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تعادل | ديروز آبه ش��ينزو، نخس��ت وزير ژاپن به 
تهران آمد . بسياري او را ميانجي مي دانند . نكته اي 
كه ماه گذشته در سفر دونالد ترامپ به ژاپن مطرح 
ش��د. در آن س��فر،  رييس جمهوري اياالت متحده 
درخواس��ت نخس��ت وزير ژاپن براي ميانجي گري 
در كاهش تنش مي��ان امريكا و اي��ران را قبول كرد 
و حال او اولين مقام بلندپايه ژاپن اس��ت كه بعد از 
40 س��ال به ايران مي آيد.  در همين ارتباط روزنامه 
نيويورك تايمز در گزارش��ي به اين سفر و داليل آن 
پرداخته است. به نوشته اين روزنامه، سفر آبه شينزو 
به تهران كه اولين سفر نخس��ت وزير ژاپن طي 40 
سال اخير به ايران اس��ت در مجموع آخرين تالش 
مغرورانه اي است كه نشان مي دهد ژاپن مي خواهد 
نفوذ خود را بر صحنه جهاني بيازمايد . گزارشگر اين 
روزنامه در اين باره ادامه مي ده��د، »او در حالي روز 
چهارشنبه وارد تهران ش��د كه خودش را مستقيما 
در ميانه تقابل ميان اياالت متحده و ايران قرار داده 
است تنش��ي كه با بيرون آمدن ترامپ از برجام در 
س��ال گذش��ته عمال كليد خورد.« نيويورك تايمز 
مي نويس��د، »براي رهبران تجاري ژاپني اين نبرد 
ميان ايران و اي��االت متحده جز يك دردس��ر چيز 
ديگري نداشته است. ژاپن تحت فشار امريكا واردات 
نفت از ايران را قطع كرده است. همچنين بازرگانان 
ژاپني به خاطر ت��رس از ناخش��نودي امريكا رابطه 
خود را با اي��ران دوباره مورد ارزيابي ق��رار داده اند.« 
نيويورك تايمز سفر آبه را يك فرصت در ميانه بحران 
دانسته و مي افزايد، »  هر چند كه براي آقاي آبه اين 
بحران يك فرصت اس��ت. او در م��اه نوامبر خودش 
را به عن��وان طوالني ترين دوره نخس��ت وزيري در 
تاريخ ژاپن را به ثبت رس��اند. در همي��ن حال او در 
تالش است تا ميراث سياس��ي خود را تقويت كند 
و س��عي دارد كه روابط سياسي با كشورهايي مانند 
كره شمالي و روس��يه را بهبود بخش��د.« نويسنده 
اين روزنام��ه در ادام��ه مي افزاي��د، »آبه همچنين 
در بهره ب��رداري از روابط��ش با آقاي ترام��پ كه از 
ميانجي گري نخست وزير كه گفته بود شخصا آماده 
است به ايران برود حمايت كرده، به شدت كار كرده 
است. آقاي آبه در سفر 24 س��اعته اش به ايران قرار 
است با حس��ن روحاني،  رييس جمهوري و آيت اهلل 
خامنه اي رهبر معظم انقالب ديدار كند.« اما عبور 

از هر مانعي دردسر هاي خود را دارد و مقامات ژاپني 
براي پايين آوردن انتظارات هم كار كرده اند. مقامات 
دولت ژاپن به خبرنگاران گفته اند كه آقاي آبه حامل 
پيامي از رييس جمهوري امريكا نيست. آنها گفته اند 
كه او همچنين بدنبال ميانجي گري ميان دو كشور 
هم نيست . نيويورك تايمز مي نويسد كه يوشيدي 
سوگا،  دبير هيات دولت گفته آقاي آبه از اين ديدار 
براي تشويق رهبران ايران كه »تنش هاي منطقه اي 
را آرام كنند« بهره خواهد ب��رد. آقاي آبه در فرودگاه 
هاندا در توكي��و پيش از ترك ژاپن به س��مت ايران 
گفت كه او مي خواهد ژاپن »هر نقش��ي را كه بتواند 
براي ارتقا صل��ح و ثبات در منطقه ايف��ا كند،  بازي 

كند.«
به نظر مي آي��د كه اي��ن فرمول ي��ك گام پايين تر 
از زماني اس��ت كه آق��اي آبه در آخرين نشس��تي 
كه با آق��اي ترامپ در توكيو داش��ت، باش��د. اين را 
نيويورك تايمز مي نويس��د و ادامه مي دهد، » در آن 
زمان نخست وزير خواستار آن شده بود كه با توجه 
به روابط نزديكي ك��ه ميان اياالت متح��ده و ژاپن 
است از شدت تنش با ايران جلوگيري كند. اما حتي 
ميانه ترين هدف پايين آوردن تنش ممكن اس��ت 
مقداري طول بكش��د. توبي��اس هريس،  متخصص 
سياس��ت هاي ژاپن در موسس��ه اطالعاتي تنئو در 
واش��نگتن مي گويد در حالي كه ژاپن روابط خوبي 
با ايران و اياالت متح��ده دارد،  ام��ا توانايي كمي بر 

تاثير گذاري بر پيامد جدل ميان آنها را دارد.«
آقاي هريس ب��ه نيويورك تايمز مي گوي��د، » ژاپن 
دقيقا نمي داند كه به چه دستاوردي در ديدار آقاي 
و حتي اگر هم برسد« ژاپن  آبه مي خواهد برس��د́ 
قدرت نظامي در منطقه ندارد.« او اضافه كرد »ژاپن 
يك مصرف كننده مهم اس��ت اما ب��ازار اصلي براي 
كاالهاي ايراني نيس��ت. در اين صورت چه نفوذي 
مي تواند داشته باشد؟« به نوش��ته نيويورك تايمز، 
» تاريخ طوالني روابط دوس��تانه ژاپن با ايران بخش 
بزرگ��ي از آن به خاطر تمايل توكيو ب��راي ثبات در 
منطقه خاورميانه است كه يك عرضه كننده حياتي 
انرژي به ژاپن است. آقاي آبه با آقاي روحاني حداقل 
شش بار از زماني كه روحاني رياست جمهوري را در 
اختيار گرفته ديدار داش��ته و دو كشور 90 سالگي 
روابط ديپلماتيك را جش��ن ه��م گرفته اند.« ژاپن 

پيش از اين هم سعي در ميانجي گري صلح با ايران 
را داش��ت. در س��ال 1984 آقاي آبه همراه پدرش 
كه در آن زمان وزير ام��ور خارجه بود يك ماموريت 
شكست خورده براي واسطه گري جنگ ميان ايران 
و عراق داش��تند. در همين حال به نوشته نويسنده 
نيويورك تايمز، » مقامات ژاپني پي��ش از اين ديدار 
روابط كش��ورها را كمي غلو كردند و آق��اي ابه را به 
عنوان يك هم س��خن م��ورد اعتماد ك��ه مي تواند 
يك گوش ش��نوا براي اي��ران باش��د توصيف كرده 
بودند و ماموريتش را مايه آرامشي براي مابقي دنيا 
مي دانس��تند.« كاني ماييك،  ديپلمات سابق ژاپني 
كه در خاورميانه خدمت كرده بود ب��ه اين روزنامه 
گفته، »م��ا نمي تواني��م و نمي خواهي��م بيس بال 
بازي كنيم. اما به عنوان يك ق��درت نرم مي توانيم 
كار متفاوت انجام دهيم. آق��اي آبه بطور كامل از آن 
مطلع هستند.«  كويچيرو تاناكا،  متخصص ايران در 
دانشگاه كئيو مي گويد، » در حالي كه ژاپن بر دوستي 
ايران ارج مي نهد، نگران روابط نزديكش با واشنگتن 
هم اس��ت.« او گفت كه تهران ممكن است نيازمند 
صلحي از طرف آقاي آبه باشد كه در عين حال مقابل 

تحريم هاي امريكا هم قرار گيرد. 
يوكيو اوكاموت��و،  ديپلمات س��ابق ژاپن و مش��اور 
نخست وزيران سابق ژاپن گفت كه قدرت هاي دنيا 
كه طي اين س��ال ها دور ميز با ايران نشسته بودند 
ممكن اس��ت از تالش هاي آقاي آبه ناراحت شوند و 
بپرسند كه »چرا او به عنوان تازه وارد به اين قضييه 

وارد شده است؟«
به نوش��ته اين روزنامه، »هنوز آقاي آبه بخت كمي 
ب��راي باختن دارد. ه��ر اتفاقي كه بيفتد اين س��فر 
مي تواند جايگاهش را در كشور در انتخابات ماه آينده 
پارلمان تقويت كن��د. او مي خواه��د ميراثش را »با 
پيشرفت برنامه خارجي و داخلي ژاپن« تثبيت كند 

و سفر تهران اين فرصت را هم به او مي دهد.
دانيل اس��نايدر،  متخص��ص ديپلماس��ي ژاپن در 
دانشگاه استنفورد مي گويد كه حتي اگر موفقيتي 
هم صورت نگي��رد باز به معناي شكس��ت تالش ها 
نيس��ت. او گفت، »م��ن نديدم ك��ه رييس جمهور 

فرانسه به ايران برود!«
او گفت كه اگر آبه  ب��ه تهران رفته ديگ��ر افراد هم 

مي توانستند بروند.

هدف آبه شينزو از سفر  به تهران چيست؟ 

ميانجي گري يا تقويت جايگاه 
س��خنگوي دولت گف��ت: هيات دولت به پيش��نهاد 
سازمان محيط زيست و تاييد سازمان برنامه و بودجه 
كشور و در راستاي اجراي قانون برنامه پنج ساله ششم 
توسعه، آيين نامه اجرايي » برنامه مديريت سبز« را به 

تصويب رساند. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني دولت، دستيار ارتباطات 
اجتماع��ي رييس جمه��ور و س��خنگوي دول��ت در 
خصوص جلس��ه ديروز هيات وزيران تصويب اليحه 
حق تحصيل و آموزش دانشجويان ستاره دار، تصويب 
آيين نامه اجرايي »برنامه مديريت س��بز« و تصويب 
آيين نامه مقابله ب��ا پايان نامه ه��اي تقلبي و انتخاب 
اس��تانداران گلس��تان و كهگيلويه و بويراحم��د را از 

مصوبات مهم روز چهارشنبه هيات وزيران اعالم كرد.

  بررسـي مجـدد اليحـه حـق تحصيـل و 
آموزش دانشجويان ستاره دار

س��خنگوي دولت يك��ي از تصميمات مهم جلس��ه 
ديروز هيات وزي��ران را مربوط به اليحه حق تحصيل 
و آموزش دانشجويان س��تاره دار عنوان كرد و گفت: 
دولت پيشتر، اين اليحه را به مجلس ارسال كرده بود، 
اما در كميس��يون هاي مجلس راي الزم را به دس��ت 
نياورده بود اما از آنجا كه دولت به تصويب اين اليحه 
مصر است در اين نشست اليحه الحاق يك تبصره به 
ماده ۵ قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه ها 
و مراكز آموزش عالي كشور در خصوص حق تحصيل 
و آموزش دانشجويان س��تاره دار را مجددا براي قرار 
گرفتن در دس��تور كار مجلس ش��وراي اس��المي به 
تصويب رس��اند. ربيعي تاكي��د كرد ك��ه اين اليحه 
مورد پيگيري دولت اس��ت؛ چرا كه هر ساله تعدادي 
از دانش��جويان و جوانان ما با مساله س��تاره دار بودن 
مواجه مي شوند و اين از نظر دولت پذيرفتني نيست 
و اميدواريم با تبديل اين اليح��ه در مجلس به قانون 
ضمن اينكه حقوق اين افراد مراعات مي ش��ود شاهد 
پرهيز از رفتارهاي مبتني بر سليقه و بهانه هاي موهوم 
باشيم.  به گفته س��خنگوي دولت، پيگيري تصويب 
و اجراي آيين نامه برنامه مديريت س��بز يكي ديگر از 

موارد مهم جلسه ديروز هيات دولت بوده است.
وي با اش��اره به چالش هايي كه در سال هاي گذشته 
به دليل كم توجهي به محيط زيست ايجاد شده است 
گفت: اين مساله موجب شد سال هاي سال بر آب و 
خاك كشور فشار وارد ش��ود و كم توجهي به رعايت 
مسائل زيست محيطي از سوي صنايع نيز وضعيت 
نگران كننده اي در كش��ور پدي��د آورد. از همين رو 
دولت بر اج��راي اين برنامه تاكي��د دارد و به جد آن 
را دنبال مي كند. ربيعي با بيان اينكه نيازمنديم كه 
در طوالني مدت با نگرش جامع و كامل برنامه هاي 
محيط زيس��تي از جمل��ه مديريت مص��رف آب و 
بازيافت را دنب��ال كنيم تصريح كرد: در اين مس��ير 

نيازمند همكاري دستگاه ها و هم نهادهاي عمومي 
هستيم و من از همه رس��انه ها تقاضا مي كنم در امر 
فرهنگ سازي به منظور نهادينه كردن اين مهم در 

جامعه و خانواده ها به دولت كمك كنند.

  مقابله با پايان نامه هاي تقلبي 
س��خنگوي دول��ت در ادام��ه از تصويب پيش��نهاد 
وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداش��ت، 
درمان و آموزش پزش��كي و دادگس��تري آيين نامه 
اجرايي قانون پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار 

علمي براي اولين بار در سطح دولت خبر داد. 
ربيعي گفت: همه ما شاهد هستيم كه چقدر تبليغات 
فروش مقاله و پاي��ان نامه در خيابان ه��اي انقالب و 
حتي اماكن ديگر زياد شده و تقريبا يك امري عادي 
شده است. امروز ديگر نصب آگهي هاي مربوط به اين 
معضل از زميني و دي��واري فراتر رفته و در ايميل ها و 
پيامك ها و حت��ي در و ديوار دانش��گاه ها هم پر كرده 
است . متاس��فانه اين پديده ناميمون مقاله نويسي و 
تقلب در تهيه آثار علمي فراگير ش��ده و سوءاستفاده 
افراد سودجو كه آن را كس��ب و كار نامشروعي براي 
خودشان كردند در مراكز ما قابل مشاهده و رنج دهنده 
است . وي ادامه داد: اين موضوع در دولت بررسي شد و 
از مدت ها قبل هم مطرح بود و دولت باالخره تصويب 
كرد دانش��گاه ها تمهيداتي جدي ب��راي مقابله با آن 
اتخاذ كنند. از جمله اينكه مصوب شد براي پيشگيري 
از تقلب علمي، كميته اخالق در س��طح دانش��گاه ها 
براي رسيدگي تخصصي و به دور از هيجانات به اتهام 
تقلب تشكيل ش��ود و در اين كميته ها امكان ابطال و 
ملغي اثر نمودن مدرك تحصيلي حاصل از تقلب حتي 
پ��س از فارغ التحصيلي پيش بيني ش��ود. همچنين 
دانشگاه ها مكلف مي ش��وند تا متن پايان نامه ها را ۵ 
سال پس از تاريخ دفاع بر اساس قانون دسترسي آزاد 
به اطالعات منتش��ر كنند. اين آيين نامه به نزاهت و 
پاكسازي محيط هاي علمي كمك مي كند، موضوعي 
كه خواست گسترده اساتيد فرهيخته و زحمت كش 

دانشگاهي ما نيز هست.

  توصيـه رييس جمهـوري بـه ۲ اسـتاندار 
جديد

علي ربيعي همچنين با اش��اره به انتخ��اب آقايان 
حق ش��ناس و كالنتري به عنوان استانداران جديد 
استان هاي گلستان و كهگيلويه و بويراحمد گفت: 
در اين جلس��ه رييس جمهوري از استانداران قبلي 
گلس��تان و كهگيلوي��ه و بويراحمد تش��كر كرد و 
پس از راي اعتماد هيات وزرا به اس��تانداران جديد 
توصيه هايي كردند كه از جمله آنها استفاده از همه 
ظرفيت هاي هر دو استان براي خدمت هرچه بهتر 

به مردم بود.

توضيحات سخنگو درباره مصوبات جلسه هيات دولت

تصويب آيين نامه مقابله با پايان نامه هاي تقلبي 

دولت نگاه

 همين صفحه  

نگاه

 ميانجي گري 
يا تقويت جايگاه

تعادل | 
ديروز آبه شينزو، نخس��ت وزير ژاپن به تهران آمد. 
بس��ياري او را ميانجي مي دانند . نكت��ه اي كه ماه 
گذشته در سفر دونالد ترامپ به ژاپن مطرح شد. در 
آن سفر،  رييس جمهوري اياالت متحده درخواست 
نخس��ت وزير ژاپن براي ميانجي گ��ري در كاهش 
تنش ميان امريكا و ايران را قبول كرد و حال او اولين 
مقام بلندپايه ژاپن است كه بعد از 40 سال به ايران 
مي آيد.  در همين ارتب��اط روزنامه نيويورك تايمز 
در گزارشي به اين سفر و داليل آن پرداخته است. 
به نوشته اين روزنامه، سفر آبه شينزو به تهران كه 
اولين سفر نخست وزير ژاپن طي 40 سال اخير به 
ايران اس��ت در مجموع آخرين تالش مغرورانه اي 
است كه نشان مي دهد ژاپن مي خواهد نفوذ خود را 
بر صحنه جهاني بيازمايد . گزارشگر اين روزنامه در 
اين باره ادامه مي دهد، » او در حالي روز چهارشنبه 
وارد تهران ش��د كه خودش را مس��تقيما در ميانه 

تقابل ميان اياالت متحده و ايران قرار داده است...

 صفحه 14  

صنعت،معدن و تجارت

 نگاه مثبت به توليد 
در پايان بهار 

تعادل | شاخص مديران خريد ارديبهشت 1398 
منتش��ر ش��د. ارزيابي هاي صورت گرفته نش��ان 
مي دهد، شامخ ارديبهشت سال جاري 61.39واحد 
محاسبه شده كه نسبت به شامخ ماه قبل )فروردين( 
2۵.01 واح��د مع��ادل 68.74 درصد بهبود يافته 
است. در شامخ فروردين ماه، فعاالن اقتصادي نسبت 
به بهبود توليد در ماه ميان��ي فصل بهار خوش بين 
بودند؛ حال ش��امخ ارديبهش��ت نيز ب��ا تاييد اين 
خوش بيني از چشم انداز مثبت توليد در خردادماه 

حكايت دارد. بررسي ها نشان مي دهد...

راه و شهرسازي

بازگشت خريداران مسكن 
به بازار اجاره

 زهره عالمي|
در حالي كه حجم معامالت مسكن در ارديبهشت 
ماه س��ال جاري ركورد 7 ماهه را شكست و از مرز 
12 هزار فقره قرارداد خريد و فروش فراتر رفت، اما 
براساس تازه ترين اظهارات رييس اتحاديه امالك 
حجم معامالت در خردادماه روندي كاهشي داشته 
و نسبت به مدت مشابه سال گذش��ته، 61درصد 
افت كرده اس��ت. نگاهي به آمار ارايه شده از سوي 
مصطفي قلي خسروي نشان مي دهد كه در 20روز 
ابتداي خردادم��اه 98 خريد و فروش مس��كن در 
تهران بيش از 60 درصد و در كل كشور 32درصد 
كاهش يافت��ه اس��ت. كاهش چش��مگير حجم 
معامالت مس��كن در خرداد ماه در ش��رايطي رخ 
مي دهد كه كارشناسان اقتصاد مسكن پيش بيني 
مي كردند كه در خرداد ماه، با ايجاد ثبات نس��بي 
در بازارهاي موازي مس��كن )ط��ال، ارز و...( تعداد 

قراردادهاي خريد وفروش نه تنها...
13

تاكيد دوباره شوراي پول و اعتبار 

»آبه« وارد تهران شد

واردات از محل ارز صادراتي

خبر

»هلگا اشميد« دبيركل سرويس اقدام خارجي 
اتحاديه اروپا روز گذش��ته در پيامي توييتري 
اعالم كرد كه اين اتحاديه خواستار ترويج ثبات 
و مذاكره در منطقه اس��ت. به گزارش ايرنا، وي 
درصفحه توييتر خود نوشت: سفر منطقه اي به 
امارات متحده عربي را آغاز كردم كه با )س��فر( 
به عمان، قطر و ايران طي روزهاي آينده دنبال 
مي ش��ود. اتحاديه اروپا خواستار ترويج ثبات و 
گفت وگو در منطقه اس��ت. خبرگزاري كويتي 
»كونا«، قبل از آغاز سفر اشميد به منطقه با وي 
مصاحبه اي انجام داد. وي ب��ه اين خبرگزاري 
گفت: موض��ع كويت از س��وي اتحادي��ه اروپا 
مورد تقدير است. ديپلمات ارشد اتحاديه اروپا 
درادامه يادآور ش��د: ما براي رياس��ت كويت بر 
شوراي امنيت سازمان ملل و نقش برجسته اين 
كشور در برقراري ثبات در عراق ارج مي نهيم، 
ضمن اينكه كمك ه��اي كويت ب��ه آن روا در 
فلسطين، آوارگان س��وري در اردن و كودكان 
يمن، نمونه قابل توجه اقدامات انسان دوستانه 
كويت به ش��مار مي رود. اين مق��ام اروپايي كه 
آلماني اس��ت، با اعالم اينكه اتحاديه اروپا طي 
سال ها با ش��ركاي منطقه اي و بين المللي اش 
در جهت توج��ه به چالش ه��اي خليج فارس 
همكاري داشته اس��ت، افزود: طي چند هفته 
گذشته، ش��اهد روند نگران كننده اي به سوي 
تش��ديد تنش بوده ايم. بابت اين دوره تشديد 
خصومت ها نگرانيم كه با نب��ود همكاري هاي 
س��ازنده يا مذاكرات مرتب، ممكن است براي 
ثبات منطقه، بسيار مخاطره آميز باشد. وي به 
خبرگزاري كويت گفت كه اگرچه يك راهكار 
منفرد وجود ن��دارد، هدف تروي��ج مذاكره به 
عنوان راه حلي براي رويارويي است. وي افزود: 
به آنجا )منطقه( مي روم تا نگراني اتحاديه اروپا 
در مورد تش��ديد تنش را گوشزد كنم و ضمن 
اطالع از ديدگاه ش��ركايمان، ارزيابي هايمان را 
با آنها سهيم شوم. وي تاكيد كرد: همچنين بر 
حمايت مان از گشايش كانال هايي براي مذاكره 
تاكيد مي كنم و نح��وه كارآي��ي اتحاديه اروپا 
براي كمك به تنش زدايي را انعكاس مي دهم. 
ب��ه ع��الوه، از اين فرصت ب��راي نش��ان دادن 
تالش هاي اروپا در محافظت از برجام استفاده 
مي كنم. اش��ميد، برجام را كليدي براي ثبات 
و امنيت در خاورميانه دانس��ت و اين توافق را 
عامل مهمي براي ساختار بين المللي ضد تكثير 

هسته اي برشمرد.

در آستانه سفر به ايران و سه كشور 
حاشيه خليج فارس

معاون موگريني: برجام 
كليدي براي امنيت و ثبات 

خاورميانه است

جهان

طبقه متوسط دلزده از 
وعده هاي انتخاباتي
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 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد مطالب مختلف 

روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 

به شماره  30005320 در دسترس شماست 



در پيامي  
رهبر انقالب، درگذشت آيت اهلل 

محقق كابلي را  تسليت گفتند
حضرت آيت اهلل خامنه اي در پيامي درگذش��ت 

آيت اهلل محقق كابلي را تسليت گفتند.
به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم 
رهبري متن پيام رهبر انقالب اس��المي به اين 

شرح است: 
بسمه تعالي

درگذشت عالم مجاهد آيت  اهلل آقاي حاج شيخ 
قربانعلي محقق كابلي رحمت  اهلل عليه را به عموم 
برادران افغانس��تاني به ويژه به خاندان محترم و 
مقلدان و ارادتمندان و شاگردان ايشان تسليت 
مي گوي��م و علّو درجات آن مرح��وم و رحمت و 

مغفرت الهي را براي ايشان مسألت مي نمايم.
سيدعليخامنهاي
۲۲خرداد۹۸

روي موج خبر

اروپااگرنگراناس�تبهتعهداتبرجام
پايبندباشد؛ايسنا|

س��خنگوي وزارت خارجه گفت: دوستان اروپايي 
اگر خيلي نگران حفظ برجامند بايد از همه طرف ها 
بخواهند بدان عمل كنند و بيش از همه خودشان به 
تعهدات شان پايبند باشند.سيدعباس موسوي در 
واكنش به اظهارات وزير خارجه آلمان در استكهلم 
گفت: با سخنان ايش��ان درباره اهميت برجام براي 
جامعه جهاني و اروپا هم نظريم ؛ اما تاكيد ايشان مبني 
بر اج��راي تعهدات يك جانبه توس��ط ايران در يك 
توافق چندجانبه را خيلي درك نمي كنيم. اگر اين 
توافق چند طرف دارد همه اطراف آن بطور يكسان 
بايد به تعهدات شان عمل كنند و اگر نمي توانند بايد 
درك كنند ما هم با استفاده از سازو كارهايي كه برجام 
در اختيار ما گذاشته نسبت به برجام و تعهدات مان 
بازنگري داشته باشيم.سيدعباس موسوي تصريح 
كرد: دوستان اروپايي اگر خيلي نگران حفظ برجامند 
بايد از همه طرف ها بخواهند بدان عمل كنند و بيش 
از همه خودش��ان به تعهدات شان پايبند باشند. به 
ايشان و ديگراني كه از تصميمات اخير برجامي ايران 
ابراز نگراني مي كنند پيشنهاد مي كنيم ماده ۳۶ توافق 
برج��ام و مقدمات علم حقوق را يك بار ديگر با دقت 

مطالعه كنند.

عراقچيبهبرنسفرخواهدكرد؛ايلنا|
معاون سياس��ي وزير امور خارجه به سوييس سفر 
خواهد كرد. سيدعباس عراقچي به منظور برگزاري 
چهارمين دور گفت وگوهاي سياس��ي ميان ايران و 
كنفدراسيون سوييس به برن سفر مي كند. در اين 
دور از گفت وگوها همكاري هاي دوجانبه، تحوالت 
بين المللي و منطقه اي و آخري��ن تحوالت برجام و 
موضوعات قضايي و حقوق بشري مورد بحث و بررسي 

قرار خواهد گرفت.

امريكادنبالحربهفشارومذاكرههمزمان
است؛خبرآنالين|

دبير شوراي نگهبان گفت: امريكايي ها دنبال حربه 
فشار و مذاكره همزمان هستند كه قطعًا اين توطئه 
آنها با درايت مقام معظم رهبري و هوشياري مسووالن 
نيز شكست خواهد خورد.احمد جنتي ديروز در جلسه 
اين شورا و در نطق پيش از دستور گفت: انقالب اسالمي 
از بدو تأسيس تاكنون با مسائل و چالش هايي رو به رو 
بوده كه با الطاف الهي و درايت هاي امام خميني)ره( 
و رهبر معظم انقالب و همراهي مردم، آنها را به خوبي 
پشت سر گذاشته است.او در پايان از مسووالن اجرايي 
خواست كه توجه بيشتري به وضعيت اقتصادي مردم 

و اقشار آسيب پذير داشته باشند.

حقشناساستاندارگلس�تانوكالنتري
استانداركهگيلويهوبويراحمدشدند؛پاد|

در جلس��ه ديروز هيات دولت حق شناس استاندار 
گلستان و حسين كالنتري اس��تاندار كهگيلويه و 
بوير احمد شدند.هادي حق ش��ناس نماينده مردم 
بندر انزلي در دوره شش��م و هفتم مجلس ش��وراي 

اسالمي بوده است.

»خادمي«پيروشكايتوزيرنفتبههيات
نظارتفراخواندهشد؛برنا|

سخنگوي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس 
گف��ت: دو ش��كايت از نماين��ده ايذه توس��ط وزير 
نفت، در هيات نظارت مطرح اس��ت.»محمدجواد 
جمالي نوبندگاني« در خصوص »شكايت وزير نفت از 
هدايت اهلل خادمي، نماينده مردم ايذه« گفت: نماينده 
محترم ايذه بحثي داش��تند در رابطه با جكت ها كه 
اوراق شدند. اين موضوع را يك بار از كميسيون انرژي 
استعالم كرديم و هيچ جوابي نيامد. بار ديگر در هيات 
نظارت تصويب كرديم كه مج��دداً پيرو بزنيم و اين 

موضوع را پيگيري كنيم.

اهمي�تراهب�رديس�فرروحان�يبه
تاجيكستان؛ايرنا|

سفير تاجيكستان در تهران تاكيد كرد: اعتقاد داريم 
كه سفر رييس جمهور ايران به تاجيكستان مي تواند 
مناسبات دو كش��ور را گس��ترش دهد.نظام الدين 
زاهدي طي نشست خبري كه در محل اين سفارت 
درباره اختالفاتي كه بين ايران و تاجيكستان در حوزه  
انرژي وجود داشته و آيا اين اختالفات اكنون بر طرف 
شده است يا خير؟ گفت: مشكالت انرژي وابسته به 
پرداخت بدهي هاي ما اس��ت و خوشبختانه بين دو 
كشور توافقاتي ايجاد شده و جدول پرداخت بدهي ها 
نيز تعيين شده است و باور داريم كه در فرصت هاي 
نزديك اين مش��كالت از بين برود.وي خاطرنشان 
كرد: تاجيكستان از لحاظ انرژي از جمله كشورهاي 
ثروتمند در آسياي مركزي است و ما اعتقاد داريم كه 
مي توانيم تمام منطقه را با برق ارزان تامين كنيم و 
اميدواريم كه مشكل خط انتقال برق كسا -۱۰۰۰ 
برطرف ش��ود زيرا اي��ن خط وظيفه انتق��ال برق از 
تاجيكستان به افغانستان و ساير كشورها را به عهده 

دارد كه مي تواند مشكل انتقال برق حل شود.

ايران۲

با استقبال رسمي رييس جمهوري در كاخ سعد آباد

نخست وزير ژاپن وارد تهران شد
گروهايران|

سرانجام پرواز خبرساز توكيو به تهران به زمين نشست تا 
آبه شينزو نخس��ت وزير ژاپن در صدر يك هيات عاليرتبه 
سياس��ي و ديپلماتيك براي ديدار و گفت وگو با مقامات 
عاليرتبه كشورمان وارد تهران شود. س��فري كه از روزها 
قبل تحليل هاي متفاوتي در خصوص داليل انجام آن در 
رسانه هاي بين المللي مطرح شده بود. ماجراهاي برآمده از 
اين سفر و محتواي خبري آن وقتي داغ تر شد كه »دونالد 
ترامپ« رييس جمهور امريكا در سفر ماه گذشته خود به ژاپن 
درباره آن سخن گفت و در همين رابطه رسانه اي ژاپني اعالم 
كرد، »دونالد ترامپ«، رييس جمهور امريكا، در سفر اخيرش 
به ژاپن از نخست وزير اين كشور درخواستي را درباره ايران 
مطرح كرده است.نخست وزير ژاپن اما دقايقي قبل از سفر 
به تهران مواضع كلي خود درباره رايزني هايي كه در تهران 
با مقامات ايراني خواهد داشت اظهار كرده كه مي خواهد 
مذاكره صادقانه اي براي تأمين ثبات در خاورميانه با مقامات 
عاليرتبه ايراني داشته باشد.آبه در فرودگاه هانداي توكيو 
در جريان گفت وگو با خبرنگاران گفت: نگراني هايي درباره 
باال گرفتن تنش ها در خاورميانه وجو ددارد. ضمن اينكه 
وضع موجود توجه جامعه بين المللي را براي صلح و امنيت 
در منطقه جلب مي كند، ژاپن دراين ميان خواهان ايفاي 
نقشي به قدر توان خود است. وي همچنين گفت: مايلم براي 
كاهش تنش ها تبادل نظر صريحي داشته باشم. با پشت سر 
گذاشتن اين اخبار و حواشي بود كه نخست وزير ژاپن ديروز 
در بدو ورود در فرودگاه بين المللي مهرآباد مورد استقبال 
محمدجواد ظريف وزير امور خارجه ق��رار گرفت و بعد از 
پايان مراسم تشريفات رسمي راهي مجموعه فرهنگي- 
تاريخي سعدآباد شد تا مورد استقبال رسمي حسن روحاني 
رييس جمهوري ايران قرار بگيرد و بالفاصله بعد از آن هم 

مذاكرات رسمي دو مقام عاليرتبه ايراني و ژاپني آغاز شد. 

   استقبال رسمي روحاني از نخست وزير ژاپن
 حسن روحاني رييس جمهور عصر ديروز به طور رسمي از 
»آبه ش��ينزو« نخس��ت وزير ژاپن در مجموع��ه تاريخي 
-  فرهنگي سعد آباد تهران استقبال كرد.به گزارش پايگاه 
اطالع رساني دولت، در آيين استقبال رسمي، ابتدا سرود ملي 
دو كشور نواخته شد و پس از آن روحاني و شينزو آبه از يگان 

تشريفات مستقر در جايگاه سان ديده و هيات هاي عاليرتبه 
همراه را به يكديگر معرف��ي كردند. رييس جمهور ايران و 
نخست وزير ژاپن پس از مراسم استقبال رسمي، مذاكرات 
دوجانبه را آغاز كردند. پس از مذاكرات خصوصي روساي 
دولت هاي ايران و ژاپن، مذاكرات مشترك اعضاي دو هيات 
برگزار مي شود.بر اساس اين گزارش آبه شينزو روز پنج شنبه 
نيز با حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقالب اسالمي 
ديدار مي كند.نخست وزير ژاپن پس از ديدار با رهبر معظم 
انقالب اسالمي به سفر دو روزه خود به تهران پايان مي دهد.

پس از سفر روز دوشنبه »هايكو ماس« وزير خارجه آلمان و 
اكنون حضور آبه در ايران، تهران به كانون توجه رسانه هاي 
جهان تبديل شده است.ايران و ژاپن در حالي وارد نودمين 
سال روابط خود مي شوند كه اين اولين بار در ۴۱ سال گذشته 

است كه نخست وزير ژاپن به ايران سفر مي كند.

   روزان�ه ب�ا تبليغ�ات و نف�رت پراكني ه�اي 
امريكايي ها مواجه هستيم

قبل از حضور ابه ش��ينزو در ايران وزيران امور خارجه ايران 
و ژاپ��ن در ديداري دو جانبه ضمن هماهنگي براي س��فر 
مهم ترين موضوعات م��ورد عالقه دو كش��ور براي بهبود 
مناسبات را مرور كردند. ظريف وزير امور خارجه كشورمان 
در اين ديدار با اش��اره به جنگ و تروريسم اقتصادي دولت 
امريكا ضد ملت ايران گفت: جنگ اقتصادي را با ملت ما آغاز 
كرده اند و روزانه هم با تبليغات و نفرت پراكني هاي امريكايي ها 
مواجه هستيم.به گزارش اداره كل اطالع رساني و سخنگويي 
وزارت امور خارجه، »محمدجواد ظريف« روز گذشته ضمن 
خوش��امدگويي به همتاي ژاپني و هيات همراه، با اشاره به 
روابط ديرينه دو كشور و ۹۰ سال روابط ديپلماتيك ايران و 
ژاپن، اين كشور را دوست و شريك خوب ايران در حوزه هاي 
سياسي، اقتصادي و فرهنگي خواند و از سفر مقامات عاليرتبه 
ژاپن به ايران استقبال كرد.ظريف با اشاره به جنگ و تروريسم 
اقتصادي دولت امريكا ضد ملت ايران افزود: جنگ اقتصادي 
را با ملت ما آغ��از كرده اند و روزانه ه��م با تبليغات و نفرت 
پراكني هاي امريكايي ها مواجه هستيم.وزير امور خارجه 
كشورمان تصريح كرد: در اين ش��رايط سخت براي رفاه و 
آسايش مردم خود راه هايي را خواهيم يافت كه از جمله آن 
تجديد نظر در بودجه و سياست هاي مالي بدون اتكاء به نفت 

است.كونو تارو نيز در اين ديدار ضمن ابراز خرسندي از حضور 
در ايران و پذيرش هيات عالي ژاپن توسط مقامات عالي كشور 
خاطرنشان كرد: سفر آبه شينزو به ايران به عنوان يك كشور 
دوست، تاريخي است.ايران كشوري مهم در منطقه است و 
ما معتقديم در اين منطقه مهم هر چه تنش كمتر باشد به 
نفع همگان است؛ در غير اين صورت همه ضرر مي كنيم.اين 
ديپلمات ژاپني خاطرنشان كرد: ژاپن آماده است هر كاري 

كه به كاهش تنش منجر شود، انجام دهد.

   رويكرد عقاليي ايران
از مي��ان مقامات بلندپايه كش��ورمان رييس مجلس 
دهم به تشريح ابعاد مختلف حضور آبه شينزو در ايران 

پرداخت و گفت: حضور نخس��ت وزير ژاپ��ن در ايران 
حاصل رويكرد عقاليي ايران است كه مسائل را از طريق 
گفت وگو دنبال مي كند.علي الريجاني ديروز در حاشيه 
نخستين س��الگرد درگذش��ت حجت االسالم احمد 
احمدي اظهار داشت: در مسائل بين المللي و منطقه اي 
ما هميشه با دوس��تانمان و كشورهايي كه عالقه مند 
هستند گفت وگو داريم. ژاپن يكي از كشورهايي است 
كه در سال هاي گذشته هميشه با جمهوري اسالمي 
ايران رايزني و مراودات اقتصادي داشته است.رييس 
مجلس اضافه كرد: همچنين از كشورهاي اروپايي مانند 
آلمان، افرادي به تهران سفر كرده اند و حجت االسالم 
روحان��ي، رييس جمهوري هم به منظ��ور حضور در 

اجالس شانگهاي س��فري به خارج از كشور دارند و با 
بسياري از مسووالن كشورهاي مختلف مانند روسيه 
و چين مالقات هايي خواهند داشت.وي ادامه داد: اين 
موضوع نش��ان مي دهد كه موِضع جمهوري اسالمي 
ايران براي حل مس��ائل، از طريق گفت وگو است. اگر 
طرف هاي مختلف در اين موضوع اهليت الزم را داشته 
باشند و درست عمل كنند، حل و فصل مسائل راحت تر 
انجام مي شود.  الريجاني در عين حال گفت: متأسفانه 
امريكايي ها در حال ايجاد مشكل هستند، لذا حضور 
آبه شينزو، نخست وزير ژاپن در تهران حاصل رويكرد 
عقاليي ايران اس��ت كه مس��ائل را از طريق گفت وگو 

دنبال مي كند.

رييس جمهور در جلسه هيات دولت:

آهنگ شرايط اقتصادي كشور به سمت مطلوب پيش مي رود
چند س��اعت قبل از حضور آبه ش��ينزو در كشورمان و در 
شرايطي كه نشانه هاي بهبود شاخص هاي اقتصادي آرام آرام 
در آمارهاي اقتصادي كشور نمايان مي شوند، رييس جمهور 
با بيان اينكه امروز ش��رايط عمومي كش��ور با وجود آنكه 
بدخواهان تبليغ مي كنند، به سمت بهبود حركت مي كند، 
اظهار داشت: ملت ايران بدانند كه فشار امريكا عليه كشورمان 
به اوج رسيده و عمال ظرفيت آن رو به پايان است و از اين به 
بعد اين تحريم ها و فش��ار، ظرفيت خود را از دست داده و 
تخليه خواهد شد.روحاني ديروز در جلسه هيات دولت با 
اشاره به اينكه امريكا بي سابقه ترين تحريم و فشار تاريخي را 
طي يك سال گذشته بر ملت ايران وارد كرده، گفت: اين گونه 
فشارهاي امريكا در تاريخ بي سابقه است و حتي با فشارهايي 
كه از طريق س��ازمان ملل و تحت فصل هفتم منشور اين 
سازمان عليه كش��ورها اعمال شده، قابل مقايسه نيست.
روحاني تاكيد كرد: با وجود همه اين فشارها و آنچه بدخواهان 
تبليغ مي كنند، از شرايط بسيار خوبي برخورداريم و البته 
اين بدان معنا نيست كه سختي وجود ندارد و همه مشكالت 
برطرف شده است.رييس جمهور گفت: بي ترديد كاري كه 
امريكا عليه ملت ايران انجام داده از نمونه هاي بارز تروريسم 
اقتصادي اس��ت و اين در تاريخ به عنوان جالداني كه عليه 
ملت ايران تالش مي كنند، ثبت مي شود، اما در عين حال و با 
وجود همه فشارها، ملت ايران به خوبي ايستادگي و مقاومت 
كردند.روحاني اظهارداشت: اينكه وزير خارجه يك كشور 
اروپايي در جريان سفر به تهران به صراحت اعالم مي كند كه 
امريكا در مسيري كه انتخاب كرده خطا و اشتباه مي كند و 
هركس تاريخ ايران را بشناسد مي داند كه فشار حداكثري 
هيچ تأثيري بر مردم اين كشور نمي گذارد، بدين معناست 

كه ديگران به عظمت و قدرت ملت ايران اعتراف مي كنند و 
مي دانند كه راهي كه متحدشان انتخاب كرده غلط است و 

اين بسيار حائز اهميت است.

   بهبود در اوضاع اقتصادي
رييس جمهوري با تأكيد بر اينكه ش��رايط امروز كشور 
نسبت به گذشته بهتر ش��ده است، اظهار داشت: امروز 
مردم ايران نس��بت به ۶ ماه و يك سال گذشته آرامش 
بيش��تري دارند و نسبت به آينده كشور خود اميدوارتر 
هستند و امروز مسووالن كشور نيز ديدگاه و نظر متحد و 
واحدي دارند و راه كالم و نظرات مسووالن رده باال و همه 

مردم و فرهيختگان جامعه يكسان و واحد شده است.
روحاني تصريح ك��رد: امروز همه به خوبي مي دانند كه 
مقصر اصلي همه مشكالت امريكا است و هيچ كس در آن 
ترديدي ندارد.رييس جمهور تأكيد كرد: امروز هيچ كس 
نمي تواند نسبت به راه دولت و نظام ايراد بگيرد. آهنگ 
شرايط اقتصادي كشور به سمت مطلوب پيش مي رود و 
بازار بورس و ارز نسبت به ماه هاي اخير به مراتب شرايط 
بهتري پيدا كرده اس��ت و به فضل الهي در بازار مسكن 
نيز تا پايان سال شرايط بهتري خواهيم داشت، چنانچه 
همه وزارتخانه هاي مربوطه وارد صحنه شوند مي توان 
شرايط مسكن را بهبود بخشيد.روحاني با اشاره به توجه 

دولت به مسائل عمراني، گفت: اگر چه دولت از شرايط 
سختي برخوردار است اما در زمينه مسائل مالي براساس 
گزارش سازمان برنامه و بودجه 27 هزار ميليارد تومان 
براي طرح هاي عمراني كشور از ابتداي امسال تخصيص 
يافته اس��ت كه آثار آن در ماه هاي آينده آشكار خواهد 
شد.رييس جمهور اضافه كرد: همچنين در هفته جاري 
مباني جديد بودجه سال ۹8 را كه قباًل در ستاد اقتصادي 
دولت و هيات وزيران و شوراي عالي هماهنگي اقتصادي 
بررسي شده بود، تصويب كرديم و براساس اين مصوبه 
حقوق، عيدي و مس��تمري تمامي كاركنان و كارگران 
بطور كامل و صد در صدي پرداخت خواهد شد و اين گونه 
اقدامات به معناي آن است كه دولت قدرتمند و توانمند 
است.روحاني تأكيد كرد: با وحدت و همدلي مي توانيم از 
مشكالت عبور كرده و بدخواهان خود را مجبور كنيم كه 
پاي ميز منطق، مذاكره و عدل بنشينند و اشتباه خود را 
بپذيرند كه البته اخيراً مقداري از حرف هاي بي حسابي 
ك��ه مي زدند را معت��دل كرده اند و بي تردي��د باز هم از 
مسير اشتباه خود باز مي گردند و مي فهمند كه راهشان 

درست نيست.

   زمينه سازي براي تحول اقتصادي 
رييس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به 
اينكه امسال شرايط مناسبي براي ايجاد تحول اقتصادي 
در كشور مهيا است، گفت: امسال مي توانيم از نعمت ها و 
ظرفيت هاي بزرگي كه در كشورمان وجود دارد، براي ايجاد 
تحول در بخش هاي مختلف به ويژه اقتصادي استفاده كنيم.

روحاني با تأكيد بر اينكه همه آمار نشان مي دهد كه مسير و 

حركت درستي را مي پيماييم، اظهار داشت: مردم مطمئن 
باشند آنچه براي دولت مهم است، منافع و رفاه ملت ايران 
است و با همه توان و در مالقات هايي كه امروز و پايان هفته در 
سفر خارجي خواهم داشت، تمام تالش خود را به كارخواهيم 
گرفت كه به خوب��ي از حق مردم ايران دفاع كرده و در برابر 
بدخواهان ايستادگي كنيم.رييس جمهور در بخش ديگري 
از سخنان خود با اشاره به انتخاب دو استاندار جديد براي 
استان هاي گلستان و كهگيلويه و بويراحمد، گفت: امروز 
هيات دولت دو چهره فعال در زمينه مسائل اجرايي و علمي 
انتخاب كرده اس��ت. آقاي حق شناس كه به عنوان نيروي 
فعال در مسائل علمي، سابقه نمايندگي شوراي اسالمي 
را دارد و هم��واره به عنوان يك عنصر مخلص و فعال براي 
نظام جمهوري اسالمي ايران مطرح بوده، به عنوان استاندار 
گلستان انتخاب گرديد.روحاني با تأكيد بر اينكه همه بايد 
تالش كنيم كه زندگي مردم آسيب ديده به شرايط عادي 
بازگشته و اماكن آسيب ديده بازسازي شود، گفت: دولت 
با همه همت در مسير رفع مش��كالت مردم آسيب ديده 
تالش خواهد كرد و در زمينه بازسازي هم بايد مردم ايران و 
نيروهاي مسلح و نهادهاي دولتي و عمومي همچون گذشته 
در كنار هم و دست در دست يكديگر زيباتر از گذشته شهر 
را بازسازي كنند و كاري كنند كه ساختارهاي شهر در برابر 
سيل هاي احتمالي مقاوم باش��د.رييس جمهور ضرورت 
توجه به اليروبي و زهكشي رودخانه ها را مورد تأكيد قرار داد 
و گفت: دولت نسبت به اين موضوع توجه ويژه اي داشته و 
در دولت يازدهم و دوازدهم تاكنون بيش از ۴۰ هزار هكتار 
زهكشي انجام شده كه اين موضوع در كاهش آسيب هاي 

سيالب اخير موثر بوده است.

ايراني ها در برابر فشارهاي 
امريكايي ها مقاومت مي كنند

ريي��س مجل��س ده��م 
مي گوي��د: امريكايي ه��ا با 
اعمال تحريم هاي مضاعف 
به دنبال تحت فش��ار قرار 
دادن اي��ران هس��تند، اما 
ايراني ها در برابر اين فشارها 
مقاومت مي كنند.به گزارش 
خانه ملت، الريجاني در ديدار با ژاركو ابرادوويچ رييس 
كميسيون امور خارجي پارلمان صربستان با بيان اينكه 
روحيه استقالل طلبي صربس��تان براي ايران جذاب 
است، گفت: كشورهايي كه تحت سيطره امريكا قرار 
گرفته اند، سرنوشت خوبي نداشته و در درازمدت هزينه 
زيادي پرداخت مي كنند.رييس مجلس با اشاره به اينكه 
ايران تحت فش��ارهاي امريكا قرار گرفته است، افزود: 
امريكايي ها حتي برجام را كه با توافق آنها امضا شده بود، 
زيرپا گذاشتند و با اعمال تحريم هاي مضاعف به دنبال 
تحت فشار قرار دادن ايران هستند، اما ايراني ها در برابر 
اين فشارها مقاومت مي كنند.وي با بيان اينكه روابط 
سياسي ايران و صربستان در س��طح بااليي قرار دارد، 
ادامه داد: متاسفانه روابط اقتصادي بين دو كشور گسترده 
نيست و در سطح نازلي قرار دارد، در حالي كه مي توانيم از 

توان يكديگر در حوزه اقتصادي استفاده كنيم.

رونمايي سامانه هاي جديد 
مراقبت و رهگيري هوايي و دريايي
وزير دف��اع و پش��تيباني 
نيروهاي مس��لح با حضور 
ي��ع  صنا ش��ركت  در 
الكترواپتي��ك صااي��ران 
اصفه��ان، ضم��ن افتتاح 
مركز توسعه فناوري هاي 
اپتو الكترونيكي، ۱۰ سامانه 
فوق پيشرفته مراقبت، شناس��ايي و رهگيري هوايي 
و دريايي اصفهان را رونمايي كرد.امير سرتيپ »امير 
حاتمي« در جريان بازديد از صنايع دفاعي مستقر در 
اصفهان گفت: در سال هاي اخير شاهد پيشرفت هاي 
چشمگير در حوزه هاي تكنولوژي و فناوري بومي در 
اين صنعت بوده ايم و صناي��ع الكترواپتيك اصفهان 
توانس��ته اس��ت رضايت خاطر نيروهاي مسلح را در 
تأمين نيازمندي هاي دفاعي مرتفع س��ازد.وزير دفاع 
و پش��تيباني نيروهاي مس��لح با تجليل از تالش ها و 
مجاهدت ه��اي متخصصان پرتوان و ج��وان صنايع 
الكترونيك وزارت دفاع، افزايش و تنوع سبد محصوالت 
اين صنعت در دو حوزه نظامي و غير نظامي را چشمگير 
و قابل تحس��ين دانس��ت و اظهار اميدواري كرد: در 
آينده شاهد دستيابي به دستاوردهاي نويني در زمينه 

محصوالت استراتژيك الكترونيكي باشيم.

بسيج با دولت در مناطق 
محروم همكاري مي كند

مس��وول س��ازمان بسيج 
س��ازندگي اعالم كرد: اين 
سازمان با همكاري دولت در 
اج��راي پروژه هاي كوچك 
روند كمك رساني به مناطق 

محروم را تسريع مي كند.
سرهنگ »محمد زهرايي« 
در گفت وگو با ايرنا، به فش��ار اقتصادي مضاعف امريكا 
عليه ايران اشاره كرد و اظهارداشت: سال ۹8 سال بسيار 
سختي براي ما خواهد بود چراكه نبايد فراموش كنيم 
مردم در تمامي برهه ها پاي نظام ايستاده اند و در همه 
ش��رايط از آن دفاع مي كنند، بايد در همه شرايط براي 

بهبود معيشت مردم دفاع كنيم.
وي افزود: بايد دست به دست هم دهيم تا كشور از تنگناي 
اقتصادي عبور كند، ولي امر مسلمين در سخنراني هاي 
خود اعالم كردند كه به جهادگران اميد بسته اند، از اين رو 
ما به دنبال افزايش فعاليت جهادگران بسيجي هستيم.

مسوول سازمان بسيج سازندگي با تاكيد بر اينكه رويكرد 
نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران محروميت زدايي 
در كشور است، گفت: در راستاي محروميت زدايي در 
كنار دولت خواهيم بود تا با همكاري در اجراي پروژه هاي 
كوچك روند كمك رساني به محرومان را تسريع كنيم.

جزئيات اجراي قانون رسيدگي 
به اموال مسووالن

س��خنگوي قوه قضاييه 
گفت: قانون رس��يدگي 
به اموال مسووالن طيف 
گسترده اي از مقامات در 
قواي سه گانه و نهادهاي 
تحت پوشش مقام معظم 
رهبري، شوراهاي اسالمي 
و ش��هردار ي ها و يك وس��عت كاماًل گسترده اي را 

مشمول قرار داده است.
به گزارش اداره ارتباطات قوه قضاييه، غالمحسين 
اسماعيلي سخنگوي قوه قضاييه در گفت وگوي ويژه 
خبري كه به بررسي جزييات اجراي قانون رسيدگي 
به اموال مس��ووالن اختصاص داش��ت، اظهار كرد: 
اساس اين امر ابتدائا در قانون اساسي كه از افتخارات 
نظام ما به عنوان يك ميثاق ملي و يك قانون برتر در 
بين قوانين كشورهاي مختلف است، توسط طراحان 

قانون اساسي در اصل ۱۴2 بنيان گذاشته شد.
وي تصريح كرد: ام��روز اين بنيان ارتقا پيدا كرده و 
غير از مقامات مسوول در اصل ۱۴2 قانون اساسي، 
جمع كثيري از ساير مقامات در رده هاي مختلف، 
در قواي س��ه گانه و بخش هاي حاكميتي ديگر را 

در برگرفته است.

پرونده عراقچي به شعبه دوم 
ارسال شده بود

قاض��ي مس��عودي مقام 
گفت: پرونده آقاي عراقچي 
به شعبه ما ارس��ال نشده و 
فكر مي كنم در ش��عبه دوم 
باشد ولي پرونده هاي جديد 
پتروشيمي به ما ارجاع شده 
است.به گزارش مهر، قاضي 
مس��عودي مقام ديروز در جمع خبرنگاران در خصوص 
روند رسيدگي به پرونده فساد بانك سرمايه گفت: تاكنون 
هشت جلسه دادگاه برگزار شده و فكر نمي كنم در هيچ 
دادگاهي اين مقدار فرصت به متهمان براي دفاع داده شده 
باشد.مسعودي مقام در پاسخ به اين سوال كه حيدر آبادي 
متهم متواري اين پرونده كه اخيراً بازداشت شده است 
چه زماني به كشور مسترد مي شود؟ گفت: فكر مي كنم 
اين موضوع زمان بر باشد و فكر نمي كنم اين روند از يك 
يا دو ماه كمتر باشد. اقدامات آن را پليس بين الملل انجام 
مي دهد اما زمان خاصي بايد صرف شود.مسعودي مقام 
در پاسخ به اين سوال كه آيا در روزهاي اخير پرونده هاي 
اقتصادي جديدي ارسال شده و اينكه آيا پرونده عراقچي 
به شعبه شما ارسال شده؟ گفت: پرونده آقاي عراقچي به 
شعبه ما ارسال نشده و فكر مي كنم در شعبه دوم باشد 
ولي پرونده هاي جديد پتروشيمي به ما ارجاع شده است.
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چهره ها



3 كالن

هيات وزيران آيين نامه حمايت از شركت هاي نوپا را تصويب كرد

مشموالن ماليات سكه مراقب جريمه باشند

كدام شركت هاي نوپا مشمول حمايت شدند؟

تبعيض دولت عليه دالالن سكه!

هيات وزيران اخي��را آيين نام��ه اي تصويب كرده 
است كه به موجب آن دولت از شركت هاي نوپايي 
كه شرايط ويژه اي داش��ته باشند مثال اينكه كمتر 
از س��ه س��ال از ثبت آنها گذشته باش��د و حداكثر 
سرمايه ثبتي آنها 250 ميليون تومان باشد حمايت 

خواهد كرد. 
به گزارش »تعادل«، هي��ات وزيران در خرداد ماه 
جاري ب��ه پيش��نهاد وزارت ارتباط��ات و فناوري 
اطالعات و به اس��تناد اصل يكصد و س��ي و هشتم 
قانون اساسي جمهوري اس��المي ايران آيين نامه 

حمايت از شركت هاي نوپا را تصويب كرد.
طبق اين آيين نامه ش��ركت هاي نوپ��ا عبارتند از 
ش��ركت هاي مورد حمايت هر شركت خصوصي و 
تعاوني در حوزه فن��اوري اطالعات و ارتباطات كه 

كمتر از سه سال از تاريخ ثبت آن گذشته باشد.
همچنين ش��ركت ها بايد از اين شرايط برخوردار 

باشند.
1-حداكثر سرمايه ثبتي شركت دو ميليارد و پانصد 

ميليون )000ر000ر500ر 2( ريال باشد.
٢. درآمد ش��ركت در س��ال كمتر از پن��ج ميليارد 
)000ر000ر000ر5( ري��ال باش��د. اين مبلغ در 
سال 1۳۹۸ مالك است و در سال هاي بعد براساس 
نرخ تورم اعالمي بانك مركزي جمهوري اس��المي 
ايران توسط كارگروه موضوع تبصره ماده )10( اين 

تصويبنامه تعديل و اعالم خواهد شد.
۳. موسس��ين و صاحبان سهام ش��ركت نسبت به 
توزيع س��ود اقدام نكنند و با رعايت قانون تجارت 
به حساب افزايش س��رمايه شركت منظور كنند و 
دريافتي ماهانه آنها از س��ه براب��ر حداقل حقوق و 
دستمزد ساالنه كارگران مشمول قانون كار بيشتر 

نباشد. 
۴- مشخصات شركت در سامانه متمركز درخواست 
خدمات س��ازمان فناوري اطالعات ايران موضوع 

ماده )11( اين تصويب نامه ثبت شده باشد.
همچنين به موجب ماده 2 اين مصوبه صدور پروانه 
بهره برداري فناوري اطالعات توسط وزارت انجام 
مي شود. در ماده ۳ آن نيز آمده است: وزارت موظف 
است در اجراي بند )ث( ماده )۴( قانون، از راه اندازي 
و توس��عه مراكز و واحده��اي تحقيق و توس��عه، 

پژوهش��ي با مراك��ز و ش��تاب دهنده هاي نواوري 
شركت هاي جهاني، بطور مس��تقل يا با همكاري 
مراكز، شركت ها و موسسات پژوهشي دانش بنيان 
با اولويت تسريع در رشد و همچنين سرمايه گذاري 
در ش��ركت هاي مورد حمايت ب��ا رعايت قوانين و 

مقررات مربوط، حمايت كند. 
در ماده ۴ آن نيز آمده اس��ت: وزارت موظف است 
براس��اس آيين نامه اجرايي ماده )۴۴( قانون رفع 
موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور 
موضوع تصويبنامه مورخ ش��هريور س��ال 1۳۹۴ 
و اصطالحات بع��دي آن، در صن��دوق پژوهش و 
فناوري نو آفرين كه با ماموريت توسعه شركت هاي 
مورد حمايت و با سرمايه حداقل يك هزار ميليارد 
)000ر000ر000ر 1000( ريال از محل اعتبارات 
مصوب مربوط بودجه س��االنه با مش��اركت بخش 

غيردولتي تشكيل مي شود، مشاركت كند. 
وزارت و س��ازمان ها و شركت هاي تابع آن مجازند 
از محل وجوه اداره شده در اختيار، در تأمين منابع 
مالي صندوق مزبور بر اس��اس ماده )۶( آيين نامه 
اجرايي يادش��ده مشاركت كنند. س��هم وزارت و 
سازمان ها و شركت هاي تابع آن از سرمايه و منابع 
مالي اين صن��دوق حداكتر چه��ل درصد )%۴0( 

خواهد بود.
در ماده 5 اين مصوبه هم آمده: كليه مش��وق هايي 
كه براس��اس بند )ز( ماده )۴( قانون در زمينه هاي 
مهارت افزايي و ارتقاي دانش حرفه اي و حمايت از 
مشاغل كوچك خانگي و دانش بنيان از سوي دولت 
اعمال مي شود، با تأييد سازمان شامل شركت هاي 

مورد حمايت مي شود. 
طبق م��اده۶ اين مصوبه ش��ركت هاي مورد حمايت، 
مش��مول مزاياي آيين نامه اجرايي ماده )۷1( قانون 
هستند و طبق ماده ۷ اين مصوبه در شركت هاي مورد 
حمايت، سهامداراني كه كارفرما محسوب مي شوند، 
تكليفي به پرداخت حق بيمه تأمين اجتماعي ندارند. 

   اجازه بهره مندي از نيروهاي متخصص 
خارجي

در ماده۸ اين مصوبه تاكيد شده است: مراكز نوآوري 
)اعم از شتاب دهنده ها(، مراكز رشد، مناطق ويژه 

علم و فناوري و پارك هاي علم و فناوري به منظور 
تس��هيل در همكاري هاي بين الملل��ي، با رعايت 
قواني��ن و مقررات اش��تغال اتب��اع خارجي و ماده 
)121( قان��ون كار، مجاز به اس��تفاده از نيروهاي 
تخصصي خارجي خصوص��ا در زمينه مربي گري، 
حقوق بين المل��ل، ثبت اختراع��ات بين المللي و 
مش��اوره هس��تند. به منظور احراز شرايط مذكور 
در ماده يادش��ده، س��ازمان به عضويت هيات فني 
اشتغال اتباع خارجي موضوع ماده )1۳( آيين نامه 
اجرايي ماده )12۹( قانون كار موضوع تصويبنامه 
شماره 15۴1۴/ت15۴ه مورخ تير ماه سال 1۳۷1 

و اصالحات بعدي آن در مي آيد.
طبق ماده۹ اين مصوبه در صورت واگذاري حداقل 
ش��صت و هفت درصد )۶۷%( از سهام يك شركت 

م��ورد حمايت به يك ش��ركت ديگر ي��ا ادغام آن 
در ش��ركت ديگر، كليه مجوزهاي دولتي دريافت 
ش��ده اعم از مجوزهاي غيرقاب��ل خريد و فروش و 
قراردادهاي در حال اجرا و قرارداد با دس��تگاه هاي 
اجرايي، با رعايت قوانين قابل واگذاري اس��ت. در 
ماده 10 اي��ن مصوبه هم آمده اس��ت: در صورتي 
كه ش��ركت هاي مورد حمايت ساكن مراكز رشد، 
فضاهاي كاري اشتراكي و شتاب دهنده ها باشند، 
سازمان هاي امور مالياتي كشور و تأمين اجتماعي 
مكلفند نسبت به تخصيص شناسه )كدهاي مودي 
و كارگاه��ي( اق��دام كنند. ص��دور هرگونه مفاصا 
حساب شناس��ه )كدهاي مزبور با رعايت قوانين و 
مقررات مربوط خواهد بود. تبصره - فهرست مراكز 
رش��د، فضاهاي كاري اشتراكي و ش��تابدهنده ها 

توس��ط كارگروه��ي مرك��ب از وزارتخانه ه��اي 
ارتباطات و فناوري اطالع��ات و علوم، تحقيقات و 
فناوري و معاونت علمي و فناوري رييس جمهور و 
سازمان هاي امور مالياتي كشور و تأمين اجتماعي 

اعالم مي شود.
طبق ماده11 اين مصوبه: س��ازمان موظف اس��ت 
ضمن راه اندازي سامانه متمركز درخواست خدمات 
س��ازمان فن��اوري اطالع��ات اي��ران، جهت ثبت 
اطالع��ات ش��ركت هاي متقاض��ي و تعريف حوزه 
فناوري اطالعات و ارتباطات به صورت ساالنه، كليه 
فرآيندهاي موضوع اي��ن تصويب نامه را به صورت 
الكترونيكي طراحي و پياده سازي كند و همچنين 
اسامي ش��ركت هاي موضوع حمايت را به صورت 

شفاف و برخط در دسترس عموم قرار دهد.

در اواسط خرداد ماه بود كه سازمان امور مالياتي در 
بخش نامه يي بطور رس��مي اعالم كرد كه خريداران 
كالن س��كه در طرح پيش فروش س��كه كه در سال 
گذشته اجرا شد، ماليات دريافت خواهد كرد. گرچه 
اين بخش��نامه حاوي اطالعاتي ش��امل مشموالن 
پرداخت ماليات بر حسب تعداد سكه خريداري شده 
بود ولي برخي جزيئات آن روش��ن نبود. اكنون نادر 
جنتي، معاون ماليات هاي مس��تقيم س��ازمان امور 
مالياتي، در آخرين اظه��ارات خود، برخي جزييات 
تكميلي را به آن افزوده اس��ت و گفته است افرادي 
كه طبق بخش��نامه مشمول پرداخت ماليات بشوند 
ولي اظهارنام��ه مالياتي پرنكنند مش��مول جريمه 

خواهند شد.
وي گفته اس��ت: كليه خريداران س��كه كه در سال 
1۳۹۷ نس��بت به درياف��ت حداكثر 200 س��كه از 
سيستم بانكي اقدام كرده اند، مشمول ماليات مقطوع 
بوده و از نگهداري اس��ناد و م��دارك موضوع قانون 

مذكور و تسليم اظهارنامه مالياتي معاف هستند.
معاون ماليات هاي مستقيم س��ازمان امور مالياتي 
كشور تاكيد كرده است: اشخاصي كه در سال 1۳۹۷ 
بيش از 200 سكه دريافت كرده اند، مشمول ماليات 
مقطوع موضوع تبصره ماده 100 قانون ماليات هاي 
مستقيم نبوده و بايد اظهارنامه مالياتي مربوط به اين 
فعاليت )خريد و فروش س��كه( را تا پايان خردادماه 
سال 1۳۹۸ به س��ازمان امور مالياتي كشور تسليم 

كنند.
وي همچنين در خصوص نحوه تعيين ماليات مقطوع 
براي خريداران سكه كه طي سال 1۳۹۷ سكه خود 
را دريافت كرده اند، گفته است: بر اين اساس، تا 20 
سكه دريافتي مشمول ماليات نيست. نسبت به مازاد 
20 سكه تا ميزان ۶0 سكه به ازاي هر سكه 150 هزار 
تومان ماليات مقطوع، نس��بت به مازاد ۶0 س��كه تا 

ميزان 100 س��كه به ازاي هر سكه 200 هزار تومان 
ماليات مقطوع و نسبت به مازاد 100 سكه تا ميزان 
200 سكه به ازاي هر سكه 250 هزار تومان ماليات 

مقطوع تعيين شده است.
جنت��ي تصريح ك��رده اس��ت: خريداران س��كه در 
مح��دوده 20 تا 200 س��كه با تاريخ تحويل س��ال 
1۳۹۷، الزم اس��ت ضم��ن مراجع��ه ب��ه س��امانه 
 عملي��ات الكترونيك مودي��ان مالياتي به نش��اني
  www.tax.gov.ir، ك��د مل��ي خود را در بخش 
»ماليات مقطوع دريافت كنندگان سكه« وارد كرده 
و در صورتي كه مشمول ماليات سكه بودند، اقدام به 

ثبت نام در اين سامانه كنند.
معاون ماليات هاي مستقيم س��ازمان امور مالياتي 
كش��ور افزود: بديهي اس��ت اطالعات مودي اعم از 
اطالعات هويتي، محل اقامت و ش��ماره همراه، پس 
از ثبت نام، اعتبار سنجي ش��ده و در صورت صحت 

اطالعات، نام كاربري و كلمه عبور به ش��ماره همراه 
مودي پيامك خواهد شد.

وي ادامه داد: مودي پس از دريافت نام كاربري و كلمه 
عبور اجازه ورود به بخش مربوطه در سايت عمليات 
الكترونيك س��ازمان را پيدا كرده و در ادامه، پس از 
مشخص كردن تعداد سكه خريداري شده، محاسبات 
سيستمي انجام شده و مبلغ ماليات تعيين مي شود 
كه پس از دريافت شناس��ه قبض و شناسه پرداخت، 

امكان پرداخت ماليات فراهم مي شود.
جنتي همچني��ن از امكان پرداخت ماليات در چهار 
قسط مساوي خبر داد و گفت: عدم پرداخت ماليات 
تا پايان خ��رداد 1۳۹۸ يا عدم پرداخت اقس��اط در 

سررسيدهاي مقرر، مشمول جريمه خواهد بود.
معاون ماليات هاي مستقيم س��ازمان امور مالياتي 
كش��ور اف��زود: چنانچ��ه مودي��ان مش��مول اين 
دستورالعمل نس��بت به ماليات تعيين شده صرفًا از 

حيث عدم فروش سكه هاي دريافتي معترض باشند، 
مي توانند نس��بت به ط��رح ادعاي خ��ود در مراجع 
دادرسي مالياتي اقدام و درخواست رسيدگي مجدد 
كنند. وي همچنين يادآور شد: صاحبان مشاغلي كه 
حسب سوابق پرونده يا مجوز صادره از سوي مراجع 
ذي ربط به شغل مرتبط با خريد و فروش سكه اشتغال 
دارند، مشمول پرداخت ماليات مقطوع نبوده و مكلف 
هستند نسبت به تس��ليم اظهارنامه مالياتي شغلي 

خود اقدام كنند.

   ضرورت اعالم جزييات بيشتر
هرچند وزي��ر اقتصاد در روزهاي قب��ل از اعالم خبر 
ميزان درآمد مالياتي پيش بيني شده از محل دريافت 
ماليات از طرح پيش فروش سكه امتناع كرده بود به 
اين دليل كه ممكن است عدد پيش بيني شده محقق 
نشود ولي در روزهاي گذشته معاون وي يعني قاسم 
پناهي اظهار كرد كه پيش بيني مي ش��ود تا 1000 
ميلي��ارد تومان از محل ماليات بر س��كه درآمد عايد 

دولت شود.
همچنين در روزهاي گذش��ته نيز اعالم شده بود كه 
ماليا ت س��تاني از سكه هاي فروخته ش��ده در طرح 
پيش فروش سكه فقط از كساني دريافت خواهد شد 
كه دالل بوده و به قصد سوداگري در طرح پيش فروش 

سكه شركت كردند.
با وجود اعالم اين جزييات هنوز ابهاماتي وجود دارد 
و آن اين است كه دولت با چه مكانيزم هايي قرار است 
اقدام به شناس��ايي دالالن كند؟ آيا خواهد توانست 
افرادي با شناس��ه هاي اجاره اي را شناس��ايي كند؟ 
همچنين گرچ��ه در ماه هاي اخير مس��اله دريافت 
ماليات از عائدي سرمايه مطرح شده است ولي هنوز 
قانون��ي در اين زمين��ه وجود ندارد و معلوم نيس��ت 

پشتوانه قانوني دريافت ماليات از سكه چه باشد.

   تبعيض بين دالالن سكه و ساير دالل ها!
به زعم بس��ياري از منتقدان دول��ت در حالي اخذ 
ماليات از دالالن سكه را كليد زده است، كه در سال 
ملتهبي كه گذشت بازارهاي ارز، خودرو و همچنين 
مس��كن نيز جوالنگاه س��وداگران ب��ود. منتقدان 
معتقدند دولت و دستگاه ماليات ستاني ضمن اينكه 
بايد در بازارهاي ۴ گانه خودرو، مسكن، ارز و سكه كه 
در سال ۹۷ ملتهب شده و در آنها ثروت هاي بادآورده 

زيادي ايجاد شد ورود يكسان داشته باشد .
در اي��ن زمينه امير خجس��ته، نماين��ده مجلس، با 
بي��ان اينكه، وقتي دولت فقط در حوزه س��كه هاي 
پيش فروش ش��ده ب��ه دنبال وصول ماليات اس��ت 
ابهاماتي ايجاد مي ش��ود، گفت: براي مردم س��وال 
ايجاد مي ش��ود كه تكليف ثروت ه��اي بادآورده در 

حوزه مسكن و ارز و خودرو چه مي شود.
اين نماينده مجلس گفت: اين نوع ماليات س��تاني 
يك طرفه سوال برانگيز اس��ت و دول��ت بايد از همه 
حوزه هايي كه در س��ال ۹۷ با جهش هاي غير قابل 
توجيه مواجه شده و ثروت هاي هنگفت ايجاد كردند 
ماليات ستاني داشته باشد. امروز مردم شك كرده اند 
چرا تنها در حوزه س��كه بحث ماليات درآمد مطرح 
شده و انتظار آنها اين است كه ساير بازارها هم تحت 

پوشش مالياتي قرار بگيرند.
به گفته خجسته، مجلس به اين موضوع ورود خواهد 
كرد تا زواياي پنهان آن روشن شده و ماليات ستاني 

جامع و عادالنه صورت گيرد.
خجسته در پاس��خ به اينكه تكليف اعتماد عمومي 
به دستگاه هاي دولتي چه مي شود، گفت: هر آنچه 
قانون شد بايد اجرا ش��ود و با اجراي قوانين اعتماد 
عمومي نيز تقويت مي ش��ود، در ح��وزه ماليات هم 
كه اخيرا مباحث مختلفي ايجاد ش��د، همين قاعده 

پابرجاست.
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با اين حال، تغيير چهره جمعيتي امريكا باعث 
ش��دده كه نگاه به اين گذشته »شكوهمند«- 
گذش��ته اي كه بخ��ش بزرگ��ي از جمله زنان 
و رنگين پوس��تان، از رفاه آن مس��تثني شده 
بودن��د- در ي��ك دو راه��ي دمكراتي��ك قرار 
بگيرد. نه تنها اكثري��ت امريكايي ها به زودي 
رنگين پوست مي ش��دند بلكه جهان و اقتصاد 
قرن بيس��ت و يكم هم نمي توانس��تند با يك 
جامعه مردس��االر مصالحه كنن��د. همچنين 
مراكز شهري ما چه در شمال و چه در جنوب، 
ك��ه اكثري��ت امريكايي ها زندگ��ي مي كنند 
ارزش تن��وع را ياد گرفته اند. آنهايي كه در اين 
مكان هاي رش��د و پويايي زندگ��ي مي كنند، 
ارزش ه��اي همكاري را ي��اد گرفته اند و نقش 
دولت را ديده اند كه اگر س��همي از رفاه وجود 
نداش��ته باشد دولت مي تواند و بايد نقش خود 
را ايفا كن��د. آنه��ا چرنديات گذش��ته را پاره 
كردند و گاهي اوقات هم يك ش��به اين كار را 
مي كردند. اما اگر اينچنين است، پس در يك 
جامعه دمكراتيك براي اقليت- حال مي خواهد 
شركت هاي بزرگي باشند كه به دنبال استثمار 
مصرف كننده هستند، بانك هايي كه به دنبال 
استثمار قرض گيرندگان هستند يا آنهايي كه 
در گذش��ته كه بدنبال خلق يك دنياي كهنه 
بوده اند غرق شده اند- تنها يك راه باقي مي ماند 
و آن هم اين اس��ت كه با سركوب دموكراسي 
به هر طريق به سلطه اقتصادي و سياسي شان 

بچسبند .
اما مس��ير نبايد اين باشد- امريكا كه يك كشور 
ثروتمند است نبايد مردمان فقير زيادي داشته 
باش��د، افراد زيادي تالش مي كنند تا از اين فقر 

رهايي يابند.
 در حال��ي ك��ه 
نيروه��اي زيادي 
وج��ود دارن��د كه 
ا  ر بري ه��ا  برا نا
افزايش مي دهند- 
كه در مي��ان آنها 
تغيي��رات فناوري 
و جهان��ي ش��دن 
اس��ت- الگوهايي 

كه در بين كشورها و در جوامع دمكراتيك متفاوت 
هستند نشان مي دهند كه »سياست ها« مهم است. 
نابرابري يك انتخاب است و آن هم اجتناب ناپذير 
نيس��ت. اما تا زماني كه ما روند جاري خودمان را 
تغيير ندهيم، به احتمال زياد نابرابري بيشتر خواهد 
شد و رشد اقتصادي ما به احتمال در سطح پايين 
فعلي خود درجا خواهد زد- خود اين با توجه به آنكه 
فرض بر اين است كه اقتصاد ما مبدع ترين اقتصاد در 
مبدع ترين دوره تاريخي دنيا است، يك معما است .

ترامپ نقش��ه اي براي كمك به كش��ور ندارد؛ 
او نقش��ه دارد كه س��رقت از اكثريت را توسط 
آنهايي كه در راس هس��تند ادام��ه دهد. اين 
كت��اب نش��ان مي دهد ك��ه برنام��ه ترامپ و 
حزب جمهوري خواه به احتمال اين اس��ت كه 
تمام مش��كالتي را كه جامعه ما ب��ا آن مواجه 
اس��ت بدتر كن��د- تقس��يم بندي اقتصادي، 
سياس��ي و اجتماع��ي را افزاي��ش دهد، عمر 
مفي��د آينده را كاه��ش دهد، مالي كش��ور را 
بدت��ر كن��د و كش��ور را ب��ه دوره جديدي كه 
 رش��د اقتصادي بيش از هميش��ه كاهش يابد

 هدايت كند . 
ترام��پ را نمي ت��وان به خاطر مش��كالت زياد 
كش��ورمان متهم كرد اما او به تجسم بخشيدن 
به آنها كمك كرده است: تقسيم بندي ها براي 
هر عوامفريبي كه مي خواست از آن بهره برداري 
كند وجود داش��ت. اگ��ر ترام��پ وارد صحنه 
نمي شد، چند س��ال بعد، عوامفريبان ديگري 
وارد مي ش��دند. اگر نگاهي به اط��راف خود در 
دني��ا بياندازي��م، نمونه هاي عرض��ه آن وجود 
دارند- لوپن در فرانسه، موراويكي در لهستان، 
اوربن در مجارستان، اردوغان در تركيه، دوتره 
در فليپين، و بولس��ونارو در برزي��ل . در حالي 
كه اين عوامفريبان تماما متفاوت هس��تند اما 
آنها در يك چيز ش��ريك هس��تند و آن تحقير 
دموكراسي )اُ ربان با غرور از فضيلت هاي ليبرال 
دموكراس��ي حرف مي زند( هم��راه با حكومت 
قانون، رس��انه هاي آزاد و استقالل قوه قضايي 
آن است .آنها همگي به »مردان قوي«- البته در 
خودشان- معتقد هستند، فرقه اي از شخصيت 
كه در اكثر نقاط دنيا ديگر رسم و رسوم آن از بين 
رفته است. و همگي آنها بدنبال آن هستند كه 
مشكالت خودشان را به ديگران نسبت دهند؛ 
آنها همگي ناسيوناليست هاي بومي هستند كه از 
فضيلت هاي ذاتي مردم خود دفاع مي كنند. اين 
نسل از خودكامگان و خودكامه هم خواهند بود 
به نظر مي آيد بطور وسيعي در خشونت سهيم 
هس��تند و در برخي موارد در بيان علني تنفر از 

زنان و تعصب هم ابايي ندارند.
اكث��ر مش��كالت را م��ن در مبح��ث بالياي 
كشورهاي ديگر اش��اره كرده ام؛ اما همانطور 
كه خواهيم ديد امريكا هدايت اين مس��ير را با 
نابرابري بيشتر، بهداشت بدتر و تقسيم بندي 
بيش��تر از هر جاي ديگر بر عهده دارد. اگر اين 
زخم ها براي مدت طوالني ب��از بمانند ترامپ 
مي تواند به عنوان ي��ك يادآور مهم به ديگران 

باشد كه چه كارها را مي توان كرد. .
ام��ا آنچه از قديم گفته اند، ش��ما نمي توانيد با 
هيچ چيز، چيزي را شكست دهيد. همين مورد 
در اقتصاد هم هست: فقط زماني مي توان يك 
نقشه بد را شكست داد كه نشان داده شود يك 

آلترناتيوي وجود دارد. 

سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي

عملكرد هيات واگذاري سهام بنگاه هاي دولتي زير ذره بين مجلسبانك ها ۱۲ هزار ميليارد تومان اموال مازاد را فروختند 
معاون امور بانك، بيمه و شركت هاي دولتي وزير اقتصاد از فروش 
۴0 هزار ميليارد تومان اموال مازاد بانك ها تا پايان سال جاري در 
كشور خبر داد و گفت طي يكساله گذشته 12 هزار ميليارد تومان 

از اموال مازاد بانك ها فروخته شد.
عباس معمارنژاد در مصاحبه با راديو افزود: طي يكس��اله گذشته 
12 هزار ميليارد تومان از اموال مازاد بانك ها با برنامه اي كه وزارت 

اقتصاد از بانك ها گرفته فروخته شده است.
وي همچنين اظهارداش��ت: بانك هاي دولتي و خصوصي شده اي 
كه هنوز تحت نظارت وزارت اقتصاد هستند بر اساس برآوردهاي 
صورت گرفته بين ۷0 ت��ا 100 هزار ميليارد تومان اموال مازاد در 

اختيار دارند.
مع��اون امور بان��ك، بيم��ه و ش��ركت هاي دولتي وزي��ر اقتصاد 
در پاس��خ به اين پرس��ش كه چ��را رقم ام��وال م��ازاد بانك ها به 
ص��ورت دقيق اعالم نمي ش��ود، گف��ت: باالخره برخ��ي بانك ها 
ارزيابي ه��اي جدي��دي از ام��وال خ��ود ندارند يا قيمت س��هام 
ش��ركت ها روز به روز در حال تغيير اس��ت بنابراين به دليل وجود 

 نوس��ان در ارزش و قيم��ت دارايي ه��ا نمي توان ارق��ام دقيقي را
 بيان كرد.

وي همچني��ن در خصوص ابالغ س��ند بانك��داري آينده و تحول 
ديجيتال مبتني بر اقتصاد هوشمند به راديو اقتصاد افزود: بطوركلي 
هرچقدر بانك ها به س��مت بانكداري ديجيتال و تحول ديجيتالي 
شدن در داخل خود گرايش پيدا كنند نتيجه اين جهت گيري ارايه 
خدمات مطلوب تر، ارزان تر، متنوع تر و با كيفيت تر به مردم خواهد 
بود.معمارنژاد اظهار داشت: بطور كلي هر تحول ديجيتالي در نهايت 
ارايه خدمات بهتر به مردم است بنابراين اگر مستندي در اين حوزه 
اعالم مي شود هدف نهايي همان چيزي كه پيش از اين بيان شد.

وي در ادامه يادآورشد: مردم شريف هم در جريان باشند كه هرچند 
اسم اينگونه س��ندها بانكداري آينده و تحول ديجيتال مبتني بر 
اقتصاد هوش��مند اس��ت ولي در نهايت با كاهش قيمت تمام شده 
خدمات در بانك ها منجر به اين خواهد ش��د كه همه آحاد جامعه 
بتوانند خدمات خود را از نظام بانكي با سرعت بيشتر با كيفيت بهتر 

و ارزان تر دريافت كنند.

عضو كميس��يون قضايي و حقوقي مجلس، گفت: عملكرد هيات 
واگذاري س��هام بنگاه هاي دولتي در جري��ان تحقيق و تفحص از 

سازمان خصوصي سازي مورد بررسي قرار مي گيرد.
محمدعلي پورمخت��ار، نماينده مجلس با اش��اره به وجود برخي 
ابهامات در خصوصي س��ازي ها، گفت: مجلس باي��د به نحوه كار 
سازمان خصوصي سازي ورود كرده و فعاليت هاي آن را با مقررات 
قانوني و مقررات مصوب مجلس مقايس��ه كند چراكه ما با شخص 
رييس اين س��ازمان مش��كلي نداريم.نماينده مردم كبودرآهنگ 
و بهار در مجلس ش��وراي اس��المي، افزود: اگر عملكرد س��ازمان 
خصوصي س��ازي ارزيابي ش��ود، طبيعتا اگر ايراد و اشكالي وجود 
داشته باشد شامل مدير نيز مي ش��ود، لذا بر اين اساس مجلس با 
تحقيق و تفحص از عملكرد سازمان خصوصي سازي موافقت كرد 
كه اين طرح نه تنها عملكرد اين دوره سازمان خصوصي سازي بلكه 

دوره هاي گذشته را شامل مي شود.
مستندات هرگونه تباني در جريان خصوصي سازي ها جمع آوري 
و با متخلفان برخورد مي شود.وي در تش��ريح محورهاي تحقيق 

و تفحص از عملكرد س��ازمان خصوصي س��ازي، ادامه داد: در اين 
تحقي��ق و تفح��ص واگذاري ها، نح��وه قيمت گ��ذاري و ارزيابي، 
توافقات، تاثيرات پس از واگذاري، تعهدات خريداران و چالش هاي 
ايجادي براي بنگاه ها و واحدهاي واگذار شده همگي مورد بررسي 
قرار مي گيرد.پورمختار تاكيد كرد: اگر در بخش واگذاري ها كوتاهي 
ديده ش��ود يا اينكه تباني، تخلف يا س��وء جرياني رخ داده باشد و 
محرز ش��ود طبيعتا مس��تندات جمع آوري و با تخلف و متخلفان 

برخورد مي شود.
وي با بيان اينكه هيات واگذاري س��هام بنگاه هاي دولتي بررسي 
مي كند كه يك بنگاه واگذار شود يا خير، افزود: از سوي ديگر شرايط 
احراز و تطبيق روش��ي كاري كه براي واگذاري يك بنگاه در پيش 
گرفته با اين هيات است.عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس 
شوراي اس��المي، تصريح كرد: ممكن است هيات واگذاري سهام 
بنگاه هاي دولتي كار خود را به خوبي انجام نداده باشد يا به گزارش 
سازمان خصوصي سازي اعتماد كرده باشد، لذا در جريان تحقيق 

و تفحص عملكرد هيات واگذاري نيز مورد بررسي قرار مي گيرد.



بانك و بيمه4اخبار

با  ارايه گزارش  عملكرد ارزي بانك مركزي  به  شوراي پول و اعتبار تاكيد  شد

فروش ۴۰ هزار ميليارد تومان اموال مازاد بانك ها تا پايان سال 

واردات از محل ارز صادراتي انجام شود

بانك هاي دولتي ۱۰۰ هزار ميليارد تومان اموال مازاد دارند

گام هاي بلند بانك تجارت در مسير سودآوري

گروه بانك و بيمه | احسان شمشيري|
 بانك مركزي عصر سه شنبه 21 خرداد 98 در يك هزار 
و دويست و هفتاد و دومين جلسه شوراي پول اعتبار، 
سياس��ت ها، برنامه ها و اقدامات خود را در حوزه ارزي 
تش��ريح كرد و گزارش عملكرد ح��وزه ارزي در دوره 
س��ال 1۳9۷ تا خرداد ماه 1۳98 مورد بحث و بررسي 
قرار گرفت و اعضاي شوراي پول اعتبار خواستار ادامه 
روند قيمت گذاري در س��امانه نيما، و تسهيل گري در 
ورود ارز حاصل از صادرات، با اعمال سياست واردات از 
محل ارز صادراتي به عنوان يك راهكار موفق شدند.  به 
گزارش روابط عمومي بانك مركزي، در اين جلسه كه 
به رياست عبدالناصر همتي برگزار شد اعضاي شوراي 
پول و اعتبار ضمن تقدير از سياست ها و برنامه هاي اجرا 
شده طي دوره مذكور، از روند قيمت گذاري در سامانه 
نيما و حاكم شدن سازوكار بازار بر تعيين قيمت در اين 
سامانه ابراز رضايت و تداوم اين تدبير را خواستار شدند. 
همچنين عملكرد سامانه هاي نيما، رفع تعهدات ارزي 
و س��نا، اقدامات مهم بانك مرك��زي در كنترل ريال و 
اقدامات سفته بازانه و مديريت كارآمد بازار ارز از جمله 
بخش هاي ارايه شده بود كه مورد توجه قرار گرفت. در 
اين جلسه، همچنين روند برگشت ارز حاصل از صادرات 
و سياست هاي تشويقي و انضباطي اعمال شده بررسي 
و بر تسهيل گري در ورود ارز حاصل از صادرات، با اعمال 
سياس��ت واردات از محل ارز صادرات��ي به عنوان يك 

راهكار موفق تاكيد شد. 
طبق اعالم بانك مركزي، اعضاي شوراي پول و اعتبار 
ضمن تقدير از سياست ها و برنامه هاي اجرا شده طي اين 
دوره، از روند قيمت گذاري در سامانه نيما و حاكم شدن 
سازوكار بازار بر تعيين قيمت در اين سامانه ابراز رضايت 

كردند و تداوم اين تدبير را خواستار شدند.

  ثب�ات نس�بي ب�ازار ارز همزم�ان ب�ا س�فر 
نخست وزير ژاپن

از سوي ديگر، در بازار ارز و طال روز چهارشنبه 22 خرداد 
98، همزمان با سفر نخست وزير ژاپن به ايران، از ثبات 
نسبي برخوردار بود. نرخ لحظه اي دالر در سامانه سنا به 
12900 و نرخ يورو به 14800 تومان رسيد و ميانگين 
نرخ هاي ارز روز س��ه ش��نبه براي دالر 1290۳، يورو 
14815، درهم ۳58۷، يوآن 1920، پوند 165۳8، لير 

تركيه 2۳49 تومان اعالم شده است. 
در صرافي هاي ملي و مج��از بانكي نيز نرخ خريد دالر 
12800 و فروش دالر 12900، نرخ خريد يورو 14۷00 
و فروش يورو 14800 تومان اعالم شد. همچنين در بازار 
آزاد و معامالت نقدي نيز دالر به 1۳060 تومان رسيد. 
صرافي هاي مجاز بانك مركزي قيمت دالر را نسبت به 
روز سه شنبه 150 تومان كاهش دادند به طوري كه در 
ساعت 11 صبح قيمت خريد دالر در اين صرافي ها 12 
هزار و 800 توم��ان و قيمت فروش آن 12 هزار و 900 
تومان اعالم ش��د. اين صرافي ها همچنين، هر يورو را 
به قيمت 14 ه��زار و ۷00 تومان مي خرند و 14 هزار و 

800 تومان مي فروشند كه اين نرخ ها نيز نسبت به روز 
گذشته 150 تومان كاهش داشته است. در بازار طال نيز 
با ثبات نسبي نرخ دالر و همچنين اعالم اونس جهاني 
طال به قيمت 1۳۳8 دالر، قيمت هر گرم طالي 18 عيار 
به 414 هزار، مظنه مثقال 1۷ عيار يا طالي ّآب ش��ده 
ب��ه 1 ميليون و ۷94 هزار تومان، س��كه طرح جديد 4 
ميليون و 520 هزار تومان، سكه بهار آزادي طرح قديم 
4 ميليون و ۳50 هزار، نيم سكه 2 ميليون و 450 هزار، 
ربع سكه 1 ميليون و 650 هزار، سكه گرمي 1 ميليون 

تومان معامله شد

  كاهش نرخ خريد دالر در بانك ها
قيمت ارز پس از يك روز افزايش، بار ديگر به روند نزولي 
خود بازگشت و دالر در صرافي هاي مجاز بانك مركزي 
نسبت به روز گذش��ته 150 تومان ارزان شد.بانك ها 
قيمت ارز را نسبت به روز قبل كاهش دادند؛ به طوري كه 
قيمت خريد دالر در بانك ها كه روز سه شنبه 12 هزار و 
۷22 تومان بود، روز چهارشنبه به 12 هزار و 528 تومان 
رسيده است.همچنين قيمت خريد يورو با كاهش همراه 
شد و شعب ارزي بانك ها هر يورو را 14 هزار و 19۷ تومان 
مي خرند كه قيمت اين ارز نيز حدود 200 تومان كاهش 
يافته است. هر پوند انگليس نيز در شعب ارزي بانك ها 

به قيمت 15 هزار و 9۳4 تومان خريداري مي شود.
قيمت ارز مس��افرتي نيز در بانك ها همچنان از قيمت 
ف��روش آن در بازار باالتر اس��ت؛ به ط��وري كه قيمت 

فروش ارز مس��افرتي در بانك ها 14 هزار و 911 تومان 
اعالم ش��ده كه با احتس��اب كارمزد به حدود 15 هزار 
و 250 تومان مي رس��د. همچنين در بازار ارز رسمي، 
بانك مركزي نرخ 4۷ ارز را اعالم كرد كه بر اس��اس آن 
نرخ 21 ارز مانند يورو و پوند نسبت به سه شنبه افزايش 
و قيم��ت 18 واحد پولي ديگر كاهش يافت. نرخ دالر و 
۷ ارز ديگر نيز ثابت ماند. بر اساس اعالم بانك مركزي 
هر دالر امريكا براي روز چهارشنبه بيست و دوم خرداد 
ماه 98 بدون تغيير نسبت به روز سه شنبه 42 هزار ريال 
قيمت خورد. همچنين در روز جاري هر پوند انگليس با 
149 ريال افزايش نسبت به روز گذشته 5۳ هزار و 414 
ريال و هر يورو نيز با ۷8 ريال رشد 4۷ هزار و 599 ريال 

ارزش گذاري شد.

  كاهش ارزش يوآن
در بازار جهاني ارز نيز يوآن در برابر دالر با ثبت كف 6 ماهه 
به مرز رواني »هفت« نزديك شده است. اهميت شكسته 
ش��دن مرز ۷ عالوه بر تشديد جنگ اقتصادي با افزوده 
ش��دن جدال ارزي، رويدادي اس��ت كه تنها در بحران 
جهاني گذش��ته رخ داده بود.  نزديك شدن نرخ برابري 
دالر-يوآن به حس��اس ترين سطح 10 سال اخير )نرخ 
برابري ۷(، نگراني هاي بسياري را به فضاي سرمايه گذاري 
در اقتصاد جهاني افزوده است. نگراني هايي كه پيش از 
اين به جنگ تجاري با اياالت متحده و تاثيراتش بر اقتصاد 
معطوف بود با هراس از فشار ناشي از جنگ ارزي مشهود 

تش��ديد شده است.  عبور از نرخ برابري ۷ منجر به رشد 
بدهي هاي دالري شركت هاي چيني، گرايش خانوار ها به 
سوي تبديل دارايي ها به دالر و سرايت ريسك هاي ارزي 
به ساير كشورها خواهد شد. از همين رو، بانك مركزي 
چين به منظور جلوگيري از بروز ريسك هاي محتمل از 
دو راه با افت نرخ ها مقابله  كرد. تعيين محدوده مجاز نرخ 
در معامالت روزانه و مداخله در بازار مي تواند شتاب افت 

يوآن را كاهش دهد.

  ش�اخص دالر به پايين ترين سطح ۱۱ هفته 
اخير رسيد

احتمال باالي كاهش نرخ بهره توس��ط بانك مركزي 
امريكا شاخص دالر را مجددا در مسير نزولي قرار داد.

به گزارش رويترز، در شرايطي كه رسيدن به توافق بر سر 
مسائل تجاري بين چين و امريكا بيش از هر زمان ديگري 
نامحتمل به نظر مي رسد، توجه معامله گران ارزي بيشتر 
معطوف به تصميمات بانك مركزي امريكا در خصوص 
نرخ بهره است. با تقويت احتمال كاهش نرخ بهره توسط 
فدرال رزرو به منظور حمايت از رشد اقتصادي، دالر از 

ابتداي اين هفته در محدوده دفاعي قرار گرفته است.
در معامالت روز چهارشنبه بازارهاي ارز، شاخص دالر 
كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي از ارزهاي جهاني را 
مي سنجد با عقب نشيني به 96.698 واحد به پايين ترين 
سطح خود در طول 11 هفته اخير رسيد. تحليلگران 
عالوه بر مس��اله نرخ بهره، كاهش بازدهي اوراق قرضه 

وزارت خزانه داري امريكا را نيز به عنوان يكي از داليل 
اصلي قرمزپوش ش��دن شاخص دالر عنوان مي كنند. 
شيني ش��يرو كادوتا، استراتژيست ارش��د ارزي بانك 
»باركلي« گفت: بازار منتظر نشست هفته آينده مقامات 
بانك مركزي امريكا اس��ت تا مشخص شود آنها تا چه 
اندازه و چه زماني آماده اتخاذ سياس��ت هاي انبساطي 

هستند.

  رم�ز ارز و بيت كوي�ن براي اقتص�اد ايران 
مناسب نيست

در همين حال عضو هيات رييسه كميسيون اقتصادي 
مجلس گفت: راه اندازي مزارع استخراج رمز ارز و بيت 
كوين براي اقتصاد و انرژي كشور سم به شمار مي روند و 
عمده افراد فعال در اين زمينه به دنبال پولشويي هستند.

معصومه آقاپور عليشاهي در گفت وگو با ايِبنا درباره روند 
بررسي رمز ارزها در كميسيون اقتصادي مجلس گفت: 
موضوع ارزهاي رمزن��گار يكي از مباحث مهم پيگيري 
شده توسط كميس��يون اقتصادي مجلس بوده كه در 
جلسات مختلف با وزرا و رييس كل بانك مركزي مورد 
بحث و بررسي قرار گرفته بود؛ اعتقاد دارم در حال حاضر 
زيرساخت هاي كش��ور آماده پذيرش اين فناوري مالي 
جديد نيست و ابتدا بايد زيرساخت هاي قانوني و عرضه 
آن تعيين تكليف شود. در همين راستا بايد قوه قضاييه 
و بانك مرك��زي اقدامات را به صورت كامل انجام دهد و 
سپس فرآيندهاي قانونگذاري و تعيين چارچوب براي 
شروع فعاليت در دستور كار قرار بگيرد. عضو هيات رييسه 
كميسيون اقتصادي مجلس افزود: پديده اي كه امروزه 
ش��اهد آن در نظام اقتصادي كشور با استفاده از ارزهاي 
ديجيتال هستيم، راه اندازي مزارع بيت كوين است كه 
مانند سم براي اقتصاد و زيرساخت هاي انرژي ايران به 
شمار مي رود و باعث شده تا انرژي گرانبها با قيمتي ارزان 
از بين برود؛ در شرايط فعلي بايد از فعاليت مزارع استخراج 
رمز ارز جلوگيري شود چرا كه ضمن ضرر به اقتصاد كشور، 
عمده افرادي در اين حوزه فعال هستند كه با استفاده از 

خأل هاي قانوني به دنبال پولشويي هستند.
وي با بيان اينكه در زمين��ه ارزهاي رمزنگار بايد بانك 
مركزي با ارايه زيرساخت و چارچوب هاي الزم نسبت 
به ايجاد تضمين اقدام كند، اظهار داش��ت: توسعه ارز 
ديجيتال در كش��ور نيازمند هماهنگي دستگاه هاي 
مختل��ف و تضمين بانك مركزي جمهوري اس��المي 
ايران با ارايه زيرس��اخت و چارچوب هاي الزم است تا 
در صورت توس��عه بازار ارزهاي رمزنگاري شده مردم 
و س��رمايه گذاران در اين بازار متضرر نش��وند و از اين 
ابزار براي اقدامات سودجويانه و كالهبرداري استفاده 
نشود؛ بررسي ها نشان مي دهد كه در شرايط فعلي در 
صورت توس��عه ارز رمزنگار داخلي يا حتي مجوز براي 
رمز ارزهاي خارجي در زمينه مب��ادالت ارزي و نقل و 
انتقاالت مالي تاثير چنداني را شاهد نخواهيم بود و صرفا 
با توجه به آماده نبودن زيرساخت ها زمينه سوءاستفاده 

كالهبرداران و مفسدان اقتصادي فراهم مي شود. 

گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|
با وجود تاكيد رييس جمهور، مديران اقتصادي و شبكه 
بانكي كش��ور، مبني بر فروش اموال م��ازاد بانك ها و 
كاهش بنگاه داري، در سال هاي اخير نه تنها بر حجم 
اموال مازاد بانك ها افزوده ش��ده و بانك هاي دولتي به 
تنهايي 100 هزار ميليارد تومان اموال مازاد دارند، بلكه 
در زيرمجموعه بانك هاي مختلف كشور، همچنان بنگاه 
داري و حضور در فعاليت هاي عمراني و خريد و فروش 
وس��رمايه گذاري هاي مختلف افزوده شده و برخالف 
برنامه محوري بانك ها براي كاهش بنگاه داري و فروش 
اموال مازاد، همچنان بنگاه داري و اموال مازاد بانك ها 

در حال گسترش است. 
به گزارش »تعادل«، آقاي روحاني در ابتداي شكل گيري 
دولت يازدهم، با تاكيد بر كاهش بنگاه داري و فروش 
اموال مازاد، خواس��تار پيگيري و تعيين اولتيماتوم به 
بانك ها براي كاهش بنگاه داري و اموال مازاد شد و ساير 
مسووالن بانكي نيز بر اين موضوع تاكيد كرده اند. اما به 
عقيده برخي كارشناسان، برخي مشكالت ساختاري 
و ضرورت هاي اقتصاد اي��ران و همچنين برنامه هاي 
مقابله با تحريم، باعث ش��ده كه عمال در زيرمجموعه 
بانك ها اقدامات مختلفي براي رشد بنگاه داري و اموال 
مازاد بانك ها انجام ش��ود و از جمله از منابع در اختيار 

بانك ه��ا براي برخي فعاليت ه��اي عمراني و صنعتي 
استفاده شده است.  يكي ديگر از داليل رشد اموال مازاد 
بانك ها، وثيقه هايي اس��ت كه به دليل رشد مطالبات 
مع��وق بخش خصوصي و ع��دم بازپرداخ��ت وام ها و 
اصل و سود تسهيالت بانكي، روي دست بانك ها باقي 
مانده و در حال افزايش اس��ت و به دليل عدم پرداخت 
تسهيالت بانكي يا ناتواني در پرداخت، اين وثيقه ها و 
اموال به بانك ها منتقل مي شود. اما بانك ها به داليل 
مختلف از جمله عوارض حقوقي و قانوني، شكايت هاي 
مختلف در دادگاه، وجود مستاجر، مرغوب نبودن ملك، 
قيمت گذاري نامناسب و... قادر به فروش آنها نيستند. 
همچنين وجود ركود نس��بي در بخش هاي مختلف 
اقتصاد ايران و ركود بخش مسكن باعث شده كه تقاضاي 
موثر و مناسبي براي اموال مازاد بانك ها وجود نداشته 
باشد و قيمت مناس��ب براي آنها پرداخت نمي شود. 
همچنين ملك هاي مرغوب و اموالي كه ظرفيت ايجاد 
ارزش افزوده صنعتي و تجاري داشته باشند، كم است 
و در نتيجه خريداران تنه��ا طالب ملك هاي مرغوب 
بانك ها هستند و بانك ها نيز به داليلي تمايل به فروش 
ملك هاي مرغوب خود ندارند. در نتيجه عمده اموال 
مازاد بانك ها به داليل مختلف و نبود اراده و مديريت 
مناس��ب همچنان رها ش��ده باقي مان��ده و به فروش 

نمي رود. در حالي كه اكثر اين اموال بدون استفاده باقي 
مانده و سودي براي اقتصاد ندارد. در حالي كه به عقيده 
صاحب نظران، صاحبان قبلي اين اموال مازاد، بهتر از 
هر كسي مي توانند از اين اموال استفاده كنند و حتي 
اگر به صورت اجاره كم ارزش يا بدون اجاره در اختيار 
آنها باشد، بهتر از حالتي است كه ملك در حال فرسوده 

شدن و تخريب است. 
در اين زمينه، مع��اون امور بانك و بيمه وزير اقتصاد از 
وجود ۷0 تا 100 هزار ميليارد توم��ان اموال مازاد در 
بانك هاي دولتي خبر داده و افزود: بانك هاي دولتي و 
خصوصي شده اي كه هنوز تحت نظارت وزارت اقتصاد 
هستند بر اساس برآوردهاي صورت گرفته بين ۷0 تا 
100 هزار ميلي��ارد تومان اموال مازاد در اختيار دارند. 
عباس معمارنژاد افزود: فروش 40 هزار ميليارد تومان 
اموال مازاد بانك ها تا پايان سال جاري در كشور خبر داد 
و گفت: طي يك ساله گذشته 12 هزار ميليارد تومان از 

اموال مازاد بانك ها فروخته شد.
به گزارش تسنيم، عباس معمارنژاد با بيان اين مطلب 
افزود: طي يكس��اله گذش��ته 12 هزار ميليارد تومان 
از اموال مازاد بانك ها ب��ا برنامه اي كه وزارت اقتصاد از 
بانك ها گرفته فروخته ش��ده است. معاون امور بانك، 
بيمه و ش��ركت هاي دولتي وزير اقتصاد در پاس��خ به 

اين پرس��ش كه چرا رقم اموال م��ازاد بانك ها به طور 
دقيق اعالم نمي ش��ود؟  گفت: باالخره برخي بانك ها 
ارزيابي هاي جديدي از اموال خود ندارند يا قيمت سهام 
شركت ها روز به روز در حال تغيير است؛ بنابراين به دليل 
وجود نوسان در ارزش و قيمت دارايي ها نمي توان ارقام 
دقيقي را بيان كرد. وي همچني��ن در خصوص ابالغ 
سند بانكداري آينده و تحول ديجيتال مبتني بر اقتصاد 
هوشمند اظهار داشت: به طور كلي هر چقدر بانك ها به 
سمت بانكداري ديجيتال و تحول ديجيتالي شدن در 
داخل خود گرايش پيدا كنند، نتيجه اين جهت گيري 
ارايه خدمات مطلوب تر، ارزان تر، متنوع تر و با كيفيت تر 

به مردم خواهد بود. معمارنژاد اظهارداشت: هر تحول 
ديجيتالي در نهايت ارايه خدمات بهتر به مردم است؛ 
بنابراين اگر مستندي در اين حوزه اعالم مي شود هدف 
نهايي همان چيزي كه پيش از اين بيان ش��د. وي در 
ادامه يادآورشد: مردم شريف هم در جريان باشند كه 
هرچند اسم اينگونه س��ندها بانكداري آينده و تحول 
ديجيتال مبتني بر اقتصاد هوشمند است ولي در نهايت 
با كاهش قيمت تمام شده خدمات در بانك ها منجر به 
اين خواهد ش��د كه همه آحاد جامعه بتوانند خدمات 
خود را از نظام بانكي با سرعت بيشتر با كيفيت بهتر و 

ارزان تر دريافت كنند.

بانك تجارت با بهبود 92 درصدي عملكرد سال 1۳9۷ 
در مقايسه با س��ال 1۳96، خروج از ماده 141 قانون 

تجارت را تثبيت كرد. 
دكتر امين پور بهبهاني مدير امور مالي بانك تجارت در 
گفت وگويي به مناسبت انتشار صورت هاي مالي سال 
1۳9۷، گزارشي از بهبود وضعيت مالي بانك ارايه كرد. 
وي با اش��اره ب��ه وضعيت نقدينگي اي��ن بانك گفت: 
اگرچه بانك تجارت س��ال 1۳9۷ را با بيش از 40 هزار 
ميليارد ريال بدهي به بازار بين بانكي و 4 هزار ميليارد 
ريال اضافه برداشت از بانك مركزي )مجموعا 44 هزار 
ميليارد ريال( آغاز كرد، اما توانست در پايان سال 1۳9۷ 
تراز نقدينگي خود را مثبت كند به نحوي كه موجودي 
بانك نزد بانك مرك��زي و در بازار بين بانكي به 6400 
ميليارد ريال افزايش يافت. به اين معنا كه نه تنها 44 
هزار ميليارد ريال بدهي بين بانكي و اضافه برداشت از 
بانك مركزي جبران شد، خالص اين تراز به موجودي 

6400 ميليارد ريالي اين بانك در بازار بين بانكي و طلب 
از ديگر بانك ها تبديل شد.

پور بهبهاني كاهش در ميانگين نرخ سود پرداختي به 
سپرده ها را از ديگر موفقيت هاي بانك تجارت در سال 
1۳9۷ عنوان ك��رد و گفت: با توجه به تدابير مديريت 
ارشد به ويژه مديرعامل محترم بانك در خصوص اتخاذ 
سياست هاي كارآمد در زمينه انضباط مالي و تاكيد بر 
كاهش هزينه جذب منابع و تالش همكاران ساعي مان 
در صف و ستاد، بانك تجارت موفق به كاهش بيش از 
دو درصدي نرخ هزينه پول سپرده هاي سرمايه گذاري 
ريال��ي از 20.2 درصد در 29 اس��فند 1۳96 به 19.9 

درصد در پايان سال 1۳9۷ شد.
مدير امور مالي همچنين يادآور ش��د: اين دس��تاورد 
مهم س��بب ش��د با وجود افزايش 14 درصدي مانده 
س��پرده هاي س��رمايه گذاري ريالي در پايان س��ال 
1۳9۷ نسبت به سال 1۳96، حجم سودپرداختي به 

سپرده هاي مذكور پنج درصد كاهش يابد.
پوربهبهان��ي در خصوص عملكرد تس��هيالتي بانك 
تجارت در سال هاي 1۳96 و 1۳9۷ اذعان كرد: مقايسه 
مجموع مصارف تس��هيالت ريالي در مقاطع ياد شده 
14 درصد رشد را نشان مي دهد كه اين مهم به همراه 
بهبود در عملكرد اعطاي تسهيالت، رعايت بهداشت 
اعتباري، وصول مطالبات و پيشگيري از ورود تسهيالت 
به سرفصل هاي غيرجاري، موجب شد ميانگين نرخ 
بازدهي مصارف تسهيالت اعطايي ريالي بانك تجارت 
حدود ۳ درصد رشد يابد و به تبع اين عملكرد، درآمد 
تس��هيالت ريالي بانك در سال 1۳9۷ نسبت به سال 

1۳96، بيش از ۳0 درصد رشد را به ثبت رساند. 
وي همچنين افزود: بانك تجارت در سال 1۳9۷ ضمن 
عملكرد مناسب در منابع و مصارف ريالي به شرح فوق، 
توانست؛ مبلغ 2642 ميليارد ريال درآمد حق الوكاله 
از محل عمليات واسطه گري مالي كسب كند. اين در 

صورتي است كه بانك در سال 1۳96 فاقد اين درآمد 
بود. عالوه بر اين با افزايش بيش از 58 درصدي در جذب 
سپرده هاي بدون هزينه به ويژه سپرده هاي جاري با ۷2 
درصد رشد، تركيب پورتفوي منابع بانك بهبود يافت. 
مدير امور مالي بانك تجارت با اشاره به تدابير مديرعامل 
اين بانك با منظور گس��ترش و تنوع در فعاليت هاي 
كارمزدي، گفت: درآمدهاي كارمزدي س��ال 1۳9۷ 
نسبت به س��ال قبل، 45 درصد رشد را نشان مي دهد 
كه با توجه به كاهش بيش از شش درصدي هزينه هاي 
مس��تقيم آن به دليل صرفه جويي هاي انجام ش��ده، 
خال��ص درآمدهاي كارمزدي رش��د قاب��ل توجه 8۳ 
درصدي داشته است. عالوه بر اين، در بخش تعهدات 
اعتبارات اس��نادي ريال��ي، 18۷ درص��د و در بخش 
تعه��دات ضمانتنامه هاي ريال��ي، 28 درصد افزايش 
توسط بانك تجارت به ثبت رسيده كه از جمله عوامل 
مهم در رشد درآمدهاي كارمزدي به شمار مي آيد. وي 

با اشاره به تالش هاي گسترده مجموعه كاركنان بانك 
تجارت يادآور شد: با وجود افزايش محسوس نرخ تورم 
در سال 1۳9۷، بانك تجارت به دليل تالش همكاران 
و صرفه جويي هاي انجام ش��ده از جمله كاهش تعداد 
شعب، رشدي كمتر از 16 درصد را در هزينه هاي اداري 
و عموم��ي تجربه كرد. همچني��ن در زمينه مديريت 
دارايي هاي ثابت نيز اين بانك توانست به رشد بيش از 
49 درصد در درآمد فروش اموال مازاد و تمليكي دست 
يابد. پور بهبهاني در پاي��ان ضمن تقدير از تالش هاي 
تمامي اركان و همكاران محترم بانك تجات، با يادآوري 
افزايش س��رمايه موفق ۳90 درصدي بانك، ماحصل 
عملكرد مناسب سال 1۳9۷ در قياس با سال 1۳96 را 
كاهش زيان از 61 هزار ميليارد ريال به 5 هزار ميليارد 
ريال و تثبيت خ��روج بانك تجارت از ماده 141 قانون 
تجارت دانست و چشم انداز بانك را با توجه به عملكرد 

جاري بانك در سال 1۳98، مثبت ارزيابي كرد.
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حمايت قرض الحسنه مهر ايران 
از كسب وكارهاي كوچك

بانك قرض الحسنه مهر ايران در مدت گذشته از 
سال جاري با اهتمام بر پيشبرد اهداف تدوين شده 
در راستاي حمايت از توليد، اشتغالزايي، كارآفريني 
و توج��ه به كاالي داخلي بالغ ب��ر ۳00 هزار فقره 
تسهيالت قرض الحسنه به ارزش 2۷ هزار ميليارد 
ريال پرداخت كرده است. به گزارش روابط عمومي 
بانك قرض الحسنه مهر ايران، اين بانك تاكنون به 
4 ميليون و ۷5۷ هزار نفر تسهيالت قرض الحسنه 
پرداخت كرده كه از اين ميزان تعداد ۷52 هزار فقره 
با مبلغي بالغ بر 82 هزار ميليارد ريال در سال 96 
اعطا شده است. پرداخت تسهيالت قرض الحسنه 
به يك ميليون نفر از نيازمندان واجد شرايط به ويژه 
در حوزه هاي اشتغالزايي و كارآفريني و حمايت از 
توليدات داخلي از برنامه هاي ترسيمي اين بانك 
براي س��ال 1۳9۷ بوده كه تا پايان سال گذشته 
بيش از يك ميليون و 2۳4 هزار فقره يعني 2۳.4 
درصد بيشتر از هدف ترسيمي پرداخت شده است. 
طرح هاي اشتغالزايي در بانك قرض الحسنه مهر 
ايران سه طرف دارد. در اين مدل، يك مثلث ايجاد 
مي شود. يك ضلع اين مثلث بانك قرض الحسنه 
مهر ايران است. ضلع دوم بنيادها و نهادهايي مانند 
بنياد بركت، بسيج س��ازندگي، بهزيستي، بنياد 
مسكن و... كه متولي ايجاد شغل براي بخش هايي 
از جامعه هستند. ضلع س��وم نيز شهرونداني كه 
متقاض��ي وام ب��راي راه اندازي يك كس��ب و كار 

كوچك هستند.

بازديد هيات مديره بانك رفاه 
از ايران هلث و اينوتكس 

 عض��و هيات مديره بان��ك رفاه كارگ��ران از غرفه 
اي��ن بانك در نمايش��گاه هاي ايران هل��ث و مركز 
نوآوري در هشتمين نمايش��گاه نوآوري و فناوري 
- اينوتكس2019- بازدي��د كرد. به گزارش روابط 
عمومي بانك رفاه كارگران، فرشيد فرخ نژاد عضو 
هيات مدي��ره از غرف��ه بانك در بيس��ت و دومين 
نمايشگاه بين المللي تجهيزات پزشكي، دارويي و 
آزمايشگاهي ايران هلث ديدن كرد و با كارشناسان 
حاضر در اين غرفه به گفت وگو پرداخت. وي در اين 
بازديد در جريان آخرين دس��تاوردها، محصوالت 
و خدمات ارايه ش��ده بانك رف��اه و همچنين نحوه 
اس��تقبال بازديد كنن��دگان، ق��رار گرف��ت. عضو 
هيات مديره بانك رفاه، در حاش��يه اي��ن بازديد با 
مديران برخي از ش��ركت هاي معتب��ر تجهيزات 
پزشكي ديدار و گفت وگو كرد. فرخ نژاد در ادامه اين 
بازديدها، با حضور در نمايش��گاه اينوتكس2019 
از غرف��ه مركز نوآوري بانك بازديد و با رييس مركز 
نوآوري دي��دار و گفت وگو كرد و در جريان آخرين 

اقدامات مركز نوآوري بانك قرار گرفت. 
 

  حمايت بان�ك رفاه از ايده ه�اي نوين و 
كسب و كار بانكي 

حس��ين رحمتي، عض��و هيات مدي��ره بانك رفاه 
در مراس��م رفاتك پيچ كه در حاش��يه هشتمين 
نمايشگاه بين المللي نوآوري و فناوري – اينوتكس 
2019 - برگزار ش��د گفت: لزوم توجه به روندهاي 
نوآورانه و خالقانه يك الزام براي نظام بانكي است. 
بانك ها براي بقا و دوام در صحنه رقابت الزم است به 
نحو شايسته اي روندهاي نوآورانه و تكنولوژي هاي 
نوين را رصد و از آنها براي توس��عه و بهبود خدمات 
خود استفاده كنند. به گزارش روابط عمومي بانك 
رفاه كارگران، رحمتي با بيان اينكه بازيگران نوظهور 
حوزه هاي مالي، شتاب دهنده ها و اخاللگران حوزه 
ديجيتال در حال س��بقت گرفتن از شبكه بانكي 
هس��تند گفت: در اين ش��رايط س��اختار صنعتي 
جوابگوي نياز هاي عديده مش��تريان نيست و بايد 
مدل هاي كسب و كار نوين را اتخاذ كرد. بانك رفاه 
در اين زمينه درصدد استقرار بانكداري جامع است 
كه بتواند براساس آن خدمات، محصوالت و راه حل 

براي مشتريان ارايه كند.

  توجه بانك رفاه به اكو سيستم نوآوري 
مديرعامل بانك رفاه گفت: بانك رفاه به عنوان بانك 
حوزه س��المت از تمامي فرصت هاي اكوسيستم 
نوآوري براي ني��ل به اهداف خود كه همانا خدمت 
رس��اني باكيفيت، چابك و امن به مشتريان است 
اس��تفاده مي كند. به گزارش روابط عمومي بانك 
رفاه كارگران، دكتر محمدعلي سهماني مديرعامل 
اين بانك در حاشيه مراسم رفاتك پيچ در هشتمين 
نمايشگاه بين المللي نوآوري و فناوري  -  اينوتكس 
2019 - با تاكيد بر حمايت اين بانك از اكوسيستم 
استارتاپي كشور اظهار داش��ت: شروع فعاليت در 
حوزه استارتاپي و كسب وكارهاي اينترنتي همواره 
با برخي مالحظات همراه است و بانك رفاه براي گام 
نخست بودجه اي را براي حمايت از استارتاپ هاي 
حوزه سالمت در نظر گرفته كه البته آمادگي دارد در 
صورتي كه استارتاپ ها، نيازها و مالحظات اين بانك 
را با استفاده از توان نوآوري و خالقيت خود برآورده 
كنند اين بودجه را افزايش دهد.مديرعامل بانك رفاه 
با بيان اينكه اين بانك در سال9۷ براي بهره برداري 
بهتر از دنياي فناوري هاي نوين اقدام به تأسيس و 
استقرار مركز نوآوري موسوم به رفاتك كرده است، 
افزود: رسالت اصلي اين مركز، توسعه فعاليت هاي 
فناورانه در حوزه هاي مختل��ف فعاليت بانك رفاه 
اس��ت. رفاتك پيچ نيز كه امروز شاهد برگزاري آن 
بوديم يكي از رويدادهايي اس��ت كه توس��ط اين 
مركز براي حمايت از استارتاپ هاي حوزه سالمت و 
فين تك ها برنامه ريزي و اجرا شده است.وي با تصريح 
اينكه برگ��زاري رويدادهايي همچون رفاتك پيچ، 
كسب و انباشت تجربه خوبي براي فعاليت هاي آتي 
رفاتك محسوب مي شود، اظهار داشت: با حمايت از 
فين تك ها مي توانيم مشكالت و چالش هاي حوزه 
سالمت را با هزينه بسيار كمتر از روش هاي سنتي 

برطرف كنيم.



نگاه

روي خط شركت ها 

5 بازار سرمايه
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تكنيك پوشش ريسك متقاطع
گروه بورس|

نتايج مطالعات نش��ان مي دهد كه اس��تفاده از بازار 
آتي هاي طال براي پوش��ش ريسك نوسانات نرخ ارز 
مي تواند بسيار تأثيرگذار باشد. اهميت اين موضوع در 
جايي است كه از يك طرف نوسان نرخ ارز حداقل در 
سي سال اخير در اقتصاد بسيار باال بوده است و اين امر 
لزوم به كارگيري تكنيك هايي براي پوشش ريسك آن 
را ضروري كرده است. از سوي ديگر در ايران بازار آتي 
ارز، به عنوان يك ابزار اصلي و متعارف در كشورهاي 
دنيا براي پوشش ريسك ارز، وجود ندارد و از همين 
رو همبس��تگي باالي قيمت اي��ن دو )آتي ارز و طال( 
بسيار كارساز خواهد شد. در اصطالحات اقتصادي به 
اين عمليات پوشش ريسك متقاطع گفته مي شود. 
روشي كه در آن استفاده از يك دارايي نقدي، متفاوت 
از دارايي پايه قرارداد آتي است. مساله مهم در پوشش 
ريسك متقاطع انتخاب قرارداد آتي است كه قيمت 
آن داراي بيشترين همبستگي با قيمت دارايي پايه 
باشد. به فعاالن در بازار ارز مخصوصا صادركنندگان 
و وارد كنندگان توصيه ش��ده اس��ت كه با استفاده از 
بازارهاي آتي طال ريسك ناشي از نوسانات نرخ ارز را 

تا حدود 65 درصد كاهش دهند.
به گزارش »تعادل« تغيير ن��رخ ارز، تأثير زيادي در 
نوع س��رمايه گذاري اف��راد دارد، از همين رو فعاالن 
اقتص��ادي تالش مي كنند به ط��رق مختلف بتوانند 
اين ريسك نرخ ارز را به طور صحيحي مديريت كنند، 
به عبارت ديگر استفاده از فرصت هايي كه در پس تغيير 
نرخ ارز مي توان اس��تفاده كرد، باعث كاهش ريسك 
و زيان س��رمايه گذاري و حتي افزايش سود سرمايه 
مي شود. از طرفي به دليل تغييرات نرخ ارز، مي توان 
با اس��تفاده از قراردادهاي آت��ي آن را مديريت كرد. 
ريسك ناشي از نوسانات نرخ ارز از جمله موضوعاتي 
است كه ذهن محققان را به خود معطوف كرده است. 
اين ريسك و چگونگي مديريت آن در مورد بنگاه ها و 
موسساتي كه داراي حجم مبادالت ارزي قابل توجهي 
هس��تند، بسيار مهم و قابل تأمل اس��ت. ازاين رو در 
سال هاي اخير در عرصه جهاني ابزارهاي متعدد مالي 
براي مديريت اين ريسك، ابداع شده يا تكامل يافتند.

دگرگوني اقتص��اد جهاني و توس��عه اقتصادي طي 
دهه هاي اخي��ر موجب اب��داع يا تكام��ل ابزارهاي 
متعدد مالي ش��ده است. عالوه بر گسترش معامالت 
س��نتي دارايي هاي فيزيكي و مالي، مب��ادالت ابزار 
مشتقه، قراردادهاي سلف، ش��امل قراردادهاي آتي 
و قراردادهاي معاوضه اي و اختيار معامله گس��ترش 
زيادي يافته اس��ت كه در واقع يك��ي از كاربردهاي 
اصلي ابزارهاي مشتقه پوشش ريسك است. در ميان 
روش هاي مختلفي كه براي كاهش ريسك ناشي از 
نوسان هاي قيمت دارايي ها وجود دارد، ساده ترين و 

شايد پركاربردترين ابزار پوشش ريسك، استفاده از 
قرارداد آتي  اس��ت. قرارداد آتي  توافقنامه اي مبني بر 
خري��د يا فروش دارايي در زمان معي��ن در آينده و با 
قيمت مشخص است، به اين معنا كه افراد قراردادهاي 
آت��ي را با يكديگ��ر خريد و ف��روش مي كنند كه اين 
قراردادها ب��ر پايه يك دارايي پايه منعقد مي ش��ود؛ 
چنانچه فرد در قرارداد آتي موقعيت خريد اتخاذ كند 
به معناي آن است كه مقدار مشخصي از دارايي پايه را 
مي بايست در تاريخ مشخصي در آينده با قيمتي كه 
در ابتداي قرارداد )زمان انعقاد قرارداد( تعيين شده 
است، از فروشنده تحويل گيرد. بديهي است اين فرد به 
دليل اينكه از افزايش قيمت نقدي دارايي پايه در طول 
زمان نگران است، اقدام به اتخاذ موقعيت خريد در بازار 
آتي ها كرده است؛ اين در حالي است كه چنانچه فرد به 
هر دليلي كاهش قيمت را نامطلوب بداند مي بايست 
در بازار معامالت قرارداده��اي آتي موقعيت فروش 
اتخاذ كند كه در آن صورت مي بايس��ت مقدار معين 
از دارايي مشخص شده در زمان فروش قرارداد را در 
آينده با قيمت تعيين شده در ابتداي قرارداد به خريدار 
تحويل دهد. اين قراردادها برخالف قراردادهاي سلف 
ك��ه در بازارهاي خارج از بورس م��ورد معامله مانند 
بورس ق��رار مي گيرند در بازارهاي س��ازمان يافته ها 

دادوستد مي شوند.
در س��ال هاي اخي��ر ب��ه منظ��ور پرهي��ز از كاهش 
نقدشوندگي بازارهاي آتي و تنوع بي رويه قراردادهاي 
آتي و همچنين عدم وجود بازار آتي فعال در كشور جز 
بازار آتي سكه طال، استفاده از پوشش ريسك متقاطع 
مورد توجه قرار گرفته است. پوشش ريسك متقاطع 
به حالتي اطالق مي شود كه دارايي نقدي، متفاوت از 
دارايي پايه قرارداد آتي باشد. مساله مهم در پوشش 
ريسك متقاطع انتخاب قرارداد آتي است كه قيمت آن 
داراي بيشترين همبستگي با قيمت دارايي پايه باشد. 

 همبستگي ارز و طال
در بس��ياري از كش��ورها كه داراي بازار آتي ارز فعال 
هس��تند نوس��انات نرخ ارز از طريق اتخاذ موقعيت 
مخالف با موقعيت نقدي در اي��ن نوع بازارها جبران 
مي ش��ود، اما در ايران بازار آتي ارز فعال نيست و تنها 
بازار آتي فعال و مرتبط، بازار آتي س��كه طال است كه 
همبستگي مثبت و بااليي با ارز )قيمت دالر به ريال( 
دارد. )البته از تابستان سال گذشته، بازار آتي سكه در 
بورس كاالي ايران متوقف شده و گفته مي شود كه تا 
اطالع ثانوي، خبري از بازگشايي اين بازار نيست( . با 
اين حال بررسي امكان پوشش ريسك نوسانات نرخ 
ارز با اس��تفاده از ورود به بازار آتي طال مي تواند نتايج 
ارزشمندي براي فعاالن بازار سرمايه به دست آورد. 

بررس��ي داده هاي معامالتي در ب��ازه زماني دي ماه 

1387 تا ارديبهشت 1397 براي ايران و دوره زماني 
18 مارچ 2003 تا 17 آگوست 2018 براي تركيه به 
منظور به دست آوردن چشم انداز شفاف از وضعيت 
معامالت بازارهاي مالي ايران و مقايسه آن با تركيه به 
عنوان يك كش��ور در حال توسعه، نشان مي دهد كه 
ضريب مربوط به متغير قيمت آتي س��كه طال براي 

رژيم صفر )كم نوسان( 0/0013 است. 
اين موضوع نش��ان دهد كه براي پوشش ريسك، به 
ازاي هر ق��رارداد ارز، 0/0013 واحد قرارداد س��كه 
طال بايد خريداري ش��ود. به طور مث��ال فردي كه در 
آينده متقاضي خريد 100 هزار دالر است، مي بايست 
جهت پوشش ريسك ناشي از نوسانات نرخ ارز معادل 
130 سكه آتي طال خريداري كند. براي رژيم يك )پر 
نوس��ان( نيز ضريب قيمت آتي س��كه طال كه همان 
نسبت بهينه پوشش ريسك بوده است، 0/0046 به 
دست آمده است كه نش��ان مي دهد به ازاي هر دالر 
براي پوش��ش ريس��ك نياز به خريد 0/0046 واحد 

س��كه طال به صورت آتي اس��ت. به طور مثال فردي 
كه متقاضي خريد 100 هزار دالر اس��ت مي بايست 
جهت پوشش ريسك ناشي از نوسانات نرخ ارز معادل 
460 س��كه آتي طال خريداري كند. كارايي پوشش 
ريسك با استفاده از معادله ادرينگتون 64/56 درصد 
به دس��ت آمد . از طرف ديگر نتايج اين مطالعه نشان 
داد در مدل برآوردي براي بورس اس��تانبول ضريب 
مربوط به تغييرات قيمت آتي طال در رژيم صفر )كم 
نوسان( 0/00061 و سطح احتمال مربوطه 0/068 
به دست آمده اس��ت. براي رژيم يك )پر نوسان( نيز 
ضري��ب تغييرات قيمت آتي طال 0/0075 و س��طح 
احتمال مربوطه نيز 0/00 به دس��ت آمده اس��ت كه 
نش��ان مي دهد اين متغير نيز از نظر آماري معني دار 
بوده است. از اين رو مي توان گفت نسبت بهينه پوشش 
ريسك براي بورس استانبول به ازاي هر دالر در رژيم 
صفر 0/00061 اونس طال و براي رژيم يك 0/0075 
اونس طال بوده است. نتايح نش��ان دادند كه كارايي 

پوشش ريسك براي بورس استانبول 48/54 درصد 
بوده است. با توجه به نتايج مي توان گفت كه استفاده 
از بازار آتي  طال براي پوشش ريسك نوسانات نرخ ارز 
مي تواند بسيار تأثيرگذار باش��د. از اين رو به فعاالن 
در بازار ارز مخصوصا صادركنندگان و وارد كنندگان 
توصيه شده است كه با استفاده از بازارهاي آتي طال 
ريسك ناشي از نوسانات نرخ ارز را تا حدود 65 درصد 
كاهش دهند. از طرف ديگر بررسي ها نشان مي دهد 
كه در بازار آتي ها سكه طال دخالت دولت بيش از حد 
بوده و البت��ه اين مورد در بازار ارز ني��ز وجود دارد. از 
اين رو به سياس��ت گذاران اقتصادي نيز توصيه شده 
است كه با دخالت كمتر شفافيت بيشتري در بازار آتي 
سكه طال ايجاد كرده تا كارايي پوشش ريسك در اين 
بازارها افزايش پيدا كند. اين توصيه براي بازار ارز نيز 
پيشنهاد شده تا از اين طريق عالوه بر كاهش رانت در 
اين بازارها، گرايش به سمت رقابتي تر شدن بازارهاي 

فوق افزايش پيدا كند.

افتشاخصهادروالاستريت
نگراني از تش��ديد جنگ تجاري بي��ن چين و امريكا 
باعث شد تا ش��اخص هاي بورسي امريكا پس از پنج 
روز كاهش��ي ش��وند. به گزارش آسوش��يتد پرس، 
در معامالت ب��ورس وال اس��تريت نمادهاي نظامي 
زيانده ترين و نمادهاي تكنولوژي پر بازده ترين نمادها 
بودند. مهم ترين شاخص بورسي وال استريت يعني 

»داو جونز« كه با افزايش اميدها به كاهش نرخ بهره 
توسط بانك مركزي امريكا پنج صعود متوالي را به ثبت 
رسانده بود و در ابتداي معامالت امروز نيز 186 واحد 
صعود كرده بود در نهايت با 14 واحد كاهش نس��بت 
به روز قبل خود بسته شد. شاخص »اس اند پي 500« 
نيز در معامالت امروز 0.04 درصد عقب نشس��ت تا 

بازدهي آن از ابتداي ماه ج��اري ميالدي تاكنون به 
6.6 درصد كاهش يابد. شاخص »نزدك كامپوزيت« 
با 0.6 درصد ريزش به كار خود خاتمه داد و شاخص 
»روسل 2000« نسبت به روز گذشته خود 0.3 درصد 

عقب نشست.
كيتي نيكسون، مدير سرمايه گذاري صندوق »نورثرن 

تراس��ت« با اعالم اينكه افق روش��ني از پايان جنگ 
تجاري در حال حاضر وجود ندارد، افزود كه اين فضاي 
نامطمئن باعث شده است تا بسياري از معامله گران 
رويكرد احتياط آميز پيش بگيرند. بازار به اخبار جنگ 
تجاري بسيار حس��اس شده و بسيار سخت است كه 
تصور كنيم رسيدن به راه حل بر سر پايان دادن به اين 

جنگ، سريع و آس��ان خواهد بود.از سوي ديگر روند 
كاهش بازدهي اوراق قرضه وزارت خزانه داري امريكا 
با س��رعتي نگران كننده ادامه دارد و با كاهش امروز، 
بازدهي اوراق قرضه 10 ساله كه در ابتداي ماه مه در 
س��طح 2.5 درصد قرار داشت اكنون به 2.14 درصد 

رسيده است.

گروه بورس|
 شاخص بورس اوراق بهادار تهران در پايان معامالت 
روز قبل با رشدي بيش از 2700 واحدي به 233 هزار 
و 352 واحد رسيد. آمار معامالت بورس نشان مي دهد 
كه همه شاخص هاي بورس در پايان داد و ستدهاي 

ديروز با رشد مواجه شدند.
بر اساس آمارهاي معامالتي، ديروز همه شاخص هاي 
بورس با رشد مواجه شدند به طوري كه شاخص كل 
با 2735 واحد رشد معادل 1.19 درصد به 233 هزار 
352 واحد، شاخص  قيمت »وزني - ارزشي« با 774 
واحد افزايش معادل 1.19 درص��د به 66 هزار 110 
واحد، ش��اخص كل »هم وزن« با 872 واحد رش��د 
معادل 1.52 درصد به 58 هزار و 131 واحد، شاخص 
قيمت »هم وزن« با 599 واحد افزايش، معادل 1.52 

درصد به 39 هزار و 914 واحد رسيد.

از سوي ديگر 7 نماد » همراه با 279 واحد، وبملت با 
237 واحد، رمپنا ب��ا 220 واحد، اخابر با 202 واحد، 
تاپيكو با 176 واحد، ش��بندر با 156 واحد و فملي با 
146 واحد« رشد، بيشترين تاثير مثبت را بر شاخص 

كل بورس بر جاي گذاشتند. 
ديروز شاخص هاي صنايع تاالر شيشه اي نيز با رشد 
مواجه شدند به طوري كه شاخص صنايع »راديويي 
با 96 واحد صع��ود معادل 4.91 درصد ب��ه 2 هزار و 
53 واحد، فني مهندسي با 82 واحد افزايش معادل 
4.52 درصد به يك هزار و 910 واحد، س��اير معادن 
با 1202 واحد رش��د معادل 4.02 درصد به 31 هزار 
و 111 واحد، وس��ايل ارتباطي با 219 واحد افزايش 
معادل 3.53 درصد به 6 ه��زار و 448 واحد، بانك ها 
با 41 واحد رش��د، معادل 3.37 درصد به يك هزار و 
283 واحد، محصوالت كاغذ ب��ا )1611( واحد افت 

معادل )3.41( درصد به 45 هزار و 649 واحد، انتشار 
و چاپ با )24652( واحد رشد معادل )3.73( درصد 
به 636 هزار و 727 واحد« رس��يد.به اين ترتيب، در 
پايان داد و س��تدهاي روز قبل بورس، در 390 هزار 
نوبت معامالتي، 5 ميليارد و 988 ميليون برگه اوراق 
بهادار به ارزش 17 هزار و 492 ميليارد تومان در بورس 
معامله شد و ارزش بازار به 883 هزار و 821 ميليارد 

تومان رسيد.

 آيفكس به پله 2956 واحدي رسيد
در روز چهارشنبه 22 خردادماه به موازات دادوستد 
2 ميليارد و 980 ميليون ورقه بهادار به ارزش افزون 
بر 10 هزار ميليارد ري��ال، بازار بدهي فرابورس ايران 
ميزبان دور جديدي از اوراق اسناد خزانه اسالمي در 
نماد »اخزا 718« داراي سررسيد 25 مردادماه 1400 

بود كه هر ورقه آن در جريان عرضه، 635 هزار ريال 
قيمت خورد.از ديروز معامالت اخزا 718 با سررسيد 
دو سال و دو ماه در بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس 
ايران كليد خورد كه تعداد كل اين اوراق 24 ميليون 

و 598 هزار و 918 ورقه است.
بازار اوراق با درآمد ثابت ع��الوه بر اينكه در روز قبل 
شاهد عرضه اخزا 718 با دادوستد بيش از 183 هزار 
ورقه ب��ه ارزش افزون بر 116 ميلي��ارد ريال بود، در 
مجموع ميزبان نقل وانتقال بيش از يك ميليون ورقه 

بهادار به ارزش افزون بر 855 ميليارد ريال بود.
در بازار اوراق تس��هيالت مسكن نيز شاهد دست به 
دست شدن بيش از 74 هزار ورقه به ارزش افزون بر 37 
ميليارد ريال بوديم كه در اين ميان امتياز تسهيالت 
مسكن در نماد »تملي 704« كه در تيرماه 97 توسط 
بانك ملي منتشر شده است، با قيمت 532 هزار ريال، 
بيشترين قيمت را نسبت به س��اير اوراق تسهيالت 
مسكن به خود اختصاص داد.شاخص كل فرابورس 
در روز قبل با 19 واحد افزايش به ارتفاع 2 هزار و 956 
واحدي رسيد كه بدين ترتيب اين نماگر ميزان رشد 

خود را از ابتداي خرداد ماه جاري به بيش 11 درصد 
رسانيد.نمادهاي »مارون« و »ميدكو« روي هم رفته 
با 8 واحد تاثير مثبت بر ش��اخص كل بيشترين اثر 
مثبت را بر اين نماگر داش��تند و در مقابل نمادهاي 
»كرمان«، »ذوب« و »دماوند« هر كدام با تاثير منفي 
حدود يك و نيم واحدي بر اين آيفكس از رشد بيشتر 
آن جلوگيري كردند.نگاهي به دادوستدهاي سهام 
در فرابورس نشان مي دهد كه بازارهاي اول و دوم در 
آخرين روز كاري اين هفته ميزبان نقل وانتقال بيش 
از يك ميليارد س��هم به ارزش بي��ش از چهار هزار و 
612 ميليارد ريال بودند كه به ترتيب 35 و 45 درصد 
از حجم و ارزش كل دادوس��تدها را شامل مي شود.

همچنين نقل وانتقال هاي صورت گرفته در بازار پايه 
به مبادله بيش از 857 ميليون سهم به ارزش افزون بر 

دو هزار و 900 ميليارد ريال انجاميد.
در مجموع فرابورس ايران، آخرين روز معامالتي هفته 
منتهي به 24 خردادماه را با مبادل��ه دو هزار و 980 
ميليارد ريال به ارزش افزون بر 10 هزار و 39 ميليارد 

ريال پشت سر گذاشت.

افزايش۲۷۰۰واحديشاخصكل
نگاهيبرآمارمعامالتبورسوفرابورس

 Thu. Jun13. 2019  پنج شنبه    23 خرداد 1398   9  شوال 1440  سال پنجم    شماره   1400 

سهم هاي كوچك بازيگران 
اصلي اين روزهاي بورس

يك كارش��ناس بازار س��رمايه با بيان اينكه س��هام 
بزرگ بازار سرمايه مانند شركت هاي پااليشگاهي، 
پتروشيمي و فوالدي متوقف شده اند، گفت: اكنون 
سهام كوچك تر در بازار سرمايه، مسير اصلي معامالت 
را در دس��ت گرفته ان��د و حركت دارند، اما س��هام 
كوچك تر نمي تواند تأثير چنداني را بر شاخص بورس 
داشته باش��ند.محمود احترامي در گفت وگو با ايرنا 
افزود: با توجه به اينكه ش��اخص بورس در روزهاي 
گذشته از سقف تاريخي خود كه 227 هزار واحد بود، 
عبور كرد تكاپو و پويايي مناسبي بر معامالت حكمفرما 
شد.وي گفت: بازار در حال حاضر شاهد فشار عرضه از 
سوي سهام ليدر بازار است كه اين موضوع ذات بازار به 

حساب مي آيد و امري طبيعي تلقي مي شود.
احترامي با بيان اينكه اكنون روند كلي بازار مثبت و 
افزايشي پيش بيني مي شود، گفت: روز گذشته در 
ابتداي معامالت ش��اخص كل منفي بود، اما هر چه 
به ساعت پايان معامالت بازار نزديك تر مي شديم از 
روند منفي آن كاسته و شاخص به سمت افزايشي در 
حركت بود.اين كارشناس بازار سرمايه اظهار كرد: از 
س��وي ديگر با توجه به نزديك شدن فصل مجامع و 
ورود به ماه تير كه مجمع اكثر س��هم ها در اين زمان 
برگزار مي ش��ود اكنون قيمت س��هم هايي كه سال 
97 را با سود خوبي به پايان رساندند، از جذابيت الزم 
برخوردار ش��ده و انتظار مي رود سود مناسبي بين 
سهامداران خود تقسيم خواهند كرد.وي گفت: روز 
گذشته گروه خودرو، مانند ايران خودرو موفق شد تا 
از سقف تاريخي خود يعني 500 تومان عبور كند و با 
قيمت 530 تومان با صف خريد سنگين به كار خود 
پايان دهد كه به نظر مي رسد در حال حاضر اين سهم 
از اقبال خاصي در بازار برخوردار باشد.احترامي ضمن 
تاكيد بر س��هام گروه فوالدي ها افزود: ريس��ك اين 
گروه به شدت پايين است و سهامداراني كه به دنبال 
سرمايه گذاري ميان مدت هستند مي توانند به اين 
سهم ها توجه ويژه اي داشته باشند.وي با بيان اينكه 
بازار سرمايه در هر مقطعي از زمان از يك ليدر خاص 
برخوردار است، گفت: ليدر تعيين شده نشان دهنده 
مس��ير اصلي بازار است كه در روزهاي گذشته ليدر 
اصلي بازار گروه خودرو به ويژه سايپا بود.احترامي با 
تاكيد بر اينكه بازار، امروز با سرعت بيشتري نسبت 
به روزهاي گذشته وارد مدار صعودي شد، افزود: در 
روزهاي گذشته بازار به دليل رشد قيمت ها و احتياط 
سهامداران، جانب احتياط را رعايت و با شتاب كمتري 
نسبت به هفته گذشته رشد كرد.اين كارشناس بازار 
سرمايه معتقد است كه در كل روند بازار صعودي و 
ريزش هاي مقطعي هم ناشي از دليل بنيادي عميقي 
نيست.وي افزود: داليل مختلفي زمينه سود سهام 
برخي از گروه ها را فراهم مي كند، اما چس��بندگي 
شديد بين نرخ دالر و بازار سرمايه از جمله اصلي ترين 
عامل تأثيرگذار بر رشد شاخص بورس بوده است.به 
گفته احترامي، زماني كه دالر روند صعودي را در پيش 
گرفت، شاخص بورس هم با يك تأخيري شروع به 
رشد كرد. اين كارشناس بازار سرمايه خاطرنشان كرد: 
برخي از شركت هاي پتروشيمي و فوالدي به دليل 
اينكه صادرات محور هستند، توانستند سود خوبي را 

در صورت مالي خود شناسايي كنند.

  شفاف سازي صورت هاي مالي بانك صادرات: 
بانك صادرات با انتشار يك اطالعيه در سامانه كدال، 
آخرين وضعيت صورت هاي مالي صاحبان سهام خود 
را شفاف كرد، بانك صادرات با انتشار يك اطالعيه 
شفاف سازي مالي اعالم كرد در دوره 12 ماهه منتهي 
به 29 اسفند ماه 97 )حسابرسي نشده( به ازاي هر 
سهم )44( ريال زيان محقق كرده كه نسبت به مدت 
مشابه س��ال قبل 79درصد كاهش زيان داشته كه 
عمدتا به خاطر افزاي��ش 48 درصد جمع درآمدها 
است.بر اساس اين گزارش شفاف سازي، اين شركت 
براساس عملكرد 12 ماهه براي سال مالي منتهي به 
29 اسفند ماه 97 مبلغ )7.665( ميليارد ريال زيان 

خالص محقق كرده است.

  اعالم داليل نوسان قيمت سهام بيمه البرز: 
داليل نوس��ان قيمت سهام بيمه البرز با انتشار يك 
اطالعيه رسمي در س��امانه كدال مشخص شد. در 
اطالعيه شفاف س��ازي مالي صورت گرفته توسط 
بيمه البرز در كدال آمده است كه به استناد ماده 17 
مكرر دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معامالت در 
بورس اوراق بهادار تهران از تاريخ گزارشگري قبلي 
»صورت هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت دوره 
مالي 3، 6، 9، 12 ماهه منتهي به 29 اسفند ماه 97« 
تا مقطع فعلي تغيير با اهميت��ي در وضعيت مالي 
يا عملكرد ش��ركت رخ نداده و نوسان قيمت سهام 
شركت طي روزهاي معامالتي اخير ناشي از شرايط 

كلي بازار و عرضه و تقاضاي سهم در بازار است.
در ادامه آمده است، بديهي اس��ت در صورت وقوع 
هرگونه رويداد با اهميت، مراتب مطابق مفاد ماده 13 
دستورالعمل اجرايي افشاي اطالعات شركت هاي 

ثبت شده نزد سازمان افشا مي شود.

 مجوز افزايش س�رمايه پارس سوييچ شد: 
سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز افزايش سرمايه 
شركت هاي پارس سوييچ را صادر كرد. مجوز افزايش 
سرمايه شركت پارس س��وييچ در سازمان بورس و 
اوراق بهادار مورد بررس��ي قرار گرفت. اين شركت 
با س��رمايه 600 ميليارد ريالي قصد دارد س��رمايه 
خود را مبل��غ 400 ميليارد افزاي��ش داده و به رقم 
يك هزار ميليارد ريال برساند. اين شركت قرار است 
اين افزايش س��رمايه را از محل مطالبات حال شده 
س��هامداران و آورده نقدي تامين كند و هدف از آن 
تامين منابع مالي جهت اجراي پروژه توليد پست هاي 
برق از نوع سيس��تم هاي گازي و سرمايه گذاري در 

شركت صنايع زنگان پارت قطعه است.

مديرعاملمديريتفناوريبورستهرانمطرحكردسازمانبورسدرابالغيهاياعالمكرد
ركوردشكنيبازديدازسايتمعامالتبورسابالغمرحلهسومسامانهمديريتريسككارگزارانبورس

مديريت نظارت بر كارگزاران سازمان بورس، نحوه اجراي مرحله سوم 
سامانه مديريت ريسك كارگزاران بورس را اعالم كرد.  مديريت نظارت 
بر كارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار طي ابالغيه اي نحوه اجراي 
مرحله سوم سامانه مديريت ريسك را اعالم كرد كه از 28 خرداد ماه 
اجرايي مي ش��ود.  طي اين ابالغيه كه خطاب به كليه ش��ركت هاي 

كارگزاري اعالم شده، آمده است: 
مديريت نظارت بر كارگزاران سازمان بورس با توجه به تصميمات اتخاذ 
شده در جلسه 8 خردادماه كميته پايش ريسك بازار، موارد ذيل را در 
خصوص نحوه اجراي مرحله سوم سامانه مديريت ريسك اعالم كرد: 

1- تاريخ ش��روع اجراي مرحله س��وم، روز سه ش��نبه 28 خرداد ماه 
خواهد بود.

2- مدت زمان اجراي مرحله سوم، 3 ساعت )ازساعت 8:30 تا 11:30( 
خواهد بود.

3- پس از دريافت بازخورد از اجراي مرحله س��وم، مدت زمان اجراي 
سامانه مزبور تا پوشش كامل مدت زمان بازار افزايش خواهد يافت.

گفتني است، بر اساس نظرات كارشناسان، در اجراي اين سامانه، قرار 
نيس��ت اعتباردهي حذف شود يا تغييري پيدا كند؛ بلكه قرار است با 
راه اندازي سامانه مديريت ريسك، اعتبار كارگزاران به مشتريان ثبت 
شود تا از بروز مشكالت ناشي از بدحسابي برخي سهامداران يا اشتباه 

معامله گران جلوگيري شود.
بنابراين هر كارگزاري مي تواند به هر ميزان به مش��تريان اعتبار دهد 
اما تخصيص اعتبار به جاي شفاهي به صورت سيستمي خواهد بود. 
بايد توجه داشت كه سامانه مديريت ريسك هنوز راه اندازي نشده و در 
حال حاضر در مرحله دريافت اطالعات مربوط به مانده نقد و اعتباري 
مشتريان و انتقال به مديريت فناوري بورس تهران قرار دارد و پس از 

تكميل اطالعات، سامانه نامك به صورت رسمي آغاز به كار مي كند.

ركوردشكني در بازديد از سايتtsetmc، موجب مشكل در پاسخگويي 
و خدمات رساني سايت به مخاطبان شده است اما هسته معامالت بدون 

هيچ مشكلي به فعاليت روز گذشته خود ادامه داد. 
روح اهلل دهقان، مديرعامل شركت مديريت فناوري بورس در گفت وگو 
با سنا گفت: ديروز به دليل گشايش هاي سياسي ايجاد شده در جامعه، 
 tsetmc مخاطبان زيادي براي بازديد از روند حركتي بازار به س��ايت
مراجعه كردند كه حجم باالي بازديد در واقع موجب به وجود آمدن يك 

مشكل در پاسخگويي سرور شد.
وي در اين خصوص با اشاره به نكته اي حايز اهميت بيان داشت: اينكه 
برخي از سرورهاي سايت tsetmc در پاسخگويي دچار مشكل شده اند 
هيچ ارتباطي با هسته معامالتي ندارد. امروز هسته معامالتي بدون هيچ 
مشكلي تمامي سفارشات را پاسخگو بوده و تمامي خدمات را به كاربران 
بازار، ارايه داده است.مديرعامل شركت مديريت فناوري بورس تهران در 

ادامه بيان داشت: عالوه بر حجم بسيار زياد بازديدها از سايت tsetmc  در 
ساعات معامالتي امروز، همزماني جابه جايي يكي از سرورها با اين حجم 
بازديد موجب بروز خطا در برخي س��رورهاي خدمات رسان به سايت 
 tsetmc ش��د و به اين ترتيب امكان بازديد برخي مخاطبان از سايت
مقدور نبود.وي با اشاره به برنامه ريزي هاي آتي اين شركت براي افزايش 
ظرفيت س��رورها گفت: پيش بيني افزايش ظرفيت مخاطبان سايت 
tsetmc توسط كارشناسان ش��ركت مديريت فناوري بورس تهران 
سابق بر اين صورت گرفته بود و اين ظرفيت نيز افزايش يافته بود اما در 
واقع بازديد امروز بسيار بيشتر از حجم تخمين زده بود و همزماني آن با 
جابه جايي يك سرور موجب شد برخي مخاطبات با خطاي از دسترس 
شدن سايت رو به رو باشند.دهقان در پايان اشاره داشت: برنامه مدوني 
براي افزايش ظرفيت ها در نظر داريم تا ان شاءهلل مشكالت فعلي به طور 

كامل برطرف شود. 

فناوريخبر

بين الملل

  براي پوش�ش ريسك، به ازاي هر قرارداد ارز، 0/0013 واحد قرارداد س�كه طال بايد خريداري شود. به طور مثال فردي كه در آينده متقاضي 
خريد 100 هزار دالر است، مي بايست جهت پوشش ريسك ناشي از نوسانات نرخ ارز معادل 130 سكه آتي طال خريداري كند

برش
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»تعادل«وضعيتآمارهايصنعتياستانتهراندرسال1397رابررسيميكند

سيمايصنعتيبنگاهها
تعادل|

داده هاي آماري از وضعيت صنايع اس��تان تهران در 
سال 1397 منتشر شد. برپايه آمارهاي منتشر شده، 
بررسي آخرين وضعيت فعاليت صنعتي استان ها در 
س��ال 1397، حكايت از آن دارد كه در سال گذشته، 
حدود 959 جواز تاس��يس و 403 پروانه بهره برداري 
در بخش صنعت تنها در اس��تان تهران صادر ش��ده 
اس��ت. اين آمارها نش��ان مي دهد، 5.6 درصد از كل 
اشتغال ايجاد شده در كشور در سال گذشته به واسطه 
مجوزهاي تاسيس صادره در استان تهران بوده است. 
اما سهم استان تهران از سرمايه گذاري ها در سال 97 
چقدر بوده است؟ بر پايه آمارهاي مذكور، سهم استان 
تهران از سرمايه گذاري ها در طرح هاي مصوب هيات 
سرمايه گذاري خارجي در سال 1397 حدود 9 درصد 
بوده اس��ت. در عين حال، داده هاي آماري از وضعيت 
تامين مالي بنگاه ها در سال 97 نشان از آن دارد كه تا 
پايان س��ال گذشته حدود 3.2 هزار ميليارد تومان به 
2144 بنگاه توليدي كوچك و متوسط پرداخت شده 
است. به اين ترتيب، حدود 14 درصد از مجموع ارزش 
پرداختي بانك ها براي تامين مالي بنگاه ها به استان 

تهران اختصاص يافته است.

 صنعت و معدن استان تهران به روايت آمار
بررسي داده هاي آماري از صدور »مجوز هاي صنعتي« 
در استان تهران حكايت از آن دارد كه در اين استان در 
سال 1397 حدود 959 جواز تاسيس در بخش صنعت 
صادر شده كه نسبت به سال 1396، رشد 8 درصدي را 
نشان مي دهد. به اين ترتيب، سهم جوازهاي تاسيس 
صادره اس��تان تهران از كل جوازهاي تاسيس صادره 

كشور در سال 1397 حدود 3.9 درصد بوده است.
عالوه بر اين، رصد اين آمارها نشان مي دهد، پيش بيني 
س��رمايه مورد نياز براي جوازهاي تاسيس در استان 
تهران در سال 1397، حدود 4.5 هزار ميليارد تومان 
بوده كه افزايش 43 درصدي نسبت به سال قبل داشته 
است. از ديگرس��و، پيش بيني اشتغال در مجوزهاي 
صادر شده در س��ال 1397 براي استان تهران حدود 
30.8 هزار نفر بوده كه نس��بت به س��ال قبل افزايش 
16.6 درصدي داشته است. به اين ترتيب، 5.6 درصد 
از اشتغال كل ايجاد ش��ده در كشور در سال گذشته، 
به واسطه صدور مجوزهاي تاسيس در استان تهران 

بوده است.
كنكاش هاي معاونت بررسي هاي اقتصادي اتاق تهران 
از داده هاي آماري منتشر شده از سوي وزارت صنعت، 
حكايت از آن دارد كه در سال 1397 تعداد 403 فقره 
»پروانه بهره برداري« براي واحدهاي صنعتي استان 
تهران صادر شده كه نسبت به سال 1396 افت 12.4 
درصدي را نش��ان مي دهد. اين اما در حالي است كه 
بر خالف استان تهران، تعداد پروانه هاي بهره برداري 
صادره و س��رمايه گذاري مورد نياز آن در كل كش��ور 
در س��ال 1397 نسبت به سال 1396 افزايش داشته 
است. با اين وجود، 6.5 درصد از تعداد كل پروانه هاي 
بهر برداري كشور و 2.2 درصد از سرمايه گذاري روي 
پروانه بهره برداري در س��ال 1397 متعلق به استان 
تهران است. همچنين حدود 5 درصد از اشتغال ايجاد 
شده به واسطه پروانه هاي بهره برداري صادر شده در 

اين سال به استان تهران تعلق دارد.
از ديگر س��و، در ب��ازه زماني مورد اش��اره، از مجموع 
403 فقره »پروانه بهره برداري« صادر شده در استان 
تهران تعداد 154 فقره معادل 38.2 درصد مربوط به 
پروانه هاي بهره برداري ايج��ادي و 249 فقره معادل 
61.8 درصد متعلق به پروانه هاي بهره برداري توسعه اي 
بوده اس��ت.اما با وجود تخصيص تع��داد كمتر پروانه 

بهره ب��رداري به واحدهاي صنعتي جديد در اس��تان 
تهران در سال 1397، 61.9 درصد از سرمايه گذاري ها 
در پروانه ه��اي بهره برداري ايج��ادي و 38 درصد از 
آن نيز در پروانه هاي بهره برداري توس��عه اي صورت 

گرفته است.
ديگر داده هاي آماري منتش��ر شده در بخش معدن 
اما حاكي از آن است كه در سال 1397 تنها دو پروانه 
اكتشاف براي بخش معدن استان تهران صادر شده كه 
نسبت به س��ال قبل از آن، 60 درصد كاهش را نشان 
مي دهد. به اين ترتيب، سهم پروانه هاي اكتشاف استان 
تهران از كل كشور بس��يار ناچيز و معادل 3.5 درصد 
گزارش مي شود. بر پايه همين آمارها، گواهي اكتشاف 
در استان تهران در سال 1397 نيز معادل 5 فقره بوده 
كه 0.7 درصد از كل گواهي اكتشاف كشور را به خود 
اختصاص داده اس��ت. هزينه عمليات اكتش��افي در 
سال 1397 در استان تهران نيز حدود 200 ميليون 
تومان گزارش مي ش��ود كه نس��بت به 470 ميليون 
 تومان هزينه عمليات اكتشافي در سال 1396 حدود

57 درصد كاهش رانشان مي دهد.با اين حال، در سال 
1397 تعداد 14 معدن در استان تهران بهره برداري 
شده كه نس��بت به سال 1396 تعداد 2 معدن بيشتر 
مورد بهره برداري قرار گرفته است. به اين ترتيب، ميزان 
استخراج اسمي از معادن استان تهران در سال 1397 
با كاهش 2.5 درصدي نسبت به سال 1396 به 1391 
هزار تن رسيده است. از ديگرسو، اشتغال ايجاد شده 
در استان تهران در بخش بهره برداري معدن در سال 
1397 تعداد 157 نفر بوده كه نسبت به سال 1396، 

حدود 34.2 درصد افزايش داشته است.

   سهم تهران از جانمايي اصناف
اطالعات آماري اما از روند صدور مجوزهاي صنفي در 
سال 1397 نشان مي دهد، در سال گذشته حدود 61 
هزار فقره مجوز صنفي در استان تهران صادر شده كه 
13.6 درصد از مجوزهاي صنفي كل كش��ور را به خود 
اختصاص داده اس��ت. به اين ترتيب، تعداد مجوزهاي 
صنفي اس��تان تهران در س��ال 1397 نسبت به سال 
1396 افزايش 2 درصدي را نشان مي دهد. بر پايه همين 
آمارها، تا پايان سال 1397، حدود 438 اتحاديه صنفي 
در استان تهران مشغول به كار بوده اند كه حدود 6 درصد 
از اتحاديه هاي صنفي كل كش��ور را به خود اختصاص 
داده اس��ت.حدود 335 هزار واحد صنفي داراي پروانه 
كسب تا پايان سال 1397 در استان تهران وجود دارد 
كه سهم 14.6 درصدي از كل واحدهاي صنفي داراي 
پروانه كسب كشور را به خود اختصاص داده اند. از اين 
ميان، حدود 21 درصد آنها واحدهاي صنفي توليدي، 
12 درصد خدمات فني، 48 درصد توزيعي و 19 درصد 
خدماتي هس��تند. در ميان واحده��اي صنفي داراي 
پروانه كس��ب، 19 درصد از واحدهاي صنفي خدماتي 
كل كشور و 16 درصد از واحدهاي صنفي توليدي كل 
كشور در اس��تان تهران واقع ش��ده اند. عالوه بر اين از 
مجموع واحدهاي صنفي داراي پروانه كسب در استان 
تهران 72.3 درصد واحدها مجهز ب��ه كارتخوان، 23 
درصد مجهز به ترازوي ديجيتال و 42 درصد مجهز به 

صندوق مكانيزه هستند.

 افت و خيز كارت هاي بازرگاني صادره
در بخش ديگ��ري از اين گ��زارش، داده هاي آماري 
منتشر ش��ده از وضعيت كارت هاي بازرگاني در سال 
1397، حاكي از آن اس��ت كه در سال گذشته حدود 
2.5 ه��زار كارت بازرگاني در اتاق تهران صادر ش��ده 
كه تعداد 304 فقره آن در اس��فند ماه بوده است. اين 
ارقام نش��ان از آن دارند كه صدور كارت بازرگاني اتاق 

تهران در سال 1397 نسبت به سال 1396 با كاهش 
25 درصدي مواجه ش��ده اس��ت. در حال��ي كه افت 
 صدور كارت بازرگاني براي كل اتاق هاي كشور حدود

6 درصد بوده است. با اين حال، آمارها گوياي آن است 
كه حدود 32 درصد از كارت هاي بازرگاني صادره در 
كل كشور در سال 1397 توسط اتاق بازرگاني تهران 

صادر شده است.
از سوي ديگر، آمارهاي مربوط به كارت هاي بازرگاني 
تمديد شده نش��ان مي دهد، در س��ال 1397 حدود 
9.5 ه��زار كارت بازرگاني توس��ط اتاق تهران تمديد 
شده كه رشد حدود 4 درصدي نسبت به سال 1396 
داشته اس��ت. تمديد كارت بازرگاني در استان تهران 
در اسفند ماه نسبت به بهمن ماه 1397 اندكي كاهش 
داشته در حالي كه در كل كشور اين مقدار با افزايش 
حدود 16 درصدي روبرو شده است. آمارها همچنين 
نش��ان مي دهد كه در س��ال 1397 تعداد 25.4 هزار 
فقره گواه��ي امضاي الكترونيكي در ات��اق بازرگاني 
تهران صادر ش��ده كه نسبت به س��ال 1396 حدود 
10.7 درصد افزايش يافته اس��ت. اين در حالي است 
كه افزايش گواهي امضاي الكترونيكي در كل كشور 
در سال 1397 نسبت به سال قبل آن حدود 43 درصد 
بوده است. با اين حال، حدود 23 درصد از گواهي هاي 
امضاي الكترونيكي صادره در كل كشور در سال 1397 

متعلق به اتاق بازرگاني تهران بوده است.

 جذب سرمايه وتامين مالي بنگاه ها
از ديگرسو، روند سرمايه گذاري ها در سال گذشته نشان 
مي دهد، در سال 1397 حدود 99 ميليون دالر طرح 
مصوب در هيات سرمايه گذاري خارجي در استان تهران 

تصويب شده است. سهم ارزش طرح هاي مصوب استان 
تهران از كل طرح هاي مصوب هيات س��رمايه گذاري 
خارجي كشور در س��ال 1397 حدود 9 درصد است. 
در ميان طرح هاي مصوب هيات س��رمايه گذاري، دو 
طرح »فروش خدمات گردش��گري در فضاي مجازي 
از طريق س��ايت الكترونيكي Snap trip « و »ارايه 
خدمات حمل ونقل شهري و كرايه پيك موتوري و وانت 
از طريق اپليكيشن Snap- Box « بيشترين سهم از 
مجموع هزينه سرمايه گذاري استان تهران در طرح هاي 
مصوب را به خود اختصاص داده اند.اما داده هاي آماري 
مربوط به تامين مالي بنگاه ها نش��ان مي دهد تا پايان 
 سال 1397 تعداد 190 بنگاه كوچك، متوسط و طرح 
نيمه تمام )با پيشرفت باالي 60 درصد( در استان تهران 
براي تامين مالي ثبت نام كرده اند كه از اين ميان، تعداد 
124 طرح يا بنگاه از طريق س��تاد تسهيالت اقتصاد 
مقاومتي در اين استان، براي تامين مالي به بانك معرفي 
شده اند. اما اطالعات منتشر شده از سوي وزارت صنعت 
نشان مي دهد، تنها 30 طرح يا بنگاه موفق به دريافت 

منابع مالي از بانك ها شده اند.
از طرف ديگر تا پايان س��ال 1397 در استان تهران، 
تعداد 2036 طرح يا بنگاه براي تامين مالي مستقيما 
به بانك ها مراجعه كرده و حدود 3 هزار ميليارد تومان 

تامين مالي شده اند. همچنين تعداد 78 طرح و بنگاه 
كه از س��ال 1396 در نوبت تامين مالي بودند، حدود 
107 ميليارد تومان تا پايان سال 1397 تامين مالي 
ش��ده اند.در مجموع تا پايان س��ال 1397 در استان 
تهران، مبلغ حدود 3.2 هزار ميليارد تومان به 2144 
طرح نيمه تمام يا بنگاه توليدي كوچك و متوس��ط 
پرداخت شده اس��ت. در عين حال، از مجموع ارزش 
پرداختي بانك ها براي تامين مالي بنگاه ها يا طرح هاي 
نيمه تمام در كل كش��ور، حدود 14 درصد به استان 
تهران پرداخت ش��ده اس��ت. عالوه بر اين، اطالعات 
آماري از ص��دور ضمانتنامه ها نيز نش��ان از آن دارد 
كه 2 درص��د از تعداد ضمانتنامه هاي صادره صندوق 
س��رمايه گذاري صنايع كوچك كل كش��ور در سال 
1397 در اس��تان تهران بوده اس��ت. اما با اين وجود، 
آمارها گوياي آن است كه تعداد ضمانتنامه هاي صادره 
صندوق سرمايه گذاري صنايع كوچك استان تهران 
در سال 1397 نسبت به سال 1396 با كاهش شديد 
حدود 86 درصدي مواجه ش��ده است. از ديگر سو، بر 
پايه همين آماره��ا، ارزش ضمانتنامه هاي صادره از 
سوي صندوق سرمايه گذاري صنايع كوچك استان 
تهران نيز در س��ال 1397 نسبت به سال 1396 افت 

65 درصدي را نشان مي دهد.
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 تغيير هفتگي 
قيمت مواد اوليه داخلي

تسنيم|س��خنگوي انجمن تاير با بيان اينكه 
قيمت انواع م��واد اوليه داخل��ي هفتگي تغيير 
مي كند، گفت: ن��خ نايلون دو هفت��ه پيش 43 
هزار توم��ان بود، اما ظرف دو هفت��ه  به 60 هزار 
تومان رس��يده اس��ت؛ اين در حالي است كه نخ 
نايلون در دو سال گذشته با قيمت 8 هزار تومان 
معامله مي ش��د. مصطفي تنها با اشاره به اينكه 
هم اكنون توليدكنندگان كشور متناسب با نرخ 
تورم موجود در جامعه با هزينه هاي بسيار باال در 
فعاليت توليدي خود روبرو هستند، اظهار كرد: 
توليدكنندگان تاير چندين ماه هست كه درگير 
موضوعات مختلف تأمين مواد اوليه هستند و براي 
جبران اين موضوع درخواست افزايش قيمت ها 
را مطرح كرده ان��د. او با بيان اينكه هنوز موضوع 
افزاي��ش قيمت ها در مرحله چك��ش كاري قرار 
داشته و ابالغ نشده است، افزود: تأمين ارز و انتقال 
آن براي توليدكنندگان بسيار مشكل شده است به 
نحوي كه توليدكننده با مشقت بسيار خريدهاي 
خارجي را انج��ام مي دهد اما در نهايت نمي داند 

از چه طريق انتقال ارز اين خريد را انجام دهد.
تنها، با اعالم اينكه صنعت خودرو و صنايع وابسته 
مورد هدف مس��تقيم تحريم ها قرار گرفته اند، 
تصريح كرد: امروز ما با مشكالت متعددي دست 
و پنجه نرم مي كنيم. جالب اينجاس��ت عالوه بر 
مشكالت تأمين ارز خارجي در خريد مواد اوليه 
داخلي نيز با مشكالت متعددي روبرو هستيم به 
نحوي كه قيمت انواع مواد اوليه داخلي هفتگي 
تغيير مي كند و همين موض��وع توليد كننده را 

بالتكليف تر از ديروز كرده است. 

 صادرات كمباين
به ۵۰۰ هزار دالر رسيد

ايرنا|مديرعامل شركت كمباين سازي ايران گفت: 
صادرات انواع كمباين و بيل��ر از اين واحد توليدي 
امس��ال به بيش از 500 هزار دالر رسيد. علي اصغر 
حميدي فر افزود: محصوالت كمباين سازي ايران در 
سال جاري به كشورهاي عراق، پاكستان، ازبكستان 
و ارمنستان صادر شده اس��ت. او ادامه داد: از حدود 
390 ه��زار دالر از صادرات س��ال ج��اري در حوزه 
»كمباين« و مابقي مربوط به دستگاه »بيلر« بوده 
است. مديرعامل شركت كمباين سازي ايران اظهار 
كرد: با وج��ود برخي تنگناهاي اقتصادي اين واحد 
توليدي در شرايط مطلوب است به دليل حفظ رونق 
توليد، مذاكراتي با كشورهاي همسايه به خصوص 
»عراق«، »افغانستان«، »س��وريه«، »ازبكستان«، 
»ارمنستان«، »تاجيكستان« و »آذربايجان« براي 
صادرات انجام ش��ده اس��ت. حميدي فر ادامه داد: 
ساخت 450 دستگاه كمباين و 400 دستگاه »بيلر« 
در برنامه توليد سال 98 كمباين سازان قرار دارد كه در 
صورت گسترش بازارهاي صادراتي امكان باال بردن 

توليد محصوالت در اين واحد صنعتي وجود دارد. 

 قيمت سيب زميني
كاهش مي يابد

پايگاه خبري اتاق اصناف تهران|رييس اتحاديه 
فروشندگان ميوه وس��بزي در مورد افزايش قيمت 
سيب زميني در روز هاي اخير و داليل آن توضيحاتي 
ارايه داد و گفت: طي ماه هاي گذشته متاسفانه شاهد 
افزاي��ش قيمت برخي از ميوه ها و ت��ره بار به صورت 
ناگهاني هس��تيم كه علت اصلي آن ص��ادرات يك 
محصول است. اس��داهلل كارگر در ادامه افزود: وقتي 
صادرات بيشتر مي شود طبيعي است كه تقاضا بيشتر از 
عرضه شده و از همين جهت قيمت ها افزايش پيدا كند؛ 
در مورد سيب زميني هم حذف ممنوعيت صادرات 
منجر به كاهش سيب زميني موجود در بازار شده و 
به همين جهت قيمت آن افزايش داشته است. رييس 
اتحاديه فروش��ندگان ميوه و سبزي با تأكيد بر لزوم 
تعادل ميان صادرات و عرضه در بازار عنوان كرد: با ورود 
سيب زميني گرگان به بازار طي چند روز آينده مشكل 
سيب زميني برطرف شده و قيمت آن نيز كاهش پيدا 
مي كند؛ مخالف صادرات نيستيم، اما بايد صادرات با 
مديريت دقيق تري صورت بگيرد.كارگر در ادامه گفت: 
وقتي صادرات بدون برنامه ريزي صورت مي گيرد، بر اثر 

نوسانات داخلي ميزان عرضه و تقاضا به هم مي ريزد.

اجراي قرارداد تجارت آزاد 
ايران اوراسيا از مردادماه 

تسنيم|رييس اتاق ايران و چين از احتمال اجراي 
 قرارداد دو س��ويه ميان ايران و كش��ورهاي اوراسيا 
در رابطه با تش��كيل منطقه آزاد از ابتداي مردادماه 
سال جاري خبر داد. اسداله عسگراوالدي اظهار كرد: 
قرارداد موقت مصوب مجلس چنانچه در جلسه علني 
راي آورد، آينده اقتصادي ايران با كشورهاي شمالي 
مسيري جديد را طي مي كند و از هر نظر براي اقتصاد 
 كش��ور مفيد اس��ت. وي با بيان اينكه ايران داراي

15 همسايه است و 5 كشور اين مجموعه جز اوراسيا 
هس��تند، ابراز اميدواري كرد ايران و 5 كشور فوق 
نيازهاي متقابل يكديگر را به بهترين نحو برآورده 
كنند و افزود: بسياري كاالهايي كه از اروپا دريافت 
مي شود، به راحتي از 5 كشور اوراسيا قابل دريافت 
است. عسگراوالدي لزوم رفت و آمد هيئات تجاري 
ميان دو طرف ظرف 15 روز آينده را الزامي دانست و 
گفت: اگر قراردادها ظرف 20 روز آينده منعقد شود، 
منفعت بس��ياري براي كش��ور خواهد داشت. وي 
ادامه داد: طرف مقابل نيز مي تواند نيازهاي خود را 
در كشور ما جست وجو كند و ايران قادر خواهد بود 
نيازهاي همسايگان اوراسيايي خود را تامين كند. 
عسگراوالدي با بيان اينكه قوه مقننه كشورها اين 
قرارداد را مصوب خواهد كرد و بعد كار تجاري آغاز 
خواهد شد، ادامه داد: احتمال مي دهم اين قرارداد از 

اول مرداد ماه كاربردي و اجرايي شود.

درنشستشورايبينالملليگواهيمبدا،ايرانموردتقديرقرارگرفتدبيرسنديكايلولهوپروفيلتشريحكرد

سهمباالياتاقتهراندرصدورگواهيمبداالكترونيكصادراتغيرنفتي؛زيربنايتوسعهومحركرونقتوليد
دبير س��نديكاي لوله و پروفيل فوالدي گفت: در شرايط تحريم، افزايش 
صادرات غير نفتي به عنوان يك وظيفه ملي و ميهني بر عهده شركت هاي 
توليدي و خدماتي است. به گزارش ايلنا، امير حسين كاوه عنوان كرد: با 
توجه به كاهش ارزش پول ملي، وجود تحريم هاي ظالمانه، كاهش فروش 
نفت و كم شدن درآمدهاي ارزي كشور؛ افزايش صادرات غير نفتي عالوه 
بر س��اير داليل اقتصادي؛ به عنوان يك وظيفه مل��ي و ميهني بر عهده 
شركت هاي توليدي و خدماتي است. به گفته او، صادرات غير نفتي يكي 
از مهم ترين اركان توسعه كشور، محرك رونق توليد بوده و عامل توسعه 
صنايع و كسب و كارهاي كشور خواهد شد. دبير سنديكاي لوله و پروفيل 
افزود: اهميت اين موضع تا جايي اس��ت كه معاون اول رياست جمهوري 
به كرات صادرات و توس��عه آن را از اصلي ترين و حياتي ترين اولويت هاي 
كشور دانسته و وظيفه خطيري را بر عهده وزارت صمت به عنوان فرمانده 

صادراتي كشور، گذاشته است.
او ادام��ه داد: در اين ميان گروه صنعتي س��ديد به عنوان يك هولدينگ 
صنعتي كه بيش از 50 س��ال س��ابقه حضور در عرصه صنعت كش��ور را 
دارد هم��واره به صادرات و حضور در بازار هاي بين المللي توجه ويژه اي را 
داشته است. كاوه افزود: به گونه اي كه در آخرين حضور خود در بازار هاي 
بين المللي، موفق به انعقاد قرارداد با ش��ركت ملي گاز تركمنس��تان در 
خصوص توليد و ارس��ال بيش از 200 كيلومتر لوله 56 اينچ گاز، شد و بر 
همين اساس نيز به عنوان صادر كننده نمونه ملي لوح تقدير را از وزير اسبق 

صنعت و معدن و تجارت دريافت كرد.
دبير س��نديكاي لوله و پروفيل ادامه داد: در اين ميان، مشكالت متعدد و 
ويژه اي كه در خصوص صادرات وجود دارد موضوع مهمي است؛ به گونه اي 

كه اين چالش ها و نيز تس��هيالت مورد نياز درخواستي توليدكنندگان 
و ارايه دهن��دگان خدمات فني و مهندس��ي؛ جهت حض��ور در بازار هاي 
بين المللي، همواره از دغدغه هاي مرتبط با فرآيند صادرات، خصوصا در 
ش��رايط جنگ اقتصادي بوده است. به گفته او، بررسي اين موارد، در اين 
روزهايي كه مسووالن صنعتي كشور تاكيد موكدي بر صادرات غير نفتي 
دارند، مي تواند به عنوان آسيب شناس��ي در بخش صادراتي، مد نظر قرار 
گيرد. كاوه از مهم ترين چالش ها و تسهيالت درخواستي مرتبط را، برطرف 
كردن مش��كالت نقل و انتقال پول، ضمانتنامه ها، وام ها و… در راستاي 
كاهش هزينه هاي مرتبط ونهايتا كاهش هزينه هاي فروش محصوالت و 
خدمات در جهت افزايش رقابت پذيري با ساير شركت ها و توجيه پذيري 
اقتصادي حضور در بازارهاي هدف دانس��ت. به گفته او، »بررسي دقيق 
بازاره��اي هدف از طريق وزارت خارجه و ارايه به ش��ركت هاي داخلي«، 
»تس��هيل در اخذ بيمه نامه هاي معتبر دولتي مرتبط با كاهش ريسك 
صادرات«، »تسهيل شرايط صادرات محصول و خدمات«، »تسهيل در 
تامين مواد اوليه مورد نياز جهت توليد«، »تهاتر كاال و خدمات با بازارهاي 
هدف«، »تسهيل در بازاريابي از طريق رايزن هاي تجاري و سفارتخانه ها«، 
» تسهيل قوانين مرتبط با بخش هاي گمرك، حمل و نقل و صدور ويزا« 
و »شناسايي و رفع قوانين مخل صادراتي در بازارهاي هدف« از مواردي 

است كه به افزايش صادرات غيرنفتي كشور مي انجامد.
او ابراز اميدواري كرد: با تكيه بر توانمندي هاي داخلي، بهره گيري از كليه 
پتانسيل هاي صنايع و اعتماد به متخصصين اين مرز و بوم، داخلي سازي 
تجهيزات و ملزومات صنايع كشور به عنوان يك اصل اساسي همواره مدنظر 

تصميم گيران حوزه صنعت قرار گرفته است.

در حالي ك��ه يازدهمين كنگره اتاق ه��اي بازرگاني جهان از صبح 
چهارش��نبه 12 ژوئن )برابر با 22 خرداد ماه( برپا مي شود، شوراي 
بين المللي گواهي مبدا نيز نشست هاي مديريتي و عمومي خود را در 
دو روز قبل از اين كنگره در ريو برگزار كرد. در اين نشست ها عالوه بر 
بررسي توافق ها و تصميمات گذشته، به عملكرد اتاق هاي حاضر در 
اين نشست نيز پرداخته شد. در همين رابطه، اتاق بازرگاني تهران 
به واسطه سهم بيش از 99 درصدي صدور گواهي مبدا الكترونيك 
از كل گواهي مبداهاي صادره در سال 2018 مورد تقدير و تشويق 

سران شورا قرار گرفت.
نشس��ت عمومي ش��وراي بين المللي گواهي مبدا با حضور »پيتر 
بيشاپ« و »مارتين وندر ويد«، رييس و نايب رييس اين شورا و جمع 
قابل توجهي از اتاق هاي بازرگاني مهم سراس��ر دنيا از كش��ورهاي 
ژاپن، چين، كانادا، امريكا، تركيه، سوئد، استراليا، انگلستان، آلمان، 
فرانس��ه، لهس��تان، قطر، ليتواني، برزيل و... آغاز به كار كرد. اتاق 
بازرگاني، صنايع، معادن و كش��اورزي تهران نيز كه از سال 1395 
موفق ش��ده تا عالوه بر عملكرد موفقيت آميز در الكترونيك كردن 
روند صدور گواهي مبدا، به عنوان چهاردهمين كش��ور به عضويت 
زنجيره اعتبارس��نجي گواهي مبدا اتاق بازرگاني بين الملل درآيد، 
در اين نشست حاضر بود. در اين نشست، جزييات فني نشست هاي 
قبلي مرور شد و مورد بحث و بررسي قرار گرفت و پيشنهادات تازه 
نيز مطرح شد. همچنين گزارشي از سوي شورا درمورد صدور گواهي 
مبدا الكترونيك داده ش��د و از كتاب راهنماي گواهي مبدا نسخه 

2019 رونمايي شد.

در ادامه اين نشست، نمايندگان اتاق ها گزارشي از روند صدور گواهي 
مبدا با اشاره به عادي يا ترجيحي بودن و الكترونيك يا دستي بودن 
آن به شورا ارايه دادند. در اين زمينه برابر گزارش عاطفه قاسميان، 
مدير گردآوري آمار و تحليل هاي اقتصادي اتاق تهران، طي س��ال 
2018 در اتاق باز تهران 23 هزارو 559 گواهي مبدا صادر شده كه 

بالغ بر 99 درصد آن الكترونيكي بوده است.
سهم باالي گواهي مبدا الكترونيك از كل گواهي مبداهاي صادره 
در اتاق تهران كه رقمي بي نظير در بين ساير اتاق ها بود، باعث تقدير 
و تشويق رييس و نايب رييس شوراي بين المللي گواهي مبدا شد. 
»پيتر بيشاپ« اين سهم را بسيار عالي و قابل توجه خواند و عملكرد 
اتاق ته��ران در صدور گواهي مبدا الكترونيك را س��تود. همچنين 
ارايه اين آمار در اين نشست باعث رجوع نمايندگان ساير اتاق هاي 
بازرگاني براي آگاهي بيشتر از روند صدور و مباحث فني و امنيتي آن 
به نمايندگان اتاق تهران شد. آمار ارايه شده از سوي اغلب اتاق هاي 
بازرگان��ي جهان حاكي از تالش بيش��تر ب��راي الكترونيك كردن 
گواهي مبدا، باال بردن امني��ت و ايمني آن در برابر جعل، همراهي 
و هماهنگي بيش��تر با س��اير نهادها مانند گمركات و افزايش روند 

صدور گواهي مبدا بود.
نكته جالب توجه اينكه نماينده اتاق بازرگاني امريكا در اين نشست 
با اش��اره به كاهش تعداد گواهي مبداهاي صادره توسط اين اتاق با 
لحن��ي طنز اعالم كرد كه البته اتاق بازرگاني مس��وول اين كاهش 
نيس��ت و مس��ووليت آن برعهده رييس جمهوري است كه روابط 

تجاري با بسياري از كشورها را دچار تالطم كرده است.

 تامين مالي بنگاه هاي توليدي تا پايان سال 1397  - فقره، ميليارد ريال

تهران
ثبت نام

نظارتمجموع پرداختيانتقالي 96مستقيم بانكفرآيند رونقمعرفي به بانك
مبلغتعدادمبلغتعدادمبلغتعدادمبلغتعدادمبلغتعدادمبلغتعداد

1901246243.730716.3203629746.7781066.4214431529.500
125797903181755250163160.528028154484.6162215218.232151232863.31305438.6كل كشور

وضع موجود مجوزهاي صنفي معتبر تا پايان سال 1397

استان 
تهران

تعداد 
اتحاديه هاي 

صنفي

واحدهاي تجهيز شدهتعداد واحدهاي صنفي داراي پروانه كسب

ترازوي كارت خوانكلخدماتيتوزيعيخدمات فنيتوليدي
ديجيتال

صندوق 
مكانيزه

43869010405891602376538533522124232576221140416
7116433145388713112704134021322891121548274482957761277 كل كشور

تعداد مجوزهاي صنفي صادره تا پايان سال 1397- فقره

استان تهران
درصد تغيير13971396

60928597282

44915139945412.4كل كشور



كوتاه از دنياي انرژي 7 انرژي

با وجود گزارش هاي مويد افزايش احتمال وقوع سيل در ايران

بهاي طالي سياه 1.5 درصد افت كرد 

فشار براي چشم پوشي از حريم رودخانه به نفع بازسازي سريع 

نفت باز هم از پله كاهش تقاضا پايين رفت 

نفت ايران در 2018 به روايت بريتيش پتروليومفهرست بدهاي انرژي روي ميز رييس جمهور 

گروه انرژي|فرداد احمدي|
رعايت حريم رودخانه ها هميشه محل مناقشه 
بوده اس�ت. در زمان هاي ع�ادي، اينكه حريم 
رودها چگونه تعيين مي شود و چه سازماني براي 
محاسبه آن صالح است محل بحث بوده. در زمان 
وقوع س�يل ها نيز، اينكه چه سازماني مسوول 
جبران خسارات مردمي است كه در حريم رود 
زندگي يا امرار معاش مي كردند، چالش برانگيز 
مي شود. سيل فروردين ماه امسال نيز با درگير 
كردن بيشتر استان هاي ايران، توجه زيادي را به 
خود جلب كرد و از مباحث مربوط به حريم بستر 
رودخانه ها نيز مستثني نبود. بالفاصله پس از 
فروكش كردن س�يالب ها و فرارس�يدن موعد 
بازسازي روس�تاها و ش�هرهاي تخريب شده 
در مناطق س�يل زده، اينكه آيا در بازس�ازي ها 
باز هم به حريم رودخانه ها بي توجهي مي شود 
يا دست اندركاران بازس�ازي با درس گرفتن از 
س�يل امس�ال، رعايت حريم ها را با جديت در 
نظر مي گيرند، تبديل به دغدغه شد. تازه ترين 
اظهارات رضا اردكانيان، وزير نيرو نشان از آن 
دارد كه وزارت نيرو تحت فشارهايي قرار دارد 
تا در برابر تج�اوز مجدد به حري�م رودخانه ها 
در بازس�ازي مناط�ق آس�يب ديده از س�يل 
فروردين ماه، چشمان خود را ببندد. برخي بر اين 
باور هستند كه دست اندركاران در امر بازسازي 
مناطق سيل زده بيشتر از هر چيز خواهان انجام 
سريع اين مساله براي كاهش فشار افكار عمومي 
هستند؛ چيزي كه خطر تصميمات نادرست در 

قبال حريم رودخانه ها را باال مي برد. 

وقوع س��يل در اكثر نقاط ايران در فروردين امس��ال 
خس��ارت هاي زيادي را به شهرها و روستاها وارد كرد 
و به تبع از همان فرداي پس از س��يالب ها، بازسازي 
خانه هاي مردم و س��ازه هاي تخريب شده و رعايت يا 
عدم رعايت حريم رودخانه ها در بازسازي هاي پس از 
حادثه توجهات زيادي را به خود جلب كرد. در همين 
راستا، روز گذشته حسن روحاني، رييس جمهور ايران 
با تأكيد ب��ر اينكه همه بايد ت��الش كنيم كه زندگي 
مردم آس��يب ديده به شرايط عادي بازگشته و اماكن 
آسيب ديده بازسازي شود، اضافه كرد: »دولت با همه 
همت در مسير رفع مشكالت مردم آسيب ديده تالش 
خواهد كرد و در زمينه بازس��ازي هم بايس��تي مردم 
ايران و نيروهاي مس��لح و نهادهاي دولتي و عمومي 
همچون گذشته در كنار هم و دست در دست يكديگر 
زيباتر از گذشته شهر را بازسازي كنند و كاري كنند 
كه ساختارهاي ش��هر در برابر س��يل هاي احتمالي 

مقاوم باشد.«
اما تجربيات گذش��ته در ايران نشان مي دهد كه پس 
از وقوع حادثه س��يل، ب��از هم به حري��م رودخانه ها 

تجاوز مي شود و سازه هاي جديد روي آوار سازه هاي 
تخريب شده قبلي بنا مي شوند. عدم رعايت حريم رود 
»جاجرود« يكي از نمونه هاي نزديك به پايتخت است 
كه در مقياس��ي كوچك تر از سيل هاي فروردين ماه، 
وضعيت رعايت حريم رودخانه ها در ايران را بازنمايي 
مي كند. اوايل خردادماه سال گذشته بود كه سيالب 
جاجرود در منطقه رودبار قصران فشم، 24 ساختمان 
و رستوران را تخريب كرد و جان يك نفر را هم گرفت. 
ب��ا پيگيري هاي ميداني خبرن��گار روزنامه »تعادل« 
مشخص شد كه پس از فروكش كردن سيالب، ساخت 
و ساز رستوران ها در حريم رودخانه مجددأ آغاز شد و 
حمله هاي جسته گريخته مسووالن آب منطقه اي به 
اين منطقه و تخريب كردن برخي از ساختمان ها نيز 
نتوانست جلوي پيشروي رستوران ها و ويالها در حريم 

رود جاجرود را بگيرد.
در يك مورد خاص، يكي از ويالها كه به دليل سد كردن 
مسير دره سيالبي، اهالي منطقه رودبار قصران مالك 
آن را به عنوان مقصر اصلي حادثه خرداد سال گذشته 
معرفي مي كردند، سرگذشت اعجاب آوري دارد. سيل 
ويال را ويران كرده بود و يكي از مستخدمان همين ويال 
بود كه پشت ميله هاي پنجره غرق شد و جان سپرد. 
اهالي مي گفتند كه در سيل چند سال پيش نيز پدر و 
يكي از كارگران صاحب همان ويال گرفتار سيل شدند 
و طبيعت به مرگ محكومشان كرد. اما باز هم در همان 
نقطه ويال را ساختند. بازديد مجدد خبرنگار روزنامه 
»تعادل« چند ماه پس از حادثه س��يل 97 از منطقه، 
نشان داد كه صاحبان ويالي مذكور، براي سومين بار در 
حال بازسازي ويالي خود در دل دره سيالبي هستند. 
ساير رستوران هاي روي رودخانه نيز دوباره برپا شده و 
در حريم رودخانه براي مشتريان غذا سرو مي كردند. 

اما تخلفات چرا تكرار مي شوند و چه نهادي مسوول 
است؟ بر اس��اس تازه ترين اظهارات رضا اردكانيان، 
وزي��ر نيرو كه در گفت وگو با ايلنا مطرح ش��د، قانون 
وظيفه رعايت حريم رودخانه ها را به عهده وزارت نيرو 
گذاشته اس��ت، اما نظارت و اجراي سياست هاي اين 
حوزه نياز به كار ميان بخشي دارد. سخنان اردكانيان 
در خص��وص رعايت حريم رودخانه ها در بازس��ازي 
شهر ها و روستاهاي آسيب ديده در سيل فروردين ماه، 
نش��ان از فش��ارهايي پنهاني بر اين وزارتخانه براي 
چشم پوشي از حريم واقعي رودخانه ها و تالش براي 
ساخت و س��از مجدد در حريم رودها دارد. وزير نيرو 
گفت: »ما بايد حريم و بس��تر رودها را رعايت كنيم... 
ما متناس��ب با منابعي كه هر سال در اختيارمان قرار 
گرفته، نقش��ه هاي حريم و بستر را تهيه كرده ايم، اما 
اكنون يكي از چالش هاي ما در مناطق سيل زده اين 
است كه سيل مجموعه روس��تا را از بين برده و بنياد 
مسكن به دنبال ساخت خانه براي روستاييان است. 
نقش��ه حريم و بس��تر رودها مهيا اس��ت، ولي سيل 
صورت مس��اله را پاك كرده. پس م��ا بايد بتوانيم به 

راحتي خانه هاي جديد را خارج از حريم رود بسازيم، 
ولي از وزارت نيرو درخواست مي شود كمك كرده و 
سختگيري نكند. با ما بحث مي كنند كه حريم رودها 
را كمتر در نظر بگيريم چون روستاييان نمي خواهند 
از مسير قبلي خود دور شوند«. به گفته اردكانيان يكي 
از چالش هاي كنوني حوزه آب اين اس��ت كه رعايت 
حريم و بس��تر رودخانه ها با منافع سر و كار دارد و به 
همين دليل اجراي درست و دقيق آن با مانع مواجه 

مي شود.
اين اظهارات و اش��اره وزي��ر به درخواس��ت ها براي 
»سختگيري نكردن« در مس��اله حريم رودخانه در 
حالي مطرح شده است كه برآوردهاي ملي و بين المللي 
پيش بيني مي كنند كه اي��ران در حال تجربه كردن 
عوارض تغييرات اقليمي اس��ت و اين يعني ايران بايد 

خود را براي خشكس��الي ها و همچنين سيالب هاي 
ش��ديد احتمالي مانند آنچه امسال اتفاق افتاد، آماده 
كند. تير ماه س��ال گذش��ته بود كه در همايش��ي در 
س��ازمان هواشناس��ي كه با حضور هيات بين الدولي 
تغييرات اقليم سازمان ملل برگزار شد، به اين موضوع 
پرداخته شد كه ايران با تغيير اقليم روبرو شده است. 
در اين برنامه، يوبا س��وكانا، معاون هيات بين الدولي 
تغيير اقليم IPCC در س��خنان خود »وقوع سيل« را 
يكي از مهم ترين مخاطرات ناش��ي از تغيير اقليم در 

ايران توصيف كرد.
هرچند پيش بيني هاي مذكور درباره آينده آب وهوايي 
ايران هنوز به مرحله قطعيت نرسيده ، اما اتفاق افتادن 
بالي س��يل امسال و حجم گس��ترده بارش ها كه بنا 
به برخي برآوردها در 200 الي 500 س��ال گذش��ته 

بي س��ابقه بوده است، باعث تقويت نظريه متأثر بودن 
حوادث اخير از تغييرات اقليم و افزايش احتمال تكرار 
آنان در سال هاي آينده شده است. در چنين وضعيتي 
ماجراي حريم رودخانه ها بيشتر از قبل نيز اهميت خود 

را نشان مي دهد. 
پيشتر رحيم ميداني معاون سابق آب وزارت نيرو در 
مورد اهميت رعايت حريم رودخانه ها به »تعادل« گفته 
بود: »اگر بنا باشد ما با وضعيتي روبرو شويم كه شدت 
سيالب باال برود، بايد بعضي مسائل را بسيار جدي تر 
از قبل دنبال كنيم. يكي از اين موارد تعيين حد بستر 
رودخانه است، جلوگيري از تصرفات در رودخانه ها بايد 
بس��يار با اراده دنبال شود. باغات و زمين هايي همين 
حاال در بس��تر رودخانه ها هستند كه بايد با استناد به 

قانون تعيين تكليف شوند.«

گروه انرژي|
 بهاي نفت خام كه در معامالت دوشنبه و سه شنبه كمي 
تقويت شده بود، ديروز دوباره روندي كاهشي هر چند با 
شيب نه چندان تند به خود گرفت. اداره اطالعات انرژي 
امريكا در گزارشي پيش بيني از رشد تقاضا براي نفت خام 
را كاهش داد تا قيمت ها بيش��تر تحت فشار روند. برنت 
اواسط ديروز با 61 دالر و 32 سنت در هر بشكه معامله شد. 
به گزارش ايرنا افزايش عرضه نفت از سوي توليدكنندگان 
بزرگ جهان باعث تضعيف قيمت نفت در بازارهاي جهاني 
شده تا آنجا كه با آغاز معامالت ديروز، نفت 1.5 درصد از 

ارزش خود را از دست داد.
امريكا تا چند سال پيش بزرگ ترين واردكننده نفت جهان 
به شمار مي آمد، اما استفاده از فناوري هاي جديد مي رود 
كه به صادركننده اي پايدار در بازارهاي شرق و غرب تبديل 
شود. پيش بيني ها نشان مي دهد كه توليد نفت امريكا تا 
پايان 2019 به 13.4 ميليون بشكه در روز برسد و اين در 
حالي است كه اوپك مجبور است روند كاهش توليد خود 

را ادامه دهد تا قيمت را باال ببرد.
روسيه هم به عنوان يكي از توليد كنندگان پاي توافق توليد 
را امضا كرده اما ماه جاري توليد خود را به 11.04 ميليون 

بش��كه در روز افزايش داده اس��ت. در كنار اين دو كشور، 
عربستان همچنان به سقف تعهد شده در توافق كاهش 
توليد پايبند اس��ت، اما عراق با هدف حضور در بازارهاي 
سنتي ايران، صادرات خود را به چين و هند بيشتر كرده كه 

اين افزايش صادرات مستلزم افزايش توليد نفت اين كشور 
است. همه اين عوامل در كنار افزايش ذخيره نفت امريكا 
كه در باالترين ميزان خود قرار دارد، قيمت ها را در بازار نفت 
شكننده كرده و قيمت نفت حدود يك درصد از ارزش خود 

را از دست داده است. قيمت نفت برنت با نواخته شدن زنگ 
آغاز معامالت ديروز 97 سنت پايين آمد و با كاهشي 1.5 
درصدي روي قيمت 61 دالر و 32 سنت ايستاد. قيمت 
نفت شاخص امريكا هم 1.6 درصد ارزان تر از روز قبل قيمت 

داشت و با افتي ۸۸ سنتي به 52 دالر و 39 سنت رسيد.
افزايش عرضه نفت به دليل آنكه با كاهش تقاضا در بازار 
همراه بوده فشار زيادي را براي پايين نگه داشتن قيمت 
نفت ايجاد كرده اس��ت. اين فش��ار تا آنجاست كه حتي 
ريسك هاي سياس��ي و ادامه تحريم نفت ايران و ونزوئال 
نيز نتوانسته از افت قيمت ها جلوگيري كند و با توجه به 
اين شرايط عربستان و روسيه نسبت به پايين آمدن قيمت 
نفت تا زير 40 دالر در صورت تمديد نشدن توافق كاهش 

توليد هشدار داده اند.
فشار كاهش تقاضا بر دوش نفت در حال سنگين تر شدن 
است، تسنيم نوش��ت كه اداره اطالعات انرژي امريكا در 
جديدترين گزارش خود پيش بيني اش از رشد تقاضا براي 
نفت و توليد نفت خام امريكا در سال 2019 را كاهش داد. 
بر اين اساس پيش بيني شده كه رشد تقاضاي جهاني براي 
نفت در سال جاري ميالدي به 1.22 ميليون بشكه در روز 
برسد كه 160 هزار بشكه كمتر از پيش بيني قبلي اين نهاد 

است. همچنين پيش بيني شده كه توليد نفت خام امريكا 
در س��ال 2019 به 12.32 ميليون بشكه برسد كه 140 

هزار بشكه كمتر از پيش بيني ماه مه دولت امريكاست.
افزايش غيرمنتظره حجم ذخاير نفت خام امريكا نيز ديگر 

عاملي بود كه موجب تضعيف قيمت نفت شد.
بانك اي ان زد در يادداشتي نوشت: »سرمايه گذاران نگران 

افزايش اخير ميزان ذخاير نفت خام امريكا هستند.«
آمارهاي انستيتوي نفت امريكا ديروز نشان داد كه ميزان 
ذخاير نفت خ��ام امريكا در هفته منتهي ب��ه 7 ژوئن به 
4۸2.۸ ميليون بشكه رسيده است. اين در حالي كه است 
كه تحليلگران انتظار كاهش 4۸1 هزار بشكه اي ذخاير را 
داشتند. آمارهاي رس��مي دولت امريكا در اين باره اواخر 

امروز منتشر خواهد شد.
در كن��ار نگراني هاي مرب��وط به افزايش عرض��ه، تداوم 
تنش ه��اي تجاري ميان امريكا و چي��ن و نگراني از كند 

شدن رشد تقاضا نيز به افت قيمت نفت دامن زده است.
بنجامين لو، تحليلگر بازار نفت در موسسه فيليپ فيوچر 
گف��ت: »در حالي كه تج��ار نگران افزاي��ش تنش هاي 
ژئوپلتيك و ادامه تضعيف رش��د اقتصاد جهاني هستند، 

قيمت نفت شاهد افت قابل توجهي بوده است.«

گروه انرژي|
آن طور كه اعالم ش��ده اس��ت، ليس��ت ادارات دولتي 
پرمص��رف ب��رق به حجت االس��الم حس��ن روحاني 
رييس جمهوري تحويل داده مي شود. مشخص نيست 

چه تصميمي براي اين ادارات گرفته خواهد شد. 
امسال همانند سال هاي گذشته سناريوهاي مختلفي 
براي گذر از پيك مصرف ب��رق و مديريت آن در حال 
بررس��ي بوده و در ميان اين موارد، پرونده مصرف برق 
اداره هاي دولتي از س��ال گذشته تاكنون همچنان باز 
است؛ به طوري كه قرار است مصرف برق اداره ها رصد 

و گزارش شود.
افزايش مصرف برق در ايران به تبع نزديك ش��دن به 
فصل گرما و استفاده از وسايل سرمايشي، دغدغه گذر 
از فصل تابستان بدون خاموش��ي برنامه ريزي شده را 
باز هم پررنگ كرده و مس��ووالن وزارت نيرو به دنبال 
راهكارهايي هستند كه از اين اتفاق جلوگيري كنند. 
توليد و تأمين برق ي��ك بعد اين ماجرا و نحوه مصرف 

بعد ديگر آن است.
در اين ميان، نحوه مصرف برق ادارات دولتي از اهميت 
ويژه اي برخوردار اس��ت ك��ه براي كاهش آن س��ال 

گذشته راهكارهاي مختلفي به كار گرفته شد. در اين 
راستا س��ال 1396 دستگاه هاي دولتي موظف شدند 
٢٠ درصد از ب��رق مصرفي خود را از طريق انرژي هاي 
تجديدپذير تأمين كنند و در همان سال و سال 1397 
نيز مصرف برق خود را نسبت به سال 1395، ١٠ درصد 

كاهش دهند.
همچنين س��ال گذش��ته بر اس��اس ابالغيه وزارت 
كشور اس��تانداران سراسر كشور به خصوص استاندار 
تهران مكلف به كاه��ش 20 درصدي در مصرف آب و 
10 درصدي در مصرف برق، نسبت به مدت مشابه سال 
1396 شدند؛ صراحتًا نيز اعالم شد كه در صورت نياز 
به اختيارات بيشتر كليه اختيارات الزم جهت اجرايي 

كردن اين امر به اس��تانداران محول مي ش��ود و مقرر 
شد در صورت عدم رعايت صرفه جويي در دستگاه ها، 

استانداران نسبت به قطع آب و برق آنها اقدام كنند.
از سوي ديگر، دستگاه هاي آب و برق مكلف شدند هر 
15 روز يك بار مصرف برق و آب دستگاه ها را گزارش 
دهند كه آب و برق دستگاه هايي كه رعايت نكنند، قطع 
مي شود و از ساعت 30 :13 نيز سيستم هاي سرمايشي 
در همه دس��تگاه ها بايد خاموش شود. تغيير ساعت 
كاري ادارات اقدام ديگري بود كه در كنار همه اقدامات 
مذكور صورت گرفت و در تابستان سال گذشته شاهد 

تغيير ساعت كاري ادارات بوديم.
به نظر مي رسد برنامه ها براي كاهش مصرف در ادارت 
در زمان پيك مصرف همچنان باقي است. به طوري كه 
نه تنها زمزمه تغيير ساعت ادارات در برخي استان ها به 
گوش مي رسد بلكه قرار است ميزان مصرف برق و درجه 

حرارت محيط در ادارات دولتي كنترل شود.
در اين راس��تا، رييس جمهور تاكيد كرده اس��ت كه 
ليس��ت اداراتي كه قبض مصرفي آنها نسبت به سال 
گذشته افزايش يافته است براي بررسي در اختيار دفتر 

رييس جمهور قرار بگيرد.

تسنيم| 
شركت انگليسي بريتيش پتروليوم توليد روزانه نفت 
ايران در سال 201۸ را 4 ميليون و 156 هزار بشكه در 
روز اعالم كرد و از رشد ۸.۸ درصدي توليد گاز ايران 

در اين سال خبر داد.
شركت انگليسي بريتيش پتروليوم در گزارشي موسوم 
به مرور آماري انرژي جهان از سهم 9 درصدي ايران در 
كل ذخاير اثبات شده نفت خام و سهم 16.2 درصدي 

ايران از كل ذخاير اثبات شده گاز جهان خبر داد.
بر اس��اس اين گزارش ذخاير اثبات شده نفت ايران 
در پايان س��ال 201۸ بالغ بر 155.6 ميليارد بشكه 
تخمين زده ش��ده است. اين رقم نسبت به سال قبل 
تغييري نداشته است. ذخاير اثبات شده گاز ايران نيز 
در پايان سال 201۸ بالغ بر 31.9 تريليون مترمكعب 
بوده كه اين رقم نسبت به سال قبل افزايش يا كاهشي 

نداشته است.
بريتيش پتروليوم توليد نف��ت خام و ميعانات گازي 
ايران در س��ال 201۸ را 4 ميليون و 156 هزار بشكه 
در روز برآورد كرده اس��ت. توليد نفت خام و ميعانات 
ايران در اين سال نسبت به رقم 4 ميليون 471 هزار 

بشكه اي سال قبل 7 درصد افت داشته است. ايران در 
سال 201۸ بالغ بر 5 درصد كل توليد نفت جهان را به 

خود اختصاص داده است.
پااليش نفت خام در داخل ايران با رشد 2.9 درصدي 
در س��ال 201۸ مواجه شده و به 2 ميليون و 26 هزار 
بشكه در روز رسيده است. در سال پيش از آن اين رقم 
1 ميليون و 96۸ هزار بش��كه در روز اعالم شده بود. 
سهم ايران از كل پااليش نفت جهان در سال ميالدي 

گذشته 2.4 درصد بوده است.
بر اس��اس اين گزارش ايران در س��ال 201۸ بالغ بر 
239.5 ميليارد مترمكعب گاز توليد كرد كه اين رقم 
معادل 6.2 درصد از كل توليد گاز جهان بوده اس��ت. 
ايران در سال پيش از آن 220.2 ميليارد مترمكعب 
گاز توليد كرده بود كه بر اين اس��اس توليد گاز ايران 
در س��ال 201۸ نسبت به س��ال قبل از آن رشد ۸.۸ 

درصدي داشته است.
بريتيش پترولي��وم كل صادرات گاز ايران در س��ال 
201۸ را 12.1 ميليارد مترمكعب اعالم كرده است 
كه 7.6 ميليارد مترمكعب از اين رقم به تركيه و 4.1 

ميليارد مترمكعب به عراق صادر شده است.
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 يك قدم تا تمديد
توافق اوپك پالس

ش�انا| وزير انرژي و صنعت امارات اعالم كرد كه 
س��ازمان كش��ورهاي صادركننده نفت )اوپك( به 

حفظ محدوديت توليد نزديك تر شده است.
به گزارش خبرگزاري رويترز از مونترال، س��هيل 
المزروعي، وزير انرژي و صنعت امارات، روز سه شنبه 
اعالم كرد كه با توجه به سطح كنوني ذخيره سازي 
نفت، كاهش توليد نفت بايد حداقل تا پايان س��ال 
جاري ميالدي تمديد ش��ود. وي با اشاره به اينكه 
از اس��تمرار كاهش توليد حمايت مي كند، گفت: 
تصميم درس��ت تمدي��د خواهد ب��ود. وزير انرژي 
و صنعت ام��ارات افزود: فكر مي كن��م تقاضا براي 
نفت در س��ال 2020 ميالدي باال باشد. المزروعي 
همچنين اعالم كرد كه كشورهاي عضو اوپك براي 
تعيين تاريخ برگزاري نشست آينده اين سازمان با 
توليدكنندگان نفت غير عضو اوپك، تالش مي كنند، 
اما تأكيد كرد كه ترجيحي ميان برگزاري اين نشست 
در ماه ژوئن يا ژوئيه ندارد. وي گفت: از نظر من اين 
مساله مهم نيس��ت و ما درباره تفاوت دو هفته اي 
صحبت مي كنيم. مهم ترين چيز اين است كه امروز 
مي دانيم بايد تمديد كنيم. وزي��ر انرژي و صنعت 
ام��ارات همچنين ابراز امي��دواري كرد تنش هاي 
تجاري ميان امريكا و چين در آينده حل و فصل شود.

 رشد مصرف انرژي
به سبب تغيير اقليم

ايسنا| كارشناسان محيط زيست در يك مطالعه 
گسترده مشاهده كردند كه سال گذشته ميزان 
انتشار گاز كربن در صنعت انرژي جهاني از سال 
2011 ميالدي با بيشترين سرعت افزايش يافته  
است. در گزارش س��االنه انرژي جهاني شركت 
BP براي اولين بار تاكيد شده كه نوسانات دمايي، 
استفاده جهاني از سوخت هاي فسيلي را با وجود 
اقدامات صورت گرفته براي مقابله با تغييرات آب 

و هوايي افزايش داده است. 
به گفته كارشناس��ان ميزان انتشار گاز كربن در 
س��ال 201۸ حدود دو درصد افزايش داشته كه 
نسبت به س��ال هاي 2011 به بعد سريع تر بوده  
است. در اين بررسي آمده  است: ميزان انتشار گاز 
كربن در صنعت انرژي جهاني در سال گذشته طي 
مدت يك دهه با باالترين سرعت افزايش داشته  
است. تغييرات دمايي ثبت شده كه حاكي از گرم تر 
يا سردتر ش��دن روزها بيش از حد طبيعي است 
به جهش ب��زرگ در ميزان مصرف گاز در جهان 
طي 30 سال كمك كرده  است. به نوشته روزنامه 
گاردين، همچنين اين تغييرات دومين افزايش 
متوالي مصرف زغال س��نگ را به دنبال داشته و 
روند كاهشي ثبت شده طي مدت سه سال را كه 
اوايل اين دهه گزارش شده بود، تغيير داده  است.

برق وزارت نيرو قطع شد
تس�نيم| قطع برق در محدوده شمال ميدان 
ونك و جايي كه ساختمان اصلي وزارت نيرو واقع 
شده، موجب ش��د تا برق اين وزارتخانه نيز قطع 
شود و در حالي كه مراكز مهمي چون وزارتخانه ها 
بايد مجهز به مولدهاي اضطراري تأمين برق بوده 
و بالفاصله بعد از قطع برق شبكه، اين مولدها وارد 
مدار ش��وند، در وزارت نيرو ب��ه دليل بروز نقص 
فني اي��ن مولدها به مدار وارد نش��دند و موجب 
ش��د، قطعي برق در اين وزارتخانه چند ساعتي 

ادامه دار شود.
مصطفي رجبي مشهدي سخنگوي صنعت برق در 
خصوص دليل قطعي برق ساختمان وزارت نيرو 
گفت: قطع برق ساختمان به دليل قطع برق يكي 
از فيدرهاي فشار متوسط ايستگاه بيهقي و به دليل 
نقص فني در فيدرخانه ساختمان وزارت نيرو بود.
رجبي مش��هدي يادآور شد: در همان 10 دقيقه 
اول، برق فيدر مربوط به ايستگاه بيهقي وصل شد.

وي در خص��وص دالي��ل عدم راه ان��دازي مولد 
اضطراري ساختمان وزارت نيرو گفت: نقص فني 
به گونه اي بود كه راه اندازي مولد اضطراري ممكن 

نبود. اما با تالش همكاران اين مشكل رفع شد.
در آخرين رزمايش ملي آمادگي برق اضطراري، 
در آبان ماه سال گذش��ته، مولدهاي اضطراري 
وزارت نيرو به موقع وارد مدار شده بودند و عملكرد 
مطلوبي از خود نشان دادند، اما با اتفاق ديروز، به 
نظر مي رس��د فاصله بين زمان برگزاري مانورها 
و رسيدگي به وضعيت مولدهاي اضطراري بايد 
كوتاه تر از گذشته ش��ود. برق وزارت نيرو پس از 

چند ساعت خاموشي، مجددا وصل شد.

آخرين وضعيت بارش ها
تسنيم| براي نخس��تين بار در 50 سال اخير، 
بارش هاي كشور در يك س��ال آبي از مرز 332 
ميلي متر گذشته و با ثبت 332.1 ميلي متر بارش 
در 261 روز ابتدايي سال آبي جاري، شاهد ثبت 
رشدي 102 درصدي در ميزان بارش ها نسبت به 

مدت مشابه سال قبل هستيم.
بر اساس آمار رس��مي دفتر مطالعات پايه منابع 
آب شركت مديريت منابع آب ايران، ارتفاع كل 
ريزش هاي جوي از اول مهر 97 تا بيستم خرداد 
9۸ )261 روز ابتدايي س��ال آبي جاري( بالغ بر 

332.1 ميلي متر است.
اين مقدار بارندگي نسبت به ميانگين دوره هاي 
مش��ابه درازمدت )234 ميلي مت��ر( 42 درصد 
افزايش و نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته 
)164.۸ ميلي متر( 102 درصد افزايش نش��ان 

مي دهد.
از مجموع 332.1 ميلي متر بارش ثبت ش��ده در 
261 روز ابتدايي سال آبي جاري، 92.1 ميلي متر 
س��هم پاييز، 131.9 ميلي متر سهم زمستان و 
10۸.1 ميلي متر سهم ۸2 روز نخست بهار است.

   قانون وظيفه رعايت حريم رودخانه ها را به عهده وزارت نيرو گذاشته است، اما نظارت و اجراي سياست هاي اين حوزه نياز به كار ميان بخشي دارد. سخنان 
اردكانيان در خصوص رعايت حريم رودخانه ها در بازسازي شهر ها و روستاهاي آسيب ديده در سيل فروردين  ماه، نشان از فشارهايي پنهاني بر اين وزارتخانه 
براي چشم پوشي از حريم واقعي رودخانه ها و تالش براي ساخت و ساز مجدد در حريم رودها دارد. وزير نيرو گفت : »ما بايد حريم و بستر رودها را رعايت كنيم... 
ما متناسب با منابعي كه هر سال در اختيارمان قرار گرفته، نقشه هاي حريم و بستر را تهيه كرده ايم، اما اكنون يكي از چالش هاي ما در مناطق سيل زده اين است 
كه سيل مجموعه روستا را از بين برده و بنياد مسكن به دنبال ساخت خانه براي روستاييان است. نقشه حريم و بستر رودها مهياست ولي سيل صورت مساله 
را پاك كرده. پس ما بايد بتوانيم به راحتي خانه هاي جديد را خارج از حريم رود بسازيم، ولي از وزارت نيرو درخواست مي شود كمك كرده و سختگيري نكند. 

با ما بحث مي كنند كه حريم رودها را كمتر در نظر بگيريم چون روستاييان نمي خواهند از مسير قبلي خود دور شوند«

برش
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ضرورت اصالح مكانيزم پذيرش دانشجو

حذفآزمونكنكور؛پيامدهاوچالشها
سيد مسعود  موسوي |

عضو هيئت علمي پژوهشكده مطالعات راهبردي|
تبعات و پيامدهاي كنكور دير زماني است كه مورد توجه 
نخبگان و مسووالن كشور قرار گرفته و بر اساس طرحي 
كه مجلس شوراي اسالمي در دست بررسي قرار دارد، مقرر 
است اين آزمون عمومي طي يك روند زماني حذف شود 
و مكانيزم هاي ديگري براي پذيرش دانشجو مد نظر قرار 
گيرد. فارغ از آسيب ها و عوارضي كه بر آزمون كنكور مترتب 
است، حذف آن نيز تبعات خاص خود را خواهد داشت. در 
نوشتار حاضر ضمن بررسي ضعف ها و انتقاداتي كه بر كنكور 
وارد است، عوارض و پيامدهاي حذف آن نيز مورد بررسي 

قرار گرفته است.

  آسيب هاي آزمون كنكور
از س��وي مخالفان برگزاري كنكور، آسيب هاي مختلفي 
براي اين آزمون سراس��ري مطرح مي شود. روانشناسان 
از زيان هاي تنش روحي دانش آموزان در س��ال هاي آخر 
دبيرستان سخن گفته اند؛ كارشناسان آموزش و پرورش 
درباره خس��ارت هاي حاشيه اي ش��دن هر نوع يادگيري 
به جز مهارت تس��ت زني هش��دار داده اند؛ اقتصاددانان 
مش��كل حجم عظيم كاركرد مالي مراكز كمك آموزشي 
به هزينه مردم و ب��ا كارآمدي ناچيز را مط��رح كرده اند؛ 
صاحب نظران آموزش عالي ناتواني شيوه هاي سنجش در 
هدايت استعدادها را مورد تأكيد قرار داده اند، اما كماكان 
تصور حذف كنكور امري دشوار مي نمايد. تعداد متقاضيان 
ورود به دانش��گاه بر ظرفيت پذيرش آن برت��ري دارد، به 
همين دليل، نوعي گزينش ناگزير مي نمايد. شك نيست 
كه بحران زايي اين پديده تمامًا ناش��ي از ماهيت كنكور 
نيست، بلكه تا حدودي به شرايط خاص ايران امروز مربوط 
است. اگر همين شيوه گزينش، با وجود ايراداتي كه دارد، 
در جامعه اي اجرا مي شد كه بحران اقتصادي خفيف تري 
را سپري مي كرد، از ميزان بيكاري كمتري برخوردار بود، 
شأن كمتري براي مدرك تحصيلي در نظر مي گرفت، چه 
بسا آنچه آفات كنكور ناميده مي شود، اينگونه بزرگ نمايي 
نمي ش��د و فوريت و ضرورت تغيير آن احساس نمي شد. 
با اين توضيح، مهم ترين آس��يب ها و ايرادات در خصوص 
آزمون كنكور را در قالب س��ه عنوان ذي��ل مي توان مورد 

بررسي قرار داد: 
فش�ارها و آس�يب هاي رواني: كنكور فش��ار رواني 
بسيار ش��ديدي را بر دانش آموزان و خانواده هاي آنها وارد 
مي كند. وقتي فشارهاي رواني از سوي خانواده و مدرسه بر 
دانش آموزان وارد مي شود و ميزان اين فشارها در تحمل 
فرد نيست، اين مساله به عنوان خشم فروخورده هميشه 
همراه وي هست و باعث ايجاد اضطراب و استرس مي شود 
كه در شخصيت رواني دانش آموز در آينده تأثيرگذار است. 
متمركزكردن تعيين قطعي سرنوش��ت آيندة تحصيلي 
دانش آموزان در قالب يك آزمون، به شدت اضطراب آفرين 
اس��ت. اگر نبود امكان شركت مجدد در كنكور را به دليل 
اموري چون مشموليت خدمت وظيفة عمومي در مورد 
پسران، يا تش��ويق به ازدواج از س��وي خانواده در صورت 
قبول نشدن در مورد دختران به اين مقوله اضافه كنيم، به 
گزينه يا امروز يا هيچ وقت، مي رسيم كه ضريب اضطراب را 
به شدت افزايش مي دهد. در تحقيقي كه به منظور بررسي 
و مقايسه تأثير كنكور بر وضعيت روحي رواني و شخصيتي 
دانشجويان پذيرفته شده و پذيرفته نشده و خانواده آنان در 
برخي شهرها انجام شده، نتايج حاصله، تفاوت معناداري 
در عاطفه مثبت ميان دو گروه دانشجو و پشت كنكوري 
دارد. به عبارت ديگر كساني كه در آزمون ورودي دانشگاه 
پذيرفته شده اند، در مقايسه با كساني كه پذيرفته نشده اند، 
احساس و نگرش بهتري به توانايي ها و ويژگي هاي مثبت 
خود دارند. بدين ترتيب اكثريت زي��ادي از افرادي كه در 
دانش��گاه پذيرفته نشده اند، احساس شكست مي كنند و 
دچار عواطف منفي نظير نااميدي، افسردگي، اضطراب، 
اس��ترس، بدخلقي و اندوه مي ش��وند. نتايج اين تحقيق 
همچنين نش��ان مي دهد كه والدين دانشجويان نيز در 
مقايسه با والدين افرادي كه در كنكور پذيرفته نشده اند، 
بطور معناداري از عاطفه مثبت برخوردارند، زيرا زماني كه 
فرزندشان در كنكور پذيرفته مي شود، خانواده نيز خود را 

به نوعي در اين موفقيت سهيم مي داند.
 ناكارآمد كردن سيستم آموزشي: يكي از آسيب هاي 
كنكور تغيير اهداف، س��اختار و برنامه هاي دوره آموزش 
عمومي كشور است. كنكور و نظام سنجش آموزش عالي 
كشور بر اهداف و برنامه هاي آموزشي و درسي مدرسه اي 
كودكان، نوجوانان و جوانان كش��ور س��ايه افكنده و آنها 
را تخريب كرده اس��ت. به نحوي ك��ه روش هاي تدريس 
پيشرفته و خالق، كار گروهي، كار آزمايشگاهي و كارگاهي 
از مدارس رخت بر بس��ته و معلم و ش��اگرد در مدارس به 
خصوص دبيرس��تان و پيش دانشگاهي مشغول طراحي 
تست و تمرين سرعت و صحت در پاسخگويي به تست هاي 
كنكور هستند. امروزه دامنه آزمون هاي تستي در سيستم 

آموزشي كشور حتي به دوره تحصيالت ابتدايي نيز كشيده 
شده و دانش آموزان براي موفقيت در آزمون هاي مدارس 
سمپاد با انواع و اقس��ام آزمون هاي چهارگزينه اي درگير 
شده اند. آزمون چندگزينه اي باعث مي شود كه معلمان 
تشويق شوند روش موفقيت در تست زدن را آموزش دهند 
و از مطالب مهمي كه بنا ب��ه ماهيت نمي تواند به صورت 
س��وال تس��تي درآيد، صرف نظر كنند و دوره دبيرستان 
صرفًا يا عمدتًا به عنوان محلي براي تمرين توانايي توفيق 
در آزمون سراسري در ميان معلمان، دانش آموزان، والدين 
و مديران آموزشگاه ها و مراكز تقويتي در نظر گرفته شود. 

پژوهش هايي ك��ه به منظور بررس��ي تأثي��ر كنكور بر 
برنامه هاي درسي و ش��رايط رواني داوطلبان انجام شده، 
نشان مي دهد كه كنكور به شيوه كنوني سبب ناكارآمدي 
نظام آموزش متوسطه و عقيم ماندن برنامه هاي آموزشي و 
درسي رسمي كشور مي شود. حاكم شدن نظام سنجش 

بر پايه پرسش هاي تس��تي عماًل باعث شده در بسياري 
از مواقع، دانش آموزان مس��تعد و باهوش صرفًا به دليل 
عدم مهارتش��ان در آزمون هاي تس��تي از گردونه رقابت 
براي رش��ته هاي تحصيلي برتر كنار بروند و جاي آنها را 
دانش آموزان ديگري كه بر آزمون تس��تي تسلط دارند، 
بگيرند. افت كيفي داوطلبان پس از موفقيت در كنكور در 
دانشگاه ها ريشه در همين مساله دارد. از مستندات اين 
ادعا تطبيق آمار ثبت اختراع با ميزان مقاالت منتشرشده 
توسط دانشجويان است. در حالي كه فارغ التحصيالن در 
ايران در برابر ۸۰۰ مقاله علمي يك اختراع ثبت مي كنند، 
فارغ التحصيالن ژاپني به ازاي هر مقاله علمي يك اختراع 

به ثبت مي رسانند.
آس�يب هاي اقتصادي كنكور: آمادگي براي كنكور، 
هزينه بس��ياري را بر خانواده ها تحميل مي كند. هرچند 
آمار و ارقام مستند و دقيقي از ميزان گردش مالي موسسات 
و آموزش��گاه هاي فع��ال در عرصه كنكور در دس��ترس 
نيست، اما برخي نقل قول ها از مقامات آموزش و پرورش 
و برخي نمايندگان مجلس، نشان مي دهد گردش مالي 
اين موسسات بالغ بر ۴۰ هزار ميليارد تومان است، حتي 
اگر نصف يا يك س��وم اين مبلغ هم صحيح باشد، گردش 

مالي اين موسسات چندين برابر بودجه وزارت آموزش و 
پرورش است.

از اين رو بسياري از كارشناسان از اصطالحاتي چون مافياي 
كنكور استفاده مي كنند، به عقيده اين افراد، قدرت و نفوذ 
مالي اين موسس��ات به اندازه اي زياد اس��ت كه حتي در 
تصويب و اجراي قوانين مرتبط با آموزش و پرورش و آزمون 
كنكور اعمال نفوذ مي كنند. بس��ياري از مدارس دولتي و 
غيردولتي نيز با وجود بخشنامه هاي صادره وزارت آموزش 
و پرورش مبني بر عدم ارتباط گيري با موسسات كنكوري، 
برنامه هاي مشتركي را براي آمادگي بيشتر دانش آموزان 
براي كنكور اجرا مي كنند. ب��ا توجه به اينكه موفقيت در 
كنكور به قبله آمال داوطلبان تبديل شده، لذا خانواده ها 
با وجود وضعيت نابسامان اقتصادي موجود كشور، تالش 
مي كنند به هر نحو ممكن، هزينه سرس��ام آور موسسات 
كنكوري را تأمين كنند. اگر هزينه هايي كه خانواده ها براي 
ثبت نام فرزندان خ��ود در مدارس غيرانتفاعي، به منظور 
داشتن اطمينان بيشتري براي ورود به دانشگاه اختصاص 
مي دهند را به هزينه هاي موسسات كنكور اضافه كنيم، 
هزينه اي كمرشكن بر گرده خانواده هاي ايراني تحميل 
شده است. بر خالف گذش��ته كه در اغلب موارد هوش و 
استعداد و تالش فردي، ضامن اصلي موفقيت تحصيلي 
محسوب مي ش��د، در ش��رايط فعلي، تا حدودي متأثر از 
سازوكار آزمون كنكور، ميزان سرمايه گذاري است كه نقش 

مهمي در موفقيت تحصيلي افراد دارد.

  پيامدهاي حذف كنكور
حذف كنكور عواقب و پيامدهاي خاص خود را دارد كه به 
نظر مي رسد كمتر به آن پرداخته مي شود و ضرورت دارد 
مورد توجه نهادهاي ذي ربط قرار گيرد. ذياًل برخي از اين 

پيامدها مورد بررسي قرار مي گيرد: 
بومي شدن هرچه بيشتر تحصيالت دانشگاهي: براساس 
نظرات كارشناس��اني كه موافق حذف كنكور هس��تند، 
براي ۸۵ درصد ظرفيت دانشگاه هاي كشور امكان حذف 
كنكور وج��ود دارد، اما همچنان براي برخي رش��ته هاي 
برتر يا دانش��گاه هاي مادر ناگزير بايد آزموني برگزار شود. 
از مهم تري��ن تبعات ح��ذف كنكور، بومي ش��دن هرچه 
بيشتر تحصيالت دانشگاهي اس��ت. اين مساله اي است 
كه از جنبه هاي مختلف بر امنيت ملي كشور تأثير خواهد 
گذاشت. هرچند گزينش دانش��جويان بومي هم اكنون 
نيز وجود دارد و بخشي از ظرفيت دانشگاه هاي كشور به 
دانش��جويان بومي اختصاص پيدا مي كند؛ اما در صورت 

حذف كنكور، يقيناً اين وضعيت بسيار تشديد مي شود. 
در ش��رايطي كه ايران ب��ه عنوان كش��وري موزاييكي از 
اقليت هاي قومي و مذهبي مختلف با زبان و فرهنگ هاي 
متفاوت شكل گرفته، مطمئنًا تقويت هويت ملي يكي از 
بايس��ته هاي ضروري براي تقويت انسجام ملي در كشور 
است. در اين راه، تقويت ارتباطات بين قومي و بين فرهنگي 
ميان اقوام و فرهنگ هاي موجود در كش��ور شرط الزم در 
تقويت انسجام ملي است. در اين راستا، نهادهاي مدرن به 
ويژه ارتش و نظام آموزش عالي از مهم ترين ابزارهاي تقريب 
بين اقوام و اقليت هاي مختلف در كشور محسوب مي شوند. 
جواناني كه از مناطق مختلف كشور به خدمت نظام وظيفه 
اعزام مي شوند با خارج شدن از پوسته بسته و محدود منطقه 
و محل زندگي خويش، در شهري دور يا نزديك با هموطنان 
خويش كه از مناطقي ديگر و با گويش هاي متفاوت هستند، 

ارتباط مي گيرند و بدين ترتي��ب دركي جامع و فراگير از 
هويت مّلي ايراني پيدا مي كنند.

در اين زمينه آموزش عالي نيز يكي از مهم ترين ابعاد توسعه 
ارتباطات بين فرهنگي در كش��ور است و نقشي بي بديل 
در تقويت انسجام ملي و هويت ملي ايفا مي كند. در قالب 
نظام آموزش عالي با جذب دانشجو از سراسر كشور، بستر 
الزم براي شناخت هرچه بيشتر گروه هاي قومي از يكديگر 
فراهم مي شود. بايد متذكر شويم كه وضعيت ارتباط بين 
اقوام مختلف كش��ور از شرايط مطلوبي برخوردار نيست. 
بر اساس تحقيقي ميداني كه در سال ۱۳۹۱ در خصوص 
ميزان ارتباط بين اقوام مختلف كشور انجام شده، داده هاي 
حاصله نش��ان مي دهد كه براي تقويت انسجام ملي الزم 
است اقدامات عاجلي صورت گيرد.   دانشگاه با فراهم سازي 
شرايط گردآمدن اقليت ها و قوميت هاي گوناگون و ايجاد 
رابطه بين قومي با اكثريت جامعه، سبب هضم قوميت ها 

در درون جامعه مي شود. در دانشگاه، روابط افراد قومي با 
يكديگر از نوع گفتماني و اجتماعي است. از طريق گفت وگو 
و تعامالتي همچون ش��ركت در كالس هاي فوق برنامه، 
انجمن هاي دانشگاهي، حضور در خوابگاه هاي دانشگاهي 
و غي��ره، زمينه برخورد و صميميت بي��ن افراد متعلق به 
گروه ه��اي قومي مختلف فراهم مي ش��ود. ب��ه عبارتي، 
گفت وگوي بين فرهنگ ها در عرصه دانش��گاه مي تواند 
سازوكاري مناسب در جهت فراهم كردن همگرايي قومي 
ايجاد نمايد.  يكي ديگ��ر از كاركردهاي كنكور در همين 
رابطه، توزيع )هر چند به شكلي ناقص( دانشجويان متعلق 
به گروه هاي قومي در مناطق مختلف كش��ور بود. اين در 
حالي است كه در صورت حذف كنكور، پذيرش دانشجويان 
از شهر محل زندگي داوطلب و نهايتًا استان و بلوك قومي 
آن فرات��ر نخواهد نرفت. اين امر ج��دا از اخالل در ارتباط 
فرهنگي بين گروه هاي قومي، اختالالتي را در اس��تقالل 
شخصيتي دانشجويان به دنبال خواهد داشت. به عنوان 
مثال، زندگي خوابگاهي و جداشدن از آغوش خانواده، در 
تقويت استقالل فكري و شخصيتي دانشجويان بسيار موثر 
است و فقدان آن تبعات مختلفي را به همراه خواهد داشت. 
دانش��جويي كه در محل سكونت خود تحصيل مي كند، 

بعد از اتمام كالس هاي روزانه مستقيمًا به خانه مي رود و 
تقريبًا ارتباط وي با دانش��گاه قطع مي شود اما دانشجوي 
خوابگاهي در پاي��ان روز، وارد زندگي جديدي در بخش 
ديگري از دانشگاه يعني خوابگاه مي شود كه مي تواند يكي 
از بهترين فرصت ها براي رش��د فكري، اعتقادي، هنري، 
ورزشي، سياس��ي، فرهنگي و خالصه همه ابعاد ضروري 

زندگي مستقالنه به شمار آيد. 
فقدان زيرس��اخت الزم ب��راي مكانيزم ه��اي جايگزين 
كنكور: حذف كنكور و جايگزيني آن با مكانيزم هاي ديگر، 
مش��كالت عديده اي را به همراه خواهد داش��ت. هرگونه 
تصميم گيري در اي��ن زمينه بخش مهم��ي از جامعه را 
متأثر مي س��ازد، بنابراين اگر فرايند اعتمادسازي در اين 
خصوص شكل نگيرد و احساس بي عدالتي بين داوطلبان 
و خانواده هاي آنها ايجاد ش��ود، مي تواند تبعات گسترده 
اجتماعي و حتي امنيتي به همراه داشته باشد. از مهم ترين 
مكانيزم هايي كه براي انتخاب داوطلبان برتر براي ورود به 
دانشگاه ها از سوي نخبگان و كارشناسان پيشنهاد مي شود، 
ميانگين معدل دوره متوسطه داوطلبان دانشگاه هاست. 
ش��اخص مع��دل هرچند س��ازوكاري اس��ت كه مالك 
قرارگرفتن آن به عدالت نزديك تر است و از ابعاد مختلف 
مي تواند توانمندي هاي مختلف يك داوطلب را پوشش 
دهد، اما در عين حال مي تواند تبعاتي را نيز به همراه داشته 
باشد. از مهم ترين پيامدهاي آن، اهميت يافتن نمره هاي 

امتحاني است.
اين امر مي تواند به شكل گيري فس��اد گسترده اي براي 
خريد نمره، تقلب ي��ا اعمال نفوذ براي جلب نظر معلمان 
يا مصححان اوراق امتحاني يا طراحان سوال منجر شود. 
گستردگي پهنه آموزش��ي كشور، تنوع در سيستم نظام 
آموزشي و فعاليت انواع مدارس دولتي، غيردولتي، هيئت 
امنايي و غيره باعث مي شود نظارت و كنترل چنين حوزه اي 
با توجه به اهميت پيداكردن نمرات درسي بسيار مشكل 

و يا غيرممكن باشد.
مكانيزم ديگري كه پيش��نهاد ش��ده، واگذاري موضوع 
پذيرش دانشجو در رشته هاي برتر يا دانشگاه هاي مادر، 
به خود دانشگاه هاست. اين مدل نيز مي تواند با آسيب هاي 
مختلفي همراه باشد. در اين چارچوب پيشنهاد شده اين 
دانشگاه ها از روش تلفيقي ميانگين معدل، آزمون تستي و 
آزمون تشريحي براي انتخاب دانشجو بهره بگيرند. مسلمًا 
تنوع در ارزيابي توانمندي داوطلبان كنكور، گام ارزشمندي 
براي بهبود ارزيابي افراد شركت كننده است، اما دانشگاه 
محورش��دن پذيرش دانش��جو، برگزاري مصاحبه هاي 
حضوري يا آزمون تشريحي باعث افزايش ميزان دخالت 
عامل انساني در ارزيابي ها و نهايتًا بروز برخي تبعيض ها، 
اش��تباهات و بي عدالتي ها مي ش��ود. از پيامدهاي ديگر 
اجراي اين مكانيزم ها، افزايش هزينه دانشگاه ها در روند 
جذب دانشجو خواهد بود. هرچه روند پذيرش دانشجويان 
كيفي تر شود، هزينه بيش��تري براي دانشگاه ها به همراه 
خواهد داشت و اين در شرايطي كه دانشگاه ها با مشكالت 
كمبود اعتبار مالي مواجه هستند، باعث تشديد مشكالت 

موجود خواهد شد.

   نتيجه گيري
تصميم براي تغيير روند پذيرش دانشجو در دانشگاه ها، 
مس��اله اي اس��ت كه تبعات مختلفي در سطوح مختلف 
ب��ه دنبال خواهد داش��ت و طي��ف وس��يعي از جامعه را 
درگير خواهد كرد. هرچن��د اصالح وضع موجود و بهبود 
كژكاركردي ها و ايراداتي كه بر آزمون كنكور وارد اس��ت، 
امري الزم و صواب اس��ت، اما بايد توجه داش��ت كه همه 
جوانب موضوع به همراه امكانات موجود و زيرساخت هايي 
كه براي اجرايي كردن اين تصميمات مورد نياز است و نيز 
پيامدهاي مختلف آن در نظر گرفته شود. شركت قريب به 
دو ميليون نفر در آزمون كنكور و پذيرش جمع محدودي 
از اين افراد و در نقطه مقابل، عدم پذيرش اكثريت قريب 
به اتفاق شركت كنندگان و پيامدهاي رواني جدي كه اين 
امر به همراه دارد، مي تواند زمينه اي براي بروز بحران هاي 
جدي اجتماعي در كشور باشد. حل مساله كنكور صرفًا با 
حذف آزمون كنكور و جايگزين كردن آن با مكانيزم هاي 
ديگر حل نخواهد شد. وجود آسيب ها و مشكالتي چون 
ترويج مدرك گرايي در جامعه، عدم تناسب نيازهاي شغلي 
كشور با الگوهاي پذيرش دانشجو در دانشگاه ها، افزايش 
ميزان بيكاري و فقدان فرصت شغلي براي فارغ التحصيالن، 
ناكارآمدي سيستم آموزشي كشور در هدايت تحصيلي 
دانش آموزان بر اساس اس��تعدادها و نيازها، نبود ارتباط 
بي��ن حوزه آم��وزش و بازار كار در كش��ور و فق��دان نگاه 
مديريتي كالن براي ارايه راهكارهايي به منظور حل مسائل 
زنجيره اي فوق از مسائلي است كه در برجسته شدن معضل 
كنكور موثر هستند و حل مساله كنكور بدون در نظر گرفتن 

اين موضوعات چندان گره گشا نخواهد بود.
منبع: پژوهشكده مطالعات راهبردي وزارت 
علوم، تحقيقات و فناوري

  تصمي�م ب�راي تغيي�ر رون�د پذيرش 
دانشجو در دانشگاه ها، مساله اي است كه 
تبعات مختلفي در سطوح مختلف به دنبال 
خواهد داشت و طيف وسيعي از جامعه را 
درگير خواهد ك�رد. هرچند اصالح وضع 
موجود و بهبود كژكاركردي ها و ايراداتي 
كه بر آزم�ون كنك�ور وارد اس�ت، امري 
الزم اس�ت، اما بايد هم�ه جوانب موضوع 
و امكانات و زيرساخت هايي كه مورد نياز 
اس�ت و نيز پيامدهاي مختلف آن در نظر 
گرفته شود. شركت قريب به دو ميليون نفر 
در آزمون كنكور و پذيرش جمع محدودي 
از اين افراد و در نقطه مقابل، عدم پذيرش 
اكثريت قريب به اتفاق ش�ركت كنندگان 
و پيامده�اي روان�ي جدي كه اي�ن امر به 
همراه دارد، مي توان�د زمينه اي براي بروز 
بحران هاي جدي اجتماعي در كشور باشد

برش
  حل مساله كنكور صرفًا با حذف آزمون 
كنكور و جايگزين كردن آن با مكانيزم هاي 
ديگر حل نخواهد شد. وجود آسيب هايي 
چون ترويج مدرك گرايي در جامعه، عدم 
تناسب نيازهاي ش�غلي كشور با الگوهاي 
پذيرش دانشجو در دانش�گاه ها، افزايش 
مي�زان بي�كاري و فقدان فرصت ش�غلي 
براي فارغ التحصيالن، ناكارآمدي سيستم 
آموزش�ي كش�ور در هداي�ت تحصيل�ي 
دانش آموزان بر اساس استعدادها و نيازها، 
نبود ارتباط بين حوزه آموزش و بازار كار در 
كش�ور و فقدان نگاه مديريتي كالن براي 
اراي�ه راهكارهايي به منظور حل مس�ائل 
زنجي�ره اي فوق از مس�ائلي اس�ت كه در 
برجسته شدن معضل كنكور موثر هستند و 
حل مساله كنكور بدون در نظر گرفتن اين 

موضوعات چندان گره گشا نخواهد بود

برش
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دانشگاه، دانشجو و اشتغال؛ 
مساله اين است

»دانش��گاه، دانشجو، مدرك، شغل« واژه هايي 
هستند كه تنها در حد چند كلمه نبايد به آنها 
نگاه كرد بلكه مهم ترين مس��اله امروز جامعه 
محسوب مي ش��وند. دانشگاهي كه ايجاد شد، 
دانش��جوياني كه در آن مدرك مي گيرند و به 

اميد شغل مناسب فارغ التحصيل مي شوند.
ب��ه گ��زارش ايرن��ا؛ اش��تغال دانش��جويان و 
فارغ التحصيالن دانشگاه ها و مسائل و مشكالت 
مرب��وط به آن به عنوان يك مس��اله اساس��ي 
نيازمند دقت، بررس��ي و راهكارهاي مختلف 
اس��ت زيرا دانشگاه ها رس��الت هايي همچون 
توليد دانش، تربيت نيروي متخصص مورد نياز 
جامعه، گس��ترش فناوري، نوآوري و خالقيت 
 دارند و دس��تيابي به توس��عه پايدار در س��ايه 
به كارگيري دانش روز و فناوري پيش��رفته به 
دس��ت مي آيد. از اين رو بايد ش��رايطي فراهم 
شود كه دانشگاه ها بتوانند دانشجويان را براي 
به كارگيري در زمينه هاي مورد نياز و پذيرش 
مس��ووليت هاي مختلف در س��طح سازمان و 
جامعه پ��رورش دهند اما نگاه��ي به وضعيت 
دانش��جويان و فارغ التحصيالن دانشگاهي در 

كشورمان چيز ديگري را نشان مي دهد.
پژوهشگر گروه اطالع رس��اني ايرنا با توجه به 
اهمي��ت وضعي��ت اش��تغال فارغ التحصيالن 
دانشگاه ها به سراغ ۲ تن از اين دانشجويان رفته 

و با آنها به گفت وگو پرداخته است.
»احس��ان« دانش��جوي دكت��راي يك��ي از 
دانشگاه هاي دولتي تهران است كه با استفاده 
از پس اندازي كه داشته خودرويي خريده و در 

تاكسي هاي اينترنتي كار مي كند.
در ابتداي گفت وگ��و از او مي خواهم كه كمي 
در مورد خودش بگويد و او هم مي گويد: »اهل 
يكي از ش��هرهاي غربي كش��ور هس��تم و در 
خوابگاه دانش��گاه زندگي مي كنم. دانشجوي 
س��ال آخر دكتري هس��تم و تا چند ماه آينده 
بايد از رس��اله خود دفاع كن��م اما هيچ اميدي 
به آينده ش��غلي خود ندارم زيرا ب��ا نگاهي به 
وضعيت اطرافيانم كه فارغ التحصيل شده اند، 
درمي يابم هي��چ اميدي براي اينكه بتوانم يك 
ش��غل مرتبط با مدرك تحصيلي ام به دس��ت 

بياورم وجود ندارد«.
»مدتي در يك شركت خصوصي غيرمرتبط با 
رشته تحصيلي ام مشغول به كار بودم در همان 
مدت توانس��تم مقداري پس انداز كنم اما بعد 
از ۲ س��ال و به دليل وضعيت اقتصادي شركت 
جمع ش��د و من هم بيكار شدم به همين دليل 
با پس انداز ناچيز خود و مقدار زيادي هم وام، 
خودرويي ك��ه قباًل ۲۵ ميليون توم��ان بود با 
هزينه ۵۰ ميليون توماني تهيه كردم تا بتوانم 
كار كنم و االن در يكي از تاكسي هاي اينترنتي 

مشغول فعاليت هستم«.
از او مي پرس��م چرا به اين كار مشغول شدي؟ 
مي گوي��د: »راهي ديگري وجود ندارد. اگر اين 
كار را نكنم راهي ديگري برايم مي ماند؟ يعني 
تنوع انتخاب ش��غل زياد اس��ت و من قادر به 
انتخابم؟ به دليل شرايط موجود بايد هر كاري 
ك��ه از دس��تم برمي آيد، انجام بده��م تا با اين 
وضعيت اقتصادي و تورم كه پيش آمده اس��ت 

بتوان روزگار گذراند«.
گفت وگو كه به اينجا مي رس��د از او مي پرسم 
وضعيت درآمد در اين شغل چطور است؟ كمي 
سكوت مي كند، بعد مي گويد: »بستگي دارد كه 
چند س��اعت وقت بگذاري؛ يعني هر چقدر كه 
توان داشته باشي و بيشتر فعاليت كني، درآمد 
هم بهتر اس��ت اما ماه رمضان درآمد كم شد به 
خاطر همين كار نكردم و رفتم شهرستان. االن 

چند روز هست كه باز شروع كرده ام«.
صابر؛ با موتور در خدمت مردم هستم

پس از گفت وگو با احس��ان به سراغ يكي ديگر 
از دانش��جوياني كه فارغ التحصيل شده است، 
مي روم تا بتوانم با او گفت وگويي داشته باشم. 
با دوستانش در دانشگاه آشنا هستم، مي گويند 
مدتي اس��ت كه موتور خريده و به عنوان پيك 
موتوري كار مي كند. ش��ماره اش را مي گيرم و 

قرار يك گفت وگو را در دانشگاه مي گذارم.
»صابر« مي گويد: »س��اكن يكي از ش��هرهاي 
خراسان هس��تم. دوره كارشناسي ارشد را در 
يك��ي از همين دانش��گاه هاي دولتي تهران به 
پايان رسانده ام و اكنون هم با همين موتور كه 
جلو در دانشگاه است، در خدمت مردم هستم«.

درباره اينكه چرا به عنوان پيك مشغول به كار 
است، از او مي پرس��م در پاسخ مي گويد: »كار 
كجاس��ت؟ همين موتور هم االن ۱۰ ميليون 
تومان قيمتش ش��ده ت��ازه از موتورهاي ديگر 
ارزان تر است. موقعي كه بچه بوديم خانواده ام 
مي گف��ت درس بخوان ت��ا بروي دانش��گاه و 
بتواني يه ش��غل دولتي و مناس��ب به دس��ت 
بياوري و اينگون��ه راحت زندگي كني. من هم 
بچه درس خوان بودم و كوش��يدم تا از بهترين 
دانشگاه مدرك بگيرم اما اكنون پيك موتوري 
شدم!« در پاس��خ به پرسش��م مبني بر اينكه 
درآم��دت چه مقدار اس��ت؟ مي گويد: »آنقدر 
نيست كه بتوان براي آن برنامه ريزي كرد بايد 
كلي حس��اب و كتاب انجام دهي تا بتواني ماه 
را به پايان برس��اني. دوره دانشجويي و پس از 
فارغ التحصيلي ترجمه از زبان انگليس��ي براي 
ديگران انجام م��ي دادم. البته درآمدش خيلي 
زياد نبود اما االن ديگر ب��ا اينگونه درآمدها به 
هيچ عن��وان نمي توان زندگي ك��رد. به دليل 
اوضاع اقتصادي نابسامان چند ماه پيش به فكر 
اين افتادم كه موتور تهيه كنم و بروم توي يك 
پيك موتوري اما از قيمت موتورها شوكه شدم 
به همين علت رفتم موتور دست دوم خريدم و 

االن با همان كار مي كنم«.

رييس دانشگاه اميرکبير:

»صنعِت غيررقابتی و مبتنی بر مونتاژ« به دانشگاه ها کمتر نياز دارد
رييس دانش��گاه اميرکبير گفت: دانشگاه های دولتی 
حداکثر بايد زير ۲۰ درصد دانش��جوی ش��هريه پرداز 
داشته باشند، زيرا دولتی هستند و استعدادهای خوبی 

را جذب می کنند.
س��يد احمد معتمدی در گفت وگو با ايلنا، با اشاره به 
حرکت دانش��گاه های ايران به س��مت دانشگاه های 
نسل س��وم گفت: برای رسيدن به دانشگاه نسل سوم 
نمی توان با يک يا چند اقدام به دانش��گاه نس��ل سوم 
تبديل شد، بلکه مجموعه فعاليت ها بايد ما را به چنين 

دانشگاه هايی برساند.
وی ادامه داد: يکی از ويژگی های دانش��گاه های نسل 
س��وم اين اس��ت که در چرخه اقتصادی کشورشان 
نقش موثری داش��ته و در ابعاد مختلف کشور اثرگذار 

باشند يا به عبارتی در مسائل مختلف کشور به شکل 
کاربردی   ت��ری ورود می  کنند. برنامه هايی که ما برای 
دانشگاه نسل سوم داريم، مقوله ارتباط با صنعت است 
که از قديم مطرح بوده، دانشگاه اگر بتواند قراردادهای 
بيشتری با صنايع کش��ور داشته باشد، می توان گفت 
بيشتر به دانشگاه نسل س��وم نزديک شده است، زيرا 
صنايع مشکالتشان را به دانشگاه ها ارجاع می دهند و 
دانشگاهی که بتواند قراردادهای بزرگ و ملی داشته 
باشد، می تواند ادعا کند در جهت رفع نيازهای صنعت 

کشور حرکت کرده است.
رييس دانشگاه اميرکبير توضيح داد: موضوع بعدی، 
بحث کارآفرينی اس��ت و دانشگاهی که تربيت کننده 
نيروهای نوآور اس��ت و در اين زمينه س��رمايه گذاری 

می کن��د، می تواند بگويد يک ش��اخص در راس��تای 
دانشگاه نسل سوم دارد .

او ادامه داد: بحث ديگر که شايد به عنوان يک شاخص 
مهم برای رفتن به س��مت دانش��گاه های نسل سوم 
حائز اهميت باش��د؛ مهارت افزايی است. اين مقوله با 
کارآفرينی تفاوت دارد. در ميان فارغ التحصيالن تعداد 
کمی از افراد هستند که می  توانند کارآفرين باشند، اما 
مهارت افزايی شامل همه فارغ التحصيالن می شود به 
عبارت ديگر فردی که از دانشگاه فارغ التحصيل می شود 
بايد مهارت الزم را برای جذب در محيط کاری خودش 
داشته باشد که در سال های اخير با توجه به وضعيت 

اشتغال و اقتصادی اين بحث مهم بوده است.
معتمدی در خصوص توجه دولت به دانش��گاهيان 

گفت: استقبال دولت ها از عمکلردهای دانشگاهيان 
در همه جوامع حتی در کشورهای پيشرفته هميشه 
مطرح بوده و اينطور نيس��ت که آنجا خيلی ايده آل 
باشد  و به راحتی اين کار اتفاق بيفتد. در کشورهای 
خارجی نيز دانشگاه ها برای ارتباط با صنعت تالش 
می کنند و از ط��رف ديگر بايد يک انگيزه در صنايع 
ايجاد شود که بخواهند به سمت دانشگاه ها بيايند و 

اين اقدامی دو طرفه است.
وی اضافه کرد: بخشی از اين کار به مشکالت ساختاری 
بر می گردد که ما هم در صنعت، خدمات و در دانشگاه ها 
داريم. ما به نوبه خود بايد اصالح ساختار را در دانشگاه ها 
داش��ته باش��يم. در صنعتی که اس��اس آن بر مونتاژ 
است و هميش��ه نگاهش به خارج بوده يا صنعتی که 

صادرات محور نيست و رقابت در آن مطرح نمی شود، 
کمتر نياز به کار تحقيقاتی دارد. بنابراين برای مراجعه 
به دانشگاه ها کمتر احساس نياز می کند. از اين رو بايد 
برای ايحاد ارتباط  تالش  هايی صورت بگيرد  و ما هم بايد 

به نيازهای صنعت و خدمات راحت تر جواب بدهيم.
او تصريح کرد: رفتن به سوی دانشگاه نسل سوم حد و 
زمان مشخصی ندارد و در همه دنيا يک پروسه تدريجی 
دارد و هيچ دانشگاهی در دنيا نمی تواند ادعا کند به طور 
کامل همه ويژگی های دانشگاه نسل سوم را دارد، ولی 
بسياری از اين دانشگاه ها به دانشگاه نسل سوم نزديک 
ش��ده اند و حتی بحث دانشگاه نس��ل چهارم را طرح 
کرده اند. آنچه که ما با آن فاصله داريم و بايد به آن برسيم 

دانشگاه های نسل سوم هستند. 
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»تعادل« در گفت  وگو با كارشناسان سرنوشت مصوبه »خانه باغ« را  بررسي كرد

حفظباغهايتهران»معجزه«ميخواهد
گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري |

روزگاري شهرتهران باغ هاي بسياري داشت كه زيبايي، 
هواي خنك و پاك را به شهر هديه مي داد و محلي براي 
تفريح و گش��ت وگذار تعطيالت آخر هفته مردم بود، 
اما امروز ديگر از آن باغ هاي سرس��بز و زيبا اثر چنداني 
باقي نمانده است .مصوبه برج باغ ها در ساظل 82 ظاهرا 
براي حفظ باغ هاي تهران تصويب شد اما در عمل شاهد 
نابودي و ويراني باغ ها بوديم. اين مصوبه در شوراي عالي 
شهرس��ازي و معماري كش��ور نيز تاييد شد و در مفاد 
طرح تفصيلي شهر تهران قرار گرفت.طبق اين مصوبه، 
متوليان ساخت وساز مي توانستند صرفا در ۳۰ درصد 
از مساحت باغ، ساخت وس��از انجام دهند و ۷۰درصد 
باقيمانده باغ را حفظ كنند، اما در عمل چنين نشد چون 
اوال شهرداران مناطق در ش��وراهاي معماري بعضا تا 
۴۰ يا 5۰درصد اجازه سطح اشغال در طبقات را دادند 
ثانيا به بهانه تامين پاركينگ، در زيرزمين ها بر اساس 
مصوبات كميسيون ماده 5، ۶۰ تا ۷۰درصد زيرزمين، 
تحت ساخت رفت و با ايجاد رمپ ها در فضاي باقي مانده 
كه بخشي از فضاي ۷۰ درصد باغ را اشغال مي كرد، عمال 

شاهد از بين رفتن باغ هاي شهر بوديم.
ب��ا روي كار آمدن ش��وراي پنجم و اقدام درس��ت اين 
شورا در خصوص لغو مصوبه برج باغ ها اميدواري كمي 
براي حفظ باغ هاي تهران به وجود آمد زيرا عمال ديگر 
باغ هاي زيادي درشهر وجود ندارد و طي حكومت 12 
ساله قاليباف بر ش��هرداري عمال تمام باغ ها تبديل به 
برج هاي و ساختمان هاي بلندمرتبه شدند.اما اعضاي 
شورا در آخرين جلسه شوراي شهر تهران در سال 9۶ با 
اكثريت آرا و بدون مخالف راي به لغو اين مصوبه دادند. 
هر چند هنوز اين مصوبه توسط شوراي عالي شهرسازي 
ابالغ نشده است اما اعضاي ش��وراي پنجم به سرعت 
وارد عمل شده و در جست وجوي راه حلي براي حفظ 
باغ هاي تهران برآمدند و در نهايت در آخرين روزهاي 
سال 9۷ مصوبه خانه باغ را به عنوان جايگزين برج باغ 

تصويب كردند.

  خانه باغ، نيازمند تهيه الزامات تكميلي
در هفته جاري نيز سيد آرش حسيني ميالني، سخنگوي 
كميسيون س��المت، محيط زيست و خدمات شهري 
ش��وراي ش��هر تهران عنوان كرد طرح »خانه باغ« كه 
چندي پيش از سوي ش��وراي شهر مورد تصويب قرار 
گرفت، نيازمند تهيه الزامات و ضوابط تكميلي مربوط 
به كاربري هاي سازگار با حفظ باغات است تا به عنوان 
جايگزين مصوبه قبلي، بس��تري مناسب براي توسعه 
اقتصاد س��بز شهري را داشته باش��يم.او سپس اظهار 
اميدواري كرد، تدوين ضوابط مربوط به طرح »خانه باغ« 
گرفتار محدوديت زماني و ترافيك طرح هاي متعدد در 

معاونت شهرسازي و معماري نشود.
به گزارش تعادل، در طرح جايگزين برج باغ ها كه خانه 
باغ نام گرفته است، باغ هاي تهران بر اساس متراژ در سه 
مقياس مختلف رتبه بندي ش��ده اند. براي باغات 5۰۰ 
تا ۳۰۰۰ متر، س��طح اش��غال 15 درصد در دو طبقه و 
حداكثر تراكم ۳۰ درصد در نظر گرفته ش��ده اس��ت. 
باغات ۳تا5 هزار متر س��طح اش��غال 15 درصد در سه 
طبقه و تراكم ت��ا ۴5 درصد و براي باغات تا 5 هزار متر 
مربع سطح اشغال 15 درصد و تعداد سه طبقه با تراكم 
15 درصد اجازه ساخت داده مي شود اما براي باغ هاي 
بيش��تر از 5 هزار مترمربع، 1۰ درصد سطح اشغال در 
سه طبقه و ۳۰ درصد تراكم در نظر گرفته شده است. 
اعضاي ش��ورا معتقد بودند در باغ هاي ب��االي 5 هزار 
متر كه ۷5 درصد باغ باقي مانده شهر هستند و ارزش 
اكولوژيكي هم دارند بايد كاهش بارگذاري در نظر گرفته 
شود نه اينكه هرچه مساحت باغ باالتر مي رود بارگذاري 

هم افزايش پيدا كند. 
به گفته ساالري رييس كميسيون معماري و شهرسازي 
در اليحه خانه باغ پشنهاد شده تا نحوه  ساخت و ساز در 
باغات پراكنده كه تا حد زيادي مبتني  بر قانون فرادست، 
يعني ماده 1۴ قانون زمين شهري كه مربوط به قانون 
حفظ و گسترش فضاي س��بز و باغات است، باشد. در 
اين اليحه حدنصاب تفكيك در باغات به هم پيوس��ته 
1۰ هزار مترمربع تعيين شده اس��ت، در حالي كه در 
گذشته 2۰۰۰ متر مربع بوده است، اساسا دستورالعمل 
ماده1۴ قانون زمين ش��هري از اختيارات شخص وزير 
راه و شهرسازي اس��ت بنابراين عمال بايد وزير در اين 

خصوص تصميم بگيرد.
يكي از مواد اين مصوبه عنوان مي كند؛ »در صورتي كه 
باغ هاي با مساحت باالي ۳۰۰۰ متر مربع، ۷۰ درصد باغ 
را به نام شهرداري سند بزنند تا تبديل به پارك عمومي 
ش��ود در ۳۰ درصد باقي مانده مي توانن��د ۶۰ درصد 
بسازند كه بر اين اس��اس در 18 درصد كل باغ ساخت 
و ساز مي شود. نحوه س��اخت و ساز در اراضي صنعتي 
 و كارگاهي )s۳( كه باغ يا مزروعي باش��ند نيز حداكثر
 2 طبقه و۳۰درصد خواهد بود.« يكي از نكات برجسته 
اين مصوبه اين است كه يك مسير ويژه اي براي صدور 
پروانه براي باغات ايجاد و يك كميته فني باغ تشكيل 
مي شود، همچنين كليه دستورالعمل هاي طرح تفصيلي 
مغاير با اين مصوبه لغو خواهد شد و نهايتا عملكردهاي 
پيشنهادي مجاز جهت اس��تقرار به عنوان يك بسته 

تشويقي به صاحبان باغات نيز ارايه شده است.

  مخالفان چه مي گويند
اما برخي مخالفان معتقدند براي صاحبان باغ ها به صرف 
نيست كه براي مثال در يك باغ 5 هزار متري خانه سه 
طبقه بسازد و اين موضوع ممكن است راه را براي فساد 
و تخلف باز كند. البته بايددانست كه هنوز مصوبه برج 
باغ ها توسط شوراي عالي معماري وشهرسازي لغو نشده 
و مصوبه جايگزين خانه باغ نيز به تاييد اين شورا نرسيده 
است. به گفته اعضاي كميسيون معماري و شهرسازي 
شوراي ش��هر اكنون پروانه ساخت برج در تهران صادر 

نمي شود و فقط كس��اني كه از دوره قبل جواز ساخت 
دريافت كرده اند مي توانند كار خود را ادامه دهند.با اين 
وجود اعضاي شورا در اسفند سال گذشته براي ۶2 باغ 
پروانه ساخت صادر كردند كه واكنش هاي بسياري را 
به دنبال داش��ت. علي اعطا سخنگوي شوراي شهر در 
اين باره اينگونه توضيح داد: »پس از لغو مصوبه برج باغ، 
جز موارد انگشت شمار تخلف، هيچ پروانه اي براي برج 
باغ صادر نشد اگر مصوبه برج باغ را لغو نكرده بوديم در 
همين يك سال حداقل 5۰۰ الي ۶۰۰ پرونده برج باغ 
به جريان مي افتاد، اما از اسفند 9۶ به بعد رويه را تغيير 
داده ايم. آنچه امروز به عنوان ۶2 پرونده، مبنايي براي 
برخي اظهارنظرهاي غيردقيق ش��ده است، بخشي از 
چند صد پرونده جاري در قبل از لغو برج باغ در اسفند 
9۶ است. در زمان لغو مصوبه برج  باغ در سال 9۶ تعداد 
قابل توجهي پرونده در جريان بود، اگر شهرداري تهران 
را مكلف به عدم صدور پروانه مي كرديم، ممكن بود اصل 
مصوبه لغو برج باغ در معرض خطر ابطال قرار گيرد اگر 
چنين مي شد، همين افرادي كه به عملكرد فعلي انتقاد 
مي كنند، از ش��ورا به دليل فقدان دورانديش��ي انتقاد 

مي كردند.«
البته اين موضوع را نيز بايد در نظر داشت كه لغو مصوبه 
برج باغ، مترادف با لغو ضابطه برج باغ نيست . شورا مصوبه 
برج باغ را لغو كرده است اما ضابطه برج باغ، همچنان در 
طرح جامع تهران باقي است. آنچه دستاورد شورا در لغو 
مصوبه برج باغ را آسيب پذير مي كند، وجود ضابطه برج 
باغ در پيوست شماره ۳ طرح جامع تهران است كه هنوز 
اصالح نشده است و بايد در شوراي عالي شهرسازي و 

معماري ايران اصالح شود.

  امكان ملغي كردن مصوبه توسط معترضان
پويا عالء الديني، استاديار دانشگاه تهران در گفت وگو با 
»تعادل« در اين باره گفت: طي سال هاي گذشته اكثر 
باغ هاي شمال شهرتهران را از دست داده ايم و تبديل به 
برج شده اند.قيمت زمين هاي اين منطقه نيز به دليل 
اينكه امكان س��اخت برج در آن وجود دارد به ش��دت 
افزايش يافته است. طبيعتا چنين مصوبه اي براي برخي 
به اين معناس��ت كه مظلوم واقع شده اند و ديگر امكان 
درآمدزايي هاي باال از طريق ساخت برج و ساختمان هاي 
بلندمرتبه را ندارند. بنابراين ممكن است تالش كنند تا با 
استفاده از ابزار فشار مصوبه را ملغي كرده يا به هرطريقي 

آن را دور بزنند.
او ادامه داد: اگر فرض كنيم براي اين افراد مهم نيست 
كه پول هاي خود را از دس��ت مي دهند دراين صورت 
مصوبه مي تواند اثر مثبت داشته باشد اما اجرايي كردن 
آن به راحتي ممكن نيست وحتي امكان دارد صاحبان 
باغ ها براي اينكه بتوانند حداكثر استفاده را از باغ ببرند 
كم كم شروع به خشك كردن آن كنند. بنابراين نياز 
است تا تبعات مختلف اين مصوبه را بيشتر مورد بررسي 
قراردهيم.  فكر كنيد ش��خصي ب��اغ چندهزارمتري 

داردو همسايه كناري اش برج ۳۰طبقه ساخته و سود 
سرشاري از آن به دست آورده و عالوه بر اين حق او را 
هم از بين برده اس��ت. اما اين شخص با اين استدالل 
كه من هم به زودي اي��ن كار را انجام مي دهم درباره 
حق خود سكوت كرده و امروز كه براي دريافت مجوز 
س��اخت برج مي رود متوجه مي شد بيش از دو طبقه 
نمي تواند بسازد. اين شخص احساس مي كند حقش 
ضايع شده اس��ت. بنابراين اجراي چنين مصوباتي تا 
مدت ها عواقب خواهد داشت و با توجه به اين عواقب 

مي توان مصوبه را تغيير داد.
اين اس��تاد دانش��گاه افزود: صحبت درباره ميلياردها 
ميليارد تومان پول اس��ت و افراد به راحتي از حق خود 
كوت��اه نمي آيند.چنانچه اين مصوبه در ش��هري اجرا 
مي ش��دكه قبال در آن هيچ برج و س��اختمان بلندي 
ساخته نشده بود، مشكالت كمتري به وجود مي آمد اما 
اكنون عده اي به ساخت و ساز هاي بلندمرتبه و كسب 
سود از اين طريق عادت كرده اند. از سوي ديگر با توجه 
به اينكه امكان عكس برداري و فيلمبرداي ماهواره اي 
وجود دارد مي توان از اين طري��ق محل دقيق باغ ها و 
نوع آنها را مشخص و حتي تغييرات آن در طول زمان را 
پيگيري كرد تا مانع از خشك كردن درخت ها توسط 

صاحبان آنها شد.

  تجربه ديگر كشورها
عالءالديني در پاسخ به اينكه آيا در اين زمينه مي توان 
از تجربه كشورهاي خارجي اس��تفاده كرد، گفت: در 
شهرهاي پيشرفته دنيا از گذش��ته زون هاي مختلف 
شهري تعريف و حق همه شهروندان در آن ديده شده 
است.چنانچه مواردي در يك زون بخواهد تغيير كند 
اين كار با برگزاري جلس��ات دقيق و كارشناسي و نيز 
مشاركت مردم انجام مي شود.در كشورهاي پيشرفته 
كه فرآين��د دموكراتيكي در مورد زون ه��ا وجود دارد، 
آنقدر دقيق هس��تند كه حق كسي از بين نمي رود. در 
واقع حضور نهادهاي دولتي و نهادهاي خصوصي مدافع 
شهروندان اجازه نمي دهد كه حقوق شهروندان ضايع 
شود اما در اينجا حق شهروندان به راحتي ناديده گرفته 
مي شود.اكنون در شمال شهر قيمت زمين به دليل اينكه 
مي توان درآن برج ساخت به شدت باالست و عده اي از 
اين راه درآمدهاي كالن به جيب مي زنند در حالي كه 
درجنوب شهر تهران اينگونه نيست و فاصله طبقاتي در 
تهران هر روز بيشتر مي شود كه بايد براي آن فكري كرد.

  اجراي خانه باغ آسان نيست
سعيد سادات نيا، كارشناس شهري نيز در گفت وگو با 
»تعادل« به بيان توضيحاتي درخصوص مصوبه خانه 
باغ پرداخت و با بيان اينكه اين مصوبه چندان واقعي به 
نظر نمي رسد، گفت: مسلما اين مصوبه نسبت به مصوبه 
برج باغ ها بسيار بهتر است اما نكته اي كه بايد مورد توجه 
قرار گيرد اين است كه در گذر زمان و روند صنعتي شدن، 

شيوه زندگي مردم و رويكردش��ان به باغ ها نيز تغيير 
كرد كه اين تغيير هزينه اي را براي ش��هر و شهروندان 
به دنبال داشت.شهرهاي ما درگذشته باغ شهر بوده اند 
و برخي از شهرها مانندتهران و قزوين با يك حلقه باغ 
پيرامون شان احاطه شده بودند.باغ هايي كه هم  نيازهاي 
شهروندان را تامين مي كرده وهم باعث تلطيف هوا بوده 
است. در شهري مانند قزوين وجود باغ ها مانند سدي 
در برابر سيالب ها عمل مي كند وشهر را در برابر سيل 

محافظت مي كند. 

  تغيير رويكرد به باغ ها
سادات نيا ادامه داد: تا همين اواخر و حتي تا دوره پيش از 
انقالب هم در اطراف تهران از جمله شميرانات، لواسانات، 
ش��هريار و حتي ري پوشيده از باغ بود و حتي در داخل 
شهر در مسير قنات ها مانند قنات دولت، قنات چيذر، 
احتشاميه و نيز در مسير رود دره ها باغ هاي خوبي وجود 
داشت كه شبكه هاي سرزنده و شادابي براي شهر بود. 
يك زماني ارزش باغ ها به ميوه هايي بودكه در آنها توليد 
مي ش��د و در واقع به لحاظ توليد ميوه ارزش اقتصادي 
داشتند و عالوه بر اين اماكن تفريحي ثروتمندان تهراني 
محسوب مي شدند اما به مرور زمان و با گران شدن زمين 
باغ ها معنا و ارزش خود را به لحاظ باغ بودن از دست دادند 
و قيمت زمين آنها پررنگ ش��د. در زماني كه به دليل 
افزايش فزاينده قيمت زمين و در زماني كه ساخت مال 
و ساختمان هاي تجاري تبديل به ارزش مهم اقتصادي 
ش��ده اس��ت بنابراين باغ ها بايد جاي خود را به مال ها 
بدهند و اين اتفاقي بود كه طي سال هاي گذشته در شهر 
تهران رخ داد.رود دره ها و مسيل هاي تهران نيز در امان 
نماندند و قرباني طمع بساز بفروش ها شده و برخي از 
آنها تبديل به فاضالب شدند و زمين بازي در تهران رونق 
گرفت. اين كارشناس شهري با بيان اينكه باغداري ديگر 
براي مردم تهران لطفي ندارد، توضيح داد: زماني مقادير 
زيادي از ميوه موردنياز تهران از باغ هاي لواسان تامين 
مي شد اما اكنون اين باغ ها وجود ندارند يا مثمر نيستند. 
وقتي شهر به شكل ناگهاني شروع به بزرگ شدن مي كند 
بدون اينكه زير س��اخت هاي آن مورد توجه قرار گيرد 
بنابراين در جايي مس��ووالن شهري مجبور مي شوند 
سهم آب اين باغ ها را به تامين آب شهر اختصاص دهند. 
در مجموع مشكالت به سمتي رفته است كه نگهداري 
باغ بسيار گران و پر هزينه است و ديگر صرفه اقتصادي 
ندارد.اكنون صاحبان باغ به شرطي حاضر به نگهداري 
از باغ مي شوند كه قيمت باغ و ويالي داخل آن از مجموع 
برج كناري اش بيشتر باشد در غير اين صورت انگيزه اي 

براي نگهداري باغ وجود ندارد.

  قوانين مالكيت بر زمين تغيير كند
او افزود: بنابراين مي توان نتيجه گرفت كسي كه بتواند 
روي زمي��ن خالي برج بس��ازد قطعا اي��ن كار را انجام 
مي دهد حتي اگر مجبور باشد درخت هاي باغ را خشك 

كند. مانند خانه هاي تاريخي كه به آن اجازه ساخت و 
ساز نمي دهند اما به خانه هاي كناري مجوز 1۰ طبقه 
مي دهند و طبيعي است كه مالك درصدد تخريب پنهان 
خانه برمي آيد. در اين خصوص بايد به حقوق عمومي 
توجه بيشتري كرد و مكانيسم هايي به كار گرفته شود 
كه ارزش اقتصادي آن نيز پررنگ باشد همچنين قوانين 
بايد از آن پش��تيباني كند.به نظر من يكي از مشكالت 
كليدي كه به اي��ن ناهماهنگي ها دامن مي زند قوانين 
بسيار متحجرانه و غير واقعي در مالكيت بر زمين است. 
ما قوانين مطلق مالكيت بر زمين داريم كه خودش يكي 
از دردسرهاي بزرگ است.قيمت زمين در تهران در يك 
بازه يك س��اله 95 تا 9۶ حدود 1۰5 درصد رشد كرد. 
بنابراين باغ نگه داشتن در اين شرايط واقعا بي معناست. 
بايد باغ را از فضاي مال بازي و ساخت و ساز بيرون كشيد.

اين كارشناس شهري ادامه داد: بر اساس اين مصوبه در 
باغ هاي باالي 5 هزار متر، امكان اشغال 1۰ درصد وجود 
دارد و عمال ب��راي صاحب آن صرفه اقتصادي نخواهد 
داشت. يا بايد بتواند اين خانه ها را برابر باقيمت برج هاي 
همس��ايه آن بفروشد يا اينكه كاربري ديگري براي آن 
تعريف و تبديل ب��ه پارك ها و فضاي عمومي كنند. در 
مجموع قوانين بايدبه سمتي برودكه مال سازي را متوقف 
كرده و صاحبان باغ را به نگهداري از باغ هايشان ترغيب 
كند كه اين به معجزه شبيه است. بسياري از سازمان ها 
و م��ال بازها اين باغ ها را به اميد برج س��ازي خريداري 
كرده اند و حاال با بن بست مواجه شده اند.به هيچ عنوان 
نمي توان اين افراد را به نگهداري باغ ترغيب كرد پس 
شروع مي كنند به فشار آوردن. ۶2 باغي كه بعد از عيد 
مجوز س��اخت گرفتند اغلب نيز مربوط به سازمان ها 
و صاحبان س��رمايه هاي بزرگ بودند و بسياري از آنها 
پشتوانه صاحبان قدرت را داشتند. اين موضوع نشان 
مي دهد كه اجراي مصوبه خانه باغ اصال آس��ان نيست 

و شوراي شهر تهران يك چالش بزرگ پيش رو دارد.
او با بيان اينكه بهترين راه حل اين موضوع اين است 
كه ابتدا بايد قوانين مالكيت بر زمين را عادالنه كرده 
و به زب��ان روز دنيا نزديك كنيم، گفت: ش��هرداري 
بايد آنچنان خودش را از وابس��تگي به درآمد فروش 
تراك��م بي نياز كند كه به راحت��ي بتواند با متخلفان 
برخورد كند. بخش بسياربزرگي از ثروتمندان ايران 
از دوره هاي گذش��ته تاكنون ثروت خود را از زمين 
بازي به دس��ت آورده اند. امروز باي��د بتوان قوانين و 
سيس��تم هايي را تعريف كرد ك��ه نگهدارنده ارزش  
فضاهاي شهري ش��امل فضاهاي تاريخي، ميادين 
و باغ ها باشد. متاسفانه در س��ال هاي گذشته حتي 
فضاهاي عمومي هم از گزند برج سازان مصون نماند 
و پارك هاي زيادي داش��تيم كه در آنها برج ساخته 
شد.س��اخت برج ها و پاركينگ هاي��ي كه تا 5 طبقه 
زير آن ساخته مي شود شريان هاي حياتي قنات ها و 
اكوسيستم شهر را بر هم مي زند و تهران را با خطرات 

جدي مواجه مي كند.
سادات نيا با اشاره به اينكه اعضاي شوراي شهر با نيت 
خير اين مصوب��ه را تصويب كرده اند اما حس��ن نيت 
كافي نيست،  گفت: اجراي اين مصوبه نياز به شناخت 
درست از مسائل، فرهنگ سازي، نيروي اقدام با قدرت 
و خردمندي كه توانايي اقناع مردم را داشته باشد؛ دارد.

اين مساله بس��يار پيچيده است و اميدوارم اين مصوبه 
بتواند براي شهر ونجات باغ هاي شهر مفيد واقع شود.

  تعريف ظرفيت هاي اقتصادي براي باغ ها 
زهرا نژاد بهرام، عضو كميسيون معماري وشهرسازي 
شوراي شهر نيز در گفت وگو با »تعادل« در پاسخ به اينكه 
آيا مصوبه خانه باغ نياز به الزاماتي دارد يا خير،  گفت: اين 
مصوبه اكنون كامل است و تمام الزامات آن ديده شده و 
در شوراي عالي شهرسازي و معماري در دست بررسي 
است. شايد بتوان گفت مهم ترين الزام مصوبه خانه باغ 
اين اس��ت كه مصوبه برج باغ ها كه پيوست سوم طرح 
جامع است از سوي شوراي علي شهرسازي و معماري 
لغو شود تا اين مصوبه قابليت اجرايي پيدا كند. او با بيان 
اينكه هر چند اين مصوبه هنوز از س��وي شوراي عالي 
شهرسازي ابالغ نش��ده است اما آن را اجرايي كرده ايم 
و در اين مدت اجازه س��اخت برج باغ به هيچ كس داده 
نشده است. همانطور كه عنوان شد بسياري از صاحبان 
باغ ها حاضر نيستند با سطح اشغال 15 يا 1۰ درصد اقدام 
به ساخت و ساز كنند و اين موضوع ممكن است باعث 

شودتا مصوبه خانه باغ با شكست مواجه شود. 
نژادبهرام در اين باره گفت: ش��وراي شهر بايد تصميم 
خود را مي گرفت يا بايد درجهت حفظ باغ هاي ش��هر 
تهران حركت كند ي��ا در جهت تخريب باغ ها .رويكرد 
ش��وراي پنجم حفظ باغ هاي شهر است. تنها راهي كه 
مي ش��د باغ ها را حفظ كرد عدم اجازه س��اخت برج و 
تعيين كاربري جديد در باغ ها ب��ود. اين بود كه بعد از 
انجام كارشناسي هاي بسيار مصوبه خانه باغ را تهيه و 

تصويب كرديم. 
او ادام��ه داد: دراي��ن مصوبه باغ را به ش��كل زمين در 
نظرگرفتيم كه در آن درخت هم وجود دارد. وقتي به باغ 
به عنوان زمين نگاه كنيم قطعا اولويت اصلي آن مسكوني 
خواهد بود اما زماني كه به ب��اغ به عنوان يك ظرفيت 
اقتصادي نگاه كنيم در حفظ آن كوشا خواهيم شد. در 
اليحه خانه باغ انواع و اقسام كاربري هاي احتمالي در باغ 
در نظر گرفته شده است.تاالر، مركز فرهنگي، سينما 
و ه��ر چيزي كه بتوان در مح��دوده 1۰ تا 15 درصد از 
آن بهره اقتصادي هم برد. ما عالوه بر نگاه س��لبي نگاه 
ايجابي هم داش��ته ايم زيرا اگر نگاه ما فقط سلبي بود 
اتفاقي كه در اوايل انقالب افتاد تكرارمي شد كه بسياري 
از باغ ها خشك ش��دندتا تبديل به زمين براي فروش 
شوند. بنابراين تالش ما بر اين بود كه ظرفيت اقتصادي 
براي باغ ها در نظر بگيريم. اين را هم بايد درنظر داشت 
كسي كه مي خواهد در باغ زندگي كند بايد هزينه آن 

را نيز بپردازد.
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 تبديل باغ ها 
به باغ هاي مصنوعي

همانط��ور كه مي دانيم 
شوراي اس��المي شهر 
ته��ران در دوره پنجم 
از همان آغ��از فعاليت 
خود اعالم ك��رد كه بر 
حفظ باغ ها و فضاي سبز 
پايتخت و نيز لغو مصوبه 
ب��رج -باغ ه��ا جديت و 
تاكي��د دارد و به همين 
دليل مصوبه برج-باغ ها در تاريخ 22 اسفند سال 
9۶ لغو و حدود دو ماه بعد در اوايل سال 9۷ ابالغ 
ش��د. هم اكنون نيز كليات مصوبه خانه- باغ ها و 
برخي بندهاي آن در شوراي اسالمي شهر تصويب 

شده و بررسي ديگر مفاد آن نيز ادامه دارد.
در اينج��ا الزم اس��ت ش��وراي محت��رم و 
كميسيون هاي تخصصي به چند نكته توجه ويژه 
داشته باشند. يكي از مهم ترين اين نكات توجه به 
پيوستگي اين باغات و تعريفي درست از باغ است. 
بايد توجه داشته باشيم كه باغ ها زماني مي توانند 
به عنوان ريه هاي تنفسي و منبع توليد اكسيژن 
تنظيم دماي ش��هر محسوب ش��وند كه حجم 
انبوهي از درختان در كنار هم باشند و شرايط به 
گونه اي باشد كه اين درختان در مسير گلباد هاي 
ورودي به شهر مستقر شده باشند. از آنجايي كه 
اكثر گلباد هاي تهران از سمت غرب به تهران وارد 
مي شوند، نقش باغ هاي كن و فرحزاد و شهرزيبا 
بسيار مهم اس��ت. اين باغ ها اكثرا با درخت هاي 
توت پوشيده شده اند و فضاي بسيار زيبا و هواي 
بسيار مطلوبي را براي شهروندان فراهم كرده اند 
به گونه اي كه اختالف دماي هوا در اين قسمت از 
شهر با ساير نقاط شهر كامال احساس مي شود و 
خنك تر از ساير نقاط شهر هستند و اين فقط به 
دليل تراكم باالي درختان و پيوستگي اين باغات 
است كه باعث مي ش��ود جزاير حرارتي كمتري 
را در غرب تهران ش��اهد باش��يم. ضمن اينكه از 
نظر س��يماي شهري نيز ش��اهد به وجود آمدن 
محالتي زيبا و كوچه هايي با درختان كهن داراي 
سايه اندازي مناسب براي عابران پياده و در نتيجه 
باال رفتن حس تعلق به مكان براي ساكنان اين 

محالت هستيم.
متاس��فانه تعريفي كه مديريت شهري در حال 
حاضر از باغات دارد اين است كه به چند ده درخت 
در يك خانه قديمي باغ گفته مي شود و بر همين 
اساس تصور اين است كه مي توان در ميان باغ هاي 
به هم پيوسته نيز با تراكم كم مجوز ساخت داد 
تا مالك تشويق به نگهداري از باغ شود و درختان 
آن را خش��ك نكند. حال آنكه اين تصميم باعث 
تكه تكه ش��دن باغ ها و بر هم خوردن پيوستگي 
آنها مي شود و در اين صورت ديگر آن تاثير الزم 
از نظر زيست محيطي را نخواهد داشت، بنابراين 
الزم است براي باغ هاي متراكم و به هم پيوسته 
قوانين خاص خود را وضع و اجرا كنند و تا جاي 
ممكن از ساخت و ساز در اين باغ ها پرهيز نمايند و 
سياست هاي تشويقي و حقابه هاي رايگان را براي 
آنها در نظر بگيرن��د تا مانع از بين رفتن ريه هاي 

تنفسي شهر شوند.
اگر حتي ما براي 15 درصد از باغ مجوز س��اخت 
صادر كنيم، با حمل و نقل مصالح و نخاله ها باعث 
از بين رفتن س��اير درختان باغ خواهيم شد زيرا 
آن 15 درصد نياز به راه و مسير عبور ماشين براي 
ساكنان دارد و ايجاد مس��ير در باغ باعث از بين 
رفتن تدريجي درختان اصي��ل باغ و جايگزين 
شدن آنها با درختان تزييني خواهد شد. به همين 
دليل نتيج��ه مصوبه جديد خان��ه- باغ، تبديل 
باغ هاي طبيعي ب��ه باغ هاي مصنوعي و تزييني 
خواهد بود و كارايي باغ و نقش آن در تنفس شهر 

از بين خواهد رفت.
همچنين بسياري از باغات هم اكنون داراي مرز 
مشخص و تفكيك توسط فنس و ديوار  نيستند و 
اين باعث شده است كه يكنواختي و پيوستگي و 
تراكم خود را حفظ كنند در صورتي كه حتي اگر 
مجوز س��اخت يك متر هم به مالكان داده شود، 
به تدريج باغات توس��ط فنس يا ديوار يا جاده از 
يكديگر تفكيك مي شوند و هر مالك يك ديوار 
به دور ملك خود مي كش��د كه اين هم باعث بر 
هم خوردن پيوستگي باغات مي شود و به تدريج 
پهنه هاي س��بز طبيعي تبديل به چند پارسل 
سبز تفكيك شده مي شوند كه هيچ سودي براي 
شهر و شهروندان ندارند.ما نبايد باغ را به باغچه 
تبديل كنيم بلكه بايد با استفاده از اعتباراتي كه 
از مردم براي طرح ترافيك و ... دريافت مي كنيم، 
براي ساماندهي باغ ها و حمايت و تشويق مالكان 

خرج كنيم.
يكي از بحث هايي كه در شورا مطرح است بحث 
ميزان تراكم و ميزان سطح اشغال براي ساخت 
و ساز در باغ ها است در صورتي كه اصل ساخت 
و ساز در باغ اشتباه اس��ت و به جاي دادن تراكم 
تشويقي به مالك بايد ما به ازاي آن زمين هايي را 
درجايي ديگر از شهر در اختيار مالك قرار دهند 
ومالكيت باغ به بخش عمومي واگذار شود و اگر باغ 
به صورت باغ ميوه بود، به اشخاص حقيقي اجاره 
داده شود تا از آن نگهداري و محصول آن برداشت 
شود و اگر باغ ميوه نبود با استفاده از درآمد هاي 
حاصل از طرح ترافيك و جرايم آالينده هاي هوا، 
براي حفظ و نگهداري آن اقدام شود. اين پيشنهاد 
و ساير پيشنهاد هاي موضعي مي تواند جايگزين 
سياست ديرينه و اشتباه تراكم فروشي و تخريب 
باغ ها ش��ود. در ضمن پيشنهاد مي كنم اعضاي 
شوراي ش��هر و كميته هاي تخصصي از باغ هاي 
غرب تهران مانند باغات قسمت غربي شهر زيبا 
ورودي بوس��تان جوانمردان و باغات كن بازديد 
داشته باشند و ش��خصا فضاي باطراوت آنجا را 
تجربه كنند تا به اميد خدا منجر به اخذ تصميمات 

درستي در اين رابطه شود.

عباس رياضت
  كارشناس ارشد

 برنامه ريزي شهري

  پويا عالء الديني، استاديار دانشگاه تهران: طي سال هاي گذشته اكثر باغ هاي شمال شهرتهران را از دست داده ايم و تبديل به برج شده اند.
قيمت زمين هاي اين منطقه نيز به دليل اينكه امكان ساخت برج در آن وجود دارد به شدت افزايش يافته است. طبيعتا چنين مصوبه اي براي 
برخي به اين معناست كه مظلوم واقع شده اند و ديگر امكان درآمدزايي هاي باال از طريق ساخت برج و ساختمان هاي بلندمرتبه را ندارند. 
بنابراين ممكن است تالش كنند تا با استفاده از ابزار فشار مصوبه را ملغي كرده يا به هرطريقي آن را دور بزنند. اگر فرض كنيم براي اين افراد 
مهم نيست كه پول هاي خود را از دست مي دهند دراين صورت مصوبه مي تواند اثر مثبت داشته باشد اما اجرايي كردن آن به راحتي ممكن 

نيست وحتي امكان دارد صاحبان باغ ها براي اينكه بتوانند حداكثر استفاده را از باغ ببرند كم كم شروع به خشك كردن آن كنند 

  سعيد سادات نيا، كارشناس شهري : ابتدا بايد قوانين مالكيت بر زمين را عادالنه كرده و به زبان روز دنيا نزديك كنيم، شهرداري بايد 
آنچنان خودش را از وابستگي به درآمد فروش تراكم بي نياز كند كه به راحتي بتواند با متخلفان برخورد كند. بخش بسياربزرگي از ثروتمندان 
ايران از دوره هاي گذشته تاكنون ثروت خود را از زمين بازي به دست آورده اند. امروز بايد بتوان قوانين و سيستم هايي را تعريف كرد كه 
نگهدارنده ارزش هاي فضاهاي شهري شامل فضاهاي تاريخي، ميادين و باغ ها باشد. متاسفانه در سال هاي گذشته حتي فضاهاي عمومي 
هم از گزند برج سازان مصون نماند و پارك هاي زيادي داشتيم كه در آنها برج ساخته شد.ساخت برج ها و پاركينگ هايي كه تا 5 طبقه زير 

آن ساخته مي شود شريان هاي حياتي قنات ها و اكوسيستم شهر را بر هم مي زند و تهران را با خطرات جدي مواجه مي كند 

  زهرا نژاد بهرام، عضو كميسيون معماري وشهرسازي شوراي شهر: شوراي شهر بايد تصميم خود را مي گرفت يا بايد درجهت 
حفظ باغ هاي شهر تهران حركت كند يا در جهت تخريب باغ ها .رويكرد شوراي پنجم حفظ باغ هاي شهر است. تنها راهي كه 
مي شد باغ ها را حفظ كرد عدم اجازه ساخت برج و تعيين كاربري جديد در باغ ها بود. اين بود كه بعد از انجام كارشناسي هاي بسيار 
مصوبه خانه باغ را تهيه و تصويب كرديم. دراين مصوبه باغ را به شكل زمين در نظرگرفتيم كه در آن درخت هم وجود دارد. وقتي 
به باغ به عنوان زمين نگاه كنيم قطعا اولويت اصلي آن مسكوني خواهد بود اما زماني كه به باغ به عنوان يك ظرفيت اقتصادي 

نگاه كنيم در حفظ آن كوشا خواهيم شد. در اليحه خانه باغ انواع و اقسام كاربري هاي احتمالي در باغ در نظر گرفته شده است 

برش



دانش و فن10اخبار

معاون مركز ملي فضاي مجازي:

دستيابي به شبكه ملي اطالعات سرعت الزم را ندارد
گروه دانش و فن   

 طبق ادعاي وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات تاكنون 
شبكه ملي اطالعات تا 80 درصد پيشرفت داشته است، 
پيشرفتي كه مركز ملي فضاي مجازي كشور بايد آن را 
تاييد كند و اين درحالي است كه به گفته معاون مركز ملي 
فضاي مجازي در صورت صحت ادعاي وزارت ارتباطات، 
اين شبكه از لحاظ سرعت هنوز نتوانسته انتظارات را به 

خوبي برآورده سازد و بسيار كند است .
 اهميت شبكه ملي اطالعات در حدي است كه مقام معظم 
رهبري نيز بارها بر لزوم ايجاد شبكه ملي اطالعات تاكيد 
داشته اند و كوتاهي در اين خصوص را گوشزد كرده اند. 
ايشان چندي پيش با بيان اينكه »فضاي مجازي خيلي 
مهم است و آنچه از همه مهم تر است، مساله شبكه ملي 
اطالعات اس��ت«، تاكيد كردند: »امروز فضاي مجازي 
مخصوص ما نيست و همه دنيا با فضاي مجازي درگيرند 
و كش��ورهايي كه ش��بكه ملي اطالعات درست كرده و 
فضاي مجازي را به نفع خودشان و ارزش هاي موردنظر 
خودشان كنترل كرده اند، يكي دوتا نيستند. متأسفانه در 
زمينه شبكه ملي اطالعات در كشور كوتاهي شده و كاري 

كه بايد انجام گيرد، انجام نگرفته است.«
اين در حالي است كه سندي تحت عنوان »ضرورت تبيين 
الزامات شبكه ملي اطالعات« در سوم دي ماه سال ۹۲ در 
شوراي عالي فضاي مجازي تصويب و به وزارت ارتباطات 
به عنوان مجري ش��بكه ملي اطالعات ابالغ شد. در اين 
سند بر ايجاد شبكه اي متشكل از زيرساخت هاي ارتباطي 
با مديريت مستقل كاماًل داخلي، شبكه اي حفاظت شده 
نسبت به اينترنت و شبكه اي با امكان عرضه انواع محتوا 
و خدمات ارتباطي سراسري براي آحاد مردم با تضمين 

كيفيت، تاكيد شده است.
در همين حال ايجاد ش��بكه اي با قابليت انواع خدمات 
امن از جمله رمز نگاري و امضاي ديجيتال، شبكه اي با 
قابليت برقراري ارتباطات امن و پايدار ميان دستگاه ها و 
مراكز حياتي كشور و در نهايت شبكه اي پر ظرفيت، پهن 
باند و با تعرفه رقابتي شامل مراكز داده و ميزباني داخلي 
از ديگر اهداف مطرح شده در اين سند است كه به وزارت 

ارتباطات تكليف شده است.
اين در شرايطي است كه برخي مسووالن، كارشناسان 
فضاي مجازي و نماين��دگان مجلس به عملكرد وزارت 
ارتباطات درباره روند اجراي كامل تكاليف مربوط به سند 
الزامات ش��بكه ملي اطالعات و تأخير در پياده سازي و 

اجراي اين شبكه انتقاداتي وارد كرده اند.
در اين زمينه وزير ارتباطات با انتشار گزارشي كه دو هفته 
پيش به نمايندگان مجلس ارايه شد، اعالم كرد كه 80 
درصد اهداف اين س��ند را محقق و اين گزارش را براي 
ارزيابي نهايي به مركز ملي فضاي مجازي به عنوان ناظر 
اجراي سند مصوب شوراي عالي فضاي مجازي، ارسال 
كرده است. هچنين در اين ارتباط، عباس آسوشه، معاون 
مركز ملي فضاي مج��ازي درخصوص آخرين وضعيت 
شبكه ملي اطالعات، الزامات اين شبكه و ارزيابي اقدامات 
وزارت ارتباطات براي عملياتي شدن اين پروژه ملي، به 
مهر گفت:  گزارش��ي كه از وزارت ارتباطات به دست ما 
رس��يده يك پاورپوينت و فايل ارايه است و يك گزارش 

رس��مي فني و داراي ابعاد پروژه اي نيست. اين گزارش 
براي مركز ملي فضاي مجازي ارس��ال شده و اين مركز 
موظف به بررسي آن اس��ت. از اين رو مركز ملي فضاي 
مجازي جلساتي را با ۴ نفر از اعضاي حقيقي شوراي عالي 
فضاي مجازي در اين باره تشكيل داده و تصميماتي نيز 
در اين مورد اتخاذ شده است. از سوي ديگر يك جلسه نيز 
با وزير ارتباطات و معاونان اين وزارتخانه داشته ايم و موارد 
و سواالتمان را درباره اين گزارش و چارچوب آن مطرح 
كرده ايم. وي با بيان اينكه بررسي اين ادعا وزارت ارتباطات 
كه 80 درصد سند تبيين الزامات شبكه ملي اطالعات 
انجام شده است كار ساده اي نبوده و زمان بر است. اما ما 
اميدواريم كه واقعاً انجام شده باشد. تا اواخر خرداد بررسي 
اوليه اي انجام خواهيم داد و نظراتمان را براي مقامات عالي 

اعالم مي كنيم.

   ش�بكه ملي اطالع�ات زيرس�اخت ارتباطي 
فضاي مجازي است

آسوشه تصريح كرد: توقع ما از وزارت ارتباطات اين است 
كه، گزارشي كه ساختار پروژه داشته باشد و معلوم باشد 
كه ساختار اجرايي آنچه تيم هايي بوده و ساختار معماري 
و طراحي شبكه ملي اطالعات چه بوده، ارايه دهد. اكنون 
وزارت ارتباطات اين موضوع را پذيرفته است و هم اكنون 
نيز در حال ارسال گزارش هستند. بايد اجازه دهيد ما راجع 
به اين گزارش بررسي كنيم و مباحث فني آن را دنبال كرده 
تا گزارش دقيق تري را درباره شبكه ملي اطالعات به مردم 
ارايه كنيم. وي گفت:  تنها نكته اي كه وجود دارد اين است 
كه شبكه ملي اطالعات طبق تعريفي كه مصوبه شوراي 

عالي فض��اي مجازي به آن اطالق كرده اس��ت به عنوان 
زيرساخت ارتباطي فضاي مجازي كشور شناخته مي شود. 
اما متأسفانه خيلي از مجموعه ها شبكه ملي اطالعات را با 
كل فضاي مجازي يكي مي دانند. به همين دليل وقتي شما 
شبكه ملي اطالعات را نه به عنوان زيرساخت ارتباطي، بلكه 
به عنوان كل فضاي مجازي بدانيد، آن زمان كل خدمات 
دولت الكترونيك نيز جزئي از شبكه ملي اطالعات مي شود. 
در حالي كه اين خدمات روي بستر شبكه ملي اطالعات 

بايد ارايه شود.
وي تصريج كرد: متأسفانه در گزارش اوليه اي كه وزارت 
ارتباطات ارايه كرده است گاها ديده مي شود كه اقدامات 
مربوط به بحث دولت الكترونيك نيز در اين گزارش وجود 
دارد و راجع به آن نيز بحث شده است. احتمال مي دهيم 
اش��تباهاتي در اين زمينه صورت گرفته كه بايد اصالح 
شود. اين بايد روشن شود كه شبكه ملي اطالعات شامل 
خدمات محتوايي، خدم��ات دولت الكترونيك، خدمات 
سالمت الكترونيك، خدمات تجارت الكترونيك و امثالهم 
نيست؛ بلكه اين خدمات بر بستر شبكه ملي اطالعات ارايه 
مي ش��وند. وي در خصوص معناي واضح تر، شبكه ملي 
اطالعات و عرضه خدمات آن گفت: شبكه ملي اطالعات 
زيرساخت ارتباطي فضاي مجازي است كه شامل ارتباطات 
فيزيكي بين ش��بكه، تجهيزاتي كه انتقال دهنده پيام ها 
هستند و يك سري خدماتي كه ما در سند تبيين الزامات 
اين شبكه آورده ايم، مي شود. اين خدمات به چهار دسته 

تقسيم مي شود و با آن خدمات محتوايي متفاوت است.
وي افزود:  يكي از آنها خدمات ارتباطي است؛ به اين معني 
كه شبكه ملي اطالعات، ارتباطي براي شبكه هاي مختلف 

از جمله اينترنت باشد. خدمت دوم مربوط به خدمات پايه 
كاربردي مي شود كه ش��امل خدماتي مانند موتورهاي 
جست وجوگر، ايميل ملي، پيام رسان هاي بومي، خدمات 
ابري و ديتا س��نتر خواهد بود. اينها خدماتي هستند كه 
جزئي از شبكه ملي اطالعات محسوب مي شوند و اگر وجود 
نداشته باشند در فضاي مجازي نمي توان انتظار يك جريان 

مناسب از خدمات و محتوا را داشته باشيد.
وي تصريح كرد: س��ومين خدمت مربوط به شبكه ملي 
اطالعات به خدمات امنيت مربوط مي شود. به اين معني 
كه امنيت به عنوان يك س��رويس بايد در ش��بكه ملي 
اطالعات ارايه شود. خيلي از دستگاه هاي ما امروز مشكالت 
امنيتي عديده اي دارند و اين تنها وقتي حل و فصل مي شود 
كه شبكه ملي اطالعات، امنيت را به عنوان خدمت، ارايه 
دهد و چهارمين دسته از خدمات شبكه ملي اطالعات كه 
در سند تبيين الزامات به تفصيل راجع به آن بحث شده 
است، خدمات پايش و رصد براي سرويس ها و خدماتي 
اس��ت كه روي شبكه ش��كل مي گيرند. به عبارت ديگر 
دسته چهارم، خدماتي براي بهبود كيفيت سرويس هاي 
باالدس��تي ش��بكه ملي اطالعات مانند خدمات دولت 
الكترونيك و تجارت الكترونيك محسوب مي شوند كه با 
پايش و رصد به خدمات باالدستي كمك مي كنند تا اين 
خدمات بر بستر شبكه ملي اطالعات جريان ثابت تري 
داشته باشند و مشكالت را شناسايي مي كنند.بنابراين 
وقتي راجع به خدمات ش��بكه مل��ي اطالعات صحبت 
مي كنيم، منظورمان خدمات دولت الكترونيك نيست. 
اين خدمات در بستر ش��بكه ملي اطالعات شكل و نمو 

پيدا مي كند.

   سرويس هاي محتوايي بايد روي شبكه ملي 
اطالعات رشد  كند

وي در پاس��خ به اين سوال كه وزارت ارتباطات مدعي 
است بستر و زيرساخت شبكه ملي اطالعات را فراهم 
كرده اما ساير دستگاه ها، تمايلي به ارايه خدمات بر اين 
بستر را ندارند. اين موضوع تا چه حد درست است؟گفت: 
بله دقيقًا همين طور است. يعني خدمات محتوايي و 
خدماتي مانند سالمت الكترونيك و دولت الكترونيك 
مربوط به دستگاه ها و بخش خصوصي مي شود و ربطي 
به وزارت ارتباطات ندارد. شايد سال 8۱ كه قانون جديد 
وزارت ارتباطات تصويب شد تصور بر اين بود كه وزارت 
 ICT ارتباطات و فناوري اطالعات، مسوول كل فضاي
كشور است اما امروز چيزي كه به وزارت ارتباطات ابالغ 
شده، اجراي شبكه ملي اطالعات است با همان تعاريفي 
كه توضيح داده ش��د و نه به عنوان كل وظايف وزارت 
ارتباطات. وي تصريح كرد: فقط يك نكته باقي مي ماند 
آن هم اين اس��ت كه محتوا و سرويس هاي محتوايي 
بايد روي شبكه ملي اطالعات رشد و نمو پيدا كند و اگر 
احياناً شبكه ضعفي داشته باشد در خدماتي كه بايد ارايه 
كند، دچار مشكل مي شود. بنابراين وزارت ارتباطات 
هيچ مسووليتي براي توليد محتوا و ارايه سرويس هاي 
محتوايي ندارد. اما اين وظيفه را دارد كه زيرس��اخت 
ارتباطي را چنان آماده كند كه خدمات محتوايي بتوانند 
با سهولت و با يك مدل اقتصادي قابل قبول رشد و نمو 

و توسعه پيدا كنند.
وي گفت:  وزارت ارتباطات اگر واقعاً شبكه ملي اطالعات 
را 80 درصد تحقق داده باشد، توپ در زمين آنهايي است 
كه مس��ووليت خدمات دولت الكترونيك و خدمات 
محتوايي را برعهده دارند. اما اگر احيانًا كم و كاستي بر 
خدمات شبكه ملي اطالعات وجود داشته باشد آن وقت 
اشكال در وزارت ارتباطات است ما تاكيدمان براين است 
كه يك زيست بوم براي شبكه ملي اطالعات وجود دارد 
كه همه المان هاي آن به هم وابسته است و هر الماني كه 
ضعيف عمل كند در ساير المان ها به يك شكلي خود 

را نشان مي دهد. 
مهم ترين المان اين زيست بوم، زيرساخت ارتباطي آن 
است و هر مشكلي در زيرساخت ارتباطي، چندين برابر 
بزرگنمايي در س��اير المان ها خواهد داشت. به همين 
دليل اس��ت كه كشور ابتدا به س��مت تعيين الزامات 
اساسي براي شبكه ملي اطالعات رفته است و نظم دادن 
به اين زيست بوم نيز بر عهده مركز ملي فضاي مجازي 
است. وي در پاسخ به اين سوال كه، آينده شبكه ملي 
اطالعات را چطور مي بينيد و با توجه به موضوع امنيت 
س��ايبري، مباحث تحريم و احتم��ال قطع اينترنت، 
شما ميزان تاب آوري ش��بكه ملي اطالعات را چطور 
ارزيابي مي كنيد و آيا مي توان به اين پروژه ملي اميدوار 
بود؟گفت:  اميد را نبايد از دست داد. حتمًا ما وضع مان 
نسبت به ۴ سال پيش خيلي بهتر است. اين واقعيتي 

است و ما نسبت به آن غلو نمي كنيم.
 نكته اي كه به آن تاكيد داريم اين است كه سرعت الزم 
به دستيابي به شبكه ملي اطالعات ايجاد نشده و ما از 

اين لحاظ كند بوديم.
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ديلي ميل| محققان دانش��گاهي سيس��تم هوش 
مصنوعي ابداع كرده اند كه با شنيدن كليپ هاي صوتي 
از افراد مي تواند مشخصات صورت آنها را شناسايي كند.

محققان دانشگاه MIT يك سيستم هوش مصنوعي 
جالب اما ترسناك ابداع كرده اند كه مي تواند با شنيدن 

صداي افراد مشخصات صورت آنها را شناسايي كند.
  Speech۲Face محققان در يك پژوهش جديد به نام
توضيح داده اند نرم افزار هوش مصنوعي با دسترسي 
به قطعه هاي صوتي مي تواند تصويري از صورت هاي 
افراد را بازسازي كند. براي اين منظور ميليون ها كليپ 
آموزشي متعلق به يوتيوب كه در آنها بيش از ۱00 هزار 

نفر حضور داشتند، در يك شبكه عصبي وارد شدند.
محققان درباره اين پژوهش نوشته اند: هدف ما بررسي 
آن است كه تا چه حد مي توان با بررسي شيوه حرف زدن 
يك فرد، ظاهر او را شناس��ايي كرد. مشخص است كه 
بطور دقيق نمي توان هيچ صوتي را به يك صورت نسبت 
داد. بنابراين هدف ما پيش بيني عكس دقيق يك فرد 
نيست بلكه قصد داريم ويژگي هاي اصلي صورت فرد را 
شناسايي كنيم كه با صوت همخواني دارد. اين سيستم 

هوش مصنوعي ويدئوهاي يوتيوب را بررسي و ارتباطي 
ميان صوت و صورت فرد ايجاد ك��رد. عالوه برآن اين 
سيستم درباره عواملي مانند سن، جنسيت و قوميت فرد 
نيز مي تواند قضاوت كند. سيستم مذكور بدون دخالت 
انسان كار مي كند. عالوه بر آن محققان اين پروژه اعالم 
كرده اند سيستم هوش مصنوعي مذكور مي تواند ارتباط 

ميان الگوهاي صورت افراد نيز شناسايي كند.
به گفته محققان چنين سيس��تمي در آينده بس��يار 
كارآمد است. اما كارشناسان هشدار داده اند اين سيستم 
نمي تواند ويژگي هاي ظاهري فرد را دقيقًا نشان دهد 

بلكه تصوير ارايه شده تقريبي است.

ايس�نا|  بازار گوش��ي در يك س��ال اخير ب��اال و پايين 
بس��يار داش��ته و البته روند آن تحت تأثير عواملي مانند 
افزايش ن��رخ ارز، عمدتًا صع��ودي بوده اس��ت. عواملي 
مانند سودجويي برخي فروشندگان از اسم رجيستري و 
مشكالت واردكنندگان و اختالل هاي چندباره در سامانه 
همتا و واردات گوشي مسافري هم چند مرتبه بازار گوشي 
را دستخوش تحول كرد. شايد موبايل در ابتدا كااليي لوكس 
محسوب مي شد كه بدون آن هم مي توان به حيات ادامه داد، 
اما امروزه بسياري از كارها و فعاليت هاي روزمره به واسطه 
آن انجام مي شود و كمتر كسي را مي توان يافت كه گوشي 
هوشمند نداشته باشد؛ گوشي هايي كه شايد تا سال گذشته 
حتي با كمتر از يك ميليون تومان هم خريداري مي شدند 
اما امروز قيمت آنها فراتر رفته و دس��ت خريداران را براي 

انتخاب بسته است. 
البته قيمت گوش��ي حتي پيش از نوس��ان نرخ ارز هم با 
افزايش مواجه بود؛ زماني كه اعالم شد وزير جوان ارتباطات 
قصد دارد طرح رجيس��تري را بار ديگ��ر اجرايي كند، اما 
 IMEI اين بار به جاي اينكه بتوان رجيس��تري را دور زد و
گوش��ي ها را كپي كرد، روش تطبيق شماره هاي همراه با 

IMEI را برگزيدند كه امكان تقلب در اين طرح كمتر شود، 
س��ودجوياني كه از هر دليل براي افزايش قيمت استفاده 
مي كنند، با توجيه هايي مانند گوشي هاي رجيسترشده 
يا نبود كااليي كه به روش قانوني وارد ش��ده باشد، دست 
به گراني زدند. اما در روزهاي گذشته كه در بازار ارز شاهد 
كاهش نس��بي بوديم و مس��ائل مربوط به شركت هاي 
واردكننده گوشي يا گوشي هاي مسافري به ثبات رسيدند، 
قيمت گوشي هم كاهش��ي چند درصدي داشت. در اين 
راس��تا طبق اعالم كانال اطالع رس��اني ثبت تلفن همراه 
)رجيستري(، خريداران تلفن همراه مي توانند قبل يا حين 
خريد كاال، با مراجعه به پايگاه اطالع رساني قيمت كاال و 
خدمات سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، 
با جس��ت وجوي برند و مدل تلفن همراه مورد نظر خود، 
از آخرين قيمت هاي اظهار ش��ده توس��ط شركت هاي 
واردكننده مطلع شوند. همچنين اين امكان براي خريداران 
وجود دارد كه در صورت مشاهده گران فروشي، از طريق 
تماس با ستاد خبري سازمان حمايت به شماره تلفن ۱۲۴ 
يا با مراجعه به سايت اينترنتي اين سازمان، نسبت به ثبت 

شكايت و پيگيري موضوع اقدام كنند.

روابط عموم�ي مركز پژوهش ه�اي مجلس| 
مركز پژوهش هاي مجلس طي گزارش��ي به بررسي 
پايداري ش��بكه ارتباطات كش��ور در شرايط بحران 
پرداخ��ت و اعالم كرد، بررس��ي وقايع س��يل اخير و 
سوابق بحران هاي گذشته نشان مي دهد در شرايط 
بحران، ش��بكه هاي مخابراتي فعلي كه در دسترس 
متولي��ان امداد و نجات و فوريت ه��اي انتظامي قرار 
دارند پاس��خگوي نيازهاي جاري آنها نيس��ت؛ زيرا 
فناوري ه��اي مخابراتي ناهمگ��ون را به كار مي برند، 
باند هاي بسامدي متفاوتي استفاده مي كنند و ظرفيت 
طيف بسامدي اختصاص يافته به آنها نيز براي تأمين 

نيازهاي مخابراتي شان كافي نيست.
اي��ن مركز در ادامه نوش��ت: اين در حالي اس��ت كه 
اينترنت پهن باند افق هاي جديدي را در زمينه خدمات 
قاب��ل عرضه فوريت هاي امدادي و انتظامي توس��عه 
داده اس��ت، اما بهبود ارتباط��ات نيرو هاي امدادي و 
انتظامي به طيف بسامدي بيشتر و استفاده از فناوري 

پيشرفته نياز دارد.
اين گزارش با بيان اينكه استفاده از فناوري پيشرفته 

نيازمند منابع مالي است، مي افزايد؛ منابع درآمدي 
حاص��ل از واگذاري باند بس��امدي يك��ي از راه هاي 
تأمين منابع مالي پايدار ارتقاي فناوري ارتباطي اين 
نيروها است. در كشور ما نيز ضرورت بهبود ارتباطات 
نيرو هاي امدادي و انتظامي خصوصًا در شرايط بحران 
احساس مي شود، اما ناهماهنگي دستگاه هاي ذي ربط 
)س��ازمان صدا و س��يما و وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات( براي س��اماندهي فضاي بس��امدي كشور 
تحقق اين امر را با چالش مواجه كرده اس��ت. در اين 
گزارش، تجربه تقنيني كش��ور اياالت متحده امريكا 
)كه در ويژگي هايي نظير توزيع جمعيت و زير ساخت 

اينترنت شباهت هايي با ايران دارد( در بهره برداري از 
طيف بسامدي ۷00 مگاهرتز براي تقويت ارتباطات 
فوريت هاي امدادي و استفاده از عوايد آن براي تأمين 
مالي ارتقاي فناوري اين نيرو ها بررس��ي شده است. 
كنگ��ره اياالت متحده امريكا در ت��الش براي بهبود 
ارتباطات امدادي اين كشور، بازتخصيص طيف هاي 
بسامدي ۷00 مگاهرتز و اختصاص بخشي از آن براي 
تأمين مالي و تأسيس اپراتور واحد ارتباطات امدادي و 
انتظامي را به قوه مجريه اين كشور تكليف كرده است. 
بررسي نشان مي دهد كه به دليل ساختار نهادي اين 
كش��ور و نقش پررنگ بخش خصوصي، بهينه سازي 
طيف هاي بس��امدي در اين كش��ور بيش از دو دهه 
زمان برده اس��ت. اما در ايران با توجه به اينكه چالش 
اصلي استفاده از طيف بسامدي ۷00 و 800 مگاهرتز 
بين صدا و س��يما )به  عنوان يك نه��اد حاكميتي( و 
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات وجود دارد، ورود 
قانونگذار به موضوع مي تواند در زمان كمتري به رفع 
اختالفات بينجامد تا منابع بسامدي كشور در جهت 

منافع كلي نظام استفاده شود.

تك كرانچ| ش��ركت مخابراتي اريكسون به تازگي 
اعالم كرده اس��ت كه نيم��ي از جمعيت جهان تا پنج 
سال آينده به شبكه نسل پنجم اينترنت 5G دسترسي 

خواهند داشت.
 با توجه به آنكه در سال هاي اخير محبوبيت و استقبال 
از شبكه نسل پنجم اينترنت 5G  در جهان به ميزان 
قابل توجهي افزايش يافته است، كشورهاي مختلف 
با همكاري و عقد قرارداد با ش��ركت هاي مخابراتي و 
اپراتورهاي معروف سعي دارند كه به توسعه و برقراري 
زودهنگام زيرساخت هاي الزم براي اين شبكه اينترنتي 
بپردازند. حاال به تازگي شركت سوئدي اريكسون برآورد 
و اعالم كرده است كه ۴۵ درصد از جمعيت جهان قادر 
خواهند بود تا س��ال ۲0۲۴ ميالدي به نس��ل جديد 
اينترنت همراه و شبكه 5G دسترسي داشته باشند و از 

خدمات پرسرعت آن بهره مند شوند.
پاتريك س��رِول - مدير ارش��د اجرايي اريكسون - در 
 tech republic گفت وگو با گزارشگر وب س��ايت
تاكيد و خاطرنشان كرده است كه دسترسي به اينترنت 
5G تا پنج س��ال آينده بسيار س��ريع تر از حد تصور 

ميسر خواهد شد به گونه اي كه كاربران و مشتركان در 
كشورهاي مختلف علي الخصوص كشورهاي پيشرفته، 
در يكي دو س��ال آينده به راحتي ق��ادر خواهند بود از 

خدمات اين شبكه بهره مند شوند.
اوايل سال ۲0۱۲ ميالدي بود كه اتحاديه بين المللي 
مخابرات )ITU( تحت نظر س��ازمان ملل برنامه اي را 
 )IMT( براي توسعه تيم ارتباطات بين المللي موبايلي
براي افق ۲0۲0 و فراي آن )IMT-۲0۲0( آغاز كرد.

در نتيجه رسمًا يك مسابقه جهاني براي تعيين نسل 
پنجم ش��بكه موبايل شروع ش��د و از آن پس، شاهد 
رقاب��ت تنگاتنگي ميان اپراتوره��اي اينترنت و تلفن 

همراه در سراسر جهان هس��تيم كه هر يك به دنبال 
برقراري و راه اندازي نس��ل جديد و پرسرعت اينترنت 
5G در كشورهاي مختلفي همچون كره جنوبي، ژاپن، 
چين، اياالت متحده امريكا، استراليا و غيره هستند و 
از توانايي ها و برنامه ه��اي خود در اين زمينه رونمايي 
مي كنند. كش��ورهاي بس��ياري در سراس��ر جهان از 
جمله اياالت متحده امريكا، كانادا، استراليا، چين، كره 
جنوبي، ژاپن و بسياري از كشورهاي اروپايي و غيره با 
همكاري بزرگ ترين اپراتورهاي جهان در حال برقراري 
نسل پنجم اينترنت همراه 5G هستند و در اين زمينه 

فعاليت هاي گسترده اي را انجام داده اند.
بس��ياري از بزرگ تري��ن ش��ركت هاي مخابرات��ي و 
اپراتورهاي فع��ال در جهان نظير نوكيا، اريكس��ون، 
هواوي، ال جي، اسپرينت و غيره به شدت در حال رقابت 
براي راه اندازي نخستين شبكه اتصال به اينترنت نسل 
 ،5G5  هستند. نسل پنجم شبكه تلفن همراهG پنجم
استانداردهاي پيشنهادي براي نسل جديد ارتباطات 
سيار اس��ت كه پس از نسل چهارم شبكه تلفن همراه 

فعلي ارايه مي شود.

هوش مصنوعي صدا را به چهره تبديل مي كند 

افزايش قيمت گوشي با بهانه هاي مختلف

بررسي پايداري شبكه ارتباطات كشور در شرايط بحران

دسترسي نيمي از مردم جهان به شبكه 5G تا سال ۲۰۲۴

رويداد

كاربر

فراسو

دريچه

شكايت »واتس آپ« از 
ارسال كنندگان پيام هاي انبوه 

ديلي ميل| واتس آپ اعالم كرده عليه كاربراني 
كه پيام هاي انبوه در اين پلتفرم ارسال مي كنند، 
اقدام قانوني و از آنها ش��كايت مي كند. واتس آپ 
اعالم كرد از كاربراني كه تعداد زيادي پيام ارسال 
مي كنند، شكايت خواهد كرد. اين شركت اميدوار 
است تابا اين شيوه س��ودجوياني را متوقف كند 
كه با كمك اين اپليكيش��ن تعداد انبوهي پيام 
را براي كاربراني مشخص ارس��ال مي كنند. در 
بخش FAQ وب س��ايت اين پيام رس��ان اشاره 
شده اگر مشخص ش��ود فردي با استفاده از اين 
پلتفرم پيام هاي انبوه يا خودكار ارسال مي كند، 
با اقدامات قانوني روبرو خواهد بود. س��خنگوي 
اين ش��ركت نيز در اين باره مي گويد: واتس آپ 
براي پيام رس��اني خصوصي طراحي شده است. 
بنابراي��ن ما اقداماتي براي جلوگيري از ارس��ال 
انبوه پيام ه��ا در نظر گرفتيم و ح��د و مرزهايي 
براي نحوه استفاده از واتس آپ در نظر گرفتيم. 
ما تالش هاي خود را براي شناسايي حساب هاي 
كاربري افزايش داديم كه از واتس آپ سواستفاده 
مي كنند. به اين ترتيب مي توان ماهانه ۲ ميليون 
حساب كاربري را در سراسر جهان مسدود كرد. 
در صفحه وب سايت اين ش��ركت تحت عنوان 
»استفاده غيرقانوني از واتس آپ« آمده است: اين 
شركت خود را متعهد مي داند تا ماهيت خصوصي 
پلتفرم را براي كاربران حفظ كند. اين شركت با 
توجه به شواهدي كه از پلتفرم خود جمع آوري 
مي كند، گزينه ش��كايت قانوني از سواس��تفاده 
جويان را نيز در نظر گرفته اس��ت. اين ش��واهد 
شامل ادعاي شركت هاي مختلف درباره توانايي 
شان براي استفاده از واتس آپ به شيوه اي است كه 
سياست هاي آن را زير پا مي گذارد. سياست هاي 
جديد به شناسايي مجرماني كمك مي كند كه با 
استفاده از اين اپليكيشن پيام هاي فيشينگ يا 

بدافزار را منتشر مي كنند.

 »آمازون« ارزشمندترين 
برند تجاري جهان شد

س�ي بي اس نيوز| آمازون با پشت سرگذاردن 
شركت هايي همچون اپل و گوگل براي اولين بار 
عنوان ارزشمندترين برند تجاري جهان را به خود 

اختصاص داد.
بر اساس رده بندي موسسه برندز كه همه ساله از 
برترين موسسات تجاري جهان منتشر مي شود 
آمازون با ارزشي معادل ۳۱۵.۵ ميليارد دالر باالتر 
از اپل و گوگل ايستاده اس��ت. اين دو شركت به 
ترتيب ۳0۹.۵۲۷ و ۳0۹ ميليارد دالر ارزش دارند. 
پس از سه شركت يادش��ده مايكروسافت، ويزا، 
فيس بوك، علي بابا، تنسنت، مك دونالدز و  اي تي 
ان تي قرار گرفته اند. نكته بسيار جالب توجه در 
اين زمينه تسخير فهرست ۱0 برند برتر دنيا توسط 
شركت هاي فناوري اطالعات است. به گونه اي كه 
تنها مك دونالدز بطور كامل در اين حوزه فعاليت 
ندارد و ساير شركت هاي اين فهرست به گونه اي 
با فناوري اطالعات و ديگر فناوري هاي پيشرفته 

مرتبط پيوند خورده اند.
در يك سال گذش��ته كل ارزش شركت آمازون 
افزايش ۵۲ درصدي داش��ته است. در آغاز سال 
۲0۱۷ ارزش اي��ن ش��ركت كه زمان��ي تنها در 
حوزه خرده فروش��ي آنالين فعاليت مي كرد به 
۱08ميلي��ارد دالر مي رس��يد. در مقابل اپل كه 
مدت ها رتبه اول اين فهرست را در اختيار داشت 
در يك سال اخير تنها ۳ درصد رشد داشته و اين 
رشد در مورد گوگل هم تنها ۲ درصد بوده است.

بر اساس بررسي هاي برندز، فعاليت هاي آمازون 
در حوزه پردازش ابري، توس��عه كس��ب و كار و 
اس��تفاده از روش هاي خالقانه تحويل انواع كاال 
و خدمات به مشتريان، سرمايه گذاري در زمينه 
مواد غذايي، بلندگوهاي هوش��مند، تبلت ها و 
پخش اينترنتي موسيقي و ويدئو باعث شده اين 
شركت به ۱۲ سال حاكميت اپل و گوگل بر صدر 

اين فهرست خاتمه دهد.

»آيفون« از چين خارج مي شود
تلگراف| فاكس كان اعالم كرده در صورت باال 
گرفتن تنش هاي تجاري مي��ان امريكا و چين 
مي تواند آيفون را در كارخانه اين شركت در خارج 

از كشور توليد كند.
بزرگ ترين كارخانه توليد كننده موبايل هاي اپل 
اعالم كرده در صورت تشديد جنگ تجاري ميان 
چين و امريكا مي تواند آيفون را خارج از چين توليد 
كند. ش��ركت تايواني »فاكس كان« ميليون ها 
آيفون را در كارخانه هاي خود س��رهم مي كند. 
اين شركت اعالم كرده ظرفيت كافي براي تامين 
تقاضاي آيفون در كارخانه هاي خود خارج از چين 
را دارد. ليو يانگ وي مدير اين كارخانه در اين باره 
گفت: ۲۵ درصد ظرفيت توليد ما خارج از چين 
است. ما به اپل كمك مي كنيم تقاضاي آيفون در 
بازار امريكا را تامين كند. ما ظرفيت كافي براي 

تامين تقاضاي اپل را در اختيار داريم.
اين در حالي است كه فاكس كان تاكنون بخشي 
از توليد آيفون را به هند منتقل كرده تا از ماليات 

بر واردات در چين رهايي يابد.
اين شركت همچنين تعهد كرده ميلياردها دالر در 
كارخانه خود در امريكا كه در ويسكانس قرار دارد، 
سرمايه گذاري كند. البته بعيد به نظر مي رسد در 

اين كارخانه آيفون توليد شود.
اگر دونالد ترامپ تعرفه ماليات بر واردات به ارزش 
۳00 ميليارد دالر بر كاالهاي چيني وضع كند، 
اپل با اين شيوه مي تواند خود را از شر اين ماليات 
خالص كند. قرار است آيفون هاي جديد در ماه 
سپتامبر رونمايي شوند و هرگونه افزايش ماليات 
بر واردات كاالهاي چيني به معناي گران تر شدن 

دستگاه هاي اين شركت است.



ويژه

اخبارشهرستانها

11 بنگاهها

با هدف محروميت زدايي و توانمندسازي مناطق محروم و كمتر توسعه يافته انجام شد

سخنگوي تعزيرات مطرح كرد

توسط شركت ساپكو

اجراي 37 طرح عمراني و زيربنايي بنياد بركت در نهبندان

وضعيت پرونده هاي تعزيراتي در حوزه كاغذ

38  درصد از قطعات الكترونيك محصوالت ايران خودرو بومي سازي شد

گروهبنگاهها|
بنياد بركِت س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( در 
راس��تاي محروميت زدايي و توانمندسازي اقتصادي و 
اجتماعي مناطق محروم و كمتر توسعه يافته، 37 طرح 
عمراني و زيربنايي را در شهرستان نهبندان به بهره برداري 

رسانده يا در دست اقدام دارد.
به گزارش روابط عموم��ي بنياد بركت، اين بنياد براي 
اجرا و بهره برداري از اين تعداد طرح عمراني و زيربنايي 
در نهبندان از شهرستان هاي استان خراسان جنوبي، 
بالغ بر 97 ميليارد ريال هزينه كرده است. اين 37 طرح 
عمراني و زيربنايي بنياد بركت در شهرستان نهبندان، 
شامل پروژه هاي آب رساني، راهسازي روستايي، حفر و 
اليروبي قنات، مدرسه سازي، احداث كتابخانه، ساخت 
و تجهيز مراكز درماني و ورزشي و احداث مراكز فرهنگي 
و مذهبي اس��ت. از اين تعداد، 35 طرح به بهره برداري 
كامل رسيده اس��ت. از جمله اين طرح ها، مي توان به 
8 باب مدرسه با 43 كالس درس و يك باب كتاب خانه 
عمومي در شهرستان نهبندان اشاره كرد كه بنياد بركِت 
ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( در ادامه نهضت 
مدرسه س��ازي و افزايش مراكز فرهنگي در روستاها و 
مناطق محروم كشور، آنها را به بهره برداري رسانده است. 
 اين بنياد همچنين به تازگي عمليات مرمت و اليروبي
2 رشته قنات را در شهر نهبندان و روستاي محمدآباد 

اين شهرستان به پايان رسانده است.

ط��رح آب رس��اني به روس��تاهاي »س��ياه خونيك« و 
»س��اكرت« از توابع نهبندان از جمله ديگر  پروژه هاي 
بنياد بركت در اين شهرستان است كه با اعتبار 3 ميليارد 
ريال در دس��ت اجراس��ت كه تا 2 ماه آينده تكميل و به 
بهره برداري مي رسد. الزم به توضيح است كه هم اكنون 
نيز با اين اقدام بنياد بركت آب در اين روس��تاها جاري 
شده و مردم از آن استفاده مي كنند.ساختمان سي تي 
اسكن بيمارستان شهيد آتشدست نيز از ديگر طرح هاي 
در دست اقدام بنياد بركت در شهرستان نهبندان است. 
اين ساختمان كه با اعتبار اوليه 4 ميليارد ريالي در دست 
احداث اس��ت تا به امروز 40 درصد پيش��رفت فيزيكي 
داشته و تا پايان سال جاري به بهره برداري كامل مي رسد.

توسعه و بهسازي كتابخانه عمومي »محتاج نهي« نيز 
از ديگر طرح هاي اجرايي اين بنياد بركت در شهرستان 
نهبندان است كه با اعتباري بالغ بر يك ميليارد ريال در 
سه ماه آينده تكميل مي شود.گفتني است، شهرستان 
نهبن��دان در 200 كيلومتري جن��وب بيرجند، مركز 
خراس��ان جنوبي ق��رار دارد و از جمله مناطق محروم و 
كمتر برخوردار استان خراسان جنوبي به شمار مي رود. 
بنياد بركِت س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( تا به 
امروز با اجراي طرح هاي اشتغال زايي، عمراني و عمومي 
در اين شهرستان مرزي و محروم، نقش مهم و موثري را در 
محروميت زدايي از اين منطقه و توانمندسازي اقتصادي 

و اجتماعي ساكنان آن ايفا كرده است.

گروهبنگاهها|
يكي از مطالبات جدي مردم در مواجهه با گراني ها؛ ورود 
نهادهاي نظارتي مسوول به عرصه نظارت بر قيمت ها و 
مقابله با تخلفات صنفي و گرانفروشي هاست. سازمان 
تعزيرات حكومتي به عنوان متولي قانوني اين حوزه با 
استفاده از ابزارهاي قانوني تالش مي كند تا ضمن آگاهي 
بخشي به عموم مردم در مقابل رفتارهاي غيرقانوني در 

حوزه هاي اقتصادي و بازرگاني بايستد.
در قانون تعزيرات حكومتي، تخلفاتي نظير گرانفروشي، 
كم فروشي و تقلب، احتكار، عرضه خارج از شبكه، درج 
نكردن قيمت، اخفا و امتناع از عرضه كاال، صادر نكردن 
فاكتور، اجرا نكردن ضوابط قيمت گذاري، اجرا نكردن 
تعهدات واردكنندگان و توليدكنندگان در قبال دريافت 
ارز و خدمات دولتي، نداشتن پروانه كسب يا بهره برداري، 
فروش اجب��اري و اعالم نكردن موجودي، پيش بيني و 

مجازات هايي براي آن در نظر گرفته شده است.
سخنگوي س��ازمان تعزيرات حكومتي ديروز به ميان 
خبرنگاران آمد تا تصويري از مهم ترين تالش هاي اين 
س��ازمان در مواجهه با گرانفروشي، كم فروشي و... ارائه 
دهد،گفت: متخلفان در 83 روز نخست سال جاري به 
7 هزار ميليارد )تريليون( و 703 ميليارد ريال جريمه 

نقدي محكوم شده اند.
رايگاني بيش��ترين پرونده ها را مربوط ب��ه حوزه كاال و 

خدمات دانست و عنوان كرد: بيش��ترين ارزش ريالي 
تخلف مربوط به حوزه قاچاق اس��ت كه مقايسه تعداد 
پرونده هاي قاچاق و ميزان ارزش ريالي نش��ان دهنده 

برخورد با قاچاقچيان در سطح كالن است.
وي در ادامه در رابطه با ورود سازمان تعزيرات حكومتي به 
موضوع پرونده قاچاق كاغذ عنوان كرد: در استان فارس، 
گشت مشترك تعزيرات با دريافت گزارش احتكار كاغذ 
به محل اعزام و پس از بررسي مشخص شد فردي بدون 
ثبت اطالعات محموله در سامانه جامع انبارها، محموله 
مذكور را در انباري نگهداري كرده و با توجه به دريافت 
اظهارات متهم و مشخص شدن سوءنيت شخص، حكم به 
توزيع كاغذهاي مكشوفه در شبكه رسمي به نرخ مصوب 

سازمان نظارت صنعت، معدن و تجارت صادر شد.
رايگاني ادامه داد: در استان سمنان ۶ پرونده عدم ايفاي 
تعهدات براي خريد كاغذ تش��كيل شده است و در اين 
زمينه 3 شركت متخلف به ۶ ماه تا يك سال تعليق كارت 
بازرگاني و اعاده عين ارز دريافتي به بانك شاكي محكوم 
شده اند. ارزهاي دريافتي شامل ۱3 ميليون يورو، ۶۶2 
ميليون ون كره و 3 ميليون يوآن چين بوده اس��ت. در 
اس��تان تهران نيز تعداد 30 فقره احتكار كاغذ تشكيل 
شده كه يك فقره به دليل عدم صالحيت به مراجع ذي 
صالح ارسال و براي 2 پرونده منع تعقيب صادر شده و 
3 پرونده نيز با ارايه مدارك برائت گرفته اند. ۱5 پرونده 

در حال رسيدگي و دريافت استعالم است. 9 پرونده نيز 
مهلت يك هفته اي براي اجراي ضوابط قيمت گذاري 

دريافت كرده اند.

 مرغ ۲8 هزار توماني
در غرب تهران و سعادت آباد

وي در رابطه با مهم ترين پرونده هاي مهم و ملي در تهران، 
اظهار كرد: يك شركت بين المللي به دليل گران فروشي 
بيش از 90 هزار دستگاه گوشي تلفن همراه به پرداخت 
97 ميليارد ريال جزاي نق��دي در حق صندوق دولت 
محكوم شده كه رأي صادره در شعبه تجديدنظر قطعي 
شده است. بعد از ظهر روز گذشته نيز آخرين پرونده اي 
كه پيگيري شد مربوط به فروش مرغ 28 هزار توماني در 
غرب تهران و سعادت آباد بود كه با همكاري دادستاني 
تهران و گزارشاتي كه داده شد توسط گشت مشترك در 

كمتر از 50 دقيقه شناسايي و اقدامات الزم انجام شد.
رايگاني در رابطه با فعاليت سازمان تعزيرات در سيستان و 
بلوچستان عنوان كرد: ماموران پليس آگاهي شهرستان 
ايرانشهر مقدار ۱۶0 كيسه شير خشك جمعًا به ميزان 
4 تن را در حال قاچاق كش��ف كردند و با توجه به تاييد 
دانشگاه علوم پزشكي در مورد مصرف قابل انساني اين 
محموله، حكم به ضبط محموله صادر و متهم به پرداخت 
يك ميليارد ريال جزاي نق��دي در حق صندوق دولت 

محكوم شد. همچنين محموله 25 تن شير خشك نيز 
توسط پليس آگاهي كش��ف و پس از استعالم مصرف 
انساني از دانشگاه علوم پزشكي حكم به ضبط محموله 
صادر و متهم به پرداخت 5 ميليارد و ۶00 ميليون ريال 

جزاي نقدي در حق صندوق دولت محكوم شد.
وي گفت: در كردس��تان پس از كشف ۱۱ كيلو و 235 
گرم و 3۱0 س��وت زيورآالت سفيد و زرد، رسيدگي به 
پرونده آغ��از و با احراز تخلف، متهم به ضبط محموله و 
پرداخت ۱2 ميليارد و 729 ميليون ريال جزاي نقدي 
در حق صندوق دولت محكوم ش��د. در استان فارس، با 
كشف محموله قاچاق پارچه از يك كاميون در حال تردد 
در دش��ت ارژن، پرونده تخلف تشكيل و استعالم هاي 
الزم انجام ش��د و با توجه به عدم ارايه مدارك قانوني از 
سوي متهم و تاييد مراجع ذيصالح، محموله توقيف و به 
سازمان اموال تمليكي ارسال شد. رايگاني گفت: ارزش 
اين محموله 27 ميليارد ريال است و حكم متهم نيز به 
زودي صادر مي شود. رايگاني در ادامه در رابطه با اقدامات 
 س��ازمان تعزيرات حكومتي در هرم��زگان بيان كرد: 
در 4 پرون��ده قاچاق س��وخت ۱2 نفر مته��م جمعًا به 
پرداخت 34 ميليارد ريال جزاي نقدي در حق صندوق 
دولت محكوم شده اند و پرونده هاي احتكار ميوه توسط 
فردي به ارزش ۱8 ميليارد ريال، پرونده قاچاق پتو توسط 
2 نفر به ارزش 200 ميلي��ارد ريال و همچنين پرونده 
قاچاق تن ماهي به ارزش ۱20 ميليارد ريال مهم ترين 

پرونده هاي در دست رسيدگي در هرمزگان است
وي در رابط��ه با ح��وزه آذربايجان غربي اف��زود: براي 
مديرعامل يك شركت وارداتي به دليل گران فروشي يك 

هزار و 322 دستگاه كولر گازي جريمه 2۱ ميليارد ريال 
صادر شده است و در يك پرونده ارزي، حواله ارزي خارج 
از ضوابط تعييني از سوي يك شركت به ميزان 80 هزار 
يورو وصول شده و حكم جريمه 78 ميليارد ريالي متهم 

نيز در شعبه تجديدنظر قطعي شده است. 

 مقابله با گرانفروشي
رايگان��ي در ادامه در رابطه با اقدامات اين س��ازمان در 
خراسان شمالي گفت: با گزارش سازمان اطالعات سپاه 
پاسداران در مورد گران فروشي 7۱ هزار و 400 كيلوگرم 
برنج توس��ط يك شركت بومي، تخلف بررسي و پس از 
احراز، متهم به پرداخت 3 ميليارد ريال جزاي نقدي در 
حق صندوق دولت محكوم شده است كه اين حكم در 
مرحله اجرا است. در استان مركزي نيز قاچاقچي محموله 
سيگار به ارزش ۱8 ميليارد ريال در تعزيرات حكومتي 
به ضبط محموله به نفع ستاد اجرايي حضرت امام )ره( 
و پرداخت ۱8 ميليارد و 483 ميليون ريال جزاي نقدي 
و همچنين ضبط خودرو حامل محموله محكوم ش��د. 
همچنين دو پرونده احتكار فويل آلومينيومي به ارزش 
82 ميليارد ريال در حال رس��يدگي است.سخنگوي 
س��ازمان تعزيرات حكومتي در رابطه ب��ا اقدامات اين 
سازمان در استان كرمان نيز گفت: با متوقف كردن يك 
كانتينر توسط مامورين نيروي انتظامي مشخص شد 
بارنامه اين كانتينر مربوط به پارچه است اما با توجه به 
مشكوك بودن رفتارهاي راننده، ماموران اقدام به فك 
پلمپ كانتينر و كشف يك ميليون و 700 هزار نخ سيگار 

كردند و بالفاصله پرونده به تعزيرات ارجاع شد.

شركت طراحي مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو 
با برنامه ريزي براي خودكفايي در فناوري هاي نوين برق 
و الكترونيك خودرو، سهم خود را در زمينه استفاده از 
تجهيزات برقي در محصوالت ايران خودرو به 38 درصد 

افزايش داده است.   
به گ��زارش تعادل، مهرداد الياس��ي مدي��ر طراحي، 
مهندسي و ساخت برق و الكترونيك ساپكو در اين باره 
گفت: تعامل و همكاري با ش��ركت هاي دانش بنيان و 
شركت هاي قطعه سازي مرتبط با برق و الكترونيك در 
ماه هاي اخير يكي از فعاليت هاي اصلي ساپكو بوده و اين 
روند با جديت ادامه دارد. هدف سطح تامين تجهيزات 

برقي در سال جاري 45 درصد است. 
وي ادامه داد: رويكرد تمامي خودرو سازان جهان در حال 
حاضر بهره گيري هر چه بيش��تر از برق و الكترونيك در 
بخش هاي مختلف خودرو است و ايران خودرو نيز اهداف 

و برنامه هاي خود را در اين مسير قرار داده و همكاري هاي 
تنگاتنگي با شركت هاي دانش بينان كه تجربيات خوبي 
در زمينه طراحي و توليد قطعات برق و الكترونيك دارند 
ايجاد شده است.الياسي تاكيد كرد: حدود ۱5درصد از سهم 
توليد خودروهاي توليد شده در ايران خودرو را قطعات برق 
و الكترونيك تشكيل مي دهد كه ما در مدت كوتاهي موفق 
شديم خودكفايي در اين بخش را براساس استانداردهاي 

روز دنيا تا 38 درصد افزايش دهيم.
مدير طراحي، مهندسي و س��اخت برق و الكترونيك 
س��اپكو با ابراز اميدواري نس��بت به آينده اميدبخش 
در بهره گي��ري از آخرين فناوري ه��ا در زمينه برق و 
الكترونيك محصوالت ايران خودرو اظهار كرد: در مورد 
بخش هاي مختلف برق و الكترونيك خودرو برنامه هاي 
مدوني داريم، از جمل��ه آن طرحي و تامين قطعات و 
تجهيزاتي مانند سيستم كمكي راننده )ADAS( است. 

وي افزود: در حوزه هاي نرم افزاري مربوط به برق و الكتريك 
خودرو ش��ركت هاي دانش بنيان موفق��ي در ايران فعال 
هستند كه شركت ساپكو با همه اين شركت ها همكاري 
بسياري خوبي دارد. اگر چه در حوزه سخت افزاري هنوز در 
ابتداي راه هستيم و در اين بخش تالش هاي مضاعفي در 

دستور كارمان قرار دارد. 
الياس��ي تصريح كرد: همه اين تالش ها در ش��رايطي 
صورت مي گيرد كه صنعت خودرو زير فشار تحريم قرار 
دارد و ما برنامه هاي خودكفايي در مورد قطعات برق و 
الكترونيك را با نظر داشت و رعايت استانداردهاي روز 
دنيا دنبال مي كنيم.وي تصريح كرد: بايد توجه داشت 
برخي از قطعات برق و الكترونيك به دليل تيراژ باال در 
سطح جهاني توسط چند شركت توليد مي شود و در 
اختيار خودروسازان در تمام دنيا قرار مي دهد و توليد و 

داخلي سازي برخي از آنها هيچ صرفه اقتصادي ندارد.
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اختصاص ۱۵۷ ميليارد تومان 
براي جبران خسارات سيل

كرمانشاه|مديركل مديريت بحران استان كرمانشاه 
از اختصاص ۱57 ميليارد تومان اعتبار براي جبران 
خسارت ناشي از س��يل به كرمانشاه خبر داد.جليل 
بااليي از اختص��اص ۱57 ميليارد تومان اعتبار براي 
جبران خسارت ناش��ي از سيل به كرمانشاه خبر داد 
و اظهار داش��ت: پيرو تصميم دولت و بر اساس ابالغ 
س��ازمان برنامه و بودجه و رييس كل بانك مركزي 
۱57 ميليارد كمك بالعوض و تسهيالت به استان ابالغ 
شد.مديركل مديريت بحران استان كرمانشاه افزود: 
اين مبلغ ش��امل 45 ميليارد تومان كمك بالعوض 
به بخش كش��اورزي، 82 ميليارد تومان تسهيالت 
بخش كشاورزي و 30 ميليارد تومان تسهيالت بخش 
مسكن است.وي ابرازداشت: تسهيالت قرض الحسنه 
 4 درصد با بازپرداخت تقريبي ۱5 س��اله، تعميري

7 ساله و معيشتي 3 ساله و در قبال اخذ سفته به صورت 
زنجيره اي است كه چك برگشتي بدهي معوق، مانعي 

براي پرداخت آن نيست.

 اهداي تنديس غرفه برتر 
به شركت متروي تهران و حومه

غرفه ش��ركت بهره برداري متروي تهران و حومه در 
هفتمين نمايش��گاه بين المللي حم��ل و نقل ريلي 
و صنايع وابس��ته ك��ه از ۱9 تا 22خردادم��اه 98 در 
نمايشگاه بين المللي تهران برپا شد، به عنوان برترين 
غرفه انتخاب شد.به گزارش مديريت ارتباطات وامور 
بين الملل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه؛ 
در اختتاميه هفتمين نمايشگاه حمل و نقل ريلي كه 
با حضور بيش از ۱50شركت داخلي و خارجي برگزار 
شد شركت بهره برداري متروي تهران و حومه به عنوان 

غرفه برتر معرفي شد.

 كشف عتيقه هاي 3000 ساله 
در املش

رش�ت| فرمانده انتظامي املش از كشف دو قطعه 
شيء عتيقه 3000 ساله در اين شهرستان خبر داد.

سرهنگ قاسم جانعلي پور در گفت وگو با خبرنگاران 
با اعالم اين خبر گفت: در پي دريافت خبري مبني بر 
اينكه شخصي در منزل خود اشياي عتيقه نگهداري 
مي كند، بررس��ي موضوع در دستور كار پليس قرار 
گرفت.اين مقام انتظامي افزود: ماموران پليس با انجام 
تحقيقات نامحس��وس از صحت موضوع اطمينان 
حاصل كرده و با هماهنگي مقام قضايي به منزل مورد 
نظر اعزام ش��دند.وي با بيان اينكه در بازرسي از اين 
مكان دو قطعه كوزه سفالي عتقيه كشف شد، گفت: 
كارشناس��ان ميراث فرهنگي قدمت اشياي عتيقه 
كشف شده را حدود 3000 سال اعالم كردند.اين مقام 
انتظامي گفت: ارزش ريالي آثار تاريخي كشف شده 
از سوي كارشناسان اداره ميراث فرهنگي در دست 
بررسي است؛ در اين راستا متهم 25 ساله دستگير و با 

تشكيل پرونده به مراجع قضايي معرفي شد.

وجود 4۷۷ كالس درس 
كانكسي در آذربايجان غربي

اروميه|مديركل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس 
آذربايجان غربي گفت: 500 ميليارد ريال براي مدارس 
كانكسي در سفر اخير رياست جمهوري به آذربايجان 
غربي اختصاص يافته است.آيدين رحماني در جمع 
خبرنگاران افزود: در سطح آذربايجان غربي هم اكنون 
477 كالس درس به صورت كانكسي اداره مي شوند 
كه با توجه به ابالغ اعتبار سفر اخير رييس جمهوري 
به اين استان پيش بيني مي شود كه در سال تحصيلي 
۱389-۱388 تمامي مدارس كانكسي برچيده شود.

وي از اجراي 400 طرح مدرسه سازي در آذربايجان 
غربي خبر داد و اظهار كرد: اين تعداد فضاي آموزشي 
 ش��امل ي��ك ه��زار و 89۱ كالس درس اس��ت كه 
پيش بيني مي ش��ود زمان بندي اتمام اين طرح ها 
طوالني باشد.رحماني اضافه كرد: از مجموع يك هزار 
و 89۱ طرح مدرسه سازي كه در سطح استان در دست 
احداث است پيش بيني مي شود حدود ۶00 كالس 
درس آن تا مهر امسال به بهره برداري رسيده و تحويل 

آموزش و پرورش شود.

اختيارات دستگاه هاي اجرايي 
استان افزايش مي يابد

س�نندج|معاون هماهنگ��ي امور اقتص��ادي و 
توسعه منابع استاندار كردس��تان از واگذاري و ابالغ 
تعداد ۱73 عنوان وظايف و اختيارات توس��ط ستاد 
اجرايي وزارتخانه ه��ا به واحداي متناظر اس��تاني 
خبر داد.حس��ين في��روزي اظهار داش��ت: تعداد 
۱73 عن��وان از مصاديق و اختيارات س��تاد اجرايي 
وزارتخانه ها و سازمان هاي مستقل و وابسته به نهاد 
رياست جمهوري، به واحدهاي متناظر استاني واگذار 
و ابالغ ش��ده كه دستگاه هاي اجرايي كردستان نيز 
مشمول اين افزايش اختيارات شده اند.وي افزود: اين 
واگذاري اختيارات بر اساس مصوبات هيات وزيران و 
در راستاي تمركز زدايي، اجراي سياست هاي كلي 
نظام، تس��ريع و تسهيل در تصميم سازي و تسهيل 
در ارايه خدمات دستگاه هاي اجرايي به مردم، اجرا 

و ابالغ شده است.

جزييات مزايده فروش اموال مازاد و غيرتوليدي سايپا آغاز توليدآزمايشي برخي از قطعات 301 در نصف جهان 
مديرعامل س��اپكو درحاش��يه برگزاري پانزدهمين 
نمايش��گاه بين المللي قطع��ات خودرو اصفه��ان،  از 
توليدآزمايشي برخي از قطعات خودروي 30۱ و تست 

قالب هاي اين خودرو بازديدكرد.  
 به گزارش روابط عمومي س��اپكو، مديران ارشد ايران 
خودرو از خط توليد دو ش��ركت قطعه سازي )همگام 
خودروي آسيا و اطلس پمپ ايران( در استان اصفهان 
بازديد كرده و از نزديك درجريان توليد آزمايشي برخي 
از قطعات خودروي 30۱ و تس��ت قالب هاي آن در اين 

استان قرار گرفتند. 
منص��ور منصوري همچنين در مراس��م آغ��از به كار 
نمايشگاه پانزدهم قطعات استان اصفهان كه با حضور 
مقامات اين استان برگزار ش��د، حضور ساپكو در اين 
نمايش��گاه را حامل پيام روش��ن خوداتكاي��ي و لزوم 
همكاري قطعه سازان تمام استان هاي كشور دانست 
و از طرح اين شركت براي هم افزايي و جلب مشاركت 
سازندگان با همكاري انجمن ها در هفت استان خبرداد. 
وي با بيان اينكه استان اصفهان با وجود دارا بودن رتبه 
چهارم فروش قطعات به ايران خودرو، به دليل تامين 
مواد اوليه اين صنعت، از اهميت بااليي برخوردار است، 
اضافه كرد: با اجراي پروژه هاي خودكفايي كه به ارزش 

300 ميليون يورو تعريف شده، به زودي كاهش ارزبري 
قابل توجهي در صنعت قطعه سازي خواهيم داشت.

مديرعامل ساپكو با اشاره به برنامه ريزي اين شركت براي 
گسترش همكاري با پارك هاي فناوري، شركت هاي 
دانش بني��ان و دانش��گاه ها در تعامل ب��ا انجمن هاي 
قطعه سازي سراسر كشور، بر لزوم ايجاد مركزي براي 
توسعه تكنولوژي ها در اين صنعت تاكيد كرد و افزود: 
تحريم ها به ما ثابت كرد، هر آنچه فعاليت فني مهندسي 
و ساخت داخل در اين سال ها انجام شده، به نفع ما بوده 
است و با همين هدف، كاس��تي ها و نيازهاي صنعت 
قطعه سازي را اعالم كرديم تا در طرح جهاد خودكفايي 
از توانمندي تمام سازندگان و فعاالن اين صنعت بهره 

ببريم.  مديرعامل س��اپكو خاطرنشان ساخت:  استان 
اصفه��ان در تامي��ن 85درصد فوالد بدن��ه خودروها 
نقش آ فريني دارد كه با برنامه اي كه براي توليدخودروي 
30۱ داريم، نياز ما به تامين كنندگان مواد اوليه استان 

افزايش قابل توجهي خواهد داشت.
برمبناي اين گزارش، عادل پيرمحمدي معاون طراحي 
و توسعه محصوالت جديد ايران خودرو نيز در ديدار با 
اعضاي انجمن قطعه سازان اصفهان، توليد 30۱بدون 
حضور ش��ريك خارجي را نماد بل��وغ صنعت خودرو 
در كشور دانس��ت و افزود: با روند فعلي، توليد 30۱ تا 
پايان سال را با ظرفيت حداكثر 24 دستگاه در ساعت 

خواهيم داشت.
در پايان اين نشس��ت، مجتبي استادرحيمي معاون 
كيفيت اي��ران خودرو گف��ت: با توجه ب��ه اصالحات 
ساختاري جديد در ساپكو، وارد راه جديدي در توليد و 
كيفيت شده ايم كه كليد آن در پروژه 30۱ خورده است.
گفتني است، پانزدهمين نمايشگاه قطعات خودروي 
اصفهان كه مدت چهار روز و از 2۱ خرداد آغاز شده است، 
با حضور بيش از 95 شركت داخلي و در فضايي به وسعت 
8500 مترمربع از س��اعت ۱7 تا 22 ه��ر روز پذيراي 

بازديدكنندگان و عالقه مندان به اين صنعت است.

معاون مالي و اقتصادي گروه خودروسازي سايپا از ادامه 
طرح فروش اموال مازاد و غيرتوليدي اين گروه خبرداد و 
گفت: شركت لنت پارسيان پيشرو و پنج فقره ملك متعلق 

به اين مجموعه در ليست فروش قرار گرفته است.
 به گ��زارش س��ايپانيوز، مه��دي محمدرضايي گفت: 
۱00 درصد سهام شركت لنت پارسيان پيشرو به صورت 
يكجا و با شرايط پرداخت نقدي يا نقد و اقساط توسط گروه 

خودروسازي سايپا به فروش مي رسد.
به گفته وي، شركت مذكور با س��رمايه ثبت شده 28۶ 
ميليارد و ۱۶7 ميليون و 547 هزار ريال به 28۶ ميليون و 
۱۶7 هزار و 547 سهم هزار ريالي تقسيم شده و كل سهام 
قابل واگذاري آن 7۶7 ميليارد و 232 ميليون و 5۶۶ هزار 
و 2۶8 ريال است كه اشخاص حقيقي و حقوقي كه تمايل 
به ش��ركت در مزايده ف��روش آن دارند، بايد معادل پنج 
درصد از ثمن معامله را به عنوان سپرده شركت در مزايده 
پرداخت كنند. وي ادامه داد: سهام شركت لنت پارسيان 
پيشرو به پيشنهاد دهنده اي كه باالترين قيمت را ارايه كند، 
واگذار خواهد شد.معاون مالي و اقتصادي گروه سايپا گفت: 
متقاضيان بايد پاكت هاي مخصوص شركت در مزايده را 
تا س��اعت ۱۶ روز ش��نبه 25 خرداد ماه جاري به نشاني 
كيلومتر ۱5 بزرگراه شهيد لشگري، شركت سايپا، مديريت 

امور سرمايه گذاري و بررس��ي هاي اقتصادي تحويل و 
رس��يد دريافت كنند.وي درخصوص برگزاري مزايده 
فروش امالك مازاد گروه سايپا نيز گفت: پنج فقره ملك 
تجاري، اداري، مسكوني و صنعتي واقع در تهران، قائم شهر 
و ايزدش��هر مازندران نيز از طريق برگزاري تش��ريفات 
مزايده عمومي واگذار خواهد شد.به گفته محمدرضايي 
متقاضيان مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر، دريافت 
اسناد و فرم ش��ركت در مزايده و تس��ليم پيشنهادات، 
همه روزه از ساعت 8 صبح تا ۱5 به نشاني تهران، كيلومتر 
۱5 بزرگراه شهيد لش��گري، واحد امور سرمايه گذاري و 
 بررسي هاي اقتصادي مراجعه كرده يا با شماره تلفن هاي

 44۱9۶949 و 48952۶۶3 تماس بگيرند.
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پيمانكاران زباله، از كودكان براي جمع آوري ارزان زباله سوءاستفاده مي كنند 

كودكانابزارمافيايزبالهگردي
زباله گردي در ايران پديده  امروز و ديروز نيست. از سال 
1302 كه ش��يوه  جمع آوري زباله در شهرداري تهران 
تغيير كرد، مافياي زباله  هم قد علم كرد تا امروز كه اين 
مافيا قدرتمندتر شده و حاال ديگر رفتگران نيستند كه 
مانند صدسال قبل زباله هاي تر را به باغداران بفروشند 
و س��ودي عايدشان ش��ود ، حاال كودكان اهرم مافياي 
قدرتمند خريد و فروش زباله هستند كه كودكي خود 
را ميان بوي تعفن و انبوه بيماري ها از دست مي دهند 
تا گردش مالي 200 ميلياردي از زباله گردي آنها تنها 
در شهر تهران عايد نهادهاي باالدستي شود كه بدون 
توجه به حقوق كودك و با زير پا گذاشتن قانون كار به 
ادامه چرخه اقتصادي فكر مي كند. 1۴ هزار زباله گرد 
در ته��ران وجود دارد كه از اين تعداد چهار هزار و ۷00 
نفر آنها يعني يك سوم كودك هستند. كودكان 11 تا 
1۷ ساله اي كه روزانه به طور متوسط ۶0 كيلوگرم زباله 
جمع آوري كرده و اغلب در كارگاه هاي تفكيك زندگي 
مي كنند. رسيدگي به وضعيت اين كودكان و پايان دادن 
به زباله گردي آنها اگرچه سال هاست در ميان حرف هاي 
مس��ووالن به عنوان موضوعي مهم مطرح مي شود اما 
پيدا كردن يك راه حل ب��راي اين معضل تاكنون بين 
دستگاه هاي مختلف پاسكاري شده و به نتيجه نرسيده 
اس��ت. تازه ترين اظهارنظر هم درباره اين موضوع روز 
گذشته از سوي معاون رفاه اجتماعي وزارت كار، تعاون 
و رفاه اجتماعي مطرح شد كه معتقد است براي پايان 
دادن به زباله گردي كودكان بايد كار كودكان به رسميت 
شناخته شود اما اين اظهارنظر در حالي است كه در سال 
13۷3، ايران، پيمان نامه جهاني حقوق كودك را امضا 
كرد و تعهدات مربوط به كودكان كار و خيابان را پذيرفت 
از طرف ديگر طبق ماده ۷9 قانون كار، اشتغال كودكان 
زير 15 سال ممنوع اعالم شده و همچنين بيش از 10 
سال از امضاي مقاوله نامه منع بدترين اشكال كار كودك 

در ايران مي گذرد. 

   ح�ل معض�ل كار ك�ودكان با به رس�ميت 
شناختن آن

آمارها حكايت از آن دارد كه بيشتر جمعيت كودكان 
 زباله گرد را كودكان مهاجر افغانستاني تشكيل مي دهند . 
احمد ميدري، سوي معاون رفاه اجتماعي وزارت كار، 
تعاون و رفاه اجتماعي روز گذش��ته درباره اين موضوع 
با  اشاره به نگاه حاكم مبني بر عدم اشتغال كودكان به 
عنوان يك ارزش در كشور گفت: وقتي مي گوييم كودك 
نبايد كار كند، راه را براي تامين امكانات رفاهي كودكان 
كار مانند تامين بهداشت مي بنديم. درحالي كه وزارت 
رفاه در كنار شهرداري مي تواند در اين زمينه ورود كند 
به ش��رط اينكه اين موضوع به رسميت شناخته شود.  
ميدري گفت: خيلي از ما نمي خواهيم حضور اتباع افغان 
در ايران را به عنوان ارزش بشناسيم و آن را بپذيريم. 2 
تا 3 ميليون كارگر افغان داري��م كه ۷00 هزار نفر آنها 
رسمي هستند. سعي داشتيم براي رسمي كردن ورود 
اتباع افغان در ايران قدم برداريم اما خانه كارگر مانع از اين 
كار شد. آنها معتقد بودند كه طبق قانون كار ايران بايد 
كارگر ماهر وارد كشور شود و در نهايت براي رايزني در 

اين خصوص حاضر به شركت در جلسه نبودند تا به اتفاق 
نظري مشترك برسيم. او افزود: با وجود ديدگاه هايي 
مثل اينكه افاغنه نبايد وارد كشور شوند و قانون كار نبايد 
خدشه دار شود يا كودك نبايد كار كند، نمي شود كاري را 
پيش برد. بايد اول راجع به حل اين موضوعات جلسات 
مشتركي با نهادهاي مختلف تشكيل شود و درباره بحث 
و گفت وگو درباره كودكان و اخالقيات و ارزش هايمان 
تفكيك قائل ش��ويم. اين مشكالت حل نمي شود مگر 
اينكه درباره سياست هايمان تجديدنظر كنيم و به يك 

اتفاق نظر مشترك برسيم.

   لزوم حذف كودكان زير 15 سال از چرخه 
زباله گردي 

اظهارات ميدري در حالي است كه كارشناسان معتقدند، 
تحت لواي هيچ قوانيني كودكان زير 15 سال نمي توانند 
وارد ساز و كار جمع آوري پسماند شوند. كاميل احمدي، 
مردم شناس و سرپرست پژوهش زباله گردي كودكان، 
در مراس��م رونمايي از پژوهش يغماي كودكي كه در 
آستانه روز جهاني مبارزه با كار كودكان برگزار شد، گفت: 
مكانيزه كردن شيوه جمع آوري پسماندها مي تواند به 
اين موضوع كمك كرده و نيروي انساني غير متخصص 
را حذف كند. اگر به قوانين نگاه كنيم مي بينيم كه قوانين 
خوبي در كش��ور وجود دارد، اما اي��ن قوانين به خوبي 
اجرا نمي ش��ود. در حوزه مديريت شهري هم قوانين و 
آيين نامه هاي خوبي وجود دارد كه اجرا نمي شود اما اگر 

همان ها را اجرا كنيم راهگشا خواهد بود.
احمدي با بيان اينكه شهرداري جمع آوري زباله هاي 
تهران را 200 ميليارد تومان كرايه داده اس��ت، اظهار 
كرد: برآورد مي ش��ود حدود 1 ت��ا 1.5 برابر اين ميزان 
پيمانكاران س��ود مي برند. رتبه بعدي متعلق به ارباب 
يا صاحب كار اس��ت. حلقه آخر اين حلقه نيز كودكان 
قرار دارند. طي چند م��اه اخير دريافتيم تعداد زيادي 
از ك��ودكان و خانواده هاي ايراني در تهران نيز در حال 
وارد ش��دن به چرخه جمع آوري زباله ها هستند، اين 
موضوع به دليل مشكل اش��تغال و در دسترس بودن 
زباله اتفاق افتاده است. سازو كاري هم اكنون وجود دارد 
كه پيمانكاران تنها بخشي از كارگران را بيمه مي كنند 
و آنها با افراد غيرقانوني ادغام شده و در مراكز دولتي و 
غير دولتي اسكان داده مي شوند. اين پژوهشگر افزود: 
فراهم كردن زيرس��اخت هاي آموزش ش��هروندي از 
ديگ��ر اقدامات موثر در حل اين موض��وع خواهد بود. 
براي مثال هنوز ش��هروندان زباله هايشان را تفكيك 
نمي كنند. اگر مسووليت پذيري شهروندان در تفكيك 
زباله در منزل اتفاق بيفتد بخشي از اين مشكل برطرف 
خواهد شد. حجم انبوهي از زباله بدون هيچ پرسشي 
از خودمان را توليد مي كنيم بي آنكه بپرسيم چند نفر 
از ما هنگام خريد از مغازه از گرفتن كيسه پالستيكي 
امتناع مي كنيم؟ چراكه زندگي شهري ما را به شدت 
تنبل كرده اس��ت. سرپرس��ت پژوه��ش زباله گردي 
كودكان بيان كرد: براي حل اين مشكل بايد از مشاركت 
زباله گردان براي تدوين قوانين استفاده كرد. ۸9 درصد 
از اين افراد مهاجران غيرقانوني هس��تند. اين موضوع 

به اين دليل اتفاق مي افتد كه در ايران سيس��تم ويزا و 
اخذ كار نداريم كه بايد تس��هيل شود. حدود 1۴ هزار 
زباله گرد غير رسمي در كشور وجود دارد، بيشتر اين 
افراد توانسته اند غيرقانوني وارد مرزهاي ايران شوند، 
مالياتي پرداخت نمي كنند و در نهايت از هر دو طرف 
به آنها اجحاف مي شود. پيش��نهاد ما حذف كودكان 
زباله گرد زير 15 س��ال از چرخه كار است. تحت لواي 
هيچ قوانيني كودكان زير 15 سال نمي توانند وارد ساز 
و كار جمع آوري پس��ماند شوند. برگش��ت دادن اين 
مهاجران زير ١5 س��ال با هماهنگي دولت افغانستان 
و اداره مهاجرت اين كش��ور، سازمان هاي بين المللي 
با اخذ اجازه عبور از مرز، نظارت س��ازمان جهاني كار، 
بهزيستي و سازمان هاي مردم نهاد و بازگشت آنها به 
چرخه آموزش از جمله راه حل هاي پيشنهادي ماست.

او افزود: راه حل دوم ما ماندن كودكان باالي 15 س��ال 
زباله گرد در ايران، مش��روط به داشتن يك سرپرست 
اس��ت. اكثر كودكان زباله گرد در ايران يك سرپرست 
درجه يك دارن��د. اگر اين افراد با هم��كاري برخي از 
دستگاه هاي دولتي بتوانند مهارتي را بياموزند، مي تواند 
كمك كننده باشد. طبق قوانين كار ايران، كار براي افراد 

باالي 15 سال بالمانع است ولي اين به معناي تشويق 
افراد باالي 15 سال به كار كردن نيست، بلكه براساس 
شرايطي است كه كار مناسب با سن، بدون اضافه كاري 

و شرايط سخت باشد.

   طرح هاي شكست خورده محيط زيستي 
با البي پيمانكاران

عالوه بر بحث هاي اقتص��ادي و اجتماعي زباله گردي 
كودكان، نبايد از بحث هاي محيط زيستي اين موضوع 
غافل ش��د. اگرچه تاكنون طرح هاي بس��ياري براي 
بازنگري در بازيافت زباله اجرا ش��ده اما در عمل شاهد 
آن هستيم كه بيشتر اين طرح ها شكست خورده اند. 
معروف ترين طرح ش��ايد هم تفكيك از مبدا باشد كه 
مانور بسياري روي آن انجام شد اما آنچنان كه بايد به 
موفقيت نرسيد. كارشناسان محيط زيست معتقدند 
اگر قرار باشد دليل شكست طرح هاي محيط زيستي 
درباره جمع آوري زباله بررسي شود، باز هم به موضوع 
نيروي كار و مافياي زباله مي رسيم. سهيل مرتضايي، 
كارشناس محيط زيست درباره اين موضوع به تعادل 
گفت: موضوع تفكيك از مبدا به نتيجه نمي رسد چون 

پيمانكار سود نمي كند زباله خشك حجمي ندارد و يك 
هفته جمع كردن زباله مي تواند با يك شب پايان بگيرد. 
در صورتي كه در محل دفن كارگرهايي وجود دارند كه 
براي يك سري از پيمانكارها محل را كند و كاو مي كنند 
و روزانه چندين تن زباله پالستيكي و كاغذي را از محل 
دفن خارج مي كنند و درآمده��اي ميليوني دارند. نه 
مالياتي پرداخت مي كنند نه شركت مشخصي دارند 

نه هويت كارگرها مشخص است. 
او افزود: اما بايد توجه كرد اين افراد در ش��رايطي كار 
مي كنند كه نه تنها آلودگي اين زباله ها محيط زيست 
را به خطر مي اندازد بلكه سالمت اين افرد به شدت در 
معرض آسيب است. تمام بيمارستان ها زباله هاي شان را 
در محل دفن خالي مي كنند و همين باعث بروز عفونت 
در محل دفن مي شود. در چنين محل هايي كارگران 
بدون ماسك و دستكش مشغول به كار هستند. حشرات 
هم در اين محل ها عمدتا فراوان هستند كه خود عامل 
انتقال آلودگي در محيط هستند. اين وضعيت در حالي 
اس��ت كه اغلب پيمانكاران به ماموران محيط زيست 
اجازه بازديد از سايت ها زباله را نمي دهند بنابراين هيچ 

نظارتي بر اين وضع وجود ندارد. 

در صورت همكاري نكردن جامعه جهاني 

احتمال تغيير شيوه مبارزه با موادمخدر از سوي ايران 
مسووالن كشور مي گويند كه اگر جامعه جهاني سهم 
خود را در حوزه مبارزه با موادمخدر پرداخت نكند و از 
ايران حمايت نكند، شايد مجبور شويم در شيوه مبارزه 

با موادمخدر تغييراتي ايجاد كنيم.
مدتي است كه غرب تهديد مي كند سهمي در راستاي 
مبارزه با مواد مخدر پرداخت نمي كند و تنها واكنششان 
نسبت به فعاليت ها و اقدامات شبانه روزي جمهوري 
اس��المي ايران در حوزه مبارزه با مواد مخدر تش��كر و 

قدرداني از ايران است. 
مبارزه در ح��وزه مواد مخدر روز ب��ه روز به امكانات و 
تجهيزات بيشتر و به روزتري احتياج دارد كه به دليل 
تحريم هاي ظالمانه امريكا عليه ايران نمي توان برخي 
از اين تجهيزات را وارد كرد، حتي جوامع غربي در اين 
باره ايران را ياري نكرده و انتظار دارند جمهور اسالمي 
ايران بدون هيچ كمك و حمايتي همچنان از مرزهاي 

كشورهاي آنها در برابر ورود مواد مخدر حمايت كند.
سردار مسعود زاهديان رييس پليس مبارزه با مواد مخدر 
ناجا با اشاره به اقدامات جمهوري اسالمي ايران در راستاي 
مبارزه با مواد مخدر اظهار كرد: جمهوري اسالمي ايران 
به عنوان يك كش��ور پيشتاز در امر مبارزه با مواد مخدر 
در سطح جهان شناخته شده اس��ت. وي افزود: ميزان 
كشفياتي كه جمهوري اسالمي ايران دارد منحصر به فرد 
است و كاري كه به عنوان يك كشوري كه در خط مقدم 
مبارزه با مواد مخدر است انجام مي دهيم بي بديل است.

   نياز به تجهيزات پيشرفته تر 
او اظهار كرد: تا به امروز تمام تالش خود را انجام داده ايم 
تا با توزيع و پخش يا ورود مواد مخدر به داخل كش��ور 
مب��ارزه كنيم اما بايد بدانيم امكان��ات ما در اين حوزه 
محدود اس��ت. او با اش��اره به نقش جامعه جهاني در 
مبارزه با مواد مخدر به ايسنا گفت: جامعه جهاني بايد 
در راستاي مبارزه با مواد مخدر سهم خودش را بپردازد 
و نسبت به نقش��ي كه ايران در راستاي مبارزه با مواد 

مخدر دارد از جمهوري اسالمي ايران پشتيباني كند. 
رييس پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا اظهار كرد: ايران 
وظيفه خودش را نسبت به مبارزه اي كه بايد در حوزه 
مواد مخدر داشته باشد انجام داده است ولي اين مبارزه با 
توجه به امكاناتي كه داريم انجام مي شود نه بيشتر از آن.

زاهديان با اشاره به تهديدهاي جامعه جهاني مبني بر 
اينكه سهم خودش را در راستاي مبارزه با مواد مخدر 
پرداخت نمي كند، گفت: جامعه جهاني بايد بداند كه 

مهم ترين بخشي كه براي ما اهميت دارد مردم كشور 
خودمان است و بعد كشورهاي ديگر براي ما مهم است. 
يعني اگر جامعه جهاني سهم خودش را نپردازد ما تنها 
به فكر مردم كشور خودمان هستيم و از مردم كشورهاي 

ديگر در حوزه مواد مخدر هيچ حمايتي نمي كنيم.
او افزود: مجدد تاكيد مي كنم كه اگر جامعه جهاني سهم 
خود را در مبارزه با مواد مخدر پرداخت نكند ما در شيوه 
مبارزه مان تغييراتي را ايجاد مي كنيم. زاهديان افزود: 
اگر بخواهد اين اتفاق رخ بدهد )پرداخت نكردن سهم 
جامعه جهاني در حوزه مبارزه با مواد مخدر( نظارت ما 
بر روي مردم كشورمان بيشتر خواهد بود و اگر امكاناتي 
را كه ما طلب كرديم در اختيارمان قرار ندهند ما مصداق 
ضرب المثل چراغي كه به خانه رواست به مسجد حرام 
است رفتار مي كنيم و نسبت به كشور تالشمان را بيشتر 
مي كنيم و اگر چيزي از دستمان در رفت نسبت به آن 

احساس گناه نمي كنيم.
رييس پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا گفت: از آن جهت 
ما نسبت به نظارت ارسال مواد مخدر به اروپا احساس 
گناه نمي كنيم كه جامعه جهاني سهم خودش را براي 
پشتيباني ايران در راستاي مبارزه با مواد مخدر پرداخت 

نمي كند و به تعهدات خود پايبند نيستند. 
او افزود: سال گذشته ۸00 تن مواد مخدر در مرزهاي 
كش��ور و محوره��اي خروجي كش��ف كرده ايم ولي 
افغانس��تان كه توليد كننده مواد مخدر است 200 تن 

مواد مخدر كشف كرده اس��ت. با مقايسه اين دو آمار 
مي توانيم درك كنيم چه كشوري در جهان براي مبارزه 
با مواد مخدر عزم جدي دارد و با قاطعيت عنوان مي كنم 
هيچ كشوري مانند ايران در راستاي مبارزه با مواد مخدر 

عزم جدي نداشته است.
زاهدي��ان يادآور ش��د: البته ما منت��ي نداريم چرا كه 
جمهوري اسالمي ايران در راستاي مبارزه با مواد مخدر 
احساس وظيفه مي كند و بر خود واجب و الزم مي داند 
تا از پخش، توزيع و ارس��ال مواد مخدر به درون كشور 
و كشورهاي ديگر تا حد امكان جلوگيري كند. رييس 
پلي��س مبارزه با مواد مخدر ناجا گفت: از اول امس��ال 
تاكن��ون ما دو ش��هيد در حوزه مبارزه ب��ا مواد مخدر 
داشته ايم و 3 هزار و ۷5۷ شهيد از ابتداي انقالب تا به 

امروز در اين حوزه داشته ايم.
همچنين اسكندر مومني دبيركل ستاد مبارزه با مواد 
مخدر اظهار كرد: بر اس��اس آمارهاي استخراج شده 
توسط سازمان ملل، ۷5 درصد كشفيات ترياك جهان، 
۶1 درصد مرفين جه��ان و 1۷ درصد هروئين جهان 
مربوط به جمهوري اس��المي ايران است. وي تصريح 
كرد: در س��ال 201۷ ايران 21 تن و در كل اروپا حدود 
چهار تن هروئين كشف شد. در كشور افغانستان توليد 
مواد مخدر از 200 تن در س��ال 2001 به 10 هزار تن 
رس��يده اما ميزان كشفيات در اين كش��ور بر اساس 

آمارهاي سازمان ملل كمتر از 300 تن است.
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اعالم شرايط بخشش غيبت 
اوليه سربازان حين خدمت

معاون اجتماعي و نشر ارزش هاي ايثار سازمان 
وظيفه عمومي نيروي انتظامي گفت: مشموالن 
غايبي كه به خدمت س��ربازي اعزام مي شوند، 
درصورتي كه در س��وابق خدمتي آنان حسن 
خلق، جديت و... توسط فرماندهان تاييد شود، 

دو سوم اضافه خدمت آنان بخشيده مي شود.
مهدي تقوي در اين باره اظهار كرد: برابر ماده 
5۸ قانون خدمت وظيفه عمومي، مشموالن در 
صورت عدم ارسال به موقع مدارك مربوط به 
اعزام به خدمت يا عدم مراجعه به موقع در تاريخ 
اعزام مشخص شده، غايب محسوب مي شوند.

او ادامه داد: مش��موالني كه مدت غيبت اوليه 
آنان تا 3 ماه باش��د، س��ه ماه اضافه خدمت و 
چنانچه مدت غيبت اوليه آنان بيشتر از 3 ماه 
باش��د به ۶ ماه اضافه خدمت تنبيه مي شوند و 
همچنين مشموالني كه مدت غيبت اوليه آنان 
بيش از يك سال باش��د، عالوه بر ۶ ماه اضافه 
خدمت، فراري نيز محس��وب شده و به مراجع 
قضايي معرفي مي ش��وند. معاون اجتماعي و 
نشر ارزش هاي ايثار س��ازمان وظيفه عمومي 
نيروي انتظامي تصريح كرد: مشموالن غايبي 
كه تاكنون براي تعيين تكليف وضعيت خدمت 
خود اقدام نكرده اند با محدوديت هاي اجتماعي 
از جمله عدم ام��كان ادامه تحصيل در مقاطع 
دانشگاهي، عدم برخورداري از معافيت كفالت، 
ممنوعيت خروج از كشور و... مواجه مي شوند 
بنابراين بايد وضعيت خدمتي خود را از طريق 
دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي پليس+10 

مشخص كنند.
تقوي در خصوص نحوه بخش��ش غيبت اوليه 
س��ربازان حين خدمت عنوان كرد: مشموالن 
غايبي كه به خدمت اعزام مي شوند در صورتي 
كه در سوابق خدمتي آنان، حسن خلق، جديت 
در وظايف محوله، ابراز ش��جاعت و فداكاري، 
حضور در مناطق عمليات��ي و بد آب و هوا و ... 
توسط فرماندهان و روساي مربوطه تاييد شود، 

دو سوم اضافه خدمت آنان بخشيده مي شود.

آموزش  و پرورش يك لشكر 
اقتصادي خفته است

سرپرس��ت وزارت آموزش و پرورش گفت كه 
آموزش  و پرورش يك لش��كر اقتصادي خفته 
اس��ت كه ظرفيت اقتصادي بالق��وه اي دارد و 

بايد به فعل برسد.
جواد حسيني ضمن گراميداشت ياد و خاطره 
دكت��ر محمدرض��ا حافظ��ي ريي��س جامعه 
خيرين كش��وراظهار كرد: بس��يار خوشحالم 
ك��ه در روزه��اي اول حض��ورم در وزارت 
آموزش وپ��رورش، توفي��ق داش��تم در جمع 
اعضاي هيات مديره صندوق ذخيره فرهنگيان 
باشم تا مس��ائل و اقدامات انجام شده صندوق 
را بررس��ي كنيم. وي افزود: آموزش وپرورش 
يك لش��كر اقتصادي خفته است كه ظرفيت 

اقتصادي بالقوه اي دارد و بايد به فعل برسد.
سرپرست وزارت آموزش وپرورش خاطرنشان 
ك��رد: حد و ح��رارت هيچ جامع��ه اي از حد و 
حرارت معلمان جامعه باالت��ر نخواهد رفت و 
به همين دليل باي��د پيگير ظرفيت اقتصادي 
آموزش وپ��رورش در جه��ت ارتق��اي جايگاه 
اقتصادي معلمان باشيم چراكه معلمي، كاري 
فرهنگي و تعليم و تربيتي است كه در آن كمتر 
مي توان به س��مت مش��اغل اقتص��ادي رفت. 
حسيني در ادامه اضافه كرد: در اين راستا يكي 
 از كارهاي ارزش��مند كه از سال١٣٧۴شروع 

شده است، تاسيس و راه اندازي صندوق ذخيره 
فرهنگيان است.

او اظه��ار كرد: در چش��م انداز آين��ده صندوق 
پيش بيني بس��يار خوبي براي افزايش س��ود و 

دارايي شده كه قابل تقدير و قدرداني است. 
سرپرس��ت وزارت آموزش وپ��رورش بابي��ان 
اينكه قلمروهاي خوبي براي س��رمايه گذاري 
در نظر گرفته شده اس��ت، گفت: در ارتباط با 
بازنشس��تگان بيش��تر فعاليت و تبليغ شود و 
آنان را در خصوص ميزان س��ود آگاه كنيم تا با 
آگاهي تصميم بگيرند و البته بايد يك مكانيسم 
تشويقي هم طراحي شود. حس��يني با اشاره 
به اينكه معلمان نس��بت به هر قش��ر ديگري 
در جامعه بيش��تر به صداقت و عدالت حساس 
هس��تند، اظهاركرد: شريف ترين قشر جامعه، 
معلمان هستند و يكي از سرمايه هاي اجتماعي 
سرمايه هاي نهادي است كه مطالعات 5٠ساله 
در ايران نشان مي دهد، هميشه مردم معلمان 

را در صدر سرمايه اجتماعي نشانده اند.
او با اشاره به انواع س��ازمان اذعان كرد: در حوزه 
تعليم و تربي��ت و به ويژه درجاي��ي كه فعاليت 
اقتصادي وجود دارد، سازمان بايد شيشه اي باشد. 
در اين نشس��ت مديرعامل صن��دوق ذخيره 
فرهنگيان گ��زارش اقدامات انجام ش��ده در 
صن��دوق ذخي��ره فرهنگيان بابي��ان اينكه از 
سرمايه گذاري هاي جديد غافل نشديم، گفت: 
با تحلي��ل فرصت ها و تهديده��ا، فرصت هاي 
خ��وب را شناس��ايي كرديم و خوش��بختانه 
صندوق ذخيره فرهنگيان هيچ گاه مش��مول 
تحريم ها نبوده اس��ت و با بررس��ي هاي انجام  
شده 5١درصد س��هام هلدينگ انرژي سپهر 
خريداري ش��د. نيكدل در ادام��ه گفت: عمر 
صن��دوق ٢۴س��ال اس��ت و در اين س��ال ها 
پروژه هاي مهمي به اجرا و بهره برداري رسيده 
اس��ت كه از اين ميان مي ت��وان به احداث۶٠ 
نيروگاه خورش��يدي ١٠٠ kw روي س��قف 
مدارس ش��هر كرمان به عنوان پايلوت، پروژه 
گچس��اران، پروژه س��لطانيه، پ��روژه نيروگاه 

خورشيدي جيرفت كرمان و...اشاره كرد.

برخي مدارس مانند پادگان  و بنگاه اقتصادي هستند
نشست هم انديشي تشكل هاي فرهنگيان با حضور سيد 
جواد حسيني؛ سرپرست جديد آموزش و پرورش، علي 
 ربيعي س��خنگوي دولت و برخي از اعضاي تش��كل ها 
بعد از ظهر ديروز در وزارت آموزش و پرورش برگزار شد.

گندمي، نماينده تشكل هاي صنفي خراسان در نشست 
هم انديشي تشكل هاي فرهنگيان گفت: در آموزش و 
پرورش نخبگان فراواني هس��تند كه برخي از آنها خلع 
انگيزه ش��دند و برخي هم به كار گرفته نشدند . توصيه 
مي كنم نگاه ويژه اي به اين قسمت شود. اميدواريم آقاي 
حسيني همه كاستي ها را آناليز كند و با در نظر گرفتن 

ابعاد نوگرايي پيشبرد كارها را در نظر بگيرد.
او ادامه داد: استقالل آموزش و پرورش در اين ايام آسيب 
 ديد. خواهشم اين است كه استقالل آموزش و پرورش

 را در دست اقدام و پيگيري داشته باشيد.
در ادامه مصلحي، عضو انجمن اسالمي معلمان گفت: 
آموزش و پرورش بايد ج��زو اولويت هاي دولت و نظام 
باش��د، وزير آموزش و پرورش بايد شيخ الوزرا باشد، اما 
اينچنين حس نمي شود و معلمان اين احساس را ندارند 

كه به آموزش و پرورش توجه مي شود.
او اضاف��ه كرد: همچنين بحث بودج��ه همواره مطرح 
است و بايد اين معضل يك بار براي هميشه حل شود تا 
كاستي در بودجه نداشته باشيم . االن بحث رتبه بندي 
مطرح اس��ت، اما رتبه بن��دي نبايد كالهي روي س��ر 
آموزش و پرورش باش��د. دوره، عضو انجمن اس��المي 
معلمان ايران، در اين نشست گفت: به نظام بازنشستگي، 
پژوهش، خالقيت، نوآوري و... نياز داريم. خواهشمندم 

در يك برنامه كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت خط 
سيري براي رس��يدگي به اين امور در نظر گرفته شود. 
همچنين ب��ه بخش زن��ان در وزارت آموزش و پرورش 

توجه بيشتري شود.

   امروز اميد فرهنگيان كاهش يافته است
داوري، عضو سازمان معلمان ايران بيان كرد: تشكل ها 
بايد با روحيه تسهيل گري كار كنند، اما ما در اين راستا 
خيلي موفق نبوده ايم و بي تردي��د هم مي دانيم اوضاع 
كشور وضعيت خوبي ندارد. ما همه با هم در اينجا جمع 

شده ايم تا به حل اين مسائل كمك كنيم.
او ادامه داد: زماني كه فرهنگيان اميدشان كم مي شود 
بايد نگران باشيم. البته الزم است از اين كاهش اميدواري 

فرصت بسازيم و اميدواري را تشديد كنيم و بهتر است 
اين اقدام از دانش آموزان ش��روع ش��ود و در كنار آن به 
فرهنگيان نيز عزت نفس بدهيم. م��ن به عنوان عضو 
تشكل س��ازمان معلمان منتقد آقاي بطحايي بودم اما 
الزم مي دان��م از او ب��ه خاطر فعاليت ه��ا و زحماتي كه 
براي تشكل ها كشيده اند تشكر كنم. داوري تاكيد كرد: 
مدارس ما نه پادگان اند و نه بنگاه اقتصادي اما متاسفانه 
اغلب همين گونه رفتار مي كنند يعني مانند پادگان يا 

بنگاه اقتصادي عمل مي كنند .
مصطفايي )عضو سازمان معلمان( در اين نشست گفت: 
انتظار و انتقاد ما از دولت است و از آنها مي پرسيم كه طي 
شش سال اخير براي جلوگيري از ركود آموزش و پرورش 
چه برنامه اي داشتند و بعد از اين چه برنامه اي دارند؟ آيا 

باز وزير آموزش و پرورش تنها خواهد ماند؟ بخش عمده 
مش��كالت آموزش و پرورش در داخل آن نيست، بلكه 
چارچوب ها موجب شده دست و پاي ما بسته شود و حال 

اميدواريم اين امر مورد توجه قرار بگيرد.
داودپور )عضو تش��كل هاي دانشگاه فرهنگيان( گفت: 
دانش آموزان ما در دروس رياضي و علوم ضعيف هستند، 
زيرا درك مطلب و درك مساله آنها ضعيف است. اين ما 
را موظف مي كند تا در تربيت معلم تالش بيشتري كنيم 
تا به دانش آموزان در درك مطلب و مساله كمك كنند.

وي افزود: بخش زيادي از اجراي سند تحول به دستگاه ها 
و نهادهاي خارج از آموزش و پرورش برمي گردد. آيا نبايد 
رييس جمهور دستگاه ها و نهادها را موظف به اجراي سند 

تحول كند تا به طور جدي تر به آن بپردازد.

  عالوه بر بحث هاي اقتصادي و اجتماعي زباله گردي كودكان، نبايد از بحث هاي محيط زيستي اين موضوع غافل شد. اگرچه تاكنون طرح هاي بسياري 
براي بازنگري در بازيافت زباله اجرا شده اما در عمل شاهد آن هستيم كه بيشتر اين طرح ها شكست خورده اند. معروف ترين طرح شايد هم تفكيك از 
مبدا باشد كه مانور بسياري روي آن انجام شد اما آنچنان كه بايد به موفقيت نرسيد. كارشناسان محيط زيست معتقدند اگر قرار باشد دليل شكست 

طرح هاي محيط زيستي درباره جمع آوري زباله بررسي شود، باز هم به موضوع نيروي كار و مافياي زباله مي رسيم.

برش
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بازگشت خريداران مسكن به بازار اجاره

موانع توسعه ايرتاكسي در كشور

گروه راه و شهرسازي| زهره عالمي|
در حالي كه حجم معامالت مسكن در ارديبهشت ماه 
سال جاري ركورد 7 ماهه را شكست و از مرز 12 هزار 
فقره ق��رارداد خريد و فروش فراتر رفت، اما براس��اس 
تازه ترين اظهارات رييس اتحاديه امالك حجم معامالت 
در خردادماه روندي كاهشي داشته و نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته، 61 درصد افت كرده است.
نگاهي به آمار ارايه شده از سوي مصطفي قلي خسروي 
نشان مي دهد كه در 2۰ روز ابتداي خردادماه 98 خريد 
و فروش مس��كن در تهران بيش از 6۰ درصد و در كل 

كشور ۳2 درصد كاهش يافته است.
كاهش چشمگير حجم معامالت مسكن در خرداد ماه 
در شرايطي رخ مي دهد كه كارشناسان اقتصاد مسكن 
پيش بيني مي كردند كه در خرداد م��اه، با ايجاد ثبات 
نسبي در بازارهاي موازي مس��كن )طال، ارز و...( تعداد 
 قراردادهاي خريد وفروش نه تنها نسبت به ارديبهشت ماه
 ب��ا كاهش مواجه نش��ود، بلكه حجم معام��الت از مرز

1۳ هزار واحد مسكوني هم عبور كند، اما آمار معامالت 
انجام شده در دو سوم از روزهاي خردادماه نشان مي دهد 
كه كارشناسان پيش بيني درستي نداشته اند. با توجه 
به روند معامالت��ي در 2۰ روزه نخس��ت خردادماه، به 
احتم��ال زياد،  حج��م معامالت ملك ب��ار ديگر به زير 
1۰ هزار فقره در ماه س��قوط خواهد كرد.حال س��وال 
اين اس��ت كه چرا با وجود كاهش تنش هاي سياس��ي 
و همچني��ن افت نوس��انات اقتصادي در كش��ور طي 
2۰ روز ابتداي��ي خردادماه حج��م معامالت افت قابل 
توجهي داشته و نس��بت به ماه قبل و همچنين مدت 
مشابه س��ال قبل، قراردادهاي خريد وفروش كمتري 
به ثبت رس��يده اس��ت؟در اين ميان و فارغ از افت قابل 
مالحظه معامالت خريد و فروش مس��كن و داليل اين 
افت، موضوع ديگري كه به نابساماني بازار مسكن دامن 
مي زند، عدم به روز رس��اني اطالعات در سامانه امالك 
ايران است، نگاهي به معامالت ثبت شده در اين سامانه 
نشان مي دهد كه تنها آمار مربوط به 195 معامله انجام 
شده در دو روز ابتدايي خردادماه موجود است و معامالت 
روزهاي ديگر در اين سامانه ثبت نشده است، اين درحالي 
است كه سامانه امالك وابسته به وزارت راه و شهرسازي 
بايد در راستاي شفاف س��ازي در حوزه مسكن آخرين 
اطالعات مربوط به حجم قراردادهاي امضا ش��ده را در 
اختيار عموم قرار دهد، اما اهمال كاري مسووالن وزارت 
راه و شهرسازي موجب شده اين سامانه در تحقق اهداف 
تعريف شده حركت نكند، عدم انتشار اطالعات بخش 
مسكن در ماه هايي كه شاهد كاهش حجم قراردادهاي 
خريد وفروش هس��تيم فقط به اين سامانه اختصاص 
نمي يابد بانك مركزي هم به عنوان متولي اصلي انتشار 
معامالت مس��كن، طي سال هاي گذش��ته بارها آمار 

تحوالت بازار مسكن را منتشر نكرده است.

  كاهش معامالت طبيعي است
كاهش چش��مگير معامالت در خردادماه نس��بت به 
ارديبهشت ماه موضوعي است كه حسن محتشم، عضو 
هيات مديره انجمن انبوه سازان به آن اشاره مي كند و 
درباره افت ش��ديد قراردادهاي خريد و فروش مسكن 
طي 2۰ روزه ابتدايي خرداد ماه به »تعادل« مي گويد: 
كاهش 61 درصدي حجم معامالت مسكن غيرطبيعي 
نيست چون قيمت مسكن طي يك سال گذشته بيش 
از 1۰۰ درصد رش��د داش��ته كه اين جهش قيمت به 
متقاضيان مسكن ش��وك وارد كرده است و به كاهش 

شديد توان اقتصادي خريداران منجر شده است.

محتش��م مي افزايد: اگرچه طي يك س��ال گذشته با 
كاهش ارزش پول ملي مواجه بوديم اما در خردادماه، 
كاهش ارزش پول ملي متوقف شده و حتي بهبود هم 
يافته است اما واقعيت اين است كه قيمت مسكن هم با 
افزايش نرخ ارز رشد كرد و ارزش واحد مسكوني 5۰۰ 
ميليون توماني به يك ميليارد تومان رسيد و درهمين 
راستا توان مالي متقاضي مصرفي مسكن كاهش يافت 
و طي يك ماهه گذشته هم اگرچه شاهد وقوع اتفاقات 
مثبتي بوديم اما قيمت مسكن، تغييري نداشته است 
كه برروي توان خريدار اثرگذار بوده و موجب بهبود در 

معامالت شود.
او ادامه مي دهد: درچنين شرايطي كه متقاضي خريد 
مسكن ديگر قادر به خريد نيس��ت به بازار اجاره روي 
مي آورد و همين موضوع موج��ب افزايش نرخ اجاره 
مي شود زيرا يكي از عوامل اثرگذار بر بازار اجاره عالوه 
برافزايش قيمت مسكن، بحث عرضه و تقاضاست و با 

افزايش تقاضا، نرخ اجاره هم افزايش مي يابد.
به گفته اين عضو هيات مديره انجمن انبوه س��ازان، تا 
زماني كه ش��رايط افزايش قيمت براي متقاضي حل 
شود و خريداران بتوانند نقدينگي الزم براي خريد يك 
واحد مسكوني را تأمين كنند پيش بيني مي شود كه 
حجم قراردادهاي خريد و فروش قابل مالحظه نباشد.

محتشم اظهار مي كند: ثبت 12 هزار فقره معامله در 
ارديبهشت ماه هم قابل توجه نيست و جواب تقاضاي 
انباشته شده را نمي دهد اما با توجه به شرايط سياسي و 
اقتصادي در اين ماه برخي متقاضيان به دليل نگراني از 
افزايش بيشتر قيمت ها، اقدام به خريد مسكن كردند اما 

عموم متقاضيان از خريد مسكن بازماندند.
به گزارش تع��ادل، همزمان با ركورد ش��كني تعداد 
معامالت در ارديبهش��ت ماه سال جاري، تورم ماهانه 
مل��ك نيز در اي��ن ماه رك��ورد تازه و كم س��ابقه اي را 
برجاي گذاشت. قيمت هر متر مربع واحد مسكوني در 
ارديبهشت ماه با 12.5 درصد رشد نسبت به فروردين 
و همچنين 112 درصد رشد نسبت به ارديبهشت ماه 

سال 97، به 12 ميليون و 7۰۰ هزار تومان رسيد.

  حركت به سوي بازار اجاره
اگرچه حجم قراردادهاي خريد وفروش در خردادماه 
كاهش يافته است اما براساس اظهارات رييس اتحاديه 
مش��اوران امالك، قراردادهاي اجاره رشد قابل قبولي 
داشته است، خسروي با اشاره به اين خبردر گفت وگو 
با ايس��نا، اظهارمي كند: در 2۰ روز ابتداي خردادماه 
1۳98، حدود ۴7۰2 فقره خريد و فروش مس��كن در 
شهر تهران انجام شده كه نسبت به زمان مشابه سال 
قبل 61 درصد كاهش يافته است و اين مقدار افت نقطه 
به نقطه معامالت، بيش��ترين مقدار كاهش ساالنه از 

دي ماه سال گذشته تاكنون را نشان مي دهد.
او مي افزايد: با وجودي كه قراردادهاي خريد و فروش، 
كاهش چشمگيري داشته، افت اجاره نامه ها در تهران 
كمتر بوده است، اين نمايه مي تواند حاكي از آن باشد 
كه متقاضيان بالقوه خريد مسكن پس از رشد قيمت ها 

به سمت بازار اجاره سوق يافته اند.
به گفته خسروي طي 2۰ روز ابتداي خردادماه 1۳98، 
78۰2 قرارداد اجاره در تهران به امضا رسيده كه نسبت 
به زمان مش��ابه س��ال قبل 29 درصد كاهش نش��ان 
مي دهد.رييس اتحاديه مشاوران امالك با بيان اينكه 
اوضاع معامالت در كل كشور نسبت به تهران مقداري 
بهتر اس��ت، مي گويد: ۳1 هزار و 1۰8 قرارداد خريد و 
فروش مس��كن طي 2۰ روز ابتداي خردادماه 1۳98 

منعقد شده است. اين تعداد نسبت به 2۰ روز ابتداي 
خردادماه 1۳97 بالغ بر ۳2 درصد كاهش يافته و نشان 
از اوضاع مناسب تر معامالت در كل كشور نسبت به شهر 
تهران دارد.خسروي بيان مي كند: قراردادهاي اجاره 
در كل كشور طي زمان ذكر شده ۳1 هزار و 275 مورد 
 است كه اين رقم نسبت به زمان مشابه سال قبل كاهش

17 درصدي نشان مي دهد.

  رشد قيمت مسكن پايين تر از تورم 
رييس اتحاديه مش��اوران امالك در تحليل ش��رايط 
كنوني بازار مسكن مي گويد: نوسانات نرخ ارز و اثرات 
اقتصاد كالن تأثير خود را ابتدا با رشد قيمت و سپس با 
افت معامالت در بازار مسكن نشان داد، افزايش قيمت، 
طبيعتًا رابطه معكوسي با نرخ معامالت دارد و هرچه به 

سمت باال حركت كند، معامالت پايين مي آيد.

خس��روي درباره پيش بيني از وضعيت بازار در س��ال 
جاري اظهار مي كند: انتظار داريم با روند كاهشي كه 
قيمت ارز در هفته هاي اخير داشته شاهد ثبات نسبي 
بازار مسكن باشيم و اگر نوسانات چنداني در حوزه ارز، 
طال، بورس و حامل هاي انرژي نداشته باشيم پيش بيني 
مي ش��ود كه نرخ رشد قيمت مس��كن در سال جاري 

پايين تر از تورم عمومي قرار گيرد.

در حالي وزارت راه به دنبال راه اندازي سامانه ايرتاكسي در 
ايران است كه توسعه اين صنعت، نيازمند تصويب تخفيف 
تعرفه نشست و برخاست هواپيما در فرودگاه هاي تحت 

نظارت شركت فرودگاه هاست.
به گ��زارش مهر، دو هفته قبل با حضور رييس س��ازمان 
هواپيمايي كش��وري و معاون حمل و نق��ل وزارت راه و 
شهرس��ازي و همچنين مديرعامل شركت فرودگاه ها و 
ناوبري هوايي ايران و دبير ستاد توسعه فناوري هاي هوايي و 
پيشرفته )معاونت فناوري رياست جمهوري(، تفاهم نامه اي 
با هدف توسعه هوانوردي عمومي به امضا رسيد.اگرچه 
هوانوردي عمومي به معني هرگونه فعاليت تردد هوايي غير 
از هوانوردي تجاري )مسافري و باري( از قبيل آموزشي، 
تفريحي و گردشگري مي شود، اما منظور از اين تفاهم نامه 
بطور خاص توسعه هوانوردي عمومي مسافري است كه 
در ايران با عنوان ايرتاكسي شناخته مي شود.در حال حاضر 
 Ultra امكان استفاده از پروازهاي مسافري با هواپيماهاي
Light )فوق سبك( به دليل گران بودن هزينه هاي ناوبري 
هوايي و هندلين��گ فرودگاهي وجود ندارد. در حالي كه 
اگر اين س��ازوكار با ايجاد ساختارهاي قانوني مناسب به 
خصوص كاستن از قوانين دست و پاگير چنين كسب و 
كارهايي ايجاد ش��ود، مي توان ضمن استفاده از ظرفيت 
فرودگاه هاي كوچك، فرصت هاي ش��غلي متعددي نيز 

ايجاد كرد.
به عنوان مثال، در حال حاضر در استان فارس بطور رسمي 
7 فرودگاه ثبت شده است، اما تنها از 2 فرودگاه الر و شيراز 
اس��تفاده مسافري و تجاري مي ش��ود و بقيه فرودگاه ها 
مانند زرقان يا كاربري تفريحي و گردشگري دارند يا كامال 
تعطيل هستند. اما در صورت ايجاد سازوكار ايرتاكسي، 
مي توان از اين ظرفيت براي سفرهاي كوتاه درون استاني 
يا س��فر به اس��تان هاي همجوار بهره ب��رد. اين موضوع 
براي فرودگاه هاي كوچك شهرها و استان هاي همجوار 

كالنش��هرها كاربرد زيادي دارد؛ همان گونه كه فرودگاه 
شرق استان تهران يا فرودگاه كوچك استان قزوين با وجود 
هزينه هاي باالي ساخت آنها، بدون استفاده باقي مانده اند.

 ۱۰۰ هواپيماي فوق سبك در كشور
به گفته علي عابدزاده، رييس سازمان هواپيمايي كشوري، 
در حال حاضر در ايران 1۰۰ فروند هواپيماي فوق سبك 
)5 نفره( وجود دارد كه مي تواند به عنوان ايرتاكسي مورد 
بهره برداري قرار بگيرد. اين در صورتي است كه هزينه هاي 
ناوبري هوايي اي��ن هواپيماه��ا و همچنين هندلينگ 
فرودگاهي آنها براي اشخاص حقيقي يا حقوقي بهره بردار 
از اين هواپيماهاي فوق سبك در راستاي توسعه پديده 

»ايرتاكسي« به صورت ارقام بهينه و اقتصادي درآيد.
شهرام آدم نژاد، معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازي 
نيز اعالم كرده است كه تا پايان امسال تعدادي از اشخاص 

حقوقي متقاضي راه اندازي ايرتاكس��ي مج��وز دريافت 
مي كنند و دو مسير هوايي نيز براي اين كار در نظر گرفته 
شده است.به نظر مي رسد مسير اصفهان-تهران به دو دليل، 
يكي پرتقاضا بودن و ديگري، كوتاه بودن مس��ير، يكي از 
مسيرهاي در نظر گرفته شده براي ايرتاكسي ايراني باشد.

 بزرگ ترين موانع تحقق خدمات ايرتاكسي
مهم ترين مانع در راه تحقق اين خدمت اثرگذار در استفاده 
از فرودگاه هاي شهرهاي كوچك يا مناطق محروم، يكسان 
بودن تعرفه استفاده از خدمات ناوبري هوايي و خدمات 
فرودگاهي است كه ش��ركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي 
ايران اي��ن خدمات را با نرخ ثابت ب��راي همه فرودگاه ها 
اعمال مي كند؛ اگرچه نرخ خدمات ناوبري هوايي و خدمات 
فرودگاه ها و پروازهاي تجاري مقرون به صرفه است، اما 
اين نرخ ها براي فرودگاه هاي كوچك و ايرتاكسي ها بسيار 

سنگين و غيراقتصادي است و همين نرخ هاي باال، امكان 
استفاده از ظرفيت فرودگاه هاي بالاستفاده يا كم استفاده 

در شهرهاي كوچك را تقريبًا به صفر رسانده است.
بر اين اس��اس، نقش هيات دولت در تصويب تعرفه هاي 
مناسب ارايه خدمات فرودگاهي براي نشست و برخاست 
هواپيماهاي فوق سبك با هدف توسعه اين صنعت بسيار 
برجسته است.مانع ديگر، كمبود ناوگاِن مناسب است كه 
در اين راس��تا معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري 
قرار است با توجه به توانمندي هاي تعدادي شركت ايراني 
سازنده هواپيماهاي فوق س��بك، روند توسعه و ساخت 
اين نوع هواپيماها را پيگيري كند. به خصوص كه تاكنون 
چند فروند هواپيماي دو نفره و آموزش��ي از سوي برخي 
شركت هاي دانش بنيان ايراني ساخته شده است اما به 
دليل عدم حمايت هاي الزم از آنها، هيچگاه به توليد انبوه 
نرسيد و تنها 5 فروند را يكي از نهادهاي متولي هوانوردي 
نظامي و غير مسافري خريداري كرد.سيد مهدي رزاز مدير 
فرودگاه بجنورد در اسفند ماه 96 اعالم كرد: مديران اين 
فرودگاه 2 فروند هواپيماي فوق سبك را از ايتاليا خريداري 
و از گمرك خراسان شمالي ترخيص كرده اند كه قرار است 
با استفاده از اين 2 فروند هواپيما، نخستين ايرتاكسي كشور 
را در مسير هوايي بجنورد-مشهد راه اندازي كنند. به گفته 
اين مقام مسوول، اين 2 فروند هواپيما، ۴ نفره بوده با بنزين 
سوپر كار مي كنند.با اين حال هيچگاه خبري از آغاز فعاليت 
اين ايرتاكسي منتشر نشد و به نظر مي رسد اين دو فروند 
هواپيما نتوانستند عنوان »نخستين سيستم ايرتاكسي 

ايران« را با خود به يدك بكشند.

 شركت »اوبر« و تاكسي هوايي درون شهري
وزارت راه براي توسعه هوانوردي عمومي )ايرتاكسي( در 
حالي مي خواهد اين صنعت را در ايران ارتقا دهد كه شركت 
مشهور اوبر )بزرگ ترين ش��ركت ارايه خدمات تاكسي 

اينترنتي در دنيا( اعالم كرده قرار اس��ت در سال جاري 
ميالدي امكان حمل و نقل هوايي مسافران در نيويورك 
با استفاده از هلي كوپتر را راه اندازي كند.اين مساله نشان 
مي دهد موضوع ايرتاكس��ي بين شهري سال ها است در 
ديگر كشورها به پديده اي جاافتاده تبديل شده و به دنبال 

توسعه ايرتاكسي درون شهري هستند.

 تخفيف ۳۰ درصدي عوارض فرودگاهي 
سياوش اميرمكري، مديرعامل شركت فرودگاه ها و ناوبري 
هوايي اي��ران در گفت وگو با مهر اظهار كرد: قرار اس��ت 
شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران در مرحله اول در 
دو گام حمايت هاي خود را از توسعه هوانوردي عمومي در 

فرودگاه هاي كشور اعمال كند.
وي ادامه داد: در گام نخس��ت از مرحل��ه اول كه در حال 
حاضر اجرا ش��ده، اعمال تخفيف ۳۰ درصدي در زمينه 
عوارض فرودگاهي اس��ت كه به فعالي��ت هواپيماهاي 
فعال در ايرتاكس��ي تعلق مي گيرد. اعمال اين تخفيف 
در اختيار شركت فرودگاه هاس��ت و نياز به مجوز از نهاد 

عالي تري ندارد.
رييس هيات مديره شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران 
يادآور شد: در گام دوم از اين مرحله كه زمان بر خواهد بود، 
اين شركت به تعديل تعرفه نشست و برخاست هواپيماهاي 
فعال در بخش هوانوردي عموم��ي خواهد پرداخت كه 

اجراي آن نيازمند مصوبه هيات دولت است.
اميرمكري در پاس��خ به اينكه نرخ عوارض فرودگاهي در 
حال حاضر چه رقمي اس��ت، گفت: 15 دالر بابت تعرفه 
هر نشس��ت و برخاس��ت هواپيما و ۳ دالر بابت عوارض 
فرودگاهي از هواپيماها اخذ مي شود كه در اين مرحله ۳۰ 
درصد به بخش عوارض فرودگاهي تخفيف داده مي شود 
در مرحله بعد قرار است ۳۰ درصد ديگر به تعرفه نشست 

و برخاست هواپيماهاي فوق سبك تخفيف داده شود.
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دولت سياستي براي حوزه 
زمين ندارد 

دبير كانون سراسري انبوه س��ازان با بيان اينكه هر 
زمان كه مس��كن گران مي شود، دشمني فرضي به 
نام سوداگر پيدا مي شود، گفت: دولت هيچ سياستي 

براي حوزه زمين ندارد.
فرشيد پورحاجت در گفت وگو با تسنيم با انتقاد از 
نامناسب بودن فضاي كس��ب و كار در حوزه توليد 
مس��كن، اظهار كرد: چند صد نوع فعاليت صنفي و 
اقتصادي از بخش مسكن امورات خود را مي گذرانند؛ 
ش��هرداري كه 6۰ درصد درآمده��اي آنها از حوزه 
مسكن است يا سازمان امور مالياتي، سازمان نظام 
مهندسي، كارخانه هاي توليد و... همه از ِقبل حوزه 

مسكن درآمد كسب  مي كنند.
وي ادام��ه داد: در اين بين انبوه س��از يا توس��عه گر 
)developer( وجود دارد كه بايد تمام هزينه ها را 
از مردم بگيرد و بخش عظيم سرمايه خودش را براي 
توليد مسكن صرف كند و آن را تحويل دهد. در اين 
شرايط انتظار دارند با هزينه هاي سرسام آور مردم 
صاحب مسكن شوند. هر وقت كه شكاف بزرگي در 
قيمت مسكن روي داد دشمني فرضي تحت عنوان 
سوداگر را پيدا مي كنند.وي با طرح اين پرسش كه 
حاال اين سوداگر كيست، خدا مي داند، افزود: از كجا 
متولد ش��ده خدا مي داند، نمي شود عقل مردم را به 
بازي بگيريم.دبير كانون سراسري انبوه سازان با تاكيد 
بر اينكه وضعيت ساخت و سازهاي مسكن در كشور 
خوب نيست، اظهار كرد: دولت هيچ سياستي براي 
حوزه زمين ندارد؛ اگر بخواهيم بهبود فضاي كسب و 
كار را مد نظر قرار بدهيم يكي از بخش ها وجود قوانين 
مزاحم، يك بخش سياس��ت هاي پولي و اعتباري و 
بخش ديگر در حوزه آسيب شناسي قيمت است كه 
اين مورد به زمين برمي گردد. پورحاجت بيان كرد: 
همه كارشناسان اعالم مي كنند كه حداقل 5۰ درصد 
از قيمت تمام ش��ده مسكن مربوط به قيمت زمين 
است. سياست دولت براي تامين زمين براي توليد 
مسكن چيس��ت؟ اگر دولت به دنبال اين است كه 
انبوه سازان خانه هاي وياليي قديمي را تخريب كرده 
و يك خانه را به 1۰ واحد تبديل كنند كه به اين كار 
سياست نمي گويند.وي ادامه داد: اين تراكم فروشي 
و شهرفروشي است؛ غير از اين نيست. بايد در بخش 
توليد مسكن برنامه ها مشخص باشد. حتي در بحث 
بازآفريني كه به نظر مي رس��د تالش زيادي شد اما 
واقعيت آن است كه وزير سابق راه و شهرسازي سال 
گذشته گفته بود كه دستگاه هاي دولتي حدود ۴۰ 

متر براي ساخت مسكن زمين به وزارت راه دادند.

پيش بيني ۵ روزه آب و هوا
سازمان هواشناسي از رگبار باران، رعد و برق و وزش 
بادهاي ش��ديد موقتي در برخي مناطق كش��ور تا 

يكشنبه آينده خبر داد.
به گزارش تس��نيم، از روز پنجشنبه تا روز يكشنبه 
هفته آينده 26 خردادماه در برخي مناطق استان هاي 
واقع در نوار ش��مالي در س��اعات بعدازظهر رگبار 

پراكنده باران، صاعقه و وزش باد روي خواهد داد.
در شرق كشور به ويژه در زابل و در جنوب غرب كشور 
در استان خوزستان در برخي ساعات وزش شديد باد 

همراه با گرد و خاك پيش بيني شده است.

پليس: در ورودي محدوده هاي 
ترافيكي توقف نكنيد

ريي��س پليس راهور ته��ران بزرگ از ش��هروندان 
خواس��ت تا قبل از پايان زمان طرح ترافيك و زوج 
و فرد در ورودي محدوده ها توقف نكنند.به گزارش 
شهرنوشت، س��ردار مهماندار رييس پليس راهور 
تهران بزرگ با تاكيد بر پيگيري مطالبات مردمي در 
حوزه هاي مختلف شهري گفت: با خودروهايي كه 
پيش از پايان زمان محدوده طرح ترافيك يا طرح زوج 
و فرد در محل هاي ورودي طرح به خصوص بزرگراه ها 
توقف مي كنند يا به صورت رديفي و دوبل باعث ايجاد 
ترافيك و انسداد راه مي شوند برخورد جدي خواهيم 
كرد.رييس پليس راهور تهران بزرگ افزود: حضور 
خودروها پيش از پايان طرح زوج و فرد يا طرح ترافيك 
در مب��ادي ورودي محدوده طرح باعث مي ش��ود 
حاش��يه راه ها به خصوص بزرگراه ها نظم در تردد را 
از دس��ت داده و اين مس��اله موجب مزاحمت براي 
ديگر خودروهايي كه مجوز ورود به طرح به خصوص 
خودروهاي امدادي و ... دارند، مي شود. پليس با هر 
مساله اي كه براي شهروندان ايجاد مشكل و مزاحمت 

كند برخورد جدي خواهد داشت.

احتمال توقف ۶۳۸ اتوبوس 
گازسوز در تهران

دبير كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهر 
تهران از احتمال خروج 6۳8 دستگاه اتوبوس از چرخه 

حمل و نقل عمومي شهر تهران خبر داد.
محمد علي كروني در گفت وگو با مهر، با بيان اينكه 
برابر الزامات سازمان ملي استاندارد، بهره برداري از 
خودروهاي گازسوز و همچنين اخذ تأييديه معاينه 
فني خودروهاي مزبور منوط به انجام طرح تس��ت 
ادواري مدار سوخت رساني و مخازن CNG پرفشار 
توسط بازرسين واجد شرايط )مورد تأييد سازمان 
ملي اس��تاندارد ايران( است گفت: مرحله اول طرح 
انجام تست و ايمن س��ازي اتوبوس هاي گازسوز از 
اسفندماه سال 1۳92 اجرايي شد و با توجه به ضرورت 
تكرار آن در هر س��ه س��ال يك بار؛ اجراي دور دوم 
آن از ابتداي س��ال 96 در دستور كار شركت واحد 
اتوبوسراني تهران قرار گرفته است، اما از آنجا كه به 
عنوان هدف اصلي اجراي استاندارد مورد نظر بايد 
نس��بت به تعويض آن دسته از مخازن سي ان جي و 
اتصاالت گازسوز كه مردود شناخته شده يا عمر مفيد 
كاري آنان به اتمام رسيده اقدام شود، در حال حاضر 
براي بخش قابل توجهي از اتوبوس هاي گازسوز بر 
اساس نتايج واصله از بازرسان، بايد نسبت به تأمين 

تجهيزات جايگزين اقدام شود.

در اين روزها هزينه اوراق )تس�ه( براي تهيه وام 
مسكن نسبتا ثابت است اما تقاضاي چنداني براي 
آن وج�ود ندارد، چراكه قيمت ب�االي واحدهاي 

مسكوني، اين بازار را با ركود مواجه كرده است.
به گزارش ايسنا، در هفته جاري نيز قيمت اوراق 
تس�هيالت مسكن )تس�ه( در فرابورس ايران 
نوسان چنداني نداشته و متقاضيان اين اوراق 
مي توانند با حدود قيمت هر ورق تسه ۵۰ هزار 

توماني اقدام به خريد اين اوراق كنند.
قيمت اوراق تسهيالت مسكن مرداد، شهريور، 
مهر، آبان و آذر ماه س�ال 13۹۶ كمي بيشتر از 
۴۹ ه�زار تومان اس�ت و امتياز اوراق مس�كن 
ارديبهشت 13۹۸ و بهمن، اسفند سال 13۹۷ 

در حدود ۵۰ هزار تومان معامله شد.
از سال گذشته قيمت مسكن در بازار با رشد بسيار 
فزاينده اي روبرو بوده و مقدار وام مسكن نمي تواند 
كمك خاصي به بي خانه ها براي خانه دار شدن كند.
بس�ياري از افرادي كه سال ها مبلغي جمع كرده 
بودند تا شايد بتوانند با كمك وام مسكن يك واحد 
آپارتمان كوچك خريداري كنن�د در اين روزها 
آن مبل�غ را بايد به عنوان پيش پ�ول اجاره خانه 
به صاحب خانه ها بپردازند و اين موضوع س�بب 

شده كه وام مسكن عماًل كارايي خود را از دست 
دهد، حتي اگر مبلغ وام مسكن بر فرض سه برابر 
هم ش�ود بي خانه ها به راحتي نمي توانند اقساط 
آن را بپردازند و ب�ه نوعي مي توان گفت خانه دار 
شدن براي بسياري از اقشار جامعه به رويا تبديل 

شده است.
در ادام�ه اين گزارش به هزينه وام مس�كن براي 
اقشار مختلف جامعه مي پردازيم. در اين گزارش 
با توجه به ميانگين قيمت اوراق ۵۰ هزار توماني، 
هزينه وام مسكن را براي اقشار مختلف محاسبه 
 مي كنيم.زوج ه�اي تهران�ي ب�راي دريافت وام
1۰۰ ميليون توماني مسكن بايد ۲۰۰ برگه تسهيالت 
مسكن خريداري كنند. آنها بايد 1۰ ميليون تومان 
صرف خري�د اين ۲۰۰ برگ  كنند. ب�ه اين مبلغ با 
احتس�اب ۲۰ ميليون توم�ان وام جعاله كه بابت 
خريد آن بايد ۴۰ برگ تس�ه خريداري شود، دو 
ميليون تومان اضافه مي شود. در نتيجه در مجموع 
بايد براي دريافت وام 1۲۰ ميليون توماني مسكن 
ح�دود 1۲ ميليون تومان صرف ش�ود.همچنين 
زوج هاي غير تهراني كه در شهرهايي با جمعيت 
بيشتر از ۲۰۰ هزار نفر جمعيت زندگي مي كنند، 
مي توانند تا سقف ۸۰ ميليون تومان وام بگيرند 

كه براي گرفتن اي�ن مبلغ باي�د 1۶۰ ورق بهادار 
خريداري كنند و با اين حساب بايد هشت ميليون 
تومان بابت خريد اين اوراق بپردازند كه با احتساب 
دو ميليون تومان براي خريد اوراق وام جعاله در 
مجموع براي دريافت وام 1۰۰ ميليون توماني بايد 
1۰ ميلي�ون تومان پرداخت كنند.ع�الوه بر اين، 
زوج هاي ساكن در ساير شهرهاي با جمعيت زير 
۲۰۰ هزار نفر مي توانند ب�راي گرفتن ۶۰ ميليون 
تومان وام مسكن 1۲۰ برگ بهادار خريداري كنند 
كه بايد ش�ش ميليون تومان باب�ت خريد اوراق 
بپردازند. همچنين براي دريافت ۲۰ ميليون تومان 
ديگر بابت وام جعاله نيز باي�د دو ميليون تومان 
پرداخت كنند كه در مجموع براي وام ۸۰ ميليون 
توماني هشت ميليون تومان از سوي زوجين بايد 
پرداخت شود.مجردهاي تهراني نيز مي توانند تا 
س�قف ۶۰ ميليون تومان و غير زوج هايي كه در 
مراكز استان هاي باالي ۲۰۰ هزار نفر جمعيت دارند 
تا سقف ۵۰ ميليون تومان و در نهايت غير زوج هاي 
ساكن در ساير مناطق تا سقف ۴۰ ميليون تومان 
وام دريافت كنند كه به ترتيب هر كدام بايد 1۲۰، 
1۰۰ و ۸۰ برگ بهادار اوراق تسهيالت مسكن را از 

فرابورس ايران خريداري كنند.

كاالي مكمل
ركود ملك، اوراق تسه را هم تحت تاثير قرار داد
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شاخص مديران خريد )شامخ( در ارديبهشت 98 به 61.39 واحد رسيد

نگاه مثبت به توليد در پايان بهار 
تعادل |

ش�اخص مديران خريد ارديبهشت 1398 منتشر 
شد. ارزيابي هاي صورت گرفته نشان مي دهد، شامخ 
ارديبهشت سال جاري 61.39 واحد محاسبه شده 
كه نسبت به شامخ ماه قبل )فروردين( 25.01 واحد 
معادل 68.74 درصد بهبود يافته اس�ت. در شامخ 
فروردين ماه، فع�االن اقتصادي نس�بت به بهبود 
توليد در ماه مياني فصل بهار خوش بين بودند؛ حال 
ش�امخ ارديبهش�ت نيز با تاييد اين خوش بيني از 
چشم انداز مثبت توليد در خردادماه حكايت دارد. 
بررسي ها نشان مي دهد، شامخ فروردين ماه امسال، 
پايين ترين رقم شامخ در طول دوره بررسي در ايران 
بوده كه البته بخش�ي از آن ناش�ي از رش�د شديد 
بازارها در اسفندماه سال گذشته و نيمه تعطيل بودن 
فروردين بوده است، اما در مقابل شامخ ارديبهشت 
1398، به باالترين رقم اين شاخص در دوره بررسي 
رسيده و ركورد باالترين رقم شامخ را شكسته است.

     شامخ كل
مركز آمار و اطالعات اقتصادي اتاق ايران براي نخستين بار 
در كشور، از مهرماه 1397 استخراج و انتشار شاخص مديران 
خريد )PMI( تحت عنوان شامخ را در دستور كار قرار داده 
و در هشتمين دوره انتشار اين شاخص، شامخ ارديبهشت 
1398 را منتشر كرده است. شامخ ارديبهشت سال جاري 
61.39 واحد محاس��به شده كه نسبت به شامخ فروردين 
)36.38 واح��د( 25.01 واح��د )مع��ادل 68.74 درصد( 
بهبود پيدا كرده اس��ت. بر اس��اس محاسباتي كه از سوي 
مركز آمار و اطالعات اقتصادي اتاق ايران براي اس��تخراج 
شامخ ارديبهشت 1398 انجام شده، شامخ اين ماه 61.39 
واحد بوده كه نسبت به ماه قبل رشد قابل توجهي را تجربه 
كرده و دوباره پس از افت قابل تأمل در فروردين ماه، به مدار 
مثبت برگشته است. در شامخ فروردين ماه 1398، فعاالن 
اقتصادي نس��بت به بهبود وضعيت توليد در ارديبهشت 
اظهار خوش بيني كرده بودند و حاال در شامخ ارديبهشت، 
ضمن تاييد درستي اين خوش بيني، نشان هايي نيز از بهبود 

وضعيت توليد در خردادماه نشان داده شده است.
همان گونه كه انتظار مي رفت، با پشت سر گذاشتن نخستين 
ماه از سال جديد و برطرف ش��دن تعليق در فضاي كالن 
اقتصادي و سياسي كشور، صنعت وضعيت بهتري پيدا كرده 
و شاخص شامخ صنعت )با عدد 61.39( نيز اين روند را تأييد 
مي كند. مقدار توليد كاال، ميزان سفارش هاي جديد و ميزان 
فروش بخش صنعت در ارديبهشت بيشتر از فروردين ماه 
بوده است درحالي كه موجودي مواد اوليه، ميزان صادرات 
كاال و موجودي انبار بخشي از فعاالن صنعتي كاهش يافته 
است كه اين مس��اله باوجود تحريم ها و شرايط نابسامان 
اقتصادي، قابل پيش بين��ي بود. اغلب فعاالن اقتصادي به 
افزايش قيمت مواد اوليه و محصوالت نهايي اذعان داشته اند 
و با وجود همه اين شرايط اشتغال صنعتي نسبت به ماه قبل 
افزايش نشان مي دهد. نكته جالب توجه آن است با وجود 
تعطيالت نسبتا زياد در خردادماه، فعاالن صنعتي انتظار 
افزايش تولي��د در ماه آتي را دارند. در تحلي��ل اين دوره از 
گزارش شامخ، به دليل اينكه نمونه هاي موردنظر در گروه 
ساير صنايع در اين ماه كمتر از حد انتظار مشاركت داشتند 
از ارايه تحليل اقتصادي درباره اين گروه صرف نظر شده است.

     صنايع الستيك و پالستيك
صنعت الستيك و پالستيك عالوه برآنكه همانند اكثر 
بخش هاي صنعت، نسبت به فروردين ماه، بهبود نشان 
مي دهد، به لحاظ عدد ش��اخص باالترين ميزان در 
ميان صنايع گوناگون را به خود اختصاص داده است. 
اغلب فعاالن اقتصادي در اي��ن حوزه، افزايش توليد 
داشته اند و سفارش هاي جديد بيشتري نسبت به ماه 
قبل دريافت كرده ان��د. از آذرماه 97 تاكنون، فعاالن 
حوزه الستيك و پالستيك همه ماهه اعالم كرده اند 
كه موجودي مواد اوليه آنها كمتر از ماه قبل شده است. 
از اسفند 97 تاكنون نيز موجودي انبار آنها تقريبا ثابت 
مانده، كه كاهش توليد و سفارش هاي جديد مي تواند 
به خوبي اين مساله را توضيح دهد. قيمت مواد اوليه 
و محصوالت نهايي نسبت به ماه قبل افزايش داشته 
است كه نشان مي دهد همچنان عدم ثبات قيمت ها در 

بازار وجود دارد. فعاالن صنعت الستيك و پالستيك 
براي خردادماه نيز انتظار افزايش توليد دارند.

     صنايع فرآورده هاي نفت و گاز
شركت هاي توليدكننده مواد نفتي، بنزين، قير، روغن هاي 
صنعتي، روان كننده ها، محصوالت شيميايي آزمايشگاهي و 
محصوالتي ازاين دست، در اين گروه قرار مي گيرند. بررسي ها 
نشان از وضعيت بد اين گروه در ميانه ارديبهشت 98 نسبت 
به ماه قبل خود يعني فروردين 98 دارد، اما پيش بيني فعاالن 
اقتصادي در فروردين ماه، مبني بر انتظار افزايش توليد براي 
ماه آتي نيز تحقق نيافته و توليد نسبت به ماه قبل كمتر شده 
است. اغلب فعاالن اقتصادي در اين بخش از افزايش قيمت 
مواد اوليه خبر داده اند كه افزايش قيمت پايه محصوالت 
پليمري و شيميايي طي ماه گذشته در بورس كاال توسط 
دفتر توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي نيز بر اين اظهارات 
صحه مي گذارد. از آذرماه سال 1397 تاكنون كه شاخص 
PMI تهيه شده است، شامخ اين گروه )به جز در اسفندماه( 
وضعيت بخش فرآورده هاي نفت و گاز را همواره بدتر از ماه 
قبل ارزيابي كرده است. ميزان توليد نيز همه ماهه نسبت 
به ماه قبل كاهش داشته، كه حاكي از وضعيت ركودي در 
اين بخش است. بااين حال فعاالن اقتصادي در اين بخش، 
همچنان انتظار افزايش توليد براي ماه آتي )خرداد( را دارند.

     صنايع نساجي
توليد نخ، پشم، پارچه و فرش عمده فعاليت هاي اين گروه 
را شامل مي ش��ود. با توجه به شامخ گروه نساجي، به نظر 
مي رسد كه وضعيت اين صنعت نس��بت به فروردين ماه 
تغيير چنداني نداشته، كه خبر خوبي براي صنعت نساجي 
كشور نيست. افزايش قيمت محصوالت پتروشيمي نساجي 
و مش��كل جدي نقدينگي، همچنان ادامه دارد. به دليل 
مش��كالت پيش رو، طي ماه هاي گذشته صنعت نساجي 
كه به صورت بالقوه صنعت اش��تغال زايي است، با تعديل 
نيروي انساني مواجه بوده است. فعاالن صنعت نساجي كه 
براي ارديبهشت ماه، انتظار افزايش توليد داشتند، با وجود 
افزايش س��فارش هاي جديد در ارديبهشت ماه نسبت به 
فروردين، ميزان توليد خردادماه را به شدت كاهشي ارزيابي 
كرده اند. به نظر مي رس��د كه كاهش موجودي مواد اوليه، 
افزايش قيمت مواد اوليه، كاهش صادرات و افزايش قيمت 
نهايي محصوالت، عواملي هس��تند كه در اين پيش بيني 
تأثيرگذار بوده اند. تأمين منابع مالي و ارز الزم براي واردات 
ماشين آالت و مواد اوليه ازجمله برنامه هاي وزارت صنعت 
است كه اميد مي رود با اجرايي شدن آنها بخشي از مشكالت 

اين صنعت مرتفع شود.

     صنايع ماشين سازي و لوازم خانگي
بطوركلي شامخ گروه صنايع ماشين سازي و لوازم خانگي 
)عدد شامخ 66.4( نشان از مشاهده بهبود در اين صنعت 
در ارديبهشت ماه به نسبت فروردين ماه دارد. دليل اين امر 
گزارش ش��امخ باالي 50 براي شاخص هاي مقدار توليد 
محصوالت )عدد شامخ 77.4(، ميزان سفارش هاي جديد 
)عدد شامخ 71(، سرعت انجام و تحويل سفارش هاي )عدد 
شامخ 62.9( و ميزان استخدام و به كارگيري نيروي انساني 
)عدد شامخ 61.3( است. شاخص موجودي مواد اوليه عدد 
شامخ 40.3 را كسب كرده است. اين شاخص در فروردين ماه 
رقم 34.3 بوده است. البته اين روند در طي ماه هاي گذشته 
نيز مشاهده شده است. بطوري كه در شامخ هاي ماه هاي 
دي، بهمن، اس��فند و فروردي��ن، توليدكنندگان همواره 
قيمت محصوالت خود را به نسبت ماه قبل در حال افزايش 

عنوان كرده اند.

     صنايع كاني غيرفلزي
شامخ كل گروه صنايع كاني هاي غيرفلزي در ارديبهشت ماه 
98، رقم 61.8 را به خود اختصاص داده است. اين رقم نشان 
از بهتر شدن نسبي وضعيت اين صنايع نسبت به ماه گذشته 
دارد. بهبود شاخص شامخ اين صنعت ناشي از مشاهده بهبود 
در شاخص هاي مقدار توليد محصوالت )عدد شامخ 73.9(، 
ميزان سفارش هاي جديد )عدد شامخ 67.4( و سرعت انجام 
و تحويل سفارش )عدد شامخ 63( است. محصوالت صنايع 
كاني غيرفلزي )نظير شيش��ه، ظروف چيني و بهداشتي، 
سيمان و بتن، كاشي و سراميك، گچ و آجر، سفال و...( عمدتا 

در فرايند ساخت وساز )بخش ساختمان(، مورد استفاده 
قرار مي گيرند كه فعاليت هاي ساختماني در نيمه اول سال 
به علت شرايط جوي به نسبت نيمه دوم سال بيشتر صورت 
مي پذيرند. رقم شاخص ميزان استخدام و به كارگيري نيروي 
انساني در صنايع كاني غيرفلزي، پايين ترين رقم در بين 
صنايع را به خود اختصاص داده است. دليل اين امر را مي توان 
در ركود بخش مسكن جست وجو كرد. اما نكته قابل توجه 
در گزارش شامخ اين صنايع افزايش بهاي خريد مواد اوليه 
اين صنايع نسبت به ماه قبل است. رقم شامخ قيمت خريد 
مواد اوليه در صنايع كاني غيرفلزي بعد از صنايع شيميايي 

باالترين رقم )عدد شامخ 95.7( در بين صنايع است.

     صنايع فلزي
بطوركلي، بخش عمده اي از فعاالن اقتصادي در حوزه صنايع 
فلزي، برخالف فروردين 97، در ارديبهشت ماه 98 وضعيت 
را نسبت به ماه قبل بهتر ارزيابي كرده اند و عدد شامخ 59.6 
نيز مويد همين امر است. افزايش شاخص كل در اين بخش، 
به تبع افزايش زيرشاخص هاي مقدار توليد محصوالت )عدد 
شامخ 67.2(، ميزان سفارش هاي جديد )عدد شامخ 60.2(، 
سرعت انجام و تحويل سفارش )عدد شامخ 64.8( و ميزان 
استخدام و به كارگيري نيروي انساني )عدد شامخ 54.7( 
رخ داده اس��ت. .يكي از مشكالت شركت هاي فعال در اين 
عرصه، معضل تأمين مواد اوليه است. عدد شامخ برآورد شده 
براي قيمت مواد اوليه، 86.7 و قيمت محصوالت توليدشده 
صنايع فلزي، 76.6 گوياي آن است كه تورم بر نهاده هاي 
توليد اين صنعت اثرگذار بوده و سبب شده هزينه توليد اين 

محصوالت افزايش يابد.
ضمن آنكه اين روند در ماه هاي فروردين 98، اسفند، بهمن، 
دي و آذر 97، نيز رخ داده است. به عبارت ديگر در ماه هاي 
ذكرشده فعاالن اقتصادي عنوان كرده اند كه همواره قيمت 
خريد مواد اوليه آنها به نسبت ماه قبل افزايش يافته است. 
شايان ذكر است، خبر تحريم فلزات اساسي از جمله »فوالد، 
مس و آلومينيوم« در ماه گذش��ته رس��انه اي شده است. 
ازآنجاك��ه فوالد، مس و آلومينيوم ايران در دنيا مش��تري 
خ��اص خ��ود را دارد، بنابراين باوج��ود تحريم ها، فعاالن 
حوزه صنايع فلزي و معدني بخشي از مشتريان ثابت خود 
را از دس��ت خواهند داد. اين موضوع باعث خواهد شد كه 
كشورهاي رقيب اين فرصت را پيدا كنند تا بازارهاي ايران 

را تصاحب كنند.

     صنايع غذايي
ش��امخ گروه صنايع غذايي )عدد ش��امخ 54.5( حاكي از 
مشاهده بهبود در اين صنعت در ماه ارديبهشت به نسبت 
ماه فروردين اس��ت. اين مهم ناش��ي از مشاهده بهبود در 
ش��اخص هاي توليدات محصوالت )عدد ش��امخ 57.4(، 
ميزان س��فارش هاي جديد )عدد ش��امخ 56.4(، سرعت 
انجام و تحويل سفارش )عدد شامخ 60.6( و درنهايت ميزان 

استخدام و به كارگيري نيروي انساني )عدد شامخ 51.1( در 
اين صنعت به نسبت ماه گذشته است.

با وجود بهبودهاي مشاهده شده در شاخص هاي مذكور، 
مشكل موجودي مواد اوليه )عدد شامخ 39.4( همچنان به 
قوت خود پابرجا است. ضمن آنكه قيمت باالي خريد مواد 
اوليه مشكل تأمين مواد اوليه را دوچندان كرده است. عدد 
شامخ مربوط به ش��اخص قيمت مواد اوليه 89.4 گزارش 
ش��ده، كه حاكي از افزايش قيمت مواد اوليه به نسبت ماه 
قبل است. افزايش نسبي اين متغير به نسبت ماه قبل در 
گزارش هاي پيشين شامخ نيز مشاهده شده است. افزايش 
قيمت مواد اوليه منجر به افزايش قيمت محصوالت مي شود؛ 
از اين رو، به نظر مي رسد با استمرار روند فعلي افزايش قيمت 
محصوالت توليدش��ده در ماه هاي آتي نيز در اين صنعت 

مشاهده شود.

     صنايع شيميايي
ارزيابي ها در مورد صنايع ش��يميايي در ارديبهشت 98 
نس��بت به فروردين ماه قبل، وضعيت بهتري را نش��ان 
مي دهد. شامخ گروه در ارديبهش��ت ماه در پي بهبود در 
شاخص هاي مقدار توليد محصوالت )عدد شامخ 79.7(، 
ميزان س��فارش هاي جديد )عدد شامخ 76.3(، سرعت 
انجام و تحويل سفارش )عدد شامخ 61(، موجودي مواد 
اوليه )عدد شامخ 53.4( و ميزان استخدام و به كارگيري 
نيروي انساني )عدد شامخ 52.5( عدد 67.8 را كسب كرده 
است. بخشي از بهبود مشاهده شده در شاخص هاي مذكور 
ناشي از پشت سر گذاشتن تعطيالت نوروزي است. ضمن 
آنكه افزايش فروش محصوالت )عدد ش��امخ 78.8( نيز 
مويد اين امر است. نكته قابل توجه در ارقام ذكرشده، عدد 
شامخ شاخص موجودي مواد اوليه است كه حاكي از بهبود 
اين شاخص در صنايع شيميايي دارد. نكته ديگر اينكه عدد 
شامخ به دس��ت آمده براي قيمت خريد مواد اوليه است. 
شاخص شامخ قيمت خريد مواد اوليه صنايع شيميايي 
در ارديبهشت ماه رقم 95.8 اعالم شده، كه اين رقم بدان 
معناست كه تقريبا تمام پرسش شوندگان بر افزايش بهاي 
مواد اوليه تأكيد داش��ته اند. رقم به دست آمده براي اين 
زيرشاخص بيش��ترين ميزان در بين صنايع منتخب در 
گزارش شامخ است. افزايش قيمت باالي خريد مواد اوليه 
در صنايع ش��يميايي در حالي رخ داده، كه ايران از مزيت 
وجود مواد اوليه شيميايي در كشور برخوردار است. دليل 
اين امر اعطاي مجوز افزايش قيمت محصوالت پتروشيمي 
از سوي س��ازمان حمايت است. از اين رو توليدكنندگان 
صنايع شيميايي به ناچار با قيمت هاي باالتري مواد اوليه 

خود را تأمين كرده اند.

     صنايع چوب، كاغذ و مبلمان
صنايع چوب، كاغذ و مبلمان در ارديبهش��ت ماه، با وجود 
تداوم بس��ياري از مش��كالت، وضعيت بهبود را نسبت به 

ماه قب��ل تجربه كرده اند كه با توجه به تعطيالت س��االنه 
فروردين ماه، طبيعي مي نماي��د. صنايع مرتبط با چوب و 
كاغذ، همانند بسياري از صنايع ديگر در وضعيت مناسبي 
قرار ندارند كه بخش عمده اي از آن به دليل وابستگي اين 
صنايع به مواد اوليه وارداتي، تحريم ها و دشواري تأمين مواد 
اوليه است. از دي ماه سال گذشته تاكنون، طبق اظهارات 
فعاالن اقتصادي، موجودي مواد اوليه و موجودي انبار در اين 
صنايع همواره رو به كاهش بوده است. قيمت مواد اوليه نيز 

روند افزايشي داشته است.

     صنايع توليد وسايل نقليه و قطعات وابسته
ش��اخص شامخ اين گروه نس��بت به ماه قبل به ميزان 
قابل توجهي افزايش داشته و از رقم 42.6 در فروردين ماه 
به 63.4 در ارديبهشت ماه تغيير كرده است. دليل اين 
امر افزايش 4 ش��اخص مقدار توليد محصوالت )عدد 
شامخ 70.7(، ميزان سفارش هاي جديد )عدد شامخ 
77.6(، س��رعت زمان انجام و تحويل س��فارش )عدد 
شامخ 50( و ميزان استخدام و به كارگيري نيروي انساني 
)عدد شامخ 51.7( اس��ت؛ ضمن آنكه افزايش فروش 
محصوالت )عدد شامخ 67.2( نيز مويد اين امر است. 
در اين صنعت قيمت تمام شده محصوالت )عدد شامخ 
72.4( به علت افزايش قيمت مواد اوليه )عدد ش��امخ 
91.4( افزايش يافته اس��ت. افزايش قيمت مواد اوليه 
ناشي از وابستگي مواد اوليه اين صنعت به واردات است. 
از سوي ديگر، شاخص انتظارات توليد در ماه آينده )عدد 
شامخ 60.3( اين گروه نشان از اميدواري توليدكنندگان 
وسايل نقليه و قطعات وابسته به فروش بيشتر در ماه آتي 
را دارد. داليل مختلفي براي شكل گيري انتظارات مثبت 
در توليدكنندگان مي توان عنوان كرد كه ازجمله آنها 
پرداخت مابقي تسهيالت بانك مركزي به قطعه سازان 
و ترخيص 3 هزار كانتينر قطعات خودرويي از گمرك 

چابهار طي هفته هاي آتي است.

     صنايع پوشاك و چرم
پس از ماه هاي متوالي، فعاالن اقتصادي در صنعت پوشاك 
و چرم باالخره وضعيت بهبود نس��بت به ماه قبل را تجربه 
كرده اند. ميزان س��فارش هاي جديد و تولي��د در اين ماه 
افزايش داشته است. موجودي مواد اوليه و موجودي انبار نيز 
در وضعيت بهتري نسبت به ماه قبل قرار دارد. حتي وضعيت 
صادرات اين محصوالت نيز نسبت به ماه قبل بهبود پيدا 
كرده است. با وجود آنكه قيمت خريد مواد اوليه و محصوالت 
نهايي، مشابه ماه هاي قبلي روند صعودي داشته، اما نتوانسته 
بر ميزان سفارش هاي جديد و فروش محصوالت اثرگذار 
باشد، به گونه اي كه فعاالن اقتصادي انتظار افزايش توليد 
براي ماه آتي را دارند. وضعيت مذكور سبب شده تا فعاالن 
اقتصادي براي تأمين نيروي انساني موردنياز خود در ماه هاي 

فروردين و ارديبهشت، نيروي جديد به كار بگيرند. 
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داليل انباشت خودروهاي 
ناقص از زبان وزير

مهر|وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: عمده ترين 
عامل توقف خودروهاي توليد شده در كف پاركينگ 
خودروس��ازان، كمب��ود قطع��ات دانش بني��ان و 
الكترونيكي اين خودروها است. به گفته رضا رحماني، 
به همه واحدهاي استاني ابالغ شده تا از توليدكنندگان 
داخلي حمايت كنند. وي يادآور شد: براي تحقق شعار 
رونق توليد، وزارت صنعت، معدن تجارت، س��امانه 
»نياز« و سامانه »محصوالت دانش بنيان« را ايجاد 
كرده تا از توليدكنندگان داخلي حمايت كند. رحماني 
درباره توليدكنندگان داخلي صنايع ريلي گفت: همه 
واحدهاي توليدكننده كشور در حوزه واگن سازي، 
ظرف 10 سال آينده بازار خوبي خواهند داشت و ما 
در اين بازه 10 ساله، به 40 هزار دستگاه انواع واگن و 
لكوموتيو نياز داريم كه بر اين اساس، توليدكنندگان 
ما بازار خوبي در داخل خواهند داشت. وزير صنعت، 
معدن و تجارت، عمده ترين مشكل توليدكنندگان 
داخل��ي واگن را در بخش س��فارش س��اخت و نيز 
تأمين مالي آنها عنوان و اظهار داشت: در اين زمينه، 
پيگيري هايي در دولت داشته ايم و قرار شد تأمين مالي 
ساخت واگن انجام ش��ود. رحماني افزود: 75 درصد 
واگن هاي مسافري، 85 درصد واگن هاي باري و 33 
درصد واگن هاي مترو، در داخل توليد مي شوند و اگر 
سفارش گذاري ها به خوبي انجام شود، در توليد داخل 
پيشرفت بيشتري خواهيم داشت. اين ميزان درصد از 
ساخت هر واگن در داخل نشان مي دهد كه در حوزه 
واگن سازي، تقريبًا خودكفا هستيم. وي با تاكيد بر 
اينكه وزارت صنعت، معدن و تج��ارت با جديت، از 
صنايع ريلي و توليد واگ��ن و ريل حمايت مي كند، 
افزود: هر قطعه اي كه در داخل امكان توليد داش��ته 
باشد، به توليدكنندگان اطمينان مي دهيم كه يا از 
واردات آن جلوگيري مي كنيم يا موانع جدي بر سر 

واردات خواهيم گذاشت.

 تركيب كميسيون هاي
اتاق تهران نهايي شد 

با برگزاري آخرين دور از راي گيري براي تعيين تكليف 
كميسيون هاي اتاق بازرگاني تهران سرنوشت اين 
كميسيون ها براي دو سال آينده مشخص شد. نهمين 
دوره از اتاق بازرگاني تهران در شرايطي كار خود را در 
ماه هاي ابتدايي سال جاري آغاز كرد كه انتخابات اين 
دوره در اسفندماه سال گذشته برگزار شد و در جريان 
آن تمامي 40 منتخب اتاق بازرگاني تهران از فهرست 
موسوم به فردا انتخاب شدند. پس از برگزاري انتخابات 
و برگزاري نخستين جلس��ه هيات نمايندگان اتاق 
اعضا بر برگزاري انتخابات كميسيون ها به جمع بندي 
رس��يدند و به اين ترتيب در هفته ج��اري اعضاي 
كميسيون ها مشخص شدند. نمايندگان اتاق بازرگاني 
در نخستين جلس��ه هفته جاري خود روساي پنج 
كميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات، انرژي 
و محيط زيست، كشاورزي و صنايع تبديلي، اقتصاد 
سالمت و حمايت غذايي و مبارزه با فساد را انتخاب 
كردند و در جلسات بعدي اعضاي كميسيون صنعت 
و معدن، بازار پول و سرمايه، بهبود محيط كسب وكار 
و رفع موانع توليد و كميسيون اقتصاد نوآوري و تحول 
ديجيتال را برگزيدند. اعضاي اين كميسيون ها براي 
يك دوره دو س��اله انتخاب شده اند و پس از آن براي 
تمديد يا جابه جايي رأي گيري جديد انجام مي شود. 
دوره نهم اتاق بازرگاني ايران چهار ساله خواهد بود. به 
اين ترتيب محمد الهوتي به عنوان رييس و مهدي 
شريفي نيك نفس نايب رييس كميسيون تسهيل 
تجارت، رض��ا پديدار ريي��س و حميدرضا صالحي 
نايب رييس كميسيون انرژي و محيط زيست، كاوه 
زرگران رييس و محمدرضا فرشچيان نايب رييس 
كميس��يون كش��اورزي و صنايع تبديلي، محمود 
نجفي عرب رييس و ابوالفت��ح صانعي نايب رييس 
كميسيون اقتصاد سالمت، حسن فروزانفرد رييس 
و احمد آتش هوش نايب رييس كميسيون حمايت 
غذايي و مبارزه با فساد، محمدرضا زهره وندي رييس 
و عليرضا كالهي صمدي نايب رييس كميس��يون 
صنعت و معدن، فريال مستوفي رييس و افروز بهرامي 
نايب رييس كميسيون بازار پول و سرمايه، محمدرضا 
نجفي منش رييس و علي نقيب نايب رييس كميسيون 
محيط كسب و كار، سيدمجيد صدري رييس و فرزين 
فرديس نايب رييس كميسيون اقتصاد نوآوري و تحول 
ديجيتال به عنوان روساي جديد كميسيون هاي اتاق 

بازرگاني تهران معرفي شدند.

شامخ صنعت- شاخص مديران خريد )PMI( ارديبهشت ماه 1398
ارديبهشت 98فروردين 98اسفند 97شاخص

55.3636.3861.39شامخ كل صنعت 

57.2323.8869.97مقدار توليد محصوالت

66.8135.0866.31ميزان سفارشات جديد مشتريان

50.5247.1760.25سرعت انجام و تحويل سفارش*

39.9634.3243.05موجودي مواد اوليه خريداري شده

47.1746.8753.30ميزان استخدام و به كارگيري نيروي انساني

81.6789.4889.45قيمت خريد مواد اوليه

39.1045.5549.48موجودي محصول نهايي در انبار 

49.3337.8848.10ميزان صادرات كاال

62.8369.9572.63قيمت محصوالت توليد شده

55.7433.7265.95مصرف حامل هاي انرژي

63.6524.7466.85ميزان فروش محصوالت

32.4068.8059.43انتظارات توليد در ماه آينده

*: در دوره اسفند 1397 و قبل از آن، اين شاخص با عنوان »مدت زمان انجام و تحويل سفارش« بوده است.

اداره كل ورزش و جوانان استان ايالم در نظر دارد پروژه هاي موجود در جدول شماره 2 را مطابق جدول زمان بندي شماره 1 از طريق سامانه تداركات 
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مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاء الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه و ارائه پاكت الف )تضمين شركت در مناقصه( از طريق 
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آگهي فراخوان مناقصه يك مرحله اي عمومي

روابط عمومي اداره كل ورزش و جوانان استان ايالم

دريافت اسناد
كميسيون مناقصهتسليم پيشنهاد تا آخر وقت اداريعودت اسناد در صورت انصراف
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جدول 1

مدت پيمان )ماه(رشته و رتبه پيمانكارمبلغ تضمين )ريال(مبلغ برآورد )ريال(محل اجراعنوان پروژهرديف
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تعمير و تجهيز اداره كل ورزش و 2
6ابنيه1.850.358.73595.000.000ايالمجوانان استان ايالم

جدول 2 مشخصات پروژه ها
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نظرسنجيهاازپايانزمامداريسيپراسدريونانخبرميدهند

اعتراضحزبكارگربهدخالتواشنگتندرامورداخليبريتانيا

طبقه متوسط دلزده از وعده هاي انتخاباتي

سايه سنگين امريكا  در لندن

گروه جهان| سمانه قرباني| 
الكسيس س��پيراس سياس��تمدار چپگراي راديكالي 
است كه پيروزي اش در انتخابات 2015 يونان بسياري 
را ش��وكه كرد. او با وعده پايان دادن به سياس��ت هاي 
رياضت اقتصادي و بحران بدهي اين كش��ور روي كار 
آمد. س��يپراس حتي تهديد كرده ب��ود در صورتي كه 
طلبكاران اروپايي با طرح هاي او مخالفت كنند، يونان 
را از اتحادي��ه اروپا خ��ارج خواهد كرد. او ام��ا در دوره 
نخس��ت وزيري اش به يك سياستمدار عملگرا تبديل 
شد كه بيش��تر وعده هاي انقالبي اش را كنار گذاشت. 
حاال كه قرار شده مردم يونان بار ديگر پاي صندوق هاي 
راي بروند، نظرسنجي ها از نارضايتي طبقه متوسط از 

او حكايت دارند. 
نشريه فايننشال تايمز نوشته، سپيراس پس از شكست 
در انتخابات پارلماني اروپا درخواست انحالل پارلمان 
و برگزاري انتخابات زودهنگام را مطرح كرده كه مورد 
موافقت رييس جمهوري اين كشور قرار گرفته است. 
اما اگر نظرسنجي ها درست باشد، نخست وزير فعلي 
بزودي به پايان كار خود مي رس��د چ��را كه همه چيز 
از شكست حزب »س��يريزا« در انتخابات عمومي ماه 
آينده خبر مي دهد. پيش بيني ها حاكي از اين اس��ت 
كه مردم يونان به ويژه طبقه متوس��ط س��رخورده از 
وعده هاي انتخاباتي سپيراس، او را در انتخابات پيشرو 

تنها خواهند گذاشت. 
رقابت هاي انتخاباتي در يونان در شرايطي از سه شنبه 
كليد خورده كه نظرسنجي ها نشان مي دهد حزب حاكم 
س��يريزا با حدود 9.5درصد اخت��الف از حزب مخالف 
محافظه كار »دموكراسي نوين« به رهبري »كرياكوس 
ميستوتاكيس« عقب است. اين دقيقا همان تفاوتي است 
كه در نظرسنجي هاي پيش از انتخابات پارلماني عنوان 
شده بود و باعث شد تا حزب سيريزا در راي گيري ماه مه 

ميدان را به حريف واگذار كند.
س��يپراس در توضيح تصميم  خود مبني بر برگزاري 
انتخابات زودهنگام گفته كش��ورش تازه از يك بحران 
اقتصادي س��خت خارج ش��ده و به ثبات نياز دارد، نه 

يك دوره مبارزات انتخاباتي بلند مدت. فايننشال تايمز 
نوشته: يونانيان طبقه متوسط كه به شدت از ماليات هاي 
سنگين گله مند هس��تند و زندگي ش��ان تحت تاثير 
سياست هاي رياضت اقتصادي قرار گرفته است ديگر 
به وعده هاي بهبود اقتصادي سيپراس باور ندارند و گروه 
گروه حزب آقاي نخست وزير را رها مي كنند. سپيراس 
اما اميد داشت بتواند تا ماه اكتبر به اولين رهبر يوناني 
تبديل شود كه توانس��ته در دو دهه گذشته يك دوره 

چهارساله كامل را به پايان برساند.
آريس هاتزيس اس��تاد حقوق دانش��گاه آتن و مفسر 

سياسي مي گويد: »سپيراس نمي تواند پيروز انتخابات 
باشد. او در نظرسنجي ها خيلي عقب است و نمي تواند 

در عرض 4 هفته اين فاصله را جبران كند.«
سپيراس به عنوان نخس��ت وزير يونان سخنراني هاي 
آتشين خود را كنار گذاشت و رويكرد يك سياستمدار 
عملگرا را در پيش گرفت. او در اين مدت ثابت كرده كه 
سياس��تمداري مصلحت گرا و زيرك اس��ت. سپيراس 
رفراندومي ك��ه در آن راي دهندگان از در پيش گرفتن 
مواضع سخت گيرانه در برابر اروپا حمايت كردند را لغو 
كرد و سياس��ت هاي مالي »واروفاكيس يانيس« وزير 

دارايي تكروي خود را كه از سوي اتحاديه اروپا و صندوق 
بين المللي پول به شدت محكوم شده بود را رد كرد. 

در نتيجه سياس��ت هاي او بود كه يونان سرانجام اوت 
سال گذشته اعالم كرد بسته هاي كمكي بانك مركزي 
اتحاديه اروپا پايان يافته و اين كشور با پشت سر گذاشتن 
بحران اقتصادي، فصل جديدي را آغاز كرده است. يونان 
س��ال گذش��ته از پايان برنامه نجات مالي 86 ميليارد 

دالري خبر داد كه از سال 2010 ادامه داشت. 
نخس��ت وزير 44 س��اله يون��ان همچنين ب��ا »زوران 
زائف«، نخست وزير مقدونيه، بر سر تغيير نام همسايه 

شمالي كشورش به توافق رس��يد، اقدامي كه از سوي 
جامعه بين المللي تحس��ين ش��د. گرچ��ه در همان 
زمان نيز كرياكوس ميتسوتاكيس رقيب محافظه كار 
سيپراس، اين توافق را توافقي بد توصيف كرده و گفت: 
»قبول زبان و مليت مقدونيه اي يك عقب نشيني ملي 
غيرقابل پذيرش است.« در پي اين توافق زائف همسايه 
شمالي يونان را »مقدونيه شمالي« ناميد و به اختالف 
28 س��اله اي پايان داد كه تهدي��دي جدي براي ثبات 

بالكان غربي به شمار مي رفت. 
الكسيس سيپراس با وجود موفقيت در مساله مقدونيه 
شمالي، به دليل ناتواني حزبش )سيريزا( در پايان دادن 
به چالش موس��وم به »دياپلوكي« بسياري را در داخل 
ناراضي كرد و اين مساله خشم بسياري از خانواده ها را 
برانگيخت. دياپلوكي شبكه اي در هم پيچيده از روابط 
ميان كسب وكارها، دولت و رسانه است كه در دولت هاي 
پيشين شكل گرفته و در نظر بسياري از يوناني ها نماد 
فساد در اين كشور است كه باعث مي شود تا بسياري از 
سرمايه گذاران خارجي رغبتي بر سرمايه گذاري در اين 

كشور نداشته باشند. 
مال��ك يك ش��ركت ب��زرگ يونان��ي در اين ب��اره به 
فايننشال تايمز مي گويد: »در دوره زمامداري سيريزا 
هيچ چي��زي تغيير نكرد. تنها چيزي ك��ه اتفاق افتاد 
اي��ن بود كه گروهي از افراد كه قبال در دياپلوكي بودند 
جايگزين گروه ديگري شدند. يك رژيم فاسد جايگزين 
رپيم فاس��د ديگري ش��د.«  آنچه  تلخي شكس��ت در 
انتخابات را براي حزب س��يريزا دوچندان مي كند اين 
است كه توانس��ته يك ثبات سياسي را در يونان ايجاد 
كند اما اين موفقيت چندان مورد توجه قرار نگرفته است. 
انتخابات زودهنگام هفتم ماه جوالي در شرايطي برگزار 
مي ش��ود كه حزب مخالف محافظه كار »دموكراسي 
نوين« موفق شد تا با كسب 33.5درصد آرا حزب سيريزا 
را كه تنها 20 درصد آرا را به دست آورده بود، شكست 
دهد. سيپراس گفته بود كه انتخابات پارلمان اروپايي در 
واقع راي اعتمادي به دولت اوست و اگر در اين انتخابات 

شكست بخورد انتخابات زودهنگام اعالم مي كند.

گروه جهان| 
حزب كارگر بريتانيا دولت امريكا را به توطئه چيني عليه 
جرمي كوربين رهبر اين حزب متهم كرد. پس از انتشار 
نوار صوتي اظهارات مايك پمپئو وزير خارجه امريكا كه 
در آن اطمينان مي دهد دولت ترامپ از رسيدن جرمي 
كوربين به كرس��ي نخس��ت وزيري انگليس ممانعت 
خواهد كرد، حزب كارگر كاخ س��فيد را به كارشكني و 

دسيسه چيني متهم كرد. 
به گ��زارش تايمز، مايك پمپئو وزي��ر خارجه امريكا در 
س��خنان اخير خود خطاب به رهب��ران يهود گفته كه 
او از حمايت كوربين عقب نش��يني كرده اس��ت. در پي 
مواضع ضديهودي كوربين، نشريه واشنگتن پست اخيرا 
نوار صوت��ي از پمپئو به دس��ت آورده كه بيانگر مواضع 
دولت ترامپ پس از به قدرت رسيدن كوربين به عنوان 

نخست وزير جديد انگليس است.
پمپئو در اين نوار صوتي كه بطور محرمانه به دفتر روزنامه 
واشنگتن پست ارسال شده، پيش��نهاد كرده كه دولت 
امريكا براي نرسيدن كوربين به كرسي نخست وزيري 
انگليس دخالت كند. وزير خارجه امريكا تصريح كرده: 
»تمام تالش خود براي به قدرت نرسيدن كوربين انجام 
خواهيم داد.« پمپئو در بخش��ي از اظهاراتش مي گويد: 
»بايد بدانيد كه اين مس��اله  مهمي است. ما دست روي 
دست نمي گذاريم تا او به قدرت برسد. ما تمام تالش خود 
را به كار خواهيم گرفت چرا كه اين مساله بسيار حساس 

و مهمي است.«  انتشار اين سخنان باعث شده كه بسياري 
از احزاب سياسي انگليس به اين نتيجه برسند كه امريكا 
در امور داخلي اين كشور دخالت مي كند. ليوليد راسل 
مويل نماينده حزب كارگر با بس��يار خطرناك خواندن 
اظهارات پمپئو گفته: »ترامپ تنها به اين خاطر در قدرت 
است كه روس��يه در انتخابات رياست جمهوري امريكا 
دخالت كرد و حاال به نظر مي رسد كه دولت او مي خواهد 
از تجربياتش اس��تفاده كند. اين رفتار را از كشوري كه 
خود را نزديك ترين متحد ما مي خواند، انتظار نداريم.« 

جرمي برنارد كوربين سياس��تمدار انگليس��ي، از سال 
1983تاكنون به عنوان نماينده حوزه انتخابيه ايزلينگتون 
شمالي )واقع در لندن( در پارلمان بريتانيا حضور داشته 
است. او از 12 سپتامبر 2015 رهبري حزب كارگر و نيز 
رهبري مخالفان دولت محافظه كار را برعهده گرفته است.

   ماراتن جانشيني 
روند گزينش جانشين ترزا مي  نخست وزير محافظه كار 
بريتانيا، ١٠ ژوئن بطور رسمي آغاز شده است. با كنار رفتن 
ساموئل جيآيما وزير پيشين علوم و آموزش عالي، هر يك 
از ده نامزِد نشس��تن بر كرسي نخست وزيري در تالش 
پيشي گرفتن بر ديگران است. ساموئل جيآيما نماينده 
٤٢ ساله غنايي تبار تنها نامزدي بود كه از برگزاري يك 
همه پرس��ي دوم براي آزمودن بخت ماندن در اتحاديه 
اروپا حمايت مي كرد. اما، اين نگرش اينك ديگر در حزب 

هواخواه چنداني ندارد. بي سبب نيست كه بر اساس همه 
ارزيابي ها و پيش بيني ها، بخت بوريس جانسون كه در 
كارزار همه پرس��ي در اين باره، پرچم خروج را بر دوش 

داشت، از ديگران بيشتر است.
گزينش رهبر حزب محافظه كار در بريتانيا به سواركاري 
با مانع را مي ماند. نخس��تين س��د پي��ش رو راي گيري 
پنج ش��نبه )امروز( اس��ت كه در آن تنه��ا نمايندگان 
محافظه كار مجلس عوام ش��ركت دارند. هر نامزدي كه 
در اين راي گيري كمتر از 5 درصد آراء را به دست آورد، 
ميدان را ترك خواهد كرد. راي گيري پس از آن روز ١٨ 
ژوئن برگزار مي ش��ود و اين بار كسب حداقل ١٠درصد 
آراء براي ماندن در زمين رقابت ضروري است. در دو روِز 
پس از آن، راي گيري هاي پياپي، هر بار نامزدي را كه از 
همه ديگران راي كمتري دارد، به بيرون زمين مي راند 
و اين كار چندان تكرار مي ش��ود تا تنه��ا دو حريف در 
ميدان مبارزه بمانند. تكليف اين دو تن را، نه نمايندگان 
محافظه كاِر مجلس، بلك��ه اين بار اعضاي حزب تعيين 
مي كنن��د. 160هزار عضو حزب محافظه كار با ارس��ال 
آراء خود از طريق ُپست، يكي از دو نامزد رسيده به خط 
پايان را برگزيده و بر كرس��ي رهبري حزب و به تبع آن 
نخست وزيري مي نش��انند. اين روند در يكي از روزهاي 
هفته چهارم جوالي به آخر خواهد رسيد و تنها آن هنگام 
است كه »ترزا مي« كليد دفتر نخست وزيري را به يكي از 
دو زن و هشت مردي كه اينك در تالش به دست آوردن 

آن هستند، خواهد س��پرد. اگر تنها نيمي از اين 10 تن 
در كارزار همه پرسي ٢٠١٦ خواستار جدايي بريتانيا از 
اتحاديه اروپا بودند، اينك همه آنها برنامه خروج را تدارك 
مي بينند. اما همه اين برنامه ها يكسان نيست. بوريس 
جانسون تهديد مي كند كه اگر اروپا شرايط مناسب  تري 
براي بريتانيا را نپذيرد، اين كشور بدون توافق ٣١ اكتبر 
اتحاديه را ترك مي كند. جرمي هانت وزير خارجه بريتانيا 
و نامزد ديگر، يادآوري مي كند كه رهبر آينده حزب بايد 
هنر مذاكره بداند و نه هنر س��خنوري هاي تو خالي و به 
اميد از پاي درآوردن حريف، تاكيد مي كند كه خروج از 
اتحاديه اروپا با گزافه گويي و رجزخواني انجام نمي شود. به 
اعتقاد جرمي هانت خروج بدون توافق براي محا فظه كاران 

خودكشي سياسي است. 
آندرآ ليدُسم وزير پيشين روابط پارلماني، كه سه سال 

پيش در كنار ت��رزا مي  يكي از دو نام��زد برگزيده براي 
رهبري حزب ش��د خواس��تار »خروج ب��دون توافق« 
است. مايكل گوو وزير حفظ محيط زيست بريتانيا، كه 
او نيز هواخواهان��ي دارد، آماده به تاخير انداختن تاريخ 
خروج از اتحاديه اس��ت، البته در صورتي كه اروپا آماده 
گفت وگوهاي تازه باشد. او كه به تازگي اعتراف كرده در 
جواني با موادمخدر بيگانه نبوده، اينك مورد حمله رقبا 
قرار گرفته است.  بوريس جانسون چهارشنبه با اشاره به 
طرح مايكل گوو براي به تاخير انداختن خروج، گفته كه 
تاخير در روند اجراي برگزيت به معني شكس��ت است. 
به گزارش رويترز، جانسون در جمع شماري از حاميانش 
گفته: »پس از سه سال و از دست رفتن دو ضرب االجل 
زماني براي خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا، ما بايد 31 اكتبر 

اين اتحاديه را ترك كنيم.« 

دريچه

كوتاه از منطقه

ريزشوالاستريتپساز
5صعودمتوالي

گروه جهان| نگراني از تشديد جنگ تجاري بين 
چين و امريكا باعث ش��د تا ش��اخص هاي بورسي 
امريكا پس از پنج روز در روز چهارش��نبه كاهشي 
ش��وند. به گزارش آسوش��يتدپرس، در معامالت 
بورس وال استريت نمادهاي نظامي زيان ده ترين 
و نمادهاي تكنول��وژي پر بازده ترين نمادها بودند. 
مهم ترين شاخص بورسي وال استريت يعني »داو 
جونز« ك��ه با افزايش اميدها ب��ه كاهش نرخ بهره 
توسط بانك مركزي امريكا پنج صعود متوالي را به 
ثبت رسانده بود و در ابتداي معامالت چهارشنبه 
نيز 186 واحد صعود كرده بود در نهايت با 14 واحد 
كاهش نسبت به روز قبل خود بسته شد. شاخص 
»اس اند پ��ي 500« نيز در معامالت چهارش��نبه 
0.04درصد عقب نشست تا بازدهي آن از ابتداي ماه 
جاري مي��الدي تاكنون به 6.6 درصد كاهش يابد. 
ش��اخص »نزدك كامپوزيت« با 0.6 درصد ريزش 
به كار خود خاتمه داد و ش��اخص »روسل2000« 
نسبت به روز گذشته خود 0.3درصد عقب نشست. 
كيتي نيكس��ون، مدير س��رمايه گذاري صندوق 
نورثرن تراس��ت با اعالم اينكه افق روشني از پايان 
جنگ تجاري در حال حاضر وجود ندارد گفته اين 
فضاي نامطمئن باعث شده تا بسياري از معامله گران 
رويكرد احتياط آميز پيش بگيرند. به گفته او، »بازار 
به اخبار جنگ تجاري بسيار حساس شده و بسيار 
سخت است كه تصور كنيم رسيدن به راه حل بر سر 
پايان دادن به اين جنگ، سريع و آسان خواهد بود.« 
روند كاهش بازدهي اوراق قرضه وزارت خزانه داري 

امريكا نيز با سرعت ادامه دارد. 

عقبنشينيهنگكنگدرباره
اليحه»استردادبهچين«

گروه جهان| همزمان با ادامه تظاهرات گس��ترده 
معترض��ان ب��ه اليحه جدي��د اس��ترداد متهمان از 
هنگ كنگ به چين، شوراي قانونگذاري هنگ كنگ 
از تعليق زمان بررس��ي اين اليحه خبر داده اس��ت. 
به گزارش يورونيوز، مخالفان اليحه جديد اس��ترداد 
متهمان به چين چهارشنبه در برابر ساختمان شوراي 
قانونگذاري و ديگر ساختمان هاي دولتي هنگ كنگ 
تجمع كردن��د تا مان��ع از رفت و آمد ب��ه داخل اين 
ساختمان ها شوند.  بررس��ي اليحه جديد قرار بود از 
ساعت 11 صبح چهارش��نبه در شوراي قانونگذاري 
هنگ كنگ آغاز ش��ود. بنا ب��ه اعالم دفتر ش��وراي 
قانونگذاري، مجلس نماين��دگان هنگ كنگ تاريخ 
رسيدگي به اليحه استرداد متهمان به چين متعاقبا 
اعالم خواهد شد. بس��ياري از مخالفان اليحه دولت 
هنگ كنگ كه اكثر آنها را جوانان تشكيل مي دهند در 
محل كار يا موسسات آموزشي حاضر نشدند تا بتوانند 
در اعتراضات شركت كنند. بنا به اليحه جديد استرداد 
متهمان ب��ه چين دولت هنگ كن��گ اجازه مي يابد 
مظنونان ب��ه ارتكاب جرايم را براي محاكمه به چين 
بفرستد. صدها مامور پليس ضد شورش هنگ كنگ 
چهارشنبه براي مقابله با معترضان در خيابان هاي اين 
منطقه خودمختار حاضر شدند.  اعتراض هاي اخير در 
اعتراض به اليحه جديد استرداد متهمان براي بسياري 
از ساكنان اين منطقه خودمختار يادآور اعتراض هاي 
دموكراسي خواهانه سال 2014 ميالدي است. كري 
لم مدير اجرايي هنگ كنگ، پيش تر با حمايت قاطع 
از اين طرح وعده داده بود كه اليحه استرداد متهمان 

به چين به موقع تصويب و اجرايي خواهد شد.

پليسفرانسهگروهينئونازي
رامتالشيكرد

گروه جهان| پليس فرانسه يك گروه نئونازي را 
كه قصد داشت به عبادتگاه هاي مسلمانان و يهوديان 
حمله كند متالش��ي كرد. به گ��زارش خبرگزاري 
فرانسه، منابع قضايي گفته اند كه اعضاي اين گروه 
به ايدئولوژي »نئونازي« نزديك هستند و در ماه هاي 
سپتامبر 2018 تا مه 2019 تحت تعقيب قضايي 
قرار گرفته اند. اين منابع قضاي��ي از ارايه جزييات 
بيشتر در مورد انگيزه متهمان و اماكني كه آنها قصد 
داشتند به آن حمله كنند خودداري كرده اند.  افرادي 
كه تحت تعقيب قرار گرفته اند مظنون به برنامه ريزي 
براي حمله به عبادتگاه هاي مسلمانان و يهوديان 
هستند. پليس فرانسه س��پتامبر2018 مردي را 
در شهر گرونوبل در جنوب شرقي فرانسه به دليل 
نگهداري سالح بازداش��ت كرد. تحقيقات بيشتر 
پليس منجر به بازداشت چهار نفر ديگر شد كه دو نفر 
از آنان زير سن قانوني هستند. تحقيقات اين پرونده 
از ماه ژانويه به كارآگاهان ويژه پرونده هاي تروريستي 
سپرده شده است. مظنونان به اتهام »ساخت و حمل 
و نقل م��واد منفجره« و توطئه تروريس��تي تحت 
تعقيب قرار گرفته اند. هر چند فرانسه در سال هاي 
اخير شاهد حمالت تروريستي گروه هاي افراطي 
بوده اما تالش گروهك هاي راس��ت افراطي نيز در 

ماه هاي اخير خبرساز شده است.
 در ماه نوامبر گذش��ته پليس فرانس��ه شش نفر را 
كه مظن��ون به برنامه ريزي ب��راي حمله به امانوئل 
ماكرون رييس جمهوري اين كشور، بودند بازداشت 
كرد. در جوالي201۷ هم جواني 23 ساله به اتهام 
برنامه ريزي براي ترور رييس جمهوري بازداشت شد. 

حمايتماکرونازرياست
مرکلبرکميسيوناروپا

گروه جه�ان| امانوئل ماک��رون رئيس جمهور 
فرانسه، گفته در صورتی که آنگال مرکل صدراعظم 
آلمان، به دنب��ال تکيه زدن بر جاي��گاه ژان کلود 
يونکر رئي��س فعلی کميس��يون اروپا، باش��د از 
مرکل حماي��ت خواهد کرد. به گ��زارش رويترز، 
مرکل گفته با تمام ش��دن چهارمين دور از دوران 
صدراعظم��ی اش در آلم��ان در 2021 از دنيای 
سياست خارج می شود اما برخی در اتحاديه اروپا 
اميدوارند که با توجه به تجارب گسترده و تعهدات 
او به اتحاديه اروپا، در برنامه  خود تجديدنظر کند. 
ماک��رون در اين باره گفته ک��ه نمی تواند به جای 
مرکل در اين زمينه اظهارنظ��ر کند اما اگر قصد 
داشته باش��د جانشين يونکر ش��ود، از او حمايت 
خواهد کرد. رييس جمهوری فرانس��ه در تشريح 
علت حمايت��ش از مرکل گفته: »ب��ه فردی قوی 
نياز داريم. اروپا به چهره های قدرتمند نياز دارد.« 
رئيس جمهور فرانسه و دونالد تاسک رئيس شورای 
اروپا، در ميان کسانی هستند که از انتخاب زنان در 
پست های کليدی اتحاديه اروپا حمايت می کنند. 
با اين حال کل��ود يونکر که 31 اکتبر از رياس��ت 
کميس��يون اروپا کناره گيری می کند، گفته بعيد 
اس��ت که مرکل نظر خود را تغيي��ر دهد.  امانوئل 
ماکرون با رون��دی که در آن احزاب پيش��تاز در 
انتخابات پارلمان اروپا به طور خودکار نامزدهای 
کرسی رياست کميسيون اروپا را تعيين می کنند، 
 مخالف��ت کرده اس��ت. در اين روند اين کرس��ی 
در نهايت از آِن نامزد حزبی می شد که می توانست 
اکثريت را در پارلمان جديد منتخب تشکيل دهد.

كاهشچشمگيردرآمد
شركتهايكالنآلماني

گروه جهان| شركت هاي آلماني به شدت وابسته به 
صادرات هستند به همين دليل بحران هاي تجاري به  
س��رعت روي درآمد آنها تاثير مي گذارد. از همين رو 
نيز سرعت رشد شركت هاي امريكايي و آسيايي بيشتر 
شده و آلماني ها عقب مانده اند. به گزارش دويچه وله، 
ش��ركت »اي واي« )مخفف Ernst & Young( با 
انتشار نتايج تازه ترين پژوهش خود اعالم كرده متوسط 
رشد درآمد شركت هاي كالن آلماني نسبت به سال 
201۷ حدود 1.2درصد بوده در حالي كه شركت هاي 
ديگر اروپايي رشدي ۷.۷رصدي داشته اند. رشد درآمد 
كالن ترين شركت هاي امريكايي 10.5درصد و رشد 
شركت هاي بزرگ آسيايي 10.1درصد بوده است. بنا 
براين گزارش، شركت اپل توليدكننده آيفون، با 60 
ميليارد دالر پردرآمدترين شركت سال 2018 بوده و 
در رده دوم شركت الكترونيك كره اي سامسونگ قرار 
داشته كه درآمدش حدود 45 ميليارد دالر اعالم شده 
است. شركت مايكروسافت با نزديك به 30 ميليارد 
دالر در رده س��وم ج��ا گرفته اس��ت. پردرآمدترين 
شركت اروپايي با حدود 2۷ ميليارد دالر، شركت نفت 
رويال داچ شل هلند بوده اس��ت. از اوايل سال جاري 
گزارش هاي گوناگوني درباره كاهش رش��د اقتصاد 
آلمان منتشر شده است. مناقشه هاي موجود بر سر 
سياست هاي تجاري، مشكالتي كه در نيمه دوم سال 
گذش��ته براي صنعت خودروسازي در جريان تغيير 
استانداردهاي گاز خروجي خودروها پيش آمد، كم آبي 
شديد رودخانه ها كه حمل و نقل بسياري از كاالها را 
با مشكالت جدي روبرو كرده بود، از داليل مهم اين 

روند اعالم شده است.
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پس از سقوط البشير درسودان 
چه مي گذرد؟

گروه جهان|با وجود كنار رفتن عمر البش��ير از 
قدرت، اميدها براي پي ريزي يك دموكراس��ي در 

سودان با دشواري هاي بسياري رو به رو شده است.
پس از آنكه ارتش س��ودان، به سه دهه حضور عمر 
البشير در قدرت پايان داد، نظاميان دوره انتقالي دو 
س��اله اي را تعيين كردند تا بعد از آن انتخاباتي آزاد 
برگزار شود. دوره طوالني گذار كه از همان ابتدا مورد 
نقد جدي مخالفان دولت قرار گرفت. شوراي نظامي 
انتقالي مسووليت قدرت را در اين دو سال بر عهده 
گرفت. اين شورا كه تحت رهبري عوض بن عوف وزير 
دفاع و معاون رييس جمهوري بود با خشم عمومي 
مردم مواجه شد و به بن عوف به دليل ارتباطاتش با 
رژيم البشير مورد انتقاد قرار گرفت. به همين دليل 
او بيشتر از 24ساعت در قدرت نماند و از سمت خود 
كنار رفت. پس از آن ص��الح عبداهلل محمد صالح 
كه رييس دس��تگاه اطالعات و امنيت ملي سودان 
بود هم بعد از عوف از سمت خود استعفا داد.  بعد از 
مرحله نخستين استعفاها، عبدالفتاح برهان به عنوان 
رييس شوراي نظامي، جايگزين عوف شد. برهان 
كس��ي بود كه رهبري نيروهاي سوداني در جنگ 
يمن را بر عهده داشت. امارات و عربستان نخستين 
كش��ورهايي بودند كه از به قدرت رس��يدن برهان 
حمايت كردند. عربس��تان بالفاصله اعالم كرد كه 
كمك هاي فراواني از جمله، گندم، سوخت و دارو به 
اين كشور تحت كنترل برهان ارسال مي كند. امارات 
هم با استقبال از تغيير قدرت اعالم كرد كمك هاي 
خود را روانه اين كشور مي كند. مصر ديگر كشوري 
بود كه اعالم آمادگي كرد ياري رسان برهان خواهد 
بود. برهان پس از مالقات با مخالفان دولت، قول داد 
كه به زودي زندانيان سياسي را آزاد خواهد كرد. اما 
از سوي ديگر شوراي نظامي درخواست معترضان 
براي تشكيل دولت غيرنظامي را ناديده گرفته است.  
مبارزات مدني كه خواستار پايان حكومت نظاميان 
در سودان بودند از يك شنبه آغاز شده است. رهبران 
مخالفان از مردم خواسته اند كه پس از برخوردهاي 
خشن نظاميان در خانه بمانند. پس از آنكه صحنه 
درگيري هاي سودان ش��كل خون بارتري گرفت، 
افزايش فشارهاي بين المللي به شوراي انتقالي قدرت 
سبب شد نظاميان به فكر مذاكره بيفتند اما مخالفان 
ارتش را غيرقابل اعتماد خوانده و حاضر به گفت وگو 
نش��دند. در حال حاضر هيچ چشم انداز روشني در 

تحوالت اين كشور وجود ندارد.

حمله موشكي به فرودگاه أبها 
در عربستان

گروه انصاراهلل حمله اي با موشك بالستيك به فرودگاه 
أبها در جنوب عربس��تان انجام داده اس��ت. يگان 
موشكي همچنين سه موشك به تجمعات ائتالف 
س��عودي در جبهه عسير ش��ليك كرد. به گزارش 
المس��يره، تلويزيون عربس��تان تاييد كرده كه در 
جريان اين حمله 26 تن مجروح شده اند. انصاراهلل 
سه شنبه نيز حمالت پهپادي به پايگاه هوايي ملك 
خالد در منطقه خميس مش��يط در جنوب غرب 
عربس��تان انجام داد در حالي كه دو روز قبل از آن 
نيز حمله اي پهپادي به فرودگاه جيزان )جازان( در 
جنوب غرب عربستان داشت. اين پنجمين عمليات 

انصاراهلل از اين نوع طي يك ماه است.

نواز شريف و زرداري 
بايد پاسخگو باشند

نخست وزير پاكس��تان تاكيد كرده كه آصف علي 
زرداري و نواز شريف بايد براي اقدامات اشتباهشان 
پاس��خگو باش��ند. به گ��زارش آسوش��يتدپرس، 
عمران خان نخست وزير پاكستان، آصف علي زرداري 
و نواز شريف، رييس جمهوري و نخست وزير پيشين 
را به دست داش��تن در بحران اقتصادي اين كشور 
متهم كرده است. عمران خان گفته: »بدهي خارجي 
در دوران فعاليت اين دو فرد به شدت افزايش يافت. 
يك نهاد قدرتمند را براي تحقيق و تفحص درباره اين 
مساله ايجاد مي كنم تا ببينند اين پول كه به دست 
زرداري و شريف رسيده، در كجا خرج شده است.« 

حمله گسترده طالبان 
در شمال افغانستان

منابع محلي واليت تخار در شمال شرق افغانستان 
تايي��د كرده اند ك��ه از بامداد چهارش��نبه مركز 
ولس��والي خواجه غار هدف حمله گسترده افراد 
طالبان قرار گرفته اس��ت. به گزارش بي بي سي، 
برخي منابع مي گويند طالبان موفق شده اند مركز 
ولسوالي خواجه غار را تصرف كنند. اين در حالي 
است كه مقام هاي محلي مدعي هستند طالبان از 
شهر عقب رانده شده و جنگ در حومه شهر جريان 
دارد. سال 1394 نيز طالبان موفق شد كه كنترل 
اين ولس��والي را به دست بگيرد اما بعدا نيروهاي 

دولتي اين ولسوالي را از طالبان پس گرفتند.

قطر: رياض در منطقه اخاذي 
مي كند

وزير خارجه قطر تاكيد كرده عربس��تان به عنوان 
قدرت برانگيزنده آشوب در منطقه عمل مي كند و در 
بيشتر مواقع براي اعمال حاكميت استبدادي خود 
از شيوه هايي چون اخاذي و فشار اقتصادي كمك 
مي گيرد. به گزارش گاردين، محمد بن عبدالرحمان 
آل ثاني معاون نخست وزير و وزير خارجه قطر، گفته: 
»عربستان تالش مي كند حاكميت ها و دولت هايي 
همسو با خود ايجاد كند، در واقع رياض و ابوظبي هر 
كشوري كه در آنها مستبدان حاكميت نداشته باشند 

را تروريستي مي خوانند.«
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عكسروز

چهرهروز

پانته آ بهرام »مادر« را براي »جنايات و مكافات« رها كرد
در حالي كه كمتر از يك هفته تا آغاز اجراي نمايش »مادر« به كارگرداني علي احمدي مانده، پانته آ بهرام يكي از اصلي ترين 
بازيگران اين نمايش به دليل »ترك تمرين و عدم هماهنگي با گروه« كنار گذاشته شد؛ ناهماهنگي اي كه ظاهرا به دليل حضور 
او در نمايش »جنايات و مكافات« به كارگرداني رضا ثروتي اس��ت كه پانته آ بهرام از روز ۱۹ خرداد و آغاز نمايش »جنايات و 
مكافات« به كارگرداني رضا ثروتي در اين اثر روي صحنه رفته است. با توجه به اينكه هفته گذشته نام پانته آ پناهي ها به عنوان 
يكي از بازيگران اصلي »جنايات و مكافات« اعالم ش��ده و پس از چند روز از ليست بازيگران آن در خبرهاي گروه حذف شد، 

به نظر مي رسد پانته آ بهرام جانشين او در اين نمايش شده باشد.

بازارهنر

سازهابرايجمشيدمشايخيبهصدادرميآيند

آخرينآمارفروشفيلمهادرسينماهايايران

نمايشگاه»شهر،خستهاست«بهروايتعليرضامجابي

اركستر ملي ايران در آيين نكوداشت زنده ياد جمشيد 
مش��ايخي و با رهبري نادر مش��ايخي به روي صحنه 
مي رود. در اين رويداد اثر نادر مشايخي )فرزند جمشيد 
مشايخي، آهنگساز و رهبر اركستر( با نام »افسوس همه 
عمر دير رسيديم« توسط نوازندگان اركستر ملي ايران 
و به رهبري نادر مشايخي به همراهي شاهنامه خواني و 
موسيقي زورخانه اجرا مي شود.  نادر مشايخي پيش تر 
درباره اين اجرا گفته بود: قرار است اين اجراي موسيقي 
توسط يك آنسامبل كه از برخي اعضاي اركستر ملي ايران 
تشكيل شده، برگزار شود. همچنين يك خواننده و يك 
شاهنامه خوان در اين اجرا حضور خواهند داشت. پدرم 
از هرچه با ايراني بودن سر و كار داشت خوشش مي آمد و 
فكر مي كنم اين شاهنامه خواني براي پدرم جالب است. 
پدرم دستگاه اصفهان را دوست داشت و هميشه مي گفت 
براي من قطعه اي در دستگاه اصفهان بنويس. من هم در 

حال نوشتن اين قطعه بودم كه آن اتفاق رخ داد و اين قطعه 
دير رسيد؛ قرار بود به بزرگداشت برسد اما به يادبود رسيد. 
اين مراسم ساعت ۱۸ دوشنبه بيست و هفتم خرداد ماه 
در فرهنگستان هنر برگزار مي شود. در اين آيين با عنوان 
»روايتي از زندگي اس��تادانه« يك عمر فعاليت هنري 
زنده ياد جمشيد مشايخي هنرمند فقيد سينما، تئاتر و 

تلويزيون روايت مي شود.

آخرين آمار فروش فيلم هاي س��ينمايي روي پرده در 
حالي مشخص شد كه فيلم هاي جديد سينمايي كه 
از هفته گذش��ته روي پرده رفتند توانستند نسبت به 
ماه گذشته مخاطبان بيشتري به سينما جذب كنند 
و رونق مجددي به آن بدهند. فيلم سينمايي »دختر 
 ش��يطان« به كارگردان��ي قربان محمدپ��ور با جذب
 ۲۲ هزار مخاطب پس از يك هفته نمايش، در مجموع 
تهران و شهرستان ۲۷۴ ميليون تومان فروش داشته 
كه از اين مقدار ۱۶۴ ميليون ۵۰۰ هزار تومان حاصل 
فروش در س��ينماهاي ته��ران بوده اس��ت. اين فيلم 
سينمايي تاكنون در ۸۹ سينما روي پرده رفته است. 
فيلم »شبي كه ماه كامل شد« ساخته نرگس آبيار كه 
از هفته گذشته ۱۵ خردادماه روي پرده رفته، در تهران 
يك ميليارد و ۶۴۳ ميليون تومان و در مجموع با جذب 
۱۹۷ هزار مخاطب و نمايش در ۱۱۵ سينما، دو ميليارد 
و ۵۰۰ هزار تومان فروش داشته است. »سرخپوست« 
نيما جاويدي در تهران و شهرستان دو ميليارد و ۱۵۰ 
ميليون تومان فروش كرده است كه نيمي از اين مقدار 
يعني يك ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان حاصل فروش 
در سينماهاي تهران بوده است. اين اثر را تاكنون ۱۵۴ 
هزار نفر در ۹۹ سينما تماشا كرده اند. فيلم سينمايي 
»ما همه با هم هستيم« به كارگرداني كمال تبريزي با 
جذب بيش از ۲۴۷ هزار مخاطب در مجموع پس از يك 
هفته نمايش نزديك به سه ميليارد تومان )دو ميليارد 
و نهصد و هش��تاد ميليون تومان( فروش داشته كه به 
تفكيك يك ميليارد و ۷۹۰ ميليون از آن حاصل فروش 
در س��ينماهاي تهران بوده است. اين فيلم سينمايي 

در ۱۳۹ س��ينما در تهران و شهرستان نمايش داشته 
اس��ت. فيلم »س��امورايي در برلين« ساخته مهدي 
نادري كه اكران آن از ۱۸ ارديبهش��ت ماه آغاز ش��ده، 
در تهران دو ميليارد و چهارصد و هش��ت هزار تومان و 
در مجموع تاكنون با داشتن ۱۶۴ سينما و نزديك به 
۴۰۰ هزار مخاطب چهار ميليارد تومان فروش داشته 
اس��ت. همچنين ديگر فيلم هايي كه در جدول اكران 
ماه رمضان قرار داش��تند و از ۱۸ ارديبهشت ماه روي 
پرده رفتند مانند »وكيل مدافع« سلمي بابايي و ونداد 
دوش��ن ۷۶ ميليون تومان، »تولدت مبارك« ساخته 
سميه زارعي حدود ۳۸ ميليون تومان، »خانه ديگري« 
به كارگرداني بهن��وش صادقي نزديك به ۷۹ ميليون 
تومان، »نبات« پگاه ارضي بيش از ۶۴۳ ميليون تومان و 
»به دنيا آمدن« ساخته محسن عبدالوهاب نزديك به 
۱۲۴ ميليون تومان فروش داشته اند. فيلم »تگزاس۲« 
به كارگرداني مسعود اطيابي نيز كه از ۲۸ فروردين ماه 
روي پرده رفته اس��ت و همچنان در برخي س��ينماها 
نمايش دارد، با جذب يك ميليون و ۵۰۰ هزار مخاطب، در 
مجموع نزديك به ۱۶ ميليارد تومان فروش داشته است.

نمايشگاه گروهي »شهر، خسته است« قرار است روز 
جمعه )۲۴ خرداد ماه( در گالري پل افتتاح شود؛ اين 
نمايشگاه با نگاهي فراجغرافيايي و فرامكاني تالش 
دارد كه خستگي هاي شهرها را به عنوان پناهگاه هاي 
انسان ها به تصوير بكشد. عليرضا مجابي )م. آذرفر(، 
هنرمند نقاش، مي گويد: سال گذشته چند بار اعالم 
كرده بودم كه در حال برنامه ريزي براي برگزاري چند 
پرفورمنس در سطح بسيار وسيع هستم كه متأسفانه 
به داليل معلوم و نامعلومي اين اتفاق نيفتاد. به عنوان 
مثال قرار بود در رشت پرفورمنسي بداهه به همراه 
س��ازهاي كوبه اي انجام شود كه بالتكليف ماند. در 
شهرهاي شيراز، همدان و يزد هم اقدام كرديم، اما 
هر كدام به داليلي انجام نشدند. او ادامه مي دهد: از 
سوي ديگر نيز مدتي است كه از عارضه شديد ديسك 
گردن رنج مي برم و به توصيه دكترها بايد كمتر كار 
كنم. در نتيجه ناراحتي هاي روحي و جسمي سبب 
شد كه براي اولين بار در طول سي و چند سال فعاليت 
هنري، ۱۷ ماه مطلق��ًا كاري انجام ندهم. بعد از ۱۷ 
ماه سكوت، اثري را خلق كردم كه شايد بتوان گفت 
فصل تازه اي از آثار نقاشي من محسوب مي شود. اين 
اثر با تغييرات جدي در متريال و اجرا و فرم نس��بت 

به ساير كارهايم همراه است. مجابي يادآور مي شود: 
در همين زمان توسط يكي از دوستان نقاشم آقاي 
سعيد لزرجاني دعوت شدم كه در نمايشگاه گروهي 
با عنوان »شهر، خسته است« حضور داشته باشم. اين 
اتفاق همزمان شد با كشيدن اثر آخرم كه قرار است 
براي اولين بار در اين نمايشگاه ارايه شود. عنوان اين 
اثر با ابعاد ۱۳۰ *۱۷۰، »آزادي« است. در استيتمنت 
نمايشگاه آمده است: »شهر، اين واژه كهن، اين نام 
هفت هزار ساله، خاستگاهي كه از آغاز ذهن بشر را به 
خود مشغول كرده، شده است مهم ترين دغدغه اش. 
با تغيير نابهنجار ساختارش در فرم مي تواند طبيعت 
را به نابودي كش��اند و تغيي��ر نابهنجار محتوايش 

مي تواند ساكنانش را ببلعدو نابود كند.

تاريخنگاري

صدور فرمان انقالب فرهنگي در دانشگاه ها 
صدور پيام نوروزي امام خميني )ره( در اول فروردين ۱۳۵۹ را بايد نقطه عطفي در 
تاريخ انقالب فرهنگي دانست. ايشان در بند ۱۱ اين پيام بر ضرورت ايجاد »انقالب 
اساسي در دانشگاه هاي سراسر كشور«، »تصفيه  اساتيد مرتبط با شرق و غرب« و 

»تبديل دانشگاه به محيطي سالم براي تدوين علوم عالي اسالمي« تأكيد كردند.
پس از تعطيل رسمي دانشگاه ها، امام خميني )ره( در ۲۳ خرداد ۵۹ فرماني مبني 
بر تشكيل ستاد انقالب فرهنگي صادر كردند كه در قسمتي از فرمان ايشان آمده 
بود: »مدتي است ضرورت انقالب فرهنگي كه امري اسالمي است و خواست ملت 
مس��لمان است، اعالم شده اس��ت و تاكنون اقدام موثري انجام نشده است و ملت 
اسالمي و خصوصًا دانشجويان با ايمان متعهد نگران آن هستند و نيز نگران اخالل 
توطئه گران كه هم اكنون گاهي آثارش نمايان مي ش��ود و ملت مسلمان و پايبند 
به اس��الم خوف آن دارند كه خداي نخواسته فرصت از دس��ت برود و كار مثبتي 
انجام نگيرد و فرهنگ همان باشد كه در طول مدت سلطه رژيم فاسد كارفرمايان 
بي فرهنگ، اين مركز مهم اساسي را در خدمت استعمارگران قرار داده بودند، ادامه 
اين فاجعه كه مع االسف خواست بعضي گروه هاي وابسته به اجانب است، ضربه اي 
مهلك به انقالب اسالمي و جمهوري اسالمي وارد خواهد كرد و تسامح در اين امر 
حياتي، خيانتي عظيم بر اسالم و كشور اسالمي است«. در اين فرمان، حضرت امام 
به عده اي از اساتيد حوزه  و دانشگاه ها ماموريت دادند تا ستادي تشكيل دهند و از 
افراد صاحب نظر و متعهد از ميان اساتيد مسلمان و كاركنان متعهد و با ايمان و ديگر 
قشرهاي تحصيل كرده، متعهد و مومن به جمهوري اسالمي براي تشكيل شورايي 
دعوت كنند و براي برنامه ريزي رش��ته هاي مختلف و خط  مشي فرهنگي آينده 
دانشگاه ها، براساس فرهنگ اسالمي انتخاب و آماده سازي اساتيد شايسته، متعهد 
و آگاه و ديگر امور مربوط به انقالب آموزشي- اسالمي اقدام كنند.  هدف تعطيلي 

دانشگاه ها، اصالح نظام آموزشي كشور اعالم شد و فرصتي فراهم آورد تا ستاد انقالب 
فرهنگي در ۳۰ ماهي كه دانشگاه ها همچنان بسته باقي ماند، براي نظام آموزشي 
سامان تازه اي تعريف كند. پايان كار دانشگاه ها در خرداد ۵۹ و آغاز فعاليت هاي ستاد 
انقالب فرهنگي منجر به اجراي طرح ها و برنامه هايي مانند تشكيل جهاد دانشگاهي، 
تدوين برنامه هاي آموزش��ي جديد، ادغام و انحالل برخي از دانش��گاه ها، بررسي 
مديريت دانشگاه ها، تدوين اليحه تربيت مدرس، تامين گزينش استاد، تشكيل 
مركز نشر دانشگاهي، تشكيل كميته اسالمي كردن دانشگاه ها، طرح اعزام محصل 

به خارج و طرح تقسيم مناطق آموزشي و هماهنگي با تقسيمات كشوري شد. 

میراثنامه

»سعدالسلطنه« قزوين قابليت ثبت جهاني دارد
رييس منطقه آس��يا- اقيانوسيه شوراي جهاني صنايع  دستي گفت: اگر دولت براي 
تكميل سعدالسلطنه حمايت هاي الزم را داشته باشد در صورت تكميل اين مجموعه 
مي تواني��م آن را به عنوان بازارچه جهاني ثبت كرده و فس��تيوال هاي جهاني مانند 

جشنواره جاده ابريشم را كه در بخارا برگزار مي شود در آن برگزار كنيم.
غاده هجاوي در ديدار با استاندار قزوين اظهار كرد: با توجه به مشاهدات خود در قزوين 
به اين نتيجه رسيدم كه شهر قزوين عالوه بر تجارت در صنايع  دستي پتانسيل هاي 
فراواني دارد. او با اشاره به برگزاري وركشاپ هاي آموزشي در قزوين عنوان كرد: اين 
شهر كافه هاي جذابي دارد كه بخشي از فرهنگ مردمان اين ديار به شمار مي رود. به 
گفته رييس منطقه آسيا - اقيانوسيه شوراي جهاني صنايع  دستي با اشاره به اينكه 
رفت وآمد مردم در بازار قزوين جذابيت خاصي به اين شهر بخشيده است، اضافه كرد: با 
توجه به اينكه در دنياي معاصر زندگي مي كنيم، در بازارچه صنايع  دستي قزوين مردم 
معاشرت زيادي با هم دارند. هجاوي بابيان اينكه سعدالسلطنه مجموعه اي از اقالم 
مختلف صنايع دستي در اين مجموعه موجود است، ادامه داد: اگر دولت براي تكميل 
سعدالسلطنه حمايت هاي الزم را داشته باشد در صورت تكميل اين مجموعه مي توانيم 
آن را به عنوان بازارچه جهاني ثبت كرده و فستيوال هاي جهاني مانند جشنواره جاده 
ابريشم كه در بخارا برگزار مي شود را در آن برگزار كنيم. عبدالمحمد زاهدي در اين 
نشست با اشاره به اينكه قزوين در دوره صفويه بيش از ۵۰ سال پايتخت ايران بوده است، 
عنوان كرد: تنوع صنايع  دستي قزوين نشانگر حضور و سكونت اقوام و فرهنگ هاي 
مختلف در اين ش��هر و اس��تان است. اس��تاندار قزوين در ادامه با اش��اره به اهميت 
صنايع دستي، گفت: بايد براي حفظ و رونق هنرهاي دستي برنامه مناسبي نيز براي 
فروش و عرضه آنها داشته باشيم در غيراين صورت به موفقيت دست نمي يابيم. زاهدي 
همچنين با اش��اره به تجميع واحدهاي فروش صنايع دستي قزوين در كاروانسراي 
سعدالسلطنه، گفت: اراده دولت بر اين است تا با تكميل طرح ساماندهي و بهسازي و 

مرمت اين كاروانسرا اين فضا كه به مركز ساخت و عرضه هنرهاي دستي تبديل شده 
بيش ازپيش براي توسعه گردشگري و رونق صنايع  دستي مورد استفاده قرار دهد. او با 
اشاره به وجود كاروانسراي سعدالسلطنه به عنوان بزرگ ترين كاروانسراي سرپوشيده 
شهري در كشور گفت: اين فضا در گذشته هاي تاريخي قلب تجاري قزوين بوده و امروزه 
نيز با ساماندهي و بهس��ازي به بازار صنايع دستي قزوين تبديل شده است. استاندار 
قزوين بيان كرد: كاروانسراي سعدالسلطنه با توجه به قدمت تاريخي و واقع شدن در 
مركز قزوين؛ جزو بهترين مكان ها در ايران براي نمايش و عرضه صنايع  دستي است. 
زاهدي با اشاره به تعيين هفته اي به نام قزوين و برگزاري برنامه هاي فرهنگي در اين 
ايام با كمك شهرداري و ميراث فرهنگي، گفت: اين هفته كلكسيوني از برنامه هاي 
فرهنگي است كه در كنار خود مي تواند صنايع دستي را به مردم معرفي و عرضه كند. 

ايستگاه

»تل ماسه« سريال هم می شود
سرويس اس��تريمينگ 
وارنر ميديا دستور ساخت 
س��ريالی بر مبنای رمان 
علم��ی- تخيل��ی »تل 
ماس��ه« را داده اس��ت تا 
کارگردانی ک��ه فيلم آن 
را می سازد، سريال را هم 
جلوی دوربي��ن ببرد. به 

گزارش ورايتی، در حالی که ساخت فيلم سينمايی 
»تل ماسه« به کارگردانی دنيس ويلنوو در دست اجرا 
است، اکنون اعالم شد يک سريال نيز بر مبنای همين 
داستان ساخته می شود. از مدتی پيش ساخت فيلم 
»تل ماسه« به کارگردانی دنيس ويلنوو شروع شد و 
گفته شد که تيموتی شاالمه نيز از بازيگران آن خواهد 
بود. اکنون اعالم شده کمپانی لجندری کار ساخت 
و توزيع س��ريالی از اين رمان را هم انجام می دهد. 
اين کمپانی سال ۲۰۱۶ قراردادی با خانواده فرانک 
هربرت نويسنده کتابی به همين نام منعقد کرد تا حق 
استفاده از اين رمان را به دست آورد و نه تنها ساخت 
فيلم سينمايی بلکه پروژه های تلويزيونی از اين اثر 
علمی-تخيلی را ني��ز در اختيار گرفت. حاال گفته 
شده سريال تلويزيونی با عنوان »تل  ماسه: خواهری« 
از زاويه چشم يکی از زنان اين رمان روايت می شود. 
قرار است ويلنوو کارگردانی پايلوت اين سريال را انجام 
دهد و جان اسپيتس فيلمنامه آن را بنويسد. اين ۲ که 
با هم فيلمنامه فيلم سينمايی را نيز نوشته بودند در 
کنار برايان هربرت، تهيه کننده سريال نيز خواهند 
بود. گفته شده لجندری قصد دارد اين مجموعه را در 
پلتفرم های مختلف بسط دهد. پيش تر يک سريال 
سه قس��متی علمی- تخيلی در سال ۲۰۰۰ از اين 
مجموعه روی آنتن رفته بود. بعد نيز »فرزندان تل  

ماسه« در سال ۲۰۰۳ به نمايش درآمد. 

تقدير جشنواره »کارلووی 
واری« از بازيگر اسکاری

»جولي��ن م��ور« بازيگر 
مط��رح آمريکاي��ی ب��ا 
حضور در جشنواره فيلم 
کارل��ووی واری جاي��زه 
گوی بلوري��ن افتخاری 
اين رويداد سينمايی را به 
پاس يک عمر دس��تاورد 
هن��ری دربافت می کند. 

به گزارش هاليوود ريپورتر، »جولين مور« عالوه بر 
دريافت جايزه افتخاری جشنواره به سبب مشارکت 
چشمگير در سينمای جهان، فيلم »پس از عروسی« 
را به عنوان جديدترين نقش آفرينی خود در پنجاه و 
چهارمين جشنواره کارلووی واری رونمايی می کند. 
همچنين »پاتريش��يا کالرکسن« که سال گذشته 
برای بازی در س��ريال »چيزهای تيز« برنده جايزه 
گلدن گلوب شد ديگر دريافت کننده جايزه دستاورد 
س��ينمايی جش��نواره کارلووی واری است که قرار 
است در مراسم اختتاميه جشنواره مورد تقدير قرار 
گيرد. »جولين م��ور« بازيگر ۵۸ س��اله هاليوودی 
سابقه همکاری با کارگردانانی چون »رابرت آلتمن«، 
»اس��تيون اس��پيلبرگ«، برادران »کوئن«، »پاول 
توماس اندرسون«، »گاس ون سنت« و »تاد هينس« 
را دارد. »مور« عالوه بر کسب جايزه اسکار بازيگری 
برای فيلم »هنوز آليس«، چهار بار ديگر برای بازی 
در فيلم های »دور از بهشت« )۲۰۰۲(، »ساعت ها« 
)۲۰۰۲(، »پايان رابطه« )۱۹۹۹( و »شب های بوگی« 
)۱۹۹۷( نامزد اسکار شده است. او برای بازی در فيلم 
»تغيير بازی« نيز )۲۰۱۲( موفق به کسب جايزه گلدن 
گلوب و امی شده است. پنجاه و چهارمين جشنواره 
 فيلم کارلووی واری از تاري��خ ۲۸ ژوئن تا ۶ جوالی

 )۷ تا ۱۵ تير( در کشور جمهوری چک برگزار می شود 
و امسال »نوری بيلگه جيالن« کارگردان ترکيه ای 

رياست هيأت داوران بخش رقابتی را بر عهده دارد.

اولين رده بندي ايران با ويلموتس

جزيياتبرنگشتنكماندارايرانازمسابقاتجهانيهلند

تيم ملي فوتبال ايران در تازه ترين رده بندي 
فيفا با يك پله صع��ود در رده ۲۰ جهان و 
نخست آسيا ايستاد. رده بندي فيفا در ماه 
ژوئن قرار بود پنجشنبه منتشر شود. با اين حال بعد از پايان 
بازي هاي ملي با محاسبه نتايج به دست آمده، رده بندي 
جديد فيفا مشخص شده است. تيم ملي فوتبال ايران با يك 
پله صعود نسبت به ماه گذشته در رده ۲۰ جهان ايستاد و 
همچنان جايگاه نخست را در بين تيم هاي آسيايي حفظ 
كرد. تيم ملي فوتبال ژاپن با حض��ور در رده ۲۸ در بين 
تيم هاي آسيايي دوم است و كره جنوبي نيز در رده ۳۷ و 
سوم آسيا قرار دارد. استراليا نيز تيم چهارم آسيا و ۴۳ جهان 
است. تيم ملي فوتبال ايران كه براي انتخابي جام جهاني 
قطر روبرو مي شود، بايد در دو ديدار دوستانه در ماه سپتامبر 
برنامه ريزي داشته باشد تا بتواند خودش را به خوبي براي 
اين رقابت ها آماده كند و ملي پوشان نيز قبل از بازي هاي 

حساس به آمادگي بيشتري برسند. 

رييس انجمن تيروكمان معلوالن به تشريح جزييات 
برنگشتن كماندار ايران از مس��ابقات جهاني هلند به 
كشور پرداخت و البته گفت: منتظر بازگشت او به ايران 
هستيم. مجيد كهتري درباره جزييات برنگشتن كماندار 
ايران از مسابقات جهاني هلند به كشور اظهار كرد: پوريا 
جاللي پور كماندار ريكرو معلوالن براي نخس��تين بار 
نبود كه به تورنمنت برون مرزي اعزام مي ش��د و پيش 
از اين نيز در تورنمنت هاي مختلفي شركت كرده بود. 
در اي��ن تورنمنت نيز زماني كه راهي هلند ش��ديم در 
فرودگاه آمستردام زماني كه بارها را تحويل مي گرفتيم 
متوجه شديم كه ويلچر رمضان بياباني يكي از كمانداران 
كامپوند به دليل فشار زياد شكسته شده و قابل استفاده 
نبود. همان جا يكي از مسووالن هواپيما به ما گفت شما 
ويلچر تهيه كنيد ما غرامتش را پرداخت مي كنيم. همان 
لحظه پوريا به برادرش كه در بلژيك اقامت داشت زنگ 
زد و از او خواست كه براي بياباني ويلچر تهيه كند. وي 
گفت: زماني كه به هتل رسيديم برادر پوريا كه از محل 
اقامتش تا هتل يك ساعت فاصله زماني داشت به هتل 
رس��يد و ويلچري كه تهيه كرده بود را با احترام تقديم 
ما كرد. حتي احس��اس كردم كه دوس��ت دارد همراه 
برادرش در هت��ل بماند كه من مخالفت كردم و گفتم 
صالح نيس��ت همراه تيم بماند. البته به او گفتيم اگر 
مي خواهد مسابقات را پيگيري كند، مي تواند جداگانه 

هتل بگيرد. رييس انجمن تيروكمان معلوالن به ايسنا 
گفت: برادر پوريا جاللي پور از همان روز اول در مسابقات 
حضور داشت و پيگير نتايج برادرش بود. البته من چون 
درگير مس��ابقات بودم فقط روز آخر برادرش را ديدم 
كه متأسفانه پوريا به خاطر استرس باال بازي آخرش را 
واگذار كرده بود و شرايط روحي خوبي نداشت و به خاطر 
اينكه نتوانسته بود در ميكس ريكرو روي سكو قرار بگيرد 
گريه مي كرد و برادرش او را دلداري مي داد. چون فرداي 
آن روز قرار بود به اي��ران بازگرديم به كمانداران گفتم 
وسايل و تجهيزات خود را زودتر جمع كنند. بعد از پايان 
مسابقات پوريا با هماهنگي كه با اميد نجاري سرپرست 
تيم انجام داده بود، خواست همراه برادرش چون ناهار 
نخورده بود بي��رون برود و بعد از ناهار به هتل بازگردد. 
او افزود: زماني كه به هتل برگشتم سراغ جاللي پور را 

گرفتم كه متأسفانه نيامده بود. حتي نجاري به خاطر 
اعتمادي كه به او كرده بود از اين قضيه بسيار ناراحت 
ش��ده بود. همان ش��ب به او گفتم با نماينده حراست 
وزارت ورزش و جوان��ان كه در هتل ديگري بود تماس 
بگيرد و موضوع را به صورت قانوني پيگيري كند. حتي 
پليس محلي و س��فارت ايران در هلند را نيز در جريان 
گذاش��تيم و پليس فرداي آن روز به ما زنگ زد و گفت 
آدرس منزل برادرش را پيدا كرده و طي صحبتي كه با 
پوريا داشتند وي به آنها گفته بود به مدت يك ماه ويزا 
دارد و مي خواهد چن��د روزي را پيش برادرش بماند و 
س��پس به ايران بازمي گردد. كهتري خاطرنشان كرد: 
البته پليس محلي به ما گفت پاس��پورت جاللي پور تا 
زمان اتمام ويزايش دس��ت آنهاست و مشكلي وجود 
ندارد. به هر صورت اميدوارم اين مساله ختم به خير شود 
و جاللي پور بعد از چند روز اقامت در بلژيك به كش��ور 
بازگردد تا مشكلي براي تيم به خاطر بي فكري يكي از 
ورزش��كاران پيش نيايد. او پيرامون اين پرسش كه آيا 
خانواده اين ورزشكار در ايران به سر مي برد، خاطرنشان 
كرد: مادرش در ايران است و طي تماسي كه با او داشتيم 
گفت قرار نبود پسرش در آنجا بماند و قطعًا برمي گردد. 
ما اميدواريم كه به اي��ران بازگردد و همه چيز ختم به 
خير شود تا شرايط براي بقيه كمانداران جهت اعزام به 

مسابقات سخت تر نشود.

ورزشي
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