 
از آن س�و، به گفته رییس مرک�ز ملی مطالعات 
راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران، باتوجه به 
پیچیدگی های موجود در مسائل مربوط به آب، 
به کارگیری یک راه حل به تنهایی نمی تواند برای 
رویارویی با چالش آب موثر باشد و الزم است تا 
مجموعه ای از راهکارها از مرحله تولید تا انتهای 
مصرف بکار گرفته شود. اما با وجود آنكه هر ساله 
شعار هاي بي شماري براي حمایت از منابع آبی 
در داخل کش�ور داده ش�ده اما هیچ یک از این 
شعارها اثربخش نبوده است. بنابراین الزمه گذر 
از بحران آبي كش�ور نیازمند تدوین نقش�ه راه 
و سپس اقدام همگاني دس�تگاه ها و نهادهاي 

مسوول كشوري است.

همایش »چهارمین بزرگداشت روز ملی آب«، همزمان 
با »نوروز آب ها« با شعار ملی »نجات آب، ضرورت ملی، 
رس��الت جهانی« در اتاق ایران برگزار ش��د. برگزاری 
نمایشگاه جانبی عکس و تقدیر از چهره های اثرگذار 
در حوزه آب از مهم ترین رویدادهای جانبی چهارمین 
همایش بزرگداشت روز ملی آب بود. همچنین از تمبر 
اختصاصی این همایش كه نمای پل خواجوی اصفهان 
و شعار »آب برای همه« بر آن نقش بسته، رونمایی شد. 
در ادوار گذشته بزرگداش��ت روزملي آب در سال96،  
بحران آب كه یکی از ۱۰۰ مساله جامعه ایران به شمار 
م��ی رود، مورد ارزیابی قرار گرفت��ه بود. فعاالن بخش 
خصوصی  در مورد به صدا درآمدن زنگ هش��دار آب 
در ایران این اس��تدالل را مطرح كرده بودندکه ظهور 
بحران آب، به عدم مدیریت درست مصرف بازمی گردد. 
عالوه بر این، ریشه های این بحران نیز در عواملی چون 
تغییر اقلیم، افزایش جمعیت، بهره وری پایین بخش 
کش��اورزی، عدم توجه به موضوع آمایش س��رزمین، 
عدم توجه به ارزش اقتصادی آب، حفر بی رویه چاه های 
عمیق و... معرفي شد. از سوی دیگر، در گزارشی که از 
سوی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان 

برنامه و بودجه کشور تهیه شده بود، بر این نکته تاکید 
شد که سرعت حرکت به سمت ورشکستگی آبی شتاب 
گرفته و در صورت عدم مدیریت بهینه منابع آب و درنظر 
نگرفتن مالحظات آمایش سرزمین، گزینه دور از ذهنی 
نیست. این مرکز در سومین همایش بزرگداشت روز 
ملی آب،  برای نجات آب ۲۲ راهکار ارائه کرده بود. در 
سال جاري و در چهارمین دوره از بزرگداشت روز ملي 
آب نیز همانند آیین گذش��ته مساله آب مورد بحث و 

بررسي قرار گرفت.

    بي توجهي به بحران آب 
رییس ات��اق ایران در این همای��ش مهم ترین چالش 
در ح��وزه منابع کش��ور را نحوه توزیع آن دانس��ت نه 
محدودیت منابع. به گفته غالمحسین شافعي، توسعه 
روستاها و اشتغال روستاها یکی از مهم ترین مصادیق 
چالش در توزیع منابع است که به رغم تخصیص منابع 
قابل توجه، نتیجه عکس داده و امروز شاهد مهاجرت 
معکوس و رش��د حاشیه نشینی ش��هری هستیم. او 
گری��زي نیز به بررس��ی های صورت گرفته و انتش��ار 
فهرست ۱۰۰ مشکل اساسی کشور در سال 97 داشت 
و گفت: مساله بحران آب و تبعاتی که خشکسالی برای 
کش��ور به همراه دارد در صدر این مشکالت است. در 
طول سال های گذشته شاهد بودیم که این معضل چه 
تأثیراتی بر محیط زیس��ت گذاشته و به بیانی دقیق تر 
منجر به افول محیط زیست شده است. شافعی تصریح 
کرد: متأسفانه در سیر تحول حرکت جهانی همیشه از 
قافله عقب مانده ایم. در مساله آب هم قضیه به همین 
صورت اس��ت و زمانی که همه از م��ا عبور می کنند، 

تازه از خواب بیدار می شویم. مسائل بنیادی در حوزه 
برنامه ریزی وجود دارد که باید در برنامه های توسعه ای 
کشور سرلوحه قرار گیرد؛ در حوزه آب هم باید آب را از 
سرچشمه زالل کرد. شافعی با تأکید بر اهمیت تصویب 
قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار گفت: متأسفانه 
از زمان تصویب این قانون تاکنون نتوانسته ایم بیش از 
۲۰ تا ۲۵ درصد این قانون را اجرایی کنیم. بااین حال 
به محض تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار 
در مجلس، اتاق ای��ران باهدف جبران مافات در حوزه 
آب و کشاورزی اقدام به تأسیس مرکز ملی مطالعات 
راهبردی آب کرد که نقش حائز اهمیتی در این حوزه 
داشته است؛ هرچند که حوزه آب و کشاورزی در حال 

حاضر در اتاق ایران چندان پررنگ نیست.

   افت شاخص های منابع آبی
اما از آن س��و، رییس مرکز ملی مطالع��ات راهبردی 
کش��اورزی و آب اتاق ایران در آیی��ن این رویداد، طي 
سخناني گفت: آمارهای رسمی منتشرشده حکایت 
از افت شاخص های منابع آبی در کشور دارد؛ بر همین 
اساس در این شرایط ضروری است تا همه ارگان های 
ذی نفع در کشور باهدف احیا و ترمیم منابع آبی کشور 
به یاری دولت بش��تابند. به گفته سید محمدحسین 
شریعتمدار، از زمان تصویب قانون بهبود مستمر محیط 
کسب وکار و به موازات آن تشکیل مرکز ملی مطالعات 
راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران تاکنون این مرکز 
وظیفه خود دانسته تا ضمن تشریح وضعیت منابع و 
بحران آب در کشور، دولت را برای حل این معضل کمک 
کند. بر همین اساس این مرکز در این همایش از کلیه 

صاحب نظران، فعاالن، اساتید و دانشجویان درخواست 
می کند تا نظرات و پیش��نهادات خود را به منظور رفع 
بحران آب به مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی 
و آب اتاق ای��ران اعالم کنند. او تأکی��د کرد: نظرات و 
پیشنهادات دریافتی، پس از جمع بندی برای اجرا به 

مسئوالن و تصمیم گیران اعالم خواهد شد.
به گفته او، باتوجه به پیچیدگی های موجود در مسائل 
مرب��وط ب��ه آب، به کارگیری یک راه ح��ل به تنهایي 
نمی تواند برای رویارویی با چالش آب موثر باش��د و به 
این منظور، الزم اس��ت مجموعه ای از راهکارها مانند 
مدیریت و کاهش تقاضای آب، ارتقاء مدیریت آبیاری، 
افزایش بهره وری، بازچرخانی آب، به کارگیری آب های 
نامتعارف، اعمال اس��تراتژی های تجارت هوش��مند 
آب مجازی در س��طح ملی و منطق��ه ای، فعال کردن 
دیپلماسی آب، تقویت مشارکت بهره برداران در سطح 
مدیریت منابع آب، توجه ب��ه پروژه های آبخیزداری، 
اعمال روش های به زراعی، اصالح الگوی کشت، اصالح 
الگوی مص��رف و کاهش ضایع��ات از تولید تا انتهای 

مصرف بکار گرفته شود. 

   مهم ترین چالش پیش رو
در ادام��ه، معاون وزیر جهاد کش��اورزی در امور آب و 
خاک به تش��ریح چالش های پیش روی منابع آبی در 
کش��ور و اقدامات این معاونت در این حوزه پرداخت. 
علی مراد اکبری، تغییر اقلیم را از مهم ترین چالش های 
پیش روی منابع آبی کش��ور در طول سال های اخیر 
دانست و افزود: از زمان برگزاری اولین روز بزرگداشت 
آب در سال ۱994 تا امروز، هر ساله شعارهای مختلفی 

به منظور حمایت از منابع آبی در داخل کشور داده شده 
اما هیچ یک از این شعارها اثربخش نبوده است. به اعتقاد 
او، راه��کار حل این معضل، فراهم ش��دن زمینه های 
مدیریت پایدار منابع آبی کش��ور اس��ت. معاون وزیر 
جهاد کشاورزی در امور آب و خاک همچنین خواستار 
همکاری وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی، سازمان 
حفاظت از محیط زیست و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی ایران به منظور همکاری در بهره مندی از 

منابع جهانی شد.
از دیگرسو، نماینده مجلس شوراي اسالمي با اشاره به 
تشکیل کارگروه کمیته آسیا و استقرار دبیرخانه این 
کمیته در ایران، تاکید کرد که تش��کیل این کمیته و 
برگزاری اجالس های مرتبط با آن را باید به فال نیک 
گرفت. به گفته محس��ن کوهکن، اجالس بعدی این 
کارگروه قرار است س��ال آینده در مسکو برگزار شود 
و یکی از مهم ترین پیش��نهادهای ایران برای اعضای 
کارگروه کمیته آسیا، این است که با هدف بحران آب 
همکاری سه جانبه میان بخش خصوصی، پارلمان ها 
و بخش های دولتی کش��ورهای آسیایی شکل گیرد. 
کوهکن در بخشی از صحبت های خود با تاکید بر رسالت 
بخش خصوصی و طرح موضوع »آمایش سرزمین« از 
سوی اتاق ایران گفت: باید این موضوع به مطالبه جدی 
بخش خصوصی تبدیل شود و نه تنها وزارت نیرو، بلکه 

کلیه وزارتخانه ها در تحقق این امر دخیل شوند.

     کمپینی براي تحقق  مسئولیت  اجتماعی
اما از دیگرسو، کمپین اجتماعی »من ایرانم، مرا دریاب« 
با محوریت آموزش عمومی برای مقابله با بحران کم آبی 
با حمایت بانک مسکن از اسفند سال گذشته باهدف 
آموزش شیوه صحیح مصرف آب، کار خود را آغاز کرده 
است. در بخشي دیگر از برگزاری چهارمین بزرگداشت 
روز ملی آب، ابوالقاسم رحیمی انارکی، در توضیح این 
کمپین گفت: کارشناسان و اقتصاددانان، بحران آب را 
در ردیف ابر چالش های بزرگ اقتصاد ایران و هم تراز با 
بحران محیط زیست، بحران صندوق های بازنشستگی، 
مشکالت بانک ها، مش��کالت بودجه و رشد اقتصادی 
اندک معرفی می کنند. به گفته انارکی، اساس تشکیل 
این کمپین در بانک مسکن در راستای تحقق مسئولیت 
اجتماعی، رشد آگاهی عمومی در خصوص تغییرات 
اقلیمی و حمایت از محیط زیست است و بانک مسکن 
تالش کرده از زمان تأس��یس این کمپین، آن را از یک 
حس مسئوالنه به اولویت کلیدی تبدیل کند. انارکی 
تاکید کرد: بانک ها به عنوان قلب تپنده اقتصاد، در کنار 
توجه به موضوعات و دغدغه های مالی و اقتصادی کشور، 
توجه ویژه ای به مسائل زیست محیطی دارند. بر همین 
اس��اس ایده اصلی این کمپین اصالح الگوی مصرف 
اس��ت، تا تمامی ش��هروندان در قبال بحران پیش رو 
احساس مسئولیت کنند و  با بهره گیری از رسانه های 
محیطی، دیجیتال، نشریات و آموزش عمومی به مردم، 
شرایط را برای صرفه جویی در مصرف آب و تغییر نگرش 
به موضوع بحران آب فرآهم کنند. همزمان با برگزاری 
چهارمین بزرگداشت روز ملی آب در اتاق ایران، از آثار 
برتر چهارمین جشنواره ملی عکس آب نیز تقدیر شد.

ريیس كمیسیون سرمايه گذاري اتاق تهران مطرح كرد

عوامل نابودي رقابت در بخش خصوصي
رییس كمیسیون س��رمایه گذاري اتاق تهران گفت: 
حق بیم��ه قراردادها، هزینه ها را ب��اال برده و پیمانكار 
مجبور است بر مبناي آن افزایش قیمت دهد كه این 
كار در نهایت، رقابت پذیري بخش خصوصي را كاهش 
مي دهد. فریال مستوفي در گفت وگو با  مهر در  خصوص  
روش هاي مختل��ف پرداخت حق بیم��ه گفت: بیمه 
تأمین اجتماعي كارگران، ۲۳ درصد  توسط كارفرما و 
هفت  درصد  از  سوي  كارگر  پرداخت مي شود  كه  این، 
بیمه اي است كه به صورت اجباري باید پرداخت شود 
و از اولین ماه حضور در محل كار، یك كارگر در لیست 
بیمه سازمان تأمین اجتماعي قرار مي گیرد؛ اما از طرف 
دیگر، حق بیمه پیمانكاري نیز مطرح است كه به جاي 
نگاه به حقوق كارگر، بر كل مبلغ قراردادهاي پیمانكاري 

ضریب زده  مي شود.
او  با اشاره به تاریخچه حق بیمه قراردادهاي پیمانكاري 
گفت: اگر ما به تاریخچه حق بیمه قراردادها برگردیم، 

این روش اخذ حق بیمه براي زماني است كه كارفرما 
حق بیمه كارگر تحت قرارداد پیمانكاري را پرداخت 
نكند؛ اما در قانون، یك حق بیمه پیمانكاري نیز وجود  
دارد ك��ه از آن رقم، حق بیمه هایي را كه كارفرما براي 
كارگرش پرداخت نكرده اس��ت، باید پرداخت شود تا 
كارگر مشكل تأمین اجتماعي نداشته باشد و بتواند از 
مزایاي تأمین اجتماعي استفاده كند. مستوفي با اشاره 
به اخذ حق بیمه در هر دو حالت و اضافه تر از حق بیمه 
واقعي یك كارگر اظه��ار كرد: در حال حاضر، هم حق 
بیمه روي قرارداد پیمانكاري دریافت مي شود و هم حق 
بیمه معمولي را از كارفرما مي گیرند كه البته در برخي 
موارد، این پرداختي بیشتر از رقم تعیین شده اي است 
كه در قانون ذكر ش��ده، این در حالي است كه با وجود 
اینكه كارشناسان تأمین اجتماعي هر دو حق بیمه را 
مي گیرند، هیچ خدمتي هم به پیمانكار و كارگر ارایه 

نمي دهند.

   دالیل ورشكستگي صندوق ها 
مس��توفي در ادامه با اش��اره به جایگاه اتاق براي حفظ 
حقوق كارگر و كارفرما ادامه داد: اتاق بازرگاني به عنوان 
سازمان بخش خصوصي، باید طرفدار بخش خصوصي 
اعم  از  كارگر یا  كارفرما  باش��د و  مسلما این موضوع را در 
جلس��ات اتاق پي گیري خواهیم كرد؛ چون اصوال اتاق 
بازرگاني، به عنوان پارلمان بخش خصوصي و مشاور سه 
قوه است  و  این بررسي مشكل هم، جزئي از وظایف اتاق 
بازرگاني است كه حتما باید پي گیري شود تا مطالبه  گري 
براي استیفاي حقوق كارگر و پیمانكار صورت گیرد. او 
با اشاره به ماده ۱۱ قانون حداكثر استفاده از توان داخل 
و فس��ادزا بودن این مواد گفت: در مورد اظهاریه قانون 
حداكثر استفاده از توان تولید داخلي باید به ماده  ۱۱ آن 
اشاره  كرد كه تاكید مي كند ضرایب را هر سه سال تأمین 
اجتماعي به میل خودش مي توان��د بدون هیچ دلیلي 
تغییر دهد؛ پس مطمئنا این قانون به نفع كارفرما عمل 

نمي كند و ضرایب پایین نمي آید؛ بلكه باال مي رود. این 
ساز و كار هم فسادزا است و مسلما این سازمان هیچ وقت 
آن را رو به پایین تغییرش نمي دهد؛ بلكه همیشه رو به 
باال است. این عضو اتاق بازرگاني با بیان اینكه حق بیمه 
قراردادها باعث كاهش رقابت پذیري تولید مي شود و هیچ 
حمایتي در آن نیست، ادامه داد: جداي از این هم باید دید 
كه چه اتفاقات دیگري رخ مي دهد. این در حالي اس��ت 
كه همین كار، هزینه ها را باال مي برد و پیمانكار مجبور 
است روي قیمت پیشنهادي خود، رقمي را اضافه كند؛ 
چراكه چاره اي جز این كار ندارد؛ پس رقابت هم نمي تواند 
داشته باش��د و بنابراین، با ادامه این روند پیمانكار هم از 
رده خارج و در نهایت ورشكس��ت مي شود. مستوفي در 
مورد مكانیزم معیوب شكایت از سازمان تأمین اجتماعي 
اظهار كرد: اكنون  س��ازمان  تامین  اجتماعي  هم قاضي 
است و  هم تصمیم گیر  كه این روش، غلط است و اي كاش 
حداقل بعد از اخذ این مبالغ، مي توانس��ت در جاهایي 

س��رمایه  گذاري  كند كه سودآور باشد؛   در حالي كه كل 
سرمایه گذارهاي انجام شده با شكست مواجه شده است. 
عضو اتاق بازرگاني تهران با اشاره به ماده ۱۲ قانون حداكثر 
استفاده از توان داخل و معضالتي كه ایجاد خواهد كرد، 
گفت: به هر حال معضالتي هست كه وجود دارد؛ اصوال 
كار ما در بخش خصوصي باید این باشد كه مطالبه  گري 
تم��ام قد را در مقابل لوای��ح و قوانیني كه به ضرر بخش 
خصوصي است، داشته باشیم و منطقي پي گیري كنیم. 
درموضوع ماده ۱۲ قانون حداكثر استفاده از توان داخل 
هم با دادن اختیار بیشتر به سازمان تأمین اجتماعي عمال 
تولیدكننده و كارگر ضرر مي كنند. مستوفي در رابطه با 
برگرداندن ماده ۱۲ به مجلس توس��ط شوراي نگهبان 
اظهار كرد: برگرداندن ماده ۱۲ به مجلس توسط شوراي 
نگهبان امر خوبي بود كه باعث اصالح این قانون در مجلس 
با پیگیري هاي اتاق بازرگاني شد؛ به طوري كه سبب شد 

هم كارگر و هم كارفرما سود ببرند.

نايب ريیس اتاق اصناف تهران خبر داد
برپايی 3   نمايشگاه بهاره در تهران

نایب ریی��س اتاق اصناف تهران با اش��اره به برپایی س��ه 
نمایشگاه بهاره در تهران گفت: کاالهای عرضه شده در این 
نمایشگاه برحسب نوع بین ۵ تا ۲۰ درصد تخفیف خواهند 
داشت. ابراهیم درس��تی در گفت وگو با  فارس با اشاره به 
اینکه نمایشگاه بهاره درسال جاري در ۳ نقطه تهران برگزار 
می شود، گفت: این نمایشگاه ها در بوستان والیت، خاوران و 
مصلی امام  خمینی برگزار می شود.  او افزود: نمایشگاه بهاره 
مصلی از امروز، چهاردهم اس��فند ماه  آغاز به کار می کند 
و این نمایشگاه تا ۲8 اس��فند ماه 97 ادامه خواهد داشت.  
او با بیان اینکه کاالهای عرضه شده در نمایشگاه بین ۵ تا 
۲۰ درصد تخفیف خواهد داش��ت،  افزود:  مقرر شده تا دو 
نمایشگاه دیگر هم در هفته جاری آغاز به کار کنند. درستی 
با اشاره به رکود حاکم بر بازار گفت: بهتر است در این شرایط 
با فروش های فوق العاده شرایط فروش بیشتری را در این 
ایام برای صنوف فراهم کرد. نماینده وزیر صنعت در اصناف 
با بیان اینکه فروش فوق العاده تحت نظر اتحادیه ها انجام 
می شود و بازرسی های الزم روی این فرآیند انجام می شود،  
بیان كرد: معموال در فروش های فوق العاده ۱۰ تا ۱۵ درصد 
تخفیف اعمال می شود.  او گفت: عرضه کاالهای اساسی در 

نمایشگاه براساس قیمت مصوب خواهد بود. او در بخش 
دیگري از سخنان خود گفت: این یک واقعیت است که اگر 
بخشی از امکانات یک کاال از آن گرفته شود، حتماً این اقدام 
در جای دیگری همچون »میزان خرید مردم«  یا حتی »در 
ثبت سفارش آن«  تاثیرگذار خواهد بود.  درستی خاطرنشان 
کرد: به عنوان مسئول اتحادیه باید بگویم به هرحال اگر بنا 
شد کاالیی به کش��ور بیاید که بدانیم خدمات اولیه را دارا 
نیست، آن کاال از نظر ما کیفیت الزم را ندارد و اگر سازمان 
متولی صالح بداند حتماً تصمیمات مورد نظر را درباره ثبت 
سفارش آن خواهد گرفت. بر اساس اعالم برخی مسئوالن، 
در سال گذشته ۲ میلیارد دالر صرف واردات آیفون به کشور 
شده و در چند سال گذشته نیز مسائل جدی درباره نحوه 
واردات آیفون به کشور و نمایندگی رسمی این برند در ایران 
مطرح شده بود تا کمپانی اپل در مقابل فروش قابل توجهی 
که در ایران دارد، خدمات پس از فروش را نیز به مشتریان 
ایرانی خود ارائه دهد ولی به نظر می رسد حتی مسدود شدن 
آپ های ایرانی در ios همه رشته های بافته شده در این بخش 
را پنبه کرده و زمزمه های ممنوعیت واردات آیفون جدی تر 

از هر زمان دیگری به گوش می رسد.

ريیس انجمن نساجي و پوشاك تشريح كرد
اثر مجوز واردات كاال بر تولید

رییس انجمن نساجي و پوش��اك با بیان اینكه با توجه به 
پتانسیل هاي داخلي نیاز به واردات پارچه و پوشاك نیست، 
گفت: واردات در بخش نساجي اثرات مخربي بر تولید دارد. 
مجتبي دستمالچیان در گفت وگو با  فارس، در مورد مصوبه 
واردات ۱4۰ میلیون دالري كاالهاي گروه 4 به مناطق آزاد، 
گفت: واردات پارچه همیش��ه آفت صنعت نساجي كشور 
بوده است و با توجه به اینكه پارچه هم جزو این اقالم وارداتي 
است مي تواند به تولید در بخش نساجي آسیب بزند. رییس 
انجمن نساجي و پوش��اك یزد با بیان اینكه وقتي واردات 
كاالها از جمله پوشاك ممنوع باشد واحدهاي تولیدي با 
ظرفیت باالتري كار مي كنند، اف��زود: قطعا مجوز واردات 
كااله��اي ممنوعه به مناط��ق آزاد بر بخش هاي مختلف 
تولیدي تاثیرگذار است زیرا پس از اینكه كاال به مناطق آزاد 
وارد شد ورود آن به سرزمین اصلي دیگر كار سختي نیست. 
دستمالچیان با اشاره به ظرفیت كشور در بخش نساجي 
گفت: با توجه به پتانسیل ها و قابلیت هاي این بخش نیازي 
به واردات نیس��ت و حتي مي توانیم میزان صادرات در این 
بخش را توسعه دهیم. او با بیان اینكه در صنایعي كه امكان 
تولید داخلي فراهم است نباید مجوزي براي واردات داده 

شود، گفت: صنعت نساجي صنعتي است كه در دوره تحریم 
بهتر از شرایط عادي مي تواند كار كند. او بیان كرد: زیرا در 
شرایط عادي كه مشكلي براي تامین ارز وجود ندارد واردات 
به راحتي انجام مي شود بنابراین تولید از این موضوع آسیب 
مي بینید. او با تاكید بر اینكه تحریم تاثیر منفي بر صنعت 
نس��اجي ندارد، اظهار كرد: در بخش نساجي هر چقدر كه 

واردات پارچه به كشور كمتر باشد در داخل تولید مي شود. 
دستمالچیان با بیان اینكه میزان اشتغال در بخش نساجي 
نسبت به حجم سرمایه گذاري بسیار باالست گفت: با توسعه 
صادرات به خصوص به كشورهاي همسایه مي توان اشتغال 
پایدار در این بخش ایجاد كرد ضمن اینكه بازار داخلي هم در 
صورت عدم واردات پارچه و پوشاك بازار بسیار خوبي است. 
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نقش صنایع كوچك در اقتصاد
ایسنا|یك عضو اتاق بازرگاني تهران معتقد است 
در صورتي كه اقتصاد ایران قصد دارد از روزهاي 
دشوار فعلي به خوبي عبور كند باید توجهي ویژه 
به صنایع كوچك و متوسط داشته باشد. باال رفتن 
نرخ تمام ش��ده مواد اولیه به دنبال افزایش نرخ 
ارز یك��ي از اصلي ترین دغدغه هاي این بخش از 
اقتصاد ایران در ماه هاي گذشته بوده و در ماه هاي 
گذشته و به دنبال برخي تالطم هاي اقتصادي، 
وضعیت بخش هاي كوچك اقتصاد ایران تا حدي 

برهم خورد.
 در همین رابطه، محسن مهرعلیزاده اظهار كرد: 
یكي از اصلي ترین بخش هایي كه اقتصاد كشور 
روي آنها اس��توار ب��وده و حركت خ��ود را ادامه 
مي دهد، حوزه صنایع كوچك و متوسط اقتصادي 
اس��ت كه چه در گردش صنعتي كشور و چه در 
تأمین مایحتاج مردم نقشي كلیدي را ایفا مي كند. 
به گفته او، در ش��رایط تحری��م و در تالطم هاي 
اقتصادي این حوزه ها فشار قابل توجهي را متحمل 
مي شوند، از این رو باید تالش كرد تا حمایت هاي 

ویژه اي از آنها صورت گیرد.
عضو ات��اق بازرگاني تهران با بی��ان اینكه بیش 
از ۳۰ ت��ا 4۰ درصد از تحرك اقتصادي كش��ور 
بر دوش صنایع كوچك و متوس��ط است، ادامه 
داد: حمایت از این بخش ها مي تواند بس��یاري از 
دغدغه هاي اقتصادي ایران در ماه هاي پیش رو را 
برطرف كند. از این رو اینكه چگونه دولت و بخش 
خصوصي براي حف��ظ آنها فعالیت كند اهمیت  
ویژه اي دارد. مهرعلیزاده افزود: در شرایط فعلي 
این صنایع ام��كان آن را دارند كه با حمایت هاي 
محدود خود را س��رپا نگه دارند از این رو عالوه بر 
برنامه ریزي هاي كالن باید فك��ري به حال این 
بخش ها كرد تا امكان تداوم فعالیت هایشان در 

ماه هاي آینده به وجود  آید.

 توقف روند صعودي
قیمت خشكبار و آجیل

خبرگزاري تس�نیم|  ریی��س اتحادیه صنف 
خش��كبار و آجیل تهران از توقف روند صعودي 
قیمت ها در این بازار خبر داد. مصطفي احمدي 
اف��زود: طي چند ماهه گذش��ته قیمت آجیل و 
خش��كبار در بازار به دالیل مختلف به خصوص 
كمبود شدید محصول روندي صعودي به خود 
گرفته بود كه با تدابی��ر الزم این روند هم اكنون 

متوقف شده است. 
او همچنین اظهار كرد: در سال جاري حدود 7۰ 
تا 8۰ درصد خشكبار كشور به دلیل سرما زدگي 
شدید در فروردین ماه سال جاري كاهش یافت. 
رییس اتحادیه صنف خش��كبار و آجیل تهران 
گفت: ساالنه ۲۰۰ هزار تن پسته در كشور تولید 
مي ش��د كه در س��ال جاري این رقم به 7۰ هزار 
تن رسیده اس��ت. او در ادامه افزود: به طوركلي از 
مجموع ۲۰۰ هزار تن پسته در سال ۱۳۰ تا ۱4۰ 
هزار تن صادرات مي شد.  احمدي ضمن اشاره به 
اینكه آجیل و خشكبار قیمت مصوب ندارد، اظهار 
كرد: قیمت گذاري در این حوزه بر اساس مكانیزم 

عرضه و تقاضا در بازار و مقدار تولید است. 
او گفت: مقدار تولید آجیل و خشكبار در كشور به 
دلیل سرما زدگي شدید طي نخستین ماه فصل 
بهار دچار افت چشمگیري شد. رییس اتحادیه 
صنف خش��كبار و آجیل تهران افزود: متاسفانه 
كمبود محصول ضمن گراني منجر به كسادي 
بازار و كاهش تقاضا نیزشد به نحوي كه هم اكنون 
فروش آجیل و خشكبار نسبت به سال گذشته 

یك چهارم شده است.
او همچنین تف��اوت قیمت 6۰ تا 7۰ قلم جنس 
آجیل و خش��كبار موجود در بازار به نسبت سال 
گذشته را 7۰ تا 8۰ درصد عنوان كرد و اظهار كرد: 
عمده گراني قیمت این كاالها در بازار به دلیل افت 

شدید تولید بوده است.
 احمدي اضافه كرد: بازار آجیل و خشكبار به دلیل 
افزایش قیمت ها و دیگر مسائل و مشكالت مبتال 

به در طول سال با ركود مواجه است.
 او ضمن اشاره به سود قانوني ۱۰ درصدي فروش 
كاال اظهار كرد: هم اكنون اعضاي اتحادیه با سود 
بسیار اندك در حد چهار تا پنج درصد محصوالت 
خ��ود را در بازارعرضه مي كنند چ��را كه نیاز به 
نقدینگي دارند.  رییس اتحادیه صنف خشكبار 
و آجیل تهران یادآورشد: مشكلي به لحاظ تهیه 

و عرضه آجیل و خشكبار در بازار وجود ندارد.

۲۱۲ هزار فقره بازرسي از صنوف 
پای�گاه خبري اتاق اصناف ای�ران|  تعداد كل 
بازرس��ي ها از صنوف سراسر كش��ور در بهمن 
ماه س��ال جاري بالغ بر ۲۱۲ ه��زار و ۱۳۳ فقره 
بود كه ۱۳ه��زار و ۳9 فق��ره پرونده ب��ا برآورد 
جریمه پیشنهادي به ارزش بیش از 66 میلیارد 
و 96میلی��ون ریال تش��كیل ش��ده اس��ت. در 
م��دت مذكور بی��ش از ۱۲ هزار فقره ش��كایت 
توسط واحدهاي بازرس��ي اصناف دریافت شد 
ك��ه ۵9درص��د در بخ��ش كاال و 4۱ درصد در 
بخش خدمات بود. از مجموع شكایات دریافتي 
۲۳درصد به صورت حضوري، ۵۱ درصد تلفني 
و 46درصد به صورت كتبي دریافت و رسیدگي 
شده است. در عین حال پس از بررسي ها و ارزیابي 
كارشناسان تعداد ۱۱هزار و 469 فقره شكایت 
قابل پیگیري تشخیص داده شد كه براي رسیدگي 
و برخ��ورد قانون��ي ب��ه ادارات و مراجع ذي ربط 
ارس��ال ش��ده اس��ت. همچنین از كل شكایات 
قابل پیگیري حدود ۲۰ درصد منجر به رضایت 
شاكي، ۲9درصد متخلف، ۳۰ درصد غیرمتخلف 
و ۲۱ درصد در دس��ت بررس��ي است. بیشترین 
عناوین تخلف نیز مربوط به درج نكردن قیمت، 

گران فروشي و عدم صدور صورتحساب است.



كوتاه از دنياي انرژي 7 انرژي

جمعي از  اقتصاددانان و محققان كشور خواستار تصميم گيري در مورد قيمت سوخت هستند 

سومين عرضه بدون مشتري نفت در بورس

پكن و واشنگتن به صلح تجاري نزديك مي شوند 

از دست دادن زمان در اصالح يارانه انرژي 

عرضه ششم نفت بدون خريدار ماند 

رشد نفت در سايه توافق چين و امريكا 
اويلپرايس|

ديروز گزارش هايي مبني بر نزديك شدن چين و اياالت 
متحده امريكا به حصول يك توافق تجاري منتشر شد 
كه نتيج��ه آن افزايش يك درص��دي قيمت نفت بود. 
حصول توافق اين دو بزرگ تري��ن اقتصادهاي جهان 
براي كاهش تعرفه هاي وضع شده عليه كاالهاي يكديگر 
مي تواند چشم انداز رشد اقتصاد جهاني را بهبود ببخشد 
كه اي��ن اتفاق به معناي رونق بيش��تر صنايع، مصرف 

بيشتر سوخت و افزايش تقاضاي نفت خواهد بود. 
روز گذشته در نخستين معامالت هفته جاري، قيمت  
نفت به دليل حالت انقباضي عرضه در بازار رشد داشت. 
انقباض بازار نفت متأثر از كاهش توليد نفت خام از سوي 
اوپك و همچنين انتشار گزارشي بود كه خبر از نزديك 
شدن چين و امريكا به امضاي توافق تجاري مي داد. اين 
توافق يك رديف از تعرفه هايي را متوقف مي كند كه اين 
دو كش��ور براي كاالهاي يكديگر وضع كرده اند و رشد 

اقتصاد جهاني را كاهش داده است.
قيمت نفت به واسطه چش��م انداز مثبت در معامالت 
تجاري چين و امريكا و عميق تر ش��دن كاهش توليد 
اوپك صعود كرد. قيمت معامالتي آتي شاخص جهاني 
نفت، برنت ديروز با 77 س��نت يا 1.18 درصد افزايش 
نسبت به آخرين معامالت روز كاري گذشته، به 65 دالر 
و 84 سنت رسيد. معامالت آتي شاخص وست تگزاس 
اينترمدي��ت امريكا )WTI( نيز با 53 س��نت يا 0.95 
درصد افزايش به 56 دالر و 33 سنت در هر بشكه رسيد.
تقويت قيمت ها به واس��طه انتشار گزارش هايي اتفاق 
افتاد كه بر اساس آنها چين و اياالت متحده امريكا به يك 
توافق براي پايان دادن به جنگ تجاري نزديك مي شوند 
و اين مساله بر رشد اقتصاد جهاني اثرگذار خواهد بود.

وال اس��تريت ژورنال روز يك ش��نبه گزارش داد كه 
ب��ا توجه به پيش��رفت مذاكرات بين دو كش��ور، اين 
امكان دست يافتني به نظر مي رسد كه دونالد ترامپ، 
رييس جمهو امريكا و شي جين پينگ، رييس جمهور 
چين در نشس��ت روز 27 مارس به يك توافق تجاري 
رسمي دست يابند. اين گزارش ها سبب پشتيباني از 
تقويت بازاري شد كه طي دو ماه گذشته با كاهش توليد 

نفت دنبال مي شد.
رويترز گزارش داد كه عرضه نفت اوپك در ماه فوريه به 
كمترين ميزان در طول 4 سال اخير رسيده است چرا 
كه عربستان سعودي و متحدانش بيش مقدار توافق 
شده عرضه نفت خود را كاهش داده اند و نفت ونزوئال 

نيز كاهش توليد ناخواسته اي را ثبت كرد.
بانك »باركليز« در يادداشتي كه روز يك شنبه متتشر 
ش��د اعالم كرد: ص��ادرات اوپك از م��اه نوامبر بيش از 

1ميليون و 500 هزار بشكه در روز كاهش داشته است.
تحليلگران انرژي موسس��ه »فيچ سلوش��ن« نيز روز 
دوشنبه در يادداشتي با بيان اينكه بطور كلي چشم انداز 
عرضه نفت در سال جاري انقباضي تر شده است، اضافه 
كردند كه انتظار دارند نفت برنت در سال 2019 بطور 

ميانگين به 73 دالر در هر بشكه برسد.
قيمت نفت خام همچنين با اعمال تحريم هاي امريكا 
عليه برخي اعضاي اوپك )ايران و ونزوئال( تقويت شده 
است. اين تحريم ها بر اساس تخمين بانك »باركليز« 
موجب كاهش حدود 2 ميليون بشكه اي عرضه جهاني 

نفت خام در روز شده است.
در اياالت متحده امريكا نش��انه هايي از توسعه عظيم 
توليد نفت خام در س��ال گذش��ته رويت شد كه توليد 
نفت خام اين كشور را با افزايش روزانه بيش از 2 ميليون 
بشكه اي از اوايل سال 2018 مواجه كرد و آن را به بيش 

از 12 ميليون بشكه در روز رساند.
ش��ركت هاي انرژي اياالت متحده هفته گذش��ته به 
منظور اكتشاف ذخاير جديد، تعداد تجهيزات نفتي 
فعال خود را تقريبأ به پايين ترين حد در 9 ماه گذشته 
رس��اندند. با توجه ب��ه افزايش بي��ش از 20 درصدي 
قيمت معام��الت آتي نفت در ماه ه��اي اخير، برخي 
توليدكنندگان برنامه هايي را براي تجديد قواي ذخاير 

خود دنبال مي كنند. 
با وجود اين، بانك »باركليز« اعالم كرده اس��ت: »ما 
معتقديم كه در نيمه دوم امس��ال ممكن است توليد 
نفت امريكا ش��اهكار در افزايش تولي��د خود را تكرار 

كند.«
در روزهاي اخير جدل لفظ��ي ميان ترامپ و اوپك 
نيز موجب نوسان در بهاي نفت خام شده بود. ترامپ 
چند روز پيش در توييتر خود از اوپك بابت باال بودن 
قيمت نفت خام گاليه كرده و خواستار اين شدن كه 
اوپك طرح كاهش توليد نفت خام را آس��ان بگيرد. 
در مقابل نيز مقامات اوپك ب��ا تاكيد بر اينكه طرح 
كاهش توليد را با جديت س��ابق دنبال خواهند كرد 
عنوان كردند كه اين ط��رح تدريجي بوده و به بازار 

فشاري وارد نمي كند. 

ايرنا|
روز شنبه 40 نفر از محققان كشور متني را با عنوان »بيانيه 
اقتصادي جمعي از محققان جوان كشور« منتشر كردند. 
تهيه كنندگان اين نامه كه اغلب در رشته هاي علوم اقتصادي 
تحصيل كرده اند، ريشه ناكامي در عدالت اقتصادي را مربوط 
به نوع سياس��ت حمايت��ي  مي دانند و مي گوين��د: در اين 
40 سال ش��الوده  سياست هاي حمايتي دولت، حمايت از 
مصرف كنندگان از طريق عرضه كاال با قيمت هاي يارانه اي 
و تعيين دستوري قيمت سوخت بوده است. تخمين هاي 
مختلف، يارانه  پنهان در قيمت حامل هاي انرژي را بين 600 
تا 900 هزار ميليارد تومان در سال اعالم كرده اند كه معادل 
روزي دو تا سه دالر يارانه پنهان براي هر ايراني ا ست. اين در 
حالي است كه يارانه پنهان، يكسان توزيع نمي شود. ساكنان 
شهرهاي بزرگ مثل تهران، چندين برابر حاشيه نشينان، 

كارگران ساده و روستاييان از يارانه پنهان بهره مي برند.
اين افراد با بيان اينكه نتيجه  مستقيم قيمت هاي يارانه اي 
عقب ماندن از آرمان هاي عدالت خواهانه اس��ت، گفته اند 
حذف تدريجي يارانه پنهان حامل هاي انرژي و توزيع نقدي 
و يكسان عوايد آن در جامعه به صورت درآمد پايه همگاني، 
موثرترين راه تحّقق عدالت اقتصادي  است. در اين بيانيه تأكيد 
شده كه درآمد پايه همگاني بايد مستقل از بودجه بوده و تنها 
از محل اصالح قيمت حامل هاي انرژي تأمين شود. تأسيس 
يك صندوق انرژي، با بهره مندي يكسان تك تك ايرانيان 
پيشنهاد مي شود تا عوايد ناشي از حذف يارانه پنهان در قيمت 
حامل هاي انرژي، وارد اين صندوق انرژي شده و موجودي 
صندوق، به صورت هفتگي و يكسان، بين تك تك ايرانيان 
توزيع  شود. نويسندگان بيانيه ياد شده همچنين گفته اند كه 
حذف يارانه پنهان حامل هاي انرژي بايد به صورت تدريجي 
و مستمر و تا رسيدن قيمت به هزينه فرصت صادرات ادامه 
يابد. تغيير ناگهاني قيمت، فرصت اصالح الگوي مصرف را 
به جامعه نمي دهد و ركودزاس��ت. تعهد به حذف مستمر 
مداخالت قيمتي، افق بلندمدت را روشن مي كند و مشوق 
بهينه سازي مصرف انرژي است. افزون بر اين، الزم است با 
تغيير سياست حمايتي از قيمت هاي يارانه اي به نظام درآمد 
پايه همگاني، فرآيند حذف تدريجي يارانه پنهان در ساير 
كاالها نيز آغاز شود تا از آن پس، حمايت از مصرف كنندگان 
بر مبناي افزايش بهينگي توليد و مصرف و از طريق نظارت بر 
كيفيت و رقابت صورت گيرد. در اين بيانيه همچنين ذكر شده 
كه با حذف يارانه هاي پنهان، ممنوعيت هاي صادراتي و موانع 
وارداتي ديگر توجيهي نداشته و بايد تجارت، تسهيل شود. 
تسهيل تجارت، تأكيد بر كيفيت و رقابت، حذف دخالت هاي 
موردي و صالحديدي دولت و كنار گذاردن واردات يارانه اي 
به عنوان ابزار تنظيم ب��ازار، موثرترين راه افزايش بهره وري 
و كاهش قاچاق و رانت اس��ت. تقريبا ي��ك ماه قبل بود كه 

طرحي از س��وي برخي نمايندگان مجلس ارايه شد كه در 
چارچوب آن به هر ايراني روزانه يك ليتر بنزين اختصاص 
 يابد. نويسندگان مي خواستند در چارچوب اين طرح، دولت 
را موظف كنند كه سهميه بندي بنزين را بر مبناي هر ايراني 
روزانه يك ليتر اعمال كند. همچنين گفته شد كه در طرح 
ياد شده، جايگاه هاي سوخت موظف شوند بنزين مازاد بر 
نياز افراد را بر اساس قيمت سامانه به فروش برسانند. احتمااًل 
منظور از قيمت سامانه نيز سازوكار تعيين قيمت به شكل آزاد 
و نزديك به قيمت واقعي بنزين است. اين در حالي است كه 
احمد اميرآبادي فراهاني، عضو هيات  رييسه مجلس شوراي 
اسالمي گفته بود: اين طرح مي گويد كه ما براي هر ايراني 
24 ليتر در ماه سهميه بنزين به كارت سرپرست خانوار واريز 
مي كنيم كه زيرساخت هاي آن در بانك و شركت پخش و 
پااليش فرآورده هاي نفتي آماده شده و سرپرست فرصت 
دارد تا پايان ماه آن را مصرف كند كه اگر چيزي از آن باقي 
ماند، زماني كه دولت مي خواهد كارت شما را مجدد شارژ كند 
موظف است كه قيمت آن را بر اساس 90 درصد قيمت فوب 

خليج فارس به حساب سرپرست واريز كند.
اين در حالي است كه غالمرضا تاجگردون، رييس كميسيون 
تلفيق اليحه بودجه سال 1398 مجلس آب پاكي را روي 
دس��ت همه ريخت و اعالم كرد: حدود 40 پيش��نهاد در 
خصوص قيمت س��وخت و سهميه بندي آن دريافت شده 
بود كه هيچ كدام از پيش��نهادها رأي ني��اورد. نمايندگان 
مجلس به دليل آثار تورمي كه ب��ه دليل افزايش قيمت و 
 س��هميه بندي در جامعه ايجاد مي ش��ود، ب��ه هيچ يك از 
پيشنهادها رأي مثبت ندادند. تاجگردون همچنين گفته كه 
دولت اختيار دارد كه اگر در سال 1398 به جمع بندي برسد، 
اصالحات خود را انجام دهد، اما در قانون بودجه سال 1398 

تا آنجا كه كميسيون تلفيق تصميم گرفته، هيچ مصوبه اي در 
خصوص سهميه بندي و افزايش قيمت بنزين وجود ندارد.

اين جمالت تاجگردون حاكي از اين است كه تغيير وضعيت 
پرداخت سوبسيد حامل هاي انرژي با نارضايتي هايي مواجه 
خواهد بود و مجلس و دولت هيچ يك تمايلي ندارند تا اين 
تغيير به نام آنها تمام شود. علي سرزعيم، اقتصاددان و معاون 
امور اقتصادي و برنامه ريزي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
در رابطه با وضعيت قيمت گذاري حامل هاي انرژي اظهار 
كرد: براي كنترل مصرف يا بايد قيمت ها را اصالح كرد يا بايد 
به نظام برنامه ريزي و مداخله روي آورد كه كارت سوخت در 
اين مقوله مي گنجد. در واقع از تكنولوژي براي كوپن بندي 

استفاده شده و كارت سوخت همان كوپن است.
اين اقتصاددان معتقد است: راهي غير از آنچه اشاره كردم 
وجود ندارد؛ يا باي��د از مكانيزم بازار و قيمت هاي ش��ناور 
استفاده كرد يا در بازار مداخله شده و از كوپن استفاده  شود. 
متأسفانه بيشتر افراد جسارت اين را ندارند كه از مكانيزم بازار 
استفاده كنند، در نتيجه گزينه استفاده از كوپن جذاب تر 
مي شود، هر چند نام آن را كارت سوخت بگذاريم. سرزعيم 
در رابطه با تحليل خود از چرايي به تصويب نرسيدن طرح 
قبلي مجلس در اين رابطه گفت: طبيعي است كه در يك 
مجموعه بزرگ، عده اي از افراد هستند كه مي گويند چاره اي 
نيست و بايد كاري انجام داد، عده  اي نيز مي گويند كار سختي 
است و دردسر دارد، در نتيجه بايد سعي كرد تا جاي ممكن 
از انجام آن پرهيز كرد.  وي در انتها اظهار داش��ت: بايد ديد 
برايند قوا به كدام سمت مي رود. هر چه شرايط وخيم تر شود، 
تصميم گيري و انتخاب نيز در اين رابطه راحت تر مي شود. 
هيچ راهي غير از اين نداريم كه قيمت ها واقعي شود، ما اكنون 

تنها داريم زمان را از دست مي دهيم.
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وداع وطن فدا با دفتر 
رودخانه هاي مرزي 

گروهانرژي| رضا اردكاني��ان وزير نيرو در اقدامي 
كه تعجب بسياري را برانگيخت، عيسي بزرگ زاده 
را به جاي جبار وطن فدا به س��مت مديركلي دفتر 
رودخانه هاي مرزي و منابع آب مش��ترك منصوب 
كرد. وطن فدا در س��ال هاي اخير هم��واره در راس 
مذاكرات آبي ايران قرار داش��ته است. مذاكرات آبي 
با افغانستان بر سر هيرمند و هامون ها همواره يكي از 
چالش برانگيزترين مسائلي بوده است كه ايران با آن 
دست و پنجه نرم مي كرد. چندي پيش نقل قولي از 
اشرف غني رييس جمهوري افغانستان با اين مضمون 
كه آب افغانستان از نفت ايران ارزشمندتر است مطرح 
ش��د. اين اظهارنظر در حالي عنوان شد كه سلسله 
نشست هاي ايران و افغانستان براي رسيدن به يك 
راه حل در جريان بود. در چنين شرايطي تغيير دادن 
جبار وطن فدا و سپردن جايگاه او به عيسي بزرگ زاده 
كه پيشتر و معاونت فني و پژوهش هاي شركت توسعه 
منابع آب و نيروي ايران را در دس��ت داشت چندان 
مورد انتظار نبوده اس��ت. وزير نيرو ديروز همچنين 
محمدعلي رفيعي را به سمت مديركل منابع انساني 

اين وزارتخانه منصوب كرد. 

تالش آقاي دبيركل براي صلح 
ايسنا| دبيركل اوپك اخيرا در مصاحبه اي با شبكه 
سي ان بي سي اظهار كرد كه انقالب شيل آمريكا كمك 

كرد از يك آشوب انرژي در دنيا جلوگيري شود.
محمد باركيندو در اشاره به نقشي كه شيل آمريكا در 
ريزش اخير قيمت نفت داشت، بسيار ظريف عمل 
كرد و نشان داد دبيركل اوپك در بحبوحه تالش هاي 
شماري از نمايندگان كنگره آمريكا براي تصويب قانون 
ضد اوپك و تحت تعقيب قرار دادن اعضاي اين گروه، 
تالش دارد صلح برقرار كند. باركيندو گفت: اوپك در 
سال 2016 با انعقاد پيمان كاهش توليد كه حدود 1.8 
ميليون بشكه در روز از عرضه به بازار جهاني كاست، 
صنعت نفت جهاني را نجات داد و در ادامه خاطرنشان 
كرد شيل آمريكا به اجتناب از وقوع يك بحران كمك 
كرد و مانع از كمبود نفت در بحبوحه رشد تقاضا شد.

بر اساس گزارش اويل پرايس، اين اظهارات تا حدودي 
متناقض بود. باركيندو با بيان اينكه تصميماتي كه 
اوپك به همراه ش��ركاي غير اوپك خود اتخاد كرد، 
صنعت نفت را از فروپاشي كامل نجات داد خاطرنشان 
كرد نفت برنت در يك مقطع در سال 2015 به پايين 
30 دالر در هر بش��كه سقوط كرد. از آنجا كه تقريبا 
همه تحليلگران و ناظران انرژي توافق دارند كه توسعه 
شيل آمريكا به جهش عرضه منجر شد و دليل اصلي 
افت قيمت نفت بود، اين گفته باركيندو كه شيل به 
جلوگيري از بروز آشفتگي در دنياي انرژي كمك كرد 

اندكي مبهم به نظر مي رسد.
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گروهانرژي|
ششمين عرضه نفت خام در بورس ديروز دوشنبه 13 
اسفند در س��اعت 14:30 آغاز شد و بدون متقاضي به 
پايان رسيد. در اين عرضه كه 1 ميليون بشكه نفت خام 
سبك ايران در رينگ بين الملل بورس انرژي بود، قيمت 
پايه 59 دالر و 63 سنت اعالم شده بود كه با قيمت هاي 
روز بازار فاصله قابل توجهي داش��ته و به نظر فرصتى 

مناسب براي خريد مي آمد. 
همچنين در اين عرضه مانند عرضه پنجم كه 29 بهمن 
ماه سال جاري صورت گرفت شرايط تسويه نيز براي 
خريداران نفت خام ايران تسهيل شده بود، پيشتر و در 
عرضه هاي ابتدايي 80 درصد تسويه بايد ارزي صورت 

مي گرفت. 
رسانه هاي جريان منتقد دولت بعد از اين عرضه ها بر 
اين مس��اله تاكيد كردند كه ارزي بودن تسويه باعث 

شده اس��ت خريداران بخش خصوصي از اين خريدها 
استقبال نكنند. با تغيير اين رويكرد اما توجهي به اين 
ساز و كار از سوي مشتريان احتمالي نفت خام سبك 

ايران صورت نگرفت. 
پيش تر اميرحس��ين تبيانيان نماينده ش��ركت ملي 
نفت در بورس انرژي در تش��ريح داليل فروش نرفتن 
محموله هاي نفت خام در بعضي از عرضه ها گفته بود: 
»بازار نفت خام بازار سيال و داراي نوسان است. به همين 
دليل، سرمايه  گذارها موضوع را ارزيابي مي كنند و نقطه 
ورود درنظر مي گيرند كه مسلما در بعضي از قيمت  ها 
ورود را منطقي نمي دانند.بنابراين نبايد انتظار داشت 
خريدارها در هر عرضه اقدام به خريد كنند. خريدارها 

هم تحليل  هاي خودشان را دارند. 
گاهي زماني را براي ورود مناس��ب و گاهي نامناسب 
مي دانند. بنابراين احتمال عدم انجام معامله در بازارهاي 

فيزيكي طبيعي است و پارامترهايي همچون قيمت 
نفت، امكان جابه جايي پول و نرخ ارز در ش��كل گيري 

معامله موثرند. 
براين اساس و به نظر من، وجود نوسان در معامله نفت 
در بورس كامال طبيعي است كه ان شاءاهلل با پي گيري 
عرضه منظم، حجم معامالت ب��ه تدريج افزايش پيدا 

مي كند.«
عرضه نف��ت خام ايران در بورس انرژي و با س��از و كار 
فعلي، براي نخستين بار 6 آبان ماه كليد خورد. در اين 
عرضه از ميان 1 ميليون بشكه نفت خام عرضه شده، 
معادل 280 هزار بش��كه در قالب 8 محموله 35 هزار 
بش��كه اي به فروش رفت. از آن زمان تاكنون عرضه ها 

بعضا با فواصل نامظنم اما ادامه يافته اند. 
مجلس دولت را ملزم كرده است كه در سال 98 هر هفته 
به صورت منظم عرضه نفت خام در بورس را ادامه دهد.
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فهم زاكربرگ درباره اجتماعات انساني مداومًا در حال تغيير است

زاكربرگ چه رويايي براي اجتماع جهاني در سر دارد
مولف:  الكسيس مدريگال|

مترجم:  نجمه رمضاني|
 آتالنتيك| مارك زاكربرگ طي اين چند سال، بارها 
و بارها يك داستان را تعريف كرده است. در همان اوايِل 
كار فيس بوك در فوريه ۲۰۰۴، با كانگ-شين جين رفته 
بود بيرون تا در جايي نزديك خوابگاهشان پيتزا بخورند؛ 
جين يكي از دوستان كدنويسش بود كه بعدها از مديران 
فيس بوك ش��د. زاكربرگ در يك��ي از بازگويي هاي اين 
داستان مي گويد آن زمان به اين فكر مي كرده كه » داشتن 
چنين اجتماعي فوق العاده است. حاال آدم ها مي توانند در 
مدرسه كوچكمان با هم مرتبط شوند، اما واضح است كه 
روزي كسي چنين جايي را براي جهان خواهد ساخت.«

اما دليلي ندارد انتظار داشته باشيم همين فرد و همين 
گروه دوستان اين اجتماع را در جهان بسازند. او در ۲۰۱۳ 
گفت: اين فك��ر حتي به ذهنم هم خط��ور نكرده بود. »  
مارك و دوستانش استعدادهاي فني خوبي داشتند، اما 
همانطور كه زاكربرگ مي گويد، وقتي شركت هاي فناوري 
مشغول خلق شبكه هاي اجتماعي بودند، از ماي اسپيس 
تا مايكروسافت، از گوگل تا ياهو، او و دوستانش هيچ منبع 

يا تجربه اي در اين زمينه نداشتند.
همچنين با نگاهي به گذشته، واضح است كه آنها تجربه اي 
در زمينه ساخت اجتماع، سازمان دهي، جامعه شناسي، 
كار اجتماعي يا حوزه هاي ديگر هم نداشتند، حوزه هايي 
كه احتماال مي توانستند به درك نيروهاي اجتماعي اي 
كمك كنند كه خودشان داشتند آزاد مي كردند، نيروهايي 
كه مي خواستند كمي شان كنند، افزايششان بدهند يا 
زير و رويشان كنند. مارك زاكربرگ صرفا جوانكي بود كه 

بعد از كدنويسي مي رفت پيتزا بخورد.
سيزده سال بعد، او قدرتي داشت كه رسمي و غيررسمي 
شركتي را مديريت كند كه اكنون ميدان نبرد انتخابات 
و همچنين محلي ب��راي گفتمان هاي فرهنگي و روابط 
خانوادگي است. در پشت صحنه سفر مارك زاكربرگ به 
سي ايالت آمريكا بايد به اين نكته حياتي توجه داشت. اين 
سفرها كه اكنون به پايان رسيده اند، فرصتي براي ايراد 
سخنراني و گرفتن عكس هاي تبليغاتي بوده است تا ظاهراً 
جايگزيِن دوره تحصيلي اي براي زاكربرگ باشد كه به او 
بياموزد يك آدم عادي بودن در آمريكا به چه معناس��ت. 
زاكربرگ گاهي حيرت زده مي شود از اينكه اجتماع آدم ها 
چطور به كمك اتحاديه ها، كليس��اها، مدرسه ها و ديگر 
نهادهاي شهري شان غني مي ش��ود. براي مثال، اخيرا 
او نكته كليدي س��فرهايش را در آخرين توقف خود در 
دانشگاه كانزاس اينگونه توصيف كرد. » چيزي كه همه 
جا به آن برخوردم اين بود كه اجتماعات چه نقِش مهمي 
در زندگي مردم بازي مي كنند و از تك تك ايالت هايي كه 

بازديد كردم، ماجراهايي دارم كه برايتان تعريف كنم. «
خسته نباشي!

باور اين سطح از ساده لوحي دشوار است. بايد به ياد داشت 
كه اين مرد صرفا دو موقعيت بزرگساالنه را تجربه كرده 
است: دوران دانشجويي در هاروارد و مديرعاملي شركتي 
با بودجه و رشدي تمام نشدني. كودكي او از نظر مالي در 
رفاه و مانند اغلب كودكي ه��اي مرفه، خودمدارانه بوده 
است. كجا بايد روش هاي كنار هم جمع شدن آدم هايي 
با ش��رايط مختلف-   طبقه متوسط، طبقه كارگر و فقرا 

-  را مي آموخته؟
اين سفرها امكان تازه اي به زاكربرگ داده تا درباره نقش 
خود در شركت صحبت كند. او در مصاحبه كانزاس گفت: 
»به گمانم امسال را مثل يك مهندس آغاز كردم و حاال 
طوري دارم اين سال را به پايان مي برم كه بيشتر خود را 
يك س��ازنده اجتماع مي دانم.« شنيدن چنين حرفي از 
زبان اين فرد جذاب است، مردي كه تمام كنفرانس هاي 
تلفني خود را با سرمايه گذارانش با صحبت درباره بزرگي 
»  اجتماع فيس بوك«آغاز كرده است. سيزده سال گذشته 
و دو ميليارد نفر وارد اين عرصه شده اند، زاكربرگ نشان 
مي دهد كه در حال دگرگوني است و تلويحا بيان مي كند 
كه فيس بوك، آنگونه كه او آن را ساخته، هنوز وارد حمايت 

از اجتماعات واقعي نشده است.
چط��ور بايد فهم جدي��دي را كه او مدعي اس��ت درباره 
مسووليت و اهداف شركتش به دست آورده در مقايسه 
با گذش��ته درك كنيم؟ من از پاي��گاه داده فعاليت ها و 
پيام هاي زاكربرگ در دانشگاه ويسكانسين استفاده كردم 
تا اطالعات تمام دفعاتي را كه او، از سال ۲۰۰۵ تاكنون، 
واژه »اجتماع«را به كار برده گردآوري كنم. بيش از ۱۵۰ 
سند جمع آوري ش��د. با خواندن اين اسناد متوجه شدم 
كه ظاهرا مفهوم س��ازي او درباره اجتماع در فيس بوك 
سه دوره داش��ته است. دوره اول س��اده بود: فيس بوك 
يك پايگاه داده از آدم ها بود، جست وجوپذير و كاربردي. 
دوره  دوم قدرت نمايان��ه بود. در ۲۰۱۱ آغاز ش��د اما در 
۲۰۱۴ به اوج خود رسيد و نشانه آن رضايت آشكار درباره 
دس��تاوردهاي برقراري ارتباط ميان افراد در فيس بوك 
بود. سپس در ۲۰۱۶، ابهام جديدي در برداشِت زاكربرگ 
از جهان و ش��بكه اجتماعي پديدار ش��د. ط��ي ۲۴ ماه 
گذشته، فيس بوك گرايش به جهاني شدن و »پيشرفت 
« تكنولوژيك را وارونه كرده و چرخشي » دروني « براي 
تقويت پيوستگي انسان ها به همديگر را آغاز نموده است. 
اين سفرها را هم به همين شكل مي توان توضيح داد. در 
۲۰۱۷، ش��اهد داستان به كمال رسيدن يك مديرعامل 
نبوديم، بلكه ناظر خلق روايت جديدي بوديم درباره كاري 
كه بناست فيس بوك در جهان انجام دهد. از قرار معلوم 
بافِت اجتماعي جهان با سرعتي فزاينده رو به فرسايش 
است و در حاليكه برخي از افراد فيس بوك را يكي از عوامل 
اين از هم پاشيدگي مي دانند، مارك زاكربرگ در دو سال 
اخير به نتيجه عكس رسيده است. در دوراني كه سراسر 
جهان رو به تيرگي مي رود، دنيا فقط به فيس بوك بيشتر 

و بيشتر نيازمند است.
او اين ماجرا را تا حدي كه در توان يك مدير عامل اس��ت 
جدي گرفت. حتي بيانيه ماموريت ش��ركت را در ژوئن 
۲۰۱۷ تغيير داد. اكنون هدف فيس بوك اين اس��ت كه 
» به انس��ان ها قدرت دهد تا بتوانند اجتماع بس��ازند و 
جهانيان را به هم نزديك تر كنند. « او هر از گاه گفته است 

كه حاال ديگر يك » نقش��ه راه « جلِو رويش دارد كه در 
خلق ابزارهاي جديد براي فيس بوك جديد به كار مي آيد. 
من اگر در طول اين سيزده سال كه پيگير شركت بوده ام، 
تنها يك چيز از آن آموخته باشم اين است كه هرگز نبايد 
توانايي فيس بوك را در درگيركردن انسان ها و بازنويسي 
ارتباطاتشان با هم دست كم گرفت. زاكربرگ چيزي را 

خواهد ساخت كه خودش آن را اجتماع مي داند.
اما واقعا معناي اين كار چيس��ت؟ باي��د به پايه هاي اين 
شركت بازگرديم، زيرا فيس بوك جديد بر بقاياي اسكلت 
فيس بوك قديمي بنا خواهد ش��د و خون مشتركي در 

رگ هاي اين دو جريان خواهد داشت.
مارك زاكربرگ در بهار ۲۰۰۵ گفت فيس بوك كار خود 
را با اين هدف آغاز كرد كه »آينه اي باشد مقابل اجتماع 
واقعي در زندگي واقعي.« ديري نگذش��ت كه در همان 
سال او گفت ]فيس بوك بايد[ نه شبكه اي اجتماعي بلكه 
يك » دفتر راهنماي آنالين «  باشد، منفعتي كه » مردم 
در زندگي روزمره خود از آن بهره مي برند تا افراد را بيابند 
و اطالعاتي درباره آنها كس��ب كنند. «  به عبارت ديگر، 
فيس بوك كار خود را در مقام پايگاه داده اي متش��كل از 
افراد آغاز كرد. آن ها طي اين سال ها اين رويكرد را بهبود 
بخشيدند و اين نام را براي اين پايگاه داده ترويج كردند: 
گراف اجتماعي. افراد گره بودند. ارتباطاِت مياِن آنها خط ها 
را مي س��اخت. گراف اجتماعي نقش��ه جهان ارتباطات 

انساني از زاويه ديد رايانه بود.
ارزش فيس ب��وك در اين بود كه مي توانس��ت داده هاي 
اين گراف را پردازش و امكان دسترس��ي به آنها را فراهم 
كند. اما اين داده ها تنها در محدوده هاي بسيار كوچكي 
ارزشمند بود. الزم بود اين گراف اجتماعي، طبيعت متغير 
جهان واقعي را بازت��اب دهد. داده هاي قديمي داده هاي 

خوبي نبود.
زاكربرگ در ژوئيه ۲۰۱۰ به ان. پي. آر گفت: » راحت است 
بگوييم همه اطالعاتي كه فيس بوك دارد حاضر و آماده 
اس��ت. اما در واقع امروز فيس بوك موتور و اجتماعي از 
افراد است كه روزانه اطالعات بسيار زيادي را به اشتراك 
مي گذارند. « »آيينه« كه در تص��ور اوليه  زاكربرگ بود، 
حاال به چ»موتور« تبديل شده بود: افراد همان داده هايي 
بودند كه مثل سوخت در خدمت حركت موتور بودند و 
موتور همان نرم افزاري كه به رشد چيزي منجر مي شد 
كه او »اجتماع فيس بوك« مي نامي��د. بيانيه ماموريت 
پشتيبان اين فلس��فه همكاري س��اده بود: فيس بوك 
وجود داش��ت تا » جهان را بي پرده تر و مرتبط تر كند. «  
شايان ذكر است كه از ديدگاه يك پايگاه داده، اين دو امر 
لزوما  ارتباطي متقابل دارند. براي اينكه گراف اجتماعي 
قدرتمند شود، الزم بود انس��ان ها بي پرده باشند، يعني 
» اهل به اشتراك گذاري « باشند. گفت وگوهايي كه ميان 
آنها شكل مي گرفت، شيوه ايجاد ارتباطات در پايگاه داده 
فيس بوك را نشان مي داد. همانطور كه در اواخر ۲۰۱۱ 
زاكربرگ گفت، تا زمان��ي كه مردم » چيزهايي را درباره 
زندگ��ي واقعي خود به اش��تراك بگذارند «  اين اجتماع 
روزبه روز بزرگ تر مي شود. او در پيامي نوشت  » فيس بوك 
اينگونه به بزرگ ترين اجتماع جهاني آنالين تبديل شد. «

اين مس��اله بود كه بيانيه ماموريت فيس بوك را در مقام 
ابزاري نهادي قدرت مي بخش��يد. زي��ر اين پرچم كه بر 
بي ثباتي اصط��الح »  متصل «  تكيه داش��ت، آدم هاي 
نرم خوي نامتعين با بخش هاي س��خِت شركت متحد 
مي شدند. اين به معناي وصل كردِن والدين به فرزندان، 
گره ها به حاشيه ها، تبليغ كننده ها به مشتري ها و آدم ها 
به فيس بوك بود. زاكربرگ در نامه خود به سرمايه گذاران 
در فوريه ۲۰۱۲، پيش از عرضه  اوليه سهام شركت، درباره 
توانايي ش��ركت در » متحد كردن انسان هل براي حل 

مسائل مهم « داد سخن داد.
همينطور كه شركت رشد مي كرد، نمايش پيروزي آن 
هم بيشتر مي ش��د. زاكربرگ و قائم مقام او، مدير ارشد 
اجرايي، شريل سندبرگ، در مي ۲۰۱۲ نوشتند »  اجتماع 
فيس بوك عالوه براين نشان داده است كه صرفا با اشتراك 

و ارتباط، جهان كوچك تر و بهتر خواهد شد. « 
وقتي فيس بوك وارد تجارت در بازار عمومي شد، زاكربرگ 
همچنان درباره پايگاه داده اي از آدم ها در مقام كليد رشد 
بالقوه و درازمدت آن س��خن مي گفت. در ژانويه ۲۰۱۳، 
زاكربرگ گفت »يكي از نگاه ه��اي ما به فيس بوك اين 
است كه گويي اين اجتماع بزرگ است كه پايگاه داده اي 
پويا را با اين محتوا و ماجراها از زندگي افراد خلق مي كند 
و مانند هر پايگاه داده اي، بايد بتوان از آن نتايجي به دست 
آورد... تصور ما اين است كه هر صفحه از فيس بوك نتيجه 

جست وجويي است كه يك انسان براي آموختِن چيزهايي 
درباره شبكه و افراد دور و بر خودش انجام مي داده است.«

اين روش قدرتمندي براي تماش��اي جهان بود. جهان 
آشفته ارتباطات، اين جهان انساني، را مي شد وارد قلمروي 
محاسبه كرد. زاكربرگ در گفت وگويي با سرمايه گذاران 
در اكتب��ر ۲۰۱۳ توضيح داد كه ش��ركتش روي »درك 
جهان« تمركز دارد. او گفت »افراد ميلياردها قطعه محتوا 
و ارتباطات را به اين گراف ارسال مي كنند. با اين كار، كمك 
مي كنند به ساخت ش��فاف ترين نمونه ها از هر چه براي 

شناخت در جهان هست.«
اما زاكرب��رگ صرفًا اين گونه به فيس بوك نگاه نمي كرد. 
او ط��ي روندي ك��ه از ۲۰۱۴ آغ��از ش��د، آرام آرام براي 
توصيف اتفاقاتي ك��ه در فيس بوك مي افت��اد، از زباني 
انساني تر استفاده مي كرد. در سخنراني هاي او، نمايش 
پيروزي بين فيس بوك و كاربران در نوس��ان بود: ش��ما 
كار فوق العاده اي كرده ايد. در پيامي براي گرامي داشت 
دهمين س��الگرد آغاز به كار فيس بوك، زاكربرگ اظهار 
تعجب كرد كه »تمام شما براي ساخت اجتماعي واقعي 
از ابزارهاي ما استفاده كرده ايد.« بعد منظورش را توضيح 
داد  “ش��ما لحظات تلخ و ش��يرين خود را به اش��تراك 
گذاش��تيد. وارد خانواده هاي جديدي ش��ديد و اعضاي 
خانواده هاي دور از هم را كنار هم نگه داش��تيد. خدمات 
جديدي خل��ق كردي��د و تجارت هاي كوچك��ي به راه 
 انداختيد. به شكل هاي مختلفي به يكديگر كمك كرديد. 

»در ادامه آن سال، او اين توصيف جديد از ابزارها و ساخت 
اجتماع را با توسعه مداوم هدف جهاني فيس بوك تركيب 
ك��رد. فراگيري واتس آپ در فوريه ۲۰۱۴ مي توانس��ت 
پيشرفت فيس بوك را تسريع كند »تا زيرساخت اجتماع 
جهاني را بس��ازد.« او در ژوئيه خواستار » تعريف جهاني 
جديدي از اجتماع « ش��د. در اكتبر ب��ه دهلي نو رفت تا 
درباره ابداعات تاريخي- تلفن، دستگاه چاپ، تلويزيون، 
راديو، خط آهن و اتومبيل- صحبت كند، ابداعاتي كه به 
ارتباط مردم كمك مي كردند و از مردم هند خواس��ت »  
از اينترنت استقبال كنند« زيرا يكي از اين فناوري هاي 
دگرگون كننده اس��ت كه از طريق ارتب��اط، اجتماع را 

شكل مي دهد.
زاكربرگ آنجا گفت فيس بوك به سياستمداراني چون 
نخس��ت وزير هن��د، نارندرا م��ودي، امكان داده اس��ت 
»مستقيما با مردمي كه در خدمت آنهاست صحبت كند.« 
او گفت اين كاِر »عظيمي بوده زيرا به شكلي انجام شده 
كه واسطه ها امكان تغيير آن را نداشته اند.« در اين مدت، 
او در تاالرهاي شهرهاي سراسر دنيا سخنراني هايي كرده 
است. پس او هم مي توانست مس��تقيما و بدون واسطه 
رسانه اي كه ميان مدير عامل و گروه كاربران دست چين 
فيس بوك واس��طه باش��د، با مردم ارتب��اط برقرار كند. 
زاكربرگ به سبب تغييراتي كه فيس بوك با خود داشت، 
سرش را باال مي گرفت و اينترنت را »نيرويي براي برقراري 
صلح در جهان« مي دانست. متصل كردن آدم ها به هم در 
فيس بوك به ساخت »يك اجتماع جهاني مشترك« با 
»دركي مشترك« مي انجاميد. او به سازمان ملل متحد 
رفت و درباره كارهاي خود و رفقاي پيتزاخورش سخن 

گفت.
از همه شگفت انگيزتر اين بود كه نظر به تمام اتفاقاتي كه 
افتاده بود، زاكربرگ گفت افتخار مي كند كه فيس بوك 
توانسته گفتمان سياسي اي را ترويج كند كه در قياس با 
رسانه هاي سنتي دامنه گسترده تري از نظرات سياسي را 
عرضه مي كند. زاكربرگ در دسامبر ۲۰۱۴ اظهار داشت 
»حتي اگر غالب افرادي كه با آنها دوست هستيد نظراتي 
مشابه شما داش��ته باشند، شبكه دوس��تان و دوستان 

دوستانتان -كس��اني كه در بخش نيوز فيد خود با آنها 
آشنا مي شويد- شما را در معرض نظرات متنوع تري قرار 
مي دهند، متنوع تر از آنچه هر رس��انه ديگري مي تواند 
عرضه كند. از نظر من اين تغيير بسيار مهمي در جهان 

است.« 
سپس كامال ناگهاني زبان زاكربرگ در فضاي عمومي به 
تمامي دگرگون مي ش��ود. همه چيز از گزارش عملكرد 
شركت به تحليلگران در ژانويه ۲۰۱۶ آغاز شد. »همزمان 
با تمايل بيشتر جهان به س��وي بي پردگي، در بسياري 
از اجتماع��ات، ش��اهد افزايش ت��رس از عواقب جهاني 
متصل شدِن بيشتر و پيشرفت فناورانه سريع تر هستيم.«

نمايش پيروزي همچنان ادامه داشت، اما داشت تضعيف 
مي شد. وي افزود: »پرداختن به اين نگراني ها در پيشبرد 
ماموريتمان نقشي حياتي دارد. ما مي كوشيم صداي مردم 
را تا آنجا كه مي توانيم به گوش ديگران برسانيم و مزاياي 
مرتبط بودن و كنار هم نشاندن جهان را افزايش دهيم.«

اما او در يادداش��ت آوريل خود براي موسس��ات توسعه 
فيس بوك، الزم دانس��ت اصول خ��ود را در مقابل موج 
رو به رشد نارضايتي ش��رح دهد. »ما براي متصل كردن 
تك تك انسان ها به پا خاسته ايم، براي اجتماعي جهاني، 
براي كنار هم آوردن آدم ها، براي ش��نيده شدن صداي 
آنها، براي گردش آزاد عقايد و فرهنگ در ميان ملل ... اما 
اكنون كه نگاهي به اطراف مي اندازم و به سراس��ر جهان 
سفر مي كنم، مي بينم كه انسان ها و ملت ها دارند به درون 
خود فرومي روند و در مقابل آرمان جهاني متصل شدن و 
اجتماِع جهاني مي ايستند.« اين اصطالح، اجتماع جهاني، 
به ابزاري شعارگونه بدل شد كه زاكربرگ بارها و بارها آن را 
به كار برد. در يك جلسه زنده فيس بوك در ژوئن ۲۰۱۶ )با 
حضور جري ساينفلد(، زاكربرگ كالن نظريه خود درباره 

تاريخ و جايگاه فيس بوك در آن را طرح كرد. 
 » ما در اين نقطه بعدي تمدن بشري قرار داريم، جايي كه 
مجموعه ابزارهايي كه در گام بعدي الزم داريم در دستمان 
است، چيزهايي چون اينترنت كه مي توانند زيرساخت اين 
ارتباط جهاني باشند... فكر مي كنم همانطور كه از جامعه 
ش��كارچي-گردآورنده به روستا و شهر و سپس به ملت 
رسيده ايم، الزم است اكنون چون اجتماعي جهاني دور 
هم جمع شويم.« و اضافه كرد »زيرا بسياري از مشكالتي 
كه از آنها سخن مي گوييد، تروريسم يا بحران پناهندگان 
يا تغيير اقليم يا ش��يوع بيماري هاي جهاني، چيزهايي 
نيستند كه تنها يك شهر يا يك ملت يا گروه كوچكي از 

مردم قادر به حل آنها باشند.«
مانند گذش��ته، فناوري ه��اي نو، نظام هاي سياس��ي و 
»روش هاي امتحان ش��ده انجام كارها« مي توانند با هم 
تركيب شوند تا »بشريت را رشد دهند.« به همين دليل 
است كه زاكربرگ گفته است با اينكه فيس بوك دو ميليارد 
كاربر دارد، هنوز ميلياردها» نفر هستند كه آنچه را الزم 
است انجام نمي دهند.« فيس بوك كه نباشد، رشدي هم 
نيست. سپس ماجراي انتخابات ۲۰۱۶ آمريكا مطرح شد 
و زاكربرگ خود را در موض��ع دفاعي يافت و مجبور بود 
توضيح دهد كه چرا ظاهرا »اجتماع«او به انتشار اطالعات 
غلط كمك كرده است. وي به جاي بديهي انگاشتن مزاياي 
نيوز فيد، حاال مجبور بود از كاربرد اوليه اين پلتفرم در مقام 

سازوكاري براي انتشار اطالعات دفاع كند.
اما با آمدن ۲۰۱۷، زاكربرگ صحبت درباره » س��اخت 
اجتماع« فيس بوك را شروع كرد. در فوريه، پست مفصلي 
نوش��ت و نظر خود را به تفصي��ل در آن بيان كرد: »الزم 
است زيرس��اختي اجتماعي را توسعه دهيم كه به مردم 
قدرت دهد تا اجتماعي جهاني را ش��كل دهند كه براي 

همه مفيد است.«
اكنون مي داني��م كه در اواخر ۲۰۱۶، م��ارك زاكربرگ 
سواالت جديدي را از كاركنان خود پرسيد. شركت متوجه 
حضور زيرمجموعه خاصي از كاربران فيس بوك ش��ده 
بود، حدود ۱۰۰ ميليون نفر كه به »اجتماعات معنادار« 
فيس بوك پيوسته بودند. طبق تعريف او، اين ها گروه هايي 
بودند كه » به س��رعت به مهم ترين بخش تجربه شبكه 
اجتماعي فرد و بخش��ي جدانشدني از ساختار حمايتي 

جهان واقعي او تبديل مي شوند.«
زاكربرگ هرگز اين مطلب را آش��كارا به زبان نياورد، اما 
مي توان تصور كرد وقتي فردي يك اجتماع فيس بوكي 
را وارد »ساختار حمايتي جهان واقعي« خود كرده است، 
بسيار بيشتر احتمال دارد كه فيس بوكش را باز كند و بسيار 
كمتر احتمال دارد كه از فيس بوك براي هميشه خارج 
شود. باز هم اين حرف را نزده است، اما به راحتي مي توان 
تصور كرد كه اين افراد به شكلي شخصي تر و احساسي تر 

مطالب خود را به اشتراك مي گذارند. آنها احتماال طبق 
معيارهاي فيس بوك قابل شناسايي هستند.

در ژوئ��ن ۲۰۱۷، در » نشس��ت اجتماع��ات »كه براي 
مديران و روساي اين اجتماعات برگزار مي شد، زاكربرگ 
براي اين گروه ها تبليغ مي كرد.« من اين سوال را از تيم 
خودمان پرسيدم: اگر حدود دو ميليارد نفر عضو فيس بوك 
هستند، چرا ما فقط توانسته ايم ۱۰۰ ميليون نفر از آنها را 
به اجتماعاتي معنادار متصل كنيم؟ او افزود » بله، ظاهراً 
در دنياي واقعي و آنالين، بيشتر ما در جست وجوي يك 

اجتماع نيستيم .«
پس فيس بوك به كمك اين دسته از آدم ها مي رود. » طي 
ش��ش ماه، كمك كرديم تعداد افرادي كه به اجتماعات 
معنادار فيس بوك پيوس��ته بودند، بي��ش از ۵۰ درصد 
افزايش يابد.« او اضافه ك��رد » و مي دانيد كه اين تنها با 
برخي اقدامات اوليه انجام ش��د. كارهاي بسيار ديگري 
مي توان انجام داد و خود ما هم مشتاق آنها هستيم. پس 
االن مي خواهيم هدف گذاري كنيم. مي خواهيم به يك 

ميليارد نفر كمك كنيم به اجتماعي معنادار بپيوندند«
اين اولين بار بود كه مارك زاكربرگ اصطالح » اجتماع 
معنادار« را به كار برد. البته او در گذش��ته درباره اجتماع 
» ما«، اجتماع » امن« و اجتماع » جهاني« سخن گفته 
بود. اما اينها فرق داشت. اندازه گيري معنا آن قدر آسان 
نيست كه بررسي چيزي كه افراد رويش كليك مي كنند 

)دست كم بيشتر مردم اينطور فكر مي كنند( 
سفر به تمام ايالت ها نوعي بازاريابي گسترده بود و شايد 
روش��ي براي يادگيري حكايت هايي ك��ه زاكربرگ در 
سخنراني هايش مي خواهد تعريف كند. او در سخنراني 
جشن فارغ التحصيلي هاروارد در مي ۲۰۱۷، تمام توان 
بالغي خود را جمع كرد. دانشجوها نيازمند هدف بودند و 
او هدفش را اين گونه توضيح داد » اين حس كه ما بخشي از 
چيزي بزرگ تر هستيم، كه به ما نياز است، كه چيز برتري 
پيش رويمان اس��ت و مي توانيم براي آن تالش كنيم.« 
امروز منابع هدفمندي گذشته -  شغل، كليسا و اجتماع- 
همگي افول كرده اند. » بسياري از مردم انزوا وافسردگي 
را حس مي كنند.« اما راه » ايجاد حس هدفمندي براي 
همه ساخت اجتماع است.« اين اجتماع جهاني خواهد 
بود زيرا » قوس بزرگ تاريخ بشر به سمت مردمي مي رود 
كه روزبه روز در شمار بيشتر گرد هم جمع مي شوند - از 
قبيله تا شهر و از شهر تا ملت-  تا به چيزهايي دست يابند 

كه تنهايي امكانش را ندارند.«
اين مساله راهي در حاش��يه جاده تاريخ نيست. چيزي 
اس��ت كه در ُبع��دي جهاني در حال وقوع اس��ت. » اين 
دغدغه عصر ماست. نيروي آزادي، بي پردگي و اجتماع 
جهاني عليه نيروهايي كه مي خواهند ما را به بردگي، انزوا 
و ناسيوناليسم سوق دهند.« و بعد اضافه كرد »نيروهايي 
موافق جريان دانش، تجارت و مهاجرت عليه نيروهايي 

كه آنها را كند مي كنند.«
اما اگر بنا باشد مردم متقاعد شوند كه براي رشدي در ابعاد 
جهاني دور هم جمع شوند، الزم است اجتماعات محلي 
ساخته، حمايت و تقويت شوند. » اين هم تصميمي نيست 
كه الزم باشد در سازمان ملل گرفته شود.« سپس گفت 
» در سطح محلي زماني اين اتفاق مي افتد كه تعداد كافي 
از م��ا نوعي هدفمندي و ثبات در زندگي را حس كنيم و 
بتوانيم حرف دل خود را بزنيم و به ديگران اهميت دهيم.«
به نظرم اغراق نيس��ت اگر بگوييم » س��اخت اجتماع « 
همان چيزي اس��ت كه پس از يك س��ال نوميدكننده 
همراه با مزاياي بيش��تر و قيمت سهام باالتر اما اعتماد و 
احترام كمت��ر در درون و بيرون اجتماع فناوري، به خود 
فيس بوك هدفي جديد داده اس��ت. ام��ا فيس بوك به 
آنچه جهان مي گويد اعتماد نمي كند. فيس بوك به آنچه 
جهان انجام مي دهد اعتماد دارد و اين چيزي اس��ت كه 
در يك پايگاه داده از آدم ها بازتاب پيدا مي كند. در اواخر 
۲۰۱۶ زاكربرگ گفت »فلس��فه هر چ��ه در فيس بوك 
انجام مي دهيم اين اس��ت كه مي توانيم از اجتماع خود 
بياموزيم الزم اس��ت چه كاري انج��ام دهيم.«در همان 
جلسه او گفت »هدف واقعي ما انعكاس چيزي است كه 
اجتماعمان مي خواهد.« جالب آنكه، ظاهرا نتيجه گيري 
زاكربرگ اين بوده كه در اين دوران آشفته، قطبي شده و 
از نظر اقتصادي ناپايدار، آنچه اجتماع مي خواهد هدف 
است. به همين دليل فيس بوك مي خواهد به آنها هدف 
بدهد. زاكربرگ در جشن فارغ التحصيلي هاروارد گفت 
» براي اينك��ه جامعه ما رو به جلو حرك��ت كند، با يك 
چالش نسلي مواجه ايم تا عالوه بر خلق مشاغل جديد، 
بتوانيم حس هدفمندي را دوباره احيا كنيم. « ما هرگز 
نخواهيم دانست تيم فيس بوك در آن ۱۰۰ ميليون نفري 
كه در »اجتماعات معن��ادار« فعال بودند، چه ديدند. )از 
فيس بوك پرسيدم اما جوابي نگرفتم.( اما مي توان گفت 
آنقدر قدرت داشت كه با ايده هاي قبلي زاكربرگ درباره 
اجتماع جهاني و پايگاه داده افراد تركيب شود و محور كار 
شركت قرار گيرد. و حاال با همان رويكرد شتابان حركت 
كن و كم ب��دان، براي واردكردن اجتماع، معنا و هدف به 
زندگي افراد نقشه راهي ساخته اند. چرا اين افراد؟ چرا اين 

شركت؟ چرا مارك زاكربرگ؟
او در حالي كه داس��تان پيتزاي آغازگر فيس بوك را در 
جش��ن فارغ التحصيلي ه��اروارد بازگ��و مي كرد، گفت 
»ما فقط چند بچه دانش��گاهي بوديم. اص��اًل چيزي از 
متصل كردِن جهان به هم نمي دانستيم. شركت هاي بزرگ 
فناوري برخوردار از منابع سرشار بر سر كار بودند. تصورم 
اين بود كه يكي از آنها اين كار را خواهد كرد. اما اين ايده 
خيلي برايمان روشن بود: اينكه مردم همه دوست دارند 
متصل باشند. پس همين طور پيش رفتيم، هر روز و هر 
روز. مي دانم بسياري از شما ماجراهاي خودتان را خواهيد 
داشت، ماجراهايي شبيه ماجراي ما: تغييري در جهان كه 
آنقدر بديهي به نظر مي رسد كه مطمئنيد كس ديگري 
آن را به انجام خواهد رس��انيد. اما كس ديگري اين كار را 
نمي كند. ش��ماييد كه انجامش مي دهيد.« هدف براي 
همه؟ مطمئن نيستم هيچ كس ديگري بخواهد اين كار 

را بكند. اما زاكربرگ تالش خود را خواهد كرد.
منبع:ترجمان

  مارك زاكربرگ براي ظاهرشدن در قامت 
ميلياردري كاريزماتيك كه مي تواند جزء 
رهبران جهان به حس�اب بيايد، مشكالت 
متعددي داشته است. نه خوش قيافه است 
و نه سخنراني هاي خوبي مي كند. اما احتمااًل 
بدتر از همه، فقدان ش�ديد چيزي اس�ت 
ك�ه مي توان آن را “تجربه انس�اني “ناميد. 
او دانش�جوي كامپيوتر بوده اس�ت و بعد 
بالفاصله مديرعامل ش�ركتي كه هيوالوار 
بزرگ و بزرگ تر ش�ده اس�ت. اين فقدان 
اثر خود را در نوع تصوري كه او از “اجتماع 

انساني«  دارد نشان داده است.
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 تناقض اروپا؛ حقوق بشر
 يا منافع فروش تسليحات؟

اتحاديه اروپا مقررات مشخصي را در زمينه صادرات 
تسليحات دارد اما آلمان تنها كش��وري است كه با 
اجراي اين قانون، فروش تس��ليحات به عربس��تان 
سعودي را متوقف كرد؛ اين سياست با انتقاد شديد 
ش��ركت ها و دولت هاي اروپايي مدعي حقوق بشر 
همراه شده است. به گزارش ايرنا، در چند ماه نخست 
س��ال ۲۰۱8 ميالدي آلمان به عربستان وسعودي 
حدود نيم ميليارد دالر سالح صادر كرده بود كه حجم 
گسترده اي از اين تسليحات از سوي رياض در جنگ 
عليه يمن به كار گرفته شد. عربستان سعودي بين 
س��ال هاي ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ حدود ۱.۲ ميليارد دالر 
سالح از آلمان خريداري كرد. در ماه هاي پايان سال 
گذشته ميالدي، برلين به داليلي تصميم گرفت روابط 
تسليحاتي خود با سعودي ها را محدود و متوقف سازد. 
مس��ائلي همچون فجايع جنگي عليه غيرنظاميان 
يمني و س��پس پرونده قتل »جمال خاشقچي« در 
كنسولگري اين كشور در تركيه از جمله مهم ترين 
داليل دولت آلمان بود. گفتني اس��ت فش��ار افكار 
عمومي جهان كه پس از بي اعتباري سياست هاي 
رياض رخ داد، در اين امر تاثيري مس��تقيم داشت. 
جالب اينجاست ادامه چندماهه ممنوعيت صادرات 
سالح موجب شد تا دولت هاي مدعي در اروپا چشم ها 
را بر شعارهاي حقوق بشري خود ببندند و در حمايت 
از منافع مادي و تجاري خود، براي پايان دادن به اين 
سياست بر آلمان فشار بياورند. دولت آلمان به علت 
فروش تسليحات و اتفاقاتي كه در يمن از سوي ائتالف 
سعودي رخ داد، به ش��دت تحت فشار بود. ماجراي 
قتل روزنامه نگار منتقد دربار سعودي و محكوميت 
جهاني اين اقدام، زمينه را براي ممنوع ساختن فروش 
تسليحات از سوي برلين آماده ساخت. چند ماهي 
است كه آلمان تسليحاتي را به رياض صادر نمي كند 
و به تازگي اين تعليق تا پايان ماه مارس تمديد شد. 
گفته مي شود اين تصميم كه صدراعظم آلمان هم 
با آن موافق اس��ت مخالفاني را در ميان برخي وزرا، 
مقام هاي دولتي و شركت هاي اين كشور دارد. جالب 
اينجاس��ت اين اقدام برلين موجب ش��د تا فشار بر 
ديگر دولت هاي اروپايي براي محدود كردن فروش 
يا حداقل تعيين پيش ش��رط هايي در معامله هاي 
تسليحاتي با عربستان و امارات افزايش يابد. گفتني 
است اتحاديه اروپا مجموعه مصوبه هايي را در زمينه 
توقف صادرات سالح تصويب كرده است اما آلمان فعال 
تنها كشور اروپايي است كه آن را به اجرا درمي آورد. به 
نوشته »دويچه وله« اتحاديه اروپا مقررات ويژه اي را 
در زمينه صادرات تسليحات نظامي براي كشورهاي 
عضو وضع كرده كه داراي چند ش��رط مهم است اما 
بس��ياري از اين كشورها به شكل هاي مختلف آن را 
دور مي زنند. بروكسل در شرايط زير صادرات سالح را 
براي اروپايي ها ممنوع كرده است: صادرات تجهيزات 
نظامي ب��ه مناطق جنگي و كانون  ه��اي درگيري، 
صادرات به كش��ورهاي ناقض حقوق بش��ر نقض يا 

مناطقي كه بحران را عميق تر مي سازد. 
با اين حال فرانس��ه و بريتانيا در زمين��ه اجراي اين 
ممنوعيت با آلمان مخالف هستند و فروش تسليحاتي 
كه به صورت مشترك توليد نمي ش��ود را به رياض 

ادامه مي دهند. 
تارنماي »THE HILL« آورده است آلمان به دليل 
سياست هاي عربستان سعودي در مورد جنگ يمن 
و قتل خاشقچي تا پايان ماه مارس ممنوعيت فروش 
سالح به رياض را تمديد كرد. نگراني دولت آلمان از آن 
جهت است كه اين تسليحات موجب نقض حقوق بشر 
مي شود و قحطي كنوني در يمن را تشديد كند. گفته 
مي شود حتي در پايان اين دوره هم مشخص نيست 

كه صادرات سالح آلمان از سر گرفته شود. 
به نوشته اين تارنماي خبري امريكايي، اين سياست 
يكي از بزرگ ترين معامله هاي تس��ليحاتي اروپا را 
تهديد مي كند. ق��رارداد خريد ۴8 جنگنده اروپايي 
به ارزش حدود ۱۳ ميليارد دالر اكنون به خطر افتاده 
اس��ت ضمن اينكه ميلياردها دالر قرارداد ديگر در 
كنار درآمدهاي ناشي از خدمات پشتيباني آنها هم 
تضعيف مي شود. در ابتدا به نظر مي آمد توقف صادرات 
آلمان تنها دوماهه خواهد بود و تا سال ۲۰۱9 به طول 
نمي انجامد اما در ماه هاي آخر سال ۲۰۱8 صدراعظم 
آلمان اعالم كرد اين تعليق تا روش شدن همه ابعاد 

قتل جمال خاشقچي ادامه مي يابد. 
برخالف ادعاهاي حقوق بشري كشوهاي اروپايي، 
هرچه زم��ان توقف ص��ادرات تس��ليحات آلماني 
طوالني تر مي شود، ميزان انتقادها از برلين افزايش 
مي يابد. چندي قبل مجله آلماني »اشپيگل« عنوان 
داشت شركت هاي بزرگ اروپايي و دولت بريتانيا به 
آلمان براي تجديد نظر در اين تصميم فشار مي آورند 
اما دولت آلمان ب��راي ي��ك دوره ديگر ممنوعيت 
فروش سالح را تمديد كرد. تارنماي تحليلي خبري 
»ميدل ايس��ت مانيتور« در گزارشي نوشت آلمان 
از ديگر كش��ورهاي اروپا هم درخواست مي كند تا از 
تامين تسليحات و موشك براي عربستان سعودي 
خودداري كنند. برلين در يكي از اقدامات خود شركت 
MBDA را وادار س��اخت صادرات موش��ك هوا به 
ه��واي »Meteor« به رياض را متوقف كند. دليل 
آلمان رهبري رياض در حمالت جنگي ائتالف عليه 
يمن عنوان شده است. اين قرارداد در سال ۲۰۱۴ به 
ارزش حدود ۱ ميليارد دالر امضا شد. اين موشك ها در 

جنگنده هاي يوروفايتر استفاده مي شوند. 
روزنامه »واش��نگتن پست« هم در گزارشي نوشت: 
تاثيرات تصميم برلين مبني بر ممنوعيت صادرات 
سالح به رياض درحال آشكار شدن است. هنگامي 
كه در ماه اكتبر س��ال گذشته دولت مركل از تعليق 
صادرات به دومين خريدار بزرگ سالح آلمان، سخن 
گفت بر ديگر صادركنندگان س��الح نيز فشار هاي 

سنگيني براي درپيش گرفتن اين مسير ايجاد شد. 
فعاالن حقوق بش��ري ب��ه تمجي��د از دولت آلمان 
پرداختند اما برخي كشورها به منتقد برلين تبديل 
شدند. اگرچه هيچ كشور ديگري اين تصميم را اجرايي 
نكرد اما با گذشت ۶ ماه فشار از سوي شركاي آلمان 

افزايش يافته است. 
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كارشناسان در گفت وگو با »تعادل« عنوان كردند

3 تحليل از علل رشد معامالت ملك در بهمن 97

دولت عامل اثر گذار در وضعيت بازار ملك

گروه راه و شهرسازي| شهال روشني|
بر اساس آمارهاي اتخاذشده از دو منبع رسمي وزارت 
راه و شهرس��ازي و آمار بانك مركزي تعداد معامالت 
مس��كن در بهمن ماه بعد از چند ماه با رشد قيمتي و 
معامالتي روبرو شد. به گفته كارشناسان ثبات قيمت 
ارز، عدم اطمينان از آينده، نبود رقيب قوي و برابر با 
بازار مسكن و همچنين تغيير روند ارايه نرخ سود بانكي 
باعث ش��ده بازار مسكن نقش متفاوتي در بهمن ايفا 
كرده و شاهد افزايش معامالت مسكن با وجود رشد 

قيمت آن باشيم.

  آمارها چه مي گويند
بر اساس آمار رسمي وزارت راه و شهرسازي، متوسط 
قيمت هر مترمربع واحد مس��كوني در بهمن امسال 
نس��بت به ماه پيش از آن )دي م��اه 97( بالغ  بر 2.9 
درصد افزايش يافته اس��ت. در بهمن امسال متوسط 
قيمت هر مترمربع به 10 ميلي��ون و 66 هزار تومان 
رسيد. در دي ماه متوس��ط قيمت هر مترمربع واحد 
مسكوني 9 ميليون و 778 هزار تومان بود. همچنين 
تعداد معامالت ثبت شده در بهمن ماه 8099 فقره بود 
كه با رشد 39 درصدي نسبت به ماه پيش از آن روبرو 
بوده اس��ت. در دي ماه امسال 5800 فقره معامله در 

سامانه امالك و مستغالت ثبت شده بود.
البت��ه آنگونه كه بانك مركزي گزارش كرده اس��ت، 
متوسط قيمت خريد و فروش يك متر مربع زيربناي 
واحد مس��كوني معامله ش��ده از طري��ق بنگاه هاي 
معامالت ملكي شهر تهران در بهمن  ماه سال 1397، 
9.97 ميليون تومان بود كه نس��بت به ماه قبل و ماه 
مشابه سال قبل به ترتيب 1.7 و 85.1 درصد افزايش 
نشان مي دهد. تعداد معامالت آپارتمان هاي مسكوني 
شهر تهران در بهمن ماه سال 1397 به 9.3 هزار واحد 
مسكوني رس��يد كه نس��بت به ماه قبل و ماه مشابه 
سال قبل به ترتيب 39 درصد افزايش و 49.2 درصد 

كاهش نشان مي دهد.
متوسط قيمت مسكن )مترمربع( در منطقه يك طي 
بهمن ماه امس��ال 21 ميليون و 624 هزار تومان بود 
كه در مقايسه باقيمت 22 ميليون و 974 هزارتوماني 
دي ماه حدود 5 درصد كاهش را نش��ان مي دهد. در 
ساير مناطق قيمت نس��بت به دي ماه افزايش يافته 
است. طبق روال هميشگي بانك مركزي با چند روز 
تأخير جديدترين آمار وزارت راه و شهرسازي در رابطه 

با بازار مسكن را بازنشر كرد
به گزارش بانك مركزي، تعداد واحدهاي مس��كوني 
معامله ش��ده به تفكيك عمر بنا در بهمن ماه امسال 
بيانگر آن اس��ت كه از مجموع 9 ه��زار و 343 واحد 
مسكوني معامله شده، واحدهاي تا پنج سال ساخت 
با 44.3 درصد بيشترين سهم از واحدهاي مسكوني 

معامله شده را به خود اختصاص داده اند.
اين سهم در مقايس��ه با بهمن ماه سال گذشته 4.4 
درصد كاهش يافته و در مقابل به س��هم واحدهاي 
با قدمت 6 تا 10 س��ال و 16 تا 20 سال افزوده شده 

است.
توزيع ش��مار معامالت انجام ش��ده برحسب مناطق 
مختلف ش��هر تهران در بهمن ماه نش��ان مي دهد، از 
ميان مناطق 22 گانه ش��هر تهران، منطقه 5 با سهم 
13.9 درصدي از كل معامالت، بيشترين قراردادهاي 
مبايعه نامه را به خود اختصاص داده است. مناطق 4 و 
2 به ترتيب با سهم هاي 9.1 و 8.2 درصد در رتبه هاي 

بعدي قرارگرفته اند.
در مجموع 71.1 درصد از كل معامالت انجام ش��ده 
در ش��هر تهران مربوط به 10 منطقه شهر به ترتيب 
فراواني شامل مناطق 5، 4، 2، 10، 14، 15، 8، 7، 11 
و 1 بوده و 12 منطقه باقيمانده 28.3 درصد از تعداد 

معامالت را به خود اختصاص داده اند.

  تحوالت 11 ماهه معامالت مسكن
در 11 ماهه امس��ال تعداد معام��الت آپارتمان هاي 
مس��كوني ش��هر تهران به 114 هزار واحد مسكوني 
رس��يد كه در مقايسه با مدت مش��ابه پارسال 32.5 

درصد كاهش نشان مي دهد.
در اين مدت متوسط قيمت يك مترمربع بناي واحد 
مسكوني معامله ش��ده از طريق بنگاه هاي معامالت 

ملكي در شهر تهران 79 ميليون و 600 هزار واحد بوده 
است كه نسبت به مدت مشابه پارسال 68.8 درصد 

افزايش نشان مي دهد.

  متراژهاي پرطرفدار
توزيع فراواني واحدهاي مسكوني معامله شده برحسب 
س��طح زيربناي هر واحد مس��كوني در بهمن ماه نيز 
نشان مي دهد بيشترين سهم از معامالت انجام شده به 
واحدهايي با زيربناي 50 تا 60 و نيز 60 تا 70 مترمربع 
هركدام با سهم يكسان 15.1 درصد اختصاص داشته 

است.
واحده��اي داراي زيربن��اي 70 ت��ا 80 و 40 تا 50 
مترمربع به ترتيب با سهم هاي 12.4 و 11.4 درصدي 

در رتبه هاي بعدي قرار دارند.
درمجموع در اين ماه واحدهاي مس��كوني با س��طح 
زيربناي كمتر از 80 مترمربع 57.3 درصد از معامالت 

انجام شده را به خود اختصاص داده اند.

  وضعيت اجاره بهاي مسكن
در اين ماه همچنين ش��اخص كرايه مسكن اجاري 
در شهر تهران و در همه مناطق شهري نسبت به ماه 
مشابه پارسال به ترتيب 20.4 درصد و 17.5 درصد 

رشد نشان مي دهد.
سهم هزينه مسكن ش��امل اجاره بهاي مسكن اعم از 
ش��خصي و غيرشخصي در محاس��بات شاخص كل 
بهاي كاال و خدمات مصرفي بر پايه سال 1395 معادل 

33.1 درصد است.

 تحليل اول از رشد معامالت
در همين زمين��ه، عطا آيت اللهي، كارش��ناس بازار 
مس��كن بابيان اينكه بعد از چندين ماه ركود شاهد 
افزايش معامالت مسكن در بهمن ماه بوده ايم، گفت: 
اين اتفاق ناشي از سه عامل مهم يعني ثبات مقطعي 
ارز و سكه و عملكرد بانك ها در خصوص ارايه ماه شمار 

نرخ سود بانكي بوده است.
وي گفت: از ابتداي سال جاري بازار مسكن همراه با 
بازار ارز با نوسانات شديد روبه رو شد و همسو با آن رشد 
كرد؛ اما به نظر مي رسد ثبات مقطعي و روند كاهشي 
ارز باعث شد بخشي از سرمايه ها از اين بازار خارج شده 

وارد بازار قوي تري مانند مسكن شود.
آيت اللهي بابي��ان اينكه عدم اطمين��ان از وضعيت 
اقتصادي سال 98 باعث شده بخشي از سرمايه داران، 
سرمايه هاي خود را وارد بازار مسكن كنند، عنوان كرد: 
ش��ايعات متعددي در بازار در خصوص افت اقتصاد 
كشور در س��ال 98 وجود دارد برخي از اين شايعات 
وارد بازار مسكن شده س��رمايه داران را وارد اين بازار 
كرده اس��ت. اين كارشناس بازار مسكن بابيان اينكه 
دو رفتار در وضعيت كنوني بازار مسكن موج مي زند 
گفت: بخش��ي از اين رفتار مربوط ب��ه افزايش تعداد 
مراجعه كنندگان به دفاتر مشاوران امالك است تا از 
وضعيت آتي بازار مسكن اطالعاتي به دست بياورند 
و بخش ديگر آن مربوط به س��رمايه داراني است كه 
بخشي از اندوخته خود را براي تبديل به احسن كردن 
دارايي خود وارد بازار كرده و با روند كاهشي و ثباتي 
آن متضرر شده اند؛ بنابراين قوي ترين بازار كنوني را 

بازار مسكن مي پندارند.
آيت اللهي معتقد است، در حال حاضر مشاوران امالك 
آتش بيار معركه بازار امالك شده اند چراكه شايعات 
زيادي را در خصوص افزايش قيمت بازار مس��كن در 

سال آتي نشر و پخش مي كنند.
اين كارش��ناس مس��كن گفت: چنانچه به تاريخچه 
صنعت ساخت وس��از بعد از انقالب نگاهي بيندازيم، 
ش��اهد خواهيم بود كه قيمت مس��كن در يك دوره 
چهارساله با ركود مواجه مي شود و در دوره كوتاهي 
قيمت ه��ا روند فزوني به خود مي گيرن��د، بعد از اين 
دوره قيمت ها در مقطع زماني كوتاه تثبيت مي شود.

آيت اللهي اظهار كرد: با توجه به شرايط پيش آمده و 
افزايش 70 تا 80 درصدي نرخ مسكن نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته، بطور حتم در روزهاي آتي شاهد 
افزايش قيمت مس��كن نخواهيم ب��ود و در حقيقت 
قيمت مسكن براي س��ال آينده روند تثبيت شده اي 

را طي خواهد كرد.

  خروج بازار از دست مصرف كنندگان
وي افزود: در حال حاضر مس��كن در شرايط ركودي 
به س��ر مي برد. در بازار فعلي نه خريداري وجود دارد 
و نه فروشنده اي؛ و اگر خريدوفروشي انجام مي شود 
تنها به دليل حضور سرمايه داران بوده و بازار كنوني 
به صورت كامل از دست مصرف كنندگان خارج شده 
چراكه شرايط پيش آمده فاصله قيمت ها را به شدت 
افزايش داده و قيمت ها ب��ا دارايي مصرف كنندگان 

همخواني ندارد.
اين كارشناس بابيان اينكه با مراجعه به دفاتر مشاور 
امالك مي توان به حقيقت اين استناد پي برد، عنوان 
كرد: در ح��ال حاضر دفاتر مش��اوران امالك پاخور 
مصرف كنندگان بوده اما اسناد منعقدشده در دستان 

سرمايه داران و دالالن است.
آيت اللهي گفت: بازار مس��كن در سال 98 با توجه به 
شرايط اقتصادي كشور ناشي از كاهش فروش نفت، 
درآمدهاي ارزي و كاهش رشد اقتصادي، روند آرامي 
خواهد داش��ت و بطور حتم ش��اهد رون��ق قيمتي و 

معامالتي نخواهد بود.

  تحليل دوم از رشد معامالت
در همين رابطه، پرويز كاكايي، رييس ش��عبه يكي 
از بانك هاي كش��ور بابيان اينك��ه بزرگ ترين دليل 
رش��د معامالت مسكن در بهمن ماه ناشي از عملكرد 
بانك ها در خصوص پرداخت نرخ س��ود س��پرده ها 
بوده اس��ت، گفت: بانك ها از ابتداي بهمن ماه س��ال 
ج��اري اجازه پرداخت س��ود روزش��مار به س��پرده  
سرمايه گذاري كوتاه مدت را نداشتند و معيار پرداخت 
سود سپرده هاي كوتاه مدت از روزشمار به ماه شمار 

تغيير كرده است.
وي گفت: اين تغيير 3 س��ناريو جدي��د يعني ادامه، 

استقامت و تغيير را به دنبال داشت.
كاكايي گفت: بخشي از س��رمايه گذاران بي اعتنا به 
مصوبه اخير دارايي خود را همچنان در بانك ها بلوكه 
كرده و تغييري درروند تصميم خود انجام ندادند، اما 
بخشي به سمت استقامت كشيده شده و براي كسب 
سود بيشتر س��پرده هاي خود را به سپرده بلندمدت 
تبديل كرده اند. س��پرده گذاراني كه به دنبال تغيير 
بوده اند س��رمايه هاي خود تحت تاثير شايعات وارد 

بازار مسكن كرده اند. 
البته اين مورد براي بازار مسكن مي تواند چند رويكرد 
منفي و مثبت داش��ته باش��د. مثبت از آن  جهت كه 
افزايش معامالت مي تواند رشد ساخت وساز، گردش 
مالي و اقتصادي، افزايش اشتغال و همچنين تخليه 
نقدينگي هاي مس��كوت و خانگي را به همراه داشته 
باشد اما نكته منفي آن مربوط به حضور دالالن و رشد 

قيمت مسكن در آينده است.

اين كارش��ناس اقتصادي بازار مسكن گفت: بخشي 
از ش��ايعات موجود در خص��وص وضعيت اقتصادي 
كشور در سال 98 ناش��ي از حضور دالالن است، اين 
دالالن هم��واره در ان��واع مختلف بازاره��اي موازي 
حضور دارند و با توجه به ش��رايط مقطعي انواع بازار 
رفتار فرصت طلبانه گرفته و باعث تنش در بازار فوق 

مي شوند.
كاكايي بابيان اينكه در ماه هاي آتي شاهد 2 سناريو 
پ��رش مقطعي يا ركود در بازار مس��كن خواهيم بود 
گفت: اين س��ناريوها شامل اس��فند نيست. چراكه 
تعداد معامالت مسكن در اسفندماه همواره به دليل 
تعطيلي ه��اي ن��وروزي و برنامه ريزي هاي مرتبط با 
تعطيلي روند رو به كاهش داشته و بخشي از بازارهاي 
موازي همانند بورس و مسكن به حالت نيمه تعطيلي 

درمي آيند.
اين كارشناس اقتصاد مسكن گفت: بخشي از افزايش 
معامالت مسكن در بهمن ماه به دليل ترس از افزايش 
قيمت ارز و تأثير آن بر اقتصاد مسكن در ماه هاي آتي 
بوده است چراكه س��رمايه گذاران به صورت طبيعي 
دريافتند قيمت ارز به دو عل��ت افزايش تقاضا براي 
خريد ارز به دليل مس��افرت و شايعات در ماه اسفند 
شرد خواهد داشت و بدون ترديد تأثير آن تا ماه هاي 
آتي ادام��ه دار بوده و ب��ر بازارهاي م��وازي نيز تأثير 

مي گذارد.
وي گفت: البته بر اساس تحليل ذكرشده ممكن است 
ش��اهد پرش مقطعي قيمت هاي مسكن در ماه هاي 
آتي شويم اما بدون ترديد در ماه هاي بعد آن به علت 
نبود تقاضاي مصرفي واقعي بازار مس��كن روند ركود 

ماه هاي قبل را طي خواهد كرد.

  تحليل سوم از علل رشد معامالت
در همين زمينه حسين احمد اوغلي كارشناس بازار 
مسكن بابيان اينكه سه عامل باعث افزايش حجم 40 
درصدي رشد معامالت بهمن نسبت به دي ماه بوده 
است گفت: از بين اين س��ه عامل يك عامل مربوط 
به طبيعت هميشگي بازار مسكن در بهمن ماه و دو 

دليل ديگر مربوط به وضعيت اقتصادي است.
اين كارش��ناس گفت: همواره بازار ش��ب عيد يكي 
از داليل رش��د تقاض��ا براي خريد مس��كن بوده اما 
تقاضاي امس��ال تا ح��دودي با تقاضاي س��ال قبل 
متفاوت اس��ت. بر اساس آمارهاي اتخاذشده از بازار 
غيررسمي و همچنين دفاتر مشاوران امالك بخش 
اعظمي از تقاضاي مس��كن امسال مربوط به دالالن 
و سرمايه داران اس��ت. چراكه از ابتداي سال جاري 
قيمت مس��كن با رش��د قابل توجهي روب��رو بوده و 
ازآنجايي كه در چند سال اخير توليد امالك كوچك 
متراژ باك��م كاري روبرو ش��ده متقاضيان مصرفي 

ناخودآگاه بازار مسكن خود را ازدست داده اند. بازار 
بهمن ماه امس��ال رفتار مشابهي نسبت به ماه بهمن 
سال هاي گذشته داشته اما از لحاظ ماهيتي و بعدي 
نس��بت به ماه هاي مشابه س��ال هاي قبل متفاوت 

بوده است.
احم��د اوغل��ي بابيان اينك��ه دلي��ل دوم مربوط به 
انتظارات تورمي است، گفت: به طور حتم در ماه هاي 
آتي ش��اهد رش��د تورم به چند علت افزايش تقاضا 
براي خري��د ارز، كاهش فروش نفت، كاهش درآمد 
ارزي كش��ور و همچنين نبود برنامه منسجم بانكي 
خواهيم بود. اين تورم به گفته برخي از مس��ووالن 
باالي 30 درصد خواهد بود. بنابراين رش��د تورمي 
مي تواند تأثير مستقيمي بر افزايش معامالت مسكن 

داشته باشد.
اين كارش��ناس مس��كن گفت: آخرين دليل رشد 
معامالت مس��كن در بهمن را مي توان در نگراني و 

عدم اطمينان از آينده دانست.
احمد اوغل��ي بابيان اينكه افزايش قيمت مس��كن 
باعث شده بخش عمده اي از آمارهاي خريدوفروش 
مربوط به امالك باالي 300 ميليون توماني باش��د، 
گف��ت: بر اس��اس آماره��اي بانك مرك��زي حجم 
بيشتري از خريداران مسكن در بهمن ماه در تهران 
مربوط به نق��اط جنوبي و مياني ش��هر تهران بوده 
اس��ت. البته به نظر مي رسد اين خريدها نيز صد در 
صد مربوط به بخش مصرفي نباش��د چراكه در حال 
حاضر بخش عمده اي از تقاضا مصرفي حتي با وجود 
تسهيالت س��نگين توانايي خريد مسكن را نداشته 
باش��ند و قيمت هاي كنوني با توانايي مالي اين عده 
همخواني ندارد. وي گفت: نب��ود درآمد و اندوخته 
كاف��ي، بروكراس��ي هاي مرتبط با اخذ وام، پرس��ه 
طوالني دريافت وام، رشد روزانه قيمت هاي مسكن 
و نبود انضباط قيمتي در مس��كن باعث شده بخش 
اعظمي از واحدهاي خوش قيمت نصيب مشاوران 
امالك يا عده اي از س��رمايه گذاراني باشد كه از بازار 

ارز خسته شده اند.
احمد اوغلي بابيان اينكه بخشي از رونق بازار مسكن 
در دستان بافت هاي فرسوده است، گفت: در مناطق 
جنوبي ش��هر ته��ران و محالتي ك��ه هم اكنون به 
عنوان مناطق رشد س��از معامالت مسكن به لحاظ 
تعداد معامالت خريد آپارتمان ش��ناخته مي شوند 
و بخش قابل توجهي از مس��احت آنه��ا در محدوده 
بافت هاي فرسوده قرار دارد، تحت تأثير نوسازي هاي 
انجام شده در سال هاي اخير خريدوفروش واحدهاي 
مسكوني نوس��از و كم سن نسبت به ساير گروه هاي 
سني در س��طح مناس��بي قرار دارد، اما اين سطح 
مناس��ب قيمتي همچنان براي بخ��ش اعظمي از 

تقاضاي مصرفي غيرممكن است.

تحليل بازار مس��كن در اين 
روزها زياد س��خت نيس��ت، 
تقريبًا قيمت تم��ام كاالها با 
ش��يبي ماليم ام��ا جانكاه در 
حال افزاي��ش اس��ت، اما به 
اعتقاد دولتم��ردان اين روند 
افزايش قيمتي رو به كاهش 
است، يعني قيمت ها در حال 
صعودند، اما در سراش��يبي! 
حج��م معام��الت مس��كن 
انجام شده در سه ماهه آخر سال 97 با توجه به افزايش 
ش��ديد نرخ تورم عموم��ي و تورم مس��كن و با وجود 
انتظ��ار خروج بس��ياري از خري��داران از ب��ازار ملك، 
روند افزايش��ي پيدا كرد. اين روند برخالف پيش بيني 
بسياري از كارشناسان بازار اتفاق افتاد، براي شناخت 
دقيق تر عل��ت وقوع آن بايد به بررس��ي وضعيت كلي 
ش��رايط اقتصادي و اقدامات انجام ش��ده براي كنترل 
بازار پرداخت. در نيمه دوم س��ال و با ادامه دار ش��دن 
ش��رايط تحريم و تداوم تنش هاي سياسي و اقتصادي 
در عرصه بين الملل از يك س��و و ادامه دار ش��دن روند 
افزايش نرخ تورم توليدكننده و مصرف كننده از سوي 
ديگر، پيش آگهي خوبي براي وضعيت آينده بازار ارايه 

نمي كند. اين افزايش قيمت، با توجه به ش��رايط حال 
حاضر اقتصاد كشور، بيانگر نوعي سرگرداني، نااميدي و 
بدبيني نسبت به وضعيت اقتصادي در سال آينده است. 
برخالف سال هاي گذشته كه كارشناسان و مسووالن 
اقتصادي تغييرات مثبتي را براي س��ال هاي پيش رو 
پيش بيني مي كردند، امسال به عقيده اكثر كارشناسان و 
با توجه به وضعيت اقتصادي و سياسي كشور، چشم انداز 
روش��ني از بهبود بازار ملك ارايه نمي ش��ود. البته اين 
پيش بيني ها زماني جنب��ه عملي به خود مي گيرد كه 
مردم شاهد عدم تالش جدي و واقعي از سود مسووالن 
و متوليان بازار براي رفع مشكالت آتي باشند. مقاومت 
دولت در برابر هرگونه افزايش پرداختي به قشر متوسط 
و ضعيف جامعه در حد جبران ارزش پول ازدست رفته 
در كنار عدم اراده جدي و عملي براي كنترل وضعيت 
بازار، بسياري از فعاالن و سرمايه گذاران را با وضعيت و 

آينده اي نامعلوم و روبرو كرده است. 
وقتي مردم ناتواني مس��ووالن در تحقق وعده كنترل 
قيمت ها و تثبيت شرايط اقتصادي را مي بينند، به اين 
نتيجه مي رسند كه كنترل وضعيت بازار عماًل به دست 
دالالن و سودجويان افتاده اس��ت و همين امر يكي از 
مهم ترين داليلي است كه باعث تشويش بيشتر بازار و 
نگراني روزافزون مردم نسبت به آينده اقتصاد كشور شده 

است. در حال حاضر كه با وجود كاهش 5  هزارتوماني 
قيمت دالر نسبت به 6 ماهه گذشته، همچنان شاهد 
افزايش قيمت كااله��ا و خدمات هس��تيم و از طرف 
ديگر خدمات بخش دولتي ني��ز در برخي زمينه ها پا 
به پاي بازار رو به افزايش است، نمي توان قبول كرد كه 
تحريم هاي بين المللي و فشارهاي خارجي باعث  و باني 
اين نابس��اماني ها در بازار است. در اين شرايط طبيعي 
است كه افراد براي اطمينان از حفظ ارزش دارايي هاي 
خود و ترس از ناتواني در تهيه معلومات اساسي، از يك سو 
اقدام به افزايش نامعقول و مستمر قيمت دارايي هاي 
خود كنن��د و از طرف ديگر، ب��راي تهيه نيازمندي ها، 
تن به پرداخت هر قيمتي بدهند. به همين دليل است 
كه چرخ��ه ويرانگر افزايش قيمت و كاهش ارزش پول 
به حركت خود ادامه مي دهد و در صورت نينديشيدن 
تدبير مناس��ب براي جلوگيري و كنت��رل اين چرخه 
شاهد نابودي قش��ر ضعيف و متوسط جامعه خواهيم 
بود. بازار مس��كن كه براي تأمين مهم ترين نياز اوليه  
افراد فعاليت مي كند نيز از اين شرايط آسيب هاي جدي 
ديده است. افرادي كه مدت ها براي خريد مسكن اقدام 
به سپرده گذاري و اندوختن درآمد خودكرده بودند، با 
افزايش قيمت ملك عماًل ارزش پول خود را ازدست رفته 
مي بينند، به همين دليل با هر ش��رايط و موقعيتي به 

دنبال تهيه ملك و حفظ ارزش پول خود هستند. اين 
روند افزايش��ي قيمت ملك به نظر نمي رسد با عواملي 
مانند بازار سنتي شب عيد تناسبي داشته باشد، چرا كه 
معمواًل كاالهاي مصرفي در اين ايام دچار افزايش قيمت 
سنتي مي شوند. علت ديگري كه باعث ادامه دار شدن 
ش��رايط فعلي و روند افزايشي در قيمت ها شده است، 
سابقه ذهني بدي است كه افراد از تورم لجام گسيخته 
در س��ال هاي 90 و 91 دارند كه منجر به افزايش 3 تا 6 

برابري قيمت كاالها شد. 
اين سابقه منفي و شوك تورمي آن در كنار نقدينگي 
س��رگردان عظيمي كه ام��روز در بازار وج��ود دارد، 
شرايط را براي رسيدن به نقطه آرامش نامطلوب كرده 
است. در اين وضعيت مهم ترين عاملي كه مي تواند تا 
حدي شرايط را قابل كنترل كند، اطمينان بخشي به 
س��رمايه گذاران و خريداران است. بدون فراهم كردن 
عوامل زمينه اي و ت��الش در جهت بازگرداندن حس 
اطمينان به افراد نمي توان با برخورد جزيره اي و موردي 
به كنترل شرايط بازار پرداخت. نمونه اين اشتباهات 
در تصوي��ب يك طرفه طرح تمديد اج��اره امالك بود 
كه چند روز قبل رسانه اي شد. اين طرح بدون در نظر 
گرفتن شرايط فعلي بازار معامالت و اجاره مسكن كه 
ارتباط مستقيم باارزش ريالي ملك دارد، فقط به اعالم 

چند شرط و تكليف براي موجر و مستأجر بسنده كرد 
و به نوعي جنبه رفع تكليف از دولت را داش��ت. چگونه 
مي شود با رها كردن بازار و عدم كنترل قيمت ها شاهد 
افزايش 90 درصدي بهاي ملك بود، ولي درعين حال 
براي قيمت اجاره بها تعيين تكليف كرد؟ اتخاذ اينگونه 
تصميمات يك سويه، عالوه برنداشتن فايده عملي در 
بازار اجاره بها، باعث به وجود آمدن دو دس��تگي بين 
مالكان و مستأجران مي شود. از طرفي چگونه مي توان 
باور ك��رد، دولتي ك��ه توان كنترل قيم��ت كاالهاي 
اساس��ي كه خود مرجع پرداخت، واردات و توزيع آن 
است را ندارد بتواند بر قرارداد اجاره اي كه هيچ سهمي 
از مالكيت و منافع آن ن��دارد نظارت دقيق كند؟ ارايه 
هرگونه راهكار در ش��رايط ملتهب ب��ازار بايد به دور از 
هرگونه اقدام س��لبي و تهديدي و با رعايت شرايط دو 
طرف صورت گيرد. مصداق ورود اينگونه دولت و ارايه 
اين قسم راهكارها براي كنترل بازار، مصداق مثلي است 
كه مي گويد: كس��ي كه مي خواهد آسياباني كند بايد 
آردي شود! دولت بدون پذيرفتن سهم و نقش خود در 
به وجود آمدن شرايط موجود بازار مسكن و بدون اينكه 
بخواهد هيچ حمايت و هزينه اي براي حمايت از مالكان 
و مس��تأجران پرداخت كند، صرفًا با تصويب قوانين و 

مقررات دستوري در پي كنترل بازار است. 
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 جهت دهي شايعات 
به معامالت ملك

ب��ر اس��اس آمارهاي 
موج��ود در بهمن ماه 
س��ال جاري 20 هزار 
مبايعه نام��ه   862 و 
ب��ه امض��ا رس��يد كه 
ب��ا توج��ه ب��ه تعداد 
ي  مه ه��ا يعه نا مبا
بهمن م��اه 1395 كه 
بالغ بر 19 هزار و 202 
مورد بود، آمارها حاكي از افزايش 8.6 درصدي 
تعداد قراردادهاي خريد و فروش امالك دارد.

بر همين اس��اس، در كل كش��ور نيز آمارهاي 
رشد 10.6 درصدي قراردادهاي خريد و فروش 
امالك در بهمن ماه را نشان مي دهد. در بهمن 
ماه امسال 64 هزار و 674 مورد قرارداد خريد 
و فروش در كل كشور انجام شد. اين در حالي 
است كه سال گذشته 58 هزار و 471 قرارداد 

خريد و فروش به امضا رسيده بود.
در س��طح ش��هر تهران قراردادهاي اجاره در 
بهمن م��اه 29 درصد كاهش يافت. در اين ماه 
13 هزار و 740 قرارداد اجاره منعقد شد، اين 
در حالي است كه بهمن ماه سال 1395 تعداد 

اجاره نامه ها 17 هزار و 777 مورد بود.
آمارهاي بهمن نش��ان مي دهد، در كل كشور 
نيز ش��اهد كاهش 23 درص��دي اجاره نامه ها 
هس��تيم. در بهمن ماه امسال 45 هزار و 118 
مورد ق��رارداد اج��اره در كل كش��ور به امضا 
رس��يد كه با توج��ه به 55 ه��زار و 462 مورد 
اجاره نامه هاي سال گذش��ته آمارها حاكي از 

كاهش 23 درصدي اين نوع قراردادها دارد.
شايد مهم ترين عامل در افزايش معامالت بازار 
مس��كن و خيلي از كاالهاي اساس��ي شايعات 
و متعاق��ب آن تقاض��اي بيش��تر در زمان ايام 
گراني است، به نوعي كه اين تقاضاها منجر به 

گراني هاي مجدد مي شود.
با توجه به اينكه اكثر خريداران به نحوي تمايل 
دارند در آستانه س��ال نو خريدهاي موردنياز 
خود را انجام دهند و متقاضيان مس��كن هم از 
اين قاعده مس��تثنا نيس��تند و به رسم و سنت 
قديمي هرچه به ماه هاي پايان س��ال نزديك 
مي ش��ويم بازار تب وتاب بيش��تري را به خود 
مي بين��د، تقاض��اي خري��داران بيش ازپيش 

مي شود.
اگر كسي س��رمايه يا وامي براي تأمين مسكن 
پس انداز كرده اس��ت، سعي بر آن دارد در اين 
ماه هاي پايان س��ال با خريد مسكن پول خود 

را تبديل كند. 
فروش��ندگان نيز اين فرصت را مغتنم شمرده 
و واحده��اي خ��ود را با قيم��ت حداكثري در 
مع��رض فروش ق��رار مي دهن��د. گراني ديگر 
كااله��ا و مصالح س��اختماني بهانه اي مرتبط 
ش��د تا اين قيمت ها روزبه روز افزايش يابد، به  
نحوي  كه هر هفته ش��اهد تغييرات افزايشي 
چند صدهزارتوماني در ف��روش هر متر واحد 

مسكوني هستيم.
يكي ديگر از عواملي كه تقاضاي خريد فزوني 
بخشيده است، تصور اين است كه قيمت ملك 
يا ديگر كاالها نسبت به سال گذشته دو تا سه 
برابر افزايش داشته است و اگر شخصي ملكي را 
كمتر از يك سال خريده است، امروزه با قيمت 
200 تا 300 درصدي مي تواند آن را در معرض 

فروش قرار دهد.
عامل ديگ��ر تقاضاي مردم به خريد مس��كن 
از حيث س��كونت براي خود يا خريد و فروش 
ايم��ن ب��ودن اين معامالت اس��ت. در س��ال 
جاري، تحركاتي از س��وي متوليان سكه و ارز 
براي كنترل يا كاهش قيمت ارز پس از به اوج 
رس��يدن قيمت ها صورت گرفت، به نحوي كه 
نوس��انات در اين معامالت كاماًل مش��هود بود 
و جماعت��ي از اين معام��الت منتفع يا متضرر 

شدند. 
اين موضوع باعث شد تا سرمايه هاي خود را از 
بازار س��كه و ارز خارج كنند و مجدد به سمت 

خريد مسكن بروند.
از ديگر عوامل تقاضاي مش��دد مسكن در اين 
ايام گراني، نبود نظارت يا تحركات براي كنترل 
بازار مسكن از سوي دستگاه هاي متولي است 
و تصور گراني مجدد براي متقاضيان همچنان 

محتمل است. 
هرچند كه در ماه هاي پاياني سال اين تقاضاها 
بيشتر مي شود. ناگفته نماند در ماه پاياني يعني 
اس��فندماه خصوصًا از نيمه دوم برابر سنوات و 
تجربيات گذش��ته معامالت مسكن به حداقل 
مي رس��د و معمواًل معامالت به صورت اندك و 
اضطراري خصوصًا افرادي كه بدهكار باش��ند، 

انجام مي شود.
در ايام پاياني س��ال مردم بيشتر توجه خود را 
صرف ام��ور ديگر مي كنند ت��ا خريد و فروش 

مسكن. 
مهم ترين مكانيس��م اثرگ��ذاري در اين بازار 
تصور متقاضيان موثر از گران تر ش��دن مجدد 
قيمت مسكن است يا اينكه اگر نتوانند در اين 
ايام پايان سال مسكن مورد نياز خود را تأمين 
كنند، ممكن اس��ت با ورود به س��ال جديد و 
نامش��خص بودن بازار، با گراني بيشتر مواجه 
شوند بطوري  كه با سرمايه كنوني خود در سال 
جديد از تأمين بهاي مسكن ناتوان بمانند. اين 
عوامل باعث تالش بي��ش  از پيش متقاضيان 
موثر در ايام پاياني س��ال اس��ت، البته در ايام 
باقي مانده تا پايان س��ال، فرصتي چشمگيري 
وجود نخواهد داش��ت و معام��الت به صورت 
حداقلي است و امكان اينكه آمار خريد و فروش 
در مقايسه با بهمن ماه روندي مشابه يا افزايشي 

داشته باشد متصور نيست.

محمدعلي مهري 
كارشناس شهرسازي

ايمان رفيعي
كارشناس بازار 

ساخت وساز
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سامانه همتا بسته شد؛ مغازه ها تعطيل 

افزايش 25 درصدي قيمت گوشي تلفن همراه در بازار
گروه دانش و فن | مرجان محمدي|

روز گذش��ته فروش��ندگان تلفن همراه در اعتراض به 
بسته شدن سايت ثبت كاالي مسافري اقدام به بستن 
مغازه هاي خود كردند، اين در حالي است كه به منظور 
كاهش ورود گوش��ي قاچاق به كش��ور به اسم مسافر 
محدوديت هايي در اين سايت اعالم شد و كميته اجراي 
رجيستري طي اطالعيه اي اعالم كرد:  از آنجا كه برخي 
از وارد كنندگان گوشي تلفن همراه از طريق غير رسمي 
اقدام به واردات گوشي مي كردند و پس از ورود به كشور 
آن را در سامانه ثبت كاالي مسافري،  ثبت مي كردند تا در 
شبكه فعال شود،  محدوديت هايي در اين سامانه اعمال 
شد تا تنها مسافران واقعي كه گوشي تلفن همراه وارد 
كشور كرده اند بتوانند اقدام به ثبت در سامانه بكنند،  طبق 
اين اطالعيه با توجه به تغييرات ايجادشده در تارنماي 
ثبت دستگاه مسافري در گمرك جمهوري اسالمي ايران 
به اطالع مي رسد؛ طبق گذشته همچنان هر دستگاهي 
كه در گمرك ثبت ش��ده و اطالعات آن توسط گمرك 
براي همتا ارسال شود، بدون هيچ مشكل و تاخيري در 

همتا ثبت شده و كد فعال سازي مي گيرد.
بر اين اس��اس كميته اجراي ريجستري بطور رسمي و 
عملي اتصال سامانه گمرك به ناجا را براي احراز هويت 

مسافران واقعي اعالم كرد.
حال با انتشار اين خبر و بسته شدن سامانه مسافري و عدم 
دسترسي وارد كنندگان تلفن همراه به اين سامانه براي 
ثبت گوشي هاي مسافري قيمت گوشي تلفن همراه در 
بازار بين 20 تا 25 درصد رشد كرد.  اين در حالي است كه 
طي چند روز گذشته قيمت ارز در بازار روند كاهشي به 
خود گرفته است و در حالي كه پيش بيني مي شد قيمت 
گوشي تلفن همراه با تاثير از اين ماجرا كاهش پيدا كند با 
اين حال قيمت ها به يك باره روند صعودي به خود گرفت، 
مساله اي كه اعتراض خريداران تلفن همراه را به همراه 
داش��ت.  اين در حالي است كه روز گذشته فروشندگان 
در اعتراض به سياس��ت اجرا شده س��امانه ثبت كاالي 
مسافري در اقدامي هماهنگ اقدام به بستن مغازه هاي 
خود كردند.  بسياري از فروشندگان در بازار تلفن همراه 

معتقدند اجرايي شدن سياست هاي اشتباه نه تنها قيمت 
گوشي تلفن همراه را كاهش نمي دهد بلكه باعث گراني 
گوشي ها نيز مي شود.  محس��ن آراميده از فعاالن بازار 
تلفن همراه در اين خصوص به خبرنگار »تعادل« گفت: 
بسته شدن سامانه همتا نه به نفع خريدار است و نه به نفع 
فروشنده،  چرا كه براي خريداران قيمت ها را باال مي برد و 

براي فروشنده باعث كمبود كاال در بازار مي شود. 
وي گف��ت: در ح��ال حاضر برخ��ي از فروش��ندگان 
گوش��ي هايي را خريداري كرده اند كه رجيستر نشده 
اس��ت و با بسته شدن س��امانه اين گوشي ها همچنان 
به بازار تزريق نمي ش��ود،  تزريق نشدن گوشي به بازار 
باعث كمبود عرضه مي شود و در صورت افزايش تقاضا، 

 قيمت ها روز به روز افزايش پيدا مي كند. 
وي تصريح كرد: فروش��ندگان به اي��ن رويه و اطالعيه 
كميته رجيس��تري معترض هستند و مغازه هاي خود 
را تعطي��ل كرده اند. وي تصريح ك��رد: از آنجا كه تعداد 
گوش��ي هاي وارد ش��ده به كش��ور با تعداد مس��افران 
هم خواني نداش��ت به گونه اي كه افراد مي توانستند با 
پرداخت عوارض گمركي و كارت ملي در س��ايت همتا 
اقدام به ثبت نام كنند و كد رجيس��تري دريافت كنند، 
 البته با هر كارت ملي تنها يك نفر مي توانست ثبت نام 
كند و نيازي به پاس��پورت نبود،  در نتيجه فروشندگان 
به راحتي گوشي هايي را به خريداران مي فروختند و با 
كارت ملي خريدار اقدام به ثبت در سامانه مي كردند و 
گوشي فعال مي شد،  به اصطالح گوشي به صورت قاچاق 
وارد كشور مي شد،  اما قانوني به فروش مي رسيد،  يعني 
قانون را به راحتي دور مي زدند، بعد از مش��خص شدن 
دور زدن قانون سايت همتا بسته شدو همين مساله باعث 

اعتراض فروشندگان شده است. 
 آراميده افزود: ورود گوش��ي قاچاق به كشور همچنان 
ادامه دارد،  هرچند راهكاره��ا و قوانيني براي آن وضع 
كردند،  اما هميش��ه يك راه براي دور زدن قانون است، 
 گوش��ي به ص��ورت قاچاق وارد كش��ور مي ش��ود،  اما 
همالنطور كه قانون گفته اس��ت در سايت همتا و با كد 
ملي فرد ثبت مي ش��ود و رجيستري صورت مي گيرد، 

درست است قسمت اول اين ماجرا غيرقانوني است،  اما 
قسمت دوم آنكه قانون بر آن تاكيد داشته است،  كامال 
قانوني صورت گرفته است.  در نتيجه اين ضعف قانون 
است كه نتوانسته راهكار درستي در نظر بگيرد كه اصال 

گوشي قاچاق وارد كشور نشود. 
وي در خاتمه گفت: هنوز مشخص نيست كه مسووالن 
چ��ه تصميمي ب��راي باز ك��ردن دوباره س��ايت همتا 
مي گيرند،  از س��وي ديگر بسته شدن س��ايت، هزاران 
گوشي كه داراي كد رجيستري نيستند را بال استفاده 
مي كند و به نظر مي رس��د اصرار فروشندگان براي باز 

كردن سايت همتا گوشي هايي باشد كه آنها در انبار يا 
مغازه خود دارند و مي خواهند آنها را به فروش برسانند 

تا متضرر نشوند.  
در هر صورت به نظر مي رسد قانون هايي كه در راستاي 
جلوگيري از قاچاق گوشي تلفن همراه در كشور وضع 
مي ش��ود،  چندان پايدار نيست و فعاالن بازار به راحتي 
راهكارهايي را ب��راي دور زدن آن پي��دا مي كنند، اين 
در حالي اس��ت كه واكنش به هر اقدامي در بازار تلفن 
همراه منجر به افزايش قيمت ها مي شود، مساله اي كه 
با توجه به روزهاي پاياني سال براي خريداران خوشايند 

نيس��ت،  چرا كه هر ساله با فرارس��يدن روزهاي پاياني 
سال فروشندگان تلفن همراه اقدام به افزايش قيمت ها 
مي كنند،  حال با افزايش چند باره قيمت گوشي تلفن 
همراه در يك س��ال )باال رفتن قيمت ارز، بسته شدن 
سامانه همتا وروزهاي پاياني سال( به نظر مي رسد ركود 
در بازار تلفن همراه همچنان ادامه داشته باشد و پيش 
بيني فعاالن بازار براي رونق بازار در روزهاي پاياني سال 
درست از آب در نيايد،  هرچند كه شايد برخي تصميم ها 
از سوي مس��ووالن بتواند آرامش را به بازار تلفن همراه 

باز گرداند. 
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چاينا ديلي | پزشكان روستاها مي توانند با كمك هوش 
مصنوعي بيماري هاي افراد را دقيق تر تش��خيص داده و 

درمان كنند.
يك پزش��ك كه در محل گوانگ دونگ خدمت مي كند، 
گفت: در گذشته، تجهيزاتي كه در كابين پزشكي داشتيم، 
تنها يك گوشي پزشكي و يك فشارسنج جيوه اي قديمي 
بود، اما اكنون با آمدن هوش مصنوعي دنيا تغيير كرده است. 
پژوهشگران اين بيمارستان موفق به توسعه يك سيستم 
مبتني بر هوش مصنوعي شده اند كه پزشكان روستاها توسط 
آن مي توانند بيماري افراد را بطور دقيق تشخيص دهند. 
سيستم مذكور  Ding Bei  نام دارد Ding Bei  يك برنامه 
درمان پزشكي است و به يك مانيتور قابل حمل كه تنها 2.5 
كيلوگرم وزن دارد، مجهز است. با اين دستگاه، روستاييان 
مي توانند به جاي رفتن به بيمارستان هاي شهر به پزشك 
روستاي خود مراجعه كنند و در آنجا تست نوار قلب خود 
را انجام دهند. عالوه بر اين، اطالعات سالمت مانند ميزان 
اكسيژن خون و تعداد ضربان نيز مي تواند جمع آوري شده 
و به صورت الكترونيكي ذخيره شود. اگر در مواردي پزشك 
نتواند به صورت دقيق بيماري فرد را تشخيص دهد، سيستم 
هوش مصنوعي ياد ش��ده مي تواند به كمك پزشك ايد و 

بيماري افراد را با دقت بيش از ۹5 درصد تشخيص دهد.

اسين ايج |خبرگزاري شينهواي چين بعد از استفاده از 
يك ربات گوينده خبر مرد كه قادر به تقليد كامل از حركات 
انسان ها است، يك ربات گوينده زن را هم به خدمت گرفت.

اين ربات اولين بار براي قرائت خبري كوتاه در مورد حضور 
يك هيات خارجي در نشست پارلمان چين در پكن به كار 

گرفته شده است.
اين ربات گوين��ده زن Xin Xiaomeng ن��ام دارد. وي 
با موهاي كوت��اه و يك لباس صورتي رنگ در ويدئوي يك 

دقيقه اي خبرگزاري شين هوا حضور يافته است.
طراحي چهره اين ربات با اله��ام از يك گوينده زن واقعي 
خبرگزاري شين هوا به نام كيو منگ صورت گرفته است. 
توليد اين ربات با همكاري شين هوا و شركت فناوري سوگو 
انجام شده است. شينهوا در نوامبر سال گذشته هم دو ربات 

خبرخوان مرد را استخدام كرده بود.
چيني ها معتقدند استفاده از ربات هاي گوينده خبر ضمن 
كاهش هزينه ها، س��رعت و كارآي��ي بخش هاي خبري و 
شيوه هاي اطالع رساني مورد استفاده را هم افزايش مي دهد.

چين در سال هاي اخير س��رمايه گذاري گسترده اي 
در حوزه هوش مصنوعي انج��ام داده و در حال توليد 
خودروهاي خودران و تجهيزات حفاظتي و مراقبتي با 

استفاده از همين فناوري است.

انگجت |  يكي از مشكالت تعويض گوشي هاي قديمي 
اندرويدي عدم امكان به روزرساني سيستم عامل آن است، 
اما يك سيستم عامل خاص نصب آخرين نسخه اندرويد 
را روي اين گوش��ي ها ممكن كرده اس��ت.  سيستم عامل 
LineageOS نرم افزاري است كه گوشي هاي قديمي را 
احيا كرده و نصب »اندرويد پاي« كه آخرين نسخه از سيستم 
عامل مذكور است را روي گوشي هاي هوشمند عرضه شده 
در سال هاي قبل امكان پذير مي كند. تازه ترين نسخه از اين 
سيستم عامل موسوم به LineageOS 16 نه تنها نصب 
Pie 9 Android را بر روي گوش��ي هاي قديمي ممكن 
مي كند، بلكه به روزرساني اين سيستم عامل را هم بطور 

منظم تسهيل مي كند. 
اين سيستم عامل از سي مدل گوشي قديمي پشتيباني 
مي كند كه زمان توليد برخي از آنها به 5 س��ال قبل يعني 

سال 20۱۴ بازمي گردد.
 Galaxy البته از آن مي توان بر روي محصوالتي مانند تبلت
Tab S2 و گوش��ي Pro P20 نيز اس��تفاده كرد. برخي 
كارشناسان هشدار داده اند كه با توجه به غيررسمي بودن 
اين سيستم عامل، نصب آن بر روي گوشي هاي هوشمند 
كار عاقالنه اي نيست و ممكن است باعث اختالل در برخي 

كاركردهاي گوشي شود.

سي ان ان |به گفته طراح ارشد برنامه اكتشاف ماه چين، 
اين كشور قصد دارد سال آتي يك كاوشگر به مريخ ارسال 
كند. چين پس از ماموريت موفقيت آميز ارس��ال لندر به 
نيمه تاريك ماه، قصد دارد سال آتي يك كاوشگر به مريخ 
ارسال كند. »وو ويرن« طراح ارشد برنامه اكتشاف ماه چين 
در يك مصاحبه با اعالم اين خبر گفت: اكتشاف سياره سرخ 
گام بعدي ما است. طي ۶0 سال گذشته ما دستاوردهاي 
متعددي داشتيم. اما هنوز هم فاصله زيادي با قدرت هاي 
برت��ر جهان داريم. م��ا بايد عمليات هايمان را با س��رعت 
بيشتري انجام دهيم. وي افزود: سال آتي يك كاوشگر به 
مريخ پرتاب مي كنيم كه دور اين سياره مدار مي زند و روي 

آن فرود مي آيد.
اين در حالي است كه چين قصد دارد يك كاوشگر ديگر نيز 
به ماه ارسال كند. اين كاوشگر نمونه هاي جمع آوري شده 
از سطح ماه را به زمين برمي گرداند. در صورت موفقيت آميز 
بودن اين عمليات، چين سومين كشوري خواهد بود كه پس 

از امريكا و روسيه از سطح ماه نمونه جمع آوري كرده است.
از سوي ديگر اظهارات ويرن در حالي بيان مي شود كه 
يك مركز شبيه سازي مريخ در اين كشور افتتاح شده 
است. اين مقر در منطقه اي بسيار خشك در غرب چين 

تأسيس شده است.

فو ن آرنا |  گوش��ي هاي آيفون با دريافت آپديت جديد  
»آي اواس« ۱۳.۱ به حالت تاريك )Dark Mode( مجهز 
خواهند ش��د. اپل نيز قصد دارد حالت تاريك را به تمامي 
محصوالت مبتني بر سيستم عامل اي او اس خود اضافه كند 
و بدين ترتيب اعالم كرده است كه كاربران قادر خواهند بود 
با دريافت نسخه جديد به روزرساني سيستم عامل آي اواس 
و آپديت آن به نسخه ۱۳.۱، حالت تاريك را به دستگاه خود 
اضافه كنند. با توجه به آنكه طي چند ماه اخير شاهد عرضه 
حالت تاريك و شبانه براي سرويس و نرم افزارهاي موبايلي 
نظير يوتيوب، اندرويد مسيجز و واتس اپ بوديم، حاال طبق 
گزارش هاي منتشر شده در وب س��ايت فون آرنا، به نظر 
مي رس��د كه اپل نيز قصد دارد به صورت كلي اين قابليت 
را ب��ه پلتفرم خود اضافه كند تا ب��ه كاربرانش اين امكان را 
بدهد تا با فعال س��ازي آن بتوانند بر روي تمامي نرم افزار و 
اپليكيشن هاي موردنظر از آن بهره ببرند. همانطور كه از نام 
حالت شبانه و تاريك مشخص است، اين تم براي آن دسته از 
افرادي كه با حالت خودكار و معمول شبكه هاي اجتماعي كه 
پس زمينه سفيد و روشني دارد، مشكل دارند و جز آن دسته 
از كاربراني هستند كه بيشتر هنگام شب و تاريكي محيط 
از اينترنت و گوشي هاي هوشمند استفاده مي كنند، بسيار 
كاربردي خواهد بود و چشمان آنها را كمتر اذيت خواهد كرد.

هوش مصنوعي دستيار 
پزشكان دهكده شد

 استخدام ربات گوينده زن
در چين 

امكان اجراي آخرين نسخه 
اندرويد روي گوشي هاي قديمي

چين به مريخ كاوشگر 
مي فرستد

 حالت تاريك
 به »آيفون« مي آيد

رويداد

 دستكاري در نظرسنجي 
صدا و سيما طي چند روز متوالي 

گروه دانش و فن |وزير ارتباطات در اظهارنظر 
جديدي با انتشار نموداري اعالم كرد كه دستكاري 
در نظر مردم براي انتخاب برنامه محبوب صداو 
س��يما در چند روز متوالي انجام ش��ده اس��ت.  
محمدجواد آذري جهرمي در توييت جديدي با 
درج هشتگ گزارش به مردم و حق الناس گفت: 
بررسي هاي بيشتر نشان مي دهد، دستكاري در 
نظر مردم براي انتخاب محبوبترين برنامه سال 
صداوسيما صرفًا براي يك روز نبوده و در سه روز 

متوالي صورت پذيرفته است.

گوگل آبروي »اپل« را برد
نئووي�ن| يك گ��روه امنيتي در گ��وگل كه براي 
شناسايي آسيب پذيري توليدات شركت هاي فناوري 
رقيب تالش مي كنند، اين بار با افشاي آسيب پذيري 
سيس��تم عامل مك اپل، آبروي آن را برده اند. گروه 
يادش��ده كه به Zero team ش��هرت دارند عالوه 
بر شناسايي و اعالم وجود آس��يب پذيري هاي نرم 
افزاري در توليدات و محصوالت شركت هاي رقيب، 
همين كار را در مورد توليدات خود گوگل هم انجام 
مي دهند. اعضاي اين گروه بعد از كشف حفره هاي 
امنيتي در نرم افزارها و سيستم عامل هاي مختلف 
معمواًل موضوع را به اطالع ش��ركت سازنده رسانده 
و به آنها ۹0 روز فرصت مي دهند تا مش��كل را حل 
كنند. در غير اين صورت موضوع توس��ط اين گروه 
بطور عمومي اعالم شده و آبرو و اعتبار شركت سازنده 
 Zero نرم افزار در معرض خطر قرار  س��ال گذشته
team آسيب پذيري ها و حفره هاي امنيتي ويندوز 
۱0 اس و مرورگر اج مايكروسافت را اعالم كرد و حاال 
از وجود يك آسيب پذيري بسيار خطرناك در هسته 
اصلي يا كرنل سيستم عامل مك اپل خبر داده است. 
آسيب پذيري در هس��ته اصلي سيستم عامل مك 
امكان تزريق كدهاي مخرب را به درون محيط اين 
سيستم عامل به وجود مي آورد. لذا دستكاري حافظه 
اين سيستم عامل براي سوءاستفاده هاي خطرناك 
ممكن است. همين مس��اله به هكرها و مهاجمان 
اينترنتي امكان مي دهد تا بي سروصدا و بدون اطالع 
كاربران سيس��تم عامل مك را دس��تكاري كنند. 
كاركنان گروه امنيتي گوگل اين مشكل را در نوامبر 
سال 20۱۸ به اپل گزارش كرده بودند، اما اين شركت 
براي رفع آن اقدامي نك��رد و با توجه به اتمام ضرب 
االجل ۹0 روزه، گوگل موضوع را افش��ا كرده است. 
جالب آنكه بعد از افش��اي موضوع، اپل وجود چنين 
مش��كلي را پذيرفته و از همكاري با گوگل براي رفع 

آن خبر داده است.

 ارز ديجيتال فيس بوك
تا پايان ۲۰۱۹ عرضه مي شود

تك كرانچ| منابع مطلع از تمركز فيس بوك براي 
عرضه ارز ديجيتال تا قبل از پايان سال 20۱۹ ميالدي 
خبر داده اند. يك گروه مخفي 50 نفره در اين شركت در 
تالش براي تكميل اين طرح هستند. اين ارز ديجيتال 
عالوه بر فيس بوك در ديگر پلتفرم هاي متعلق به اين 
شركت مانند واتس اپ هم قابل استفاده خواهد بود و به 
عنوان مثال مي توان از آن براي نقل و انتقال سريع پول 
استفاده كرد. هنوز مشخص نيست اين ارز ديجيتال 
دقيقاً چه نامي خواهد داشت. اما برخي منابع مي گويند 
فيس بوك نام FaceCoin  را براي آن انتخاب خواهد 
كرد. انتظار مي رود اي��ن ابتكار عمل تازه درآمدهاي 
سرشاري را به جيب مديران فيس بوك سرازير كند. 
گفته مي شود پيامرس��ان خود فيس بوك هم براي 
تسهيل استفاده از اين ارز ديجيتال شاهد تغييراتي 
خواهد بود. البته فيس بوك يك بار در س��ال 20۱۱ 
اقداماتي را در اين زمينه آغاز كرده بود كه بعد از دو سال 
آن را متوقف كرد. اين شركت در سال 20۱2 هم ابتكار 
عملي موسوم به Facebook Gifts را راه اندازي و دو 
سال بعد ارايه اين خدمات را متوقف كرد. در حال حاضر 
پرداخت هزينه خريد برخي كاالها و خدمات از طريق 
پيامرسان فيس بوك ممكن است. ارايه اين خدمات 
در امريكا از س��ال 20۱5 آغاز شد و دامنه آن دو سال 
بعد به اروپا كشيده شد. هم اكنون اكثر ارزهاي ديجيتال 
جهان ساختار باز و آزاد دارند ولي هنوز مشخص نيست 
آيا فيس بوك هم از همين قاعده تبعيت خواهد كرد يا 
قصد دارد ارزي بسته و تحت كنترل خود را در اختيار 

كاربران قرار دهد.

 شركت سرمايه گذاري بازرگاني امين بنادرايرانيان ) سهامي خاص ( 
اصالتًا و  وكالتًا در نظر دارد سهام شرکت های مشروحه  در جدول ذيل 
را  از طريق مذاکره بفروش برساند، متقاضيان می توانند حداكثر ظرف 
مدت 7  روز از تاريخ درج  اين آگهي  نس�بت به ارائه  درخواست کتبی 
و اخذ اطالعات مربوطه به نشاني: تهران خيابان ولي عصر ، نرسيده به 
پارك وي)اماني�ه( ، كوچه افق پالك 6 طبقه 5 مراجعه نمايند. بديهي 
اس�ت پس از انقضاي مدت مذكور، هيچگونه درخواس�تي پذيرفته 

نخواهد شد.

آگهي فراخوان  مذاكره
 برای فروش سهام)نوبت دوم(          

نام رديف
تعداد فعاليتشركت

سهام
ميزان 
فروش

1

دانش 
پژوه 
بنادر 

ايرانيان 

ارائه خدمات مشاوره ايي 
در زمينه هاي آموزشي 
، پژوهشي و مديريتي ، 
فني و امور دريايي ...... 

500.000 100
درصد

2
طلوع 
يكتا 

سامانه 
100 100انجام امور انفورماتيكي 

درصد



ويژه

اخبارشهرستانها

11 بنگاهها

مديرعامل بنياد بركت خبر داد

دبير ستاد  مبارزه  با مفاسد اقتصادي عنوان كرد

تمركز بنياد بركت بر اشتغال زايي در حوزه كشاورزي

بهره مندي مرزنشينان از عوايد كشف تخلفات اقتصادي

گروه بنگاه ها| 
مديرعامل بنياد بركت وابسته به ستاد اجرايي فرمان 
حضرت امام )ره( از تمركز اين بنياد بر اشتغال زايي 

در حوزه كشاورزي و صنايع مرتبط با آن خبر داد.
به گزارش روابط عمومي بنياد بركت، سعيد جعفري 
در حاشيه بازديد از نمايشگاه بين المللي چهار دهه 
دستاوردهاي كشاورزي، صنايع تبديلي، تكميلي، 
فناوري هاي پيشرفته غذايي، صادرات و فعاليت هاي 
تشكل هاي جهادي، با بيان اين مطلب، افزود: بنياد 
بركت طي سال هاي گذشته در مجموع در 345 طرح 
توانمندسازي اقتصادي مشاركت داشته كه از 215 
طرح خارج شده اس��ت. از 130 شركت باقي مانده، 
30 شركت با ظرفيت سرمايه گذاري بيش از 4200 
ميليارد ريال در حوزه كش��اورزي فعال هستند كه 
اش��تغال زايي مس��تقيم براي بالغ ب��ر 2800 نفر را 

سبب شده است.
وي با اش��اره به برگ��زاري آيين ش��كرانه ايجاد 80 
هزار اشتغال مستقيم و غيرمس��تقيم توسط ستاد 
اجرايي فرمان حضرت امام )ره( در اواخر بهمن ماه به 
مناسبت چهلمين سالگرد پيروزي شكوهمند انقالب 
اسالمي تأكيد كرد: بالغ بر 60 درصد از 30 هزار طرح 
اشتغال زايي كه در بخش اجتماع محور ايجاد شده 
اس��ت، به حوزه كش��اورزي و زيرمجموعه هاي آن 

مربوط مي شود.
جعفري تصريح كرد: با توجه ب��ه اينكه عمده نقاط 
هدف ما براي فعاليت، در مناطق روستايي واقع است 
و با توجه به سياست هاي ابالغي ستاد اجرايي فرمان 
حضرت ام��ام )ره( و تأكيدات دكت��ر مخبر رييس 
س��تاد، بخش كش��اورزي از جمله حوزه هاي اصلي 
براي ايجاد اش��تغال به خصوص در قالب طرح هاي 

كوچك و متوس��ط زودبازده است. مديرعامل بنياد 
بركت در ادامه توضيح داد: براي س��ال آينده ايجاد 
و راه اندازي ح��دود 18 هزار طرح اش��تغال زايي را 
در ح��وزه اجتماع محور تعه��د كرده ايم كه حداقل 
60 درصد آن به بخش كش��اورزي و صنايع وابسته 

مرتبط خواهد بود.
وي درب��اره داليل و چرايي حض��ور بنياد بركت در 
نمايش��گاه بين الملل��ي چهار دهه دس��تاوردهاي 
كش��اورزي، صنايع تبديلي، تكميلي، فناوري هاي 
پيشرفته غذايي، صادرات و فعاليت هاي تشكل هاي 
جهادي نيز گف��ت: حضور در اين نمايش��گاه براي 
نشان  دادن گوشه اي از فعاليت هاي بنياد بركت در 
حوزه كش��اورزي و افزايش ظرفيت و اشتغال زايي 
در اين حوزه اس��ت. همچنين بهانه اي اس��ت براي 
تقدير از شركت هايي كه در اين حوزه فعال هستند 
و بنياد بركت با آنها مشاركت اقتصادي دارد. برخي 
از اين شركت ها در زمينه دانش بنيان فعال هستند 
و گس��ترش فعاليت هاي آنها مي تواند كش��ور را از 

وابستگي در بخش كشاورزي برهاند.
جعفري جايگاه بخش كشاورزي را در آغاز دهه پنجم 
انقالب شكوهمند اسالمي در كشور مهم ذكر و تأكيد 
كرد: كش��اورزي هم به لحاظ اقتصادي و نقشي كه 
در تولي��د ناخالص ملي ايفا مي كن��د و هم از حيث 
نقشي كه در امنيت غذايي كش��ور دارد، از اهميت 
فوق العاده اي برخوردار است. صنعت كشاورزي در 
اقتصاد كشور يك ركن اصلي و اساسي است و ايران 
قبل از آنكه يك كش��ور نفت خيز باش��د، اقتصادي 
مبتني بر كشاورزي داشته است. هنوز هم بسياري از 
محصوالت كشاورزي ايران در دنيا طرفداران خاص 
خود را دارد و در سبد كاالهايي كه به خارج از كشور 

صادر مي ش��ود اين محصوالت جايگاهي ويژه دارد. 
وي با تأكيد بر پيش��رفت هاي حاصل شده در بخش 
كشاورزي طي سال هاي اخير خاطرنشان كرد: اين 
پيشرفت ها كه با وجود كمبود منابع در كشور حاصل 
شده، نتيجه حضور جوانان و مراكز دانشگاهي در اين 

حوزه، عبور از روش هاي سنتي و تجربي و استفاده از 
تكنولوژي و علوم جديد در اين حوزه است.

گفتني اس��ت، نمايش��گاه بين الملل��ي چهار دهه 
دستاوردهاي كشاورزي، صنايع تبديلي، تكميلي، 
فناوري هاي پيشرفته غذايي، صادرات و فعاليت هاي 

تش��كل هاي جه��ادي به هم��ت دفت��ر نمايندگي 
ولي فقيه در وزارتخانه جهاد كشاورزي با محورهاي 
مديري��ت جهادي، بهره وري كش��اورزي، توس��عه 
پايدار و تجارت حالل از 12 تا 14 اسفند در مصالي 

امام خميني )ره( برپاست.

گروه بنگاه ها|
مش��اور مع��اون اول رييس جمه��وري و دبير س��تاد 
هماهنگي مب��ارزه با مفاس��د اقتصادي با اش��اره به 
جلوگيري از تخلف��ات در جريان ص��دور حواله هاي 
صادرات سوخت و خشكبار آذربايجان غربي طي سال 
جاري، گفت: اختصاص عوايد مالي ناشي از اين امر به 
مرزنشينان استان و كمك هاي اجتماعي به آنان نمود 

عيني مبارزه با فساد در دولت تدبير و اميد است.
كاظم پاليزدار كه براي س��فر استاني راهي آذربايجان 
غربي شده بود؛ با بيان اينكه اين سفر نيز به دستور معاون 
اول رييس جمه��وري جهت بررس��ي برخي تخلفات 
صورت گرفته طي دوره هاي گذشته در اين استان انجام 
شد، افزود: در دوره اي كه دولت شرايطي را براي حمايت 
از مرزنش��ينان فراهم كرد، اين امر مورد سوءاستفاده 
برخي افراد س��ودجو قرار گرفت ولي با روي كار آمدن 
مديريت جديد در اس��تان، تمهيدات وي��ژه اي براي 

جلوگيري از آن فراهم شد.
وي با اشاره به اينكه دولت هيچ خط قرمزي در امر مقابله 
با فساد ندارد، اضافه كرد: در گذشته حواله هاي زيادي 
صادر مي شد ولي به دليل بروز تخلفات عديده در اين 

حوزه، عايدي آن براي مرزنشينان بسيار ناچيز بود.
وي ب��ا ابراز تاس��ف از تضييع حقوق مرزنش��ينان در 
دوره هاي گذش��ته بيان كرد: در جريان س��فر امروز 
هماهنگي خوبي با مقامات اجرايي، دستگاه نظارتي و 
مرجع قضايي استان انجام پذيرفت؛ البته نياز است تا 

بررسي هاي تكميلي در اين خصوص صورت گيرد كه 
در اين راستا گزارش ابعاد مختلف اين موضوع در جلسه 
آتي ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي ارايه و 

تصميم الزم در اين زمينه اتخاذ خواهد شد.
دبير ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي ادامه داد: 
در حال حاضر عايدي اين طرح به مرزنشينان در قالب 
پرداخت هاي نقدي و كمك هاي غيرنقدي و اجتماعي 
شامل كمك هاي بهداشتي و درماني اختصاص مي يابد.

پاليزدار اظهار داشت: ميزان وجه نقد پرداختي به هر 

خانوار مرزنشين آذربايجان غربي طي امسال به حدود 
يك ميليون تومان مي رس��د در حالي كه اين رقم در 
سال هاي گذش��ته كمتر از 100 هزار تومان براي هر 
خانوار بود. وي ايجاد شفافيت در سال هاي اخير را يكي 
از مهم ترين اقدامات دولت تدبير و اميد در امر مبارزه 
با فس��اد دانست و افزود: اين شفافيت كه در همه ابعاد 
از جمل��ه حقوق كاركنان، بحث تخصي��ص ارز، ثبت 
سفارش كاال و موارد ديگر انجام شده، بركت هاي زيادي 
در راه مبارزه با فساد داشته است. دبير ستاد هماهنگي 

مبارزه با مفاس��د اقتصادي با اشاره به اينكه باتوجه به 
افزايش مبارزه با فس��اد و ش��فافيت صورت گرفته در 
دوره اخير ممكن اس��ت مردم احساس افزايش فساد 
در جامعه داشته باشند، اضافه كرد: افزايش شفافيت 
و همچنين خودداري از پنهان كاري موجب شده كه 
دست سودجويان از منابع كشور كوتاه شود و آنان در 

محاكم قضايي مورد محاكمه قرار بگيرند .
پاليزدار بيان كرد: محاكمه افرادي نظير بابك زنجاني، 
گروه موسوم به رستمي صفا و افرادي نظير هدايتي در 
كنار مفسدان اقتصادي اعدام شده از جمله نمودهاي 

مبارزه بي امان با مفاسد اقتصادي در كشور است.
وي در خصوص بابك زنجاني تاكيد كرد: او به كش��ور 
بدهكار است و بايد بدهي خود را بپردازد و گمان نكند 
كه همه اين اقدامات ش��وخي بوده است زيرا پيش از 
او ني��ز برخي افراد اين گمان را داش��تند و به چوبه دار 

سپرده شدند.
وي، برخورد با مفس��دان اقتصادي، شفافيت در امور و 
نظارت و مطالبه سمن ها را از رويكردهاي اصلي مبارزه 
با مفاس��د در كش��ور عنوان كرد و ادامه داد: در همين 
راستا عالوه بر ايجاد س��امانه هاي مختلف در راستاي 
ارايه اطالعات مربوط به بخش هاي گوناگون اقتصادي، 
راه اندازي NGO ها در دستور كار بوده و بخشي از آن 

نيز محقق شده است.
وي گفت: تا پيش از دولت تدبير و اميد هيچ س��ازمان 
مردم نهاد مبارزه با فس��ادي در كش��ور وجود نداشت 

اما در حال حاضر تعداد آنها به 10 مورد مي رس��د. وي 
بهره مندي از سازمان هاي مردم نهاد را از جمله اقدامات 
اساسي كشورهاي پيشرو در امر مبارزه با فساد دانست 
و بيان كرد: تعداد اين س��ازمان ها در كش��ورهايي كه 
تجربه هاي موفقي در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي دارند 
به ده ها مورد مي رسد و ما راه زيادي را براي استفاده از 

ظرفيت NGO ها پيش رو داريم.
پيش از اين حواله فروش سهميه سوخت مرزنشينان 
آذربايج��ان غربي به 30 نفر خاص )كارگ��زار( واگذار 
مي شد و آنان هم حواله هاي اين سوخت را در بازار آزاد 
عرضه كرده و ضمن كسب سود قابل توجه، 100 تومان 
هم از بابت هر ليتر آن جهت بهره مندي مرزنشينان به 

حساب استانداري واريز مي كردند.
اين سهميه طي سال گذشته با افزايش روبرو بود و در 
مردادماه 80 هزار تن، در شهريورماه 70 هزار تن و در 
مهرماه كه محمدمهدي شهرياري به عنوان استاندار 
آذربايجان غربي معرفي شد، 40 هزار تن مجوز صادر 

شده بود.
با تدبير اس��تاندار جديد آذربايجان غربي اين سهميه 
به مزايده گذاش��ته ش��د و تا 25 هزار ريال به فروش 
رفت؛ در سايه اين روش درآمد ناشي از فروش سوخت 
مرزنشينان كه كمتر از 10 ميليارد تومان بود به 100 
ميلي��ارد تومان افزاي��ش پيدا كرد و اكن��ون 75 هزار 
خانوار مرزي از عوايد ناشي از جلوگيري از تخلفات در 

بازارچه هاي مرزي اين استان بهره مند هستند.

 شروط    بهره برداري
از متروي قم در سال ۹۹ 

قم|  معاون فني عمراني 
شهرداري قم با بيان اينكه 
تامين تجهيزات نكته بسيار 
مهمي در زمان بهره برداري 
مترو اس��ت، گف��ت: اگر 
تجهي��زات الزم را بتوانيم 
ت��ا پايان س��ال ۹8 تامين 
كنيم، فاز اول خط يك مترو تا سال ۹۹به بهره برداري 
مي رسد. عليرضا قاري قرآن ديروز در نشست خبري 
با اصحاب رس��انه، درخصوص پروژه ه��اي عمراني 
ش��هرداري قم عنوان كرد: سومين رمپ و لوپ پل ۹ 
دي تكميل شد و آخرين رمپ و لوپ اين پل نيز در سال 
آينده به بهره برداري مي رسد؛ تمركز خاصي روي اين 
پروژه وجود دارد تا بطور كامل به اتمام برسد. وي ادامه 
داد: پروژه بلوار كارگر داراي تملك سنگيني بود كه بعد 
از چندين سال به نتيجه رسيد و مسير به بهره برداري 
رس��يد؛ تقاطع محور قدس با آيت اهلل بروجردي در 
حال تكميل اس��ت و مراحل پاياني آن در حال انجام 
است و طي چند روز آينده به بهره برداري مي رسد و 
در يك مراسم قبل از عيد نوروز، اين پروژه ها به افتتاح 
رسمي مي رسد. معاون شهردار قم بيان كرد: بر اساس 
ق��راردادي كه با پيمانكار براي پروژه غيرهمس��طح 
وليعصر بسته شد، تا پايان شهريورماه زمان تحويل 
كل پروژه است و اميدواريم در همان زمان بندي پروژه 
تحويل شود؛ اين پروژه به جهت دهانه عريض و روش 
اجرا از پروژه هاي خاص محس��وب مي شود و وجود 
ايستگاه مترو در اين محل، پروژه را حساس تر كرده 
است. وي اضافه كرد: سعي بر اين است كه بخش بسته 
شده ميدان وليعصر در همين سال بازگشايي شود و 
محور اصلي روگ��ذر در اواخر بهار ۹8 به بهره برداري 
مي رس��د و با اتمام پروژه، مشكالت ترافيكي در اين 

منطقه مرتفع خواهد شد.

سودجويي برخي افراد سبب 
گراني گوشت شد

تهران| معاون هماهنگي 
ام��ور اقتصادي اس��تاندار 
ته��ران گفت: آنچ��ه باعث 
تشكيل صف هاي طوالني 
جهت خريد گوش��ت قرمز 
در سطح استان شده ناشي 
از س��ودجويي برخي افراد 
است كه با تهيه س��هميه مايحتاج ضروري مردم آن را 
به قيمت گزاف به فروش مي رسانند. به گزارش تسنيم، 
محمد امامي امين ديروز در جمع خبرنگاران با اشاره به 
آغاز فعاليت نمايشگاه هاي بهاره در پايتخت اظهار داشت: 
هماهنگي هاي الزم جهت برگزاري اين نمايشگاه ها با 
دستگاه هاي مختلف همچون نيروي انتظامي، اورژانس، 
اداره نظارت بر اماكن اداره كل صنعت، معدن و تجارت و 
همچنين اتاق اصناف صورت گرفته است. وي با تأكيد 
بر عرضه كاالهاي عمدت��ًا ايراني با كيفيت باال و قيمت 
مناسب در نمايش��گاه هاي بهاره تصريح كرد: آمادگي 
كاملي براي برگزاري اين نمايشگاه ها در ايام پاياني سال 
وجود دارد و اميد است با برپايي اين نمايشگاه ها باري از 
دوش مردم در شرايط اقتصادي كنوني برداشته شود. او 
افزود: آنچه باعث تشكيل صف هاي طوالني جهت خريد 
گوشت قرمز در س��طح استان شده ناشي از سودجويي 
برخي افراد است كه به جهت سود بيشتر در صف ايستاده 
و با تهيه سهميه مايحتاج ضروري مردم آن را به قيمت 
گزاف به فروش مي رسانند. امامي امين ادامه داد: بنا به 
دستور استاندار تهران مقرر شد در صورت بروز كمبود در 
نياز سهميه گوشت قرمز در استان از كارگروه تنظيم بازار 
كشوري درخواست افزايش سهميه داشته باشيم تا بتوانيم 

مايحتاج شهروندان را بدون بروز مشكلي تأمين كنيم.
وي خاطرنشان كرد: بالغ بر ۹ هزار تن سيب و پرتقال جهت 
تأمين نياز بازار ايام پاياني س��ال ذخيره سازي شده و با 
قيمت متعادل و مناسب از 25 اسفندماه وارد بازار مي شود.

تخصيص ۵۰ درصد 
اعتبارات تملك و دارايي

سيستان و بلوچستان| 
رييس س��ازمان مديريت 
و برنامه ريزي سيس��تان 
و بلوچس��تان گفت: از 2 
ه��زار و ۹5 ميليارد تومان 
اعتبارات تملك و دارايي 
س��ال ۹7 اس��تان حدود 
50 درص��د تخصيص پيدا كرده اس��ت .  به گزارش 
ايسناغالمرضا مالكي در شوراي توسعه و برنامه ريزي 
استان افزود: كل اعتبارات ابالغي تملك و هزينه اي 
سال ۹7 كه تاكنون ابالغ شده 2 هزار و 507 ميليارد 
تومان اس��ت، از اين عدد 2 هزار و ۹5 ميليارد تومان 
مربوط به اعتبارات تملك و دارايي استاني است .  او 
ادامه داد: آنچه بر اساس جدول 10 يك قانون بودجه 
در ابتداي امسال اعالم شد هزار و 503 ميليارد تومان 
بود، مابقي در رديف هاي مختلف بود كه توزيع شد .  او 
اظهار كرد: اعتبارات بازارچه هاي مرزي يك ميليارد 
تومان، اعتبارات ماده 23 قانون رسيدگي به تخلفات 
ويژه رانندگي 3 ميليارد تومان، اعتبارات موضوع قانون 
اس��تفاده متوازن ۹4 ميليارد و 500 ميليون تومان، 
اعتبارات متفرقه ۹ ميليارد تومان و اعتبارات مديريت 
بحران ماده 10 و 12، 100 ميليارد تومان، اعتبارات 
سفر مقام معظم رهبري 10۹ ميليارد تومان و ... اضافه 
شد .  رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي ادامه داد: 
در مجموع اعتبارات تملك از ه��زار و 530 ميليارد 
تومان به 2 هزار و ۹5 ميليارد تومان افزايش يافت .  وي 
گفت: از 2 هزار و ۹5 ميليارد تومان اعتبارات تملك و 
دارايي سال ۹7 استان حدود 50 درصد يعني هزار و 
43 ميليارد تومان تخصيص پيدا كرده و 836 ميليارد 
تومان در قالب اسناد خزانه و 267 ميليارد تومان به 
صورت نقدي ابالغ و از اين مبلغ 207 ميليارد تومان به 

خزانه استان واريز شده است . 

۵۰۰۰ تخت اقامتي  آماده 
اسكان مسافران نوروزي شد

آذربايج�ان غرب�ي| 
مديركل ميراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري 
آذربايج��ان غرب��ي گفت: 
امسال پنج هزار تخت اقامتي 
آماده اس��كان مس��افران و 
گردش��گران ن��وروزي در 
استان اس��ت. به گزارش مهر، جليل جباري ديروز در 
نخستين نشس��ت هم انديشي و بررس��ي فرصت ها و 
ظرفيت هاي سرمايه گذاري در حوزه گردشگري منطقه 
شمال غرب كشور در اروميه با بيان اينكه در نوروز امسال 
۹3 مرك��ز اقامتي با پنج هزار تخت آماده اس��تقبال از 
ميهمانان نوروزي است افزود: از اين تعداد 21 هتل است 
امس��ال با تخفيف 15 درصدي در خدمت گردشگران 
نوروزي هستند.  او با اشاره به اينكه امسال همچنين 30 
مجوز سرمايه گذاري با اعتبار بالغ بر چهار و 500 ميليارد 
ريال در استان صادر شده كه بخش اعظمي از آن مراكز 
اقامتي و هتل است عنوان كرد: با اتمام اين طرح ها تا دو 
سال آينده تعداد مراكز اقامتي استان 35 درصد افزايش 
مي يابد. جب��اري با بيان اينكه در صورت بهره برداري از 
اين طرح ها 7۹0 اتاق و يك هزار و 678 تخت جديد به 
مراكز اقامتي استان اضافه خواهد شد اضافه كرد: استان 
آذربايجان غربي به دلي��ل موقعيت جغرافيايي خاص 
و وجود پايانه ه��اي مرزي و ارتباط ب��ا اروپا باعث ورود 
گردشگران بسياري به استان مي شود. او خاطرنشان كرد: 
تاكنون 1604 اثر تاريخي استان در فهرست آثار ملي ثبت 
شده است كه دو اثر مجموعه جهاني تخت سيلمان تكاب 
و قره كليسا ثبت جهاني شده اند و امسال آماده پذيرايي 
از گردش��گران نوروزي هستند. معاون هماهنگي امور 
اقتصادي و توسعه منابع اس��تانداري آذربايجان غربي  
اظهار كرد: براي به توسعه رساندن جامعه، هم افزايي و 

ايجاد اشتغال براي مردم بايد توسعه گرا باشيم.

 بيكاري در تربت حيدريه 
كمتر از   خراسان رضوي است

رض�وي|  خراس�ان 
رييس س��ازمان مديريت و 
برنامه ريزي خراسان رضوي 
گفت: ميزان ن��رخ بيكاري 
اين شهرس��تان دو درصد 
از ميانگين اس��تاني همين 
ش��اخص كمتر است. رضا 
جمشيدي ديروز در نشست ستاد اقتصاد مقاومتي تربت 
حيدريه افزود: تعداد بيكاران اين شهرس��تان بر اساس 
سرشماري س��ال 13۹5 هفت هزار و ۹47 نفر است كه 
در نقاط شهري تربت حيدريه 2.1 دهم درصد و در نقاط 
روستايي آن شش دهم درصد كمتر از ميانگين استاني 
است. وي ادامه داد: حدود 26 درصد جمعيت شاغل تربت 
حيدريه در بخش كشاورزي، 22 درصد در بخش صنعت 
و ساختمان و 51 درصد در بخش خدمات فعاليت دارند. 
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي خراسان رضوي 
همچنين رشد امس��ال اعتبارات تربت حيدريه را قابل 
توجه توصيف و بيان كرد: اهمي��ت اين موضوع زماني 
بيشتر مشخص مي شود كه بدانيم اعتبارات استان در اين 
بازه زماني تغيير نكرده است. جمشيدي گفت: اعتبارات 
امس��ال اين شهرس��تان به 630 ميليارد ريال رسيد و 
تخصيص اعتبارات تا اين لحظه 360 ميليارد ريال يعني 
حدود 57 درصد بوده اس��ت. وي افزود: در سفر دور دوم 
رييس جمهوري به استان خراسان رضوي در سال كنوني 
نيز هزار و 200 ميليارد ريال اعتبار براي تكميل پروژه هاي 
شهرستان تربت حيدريه اختصاص يافت كه البته با توجه 
به محدوديت منابع دولتي مجبوري��م اجراي برخي از 
طرح ها را به بخش خصوصي واگذار كنيم و بر اين اساس 
از مجموع طرح هاي عمراني استان، هفت طرح مربوط به 
تربت حيدريه است كه بايد به بخش خصوصي واگذار شود 
و فراخوان اين واگذاري نيز صادر شده است تا در صورت 

آمادگي، مالكيت يا مديريت پروژه را عهده دار شوند.
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مزايده كشتارگاه صنعتي ايالم 
براي ۲۲ اسفندماه اعالم شد

 سازمان خصوصي به استناد وكالتنامه ماخوذه و 
ساير قوانين مربوطه كش��تارگاه صنعتي ايالم را 
22اسفندماه جاري به مزايده مي گذارد. به گزارش 
»تعادل« از پايگاه اطالع رساني اتاق تعاون ايران، 
سازمان خصوصي سازي مزايده كشتارگاه صنعتي 
ايالم را آگهي و اعالم كرد خريدار بايد پنج درصد از 
قيمت معامله را نقدي بپردازد و مابقي را در مدت 
8 سال پرداخت كند. خريداران بخش خصوصي و 
تعاوني در صورت برنده شدن در مزايده از مزاياي 
شيوه نامه تشويق بخش هاي خصوصي و تعاوني 
به منظور جلب مشاركت در واگذاري ها برخوردار 
مي شوند كه ش��امل افزايش س��قف كل زماني 
و مجموع تعداد اقس��اط ب��راي خريداران بخش 
خصوصي تا ميزان يك س��وم و ب��راي خريداران 
بخش تعاوني تا ميزان دو پنجم جمع مدت و تعداد 
اقساط مصوب، بازپرداخت پلكاني اقساط با شيب 
10درصد رشد ساالنه براي خريداران بخش هاي 
خصوصي و تعاوني، به ماخذ 100 براي رقم ميانه 
دوره اقس��اط همچنين س��ود فروش اقساطي تا 
ميزان 3 درصد پايين تر از س��اير خريداران براي 
خريداران بخش خصوصي و 3.6 درصد پايين تر 

براي خريداران بخش تعاوني، مي شود.

كاهش 7.44 درصدي آب 
شرب در سطح استان اصفهان

اصفهان| معاون خدمات امور مشتركين شركت 
آب و فاضالب استان اصفهان گفت: از ابتداي سال 
جاري تاكنون 116 كارگاه آموزشي تغيير سبك 
زندگي با محوريت سازگاري با كم آبي براي ۹ هزار 
و 785 نفر از مديران، كاركنان سازمان ها، اصناف، 
نهادها، مراكز درماني، بهداشتي، آموزشي، ورزشي 
ودرماني، اماكن مذهبي و بقاع متبركه در سطح 
استان برگزارشد. اين در حالي است كه از اين رقم 

حدود 4 هزار نفر آنها مشترك پر مصرف بودند.
رضا رضايي اعالم كرد: در سال ۹7 بيش از 20 هزار 
نفر به تعداد مش��تركين افزوده شد.اما با توجه به 
برگزاري دوره هاي توجيهي براي مشتركين ميزان 
مصرف آب شرب در بخش خانگي نسبت به مدت 

مشابه سال قبل 7.44 درصد كاهش يافته است.
وي اعالم كرد: در سال جاري بيش از 538 هزارو 
157 ترام اخطار پرمصرف به مشتركيني كه آب 
بيش از الگو مصرف مي كنند ارس��ال شد و نيز در 
بيش از146 هزار و 622 قبوض آب بهاء مشتركين 
پرمصرف نمودار ميزان مصرف آب آنها ترسيم و 

سپس در اختيارشان قرار گرفت.

كشف 60 تن چاي غيربهداشتي 
در لنگرود

رشت| فرمانده انتظامي شهرستان لنگرود از كشف 
60 تن چاي غيربهداشتي طي 11 ماهه سال جاري 
در اين شهرستان خبر داد. سرهنگ مجيد نيكويي 
با اش��اره به عملكرد پليس در 11 ماهه سال جاري 
در شهرستان لنگرود، اظهار كرد: شهرستان لنگرود 
يكي از توريستي ترين شهرهاي استان گيالن است 
و ساالنه جمع كثيري از هموطنان و توريست هاي 
خارجي از اين شهر و زيبايي هايش ديدن مي كنند 
كه همين مساله باعت افزايش برخي جرايم از قبيل 
تخلفات رانندگي، موادمخدر و س��رقت شده است 
و براي پيش��گيري از اين معض��ل چندين مرحله 
طرح هاي ارتقاء امنيت اجتماعي و پيشگيرانه در سطح 
شهرستان به اجرا درآمده است. نيكويي تصريح كرد: از 
ابتداي سال جاري تاكنون پليس لنگرود 60 تن چاي 
غيربهداشتي، 83 هزار و 880 نخ سيگار و 28 هزار و 
871 ليتر سوخت كه همگي قاچاق بودند را در اين 

شهرستان كشف كرده است .

پيشرفت 35 درصدي 
ساماندهي آب بندان ها

ماسال| فرماندار ماسال از پيشرفت 35 درصدي 
پروژه ساماندهي آب بندان هاي شهرستان خبر 
داد. محمد جواد عامر در جلسه كار گروه ساماندهي 
آب بندان هاي شهرستان ماسال با بيان اينكه در 
سال هاي گذشته تامين آب مزارع از رودخانه ها، 
چاه ها و چش��مه ها به صورت سنتي آبخور انجام 
مي شد كه به دليل كمبود منابع آب و سفره هاي 
زير زميني در مقاطع مختلف، موجبات نارضايتي 
كشاورزان را فراهم مي كرد. وي با اشاره به پيگيري ها 
و دستورالعمل ابالغي استاندار محترم كه با تصويب 
شوراي اقتصاد مقاومتي صورت پذيرفت، افزود: با 
توجه به نياز مبرم شهرستان در بحث ساماندهي 
آب بندان ها و رودخانه ها جلس��ات متعددي در 
سطح شهرستان برگزار شده است و با توجه به اينكه 
شهرستان ماسال فاقد زيرساخت و ماشين آالت 
مناسب اس��ت با برگزاري فراخوان از سوي اداره 
آبياري و حضور شركت هاي پيمانكاري مرتبط، 
شركت ذي صالح جهت اجراي پروژه هاي اليروبي 
انتخاب شد كه اميدواريم با استفاده ازظرفيت هاي 
دهياران و كمك ش��وراهاي روستاهاي مربوطه 
بتوانيم تا پايان هفته س��اماندهي آب بندان هاي 

روستاهاي كيشه خاني و ليپا به اتمام برسد.

چهرههاياستاني



اقتصاد اجتماعي12اخبار

از طرح هاي »آهن ياري« تا ارايه خدمات دندان پزشكي رايگان در مدارس

دانش آموزان؛ گروه هدف در پيشگيري از بيماري
باال بودن هزينه درمان، سياست هاي ترويج دهنده 
مبتني بر پيش�گيري را هر روز بيشتر از قبل قوت 
مي بخش�د. هنوز هم اساس سياس�ت هاي وزارت 
بهداش�ت، درم�ان و آموزش پزش�كي ب�ر مبناي 
جمله معروف »پيش�گيري بهتر از درمان است.« 
تدوين مي ش�ود كه در همين راستا از سال ها قبل، 
دانش آموزان به عن�وان يكي از اصلي ترين جوامع 
هدف سياس�ت هاي پيشگيرانه ش�ناخته شده و 
وزارت بهداشت با همكاري وزارت آموزش و  پرورش 
دستورالعمل هايي را در اين راستا تدوين كرده است 
تا براي جلوگيري از بيماري در بزرگسالي، بر تغذيه 
و بهداشت دانش آموزان نظارت شود. در سال 1۳۸2 
دفتر بهداشت و تغذيه وزارت آموزش و پرورش در 
بخشنامه اي سازمان هاي آموزش و پرورش سراسر 
كش�ور را موظف كرد تا با نظارت دقيق و مستمر بر 
بوفه هاي مدارس، از بهداش�ت مكان و مواد عرضه 
ش�ده در اين بوفه ها اطمينان حاصل كنند و عالوه 
بر آن چند س�ال مي ش�ود طرح هايي با هدف رفع 
كمبود آهن و ويتامين د در مدارس اجرا مي شود. در 
كنار مسائل مربوط به تغذيه بهداشت دهان و دندان 
هم يكي از م�واردي بوده كه با توجه به هزينه باالي 
خدمات دندان پزشكي همواره بر اجراي طرح هاي 
مرتبط با آن در مدارس تاكيد مي شود اما با اين وجود 
بررسي ها نشان مي دهد، با وجود تمام طرح هايي كه 
دو وزارتخانه بهداشت و آموزش و پرورش براي بهبود 
كيفيت سالمت دانش آموزان انجام داده اند، وضعيت 
شاخص سالمت در ميان آنها چندان مطلوب نيست. 

   آمارهاي وزارت بهداشت
بر اساس آمارهاي اعالم شده از س��وي وزارت بهداشت، 
درم��ان و آموزش پزش��كي 16.1 درص��د دانش آموزان 
الغري مفرط دارند و وزن ايده آل ندارند، ۹.۴ داراي اضافه 
وزن هس��تند و همچنين 11.۴ درص��د از دانش آموزان 
هم در رده چاقي قرار دارن��د. 27.5درصد دانش آموزان، 
غذاهاي غير مفيد در هفته مصرف مي كنند و 60 درصد 
دانش آموزان روزانه ش��ير مصرف نمي كنند. ٦٨ درصد 
نيز روزانه سبزيجات تازه و ٤٠ درصد دانش آموزان روزانه 
ميوه مصرف نمي كنند. دانش آموزان فق��ط يك روز در 
هفت��ه ورزش مي كنند و ٤٨ درصد آنها روزانه مس��واك 
نمي زنند. طبق مطالع��ات علمي اي��ن وزارتخانه27.7 
درصد دانش آموزان تري گليسيريد باال دارند. همچنين 
شاخص هاي مرتبط با سالمت دهان و دندان هم وضعيت 
مطلوبي ندارد به طوري كه مشكالت دوران كودكي سبب 

شده تا در سنين ۳5 تا باالي ۴0 سال به طور متوسط 12 
دندان كشيده شده، پر شده يا داراي خردگي وجود داشته 
باشد و شاخص پوسيدگي دندان هاي كودكان 12 ساله 
ايراني شامل دندان هاي پر شده، كشيده شده و پوسيده، 

2.۹ را نشان مي دهد. 

   اقدامات وزارت آموزش و پرورش
در چند سال اخير وزارت آموزش و پرورش طرح هايي 
براي ارايه مكمل هاي موردنياز دانش آموزان اجرا كرده 
است كه يكي از اين طرح ها آموزش تغذيه و آهن ياري 
هفتگي و مكمل ياري ويتامي��ن » د « به خصوص در 
دانش آموزان دختر است كه در سال 1۳۹8-۹7 با رشد 
5 درصد س��االنه همراه بوده است. حسن ضياالديني، 
مديركل س��المت وزارت آموزش و پرورش درباره اين 
موضوع به تعادل گفت: با هدف پيش��گيري و كنترل 
كم خوني فقر آهن و ويتامين »د« اين طرح در مدارس 
متوسطه اول و دوم دختر اجرا شد در مقطع متوسطه 
اول پوشش ۴0 درصدي و متوسطه دوم پوشش 100 

درصدي انجام شده است. از طرف ديگر با هدف ارتقاي 
سطح آگاهي هاي دانش آموزان و والدين آنها در زمينه 
پيشگيري از بيماري هاي واگير و غير واگير، غربالگري، 
بيماري يابي و ارجاع موارد مشكوك به بيماري به مراكز 
بهداش��تي – درماني هم طرح ارتقاي س��طح آگاهي 
دانش آموزان در خصوص پيش��گيري از بيماري هاي 
واگير و غير واگير انجام ش��د. فعاليت ه��اي مرتبط با 
آموزش پيشگيري از بيماري ها، از ابتداي برنامه بهداشت 
مدارس با رش��د ساالنه انجام گرفته ش��ده كه در سال 
تحصيلي ۹8- 1۳۹7 بيش از 65 درصد دانش آموزان 
را تحت پوشش قرار داده است. او افزود: جهت ارتقاي 
سطح سالمت و پيشگيري از كم خوني در دختران، در 
حال حاضر سه ميليون دانش آموز دختر در مقاطع اول 
و دوم متوسطه تحت پوشش طرح » آهن ياري« قرار 
دارند كه اگر در س��ال جديد بودجه بيشتري از سوي 
وزارت بهداشت تخصيص يابد ما اين طرح را گسترش 
خواهيم داد. طرح آهن ياري از سال 1۳80شروع شده 

و حدود 17سال از آن مي گذرد. 

   جزيي�ات خدمات دندان پزش�كي رايگان 
در مدارس

وضعيت سالمت دندان در ميان دانش آموزان چنگي به 
دل نمي زند كه باال بودن هزينه خدمات دندان پزش��كي 
در كشور شايد يكي از داليل اصلي در اين زمينه باشد به 
همين دليل از چندي پيش وزارت بهداشت طرح هايي را 
براي ارايه خدمات دندان پزشكي رايگان به دانش آموزان 
اجرا كرده است. رييس اداره سالمت دهان و دندان وزارت 
بهداشت درباره اين موضوع گفت: آغاز برنامه بهداشت دهان 
و دندان از ابتداي دولت يازدهم و در قالب طرح تحول نظام 
سالمت بود. در س��ال 1۳۹۴ با حساسيت و جديت وزير 
وقت بهداشت، خوشبختانه طرح تحول سالمت دهان و 
دندان هم آغاز و اقدامات خوبي در قالب اين برنامه انجام 
ش��د. يكي از اين اقدامات، اولويت دادن به پيش��گيري و 
بهداشت دهان و دندان بود كه در اين زمينه تفاهم نامه اي 
بين وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش در راستاي 
ارتقاء سالمت دهان و دندان دانش آموزان ابتدايي كشور 
امضا شد و نزديك به 7 ميليون دانش آموز تحت پوشش 

اين برنامه قرار گرفتند. حميد صمدزاده افزود: اولين گروه 
هدف ما افراد 6 تا 1۴ سال بودند كه به صورت فعال براي 
ارايه خدمات به آنها در مدرسه به سراغ شان مي رويم. پيش 
از اجراي اين طرح شاخص پوسيدگي دندان هاي كودكان 
12 ساله ايراني شامل دندان هاي پر شده، كشيده شده و 
پوسيده، 2.۹ بود، قرار بر اين بود كه با اجراي طرح تحول 
سالمت دهان و دندان اين شاخص تا سال 1۴00 به نزديك 
يك كاهش يابد. به دنبال اجراي اين تفاهم نامه طي اين 
چند سال نزديك به 60 هزار مدرسه ابتدايي كشور تحت 
پوشش برنامه تحول سالمت دهان و دندان قرار گرفتند. 

وي با بيان اينكه در قالب طرح تحول سالمت دهان و دندان 
و با توجه به تاثير فلورايد در كاهش پوسيدگي، ساالنه دو 
نوبت وارنيش فلورايد براي دانش آموزان انجام مي شود، 
افزود: يكي ديگر از اقدامات مان اين بود كه نيازهاي درماني 
دانش آم��وزان اندازه گيري و ثبت ش��د. همچنين براي 
دانش آموزان پرونده الكترونيك دهان و دندان ايجاد شد و 
اين پرونده در پرونده الكترونيك سالمت و سامانه  »سيب« 
ادغام شد. در حال حاضر هم اين پرونده در مراكز سالمت، 
براي دانش آموزان 6 تا 1۴ سال و كودكان زير 6 سال هم 
تشكيل مي شود. صمدزاده بيان كرد: اقدام ديگري كه از 
سال تحصيلي جاري در اين حوزه آغاز شد، بحث دهان و 
دندان عاري از پوسيدگي براي كودكان پايه ششم بود كه 
در حال حاضر ابالغ شده و در شهرها و روستاها، گروه هدف 
را معاينه و نياز درماني شان را انجام مي دهيم. بايد توجه كرد 
كه يك ميليون و 200 هزار دانش آموز پايه ششم ابتدايي 
داريم كه برايشان اين اقدام انجام مي شود. بر اين اساس در 
حال حاضر حدود ۴0 درصد دانش آموزان مان فاقد مشكل 
هستند و اميدواريم تا پايان سال تحصيلي اين ميزان به 
مرز 80 درصد برسد. در صورت انجام اين اقدام، در آينده 
پوسيدگي در اين افراد كمتر ظهور مي كند. در حال حاضر 
هم با اقداماتي كه در قالب طرح تحول س��المت دهان و 
دندان انجام شده، خوشبختانه شاخص پوسيدگي يا همان 

DMFT گروه هدف به 1.8۴ كاهش پيدا كرده است.
وي ب��ا بيان اينكه اق��دام ديگرمان در اين ح��وزه ارايه 8 
خدمت دندان پزش��كي براي افراد زير 1۴ سال و مادران 
باردار و ش��يرده در روستاها و ش��هرهاي زير 20 هزار نفر 
كه تحت پوشش بيمه روستايي هستند، بود، گفت: اين 
8 خدمت دندان پزشكي براي گروه هدف شامل كشيدن 
دندان ه��اي ش��يري و دايمي، ترميم يك س��طحي، دو 
سطحي و سه سطحي همرنگ و آمالگام، پالپ و پالپ زنده، 
فيشورسيالنت و فلورايد تراپي براي گروه هدف يعني افراد 
زير 1۴ سال و مادران بارددار و شيرده است كه به صورت 

رايگان در مراكزمان براي گروه هدف انجام مي شود.
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 افزايش تعرفه هاي پزشكي
 به شرط پرداخت   از سوي بيمه

عضو كميسيون بهداش��ت و درمان مجلس گفت: 
اميدواريم كه افزايش تعرفه هاي پزشكي در وهله اول 
انجام نشود اما اگر يك درصد قرار بر افزايش تعرفه ها 
شد، پيشنهاد ما به عنوان كميسيون بهداشت و درمان 
اين است كه بايد كاري كنيم كه مابه التفاوت قيمت به 
مردم آسيبي وارد نكند و بار اضافي به دوش آنها نگذارد. 
عباسعلي پوربافراني با اشاره به پيشنهاد افزايش 15 
درصدي تعرفه پزشكي در سال ۹8 گفت: اگر بيمه ها 
اين تعهد را بدهند كه بتوانند مابه التفاوت هزينه ها را 
جبران كنند اين افزايش اشكالي ندارد اما اگر بخواهيم 
بار اضافي بر دوش مردم در اين ش��رايطي كه از نظر 
اقتصادي در تنگنا هستند قرار دهيم، درست نيست. 
از يك طرف هم قبول داري��م كه ارزش خدماتي كه 
ارايه مي شود بيشتر شده و از نظر آناليز قيمت به دليل 
مسائلي كه وجود داشته، تغيير كرده است. از اين جهت 
نمي توان گفت كه افزايش تعرفه ها به هيچ عنوان انجام 
نمي شود اما اميدواريم كه اين افزايش در وهله اول انجام 
نشود. نماينده مردم نايين، خور و بيابانك در مجلس 
افزود: البته يك جهش فوق العاده اي در سال هاي قبل 
در حوزه تعرفه ها داشتيم كه كمك مي كند به اينكه اگر 
تعرفه ها به همين حالت فعلي باقي بماند، مشكلي ايجاد 
نكند اما اگر يك درصد قرار بر افزايش تعرفه ها ش��د، 
پيشنهاد ما به عنوان كميسيون بهداشت و درمان اين 
است بايد كاري كنيم كه مابه التفاوت قيمت به مردم 
آسيبي وارد نكند و بار اضافي به دوش آنها نگذارد. عضو 
كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسالمي 
با بيان اينكه بايد راهكاري پيدا كنيم تا بيمه ها بتوانند 
سهم خود را باال ببرند، تصريح كرد: با اين راهكار اگر 
هم افزايش قيمتي انجام شود، هم پوشاني مي كند. وي 
ادامه داد: براي اينكه مردم متضرر نشوند در وهله اول 
نبايد اين افزايش صورت گيرد و بايد منابع را مديريت 
كنيم. بدون تعارف بايد گفت برخي از كارهايي كه در 
حوزه سالمت انجام مي شود، بر اساس نظام ارجاع و 
راهنماهاي باليني نيست و واقعا شايد مورد نياز بيمار 
نباشد و بيمار فقط مجبور به پرداخت هزينه مي شود. 
رييس فراكسيون اقتصاد ديجيتال مجلس با تاكيد 
بر اينكه همه زيرس��اخت ها بايد اصالح شود افزود: 
در اين راستا بايد پرونده الكترونيك سالمت و نسخه 
الكترونيكي درس��ت شود   اگر تجويزها منطقي و بر 
اساس راهنماهي باليني باشد، حتما مي توانيم منابع 

را مديريت كنيم .

بدهي  ميلياردي تامين اجتماعي 
به مراكز درماني خصوصي

سخنگوي كميسيون بهداش��ت و درمان مجلس 
گفت: در جلسه اخير كميس��يون بهداشت مقرر 
شد سازمان تامين اجتماعي تا هفته آينده بخشي 
از مطالبات مراكز درماني خصوص��ي را پرداخت 
كند.  حيدر علي عابدي سخنگوي كميس��يون 
بهداشت و درمان مجلس شوراي اسالمي از حضور 
محمد حسن زدا سرپرست سازمان تأمين اجتماعي، 
مهدي درخش��ان معاون درمان س��ازمان تامين 
اجتماع��ي و محمد علي همتي معاون س��ازمان 
تامي��ن اجتماعي خبر داد و گفت: جلس��ه اخير 
كميسيون بهداش��ت در خصوص بررسي آخرين 
وضعيت پرداخت مطالبات مراكز درماني از سازمان 
تامين اجتماعي با حضور سرپرست سازمان تامين 
اجتماعي بود. نماينده م��ردم اصفهان در مجلس 
افزود: بخش هاي خصوصي و درمانگاه هاي عمومي 
و تخصصي غير دولتي و بيمارستان هاي خصوصي 
نزديك به 18 ماه اس��ت كه مطالبات خودش��ان 
را درياف��ت نكرده اند و مراجعات بس��يار زيادي به 

كميسيون بهداشت داشته اند.
 سخنگوي كميس��يون بهداشت و درمان مجلس 
با اشاره به صحبت هاي سرپرست سازمان تامين 
اجتماعي گف��ت: تاكنون ح��دود ۳200 ميليارد 
تومان كارسازي كرده ايم اما حدود 12 هزار ميليارد 
تومان از بدهكاري سازمان به مراكز درماني خصوصي 
باقي مانده است. سخنگوي كميسيون بهداشت و 
درمان مجلس شوراي اسالمي خاطرنشان كرد: با 
بررسي ها و گفت وگو هاي انجام شده در كميسيون 
بهداشت و درمان مجلس مقرر شد، سازمان تامين 
اجتماعي تا هفته آينده بخشي از مطالبات مراكز 

درماني خصوصي را پرداخت كند. 

جايگزين كردن يارانه به جاي 
ضامن براي دريافت وام ازدواج 
معاون جوان��ان وزارت ورزش گف��ت: در تالش 
هس��تيم تا مبلغ يارانه را جايگزين ضامن براي 
دريافت وام ازدواج كنيم. اين موضوع ابالغ شده و 
تنها منتظر تصويب آن در بانك مركزي هستيم. 
محمد مهدي تندگويان در حاشيه مراسم امضاي 
تفاهم نامه ميان وزارت ورزش و جوانان و سازمان 
بهزيس��تي در جم��ع خبرن��گاران در خصوص 
مراكز مش��اوره ازدواج و خانواده گفت:   در سال 
جاري ح��دود 15 هزار ميليارد تومان وام ازدواج 
به يك ميلي��ون نفر تعلق گرفته اس��ت، عنوان 
كرد: پيش بيني ما اين است اگر ميزان ازدواج با 
همين روال ادامه يابد سال ديگر دولت موظف به 
پرداخت ۳0 هزار ميليارد تومان وام ازدواج باشد. 
تندگويان ادامه داد: در حال حاضر شرايط دريافت 
وام ازدواج تسهيل شده و افراد ظرف يك ماه پس 
از ثبت نام قادر به دريافت وام خود خواهند بود. در 
وام ازدواج جدي��د كه مبلغ آن نيز افزايش يافته، 
بازپرداخت 60 ماهه شده و اميدواريم اين عوامل 

موجب افزايش ازدواج در كشور شود.
وي تصريح كرد: يكي از اهداف ما براي تس��هيل 
دريافت وام ازدواج آن اس��ت اف��رادي كه يارانه 
دريافت مي كنند، مي توانند مبلغ يارانه خود را به 
عنوان ضمانت وام ازدواج گذاشته و ديگر نياز به 
ضامن براي دريافت وام نباشد. ابالغ اين امر انجام 
شده و تنها نياز است تا در سال آينده بانك مركزي 

آن را تصويب و اجرايي كند.

مشاور معاون حقوقي قوه قضاييه:
ازدواج مردان سن باال با دختران كم سن و سال كودك آزاري  است

مش��اور معاون حقوقي قوه قضايي��ه گفت: ازدواج 
م��ردان س��ن ب��اال با دخت��ران كم س��ن و س��ال 

كودك آزاري محسوب مي شود.
عل��ي كاظم��ي، در خص��وص كودك همس��ري و 
آس��يب هاي اجتماع��ي آن به ايلنا گف��ت: در ماده 
۴710 قانون مدني قيدي براي ازدواج در نظر گرفته 
شده كه پس��ران بعد از 15 سالگي و دختران بعد از 
1۳ سالگي مي توانند ازدواج كنند، اما اگر دادگاه و 
پدر و مادر تشخيص دهند كه كودك مي  تواند زير 
سن تعيين ش��ده ازدواج كند، اين اجازه به او داده 

مي شود.
وي در ادامه بي��ان كرد: اس��ناد بين المللي و رويه 
برخي از سازمان هاي بين المللي مانند كميته حقوق 
كودك و كميته منع تبعي��ض عليه زنان، محدوده 
سني براي ازدواج را 18 سال در نظر گرفته اند، البته 
اس��تثناهايي نيز وجود دارد، ام��ا در جايي مطرح 
نمي شود، همچنين اين استثنا مطرح شده كه اگر 
كودكي زير 18 سال آمادگي ازدواج داشته باشد، با 
مجوز مقام مدني يا مقام قضايي اجازه ازدواج داده 
مي ش��ود. كاظمي همچنين افزود: دو نوع ضابطه 
نوعي و ش��خصي داريم، ضابطه نوعي اين اس��ت، 

ازدواج زير 18 سال براي دختر و پسر ممنوع است 
و ضابطه شخصي هم اين است كه فرد اگر آمادگي 
داشته باشد و ازدواج نكند، به فرد آسيب مي رسد در 

اين صورت فرد نيز مي تواند ازدواج كند.
وي در ادامه بيان كرد: امروزه مساله اي تحت عنوان 
كودك همس��ري داريم و مش��كل عمده ما در اين 
زمينه افرادي هس��تند كه خارج از فرآيند رسمي 
ازدواج مي كنند. البته امروزه به ازدواج در سن پايين 

ايراد گرفته اند كه بايد تفاوتي ايجاد شود.
او در خص��وص اليحه حمايت از حق��وق كودكان 
بيان كرد: اين اليحه همه كودكان در معرض خطر 
را مورد توجه ق��رار مي دهد، رويكرد قانونگذاري ما 
تاكنون بيشتر به كودكان بي سرپرست توجه و آنها 
را برجس��ته كرده اس��ت، اما در اليحه كنوني همه 
كودكان در معرض خطر قابل توجه هس��تند مانند 
اينكه كودكي كه والدين يا خودش معتاد هستند يا 

كودكي كه اختالل جسمي و رواني دارد.
مش��اور معاون حقوقي قوه قضايي��ه گفت: در اين 
اليحه برنامه اي براي حمايت از اين كودكان درنظر 
گرفته ش��ده اس��ت، اما اعتقاد ما اين است كه اين 
اليحه كافي نيست و برنامه اجرايي الزم را ندارد، به 

نظر من قانون كه تصويب شد بايد به فكر برنامه هاي 
اجرايي آن باشيم.

كاظمي همچنين بيان كرد: اينكه فردي در سن باال 
با فرد كم س��ن ازدواج كند، دستگاه قضايي بسيار 
خوب در اين رابطه عمل مي كند، چرا كه ازدواج به 
اين صورت آزار كودك تلقي مي شود كه دادستان 
نيز با آنان برخورد مي كند. برخورد قوه قضاييه بسيار 
خوب است و تحت عنوان حقوق عامه مورد توجه و 
مطلوب اس��ت. اين توجه نويد اين را مي دهد كه در 

آينده از اين مسائل جلوگيري خواهيم كرد.
وي اف��زود: به نظر من برخ��ورد در حوزه ازدواج در 
سن پايين نبايد قضايي باش��د، بلكه بايد فرهنگي 
باش��د اگر به اين نتيجه رس��يده ايم كه اين ازدواج 
زيان بار اس��ت بايد از بعد فرهنگي به خانواده ها اين 

هشدار را بدهيم.
كاظمي خاطرنشان كرد: در مواردي شاهد بوده ام 
دختري در سن 11 سالگي طالق گرفته است و پدر 
دختر گفته من نمي دانستم كه اين ازدواج چه آثاري 
دارد و كس��ي هم به من نگفته بود، در حالي كه اگر 
مشاوره خوبي در زمينه ازدواج به اين افراد بدهيم، 

ممكن  است در تصميمات خود تجديدنظر كنند.

معاون امور توان بخشي سازمان بهزيستي كشور خبر داد
درخواست بهزيستي براي افزايش مجدد يارانه مراكز توانبخشي

معاون امور توان بخشي سازمان بهزيستي كشور درباره 
افزايش مجدد تعرفه  مراكز توان بخشي معلوالن گفت: 
اين افزايش بايد در آبان ماه سال آينده اتفاق بيفتد اما به 
دليل فشار اقتصادي تصميم گرفتيم اين هفته جلسه اي 
را با سازمان برنامه و بودجه و هيات وزيران برگزار كنيم 
تا درخواست افزايش مجدد اين يارانه زودتر به هيات 

وزيران ارسال شود.
حسين نحوي نژاد، با بيان اينكه يكي از محورهاي اصلي 
كار سازمان بهزيستي اعتماد به مردم و واگذاري خدمات 
مورد نياز جامعه هدف به دست افراد متخصص در بخش 
غيردولتي يا خيريه است، افزود: در حوزه توانبخشي 
در حال حاضر بيش از 2۳00 مركز غير دولتي به ارايه 
خدمات نگهداري، آموزش، مراقبت در منزل از معلوالن، 

سالمندان و بيماران رواني مزمن مشغولند.
وي با اشاره به دغدغه هاي امس��ال اين مراكز با توجه 
به نوس��انات اقتصادي اظهار كرد: يكي از مش��كالت 
ايجاد شده، تأثير نوسانات قيمت ها روي قيمت تمام 
شده خدمات ارايه شده بود. نكته بعدي با پايين آمدن 
استطاعت مالي خانواده ها، مشاركت خانواده ها كاسته 
مي شود. همچنين نگراني ديگر اين است كه با توجه 
به كمبود بودجه و اعتبارات نتوانس��تيم ما به التفاوت 
يارانه ها را از زماني كه مصوب ش��ده بود، يعني از آبان 

ماه، پرداخت كنيم.
معاون توان بخشي سازمان بهزيستي كشور تصريح كرد: 
چند تا تمهيد براي اين كار در نظر گرفته شده است: اول 

اينكه اطالعات را كاماًل به صورت نرم افزاري و سامانه اي 
كرديم تا پرداخت ها الكترونيك شود. خوشبختانه در 
حوزه مراكز توانبخشي شبانه روزي بسيار خوب جواب 
داد و باعث ش��د كه اطالعات ب��ه روز و نظارت قوي تر 
شده و فعاليت هاي موازي صورت نگيرد و ابعاد نظارتي 

قوي تر شود.
نحوي نژاد با بيان اينكه اين س��امانه به سازمان ثبت 
احوال لينك ش��ده اس��ت، توضيح داد: با اين اقدام در 
مورد استعالم هاي مربوط به اينكه كدام فرد مورد نظر 
خدمات مي گيرد، آيا به سامانه كميسيون هاي پزشكي 
در مورد معلوليت فرد متصل است و... به سهولت انجام 
مي ش��ود. همچنين اعتباراتي كه از سازمان برنامه و 
بودجه مي رسد بدون طي كردن سيكل توزيع استاني و 
شهرستاني و انجام محاسبات پيچيده، به طور همزمان 
در سراسر كشور به حساب كساني كه خدمات را ارايه 

مي دهند واريز مي شود.

معاون امور توان بخش��ي سازمان بهزيستي كشور در 
ادام��ه از پرداخت ما به التفاوت افزاي��ش يارانه مراكز 
ش��بانه روزي نگهداري از معلوالن خبر داد و گفت: ما 
به التفاوت جديد در بهمن ماه و به ش��كل همزمان و 
الكترونيكي بين همه مراكز كش��ور واريز شده است. 
براي مراكز روزان��ه و مراقبت در منزل نيز اين اقدام به 
زودي انجام مي شود و در سال جديد اين روند براي آنها 
هم اتفاق مي افتد. نحوي ن��ژاد ادامه داد: همچنين به 
افراد مجهول الهويه يا كساني كه خانواده موثري براي 
سرپرستي ندارند نيز ما به التفاوت را پرداخت كرديم و 

اين پرداخت در اسفند ماه نيز انجام مي شود.
وي درباره تعيين قيمت يارانه مراكز در س��ال جديد 
تصريح كرد: تعرفه جديد مراكز توان بخشي در آبان ماه 
امسال تعيين و تعرفه هاي جديد مشخص شد. به همين 
دليل افزايش مجدد تعرفه ها بايد در آبان ماه سال آينده 
اتفاق بيفتد اما به دليل فشار اقتصادي تصميم گرفتيم 
اين هفته جلسه اي را با سازمان برنامه و بودجه و هيات 
وزيران برگزار كنيم تا درخواس��ت افزايش مجدد اين 
يارانه زودتر به هيات وزيران ارس��ال ش��ود و ماه هاي 

بيشتري را بتوانيم با رقم جديد يارانه پرداخت كنيم.
معاون توان بخش��ي سازمان بهزيس��تي تاكيد كرد: 
تالش مي كنيم بتواني��م در بهار س��ال آينده مجدداً 
شاهد افزايش يارانه حوزه مراكز توان بخشي باشيم و 
به همين دليل درخواس��ت مذكور را به هيات وزيران 

ارسال خواهيم كرد.

رييس كميته امداد امام خميني )ره( تشريح كرد 

رييس كميته امداد امام خميني )ره( جزييات ساخت 
5 هزار واحد مسكوني براي مددجويان كرمانشاه توسط 
اين نهاد را تش��ريح كرد. پرويز فتاح با اشاره به تعمير، 
بازسازي و ساخت بيش از 10 هزار واحد مسكوني براي 
مددجويان زلزله زده استان كرمانشاه، افزود: كار ساخت 
منازل مس��كوني مددجويان زلزله زده كمتر از يك ماه 
پ��س از زلزله آبان م��اه ۹6 آغاز ش��د و در اين مدت نيز 
كميته امداد در ارايه خدمات اسكان اضطراري، موقت 
و دايم مددجويان پيش��گام بود. ريي��س كميته امداد 
افزود: در زلزله كرمانشاه حدود 10 هزار واحد مسكوني 
مددجويان امداد دچار خسارت يا تخريب شد كه از اين 
تعداد حدود پنج هزار واحد نياز به بازسازي كامل داشت. 
فتاح با بيان اينكه ۴۹02 مورد از منازل تخريب شده در 
مناطق روستايي بودند و مابقي در مناطق شهري بودند، 
خاطرنشان كرد: آبان ماه گذشته 2500 واحد مسكوني 
مددجويان زلزله زده افتتاح ش��د و ب��ا تحويل 2500 
واحد ديگر، امروز عمليات ساخت واحدهاي مسكوني 
مددجويان زلزله زده كرمانشاه به طور كامل پايان يافت.

وي با اشاره به اينكه كميته امداد براي ساخت پنج هزار 
منزل مس��كوني مددجويان در كرمانش��اه بيش از 60 
ميليارد تومان اعتبار اختصاص داده بود، اضافه كرد: دولت 
براي احداث هر واحد مس��كوني در مناطق روس��تايي 
۴0 ميليون توم��ان و در مناطق ش��هري 50 ميليون 
تومان تسهيالت بانكي اختصاص داد كه اين مبلغ براي 
تعميرات مسكن 12 ميليون تومان در نظر گرفته شده 

بود. رييس كميته امداد همچنين به مساعدت بالعوض 
امداد اشاره كرد و افزود: براي مسكن روستايي 12ميليون 
تومان و براي مسكن شهري 15ميليون تومان مساعدت 
تكميلي بالعوض از محل منابع استان ها و مردم نيكوكار 

در نظر گرفته شد.
 همچني��ن بخش��ي از هزينه هاي س��اخت واحدهاي 
مس��كوني از محل آورده مددجويان تأمين شد. فتاح با 
بيان اينكه ميانگين زيربناي واحدهاي مسكوني ساخته 
شده توسط كميته امداد در روستاها 70 متر مربع و در 
شهرها ۹5 متر مربع اس��ت، ادامه داد: پيش از اين كار 
بازسازي واحدهاي مسكوني كه نياز به ترميم و تعمير 
داشت به پايان رس��يده بود. وي در پايان احداث بيش 
از پنج هزار منزل مس��كوني تخريب شده و حدود پنج 
هزار مسكن خسارت ديده در مدت يك سال را حركتي 
جهادي و انقالبي دانست و گفت: اين اقدام جز با مشاركت 
مردم نيكوكار و كمك دولت و ديگر نهادها ممكن نبود.

ساخت ۵ هزار مسكن براي مددجويان كرمانشاه

رييس فراكسيون زنان مجلس شوراي اسالمي خبر داد

رييس فراكس��يون زنان مجلس ش��وراي اسالمي از 
تخصيص ۳00 ميليارد تومان در قالب برنامه ششم و 
بودجه ۹8 براي بيمه زنان سرپرست خانوار و زنان بد 
سرپرست خبر داد. فريده اوالد قباد در رابطه با طرح 
بيمه زنان سرپرس��ت خانوار كه بار ديگر در مجلس 
مطرح شده است، اظهار كرد: در برنامه ششم توسعه 
مصوب��ات خوبي را براي پيش��گيري از آس��يب هاي 
اجتماعي تصويب كرديم كه ماده 80 را شامل مي شود 

و بودجه ها متناسب با اين برنامه تخصص مي يابد. 
وي از تخصي��ص 2۳0 ميليارد توم��ان بودجه براي 
پيگيري از آسيب هاي اجتماعي در بودجه سال جاري 
سخن گفت و افزود: براي بودجه ۹8 با توجه به جلسات 
كميسيون هاي تخصصي از جمله جلسه فراكسيون 
زنان مجلس با س��ازمان بهزيستي، وزارت كار و ساير 
وزراء، ح��دود ۳00 ميليارد تومان ب��راي بيمه زنان 
سرپرست خانوار و نيز زنان بد سرپرست مصوب شد.

اوالد قباد ادامه داد: كميته امداد و سازمان بهزيستي 
با توج��ه به سياس��ت ها و برنامه هاي خ��ود افراد بد 
سرپرست و زنان سرپرست خانوار را تحت پوشش قرار 
مي دهند؛ اما نبايد زناني را كه در جامعه دچار شرايط 
خاص هستند، رها كنيم. اين نماينده مجلس با اشاره 

به اينكه اين زنان همان مادراني هس��تند كه تربيت 
نسل آينده را بر عهده دارند، يادآور شد: بودجه ۳00 
ميليارد توماني در صحن علني مجلس مصوب شد و 
پيشنهاِد آن از سوي كميسيون اجتماعي مجلس نيز 

مطرح ولي سقف اعتبار را تعيين نكرده بودند.
 اوالد قباد كه در برنامه اي راديويي صحبت مي كرد با 
بيان اينكه در صحن فقط سقف اعتبار را براي بودجه 
تعيين كرديم، گفت: اين قانون در برنامه موجود بود 
و در قالب كميس��يون تلفيق نيز زنان بد سرپرست و 

سرپرست خانوار مورد نظر بودند.
وي گف��ت: زنان بد سرپرس��ت و سرپرس��ت خانوار 
از اولويت هاي برنامه شش��م توس��عه هس��تند؛ لذا 
در فراكس��يون زن��ان مجل��س جلس��اتي را با خانم 
ابتكار، آقاي ش��ريعتمداري و... برگزار كرديم و بانك 
اطالعاتي زنان سرپرس��ت خانوار و بد سرپرس��ت را 
با توج��ه به رويكرد نظارتي مجل��س از معاونت زنان 

رياست جمهوري و وزارت تعاون دريافت كرديم. 
اوالد قباد افزود: بيش��ترين ارب��اب رجوعان ما زنان 
بد سرپرس��ت يا زنان سرپرس��ت خانوار هستند و ما 
نمي توانيم اين افراد را به ِص��رِف تصويب قانون، رها 

كنيم.

تخصيص اعتبار   براي بيمه »زنان سرپرست خانوار«
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»تعادل« درآمد هنگفت اما  موقت افزايش پروازهاي عبوري از آسمان كشور را بررسي مي كند 

پارلمان شهري پايتخت تصويب كرد

پيامد مالي تنش هند و پاكستان براي ايران 

افزايش ۴۹۰ ميليارد توماني سقف بودجه تهران

گروه راه و شهرسازي| زهره عالمي|
براساس تازه ترين اظهارات مديرعامل جديد شركت  
فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران پس از بس��ته شدن 
آسمان هند و پاكس��تان، روزانه 100 پرواز عبوري از 
آس��مان ايران به تعداد پروازهاي عبوري اضافه شده 
است. مساله اي كه بر اساس برخي برآوردها،  درآمدي 
در حدود 5 ميليارد تومان در روز براي صنعت هوايي 
ايران ايجاد كرده اس��ت. به گفته سياوش اميرمكري 
با بسته ش��دن آسمان پاكس��تان و هند، مسير پرواز 
هواپيماها ب��ا هماهنگي ايكائو تغيير ك��رده و تعداد 
پروازهاي عبوري از آسمان ايران به بيش از هزار پرواز 

رسيده است.
با افزايش تنش ها بين هند و پاكستان، همه پروازهاي 
خارجي و داخلي پاكستان  لغو شده است و در اين كشور 
هيچ هواپيماي تجاري يا مسافربري نمي تواند بدون 
دريافت اجازه رس��مي از ارتش و دولت اقدام به پرواز 
كند. ضمن اينكه با بسته  شدن فضا و مسيرهاي هوايي 
پاكستان و افغانستان، حجم ترافيك كشورهاي خليج 

فارس و خصوصًا ايران افزايش يافته است.
افزايش پروازهاي عبوري از آس��مان ايران به بيش از 
هزار پرواز در شرايطي است كه پيش از اين و در مناقشه 
ميان قطر با كشورهاي عرب حوزه خليج فارس، مصر و 
كشورهاي هم پيمان، قطر ايرويز، آسمان ايران را براي 
 پروازهاي اروپ��ا و آفريقاي خود انتخاب كرد و همين 
موضوع حجم پروازهاي عبوري از آسمان كشورمان را 
افزايش داد. عالوه بر اين پس از اتفاقات كشور اوكراين 
و فعاليت هاي داعش در عراق، استقبال ايرالين هاي 

خارجي براي عبور از آسمان ايران افزايش يافت.
البته ناگفته نماند كه تمام اين مناقش��ات سياس��ي 
كوتاه مدت بود و با باز شدن دوباره آسمان كشورهاي 
مذكور، حجم پروازهاي عبوري از آسمان ايران به حالت 

قبل بازگشت.
در اين ميان، با رش��د پروازهاي عب��وري و گذر از مرز 
1000 پرواز از آسمان ايران اين سوال مطرح مي شود 
كه افزايش پروازها از لح��اظ اقتصادي چه تبعاتي به 
همراه دارد؟ در واقع آيا بس��ته ب��ودن فضاي پروازي 
پاكس��تان و هند درآم��د هنگفتي را ب��راي اقتصاد 

هوانوردي كشورمان به دنبال دارد؟
كارشناس��ان معتقدند، افزايش 100 پرواز عبوري از 
آسمان ايران اگر كوتاه مدت باش��د نمي تواند درآمد 
قابل مالحظه اي را براي اقتصاد هوانوردي كش��ور به 
همراه داشته باشد، اما اگر يكسال يا بيشتر ادامه پيدا 

كند، رقم به دست آمده چش��مگير خواهد بود.  آنها 
معتقدند، با اعمال تحريم ها عليه ايران از سوي امريكا، 
حجم پروازهاي عبوري از آس��مان كشورمان كاهش 
مي يابد، به همين منظور رش��د پروازه��اي عبوري 
پس از بس��ته ش��دن فضاي هند و پاكستان مي تواند 

جبران كننده باشد.
محمد يوسفي، كارشناس ارشد اقتصاد هوانوردي با 
اشاره به آثار مثبت اقتصادي افزايش پروازهاي عبوري 
از آسمان ايران درباره رشد اين پروازها پس از منازعه 
پاكس��تان و هند به »تعادل« مي گوي��د: بطور حتم 
افزايش 100 پرواز عبوري از آس��مان ايران مي تواند 
براي بخش فرودگاهي كش��ور، درآمدزايي به همراه 

داشته باشد.
يوس��في مي افزايد: تجربه عبور هواپيماهاي قطري، 
عراقي و ... از آس��مان ايران نش��ان مي دهد كه ايجاد 
منازعه ميان هند و پاكستان و بسته شدن آسمان اين 
كش��ورها مي تواند در راستاي منافع اقتصادي كشور 
باشد، اما موضوعي كه دراين ميان مهم تلقي مي شود 
اين است كه سيس��تم ناوبري كش��ور بايد عبور اين 

پروازها را به خوبي مديريت كند.
به گفته اين كارشناس ارشد حوزه هوايي، ميزان درآمد 
زايي ايران از پروازهاي عبوري بس��تگي به محدوده 
زماني تداوم اي��ن منازع��ه دارد و در صورتي كه اين 
مشكل طوالني مدت باش��د، ميزان درآمدهاي ايران 

افزايش مي يابد.
يوسفي اظهار مي كند: اگر زمان منازعه ميان دو كشور 
پاكستان و هند طوالني مدت باشد، حجم درآمدهاي 
كسب شده چشمگير خواهد بود. اما اگر طي چند ماه 

آينده حل شود، رقم قابل مالحظه اي نخواهد بود.
او بيان مي كند: درحال حاضر مشكل پروازهاي عبوري 
ايرالين قطري حل ش��ده است و هواپيماهاي قطري 
مثل گذش��ته از آس��مان عراق عبور ك��رده و به اروپا 
مي روند، بنابراين رقم پروازهاي عبوري از آسمان ايران 

مانند گذشته نيست.
اين كارشناس ارشد حوزه اقتصاد هوايي، درباره تاثير 
برجام بر حج��م پروازهاي عبوري از آس��مان ايران، 
مي افزايد: بطور كلي فش��ار سياسي از سوي امريكا بر 
كشورهاي ديگر مي تواند به كاهش پروازهاي عبوري 
از آسمان كش��ورمان بينجامد، اما بحث اين است كه 
ايرالين ها با اعمال فشار و تغيير مسير و عبور نكردن 
از آسمان ايران مجبور به صرف هزينه هاي بيشتري 
مي شوند كه هزينه سوخت هواپيما را افزايش مي دهد.

يوس��في تصريح مي كند: درصورتي كه تغيير مسير 
پروازها از آس��مان ايران هزينه بااليي براي ايرالين ها 
داشته باشد، آنها با در نظرگرفتن بحث درآمد- هزينه 
اقدام به اجراي خواس��ته هاي امريكا مي كنند اما اگر 

فشارها بيش از اين ش��ود احتمال كاهش چشمگير 
پروازهاي عبوري از آسمان ايران وجود دارد.

او ادامه مي دهد: به عب��ارت ديگر، اگر جريمه در نظر 
گرفته شده براي ايرالين ها براي عبور از آسمان ايران 

بيش��تر از درآمد حاصل از عدم تغيير مسير از آسمان 
ايران باشد، آنها اقدام به تغيير مسير مي كنند اما اگر 
جريمه رقم ناچيزي باشد آنها همچنان عبور از آسمان 

ايران را ترجيح مي دهند.

گروه راه و شهرسازي|
 بررسي بودجه سال 98 شهرداري تهران از روز يكشنبه 
آغاز ش��د و بر اساس اعالم رييس ش��وراي شهر تا پايان 
هفته در دونوبت صبح و عصر ادامه دارد. در واقع اعضاي 
شورا قصد دارند تا پايان اسفند بررسي بودجه را به پايان 
برسانند. در اين رابطه، روز گذشته نيز بررسي بودجه 98 
شهرداري تهران كه 18 هزار و ۲۳۶ ميليارد تومان است با 
۴0 دقيقه تاخير از                                                                                                                                           سوي اعضاي شوراي شهر تهران آغاز 
شد.محسن هاشمي رييس ش��وراي شهر تهران درباره 
تاخير اعضاي شوراي شهر براي حضور در صحن علني 
شورا ضمن تذكر گفت: افرادي كه دير وارد صحن علني 
مي ش��وند، بايد اعالم كنند كه از                                                                                                                                           ساعت 9 تا ۳5: 9 كجا 
بوده اند.ديروز در نوبت صبح۳8 تبصره از اليحه بودجه 
سال 98 شهرداري تهران به تصويب رسيد و در جلسه 
نوبت عصر به بررس��ي تبصره هاي پيشنهادي و الحاقي 
اعضا پرداختند. مرتضي الويري، رييس كميسيون برنامه 
و بودجه شوراي شهر تهران در ابتداي اين جلسه گفت: 
حرفي كه آخر بايد بزنم همان اول مي زنم. پس از تصويب 
تبصره ۳8 كه بر اساس آن ۴90 ميليارد به سقف بودجه 
اضافه شد، ما بايد امشب اين ۴90 ميليارد را خرج كنيم 
تا بودجه تراز ش��ود. اگر موافق باشيد براي آنكه درآمد و 
هزينه هاي اليحه تطبيق داشته باشد، جلسه را خاتمه 
دهيم و در جلسه اي فوق العاده در خصوص ۴90 ميليارد 
تومان بحث كنيم زيرا در كميسيون تلفيق سقف بودجه 

18 هزار و ۲00 ميليارد تومان به تصويب رسيده است.
هاشمي به شوخي خطاب به الويري گفت: مي توانيد مانند 
5+1 بودجه را 18 هزار و ۲00 ميليارد تومان به اضافه ۴90 

ميليارد تومان تصويب كنيم.
الويري در ادامه جلس��ه با بيان اينكه بر اس��اس اليحه 
پيشنهادي ش��هرداري تهران درآمدهاي شهرداري در 
سال 98 مبلغ 18 هزار و 9۲0 ميليارد تومان پيش بيني 
شده بود كه ما در كميسيون تلفيق )با كاهش ۶00 ميليارد 
توماني معادل ۳ درصد( به عدد 18 هزار و ۲۳8 ميليارد 
رس��يديم، گفت: در بخش درآمدي سه فصل درآمدها، 
منابع حاصل از دارايي هاي سرمايه اي و منابع حاصل از 
واگذاري دارايي هاي مالي آمده اس��ت كه در بخش اول 
پيشنهاد شهرداري 9 هزار و ۴00 ميليارد تومان بود كه 
ما آن را به 8 هزار و ۶00 ميليارد تومان كاهش داديم. در 
فصل دوم )منابع حاصل از دارايي سرمايه اي( پيشنهاد 
شهرداري 8 هزار و 1۷۴ ميليارد تومان بود كه ما آن را به 
8 هزار و ۳۴9 ميلياردتومان افزايش داديم. همچنين در 
فصل سوم پيشنهاد شهرداري 1۳00 ميليارد تومان بود 

كه ما آن را به 1۲00 ميليارد تومان كاهش داديم.
الويري تاكيد كرد: تغيير جدي در بخش درآمدها و بخش 
فروش پروژه هاي مش��اركتي كه ش��هرداري آن را هزار 
ميليارد تومان ديده بود و ما آن را به 1۲0 ميليارد تومان 
كاهش داديم و حدود 900 ميليارد تومان در اين حوزه 
كاهش را شاهد بوديم و آن هم به خاطر عملكرد 9 ماهه 
سال 9۷ است كه تاكنون ۳9 ميليارد تومان در اين بخش 
تحقق درآمد داشته ايم كه اين به نظر مي آيد جهش ۳9 
ميليارد تومان به هزار ميليارد تومان با سازوكار موجود 

امكان پذير نباشد و بعيد به نظر بيايد. همچنين در حوزه 
منابع حاصل از واگذاري ها نيز پيش��نهاد شهرداري به 
1۲00 ميليارد تومان بود كه ما آن را با 800 ميليارد كاهش 
داديم زيرا عملكرد ش��هرداري در 9 ماهه نخست 1۴8 
ميليارد تومان بود. در مجموع ۶80 ميليارد تومان نسبت 
به بودجه پيشنهادي شهرداري كاهش درآمد پيش بيني 
كرديم. با اين مصوبه بايد ۴90 ميليارد تومان خلق درآمد 
كنيم. به نظر مي آيد بايد جلس��ه فوق العاده كميسيون 

تلفيق برگزار شود.
محسن هاشمي پيشنهاد كرد كه در رديف فروش اموال 
غيرمنق��ول )ردي��ف ۷۲0100( ۴90 ميلي��ارد تومان 
افزوده شود و بررسي درآمدها ادامه پيدا كند كه الويري 
در مخالفت با پيشنهاد هاشمي گفت بايد اين افزايش 5 
برابري در اين رديف منطق داشته باشد كه هاشمي پاسخ 
داد بر اساس عملكرد سال گذشته در اين رديف و افزايش 
س��ه برابري ارزش اموال غير منقول اين پيشنهاد امكان 
تحقق دارد و باعث مي شود ش��هرداري در زمان فروش 
اموال غيرمنقول خود ارزان فروشي هم نكند. پس از بررسي 
اين رديف مشخص شد عملكرد شهرداري در رديف اموال 
غيرمنقول در سال 9۶ ميزان 190 ميليارد تومان بوده كه 
اين موضوع در سال 9۷ به 1, ۴00 ميليارد تومان اضافه 
شده و امس��ال نيز حدود ۷00 ميليارد تومان براي اين 
رديف پيش بيني شده است.هاشمي در تكميل پيشنهاد 
خود گفت: امسال ۲ هزار ملك واگذار شده شهرداري پس 
گرفته مي شود كه بسياري از آنها امكان دارد براي ادامه 

بهره برداري حاضر باشند اين خانه ها را بخرند.
مجيد فراهاني، عضو كميسيون برنامه و بودجه در جريان 
بررسي درآمدهاي شهرداري پيشنهاد كرد، سهم بودجه نقد 
و غيرنقد را تغيير داده و بخش غيرنقد به ۲5 درصد افزايش 
پيدا كند كه اين پيش��نهاد مورد موافقت قرار نگرفت و در 
نهايت پيشنهاد شد در رديف ۷۲0100 ميزان ۴90 ميليارد 
تومان افزوده شود و به رقم 1190 ميليارد تومان افزايش پيدا 

كند كه اعضاي شورا با اين پيشنهاد موافقت كردند.

  افزايش 2۰ درصدي بهاي خدمات 
يكي از موضوعاتي كه در جلسه روز گذشته مورد بررسي 
قرار گرفت و به تصويب رس��يد افزايش ۲0 درصدي بهاي 
خدمات در ش��هر تهران بود. در تبص��ره ۳0 اليحه بودجه 
شهرداري آمده است كه شهرداري تمامي بهاي خدمات 
مصوب ش��ورا و مالك عمل در واحدهاي خدمات رسان را 
حداقل ۲0 درصد و حداكثر به ميزان نرخ تورم پايان سال 
9۷ افزايش دهد.در صورت تغيير نرخ حامالن انرژي يا ساير 
متغيرهاي موثر در بهاي تمام شده خدمات شهرداري مجاز 
اس��ت اليحه اصالحيه خدمات ياد شده را در قالب اليحه 
اصالحيه بودجه تا پيش از شهريور ماه سال 98 به شورا ارايه 
كند. مجيد فراهاني عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي 
ش��هر تهران درباره اين بند از بودجه گفت: براي احتراز از 
شهرفروشي و اينكه پا بر جاي گذشتگان نگذاريم كه مجوز 
برج در كوچه هاي باريك مي دادند و منابع را مي فروختند 
الزم است بهاي خدمات شهري را تنظيم كنيم. بسياري از 
بهاي خدمات سال هاست تغييري نكرده است.با هر افزايش 

عوارضي كه شهرداري پيشنهاد مي دهد موج رسانه اي اتفاق 
مي افتد ولي در حال حاضر مي توانيم براي سال 98 بهاي 
خدمات را تا ۲0 درصد افزايش دهيم و از شهرداري بخواهيم 
اين موضوع را بررسي كند. در ادامه احمد مسجدجامعي 
عضو شوراي شهر تهران گفت: چه قدر مي توان با اين عنوان 
كه اعتبار نداريم يا هزينه ها زياد است به مردم فشار بياوريم 
بعضًا مطرح مي شود سال  آينده تورم تا 50 درصد افزايش 
خواهد يافت و در حال حاضر نيز افزايش حقوق و دستمزد 
۲0درصد بوده اس��ت. ما چه نوع خدماتي قرار است از نظر 
كيفي و كمي به شهروندان ارايه بدهيم. اگر پول نداريم بايد 
راهي براي آن پيدا كنيم و اين اش��كال اول ما است.بنده با 
افزايش حداكثر ۲0 درصدي بهاي خدمات مخالف هستم. 
سكينه اشرفي معاون برنامه ريزي و امور شوراهاي شهرداري 
نيز در اين باره گفت: يكي از الزامات ش��ورا براي شهرداري 
فهرس��ت بهاي كاال و خدمات ارايه شده است و شهرداري 
بايد فهرست بهاي خدمات را ارايه كند كه 1۳ تا 1۴ فصل 
جداگان��ه دارد و برخي از موارد را ما قبل از ش��ورا تصويب 
كرديم.از سال 9۳ فهرست بهاي خدمات به روز نشده است 
و بر اساس تبصره بودجه 98 به هر يك از بهاي خدمات يك 
به يك ورود پيدا مي كنيم. در نهايت پيشنهاد فراهاني مبني 
بر اينكه شهرداري مكلف است كليه بهاي خدمات مصوب 
شورا و مالك عمل در واحدهاي خدمات رسان را حداكثر 
تا ۲0 درصد افزايش دهد و در صورت تغيير نرخ حامل هاي 
انرژي اليحه اصالحي را به شورا ارايه دهد، با 11 رأي موافق 

و 5 مخالف به تصويب رسيد.

  خسارت تاخير
اعضاي شوراي شهر در ادامه بررسي اليحه بودجه 98 به 
بررس��ي تبصره ۲9 پرداختند. در تبصره ۲9 شهرداري 
موظف شده است؛ معافيت ها، تخفيفات و بخشودگي هاي 
قانوني ناشي از اجراي مصوبات شوراي شهر تهران و ذيل 
بند ۶ ماده 55 قانون ش��هرداري را به صورت جمعي – 

خرجي در حساب هاي مربوط به خود ثبت كنند.
مجيد فراهاني پيشنهاد اضافه ش��دن يك بند به تبصره 
۲9 را مطرح كرد و گفت: اينكه هر پروژه  نيمه تمام چقدر 
خسارت ايجاد مي كند در محاسبات لحاظ نمي شود ما در 
پروژه پارس جنوبي محاسباتي انجام داديم و متوجه شديم 
با تأخير در تكميل برخي فازهاي آن روزانه ۲1 ميليون دالر 
به كشور ضرر وارد مي شود.پيشنهاد اين است كه بندي به 
تبصره ۲9 اضافه شود و طي آن شهرداري ملزم شود عدم 
النفع تأخير پروژه ها را محاس��به كند و به صورت ساالنه 

خسارت هاي پروژه هاي نيمه تمام را اندازه گيري كنند.
زهرا نژاد بهرام، عضو هيات رييسه شوراي شهر تهران در 
مخالفت با پيشنهاد فراهاني گفت: در قراردادهايي كه با 
پيمانكاران بسته مي شود درصدي را در نظر مي گيرند كه 
شامل موارد مورد نظر آقاي فراهاني مي شود ضمن اينكه 
در قراردادهاي باالدستي هم چيزي به نام عدم النفع نداريم 
وقتي مبناي حقوقي را نداريم چگونه مي توانيم آن را اجرايي 
كنيم؟ابراهيم اميني، نايب رييس شوراي شهر كه در غياب 
هاشمي مديريت جلسه را بر عهده داشت اين سوال را مطرح 
كرد كه نتيجه عملي اين كار چيست؟فراهاني در پاسخ به 

اميني گفت: اين بحث داخلي شهرداري و شورا است ما فقط 
براي اينكه بدانيم كدام پروژه ها اولويت دارند و مثاًل از 50 
پروژه نيمه تمام كدام را بايد زودتر تكميل كنيم، مي خواهيم 
اين محاسبات انجام شود براي تكميل پروژه هاي نيمه تمام 
نبايد فقط بحث پيشرفت فيزيكي پروژه را مالك قرار دهيم؛ 
بلكه بايد بدانيم به ازاي هر روز تأخير چقدر خسارت وارد 
مي شود.در نهايت اضافه شدن بند پيشنهادي فراهاني به 

تبصره ۲9 با 1۴ موافق به تصويب رسيد.

  اختصاص ۵ درصد درآمد پارك به پليس
همچنين در جريان بررسي تبصره ۳۲ اعضاي شوراي 
شهر تهران با اختصاص 5 درصد درآمد حاصل از پارك 
حاشيه اي به پليس راهور براي تامين تجهيزات و امكانات 
الزم موافقت كردند. بر اساس اين تبصره شهرداري تهران 
مكلف اس��ت از حدود يك ميليون محل پارك حاشيه 
موجود در مناط��ق ۲۲ گانه تعداد ۲00 ه��زار مكان را 
ساماندهي كند و از طريق مزايده براي كسب درآمد دست 
كم ۶00 ميليارد تومان اقدام كرده و درامد حاصل را جهت 
تكميل و توسعه حمل و نقل عمومي به مصرف برساند. اين 

درآمدبايد در تفريغ بودجه سال 98 منظور شود.
در بن��د ب اين تبصره پيش بيني ش��ده بود 5 درصد 
درآمد حاصله را پليس راهور جهت تأمين تجهيزات 
و امكان��ات الزم براي كنترل مكان هاي تجهيز ش��ده 
اختصاص دهد كه بهاره آروين پيشنهاد حذف اين بند 
را داد.محمد عليخاني رييس كميسيون عمران و حمل 
و نقل در مخالفت با اين پيشنهاد گفت: اين پيشنهاد در 
جهت اين است كه سوابق پارك حاشيه اي را نمي دانيد. 
زماني پاركومترها را نصب كردند اما موفق نبود و زماني 
نيز پاركبان ها را كه شركت هاي وابسته به پليس بودند 
واگذار كردند تا اين مش��كل حل ش��ود و انگيزه براي 
تحقق اين درآمد ايجاد شود.اگر معاونت قوي داشتيم 
بايد براي يك ميليون فضاي پاك برنامه ريزي مي كرديم 
ام��ا در حال حاضر ۲00 هزار فضاي پ��اك را براي اين 
منظور در نظر گرفته ايم بنابراي��ن پليس بايد انگيزه 
براي كمك به تحقق اين بند داش��ته باشد و بر اساس 
پيشنهاد كميسيون حمل و نقل اين درصد براي تجهيز 

پليس الزم است.
فراهاني در موافقت حذف بند گفت: پيمانكار براي كسب 
درآمد از پارك حاش��يه اي برنده شده است و بر اساس 
همان مزايده موظف است كسب درآمد كند. اينكه براي 
تحقق آن اين درصد به پليس داده شود درست نيست و 
خود پيمانكار بايد اين مشكل را حل كند.رسولي در اين 
رابطه توضيح داد: اين بند در جهت شفاف سازي آورده 
شده، پيش از اين پيمانكار مي گفت، خودمان مشكل مان 
را با پليس حل مي كنيم كه اين جمله معنا دار است ما بر 
اساس اين بند مشخص مي كنيم چه مقدار از ۶00 ميليارد 

درآمد شهرداري در اختيار پليس قرار گيرد.

  ثبت اجاره نامه ها در سامانه شفافيت
اعضاي شوراي شهر در نوبت عصر و در جريان بررسي 
تبصره ٣٦ اين اليحه با پيشنهاد زهرا صدراعظم نوري 

مبن��ي بر ايجاد س��امانه اي جهت ثب��ت قراردادهاي 
ساختمان و تاسيسات به گونه اي كه كليه مبالغ دريافتي 
به صورت سيستمي ثبت و قابل پيگيري باشد، موافقت 
كردند.شهرداري تهران در بند الف اين تبصره موظف 
است تا جهت س��اماندهي مال االجاره ساختمان ها و 
تاسيسات نسبت به تنظيم دستورالعمل مربوطه اقدام 
و ضمن دريافت اجاره بها عادالنه و متناسب با عرف بازار 
درآمد حاصله را تا سقف دو هزار ميليارد تومان درج كند.

در همين راستا زهرا صدراعظم نوري، رييس كميسيون 
سالمت، محيط زيست و خدمات شهري شوراي شهر 
تهران پيش��نهاد داد كه به اين بند جمله »همچنين 
بايد نسبت به ايجاد س��امانه جهت ثبت قراردادهاي 
ساختمان و تاسيسات مورد اش��اره از قبيل )غرفه ها، 
اماكن تجاري، مراكز فرهنگي، ورزشي و گردشگري، 
آنتن هاي BTSو ساير موارد مشابه( را به گونه اي طراحي 
كند كه كليه مبالغ دريافتي به صورت سيستمي ثبت و 
قابل پيگيري باشد.« اضافه شود.شفافيت شعار شوراي 
پنجم است و ما بايد در اين جهت عمل كنيم، در نتيجه 
پيشنهاد مي دهم كه تمام قراردادهايي از اين دست، در 
سامانه شفافيت ثبت شود تا مردم بتوانند رصد كنند 
كه شهرداري چه هزينه هايي، در چه بخش هايي كرده 
است.به گزارش ايسنا، نهايتا اعضاي شورا اين پيشنهاد 

را بدون مخالف به تصويب رساندند.

  حمايت شهرداري از كسب و كارهاي نوين
اعضاي شوراي شهر تهران در بررسي تبصره ۳۷ توافق 
كردند كس��ب و كارهاي نوين در ازاي پرداخت يك تا 
يك و نيم درصد از درآمد خود مي توانند از تسهيالت 
شهرداري برخوردار ش��وند.در تبصره ۳۷ شهرداري 
موظف شده است حداكثر تا پايان تير ماه 98 با هدف 
برپايي و تحقق تهران هوش��مند اقداماتي را به انجام 
برساند. در بند )ت( اين تبصره شهرداري موظف شده 
است نسبت به تس��هيل استقرار و شروع فعاليت هاي 
دانش بنيان و كسب و كارهاي نو آور در اماكن شهري 
منتخب و س��اختمان هاي محدوده پيراموني شهر با 
عرضه خدمات مختلف شهرداري از جمله مجوز محل 
كار از يك پنجره واحد خدمات شهرداري و كسب سهم 
درآمد از اينگونه فعاليت ها، با عقد قرارداد تأمين انواع 
خدمات شهري مورد نياز براي شركت هاي استارت آپ، 
نوآور و خالق اقدام كند. سيد محمود ميرلوحي، عضو 
شوراي شهر تهران پيشنهاد داد در اين بند اين مطلب 
هم گنجانده شود كه كسب و كارهاي نوين كه درآمد 
آنها تا س��قف 500 ميليون تومان است، از درآمد خود 
سهمي به شهرداري پرداخت نكنند. همچنين كسب و 
كارهاي نوين كه از 500 ميليون تا يك ميليارد تومان 
درآمد ساالنه دارند، ملزم شوند تا يك درصد از درآمد 
خود را به شهرداري پرداخت كنند و كسب و كارهاي 
نوين كه درآمد س��االنه آنها يك ميليارد به باال است، 
يك و نيم درصد از درآمد خود را به شهرداري پرداخت 
كنند.اين پيشنهاد ميرلوحي با رأي اعضاي شوراي شهر 

تهران تصويب شد.
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 مسافران نوروزي
 بليت هواپيما را گران نخرند

دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي با تأكيد بر اينكه 
قيمت بليت هواپيما در ايام نوروز افزايش نمي يابد، 
گفت: مس��افران قبل از تهيه بلي��ت، قيمت بليت 
مسيرهاي هوايي را در سايت شركت هاي هواپيمايي 
و سايت انجمن شركت هاي هواپيمايي مشاهده كنند.

مقصود اسعدي ساماني در گفت وگو با فارس با اشاره 
به گفته هاي وزير راه و شهرسازي مبني بر اينكه »نرخ 
بليت هواپيما تابع عرضه و تقاضا است و در ايام نوروز 
افزايش قيمت بليت هواپيما نخواهيم داشت«، بيان 
كرد: شركت هاي هواپيمايي در ايام تعطيالت نوروزي 
افزايش قيمت بليت نخواهند داشت.او تأكيد كرد: 
قيمت هاي بليت هواپيما براي نوروز همان نرخ هاي 
آذر ماه امس��ال اس��ت كه تعيين ش��ده و در سايت 

شركت هاي هواپيمايي قابل مشاهده است.
دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي ادامه داد: به دفاتر 
خدمات مس��افرت هوايي و جهانگردي، آژانس ها و 
همچنين سايت هاي اينترنتي فروش بليت هواپيما 
ابالغ شده است كه به هيچ عنوان حق ندارند باالتر از 
قيمت هاي تعيين شده شركت هاي هواپيمايي، نرخي 
در سايت خود درج كند. اسعدي ساماني بيان كرد: در 
صورت مشاهده تخلف، دستگاه هاي نظارتي برخورد 
قانوني الزم با اين ش��ركت ها، سايت ها و آژانس ها را 
خواهند داشت. او  افزود: سايت هاي اينترنتي  فروش 
بليت هواپيما و شركت هاي خدمات مسافرتي حتمًا 
نسبت به تطبيق نرخ عرضه شده خود با قيمت هاي 
بليتي كه در سايت  شركت هاي هواپيمايي و سايت 
انجمن شركت هاي هواپيمايي درج شده است اقدام 
كنند. دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي تأكيد كرد: 
ممكن است به دليل افزايش تقاضاي سفر، عده اي 
س��ودجو به دنبال فروش بليت جعلي به مسافران 
باشند كه حتما توصيه مي شود مسافران بليت را از 
مراكز معتبر خريداري كنند، ضمن آنكه مسافران 
اگر بليتي را از س��ايت خريداري مي كنند از طريق 
لينك اعتبارسنجي درج شده در سايت شركت هاي 
هواپيمايي و  سايت انجمن شركت هاي هواپيمايي  
نسبت به اعتبارسنجي بليت خود اقدام كنند. اسعدي 
ساماني اظهار كرد: سازمان هواپيمايي كشوري هم 
طبق سنوات گذشته مسووليت نظارت بر نرخ ها را بر 
عهده دارد. دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي تأكيد 
كرد: مردم براي تهيه بليت يك مسير ابتدا به سايت 
شركت هاي هواپيمايي يا سايت انجمن شركت هاي 
هواپيمايي مراجعه و نرخ هاي درج شده در سايت را 
مشاهده كنند و سپس براي تهيه بليت اقدام كنند تا 
به اين ترتيب با خريد بليت گران تر متضرر نشوند. او 
درباره تقاضاي شركت هاي هواپيمايي براي برقراري 
پروازه��اي فوق الع��اده در ايام ن��وروز گفت: برخي 
شركت ها بر اس��اس توانمندي و قابليت هاي خود، 
درخواس��ت برقراري پرواز فوق العاده  براي ايام نوروز 
داده اند ك��ه برخي مجوزها در اين باره در س��ازمان 
هواپيمايي كشوري صادر شده است و برخي هم در 

دست رسيدگي و اقدام است. 

 افزايش 2۵ درصدي 
تعرفه خدمات مهندسي ساختمان

رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران 
از ابالغ افزايش تعرفه خدمات مهندس��ي در سطح 
استان تهران خبر داد و گفت: تعرفه خدمات مهندسي 
۲5 درصد نسبت به تعرفه سال 9۶ افزايش يافته است.

به گزارش فارس، محمد طاهري افزود: پس از دستور 
وزير راه و شهرس��ازي براي بررس��ي افزايش تعرفه 
خدمات مهندسي س��اختمان توسط هيات 5 نفره 
استان تهران با تشكيل جلس��ه اين هيات در صبح 
امروز افزايش تعرفه خدمات مهندس��ي ساختمان 
در استان تهران تصويب و ابالغ شد. او ادامه داد: اين 
افزايش حداكثر اختيارات هيات 5 نفره استان تهران 
است كه پس از حدود ۳ سال عدم تشكيل جلسات اين 
هيات با پيگيري سازمان نظام مهندسي تهران تشكيل 
و موضوع تعرفه مورد بررسي كارشناسي و در نهايت 

تصويب قرار گرفت.

واگذاري ۷۰۰ ملك 
شهرداري مغايرت قانوني دارد

پيروز حناچي، ش��هردار تهران در پاسخ به تذكر 
سيد محمود ميرلوحي عضو شورا درباره »انتشار 
فهرس��ت امالك ش��هرداري در اختيار اشخاص 
حقيقي و حقوقي« گف��ت: ۲010 مورد از امالك 
واگذاري شده با كاربري هاي مختلف در راستاي 
بند ۶ ماده 55 قانون ش��هرداري ها مورد بررسي 
قرار گرفته كه تاكنون ۷00 مورد از آن مغاير با اين 
بند بوده است. به گزارش ايلنا، حناچي در ارتباط 
با تذكر س��يد محمود مير لوحي پيرامون انتشار 
فهرست امالك شهرداري كه در اختيار اشخاص 
حقيقي و حقوقي قرار گرفته است )از سال 1۳90( 
و نحوه واگذاري آن در راستاي اجراي بند ۶ ماده 55 
قانون شهردارها گفت: در راستاي مصوبه واگذاري 
حق بهره برداري امالك، اراضي و اموال غيرمنقول 
شهرداري به اشخاص حقيقي و حقوقي و موسسات 
غيردولت��ي كميته اي تحت عنوان س��اماندهي 
امالك ش��هرداري ته��ران در س��ازمان امالك و 
مستغالت با كاربري هاي مسكوني، تجاري، اداري، 
فرهنگي، ورزش��ي، مذهبي، خيريه ها، درماني، 
نظامي و ... شناس��ايي و احصا گرديده است. وي 
ادامه داد: از اين ميان ۷00 مورد شناس��ايي شده 
كه اختالف و انحراف فاحشي با موضوعيت امالك 
مشمول بند ۶ ماده 55 داشته است كه ۲00 مورد 
آن مس��كوني اس��ت و با هماهنگي هاي به عمل 
آمده با مراجع ذيصالح قضايي و انتظامي اقدامات 
عاجل و موثر در جهت تخليه آن صورت پذيرفته 
است كه هم اكنون شاهد نتايج مثبت آن هستيم. 
حناچي اظهار كرد: در خصوص 500 مورد ديگر 
اقدامات مقدماتي و اوليه در جهت استرداد آن در 

دست اجراست.

    ايران براي عبور پروازهاي خارجي از آسمانش به ازاي وزن هواپيما و مسافت عبوري در محدوده آسمان، از خطوط هوايي هزينه دريافت مي كند و براساس اعالم 
شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران، هزينه براي هر يك تن وزن هواپيما، ۴ هزارم دالر در هر كيلومتر است.

مثال اگر نرخ برابري دالر حدود 13هزار تومان باش�د، در ازاي هر هزار كيلوگرم وزن هواپيما، شركت فرودگاه ها از ايرالين هاي خارجي حدود 52 تومان براي هر 
كيلومتر در حريم هوايي ايران، پيش از ورود به آسمان ايران هزينه مي گيرد. اما سوال اين است كه درآمد شركت فرودگاه هاي ايران از پروازهاي عبوري از آسمان 
ايران چقدر است؟ فرض كنيد يك ايرباس A 3۸۰خط هوايي امارات از مبدا وين در اتريش به دبي مي رود، اين هواپيماي پهن پيكر، با مسافر و باك پر، در هنگام 
بلند شدن از باند حدود 5۹۰ تن وزن دارد، اين هواپيما در كريدور پروازي اين مسير از روستاي دوستان در شمال غربي ايران تا جزيره سيري در خليج فارس را در 
حريم هوايي ايران مي پيمايد، يعني مسافتي حدود 1۷۰۰ كيلومتر. حاال حاصل ضرب 5۹۰، وزن هواپيما به تن، در 1۷۰۰، مسافت طي شده به كيلومتر، در 52تومان، 
52ميليون و 156 هزار تومان خواهد بود. نگاهي به اين اعداد و ارقام نشان مي دهد كه شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران مي تواند هزينه قابل توجهي را با 

افزايش حتي 1۰۰ پرواز عبوري از آسمان ايران )بيش از 5 ميليارد و 2۰۰ ميليون تومان در روز( كسب كند.

محاسبه
  درآمدزايي از پروازهاي عبوري



صنعت،معدن و تجارت14اخبار

بر اساس پژوهش يك نهاد اقتصادي، شاخص مديران خريد )شامخ( در بهمن ماه بررسي شد

گزارش مديران از كاهش انقباض صنعت
تعادل|

شاخص مديران خريد )PMI( براي بهمن ماه توسط 
يك نهاد اقتصادي اس�تخراج و منتش�ر شد. اين 
شاخص در بهمن ماه امسال 47.63 واحد محاسبه 
شده كه نسبت به شاخص »شامخ« دي ماه امسال 
8.28 واحد )معادل 21.04 درصد( بهبود پيدا كرده 
اما اين شاخص همچنان پايين تر از 50 واحد است و از 
انقباض در اغلب فعاليت هاي اقتصادي كشور حكايت 
دارد. بر اساس اين پژوهش، به عنوان نمونه، شاخص 
»شامخ« توليد روندي مشابه با عدد كلي »شامخ« 
طي اين پنج دوره داش�ته و پس از س�ه دوره روند 
نزولي، براي نخستين بار در چند گروه صنعتي نشانگر 
توقف روند ركودي بوده است. شاخص »شامخ« در 
بخش هاي »صنعت«، »سفارش هاي جديد«، »قيمت 
خريد مواد اوليه«، »قيمت محصوالت توليدشده« و 
»قيمت محصوالت« ني�ز روندي صعودي در قياس 
با ماه قبل داش�ت و شاخص »ش�امخ« صادرات، در 
باالترين ميزان در پنج دوره مورد بررسي ايستاده 
اس�ت. در مقابل، شاخص »ش�امخ« در بخش هاي 
»مدت زمان تحويل س�فارش« و »موج�ودي مواد 
اوليه« روندي نزولي داشته اند و شاخص »شامخ« در 
بخش »موجودي انبار« به پايين ترين ميزان خود در 
ادوار مورد بررسي رسيده است. از ديگر سو، بررسي 
صنايع منتخب هم نشان مي دهد »صنايع پوشاك 
و چرم«، با باالترين رش�د در ش�اخص »شامخ« در 
بخش توليد مواجه بوده اند و در مقابل، »صنايع كاني 
غيرفلزي« شاهد بدترين اوضاع اقتصادي با كمترين 

ميزان شاخص »شامخ« كل بوده اند.

»شامخ« يا همان شاخص مديران خريد )PMI(، مقياسي 
است كه از طريق پاسخ بنگاه هاي نمونه در صنايع مختلف 
به س��واالت مش��خص، اس��تخراج و اوايل هرماه منتشر 
مي شود و رونق، ركود يا ثبات كسب وكارهاي مورد بررسي 
را نشان مي دهد. در جريان استخراج اين شاخص، اگر عدد 
شاخص بيش از ۵۰ درصد باشد نشان مي دهد كه اقتصاد 
درحال توسعه است درحالي كه هر رقمي زير ۵۰ درصد، از 
قرار داشتن اقتصاد در شرف انقباض و ركود حكايت دارد. بر 
اساس محاسبات انجام شده براي استخراج شاخص »شامخ« 
بهمن ماه 1397، ش��اخص »شامخ« اين ماه 47.63 واحد 
بوده كه از بهبود قابل توجه وضعيت اين ش��اخص نسبت 
به دي ماه حكايت دارد. با اين همه، ازآنجا  كه همچنان رقم 
ش��اخص كمتر از ۵۰ واحد اس��ت، از باقي ماندن ركود در 

كسب وكارهاي اقتصادي خبر مي دهد.

وقتيكسبوكارهاكوچكميشوند
اما اين ش��اخص در بخش هاي مختلف نشان دهنده چه 
وضعيتي اس��ت؟ در بخ��ش صنعت، هرچن��د عدد كلي 
»شامخ« پس از پنج دوره همچنان كمتر از ۵۰ است و اين 
نش��ان دهنده بدتر شدن وضعيت كل صنعت در اين دوره 
نسبت به دوره قبل است بااين حال، افزايش قابل توجه عدد 
»شامخ« بهمن )47.63( نسبت به شاخص دي )39.3۵(، 
به معني آن است كه برخي گروه هاي صنايع از جمله صنايع 
توليد چوب، كاغذ و مبلمان؛ توليد محصوالت شيميايي، 
الستيك و پالستيك؛ توليد محصوالت فلزي و البته توليد 
پوشاك و چرم، شاهد بروز وضعيت رونق در اين ماه بوده اند. 
در مقابل اما صنايع كاني غيرفلزي داراي بدترين شرايط در 

بين گروه هاي صنعت در اين ماه بوده اند. 
از ديگر س��و، شاخص »شامخ« توليد روندي مشابه با عدد 
كلي »ش��امخ« طي اين پنج دوره داشته است. پس از سه 
دوره روند نزولي، اين شاخص در دي ماه و بهمن ماه روندي 
افزايشي پيدا كرده و براي نخستين بار در چند گروه صنعتي 
رقم »شامخ« بيشتر از ۵۰ را نشان مي دهد كه نشان دهنده 
وضعيت مطلوب در اين گروه ه��اي صنعتي در بهمن ماه 
است. بر اين اس��اس، صنايع توليد پوشاك و چرم؛ صنايع 
توليد چوب، كاغذ و مبلمان؛ توليد محصوالت شيميايي و 
توليد محصوالت فلزي؛ داراي بيشترين مقدار افزايش توليد 
نسبت به ماه گذشته و صنايع توليد كاني هاي غيرفلزي نيز 
كمترين مقدار توليد نسبت به دي ماه را در مقايسه با صنايع 

ديگر ثبت كرده اند.
عدد »شامخ« سفارش��ات جديد در بهمن ماه نيز افزايش 
قابل توجهي را نسبت به دي ماه ثبت كرده است. عدد اين 
شاخص براي كل صنعت، نخستين بار است كه رقم بيشتر 

از ۵۰ را نشان مي دهد. الزم به ذكر است با توجه به افزايش 
كلي تقاضا در ماه هاي منتهي به انتهاي سال، روند افزايشي 
اين شاخص در اين فصل كاماًل منطقي به نظر مي رسد. در 
بين صنايع منتخب اما صنايع توليد چوب، كاغذ و مبلمان؛ 
توليد محصوالت الستيك و پالستيك؛ توليد محصوالت 
شيميايي؛ توليد محصوالت نساجي؛ توليد محصوالت فلزي؛ 
توليد وس��ايل نقليه و قطعات وابسته و توليد مواد غذايي، 
بيشترين ميزان سفارش��ات جديد و با شاخص »شامخ« 
باالت��ر از ۵۰ را ثبت كرده و توليد كاني غيرفلزي كمترين 

ميزان سفارشات جديد را كسب كرده است.
عدد »شامخ« مدت زمان تحويل سفارش در طي اين دوره 
روند نزولي را نسبت به ماه هاي گذشته طي كرده است. الزم 
به ذكر است عدد »شامخ« مدت زمان تحويل سفارش در اين 
ماه كمترين عدد )4۵.93( را نسبت به ماه هاي گذشته ثبت 
كرده است. در بين صنايع منتخب، تمام صنايع به جز توليد 
كاني غيرفلزي عدد »شامخ« بيشتر از ۵۰ را ثبت كرده اند، 
درحالي كه در ماه گذشته توليد كاني غيرفلزي بيشترين 
مقدار »شامخ« را در بين صنايع مختلف در اختيار داشت. 
اين در حالي اس��ت كه صنايع توليد محصوالت الستيك 
و پالستيك؛ توليد وسايل نقليه و قطعات وابسته و توليد 
محصوالت شيميايي، بيشترين مقدار مدت زمان تحويل 

سفارش را در اين ماه ثبت كرده اند.
از ديگر سو، بر اساس گزارش مركز آمار و اطالعات اقتصادي 

اتاق اي��ران، پس از 2 ماه پياپي در افزايش عدد »ش��امخ« 
موجودي مواد اوليه، يعني در ماه هاي آذرماه و دي ماه، در 
بهمن ماه عدد »شامخ« موجودي مواد اوليه روند كاهشي 
را ثبت كرده است. اين در حالي است كه همچنان كمترين 
ميزان موجودي مواد اوليه مربوط به آبان ماه با عدد »شامخ« 
3۰.۰3 است درحالي كه براي عدد »شامخ« بهمن ماه اين 
شاخص 31.77 ثبت شده بود. صنايع توليد كاني غيرفلزي؛ 
توليد محصوالت الستيك و پالستيك و توليد چوب، كاغذ 
و مبلمان و توليد محصوالت پااليشگاهي، بيشترين ميزان 
موجودي مواد اوليه و صنايع توليد محصوالت نس��اجي و 
توليد پوشاك و چرم، كمترين ميزان موجودي مواد اوليه 

را ثبت كرده اند.
عالوه بر اين، روند صعودي عدد »شامخ« قيمت خريد مواد 
اوليه كه از آذرماه ش��روع شده بود، در اين ماه نيز همچنان 
روند صعودي خود را حفظ كرد اما اين عدد از عدد »شامخ« 
مهرماه )87/۵7( كمتر و به ميزان )76.79( ثبت شده است. 
تمامي صنايع منتخب، عدد شامخ قيمت خريد مواد اوليه 
را عدد باالتر از ۵۰ ثبت كرده اند. صنايع توليد پوشاك و چرم 
بيشترين مقدار و صنايع توليد چوب، كاغذ و مبلمان كمترين 
مقدار عدد »شامخ« را در اين ماه ثبت كرده اند. عدد »شامخ« 
موجودي انبار نيز كمترين مي��زان خود را در بهمن ماه به 
ميزان )4۵.86( نسبت به چهار دوره گذشته به ثبت رسانده 
اس��ت. اين در حالي است كه تغييرات در موجودي انبار، با 

اندكي تأخير با تغييرات توليد رابطه عكس دارد. در اين پنج 
دوره نيز اين رابطه برقرار بوده است. صنايع توليد پوشاك و 
چرم؛ توليد كاني غيرفلزي؛ توليد محصوالت نساجي و توليد 
ماشين آالت، بيشترين مقدار عدد »شامخ« براي موجودي 
انب��ار و بزرگ تر از ۵۰ و صنايع توليد م��واد غذايي و توليد 
محصوالت الستيك و پالستيك؛ كمترين ميزان شامخ 

موجودي انبار را به خود اختصاص داده اند.
اين در حالي اس��ت كه پس از روند نزولي عدد »ش��امخ« 
صادرات كاال در ماه گذش��ته، نه تنها اين عدد در بهمن ماه 
روند صعودي خود را مش��ابه ماه هاي قبل )به جز دي ماه( 
تكرار كرد، بلكه بيشترين مقدار عدد »شامخ« را نيز در اين 
ماه )4۵.17( نسبت به چهار دوره گذشته ثبت كرد. اين در 
حالي است كه صنايع توليد چوب، كاغذ و مبلمان؛ توليد مواد 
غذايي و توليد محصوالت الستيك و پالستيك، بيشترين 
مقدار ميزان صادرات كاال در اين ماه )با عدد شامخ بزرگ تر 
از ۵۰( و صنايع توليد محصوالت نساجي و توليد محصوالت 
پااليشگاهي نيز كمترين مقدار صادرات را در اين ماه به ثبت 
رسانده اند. از ديگر س��و، پس از روند نزولي عدد »شامخ« 
قيمت محصوالت در دوره هاي گذشته، اين عدد در بهمن 
روند صعودي داشته است. عدد »شامخ« قيمت محصوالت 
توليدش��ده كه در ماه هاي آذر و دي به زير ۵۰ رسيده بود، 
در اين ماه عدد باالي ۵۰ را )۵8.13( ثبت كرده اس��ت. در 
اين ماه تمام صنايع عدد »شامخ« باالتر از ۵۰ را براي قيمت 

محصوالت توليدشده ثبت كرده اند. در بين صنايع مختلف اما 
صنايع توليد محصوالت پااليشگاهي؛ توليد پوشاك و چرم؛ 
توليد محصوالت شيميايي؛ توليد محصوالت فلزي و توليد 
وسايل نقليه و قطعات وابسته، بيشترين مقدار عدد »شامخ« 
قيمت محصوالت توليدشده را ثبت كرده اند درحالي كه 
صنايع توليد چوب، كاغذ و مبلم��ان و توليد محصوالت 

نساجي، كمترين مقدار عدد »شامخ« را ثبت كرده اند.

كدامصنايعازركودخارجشدند؟
با همه اين ها، ميزان تغييرات ش��اخص »شامخ« در ميان 
گروه هاي مختلف صنعتي، به يك اندازه نبوده است، چرا 
كه تغييرات در زيربخش هاي شاخص »شامخ«، در مورد 
هر صنعت با صنعت ديگر متفاوت بوده است. به عنوان مثال، 
در »صنايع غذايي«، كاهش موجودي مواد اوليه به كمترين 
ميزان خود در سه ماه گذشته رسيده و در مقابل، افزايش 
بي رويه قيمت مواد اوليه در اين گروه، بزرگ ترين مشكل 
اين گروه صنعتي در بهمن ماه بوده است. از ديگر سو، با وجود 
كاهش ميزان ف��روش در اين گروه، موجودي محصول در 
انبارها نيز در پايين ترين حد در بين تمامي گروه ها بوده است.

گروه »صنايع نساجي« نيز داراي كمترين ميزان موجودي 
مواد اوليه و همچنين ميزان صادرات نسبت به ساير گروه ها 
در بهمن ماه بوده است. با اين حال، افزايش ميزان سفارشات 
جديد مشتريان براي نخستين بار طي ۵ ماه گذشته در 
بهمن ماه، منجر به افزايش انتظارات توليد براي اسفندماه 
در اين گروه صنعتي شده است. اين در حالي است كه با 
نزديك شدن به روزهاي پاياني سال و افزايش تقاضا براي 
توليدات در گروه »صنايع پوشاك و چرم«، شاهد افزايش 
قابل توجه در ميزان توليد در اين گروه با رقم 63.6 بوده ايم 
كه باالترين رقم شاخص در بين همه گروه هاي صنايع در 
اين ماه است. با اين حال اين گروه در بهمن ماه داراي يك 
ركورد ديگر نيز در زمينه قيمت مواد اوليه است كه با رقم 
9۰.9، شاهد بيشترين مقدار افزايش قيمت مواد اوليه در 

بهمن بوده است.
گروه »صنايع شيميايي« نيز در بهمن ماه در دو حوزه جذب 
و به كارگيري نيروي انساني و مصرف حامل هاي انرژي داراي 
بيشترين مقدار شاخص در بين ساير گروه هاي صنعتي بوده 
است. به نظر مي رسد در اين روزهاي پاياني سال با افزايش 
توليد و افزايش ميزان سفارش��ات جديد مشتريان در اين 
گروه، افزايش انتظارات براي توليد در اسفند و رونق نسبي 
براي اين گروه در ماه هاي آينده دور از انتظار نيست. اين در 
حالي است كه افزايش مدت زمان انجام سفارش طي سه ماه 
گذشته در گروه »صنايع ماشين سازي و لوازم خانگي«، منجر 
به كاهش سطح توليد و به تبع آن كاهش در ميزان فروش 
و صادرات محصول در بهمن شده است. بااين حال، با وجود 
كاهش سفارش هاي جديد مشتريان، اميد به بهبود اوضاع 
در ماه آينده منجر به افزايش شاخص انتظارات توليد در اين 
گروه نسبت به ماه قبل بوده است. از آن سو اما گروه »صنايع 
كاني غيرفلزي« در بهمن ماه شاهد بدترين اوضاع اقتصادي 
با كمترين ميزان ش��اخص »ش��امخ« كل، ميزان توليد و 
ميزان سفارش��ات جديد و در مقابل افزايش شديد قيمت 
مواد اوليه در بين گروه هاي صنعتي بوده است. بااين حال به 
لحاظ موجودي مواد اوليه از وضعيت بهتري نسبت به ساير 
گروه ها برخوردار بوده و به دليل كاهش در ميزان فروش و 
صادرات، با افزايش موجودي محصوالت نهايي در انبارها 

مواجه شده است.
ميزان سفارش��ات جديد در گروه »صنايع چوب، كاغذ 
و مبلمان« با رقم 66.7 بيشترين ميزان در بين تمامي 
گروه هاي صنعتي در بهمن ماه بوده است كه به تبع آن 
ميزان توليد در بهمن ماه نيز در اين گروه، افزايش يافته 
و شاهد بيشترين مقدار شاخص »شامخ« كل در بخش 
صنعت در گروه صنايع چوب، كاغذ و مبلمان هستيم. 
به دليل مواجه شدن اين گروه با كمترين ميزان افزايش 
در قيمت مواد اوليه، شاهد ثبات در قيمت محصوالت 
توليدي و كمترين ميزان افزايش قيمت محصوالت در 
اين گروه در بهمن ماه در بين تمامي گروه هاي صنعتي 
بوده ايم. اين صنعت همچنين ركورددار پرفروش ترين 
صنعت در بي��ن تمامي گروه هاي صنعتي در بهمن ماه 
بوده اس��ت. بااين حال با پيش بيني فروكش كردن تب 
خريد برخي محص��والت در اين گروه در اس��فندماه، 
فعاالن اقتصادي در اين گروه، ميزان انتظارات توليد براي 
ماه آينده را به كمترين مي��زان )47.2( در بين تمامي 

گروه هاي صنعتي پيش بيني كرده اند.

دبيركل اتاق مشترك ايران و عراق عنوان كرد رييس سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان خبر داد 

پيشنهادعراقبرايتسهيلتجارتباايرانارسالپروندهبهمنموتوروكرمانموتوربهتعزيرات
رييس سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان 
از ارسال پرونده خودروس��ازي هاي بهمن موتور و كرمان 
موتور به تعزيرات خبر داد و گفت: به تمام عرضه كنندگان 
و خودروسازهايي كه تعهدات معوق دارند، تذكر مي دهيم 
كه در اسرع وقت نسبت به ايفاي تعهدات خود اقدام كنند به 
گزارش شاتا، عباس تابش با اعالم اينكه پرونده خودروسازي 
بهمن موتور را به دليل عدم ايفاي تعهدات تحويل »بسترن 
و ه��اوال« حدود 1۰ روز پيش به تعزيرات ارس��ال ش��ده 
اس��ت، اظهار ك��رد: از همين جا به تم��ام عرضه كنندگان 
و خودروس��ازهايي كه تعه��دات مع��وق دارند مخصوصا 
خودروسازان كرمان موتور و كارمانيا تذكر مي دهيم كه در 
اسرع وقت نسبت به ايفاي تعهدات خود برابر قرارداد و وفق 
ماده 4 برابر قانون حمايت از مصرف كنندگان خودرو اقدام 
كنند و اگر اين خودروسازان تا 3 روز ديگر نسبت به اين تذكر 

اقدام نكنند، طبق قانون با آنها برخورد مي شود.
سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان در مورد 
بازار نيز با بيان اينكه طرح ويژه نظارت آغاز شده است، گفت: 
با توجه به اعالم وزارت جهاد كشاورزي و شركت بازرگاني 
دولتي ايران، شكر به اندازه كافي به تمام استان ها تخصيص 
داده شده و اگر استان ها به شكر مازاد هم نياز داشته باشند، 
ش��ركت بازرگاني دولتي ايران و وزارت جهاد كش��اورزي 

آمادگي تخصيص مجدد را به اين اس��تان ها دارند و از تمام 
استانداران تقاضا دارم به عنوان مسووالن تنظيم بازار نسبت به 
جذب و نظارت بر توزيع اين كاال دستورات الزم را صادر كنند. 
تابش با اشاره به اينكه توزيع شكر از هفته گذشته آغاز شده، 
عنوان كرد: شكر براي صنوف، صنعت و خانوار تامين شده 
است و ما هيچ محدوديتي در عرضه شكر با قيمت مصوب 
نداريم و انتظار ما از اصناف اين است كه با توجه به اين عرضه 
سريعا نسبت به عرضه در فرآيند و براساس مصوبات قيمت 
اقدام كنند. وي ادامه داد: همكاران ما در گشت هاي مشترك 
بازرسي و گشت هاي نظارتي، موجودي كاالهاي اساسي در 
انبارهاي اصناف را هم كنترل مي كنند. كاالهايي كه براي 
توزيع پايان س��ال تخصيص داده شده به هيچ عنوان نبايد 
در انبارها بماند. رييس سازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليد كنندگان همچنين در مورد عرضه مرغ با مصوبه تنظيم 
بازار به قيمت 11 هزار و ۵۰۰ تومان گفت: اين قيمت مورد 
توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد كشارزي 
و بخش خصوصي مربوطه است و در كل استان ها فرايند را 
از مرغداري آغاز و تا عرضه كنترل مي كنيم و هر عاملي كه 
قيمت مصوب را رعايت نكرده باش��د، تحت پيگرد قانوني 
قرار مي گيرد و پرونده متخلف امروز در اس��تان سمنان به 
مبلغ يك ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان براي يك مرغداري 

تشكيل شد و اين كار ادامه دارد. تابش در مورد عرضه سيب 
و پرتقال، هم اين اطمينان را به مردم داد كه اين ميوه ها به 
اندازه كافي در تمام استان ها ذخيره سازي شده است. او با بيان 
اينكه صادرات سيب و پرتقال هم ممنوع شد، گفت: بنابراين 
هيچ دغدغه اي براي عرضه و كنترل بازار در شب عيد نداريم 
و مردم نگران اين مساله نباشند. به گفته او، گوشت قرمز به 
اندازه كافي تامين مي شود و سياست گذاري ها براي ادامه 
اس��تفاده جامعه هدف از اين كاال انجام شده است. رييس 
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان با تاكيد 
بر اينكه قيمت بليت هاي داخلي در سفرهاي ريلي، زميني و 
هوايي نسبت به سال گذشته تغييري نداشته است، تصريح 
كرد: به سازمان هواپيمايي تذكر داده ايم قيمت ها نسبت به 
شهريور ماه نبايد هيچ تغييري داشته باشد و هر چه سريع تر 
بايد پروازه هاي چارت��ري را تعيين تكليف كنند. تابش به 
اصناف و كس��اني كه در فرآيند تجارت كاالهاي شب عيد 
مردم هستند، گفت: براي بازرسان ما داشتن فاكتور خريد از 
فروشنده قبلي الزام است و چناچه تخلفي انجام شده باشد 
و كسي اعال م كند فاكتور خريد ندارد، كل تخلف را براي آن 
حلقه منظور مي كنيم و به تمام كساني كه در حلقه هاي تامين 
و توزيع فعال هستند اعالم مي كنم بطور حتم در زمان تحويل 

كاال فاكتور خريد هم همراه داشته باشند.

دبيركل اتاق مشترك ايران و عراق با اعالم آمادگي كشور 
عراق براي راه اندازي بانك مشترك ايران و عراق گفت: 
در مذاكرات محمدجواد ظريف وزير امور خارجه ايران با 
طرف عراقي بحث بانك مشترك ايران و عراق مطرح شد 
و بانك »رافدين عراق« اعالم آمادگي كرد تا شعبه اي در 
ايران تاسيس كند. سيدحميد حسيني در خصوص نقش 
روابط بانكي در مبادالت تجاري ايران و عراق اظهار كرد: 
روابط ما در عراق در شرايط تحريم عراق شكل گرفت و در 
دوره تحريم هاي ما اين روابط ادامه يافت و از اين رو، روابط 
ايران و عراق چندان بر روابط بانكي استوار نبوده است و در 
مجموع، عراق كشوري نيست كه بانك ها در آن محوريت 

اساسي داشته باشند و نظام بانكي قويي داشته باشد.
به گفته حس��يني، بزرگ ترين بانك عراق يعني بانك 
»تي بي آي« در سرتاس��ر اين كش��ور، به اندازه يكي از 
بانك هاي ما در تهران، ش��عبه ندارد و س��اير بانك هاي 
اين كشور نيز 1۰ تا 12 شعبه دارند و مردم عراق هم به 
داليل مختلف از جمله ربوي دانستن بانك ها و هراس از 
گرفتار شدن در پروسه ماليات و غيره، تمايلي به استفاده 
از خدمات بانكي ندارند؛ لذا عراقي ها از بانك گريزانند. به 
گزارش خبرگزاري تسنيم، دبيركل اتاق مشترك ايران 
و عراق در مورد تسهيل صادرات از سوي صادركنندگان 

ايراني به كشور عراق به دنبال تصميم اخير بانك مركزي، 
گفت: با هماهنگي بانك مركزي و دستورالعملي كه به 
زودي اعالم مي شود، صادركنندگان ما مي توانند دينار 
خود را به بانك هاي ايراني در ع��راق تحويل دهند و در 

ايران، معادل ريالي آن را از بانك دريافت كنند.
حسيني با بيان اينكه اين فرآيند قبال توسط صرافي ها 
انجام مي شد افزود: بعد از تحريم ها مشكالتي به وجود آمد 
كه اين فرآيند را سخت تر مي كرد، بنابراين بانك مركزي 
به منظور بازگش��ت ارز حاصل از صادرات، به بانك هاي 
ايراني در ع��راق ماموريت داد تا دينار حاصل از صادرات 
كاالي صادركنندگان ايراني به عراق را دريافت كنند و 

معادل ريالي آن را در كشور تحويل دهد.
به گفته او، هم اكنون بانك ملي اين فرآيند را آغاز كرده و 
عمال هم ارز صادرات به عراق به ايران باز مي گردد و هم 
مشكالت صادركنندگان برطرف مي شود. دبيركل اتاق 
مشترك ايران و عراق همچنين با اعالم آمادگي كشور 
عراقي براي راه اندازي بانك مشترك ايران و عراق گفت: 
در مذاكرات محمدجواد ظريف وزير امور خارجه با طرف 
عراق بحث بانك مشترك ايران و عراق مطرح شد و بانك 
»رافدين عراق« اعالم آمادگي كرد تا شعبه اي در ايران 

تاسيس كند.
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ترخيصمشروطخودروهاي
وارداتيتا۱۶دي

ايس�نا | وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت در 
بخشنامه اي به سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت 
استاني اعالم كرد آن دسته از خودروهاي متوقف در 
گمرك كه با انتقال ارز و به صورت گش��ايش ال سي 
وارد شده اند در صورتي كه تا شانزدهم دي ماه امسال 
قبض انبار دريافت كرده باشند، اجازه ترخيص خواهند 
داشت. از ابتداي تيرماه امسال دولت واردات حدود 
14۰۰ قلم كاالي لوكس و غيرضروري از جمله خودرو 
را ممنوع كرد. اين موضوع باعث ش��د تا از اين تاريخ 
ترخيص خودروهاي وارداتي از گمركات متوقف شده 

و اين خودروها در مبادي ورودي كشور دپو شوند.
اين موضوع مش��كالتي را براي پيش خريداران اين 
خودروها ايجاد كرد تا اينكه س��رانجام حدود دو ماه 
پيش هيات دولت تصويب كرد خودروهاي وارداتي 
موجود در گمرك ك��ه تا تاريخ ش��انزدهم دي ماه 
قبض انبار دريافت كرده اند، اجازه ترخيص خواهند 
داش��ت. اين موضوع اما اعت��راض رييس كل بانك 
مركزي را به دنبال داشت و عبدالناصر همتي اعالم 
كرد كه براي كنترل بازار ارز تنها به خودروهايي كه 
تا تاريخ شانزدهم مرداد ماه امسال قبض انبار دريافت 
كرده اند اجازه واردات بدون انتقال ارز را مي دهد. در 
اين شرايط براساس جديدترين اخبار به دست آمده، 
وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور بخشنامه اي 
دستورالعمل صادره در اين زمينه را اصالح كرده است. 
براساس اين بخشنامه خودروهاي متوقف در گمرك 
به دو دس��ته خودروهايي كه با انتقال ارز و گشايش 
ال سي وارد ش��ده اند و خودروهايي كه بدون انتقال 
ارز وارد شده اند، تقسيم شده اند. طبق تصميم وزارت 
صنعت خودروهاي دسته اول )وارد شده با انتقال ارز( 
در صورتي كه تا شانزدهم دي ماه قبض انبار دريافت 
كرده باش��ند اجازه ترخيص از گم��رك را خواهند 
داشت. اما در خودروهاي دسته دوم )وارد شده بدون 
انتقال ارز( تنها آنهايي مجاز به ترخيص هستند كه 
قبض انبار آنها تا شانزدهم مرداد ماه صادر شده باشد.

تشديدبازرسيها
دراياممنتهيبهسالنو

ايسنا |رييس س��ازمان ملي اس��تاندارد ايران از 
افزايش گش��ت هاي بازرس��ي از ابتداي ماه جاري 
خبر داد و گفت كه در يكي از بازرسي هاي اخير اين 
سازمان 9۰۰۰ سيلندر غير استاندارد كشف شده 
است. روز گذشته مراس��م امضاي تفاهم نامه بين 
سازمان ملي استاندارد ايران و منطقه آزاد كيش با 
حضور روساي دو مجموعه برگزار شد. در اين نشست 
نيره پيروزبخت، رييس سازمان ملي استاندارد ايران با 
بيان اينكه سازمان ملي استاندارد به تناسب زمان هاي 
مختلف اقدامات متمركزي در راستاي حفظ سالمتي 
و ايمني مردم انجام مي دهد، از افزايش گشت هاي 
بازرسي از ابتداي ماه جاري خبر داد وگفت: براي مثال 
در س��ال جاري از اول فروردين تا 12 اسفند امسال 
حدود 323 هزار واحد صنفي بررسي شده، اما اين 
بازرس��ي ها در ايام اسفند و فروردين خيلي بيشتر 
اس��ت. او افزود: نمونه برداري هايي كه از سطح بازار 
انجام شده نيز از ابتداي سال تا دوازدهم اسفند حدود 
14 هزار مورد بوده اما در اين 17 روز باقيمانده تا آخر 
سال حداقل 3۵۰ هزار واحد صنفي نمونه برداري 
خواهد شد. پيروز بخت با اشاره به اينكه در اين مدت 
بازار از نظر عرضه كاالي بي كيفيت ناامن مي شود، 
تصريح كرد: آمار نهايي بررسي ها پايان سال اعالم 
خواهد ش��د، اما به عنوان نمونه در يكي از گشت ها 
حدود دو ماه پيش 9۰۰۰ سيلندر سي ان جي غير 
استاندارد كشف شد كه همراه توليدكنندگان خودرو 
فراخوان داديم و اين سيلندرها بازگردانده شد و در 
حال انهدام هستند. به گفته او، براي واحدهايي كه 
تخلف مي كنند خط توليد متوقف يا پرونده به دستگاه 
قضايي منتقل مي شود و برخوردهايي قضايي صورت 
مي گيرد. در ادامه غالمحسين مظفري، مديرعامل 
س��ازمان منطقه آزاد كيش نيز از برگزاري جشن 
جهاني نوروز در ايام تعطيالت در جزيره كيش خبر 
داد كه تاكنون 8 كشور رسمًا براي اجراي آن اعالم 
آمادگي كرده اند. وي افزود: نوروز يكي از ايامي است 
كه بيشترين حجم مسافر به كيش سفر مي كنند 
و پيش بيني مي ش��ود كه 32۰ تا 3۵۰ هزار مسافر 

داشته باشيم.

ليستواردات۱۴۰ميليون
دالركااليممنوعهگروه۴

تسنيم| ليس��ت واردات 14۰ ميليون دالر كاالي 
ممنوعه گروه 4 منتشر ش��د. براساس مصوبه اخير 
كميسيون اقتصادي دولت كه با حضور نمايندگان 
بانك مركزي، گمرك، وزارت صنعت، سازمان مناطق 
آزاد و سامانه جامع تجارت به تصويب رسيده است 
امكان ورود 14۰ ميليون دالر كاالي ممنوعه گروه4 
به اين مناطق مجاز ش��ده اس��ت. اعالم همين خبر 
باعث شد تا بسياري از توليدكنندگان به اين موضوع 
اعتراض كرده و بگويند در شرايط فعلي توليد با ركود 
بازار روبه رو است و صدور اين مجوز نه تنها مشكلي را 
حل نمي كند بلكه سهم بازار توليدكننده داخلي هم 
به تصاحب اجناس وارداتي در مي آيد. اين موضوع به 
ويژه از آن رو حائز اهميت اس��ت كه در اين فهرست 
تقريباً  هر نوع كااليي، از اقالم كشاورزي گرفته تا اقالم 
صنعتي قابل مشاهده است. شير خشك صنعتي، شير 
و فرآورده هاي دامي،  گردو، انواع خرما، انجير، نارنگي، 
ليمو، توت فرنگي، گيالس و آلبالو، چاي، روغن زيتون، 
خاويار، گوجه، ماهي، قارچ، سبزيجات، سيب زميني، 
نخود فرنگي،ابزار براي سوراخ كردن، حديده كردن 
يا قالويز كردن، رنده، اس��كنه، مغار و ابزارهاي برنده 
همانند براي كار روي چوب، انواع دستگيره و پالك 
در ساختماني، رادياتورهاي گرم كننده مخزني، المپ 
حبابي رشته اي مونتاژ شده بدون كالهك )سرپيچ(، 
دستگاه هاي درست كردن قهوه يا چاي،تنها بخشي 

از اقالم مورد اشاره در اين فهرست هستند.

شامخ صنعت در بهمن 1397
بهمن 97دي 97آذر 97شاخص

39.2139.3547.63شامخ كل صنعت

37.0139.6647.42مقدار توليد محصوالت

32.1533.8254.30ميزان سفارشات جديد

49.9852.4645.93مدت زمان انجام و تحويل سفارش

35.4638.8031.77موجودي مواد اوليه

46.3439.1847.07ميزان به كارگيري نيروي انساني

61.8366.9276.79قيمت خريد مواد اوليه

55.7556.4845.86موجودي محصول نهايي در انبار

39.3538.0945.17ميزان صادرات كاال

48.3347.4758.13قيمت محصوالت توليدشده

47.5147.8351.86مصرف حامل هاي انرژي

30.3332.2149.53ميزان فروش محصوالت

48.7055.2453.18انتظارات توليد در ماه آينده



15 جهان

رييس كميته قضايي مجلس نمايندگان امريكا اعالم كرد

عرضه اولين اوراق قرضه 10ساله پس از يك دهه ركود

آغاز رسيدگي به اتهامات ترامپ

اقتصاد يونان به شرايط عادي بازگشته است؟

گروه جهان|
 كميته قضايي مجلس نمايندگان امريكا تحقيقات درباره 
اتهامات دونالد ترامپ از جمله كارشكني در اجراي عدالت 
و سوءاستفاده از قدرت را آغاز كرد. از سوي ديگر، چهار 
س��ناتور جمهوري خواه از جمله راند پال در مخالفت با 
وضعيت اضطرار ملي كه از س��وي ترامپ براي ساخت 
ديوار مرزي اعالم شده، به دموكرات ها پيوسته اند و به اين 
ترتيب آراي الزم براي تصويب مخالفت با اين طرح در سنا 
فراهم شده است. سي ان ان نوشته، جمهوري خواهان در 
سنا با اختالف 3 كرسي در اكثريت هستند و پيوستن 
اين چهار نماينده به دموكرات ها، زمينه را براي مقابله 
اين مجلس با سياست هاي مهاجرتي دولت اين كشور 

هموار كرده است.
به گزارش اي بي س��ي نيوز، جرالد نادلر رييس كميته 
قضايي مجلس نمايندگان امريكا كه اكثريت آن در اختيار 
دموكرات هاست، گفته از وزارت دادگستري درباره بيش 
از 60 نفر از جمله »ترامپ جونيور« پسر رييس جمهور 
امريكا و »الن وايزلبرگ« مقام ارشد مالي سازمان ترامپ 
اسناد و مدارك خواسته است. نادلر گفته: »موضوع اين 
تحقيقات را سوءاس��تفاده از قدرت، كارشكني در روند 
اجراي عدالت و فساد تشكيل مي دهد و روشن است كه 
رييس جمهوري در اجراي عدالت كارشكني كرده است. 
براي تصميم گيري درباره اس��تيضاح رييس جمهوري 
هنوز بسيار زود اس��ت. قبل از اينكه كسي را استيضاح 
كنيم باي��د مردم امريكا را قانع كنيم كه به اس��تيضاح 

نياز هست.« 
رييس كميت��ه قضايي مجلس نماين��دگان امريكا 
به عنوان ش��اهدي براي مانع تراشي ترامپ در روند 
اجراي عدالت به اخراج جيمز كومي رييس س��ابق 
پليس فدرال امريكا )اف بي آي( اشاره كرد كه پيش 
از اخراج، رياست تحقيقات درباره دخالت احتمالي 
روسيه در انتخابات رياست جمهوري 2016 امريكا 
و احتمال تباني تيم س��تاد تبليغاتي ترامپ با مسكو 
را برعهده داشت. به دنبال اخراج كومي، رابرت مولر 
بازرس ويژه مسووليت اين تحقيقات را برعهده گرفت 
كه انتظار مي رود در چند هفته آينده نتايج آن را به 
دادس��تان كل امريكا ارايه ده��د. نادلر همچنين به 

تالش هاي ترامپ در ارعاب ش��اهدان در تحقيقات 
اشاره كرده است.

به گزارش ايرنا، دونالد ترامپ هرگونه همكاري با مسكو 
در انتخاب��ات را رد و در توييتي خ��ود را فردي بي گناه 
توصيف كرده كه از سوي افراد بد و فاسد در يك عمليات 
غيرقانوني كه او شكار س��احره ها توصيف كرده است، 

تحت پيگرد قضايي قرارگرفته است.
ترامپ شنبه هفته جاري نيز به گروهي از سياستمداران 
و فعاالن سياس��ي محافظه كار گفته تيم تحقيقات به 
ادل هاي براي اثبات موضوع تباني با روس��يه دس��ت 
نيافته، از اين رو معامالت تج��اري و مالي اش را هدف 

قرار داده است. 

نادلر هم دوش��نبه به اي بي سي نيوز گفته، در حالي كه 
تحقيقات مولر برخي جرايم خاص را هدف قرار مي دهد، 
كميته مذكور شبكه گسترده تري را هدف قرار مي دهد. 
اظه��ارات نادلر به دنبال ش��هادت علني مايكل كوهن 
وكيل سابق ترامپ مطرح شده است. كوهن، ترامپ را به 
دروغگويي در دوران نامزدي انتخابات و حتي پس از ورود 
به كاخ سفيد متهم كرده است. كوهن همچنين در جمع 
اعضاي كميته نظارت مجلس نمايندگان امريكا ترامپ را 
فريبكار و شياد توصيف كرده است. ترامپ با انتقاد دوباره 
از تحقيقات مولر گفت��ه دموكرات ها با اهداف قبلي و از 
روي عمد جلسه استماع كوهن در مجلس نمايندگان 
را با مذاكرات هانوي با حضور رهبر كره شمالي همزمان 

برگزار كردند و اين جلسه استماع باعث شده كه نشست 
او با كيم جونگ اون بي نتيجه به پايان برسد. وكيل سابق 
ترامپ به دليل دروغگويي به كنگره، فرار مالياتي و نقش 
مقررات مالي كمپين هاي انتخاباتي به 3 س��ال زندان 

متهم شده است. 
دونال��د ترامپ تاكنون غير از تحقيق��ات رابرت مولر، 
سوژه تحقيقات چندي در كنگره امريكا بوده است. آدام 
شيف رييس كميته اطالعات مجلس نمايندگان، گفته 
كميته متبوعش تحقيقات دقيقي را درباره مذاكرات 
مربوط به ساخت برج ترامپ در مسكو انجام مي دهد. 
به گفته كوهن )وكيل سابق ترامپ( اين مذاكرات تا زمان 
تبليغات انتخابات در س��ال 2016 ادامه داشته است. 

شيف گفته اگر اين مذاكرات به توافق دست مي يافت 
ترامپ مي توانست بيشتر از هر معامله اي در طول زندگي 

خود پول به جيب بزند. 
دموكرات هاي كنگره كه به نظر مي رس��د به واس��طه 
اكثريت خود در مجلس نمايندگان جرات بيش��تري 
كسب كرده اند با انجام تحقيقات گسترده جديد خود را 
آماده دوران پس از مولر مي كنند. به اعتقاد ناظران، رابرت 
مولر در گزارش نهايي خود درباره روسيه، ترامپ را متهم 
بكند يا نكند، دموكرات هاي كميته هاي مختلف مجلس 
نمايندگان با درخواس��ت مدارك جديد، درخواس��ت 
ش��هادت و حتي احضاريه در صورت نياز، خود را آماده 
تحقيقات گسترده تري كرده اند كه فراتر از دخالت روسيه 

و بحث تباني در كمپين انتخاباتي 2016 است.
غير از تحقيقات جديد كميته قضايي مجلس نمايندگان 
امريكا، كميته خدمات مالي اين مجلس نيز به رياست 
ماكسيم واترز تحقيقات خود را بر عملكرد دويچه بانك 
آلمان متمركز كرده است. بر اساس اين تحقيقات بانك 
مذكور سال ها به س��ازمان امالك و مستغالت ترامپ 
ميليون ها دالر وام داده اس��ت. واترز هفته پيش گفته 
بود اين بانك با اين كميته براي ارايه اس��ناد و مدارك 
مورد نظر همكاري كرده اس��ت. اليوت انجلس رييس 
كميته امور خارجه مجلس نمايندگان امريكا، نيز در 
حال همكاري با آدام شيف و كميته متبوعش درباره 
ارتباط ترامپ با پوتين از جمله نشست هاي خصوصي 
بين اين دو نفر در هلسينكي در سال گذشته است. اين 
كميته همچنين در حال تحقيقات درباره سياس��ت 
دولت امريكا در قبال عربستان و واكنش به قتل جمال 
خاشقجي روزنامه نگار عرب در كنسولگري استانبول در 
تركيه است. كوين مك كارتي رهبر جمهوري خواهان 
در مجلس نمايندگان امريكا، دموكرات ها را متهم كرده 
كه دستور استيضاح رييس جمهور را دنبال مي كنند. 
اين نماينده جمهوري خواه گفته “از آنجايي كه آنها به 
نتيجه اي درباره تباني تيم ترامپ ومسكو دست نيافتند 

رويه جديدي را آغاز كرده اند. “ 
به نظر مي رسد كه پايان تحقيقات رابرت مولر سرآغاز 
تحقيقات جديدي است كه قابليت آن را دارد كه دونالد 

ترامپ را هدف استيضاح قرار دهد.

گروه جهان| طال تسليمي|
 يونان قصد دارد اين هفته براي دومين مرتبه در سال 
جاري ميالدي اوراق قرضه به بازار عرضه كند. اين اقدام 
متهورانه يونان در آزمودن محبوبيت اوراق قرضه دولتي 
خود نزد سرمايه گذاران پس از آن است كه بهره وري اين 
اوراق به كمترين ميزان در نزديك به يك سال گذشته 
رس��يده و وارد محدوده پايين ترين سطح در 12سال 
گذشته شده است. موسس��ه رتبه بندي »موديز« در 
اقدامي با اش��اره به كارآمدي برنامه اصالحات يونان، 
رتبه اعتباري اين كش��ور را از »ب3« به »ب1« ارتقاء 
داد. پس از اين اتفاق، بهره وري اوراق قرضه 10س��اله 
يونان در معامالت روز دوشنبه به 3.63درصد كاهش 
يافت كه كمترين ميزان از م��اه ژانويه 2018 تاكنون 
به شمار مي رود. در ماه ژانويه بهره وري اوراق قرضه به 
پايين ترين سطح از س��ال 2006 تاكنون رسيده بود. 
)بهره وري اوراق عرضه زماني كاهش مي يابد كه ارزش 

آن باال رفته باشد.( 
به نوشته رويترز، از زمان خروج يونان از سومين برنامه 
كمك هاي مالي بين المللي در ماه اوت اين دومين مرتبه 
است كه اين كشور اوراق قرضه منتشر مي كند و در عين 
حال، اين اولين دور عرضه اوراق قرضه 10 ساله يونان در 

يك دهه گذشته به شمار مي آيد. 
بانكدارها پيش بيني كرده اند كه اين اوراق همانند اوراق 

قرضه 5ساله منتشر شده در ماه گذشته با استقبال مواجه 
شود. يك بانكدار ارشد يوناني گفت: »باتوجه به تجربه 
اوراق قرضه 5ساله، انتظار مي رود كه اوراق جديد هم با 
استقبال خوبي مواجه شوند. مدتي طوالني بود كه آنها 
اوراق قرضه 10ساله منتشر نكرده بودند. قطعا آخرين 
عرضه به قبل از بحران بدهي بازمي گردد.« يونان اعالم 
كرده كه براي عرضه اوراق قرضه 10 س��اله »در آينده 
نزديك« و بسته به ش��رايط بازار، موفق شده با 6بانك 
مطرح بين المللي هماهنگي هاي الزم را به عمل آورد. 
اين بانك ها »بي ان پي پاريباس«، »سيتي«، »كرديت 
س��وييس«، »گلدمن س��اكس«، »اچ اس بي س��ي« و 
»جي پي مورگان« هستند. آتن كه در نزديك به 10سال 
گذشته به اعتباردهندگان خارجي خود وابسته بوده، 
سعي دارد براي حل مشكالت مالي خود به تامين بودجه 

از طريق بازار متداول اوراق قرضه بازگردد.
يونان در ماه اوت سال گذشته ميالدي )2018( موفق 
شد برنامه دريافت  كمك هاي مالي بين المللي را پشت 
سر بگذارد؛ برنامه اي كه از سوي كشورهاي عضو حوزه 
پولي يورو ارايه ش��ده بود. در بازه زماني 8س��اله ساز و 
كار ثبات اروپايي همراه با صندوق بين المللي پول در 
مجموع بيش از 260 ميليارد يورو به يونان وام داده اند. 
اين برنامه حمايتي بزرگ ترين برنامه كمك هاي مالي در 
تاريخ اقتصاد جهان به شمار مي رود. دولت يونان ناگزير 

ش��د براي دريافت اين وام ها برنامه رياضت اقتصادي 
س��نگيني را بر مردم خود تحميل كند. اقتصاد يونان 
در سال هاي گذشته به تدريج رش��د كرد، اما گردش 
مالي آن هنوز 25 درصد كوچك تر از زمان آغاز بحران 
اقتصادي اين كشور است و تا رسيدن به سطح مطلوب 

راه درازي مانده است.
با اين حال، شرايط اقتصادي يونان اكنون بسيار بهبود 
يافته و چشم انداز اقتصادي در اين كشور باثبات شده 
است. يونان توانسته با اس��تفاده از درآمدهاي خود از 
بازارها و باقيمانده وام هاي بين المللي بيش از 27ميليارد 
يورو پس انداز كند كه براي بازپرداخت بدهي 12ميليارد 
دالري آن در س��ال جاري و دوام آوردن تا سال 2021 
بدون هيچ مشكلي، كافي است. گيورگو استراتوپولوس 
تحليلگر مالي در انديشكده »اي-كيكلوس« در آتن 
گفت: »عرضه اوراق قرضه 10ساله به بازار به ارزش كلي 
2.5 يا حتي 3ميليارد يورو )برابر با 2.8 تا 3.4ميليارد 
دالر( حقيقتا تاثير زيادي بر ش��رايط اقتصادي يونان 
نمي گذارد. همه اي��ن اقدامات فقط براي حفظ وجهه 
عمومي اس��ت.« او در ادامه تاكيد ك��رد كه پس انداز 
كنوني دولت يونان براي پرداخت تعهداتش تا يكي، دو 
سال آينده كافي است و اين كشور با عرضه اوراق قرضه 
مي خواهد نش��ان دهد كه به ش��رايط عادي بازگشته 
است. آنتوني بووت استراتژيست نرخ بهره در »ميزوهو 

اينترنشنال« هم گفت: »در حال حاضر يونان از ذخاير 
ارزي قابل توجهي بهره مي ب��رد؛ از اين رو، عرضه اين 
اوراق براي دسترسي به منابع مالي براي رفع نيازهاي 

كوتاه مدت است.«
تحليلگران اقتصادي معتقدند آنچه مسير دولت آتن 
براي اجراي برنامه بازگشت به بازارهاي مالي را هموار 
كرد، اقدام موسسه موديز به ارتقاء رتبه اعتباري يونان 
بود. ديميتري كنورگيوس استاديار علوم اقتصادي در 
دانش��گاه آتن گفت: »يونان از اين مساله كه ديگر در 
ورطه سقوط به بحران نيست و همچنين از استقبال 
بين المللي از اوراق قرضه خود سود مي برد. اگرچه رتبه 
اعتباري يونان در همه موسسات اعتبارسنجي همچنان 

خيلي پايين تر از سطح سرمايه گذاري است، اما افزايش 
رتبه اعتباري توس��ط موديز مسير را براي برنامه هاي 
دولت آتن در ارتباط با بازگشت تمام و كمال به بازارها 
هموار كرده است.« موسسه اعتبارسنجي موديز روز 
جمعه رتبه اعتباري يونان را با چشم اندازي باثبات از 
»ب3« به »ب1« تغيير داد. موديز در بيانيه خود در اين 
باره اعالم كرد كه اين تغيير رتبه در واكنش به تقويت 
اقتصاد يونان در نتيجه اجراي اصالحات، احتمال باالي 
عملكرد قدرتمند و پايدار اقتصادي و افزايش پايداري 
بدهي هاي عمومي صورت گرفته است. اين در حالي 
است كه موسس��ه فيتچ رتبه اعتباري يونان را »ب ب 
 منفي« و موسسه اس اند پي »ب مثبت« تعيين كرده اند.

دريچه

كوتاه از منطقه

 رشد اقتصادي هند
به 7.3 درصد مي رسد

گروه جهان| موسس��ه رتبه بندي و اعتبارسنجي 
موديز رشد اقتصادي هند در سال هاي 2019 و 2020 
را حدود 7.3 درصد پيش بيني كرد. به نوشته نشريه 
»هندوستان تايمز«، اين سازمان امريكايي در گزارش 
»چشم انداز جهاني براي سال 2019 و 2020« اعالم 
كرد كه هند در مقايس��ه با س��اير كشورهاي بزرگ 
آس��يايي و بازارهاي نوظهور كمتر ب��ا چالش هاي 
كاهش رش��د توليد جهاني مواجه است و در 2سال 
آينده با نرخي نس��بتا ثابت به رش��د اقتصادي خود 
ادامه مي دهد. در گزارش موديز آمده است: »انتظار 
داريم رش��د اقتصادي هند براي سال هاي 2019 و 
2022 حدود 7.3 درصد باشد.« هند رشد اقتصادي 
خود را بر اساس سال مالي )آوريل تا مارس( محاسبه 
مي كند. پيش از اين رس��انه هاي هند گزارش داده 
بودند كه رشد اقتصادي هند براي سال مالي 2018 
و 19 حدود 7 درصد بوده است. اين رشد اقتصادي در 
سال مالي پيش از آن 4.2 درصد محاسبه شد. طبق 
اعالم موديز، طرح ه��اي اقتصادي دولت هند مبني 
بر انتقال مس��تقيم پول به كشاورزان و تخفيف هاي 
مالياتي براي قشر با درآمد متوسط به رشد اقتصادي 
هند كمك خواهد كرد. اين سازمان همچنين اعالم 
كرد كه در 2 سال گذشته به دليل كاهش قيمت نفت 
رشد صادرات هند در مقايسه با واردات آن بيشتر بوده 
و ادامه سرمايه گذاري هند براي ارتقاء زيرساخت ها 
و اقتصاد روستايي به فعاليت هاي اقتصادي داخلي 
اين كش��ور كمك كرده است. هند با رشد اقتصادي 
8.2 درصد در 3ماهه چهارم سال 2018 سريع ترين 

رشد اقتصادي جهان را داشت.

»ترزا مي« به پرداخت رشوه 
براي پيشبرد برگزيت متهم شد
گروه جهان| در حالي كه تنها يك هفته تا راي  گيري 
تاريخي پارلمان بريتانيا درباره پيش نويس توافقنامه 
جداي��ي از اتحاديه اروپ��ا زمان باقي اس��ت، ترزا مي 
نخست وزير اين كش��ور به پرداخت 1.6 ميليارد پوند 
رش��وه به قانون گذاران مناطق محروم براي تصويب 
توافقنامه برگزيت در مجلس متهم شده است. دولت 
بريتاني��ا ادعا ك��رده اين تخصيص اعتب��ار به تقويت 
بنيادهاي اقتصادي، آباداني، اش��تغال زايي و آموزش 
كمك مي كند. اما منتقدان نخست  وزير او را به تالش 
براي كسب حمايت نمايندگاني متهم كرده اند كه در 
راي گيري به  پيش نويس توافقنامه برگزيت راي مخالف 
داده بودند. نخست وزير گفت: »رونق اقتصادي در كشور 
براي مدت طوالني ناعادالنه توزيع  شده است.« ترزا مي 
 با بيان اينكه مردم براي تحوالت اقتصادي به خروج از 
اتحاديه اروپا راي داده اند، افزود: »برگزيت بايد سرآغاز 
رويدادهاي بهتر، ايجاد فرصت و تسلط بيشتر بر اقتصاد 
كشور باشد.« براساس آمارهاي منتشر شده، بيشترين 
اعتبار به مبلغ حدود 281 ميليون پوند به شمال غرب 
بريتاني��ا اختصاص  يافته و س��اير مناط��ق به  صورت 
ميانگين بين 30 تا 100 ميليون پوند اعتبار دريافت 
خواهند كرد. طبق گزارش دولت، 600 ميليون پوند به  
صورت مزايده تخصيص داده  شده است. اين در حالي 
است كه نخست وزير بريتانيا مي خواهد پيش  نويس 
توافقنامه برگزي��ت را 12 مارس مجددا به راي بگذارد 
و اگر اين توافق راي نياورد، 13 مارس اليحه برگزيت 
بدون توافق را به راي خواهد گذاشت. اگر هيچ كدام از 
دو اليحه راي نياورد، 14 مارس اليحه تمديد برگزيت 

براي مدت محدود به راي گذاشته مي شود.

جهش سهام در بازارهاي آسيايي 
در پي اميد به توافق تجاري

گروه جهان| با گزارشاتي از اينكه امريكا و چين پس 
از يك سال جنگ تعرفه اي، به دستيابي به توافق تجاري 
نزديك شده اند، سهام آسيايي رشد كردند. به گزارش 
رويترز، با گزارش��اتي از اينكه امريكا و چين پس از يك 
سال جنگ تعرفه اي، به دستيابي به توافق تجاري نزديك 
شده اند، سهام آسيايي رشد كردند، درحالي كه با اميد 
سرمايه گذاران به ثابت ماندن سياست مالي فدرال رزرو، 
دالر افت كرده اس��ت. وال استريت ژورنال گزارش داده 
چين و امريكا احتمااًل در اواخر اين ماه به توافق تجاري 
دست خواهند يافت و ترامپ در ديدار با رييس جمهور 
چين توافق تجاري را امضا خواهد كرد و تعرفه هاي وارد 
بر اكثر كاالهاي چيني را كاهش خواهد داد. در همين 
حال خبرگزاري شينهوا از اصالح قانون سرمايه گذاري 
بازرگانان خارجي در چين خبر داده است، مساله اي كه 
يكي از محورهاي مذاكرات تجاري چين و امريكا بوده 
و در كنگره خلق چين نيز مطرح ش��ده است. »جانگ 
يه شويي« سخنگوي مجلس ملي چين، تاكيد كرده با 
اصالح قوانين سرمايه گذاران چيني و خارجي از وضعيت 
يكسان برخوردار خواهند شد. او اين قانون را تحول اصولي 
در نظام مديريت سرمايه گذاري بازرگانان خارجي خوانده 
و گفته: »درهاي باز، شفافيت و درجه پيش بيني فضاي 
س��رمايه گذاري در اين قانون ارتقا مي يابد.« جانگ در 
بخش ديگري از سخنانش با اشاره به اينكه بودجه محدود 
نظامي چين، كشورهاي ديگر را تهديد نمي كند، گفته: 
»حفظ رشد منطقي بودجه نظامي نياز حفظ امنيت ملي 
است؛ ضمن اينكه از 2016 به اين سو، ميزان رشد بودجه 
نظامي در 5 سال پي در پي رشد دو رقمي خود را به يك 

رقمي كاهش داده است.«

حزب راست ميانه پيروز 
انتخابات پارلماني استوني شد
گروه جهان| حزب راس��ت ميان��ه »اصالحات« در 
استوني با كسب 29 درصد آرا و كسب 34 كرسي، پيروز 
انتخابات پارلماني روز يكشنبه اين كشور شد. به گزارش 
خبرگزاري فرانس��ه، حزب »ميانه« به رياست يوري 
راتاس نخست وزير استوني نيز با كسب 22.7 درصد آرا 
در رتبه دوم ايستاد. در انتخابات گذشته، اين دو حزب 
دولت ائتالفي تش��كيل دادند؛ اما اين دولت يك سال 
بعد فروپاش��يد و حزب اصالحات از ائتالف خارج و به 
حزب مخالف بدل شد. گفته شده، كايا كاالس، رهبر 
حزب اپوزيسيون راس��ت ميانه موسوم به اصالحات 
اولين نخست وزير زن در استوني خواهد شد. رهبر 41 
ساله حزب اپوزيسيون استوني كه وكيل و عضو سابق 
پارلمان اروپايي است، كمتر از يك سال پيش هدايت 
حزب اصالحات را به دست گرفت. از جمله مسائلي كه 
در انتخابات يكشنبه مورد اختالف احزاب بود، درصد 
اخ��ذ ماليات، محل هزينه كرد بودج��ه دولت و بحث 
آموزش زبان روس��ي در مناطق روس نشين استوني 
بود. اما آنچه شايد بيش از همه در نتايج انتخابات مورد 
توجه قرار گرفت، جهش آراي حزب راس��ت افراطي 
استوني موسوم به »خلق محافظه كار« بود. اين حزب 
در انتخابات يكش��نبه موفق به كسب 17.8 درصد آرا 
شد و جايگاه خود را به عنوان سومين حزب محبوب در 
استوني تثبيت كرد. خلق محافظه كار كه بيشتر با سرنام 
»اي .كي. آر. اي« شناخته مي شود، همسو با ديگر احزاب 
راست افراطي در اروپا موضعي مهاجرستيزانه دارد و 
منتقد جدي سياست هاي اتحاديه اروپا است. پارلمان 
استوني 101 كرسي دارد و با توجه به تكثر احزاب، هنوز 

شاكله دولت ائتالفي مشخص نيست.

تورم در كشورهاي منطقه يورو 
به 1.۵ درصد رسيد

گروه جهان|متوسط نرخ تورم كشورهاي عضو 
منطقه يورو به 1.5 درصد رسيده است. به گزارش 
ايس��نا، مركز آمار اتحاديه اروپا اع��الم كرده، نرخ 
تورم 12ماه منتهي به فوريه 2019 در 19 كش��ور 
عضو منطقه يورو به 1.5 درصد خواهد رس��يد كه 
0.1 درصد بيشتر از رقم ثبت شده در مدت مشابه 
ماه قبل است. بخش انرژي با تورم 3.53 درصدي 
كماكان بزرگ ترين محرك ن��رخ تورم در منطقه 
يورو است و پس از انرژي، غذا و دخانيات با تورم .4 
درصدي، خدمات با تورم 1.3 درصدي و كاالهاي 
صنعتي غير از بخش انرژي ب��ا تورم 0.3 درصدي 
قرار دارند. باالترين نرخ تورم ثبت شده در ماه هاي 
اخير متعلق به ماه اكتبر س��ال گذشته با تورم 2.3 
درصدي است و پس از اين ماه، نرخ تورم ماه سپتامبر 
سال گذش��ته با 2.1 درصد و ماه نوامبر همان سال 
با ت��ورم 1.9 درصدي در رده هاي بعدي قرار دارند. 
كمترين نرخ تورم ثبت ش��ده نيز مربوط به فوريه 
2018 با تورم 1.1 درصدي بوده است. طبق تعريف 
مركز آمار اتحاديه اروپا، نرخ تورم ساالنه به تغييرات 
قيمت اقالم ماه جاري در مقايس��ه با قيمت همان 
اقالم در مدت مشابه سال گذشته اشاره دارد. در بين 
كشورهاي اروپايي كه عضو اتحاديه اروپا نيستند، 
نرخ تورم دوازده ماه��ه منتهي به ژانويه 2019 در 
ايسلند 1.8 درصد، نروژ 3.6 درصد و سوييس 0.7 
درصد بوده است. نرخ تورم هر سه اين كشورها در 
ماه ژانويه در مقايسه با ماه قبل كاهشي و به ترتيب 
برابر منفي 1، منفي 0.6 درصد و منفي 0.6 درصد 

بوده است. 
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بازگشت گوايدو به ونزوئال 
همزمان با تظاهرات سراسري

گروه جهان| خوان گوايدو رييس مجلس ملي و 
رهبر مخالفان ونزوئال كه خود را رييس جمهوري 
موقت اين كش��ور خوانده، در يك پيام ويديويي 
اعالم كرد به كشور خود باز مي گردد. او از شهروندان 
ونزوئال خواس��ته مصمم و يكپارچه در تظاهرات 
سراسري عليه دولت نيكالس مادورو شركت كنند. 
گوايدو از كاركنان دولت هم خواسته دست از كار 
بكش��ند و به جمع معترضان بپيوندند. به نوشته 
دويچه ول��ه، پيام ويديويي گوايدو روز يكش��نبه 
در فضاي مجازي منتش��ر شد، اما مشخص نبود 
گوايدو آن را در كدام كشور ضبط كرده است. خوان 
گوايدو در روزهاي گذش��ته براي جلب حمايت 
كش��ورهاي منطقه به كلمبيا، اكوادور، پاراگوئه، 
برزيل و آرژانتين سفر كرده است. بازگشت گوايدو 
همزمان با تظاهرات گسترده اي خواهد بود كه قرار 
است در اعتراض به دولت نيكالس مادورو برگزار 
شود. مخالفان دولت ونزوئال اعالم كرده اند كه در 
كاراكاس و بس��ياري ديگر از شهرهاي بزرگ اين 
كشور دست به تظاهرات مي زنند. گوايدو در پيام 
ويديويي خود از معترضان خواس��ته با قاطعيت 
عليه دولت نيكالس مادورو به پاخيزند و كاركنان 
دولت را دع��وت كرده به صف مخالفان بپيوندند. 
گوايدو با اشاره بسانسور حاكم بر رسانه هاي ونزوئال 
از معترضان خواسته از طريق شبكه هاي اجتماعي 
به سازماندهي حركت هاي اعتراضي خود بپردازند.  
مادورو، رييس جمهوري ونزوئال كه پارلمان كشور 
چندي پيش ادامه فعاليت او را غيرقانوني اعالم كرد، 
مي گويد گوايدو در صورت بازگشت به دليل خروج 
غيرقانوني از كشور بازداشت مي شود. همچنين 
دس��تگاه قضايي ونزوئال به دلي��ل اينكه گوايدو 
23 ژانويه خود را رييس جمهوري موقت خوانده 
عليه او پرونده تشكيل داده است. رييس پارلمان 
ونزوئال در پيام ويديويي خود گفته كه بازداش��ت 
احتمالي او هنگام بازگشت به كشورش »آخرين 
اشتباه« مادورو خواهد بود. اياالت متحده امريكا 
و حدود 50 كشور اروپايي و امريكاي التين خوان 
گوايدو را به عنوان رييس جمهوري موقت ونزوئال 
به رسميت شناخته اند و از او پشتيباني مي كنند. 
فدريكو موگريني هماهنگ كننده سياست خارجي 
اتحاديه اروپا نيز در بيانيه اي هشدار داده كه هرگونه 
اقدامي كه آزادي، استقالل عمل يا امنيت گوايدو را 
به خطر بيندازد، باعث »افزايش تنش« خواهد شد. 

 ترامپ به عربستان
 رآکتورهای هسته ای می فروشد

نيويورک تايمز نوشته جرد کوشنر مشاور ارشد 
و داماد رئيس جمهوری آمريکا در س��فر اخير 
ب��ه رياض و ديدار با محمد بن س��لمان وليعهد 
عربس��تان س��عودی درباره برنامه هسته ای و 
کمک های اياالت متحده به اين کش��ور گفتگو 
کرده است. در حالی که دولت ترامپ خواستار 
خلع سالح هس��ته ای ايران و کره شمالی است، 
به عربستان برای مجهز شدن به برنامه هسته ای 
کمک کرده و در نظر دارد رآکتورهای مورد نياز 

را به اين کشور بفروشد.

 تنش پاکستان و هند
دستورکار سازمان شانگهای 

در پی افزايش تنش هاي پاکس��تان و هند، اين 
مساله در دستور کار نشست پيش روی سازمان 
همکاری ش��انگهای ق��رار گرف��ت. به گزارش 
اسپوتنيک، سخنگوی وزارت خارجه قزاقستان 
اعالم کرد ب��ر همين اس��اس برگزارکنندگان 
نشست پيش روی سازمان همکاری شانگهای 
برخی برنامه ها را تغيير دادند. سخنگوی وزارت 
خارجه قزاقس��تان گفته اين کش��ور پيشنهاد 
داده که کنفرانس تدابير اعتمادساز و همکاری 
در آس��يا )CICA( برای بررس��ی و حل تنش 
اخير ميان هند و پاکستان در چارچوب سازمان 

همکاری شانگهای برگزار شود.

 سرمايه گذاری ترکیه
در صنايع شیر عراق

خبرگزاری آناتولي از سرمايه گذاری يک شرکت 
ترکي��ه ای در کارخانه ابوغري��ب، بزرگ ترين 
کارخانه صنايع ش��ير در عراق خبر داده است. 
کارخانه صنايع شير ابوغريب که 1958 تاسيس 
ش��د، بزرگ ترين کارخانه توليد شير در عراق 
اس��ت كه ش��رکت مکاکوناين ترکي��ه در آن 
سرمايه گذاری کرده است. ش��رکت ترکيه ای 
15سال مسووليت فعاليت در کارخانه عراقی را 
به عهده خواهد گرفت. ترکيه پيش تر نيز اعالم 
کرده ب��ود که آنکارا در دوران بازس��ازی عراق، 

بيشترين کمک ها را به بغداد خواهد کرد. 

 افزايش قربانیان سیل
در پاکستان 

س��ازمان ملی مديريت بحران پاکستان اعالم 
کرده است كه با پيدا ش��دن چند جسد ديگر، 
شمار قربانيان سيل شديد در بخش های مختلف 
اياالت بلوچستان و خيبرپختونخوا به 16 کشته 
رسيده است. به گزارش ايرنا، بارش شديد برف و 
باران باعث جاری شدن سيل در شهرستان های 
مختل��ف اياالت بلوچس��تان و خيبرپختونخوا 
شده است. دولت ايالتی در بلوچستان پاکستان 
وضعيت اضطراری اعالم کرده است و نيروهای 
امدادی با کمک ارتش در حال انتقال ساکنان 

مناطق آسيب ديده به اماکن امن هستند.
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عكسروز

چهرهروز

رييس شوراي ارزشيابي هنرمندان استعفا كرد
محمدرضا اسدزاده كه كمتر از يك سال رياست شوراي ارزشيابي هنرمندان، نويسندگان و شاعران را برعهده داشت، روز گذشته 
)۱۳ اس��فند ماه( از اين سمت استعفا كرد. محمدرضا اسدزاده با تأييد اين خبر، درباره علت استعفاي خود از سمت رياست شوراي 
ارزشيابي هنرمندان، نويسندگان و شاعران وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، اظهار كرد: فكر مي كنم افراد اليق تري نسبت به بنده وجود 
دارند كه مي توانند اين مسووليت را بر عهده بگيرند. او ادامه داد: از همان ابتدا با وجود ميل باطني و براي كمك به آقاي صالحي )وزير 
فرهنگ و ارشاد اسالمي( اين مسووليت را برعهده گرفتم و االن احساس مي كنم در اين سمت موثر نيستم. فكر مي كنم افراد ديگري 

هستند كه مي توانند اين كار را به خوبي انجام دهند. لذا دوشنبه، ۱۳ اسفند ماه استعفاي خود را رسمًا به حوزه وزارتي اعالم كردم.

بازارهنر

»آرش كمانگير« منتشر شد

انتشار »اقليم« آلبومي با كوك هاي نامتعارف

فيلمبردار ايتاليايي كيارستمي در راه تهران

حمايت »عموپورنگ« از »كاله قرمزي«

آلبوم موسيقي »آرش كمانگير« بر اساس 
منظومه آرش كمانگير زنده ياد س��ياوش 
كس��رايي با صداي ش��هرام ناظ��ري و با 
آهنگس��ازي پژمان طاهري منتشر شد. 
آلبوم موسيقي »آرش كمانگير« بر اساس 
منظومه آرش كمانگير زنده ياد س��ياوش 
كس��رايي با صداي شهرام ناظري منتشر 
ش��د. »آرش كمانگير« يك اثر اركسترال 

محسوب مي ش��ود كه با صداي اس��تاد شهرام ناظري 
و بر اس��اس شعري از سياوش كس��رايي توسط پژمان 
طاهري آهنگسازي شده است. محمدحسين توتونچيان، 
مديرعامل شركت فرهنگي هنري ققنوس و تهيه كننده 
اين اثر درباره جزييات آلب��وم »آرش كمانگير« گفت: 
بخش اركسترال اين اثر در »كنسرت هاوس« شهر وين 

توسط اركستر مجلسي اتريش و به رهبري 
طاها عابديان ضبط شده است و بايد اذعان 
داش��ت كه با توجه به خاستگاه اركستر، 
نوعي از موسيقي اركس��ترال را در يك اثر 
ايراني با زبان پارس��ي تجربه خواهيد كرد 
كه كاماًل منحصر به فرد و شنيدني است. او 
افزود: دكتر قطب الدين صادقي، نويسنده و 
كارگردان برجسته تئاتر نيز به عنوان راوي 
داستان، استاد شهرام ناظري و پژمان طاهري را همراهي 
كرده است. توتونچيان در معرفي نوازندگان اين اثر گفت: 
پژمان طاهري، طاها عابديان، فرهاد صفري و بابك غسالي 
تكنوازان آلبوم »آرش كمانگير« هستند و غير از تكنوازي 
ويوالي طاها عابديان كه در وين ضبط شده است، ديگر 

تكنوازي ها و دكلمه در تهران صدابرداري شده است.

آلبوم »اقليم« از گروه »مانگ« كه در 
فضاي موسيقي تلفيقي و با كوك هاي 
ابداعي ش��كل گرفت��ه، هم اكنون در 
تمامي فروشگاه هاي آنالين موسيقي 

در دسترس مخاطبان قرار گرفت.
اعتمادآنالين  با بي��ان اين خبر افزود: 
اعضاي گروه چهار س��اله »مانگ« كه 
همگي س��ابقه طوالني در موس��يقي 

دارند، سال گذشته اولين آلبوم شان با نام »مانگ« 
را در فضاي موسيقي تلفيقي و بر اساس كوك هاي 
ابداعي و نامتعارف گيتار منتشر كردند و كنسرت 
آن را هم در ميان اس��تقبال مخاطبانش��ان روي 
صحنه بردند. حاال اين آلبوم از طريق فروشگاه هاي 
آنالين موس��يقي همچ��ون آيتونز، اس��پاتفياي، 
آمازون، يوتيوب، ديِزر و بسياري ديگر، در دسترس 
قرار گرفته و عالقه مندان مي توانند آن را به شيوه 

آنالين تهيه كنند.
گ��روه »مان��گ« ب��ا ايده ه��اي نيم��ا س��عيدي 
)گيتاريست( و همراهي اميرعلي طاهري )درامر( 

آغ��از ش��ده و ب��ا اضافه ش��دن حامد 
حمي��دزاده )باسيس��ت( حلقه اصلي 
»مانگ« ش��كل گرفته اس��ت. البته 
آنها سابقه حضور در گروه هايي مانند 
»بهنا«، »بي بند«، »ميوت ايجنسي« و 
»جالبوت« را هم دارند. هدف »مانگ« 
دميدن روح ش��رقي و ايراني اعضا در 
تجربه نوازندگي سازهاي غربي است 
و در اين آلبوم سعي ش��ده تا اشاراتي به موسيقي 
برخي نواحي مختلف ايران بشود. آلبوم »مانگ« 
هفت قطعه اينس��ترومنتال با نام هاي لگ، واهه، 
گيله، سه )۳(، خراس��ان، هجوم و خيزش شرقي 
دارد كه نوازندگاني مثل هومن نامداري )كالرينت 
و ساكسفون(، مرتضي عابدي )پركاشن، داربوكا و 
دمام(، فرهاد اسدي كه در يك قطعه تنبك نواخته 
و بابك مهيابي )پيانو( در اين آلبوم ساز نواخته اند. 
همچنين رامين مظاهري، آرمان موسوي و كسرا 
ابراهيمي به عنوان صدابردار و رامين پير، ميكس و 

مستر آلبوم را انجام داده است.

لوكا بيگاتزي فيلمبردار مطرح ايتاليايي 
در س��ي وهفتمين جشنواره جهاني فيلم 
فجر كارگاه تخصصي فيلمبرداري برگزار 
مي كند. لوكا بيگاتزي فيلمبردار نام آشناي 
ايتاليايي كه تاكنون ۱۴ بار نامزد دريافت 
جايزه از جشنواره داويو دي دوناتلو شده و 
هفت بار جايزه بهترين فيلمبرداري را از اين 
جشنواره دريافت كرده است براي برگزاري 

چند كارگاه آموزشي به سي وهفتمين جشنواره جهاني 
فيلم فجر مي آيد. اين مدير فيلمبرداري سينما همچنين 
موفق ب��ه دريافت جايزه از جش��نواره هايي چون كن، 
ونيز و شب هاي سياه تالين ش��ده است. او در سال هاي 

اخير با پائولو س��ورنتينو كارگردان بزرگ 
ايتاليايي در آثاري چون »جواني«، »پاپ 
جوان« و »زيبايي بزرگ« همكاري داشته 
است. از ديگر كارگردان هايي كه بيگاتزي 
با آنها همكاري كرده مي توان به س��يلويو 
س��ولديني، جاني آمليو، ميكله پالچيدو 
و ميمو كالوپرستي اش��اره كرد. بيگاتزي 
همچنين مدير فيلمبرداري »كپي برابر 
اصل« آخرين فيلم زنده ياد عباس كيارستمي بوده است. 
سي وهفتمين دوره جشنواره جهاني فيلم فجر از ۱۸ تا 
۲۶ آوريل ۲۰۱۹ )۲۹ فروردين تا ۶ ارديبهشت ۱۳۹۸( به 

دبيري رضا ميركريمي در تهران برگزار مي شود.

عمو پورنگ ضمن واكنش به پخش نشدن 
»كاله قرمزي« در نوروز ۹۸، تاكيد كرد كه 
هيچ برنامه اي نمي تواند جاي برنامه ديگر 
را بگي��رد و برنامه »بالش ها« قرار اس��ت 
جايگزين »محله گل و بلبل« ش��ود و نه 
»كاله قرمزي«.  داريوش فرضيايي )عمو 
پورنگ( در صفحه شخصي خود در فضاي 
مجازي توضيحاتي را درباره مطرح شدن 

جايگزيني »بالش ها« به جاي »كاله قرمزي« بيان كرد.
اين مجري كودك نوشته است: »متأسفانه چند روزي 
اس��ت كه اخباري مبني بر جايگزين شدن مجموعه 
»بالش ه��ا« در ايام نوروز به ج��اي »كاله قرمزي« در 
فضاي مجازي، توس��ط بعضي رسانه ها تيتر شده كه 
بنده همين جا اع��الم مي كنم، اواًل كه »بالش ها« قرار 
است به جاي »محله گل و بلبل« در ايام نوروز پخش 
شود كه البته ظاهراً مديران تلويزيون اين سريال را از 
ش��بكه خانگي خريداري كرده اند. دوم اينكه استفاده 

از واژه جايگزين كاماًل اش��تباه است زيرا 
هيچ كس جاي كسي را نمي تواند بگيرد و 
همه ما با »كاله قرمزي« و اجراي زيباي 
استاد ايرج طهماسب خاطره هاي شيريني 
داريم كه هرگز فراموش نخواهد شد. سوم 
اينكه همه باي��د بدانيم هنرمندان از يك 
خانواده هس��تند كه براي م��ردم تالش 
مي كنند؛ لذا هيچ گاه نبايد با انتشار چنين 
اخباري سعي در تقابل يا رويارويي آنان داشته باشيم 
زيرا هر يك از هنرمندان با توجه به نوع كارشان در نزد 
مخاطبين جايگاه خاص خويش را دارند.« اين مجري 
كودك در پايان اظهاراتش درباره »كاله قرمزي« چنين 
آورده است: »بنده به عنوان يك همكار براي تيم سازنده 
مجموعه كاله قرمزي و به خصوص آقاي طهماس��ب 
بسيار احترام قائلم و معتقدم بايد قدر پيشكسوتان در 
اين عرصه را بدانيم و ان شاءاهلل كه دوباره شاهد پخش 

اين مجموعه جذاب و شيرين در تلويزيون باشيم.«

تاريخنگاري

محمد مصدق درگذشت
چهاردهم اسفند ۱۳۴۵ هجري شمسي، دكتر محمد 
مصدق، نخس��ت وزير ايران در فاصله سال هاي ۱۳۳۰ 
تا ۱۳۳۲ و رهبر نهضت ملي ش��دن صنع��ت نفت، در 
تبعيدگاه خود، روستاي احمد آباد، در ۸7 سالگي به دليل 
بيماري سرطان درگذشت. در روز ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ طبق 
نقشه اي كه بعد ها مشخص شد سازمان هاي جاسوسي 
امريكا و انگليس براي براندازي دولت مصدق كش��يده 
بودند، شاه دستور عزل دكتر مصدق را صادر كرد و رييس 
گارد سلطنتي خويش، سرهنگ نصيري را موظف كرد تا 
با محاصره خانه نخست وزير فرمان را به وي تحويل دهد. 
همچنين نيروهايي از گارد س��لطنتي مامور بازداشت 
عده اي از وزراي دكتر مصدق شدند. ولي نيروهاي محافظ 
نخست وزيري در يك حركت غافلگير كننده رييس گارد 
سلطنتي و نيرو هايش را خلع سالح و بازداشت كردند و 
نقشه كودتاي ۲۵ مرداد به شكست انجاميد. در روز ۲۸ 
مرداد م��اه ۱۳۳۲ دولت هاي امريكا و انگليس با اجراي 
نقشه دقيق تري دست به كودتاي ديگري عليه دولت ملي 
دكتر مصدق زدند كه اين بار باعث سقوط دولت وي شد. 
در اين روز سازمان سيا با دادن پول به ارتشيان و اراذل و 
اوباش تهران آنها را به خيابان ها كشاند. به دليل خيانت 
رييس شهرباني و بي توجهي رييس ستاد ارتش دولت 

مصدق، كودتاچيان توانستند به آساني خود را به خانه 
دكتر مصدق برسانند و پس از چندين ساعت نبرد خونين، 
گارد محافظ نخست وزيري را نابود كنند و خانه وي را پس 
از غارت كردن به آتش بكشانند. ولي دكتر مصدق موفق 
شد به همراه ياران خود از نردبان استفاده كند و به خانه 
همس��ايه پناه ببرد. در اين كودتا گروهي از ياران سابق 

دكتر مصدق نيز دخالت داشتند و همزمان اعضاي حزب 
كمونيس��ت توده كه در روزهاي ۲۶ و ۲7 مرداد به بهانه 
هواداري از دكتر مصدق دست به راهپيمايي زده بودند، در 
روز ۲۸ مرداد هيچ عملي بر ضد كودتاچيان انجام ندادند. 
با پيروزي كودتا، در روز ۲۹ مرداد دكتر مصدق و يارانش 
خود را به حكومت كودتا به رهبري سپهبد زاهدي تسليم 
كردند. دكتر مصدق بعد ه��ا در دادگاه نظامي، با برمال 
كردن اسرار كودتاي ۲۵ و ۲۸ مرداد چهره كودتاچيان را 
نزد جهانيان رسوا كرد اما در پايان دادگاه وي را به ۳ سال 
زندان محكوم كردند و پس از گذراندن ۳ س��ال زندان، 
دكتر مصدق به ملك خود در احمدآباد تبعيد شد و تا آخر 
عمر تحت نظارت همان جا ماند. در سال ۱۳۴۲ همسر 
دكتر مصدق، خانم ضياءالس��لطنه، در سن ۸۴ سالگي 
درگذشت و دكتر مصدق را بيش از پيش در غم فرو برد. 
 حاصل ازدواج وي و دكتر مصدق ۲ پس��ر و ۳ دختر بود. 
در ۱۴ اسفند ماه ۱۳۴۵ ساعت ۶ صبح دكتر محمد 
مصدق به دنبال يك دوره طوالني بيماري سرطان، در 
سن ۸7 سالگي درگذشت. او وصيت كرده بود پيكرش 
را كنار كشته شدگان ۳۰ تير در »آرامگاه ابن بابويه« 
دفن كنند، ولي با مخالفت شاه چنين نشد و او در يكي 

از اتاق هاي خانه اش در احمدآباد به خاك سپرده شد.

میراثنامه

كاروانسرايي كه زندان بازرگان و عسكر اوالدي بود 
برخالف بيشتر كاروانسراهاي ايران كه از آهن و چوب يا كاهگل ساخته شده، »دژ« 
برازجان تنها كاروانسراي ايران است كه از سنگ و ساروج ساخته شده؛ اين بنا آنقدر 
باش��كوه و محكم ساخته شده كه هر بيننده اي را ميخكوب و مجذوب خود مي كند. 
آنقدر حيرت انگيز است كه يك روزنامه نگار انگليسي به نام لرد كرزن در ارتباط با دژ 
برازجان گفته، “من تمام ايران را گشتم و هيچ بنايي به محكمي و زيبايي كاروانسراي 
مش��يرالملك نديده ام. “  يا در فارسنامه ناصري آمده است كه “نزديك به چهل هزار 
تومان رواج به خرج او رفته اس��ت و مانندش در بس��ياري عمارت و استحكام بنيان 
كاروانسرايي در فارس نباشد. “ كاروانسراي مشيرالملك در زمان ناصرالدين شاه قاجار 
و به دستور ميرزا ابولحسن خان مشيرالملك، طي 7 سال با هزينه اي معادل ۴۰ هزار 
تومان ساخته شد. معمار اين بنا “حاج محمد رحيم شيرازي “، اين كاروانسرا يا به قول 
برازجاني ها “دژ “ را به طرز ماهرانه اي به س��بك معماري زنديه ساخته است. جالب 
اينجاست كه صاحب اين قلعه شگردي متفاوت براي محافظت از اين كاروانسرا داشته 
است؛ به گفته يونس يزدان خواه، معاون حراست ميراث فرهنگي شهرستان دشتستان 
و راهنماي اين اثر باستاني، در اين قلعه سوراخ هاي چهارگوشي روي ديوار موسوم به 
النه كبوترها قرار گرفته كه اگر دزدها حمله مي كردند يا آتش سوزي مي شده، كبوترها 
به پرواز درآمده و نگهبان ها و مسافران را خبردار مي كرده اند. “ در ضلع غربي كاروانسرا، 
يك در بس��يار بزرگ چوبي قرار دارد كه راه ورودي اصلي به حياط كاروانسراست. در 
همين ضلع نيز طبقه دوم كاروانسرا قرار گرفته كه به “شاه نشين “ معروف است و در 
جلوي شاه نش��ين يك ايوان نسبتًا وس��يع رو به خارج وجود دارد. اين بنا مانند همه 
كاروانسراها داراي ۴ برج مرتفع است؛ مس��احت كل بنا 7۰۰۰ متر مربع و زيربناي 
آن حدود ۴۲۰۰ متر مربع است. كاروانسراي مشيرالملك برازجان مجموعًا ۶۸ باب 
اتاق و حجره دارد كه به دليل تغيير كاربري آن در دوره هاي بعدي، تعداد اتاق ها كم يا 
زياد شده اند. جالب تر آنكه اين مكان تنها كاروانسرايي براي استراحت مسافران در راه 
تجارتي شيراز به بوشهر نبوده بلكه از زماني كه قشون نظامي از سال ۱۲۹۳ شمسي 
به برازجان وارد شد، اين كاروانسرا به محل مناسبي براي استقرار نظاميان شناخته 
شده و در سال ۱۳۳۵ طي تغييرات و تعميراتي، اين بنا در اختيار شهرباني قرار گرفته 
و به زندان تبديل ش��ده و به همين دليل به دژ برازجان معروف ش��ده اس��ت. پس از 
تبديل كاروانسرا به زندان، يك درآهني نصب شد و در طبقه باال برجك ها، ديوارهاي 
اضافي و پنجره هاي آهني نصب شد و محوطه كاروانسرا به چهار قسمت تبديل شد. 
كاروانسراي مشيرالملك تا سال ۱۳۵۳ زندان سياسي كشور بوده و پس از آن تبديل 
به زندان عمومي مي شود. اين زندان يك زندان معمولي نبوده بلكه انسان هاي مشهور 
و قهرماني را نيز به خود ديده از جمله “صفر قهرماني “ دومين زنداني سياسي دنيا بعد 
از نلسون ماندال “ از ۳۲ س��ال مدت زنداني اش ۱۰ سال آن را در دژ برازجان گذرانده 

است. “شهيد مهدي عراقي “، “حبيب اهلل عسكراوالدي “ و “مهندس بازرگان “ نيز در 
اين كاروانسرا زنداني بوده اند. كاروانسراي مشيرالملك در ضلع شرقي ميدان مركزي 
شهر برازجان قرار دارد و متعلق به دوره قاجاريه است، كه در سال ۱۲۴۳ ميرزا ابولحسن 
خان مشيرالملك دستور به ساخت آن داده و پس از 7 سال و در سال ۱۲۵۰ شمسي 
با هزينه  اي معادل ۴۰ هزار تومان س��اخته شده است. حميد سعادت، رييس ميراث 
فرهنگي شهرستان دشتستان به ايسنا گفته، كاروانسراي مشيرالملك جزو آثار تاريخي 

ارزشمند استان بوشهر و جنوب كشور است كه در شهر برازجان قرار دارد.
او ادامه داد: راهنماي گردش��گري در اين كاروانسرا مستقر است كه اطالعات كاملي 
در خصوص تاريخچه و پيشينه اين اثر باستاني در اختيار عالقه مندان و بازديدكنندگان 
از اين بنا قرار مي دهد و بازديد از اين بنا و موزه آثار باس��تاني مستقر در كاروانسرا آزاد 
است. سعادت با بيان اينكه در ايام نوروز آماده پذيرش بازديدكنندگان از سراسر كشور 
هس��تيم، تاكيد كرد: در ايام تعطيالت نوروز سعي مي كنيم با همكاري شهرداري، 
ش��رايط بازديد آثار باس��تاني از جمله دژ برازجان را براي مس��افران نوروزي فراهم 
كنيم و اتوبوس هايي به شكل رايگان براي بازديد از ابنيه تاريخي اين شهر در اختيار 
مسافران قرار بگيرد. وي بيان كرد: همچنين در تالشيم رايزني  كنيم تا جشنواره ها و 

نمايشگاه هاي صنايع دستي مرتبط در اين بنا برگزار شود. 
كاروانسراي مشيرالملك در سال ۱۳77 و با پيگيري هاي مكرر مديريت ميراث فرهنگي 
بوشهر به دليل اهميت و ارزش آن، تخليه و مرمت هاي الزم در جهت كاربري فرهنگي و 
هنري اين اثر تاريخي صورت گرفت. كاروانسراي مشيرالملك در سال ۱۳۶۲ به شماره 

۱۶۳۸ در فهرست آثار ملي كشور به ثبت رسيده است.

ايستگاه

 سخنراني اسپيلبرگ   عليه 
نت فليكس در نشست بعدي اسكار 

كارگردان مطرح هاليوود 
مي گوي��د نت فليك��س 
ب��ه فرم��ت تلويزيون��ي 
تعهد ك��رده و در نتيجه 
فيلم هايش نبايد در جايزه 
اسكار ش��ركت كنند. به 
گزارش دي واير، استيون 
اسپيلبرگ كه از منتقدان 

بزرگ ايده برخورد مساوي با فيلم هاي نت فليكس و 
فيلم هاي اكران سينمايي در مراسم اسكار بوده، قصد 
دارد در مالقات بعدي اعضاي آكادمي اسكار هم در اين 
باره صحبت كند. اسپيلبرگ، به عنوان يكي از اعضاي 
شاخه كارگردانان آكادمي، در اين مالقات ساالنه از 
تغيير قوانين جوايز اسكار حمايت خواهد كرد. يكي 
از سخنگويان شركت تهيه فيلم »امبلين« متعلق به 
اسپيلبرگ به ايندي واير گفت: استيون عميقاً به فرق 
بين اس��تريمينگ و فيلم هاي اكران سينمايي باور 
دارد. او خوشحال مي شود كه وقتي بحث اين مساله 
در مالقات ساالنه آكادمي پيش مي آيد، بقيه هم به 

كمپين او بپيوندند. بايد ببينيم چه اتفاقي مي افتد.
اين كارگردان سرشناس در گذشته بارها درباره اين 
باور خود صحبت كرده كه فيلم هاي نت فليكس فقط 
بايد قابليت دريافت جوايز امي را داشته باشند و نبايد 
بتوانند در جوايز اسكار ش��ركت كنند. با اين حال، 
مشخص نيست كه او دقيقاً حامي تغيير كدام يك از 
قوانين اسكار است. اسپيلبرگ در ماه مارس ۲۰۱۸ به 
آي تي وي نيوز گفت: وقتي شما به فرمت تلويزيوني 
متعهد مي ش��ويد، يك فيلم تلويزيوني محس��وب 
مي شويد. مسلمًا اگر كارتان خوب باشد استحقاق 
دريافت يك جايزه امي را داريد اما نه اسكار. باور ندارم 
درست باشد فيلم هايي كه فقط به صورت نمادين به 
مدت كمتر از يك هفته در ۲ سالن سينما نمايش داده 

مي شوند بتوانند نامزد دريافت جايزه اسكار بشوند.

اژدهاي تربيت شده در صدر 
باكس آفيس امريكاي شمالي 

پس از رقابتي ش��انه به 
شانه براي كسب جايگاه 
نخس��ت پرفروش ها در 
باكس آفي��س هفتگي 
ش��مالي،  امري��كاي 
»چگون��ه اژدهاي خود 
را تربيت كنيم ۳« موفق 
ش��د تا جايگاه نخست 

باكس آفيس را از آن خود كند. به گزارش هاليوود 
ريپورتر، س��ومين فيلم از مجموع��ه فيلم هاي 
»چگون��ه اژدهاي خود را تربيت كنيم« با فروش 
۳۰ ميلي��ون دالر در دومين هفت��ه اكرانش در 
امريكاي شمالي موفق شده تا خود را به مرز ۱۰۰ 
ميليون دالر برس��اند. اين فيلم در ۲ هفته اخير 
در مجموع ۹7.۶ ميلي��ون دالر در باكس آفيس 
داخلي امريكا فروش كرده است. »چگونه اژدهاي 
خود را تربيت كنيم: دنياي پنهان« كه س��ومين 
فيلم از اين مجموعه است به كارگرداني دين دبلوا 
ساخته شده و جي باروشل، كيت بالنشت، جرارد 
باتلر، كريگ فرگوسن، امريكاي فر را و جونا هيل از 
جمله صداپيشگان آن هستند. اين انيميشن توليد 
»دريم وركس انيميشن« و »مد هتر انترتينمنت« 
است و از يكم مارس در امريكا اكران شده است. در 
همين حال فيلم تيلر پري با عنوان »خاكسپاري 
خانواده مده آ« نيز شروع خيلي خوبي را تجربه كرد 
و با فروش ۲7 ميليون دالري از نمايش در ۲۴۴۲ 
سالن سينما موفق ظاهر شد. اين فيلم يازدهمين 
و آخرين فيلم از مجموعه فيلم هايي اس��ت كه با 
تمركز بر شخصيتي به نام مده آ ساخته مي شود. 
تيلر پري نويسنده، كارگردان و تهيه كننده فيلم 
بوده و در اين فيلم چندين نقش ايفا كرده است. از 
فيلم هاي جديدي كه در طول هفته اكران شدند.

مدعيان قهرماني ليگ   قهرمانان آسيا 
تيم هاي فوتبال الدحيل قطر و استقالل 
ايران پس از برتري قاطعانه در تازه ترين 
نبرد ليگ داخلي خود، رقابت خود را در 
اين دوره از مسابقات ليگ قهرمانان آسيا در ورزشگاه 
عبداهلل بن خليفه آغاز خواهند كرد. تارنماي رسمي 
كنفدراسيون فوتبال آسيا نوشت: الدحيل يكي از 
داستان هاي فصل گذش��ته ليگ قهرمانان را رقم 
زد و پ��س از كس��ب پيروزي در ۹ دي��دار پياپي به 
ركوردي كه اولسان هيونداي در سال ۲۰۱۲ از خود 
برجاي گذاشت، دس��ت يافت. با اين وجود آنها در 
مرحله يك چهارم پس از متحمل شدن نخستين 
شكست خانگي خود در جريان آن تورنمنت توسط 

پرسپوليس ايران، از گردونه رقابت ها كنار رفتند.
قهرمان فصل ۲۰۱۸ – ۲۰۱7 ليگ ستارگان قطر 
هم اكن��ون در رتب��ه دوم رقابت ه��اي داخلي قطر 
جاي دارد. آنه��ا در حالي ديدار افتتاحيه خود را در 
هفدهمين دوره ليگ قهرمانان آسيا آغاز مي كنند 
كه هفته گذشته االهلي را با ۶ گل در هم شكستند.
در سوي ديگر، استقالل ايران كه »روزبه چشمي« 
مدافع مستحكم خود را به دليل محروميت در اختيار 
نخواهد داشت، همانند قرمزهاي قطر فصل گذشته 
خود را به يك چهارم رساند اما در نهايت توسط ديگر 
نماينده قطر يعني السد از راهيابي به دور بعد باز ماند 
و حاال پس از فتح عنوان قهرماني جام حذفي ايران 
در فصل ۲۰۱۸ – ۲۰۱7 براي سومين سال متوالي 

راهي ليگ قهرمانان آسيا شده است.
غول هاي ايران سه بازي پياپي خود را در رقابت هاي 
ليگ داخلي با برتري پشت سر گذاشته و با پيروزي ۳ 
بر يكي كه هفته گذشته برابر فوالد خوزستان كسب 
كردند، در رتبه چهارم ليگ برتر ايران قرار گرفتند 
و با فرمي ايده آل راهي معتبرترين رقابت باشگاهي 
قاره كهن خواهند شد. اين دو تيم قرار است از ساعت 

۱۸ و ۴۵ دقيقه امروز برابر يكديگر قرار بگيرند.
با اين حال اگرچه كنفدراس��يون فوتبال آسيا نگاه 

اميدوارانه اي به تيم اس��تقالل دارد اما در گزارشي 
كه فاكس اسپرت از مدعيان قهرماني ليگ قهرمانان 
آسيا منتش��ر كرده است، نامي از استقالل در ميان 
نيس��ت. فاكس اسپورت در گزارش��ي پنج مدعي 
قهرماني در اين رقابت ها را معرفي كرد كه به شرح 

زير هستند:
  

  الدحيل قطر
الدحيل فصل گذش��ته هم عملكرد خوبي داشت و 
توانست ۹ پيروزي پياپي را در اين رقابت ها به دست 
بياورد. آنها از مدعيان قهرماني در اين فصل هستند 

چون به خوبي براي فصل جديد تقويت شده اند.

  السد قطر
تيم ديگري از قطر هم در بين تيم هاي مدعي قرار 
دارد. قهرمان دو دوره ليگ قهرمانان آس��يا به نيمه 
نهايي رس��يد ولي برابر پرسپوليس سال گذشته با 
نتيجه ۲ بر يك در مجموع شكست خورد و از رسيدن 

به فينال باز ماند.

  چونبوك هيونداي كره جنوبي
تي��م ديگر چونب��وك هيونداي كره جنوبي اس��ت. 
قهرم��ان فصل گذش��ته ليگ ك��ره امس��ال براي 
س��يزدهمين بار حضور در ليگ قهرمانان آس��يا را 
تجربه مي كن��د. آنها از تجربيات باالي��ي برخوردار 
هستند و سابقه دو قهرماني هم در اين رقابت ها دارند.

  شانگهاي چين
اي��ن تيم متم��ول چيني هم درس��ت اس��ت كه 
چهارمين حض��ورش را در ليگ قهرمانان آس��يا 
تجربه مي كند ولي آنها به خوبي قدرتمند شده اند 
و فصل گذش��ته هم تنها تيم كاشيما توانست آنها 

را حذف كند.

  كاشيما ي ژاپن
مدافع عنوان قهرماني امسال هم از تيم هاي مدعي 
جام محسوب مي شود. آنها در فصل گذشته اولين 
قهرماني خودشان را در اين رقابت ها به دست آوردند 
و امسال هم چشم به تكرار اين موفقيت دوخته اند.

ورزشي


	Taadol-01
	Taadol-02
	Taadol-03
	Taadol-04
	Taadol-05
	Taadol-06
	Taadol-07
	Taadol-08
	Taadol-09
	Taadol-10
	Taadol-11
	Taadol-12
	Taadol-13
	Taadol-14
	Taadol-15
	Taadol-16

