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بازار سهام جزو بازارهايي به شمار مي رود كه از بسياري 
تحوالت پيراموني تاثير مي پذيرد. به طور كلي مي توان 
گفت بازار به دليل آنكه دربرگيرنده مقادير متنوعي از 
سهام شركت هاست، تقريبا به تمامي اخبار اقتصادي 
واكنش نش��ان مي دهد. اين واكنش ها اگ��ر چه بعضا 
با تاخير صورت مي گيرند اما نش��انگر ذهنيت فعاالن 
بازار نسبت به تحوالت سياسي، اقتصادي يا اجتماعي 
هستند.  در روزهاي اخير شاهد آن بوده ايم كه نرخ ارز 
در بازار مربوطه دچار نوساني پايدار شده و به موجب آن 
بهاي ساير دارايي ها در بازارهاي ديگر را نيز دستخوش 
تغيير كرده است. طبيعتا يكي از اين بازارها بازار سرمايه 
است كه به گواه تجربيات پيشين اثر زيادي از تغييرات 
قيمت ارز مي پذيرد. اگر به تحوالت يك س��ال اخير در 
بازار سرمايه دقت كنيم، تغيير بهاي دارايي هاي مورد 
معامله در اين بازار تاثير بس��ياري از نوسان قيمت ارز 
پذيرفته است. در اين مدت هرگاه كه قيمت ارز افزايش 
يافته معامالت س��هام رونق گرفت��ه و بالعكس هرگاه 
ش��اهد افت قيمت دالر بوده ايم از حجم تقاضا در بازار 
كاسته شده اس��ت. همانطور كه ديديم افزايش قيمت 
دالر و ورود آن به ميانه كان��ال 13 هزار توماني موجب 
ايجاد جوي خوش بينانه در بازار س��هام ش��ده اس��ت. 
بدون شك رشد اخير قيمت ها در بازار سرمايه مرهون 
انتظارات تورمي شكل گرفته در بخش هايي از جامعه 
اس��ت كه به افزايش ن��رخ ارز در روزه��اي اخير دامن 
زده اند. به نظر مي آيد كه پ��س از افزايش قيمت دالر، 
مهم ترين عام��ل آرامش خاطر س��رمايه گذاران، ثبات 
قيمت حامل هاي انرژي در اليحه بودجه س��ال آينده 

اس��ت. در حالي كه اكثر تحليلگران و س��رمايه گذاران 
انتظار داشتند تا در س��ال آينده دولت كسري بودجه 
خود را با افزايش قيمت هايي در ماليات و... جبران كند، 
با اين حال ديديم كه اي��ن انتظار خوش بختانه محقق 
نشد.  نكته مهم ديگر اما تمايل دولت به تداوم تخصيص 
دالر 4 هزار و 200 توماني در برخي از صنايع اس��ت. با 
اينكه اليحه تقديم ش��ده به مجلس ش��وراي اسالمي 
حكايت از آن دارد كه بعضي رش��ته هاي صنعتي سال 
ديگ��ر ني��ز دالر ارزان را ميهمان دولت هس��تند اما به 
تصور برخي از تحليلگران تداوم حضور اينگونه دالر در 
صنايع ياد شده از احتمال كمي برخوردار است. همين 
امر سبب شده تا خوش بيني بيش��تر به صنايعي نظير 
دارويي افزاي��ش يابد. البته نبايد از اي��ن نكته مهم نيز 
غافل شويم كه طي دو هفته اخير و همزمان با افزايش 
نرخ ارز قيمت بسياري از محصوالت نيز در بورس كاال 
با رشد مواجه ش��ده كه طبيعتا تاثير بسزايي بر قيمت 
نمادهاي مربوطه در بورس و فرابورس خواهد داش��ت. 
اين مس��اله موجب مي شود كه ش��ركت ها مخصوصا 
فلزي- معدني ها و پتروپااليشي ها با افزايش سودآوري 
همراه شوند. مجموعه اين عوامل سبب شده تا آن دسته 
كه در ماه هاي اخير نقد شده بودند به بازار بازگردند و با 
افزايش حجم معامالت تاثير شگرفي بر رونق بازار سهام 
بگذارد. به نظر مي آيد كه در روزهاي آينده نيز س��هام 
بنيادي با افزايش قيمت بيشتر رو به رو شود و به واسطه 
آن شاهد رشد روز افزون شاخص هاي بورس و فرابورس 
باش��يم .همچنين انتظار مي رودكه تمامي اين عوامل 
در كنار پررنگ تر ش��دن بحث افزايش سرمايه از محل 
تجديد ارزيابي دارايي ها احتمال رونق بازار سرمايه در 

روزها و ماه هاي پيش رو را افزايش دهد.
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در روزهايي كه موضوع اس��تيفاي منافع ملي كشور از 
دل به كارگيري يك ديپلماسي هوش��مندانه باز هم در 
ويترين رسانه هاي گروهي قرار گرفته و در خصوص آن 
تحليل هاي گوناگوني ارايه مي شود؛ رييس جمهوري در 
نشست بزرگداشت روز دانشجو در دانشگاه فرهنگيان 
گفت: دشمن به دنبال اين است كه به مردم ما فشار وارد 
كند، مردم ايس��تادگي و مقاومت مي كنند اما معنايش 
اين نيست كه اگر راهي داريم كه نقشه و توطئه دشمن 
را بشكنيم، آن راه را نرويم. مذاكره الزم و يك كار انقالبي 
است. به گزارش پاد، روحاني ديروز در جمع دانشجويان 
دانشگاه فرهنگيان به مناس��بت روز دانشجو با تاكيد بر 
اينكه دولت بدون اشكال و ايراد نيست و از انتقاد سازنده 
استقبال مي كند، گفت: قدرت بايد نقد شود چون اگر نقد 
نشود احتمال انحراف دارد و كشور دانشجويي مي خواهد 
كه با صراحت و شهامت حرف بزند و مس��ووالن را نقد 
كند. روحاني تصريح كرد: همه دانش��جويان بايد با يك 
بيان صريح، خوب، روشن و شجاعانه مطالب خود را بيان 
كنند. ما به دنبال چنين دانشجويي هستيم كه با صراحت 
در برابر كساني كه مس��ووليت دارند، مطالب و انتقادات 
خود را مطرح كنند كه البته اين دوران و مسووليت نيز 
محدود است و دانش��جو بايد با قدرت گفت وگو، قدرت 
را نقد كند وگرنه احتمال انح��راف در قدرت وجود دارد 
و اين قدرت شامل همه قواي كش��ور، نهادها، گروه ها و 
حتي جامعه بزرگ مردم اس��ت. روحان��ي تصريح كرد: 
معتقدم در نقادي، دانشجو بايد بي محابا، اما با محتوا نقد 
كند. رييس جمهوري با بيان اينكه اگر كسي بخواهد به 
نمايندگي از ملت صحبت كند، رييس جمهور اس��ت، 
ادامه داد: اينگونه س��خنان را تحريف نكنيم كه به نفع 
كشور نبوده و نبايد اينگونه عمل كنيم و بايد واقعيت ها 
را درك كنيم و همه زوايا را براي منفعت كش��ور در نظر 
بگيريم. رييس جمهوري با طرح اين پرسش كه آيا كسي 
در جامعه وجود دارد كه هيچ اشكالي نداشته باشد، تأكيد 
كرد: دولت هم حتمًا اشكاالتي دارد و اگر تصميمي اتخاذ 
مي كنم، بي ترديد در دولت مشورت مي كنم يا در شوراي 
اقتصاد و ش��وراهاي عالي كش��ور به بحث و رأي گيري 
مي گذاريم و اگر قانون باشد به صورت اليحه به مجلس 

ارسال مي كنيم. 
روحاني با تأكيد ب��ر اينكه در هم��ان 100 روز ابتدايي 
دول��ت يازدهم بود كه اولي��ن توافق ب��ا 1+۵ و ۶ قدرت 
جهاني به صورت توافق موقت انج��ام، تصويب و اعالم 
ش��د، تأكيد ك��رد: حتي ح��ق غني س��ازي جمهوري 
اسالمي ايران به عنوان مهم ترين دستاورد در آن توافق 
موقت به رسميت شناخته شد چرا كه تا آن روز به دليل 
قطعنامه هاي ش��وراي امنيت، غني س��ازي كشور را به 
رسميت نمي ش��ناختند، اما اعالم كردند كه ايران حق 
غني سازي دارد و اين بزرگ ترين دستاورد 100روز اول 
بود. رييس جمهوري تأكيد كرد: همي��ن توافق موقت 
گشايشي در پول هاي كشور ايجاد كرد و كليد ما چرخيد 

و ۷00 ميلي��ون دالر طبق توافق ژنو ب��ه صورت ماهانه 
آزاد شد. روحاني با اش��اره به اينكه آزادسازي اين مقدار 
پول دولت باعث رشد كشور ش��د و دولت قادر به اعالم 
نرخ تورم شد، گفت: در 100 روز اول اعالم كرديم كه تا 
پايان دولت، تورم تك رقمي مي ش��ود، اما همه دوستان 
اقتصاددان اي��راد مي گرفتند كه ش��ايد چنين اقدامي 
عملي نباش��د و به آنان گفتم، اگر عملي نش��د، از مردم 
معذرت خواه��ي خواهم كرد. رييس جمه��وري با بيان 
اينكه در اواسط سال ۹4 تورم بعد از 2۶ سال تك رقمي 
شد، گفت: براي اولين بار در سال ۹۵ رشد اقتصادي در 
كشور 12.۵ درصد ش��د كه در آن سال مقام اول دنيا در 
شاخص رشد اقتصادي را كسب كرديم و همه با هم اين 
كار را به نتيجه و سرانجام رس��انديم. روحاني با اشاره به 
اينكه 3 فاز پااليش��گاه س��تاره خليج فارس، روزانه 3۶ 
ميليون ليتر بنزين توليد مي كند، افزود: همه قطعات و 
توربين هاي اين پااليشگاه در گمركات اروپا بود كه بعد 
از برجام آزاد شد و 3 بار به بندرعباس سفر كردم و 3 فاز 
اين پااليشگاه افتتاح شد. بس��ياري از پروژه هاي افتتاح 
شده ماه هاي اخير هم به دليل رفع تحريم هاي ناشي از 
برجام بوده است. وي افزود: فاز بعدي در پااليشگاه ستاره 
خليج فارس در حال اجرا ش��دن اس��ت كه در مجموع 
توليد بنزين در كشور به 4۵ ميليون ليتر در روز مي رسد.  
رييس جمهوري با بيان اينكه توانستيم قراردادي امضاء 
كنيم كه تنها مصوب دولت نبود، بلكه مجلس و شوراي 
عالي امنيت ملي نيز تصويب كردند، تأكيد كرد: آيا اينكه 
۶ قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل كنار رفت، ضرر 
كرديم؟ روحاني در بخش ديگري از س��خنانش گفت: 
موضوع PMD كه اتهامي بزرگ عليه جمهوري اسالمي 
ايران بود، در برجام حل ش��د و آژانس بين المللي انرژي 
اتمي اعالم كرد كه فعاليت هاي هسته اي ايران صلح آميز 
بوده و اين يك دستاورد حقوقي بزرگ براي كشور بود. 
رييس جمهوري با اشاره به اينكه نبايد منكر اين شويم كه 
ايرادات و اشكاالتي وجود دارد، اما اين توافق به نفع كشور 
بود، گفت: قبل از برجام صادرات نفت ايران يك ميليون 
بشكه بود، اما بعد از برجام به 2 ميليون و ۸00 هزار بشكه 
افزايش يافت كه تا قبل از تحريم هاي اخير امريكا عليه 
ايران در سال ۹۷ اين صادرات نفت ادامه داشت. روحاني 
با تأكيد بر اينكه با تحريم هاي اخير امريكا، خريد اجناس 
براي كش��ور 1۵ تا 20 درصد گران تر شده است، گفت: 
سيستم بانكي نمي تواند مستقيمًا كار كند و در اين مسير 
صرافان سهم خود را برمي دارند و كاالها گران تر مي شود 
و همه ما براي بهتر شدن زندگي مردم تالش مي كنيم. 
رييس جمهوري با اشاره به اختصاص ارز 4200 توماني 
به كاالهاي اساس��ي ادام��ه داد: بارها در دول��ت در اين 
خصوص بحث كرديم كه اين نرخ ارز آزاد ش��ود و برخي 
از وزرا نيز چنين اعتقادي داش��تند، اما در نهايت به اين 
نتيجه رسيديم در صورت آزادسازي، زندگي مردم دچار 
سختي و قيمت ها در بازار 2 برابر مي شود و برخي معتقد 

بودند اين تفاوت قيمت را به صورت يارانه به مردم دهيم 
كه در نهايت متوجه شديم افزايش قيمت كاالها با اين 
پرداخت تفاوت قيمت فاصل��ه دارد. روحاني با تأكيد بر 
اينكه بنزين 2 نرخي و دالر چندنرخي سخت و فسادآور 
است، گفت: اما گاهي ش��رايط اضطرار به وجود مي آيد 
و بايد در دوران س��ختي قبول كنيم و همه بايد در كنار 
هم باشيم و دانشگاه ها در چگونگي اجراي اين طرح وارد 
شوند. رييس جمهوري در بخش ديگري از سخنان خود 
در جمع دانش��جويان در دانشگاه فرهنگيان به موضوع 
اصالح قيمت بنزين اش��اره و با تأكيد بر اينكه قانون ما 
را موظف مي كن��د قيمت حامل هاي ان��رژي را افزايش 
دهيم، گفت: هميشه اين بحث وجود داشته كه افزايش 
قيمت بنزين به يك باره انجام شود يا به صورت سال به 
سال و كارشناسان نظرات متفاوتي در اين زمينه دارند. 
روحاني با تأكيد بر اينكه اس��اس تصميم به سهميه اي 
كردن و افزايش قيمت بنزين اين بوده است كه نيازمند 
به واردات بنزين نشويم، گفت: قبل از اين دولت بنزين 
و گازوئيل وارد مي كرديم و حتي در فصل زمس��تان گاز 
را ه��م وارد مي كرديم، به طوري كه يكي از كش��ورهاي 
همسايه ش��مالي وقتي در يك زمستان سخت متوجه 
نياز ما به گاز شد، قيمت را ۹ برابر كرد و دولت قبل ناچار 
به پرداخت آن شد. خوشبختانه امروز نيازي به واردات 
گاز نداريم و حتي به كشورهاي عراق و تركيه، گاز صادر 
مي كنيم. در گازوئيل هم امروز صادركننده هستيم و در 
بنزين خودكفا شده ايم در حالي كه در مقطعي مجبور 
بوديم براي تأمين بنزين از پتروشيمي ها استفاده كنيم 
كه براي محيط زيست مشكل ساز بود. رييس جمهوري 
خاطرنش��ان كرد: با اين تصميم براي بنزي��ن به دنبال 
كنترل مصرف بوديم. مصرف بنزين در كش��ور در سال 
۹۷، 11 درصد افزايش يافته ب��ود و پيش بيني اين بود 
كه امس��ال نيز 10 درصد افزايش مصرف داشته باشيم 
كه اگر ب��ا همين رون��د ادامه مي يافت در س��ال 1400 
دوباره به واردكننده بنزين تبديل مي ش��ديم. روحاني 
يادآور شد: در مورد درآمد حاصل از افزايش بهاي بنزين 
نيز به رغم نياز دولت، همه درآمد حاصله را به خود مردم 
برمي گردانيم، هر چند كه طبق قانون اجازه اين اقدام را 
نداريم، اما با مجوز مقام معظم رهبري اين كار را كرديم و 
پول حاصل از افزايش قيمت بنزين را به اقشار ضعيف كه 
مشكل معيشتي دارند، برمي گردانيم. رييس جمهوري 
خاطرنش��ان كرد: در اين دولت توليد بنزين در كشور 2 
برابر شده اس��ت و ما از توليد روزانه ۵2 ميليون ليتر در 
كشور به 10۷ ميليون ليتر رسيديم كه تا آخر سال اين 
رقم به 110 ميليون ليتر در روز خواهد رسيد. روحاني با 
اشاره به نظرات مطرح شده از سوي يكي از دانشجويان در 
مورد وعده هاي دولت، گفت: اينكه دولت چقدر خدمت 
كرده و چقدر به وعده هايش عمل كرده اس��ت، انتظار 
اين است كه در محيط هاي دانشجويي و دانشگاهي به 

صورت روشن به موارد اشاره شود.

رييس جمهوري در جمع دانشجويان دانشگاه فرهنگيان مطرح كرد 

مذاكره اي كه توطئه دشمن را بشكند، الزم و يك كار انقالبي است

گزارش

 همين صفحه  

سخن نخست

چشم انداز مثبت بازار سهام
احمد اشتياقي|

بازار س��هام جزو بازارهايي به شمار مي رود كه از 
بسياري تحوالت پيراموني تاثير مي پذيرد. به طور 
كلي مي توان گفت بازار به دليل آنكه دربرگيرنده 
مقادير متنوعي از سهام شركت هاست، تقريبا به 
تمامي اخبار اقتصادي واكنش نش��ان مي دهد. 
اي��ن واكنش ها اگر چ��ه بعضا ب��ا تاخير صورت 
مي گيرند اما نشانگر ذهنيت فعاالن بازار نسبت 
به تح��والت سياس��ي، اقتصادي ي��ا اجتماعي 
هستند.  در روزهاي اخير ش��اهد آن بوده ايم كه 
نرخ ارز در بازار مربوطه دچار نوساني پايدار شده 
و به موجب آن بهاي ساير دارايي ها در بازارهاي 
ديگر را نيز دستخوش تغيير كرده است. طبيعتا 
يكي از اين بازارها بازار س��رمايه است كه به گواه 
تجربيات پيشين اثر زيادي از تغييرات قيمت ارز 
مي پذيرد. اگر به تحوالت يك سال اخير در بازار 
سرمايه دقت كنيم، تغيير بهاي دارايي هاي مورد 
معامله در اين بازار تاثير بسياري از نوسان قيمت 

ارز پذيرفته است. 

 صفحه3  

كالن

 نفت زدايي موقتي
براي بودجه 99

آيسان تنها|
 گرچه بس��ياري انتظ��ار داش��تند كه ب��ا ايجاد 
محدوديت در منابع درآمدي حاص��ل از صادرات 
نفت، متوليان بودجه كشور راهكاري اساسي براي 
مشكل ديرپاي نفتي بودن بودجه ايران بينديشند 
ولي واكاوي راهكارهاي پيشنهاد شده دولت حاكي 
از آن است كه اغلب اين راهكارها موقتي بوده و نقش 
مس��كن را ايفا مي كنند. به عبارتي بودجه كشور 

آماده است تا با شكستن تحريم ها و ...

دانش و فن

  شبكه ملي اطالعات
 از آزمون تا عمل

رييس جمهوري روز يك ش��نبه در هنگام تقديم 
اليح��ه بودجه س��ال آين��ده به مجلس ش��وراي 
اسالمي نكته اي را عنوان كرد كه در ميان كاربران 
فضاي مجازي بازتاب زيادي داش��ت. روحاني در 
سخنراني خود از ش��بكه ملي اطالعات و توسعه و 
تكميل آن در سال آينده خبر داد. وي اين اتفاق را 
در راس��تاي بي نيازي از خارج دانسته بود. اما براي 
اين كار آيا دولت در بودجه سال آينده اعتباراتي را 
در نظر گرفته است. نام شبكه ملي اطالعات عمال 
در نا آرامي هاي آبان ماه در ميان كاربران اينترنتي 
بر سر زبان ها افتاد. با قطع اينترنت در 2۵آبان ماه 
اين شبكه عمال محدود به فضاي داخلي اينترنتي 
ش��د. كاربران فقط در محدوده داخل ايران قادر به 
استفاده از شبكه ملي بودندو هر گونه ارتباط با خارج 
قطع بود. رويدادي كه تقريبا 10 روز طول كشيد و 
به تدريج ارتباط اينترنتي با خارج وصل شد. اتفاق 

آبان ماه عمال تستي براي شبكه ملي اطالعات بود. 
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دولت

مع��اون اول رييس جمهوري با تاكي��د بر اينكه 
مسائل كارخانه ها و مشكالت كارگري واحدهاي 
توليدي نبايد وارد فاز سياسي شود، تصريح كرد: 
مس��ائل كارخانه ها بايد در س��طح دستگاه هاي 
اجرايي ذي ربط و ب��ا تدبير مديران اس��تان ها و 
ستاد تس��هيل و رفع موانع، حل و فصل شود چرا 
كه اگر اين مس��ائل سياس��ي ش��ود، مشكالت 
پيچيده تر خواهد ش��د. به گزارش روز دوش��نبه 
پايگاه اطالع رساني معاون اول رييس جمهوري، 
اسحاق جهانگيري در جلس��ه بررسي مسائل و 
مشكالت واحدهاي بزرگ توليدي استان مركزي 
از ش��ركت هاي هپكو، واگن پ��ارس و آذرآب به 
عنوان سه كارخانه مهم صنعتي كشور ياد كرد و 
گفت: در دوره اي كه به دنبال احداث كارخانه هاي 
بزرگ در كشور بوديم، اين سه واحد توليدي نقش 
موثري در صنعتي شدن كشور ايفا كردند. معاون 
اول رييس جمهوري با اش��اره به برخي مسائل و 
مشكالت پيش روي اين سه كارخانه، بر ضرورت 
حل مسائل آنها در كوتاه ترين زمان ممكن تاكيد 
كرد و از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست 
براي شناس��ايي موانع و رفع مش��كالت اين سه 
واحد توليدي تالش كند. وي ب��ا تاكيد بر اينكه 
مسائل كارخانه ها و مشكالت كارگري واحدهاي 
توليدي نبايد وارد فاز سياسي شود، تصريح كرد: 
مس��ائل كارخانه ها بايد در س��طح دستگاه هاي 
اجرايي ذيربط و با تدبير مديران استان ها و ستاد 
تسهيل و رفع موانع، حل و فصل شود چرا كه اگر 
اين مسائل سياسي ش��ود، مشكالت پيچيده تر 
خواهد شد. جهانگيري با بيان اينكه بايد نسبت 
به پرداخت به موقع حقوق كارگران و جلوگيري 
از آسيب به وضعيت معيش��تي آنها حساسيت 
داشته باش��يم، افزود: مديران بنگاه هاي توليدي 
بايد تالش كنن��د كارگران را زي��ر چتر حمايتي 
خود قرار دهند و با ارتب��اط و تعامل خوبي كه با 
آنها برقرار مي كنند، اجازه ندهند مسائل كارگري 
دس��تمايه بهره برداري جريانات سياس��ي شود. 
وي بر لزوم حمايت از مديران بنگاه هاي توليدي 
و عدم دخالت هاي نابجا دس��تگاه هاي مختلف 
در اداره ام��ور كارخانه ه��ا تاكي��د ك��رد و گفت: 
نبايد احس��اس امنيت و آرامش مالك و مديران 
كارخانه ها خدشه دار شود چراكه اين امر به تمايل 
و رغب��ت س��رمايه گذاري در واحدهاي توليدي 
آس��يب مي زند. مع��اون اول رييس جمهوري با 
تاكيد بر اينكه واگ��ذاري بنگاه هاي توليدي بايد 
به بخش خصوصي داراي اهليت كه امكان اداره 
مطلوب واحد توليدي را دارد، انجام شود از سازمان 
خصوصي سازي خواست ظرف دو هفته مسائل 
شركت هپكو را با هماهنگي وزارت صنعت، معدن 

و تجارت تعيين تكليف كنند.

جهانگيري : مشكالت واحدهاي 
توليدي نبايد وارد فاز سياسي شود

جهان

روياي همگرايي منطقه اي
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مع��اون وزير خارجه گفت: در نشس��ت اخي��ر با گروه 
1+4، موضوع اجراي مكانيزم ماشه به هيچ وجه مورد 
بحث و بررس��ي قرار نگرفت، از اي��ن رو اين اظهارات و 
ايده ها كه در راستاي فضاسازي عليه كشورمان مطرح 
مي شود، فعال كنار گذاشته شده است. به گزارش خانه 
ملت، »سيد عباس عراقچي« معاون وزير امور خارجه 
در حاشيه نشست كميسيون عمران مجلس در جمع 
خبرنگاران، با اش��اره به برنامه ايران ب��راي اجراي گام 
پنجم كاهش تعهدات برجامي گفت: در شرايط كنوني 
حدود يك ماه تا رسيدن به نقطه مورد نظر براي اجراي 
گام پنجم فاصله داريم، از اين رو درباره چگونگي اجراي 
اين گام ايده هاي مختلفي وج��ود دارد. وي ادامه داد: 
در روزهاي آخر تصميم گيري مي ش��ود كه جمهوري 
اس��المي چه گامي را با چه كيفيتي ب��ردارد، البته در 
نشست اخير ايران با 1+4، بر اين مساله تأكيد شد كه 
در صورت عدم انتفاع ايران از برجام، كشورمان گام هاي 

جديدي براي كاهش تعهدات برخواهد داشت. معاون 
وزير امور خارجه با اش��اره به اظهارات مقامات اروپايي 
درباره اجراي مكانيزم ماش��ه به علت كاهش تعهدات 
برجامي ايران، اظهار داش��ت: در نشست اخير با گروه 
1+4، اين موضوع به هيچ وجه مورد بحث و بررسي قرار 
نگرفت، از اين رو اين اظهارات و ايده ها كه در راس��تاي 
فضاسازي عليه كش��ورمان مطرح مي شود، فعال كنار 
گذاشته شده اس��ت. عراقچي تصريح كرد: در نشست 
كميسيون، موضوع تحريم هاي اخير امريكا عليه حوزه 
عمراني كشورمان مورد بحث و بررسي قرار گرفت، در 
اين جلس��ه مس��ووالن مرتبط گزارش هاي جامعي را 
درباره ابعاد اين مساله ارايه كردند. وي افزود: در شرايط 
كنوني حركت كشور به س��مت خودكفايي و استفاده 
از ظرفيت هاي داخلي در تمام حوزه ها از جمله بخش 
عمران است و مجموعه كشور در مقابل سياست هاي 

تحريمي و سياست فشار حداكثري امريكا ايستاده اند.

عراقچي: اجراي مكانيزم ماشه توسط اروپا فعال منتفي است

خبر

 صفحه 6 

خسروتاج، رييس سابق سازمان توسعه تجارت 
در گفت وگو با »تعادل« بيان كرد

معاون اقتصادي رييس جمهوردرپنجمين همايش مبارزه با فساد  اعالم كرد

 معرفي عناصر 
مزاحم در صادرات

دليل فسادزا  بودن ارز 4200 توماني
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روي موج خبر

   در براب�ر هرگونه تجاوز پاس�خي كوبنده 
خواهيم داد؛ ايسنا|

سخنگوي وزارت خارجه تهديدات رژيم اشغالگر قدس 
را نشانه ضعف و ناتواني اين رژيم و با هدف سرپوش 
گذاشتن بر بحران ها و مشكالت داخلي سرمداران آن 
دانست. سيد عباس موسوي در واكنش به ادعاها و 
تهديدات نظامي اخير مقامات رژيم صهيونيستي عليه 
كشورمان اظهار داشت: تهديدات رژيم اشغالگر قدس 
را نشانه ضعف و ناتواني اين رژيم و با هدف سرپوش 
گذاشتن بر بحران ها و مشكالت داخلي سرمداران 
 آن مي دانيم؛ رژيمي كه شالوده و ماهيت آن در طول
۷۰ سال سابقه اشغالگري بر تهديد و تجاوز بنا شده 
است. موسوي تاكيد كرد: ايران با اتكا بر قدرت مبتني 
بر فرهنگ ايثار و مقاومت مردم خود در دفاع از كيان 
ايران و امنيت ملي خود لحظه اي درنگ و مماشات 
نخواهد كرد و در برابر هرگونه تجاوز يا اقدام احمقانه، 

پاسخي كوبنده و پشيمان كننده خواهد داد.

   همكاري ه�اي ني�روي دريايي اي�ران و 
پاكستان بررسي شد؛ خبرآنالين|

س��خنگوي نيروي دريايي پاكستان روز دوشنبه 
اعالم كرد: در جريان س��فر رس��مي امير دريادار 
»حس��ين خان��زادي« فرمانده ني��روي دريايي 
ارتش ايران به پاكس��تان، دو كش��ور درخصوص 
همكاري هاي مشترك رايزني كردند. درياساالر 
»ارشد جاويد« سخنگو و رييس كل روابط عمومي 
نيروي دريايي پاكستان در بيانيه اي گفت: فرمانده ها 
نيروي دريايي جمهوري اسالمي ايران و پاكستان 
ضمن بررسي همكاري هاي مشترك ميان نيروهاي 
دو كشور، درخصوص موضوعات مورد عالقه بحث 
و تبادل نظر كردند.پيش از آغاز ديدار و گفت وگوي 
امير خانزادي با همتاي پاكس��تاني، فرمانده نيرو 
دريايي ارتش ايران و هيات همراه با حضور در مقر 
فرماندهي نيروي دريايي پاكستان، مورد استقبال 

رسمي دريادار عباسي قرار گرفت.

  برنامه هاي بس�يج، مس�جدمحور است؛ 
باشگاه خبرنگاران|

فرمانده كل سپاه مي گويد: جواناني كه در سيل تبليغات 
فاسد غرب خود را در مسجد حفظ كرده اند انسان هاي 
بزرگي هستند.سردار حسين سالمي ديروز در جمع 
 بسيجيان اظهار كرد: بسيج بايد در محروميت زدايي

پيشگام باشد و به اعتقاد من اين گروه هاي جهادي 
كه بسيج در مساجد تاسيس مي كند پيشگام جهاد 
محروميت زدايي هستند.فرمانده كل سپاه در ادامه 
گفت: جواناني كه در سيل تبليغات فاسد غرب خود را 
در مسجد حفظ كرده اند انسان هاي بزرگي هستند، 
جامعه ما به واس��طه اين جوانان بس��يجي از تحقق 

نقشه هاي شوم دشمن ايمن است.

  ي�ك درصد از ماليات هاي مس�تقيم صرف 
توسعه حمل ونقل عمومي مي شود؛ خانه ملت|

نمايندگان مجلس، سازمان امور مالياتي را موظف 
كردند كه معادل يك درصد از ماليات هاي مستقيم 
را صرف كمك به پروژه هاي ش��هري و روستايي با 
اولويت حمل و نقل عمومي كند. در ادامه جلس��ه 
علني ديروز، بررسي گزارش كميسيون مشترك 
در م��ورد اليحه دو فوريتي درآم��د پايدار و هزينه 
شهرداري ها و دهياري ها در دستور كار قرار گرفت.

نمايندگان با تصويب ماده ۹ اين اليحه، ماده ۲۸۰ 
قانون ماليات هاي مستقيم را به شرح ذيل اصالح 
كردند: براين اس��اس، سازمان امور مالياتي كشور 
موظف ش��د معادل يك درصد از كل درآمدهاي 
حاصل از اين قانون را به حساب متمركز وجوه وزارت 
كشور )سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور( 

نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد.

  طرح تشكيل »استان تهران جنوبي« اعالم 
وصول شد؛ مهر|

در ش��رايطي كه طي روزهاي اخي��ر خبرهايي در 
خصوص تالش برخي نمايندگان براي تشكيل استاني 
در جنوب تهران شنيده مي شد، ديروز خبر رسيد كه 
هيات رييسه مجلس شوراي اسالمي، طرح تشكيل 

استان تهران جنوبي را اعالم وصول كرده است.
در ادامه جلسه علني ديروز مجلس شوراي اسالمي 
هيات رييس��ه مجلس، طرح  تشكيل استان تهران 

جنوبي را اعالم وصول كرد.

  بالگرده�اي ترابري هواني�روز به توپ هاي
 ۲۰ ميلي متري و راكت تجهيز شدند؛ ارتش نيوز|

فرمانده هوانيروز ارتش گفت: با تجهيز راكت و موشك 
به بالگرد هاي ترابري و تهاجمي، قابليت جديدي را در 
ماموريت هاي آينده داريم. امير سرتيپ دوم يوسف 
قرباني در مراس��مي كه به مناسبت سالروز شهادت 
امير سرلش��كر خلبان كشوري در س��تاد هوانيروز 
برگزار شد، گفت: امروز بالگرد هاي ترابري هوانيروز 
به توپ هاي ۲۰ ميلي متري و راكت مجهز شدند.او با 
بيان اينكه بالگرد ۲۱۴ در قالب تيم ترابري در گذشته 
نمي توانست از خود دفاع كند افزود: با تجهيز راكت و 
انواع موشك به بالگرد هاي ترابري و تهاجمي قابليت 

جديدي را در ماموريت ها آينده خواهيم داشت.

  وزارت دفاع در پيشوا ۸۰ ميليارد تومان 
سرمايه گذاري كرده است؛ ايرنا|

وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح گفت: وزارت 
دفاع در طول حدود سه سال گذشته بالغ بر ۸۰ ميليارد 
تومان در بخش توليد شهرستان پيشوا سرمايه گذاري 
كرده است. امير سرتيپ امير حاتمي افزود: در طول 
حدود ۳ سال گذشته بالغ بر ۸۰ ميليارد تومان در اين 
منطقه سرمايه گذاري صورت گرفته كه هم به مجموعه 
وزارت دفاع و نيروهاي مسلح خدمت رساني شده و هم 
براي مردم عزيز منطقه اشتغال و سرمايه گذاري خوبي 
به همراه داشته است. وزير دفاع تصريح كرد: همدلي 
و همراهي بسيار خوبي در بين مسووالن شهرستان 
پيشوا وجود دارد و مردم نيز با مجموعه نظام و دولت 
همراه و همدل هس��تند كه بركت اصلي در همين 

وحدت و يكدلي است.
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بدون روس ها هم قادر به ادامه 
توليد ايزوتوپ هاي پايدار هستيم
سخنگوي س��ازمان انرژي 
اتم��ي ايران با بي��ان اينكه 
بدون روس ها ه��م قادر به 
ادامه تولي��د ايزوتوپ هاي 
پايدار هستيم، تاكيد كرد: 
روسيه به خاطر عدم تمديد 
معافيت هاي امريكا، از اين 
پروژه كنار نمي كش��د.به گزارش صداوسيما، »بهروز 
كمالوندي« در جمع خبرنگاران درباره توليد ايزوتوپ 
پايدارگفت: به لحاظ دانش فني وضعيت ما به گونه اي 
است كه اگر خودمان بخواهيم ادامه دهيم مي توانيم، االن 

كار نشد براي صنعت هسته اي ما وجود ندارد.
وي افزود: قرار است در پروژه اي كه چند سال ديگر تمام 
مي شود، ۱۱ نوع ايزوتوپ توليد كنيم، ولي فراموش نكنيد 
كه دو، سه كشور در دنيا بيشتر نيست كه چنين توانايي 
را دارد.معاون سازمان انرژي اتمي با بيان اينكه تلقي ما 
اين است كه روس ها به خاطر تمديد نشدن معافيت هاي 
امريكا كنار نمي كشند، چه اينكه نيروگاه ۲ و ۳ بوشهر 
را در دس��ت اقدام دارند، اظهار داشت: بايد بگويم كه ما 
مي توانيم حتي بدون روس ه��ا به لحاظ فني در رابطه 
با توليد ايزوتوپ هاي پاي��دار كار را ادامه دهيم، البته به 
لحاظ سياسي اگر روس ها كنار ما باشند، حتما بهتر است.

كمالوندي تصريح كرد: ما در روش هاي غيرسانتريفيوژي، 
در حال ايجاد مركزي در سايت فردو هستيم كه تا چند 
ماه ديگر كار ساختماني آن تمام مي شود تا بدون استفاده 

از سانتريفيوژ، ايزوتوپ پايدار توليد كنيم.

احتمال اجرايي شدن 
اينستكس در آينده وجود دارد

وزير ام��ور خارجه تاكيد 
كرد: ايران از ميزان تعهد 
اتحاديه اروپا و كشورهاي 
عض��و اي��ن اتحادي��ه به 
اج��راي برج��ام ناراضي 
است. ظريف در عين حال 
تاكيد مي كند كه احتمال 

اجرايي شدن اينستكس در آينده وجود دارد.
به گزارش ايسنا، محمدجواد ظريف ديروز پس از ورود 
به تركيه جهت ش��ركت در هشتمين نشست وزيران 
امور خارجه كشورهاي عضو اجالس »قلب آسيا« كه با 
محوريت بررسي روند توسعه افغانستان برگزار مي شود 
در پاسخ به پرسش��ي در ارتباط با نشست كميسيون 
مشترك برجام كه جمعه گذشته در وين برگزار شده بود 
و همچنين ديگر مسائل مرتبط با اين توافق بين المللي 
اظهار ك��رد: ما حتمًا از مي��زان تعهد اتحادي��ه اروپا و 
كشورهاي عضو به اجراي برجام ناراضي هستيم و اين 
موضوع در روز جمعه به صورت واضح از س��وي ايران و 
همچنين دو كشور غير اروپايي برجام يعني روسيه و چين 
با صراحت و با هماهنگي قابل توجهي از سوي سه كشور 
مطرح شد.ظريف اظهار كرد: در اين جلسه همچنين در 
مورد ضرورت اجراي واقعي تعهدات برجامي از س��وي 
ديگران و اينكه ايران همواره آمادگي داشته در صورت 
اجراي تعهدات از سوي طرف هاي ديگِر عضو اين توافق 
بين المللي، اقدامات خود مبتني بر م��اده ۳۶ برجام را 

متوقف كند، تاكيد شد.

فعاليت احزاب در كشور 
نهادينه شود

سخنگوي شوراي نگهبان 
با بيان اينكه شوراي نگهبان 
از خطا مبرا نيست و ممكن 
است در فرآيند كار انساني 
خودش، خطا هم داش��ته 
باشد، گفت: همانطور كه 
بار ها هم اع��الم كرده ام تا 
جايي كه بتوانيم سعي مي كنيم كه جلو اشتباهات 
را گرفته و اصالح كنيم.به گزارش ايلنا، كدخدايي در 
ديدار جمعي از فعاالن حزبي بر لزوم فعاليت جدي تر 
احزاب تاكيد كرد و گفت: احزاب مي توانند بيش از اين 
در فعاليت هاي سياسي مشاركت داشته باشند و بايد 

فعاليت آنها جدي تر و اين فعاليت ها نهادينه شود..
وي با اشاره به تش��كيل حزب جمهوري اسالمي و 
فعاليت هاي حزبي شهيد بهشتي، اظهار داشت: شايد 
فرهنگ جامعه در دوره ش��هيد بهش��تي و در زمان 
تاس��يس حزب جمهوري اس��المي، اجازه نمي داد 
كه تحزب در كش��ور جا بيفتد، البته شايد بتوان به 
مردم هم حق داد چرا كه مردم از احزاب شاه ساخته 
رويگردان بودند و سابقه بدي از تحزب در ذهن داشتند.

كدخدايي يكي از نقايص فعاليت هاي حزبي را عدم 
فعاليت حزبي پس از راهيابي به مجلس عنوان كرد 
وگفت: مي توان اينطور برنامه ريزي كرد كه اگر حزبي 
درصدي از آراء را كسب كرد، كرسي هاي مشخصي به 
آن حزب داده شود؛ در واقع بايد هويت حزبي و سياسي 

احزاب پر رنگ تر شود.

امريكا مايل به مذاكره با ايران 
درباره ديگر زندانيان است

مشاور امنيت ملي امريكا 
ب��ا اب��راز خرس��ندي از 
آزادي ش��هروند چيني- 
امريكاي��ي مدع��ي ش��د 
كه دول��ت ترام��پ مايل 
به مذاكره با ايران اس��ت.

به گزارش ايس��نا، رابرت 
اوبراين مش��اور امنيت ملي كاخ سفيد در گفت وگو با 
 شبكه س��ي بي اس در پاسخ به س��والي درباره آزادي 
ژيو وانگ ش��هروند چين��ي- امريكايي ك��ه به جرم 
جاسوس��ي در اي��ران زنداني بود همزمان ب��ا آزادي 
دانشمند ايراني بازداشت شده در امريكا، از اين اتفاق 
ابراز خرسندي كرد و اين ادعا را تكرار كرد كه وانگ به 
اشتباه زنداني بوده و جاسوس نبوده است.اوبراين در 
پاسخ به اين سوال كه آيا آزادي اين زنداني مي تواند دري 
براي آغاز مذاكرات مستقيم با ايران باشد، ابراز اميدواري 
كرد كه چنين اتفاقي بيفتد اما در ادامه مدعي ش��د: 
بخشي از آزادي ژيو وانگ ناشي از تحريم هاي شديد 
امريكا در كارزار موسوم به فشار حداكثري )عليه ايران( 
بود. همچنين رييس جمهور ترامپ پيشنهاد مذاكره 
بدون پيش شرط با ايراني ها بر سر يك سري مسائل را 
مطرح كرده است.وي با تكرار اين ادعا كه دولت امريكا 
خواهان مذاكره با ايران اس��ت، اف��زود: با اين حال، ما 
مايل به مذاكره با آنها و گفت وگو درباره ديگر زندانيان 
)امريكايي( هستيم. مي خواهيم تمام شهروندان زنداني 

امريكايي را به خانه بازگردانيم.

 ورود وزارت خارجه
به بحث سرمربي ايتاليايي

مع��اون وزير ام��ور خارجه 
گفت: آندره آ استراماچوني 
در فسخ قرارداد با استقالل 
عجله كرد و با كمك سفارت  
ايران در ايتاليا و س��فير اين 
كش��ور در تهران به زودي 
مطالبات مالي معوقه وي به 
حسابش واريز مي شود.سيدعباس عراقچي در گفت وگو 
با پايگاه خبري وزارت ورزش و جوانان با ابراز اميدواري 
به حل مشكل استراماچوني سرمربي ايتاليايي باشگاه 
استقالل تهران گفت: به درخواست مسعود سلطاني فر 
به سرعت براي حل مشكل سرمربي ايتاليايي استقالل 
تهران دس��ت به كار ش��ديم و با مذاكرات متعددي كه 
به طور شخصي با سفير ايتاليا در تهران و همين طور سفير 
خودمان در كشور ايتاليا داشتيم، در تالشيم با وساطت 
آقاي پرونه س��فير ايتاليا در تهران، استراماچوني براي 

هدايت تيم استقالل به تهران بازگردد.
وي افزود: به نظرم اس��تراماچوني عجله كرد و با كمك 
س��فارت هاي ايران در ايتاليا و س��فير ايتاليا در تهران 
ب��ه زودي پرداخ��ت و مطالب��ات مالي معوق��ه وي به 
حسابش خواهد رفت و برداشت من اين است او نگران 
پرداخت هاي خود بود.معاون وزير خارجه تاكيد كرد: 
اخبار برخي رسانه ها مبني بر ترك كشور به واسطه مسائل 
اخير درست نبوده و در صحبتي كه استراماچوني با سفير 
ايتاليا در تهران داشته، خواستار حل مشكل پرداخت هاي 

خود از سوي باشگاه استقالل بوده است.

چهره ها

سخنگوي دولت در پاسخ به »تعادل«: 

پخش اعتراف، منش دولت نيست
بسط تبادل زندانيان به ساير مسائل به امريكا بستگي دارد

گروه ايران|
در ش��رايطي كه اظه��ارات اخير رييس جمه��وري در 
خصوص توس��عه اينترنت ملي، طي هفته گذش��ته با 
سوءتفاهم هاي گسترده در فضاي عمومي كشور مواجه 
شده بود و برخي افراد و جريانات آن را بر خالف وعده هاي 
رييس جمهوري در خصوص گردش آزاد اطالعات تعبير 
و تفسير مي كردند؛ س��خنگوي دولت با تاكيد براينكه 
برداشت نادرستي از س��خنان رييس جمهوري صورت 
گرفته است، گفت: » آينده اقتصاد دنيا و اقتصاد ديجيتال 
مبتني بر اينترنت است و دولت به هيچ وجه نه االن و نه 
در آينده برنامه اي براي قطع اينترنت ندارد.« اظهاراتي 
كه نش��ان مي دهد دولت نه تنها نسبت به حقوق مردم 
در دسترسي به اينترنت جهاني متعهد است بلكه اساسا 
به دنبال آن است تا بسترسازي الزم براي افزايش ميزان 

دسترسي به اينترنت جهاني را نيز فراهم كند. 
در كنار بحث اينترنت ملي و گردش آزاد اطالعات، خبرنگار 
تعادل در جريان گفت وگو با سخنگوي دولت تالش كرد 
تا پاسخي براي اين پرسش كليدي بيابد كه آيا مي توان از 
الگوي ارتباطي كه در جريان تبادل اخير زندانيان ايراني و 
امريكايي به كار گرفته شده در ساير حوزه هاي اقتصادي، 
سياسي، امنيتي و... نيز استفاده كرد؟ ربيعي اما با اشاره به 
اينكه توپ در حال حاضر در زمين امريكايي هاست، گفت: 
»اين تصميم در اختيار امريكاست؛ رييس جمهوري  اعالم 
كرده اند چنانچه امريكا همه تحريم ها را لغو كند و آماده 
باشد ما كماكان همانطور كه اعالم كرديم در كوتاهترين 
زمان ممكن نشست ۱+۵ در قالب ۱+۵ باز هم تكرارپذير 

خواهد بود.«
علي ربيعي در ابتداي نشست خبري ديروز با بازخواني 
حوادث آبان ماه۹۸ گفت: در چند روز گذش��ته پس از 
روزهاي تلخ، مواض��ع و رويكرد دلجويانه رهبر معظم 
انقالب در قبال آس��يب ديدگاني كه به تعبير ايش��ان 
از مصاديق ش��هيد و جانباز به حساب مي آيند، مهم و 
راهگشا بود، قطعا اين وقايع نيازمند علت يابي علمي و 
دقيق از ماجراست.وي افزود: من مي خواهم بار ديگر از 
همين تريبون به ملت شريف و به خصوص خانواده هاي 
آسيب ديدگان تاكيد كنم كه همه ما درغم و شادي ها در 
كنار هم هستيم. اين رمز ماندگاري ايران در طول تاريخ 
بوده و خواهد بود، بايد از اين فراز و نشيب ها گذر كرده 
و متحد با يكديگ��ر رو به آينده حركت كنيم. فراموش 
نكنيم ك��ه در وضعيتي به نام تحريم هاي ظالمانه قرار 
گرفته ايم كه اقتصاد و معيشت و حتي ارتباط ما با جهان 
را تحت تاثير خود قرار داده است. ربيعي در بخش ديگر 
از اظهارات خود با اشاره به پيش رو بودن انتخابات آتي 
مجلس شوراي اسالمي گفت: همه بايد بدانيم كه مسير 
نجات كشور از انتخابات مي گذرد. انتخابات و رجوع به 
صندوق رأي يكي از افتخارات نظام ايران است و در عين 
حال تنها راه و بهترين راه موجه براي ايجاد تغييرات مورد 

نظر بين نسلي است.

 تبادل ها براساس مذاكره صورت نگرفت
ربيعي اما در پاس��خ به پرس��ش »تعادل« اظهار داشت: 
پيشنهاد مبادله زندانيان يك سال پيش از طرف ايران و 
در جريان برگزاري نشست مجمع عمومي سازمان ملل 
در نيويورك مطرح شد آن زمان دولت امريكا از قبول آن 
خودداري كرد. براي آزاد كردن مسعود سليماني كه در 
مهرماه ۹۷ به اتهام واهي دور زدن تحريم ها بازداش��ت 
ش��د رايزني صورت گرفت در حالي كه وي يك محقق 
سرشناس در س��لول هاي بنيادي بود را ادامه مي داديم.

س��خنگوي دولت عنوان كرد: از طرف ديگر ما به داليل 
انسان دوستانه تصميم گرفتيم كه بنابر پيامي كه سه ماه 
پيش از يكي از مقام هاي سابق امريكا درباره آمادگي براي 
مبادله آورده بود قرار ش��د در مورد سليماني مبادله اي 
را داش��ته باش��ند. اصل ما همه در مقابل همه بود. هنوز 
براساس همين اصل اصرار داريم. به هر حال ما پذيرفتيم 
كه در مقابل سليماني تبادلي را انجام بدهيم.وي افزود: 
خرسنديم كه امريكا در اين مورد با آزاد كردن يك ايراني 
بي گناه تصميم درس��ت را گرفت و از حسن نيت دولت 
سوييس هم قدرداني مي كنيم. همانطور كه گفتيم آماده 
بازگردان��دن همه ايرانياني كه به ناحق در امريكا زنداني 
هستند نيز آمادگي داريم. اما تاكيد مي كنم كه اين مبادله 
براساس مذاكره صورت نگرفت اما بسط اين گفت وگوها 

به ساير مسائل باز هم به امريكا بستگي دارد.

ربيع��ي ادامه داد: امريكا همين ام��روز مي تواند با توقف 
تحريم هايي كه انجام داده و ظالمانه دنبال كرده همان گونه 
كه قبال نيز اعالم كرديم زمين��ه را براي ۱+۵ آماده كند.
سخنگوي دولت گفت: اين تصميم در اختيار امريكاست 
وگرنه ما بر سر تبادل زنداني بحث و مذاكره نخواهيم داشت 
اما باز هم رييس جمهوري  اعالم كرده اند چنانچه امريكا 
همه تحريم ها را لغو كند و آماده باشد ما كماكان همانطور 
كه اعالم كرديم در كوتاه ترين زمان ممكن نشست ۵+۱ 
در قالب ۱+۵ باز هم تكرارپذير خواهد بود.ربيعي درباره 
اين ايده كه تبادل زندانيان بين ايران و امريكا پيش درآمد 
مذاكره در زمينه هاي ديگر با اين كشور است گفت: آزادي 
مسعود سليماني صرفا در چارچوب تبادل زندانيان بوده 
است و باز هم حاضريم در زمينه تبادل زندانيان اقدام كنيم. 
اما هيچ مذاكره اي در كنار اين اتفاق قرار ندارد مذاكره يا 
هر گونه گفت وگو در قالب گروه ۱+۵ و پس از اينكه امريكا 
دست از تحريم و تروريست اقتصادي بردارد انجام مي شود 
بايد آن شرايط آماده شود تا ما اعالم بكنيم بحث جديدي 

در اين زمينه ما نداشتيم

 پخش اعتراف، منش دولت نيست
ربيعي درباره سخنان رييس جمهوري پس از اعتراضات 
اخير، گفت: درباره اعترافات تلويزيوني قبال صحبت كرده ام 
منظور رييس جمهور به هيچ وجه تاييد اعترافات تلويزيوني 

به عنوان رايج آن نبوده و نيست. رييس جمهور گفت كه 
قطعا اين مساله بايد در چارچوب قانون با اجازه مقام قضايي 
و رعايت آيين دادرسي كيفري و پس از تاييد حكم صورت 
بگيرد.وي افزود: شايد رييس جمهوري مي خواسته است 
شاهدي بياورد از اينكه به هر حال مردم ما بدانند افرادي 
هم بوده اند كه هيجان زده بوده يا حق داش��ته اند يا درد 
داش��ته اند، كه اين تفكيك بايد صورت بگيرد تا آگاهي 
عمومي افزايش پيدا كند. وگرنه پخش اعتراف منش دولت 
نيست، مگر اينكه با اذن قضايي مطابق با آيين دادرسي 
و به ضرورت تشخيص قاضي صورت بگيرد.ربيعي درباره 
برخي گمانه زني ه��ا از اينترنت ملي گفت: با وجود آنكه 
بسياري اين موضوع را پيگيري مي كردند اما دولت مخالف 
چنين طرحي است و اعتقادي به اين طرح نداريم و بناي 

دولت جزيره كردن ايران در دنيا نيست.

 حذف ۱۰۰ رديف بودجه
ربيعي در پاسخ به پرسش خبرنگاري درباره اليحه بودجه و 
تاكيدات رهبري بر اصالح ساختار بودجه و بستن آن بدون 
اتكا به بودجه و اعمال نش��دن اين موضوع گفت: اصالح 
ساختار اقتصادي در بودجه هم در دوران تحريم و هم در 
دوران غيرتحريم و رونق مي تواند دنبال شود. اما در دوران 
تحريم قطعا با بودجه محدود كه بايد حقوق و دستمزد 
كارمند و بازنشسته هم تامين شود، با دشواري هايي روبرو 

خواهيم بود. اما بردن درآمدهاي نفتي به بودجه عمراني 
طبق روال قبلي خواهد بود.سخنگوي دولت اظهار داشت: 
ما كارهايي كه در اصالح س��اختار مي توانس��تيم انجام 
دهيم، مانند درآمدهاي پاي��دار، هزينه هاي كارا، ثبات 
بخشي به توسعه و عدالت و مراحل بودجه ريزي را سعي 
كرديم مراعات كنيم. وي يكي از موارد درآمدها در اليحه 
را مولدسازي دارايي هاي دولت عنوان و تصريح كرد: در 
اين مورد اصالحات ساختاري اعمال شده است كه مبلغ 
۴۹ و نيم هزار ميليارد تومان از اين محل بايد تامين درآمد 
داشته باشيم. ربيعي با اشاره به هزينه هاي كارا، گفت: در 
اين مورد هم با حذف ۱۰۰ رديف و مديريت متمركز در 
استان ها و برنامه محور كردن در توزيع اعتبارات و بهينه 
كردن آنها، اقداماتي انجام شده است. قطعا معتقديم اگر در 
شرايط فروش نفت بهتر قرار داشتيم بودجه مي توانست با 
نگاه توسعه اي بهتر طراحي شود. بودجه در اختيار مجلس 
اس��ت و مجلس نبايد سقف را افزايش دهد چون هر گاه 
سقف افزايش يافت موجب به هم ريختن ساختار شد. اما 

مجلس مي تواند اصالحات مدنظر را اعمال كند.

 درب�اره FATF نباي�د تصميم�ي گرفت كه 
تحريم ها را برخود سخت تر كنيم

ربيعي با بي��ان اينكه اخيرا جلس��اتي در مجمع درباره 
FATF بوده است، گفت: نه فقط يك كميسيون بلكه دو 
كميسيون مجمع باهم جلسه گذاشتند؛ همكاران ما در 
دولت مشاركت جدي داشتند مجمع در آخرين جلسه 
خود كه تركيبي از دو كميسيون بود اعالم كرد اين موضوع 
با توجه به سواالتي كه از دولت داشته و پاسخ هايي كه از ۱۱ 
سوال مجمع دولت پاسخ داده، نياز به بررسي بيشتر دارد.

وي افزود: توضيحات ش��فاهي جنيدي و دژپس��ند در 
جلس��ات ارايه شد و مجمع تش��خيص هم بررسي را به 
جلس��ات بعد موكول كرد.س��خنگوي دولت با توجه به 
پاسخ هاي داده ش��ده از سوي دولت ابراز اميدواري كرد، 
مجمع تشخيص تصميماتي بگيرد كه راهگشاي زندگي 
اقتصاد ايرانيان باش��د و نبايد تصميمات��ي بگيريم كه 

تحريم ها را بر خودمان سخت تر كنيم. 

 مجروح�ان نيروي انتظامي  بيش�تر از افراد 
عادي بود

ربيعي درباره علت تاخير در اعالم كشته ش��دگان اخير 
گفت: اتفاقاتي در خيابان ها رخ داد كه تعداد مجروحان 
نيروي انتظامي بسيار بيشتر از مجروحان عادي است. بايد 
تفكيك شود.وي ادامه داد: معتقديم در اين ماجرا عده اي 
بي گناه به ناحق، مظلوم واقع شده اند؛ آمار فله اي كه امريكا 
اعالم كرد را نمي توانيم مدنظر قرار دهيم. افرادي كه قصد 
و غرضي نداشته اند بايد مشمول لطف و تفكيك شوند كه 
اين تفكيك زمان بر است. صادقانه و درست اطالعات كامل 
را خواهيم داد و اين نياز به تفكيك دارد و آمار براساس اين 

تفكيك بيان خواهد شد.

رييس قوه قضاييه:

 هر تخلف در هر زماني كه رخ داد بايد همان موقع با آن برخورد شود

رسيدگي به تخلفات انتخاباتي به موقع و متناسب باشد
حجت االسالم رييسي با اعالم آمادگي دستگاه قضايي براي 
همكاري با مجريان و ناظران انتخابات، تاكيد كرد: جرايم و 
تخلفات انتخاباتي بايد در زمان وقوع آن مورد رسيدگي قرار 

گيرد، نه بعد از انتخابات. 
به گ��زارش اداره كل روابط عمومي ق��وه قضاييه، آيت اهلل 
سيدابراهيم رييسي در جلس��ه شوراي عالي قوه قضاييه، 
يكي از افتخارات بزرگ نظام اس��المي را ابتنا و اتكا بر راي 
مردم دانست و تصريح كرد: اينكه امام راحل فرمودند »ميزان 
راي ملت است«، يك سخن تشريفاتي و سياسي نبود بلكه 
حقيقتا و در عمل به راي و نظر مردم اعتقاد داشتند. مقام 

معظم رهبري نيز به اعتماد عمومي و باور به مردم به نظام، 
اعتقاد دارند و اين متفاوت از بسياري نگاه هاي سياسي است 
كه در دنيا به صورت مقطعي به مردم توجه مي كنند و در 
ميتينگ هاي سياسي از مردم سخن مي گويند، اما بعد از 

رقابت هاي سياسي و انتخاباتي، مردم را فراموش مي كنند.
رييس قوه قضاييه، انتخابات را از جلوه هاي مهم توجه به راي 
مردم دانست و ادامه داد: انتخابات در كشور ما از نظر ظاهري 
تفاوتي با انتخابات در ساير نقاط دنيا ندارد، اما از نظر ماهيت، 
تفاوتي اساسي دارد و اين تفاوت در »تكليف مداري« است. 
اساس اينكه كسي خود را در معرض راي مردم قرار مي دهد 

و كسي كه راي مي دهد بايد بر مبناي تكليف باشد. تكليف 
مداري، محور ماهيت و سيرت انتخابات در كشور ماست. 
البته شكل و صورت انتخابات اشكاالتي دارد كه بايد رفع 
شود و از جمله موضوعاتي است كه بايد در مجموعه الگو هاي 
اسالمي - ايراني پيش��رفت، مورد توجه باشد و يك شكل 

متناسب با اين الگو ها براي آن تدوين شود.
حجت االس��الم رييس��ي با بيان اينكه مجريان، ناظران، 
كانديدا ها و همه مردم بايد قانون انتخابات را مبناي عملكرد 
خود قرار دهند، افزود: بايد از شعاري عمل كردن، سياه نمايي، 
تخري��ب، اقدامات خالف اخالق و قان��ون و هر اقدامي كه 

نوعي دوگانه س��ازي در جامعه و برخورد ناجوانمردانه به 
جاي برخورد منصفانه و عادالنه به ش��مار مي آيد، پرهيز 
شود. بر اين اساس مجريان، ناظران و عموم مردم كه ناظران 
هميشگي هستند، بايد به خوبي نظارت داشته باشند كه 
اگر تخلفي صورت گرفت، فورا به وزارت كش��ور، ش��وراي 
نگهبان و حسب مورد به دستگاه قضايي اعالم كنند.رييس 
قوه قضايه تاكيد كرد: رسيدگي به تخلفات انتخاباتي بايد به 
موقع و متناسب باشد و اقدام در خصوص اين تخلفات بعد از 
برگزاري انتخابات، فايده اي ندارد. هر تخلف در هر زماني كه 
رخ داد بايد همان موقع با آن برخورد شود. در ستاد پيشگيري 
از جرايم و تخلفات انتخاباتي نيز اين موضوعات را پيش بيني 
كرده ايم. از همكاران خود در دستگاه قضايي مي خواهم كه 
ضمن همكاري با مجريان و ناظران، نسبت به رسيدگي به 
تخلفات انتخاباتي در زمان خود اقدام كنند.حجت االسالم 
رييس��ي ابراز اميدواري كرد كه با عمل به قانون، انتخابات 
خوبي با حضور مردم برگزار ش��ود و نمايندگاني شايسته 

قانون گذاري انتخاب شوند تا گامي به سمت قانونگذاري 
بهتر و ايجاد مجلسي در تراز شوراي اسالمي مرتبط با نظام 
مقدس جمهوري اسالمي برداريم.رييس قوه قضاييه، در 
ادامه با اش��اره به فصل تصويب بودجه در مجلس شوراي 
اس��المي اظهار كرد: محوري ترين نكته اي كه بايد در اين 
زمينه مورد توجه باشد، توجه به معيشت قشر محروم جامعه 
است. در همه تصميم سازي ها و تصميم گيري ها و با توجه 
به جنگ اقتصادي و مشكالت موجود بايد توجه ويژه به اين 
قشر وجود داشته باشد.حجت االسالم رييسي با اشاره به 
آزادي دكتر مسعود سليماني دانشمند ايراني از زندان هاي 
امريكا با همكاري دولت، وزارت امور خارجه و قوه قضاييه، 
اقدام امريكايي ها را كاري بسيار زشت و »دانشمندربايي« 
توصيف كرد و گفت: اين كار زش��ت امريكا در ربودن يك 
دانشمند بايد مورد سرزنش دولت ها و نهاد هاي مدعي دفاع 
از حقوق بشر و همه كساني باشد كه به نوعي دغدغه هاي 

حقوق بشري دارند.
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بررسي اليحه بودجه 99  نشان مي دهد كه دولت منابع پايداري را براي مصارف جاري خود پيش بيني نكرده است

نفت زدايي موقتي براي بودجه 99

متوسط ضريب جيني ايران به ۴۰ واحد رسيد

همسان سازي حقوق بازنشستگان با 3۰ هزار ميليارد

احياي تعاوني هاي مسكن كارگري كارگران را صاحبخانه مي كند

نظام بودجه ريزي براي سال آتي همانند گذشته تكامل نداشت

آيسان تنها|
 گرچه بسياري انتظار داشتند كه با ايجاد محدوديت در 
منابع درآمدي حاصل از صادرات نفت، متوليان بودجه 
كشور راهكاري اساسي براي مشكل ديرپاي نفتي بودن 
بودجه ايران بينديشند ولي واكاوي راهكارهاي پيشنهاد 
شده دولت حاكي از آن اس��ت كه اغلب اين راهكارها 
موقتي بوده و نقش مسكن را ايفا مي كنند. به عبارتي 
بودجه كشور آماده است تا با شكستن تحريم ها و سرازير 
ش��دن منابع نفتي به كشور بار ديگر هزينه هايش را با 

آن جبران كند.
به عنوان مثال برداش��ت 30 هزار ميلي��ارد توماني از 
صندوق توس��عه ملي و خ��رج آن در بودجه نه درآمد 
پايدار به حس��اب مي آيد و نه به معن��ي نفت زدايي از 

بودجه است.
نفتي بودن در كن��ار دولتي ب��ودن از ديرباز به عنوان 
دو معضل اقتصاد ايران توسط كارشناسان اقتصادي 
شناسايي شده بود. نفتي كه انحصار توليد و صادرات 
آن در يد اختيار دول��ت بوده و طبيعتا منابع آن نيز به 
عنوان منبع درآمدي دولت در سند دخل و خرج كشور 
مورد استفاده قرار مي گرفت. افراد جامعه هم به نوعي 
سهيم بودند. منابعي كه بايد در قالب ماليات در اختيار 
دولت قرار مي دادند تا با آن كشور را اراده كند، در اختيار 
خودشان بود. توافقي پنهان كه ظاهرا به نفع هر دو طرف 
بود و زمان برد تا اقشار مختلف جامعه درك كنند كه 
فروش نفت توسط دولت و آوردن منابع آن به بودجه 
كشور چه بر سر اقتصاد كشورها مي آورد. بي ثباتي در 
شاخص هاي كالن اقتصادي يكي از عيني ترين تاثير 
خرج نفت در بودجه اس��ت كه اقتصاد ايران سال ها از 
آن آسيب ديد. عمدتا به اين دليل كه با افزايش درآمد 
حاصل از فروش نفت، دولت ها ب��ه وظايف خود مدام 
افزوده و هزينه تراش��ي كرده ان��د و در ادامه با كاهش 
درآمدهاي نفت��ي از پس هزينه تراش��ي هاي صورت 
گرفته بر نيامده اند. نتيجه چنين اقداماتي تورم هاي باال 
در اقتصاد كشورهاست. در عين حال رشد اقتصادي نيز 
در اقتصادهاي نفتي به شدت به نفت وابسته است و به 
اين ترتيب در دوره هاي افزايش درآمد نفتي، كشورها 
رشدهاي باالي وابسته به نفت را تجربه مي كنند و در 
مقابل در دوره هاي كاهش آن، كشورها با رشد بسيار 
پايين و حتي منفي رو به رو مي شوند. همين وضعيت 
در بخش اش��تغال هم خود را نش��ان مي دهد. اكنون 
نتايج مطالعات انجام شده از اقتصاد ايران در 40 سال 
گذشته نشان مي دهد كه با كاهش درآمدهاي نفتي، 
س��طح فعاليت در همه بخش ه��اي توليدي كاهش 

يافته است و همچنين نتايج نشان دهنده اين است كه 
كاهش درآمدهاي نفتي اشتغال نيروي كار را در همه 
بخش هاي توليدي متاثر مي كند. اين موارد البته بخشي 
از آثار اقتصادي نفتي بودن اقتصاد كشورهاست. آثار 
سياسي ناخوشايندي از جمله زمينه هاي شكل گيري 
رانت، عدم الزام دولتمردان به پاسخگويي، شكل گيري 
دستگاه هاي اجرايي فربه و ناكارآمد از جمله آثار سوء 

سياسي نفتي شدن اقتصاد كشورهاست.

    روند كند نفت زدايي از بودجه كشور
بيش از شصت س��ال اس��ت كه اقتصاد ايران متاثر از 
نوس��انات قيمت نفت اس��ت و اين بيماري نيز براي 
كارشناسان اقتصادي كشور ناش��ناخته نبوده است. 
برنامه اقتصاد بدون نفت براي نخس��تين بار در س��ال 
1331 توسط يالمار شاخت، اقتصاددان آلماني براي 
اقتصاد ايران نوشته شد و در تمامي اين سال ها حداقل 
براي آشنايان به اصول اقتصاد نفت زدايي از بودجه يك 
آرزوي ديرينه بود. آرزويي كه هر از گاهي از زبان دولت 

مردان مطرح مي شد ولي محقق نشده باقي ماند. 

    نتيجه عزم دولت
800ميلي��ارد دالر درآمد نفتي دولت احمدي نژاد كه 
از آن به عنوان »بر باد رفتن ثروت افسانه اي نفت« ياد 
مي كردن��د، ناظران را به انتقادات جدي واداش��ت كه 
بايد درباره مسائل مربوط به نفت اعم از نحوه خرج آن 
اصالحات اساس��ي صورت گيرد. اين موضوع از جمله 
مهم ترين شعارهاي دولت يازدهم بود. دولتي كه با شعار 
اصالح بودجه دولت بر سر كار آمد و براي انجام اصالحات 
اساسي بودجه هفت سال ناظرين را به انتظار گذاشت. 
تا به امروز كه فشار تحريم هاي اقتصادي و جلوگيري 
از صادرات نفت ايران دولت را با بن بست كاهش شديد 
درآمد نفتي رو به رو كرد و سازمان برنامه و بودجه نيز 
اعالم كرد كه در پي چنين وضعيتي براي سال 1399 
اليحه اي تهيه خواهد كرد كه در آن رهكارهايي براي 
نفت زدايي از بودجه تدارك ديده شده است. اليحه اي 
كه در نهايت روز گذش��ته رونمايي ش��د و بررس��ي 
راهكارهايي كه براي خروج نفت از بودجه تدارك ديده 
شده نش��ان مي دهد كه به احتماال زياد اين راهكارها 

صرفا روي كاغذ قابليت اجرا داشته باشد.
آنگونه كه واكاوي سند تهيه شده توسط سازمان برنامه 
و بودجه نشان مي دهد براي سال آينده جايگزين هاي 
نفت عبارتند از:  صندوق توس��عه ملي، اموال دولتي، 

شركت هاي دولتي و انتشار اوراق. 

اين در حالي است كه منابع صندوق توسعه ملي در واقع 
همان منابع ذخيره شده نفتي در سال هاي گذشته است 
كه طبيعتا نمي توان از مصرف منابع آن به عنوان راهكار 
جايگزين نفتي ياد كرد. نكته ديگر اين است كه منابع 
صندوق نيز محدود اس��ت و در سال هاي آتي به ياري 
دولت نخواهد آمد. همچنين فروش اموال مازاد دولتي 
هم كه س��ازمان برنامه و بودجه به عنوان متولي تهيه 
سند دخل و خرج دولت آن را به عنوان راهكار جايگزين 
فروش نفت به كار بسته كاركرد مشابه دارد. اين اموال 
محدود اس��ت و البته در اين مورد سوال مهم تري هم 
وجود دارد و آن اين اس��ت كه چه افرادي در ش��رايط 
ركود حاكم بر اقتصاد اي��ران براي خريد اين اموال كه 
اغلب ملك و زمين هستند اقدام خواهند كرد؟ آيا 49 
هزار ميليارد تومان رقم پيش بيني ش��ده براي فروش 
اموال مازاد دولتي در قالب ملك و زمين و... رقمي است 
كه فعاالن اقتصاد و بخش خصوصي در ايران با پرداخت 

هزينه آن قادر به تملك آن باشند؟ 
نكته مهم تر اين است كه هر دو يعني هم منابع صندوق 

توس��عه ملي و هم ام��وال دولتي جزو س��رمايه هاي 
بين نسلي هستند كه دولت بايد با رويكرد مسووالنه تري 
منابع آنها را براي نس��ل هاي بعد باقي مي گذاشت يا 
دست كم اگر بنا بر مصرف آنها بود به نحوي آن منابع 
را به كار مي گرفت كه براي نس��ل هاي بعدي هم باقي 
مي ماند نه آنكه با هزينه آنها در بودجه جاري عمال دست 
به حيف و ميل منابع كشور بزند. در عين حال از انتشار 
اوراق نيز ب��ا توجه به تعهداتي كه براي دولت به دنبال 
مي آورد نمي توان جايگزين مناسبي براي تامين مالي 

پايدار مصارف بودجه اي به حساب بيايد. 
البته دولت افزايش درآمدهاي مالياتي را هم به عنوان 
راهكاري در بودجه 99 در نظر گرفته است كه در اين 
زمينه هم بايد گفت با توجه به فراهم نبودن بسترهاي 
الزم مرب��وط به آن يعني عدم ب��ه كارگيري پايه هاي 
مالياتي مهمي مانند ماليات بر عايدي بر سرمايه و در 
عين حال به كار نيفتادن ط��رح جامع مالياتي، عمال 
اميد بس��تن به افزايش درآمد دولت از طريق ماليات 

مهمل مي نمايد.

    هزينه ها همچنان بيشتر مي شوند
در عين حال بررسي مصارف بودجه اي هم حاكي از 
آن اس��ت كه علي رغم پيش بيني ها متوليان بودجه 
كشور عزم چنداني براي كاهش از هزينه هاي دولت 
نداشته اند و كماكان بودجه دستگاه هاي اجرايي را 
به ميزان قابل مالحظه اي افزايش داده اند. به عنوان 
مثال در ي��ك فقره بودجه وزارت ام��ور اقتصادي و 
دارايي براي سال 1399 دو برابر بودجه سال گذشته 

آن پيش  بيني شده است.
به نظر مي رس��د بتوان از چنين بودجه نويسي اين 
برداشت را كرد كه س��ازمان برنامه وبودجه حداقل 
در اين س��ند به دنبال حذف پاي��دار نفت از بودجه 

كشور نبوده است.
به عبارتي ديگر در اليح��ه بودجه 99 با جايگزيني 
منابع موقتي براي مصارف ماندگار دولت زمينه هايي 
فراهم اس��ت كه به مح��ض باز ش��دن دروازه هاي 
صادرات نفتي، بار ديگر منابع طالي س��ياه به محل 

مخارج روزانه هاي دولتي سرازير شود. 

جديدترين برآورد سازمان ملل نشان مي دهد متوسط 
ضريب جيني ايران به 40 واحد رس��يده است و ايران از 
نظر شكاف درآمدي بين 1۵۲ كشور جهان در رتبه 98 
قرار گرفته است. به گزارش تسنيم، جديدترين گزارش 
توسعه انساني سازمان ملل ضريب جيني 1۵۲كشور 
جهان از جمله ايران را اعالم كرده است. ضريب جيني 
ارقامي بين 0 تا 100 را در برمي گيرد كه هرچه اين رقم 
بيشتر باشد داللت بر شكاف و نابرابري درآمدي بيشتر در 
يك كشور دارد. سازمان ملل در گزارش توسعه انساني 
۲019 متوسط ضريب جيني ايران بين سال هاي ۲010 
تا ۲017 را 40 اعالم كرده اس��ت. در گزارش قبلي اين 
سازمان ضريب جيني ايران براي همين سال ها بالغ بر 

38.8 اعالم شده بود.
ايران ميان 1۵۲ كشوري كه در اين گزارش مورد بررسي 
قرار گرفته اند از نظر ميزان ضريب جيني در رتبه 98 قرار 

گرفته است كه بدين ترتيب ش��كاف درآمدي در ايران 
طي اين دوره بيشتر از 97 كش��ور و كمتر از ۵4 كشور 
جهان بوده است. بر اساس اين گزارش شكاف درآمدي 
در برخي از كشورهاي صنعتي و توسعه يافته بيشتر از 
ايران يا تقريبا در سطح ايران است. از جمله اين كشورها 
امريكاست كه ش��كاف درآمدي بيشتري از ايران دارد. 
ضريب جيني امريكا 41.۵ اعالم ش��ده اس��ت. ضريب 
جيني تركيه نيز 41.9 اعالم شده است كه بيشتر از ايران 
بوده اس��ت. برخي ديگر از كشورها كه شكاف درآمدي 
بيشتري نسبت به ايران دارند عبارتند از: شيلي، آرژانتين، 
مالزي، برزيل، فيليپين، آفريقاي جنوبي، پرو، كنگو، غنا، 
كنيا و آنگ��وال. آفريقاي جنوبي نيز با ضريب جيني 63 
بيشترين شكاف درآمدي را در بين جهان طي سال هاي 
۲010 تا ۲017 داشته است. كمترين ضريب جيني نيز 

مربوط به اوكراين با نمره ۲۵ بوده است.

عض��و كميس��يون اقتص��ادي مجل��س مي گوي��د 
همسان سازي حقوق بازنشستگان به 30 هزار ميليارد 
تومان اعتبار نياز است و نمايندگان در تالشند اعتباري 
كه دولت در اليحه بودجه س��ال 99 براي اين امر در 

نظر گرفته، را افزايش دهند.
معصومه آقاپور عليشاهي عضو كميسيون اقتصادي 
مجل��س ش��وراي اس��المي در گفت وگ��و ب��ا  خانه 
ملت درب��اره اختصاص 6هزار ميلي��ارد تومان براي 
همسان سازي حقوق بازنشس��تگان در بودجه 99، 
گفت: همسان س��ازي حقوق بازنشستگان از جمله 
فرهنگيان، نيروهاي مسلح، ارتش، تامين اجتماعي 
و... به 30 هزار ميليارد تومان اعتبار نياز است كه اعتبار 
در نظر گرفته ش��ده براي اين امر در سال 99 حدود 
يك پنجم اس��ت. نماينده مردم شبستر در مجلس 
شوراي اس��المي افزود: با توجه به شرايط اقتصادي 
جامعه، كميسيون تلفيق اليحه بودجه سال 99 بايد 

اعتبار در نظر گرفته شده براي همسان سازي حقوق 
بازنشستگان را افزايش دهد، يعني همان گونه كه در 
بودجه س��ال 98 از محل افزايش درآمد پااليشگاه ها 
و پتروشيمي به اعتبار پيش بيني شده دولت مبلغي 
افزوه ش��د براي بودجه س��ال 99 نيز اين اقدام انجام 
ش��ود. وي اظهار كرد: نمايندگان ت��الش مي كنند 
اعتبار در نظر گرفته ش��ده در اليحه بودجه 99 براي 
همسان سازي حقوق بازنشستگان را افزايش دهند 
زيرا با توجه به گراني كاالها و خدمات، معيش��ت اين 
قشر تحت تاثير قرار گرفته و آنها را با مشكالت بسيار 

روبه رو كرده است.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس اضافه كرد: در حال 
حاضر كشور شرايط اقتصادي خاصي را تجربه كرده و 
قيمت برخي اقالم و مايحتاج ضروري خانوارها چندين 
برابر شده، بنابراين همسان سازي حقوق بازنشستگان 

در بودجه سال 99 يكي از الزامات است.

دبيركل كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران تنها 
راه خانه دار شدن كارگران را احياي تعاوني هاي مسكن 
كارگري و واگذاري زمين  ارزان قيمت و دولتي دانست.

هادي ابوي در گفت وگو با ايسنا، در ارزيابي طرح مسكن 
ملي كارگران ابراز عقيده كرد و گفت: در راستاي اين 
طرح تفاهم نامه اي با وزارت تعاون در حال انعقاد است 
كه مي گويد وزارت تعاون و وزارت راه و شهرسازي هر 
كدام چه كاري بايد انج��ام بدهند. طبعا بحث تامين 
زمين وظيفه وزارت راه و شهرس��ازي اس��ت و وزارت 
كار هم تسهيالتي مي دهد كه اگر كارفرما وجهي را در 
بانك توسعه تعاون سپرده گذاري كند به همان ميزان به 

كارگر او براي تامين مسكن وام داده مي شود.
وي افزود: بر اس��اس اخباري كه به دست ما رسيده 
در اين طرح تعاوني ها را حذف كردند و وزارت تعاون 
پيشنهاد كرده اگر كارفرمايي در بانك توسعه تعاون 

فرضا صد ميليون تومان سپرده گذاشت غير از اينكه 
سودش را مي گيرد يك وام 18 درصدي هم به كارگر او 
داده مي شود كه بحث سرمايه گذاري مسكن را دنبال 
كند ولي همين حاال كارفرمايان از بي پولي گله دارند 

و نگران نبود نقدينگي هستند.
دبيركل كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران ادامه 
داد: اگ��ر كارگران در دهه ه��اي 60 و 70 صاحبخانه 
شدند دليلش اين بود كه زمين ارزان قيمت دولتي از 
سوي زمين شهري اختصاص پيدا مي كرد و تعاوني ها 
مي رفتند و پروانه س��اخت مي گرفتند و با ش��رايط 
خودشان و مناس��ب حال كارگران شروع به ساخت 
و س��از مي كردند لذا معتقدم تنها راه خانه دار شدن 
كارگران اين اس��ت كه در قالب شركت تعاوني زمين 
ارزان قيمت دولتي به خود كارگران واگذار شود و وام 

كم بهره مثل گذشته در اختيار كارگران قرار گيرد.

ابوي ب��ا تاكيد بر احياي مجدد تعاوني هاي مس��كن 
كارگري گفت: اگر تعاوني هاي مسكن كارگري دوباره 
روي كار بيايند كارگران مي تواند شرايط صاحبخانه 
شدن و شيوه پرداخت را خودشان انتخاب كنند. در 
گذش��ته اگر كارگري متعلق به صنف��ي بود تعاوني 
مسكن به سراغ كارفرماي او مي رفت و اعالم مي كرد 
كه مس��كن اختصاصي براي نيروي كار او مي سازد و 
در مقابل از كارفرما مي خواست كه يا كمك بالعوض 
داشته باشد يا براي تامين مسكن از حقوق او كم كند.

اين مقام مس��وول كارگري در پاي��ان گفت: در حال 
حاضر تنها راه خانه دار ش��دن كارگ��ران دادن زمين 
دولتي و وام ارزان قيمت و احياي مجدد تعاوني هاي 
مسكن كارگري است تا خانه هاي اختصاصي و خاص 
براي كارگران س��اخته ش��ود و غير از اين هيچ راهي 

وجود ندارد.

عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس مي گويد 
درآمدهاي مالياتي از 1۲6 هزار ميليارد تومان در سال جاري 
به 194 هزار ميليارد تومان در سال 99 افزايش پيدا كرده 
كه بايد سازوكار دولت بري تحقق اين رقم مشخص شود. 
محمد حسيني عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات 
در مجلس در گفت وگو با خانه ملت درباره اليحه بودجه سال 
99، گفت: ادعاهاي دولت مبني بر ارايه تصويري از بودجه 
1400 همزمان با تقديم بودجه سال 99 عملياتي نشد و 
نظام بودجه ريزي براي سال آتي همانند سنوات گذشته 
بوده و تكاملي نسبت به گذش��ته نداشت. نماينده مردم 
تفرش، آشتيان و فراهان در مجلس شوراي اسالمي افزود: 
احكامي كه مي توانست بودجه شركت هاي دولتي را شفاف 
كرده و در مديريت ش��ركت هاي دولتي تغييرات اساسي 
ايجاد كند در بودجه سال 99 حذف شده است. دولت بايد 
ميزان كسري بودجه در سال 99 را به صراحت اعالم مي كرد 
اما با برآوردهاي درآمدي خارج از توان كشور اين كسري را 

پنهان كرده است كه اميدواريم اين اعداد در جريان بررسي 
اليحه بودجه 99 در كميسيون تلفيق و صحن علني اصالح 
ش��ود وي با بيان اينكه بودجه عمومي كشور در سال 99 
نسبت به سال 98 رشد چنداني ندارد، اظهار كرد: بودجه 
عمومي در سال جاري حدود 44۵ هزار ميليارد تومان در 
مجلس تصويب شد كه در شوراي عالي اقتصادي سران قوا 
به 368 هزار ميليارد تومان كاهش پيدا كرد اما اين بودجه 
در سال 99 به 484 هزار ميليارد تومان افزايش پيدا كرد. 

اين نماينده مردم در مجلس دهم با اشاره به اينكه دولت 
درآمدهاي مالياتي را از 1۲6 هزار ميليارد تومان به 194 
هزار ميليارد تومان افزايش داده است، اضافه كرد: اگرچه 
درآمدهاي مالياتي در سال 99 افزايش پيدا كرد اما بايد 
ديد اين افزايش درآمد قابل وصول است و دولت سازوكار 
موردني��از براي وص��ول آن را فراهم كرده اس��ت؟ عضو 
كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس با طرح 
اين پرسش كه عليرغم اينكه رش��د اقتصادي كشور در 

چند سال گذشته منفي بوده حال دولت چگونه مي تواند 
درآمد مالياتي را افزايش دهد؟ ادامه داد: دولت بايد ميزان 
كسري بودجه در سال 99 را به صراحت اعالم مي كرد اما 
با برآوردهاي درآمدي خارج از توان كش��ور اين كسري 
را پنهان كرده اس��ت كه اميدواريم اي��ن اعداد در جريان 
بررس��ي اليحه بودجه 99 در كميسيون تلفيق و صحن 

علني اصالح شود. 
حس��يني تصريح كرد: از آنجايي كه بررسي بودجه سال 
99 به كارشناسي دقيق نياز دارد، ممكن است نمايندگان 
پيشنهاد تصويب »دو دوازدهم« بودجه 99 را ارايه كنند تا 
زمان كافي براي كارشناسي دقيق بودجه سال آتي فراهم 
شود. عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس 
گفت: اليحه بودجه سال 99 تغيير چنداني نسبت به بودجه 
سنوات گذشته نداشته و تنها برخي از احكام و شيوه پيوست 
جداول تغيير كرده است كه اين اقدام نمي تواند خواسته 

مردم درباره شيوه توزيع درآمد و اعتبارات را تامين كند.
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پاورقي اقتصادي

مردم، قدرت و منافع )131( 

نوشته:  جوزف  استيگليتز|
ترجمه:  منصور  بيطرف|

    فصل نهم
    احي�اي ي�ك اقتص�اد پويا همراه با ش�غل 

و فرصت براي همگان
    درآمد پايه اي همگاني 

برخي ها به ويژه در جوامع  هاي تك، پيشنهاد جذاب 
درآمد پايه اي همگاني را به عنوان ضميمه اي به شبكه 
امنيت اجتماعي موجود ارايه كرده اند. برخي حتي 
پيشنهاد داده اند كه چنين برنامه اي بايد جايگزين 
برنامه هاي بي ش��مار حمايتي شود. يك درآمد پايه 
همگاني اساسا يك مواجب مالي براي همه شهروندان 
است. هر كسي از دولت مثال در اول هر ماه يك چك 
مي گيرد. البته آنهايي كه داراي شغل خوب هستند آن 
را به صورت ماليات به دولت، فراتر از آنچه كه دريافت 
مي كنند، برمي گردانن��د. درآمد پايه اي همگاني به 
عنوان يك ش��بكه امن در خدمت هر فرد اس��ت اما 
بدون هزينه هاي دولت��ي كه با برنامه هاي هدفمند 
مانند بيمه بيكاري و بن هاي غذايي همراه اس��ت . 
حاميان اين برنامه علي الخصوص بر مفيد بودن آن 
به تعديل اثرات منفي يك اقتصاد كه با اتوماسيون رو 
به فزاينده همراه است و ثروت با گام هاي بسيار تند 
خلق مي شود و همزمان فرصت هاي شغلي سنتي 
كمتر و كمتر مي شود، استناد مي كنند . با اين حال 
درآمد پايه اي همگاني امتيازهاي مميزه اي دارد. يك 
درآمد پايه اي همگاني مي تواند برابري را افزايش دهد 
و براي آنهايي كه نمي توانند شغل به دست بياورند 
يك پشتوانه اي فراهم مي كند. اين برنامه مي تواند 
روندهاي بروكراتيك را كه مستلزم دسترسي به هر 
بخش از شبكه تو در تو است و نيز برنامه هاي حمايت 
اجتماعي مانند مهرهاي غذايي و درماني را حذف كند . 
اما من معتقد به فراهم كردن ساده يك درآمد به عنوان 
يك روند درست نيس��تم: براي اينكه كار براي اكثر 
مردم يك بخش مهمي از زندگي است. اين به آن معنا 
نيست كه بايد چهل ساعت در هفته كار داشت؛ نيروي 
كار در زماني كه س��اعت كار هفتگي از 60 ساعت به 
40 س��اعت كاهش يافت زنده ماندند و ما مي توانيم 
اگر آن را دوباره كاهش دهيم مثال به ۲۵ ساعت، زنده 
مي مانند. ساعات كمتر في الواقع به بهره وري بيشتر 
منجر مي شود و بسياري هم متوجه شده اند، با آنكه 
بسياري هم متوجه نشده اند كه از راه هاي بهره وري 

براي فراغت بيشتر، استفاده كنند. 

سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي

اخبار كالن

 رفع موانع ترخيص كاغذ
از گمركات 

معاون گمرك، از آغاز تشريفات ترخيص ۵6 هزار تن 
برنج از گمرك بندر ش��هيد رجايي خبر داد و گفت: 
موانع مربوط ب��ه ترخيص كاغذ از گمركات نيز حل 
شده و در روزهاي آينده، به تدريج ترخيص خواهد 
شد. مهرداد جمال ارونقي اظهار كرد: در حال حاضر، 
6۲ هزار كانتينر انواع كاال در گمرك بندر شهيد رجايي 
موجود است كه از اين ميزان، مقدار ۲ ميليون تن انواع 
كاالهاي اساسي است و بيش از ۲ ميليون تن نيز به 
كاالهاي غير اساسي و مواد اوليه واحدهاي توليدي و 
كاالهاي واسطه اي اختصاص دارد. معاون فني و امور 
گمركي گمرك ايران ادامه داد: مشكالت مربوط به 
ترخيص برنج، با مساعدت سازمان استاندارد برطرف 
شده و طبق آخرين آمار مقدار ۵6 هزار تن انواع برنج 
به گمرك اظهار و تشريفات گمركي اين مقدار برنج در 
حال انجام است و از گمركات مشكلي در اين خصوص 
گزارش نش��ده و به زودي اين محموله ها روانه بازار 
خواهد شد. وي در رابطه با آخرين وضعيت كاغذهاي 
وارداتي هم گفت: موانع مربوط به واردات كاغذ نيز در 
جلسه اي در وزارت صنعت، معدن و تجارت بررسي و 
برطرف شد و محموله هاي كاغذ نيز طي چند روز آينده 

ترخيص خواهد شد.

دستمزد كارگران 
عقب ماندگي مزدي دارد

عضو شوراي عالي كار با اشاره به اينكه جلسه كميته 
مزد را تعمدا عقب انداختيم، گفت: تفاوت سبد معاش 
سال گذشته و امسال براي گروه هاي كارگري بسيار 
مهم است. اين موضوع بايد در افزايش دستمزد 99 
لحاظ شود. سبد معيشت كارگران موضوعي است 
كه هر ساله در ماه هاي پاياني سال مورد بررسي قرار 
مي گيرد، چرا كه مالكي براي چانه زني دستمزد است. 
يكي از گاليه هاي كارگران هر ساله در تعيين دستمزد 
اين است كه تورم ساالنه كه مبناي حقوق و دستمزد 
است، با تورم س��الي كه كارگران دستمزد دريافت 
مي كنند متفاوت است و همواره اين موضوع را مطرح 
مي كنند كه دستمزد كارگران همواره عقب ماندگي 
مزدي دارد. علي خدايي، نماينده كارگران در شوراي 
عالي كار با اشاره به اينكه جلسه كميته مزد را تعمدا 
دو جلسه عقب انداختيم، گفت: تفاوت سبد معاش 
سال گذشته و امسال براي گروه هاي كارگري بسيار 
مهم است. اين موضوع بايد در افزايش دستمزد 99 در 
نظر گرفته شود. وي با اشاره به فاصله سبد معاش 98 
و سبد معاش 99 و افزايش هزينه هاي خانوار در سال 
جاري اظهار كرد: اين رقم بايد در افزايش مزد منظور 
ش��ود. در حال حاضر نيز افزايش هزينه سوخت در 
قيمت ها تاثيرگذار است. به همين دليل كمي صبر 
كرديم تا هزينه ها مشخص ش��ود و سپس بررسي 
هزينه ها با آمار و اطالعات دي ماه انجام شود. خدايي 
با بيان اينكه گروه كارگري تعمدا دو جلسه كميته 
دستمزد را به تعويق انداخت تا تاثيرات گراني سوخت 
نهايي شود گفت: ممكن است قيمت اقالم ضروري 
خانوار افزايش ياب��د و روند جاري در ب��ازار كاالها و 
خدمات نيز نشان دهنده روند افزايشي است، به همين 

دليل محاسبات سبد معاش را به تاخير انداختيم.

خصوصي سازي ها نيازمند آسيب شناسي دقيق است
وزير اقتصاد با اش��اره به اينكه پرونده خصوصي سازي در 
دادگاه در حال بررسي اس��ت، گفت: خصوصي سازي ها 

در يك دهه گذشته نيازمند آسيب شناسي دقيق است.
فرهاد دژپس��ند در جلسه علني روز گذشته مجلس و در 
پاس��خ به سوال ملي شكور پورحس��ين شقالن نماينده 
مردم پارس آباد مبني بر علت واگذاري سهام شركت هاي 
دولت��ي به بخش خصوص��ي بدون رعايت تش��ريفات و 
مقررات قانوني گفت: در شرايطي كه تقريبا از درآمدهاي 
نفتي محدود هستيم، خوشبختانه به سمت جداسازي 
اعتبارات هزينه اي خود از نف��ت رفته ايم. وزير اقتصاد و 
دارايي افزود: چابك س��ازي، كوچك س��ازي و واگذاري 
ش��ركت ها و دارايي هاي مازاد دولت بايد هر چه سريع تر 

اجرايي شود. وزير اقتصاد تصريح كرد: يكي از برنامه هايم 
را كه در روز راي اعتماد به نمايندگان مجلس اعالم كردم 
مولدسازي دارايي هاي دولت و اصالح روش هاي واگذاري 

و قيمت گذاري در امر خصوصي سازي بود.
دژپسند ادامه داد: خصوصي س��ازي هاي صورت گرفته 
در يك دهه گذش��ته نيازمند آسيب شناسي دقيق است 
و شايد فقط يك درصد آن مش��كل داشته باشد اما بايد 

آن هم رفع شود.
وزير اقتصاد تصريح كرد: روش هاي كنوني مورد عمل در 
واگذاري ها و خصوصي سازي ها كفايت مواجهه با بحران  ها 
و شرايط اجتماعي فعلي را ندارد و بايد به اقتضاي آن بنگاه 

در مورد روش هاي واگذاري تنوع ايجاد كنيم.

وي تصريح ك��رد: گزارش خصوصي س��ازي ها در هيات 
واگذاري مطرح شد و تمام راه هاي جديدي كه مي توانستيم 

براي اين پروژه استفاده كنيم مورد بررسي قرار گرفت.
وزير اقتصاد درباره  روش هاي قيمت گذاري گفت: قانون 
در زمينه قيمت گذاري همه جوانب را مورد توجه قرار داده 
به گونه اي كه در روش هاي واگذاري و قيمت گذاري اگرچه 
تسهيل امر خصوصي س��ازي و واگذاري و كوچك شدن 
دولت مطرح است اما نبايد منتهي به احجاف و چوب حراج 

زدن به اموال دولت شود.
وي اظهار ك��رد: طبق قانون هيات كارشناس��ي تعريف 
مي ش��ود و آنها قيم��ت را بر مبناي اص��ول و روش هاي 
كارشناسي و حسابداري تعيين مي كنند و بعد اين موضوع 

در هيات واگذاري متشكل از وزراي اقتصاد و دادگستري، 
روساي اتاق بازرگاني و تعاون، رييس سازمان برنامه و دو 
نماينده مجلس مطرح مي شود و قيمتي كه منطقي تر است 
انتخاب مي شود و سازمان خصوصي سازي نسبت به عرضه 

واحد اقدام مي كند.
دژپس��ند با بيان اينك��ه در تعيين قيم��ت و همچنين 
تصميم گيري بر اس��اس كار كارشناسي عمل مي شود، 
اضافه كرد: نبايد به گونه اي باش��د كه خريدار رفتار ما را 

پيش بيني كند و ما را مجبور به تن دادن به قيمت كند.
وي گفت: ما در چند ماه گذش��ته 6 پااليش��گاه را عرضه 
كرديم و در واگذاري ها كامال بر مبناي قانون و روش هاي 
قانون��ي عمل مي كنيم. با توجه به تاكي��د رهبري در امر 
خصوصي سازي و واگذاري ها هم نبايد كوچك ترين تعللي 
داشته باشيم بلكه بايد مراقبت كنيم از نظر اجتماعي هم 

مشكلي به وجود نيايد.

وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه هر نوع واگذاري 
واحدهاي توليدي و بنگاه ها آث��ار منطقه اي دارد، افزود: 
طبيعي اس��ت كه نمايندگان در اين زمينه حساس��يت 
بيش��تري دارند. ما براي تمام واحدهاي واگذار شده كه 
توسط نمايندگان يا ساير نهادهاي نظارتي مساله اي دارند 
كارگروه ويژه تعريف كرديم تا نس��بت به بررسي مسائل 
اقدام كنند. مثال در ح��ال حاضر وضعيت هپكو در حال 

بررسي است.
وي افزود: س��ازمان خصوصي سازي و دولت خيلي جاها 
كمك كردند مس��ائل بنگاه هاي واگذار شده به كارگران 
تسري پيدا نكند. مثل هفت تپه كه االن شرايط در آنجا آرام 
است. يا در دشت مغان كه بخشي از زمين با مصوبه دولت 
مقرر شد به عشاير آن منطقه داده شود و مردم منطقه هم 
بابت اين كار تشكر كردند. وزير امور اقتصاد و دارايي گفت: 

پرونده خصوصي سازي در دادگاه در حال بررسي است.



اخبار

۸بانكو۱۲۳صرافيبهبازارمتشكلارزيپيوستهاند

ازنفراتاولتاسومآزمونسراسريدر۵رشتهدردانشگاهخاتمتقديرشد

بازارمتشكلارزيمنتظرفرمانسياستگذاران

نفرات برتر كنكور سراسري بورسيه بانك پاسارگاد  شدند

گروه بانك و بيمه|
روز دوشنبه 18 آذر 98 در بازارهاي جهاني نرخ اونس طال 
1463 دالر قيمت گذاري ش��د و دالر در بازار آزاد نيز 13 
هزار و 730 تومان نرخ گذاري ش��د. قيمت خريد دالر در 
صرافي هاي مجاز بانكي نسبت به روز يكشنبه با افزايش 
600 تومان��ي همراه و قيمت خري��د آن 13 هزار و ۲00 
تومان اعالم شد. قيمت فروش اين ارز نيز 13 هزار و ۵۵0 
تومان است، اختالف قيمت خريد و فروش دالر بار ديگر 
نسبت به روز يكشنبه به 3۵0 تومان رسيده است؛ هر يورو 
نيز در اين صرافي ها 14 هزار و ۵00 تومان خريداري و 14 
هزار و 8۵0 تومان فروخته مي شود كه قيمت اين ارز 400 
تومان افزايش يافته است، ارز مسافرتي هم نسبت به روز 
يكشنبه با افزايش قيمت روبرو شد؛ به طوري كه كه قيمت 
هر يوروي مسافرتي با احتساب كارمزد به حدود 1۵ هزار 
تومان مي رسد؛ اما در بانك ها نيز قيمت خريد دالر و يورو 
افزايش داشت و هر دالر 13 هزار و ۲۲4 تومان و هر يورو 

14 هزار و 6۵1 تومان از مشتريان خريداري شده است.
به گزارش »تعادل«، روز دوشنبه با اعالم نرخ اونس طالي 
جهاني و دالر آزاد به قيمت 13 هزار و 730 تومان در بازار 
آزاد، قيمت طال و س��كه با افزاي��ش جزئي قيمت مواجه 
شدند، بر اين اساس مظنه يك مثقال طالي آب شده 17 
عيار دو ميليون و 4۵ هزار توم��ان، هر گرم طال 18 عيار 
47۲ هزار تومان، سكه طرح جديد 4 ميليون و 680 هزار 
تومان، طرح قديم 4 ميليون و 6۲0 هزار تومان، نيم سكه 
۲ ميلي��ون و 490 هزار تومان، ربع س��كه يك ميليون و 
۵90 هزار تومان و سكه گرمي نيز 9۲0 هزار تومان معامله 
شددر سامانه سنا نرخ لحظه اي قيمت خريد دالر به 13 
ه��زار و ۲00 تومان و قيمت فروش آن به 13 هزار و ۵۵0 
تومان رسيد. همچنين نرخ لحظه اي هر يورو به قيمت 14 
هزار و ۵00 توم��ان خريداري و به قيمت 14 هزار و 8۵0 
تومان به فروش رسيده است. سامانه سنا نيز نرخ ميانگين 
ارز براي روز يكش��نبه 17 آذر 98 را براي دالر 13 هزار و 
78 تومان، يورو 14 هزار و 38۵ تومان، پوند انگليس 16 
هزار و 7۵1 تومان، درهم امارات 3 هزار و ۵71 تومان، لير 
تركيه ۲ هزار و 370 تومان و يوآن چين يك هزار و 94۲ 

تومان اعالم كرد.
در بازار ارز رسمي نيز بانك مركزي نرخ 47 ارز را براي روز 
دوشنبه اعالم كرد كه بر اساس آن نرخ ۲0 ارز مانند يورو 
كاهش و قيم��ت 17 واحد پولي ديگر مانند پوند افزايش 
يافت؛ نرخ دالر و 9 ارز ديگر نيز ثابت ماند. بر اساس اعالم 
بانك مركزي هر دالر امريكا براي روز »دوشنبه هجدهم 
آذر ماه 98« بدون تغيير نس��بت به روز يكشنبه 4۲ هزار 
ريال قيمت خورد. همچنين هر پوند انگليس نيز با 67 ريال 
افزايش نسبت به روز يكشنبه ۵۵ هزار و ۲1۵ ريال و هر 
يورو نيز با 1۲ ريال كاهش نسبت به روز يكشنبه 46 هزار 

و 43۵ ريال ارزش گذاري شد.
همچني��ن با اع��الم بانك مرك��زي اعالم س��اعات كار 
صرافي هاي بانكي افزايش يافت بر اين اساس ساعت كار 

صرافي هاي بانكي در روزهاي كاري شنبه تا چهارشنبه تا 
ساعت 17 اعالم شد و در روزهاي پنجشنبه نيز تا ساعت 

14 مجاز دانسته شد.

  بازار متشكل ارزي منتظر فرمان سياست گذاران
با گذشت بيش از 9 ماه از وعده راه اندازي بازار متشكل 
ارزي هنوز اين بازار به صورت رسمي آغاز به كار نكرده 
است. البته به گفته مديرعامل بازار متشكل ارزي، هشت 
بانك و 1۲3 صرافي به اين بازار پيوسته اند و راه اندازي 
آن منتظر فرمان سياست گذاران است. پس از نوساناتي 
كه سال گذشته در بازار ارز رخ داد، بانك مركزي عمده 
تمركز خود را بر كنترل اين ب��ازار و ايجاد ثبات در آن 
گذاش��ت و در نيمه دوم سال گذش��ته در اين مورد تا 

حدودي موفق عمل كرد.
اما دولت در تالش است فراتر از اين موضوع عمل كرده و 
قيمت ارز را با نرخ واقعي و بر اساس بازار تهران تعيين كند، 
چراكه در حال حاضر بازارهايي چون هرات و سليمانيه، 
تأثير زيادي بر كش��ف قيمت ارز در بازار ته��ران دارند و 
بانك مركزي در تالش است كشف قيمت ارز را بر اساس 

مولفه هاي اقتصادي در تهران انجام دهد.
اين بازار قرار بود از ابتداي سال جاري راه اندازي شود، اما به 
داليل مختلف به تعويق افتاد و در زمان اعالم  شده نتوانست 
آغاز به كار كند.ريي��س كل بانك مركزي علت تأخير در 

راه اندازي اين بازار را برخي ارزيابي ها دانست و اعالم كرد 
كه “اين بازار به زودي راه اندازي مي ش��ود، اما بايد به من 
ثابت شود كه اين بازار مشكلي براي كشور ايجاد نمي كند “.

پس از آن، با حل برخي از مشكالت در روند راه اندازي 
اين بازار، قرار شد بازار متشكل ارزي تا عيد سعيد قربان 
يعني روز ۲1 مرداد ماه سال جاري راه اندازي و فعاليت 
رس��مي آن آغاز شود.با رس��يدن به روز موعود، بازهم 
افتتاح اي��ن بازار به تعويق افتاد و گفته ش��د كه بانك 
مركزي در تالش اس��ت با حداكثر ظرفيت اين بازار را 
راه اندازي كند، تا مشكلي در بازار ارز ايجاد نشود.اين در 
حالي اس��ت كه با گذشت بيش از 9 ماه از سال جاري، 
هنوز خبري از راه اندازي اين بازار نيست و اطالع رساني 
جديدي نيز از سوي سياست گذاران در اين باره مطرح 
نشده اس��ت تا اينكه برخي گمانه زني ها به اين سمت 

پيش برود كه قرار نيست اين بازار راه اندازي شود.

  پيوس�تن ۸ بان�ك و ۱۲۳ صراف�ي  ب�ه بازار  
متشكل ارزي

با اين حال، محمود شكسته بند، مديرعامل بازار متشكل 
تاكيد كرد كه همه چيز براي راه اندازي اين بازار فراهم است 
و براي افتتاح رس��مي آن، منتظر فرمان سياست گذاران 
هستيم، در حال حاضر 1۲3 صرافي مجاز بانك مركزي به 
اين بازار پيوسته اند، گفت: بيش از 80 صرافي نيز پرونده 

خود را در اين بازار تكميل كرده و در حال انجام تست هاي 
سرد و گرم بازار هستند. به گفته شكسته بند، هشت بانك 
مهم كشور نيز تاكنون به اين بازار پيوسته اند و همه چيز 
براي راه اندازي بازار متشكل ارزي فراهم است ولي دستور 
آن بايد از سوي سياست گذاران ابالغ شود. حال بايد ديد 
كه بانك مركزي چه زماني را براي راه اندازي بازار متشكل 
ارزي مناسب مي بيند و آيا رييس كل بانك مركزي هنوز 
از عدم ايجاد مشكل در بازار ارز توسط بازار متشكل ارزي 
مطمئن نشده است؟ به گزارش ايسنا، بانك مركزي در ابتدا 
حق عضويت صراف ها در اين بازار را 100 ميليون تومان 
اعالم كرد، اما پس از مدتي تخفيف 7۵ ميليون توماني براي 
آنها در نظر گرفته شد و بر اين اساس صراف ها مي توانند 
با پرداخت ۲۵ ميليون تومان به عضويت اين بازار درآيند. 
بانك ها، صرافي هاي مجاز بانك مركزي و صرافي بانك ها 
قرار اس��ت بازيگران اصلي اين بازار باشند و مي توانند با 
دريافت كد كارگزاري، نسبت به خريد و فروش ارز در اين 
بازار اقدام كنند.بانك مركزي بر آن است تا با استفاده از اين 
تجربه موفق جهاني، نرخ واقعي ارز را بر اساس معامالت 
واقعي و كالن در اين بازار تعيين كند تا قيمت ساير بازارها، 

تاثير زيادي بر بازار ايران نداشته باشد.
در اين بازار، امكان انجام معامالت غيرواقعي وجود نخواهد 
داشت، چراكه هر بانك يا صرافي كه بخواهد قيمت ارز خود 
را ب��راي فروش اعالم كند، رقم مورد نظر در همان لحظه 

در حساب ارزي او مس��دود خواهد شد و بدين ترتيب از 
معامالت غيرواقعي جلوگيري مي شود.

  دالر جهاني آرام گرفت
انتظار معامله گران براي فاز بعدي مذاكرات تجاري امريكا 
و چين باعث رقم خ��وردن روزي آرام در معامالت ارزي 
جهاني شد.به گزارش رويترز، پس از آنكه وزارت كار امريكا 
در گزارشي اعالم كرد اشتغال زايي ماه گذشته اين كشور از 
۲60 هزار فرصت شغلي عبور كرده است، نگراني ها نسبت 
به كاهش رشد اقتصادي در بزرگ ترين اقتصاد جهان تا حد 
زيادي كاهش يافت و تقاضا براي خريد دالر در بازارهاي 
ارزي افزايش محسوسي پيدا كرد.  از سوي ديگر تصميم 
چين براي به تعويق انداختن افزايش تعرفه بر روي واردات 
برخي محصوالت امريكايي نظير سويا و گوشت احتمال 
به تعويق افتادن افزايش تعرفه بر روي محصوالت چيني از 
طرف امريكا را تضعيف كرده است. با اين حال لري كودلو، 
مشاور اقتصادي ترامپ گفته است اگر مذاكرات به نتيجه 
دلخواه نرسند، امريكا مصمم به افزايش تعرفه هاي وارداتي 
خواهد بود. قرار است دونالد ترامپ، رييس جمهور امريكا 
س��ه روز ديگر در خصوص افزايش تعرفه روي وارداتي به 
ارزش بي��ش از 1۵0 ميليارد دالر از چين يا تمديد فعلي 
معافيت ها تصميم گيري كند. كازوشيگه كايادا، تحليلگر  
ارشد بازار ارز در موسسه »استيت استريت« گفت: حس 
بازارها اين است كه هر دو طرف مي خواهند از بيشتر شدن 
تنش ها خودداري كنند. بنابراين محتمل ترين س��ناريو 
اين است كه روند فعلي حفظ شود.چين و امريكا درگير 
يك جنگ تجاري طوالني م��دت بوده اند كه اكنون وارد 
هفدهمين ماه خود شده اس��ت و از آن به عنوان يكي از 
اصلي ترين داليل كاهش رش��د اقتصادي جهان نام برده 
مي ش��ود تا جايي كه بانك جهاني، زيان اين جنگ براي 
اقتصاد جهاني طي دو سال  آينده را حدود 700 ميليارد 
دالر برآورد كرده اس��ت. دو طرف طيف گس��ترده اي از 
محصوالت وارداتي يكديگر را مشمول تعرفه هاي اضافي 
كرده اند. شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي 
از ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد، نسبتا بدون تغيير در 
مقايسه با روز قبل و در سطح 97.704 واحد بسته شد. نرخ 
برابري هر فرانك سويس معادل 1.0096 دالر اعالم شد. در 
حوزه برگزيت نيز بوريس جانسون، رهبر حزب محافظه كار 
كه در نظرسنجي ها از حزب كارگر پيش افتاده است وعده 
داده كه در صورت پيروزي، پرونده برگزيت را به سرعت 
خواهد بست. از سوي ديگر اما جرمي كوربين، رهبر حزب 
كارگر وعده داده اس��ت در صورت پيروزي در انتخابات، 
رفراندوم برگزيت را براي ب��ار دوم برگزار خواهد كرد اما 
افزوده كه در جريان اين همه پرس��ي موضعي بي طرف 
اتخاذ خواهد كرد. رهبر حزب ليبرال دموكرات انگليس 
كه طرفدار باقي ماندن در اتحاديه اروپا اس��ت، پيشنهاد 
همكاري با حزب كارگر را در صورت قبول خواسته هاي 

آنها مطرح كرده است.

گروه بانك و بيمه |
روز يكشنبه 17 آذر 98، مراس��م تقدير از نفرات اول 
تا سوم آزمون سراس��ري در ۵ رشته در دانشگاه خاتم 
باحضور دكتر مجيدقاسمي ، مديرعامل بانك پاسارگاد 
و رياس��ت اسبق دانشگاه ش��ريف دكتر سهراب پور و 
مديركل دفترعلوم و فناوري خانم دكتر ش��ميراني و 
دكتر فاضل وزير س��ابق بهداشت و جمعي از استادان 
دانش��گاه ها و مديران بانك پاس��ارگاد و خانواده هاي 

برگزيدگان برتر كنكور در دانشگاه خاتم برگزارشد.
به گزارش »تع��ادل«، بان��ك پاس��ارگاد مبلغ 700 
هزارتومان كمك هزينه تحصيلي براي هردانشجو تا هر 
زمان كه در داخل كشور ادامه تحصيل بدهند، ماهانه 
در نظر گرفته اس��ت و همچنين ۲۵ هزار سهم بانك 
به نفرات اول، 18 هزار س��هم به نفرات دوم و 1۵ هزار 
سهم به نفرات س��وم، اهدا مي شود. براي دوازدهمين 
سال متوالي، نفرات برتر كنكور سراسري در پنج رشته، 
از سوي بانك پاس��ارگاد مورد حمايت قرار گرفتند و 
از نفرات اول تا س��وم كنكور سراسري س��ال 98 را در 
رشته هاي علوم رياضي، علوم تجربي، علوم انساني، زبان 

خارجي و هنر تجليل شد.
بر اين اساس، عليرضا سخايي راد، محمدصادق مجيدي 
و دانا افاضلي نفرات اول تا سوم رشته علوم رياضي، ايزد 
مهر احمدي، محسن راستكار و فرهنگ اميري نفرات 
اول تا سوم رشته علوم تجربي، فاطمه شب خيز، مريم 
اسماعيلي و امين ايمان پور نفرات اول تا سوم رشته علوم 
انساني، سارا سادات كريمي، صبا محمدي مفرح و پريا 
سيناييان نفرات اول تا سوم رشته هنر و اميرشايگان 
چادگاني پور نفر دوم رشته زبان هاي خارجي به عنوان 
بورسيه هاي بانك پاسارگاد تا پايان دوره دكترا، مورد 

حمايت اين بانك خواهند بود.

  رييس دانشگاه خاتم: ۱۸0 نفر از نفرات برتر 
كنكور بورسيه شدند

مجيد قاس��مي، مديرعامل بانك پاس��ارگاد و رييس 
دانشگاه خاتم در اين مراس��م با تبريك به نفرات برتر 
كنكور و خانواده هاي آنان، به اين نخبگان بابت ورود به 
بازار كار، صحنه علم و اثرگذاري در سطحي باالتر خير 
مقدم گفت و اظهار داشت: اين بانك در اين سال ها بيش 

از 180 نفر از نفرات برتر كنكور را بورسيه كرده است.
وي با بيان اين نكته كه بنياد نخبگان توفيقات خوبي 
براي بازگش��ت نخبگان به داخل كشور داشته است، 
گفت: دانش��گاه خاتم هم با راه اندازي رش��ته اقتصاد 
نظري، تع��دادي از نخبگاني را كه به درجه اس��تادي 
در دانش��گاه هاي معتبر دنيا نائل ش��ده اند را به كشور 

بازگردانده است. مديرعامل بانك پاسارگاد با اشاره به 
اين نكته كه دانشگاه خاتم به عنوان چهارمين دانشگاه 
كشور موفق به اخذ مجوز راه اندازي رشته اقتصاد نظري 
ش��ده اس��ت، ادامه داد: ورودي هاي ساالنه اين رشته 
رتبه هاي زير 30 كنكور سراسري هستند و اين دانشگاه 

هر سال 17 تا 18 دانشجو در اين رشته مي پذيرد.
وي با تاكيد بر اين نكته كه تا رسيدن به اين موفقيت، 
۵ تا 6 سال تالش صورت گرفته است، برنامه راهبردي 
دانش��گاه خاتم را عبور از دانشگاه استنفورد خواند و با 
اشاره به برپايي هم انديشي با نخبگان ايراني شاغل در 
بنگاه هاي بزرگ دنيا ط��ي دو روز، اضافه كرد: در اين 
هم انديشي، 6 پروژه بزرگ براي دستيابي به اين هدف 
راهبردي طراحي و تدوين و پس از آن نيز سمينارهايي 
با حضور نخبگان و استادان برجسته برپا و مقرر شد كه 
اين نخبگان از يك ساعت تا 36۵ روز در دانشگاه خاتم 
حضور پيدا كنند. قاسمي همچنين از برپايي مدارس 
تابستاني در دانشگاه خاتم خبر داد و گفت: نخبگاني 
در سطح نامزدي دريافت جايزه نوبل براي اين مدارس 
دعوت ش��ده اند كه علت حضور اين نخبگان با وجود 
تحريم ها، دعوت نخبگان ايران��ي و فارغ التحصيالن 

ايراني دانشگاه هاي خارجي از آنان بوده است.
وي با اش��اره به امضاي تفاهمنامه همكاري مشترك 
بين دانشگاه خاتم و دانشگاه سوربن فرانسه در زمينه 
فناوري هاي همگرا افزود: بر اين اس��اس، دانشجويان 
جذب شده، نيمي از واحدهاي درسي خود را در كشور 

فرانسه و نيم ديگر را در دانشگاه خاتم مي گذرانند.
رييس دانشگاه خاتم با قدرداني از حمايت هاي وزارت 
علوم از راه اندازي اين دانش��گاه، گفت: مسووالن اين 
وزارتخانه با سختگيري و دقت نظر، مجوزهاي الزم را 
براي فعاليت دانشگاه خاتم صادر كردند كه اين موضوع 

جاي تشكر دارد.
وي تمامي توفيقات به دست آمده را به خاك پاي مردم 
ايران تقديم و اظهار اميدواري كرد كه اين شايستگي ها 
در خدمت ارتقاي علمي و زندگي هموطنان قرار گيرد.

قاس��مي به فعاليت گروه مالي پاسارگاد در حوزه هاي 
ديگر و فعالي��ت چند هلدينگ اين گروه اش��اره كرد 
و اظهار داش��ت: هلدينگ صناي��ع معدني خاورميانه 
)ميدكو( ظرف 11 س��ال فعاليت، 3۵ پروژه را به اجرا 
درآورده و ۵ ميليارد دالر سرمايه گذاري را بدون كمك 
دولتي و با امكانات بانك پاس��ارگاد و مش��اركت هاي 

مردمي، عملياتي كرده است.
به گفت��ه وي، 16 هزار نفر به صورت مس��تقيم و 1.۵ 
ميلي��ون نفر به صورت غيرمس��تقيم س��هامدار اين 
هلدينگ صنايع معدني هس��تند و ۲.۵ ميليارد دالر 

محصول مستقيم اين هلدينگ در سال است. 
رييس دانشگاه خاتم گفت: با انديشه نخبگان ايراني، 
امروز قيمت تمام شده مس كاتد در شركت بابك مس 
با استفاده از كشت باكتري به قدري كاهش يافته كه 
هيچ واحد فرآوري سنگ مس در جهان قادر به رقابت 
نيست به گونه اي كه دولت شيلي هم در بيانيه اي از اين 
شركت قدرداني كرد و اين موفقيت جز به دست نخبگان 

محلي شهر بابك به دست نيامده است.
وي از سرمايه گذاري 1۲ ميليارد دالري در هلدينگ 
گسترش انرژي پاسارگاد هم خبر داد و اظهار داشت: دو 
ميدان گازي جديد كه از سوي رييس جمهوري در سفر 
به استان يزد به آن اشاره شد از سوي اين هلدينگ بدون 

كمك خارجي در حال اكتشاف است.
قاسمي تاكيد كرد: گس��ترش انرژي پاسارگاد با ارايه 
طرحي كه از سوي سه نخبه ايراني فعال در شركت هاي 
بزرگ نفتي خارج از كشور به وزارت نفت ارايه كرد در 
يك مسابقه س��نگين بين المللي برنده اكتشاف اين 
ميادين نفتي ش��د. وي خطاب به نفرات برتر كنكور با 
بيان اين نكته كه شما جوانان نخبه توانايي داريد كه در 
سطح بين المللي رقابت داشته باشيد، خاطرنشان كرد: 
شركت فناپ به عنوان هلدينگ فناوري اطالعات بانك 
پاسارگاد هم با به كارگيري نخبگان ايراني، شانه به شانه 
كشورهاي خارجي توانايي برنده شدن در پروژه هاي 
بزرگ را دارد. رييس دانشگاه خاتم با اظهار خرسندي 
از اينكه بانك پاسارگاد امسال هم براي دوازدهمين سال 
متوالي نفرات برتر كنكور را مورد حمايت قرار داده است، 
اضافه كرد: اين نخبگان تا پايان دوره دكترا بورسيه اين 
بانك هس��تند و پس از آن نيز مي توانند در جاي جاي 
مجموعه گروه مالي پاسارگاد، استعداد خود را به منصه 

ظهور برسانند.

  ق�دردان حمايت هاي بانك پاس�ارگاد از 
نخبگان

سعيد سهراب پور، عضو هيات امناي دانشگاه خاتم و 
رييس اسبق دانشگاه صنعتي شريف نيز در سخناني 
از دكتر قاس��مي به عنوان رييس ي��ك بانك موفق و 
همچنين يك دانشگاه موفق نام برد و اظهار داشت: در 
موسسات، بنگاه ها و بانك هاي بزرگ دنيا موضوعي به 
نام مسووليت اجتماعي مطرح است كه اين بنگاه ها در 
كنار كار تخصصي خود، نسبت به جامعه نيز وظايفي 

دارند و به اين وظايف مهم مي پردازند.
وي با بيان اين نكته كه بانك پاسارگاد هم در راستاي 
ايفاي مس��ووليت هاي اجتماعي خود، در حمايت از 
تيم هاي ورزش��ي و همچنين هنر بسيار فعال است، 

ادامه داد: اين بانك، توجه ويژه به مسائل علمي را كه پايه 
همه پيشرفت هاي كشور است نيز در دستور كار دارد.

به گفته وي، بر اساس برنامه ريزي هاي دكتر قاسمي، 
دانش��گاه خاتم بايد از دانشگاه استفورد عبور كند و به 

همين دليل با تمام قوا در پي تحقق اين هدف است.
سهراب پور با بيان اين نكته كه يكي از مهم ترين خدمات 
علمي، حمايت از نخبگان است، اضافه كرد: اين افراد، 
بهترين هاي كشورند كه بايد مورد حمايت قرار گيرند. 
در همين راستا، بانك پاس��ارگاد 11 سال است كه از 
نفرات برتر كنكور حمايت كرده است و امسال نيز براي 
دوازدهمين س��ال متوالي آنان را تا پايان مقطع دكترا 
مورد حمايت مستمر قرار مي دهد كه بايد قدردان اين 
حمايت ها بود. وي خطاب به نفرات برتر كنكور گفت: 
ش��ما از مرحله نوجواني وارد مرحله جواني شده ايد، 
مسووليت تان سنگين تر شده و كشور تمام اميدش به 

شما جوانان و نخبگان است.
عضو هيات امناي دانشگاه خاتم در عين حال به ظهور 
شركت هاي دانش بنيان در كشور از چندسال گذشته 
تاكنون اشاره كرد و افزود: بعضي از اين شركت ها بسيار 

موفق اند و حتي حجم زيادي صادرات دارند.

 ازط�رف وزارت عل�وم ق�دردان بان�ك 
پاسارگاد هستيم

فرزانه شميراني، مديركل دفتر امور موسسات آموزشي 
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري هم با تبريك به نفرات 
برتر كنكور سراسري و خانواده هاي آنان، گفت: در وزارت 
علوم، 31 موسسه غيرانتفاعي وجود دارد كه تنها 18 
موسسه به دانشگاه تبديل شده است زيرا فرآيند تبديل 

به دانشگاه بسيار دشوار است.
وي ادامه داد: دانش��گاه خاتم توانسته اين مسير را به 
خوبي طي كند كه جاي تبريك دارد ضمن اينكه اين 
دانشگاه در بحث اعضاي هيات علمي و دانشجويان نيز 
باالتر از اس��تاندارد تعريف شده عمل كرده و در جذب 

اعضاي هيات علمي با س��ختگيري در حال انجام كار 
است. شميراني، دانش��گاه خاتم را از نظر وزارت علوم، 
دانشگاه معتبري خواند و افزود: اينكه نفرات برتر كنكور 
تا پايان مقطع دكترا، بورسيه بانك پاسارگاد مي شوند آن 
هم در شرايطي كه مغزها در حال فرار از كشور هستند، 
اقدامي در خور تحس��ين و قدرداني است و محبتي به 
كل ملت ايران محسوب مي ش��ود زيرا باعث مي شود 
دانشجويان نخبه در داخل كش��ور بمانند و به كشور 

خدمت كنند.
وي اين ايده را ايده اي بس��يار نو خواند و افزود: ازطرف 
وزارت علوم قدردان اين اقدام بانك پاسارگاد هستيم 
و اميداواريم خاطره اين بورس��يه شدن باعث شود كه 

دانشجويان نخبه هم اين فكر و ايده را ترويج كنند.
مديركل دفتر امور موسس��ات آموزشي وزارت علوم، 
تحقيقات و فناوري تاكيد كرد: اگر خود را باور داشته 

باشيم بي ترديد همواره رو به جلو خواهيم رفت.

  رتب�ه اول كنك�ور هن�ر: بان�ك پاس�ارگاد 
دغدغه هاي مالي نخبگان را رفع كرد

الهه اس��ماعيلي رتبه اول كنكور هنر سال 9۵ نيز كه 
هم اكنون دانشجوي رشته سينما در دانشگاه هنر تهران 
است، با تبريك و خسته نباشيد به نفرات برتر كنكور 
سراس��ري امس��ال، خطاب به آنان گفت: در ادامه راه 
سخت تري را در پيش داريد كه بايد با جديت و پشتكار 

بيشتر، ادامه دهيد.
 وي ب��ا قدرداني از بانك پاس��ارگاد به دليل حمايت از 
نفرات برتر كنكور سراسري، يادآور شد: مسووالن اين 
بانك بدون اينكه وظيفه اي در قبال نخبگان داش��ته 
باشند از ما حمايت و به ما در ادامه مسير تحصيل كمك 
كردند. به گونه اي كه توانس��تيم با حمايت اين بانك 
با دغدغه هاي مالي كمتري، روي يادگيري و كس��ب 
تجربه هاي علمي تمركز كنيم كه اين موضوع براي ما 

بسيار ارزشمند است.
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 وپاسار 6  ماهه 
۲05 ريال سود ساخت

بانك پاسارگاد بر اساس صورت هاي مالي مورد تاييد 
حسابرس در 6 ماهه نخست امسال به ازاي هر سهم 
۲0۵ ريال سود محقق كرده است كه نسبت به ۵3 
سود ريالي در دوره مشابه قبلي رشد ۲87 درصدي 
داشته است.  بانك پاسارگاد كه با سرمايه ثبت شده 
۵040 ميليارد توماني در تابلوي فرعي بازار اول بورس 
تهران حضور دارد در صورت هاي مالي حسابرس��ي 
نشده، سود خالص هر سهم را 1۵1 ريال اعالم كرده 
بود كه اين رقم در صورت هاي مالي حسابرسي شده 
با افزايش مواجه شده اس��ت. بررسي صورت سود و 
زيان )وپاسار( در نيمه نخست امس��ال و براي دوره 
منتهي به ۲9 اسفند سال 1398، حكايت ازرشد 33 
درصدي سود و وجه التزام تسهيالت اعطايي و ثبت 
رقم 4331.4 ميليارد تومان دارد در حالي كه س��ود 
حاصل از سرمايه گذاري ها و سپرده گذاري ها طي اين 
مدت با رشد 11 درصدي، 133۵.9 ميليارد تومان 
گزارش شده است. بر اين اساس، درآمدهاي مشاع 
بانك پاسارگاد كه از محل سرمايه گذاري مشترك بين 
سپرده گذاران و نيز حق الوكاله سهم بانك و همچنين 
از محل درآمدهاي مش��ترك حاص��ل بين بانك و 
وام گيرندگان از محل تس��هيالت اعطايي به دست 
مي آيند، با افزايش ۲7 درص��دي ۵667.3 ميليارد 
تومان بوده است. ليكن سود علي الحساب سپرده هاي 
سرمايه گذاري و سود سپرده گذاران هر دو با رشد 33 
درصدي مواجه شده و سهم بانك از درآمدهاي مشاع 
با كاهش 6۵ درصدي، 91.7 ميليارد تومان بوده است.

درآمدهاي غيرمشاع بانك پاسارگاد كه از محل ارايه 
انواع خدم��ات و كارمزدهايي كه اخذ مي ش��ود، به 
دست مي آيند، طي دوره 6 ماهه امسال رشد خوبي 
داش��ته و گوياي عزم جدي مديران بانك پاسارگاد 
براي افزايش درآمد و سودآوري از اين محل دارد، بر 
اين اساس س��ود و وج التزام درآمدهاي غير مشاع با 
رش��د 1۵3 درصدي، رقم 10۲4.1 ميليارد تومان 
گزارش ش��ده و درآمد كارمزد با رشد 7۵ درصدي 
رقم 441 ميليارد تومان گزارش شده است، نتيجه 
مب��ادالت ارزي با رش��د 3۵ درصدي رق��م 390.۵ 
ميليارد تومان بوده و ساير درآمدها نيز با رشد 116 
درصدي رق��م 104۲.8 ميليارد تومان بوده و بر اين 
اساس درآمدهاي غير مشاع بانك پاسارگاد با رشد 
103 درص��دي رقم ۲898.۵ ميلي��ارد تومان بوده 
است. مجموع درآمدهاي وپاس��ار طي اين مدت با 
رش��د 77 درصدي، در حالي ۲990 ميليارد تومان 
گزارش ش��ده كه اين رقم در پايان شهريور ماه سال 
گذش��ته 1693.۵ ميليارد تومان بوده است. بانك 
پاسارگاد طي 6 ماهه نخس��ت امسال سود خالص 
خود را با رش��د ۲88 درصدي، به 1048.۲ ميليارد 
تومان افزايش داده اس��ت و موفق به شناسايي ۲0۵ 
ريال سود خالص به ازاي هر سهم طي اين مدت شده 
است. بررسي اطالعات ترازنامه اي شركت حكايت از 
رشد 9 درصدي دارايي هاي وپاسار دارد كه در بخش 
دارايي ها افزايش 64 درصدي ساير حساب ها و اسناد 
پرداختني و ثبت رقم 9۵1۲.۵ ميليارد تومان و رشد 
1۵ درصدي تسهيالت اعطايي با اشخاص غير دولتي 
غير از بانك ها و ثبت رقم 69818.۵ ميليارد تومان و 
همچنين رشد 6 درصدي سرمايه گذاري در سهام و 
ساير اوراق بهادار و ثبت رقم 3034.8 ميليارد تومان 
و افزايش 8 درصدي سرمايه گذاري در امالك قابل 
توجه اس��ت. مطالبات از بانك هاي مركزي با رشد 
17 درصدي و مطالبات از بانك ها و ساير موسسات 
اعتباري نيز با رشد 9 درصدي مواجه شده است. رشد 
10 درصدي سپرده هاي ديداري و مشابه كه 3807.3 
ميليارد تومان گزارش ش��ده، كاهش 34 درصدي 
سپرده هاي پس انداز و رشد 1۲ درصدي سپرده هاي 
سرمايه گذاري مدت دار نيز در بخش بدهي ها قابل 
توجه است به گزارش بورس تابناك، بانك پاسارگاد 
ارايه محصوالت و خدمات جديدي از جمله توسعه 
طرح اعطاي تسهيالت خرد در قبال جذب منابع ارزان 
قيمت، طرح اعتبار در حساب جاري، توسعه كيف پول 
الكترونيكي بانك پاسارگاد )كيپاد( واجراي طرح خريد 
آنالين اقساطي را در دست اقدام دارد كه پيش بيني 
مي شود وضعيت سود آوري بانك از محل درآمدهاي 
غيرمشاع با ارايه اين خدمات و محصوالت جديد بهبود 

قابل مالحظه اي داشته باشد.

پاسارگاد سپرده دانش آموزي 
افتتاح مي كند

 بانك پاسارگاد در راستاي توس��عه خدمات خود و 
ايجاد آمادگي براي دانش آموزان جهت بهره مندي 
از خدمات بانكي به عنوان آينده سازان كشور، سپرده 
س��رمايه گذاري كوتاه مدت دانش آم��وزي افتتاح 

مي كند. 
به گزارش روابط عمومي بانك پاس��ارگاد، س��پرده 
س��رمايه گذاري كوتاه مدت دانش آم��وزي كه براي 
دانش آم��وزان مقطع تحصيلي متوس��طه افتتاح 
خواهد شد، مي تواند به عنوان ابزاري مناسب جهت 
آموزش نوجوانان در خصوص انجام عمليات بانكي 
و همچنين ايجاد زمينه مناس��ب ب��راي مديريت 
هزينه ها و شكل گيري اس��تقالل آنها در انجام امور 
بانكي و اقتصادي و توس��عه دانش مالي و بانكي آنها 

در آينده باشد.
بر اساس اين خبر، بانك پاسارگاد در راستاي ايفاي 
مسووليت هاي اجتماعي، عالوه بر واريز مبلغ ۵00 
هزار ريال به عن��وان هديه جهت افتتاح حس��اب، 
هيچ گونه كارمزدي نيز در هنگام گشايش سپرده و 
صدور كارت اخذ نخواهد كرد. دانش آموزان با افتتاح 
اين حساب، كارت نقدي با عنوان »كارت دانش آموز« با 
طرح اختصاصي دريافت خواهند كرد. همچنين سود 
اين سپرده، 10 درصد به صورت ماه شمار، مشابه با 
ساير سپرده هاي كوتاه مدت عادي، محاسبه و پرداخت 
خواهد شد. گفتني است شعبه هاي بانك پاسارگاد در 
سراسر كشور و مركز مشاوره و اطالع رساني اين بانك 
به شماره 8۲890 آماده پاسخگويي به سواالت و ارايه 

اطالعات تكميلي هستند.
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سايه سنگين تغييرات قيمت ارز بر معامالت سهام 

احتمال صعود ادامه دار شاخص

گروه بورس |محمد امين خدابخش|
صعود پاييزي بازار سهام در كه از ابتداي آذر ماه 
سال جاري آغاز شده است، در جريان معامالت 
روز دوش�نبه نيز تداوم يافت. در اين روز رش�د 
0.97 درصدي ش�اخص كل بورس تهران سبب 
شد تا ارزش اين بازار از هزار و 225 هزار ميليارد 
تومان نيز فراتر برود. اگرچه تاثير رواني مباحثي 
همچ�ون اليحه بودج�ه، نقاط مبه�م افزايش 
پايه هاي مالياتي و بحث ماليات بر عايدي سرمايه 
از جمله نكاتي بودكه ذهن سهامداران را به خود 
مشغول كرد و سبب شد تا در نيمه دوم مهر ماه 
ش�اهد افزايش عرضه در بازار سهام باشيم اما 
نبايد فراموش كرد كه تغييرات نرخ ارز همواره 
جز مهم ترين عوامل مورد توجه فعاالن در بازار 

سهام است.
بازار سرمايه كه از ابتداي اسفندماه سال گذشته 
تا ميانه مهرماه س�ال جاري يك روند صعودي 
پرقدرت و تقريبا بي وفقه را ش�اهد بود، تقريبا 
بيشتر رشد خود در اين مدت را مديون افزايش 
شديد قيمت ارز و تبعات ثانويه آن در بازارهاي 
موازي بوده است. با نگاهي به تاريخچه شاخص 
كل ب�ورس تهران از س�ال 72 مي توان دريافت 
كه موت�ور محرك بورس ته�ران در تمامي اين 
سال ها تورمي بوده كه از بازار ارز به بهاي سهام 
تسري پيدا كرده است. اين عامل اگرچه در هر 
دوره تاثير متفاوت بر جريان معامالت گذاشته 
است اما تغييرات آن هيچگاه به نحوي نبوده كه 
در روند بلندمدت بازار كم اهميت جلوه كند. به 
موجب وجود چني�ن فاكتور قدرتمندي بود كه 
در عرض 7 ماه و نيم س�ال جاري شاخص بورس 
تهران بيش از 80 درصد رشد را در كارنامه خود 
به ثبت رسانده است. بنابراين به نظر مي آيد كه 
حاال نيز با رس�يدن بهاي دالر به ميانه كانال 13 
هزار تومان شاهد دور تازه اي از رونق به خصوص 
در گروه هايي باشيم كه در شرايط تحريمي براي 

كشور ارزآوري دارند. 

    رويكرد مثبت سرمايه گذاران به تامين مالي 
در بودجه

با نگاهي به ارزش معامللات مي توان دريافت كه در 
خال معامات 10 روز اخيز ارزش معامات نزديك 
به 3 برابر افزايش داشته است. همين امر گواهي است 
بر بازگشللت جو رواني مثبت به بازار سهام. ذهنيت 
مثبت شللكل گرفته بلله روند آتي قيمت هللا تا آنجا 
افزايللش يافته كه صبح روز يكشللنبه اليحه بودجه 
سللال آتي به صحن علني مجلس آمد و حتي آن هم 
نتوانسللت بر رونق معامات اثر بگللذارد. آنطور كه از 
رفتار معامله گران استنباط مي شود مهم ترين دليل 
بودجه اي رويكرد فعلي به بازار سهام سهم باالي اوراق 
تامين مالي است كه سبب شده تا حدود زيادي خيال 

سرمايه گذاران نسللبت به ماليات بر عايدي سرمايه 
راحت شللود. در واقع اگر سللاير زواياي بودجه را كه 
هنوز خيلي روشن نشده در نظر نگيريم، تا همين جا 
هم وزن 80 هزار ميليارد توماني اوراق تامين مالي به 
فال نيك گرفته شده است. اين عامل هرچه كه باشد 
حداقل از آن حكايللت دارد كه دولت تا اين جاي كار 
درصدد تحميل هزينه مالياتللي به بخش هاي مولد 
اقتصاد براي پر كردن شللكاف ميان منابع و مصارف 

خود بر نيامده است.

    بي توجهي به كاهش دالري قيمت ها
در اين ميان اگرچه ارزش ريالي بازار ركوردي جديد 
را در جريان معامات روز گذشته به ثبت رسانده است 
با اين حال بايد به خاطر داشت كه ارزش دالري بازار 
نسبت به روزهاي اوج آن در 13 مهرماه همچنان در 
سطح پايين تري قرار دارد. طي روز گذشته در حالي 
ارزش دالري بورس تهران با احتساب قيمت 13 هزار 
و 550 توماني دالر امريكا در صرافي بانك ملي به 90 
ميليارد و 422 ميليون دالر رسيد كه پيش تر در نقطه 
اوج بورس تهران در مهر ماه سال جاري ارزش دالري 

بازار در حدود 107 ميليارد دالر بود. 
همين امر حكايت از آن دارد كه اگرچه در چهار چوب 
ريالي اصاح يك ماه و نيمه بازار سللهام از ده درصد 
فراتر نرفته امللا ارزش دالري بازار اصاحي به مراتب 
تندتر و شديدتر را شاهد بوده است. با اين حساب رشد 
قيمت ها تا سطح سابق اگرچه امري قطعي نيست با 
اين حال نبايد در محاسبات سهامداران امري دور از 

واقع تلقي شود.
تمامي عوامل مورد بحث سبب شد تا براي روشن تر 
شللدن زواياي رشد اخير بازار سهام به گفت وگو با دو 
تن از كارشناسان بازار سهام بپردازيم و ضمن بررسي 
نكات مهم در صعود اخير بازار سهام نظرات آنها را در 

مورد مسير پيش روي بازار سهام جويا شويم.
علي صادقين در خصوص نوسللان ارزي اخير و تاثير 
آن بللر بازار سللهام گفت: بلله عقيده مللن مهم ترين 
فاكتور اثرگذار بللر صنايع بازار بلله خصوص صنايع 
صادرات محللور بهاي فعلي دالر اسللت. آنطور كه در 
روزهاي قبل شاهد بوديم قيمت اين ارز متاسفانه به 
كانال 13 هزار تومان بازگشته است. از اين رو انتظار 
مي رود كه در روزهاي آتي بازار سعي كند تا خود را با 

اين تغييرات هماهنگ كند.
وي در ادامه گفت: اگرچلله افزايش قيمت ارز به نوبه 
خود امري خوشايند نيسللت با اين حال از آن جهت 
كه احتمال افزايش نرخ دالر در سامانه نيما را بيشتر 
مي كند به فاكتوري مهم براي بازار سرمايه بدل شده 
اسللت. در حال حاضر اين خوش بيني وجود دارد كه 
افزايش قيمت دالر در بازار ارز به تغيير نرخ در سامانه 

دالر منتهي شود. 
 ايللن كارشللناس اقتصادي در خصوص تاثير رشللد 
احتمالي بهاي ارز در سامانه نيما افزود: تغيير نرخ ارز 

و ماندگاري آن در سللطوح فعلي مي تواند راه را براي 
صدور مجوزهاي افزايش نرخ فراهم كند. از اين رو نه 
تنها رشد قيمت ارز به خوشبيني در معامات صنايع 
دالري منتهي مي شود بلكه مي تواند ساير گروه ها را 

نيز كه منتظر تغيير نرخ هستند را نيز منتفع كند. 
وي تاكيد كرد كه در شللرايط فعلللي افزايش ميزان 
معامله گران و همچنين حجم معامات امري طبيعي 
اسللت و در صورت تثبيت اين رويه نيللز تداوم روند 
صعودي ارزش معامات امري دور از انتظار نخواهد 
بود.  صادقين در ادامه افزايش سرمايه هاي احتمالي 
شركت ها را نيز مورد توجه قرار داد و گفت: بايد توجه 
داشللت كه افزايش سللرمايه هايي گفته مي شود در 
شرايط فعلي شركت  در حال پيگيري آن هستند بنابر 
قانون معاف از ماليات است. از اين رو انتظار مي رود كه 
در ماه هاي آتي توجه حداقل بخشي از سرمايه گذاران 
به اخباري باشد كه پيرامون اين موضوع به بازار مخابره 
مي شود. از اين رو مي توان انتظار داشت كه در ماه هاي 

آتي بازار سهام همچنان بر مدار رونق حركت كند. 

    ارتقاع جايگاه بازار سرمايه در سال 99
وي در ادامه به اليحه بودجه سللال جاري اشاره كرد: 
بايد توجه داشللت كه ادبيات به كار گرفته شللده در 
اليحه بودجه سال بعد، ادبياتي است كه در آن توجه 
ويژه اي به بازار سرمايه شده است. به نظر مي آيد كه 
دولت مي خواهد براي پيشبرد اهداف مالي خود بازار 

سرمايه را بيش از پيش مورد توجه قرار دهد. در اين 
رابطه توجه به ارقامي كه در اليحه ياد شده براي انتشار 

اوراق مالي درج شده است حائز اهميت است.
اين كارشناس بازار سللرمايه با مورد توجه قرار دادن 
نقش فعاالنه بازار سللرمايه به خصللوص بازار بدهي 
در سللال آتي گفت: توجه به نكاتي همچون افزايش 
حجم تامين مالي دولت از بازار سللرمايه داللت بر آن 
دارد كه نقش اين بازار در اقتصاد كشللور نسللبت به 
سال هاي دچار تغيير جدي و مثبت شده است. اينكه 
سياسللت گذار مالي در تصميمات خللود به طور غير 
مستقيم نقشي مهم را بازار سرمايه در نظر گرفته به 

خودي خود امر مهمي طلقي مي شود.

    نگاه مثبت دولت به بازار سهام
علي صادقيللن افزود: آنچه در ايللن اليحه از اهميت 
زيادي برخوردار اسللت، عدم تغييللر در بهره مالكانه 
معللادن و ثبات نرخ خوراك پتروشلليمي اسللت كه 
بدون شك نقشللي حمايتي در روند فعاليت صنايع 
پتروشلليمي و فلزي-معدني ايفا مي كنللد. بنابراين 
مي توان گفت كه نگاه مثبت بودجه 99 به بازار سرمايه 
بر روند مثبتي كه در روزهاي گذشته ايجاد شده نيز 

اثر داشته است. 
در ادامه خاطرنشان كرد كه البته اليحه بودجه زواياي 
مختلف ديگري نيز دارد كه بايد در ادامه بررسي هاي 
آن در مجلس مورد توجلله قرار گيرد، مضاف بر آنكه 

بحث واگللذاري اموال دولت نيز بحث مهمي اسللت 
كه بايد ديد تا چه حد خصوصي سللازي آنها از طريق 

بسترهاي بازار سرمايه دنبال مي شود.
 ديگر كارشناسللي كه در رابطه با تغييرات اخير بازار 
سهام با »تعادل« به گفت وگو پرداخت پيمان مولوي 
بود. وي در خصوص تغييرات اخير بازار سهام گفت: 
در بررسي هر بازاري آنچه حائز اهميت است وضعيت 
بازارهاي موازي است. آنچه در تحليل وقايع روزهاي 
اخير بازار سللهام حائز اهميت اسللت تغييرات فعلي 
بازارهاي متقابل مانند طللا، ارز و غيره داللت بر آن 
دارد كه بازار سللهام در حال حاضر دارد خود را با اين 

بازارها تعديل مي كند.
وي اداملله داد: به نظر مي رسللد كلله در كوتاه مدت 
سللرمايه گذاران به بازارهاي ارز و غير ورود نكرده اند. 
دليللل اين امر پر ريسللك بودن ايللن بازارهاي براي 
بسللياري از مردم اسللت. از اين رو به نظر مي آيد كه 
بخشي از نقدينگي مرد در شرايط فعلي در حال ورود 

به بازار سهام هستند. 
مولوي در خصوص تاثير بودجه بر معامات سهام نيز 
گفت: بدون شك اليحه بودجه نيز بر روند معامات 
تاثير دارد. البته چون بودجه سللال آتي قطعي نشده 
اسللت نمي توان با قطعيت در مورد آن سخن گفت با 
اين حال آنچه مهم است تاثير برخي از جزييات مانند 
مانللدگاري دالر 4 هللزار و 200 توماني روي صنايع 

مرتبط خواهد بود. 

به گفته مديرعامل يكي از شركت هاي كارگزاري، دولت 
براي تامين مالي پروژه هاي ملي بايد نگاه واقعي به بازار 

سرمايه داشته باشد و از نگاه دستوري پرهيز كند.
به گزارش سنا،  كمال خانزاده بيان كرد: تامين مالي به 
دو شلليوه در بورس انجام مي شود، نخست با استفاده 
از ابزارهاي مختلف و دوم سرمايه گذاري سهامداران. 
اگر افزايش سرمايه شركت ها از طريق سرمايه گذاري 
سهامداران انجام شود اين پول بدون هزينه وارد چرخه 

توليد و شركت آنها مي شود، و اگر با ابزارهايي همچون 
انتشار اوراق، صندوق هاي سرمايه گذاري و عرضه اوليه 

انجام شود، باز هم كم هزينه تر از بازار پول است.
وي ضمن بيان اينكه بازار سرمايه بستري وسيع، جذاب 
و هموارتر از بانك ها دارد اما براي عموم نا آشناست، افزود: 
با توجه به كمبود نقدينگي در بانك ها و چالش هاي بازار 
مالي، بهتر اسللت كه تامين مالي به طور جدي از بازار 

سرمايه دنبال شود.

اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به اينكه تامين مالي 
از بورس بهتر از استقراض منابع خارجي است، گفت: 
پروژه هاي ملي و سود آور نيازمند سرمايه زيادي است 
كه نمي توان آن را از بانك ها تامين كرد. در شرايط فعلي 
تحريم نيز نمي توانيم از منابع خارجي استفاده كنيم. 
بنابراين با حضور موثر دولت در بازار سرمايه و توجه به 
بورس در بودجه سال 99، قطعا سرمايه پروژه ها بدون 

نگراني به دست خواهد آمد.

خانزاده با تاكيد بر اينكه ريشه نظام مالي كشور بانك 
محور است، اظهار كرد: قدرت تبليغات صنعت بانكداري 
در كشور بيشتر از بازار سرمايه بوده و بنابراين نفوذ آنها 
در تمامي صنايع به خوبي ديده مي شود. شعب بانك در 
خيابان ها و جلوي چشم مردم هستند كه اين موضوع 
باعث اعتماد بيشتر مي شللود در صورتي كه هيچ يك 
از شركت هاي سللرمايه گذاري، كارگزاري ها، تامين 
سللرمايه ها و.... به اندازه شعب بانك ها حضور فيزيكي 

قدرتمندي ندارند. وي با اشاره به تاثير بودجه و نرخ ارز 
در روند معامات بازار سهام گفت: از آنجايي كه امسال 
دولت براي فروش نفت با مشكاتي دست و پنجه نرم 
مي كند، اگر كنترل دستوري در بازار ارز نباشد، به عقيده 
بنده دالر تغييراتي خواهد داشت كه اين موضوع براي 
شركت هاي صادراتي حائز اهميت است و باعث رشد 
سللرمايه آنها و در نتيجه صعود دوباره شاخص بورس 

مي شود.

گروه بورس|
در پايان معامات دوشنبه 17 آذر ماه، بازار سهام 
يللك روز ديگر را نيز با صعود شللاخص ها به اتمام 
رسللاند. اين بازار كه در روز يكشللنبه شاهد رشد 
حدودا 5 هزار واحدي شاخص كل بورس تهران و 
شكسته شدن ركورد 330 هزار واحدي اين نماگر 
بود، در پايان معامات روز گذشته 3 هزار و 224 
واحد ديگر رشد كرد و به سطح 335 هزار و 792 

واحد رسيد.
به موجب اين رشللد ارزش بورس تهران به ميزان 
0.97 درصد افزايش يافللت و به رقم هزار و 225 

هزار و 218 ميليارد تومان بالغ شد.
به جز شاخص كل بورس نيز در روز گذشته ساير 
شللاخص هاي بورس هم با رشللد مواجه شللدند 
به طوري كه شللاخص  قيمت »وزني- ارزشي« با 
8۶3 واحد افزايش معادل 0.97 درصد به 89 هزار 
و 941 واحد، شللاخص كل »هللم وزن« با 1379 
واحد رشد معادل 1.34 درصد به 104 هزار و 179 
واحد، شللاخص قيمت »هللم وزن« با 922 واحد 
افزايش، معادل 1.34 درصد بلله ۶9 هزار و ۶15 
واحد، شاخص آزاد شللناور با 3438 واحد رشد، 
معللادل 0.87 درصد به 39۶ هللزار و 790 واحد، 
شللاخص بازار اول با 1۶93 واحد افزايش معادل 
0.70 درصد به 242 هزار 212 واحد و شللاخص 
بازار دوم با 9482 واحد رشد معادل 1.39 درصد، 

به ۶91 هزار و 15۶ واحد رسيد.
از سللويي ديگر در اين روز 5 نماد » فارس با 34۶ 
واحد، شتران با 309 واحد، شبندر با 304 واحد، 

پارسان با 175 واحد و تاپيكو با 1۶5 واحد« رشد، 
بيشللترين تاثير مثبت را بر شاخص كل بورس بر 

جاي گذاشتند.
همچنين شاخص هاي صنايع تاالر شيشه اي نيز 
با رشللد مواجه شدند به طوري كه شاخص صنايع 
»خودرو با 1730 واحد صعود معادل 3.52 درصد 
به 50 هللزار و 838 واحد، فرآورده هللاي نفتي با 
43474 واحللد افزايش معللادل 3.35 درصد به 
يك هزار و 341 واحد، انبوه سازي 73 واحد رشد 
معادل 3.19 درصد به 2 هزار و 3۶9 واحد، انتشار 
و چاپ 35472 واحد افزايش معادل 3.08 درصد 
به يك هللزار و 187 واحد، محصللوالت چرمي با 
)474( واحد افت، معللادل )3.57( درصد به 12 
هزار و 807 واحد، زغال سللنگ بللا )459( واحد 
افزايللش معادل )3.۶2( درصد به 12 هزار و 209 
واحد، فني مهندسي با )128( واحد فني مهندسي 
 معللادل )4.11( درصللد بلله 3 هللزار و 2 واحد«

رسيد.
در عين حال نگاهي به آمارهاي معاماتي به ثبت 
رسيده در خال داد و ستدهاي بورس حكايت از 
آن دارد كه قيمت سهام نمادهاي »خفنر، غشاذر، 
پكوير، ثنوسللا، غدام، آسيا و شسللينا« بيشترين 
افزايش قيمت و نمادهاي »كساپا، كدما، مداران، 
كخاك، رمپنا، چكاوه و بنيرو« بيشللترين كاهش 
قيمت را در بازار سللهام رقم زدنللد و در تابلوهاي 

بورس به ثبت رسيدند.
به اين ترتيب، در پايان داد و سللتدهاي روز قبل 
بورس تهللران، در 531 هزار نوبللت معاماتي، 4 

ميليارد و ۶01 ميليون برگه اوراق بهادار به ارزش 
22 هزار و 973 ميليللارد تومان در بورس معامله 
شد. در فرابورس نيز كليت معامات تشابه زيادي 
با داد و ستدهاي بورس تهران داشت. در اين روز 
بسياري از نمادها مورد معامله در فرابورس ايران 
با افزايش قيمت مواجه شدند و رشدي كم سابقه 

را در نماگر اين بازار رقم زدند.
بر اين اسللاس در پايللان معامات روز دوشللنبه 
شاخص كل فرابورس به ميزان ۶8 واحد رشد كرد 
و اين نماگر به سللطح 4 هزار و 351 واحد رسيد. 
ارزش روز بللازار اول و دوم فرابورس نيز به بيش از 

250 هزار ميليارد تومان بالغ شد.
در خللال معامللات روز يكشللنبه معامله گران 
فرابورس بيش از 1.۶ ميليارد اوراق بهادار، سهام 
و حق تقدم در قالب 284 هللزار فقره معامله و به 

ارزش 1483 ميليارد تومان داد و ستد كردند.
روزگذشللته نمادهاي پتروشلليمي مارون، بيمه 
كوثر، پااليش نفت الوان، ميدكو، مديريت انرژي 
اميد تابان هور و فوالد هرمزگان جنوب بيشترين 
اثر تقويتي در شللاخص فرابورس را داشللته اند و 
نماد صنايع كاغذ پارس بيشللترين اثر كاهشي در 

شاخص فرابورس را داشته است.
نمادهاي پربيننده در فرابورس شللامل ذوب آهن 
اصفهان، صنايع كاغذ پارس، سرمايه گذاري ميراث 
فرهنگي، بانك دي،  كشت و صنعت شهداب ناب 
خراسان، داروسازي آوه سينا، توزيع داروپخش، 
و كشللاورزي و دامپروري بينالود و پتروشلليمي 

زاگرس بوده اند.

شاخصبورستهراندرآستانهفتحكانال336هزارواحدي
درجريانمعامالتروزگذشتهرخداد

رييللس اداره امور نهادهاي مالي سللازمان بورس و 
اوراق بهللادار، از طراحي اوليه سللامانه جامع تامين 
مالي جمعللي خبر داد و گفت: يللك تابلوي مجزا با 
عنوان سامانه جامع تامين مالي جمعي در شركت 
فرابورس ايران طراحي مي شللود. به گزارش سللنا، 
راضيه صباغيان اظهار داشت: اقدامات اوليه طراحي 
تابلوي جامع مدنظر انجام شللده و بلله زودي از آن 
رونمايي مي شود.  وي با بيان اينكه مدل تامين مالي 
جمعي از طريق پلتفرم مبتني بر انتشار اوراق بهادار 
است، افزود: براي سرمايه گذاري هاي انجام شده اوراق 
بهادار صادر و به صورت اينترنتي و از طريق پلتفرم 
در اختيار سرمايه گذار قرار مي گيرد. رييس اداره امور 
نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار، همچنين 
از اختصاص حداكثر دو ميليارد تومان اعتبار براي هر 
كدام از طرح ها از طريق پلتفرم تامين مالي جمعي 
خبر داد و گفت: تأمين منابع مالي مورد نياز از طريق 
عامل داراي مجوز فعاليت و پلتفرمي كه از سوي آن 

عامل به وجود آمده، صورت مي گيرد.
رييس اداره امور نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق 
بهادار ادامه داد: در تأمين مالي جمعي، عامل كه يك 
شخص حقوقي است مكلف است براي دريافت مجوز 
فعاليت از كارگروه ارزيابي اقدام كند يا از طريق امضاي 
قرارداد با نهادهاي مالي تحت نظارت سازمان بورس، 

تأمين مالي جمعي را انجام دهد.
صباغيان افزود: تعداد زيادي از تأمين كنندگان اعم از 
اشخاص حقيقي و حقوقي با مبالغ خرد و با استفاده 
از بسللتر اينترنت در تامين مالي جمعي مشاركت 
دارند و اين اقدام بر اسللاس دستورالعملي است كه 

ارديبهشت 97 به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق 
بهادار رسيده است. وي با اشاره به اينكه در سال هاي 
گذشته بر تامين مالي جمعي در كشورهاي مختلف 
نيز تاكيد شده است، افزود: در همين راستا مقامات 
ناظر هم در حوزه بازار سرمايه مقرراتي را به تصويب 
رسانده اند. در كشور ما هم دستورالعمل مزبور طبق 
تفاهم نامه اي با همللكاري وزارت كار تعاون و رفاه 
اجتماعي، وزارت ارتباطللات و فناوري اطاعات و 
وزارت اقتصاد و دارايي پيشنهاد شده و به تصويب 
شللوراي عالي بورس و اوراق بهادار رسلليده است. 
رييس اداره امور نهادهاي مالي سللازمان بورس و 
اوراق بهادار، با بيان اين مطلب كه دسللتورالعمل 
مدنظر در راستاي تامين مالي طرح هاي شركت ها و 
صنايع كوچك و متوسط است، اظهار داشت: چنين 
طرح هايي نيازمند منابع تامين مالي كمتري است.

صباغيللان با تاكيد بر اينكه جللذب منابع مورد نياز 
براي تامين مالي جمعي از طريق عموم مردم تامين 
مي شود، ادامه داد: بستر مورد نياز براي انجام كار از 
طريق يك پلتفرم تامين مي شود. رييس اداره امور 
نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار توضيح 
داد: كارگروهي در شللركت فرابورس ايران تشكيل 
شده تا متقاضياني كه قصد ايجاد اين پلتفرم را دارند 

با كسب مجوز از اين شركت، شروع به كار كنند .
وي در پايان افزود: مشللخصات و تاريخچه هر طرح 
نيازمند تامين مالي در قالب يك فيلم آموزشللي يا 
توضيحاتي به پلتفرم مدنظر ارسال مي شود؛ سپس 
سرمايه گذار با آگاهي از اين تاريخچه، آگاهانه از طريق 

همان پلتفرم اقدام به سرمايه گذاري خواهد كرد.

طراحيسامانهجامعتامينماليجمعي
رييسادارهامورنهادهايماليسازمانبورسخبرداد
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   مروري بر خالصه مجمع »سدشت«:  مجمع 
عمومي شركت سيمان دشتسللتان تقسيم مبلغ 
1۶0 ريال سود نقدي و 248 ريال سود خالص براي 
هر سهم اين شركت را در مجمع به تصويب رساند. 
به گزارش پايگاه خبري بازار سرمايه )سنا(، مجمع 
عمومي عادي ساالنه شللركت سيمان دشتستان 
براي سللال مالي منتهي به 31 شهريور ماه 1398 
در روز شللنبه 1۶ آذر ماه 1398 برگزار شد. دستور 
جلسه مجمع عمومي ساالنه »سدشت« براي دوره 
مالي ذكر شده به شرح زير بوده است:  استماع گزارش 
هيات مديره و بللازرس قانوني، تصويب صورت هاي 
مالي سللال )دوره( مالي منتهي به 31 شهريور ماه 
1398، انتخاب حسابرس و بازرس قانوني، انتخاب 
روزنامه كثيراالنتشار، انتخاب اعضاي هيات مديره، 
تعيين حق حضور اعضاي غير موظف هيات مديره و 
تعيين پاداش هيات مديره. براساس گزارش منتشر 
شده در خصوص اين جلسلله، خاصه تصميمات 
مجمع عمومي شركت سيمان دشتستان عبارت 
است از:  سود نقدي به ازاي هر سهم به مبلغ 1۶0 ريال 
و سود خالص به ازاي هر سهم 248 ريال تصويب شد. 
سود خالص 293 ميليارد و 83 ميليون ريال و سود 
انباشته پايان دوره با لحاظ كردن مصوبات مجمع، 

153 ميليارد و 955 ميليون ريال اعام شد.

   سود هر سهم »وسينا« 102 درصد افزايش 
داشت:  بانك سللينا در دوره ۶ ماهه منتهي به 31 
شللهريور ماه 1398، به ازاي هر سللهم خود 170 
ريال كنار گذاشللت كه نسبت به صورت هاي مالي 
حسابرسي نشللده كه سود هر سهم 84 ريال اعام 
شللده بود، از افزايش 102 برخوردار بود. به گزارش 
سنا، بانك سينا با سللرمايه 10 هزار ميليارد ريال، 
صورت هاي مالللي ۶ ماهه دوره مالي منتهي به 29 
اسفند 1398 را به صورت حسابرسي شده منتشر 
كرد. بانك سللينا در دوره ياد شده، مبلغ يك هزار و 
703 ميليارد و 2۶4 ميليون ريال سود خالص كسب 
كرد و بر اين اساس مبلغ 170 ريال سود به ازاي هر 
سللهم خود اختصاص داد كه نسبت به دوره مشابه 
در سال گذشته از افزايش 143 درصدي برخوردار 
اسللت. اين شركت سللود انباشللته پايان دوره را با 
افزايش 141 درصدي نسبت به دوره مشابه در سال 
گذشته، مبلغ يك هزار و 573 ميليارد و 198 ميليون 
ريال اعام كرده است. الزم به ذكر است اين شركت 
كاهش در جمع هزينه ها در گزارش حسابرسللي 
شللده را دليل افزايش 102 درصدي در سللود هر 
سهم نسبت به گزارش حسابرسي نشده اعام كرده 
است. »وسللينا« در دوره ۶ ماهه سال مالي منتهي 
به اسفند 97، به صورت حسابرسي شده، مبلغ ۶99 
ميليارد و 578 ميليون ريال سود خالص كسب كرد 
و بدين ترتيب مبلغ 70 ريال سود به ازاي هر سهم 

خود اختصاص داده بود.

رويخطخبر

چهل هزار ميليارد اوراق 
منفعت به فروش رسيد

40 هزار ميليللارد ريال اوراق منفعت دولت در بازار 
ابزارهاي نوين مالي فرابورس روز گذشته به فروش 
رسلليد. به گزارش ايِبنا، جديدترين پذيره نويسي 
اوراق منفعللت دولللت در نمادهاي »افللاد۶1« و 
»افللاد۶2« در فرابورس انجام شللد و در پايان روز 
پذيره نويسي، معادل 40 هزار ميليارد ريال مجموع 
اين 2 نماد به فروش رسيد. در اين پذيره نويسي كه 
در تاريخ 17 آذرماه انجام گرفت، تمام 40 ميليون 
ورقه صكوك منتشر شده در بازار ابزارهاي نوين مالي 
فرابورس فروخته شد. اين اوراق داراي سررسيد 3۶ 
ماهه بوده و بر اساس اطاعيه منتشر شده، پرداخت 
سود در بازه هاي ۶ ماهه انجام خواهد گرفت. ارزش 
اسمي هر كدام از اين اوراق يك ميليون ريال است. 
موضوع انتشار اوراق ياد شللده، تامين مالي دولت 
دولت بوده و منافع حاصللل از درآمدهاي مالياتي 
آتي دولت به عنوان مبناي انتشللار اين اوراق اعام 
شده است. همچنين متعهد تسويه اصل و فرع اوراق، 

خزانه داري كل كشور عنوان شده است.

اوراق گام؛ گامي سريع در 
تامين مالي بنگاه هاي توليدي

معاون پژوهش پژوهشللكده پولي و بانكي، از طرح 
جديد بانك مركزي بللراي تامين اعتبار بنگاه هاي 
اقتصادي با اسللتفاده از اعتبار بانك ها خبر داد. به 
گزارش سللنا، حميد زمان زاده گفللت: از آنجا كه 
بانك ها در شرايط حاضر به لحاظ اعطاي تسهيات 
به بنگاه ها و واحدهاي توليدي با محدوديت منابع 
مواجه اند، بانك مركزي طرح جديدي را در دستور 
كار خود قرار داده تا اوراقي به نام گام منتشر شود و 
از طريق آن بنگاه هاي اقتصادي بتوانند تامين مالي 
كنند. وي توضيح داد: همه بنگاه ها مي توانند براي 
تامين مواد اوليلله و نهاده هاي توليدي خود صدور 
اوراق گام را ازطريللق بانك هاي عامل درخواسللت 
دهند تا در اختيار آنللان قرار گيرد. زمان زاده اظهار 
داشت: از طريق صدور اوراق گام، بنگاه هاي اقتصادي 
مي توانند در شرايط سخت تحريمي به روش ساده، 
سللريع و مطمئن از ظرفيت هاي بازار سللرمايه و 
بدهي براي تامين مالي خود استفاده كنند. معاون 
پژوهش پژوهشكده پولي و بانكي، در پاسخ به اين 
سوال كه بانك ها براي اعطاي اعتبار مولد )گام( به 
شركت ها و بنگاه هاي اقتصادي چطور ريسك خود 
را مديريللت خواهند كرد، گفللت: نظام بانكي تنها 
بعد از ارزيابي و اعتبار سللنجي دقيق و اخذ وثايق 
الزم، به متقاضيان تسهيات خواهد داد. زمان زاده 
افزود: بانك براي صدور اوراق گام به يك شللركت 
خاص، ضمن اعتبار سنجي، وثايق الزم را دريافت 
مي كند ولي به جاي اعطاي تسهيات، اوراق گام در 
اختيار مي گذارد تا بنگاه ها از طريق آن منابع خود 

را تامين كنند. 



تشكلها6اخبار

معاون اقتصادي رييس جمهوردرپنجمين همايش مبارزه با فساد  اعالم كرد

مديركل صنايع نساجي، پوشاك و سلولزي وزارت صمت تاكيد كردسازمان حمايت: 

دليل فسادزا  بودن ارز 4200 توماني

ممنوعيت واردات پوشاك همچنان پابرجاستسامانه جامع گارانتي طبق برنامه  در حال پياده سازي است

تعادل| گروه تجارت |
»پنجمين همايش مبارزه با فساد«، با حضور نماينده 
دفتر پيش��گيري از وقوع جرم س��ازمان ملل و معاون 
اقتصادي رييس جمهوري روز گذش��ته در محل مركز 
همايش هاي بين المللي صدا و سيما برگزار شد. در اين 
همايش، فعاالن اقتصادي و نماينده دولت، ضمن تشريح 
داليل بروز و گس��ترش دامنه فس��اد، هر كدام به بيان 
ديدگاه هاي خود براي مبارزه با فساد پرداختند. معاون 
اقتصادي رييس جمهوركه به نمايندگي از دولتي ها در 
اين همايش به ايراد س��خن پرداخت، اين بود كه نبايد 
اجازه داد، شكاف هاي سياسي وارد موضوع مبارزه با فساد 
شوند، چراكه به گفته او، اگر مبارزه با فساد شكل جناحي 
و سياسي به خود بگيريد و از شكل ملي خارج شود؛ قطعا 
منتفعان اين وضعيت مانع از اقدامات ريشه اي خواهند 
ش��د. در مقابل اما، بخش خصوصي، »دولت بزرگ« را 
يكي از زمينه هاي اصلي ايجاد فساد دانسته و به معرفي 
بسترهاي زمينه ساز فساد پرداخت. براساس اظهارات 
رييس اتاق ته��ران، »وجود بخش��نامه هاي متعدد«، 
»مراجع تصميم گي��ري زياد«، »تعدد دس��تگاه هاي 
نظارتي«، »وجود شركت هاي شبه دولتي رقيب جدي 
بخش خصوصي« و » توليد قوانين بعضا متضاد در قوه 
قضاييه« را مي توان از مهم ترين زمينه هاي ايجاد فساد 
اقتص��ادي و رانت عنوان ك��رد. در همين حال، محمد 
نهاونديان از ارايه گزارشي مبني بر گلوگاه هاي فساد در 

جلسات سران سه قوه خبر داد. 

     پيامي براي مبارزه با فساد 
پنجمين همايش مبارزه با فس��اد، به رسم چهار سال 
گذشته همزمان با روز بين المللي مبارزه با فساد به همت 
كميسيون حمايت قضايي و مبارزه با فساد اتاق تهران و 
با حضور نماينده دفتر پيشگيري از وقوع جرم سازمان 
ملل برگزار شد. دليل اينكه اين كنوانسيون كانون و نقطه 
تمركز همايش ضد فس��اد قرار گرفته اين است كه در 
مقابله با فساد براي بخش خصوصي وظايف و نقش هايي 
كليدي تعريف كرده است. به طور مشخص، ماده 12 اين 
كنوانسيون به »بخش خصوصي« اش��اره دارد. در اين 
ماده »هر كشور عضو، طبق اصول اساسي قوانين داخلي 
خود، اقدامات��ي را اتخاذ خواهد كرد تا از فس��اد بخش 
خصوصي جلوگيري كند، استانداردهاي حسابرسي و 
مميزي را در بخش خصوص��ي ارتقاء دهد و در صورت 
اقتضاء مجازات موثر، بازدارنده مدني، اداري يا كيفري 
مناسب را به خاطر قصور در پيروي از چنين اقداماتي، در 
نظر بگيرد.« سپس اقدامات روشني را براي اينكه بخش 
خصوصي بتواند كار خود را در زمينه مبارزه با فساد پيش 

ببرد، برشمرده است.
در اين همايش، »الكس��اندر فدلو« نماينده كش��وري 
دفتر مب��ارزه با جرم و مواد مخدر س��ازمان ملل متحد 
)UNODC( در اظهاراتي عنوان كرد كه فس��اد باعث 
به خطر انداختن امنيت كشور و مانع توسعه و پيشرفت 
اقتصادي كشورها مي شود. او افزود: سازمان ملل از همه 
كشورهاي حامي  مبارزه با فساد پشتيباني مي كند. دفتر 
اصلي اين كنوانس��يون در وين اتريش است و در حال 
حاضر 186 كشور به عضويت اين كنوانسيون در آمده اند. 
»الكس��اندر فدلو« ضمن اعالم آمادگي دفتر مبارزه با 
مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد براي همكاري با 
ايران، پيام مدير اجرايي مب��ارزه با مواد مخدر و جرم را 
نيز قرائت كرد. متن اين پيام به اين شرح است: »فساد 
به طور روزمره سطح گسترده اي از زندگي مردم را تحت 
تاثير قرار مي دهد و اعتماد در بين عموم س��رمايه هاي 
اجتماعي را از بين مي برد. بايد براي رس��يدن به هدف 
اصلي كه مبارزه و ريشه كن كردن فساد است با توجه به 
توفيقاتي كه در 15 سال گذشته داشته ايم و اعتماد بين 
كشورها به وجود آمده است، همكاري الزم صورت گيرد. 
ما آماده هرگونه تعامل در اين زمينه هستيم. در 10 سال 
گذشته چارچوب و روش ها مشخص شده كه در سال 
2020 جزيي از برنامه هاي سازمان ملل خواهد بود. براي 
توسعه در سطح جهاني و بين المللي بايد آگاهي عمومي 
را توسعه دهيم و براي اجراي قانون و همچنين عدالت 

متحد باشيم و همكاري كنيم.«

     مقصر فساد كيست؟
معاون اقتصادي رييس جمهور كه در همايش مبارزه با 
فساد حضور يافته بود، گفت: برگزاري همايش مبارزه با 
فساد از سوي بخش خصوصي را بايد به فال نيك گرفت، 
به ويژه اينكه اتاق هاي بازرگاني ايران و تهران به نمايندگي 
از فعاالن اقتصادي كش��ور، در نهضت بسيار مهم مبارزه 
با فساد اقتصادي به پا خواسته اند و همراهي با مجموعه 
دس��تگاه هاي مس��وول را با برگزاري اين همايش اعالم 

مي كنند.
محمد نهاونديان با اشاره به اينكه از ابتداي پيروزي انقالب 
اسالمي همواره مبارزه با فساد اقتصادي، شعار و مورد توجه 
حاكمان و مسووالن كشور بوده، تصريح كرد: در نقد فساد 
و عزم مبارزه با فساد كم نگذاشته ايم، اما دليل كمي توفيق 
در مبارزه با فساد، نقص سازوكار هاي مبارزه ريشه اي با 
فساد است. وي افزود: مبارزه با فساد، مساله يك بخش، 
فرد، دستگاه و بنگاه يا يك قوه نيست و بايد موضوع ملي 
و محور فعاليت همه دستگاه ها بدون توجه به موضوعاتي 

نظير جناح و مسائل سياسي مورد توجه  قرار گيرد.
او با اش��اره به اينكه امروز در ايران، ميزان احساس فساد 
بيش از فساد واقعي است و چرايي اين امر بايد مورد توجه 
و مطالعه كارشناسان قرار گيرد، گفت: اما خود فساد هم از 
آنجا كه به رشد اقتصادي آسيب زده و كارآمدي را كاهش 
مي دهد و هزينه هاي توليد را باال مي برد و فرايند ها را مختل 
مي كند و در نتيجه به عدالت و احساس عدالت اجتماعي و 
در نهايت به انسجام اجتماعي و قابليت مقاومت ملي صدمه 
وارد مي كند نيز بايد به شدت مورد توجه جدي قرار گيرد.

نهاونديان افزود: در هر فس��اد، دو ط��رف وجود دارد كه 
يك طرف پرداخت فساد آلود و طرف ديگر، طرف تقاضا 
است و امروز خوشبختانه به دليل دسترسي بيشتر مردم 
به اطالعات و افزايش سرعت و وسعت پخش اطالعات، 
اخبار هر فس��اد به سرعت در جامعه پخش مي شود و در 
برخي موارد، احس��اس فساد از فس��اد واقعي در جامعه 

بيشتر مي شود.
نهاونديان با اشاره به اينكه در موضوع فساد، مردم تفاوتي 
بين بخش ه��اي حاكميت نمي بينند، گف��ت: وقتي به 
مالباختگان مي گفتيم چرا در موسسات مالي غيرمجاز 
س��پرده گذاري كرديد؟ مي گفتند؛ ما آگهي و تبليغات 
اين مراكز را مي ديديم. اين امر نش��ان م��ي داد مردم در 
موضوعات اينچنيني، تفاوتي بي��ن بانك مركزي و قوه 
قضاييه و ساير بخش ها نمي بينند و همه را يك مجموعه 
مي دانند و به دنبال خروجي اين مجموعه يعني كم شدن 
فساد هستند. او وجود ارز چند نرخي را از جمله زمينه هاي 
فساد دانست وگفت: حركت به سمت قيمت هاي واقعي، 
عزم واقعي مي خواهد چراكه قيمت هاي غيرواقعي براي 
عده اي منافعي دارد و حتم��ا آنها در مقابل اين حركت، 

اقدام مي كنند.
بنابه اظهارات نهاونديان، اگر ش��كاف هاي سياسي وارد 
بازي مبارزه با فساد شد و جناحي و سياسي برخورد شود، 
مطمئن باشيد منتفعان وارد شده و برنده مي شوند و اين 
موض��وع مهم، نبايد در كريدور هاي ادارت و تش��ريفات 
قضايي گم شود. او در همين حال تاكيد كرد كه بايد فرايند 
كسب و كار ها الكترونيكي و مبتني بر قاعده و بدون نياز به 
مراجعه باشد و بين بانك هاي اطالعاتي مختلف دستگاه ها 
ارتباط وجود داشته باشد تا متخلفان نتوانند از شكاف بين 

دستگاه ها سوءاستفاده كنند.
او سوءاستفاده عده اي از ماجراي چك و باالنس ارز هاي 
۴200 توماني در س��ال گذشته را ناش��ي از نبود ارتباط 
بين بانك اطالعات دستگاه هاي مختلف دانست وافزود: 
همه برخورد ه��ا هم بايد قانونمند و هدفمند باش��ند و 
همه رويه هاي مبارزه با فس��اد هم بايد خالي از فس��اد و 

قانونمند باشد.
نهاوندي��ان در همين حال، اصالح نظ��ام بانكي را يكي 
از مهم تري��ن راه هاي مبارزه با فس��اد دانس��ت وگفت: 
ناهماهنگي و نداش��تن اختيارات كاف��ي بانك مركزي 
براي مبارزه با تخلفات در نرخ سود، از جمله داليل رشد 
نقدينگي و تورم در جامعه است چراكه بانك هاي رسمي از 
نرخ سود اعالمي بانك مركزي تبعيت نمي كردند و معتقد 
بودند، چون موسسات غير رس��مي نرخ سود بيشتري 
پرداخت مي كنند، اگر نرخ سود بانك مركزي پرداخت 

شود، نقدينگي به آن سو حركت كرده و مردم موجودي 
خود را از بانك ها خارج مي كنند. او بيان كرد: كه مبارزه 
با فساد جايي نيست كه كسي بخواهد براي خود كالهي 
ب��ردارد و اين مبارزه بايد يك قهرمان ب��ه نام ملت ايران 
داشته باشد و تظاهر، رياكاري و غير واقعي حرف زدن بايد 
پايان يابد و همچنين معيشت كاركنان بخش عمومي كه 
بي توجهي به آن مي تواند زمينه ايجاد فساد را فراهم كند، 

بايد مورد توجه بيشتر قرار گيرد.
نهاوندي��ان در همين ح��ال، از ارايه گزارش��ي مبني بر 
گلوگاه هاي فساد در جلسات سران س��ه قوه خبر داد و 
گفت: كميته اي از نمايندگان قواي سه گانه براي يافتن 
گلوگاه هاي مبارزه با فساد تشكيل شده بود كه گزارش آن 
در جلسات سران ارايه شده است ضمن اينكه نظام بانكي 
به دليل جايگاه ويژه اي كه در اين حوزه دارد، مورد توجه 

جدي قرار گرفته بود.

     ديدگاه بخش خصوصي به فساد
رييس اتاق ايران گفت: سرچشمه و اولويت نخست جامعه 
كه اين روز ها به آن كمتر توجهي مي شود، روند حركت 
اخالق در جامعه اس��ت و سقوط اخالقي براي ما مشكل 
آفرين تر از مشكالت اقتصادي است. غالمحسين شافعي 
افزود: در موضوع اخالق، سير نزولي با شيب تند به چشم 
مي خورد آن هم در ش��رايطي كه روزگاري در اين كشور 

اخالق مقدم بر اقتصاد بود.
او افزود: ما از نسل كساني هستيم كه اگر مي ديدند مغازه 
روبه رو كمتر كس��ب كرده، مغازه خود را زودتر تعطيل 
مي كردند تا مغازه روبه رو هم كسب و كاري داشته باشد. 
به روايت شافعي، بازار كشور، روزگاري انسان مي ساخت 
و تحويل جامعه مي داد، اما امروز، قبح فس��اد در جامعه 
ريخته اس��ت؛ تا جايي جلو آمده ايم كه فساد در جامعه 
زشت نيست؛ اما اينكه به سر اقتصاد چه آيد نيز براي ما مهم 
نيست. اين در حالي است كه فساد از يك تا هشت درصد 

روي رشد اقتصادي يك جامعه اثرگذار است. 
بنابه اظهارات او و بر اساس مطالعات جهاني، فساد بين يك 
تا 8 درصد روي رشد اقتصادي كشور ها اثر سوء مي گذارد 
و در جامعه ايران، از دس��ت دادن اين سرمايه اجتماعي 
به شدت در حال كاهش است. او »رانت و فساد« را از عوامل 
اصلي گرايش جامعه به سوي تجمل گرايي دانست وگفت: 
وقتي تجمل گرايي به قاعده عمومي اجتماعي تبديل شود، 
فقر احساسي كه به مراتب از فقر واقعي خطرناك تر است 

بر جامعه حاكم مي شود. 
رييس اتاق ايران با هشدار به اينكه اگر به سقوط اخالقي 
جامعه توجه نكنيم دير مي شود، گفت: رهبر معظم انقالب 
اسالمي، فس��اد را به اژدهايي هفت سر تشبيه كرده اند و 

فساد مالي را مانند خوره و سرطان مي دانند كه بايد با آن 
مبارزه كرد. او اين موضوع را نيز مورد اشاره قرار داد كه ما 
عادت كرده ايم به معلول ها بپردازيم و از علت ها پرهيز كنيم 
و گرچه آن الزم است، اما كافي نيست. به گفته شافعي، 
اگر به جاي مبارزه با فساد، با فاسد مبارزه كنيم و به فكر 
مبارزه ريشه اي با فساد نباشيم، فاسد مرتب توليد مي شود 

بنابراين بايد زمينه هاي ايجاد فساد از بين بروند.

     زمينه هاي بروز فساد كدامند؟ 
از ديگر سخنرانان اين مراسم، رييس اتاق تهران بود كه 
بر لزوم ش��فافيت در امور اقتصادي و الكترونيك شدن 
فرايند ها در جهت مبارزه با فس��اد تاكي��د  كرد و گفت: 
براس��اس برآوردها، به ازاي هر يك دالر هزينه در دولت 
الكترونيكي 15 دالر صرف��ه جويي در هزينه هاي ديگر 
صورت خواهد گرفت و از سوي ديگر بايد رسانه ها براي 

افشاي فساد آزاد باشند.
مسعود خوانس��اري با اش��اره به پيش��تاز بودن بخش 
خصوصي در مقابله با فس��اد گفت: از 1۳5 سال قبل كه 
انجمن وكالي تجار فعاليت خود را براي مقابله با بي قانوني 
آغاز كرد تا اكن��ون كه ما هم قانون داري��م و هم دولت، 
بخش خصوصي در اين زمينه پيش��تاز بوده اس��ت. او با 
اشاره به وجود تحريم هاي ناعادالنه عليه ملت ايران گفت: 
سرمايه گذاري خارجي امروز به سبب تحريم ها مشكل 
دارد، اما سرمايه گذار داخلي هم به دليل تبعيض و شفاف 

نبودن فرايند ها و فساد، دچار مشكل شده است.
خوانس��اري با بيان اينكه هرقدر به حل ريشه هاي فساد 
بپردازيم بهتر از آن اس��ت كه به دنبال معلول ها باشيم، 
عنوان كرد: اينكه هر چند روز دادگاهي برگزار شود، شايد 
به صورت مقطعي مشكل را حل كند، اما تا به ريشه ها و 

علت هاي بروز فساد توجه نشود، هيچ فايده اي ندارد.
او با انتقاد از افزايش رقم هاي فساد اقتصادي در سال هاي 
اخير گفت: ابتدا رقم فساد ها ميليوني بود، بعد ميلياردي 

شد و اكنون اصال قابل بيان نيست.
او دول��ت بزرگ را يكي از زمينه هاي اصلي ايجاد فس��اد 
دانست وگفت: در حال حاضر دولت هاي ما از ارز و بنزين 
گرفته تا سيب زميني و پياز، خودشان را مسوول مي دانند 
و در آن دخالت مي كنند و با بخشنامه هاي متعدد به دنبال 
كار اجرايي هستند. اين در حالي است كه سال هاي قبل 
ما سازمان »چاي، تنباكو و قند و شكر« داشتيم، اما اكنون 
كه اينها حذف شده اند، مشكل مردم هم حل شده است. 
براساس اظهارات خوانساري، در مبادي ورودي، 15 نهاد 
و دستگاه با 20 رويه گمركي دخالت دارند، اما درحالي كه 
فرايند ترخيص كاال در كشور هاي ديگر يكي دو ساعت و 
حداكثر يك روز است در كشور ما اين امر به ماه ها زمان 

نياز دارد. خوانساري افزود: در تحريم ها امريكا سه تا 6 ماه 
فرصت مي داد، اما در اين يكي، دو سال، خود دولت يك 
شبه ورود كااليي را ممنوع مي كرد. او در بخش ديگري 
از سخنان خود، موضوع گواهي عدم سوء پيشينه را يكي 
از داليل مهم طوالني شدن فرايند هاي سرمايه گذاري 
دانست وگفت: ممكن اس��ت 100 تا 200 هزارنفر در 
كشور سوء پيشينه داشته باش��ند، اما 80 ميليون نفر 
گروگان اين امر هستند ودستگاه هاي مسوول به جاي 
اينكه سامانه سوء پيشينه را ايجاد كنند تا دستگاه هاي 
ديگر بتوانند از اين طريق اس��تعالم بگيرند، براي خود 
سامانه ها و دفاتري ايجاد مي كنند. او در همين حال با 
ابراز گله مندي از اينكه بار ها اين موضوع به مسووالن 
مختلف گوشزد شده و پيگيري كرده ايم، گفت: قول هايي 

گرفته ايم، اما هيچ كدام عملي نشده اند.
خوانساري نظام مهندسي را يكي ديگر از زمينه هاي بروز 
فساد دانست وگفت: سازماني به نام نظام مهندسي ايجاد 
كرده ايم و پروانه فروش��ي مي كنيم و متاسفانه چرخه 
فس��اد، روز به روز كار مي كند و فساد ايجاد مي شود و 
اين روند همچنان ادام��ه دارد. وي افزود: قوه مقننه و 
مجلس ما به كارخانه توليد قوانين بعضا متضاد كه امكان 
سوءاستفاده را فراهم مي كنند بدل شده است و از سوي 
ديگر در قوه قضاييه و دستگاه هاي نظارتي هم شاهديم 
كه هر روز يك دستگاه نظارتي ايجاد مي شود كه خود 
تعدد اين دستگاه ها مي تواند به بروز فساد بيشتر منجر 
شود. خوانساري همچنين شركت هاي شبه دولتي را 
رقيب جدي بخش خصوصي دانست و افزود: بايد انحصار 
دولت كمتر شده و حجم دولت كاهش يابد و كار مردم به 
خود مردم واگذار شود تا اين خواسته به حق مقام معظم 

رهبري تحقق يابد.

     تعامل اتاق با قوه قضاييه براي مبارزه با فساد
در همين حال، رييس كميس��يون حمايت قضايي و 
مبارزه با فساد اتاق بازرگاني تهران و دبير اين همايش 
در مراس��م افتتاحيه گفت: مبارزه با فساد هدف اصلي 
فعاليت كميسيون قضايي اتاق بازرگاني تهران است و 
تعامل زيادي نيز با قوه قضاييه در اين زمينه حاصل شده 
است. حسن فروزان فرد با اشاره به همكاري اتاق تهران با 
ديوان عدالت اداري و بخش هاي مختلف قوه قضاييه بيان 
كرد: اين مسير خوبي است كه تعريف شده و در مسير 
تسهيل امور قضايي و نيز مبارزه با فساد گام هاي جدي 
برداشته خواهد شد. به گفته او، با توجه به تغييرات رخ 
داده در قوه قضاييه به نظر مي رسد كه روند مناسبي در 
اين رابط��ه با همكاري فعاالن اقتصادي در راه مبارزه با 

فساد بر كشور حاكم شود. 

مديركل دفتر نظارت بر خدمات سازمان حمايت در 
واكنش به اظهارات س��خنگوي ستاد مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز گف��ت: از اصحاب رس��انه دعوت مي كنم تا 
با بازديد از س��امانه جامع گارانتي، اطمينان حاصل 
كنند كه اين سامانه طبق برنامه ريزي مصوب در حال 

پياده سازي است.
آبان ماه امسال بود كه حميدرضا دهقاني نيا، سخنگوي 
س��تاد مبارزه با قاچ��اق كاال و ارز اولين بار از س��امانه 
جديدي به نام »سامانه جامع گارانتي« رونمايي كرد. 
وي در اظه��ارات خود تاكيد كرد: اين س��امانه نقش 
مح��وري در جلوگيري از قاچ��اق مي تواند بازي كند 
چراكه سازوكار آن شناسايي شركت گارانتي دهنده 
و خريدار نهاي��ي كاال را فراهم مي كند تا بدين ترتيب 
اجناس قاچاق در آخرين حلقه زنجيره تامين كاال به 

سهولت رديابي شود.
ع��الوه بر اي��ن، مدي��ركل نظ��ارت بر س��امانه هاي 
الكترونيكي و هوشمند س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و 
ارز در اظهارات ديگري ضم��ن ابراز نارضايتي از روند 
تكميل و پياده سازي »سامانه جامع گارانتي«، انگشت 
اتهام كم كاري در اجراي اين سامانه را متوجه سازمان 

حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان كرد.
در اين گزارش به معض��ل رواج گارانتي هاي جعلي و 
نبود اعتبارسنجي و ارزيابي شركت هاي ارايه دهنده 
گارانتي و ب��ه تبع آن بي اعتب��اري گارانتي در اذهان 

عمومي اشاره شد و نيز ضمن ارايه مستندات قانوني 
به طور تفصيلي توضيح داده شد كه نه تنها هيچ خأل 
قانوني ب��راي مقابله با اين معضل وج��ود ندارد بلكه 
ابالغيه ها و نامه نگاري هاي مسووالن سازمان حمايت 
درباره لزوم پياده سازي سامانه جامع گارانتي، خود مهر 
تاييدي بر نبود عزم جدي براي رس��يدگي به معضل 

گارانتي بوده است.
در همين رابطه، س��يدجواد احم��دي مديركل دفتر 
نظارت بر خدمات س��ازمان حماي��ت در گفت وگو با 
تسنيم در واكنش به اظهارات سخنگوي ستاد مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز مبني بر تعلل س��ازمان حمايت در 
پياده سازي س��امانه جامع گارانتي گفت: از اصحاب 
رس��انه دعوت به عمل مي آورم تا با بازديد از س��امانه 
جامع گارانتي، اطمينان حاصل كنند كه اين سامانه 
طبق برنامه ريزي مصوب در حال پياده سازي است. وي 
ادامه داد: بهره برداري كامل از س��امانه جامع گارانتي 
ش��امل ۳ مرحله ثبت شناسه گارانتي، اعتبارسنجي 
گارانتي و ارزيابي شركت هاي گارانتي كننده مي باشد 
و طبق مصوبات پياده سازي كليه اين مراحل بر عهده 

سازمان حمايت است.
وي با بيان اينكه كليه مراحل راه اندازي سامانه جامع 
گارانتي طبق زمان بندي مصوب در حال پيش��رفت 
اس��ت، توضيح داد: گام هاي اعتبارسنجي و ارزيابي 
شركت هاي گارانتي كننده مستلزم آن است كه اوال؛ 

ثبت شناسانه گارانتي به طور كامل تكميل شود، ثانيا؛ 
شركت هاي گارانتي كننده مقدار قابل قبولي به فعاليت 
و ارايه خدمات بپردازند تا امكان اعتبارسنجي و ارزيابي 

آنها ممكن شود.
احمدي با اشاره به عملياتي شدن ثبت شناسه گارانتي 
در سازمان حمايت گفت: شركت هايي كه درخواست 
ثبت شناس��ه گارانتي خود را به اين س��ازمان ارسال 
كرده اند، اطالعاتشان به طور مرتب در پرونده هاي اين 
سامانه ثبت و تكميل مي شود و تاكنون تعداد زيادي از 
شركت هاي موبايلي و لوازم خانگي، مدارك مربوطه را 

در اين سامانه بارگذاري كرده اند.
وي در پاس��خ به اين پرس��ش كه مي��زان رضايت از 
همكاري واردكنندگان و توليدكنندگان در راه اندازي 
سامانه گارانتي به چه ميزان است، اظهارداشت: مهر 
تاييد س��ازمان حمايت بر مجوز واردات شركت هاي 
موبايلي مشروط بر ثبت گارانتي و خدمات پس از فروش 
در سامانه جامع گارانتي شده است و در غير اين صورت 
اجازه ثبت سفارش به واردكنندگان داده نمي شود. وي 
با اش��اره به آخرين وضعيت گارانتي توليدات داخلي 
گفت: در حال حاضر در بخش توليدكنندگان داخلي 
طرف كار ما عمدتا با توليدكنندگان لوازم خانگي است 
و تاكن��ون نيز تعدادي از آنان ب��ه ثبت اطالعات خود 
اقدام كرده و برخي ديگر هم در پروسه تكميل پرونده 

گارانتي خود هستند.

مديركل صنايع نس��اجي، پوش��اك و س��لولزي وزارت 
صمت گفت: دستورالعمل »نحوه صدور گواهي فعاليت 
نمايندگان و شعب ش��ركت هاي خارجي عرضه كننده 
پوش��اك در ايران« در حال بازنگري اس��ت اما بازنگري 
در اين دس��تورالعمل به معناي رف��ع ممنوعيت واردات 

پوشاك نيست.
به گزارش شاتا،  افس��انه محرابي در مورد دستورالعمل 
ساماندهي واردات و عرضه پوشاك، كيف وكفش و نحوه 
فعاليت نمايندگان و شعب شركت هاي خارجي در ايران، 
افزود: با توجه به بررسي هاي به عمل آمده، گزارش ها و آمار 
منتشره از سوي ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز در ساليان 
اخير، ميزان واردات قانوني پوشاك حدود 6 درصد از كل 
واردات برآورد شده است كه عالوه بر تضييع حق و حقوق 
عمومي، موجب بروز مش��كالت براي توليدات داخلي و 
اشتغال مولد شده و معضالت ناشي از خروج غيرقانوني 

ارز را نيز به دنبال دارد.
وي ب��ا تأكيد بر ض��رورت حمايت هدفمن��د از توليدات 
داخل��ي و س��اماندهي واردات و عرضه ي��ادآوري كرد: 
در 17 ش��هريورماه 1۳95 دس��تورالعمل »نحوه صدور 
گواهي فعاليت نمايندگان و شعب شركت هاي خارجي 
عرضه كننده پوشاك در ايران« توسط وزير وقت صنعت، 
معدن و تجارت ابالغ ش��د. محرابي در اين مورد افزود: با 
عنايت به نام گذاري امس��ال به نام رونق توليد و با در نظر 
گرفتن ممنوعيت كاالهاي مشمول، فرصت مناسبي جهت 

رفع نارسايي هاي اجرايي و نظارتي موجود در دستورالعمل 
و مبتني نمودن آن بر مستندات قانوني الزم به وجود آمد.

به گفته او، براساس موارد مطروحه، اصالح و ويرايش 
اين دس��تورالعمل با برگزاري 15 جلس��ه مس��تمر 
كارشناس��ي با حضور نمايندگان حوزه هاي مرتبط و 
ارگان هاي ذي ربط در پنج ماهه امسال با بهره گيري از 
نظرات و تجارب دستگاه هاي دولتي و نظارتي در بخش 

حاكميت انجام شد.
وي با بيان اينكه پيش نويس اوليه براي تمامي دستگاه ها 
و ارگان ه��اي ذي ربط و بخش خصوصي ارس��ال ش��ده 
اس��ت، گفت: با اخذ نظرات اوليه، جلسات نهايي نمودن 
دس��تورالعمل با حضور نمايند گان 25 دستگاه و ارگان 
ذي ربط دولتي و بخش خصوصي آغاز كه در حال حاضر 
۴ جلسه تشكيل شده و براساس مصوبه چهارمين جلسه 
كارگروه مقرر ش��د پس از وصول پاسخ ها و اعالم نظرات، 
برگزاري جلسات كارگروه به منظور بررسي و نهايي نمودن 
دس��تورالعمل اصالحي موصوف صورت پذيرد. محرابي 
تصريح كرد: در شرايط حاضر ممنوعيت واردات پوشاك، 
تمركز بر ساماندهي عرضه و نيز استفاده از ظرفيت هاي 
توليد داخل در راستاي صيانت از حق و حقوق عمومي و نيز 
حمايت هدفمند از توسعه توليدات داخلي پوشاك، كيف و 
كفش، در فرآيند بازنگري و تدوين دوباره اين دستورالعمل 
مورد تأكيد است، اما بازنگري در دستورالعمل به معني رفع 

ممنوعيت واردات پوشاك نيست. 
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خودكفايي درتوليد ملي از 
سه مسير با كاهش ارزبري باال

مديرعامل ايران خودرو اجراي نهضت داخلي سازي 
قطعات را از رويكردهاي بس��يار مهم اين خودروساز 
توصيف كرد و با اشاره به ميثاق نامه با تامين كنندگان 
براي افزايش ظرفيت توليد و حمايت از مش��تريان و 
ذي نفعان گفت: در س��ه حوزه ميزهاي خودكفايي 
وزارت صم��ت، پروژه ه��اي داخلي ايران خ��ودرو و 
همكاري با صنايع دفاعي به دنبال افزايش عمق ساخت 
داخل محصوالت هستيم. به گزارش ايكوپرس، فرشاد 
مقيمي تصريح كرد: درمجموع سه ميز برگزار شده 
تخصصي تعميق ساخت داخل، حدود 85 قطعه از 
محصوالت ايران خودرو توسط ۳9 سازنده و با كاهش 
ارزبري ساالنه 127 ميليون يورو بومي سازي مي شود. 
وي ادامه داد: همچنين به منظور تحقق اهداف تعيين 
شده در جهاد خودكفايي، تاكنون بومي سازي و توليد 
انبوه ۳2 قطعه از مجموع قطعات هدف گذاري شده 
محصوالت ايران خ��ودرو7. 16ميليون يورو كاهش 
ارزبري داشته است. مقيمي افزود: از ديگر سوءاستفاده 
از توان فني و مهندسي صنايع دفاع در دستور كار ايران 
خودرو قرارگرفت كه در اين زمينه همكاري با 8 شركت 
وزارت دفاع براي ساخت داخل قطعات و مجموعه ها 
در قالب 2۳ پروژه آغاز ش��د. مديرعامل ايران خودرو 
با بيان اينكه صيانت از توليد ملي و استفاده از قانون 
حداكثري از ظرفيت هاي داخلي از ضروريات فعلي 
ايران خودرو است، از تشكيل كميته جايگزيني واردات 
براي جلوگيري از خريد خارجي »اقالم قابل  تامين از 
سازندگان داخلي« مورد استفاده در صنعت خودرو، در 
ايران خودرو خبر داد. وي دستاوردهاي اين خودروساز 
را كه در ظل توجه به رهنمودهاي مقام معظم رهبري 
محقق شده، ماحصل همدلي مجاهدانه و بهره مندي 
از ظرفيت و اس��تعداد ارزشمند داخلي و همراهي و 
مساعدت هميشگي كاركنان زحمتكش دانست و 
تاكيد كرد: رويك��ردي را برگزيده ايم كه قطعا منافع 

پايداري را براي صنعت كشور رقم خواهد زد.

تخلفات اصناف ۱۷ درصد 
افزايش يافت

ايس�نا|تخلفات كش��ف ش��ده در پي بازرسي و 
كنترل واحدهاي صنفي از س��وي سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنن��دگان در هفت ماهه 
نخست امسال، 16.9 درصد نسبت به مدت مشابه 
در سال گذشته افزايش داشته است. جديدترين آمار 
منتشر شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( نشان مي دهد در هفت ماهه اول سال 1۳97 
و 1۳98 به ترتيب 160 هزار و 187 هزار فقره تخلف 
در واحدهاي صنفي كشف شده است. در اين مدت 
دو ميلي��ون و 250 هزار فقره بازرس��ي از واحدهاي 
صنفي انجام و 1۴5 هزار پرونده تشكيل شده كه تعداد 
بازرسي ها و پرونده هاي تشكيل شده نسبت به هفت 
ماهه اول سال گذشته، 11.۴ و 17.9 درصد افزايش 
داشته است. با اين وجود رسيدگي به شكايات مردمي 
در هفت ماهه اول امس��ال با كاهش 16.5 درصدي 

مواجه شده است.

فعال سازي ۱۷۰۰ واحد 
صنعتي در سال گذشته

ايسنا|معاون صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي 
ايران در مورد اقدامات انجام شده براي بازگشت مجدد 
واحدهاي هاي توليدي غير فعال به چرخه مدار گفت: 
در مجموع برنامه اي كه در سازمان صنايع كوچك و 
شهرك هاي صنعتي ايران در اين مورد وجود داشته، 
اين بوده اس��ت كه 1۴00 واحد صنعتي در كشور را 
براي برگرداندن مجدد به چرخه توليد پوشش دهد. 
مصاحب با اشاره به اينكه يكي از موارد براي كمك به 
بازگرداندن واحدهاي صنعتي به چرخه توليد، بحث 
رف��ع نيازهاي فناورانه اين واحدها اس��ت، گفت: در 
شش ماهه نخست امسال بالغ بر 529 واحد صنعتي 
را مجدد به چرخه توليد بازگردانده ايم و پيش بيني 
مي كنيم كه تا پايان سال جاري اين ميزان به حدود 

1۴00 واحد برسد.

ناسازگاري خودرو هاي 
وارداتي با سوخت يورو ۴

باشگاه خبرنگاران |نعمت بخش گفت: متأسفانه 
سوخت يورو ۴ در سراسر كش��ور به درستي توزيع 
نشده است. توزيع نامناسب س��وخت يورو ۴ عامل 
افزايش آلودگي هوا اس��ت. احمد نعمت بخش دبير 
انجمن خودروسازان، درباره اقدامات انجام شده براي 
كاهش آلودگي خودروهاي س��واري، تشريح كرد: 
روند توليد خودرو هاي داخلي بر اساس مصوبه هيات 
وزيران است يعني بر اساس استاندارد يورو ۴ توليد 
مي شود در حالي كه سوخت يورو ۴ در سراسر كشور 
آنچنان كه بايد توزيع نمي شود. به گفته دبير انجمن 
خودروسازان ايران، نداش��تن سوخت پاك يكي از 
علت هاي اصلي افزايش آلودگي هواست. در كشور 
اين نوع س��وخت به ميزان كافي توزيع نشده است. 
دبير انجمن خودروسازان ايران بيان كرد: متأسفانه 
سوخت يورو ۴ در سراسر كشور توزيع نشده است. هم 
اكنون كاهش آاليندگي محدوديت داريم؛ يعني اگر 
بخواهيم به استاندارد يورو 5 دست يابيم بايد سوخت 
آن را فراهم كنيم. نعمت بخش گفت: اكنون سوخت 
خودرو هاي وارداتي يورو 7 است اما اين نوع سوخت 
در كشور وجود ندارد. زماني كه اين نوع خودروها از 
سوخت يورو ۴ استفاده مي كنند موتور اين خودرو ها 
آسيب مي بيند، در نتيجه آاليندگي آنها نيز بيشتر 
مي ش��ود، حتي آاليندگي اين دس��ته از خودرو ها 
بيش��تر از يورو ۴ خواهد بود. نعمت بخش ادامه داد: 
اكنون سوخت يورو 5 فراهم نيست و در سراسر كشور 
توزيع نمي شود در نتيجه بايد سنسور ها و ايسيو اين 
خودروها فراهم شود كه اكنون ارتباط ما با قطعه سازان 
خارج از كشور قطع است و امكان اينكه اين كار را انجام 

دهيم وجود ندارد.



كوتاه از دنياي انرژي 7 انرژي

به دنبال محدوديت دسترسي توليدات پتروشيمي به بازارهاي خارجي مطرح شد

ريستاد انرژي پيش بيني كرد 

شكلگيريزنجيرهتوليدميانپتروشيميها

ركورد توليد نفت غيراوپكي ها در سال آينده 

گروه انرژي|
ش��ركت هاي پتروشيمي واقع در عس��لويه به دنبال آن 
هستند تا باتوجه به شرايط فعلي كشور، برنامه هاي خود 
در حوزه توليد و توسعه سرمايه گذاري همچون قبل ادامه 
دهند، اين موضوعي بود كه مديران سه مجتمع پتروشيمي 
در جريان بازديد خبرنگاران از س��ايت اين شركت ها به 
نحوي بر آن تاكيد كردند.  تقي صانعي، مديرعامل يكي 
از اين مجتمع ها در نشستي خبري با اشاره به رشد توليد 
و تداوم صادرات توسط اين مجموعه تاكيد و عنوان كرد: 
ما تا 15 آذر س��ال جاري 2.9 ميليون تن توليد محصول 
داش��تيم كه 60 درصد آن صادر و 40 درصد آن به بورس 
كاال و ساير مجتمع هاي پتروشيمي ارسال شد. در سال 9۷ 
ما 2500 ميليارد تومان سود داشتيم كه 900 ميلياردش 
سود توليد بوده و مابقي به خاطر تالطمات ارزي نصيبمان 
شد. اما در 6 ماهه اول امسال تمامي سودمان از طريق توليد 
به دست آمده است. او در خصوص تاثير نوسانات ارزي سال 
گذشته بر ميزان ارزآوري اين شركت گفت: با افزايش نرخ 
ارز ما سودمان بيشتر مي شود اما تمام تالش مان را براي 
ثبات در نرخ ارز مي كنيم. در س��ال 9۷ حدود 90 درصد 
از ارز صادراتي را در سامانه نيما عرضه كرديم و مابقي 10 

درصد نيز خرج تامين تجهيزات مان شد. 
صانعي اين را هم اضافه كرد كه  اين مجموعه به دنبال آن 
اس��ت تا با افزايش توليد بنزن و پارازايلن، سودهي مان را 
افزايش  دهد.  صانعي با اشاره به شكل گيري يك زنجيره 
توليد ميان ش��ركت هاي مختلف داخلي، عنوان كرد: در 
صنعت پتروشيمي كشور بايد زنجيره ارزش شكل بگيرد 
و تكميل ش��ود. در حال حاضر در پتروشيمي نوري يك 
زنجيره توليد حاكم شده است. بدين صورت كه ما بنزن 
توليدي مان را صادر نمي كنيم و آن را به پتروشيمي پارس 
مي دهي��م. پارازايلن توليدي مان نيز ب��ه عنوان خوراك 

پتروشيمي تندگويان استفاده مي شود.

  نرخ خوراك نوري براساس 95 درصد فوب 
خليج فارس است

وي با بيان اينكه در بين 52 شركت پتروشيمي فعلي، تعداد 

زيادي از كمبود خوراك رنج مي برند، اظهار داشت: مقدار 
خوراك دريافتي پتروشيمي نوري روزانه حدود 100 هزار 
بشكه ميعانات گازي است. ما برنامه توليدي با 90 درصد 
ظرفيت اسمي داشتيم كه تاكنون 91 درصد آن محقق 
شده است و تا آخر سال ركورد خوبي به ثبت مي رسانيم. 

او همچنين در پاسخ به پرسش »تعادل« مبني بر اينكه 
با توجه به تغييرات جدي��د در متن اليحه بودجه 99، آيا 
شاهد تغييري در وجه دريافتي دولت از اين پتروشيمي 
بابت تامين خوراك آن خواهيم بود؟ بيان كرد: خوراك اين 
واحد سال هاست كه به نرخ 95 درصد فوب خليج فارس 

فراهم مي شود و از گذشته، تامين بخشي از منابع يارانه ها 
براي دولت در راس��تاي مس��ووليت اجتماعي، بر عهده 
پتروشيمي نوري بوده و بنابراين اتفاق جديدي در بخش 

نرخ خوراك اين واحد رخ نداده است.
صانعي اضافه كرد: در اين راستا پروژه هايي با هدف اتصال 
مجتمع به تمامي فازهاي پارس جنوبي انجام داديم. در 
اوايل پتروش��يمي نوري فقط به فازهاي 1، 2 و ۳ پارس 
جنوبي وصل بود اما بعد از گس��ترش پارس جنوبي االن 
به همه فازها متصل شده ايم و خوشبختانه هيچ مشكلي 
در تامين خ��وراك نداريم. وي در ادامه با اش��اره به طرح 

شيرين سازي برش سنگين براي توليد گازوييل يورو 6 
افزود: اين پروژه در دست مناقصه است و تا پايان سال برنده 
مناقصه مشخص مي شود و كار اجرايي را اوايل سال آينده 
شروع خواهيم كرد. برش سنگين )هوي اند( با گوگرد 10 
تا 50 پي پي ام توليد خواهد شد و از اين توليدات در تامين 
سوخت يا توليد محصوالت پايين دستي استفاده مي شود.

به گفته او؛ برش هاي س��نگين كم گوگرد، كمك شاياني 
به تسريع و افزايش قيمت محصوالت اين شركت خواهد 
كرد، همچنين با توجه به اينكه از ژانويه 2020 كشتي ها 
نمي توانند سوخت با گوگرد باال مصرف كنند، اين طرح 

مي تواند كمك كننده باشد. سرمايه گذاري مورد نياز براي 
اين طرح، 120 ميليون دالر است.

  1/6 ميلي�ون تن به ظرفيت متانول كش�ور  
اضافه مي شود

در جريان بازديد از شركت پتروشيمي آپادانا كه قرار است 
تا شهريورماه 1400 به بهره برداري برسد، مديرعامل اين 
شركت به ميان خبرنگاران آمد و در خصوص وضعيت اين 
ش��ركت و برنامه هاي آتي آن توضيح داد. جليل قسامي با 
اش��اره به برنامه هلدينگ خليج فارس براي افزايش بهينه 
ارزش متان گفت: در اين راستا هلدينگ خليج فارس اقدام 
به سرمايه گذاري در زمينه احداث شركت پتروشيمي آپادانا 
خليج فارس كرد كه به اين ترتيب يك واحد جديد متانول 
احداث شود. با تبديل گاز متان به متانول شاهد ارزش افزوده 
بس��يار قابل توجهي خواهيم بود همچنين ارزش افزوده 
زيرمجموعه متانول ارزش��ي 20 براب��ري به اين محصول 
پتروشيمي مي دهد. به گفته او؛ اكنون ظرفيت اين شركت 
روزانه توليد پنج هزار تني واحد متانول است و ساالنه يك 
ميليون و 650 هزار تن در سال متانول در اين شركت توليد 
خواهد شد. مجموع سرمايه گذاري پيش بيني شده براي اين 
طرح 462 ميليون يورو است كه تا امروز از اين رقم به ميزان 
250 ميليون يورو سفارش گذاري ش��ده و بسياري از اين 
خريدها انجام شده است. قسامي خلوص متانول توليدي 
در اين پتروش��يمي را 99.9 ذكر كرد و گفت: اكنون ايران 
هشت ميليون و ۳00 هزار تن متانول توليد مي كند كه ۳00 
هزار تن آن در داخل مصرف مي شود و صدور هشت ميليون 
تن در دستور كار است. او با بيان اينكه هيچ نگراني بابت بازار 
صادراتي متانول كشور نداريم، گفت: چين ساالنه 60 ميليون 
تن توليد متانول دارد و عالوه بر اين سالي 10 ميليون تن نيز 
واردات متانول دارد، در حالي كه توليد عمده متانول چين از 
زغال سنگ است و اين كشور تحت فشار سازمان هاي ناظر 
بر محيط زيس��ت براي تعطيلي واحدهاي توليد متانول از 
زغال سنگ بوده و الجرم در آينده بايد اقدام به جايگزيني 80 
درصد از توليداتش با واردات كند كه اين نيز بازار بزرگي را 

پيش روي كشور براي صادرات متانول قرار مي دهد.

گروه انرژي|
به دنبال تصميم اخير اوپك براي كاهش بيش��تر سقف 
تولي��د روزانه اعضا، پيش بيني ها حاكي از آن اس��ت كه 
توليد نفت كشورهاي غير اوپك در سال 2020 با سرعت 
بيش��تري رش��د خواهد كرد كه اين موضوع بر وضعيت 
كشورهاي صادركننده نفت اوپك تاثيرگذار خواهد بود. 

آنطور كه ريس��تاد ان��رژي پيش بيني كرده اس��ت؛ كل 
توليدات كشورهاي غير اوپك )نفت خام و ميعانات نفتي( 
در س��ال 2020 حدود 2.26 ميليون بشكه در روز رشد 
خواهد كرد كه اين مساله چالشي را براي اوپك و روسيه 
ايجاد خواهد كرد زيرا آنها تالش دارند بازار جهاني نفت را 

در سال آينده متعادل كنند. اين در حالي است كه ريستاد 
انرژي معتقد اس��ت اين روند باعث خواهد ش��د كه يك 
ركورد 40 س��اله در بازار جهاني نفت ايجاد شود. رييس 
تحقيقات باالدستي ريستاد انرژي در اين زمينه عنوان 
كرده اس��ت: »رشد باالي توليد نفت كشورهاي خارج از 
اوپك موجب فش��ار قابل توجهي بر توانايي اوپك براي 
ايجاد تعادل در بازار نفت در سال 2020 خواهد شد. در 
اين راس��تا اوپك نياز به آن دارد كه ميزان كاهش توليد 
نفت خود در س��ال آينده را گس��ترش دهد.« با نگاهي 
به روند تغييرات س��ال هاي گذش��ته توليد نفت توسط 
كشورهاي غير اوپكي از سال 1960 تا به اكنون، مشاهده 

مي كنيم كه توليد كشورهاي غير اوپكي در سال 19۷8 
بيشترين ميزان رش��د را به همراه داشته تا حدود 1.96 
ميليون بشكه در روز افزايش يافته است. اما ممكن است 
اين ركورد رشد توليد در سال آينده شكسته شود. طبق 
گفته تحليلگران ريستاد انرژي؛ پيش بيني مي شود ميزان 
توليد نفت كشورهاي غير اوپكي در سال آينده از حدود 
1.۳5 ميليون بشكه در روز به 2.26 ميليون بشكه در روز 
افزايش يابد.  طبق گزارش ريستاد انرژي؛ اياالت متحده در 
صدر ليست كشورهاي غير اوپكي قرار دارد كه سريعترين 
ميزان رشد توليد را در سال 2020 خواهد داشت. پس از 
آن نيز نروژ و برزيل، دو توليدكننده بزرگ و غالب جهان 

خارج از اوپك هس��تند كه توليد نفت آنها در سال آينده 
نيز با رش��د بااليي همراه خواهد بود. در همين خصوص 
اوايل پرايس نيز نوشته است: خطر كاهش توليد اوپك كه 
مي تواند با افزايش قيمت نفت همراه باشد، به رونق دوباره 
نفت شيل امريكا منجر شده و امكان سرازير شدن موج 
ديگري از نفت را به بازار فراهم خواهد كرد. عالوه بر اينها، 
طبق نوشته ريستاد انرژي؛ رشد توليد نفت نروژ تا حدود 
زيادي توسط يوهان سوورپروپ و همچنين پروژه هاي 
كوچك تر هدايت مي شود. نروژ يك توليدكننده بالغ است 
و ممكن اس��ت رشد توليد نفت اين كشور در سال آينده 
از هميشه فراتر رفته و اين امر موجب افزايش يافته هاي 

جديد شود. همين مساله در مورد برزيل نيز عنوان شده 
است. اين كشور به لطف برخي پروژه ها سال آينده رشد 
قابل توجهي را تجربه خواهد كرد. ريستاد انرژي پيش بيني 
كرده كه شركت دولتي نفت پتروبراس برزيل قرار است 
تا سال 20۳0 بزرگ ترين توليدكننده نفت جهان در بين 
شركت هاي داراي فهرست عمومي باشد. الزم به ذكر است 
كه كشورهاي اوپك در نشست اخير خود توافق كردند كه 
500 هزار بشكه از توليد نفت خود را كاهش داده و به اين 
ترتيب قيمت نفت را باال ببرند. به اين ترتيب قيمت نفت 
خام وس��ت تگزاس اينترمدييت به 60 دالر در هر بشكه 
رسيد و نفت برنت هم به 65 دالر در هر بشكه نزديك شد.
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پيش بيني افزايش قيمت نفت 
در پي تصميم جديد اوپك

ايس�نا| بانك امريكايي گلدمن س��اكس در پي 
تصميم اوپك پالس براي عميق كردن كاهش توليد 
نفت، پيش بيني خود از شاخص هاي قيمت جهاني 
نفت در س��ال 2020 را باالتر برد . گلدمن س��اكس 
اكنون پيش بيني مي كند قيم��ت نفت برنت براي 
تحويل فوري در سال 2020 به 6۳ دالر در هر بشكه 
مي رس��د كه س��ه دالر باالتر از پيش بيني قبلي 60 
دالر است. قيمت وست تگزاس اينترمدييت امريكا 
را هم 58 دالر و 50 س��نت در هر بشكه پيش بيني 
كرد. به روزرس��اني پيش بيني گلدمن ساكس پس 
از توافق اخير اوپك پالس براي كاهش بيشتر توليد 
روي داد. گروه اوپك پالس شامل كشورهاي اوپك 
و غيراوپك در نشست رس��مي روز جمعه در وين با 
عميق كردن كاهش توليد به ميزان 500 هزار بشكه 
در روز تا مارس س��ال 2020 موافقت كردند و به اين 
ترتيب مجموع توليد اوپك پالس از س��طح توليد 
اكتبر سال 2018 به ميزان 1.۷ ميليون بشكه در روز 
كاهش پيدا خواهد كرد. كاهش 500 هزار بشكه اي 
از اول ژانويه سال 2020 اعمال شده و تا مارس ادامه 
پيدا مي كند. اين گروه سياس��ت توليد نفت خود را 
در يك نشست فوق العاده كه روزهاي پنجم و شش 
مارس برگزار مي شود، بازبيني خواهد كرد. بازار نفت 
با افزايش چشمگير قيمت ها از تصميم اوپك پالس 
استقبال كرد. طبق گزارش گلدمن ساكس، استراتژي 
اوپك پالس براي مديريت ناترازي بازار فيزيكي در 
كوتاه مدت به جاي اص��الح ناترازي هاي بلندمدت 
است. بر اس��اس گزارش بلومبرگ، گلدمن ساكس 
پيش بيني كرد توازن مي��ان عرضه و تقاضاي نفت 
در نتيجه پيمان اوپك، 0.۳ ميليون بش��كه در روز 

محدودتر خواهد شد.

خصوصي سازي صنايع 
پتروشيمي در ايران و خاورميانه

گذري   بر خصوصي سازي 
صنايع پتروش��يمي در 
ايران و خاورميانه، عنوان 
كتابي است كه با نگاهي 
ب��ه عملك��رد هلدينگ 
خليج فارس ب��ه عنوان 
نمونه  خصوصي س��ازي 
در صنعت پتروش��يمي 

پرداخته و س��عي دارد تا تصوي��ري از يك مجموعه 
اقتصادي موفق در صنعت پتروش��يمي را براساس 
الگو هاي جهاني ترسيم كند. اين كتاب به قلم رفعت 
فرزادفر و عبدالرسول دشتي در دو فصل به نگارش 
درآمده است. فصل نخس��ت اين كتاب ضمن ارايه 
تحليل هاي منطقه اي از صنعت پتروشيمي؛ نگاهي 
ب��ه قواني��ن كار و روند خصوصي س��ازي در صنايع 
پتروشيمي كش��ورهاي منطقه داشته و همچنين 
عرضه سهام شركت هاي ايراني در بورس هاي خارجي 
را مورد بررسي قرار مي دهد.  كاهش قيمت جهاني 
نفت و تدابير كشورهاي منطقه براي توسعه صنعت 
پتروشيمي هم يكي ديگر از بخش هايي است كه در 
فصل نخست كتاب به آن پرداخته شده است. فصل 
دوم اين كتاب نيز به يادداشت هاي متعدد در خصوص 
صنعت پتروشيمي اختصاص دارد. اين كتاب در سال 
جاري توسط انتشارات رستان به چاپ رسيده است.
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هوش مصنوعي اشتباه نمي كند، براي همين بايد از آن ترسيد

مترجم: محمد معماريان|
همه نش�انه ها حاكي از اين اس�ت كه در آينده اي 
نه چن�دان دور، هوش مصنوع�ي به بخش مهمي 
از زندگ�ي روزمره م�ا تبديل خواهد ش�د. هوش 
مصنوعي عالوه بر آنكه به ما پيشنهاد خواهد داد 
چه موسيقي اي گوش بدهيم يا چه كفشي بخريم، 
جاي پزشك و قاضي و پليس را هم خواهد گرفت. 
ام�ا چالش اصلي اي كه پيش روي ما ق�رار دارد، نه 
احتمال بيكاري شمار بيشتري از انسان ها، بلكه اين 
واقعيت است كه هيچكس، حتي خود سازندگان 
اين فناوري ه�ا، نمي دانند هوش مصنوعي چطور 

تصميم مي گيرد.

ايمي وب، بيزنس اينس�ايدر| وقتي دستورالعملي 
مبتني بر ارزش هاي انسان گرايانه براي غول هاي بزرگ 
فناوري در كار نباشد، تجربه ها و آرمان هاي شخصي اند 
كه تصميم گيري ها را پيش مي برند. وقتي ماجرا به هوش 
مصنوعي برسد، اين مساله بس��يار خطرناك مي شود 
چون دانشجويان، استادان، محققان، كاركنان و مديران، 
ه��ر روز، ميليون ها تصميم مي گيرن��د: از تصميم هاي 
به ظاهر بي اهميت )از كدام پايگاه داده استفاده كنند( تا 
تصميم هاي بنيادين )اگر يك خودروي هوشمند مجبور 

به تصادف باشد، بايد به سمت كدام قرباني برود؟( .
شايد مغز انسان الهام بخش هوش مصنوعي بوده باشد، 
اما تصميم گيري و انتخاب انسان ها و هوش مصنوعي با 
هم فرق دارد. دنيل كانمن، اس��تاد دانشگاه پرينستون، 
و آموس تورسكي، استاد دانش��گاه عبري اورشليم، كه 
سال ها براي مطالعه مغز انسان و نحوه تصميم گيري ما 
وقت گذاشته اند، در نهايت كشف كردند كه ما دو سيستم 
فكري داريم: يكي از منطق براي تحليل مساله ها استفاده 
مي كند، و ديگري كه خودكار و سريع است و تقريبًا براي 
ما نامحسوس. كانمن اين سيستم دوگانه را در كتاب تفكر، 
سريع و آهسته كه جايزه هاي متعددي ُبرده است شرح 
مي دهد. مسائل دش��واري وجود دارد كه نيازمند توجه 
شما و بالتبع حجم زيادي از انرژي ذهني تان هستند. به 
همين دليل است كه اكثر افراد نمي توانند حين راه رفتن 
مسائل طوالني محاسباتي را حل كنند چون حتي كاري 
مثِل راه رفتن هم به آن بخش انرژي بر مغز نياز دارد. اكثر 
اوقات، سيس��تم ديگر زمام امور را در دست دارد. ذهن 
سريع و ش��هودي ما در طول روز به طور خودكار هزاران 
تصميم مي گيرد، و گرچه كمتر انرژي مصرف مي كند اما 
آكنده از سوگيري هاي شناختي است كه بر هيجانات، 

باورها و افكار ما اثر مي گذارند.
به خاطر قسمت سريع مغزمان است كه اشتباه مي كنيم. 
در خوردن يا آشاميدن زياده روي مي كنيم يا رابطه جنسي 
محافظت نشده داريم. همان قسمت مغز است كه زمينه 
كليشه سازي را فراهم مي كند. ما بر اساس داده هايي بسيار 
كم درباره افراد ديگر قضاوت مي كنيم بي آنكه آگاهانه از اين 
كار خبردار شويم. يا آن افراد به چشم ما نمي آيند. قسمت 
سريع مغز موجب مي شود مستعد آن پديده اي باشيم كه 
اسمش را »پارادوكس اكنون« گذاشته ام: به طور خودكار 
فرض مي كنيم كه شرايط كنوني مان تغيير نخواهد كرد، 
يعني اصاًل محال است كه تغيير كند، حتي اگر با نشانه هايي 
مواجه باشيم كه از چيزي نو يا متفاوت حكايت مي كنند. 
ش��ايد فكر كنيم كه كنترل كاملي بر تصميم گيري  مان 

داريم، اما بخشي از ما ُمدام در حالت پرواز خودكار است. 
رياضي دانان مي گويند به خاطر پيچيدگي سيس��تم ها 
و سياليِت هميش��گي آينده )كه اين سياليت تا سطح 
مولكولي نيز ادامه دارد(، محال اس��ت بتوانيم »تصميم 
بي نق��ص« بگيري��م. مح��ال اس��ت بتواني��م تك تك 
برون دادهاي ممك��ن را پيش بيني كنيم، و چون تعداد 
متغيرها مجهول اس��ت، به هيچ وج��ه نمي توان مدلي 
س��اخت كه همه پاس��خ هاي ممكن را سبك سنگين 
كند. چند دهه پيش، وقتي مرزهاي هوش مصنوعي در 
حد شكست دادن آدم ها در بازي چكرز بود، متغيرهاي 
تصميم گيري روش��ن و واضح بودند. امروزه كه از هوش 

مصنوعي مي خواهيم درباره يك تش��خيص پزش��كي 
نظر بدهد يا س��قوط بعدي ب��ازار مال��ي را پيش بيني 
كند، پ��اي داده ه��ا و تصميم هايي در ميان اس��ت كه 
ميليون ها برابر پيچيده ترند. لذا سيستم هايمان را چنان 
ساخته ايم كه بهينه سازي كنند. بهينه سازي هم تلويحا 
از پيش بيني ناپذيري مي گويد: گرفتن تصميم هايي كه 

از تفكر انساني خود ما فاصله دارد.
پارس��ال كه نرم اف��زار آلفاگو زيرو )متعلق به ش��ركت 
ديپ مايند( استراتژي انساني را كنار گذاشت و استراتژي 
خودش را ابداع كرد، معن��ي اش اين بود كه ديگر ميان 
بديل ه��اي از-پيش-موجود انتخ��اب نمي كرد، بلكه 
عامدانه تصميم گرفت كه چيزي كاماًل متفاوت را بيازمايد. 
هدف محققان هوش مصنوعي همين الگوي فكري دوم 
است چون بنا به نظريه ها مي شود گفت همين است كه 
مي تواند به پيش��رفت هاي عظيم بينجامد. لذا به جاي 
تمرين دادن هوش مصنوعي براي گرفتن تصميم هاي 
كامل و بي نقص، تمرينش مي دهند تا براي ُبرون دادهاي 
خاص بتواند بهينه سازي كند. ولي براي چه كسي )و چه 
چيزي( داريم بهينه س��ازي مي كنيم؟ و از اين گذشته، 
فرآيند بهينه س��ازي به صورت بالدرن��گ چطور عمل 
مي كند؟ در حقيقت پاسخ دادن به اين سوال ساده نيست. 
فناوري هاي »يادگيري ماشيني« و »يادگيري عميق« 
رازآلودتر از سيستم هاي قديمي دستي اند. علتش هم 
اين است كه اين سيستم ها هزاران نرون شبيه سازي شده 
را گ��رد هم مي آورند كه در قال��ب صدها اليه پيچيده و 
متصل س��امان مي يابند. پس از فرستادن ورودي اوليه 
به نرون هاي اليه اول، محاسبه اي انجام شده و سيگنال 
جديدي توليد مي شود. آن سيگنال به اليه بعدي نرون ها 
فرس��تاده مي ش��ود و فرآيند ادامه مي يابد تا زماني كه 
هدف حاصل ش��ود. همه اين اليه هاي به هم متصل، به 
سيستم هاي هوش مصنوعي امكان مي دهند داده ها را 
در چندين و چند اليه انتزاع ش��ناخته و بفهمند. مثاًل 
يك سيستم شناسايي تصوير شايد در اليه اول بفهمد 
كه يك تصوير فالن رنگ  و شكل هاي خاص را دارد، و در 
اليه هاي بعدي بافت و نور را تشخيص بدهد. باالترين اليه 
معين خواهد كرد كه غذاي موجود در آن عكس، گشنيز 

است، نه جعفري.
آينده ه��وش مصنوع��ي )و بالتبع آينده بش��ريت( در 
دست فقط ۹ شركت است كه فريم ُورك ها، چيپست ها 
و ش��بكه ها را توسعه مي دهند، پش��تيبان مالي عمده 
تحقيقات ، سهم اصلي را در حق اختراع ها مي برند، و در 

اين ميان داده كاوي روي اطالعات ما را به شيوه هايي انجام 
مي دهند كه نه برايمان شفاف است و نه مشاهده پذير. 
6 تاي آنها در اياالت متحده اند كه اسمشان را جي-مافيا 
گذاشته ام: گوگل، مايكروس��افت، آمازون، فيس بوك، 
اي بي ام و اپل. سه تا در چين هستند كه اسم شان را بت 
مي گذارم: بايدو، علي بابا و تنس��نت. يك مثال بزنم كه 
وقتي اين ۹ غول از داده هاي ما براي س��اختن ابزارهاي 
كاربردي دني��اي واقعي با مقاصد تج��اري و حكومتي 
استفاده مي كنند، چه مشكالت و مسائلي پيش مي آيد. 
محققان در دانشكده طب ايچان در نيويورك يك آزمايش 
»يادگيري عميق« انجام دادند تا ببينند آيا مي توانند يك 
سيستم را جوري آموزش دهند كه سرطان را پيش بيني 
كند. اين دانش��كده كه در بيمارس��تان ماونت سيناي 
قرار دارد، به داده هاي ۷۰۰ هزار بيمار دسترس��ي پيدا 
كرد، و اين مجموعه داده ها شامل صدها متغير متفاوت 
بود. سيس��تم آنها، به نام ديپ پيش��نت، تكنيك هاي 
پيشرفته اي براي شناس��ايي الگوهاي جديد در داده ها 
داش��ت كه محققان كام��اًل از آنها س��ر درنمي آوردند، 
اما از قض��ا در يافتن بيماران در مراحل اوليه بس��ياري 
بيماري ها از جمله سرطان كبد بسيار خوب عمل مي كرد. 
اين سيستم همچنين مي توانس��ت نشانه هاي هشدار 
برخي اختالل هاي روان پزشكي مانند شيزوفرني را هم 
پيش بيني كند كه عجيب بود. ولي حتي محققاني كه اين 
سيستم را ساخته بودند، نمي دانستند كه سيستم شان 
چگونه تصميم گي��ري مي كند. محقق��ان يك هوش 
مصنوعي قدرتمند ساخته بودند، هوشي كه مزايايش در 
زمينه تجارت و سالمت عمومي ملموس بود، و تا به امروز 
منطق نحوه تصميم گيري اش را نمي دانند. ديپ پيشنت 
پيش بيني هاي هوشمندانه اي مي كرد بي آنكه تبييني 
برايشان وجود داشته باشد. آيا تيم پزشكي با آرامش خاطر 
مي توانست گام هاي بعدي را بردارد، مثاًل داروهاي بيمار را 
متوقف كند يا تغيير دهد، به پرتودرماني يا شيمي درماني 

روي بياورد، يا دست به كار جراحي شود؟
اين ناتواني در مشاهده نحوه بهينه سازي و تصميم گيري 
در سيس��تم هوش مصنوعي را با عنوان »مساله جعبه 
سياه« مي شناسند. درحال حاضر، كدهاي سيستم هاي 
هوش مصنوعي اي كه آن ۹ غول مي س��ازند به صورت 
منبع  باز ارايه مي شود، ولي همگي مثل جعبه هاي سياهي 
عمل مي كنند كه انحصاري شركت هاي خاص است. آنها 
مي توانند فرآيند را شرح بدهند، اما اجازه دادن به ديگران 
براي مشاهده آن در عمل به صورت بالدرنگ در پرده اي از 

ابهام است. با آن همه اليه ها و نرون هاي شبيه سازي شده، 
مهندسي معكوس كردن براي فهميدن آنكه دقيقًا چه 
اتفاقاتي به چه ترتيبي ُرخ داده اند ابداً ساده نيست. تيمي 
از محققان گوگل سعي كردند يك تكنيك جديد توسعه 
بدهند تا هوش مصنوعي شفاف تر شود. اساس كارشان 
اي��ن بود كه يك الگوريتم شناس��ايي تصوير با فناوري 
يادگيري عميق را برعكس اجرا كردند تا مشاهده كنند كه 
سيستم چگونه چيزهاي خاصي مانند درختان، حلزون ها 
و خوك ها را تشخيص مي داد. اين پروژه، با نام ديپ دريم، 
از شبكه اي استفاده مي كرد كه آزمايشگاه علم رايانه و 
هوش مصنوعي دانشگاه ام آي تي ساخته بود و الگوريتم 
يادگيري عميق گوگل را برعكس اجرا مي كرد. به جاي 
تمرين دادن سيستم براي شناسايي اشياء با استفاده از 
رويكرد اليه به اليه )كه ياد بگيرد ُرز يك ُرز است و نرگس 
يك نرگس(، اين سيستم را تمرين دادند تا عكس ها را 
كج و معوج كرده و اشيايي بسازد كه در عكس نبوده اند. 
آن تصويرهاي كج ومعوج پي درپي به خورد سيستم داده 
شدند، و هر بار ديپ دريم تصويرهاي غريب تري را كشف 
كرد. يعني گوگل واقعاً از هوش مصنوعي خواسته بود كه 
روياپردازي كند. يعني به جاي آنكه سيستم را تمرين 
دهد تا اشياي موجود را تشخيص دهد، تمرينش دادند 
تا همان كاري را كند كه ما همه در كودكي كرده ايم: به 
ابرهاي آسمان خيره مي شويم، دنبال الگوهايي مي گرديم 
تا انتزاع كنيم، و خيال مي كنيم كه چه مي بينيم. با اين 
تفاوت كه ديپ دريم به استرس يا هيجان انساني مقيد 
نبود: آنچه مي ديد منظره هاي��ي هيواليي بود مثل فاز 
روان گردان ها، تركيبي از حيوان هاي عجيب غريب شناور، 
فراكتال هاي رنگي و ساختمان هايي كه كج و چوله شده 

بودند و شكل هاي بي منطقي مي ساختند.
وقتي كه هوش مصنوعي روياپردازي مي كرد، چيزهاي 
كاماًل جديدي مي ساخت كه براي خود سيستم منطقي 
بود اما براي ما ناشناس، از جمله حيوان هاي تركيبي مثل 
يك »خوك-حلزون« و »س��گ-ماهي.« روياپردازي 
هوش مصنوعي لزومًا مايه دلواپس��ي نيست، اما نشان 
مي دهد كه تفاوت هايي گسترده ميان دو امر وجود دارد: 
يكي معنايابي انسان ها از داده هاي دنياي واقعي، و دومي 
فهم سيستم هايمان از داده هاي ما وقتي كه به حال خود 
رها شده باشند تا به دستگاه هايشان تكيه كنند. وقتي 
اين تيم تحقيقاتي يافته هاي خود را منتشر كرد، جامعه 
دس��ت اندركاران هوش مصنوع��ي از آن به عنوان يك 
پيشرفت بزرگ در زمينه هوش مصنوعي مشاهده پذير 

تقدير كردند. درعين حال، تصاوير چنان ُبهت آور و غريب 
بودند كه در سراسر اينترنت پخش شدند. چند نفري هم 
از برنامه ديپ دريم استفاده كردند تا ابزارهايي بسازند كه 
به هركس امكان مي داد براي خودش عكس هاي مدل فاز 
روان گردان ها را بسازد. حتي برخي از طراحان گرافيك 
نوآور و كارآفرين هم بودن��د كه با ديپ دريم كارت هاي 
تبريك عجيب ولي بس��يار زيبا س��اختند و آنها را براي 

فروش در Zazzle.com گذاشتند.
ديپ دريم دريچه اي بود تا ببينيم كه برخي الگوريتم ها 
چگونه اطالعات را پردازش مي كنند. ولي نمي توان آن را 
روي همه سيستم هاي هوش مصنوعي پياده كرد. نحوه 
كار سيستم هاي جديدتر هوش مصنوعي )و اينكه چطور 
به تصميم هاي خود مي رس��ند( هنوز رازآلود است. در 
قبيله هواداران هوش مصنوعي، هستند كساني كه بگويند 
مساله جعبه س��ياه در كار نيست؛ ولي اين سيستم ها تا 
به امروز هنوز در پ��رده اي از ابهام اند. آنها مي گويند كه 
شفاف سازي اين سيستم ها يعني افشاي الگوريتم ها و 
فرآيندهايي كه صاحب امتياز دارند. حرف شان منطقي 
است و نبايد انتظار داشته باشيم كه يك شركت سهامي 
عام، دارايي هاي معنوي و اسرار تجاري خود را در اختيار 
همگان بگذارد، به ويژه وقتي ك��ه توجه كنيم چين در 

زمينه هوش مصنوعي چقدر تهاجمي عمل مي كند.
اما وقتي كه تبيين ها و توضيح هاي معن��اداري در كار 
نباش��ند، چطور مي توان ثابت كرد كه سوگيري در اين 
سيس��تم ها نفوذ نكرده اس��ت؟ بدون دانس��تن پاسخ 
اين سوال هم چطور مي ش��ود با خيال راحت به هوش 

مصنوعي اعتماد كرد؟
ما خواستار شفافيت هوش مصنوعي نيستيم. ما با حيرت 
و تمجيد به سيستم هايي مي نگريم كه گويا اداي انسان ها 
را درمي آورن��د اما دقيقًا هم به نتايجي نمي رس��ند كه 
انسان ها مي رسند. در گفت وگوهاي آخر شب تلويزيوني 
آنها را سوژه خنده مي كنيم چون يادمان مي اندازند كه 
دست باال را داريم. همين جا دوباره از شما مي پرسم: اگر 
اين فاصله گرفتن ها از تفكر انساني سرآغاز چيزي سراسر 

جديد باشند، چطور؟
آنچه مي دانيم از اين قرار اس��ت: نرم افزارهاي كاربردي 
تجاري هوش مصنوعي با هدف بهينه سازي )نه بازجويي 
يا شفافيت( طراحي شده اند. ديپ دريم ساخته شد تا به 
مساله جعبه سياه بپردازد يعني به محققان كمك كند 
تا بفهمند سيستم هاي پيچيده هوش مصنوعي چطور 
تصميم گي��ري مي كنند. نتايجش باي��د زنگ خطري 
حساب مي شد كه ادراك هوش مصنوعي اصاًل شبيه ما 
نيست. با اين حال، چنان پيش مي رويم كه انگار هوش 
مصنوعي هميش��ه طبق منظور و مقصود سازندگانش 

عمل خواهد كرد.
نرم افزارهاي كاربردي ه��وش مصنوعي كه اين ۹ غول 
مي س��ازند، اكنون در حال ورود به جري��ان اصلي بازار 
هستند و قرار است كاربرپسند باشند يعني به ما امكان 
دهند كه س��ريع تر و كاراتر عمل كنيم. كاربران نهايي 
)ادارات پليس، آژانس هاي حكومتي، كس��ب وكارهاي 
كوچك و متوسط( يك داشبورد حاضر و آماده مي خواهند 
كه پاسخ ها را تحويلشان بدهد و ابزاري مي خواهند كه 
كارهاي تكراري شناختي يا اداري را خودكار پيش ببرد. 
ما رايانه هايي مي خواهيم كه مساله هايمان را حل كنند، 
و مي خواهيم كمتر كار كني��م. همچنين مي خواهيم 
پايمان كمتر گير باش��د، يعني اگر مش��كلي پيش آمد 
بتوانيم تقصيرش را گردن سيستم رايانه اي بيندازيم. اين 
همان »اثر بهينه سازي« است كه پيامدهاي ناخواسته اش 
هم اكنون نيز بر مردم عادي سراس��ر دنيا اثر مي گذارد. 
همين جا دوباره مي گويم كه اين نكته بايد پرسش��ي را 
پيش بياورد كه مستي را از سرمان بپراند: ميلياردها تفاوت 
ظريف فرهنگي، ديني، سياسي، جنسي و اخالقي آدميان 
چگونه بهينه سازي مي شود؟ بدون دستورالعملي مبتني 
بر ارزش هاي انسان گرايانه، وقتي هوش مصنوعي براي 
كسي بهينه سازي مي شود كه اصاًل شبيه شما نيست، چه 
منبع: ترجمان مي شود؟  
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 ضايعات برداشت غالت
 به كمتر از ۴ درصد رسيد

رييس مكانيزاسيون وزارت جهاد كشاورزي گفت: 
در حال حاضر ضايعات برداش��ت غالت در كش��ور 
به كمتر از ۴ درصد رس��يده است. به گزارش ايسنا، 
كامبيز عباسي در آيين رونمايي و افتتاحيه خط توليد 
كمباين برنج در شركت كمباين سازي ايران در اراك، 
اظهار كرد: كمباين سازي ايران يك مجموعه كم ادعا 
و اثرگذار در كش��ور است كه با حداقل هاي موجود، 
توليد حداكث��ري انجام مي ده��د و در صورت نبود 
محصوالت اين كارخانه وضعيت برداشت گندم و جو 
در كشور نامشخص بود. وي افزود: ۸.۲ ميليون هكتار 
گندم و جو ديم در كش��ور وجود دارد كه ۹۰ درصد 
محصوالت آن به وسيله كمباين برداشت مي شود 
و مي توان به برداشت ۱۴ ميليون تن گندم در كشور 
توسط كمباين اشاره كرد. رييس مكانيزاسيون وزارت 
جهاد كشاورزي تصريح كرد: در كشور حدود ۱۷ هزار 
دستگاه كمباين وجود دارد كه حدود ۹۵ درصد اين 
دستگاه ها توليد داخل است و برخي از اين دستگاه ها 
با عمر بيش از ۲۰ سال، خدمات پس از فروش دريافت 
مي كنند. عباسي با بيان اينكه در حال حاضر ضايعات 
برداشت غالت در كشور به كمتر از ۴ درصد رسيده، 
تصريح كرد: سال ۹۲ توليدات اين كارخانه كمتر از 
۵۰ درصد بود، اما از نيمه دوم سال ۹۲ فروش كارخانه 
روند صعودي پيدا كرد و به ويژه در سه سال اخير تنوع 
توليد و فروش رونق پي��دا كرده و ميانگين توليد به 
حدود ۹۰۰ دستگاه در سال رسيد و كارخانه به يك 

خودباوري و خودمحوري در توليد دست پيدا كرد.
وي در خصوص توليدات برنج اضافه كرد: در كشور به 
صورت پايدار ۵۵۰ هزار هكتار اراضي برنج وجود دارد 
و يك جامعه محروم و سختكوش توليد اين برنج را به 
عهده  دارند، يكي از سياست هاي دولت تدبير و اميد، 
گذر از كشاورزي سنتي و حركت به سمت كشاورزي 

صنعتي در خصوص برداشت محصول برنج بود.
رييس مكانيزاس��يون وزارت جهاد كشاورزي بيان 
كرد: اوايل س��ال ۹۳ فعاليت در ح��دود ۱۲ درصد 
از اراضي ش��اليزاري به صورت مكانيزه بود، اما حال 
حاضر ۸۰ درصد برداش��ت و ۵۵ درصد كاشت اين 

اراضي به صورت مكانيزه انجام مي شود.
عباسي افزود: ابتدا در راستاي توسعه مكانيزاسيون 
برنج، ايران به كشورهاي شرقي آسيا وابستگي داشت 
اما خوشبختانه كارخانه كمباين سازي طي سال هاي 
اخير پروژه مكانيزاس��يون برنج را به نتيجه رساند و 
امروز افتخار ديگري در اين حوزه در راس��تاي توليد 
كمباين برنج و برداشت اين محصول نصيب كشور 
شد و كمباين برنج و خط توليد ساخت اين دستگاه به 
بهره برداري رسيد. وي افزود: اين دستگاه مورد آزمون 
و ارزيابي قرار گرفته و از استانداردهاي الزم برخوردار 
است و اميدواريم اين كارخانه هماهنطور كه در حوزه 
برداشت گندم و جو حامي بخش كشاورزي بوده در 
حوزه برنج هم اين حمايت را استمرار دهد تا شاهد 

توليد ساالنه هزار دستگاه از اين كمباين باشيم.
رييس مكانيزاسيون وزارت جهاد كشاورزي تصريح 
كرد: توان اين دس��تگاه ۱۰۰ اس��ب بخار و مش��ابه 
كمباين هاي وارداتي اس��ت و ب��ا توجه به اينكه اين 
كارخانه بومي و فعال در داخل كش��ور اس��ت قطعا 
مشكالت خدمات پس از فروش در توليد داخل بسيار 
كمتر خواهد بود. عباس��ي با اشاره به اينكه به دنبال 
اقتصادي كردن توليد برنج در كشور هستيم، گفت: 
نياز ساالنه كش��ور به كمباين برنج حدود دو هزار و 
۵۰۰ دستگاه است كه بخش عمده اي از اين نياز ازاين 
پس توسط كارخانه كمباين سازي تامين خواهد شد.

وي خاطرنشان كرد: توسعه مكانيزاسيون برنج يك 
اتفاق جوان براي كش��ور اس��ت كه با ديد حمايت 
از كش��اورزان و ش��اليكاران اتفاق افتاده و به صورت 
ميانگين س��االنه در كش��ور حدود ۱۵۰۰ دستگاه 
كمباين برنج تامين مي شده كه خوشبختانه با اين 
اتفاق بيش از ۸۰ درصد از اين نياز از اين پس در داخل 
كشور تامين خواهد شد. همچنين ارز اختصاصي براي 
واردات كمباين برنج در سال هاي گذشته حدود ۱۰ تا 
۱۵ ميليون دالر بوده كه با اين اتفاق برآورد مي شود در 
سال آينده اين رقم حدود ۸۰ درصد كاهش پيدا كند.

عوارض واردات محصوالت 
كشاورزي در بودجه ۹۹

بر اساس اليحه بودجه سال ۹۹ در بخش كشاورزي 
پيش بيني ش��ده كه نس��بت ب��ه اخذ ع��وارض در 
برابر واردات ميوه و س��بزيجات، س��موم و داروهاي 
دامپزشكي، گوشت قرمز و طيور اقدام شود. اليحه 
بودجه س��ال ۱۳۹۹ به تازگي به مجلس ش��وراي 
اسالمي ارايه ش��د و براساس آن بودجه وزارت جهاد 
كشاورزي ۵۵ هزار و ۳۷۱ ميليارد و ۴۱6 ميليون ريال 
ش��امل ۳۰ هزار و ۱۸6 ميليارد و ۲6۳ ميليون ريال 
اعتبارات هزينه اي و ۲۵ هزار و ۱۸۵ ميليارد و ۱۵۳ 
ميليون ريال اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي 
با ۲.۵ برابر رش��د نسبت به سال گذشته تعيين شد. 
براساس جدول پيوس��ت اليحه بودجه ۱۳۹۹ كل 
كشور، درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات ميوه و 
سبزيجات و سموم كشاورزي براي هر كيلوگرم انواع 
ميوه و سبزي ۷۰۰ ريال، براي هر كيلوگرم سم آماده 
كشاورزي ۱۴ هزارو 6۴۰ ريال و براي هر كيلوگرم سم 
تكنيكال وارداتي هفت هزار و ۳۲۰ ريال در نظر گرفته 
شده است. همچنين اخذ عوارض واردات »سموم و 
داروهاي دامپزش��كي« آماده مصرف و واكسن هاي 
طيور عوارض موارد مش��ابه توليد داخ��ل از ارزش 
گمركي محصوالت وارداتي پنج درصد، عوارض موارد 
غيرمشابه توليد داخل از ارزش گمركي محصوالت 
وارداتي دو درصد تعيين ش��ده است.  برپايه اليحه 
بودجه سال ۹۹ عوارض حاصل از كشتار دام و طيور 
در كشتارگاه ها براي دام سنگين ۱۵ هزار ريال، براي 
دام سبك يك هزار و ۸۰۰ ريال و براي طيور ۸۰ ريال 
در نظر گرفته شد. عالوه براين اخذ عوارض از واردات 
گوشت قرمز و مرغ براي هر كيلوگرم گوشت قرمز دو 
هزار و ۷۵۰ ريال و براي هر كيلوگرم گوشت مرغ يك 

هزار و ۱۰۰ ريال تعيين شده است.

تراكم ديپلماسي در جنوب هرمز
»وين عربي«، »ژنو خاورميانه«، »صندوق پستي بازيگران 
منطقه« عناويني است كه رسانه هاي عربي براي توصيف 
نقش ميانجيگرانه عمان در اختالفات منطقه به كار مي برند.

به گزارش ايرنا، نگاهي به سمت و سوي سياست خارجي 
عمان و تكاپوهاي ديپلماتيك اين كشور نشان مي دهد 
كه مسقط طي ساليان دراز به دنبال كسب نقش ميانجي 
در منازع��ات و اختالفات منطقه اي بوده و كوش��يده 
از رهگذر بي طرفي فعال و نيز رايزني  و وس��اطت هاي 
ديپلماتيك بين بازيگران منطقه اي، به نوعي به منزلت 

و مزيت در منطقه دست يابد.

   نگاهي به پرونده هاي ميانجيگري   عمان
تارنماي »الخليج اونالين« امارات در گزارش��ي پيرامون 
سياست خارجي مسقط آورده است: عمان در بسياري از 
مسائل منطقه اي و بين المللي نقش واسطه را بازي كرده 
اس��ت كه برجس��ته ترين آن خارج كردن ديپلمات هاي 
امريكايي، فرانسوي و آلماني از برخي كشورها از جمله يمن 
و انتقال آنان به مس��قط بود. همچنين عمان براي تبادل 
اسراي جنگي ميان ايران و عراق تالش كرده است و براي 
آزادسازي زندانيان مصري كه در جنگ تحميلي عراق عليه 
ايران گرفتار ش��ده بودند، اقداماتي را به انجام رساند. اين 
كشور در آزادسازي ملوانان انگليسي و امريكايي در ايران 
هم تالش كرده اس��ت. به نوشته تارنماي الخليج اونالين، 
»عبداهلل الغيالني« كارشناس مس��ائل راهبردي معتقد 
است كه ديپلماسي عمان اين روزها براي حل بحران يمن 
و بررسي روابط كش��ورهاي عربي و ايران فعال شده است. 

مسقط براي از بين بردن موانع در حال نقش آفريني است. 
جايگاه عمان در نقش��ه روابط با كشورهاي عربي حاشيه 
خليج فارس سبب شده كه مسقط در پرونده هاي منطقه اي 
نقش كارامدي را بازي كند. اين كش��ور هنوز هم به انتقال 
پيام هاي سياسي و تسهيل ديدارها تمايل دارد. در اصل، 
ايران و عربستان اختالفاتي دارند. كويت، قطر و عمان با ايران 
درگيري سياسي ندارند و امارات هم اگرچه در موضع رسمي 
خود سمت و سوي ديگري را طي مي كند، اما داراي روابط 
مستحكم تجاري با ايران است. اين روزنامه به نقل از »ديويد 
اغناتيوس« تحليلگر روزنامه »واشنگتن پست« نوشت: 
كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس براي آغاز گفت وگو 
با ايران و همپيمانانش تماي��ل دارند. زيرا آنها اعتماد خود 

به امريكا به عنوان يك پشتيبان نظامي را از دست داده اند.
به نوشته تارنماي شبكه »الجزيره« اكنون مهندسي تحوالت 
يمن در مسقط صورت مي گيرد و عمان در جايگاهي قرار 
گرفته كه مي تواند نقش سازنده اي در مديريت پرونده يمن 
داشته باش��د و به مقصد همه كنشگران مربوط به جنگ 

يمن تبديل شود.
تارنم��اي انديش��كده »كارنگ��ي« در گزارش��ي به قلم 
»فارغ المسلمي« نوشت: عمان در محيط بي ثبات نقش 
بي طرفي خود را حفظ كرده و با همه طرف ها روابط خود را 
پيش برده است. از زمان حمله ائتالف كشورهاي عربي به 
سردمداري عربستان به يمن، عمان تنها كشور عربي حاشيه 
خليج فارس بود كه وارد ائتالف سعودي ها نشد. اين كشور 
همچنين براي حل بحران يمن و بحران در روابط كشورهاي 
عربي با قطر تالش كرد و با اين اقدام خود توانست قطر را به 

عنوان يك همپيمان به سوي خود جلب كند. پيش از اين نيز 
عماني ها زمينه مذاكرات هسته اي ميان ايران و كشورهاي 
غربي را فراهم كرده بودند كه نتيجه آن توافق هسته اي بود. 
مسقط همچنين در جنگ عراق عليه ايران با كشورهاي 
عربي همكاري نكرد. عمان روابط با ثبات، دايمي و استواري 

را با كشورهاي همسايه پايه ريزي كرده است.
روزنامه »الوطن« در گزارش��ي به قلم »اسامه نورالدين« 
آورد: مواضع سياسي عمان نشان داده است كه اين كشور 
ديدگاه روشني درباره آينده دارد. اين ديدگاه سبب شده 
است عمان خود را از ورود به كانون هاي تنش زا در منطقه 
دور نگه دارد. اين كش��ور همواره براي ترميم ش��كاف ها 
و اختالف ه��ا در منطق��ه تالش مي كن��د. بي طرفي اين 
كش��ور درباره بسياري از مس��ائل منطقه سبب شده كه 
پشتوانه هايي را به دست آورد و بتواند براي رسيدن به تفاهم 
ميان كشورهاي منطقه از آن استفاده كند. عمان تنها در 
سطح منطقه براي ايجاد صلح تالش نمي كند، بلكه اين 
كشور با جامعه بين الملل هم براي پايان دادن به تنش هاي 
منطقه در ارتباط و هماهنگي اس��ت. مس��قط از طريق 
ديپلماسي صلح جويانه و كارآمد جهت گشايش خطوط 
مذاكره جديد ميان ايران و امريكا به ويژه پس از عقب نشيني 
يكجانبه امريكا از توافق هسته اي وارد عمل شده است. نقش 
مياجيگرانه عمان تنها درباره روابط ايران محدود نمي شود 
بلكه اين كش��ور براي حل پرونده يمن و نزديك س��ازي 
ديدگاه طرف هاي مختلف مي كوشد. همچنين نمي توان 
مساعي يمن براي حل بحران در روابط قطر با كشورهاي 

عربي و پايان دادن به محاصره يمن را انكار كرد.

     مولفه هاي تاثيرگذار در ميانجيگري هاي  عمان
تارنماي »وطن« عمان نوش��ت: عم��ان داراي موقعيت 
جغرافيايي با اهميتي ب��راي دريانوردي و اقتصاد جهاني 
اس��ت. اين موقعيت در موضع گيري ه��اي عمان درباره 
مسائل ژئوپليتيكي و حساس هم تاثير گسترده اي دارد و 
سبب شده كه اين كشور در سياست خارجي خود مستقل 
از عربستان و امارات عمل كند. اولويت عمان حفظ روابط 
دوستانه با همه همس��ايگان و بازيگران اصلي سياست 
جهاني است. اين رويكرد سبب شده است مسقط بتواند 
قدرت ميانجيگري براي تس��هيل مذاك��رات در منطقه 
خاورميانه را داشته باشد. عمان براي اينكه بتواند به اين 
نقش خود ادامه دهد در برخي از موارد سياست هاي شوراي 
همكاري خليج فارس را دنبال نمي كند. اين كش��ور در 
ائتالف كشورهاي عربي براي حمله به يمن، ائتالف مبارزه 
با داعش در س��وريه، محاصره قطر، اقدامات ديپلماتيك 
ضدايراني، دخال��ت نظامي در ليبي و بحران هاي داخلي 
بحرين وارد نشده است. در نتيجه در پيش گرفتن چنين 
سياستي عمان اعتبار كسب كرده و به عنوان واسطه قابل 
اعتمادي در منطقه خاورميانه مطرح است. سياست عمان 
داراي ويژگي خاص خود است. با وجود اينكه عمان عضو 
شوراي همكاري خليج فارس اس��ت و اين شورا غالبا در 
برخورد با ايران خصمانه عم��ل مي كند باز هم عمان در 

مواجهه با ايران سياست بي طرفي را پيش گرفته است. 
به نوشته تارنماي الخليج اونالين، »انور القاسم« تحليلگر 
مسائل سياس��ي مي گويد روابط دوجانبه متمايز عمان با 
ايران سبب شده است كه اين كشور براي ترميم شكاف ميان 

كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس با ايران تالش كند.
به نوشته شبكه خبري »الجزيره« قطر، »مختار غباشي« 
رييس مركز پژوهش هاي سياس��ي و راهب��رد »العربي« 

 مصر بر اين باور است پادش��اهي عمان به منزله »وين« يا 
»ژنو عرب« به ش��مار م��ي رود. اين كش��ور داراي روابط 
مستحكمي با قدرت هاي منطقه اي و بين المللي است. عمان 
صندوق پستي ميان امريكا، اتحاديه اروپا و ايران در توافق 
هسته اي بود. اين كشور عضو مهمي در شوراي همكاري 
خليج فارس است اما در ائتالف حمله به يمن وارد نشد. اين 
كشور از قدرت بااليي براي برقراري رابطه برخوردار است و 
مي تواند در حل بحران ها و مسائل منطقه به ويژه بحران در 
روابط كشورهاي عربي با قطر، تنش در روابط ايران و امريكا 

و بحران يمن نقش آفريني كند.
به نوشته روزنامه »عربي ۲۱« مصر، نقش ميانجيگرانه عمان 
داراي اهميت بااليي است زيرا عمان به دليل داشتن روابط 
تاريخي با همه طرف ه��اي بحران هاي در هم تنيده، براي 
همه طرف ها واسطه با اهميت و قابل اعتمادي است. عمان 
اطالع گسترده اي از ماهيت و جزييات همه پرونده هاي مورد 
اختالف دارد. به نوشته تارنماي الخليج اونالين، »عوض بن 
س��عيد باقوير« تحليلگر مسائل سياسي عماني مي گويد 
عربستان دچار سرخوردگي شده است. زيرا امريكا پس از 
حمله به كشتي هاي نفتكش در منطقه خليج فارس و حمله 
به تاسيسات نفتي عربستان و متهم شدن ايران و همپيمانان 
آن در اين زمينه با ايران وارد درگيري نظامي نشد. در سايه 
چنين تحوالتي عمان در ايجاد رويكرد سياسي براي پايان 
دادن به جنگ يمن و همچنين آغاز گفت وگو ميان ايران و 
عربستان و برقراري روابط ميان عربستان و متحدان آن نقش 
مهمي را دارد. به نظر مي رس��د عربستان اكنون در اعتماد 
به واش��نگتن ترديد دارد. از اين رو، اين كشور بازگشت به 
ائتالف هاي سنتي از طريق ايجاد پيوستگي ميان كشورهاي 
عربي و ضرورت به كار بس��تن گفت وگو با اي��ران به دور از 

تنش هاي نظامي بيهوده را ضروري مي داند.



گزارش 9 مسكن

»تعادل« اثر افزايش تازه نرخ ارز بر بازار مسكن را بررسي مي كند 

مسكن مقصد جديد نقدينگي  سرگردان؟ 

انتقال تورم عمومي به مسكن

گروه راه و شهرسازي| شهال روشني|
همواره نوس�انات اقتص�ادي و افزايش تورم 
ناشي از اين تنش ها در زمره عوامل تأثيرگذار 
ب�ر قيم�ت و معام�الت مس�كن، بوده اند. به 
گفته بسياري از كارشناس�ان اقتصادي بعد 
از تحوالت  حاصل از دونرخي ش�دن سوخت 
تا ح�دودي ريت�م نرم�ال بازاره�اي موازي 
به هم ريخت�ه اس�ت و بازار هايي مانن�د ارز و 
ط�ال كه در چند ماه گذش�ته از ثبات نس�بي 
برخوردار بودند به يك باره با اثر تورمي واقعي 
و غيرواقع�ي به هم ريختن�د. بعد از تحوالت 
حاصل در بخش س�وخت دو ديدگاه واقعي و 
توهمي در جامعه حادث ش�د، ديدگاه واقعي 
اين اتفاق افزايش ن�رخ دالر از كانال 11 هزار 
تومان به 12 هزار و 500 و حتي 800 تومان بود 
و ديدگاه توهمي كه از بطن انتظارات و هراس 
جامعه حاصل آمد، باعث شد شاهد يك نوع 
تورم – ركودي از كف بازارها باشيم. انتظاري 
كه علي رغ�م گفته ها و تأكيدات مس�ووالن 
نبايد رسميت پيدا مي كرد اما با برداشت هاي 
هراس گونه از جامعه به بستر واقعيت رسيد.

 به هرروي ازآنجايي كه تمامي اين اتفاقات در 
برهه زماني بسيار كوتاه روي داد، توانست بر 
بازارهايي كه نبض روزان�ه دارند، تأثيرگذار 
باشد. بر اين اس�اس بازارهايي همچون طال، 
بازار س�رمايه و بازار ارز با تابعيت از نوسانات 
روزان�ه درگير جهش هاي ناگهاني ش�د. اين 
مورد در كنار تقديم بودجه باعث ش�ده نبض 
روزانه بازارهاي موازي دچار تنش هاي بزرگي 
شود. به طور مثال ش�اخص كل بازار سرمايه 
طي آب�ان ماه حدود 305 ت�ا 307 هزار واحد 
بوده، اما طي روزهاي اخير با شكس�ت كانال 
330 هزار واحدي به 332 هزار واحد رسيده 
است. در اين ميان، طالي 18 عيار به ۴۶۶ هزار 
و 300 تومان و قيمت سكه امامي به ۴ ميليون 
و ۶21 هزار تومان رس�يد. ن�رخ ارز نيز ديروز 

حدود 13 هزار و 700 تومان بود.
 به باور كارشناسان اقتصادي، رشد پي درپي 
قيمت ها دربازاره�اي تأثيرگ�ذار بر اقتصاد 
كشور بيانگر دو س�ناريو و دو رويداد مهم تا 
پايان سال اس�ت. اگر اين رشد تا پايان سال 
نو ميالدي ادامه داشته باش�د ما شاهد تورم 
باالي ۴0 درصد در كشور خواهيم بود كه اين 
تورم به علت بزرگي تا پايان س�ال و حتي در 
سال 99 نيز ادامه خواهد داشت.سناريو دوم، 
متكي به سياس�ت انقباضي بان�ك مركزي و 
دولت خواهد ب�ود. اگر در روزهاي آتي دولت 
بتواند دربرابر رش�د افسارگسيخته دالر قد 
عل�م كند مي ت�وان در انتظار ثب�ات مقطعي 
در اقتصاد كش�ور بود. به هرروي، تحليل اين 
ابزار ه�اي تأثيرگ�ذار بر بازار اقتصاد نش�ان 
مي دهد، همواره رشد بازارهاي پر ريسك در 
برهه زماني كوتاه مي توان�د در ميان مدت بر 
بخش مسكن اثرگذار باش�د و اگر اثرگذاري 
اي�ن بازارها پردوام و تورمي باش�د، مي توان 
انتظ�ار داش�ت در بلندمدت، مس�كن را به 

چالش بكشاند.

 رشد قيمت مسكن در كوتاه و بلندمدت
در همين رابطه، عليرضا بهبهاني، كارشناس اقتصاد 
مس��كن بابيان اينكه همواره اث��ر تورمي بنزين دو 
رويكرد كوتاه مدت و بلند مدت بر اقتصاد كشور دارد، 
گفت: همواره تورم اوليه در بخش سوخت از كف بازار 
حاصل مي شود، يعني قيمت كاالها بي توجه به ديد 
روشن يا تاريك اين افزايش، رشد مي كنند. اين رشد 
ناخودآگاه تورم  عمومي را ب��ه ميزان قابل توجهي 
افزايش مي دهد اما براي اثر گذاري تورم در بلندمدت 
نيازمند مولفه هايي اساس��ي هستيم. اين مولفه ها 

بايد به قدري قوي باشند تا بتوانند مسير بازارهاي 
موازي را به سمت خود بكشند.

بهبهان��ي افزود: در خصوص بررس��ي نقش عوامل 
مختلف بر قيمت مسكن بايد سه دسته از عوامل كه 
شامل سياست هاي مالي، پولي، عوامل جمعيتي و 
عوامل سمت عرضه هستند به صورت جداگانه مورد 
بررسي قرار بگيرد. در اين ميان، آثار سياست هاي 
مالي بر قيمت مسكن عمدتا از طريق اثرگذاري آن 

بر درآمد حقيقي قابل تحليل است.
وي گفت: در اي��ران عمده ترين مس��ير اثرگذاري 
سياس��ت مالي از طريق نوس��ان هاي درآمدهاي 
نفتي و اثرگذاري آن بر كاهش ارزش ريالي كش��ور 
روي مي دهد. به عبارت روش��ن تر، با ايجاد شوك 
نفت��ي و ورود يا عدم ورود اي��ن درآمدها در بودجه 
 عموم��ي، تقاض��اي كل و درآمد حقيق��ي افزايش 

و كاهش مي يابد. 
به اين ترتيب، ش��وك نفتي مثبت در كنار آن فشار 
در جه��ت افزايش قيمت كااله��اي غير مبادله اي 

مي تواند باعث افزايش قيمت مسكن شود.
 بهبهاني بابيان اينكه سياس��ت پول��ي و اعتباري 
مي تواند از دو مس��ير باعث تغيير قيمت مس��كن 
ش��ود، گفت: از يك س��و، سياس��ت هاي انبساطي 
پول��ي به طورمعمول ب��ا افزايش ق��درت وام دهي 
بانك ها همراه است و اين موضوع به مفهوم كاهش 
محدوديت هاي اعتباري است. بخشي از اين كاهش 
محدوديت ها متوجه بازار مسكن مي شود و زمينه 

افزايش قيمت را فراهم مي سازد. 
از سوي ديگر، چنانچه سياس��ت پولي انبساطي با 
كاهش نرخ سود سپرده ها و تسهيالت بانكي همراه 
باشد به دليل اينكه نرخ سپرده هاي بانكي بخشي از 
هزينه مالكيت مسكن را تشكيل مي دهد، بنابراين، 
اين سياس��ت مي تواند با كاهش هزينه مالكيت در 

جهت افزايش قيمت مسكن عمل كند.
به گفته اين كارشناس اقتصاد مسكن، روال توليد 
و عرض��ه نفت طي ماه هاي آت��ي همچون ماه هاي 
گذشته كاهش خواهد يافت و زماني كه كشور متكي 
به نف��ت نتواند بودجه خ��ود را از اين طريق تأمين 
كند به س��مت در آمدهاي داخل��ي هجوم مي برد. 
يكي از منابع درآمدي اخذ ماليات هاي س��نگين، 
دس��ت كاري در قيمت ارز و همچنين افزايش نرخ 
سوخت است. در حال حاضر، دولت در اولين اقدام 
ش��روع به رشد قيمت س��وخت كرده و در روزهاي 
آتي شاهد دس��ت كاري در اخذ ماليات و همچنين 

افزايش نرخ ارز بيشتر از كانال تورم خواهيم بود.وي 
گفت: در اين ميان، صنعت ساخت وس��از به عنوان 
يك بازار مادر يكي از بازارهايي اس��ت كه مي تواند 
اثرپذيري چندگانه از تورم موجود در جامعه داشته 
باشد. تجربه نشان داده در دوران كوتاه مدت نهاده ها 
و مولفه هاي ساخت وس��از اين صنع��ت با افزايش 
تورمي رشد و درنهايت اين رش��د در بخش تقاضا 
سرشكن مي ش��ود.به گفته اين كارش��ناس، البته 
طي چندماهه اخير قيمت مس��كن با رش��د 30 تا 
70 درصدي توانس��ته تا حدودي ت��ورم عمومي را 
پيش خور كند. اما مطمئنا در روزهاي آتي با توجه 
به تأثير بودجه و افزايش نرخ ارز با توجه به تحوالت 
داخلي و خارجي بيشتر خواهد شد.بهبهاني با بيان 
اينكه در حال حاضر مس��اله مس��كن رشد قيمت 
نيس��ت، گفت: در حال حاضر، اين بخش توسط دو 
فاكتور اساس��ي يعني نبود تواناي��ي خريد و عرضه 

مستمر تهديد مي شود.

 اثر بازارهاي موازي بر قيمت مسكن
در همين راس��تا، محمدعلي مهري، كارش��ناس 
شهرسازي بابيان اينكه مسكن از تحوالت داخلي و 
خارجي اثر مي پذيرد، گفت: مطالعات آماري نشان 
مي دهد قيمت مسكن در كوتاه مدت تابع شاخص 
قيمت بازار بورس، سطح عمومي قيمت ها، قيمت 
زمين، هزينه ساخت، قيمت نفت، سرمايه گذاري 
بخش خصوصي، مخارج خانوار و نرخ سود وام هاي 

بانكي است.
مهري گفت: تجربه نش��ان داده يك واحد ش��وك 
مثبت در ش��اخص كل بورس، در كوتاه مدت باعث 
كاهش محس��وس قيمت مس��كن مي ش��ود. اين 
اثرگذاري در بلندمدت نيازمند تحليل رش��د اين 
شاخص است. اگر شاخص كل به عنوان نبض روزانه 
با رش��د قابل توجهي روبرو ش��ود، اثر منفي بر بازار 

مسكن مي گذارد.
وي گفت: افزايش شاخص كل بورس در كوتاه مدت 
منجر به انتقال نقدينگي به س��مت بازار س��رمايه 
مي شود كه خود منجر به كاهش سرمايه گذاري در 
بخش مسكن و بالطبع، ركود بخش مسكن خواهد 
شد. در بلندمدت نيز ش��وك افزايش شاخص كل 
بورس همچنان با يك اثر منفي كمي تعديل شده، 

بر شاخص قيمت مسكن تأثير مي گذارد.
 اين كارشناس بابيان اينكه طي روزهاي اخير بازار 
سرمايه پيش��تاز جذب نقدينگي بوده،  اظهار كرد: 

اين بازار توانسته بخش��ي از نقدينگي  سرگردان و 
همچنين بخشي از پول هاي حاصل از كاهش نرخ 
س��ود بانكي برخي از بانك ها را به خود جذب كند. 
اين جذب را مي تواني��م مرهون بازدهي باالي بازار 
س��رمايه بدانيم چنانچه آمارها نشان داده بازدهي 
بازار سرمايه به عنوان يكي از پربازده ترين بازارهاي 
موازي طي سال هاي اخير بسيار مطلوب بوده به طور 
مثال در يك بررس��ي بازدهي بازارهاي موازي طي 
سال هاي 90 تا 96 نشان مي دهد سكه 63 درصد، 
ارز 28 درصد، بازار مسكن 13 درصد بوده درحالي 
كه بازدهي در بازار سرمايه 154 درصد بوده است؛ 
بنابراين با رش��د 332 هزار واحدي بازار س��رمايه 
طي روزه��اي اخير رون��د ج��ذب نقدينگي هاي 
بيش��تر در اين بازار اين بازدهي بيشتر خواهد بود. 
اگرچه بازدهي مسكن طي سال هاي 97 و 98 رقم 
قابل توجهي بوده اما نبود تقاضاي واقعي اين بازدهي 

را به چالش كشانده است.
مهري در خصوص اثرپذيري مسكن از سطح عمومي 
قيمت ها نيز گفت: زماني كه سطح عمومي قيمت ها 
در جامعه به واسطه افزايش نرخ ارز و سوخت افزايش 
مي يابد، دو اتفاق بر بخش مسكن حادث مي شود. در 
كوتاه مدت به علت صرفه اقتصادي صادرات و توليد 
بخش اعظمي از نقدينگي ها به سمت توليد كشيده 
مي شود و اين كاهش اقبال هجوم نقدينگي به سمت 
بازار باعث كاهش قيمت مسكن در يك دوره زماني 
بسيار اندك مي ش��ود اما پس  از اين ماجرا به علت 
رشد سطح عمومي قيمت ها بازار مسكن نيز از اين 
ماجرا منتفع شده و شاهد رشد مي شود؛ اما از آنجايي 
كه بخشي از رشد كنوني بازار مسكن به علت تنش 
 ارزي سال پيش بوده رشد كنوني رشد قابل توجهي 

نخواهد بود.
اين كارش��ناس شهرس��ازي گفت: نبايد فراموش 
ش��ود، قيم��ت مس��كن رابط��ه مس��تقيمي ب��ا 
 مي��زان هج��وم تقاض��اي مصرفي و عرض��ه دارد. 
زمان��ي كه نقدينگي  به س��مت يك بازار كش��يده 
مي ش��ود آن بازار با رش��د مواجه مي شود حقانيت 
اين موضوع را مي توان در بازار س��رمايه اين روزها 
به وضوح مش��اهده كرد.اين كارشناس در خصوص 
تأثير درآمدهاي حاصل از نفت نيز گفت: به طوركلي 
زماني كه نرخ ارز بيشتر از تصورات باشد كشور شاهد 
يك رفتار انبساطي مي ش��ود و اين رفتار انبساطي 
مي توان��د تغييردهنده رفتار عرضه و تقاضا باش��د. 
به طور مثال نرخ هر بش��كه نف��ت در دوران دولت 

نهم به نزديك 100 دالر رسيد و اين موضوع باعث 
شد دولت با يك سردرگمي و سرگيجي روبرو شود. 
بنابراين به طور مكرر شاهد آغاز پروژه هاي متعدد 
در كش��ور بوديم كه به گفته متخصصان 50 درصد 
اين پروژه ها فاقد ضرورت بود. همواره در كشورهاي 
متكي ب��ه درآمد نفت��ي مشاهده ش��ده نقدينگي  
سرگردان در كش��ور به واسطه رش��د قيمت نفت 
افزايش مي يابد و اين رش��د عالوه بر ارتقاي سطح 
رفاهي جامعه باعث ايجاد تورم بيش ازحد مي شود. 
حقانيت اين موضوع را نيز مي توانيم در افزايش دور 
از انتظار قيمت مس��كن در دوره 89 و 92 مشاهده 
كني��م.وي درنهايت بابيان اينك��ه وضعيت كنوني 
اقتصاد كش��ور دس��تاورد رفاه دوران طاليي نفتي 
است، اظهار كرد: رفتارهاي انبساطي دولت سطح 
توق��ع تمامي بازارها را باال مي ب��رد و چنانچه ديده 
مي شود اين رفتار مي تواند برگرفته از عوامل داخلي 
مانند رشد نرخ سوخت، تورم يا ناشي از رفتارهايي 
مانند كاهش توليد و صادرات، بن بست هاي سياسي 
و اقتصاد باش��د. به هرحال بازارهاي موازي همانند 
زنجيره به هم وصل هستند و افزايش نرخ تك تك 
بازارها مي تواند در قيمت تمامي بازارها موثر باشد.

 مسير بعدي نقدينگي ؟
 همچنين عطا آيت اللهي، كارش��ناس بازار مسكن 
بابيان اينكه ب��ا افزايش قيمت ت��وده اي بازارهاي 
موازي قيمت مس��كن نيز افزاي��ش خواهد يافت، 
تأكيد كرد: البته ازآنجايي كه بازار مس��كن پيش تر 
وارد رفت��ار افزايش قيمتي ش��ده در روزهاي آتي 
اين رفتار نس��بت به بازارهاي ديگ��ر كم رنگ تر و 

انقباضي تر است.
آيت اللهي گفت: جداي از تأثيرپذيري قيمت مسكن 
از نرخ تورم حاصل از افزايش نرخ سوخت و ارز بايد 
بدانيم بازار مسكن متقاضيان مخصوص به خود را 
دارد و ازآنجايي كه ماهيت مبادله در بازار مس��كن 
ماهيت ساده دالر را ندارد، ريسك اين بازار نسبت به 
بازارهاي موازي كم تر است. در روزهاي آتي شاهد 

رشد معامالت در اين بازار خواهيم بود. 
بنابراين مس��ير بع��دي نقدينگي به س��مت بازار 
مس��كن خواهد بود و اين بازار ب��ا درك اين مطلب 
كه اين بازار رشد خود را پيش  از اين داشته و بخش 
تقاضا توانايي معامله اين بازار را ندارند، شاهد رشد 

چنداني نخواهد بود.
وي گفت: به طور مثال اگرچه بازار س��رمايه نسبت 
به بازارهاي موازي به طور متوسط بازدهي به مراتب 
باالتري نس��بت ب��ه بازارهاي رقيب مس��كن، طال 
و ارز داش��ته اس��ت؛ اما با توجه ب��ه ماهيت و ذات 
س��رمايه گذاري در اين بخش ش��اهد آن هستيم 
كه نوس��انات آن ني��ز به مراتب نس��بت به س��اير 
بازارها بيش��تر بوده اس��ت. به طوري كه در برخي 
ادوار، ب��ورس براي مدت طوالن��ي در ركود بوده و 
 سودي نصيب س��هامداران نكرده است. هرزماني 
كه ب��ورس با رش��د زي��ادي هم��راه بوده اس��ت 
 مطمئن��ا براي مدتي پس ازآن ش��اهد اس��تراحت 
ش��اخص يا حتي بازدهي منف��ي بوده ايم بنابراين 
نمي تواني��م اين ب��ازار را مأمن نقدينگ��ي  مداوم و 
هميش��گي بدانيم. بدون ترديد بازار مس��كن طي 
ماه هاي اخير علي رغم رش��د قيمتي، ش��اهد رشد 

بخش تقاضا نيز خواهد بود.
آيت اللهي درنهايت بابيان اينكه بازار مسكن ازجمله 
بازارهايي اس��ت كه پارامترها و متغيرهاي داخلي 
و خارجي نقش تأثيرگذاري در تعيين سرنوش��ت 
آن دارند، ادامه داد: ثبات ن��رخ ارز، ثبات و آرامش 
اقتصادي، قرار گرفتن رونق مسكن به عنوان يكي از 
اولويت هاي اصلي دولت، اتكا به نسخه هاي مختلف 
براي تأمي��ن مالي بخش مس��كن ازجمله عواملي 
است كه مي تواند در ايجاد رونق بازار مسكن نقش 
داشته باشد؛ اما در حال حاضر تمامي اين مولفه ها 

به چالش كشيده شده است.

پس از فروكش كردن آتش 
ناآرامي هاي اجتماعي اخير، 
نوس��ان هاي ايجاد شده اين 
روزه��ا در بازارهاي طال و ارز 
كه بخش زيادي از آن ناشي 
از فعاليت مجدد سودجويان 
اس��ت به منزله ايجاد شوك 
ب��ه جس��د بي جان اس��ت. 
ناآرامي ه��اي اقتصادي يك 
سال و نيم گذشته كه به منزله جنگ اقتصادي تمام 
عيار عليه تك تك افراد جامعه محسوب مي شود، به 
نوعي تمام توان بخش متوسط جامعه را از بين برده 
اس��ت و افزايش ناگهاني و بدون تدبير قيمت بنزين، 
در شرايط فعلي به مثابه زدن تير خالص به بدنه قشر 
متوس��ط در جامعه بود. اين قش��ر كه معموال بيش 
از 50 درصد جمعيت كش��ور را تشكيل مي دهند يا 
به عبارتي تش��كيل مي دادند، مهم ترين عامل براي 
گردش موثر ثروت در كش��ور محسوب مي شوند. در 
تابستان سال گذشته كه قيمت ها به اوج خود رسيد 
و دالر در آس��تانه قيمت 19 هزار توماني قرار گرفت، 
شايد كمتر كسي فكر مي كرد در فاصله كمتر از يك 
سال ش��اهد بروز تنش هاي مجدد در بازار باشيم. در 
حال حاضر و پس از شروع ناآرامي هاي اخير تحركاتي 
كه در بازار سرمايه گذاري هاي كوتاه مدت مانند ارز و 
طال به وجود آمده است را مي توان از چند زاويه مورد 
بررسي قرار داد. اما پيش از بررسي افزايش قيمت ها 
در اين بازارها نكته اي كه ش��ايد كمت��ر به آن توجه 

شده باشد، اين اس��ت كه برخالف سال هاي قبل كه 
افزايش عمومي قيمت ه��اي كاال و خدمات معموال 
پس از رش��د قيمت ارز اتفاق مي افتاد، اما اكنون در 
بازار ش��اهد دنباله روي بازار ارز و طال از رشد قيمت 
ساير كاالها و خدمات هستيم كه اين مساله به وضوح 
صوري بودن افزايش قيمت ها به بهانه افزايش بهاي 
قيمت ارز را نش��ان مي ده��د. اگر از دي��د اقتصادي 
بخواهيم مساله را مورد بررسي قرار دهيم شايد بتوان 
اين طور تحليل كرد كه پرداخت نقدي يارانه اعالمي 
جديد توس��ط دولت كه به نام بسته كمك معيشتي 
معرفي ش��ده، موجب تزريق نقدينگي به بازار شده و 
اين افزايش نقدينگي در مسير ورود به بازارهاي زود 
ب��ازده و كوتاه مدت مانن��د ارز و طال موجب تحوالت 
و تغيير در قيمت ها در اين بازار ش��ده اس��ت. اما اگر 
از دي��د واقع گرايان��ه و عاميانه به مس��اله نگاه كنيم 
متوجه مي شويم كه با توجه به جامعه هدف معرفي 
شده براي دريافت اين كمك ها بعيد به نظر مي رسد 
بتوان نقدينگي مازادي در بساط اين افراد براي ورود 
به بازار ارز و طال پيدا كرد. دليل ديگري كه براي اين 
موضوع ش��ايد بتوان يافت، دوره نزول و پرتنش بازار 
بورس طي دو ماه گذشته و همچنين ركود عميق در 
بازار هاي خودرو و مسكن باشد. همان گونه كه پيشتر 
نيز اشاره ش��د، مهم ترين بازارهايي كه مقصد نهايي 
عمده نقدينگي در كش��ور ما را تشكيل مي دهند به 
ترتيب عبارتن��د از بازار ارز، بازار ط��ال، بازار بورس و 
نهايتا بازار مسكن. در نيمه ابتدايي امسال با توجه به 
فروكش كردن ت��ب قيمت ها در بازارهاي ارز و طال و 

ثبات در آنها، شاهد تغيير مسير جريان نقدينگي به 
بازار بورس و پس از آن بازار مس��كن بوديم به طوري 
كه در نيمه ابتدايي مثال ش��اخص كل بازار بورس به 
حدود 300 هزار واحد رسيد و بازار مسكن نيز افزايش 
100 درصدي قيمت ها را ش��اهد ب��ود. اما با توجه به 
نوسانات و نزول شاخص ها در طي دو ماه گذشته در 
بازار بورس شاهد خروج بخشي از نقدينگي از اين بازار 
و به نوعي عقب گرد سرمايه گذاران در اين بازار بوديم. 
از طرف ديگر به دليل ركود عميق ايجاد شده در بازار 
مس��كن نيز عمال مسير نفوذ جريان نقدينگي به اين 
بازار مس��اعد نبود. از اين جهت شايد بتوان بخشي از 
نوس��انات امروز در بازار ارز و طال را ناشي از بازگشت 
نقدينگي از بازارهاي بورس و مسكن دانست. شاهد 
ديگري كه بر اين مدعا وجود دارد افزايش قيمت ها در 
بازار سرمايه گذاري ميان مدت مانند خودرو است كه 
نشان دهنده فشار نقدينگي به اين بازارها و ايجاد تورم 
كاذب در آنها براي كسب سود است. اگر اين ديدگاه 
را براي وجود نابس��اماني هاي امروز در بازار ارز و طال 
بپذيريم نمي ت��وان در كوتاه مدت منتظر تحت تاثير 
قرار گرفتن بازارهاي سرمايه گذاري هاي بلندمدتي 
مانند مسكن از اين شرايط بود، زيرا نقدينگي موجود 
در جامع��ه تمايلي ب��راي ورود به اين بازارها نش��ان 
نمي دهد. اما در بلندمدت به دليل اثرات مخربي كه 
ورود نقدينگي به بازارهاي كوتاه مدت مانند ارز دارد و 
موجب افزايش عمومي قيمت ها خواهد شد، مي توان 
انتظار انتقال تورم به بازار مس��كن را داشت. نكته اي 
كه در اين بين نبايد فراموش شود اين است كه رشد 

قيمت ها در سال گذشته به بهانه افزايش قيمت ارز تا 
سقف 19 هزار تومان ادامه داشت و اين تنش هاي كم 
دامنه اي كه امروز در اين بازارها موجود است قاعدتا 
نبايد موجب افزايش مجدد قيمت ها به بهانه افزايش 
قيمت ارز شود. از طرف ديگر به دليل افت شديد توان 
اقتصادي افراد جامعه بعيد به نظر مي رسد كه بتوان 
اين افزايش قيمت هاي فعل��ي را موجب تغيير قابل 
توجه در ميزان تورم در جامعه محسوب كرد كما اينكه 
در سال گذشته نيز بنا به نظر برخي كارشناسان علت 
عقب گرد قيمت ها در بازار ارز ناشي از ناتواني اقتصادي 
افراد جامعه براي پذيرش اين قيمت ها و انطباق سطح 

درآمد جامعه با تورم ناشي از آن مي دانستند، بنابراين 
و با توجه به شرايط يك سال و نيم گذشته بازار كشور 
بعيد به نظر مي رسد بازار مسكن توان تحمل و كشش 
افزايش قيمت مجدد را داش��ته باش��د، زيرا در حال 
حاضر نيز متقاضيان واقعي اين بازار عمال توان تهيه 
مس��كن مورد نياز خود را ندارند و س��ازندگان نيز به 
دليل طوالني شدن بيش از حد دوره انتظار بازگشت 
س��رمايه هاي خود تمايل چنداني براي ورود به بازار 
ساخت و ساز از خود نشان نمي دهند اما ممكن است 
در بازار رهن و اجاره شاهد تغييرات قيمت و افزايش 

تورم باشيم.
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ركود بازار ملك عميق تر مي شود
گروه راه و شهرسازي| بهار طاهري|

در سال هاي گذشته، قيمت گذاري حامل هاي 
انرژي در سطحي پايين تر از قيمت جهاني آثار 
نامطلوبي بر جامعه و اقتصاد برجاي گذاش��ته 
است. رشد سريع مصرف انرژي، كاهش كارايي، 
آلودگي محيط زيست، بار هزينه يارانه انرژي 
ب��ر بودجه دول��ت، قاچاق و فاصل��ه درآمدي 
از جمله پيامده��اي نامطلوب اين سياس��ت 
قلمداد مي ش��وند. اين پيامدها دولت را بر آن 
داش��ته اس��ت كه به صورت جدي سياس��ت 
افزايش قيمت حامل هاي ان��رژي را پيگيري 
نمايد. انتظار اين بود ك��ه با افزايش قيمت ها، 
مصارف غي��ر ض��روري در كوتاه مدت حذف 
ش��ده و در بلندمدت بخش ه��اي توليدي به 
بهبود تكنولوژي استفاده از انرژي اقدام كنند و 
خانوارها نيز الگوي مصرف انرژي خود را بهبود 
بخش��ند. به عالوه، انتظار مي رفت با پرداخت 
يارانه نقدي تمام خانوارهاي ايراني از اين يارانه 

بهره مند شوند.
به عقيده كارشناس��ان در ميان��ه دهه 80 كه 
فاز نخست سهميه بندي سوخت كليد خورد، 
نرخ تورم در س��ال هاي بعد اجرا افزايشي شد. 
اما بانك مركزي در تحليلش به رش��د قيمت 
بنزين اش��اره اي نكرده بود، اين درحالي است 
كه حدود 3 سال بعد از اجراي اين طرح يعني 
در سال 88، تورم به سطحي كمتر از سال 85 
رس��يد. در ابتداي دهه 90 نيز روند به همين 
شكل تكرار شد. يعني تورم در سال هاي ابتدايي 
برقراري نظام س��هميه بندي سوخت افزايش 
داشت، اما سه سال پس از اجرا، تورم به سطح 
قبلي بازگشت. با توجه به اينكه در اين سال ها، 
تحريم و جهش ن��رخ ارز نيز مهم ترين عوامل 
موث��ر بر تورم بوده اس��ت، نمي ت��وان افزايش 
قيم��ت بنزين را تنها عامل موثر بر رش��د نرخ 
تورم دانس��ت. به عبارتي ديگر، در صورتي كه 
ناهماهنگي بين مولفه هاي اقتصاد كالن ايجاد 
شده و رشد نقدينگي افزايش مي يابد، نمي توان 
افزايش قيمت سوخت را تنها شاخصه موثر بر 
افزايش تورم دانست. رش��د 57 درصدي نرخ 
بنزين در سال 93 و رشد 24 درصدي در سال 
94، نتوانس��ت مانعي براي روند كاهنده تورم 
باشد. به اين ترتيب كه قيمت بنزين از سال 92 
تا 96، حدودا 2 برابر شد اما تورم در اين سال ها 

از 34 درصد به زير 10 درصد رسيد. 
در اين مي��ان فعاالن بازار مس��كن با توجه به 
اصالح قيمت بنزين معتقدند ت��ا يكي دو ماه 
آينده باز هم قيمت مس��كن ب��ا كمي افزايش 
مواجه مي ش��ود، اما بايد در نظ��ر گرفت اين 
افزايش ب��ا توجه به افزايش هاي پي در پي اين 
دو س��ال فقط ركود حاكم بر بازار مس��كن را 
سنگين تر مي كند و باز هم تغييري در افزايش 
معامالت مسكن ايجاد نمي شود، مگر اينكه با 
افزاي��ش قيمت باز هم م��ردم از ترس افزايش 
بيشتر هجومي مقطعي به بازار بياورند كه اين 

افزايش تقاضا ماندگار نيست.
نوسانات مكرر نرخ طال و ارز اثر مستقيم روي 
بخش مس��كن دارد كه شاخص ترين آن جلب 
سرمايه هاي خارجي و تش��ديد ركود مسكن 

است.
 نوس��انات بازار س��كه و ارز تاثير مستقيمي بر 
بازار مس��كن به لح��اظ ارزش دارايي خواهد 
داش��ت و با در نظر گرفتن اينكه 40 درصد از 
معامالتي كه در بخش مسكن انجام مي شود با 
هدف سرمايه گذاري بلندمدت و با قصد خريد 
س��رمايه اي اس��ت، بنابراين باالرفتن نرخ ارز 
باعث تش��ديد ركود در بخش مسكن مي شود 
چرا كه مس��ير صعودي كه نرخ ارز و س��كه به 
لح��اظ افزايش قيمت در پيش گرفته اس��ت، 
باعث كاهش ارزش دارايي هاي عرصه مسكن 
مي شود و همين امر س��بب كوچ سرمايه ها از 
بخش مسكن به طرف بازار ارز و سكه مي شود 
كه اين فرآيند در نهايت باعث تعميق ركود در 

حوزه مسكن خواهد شد.
 از ديگر س��و با در نظر گرفتن اينكه مواد اوليه 
برخي از كارخانه هاي س��اختماني وابسته به 
واردات اس��ت، افزايش نرخ ارز و سكه ممكن 
است باعث ايجاد مشكل در بخش تامين مواد 
اوليه ساخت وساز شود كه اين امر نقش موثري 

در گران شدن ساخت مسكن دارد.
 نوسانات ناگهاني در بازار طال و ارز نشان دهنده 

يك نوع آشفتگي اقتصادي است.
 افزايش قيمت بنزين و افزايش تورم ناش��ي از 
اين موضوع، با توجه به ركود س��نگيني كه در 
بازار مسكن وجود دارد، در وهله اول تغييري در 
قيمت هاي ملك به وجود نمي آورد، زيرا نرخ ها 
خيل��ي به صورت كاذب ب��اال رفته اند و در اين 

قيمت ها خريداري پيدا نمي شود.
ب��ا افزاي��ش قيم��ت بنزي��ن قيم��ت مصالح 
ساختماني نيز با رش��د مواجه خواهد شد، اما 
اين مس��اله نيز نمي توان��د در افزايش قيمت 
مس��كن تاثيرگذار باشد، زيرا قيمت ها بيش از 

حد رشد كرده اند.
افزاي��ش قيمت مس��كن امس��ال ب��ه صورت 
نامتع��ارف، غيرمنطق��ي و ناموزون ب��ود و بر 
اساس آمار مركز آمار ايران بيش از 120 درصد 
افزايش يافت. بازار مسكن بعد از اصالح قيمت 
بنزين با يك س��ردرگمي بزرگ روبرو ش��ده و 
سازندگان مسكن را با چالش مواجه كرده است، 
از طرفي مصالح گران مي شود طبيعي است كه 
قيمت مسكن را افزايش دهند اما از طرف ديگر 
قيمت طي سال گذشته بيش از حد گران شده 
كه با توجه به قدرت خريد مردم ركود سنگيني 
روي بازار مس��كن حكم فرما است، اكنون هم 
اگر قيمت را گران كنند فقط ركود را سنگين تر 
كرده اند و اگر دست به اين كار نزنند سودشان 

كم مي شود.

ايمان رفيعي 
كارشناس ساخت وساز 



دانش و فن10اخبار

گزارش »تعادل« از بودجه ارتباطات و فضاي مجازي در سال آينده

 شبكه ملي اطالعات از آزمون تا عمل
گروه دانش و فن|

رييس جمهوري روز يكش��نبه در هنگام تقديم اليحه 
بودجه سال آينده به مجلس شوراي اسالمي نكته اي 
را عنوان كرد كه در ميان كاربران فضاي مجازي بازتاب 
زيادي داشت. روحاني در سخنراني خود از شبكه ملي 
اطالعات و توسعه و تكميل آن در سال آينده خبر داد. 
وي اين اتفاق را در راستاي بي نيازي از خارج دانسته بود. 
اما براي اين كار آيا دولت در بودجه سال آينده اعتباراتي 

را در نظر گرفته است.
نام ش��بكه ملي اطالعات عمال در نا آرامي هاي آبان ماه 
در ميان كاربران اينترنتي بر س��ر زبان ها افتاد. با قطع 
اينترنت در 25آبان ماه اين شبكه عمال محدود به فضاي 
داخلي اينترنتي ش��د. كاربران فقط در محدوده داخل 
ايران قادر به استفاده از شبكه ملي بودندو هر گونه ارتباط 
با خارج قطع بود. رويدادي كه تقريبا 10 روز طول كشيد 
و به تدريج ارتباط اينترنتي با خارج وصل شد. اتفاق آبان 
ماه عمال تستي براي شبكه ملي اطالعات بود. آن طور 
كه كارشناس��ان بعد از وصل اينترنت خبر دادند قطع 
اينترنت بيش از 2 هزار ميليارد تومان خسارت به كسب 

و كارها وارد كرد. 
اما دولت در بودجه سال آينده چه راهبردي را براي اين 
منظور انتخاب كرده است ؟ نگاهي به بودجه ارتباطات 

تا اندازه اي اين موضوع را روشن مي سازد.
 در اليح��ه بودجه س��ال 1۳۹۹، دولت ب��راي وزارت 
ارتباطات و فناوري اطالعات حدود ۴0۸۶ ميليارد تومان 
در نظر گرفته كه شامل ۸55 ميليارد تومان در بخش 
هزين��ه اي )جاري( و ۳2۳1 ميلي��ارد تومان در بخش 
تملك دارايي هاي سرمايه اي )عمراني( مي شود. اين در 
حالي است كه سال گذشته براي اين وزارتخانه ۳۶۳۷ 
ميليارد تومان در بودجه در نظر گرفته ش��ده بود و اين 
اعداد حاكي از رشد 12 درصدي بودجه وزارت ارتباطات 
و فناوري اطالعات در سال 1۳۹۹ در مقايسه با بودجه 

مصوب 1۳۹۸ است.

   بودجه 4086 ميليارد توماني 
براي وزارت ارتباطات

بودجه مص��وب اختصاص يافته به بخ��ش هزينه اي 
)اجرايي( وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات در سال 
1۳۹۸، ۶25 ميليارد تومان بوده كه اين عدد در بودجه 
سال ۹۹، ۸55 ميليارد تومان در نظر گرفته شده است. 
همچنين در بخش تمل��ك دارايي هاي س��رمايه اي 
)عمراني(، بودجه مصوب در سال ۹۸، ۳012 ميليارد 
تومان بوده كه اين عدد در س��ال ۹۹ به ۳2۳1 ميليارد 
تومان افزايش يافته است. در واقع در مقايسه با سال ۹۸، 
بودجه وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، ۴۴۹ ميليارد 
تومان افزايش يافته و حدود 12 درصد رشد داشته است. 
اين بودجه شامل تامين و توسعه زيرساخت هاي بخش 
ارتباطات و فناوري اطالعات، تامين و توسعه كاربردها 
و خدمات بخ��ش ارتباطات و فناوري اطالعات، تامين 
و توسعه زيرس��اخت ها، خدمات، كاربردها و مديريت 
بخش فضايي، تنظيم، نظارت، اعمال مقررات و مديريت 
بهينه س��ازي منابع كمياب بخش ارتباطات و فناوري 
اطالعات، تامين و توسعه زيرساخت اقتصاد ديجيتال و 
كسب وكارها، آموزش تخصصي فناوري هاي ديجيتال، 
تامين و توسعه فناوري هاي نوين فضايي و ديجيتالي، 
برنامه پژوهش و راهبري ارتباطات و فناوري اطالعات، 
برنامه تجاري سازي ارتباطات و فناوري اطالعات و برنامه 
توسعه فن آفريني ارتباطات و فناوري اطالعات مي شود.

در بخش تامين و توسعه زيرساخت هاي بخش ارتباطات 
و فناوري اطالعات در بخش جاري، 1۳۸ ميليارد تومان 
مصوب س��ال 1۳۹۸ و بودج��ه اختصاص يافته به اين 
بخش در سال 1۳۹۹، 15۹ ميليارد تومان در نظر گرفته 
شده اس��ت. در بخش عمراني نيز 1۳۴ ميليارد تومان 
مصوب سال 1۳۹۸ بوده كه اين عدد در اليحه بودجه 

سال 1۳۹۹، به 1۴۷ ميليارد تومان افزايش يافته است.
در بخش تامين و توس��عه كاربرده��ا و خدمات بخش 
ارتباط��ات و فن��اوري اطالع��ات، در بخ��ش جاري، 
1۹۷ ميلي��ارد توم��ان مصوب س��ال 1۳۹۸ و بودجه 
اختصاص يافته ب��ه اين بخش در س��ال 1۳۹۹، 22۳ 
ميلي��ارد تومان در نظر گرفته ش��ده اس��ت. در بخش 
عمراني نيز 11۴ ميليارد تومان مصوب س��ال 1۳۹۸ 
بوده كه اين عدد در اليحه بودجه سال 1۳۹۹، به 1۳0 

ميليارد تومان افزايش يافته است.
در بخش تامين و توسعه زيرساخت ها، خدمات، كاربردها 
و مديريت بخش فضايي در بخش جاري، 1۸ ميليارد 
تومان مصوب سال 1۳۹۸ و بودجه اختصاص يافته به اين 
بخش در سال 1۳۹۹، 2۶ ميليارد تومان در نظر گرفته 
ش��ده اس��ت. در بخش عمراني نيز 22 ميليارد تومان 
مصوب سال 1۳۹۸ بوده كه اين عدد در اليحه بودجه 

سال 1۳۹۹، به 2۷ ميليارد تومان افزايش يافته است.
در بخش تنظيم، نظارت، اعمال مق��ررات و مديريت 
بهينه  منابع كمياب بخش ارتباطات و فناوري اطالعات 
در بخش جاري، ۹۹ ميليارد تومان مصوب سال 1۳۹۸ 
و بودجه اختصاص يافته به اين بخش در سال 1۳۹۹، 
110 ميليارد تومان در نظر گرفته شده است. در بخش 
عمراني ني��ز 1۴ ميليارد و ۸50 ميليون تومان مصوب 
س��ال 1۳۹۸ بوده كه اين عدد در اليحه بودجه س��ال 
1۳۹۹، به 1۴ ميلي��ارد و ۹00 ميليون تومان افزايش 

يافته است.
بخش تامين و توسعه زيرس��اخت اقتصاد ديجيتال و 
كسب وكارها، در سال 1۳۹۸ رديف بودجه اي نداشته 
اس��ت اما در اليح��ه بودج��ه 1۳۹۹، در بخش جاري 
هش��ت ميليارد تومان به آن اختصاص يافته است. در 

بخش عمراني، بودجه اي به اين بخش در اليحه 1۳۹۹ 
اختصاص نيافته است.

در بخش آموزش تخصصي فناوري هاي ديجيتال در 
بخش جاري، س��ه ميليارد تومان مصوب سال 1۳۹۸ 
و بودجه اختصاص يافته به اين بخش در سال 1۳۹۹، 
پنج ميليارد تومان در نظر گرفته شده است. در بخش 
عمران��ي، بودجه اي ب��ه اين بخ��ش در اليحه 1۳۹۹ 

اختصاص نيافته است.
در بخش تامين و توس��عه فناوري هاي نوين فضايي و 
ديجيتالي در بخش جاري، 15۴ ميليارد تومان مصوب 
س��ال 1۳۹۸ و بودجه اختصاص يافته به اين بخش در 
س��ال 1۳۹۹، ۳0۳ ميليارد تومان در نظر گرفته شده 
است. در بخش عمراني نيز ۴۸۷ ميليارد و ۶00 ميليون 
تومان مصوب س��ال 1۳۹۸ بوده كه اين عدد در اليحه 
بودجه سال 1۳۹۹، به ۴10 ميليارد و 20 ميليون تومان 

كاهش يافته است.
در بخش برنامه پژوهش و راهبري ارتباطات و فناوري 
اطالعات، در بخش جاري، چهار ميليارد تومان مصوب 
س��ال 1۳۹۸ و بودجه اختصاص يافته به اين بخش در 
سال 1۳۹۹، ش��ش ميليارد تومان در نظر گرفته شده 
اس��ت. در بخش عمراني بودجه اي براي اين بخش در 

نظر گرفته نشده است.
در بخ��ش برنامه تجاري س��ازي ارتباط��ات و فناوري 
اطالعات در بخش جاري، پنج ميليارد و ۴00 ميليون 
تومان مصوب سال 1۳۹۸ و بودجه اختصاص يافته به 
اين بخش در سال 1۳۹۹، شش ميليارد و ۷00 ميليون 
توم��ان در نظر گرفته ش��ده اس��ت. در بخش عمراني 

هزينه اي به اين بخش اختصاص نيافته است.
در بخش برنامه توسعه فن آفريني ارتباطات و فناوري 

اطالعات در بخش جاري، پنج ميليارد و 500 ميليون 
تومان مصوب سال 1۳۹۸ و بودجه اختصاص يافته به 
اين بخش در سال 1۳۹۹، هفت ميليارد و 200 ميليارد 
تومان در نظر گرفته ش��ده است. در بخش عمراني نيز 
سه ميليارد تومان مصوب سال 1۳۹۸ بوده كه اين عدد 
در اليحه بودجه س��ال 1۳۹۹، به چهار ميليارد تومان 

افزايش يافته است.

   رشد 5 درصدي بودجه 
مركز ملي فضاي مجازي

اما شايد مهم ترين بخش بودجه ارتباطات به مركز ملي 
فضاي مجازي برمي گردد. بودجه اين مركز شامل دو 
بخش است. بخش اول رصد و نظارت فضاهاي مجازي 
و بخش دوم مديريت راهبردي فضاي مجازي اس��ت. 
بودجه مصوب مركز ملي فضاي مجازي در سال 1۳۹۸، 
1۴ ميليارد تومان در بخش اجرايي و ۳1 ميليارد و ۳51 
ميليون در بخش عمراني بوده است كه مجموع بودجه 
اين مركز در سال 1۳۹۸ را به ۴5 ميليارد و ۳51 ميليون 
تومان مي رساند. اين در حالي است كه در اليحه بودجه 
درنظرگرفته شده براي مركز ملي فضاي مجازي در سال 
۹۹، 15 ميليارد و ۷۳0 ميليون تومان در بخش اجرايي 
و ۳2 ميليارد و 50 ميليون تومان در بخش عمراني قرار 
داده شده اس��ت كه مجموع بودجه مركز ملي فضاي 
مجازي براي سال 1۳۹۹ را به ۴۷ ميليارد و ۷۸0 ميليون 
تومان  مي رساند. اين اعداد حاكي از آن است كه بودجه 
مركز ملي فضاي مجازي در سال 1۳۹۹، در مقايسه با 
س��ال جاري دو ميليارد و ۴2۹ ميليون تومان افزايش 

داشته كه حاكي از رشد 5.۳5 درصدي است.
زيرشاخه هاي مركز ملي فضاي مجازي شامل نظارت و 

رصد فضاي مجازي كشور و مديريت راهبردي فضاي 
مجازي كشور مي شود. 

در حوزه نظارت و رصد فضاي مجازي كشور پنج ميليارد 
و ۶00 ميليون تومان در بخش اجرايي و ۳51 ميليون 
تومان در بخش عمراني، مصوب س��ال 1۳۹۸ بوده كه 
مجموع بودجه اختصاص يافته به حوزه نظارت و رصد 
فضاي مجازي كش��ور را به پنج ميلياد و ۹51 ميليون 
تومان مي رساند. همچنين در حوزه مديريت راهبردي 
فضاي مجازي كشور هشت ميليارد و ۴00 ميلون تومان 
براي بخش اجرايي و ۳1 ميلي��ارد تومان براي بخش 
عمراني بوده اس��ت. در اليحه بودجه 1۳۹۹، در حوزه 
نظارت و رصد فضاي مجازي كشور شش ميليارد و 2۹2 
ميليون تومان در بخش اجرايي و 50 ميليون تومان در 
بخش عمراني، در نظر گرفته شده است. همچنين در 
حوزه مديريت راهبردي فضاي مجازي كشور ۹ ميليارد 
و ۴۳۸ ميلون تومان براي بخش اجرايي و ۳2 ميليارد 

تومان براي بخش عمراني در نظر گرفته شده است.
همچني��ن در اليحه بودج��ه 1۳۹۹، بخش اعتبارات 
متفرقه انتقال يافته وج��ود دارد ك��ه بودجه اي براي 
موضوع��ات زيرمجموعه وزارت ارتباط��ات و فناوري 
اطالعات در نظر گرفته شده اس��ت. توسعه و تكميل 
زيرس��اخت هاي مديريتي منابع بخ��ش ارتباطات و 
فناوري اطالعات در بخش ج��اري 2۴ ميليارد تومان 
و در بخش عمران��ي، ۴۳0 ميليارد توم��ان را به خود 
اختصاص داده است. توسعه فناوري هاي نوين بخش 
ارتباطات و فناوري اطالع��ات 1۷5 ميليارد تومان در 
بخش اجرايي و ۴00 ميليارد تومان در بخش عمراني 
به خود اختصاص داده اس��ت. اجراي وظايف صيانتي 
اجتماعي و فرهنگي در خص��وص ارتباطات و فناوري 
اطالع��ات، 1۶0 ميليارد توم��ان در بخش عمراني به 
خود اختصاص داده اس��ت. توسعه متوازن منطقه اي 
زيرساخت هاي ش��بكه ملي اطالعات، 1۶5 ميليارد و 
500 ميليون توم��ان در بخش اجرايي و ۷۳1 ميليون 
در بخش عمراني به خود اختصاص داده اس��ت. ارتقاء 
توانمندي فني-تجهيزات��ي دفاترارتباطات و فناوري 
اطالعات روس��تايي در استان هاي كشور، ۷5 ميليارد 

تومان به خود اختصاص داده است. 
توس��عه متوازن خدمات زيربنايي ارتباطات و فناوري 
اطالعات در مناطق محروم، روستايي و كمترتوسعه يافته 
و شهرهاي زير 10 هزار نفر، در بخش اجرايي ۹۸ ميليارد 
تومان و در بخش عمراني 1۹0 ميليارد تومان به خود 
اختصاص داده است. توس��عه زيرساخت ها و خدمات 
كاربردي ارتباطي و پايه فضايي، ۳0 ميليارد تومان در 
بخش اجرايي و ۶00 ميليارد تومان در بخش عمراني به 
خود اختصاص داده است. ايجاد و توسعه زيرساخت هاي 
خدمات دولت هوش��مند و توليد محتواي بومي، ۳2 
ميليارد تومان در بخش اجرايي و 2۴0 ميليارد تومان 
در بخش عمراني به خود اختصاص داده است. توسعه 
زيرس��اخت هاي ارايه خدمات پايه و نوين پستي، 2۸ 
ميليارد تومان در بخش اجرايي و 200 ميليارد تومان 
در بخش عمراني به خود اختصاص داده است. توسعه 
زيرساخت هاي اقتصاد دانش بنيان و حمايت از توليدات 
بومي و داخلي بخش ارتباطات و فناوري اطالعات، 100 
ميليارد تومان در بخش عمراني به خود اختصاص داده 
است. در سازمان فضايي ايران نيز براي توسعه فناوري و 
كاربردهاي فضايي 20 ميليارد تومان در بخش عمراني 
و در زمينه هزينه فعاليت هاي فضايي، 1۸ ميليارد تومان 
در بخش اجرايي اختصاص يافته است كه در مجموع ۳۸ 
ميليارد را به اين سازمان اختصاص مي دهد. همچنين 
بخشي به نام موضوع حق السهم سازمان براي سازمان 
تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در نظر گرفته شده 
كه شامل ۸0 ميليارد تومان در بخش اجرايي مي شود. 
مجموع اين اعداد بالغ بر ۳۷0۶ ميليارد و 500 ميليون 

تومان مي شود.
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 7هزار ميليارد   تسهيالت 
براي شركت هاي دانش بنيان

ريي��س كل بانك مرك��زي از رش��د 52 درصدي 
اختصاص تسهيالت به شركت هاي دانش بنيان خبر 
داد و گفت: »از ابتداي س��ال تاكنون نزديك به ۷0 
هزار ميليارد ريال تسهيالت در اختيار اين شركت ها 
قرار گرفته اس��ت.« به گزارش ايس��نا، عبدالناصر 
همتي در بازديد از مجموعه هاي پارك علم و فناوري 
پرديس، از استارت آپ هاي مختلف در حوزه هاي 
توليد محتوا، بيمه و مالي، هوش مصنوعي، معماري 
و گردش��گري بازديد و در خص��وص فعاليت هاي 
آنان اظهار كرد: »اين ش��ركت ها در حال حركت 
به سمت و سويي هستند كه در اقتصاد كشورمان 
سهم قابل توجهي را كسب كنند؛ از اين رو باتوجه 
به تأكيدات مقام معظم رهبري و نيز پيگيري هاي 
دولت و معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري 
براي توسعه و حمايت از اين شركت ها، نظام بانكي 
نيز ت��الش مي كند از ش��ركت هاي دانش بنيان و 
فعاليت هاي استارت آپ ها پشتيباني كند.« رييس 
ش��وراي پول و اعتبار با اش��اره به اهميت و روند رو 
به رشد شركت هاي دانش بنيان و استارت آپي در 
اقتصاد كشور گفت: »به شبكه بانكي توصيه مي كنم 
براي تقويت اين بخش مهم اقتصادي، در دستيابي 
آن��ان به نتايج مطلوب براي اقتصاد كش��ور تالش 
بيشتري كنند.« همتي با اشاره به رشد قابل توجه 
فعاليت شركت هاي دانش بنيان و استارت آپ ها، 
تصريح كرد: »باتوجه به اينكه بالغ بر 10 هزار شركت 
دانش بنيان و استارت آپ در كشور وجود دارد و در 
عين حال روند توليد محصوالت در اين شركت ها 
سرعت گرفته اس��ت، اين موضوع نشان مي دهد 
در صورتي كه حمايت هايمان را از اين ش��ركت ها 
افزايش دهيم، به نتايج ارزشمندي دست مي يابيم.« 
رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه فعاليت هاي 
اين شركت ها مي تواند در كاهش وابستگي كشور به 
واردات موثر باشد، اظهار كرد: تالش هاي بسياري در 
زمينه توليد مواد اوليه حساس و نيز دارو انجام شده 
است اما در هر حال ساالنه حدود ۳.5 ميليارد دالر 
فقط ارز ۴200 توماني به واردات دارو و تجهيزات 
پزش��كي تعلق مي گيرد. البته عالوه بر اين ميزان، 
وارداتي نيز با ساير ارزها و منفك از ارز ۴200 تومان 
نيز در حوزه دارو و تجهيزات پزشكي انجام مي شود. 
باتوجه به اين امر، چنانچه شركت هاي دانش بنيان 
به كاهش واردات كمك كنند، پيشرفت موثري در 

كاهش وابستگي ما به ارز اتفاق مي افتد.«

اختصاص 100 ميليون تومان 
وام فناوري به فناوران برتر 

يك مقام مس��وول در وزارت علوم از اعطاي صد 
ميليون تومان در قالب گرنت فناوري به فناوران 
برتر س��ال گذش��ته خبر داد. به گزارش فارس، 
مهدي كش��ميري، مديركل سياست گذاري و 
برنامه ريزي امور فناوري وزارت علوم، تحقيقات 
و فن��اوري از اختص��اص 100 ميليون تومان در 
قالب گرنت فناوري به برگزي��دگان فناوري در 
هفته پژوهش خبر داد. به گفته وي، فناوراني كه 
در ارزيابي ها به عنوان برتر انتخاب شوند عالوه بر 
تقدير از امتياز حمايت مالي برخوردار خواهند شد 
و اين يكي از ويژگي هاي برنامه هاي امسال هفته 

پژوهش و فناوري است.
كشميري همچنين با اشاره به ديگر ويژگي هاي 
برنامه هاي هفته پژوهش و فناوري امسال گفت: 
»امسال از مديران جوان و افرادي كه داراي سابقه 
در فعاليت هاي فناورانه بوده اند استفاده كرده ايم 
به طوري كه گاهي مديري ۷0 س��اله با مديري 
۳5 ساله جايگزين شده اس��ت.« وي ادامه داد: 
»آمارهاي موجود از فعاالن در پارك هاي علم و 
فناوري نش��ان مي دهد كه از حدود 5۶ هزار نفر 
كه در اين صنعت فناورانه فعاليت مي كنند هفت 
درصد داراي مدرك دكترا هستند يعني ۴000 
نفر از اي��ن افراد دكترا دارن��د و 25 درصد از آنها 

اعضاي هيات علمي هستند.«
به گفته مديركل سياست گذاري و برنامه ريزي 
امور فناوري وزارت عل��وم، تحقيقات و فناوري، 
عمده اين افراد هيات علمي هاي جوان هستند 
كه در اين صنايع مش��غول به كار شده اند و اين 
آمار بخش��ي از آمار ط��رح وزارت عل��وم درباره 
فرص��ت مطالعاتي اعضاي ج��وان هيات علمي 
در صنايع محس��وب مي ش��وند. در اين مراسم 
همچنين مس��عود برومند،  مع��اون پژوهش و 
فناوري وزير علوم، تحقيقات و فناوري،  گزارشي 
از فعاليت ه��اي انجام ش��ده در بخش پژوهش 
و فناوري كش��ور در يك س��ال گذش��ته را ارايه 
كرد. وي با اش��اره به فعاليت هاي انجام شده در 
يك س��ال گذش��ته در بحث پژوهش و فناوري 
كشور تصريح كرد: »در پارك هاي فناوري تعداد 
ايده هاي تجاري ش��ده افزايش يافت، همچنين 
فروش شركت هاي مستقر در پارك هاي فناوري 
و صادرات محصوالت آنها در يك سال گذشته با 
افزايش روبرو بوده است.« به گفته برومند، تعداد 
واحدهاي مس��تقر در پارك هاي علم و فناوري 
حدود ۷۸00 ش��ركت گزارش شده كه 5۶ هزار 
نفر در اين شركت هاي دانش بنيان شاغل شده اند.

وي گفت: »در نتيجه فعاليت رو به رشد پارك هاي 
علم و فناوري در سال گذشته سه پارك موفق به 
كسب رديف بودجه شده اند و در مجموع بودجه 
پارك ها حدود ۸0 درصد افزايش يافته و به رقم 
بيش از 500 ميليارد تومان رسيده است.« برومند 
سال گذشته را سال رش��د چشمگير پارك ها و 
مراكز رشد مستقر در دانشگاه ها و پژوهشگاه ها 
عنوان كرد و گفت: »در نتيجه مشاركت پارك هاي 
علم و فناوري با دانشگاه ها و پژوهشگاه ها شاهد 
افزايش تيم هاي ش��تاب دهنده و مراكز نوآوري 
در كش��ور بوده ايم كه با توجه به نياز كشور اين 
مشاركت و همكاري براي توسعه فناوري، نوآوري 

و تجاري سازي اهميت ويژه اي دارد.« 

بيزينس اينسايدر| رييس جمهوري امريكا براي انجام 
فعاليت هاي دولتي به جاي موبايل هاي ايمن ش��ده، از 
سرويس هاي موبايل رمزگذاري نشده استفاده مي كند. 
به گزارش مهر، گزارشي جديد نش��ان مي دهد دونالد 
ترامپ، به طور مداوم با استفاده از دستگاه هاي تاييدنشده 
تماس تلفني برقرار مي كند. اين درحالي است كه او در 
برنامه انتخاباتي خود هيالري كلينتون را براي استفاده از 
سرورهاي خصوصي ايميل به باد انتقاد گرفته بود. سابقه 
تماس ها كه به عنوان بخشي از تحقيقات  درباره ترامپ 
منتشر شده، نشان مي دهد او و مشاوران ارشدش به طور 
مداوم از موبايل هاي غير ايمن براي انجام فعاليت هايي در 
كاخ سفيد استفاده كرده اند. همچنين چند مقام دولتي 
كه نامشان فاش نشده نيز اين موضوع را تاييد كرده اند. 
مقامات دولتي به طور معمول از س��رويس هاي موبايل 
رمزگذاري شده استفاده مي كنند تا از هك شدن اطالعات 
تماس ها و پيامك ها اجتن��اب كنند. آلكس هيد، مدير 
فناوري ش��ركت Security Scorecard مي گويد: 
سرويس هاي موبايل رمزگذاري نشده را به راحتي مي توان 
هك كرد. در برخي موارد حتي هكر مي تواند با باالرفتن 
از يك برج مخابرات موبايل و اتصال به يك لپ تاپ تمام 

اطالعات را دانلود كند.

 استفاده ترامپ 
از موبايل هاي رمزگذاري نشده 

فون آرنا| كارشناسان امنيتي به تازگي از آسيب پذيري  
جديدي در سيس��تم عامل اندرويد خب��ر داده اند كه 
مي تواند موجب از كار افتادن گوشي و كنترل از راه دور 
دوربين دستگاه ش��ود. به گزارش ايسنا، كارشناسان 
و متخصصان امنيت سايبري به تازگي آسيب پذيري 
امنيتي جديدي را در گوشي هاي هوشمند مبتني بر 
سيستم عامل اندرويد كشف و اعالم كرده اند كه مي تواند 
دوربين گوش��ي را از راه دور كنترل كند، پول آنها را از 
حساب هاي بانكي و كيف پول هاي مجازي آنها به سرقت 

ببرد و گوشي آنها را از كار بياندازد.
 اي��ن كارشناس��ان با انتش��ار اين گ��زارش از تمامي 
كاربران خواس��ته اند تا در حفاظت از حريم خصوصي 
و اطالعات ش��خصي خود بيشتر از پيش دقت و توجه 
كنند و با رعايت نكات مربوط به ارتقاي امنيت سايبري 
دستگاه هاي هوشمند خود، از نفوذ و دسترسي هكرها 
و مجرمان سايبري به داده هاي ذخيره شده و حساس 
خ��ود جلوگيري به عم��ل بياورند. آنه��ا همچنين از 
شركت گوگل به عنوان توسعه دهنده سيستم عامل 
اندرويد درخواست كرده اند تا مشكل امنيتي مذكور را 
هرچه سريع تر برطرف كند تا دردسري براي كاربران 

گوشي هاي اندرويدي ايجاد نشود.

 دردسر جديد 
ضعف امنيتي اندرويد

رويترز| هواوي س��ال آين��ده محص��والت جديدي با 
سيستم عامل هارموني ارايه خواهد كرد و فعال از استفاده 
از اين سيستم عامل در گوش��ي هاي هوشمند و تبلت ها 
خبري نخواهد بود. به گزارش گجت نيوز، سخن گوي هواوي 
به تازگي اعالم كرد اين شركت قصد دارد سال آينده تعداد 
بيش��تري از محصوالت خود را به سيستم عامل هارموني 
)Harmony( مجهز كند و آن را در داخل و خارج از كشور 
ترويج دهد. سخن گوي اين شركت افزود: »در حال حاضر، 
برنامه اي براي تغيير سيس��تم عامل گوشي ها  و تبلت ها و 
سيستم هاي كامپيوتري وجود نداريم و فعال نمي خواهيم 
اين سيستم عامل را در اين دستگاه هاي محبوب ارايه دهيم.« 
اين موضوع نخستين بار در روزنامه شنژن اسپشيال، روزنامه 
وابسته به دولت چين، گزارش شده و ونگ چنگ لو، رييس 
بخش نرم افزاري گروه تج��اري مصرف كنندگان هواوي، 
به تصميمات اين ش��ركت درباره سيستم عامل هارموني 
اشاره كرده بود. هواوي آگوست سال جاري، سيستم عامل 
اختصاصي خود، هارمون��ي را رونمايي ك��رد و باتوجه به 
محدوديت هاي تج��اري اياالت متح��ده، آن را گزينه اي 
جايگزين براي اندرويد دانس��ت؛ زيرا اين محدوديت هاي 
تجاري، دسترسي اين ش��ركت را به فناوري شركت هاي 

امريكايي قطع مي كرد. 

 هارموني به 
موبايل هاي هوآوي مي آيد

اس�لش گير| چندي پيش مايكروسافت گفته بود كه 
پشتيباني از ويندوز موبايل را پايان مي دهد و عمال پرونده 
جاه طلبانه خود براي رقابت با اندرويد و iOS را مي بندد 
و اكنون اعالم كرده زمان خداحافظي با سيس��تم عامل 
ويندوز 10 موبايل، امروز 1۹ آذر است. به گزارش ديجياتو، 
پايان رسمي پشتيباني از ويندوز 10 موبايل به منزله تمركز 
اين كمپاني بر ديگر محصوالت خود خواهد بود. از اين پس 
مايكروسافت با دست بازتري براي ترغيب توسعه دهندگان 
به پيروي از زبان طراحي جديدش مي پردازد. با اين حال 
مايكروسافت گوشي هايي با اين سيستم عامل فروخته كه 
موظف است از آنها پشتيباني كند. مخصوصا بسياري از 
شركت هاي بزرگ از ويندوز موبايل 10 استفاده مي كردند 
كه نياز به پش��تيباني ها امنيتي داشتند. اما تمامي اين 
پشتيباني ها، امروز پايان خواهد يافت و ويندوز 10 موبايل 
ديگر هيچ گونه پشتيباني اي دريافت نمي كند. البته اين 
گوش��ي ها همچنان كاربرد خود را حفظ خواهند كرد و 
مايكروسافت در رابطه با پايان مايكروسافت استور چيزي 
نگفته است. همچنين پشتيباني از برنامه ها نيز به كلي بر 
عهده توسعه دهندگان بوده و تا زماني كه آنها بروزرساني 
براي برنامه ها خود ارايه دهند، كاربران مي توانند بدون 

نگراني از آنها استفاده كنند.

 خداحافظي با 
ويندوز 10 موبايل

آس�ين ايج| به دنبال اعتراض ها خطاب به وزارت 
امنيت داخلي امريكا، اين وزارتخانه از طرح خود براي 
اسكن كردن چهره شهروندان امريكايي در زمان ورود 
و خروج به فرودگاه ها عقب نش��يني كرد. به گزارش 
مه��ر، وزارت امنيت داخلي امريكا باالخره اعالم كرد 
كه هيچ برنامه اي براي اسكن چهره شهروندان امريكا 
در زمان ورود و خروج به اين كش��ور ندارد. البته اين 
طرح در مورد افراد خارجي كه به اياالت متحده سفر 
مي كنند، كماكان اجرا مي شود. وزارت امنيت داخلي 
امريكا مي گويد طرح خود را ني��ز در اين زمينه پس 
گرفته است. در يك هفته گذشته سازمان هاي مدافع 
حريم شخصي در امريكا از اين تصميم به شدت انتقاد 
كرده بودند. ادوارد ماركي، س��ناتور دموكرات ايالت 
ماساچوست اين عقب نشيني را موفقيتي براي تمامي 
امريكايي هايي دانس��ت كه قصد سفر به خارج از اين 
كشور را دارند. وي فش��ار افكار عمومي را عامل اين 
عقب نشيني دانسته است. ناظران مي گويند وزارت 
امنيت داخلي امريكا هن��وز از روش هاي بيومتريك 
براي كنترل و جاسوس��ي از ش��هروندان امريكايي 
اس��تفاده مي كند و تالش ها براي مقابله با اين روش 

هنوز به نتيجه نرسيده است.

 عقب نشيني  امريكا  
از طرح اسكن چهره شهروندان

دنياي فناوري

   رييس جمهوري روز يك شنبه در هنگام تقديم اليحه بودجه سال آينده به مجلس شوراي اسالمي نكته اي را عنوان كرد كه در ميان كاربران فضاي مجازي 
بازتاب زيادي داشت. روحاني در سخنراني خود از شبكه ملي اطالعات و توسعه و تكميل آن در سال آينده خبر داد. وي اين اتفاق را در راستاي بي نيازي از خارج 
دانسته بود. اما براي اين كار آيا دولت در بودجه سال آينده اعتباراتي را در نظر گرفته است. نام شبكه ملي اطالعات عمال در نا آرامي هاي آبان ماه در ميان كاربران 
اينترنتي بر سر زبان ها افتاد. با قطع اينترنت در 25 آبان ماه اين شبكه عمال محدود به فضاي داخلي اينترنتي شد. كاربران فقط در محدوده داخل ايران قادر به 
استفاده از شبكه ملي بودندو هر گونه ارتباط با خارج قطع بود. رويدادي كه تقريبا 10 روز طول كشيد و به تدريج ارتباط اينترنتي با خارج وصل شد. اتفاق آبان ماه 
عمال تستي براي شبكه ملي اطالعات بود. آن طور كه كارشناسان بعد از وصل اينترنت خبر دادند قطع اينترنت بيش از 2 هزار ميليارد تومان خسارت به كسب و كارها 
وارد كرد.  اما دولت در بودجه سال آينده چه راهبردي را براي اين منظور انتخاب كرده است ؟ نگاهي به بودجه ارتباطات تا اندازه اي اين موضوع را روشن مي سازد

برش



ويژه
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كارخانه بزرگ نساجي قائمشهر با سرمايه گذاري ۱۷۰ميلياردي ستاد اجرايي فرمان امام احيا شد

محمد مخبر: با راه اندازي تمام فازهاي كارخانه مي توانيم ۷۰۰ شغل ايجاد كنيم 
گروهبنگاهها|

در نخستين روز سفر استاني محمد مخبر رييس ستاد 
اجرايي فرمان امام به مازندران، مراسم احياي كارخانه 
نساجي قائمشهر باحضور استاندار، نماينده ولي فقيه و 
مسووالن استاني برگزار شد.محمد مخبر رييس ستاد 
اجرايي فرمان امام در اين مراسم اظهار داشت: در ۱۵ 
ماه گذشته توانستيم نزديك به ۲۰ هزار طرح را به نتيجه 
برسانيم. وي افزود: ما آمادگي داريم حداكثر ظرف شش 
ماه آينده تم��ام فازهاي اين كارخانه كه چيزي حدود 
۷۰۰ ش��غل ايجاد مي كند را راه ان��دازي كنيم كه اين 
مساله كنترل و نظارت آقاي استاندار را مي طلبد.مخبر 
با تاكيد بر اينكه همه چيزمان براي مردم است و دشمن 
بعد از مايوس شدن از تقابل در حوزه نظامي و امنيتي 
و سياس��ي به بخش اقتصادي روي آورده است و تمام 
فش��ار را روي آن گذاشته است، گفت: ما در اين بخش 
ضعف داريم و علت آن هم اين است كه اين بخش را به 
دست مردم نداده ايم و اگر آن را دست مردم مي داديم 
همانطور كه جنگ و مردم جنگ و مسائل امنيتي را به 
اين ش��كل اداره كرديم، اقتصاد را هم به همين شكل 
مي توانس��تيم اداره كنيم.رييس ستاد اجرايي فرمان 
حضرت امام افزود: در استان مازندران در همين سفر 
تقريبا ۵۸۰۰ طرح را كه ۱۴۰۰ طرح آن بازآفرين و احيا 
است افتتاح مي كنيم و در مجموع هزار و ۱۲۰ ميليارد 
تومان در اس��تان مازندران در بخش هايي چون سيل 
و بخش هاي عمراني س��رمايه گذاري كرده ايم.مخبر 
خاطرنش��ان كرد: در اس��تان مازندران ۱۴۳۰ پروژه 
زيربنايي راه انداختيم كه ش��امل ۳۵۰ كالس درس، 
۱۴۰ مسجد، ۹۰ پروژه زيربنايي مثل كتابخانه و خانه 
علم و س��اخت ۱۱۵۰ مسكن محرومين مي شود.وي 
ادامه داد: طبق اعالم استاندار، احياي فاز اول نساجي 
مازندران نياز به ۱۷ ميليارد سرمايه گذاري داشت كه 

انجام داديم، در ادامه نيز براي فازهاي بعدي هم آمادگي 
داريم كه طبق آمار اعالمي دولت ورود كنيم و براي مردم 

اشتغال ايجاد كنيم.

   تالش براي تحقق رونق توليد
در ادامه اين مراسم حجت االسالم معلمي نماينده ولي 
فقيه در استان مازندران با اشاره به عنايات رهبر معظم 
انقالب به نساجي قائمشهر گفت: اميد است كه روند 
احياي نساجي مازندران با ورود جهادي ستاد اجرايي 

فرمان امام رونق پرشتابي پيدا كند.
وي افزود: س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( كه 
يادگار امام راحل اس��ت منشأ خير و بركت براي ايجاد 
فرصت اشتغال و توليداس��ت و اميدواريم كه خداوند 

متعال بر توفيقات آن بيفزايد.
در ادامه اين برنامه حس��ين زادگان استاندار مازندران 
با تقدي��ر از عملكرد و نگاه ويژه س��تاد اجرايي فرمان 
امام به مازندران گفت: ستاد اجرايي فرمان امام اولين 
نهادي بود كه شايد مستقيما هم با بحث سيل مرتبط 
نبود و مس��ووليتي نداشت ولي بيش��ترين خدمات 
را ب��ه س��يل زدگان ارايه داد كه از اي��ن بابت هم جاي 
سپاسگزاري دارد.حسين زادگان افزود: خدمات ستاد 
اجرايي فرمان امام )ره( در بحث راه اندازي كارخانجات 
و پروژه هاي عمراني، مدرسه سازي و بهداشت و درمان 
و حمايت از خانواده هاي تحت پوش��ش بهزيس��تي 
و معلولين و مدرسه س��ازي و مسجد س��ازي و ايجاد 
قرارگاه هاي جهادي يك مدل مديريتي جديد بدون 
بروكراس��ي هاي زائد و فاسد اس��ت كه اثرات موثرش 
به مردم بر مي گردد و اين موضوع كمتر در رس��انه ها 
و بخش هاي مختلف مطرح ش��ده است.وي ادامه داد: 
مهم ترين كار س��تاد اجرايي فرمان امام هم راه اندازي 
تس��هيلگري در بخش اقتصادي و اجتماعي است كه 

در روس��تاها و در ايجاد اش��تغال نقش موثري داشته 
است.استاندار مازندران با اشاره به تاكيد رهبر انقالب بر 
احياي نساجي مازندران خاطرنشان كرد: امكان نداشت 
رهبر معظم انقالب مسوولي از استان مازندران چه در 
حوزه هاي اجرايي و چه از نمايندگان مجلس خبرگان 
ببينن��د و در م��ورد اينكه تكليف نس��اجي مازندران 

باالخره چه شد سوال نكنند.وي با اشاره به اينكه اين 
نشان دهنده اين است كه واقعا موضوع نساجي فراتر از 
يك كارخانه است، گفت: نساجي قائمشهر و نساجي 
مازندران بخشي از تاريخ و هويت مردم قائمشهر شده 
است و نمي توانيد قائمشهر را بدون نساجي فرض كنيد 
و لذا امروز براي ما يك روز تاريخي اس��ت.در ادامه اين 

برنامه فرماندار قائمش��هر نيز اظهار داشت: از حمايت 
ستاد اجرايي فرمان امام هم از طرف خود و هم از طرف 
شهروندان گرانقدر قائمشهر تشكر فراوان دارم.در ادامه 
سفر، رييس ستاد اجرايي فرمان امام با حضور در منزل 
شهيد مدافع حرم محمد بلباسي ضمن ديدار با مادر و 
همسر شهيد به مقام واالي شهيدان اداي احترام كرد.
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برخورد با پيامك هاي 
تبليغاتي مزاحم 

برخ��ورد با اف��رادي كه با ش��ماره هاي ش��خصي و 
سرش��ماره ها اقدام به ارسال پيامك هاي تبليغاتي 
مي كنند، تش��ديد خواهد ش��د.به گ��زارش پايگاه 
اطالع رساني شبكه خبر، مدير كل دفتر حفاظت از 
حقوق مصرف كننده سازمان تنظيم مقررات گفت: 
ب��ه زودي در قرارداد ها بندي اضافه خواهد ش��د كه 
اگر مشترك از س��يم كارت خود براي پيامك هاي 
مزاحم استفاده كند، امكان ارسال پيامك براي تمام 

سيم كارت هاي متعلق به او غيرفعال خواهد شد.
قره داغي سهم اپراتور ايرانسل از ارسال پيامك هاي 
مزاحم را ۸۰ درصد، همراه اول ۱۱ مميز ۷ دهم درصد 
و رايتل را ۶ مميز ۸ دهم درصد عنوان كرد. او با توجه 
به سهم هر كدام از اپراتور ها در بازار گفت: از اين نظر 
اپراتور رايتل وضع خوبي ندارد.قره داغي گفت: طي دو 
هفته گذشته ۴ هزار و ۸۳۰ سيم كارت ارسال پيامك 
مزاحم را غيرفعال كرديم. قره داغي از مردم خواست 
اگر دريافت پيامك هاي تبليغاتي را غيرفعال كرده اند، 
اما هنوز از سرش��ماره هاي خ��اص پيامك دريافت 

مي كنند به سامانه ۱۹۵ اطالع بدهند.

توليد ساالنه 172 ميليون 
مترمكعب پساب دراستان اصفهان

اصفهان| مديرعامل شركت آب و فاضالب استان 
اصفهان گفت: در ۲۵ تصفيه خانه فاضالب، ساالنه 
۱۷۲ ميليون متر مكعب پساپ توليد مي شود، اين 
در حالي اس��ت كه ظرفيت اس��مي توليد پساب در 
تصفيه خانه هاي فاضالب در اس��تان اصفهان ۲۸۳ 
ميليون مترمكعب در سال است.هاشم اميني با اشاره 
به جمعيت تحت پوشش شبكه فاضالب در اصفهان 
اعالم كرد: در حال حاضر بيش از ۷۲ درصد جمعيت 
استان تحت پوشش ش��بكه فاضالب قرار دارند  كه 
شامل ۳ ميليون و ۶۶۶ هزار و ۹۰ نفر است. در حالي 
كه هم اكنون بيش از ۹۶ درصد جمعيت شهر اصفهان 

تحت پوشش شبكه فاضالب قرار دارند.

ناجيان غريق بيمه مي شوند
سنندج| دبير فدراس��يون نجات غريق و غواصي 
گفت باتوجه به اهميت و حساس��يت كاري ناجي 
غريق ها، اين مهم به عنوان يك شغل محسوب شده و 
ناجيان مي توانند در خصوص بيمه تامين اجتماعي 
اق��دام كنند.مهدي حيدري ديروز ضمن اش��اره به 
اينكه كردستان بيشترين پتانسيل را در بحث غواصي 
و نجات غريق دارد، اظهار كرد: اس��تان كردس��تان 

مدرس هاي توانايي در زمينه نجات غريق دارد.

لزوم رعايت بهداشت برای پيشگيری از بيماری آنفلوآنزا
رواب�طعموم�یدانش�گاهعلومپزش�کی
مازندراندرراس�تایاطالعرسانیوارتقاء
س�طحآگاه�یم�ردمدی�ارهمیشهس�بز
مازندراندربارهمیزانسالمتیخودوحفظ
اینگوهرارزشمنددستبهامریمهمزده
وباترویجفرهنگخودمراقبتیسعیبرباال

بردنسطحسالمتمردممازندراندارد.
ش�یوعاینبیماریمختصبهایراننیست
وتماممنطق�هخاورمیانهوحت�یبرخیاز
کش�ورهایاروپای�یرادربرگرفته!رییس
مرکزمدیری�تبیماریهایواگی�روزارت
بهداش�ت،درمانوآموزشپزشکیاعالم
داشتهاستانهایقزوین،آذربایجانشرقی
وغربی،کرمانشاه،تهران،اصفهان،سمنان
ومازن�درانوگلس�تانبیش�ترینتع�داد
مبتالیانب�هبیم�اریآنفلوآن�زارابهخود

اختصاصدادهاند.
 

   حرف وحديث ها...
حرف وحديث ه��ا درب��اره علت و منش��أ بيماری 
آنفلوآنزا فراوان است و برخی اعتقاد دارند ويروس 
اين بيماری به طور گسترده در عراق منتشرشده 
و تع��دادی از زائران اربعين در ع��راق به آن مبتال 
ش��ده اند و از طريق آن ها ويروس به داخل کشور 

رسيده!
دکتر حام��د روحان��ی زاده، معاونت بهداش��تی 
دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران می گويد که 
بيماری آنفلوآنزا امس��ال چند هفته زودتر از سال 
گذشته ميهمان ايرانی ها شده؛ ميهمان ناخوانده!

روحانی زاده گفته:  ويروس آنفلوآنزا دارای دو نوع 
h۱n۱ و h۳n۲ است.

برخی فوتی های ناش��ی از شيوع اين بيماری را به 
گس��ترش آنفلوآنزای پرندگان در کش��ور نسبت 
داده اند ليکن مس��ئوالن دانش��گاه علوم پزشکی 
اس��تان مازندران اي��ن موض��وع را رد می کنند؛ 
به طوری که دکتر روحانی زاده، معاون بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران دراين باره 
می گوي��د: » اين ن��وع از وي��روس آنفلوآنزا هيچ 
ارتباط��ی با آنفلوآنزای پرندگان ندارد و هرس��ال 
در موعد مق��رری اين ويروس در جهان س��رازير 

می شود.«
»روحان��ی زاده« درباره مان��دگاری اين بيماری 
در کشور و اس��تان های مختلف ازجمله مازندران 
می گويد: » حدس ما اين است که فاز اول بيماری 
آنفلوآنزا تا دو الی س��ه هفته به اين ش��دت ادامه 
داش��ته باشد از اين رو مردم ش��ريف استان حتمًا 
بايد نکاتی را در جه��ت جلوگيری از ابتالء به اين 

بيماری رعايت کنند.«

    علل بيماری
دکتر موس��وی رييس دانش��گاه علوم پزش��کی 
مازندران  عامل اين بيماری را ويروس معرفی کرد 
و اظهار داش��ت: اين ويروس  معمواًل از طريق هوا 
يا عطسه )راه اصلی( گسترش می يابد و همچنين 
توسط تماس با س��طوح آلوده به ويروس و سپس 
تماس دس��ت با چش��م يا دهان نيز ممکن است 
منتقل شود. همچنين فرد پيش از بيمار شدن يا 
در طی مدت  زمانی که بيمار است می تواند سبب 

آلوده شدن ديگران شود. 

   عوارض بيماری
رييس دانش��گاه علوم پزش��کی مازندران  اضافه 
می کن��د : هرچن��د دوره معمولی بيم��اری ۳ تا 
۴ روز اس��ت اما چ��ون در زمان ابتال ب��ه آنفلوآنزا 
ميکروب های ديگ��ری به بدن حمل��ه می کنند 
ازاي��ن رو س��بب پيداي��ش عفونت ه��ای ثانوی 
به خصوص در دس��تگاه تنفس هم مي شوند و اين 
بدان معنا اس��ت که آنفلوآنزا مقاومت بدن را کم 
کرده و فرد را برای دچار ش��دن ب��ه بيماری های 

ديگر آماده می سازد.

   توصيه به مردم!
وی با اش��اره به اين که برای پيش��گيری و کاهش 
ع��وارض بيماری آنفلوآنزا ؛ واکسيناس��يون افراد 
در معرض خطر توصيه می ش��ود، زمان مناسب 
برای اين کار را  اواخر شهريور و اوايل مهر هرسال 

عنوان کرد.
»دکتر سيد عباس موس��وی« با تأکيد براين که 
تزريق واکس��ن بايد با تائيد پزش��ک انجام شود، 
می گوي��د: افراد ب��االی ۶۵ س��ال، اف��راد دارای 
بيماری های زمينه ای، افراد دارای ضعف ايمنی، 
ش��يمی درمانی، س��رطان، ک��ودکان پرخط��ر و 
کودکان زير سه و چهار س��ال می باشند که جزو 
گروه های پرخطر محسوب مي شوند و الزم است 

واکسيناسيون شوند .
وی می گويد: همه گيری اين بيماری تا اسفندماه 

ادامه خواهد داشت .
  توصیهه�ایمه�ممدی�رگروهمب�ارزهبا
بیماریهایمرکزبهداشتاستانمازندران

   منشأ بيماری آنفلوآنزا
بيماری حاد تنفسی به ش��دت واگيردار بر اساس 
شواهد موجود، ابتدا از خوک به انسان منتقل شده 
و در آغ��از فراگيری جهانی فعلی ب��ه آنفلوآنزا ی 

جديد )A)H۱N۱ ناميده می شود.
معمواًل هيچ يک از افراد جامعه نسبت به آن ايمنی 
ندارند لذا همه گيری اين نوع آنفلوآنزا تحت چنين 
شرايطی پيشرفت نموده و در سرتاسر دنيا شايع 

می شود که کشور ما نيز از اين امر مستثنی نيست.
دکتر "محمدرضا پارس��ايی" مدير گ��روه مبارزه 
با بيماری های مرکز بهداش��ت اس��تان مازندران 
در خصوص اين بيماری می گوي��د: آنفلوآنزا يک 
بيماری ويروس��ی واگيردار است و با تغيير فصل، 
اين بيماری همه س��اله در همه ج��ای دنيا اتفاق 
می افت��د و با توجه ب��ه تغييراتی ک��ه در ماهيت 
ژنتيکی وي��روس اتفاق می افتد ش��دت بيماری 

افزايش پيدا می کند.
وی گفت: عالئم مشابه سرماخوردگی به همراه درد 
عضالنی و بی حالی در حدی که بيمار توان بيرون 
آمدن از تخت را ن��دارد از عالئم تفريق آنفلوآنزا از 

ديگر بيماری های تنفسی عفونی است.

   چه کسانی مستعد بيماری هستند؟
دکتر "محمدرضا پارس��ايی" با اش��اره ب��ه اينکه 
آنفلوآن��زا برای زن��ان باردار خطرناک می باش��د، 
گفت: کودکان زير ۱۰ س��ال، س��المندان باالی 
۶۵ س��ال، زنان باردار، افراد زير ۱۹ س��ال که به 
هر دليلی از آس��پرين به مدت طوالنی اس��تفاده 
می نمايند، افرادی که مبتالبه بيماری های مزمن 
مانند بيماری های قلبی - ريوی، کليوی و کبدی، 
مبتاليان به س��رطان فعال )از هر نوع( ، بيماران با 
ديابت کنترل نش��ده، مصرف کنندگان داروهای 
تضعيف کننده سيستم ايمنی و کورتون، کسانی 
که قادر به دفع ترش��حات تنفسی نيستند، چاقی 
ش��ديد، افراد فاقد طحال بيشتر در معرض خطر 

ابتال به آنفلوآنزا قرار دارند.
وی ادامه داد: افرادی که با فرد بيمار سرکار دارند، 
تمامی کارکنان بهداشتی درمانی، در تمامی رده ها 
چه افرادی که در مراکز بهداش��تی با مردم سرکار 
دارند و چه کارکنانی که در بيمارستان ها با بيمار 
س��روکار دارند در معرض خطر ابت��ال به آنفلوآنزا 

قرار دارند.
دکتر محمدرضا پارسايی از دامپزشکان به عنوان 
گروه ديگری از افراد جامع��ه که در معرض خطر 
هس��تند نام برد و گفت: اگر ف��ردی دچار عالئم 
س��رماخوردگی شد، توصيه می ش��ود تا بهبودی 
کامل در منزل استراحت نمايد و با رعايت بهداشت 
ف��ردی و شستش��وی منظم دس��ت ها، از ارتباط 

نزديک با ديگران و روبوسی کردن پرهيز نمايد.

  عالئم بيماری
دکت��ر پارس��ايی ادام��ه داد: عالئ��م بالينی اين 
بيماری مش��ابه آنفلوآنزای فصلی انسانی و ساير 
بيماری های عفونی حاد دستگاه تنفسی می باشد 
اما طيف عالئم بالينی از حالت خفيف تا پنومونی 
ش��ديدی که منجر به مرگ می شود متغير است. 

) A)H۱N۱ وی به طورکلی عالئ��م آنفلوآنزا نوع
را اين گونه برش��مرد: تب و لرز، سردرد، دردهای 
عضالنی ازجمله کمردرد، خس��تگی، سرفه )که 
ممکن اس��ت با خلط همراه باش��د(، کوتاه شدن 
دامنه تنفس��ی، گلودرد، ايجاد زخم هايی داخل 
دهان-بينی-روی س��طح پوست، خشونت صدا، 

اسهال و استفراغ.
  راه های جلوگيری از آنفلوآنزا:

دکتر پارس��ايی بابيان اينکه جلوگيری از ش��يوع 
آنفلوآنزا در کش��ورهای پيش��رفته بسيار جدی 
گرفته می ش��ود، زي��را عالوه بر تهديد س��المت، 
موجب کاهش کارايی و افزاي��ش تعداد روزهای 
غيبت از محل کار می شود که مزيد بر خسارت های 
مالی درمان می ش��ود، گفت: پيشگيری از شيوع 
با آموزش های س��اده ای مثل شست وشوی مکرر 
دست با صابون و نيز ارتقاء سالمت عمومی به ويژه 

تغذيه مناسب امکان پذير است. 
تغذي��ه مناس��ب با بهبود س��طح ايمن��ی از بروز 
آنفلوآنزا جلوگيری می کند. همچنين اس��تفاده 
از راهکارهای تغذيه ای می تواند به کاهش دوره و 

شدت عالئم آنفلوآنزا کمک کند.
وی ادامه داد: به جز رعايت اصول بهداش��تی يکی از 
مهم ترين توصيه های پزش��کان در مورد پيشگيری 
از ابتال به اين ويروس تزريق واکسن است. بسياری از 
واکسن ها تأثير دوره ای دارند زيرا اين ويروس تغييراتی 
در ساختار آنتی ژنی خود که ممکن است به صورت 
خفيف يا شديد باشد ايجاد می کنند. بهترين زمان 

برای تزريق واکسن اواخر فصل تابستان می باشد.
وی گفت: هرس��اله ب��ا توجه ب��ه تغييراتی که در 
ويروس آنفلوآنزا در دنيا ايجاد می ش��ود واکسن 

مخصوص همان سال توليد می شود.
وی با تأکيد بر تهيه واکس��ن آنفلوآنزا از داروخانه 
گفت: واکسن آنفلوآنزا از ساير عفونت های تنفسی 
پيش��گيری نمی کند و فقط برای ابتال به ويروس 

آنفلوآنزا قابل پيشگيری است.

   راهکارهای تغذيه ای
وزن خود را در مح��دوده نرمال نگه داريد. همه ما 

می داني��م که چاقی و اضاف��ه وزن از عوامل اصلی 
بروز بس��ياری از بيماری ها به وي��ژه، بيماری های 
قلبی- عروقی و سرطان است. جالب است بدانيم 
که عالوه بر اين، چاقی سيس��تم ايمنی بدن ما را 
ضعيف می کند و احتمال بروز بيماری های عفونی 

ازجمله آنفلوآنزا را افزايش می دهد.
مدير گروه مبارزه با بيماری های مرکز بهداش��ت 
اس��تان مازندران می گويد: با تغذيه ای مناسب، 
اس��تفاده از ميوه ها و س��بزی های تازه، غذاهای 
کم چرب، کنترل قند و چربی خون خود و با افزايش 
ايمنی بدن خ��ود مانع ابتال به س��رماخوردگی و 
آنفلوآنزا شويد و از سويی بدنی سالم و قوی داشته 
باشيد و بدن را در مقابل باکتری ها، ويروس و موارد 

احتمالی محافظت کنيد.

   شیرمادربهترینتقویتکننده
بديهی اس��ت که کودکانی که با شير مادر تغذيه 
مي شوند از غذای ايمن تری استفاده می کنند که 
حاوی ميکروب های کمتری است، اما دليل عمده 
کاهش بروز انواع عفونت ه��ا ازجمله آنفلوآنزا در 
کودکان تغذيه شده با شير مادر، تأثير مثبتی است 
که شير مادر بر سيستم ايمنی دارد. توجه داشته 
باش��يد که در صورت ابتالی شيرخوار به آنفلوآنزا 

هم بهترين غذا برای او شير مادر است. 
همچنين درصورتی که مادر به آنفلوآنزا مبتال شد، 
ش��يردهی بايد ادامه پيدا کند تا هم مواد مغذی 
موردنياز به کودک برسد و هم فاکتورهای ايمنی 
ترش��ح  ش��ده در ش��ير مادر ،از کودک در مقابل 

ويروس آنفلوآنزا محافظت کنند.
  توصیههایمهم:

  ب��ه هنگام داش��تن عالئم بيم��اری بايد حضور 
خود را در اماکن تجمعی به حداقل برس��انيم و از 
ارتباط نزديک با افراد ديگر پرهيزکرده و با مصرف 
داروهای تب بر و مس��کن و استراحت در منزل و 

مصرف مايعات بهبودی خود را تسريع بخشيم.
  هنگام عطسه يا س��رفه با يک دستمال کاغذی 
جلوی ده��ان و بينی خود را بپوش��انيد و پس از 

استفاده آن را در سطل زباله بيندازيد.

  دست های خود را مرتبًا با آب و صابون بشوييد.
  از تماس نزديک با افراد مشکوک و بيمار پرهيز نماييد.

   از لمس چش��م ها، دهان و بينی با دس��ت های 
آلوده خودداری نماييد.

   هنگام سالم و احوالپرس��ی از دست دادن و در 
آغوش گرفتن همديگر خودداری نماييد.

  در صورت داشتن عالئم بيماری ارتباط خود را 
با افراد ديگر به حداقل رس��انده و فاصله خود را با 

ديگران حفظ کنيد.)حداقل ۱/۵ متر(
 در صورت داشتن عالئم بيماری، با استراحت و 
خواب کافی، مصرف مايعات فراوان و مواد مغذی 

در تسريع بهبودی خود تالش نماييد.
 در صورت تشديد عالئم بيماری، به پزشک معالج 

مراجعه نماييد.
  نکاتمهمبرایدانشآموزان:

  اس��تفاده کردن از لوازم التحرير ش��خصی مثل 
خودکار، مداد و... و عدم استفاده مشترک از آن ها

  رعايت بهداش��ت محيط مدرسه و جلوگيری از 
انداختن دستمال های استفاده شده به سطح زمين 

و حياط مدرسه
  دانش آموزان در صورت داش��تن عالئم بيماری 

به اوليای مدرسه اطالع دهند.
  مواردخطرناک:

اگر يکی از موارد زير به هنگام درمان رخ دهند:
  افزايش تب يا سرفه
  وجود خون در خلط

  گوش درد
  تنگی نفس يا درد قفسه سينه

  ترشحات غليظ از بينی، سينوس ها يا گوش ها
  درد سينوس

  درد يا سفتی گردن
  احتياط:

اگر ش��ما يا يک��ی از عزيزانتان عوارض ناش��ی از 
آنفلوآن��زا مانن��د پنومونی را تجرب��ه می کنيد يا 
تب باالي��ی داريد ک��ه پايين نمی آي��د، حتمًا به 
پزش��ک مراجعه کنيد. اگر دچار آنفلوآنزا شديد و 
درعين حال يک بيماری مزمن مانند آس��م داريد 
يا باردار هستيد، حتمًا به پزشکتان مراجعه کنيد.

دكترموسويدكترپارسایي دكترروحانيزاده

سرمايه هاي حوزه شهري مي تواند كشور را از ركودخارج كند
خراسانرضوي|

مش��هد به لحاظ رشد اقتصادي رتبه يك را نسبت به 
كالن شهرهاي كشور دارد، مزيت اصلي شهر مشهد 
در رشد اقتصادي، زائران بارگاه حضرت رضا )ع( است 
و گلوگاه شاخص اقتصادي تقويت مراكز اقامتي است.

به گزارش »تعادل« محمدرض��ا كاليي عنوان كرد: 
با توجه به بازديدهاي زيادي كه در نمايش��گاه هاي 

مختل��ف فرصت هاي س��رمايه گذاري داش��تم اين 
نمايشگاه بس��يار موفق اس��ت و به دور از تشريفات 
تالش دارد ت��ا دس��تاوردهاي اقتصادي مش��هد را 
به س��رمايه گذاران ارايه دهد.وي با اش��اره به اينكه 
شركت هاي خصوصي و دولتي زيادي در اين نمايشگاه 
شركت كرده اند، افزود: نتيجه برگزاري اين نمايشگاه 
و جذب سرمايه گذار، رشد دو درصدي اقتصادي شهر 

مش��هد اس��ت.كاليي با بيان اينكه سطح سودآوري 
مشهد بسيار متفاوت تر از س��اير كالن شهرها است، 
تاكيد كرد：كالن شهر مشهد به ش��دت در حال طي 

كردن گام هاي پايدارسازي اقتصادي است.
وي ادام��ه داد: ش��فافيت در س��ودآوري اقتصادي 
ب��راي س��رمايه گذاران مي تواند كند ب��ودن فرآيند 
س��رمايه گذاري را حل كند.شهردار مش��هد با بيان 

اينكه سرمايه هاي حوزه شهري مي تواند كشور را از 
ركود خارج كند، گفت: اگر رشد اقتصادي كشور منفي 
باشد، رشد اقتصادي مشهد مثبت است و اميدواريم در 
سال آينده شاهد رشد دورقمي اقتصاد مشهد باشيم 
و مي توانيم با س��رمايه گذاري در بخش ساختمان و 
خدمات نقش پيش��ران را داشته باش��يم.وي يادآور 
شد: با تشكيل سبد امن براي سرمايه گذاران بنا داريم 

كارخانه هاي نوآوري و كارهاي نوين و استارت آپي را 
راه اندازي كنيم.

كاليي با اشاره به اينكه مشهد به لحاظ رشد اقتصادي 
رتبه يك را نسبت به كالن شهرهاي كشور دارد، عنوان 
كرد: مزيت اصلي ش��هر مشهد در رش��د اقتصادي، 
زائران بارگاه حضرت رضا )ع( است و گلوگاه شاخص 

اقتصادي تقويت مراكز اقامتي است.



اقتصاد اجتماعي12اخبار

گزارش »تعادل« از وضعيت وزارت آموزش و پرورش در اليحه بودجه 99

آموزش و پرورش باز هم در مضيقه
ريحانه جاويدي|

اليح��ه بودج��ه س��ال 99 روز گذش��ته از س��وي 
رييس جمهور به مجلس ش��وراي اس��امي تقديم 
ش��د. اليحه اي با اما و اگرهاي بس��يار كه در شرايط 
فعلي اقتصاد كشور حكايت از آن دارد، مضيقه مالي 
در بسياري از حوزه ها مخصوصا حوزه هاي مرتبط با 
فرهنگ به چشم مي خورد. در اين ميان وزارت آموزش 
و پرورش هم از اين قاعده مستثني نيست، اگرچه اين 
وزارتخانه چندين سال است كه با كسري بودجه دست 
و پنجه نرم مي كند اما امس��ال ميان رقم پيشنهادي 
مس��ووالن آموزش و پرورش با آنچه دولت براي اين 
وزارتخانه تعيي��ن كرد فاصله بس��ياري وجود دارد. 
بودجه آموزش وپرورش براي س��ال 99، معادل ۵۷ 
هزار و ۱۲۲ ميليارد تومان تعيين شد اما اين رقم در 
حالي است كه مسووالن اين وزارتخانه از درخواست 
اختصاص ۷۳ هزار ميليارد توم��ان خبر داده بودند. 
رقم تعيين شده براي سال 99 در حالي است كه سهم 
وزارت آموزش و پرورش از بودجه سال 98 معادل، ۵۶ 
هزار و ۳۰9 ميليارد تومان به تصويب رسيده بود يعني 
امسال درصد بسيار پاييني افزايش داشته است با اين 
وجود بررسي بودجه سال 99 در مقايسه با سال هاي 
گذشته تفاوت هايي هم دارد، به عنوان مثال با جزييات 
بيشتري همراه است و به جاي دستگاه ها به برنامه ها 
بودجه داده اند و از سوي ديگر معافيت هايي در برخي 
هزينه هاي جاري مدارس هم براي سال 99 به چشم 

مي خورد كه در اليحه سال 98 نبود. 

   نه 73 هزار ميليارد وزارتخانه 
 نه 54 هزار ميليارد دولت

در روزهاي منتهي به تقديم بودجه سال 99 از سوي 
دولت به مجلس، برخ��ي گمانه زني ها حكايت از آن 
داشت كه دولت براي عريض و طويل ترين وزارتخانه 
خود با داشتن بيش��تري تعداد كارمند حقوق بگير، 
رقمي معادل ۵4 هزار ميليارد تومان براي سال آينده 
در نظر گرفته اس��ت، عددي كه با بودجه پيشنهادي 
اين وزاتخانه تفاوت بسياري داشت تا جايي كه علي 
الهي��ار تركم��ن مع��اون وزارت آموزش وپرورش در 
گفت وگو با تس��نيم درباره وضعيت بودجه سال 99 
آموزش و پرورش و تفاوت بين رقم ۷4 هزار ميليارد 
توماني پيشنهاد شده از سوي اين وزارتخانه با بودجه 
۵4 هزار ميلي��ارد توماني مد نظر دول��ت گفته بود: 
آموزش وپرورش گزارش كامل خود مبتني بر نيازهاي 
اين وزارتخانه، الزامات سند تحول و حداقل نيازهاي 
اعتباري را تهيه كرده اس��ت كه براين اساس بودجه 
مورد نياز ۷4 هزار ميليارد تومان است و اين را به عنوان 
پيشنهاد بودجه اي خود به س��ازمان برنامه و بودجه 
ارايه كرديم و در پيش نويس سامانه بودجه نيز وارد 
شده است. با اين وجود اگر بودجه آموزش وپرورش بر 
اس��اس ۵4 هزار ميليارد تومان بسته شود، در درجه 
نخست ۲۰ درصد از پوشش تحصيلي در معرض خطر 
قرار مي گيرد و با تعطيلي كاس هاي داير ممكن است 

پوشش تحصيلي ۲۰ درصد دچار كاهش شود.
ح��اال با تقديم اليحه بودجه 99 اعداد و ارقام نش��ان 
مي دهد با دو هزار ميليارد تومان تفاوت، رقم در نظر 
گرفته شده به گمانه ها نزديك  تر است تا نياز آموزش و 
پرورش.  در جدول شماره هفت اليحه بودجه سال 99 
كل كشور با عنوان »بودجه دستگاه هاي سياست گذار 

در سال هاي 99 و ۱4۰۰« مجموع بودجه هزينه اي 
پيش بيني ش��ده براي س��ال آينده وزارت آموزش و 
پرورش ۵۷ هزار و ۱۲۲ ميليارد تومان است كه با نياز 
۷4 هزار ميليارد توماني اين وزارتخانه فاصله بس��يار 
زيادي دارد و در واقع مي شود گفت ۲۲ درصد كمتر 
از بودجه پيش��نهادي آموزش و پرورش است.در اين 
جدول همچنين ۱۰۰ ميليارد تومان به عنوان يارانه 
براي وزارت آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است.

البته بودجه هزينه اي اين وزارتخانه در اليحه سال 98، 
4۵ هزار و ۷4۲ ميليارد تومان بوده است كه رقم اليحه 
سال 99، حدود ۲۵ درصد افزايش را نشان مي دهد. 
همچنين بودجه مصوب هزينه اي س��ال 98 وزارت 
آموزش و پرورش 4۶ هزار و ۳۷8 ميليارد تومان بوده 
كه رقم اليحه 99 نشان دهنده افزايش ۲4 درصدي 
آن است.كاهش جزئي بودجه عمراني در اين جدول 
همچنين مجموع بودجه تملك دارايي هاي سرمايه اي 
پيش بيني ش��ده براي س��ال آينده وزارت آموزش و 
پرورش سه هزار و ۶۲ ميليارد تومان است كه نسبت 
به بودجه مصوب تملك دارايي هاي سرمايه اي امسال 
اين وزارتخانه كه سه هزار و ۱49 ميليارد تومان بوده 

است، 8۷ ميليارد تومان كاهش را نشان مي دهد.

   از بودجه شير مدارس 
تا معافيت در هزينه هاي جاري 

بر اساس اليحه بودجه سال 9۷،  براي سال تحصيلي 
98-9۷، معادل ۱8۰ ميليارد تومان اعتبار براي توزيع 
شير در مدارس در نظر گرفته شده اما به دليل كمبود 
بودجه، اعتباري كه براي توزيع شير رايگان در مدارس 
تعيين شده بود، حذف شد. اين روند در سال 98 هم 
همچنان ادامه داش��ت و خبري از توزيع ش��ير ميان 
دانش آموزان نبود حاال در اليحه بودجه سال 99 در 
جدول شماره 9 برآورد اعتبارات رديف هاي متفرقه، 

4۵۰ ميليارد تومان به شير مدارس اختصاص يافته 
اس��ت.  همچنين در اليحه بودجه پيشنهادي دولت 
براي س��ال 99 آمده اس��ت: تمام واحدهاي آموزش 
دولتي وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هزينه هاي 
آب، برق و گاز در صورت رعايت الگوي مصرف معاف 
هستند. سقف الگوي مصرف طي دستورالعملي توسط 
وزارتخانه هاي نفت، نيرو و آموزش و پرورش حداكثر 

تا سه ماه اباغ مي شود.

   ردپاي تجاري سازي مدارس در بودجه 99
موضوع تغيي��ر كاربري يا به عبارتي تجاري س��ازي 
مدارس كه به مديران واحدهاي آموزش��ي اين اجازه 
را مي داد فضاي مازاد مدارس را با هدف كسب درآمد 
به مش��اغل مختلف اجاره دهند، چند س��الي است 
به موضوعات مورد بحث ميان مس��ووالن آموزش و 
پرورش و كارشناس��ان اين حوزه تبديل شده است، 
كارشناسان معتقدند كاربري تجاري در مدارس در 
تضاد با رسالت اين واحدها يعني تعليم و تربيت است 
اما آموزش و پرورشي ها از اين طرح به عنوان راه حلي 
براي جبران كسري بودجه خود دفاع مي كنند با اين 
حال محسن حاجي ميرزايي، وزير آموزش و پرورش 
از نخس��تين روز ش��روع به كار خود اين وعده را داد 
كه مدارس تجاري سازي نمي ش��ود اما حاال بررسي 
اليحه بودجه س��ال 99 نش��ان مي دهد كه دولت بر 
اين موضوع به عنوان يك راه حل براي كس��ب درآمد 
تاكيد مي كند. بر اس��اس اليحه بودجه س��ال 99 به 
وزارت آموزش و پرورش و علوم اجازه داده مي ش��ود 
به منظور ساماندهي و بهينه سازي كاربري بخشي از 
اماك و فضاهاي آموزشي، ورزشي و تربيتي خود را با 
رعايت ماحظات آموزشي و تربيتي نسبت به احداث، 
بازس��ازي و بهره برداري از آنها اقدام كند. همچنين 
تغيير كاربري موضوع اين بند به ترتيب به پيشنهاد 

شوراي آموزش و پرورش اس��تان و هيات امناي هر 
دانش��گاه و تصويب كميسيون ماده ۵ قانون تاسيس 
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران با اصاحات 
و الحاقات بعدي ص��ورت مي گيرد و از پرداخت تمام 
عوارض شامل تغيير كاربري، نقل و انتقال اماك و... 

معاف است.
از ط��رف ديگ��ر ب��ا توج��ه ب��ه ني��از مب��رم وزارت 
آموزش وپرورش به فضاهاي آموزش��ي، پرورش��ي و 
ورزش��ي براي دانش آموزان از ابتداي سال 99 تمام 
دس��تگاه هاي اجرايي كه مستقر در فضاهاي مربوط 
به آموزش وپرورش هستند مكلفند ظرف مدت ۶ ماه 
نسبت به تخليه ساختمان هاي مذكور و تحويل آن به 

وزارت آموزش وپرورش اقدام كنند.

   95 درصد بودجه 
صرف حقوق پرسنلي مي شود

كارشناسان آموزش معتقدند سهم آموزش و پرورش 
از بودجه عمومي ۱۰ درصد اس��ت كه در مقايس��ه با 
كشورهاي پيشرفته رقم قابل توجهي نيست اما نكته 
قابل توجه اين است كه بيشترين پول در اين وزارتخانه 
عيال وار، صرف پرداخت حقوق پرس��نل مي شود تا 
جايي كه به اذعان آموزش و پرورش��ي ها بيش از 9۵ 
درصد بودجه به اعتبارات پرس��نلي اختصاص پيدا 
مي كند. مهدي بهلولي، كارش��ناس آموزش درباره 
اين موضوع به تعادل گفت: بودجه آموزش و پرورش 
تغيير چنداني نسبت به سال گذشته نكرده است. اما 
آنچه بايد به آن توجه ويژه داشت اين است كه همواره 
بيشترين پول در اين نهاد صرف امور جاري و پرداخت 
حقوق مي شود. حتي اگر افزايش ۱۵ درصدي حقوق 
در سال آينده در اين اليحه در نظر گرفته شده باشد، 
آيا اين بودج��ه كفاف پرداخت ها را مي دهد؟ در واقع 
به نظر مي رس��د اين بودجه براساس كار كارشناسي 

نيس��ت و حتي كارشناس��ان آموزش و پرورش هم 
مخالف آن هستند.

او افزود: در اس��تاندارد جهاني ۷۰ درصد اعتبارات به 
هزينه هاي پرسنلي اختصاص مي يابد، اما در آموزش 
و پرورش ما ش��رايط به گونه اي ديگر است و كمتر به 
كيفيت بخش��ي و بهس��ازي توجه مي شود و بخش 
عمده اعتب��ارات براي هزينه هاي پرس��نلي در نظر 

گرفته مي شود.
او درباره تعيين بودجه امسال مبتني بر برنامه و فارغ از 
سازمان ها يا معاونت ها كه تفاوت اساسي بودجه ريزي 
امسال نسبت به سال گذشته براي وزارت آموزش و 
پرورش اس��ت، گفت: رديف هاي بودجه اي جزئي و 
روشن تر شده است البته تا زماني كه بودجه كم باشد 
چني��ن اقداماتي نمي تواند چندان تاثيرگذار باش��د 
و مس��ووالن آموزش و پرورش اگر واقع��ا نگران اين 
دس��تگاه هس��تند و صرفا تابع هر گونه نظر سازمان 
برنامه نيس��تند بايد قدرت چانه زني بيشتري داشته 
باش��ند يا اقدامي اعتراضي براي بهبود اوضاع داشته 
باشند، به همين دليل هم همواره وزير و تيمي توانمند 
را در آم��وزش و پرورش مطالب��ه مي كنيم كه بتواند 

احقاق حق كند.

   مهم ترين رديف هاي بودجه اي 
آموزش  و  پرورش

برنامه ارتقاي س��امت دانش آموزان: ۱۳۷ ميليارد و 
44۱ ميليون تومان.

برنامه تربيت بدني دانش  آموزان: ۲۷۰ ميليارد تومان.
برنامه آموزش ابتدايي: ۲۳هزار و ۳۳۳ ميليارد و 8۷9 

ميليون و 9۰۰ هزار تومان.
برنامه آموزش اس��تثنايي: يك هزار و ۳۱8 ميليارد و 

4۲4 ميليون و 4۰۰ هزار تومان.
برنامه آموزش پيش از دبستان: ۵۲ ميليارد تومان.

برنامه آموزش دوره متوس��طه اول: ۱۵ هزار و ۵۱4 
ميليارد و ۲۵۲ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان.

برنامه آموزش دوره متوسطه دوم: 9 هزار و ۲۲ ميليارد 
و 8۷4 ميليون و ۱۰۰ هزار تومان.

برنام��ه حماي��ت از فرهنگيان: ۶۱ ميلي��ارد و ۲۳۷ 
ميليون تومان.

برنامه تأمين كتاب هاي درسي، مواد آموزشي و كمك 
آموزشي: ۶۳ ميليارد و ۲4۵ ميليون تومان.

برنام��ه راهب��ري توس��عه م��دارس غيردولت��ي و 
مش��اركت هاي مردمي: 4۵ ميليارد و ۵۰۶ ميليون 

تومان.
برنامه راهبري نوس��ازي، توس��عه و تجهيز مدارس 

كشور: ۲8 ميليارد و ۲۱۳ ميليون تومان.
برنامه آموزش و پرورش دانش آموزان س��رآمد: 4۱ 

ميليارد و ۲۲۳ ميليون تومان.
برنام��ه پيش��گيري از آس��يب هاي اجتماع��ي 

دانش آموزان: ۳۳ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان.
برنام��ه پرورش��ي، امور تربيت��ي و توانمندس��ازي 

دانش آموزان: ۲۰۳ ميليارد و 99۰ ميليون تومان.
ارتقاي حرفه اي معلمان: 8۲ ميليارد و ۷4۶ ميليون 

و ۳۰۰ هزار تومان.
برنامه آموزش دوره متوسطه دوم فني و حرفه اي: دو 

هزار و ۳۰۵ ميليارد و 4 ميليون و ۲۰۰ هزار تومان
برنامه آموزش دوره متوس��طه كاردانش: سه هزار و 

۱۷9 ميليارد و 9۷۶ ميليون تومان.

ورود 45 برند جديد مواد دخاني به عرصه توليد و فروش
دبيركل جمعيت مبارزه با استعمال دخانيات ايران با 
اشاره به صحبت هاي اخير رييس مركز برنامه ريزي 
و نظارت بر دخانيات مبني بر اينكه س��االنه بيش از 
۲۰ميليارد نخ سيگار به كشور قاچاق مي شود، گفت: 
آمارهاي غيركارشناس��ي مربوط به قاچاق س��يگار 
بهترين ابزار ب��راي توليد 4۵ برند جديد مواد دخاني 

در كشور است.
محمدرضا مسجدي در اين راس��تا گفت: متاسفانه 
اعطاي مجوز جهت توليد برندهاي بيشتر سيگار در 
كشور و تس��لط بر بازار مصرف، چيزي جز به سخره 

گرفتن نظام سامت كشور و قوانين مصوب اين حوزه 
توسط مركز برنامه ريزي و نظارت بر دخانيات كه خود 

متولي امر است، نيست.
او در ادامه تاكيد كرد: براساس آمار گزارش شده، در 
حال حاضر بيش از9۵ درصد س��يگار مصرفي كشور 
در داخل تامين مي شود و ميزان قاچاق در سال هاي 
اخير به شدت كاهش يافته است. ارقام گمراه كننده 
فقط براي توجيه اين صنعت و تجارت مرگ اس��ت. 
مس��جدي با اس��تناد بر آنچه كه اطاعات واصله از 
منابع موثق، خواند، تصريح كرد: ۲8 ش��ركت توليد 

مواد دخاني درخواس��ت توليد ۱۵ برند سيگار و ۳۰ 
برند تنباكو را داده اند كه متاس��فانه با توليد همه آنها 
موافقت شده اس��ت. اين در حالي  است كه برندهاي 
سيگار و تنباكوي درخواستي به غير از يك يا دو مورد، 

هيچكدام قاچاق ندارند.
او در ادامه با اشاره به آمار مركز برنامه ريزي و نظارت بر 
دخانيات كشور مبني بر اينكه مصرف ساالنه سيگار 
كش��ور ۶۵ تا ۷۵ ميليارد نخ است، تصريح كرد: سال 
9۶ رييس س��ابق همين مركز، اع��ام كرد مصرف 
س��االنه كش��ور حدود ۵۵ ميليارد نخ است و امسال 

رييس فعلي اين مركز از افزايش ۳۶ درصدي مصرف 
سيگار خبر مي دهد. معلوم نيست اين افزايش مصرف 
بر چه اساسي اعام شده است. مسجدي تاكيد كرد: 
اگر س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز ميزان قاچاق در 
اين بخش را به  صورت مرتب و بر طبق ش��واهد اعام 
مي كرد و اگر ستاد كشوري كنترل دخانيات وزارت 
بهداش��ت نيز كه طبق مصوبه دهم جلسه خود اين 
ستاد، موظف به اعام ساالنه ميزان مصرف سيگار در 
كشور است، اين وظيفه را به درستي انجام مي دادند، 
متاس��فانه امروز ش��ركت دخانيات اينگونه بر روي 

سامت جامعه نمي تاخت و با افتخار از افزايش ميزان 
مصرف در جامعه سخن نمي گفت. دبيركل جمعيت 
مبارزه با اس��تعمال دخانيات ايران در خاتمه تصريح 
كرد: اع��ام غيرمنطقي و غير واقعي در مورد مصرف 
و قاچاق سيگار در كشور تنها وسيله اي براي توجيه 
توس��عه صنايع دخاني در كشور است. همچنين اين 
روند تاثير بر نظر نمايندگان  مجلس گذاشته تا ورود 
جدي به اين عرصه نكنند و در ادامه از وصول منطقي 
ماليات دخانيات كه رقم��ي بيش از ۳۰هزار ميليارد 

تومان در سال مي شود، جلوگيري شود.

پوشش اجباري بيمه سالمت معطل اعالم نظر وزارت رفاه
پوشش اجباري بيمه سامت براي ايرانيان فاقد بيمه 
درماني در حالي در انتظار اجراي آزمون ارزيابي وسع 
از طرف وزارت رفاه اس��ت كه بنابر اعام مس��ووالن 
ح��دود ۷ تا ۱۰ ميليون ايراني هنوز از هيچ پوش��ش 

بيمه درماني برخوردار نيستند.
۱۳ آبان ماه امس��ال برنامه پوش��ش اجب��اري بيمه 
سامت با حضور معاون اول رييس جمهور و با هدف 
پوش��ش بيمه اي ۷ تا ۱۰ ميلي��ون ايراني فاقد بيمه 
درماني كليد خورد و مقرر شد به منظور تعيين سهم 
افراد متقاضي در پرداخت حق بيمه، آزمون ارزيابي 
وسع آنها از سوي وزارت رفاه انجام و نتيجه ظرف مدت 
يك ماه به بيمه سامت اعام ش��ود و به اين ترتيب 
مشخص گردد كه چه كساني استحقاق برخورداري 
از ياران��ه دول��ت در بخش بيمه س��امت را دارند. بر 
اساس تصميمات اتخاذ ش��ده در اين زمينه، افرادي 
كه در دهك هاي درآمدي ۱و ۲ و ۳ قرار مي گيرند حق 
بيمه شان به طور صد در صدي توسط دولت پرداخت 
خواهد شد. دهك درآمدي چهار نيز ۵۰ درصد حق  
بيمه ش��ان را دولت پرداخت مي كند. اما افرادي كه 
حقوق شان باالتر از حداقل حقوق مصوب است، صد 
در صد س��رانه حق بيمه خود را خودش��ان پرداخت 
 خواهند كرد. مس��لم آن است كه در اين برنامه ملي، 
پوشش اجباري بيمه سامت و ارزيابي وسع كاما به 
يكديگر وابسته هستند و در واقع اجراي يكي به اجراي 

ديگري بستگي دارد و در يك كام بر اساس آيين نامه 
دولت، وزارت رفاه مكلف اس��ت ارزيابي وسع را براي 
تعيين دهك هاي درآمدي انجام دهد تا سازمان بيمه 
سامت بتواند افراد فاقد بيمه  درماني را تحت پوشش 
قرار دهد. ارزيابي وسع همچنين برنامه اي بود كه در 
آغاز طرح تحول س��امت و اقدامات انجام شده براي 
پوشش بيمه اي ۱۱ ميليون ايراني فاقد بيمه درماني، 
بايد ص��ورت مي گرفت اما اجرايي نش��د و در نهايت 
نيز بيمه راي��گان ۱۱ ميليون نفر بدون لحاظ بودجه 
مشخص، به ايجاد بدهي هاي سنگين براي سازمان 
بيمه سامت منجر ش��ود. در مجموع ظاهرا يا هنوز 
فرمول مش��خصي براي تعيين دهك هاي درآمدي 
جهت اجراي بيمه اجباري س��امت نهايي نشده يا 
حداقل اطاع رساني ش��فافي در اين زمينه از سوي 
مسووالن مربوطه صورت نگرفته است. در هر حال بنا 
به اذعان مسووالن سازمان بيمه سامت، عدم اجراي 
ارزيابي وسع در سال هاي آغاز طرح تحول سامت و 
بيمه همگاني سامت باعث شد كه بسياري از افرادي 
كه توانايي مالي داشتند هم براي برخورداري از بيمه 
سامت، چشم به دست دولت براي استفاده از يارانه 
بيمه رايگان داش��ته باش��ند و نتيجه اين شد كه در 
همان ابتدا چيزي ح��دود ۱۱ ميليون نفر به صورت 
رايگان بيمه ش��دند. اين در شرايطي بود كه ماجراي 
همپوشاني بيمه اي با ساير سازمان هاي بيمه گر نيز 

اتفاق افتاد و كاف س��ردرگمي ش��كل گرفت كه در 
انتظار رفع همپوشاني بيمه اي و هدفمند كردن بيمه 
رايگان براي محرومان واقعي ماند. بر همين اساس نيز 
هيات دولت در مصوب��ه ۲۷ مرداد 98 خود در زمينه 
پوشش اجباري بيمه سامت، اين موارد را مورد توجه 
قرار داد و هدفمندي يارانه دولتي به سمت اقشار كم 

درآمد را در دستور كار قرار داد.
حاال پس از گذش��ت بيش از يك ماه از آغاز رس��مي 
اين طرح كه با حضور معاون اول رييس جمهور انجام 
شد، بيمه سامت از عدم اجراي تعهدات وزارت رفاه 

خبر مي دهد. 

   ارس�ال اس�امي متقاضي�ان بيم�ه اجباري 
سالمت به وزارت رفاه

محمد هاش��مي، مدي��ركل روابط عموم��ي و امور 
بين الملل سازمان بيمه سامت در اين باره مي گويد: 
بيمه س��امت براي اجراي آيين نامه دولت آمادگي 
كامل دارد و چه قبل از اجراي رسمي اين طرح و چه 
در يك ماه اخير، بارها در اين زمينه اطاع رساني شده 
و تعدادي از افرادي كه تحت پوش��ش هيچ بيمه اي 
نيس��تند در سايت س��ازمان بيمه س��امت و دفاتر 
پيش��خوان دولت ثبت نام كردند و اين اسامي جهت 
استعام به وزارت رفاه ارسال شده است. هاشمي به 
ايسنا مي گويد: اين در شرايطي است كه فهرست هاي 

اعام شده از طرف وزارت رفاه متناقض است و از طرفي 
دهك ه��اي درآمدي اول تا چهارم به س��ازمان بيمه 
سامت اعام نشده اس��ت. مهم ترين بخش موضوع 
همين اس��ت كه اين دهك ها به ش��كل شفاف اعام 
ش��ود، زيرا اين گروه باي��د از يارانه دولت جهت بيمه 

رايگان بهره مند شوند.
طاهر موهبتي- مديرعامل س��ازمان بيمه س��امت 
نيز در نشس��ت خبري ۶ آبان 98 خ��ود درباره انجام 
ارزيابي وسع گفت: بر اس��اس آيين نامه، وزارت رفاه 
بايد بر اساس اطاعات ثبت شده در پايگاه اطاعات 
ايرانيان ظرف يك ماه ارزيابي وسع را انجام داده و به 
بيمه س��امت اعام كند وتنها پوشش بيمه اجباري 
سامت بر عهده سازمان بيمه سامت است. اگر كسي 
مي خواهد از يارانه دولت استفاده كند بايد فرم مربوطه 
را پر كند و اين فرم براي وزارت رفاه ارس��ال مي شود. 
اگر وزارت رفاه دهك فرد را يك تا سه اعام كرد، همه 
حق بيمه توسط دولت پرداخت مي شود. اگر وزارت 
رفاه ظرف يك م��اه اعام نظر نكرد، فرد بيمه رايگان 
نمي شود. با اين حال سازمان بيمه سامت فقط كسي 
را مي تواند رايگان بيمه كند كه وزارت رفاه به صورت 
رسمي اعام كند كه در دهك يك تا سه قرار داشته 
باشد. همچنين اگر بر اساس اعام وزارت رفاه فردي در 
دهك درآمدي چهار قرار داشته باشد، ۵۰ درصد حق 

بيمه وي نيز توسط دولت پرداخت مي شود.
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 سهم دارو از
يارانه هاي اليحه بودجه 99

اليح��ه بودج��ه 99 روز گذش��ته تقديم مجلس 
ش��وراي اسامي ش��د و طبق متن منتشر شده از 
اين اليحه، ۵4۵ ميليارد تومان به عنوان يارانه دارو 
و شيرخشك براي س��ال 99 پيشنهاد شده است. 
در حال��ي يارانه ۵4۵ ميليارد تومان��ي براي دارو و 
شيرخشك در سال آينده پيشنهاد شده  كه اين رقم 
در سال گذشته بالغ بر ۵۰۰ ميليارد تومان در بودجه 
ساالنه بوده است. بنا به اعام سازمان غذا و دارو، يارانه 
دارو و شيرخشك در سال 99 حدود 9درصد افزايش 
خواهد داشت. همچنين ارز در نظر گرفته شده براي 
دارو همچنان ارز 4۲۰۰ توماني است. اين درحالي 
است كه صاحبان صنايع دارويي خواستار آزاد شدن 
ارز دارو بودند. اين در شرايطي است كه بنا بر اعام 
وزير بهداشت، در حال حاضر 9۷ درصد از داروهاي 
م��ورد نيازمان را در داخل كش��ور توليد مي كنيم 
و ح��دود ۳ درصد آن وارداتي اس��ت. همچنين به 
اذعان وزير بهداشت، در س��ال ۱۳9۷، 9۷ درصد 
داروي توليد داخل، ۵۵۰ ميليون دالر و سه درصد 
داروهاي وارداتي نيز بيش از ۱.۳ ميليارد دالر ارزبري 
داشته اند. بنا بر اعام شانه ساز، رييس سازمان غذا 
و دارو نيز در ح��ال حاضر حدود ۱۳۰۰۰ داروخانه 
در كش��ور وجود دارند كه ۱۲۰۰۰ م��ورد از آنها، 
داروخانه هاي خصوصي هستند كه در همه مناطق 

اعم از برخوردار و محروم ارايه خدمت مي كنند.

 سهم اندك معلوالن
 از اليحه بودجه

اعتباري كه ب��راي اجراي قان��ون جامع حمايت از 
حقوق معلوالن در اليحه بودجه پيشنهاد شده اندك 
بوده و براي اجراي تمامي بندهاي اين قانون كافي 
نيس��ت. در اليحه بودجه پيشنهادي دولت كه روز 
گذشته به مجلس ارايه شد سهم هر دستگاه و نهاد 
از بودجه سال 99 مشخص شده است. در اين ميان 
سازمان بهزيس��تي به عنوان يك نهاد حمايتي كه 
مددجويان و معلوالن نيازمند را تحت پوشش خود 
دارند در رديف هاي خاصي اعتباري برايش در نظر 
گرفته شده كه البته نسبت به سال قبل رشد زيادي 
نداشته است. پرداخت كمك هزينه توانمند سازي 
معلوالن و بيماران رواني مزمن، پرداخت كمك هزينه 
ب��ه دانش آموزان معلول نيازمند، توس��عه خدمات 
حمايتي، مستمري خانواده هاي مددجويي، كمك 
به هزينه مسكن، مناسب سازي محيط، كمك هزينه 
نگهداري و توانبخشي معلوالن، سالمندان و بيماران 
رواني مزم��ن، كمك هزينه لوازم بهداش��تي، حق 
پرس��تاري معلوالن ضايع��ه نخاع��ي و ... از جمله 
رديف هايي است كه بودجه اختصاص داده شده است. 
سال گذشته اعتباري كه در اليحه بودجه براي اجراي 
قانون جامع حمايت از حقوق معلوالن در نظر گرفته 
شد ۱۱۰۰ ميليارد تومان بود، در حالي كه مسووالن 
بهزيس��تي ۱۲.۵ ميليارد تومان براي اجراي كامل 
قانون درخواست كرده بودند، البته از ۱۰۰ ميليارد 
تومان مصوب نيز بعد از گذشت 9 ماه از سال هفته 
گذشته بخش اندكي از اين اعتبار پرداخت شد. براي 
س��ال جاري نيز از سوي بهزيستي اعتبار مورد نياز 
اجراي قانون جامع حمايت از حقوق معلوالن بيش 
از ۲۰ هزار ميليارد تومان پيش بيني شده بود در حالي 
كه در اليحه پيشنهادي دولت فقط ۱۳۰۰ ميليارد 
تومان در نظر گرفته شده است. با اين اعتبار به نظر 
مي رسد باز هم معلوالن بايد در انتظار لطف و كمك 
دولت بمانند كه البته به نظر نمي رسد با وضعيت فعلي 
دولت اين انتظار محقق شود. شايد در نظر اول اعتبار 
اجراي قانون جامع حمايت از حقوق معلوالن درصد 
اندكي رشد داشته باشد اما با توجه به اعتبار مورد نياز 
اجراي آن سهم معلوالن از اليحه بودجه بسيار اندك 
بوده در حالي كه انتظار همراهي بيشتري از دولت 
داشتند. اصاح قانون جامع حمايت از حقوق معلوالن 
چند سال به طول انجاميد و طي اين سال ها اين افراد 
كه اغلب براي تامين وسايل توانبخشي، بهداشتي و 
حتي عبور و مرور در س��طح شهر و تامين نيازهاي 
اصلي و ضروري خود با مشكل مواجه هستند، تصور 
مي كردند كه با تصويب اصاحيه قانون، مشكاتشان 
حل مي شود اما متاسفانه هر سال كمتر از يك دهم 
بودجه و اعتبار مورد نياز اجراي مفاد قانون اختصاص 
داده مي شود و به نظر مي رسد با اين روند اجراي كامل 

آن سال هاي سال طول بكشد.

سامانه 
پيامكي 
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داد و ستد مسكن در 17 روز آذر 7 درصد رشد كرد

در سومين همايش و نمايشگاه تهران هوشمند مطرح شد

تكرار رشد معامالت آپارتمان در سومين ماه پاييز

ارتقاي پروژه هوشمند سازي شهر با »پست پالس«

گروه راه و شهرسازي| زهره عالمي|
پس از افزايللش غيرقابل انتظار معامللات آپارتمان 
در نخسللتين ماه پاييز و همچنين تكرار بهبود تعداد 
معامات طي آبان ماه به نظر مي رسللد، در ماه از نيمه 
گذشته آذر هم شللاهد ثبت افزايش ديگري در پاييز 
باشيم. حجم معامات خريد و فروش مسكن در آبان ماه 
سال جاري، 4 هزار و 100 فقره بود درحالي كه براساس 
آمار منتشرشده از سوي اتحاديه مشاوران اماك تهران، 
حجم معامات طي 17 روز نخست آذرماه 5 هزار و 508 
قرارداد بوده است، يعني در شرايطي كه 13 روز از آذرماه 
باقيمانده اما تعداد قراردادهاي خريد و فروش مسكن 
نسبت به 30 روز آبان ماه، 25 درصد رشد داشته است.

بهبود حجم معامللات طي آذر ماه در شللرايطي رخ 
مي دهد كه بازار مسكن درسال جاري، شرايط پرفراز 
و نشيبي را طي كرده اسللت، در فروردين ماه و با ثبت 
3 هزار و 423 فقره معامله، بللازار آغاز به كار كرد و در 
ارديبهشت ماه و با امضاي 12 هزار و 128 فقره قرارداد 
به اوج رسيد، اما از خرداد ماه، تعداد قراردادهاي خريد 
و فروش روندي نزولي را سللپري كرد و در شهريور ماه 
به كمترين حجم معامات طي 9 ماه گذشته رسيد و 
تنها 2هزار و 800 فقره قرارداد در بنگاه هاي معاماتي 

پايتخت امضا شد.
در مهر ماه و با آغاز نيمه دوم سال جاري بر خاف مهر 
ماه سال هاي گذشته كه بازار در پي يك تابستان داغ 
از رونق مي افتاد، شاهد بهبود حجم معامات نسبت به 
ماه هاي قبللل از آن بوديم و 3 هزار و 400 فقره قرارداد 
 به امضا رسيد، در آبان ماه شرايط بهتر شد و تهراني ها 

4 هزار و 100 واحد مسكوني را خريداري كردند.
درحال حاضر و در آذر ماه سال جاري هم تعداد معامات 
خريد و فروش نسللبت به ماه هاي گذشته و همچنين 
مدت مشابه سال قبل خود رشد خوبي داشته است كه 
مي تواند نشانه خوبي براي بهبود نسبي وضعيت بازار 

مسكن باشد.
مصطفي قلي خسروي، رييس اتحاديه مشاوران اماك 
تهران با اشاره به بهبود بازار در آذرماه سال جاري نسبت 
به ماه مشابه سللال قبل، درباره تحوالت بازار مسكن 
پايتخت به »تعادل« مي گويد: طي 17 روز نخسللت 
آذرماه سال جاري در تهران، 12 هزار و 407 قرارداد به 
ثبت رسيده است كه 5 هزار و 508 فقره آن مبايعه نامه 

و 6 هزار و 826 فقره آن اجاره نامه بوده اسللت.او ادامه 
مي دهد: آمار معامات مسكن در مهر )3401( و آبان 
ماه )4100(، نسبت به آذرماه كمتر بوده است و بررسي 
تعداد قراردادهاي خريد و فروش مسكن طي 17 روز 
ابتدايي آذر ماه نشللان مي دهد كه معامات نسبت به 

ديگر ماه هاي فصل پاييز بهبود يافته است.
رييس اتحاديه مشللاوران اماك مي افزايد: در تهران، 
طي 17 روز نخست سال گذشته، 11 هزار و 944 فقره 
قرار داد بوده كه 5 هزار و 95 فقره مبايعه نامه بوده و 6 
هزار و 849 قرارداد هم مربوط به اجاره نامه بوده است.

   رشد كلي معامالت در كشور
رييس اتحاديه مشاوران اماك تهران درباره تحوالت 
بازار مسكن كشور مي گويد: در 17 روز ابتدايي آذرماه 
سال جاري در كل كشور، 51 هزار و 300 قرارداد امضا 
شللده اسللت كه 24هزار و 565 فقره آن مبايعه نامه و 

26هزار و 188 اجاره نامه بوده است. 
خسللروي مي افزايد: در 17 روز ابتدايي آذر 97 در كل 
كشللور، 50 هزار و 251 فقره قرارداد امضا شده كه 27 
هزار و 390 فقره آن مبايعه نامه و 22 هزار و 457 اجاره 
نامه بوده است.او مي افزايد: تعداد قراردادهاي امضا شده 
در كل كشور، از اول تا هفدهم آذرماه سال جاري نسبت 

به مدت مشابه سال قبل افزايش داشته است.
خسروي اظهار مي كند: پيش بيني مي شود كه حجم 
معامات در آذر ماه نسبت به آبان و مهر افزايش خوبي 
داشته باشد.رييس اتحاديه مشللاوران اماك تهران 
مي گويللد: روند كلي حجم معامات نشللان مي دهد 
كه مواليد، مهاجرت به پايتخت، ازدواج ها ادامه دارد، 

بنابراين تقاضا براي خريد خانه همچنان وجود دارد.
او اضافه مي كند: تا پايان سللال جاري، افزايش قيمت 
پيش بيني نمي شود اما در سال آينده با توجه به تورم 
پيش بيني شده، قيمت ها در بازار مسكن تا حدودي 
رشللد مي كند، البته اين افزايش كم خواهد بود چون 

بازار ظرفيت جهش قيمت ندارد.

   دوره ركود، بهترين زمان براي خريد خانه 
بازه ركودي بازار مسللكن كه معمللوال 10 تا 15 فصل 
طول مي كشللد مناسللب ترين زمان براي خريد خانه 
اسللت و هم اكنون در اين دوره قللرار داريم، موضوعي 

كه خسللروي هم به آن اشاره مي كند و مي گويد: طي 
يكسللال و نيم گذشته قيمت مسكن جهش بزرگي را 
تجربه كرد و بيش از 100 درصد رشللد كرد و در حال 
حاضر توان مالي متقاضيان خريد، كاهش چشمگيري 
داشته است بنابراين افزايش قيمت در بازار مسكن قابل 

ماحظه نخواهد بود.
رييس اتحاديه مشاوران اماك به خريداران مصرفي 
مسللكن توصيه مي كند كه در صورت داشللتن پول 
كافي، اقدام به خريد كنند، او مي گويد: در صورت نياز 
به مسكن، بايد خريد كرد و در انتظار ماه هاي آتي نماند 
چون بازار مسكن ثابت كرده است كه خريد آن همواره 

براي خريدار به صرفه است. 
او مي افزايد: اگر خريداري قصد خريد واحد 90 متري را 
دارد اما هزينه خريد يك واحد 75 متري را دارد اقدام به 

خريد همان ملك 75 متري كند و منتظر تأمين هزينه 
و خريد واحد 90 متري نماند.

   داليل بهبود حجم معامالت مسكن 
براساس آمار منتشر شللده از سوي اتحاديه مشاوران 
اماك، تعداد قراردادهاي خريد و فروش مسللكن در 
آذرماه نسللبت به آبان و مهر سللال جاري رشد داشته 
است، كارشناسان دليل اين رشد را دو عامل مي دانند، 
يكي كاهش قيمت مسكن و ديگري نزديك شدن به 

پايان سال.
به دنبال كاهش قيمت مسللكن نسبت به نقطه اوج و 
نزديك شللدن به ماه هاي پاياني سال، طرف تقاضا به 

تدريج خود را براي خريد آماده مي كند.
كاهللش قيمت ها از يك طرف و نگرانللي از بابت تورم 

سيسللتماتيك در پايان سللال و اثر تغيير نرخ بنزين، 
برخي متقاضيان مصرفي را به خريد مجاب كرده است. 
در شللرايط كنوني، كارشناسللان معتقدند كه هر دو 
طرف عرضه و تقاضا در بازار مسكن به درك مشترك 
رسيده اند. از يك طرف مالكان به اين نتيجه رسيده اند 
كه ظرفيتي براي رشد قيمت وجود ندارد و خريداران 
هم مي دانند كه نمي توان انتظار ريزش شديد قيمت 

را داشت. 
نمايه هاي دريافتي حاكي از آن است كه قيمت مسكن 
به كف نزديك شده و متقاضيان موثر كه خانه را به قصد 
سكونت خريداري مي كنند، براي خريد آماده مي شوند. 
البته با وجود افزايش قيمت آهن آالت و نرخ دستمزد كه 
به دنبال افزايش قيمت بنزين اتفاق افتاد كارشناسان، 

تورم مجدد را براي بازار مسكن متصور نيستند.

گروه راه و شهرسازي| 
 شهر هوشمند شهري است كه بيشترين ميزان بازدهي 
را در حوزه زندگي شهري داشته باشد به عبارت ديگر 
شللهر هوشمند به شللهري گفته مي شللود كه داراي 
مولفه هاي هوشمند شامل اقتصاد هوشمند، ترابري 
هوشمند، محيط زيست هوشمند، شهروندان هوشمند، 
سبك زندگي هوشمند و مديريت اداري هوشمند باشد. 
مسووالن شهري سال ها است كه به فكر هوشمند كردن 
اين شهر افتاده اند، اما عما اتفاق زيادي در اين خصوص 
رخ نداده است. البته محمدجواد آذري، جهرمي وزير 
ارتباطات و فناوري در اطاعات در »سومين همايش و 
نمايشگاه تهران هوشمند« فعاليت هاي انجام شده در 
اين حوزه را مناسب دانست و از برنامه »پست پاس« 
براي تحول در پسللت و پيوسللتن به هوشمندسازي 

شهر، خبر داد. 

   هوشمندسازي به ويترين تبديل نشود
در اين همايش محسن هاشمي، رييس شوراي اسامي 
شهر تهران جمع آوري داده ها را در تحقق هوشمندسازي 
بسلليار مهم خواند و گفت: اگر در جمع آوري داده هاي 
صحيح موفق عمل نكنيد در تحقق هوشمندسازي نيز 

موفق نخواهيم بود.
به گزارش ايسنا، هاشمي در سومين همايش و نمايشگاه 
تهران هوشمند، گفت: شهر هوشمند، تهران هوشمند يا 
مديريت هوشمند موضوعي است كه در افزايش كارآمدي 
تهران بسيار موثر اسللت. در يك دهه اخير در ايران و در 
كشورهاي توسللعه يافته اين موضوع مكرر مطرح بوده 
است.او افزود: بي ترديد تهران هوشمند موضوع مهمي 
است كه بايد به آن پرداخته شود و در اين مسير ديتاها 
از اهميت بسياري برخوردارند. در حوزه هوشمندسازي 
تهران نيز اين موضللوع مورد توجه قرار گرفته اسللت. 
نمي شود نسخه واحدي براي شهرهاي مختلف نوشته 
شللود كه با اجراي آن چالش هاي پيش روي شهرها در 
حوزه هوشمندسازي برطرف شود. بر همين اساس است 
كه برخي شهرها در اين حوزه پيشرفت خوبي داشتند و 
برخي عملكرد موفقي نداشتند.رييس شوراي اسامي 
شهر تهران در بخش ديگري از صحبت هاي خود با اشاره 
به اينكه بايد در حوزه تحقق هوشمندسللازي نقشه راه 
مدوني داشته باشيم، افزود: بايد نسبت به نقشه راه مدون 
خود فعاليت ها انجام شود و راهبرد مناسبي در اين حوزه 
تدوين شود. قطعا آنچه بايد به صورت كان روي آن كار 
شود و حمايت همه جانبه را مي طلبد تامين سرمايه و پس 
از آن جلب و جذب نظر و فعاليت ذي نفعان است تا اين 

فعاليت به نتيجه برسد.
او افزود: براي افزايش راندمان كار و موثر عمل كردن 
در حوزه هوشمندسازي جمع آوري داده ها از اهميت 
بسزايي برخوردار است. نبايد هوشمندسازي تهران به 
يك ويترين تبديل شود. در جهان پيشرفته در موضوع 
نرم افزار نويسي مي توان نرم افزارها را خريداري كرد و 
حتي براي تحليل داده ها نيز نرم افزارهايي وجود دارد. 
هر چند كه مي توانيم خودمان نيللز اين نرم افزارها را 
بنويسيم اما آنچه مهم است و نبود آن چالش بزرگي 
قلمداد مي شود وجود اطاعات صحيح است. اگر در 

اين امر نتوانيم مساله خود را حل كنيم قطعا در حوزه 
هوشمندسازي نمي توانيم موفق عمل كنيم.

 كاهش ترددها با افزايش هوشمندسازي 
شللهردار تهران نيز در حاشيه همايش تهران هوشمند 
در جمع خبرنگاران در پاسللخ به پرسشي در خصوص 
تاثير افزايش هوشمندسازي در پايتخت گفت: افزايش 
استارت آپ ها و شركت هاي دانش بنيان باعث مي شود 
سفرهاي غيرضروري شهري كاهش يابد و شهروندان 
خدمللات راحت تري را دريافت كننللد، براي حمايت از 
اين شللركت ها به زودي اليحه اي از سوي شهرداري به 
شوراي شللهر ارايه مي شود.او در پاسللخ به پرسشي در 
خصوص مقاومت درباره ارايه داده ها گفت: در همه شهرها 
مقاومت هايي در خصوص بيگ ديتاها وجود دارد اما در 
حال حاضر وضعيت به گونه اي است كه داده ها در اختيار 
بخش خصوصي بيش از ساير دستگاه ها است. شهردار 
تهران همچنين در خصوص اسللتفاده از فيبر نوري نيز 
توضيللح داد: اكثر شللركت ها از فيبر نوري شللهرداري 
استفاده مي كنند و منعي براي استفاده از آن وجود ندارد.

او در پاسخ به پرسش ديگري در خصوص قطع همكاري 
با شركت »بي دود« توضيح داد: ما با شركت بي دود قطع 
همكاري نكرده ايم بلكه چرخ اقتصادي اين شركت نوپا 
نمي چرخيد و مي خواهيم با اين شركت مذاكره كنيم.

حناچي در پاسخ به پرسش ديگري در خصوص كاهش 
هزينه هاي اداره شهر با افزايش شركت هاي دانش بنيان 
گفت: كاهش هزينه ها در عرصه رقابت اتفاق مي افتد، با 
افزايش سرويس ها و افزايش عرضه ايجاد رقابت شده و 
هزينه ها كاهش خواهد يافت.شللهردار تهران گفت: در 
برخي از قراردادهاي شهرداري، مشكات حقوقي زيادي 
وجود دارد اما قرار نيست در خصوص آن صحبت كنيم.

   نياز تهران بيشتر از شهرهاي اروپايي
سيد محمود ميرلوحي، رييس كميته اقتصاد و تنظيم 
مقررات شوراي شللهر تهران از ديگر مهمانان همايش 
بود. او با بيان اينكه در گستره شهر تهران برنامه ريزي و 
گسترش ديجيتال به راحتي امكان پذير است، توضيحاتي 
ارايه كرد و گفت: در آغاز شللوراي پنجم اين موضوع در 
ذهن اعضاي شللورا نقش بسللته بود كه در مسير شهر 
هوشمند كجا هستيم، آيا مسير طي شده راضي كننده 
اسللت و آيا بايد اين مسللير را ادامه دهيم، پاسللخي كه 
دريافت كرديم اين بود كه شهر تهران از حيث نياز به بحث 
ديجيتال و حضور در اين عرصه نيازش بيشتر از شهر هاي 

اروپايي نظير برلين است.
وي ادامه داد: شما مي دانيد در كل اروپا تعداد اندكي شهر 
داريم كه باالي يك ميليون جمعيت دارند و شللهر هاي 
باالي 3 ميليون نفر جمعيت به تعداد انگشللتان دست 
است. اين در حالي اسللت كه تهران در روز 11 ميليون 
جمعيت و در شب 8 ميليون جمعيت وجود دارد. وسعت 
شهر برلين دو برابر تهران است اما فقط سه ميليون نفر 
جمعيت دارد. كدام شهر اروپايي را سراغ داريد كه روزانه 6 
ميليون وسيله نقليه در آن تردد كند و همه خواهان حضور 
در خيابان ها باشند! كدام شهر را سراغ داريد اين همه امضا 
طايي در ادارات داشته باشند. متاسفانه ما كاري كرديم 

از خوردن آب تا مهم ترين مسللائل بايد به ادارات دولتي 
مراجعه كنيم. از اين رو، احساس كرديم در تهران به مساله 

شهر هوشمند بايد زيادتر از گذشته پرداخت.
رييس كميته اقتصاد و تنظيم مقررات شورا گفت: اين در 
حالي است كه در تهران فضا ديگر براي كسب و كارهاي 
سللنتي هم وجود ندارد. امروز بيللش از 311 هزار واحد 
اقتصادي و تجاري در تهران وجود دارد كه شرايط براي 
كسب و كار آنها نيز فراهم نيست.اين بود كه شوراي شهر 
احسللاس كرد، نياز و ضرورت تهران به شللهر هوشمند 
بيشللتر از شهرهاي اروپايي اسللت و چاره اي نداريم كه 
به اين سمت برويم.ميرلوحي ادامه داد: خوشحاليم در 
برنامه سللوم توسعه شللهر تهران كه به تصويب شوراي 
شهر رسلليد بالغ بر يك سوم اين برنامه به موضوع شهر 
هوشمند اختصاص داده شده است و اقتصاد ديجيتال 
و اقتصللاد مبتني بر اين حوزه و كسللب و كارهاي نوين 
را مورد توجه قرار داده ايم. در بودجه امسللال شهرداري 
نيز به اين مهم توجه شده است.رييس كميته اقتصاد و 
تنظيم مقررات شورا با بيان اينكه برآورد ما اين است در 
تهران و كان شهر ها ظرفيت بااليي براي اين بخش وجود 
دارد افزود: اين امللر توجه به اقتصاد ديجيتال و فناوري 
شهر هوشللمند را توجيه مي كند. از اين رو، ما هر مقدار 
بتوانيم در توسعه فيبر نوري، در ايجاد ساختار پلت فرمي 
كه ديتاي تهران را فراهم كند و به كاربر هاي مختلف به 
خصوص اسللتارت آپ ها سرويس دهي كند و هر مقدار 
كه بتوانيم به عمق و كيفيت و آمادگي ديتاهايي كه در 
انحصار دستگاه ها است بپردازيم، مي توانيم در تحقق شهر 

هوشمند موفق تر باشيم.

   شناسايي مكان تماس گيرنده با آتشنشاني
همانطوركه عنوان شد محمدجواد آذري جهرمي وزير 
ارتباطات و فناوري اطاعات نيز در اين همايش حضور 
داشللت . او با اشللاره به تفاهم نامه اي كه سال گذشته با 
شهرداري تهران در حوزه هوشمندسازي به امضا رسيد، 
گفت: اين تفاهم نامه يكي از فعال ترين تفاهم نامه هاي بين 
سازماني بود. در اين تفاهمنامه قرار شد تهران را به شهري 
سللالم، پاك و امن تبديل كنيم و طي يك سال گذشته 

شاهد اتفاقات خوبي براي رسيدن به اين هدف بوديم.
او با بيان اينكه مديريت هوشللمند و هوشمندسللازي 
بازار براي فعاليللت كسللب وكارهاي نوآفرين از جمله 
ضرورت هاي ايجاد شهر هوشمند است، گفت: هم اكنون 
شللاهديم طي تفاهم نامه اي كه ميان سازمان فناوري 
اطاعات، وزارت ارتباطات و سللازمان فناوري اطاعات 
شللهرداري تهران صورت گرفت، به نتايج بسيار خوبي 
دست يافته ايم. براي مثال امروز ديگر كسي براي تماس 
با آتش نشاني دچار گنگي و مشكل در نحوه آدرس دهي 
نمي شللود. شللهرداري تهران در يك سللال گذشته به 
API دولللت الكترونيكي متصل شللد و بللا اين اتصال، 
محدوده مكاني اعام شده توسط شهروندان در تماس با 
آتش نشاني و 137 شناسايي مي شود و مدت زمان حضور 
نيروهاي امدادي كاهش يافته اسللت.وزير ارتباطات و 
فناوري اطاعات تصريح كرد: هم اكنون مدل حركتي 
خودروها در شللهر با اسللتفاده از داده هاي مخابراتي در 
دانشگاه علم و صنعت استخراج مي شود و ما امروز ديگر 

نيازمند برنامه هاي هوشمند خارجي براي مسيريابي در 
شهر نيستيم. اپليكيشن هاي ايراني با استفاده از توسعه 
فناوري، داده هايي قوي تر از اپراتورها و شهرداري دارند و 
بايد ياد بگيريم به عنوان دولت و حاكميت چگونه از اين 

مجموعه ها اطاعات بگيريم. 
آذري جهرمي افزود: در حال حاضر در سللازمان تنظيم 
مقررات براي پايش كيفيت ارتباطات از استارت آپ هاي 
بخش خصوصي استفاده مي شللود. جايگاه ما به عنوان 
حاكميت و سياسللت گذار عرصه فنللاوري اطاعات و 
ارتباطات مللا را بي نياز از توانمنللدي بخش خصوصي 
نمي كند و بايد شيوه فعاليت خود را بر اساس پتانسيل هاي 
موجود تغيير دهيم. فضاي استارت آپي امروز به جايي 
رسيده كه احاطه، تخصص و تحليل آمار قوي تري نسبت 
به ما دارند و بايد با يك تغيير شيوه و نگرش از ظرفيت اين 

بخش استفاده كنيم.
 API او با اشللاره به اتصال موفق شللهرداري تهللران به
دولت الكترونيكي، تاكيد كللرد: اميدواريم با تمهيدات 
درنظرگرفته شده از سوي شللهرداري، قبوض كاغذي 
خدمات شهري حذف شود. در همين حال هدف گذاري 
ما اين اسللت كلله با اتصال بلله زيرسللاخت هاي دولت 
الكترونيك تمام درخواسللت هاي شهروندان در عرض 
يك روز پاسخ داده شود و اين كار به غير از عرصه فناوري 

امكان پذير نيست.
وزير ارتباطات و فناوري اطاعات با بيان اينكه در حوزه 
مديريت شهري هوشمند در يك سللال گذشته شعار 
نداديم و عمل كرديم، افزود: آزادسازي ديتا در زير پوست 
مديريت شهري در حال اتفاق است و جوانان همپوشاني 
خوبي را در كنار شهرداري شكل داده اند. طي يك سال 
گذشته توانستيم به اليه مشاركت بين دستگاهي برسيم.

از اين پس نيز فرآيند مشللاركت بين دسللتگاهي براي 
هوشمندسازي شللهري را دنبال مي كنيم و اميدواريم 
دستگاه هاي ذي ربط نيز در اين فرآيند مسووليت هاي 
خود را اجرايي كنند. شوراي شهر بايد مشوق هايي را براي 
تعامات بين دستگاهي تصويب و شهرداري نيز به صورت 

فعال اين موضوع را پيگيري كند.
آذري جهرمللي تصريللح كللرد: فناوري ضمللن اينكه 
سللاختارهاي كهنه را متحول مي كند، اين ساختارها 
را نيز پيشللرو مي كند، مانند ساختار پست كه با برنامه 
پست پاس در شركت ملي پسللت ايران در حال انجام 
اسللت و پسللت با اين برنامه به پروژه هوشمندسللازي 
شهري مي پيوندد. تا پايان امسال 200 موتور برقي، 50 
دوچرخه برقي و 10 خودروي برقي در صورت رفع مشكل 
شماره گذاري با سيكل مديريت هوشمند به چرخه ناوگان 
پست اضافه مي شوند و اين تحولي است كه در مجموعه 

پست با برنامه پست پاس پيش مي رود.
او با بيان اينكه براي اين اقدام خواستار خريد 10 خودروي 
برقي از شركت دانش بنيان داخلي شده ايم، تصريح كرد: 
به دليل مشكات صدور مجوز پاك، اين شركت هنوز 
آمادگي ارايه اين تعداد خودرو را به ما ندارد. بر اين اساس 
خواسللتار همراهي و حمايت ناجا براي حل مشكات 
اين فرايند هسللتيم. وزارت ارتباطات به عنوان يكي از 
لوكوموتيوها و كمك كنندگان شللهر هوشمند با پست 
پاس به هوشمندسازي شهري مي پيوندد تا ثمرات آن 

به مردم تهران برسد.وزير ارتباطات با بيان اينكه بايد براي 
نسل آينده، محيط زيست و كره زمين فكر و عمل كنيم، 
تاكيد كرد: نمي توانيم نسبت به آينده بي توجه باشيم و 
همين طور كه كره زمين از گذشتگان به ما رسيده است 
بايد ما نيز به آيندگان تحويل دهيم. چاره اي جز مديريت 
هوشمند در اين فضا نداريم و به دنبال تفاهم نامه همكاري 
با سللاير دستگاه ها و آماده كمك به توليدكننده داخلي 
هستيم.بعد از آماده سازي زيرساخت هاي هوشمندسازي 
شهري كه امسال به سرانجام رسيده، بايد بر تعامات بين 
دستگاهي براي سياست گذاري در حوزه هوشمندسازي 
تمركز كنيم. از اين رو شللهرداري تهران و شوراي شهر 
مي توانند در راسللتاي اين تفاهمات بين دستگاهي در 
حوزه سياسللت گذاري به ما كمك كنند. همچنين در 
مورد رونمايي از خدمات شللهر هوشللمند، روز 5شنبه 
يك سورپرايز براي مردم داريم كه از طريق شبكه هاي 

اجتماعي اطاع رساني خواهيم كرد.
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اعتبار پروانه ۱۲ شركت 
حمل ونقلي متخلف لغو شد

مديركل دفتللر حقوقي و تدوين مقررات سللازمان 
راهللداري و حمل و نقل جاده اي گفللت: در آبان ماه 
امسال در 25 استان 727 پرونده تخلف شركت هاي 
حمل و نقلي رسيدگي شد كه منجر به لغو اعتبار پروانه 

12شركت حمل و نقلي متخلف شد.
به گزارش ايرنا، »عباسعلي بني اسدي«، تعداد كل 
پرونده هاي رسيدگي شده از ابتداي كميسيون ويژه 
ماده 12 رسيدگي به تخلفات شركت ها و موسسات 
حمل و نقل جاده اي از ابتداي امسال تا پايان آبان ماه 

را تعداد3هزار 123پرونده تخلف اعام كرده است.
او ادامه داد: براسللاس آراي صادره از ابتداي تشكيل 
كميسيون، 136شركت به لغو پروانه فعاليت 1598 
شللركت به جريمه نقدي، 497شركت تذكر كتبي 

محكوم و براي 892شركت حكم برائت صادر شد.
بعد از اعتصاب سراسري كاميون داران به افزايش نرخ 
بيمه، افزايش قيمت لوازم و قطعات كاميون، افزايش 
عوارض جاده اي، پايين بودن كرايه ها و مهم تر از همه 
دريافت حق كميسيون اضافي از رانندگان، كميسون 
ويژه ماده 12 در سازمان راهداري براي رسيدگي به 
تخلفات شركت هاي حمل و نقل جاده اي تشكيل شد 
و تصميم گرفت با تخلفات در برخي از پايانه هاي بار و 

مراكز فعاليت شركت هاي حمل و نقلي مبارزه كند.

 نقشه هاي پالسكو  
روي ميز شهرداري

زهرا نژاد بهرام عضو هيات رييسه شوراي شهر تهران 
اعام كرد كه سرانجام نقشه هاي ساختمان جديد 
پاسكو به دست شهرداري رسيد و مساله صدور پروانه 

در اسرع وقت پيگيري مي شود.
به گزارش ايسللنا، نژاد بهرام در مورد جلسه مديران 
شهرداري با اعضاي شورا در خصوص آخرين وضعيت 
ساخت و ساز پاسكو گفت: چهارشنبه هفته گذشته 
مسللووالن بنياد مستضعفان نقشه هاي ساختمان 
پاسكو را در سامانه شهرسازي بارگذاري كردند.او 
ادامه داد: روز گذشته در جلسه اي با حضور نماينده 
اين بنياد، نمايندگان پاسكو، اسللتانداري تهران، 
معاونت شهرسازي و شهردار منطقه 12، مقرر شد كه 
شهرداري تهران ضمن بررسي نقشه ها، تأييديه هاي 
الزم را نيز صادر كند.وي افزود: قرار بر اين شد كه مساله 
صدور پروانه در اسللرع وقت پيگيري شود و مسائلي 
همچون پاركينگ و عوارض نيز بين بنياد و شهرداري 

در جلسه اي با سرعت حل و فصل شود.

 سازمان برنامه و بودجه
به قانون عمل نكرد

مرتضي الويري، رييس شللوراي عالي استان ها 
گفت: سازمان برنامه و بودجه بايد براساس قانون 
يك نسخه از بودجه كشللور را قبل از مجلس به 
شوراي عالي اسللتان هاي ارسال مي كرد اما اين 

قانون سال ها است اجرايي نمي شود.
به گللزارش فللارس، الويري اظهار كللرد: دولت 
براساس قانون اساسي قبل از ارسال بودجه بايد آن 
را در شوراي عالي استان ها مطرح كند و نظر اعضا 
را نيز بگيرد. سال ها است كه اين اتفاق نمي افتد و 
نظر اعضاي شوراي عالي استان ها در بودجه كشور 
لحاظ نمي شللود. الويري گفت: نوبخت رييس 
سللازمان برنامه و بودجه كشللور نيز با حضور در 
شوراي عالي استان ها قول داده بود كه اين قانون 
را اجرايي كند كه قبل از ارسللال بودجه به دولت 
يك نسخه از آن را در اختيار شوراي عالي استان ها 
قرار دهد و اين شورا هم پيشنهادات را مطرح كند 
ولي متاسفانه اين اتفاق براي بودجه سال 99 هم 
صورت نگرفت. موضوعي كه مطرح مي كنيم در 
ماده 88 قانون شوراها نيز آمده است و اميدواريم 

كه به آن توجه بيشتري شود.

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 

30005320



صنعت،معدن و تجارت14خبر

خسروتاج، رييس سابق سازمان توسعه تجارت در گفت وگو با »تعادل« بيان كرد

معرفي عناصر مزاحم در صادرات
تعادل | فرشته فريادرس |

»صادر كنن�دگان« روزه�اي س�ختي را س�پري 
مي كنند؛ به ط�وري كه داده هاي آم�اري هم روند 
خوبي از »واردات و ص�ادرات« گزارش نمي دهند. 
در اين مي�ان تحليلگران هم داليل مختلفي براي 
عقب ماندگي هاي تجاري و اف�ت صادرات عنوان 
مي كنن�د. برخي نبود ي�ك فرمانده�ي واحد در 
عرصه تجارت را فاكتوري اثرگذار در بروز اين نوع 
بي نظمي ها و ش�لختگي هاي تجاري مي دانند. اما 
برخي ديگر، سياست گذار و تيم اقتصادي دولت را به 
دليل اتخاذ سياست هاي اشتباه و غيركارشناسانه 
در اين حوزه سرزنش مي كنند. عده اي هم هستند 
كه فقط تحريم ها را عنصري مزاحم در روند صدور 
كاالهاي ايراني به بازارهاي جهاني مي دانند. اما براي 
بيرون كشيدن واقعيت هاي پشت پرده در صحنه 
تجارت خارجي به س�راغ فردي رفتيم كه خودش 
تا چندي پيش س�كان تجارت خارجي كش�ور را 
عهده دار ب�ود. از او درباره »داليل اعالن نرخ 4۲۰۰ 
توماني، رون�د كند صدور كااله�ا و افت صادرات، 
سياس�ت رفع تعهد ارزي، عملكرد ب�ازار ثانويه، 
ممنوعيت هاي صادراتي و ضرورت احياي وزارت 
بازرگاني و...« پرسش كرديم. رييس سابق سازمان 
توس�عه تجارت در پاسخ به پرسش هاي ما، داليل 
مختلفي را ذكر كرد. اما برآيند صحبت هايش، نشان 
از اين دارد كه تيم اقتصادي دولت به دليل شرايط 
حادي كه بر فض�اي اقتصادي كش�ور در ماه هاي 
پاياني س�ال ۹۶ حاكم شد، رسما تصميم به اعالن 
نرخ دالر 4۲۰۰ توماني گرفت. اما واقعيت هايي كه 
از ديدگاه او صادرات غيرنفتي كش�ور را به شدت 
تحت تاثير قرار داده را مي توان در ۵ مورد »كاهش 
سرمايه گذاري ها براي افزايش ظرفيت هاي توليدي 
صادراتي جديد به دليل شرايط تحريم«، »ريسك 
فعاليت هاي صادراتي ب�ه دليل نبود در معامالت و 
سوخت و س�وز كاالهاي ارس�الي براي خريداران 
خارج�ي وع�دم درياف�ت وج�ه آن«، »افزايش 
هزينه ه�اي ارزي ص�ادرات به دلي�ل تحريم هاي 
بانكي و حركت صادركنندگان به سوي واسطه ها«، 
»گسترش دامنه سياست رفع تعهد ارزي براي همه 
صادركنندگان« و در نهايت »نوسانات شديد نرخ 
ارز و عالمتي كه دولتمردان مرتبا در جهت كاهش 
نرخ ارز به بازار مي دادند« خالصه كرد كه به عنوان 
عناصر مزاحم در مسير صادرات معرفي مي شوند. 
مشروح گفت وگوي ما با »مجتبي خسروتاج« رييس 
سابق سازمان توسعه تجارت را در ادمه مي خوانيد: 

   جناب خس�روتاج! اگر اجازه بدهيد مي خواهيم 
اتخاذ سياست هاي ارزي سال ۹۷ را با جنابعالي مرور 
كنيم و اينكه چرا اساسا چنين تصميماتي گرفته 
شد. بيستم فروردين ماه سال گذشته نشستي با 
حضور دولتمردان برگزار شد كه خروجي آن اعالم 
دالر 4۲۰۰ توماني براي اقتص�اد ايران بود؛ دالري 
كه خيلي ها معتقد بودند اولي�ن پس لرزه هاي آن 
در تجارت خارجي نم�ود پيدا كرد، چراكه واردات 
را جذاب و صادرات را بي رمق كرد. به نظرتان اعالم 

دالر 4۲۰۰ چقدر صادرات را تحت تاثير قرار داد؟
براي پاسخ به اين پرسش شما بايد بگوييم كه اعالم نرخ 
دالر ۴۲۰۰ توماني از سوي دولت در آخر فروردين ماه ۹۷ 
به دنبال فشار و انتظارات مردمي براي مداخله دولت در امر 
تثبيت نرخ ارز و جلوگيري از افزايش بي حساب نرخ ارز رخ 
داد. كافي است سري به فضاي مجازي در اواخر سال ۹۶ 
و ماه نخست سال ۹۷ بزنيد تا حجم اين انتظارات تداعي 
شود. از سوي ديگر، فشار بنگاه هاي توليدي و شركت هاي 
پيمانكاري و تجاري كه متعهد شده بودند با نرخ ارزهاي 
پايين تر خريدهايي داشته باشند و براي كارفرمايان كاري 
انجام دهند، اما با افزايش نرخ ارز قادر به انجام تعهدات خود 
نبودند، از ديگر عواملي بود كه در فضاي رسانه اي كشور يا 
با مكاتبات از سوي شركت هاي مرتبط منعكس مي شد و 
الزم بود دولت اتخاذ تصميم كند. بر همين اساس دولت با 
احتساب درآمدهاي ارزي و نيازهاي ارزي چنين سياستي 
را اتخاد كرد. ام��ا در مورد اينكه چقدر ص��ادرات از دالر 

۴۲۰۰ توماني تاثيرپذيرفته است، بايد بگويم كه صادرات 
غيرنفتي به دليل رخدادها و عوامل متعددي كه در سال 
۹۷ صورت پذيرفت، خيلي از اين نرخ ارز متاثر نشد زيرا 
اعالن چنين نرخي بر ب��ازار آزاد نرخ ارز تاثير چنداني در 
بقيه ماه هاي سال ۹۷ نداشت چراكه صادرات بيشتر متاثر 
از توان ظرفيت توليدات داخلي است. بنابراين آثار نرخ ارز 
در بازه زماني كوتاه مدت يكساله ناچيز است. بعضي از اقالم 
همچون كشاورزي در بلندمدت بر توليد آنها اثر مي گذارد 
و در بخش��ي ديگر از اقالم كه هزينه ارزبري بااليي دارند، 
نوسانات نرخ ارز بر قيمت تمام شده آنها اثر مي گذارد. صرفا 
كاالهايي كه ارزبري بااليي ندارند و توليدات آنها به سرعت 
براس��اس نرخ ارز مي تواند كم و زياد شود، از نرخ ارز متاثر 

مي شوند و در صادرات آنها اثر مي گذارد.
   موضوع ديگري كه بسياري از صادركنندگان را 
پس از اعالم دالر 4۲۰۰ توماني به شدت دچار چالش 
كرد، بحث پيمان س�پاري ارزي بود؛ آيا اساسا اين 
تصميم و اجبار صادركنندگان به بازگشت ارزشان 
آن هم در شرايط تحريمي و معضالتي كه در زمينه 
نقل و انتقال مالي و مسائل بانكي وجود داشت، كار 

درستي بود؟
تجربه تاريخي نشان داده كه پيمان سپاري ارزي و تعهد 
ارزي در چند دهه بر صادرات اثر منفي گذاشته است. در 
گذشته هر وقت چند نرخ ارز در كشور به وجود آمده، بحث 
پيمان سپاري ارزي و تعهدات برگشت ارز نيز مطرح شده 
است. اين گونه كنترل ها و نظارت ها زمينه ساز بروكراسي 
شديد اداري كه در عمل خيلي هم موفق نبوده، مي شود. 
تا زماني ك��ه براي صادر كننده كاال نرخ ارزي باالتر از نرخ 
ارز مورد نظ��ر دولت براي بازگرداندن ارز مطرح باش��د، 
طبيعي است كه تصور كنيم همواره يك گرايش از سوي 
صادركننده براي فروش ارز به غير از دولت داشته باشد. 
به اعتقاد بنده، بايد ريشه مشكالت در اين بخش كه چند 
نرخي بودن ارز اس��ت را حل كرد. چنانچه ارز تك نرخي 
شود، رفع تعهد يا بدون تعهد ارزي تفاوتي زيادي نمي كند 
و بهتر است بروكراسي و دخالت هاي دولتي در اين بخش 

به حداقل برسد.
   البته در گير و دار اي�ن بازي ارزي، تيم اقتصادي 
دولت تصمي�م گرفت ب�راي مديري�ت دالرهاي 
صادراتي يك ب�ازار ثانويه راه اندازي كند تا از هدر 
رفت منابع ارزي جلوگيري شود و صادركنندگان ارز 
خود را به اين بازار عرضه و در مقابل واردكنندگان 
ارز مورد نيازش�ان را از اين بازار دريافت كنند، در 
ابتداي امر اين اتفاق خوش�ايندي ب�ود اما هر چه 
جلوتر مي رفتيم، چالش ها بيشتر مي شد؛ از نگاه 
شما شكل گيري بازار ثانويه چقدر توانسته بازگشت 

دالر هاي صادراتي را تسريع كند؟
بازار ثانويه ارزي تا زماني كه نتواند به عنوان يك بازار رقابتي 
براساس عرضه و تقاضا عمل كند، بازار موفقي نخواهد بود. 
به عبارتي تا مادامي كه نرخ ارز نيمايي با نرخ بازار آزاد تفاوت 
فاحشي داشت، همواره شاهد افزايش تقاضاي كاذب در 
بازار نيمايي بوديم. اما از زماني كه با مديريت ارز نيمايي 
نرخ ارز در اين بازار به نرخ ارز در بازار آزاد نزديك شد، توفيق 

عملكرد بازار ثانويه بيشتر شد.
   چ�ه كس�ي را مي ت�وان مقص�ر اي�ن ن�وع 
سياس�ت گذاري ها دانس�ت؛ دول�ت ب�ه عنوان 

سياست گذار يا بانك مركزي به عنوان نهاد پولي؟
اشتباهي كه در محاس��بات نرخ ارز بعضا اتفاق مي افتد، 
تقاضاهايي براي خريد ارز در بازار داخلي و خارجي است 
كه ربطي هم به اقتصاد و تجارت رس��مي كش��ور ندارد. 
زماني كه با هر گونه حسابي از درآمدهاي ارزي كشور اعم 
از صادرات نفتي يا غيرنفتي به رقمي باالتر از ميزان واردات 
رسمي كشور مي رسيم، بنابراين تحليل مي كنيم كه منابع 
ارزي پاس��خگوي نيازهاي تجاري و وارداتي است. حال 
چنانچه به دليل انتظارات رواني به خروج سرمايه به خارج 
از كشور و عواملي از اين دست، تقاضاهايي در بازار وجود 
داشته باشد كه محاسبات دقيق آنها تخميني و غير دقيق 
باش��د، قطعا كنترل و مديريت نرخ ارز از دس��ت خواهد 
رفت. سياست هاي وارداتي )منظور واردات رسمي است؛ 
هرچند قاچاق در همه حال انجام مي شود( از ابتداي سال 
۹۷ محدود و با افزايش نظام تعرفه اي روبه رو بوده است. 
در خرداد ماه س��ال ۹۷ واردات انواع خودروي س��واري، 
لوازم خانگي، محصوالت س��اخته شده و مبلمان و غيره 
كه حدود ۱۳۰۰ قلم كاال بود نيز با ممنوعيت هاي قبلي 
مجددا ممنوع اعالم شد. آمار رس��مي واردات سال هاي 
۹۶ و ۹۷ نس��بت به سال هاي گذشته نيز كاهشي بوده و 
با مراجعه به آمار رسمي اعالم شده از سوي گمركات اين 
امر نيز قابل مشاهده است. بنابراين قدرت تفكر و بينشي 
كه مديريت نرخ ارز در س��طحي پايين تر از نرخ ارز بازار را 
مي پذيرد، در جمع دولتمردان اقتصادي به تفكر و نگرشي 
كه حاكميت نرخ واحد ارز را توصيه مي كند، چربيد و بازار 
نيمايي در ابتدا با نرخ متفاوت ش��كل گرفت و در پروسه 
زماني به تك نرخي شدن ارز نزديك شد. نظام چند نرخي 
ارز زمينه ساز دخالت بيشتر در امور اجرايي، ايجاد رانت و 
فساد اقتصادي و ساير مشكالتي است كه تجربه چند دهه 
گذشته نشان داده است. در حالي كه در نظام تك نرخي 
ارز، مي توان براي جلوگيري از آثار افزايش نرخ ها و تورم، 
همزمان با توزيع يارانه كااليي يا نقدي به دهك هاي پايين 

جامعه، آثار و تبعات ناشي از ارز تك نرخي را كاهش داد.
   موضوع ديگري كه در تج�ارت خارجي رخ داد، 
نزديك شدن واردات به صادرات و افت تراز تجاري 
كشور بود؛ دليل اين اتفاق و افت صادرات غيرنفتي 

را در چه مي بينيد؟
اينكه چرا صادرات غيرنفتي نتوانس��ت رشد مورد انتظار 
را داشته باشد، مي توان به چند فاكتور ربط داد؛ نخست، 
»كاهش در س��رمايه گذاري براي افزايش ظرفيت هاي 
توليدي صادراتي جديد به دليل شرايط تحريم.« دومين 
عامل اما »افزاي��ش هزينه هاي ارزي ص��ادرات به دليل 
تحريم هاي بانك��ي و حركت صادركنندگان به س��وي 
واسطه ها« اس��ت. فاكتور اثر گذار ديگر در افت صادرات، 

»ريسك فعاليت هاي صادراتي به دليل نبود عنصر بانك در 
معامالت و سوخت و سوز كاالهاي ارسالي براي خريداران 
خارجي و عدم دريافت وج��ه آن.« اما دليل چهارمي كه 
مي توان نام برد اينكه سياست هاي رفع تعهد ارزي قرار بود 
در ابتدا فقط مش��مول شركت هاي بزرگ دولتي و تحت 
مديريت دولت و نهادها و ارگان ها باشد و بقيه صادرات از 
تعهد ارزي معاف شوند، اما اين سياست به تدريج مشمول 
همه صادركنندگان ش��د؛ بنابراين آنها هم به دليل آثار و 
تبعات عدم بازگشت ارز در زمان مقرر ترجيحا از چرخه 
صادرات كنار كش��يدند يا كار را به دارندگان كارت هاي 
يك ساله واگذار كردند. پنجمين عامل اما در افت صادرات 
را مي توان »نوسانات شديد نرخ ارز و عالمتي كه دولتمردان 
مرتبا در جهت كاهش نرخ ارز به بازار مي دادند«، عنوان 
كرد. از اين رو، هر كس صادراتي انجام مي داد، نگران ضرر 

و زيان آتي آن بود. 
   مطابق آمارها، در نيمه نخس�ت س�ال ۹8 اقالم 
صادراتي به لحاظ وزني رشد ۲۲.۵ درصدي داشته، 
ام�ا با كاه�ش ۲ميلي�ارد و 4۷1 ميلي�ون دالر در 
ارزش يعني افت 1۰.۵ درصدي مواجه شده؛ البته 
فرضيه هاي مختلفي در اين باره مطرح شد؛ يكي از 
مواردي كه برخي فعاالن اقتصادي آن را دليل افت 
صادرات در اين بازه زماني مي دانند، كم اظهاري از 
سوي صادركنندگان در شرايط فعلي و بيش اظهاري 
از س�وي گمرك در س�ال هاي قبل اس�ت، آيا اين 

فرضيه را قبول داريد؟ 
در اين زمينه ذك��ر اين نكته ضروري اس��ت كه نرخ ارز 
از ح��دود ۴۰۰۰ تومان در اوايل س��ال ۹۷ به حدود ۱۲ 
هزار تومان افزايش يافته، بنابراين اين مس��اله حاش��يه 
س��ود صادركنندگان ايراني را در بازار جهاني باال برده و 
رقابتي بين صادركنندگان ايراني در كشورهاي همسايه 
براي كاهش قيمت كاالهاي صادراتي رقم زده است. اما 
موضوع ديگر، به نحوه نرخ گذاري گمرك برمي گردد؛ زيرا 
گمرك ايران در نرخ گ��ذاري دو روش اصلي دارد؛ روش 
نخست براي صادرات اقالمي است كه قيمت جهاني دارند 
كه محصوالتي چون »پتروش��يمي ها و ف��والد« را در بر 
مي گيرد. حال در تعيين قيمت اين كاالها گمرك به قيمت 
جهاني و كشورهاي مقصد مراجعه مي كند و كم اظهاري و 
بيش اظهاري تقريبا حذف مي شود. اما روش دوم مربوط 
به اقالم صادراتي است كه قيمت آنها در كشورها و مناطق 
مختلف در نوس��ان بوده و معموال نرخ يكساني براي آنها 
وجود ندارد. در اينجا گمرك، براس��اس يك ماده قانوني، 
قيمت كاالي صادراتي را براس��اس قيمت عمده فروشي 
محصوالت در بازار داخل و هزينه حمل به مقاصد صادراتي 
محاسبه مي كند. اين اقالم شامل »كاالهاي كشاورزي، 
لوازم خانگي، فرش و ...« هستند، اما مشكلي كه در اينجا 
وجود دارد اين اس��ت كه در شرايط فعلي مبناي قيمت 
ارز را نرخ نيما مي گذارند، بنابراين اگر در گذشته قيمت 
عمده فروش��ي تقس��يم بر ۴هزار تومان مي شد، در حال 
حاضر قيمت عمده فروش��ي تقسيم بر نرخ نيما مي شود 
كه دو برابر نرخ قبلي است. بنابراين قيمت پايه صادراتي 
نسبت به سال گذشته كمتر مي شود كه اولين نشانه آن 
كاهش ارزش كاالهاي صادراتي است. بنابراين اين ادعا 
كه گمرك، سال هاي گذشته بيش اظهاري كرده، ادعاي 
منطقي و درستي نيست و نمي توان كم اظهاري را با چنين 
استداللي توجيه كرد. اما مادامي كه صادركننده مجبور به 
رفع تعهد ارزي مي شود، احتمال كم اظهاري وجود دارد. 
   موضوع ديگري كه صادركنندگان را رنج مي دهد، 
ممنوعيت هاي صادراتي يا وضع عوارض سنگين به 
بهانه تنظيم بازار داخلي است. به نظر مي رسد اتخاذ 
اين نوع سياست ها فقط به صادرات لطمه مي زند، 

نظرتان در اين باره چيست؟
قطعا وضع عوارض بر كاالهاي صادراتي به مراتب بهتر از 
ممنوعيت صادراتي است، اما وضع عوارض نيز بايستي با 

رعايت ماده ۱۱ قانون امور گمركي باشد و حداقل با يك 
اطالع رساني و زمانبندي حداقل ۳ ماهه باشد تا در اجراي 
قراردادهاي منعقد قبلي صادركنندگان و تعهدات قبلي 
آنها مش��كلي ايجاد نكند. وضع عوارض به دليلي كه در 
اقتصاد صادرات )باال بردن هزينه صادرات( اثر مي گذارد، 
موجبات گران شدن كاالي صادراتي را فراهم مي آورد و به 
اين شكل صادركنندگان انگيزه اي براي صادرات نخواهند 
داشت و باعث جلوگيري از كاهش عرضه در بازار داخلي 
مي ش��وند و در نظام قيمت هاي داخل��ي موثرند. وضع 
عوارض با شكل و ضوابطي كه قبال اعالم شد به صادرات 
ضربه چنداني نخواهد زد. با اين حال، باز در همين سوال 
توجه شما را به مشكالت ناش��ي از چند نرخي بودن ارز 
جلب مي كنم؛ زيرا موقعي كه نرخ ارز دولتي براي واردات 
كاالهايي داده شود بحث ممنوعيت يا وضع عوارض مطرح 
مي شود و چنانچه ارز تك نرخي باشد اين مشكالت مطرح 
نيست. وضع عوارض براي صادرات كاالهايي كه بخشي از 
مواد مصرفي آنها با نرخ ارز دولتي است نيز از ديگر مشكالت 

چند نرخي ارز در كشور است كه بحث مستقلي دارد.
   چرا اساس�ا صادركنندگان دركش�ف بازارهاي 
جديد صادراتي خيلي موفق عمل نكرده اند؛ اشكال 

كار كجاست؟
اجازه بدهيد در اينجا به چند عامل اصلي اشاره كنم؛ اول 
اينكه س��اختار محصوالت توليدي- صادراتي تا حدود 
زيادي تعيين كننده بازار هدف اس��ت؛ به طور نمونه، در 
ساختار توليدي فعلي محصوالت پتروشيمي، فوالد و اقالم 
معدني و كشاورزي بيشترين سهم صادرات كاالهاي ايراني 
را به خود اختصاص داده است. به همين دليل »چين، كره 
جنوبي، هندوستان و كشورهاي همسايه« از عمده ترين 
مصرف كنندگان اقالم هس��تند. اگر در بخش كاالهاي 
صنعتي با دانش فني بتوانيم ظرفيت هاي توليدي جديد 
يا در بخش صنايع خالق ظرفيت سازي كنيم، مي توانيم 

وارد بازارهاي جديد شويم.
مورد دوم اينكه عضويت در بلوك هاي اقتصادي منطقه اي 
يا داشتن موافقتنامه با آنها زمينه استفاده از معافيت ها يا 
تخفيفات تعرفه اي براي صادركنندگان ايراني را به وجود 
مي آورد و تبعيضي كه در حال حاضر بعضي از كش��ورها 
براي ش��ركت  هاي ايراني اجرا مي كنند، باعث مي ش��ود 
صادركنندگان ايراني در شرايط برابر با ديگر صادركنندگان 
قرار نگيرن��د بنابراين نبود اين ن��وع موافقتنامه ها عامل 
ديگ��ري در محدوديت بازارهاي هدف صادراتي اس��ت. 
موافقتنام��ه  اخيري كه بعد از حدود ۲ س��ال مذاكره در 
س��ال هاي ۹۶ و ۹۷ با كش��ورهاي عضو اوراسيا صورت 
پذيرفت با همين هدف ايجاد معافيت يا تخفيفات تعرفه اي 

بود كه صورت گرفت و به زودي اجرايي مي شود.
اما عامل سوم اينكه، »ايران هراسي و تحريم«، خريداران 
خارجي را در كار با ايران خيلي حس��اس كرده است؛ 
برهمين اس��اس، بعضي از خريداران در كش��ورهاي 
خارج��ي نگران مج��ازات اقتصادي از س��وي امريكا 
هستند و ترجيح مي دهند با ايران به طور مستقيم كار 
نكنند. عامل ديگر به ضعف و عدم توانايي شركت هاي 
ايراني در بازارهاي دور دست بر مي گردد؛ چراكه براي 
كار با كشورها و مقاصد صادراتي جديد، شركت هاي 
كوچك و متوسط ايراني قدرت برقراري ارتباط به دليل 
ضعف منابع انس��اني، ضعف منابع مالي و عدم تسلط 
ب��ر ويژگي هاي حرفه اي يك صادركنن��ده را ندارند و 
انتظار شناسايي بازارهاي جديد از آنها در شرايط فعلي 
امكان پذير نيس��ت. در نهايت اينكه بخش اقتصادي 
سفارتخانه و رايزنان بازرگاني در اين بخش راهگشاي 
صادركنندگان ب��ه بازارهاي جدي��د مي توانند نقش 
طبيعي داش��ته باش��ند كه آن هم به داليل متعددي 
همچون »محدوديت منابع مالي، نبود مقررات مناسب 
در اع��زام، عدم ت��وان به كارگيري اف��راد متخصص و 
حرفه اي به دليل مقررات و غيره« را بايد يادآوري كرد.

   بحث ديگري كه طي اين روزها در صدر اخبار قرار 
گرفت، راي اعتماد خانه ملت به طرح احياي وزارت 
بازرگاني بود، آيا با تفكيك وزارت صمت، مي توان 

بخش تجارت كشور را دوباره احيا كرد؟
اعتقاد بنده اين بود كه مقدم بر بحث تشكيل مجدد وزارت 
بازرگاني، ضرورت داش��ت با ارايه جزييات و ش��فافيت 
بيشتري دولت سياست هاي تجاري خود را كه مستلزم 
تش��كيل وزارت بازرگاني جديد اس��ت اراي��ه مي كرد. 
سياس��ت هاي تجاري در نظام چند نرخي ارز با شرايط 
تك نرخي ارز به كلي متفاوت است. در نظام چند نرخي ارز 
دخالت دولت در امور، كنترل شديدتر واردات و صادرات، 
قيمت گذاري كاالها زير چتر كنترل شديد، نظارت جدي 
بر ش��بكه هاي توزيع و... از سياس��ت هاي الزامي است. 
تجمع وزارتخانه هاي صنايع، معادن و تجارت متاسفانه در 
دوره اي صورت گرفت كه حجم كار و وزن اين وزارتخانه ها 
كاهش نيافته بود و متاسفانه امروز هم وزير صمت، جزو 
وزراي پرمشغله دولت است، زيرا همين شركت هاي تحت 
مديريت وزارتخانه هم حجم زيادي ب��ار بر دوش وزير و 
معاونين گذاشته اند كه در جهت سبك سازي كار جدي 
صورت نگرفته اس��ت. اما به هر حال حاال كه مجلس راي 
به تشكيل اين وزارتخانه داده است؛ به نظر بنده ضروري 
است وزارتخانه نقش صداي مصرف كننده داخلي در بحث 
تنظيم بازار و صداي مصرف كننده خارجي براي توسعه 
صادرات غيرنفتي كشور باش��د. وزارتخانه هاي توليدي 
جهاد كشاورزي و وزارت صنعت و معدن رسالت اصلي شان 
حمايت از توليد و توليدكننده هست، اما مصرف كنندگان 
در س��ال هاي اخير در زير فش��ار تورم سخنگوي جدي 
نداش��ته اند. هرچند بحث هاي راهبردي در نشست هاي 
اقتصادي دولت صورت مي گيرد و وزارتخانه جديد مي تواند 
صداي مصرف كننده داخلي را بهتر به گوش مسووالن در 
جلسات مرتبط برساند. حال كه مقرر شده اين وزارتخانه 
جديد تشكيل شود، به نظر مي رسد كه بحث ادغام سازمان 
سرمايه گذاري در سازمان توسعه تجارت و همچنين انتقال 
گمركات كش��ور به وزارت بازرگاني جاي بررسي دارد و 
مي توان پروسه ادغام مانده وزارت امور اقتصادي و دارايي 
در سازمان برنامه را بررسي كرد. همچنين موضوع جايگاه 
سازماني و مناطق آزاد وويژه اقتصادي نيز با تشكيل وزارت 

بازرگاني، قابل بررسي مجدد است. 
تجارت و تكنول��وژي در دهه اخير به ص��ورت غير قابل 
توصيفي از يكديگر متاثر شده اند، تجارت جهاني در اشاعه 
و توسعه نوآوري و تكنولوژي ايفاي نقش كرده و به همان 
ميزان توسعه تكنولوژي در زمينه ارتباطات و اطالعات، 
حمل و نقل، تجارت الكترونيكي، پرداخت هاي الترونيكي، 
نظام تجارت جهاني را متاثر كرده است. تكنولوژي و رشد 
آن كسب و كارهاي جديدي را در فضاي تجارت بين الملل 
به وجود آورده است كه نمونه بارز آن تجارت الكترونيكي و 
تجارت بدون كاغذ است. نظام همكاري هاي چند جانبه با 
بلوك هاي اقتصادي، روش هاي نوين حمايت از توليدات 
داخلي، توس��عه ظرفيت هاي جدي��د صادراتي و ... همه 

مي تواند در دستور كار وزارتخانه جديد قرار بگيرد.
   از ديگر مباحثي كه اخيرا صداي فعاالن اقتصادي 
را درآورده، تصوي�ب ضرب االجل قانون تجارت از 
سوي نهاد قانونگذار است؛ آيا تصويب قانوني به اين 

مهمي آن هم به اين فوريت محل اشكال نيست؟
در اين ارتباط بايد بگوي��م كه قانون تجارت قبلي، قانون 
يكپارچه و منسجمي بود كه كمتر از بازرگانان شكايت يا 
گله اي از اين قانون شنيده بوديم، البته در بعضي از زمينه ها 
به دليل رشد و توسعه فناوري، روش هاي نوين همكاري 
و مشاركت هاي مالي و موضوعات ورشكستگي بنگاه ها 
نواقصي داشت كه بايد مجلس محترم بر اين موارد ناقص 
وارد مي شد. ورود به بحث همه موارد اين قانون اين نگراني 
را به وجود مي آورد كه از يكپارچگي خارج و مش��كالت 

جديد براي فعاالن اقتصادي ايجاد كند.
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تعيين اولويت هاي استراتژيك 
توسعه  صنعتي كشور

وزير صنعت، معدن و تجارت در جلسه هماهنگي 
تامين مالي صنايع پيشران كه با حضور مديران 
عامل بانك ها برگزار ش��د؛ گف��ت: اولويت هاي 
استراتژيك توسعه صنعتي كشور شناسايي شده 
است و اين واحد ها جهت تامين مالي و نقدينگي 
مورد نياز خود به بانك هاي عامل معرفي مي شوند. 
به گزارش شاتا، رضا رحماني با اشاره به مصوبه و 
ابالغيه بانك مركزي مبني بر اختصاص ۵۰ هزار 
ميليارد تومان از منابع بانكي به صنايع پيشران 
افزود: امسال براي حفظ توليد و اشتغال كشور، 
تامين س��رمايه در گردش واحدها و همچنين 
سرمايه ثابت مورد نياز جهت راه اندازي طرح هاي 

جديد اهميت بااليي دارد.
وي ادامه داد: در اس��تراتژي تعريف ش��ده براي 
تزريق منابع مال��ي به واحد صنعتي و همچنين 
طرح هاي در دس��ت اح��داث، روي بخش هايي 
برنامه ريزي شده اس��ت كه در صورت عملياتي 
شدن برنامه توليدشان، داراي بازار فروش مناسب 
هستند و همچنين مي توانند به گردش مالي خود 
بانك ها نيز كمك نمايند. رحماني خاطرنش��ان 
كرد: مسائل و محدوديت هاي بانك ها مورد توجه 
ما نيز هس��ت و درصدديم با بهره گيري بهينه از 
ظرفيت هاي موجود و هم افزايي دوطرفه بهترين 
نتايج ممكن را در راستاي رونق توليد رقم بزنيم. 
وي تصريح كرد: راهكاره��اي نوين تامين مالي 
نيز در دستور كار وزارت صنعت، معدن و تجارت 
است و با جديت دنبال ابزارهاي جديد نيز هستيم. 
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ضرورت 
تامين س��رمايه در گ��ردش مورد ني��از برخي 
واحدهاي صنعتي در سطح كشور گفت: در ۱۴ 
گروه كااليي شناسايي شده به طور متوسط ۵۰ 
درصد ظرفيت خالي توليد وج��ود دارد كه بازار 
فروش الزم را نيز داشته و با تكميل ظرفيت آنها 
مي توانيم توليدات داخل��ي را جايگزين واردات 
كنيم. رحماني با اش��اره به دي��دار اخير خود با 
تعدادي از هيات هاي تجاري- اقتصادي خارجي 
در كش��ورمان و برنامه س��فر خود براي حضور 
در كميس��يون مش��ترك همكاري هاي ايران 
و ازبكس��تان افزود: تكميل ظرفي��ت توليد اين 
واحدها حتي روي حجم صادرات كااليي كشور 
تاثير بسزايي دارد. وي اضافه كرد: محور اساسي 
ديگري كه ب��راي وزارت صنعت، معدن تجارت 
در تامين مالي واحدهاي صنعتي داراي اهميت 
است، توجه به تامين مالي واحدهايي است كه با 
توليدات خود مي توانند كش��ور را در بخش هاي 
مهمي به خودكفايي برسانند، از جمله در صنايعي 
همچون توليد چادر مشكي، الستيك سنگين، 
پودر آلومينا و الكترود گرافيتي؛ كه اميدواريم با 
همراهي بانك ها در اين خصوص گام هاي مناسب 

تري برداريم. 
وزير صمت با اشاره به رويكرد جديد اين وزارتخانه 
براي تامين نياز صنعتي كش��ور از محل ساخت 
داخل گفت: در اي��ن بخش نيز با توجه به برنامه 
طراحي ش��ده در چارچوب داخلي س��ازي ۱۰ 
ميليارد دالري واردات صنعتي كش��ور تا س��ال 
۱۴۰۰، تامين منابع بانكي مورد نياز واحدهاي 
فعال در اين حوزه داراي اهميت بااليي اس��ت و 

حتمًا بايد مورد حمايت بانك ها قرار گيرد.
رحماني خاطرنش��ان كرد: اين رويكرد مس��لمًا 
مي تواند به رونق توليد، تثبيت اشتغال در كشور 
و اشتغال زايي جديد بيش از پيش كمك نمايد 
و خوشبختانه مورد اس��تقبال و حمايت مردم و 
حتي و ساير دستگاه هاي دولتي قرار گرفته است.

وي تصريح كرد: اولويت هاي استراتژيك توسعه 
صنعتي كشور به طور كامل شناسايي شده است 
و همه موارد را به بانك هاي عامل معرفي خواهيم 
كرد و حتي حاضريم براي تحقق حداكثري نتايج 
اين برنامه نظارت كاملي در روند تخصيص منابع 

از سوي بانك ها انجام گيرد.
وزير صمت در پايان تاكيد كرد: برخي واحدهاي 
صنعتي كشور فرصت هاي صادراتي و بازارهاي 
جديدي براي توليد خود دارند كه بايد به لحاظ 
تامين نقدينگي مورد حمايت قرار گرفته و انتظار 
داريم متناسب با شرايط موجود تصميم گيري 
الزم انجام شود و البته ما در تخصيص بهينه منابع 

نيز حامي بانك ها خواهيم بود.

شركت مديريت توليد برق نكا در نظر دارد نسبت به خريد لوله های رهيت RH ۲ واحدهای بخار 
نيروگاه شهيد سليمی نکا طبق شرايط ذيل و همچنين شرايط خصوصی و عمومی کار پيوست اسناد 
مناقصه اقدام نمايد. عالقمندان جهت خريد اسناد مناقصه با ارائه معرفی نامه کتبی و فيش واريزی 
به مبلغ 3۰۰/۰۰۰ ريال به حساب سيبای شماره ۰1۰۵۶۹۲۷1۶۰۰8 بنام شركت مديريت توليد برق 

نكا نزد بانک ملی ايران شعبه نيروگاه به اداره تدارکات اين شرکت مراجعه نمايند.
1- زمان فروش اسناد مناقصه: از تاريخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت ۷ روز کاری.

۲- مدت زمان تحويل: ۶ ماه از تاريخ مبادله قرارداد
3- پيشنهاددهندگان بايستی پيشنهاد خود را بر اساس شرايط مناقصه تنظيم و حداکثر تا ساعت 1۶ 
روز يکشنبه مورخ ۹8/1۰/1۵  به اداره تدارکات شركت مديريت توليد برق نكا واقع در نکا- کيلومتر 
۲۵ جاده زاغمرز- نيروگاه شهيد سليمی نکا تسليم و رسيد دريافت دارند. پيشنهادات واصله راس 

ساعت ۹ صبح روز دوشنبه مورخه ۹8/1۰/1۶ با توجه به شرايط مناقصه باز و قرائت خواهد شد. 
4- سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ سپرده شرکت در مناقصه معادل 1/۲8۵/۹۹۵/84۰ ريال است 
که بايس�تی به يکی از صورت های مشروحه ذيل همراه با اسناد مناقصه در پاکت الف به دستگاه 

مناقصه گذار تسليم گردد:
1-4- رسيد بانکی وجه مزبور به حساب سيبا ۰1۰۵۶۹۲۷1۶۰۰8 اين شرکت نزد بانک ملی ايران 

شعبه نيروگاه شهيد سليمی نکا
۲-4- چک تضمين شده بانکی به نفع کارفرما

3-4- ضمانت نامه بانکی به نفع کارفرما برابر با فرم پيوست که می بايست دارای 3 ماه اعتبار باشد.
4-4- توانايی ارائه ضمانت نامه بانکی حسن انجام تعهدات به ميزان 1۰% مبلغ قرارداد پس از عقد 

قرارداد.
۵- به پيشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در 

فراخوان واصل می شود مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
۶- ساير اطالعات و جزييات مربوط، در اسناد مناقصه مندرج است.

  www.tender.tpph.ir ، www.npgm.ir جهت مشاهده آگهی و خالصه اسناد به سايت های
و پايگاه ملی مناقصات کشور مراجعه و براي کسب موارد بازرگاني با شماره تلفن ۰11-34۶۲۲4۶۵ 
خانم حيدری و کسب اطالعات فنی بيشتر با شماره تلفن ۰۹11۲۵۲38۷۶ آقای مهندس موسی نژاد 

تماس حاصل فرماييد .

نوبت اولآگهي مناقصه عمومي

اداره روابط عمومی

شركت مديريت توليد برق نكا 
)نيروگاه شهيد سليمي(

شماره 98/20

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 

30005320

     ساختار محصوالت توليدي- صادراتي تا حدود زيادي تعيين كننده بازار هدف است؛ به طور نمونه، در ساختار توليدي فعلي محصوالت پتروشيمي، 
فوالد و اقالم معدني و كشاورزي بيشترين سهم صادرات كاالهاي ايراني را به خود اختصاص داده است. به همين دليل »چين، كره جنوبي، هندوستان 
و كشورهاي همسايه« از عمده ترين مصرف كنندگان اقالم هستند. اگر در بخش كاالهاي صنعتي با دانش فني بتوانيم ظرفيت هاي توليدي جديد يا 
در بخش صنايع خالق ظرفيت سازي كنيم، مي توانيم وارد بازارهاي جديد شويم. مورد دوم اينكه عضويت در بلوك هاي اقتصادي منطقه اي يا داشتن 
موافقتنامه با آنها زمينه استفاده از معافيت ها يا تخفيفات تعرفه اي براي صادركنندگان ايراني را به وجود مي آورد و تبعيضي كه در حال حاضر بعضي 
از كشورها براي شركت  هاي ايراني اجرا مي كنند، باعث مي شود صادركنندگان ايراني در شرايط برابر با ديگر صادركنندگان قرار نگيرند بنابراين نبود 

اين نوع موافقتنامه ها عامل ديگري در محدوديت بازارهاي هدف صادراتي است.

برش
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هشتمين نشست »روند استانبول-قلب آسيا« آغاز شد

شكايت فرانسه از امريكا به سازمان تجارت جهاني 

رويايهمگراييمنطقهاي

پاريس:دربرابرواشنگتنتمامراههاراامتحانميكنيم

گروه جهان|
 هشتمين نشست وزراي خارجه »روند استانبول-قلب 
آسيا« دوش��نبه در تركيه آغاز ش��د. نشست دو روزه 
امسال با عنوان »صلح، مشاركت، رفاه« در شرايطي 
آغاز ش��ده كه قرار اس��ت تمركز اصلي بر حل بحران 
افغانستان باشد. ناظران اما با اشاره به كالف سردرگم 
تقابل قدرت هاي منطقه اي و جهاني در افغانس��تان 
رسيدن به همگرايي در اين باره، را رويايي دست نيافتي 

مي دانند. 
به گزارش آناتولي، رجب طيب اردوغان رييس جمهور 
تركيه، دوشنبه در نشست »روند استانبول-قلب آسيا« 
كه تمركزش ب��ر همگرايي و همكاري هاي اقتصادي 
منطقه اي است، با تاكيد بر حمايت از افغانستان اعالم 
كرده براي نابودي كامل داعش در افغانستان با تمام 
توان به كابل كمك خواهد كرد. اردوغان همچنين بر 
لزوم افزايش حمايت مادي و معنوي جامعه جهاني از 
افغانستان، تاكيد كرده و گفته: »بايد اقدامات بيشتري 
در راستاي برقراري صلح و امنيت در افغانستان انجام 
دهيم. در ح��ال حاضر 800 ني��روي امنيتي تركيه 
در افغانس��تان حضور دارند. باي��د جامعه بين المللي 
به تعهدات خود نسبت به افغانس��تان پايبند باشد و 
همچنين دولت افغانستان نيز بايد وظايف خود را به 
درستي انجام دهد. افغانس��تان بايد گام هاي موثري 
براي مبارزه با فق��ر، قاچاق موادمخدر و همچنين در 

زمينه حقوق زنان و آموزش بردارد.« 
وزارت خارجه افغانستان نيز اعالم كرده در پايان اين 
نشس��ت اعالميه  اي صادر خواهد ش��د كه محور آن 
حمايت از صلح افغانستان با محوريت دولت وحدت 
ملي است. روزنامه هشت صبح افغانستان در اين باره 
نوشته: اشرف غني رييس جمهور به استانبول تركيه 
رفته تا در نشس��ت قلب آسيا ش��ركت كند. نشست 
قلب آسيا به اين منظور راه اندازي شده كه هماهنگي 
كشورهاي منطقه را با افغانستان در عرصه هاي مبارزه 
با تروريسم، جرايم س��ازمان يافته، تجارت و ترانزيت 
بيش��تر كند. انتظار اين بود كه روند قلب آسيا از اين 
نشست ها كه سال ها برگزار مي شود شكل مي گرفت 
و واقعًا كشورهاي منطقه به هم ديگر وصل مي شدند؛ 
اما با گذشت سال ها نه تنها كشورهاي منطقه به هم 

وصل نشدند كه مشكالت نيز بيشتر شد. مشكل جدي 
در حال حاضر اين اس��ت ك��ه قدرت هاي منطقه اي 
ديدگاه ه��اي مختلف در مورد افغانس��تان دارند. در 
سال هاي اول سقوط طالبان بيشتر كشورهاي منطقه 
با قدرت هاي بزرگ هماهنگ بودند و همه از بازسازي 
و دولت سازي در افغانستان پشتيباني مي كردند؛ اما در 
سال هاي اخير كشورهاي منطقه به صراحت از حضور 
نظامي محدود ناتو و اياالت متحده در افغانستان انتقاد 
مي كنند. كشورهاي منطقه در اين سال ها با طالبان 
هم تأمين رابطه كرده اند. اين كشورها به بهانه كنترل 
اطالعاتي طالب��ان و نفوذ گذاري براي تأمين صلح، با 
طالبان روابط برقرار كرده اند. روشن است كه برقراري 
رواب��ط با گروهي مثل طالبان، ب��دون پرداخت پول، 

 سالح و نظاير آن امكان ندارد. اين وضعيت سبب شده 
اس��ت كه روابط افغانستان با تمام كشورهاي منطقه 

دچار مشكل شود.
مش��كل ديگ��ري كه به وج��ود آمده، اين اس��ت كه 
كشورهاي مختلف در مورد آن چه حل سياسي جنگ 
افغانستان خوانده مي ش��ود با هم ديگر رقابت دارند. 
عربس��تان از روندي هراس دارد كه همه  كاره آن قطر 
باشد. قطر اميرنش��ين كوچكي است كه با پادشاهي 
عربس��تان رقابت دارد. اين پادشاهي نگران است كه 
نكند اميرنشين قطر در حل سياسي جنگ افغانستان 
چنان نقش��ي ايفا كن��د كه كل نف��وذ و احترامي كه 
عربستان در حال حاضر از آن برخوردار است را به صفر 
برساند. تركيه هم در اين وسط مي خواهد نقش جدي 

داشته باشد. تركيه نمي خواهد فرصت نقش داشتن 
در حل و فصل سياس��ي بحران افغانستان را از دست 
بدهد. نقش پاكستان كه روشن است. رهبران طالبان 
و پايگاه هاي نظامي آنان در پاكس��تان اس��ت و همه 
قدرت هاي بزرگ به نقش پاكستان اذعان دارند و حتي 
برخي از كشورها پذيرفته اند كه پاكستان مي تواند در 
افغانستان نفوذ نامشروع داش��ته باشد. روشن است 
كه اين وضعيت مورد قبول هند نيست. هند در زمان 
حاكميت طالبان بسيار ضرر ديد. نيروهاي بنيادگراي 
مخالف هن��د كه م��ورد حمايت طالب��ان بودند، در 
افغانس��تان اردوگاه هاي آموزشي داشتند. رهبران و 
حاميان مالي اين بنيادگرايان پس از سقوط طالبان در 
قلمرو پاكستان ميزبان رهبران طالبان و حتي سران 

القاعده شدند. آن نيروها هنوز هم با طالبان هستند. 
كسي نمي تواند روابط طالبان با بنيادگرايان پاكستاني 
مخالف هند را انكار كند. هند نمي خواهد حل سياسي 
جنگ افغانستان به گونه اي اتفاق بيفتد كه در كل به 

سود افراطي هاي مخالف هند و پاكستان باشد.
چين و روس��يه هم نگراني هاي خودش��ان را دارند. 
روس ها نگران بنيادگراهاي آسياي ميانه و چيني ها هم 
نگران سازمان تركستان شرقي است. اين افراطي ها در 
مناطقي كه زير سلطه دولت افغانستان نيست، فعاليت 
دارند. بخشي از اين افراطي ها با گروه تروريستي داعش 
پيوسته بودند و برخي از آنان هنوز هم با طالبان هستند. 
هيچ بعيد نيست كه يك عده از حلقه هاي قدرتمند و 
ثروتمند در خاورميانه و تركيه با افراطي هاي مخالف 
ضد چين و روس��يه در ارتباط باش��ند. اين به نگراني 
چين و روسيه افزوده است. كشورهاي آسياي ميانه 
هم كه بيشتر از مسكو حرف شنوي دارند. اين وضعيت 
هماهنگي منطقه اي در مورد افغانستان را به يك رويا 
تبديل كرده است. بيشتر از هر وقت ديگر تحقق روياي 
هم گرايي منطقه اي دش��وار به نظر مي رس��د. دولت 
افغانستان،  نيروهاي سياسي داخلي و حتي برخي از 
ديپلمات هاي امريكايي تالش مي كنند كه رقابت هاي 
منطقه اي را از افغانس��تان دور نگه  دارند، ولي به نظر 
مي رسد كه امروز بيش��تر از هر وقت ديگر رسيدن به 
اين هدف دشوار است. واقعيت اين است كه دستگاه 
ديپلماسي افغانستان در حكومت وحدت ملي در امر 

ايجاد هم گرايي منطقه اي زياد موفق نبوده است.
نخس��تين نشست »روند اس��تانبول-قلب آسيا« در 
نتيج��ه تالش هاي تركيه در س��ال 2011 به منظور 
گسترش همكاري هاي منطقه اي در قبال افغانستان 
و با ش��ركت وزيران امور خارجه 14 كش��ور؛ تركيه 
افغانستان، آذربايجان، چين، هند، ايران، قزاقستان، 
قرقيزستان، پاكستان، روسيه، عربستان، تاجيكستان، 
تركمنستان و امارات متحده عربي در استانبول برگزار 
شد. استراليا، كانادا، دانمارك، مصر، فرانسه، فنالند، 
آلمان، عراق، ايتاليا، ژاپن، نروژ، هلند، اسپانيا، سوئد، 
انگليس و امريكا هم كشورهاي حامي اين روند هستند. 
چندين س��ازمان منطقه اي و بين الملل��ي نيز از آن 

پشتيباني كرده اند.

گروه جهان|
 برونو لومر وزير دارايي فرانس��ه، اعالم كرده كشورش 
قص��د دارد افزايش 100درصدي تعرفه هاي گمرگي 
برخي محصوالت فرانسوي توسط اياالت متحده امريكا 
را در سازمان تجارت جهاني طرح كند و تصميم گيري 

در اين باره را به اين سازمان واگذار كند.
به گزارش يوروني��وز، رابرت اليت��زر نماينده تجاري 
امريكا، هفته گذشته اعالم كرده بود كه واشنگتن تعرفه 
واردات برخي محصوالت فرانسوي از جمله ماست و 
انواع پنير، نوشيدني هاي الكلي، لوازم آرايشي، كيف 
دستي و وس��ايل آش��پزخانه را تا صد درصد افزايش 
خواهد داد. اين كار به تالفي تصميم فرانس��ه در اخذ 
ماليات بر خدمات ديجيتالي ش��ركت هاي امريكايي 
انجام مي ش��ود. دونالد ترامپ بارها از سياس��ت هاي 
مالياتي فرانسه انتقاد كرده است و مي گويد كه وضع 
ناعادالنه اينگونه ماليات ها، به شركت هاي امريكايي 

فعال در بخش فناوري هاي ديجيتال ضربه مي زند. 
برونو لومر وزير دارايي فرانس��ه، گفت��ه: »ما آماده ايم 
كه تم��ام راه ها را امتحان كنيم حت��ي به يك دادگاه 
بين المللي و س��ازمان تجارت جهان��ي برويم.« اين 
مقام فرانس��وي تاكيد كرده ك��ه مجازات هاي طرح 
ش��ده از س��وي اياالت متحده هيچ مبن��اي قانوني 

ندارند زيرا ماليات وضع ش��ده بر خدمات ديجيتالي 
ش��ركت ها تبعيض آميز نيس��تند و همه شركت ها از 
جمله شركت هاي فرانسوي، چيني و امريكايي را در 

برمي گيرند.
با وضع ماليات ديجيتالي، بر گ��ردش مالي خدمات 
ديجيتالي شركت هاي موس��وم به »گافا« در فرانسه 
۳ درصد ماليات وضع مي شود. اين قانوِن مالياتي، آن 
دسته از ش��ركت هايي را شامل مي شود كه دست كم 
۷۵0 ميليون ي��ورو در جه��ان و 2۵ ميليون يورو در 
فرانس��ه درآمد داشته باشند. كلمه گافا از حروف اول 
نام چهار شركت بزرگ فعال در عرصه ديجيتال يعني 

گوگل، آمازون، فيس بوك و اپل ساخته شده است. 
فرانسه پيش تر نيز اياالت متحده را تهديد كرده بود 
كه چنانچه عليه ش��ركت هواپيمايي اروپا )ايرباس( 
تعرفه 10درصدي اعالم كند به سازمان تجارت جهاني 
ش��كايت خواهد برد. برونو لومر تقريب��ا دو ماه پيش 
گفته بود: »چنانچه امريكا دست همكاري اروپا بر حل 
اختالف تجاري در مورد ايرباس را رد كند، فرانس��ه و 
اتحاديه اروپا آماده هستند با تحريم به امريكا واكنش 

نشان دهند.« 
اختالفات تجاري متحدان قديمي بر س��ر دو شركت 
ب��زرگ هواپيمايي ايرب��اس )فرانس��وي( و بوئينگ 

)امريكايي( در س��ال 2004 ميالدي آغاز شد. در اين 
سال واشنگتن، بريتانيا، آلمان و فرانسه را متهم كرد 
كه يارانه ها و كمك هاي بالعوض غيرقانوني در اختيار 
ايرباس قرار داده است. يك سال بعد )200۵( اتحاديه 
اروپا با آگاهي از اينكه بوئينگ بين سال هاي 1۹8۹ تا 
200۶ ميالدي 1۹.1ميليارد دالر يارانه غيرقانوني از 
دولت امريكا دريافت كرده، به اتهام واشنگتن درباره 

شركت فرانسوي ايرباس واكنش نشان داد. 
زمزمه هاي باال گرفتن جنگ تجاري فرانسه با امريكا 
در شرايطي اس��ت كه امريكا با چين نيز درگير يك 
جنگ تج��اري تمام عيار اس��ت. در تازه ترين تحول 
مش��اور رييس بانك مركزي چين از احتمال كاهش 
رش��د اقتصادي اين كش��ور به زير شش درصد خبر 
داده است. به گزارش رويترز، »ليو شي جين« مشاور 
سياس��ت گذاري رييس بانك مركزي چين، با بيان 
اينكه رشد اقتصادي چين در پنج سال آينده احتماال 
در بازه اي بين پنج تا ش��ش درصد خواهد بود، گفته 
است: »سياست هاي پولي بانك مركزي همين حاال 
هم رويكردي انبس��اطي دارند و تالش براي بيش��تر 
كردن سرعت رشد اقتصادي نسبت به پتانسيل واقعي 
آن مي تواند باعث سقوط اقتصاد از لبه پرتگاه شود.« 
جنگ تجاري 1۷ ماهه امريكا و چين ريس��ك ركود 

اقتص��اد جهان را تقوي��ت كرده و اي��ن گمانه زني را 
به وجود آورده اس��ت ك��ه سياس��ت گذاران چيني 
مش��وق هاي اقتصادي خود را افزايش خواهند داد، 
چراكه رشد دومين اقتصاد جهان به پايين ترين سطح 
۳0 ساله خود رسيده است. صندوق بين المللي پول نيز 
اخيرا بار ديگر هشدار داده ادامه جنگ تالفي جويانه 
تجاري تا س��ال آينده۷00ميليارد دالر هزينه در بر 

خواهد داشت.
كريستاليان جورجيوا مديرعامل صندوق بين المللي 
پول، گفته: »طبق تخمين هاي ما، تجارت در س��ال 
جاري ميالدي تنها 1.1 درصد رشد خواهد داشت. اين 
بدان معناست كه موتور تجاري رشد اقتصاد كند شده 

است. ما سعي كرديم براي صدماتي كه جنگ تجاري به 
بار آورده قيمتي تعيين كنيم و به اين نتيجه رسيديم 
كه تا 2020 هزينه اي��ن درگيري ها بر اقتصاد جهان 
۷00 ميلي��ارد دالر خواهد بود كه 8 درصد كل توليد 
ناخالص داخلي جهان است و مبلغ كوچكي نيست.« 
رييس صندوق بين المللي پول گفته تجزيه و تحليل 
اين هزينه نشان مي دهد بخش كوچكي از آن به طور 
مس��تقيم از عوارض مي آيد و بخش بزرگ تر به خاطر 
بي ثباتي ايجاد ش��ده اس��ت. او گفته: »يك آتش بس 
كوتاه مدت كافي نيست. ما به صلح تجاري بادوام نياز 
داريم و عقيده داريم اروپا سهم بسيار زيادي در آن دارد 

چون اساسا يك نهاد صادراتي آزاد است.«

دريچه

كوتاه از منطقه

هشدار ترامپ به رهبر كره شمالي: 
همه چيز را از دست مي دهي

گروه جهان| رييس جمهوري امريكا در پي انتش��ار 
گزارش ها از آزمايش تازه  نظامي در كره شمالي، به رهبر 
اين كشور هش��دار داده »اگر رفتاري از روي دشمني 
انجام دهد، در واقع همه چيز را از دس��ت خواهد داد.« 
به گزارش سي ان ان، دونالد ترامپ در توئيتر نوشته: »كيم 
جونگ اون بسيار باهوش است و فراتر از آن بسيار چيزها 
براي از دس��ت دادن دارد، در واقع همه چيز؛ چنانچه 
رفتار خصمانه اي از او س��ر بزند. او توافق مستحكمي 
براي پاكسازي اتمي با من در سنگاپور امضا كرد.« اشاره 
رييس جمهوري اياالت متحده به مذاكرات سال پيش 
در سنگاپور اس��ت كه از نظر تاريخي، بين رهبران دو 
كشور، بي سابقه بود، و به توافق براي حركت در مسير 
پاكسازي اتمي شبه جزيره كره انجاميد. اما از آن زمان 
بعد گام عملي مش��خص و قابل توجهي در اين مسير 
برداشته نشده اس��ت. رييس جمهوري امريكا نوشته: 
»كره شمالي تحت رهبري كيم جونگ اون، پتانسيل 
اقتصادي عظيم��ي دارد، اما همانطور ك��ه قول داده، 
بايد دست به پاكسازي اتمي بزند.« كره شمالي، يكي 
از منزوي ترين كش��ورهاي جهان، چه از نظر سياسي 
و بين المللي چه از نظر دسترس��ي مردم به اطالعات، 
رسانه ها و اينترنت جهاني است. پيونگ يانگ در عين 
حال با اتهام هاي گسترده اي در زمينه نقض حقوق بشر 
و اعدام و ترور مخالفان و اعضاي خانواده آنها روبرو است. 
اين كشور همچنين به خاطر برنامه نظامي هسته اي 
و موشكي خود تحت تحريم هاي گسترده بين المللي 
قرار دارد. خبرگزاري رسمي كره شمالي گزارش داده، 
اين كشور در سايت سوهه آزمايش بسيار مهمي انجام 
داده كه بر جايگاه راهبردي اين كشور تاثير مهمي دارد. 

ادارات چين تجهيزات خارجي 
را كنار مي گذارند

گروه جهان| چين دستور داده است كه همه تجهيزات 
و نرم افزارهاي كامپيوتري خارجي طي س��ه س��ال از 
ادارات دولتي و نهادهاي عمومي اين كشور جمع شوند. 
به گزارش فايننشال تايمز، اين دستور كه از سوي دولت 
صادر شده، ممكن اس��ت به شركت هاي چندمليتي 
امريكايي مانند »اچ پي«، »دل« و مايكروسافت آسيب 
وارد كند و در واكنش به اقدام واش��نگتن براي محدود 
كردن اس��تفاده از فناوري چين در ميانه نزاع تجاري 
ميان دو كش��ور باشد كه در حال تبديل به جنگ سرد 
فناوري است. اين نخس��تين دستور علني پكن براي 
محدود كردن اس��تفاده چين از تكنولوژي خارجي و 
گامي در راستاي افزايش وابستگي به فناوري داخلي 
است. فايننشال تايمز تخمين زده كه در اجراي اين طرح 
20 تا ۳0 ميليون تجهيزات و سخت افزار بايد جايگزين 
شوند و اين كار احتماال از 2020 آغاز خواهد شد. به گفته 
تحليلگران، ۳0 درصد از روند جايگزيني اين تجهيزات 
در سال2020، ۵0درصد آن در سال 2021 و 20درصد 
باقي مانده در 2022 صورت خواهد گرفت. تحليلگران 
همچنين اظهار كرده اند، اين دستور اوايل سال جاري 
ميالدي از سوي دفتر مركزي حزب كمونيست چين 
صادر ش��د. ادارات دولتي چين��ي ترجيح مي دهند از 
كامپيوترهاي شركت چيني لُنوو استفاده كنند اما اجزاي 
اي��ن كامپيوترها از جمله چيپ ه��اي پردازنده و هارد 
درايوها از سوي شركت هاي امريكايي توليد مي شوند. 
»هو شيجين« سردبير روزنامه چيني گلوبال تايمز در 
ماه مه گفته بود توقف همكاري امريكا با شركت هواوي 
براي اين ش��ركت مهلك نخواهد بود زيرا اين شركت 

چيني سال ها براي اين مساله برنامه ريزي كرده است.

افزايش نگراني نسبت به 
سقوط طرابلس، پايتخت ليبي
گروه جهان| فرس��تاده ويژه س��ازمان ملل در امور 
ليبي وضعيت طرابلس پايتخت اين كش��ور را بسيار 
نگران كننده خوانده اس��ت. گفته ش��ده، با پشتيباني 
روسيه پيشروي نيروهاي ژنرال حفتر به سمت طرابلس 
شتاب گرفته و درگيري ها به سمت مركز شهر كشيده 
مي ش��ود. دولت وحدت ملي كه بر طرابلس و مناطق 
محدودي از ليبي تسلط دارد از سوي جامعه جهاني به 
رسميت شناخته مي شود.  به گزارش خبرگزاري آلمان، 
غسان سالمه فرستاده ويژه سازمان ملل در امور ليبي، 
گفته درگيري هاي نظامي در حومه طرابلس طي 10 
روز گذشته به سمت مناطق شهري كشيده شده است. 
سالمه گفته از زماني كه نيروهاي روسي به ياري نظاميان 
تحت فرمان ژنرال حفتر آمده اند حمله ها به طرابلس 
شديدتر شده و او بسيار نگران است. نيروهاي موسوم به 
ارتش ملي ليبي بر بخش بزرگي از شرق و جنوب كشور 
تسلط دارند و از آوريل سال جاري حمله براي تسخير 
طرابلس را آغاز كرده ان��د. اين حمله ليبي را با بحراني 
پيچيده تر از قبل روبرو كرده اس��ت. به گفته شاهدان 
عيني نيروهاي ژنرال حفتر در روزهاي گذشته به مواضع 
نيروه��اي دولتي در جنوب پايتخ��ت حمله كرده اند. 
ش��ركت BPMC كه به شركت نفت دولت وفاق ملي 
تعلق دارد و مسوول تامين سوخت مورد نياز پايتخت 
است، اعالم كرده به دليل شدت گرفتن درگيري هاي 
نظامي تمام فعاليت هاي خ��ود در طرابلس را متوقف 
كرده است. ليبي از زمان سقوط معمر قذافي در 2011 
دچار بحران شديدي شد كه همچنان ادامه دارد. از سال 
 2014 دو گروه مس��تقر در طرابلس و در ش��رق ليبي 

هر كدام كنترل بخشي از كشور را در اختيار دارند. 

پيشتازي حزب محافظه كار در 
رقابت هاي انتخاباتي بريتانيا 
گروه جهان|نتايج يك نظرسنجي جديد كه دوشنبه 
منتشر شده از افزايش برتري حزب محافظه كار بريتانيا 
بر رقيب اصلي آن يعني حزب كارگر و رس��يدن اين 
برتري به 14درصد خبر داده است. به گزارش رويترز، 
نتايج نظرسنجي موسسه »ِسرِويشن« نشان مي دهد 
كه حزب محافظ��ه كار متعلق به بوريس جانس��ون 
نخس��ت وزير بريتانيا، توانس��ته راي 4۵ درصدي به 
دس��ت بياورد كه به ميزان دو درصد بيشتر از نتيجه 
مربوط به اين حزب در نظرسنجي قبلي است. اين در 
حالي است كه در مقام مقايسه حزب كارگر به رهبري 
جرمي كوربين توانسته۳1 درصد راي كسب كند كه 
حاكي از كاهش دو درصدي آراي اين حزب نسبت به 
نظرسنجي قبلي است. بريتانيا پنجشنبه هفته جاري 
ش��اهد برگزاري انتخابات پارلماني است. همچنين 
اين نظرسنجي نش��ان داده ۵2 درصد از پاسخگويان 
در نظر دارن��د كه در انتخابات ش��ركت كنند اما 44 
درصد با چنين چيزي مخالف��ت كردند. در روزهاي 
اخير محافظ��ه كاران روي وعده هاي مهاجرتي خود 
تاكيد بيشتري كرده اند. آنها مي خواهند سازوكاري 
مشابه سيستم امتيازي استراليا براي انتخاب كارگران 
مهاجر معرفي كنند. جانسون نخس��ت وزير و رهبر 
حزب محافظه كار، اين انتخابات را فرصتي براي تغيير 
مسير كش��ور براي دهه ها ناميده است. حزب كارگر 
نيز به احتمال زياد براي تصاحب آراي افراد سالمند، 
روي وعده هايش براي رسيدگي رايگان به سالمندان 
و معلوالن تمركز كرده است. نيكوال استورجن رهبر 
حزب ملي اسكاتلند، هم موضوع اصلي اين انتخابات را 

استقالل اسكاتلند معرفي كرده است. 

اعتصاب در فرانسه ۶۰۰ 
كيلومتر راه بندان ايجاد كرد

گروه جهان| اعتصاب عمومي در فرانسه كه از پنجشنبه 
پنجم دسامبر آغاز شده، دوشنبه هم ادامه يافت و باعث 
ايجاد بي��ش از ۶00 كيلومتر راه بندان در اس��تان ايل 
دو فرانس شد. به جز يك س��نديكا، تمام اتحاديه هاي 
كارگران و كارمندان فرانسوي در اعتراض به برنامه دولت 
براي اصالح قانون بازنشستگي اعالم اعتصاب كرده اند. 
به گزارش يورونيوز، در پايتخت فرانسه، كارگران شركت 
ملي راه آهن از هر پنج قطار سريع السير و قطار محلي، تنها 
به يك مورد اجازه حركت مي دهند. همزمان كارگران 
حمل و نقل شهري پاريس هم با مسدود كردن ۹ خط 
از 1۶ خط مترو و اخت��الل در حركت ۷ خط اتوبوس و 
متروهاي پنج خط ديگر، جابه جايي ش��هري را عمال از 
كار انداخته اند. قرار است جزييات اليحه »اصالح قانون 
بازنشستگي« فرانسه چهارشنبه )فردا( اعالم شود. با اين 
حال رسانه هاي محلي مي گويند دولت امانوئل ماكرون 
تصميم دارد با حذف رژيم هاي ويژه بازنشس��تگي -كه 
عمدتا درباره مشاغل سخت و زيان آور، از جمله كارگران 
راه  آهن تعريف شده اند و همچنين حذف مقاطع بيكاري 
از دوره اشتغال كارگران و كارمندان، يك نظام عمومي 
براي بازنشستگي تعريف كند. در صورت تصويب و اجراي 
طرح دولت، نظام بازنشستگي در فرانسه از سال 20۵0 
دگرگون خواهد ش��د. عالوه بر پاريس، بسياري ديگر از 
شهرهاي فرانس��ه هم دوشنبه همچنان درگير تبعات 
جنبش اعتصاب عمومي بودند. در روئن مركز اس��تان 
نورماندي، اعضاي كنفدراس��يون سراسري كارگران با 
برگزاري »راهپيمايي منافع ملي«، بسياري از خيابان ها و 
گذرگاه هاي اين شهر را مسدود كردند. دولت اعالم كرده 
از اليحه اصالح قانون بازنشستگي عقب نشيني نمي كنند. 
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رونقبازارفروشجنگافزار
درجهان

گروه جهان| پنج شركت بزرگ امريكايي در صدر 
فروشندگان جنگ افزار در جهان قرار دارند. انستيتو 
بين الملل��ي پژوهش هاي صلح اس��تكهلم گزارش 
ساالنه خود را منتشر كرده است. بر اساس اين گزارش، 
تجارت سالح در 2018 نيز از رونق بسياري برخوردار 
بوده است. گفته شده، مجموعه فروش 100شركت 
بزرگ توليد جنگ افزار در 2018 بالغ بر 420 ميليارد 
دالر بوده اس��ت. به گ��زارش خبرگ��زاري آلمان، در 
محاسبات موسسه سيپري ميزان فروش شركت هاي 
توليد جنگ افزار كش��ور چين منظور نش��ده است. 
گفته مي شود كه آمار و اطالعات دقيقي از ميزان داد و 
ستد سالح در جمهوري خلق چين وجود ندارد. پنج 
شركت امريكايي توليد جنگ افزار و از آن بين شركت 
بوئينگ در راس بزرگ ترين شركت هاي توليد و فروش 
جنگ افزار در سطح جهان قرار دارند. بيش از يك سوم 
تجارت جنگ افزار در س��طح جهان توسط اين پنج 
شركت امريكايي صورت مي گيرد. براي نخستين بار از 
سال 2002 به اين سو، پنج شركت امريكايي در صدر 
جدول بزرگ ترين شركت هاي توليد كننده جنگ افزار 
قرار دارند. شركت الكهيد مارتين امريكا در بين يكصد 
شركت بزرگ توليد كننده جنگ افزار در صدر جدول 
قرار دارد. اين ش��ركت در عرصه هوافضا، تجهيزات 
نظام��ي و امنيت اطالعات فعالي��ت مي كند. ميزان 
فروش اين شركت در سال 2018 نسبت به سال پيش 
از آن رشدي بيش از پنج درصد داشته است. علت رونق 
تجارت شركت الكهيد مارتين افزايش ميزان فروش 
جنگنده هاي اف ۳۵ به كشورهاي ديگر است. شركت 
بوئينگ نيز با فروشي بيش از 2۹ ميليارد دالر در رديف 
دوم يكصد شركت بزرگ توليد جنگ افزار قرار دارد. 
شركت هاي اسراييلي پس از شركت هاي توليد سالح 
كره جنوبي در 2018 بيشترين ميزان رشد را داشته اند. 
ميزان فروش جنگ افزار توسط رژيم صهيونيستي 
در س��ال 2018 در قياس با سال پيش از آن رشدي 
معادل هشت و شش دهم درصد داشته است. ميزان 
فروش تسليحات ش��ركت هاي اروپايي نيز در سال 
گذشته افزايش يافته و به 102 ميليارد دالر رسيده 
است. در بين يكصد شركت بزرگ توليد جنگ افزار 
در سطح جهان، 2۷ شركت اروپايي وجود دارند. در 
بين كشورهاي اروپايي، بريتانيا بيشترين ميزان فروش 
جنگ افزار را دارد. پس از بريتانيا، فرانسه در توليد و 
فروش جنگ افزار بيش از س��اير كشورهاي اروپايي 
فعاليت داشته است. بر اساس گزارش سيپري، ميزان 
فروش تسليحاتي كشورهاي روسيه، هند و آلمان در 
2018 در قياس با سال پيش از آن كاهش داشته است.

تيراندازيسربازسعودي
حملهتروريستيبود

رابرت اوبراين مشاور امنيت ملي كاخ  سفيد، در ارتباط 
با تيراندازي مرگبار يك س��رباز س��عودي در پايگاه 
هوايي فلوريدا گفته نتيجه نهايي تحقيقات اف بي آي 
هنوز اعالم نشده، اما اين تيراندازي به احتمال قوي 
با انگيزه اي تروريستي انجام گرفته است. يك سرباز 
دانشجوي نيروي هوايي عربستان سعودي جمعه 
در پايگاه هوايي فلوريدا با تيراندازي سه نفر را كشت 
و دست كم هفت نفر را زخمي كرد. او خود به ضرب 
گلوله ماموران امنيتي اين پايگاه كشته شد. اين سرباز 
21 ساله براي انجام دوره اي آموزشي در پايگاه هوايي 
فلوريدا به سر مي برد. او با استفاده از اسلحه اي دستي 
در يكي از اتاق هاي كارآموزي دست به تيراندازي زد، 
عليرغم آنكه حمل اسلحه در آن محوطه ممنوع بود.

حملهراكتيبهپايگاهنظامي
امريكادربغداد

اصابت چهار راكت كاتيوشا به پايگاه نظامي ميزبان 
نيروهايي امريكايي در حوالي فرودگاه بين المللي 
بغداد منجر به زخمي ش��دن ۶ نظامي عراقي شده 
است. به گزارش آسوشيتدپرس، يك مقام نظامي 
گفته نيروهاي امنيتي عراق پس از اين رويداد موفق 
ش��ده اند س��كوي پرتاب اين راكت ها را در اطراف 
فرودگاه پيدا كنند. هيچ گروهي مسووليت اين حمله 
را بر عهده نگرفته است. نيروهاي امنيتي عراقي كه در 
جريان پرتاب اين راكت ها زخمي  شده اند، عضو واحد 
ضد تروريسم هستند كه توسط نيروهاي امريكايي 
آموزش ديده اند كه در همين پايگاه مستقر هستند. 

تركيه۱۱داعشيفرانسويرا
بازگرداند

وزارت كشور تركيه اعالم كرد يازده زنداني فرانسوي 
مظنون به عضويت در داعش را دوشنبه به فرانسه 
باز گردانده است. تركيه پيش تر از تصميم خود براي 
بازگرداندن اعضاي داعش به كشورهاي مبدا )عمدتا 
در اروپاي غربي( خبر داده بود. به گزارش خبرگزاري 
فرانسه، بيشتر اعضاي اين گروه 11نفري زن هستند. 
بعضي از آنها از سال ها پيش در زندان هاي تركيه به 

سر مي برند و برخي ديگر اخيرا بازداشت شده اند.

حملهانتحاريبهپايگاه
ارتشافغانستان

يك پايگاه نيروي ارتش در استان هلمند هدف حمله 
انتحاري قرار گرفته ك��ه در آن تلفاتي به نيروهاي 
افغان وارد شده است. به گزارش ايرنا، پايگاه نيروهاي 
ارتش در شهرستان »نادعلي« با خودرو بمب گذاري 
شده هدف قرار گرفته است. برخي منابع گفته اند در 
اين حمله 8 سرباز كشته و دو تن ديگر هم زخمي 
شده اند. اين درگيري ها در حالي است كه رسانه هاي 
افغانستان از توافق طالبان و امريكا در گفت وگوي 
قطر خبر دادند كه در آن طالبان متعهد شده اند تا 
حمالت انتحاري در شهرهاي بزرگ را متوقف و عليه 

نظاميان خارجي نيز حمالت شبانه نداشته باشند.
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عكسروز

چهرهروز

شهرامناظريامسالدرقونيهكنسرتبرگزارنميكند
ش��هرام ناظري با انتشار بيانيه اي كوتاه از انجام نشدن كنس��رت قونيه خبر داده است. هنرمند ملي كشورمان كه هر ساله در 
اواخر آذر ماه مش��تاقان و عالقه مندان را به صورت رايگان به بزم موالنا دعوت كرده  اس��ت، در بيانيه خود، علت انجام نشدن 

كنسرت امسال قونيه را چنين توضيح داده است: 
»امسال براي همدردي با درد و رنج زنان، مردان و كودكان كرد سوريه و به احترام مردم فداكار و نازنين كشورم كنسرت آذر 
ماه در قونيه را برگزار نخواهم كرد؛ چراكه موالنا س��خنگوي وجدان انساني و منادي صلح و دوستي در جهان است. او همواره 

درس خوبي، انسانيت و عشق را در هفتاد هزار بيت آواز كرده است.« 

بازارهنر

»آشغال هاي دوست داشتني اصل« متقاضي فيلم فجر 
نسخه جديد فيلم سينمايي »آشغال هاي دوست داشتني« 
با عنوان »آش��غال هاي دوست داشتني اصل« متقاضي 
حضور در سي و هشتمين جشنواره فيلم فجر شد. محسن 
اميريوسفي كارگردان، نويسنده و تهيه كننده اين فيلم 
ضمن تاييد اين خبر در پاس��خ به چگونگي حضور يك 
فيلم اكران شده در جش��نواره گفت: فيلم »آشغال هاي 
دوست داش��تني اصل« ۵۵ دقيقه با نس��خه اكران شده 
تفاوت دارد، اين تفاوت شامل پانزده دقيقه سكانس هاي 
اضافه شده و حدود چهل دقيقه پالن هاي جايگزين شده با 
نسخه اكران شده است كه جداگانه فيلمبرداري شد. البته 
فيلمنامه »آشغال هاي دوست داشتني اصل« دقيقا منطبق 
بر پروانه ساخت فيلم اوليه است و از نظر متن قانوني مشكلي 
براي س��اخت و توليد نداشته است. در ادامه اميريوسفي 
در مورد عجيب بودن اين اتفاق و هفتمين تالشش براي 

حضور اين فيلم در جشنواره افزود: قبول دارم كه در تاريخ 
سي و هشت ساله جشنواره فيلم فجر اين اتفاق بي سابقه اي 
است ولي عجيب تر اين است كه نسخه قبلي هم شش بار 
در جشنواره ثبت نام كرد ولي حتي به هيات انتخاب نشان 
داده نشد! و قرار بود با اكرانش همه چيز كن فيكون شود ولي 
نه تنها اتفاقي نيفتاد كه با استقبال مردم با هر سليقه فكري 

روبرو شد آن هم در بدترين فصل اكران بدون سينماهاي 
حوزه هنري و بدون تبليغات تلويزيوني!  آن فيلم با پيگيري 
و شجاعت آقاي دكتر انتظامي و دكتر داروغه زاده اكران 
شد هرچند كسي پاسخگوي شش سال خانه نشيني و كار 
نكردن من نيست. ولي اميدوارم با حضور نسخه جديد يعني 
»آشغال هاي دوست داشتني اصل« در جشنواره اين دعواي 
هفت ساله به شيوه آرام و مسالمت جويانه به پايان برسد. 
اميريوسفي در پايان در مورد علت نساختن فيلم جديد 
در شش سال گذشته به ايسنا گفت: شايد همه فكر كنند 
علت كار نكردن  من در شش سال گذشته قهر يا پيگيري 
اكران »آشغال هاي دوست داشتني« بود ولي واقعيت اين 
است كه در آن شش سال سخت، پنج فيلمنامه نوشتم كه 
مشتاق ساخت آنها بودم ولي هر كدام به شيوه اي توسط 

آقايان كنار گذاشته شدند.

روسيهتاچهارسالازشركتدرالمپيكمحرومشد

خليل زاده: استراماچوني اصرار داشت قراردادش يك ساله شود

آژان��س جهان��ي مب��ارزه ب��ا دوپينگ، 
روس��يه را براي چهار س��ال از شركت در 
بازي هاي جهاني المپيك محروم كرد. اين 
سنگين ترين مجازات يك كشور از سوي آژانس مبارزه با 
دوپينگ در تاريخ ورزش جهان است. بر پايه اين تصميم، 
هيچ يك از ورزشكاران روسي اجازه شركت در رقابت هاي 
المپيك تابستاني ۲۰۲۰ توكيو و المپيك زمستاني ۲۰۲۲ 
پكن را نخواهند داش��ت. جيمز فيتزجرالد، سخنگوي 
كميته اجرايي آژانس جهاني مبارزه با دوپينگ، »وادا« 
روز دوش��نبه ۱۸ آذر با اعالم اين خبر گفت كه به دليل 
»دس��تكاري اطالعات« داده ش��ده به اين آژانس براي 
آزمايش دوپينگ ورزشكاران روسي در ابتداي سال جاري 
ميالدي، اين تصميم گرفته شده است. سخنگوي وادا كه 
مقر آن در لوزان سوييس است، گفت كه فهرست كامل 
تحريم هاي پيشنهاد ش��ده عليه ورزش روسيه از سوي 
»كميته بازبيني و انطباق«، به اتفاق آراي تمامي ۱۲ عضو 

كميته اجرايي تأييد شده است.

رييس هيات مديره باشگاه استقالل مي گويد كه باشگاه 
هيچ تخلفي در قرارداد استراماچوني نكرده است. اسماعيل 
خليل زاده، رييس هيات مديره باشگاه استقالل درباره فسخ 
يك طرفه قرارداد از سوي استراماچوني اظهار كرد: قرارداد 
ما با استراماچوني سالي ۷۵۰ هزار يورو به همراه دو دستيار 
او بود كه ۳۲۷ ه��زار يورو از اين مبلغ را پرداخت كرديم. 
۱۰۰ ه��زار يورو از اين مبلغ در ابتداي كار و بقيه ماهيانه 
پرداخت شد. در قرارداد قيد شده كه پول به حساب او در 
ميالن پرداخت شود. آخرين بار اين پول را از طريق يكي 
از صرافي ها واريز كرديم كه او گفت مشكل ساز شده است. 
بعدها او حسابي از كشور چك اعالم كرد كه پول ارسالي ما 
برگشت خورد. او افزود: آقاي ماچوني )استراماچوني( دو 
سال با ما قرارداد دارد. درخواست او در دو هفته  اخير، تبديل 
قرارداد دو س��اله به يك ساله بود كه ما خواهان برگزاري 
جلسه با او شديم. متاسفانه او به اين جلسه نيامد و حتي در 
جلسه اي كه ديروز ترتيب داديم هم نيامد. احساس او اين 
بود كه قراردادش را بايد به يك سال تبديل كند كه فكر 
مي كنم دليلش اين بود كه مبلغ قراردادش را براي سال 
دوم افزايش دهد. عضو هيات مديره استقالل ادامه داد: 
اسناد پرداخت هاي ما موجود است كه ۳۴۰ هزار يورو به او 

پرداخت كرده ايم. اگر حساب كنيم، ماهي ۵۰ هزار يورو را 
كه بايد دريافت مي كرد، گرفته است. ما براي پرداخت پول، 
مشكل سياسي داريم اما اينكه بگويد بندي در قرارداد است 
كه باشگاه به آن عمل نكرده درست نيست. خليل زاده در 
پاسخ به اين سوال كه آيا مديرعامل و اعضاي هيات مديره 
استقالل از سمتشان استعفا دادند، گفت: چنين چيزي 
صحت ندارد و من از همه اعضا خواستم كه كمك كنند. 
هيات مديره به كارش ادامه مي دهد و ديشب و امروز هم 
در هتل حضور داشتيم و بازيكنان امروز به ميدان خواهند 
رفت. آقاي استراماچوني طبق قرارداد بايد در بازي امروز 
حضور داشته باشد اما اگر نيايد به سراغ گزينه جايگزين 

مي رويم. او درباره وضعيت انتخاب جايگزين استراماچوني 
بيان كرد: جلسه اي بعد از ظهر داريم و افراد بزرگ داخلي 
و خارجي را بررسي مي كنيم كه ترجيحمان گزينه داخلي 
است. رييس هيات مديره باشگاه استقالل در پاسخ به اين 
سوال كه چرا استراماچوني اينقدر مشكالت را بزرگ كرد، 
اظهار كرد: س��رمربياني بودند كه چهار تا شش ماه پول 
نگرفتند. تمام اصرار استراماچوني تبديل قرارداد به يك 
سال بود. طبق اخباري كه به من رسيده، او پيشنهادي 
از يكي از كش��ورهاي همسايه داشته اس��ت. ديشب با 
توجه به اينكه نمي خواستيم هواداران ناراحت شوند، با 
درخواس��ت او موافقت كرديم اما متاسفانه او در حركت 
غيرحرفه اي كش��ور را ترك ك��رد. از طرفي او به صورت 
يك طرفه قراردادش را فسخ كرده كه در هيچ كجاي دنيا 
رخ نمي دهد. اقدامات ما از فردا آغاز مي شود. خليل زاده 
اف��زود: اگر يادتان باش��د، در اولين بازي ها اس��تقالل 
مي باخت اما تنها كساني كه از استراماچوني حمايت 
كردند، اعضاي هيات مديره بودند. ما باز هم مي توانيم 
بحران را مديريت كنيم. من به هواداران عرض مي كنم 
كه آرامش خودشان را حفظ كنند و كسي كه انتخاب 

مي شود، قطعا مربي بزرگي است.

ورزشي
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