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دبير شوراي عالي فضاي مجازي گفت: بحث رمز ارزها 
از آن دس��ت مقوله هايي اس��ت كه بازار آن حسابي داغ 
است اما هنوز درباره آن تصميم هاي نهايي اتخاذ نشده 
و اميدواريم به زودي اجرايي ش��ود. به گزارش خبرنگار 
ايرنا، »ابوالحس��ن فيروزآبادي« روز گذشته در حاشيه 
پنجمين همايش ملي فضاي مجازي پاك در پاسخ به 
سوال خبرنگاران درباره اينكه ابالغيه دور دوم حمايت 
از دو پيام رس��ان داخلي در چ��ه مرحله اي ق��رار دارد، 
گفت: ابالغيه در توافقي بود كه پيام رس��ان ها و وزارت 
ارتباطات در مركز ملي تشكيل جلسه دادند و بر اساس 
آن مشخص ش��د وزارت ارتباطات ديتاسنتر بزرگي را 
در ايستگاه بومهن در اختيارش��ان قرار داده است.  وي 
افزود: مورد ديگر اين بود كه دو پيام رس��ان را به شبكه 
مخابرات متصل كنند ولي متاس��فانه آمادگي بومهن 
براي انجام آن كند اس��ت و اتصال به شبكه نيز صورت 
نگرفته اس��ت. فيروزآبادي در خصوص سياست هايي 
كه براي ارز ملي اتخاذ خواهد ش��د، گفت: اين طرح در 
كميس��يون اقتصادي دولت در مرحله نهايي است، در 
آن جا تقسيم كاري صورت گرفته و بخشي از مصوبات 
آن جلسه كه بايد بانك مركزي انجام مي داد به صورت 
كراود سورس��ينگ )انبوه سپاري يا جمع س��پاري( در 
سايت انجام دادند كه توسط مردم نظرسنجي و تكميل 
ش��ود.  او ابراز اميدواري كرد رمز ارز ملي از طرف وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، بانك مرك��زي و بورس و اوراق 
بهادار مورد استفاده قرار بگيرد. دبير شوراي عالي فضاي 
مجازي همچنين در همايش ملي فضاي مجازي پاك 
گفت: ما بايد طرفدار توسعه فضاي مجازي باشيم چراكه 
اين از الزامات تاريخي اس��ت كه ما را از فضاي صنعتي 
به فرا صنعتي مي برد و كس��ي كه بگويد ما اين دوره را 
نمي خواهيم محكوم به فنا و نابودي است. او سخنراني 
خود را با موض��وع »حكمراني و صيان��ت در جمهوري 
اس��المي ايران« ارايه كرد و گفت: يكي از مباحث امروز 
اين اس��ت كه چه كس��اني در فضاي مجازي متصدي 
حكمراني هستند؟ فضايي كه شبكه اي، اطالعات محور، 
مولد دانش و به ش��دت اجتماعي اس��ت، اين اطالعات 

توسط همه توليد مي شود و اين در برگيرندگي موجب 
زايش تنوعي مي ش��ود كه در تاريخ بشر بي نظير است 
و در اين فضا بس��ياري از گروه هايي ك��ه در طول تاريخ 
پنهان بودند نشو و نما پيدا مي كنند. فيروزآبادي اظهار 
داشت: در گذشته تروريس��ت ها و قماربازها همديگر را 
پيدا نمي كردند اما االن به وسيله فضاي مجازي همديگر 
را پيدا مي كنند، از آن طرف روحاني��ون هم يكديگر را 
پيدا مي كنند. تحوالت اينچنين��ي در تمام حوزه ها رخ 
مي دهد كه آن را به بسط فضايي تعبير مي كنيم؛ فضايي 
كه به شدت در حال بسط است و شبيه بيگ بنگ عمل 
مي كند. او افزود: اينكه حكم ه��اي ما در فضاي مجازي 
ما حاكم نمي شود اما حكم هاي امريكا تعريف مي شود 
به اين دليل است كه نظام قدرتي براي ما تعريف نشده 
اس��ت و بايد ديد چطور بايد در اي��ن عرصه حكمراني 
كرد. او در ادامه گفت: پلتفرم هاي ما خارجي هس��تند 
و توليدكنن��دگان محتوا ني��ز عالوه بر اف��راد خارجي، 
افراد داخلي نيز هس��تند، در اين بين جايگاه حكومت 
كجاس��ت؟ حكومت وظيفه دارد از تمام مردمي كه در 
اين فضاي مجازي فعاليت مي كنند، حفاظت كند و به 
همين دليل در س��ال 93 فضاي مجازي پاك تاسيس 
شد؛ فضايي كه مردم در آن به راحتي فعاليت كنند و به 
پيشرفت برسند. وي افزود: به اين شكل از مدخل فضاي 
مجازي، كل فضاي واقعي تسخير مي شود، ما هيچ چيز 
از برنامه هاي آنه��ا نمي دانيم و حت��ي تضميني وجود 
ندارد كه شغل هايي كه ايجاد ش��ده اند را از بين نبرند، 
مانند شركت اپل كه چندي قبل اپ هاي ايراني را بست 
و صداي كس��ي هم در نيامد. فيروزآبادي در اعتراض به 
اقدام اخير شركت اپل در مسدود كردن اپليكيشن هاي 
ايراني در اپ استور گفت: ش��ركت اپل يك گوشي به ما 
فروخته چطور اجازه دارد اپليكيشني كه افراد نخبه ما 
با زيرساخت هاي كش��ورمان س��اخته اند را قطع كند، 
اگر اين اتف��اق در بازار اندرويد رخ مي داد چه مي ش��د؟ 
شكوفايي ما در حوزه اقتصاد ديجيتال كه تا االن مسير 
شگفت انگيزي را طي كرده به كدام سمت خواهد رفت؟ 

اين همان شكاف ديجيتالي است.

دبير شوراي عالي فضاي مجازي: 

آيتي
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بانكوبيمه

نحوه تامين ارز كاالهاي  
گروه يک اصالح شد

محسنشمشيري|
تصويب نامه هي��ات وزيران در خص��وص اصالح 
تصويبنامه موض��وع اقدام بانک مرکزی نس��بت 
به تامين ارز کاالهای فهرس��ت گروه يک )شامل 
کااله��ای اساس��ی، ض��روری، دارو و ملزومات و 
تجهيزات پزشکی( ابالغ شد. به گزارش »تعادل«، 
براس��اس اين تصويب نامه، در ارتباط با اعتبارات 
اس��نادی مدت دار »يوزانس«، ريفاينانس و بروات 
اسنادی مدت دار که اسناد حمل آنها قبل از تاريخ 
مذکور ترخيص ش��ده و پروانه گمرکی مطابق با 
ثبت س��فارش و اس��ناد حمل مربوطه ارائه شده 
باشد و همچنين ماشين آالتی که قبل از تاريخ ۱۶ 
مرداد 9۷ ترخيص شده و پروانه گمرکی مطابق با 
ثبت سفارش و اسناد حمل مربوط ارائه شده باشد 
در صورتی که سررس��يد پرداخت آنها از تاريخ ۱۶ 
مرداد ماه 9۷ به بعد باشد، تامين ارز به ميزان کاالی 

ترخيص شده حسب پروانه گمرکی ....

صفحه10

دانشوفن

هكرهاي ايراني 
خطرناك تر شده اند

مرجانمحمدي| 
چن��د روز پيش روزنام��ه وال اس��تريت ژورنال 
مدعي ش��د،  مايكروسافت گزارش��ي در اختيار 
اين روزنامه قرار داده اس��ت ك��ه در آن گزارش 
هكرهاي ايراني توانس��ته اند ي��ك حمله بزرگ 
سايبري را در جهان انجام دهند و با سرقت برخي 
اطالعات و اس��ناد تجاري و دستيابي به كدهاي 
اصلي شركت هاي بزرگ توانسته اند چند ميليون 

دالر خسارت را به اين شركت ها تحميل كنند . 

كالن

 71 هزار بيكار جديد 
طي  يك سال

عيس��ی منصوری،معاون توس��عه کارآفرينی و 
اشتغال وزير کار درباره برنامه های اشتغالی گفته 
است: در بخش اشتغال آنچه هدف گذاری کرديم، 
بيش از يک ميليون ش��غل اس��ت، اما بر خالف 
برنامه ريزی، طي يك سال گذشته شاهد افزايش 
30 هزار نفری تعداد بيکاران هستيم. اين در حالي 
است كه محاسبات خبرنگار »تعادل« از داده هاي 
مركز آمار نش��ان مي دهد، رقم بي��كاران جديد 
۷۱هزار نفر اس��ت. آمارها نش��ان مي دهد كه از 
پاييز سال 9۶ تا مدت مشابه امسال )پاييز 9۷(  به 
تعداد ۶80 هزار نفر به جمعيت فعال كشور اضافه 
شده است. از سوي ديگر تعداد شاغلين هم در اين 
مدت از 23 ميليون و 3۱3 نفر ب��ه 23 ميليون و 
922 هزار رس��يده، يعني ۶08 هزار و ۶0۷ شغل 
جديد طي اين مدت ساخته شده است.  بنابراين 
مطابق ب��ا آمارهاي رس��مي طي اين يك س��ال 
۶80 هزار نفر به بازار كار اضافه ، اما با اين حال تنها 

۶09هزار شغل ايجاد شده است. 
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معاون اول رييس جمهوري

گران ترين و ارزان ترين محصوالت صادراتي ايران در سال 97 كدام بودند

 ادغام بانك هاي نظامي
 از نگراني ها كاست

ليستكاالهاي»ارزآور«صادراتي

خبر

معاون حقوقي قوه قضاييه از ارسال اليحه جامع 
اداري استخدامي اين قوه به دولت خبر داد و گفت: 
عمده ترين هدف از تدوين اين اليحه ارتقاء سطح 
نظام اداري دستگاه قضاست. به گزارش معاونت 
حقوقي ق��وه قضاييه، ذبيح اهلل خدايي��ان با اعالم 
اين مطلب افزود: اليحه جامع اداري و استخدامي 
قوه قضاييه پس از تدوين و نهايي س��ازي در قوه 
قضاييه به دولت ارسال شد كه ارتقاء سطح نظام 
اداري قوه قضاييه عمده ترين هدف تدوين اليحه 
فوق محسوب مي ش��ود. خداييان اظهار داشت: 
نظر به حساس��يت هاي موجود، اي��ن اليحه در 
مراحل مختلف مورد بازنگ��ري و اصالحات قرار 
گرفت و سرانجام با نهايي سازي در حوزه رياست 
قوه قضاييه، براي طي كردن مراحل قانونگذاري 
به دولت ارسال شد. اين مقام قضايي ضرورت هاي 
تدوين اليحه مذكور را برش��مرد و گفت: امروزه 
در بسياري از كش��ورها استقالل دستگاه قضايي 
به رسميت شناخته شده اس��ت. در كشور ما نيز 
اگرچه در قانون اساس��ي، به اس��تقالل دستگاه 
قضايي تصريح ش��ده اما به خصوص در مس��ائل 
بودجه اي و مال��ي و همچنين اس��تخدامي اين 
موضوع چندان نمودي ندارد.  خداييان با متفاوت 
برشمردن وظايف و مسووليت هاي قوه قضاييه از 
ساير قوا به حجم عظيم و گس��ترده اين وظايف و 
تكاليف اشاره كرد و گفت: تحقق تكاليف قانوني 
دستگاه قضايي، مس��تلزم برخورداري از امكانات 
الزم مالي و بسترهاي قانوني مستقل در حوزه هاي 
اداري و اس��تخدامي اس��ت. وي اعمال مقررات 
اداري و اس��تخدامي عموم��ي كش��ور را در قوه 
قضاييه يكي از مسائل و مشكالت دستگاه قضايي 
برشمرد و گفت: فقدان سازگاري ميان اين نوع از 
قوانين و مقررات و ش��رايط خاص و اقتضائات قوه 
قضاييه همواره از چالش هاي جدي اين دستگاه به 
شمار آمده است؛ تا جايي كه نظام اداري موجود 
را براي اجرا در اين ق��وه، مي توان ناكارآمد و حتي 
مانعي در مسير رش��د و حركت در جهت نيل به 
اهداف تعيين شده دانس��ت. او با اشاره به فقدان 
توجه به امور رفاه��ي كارمندان ق��وه قضاييه در 
قوانين اداري و اس��تخدامي عمومي كشور اظهار 
داشت: تعيين نش��دن حقوق و مزاياي دريافتي 
متناس��ب با وظايف و تكاليف و مس��ووليت هاي 
خطير كارمندان اداري در روند اجراي دادرس��ي 
عادالن��ه، از عمده تري��ن نقايص موج��ود در اين 
حيطه به ش��مار مي رود. خداييان اظهار داشت: 
در نظر گرفتن ظرفيت هاي مناس��ب براي ايجاد 
انگيزه و ارتقاي كاركنان اداري از جمله پيش بيني 
»دستيار قضايي« از جمله راهكارهايي است كه 
براي ارتقاء كاركنان اداري دستگاه قضايي در اين 

اليحه در نظر گرفته شده است.

اليحه جامع اداري استخدامي 
قوه قضاييه به دولت رفت

تشكلها

3 پيشنهاد تجاري »تهران« 
به »لندن«
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س��فير جمهوري اس��المي ايران در بغداد روز گذشته به 
مناس��بت س��فر روحاني به عراق گفت كه سفر »حسن 
روحاني« به بغداد، در برگيرنده امضاي چند توافقنامه بين 
دو كشور ايران و عراق است. به گزارش خبرگزاري المعلومه 
عراق، »ايرج مسجدي« گفت كه سفر روحاني به بغداد در 
برگيرنده امضاي چند توافقنامه بين دو كشور است. وي 
اضافه كرده است كه اين توافقنامه ها در زمينه خط آهن 
بين شهر خرمش��هر و بصره، ايجاد و توسعه شهرك هاي 
صنعتي، رواديد س��فر بين دو كشور، مس��ائل گمركي و 
همكاري هاي بهداشتي و پزشكي است. مسجدي تاكيد 

كرد كه انتظار مي رود سفر روحاني به بغداد منجر به ارتقا 
روابط دو جانبه در بخش هاي مختلف سياسي، اقتصادي، 
فرهنگي و اجتماعي ش��ود. وي حجم پيش بيني ش��ده 
تبادالت تجاري بين دو كشور را 20 ميليارد دالر در طول 
س��ال هاي اندك آينده عنوان كرد و گفت: در حال حاضر 
عراق اولين ه��دف صادرات كااله��اي ايراني اس��ت و از 
كشورهاي چين و تركيه در اين زمينه پيشي گرفته است. 
ايرج مسجدي خاطرنش��ان كرد كه انتظار مي رود كه تا 
مارس 2020 )اول فروردين ۱399( بيش از40 نمايشگاه 

اختصاصي ايراني در عراق برگزار شود. 

سفير ايران: چند توافقنامه در سفر روحاني به بغداد امضا مي شود

ديپلماسي

اميدواريم رمز ارز ملي به زودي اجرايي شود

شهادتحضرتامامهاديعليهالسالمراتسليتميگوييم



روي موج خبر

    پي�ام تبري�ك رييس مجمع تش�خيص 
مصلحت نظام به آيت اهلل رييسي؛ ميزان|

آيت اهلل آملي الريجاني رييس مجمع تشخيص 
مصلحت نظام طي پيامي انتصاب آيت اهلل رييسي 

را به سمت رياست قوه قضاييه تبريك گفت.
به گزارش روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت 

نظام متن كامل اين پيام به شرح زير است: 
بسم اهلل الرحمن الرحيم

حجت االسللام والمسلمين جناب آقاي رييسي 
)دام عّزه( 

با تبريك انتصاب حضرتعالي به رياست قوه قضاييه 
جمهوري اسامي ايران از سوي مقام معظم رهبري 
)دامه بركاته(، بي شللك خدمت به نظام مقدس 
اسامي در اين منصب خطير افتخار بزرگي است 

كه نصيب جنابعالي شده است.
اميد است در پرتو عنايات حضرت بقيه اهلل االعظم 
ارواحنا فداه در انجام وظايف محوله موفق باشيد. 
مسّلمًا وجود قضات شريف و همكاران صديق در 
ميان مسللووالن عالي قضايي توفيق ديگر است 
كلله در انجام اين مسللووليت مهم شللما را ياري 

خواهد كرد.
از خداوند متعال بللراي جنابعالي و همه قضات و 
كاركنان شريف دستگاه قضايي آرزوي توفيق بيش 

از پيش مسألت مي نمايم.
صادق آملي الريجاني

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام

  دول�ت تدبي�ر و امي�د ب�راي هم�كاري با 
قوه قضاييه آماده است؛پاد|

 رييس جمهللوري در پيامللي با تبريللك انتصاب 
حجت االسام رييسي به رياست قوه قضاييه تاكيد 
كرد: دولت تدبير و اميد براي همكاري و تعامل با آن 
قوه در جهت تحقق آرمان هاي بلند نظام اسامي و 

اجراي دقيق قانون اساسي آماده است.
در بخشللي از پيام رييس جمهوري آمده: »در اين 
مقطع حساس بخش بزرگي از بار مسووليت تقويت 
سرمايه اجتماعي و اعتماد مردم به نظام بر دوش آن 
قوه محترم است، كه با پيروي از سيره و منش شهيد 
آيت اهلل دكتر بهشتي بنيانگذار دستگاه قضاء اسامي 
در كشور و اجراي دقيق قوانين و فرامين امام راحل  
)ره( به ويژه فرمان 8 ماده اي سللال 1361 ايشان و 
ارشللادات مقام معظم رهبري مدظله، مي توانيم 
شاهد شكوفايي و پويايي بيشتر ارزش هاي اسامي 

و انقابي باشيم.«
روحانللي در ادامه اين پيللام تبريك اعللام كرد: 
»اينجانب ضمن اعام آمادگي دولت تدبير و اميد 
براي همكاري و تعامل با آن قوه، اميدوارم با حضور 
جنابعالي شللاهد تحوالت مورد انتظللار مردم در 
گسترش عدالت اجتماعي، احقاق حقوق عمومي 
و شللهروندي، مبارزه جدي و همه جانبه با فسللاد 
و تحكيم امنيت در هملله ابعاد آن از جمله امنيت 
سللرمايه گذاري و صيانللت از فعاليت هاي سللالم 

اقتصادي در كشور باشيم.«

  آين�ده اي�ران در گ�رو اج�راي عدال�ت 
است؛مهر|

سيد ابراهيم رييسي در اولين پيام خود بعد از انتصاب 
به سمت رياست قوه قضاييه، شرط تداوم انقاب را 
در گرو مبارزه با فسللاد دانست. رييسي كه با حكم 
مقام معظللم رهبري به عنوان رييللس جديد قوه 
قضاييه منصوب شده است در اولين پيام خود بعد از 
انتصاب طي مطلبي در شبكه اجتماعي خود نوشت: 
آينده ايران عزيز و تداوم جريان انقاب و ارزش هاي 
آن در گرو اجراي عدالت و مبارزه با فسللاد است و 
زندگي اشرافي با تفكر انقابي اسامي سازگاري 
ندارد. روز پنج شنبه، رهبر معظم انقاب اسامي در 
حكمي سيد ابراهيم رييسي را به رياست قوه قضاييه 

منصوب كردند.

  پيگيري روند واگذاري اموال بابك زنجاني 
به وزارت نفت؛ ايلنا|

وكيل بابك زنجاني اعام كرد: از مجلس شللوراي 
اسامي تقاضا دارم طرح تحقيق و تفحص از روند 
انتقللال اموال موكلم را آغاز كند و ما هم هر كمكي 
الزم باشد دريغ نخواهيم كرد. رسول كوهپايه زاده 
درباره اظهارات سخنگوي كميسلليون اصل ۹۰ 
مبني بر اينكه شركت قشم اير 11۰ ميليارد تومان 
ضرردهي و تخلفات مالي دارد، گفت: قشللم اير ۵ 
سللال پيش معتبرترين شركت هواپيمايي درجه 
يك بود كه سوددهي بااليي داشت كه همان زمان به 
شركت نفت در كنار مابقي اموال زنجاني واگذار شد. 
اين وكيل دادگستري ادامه داد: بر اساس گزارش 
كميسيون اصل ۹۰ كه يك مرجع نظارتي است، 
گفته مي شود اين شركت طي ١٠ ماه گذشته 11۰ 
ميليارد تومان ضرردهي مالي داشته با توجه به اينكه 
اموال به شركت نفت منتقل شده و از بدهي موكلم 
هم كسر شده ديگر متعلق به شركت نفت نيست و 
جزو بيت المال حساب مي شود لذا از اين كميسيون 
تقاضا دارم تحقيق و تفحللص از روند انتقال اموال 
موكلم به شللركت نفت و ساير اشخاص حقوقي را 

تصويب كند.
    امروز با امپراتوري هاي بزرگي در حال جنگ 

هستيم؛سپاه نيوز|
جانشللين فرمانده كل سللپاه گفت: ما امللروز با 
امپراتوري هاي بزرگي در حال جنگ هستيم كه 
4۰ سللال است پشللت دروازه هاي اين ملت صف 
كشيده اند و هر آنچه كه زر، زور، تزوير و آتش است 
جمع كرده اند تللا اين انقاب، اين نظللام و ملت را 
همانند نمروديان در آتش خشم خود فرو ببرند ولي 
اين شهيدان كاري كردند كه خداوند دستور داد اين 
آتش براي ملت سللرد شود. سردار سرتيپ پاسدار 
»حسين سامي«، در مراسم سومين روز تدفين 
شهيد »حميد محمدرضايي« در شهر شال اظهار 
كرد: مردم ما سختي ها را تحمل مي كنند و مي دانند 
بعد از هر سختي آسايش است و به خداي خود ايمان 
داشته و اعتماد دارند و وعده او را حق مي دانند و از 

آينده نمي ترسند.

ايران2

در مراسم دريافت استوارنامه هاي سفراي جديد مطرح شد

ظرفيت سازي براي توسعه مناسبات با همسايگان
گروه ايران|

رييس جمهوري كشورمان كه ارتباط نزديك با همسايگان 
را جزو اولويت هاي سياست خارجي دولت دوازدهم مي داند، 
روز گذشته در جريان ديدارهاي ديپلماتيكي كه با وزراي 
خارجه و سفراي برخي از كشورهاي همسايه ايران داشت 
از ضرورت ايجاد ظرفيت براي توسعه مناسبات در مرزهاي 

كشورمان  صحبت كرد. 
ديدارهايي كه روحاني در جريان آنها تاش كرد تا با يادآوري 
ظرفيت هاي فراوان كشللورهاي همسايه براي استفاده از 
پتانسيل هاي اقتصادي؛ انرژي و بازرگاني يكديگر دورنمايي 
از توسعه مناسبات در همه زمينه ها ايجاد كند. بر اين اساس 
رييس دولت دوازدهم ديروز ابتدا در جريان ديدار سللفير 
جديد عراق در كشورمان راهكار افزايش دامنه مناسبات 
اقتصادي دو كشللور در مرزهللاي جنوبي را مللرور كرد و 
بافاصله پس از آن به جلسه ماقات با وزير خارجه جمهوري 
آذربايجان رفت تا برنامه هاي بهبللود مراودات اقتصادي و 

تجاري را با اين همسايه شمالي بررسي كند. 
در كنار اين ديدارها روحاني استوارنامه هاي جديد سفراي 
كشللورهاي ميانمار، هنللد، همچنين سللفراي آكرديته 
جمهوري كنگو، مالت و بوركينافاسو در ايران را نيز دريافت 
كرد تا صبح روز شنبه رييس جمهوري را مجموعه اي متنوع 

از ديدارهاي ديپلماتيك دربر گيرد. 
رييس جمهوري، روابط ايران و عراق را بسيار نمونه و الگويي 
مثال زدني در منطقه دانست و ابراز اميدواري كرد كه اين 

روابط، براي همه منطقه الگويي تاثيرگذار باشد.
روحاني ديروز هنگام دريافت استوارنامه سفير جديد عراق 
در تهران، با بيان اينكه ظرفيت گسترده اي براي تعميق بيش 
از پيش همكاري هاي تهران و بغداد وجود دارد، عاقه مردم 
دو كشور را بي نظير و سرمايه اي در مسير توسعه و گسترش 

روابط مشترك در همه حوزه ها ذكر كرد.
رييس جمهوري تقويت امنيت، رشد، توسعه و آباداني عراق 
به عنوان يك كشور برادر، همسايه و دوست را آرزوي ملت 
و دولت ايران دانست و تاكيد كرد: جمهوري اسامي ايران 
همانند يك برادر در همه زمينه ها و حوادث تلخ و شيرين، 

در كنار دولت و ملت عراق بوده و خواهد بود.
روحاني به سللفر قريب الوقوع خود به عراق اشللاره و ابراز 
اميدواري كرد در جريان اين سفر توافقات ارزشمند و مهمي 
در مسير تعميق روابط دو كشور دوست و برادر حاصل شود.

س�فر  موفقي�ت  ب�راي  زمينه ه�ا  هم�ه   
رييس جمهوري ايران به بغداد آماده است

عبدالرحمن سعدجواد قنديل سفير عراق در تهران نيز ضمن 
تقديم استوارنامه خود به رييس جمهوري، اظهارداشت: عراق 
خواهان گسترش و تعميق روابط با جمهوري اسامي ايران 

در همه عرصه ها است.

سفير عراق در تهران گفت: ايران يكي از مهم ترين كشورها 
براي عراق محسوب مي شود و تاش ما توسعه و تحكيم بيش 

از پيش روابط تهران – بغداد است.
قنديل اظهارداشت: در عراق همه زمينه ها براي موفقيت سفر 
رييس جمهور ايران به بغداد آماده است و اميدواريم توافقات 
اين سفر، گامي ارزنده در تحكيم بيش از پيش روابط باشد.

  پ�روژه راه آه�ن رش�ت - آس�تارا گامي مهم
در تامين منافع دو ملت است

بعد از ديدار با سفير جديد عراق در ايران رييس جمهوري در 
ديدار با وزير خارجه جمهوري آذربايجان بر ضرورت تاش در 
زمينه گسترش بيش از پيش مناسبات و همكاري هاي تهران 
- باكو تأكيد كرد و گفت: پروژه راه آهن رشت - آستارا گامي 

مهم براي منطقه و در جهت تامين منافع دو ملت است.
روحانللي در ديدار »اِلمللار ممديارف« وزيللر امور خارجه 
جمهوري آذربايجان، با ابراز خرسللندي از توسعه روابط و 
تحرك مثبتي كه در همكاريي هاي دو كشور ايجاد شده 
است، اظهار داشت: اراده مسووالن جمهوري اسامي ايران 
بر گسترش و تقويت بيش از پيش مناسبات همه جانبه با 
جمهوري آذربايجان است. رييس جمهوري با بيان اينكه 

طرح ها و پروژه هاي مهمي با همكاري دو كشللور در حال 
اجرا است، به افتتاح راه آهن قزوين- رشت اشاره كرد و افزود: 
پروژه راه آهن رشت - آستارا نيز گامي مهم براي منطقه و 
در راستاي منافع دو ملت است و اميدواريم عمليات اجراي 
آن هر چه سريع تر آغاز شود. روحاني همكاري دو كشور در 
زمينه احداث سد و نيروگاه و همچنين در زمينه انرژي را حائز 
اهميت دانست و بر ضرورت تاش براي اجرا و عملياتي شدن 
توافقات في مابين در اين راستا تأكيد كرد. رييس جمهوري 
خاطرنشان كرد: ايران و آذربايجان در موضوعات منطقه اي و 
بين المللي همواره ايجاد صلح و ثبات همراه با احقاق حقوق را 
دنبال مي كنند. روحاني با اشاره به ضرورت تاش در راستاي 
تقويت روابط و همكاري  سه جانبه ايران، آذربايجان و روسيه، 
تصريح كرد: پروژه هاي گوناگوني در منطقه وجود دارد كه 
مي توانيم آنها را به صورت سه جانبه و چندجانبه دنبال كنيم 
و مسووالن دو كشللور با افزايش تعامات بايد در راستاي 
توسعه و گسترش بيش از پيش اين همكاري ها تاش كنند.

»اِلمار ممديارف«، وزير امور خارجه جمهوري آذربايجان 
نيز در اين ديدار با اشللاره به روابط برادرانه و رو به گسترش 
دو كشور گفت: هيچ مانع و مشكلي در مسير توسعه روابط 
سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي تهران -  باكو وجود 

ندارد. وزير امور خارجه جمهوري آذربايجان احداث پروژه 
راه آهن مشللترك رشت -  آستارا را به عنوان پروژه اي مهم 
و استراتژيك در منطقه دانست و افزود: با اجراي اين خط 
آهن روسيه، جمهوري آذربايجان و ايران به هم مرتبط شده 
و ايران نيز از طريق گرجستان به درياي سياه وصل خواهد 
شد. ممديارف همكاري هاي ايران و آذربايجان در بخش هاي 
گوناگون از جمله درياي خزر و احداث سد و نيروگاه را حائز 
اهميت دانسللت و تصريح كرد: با عملياتي شدن توافقات 
و اجراي طرح ها و پروژه هاي مشللترك روابط اقتصادي و 
تجاري في مابين بيش از پيش توسعه خواهد يافت. وزير 
امور خارجه جمهللوري آذربايجان در اين ديدار دعوتنامه 
رسمي »الهام علي اف« رييس جمهوري آذربايجان براي 
شللركت دكتر روحاني رييس جمهوري اسامي ايران در 
اجاس جنبش عدم تعهد كه سللال آينده در باكو برگزار 

خواهد شد را تقديم كرد.

   چابهار نماد همكاري گسترده تهران -   دهلي نو 
است

رييس جمهوري زمينه هاي همكاري هاي ايران و هند 
را بسيار گسترده برشمرد و گفت: چابهار به نمادي براي 

همكاري گسترده تهران – دهلي نو تبديل شده است.
روحاني هنگام دريافت استوارنامه سفير جديد هند در 
تهران با بيان اينكه توسعه و تحكيم روابط با هند به عنوان 
يك كشور دوست اهميت ويژه اي دارد، گفت: در سراسر 
دو كشور آثار همكاري دو ملت در قرون گذشته به خوبي 
مشاهده مي شود و رسالت ما حفظ همان روابط بسيار 

مستحكم دو ملت در طول تاريخ است.
وي با ابراز خرسندي از تعميق و گسترش روابط دو كشور 
به ويژه در سال هاي اخير به دستاوردهاي سفر نخست 
وزير هند به جمهوري اسللامي ايران در سال گذشته 
اشاره كرد و اظهارداشت: توافق هاي دو كشور در جريان 
آن سفر، به ويژه در زمينه چابهار و همچنين توافق هاي 

سه جانبه ايران، افغانستان و هند، بسيار مهم بود.
روحانللي، روابط ايران و هند را در هملله زمينه ها رو به 
توسعه خواند و يادآور شد: تهران از توسعه و تعميق روابط 

با دهلي نو در حوزه هاي مورد عاقه استقبال مي كند.
وي همچنين تسللريع در اجراي توافق هللا را در حوزه 
مشللاركت در طرح هاي انرژي و تدوين و نهايي كردن 
توافقنامه بلندمدت تهللران-  دهلي نو، گامي ارزنده در 

مسير تعميق روابط مشترك برشمرد.
رييس جمهوري همكاري همه كشللورهاي منطقه در 
مبارزه با تروريسم را ضروري خواند و ابراز اميدواري كرد 
كه دهلي نو و اسام آباد به عنوان دو همسايه مهم منطقه اي 
همواره در مسير صلح و برقراري روابط دوستانه گام بردارند. 
روحاني گفت: ايران آماده گسترش همكاري هاي خود 
با هند در مبارزه با تروريسللم و ايجاد و تقويت امنيت در 

منطقه است.
سفير جديد هند در تهران نيز در اين ديدار ضمن تقديم 
استوارنامه خود به همراه سام گرم رييس جمهوري و 
مردم هند به دولت و مردم ايللران، تصريح كرد: دهلي 
نو خواهان توسعه بيش از پيش روابط با تهران در همه 

حوزه هاي مورد عاقه است.
»گدام دارمندرا« با تاكيد بر اينكه همكاري هاي دو كشور 
در چابهار با شللتاب ادامه دارد، گفت: پيشبرد طرح ها 
پيشرفت خوبي داشللته اند و به كارگيري پول ملي در 
تبادالت تجللاري، اين روند همكاري ها را بيش از پيش 

تقويت كرده است.
وي همچنين خواهان تقويت همكاري هاي مشترك دو 

كشور در حوزه مبارزه با تروريسم شد.
روحاني همچنين هنگام دريافت اسللتاورنامه سللفير 
ميانمار آمادگي ايللران را براي همكاري با ميانمار براي 
بازگشت ثبات و امنيت به اين كشور اعام كرد و گفت: 
اميدواريم شرايطي فراهم شود مسلمانان روهينگيا كه 
ناچار به مهاجرت شده اند به سرعت و ايمن به خانه هاي 

خود بازگردند.

معاون اول رييس جمهوري:

ادغام بانك هاي نظامي از نگراني ها كاست
كمتللر از يك هفتلله بعد از اعللام خبر ادغللام بانك هاي 
زيرمجموعه نيروهاي مسلح كه بازتاب وسيعي در رسانه ها و 
شبكه هاي اجتماعي پيدا كرد، معاون اول رييس جمهوري با 
تشريح شرايط اقتصادي كشور و داليلي كه باعث شد تا بدنه 
كارشناسي دولت راي به ادغام اين بانك ها در يك بانك عامل 
اصلي دهد؛ به اين نكته اشاره كرد كه »ادغام اين بانك ها از 
دغدغه هاي دولت در خصوص اصاح نظام بانكي كاست. «

دغدغه هايي كه جهانگيري آنها را يكي از موضوعات اصلي 
جلسللات اقتصادي دولت معرفي مي كند و اصاح آنها را 
در كنار موضوع موسسللات غيرمجاز  يكي از اولويت هاي 
اقتصادي دولت براي بهبود شاخص هاي پولي و مالي كشور 
مي داند.  اسحاق جهانگيري در مراسم بهره برداري مجتمع 
صنعتي و معدني سازمان توسعه منابع انرژي وزارت دفاع 
و پشتيباني نيروهاي مسلح در شهرستان آرادان به ادغام 
چندين بانك در بانك سپه اشاره و خاطرنشان كرد: ادغام 
بانك ها توسط نيروهاي مسلح، اقدام انقابي و بسيار مهمي 
بود. اگرچه اين بنگاه هاي اقتصادي از شرايط بسيار خوبي 
برخوردار بودند و تنها يكي از بانك هاي نيروهاي مسلللح 
شرايط خوبي نداشت. معاون اول رييس جمهور يادآور شد: 

با ادغام اين بانك ها تا حد زيادي از دغدغه ها و نگراني هاي 
مشتريان و سهامداران بانك ها كاسته شد. او در ادامه با اشاره 
به ظرفيت هاي منطقه اي ايرالن براي برقراري صلح و ثبات در 
منطقه اظهار كرد: برخاف ادعاي بدخواهان، ايران بخشي 
از راه حل هاي منطقه اي است و كمك مي كند تا مشكات 
منطقه حل و امنيت برقرار شود. وي از وزارت دفاع به  عنوان 
يكي از وزارتخانه هاي موفق نام برد و تصريح كرد: وقتي در 
يك منطقه پرتاطم و ناآرام همچون خاورميانه، كشوري 
از چنين امنيت بااليي برخوردار است، اين آرامش مرهون 
تاش ها و دستاوردهاي نيروهاي مسلح و نيروهاي امنيتي 
است. جهانگيري با بيان اينكه امروز همه اذعان دارند كه ايران 
يكي از كانون هاي باثبات منطقه است، گفت: با وجود اين 
ثبات و نقش مهم منطقه اي بدخواهان به دروغ اصرار دارند 
ايران را مشكِل منطقه معرفي كنند. معاون اول رييس جمهور 
با اشللاره به توان باالي دفاعي كشورمان خاطرنشان كرد: 
وزارت دفاع در افزايش توان  موشكي و تامين نيازهاي كشور 

به ساح و تجهيزات خوش درخشيده است.
وي با بيان اينكه نيروهاي مسلح در چارچوب سياست هايي 
كه فرماندهي كل قوا طراحي كرده حركت مي كنند، ادامه 

داد: بحمداهلل امروز يك توانمندي خوبي در اين مجموعه 
شكل گرفته است و اين وزارتخانه با ايجاد تكنولوژي هاي 
جديد و فناوري هاي روز و دانش بينان و جذب انسان هاي 
شايسته و نمونه موفق عمل كرده اسللت. او به نقش امير 
حاتمي در اين دسللتاوردها اشاره و اضافه كرد: بايد از همه 
كساني كه توان شان را در راه خدمت به مردم قرار مي دهند و 
در راس آنها از امير حاتمي كه از سرمايه هاي ارزشمند كشور 

است، تقدير كنيم.
او با اشللاره به ويژگي هاي واحد افتتاح شده وزارت دفاع در 
آرادان استان سمنان گفت: اين پروژه چند هدف مهم دارد 
كه براي كشور تعيين كننده است و امروز در پيرامون اين 

واحد صنعتي جمعيت شكل گرفته است.
جهانگيري افزود: اولين هللدف از اين طرح  انتقال برخي 
صنايع از داخل شهرها به خصوص از تهران به خارج از مراكز 
جمعيتي است؛ چرا كه همه صنايع نبايد در مراكز بزرگ 

متمركز شوند و بايد در سراسر كشور پراكنده شوند.
وي نوسازي ماشين االت را از ديگر اهداف اين طرح برشمرد و 
ادامه داد: در اين واحد از تكنولوژي هاي جديد آن هم با اتكاء 

به توان داخلي بهره گرفته شده است.

  استفاده از ظرفيت هاي بومي در صنعت
معاون اول رييس جمهور با بيان اينكه بايد از امكانات 
و فناوري هاي توليد ايران در صنعت استفاده شود، به 
اهميت خودكفايي در كشور پرداخت و افزود: با وجود 
اينكه امريللكا در وزارت خزانلله داري خود، يك اتاق 
جنگ عليه ايران ايجاد و مشللكات اقتصادي براي 
كشور و مردم ايجاد كرد، اما اقتصاد ايران فرونپاشيد. 
وي با بيللان اينكه اقتصاد ايران بنيه قوي دارد، اضافه 
كرد: مهندسللي و مديريت اقتصاد در كشللورمان به 

اندازه اي قوي است كه »خود سازنده« بوده و مي تواند 
خود را سر پا نگه دارد.

جهانگيري با بيان اينكه امريكا به دنبال تحريم فلز در ايران 
بود، خاطرنشان كرد: با توجه به بنيه قوي ايران در اين حوزه 
خوشبختانه هيچ مشكلي براي صنايع كشور از اين ناحيه 

ايجاد نشد.
وي از سمنان به عنوان يكي از استان هاي استراتژيك كشور 
نام برد و ادامه داد: اين استان داراي ذخاير معدني خوبي است، 

ضمن اينكه در كشاورزي نيز ظرفيت بااليي دارد.

تصويب لوايح چهارگانه 
بهانه جويي را از دشمن مي گيرد
نماينللده مردم تهللران در 
مجلس دهللم با بيان اينكه 
تعلللل در تصويللب لوايح 
چهارگانه به صاح نيست، 
گفت: تصويب ايللن لوايح 
هرگونلله بهانه جويللي را از 
دشمن مي گيرد. به گزارش 
ايرنا، حضرتي در جمع اعضاي حزب اعتماد ملي استان 
گلستان  بيان كرد: مجلس در همراهي با دولت اين لوايح 
را تصويب كرد و اكنون تعلل مجمع تشخيص مصلحت 
نظام در تصميم گيري و تصويب آن به صاح نيسللت. 
قائم مقام حزب اعتماد ملي با اشاره به اثرهاي مهم تصويب 
لوايح چهارگانه در حوزه خارجي و داخلي از نمايندگان 
مجمع خواست در خصوص تصويب اين اليحه ها اقدام 
فوري تري به عمل آورنللد. او تاكيد كرد: تصويب لوايح 
اصاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم، اصاح قانون 
مبارزه با پولشويي، پيوستن ايران به كنوانسيون مبارزه 
با جرايم سللازمان  يافته )پالرمو( و كنوانسيون مقابله با 
تامين مالي تروريسم فرصت سوءاستفاده و بهانه گيري را 
از دشمن مي گيرد. حضرتي در بخش ديگري از سخنان 
خود گفت: اصاح طلبان به برخي كارهاي دولت انتقاد 

دارند اما همراهي و حمايت هم مي كنند.

برنامه ها و محورهاي مذاكرات 
روحاني در سفر به عراق

سللفير ايللران در بغللداد 
گفللت: رييس جمهللور 
كشللورمان در سللفر به 
عراق بللا رييس جمهور، 
نخسللت وزير و رييللس 
مجلس عراق و همچنين با 
حضرت آيت اهلل سيستاني 
ديدار خواهد داشت. به گزارش ايسنا، ايرج مسجدي 
در حاشيه مراسم شانزدهمين سالگرد بزرگداشت 
شهيد آيت اهلل محمدباقر حكيم كه صبح روز شنبه 
در بغللداد با حضور رييس جمهور، رييس مجلس و 
جمعي از مسللووالن عراقي و سفرا و ديپلمات هاي 
مقيم اين كشور برگزار شد در پاسخ به سوالي درباره 
اهداف سللفر رييس جمهور ايران بلله عراق گفت: 
رييس جمهور محتللرم ايران با يللك هيات بزرگ 
سياسي و اقتصادي به بغداد سفر مي كند. اين سفر 
سلله روزه خواهد بللود و در آن مباحث مختلفي با 
مقامات و مسووالن عراقي مطرح مي شود. مسجدي 
در رابطه با مهم ترين محورهاي مذاكراتي روحاني در 
سفر به عراق خاطرنشان كرد: هدف اصلي كه در اين 
سفر دنبال مي شود تقويت روابط در ابعاد اقتصادي، 

سياسي، اجتماعي و فرهنگي است .

افزايش حقوق 400 هزار 
توماني قطعي شد

بر اسللاس اعام سخنگوي 
شللوراي نگهبان شللوراي 
نگهبللان مصوبلله افزايش 
حقوق 4۰۰ هللزار توماني 
مجلس شوراي اسامي را 
تاييد كرد. به گللزارش پانا، 
بر اساس متن اين مصوبه، 
دولت موظف اسللت در سال ۹8 حقوق همه كارمندان 
و بازنشسللتگان خود را 4۰۰ هزار تومان افزايش دهد. 
عباسللعلي كدخدايي با حضور در جمللع خبرنگاران 
پارلماني در تشللريح جزييات ايرادات شوراي نگهبان 
به اليحه بودجه سال ۹8 كل كشور اظهار كرد: »پيش 
از اين در اخبار اعام شللده بود كه شوراي نگهبان نظر 
غيررسللمي خود درباره اليحه بودجه را براي شللوراي 
نگهبان ارسال كرده است ولي در طول هفته گذشته ما 
جلسات فوق العاده اي را براي بررسي بودجه آغاز كرديم 
كه از آن زمان تاكنللون در چندين نوبت اليحه بودجه 
بررسي شده است.« او درباره ايرادات شورا به اليحه بودجه 
گفت: »برخي ايرادات شوراي نگهبان به اليحه بودجه 
سال ۹8، ايرادات شكلي هستند ولي در برخي مسائل 
مانند اساسنامه برخي شركت هاي وابسته به وزارت نفت، 

ابهام هايي وجود دارد.«

توسعه سامانه هاي دفاعي نيازمند 
توسعه در حوزه انرژي است

وزيللر دفاع و پشللتيباني 
نيروهاي مسلللح گفت: 
پيشللرفت  و  توسللعه 
روزافللزون سللامانه هاي 
دفاعي پيشرفته موشكي، 
هوايللي، دريايي و زميني 
با رويكرد هوشمندسازي 
و شبكه سازي نيازمند توسللعه متناسب در حوزه 

انرژي است.
به گزارش ايسنا، امير سرتيپ امير حاتمي در مراسم 
افتتاح بزرگ ترين واحد صنعتي و معدني مكانيزه 
توليد سرب كشللور با بيان اينكه »امروزه توسعه و 
پيشرفت اقتصادي و صنعتي جوامع نوين به انرژي و 
تأمين پايدار منابع قابل اطمينان آن وابسته است«، 
اظهار كرد: انرژي، پيشللران كليدي هر كشللور در 
دستيابي به قله هاي رفيع علمي و حوزه دفاع و امنيت 
آن كشور اسللت. وي با تاكيد بر ضرورت و كاركرد 
انرژي به عنوان يك مقوله مهم و حساس در صنعت 
دفاعي، خاطرنشان كرد: توسعه و پيشرفت روز افزون 
سامانه هاي دفاعي پيشرفته موشكي، هوايي، دريايي 
و زميني با رويكرد هوشمندسللازي و شبكه سازي 

نيازمند توسعه متناسب در حوزه انرژي است.

 انداختن توپ به زمين دالل و 
تحريم ، حالل مشكالت نيست

نماينده مردم شلليراز در 
مجلس دهم با بيان اينكه 
در شرايط فعلي انداختن 
توپ مشللكات به زمين 
دالل و تحريم هللا حال 
مشللكات نيست، گفت: 
تمام بخش ها از دولتي و 
خصوصي و نمايندگان بايد خود را مسوول بدانيم و 

تاش كنيم تا فشارها بر مردم برداشته شود.
 به گزارش ايسنا، بهرام پارسايي در آيين تكريم رييس 
و معارفه سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت 
فارس، بيان كرد: شرايط كشور را نمي شود انكار كرد 
تاحدي كه از آن به عنوان جنگ اقتصادي ياد شده و 
عملكرد و تاش مديران ما در شرايط جنگ اقتصادي 

بايد با شرايط نرمال و عادي متفاوت باشد.
وي با بيللان اينكه ايجاد مانع بللراي فعالين بخش 
صنعت و توليد در زمان حاضر جايي ندارد، اظهار كرد: 
جذب سرمايه گذار بسيار دشوار و حتي غيرممكن 
است و بايد دغدغه همگان برچيده شدن مشكات 
در راه فعالين اقتصادي باشللد حتي اگر الزم باشد 
مديران از بخش نامه ها عبور كنند زيرا اگر چنين شود 

تداخل ايجاد مي شود و كار پيش نمي رود.
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بودجه

مركز آمار 

3 كالن

»تعادل«گزارشميدهد

71هزاربيكارجديدطييكسال
گروه اقتصاد كالن|

عیس�ی منصوری،معاون توسعه کارآفرینی و 
اش�تغال وزیر کار درباره برنامه های اشتغالی 
گفته است: در بخش اشتغال آنچه هدف گذاری 
کردیم، بیش از یک میلیون ش�غل است، اما بر 
خالف برنامه ریزی، طي یك سال گذشته شاهد 
افزایش 30 هزار نفری تعداد بیکاران هستیم. 
این در حالي اس�ت ك�ه محاس�بات خبرنگار 
تع�ادل از داده هاي مركز آمار نش�ان مي دهد، 
رقم بیكاران جدید 71 هزار نفر اس�ت. آمارها 
نش�ان مي دهد ك�ه از پاییز س�ال 96 تا مدت 
مش�ابه امس�ال )پاییز 97(  به تعداد 680 هزار 
نفر به جمعیت فعال كشور اضافه شده است. از 
سوي دیگر تعداد ش�اغلین هم در این مدت از 
23 میلیون و 313 نفر به 23 میلیون و 922 هزار 
رسیده، یعني 608 هزار و 607 شغل جدید طي 
این مدت ساخته شده است.  بنابراین مطابق با 
آمارهاي رسمي طي این یك سال 680  هزار نفر 
به بازار كار اضافه ، اما با این حال تنها 609 هزار 
شغل ایجاد شده است. یعني طي این یك سال 
71 ه�زار نفر ب�ه جمعیت بیكار كش�ور اضافه 
شده است. البته این بدون احتساب با جمعیت 

بیكاران انباشت شده سابق است.

 به گزارش »تعادل« برنامه اش��تغال فراگیر با هدف 
افزایش جمعیت شاغل کش��ور، در ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی در اردیبهشت ماه ۹۶ تصویب شد و 
در آن ایجاد ۹۷۰ هزار فرصت شغلی از طریق تزریق 
۲1.5هزار میلیارد تومان منابع مالی شامل ۲۰ هزار 
میلیارد منابع بانک��ی،5۰۰  میلیارد تومان از بودجه 
عمومی و 1 هزار میلیارد تومان منابع صندوق توسعه 

ملی پیش بینی شد.
اهداف کلی برنامه اشتغال فراگیر با محورهای »ایجاد 
فرصت های شغلی جدید«، »ارتقای اشتغال پذیری و 
مهارت آموزی نیروی کار«، »کاهش عدم تعادل های 
بازار کار« و »حفظ و صیانت از اشتغال موجود کشور« 
و با هدف کاهش ۰.۸ درصدی نرخ بیکاری در س��ال 
۹۷، ایجاد ۹۷۰ هزار فرصت شغلی جدید، صیانت از 
اش��تغال حدود ۸۰ درصد از شاغالن موجود کشور و 
ارتقای مهارت آموزی و اشتغال پذیری برای بیش از 
۳ میلیون بی��کار و ۹5۰ هزار نفر تازه وارد به بازار کار 

پیش بینی شد.
در ۲۶  شهریورماه اجرای دو برنامه ملی ایجاد اشتغال 
طی مراسمی رسما کلید خورد و یک تفاهمنامه میان 
سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی با حضور محمدباقر نوبخت، علی 
ربیعی، وزیرسابق کار  و ولی اله سیف، رییس کل سابق 
بانک مرکزی به امضا رس��ید. با این حال مس��ووالن 
وزارت كار مي گویند با وجود گذشت بیش از یک سال 
از این تفاهم نامه هنوز منابع اشتغال فراگیر تخصیص 
پیدا نکرده است. به روایت وزیرکار، میزان اعتبارات 

واریز شده دولت برای اشتغال فراگیر صفر است. 
هرچند به اعتقاد برخي کارشناسان بازار کار پرداخت 
وام های اشتغالی راهکاری برای حل معضل بیکاری 
نیس��ت و در این مس��یرها مقدار قابل توجهی از این 

تسهیالت طبق سنوات گذشته انحراف شده است.
ای��ن كارشناس��ان ب��ه تجربه اج��رای ط��رح های 
خوداش��تغالی با پرداخت وام های ۳ میلیون تومانی 

در زمان دولت های هفتم و هشتم و اجرای طرح بنگاه 
ه��ای کوچک و زودبازده و مش��اغل خانگی در زمان 
دولت های نهم و دهم اشاره مي كنند كه در  آنها قرار 
بود با شیوه تزریق پول به طرح هایی که  تصور می شد 
مستعد ایجاد اشتغال هستند با بحران بیکاری مقابله 
کرد. اجرای چنین طرح های به اعتقاد این کارشناسان 
اقتصادی موجب تورم در آن س��ال ها ش��د  لذا گفته 
مي ش��ود كه  مس��اله بیکاری در ایران با افزایش روز 
افزون تعداد متقاضیان کار و به ویژه فارغ التحصیالن 
بیکار  حاکی از این است که دولت ها عالوه بر تامین 
منابع مالی برای طرح های اشتغال زایی، باید اقدامات 

دیگری را نیز در دستور کار خود داشته باشند.

   عدم تحقق اهداف اشتغالي
به هر روي آمارهاي كلي اي كه اكنون معاون وزیر كار 
اعالم كرده اس��ت، نشان مي دهد كه اهداف اشتغالي 
دولت در س��ال ۹۷ محقق نشده است. همان طور كه 
اش��اره ش��د این اهداف در 4 برنامه به اجرا درآمد كه 

برخي از آنها با عدم تامین مالي روبه رو شدند. 
به گفته ی وزیر کار  تا کنون ۶۰۹ هزار ش��غل ایجاد 
شده است. با وجود اینکه در بخش خدمات با افزایش 
نیروی کار مواجه بودیم،در صنعت کارخانه ای ریزش 

نیروی کار داشتیم.
ای��ن در حالي اس��ت كه از ابت��دای امس��ال یکی از 
وعده های دولت که بارها از زبان نوبخت معاون رییس 
جمهور و رییس س��ازمان برنام��ه و بودجه به عنوان 
برنامه مهم دولت اعالم ش��د، ایجاد ی��ک میلیون و 
۳۳ هزار شغل در سال ۹۷ بود. موضوع هدف گذاری 
ایجاد بیش از یک میلیون شغل در سال جاری، برای 
نخستین بار در 1۹دی ماه س��ال ۹۶ رسانه ای شد و 
رییس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری خود 
با خبرنگاران از تجهیز ۳۲۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان 
منابع برای ایجاد یک میلیون و ۳۳ هزار ش��غل برای 

سال ۹۷ خبر داد.
مش��اغلی که ب��ه گفت��ه نوبخت ب��ا اج��رای برنامه   
سیاس��ت های فعال بازار کار، طرح های اشتغالزایی 
خرد، اشتغال حمایتی، طرح های بخش کشاورزی، 
صنای��ع کوچک و خوش��ه های صنعتی اش��تغال زا، 
تکمی��ل طرح های نیمه تمام صنعت��ی، حمل و نقل 
درون ش��هری، حمل و نقل برون ش��هری، مس��کن 
و حوزه گردشگری پیش بینی ش��ده بود. اما مطابق 
آمار در یك ساله منتهی به پاییز ۹۷ حدود ۶۰۹ هزار 

نفرشغل ایجاد شده است. 
تمام اهداف برنامه های اشتغالی وزارت کار در جهت 
کاهش نرخ بیکاری بوده اس��ت ام��ا برخالف برنامه 
ریزی، اکنون ش��اهد افزایش ۳۰ ه��زار نفری تعداد 

بیکاران هستیم. 
عیسی منصوری،معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال 
وزیر کار درباره برنامه های اش��تغالی گفت: در بخش 
اش��تغال آنچه هدف گ��ذاری کردیم، بی��ش از یک 
میلیون شغل است. ولی برنامه هایی که اکنون وزارت 
کار دنبال می کند، بخشی از آن را می توانیم پوشش 
دهیم به شرط آنکه هماهنگی بین دستگاهی وجود 
داشته باشد و منابع پیش بینی و مصوب شده متفاوت 
از س��ال های قبل در اختیار ما قرار بگیرد. وی درباره 
نرخ بیکاری در کش��ور اظهار کرد: نرخ بیکاری متاثر 
از مش��ارکت است. وقتی نرخ مش��ارکت باال و پایین 
شود عدد نرخ بیکاری را تحت تأثیر قرار می دهد. لذا 

پیشنهاد می کنم به تنهایی نرخ بیکاری را مالک قرار 
ندهیم. با این حال میزان بیکاران ما اندکی اضافه شده 
است و بر اساس داده های مرکز آمار ۳۰ هزار نفر بیشتر 
شده است.این در حالي است كه داده هاي مركز آمار 
نشان مي دهد به تعداد ۷1 هزار نفر به تعداد بیكاران 

افزوده شده است. 
آخرین داده هاي مركز آمار از وضعیت اشتغال مربوط 
به پاییز ۹۷ مي شود. این آمارها نشان مي دهد كه نرخ 
مشاركت اقتصادی )نرخ فعالیت( جمعیت 1۰ ساله و 
بیشتر نشان مي دهد كه4۰.5 درصد جمعیت در سن 
كار )1۰ ساله و بیشتر( از نظر  اقتصادی فعال بوده اند؛ 
یعن��ي در گروه ش��اغالن یا بیکاران ق��رار گرفته اند. 
همچنین نتایج نش��ان مي دهد كه نرخ مش��اركت 
اقتصادی در بین زنان نس��بت به م��ردان و در نقاط 
ش��هری نسبت به نقاط روس��تایي كمتر بوده است . 
بررسي روند تغییرات نرخ مش��اركت اقتصادی كل 
كشور نشان مي دهد كه این شاخص، نسبت به فصل 
مشابه در سال قبل ) پاییز 1۳۹۶( ۰.۶  درصد افزایش 
داشته است.بنابر این آمارها مي توان گفته این مسوول 
وزارت كار را درباره افزایش تعداد جمعیت مراجعین 

یا متمایل به كار )مشاركت اقتصادي( تایید كرد. 
برخي كارشناس��ان اقتصادي حامي دولت این روند 
افزایش��ي مش��اركت اقتصادي را به افزایش انگیزه و 
خوشبیني افراد جامعه نسبت مي دهند و مي گویند 
در دوره ریاست جمهوري قبلي هیچ انگیزه اي براي 
ورود ب��ه بازار كار و یافتن ش��غل وجود نداش��ت، لذا 
این امر عاملي براي كاهش مش��اركت اقتصادي در 
این دوره ش��د. در مقابل كارشناسان دیگري وجود 
دارند كه معتقدند رشد مشاركت را باید با متغیرهاي 
اقتصادي سنجید و این عوامل قدرت تبییني بسیار 
بیش��تري از عوامل رواني اي مانن��د انگیزه و امثالهم 
دارد. به گفته این كارشناس��ان این روند به كامال به 
كاهش قدرت خرید خانوارهاي كش��ور مرتبط است 

كه نیاز به ش��غل یابي در میان اعضاي خانواده مانند 
زنان، نوجوانان و بازنشس��ته ها را ناگزیر كرده است. 
پدیده چندشغلي ش��دن هم از نظر این كارشناسان 
كامال در این چارچوب نظري قابل توضیح اس��ت. اما 
سوال مهمي كه اینجا مطرح مي شود این است كه آیا 
رشد ۰.۶ درصدي مشاركت مي تواند توضیح دهنده 
بیكاري هاي یك سال اخیر باشد، بدین معني كه اگر 
نرخ مشاركت را صفر قرار دهیم، آیا تعداد شغل هاي 
ایجاد شده تا چند درصد مي توانست نرخ بیكاري را 

كاهش دهد. 
همان طور كه مي دانیم نرخ بیكاري نس��بتي اس��ت 
از تعداد بیكاران به كل جمعی��ت فعال یعني همان 
مشاركت كنندگان در اقتصاد. حال مي خواهیم تعداد 
بیكاران امسال را نس��بت به جمعیت فعال پاییز ۹۶ 
بسنجیم تا مشاهده كنیم نرخ بیكاري تا چه اندازه با 
مقدار فعلي تغییر مي كند. بر اس��اس داده هاي مركز 
آمار تعداد بیكاران جمعیت 1۰ ساله و بیشتر در پاییز 
امس��ال ۳ میلیون و 1۷4 هزار و 4۰ نفر بوده اس��ت. 
تعداد فعاالن اقتصادي جمعیت 1۰ س��اله و بیشتر 
هم در پاییز سال گذشته ۲۷ میلیون و ۹۶ هزار و ۲۷ 
بوده است. نسبت این دو رقم 11.۷1درصد مي شود، 
یعني تقریبا چیزي بسیار نزدیك به همان مقدار نرخ 

بیكاري كنوني. 
البته در اینجا چون رقم ها بس��یار بزرگ است تعداد 
بهتر از درصد جزئیات را نشان مي دهد. آمارها نشان 
مي دهد كه از پاییز سال ۹۶ تا مدت مشابه امسال به 
تعداد ۶۸۰ هزار نفر به جمعیت فعال كش��ور اضافه 

شده است. 
از س��وي دیگر این آمارها نش��ان مي دهد كه تعداد 
ش��اغلین هم در این م��دت از ۲۳ میلیون و ۳1۳ نفر 
به ۲۳ میلیون و ۹۲۲ هزار رسیده، یعني ۶۰۸ هزار و 
۶۰۷ ش��غل جدید طي این مدت ساخته شده است.  
بنابراین مطابق با این آمارها طي این یك س��ال ۶۸۰ 

نفر به بازار كار اضاف��ه ، اما با این حال تنها ۶۰۹ هزار 
شغل ایجاد شده اس��ت. یعني طي این یك سال ۷1 
هزار نفر به جمعیت بیكار كش��ور اضافه شده است. 
البته این بدون احتساب با جمعیت بیكاران انباشت 
شده سابق است. طبق آمارهاي رسمي تا پایان پاییز 
امسال در كش��ور به میزان ۳ میلیون و 1۷4هزار نفر 
ش��ده است. در حالي كه  رقم بیكاران سال گذشته ۳ 

میلیون 1۰۲ هزار نفر بود. 
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار گفت: بر 
اساس داده های مرکز آمار در یك ساله منتهی به پاییز 
۹۷، ۶۰۹ هزار نفر شغل ایجاد شده است. ولی نکته ای 
که وجود دارد و مورد نقد هم قرار می گیرد این است 
که بخش قابل توجهی از این رقم اش��تغال در کسب 
و کاره��ای خرد و در حد قابل توجهی اش��تغال های 

غیررسمی است.
منصوری افزود: در همین یك ساله ای که در مورد آن 
صحبت می کنیم به می��زان قابل توجهی در صنعت 
کارخانه ای ریزش نیروی کار داش��تیم ولی همزمان 
در بخش خدمات با افزایش نیروی کار مواجه بودیم.

وی با بی��ان اینکه در ح��ال حاضر نیاز بس��یاری به 
اش��تغال جدید داریم، گفت: ساالنه به طور متوسط 
باید ۸5۰ هزار شغل ایجاد می کردیم. با توجه به آنکه 
هدف گذاری سال ۹۷ حدود یک میلیون شغل بوده 
است، بدیهی است که با ۶۰۹ هزار شغل عمال تا این 
هدف فاصله داریم. معاون وزی��ر کار گفت: اینکه در 
ش��رایط رکود و با رشد کم اقتصادی این میزان شغل 
ایجاد ش��ده، قابل توجه است. کشور ایتالیا زمانی که 
نرخ رش��د اقتصادی را تجربه می ک��رد نرخ بیکاری 
جوانان��ش 4۲ درصد بود، ولی در م��ورد ما این عدد 
اکنون ۲۷ درصد اس��ت که نش��ان می دهد ظرفیت 
اقتصاد کش��ور چه در بخش رس��می و چه در بخش 
غیررسمی به گونه ای است که می تواند تا حدی این 

مساله را هضم کند.

رييسكلگمرك:

واردات كاالهاي اساسي به ۱۱ ميليارد دالر رسيد
رییس كل گمرك از واردات 11 میلیارد دالري كاالهاي 
اساسي طي 11 ماهه س��ال جاري خبر داد و گفت: در 
كاالهاي اساسي بحران كه نداریم هیچ، بلكه در برخي 
اقالم مثل ذرت یا گوشت واردات نسبت به مدت مشابه 

افزایش داشته است.
مهدي میر اشرفي در حاش��یه بازدید از مرز شلمچه و 
گیت هاي منطقه آزاد در آبادان در جمع خبرنگاران اظهار 
كرد: در بحث صادرات بعد از چین كه ۸.۳ میلیارد دالر 
در 11 ماهه امسال صادرات داشتیم، عراق با ۸.۲ میلیارد 
دالر اصلي ترین شریك تجاري است كه كاالهاي ایراني 
با تنوع باال به آن صادر مي شود؛ بنابراین باید در مرزهاي 
زمیني با عراق ساماندهي خوبي را داشته باشیم. وي بیان 
كرد: هفته گذشته در باشماق و پرویزخان حضور داشتیم 
و اقداماتي در زمینه س��اماندهي پی��ش بردیم. در مرز 
زمیني شلمچه نیز پیگیر هستیم كه مسائل و مشكالت 
صادرات كاال به كش��ور عراق از این مرز را جمع بندي و 
قسمتي از آن را با هماهنگي بین سازمان هاي مرتبط با 

تجارت در مرز ساماندهي كنیم.
میر اش��رفي تأكید كرد: در حال حاضر تعداد زیادي از 
سازمان ها در مرز متولي اعمال مقررات هستند از گمرك 
تا مرزباني یا مناطق آزاد و دیگر سازمان ها ولي براي یك 
تجارت سهل تر، روان تر، با هزینه كمتر و سرعت بیشتر 

باید هماهنگي بیشتري با س��ازمان هاي داخلي تحت 
عنوان هماهنگي و مدیریت یكپارچه مرزي داشته باشیم. 
رییس كل گمرك ایران با اشاره به مذاكرات با مسووالن 
گمرك مركزي عراق و همچنین اقلیم كردستان براي 
ایجاد دروازه مش��ترك تجاري گفت: تالش مي كنیم 
هماهنگي بیشتري در مدیریت هماهنگ مرزي  داشته 

و دروازه مش��ترك تجاري با كشور عراق را فعال كنیم. 
ای��ن كار باعث كاهش هزینه ه��اي صادراتي و تجارت 
فرامرزي مي شود. میر اش��رفي اضافه كرد: این دروازه 
مشترك تجاري نه تنها تولیدكنندگان و صادركنندگان 
را انتفاع مي كند، بلكه مصرف كننده نهایي این كاالها كه 
در كشور عراق هستند نیز با كاهش هزینه ها عمال سطح 

باالتري از مطلوبیت را براي متقاضیان ایجاد مي كند. وي 
با رد ش��ایعات بحران در تأمین كاالهاي اساسي گفت: 
طي 11 ماهه اخیر آماري از واردات كاالهاي اساس��ي 
داریم كه نش��ان دهنده بحران در این زمینه نیس��ت و 
وضعیت مطلوب است. در این مدت ماهانه بالغ بر یك 
میلیارد دالر كاالهاي اساسي به كشور وارد شده كه به 
لحاظ وزني ۷۰۰ هزار تن نسبت به مدت مشابه افزایش 
داشت. رییس كل گمرك ایران ادامه داد: به عنوان نمونه 
امسال 1۳۷ هزار تن واردات گوشت گرم و سرد داشتیم 
كه نسبت به سال گذش��ته 5۰۰۰ تن افزایش را نشان 
مي دهد؛ بنابراین در بحث تأمی��ن ارز و ورود كاالهاي 
اساسي مشكل خاصي وجود ندارد، بلكه تفاوت نرخ ارز 
مسلما انگیزه اي مي شود كه كاالهاي خریداري شده با 
ارز دولتي بیشتر متقاضي داشته باشد و عمال تحریكي 

هم در بازار ایجاد مي شود.
میر اشرفي یادآور ش��د: در كاالهاي اساسي بحران كه 
نداریم هیچ بلكه در برخي قلم كاالها مثل ذرت یا گوشت 
واردات نسبت به مدت مشابه افزایش داشته و طي 11 
ماهه امس��ال قریب به 11 میلیارد دالر ب��راي واردات 

كاالهاي اساسي هزینه شده است.
وي اظهار كرد: در بحث واردات كاال چند مرحله داریم 
كه اول ورود كاال )صاحب كاال اس��ناد خرید را باید اخذ 

كند(، دوم ترخیص كاال )زماني كه كاال به گمرك اظهار 
مي شود و سازمان هاي مرتبط با ورود كاال باید مجوزهاي 
قانوني صاح��ب كاال را رویت و اجازه ترخیص بدهند( و 

مرحله آخر تشریفات گمركي است.
رییس كل گمرك ایران با اشاره به اینكه بین ورود كاال 
تا زماني كه كاال به گمرك اظهار مي ش��ود مدت زماني 
مي گذرد، افزود: تش��ریفات خصوصا ورود كاال به هیچ 
عنوان بیش از دو روز نیست و اگر هم باشد قطعا در مرحله 
ترخیص اقدامات كامل انجام نش��ده است. مثال برخي 
سازمان ها نیاز دارند كه مجوزهاي ارایه شده را آنالیز كنند 
مثل ترخیص كاالهاي دارویي، خوراكي و بهداشتي كه 

باید آزمایشات الزم را انجام دهند.
میر اشرفي با تأكید بر اینكه در انجام تشریفات گمركي 
باید از زمان اظهار كاال با ارایه مجوزهاي قانوني تا انجام 
تش��ریفات ترخیص در گمرك را در نظر گرفت، عنوان 
كرد: مشكالت ناشي از تحریم ها حدود ۲۰ روز به مدت 
توقف كاالها در اماكن گمركي اضافه كرد، یعني قبال به 
صورت میانگین كااله��ا ۲۰ روز پس از ورود به گمرك 
اظهار مي ش��دند ولي اكنون این زمان به حدود 4۰ روز 
افزای��ش پیدا كرد؛ این موضوع بحث انتق��ال ارز و اخذ 
اسناد مالكیت را در پي دارد كه باعث افزایش مدت زمان 

ترخیص كاالها شده است.
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 ايرادات شوراي نگهبان
به مصوبات بودجه ۹۸ رفع شد

یك عضو كمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال ۹۸ 
از رفع ایرادات ش��وراي نگهبان به مصوبات مجلس 
در بودجه ۹۸ خبر داد و گفت كه بررس��ي این موارد 
در دس��تور كار جلس��ه روز یكش��نبه مجلس قرار 
مي گیرد. س��یده فاطمه ذوالقدر اظهار كرد: جلسه 
شنبه كمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال ۹۸ براي 
رفع ایرادات شوراي نگهبان به مصوبات مجلس در 
بودجه ۹۸ با حضور آقاي كدخدایي عضو حقوقدان 
و سخنگوي ش��وراي نگهبان و آقاي نوبخت رییس 

سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.
وي افزود: در این جلسه كمیسیون تلفیق براي تأمین 
نظر شوراي نگهبان ایرادات را رفع كرد كه البته عمده 
ایرادات، ویرایشي یا مغایرت با برنامه ششم یا ابهام بود 
كه برطرف شد و البته نظر دولت و شوراي نگهبان هم 

در رفع ایرادات لحاظ شد.
نماینده مردم تهران در مجلس یادآور شد: در جریان 
بررسي ایرادات شوراي نگهبان ضمن رفع ابهامات و 
اصالح ایرادات ویرایشي مقرر شد مصوبه مربوط به 
تبصره 1۶ الیحه بودجه در خصوص بخشودگي جرایم 
بانكي موكول به تشخیص كمیته مربوطه شود و برخي 
ارقام و مبالغ نیز به صورت مشخص در بودجه ذكر شد.

ذوالقدر یادآور شد: با اتمام رسیدگي به ایرادات شوراي 
نگهبان، اصالحیه كمیسیون تلفیق چاپ شده و در 
اختیار نمایندگان قرار مي گیرد و یكشنبه در دستور 

كار مجلس قرار خواهد گرفت.

 تعداد دام سبك   در بهمن ماه 
به ۶۲.۷ ميليون رأس رسيد

طبق اعالم مركز آمار ایران، بر اساس نتایج بهمن ماه 
طرح آمارگیري اندازه گیري تغییرات ماهانه تعداد دام 
سبك، تعداد گوسفند و بز موجود در دامداري هاي 
كشور با رشد ٢٠ درصدي نس��بت به مهر ماه سال 
جاري، به ۶۲.۷ میلیون رأس رسید. تحقیقات به عمل 
آمده و نتایج پنج دوره آمارگیري تخصصي از فعالیت 
دامداري نشان مي دهد كه جمعیت دام سبك در طول 
سال در حال تغییر است. با افزایش زایش گوسفند و بز 
در فصل هاي پاییز و زمستان، جمعیت این نوع دام ها 
افزایش مي یابد و در فصل هاي بهار و تابستان، با كاهش 
زایش و همچنین خروج دام هاي پرواري، جمعیت دام 
سبك كاهش مي یابد. بر اساس نتایج بهمن ماه طرح 
آمارگیري اندازه گیري تغیی��رات ماهانه تعداد دام 
سبك، تعداد گوسفند و بز موجود در دامداري هاي 
كشور با رشد ٢٠ درصدي نس��بت به مهر ماه سال 

جاري، به ۶۲.۷ میلیون رأس رسید. 
گزارش تفصیلي این طرح آمارگیري به شرح زیر است: 
به دالیل مختلف، از جمله شرایط اقلیمي كشور و ذائقه 
مردم، پرورش گوسفند و بز )كه اصطالحا دام سبك 
نامیده مي شوند( در كشور ما از رونق زیادي برخوردار 
است. مطابق نتایج سرش��ماري عمومي كشاورزي 
در مهر ماه ١٣٩٣، نزدیك به 1.۲ میلیون بهره بردار 
كشاورزي به پرورش 4۳.۸ میلیون رأس دام سبك 
مي پرداختند. تحقیقات به عمل آمده و نتایج پنج دوره 
آمارگیري تخصصي از فعالیت دامداري نشان مي دهد 
كه جمعیت دام س��بك در طول سال در حال تغییر 
است. با افزایش زایش گوسفند و بز در فصل هاي پاییز 
و زمستان، جمعیت این نوع دام ها افزایش مي یابد و در 
فصل هاي بهار و تابستان، با كاهش زایش و همچنین 
خروج دام هاي پرواري، جمعیت دام سبك كاهش 
مي یابد. با هدف اندازه گی��ري ماهانه این تغییرات، 
طرح آمارگیري »اندازه گیري تغییرات ماهانه تعداد 
دام س��بك« در مركز آمار ایران طراحي شد و از مهر 
ماه امسال با كمك كارشناسان آمار سازمان مدیریت 
و برنامه ریزي ٣١ استان كش��ور در حال اجرا است. 
نتایج این طرح  نش��ان مي دهد كه تعداد گوسفند و 
بره موجود در دامداري هاي كش����ور در بهمن ماه 
س��ال جاري ٤٦ میلیون رأس و تع��داد بز و بزغاله 
1۶.۷میلیون رأس بوده  كه نسبت به مهر ماه، به ترتیب 
۲1.۹ و 15.4 درصد افزایش یافته است.  در بهمن ماه 
١٣٩٧، تعداد بره و بزغاله زاییده  شده به ترتیب 5.4 و 
1.۶ میلیون رأس بوده كه نسبت به تعداد بره و بزغاله 
زاییده شده در مهر ماه 1۰۷.1 و 54.۸درصد افزایش 

یافته است.

تعداد شاغالن معادن كشور 
۵.۲ درصد افزايش يافت

نتایج طرح آمارگیري از معادن در حال بهره برداري 
كشور سال ١٣٩٧ توسط مركز آمار ایران اعالم شد. 
تعداد ش��اغالن معادن درحال بهره برداري در سال 
١٣٩٦ ب��ا ۹5 هزار و ۸۳1 نف��ر و افزایش ٢٣٤٥ نفر 
نسبت به سال ١٣٩٥، 5.۲ درصد رشد داشته است. 
مركز آمار ایران همه ساله ، طرح آمارگیري از معادن در 
حال بهره برداري كشور را با هدف تهیه آمار و اطالعات 
مربوط به عملكرد این بخش و محاسبه سهم آن در 
تولید ناخالص داخلي كشور، مقدار و ارزش تولیدات و 
فروش مواد معدني، مقدار و ارزش صادرات مستقیم، 
ارزش افزوده، تركیب نیروي انساني، مقدار استخراج 
مواد معدني، ارزش سرمایه گذاري و ... اجرا مي كند. 
س��ي و شش��مین طرح آمارگیري  از معادن  در حال 
بهره برداري كشور در س��ال ١٣٩٧ اجرا شده است. 
بررس��ي عملكرد معادن در حال بهره برداري كشور 
نشان مي دهد كه  تعداد معادن درحال بهره برداري 
در سال ١٣٩٦ با ٥٣٥٣ معدن و افزایش ٤٤٠ معدن 
نسبت به سال ١٣٩٥، ٩ درصد رشد داشته است. تعداد 
شاغالن معادن درحال بهره برداري در سال ١٣٩٦ با 
۹5 هزار و۸۳1 نفر و افزایش ٢٣٤٥ نفر نسبت به سال 
١٣٩٥، ٢.٥ درصد رشد داشته است. جبران خدمات 
شاغالن معادن درحال بهره برداري با ۲۹ هزار و ۸5۷ 
میلیارد ریال و افزایش ٥٩٤٥ میلیارد ریال نسبت به 

سال ١٣٩٥، ٢٤.٩ درصد تغییر داشته اند.

عضو كمیس��یون برنامه، بودجه و محاس��بات مجلس 
مي گوید با روش افزایش حقوق در سال ۹۸ موافق نیست 
اما با تایید شوراي نگهبان این موضوع قانون شده و همه 

باید به آن احترام بگذارند.
مهرداد بائوج الهوتي، با اشاره به زمزمه برخي دولتي ها 
براي تغییر روش افزایش حقوق با وجود تایید ش��وراي 
نگهبان، گفت: مصوبه اي كه به قانون تبدیل مي ش��ود 
و ش��وراي نگهبان روي آن صحه مي گذارد دیگر كسي 
نمي تواند آن را عملي نكند جز آنكه نس��بت به اصالح 

قانون اقدام شود.

عضو كمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره 
به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه در خصوص اجرایي 
نكردن مصوبه افزایش حقوق هاي مجلس، به خانه ملت 
بیان كرد: رییس مجلس در پاسخ به این نامه تذكر جدي 

داد و پس از آن دولت اعالم كرد آن را اجرا مي كند.
نماینده مردم لنگرود در مجلس دهم شوراي اسالمي با 
تاكید براینكه اجراي قانون قطعي است، ادامه داد: برخي 
تصور مي كردند كه ش��وراي نگهبان به تبصره افزایش 
حقوق هاي س��ال آینده در الیحه بودجه سال ۹۸ ایراد 
بگیرد اما ش��اهد هستیم كه شوراي نگهبان بدون هیچ 

ایرادي این مصوبه را پذیرفته است. وي اظهار داشت: با 
وجودي كه شخصا با روش افزایش حقوق ها براي سال 
آینده موافق نیستم اما وقتي مصوبه مجلس با تایید شوراي 
نگهبان به قانون تبدیل مي شود هم من نماینده باید به آن 
احترام بگذارم و هم دولت باید آن را اجرایي كند. الهوتي 
در ادامه گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به شرایط سخت 
اقتصادي در سال آینده، گفت: نگاه و هدف قانونگذار از 
روش افزایش حقوق ها در سال ۹۸ حمایت از اقشار ضعیف 
از لحاظ درآمدي بوده اس��ت و انتظار مي رود مدیران در 
سال آتي فشار بیشتري به نسبت افراد پایین دست تحمل 
كنند. عضو كمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
بیان داشت: از آنجایي كه در سال آینده فشار اقتصادي 

به افراد پایین دست بیش از مدیران و باالدستي هاست، 
باید مدیران فضایي براي تنفس بیشتر گروه هاي پاییني 
فراهم كنند. هادي قوامي عضو كمیسیون تلفیق بودجه 
س��ال ۹۸ هم، درباره این مصوبه گفت: با تایید شوراي 
نگهبان افزایش حقوق ها با روش��ي كه مجلس تعیین 
كرده، باید اجرایي شود هر چند كه به این روش انتقاداتي 

وارد مي شود.
نایب رییس كمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس 
تاكید كرد: مجلس نظر داده و روش را تعیین كرده است 
در واقع در شرایط سخت سال آینده باید كمي باال دستي 
هواي پایین دس��تي ها را داشته باش��ند. در بند الحاقي 
به تبص��ره 1۲ آمده اس��ت؛ افزایش حق��وق گروه هاي 

حقوق بگیر از قبیل هیات هاي علمي، قضات، كاركنان 
كشوري و لش��گري شاغل و بازنشس��تگان كشوري و 
لشگري، كلیه دستگاه هاي اجرایي موضوع ماده ۲۹ قانون 
برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطالعات و سازمان 
انرژي اتمي به نحوي كه تفاوت تطبیق موضوع ماده ۷۸ 
قانون مدیریت خدمات كشوري مصوب ۸ مهر 1۳۸۶ در 
حكم حقوق بدون تغییر باقي بماند، به شرح ذیل تعیین 
مي گردد: از ابتداي س��ال 1۳۹۸ حقوق ثابت یا عناوین 
مشابه مشمولین این بند به میزان 4 میلیون ریال افزایش 
مي یابد، عالوه بر این افزایش جزو 1 ضریب ریالي ساالنه 
مشمولین این بند نسبت به ضریب ریالي سال 1۳۹۷ به 

میزان تا 1۰ درصد افزایش مي یابد.

روشافزايشحقوقهادرسال۹۸تغييرنميكند



بانك و بيمه4يادداشت

»تعادل« از وضعيت بازار طال وارز گزارش مي دهد 

حباب سکه ۴۷۰ هزار تومان

نحوه تامین ارز كاالهاي  گروه یک اصالح شد
گروه بانك و بيمه | محسن  شمشيري|

تصوی��ب نامه هی��ات وزی��ران در خص��وص اصالح 
تصویبنامه موضوع اقدام بانک مرکزی نسبت به تامین 
ارز کاالهای فهرست گروه یک )شامل کاالهای اساسی، 
ضروری، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی( ابالغ شد.
به گزارش »تعادل«، براساس این تصویب نامه، در ارتباط 
با اعتبارات اسنادی مدت دار »یوزانس«، ریفاینانس و 
بروات اسنادی مدت دار که اسناد حمل آنها قبل از تاریخ 
مذکور ترخیص ش��ده و پروانه گمرکی مطابق با ثبت 
سفارش و اسناد حمل مربوطه ارائه شده باشد و همچنین 
ماش��ین آالتی که قبل از تاریخ ۱۶ مرداد ۹۷ ترخیص 
ش��ده و پروانه گمرکی مطابق با ثبت سفارش و اسناد 
حمل مربوط ارائه شده باش��د در صورتی که سررسید 
پرداخت آنها از تاریخ ۱۶ مرداد ماه ۹۷ به بعد باشد، تامین 
ارز به میزان کاالی ترخیص شده حسب پروانه گمرکی 
مربوط به نرخ رس��می و از محل ارزهای در دس��ترس 
بانک مرکزی منوط به تایید دس��تگاه اجرایی ذی ربط 
خواهد ب��ود. همچنین مواردی که در زمان گش��ایش 
مقرر شده، ارز مربوط از سوی وارد کننده »ارز متقاضی 

و ارز اشخاص« تامین شود، مشمول این بند نمی شود.

   نرخ ارز و طال و سكه 
روز شنبه ۱۸ اسفند ۹۷ نرخ لحظه اي دالر در سامانه 
سنا  به ۱3 هزار و ۱50 تومان و یورو به ۱5 هزار و ۱50 
تومان رسید همچنین نرخ هاي میانگین ارز سامانه سنا 
در روز پنج شنبه۱۶ اسفند براي  دالر ۱3 هزار و ۱33 
تومان و ی��ورو ۱4 هزار و ۹4۱ توم��ان و پوند ۱۷ هزار 
و ۱4۹ تومان، لیرتركی��ه 25۶0، درهم 35۹۶، یوآن 

202۹ تومان اعالم شد.
به گزارش »تعادل«، نرخ میانگی��ن حواله نیما نیز در 
روز پنجشنبه ۱۶ اس��فند ۹۷ براي دالر ۹2۹3، یورو 
۱0۷2۷، درهم 2500، یوآن ۱2۹3، لیرتركیه ۱۹23 
تومان اعالم ش��ده اس��ت.  همچنین در  صرافي هاي 
مجاز بانكي نیز نرخ ف��روش دالر ۱3200 و نرخ خرید 
آن ۱3۱00 توم��ان، نرخ فروش ی��ورو ۱5200  و نرخ 
خرید آن ۱3۱00 تومان اعالم شد. از سوي دیگر، نرخ 
دالر نقدي در عصر روز شنبه به ۱3۱۹0 و نرخ درهم به 
35۹0 تومان رسید.  براین اساس، با اعالم هر انس طال 
در بازار های بین المللی كه  با 3 درصد افزایش به قیمت 
۱2۹۸ دالر عرضه ش��ده، و ن��رخ دالر نقدي ۱3۱۹0 
تومان، هر گرم طال 420 هزار تومان، مظنه مثقال ۱۷ 
عیار ۱ میلیون و ۸20 هزار،  سكه گرمي ۸۶0 هزار، ربع 
سكه ۱ میلیون و ۶50 هزار،  نیم سكه 2 میلیون و 4۸0 
هزار،  س��كه طرح جدید  4 میلیون و 5۶5 هزار تومان 

داد و ستد شد. 

   مصنوعات طال کمتر از سکه و طالی آب شده 
در ای��ن رابطه آیت محمد ولی ریی��س اتحادیه طال و 
جواهر نوس��ان جزیی قیمت هر انس طال در بازار های 
بین المللی و نرخ ارز را سبب تغییرات اندک قیمت طال 
و سکه دانست و از ثبات نسبی قیمت طال و سکه در بازار 

خرده فروشی خبر داد.
همچنین محمد کشتی آرای در مورد آخرین وضعیت 
بازار طال و سکه گفت: با توجه به افزایش 5 دالری قیمت 
اونس جهانی و نوس��ان اندک نرخ ارز، شاهد افزایش 
تقریبا 50 هزار تومانی سکه نسبت به پنجشنبه هفته 
گذشته هستیم. به طوری که نرخ هر قطعه سکه تمام 
طرح جدید 4 میلیون و 5۸0 هزار تومان و هر قطعه سکه 

تمام با طرح قدیم 4 میلیون و 450 هزار تومان است.
وی ادامه داد: همچنین در حال حاضر نرخ نیم س��که 
2میلیون و 4۸0 هزار تومان، ربع س��که یک میلیون و 
۶40 هزار تومان و سکه های گرمی نیز ۸۶0 هزار تومان 
اس��ت.  در ضمن هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز 42۱هزار 
تومان است. رییس کمیسیون تخصصی طال و جواهر 
اتاق اصناف افزود: بنابراین ب��ازار روال عادی را دارد و 
تقاضای هیجانی در بازار وجود ندارد، بنابراین عرضه 
و تقاضا متعادل هس��تند. با توجه به این حباب سکه 
با کاهش 30 هزار تومانی به 440 هزار تومان رس��یده 

است.
وی با اشاره به وضعیت طالفروشان در سال ۹۷ گفت: با 
توجه به افزایش سه برابری قیمت طال و کاهش قدرت 

خرید م��ردم تقریبا 30 درص��د از واحدهای تولیدی 
و رسته های وابسته در این س��ال تعطیل شده اند و با 
ادامه این روند پیش بینی می ش��ود در اوایل سال ۹۸ 
نیز تعداد آنها افزایش یابد. کش��تی آرای در مورد نیاز 
وارداتی طالی کشور گفت: ۸0 درصد از تولید 30 تا 50 
تنی کشور از طریق بازیافت طال و بقیه از طریق واردات 
ش��مش طال تامین می ش��ود که این واردات بیشتر از 
کشورهای سوییس و کشورهای خلیج فارس صورت 
می گیرد. رییس کمیسیون تخصصی طال و جواهر اتاق 
اصناف گفت: با توجه به افزایش سه برابری قیمت طال و 
کاهش قدرت خرید مردم تقریبا 30 درصد از واحدهای 
تولیدی و رسته های وابسته در این سال تعطیل شده اند 
و با ادامه این روند پیش بینی می شود در اوایل سال ۹۸ 

نیز تعداد آنها افزایش یابد.

   ارز ۴۲۰۰ تومانی  و رانت و گرانی 
از سوي دیگر،  رییس کل بانک مرکزی می گوید: گر چه 
ارز 4200 تومانی برای کاالهای اساسی در ابتدا موجب 
کنترل ش��وک ارزي بوده اما به مرور معایب آن باعث 

ایجاد رانت و افزایش قیمت ها شده است.
رییس کل بانک مرکزی در پس��ت اینس��تاگرام خود 
نوشت: تشدید تحریم ها، بیش��ترین تأثیر منفی را بر 
اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه دارد. لذا طبیعی 
است که مهم ترین بحث های دولت و بانک مرکزی بر 
نحوه تأمین کاالهای اساسی و داروهای مورد نیاز مردم 
متمرکز شود. موانع و مشکالت سیستم توزیع موجب 
شده که علی رغم تأثیر اولیه ارز 4200 تومانی کاالهای 
اساسی در کنترل تأثیر شوک طرف عرضه، معایب آن به 
تدریج آشکار شده و با افزایش قیمت آن ها در بازار، ضمن 
ایجاد رانت، موجب افزایش س��طح عمومی قیمت ها 
شده است. درواقع اختصاص ارز ترجیحی به کاالهای 
اساسی به علت طبیعت بازار در اقتصاد و ضعف سیستم 
توزیع و نظارت، نتوانسته در میان مدت از افزایش قیمت 
آن ها جلوگیری کند و لذا تدریجا در بیشتر موارد یارانه 
از مصرف کننده فاصله گرفته و نصیب واسطه ها شده 

است. بانک مرکزی با جدیت دنبال آسیب شناسی این 
موضوع بوده و با ارائه گزارش هاي الزم، پیگیر موضوع 
است. دولت نیز مسئله را در دستور کار خود دارد و طبعا 

تصمیم مناسب را در این خصوص اتخاذ خواهد کرد.

   دالر یک ساله چقدر گران شد
 پرسشي كه این روزها مطرح مي شود این است كه با 
توجه به رشد حدود ۹ هزار توماني دالر در سال ۹۷، در 
سال آینده و با توجه به مشكالت بودجه اي، تحریم نفتي 
و رشد نقدینگي، نرخ ارز چه مسیري را طي خواهد كرد 
و احتماال نرخ دالر در مقایسه با تورم و یا رشد نقدینگي و 
یا در مقایسه با اثر تحریم ها چه روندي خواهد داشت. 

برخي صاحب نظران در این زمینه مي گویند كه نرخ 
دالر در مقایس��ه با ت��ورم ماهانه 3 ت��ا ۶ درصدي و در 
مقایسه با  رش��د نقدینگي 20 درصدي،  باید رشدي 
20 تا 40 درصدي داشته باشد و در سال ۹۸ به تدریج 
به س��مت ۱۷ هزار تومان و باالتر حركت كند. برخي 
كارشناس��ان نیز  با اش��اره به تحلیل تكنیكال و  رشد 
۹ هزار توماني دالر در یك س��ال اخیر معتقدند كه با 
تداوم روند فعلي پیش بیني مي ش��ود كه در سال ۹۸ 
هر سه ماه شاهد رش��د 3 هزار توماني دالر باشیم و در 
فصل هاي بهار، تابستان و پاییز ۹۸ هر فصل حدود 3 
هزار تومان به نرخ دالر اضافه ش��ود.  اما همان طور كه 
نرخ دالر در سال هاي قبل و سال ۹۷ دقیقا متناسب با 
رش��د نقدینگي و تورم حركت نكرده، و متاثر از شوك 
ارزي و تحریم ها و رشد هزینه مبادله، داللي و رانت و ... 
بوده است.  در نتیجه نمي توان انتظار داشت كه  دالر 
متناسب با تحلیل تكنیكال یا رشد نقدینگي افزایشي 
باشد و عوامل دیگري غیر از عوامل بنیادي تورم بر رشد 

نرخ ارز موثر است. 
نرخ دالر نس��بت به دوره مشابه س��ال ۹۷ حدود 230 
درصد رش��د كرده و 3.3 برابر شده است كه تناسبي با 
رشد نقدینگي و تورم در دو سه سال اخیر ندارد و از كانال 
4 هزار تومان در ابتداي سال تا کانال ۱3هزار تومان در 
پایان سال پیش رفته است.  اگرچه دالر سال ۹۶ را در 

کانال 4هزار تومان به پایان رس��اند اما در سال جاری 
نوسانات بسیاری را تجربه کرد به طوری که در مهرماه با 
عبور از کانال ۱۹هزار تومان رکورد باالترین نرخ را به نام 
خود ثبت کرد. بیستم فروردین ماه امسال بود که معاون 
اول رییس جمهور نرخ رسمی دالر را 4200تومان اعالم 
کرد اما این سیاست نتوانست جلوی حرکت صعودی 
آن را بگیرد و س��رانجام رکورد ش��کنی های این ارز از 
اردیبهش��ت ماه آغاز شد.در میان این همه باال و پایین 
ش��دن نرخ، حذف قیمت از تابلوی صرافی ها و ممنوع 
کردن فعالیت آن ها از سیاس��ت های عجیب سال ۹۷ 
بود كه البته در پاییز امسال بار دیگر صرافي ها وارد بازار 
ش��دند. ماجرا از این جا آغاز شد که صرافی ها در اواخر 
سال گذشته به دلیل نوسان بیش از حد نرخ مجبور به 
صفر کردن قیمت دالر در تابلوی خود ش��دند. اما این 
قضیه ت��ا جایی ادامه پیدا کرد ک��ه در نهایت منجر به 
ممنوعیت خرید و فروش ارز در صرافی ها شد. سرانجام 
بعد از حدود پنج ماه در بیستم مرداد ماه نرخ مجددا به 
تابلوی صرافی ها بازگشت و بانک مرکزی که تا آن روز 
صرافان را ممنوع الکار کرده بود، برای کاهش التهابات 

بازار و سفته بازی  دالالن اجازه فعالیت به آن ها را داد.
اما بس��ته ارزی ارائه شده توس��ط بانک مرکزي براي 
کنترل بازار ارز موقتی بود چرا که از ش��هریور ماه پای 
دالر به کانال ۱3 و ۱4هزار تومان نیز باز شد و در مهرماه 
به اوج خود رسید. مهر را می توان جنجالی ترین ماه دالر 
در سال جاری دانست چرا که نرخ این ارز در چهارمین 
روز همین ماه به ب��االی ۱۹هزار تومان صعود و همه را 
حیرت زده کرد؛ اما این زنگ خطر منجر به این شد که 
بانک مرکزی جدی تر به بازار ورود کند و همین امر باعث 

شد دالر ۱۹هزار تومانی دوام چندانی نداشته باشد.
بر خ��الف تص��ور دالالن دالر روي 20ه��زار تومان و 
نرخ های باالتر را ندید و به سرعت حرکت نزولی خود را 
آغاز کرد، به طوری که در پایان هفته اول مهر ماه مجددا 
۱0هزار تومان ش��د و در ش��رف تک رقمی شدن قرار 
گرفت. اگرچه بسیاری از فعاالن بازار تصور می کردند 
که دالر به زیر ۱0هزار تومان سقوط می کند اما در نیمه 

مهرم��اه اوج گرفت و دوباره به ۱3ه��زار تومان صعود 
کرد که البته این صعود هم فرودی زودهنگام به همراه 
داشت زیرا همزمان با جلس��ه علنی مجلس در مورد 
الیحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی 
تروریسم، دالر بار دیگر به کانال ۱0 هزار تومان بازگشت. 
بازار فردوسی در روزهای نزدیک به تحریم آبان ماه در 
حالت آماده باش قرار گرفت؛ اما بعد از اعمال تحریم ها 
آن چیزی که همه تصور می کردن��د رخ نداد و دالر از 
۱2هزار تومان فراتر نرفت حتی در برخی از روزهای آذر 
ماه تابوی دو رقمی بودن را شکست و باالخره به ۹هزار 
تومان رسید. نرخ ارز در روزهای پایانی مهر و اوایل آبان 
ماه، از زمزم��ه دور دوم تحریم ها که قرار بود از 20آبان 
اعمال شود در بالتکلیفی س��پری شد. دالر اولین روز 
زمستان امسال را با ۹۶00 تومان آغاز کرد و قیمت آن 
تا پایان دی ماه به ۱2 هزار تومان رسید. دالر اول  بهمن 
را با قیمت ۱۱۷50 شروع و آخرین روز ماه را با ۱۱500 
به پایان رس��اند و در طول ماه و در روز های نزدیک به 
چهلمین سالگرد انقالب اسالمی بین ۱۱ هزار و 500 تا 
۱۱ هزار و ۹00 تومان در نوسان بود. اما دالر اسفند ماه 
را با قیمت ۱3هزار تومان آغاز کرد و در طول این ماه تا 
کنون نیز بین ۱3 تا ۱3 هزار و 500در نوسان بوده است. 
طی یک سال گذشته قیمت دالر از اسفند ماه ۹۶ که 
4۸00 تومان بود تا امروز که در محدوده ۱3 هزار و 200 
تومان قرار دارد، حدود ۹هزار تومان معادل ۱۸0درصد 
افزایش قیمت داشته که به عقیده بسیاری از فعاالن بازار 

جهش بی سابقه و دور از تصوری را تجربه کرده است.

   خوش بینی بازار به افزایش طال
در نظرسنجی طالی هفتگی کیتکونیوز، کارشناسان 
وال استریت و سرمایه گذاران تغییر نظر داده و نسبت 
به باال رفتن قیمت طال در هفته جاری ابراز خوش بینی 
کردند. طال پنج ش��نبه گذش��ته به پایین ترین رکورد 
امسال سقوط کرد و سپس تحت تأثیر آمار اشتغال غیر 
کشاورزی آمریکا در روز جمعه که نشان داد اقتصاد این 
کشور در ماه میالدی گذشته تنها 20 هزار شغل ایجاد 
کرده است، بهبود یافت. افشین نوابی، مدیر معامالت 
شرکت ام کی اس اظهار کرد: پس از آمار اشتغال اخیر 
آمریکا، به نظر می رس��د طال تا مرز ۱350 دالر پیش 
خواهد رفت. در نظرسنجی کیتکونیوز از کارشناسان 
وال استریت، ۱4 نفر شرکت کردند که از میان آنها، ۱2 
نفر یا معادل ۸۶ درصد افزایش قیمت طال و یک نفر یا 
۷ درصد کاهش قیمت ط��ال را پیش بینی کردند و به 
همین تعداد نیز نظری نداشتند.در این بین، 53۸ نفر در 
نظرسنجی آنالین کیتکونیوز شرکت کردند که از میان 
آنها، 2۷4 نفر یا معادل 5۱ درصد افزایش قیمت طال و 
۱۷۷ نفر یا 33 درصد کاهش قیمت این فلز را پیش بینی 
کردند. ۸۷ نفر یا 2.2 درصد نیز نس��بت به روند قیمت 
طال نظری نداشتند.در نظرس��نجی هفته پیش اکثر 
کارشناسان وال استریت و سرمایه گذاران نسبت به باال 

رفتن قیمت طال ابراز خوش بینی کرده بودند.
شون السک، مدیر شرکت »والش تریدینگ« با اشاره 
به قیمت ۱2۸0.۸0 دالر روز پنجشنبه، گفت: این کف 
قیمت طال است و طال با پرسش های زیادی که نسبت به 
وضعیت اقتصاد جهانی وجود دارد، باالتر خواهد رفت.

آدام بوت��ون، مدی��رکل ش��رکت فارک��س الی��و نیز 
اظه��ار کرد ط��ال حمای��ت یافته و احتمال ریس��ک 
گریزی باالی��ی در هفته ج��اری وج��ود دارد.کالین 
 سیژینس��کی، استراتژیس��ت ارش��د بازار در شرکت
 SIA Wealth Management ب��ه کیتکونیوز 
گفت: وی به طال در کوتاه مدت خوش بین است اما در 
میان مدت انتظار دارد این فلز ارزشمند رشد محدودی 
پیدا کند. وی به آمار ضعیف اشتغال آمریکا اشاره کرد 
که مانع از افزایش بیش��تر نرخ های بهره توسط بانک 

مرکزی آمریکا و رشد ارزش دالر خواهد شد.
دارین نیوس��ام، تحلیلگر فنی مستقل نیز اظهار کرد: 
نمودارهای فنی باال رفتن قیمت طال را نشان می دهند.

بیل باروچ، رییس ش��رکت »بلو الی��ن فیوچرز« نیز 
اظهار کرد ک��ه ماندن طال در همین حدود منطقی به 
نظر می رسد زیرا اقتصاد جهانی به دنبال آمار تجارت 
مأیوس کننده چی��ن و آمار تولید ضعیف آلمان، رو به 

افول گذاشته است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گردهمایی مدیران بانک رفاه:
بانک رفاه بيشترین خدمت و کمترین حاشيه را دارد 

 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به احساس نزدیکی و قرابت با 
نظام بانکی گفت: بانک رفاه خوشبختانه بیشترین خدمت و کمترین 
حاشیه را دارد که موجب افتخار در نظام بانکی است.  به گزارش روابط 
عمومی بانک رفاه کارگران، دکتر شریعتمداری در سومین گردهمایی 
آموزشی - هم اندیشی مدیران بانک رفاه که ۱۶ اسفند ماه سال جاری 
در جوار بارگاه ملکوتی امام رضا )ع( برگزار ش��د، طی سخنانی با ابراز 
خرسندی از حضور در جمع مدیران بانک رفاه گفت: در فعالیت های 
بانکی، مهم این است که سالمت در آن نمایان باشد که خوشبختانه در 
بانک رفاه اصل سالمت و شفافیت حکمفرماست. این دستاوردها ثمره 
به کارگیری کادر مدیریتی شایسته است که منجر به سالمت و صالبت 
بانک رفاه ش��ده است. در صورتی که یک حکمرانی خوب در سازمان 
وجود داشته باشد سازمان به تعالی خواهد رسید. شریعتمداری با بیان 
اینکه مأموریت بانک رفاه ارائه خدمت به اقشار کارگری است گفت: در 
صورتی که بتوانید به این قشر از جامعه خدمات مطلوب ارائه دهید و این 
عزیزان را راضی کنید به هدف خود رسیده اید. وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی با تأکید بر هم افزایی و تعامل بیشتر سازمان های زیر مجموعه 
وزارتخانه با بانک های تحت نظارت این نهاد از جمله بانک رفاه خاطر 
نشان ساخت: با انجام این اقدامات و تجمع سرمایه ها در بانک رفاه توان 
رقابتی آن افزایش خواهد یافت و قادر خواهد بود خدمات متنوع ارائه 
دهد. وی بر حضور گسترده تر بانوان در نظام بانکی و از جمله بانک رفاه 

تأکید کرد و گفت: بانوان توانایی بسیار باالیی برای اداره امور دارند و با 
بهره گیری از مهربانی و مالطفت خود می توانند زمینه های رضایت 
مشتریان را رقم بزنند. دکتر سهمانی مدیر عامل بانک رفاه در سخنانی 
ضمن خوشامدگویی به دکتر شریعتمداری گفت: این بانک توانسته 
هم راستا با سیاست های وزارتخانه گام بردارد. یکی از این سیاست ها، 
اعطای تسهیالت خرد و قرض الحسنه بود که خوشبختانه با تمام توان 
این اقدامات در حال اجرا است، به گونه ای که نسبت پرداخت تسهیالت 

قرض الحسنه در بانک رفاه، 40 درصد است. 
بانک رفاه امروز 20 میلیون مشتری دارد و به حدود 40 میلیون نفر ذی 
نفع، خدمات ارائه می دهد. همچنین حدود 2 میلیون نفر مستمری و 
مقرری بگیر سازمان تأمین اجتماعی حقوق خود را از این بانک دریافت 
می کنند و بانک تاکنون برای ارائه خدمات به تمامی این اقشار از هیچ 
کوششی فروگذار نکرده است. دکتر سهمانی با اشاره به پیشینه ارائه 
خدمات بانک رفاه به طیف متنوع اقشار جامعه از جمله اقشار کم درآمد، 
خاطر نشان ساخت: بانک رفاه به عنوان اجتماعی ترین بانک به اقشار 
متفاوت جامعه خدمات ارائه می کند.شرکت صرافی بانک رفاه هم در 
حوزه خدمات ارزی به عنوان برترین صرافی کشور معرفی شده است. 
این اقدامات در نهایت دقت و مراقبت و همراه با سالمت کامل صورت 
گرفته است. بانک رفاه همچنین بر اساس نظر نهادهای نظارتی جزو 

بانک های بی حاشیه، آرام و منضبط است.

سخنگوی سازمان ثبت احوال خبر داد
کارت ملی هوشمند به زودی در شعب بانک ها

س��خنگوی س��ازمان ثبت احوال گفت: بانک ها تقاضای همکاری با 
سازمان ثبت احوال برای استفاده از زیرساخت کارت ملی هوشمند را 
دارند و با تکمیل زیرساخت های الزم بزودی کارت ملی در شعب بانک 

قابل استفاده خواهد بود.
 اعالم عملیاتی ش��دن اس��تفاده از کارت هوش��مند ملی به عنوان 
زیرساخت هوشمند احراز هویت در کشور در سیستم بانکی یک بحث 
بسیار مهم و جدی است که اخیرا مطرح شده، چرا که با توجه به دستور 
وزارت کشور، هماهنگی سازمان ثبت احوال و بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران قرار است از کارت ملی هوشمند به منظور احراز هویت 
افراد در سیستم بانکی به منظور تسهیل فرآیندها و افزایش سرعت و 
امنیت استفاده شود اما نکته تعجب برانگیز که بسیاری از کارشناسان 
با آن مخالفت دارند، موضوع استفاده از کارت ملی هوشمند به جای 

کارت بانکی برای استفاده از خدمات بانکی است.
به اعتقاد کارشناسان، کارت ملی هوش��مند صرفا ابزار احراز هویت 
است و در صورت مفقود شدن دریافت دوباره آن و استفاده از خدمات 
شعبه ای بانکی با مشکل مواجه می ش��ود و از سویی دیگر این کارت 
اس��تانداردهای الزم امنیتی برای استفاده از خدمات بانکی به جای 
کارت بانکی را ندارد بر همین اس��اس صرفا بای��د از ابزار کارت ملی 
هوشمند به عنوان یک زیرساخت بسیار کامل و قدرتمند در زمینه 
احراز هویت افراد در بانک ها و بازارهای مالی استفاده شود و مدل هایی 

مانند استفاده از کارت ملی به جای کارت بانکی صرفا امنیت افراد را به 
خطر و مشکالت بزرگی را ایجاد می کند که بر اساس پیگیری خبرنگار 

ایِبنا این موضوع از سوی بانک مرکزی در حال بررسی است. 
در همین خصوص، سیف اهلل ابوترابی؛ سخنگوی سازمان ثبت احوال 
به ایِبنا گفت: با توافق انجام ش��ده از سوی بانک ملی ایران با سازمان 
ثبت احوال در فاز نخست، قابلیت استفاده از کارت ملی هوشمند در 
دستگاه های  خود بانک و خود دریافت فراهم شده و کارت ملی نقش 
کارت بانکی را خواهد داش��ت و با هماهنگی صورت گرفته به زودی 
اس��تفاده از کارت ملی هوشمند در ش��عب بانک ملی نیز عملیاتی 
خواهد ش��د تا افراد بتوانند بدون استفاده از کپی و صرفا با استفاده از 
درگاه های مخصوص کارت ملی احراز هویت را به صورت الکترونیکی 
و با استفاده از قرار داشتن اثر انگشت در کارت ملی هوشمند و قابلیت 

افزودن امضای الکترونیک انجام دهند.
وی با اشاره به ادامه همکاری س��ازمان ثبت احوال با سیستم بانکی 
گفت: بسیاری از دستگاه ها در کشور از جمله برخی بانک ها تقاضای 
همکاری با س��ازمان ثبت احوال برای اس��تفاده از زیرساخت کارت 
ملی هوشمند را دارند سیستم بانکی به دنبال استفاده از کارت ملی 
هوش��مند برای احراز هویت الکترونیک افراد برای افزایش سرعت و 
امنیت است و کارت ملی هوشمند می تواند فرآیند احراز هویت را یک 

گام جلوتر ببرد.
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رابطه سیستم بانكي با واردات 
و نظام تخصیص و توزیع

محمد ولي پور پاشاه|
تسریع در حل مش��كالت ترخیص و توزیع، روند 
خروج كاال از گمرك را بهبود داده و اجراي مصوبات 
دولت براي س��رعت  بخش��یدن به روند ترخیص 
كاال بر مدیریت تقاضا براي كاالهاي اساسي موثر 
خواهد بود. تقویت حلقه اتصال بین واردكنندگان، 
سیستم بانكي و نظام گمركي براي شكل گیري 
تنوع و باالبردن س��رعت عم��ل واردات كاالهاي 
اساسي الزم است و با ایجاد زیرساخت هاي كارآمد 
و مطمئن،  مي توان گام هاي مهمي در حوزه تامین 
كاالهاي ضروري برداشت. از یك طرف، با وجود 
نوس��انات ارزي و پدیده قاچاق از مرزهاي غربي و 
شرقي كشور طبق اظهارات مسووالن امر، واردات 
اینگونه محصوالت رشد قابل توجهي داشته است 
و در نتیجه امیدواري ها براي ایجاد تعادل در قیمت 
كاالهاي اساسي باال رفته اس��ت و از طرف دیگر 
قواعد بازرگاني بین الملل، هرچند به صورت جزیي، 
دستخوش تحوالتي ش��ده است و ثبت سفارش 
و فرآین��د مدیریت خرید و سفارش��ات خارجي 
در واردات كاالهاي ض��روري به ویژه محصوالت 

پروتئیني را متأثر ساخته است.
این كاالها به دلیل تاثیري كه در س��بد مصرفي 
خانوار دارند، كمترین نوس��انات و عدم تعادل ها 
در عرضه و تقاضا قادر به ایجاد مش��كالتي براي 
متقاضیان واقعي این محصوالت خواهند كرد كما 
اینكه صف هاي طوالن��ي براي خرید محصوالت 
پروتئیني به قیمت تنظیم بازار در هفته ها و ماه هاي 
اخیر موید اهمی��ت این موضوع بوده اس��ت. در 
یادداشت پیشین اینجانب كه در ایِبنا منتشر شد، 
شرایط و فرآیندهایي كه امكان اقدام براي واردات 
را در شرایط خاص اقتصادي فراهم مي كند،  مورد 
بررسي قرار گرفتند. در این یادداشت، به نمونه ها و 
مواردي از مشكالت واردات كاالهاي ضروري اشاره 
خواهند شد تا با شناس��ایي آن در زمینه واردات 
اینگونه محصوالت و اوج گرفتن قیمت در روزها و 
ماه هاي اخیر و ضرورت مدیریت آن، بررسي هاي 

بیشتري در این خصوص صورت گیرد.
عرضه كاالهاي اساس��ي مانند دانه هاي روغني، 
ذرت، گوش��ت قرمز و  جو بر اس��اس گزارش��ات 
گمرك و اظهارنظر مس��ووالن در سال جاري در 
مقایسه به سال گذشته بیش از بیست درصد و به 
صورت قابل توجهي رشد داشته و تخصیص منابع 
بهبود یافته اس��ت در حالي كه به نظر مي رسد به 
دلیل وجود مش��كالتي در فرآیند توزیع  در كنار 
عوامل اجتناب ناپذیر از جمله موقعیت جغرافیایي، 
قیمت هاي نسبي و ضعف هاي ساختاري به دلیل 
پیچیدگي فرآیند ثبت س��فارش در سامانه هاي 
اس��تاندارد و مراحل بعد از آن به همراه تصویب و 
اجراي قوانین و مق��ررات مدیریت واردات نقش 
مهمي به وی��ژه در مرزهاي جغرافیایي با توجه به 
نقش مهم ثبت سفارش به عنوان مقدمه اي براي 

آغاز و تكمیل فرآیند واردات داشته است.
ضمن آنكه ماندن بخش��ي از كاالهاي اساس��ي 
در انباره��اي گم��رك و تعیین اولوی��ت  واردات 
محص��والت و معافیت ه��اي ارزي مرب��وط ب��ه 
مابه التف��اوت ارزي در كنار عدم اق��دام به انتقال 
كااله��اي اساس��ي از انبار گم��رك را نباید از یاد 
برد. تسریع در حل مش��كالت ترخیص و توزیع، 
روند خروج كاال از گم��رك را بهبود خواهد داد و 
اجراي مصوبات دولت براي سرعت  بخشیدن به 
روند ترخی��ص كاال از گمركات تأثیرگذار خواهد 
بود. اتخاذ تصمیمات ش��فاف و به موقع از سوي 
بانك مركزي و وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
براي تعیین تكلیف شدن اظهارنامه  واردكنندگان 
براي ترخیص توانست تغییر اولویت ها را مدیریت 
كرده و مشكالت واردكنندگان را تا حدود زیادي 
مرتفع سازد. با وجود این، صدور مجوزهایي براي 
ترخیص كاالهاي اساسي بدون تخصیص و تامین 
ارز با همكاري ش��بكه بانكي،  خروج محصوالت 
به صورت پرداخت علي الحس��اب ی��ا به صورت 
پیش پرداخت و تضمین تسویه باقي مانده وجوه 
مربوط به عوارض و مالیات پس از ترخیص كاال نیز 
ضروري به نظر مي رسند. پیچیدگي فرآیند ثبت 
سفارش در سامانه ها، پاسخگویي مناسب و سریع 
بانك ها، چگونگي تعامل بانك ها با بانك مركزي و 
وجود ضعف در بخشنامه ها بعضا موجب تشدید و 
باال رفتن هزینه خرید و سفارشات خارجي مي شود 
و نواقص ساختاري در فرآیند بروزرساني آخرین 
تاییدیه هاي ارزي از سیس��تم بانكي و فیش هاي 
پرداختي براي تخصی��ص ارز براي ترخیص كاال 
از گم��رك كه ب��ه تعامل میان سیس��تم بانكي، 
گمرك و واردكنندگان بازمي گردد امور گمركي 
و انجام فرآیند ترخی��ص را با كندي مواجه كرده 
و هزینه هاي مستقیم مضاعف در ترخیص كاالها 
اعم از انب��ارداري و دموراژ را بر واحدهاي تولیدي 
تحمی��ل خواهد كرد. نباید از ی��اد برد طول دوره 
پیاده سازي كاال از كشتي و اظهار در گمرك پس از 
اعمال تحربم ها به نظر مي رسد افزایش یافته است، 
اما حجم و وزن واردات كاالهاي اساس��ي در سال 
جاري افزایش قابل توجهي داشته و به همین دلیل 
مش��كالت مربوط به انتقال ارز نیز باید با سرعت 
بیشتري دنبال ش��ود تا با اخذ مجوزهاي قانوني 
و همكاري بیشتر واردكنندگان در ارایه به موقع 
اسناد بازرگاني محموله هاي كاالهاي ضروري در 

اسرع وقت به دست آحاد مردم برسد.
از این رو مي توان امیدوار بود با توجه به تالش دولت 
در ایجاد شفافیت بیشتر از مراحل ترخیص تا توزیع 
كاالهاي ضروري و تقویت سامانه هاي گزارش دهي 
در حوزه بازرگاني خارج��ي اعم از نظام گمركي، 
واردكنندگان و سیستم بانكي، گام هاي مطمئني 
براي سرعت عمل بیشتر جهت تعدیل قیمت ها و 
مدیریت  تقاضاي كاالهاي اساسي بردارد و به نقطه 
نظرات واردكنن��دگان كاالهاي ضروري در نظام 

تخصیص و توزیع،  توجه بیشتري معطوف كند.

   پرسش�ي كه اين روزها مطرح مي ش�ود اين است كه با توجه به رشد حدود 9 هزار توماني دالر در س�ال 97، در سال آينده و با توجه به مشكالت 
بودجه اي، تحريم نفتي و رشد نقدينگي، نرخ ارز چه مسيري را طي خواهد كرد و احتماال نرخ دالر در مقايسه با تورم و يا رشد نقدينگي و يا در مقايسه با 
اثر تحريم ها چه روندي خواهد داشت؟ برخي صاحب نظران در اين زمينه مي گويند كه نرخ دالر در مقايسه با تورم ماهانه 3 تا 6 درصدي و در مقايسه 

با  رشد نقدينگي 20 درصدي،  بايد رشدي 20 تا 40 درصدي داشته باشد و در سال 98 به تدريج به سمت 17 هزار تومان و باالتر حركت كند.

   کارشناس�ان وال استريت و سرمايه گذاران تغيير نظر داده و نسبت به باال رفتن قيمت طال در هفته جاری ابراز خوش بينی کردند. طال پنجشنبه 
گذشته به پايين ترين رکورد امسال سقوط کرد و سپس تحت تأثير آمار اشتغال غير کشاورزی آمريکا در روز جمعه که نشان داد اقتصاد اين کشور در 

ماه ميالدی گذشته تنها 20 هزار شغل ايجاد کرده است، بهبود يافت.

برش



رويخطشركتها 5 بازار سرمايه

»تعادل«وضعيتبازارسهامدرآستانهسال98رابررسيميكند

نقشه خواني تاالر حافظ
گروه بورس|سميرا  ابراهيمي|

اين روزها روند حركتي ش��اخص بورس كه روزهاي 
زيادي را در محدوده 160 هزار تا 165 هزار در نوسان 
است، رخوت و كرختي را براي معامله گران اين بازار 
ايجاد كرده اس��ت. حتي شاخص هم وزن نيز جهش 
ناگهاني تجربه نكرده و درمحدوده 30 هزار واحدي، 
كمي پايين و باال مي رود و نش��ان مي دهد كه عمده 

سهام بازار، دچاريكجا نشيني شده اند. 
به صورت كلي، حركت هاي جهش زا در سهام بورس 
منوط به اتفاقات اساس��ي در ورطه اقتصادي كشور 
است. بطور مثال جهش هاي شديد قيمت ارز در نيمه 
ابتدايي سال جاري، باعث حركت شارپي شاخص ها 
و بالطبع رشد قيمت سهام شد. اما اين روزها كه بازار 
به تعبي��ري متعادل و به تعبيري رخوت زده اس��ت، 
اين س��وال پيش مي آيد كه چه عواملي قرار است بر 
بازار تاثير بگذارند و آينده بازار در س��ال 98 به كدام 

سو مي رود. 
آنچه مشخص اس��ت، اين روزها قيمت سهام نسبت 
به مهرماه، در نقاط پاييني ق��رار دارد اما نرخ فروش 
محصوالت آنها در ب��ورس كاال، در همان محدوده و 
حتي باالتر است. چنين روندي نشان مي دهد سايه 

ريسك سيستماتيك بر بازار سنگيني مي كند. 
الزم به توجه فعاالن اين بازار است كه در روز جمعه، 
قيمت كاالهاي اساسي در بازار جهاني با افت اندكي 
همراه بود كه واكنش بازاره��اي جهاني را نيز در پي 
داش��ت. از سوي ديگر فروش س��نگين حقوقي ها به 
داليل مختلفي نظير تس��ويه اعتبارات كارگزاري ها 
باعث شده كه اكنون بازار در شرايط بي تحرك يا منفي 
قرار بگيرد. البته بايد توجه داشت كه گروه هاي بزرگ 
بازار مانند فلزي ها و معدني ها براي رش��د، پتانسيل 
بااليي دراند اما اين حرك��ت نيازمند ورود پول هاي 
جديد به بازار اس��ت. ورود پول جديد نيز طبق سنت 
رفتاري بازار سرمايه، با اتفاقات مهم سياسي توامان 
است. به نظر مي رسد كه تصويب پالرمو و زدوده شدن 
اين رسيسك سيستماتيك، مي تواند بخشي از پويايي 

از دست رفته بازار را بازگرداند. 
موضوع ديگر نيز اين اس��ت كه با آغاز بهار و رسيدن 

روزهاي منتهي به آخر سال، سرمايه گذاراني كه عادت 
س��هامداري آنها، داشتن سهم براي ورود به مجمع و 
گرفتن س��ود مجمع است، دس��ت به كار مي شوند و 
فعاليت آنها نيز تا حدي به مثبت ش��دن بازار كمك 

مي كند. 

  عاقبت ارز و تاثير آن در بورس
عبدالناص��ر همتي، رييس كل بان��ك مركزي اعالم 
كرده است كه »با وجود تاثير اوليه ارز 4200 توماني 
كاالهاي اساسي در كنترل تاثير شوك طرف عرضه، 
معايب آن به تدريج آشكار گشته و با افزايش قيمت 
آنها در بازار،  ضمن ايجاد رانت موجب افزايش سطح 

عمومي قيمت ها شده است«. 
اين پيام اينس��تاگرامي همتي، نتيجه احتمالي حذف 
دالر 4200 توماني براي كاالهاي اساس��ي را به اذهان 
متبادر مي كند. بنابراين احتمال مي رود كه در س��ال 
آينده، مج��ددا افزايش نرخ ف��روش محصوالت گروه 
صنايع غذايي و دارويي ايجاد شود. البته اين احتمال در 
صورتي است كه دولت اين شركت ها را ملزم به رعايت 
نرخ هاي پيشين نكند، در غير اين صورت زيان احتمالي 

براي اين دسته از توليدكنندگان متصور است. 

  تقاضاي غذايي 
از سوي ديگر صحبت از بازگشت كوپن براي كاالهاي 
اساس��ي از س��وي دولت ني��ز يكي از داليلي اس��ت 
كه در اي��ن بازار كم عمق، باعث اس��تقبال بيش��تر 
سرمايه گذاران از سهام گروه هاي غذايي شده است. 
بنابراين احتمال مي رود كه اگر اين طرح اجرا ش��ود، 
افزايش حاشيه سود براي شركت هاي مذكور را داشته 
باشيم كه البته اين افرايش، به صورت ثابت مي ماند. 

  تغيير قيمت گذاري فوالد
اتف��اق ديگري كه اخي��را رخ داده اس��ت، تغيير نوع 
قيمت گذاري محصوالت فوالدي در بورس كاالست. 
بر اين اساس قيمت ورق گرم يا سرد cis )متال بولتن( 
در صورت كس��ر و قيمت شمش اعالمي متال بولتن 
همان هفته در مخرج كس��ر قرار مي گيرد و ضرب در 

قيمت پايه شمش كشف شده در بورس كاال؛ قيمت 
پايه هفتگي ورق در بورس كاال مي ش��ود. همچنين 
بايد توجه داشت كه قرار شده است سقف رقابت براي 

شمش فوالد نيز آزاد باشد. 
اي��ن موضوع كه آزادي عمل بيش��تري براي جوالن 
قيمت محصوالت فوالدي در بورس كاال ايجاد مي كند، 
قطعا در نوع عملك��رد هزينه و توليد توليد كنندگان 
فوالد و سپس در قيمت س��هام آنها تاثيرگذار است. 
عالوه ب��ر آن، تحليل هاي بين المللي ني��ز حاكي از 
احتمال افزايش نرخ فوالد در ماه هاي آتي است كه اين 
موضوع نيز مزيد بر علت داليل نوسان مثبت احتمالي 

فوالدي ها در سال آتي مي شود. 

  تاثيرات تورمي در بازار سهام
اقتص��اد ايران و تورم از ابتداي ده��ه 90 به هم گره 
خورده ان��د و با وج��ود پايين آمدن ت��ورم در دولت 
يازدهم از 40 درصد به مرز 10 درصد، در سال جاري 
تورم دوب��اره افزايش يافته و به بي��ش از 23 درصد 
س��االنه رسيده است. كارشناس��ان معتقدند كه در 
س��ال آينده به احتمال خيلي زياد، رشد تورم ادامه 

پيدا خواهد كرد. 
در شرايط تورمي بطور متوسط سود اسمي شركت ها 
پس از مدت زمان��ي افزايش پيدا مي كن��د. در واقع 
سودآوري با افزايش همراه نيست، بلكه سود اسمي 
تحت تأثير تورم افزايش مي يابد. زماني كه سود اسمي 

افزايش پيدا كند، قيمت اس��مي س��هام نيز افزايش 
خواه��د يافت. اث��ر ديگر تورم اين اس��ت كه موجب 
كاهش ارزش ذاتي هر س��هم مي شود. بطور كلي، در 
سال هايي كه نرخ تورم باال باشد، كيفيت سود واقعي 
ش��ركت ها )س��ود اقتصادي( پايين مي آيد. عالوه بر 
اين، شرايط تورمي باعث كاهش قدرت خريد مردم 
مي شود. افزايش هزينه هاي زندگي به گونه اي خواهد 
بود كه فرصت سرمايه گذاري و پس انداز از آنها گرفته 
و درآمدها بيشتر صرف هزينه هاي جاري مي شود. از 
س��وي ديگر، كاهش سرمايه گذاري به كاهش تقاضا 
براي س��رمايه گذاري در بورس اوراق بهادار و به تبع 

كاهش شاخص سهام مي انجامد.

يككارشناسبازارسرمايهعنوانكرددربررسياخيربازارسرمايهبررسيشد

اثرگذاريتورم97بربورس98نوسانارزيوخروجنقدينگيازبازارسهام
به گفته يك كارش��ناس بازار سرمايه همزمان با هر تورم اقتصادي 
و نوس��اني ك��ه در ب��ازار ارز رخ مي دهد، بروز رفتاره��اي هيجاني 
و كوتاه مدت در تاالر شيش��ه اي ش��دت مي گيرد. عل��ي زارعي در 
گفت وگو با ايبنا عنوان كرد: بازار س��رمايه در حالي روزهاي پاياني 
خود در س��ال 9۷ را پش��ت س��ر مي گذارد كه بدون شك يكي از 
مولفه ه��اي مهم و تاثيرگذار بر اين ب��ازار، افزايش نرخ ارز و تورمي 
اس��ت كه در بخش ه��ا و حوزه هاي مختلف اقتصاد كش��ور در اين 
مدت رخ داد.  اين كارش��ناس بازار س��رمايه با اشاره به اينكه بطور 
طبيعي بازار س��رمايه از تورم اقتصادي اثر مثبت مي پذيرد افزود: 
اين اثرپذيري مثبت بيشتر خود را در خصوص موضوعاتي همچون 
ارزش جايگزيني نشان مي دهد.  وي اضافه كرد: البته تورم هميشه 
براي بازار سهام خبر خوبي نيست، چرا كه در بلندمدت موجب زيان 
بنگاه هاي توليدي مي شود؛ آن هم به اين دليل كه از يك طرف تورم 
اقتصادي موجب افزايش هزينه تمام شده شركت ها شده و از سوي 
ديگر پس از هر تورم شديدي شاهد ركود عميق در اقتصاد خواهيم 
بود كه اين موضوع نيز بر فروش محصوالت و كاالهاي ش��ركت ها 
اثرگذار بوده و از اين طريق نيز سودآوري آنها را تحت تاثير خود قرار 
خواهد داد. اين كارشناس بازار س��رمايه در ادامه با اشاره به اثرات 
افزايش نرخ ارز بر معامالت بازار سهام و كليت اين بازار اذعان كرد: 
نوس��ان نرخ ارز موجب خروج نقدينگي از بازار س��هام به بازار ارز با 

هدف كسب سود و نوسان گيري مي شود. 
زارع��ي افزود: از س��وي ديگر افزاي��ش نرخ ارز ب��ه افزايش ارزش 
جايگزيني شركت ها نيز انجاميده و اين موضوع اثر خود را بر رشد 
قيمت س��هام شركت ها و در پي آن ش��اخص بورس خواهد داشت 
كه اين موضوع را به وضوح در سال 9۷ در بازاز سهام مي توان ديد. 

وي گفت: البته افزايش نرخ ارز براي بازار س��رمايه اثرات متفاوتي 
را بجاي مي گذارد؛ چرا كه از يكسو رش��د نرخ ارز عالوه بر افزايش 
ارزش جايگزيني شركت ها، موجب رشد و سودآوري شركت هاي 
صادرات محور مي ش��ود و از سوي ديگر هزينه تمام شده شركت ها 
به ويژه بنگاه هايي كه مواد اوليه خ��ود را از خارج تامين مي كنند، 

افزايش مي دهد.
اين كارشناس بازار س��رمايه تاكيد كرد: يكي ديگر از اثرات منفي 
افزايش تورم و رشد نرخ ارز و نوسان اقتصادي، اين موضوع است كه 
در پي تورم و نوسان نرخ ارز پيش بيني توليد و سودآوري شركت ها 
در آينده سخت و دشوار مي شود و به همين جهت سرمايه گذاران 
نمي توانند برآورد درست و دقيقي از سودآوري شركت ها و در پي آن 
سرمايه گذاري در سهام آنها داشته باشند، به همين جهت همزمان با 
هر تورم اقتصادي و نوساني كه در بازار ارز رخ مي دهد، بروز رفتارهاي 

هيجاني و كوتاه مدت در تاالر شيشه اي شدت مي گيرد.

يك كارش��ناس بازار س��رمايه معتقد است كه، كش��ور در ساليان 
گذشته همواره يك كشور تورمي بوده و اين تورم به طبع روي ارزش 
دارايي هاي شركت ها نيز تاثيرگذار است. سيد رضا علوي، مديرعامل 
كارگزاري بانك توسعه صادرات با اشاره به ماليات افزايش سرمايه از 
محل تجديد ارزيابي به عنوان يك سياست تشويقي مناسب به سنا، 
گفت: اين بخشنامه و بخشنامه هاي مشابه ابزاري براي ارزش گذاري 
بروز دارايي ها اس��ت و اين مساله در احقاق حقوق سهامداران موثر 
است. علوي اين نوع افزايش سرمايه را به نفع سهامداران خواند و ادامه 
داد: اغلب شركت ها دارايي هاي خوبي دارند، اما اين دارايي ها به دليل 
اينكه مولد نيست در قيمت گذاري سهام آن شركت لحاظ نمي شوند. 
وي ادامه داد: به همين دليل سهام آنها نيز زير قيمت ارزش گذاري 
معامله مي شود. در اين ميان با تجديد ارزيابي و مشوق هايي كه وجود 
دارد، اثر تورم و قيمت در بسياري از اين دارايي ها محاسبه مي شود. 
مديرعامل كارگزاري بانك توس��عه صادرات در ارزيابي خود از اين 
نوع افزايش سرمايه در صنايع مختلف همانند صنايع خودروسازي و 
بانكي گفت: اين صنايع ساليان زيادي با مشكل مواجه بوده اند و اين 
مشكالت بطور عمده در حوزه هاي عملياتي بوده است. اما در حوزه 
دارايي معموال دارايي هاي بسيار خوبي داشته و دارند كه ارزش آنها 
نهفته بوده و اكنون با اين روش در ارزش گذاري ها لحاظ خواهد شد. 
وي اقدامات بانك مركزي در خصوص اصالح نظام بانكداري در كشور 
را مثبت ارزيابي كرد و افزود: با اين اصالح شاهد مثبت شدن سپرده 
ماهانه شركت هاي بانكي هستيم، در كنار اين مساله اين شركت ها 
زيان انباشته اي نيز دارند كه مي توانند با بحث تجديد ارزيابي، يك 
اصالح در ساختار مناس��ب در ترازنامه خود نيز انجام دهند. علوي 
با اش��اره به تاثير اين نوع اصالح در تامين مالي با هزينه كمتر براي 

ش��ركت ها خاطرنش��ان كرد: اين تاثير به خصوص در شركت هاي 
خودرويي خود را نش��ان مي دهد تا در كنار بهبود عملياتي و اصالح 
ترازنامه اي كه انجام مي دهند بتوانند براي سال آينده شرايط بهتري 

را پيش رو داشته باشند.
اين فعال بازار س��رمايه در برآورد بازه زمان��ي تاثيرگذاري افزايش 
س��رمايه از محل تجديد ارزيابي را بر روند فعاليت شركت ها و سهام 
آنها در بورس اظهار كرد: با در نظر گرفتن تورمي كه در س��ال هاي 
اخير به خصوص در سال 9۷ شاهد بوديم و وجود اثرات آن در شرايط 
فعلي اقتصادي، اين تاثير مي تواند خود را در بازه زماني يك ساله بر 
بازار س��رمايه نشان دهد و تا پايان سال 98 سهام شركت ها و بورس 
را متاثر كند. مديرعامل كارگزاري بانك توسعه صادرات با اشاره به 
رابطه مثبت بين بازار سهام و تورم يادآور شد: وجود اين تاثير بر بازار 
سرمايه گريز ناپذير اس��ت و رشد بورس در سال آينده براي همگام 

شدن با تورم دور از انتظار نيست.

گروه بورس| شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران 
در معامالت روز گذشته با افزايش 180 واحدي همراه 
شد و در نهايت توانست رقم 163 هزارو ۷ واحدي را 
به خود اختصاص دهد. عالوه بر اين، شاخص بازار اول 
با افزايش 64 واحدي به رقم 122 هزار و 2۷۷ واحد 
رسيد و در نقطه مقابل شاخص بازار دوم با رشد 681 
واحدي رقم 314 هزار و 293 واحد را به ثبت رساند. 
در همين حال شاخص سهام آزاد شناور نيز با افزايش 
152واحدي، رق��م 182 هزار و 262 واحد را تجربه 
كرد. افزون بر اين، ش��اخص كل هم  وزن با كاهش 
1۷ واحدي توانست رقم 30 هزار و 843 واحد را به 
نمايش بگذارد. در همين حال، روز گذشته معامالت 
سهام در نماد معامالتي شركت هاي ملي صنايع مس 
ايران ب��ا 50 واحد و بانك تجارت با 48 واحد و بانك 
صادرات با 43 واحد كاهش بيش��ترين تأثير منفي 
را بر ش��اخص كل بورس به نام خود ثبت كردند. در 
مقابل، معامالت سهام در نماد معامالتي شركت هاي 
پتروشيمي مبين با 61 واحد، بانك ملت با 58 واحد 
و سرمايه گذاري غدير با 45 واحد افزايش، بيشترين 
تأثير مثبت را در محاسبه اين نماگر به دوش كشيدند. 
بر اس��اس اين گ��زارش، ارزش كل معامالت ديروز 
بورس تهران در حالي به بيش از 655 ميليارد تومان 
نمايش داده شد كه ناشي از دست به دست شدن دو 

ميليارد و 508 ميليون سهم و اوراق مالي قابل معامله 
طي 134 هزار و 1۷5 نوبت داد و ستد بود.

  افت در فرابورس 
شاخص كل فرابورس ايران در روز شنبه تحت تاثير 
معامالت منفي در نماد هاي »م��ارون« و »هرمز« 
افت 13 واحدي را تجربه كرد و در پايان معامالت در 

ارتفاع 2050 واحدي ايستاد.
در نخس��تين روز اين هفته معامالتي در فرابورس 
ايران كه 4 نماد فرابورسي به دليل برگزاري مجامع 
عمومي صاحبان س��هام خ��ود، در پايان معامالت 
متوقف شدند در نهايت 652 ميليون ورقه به ارزش 
5 ه��زار و ۷31 ميليارد ريال در تمامي بازار ها ميان 

معامله گران دست به دست شد.
 در روز ش��نبه 18 اس��فند ماه 9۷ در ب��ازار اول 3۷ 
ميليون س��هم به ارزش 102 ميليارد ريال خريد و 
فروش شد و داد وستد 231 ميليون سهم به ارزش 
۷59 ميليارد ريال ماحصل معام��الت در بازار دوم 
فرابورس بود كه در اين ميان نماد »ذوب« بيشترين 
حجم و ارزش معامالت��ي را به خود اختصاص داد و 
در صدر ايستاد.همچنين بازار پايه، در سه تابلو خود 
شاهد معامله 364 ميليون سهم به ارزش يك هزار و 

320 ميليارد ريال بود. 

رصد نماد هاي فرابورس��ي نش��ان مي دهد در روز 
گذشته نماد هاي »وسديد«، »كيسون«، »چكاپا« و 
»اتكاي« به دليل برگزاري مجمع عمومي صاحبان 
س��هام در روز دوشنبه بيستم اس��فند  ماه در پايان 
معامالت متوقف ش��دند. همچنين نماد »پخش« 
بيش��ترين افزايش قيمت و نماد »ارفع« بيشترين 
كاهش قيمت را تجربه كردند و نماد هاي »ذوب«، 
»چكاپا« و »زدشت« در زمره ُپربيننده ترين نماد ها 
قرار گرفتند.در س��مت ديگر ب��ازار، مجموع حجم 
معامالت اوراق بدهي، اوراق تس��هيالت مس��كن و 
صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله )ETF( در 
بازار ابزار هاي نوين مالي در روز قبل به 13 ميليون 
ورقه رسيد كه ارزش اين حجم از معامالت 3 هزار و 
498 ميليارد ريال بود.در اين بازار همچنين عرضه 
اوليه بيش از 3 ميليون ورقه اس��ناد خزانه اسالمي 
در نماد »اخزا۷10« انجام شد و با مشاركت حدود 
95 درصدي حقوقي ها به پايان رسيد. در نهايت، هر 
ورقه اخزا۷10 بيش از 946 هزار ريال قيمت خورد.

در ادامه، پذيره نويس��ي واحد هاي سرمايه گذاري 
صن��دوق س��رمايه گذاري جس��ورانه فن��اوري 
بازنشستگي 20 درصد تاديه در نماد »فنابا« نيز در 
بازار سوم فرابورس ايران آغاز شد كه تا 5 روز كاري 

ادامه خواهد داشت.

با انتش��ار آمار نا اميدكننده از روند اش��تغال زايي 
اقتصاد امريكا، س��قوط بورس هاي جهان تشديد 
ش��د. در همين حال، بورس هاي جهاني كه تحت 
تأثير كاهش رش��د اقتصادي چين و بسته جديد 
بانك مركزي اروپا در مسير نزولي بودند، به دنبال 
انتشار آمار اشتغال زايي ضعيف اقتصاد امريكا ضربه 
جديدي دريافت كردند و نگران��ي معامله گران از 
وضعيت اقتصاد جهاني بيش از پيش تشديد شد. 
به گزارش خبرگزاري فرانسه، انتشار آمار كاهش 
21 درصدي صادرات چين به كش��ورهاي جهان 
در ماه فوريه باعث ش��د تا ش��اخص “هانگ سنگ 
“ ب��ورس هنگ كنگ با 1.9 درص��د كاهش به 28 
هزار و 228.42 واحد برس��د و شاخص “شانگهاي 
كامپوزي��ت “ با س��قوط 4.4 درصدي در س��طح 
2969.86 واحدي بسته شود. در ژاپن نيز شاخص 
“نيك كي 225 “ با ريزش 2 درصدي و رسيدن به 
سطح 21 هزار و 25.56 واحدي به كار خود خاتمه 
داد. اين در حالي است كه، جاشوا ماهوني، تحليل گر 
بانك “آي ان جي “ گفت: روند ريزش بازارها ادامه 
داشت و كاهش چش��مگير صادرات چين يكي از 
مهم ترين عوامل محرك اين اتفاق بود. افزون بر اين، 
بورس هاي اروپايي كه روز جمعه تحت تأثير ثابت 
نگه داش��تن نرخ بهره و بسته محرك جديد بانك 

مركزي اروپا كاهش شديدي يافته بودند روز شنبه 
نيز در مسير نزولي گام برداشتند به گونه اي كه در 
لندن شاخص “فوتسي 100 “ با 0.۷ درصد كاهش 
به ۷104.31 واحد رس��يد، در فرانكفورت آلمان 
شاخص “دكس “ با 0.5 درصد كاهش در سطح 11 
هزار و 45۷.84 واحدي بسته شد و شاخص “كك 
40 “ بورس پاريس فرانسه با 0.۷ درصد كاهش تا 
س��طح 5231.22 واحد پايين آمد. افزون بر اين، 
شاخص “استوكس 600 “ كه در بر دارنده نماد 600 
شركت بزرگ اروپايي است نيز 0.8 درصد پايين تر 
آمد و در سطح 3283.60 واحد بسته شد. ميشائل 
هيوسون، تحليل گر موسسه “ سي ام سي ماركتس 
“ گفت: به نظر مي رس��د روند رو به رشد بازارهاي 
سهام در ماه گذش��ته از نفس افتاده باشد چرا كه 
خروجي هاي اقتصادي از چيزي كه قباًل تصورش 
مي شد ضعيف تر هستند. بر اس��اس اين گزارش، 
بورس وال استريت امريكا نيز اگرچه با زيان اندكي 
بسته شد اما از روند نزولي در امان نماند. در همين 
حال، شاخص “داو جونز “ با 0.1 درصد كاهش به 25 
هزار و 450.24 واحد رسيد و شاخص هاي “ اس اند 
پي 500 “ و “نزدك كامپوزيت “ با افت مشابه 0.2 
درصدي به ترتيب در س��طح 2۷43.05 واحدي و 

۷408.14 واحدي بسته شدند.

ريزشبورسهايجهانشاخصدرمدارنوسان
نگاهي به عملكرد بورس هاي جهاني نشان مي دهدمروري بر آمار معامالت ديروز نشان مي دهد
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     انتشار صورت هاي مالي »ثاژن«: شركت سخت 
آژند اطالعات و صورت هاي مالي ميان دوره اي 3ماهه 
منتهي به 30آذر 139۷ را منتش��ر ك��رد كه در اين 
صورت هاي مالي زيان هرسهم را يك ريال اعالم كرد. 
همچنين، اين شركت زيان عملياتي را 2۷5ميليون 
ريال، زيان خالص را 2۷2ميليون ريال و سود انباشته 
در پايان دوره را 183ميليارد و 946ميليون ريال اعالم 
كرد. افزون بر اين، »ثاژن« براي دوره 9ماهه منتهي 
به 31ش��هريور1398 آينده، بهاي تمام شده زمين 
پروژه تجاري خيام مشهد را به مبلغ 412ميليارد و 
906ميليون ريال پيش بيني كرده است. هزينه هاي 
عمومي اداري و تش��كيالتي اين شركت براي دوره 
3ماهه منتهي به 30آذر139۷به مبلغ 2ميليارد و 
506ميليون ريال است كه با توجه به افزايش نرخ تورم 
و افزايش حداقل 25درصدي هزينه هاي جاري نسبت 
به سال مالي گذشته پيش بيني مي شود، هزينه هاي 
عموم��ي، اداري و تش��كيالتي در 9ماهه منتهي به 
31شهريور1398 به مبلغ 12ميليارد و 51۷ميليون 
ريال است. از سويي، اين شركت در نظر دارد براي دوره 
9ماهه منتهي به 31شهريور1398 سرمايه شركت 
را حداقل 100درصد به منظور اصالح ساختار مالي 

افزايش دهد.
     افزايش ۱۶ درص�دي توليد فوالد خام: در 9 
ماهه سال جاري توليد فوالد مياني يا خام 16 درصد 
رش��د داشته است. بر اس��اس اطالعات ارايه شده از 
سوي انجمن توليدكنندگان فوالد تا پايان پاييز امسال 
حجم توليد فوالد خام به 18 ميليون و ۷09 هزار تن 
رس��يده كه نس��بت به توليد 16 ميليون و ۷3 هزار 
تني مدت مشابه سال قبل رشد قابل توجهي داشته 
است. همچنين آمارها از رش��د 20 درصدي توليد 
آهن اسفنجي در سه فصل نخست سال 9۷ حكايت 
دارد. درحالي كه در 9 ماهه سال گذشته 16 ميليون 
و 539 هزار تن از اين محصول توليد ش��ده، اين رقم 
در سال جاري به 19 ميليون و 826 هزار تن افزايش 
يافته است. از سويي ديگر، در 9 ماهه امسال باالترين 
ميزان رشد توليد براي بيلت و بلوم رقم خورده است كه 
مقايسه ميزان توليد 9 ماه سال گذشته با امسال نشان 
مي دهد كه توليد اين محصوالت 23 درصد افزايش 
يافته است. در9 ماهه سال 96 در مجموع 8 ميليون 
و 531 هزار تن بيلت و بلوم توليد شده كه اين عدد در 
سال جاري به 10 ميليون و 4۷0 هزار تن رسيده است. 
طبق آمارهاي رسمي توليد اسلب نيز از ۷ ميليون و 
542 هزار تن سال گذشته به 9 ميليون و 239 هزار 

تن رسيد كه با رشد 9 درصدي همراه بوده است.
 »ت�اژن« زيان هر س�هم خ�ود را كاهش داد: 
شركت س��خت آژند در دوره سه ماهه منتهي به 30 
آذر ماه 139۷، به ازاي هر س��هم خود مبلغ يك ريال 
زيان شناس��ايي كرد كه نس��بت به دوره مشابه در 
سال گذشته معادل 83 درصد كاهش زيان را نشان 
مي دهد. همچنين، شركت س��خت آژند با سرمايه 
400 ميليارد ريال، صورت هاي مالي ميان دوره اي 3 
ماهه سال مالي منتهي به 31 شهريور 98 را به صورت 
حسابرسي نشده منتشر كرد. شركت سخت آژند در 
دوره ياد ش��ده، مبلغ 2۷2 ميليون ريال زيان خالص 
محقق كرد و بر اين اساس مبلغ يك ريال زيان به ازاي 
هر سهم شناسايي كرد كه نسبت به دوره مشابه در سال 
گذشته 83 درصد كاهش زيان داشته است. افزون بر 
اين، اين ش��ركت، دليل كاهش زيان در هر س��هم را 
شناس��ايي 29 ميليارد ريالي درآمدهاي عملياتي 
برشمرده است. با احتساب زيان انباشته ابتداي سال 
در نهايت مبلغ 183 ميليارد و 946 ميليون ريال سود 
انباشته پايان دوره در حساب هاي اين شركت منظور 
ش��د. عالوه بر اين، “ثاژن “ در دوره 3 ماهه سال مالي 
منتهي به شهريور 9۷، به صورت حسابرسي نشده، 
زيان خالص را مبلغ 2 ميلي��ارد و 544 ميليون ريال 
اعالم كرد و بدين ترتيب مبلغ 6 ريال زيان به ازاي هر 
سهم خود شناسايي كرده بود. شركت سخت آژند در 
خصوص برآورد خود از تغييرات هزينه هاي عمومي، 
اداري، تشكيالتي و خالص ساير درآمدها )هزينه ها(

ي عملياتي در دوره 9 ماهه منتهي به 31 ش��هريور 
1398 اعالم كرده اس��ت: هزينه هاي عمومي اداري 
و تشكيالتي طي دوره سه ماهه منتهي به 30 آذر 9۷ 
مبلغ 2 ميليارد و 506 ميليون ريال بوده است. با توجه 
به افزايش نرخ تورم و افزاي��ش حداقل 25 درصدي 
هزينه هاي جاري نسبت به سال مالي گذشته پيش 
بيني مي شود هزينه هاي عمومي، اداري و تشكيالتي 
در 9 ماهه منتهي به 31 شهريور 1398 به مبلغ 12 

ميليارد و 51۷ ميليون ريال برسد.
     مجوز افزايش ۱۰۰ درصدي سرمايه »دسينا«: 
سرمايه ش��ركت البراتوارهاي سينادارو به زودي به 
800 ميليارد ريال افزايش پيدا مي كند. اين شركت 
اعالم كرده است كه در اجراي قانون بازار اوراق بهادار 
جمهوري اسالمي ايران تقاضاي افزايش سرمايه و 
انتشار سهام جديد ش��ركت البراتوارهاي سينادارو 
در اين سازمان مورد بررس��ي قرار گرفت. براساس 
رسيدگي انجام ش��ده، مواردي حاكي از مغايرت با 
قوانين و مقررات مربوط در انتش��ار سهام مالحظه 
ش��ده و افزايش سرمايه با مشخصات زير و با رعايت 
قوانين و مقررات مربوطه، از نظر اين سازمان بالمانع 
است. اين در حالي است كه، »دسينا« سرمايه خود 
را از 400ميليارد ريال به 800ميليارد ريال افزايش 
نمي دهد و قرار اس��ت از محل مطالبات حال ش��ده 
س��هامداران و آورده نقدي تامين شود. همچنين، 
اين ش��ركت موضوع افزايش سرمايه را تأمين مالي 
و تكميل بخش��ي از مخارج باقيمانده طرح انتقال و 

توسعه خطوط توليدي اعالم كرده است.
     مجوز افزايش س�رمايه »ش�گل«: ش��ركت 
گلتاش مجوز افزايش 100درصدي سرمايه خود را از 
سازمان بورس و اوراق بهادار دريافت كرد. بر اين اساس، 
»شگل« قصد دارد سرمايه خود را از 50ميليارد ريال به 
يك هزار ميليارد ريال افزايش دهد. اين افزايش سرمايه 
قرار است از محل سود انباشته تامين شود و هدف آن 
اصالح ساختار مالي اعالم شده است. همچنين، انجام 
افزايش سرمايه، حداكثر تا 60روز از تاريخ اين مجوز 
امكان پذير خواهد بود. عدم انجام افزايش سرمايه در 
مهلت مقرر، موجب ابطال اين مجوز شده و انجام آن 

مستلزم اخذ مجوز جديد از اين سازمان خواهد بود.

نگاهبازار
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در ديدار اعضاي اتاق تهران با مقامات تجاري انگلستان مخابره شد

راهكارهاي گسترش روابط تجاري و اقتصادي با بلغارستان بررسي شد

رييس اتاق اصناف تهران خبر داد

3  پيشنهاد  تجاري »تهران« به »لندن«

دوستان بزرگ، شركاي كوچك

پلمب نمايشگاه هاي  بهاره  فاقد مجوز

تعادل| 
پارلمان اقتصادي پايتخت ميزبان هياتي متش��كل از 
مقامات انگليس��ي بود تا زمينه هاي توس��عه مراودات 
تجاري و مش��كالت ميان دو كش��ور مورد واكاوي قرار 
گيرد. پس از رونمايي اتحاديه اروپا از كانال ويژه مالي با 
ايران موسوم به »اينستكس«، حضور مقامات انگليسي 
از جمله فرس��تاده عاليرتبه بازرگاني دولت انگليس به 
همراه سفير و رييس بخش بازرگاني اين كشور در اتاق 
تهران و ابراز تمايل بنگاه هاي انگليس��ي براي مراوده با 
ايران را مي توان عزم ج��دي اروپايي ها براي عملياتي 
شدن اين كانال مالي عنوان كرد. چراكه منتقدان ايجاد 
اين كان��ال مالي و تجاري را تنها يك اق��دام ظاهري از 
س��وي اتحاديه اروپا توصيف كردند. اين در حالي است 
كه س��فير انگليس در تهران، از اش��تياق كش��ورهاي 
ديگري چون »بلژيك« براي ملحق ش��دن به فهرست 
كش��ور هاي همراه با »اينستكس« خبر داد. همچنين 
در اين ديدار، پيشنهادهايي براي ارتقاء مراودات تجاري 
مابين دو كشور مطرح شد. در اين راستا، اتاق تهران، سه 
پيشنهاد مشخص به لندن مخابره كرد؛ نخست اينكه 
فهرستي از كاالهايي كه در دايره تحريم ها قرار ندارند، 
تهيه شود تا تمركز روي تجارت با آنها صورت پذيرد. با 
اتخاذ اين روش، مي توان ع��الوه بر حفظ روند تجارت 
ميان دو كشور، سطح مراودات تجاري را در دوران اعمال 
تحريم ها افزايش داد. »اس��تفاده از ظرفيت بنگاه هاي 
كوچك و متوسط« و » برگزاري سمينارها در اروپا براي 
معرفي زمينه هاي س��رمايه گذاري در اي��ران« از ديگر 
پيش��نهادهاي بخش خصوصي به طرف انگليسي بود. 
در مقابل، نمايندگان بريتانيا در ايران هم ضمن تاكيد بر 
ارتقاي سطح مناسبات تجاري با ايران و برنامه ريزي براي 
اهداف كوتاه و بلندمدت در همكاري با ايران، پيشنهاد 
همكاري در »حوزه س��المت و برپايي نمايش��گاه ها و 
همايش هاي دوجانبه« را به اعضاي اتاق تهران دادند. اما 
در ميان راهكارهاي مطرح شده، چاره انديشي در مورد 
چالش ه��ا و موانع بانكي همچنان از موضوعاتي بود كه 

طرف خارجي بر آن تاكيد داشت. 
    

چند تن از مقامات انگليسي از جمله فرستاده عاليرتبه 
بازرگاني دولت انگليس به همراه سفير و رييس بخش 
بازرگاني اين كش��ور با حضور در اتاق ته��ران، راه هاي 
توسعه مراودات دوجانبه را بررسي كردند. كشور انگليس 
از گذشته جزو مقاصد صادراتي ايران بوده اما همزمان با 
بازگشت تحريم هاي ظالمانه امريكا عليه ايران، مرادودات 
تجاري با اين كشور همانند ساير كشور هاي اتحاديه اروپا با 
چالش روبرو شده است. مروري بر آمارهاي رسمي از روند 

تجارت خارجي ايران، نشان از آن دارد كه انگليس جزو 40 
كشور هدف صادراتي ايران بوده است. ارزش واردات ايران 
از اين كشور در فصل بهار سال جاري حدود ۱۸۶ ميليون 
دالر و ارزش صادرات ايران به انگلستان ۱۲ ميليون دالر 
بود. در مجموع تراز تجاري ايران با اين كشور اروپايي در 

فصل ابتدايي سال جاري منفي ۱۷۵ ميليون دالر بود. 
اما از ديگر سو، پس از خروج امريكا از برجام، اروپايي ها 
مكررا اظهار كردند كه قصد حمايت از برجام را داشته و 
تمام تالش خود را در به حداقل رساندن آثار تحريم هاي 
امريكا عليه ايران خواهند كرد. حال پس از گذشت ماه ها 
و دادن وعده هاي تكراري در راه اندازي س��از وكار مالي 
اروپاي��ي )SPV( با ايران براي ادام��ه مبادالت تجاري، 
نهايتا در روز پنج ش��نبه ۱۱ بهمن ماه، اين كانال مالي 
با نام »اينستكس« در فرانسه ثبت و مديريت آن را »پر 
شيفر« آلماني با سابقه طوالني مديريت در كامرز بانك 
بر عهده گرفت. تاكنون سه كشور اروپايي فرانسه، آلمان 
و انگلستان پيش��نهاد كرده اند كه براي عملياتي شدن 
سريع كانال مالي كه براي تسهيل تجارت بين دو كشور 
در تمامي زمينه ها تاسيس شده اس��ت، فاز اول آن به 

پرداخت هاي مرتبط با اقالم كاال هاي اساسي و پزشكي 
اختصاص يابد. اگرچه باور عمومي بر اين بود كه ايجاد اين 
كانال تنها اقدامي ظاهري از سوي اتحاديه اروپا است، اما 
حضور مقامات عاليرتبه بريتانيا در جمع فعاالن اقتصادي 
را مي توان به عنوان تالش اين كشور براي حفظ روابط 

تجاري خود با ايران برشمرد. 

  خواس�ته اتاق تهران از نمايندگان انگليسي 
چه بود 

در آغاز اين نشس��ت، فري��ال مس��توفي، عضو هيات 
نمايندگان و رييس مركز خدمات سرمايه گذاري اتاق 
تهران از ضرورت ارتقاي س��طح همكاري هاي تجاري 
ايران و س��اير كشور ها از جمله انگلستان سخن گفت و 
سپس با اشاره به رونمايي از كانال ويژه مالي»اينستكس« 
توس��ط اتحاديه اروپ��ا گفت: ما تاكيد بس��ياري داريم 
كه اتاق بازرگاني در زمينه فعال س��ازي اين ابزار مالي 
در ايران و بهره برداري از آن مش��اركت جدي داش��ته 
باشد. او همچنين به ظرفيت هاي اتاق تهران، به عنوان 
بزرگ ترين اتاق بازرگاني كشور و سهم فعاالن اقتصادي 

عضو اين اتاق در توليد ناخالص داخلي كشور اشاره كرد 
و گفت: بخش عمده اي از اعضاي اتاق تهران، بنگاه هاي 
كوچك و متوسط )SME( هستند و اتاق تهران در نظر 
دارد در ش��رايط سخت تحريم به دنبال حمايت ويژه از 
آنان با گشايش هايي در داخل و ايجاد كانال هاي ارتباطي 
با خارج باشد. ما معتقديم مي توان از طريق شركت هاي 
كوچك و متوسط نسبت به توسعه همكاري هاي دوجانبه 
اقدام كنيم. مس��توفي با بيان اينكه براي تشويق و ارايه 
مشاوره به تجار و سرمايه گذاران، يك مركز با عنوان مركز 
خدمات سرمايه گذاري در اتاق بازرگاني تهران راه اندازي 
شده است، ادامه داد: در سايت اين مركز، جزيياتي درباره 
مقررات، شرايط و پتانسيل هاي سرمايه گذاري در ايران 
موجود است. همچنين اتاق تهران آماده است سميناري 
در اروپا براي معرفي زمينه هاي سرمايه گذاري در ايران 
برگزار كند. اي��ن عضو هيات نماين��دگان اتاق تهران 
همچنين در پيشنهادي گفت: بخش هايي از اقتصاد ايران 
تحت تاثير تحريم ها هستند. اما ما  مي توانيم فهرستي از 
كاالهايي كه تحريم نيستند را تهيه كرده و روي تجارت 
آنها تمركز كني��م. محمدرضا بختي��اري، معاون امور 

بين الملل اتاق تهران نيز از برنامه ريزي برخي متخصصان 
و كارشناسان ايراني براي برگزاري يك نمايشگاه تجاري 
در لندن خبر داد و تصريح كرد: محصوالت ايراني  مي تواند 
در اين نمايشگاه كه در ماه ژوئن در لندن برپا  مي شود، 
در معرض نمايش قرار گيرد. بختياري همچنين با اشاره 
به راه اندازي با تاخير كانال مالي اينستكس، اين پرسش 
را مطرح كرد كه به غير از سه كشور انگلستان، آلمان و 
فرانسه، آيا ساير اعضاي اتحاديه اروپا نيز مايل به پيوستن 

به اينستكس هستند؟

  اما انگليسي ها چه پيشنهادي مطرح كردند 
در ادامه اين ديدار، »رابرت مك اير«، سفير انگلستان در 
ايران، با اشاره به فشارهاي امريكا براي كاهش مراودات 
تجاري با ايران گفت: ما  مي توانيم سطح مناسبات تجاري 
با ايران را ارتقا ببخشيم و و همان طور كه اتحاديه اروپا در 
حال تشويق شركت ها براي توسعه ارتباط با ايران است، 
ما نيز  مي تواني��م براي اهداف كوتاه م��دت و بلندمدت 
برنامه ريزي كنيم. »مك اير« در پاسخ به پرسش معاون 
امور بين الملل اتاق تهران از اشتياق كشورهاي ديگر، نظير 
بلژيك براي ملحق شدن به فهرست كشور هاي همراه با 
اينستكس خبر داد. سفير انگليس همچنين در واكنش 
به پيشنهاد رييس مركز خدمات س��رمايه گذاري اتاق 
تهران نيز گفت: عالوه بر تهيه فهرستي از اقالم مشمول 
تحريم و كاالهاي غيرتحريمي، ض��رورت دارد در مورد 

ساير چالش ها و مشكالت بانكي نيز چاره انديشي شود.
در ادامه، »كيت ويلينگز«، مدير بخش بازرگاني سفارت 
انگلس��تان نيز طي س��خناني، عنوان كرد ك��ه با وجود 
مشكالت بانكي، شركت هاي انگليسي و اروپايي مشتاق 
به توسعه مراودات با ايران هستند. او گفت: براي ما بسيار 
مهم اس��ت كه بتوانيم مش��كالت موجود كنوني را حل 
كنيم؛ اگرچه با وجود تحريم ها، پيدا كردن راه هاي مناسب 
بسيار سخت شده است. ما و صادركنندگان انگليسي براي 

صادرات و واردات از ايران بسيار مشتاق هستيم.
از ديگرس��و، »س��ايمون پن��ي«، فرس��تاده عاليرتبه 
بازرگاني دولت انگليس نيز با اشاره به وجود مشكالت 
بانكي به عنوان موانعي در مس��ير مبادالت تجاري دو 
كش��ورگفت: ما نيازمند همكاري جدي شركت هاي 
ايراني و بريتانيايي هستيم و براي مثال، حوزه سالمت 
و مراقبت هاي بهداشتي يك فرصت استثنايي و قابل 
توجه براي همكاري اس��ت كه  مي توانيم روي آن كار 
كنيم. ما نيازمند ي��ك برنامه ريزي دقيق براي تجارت 
پس از اينستكس هستيم و در همين راستا، الزم است 
براي برپايي نمايش��گاه ها و همايش هاي دوجانبه نيز 

برنامه ريزي كنيم.

راه هاي گس��ترش روابط تجاري و اقتص��ادي ايران و 
بلغارستان با حضور سفير بلغارستان در ايران بررسي 
شد و دو طرف با اشاره به ظرفيت هاي دو كشور، خواستار 
توس��عه مراودات تجاري و اقتصادي ش��دند. به گفته 
فعاالن بخش خصوصي، بلغارس��تان مي تواند دروازه 

تجاري ورود ايران به اتحاديه اروپا باشد. 
در آغاز اين ديدار، محمدرضا بختي��اري، معاون امور 
 بين الملل اتاق تهران گفت: اگرچه حجم تجارت ايران 
و بلغارس��تان چشمگير نيس��ت اما از كيفيت خوبي 
برخوردار است. با اين حال سطح تجارت دو كشور بايد 
متناسب با امكانات بايد افزايش پيدا كند. اگر اينستكس 
راه اندازي شود، شركت هاي كوچك و متوسط ايراني 
 مي توانند ب��ا همتايان خود در بلغارس��تان همكاري 
داشته باشند و اين سطح مبادالت تجاري را ارتقا خواهد 
بخشيد. بديهي است كه شأن روابط دو كشور بيش از 
ارقام فعلي است. دبيركل اتاق تهران نيز در اين همايش، 
با توضيح اينكه حجم مناسبات تجاري دو كشور ايران و 
بلغارستان در شأن و جايگاه روابط تاريخي اين دو كشور 
قرار ندارد، گفت: بلغارستان مي تواند دروازه تجاري ورود 
ايران به اتحاديه اروپا باشد. بهمن عشقي با بيان اينكه 
حجم مبادالت تجاري دو كشور در سال ۲0۱۷ رقمي 
در حدود ۱۲۱ ميليون دالر بود، افزود: در حالي كشور 
بلغارستان طي اين س��ال، در حدود 3.۲ ميليارد دالر 
كاال از منطقه خاورميانه وارد كرد كه رقم واردات اين 
كشور از ايران تنها ۶۲ ميليون دالر بود و اين مساله بايد 

ريشه يابي شود.
دبيركل اتاق تهران افزود: تجارت خارجي بلغارستان 
نش��ان  مي دهد كه اين كش��ور از مجم��وع ۲۶ رديف 
كااليي در جهان، معادل ۱۲.۵ ميليارد دالر كاال وارد 
 مي كن��د در حالي كه ايران از اين تعداد رديف كااليي، 
س��االنه ۵۲ ميليارد دالر صادرات انج��ام  مي دهد اما 
ارزش واردات بلغارس��تان از ايران در مجموع اين ۲۶ 
رديف كااليي فقط ۱0۶ هزار دالر است. بنابراين بايد 

نقص ها و كاستي هايي كه منجر به كم كاري ها در تجارت 
ميان دو كشور شده اس��ت، مورد بررسي قرار گرفته و 
موانع برداشته شود. عش��قي افزود: بخش خصوصي 
بايد به صورت مطالبه گرانه از وزارت امور خارجه كشور 
بخواهد تا فضاي تجارت خارجي با ساير كشورها براي 
فعاالن اقتصادي ايران بازتر شود و بخش خصوصي نيز 

خواسته ها خود را به صورت دقيق و شفاف بيان كند.

  تمايل بلغارستان براي حضور در ايران
حبيب اله ملكش��اهي، رييس اداره اول ش��رق اروپا در 
وزارت امور خارجه، نيز با اش��اره مختصر به مشتركات 
تاريخي دو كشور گفت: بلغارستان از اولين كشورهايي 
بود كه اتقالب اسالمي ايران را به رسميت شناخت و چه 
در دوران انقالب و چه بعد از آن هيچ نقطه تيره سياسي 
ميان دو كش��ور نبوده اس��ت و البته تحوالتي در نظام 
 بين الملل رخ داد كه ايران و بلغارس��تان متاثر شدند. او 
افزود: بعد از امضاي برجام، دولت هاي اروپايي در راستاي 
ظرفيت موجود در ايران به ايران بازگشتند و نخست وزير 
بلغارستان در تير ماه 9۵ با هيات 3۵ نفري به ايران آمد و 
رويكرد نخست وزير بر تعامالت و روابط اقتصادي متمركز 
بود. او خاطرنشان كرد: تا روز خروج امريكا از برجام روابط 
دو كش��ور در زمينه هاي مختلف از جمله گردشگري، 
اقتصادي، آكادميك و ... رو به توس��عه بود تا جايي كه 
۲9 تا 30 هزار ويزا براي ايراني ها صادر شد. اما بعد از ۱۸ 
ارديبهشت اين روند تغيير پيدا كرده و حجم روابط در 
۱0 ماه گذشته به ۶3 ميليون يورو تنزل پيدا كرده است.

ملكش��اهي ادام��ه داد: امريكا بعد از خ��روج از برجام 
كشورهاي ديگر را به سمت خود كشانده و اين مساله 
بر روابط ايران با ديگر كش��ورها تاثير منفي گذاشت و 
ساير كشورهاي اروپايي نيز به دليل وابستگي اقتصادي 
به امريكا كمتر ب��ا ايران ارتباط پي��دا كردند. در دهه 
هش��تاد بلغاري ها تامين كننده كاالهاي اساس��ي در 
ايران بودند و اين ظرفيت را دارند كه بتوانند مجدد به 

ايران كمك كنند. رييس اداره اول شرق اروپا در وزارت 
امور خارجه با اشاره به حضور وزير اقتصاد بلغارستان در 
ايران بعد از برجام اظهار كرد: اين مساله نشان دهنده 
تمايل بلغارستان به همكاري اقتصادي با ايران است 
و همچنين سفير اين كشور نقش مهمي در برقراري 
روابط ايران و اتحاديه اروپا ايفا كرده است و بيانيه صوفيا 
نيز يك اقدام مهم و اساسي بود. ما با بلغارستان مشكالت 
سياسي و فرهنگي و ... نداريم نكته كليدي اين است كه 
ايران تحت فشار سنگين و حداكثري امريكا است اما اين 
بدان معنا نيست كه ما نمي توانيم از اين مشكالت عبور 
كنيم. او به وابستگي اقتصاد بلغارستان به اقتصاد جهاني 
و همچنين وابستگي اقتصاد جهاني به اياالت متحده 
امريكا اشاره كرد و گفت: سوالي كه مطرح  مي شود اين 
است كه آيا دولت بلغارس��تان  مي تواند براي ايراني ها 
حس��اب بانكي باز كند بطوري كه تراكنش هاي مالي 
صورت بگيرد؟ او كميس��يون مشترك دو كشور را كه 
از ۲۶ تا ۲9 فروردين ماه در بلغارستان برگزار  مي شود، 
فرصتي براي رفع مشكالت دانست و تاكيد كرد: اگرچه 
ايران و بلغارستان هر دو تحت فشار هستند، اما باز هم 
 مي توان روي تبادل كاال، رفع مشكالت بانكي، گشايش 
حس��اب براي تجار و بازرگانان ايراني تمركز كرد. در 
ش��رايط كنوني ايران براي بلغارس��تان يك ظرفيت 

محسوب  مي شود.

  اقتصاد هاي  مكمل 
»كريستو پولنداكوف«، سفير بلغارستان در ايران هم 
در ابتداي سخنانش با اشاره به برگزاري قريب الوقوع 
كميس��يون مش��ترك ايران و بلغارس��تان گفت كه 
شايسته است، بخش خصوصي دو كشور از اين فرصت 
بهره بگيرند و روابط تجاري دو كش��ور را ارتقا دهند. او 
ابراز اميدواري كرد كه دو طرف بتوانند راه هايي براي 
توسعه مراودات تجاري بيابند و از تعارفات معمول به 
مرحله اجرا برسند. »پولنداكوف« سپس به اشتراكات 

فرهنگي ايران و بلغارستان اشاره و عنوان كرد كه اين 
اشتراكات نشان  مي دهد دو ملت تا چه حد به يكديگر 
نزديك هس��تند و البته دو كشور س��وابق درخشاني 
در حوزه تجارت دارن��د. »پولنداكوف« اقتصاد ايران و 
بلغارستان را مكمل يكديگر توصيف كرد و افزود: ما بايد 
از حسن همجواري بهره بگيريم و تجارت دو كشور را 

سرعت ببخشيم.
او در ادام��ه به برخي ويژگي هاي اقتصاد بلغارس��تان 
پرداخت و گفت: بلغارس��تان به عن��وان قطب جذاب 
 سرمايه گذاري شناخته  مي شود و اين ويژگي به دليل 
برقراري ثبات سياسي و اقتصادي حاصل شده است. 
توليد در كشور ما با رعايت آخرين استانداردها صورت 
 مي گيرد. بطوري كه هر آنچه در آلمان توليد  مي شود، 
در همان سطح كيفي در بلغارستان نيز توليد  مي شود. 
سفير بلغارستان در ايران در ادامه، كشور خود را كريدور 
ورود به منطقه شينگن و اتحاديه اروپا برشمرد و توضيح 
داد: به دليل اعمال سياس��ت هاي پايدار، بلغارستان 
موفق شد كه به يكي از بهترين كشور ها از منظر ماليات 
ش��ركتي و ماليات درآمد ش��خصي با نرخ ۱0درصد 
تبديل شود. همچنين كس��ب و كارها از معافيت دو 
ساله در پرداخت ماليات بر ارزش افزوده برخوردارند. 
»پولنداك��وف« در ادامه بار ديگر ب��ه ضرورت ارتقاي 
سطح مناس��بات تجاري دو كشور تاكيد كرد و گفت: 

هدفگذاري يك ميليارد دالري براي تجارت دو كشور 
كه نخست وزير بلغارستان از آن سخن گفت، رقم دور از 
ذهني نيست و اراده سياسي براي تحقق آن وجود دارد. 
اگرچه مبادالت تجاري اكنون در سطح نازلي قرار دارد 
و براي افزايش اين رقم بايد تسهيل گري صورت گيرد.

او با بيان اينكه حذف واسطه ها به كاهش هزينه هاي 
تجاري منتهي  مي شود، ادامه داد: اگر راهبرد تجاري 
داشته باش��يم،  مي توانيم قوانين را نيز متناسب با اين 
راهبرد اصالح كنيم. برگزاري كميسيون مشترك دو 
كشور در ماه آينده نيز به تحقق اين امر كمك خواهد 
كرد. در واقع بايد مشكالت فراروي تجارت دو كشور را 
در قالب اين كميسيون احصا كرده و براي آن راه حل پيدا 
كنيم. در اين راستا، تجارت ترجيحي  مي تواند به افزايش 
مراودات تجاري كمك كند. همچنين بايد به يكديگر در 
جهت تسهيل روابط بانكي كمك كنيم. در عين حال 
ايران و بلغارس��تان  مي توانند توافقنامه دوجانبه براي 
كاهش هزينه و كاهش زمان ترخيص و پردازش كاال 
منعقد كنند. سفير بلغارستان در ايران، اتصال ريلي ميان 
دو كشور را بسيار حائز اهميت دانست و گفت: استانبول 
از طريق خطوط ريلي در حال اتصال به صوفيه، پايتخت 
بلغارستان، است و چرا ايران به اين خطوط ريلي متصل 
نشود؟ توسعه اين خطوط به كاهش هزينه هاي حمل 

و نقل منجر خواهد شد.

رييس اتاق اصناف تهران با تاكيد بر پلمب  نمايشگاه هاي 
فاقد مجوز در تهران گفت: برگزاري نمايش��گاه هاي 
مشابه نمايشگاه هاي بهاره خالف مصوبه شوراي تامين 
اس��تانداري تهران اس��ت و با همكاري دستگاه هاي 
مسوول، نمايشگاه هاي ديگري كه فاقد مجوز هستند، 
پلمب خواهند ش��د. قاس��م نوده فراهاني با اشاره به 
غيرقانوني بودن برگزاري نمايش��گاه هاي عرضه كاال 
در تهران، به جز 3 نمايش��گاه داراي مجوز اظهار كرد: 
برگزاري نمايشگاه هاي مش��ابه نمايشگاه هاي بهاره 

برخالف مصوبه شوراي تامين استانداري تهران است و 
با همكاري دستگاه هاي مسوول، نمايشگاه هاي ديگري 

كه فاقد مجوز هستند، پلمب خواهند شد.
او با بيان اينكه نمايشگاه اخير شهرداري تهران با عنوان 
نمايشگاه زنان و توليد ملي نيز از جمله اين موارد است 
افزود: همكاران ما در حال بررسي اين نمايشگاه هستند 
تا مشخص شود اين نمايش��گاه، براي زنان سرپرست 
خانوار است يا تجار و اصناف. رييس اتاق اصناف تهران 
با تاكيد بر اينكه اين نمايشگاه و نمايشگاه هاي اينچنيني 

مجوز برگزاري ندارند، گفت: متاسفانه اين نمايشگاه ها 
برخالف قانون برپا شده و نه روند قيمت گذاري كاالها در 
آنها مشخص است و نه كيفيت كاالهاي عرضه شده در 
آن. فراهاني با گاليه از برپايي اين نمايشگاه خاطرنشان 
كرد: ما در جلس��ه چند هفته گذشته اي كه با شهردار 
تهران داشتيم هم از آقاي حناچي درخواست كرديم 
كه شهرداري از دادن مجوز براي برپايي نمايشگاه هاي 
اينچنيني خودداري كند و ش��هردار ته��ران هم اين 

موضوع را قبول كرد.

به گزارش تس��نيم، رييس اتاق اصناف تهران پيش از 
اين از برگزاري نمايشگاه هاي بهاره در تهران در 3 نقطه 
بوستان واليت، خاوران و مصلي خبر داده بود. همچنين 
روز جمعه نيز عيسي فرهادي فرماندار تهران در واكنش 
به برگزاري نمايش��گاه هاي بهاره به جز 3 نمايش��گاه 
مذكور، با اعالم ممنوعيت برگزاري نمايشگاه هاي بهاره 
توسط دستگاه ها و نهادها اعالم كرده بود: در حال حاضر 
سه نمايشگاه در شهر تهران با عنوان نمايشگاه بهاره كار 
خود را آغاز كرده اند كه در صورت نياز و استقبال مردم 

مي توان تعداد آنها را در تهران تا پنج نمايشگاه افزايش 
داد، اما ساير دستگاه ها و نهادها حق برگزاري نمايشگاه 
بهاره را ندارند. برگزاري اين نمايشگاه هاي بدون مجوز 
در حالي است كه از يك سو، نظارتي بر كيفيت و قيمت 
كاالهاي عرضه ش��ده در اين نمايشگاه ها وجود ندارد 
و از س��وي ديگر، اخذ وجوه از شركت كنندگان در اين 
نمايشگاه از سوي دستگاه ها و نهادهاي غيرمسوول در 
برگزاري نمايشگاه هايي از اين دست، باعث مشكالتي 

خواهد شد.
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 استقبال سرد توليدكنندگان 
از نمايشگاه بهاره

پايگاه خبري اتاق اصناف تهران| رييس اتحاديه 
توليدكنندگان و فروشندگان پوشاك تهران از انجام 
طرح فروش فوق العاده پوش��اك از ۱۵ اسفندماه تا 
۱۵ فروردين خبر داد. ابوالقاسم شيرازي با بيان اين 
مطلب گفت: در سال جاري از نمايشگاه فروش بهاره 
استقبالي توسط اعضاء نش��ده اما براي طرح فروش 
فوق الع��اده، ۲ هزار واحد از مي��ان متقاضيان اقدام 
به عرضه پوش��اك ايراني در چارچوب طرح فروش 
فوق العاده خواهند كرد. او با اش��اره به سهم كمتر از 
30 درصد بازار از پوش��اك واردات��ي، افزود: از داليل 
افزايش سهم پوشاك توليد داخلي در بازار، مي توان 
به افزاي��ش نرخ ارز، حماي��ت از كاالي ايراني، اقبال 
مردم به سمت كاالي توليد داخلي، برخورد با پوشاك 
قاچاق در سطح عرضه، همت واالي توليد كنندگان 
داخلي در افزايش كيفيت با وجود مشكالت فراوان 
اشاره كرد. شيرازي ادامه داد: ماليات بر ارزش افزوده، 
انواع عوارض دولتي و كمبود مواد اوليه از مهم ترين 
مشكالت فعاالن حوزه پوشاك است. رييس اتحاديه 
توليدكنندگان و فروشندگان پوش��اك با اشاره به 
فعاليت ۱۷ هزار عضو تحت پوشش اتحاديه، اظهار 
كرد: از اين تعداد ۵ هزار واحد توليدي و ۱۲ هزار واحد 
فعال در حوزه توزيع هستند. شيرازي در مورد مزاياي 
طرح فروش فوق العاده نسبت به نمايشگاه فروش بهاره 
توضيح داد: خدمات پس از فروش، حذف رفت و آمد 
اضافه و كاهش ترافيك، عرضه كاالي روز، مرغوب و 
شناسنامه دار و متناسب با سليقه منطقه محل فعاليت 
واحد صنفي و خريداران از نظر كيفيت و قيمت، حذف 
هزينه هاي مضاعف توليد كننده براي گرفتن غرفه در 
نمايشگاه از مهم ترين مزاياي طرح فروش فوق العاده 

نسبت به نمايشگاه هاي فروش است.

كسري۵۰ درصدي قطعات 
يدكي خودرو

خبرگزاري تس�نيم| س��خنگوي اتحاديه لوازم 
يدكي اتومبيل با اعالم اينكه قيمت قطعات در حال 
حاضر نسبت به سال گذشته چندين برابر شده است، 
گفت: اگر اتحاديه بازوي نظارت كافي در دست داشته 
باشد بطور حتم بازار مديريت مناسبي خواهد شد. 
سيد مهدي كاظمي با گاليه از اينكه متأسفانه دست 
اتحاديه ها براي نظارت بر بازار فروش قطعات يدكي 
خودرو محدود است، اظهار كرد: اگر اتحاديه بازوي 
نظارت كافي در دس��ت داشته باشد بطور حتم بازار 
مديريت مناسبي خواهد شد. او با بيان اينكه وقتي ما 
با يك فروشنده متخلف روبرو هستيم فقط مي توانيم 
به او اخطار دهيم، افزود: اگر بخواهيم اين واحد صنفي 
بسته شود بايد اين موضوع را از اتاق اصناف و بعد واحد 
نظارت اصناف پيگيري كنيم تا در نهايت بعد از ۶ ماه 
بتوانيم برخورد الزم را با اين واحد متخلف انجام دهيم 
درحالي كه اگر ما اختيار كافي داشته باشيم، در همان 
فاز نخس��ت تخلف مانع فعاليت فروشنده متخلف 

خواهيم شد.
سخنگوي اتحاديه لوازم يدكي خودرو تصريح كرد: 
با اين وجود اتحاديه تالش خود را براي مديريت بازار 
انجام مي دهد به نحوي كه تاحد توان مانع بروز تخلف 
در سطح بازار مي شويم. او در خصوص فروش قطعات 
دسته دوم به نام قطعات نو گفت: متأسفانه به تعداد 
انگشت شمار اين موضوع در سطح بازار ديده شده كه 
ما برخورد الزم را با اين موضوع انجام داده ايم، البته بايد 
اين نكته را تأكيد كنم كه ما به جد با فروش قطعات 
دس��ته دوم به نام نو در سطح بازار برخورد مي كنيم. 
در برخي از موارد شايد فروشنده به دليل عدم اطالع 
از كيفيت قطعه آن را به فروش رسانده و بعد متوجه 
دسته دوم بودن آن مي شود. ولي به صورت كلي وفور 
فروش قطعات دست  دوم به نام قطعات نو در بازار را 

توسط فروشندگان لوازم يدكي تكذيب مي كنم.
كاظمي در ادامه سخنان خود به قيمت قطعات خودرو 
اشاره كرد و افزود: طبيعتا اگر قطعه اي در بازار كم باشد 
قيمت آن نيز افزايش پيدا مي كند. قيمت قطعات در 
حال حاضر نسبت به سال گذشته چندين برابر شده 
اما خوشبختانه با گشايش هايي در ترخيص مواد اوليه و 
قطعات وارداتي خودرو طي سه ماه اخير قيمت قطعات 

تا حدودي كاهش پيدا كرده است.

 قاچاق گردو و بادام هندي 
به كشور

خبرگزاري فارس| رييس اتحاديه آجيل و خشكبار 
تهران با اشاره به س��رمازدگي باغات در سال جاري 
گفت: 30 درصد از افزايش قيمت محصوالتي مانند 
»پسته، گردو، بادام و فندق« ناشي از افزايش قيمت 
ارز اس��ت و بقيه افزايش قيمت به دليل سرمازدگي 
و كاهش توليد اين محصوالت بوده است. مصطفي 
احمدي در م��ورد وضعيت بازار ش��ب عيد آجيل و 
خشكبار گفت: براساس گزارش��ات دريافت شده از 
زمان افتتاح نمايشگاه هاي بهاره در تهران استقبال 
مردم از خريد آجيل و خشكبار خوب بوده اما در برخي 
شهرستان هاي استان تهران استقبال چندان خوب 
نبوده است. رييس اتحاديه آجيل و خشكبار تهران 
بيان كرد: فروش آجيل و خشكبار در ۱۱ ماهه سال 9۷ 
يك چهارم مدت مشابه سال گذشته بوده است. رييس 
اتحاديه خش��كبار و آجيل در رابطه با داليل افزايش 
قيمت پسته اشاره كرد و گفت: در سال جاري به دليل 
سرمازدگي درختان، درختچه ها و باغات دچار آسيب 
شدند و به همين دليل توليد محصوالتي مانند پسته، 
گردو، فندق و بادام و امثال آن به شدت كاهش يافت. او با 
اشاره به افزايش ۸0 درصدي قيمت ها در بخش آجيل 
و خشكبار گفت: دليل عمده افزايش قيمت آجيل و 
خشكبار كاهش توليد در اثر سرمازدگي ابتداي سال 
جاري بود. او افزود: پس از سرمازدگي باغات پسته در 
ابتداي سال جاري از وزارت جهاد كشاورزي خواستيم 
تا اجازه واردات بادام هندي به عنوان محصول جايگزين 
پسته را صادر كند تا بدين ترتيب هم قيمت پسته در 

بازار داخلي كنترل شود. 



كوتاه از دنياي انرژي 7 انرژي

مديركل دفتر راهبري و نظارت بر توليد برق وزارت نيرو  بررسي كرد 

نقش معاهده پاريس براي انرژي ايران
گروه انرژي|

محمدعلي فرحناكيان، مديركل دفتر راهبري و 
نظارت بر توليد برق وزارت نيرو ايران اعتقاد دارد 
ايران در صورت پذيرش معاهده پاريس در حوزه 
برق به تعهداتي پايبند خواهد شد كه پيشاپيش 
عمال آنها را انجام داده است. با افزايش نگراني ها 
نسبت به گرم شدن كره زمين، كشورهاي جهان 
سال 2015، در پاريس دور هم جمع شدند و توافق 
كردند كه با مشاركت هم به كاهش توليد كربن در 
جو زمين اقدام كنند. اين توافق به »موافقت نامه 
آب و هوايي پاريس» موسوم شد و ايران نيز آن 
را امضا كرد. اما با نزديك شدن به مراحل اجرايي 
آنكه از س�ال 2020 آغاز مي ش�ود، مخالفت ها 
ش�دت گرفته اند و برخي در داخل ايران نگران 
اين هس�تند كه الزام�ات موافقت نامه پاريس 
باعث كند شدن سرعت توسعه ايران شود. يكي 
از اي�ن حوزه ها صنعت برق اس�ت. محمدعلي 
فرحناكي�ان، مديركل دفتر راهب�ري و نظارت 
بر تولي�د برق وزارت نيرو ديروز در يادداش�تي 
توضيحاتي را درباره فرصت ها و چالش هايي كه 
موافقت نامه پاريس مي تواند پيش روي صنعت 
ب�رق قرار ده�د اراي�ه داد. بر اس�اس اظهارات 
فرحناكيان، مراحل پيوستن ايران به موافقت نامه 
پاريس هنوز به پايان نرسيده است و ايران هنوز 
به هيچ اقدامي ملزم نشده است، اما در صورت 
ورود هوش�مندانه ب�ه اين توافق نام�ه، ايران با 
موقعيت منحصر به فردي كه در صنعت برق خود 
دارد، مي تواند امتيازات اقتصادي، تكنولوژيكي 
و سياس�ي فراواني را هم در جه�ت كاهش اثر 
تحريم ها بر صنع�ت برق و هم در جهت افزايش 

اشتغال و توسعه يافتگي اخذ كند.

مديركل دفتر راهبري و نظارت ب��ر توليد برق وزارت 
نيرو در يادداشت خود به اين مساله پرداخته است كه 
بر طبق مقررات ملي كه درايران وجود دارد، به منظور 
پيوس��تن ايران به هر كنوانس��يون بين المللي، متن 
الحاقيه بايد پس از امضاي بدوي توسط نماينده ايران، 
به تصويب هيات دولت برسد، پس از آن مجلس و شوراي 
نگهبان آن را تاييد كنند و در نهايت رياست جمهوري 
متن الحاقي��ه را امضا كرده و وديعه گ��ذاري الحاق به 
موافقت نامه در دبيرخانه كنوانس��يون انجام گيرد. در 
حال حاضر پيوس��تن ايران به موافقت نامه پاريس در 
مرحله رسيدگي نمايندگان مجلس به ايراداتي است 
كه شوراي نگهبان از آن داشته است. يعني در صورت 
گذر از مرحله مجلس و شوراي نگهبان، اين توافق بايد 
به امضاي رياست جمهوري برسد تا مراحل ملي پذيرش 

موافقت نامه توسط ايران به پايان برسد.
بر اساس اين گزارش، يكي از مسائلي كه مخالفان توافق 
پاريس در حوزه صنعت برق ايران ايراد مي كنند، الزام 
ايران به كاهش 4 درصدي انتش��ار كرب��ن در صورت 
پيوستن به اين توافق اس��ت. آنان استدالل مي كنند 
كه ايران يك كش��ور در حال توس��عه است و نرخ رشد 
توليد و مصرف برق س��االنه حدود ۵ يا ۶ درصد است. 
بنابراين طي ۱۲ سال آينده ما بايد ظرفيت توليد برق 
كشور را دو برابر كنيم، حال چگونه مي توانيم همزمان با 
افزايش ظرفيت توليد برق )به عنوان خدمتي زيربنايي 
و پيش نياز رشد اقتصادي(، 4 درصد نرخ توليد گازهاي 
گلخان��ه اي را نيز كاهش دهي��م؟ آيا اي��ن به معناي 
محدوديت در توليد برق و بالتبع محدوديت در رش��د 

اقتصادي كشور نيست؟
 فرحناكيان در پاس��خ به اين موضوع  مي نويسد: »بايد 
توجه داش��ت تعهدات كاهش انتش��اري كه در برنامه 
مشاركت ملي داده مي شود )فارغ از اظهارنظر در مورد 

كم و زياد بودن آن، كه در بخش بعدي بررسي مي شود( 
تنها بر اس��اس نرخ و روند انتشار قبلي )B.A.U( است 
و تنها نرخ انتش��ار كم مي گردد و نه مق��دار كل آن. به 
عنوان مث��ال فرض كنيد اگر ما تعه��د كنيم كه براي 
مثال ۱0 سال آينده گازهاي گلخانه اي خود را 4 درصد 
كاه��ش مي دهيم، اين بدان معنا نيس��ت كه حتي در 
ص��ورت افزايش مقدار ب��رق توليدي ب��از حجم كلي 
گازهاي منتشر ش��ونده در انتهاي برنامه را نسبت به 
ابتداي برنامه كم كنيم. بلكه اگر توليد برق اضافه شد 
متناسب با آن مي توان گفت انتشار بيشتر مي شود، اما 
نرخ انتشارآلودگي )حجم گازهاي توليدي بازائ توليد 
يك واحد برق( بايد به ميزان تعهد ارايه شده در برنامه 

مشاركت ملي كم شود.«
وي ادامه مي دهد: »مثال فرض كنيد اگر براي توليد يك 
ميليارد كيلووات ساعت توليد برق، در شروع برنامه )در 
سال ۲0۲0(، حجم مشخصي از گازهاي گلخانه اي را 
توليد كرديم )مثال A مترمكعب(، اگر تا ده س��ال بعد 
كه تعهد داده ايم حدود 4 درصد اين گازها را كم كنيم، 
اين تعهد به اين معنا نيست كه حتي اگرتوليد برق مان 
افزايش يافت باز هم ميزان كل گاز منتشر شده در قياس 
با سال شروع برنامه )۲0۲0(، 4 درصد كم شود. بلكه اگر 
مثال توليد برق از ۱ ميليارد كيلووات ساعت به ۲ ميليارد 
كيلووات ساعت برس��د، برخالف نرخ قبلي انتشار كه 
ميبايس��ت ۲A واحد گاز منتشر مي شد، مقدار انتشار 

بايد به 9۶ درصد ۲A برسد.«
مديركل دفتر راهبري و نظارت بر توليد برق وزارت نيرو 
در ادامه مي نويسد: »تعيين نرخ انتشار كربن در سال اول 
برنامه )۲0۲0(، بر اس��اس نرخ انتشار در ۱0 سال قبل 
)يعني سال ۲0۱0( است. در ايران با توجه به برنامه هاي 
بهينه سازي و توسعه اجرا شده در بخش توليد برق، نرخ 
انتشار كربن در سال ۲0۲0 به ميزان قابل توجهي كمتر 
از نرخ انتشار كربن در سال ۲0۱0 است و بين سال هاي 
۲0۲0 تا۲030، نرخ انتشار بايد به ميزان 4 درصد كمتر 
از نرخ انتش��ار كربن در سال ۲0۱0 شود. در اين زمينه 
بايد اذعان داشت كه با توجه به ارتقاي فناوري هاي توليد 
برق كشورمان و ساخت نيروگاه هاي جديد با راندمان باال 
و همچنين تبديل واحدهاي گازي به سيكل تركيبي و 
همچنين برنامه هاي كاهش تلفات اجرا شده و همچنين 
ارتقاي رژيم بهره برداري از واحدهاي حرارتي )به گونه اي 
كه در مركز ديسپاچينگ ايران يك اصل مسلم وجود 
دارد كه وقتي به توليد برق بيشتر نياز داريم از واحدهايي 
كه راندمان باالتري دارد، زودتر استفاده شود(، هم اكنون 
)ابتداي سال ۲0۱9( نرخ انتش��ار گازهاي گلخانه اي 
ناش��ي از توليد برق به مراتب كمتر از اين نرخ در سال 
۲0۱0 است و با توجه به برنامه هاي مشابه پيش رو روند 
كاهش نرخ انتشار در بخش توليد برق همچنان كاهشي 

خواهد بود.«
فرحناكيان با بيان اينكه خوشبختانه در صنعت توليد برق 
خوشبختانه در سال هاي اخير از نظر كاهش انتشار ميزان 
گازهاي گلخانه اي وضعيت خوبي داشته ايم، مي افزايد: 
»تنها بين سال هاي ۱390 تا ۱397 نرخ انتشار را بيش 
از ۵ درصد كاهش داده ايم )يعني حتي بيش��تر از تعهد 
پيش بيني ش��ده در پيش نويس قبلي برنامه مشاركت 
ملي(، با اين وجود نمايندگان وزارت نيرو در حال رايزني 
با نمايندگان س��ازمان محيط زيست و همچنين ساير 
ارگان هاي مرتبط با بخش انرژي هستند تا عدد 4 درصد 
نيز در بازنگري كه در مورد برنامه مشاركت ملي با كمك 
سازمان حفاظت محيط زيست انجام مي شود، كاهش 
يابد و ميزان كاهش انتش��ار به مراتب كمتري، حتي به 

عنوان تعهد مشروط، ارايه شود.«

   امتيازهايي كه ايران مي تواند  بگيرد 
بنا بر اظهارات فرحناكيان، پيش��نهاد ايران در برنامه 

مش��اركت ملي آن اس��ت كه براي نيل به اين ميزان 
كاهش )4درصد( نيازمند دريافت ۱7.۵ ميليارد دالر 
كمك مالي از منابع موافقت نامه پاريس است. وليكن 
اگر اين كمك هاي مالي پرداخت نش��ود يا در مس��ير 
انتقال فناوري ها )مثل فناوري توربين هاي پيشرفته( با 
مشكلي روبرو شويم يا تحريم هايي باشد كه ما را محدود 
كند، تعهدات ما شرط ايفاي خود را از دست مي دهد و از 
نظر حقوق بين الملل تعهدات ما قابل اجرا نخواهد بود.

مديركل دفت��ر راهبري و نظارت بر تولي��د برق وزارت 
نيرو همچنين اضافه مي كند ك��ه در كنار اين كاهش 
4 درصدي، در پيش نويس اوليه برنامه مشاركت ملي، 
اضافه شده بود كه اگر كمك هاي مالي به بيش از ۵۲.۵ 
ميليارد دالر برسد، پتانسيل كاهش تا ۱۲ درصد نيز در 
ايران وجود دارد، وليكن در پيش نويس جديدي كه اخيرا 
تدوين گرديده است از ذكر پتانسيل كاهش مشروط ۱۲ 

درصد ديگر، خودداري شد و عبارت مذكور حذف شد.
بنابراين گزارش كه در خبرگزاري پاون منتش��ر شد، 
عمده تعهد صنعت برق اين است كه نرخ انتشار گازهاي 
گلخانه اي مربوط به حوزه توليد برق را كاهش دهد و 
كمك هايي را از سازمان ملل دريافت كند. اين كمك ها 
در قالب اجراي پروژه هاي مختلف قابل دريافت است. 
فرض كني��د بخواهيم واحدهاي تولي��د برق گازي را 
به سيكل تركيبي تبديل كنيم )با تكنولوژي موجود 
كشور يعني راندمان را از 34 درصد به حدود 44 درصد 
برس��انيم(، اين قطعًا باعث خواهد ش��د ضمن توليد 
ميزان بيشتري از برق، سوخت اضافي مصرف نكنيم و 
همچنين توليد هر واحد انرژي الكتريكي با انتشار ميزان 
كمتري از گازهاي گلخانه اي همراه خواهد بود. در حال 
حاضر بيش از ۲۵ هزار مگاوات واحد گازي داريم كه به 
صورت سيكل ساده برق توليد مي كنند، اين واحدها 
اين امكان را دارند كه به سيكل تركيبي تبديل شود و 
۵0 درصد ظرفيت مذك��ور )يعني متجاوز از ۱۲۵00 
مگاوات( به ظرفيت توليد برق وآن هم بدون مصرف هيچ 
مقدار سوخت اضافي، افزوده شود و در عين حال انتشار 
گازهاي گلخانه اي هم اضافه نشود، يعني نسبت انتشار 
گازهاي گلخانه اي به انرژي الكتريكي كمتر  شود. بعالوه، 
قطعًا كاهش گازهاي گلخانه اي با توس��عه انرژي هاي 
تجديدپذير هم امكان پذير خواهد بود، بنابراين ايجاد 

نيروگاه هاي خورشيدي و بادي و سايرانواع نيروگاه هاي 
توليد برق تجديدپذير از ساير روش هاي جذب منابع 

موافقت نامه مذكور است.
فرحناكيان در يادداش��ت خود اظهار ك��رد: »با انجام 
پروژه هاي بهينه سازي در حوزه توليد برق، مي توانيم 
در جاهايي كه س��وخت فس��يلي مصرف مي كنيم، 
بهينه سازي الزم را انجام دهيم كه يكي از اقدامات مهم 
خواهد بود. از طرف ديگر فعاليت هايي در صنعت برق 
داريم كه به صورت غيرمستقيم مي تواند تاثيرگذار باشد. 
از جمله بحث كاهش تلفات كه با كاهش هر واحد تلفات 
برق كشور، برق كمتري براي توليد نياز است، يعني برق 
حرارتي كمتري توليد كنيم و انتشار گازهاي گلخانه اي 
نيز كمتر شود. همچنين توسعه نيروگاه هاي آبي نيز 
مدنظر ق��رار دارد، با وجود ايجاد نيروگاه هاي برق آبي 
در عمده مكانهاي مستعد وليكن هنوز پتانسيل چند 
هزار مگاواتي براي ايجاد نيروگاه هاي آبي جديد داريم 
و هر كجا كه اين پتانس��يل وجود داشته باشد، برنامه 

به كارگيري آن وجود دارد.«

   تهديدهاي نپيوستن به توافق پاريس
مدي��ركل دفتر راهب��ري و نظارت ب��ر توليد برق 
وزارت نيرو اظهار كرد: »برخي از موافقان پيوستن 
به موافقت نامه پاريس مي گوين��د نگراني ها آنجا 
جدي تر مي ش��ود ك��ه از س��ال ۲0۲0 ك��ه اين 
كنوانس��يون حالت اجرايي مي گيرد، شايد در آن 
هنگام اتحاديه اروپا و سازمان ملل محدوديت هايي 
ب��راي واردات ان��رژي از كش��ورهايي ك��ه به اين 
موافقتنام��ه نپيوس��ته اند، ايجاد كنن��د. بنابراين 
پيوس��تن ب��ه اي��ن كنوانس��يون در صورتي كه 
هوشمندانه باشد و برنامه مشاركت ملي با اجماع 
نظر همه ذينفعان و خبرگان كش��ورآماده ش��ود 
و تمام جوانب در آن ديده ش��ود، ع��الوه بر اينكه 
مي تواند باعث تس��هيل گري و كمك براي انتقال 
تكنولوژي هاي نوين و كمك مالي به كشور را فراهم 
نمايد، مي تواند س��د كننده برخي محدوديت هاي 
احتمالي آتي كه از طرف اتحاديه اروپا و س��ازمان 

ملل وضع گردند نيز بشود.«

  Sun. Mar 10. 2019  1339   يك شنبه   19 اسفند 1397   3 رجب 1440  سال پنجم    شماره   

 كاهش ريسك حمله به نفتكش ها 
ايسنا| مجمع OCIMF و انجمن هاي بين المللي 
كشتيراني منطقه پرخطر براي حمالت دزدان دريايي 
به كشتي ها و نفتكش ها در اقيانوس هند را كاهش 
دادند.با وجود اين اتاق بازرگاني كش��تيراني تاكيد 
كرد كه با وجود كاهش وس��عت منطقه پر ريسك، 
تهديدات جدي به قوت خود باقي مانده اند.با وجود 
كاهش جغرافيايي منطقه پر ريسك كه از اول ماه مه 
سال ۲0۱9 اجرايي مي شود، سازمان هاي كشتيراني 
متعدد از جمله سازمان هاي نماينده صنعت حمل 
نفت هشدار داده اند كه مالكان كشتي و اپراتورهاي 
كش��تي هاي تجاري به دليل وج��ود تهديد دزدي 
دريايي، همچنان بايد مراقب باشند.بر اساس گزارش 
اويل پرايس، اقيانوس هند ميان سواحل شرقي آفريقا 
و شبه جزيره عربستان و آسيا قرار گرفته كه هر روز 
شاهد ترافيك باالي نفتكش ها است.به عنوان نمونه 
تنگه هرمز، مهم ترين آبراه جهان است كه طبق برآورد 
اداره اطالعات انرژي امريكا، ۱۸.۵ ميليون بشكه در روز 

نفت در سال ۲0۱۸ از اين آبراه عبور كرد.
اوايل امسال دفتر دريايي بين المللي اتاق بازرگاني 
بين المللي گزارش ساالنه دزدي دريايي را منتشر 
كرد كه نشان داد شمار موارد دزدي دريايي در جهان 
طي سال ۲0۱۸ افزايش يافت كه ناشي از حمالت 
باالتر به كشتي ها و خدمه كشتي ها در غرب آفريقا 

بوده است. 

اخطار به ادارات پرمصرف آب 
ايرنا| مديركل دفتر مديري��ت مصرف، خدمات 
مشتركان و كاهش هدررفت شركت آب و فاضالب 
كشور گفت: سازمان هاي دولتي اگر مصرف آب خود 
را به ميزان ۲0 درصد كاهش ندهند، معادل دو برابر 
قيمت تمام شده جريمه مي شوند. سيدزاده ادامه 
داد: با اجرايي شدن اين مصوبه بسياري از سازمان ها 
به سمت بهينه سازي و استفاده از روش هاي كاهش 
مصرف رفتند و نسبت به نصب تجهيزات كاهنده 
اق��دام كردند. مدي��ركل دفتر مديري��ت مصرف، 
خدمات مش��تركان و كاهش هدررفت شركت آب 
و فاضالب كش��ور ادامه داد: با اين حال هنوز برخي 
س��ازمان ها اقدام جدي انجام نداده اند بنابراين اگر 
ادارات دولتي از تجهيزات كاهنده استفاده نكنند، دو 
برابر هزينه تمام شده آب از آنها دريافت خواهد شد. 
وي خاطرنشان ساخت: در كارگروه سازگاري با كم 
آبي يك مصوبه براي مشتركاني كه مصرف بيش از 
اندازه دارند در نظر گرفته شده است. سيدزاده گفت: 
براساس اين مصوبه، اگر مشتركان پر مصرف، نتوانند 
مصرف خود را بهينه س��ازي كنند و بيش از الگوي 
تعيين شده آب مصرف كنند، تعرفه بيشتري از آنها 
دريافت خواهد شد. سيدزاده خاطرنشان كرد: اين 
راهكار به هيات دولت ارسال شده اما هنوز به تصويب 

نرسيده است.

نوبت دومآگهی فراخوان مناقصه عمومی يک مرحله ای

روابط عمومی شرکت گاز استان خوزستان

شرکت گاز استان خوزستان در نظر دارد براساس قانون برگزاری مناقصات نسبت به برگزاری مناقصه عمومی يک مرحله ای به شرح ذيل اقدام نمايد :
موضوع مناقصه خريد20000 عدد شير ديواری قبل از رگوالتور4"/3مربوط به تقاضای شماره 9730026طبق مشخصات فنی که در اسناد مناقصه اعالم خواهد شد. 
 ١- نام و نشانی مناقصه گزار : اهواز کيلومتر ۸ جاده قديم اهواز- ماهشهر ،روبروی شهرک صنعتی شماره 4 امور تدارکات و عمليات کاالی شرکت گاز استان خوزستان 

واحد تدارکات)تلفکس : 061-32270731-322۸221۸(
 2- آخرين مهلت دريافت اسناد و تحويل پيشنهادات ارزيابی کيفی مناقصه گران: روز شنبه مورخ 97/12/25

 3- زمان بازگشايی پيشنهاد های کيفی: روز شنبه97/12/25 ساعت 10/00صبح 
 4- ميزان سپرده شرکت در مناقصه 450/000/000ريال  

5- نحوه دريافت اسناد: بصورت حضوری در محل آدرس فوق الذکر و يا درخواستی کتبی به شماره تلفن ذکر شده از طريق نمابر. 
 6- چنانچه درخواست کتبی از طريق نمابر باشد ،کليه پاکا ت و اسناد مناقصه از طريق پست پيشتاز به آدرسهای اعالم شده ارسال خواهد گرديد.) هزينه پست 

پيشتاز به عهده متقاضيان شرکت در مناقصه می باشد(
 7- ضمنا" آگهی های اين شرکت در شبکه اطالع رسانی شرکت گاز استان خوزستانNIGC-KHGC.ir - wwwوهمچنين پايگاه ملی مناقصات درج شده است .

 ۸- تحويل اسنادمناقصه به مناقصه گران منوط به تکميل پرونده ارزيابی و تائيدکميته ارزيابی می باشد.

شماره مجوز 1397.6712
شرکت ملي گاز ايران

شرکت گاز استان خوزستان

دفترچه ق�رارداد تخصي�ص زمين به 
ش�ماره D4-11-15715 و تاري�خ 
13۸7/07/06 ش�رکت مجتمع فوالد 
صنعت سهند نمايندگی به شماره ثبت 
۸۸4 در دفت�ر ثبت ش�رکتها ، آدرس 
شهرک صنعتی شهرستان بناب مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط گرديده است.

مفقودی سامانه پيامكي 
 روزنامه تعادل 

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

روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه 
پيامك نمايند. 

به شماره  30005320 در دسترس شماست 



دريچه8نگاه

از بمباران يمن تا قتل خاشقجي

مصاديق تروريسم دولتي عربستان سعودي 

خودكشي نظاميان؛ تازه ترين پيامد جنگ طلبي كاخ سفيد

جاويد  منتظران| 
حمايت از تروريس��م، آن هم در بع��د دولتي ضربه اي 
سهمگين بر پيكره نظام بين الملل، حقوق بين الملل، 
حقوق بش��ر و حقوق بشردوس��تانه وارد آورده اس��ت. 
جمهوري اسالمي ايران به عنوان كشوري مستقل در 
عرصه بين المللي و عضو فعال در نهاد و س��ازمان هاي 
جهاني حقوقي بش��ري، همواره بر احت��رام به حقوق 
بين الملل تأكيد داش��ته و با توجه به اينكه خود قرباني 
موضوع تروريسم بوده، نقش فعالي در مبارزه با تروريسم 
داشته و دارد. چنانچه همواره سازمان هاي بين المللي 
ازجمله س��ازمان ملل و نيز شوراي امنيت را به برخورد 

قاطع با پديده شوم تروريسم ترغيب كرده است.
بااين ح��ال، س��ردمداران رژي��م س��عودي در محافل 
بين المللي، باره��ا و بارها به اتهام پراكن��ي عليه ايران 
پرداخته و ايران را حامي تروريسم خوانده اند. براي مثال، 
عادل الجبير وزير خارجه سابق و وزير مشاور فعلي اين 
رژيم در امور خارجي، بارها در تريبون هاي بين المللي 
مدعي شده كه رفتار ايران دربرگيرنده رفتاري تروريستي 
و ناديده گرفتن حقوق بين الملل اس��ت. اخيراً نيز اين 
ش��خص، در يك اجالس خبري در پاكس��تان، ادعاي 
بي پايه و اس��اس خود عليه ايران را تكرار كرد و ايران را 

بزرگ ترين حامي تروريسم خواند!
اينگونه اظهارات و اتهامات س��عودي ها عليه ايران در 
حالي صورت مي گيرد كه واكاوي رفتار و سياست هاي 
اين رژيم سعودي، نشان از تروريسم دولتي گسترده و 

سازماندهي شده اين رژيم در منطقه و فرا منطقه دارد.
براين اس��اس ما در اين مقاله درصدد برآمديم، ضمن 
تعريف تروريس��م دولتي، به مصاديق تروريسم دولتي 
عربس��تان س��عودي اش��اره نماييم تا از رهاورد تاييد 
تروريسم دولتي گسترده س��عودي به جهانيان اثبات 
نماييم كه اين كشور فاقد هرگونه صالحيت و اعتباري 
است كه بخواهد ديگر كشورها را به حمايت از تروريسم 

متهم كند.

  تروريسم دولتي
ت�روريس��م دولتي ك��ه  عب��ارت  از اعمال خش��ونت 
برنامه ريزي ش��ده و داراي انگيزه سياس��ي به وس��يله 
كارگزاران پن�هان دولت  بر ض��د  هدف هاي غير رزمي 
اس��ت . در اين نوع تروريس��م، دولت از ط�ريق اع�مال 
سياست هاي حكومتي و باهدف ايجاد رعب و وحشت 
در ميان شهروندان به رهبري و هدايت اين نوع تروريسم 
مي پردازد كه شهروندان مجبور  به  اطاعت و فرمان برداري 
از خ�واسته هاي دولت ش�ود. اگ�ر دولتي براي تسلط بر 
اوضاع داخلي بطور م�خفيانه و خارج از مقررات داخلي و 
قانون اساسي به سركوب گروه ها يا مردم آن كشور  يا  يك 
كشور ديگر يا به دستگيري سردمداران يا اعضاي يك 
نهضت آزادي بخش اح�ياناً ب�ه ق�تل بدون محاكمه آنان 
اقدام نمايد، مرتكب اعمال  تروريستي  دولتي ش�ده است.

ب�ه  دو صورت  تروريسم  دولتي  داخلي و تروريسم دولتي 
بين المللي انجام مي گيرد . در  تروريسم دولتي داخلي، 
دولت از آن دسته از اعمال تروريستي حمايت مي كند  
كه  وصف داخلي دارند؛ يعني براي مثال  عليه اتباع همان 
دولت  در  سرزمين همان دولت و به واسطه  اتباع  خود يا 
در همان محدوده آن كشور عليه يك گروه يا قوم صورت  
مي گيرد . البته اكثراً اعمالي كه تحت  عنوان  تروريس��م  
دولتي طرح مي شوند  به خودي خود در چارچوب  ساير  
جنايات براي مثال جنايات ع�ليه ب�شريت و ژنو سايد 
قرار مي گيرند كه اين نوع تروريسم موردحمايت  مستقيم 

دولت يا نظام سياسي است .
در  مقابل تروريس��م  دولتي  داخلي ، تروريس��م دولتي 
بين المللي قرار  مي گيرد. در اين حالت، دولت به حمايت 
از آن نوع اقدامات مبادرت مي ورزد كه وص�ف  ت�روريسم  
بين المللي را دارند و اكثراً در ادبيات  سياسي  و ژورناليستي  
اصطالح  تروريسم  دولتي در مورد  همين  اقدامات به كار 

مي رود. يعني حمايت از اقدامات تروريستي بين المللي 
ك��ه اينگونه اعمال بطور غيرمس��تقيم  توس��ط  دولت  
ح�مايت مي شود كه در صورت قابل انتساب  بودن  به  آن  

دولت  موجب  مسووليت بين المللي مي گردد.

  تروريسم دولتي عربستان و مصاديق آن
در حقوق بين الملل، دولت ها متعهد هستند از اقدامات 
تروريستي حمايت و پشتيباني نكنند. اين تعهد از هنگام 
تش��كيل س��ازمان ملل متحد و صدور اعالميه جهاني 
حقوق بش��ر وجود داشته اس��ت. اقداماتي چون قتل، 
ايجاد رعب و وحشت براي غيرنظاميان يا سازمان دهي 
و تشويق اقدامات تروريس��تي، همواره به عنوان نقض 
فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه محكوم بوده و 
كليه اسناد بين المللي اعم از اسناد سازمان ملل متحد و 
ساير كنوانسيون هاي بين المللي دست كم براين مساله 
اجماع داشته اند كه دولت ها بايد از سازمان دهي، تحريك 
يا مشاركت در اقدامات تروريستي امتناع نمايند. براين 
اساس در اين بخش تالش مي شود، مصاديق تروريسم 

دولتي عربستان سعودي، اشاره گردد.

  عربستان و شكل گيري گروه هاي تروريستي
اصواًل يك گروه تروريس��تي به تنهايي و بدون حمايت 
و پشتيباني س��رويس هاي جاسوسي و اطالعاتي يك 
كشور، قابليت تداوم ندارند. گروه هاي تروريستي جهت 
پيشبرد اهدافشان به شدت نيازمند تأمين منابع مالي و 
لجستيكي و البته حمايت سياسي هستند. عربستان 
سعودي كه با وجود انكار رسمي و حتي اعالم فاصله گيري 
از گروه هاي تروريستي، به اشكال مختلف از آنها حمايت 
مي كند و س��عي نموده اس��ت در راس��تاي سياست 
خارجي مدنظر خود، از طريق چندين راهبرد به حمايت 
از گروه هاي تروريس��تي منطقه و ف��را منطقه بپردازد.  
اس��ناد و مدارك مربوط نش��ان مي دهد كه عربستان 
سعودي با راه اندازي و حمايت مالي و نظامي از گروه هاي 
تروريستي وهابي القاعده، سپاه محمد و لشكر جنگوي و 
قاعده المجاهدين در پاكستان، گروه تروريستي وهابي 
الشباب در سومالي، گروه تروريستي وهابي بوكوحرام 
در نيجريه، گروه تروريس��تي وهابي جند اهلل، توحيد و 
جهاد و... در ايران، جماعت انصارالتوحيد وهابي در هند، 
گروه تروريستي وهابي جيش دولت اسالمي در ليبي، 
گروه هاي تروريس��تي وهابي انصار االس��الم و القاعده 
در عراق و گروه تروريس��تي جبهه النصره و داعش در 
س��وريه، نقش مهمي را در ترويج تروريس��م در جهان 
ايفا كرده است. اين رژيم در شكل گيري، حمايت مالي 
تروريست هاي تكفيري نقش اساسي داشته است؛ و حتي 
در بسياري از موارد خط مشي سياسي را به تروريست ها از 
جبهه تروريست هاي سوريه گرفته تا تروريست هاي فعال 
در عراق و ساير نقاط جهان، منتقل مي كند. با توجه به 
اينكه مطابق با كنوانسيون حقوقي مقابله با تروريست ها، 
اگر  دولت ها  به هرحال در سازمان دهي، تحريك، تشويق 
اقدامات تروريس��تي و كمك به آن مش��اركت نمايند 
مس��وول خواهند  بود، لذا عمده رفتاره��اي اين رژيم، 

مصداقي بر تروريسم دولتي آن است.

  جنايات تروريستي در يمن
اقداماتي كه نظام سلطنتي عربستان سعودي در جنگ 
عليه مردم يمن انج��ام داده و مي دهد، فجيع ترين نوع 
جنايات تروريس��تي در جهان بوده كه تاكنون رخ داده 
است. ائتالف سعودي، از ابتداي جنگ عليه ملت يمن 
تاكنون، اين كشور را به لحاظ دريايي، هوايي و زميني 
محاصره ك��رده و مناطق مس��كوني و مراكز نظامي را 
بمباران مي كنند و بدين س��بب غيرنظاميان و به ويژه 
ك��ودكان بي گناهي، بطور پيوس��ته قرباني حمالت و 
بمباران هاي جنگنده هاي ائتالف به رهبري عربستان 
سعودي مي شوند كه به گفته بسياري از كارشناسان اين 

جنايات بين المللي از منظر حقوق بين الملل قابل بررسي 
و پيگيرد بين المللي است.

اگر بخواهيم ش��يوه جنگي و جناي��ات صورت گرفته 
عليه يمن را با اساس��نامه دي��وان بين المللي كيفري، 
مطابق��ت دهيم، يقينًا اين نوع ش��يوه جنگي، از منظر 
حقوق بين المللي كيفري، ممنوع بوده و جرم  محسوب 
مي گردد. در اين راستا دولت سعودي و متحدان آن كه با 
تجاوز نظامي به يمن، هر سه جنايت مورداشاره در ديوان 
كيفري بين المللي، يعني جنايت جنگي، جنايت عليه 
بشريت و جنايت عليه صلح را مرتكب شده اند، اقداماتي 
نظير محدودسازي دسترس��ي به كمك هاي انساني، 
بازداشت هاي خودس��رانه و آدم ربايي در كنار بمباران 
مناطق مسكوني و غيرنظامي ازجمله اقدامات غيرانساني 
ائتالف نظامي سعودي بوده است كه در گزارش سازمان 
ملل به آن اشاره ش��ده است كه در تروريستي بودن اين 

اقدامات عربستان، هيچ شكي ايجاد نمي كند.  

  قتل خاشقجي به مثابه تروريسم دولتي
توس��ل به اعمال خش��ونت آميز كور ك��ه باعث رع�ب 
و وحش��ت ش��ود، خواه توس��ط دولت ها يا ترجمان ها 
و نهاده��اي وابس��ته  به  آن  و خ��واه از س��وي گروه ها و 
س��ازمان هاي غيردولتي، مغاير با بس��ياري از موازين 
بين المللي، ازجمله منش��ور ملل  م�تح��د، اع�الميه 

ج�هاني، ميثاقيم حقوق بش��ر، كنوانسيون محو كليه 
اشكال تبعيض نژادي، كنوانسيون امريكايي حقوق بشر 
اصول نورنبرگ و كنوانسيون هاي 1949 ژنومي  باشد. در 
مقدمه ميثاق حقوق مدني و سياسي تصريح شده است 
كه حقوق  بشر ناشي  از حيثيت ذات�ي شخص انسان است، 
به عبارت ديگر هر شخص تنها و فقط به خاطر انسان بودن 
و نه ش�هروند يا تابع دولت بودن ، مستحق  برخورداري  از 
اين حقوق است. عالوه براين، افراد صراحتًا متعهد شده، 
حقوق يكديگر را رعايت كنند ، م�طابق  م�اده 10 اع�الميه 
جهاني حقوق بشر )تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي آيند و 
بايد نسبت به يكديگر باروح برادري رفتار كنند( . مهم تر 
از آن ، تأكيد شده  اس�ت  كه نه تنها دولت ها بلكه هيچ فرد 
يا جمعيتي نيز ح��ق ندارند مقررات مندرج در اعالميه 
جهاني و ميثاقين ح�قوق  بشر را از بين  ب�برد يا در آن راه 
فعاليت نمايند. آشكاراست كه تدوين كنندگان اين ماده ، 
عالوه  بر دولت ها ، افراد و گروه هاي غيردولتي را نيز موظف 
ب�ه رعايت حقوق بشري دانسته اند، چراكه پيش بيني 
مي كردند امكان  نقض  ياسوءاستفاده از حقوق بشر توسط 
مجموعه هاي غيردولتي نيز وجود دارد. گرچه عربستان 
سعودي، با پول و قراردادهاي تسليحاتي توانسته است، از 
اتهام بحران يازده سپتامبر و نيز اتهام جنايت بين المللي و 
جنايت جنگي عليه ملت يمن، عبور كند، اما اكنون بسيار 
دشوار است كه بتواند با پول، از بحران قتل روزنامه نگاري 
به نام خاشقجي كه زماني از نزديكان خاندان سعودي 
نيز بود، عبور نمايند، چراكه اين موضوع و ابعاد گسترده 
رسانه اي اين قتل، اكنون به مساله اي جهاني كه كاماًل 
برخالف مباني حق��وق بين الملل بوده، تبديل گرديده 
است. قتل خاشقجي كه در داخل ساختمان كنسولگري 
عربستان در اس��تانبول كه منطقه اي تحت حاكميت 
قضايي عربستان است، منجر به نقض ماده 55 معاهده 
1963 وين در روابط كنسولي و نيز ناديده گرفتن حق 
حاكميت كشور ميزبان گرديده است. بر اساس اين ماده، 
كليه اشخاصي كه از مزايا و مصونيت هاي ديپلماتيك 
بهره مند مي شوند، بدون آنكه به مزايا و مصونيت هاي 
آنان لطمه اي وارد ايد، مكلف اند كه قوانين و مقررات دولت 
پذيرنده را محترم شمرده و از مداخله در امور داخلي آن 

دولت، خودداري كنند.
بنابراين، موضوع قتل جمال خاش��قجي، مساله صرف 
نقض حق حيات ش��هروندي توس��ط دولت متبوعش 

نيس��ت بلكه س��ركوب مخالفان و منتقدان سياسي و 
كشته شده »جمال خاش��قجي«، مصداق »تروريسم 
دولتي« است، چراكه ش��واهد گوياي آن است كه قتل 
وي توسط ماموران وابسته به دولت عربستان سعودي 

انجام شده است.

  نتيجه
مصاديق آشكار و مبرهني مبني بر سازمان دهي تروريسم 
دولتي گس��ترده از س��وي كشور عربس��تان سعودي 
در منطقه و ف��را منطقه، وج��ود دارد، ايجاد و حمايت 
گروه هاي تروريستي و هدايت آنها به خاك كشورهاي 
منطق��ه، ناديده گرفتن كنوانس��يون منع تأمين مالي 
تروريسم؛ نقض حقوق بنيادين بشر و ترور افراد مخالف 
و روزنامه نگار با مصداق ترور خاشقجي و ارتكاب جنايت 
جنگي و جنايت عليه بشريت عليه مردم مظلوم يمن از 
سوي اين رژيم، ازجمله اصلي ترين اين مصاديق است. 
براين اساس، هيچ رويكرد منطقي و منصفانه اي در نظام 
بين الملل نمي پذيرد كه رژيم عربستان سعودي كه طي 
يكي دو دهه اخير هزينه بسيار زيادي براي ايجاد و تربيت 
فكري و اعتقادي تروريست ها و سازمان دهي تروريسم 
دولتي صرف كرده است، به عنوان دلسوز و حامي مبارزه 
با تروريسم در جهان شناخته و مطرح گردد. الزم است 
كه رژيم سعودي به جاي با اتهاِم به ايران و فرافكني براي 
منحرف كردن افكار عمومي جهان از نقش اين رژيم در 
گسترش تروريسم تكفيري، در قبال رفتارهاي حمايتي 
خود از گروه هاي تروريستي در منطقه و فرا منطقه و ترور 
افراد بي گناه نظير خاشقجي و نيز جنايات غيرانساني 
عليه مردم يمن و كشتار مردم بي گناه آن كشور، به جهان 
پاسخگو باشد. بر دس��تگاه ديپلماسي و دولتمردان ما 
الزم است كه در مجامع بين المللي به مصاديق تروريسم 
دولتي عربستان اشاره نمايند و بدين گونه ضمن اينكه 
كارنامه منفي عربستان سعودي در حوزه حقوق بشر، 
حقوق بشردوستانه و حقوق بين الملل را به جهان نشان 
داد و براين ضرورت تأكيد داش��ت كه بايد در برابر رژيم 
مرتجع و عقب مانده عربستان، به عنوان اصلي ترين حامي 
تروريسم دولتي به همراه رژيم صهيونيستي ايستاد تا از 
گسترش بيش ازپيش تروريسم دولتي توسط در جهان، 

جلوگيري به عمل  آيد. 
منبع:  شمس

خودكش��ي نظاميان و كهنه س��ربازان امريكا از جمله 
چالش هايي است كه كاخ س��فيد حدود 10 سال پس 
از جنگ در دو كش��ور عراق و افغانستان با آن دست به 
گريبان ش��ده و رييس جمهوري اين كش��ور را به فكر 

كاهش تعداد تلفات 6 هزار نفر در سال انداخته است.
به تازگي »دونالد ترامپ« رييس جمهوري امريكا آماري را 
از تعداد باالي خودكشي در ميان نظاميان و كهنه سربازان 
اين كش��ور اعالم كرد. وي در س��خنراني چند روز قبل 
خود عنوان داشت در اياالت متحده به صورت ميانگين 
روزانه نزدي��ك به 20 نظامي كنوني يا بازنشس��ته اين 
كشور خودكشي مي كند. آمار فوق از اين جهت از نگاه 
رييس جمهوري امريكا و رس��انه ها و تحليلگران مهم و 
نگران كننده است كه تعداد حدود 6 هزار خودكشي در 
ميان مهم ترين شهرونداني اين كشور كه بايد الگوي ميهن 
پرستي براي بقيه باش��ند حدود 1.5 برابر بيشتر از آمار 
خودكشي در ميان جمعيت كل امريكا و ديگر حوزه هاي 

كاري و غيرنظاميان اين كشور برآورد شده است. 

  تراژدي خودكشي نظاميان 
دونالد ترامپ اين آمار را يك تراژدي براي اياالت متحده 
توصيف كرد. بنا بر اعتراف رييس جمهوري امريكا نرخ 
خودكش��ي در ميان افرادي كه داراي سابقه حضور در 
ارتش امريكا از 11 سپتامبر 2001 و شركت در دو جنگ 

خاورميانه هستند، به شدت افزايش يافته است. 
تارنماي ش��بكه تلويزيون��ي »فاكس نيوز« نوش��ت: 
رييس جمهوري امريكا با غيرقابل باور خواندن اين آمار 
در ميان سربازان و پرسنل نظامي، خواستار انسجام ملي 
براي رفع اين چالش شد و براي اين امر فرمان اجرايي را 
در زمينه يافتن ريشه هاي اين بحران و راه حل هاي رفع 

آن صادر كرد. 

از جمله نكات مهم در س��خنان دونالد ترامپ آن است 
كه در 10 سال گذشته و با اتمام نسبي دو حمله نظامي 
اين كشور به افغانستان و عراق بر ميزان آمار خودكشي ها 
افزوده ش��د. به نوش��ته روزنامه »ي��و.اس.اي تودي« 
اكنون وي دس��تور داده اس��ت تا نهادهاي اين كشور 
 راه هايي را براي جلوگيري از خودكشي سربازان بيايند. 

به گزارش ايرنا، ترامپ تالش مي كند س��ازماني را در 
سطح اعضاي كابينه ايجاد نمايد تا اقدامات دولت هاي 
فدرال براي ارايه خدمات به نظاميان كنوني و س��ابق 
را هماهنگ كند. ابت��كار ترامپ با عنوان »نقش��ه راه 
رييس جمهوري براي تقويت كهنه س��ربازان و پايان 
 )PREVENTS Initiative( »تراژدي ملي خودكشي
نام گرفته اس��ت. در اي��ن طرح بخش ه��اي دولتي با 
همكاري نهادهاي خصوصي و دولت هاي محلي از همه 

تالش ها در جلوگيري از خودكش��ي اين دسته از افراد 
بهره مي برد. 

به نوش��ته اين روزنامه از 2008 تا 2016 هر ساله بيش 
از 6 هزار س��رباز يا بازنشس��ته نظام��ي امريكايي جان 
خود را گرفته اند كه تع��داد كل اين آمار به 54 هزار نفر 
رس��يده اس��ت. اين اقدام ترامپ پس از آن اتخاذ ش��د 
كه دس��تگاه هاي دولتي امريكا اعالم كردن��د از زمان 
رياست جمهوري ترامپ اقدامات در زمينه رسيدگي به 
امور نظاميان كمتر شده است به عنوان نمونه درحالي 
كه بودج��ه اي 6 ميليون دالري ب��راي تبليغات جهت 
كاستن از خودكش��ي نظاميان درنظر گرفته شده بود 
در س��ال گذش��ته ميالدي تنها 57 هزار دالر از سوي 
نهادهاي مربوط صرف اين امر ش��د. ب��ه همين دليل 
برنامه اي 10 ساله در كنار باالترين سطح حمايت هاي 

كلينيكي از نظاميان در نظر گرفته شده است.  به نوشته 
رسانه هاي امريكايي بس��ياري از اين افراد كه دست به 
خودكشي زده اند روزگاري در عراق و افغانستان مشغول 
جنگ بودند. به نظر مي رس��د پس از پايان دوره حضور 
اين افراد در ارتش نس��بت به ش��رايط زندگي و حتي 
صدمات جنگي آنها بي توجهي ش��ده است. به عنوان 
نمونه يكي از اين افراد »رايان الركين« تفنگدار دريايي 
امريكا بود ك��ه دو دوره در عراق و دو بار در افغانس��تان 
خدمت كرده بود. به نقل از نزديكان وي، رايان مدت ها 
از وجود مشكالت جسمي سخن مي گفت اما هيچ كس 
آن را جدي نمي گرفت. پدر وي عنوان داش��ت پس از 
تحقيقاتي كه بعد از مرگ وي صورت گرفت مشخص 
شد كه از جراحتي در مغز رنج مي برد كه در اثر جنگ و 
آموزش هاي نظامي قبل از آن ناشي شده بود اما پيش تر 

شناسايي نشد. 

  پيامدهاي لشگركشي و تجاوز
خودكش��ي نظاميان در كنار بس��ياري از چالش هاي 
اجتماعي از جمله نتايج چند دهه جنگ و اشغال از سوي 
امريكا به شمار مي روند. اين درحالي است كه تحليلگران 
حتي واقعه تروريستي 11 سپتامبر 2001 كه موجب 
راه اندازي دو جنگ خونين ش��د، را نيز نتيجه مستقيم 
همين سياس��ت هاي تجاوزكاران��ه ارزيابي مي كنند. 
تارنماي نش��ريه »National Interest« گزارشي 
را در زمينه پيامدهاي سياس��ت هاي ساليان اخير كاخ 
سفيد و ضرورت اصالح آن از طريق بازگرداندن نيروهاي 
نظامي اي��االت متحده از جنگ هاي خارجي منتش��ر 
كرده و آورده اس��ت دونالد ترامپ اكن��ون اين فرصت 
را دارد تا س��ابقه حضور نظامي واشنگتن را پاك كند و 
حرف آخر بزند كه بيش از اين به جنگ در كش��ورهاي 

خارجي ادامه نمي دهد. به نوش��ته اين گزارش امريكا 
نباي��د در جنگ هاي بي پايان خ��ود را درگير كند زيرا 
اين كش��ور را خفيف مي س��ازد. تحقيقات گذشته هم 
نش��ان مي داد كه نتايج فاجعه بار جنگ در س��ال هاي 
بعد نمايان مي شوند. »سامانتا پاور« مقام پيشين دولت 
اياالت متحده هم سال ها قبل در همين زمينه گفته بود 
»اين پيامدي است كه مداخله به بار آورده است. ... بايد 
توجه داشت و از تجربه هاي پيشين درس گرفت«. اين 
نشريه امريكايي مدعي ش��د سياست جنگي امريكا از 
دهه 1980 به تدريج تغيير كرد و اكنون بايد از سال ها 
مداخل��ه و جنگ در كش��ورهاي ديگ��ر درس گرفت. 
»رونالد ري��گان« حضور نيروهاي امريكايي در لبنان را 
اجرايي كرد و باعث مرگ تع��داد زيادي از امريكايي ها 
بدون دستاوردي مهم شد. در سال هاي بعد بن الدن و 
القاعده و عمليات تروريستي آنها موجب حضور امريكا در 
 جنگ هايي شد كه تنها جان نظاميان امريكايي را گرفت. 
براساس اين تحليل دستاوردهاي اين خط مشي از بين 
رفتن شفافيت بود كه موجب كش��ته و مجروح شدن 
غيرنظاميان و تعداد زيادي از نيروهاي امريكايي ش��د. 
خودكشي نظاميان و كهنه سربازان امريكايي هم يكي 
ديگر از نتايج اين سياست ها بود.  اين گزارش تاكيد دارد: 
مسوول اين شرايط سياست گذاران امريكايي هستند 
كه به كشورها حمله مي كنند و به منازعات قومي آنها 
دامن مي زنند. سپس مقام هاي امريكايي مي خواهند 
با يك مداخله ديگر اش��تباه قبلي خ��ود را پاك كنند، 
اما چالش هاي جديدي را ايج��اد مي كنند و باعث دور 
جديدي از پيامدهاي ويرانگر جنگ مي ش��وند. در اين 
چرخه هر جنگ امريكا جان هاي بيشتري را در اياالت 
متحده و ديگر كشورها مي گيرد و بر تعداد دشمنان كاخ 

سفيد مي افزايد. 

  ب�ر دس�تگاه ديپلماس�ي و دولتمردان 
ما الزم اس�ت ك�ه در مجام�ع بين المللي 
به مصاديق تروريس�م دولتي عربس�تان 
اش�اره نماين�د و بدين گونه ضم�ن اينكه 
كارنامه منفي عربستان سعودي در حوزه 
حقوق بش�ر، حقوق بشردوستانه و حقوق 
بين المل�ل را به جه�ان نش�ان داد و براين 
ضرورت تأكيد داشت كه بايد در برابر رژيم 
مرتجع و عقب مانده عربس�تان، به عنوان 
اصلي ترين حامي تروريسم دولتي به همراه 
رژيم صهيونيستي ايس�تاد تا از گسترش 
بيش ازپيش تروريس�م دولتي توس�ط در 

جهان، جلوگيري به عمل  آيد.
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گونه شناسي سلبريتي ها
سلبريتي. اصطالحي كه تا چندسال قبل معناي 
مشخصي براي بس��ياري از ما نداشت. اما حاال به 
طيف گسترده اي از خواننده ها، بازيگران تلويزيوني 
و گويندگان ورزش��ي تا مدل ها و بچه پولدارهاي 
اينستاگرامي اطالق مي شود كه اگرچه تفاوت هاي 
زيادي با هم دارند اما همه در يك چيز مش��ترك 
هستند: شهرتي كه به واسطه رسانه ها و جلب توجه 
مخاطبان رسانه ها حاصل شده است. حسين حق 
پناه در باشگاه انديشه نوشت: در كشور ما واكنش 
اوليه به اين پديده نادي��ده انگاري بود. تصور اوليه 
اين بود كه س��لبريتي ها، جايگاهي در ميان افكار 
عمومي ندارند و تنها ابزاري براي تبليغات تجاري 
يا فروش روزنامه هاي زرد هستند اما در سال هاي 
اخير اوضاع به وضوح تغيير كرده است. سلبريتي ها 
مدت هاست فراتر از بيلبوردهاي تبليغاتي رفته اند. 
آنه��ا در رأس پويش ه��اي اجتماعي و سياس��ي 
مختلف همچون حمايت از تصويب اليحه حقوق 
كودكان، آگاهي دهي نس��بت به سرطان يا جلب 
كمك هاي مردمي براي زلزله زدگان قرار گرفته اند 
و برخي از آنها كرسي هاي شوراهاي شهر و روستا 
را اش��غال كرده و حتي تا همنش��يني نامزدهاي 
انتخابات رياس��ت جمهوري پيش رفته اند! اوضاع 
در مغ��رب زمين ني��ز چندان متفاوت نيس��ت و 
پديده س��لبريتي ها و فرهنگ ش��هرت، به عنوان 
موضوع روِز علوم اجتماع��ي و مطالعات فرهنگي 
مورد مطالعه قرار گرفته اس��ت. چنان كه ريچارد 
ش��يكل مي گويد چيزي به عنوان »س��لبريتي« 
قبل از ش��روع قرن بيس��تم وجود نداشته است و 
اولين نمونه هاي س��لبريتي ها به شكلي كه امروز 
مي شناسيم متعلق به دهه هفتاد ميالدي هستند. 
كريس روجك در كتاب س��لبريتي تالش كرده تا 
انواع سلبريتي ها را با توجه به زمينه هاي شكل گيري 
شهرتشان دسته بندي نمايد. وي اولين نوع شهرت 
را »شهرت انتسابي« مي نامد كه به شكل نسبي و 
خانوادگي به دست مي آيد. سلبريتي هاي انتسابي 
به علت شهرت خانوادگي ش��ان موردتوجه عموم 
مردم ق��رار مي گيرند. اعضاي خاندان س��لطنتي 
انگلستان، يا فرزندان ترامپ معروف ترين نمونه هاي 
جهاني اين دسته از سلبريتي ها هستند. اما عموم 
سلبريتي هاي شناخته شده در جامعه ما، در دسته 
دوم يعني »سلبريتي هاي اكتسابي« قرار مي گيرند. 
آنها كس��اني هس��تند كه به خاطر توانمندي ها يا 
دستاوردهاي خاصي كه كسب كرده اند در معرض 
دي��د مخاطبان قرار گرفته و مش��هور مي ش��وند. 
البته دستاوردهاي سلبريتي ها بايد امكان بصري 
و جذابي��ت كافي ب��راي پرداختن در رس��انه ها را 
داشته باش��د و به همين علت چهره هاي مرتبط با 
صنعت سرگرمي امكان بيشتري براي قرار گرفتن 
در اي��ن دس��ته را دارند. بااين حال، طيف بس��يار 
وسيعي از قهرمانان ورزشي، خواننده ها، ستاره هاي 
تلويزيوني و سينمايي تا دانشمندان، سياستمداران 
و چهره هاي نظام��ي در اين گروه جاي مي گيرند. 
اندي وارهول، كارگردان و عكاس امريكايي در دهه 
70 ميالدي گفته بود »در آينده، هر كس مي تواند 
15 دقيقه مشهور باش��د!« به نظر مي رسد آينده 
مدنظر وارهول مدت هاست فرارسيده و رسانه هاي 
جديد براي هر كاربر فرصت بالقوه »ش��هرت 15 
دقيقه اي« را فراهم آورده اند. از س��ومين دس��ته 
از س��لبريتي ها كه روژك آنها را »س��لبريتي هاي 
منتسب« يا »سلتوئيد« مي نامد از همين فرصت 
اس��تفاده مي كنند. آنه��ا در كوتاه مدت توجهات 
عمومي را جلب كرده و به ش��هرتي موقتي و گذرا 
دست مي يابند. شهرتي كه نه برآمده از دستاوردهاي 
خاص يا نسبت خانوادگي بلكه صرفًا »شهرت براي 
شهرت« است و مي تواند علل مختلفي داشته باشد: 
حضور در يك شوي تلويزيوني پرطرفدار، انجام يك 
رفتار دوراز عرف يا غيرقانوني، نوع بيان و انجام رفتار 
طنزآميز يا هر گفتار و رفتاري كه بتواند توجهات 
عمومي را ولو براي مدتي كوتاه به خود جلب نمايد. 
روجك به اين نكته اذعان داشت كه سلبريتي ممكن 
است حوزه شهرت خود را توسعه داده و از شهرت 
موقتي يا منتسب به سمت شهرت اكتسابي حركت 
نمايد اما شواهد نشان مي داد كه جست وجوگران 
شهرت به كوتاه ترين مس��ير يعني »شهرت براي 
شهرت« تمايل بيشتري دارند. تنها چندسال پس 
از اين دسته بندي  پژوهش��گران فرهنگ شهرت 
گروه جديدي از آوازه جويان را شناس��ايي كردند 
كه به آنها »ميكروس��لبريتي« گفته مي شود. اين 
دسته جديد كه اشتراكاتي هم با سلتوئيدها دارند 
بدون آنكه لزومًا بر دس��تاورد ي��ا فضيلت خاصي 
تكيه كنند، با اختصاص زمان و وسواس زياد براي 
شكل دادن به پروفايل شبكه هاي اجتماعي خود و 
تسلط بر تكنيك هاي توليد محتوا در اين فضا، به 
منزلتي مشابه سلبريتي ها اما محدود دست پيدا 
مي كنند. كمدين هاي اينس��تاگرامي، مدل هاي 
تبليغاتي و مانكن هاي لوازم آرايشي، اينفلوئنسرها و 
واينرهانمونه هاي مشهود ميكروسلبريتي ها هستند 
كه فعاليت هاي مجازي و حواشي پيرامونشان گهگاه 
مخاطباني غير از دنبال كنندگان هميشگي شان 
را نيز درگير مي كند. به نظر مي رس��د آن دس��ته 
از كس��اني كه ما ش��اخ هاي مجازي مي ناميم و با 
ويدئوهاي جنجال��ي، تظاهر به مصرف و تجمل يا 
رفتارهاي خارج از قاعده و خالف جريان جلب توجه 

مي كنند نيز ذيل همين گروه قرار مي گيرند. 
سلبريتي؛ اصطالحي اس��ت كه اگرچه براي همه 
كساني كه در جست وجوي آوازه و شهرت رسانه اي 
هستند به كار مي رود اما اين اشتراك لفظي نبايد 
ذه��ن ما را از تفاوت هاي ج��دي ميان متصفان به 
اين صف��ت باز دارد. هر چقدر هم كه با گس��ترش 
فرهنگ شهرت مدرن و جوالن دادن سلبريتي ها 
در حوزه هاي مختلف مخالف باشيم باز هم نيازمند 
اتخاذ موضعي علمي و دقيق در اين باره هستيم و 
به نظر مي رسد اولين گام براي نيل به اين مقصود، 
درك تفاوت هاي مفهومي انواع سلبريتي ها و نيز 

تمايزشان از ديگر انواع شهرت است.



يادداشت 9 بانكوبيمه

»تعادل«ازضرورتتوسعهبيمهگردشگريدركشورگزارشميدهد

فعالسازيبيمههادركناركنسولگريهاوپوششبيمهگردشگران

ارز آوري گردشگران در گروي  پوشش خسارت هاي بيمه اي 

نسل سوم بالكچين و رمز ارزها

گروه بانك و بيمه | احسان شمشيري |
يكي از مهم ترين چالش هاي گردش��گران بين المللي 
مساله امنيت و مواجه شدن با خسارت هاي احتمالي 
است و يكي از ابزارهايي كه در اين راستا كاربرد بسياري 
دارد پوش��ش بيمه اي گردشگران است. به خصوص از 
آن جهت كه ميليون ها نفر مسافر از كشورهاي همسايه 
ايران از جمله از عراق، افغانستان، پاكستان، كشورهاي 
شمال كشور، تحت عنوان مسافر و گردشگر وارد ايران 
مي شوند، اما بسياري از آنها با هدف كار و اشتغال، خريد 
كاال از داخل ايران، چند ماه اقامت دارند و همين موضوع 
نه تنها اهميت بيمه مسافران وگردشگران خارجي در 
كشور ما را با اهميت ساخته است، بلكه مي تواند منابع 
درآمدي و عاملي براي توس��عه صنعت بيمه در ايران 

باشد. 
به گزارش »تعادل«، عالوه بر كشورهاي همسايه ايران، 
گردش��گران اروپايي و آسيايي قابل توجهي هرسال از 
ايران ديدن مي كنند و بخشي از آنها كه طبقات متوسط 
كشورهاي متبوع خود را نمايندگي مي كنند با هدف 
گردش و ديدار از آثار باستاني اصفهان، شيراز و شهرهاي 
ديگر وارد ايران مي ش��وند و همي��ن موضوع اهميت و 
ضرورت توسعه بيمه گردشگري را افزايش داده است و 
الزم است كه شركت بيمه نمايندگي هاي مختلفي را در 
كنار كنسولگري و سفارتخانه هاي ايران در اين كشورها 
ايجاد كنند و بالفاصله بعد از ارايه تقاضا براي س��فر به 
ايران، موضوع پوشش بيمه اي را نيز اجرا كنند تا عالوه بر 
مسافر و گردشگر، خيال مسووالن سياسي و ديپلماسي 
آن كشورها از سفر اتباع كشورها به ايران راحت تر باشد 
و گردشگران به هنگام مراجعه به ايران پوشش بيمه اي 

و خسارت ها و حوادث مختلف را داشته باشند. 
از اين رو الزم اس��ت كه وزارتخانه ه��اي امور خارجه، 
اقتصاد، مقامات ناظر بيمه كشورهاي مختلف و ايران، در 
زمينه مقررات و الزامات تمهيدات الزم را در نظر بگيرند و 
هيچ مسافر خارجي بدون پوشش بيمه اي مناسب وارد 
ايران نشود و همچنين مي توان براي گردشگران ايراني 
كه به كشورهاي مختلف س��فر مي كنند نيز پوشش 
بيمه اي در نظر گرفت تا در زمان حوادث و خسارت ها، 
كنسولگري ها و افراد تنها نمانند و شركت هاي بيمه نيز 

پشتيبان ايرانيان در خارج كشور باشند. 

   شيوه نامه آذر 94
در آذرماه 1394، ش��يوه نامه ارايه خدمات بيمه اي به 
گردشگران تدوين و با هدف تأمين حقوق گردشگران 
از س��وي س��ازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 

گردشگري به تمامي استان هاي كشور ابالغ شد .
اين اقدام به استناد ماده 32 آيين نامه نظارت بر تاسيس 
و فعاليت دفاتر خدمات مسافرتي، سياحتي، جهانگردي 
و زيارتي مصوب س��ال 80 و در راستاي اجرايي شدن 
ماده 7 آيين نامه شماره 81 مصوب شوراي عالي بيمه 
در س��ال 91 و در چارچ��وب مفاد قان��ون بيمه انجام 

گرفته است.
در شيوه نامه ارايه خدمات بيمه اي به گردشگران، عالوه 
بر تشريح و ارايه تعاريف مربوط به بيمه گر، بيمه گذار 
و كميس��يون فني، انواع بيمه در قالب بيمه نامه هاي 
اجباري و تكليفي و بيمه هاي اختياري ارايه مي شود 
بيمه هاي اجباري و تكليفي به آن دسته از بيمه هايي 
گفته مي ش��ود كه ش��ركت و دفتر خدمات سياحتي 
و گردشگري مكلف اس��ت هنگام تنظيم برنامه سفر 
به عنوان بخش��ي از اجزاي اصلي بس��ته هاي س��فر، 
پيش بيني هاي الزم را براي پوشش هزينه گردشگران 

داخلي و خروجي به عمل آورد .
پيش بيني هاي موردنظر شامل هزينه هاي جاني ناشي 
از سفر همانند نقص عضو، ديه فوت، ازكارافتادگي دائم 
و هزينه هاي پزشكي بستري در اثر فعاليت مربوط به 
تور، لغو سفر به دليل عدم صدور رواديد از سوي وزارت 
خانه هاي خارجي، لغو ش��دن سفر به دليل حد نصاب 
نرسيدن تور، لغو شدن پرواز، عدم انجام سفر به دليل 
لغو ش��دن محل اقامت و نيز مفقود ش��دن بار همراه 

گردشگر مي شود .
در اين نوع از بيمه، شركت يا دفتر خدمات گردشگري 
موظف اس��ت عالوه بر انجام پوش��ش بيمه اجباري 
گردش��گران، اطالع رس��اني و هماهنگي هاي الزم را 
درخصوص انتخاب يا عدم انتخاب آگاهانه پوشش هاي

بيمه اي اختياري ش��امل موارد تعيين ش��ده از سوي 
گردشگران به عمل آورد. پرداخت هزينه هاي مربوط 
به مواردي همچون فوريت هاي دندانپزش��كي، تاخير 

در ارسال بار و چمدان گردشگر، انتقال به نزديكترين 
مركز درماني، سرقت يا مفقود شدن مدارك مسافرتي 

گردشگر مشمول بيمه اختياري گردشگران مي شود.
 بر اين اساس، ش��ركت ها و دفاتر خدمات گردشگري 
در انتخاب شركت هاي بيمه گر مختار بوده و مي توانند 
طب��ق ضوابط و مقررات نس��بت به انعقاد ق��رارداد با 
شركت هاي بيمه داراي مجوز رسمي از بيمه مركزي 

اقدام كنند
طبق اين شيوه نامه، تمامي دفاتر خدمات مسافرتي بايد 
در زمان انعقاد تور نسبت به بيمه كردن مسافران داخلي 
و خروجي اقدام و نيز مكلف هستند ليست بيمه هاي 
اجب��اري و اختياري س��فر را در س��ايت و مراجعات 
حضوري به گردشگران ارايه كنند. اين در حالي است 
كه پوش��ش بيمه هاي اختياري فقط در صورت قبول 
و موافقت هاي كتبي گردش��گر تامين خواهد ش��د. 
همچنين بر اساس ش��يوه نامه ارايه خدمات بيمه اي 
به گردشگران در صورت اختالف نظر ميان بيمه گزار 
شركت ها و دفاتر خدمات گردشگري و بيمه گر، موضوع 
در كميسيون فني متشكل از نماينده اداره كل ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان، نماينده 
تام االختيار ش��ركت هاي بيمه گر اصلي در اس��تان، 
نماينده سرپرستي ش��ركت بيمه گر اصلي و نماينده 
دفاتر خدمات گردشگري استان به عنوان بيمه گذار، 

رسيدگي خواهد شد
پيش از ابالغ و اجرايي شدن اين شيوه نامه در بسياري 
از موارد گردش��گران با ورود به ايران يا خارج شدن از 
كش��ور به دليل مشخص نبودن حق و حقوق بيمه اي 
خود در قرارداد با توري كه از آن اس��تفاده مي كردند، 

دچار مشكالت بسياري مي شدند. 
ع��الوه بر اين، آگاه نبودن به اين حقوق مش��كالتي را 
براي مس��افران به وجود آورده و پيگيري را براي آنها 
دشوار مي كرد. حال با ابالغ اين آيين نامه كه تمام دفاتر 
خدماتي مسافرتي موظف به اجراي آن هستند، اميد 
مي رود با نظارت صحيح از مشكالت حقوقي و بيمه اي 

مسافران داخلي و خارجي كاسته شود.
همواره ممكن اس��ت در طول سفر اتفاقات زيادي رخ 
مي دهد كه منجر به نگراني و ايجاد مشكل براي ما در 
طول سفر مي شود. بدي آب و هوا، اسكان، غذا و حوادث 
غير مترقبه و ناگهاني باعث مي شود كه ضرورت استفاده 
از بيمه اي كه ما را در تمام نقاط جهان همراهي كند، در 
كنارمان بيش از پيش احساس شود. بيمه اي كه ما را در 
تمام زمينه هاي درماني تحت پوشش خود قرار دهد. 

   به چه بيمه اي بيمه مسافرتي مي گويند؟
از آنجايي كه مسافرت ديدن اماكن مختلف و تغيير آب 
و هوا به قصد بهبود روحي��ه و حال از ملزومات زندگي 
انسان هاس��ت. اما يكي از مهم ترين مولفه هاي س��فر، 
ايمني در س��فر اس��ت و امنيتي كه با بيمه مسافرتي 

ميسر مي شود.
براي پرهيز از پرداخت هزينه هاي گزاف و استفاده بجا از 
تمام خدمات بيمه اي كه مشمول آن هستيم، پيشنهاد 
مي شود در طول سفر استفاده از بيمه مسافرتي است. 
بيمه اي براي تمام سنين و همه نقاط. بيمه مسافرتي 
حد و مرز نمي شناس��د و درست در بزنگاه و لحظه نياز 
در طول س��فر دستگير مسافران در اقصي نقاط جهان 
خواهد بود. با بيمه مس��افرتي ديگر نگران هزينه هاي 
پزشكي و برخي ديگر از خساراتي كه ممكن است براي 
شما در طول مدت س��فر اتفاق بيفتد، نباشيد چرا كه 
بيمه مسافرتي به بهترين وجه هزينه هاي شما را تحت 

پوشش قرار مي دهد.
بيمه نامه هاي مس��افرتي به صورت انفرادي و گروهي، 
هم در سفرهاي داخلي و هم در سفرهاي خارجي، قابل 

خريداري و استفاده است.
 در بيمه هاي انفرادي بيمه گزار )شخص حقيقي(، قادر 
خواهد بود به صورت آنالين يا حضوري، با مراجعه به يكي 
از دفاتر بيمه، كپي گذرنامه، مدت اقامت و مقصد سفر 
خود را ارايه و نسبت به خريد بيمه مسافرتي اقدام كند.

بيمه هاي گروهي مختص تورهاي مسافرتي است. در 
اين بيمه نامه، بيمه گزار مي تواند شخصيت حقيقي يا 
حقوقي داشته باشد و با توجه به مدت زمان سفر و سرمايه 
مورد نظر خود، نسبت به خريد بيمه مسافرتي اقدام كند.
بيمه نامه مسافرتي، از تاريخ خروج بيمه گزار از مرزهاي 
كش��ور ايران و تنها براي مسافرت هاي كمتر از 92 روز 
)سه ماه متوالي( معتبر اس��ت. الزم به ذكر است بيمه 
شده مي تواند در طول مدت اعتبار بيمه نامه، به دفعات 

به خارج از كشور سفر كند.اعتبار بيمه نامه مسافرتي از 
زمان خروج از كشور، آغاز مي ش��ود و در صورت پايان 
اعتبار بيمه نامه در طول سفر، تمديد آن مقدور نيست.

در صورت عدم استفاده از بيمه نامه تا ۶ ماه پس از تاريخ 
صدور، مي توانيد با در دس��ت داشتن اصل بيمه نامه و 
گذرنامه، به واحد صادر كننده آن مراجعه و نس��بت به 
فسخ بيمه مسافرتي اقدام كنيد. اين بند مشروط بر عدم 
دريافت ويزا و ممهور نشدن ويزا به مهر خروج از تاريخ 

صدور بيمه نامه است.
ش��ركت هاي مختلف بيمه قيمت ه��اي مختلفي را 
براي طرح هاي بيمه خود تعيين كرده اند. قيمت بيمه 
مس��افرتي با توجه به شرايط و پوش��ش هاي آن، سن 
مسافر، كشور مورد نظر و نيز مدت سفر تعيين مي شود. 
شرايط بهتر و پوشش هاي بيشتر بدون شك منجر به 

باال رفتن قيمت ها مي شود
شركت هاي بيمه رده بندي هاي سني براي بيمه گزاران 
خود تعريف كرده و مطابق آن به تعيين تعرفه هاي قيمت 
متفاوتي پرداخته اند. اگرچه اين رده بندي هاي سني در 
شركت هاي بيمه اي يكسان است، از نرخ يكساني تبعيت 
نمي كند. رده هاي سني تا 12 سال، 13 تا ۶5 سال، ۶۶ 
تا 70 سال، 71 تا 75 سال، 7۶ تا 80 سال و 80 سال به 
باال براي بيمه گزار تعريف شده اند. با افزايش سن، قيمت 

بيمه مسافرتي براي بيمه گزار افزايش مي يابد.

   مزاياي بيمه 
مهم ترين ويژگي هاي مثبت بيمه  مسافرتي عبارت  است 
از پوشش هزينه هاي پزشكي و بستري در بيمارستان 
خارج از كشور؛ جابه جايي يا بازگرداندن بيمه  شده به 
كشور در طول س��فر در اثر بيماري يا حادثه؛ پرداخت 
هزينه هاي فوريت دندانپزش��كي؛ بازگش��ت اعضاي 
بالفصل خانواده همراه بيمه  شده به كشور؛ بازگرداندن 
جسد متوفي؛ س��فر اضطراري يكي از اعضاي بالفصل 
خانواده؛ بازگش��ت اضطراري به كش��ور به دليل فوت 
يكي از اعضاي نزديك خانواده؛ تحويل دارو؛ ارسال پيام 
و اطالعات مراجع درمان��ي در مواقع اضطراري؛ حواله 

تضمين وجوه نقد؛ حواله وج��وه نقد؛ فقدان گذرنامه، 
گواهينامه رانندگي و شناس��نامه در خارج از كش��ور؛ 
معاضدت حقوقي؛ جبران خسارت فقدان بارتحويلي به 
هواپيما؛ جبران خسارت تأخير در ورود بار همراه مسافر؛ 
يافتن و ارسال بار و ملزومات شخصي و پوشش تأخير 

در حركت است. 
نحوه پيگيري خسارت معمواًل به اين صورت است كه 
هنگام بروز حادثه، بيمه  گزار بايد با شماره  اي كه روي 
بيمه نامه مسافرتي خود درج شده است، تماس بگيرد؛ 
نام، شماره بيمه نامه و مدت اعتبار آن را بگويد و حادثه 
اتفاق افتاده را ش��رح دهد. طبق حادثه  اي كه رخ  داده 
ش��ركت كمك رس��ان اقدامات الزم را انجام مي دهد. 
بعضي از شركت هاي كمك رسان اين خدمات را ندارند 
و بيمه گزار بايد ش��خصا خس��ارت خود را پيگيري و 
پرداخت هزينه كند؛ س��پس با ارايه صورتحساب هاي 
پرداخت شده در سفر، هزينه خسارت هاي تحت پوشش 
بيمه مسافرتي را از كشور محل اقامت خود دريافت كند.

   پرداخت خسارت 
نحوه پرداخت هزينه ش��ركت هاي كمك  رس��ان در 
سفربه دو صورت اس��ت در حالت اول اين شركت ها با 
ارگاني كه بيمه  گزار براي رفع خس��ارت با آن سروكار 
دارد ارتباط برقرار مي كنند و هزينه خسارت را مستقيم 
با آنجا حس��اب مي كنند. براي مث��ال اگر بيمه گزاري 
در سفر دچارسانحه ش��ود و او را به بيمارستان منتقل 
كنند، شركت كمك  رسان هزينه درمان او را مستقيم با 

بيمارستان مربوطه پرداخت مي كند.
در حالتي دوم ش��ركت كمك  رس��ان هزينه خسارت 
واردشده را در صورت امكان به حساب بيمه  گزار واريز 
مي كند. به عنوان مثال اگر هواپيماي بيمه  گزاري 12 
ساعت تأخير داشته باشد، بسته به اينكه تحت پوشش 
كدام شركت بيمه باشد، بين 90 تا 100 يورو خسارت 
بايد دريافت كند. در اين حالت ش��ركت كمك رسان 
اين هزينه را در صورت امكان به حساب بيمه  گزار واريز 

مي كند.
درصورتي كه بيمه  گزار به داليلي نتواند يا نخواهد هزينه 
خسارت خود را از شركت كمك  رسان در سفر دريافت 
كند، مي تواند اي��ن هزينه را خود پرداخ��ت كرده و با 
ارايه مدارك الزم، هزينه را در كشور محل اقامت خود 

دريافت كند.
اين م��دارك ش��امل بيمه  نامه و صورتحس��اب هاي 
پرداخت شده مورد تأييد ارگان يا ازگان هاي زير مجموعه 
است. توجه داش��ته باشيد كه تسلط به زبان انگليسي 
هنگام صحبت با اپراتور كمك رسان بيمه از ضروريات 

بيمه مسافرتي است.

   سقف تعهدات 
حداكثر يا حداقل تعهد مالي كه شركت هاي بيمه در 
قبال بيمه گزاران خ��ود تقبل مي كنند، يكي از عوامل 
افزايش يا كاهش قيمت بيمه هاي مس��افرتي اس��ت. 

براي نمونه برخي ش��ركت ها، بيمه نامه هايي با سقف 
تعهد10 هزار، 15 هزار، 30 هزار يا 50 هزار يورو دارند. 
اين س��قف تعهد به معناي آن است كه اگر هزينه هاي 
شما از 50 هزار يورو بيشتر شد، شركت موظف به قبول 

آن نخواهد بود.

   مناطق تحت پوشش 
كشوري كه به آن سفر مي كنيد، قيمت بيمه مسافرتي 
را تعيي��ن خواه��د كرد. ش��ركت هاي بيم��ه قيمت 
بيمه نامه هاي مسافرتي را بر اساس اين مناطق تعيين 
مي كنن��د و هر چه ح��وزه منطقه اي كه به آن س��فر 
مي كنيد، وس��يع تر باشد، قيمت بيش��تر خواهد شد. 
برخي شركت ها مناطق تحت پوشش بيمه اي خود را به 
خاورميانه و شمال آفريقا، كشورهاي حوزه خليج فارس، 
سراس��ر جهان به جز امريكا و كانادا و… تقسيم بندي 

كرده اند.

   خريد بيمه 
اولين و معمول ترين راه، خريد بيمه مسافرتي به صورت 
حضوري و از طريق مراجعه به شعب و نمايندگي هاي 
بيمه است كه اين روش تا حدي منسوخ شده به شمار 
مي رود. ديگري خريد بيمه مسافرتي آنالين است كه 
سبب سرعت و سهولت در پروسه خريد كاربر مي شود. 
براي خريد بيمه مسافرتي آنالين مي توانيد به صورت 
مستقيم به وب س��ايت ش��ركت بيمه مورد نظر خود 

مراجعه كنيد .

   بيمه مسافرتي خارج از كشور
يكي از اصلي ترين الزامات سفرهاي بين المللي، خريد 

بيمه مسافرتي خارج از كشور است.
بيمه مسافرتي خارج از كشور تضميني براي سفر شما در 
مقابل حوادث و اتفاقات غير مترقبه است كه به جبران 
هزينه هاي پزش��كي، مفقود ش��دن بار، مدارك و… 
مي پردازد. براي خريد بيمه مسافرتي خارج از كشور در 
كوتاه ترين زمان ممكن تنها كافي است به بخش »بيمه 
مسافرتي« در صفحه اصلي سامانه خريد شركت هاي 

مختلف اراده دهنده بيمه مسافرتي برويد.

   بيمه مسافرتي شينگن
ويزاي شينگن با توجه به هدف مسافر از سفر در 4 نوع 
كلي ارايه مي ش��ود و دريافت آن نيازمند خريد بيمه 
مسافرتي معتبر است. دارا بودن اين بيمه نامه با توجه 
به نرخ باالي هزينه هاي درمان، در جبران خس��ارات 
پزشكي در كشورهاي حوزه ش��ينگن بسيار كارآمد 
است كه با اين وجود خريد بيمه مسافرت شينگن كامال 
منطقي و مقرون به صرفه به نظر مي رسد. شايان ذكر 
است عواملي چون س��ن بيمه گزار، مدت زمان سفر و 
سقف تعهدات بر قيمت بيمه مسافرتي شينگن موثرند 
از اين رو خريد بيمه مسافرتي شينگن نيازمند دقت و 

توجه كافي است.

 زهرا لطيفي|
نسل سوم بالكچين بر اساس تكنولوژي DAG و بدون 
اتكا به ماينرها، براي مرتفع كردن بعضي از مسائل دو نسل 
قبلي در حال ظهور است. اگر چه استفاده از بالكچين 
خصوصي و سازماني براي استفاده از مزاياي بالكچين و 
در عين حال حفاظت از امنيت داده ها و حريم شخصي 
ضروري است. اما اين به معناي غيرمتمركز بودن و عدم 

وجود مكانيسم اجماع نيست. 
مهم تري��ن ويژگ��ي بالكچي��ن غيرمتمرك��ز ب��ودن 
و پياده س��ازي مكانيس��م اجماع اس��ت. در بالكچين 
خصوصي فقط اعضاي داراي مجوز مي توانند در شبكه 
و مكانيسم اجرا مش��اركت داشته باشند و غيرمتمركز 
بودن، همچنان پابرجاس��ت. پياده سازي يك سيستم 
 متمركز بدون اجماع، همان مبحث ليست هاي مرتبط

)Linked List( در س��اختار داده ها است كه درسال 
1955 مطرح شده است و همه دانشجويان مهندسي 

نرم افزار در درس ساختمان داده ها با آن آشنا شده اند. 
ليست هاي مرتبط يك ساختار داده است كه متشكل از 
مجموعه اي از گره ها اس��ت كه با هم يك توالي را نشان 
مي دهند. در ابتدايي ترين فرم، هر گره حاوي داده ها و يك 
مرجع )به عبارت ديگر، يك لينك( به گره بعدي در دنباله 
است و داراي نقاط ضعفي از قبيل زمان دسترسي خطي 
است. در اين حالت دسترسي سريع تر، مانند دسترسي 
تصادفي، امكان پذير نيست و آرايه ها نسبت به ليست هاي 
مرتبط در اين مورد محل ذخيره سازي بهتري هستند.

بنابراي��ن بالكچين ب��دون اجم��اع معني ن��دارد. اما 
بالكچين هاي نسل س��وم بدون اتكا به ماينر ها مطرح 
ش��ده اند. نس��ل اول بالكچين با بيت كوين و رمز ارزها 
مطرح شد و در نسل دوم اتريوم و قرارداد هوشمند مطرح 
شد. اما اهدافي چون مقياس پذيري باال، قابليت همكاري، 
پايداري، حريم خصوصي و خود حاكميتي مطرح است 
كه نسل يك و دو هيچكدام به تنهايي تمام چهار ويژگي 

فوق را پوش��ش نمي دهند. به همين دليل نسل سوم با 
نوآوري هاي خود، ب��راي تركيب اين ويژگي ها در حال 
ظهور است، تا بتواند با خواسته هاي در حال تغيير اين 
فضا، سازگار باشد. در نسل سوم بالكچين، ارتباط بين 
بالكچين هاي مختلف جهت مبادله جريان اطالعات 
مطرح است و اليه هاي مختلف براي مديريت توافقات، 
انجام تراكنش ه��ا و ارتباط با ديگر بالكچين ها تعريف 
مي شوند. در اين نسل عملكرد اليه اي به افزايش امنيت 
و كاهش سرعت بالكچين كمك مي كند. بنابراين ارتباط 

بالكچين هاي سازماني يا خصوصي مطرح مي شود.
 ARK، Lisk، Bitshares  نسل سوم بالكچين مانند
و Steem ضمن حل مشكل قابليت همكاري و مقياس 
پذيرش، خ��ود حاكميت��ي را نيز افزاي��ش مي دهند. 
در مقاب��ل بالكچين هاي نس��ل دوم مانن��د اتريوم كه 
 راه حل ه��ا و پيش��نهاداِت پروژه ه��اي جانب��ي مانند
 Sharding، Plasma  و ش��بكه رايدن را جهت حل 

مشكالت نسل يك ارايه مي كنند، برخي از پروژه هاي 
بالك چين نسل سوم، مانند كاردانو و EOS از زاويه اي 
ديگ��ر به توس��عه و حل مس��ائل و مش��كالت موجود 
در پلتفرم هاي فعل��ي مي پردازند. كاردان��و از پروتكل 
Ouroboros POS استفاده مي كند كه ادعا مي شود 
تنها پروتكل اثبات سهام با امنيت رياضي ثابت شده است. 
كاردانو در دو اليه توس��عه يافته است. اليه تسويه )]1[
CSL( و اليه رايانشي )CCL]2[( . اليه تسويه به عنوان 
تراز دفتركل عمل كرده و با هدف بهبود مقياس پذيري 
به وجود آمده اس��ت و با استفاده از يك الگوريتم اثبات 
سهام، موجب ايجاد بالك هاي جديد و تاييد تراكنش ها 
شده و مسووليت انتقال ارزش و تعادل حسابداري را دارد. 
اليه رايانشي از اليه تسويه جدا شده و شامل اطالعاتي در 
مورد محاسبات و چگونگي انجام تراكنش است و مسوول 
قراردادهاي هوشمند و كنترل قانوني است. اين تفكيك 
باعث افزايش حريم خصوصي، انعظاف پذيري بيش��تر 

قراردادهاي هوشمند در پلتفرم و امكان سفارشي سازي 
قراردادها مي شود.

 COTI نيز از نسل س��وم بالكچين است كه بر اساس 
پروتكل گراف غيردوار جهت دار DAG]3[ عمل مي كند 
و منابع مالي كاربر را در كيف هاي آفالين )سرد( ذخيره 
مي كند، كه در برابر حمالت سايبري مصونيت بيشتري 
دارن��د. COTI قادر به پردازش 10 ه��زار تراكنش در 
ثانيه است كه اين رقم با تعداد تراكنش هاي بيت كوين و 
اتريوم كه اين نرخ به ترتيب، 3 الي 5 تراكنش در ثانيه و 
15 تراكنش در ثانيه است غيرقابل مقايسه است. بنابراين 
انتظار مي رود استفاده از رمزارزها به شدت افزايش يابد.

به طور خالصه مي توان گفت بالكچين نس��ل سوم بر 
اساس تكنولوژي DAG در حال گسترش است كه براي 
نگهداري شبكه به ماينر ها متكي نيست و در تالش براي 
بهبود مقياس پذيري، پايداري، حريم خصوصي، خود 

حاكميتي و قابليت همكاري است.
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الزامات پولي براي موفقيت 
در سياست گذاري ارزي 

حسين باستانزاد|
سياس��تگذار بايد مجموعه اي از ظرفيت هاي 
علمي، تجربي و تحليلي را تجهيز كند تا با يك 
رويكرد سياستي غيرپوپوليستي ميان مدت و به 
دور از هر گونه مصلحت انديش��ي و بحران هاي 

كوتاه مدت را منقطع و مديريت كند.
در اين رابطه، عدم تعادل هاي ميان مدت، كسري 
موازنه پرداخت ها و نتيجتا كاهش شديد ارزش 
پول ملي كه در چهار مقطع گريبانگير اقتصاد 
ايران ش��ده، به تفصيل مورد بح��ث قرار گيرد 
و ب��راي مقابله با بحران هايي از اين دس��ت كه 
در ش��رايط كنوني نيز كش��ور درگير آن است، 
مس��تلزم اصالح��ات گس��ترده در بخش هاي 
داخلي و خارجي است تا به دنبال تبيين اقدامات 
اصالحي الزم در بخش سياس��تگذاري پولي و 

اعتباري باشيم. 
واقعيت آن اس��ت كه در بخش سياس��ت هاي 
پول��ي و اعتباري ش��ش چالش تاريخي رش��د 
پيوسته باالي نس��بت نقدينگي به توليد، عدم 
شفافيت و كارايي مكانيزم هاي مختلف انتقال 
پولي، قيمت تمام شده بسيار باالي تأمين مالي 
براي بخش هاي حقيقي اقتصاد، مازاد تقاضاي 
پيوسته در بازار پول، شكنندگي سالمت مالي 
نهادهاي اعتباري در انطباق با مقررات نظارت 
احتياطي بين المللي و نيز دش��واري دسترسي 
به مناب��ع و خدمات بانكي بين المللي، س��بب 
كاهش كارايي و نااطميناني عاملين اقتصادي به 
سياست هاي پولي و كاهش تأثير سياست هاي 
پولي ب��ر متغيرهاي هدف اقتصاد كالن ش��ده 

است.
در شرايطي كه نقدينگي طي سه دهه گذشته 
به طور مستمر از رشد بااليي برخوردار بوده است، 
عمال بسياري از بنگاه هاي توليدي و اقتصادي 
با چالش كمبود منابع اعتباري مواجه بوده اند. 
ب��ه عبارت ديگ��ر، گردش ب��االي نقدينگي به 
جاي استفاده در فعاليت هاي توليدي، غالبا در 
بخش هاي مالي اقتصاد كشور مورد استفاده قرار 
گرفته است. در چنين شرايطي، اقتصاد از يك 
طرف با دوگانگ��ي كمبود نقدينگي و باال بودن 
قيمت تمام ش��ده منابع اعتباري در بخش هاي 
حقيقي و توليدي و از ط��رف ديگر با نقدينگي 
متراكم نهادي در بخش هاي مالي و سوداگري 

)با نرخ سود مورد انتظار باال( مواجه بوده است.
هداي��ت مناب��ع مال��ي و نقدينگي به س��مت 
بخش ه��اي واقعي و توليدي با سياس��ت هاي 
دس��توري و حتي تش��ويقي كوتاه مدت ميسر 
نب��وده، بلكه با توس��ل به اصالحات مس��تمر 
ساختاري )اصالح قانون كار، بهبود مولفه هاي 
فضاي كارآفريني و كس��ب و كار، بهبود فضاي 
رقابت اقتصادي، كاه��ش تعرفه هاي گمركي، 
كاهش ماليات ب��ر ش��ركت ها، كاهش هزينه 
تأمي��ن مالي داخلي و خارج��ي، تعميق مالي، 
بهبود رتبه اعتباري بين المللي اقتصاد( و كاهش 
نااطميناني ه��اي درون��ي و بين المللي اقتصاد 
ميسر است. عدم بهبود اعتماد خانوار و نهادهاي 
اقتصادي در ش��رايط تشديد عدم تعادل مالي، 
موجب ركود بخش هاي واقعي، تشديد مبادالت 
مقطعي سوداگرانه و رونق هاي بي ثبات كننده در 
بازارهاي مختلف مالي شده و اقتصاد را با چرخه 
مستمر خروج سرمايه و دالريزاسيون، كسري 
موازنه ارزي و تضعيف مس��تمر ارزش پول ملي 

مواجه خواهد ساخت.
بنابراي��ن ب��ه منظ��ور مديري��ت ب��ازار ارز و 
عدم تعادل ه��اي كنوني مي بايد س��هم هر يك 
از مولفه هاي مالي، پولي، تجاري، زيرس��اختي 
)قوانين و مقررات و قيمت هاي نس��بي(، روابط 
كارگزاري مال��ي و بانكي بين المللي، تحريم، ... 
به صورت زمان بندي ش��ده ب��ر تعديل و ترميم 
عدم تعادل بخش خارجي شناس��ايي ش��ده و 
مس��ووليت هر نهاد جهت بهب��ود چالش هاي 
مذكور در يك بازه زماني معين، مشخص شود. 
اس��تفاده ميان مدت از ذخاير ارزي بين المللي 
جهت مداخله مس��تمر در بازار ارز در شرايطي 
كه عدم تعادل ها و ناپايداري بخش هاي مالي، 
پولي و واقعي بهبود نيافته و نيز رش��د مستمر 
باالي نقدينگي تداوم دارد، عمال زمينه تشديد 
بحران هاي مالي و ارزي آت��ي را مجددا فراهم 
خواهد س��اخت. بهبود روابط كارگزاري مالي و 
بانكي بين المللي )با ساختار انحصار چندجانبه 
كنوني( در كنار اصالح��ات مذكور كه با هدف 
كاهش اثرات تحديدي تحريم هاي يكجانبه بر 
مبادالت مالي-تجاري كش��ور انجام مي شود و 
دو الزام سياستي مكمل نه جايگزين به حساب 
مي آيند، سبب تقليل آثار بحران هاي مالي آتي 

بر مولفه هاي اقتصاد كالن خواهد شد.
ساز و كار نهادي كه بايد در فرآيند سياستگذاري و 
مديريت گذار از بحران هاي مذكور مورد استفاده 
قرار گيرد، الجرم بايد مجموعه اي از ظرفيت هاي 
علمي، تجربي و تحليلي را تجهيز كند تا بتواند با 
يك رويكرد سياستي غيرپوپوليستي ميان مدت 
و به دور از هر گونه مصلحت انديشي، زنجيره عدم 
تعادل هاي تاريخ��ي و بحران هاي كوتاه مدت را 
منقطع كرده و بحران را مديري��ت كند. در اين 
راستا، به كارگيري سياس��ت هاي غيرزمان دار 
و بدون يك نظام پاي��ش كوتاه مدت ابدا توصيه 

نمي شود.
در مجموع براي مقابل با هر چالش��ي، بايد يك 
نه��اد متولي، يك يا چند سياس��ت مش��خص 
زمان بندي ش��ده )از نظر دوره اجرا و نيز زمان 
مشخص حصول نتيجه( را پيشنهاد داده و همراه 
با اجراي اين سياست ها، يك سيستم ارزيابي و 
پايش موازي، يك قاعده بازخورد جهت اصالح 
جزيي سياست هاي اوليه و نيز پاسخگويي دقيق 

نهادي پيش بيني شود.

ديدگاه

 ض�رورت دارد ك�ه وزارتخانه هاي امور 
خارج�ه، اقتص�اد، مقام�ات ناظ�ر بيم�ه 
كش�ورهاي مختل�ف و اي�ران، در زمين�ه 
مق�ررات و الزام�ات تمهي�دات الزم را در 
نظ�ر بگيرند و هيچ مس�افر خارجي بدون 
پوشش بيمه اي مناسب وارد ايران نشود و 
همچنين مي توان براي گردشگران ايراني 
كه به كشورهاي مختلف سفر مي كنند نيز 
پوش�ش بيمه اي در نظر گرف�ت تا در زمان 
حوادث و خسارت ها، كنسولگري ها و افراد 
تنها نمانند و شركت هاي بيمه نيز پشتيبان 

ايرانيان در خارج كشور باشند

برش



دانش و فن10اخبار

درخواست افزايش امنيت در فضاي سايبر 

هكرهاي ايراني خطرناك تر شده اند 
گروه دانش و فن | مرجان محمدي | 

چند روز پيش روزنامه وال استريت ژورنال مدعي شد، 
 مايكروسافت گزارشي در اختيار اين روزنامه قرار داده 
اس��ت كه در آن گزارش هكرهاي ايراني توانسته اند 
يك حمله بزرگ س��ايبري را در جهان انجام دهند و 
با سرقت برخي اطالعات و اسناد تجاري و دستيابي 
به كدهاي اصلي شركت هاي بزرگ توانسته اند چند 
ميليون دالر خس��ارت را به اين ش��ركت ها تحميل 

كنند . 
در گزارش مايكروس��افت عمده فعالي��ت هكرها به 
ش��ركت هاي بزرگ دولتي و تجاري در حوزه نفت و 
گاز، توليد كنندگان ماشين آالت سنگين، مجتمع هاي 
مختلط مالي عظيم بين المللي و... گزارش شده است 
كه طي دو س��ال گذشته هكرهاي ايراني توانسته اند 
به آن ضرب��ه بزنند . اما اين گزارش مايكروس��افت و 
ادعاي وال استريت ژورنال مورد تاييد مقامات ايراني 
قرار نگرفته اس��ت و برخي مقامات ايراني در عرصه 
بين الملل دست داش��تن هكرهاي ايراني در هر نوع 
حمله به تجهيزلت و ش��ركت هاي ب��زرگ دنيا را رد 

كرده اند .
بر اس��اس اين گزارش و طبق ادعاي وال اس��تريت 
ژورنال، اين حمله هكري در چندين كش��ور از جمله 
آلمان، بريتانيا، هندوستان، عربستان سعودي و اياالت 
متحده به وضوح ديده مي شود. هرچند بسياري، اين 
حمالت را به تيره تر شدن روابط ايران و امريكا پس از 
اعالم خروج اين كشور از برجام توسط دونالد ترامپ 

رييس جمهوري امريكا نسبت مي دهند .
بنا بر ادعاي وال اس��تريت ژورن��ال گروه هاي هكري 
كار حمله س��ايبري خود را در قالب دو عملكرد ويژه 
فيشينگ و همچنين نصب بدافزار روي سيستم هاي 
قربانيان انجام مي دهند. بدين صورت كه پيام هايي 
آلوده در قالب ايميل براي كاربران ارسال مي شود و به 
محض باز شدن ايميل، بالفاصله كنترل سيستم در 
دست هكر قرار مي گيرد چراكه اين ايميل ها به بدافزار 

يا باج افزارهايي خاص مجهز هستند.
گفته مي ش��ود در اين حمله هكري، ايميل هايي كه 
براي كاركنان هدف ارسال شده است شامل پيشنهاد 

كاري بوده و كارب��ران براي رفع كنج��كاوي خود و 
اينكه احتمااًل ممكن است يك فرصت كاري بهتر در 
انتظارشان باشد نامه هاي موجود در ايميل خود را باز 
كرده اند و بالفاصله سيستم كامپيوتري آنها آلوده شده 
اس��ت. بدافزارها هم در كنار اين ايميل ها بر سرعت 

قرباني گرفتن اين حمله هكري افزوده است.
اما هنوز مشخص نيست كه گروه هاي هكري ايراني 
اقدام به هك يا فيش��ينگ كمپاني هاي مذكور كرده 
باش��ند،  چرا كه در اين گزارش عنوان ش��ده بيشتر 
تمركز هكرها در منطقه خاورميانه بوده اس��ت و اگر 
طبق ادعاي مايكروس��افت پس از تيره شدن روابط 
ايران و امريكا بر سر موضوع برجام فعاليت هكرهاي 
ايراني افزايش پيدا كرده است بايد تمركز فعاليت ها 

در امريكا و شركت هاي امريكايي باشد.
گفتني است برخي شركت هاي امنيتي بعد از گزارش 
آژانس امنيت ش��بكه و اطالعات اتحاديه اروپا يعني 
»انيسا« نس��بت به فعاليت ايراني ها در فضاي سايبر 
حساس شدند به گونه اي كه در اين گزارش آمده است 
هكرهاي ايراني از نظر س��رعت نفوذ به سيستم ها در 
رتبه چهارم در جهان قرار دارند و همين مساله باعث 

خطرناك تر شدن هكرهاي ايراني شده است .
در س��ال گذش��ته ميالدي، آژانس امنيت شبكه و 
اطالعات اتحاديه اروپا يعني انيس��ا نيز نس��بت به 
احتمال خطرناك تر شدن هكرهاي ايراني هشدار داد 
و حتي در گزارشي نوشت: اكنون و البته با وخيم تر 
ش��دن رابطه قدرت هاي اروپايي و ايران، اين كشور 
احتمااًل فعاليت هاي سايبري خود را در اين گزارش 
 CrowdStrike كه توسط شركت امنيت سايبري
منتشر شده »زمان شكس��ت« اشاره به زماني دارد 
كه مهاجمان براي عبور از سيستم ها در يك شبكه 
پس از دسترسي پيدا كردن به آن دارند. در اين دوره 
زماني، هكره��ا مي توانند بدافزارها را در سيس��تم 
هدف پياده س��ازي كرده و داده ها را س��رقت كنند. 
اين زمان براي س��ازمان هم اهمي��ت دارد چرا كه 
بايد بتوانند با س��رعت هر چه بيشتر و پيش از آلوده 
شدن تمام سيستم ها، آلودگي ها را تشخيص داده و 
كامپيوترهاي هك شده را از ديگر كامپيوترها ايزوله 

كنند. انيس��ا، آمار خود را بر اساس بررسي هاي 30 
هزار ت��الش براي نفوذ دس��ته بندي كرده. در صدر 
ليس��ت گروه هاي هكري روس��يه با عالمت خرس 
چين با عالمت اسب پرنده افس��انه اي و كشور كره 
ش��مالي با عالمت خرس پاندا و ايران باعالمت بچه 

گربه قرار گرفته اند.
 در اي��ن گزارش هكره��اي عمدتًا تح��ت حمايت 
دولت روس��يه با متوسط زماني در حدود 18 دقيقه 
رتبه اول را كس��ب كرده اند. اين در حالي اس��ت كه 
در مقايس��ه با هكرهاي كره ش��مالي ك��ه در رتبه 
دوم ق��رار گرفته ان��د ب��ه ميزاني در ح��دود 8 برابر 
س��ريع تر هس��تند. هكرهاي ايران اما ب��ا زماني در 

حدود 5 س��اعت در رتبه چهارم قرار دارند. چين در 
س��ال 2015 و در زمان رياس��ت جمهوري اوباما، با 
اياالت متحده به توافقي براي آتش بس حمله هاي 
سايبري دس��ت يافته بود اما رتبه دوم چيني ها در 
اين ليست ظاهراً خبر از بي تفاوت بودن چيني ها به 
اين توافق مي دهد. هكرهاي چيني در سال 2018 
سيستم هاي مخابراتي اياالت متحده و كشورهايي 
در آس��يا را مورد حمله قرار داده و متهم شده بودند 
كه حقوق مالكيت معنوي شركت هاي امريكايي را 

سرقت كرده اند.
اينس��ا معتقد اس��ت در آينده به دنبال ادامه جنگ 
تجاري بين چين و اياالت متحده، شاهد شدت گرفتن 

اينگونه حمالت از سوي هكرهاي چيني خواهيم بود.
بايد اش��اره كرد كه نيويورك تايم��ز اخيراً ادعا كرده 
بود به علت سياس��ت هاي خصمانه ترامپ، حمالت 
هكرهاي ايراني، چيني و روس��ي عليه سازمان هاي 

دولتي امريكا در ماه هاي اخير بيشتر شده است.
در ه��ر صورت هنوز مش��خص نيس��ت كه حمالت 
سايبري كه مايكروس��افت از رصد آنها سخن گفته 
است بيشتر چه كمپاني هايي را هدف قرار داده است 
و نام اين كمپاني ها توسط مايكروسافت اعالم نشده 
است . بايد منتظر ماند و ديد در روزهاي آينده مقامات 
ارتباطي كش��ور به اين ادعاي مايكروسافت چگونه 

پاسخ مي دهند .
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گيزمگ| پژوهشگران »دانشگاه پنسيلوانيا«، نوعي 
ميكروربات ابداع كرده اند كه مي توان از آن براي انتقال 

دارو به بدن استفاده كرد.
تاكنون براي رس��اندن دارو به بدن، ابزار بس��ياري در 
مقياس نانو توليد ش��ده اند كه به روش هاي گوناگون 
حركت مي كنن��د. جديدترين نوع اين ابزار، يك ربات 
كوچك چهارپاست كه مي تواند در بدن حركت كند. 
اين ميكروربات، نخستين بار توسط »مارك ميسكين« 
، استاديار »دانشگاه پنسيلوانيا« )UPenn( ابداع شد.

طول ربات هايي ك��ه با فناوري نانو توليد مي ش��وند، 
معمواًل به ۷0 ميكرون مي رس��د و مي ت��وان آنها را در 
عرض چند هفته توليد كرد. اين ربات ها، با كمك نوعي 
ويفر سيليكوني فش��رده به ضخامت 102 ميلي متر 

ساخته مي شوند.
بدن هر ربات، از يك شيشه مافوق باريك تشكيل شده 
كه اليه اي از سيليكون به همراه تجهيزات الكترونيكي 
و دو تا چهار س��لول خورش��يدي روي آن قرار دارند. 
پاه��اي ميكروربات، از ماده اي ب��ه ضخامت 100 اتم 
تشكيل شده كه يك اليه پالتين و يك اليه تيتانيوم را 
در برمي گيرد )به جاي تيتانيوم، از گرافين نيز مي توان 
استفاده كرد( . هنگامي كه اش��عه ليزر به سلول هاي 
خورشيدي ربات مي تابد، الكتريسيته در پاهاي عقب 
و جلوي آن به جريان درمي آيد. جريان الكتريس��يته 
موجب گسترش پالتين مي شود اما تيتانيوم به همان 
شكل باقي مي ماند؛ اين فرآيند به خم شدن پاهاي ربات 
كمك مي كند. با خاموش شدن جريان الكتريسيته، پاها 

به حالت ابتدايي خود بازمي گردند.

ديلي ميل| گ��وگل به كاربران خود هش��دار داده 
تا مرورگرهاي كروم خ��ود را آپديت كنند. زيرا يك 
شكاف امنيتي جديد كشف شده كه به طور مستقيم 

اطالعات كاربران را از مرورگر سرقت مي كند.
مهندس��ان ارش��د امنيتي گوگل به كاربران هشدار 
داده اند تا مرورگرهاي كروم خود را به سرعت آپديت 

كنند.
هكرها روي نسخه دسك تاپ كروم يك شكاف امنيتي 
كشف كرده اند. اين شكاف امنيتي به بخشي از كروم 
به نام FileReader مربوط است كه اجازه مي دهد 
نرم افزارهاي نصب شده در وب سايت ها، به اطالعات 

ذخيره شده كار  روي رايانه دسترسي يابند.
گوگل جزييات بيشتري از اين باگ منتشر نكرده است 
تا هكرها نتوانند راه ميانبري براي دسترسي دوباره به 

اطالعات بيابند.
اين حقيقت كه گوگل اين باگ را رصد نكرده نش��ان 
مي دهد مرورگرهاي كروم تا قبل از انتشار اين بيانيه 
تحت حمله بوده اند.از س��وي ديگر تأخير در برطرف 
ك��ردن اين ش��كاف ها به هكرها فرص��ت مي دهد تا 

همچنان از اطالعات كاربران سوءاستفاده كنند.
جاستين شو مهندس ارشد امنيتي گوگل در حساب 
كاربري توييتر خود به كاربران هش��دار داده است. او 
در اين با ره نوشته: »مرورگرهاي كروم خود را سريع 

آپديت كنيد. همين االن.«
شو در ادامه اضافه كرده بود شكاف امنيتي رصد شده 
در كروم برخالف نمونه هاي پيشين مرورگر كروم را 

بطور مستقيم هدف گرفته است.

ديلي مي�ل| يك منبع آگاه ف��اش كرده فيس بوك 
ساالنه بودجه اي 10 ميليون دالري براي تيم حفاظت 
ش��خصي از مارك زاكربرگ و يك تون��ل فرار زير ميز 
تحرير او صرف مي كند.فيس ب��وك با انتقادات زيادي 
از حف��ظ نكردن حري��م خصوصي كارب��ران گرفته تا 
عدم اطالع رساني روبرو است. بيشتر اين انتقادات نيز 
مارك زاكربرگ مدير ارشد اجرايي اين شركت را هدف 
گرفته است.در همين راستا به نظر مي رسد تهديدهاي 
امنيتي عليه زاكربرگ يك��ي از نگراني هاي اصلي اين 
شركت باشد، به طوري كه ساالنه مبلغ 10 ميليون دالر 
براي حفاظت از او صرف مي ش��ود.به نوشته بيزينس 
اينسايدر، يكي از افراد آگاه به امر اين خبر را فاش كرده 
است.بودجه 10 ميليون دالري حفاظت از مدير ارشد 
فيس بوك براي يك تيم حفاظت ش��خصي ۷0 نفره و 
البته يك تونل فرار و يك ات��اق كنفرانس ضد گلوله و 
موارد ديگر صرف مي شود.رهبر اين تيم امنيتي »جيل 
لوين جونز« يكي از افس��ران سابق سازمان جاسوسي 
امريكا است كه از »شريل سندبرگ« ديگر مدير ارشد 
اين شركت نيز محافظت مي كند. سندبرگ و زاكربرگ 
تنها مديران ارشد فيس بوك هستند كه از حفاظت 2۴ 
ساعته در ۷ روز هفته بهره مي برند.پس از آنكه نامه هاي 
تهديدآميز متعددي براي فيس بوك ارس��ال شد اين 
شركت نيروهاي حفاظت ش��خصيتي مديران ارشد 
خود را افزايش داد.از سوي ديگر بسياري از كارمندان 
فيس ب��وك ادعا مي كنند زاكربرگ ب��ه يك تونل فرار 
دسترس��ي دارد كه در كف اتاق كنفرانس ضد گلوله و 

زير ميز تحرير او قرار دارد.

نوروساينس نيوز| پژوهشگران امريكايي سعي دارند 
در پژوهش هاي جديد خود، تاثير موسيقي را بر امواج 

مغزي مورد بررسي قرار دادند.
موس��يقي مي تواند ما را محبوس كند. هنگامي كه به 
موس��يقي گوش مي دهيم، آن را دنبال مي كنيم و با 
آنچه مي شنويم، در تعامل قرار مي گيريم. پژوهشگران 
“سيتي كالج نيويورك  و “دانشگاه آركانزاس “ امريكا، 
بررس��ي جديدي را براي درك واكنش هاي نوروني به 

موزيك آغاز كرده اند.
بررس��ي تعامل انسان با موس��يقي با وجود اهميت 
آن، دش��وار اس��ت. هدف از اين پژوهش جديد كه 
به سرپرس��تي »جنز مدس��ن« و »لوكاس پ��ا را« ، 
پژوهش��گران س��يتي كالج نيويورك در حال انجام 
شدن اس��ت، همگام س��ازي امواج مغزي را هنگام 
ش��نيدن به موس��يقي مورد بررس��ي قرار مي دهد. 
هنگامي ك��ه فردي به موس��يقي گ��وش مي دهد، 
همگام س��ازي واكنش هاي نوروني آغاز مي شود؛ در 
نتيجه همبستگي امواج مغزي مي تواند معياري براي 

بررسي تعامل با موسيقي باشد.
يافته هاي اين پژوهش نش��ان مي دهند ك��ه با تكرار 
موس��يقي، ميزان همبستگي ش��نونده با آن كاهش 
مي يابد اما اين نتيجه تنها محدود به موس��يقي هاي 
آشناست. موس��يقي هاي ناآش��نا مي توانند تا مدت 
بيشتري مورد عالقه شنوندگان به خصوص كساني كه 
آموزش موسيقي مي بينند، باقي بمانند. پا را در اين باره 
گفت: قرار گرفتن در معرض موسيقي به صورت مكرر، 
مي تواند ميزان همبستگي شنونده با آن را كاهش دهد.

انگجت| با گذشت يك سال از انتشار شايعاتي در 
مورد عرضه يك هدست واقعيت افزوده توسط اپل 
تا سال 2020، حاال شنيده مي شود كه اين هدست 

بدون گوشي آيفون قابل استفاده نخواهد بود.
مناب��ع نزديك به اپل مي گويند اين ش��ركت توليد 
هدس��ت هاي واقعيت اف��زوده خود را از س��ه ماهه 
چهارم سال 201۹ آغاز مي كند و به جاي توليد اين 
هدست به شكلي مستقل قصد دارد آن را به گونه اي 
طراحي كند كه دسترس��ي به امكاناتش در صورت 

استفاده از آيفون ممكن باشد.
اين هدس��ت داراي يك نمايشگر پيشرفته واقعيت 
افزوده بوده و از قابلي��ت اتصال به اينترنت، نمايش 
موقعي��ت مكان��ي و غي��ره ني��ز برخوردار اس��ت. 
پي��ش از اين اپ��ل س��اعت هاي هوش��مند خود را 
هم ب��ه گون��ه اي طراحي ك��رده بود كه اس��تفاده 
 كام��ل از امكانات آنه��ا بدون به كارگي��ري آيفون 

ممكن نباشد.
پيش از اين اعالم شده بود كه هدست واقعيت افزوده 
اپل به گونه اي طراحي مي ش��ود كه كاربر روي هر 
چش��م خود يك نمايش��گر با دقت 8K را مشاهده 

خواهد كرد.
ظاه��راً تالش ه��اي اپل ب��راي توليد اين هدس��ت 
به داليل��ي چند بار ب��ه تعويق افتاده ك��ه از جمله 
اين دالي��ل مي ت��وان ب��ه اس��تعفاي اوي بارزيف 
يك��ي از طراحان هدس��ت هولولنز مايكروس��افت 
 اش��اره كرد كه قرار بود با اپل ب��ه صورت درازمدت

 همكاري كند.

انتقال دارو به بدن
با كمك ربات چهار پا

مرورگرهاي كروم را
سريع تر آپديت كنيد

بودجه 10 ميليون دالري
براي تيم حفاظت زاكر برگ

بررسي امواج مغزي
با كمك موسيقي

هدست »واقعيت افزوده« اپل 
بدون آيفون كار نمي كند

رويداد

اس�پيس| آژانس فضايي ژاپن )ژاكسا( قصد دارد 
در پروژه س��اخت جديدترين ماه نورد خود از شركت 

خودروسازي تويوتا كمك بگيرد.
ش��ركت خودروس��ازي تويوتا با آژانس فضايي ژاپن 
)JAXA( همكاري مي كند تا يك كاوش��گر س��طح 

ماه بسازند.
سخنگوي آژانس اكتشافات هوافضايي ژاپن گفت: ما 
قصد داريم با تويوتا در ماموريت اكتشافي آينده  مان 

در كره ماه همكاري كنيم.
جزييات بيشتري در مورد اين همكاري هفته آينده در 

يك نشست در توكيو منتشر خواهد شد.
به نظر مي رسد ژاكسا دنباله رو ناسا در كار با شركاي 
تجاري ب��راي دس��تيابي به اه��داف بلن��د پروازانه 
اكتشافي است. طبق اعالم وب سايت ژاكسا، ماموريت 
برنامه ريزي ش��ده قمري اين آژانس كه ممكن است 
“LUNAR-A “ نام گذاري ش��ود بطور مستقيم به 
بررسي درون ماه مي پردازد و مي تواند اطالعات زيادي 
را درباره مبدا و تكامل اين قمر ارايه دهد.اين ماموريت 
بدون سرنشين بر سطح ماه فرود خواهد آمد. ژاكسا 
مي گويد اين ماموريت دو هدف دارد و هدف اول آن 
به دس��ت آوردن اطالعات مربوط به هس��ته غني از 

آهن ماه است.
اين كاوش��گر اين اطالعات را با استفاده از لرزه سنج 

بر ماه لرزه ها )زلزله هاي سطح ماه( نظارت مي كند.
دومي��ن هدف اي��ن ماموريت نيز اندازه گيري ش��ار 
حرارت گدازه ها با اس��تفاده از اندازه گيرهاي جريان 

گرما است.
اين داده ها دانش��مندان را در م��ورد فراواني عناصر 

راديواكتيو گرمازا در داخل ماه مطلع مي كند.
زمان پرتاب اين كاوشگر مشخص نيست، اما احتمااًل 
سوار بر موش��ك “ژاپن-V “ راهي فضا خواهد شد و 

شش ماه بعد از پرتاب نيز به ماه خواهد رسيد.
بر اساس اطالعات ثبت شده در وب سايت ژاكسا اين 
فضاپيما دو مته را در س��طح ماه فرو مي كند و 1 تا 3 

متر حفر مي كند.
پنجاه س��ال پس از اولين ماموريت سرنش��ين دار به 
ماه و پا گذاشتن اولين انس��ان به ماه اكنون چندين 

كشور مشتاق جمع آوري داده هاي اين قمر براي خود 
هستند. ناسا مي گويد كه در سال 202۴ يك ماموريت 
بدون سرنشين به ماه خواهد داشت و ماه گذشته هم 
رژيم صهيونيستي يك فضاپيما را با هدف فرود بر ماه 

به فضا پرتاب كرد.
تاكنون تنها روسيه، اياالت متحده امريكا و چين موفق 
به انجام اين سفر 38۴ هزار كيلومتري و فرود آوردن 
فضاپيما بر سطح ماه شده اند.آژانس فضايي ژاپن اخيراً 
با ماموريت تاريخي خود براي جمع آوري نمونه هاي 
 )Ryugu( »سنگي از يك سيارك موسوم به »ريوگو

خبرساز شده است.
فضاپيماي »هايابوس��ا Hayabusa2( »2( اكنون 
جم��ع آوري يك نمونه را تكميل كرده اس��ت و قبل 
از بازگش��ت به زمين دوبار ديگر ني��ز نمونه برداري 

خواهد داشت.
ژاكسا مي گويد اميدوار است اين نمونه ها به سواالت 
اساسي در مورد شكل گيري جهان و پيدايش حيات 
پاس��خ دهد. محققان بر اين باورن��د كه با كاوش اين 
س��يارك خواهند توانست به سواالتي در مورد اينكه 
آيا عناصر فضا باعث پيدايش زندگي در زمين شده اند 
پاس��خ دهند. »ريوگو« بين زمي��ن و مريخ قرار دارد 
و از ني��كل، آهن، كبالت، آب، نيت��روژن، هيدروژن و 

آمونياك تشكيل شده است.

ساخت يك ماه نورد با كمك يك شركت خودرو سازي
فضا

عرضه نسخه تحت وب
برنامه اسكايپ

اسين ايج| شركت مايكروسافت نسخه تحت 
وب نرم افزار محبوب مكالمه ويدئويي اينترنتي 
خود موس��وم به اس��كايپ را عرضه كرده كه از 

امكانات متنوعي برخوردار است.
كاربران از اين پس نيازي به نصب نرم افزار اسكايپ 
روي رايانه هاي شخصي خود ندارند و تنها با باز 
كردن مرورگر اينترنتي و مراجعه به اين آدرس 
مي توانند از امكانات اسكايپ براي گفت وگوي دو 

نفره يا گروهي استفاده كنند.
دسترسي به اين خدمات تنها با استفاده از مرورگر 
اج مايكروسافت يا كروم گوگل ممكن است و به 
عنوان مثال با استفاده از مرورگرهاي سافاري يا 
فايرفاكس نمي توان از نسخه تحت وب اسكايپ 

استفاده كرد.
از جمله امكانات اين نس��خه از اسكايپ مي توان 
ب��ه مكالمه ويدئويي ب��ا كيفيت ف��وق دقيق يا 
اچ دي، ضبط مكالمات، درياف��ت اطالعيه ها و 
پيام هاي مختلف، جست وجو در درون مكالمه ها 
و دسترس��ي به گالري چند رسانه هاي فايل ها و 

عكس ها و غيره ارسالي اشاره كرد.
بايد توجه داشت كه براي دسترسي به خدمات 
 10.12 MacOS يادش��ده نصب ويندوز 10 يا
Sierra و نسخه هاي باالتر سيستم عامل مك 

ضروري است.

آي پدهاي نسل هفتم اپل
از راه مي رسند

مك رومورز| اپل قصد دارد اي پدهاي نس��ل 
هفتم خود را با طراحي كم و بيش مش��ابه با اي 
پدهاي قبلي، فناوري تاچ  اي دي و جك هدفون 
روانه بازار كند. اپل اي پد تازه خود را در كنار يك 
نسخه به روز شده از اي پد ميني 5 عرضه خواهد 
كرد كه طراحي آن هم مبتني بر اي پدهاي نسل 

ششم خواهد بود.
منابع ژاپني نزديك به اپل كه اين موضوع را افشا 
كرده اند مي گويند اي پد تازه اين ش��ركت داراي 
نمايشگر 10.2 اينچي است كه جايگزين نمايشگر 
۹.۷ اينچي مي شود. البته منابع ديگري هم مدعي 
هستند كه نمايشگر مذكور 10 اينچي است. در 
حالي كه در تبلت  اي پدپ��رو، از فناوري امنيتي 
فيس اي دي استفاده شده در تبلت هاي جديد از 
فناوري ساده تر حسگر اثرانگشت تاچ اي دي بهره 
گرفته شده و جك هدفون نيز حفظ شده است.

آي پدهاي تازه احتمااًل تا كمتر از دو هفته ديگر 
در تاريخ 25 مارس به بازار مي آيند. ظاهراً اپل در 
مدل هاي جديد به جاي ارتقاي سخت افزاري روي 
ارتقاي نرم افزاري متمركز شده است. قيمت اي 
پدهاي جديد هنوز مش��خص نيست، ولي بعيد 
اس��ت كه قيمت آنها كمتر از 32۹ دالر باشد كه 

قيمت اي پدهاي فعلي نسل ششم است.

تغييرات تازه در توييتر
اسين ايج | توييتر از اين پس به كاربران خود امكان 
مي دهد ت��ا در زمان ارس��ال توييت هايي كه حاوي 
اطالعات و مشكالت شخصي است، جزييات بيشتري 
را در مورد مزاحمت هاي ساير افراد ارسال و گزارش 
كنند.توييتر قصد دارد با اين كار ارس��ال گزارش در 
مورد سواستفاده ها و مزاحمت هاي احتمالي را تسهيل 
كرده و به افراد امكان دهد تا اين موضوع را تشريح كنند 
كه چگونه ارسال يك توييت خاص امنيت و حريم 

شخصي آنها را به خطر انداخته است.
توييتر با ارس��ال پيامي رسمي اين خبر را تاييد 
ك��رده و افزوده كه كارب��ران مي توانند در حين 
تنظيم گزارش ه��اي مربوط ب��ه مزاحمت ها و 
سواستفاده ها جزييات بيش��تري را ذكر كرده 
و ب��ه تفصيل دليل نگراني خود را ش��رح دهند.

به عنوان مثال اگر فردي توييتي ارس��ال كرده 
و ش��ماره خصوصي فردي را در اينترنت منتشر 
كند، كاربر معترض مي تواند دقيقا موضوع را با 
انتخاب گزينه گ��زارش توييت توضيح دهد. در 
اين بخش گزينه هاي بيشتري نيز براي توضيح 
موضوع وجود دارد ك��ه از جمله آنها مي توان به 
امكان درج ش��ماره افشا ش��ده، آدرس، شناسه 

دولتي فرد و غيره اشاره كرد.
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4- نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه : تضمين هاي اعالم شده در آيين نامه تضمين براي معامالت دولتي به مبلغ   2.732.000.000 ريال ) دو ميليارد و هفتصد و سي دو ميليون ريال (
 5- محل، زمان و مهلت دريافت اسناد : متقاضيان مي توانند تا پايان وقت اداري  مورخ 98/01/05 نسبت به دريافت اسناد  استعالم ارزيابي كيفي مناقصه به يكي از روشهاي زير 

اقدام نمايند :
الف : مراجعه حضوري به آدرس اعالم شده، به همراه اصل نامه درخواست شركت در مناقصه و دريافت اسناد )معرفي نامه كتبي نماينده، جهت دريافت اسناد به همراه كارت شناسايي 

معتبر الزامي است(، در اين حالت اسناد مناقصه تحويل نماينده متقاضيان خواهد گرديد.
ب : مراجعه به سايت اينترنتي اين شركت به آدرس : WWW.NIGC-KHANGIRAN.IR   و دريافت كليه اسناد از بخش مناقصه ها و مزايده ها / مناقصه ها.

6- آخرين مهلت تحويل استعالم ارزيابي كيفي تكميل شده به دبيرخانه كميسيون مناقصات : پايان وقت اداری مورخ 98/01/24 )توضيح اينكه تاريخ تحويل پاكتها به پست مالك 
عمل نبوده و مالك، تحويل پيشنهادات و پاكتهاي مناقصه، به دبيرخانه كميسيون مناقصات، واقع در آدرس اعالم شده مي باشد. لذا مناقصه گران محترم مي بايست برنامه ريزي 
الزم را در خصوص تحويل به موقع پيش�نهادات )چه از طريق پست و چه به صورت حضوري( به عمل آورند. بديهی است امکان قبول پيشنهاد هايی که پس از پايان مهلت اعالم 
شده دريافت می شوند )حتی اگر قبل از پايان مهلت ارسال شده باشند( وجود نخواهد داشت و بر اساس قانون پيشنهادهايی از اين دست برای مناقصه گران عودت خواهد گرديد. 
همچنين ارسال پيشنهادها به آدرسي غير از آدرس اعالم شده و يا ارسال به پااليشگاه هيچگونه حقي براي مناقصه گران در خصوص عدم تحويل اسناد در تاريخ مقرر ايجاد نخواهد 
كرد. الزم به ذكر است پس از پايان مرحله ارزيابي كيفي اسناد شركت در مناقصه براي مناقصه گران تأييد شده ارسال خواهد شد و فرآيند انجام مناقصه وفق شرايط اعالم شده در 

اسناد مناقصه مورد اقدام واقع خواهد شد.    
7- محل و زمان گشايش پيشنهادات : پس از بررسی پيشنهاد فنی شرکتها ) ارزيابی فنی (، پاکتهای مالی شرکتهای واجد شرايط در تاريخ 98/03/24 در محل اتاق كنفرانس اداره 
مشهد )دفتر آبكوه( به آدرس مشهد، خيابان آبكوه، نبش دانشسراي شمالي، شماره 255، شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد و حداقل با دو پيشنهاد تاييد شده گشايش خواهد 
يافت. الزم به ذكر است تاريخ و مكان اعالم شده )تاريخ گشايش پيشنهادهاي مالي( قطعي نبوده و با توجه به روند ارزيابي كيفي و همچنين فني/بازرگاني پيشنهادات و رفع ابهام هاي 
احتمالي امكان تغيير وجود خواهد داشت، با اين وجود اين شركت نسبت به دعوت از مناقصه گراني كه پيشنهاد فني آنها )پس از ارزيابي فني( مورد تائيد قرار گيرد به صورت كتبي 

)حداقل 72 ساعت قبل از جلسه قطعي گشايش پيشنهادات ( اقدام خواهد نمود.

 مناقصه شماره 9740248 
))H خريد 154 تن سيليكاژل )نوع( شركت ملي گاز ايران

شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد  ) خانگيران (
 ) سهامي خاص (

نوبت اول
شماره مجوز: 1397.6802      

                    روابط عمومی شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد

توضيح مهم: با توجه به اين كه اين مناقصه داراي ارزيابي كيفي مي باشد در اين مرحله صرفاً تكميل و ارسال اسناد ارزيابي كيفي و مستندات مربوطه مورد نظر مي باشد. بديهي است 
شركت هايي كه در فرايند ارزيابي كيفي تأييد شوند در مرحله بعد براساس مكاتبات آتي اقدام به ارسال پيشنهاد مرتبط در مواعدي كه متعاقبًا اعالم خواهد شد خواهند نمود. 
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رشد شتابان اشتغال زايي بنياد بركت در خوزستان

 اقرار احمديان به گرفتن پورسانت ميلياردي از ايرانسل 

تغييررويكردهمراهاولدرخريداقالمتبليغاتيتشكيلكارگروهآبدركميسيونكشاورزياتاقتعاون

نهضت اش��تغال زايي بنياد بركت وابس��ته به ستاد 
اجرايي فرمان حضرت امام )ره( در استان خوزستان 

شتاب بيشتري به خود گرفت.
به گزارش رواب��ط عمومي بنياد برك��ت، اين بنياد 
در ادام��ه ايجاد طرح هاي اش��تغال زايي در مناطق 
محروم و كمتر توس��عه  يافته كش��ور، ايجاد 3 هزار 
طرح اشتغال زايي اجتماع محور را در مناطق كمتر 
برخوردار ش��هرها و روستاهاي اس��تان خوزستان 

هدف گذاري كرده است.
اين تعداد طرح اش��تغال زايي در قالب طرح سحاب 
)س��رمايه گذاري حمايتي اش��تغال زايي بركت( در 
تمام 27 شهرستان و بيش از 4 هزار روستاي استان 

خوزستان در دست ايجاد است.
در همين راس��تا، 1500 طرح اشتغال زايي تا پايان 
سال 97 به  بهره برداري كامل خواهد رسيد و مابقي 
نيز تا پايان سال آينده اجرايي خواهد شد.  اين تعداد 
طرح در رش��ته هايي هم چون پرورش دام سبك و 
س��نگين، زنبورداري، صنايع دس��تي، كشاورزي و 

ساير حوزه هاي كاري ايجاد مي شود.
براي راه ان��دازي و بهره ب��رداري از اين 3 هزار طرح 
اش��تغال زايي بيش از 900 ميليارد ري��ال اعتبار از 
س��وي بنياد بركت وابسته به س��تاد اجرايي فرمان 
حضرت امام )ره( پيش بيني ش��ده كه در قالب وام 
قرض الحس��نه به متقاضي��ان و واجدين ش��رايط 

پرداخت مي شود.
براي ايجاد 1500 طرح اش��تغال زايي هدف گذاري 
ش��ده در س��ال 97، از ميان 3454 ط��رح معرفي 
ش��ده، پس از انجام مراحل مختلف از جمله بازديد 

و اهليت س��نجي فني و اعتباري، 1500 طرح واجد 
شرايط شناخته و به بانك عامل معرفي شده اند كه 
تاكن��ون 1200 طرح آغاز به كار ك��رده و مابقي نيز 

تا پايان سال جاري به بهره برداري خواهند رسيد.
گفتني است، بنياد بركت با هدف محروميت زدايي، 
كاهش فقر و توانمندس��ازي اقتصادي و اجتماعي 
مناطق مح��روم و روس��تايي، چند ط��رح و الگو را 
شامل »آسمان« )آيين نامه سرمايه گذاري مردمي 
و اشتغال نيروي انساني(، »سحاب« )سرمايه گذاري 
حمايتي اشتغال زايي بركت(، »آفتاب« )آيين نامه 
فقرزداي��ي و توان افزايي برك��ت( و همچنين مدل 
»مهتاب« )مدل  هادي تالش اقتصادي بركت(، براي 

ايجاد اشتغال در اين مناطق در دستور كار دارد.
در ط��رح توانمندس��ازي اقتص��ادي اجتماع محور 
س��حاب )س��رمايه گذاري حمايتي اش��تغال زايي 
بركت(، متقاضيان پس از كسب شرايط الزم، از سوي 
بنياد بركت براي دريافت وام تا سقف 300 ميليون 
ريال بدون به��ره و با كارمزد 4 درصد به بانك عامل 
معرفي مي شوند و به منظور ايجاد اشتغال و آموزش 

مورد حمايت و پشتيباني اين بنياد قرار مي گيرند.
در اين طرح، در ابتدا كميته توسعه اشتغال بركت در 
مناطق هدف با حضور و مشاركت فرماندار، امام جمعه، 
نماينده ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره(، دهياران 
و مجريان و تس��هيل گران تشكيل مي شود. سپس با 
انتخاب روستاهاي مورد نظر براي ايجاد فرصت هاي 
كسب وكار، مجريان و تسهيل گران بنياد بركت شروع 
به اطالع رساني در سطح روستاها كرده و پس از ثبت نام 
از متقاضيان، مراحل اهليت سنجي فني و اعتباري آغاز 

ش��ده و در نهايت، واجدين شرايط به بانك عامل براي 
دريافت وام معرفي مي شوند.

بنياد بركت وابس��ته به ستاد اجرايي فرمان حضرت 

ام��ام )ره( امس��ال 10 هزار ط��رح اش��تغال زايي 
را ب��ا بي��ش از 40 ه��زار فرص��ت ش��غلي در قالب 
طرح هاي توانمندس��ازي اقتصادي اجتماع محور، 

تس��هيالت محور و بنگاه محور خود در روس��تاها و 
مناطق محروم و كمتر توسعه يافته كشور راه اندازي 

و به بهره برداري رسانده است.

گروه بنگاه ها|
يكي از متهمان پرونده فس��اد مالي در ش��ركت بازرگاني 
پتروشيمي طي اقرارهاي خود كه در كيفرخواست صادره 
منعكس شده است به دريافت پورسانت هاي ميلياردي از 
MTN ايرانسل به واسطه شيرعلي ديگر متهم پرونده اقرار 
كرده و مبلغ آن را نيز گفته است. به گزارش »تعادل« به نقل 
از تسنيم؛ جلسه اول دادگاه متهمان به فساد مالي در شركت 
بازرگاني پتروشيمي در شعبه س��وم دادگاه ويژه مفاسد 
اقتصادي به رياست قاضي اسداهلل مسعودي مقام تشكيل شد 
و حسيني نماينده دادستان تهران بخشي از كيفرخواست 
صادره براي 14 متهم اين پرونده را قرائت كرد كه در ادامه، 
بخش ششم اين كيفرخواست درباره اقرارهاي متهمان در 
رابطه با اخذ پورسانت از شركت MTN ايرانسل و مبلغ آن 
آمده است: ديگر اعالم كنندگان جرم معاون نظارت و بازرسي 
امور اقتصادي و زير بنايي سازمان بازرسي كل كشور با ارسال 
نامه اي به همراه گزارش پيوست به شماره 233383 خطاب 
به دادستان محترم تهران است كه اعالم داشته است نتايج 
بررسي هاي انجام شده حاكي از مبلغ يك هزار و 139 ميليون 
يورو معامله انجام شده با شركت خارجي لنكوور مبلغ 322 
ميليون يورو به صورت قانوني به داخل كشور منتقل نشده 
است، همچنين بخشي از ارزهاي ناشي از معامله موصوف در 
خارج از كشور به فروش رسيده و در داخل كشور با نرخ مرجع 
تسويه شده است كه به دليل تفاوت 3 هزار و783 ريالي هر 
يورو در روز معامله مبلغ حدود بالغ بر 299 ميليارد ريال از 
حقوق دو شركت دولتي موصوف مورد تضييع قرار گرفته 
كه اقدام مسووالن شركت بازرگاني پتروشيمي مشمول 
ماده 5 قانون راجع به واگذاري معامالت ارزي به بانك ملي 
ايران به دليل وجود رابطه حق العمل كاري مندرج در ماده 
370 قانون تجارت با عمل خيانت در امانت موضوع ماده 674 

قانون مجازات اسالمي منطبق دانسته شده است. 
غفلت و سهل انگاري مديرعامل و مدير مالي شركت بازرگاني 
نيز محل تامل و ابهام جدي دارد. عالوه بر موارد فوق شركت 
خدم��ات ارتباطي ايرانس��ل در تاري��خ 1390/9/9 مبلغ 
يك هزار و 441 ميليارد و 176 ميليون و 470 هزار و 588 
ريال از حس��اب خود نزد بانك ملت برداشت و به حساب 
ريالي شركت پتروشيمي دوبي نزد بانك اقتصاد نوين شعبه 
نفت تهران واريز كرده و بر اساس نامه شماره 48062/4/19 
مديريت بازرگاني خارجي ش��ركت بازرگاني پتروشيمي 

وجه مذكور مربوط به پيش دريافت فروش برش سنگين به 
شركت لنكوور كسر شد. بدهي شركت ياد شده به يورو است 
و چنانچه از مبلغ 104 ميليون و 604 هزار و 898 يورو بدهي 
شركت لنكوور كسر شود، بدهي شركت ياد شده به مبلغ 8 
ميليون و 108 هزار و 315 يورو كاهش خواهد يافت. اين در 
حالي است كه مديرعامل سابق شركت آقاي رضا حمزه لو 
درخصوص تفويض اختيار انجام معامله توسط مدير بازرگاني 
خارجي شركت اظهار كرده كه در رابطه با اختيارات قانوني 
مشاراليه يعني آقاي احمديان همان گونه كه در نامه فوق 
اشاره شده اس��ت انعقاد قرارداد بيش از 2 ميليون دالر در 

صالحيت مديريت ياد شده نبوده است. 

  چگونگي انتقال ارزهاي شركت پتروشيمي
آقاي علي رضا دزفولي مديرعامل شركت خدمات ارتباطي 
ايرانس��ل در مورد چگونگي انتقال ارزه��اي متعلق به 
شركت بازرگاني پتروشيمي اظهار مي كند كه با توجه به 
مشكالت تحريم، شركت MTN در چارچوب توافقي با 
PCC طلب خود را از ايرانس��ل به حساب هاي اعالمي از 
طرف MTN به PCC واريز و قاعدتا در خارج از كش��ور 
معادل كمتر يا بيش��تر را كه ما اطالعي نداري��م آن را از 
PCC دريافت مي كرده است. به عالوه در يك پرداخت 
MTN مبلغ 144/1 ميليارد تومان از سود سال 89 سهم 
 PCC خود را درخواست واريز به شماره حساب مربوط به
كرده است از قرارداد في مابين MTN و PCC اطالعي 
ندارم ولي قاعدتا توافقات خود را مكتوب كرده اند. ايرانسل 
هيچ گونه قراردادي با PCC يا لنكوور ندارد و صرفا براساس 
درخواست رسمي و مكتوب MTN بازپرداخت يا سود 
MTN به شماره حساب هاي اعالم شده اقدام شده است.

وجود قرارداد يا توافق مكتوب بين شركت هاي بازرگاني 
پتروشيمي و شركت MTN از اداره حقوقي و قراردادهاي 
شركت استعالم ش��د ليكن وفق اظهارات رياست اداره 
مذكور هيچ توافق يا قرارداد مكتوبي ولو سّري در اين زمينه 
وجود ندارد. آقاي احمديان، مدير بازرگاني خارجي شركت 
نيز در اين مورد اظهار داشته توافق كتبي وجود ندارد.آقاي 
احمديان در جلس��ه تحقيق مورخ 92/3/1 در خصوص 
نحوه اخذ پورسانت در صادرات محصوالت پتروشيمي 
در خصوص دريافت پورسانت از شركت MTN با مشاركت 
شخصي به نام آقاي شيرعلي، متهم ديگر پرونده مي نويسد: 

بنده هرگز از هيچ شركت يا فردي در داخل يا خارج از كشور 
پورسانت نگرفتم. نحوه عمل بدين صورت بوده است كه 
آقاي شيرعلي بدين نحوه كه ايش��ان براي عودت آبرو و 
عزت بنده كه بر اس��اس اهمال كاري افرادي در سازمان 
بازرسي كل كشور خدشه وارد شده بود اقداماتي كردند تا 
تاييد صالحيت بگيرند كه در مسووليت قبلي خود باشم 
و اين را حربه اي كرده بود كه بتواند معامله انجام بدهد و 
ليست مشتريان را غير از طريق بنده داشتند و متقاضي 
جلسه با آنها بودند.در آن جلسه كه يك بار انجام مي شد 
با آن مشتريان قرار مي گذاشتند كه بايد با وي همكاري 
كنند تا ايشان از آنها در گرفتن محصول از پتروشيمي هاي 
ايران حمايت كند، در غير اين ص��ورت آنها نمي توانند 
فعاليت داشته باشند و سپس پسر خود را به اين شركت ها 
معرفي مي كرد . آنها بر اساس توافقي كه با او داشتند نسبت 
به پرداخت وجه در دوره هاي سه يا چهار ماهه بر مبناي 
تناژ محصول دريافت شده به حساب وي اقدام مي كردند . 
ايشان نيز درصدي از اين مبالغ را به حساب هايي در دوبي 
كه من داشتم واريز مي كردند .در ماجراي MTN اصاًل 
بنده در هيچ جلسه اي كه بحث پورسانت باشد شركت 
نداشتم و افراد MTN يا بانك استاندارد چارتر كه مالقات 
داش��تم هرگز بحث دريافت وجهي نشده بود بلكه آقاي 
شيرعلي در جلسه با آقاي اسحاق از بانك استاندارد چارتر 
در دوبي گذاشته بود و تفاهم كرده بودند و سپس او را با بنده 
 MTN آشنا كردند و آقاي اسحاق نيز آقاي نذير مدير مالي
و عضو هيات مديره شركت ايرانسل را به بنده معرفي كردند. 
البته آقاي شيرعلي به نظرم پورسانت خود را از آقاي اسحاق 
مي گرفتند و فكر مي كنم اين پورسانت ها به حساب آقاي 
شيرعلي در سوييس واريز مي شد كه به نام فرزند ايشان در 
آن حساب بود و درصد آن را هم كه وي مي گرفت، نمي دانم 
فقط به بنده گفته بود دو درصد مبالغ انتقالي را اخذ مي كند 
كه قرار بود يك درصد را به بنده بدهد اما واقعاً نمي دانم آن را 
پرداخت كرده باشد. در بحث MTN بر اساس فشار ايشان 
و پيگيري كه انجام مي داد، نقل و انتقال انجام شد و حتي 
در بحث دريافت حساب ريالي از شركت MTN به ايشان 
تذكر دادم كه اين هم صحيح نيست. ايشان اعالم كردند 
مشكل نيست و خودشان آن را حل مي كنند. به هر حال 
طوري وانمود مي كردند كه كنترل كامل مسائل مديريتي 

در PPC را برعهده دارند.

  دريافت 10ميليون دالري پورسانت
آقاي احمدي��ان در جواب س��والي كه دو درص��د از كل 
پورسانت آقاي شيرعلي چقدر بوده و سهم شما چه مبلغ 
بوده، مي نويس��د: دو درصد بايد بال��غ بر 10 ميليون يورو 
باشد و بر اساس قرار وي بايد نيمي از آن را به حساب بنده 
واريز كرده باشندكه فكر نمي كنم ايشان اين مبلغ را انجام 
داده باش��د و در هر حال هر ميزان كه پرداخت كرده باشد 
در حساب دو شركت شخصي  اش )يعني حساب شخصي 
آقاي احمديان در دوبي( واريز كرده باشند و فكر مي كنم 
ش��ركت هاي فوق در بانك CBIو NBD حساب داشته 
باشند.كل پورس��انت از MTN به نظر بنده 6 درصد بوده 
است، شايد آقاي شيرعلي بيش از دو درصد گرفته است و 
قطعا آقاي شيرعلي به حساب بنده از اين بابت وجه واريز 
كرده اند اما آن چه دقيقا يك درصد باشد را نمي دانم اما بر 
اساس صورت حساب بانكي هر دو شركت فوق هر آن چه 
ايشان از بابت MTN يا ديگران به حساب دو شركت بنده 
واريز كرده است را بايد به حساب دولت عودت دهم كه اين 
امر را انجام خواهم داد و اگر به هر دليل صورت حساب ها 
قابل دريافت نباشد بر اساس محاسباتي كه انجام خواهم داد 
خود را موظف به عودت وجه مي دانم و درخواست تسريع در 
اين محاسبه را كرده ام.اين وجوه به حساب آقاي شيرعلي 
در دوبي واريز مي شده است و ايشان قرار بود 50 درصد اين 
مبلغ قابل دريافتي را به حساب دو شركت اينجانب در دوبي 
واريز كند كه قطعا ايشان نسبت به واريز اقدام كرده اند اما 
شايد بطور كامل 50درصد را واريز نكرده باشند.همچنين 
ايشان ادامه مي دهد به نظر بنده حدوداً 12 ميليون دالر به 
حساب دو شركت اينجانب واريز شده است و حدوداً 1.2 
ميليون دالر نيز به صورت نقد به بنده پرداخت شده است 
و فكر مي كنم آقاي شيرعلي حداقل بايد 35 ميليون دالر 

وجه دريافت كرده باشد كه مبلغ 13/2 ميليون دالر را به 
بنده داده است. حدود 13/2 ميليون دالر را مورد تاييد قرار 
مي دهم نسبت به تسويه حساب موقت اقدام خواهم كرد.

بررسي ايميل آقاي محسن احمديان نشان مي دهد نامبرده 
در جريان انتقال 500 ميليون يورو و 200 ميليون درهم 
ارزهاي مربوط به فروش صادراتي محصوالت پتروشيمي 
به ش��ركت MTN در دوبي با آقايان اسحاق، نذير فاطر، 
كاي شونز و آدل كونله به شرح ذيل و الذكر تباني كرده و 
خانم معصومه دري مديرعامل وقت شركت پتروشيمي 
دوبي نيز در جريان ارتباطات محسن احمديان با آنها بوده 
است زيرا مبالغ مربوط به واريز ارز منشأ داخلي به حساب 
شركت بازرگاني پتروشيمي از طرف شركت ايرانسل در 
بانك اقتصاد نوين با هماهنگي و اط��الع خانم دري بوده 
است. با بررسي ايميل هاي مذكور مشخص شده شركت 
لنكوور براي اينكه وانمود كند منش��أ مبالغ واريز شده با 
حساب شركت بازرگاني دوبي در بانك اقتصاد نوين، شركت 
لنكوور اس��ت اقدام به افتتاح حسابي به نام خود در بانك 
مذكور و مجددا از حساب شركت لنكوور به حساب دفتر 
دوبي، شركت بازرگاني از اين طريق انجام شده ولي بقيه 
 PPC موارد مستقيمًا از حساب شركت ايرانسل به حساب
دوبي در تهران منتقل شده است.آقاي محسن احمديان 
در خصوص اينكه بابت فروش محصوالت پتروشيمي به 
مشتريان خارجي از طريق آقاي شيرعلي چه ميزان وجه 
دريافت كرده، مي نويسد: بنده فقط از طريق آقاي شيرعلي 
وجه دريافت كردم و در حساب هاي بانكي دوشركت فوق 
در دوبي دريافت كردم و همانطور كه عرض كردم معادل 12 
ميليون دالر البته به صورت درهم به حساب بانكي دريافت 
شده است و بالغ بر 500 هزار يورو و معادل 500 هزار دالر 
هم رقم نقد از وي اخذ كرده ام و ريال هرگز دريافت نكرده ام.

رييس كميسيون كشاورزي اتاق تعاون ايران ضمن اشاره به 5 چالش 
بزرگ صنعت كشاورزي، بحران آب را مهم ترين چالش صنعت كشاورزي 

در شرايط كنوني توصيف كرد.
به گزارش »تعادل« از پايگاه اطالع رساني اتاق تعاون ايران، ارسالن قاسمي 
با اشاره به چالش هاي صنعت كش��اورزي، بحران آب، فرسايش خاك، 
كوچك مقياس بودن اراضي كش��اورزي، به روز نبودن تكنولوژي هاي 
صنعت كشاورزي و مشكالت بازارهاي داخلي و خارجي را از عمده ترين 

چالش هاي صنعت كشاورزي عنوان كرد.
به گفته اين فعال اقتصادي، بحران آب در شرايط كنوني با اهميت تر از 
سايرين اس��ت. وي گفت: بيش از 90درصد منابع آبي كشور در بخش 
كشاورزي استفاده مي شود و از راندمان پاييني برخوردار است. قاسمي 
ادامه داد: بايد توجه داشت كه كشور ما در منطقه خشك و نيمه خشك 
قرار دارد و آب موضوع حياتي محس��وب مي ش��ود.از وي درخصوص 
به روز نبودن تكنولوژي هاي صنعت كشاورزي سوال شد، وي پاسخ داد: 
براساس آمار وزارت جهاد كشاورزي، حدود 35درصد محصوالت غذايي 
و صنايع كشاورزي به صورت ضايعات دورريز مي شوند كه از به روز نبودن 

تكنولوژي ناشي مي شود.
وي در بخ��ش ديگري از اي��ن گفت وگو مهم ترين برنامه كميس��يون 
كشاورزي اتاق تعاون را پرداختن و رسيدگي به اين چالش ها عنوان كرد 

و گفت: در سال 98براي يافتن راهكار، كارگروه هاي مختلف با تكيه بر 
توانمندي بخش تعاون، مراكز دانشگاهي و ساير گروه ها تشكيل خواهد 
شد. رييس كميسيون كشاورزي اتاق تعاون ابراز داشت: در اين راستا و 
در اولين قدم، كارگروه بازار تش��كيل شده است و تشكيل كارگروه آب 
نيز در دستور كار اين كميسيون قرار دارد.قاسمي تصريح كرد: از تمام 
متخصصان و فعاالن اين حوزه و مراكز پژوهشي كه به هر نحوي در حوزه 
آب تجربي��ات و دانش دارند، براي حضور در كارگروه آب كميس��يون 

كشاورزي اتاق تعاون ايران، دعوت مي كنيم.

امسال همراه اول براي تهيه هداياي تبليغاتي نوروزي به سمت استفاده 
از تولي��دات مددجويان بهزيس��تي و كميته امداد حركت كرده اس��ت؛ 
همچنين بخش عمده اي از هزينه اقالم تبليغات نوروزي خود را به روستاي 
گردشگري »درك« در استان سيستان و بلوچستان اختصاص داده است. 
تهيه هداياي تبليغاتي نوروزي رسم پايان سال  بسياري از شركت ها است 
كه در حوزه ارتباطات و فناوري اطالعات همراه اول به عنوان اپراتور بزرگ 
بازار تلفن همراه امسال رسم جديدي را پايه گذاشته است.امسال همراه 
اول رسم هداياي نوروزي خود را با 2 تغيير در راستاي مسووليت اجتماعي 
و حمايت از توليد ملي همراه كرده و قرار است هداياي تبليغاتي نوروز 98 
خود را از توليدات مددجويان بهزيستي و كميته امداد تهيه كند و خريد 
اقالم خارجي را متوقف كرده است.حركت به سمت استفاده از توليدات 
داخل در هداياي تبليغاتي همراه اول اگرچه از نوروز امسال آغاز خواهد 
شد اما به نظر مي رس��د محدود به نوروز و مقطعي نيست و اپراتور تالش 
دارد اين حركت را به تدريج به صورت يك رويه اجرا كند و گسترش دهد.
از سوي ديگر محمد جواد آذري جهرمي وزير ارتباطات و فناوري اطالعات 
نيز امسال مانند سال گذشته شركت هاي حوزه ICT را به تخصيص هزينه  
هداياي نوروزي به كمك افراد نيازمند و توسعه كشور دعوت كرد و گفت: 
امسال به جاي خريد هدايا براي مديران دستگاه ها يا تبليغات، امكانات 
حداقلي را براي روستاي بي نظير گردش��گري »درك« فراهيم كنيم تا 

اقتصاد مردم آن منطقه رونق گيرد.پيرو اين دعوت و در راستاي مسووليت 
اجتماعي، اپراتور اول در اقدامي ديگر با پيوستن به كمپين وزير ارتباطات 
و فناوري اطالعات، بخش عمده اي از هزينه اقالم تبليغات نوروزي خود را 
به روستاي گردشگري»درك« در استان سيستان و بلوچستان اختصاص 
داده است.آذري جهرمي سال گذشته نيز از شركت هاي ارتباطي خواسته 
بود هزينه  هداياي نوروز را صرف زلزله زدگان كنند كه همراه اول همراستا 
با اين دعوت، هزينه اقالم تبليغاتي نوروزي خود را صرف كمك به مردم 

زلزله زده استان كرمانشاه كرد.
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برگزاري كميسيون تجارت
و صادرات غيرنفتي اتاق تعاون

 بيست و سومين نشست كميسيون تخصصي 
توس��عه تجارت و صادرات غيرنفتي اتاق تعاون 
ايران، با هدف بررس��ي عملكرد س��تاد توسعه 

صادرات به كشور عراق برگزار شد.
به گزارش »تعادل« از پايگاه اطالع رس��اني اتاق 
تعاون ايران، بيست و سومين نشست كميسيون 
تخصصي توس��عه تجارت و صادرات غيرنفتي 
اتاق تعاون ايران با حضور نمايندگان اتاق هاي و 

اتحاديه ها برگزار شد.
در اين نشس��ت ضمن پرداختن به مش��كالت 
موجود واردات و صادرات بخش تعاون مقرر شد 
كه در سال آينده نشست مشترك با نماينده دفتر 
بازرگاني كش��ور روسيه همچنين جلسه بعدي 
كميس��يون با موضوع بررسي توسعه تجارت در 

كشور قطر برگزار شود.

بررسي مشكالت اتاق هاي تعاون 
گلستان، يزد و شهرستان اردكان

معاون پارلماني و هماهنگي امور اتاق ها و اتحاديه هاي 
اتاق تعاون ايران، ضمن بازديد از اتاق هاي تعاون استان 
گلستان، يزد و شهرس��تان اردكان با هيات رييسه 

اتاق ها ديدار و گفت وگو كرد.
به گزارش »تعادل« از پايگاه اطالع رساني اتاق تعاون 
ايران، صمد مرعش��ي معاون��ت پارلماني و معاونت 
هماهنگي امور اتاق ها و اتحاديه هاي اتاق تعاون ايران 
در بازديد از اتاق هاي تعاون اس��تان گلستان، يزد و 
شهرستان اردكان با هيات رييسه اين اتاق ها ديدار 
و گفت وگو كرد.مرعش��ي ابراز داشت: در اين بازديد 
نشست هاي مش��تركي با هيات رييسه اتاق تعاون 
استان گلستان، يزد و اتاق تعاون شهرستان اردكان 
يزد برگزار ش��د.وي بررسي مشكالت و چالش هاي 
اين اتاق ها را مهم ترين محور اين نشس��ت ها عنوان 
كرد و بيان داش��ت: در خصوص موضوعات مهمي 
نظير صدور گواهي فعاليت، برگزاري كميسيون هاي 
تخصصي و كارگروه هاي تخصصي همچنين برگزاري 
نشست هاي مشترك اين تعاونگران با مديران استاني 
و شهرستاني تاكيد شد.اين مقام مسوول همچنين در 
خصوص بازديد از اتاق تعاون شهرستان اردكان يزد 
اذعان داشت: اتاق تعاون اين شهرستان پس از مدت 
كوتاهي كه تعطيل بود، با پيگيري هاي صورت گرفته 
و برگزاري مجمع، هيات رييسه جديد شروع به كار 
كردند. وي ادامه داد: مشكالتي در خصوص ساختمان 
اداري و تامين مالي از مهم ترين مشكالت اتاق تعاون 

اين شهرستان بود.

اخبار شهرستان ها

كاهش 50  درصدي
فروش آجيل در گيالن

رش�ت| رييس ش��وراي اصناف گيالن گفت: در 
حال حاضر گراني قيمت آجيل موجب ش��ده است 
كه فروش آجيل تا 50درصد تقليل يابد، چون مردم 
قدرت خريد آجيل را مانند سابق ندارند. جالل الدين 
محمدش��كريه در خصوص وجود كاالهاي اساسي 
دراصناف اس��تان گفت: هيچ كم و كاس��تي در اين 
خصوص وجود ندارد.وي در خصوص قيمت اجناس 
با اشاره به اينكه اصناف حلقه آخر توليد هستند، اضافه 
كرد: معموال درصد سود قيمت قانوني  روي اجناس 
اعمال مي شود و صنوف طبق قانون درصد را به فروش 

اضافه كرده و كاالها را عرضه مي كنند.

اختصاص جايزه  مديريت 
فناوري و نوآوري به فوالد مباركه

اصفهان| در شش��مين دوره جايزه ملي مديريت 
فناوري و نوآوري ايران كه روز سه شنبه 14 اسفندماه 
1397 به ميزباني س��ازمان فناوري اطالعات ايران 
و با حضور وزير ارتباطات و فناوري اطالع�����ات، 
جمع�����ي از مقام������ات، دانشگاهيان، فعاالن 
و سياست گذاران حوزه مديريت فناوري و نوآوري، 
نمايندگان كس��ب وكارهاي موفق فن��اور و نوآور و 
ارزيابان جايزه برگزار ش��د، جايزه مديريت فناوري 
و نوآوري اي��ران به فوالد مباركه اختصاص يافت. در 
اين مراس��م كه براي سه طيف »بنگاه هاي صنعتي 
و خدماتي«، »شركت هاي كوچك فناوري محور و 
دانش بنيان« و »شركت هاي هلدينگ« برگزار شد، 
بر اساس نتايج موردتأييد كميته ارزيابي جايزه، براي 
نخستين بار پس از شش س��ال، در ارزيابي هاي اين 
دوره دو شركت حائز امتياز الزم براي اكتساب تنديس 
برنزين از سطوح رقابتي جايزه ملي مديريت فناوري و 
نوآوري ايران شدند و از اين نظر فوالد مباركه كه داراي 
ماهيتي صنعتي اس��ت، به عنوان نخستين صنعت 
بدون ارتباط مستقيم به فناوري تشخيص داده شد و 
توانست در سال 97 با كسب امتيازهاي الزم از كميته 

ارزيابي تنديس همايش را دريافت كند.



اقتصاد اجتماعي12اخبار

كارشناسان معتقدند تا 30 سال آينده خبري از جنگل هاي شمال كشور نيست

جنگلهايهيركانيخاطرهميشود

در ابالغيه دولت درباره اسقاط موتورهاي فرسوده خطا شده؟

آمارهاي رس�مي مركز تحقيق�ات جنگل ها و 
مراتع كش�ور حكايت از آن دارد كه 42 درصد 
از جنگل هاي هيركاني در شمال كشور تخريب 
شده اند كه از اين ميان بيش از 15درصد به نفع 
تغيير كاربري كشاورزي و مسكوني، مسطح شد 
و ديگر خبري از درختان انبوه در آن نيست. از 
طرف ديگر ب�ه جز تغييركاربري، اين جنگل ها 
از داخل دس�تخوش آفت و بيماري ش�ده و در 
حال تهي شدن هس�تند كه اگر به اين عوامل، 
قاچاق چوب هم اضافه شود، ابعاد آسيب هايي 
كه به جنگل هاي شمال كش�ور وارد مي شود، 
مشخص خواهد شد، نتيجه چنين وضعيتي كار 
 را به آنجا كش�انده كه كارشناسان معتقدند تا
30 س�ال آينده خبري از نوار جنگلي ش�مال 
كشور نيس�ت و طرح هاي اقتصادي كه تنها بر 
اهداف كوتاه م�دت تمركز دارن�د جنگل هاي 
هيركان�ي را از پا درمي آورد. اي�ن وضعيت در 
حالي است كه رييس انجمن علمي جنگل باني 
ايران اعتق�اد دارد روند تخري�ب جنگل هاي 
شمال كش�ور، بر س�ياق گذش�ته با شدت در 
جريان اس�ت و پروژه هايي كه ب�دون مطالعه 
اجرا ش�ده مي�زان آس�يب ها را بيش�تر كرده 
اس�ت. اجرا كنندگان طرح ها هنوز نمي دانند 
دقيقا به دنبال كشاوري، صنعت يا گردشگري 
و... هس�تند. به اين ترتيب جنگل ها كه منابع 
ملي كشور به شمار مي  روند قرباني طرح هايي 
مي شوند كه حتي معلوم نيست دقيقا چه هدفي 

را دنبال مي كنند.

    بودج�ه حفاظ�ت از جنگل هاي ش�مال؛ 
كمتر از اعتبار يك تيم فوتبال

جنگل ه��اي هيركاني ش��مال كش��ور ك��ه از عصر 
دايناس��ورها باقي مانده اس��ت، حاال تنها بين 30 تا 
70 س��ال زمان براي ادامه حيات دارند چرا كه معني 
واقعي توسعه در سال هاي اخير به فراموشي سپرده 

شده است.
هادي كيادليري، ريي��س انجمن علمي جنگل باني 
ايران درباره اين موضوع بيان كرد: در حالي كه مجريان 
طرح هاي توس��عه ارزيابي منطقه اي مناسبي انجام 
نداد ه  اند، ايده هايي اجرا مي شود كه تنها براي جذب 
مردم به ماندن در منطقه است، متاسفانه بسياري از 
اين پروژه ها فني و علمي نيستند و نتايج آن حتي در 

كوتاه مدت نيز مي تواند فاجعه بار باشد.
شايد در كوتاه مدت انبساط و گشايشي صورت گيرد 
اما در دراز مدت، فاجعه به بار خواهد آورد. براي نمونه 
پروژه درياچه اروميه كه در كوتاه مدت شغل، درآمد و 
كشاورزي ايجاد كرد اما بعداز مدتي اثرات ناخوشايند 

بسيار و فاجعه باري به دنبال داشت.
محت��واي بس��يار از پروژ ه هاي زيس��ت محيطي در 

كش��ور ما همين گونه هستند. مس��اله اي كه اكنون 
از تهديدهاي جدي براي جنگل هاي ش��مال است و 
آن منطقه را تهديد مي كند، تغيير اكوسيستم است 
كه جنگل هاي آن منطقه را نابود مي كند و متاسفانه 
بودجه  مناسبي نيز براي رفع معضالت در نظر گرفته 

نشده است.
كيادليري با بيان اينكه براي حل مش��كالت زيست 
محيطي به ش��دت كمبود اعتبار و كمبود كارشناس 
وجود دارد، ادامه داد: دولت بايد هر چه سريعتر مانع 
تغيير كاربري در جنگل ها شود و در ادامه از مهم ترين 
و ضروري تري��ن اقداماتي كه بايد انج��ام گيرد حل 
معضل مربوط به زباله هايي است كه در جنگل ها تخليه 
مي شود. معضل ديگر اين است كه اكنون ساحل  خزر 
در اختيار ارگان هاي مختلف ق��رار گرفته و مردم از 

ساحل  هيچ سهمي ندارند.
وي ادامه داد: اين موارد مش��كالت بزرگي است و اگر 
دولت قصد دارد كاري كند بايد ارزشمند و تاثيرگذار 
باش��د در غير اين ص��ورت پروژه ه��اي كوچكي كه 
به ش��كل بد اجرا ش��وند بيش از آنكه مفيد باش��ند 
تاثي��رات مخرب خواهند داش��ت. دولت ها به دنبال 
توس��عه هستند و متاسفانه اين توس��عه مد نظر آنها 
بي قاعده انجام مي شود. براي مثال بزرگراه ها ساخته 
مي ش��ود و مردم به مناطق شمال كش��وربه راحتي 
دسترسي پيدا مي كنند اما س��وال اين است مردم را 
به كجا مي بريم؟ متاسفانه بيش از هر چيز بر توسعه 
گردشگري مناطق شمال كش��ور تاكيد مي شود اما 
حتي سرويس بهداشتي هم براي گردشگرها در نظر 

گرفته نشده است.
از اقدامات خوبي كه دولت  انجام داده است، تصويب 
قانون تنفس جنگل ها است كه تا چندين سال نبايد 
درخت ها قطع ش��وند اما اين قانون به تنهايي كافي 
نيس��ت. اكنون نياز به اعتبار حرف اول را مي زند، اگر 
جلوي نابودي و روند تخريب با اين قانون گرفته شود 
در كنار آن بايد بودجه اي براي حفاظت و احياء در نظر 
گرفته شود در حالي كه سهم بودجه كنوني بسيار كم 
است و حتي در حد بودجه يك تيم فوتبال هم نيست.

    7۰ نوع آف�ت؛  ۳۰۰ هزار هكتار جنگل را 
نابود كرد

تجارت چوب، آفت و تغييركارب��ري از عوامل اصلي 
تخريب نوار جنگلي شمال كش��ور است. كيادليري 
درباره عوامل تخريب كننده اين جنگل ها بيان كرد: 
در س��ال هاي نه چندان دور تجارت چوب بيشترين 
آس��يب را به اين جنگل ها وارد كرده است. از طرف 
ديگر از سال ۸۹ بيماري شمشاد بالي جان درختان 
در جنگل هاي هيركاني ش��ده اس��ت هش��دارهاي 
زيادي نس��بت به از بين رفتن اي��ن درختان داديم، 
اما به دلي��ل كمبود بودج��ه، بي برنامگي و مديريت 
اشتباه، شاهد از بين رفتن دسته جمعي اين گونه هاي 

باارزش گياهي هستيم. از سال ۹۵ بيماري شب پره 
نيز به جان درخت��ان اين منطقه افتاده اس��ت، اين 
بيماري شمشادهاي گيالن را نيز تهديد مي كند و در 
مازندران هم بسياري از درختان شمشاد را از بين برده 
است. در مجموع 70 نوع آفت در جنگل هاي شمال 
كشور پيداشده كه تاكنون بيش از 300 هزار هكتار 

جنگل را نابود كرده است.
او اف��زود: ساخت وس��ازها در كن��ار بيماري ها بناي 
نابودي حيات وحش و منابع طبيعي شمال كشور را 
دارند و اگر اين وضعيت ادامه پيدا كند نس��ل  بعدي 
جنگلي نخواهد ديد. طب��ق آمار هر هكتار جنگل تا 
۲ ه��زار مترمربع آب در خودش ذخيره مي كند كه از 
بين رفتن اين پوش��ش ها مي تواند وضعيت آب را از 

وضعيت فعلي هم بحراني تر كند.
وي با تأكيد بر اينكه ويالس��ازي و تخريب جنگل از 
عوامل تغييرات اقليم به حساب مي آيند عنوان كرد: 
اين شرايط سبب مي شود به جاي آنكه باران طوالني 
با حجم كم داشته باشيم با باران هاي سيل آسا روبرو 
ش��ويم كه اين موضوع اس��تان هاي ش��مال كشور 
را تهديد مي كند. از آنجاكه در مركز و جنوب كشور 
دچار كم آبي شديم بسياري از افراد به سمت شهرهاي 
شمالي مهاجرت كردند و سبب افزايش جمعيت در 
واحد سطح شدند؛ اين افزايش اولين تأثيرش را روي 

محيط زيست خواهد گذاشت.

رييس انجمن جنگلبان��ي ايران با تأكي��د بر اينكه 
جنگل هاي شمال بيش از ۴۲ درصد تخريب داشته اند 
ادامه داد: با اين شرايط بايد گفت تمامي جنگل هاي 
ش��مال از بين رفته و تا چند س��ال ديگر اثري از آن 
نخواهد بود درواق��ع در حال حاضر دولت بايد به اين 
مس��اله ورود پيدا كند و مانع از تغيير كاربري منابع 

طبيعي شود.

    سدسازي؛ قاتل خاموش جنگل ها
عالوه بر اظهارات كيادليري، برخي از كارشناس��ان 
معتقدند نبايد از سدسازي ها هم به عنوان يك عامل 
تخريب كننده جنگل هاي ش��مال غافل ش��د. رضا 
مرادي، فعال محيط زيست درباره اين موضوع به تعادل 
گفت: اگر روند تعرض به جنگل از سوي مردم يا دولت 
با پروژه هايي مانند سد س��ازي و اح��داث جاده هاي 
جايگزي��ن ادامه يابد ديگ��ر نش��اني از جنگل هاي 
هيركاني باقي نمي ماند، اگر به همين روند ادامه دهيم 
تا 70 سال آينده حتي نيم متر مربع در شمال كشور 

جنگل باقي نمي ماند.
براي احداث سد هزار قسمت وسيعي از جنگل هاي 
بكر مازندران از بين رفت، طبق تحقيقات انجام شده 
مشخص شد پروژه هاي سد سازي در مقياس سد هراز 
پروژه اي ناموفق در ذخيره س��ازي آب به خصوص در 
مناطقي با اقليم خشك و نيمه خشك از جمله ايران 

اس��ت. او افزود: طبق ميانگين آب ارايه شده توسط 
وزارت نيرو حدود ۴0 درصد از آب ذخيره سازي شده 
در پشت سدها براثر تبخير و تعرق از دسترس خارج 
مي ش��ود بنابراين اين پروژه ها باعث خش��ك شدن 
تاالب ه��ا و درياچه هاي طبيعي كش��ور ما ش��ده اند 
بنابراين بهترين راه براي ذخيره سازي آب را توسعه 
پوشش گياهي است. با توس��عه پوشش گياهي آب 
در سفره هاي زير زميني ذخيره شده و نياز به اجراي 
طرح هاي سد سازي كه در كشور منسوخ شده و باعث 
هدر رفتن منابع ريالي مي ش��ود، نيست. تكميل سد 
هراز بيش از هزار ميليارد تومان بودجه را در بر دارد در 
صورتي كه اگر اين مبلغ براي احياي جنگل ها به كار 

گرفته شود، مي تواند بسيار موثرتر باشد.
اين فعال محيط زيس��ت بيان كرد: س��د هراز روي 
گس��ل سراس��ري قرار گرفته و اين حجم عظيم آب 
كه با ذخيره سازي در پشت سد به وجود مي آيد خود 
مي تواند عاملي براي تحريك گس��ل باشد. از طرف 
ديگر حوضچه سد هراز دقيقا جايي واقع شده كه كمي 
باالتر از آن منطقه دفن زباله آمل و شهرهاي اطراف 
است، شيرابه هاي اين زباله ها طي چند سال اخير در 
دل زمين فرو رفته و ممكن است آب سد را آلوده كند. 
اين حج��م آب وقتي با اين آلودگ��ي در هم آميخته 
مي شود حتي براي صنعت كشاورزي نيز مضر است 

و سونامي سرطان را در منطقه در بر خواهد داشت.

سازمان حفاظت محيط زيست نسبت به متن ابالغيه 
دولت در مورد موتورس��يكلت هاي فرس��وده رس��ما 

اعتراض كرد و خواستار اصالح اين نامه شد. 
با توجه به تصميم اخير دولت بنا به درخواست وزارت 
صنعت، اجراي بخش��ي از قانون هواي پاك مبني بر 
اسقاط موتورسيكلت هاي كاربراتوري فرسوده به مدت 
يك سال عقب افتاد. سازمان حفاظت محيط زيست 
عالوه بر مخالفت جدي با اين تصميم دولت، نسبت به 
آنچه كه »خطاي صورت گرفته در متن ابالغيه « خواند 

بطور مكتوب اعتراض كرد.
در نام��ه اي كه ۲7 بهمن ماه س��ال جاري از س��وي 
دبيرخانه دولت به دس��تگاه هاي مختل��ف از جمله 
سازمان حفاظت محيط زيس��ت ابالغ شده، چنين 
آمده اس��ت: »به پيشنهاد س��ازمان حفاظت محيط 
زيست، قانون اسقاط موتورسيكلت هاي فرسوده در 
ازاي توليد هر دستگاه موتورسيكلت بنزيني به مدت 

يك سال به تعويق افتاد«.
انتشار متن ابالغيه دولت سوال بزرگي را براي همگان 
ايجاد كرد كه سازمان حفاظت محيط زيست كه همواره 
خود را خواهان اج��راي قانون هواي پاك مي داند و در 
مورد تعويق يك ساله در اس��قاط موتورهاي فرسوده 
هم بارها اعتراض كرده، چرا خود پيشنهاد تعويق اين 

ماده از قانون هواي پارك را به دولت داده است؟ ماجرا 
چيست؟ وحيد حسيني - دبير كارگروه ملي كاهش 
آلودگي هوا- در پاسخ به اين ابهام با بيان اينكه در بحث 
اسقاط موتورسيكلت هاي فرس��وده، تنها يك نامه از 
طرف سازمان حفاظت محيط زيست به دبيرخانه دولت 

ارسال شده بود، به ايسنا گفت: در آن نامه پيشنهادات 
سازمان محيط زيست به منظور تسهيل در اجراي قانون 
اسقاط موتورهاي فرسوده مطرح شده بود. او با اشاره به 
اينكه اعتراض رسمي دبيرخانه ملي كاهش آلودگي 
هوا را به دبيرخانه دولت ارسال كرده ايم، گفت: قانون 

اسقاط موتورسيكلت هاي فرسوده، به پيشنهاد وزارت 
صنعت به تعويق افتاد و بايد در نامه دبيرخانه دولت قيد 
مي شد كه اين قانون به پيشنهاد وزارت صنعت به تعويق 
افتاده است. حدس مي زنم خطاي سهوي در اين مورد 

صورت گرفته است.
دبير كارگروه ملي كاه��ش آلودگي هوا تاكيد كرد: 
درخواس��ت كردي��م كه مت��ن نامه ابالغ��ي دولت 
اصالح شود، چون هرگز س��ازمان حفاظت محيط 
زيس��ت پيش��نهاد تعويق اج��راي قانون اس��قاط 
موتورس��يكلت هاي فرس��وده را نداده اس��ت، بلكه 
برعكس پيش��نهادات اين سازمان در راستاي نحوه 
اجرايي ك��ردن اين قانون بوده اس��ت. باز هم اعالم 
مي كنم كه س��ازمان محيط زيست، مخالف جدي 

تعويق اسقاط موتورهاي فرسوده است.
در اين ميان مراكز اس��قاط هم نسبت به اين موضوع 
واكنش منفي نشان دادند. مهدي ابراهيمي - يكي از 
فعاالن حوزه اسقاط - ضمن ابراز تعجب از متن ابالغيه 
دولت در مورد تأخير در اجراي قانون اسقاط موتورهاي 
فرسوده، اظهاركرد: تصور مي كرديم كه در جريان تعويق 
يكساله در اجراي قانون اس��قاط موتورهاي فرسوده، 
سازمان حفاظت محيط زيست قرباني شده است اما 
با نامه اي كه از سوي دولت منتشر شد، متوجه شديم 

كه تعويق قانون به پيش��نهاد سازمان محيط زيست 
بوده است.

در كنار توضيحات مس��ووالن سازمان محيط زيست 
در مورد »متن ابالغيه« اخي��ر دولت مبني بر تعويق 
يك ساله در اجراي قانون اسقاط موتورهاي فرسوده، 
بررسي نامه ارسالي سازمان محيط زيست به دولت و 
همچنين نامه ارسالي دولت به دستگاه ها، نكات قابل 
توجه��ي را پيش رو قرار مي دهد. اول اينكه »ش��ماره 
نامه« ارسالي سازمان حفاظت محيط زيست به دولت 
با موضوع »اجراي مصوبات اس��قاط موتورسيكلت«، 
)۴۲7۶۹( است و در اين نامه كه تصوير آن در زير آمده، 
هيچ پيشنهادي براي حذف يا تعويق در اجراي قانون 

اسقاط مطرح نشده است.
البته نكته باال زماني اهميت پيدا مي كند كه بدانيم در 
نامه اي هم كه دولت به دستگاه ها ابالغ و در آن تعويق 
در اجراي قانون اسقاط موتورهاي فرسوده را اعالم كرده 
است، تاكيد ش��ده كه اين تصميم در نتيجه پيشنهاد 
سازمان حفاظت محيط زيست با شماره نامه )۴۲7۶۹( 
اتخاذ شده است. در حالي كه سازمان حفاظت محيط 
زيس��ت در تاريخ ۲۵ دي ماه پيش��نهادهايي را براي 
عملياتي ش��دن اسقاط موتورس��يكلت هاي فرسوده 
ارايه داده و درخواست تعويق اجراي قانون را نداده بود.
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 افزايش شمار هنرستاني ها
به ۹۰۰ هزار نفر

مديركل دفتر آموزش هاي كاردانش وزارت آموزش 
و پ��رورش با بي��ان اينكه طي 3 س��ال اخير، حدود 
۶00 هزار دانش آموز داش��تيم ك��ه اكنون به بالغ بر 
۹00 هزار نفر رس��يده اس��ت گفت: در حال حاضر 
 آمار ثبت نام ما در پايه دهم در دوره فني و كاردانش،
37 درصد است اما بايد تا پايان برنامه ششم توسعه به 
۵0 درصد برسد كه البته به الزاماتي نياز دارد. مصطفي 
آذركيش با تاكيد بر ضرورت فرهنگ سازي در حوزه 
كار و كارآفريني به قانون مصوب نظام جامع آموزش 
و تربيت فني و حرفه اي و مهارتي اشاره و اظهار كرد: 
اين قانون قصد ايجاد يك وحدت جدي و هم افزايي 
را دارد. او افزود: امسال براي اولين بار هنرستان هاي 
ما 3 ساله شد و به اين ترتيب شاهد افزايش 3۲0 هزار 
نفري دانش آموزان بوديم. مديركل دفتر آموزش هاي 
كاردانش وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه طي 
3 س��ال اخير، حدود ۶00 هزار دانش آموز داشتيم 
كه اكنون به بالغ بر ۹00 هزار نفر رسيده است گفت: 
در حال حاضر آمار ثبت نام م��ا در پايه دهم در دوره 
فني و كاردانش، 37 درصد اس��ت ام��ا بايد تا پايان 
برنامه ششم توس��عه به ۵0 درصد برسد كه البته به 
الزاماتي نياز دارد. آذركيش با اشاره به اينكه با تغييرات 
سريع تكنولوژي و گستردگي مشاغل روبروييم و اگر 
بخواهيم به نرخ ثبت نامي ۵0 درصد برسيم، تعامل 
بين دستگاهي بسيار ضروري و اجتناب ناپذير است 
گفت: مش��وق هاي بيم��ه اي و كارفرمايي نيز براي 
افزايش جذب فارغ التحصيالن در بخش خصوصي 
نيز الزم است. اين در حالي است كه 70 درصد مشاغل 
توسط افراد با مدرك پيش دانشگاهي پر شده است 
و مي توان فارغ التحصيالن رشته هاي مهارتي را نيز به 

اين سمت و سو برد.

 اوج بهبود شاخص سالمت
در 1۰ سال اول انقالب 

معاون كل وزارت بهداشت گفت: خدمت در مناطق 
محروم، يك افتخار در جامعه سالمت و درمان كشور 
محسوب مي شود و روحيه ايثارگري دستاوردهاي 
بزرگي به همراه دارد. ايرج حريرچي در نهمين كنگره 
طب رزم و هفتمين آيين جايزه ملي ش��هيد دكتر 
رهنمون كه با حضور سيد احمد خاتمي، امام جمعه 
موقت تهران و جمعي از خانواده ش��هدا و ايثارگران 
جامعه پزشكي در سالن صدراي دانشگاه علوم پزشكي 
بقيه اهلل )عج( برگزار شد، با اشاره به بهبود شاخصه هاي 
سالمت در كشور در طول تاريخ انقالب اظهار داشت: 
آمارها نش��ان مي دهد كه اوج بهبود شاخصه هاي 
س��المت در جامعه به 10 س��ال نخس��ت انقالب 
باز مي گ��ردد. معاون كل وزارت بهداش��ت در ادامه 
افزود: به اعتقاد من علت اين موضوع، رواج فرهنگ 
ايثار و تفك��ر جهادي در جامعه بود، اما با گذش��ت 
زمان متاسفانه اين روحيه تا حدودي كمرنگ شد 
كه نيازمند احياي مجدد است.  او اظهار كرد: در دهه 
۶0، خدمت به مردم مناطق محروم، يك افتخار در 
بين جامعه سالمت و درمان كشور محسوب مي شد و 
فعاالن اين عرصه براي دستيابي به اين افتخار بزرگ، 
تالش مي كردند و به تدريج چنين روحيه اي كمرنگ 
شد. قطعا با احياي همان روحيه ايثارگري مي توان 
دس��تاوردهاي بزرگي در جهت زدودن مشكالت 

جامعه به دست آورد.

ساخت ۵ هزار واحد مسكوني 
براي مددجويان

رييس سازمان بهزيستي با اشاره به اينكه ۵ هزار واحد 
مسكوني براي مددجويان در مناطق مرزي و محروم 
احداث مي ش��ود، گفت: همچنين 10 هزار واحد 
مسكوني براي معلوالن نيز مناسب سازي خواهد شد.

وحي��د قبادي دانا در مراس��م امض��اي تفاهم نامه 
مشترك با س��ازمان بسيج س��ازندگي به منظور 
تأمين مسكن خانوارهاي نيازمند گفت: اين تفاهم 
نامه بس��تري براي ادامه فعاليت هاي بهزيستي و 
بسيج خواهد بود و بر اساس آن احداث ۵ هزار واحد 
مس��كوني براي خانواده هاي نيازمند و همچنين 
مناسب سازي آنها در دستور كار قرار گرفته است. 
او با اش��اره به اينكه از امروز مناسب س��ازي محيط 
زندگي معلوالن آغاز مي ش��ود، اظهار داشت: اين 
اتفاق با كمك و هم��كاري دانش آموزان در مناطق 
مرزي و محروم انجام مي ش��ود. قبادي دانا با تأكيد 
بر اينكه اين ۵ هزار واحد مسكوني در مناطق مرزي 
استان هاي محروم و شهرهاي زير ۲۵ هزار نفر خواهد 
بود، تصريح كرد: مددجويان نيازمند بهزيستي از 
جمله معلوالن و زنان سرپرس��ت خانوار در اولويت 
قرار دارند. رييس سازمان بهزيستي با تأكيد بر اينكه 
براي احداث اين ۵ هزار واحد 10 ميليون تومان كمك 
بالعوض به مدد جويان مي شود، گفت: همچنين 
مددجويان هيچ هزينه اي بابت عوارض، انشعاب آب و 
گاز و برق و هزينه هاي ساخت پرداخت نخواهند كرد 
و سازمان بسيج سازندگي نيز در ارتباط با فعاليت هاي 
مهندسي و فني خدمات رايگان انجام مي شود. به 
گفته وي همچنين ۲۵ ميلي��ون تومان به صورت 
وام با كارمزد ۴ درصد به مددجويان اعطا مي ش��ود 
كه اميدواريم مبلغ آن در س��ال آينده افزايش پيدا 
كند. قبادي دانا در رابطه با مناسب سازي واحدهاي 
مسكوني معلوالن نيز خاطرنشان كرد: در اين بخش 
تمهيداتي از سوي بسيج سازندگي انجام شده كه 
ش��هرهاي مرزي و اس��تان هاي محروم در اولويت 
هستند كه در ش��هرهاي زير ۲۵ هزار نفر اجرايي 
مي شود. او با تأكيد بر اينكه بر اساس تفاهم نامه تا سال 
آينده اين ۵ هزار واحد مسكوني ايجاد خواهد شد، 
اظهار داشت: از سوي ديگر 10 هزار واحد مسكوني 
نيز مناسب سازي مي شوند. رييس سازمان بهزيستي 
تأكيد كرد: تفاهم نامه هاي مشابهي با سازمان هاي 
ذيربط مانند بنياد مس��كن، مستضعفان و انجمن 
خيرين مسكن ساز انجام ش��ده است و اميدواريم 
طي 3 سال آينده بتوانيم 113 هزار واحد مسكوني 

ايجاد كنيم.

كالهبرداري با عنوان آژانس هاي مسافرتي ممانعت از پيگيري تامين حقابه و احياي تاالب ها 
نايب رييس كميسيون كشاورزي مجلس، عملكرد 
رييس س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت را ضعيف 
ارزيابي كرد و گفت: وجود مشكالت متعدد و بي شمار 
در حوزه محيط زيست و بي توجهي به مديريت و رفع 

آنها نشانه خوبي نيست.
نايب ريي��س كميس��يون كش��اورزي، آب و منابع 
طبيعي مجلس شوراي اسالمي، بر ضرورت اصالح 
ساختار محيط زيست تاكيد كرد و افزود: مهم ترين 
دغدغ��ه رييس س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت 
بايد حفاظت از محيط زيس��ت باش��د اما متاسفانه 
 رس��يدگي به اين مه��م در اولويت چن��دم وي قرار

دارد.
او از موافقت كالنتري با صدور مجوز ش��كار و شكار 
فروش��ي و بي توجهي نس��بت به پيگي��ري حقابه 
تاالب ها انتقاد ك��رد و به خانه مل��ت گفت: محيط 
زيست نه تنها حقابه تاالب ها را از سوي وزارت نيرو 
پيگي��ري نمي كند بلكه در برخي م��وارد خود مانع 

تامين حقابه و احياي تاالب ها مي شود.
اي��ن نماينده م��ردم در مجل��س دهم، با هش��دار 
نسبت به اينكه تاالب هاي هورالعظيم، جازموريان، 

بختگان، هامون، اروميه و گاوخوني وضعيت خوبي 
ندارند، اظهار كرد: متاسفانه تامين حقابه تاالب هاي 
استان آذربايجان غربي به ويژه درياچه اروميه مورد 

بي توجهي قرار گرفته است. 
محمودزاده يادآور شد: سال ها است سدسازي هاي 
تركي��ه روي دجله و ف��رات و جلوگيري از ورود آب 
به تاالب هورالعظيم ادامه دارد وآخرين سد در حال 
ساخت ايليسو نام دارد كه ۶00 برابر سدهاي ايران 
حجم داش��ته و با پايان ساخت آن 70 درصد تاالب 
هوالعظيم خشك مي شود و بي شك با خشكي تاالب 
ريزگردهاي خوزستان تشديد و اغلب مردم استان 

به مهاجرت روي مي آورند.

    سكوت در مقابل سدسازي هاي تركيه
نماينده مردم مهاباد در مجلس شوراي اسالمي، افزود: 
متاسفانه هر چند محيط زيست مي توانست طي اين 
س��ال ها اين موضوع مهم محيط زيس��تي را از طريق 
كشور تركيه پيگيري كند اما سال ها است كه سكوت 
اختيار كرده است. نايب رييس كميسيون كشاورزي، 
آب و منابع طبيعي مجلس ش��وراي اسالمي، با انتقاد 
از اينكه وضعيت حيات وحش كشور مطلوب نيست، 
گفت: به جاي به كارگيري تدابير مناسب براي احيا و 
پيشگيري از انقراض نس��ل گونه هاي نادر جانوري، از 
طريق شكارفروشي و صدور مجوز شكار درآمدزايي و از 
اين طريق زمينه شكار اين گونه ها را تشديد شده است.

او با تاكيد بر اينكه حفاظت از جنگل ها در كانون توجه 
محيط زيست قرار ندارد، افزود: قلع و قمع درختان به 
بهانه ويالسازي و احداث كارخانجات در شمال كشور 
ادامه دارد و از س��ويي قلع و قمع بلوط ها و جنگل هاي 
زاگرس طي ماه هاي اخير توسط سودجويان افزايش 
يافته و شدت گرفته است به گونه اي كه سودجويان با 
قطع انبوه آنها را روانه كارخانه هاي صنعتي و كاغذ سازي 

مي كنند.

معاون مبارزه با جعل و كالهبرداري پليس آگاهي ناجا با 
هشدار به شهروندان گفت: براي انجام مسافرت و تهيه بليت، 
به مراكز و آژانس هاي مسافرتي معتبر كه مجوز از سازمان 

ميراث فرهنگي و گردشگري دارند، مراجعه كنيد.
محمدرضا اكب��ري اظهاركرد: با توجه به نزديك ش��دن 
پايان سال و ش��روع تعطيالت نوروزي، برخي شهروندان 
برنامه ريزي كرده و با مراجعه به آژانس هاي مسافرتي اقدام 
به تهيه بليت مي كنند. او افزود: به همين منظور افراد سودجو 
و كالهبردار با سوءاستفاده از اين موقعيت و براي رسيدن 
به اهداف مجرمانه خود ابتدا دفتري را در سطح شهر اجاره، 
سپس با اطالع رساني در فضاي مجازي، ارسال پيامك هاي 
تبليغاتي به تلفن هاي همراه ش��هروندان، چاپ آگهي در 
مطبوعات يا پخش آگهي در سطح شهر اقدام به تبليغات 
مي كنند. معاون مبارزه با جعل و كالهبرداري پليس آگاهي 
ناجا با اشاره به تبليغات فريبنده افراد كالهبردار در خصوص 
اعزام مس��افران و گردش��گران در ايام نوروز به ش��هرها و 
كش��ورهاي مختف از طريق تورهاي گردشگري تصريح 
كرد: در ادامه ش��هروندان نيز پس از ثب��ت نام و پرداخت 
وجه نس��بت به تهيه بليت اقدام و هنگام پرواز با مراجعه 
به ف��رودگاه پي به جعلي بودن بليت ها ب��رده و پس از آن 

متوجه مي شوند شركت مربوطه تعطيل و متهمان متواري 
شده اند. وي با هشدار به شهروندان يادآور شد: براي انجام 
مسافرت و براي تهيه بليت، به مراكز و آژانس هاي مسافرتي 
معتبر كه مجوز از س��ازمان ميراث فرهنگي و گردشگري 
دارند مراجعه كنيد. اكبري همچنين خاطرنشان كرد: از 
پرداخت هرگونه وجه و تحويل اسناد و مدارك به افرادي 
كه با تبليغات فريبنده مدعي اجراي تور با هزينه هاي پايين 
هس��تند، خودداري كنيد. وي افزود: به آگهي هايي كه در 
فضاي مجازي، روزنامه هاي كثيراالنتش��ار، سطح شهر يا 
معابر عمومي در خصوص اعزام گردشگر به خارج از كشور 
توسط تورهاي گردشگري )به ويژه در ايام تعطيالت نوروز( 

مشاهده مي كنيد، اعتماد  نكنيد.
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فصل اصالح ساختار شهرداري تهران
گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري|

چابكسازي واژه اي اس��ت كه در سال هاي اخير بسيار 
ش��نيده ايم. س��ازمان ها و نهادهاي مختلف به دنبال 
كوچك س��ازي و چابك س��ازي اند تا ميزان بهره وري 
خ��ود را باال ببرن��د. البته منظور از چابك س��ازي فقط 
تعديل نيرو نيست و در تعريف آن آمده است: »سازمان 
چابك سازماني اس��ت كه توانايي پاس��خ به تغييرات 
پيش بيني نشده و غير منتظره با روش هاي مناسب و 
در زمان مناس��ب و همچنين بهره گيري از تغييرات و 
كسب مزاياي تغيير به عنوان فرصت ها را داشته باشد.« 
شهرداري تهران از جمله نهادهايي است كه به دليل فربه 
ش��دن بيش از حد در 12 سال گذشته و نيز تعداد زياد 
نيروي انساني كه بسياري از آنها عمال كاري براي انجام 
دادن ندارند، بايد كوچك س��ازي شود. در سال 84 كل 
پست هاي مديريتي ش��هرداري 785 مورد بود كه اين 
پست ها هم اكنون به عدد 2هزار و 183 پست سازماني 
افزايش يافته يعني پس��ت هاي س��ازماني 400 درصد 

افزايش يافته است.
به گزارش تعادل، اعضاي شوراي پنجم شهر تهران نيز با 
وقوف به اين قضيه تاكيد به اصالح ساختار شهردار دارند 
و سيد حسن رسولي، پنجم اسفند ماه در صحن شوراي 
ش��هر تهران گفته بود: شايسته است ش��هردار تهران 
گزارش اجراي بند 8 تبصره 4 از بودجه سال ۹7 مبني 
بر كاهش 10 درصدي سطوح سازماني و عناوين شغلي 
و پست هاي س��ازماني غيرضرور را تا پايان اسفند سال 
جاري به شوراي ش��هر ارايه كند و حداقل يك معاونت 
از معاونت هاي ش��هرداري تا پايان اسفند سال جاري 

حذف شود.
همچنين براس��اس تبصره 4 اليحه بودجه س��ال ۹7 
شهرداري تهران مكلف است، براي چابك سازي ساختار 
س��ازماني و سازمان ها، ش��ركت ها و موسسات تابعه از 
طريق كاهش متوسط 10 درصد واحدهاي سازماني، 
عناوين شغلي غيرمصوب و پست هاي زائد اقدام كند. 
عالوه بر اين، با تصويب ش��وراي ش��هر تهران، شهردار 
پايتخت مكلف به اصالح ساختار شهرداري با محوريت 
كاهش تعداد معاونت ها از ۹ به ۶ معاونت و حذف پست 
قائم مقام و مشاور ش��د. موضوعي كه به تازگي اعضاي 
شوراي ش��هر تهران با اس��تناد به آن عنوان مي كنند 
شهرداري بايد تا پايان سال حداقل يكي از معاونت هاي 
خود را ادغام كند. اين در حالي است كه شهردار تهران 
نسبت به اين موضوع واكنش نشان داده و عنوان كرده 
بود كه هنوز جمع بندي روشني در اين خصوص نداريم، 

اما به اين سمت حركت مي كنيم.

شتابزدهويكروزهنميشود
روز گذشته نيز سكينه اشرفي، معاون برنامه ريزي، توسعه 
ش��هري و امور شوراي ش��هردار عنوان كرد كه اصالح 
ساختار در ش��هرداري بايد با آرامش و كار كارشناسي 
دقيق انجام شود و تصميمي يك روزه و شتابزده نيست.

اشرفي در پاس��خ به اينكه آيا تا پايان سال ادغام يكي از 
معاونت هاي زيرمجموعه ش��هرداري انجام مي شود يا 
خير؟ اظهار كرد: تغيير ساختار در شهرداري، يك روزه 
و يك ماهه نيست. با توجه به اينكه اين موضوع در يكي 
از تبصره هاي بودجه س��ال ۹7 بوده اس��ت، در دستور 

كار معاونت امور برنامه ريزي قرار گرفته اس��ت. در اين 
راس��تا طرحي را آماده كرده ايم كه در آن، فرآينديابي 
معاونت هاي مختلف، سازمان ها و شركت هايي كه در 

شهرداري وجود دارد، مورد بررسي قرار گرفته است.
وي ادامه داد: براي هر تغييري در اين سطح، نياز به كار 
كارشناسي دقيق است، مطالعات كميته كارشناسي به 
شوراي اداري شهرداري به عنوان مرجع تغيير ساختار 
شهرداري ارايه خواهد شد و در دستور كار اسفندماه قرار 
خواهد گرفت. اگر اين موضوع در شوراي اداري تصويب 
شد، فرآيند كار كارشناسي تغيير ساختار انجام مي شود؛ 

وگرنه اين موضوع مورد بررسي بيشتر قرار مي گيرد.
معاون برنامه ريزي، توسعه شهري و امور شوراي شهردار 
تهران با بيان اينكه سناريوهاي مختلفي بررسي شده اما 
در حال حاضر صرفاً اين موضوع در سطح كار كارشناسي 
اس��ت، افزود: ما با سازمان ها، شركت ها و معاونت هايي 
روبه رو هس��تيم كه داراي نيروهاي متخصص هستند. 
همچنين ماموريت اين سازمان ها به پايان نرسيده كه ما 
بگوييم حذف يا ادغام شوند. در حوزه اصالح ساختاري 
بايد فعاليت ها با كار كارشناس��ي و آرامش انجام شود و 
تغيير ساختار ش��تابزده و يك روزه، ما را با آسيب هاي 

جدي مواجه مي كند.
اش��رفي هفته گذش��ته نيز با اش��اره به حذف پس��ت 
قائم مقامي در ش��هرداري تهران گفته بود: فقط پست 
قائم مقامي حذف شده و نمي توان افراد را حذف كرد، 70 
نفر در اين ارتباط بايد جايابي ش��وند و به جاهاي خالي 
مثل پست معاونت شهرداران مناطق منتقل شوند. البته 
همه اين افراد قائم مقام نيستند و شامل كاركنان دفاتر 
قائم مقام ها هم مي شوند، چرا كه پست هاي جانبي هم 

پيرامون پست قائم مقام ايجاد شده بود.

نقشساختارهادركارآمديسازمانها
مجيد فراهاني، عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي 
شهر در گفت وگو با »تعادل« در اين باره گفت: ساختار 
سازماني هر نهادي نقش مهمي در روابط سازماني آن 
مجموعه ايفا مي كند به نحوي كه يك سازمان بالنده اين 
امكان را ايجاد مي كند تا روابط طولي و عرضي سازمان 
به خوبي مديريت و اجراي دستورها و فرامين تسهيل 
شود. بخصوص شهرداري تهران كه يك سازمان كامال 
خدماتي اس��ت و ارتباط نزديكي با م��ردم دارد،  بايد به 
گونه اي با ش��هروندان در ارتباط قرار گيرد كه بتواند به 
خوبي پاسخگوي نيازهاي مردم باشد. در واقع شهرداري 
تهران از اين حيث كه ارتباط نزديكي با شهروندان دارد، 
با دولت متفاوت است. به همين دليل ساختار سازماني 

آن نيز اهميت ويژه اي دارد.
فراهاني با اش��اره ب��ه اينكه بيش از 100س��ال از عمر 
شهرداري در پايتخت مي گذرد، تصريح كرد: البته اگر 
موسس ش��هرداري ها را به مفهوم مدرن آن اميركبير 
بدانيم كه براي اولين بار مديراني براي شهر تهران تعيين 
كرد و نام آن را بلديه گذاشت و اين اداره در طول سال هاي 
بعد از مشروطه به سازمان شهرداري تبديل شد،  بيش 
از 150 س��ال از قدمت آن مي گذرد. شهرداري تهران 
بعد از تصويب قانون ش��هرداري ها در دهه 20 مرتبا در 
حال تغيير و تحول بوده اس��ت. شركت ها، سازمان ها و 
معاونت هاي مختلفي براي آن تعريف شده و در سطح 

مناطق نيز ش��اهد تغييرات عمده در اين نهاد بوده ايم. 
اين امر باعث ش��ده تا امروز ساختار شهرداري تهران به 
مثابه يك توپ چهل تكه باشد كه در هر زمان و مكاني 
تكه اي به آن اضافه يا از آن كم شده است. به همين دليل 
بازنگري جامع سازماني در اين نهاد ضرورت دارد تا بتواند 
به صورت كامال سريع و چابك پاسخگوي نيازهاي درون 

و بيرون سازماني باشد.
اين عضوشوراي ش��هر تهران ادامه داد: به همين دليل 
شهرداري تهران را مكلف كرديم تا پيشنهاد خود براي 
بازنگري يكپارچه كل س��اختار شهرداري تهران اعم از 
صف و ستاد شامل مركز، مناطق و شركت هاي خود ارايه 
كند تا اين كار در پرتو يك طرح كامل انجام شود. به همين 
دليل طرحي كه شورا در اين خصوص آماده كرده بود، 
مبني بر كاهش ۹ معاونت به ۶ معاونت در ستاد تغيير 
داده و خواستار ارسال اليحه از سوي شهرداري در اين 

زمينه شديم تا ساختار شهرداري تهران منسجم شود.

اعطايفرصتبهشهرداري
او در موافقت با صحبت سكينه اشرفي معاون شهردار 
مبني بر اينكه اصالح س��اختار در شهرداري شتابزده و 
يك روزه نمي شود، گفت: اين مطلب كامال درست است.

براي اينكه بتوانيم نگرش جامع و يكپارچه در بازطراحي 
ساختار ش��هرداري تهران داشته باش��يم و شهرداري 
تهران طراحي جديد در ستاد و صف را تجربه كند، بايد 
به شهرداري فرصت دهيم، با انجام كار كارشناسي و نيز 
الگو برداري از شهرداري هاي موفق دنيا ساختار جديدي 
طراحي كند كه در اين س��اختار ممكن اس��ت برخي 
معاونت ها ادغام ش��ده، برخي تغيير ماموريت دهند و 

برخي بخش ها به طور كامل حذف شوند.

حسن رسولي، نايب رييس كميسيون برنامه و بودجه 
شوراي ش��هر تهران از جمله كساني است كه بر تغيير 

ساختار شهرداري تاكيد دارد. 
به گفته او، ايجاد حوزه هاي معاونت برنامه ريزي، توسعه 
شهري و امور شورا، امور اجتماعي و فرهنگي و توسعه 
منابع انساني فاقد مصوبه و رعايت قوانين و مقررات جاري 
است، فقط ۶ پست معاون ش��هردار به تصويب مراجع 
ذيصالح رس��يده؛ بنابراين حذف معاونت هاي مذكور 
و ادغام وظايف و ماموريت ه��اي آنها در حد حداكثر ۶ 

معاونت ضروري است.
رسولي پيشتر در مصاحبه با »تعادل« گفته بود: »حد و 
اندازه شهرداري تهران در طول سال هاي گذشته بيش از 
حد فربه ش��ده و اين موضوع م��ورد تاييد متخصصان 
است. به دليل همين فربه گي س��ازماني نيز ناكارآمد 
شده اس��ت، اين توس��عه به صورت افقي و عمودي در 
سطح معاونت ها، سازمان ها و شركت هاي تابعه موجب 
موازي كاري و دوباره كاري انجام ماموريت ها در شهرداري 
تهران شده است. از اين رو، به دنبال اين هستم كه تعداد 
معاونت هاي شهرداري تهران از ۹ معاونت به حداكثر ۶ 
معاونت كاهش يابد همچنين عالوه بر هرس سازماني 
براي حذف چابك سازي پست هاي غيرضروري نيز اقدام 
شده است. زيرا برخي از اين پست ها فاقد شرح وظيفه 
و ماموريت خاص هستند. پس��ت هايي مانند، مشاور، 
قائم مقام و جانشين پست هاي غيرضروري هستند كه 
كمكي به كارآمدي سازمان نمي كند.در بودجه سال ۹7 
به شهرداري تهران الزام ش��ده كه ۶ درصد از نيروهاي 
موجود را كاهش دهد. همچنين به ش��هرداري اجازه 
داده شده معادل اين ۶ درصد، 3 درصد نيرو از نخبگان 

و متخصصان از طريق آزمون استخدامي جذب كند.«

ابالغساختارسازمانيجديد۱۷شهرداري
البته از آنجايي كه مشكالت شهرداري ها در كالن شهرها 
تقريبا مشابه است، تغيير ساختار شهرداري ها نيز محدود 
به تهران نبوده و ساير شهرداري هاي كشور نيز موظف به 
تغيير ساختار شده اند. در اين راستا روزگذشته مديركل 
دفتر نوسازي، تحول اداري و فنآوري اطالعات سازمان 
ش��هرداري ها و دهياري هاي كش��ور از ابالغ س��اختار 
سازماني17ش��هرداري از ابتداي سال جاري با در نظر 

گرفتن رويكردهاي جديد اين حوزه خبر داد.
عباس كركه آبادي با بيان اين خبر اظهار كرد: از ابتداي 
سال ۹7 تاكنون ساختار سازماني شهرداري هاي مشهد، 
بابل، آمل، خرمشهر، انديمشك، محمدشهر و مشكين 
دشت ابالغ شده است.همچنين طي سال جاري ساختار 
سازماني تعدادي از شهرداري هاي تازه  تأسيس شامل 
قيامدشت، تنكمان، اسالمشهر آق گل، فرح آباد، اجباركال 

وگوگ تپه ابالغ شده است.
كركه آبادي توضيح داد: دفتر نوس��ازي، تحول اداري و 
فناوري اطالعات سازمان شهرداري ها و دهياري هاي 
كشور با رويكرد جديد و اعمال مالحظات حوزه  ساختار 
س��ازماني، سياس��ت هاي كلي نظ��ام اداري و ضوابط 
تشكيالتي ش��هرداري ها و در راستاي ايجاد ساختاري 
چابك، منعطف و كارآ پس از تش��كيل نشس��ت هاي 
تخصصي و جلس��ات  متعدد با مديران و كارشناس��ان 
استانداري ها و شهرداري هاي ذي ربط ساختارهاي فوق 
را ابالغ كرد. در ساختارهاي ابالغي عالوه بر سياست ها 
و ضواب��ط فوق، به تطبي��ق تعداد و عناوي��ن واحدها و 
پست هاي سازماني با مقتضيات هر شهر و شهرداري، 
امكانات و نيروي انساني و وظايف و مسووليت هاي واقعي 

و مورد عمل هر واحد سازماني توجه شده است.

لزوماخذحكمحكومتيبرايحفظباغهايتهران
ناهيد خداكرمي رييس كميته سالمت شوراي شهر تهران 
درباره داليل راي منفي اش به استفساريه برج باغ توضيحاتي 
را ارايه كرد و خواستار اخذ حكم حكومتي براي نجات باغات 
تهران شد و گفت: درست است كه اين ۶2 باغ پرونده شان 
قبل از لغو مصوبه برج باغ تش��كيل ش��د اما مي توانستيم 
راه حل ديگري پيدا كنيم تا بتوانيم مانع س��اخت و ساز در 

اين ۶2 باغ شويم.
وي با بيان اينكه اعضاي شوراي شهر مي توانستند در راستاي 
حفظ اين ۶2 باغ با قوه قضاييه و ديوان عدالت اداري جلساتي 
برگزار كنند و ضمن برشمردن مزاياي داشتن باغ در تهران 
آنها را مجاب كنند كه برخالف راي شوراي شهر تهران راي 
ندهند، اظهاركرد: بر اساس قانون حقوق مالكان و مكتسبه 
نبايد منافع عموم مردم را ناديده بگيرند.مي شد با مالكان 
باغات صحبت و از باب مسووليت اجتماعي آنها را مجاب كرد 
تا باغ خود را با شهرداري تهاتر كند و يا در قالب خانه - باغ از 

ساخت و ساز در باغات شان جلوگيري كنند.او با بيان اينكه 
بايد قوه قضاييه به كمك شهرداري تهران بيايد، گفت: حتي 
مي توانيم براي حفظ اين ۶2 باغ و مابقي باغ هاي تهران با 
راه اندازي كمپيني از حكم حكومتي و راي قوه قضاييه كمك 
بگيريم چرا كه با نابودي و قطع هر درخت يك بيماري به نسل 
آينده تزريق مي كنيم.خداكرمي با اشاره به ابعاد مختلف و 
اجازه ساخت و ساز در ۶2 باغ اظهاركرد: يكي از باغات 500 
درخت دارد و فكر كنيد كه قرار است در اين باغ برج ساخته 
شود و حدود يك سوم اين درختان يعني 200اصله درخت 

بايد براي ساخت يك برج نابود شود.

توضيحاتكافينبود
رييس كميته اجتماعي شوراي ش��هر تهران نيز در مورد 
داليل رأي ندادن به استفساريه شهرداري تهران در خصوص 

ارايه مجوز ساخت و ساز در ۶2 باغ توضيحاتي را ارايه كرد.

به گزارش ايسنا، الهام فخاري گفت: با اينكه كميسيون هاي 
تخصصي بررسي زيادي در مورد سرانجام وضعيت موارد 
ازجمله اين ۶2 پرونده معطل مانده در پي لغو مصوبه برج باغ 
انجام دادند اما با احترام به همكاران، توضيحات را براي نظر 

مثبت به اين استفساريه كافي ندانستم.
 وي ب��ا بيان اينكه با وج��ود توضيحات براي دف��اع از اين 
استفساريه، نبايد بار حقوقي اين كار بر دوش شوراي پنجم 
قرار مي گرفت، گفت: باور دارم ما مسووليت داريم با همراه 
كردن نهادهاي مدني در راس��تاي تامين حقوق عمومي 
و حتي چاره جوي��ي قضايي راه حل هاي كم هزينه تر و كم 

خطر ترين را براي شهر تهران پيدا كنيم.
فخاري كه به اين استفساريه راي منفي داده است در ادامه با 
بيان اينكه مي شود با كمك مشاوران حقوقي با مالكان باغ ها 
مذاكره كرده و راه حل ديگري به جز ساخت و ساز در باغات 
اتخاذ كرد گفت: بر اساس قانون حقوق خصوصي مالكان تا 

جايي معتبر اس��ت كه موجب ضرر و زيان به حقوق غير از 
جمله حق عمومي نشود و با توجه به وضعيت تهران و آلودگي 
سرسام آور آن به نظر مي رسد، مي شد بدون نقض حقوق 

عمومي راه حل ديگري پيدا كرد.
 او با بيان اينكه برخي از اعضاي شوراي شهر عنوان كرده اند 
كه ناچار بوده اند بين بد و بدتر انتخاب كنند چرا كه اگر به 
اين ۶2 باغ مجوز ساخت و ساز در باغ را نمي دادند، مالكان 
مي توانستند در ديوان عدالت اداري كل مصوبه را زير سوال 
ببرن��د گفت: البته برخي كارشناس��ان حقوقي معتقدند 
كه لزوما راي ديوان عدال��ت اداري به همه پرونده ها بااين 
موضوع، تاييد حكم ساخت و ساز نبود يعني اينگونه نبود كه 
به سادگي ديوان عدالت اداري مصوبه قانوني و در راستاي 
حقوق همگاني شوراي پنجم در 22 اسفند ۹۶ مبني بر لغو 
مصوبه برج باغ را نقض كند و براي ۶2 پرونده موجود، رأي 
به ساخت و ساز مي داد بلكه راي ديوان، پرونده به پرونده و 

پالك به پالك متناس��ب با شرايط متفاوت است. فخاري 
با بيان اينكه تهران ظرفيت بارگذاري جديد ندارد، گفت: 
4٣ مورد از پرونده هاي تاييد ش��ده در منطقه يك است و 
برايم جاي تاسف است كه در حالي كه منطقه يك ظرفيت 
بارگذاري جديد را ندارد، و فشردگي و به هم ريختگي آشكار 
در اين منطقه طي سال ها س��ودجويي شخصي رخ داده، 
حال بيش از 40 باغ ديگر رو به نابودي برود و برج هايي سر 

به فلك بكشند؟
به گزارش ايس��نا، اعضاي ش��وراي ش��هر تهران روز 
چهارشنبه 15اسفندماه همزمان با روز درختكاري به 
استفساريه شهرداري مبني بر تعيين تكليف ۶2 پرونده 
موس��وم به برج باغ كه مالكان آنها نسبت به پرداخت 
تمامي عوارض آنهم به صورت سيس��تمي اقدام كرده 
بودند، روي ميز بررسي قرار دادند و نهايتا اكثريت اعضا 
شوراي شهر به ساخت و ساز در ۶2  راي باغ مثبت دادند.

وزيرراهوشهرسازيبهدادستانكلكشورنامهنوشت

درخواستپيشگيرياززمينخواريدرايامنوروز
وزير راه و شهرسازي در نامه اي به دادستاني كل كشور و دبير 
شوراي حفظ حقوق بيت المال در اراضي و منابع طبيعي، 
خواستار صدور دستور اقدامات پيشگيرانه نسبت به تصرف 

اراضي دولتي در نوروز شد.
به گ��زارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرس��ازي، محمد 
اسالمي طي نامه اي كه به حجت االسالم والمسلمين محمد 
جعفر منتظري، خواستار اقدامات پيشگيرانه در خصوص 

تصرفات اراضي ملي و دولتي در ايام نوروز شد.
در اين نامه آمده است: همان گونه كه استحضار داريد، هرساله 
در آستانه تعطيالت نوروزي و مساعد بودن شرايط جوي 
و كاهش نظارت و حفاظت هاي الزم، افراد فرصت طلب و 
سودجو مبادرت به تجاوز به اراضي ملي و دولتي و تصرف در 
آن مي نمايند.در ادامه اين نامه تصريح شده است: با عنايت 
به آثار بخش��نامه هاي ابالغي آن دادس��تاني طي ساليان 
گذش��ته در كاهش تصرفات غيرقانون��ي اراضي مذكور و 
جلوگيري از اقدامات احتمالي متصرفين، خواهش��مند 
اس��ت در جهت تعامل و همكاري ادارات كل دادگستري 
استان با ضابطين قضايي و نيز اتخاذ تدابير و تمهيدات ويژه 

و پيشگيرانه، ضمن صدور اوامر مقتضي به منظور تشكيل 
جلسه فوق العاده شوراي حفظ حقوق بيت المال استان ها 
اوامر عالي قضايي صادر و امر به ابالغ فرمايند.نامه وزير راه و 
شهرسازي به دادستاني كل كشور در حالي نوشته شده است 
كه چندي پيش علي نبيان، مديرعامل سازمان ملي زمين 
و مسكن درباره مراقبت از اراضي ملي و دولتي هشدار داده 
بود.  علي نبيان گفته بود: از 2۶ اسفندماه تا پايان تعطيالت 
نوروز، مراقبت از اراضي ملي و دولتي رصد روزانه و پيگيري 

مداوم خواهد شد.
معاون وزير راه و شهرسازي همچنين با اشاره به سامان دادن 
دخل و تصرفات احتمالي و زمين خواري در تعطيالت نوروز 
اضافه كرده بود: با توجه به اينكه در روزهاي پاياني سال به 
سر مي بريم و احتمال دخل و تصرف در اراضي ملي و دولتي 
در اين ايام تشديد مي شود، به همين منظور يگان حفاظت 
سازمان ملي زمين و مسكن به روال سابق حفاظت از اراضي 
ملي و دولتي را در ايام تعطيل در دستور كار خود قرار داده 
است. به گفته او، استفاده از شوراي حفظ حقوق بيت المال 
مي تواند به اين رون��د كمك قابل توجهي كند همچنين، 

هماهنگي با مجموعه يگان انتظامي هم در دس��تور كار 
خواهد بود. ناگفته نماند كه حفاظ��ت از زمين ها و اراضي 
ملي و دولتي فقط از سوي سازمان يگان حفاظت سازمان 
ملي زمين و مسكن و دادستاني كل كشور انجام نمي شود 
بلكه طي سال هاي گذش��ته، گشت هاي حفاظت اراضي 
كش��اورزي هم در ايام تعطيالت نوروز با گشت و مراقبت 
مستمر و حضور فعال در عرصه هاي كشاورزي؛ مزارع و باغ ها 
را رصد مي كنند و با هرگونه ساخت و ساز غيرمجاز و اقدام 
به تغييركاربري و تخريب برخورد كرده اند.س��ال گذشته 
هم از تاريخ 25 اسفند تا 15 فروردين به دليل سوءاستفاده 
فرصت طلبان و زمين خواران از خأل ناشي از عدم حضور فعال 
متوليان حفاظت از اراضي و اقدام به تغيير كاربري غيرمجاز 
اراضي كشاورزي، تصرف وتخريب اراضي ملي و دولتي دوره 
بحران تعيين شد و كشيك نوروزي به مدت 20 روز در ستاد 
و1۶شهرس��تان با 20 اكيپ و740 نفر كشيك روز در اين 
ايام فعال شدند. اما پس از پايان تعطيالت سال ۹7، حسين 
معصوم، قائم مقام وزير راه و شهرس��ازي در شوراي حفظ 
حقوق بيت المال در گفت وگويي اعالم كرد كه در روزهاي 

تعطيالت نوروزي كه بيشترين دست اندازي به اراضي ملي 
و منابع طبيعي انجام مي شود، گزارش هاي مردمي مي تواند 

اقدامات خالفكاران را بي اثر كند.
معصوم مهم ترين عامل بازدارنده در تصرفات را گزارش هاي 
مردمي دانست و گفت: نظارت هاي مردمي، باالترين نظارت 
است. س��طح منابع طبيعي و اراضي عمومي وسيع است، 
بنابراين نمي توانيم همه جا حضور به موقع داشته باشيم. 
اما مردم همه جا هستند و مي توانند تخلفات زمين خواري 
را به سازمان ها و دادسراها منعكس كنند. اما سوال اين جا 

است كه بيشترين نظارت در تعطيالت نوروز سال ۹8 بايد 
در چه مناطقي باشد؟ درواقع با توجه به اينكه هماهنگي بين 
سازمان ها و ارگان هاي مسوول براي حفاظت از اراضي ملي 
انجام شده است، تمركز فعاليت ها بايد در چه مناطقي باشد؟

 به گفته مسووالن ذي ربط، بيشترين حجم دست اندازي 
به اراضي ملي در شمال كشور و ديگر نقاط خوش آب و هوا 
انجام مي شود و در استان هاي مازندران، گيالن و گلستان 
بيشترين مشكالت را شاهد هستيم، لواسانات نيز با توجه به 
آب و هواي خوب و ارزش زمين در معرض آسيب قرار دارد.
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رشد۱۱درصديصدورپروانه
ساختمانينسبتبهسالگذشته

سرپرست اداره كل تدوين ضوابط، نظارت و صدور 
پروانه شهرداري تهران از رشد 11 درصدي صدور 
پروانه ساختماني و پروانه تخريب و نوسازي در 

سال جاري نسبت به سال گذشته خبر داد.
به گزارش ايسنا، حامد سليمي با اشاره به آخرين 
آمار صدور پروانه در تهران گفت: تا 13 اسفند ماه 
سال ۹7، ۹801 پروانه ساختماني و پروانه تخريب 

و نوسازي از سوي شهرداري تهران صادر شد.
براس��اس گزارش شهرنوش��ت، وي آمار صدور 
پروانه س��اختماني و تخريب و نوسازي در مدت 
مشابه سال قبل را 8820 مورد عنوان كرد و افزود: 
براساس اين آمار امسال با رشد 11 درصدي صدور 
پروانه نسبت به سال گذش��ته رو به رو هستيم. 
همچنين در اين س��ال شاهد رشد 14 درصدي 

متراژ پروانه ها بوديم.

هشداردربارهتعطيلي
حملونقلعموميتهران

رييس كميس��يون عمران وحمل و نقل شوراي 
شهر تهران با اشاره به اينكه دولت سهم خود را در 
حمل و نقل عمومي نمي پردازد، گفت: اگر قرار 
باشد بيشتر از وضعيت فعلي به شهرداري فشار 

وارد شود بايد حمل و نقل عمومي تعطيل شود.
به گزارش تس��نيم محمد عليخاني درباره گران 
بودن نرخ حمل و نقل عمومي نسبت به حمل و 
نقل شخصي، اظهار كرد: در حال حاضر به دليل 
باال بودن هزينه حمل و نقل شخصي، مسافران 
مترو و اتوبوس افزايش يافته اند و به همين دليل با 

كمبود واگن در مترو مواجه هستيم.
وي ادامه داد: دليل افزايش مسافران مترو ارزان تر 
بودن حمل و نقل عمومي است؛ اگر شهروندي 
بخواهد از حمل و نقل ش��خصي براي ترددهاي 
روزانه خود استفاده كند بايد هزينه طرح ترافيك 
و عوارض تعريف شده براي محدوده حلقه دوم يا 
همان زوج و فرد سابق را بپردازد. طبق سياستي 
كه پيش بيني ش��ده باي��د هزينه هايي كه بابت 
عوارض پرداخت مي شود صرف توسعه حمل و 
نقل عمومي شود اما هنوز امكانات مان به قدري 
افزايش نيافته كه در دسترس باشد و همه نقاط 
شهر را پوشش دهد ولي همه تالش ها براي تحقق 

اين امر در حال انجام است.
رييس كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي 
ش��هر تهران تصريح كرد: فكر مي كنم در س��ال 
آينده با توجه به اعتبارات خوب و فاينانس هايي 
كه پيش بيني شده بيشتر مي توانيم در توسعه و 
افزايش ناوگان حمل و نقل عمومي اقدام كنيم. 
در اين راستا ش��هرداري با حمايت شوراي شهر 
در حال حركت است؛ بطور كلي اين نكته كه به 
وضعيت مطلوب نرس��يده ايم درست است ولي 
اينطور نيس��ت كه بگوييم حمل و نقل عمومي 

گران است.
وي اظهار كرد: متأس��فانه دولت سهم خود را در 
ح��وزه حمل و نقل عمومي نمي پردازد و فش��ار 
زيادي به شهرداري وارد مي شود، اما شهرداري 
براي حمل و نقل عمومي يارانه مي پردازد و اگر قرار 
باشد بيشتر از وضعيت فعلي به شهرداري فشار 
وارد شود بايد حمل و نقل عمومي را تعطيل كرد، 
زيرا در غير اين صورت اين حوزه با مشكل مواجه 

مي شود و نمي توان آن را اداره كرد.

افزايش8درصدي
مسافرانهواييدربهمنماه

براس��اس تازه ترين گزارش شركت فرودگاه ها و 
ناوبري هوايي ايران، 3 ميليون و 700 هزار مسافر 
در بهمن ماه امسال در فرودگاه هاي كشور جابه جا 
شدند كه نسبت به دي ماه امسال 8 درصد رشد 

داشته است.
به گزارش ايرنا، در بهمن ماه فرودگاه هاي تحت 
مالكيت اين شركت، با انجام 2۹ هزار و ۹15 فروند 
نشست و برخاست حدود 3۶ ميليون و 500 هزار 
كيلوگرم بار و مرسوالت پستي را جابه جا كنند 
كه در مقايس��ه با دي ماه سال جاري 11 درصد 

رشد نشان مي دهد.
طبق اين گزارش، در بهمن ۹7، فرودگاه مهرآباد با 
10 هزار و 51۹ فروند بيشترين نشست و برخاست 
را به خود اختص��اص داده و با جابه جايي حدود 
يك ميليون و 300 هزار مسافر پرترافيك ترين 

فرودگاه كشور بوده است.
فرودگاه مش��هد با 4 هزار و 127 فروند نشست 
و برخاس��ت و اعزام و پذيرش بيش از ۶37 هزار 
مس��افر، دومين ف��رودگاه پرترافيك كش��ور و 
فرودگاه امام خمين��ي )ره( با 3 هزار و 27 فروند 
نشست و برخاست و اعزام و پذيرش بيش از 472 
هزار مسافر در جايگاه سومين فرودگاه كشور قرار 
دارد.در بهمن ماه گذشته فرودگاه امام خميني 
)ره( با ارس��ال و پذيرش حدود ۹ ميليون و 500 
هزار كيلوگرم بار و مرسوالت در رتبه نخست قرار 
گرف��ت و پس از آن مهرآباد با ارس��ال و پذيرش 
حدود ۹ ميليون و 400 هزار كيلوگرم بار و فرودگاه 
مشهد با ارسال و پذيرش بيش از ۶ ميليون و 300 
هزار كيلوگرم بار در رتبه هاي بعدي قرار گرفتند.

سهم پروازهاي داخلي از كل پروازهاي بهمن۹7، 
25 ه��زار نشس��ت و برخاس��ت و 41۹ فرون��د 
هواپيماس��ت كه در آن حدود 3 ميليون مسافر 
و حدود 23 ميليون كيلوگرم بار در مس��يرهاي 

داخلي  است.
همچنين س��هم پروازهاي خارج��ي در بهمن 
۹7سال جاري، در فرودگاه هاي بين المللي تحت 
مالكيت ش��ركت فرودگاه ها، 4 هزار نشس��ت و 
برخاست و 4۹۶ فروند هواپيما است كه طي آن 
حدود 700 هزار مسافر اعزام و پذيرش و نزديك 

به 13 ميليون كيلوگرم بار ارسال شده  است.
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گران ترين و ارزان ترين محصوالت صادراتي ايران در سال 97 كدام بودند

ليست كاالهاي »ارزآور« صادراتي
تعادل|

آخرين فهرس�ت ارزش انواع كاالهاي صادراتي 
كش�ور در س�ال 97 منتشر ش�د. بر اساس اين 
فهرس�ت، در اي�ن م�دت 9977 ردي�ف تعرفه 
صادراتي تعريف ش�ده كه بر اس�اس آن، بخش 
عم�ده اي از اق�ام صادراتي كش�ور در دس�ته 
»محصوالت پتروشيمي« طبقه بندي مي شوند. 
»محصوالت كش�اورزي، دامپروري و شيات« 
نيز دومين دسته بزرگ اقام صادراتي كشور به 
شمار مي روند. »محصوالت معدني« ديگر گروه 
بزرگ اقام صادراتي غيرنفتي ايران در بازه زماني 
ياد ش�ده را به خود اختصاص داده اند. براس�اس 
فهرست منتشر شده، صادرات »محصوالت تمام 
شده صنعتي« تنها بخش اندكي از اين فهرست 
را به خ�ود اختصاص مي ده�د و باالترين ميزان 
ارزآوري و ارزش اف�زوده صادراتي نيز در همين 
گروه رقم خورده است. بر اين اساس، گران ترين 
محصول صنعتي صادراتي ايران در اين فهرست 
نيز »كوبيت HS16« اس�ت كه هر دستگاه از آن 
به قيم�ت 66627.52 دالر به فروش مي رس�د. 
»اپوكسي رزين مايع E6EXCL«، »سرند 6*5/2 
دو طبق�ه« و »كاتد مس با درج�ه خلوص 99.9« 
نيز نمونه هاي ديگري از محصوالت گران قيمت 
صادراتي ايران در بازه زماني ياد ش�ده هستند. 
اين در حالي اس�ت كه بر اس�اس فهرست 6 ماه 
ابتدايي ارزش كاالهاي صادراتي غيرنفتي ايران، 
صنايع دس�تي گران ترين محصوالت صادراتي 
كشور بوده اند. از آن سو اما محصوالتي همچون 
»كنسانتره سيب«، »ميگوي پرورشي« و »خمير 
خرم�ا«، در رده ارزان ترين محصوالت صادراتي 

ايران در بازه زماني مورد اشاره قرار داشته اند.

    گران ترين كاالهاي صادراتي كدامند؟
بر اساس فهرس��ت ارزش انواع كاالهاي صادراتي، هر 
كاالي صادراتي داراي قيمتي اس��ت كه قبال توس��ط 
مرجع رسمي دولتي تعيين شده و به صورت فهرست 
قيمت هاي صادراتي در اختيار گمرك، بانك و س��اير 

سازمان ها قرار مي گيرد.
اي��ن موض��وع از آن جه��ت حايز اهميت اس��ت كه 
تعهدسپاري ارزي صادركنندگان نيز بر اساس همين 
قيمت گذاري ها تعيين مي ش��ود. در اين ميان البته 
برخي فعاالن اقتصادي نسبت به قيمت گذاري اقالم 
صادراتي خود در گمركات كشور اعتراض داشتند و 
معتقد بودند با ارزش گذاري باالتر براي برخي از اين 
اقالم، دولت ميزان ارز بازگش��تي حاصل از صادرات 

خود را افزايش مي دهد.
اما گران ترين محصوالت صادراتي ايران در بازه زماني 
ابتداي فروردين تا پايان روز 12 اسفندماه سال جاري 
در كدام گروه ها قرار داش��ته اند؟ اق��الم طبقه بندي 
شده در گروه »محصوالت پتروشيمي« از نظر تعدد، 
بيشترين تعداد رديف هاي تعرفه صادراتي را طي زمان 

مورد اشاره به خود اختصاص داده اند و به اين ترتيب، 
اين محصوالت ارزآورترين محصوالت صادراتي ايران 
بوده اند. با اين همه، ش��كنندگي ت��داوم صادرات اين 
محصوالت در س��ايه تحريم ه��اي يك جانبه امريكا، 
نگراني هايي را در مورد ميزان صادرات غيرنفتي ايران 
به وجود آورده كه قطعًا بايد در نيمه نخست سال آينده 
از سوي متولي تجارت خارجي كشور مورد توجه قرار 
بگيرد. »محصوالت پتروشيمي« اما برخي از گران ترين 
محصوالت صادراتي ايران در بازه زماني يادشده را نيز به 
خود اختصاص داده اند. به عنوان مثال، »اپوكسي رزين 
مايع E6EXCL« به قيمت هر تن 3145 دالر، يكي از 
گران ترين محصوالت پتروشيمي صادر شده از كشور 

محسوب مي شود. 
از آن س��و اما گران ترين محص��ول صنعتي صادراتي 
ايران در اين فهرس��ت نيز »كوبيت HS16« است كه 
هر دستگاه از آن به قيمت 66627.52 دالر به فروش 

مي رسد. از ديگر محصوالت صنعتي گران قيمت ايران 
نيز مي توان به »فك س��بك 110*90« به قيمت هر 
دستگاه 51836.76 دالر و »سرند 6*5/2 دو طبقه« 
نيز به قيمت هر دستگاه 12192.01 دالر اشاره كرد. در 
ميان خودروهاي صادراتي ايران نيز »سراتو اتوماتيك 
آپش��نال« كه در قال��ب CBU صادر مي ش��ود، جزو 
گران ترين اقالم صادراتي ايران در بازه زماني مورد اشاره 
قرار دارد. هر دستگاه از اين خودرو، به قيمت 12825 

دالر از گمركات كشور صادر مي شود.
 ATF قيمت هر دستگاه »دس��تگاه همو دياليز مدل
1022« صادراتي نيز 9100 دالر است و به اين ترتيب، 
اين دستگاه نيز در رده گران ترين اقالم صادراتي ايران 
در گروه توليدات صنعتي قرار مي گيرد. »كاتد مس با 
درجه خلوص 99.9« هم با قيمت هر تن 8278 دالر، 
يكي از گران ترين اقالم صنعتي توليد شده در ايران است 

كه در اين بازه زماني صادر شده است.

    فهرستي از ارزان ترين كاالهاي صادراتي؟
اين در حالي است كه به صورت كلي، ارزان ترين كاالهاي 
صادرات��ي ايران تا تاري��خ 12 اس��فندماه، »محصوالت 
كش��اورزي، دام پروري و ش��يالت« بوده اند كه به دليل 
ماهيت شان، عمدتاً  به صورت خام صادر مي شوند. به عنوان 
مث��ال، انواع ماهي از قبيل »طالل و حس��ون«، با قيمت 
0.3 دالر به ازاي هر كيلوگرم و »ميگوي پرورش��ي با سر 
سايز 150-120« با قيمت يك دالر به ازاي هر كيلوگرم 
و خمير خرم��ا به قيمت 0.5 دالر ب��ه ازاي هر كيلوگرم، 
در دس��ته ارزان ترين اقالم صادراتي ايران در زمان مورد 
اشاره قرار دارند. »پيازچه« به قيمت هر تن 321 دالر، و 
»كنسانتره سيب« به قيمت يك دالر به ازاي هر كيلوگرم، 
از ديگر محصوالت ارزان قيمت صادراتي ايران در بازه زماني 
مورد اشاره بوده اند. از جمله استثنائات فهرست صادرات 
محصوالت شيالت هم مي توان به »خاويار بلوگا« اشاره 
كرد كه قيمت صادراتي آن به ازاي هر كيلوگرم، هزار يورو 
در نظر گرفته شده است. اين در حالي است كه كاالهاي 
صادراتي دسته بندي شده در اين فهرست، در مواردي به 
فهرست ممنوعه هاي صادراتي هم اضافه شده اند. از جمله 
اين كاالها مي توان به »م��رغ، رب گوجه فرنگي و برخي 
انواع خشكبار« اشاره كرد كه در بازه هاي زماني مختلف، 
صادرات آنها به دليل به هم خوردن تعادل قيمتي در بازار 

داخلي، ممنوع اعالم شده است.

    فهرست متفاوت
اما صادرات غيرنفتي ايران در پايان س��ال 1397 هنوز 

مورد بررس��ي دقيق آماري قرار نگرفته است. از اين رو، 
بر اس��اس آمار صادرات بدون نفت خام كشور در نيمه 
نخست سال 1397، متوسط قيمت كاالهاي صادراتي 
بدون نفت خام، حدود 408 دالر به ازاي هرتن بوده كه 
نسبت به مدت مشابه س��ال 1396، حدود 17 درصد 
رشد را ش��اهد بوده است. از ديگر سو، مجموع صادرات 
ايران در 30 گروه كااليي با باالترين قيمت صادراتي در 
نيمه نخست س��ال جاري، تنها 169 تن بوده اما ارزش 
اين ميزان كاال، به رقمي در ح��دود 185 ميليون دالر 
بالغ شده است. بنابراين، متوسط قيمت صادراتي اين 30 
گروه كااليي حدود يك ميليون دالر به ازاي هرتن، يا به 
عبارت ساده تر هزار دالر به ازاي هر كيلوگرم بوده است. 
اين نشان مي دهد كه متوسط قيمت صادراتي گران ترين 
اقالم صادراتي كشور در قياس با متوسط قيمت كاالهاي 
صادراتي بدون نفت خام كش��ور در نيمه نخست سال 
جاري، 2450 برابر گران تر بوده اند. عالوه براين، ارزش 
صادرات كاالي بدون نفت خام ايران در نيمه نخس��ت 
سال 1397 نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد 13 
درصدي مواجه شده و به رقم 23.1 ميليارد دالر رسيده 
است. از ديگر س��و، صادرات ايران به كشورهاي »چين 
و امارات متح��ده عربي« به عنوان دو مورد از مهم ترين 
صادراتي كشور، از متوسط قيمت باالتر بوده است. اين در 
حالي است كه »امارات متحده عربي« اصلي ترين مقصد 

كاالهاي صادراتي گران قيمت ايران به شمار مي رود.
از آن سو، در گزارش 6 ماهه ارزش محصوالت صادراتي در 
پايان تابستان سال97، »صنايع دستي ايران« گران ترين 
اقالم صادراتي كشور را تشكيل مي دادند، اما در گزارش 
اخير، به شكل مستقيم، رديف تعرفه اي مربوط به صنايع 
دستي قابل مشاهده نيس��ت. در اين ميان اما برخي از 
مرغوب ترين صنايع دس��تي اي��ران، رديف هاي تعرفه 
مختص به خود را دارند. به عنوان نمونه، »فرش دستباف 
تبريز 60رج به باال« با قيمت هر متر مربع 1500 دالر، 
در زمره گران ترين اقالم صادراتي ايران قرار دارد. »فرش 
دستباف تركمن تمام ابريشم«، به قيمت هر مترمربع 
حدود 800 دالر نيز در همين دسته بندي قرار مي گيرد.

از ديگر سو، صادرات برخي كاالها و قيمت گذاري آنها نيز 
جالب توجه است. به طور نمونه، قيمت هر كيلوگرم »مغز 
پسته« صادراتي ايران 13.5 دالر در نظر گرفته شده كه 
با احتساب دالر 13 هزار توماني، حدود 175 هزار تومان 
ارزش خواهد داش��ت. »پس��ته احمد آقايي يا اكبري 
كشيده« هم 9.5 دالر به ازاي هر كيلوگرم قيمت گذاري 
شده كه معادل ريالي آن حدود 123 هزار تومان است. 
با اسناد به اين آمارها، به نظر مي رسد، قيمت هر دو اين 
محصوالت در داخل كشور تا حدودي باالتر باشد و اين 
خروج بحران ساز خشكبار كش��ور در قالب صادرات را 
توجيه مي كند. همين موضوع در مورد صادرات برخي 
اقالم دخاني هم قابل مشاهده است. به طوري كه قيمت 
هر باكس حاوي 200 نخ »سيگار بهمن«، حدود 1.59 
دالر قيمت گذاري شده و اين در حالي است كه قيمت 
همين محصول در ايران- احتماال به دليل اعمال ماليات 

بر مصرف دخانيات- باالتر است.

عضو كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق تهران مطرح كرد

نگراني از انتظارات تورمي در سال 98
عضو كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق بازرگاني تهران 
با اشاره به لزوم مديريت بازار ارز در ايام پاياني سال گفت: 
سياست بانك مركزي بايد پيش بيني پذيري اقتصاد و 
بازار ارز باشد. عباس آرگون در خصوص مديريت بازار ارز 
در ايام پاياني سال گفت: وجود برخي هيجانات در بازار 
ارز را مي توان به برخي نااطميناني ها از آينده اقتصاد ايران 
نسبت داد كه به هر نسبتي كه سياست گذار بتواند اين 
عدم اطمينان نسبت به آينده را مديريت كرده و كاهش 
دهد، مي تواند به همان نسبت در مديريت بازار ارز هم 
موفق باشد. اين در حالي است كه وقتي برخي پيش بيني 
مي كنند كه سال س��ختي براي اقتصاد ايران پيش رو 
باشد، همين امر انتظارات تورمي در مردم ايجاد مي كند 
ك��ه به التهابات بازار دامن مي زن��د. البته بانك مركزي 
كنترل بازار را در اختيار گرفته و اجازه غلبه اين هيجانات 

را در طوالني مدت به بازار ارز نمي دهد.

عضو كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق بازرگاني تهران 
افزود: چنين پيش بيني هايي، تقاضا براي تبديل پول نقد 
به دارايي هاي سرمايه اي و نقدپذير را افزايش مي دهد و 
همين امر، سبب مي شود كه مردم مجدد برخي بازارها 
را براي تبديل دارايي هاي مالي خود جذاب بدانند. اما به 
هر حال دولت مديريت بازار ارز را در اختيار دارد و بانك 
مركزي با ورودهاي ب��ه موقعي كه به بازار دارد، اين جو 
هيجاني را كنترل كرده و اجازه جهش قيمت را نخواهد 
داد. او تصريح كرد: هنر بانك مركزي اين اس��ت كه در 
طرف عرضه، مديريت صورت داده و تقاضا را نيز كنترل 
كند. از طرفي اگر ش��رايط عادي باشد عدد قيمتي كه 
براي هر دالر امريكا و ساير انواع ارز در بازار مورد معامله 
قرار مي گي��رد، به مراتب كمت��ر و پايين تر خواهد بود. 
اما محدوديت هايي وجود دارد كه اگر بازار به درس��تي 
مديريت نشود، عماًل نظم بازار را به هم مي زند، پس براي 

داشتن يك آرامش نسبي در بازار ارز، آن هم در روزهاي 
پاياني سال، بايد بانك مركزي هوشيارانه تر در فضا وارد 

شده و مديريت را بهتر از قبل انجام دهد.
به گفته آرگون، تك تك فعاالن اقتصادي بايد به ايجاد 
يك جو آرامش در بازار كمك كنند، چراكه ايجاد آرامش 
در اين بازار به نفع همه اس��ت و البت��ه بانك مركزي و 
سياس��ت گذار ارزي نيز بايد تصميمات كارشناسي و 
اصولي بگيرد تا فضايي فراهم گردد كه بتوان آينده بازار 
ارز را پي��ش بيني كرد و ثبات در تصميم گيري ها را نيز 
شاهد بود. او گفت: مديريت موثر از سمت بانك مركزي 
بايد توازن در بازار را پيش آورد تا آرامش را تجربه كنيم، 
چراكه در شرايط آرامش مي توان برنامه ريزي كرد و توليد 
ر ا پيش برد. باالخره تحريم ها هم راهكار دارد و براي عبور 
از آن بايد برنامه ريزي كرد. مي توان با همدلي و هماهنگي 
بيشتر در داخل بر تحريم ها غلبه كرد. اگر انسجام نباشد، 

قطعاً آسيب پذير خواهيم بود؛ بايد انسجام و هماهنگي را 
در دستور كار قرار دهيم و اين نكته را مدام به خود گوشزد 
نماييم كه مشكل هر فرد، تنها متعلق به خودش نيست؛ 
بلكه متعلق به جامعه است و با يك نگاه سيستمي بايد آن 

را از بين برد. آرگون گفت: در عين حال، عمق بخشي به 
بازار بايد انجام شود؛ اكنون مقداري اوضاع بازار ارز به هم 
ريخته است، اما سياست هاي متناسب با عرضه و تقاضا 
راهگشا است كه در دستور كار بانك مركزي هم قرار دارد.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت خبر داد

تزريق ۳۴۰۰ ميليارد تومان نقدينگي به صنعت قطعه سازي
معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت از تزريق 3هزار و 
400ميليارد تومان نقدينگي به صنعت قطعه سازي كشور خبر داد و 
گفت: با رفع بخشي از مشكل سرمايه در گردش مورد نياز اين صنعت، 
روند توليد خودرو در كش��ور افزايشي شده است. فرشاد مقيمي در 
سلسله نشست هاي ساماندهي وضعيت صنعت خودرو كه به صورت 
مس��تمر در دو شركت خودرو ساز بزرگ كشورمان برگزار مي شود، 
گفت: با تامين منابع مال��ي ريالي و ارزي با همكاري بانك ها و بانك 
مركزي، تاكنون بيش از 3400 ميليارد تومان از تسهيالت مورد نياز 
اين بخش پرداخت شده و بقيه آن در دو هفته آينده پرداخت مي شود. 
به گزارش شاتا، او اضافه كرد: تامين قطعات باعث افزايش توليد شده 
و توليد روزانه خودرو به حدود 4 هزار دستگاه در روز رسيده است. 

مقيمي همچنين با اش��اره به تش��ريح و رص��د برنامه هاي 10گانه 
ساماندهي صنعت خودرو خاطرنشان كرد: يكي از برنامه هاي اصلي 
ساماندهي صنعت خودرو پيگيري تحقق افزايش عمق ساخت داخلي 
قطعات اس��ت كه توليدكنندگان بايد به صورت مستمر گزارشي از 
اقدامات انجام ش��ده در اين خصوص ارايه كنن��د. مقيمي در ادامه، 
توسعه س��اخت داخلي برخي از قطعات خودرو را در كاهش خروج 
ارز از كشور موثر برشمرد و گفت: برنامه هاي بهبود كيفيت خودرو 
نظير توسعه سيستم تضمين كيفيت در زنجيره ارزش توليد خودرو، 
 QCD ارتقا و توسعه تامين كنندگان به منظور دستيابي به اهداف
و ارتقاي كيفيت قطعات نيز از جمله موضوعات مورد تاكيد است و 

بايد با تدوين برنامه هاي اجرايي زمان بندي ش��ده به سمت افزايش 
رضايتمندي مشتريان حركت كرد.

معاون وزيرصنعت، معدن و تجارت در ادامه با تاكيد بر تسريع در رفع 
تعهدات به مشتريان تصريح كرد:   طي ابالغيه اي كه به خودروسازان 
اعالم ش��ده اس��ت بايد در روز هاي تعطيل نيز ب��ه تحويل خودرو 
اقدام ش��ود و خدمات پس از فروش نيز انجام شود. مقيمي در ادامه 
نشست هاي جداگانه با خودرو سازها، با توجه به فرارسيدن روزهاي 
پاياني سال از امداد خودرو نيز بازديد كرد و از نزديك در جريان روند 

خدمات رساني به مردم قرار گرفت.
وي در جريان اين بازديد گفت: در ايام پاياني سال با پيش بيني هايي 
كه صورت گرفته براي خدمات رس��اني به مشتريان در ايام نوروز از 
امكانات الكترونيكي نيز استفاده مي شود و مشتريان با تماس تلفني 
از طريق تلفن هاي هوشمند مي توانند پيام ارسال كنند و اطالعات 
الزم از طريق شركت خدمات رسان از طريق گوشي هاي تلفن همراه 

به مشتريان ارايه مي شود.
مقيمي ادامه داد: پيش بيني شده كه برخي تعميرگاه ها به صورت 
ش��بانه روزي خدمات رساني كنند كه در استان هاي مختلف انجام 
مي شود در خودروسازي سايپا بيش از 500 تعميرگاه خدمات رساني 
مي كنند. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت:   تامين قطعات 
نيز انجام و به تعميرگاه ها ارسال ش��ده و نظارت هاي الزم از طريق 

انجمن ها و وزارت صنعت انجام مي شود. 

بر اساس گزارش عملكرد 9 ماهه امسال صورت گرفت

1۴ ميليارد دالر صادرات صنعتي 
بر اس��اس اعالم وزارت صنعت، معدن و تجارت، ارزش صادرات بخش 
صنع��ت در 9 م��اه 1397 ح��دود 14 ميليارد دالر و ص��ادرات بخش 
معدن970.2 ميليون دالر شده است. به گزارش شاتا، در 9 ماهه 1397 
صادرات كاالهاي غير نفتي 86.9 ميلي��ون تن با ارزش 33.4 ميليارد 
دالر برابر 28.3 ميليارد يورو كه نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ 
وزني 2 درصد كاهش و به لحاظ ارزش دالري 5.4 درصد و يورويي 2.8 
درصد رشد داشته است. همچنين ميزان واردات به كشور 23.9 ميليون 
تن به ارزش 32.6 ميليارد دالر برابر 27.7 ميليارد يورو به ترتيب 13.3، 

15.9و 17.6 درصد كاهش نشان مي دهد.
ارزش ص��ادرات بخش صنعت در اين دوره 14 ميليارد دالر و صادرات 
بخش معدن970.2 ميليون دالر ثبت شده است. در 9 ماهه سال 97 
تعداد 4287 فقره پروانه بهره برداري با ميزان سرمايه گذاري 42.1 هزار 
ميليارد تومان و اشتغال 76505 نفر صادر شده كه به ترتيب در تعداد 
3.9 درصد، در سرمايه گذاري 104.8 درصد و در اشتغال 10.7 درصد 
رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. همچنين تعداد 16 
هزار و 694 فقره جواز تاسيس با پيش بيني سرمايه گذاري 216.2 هزار 
ميليارد تومان و پيش بيني اش��تغال 393 هزار و 455 نفر صادر شده 
است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتيب 18.9، 89.1 و 24.3 
درصد رشد را نشان مي دهد. مجوزهاي صنفي صادر شده 292.8 هزار 
فقره بوده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 5.1 درصد افزايش 
داشته اس��ت. در بخش معدن تعداد 758 فقره پروانه اكتشاف، 370 

فقره گواهي كشف و 436 فقره پروانه بهره برداري صادر شده است كه 
نسبت به دوره قبل در تعداد پروانه اكتشاف 8.9 درصد و گواهي كشف 
0.3 درصد رشد و پروانه بهره برداري 21.7 درصد كاهش داشته است. 
ميزان اش��تغال پروانه هاي بهره برداري معدني صادره 3561 نفر بوده 
كه 20.1درصد كاهش را نشان مي دهد. تسهيالت پرداختي بانك ها و 
موسسات اعتباري در 9 ماهه 1397 به بخش صنعت و معدن با افزايش 
16.1 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل به 137.5 هزار ميليارد 
تومان رسيده اس��ت. در بخش بازرگاني نيز 65.6 هزار ميليارد تومان 
تسهيالت پرداخت شده است كه رشدي برابر با 16.4 درصد را نشان 
مي دهد. سهم تسهيالت بخش صنعت و معدن و بازرگاني، به ترتيب 
28.5 و 13.6 درصد بوده است.  در 6 ماهه اول 1397 در بخش حمل 
و نقل جاده اي، كاالهاي داخلي 218.3 ميليون تن و ترانزيت كاالهاي 
جادهاي 3 ميليون تن بوده كه در بخش كاالهاي داخلي6.7 درصد رشد 
و در ترانزيت كاالهاي جاده اي 37.5 درصد كاهش را نش��ان مي دهد. 
در 9 ماهه 1397 از ميان 44محصول منتخب صنعتي و معدني، 22 
محصول رشد و 22 محصول كاهش توليد داشته اند. سنگ آهن با 27 
ميليون تن، 7.9 درصد و فوالد خام با 17 ميليون تن، 9.8 درصد رشد 
توليد داش��ته اند. انواع س��واري با 702.8 هزار دستگاه 31.9 درصد و 
لوازم خانگي )شامل تلويزيون، يخچال و فريزر، ماشين لباسشويي( با 
1645.1 هزار دستگاه، 27.7درصد و سيمان با 41.4 ميليون تن، 1.4 

درصد كاهش توليد داشته است.
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 پيشرفت ۷۵ درصدي 
سامانه جامع تجارت

شاتا|رييس مركز توس��عه تجارت الكترونيكي از 
پيشرفت 75 درصدي سامانه جامع تجارت خبر داد 
و گفت: از آغاز امسال همه فرايندهاي ثبت سفارش 
واردات تا قبل از امور گمركي از طريق اين سامانه انجام 
مي شود و به طور خاص، امسال فرآيندهاي ارزي در 
تعامل با سامانه جامع ارزي به طور سيستمي عملياتي 
شده است. علي رهبري در خصوص پيشرفت سامانه 
جامع تجارت گفت: سامانه جامع تجارت يك درگاه 
واحد است كه سامانه هاي بيش از 30 دستگاه ديگر 
كشور به آن متصل شده و با تكميل اتصال گمرك به 
آن، تحقق 100 درصدي خواهد يافت. اين س��امانه 
تاكنون بيش از 75 درصد پيش��رفت داشته است. 
او افزود: طبق آمار هم اكن��ون حدود 33 هزار كارت 
بازرگاني صادر ش��ده كه از اين تعداد حدود 23 هزار 
بازرگان فعال هستند. از ديگر سو، روزانه 2 تا 3 هزار 
ثبت سفارش انجام مي شود كه در روزهاي سال اين 
تعداد متفاوت اس��ت. رييس مركز توسعه تجارت 
الكترونيكي گفت: روزانه حدود هزار و 500 مجوز صادر 
شده و بيش از هزار اعالميه تأمين ارز صادر مي شود، 
همچنين در گمرك حدود 2 ت��ا 3 هزار پروانه براي 
ترخيص واردات كاال و روزانه حدود 110 هزار بارنامه 
با تأييد برخط سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي 
صادر مي شود و اين داده ها همه از طريق سامانه جامع 
تجارت تبادل مي شوند. او با بيان اينكه در صدور مجوز 
ورود، حدود 23 دستگاه مجوزدهنده دخيل هستند، 
افزود: براي تس��هيل ارتباط اين دستگاه ها و تسريع 
كار مراجعين سامانه هايي در نظر گرفته شده است. 
رهبري اضافه كرد: سامانه يكپارچه اعتبارسنجي و 
رتبه بندي اعتباري بازرگانان، سامانه جامع مجوزها، 
سامانه جامع ارزي، سامانه جامع حمل و نقل، سامانه 
جامع انبارها، س��امانه جامع گمركي، سامانه جامع 

معامالت از اين سامانه ها هستند. 

نقدينگي، عامل اصلي افزايش 
قيمت خودرو

پايگاه خبري اتاق ايران|رييس انجمن صنايع 
همگن قطعه سازي گفت: براي نوسان اخير در بازار 
خودرو چند دليل عمده ذكر شده و به نظر مي رسد كه 
تمام اين عوامل در افزايش قيمت ناگهاني خودرو نقش 
داشته اس��ت. محمدرضا نجفي منش گفت: تمايل 
مردم به تبديل ريال به كاالي سرمايه اي، عدم تامين 
قطعات مورد نياز خودروهايي كه در انبار خودروسازان 
خاك مي خورد و در نهايت كاهش توليد خودرو نسبت 
به سال گذش��ته به عنوان علت هاي افزايش قيمت 
خودرو در دوماه اخير اعالم شده اما به نظر مي رسد كه 
افزايش حجم نقدينگي به عنوان عامل عمده گراني 
در همه بازارها در اين بين كمتر ديده شده است. حجم 
نقدينگي در اقتصاد ايران در س��ال جاري نسبت به 
سال 84، حدود 28 برابر شده درحالي كه توليد ايران 
28 برابر نشده است. با توجه به درصد رشد نقدينگي 
هر كااليي با تورم قابل توجه به فروش مي رسد و البته 
تورم خودرو نس��بت به ديگر كاالها طي اين سال ها 
كمتر بوده است.  او ادامه داد: ميزان توليد خودرو در 
سال 97 نسبت به سال گذشته 40 درصد افت كرده 
است. بسياري از واردكنندگان قطعات مور نياز خودرو 
را وارد كرده اند اما گمرك براساس مقررات جديد اين 
محموله ها را ترخيص نمي كند چراكه دريافت كد 17 
رقمي از بانك مركزي پس از ثبت سفارش و دريافت 
ارز الزام ترخيص محموله هاس��ت اما بانك مركزي 
ارز الزم را تخصيص نمي ده��د و كدي در در اختيار 
واردكنندگان قرار نمي گيرد. از سوي ديگر قرار بود 
بانك مركزي براي پرداخت بدهي خودروسازان به 
قطعه سازان يك وام ريالي و يك وام ارزي بپردازد. بر 
اين اساس چهار هزار ميليارد تومان وام ريالي و 844 
ميليون يورو وام ارزي در نظر گرفته شد كه در هفته 
گذشته س��ه هزار و100 ميليارد تومان از وام ريالي 
پرداخت شده اما حتي يك يورو از وام ارزي پرداخت 
نشده اس��ت. نكته ديگر اينكه بانك مركزي حاضر 
است ارز الزم براي واردات قطعه را بپردازد اما پس از 
9 ماه واردكننده بايد ارز را با نرخ روز به بانك مركزي 
بازگرداند. اين مطالبه بانك مركزي هم به نوبه خود به 

مشكالت واردكنندگان قطعه دامن زده است.

آزادسازي واردات تلفن 
همراه مسافري 

شاتا|مديركل دفتر امور خدمات بازرگاني وزارت 
صنعت، معدن و تجارت درباره ش��رايط رجيستري 
گوش��ي هاي واردات��ي از طري��ق مس��افري گفت: 
رجيستري گوشي هاي همراه مسافري بايد با پرداخت 
حقوق و عوارض و ثبت در سامانه گمرك انجام شود. 
محمد قبله افزود: رجيس��تري گوشي تلفن همراه 
تغييري را تجربه نكرده و عمليات رجيستري همچنان 
در حال انجام است. او درباره داليل اختالل ايجاد شده 
در اين بازار گفت: از حدود يك هفته پيش س��امانه 
گمرك و س��امانه نيروي انتظامي به يكديگر وصل 
شد تا از اين طريق هويت واقعي مسافران مشخص 
شود. قبله درباره اختالل رخ داده در بازار گوشي تلفن 
همراه و انتشار شايعاتي در خصوص توقف رجيستري 
گوشي هاي مسافري خاطرنشان كرد: وزارت صنعت 
به سرعت موضوع را مورد بررسي قرار داد، زيرا عمليات 
رجيس��تري به هيچ عنوان متوقف نش��ده است. او 
ادامه داد: با توجه به اينكه روزهاي پايان سال فصل 
خريد گوشي است، به گمرك اعالم شد تا زماني كه 
عمليات ارتباط اين 2 سامانه )يعني سامانه گمرك و 
سامانه نيروي انتظامي( به شكل كامل اتفاق نيفتاده، 
وضعيت به روال سابق ادامه يابد. مديركل دفتر امور 
خدمات بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت تاكيد 
كرد: پياده س��ازي عمليات از زماني آغاز مي شود كه 
مشكالت در اين بخش برطرف شده باشد. قبله ادامه 
داد: پس از ثبت مشخصات گوشي در سامانه گمرك، 
اين مشخصات به سامانه »همتا« )سامانه هوشمند 
مديريت تجهيزات ارتباطي( براي رجيستري اعالم 

مي شود. 

   ام�ا گران ترين محصوالت صادرات�ي ايران در بازه زمان�ي ابتداي فروردين ت�ا پايان روز 12 
اسفندماه سال جاري در كدام گروه ها قرار داشته اند؟ اقام طبقه بندي شده در گروه »محصوالت 
پتروشيمي« از نظر تعدد، بيشترين تعداد رديف هاي تعرفه صادراتي را طي زمان مورد اشاره به 
خود اختصاص داده اند و به اين ترتيب، اين محص�والت ارزآورترين محصوالت صادراتي ايران 
بوده اند. با اين همه، ش�كنندگي تداوم صادرات اين محصوالت در سايه تحريم هاي يك جانبه 
امريكا، نگراني هايي را در مورد ميزان صادرات غيرنفتي ايران به وجود آورده كه قطعًا بايد در نيمه 

نخست سال آينده از سوي متولي تجارت خارجي كشور مورد توجه قرار بگيرد.

برش



15 جهان

رقابت بين دو رييس جمهوري نامحبوب

ماكري،گزينهناگزيرآرژانتينيهاست؟
گروه جهان| طال تسليمي| 

آرژانتي��ن اواخ��ر س��ال ج��اري مي��ادي انتخاب��ات 
رياس��ت جمهوري برگزار مي كند، ام��ا محدوديت هاي 
رقابت از همين حاال نمايان ش��ده اند. موريس��يو ماكري 
رييس جمهوري كنوني از ائتاف راس��ت ميانه »پيش به 
سوي تغيير« درصدد شركت مجدد در انتخابات بر خواهد 
آمد. اگرچه هنوز مشخص نيست كه ماكري در اين انتخابات 
با چه كسي رقابت مي كند، اما شكي نيست كه رقيب او يك 
پرونيست )از حاميان خوان پرون رييس جمهوري پيشين 
آرژانيتن( خواهد بود. در حقيقت، حتي اين احتمال وجود 
دارد كه كريستينا فرناندز  كرشنر رييس جمهوري پيشين 
به عنوان رقيب او ظاهر شود. اگرچه كرشنر هنوز تمايل خود 
را به رقابت اعام نكرده، اما نتايج نظرسنجي هاي كنوني 
نش��ان مي دهد كه اين دو در صورت نامزدي و شركت در 
انتخابات، در رقابتي به شدت نزديك به دور دوم راه خواهند 
يافت. نظرسنجي ها همچنين نشان مي دهند كه علت اصلي 
محبوبيت هر يك از اين دو، تنفر آشكارشان از طرف مقابل 
است و همين مساله سبب مي شود راي دهندگان بين دو 
نامحبوب يكي را انتخاب كنن��د. باتوجه به اينكه ماكري 
در زمان روي كار آمدن محبوبيت زيادي داشت، عجيب 
اس��ت كه آرژانتيني ها امس��ال تا  اين اندازه براي انتخاب 

رييس جمهوري بعدي با محدوديت مواجه هستند.
به نوشته »فارن پالس��ي«، پيروزي ماكري در انتخابات 
سال 2015 نقطه عطفي در فضاي سياسي آرژانتين بود. او 
اولين رييس جمهوري منتخب آرژانتين به شمار مي رود كه 
وابسته به دو حزب سنتي اين كشور يعني حزب پوپوليستي 
پرونيستي يا اتحاديه مدني راديكال نيست. در ماه دسامبر 
كه دوره فعاليت دولت ماكري به پايان مي رسد، او به اولين 
رييس جمهوري غير پرونيستي تبديل خواهد شد كه از 
1928 تاكنون موفق شده دوره كامل رياست جمهوري 
را به پايان برس��اند. با توجه به گرايش��ات جناح راستي 
ماكري، پيروزي او در دور قبلي انتخابات نشانه اي حاكي 
از تغيير سياست هاي محلي توسط انديشمنداني است 
كه چرخش به راست را در امريكاي التين پيش بيني كرده 
بودند. )شواهد متعددي وجود دارد كه اين فرض را تاييد 
مي كند. پس از پيروزي ماكري، رهبران جناح راس��تي 
ديگر در منطقه روي كار آمدند: در سال 2016 پدرو پابلو 
كوچينسكي در پرو روي كار آمد و 2017 سباستين پينه را 

در شيلي قدرت را در دست گرفت. ايوان دوك در كلمبيا، 
ماريو عبدو در پاراگوئه و ژاير بولسونارو در برزيل هم سال 

2018 روي كار آمدند.( 
اگرچه آغاز به كار ماكري در آرژانتين براي اينكه در تاريخ 
به خاطر سپرده شود كافي است، اما ادامه كار او در سمت 
رياس��ت جمهوري چندان قابل توجه نبوده اس��ت. او در 
مراس��م تحليف خود وعده هايي همچون بهبود اقتصاد 
محاصره شده، كاهش فقر، پايان دادن به قطب سازي هاي 
سياسي و بازگرداندن آرژانتين به عرصه جهاني را مطرح 
كرد، اما هنوز در هيچ  يك از اين زمينه ها اقدام قابل توجهي 

انجام نداده است.
در دور پيشين انتخابات رياس��ت جمهوري، ماكري در 
حال��ي روي كار آمد ك��ه فرناندز كرش��نر دومين دوره 

رياس��ت جمهوري خ��ود را به پايان رس��انده بود و طبق 
قانون اساس��ي آرژانتين اج��ازه ش��ركت در رقابت هاي 
انتخاباتي را نداش��ت. همسرش نستور كرشنر هم پيش 
از او براي دو دوره رييس جمهوري آرژانتين بود. 12سال 
رياست جمهوري كرشنرها با رونق كشاورزي و در نتيجه 
افزايش صادرات آرژانتين به ويژه دانه هاي سويا همزمان 
بود. كرشنرها از رشد ثابت اقتصادي كه با افزايش قيمت 
كش��اورزي همراه بود، اس��تفاده كردند تا دستوركاري 
جاه طلبانه را پي��ش ببرند. آنها برنامه هاي رفاه اجتماعي 
را توس��عه دادن��د و توافق نامه هاي جمع��ي را تقويت و 
بدهي هاي خارجي آرژانتين كه از سال 2001 تلنبار شده 
بود را اصاح كردند. آنها همچنين حجم بخش دولتي را 
افزايش دادند و مداخله دولت در اقتصاد را بيشتر كردند 

كه تدابير حمايت گرايانه به نفع صنايع داخلي و محدود 
كردن صادرات براي كاهش قيمت مواد غذايي را نيز شامل 
مي شد. از آنجايي كه درآمد دولت به شدت به ماليات هاي 
باال بر صادرات دانه هاي س��ويا بستگي داشت، كرشنرها 
با كشاورزان درگير شدند. اتهامات فساد هم به آشفتگي 
ش��رايط افزود. با باال رفتن نرخ تورم، فرنان��دز در دور اول 
رياست جمهوري خود در آمارهاي رسمي دست برد و در 

دور اول در جهت كنترل ارز اقدام كرد.
تا پايان سال 2015 حدود يك سوم جمعيت آرژانتين فقير 
بودند، تورم تقريبا 30 درصد افزايش يافته و كسري بودجه 
به 7 درصد توليد ناخالص داخلي رس��يده بود. نارضايتي 
اقتصادي، اتهامات فساد و قطبي شدن فزاينده جامعه بر 
انتخابات سال 2015 سايه افكند. ماكري در حالي توانست 

به پيروزي برس��د كه حزب پرونيس��ت بين طرفداران و 
مخالفان كرشنر دچار دو دستگي شده بود.

ماكري اگرچه در انتخابات رياست جمهوري پيروز شد، 
اما حزب او در هر دو مجلس كنگره در اقليت است و از اين 
رو، او همواره مجبور بوده براي تصويب قوانين با گروه هاي 
پرونيستي مختلف مذاكره كند. او دولت خود را در ميانه 
استقبال گسترده عمومي آغاز كرد و توانست ماليات ها بر 
صادرات و نرخ دوگانه ارز مبادالتي را همزمان و بدون ايجاد 
وحش��ت و نگراني، حذف كند. او از محبوبيت خود براي 
ترغيب پرونيست ها براي حمايت از قوانين پيشنهادي خود 
استفاده كرد؛  قوانيني كه امكان دسترسي او به بازارهاي 
مالي بين المللي را فراهم آورد. او از نرخ پايين بهره استفاده 
كرد تا وام هاي كم هزينه براي ش��ركت هاي مالي فراهم 
آورد و به مرور زمان استراتژي كاهش بدهي هاي عمومي 
را پيش ببرد. اين استراتژي در انتخابات ميان دوره اكتبر 
2017 موفق به نظر مي رسيد چراكه ائتاف حاكم موفق 
شد سهم خود را در كنگره 40درصد افزايش دهد و كرسي 
13منطقه انتخاباتي از مجموع 24منطقه را به دست آورد.
اما روزهاي خوش دولت ماكري كوتاه بودند. اليحه اصاح 
دستمزدهاي بازنشس��تگان در ماه دسامبر به تظاهرات 
گسترده عمومي منجر شد و نگراني از بازگشت روزهاي 
بي ثباتي در آرژانتين را تشديد كرد. اين مساله نشان مي داد 
كه دولت هنوز مهارت و حساسيت سياسي الزم را ندارد. 
اقدام فدرال رزرو امريكا در افزايش نرخ بهره هم با كاهش 
تمايل س��رمايه گذاران به بازارهاي نوظهور انجاميد كه 
كاهش شديد ارزش پزو ارز ملي آرژانتين را در پي داشت و 
ماكري را مجبور كرد از صندوق بين المللي پول درخواست 
وام كند. در س��ال 2018 نرخ تورم آرژانتين به 50 درصد 
رسيده و اقتصاد بيش از 2 درصد كوچك شده بود. همانطور 
كه انتظار مي رود، مش��كات اقتصادي در نظرسنجي ها 
مهم ترين مساله براي عموم مردم است. پرونيست ها هنوز 
درگير اختافات داخلي هستند، اما فرناندز محتمل ترين 
گزينه آنها براي نامزدي رياست جمهوري به نظر مي رسد. 
استراتژي انتخاباتي ماكري همچنان تاكيد بر رسوايي هاي 
فساد كرشنرهاس��ت. در چنين ش��رايطي ميزان عدم 
محبوبيت اين دو نامزد تعيين كنن��ده پيروزي ديگري 
است. ش��ايد اگر نامزد س��ومي وارد رقابت شود، شرايط 

اندكي تغيير كند.

درخواست پرداخت هزينه 150درصدي استقرار نيروهاي اياالت متحده

واشنگتنازميزبانانامريكاييپولبيشتريميخواهد
گروه جهان|

 دونالد ترام��پ قص��د دارد از متحدان اروپاي��ي و ديگر 
كشورهايي كه ميزبان نيروهاي امريكايي هستند، پول 
بيشتري دريافت كند. كاخ سفيد در نظر دارد از آلمان، ژاپن، 
كره جنوبي و هر كشوري كه ميزبان نيروهاي امريكايي 
هس��تند، تمام هزينه هاي اس��تقرار نيروهاي امريكايي 
از جمله حقوق اي��ن نيروها به ع��اوه 50 درصد اضافي 

درخواست كند. 
خبرگزاري فرانس��ه به نقل از ده ها مقام مطلع نوشته، از 
پنتاگون خواسته شده تا اطاعاتي درباره هزينه نگهداري 
سربازان امريكايي در كشورهاي خارجي و مشاركت اين 
كشورها در هزينه هاي مربوط به اين نيروها را جمع آوري 
كند. به گفته اين مقامات، كشورهايي كه سياست هايشان 
با امريكا همس��ويي نزديكي دارد از تخفيف نامشخصي 
بهره مند خواهند شد. بنا براين گزارش، دولت امريكا عاوه 
بر تاش براي دريافت پول بيشتر، مي خواهد از اين موضوع 
به عنوان راهي براي تحت فش��ار قرار دادن كشور ها براي 
انجام مطالبات امريكا در خارج از اين كشور استفاده كند. 
آنها مي گويند از مقامات پنتاگون خواسته شده دو فرمول 
را تنظيم كنند: يكي فرمولي كه تعيين مي كند كشور هايي 
مانند آلمان بايد چه ميزان پول پرداخت كنند. فرمول دوم 
تعيين خواهد كرد اگر سياست هاي اين كشور ها درراستاي 
سياس��ت هاي امريكا قرار گيرد اين كشور ها چه ميزان 

تخفيف دريافت خواهند كرد. دونالد ترامپ بارها از متحدان 
كشورش در ناتو خواسته تا دو درصد از توليد ناخالص داخلي 
خود را به هزينه هاي دفاعي اختصاص دهند. در دو سال 
گذشته برخي از متحدان امريكا به درخواست واشنگتن 
هزينه هاي دفاعي خود را افزايش داده اند اما دولت ترامپ 
هنوز از ش��رايط موجود ناراضي اس��ت. ح��ال مقام هاي 
امريكايي خبر داده اند كه كاخ س��فيد به دنبال اطاعاتي 
درباره هزينه  نگهداري نيروهايش در كشورهاي خارجي 
است تا در نشست هاي خود با مقامات اين كشورها، آنان را 
براي پرداخت اين هزينه ها به عاوه 50 درصد اضافي تحت 
فشار قرار دهد. امريكا بزرگ ترين پايگاه ها و بيشترين نيروي 
نظامي را در كشورهايي چون آلمان، بريتانيا، ژاپن، ايتاليا، 

كويت، قطر و بحرين دارد. 
در گزارش خبرگزاري بلومب��رگ آمده: ترامپ اين طرح 
را ش��خصًا دنبال مي كند؛ طرحي كه تا به حال تا مرحله 
درخواس��ت 150درصد هزينه هاي اعزام اين نيروها در 
يادداشتي به جان بولتون، مشاور امنيت ملي امريكا حين 
مذاكره با كره جنوبي درباره وضعيت بي��ش از 28 هزار و 
500 نيروي امريكايي حاضر در اين كشور آسيايي پيش 
رفته است. اين دو كشور در نهايت با پرداخت 924 ميليون 
دالر از س��وي س��ئول توافق كردند؛ مبلغي كه نسبت به 
830ميليون دالر در سال گذشته، با افزايش همراه بوده 
است. استريت تايمز در اين باره نوشته: »دو طرف در مدت 

يك سال گذشته 10 بار مذاكره كردند اما به داليل مالي از 
جانب سئول به توافق دست نيافتند. توافقنامه جديد نيز 
تنها يك سال معتبر خواهد بود؛ اين بدين معنا است كه هر 
دو طرف به زودي دور جديد از مذاكرات را درباره تقسيم 

اين هزينه ها آغاز خواهند كرد.« 
گوردون س��اندلند، س��فير امريكا در اتحادي��ه اروپا در 
مصاحبه اي گفته است، چنين اقدامي مي تواند مشاركت 
متحدان در اين مساله نظامي را تضمين كند. ساندلند گفته: 
»اگر شما كشورهايي را داشته باشيد كه آشكارا توانايي 
پرداخت هزينه هاي دفاعي خود را دارند اما اين كار را انجام 
نمي دهند و ترجيح مي دهند كه كناري بايستند تا ديگران 
اين را براي آنها انجام دهند؛ خوب رييس جمهور ترامپ با 

اين مساله مشكل دارد.« 
ترامپ از زمان كمپين انتخاباتي اش بارها از متحدان امريكا 
درخواست كرده، برخورداري از امتياز دفاعي امريكا را براي 
واشنگتن جبران كنند اما اين طرح مشخص ترين پيشنهاد 
امريكا براي جبران حضور نيروهاي خود در كشورهاي ديگر 
است. حال مقام هاي امريكايي نگرانند كه طرح ترامپ سبب 
اعتراض گسترده هم پيمانان واشنگتن در آسيا و اروپا شود 
و اين موضوع تعهد دولت امريكا را در مورد آنها زير سوال 
ببرد. مكنزي اگلن كارشناس سياست دفاعي در موسسه 
امريكن انترپرايز، مي گويد: »آن ها كاري را آغاز كرده اند كه 
بايد خود را براي تبعات آن آماده كنند. آنها شاهد بحث هاي 

سياسي داخلي در ارتباط با اين پايگاه هاي نظامي هستند.«
داگاس ل��وت، س��فير امري��كا در نات��و در دوران 
رياس��ت جمهوري باراك اوباما اما در اي��ن باره مي گويد: 
»مطرح كردن اين مساله موجب مي شود روايت غلطي 
مبني ذي نفع بودن اين كش��ورها از اعزام هاي امريكا در 
كشورشان مطرح ش��ود.« درك شوله معاون سابق وزير 
دفاع اوباما، نيز مي گويد: »پايگاه هاي امريكا بخش اساسي 
محافظت از منافع امريكا در سراس��ر جهان هس��تند و 
درخواست از كشورهاي ميزبان نيروهاي امريكا مي تواند 
براي واشنگتن كامًا مخرب باشد.« ايوو دادلر، يكي ديگر 
از س��فراي سابق دوران راست جمهوري اوباما نيز معتقد 
است كه چنين اقدامي مي تواند ارتش امريكا را به مزدوران 

دوفاكتو تبديل كند. 

اياالت متحده 2013 در خارج از مرزهاي خود حدود 600 
پايگاه داشته و طبق آمار سال 2017 حدود 200 هزار نيرو 
در خارج از اين كشور مستقر بوده اند. نيروهاي امريكايي از 
پايان جنگ جهاني دوم در آلمان، ژاپن و از آتش بس جنگ 
كره در كره جنوبي مستقر بوده اند. تايم نوشته كه مقام هاي 
وزارت خارجه و وزارت دفاع امريكا حاضر نشده اند در اين 
باره صحبت كنند. ديپلمات هاي امريكايي در قطر، ژاپن 
و امارات متح��ده عربي نيز گفته اند كه در اين باره نظري 
ندارند. سخنگوي سفارت آلمان نيز گفته كه هيچ صحبتي 
در اين باره نشده است. آلمان نيز در حال حاضر 28 درصد 
از هزينه هاي اعزام نيروهاي امريكايي در كش��ور خود را 
پرداخت مي كند كه ح��دوداً معادل يك ميليون دالر در 

هر سال است.

دريچه

وزير نيروي هوايي امريكا هم 
كناره گيري مي كند 

گروه جهان| هدر ويلس��ون وزي��ر نيروهاي هوايي 
اياالت متحده امريكا از سمت خود كناره گيري مي كند. 
فارن پالس��ي گزارش داده، ويلسون وزير نيروي هوايي 
امريكا كه گزينه اصلي براي تصدي وزارت دفاع پس از 
استعفا جيمز متيس بوده، قصد دارد 31 مارس از مقام 
خود كناره گيري كند. همچنين اعام ش��ده كه بيل 
ش��اين مدير ارتباطات كاخ سفيد و معاون رييس دفتر 
ترامپ استعفا كرده است. به گزارش دويچه وله، پس از 
شان اسپايسر، مايك دابكي، آنتوني اسكاراموچي، هوپ 
هيكس، )مديران پيشين ارتباطات كاخ سفيد( راينس 
پريبس، جان كلي، استيو بنن، جيمز متيس )وزير دفاع( 
رايان زينك )وزير كشور(، جف سشنز )وزير دادگستري( 
و نيكي هيلي )سفير امريكا در سازمان ملل( اكنون نوبت 
به ش��اين، مدير ارتباطات كاخ س��فيد و معاون رييس 
دفتر ترامپ رسيده است. به گفته سخنگوي كاخ سفيد، 
رييس جمهور تقاضاي استعفاي شاين را پذيرفته است. 
قرار است كه شاين در انتخابات آينده رياست جمهوري 
در تيم ترامپ نقش  داشته باشد. شاين پيش از ورود به 
مركز قدرت امريكا يكي از مديران اجرايي شبكه خبري 
فاكس نيوز بود. چندي پيش نيويوركر گزارشي درباره 
روابط رييس جمهور و فاكس نيوز منتش��ر كرد. در اين 
گزارش آمده، اين ش��بكه خب��ري در جريان مبارزات 
انتخاباتي 2016 از انتش��ار گزارش��ي پيرامون روابط 
ترامپ با اس��تورمي دانيلز بازيگر فيلم هاي مستهجن 
خودداري كرده است. روپرت مرداك سلطان رسانه اي و 
سهام دار اصلي فاكس نيوز در مبارزات انتخاباتي از ترامپ 

طرفداري مي كرد. 

پيشتازي راست هاي افراطي 
در انتخابات پارلمان اروپايي

گروه جهان| نظرسنجي جديد منتشر شده توسط 
روزنامه بيلد آلمان نشان داده احزاب راست افراطي در 
انتخابات پارلماني اروپا در ماه مه كرس��ي هاي خود را 
دوبرابر خواهند كرد، در حالي كه جريان اصلي گروه هاي 
محافظه كار و سوس��يال دموكرات ها با شكست هاي 

بزرگي مواجه هستند.
اين نظرسنجي كه در شش كشور اروپايي در اواخر فوريه 
و اوايل مارس صورت گرفته و در آن بيش از 9500 تن 
شركت داشتند نشان داده از دست دادن حمايت براي 
احزاب اصلي بدان معناست كه آنها قادر نخواهند بود يك 
ائتاف ب��زرگ در پارلمان همانند ائتافي كه در آلمان 
حاكم است، تشكيل دهند. اين نظرسنجي نشان داده، 
گروه راس��ت افراطي »اروپاي ملل و آزادي« كه شامل 
حزب »آزادي« اتريش و »جبهه ملي« مارين لوپن با نام 
جديد اجتماع ملي در فرانسه است، احتماال 67 كرسي 
به دس��ت خواهند آورد كه 30 كرس��ي از 37 كرسي 
كنوني شان بيشتر است. در سه كشور ايتاليا، فرانسه و 
لهستان احزاب راست افراطي در راس قرار گرفتند. در 
انتخابات ماه مه رهبران سياس��ي محافظه كار و جناح 
راست در مقابل دستاوردهاي بزرگ احزاب راست افراطي 
مقاومت كرده اند. آنها همچنين نسبت به تعهد استيو بنن، 
استراتژيست سابق ترامپ براي كمك به متحد كردن 
جناح راس��ت اروپا در آستانه اين انتخابات ابراز نگراني 
كردند. اين نظرسنجي ترديد عميق درباره احزاب اصلي 
را تاييد و تاكيد كرده كه تغيير به سمت جناح راست كه 
در سال هاي اخير اروپا را فرا گرفته، قرار است در سطح 

پارلمان اروپا نيز ادامه داشته باشد.

تصاوير ماهواره اي از فعاليت 
تاسيسات موشكي كره شمالي 
گ�روه جهان| ب��راي دومين ب��ار در هفت��ه جاري، 
تحليلگران امريكايي به فعاليت ها در يك محوطه نظامي 
در كره شمالي اشاره كرده و احتمال آماده شدن اين كشور 
براي يك آزمايش موش��كي يا پرتاب ماهواره را مطرح 
كرده اند. به گزارش بي بي سي، تصاوير ماهواره تجاري 
نشان دهنده خودروها و جرثقيل هايي در كارخانه اي در 
سانومدونگ در نزديكي پيونگ يانگ، پايتخت كره شمالي 
است. از اين مكان در گذشته براي سوار كردن قطعات 
موشك هاي قاره پيما و راكت هاي كره شمالي استفاده 
مي ش��د. انتظار پرتاب قريب الوقوع موشك يا ماهواره 
توسط كره ش��مالي وجود ندارد. به گفته كارشناسان، 
كره شمالي به دنبال پايان بدون نتيجه نشست هفته پيش 
با امريكا در ويتنام احتماال با چنين اقداماتي مي خواهد 
واكنش امريكا را بسنجد. اوايل هفته دو موسسه تحقيقاتي 
امريكايي گفتند تونگ چانگ ري، مهم ترين س��ايت 
موشكي كره شمالي بازسازي شده است. اين دو موسسه 
تحقيقاتي گفتن��د طبق ش��واهد، فعاليت هايي براي 
بازسازي سايت موشكي تونگ چانگ ري در جريان بوده 
است. ظاهرا اين تعميرات ظرف سه هفته گذشته صورت 
گرفته و در زمان ماقات اخير رهبران كره شمالي و امريكا 
در ويتنام هم جريان داشته است. اين سايت براي پرتاب 
موشك هاي ماهواره بر مورد استفاده قرار مي گرفته اما 
پس از اولين ماقات كيم جونگ اون، رهبر كره شمالي، با 
ترامپ در سنگاپور، بخش هايي از آن تخريب شد. ديدار 
اخير رهبران كره شمالي و امريكا اخيرا در هانوي بدون 
نتيجه پايان يافت. ترامپ در نشست خبري پس از پايان 

نشست گفت  به رهبر كره شمالي اعتماد دارد. 

بانك مركزي امريكا 
ترازنامه خود را كاهش مي دهد

گروه جهان| جرومي پاول رييس بانك مركزي در 
سخنراني در جمع دانشجويان دانشگاه استنفورد 
اعام كرد ف��درال رزرو در نظر دارد تا حجم اوراق 
قرضه وزارت خزان��ه داري و وام هاي رهني خود را 
كاهش دهد تا ترازنامه خ��ود را متعادل تر كند. او 
بار ديگر تاكيد كرد كه اين بانك براي تقويت رشد 

اقتصادي در كنار دولت ايستاده است.
به گزارش آسوشيتدپرس، ترازنامه بانك مركزي 
امريكا كه در سطح 4.5 هزار ميليارد دالري است، 
به باالترين س��طح در تاريخ رس��يده است. فدرال 
رزرو از اكتبر س��ال گذشته تصميم گرفته با اقدام 
بانكي در زمينه اوراق قرضه داراي سررسيد، سطح 
دارايي هاي خود را به 3.5 هزار ميليارد دالر كاهش 
دهد. فعاالن بازار هشدار داده اند كه افزايش مجدد 
نرخ بهره يا كاهش س��ريع دارايي هاي در اختيار 
بان��ك مركزي امريكا مي تواند به رش��د اقتصادي 
امريكا كه هم اكنون در يكي از پايين ترين سطوح 
در 3س��ال اخير قرار دارد، آس��يب بزند. جرومي 
پاول رييس ب��ا بيان اينكه حجم دارايي هاي بانك 
مركزي از آنچه براي تامين ذخاير بانكي نياز است 
بيشتر شده، افزود تا پايان سال جاري ميادي به 
سطح مورد نظر خواهيم رسيد. پاول وعده داد بانك 
مركزي در كاهش حجم دارايي هاي خود شفاف و 
قابل پيش بيني رفت��ار كند. او در بخش ديگري از 
سخنان خود به موضوع نرخ بهره پرداخت و گفت 
بانك مركزي در خصوص افزايش نرخ بهره رويكرد 

صبر و مشاهده را در پيش خواهد گرفت.

اليزابت وارن، ابرشركت هاي 
امريكايي را تهديد كرد 

گروه جه�ان| اليزابت وارن س��ناتور دموكرات ايالت 
ماساچوست امريكا اعام كرد در صورتي كه در انتخابات 
رياست جمهوري 2020 پيروز شود، براي ايجاد رقابت 
در بخش فناوري امريكا ش��ركت هاي آمازون، گوگل و 
فيس بوك را متاش��ي مي كند. به گزارش رويترز، او در 
يك گردهمايي در منطقه كويينز نيويورك اعام كرد: »ما 
اين شركت هاي بزرگ فناوري را داريم كه فكر مي كنند 
كره زمين را در اختيار دارند. من نمي خواهم دولت ما براي 
اين غول هاي فناوري كار كند. من مي خواهم دولت ما 
براي مردم كار كند. شركت هاي بزرگ فناوري به شهرها 
و ايالت ها مي آيند و با قلدري همگان را مجبور مي كنند كه 
هرچه آنها مي خواهند انجام دهند و تهديدي براي مشاغل 
كوچك و تازه كار محس��وب مي ش��وند.« شركت هاي 
آمازون، گوگل و فيس بوك تاكنون به اين اظهارات اليزابت 
وارن واكنشي نشان نداده اند. اين 3 غول فناوري تاكنون 
مورد انتقادهاي زيادي قرار گرفته اند. شركت فيس بوك 
به دليل بيشتر نكردن تاش هايش براي متوقف كردن 
دخالت كشورهاي خارجي در انتخابات رياست جمهوري 
2016 انتقاد قانون گذاران را برانگيخته اس��ت. شركت 
گوگل با ش��ركت هاي كوچك تر در خصوص واژه هاي 
جست وجو درگيري هايي داشته است. شركت آمازون 
هم به دليل پرداخت حقوق ان��دك به كاركنان بخش 
گمرك مورد انتقادهاي زيادي قرار گرفته است. اليزابت 
وارن حدود يك ماه پيش نامزدي خود را براي شركت در 
انتخابات رياست جمهوري آتي امريكا اعام كرد. او بارها از 
دونالد ترامپ و سياست هاي او انتقاد كرده و گفته ترامپ 

ممكن است تا سال 2020 پشت ميله هاي زندان باشد.
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اروپا:تعويقبرگزيت
فقطچندهفتهممكناست

گروه جهان| باتوجه به افزايش احتمال درخواست 
بريتانيا از اتحاديه اروپا براي به تعويق انداختن مهلت 
رس��مي جدايي )29مارس(، آنتونيو تاجاني رييس 
پارلمان اروپا گفت كه تعويق اين مهلت تنها براي چند 
هفته ممكن است. به نوشته دويچه وله، كشمكش بر 
سر خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا همچنان ادامه دارد. 
ترزا مي نخست وزير بريتانيا از عدم همراهي كشورهاي 
عضو اتحاديه اروپا در زمينه تاش براي دستيابي به 
يك راه حل انتقاد كرده است. رييس پارلمان اروپا نيز 
درباره سياس��ت اتحاديه اروپا در قبال برگزيت ابراز 
نظر كرده و بر پايبندي بر توافق پيشين اتحاديه اروپا 
و ترزا مي اصرار ورزيده است. تاجاني بر اين باور است 
كه تعويق مهلت برگزيت حداكثر تا اوايل ماه جوالي 
ممكن است. پارلمان جديد اروپا در اوايل ماه جوالي و 

پس از انتخابات ماه مه آغاز به كار خواهد كرد.
رييس پارلمان اروپا گفته: »بريتانيا به هر حال بايد 
براي درخواست به تعويق انداختن مهلت برگزيت 
دليلي داشته باشد، مثا دولت و پارلمان اين كشور بايد 
بگويند از اين فرصت براي چه منظوري مي خواهند 
استفاده كنند: مثا براي تجديد انتخابات يا برگزاري 
يك همه پرسي جديد.« يكي از مسائل مشكل ساز 
در پيش نويس توافق برگزيتي لندن و بروكس��ل و 
مخالفت نمايندگان پارلم��ان بريتانيا، موضوع مرز 
بين ايرلند شمالي و جمهوري ايرلند است. به سخن 
ديگر، موضوع بر سر تعيين مرز اتحاديه اروپا و بريتانيا 
در اتحاديه گمركي اروپا پس از برگزيت است. آنتونيو 
تاجاني، رييس پارلمان اروپا گفته است كه تصميم هر 
چه باشد، نبايد دستاوردهاي عيد پاك سال 1998 
در اين زمينه از بين برود. رييس پارلمان اروپا درباره 
بازگشت خشونت و قهر در مناقشه ايرلند هشدار داده 
و گفته به هر روي، بايد همه تاش ها براي اجتناب از 
»خروج سخت« بريتانيا از اتحاديه اروپا صورت گيرند. 
تاجاني خروج بدون توافق بريتانيا از اتحاديه اروپا را 
براي بريتانيا و همچنين براي اتحاديه اروپا بس��يار 

زيان بار ارزيابي كرده است.
ميش��ل بارنيه، نماينده اتحاديه اروپ��ا در مذاكرات 
برگزيت با انتش��ار توئيتي گفته كه بايد براي ايرلند 
شمالي و ادامه حضور آن در اتحاديه گمركي يا آنچه 
از آن به عنوان »مرز نامرئي« ياد مي شود، چاره جويي 
شود. خروج بدون توافق بريتانيا عما به ايجاد كنترل 
مرزي بين دو ايرلند منجر مي شود و همين موضوع 
به نگراني مردم ايرلند شمالي و همچنين بسياري از 

نمايندگان پارلمان بريتانيا انجاميده است.

كوتاه از منطقه

واكنشپنتاگون
بهخريداس400ازسويآنكارا

پنتاگون فروش هواپيماهاي اف35 و سيستم موشكي 
پاتريوت به تركيه را به صرف نظر اين كشور از خريد 
سيستم دفاع موشكي اس400 از روسيه منوسط كرد. 
به گزارش آناتولي، چارلز سامرز سخنگوي پنتاگون با 
تاكيد بر اينكه خريد موشك هاي روسي از سوي تركيه 
تبعات سنگيني براي روابط نظامي دو كشور خواهد 
داشت، گفته: »فروش هواپيماهاي اف35 و سيستم 
موشكي پاتريوت منتفي خواهد شد.« تركيه يكي از 
سرمايه گذاران ساخت جنگنده هاي فوق پيشرفته 
اس35 اس��ت و قرار است در ساخت اين هواپيماي 

مدرن نيز مشاركت داشته باشد . 

شكايتپاكستان
ازخلبانانهندي

سازمان جنگل ها و فضاي سبز پاكستان از خلبانان 
نيروي هوايي هند از جمله ابينان��دان وارتامان 
به دليل بمباران مناطق جنگلي و نابودي چندين 
درخت در منطقه باالكوت به سازمان ملل شكايت 
كرده اس��ت. به گزارش اوراس��يا تايمز، سازمان 
جنگل ها و فضاي سبز پاكستان در شكايت خود 
آورده كه خلبانان هندي به 19 درخت خسارت 
وارد كرده اند. پاكس��تان همچنين قصد دارد از 
دهلي به دليل آنچه ترويج تروريسم محيط زيستي 
خوانده به سازمان ملل شكايت كند. در پس حمله 
انتحاري 14 فوريه به نيروهاي هندي در كشمير، 

روابط دو كشور متشنج شد.

دستگيري7عضو
حزبنزديكبهكردهادرتركيه

پليس تركيه طي عمليات��ي در دياربكر هفت تن از 
اعضاي حزب دموكراتيك خلق ها را به اتهام تبليغات 
به نفع پ ك ك بازداشت كرد. به گزارش خبرگزاري 
اخاص تركيه، در اين عمليات 7 تن از اعضاي حزب 
دموكراتي��ك خلق ها كه در حماي��ت از ليا گوون 
نماينده اين حزب در مجلس ملي تركيه، در ساختمان 
حزب گرد هم آمده بودند بازداشت شدند. گوون در 
اعتراض به انزواي عبداهلل اوجاالن رهبر پ ك ك از 
دو ماه پيش در اعتصاب غذا به سر مي برد. پ ك ك از 
سوي دولت تركيه، اتحاديه اروپا و دولت امريكا گروه 

تروريستي معرفي شده است.

درخواستگوترشبراي
حضوركابلدرمذاكراتصلح

دبيركل سازمان ملل گفته تنها راه حل مشكات و 
بحران افغانستان آغاز مذاكرات بين خود طرف هاي 
افغ��ان ش��امل طالب��ان و دولت اس��ت. به گزارش 
آسوشيتدپرس، آنتونيو گوترش سرعت بخشيدن 
به برگزاري مذاكرات مي��ان طالبان و دولت قانوني 
افغانستان را خواستار شده و گفته اكنون بهترين زمان 
پايان دادن به جنگ 17 ساله افغانستان است. او افزود: 
يك توافقنامه صلح پاي��دار را تنها مي توان از طريق 
گفت وگوي جامع در داخل افغانستان به دست آورد.
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عكسروز

چهرهروز

انتقاد افخمي از طرح بحث هايي درباره تختي 
»بهروز افخمي« از مباحث مطرح شده درباره فوت »غالمرضا تختي« انتقاد كرد. اين كارگردان ادامه داد: در هفته گذشته آقاي مشايخي 
درباره روايت مرگ جهان پهلوان تختي مطرح كرد كه دليل مرگ تختي را با قطعيت خودكشي اعالم كرده است. اما نه در پيش از 
انقالب و نه پس از آن اين حادثه با قطعيت خودكشي مطرح نشده است. او افزود: دست ساواك در زندگي تختي در همه اسناد تاريخي 
وجود دارد و قابل چشم پوشي نيست. اين در حالي است كه ساواك با محدوديت كاري و اقتصادي براي تختي زندگي را براي او سخت 
كرده بود و اين به خاطر حسادت و محبوبيت تختي بود. كار تا جايي پيش رفت كه تختي در مسابقات آخرش حريف تمريني نداشت 

و هيچكس جرأت تمرين كردن با او را نداشت. اينها حقايقي است كه يا آقاي مشايخي نمي داند يا نمي خواهد آنها را به زبان بياورد.

بازارهنر

»خيام«بهرومانيميرود

ساختدومين»هيس«بهسال۹۸موكولشد

نمايشجواديهتمديدشد

سرپرست گروه تئاتر »آران« با اشاره به اجراي اپراي 
عروس��كي »خيام« در روماني در نيمه اول س��ال 
۹۸، س��اخت يك اپراي عروسكي بر اساس زندگي 
خواجوي كرماني را كار جديد اين گروه معرفي كرد.

بهروز غريب پور كارگردان تئاتر و اپراهاي عروسكي 
كه در حال حاضر اپراي »عشق« را در تاالر فردوسي 
روي صحنه دارد، درباره زمان پايان اجراي اين اپراي 
عروس��كي گفت: طبق برنامه ريزي انجام شده قرار 
اس��ت اپراي »عش��ق« تا هفته پاياني اسفند، روي 
صحنه باشد و روز ۲۵ اسفند به اجراي خود در تاالر 

فردوسي پايان دهد.
او درباره برنامه اجراي اپراهاي عروس��كي در نيمه 
اول س��ال ۹۸، اعالم كرد: رايزني هايي براي اجراي 
اپراي »مولوي« در فروردين ماه س��ال ۹۸ در شهر 
مشهد شده است كه در صورت قطعي شدن برنامه، 
اين اپراي عروسكي را در مشهد اجرا خواهيم كرد. 
غريب پور ادام��ه داد: همچنين اپراي »خيام« براي 
حضور در فستيوالي جهاني در كشور روماني دعوت 
ش��ده كه حضور اين اپرا در فستيوال مدنظر قطعي 

ش��ده اس��ت و اولين حضور بين المللي گروه تئاتر 
»آران« در سال ۹۸ در كشور روماني خواهد بود.

او درباره برنامه ريزي هاي خ��ود براي توليد اپرايي 
جديد، اظهار كرد: قصد داري��م در جديدترين كار 
گروه، اپرايي را بر اس��اس زندگي خواجوي كرماني 
تولي��د و روي صحنه ببريم. سرپرس��ت گروه تئاتر 
»آران« در پايان سخنان خود درباره برنامه رپرتوآر 
اپراي عروسكي گروه در سال ۹۸، يادآور شد: بعد از 
اجراي اپراي »خيام« در روماني و همچنين قطعي 
شدن اجراي »مولوي« در مشهد، برنامه ريزي براي 

رپرتوآر آثار گروه را انجام و اعالم خواهيم كرد.

پوران درخش��نده از كليد خوردن فيلم س��ينمايي 
»هيس! پسرها فرياد نمي زنند« در سال ۹۸ خبر داد. 
پوران درخشنده كارگردان سينما با اشاره به سرانجام 
پروژه سينمايي »هيس! پسرها فرياد نمي زنند« به 
مهر گفت: تصميم دارم تا ساخت اين پروژه را به سال 
آينده موكول كنم، تا شايد روند توليد بهتر شود. البته 
اميدوارم فضاي گراني و فضاي س��همگين باال بودن 
هزينه توليد در سينما بشكند، چرا كه اين فضا براي 

فيلمساز مستقل وحشتناك و سهمگين است.
او اظه��ار كرد: من به عنوان يك كارگردان مس��تقل 
مي خواهم فيلم بس��ازم، بيش از ۲ س��ال اس��ت كه 
منتظر س��اخت اين فيلم هس��تم. حاال كه بعد از ۲ 
سال مخالفت، پروانه س��اخت اين فيلم صادر شده، 
شرايط توليد به گونه اي است كه نمي توان شروع به 
توليد فيلم كرد. در واقع فض��اي توليد فيلم در ايران 
به گونه اي اس��ت كه هزينه توليد ي��ك فيلم ۴ برابر 
شده و اين امر براي فيلمساز مستقلي مانند من يك 
سم و يك درد بزرگ است. كارگردان فيلم سينمايي 
»ش��معي در باد« توضيح داد: »هيس! پسرها فرياد 
نمي زنند« نيز مانند ديگر آثار من، نگاه روانشناختي 
اجتماعي و آسيب شناسانه دارد، معتقدم فيلمي كه 
حرفي براي گفتن نداشته باشد و پيامي براي جامعه 
خود نداشته باشد، نمي تواند تأثيرگذار باشد. به همين 
دليل بس��ياري از آثار سينمايي تاريخ مصرف دارند و 
خيلي زود فراموش مي شوند. او تاكيد كرد: در اين ميان 
برخي از آثار سينمايي، تاريخ مصرف ندارند و هر زمان و 
براي هر نسلي كه نمايش داده شود، باز هم تازه است، 
چرا كه حرف، حرف روز است و نياز به تكرار آن حرف 

وجود دارد، تا بتوان رون��د زندگي در جامعه را تغيير 
دهيم. اين كارگردان سينما توضيح داد: براي »هيس! 
پسرها فرياد نمي زنند« تحقيقات بسياري انجام دادم 
و نزديك به ۲ س��ال زمان صرف كردم تا بتوانم پروانه 
ساخت آن را دريافت كنم، تا در نهايت جامعه با اتفاقاتي 
كه در آن رخ داد، مجوز س��اخت اين فيلم را براي من 
گرفت. حاال كه مي خواهم اين فيلم را بسازم با مشكل 
بزرگي مانند سرمايه روبرو هستم. او توضيح داد: طي 
3 سال گذشته با توجه به ورود پول هاي مختلف، ضربه 
مهمي به توليد در سينما زده شد، به خصوص در اين 
ميان پيش از هر چيز فيلمسازان اجتماعي و مستقل 
ضربه ديده ان��د. در حال حاضر مي توان گفت كه من 
ام��روز از جامعه خود عقب افتاده ام، چرا كه ۲ س��ال 
پيش قرار بود »هيس! پسرها فرياد نمي زنند« را بسازم. 
درخش��نده در پايان گفت: با توجه به اتفاقاتي كه در 
جامعه رخ داده است، بخشي از تحقيقات خود را دوباره 
شروع كرده ام تا بتوانم نگاه به روزتري نسبت به اتفاقات 
جامعه خود در اين پروژه داشته باشم. فيلم هايي از اين 
دس��ت مي تواند عالوه بر سرگرمي مسائلي نيز براي 

آموزش در جامعه داشته باشد. 

نمايش »جواديه« تا ۲۴ اسفند در تماشاخانه سپند 
تمديد ش��د. نمايش »جواديه« به كارگرداني رامين 
معصوميان و بر اساس متني از كهبد تاراج تا ۲۴ اسفند 
در تماشاخانه سپند به اجراي خود ادامه خواهد داد. 
اين اثر نمايش��ي روايت ۴ ج��وان در دهه 60 محله 
جواديه است كه فرهاد مهرخيراني، ناهيد محمودي، 
حميدرضا كمالپور و عقيل بهرامي در آن به ايفاي نقش 
مي پردازند. ساير عوامل نمايش »جواديه« عبارتند از: 
نويس��نده: كهبد تاراج، دراماتورژ: مريم ياسين زاده، 
كارگردان: رامي��ن معصوميان، مش��اور كارگردان: 
حميدرضا كشوردوست، مشاور رسانه: صادق سيادت، 
دستيار كارگردان: گالره روستايي، مدير توليد: سعيد 
زارع محمدي، مدير صحنه: عرفان راشد، طراح صحنه 
و لباس: مرجان سعدالدين، ساخت دكور: حميدرضا 
كشوردوست، مرجان سعدالدين، چهره پرداز: سپهر 

بهراميان، ساخت تيزر: خشايار نصير، ساخت دكور: 
حميدرضا كشوردوست، مرجان سعدالدين، طراح نور: 
امير ترحمي، نورپرداز: عليرضا ترحمي، صدا: مجتبي 
حسني، پوستر و بروشور: علي دولت آبادي، عكاس: 
عل��ي دولت آبادي، چهره پ��رداز: فاطمه علي پناهي. 
نمايش »جواديه« تا ۲۴ اسفند هر شب ساعت 1۸:۴۵ 

در تماشاخانه سپند روي صحنه مي رود.

تاريخنگاري

فروغي وزير دربار شد 
نوزدهم اسفند 13۲0، محمدعلی فروغی پس از کناره گيری از نخست وزيری در کابينه ی 
علی سهيلی به مقام وزير دربار تعيين شد.  مرد مرموز و پيچيده اي كه هم در دوره قاجار و 
هم پهلوي اول و دوم صاحب قدرت و نفوذ بود، نخستين نخست وزير پس از قدرت گرفتن 
محمدرضا شد. فروغی در دوره نخست وزيری خود با مشکالت بزرگی مواجه شد. مورد 
حمله راديوهای خارجی و مطبوعاتی داخلی قرار گرفت. در مجلس به سوی او سنگ پرتاب 
کردند. اما با تمام اين مسايل، 6 ماه دوام آورد و در اين مدت چهاربار کابينه را ترميم کرد، 
ولی سرانجام توان خود را از دست داد. با وجودی که در مجلس اکثريت داشت، از کار کناره 
گرفت و خودش را مخفی كرد و مسئوليت جديدي را نپذيرفت. وکالي مجلس چون از 

فروغی مايوس شدند، سهيلی را به آن سمت برگزيدند.
فروغی بعد از نخست وزيری، به وزارت دربار منصوب شد و پس از چندی قرار شد با سمت 
سفير کبير به آمريکا عزيمت کند. برايش پذيرش خواستند، موافقت شد. فروغی قبل از 
حرکت به سبب بيماری تقاضا کرد در اين مأموريت محمود فروغی فرزند کوچکش که 
کارمند وزارت امور خارجه بود نيز با او همراهی کند. اين امر احتياج به تصويب نامه هيات 
وزيران داشت. قوام السلطنه نخست وزير موضوع را در هيات دولت مطرح کرد و با مخالفت 
باقر کاظمی مهذب الدوله مواجه شد. کاظمی در زمره افرادی بود که تمام ترقيات او مديون 
فروغی بود. فروغی او را از کارمندی ساده وزارت امور خارجه به سفارت و وزارت رساند و 
هميشه برای حمايت از او مورد ايراد و حتی طعن بعضی دوستان قرار می گرفت و انتظار 
نداشت در آن ايام کاظمی با تقاضای کوچک او مخالفت کند. موضوع چندی در هيات دولت 
باقی ماند و اخذ تصميم به عمل نيامد. فروغی به شدت متأثر شد و بيماری او شدت يافت تا 

اينکه در روز ۵ آذر 13۲1 در سن 6۷ سالگی بر اثر سکته قلبی درگذشت. 
محمدعلی فروغی در جوانی با خواهرزاده نظام السلطنه رضاقلی ازدواج کرد و ثمره اين 
وصلت چهار پس��ر و دو دختر بود. همسر او در س��ن 30 سالگی مبتال به سل شد. او را از 

فرزندان��ش جدا کردند و در قلهک خانه ای اجاره و او را تنها در آن منزل قرار دادند تا تنها 
پزشک متخصص در سل که پزشک سفارت انگليس بود، از او عيادت کند و او در اين مدت 
هفته ای يک بار فرزندان خود را از پشت شيشه می ديد. سرانجام تالش پزشکان به جايی 
نرس��يد، معالجات مؤثر واقع نشد و همسر فروغی در همان سی سالگی چشم از جهان 
فروبست. فروغی پس از فوت همسرش بسيار متاثر شد، قريب ۲0 سال پس از آن همراه 

فرزندانش زندگی کرد و هرگز ازدواج نکرد. 

میراثنامه

به »شوش« دست نزنيد!
با گذشت 3 سال از جهاني شدن شوش، همچنان اين سوال مطرح است كه به اين شهر 

باستاني چه مي گذرد؟
شوش در شمال غربي استان خوزستان واقع شده است. مستندات قدمت آن را به هفت 
هزارسال پيش مي رساند. اين منطقه خواستگاه يكي از نخستين تمدن هاي بين النهرين، 
»عيالمي«ها بود كه اهميت خود را تا دوره هخامنشيان حفظ كرد. اين شهر براي ٣٠٠٠ 
سال از مهم ترين پايتخت هاي ايران بود و حاال با ۴۵ هكتار وسعت در قلب شوش كنوني 
واقع شده و مردم را كه تمايل دارند رفاه و زندگي مدرن داشته باشند، سخت درگير خود 

كرده است، شايد براي همين است هر بار زخمي به جان شهر مي اندازند.
در پاي تپه يا همان شهر باستاني شوش، خانه هاي نامنظمي ساخته شده كه محلي ها 
مي گويند از زمان »رومن گريشمن« باستانشناس فرانسوي كه درحال كاوش شوش 
باستان بود، بنا شده اند. خانه هايي كه اغلب سند ندارند و به گفته محلي ها، حكمت ساخت 
آنها محافظت از شهر باستاني شوش بر پايه تفكر گريشمن بوده است. اما حاال ميل براي 
تغيير شكل و اندازه اين خانه ها به وضوح ديده مي شود. محوطه باز شهر باستاني شوش، 
پاتوق جوانان شهر است هم فضاي سبز دارد، هم توريست هايي از هر رنگ. كاخ شاهي 
داريوش كه بازمانده آثار آن بدون هيچ محافظي زير نور آفتاب و بارش هاي جنوب فقط 
با يك طناب از محل گذر بازديدكنندگان جدا و حفاظت شده، محل مناسبي براي بروز 
كنجكاوي و شيطنت هاي جوانان است. دست زدن به اين آثار ممنوع نيست و عكس 
گرفتن با ايستادن روي پايه هاي ستون هاي شاهي براي همه حتي تروريست ها آزاد 
است. در موزه شوش كه آثاري از اين شهر باستاني در كنار يافته هايي از محوطه هاي 
باستاني هفت تپه و چغازنبيل هم ديده مي شود، همينقدر آزادي و رهاشدگي براي 
بازديدكنندگان وجود دارد. برخي آثار شوش در ويترين هاي بدون سرپوش قرار داده 
شده اند و بازديدكننده فكر مي كند حتماً بايد اين آثار ٣٠٠٠ ساله را لمس كند تا تاريخ 
را بهتر درك كند. قس��مت بيرون مانده اين آثار از ويترين شيشه اي، بر اثر تماس زياد 
بازديدكنندگان اغلب تغيير رنگ داده اند و هيچ كسي نيست كه تذكر دهد، حتي در 
شلوغ ترين روز كاري موزه، يعني جمعه. روي شيشه ويترين هاي ديواري نيز اثر انگشت 
و صورت بازديدكنندگان ديده مي شود. روي ديوارهاي موزه و در كنار آثار بدون محفظه 
كاغذهايي چسبانده شده كه تذكر داده دست نزنند و آثار را لمس نكنند، اما رفتار بيشتر 
بازديدكننده ها نشان مي دهد اين تذكرها را اصاًل نديده اند. در محوطه بيروني موزه، 
سرستون ها، پايه هاي سنگي و سنگ قبرها بدون هيچ حفاظي زير درختاني كه پاتوق 
پرندگان است، در معرض باد و باران و نور قرار گرفته اند. فضله پرنده ها به وفور روي اين 

آثار ديده مي شود و البته ردپاي فرسايش سنگ ها.  بارش باران محوطه شوش را بسيار 
سبز كرده بطوري كه محلي ها مي گويند در ١6 سال اخير چنين سبزي را شاهد نبوده اند. 
تپه هاي باستاني همه سبز شده اند و پاي ستون ها و روي ديوارهاي هاي قلعه فرانسوي ها 
گياهان زيادي روييده است. به نظر مي رسد هنوز وقت پاكسازي محوطه از گياهان هرز 
و خودرو نرسيده است. رد شوره و رطوبت ناشي از باران هاي تازه و كهنه روي ديوار قلعه 

فرانسوي ها نيز به راحتي ديده مي شود.
محمدحسين ارس��طوزاده، معاون ميراث فرهنگي استان خوزستان درباره وضعيت 
نگهداري از آثار شوش در محوطه باز و داخل موزه به ايسنا مي گويد: آثاري كه در موزه 
نگهداري مي ش��ود يا در ويترين قرار دارد يا دور آن شيشه كشيده شده. به هر حال اگر 
كسي بخواهد روي اين آثار تاريخي دست بكشد بايد روي وجدان خود پا بگذارد يا تالش 
كند دستش برسد، مثاًل سرستوني كه در ورودي موزه قرار دارد فكر مي كنم به هيچ عنوان 
امكان دسترسي به آن وجود ندارد مگر اينكه جهش فوق العاده اي براي دست زدن به اثر 
انجام دهند. او اضافه مي كند: در اين سال ها سعي كرديم موزه شوش با ايجاد ويترين ها و 
حفاظت الكترونيك وضعيت بهتري پيدا كند. به هر حال متوليان موزه هم حضور دارند 
تا كسي به آثار دست نزند. البته در سال گذشته آثاري كه بر اثر تماس دست دچار تغيير 
رنگ شده بودند در آزمايشگاه مجهز شوش مرمت و پاكسازي شدند. ارسطوزاده مي گويد: 

شرايط نگهداري اين آثار اگر صد در صد مطلوب نيست اما سعي كرديم ايده آل باشد.

ايستگاه

 وقتی نوالن از هيچکاک 
الهام  می گيرد

در حالی ک��ه پيش تر 
اعالم ش��ده ب��ود فيلم 
جديد کريستوفر نوالن 
ج��والی ۲0۲0 اکران 
می ش��ود، اکنون گفته 
شده فيلمبرداری اين 
فيلم از م��اه ژوئن آغاز 
خواهد شد. به گزارش 

اس��کرين، گفته ش��ده فيلم بعدی کريستوفر 
نوالن که در س��کوت کامل خبری در دس��ت 
تهيه اس��ت، »تريلری رمانتيک« خواهد بود و 
کار فيلمبرداری آن از ماه ژوئن شروع می شود.

تنها خبری که به صورت رس��می از اين فيلم 
منتشر ش��ده خبری است که کمپانی برادران 
وارنر چندی پيش اعالم کرد و گفت فيلم بعدی 
کريستوفر نوالن را 1۷ جوالی ۲0۲0 روی پرده 
می برد. اي��ن فيلم هنوز عنوان��ی ندارد و هيچ 

جزئياتی از آن اعالم نشده است.
با اين حال اکنون منابع داخلی که نخواسته اند 
نامشان فاش ش��ود گفته اند فيلمبرداری اين 
فيلم از ماه ژوئن )خرداد( شروع می شود و فيلم 
هنوز فيلمنام��ه کاملی ندارد ام��ا موضوع آن 
ترکيبی از »شمال از شمال غربی« هيچکاک 
با »تلقين« يا »س��رآغاز« نوالن است. در عين 
حال گفته ش��ده اين فيلم به صورت آيمکس 
ساخته می شود. در حالی که »تلقين« فيلمی 
چند اليه از روياهای در هم تنيده بود، و نوالن 
همواره به اين ش��کل قصه گويی عالقه داشته 
جای تعجب ندارد اگر بخواهد بار ديگر به اين 
شکل روايت روی بياورد، زيرا او همواره خواسته 
است مرزها را در فيلمسازی از ميان بردارد. اما 
در عين ح��ال آنچه از آن به عن��وان »تريلری 
رمانتيک« ياد ش��ده ژانری نيس��ت که نوالن 
پيش تر به سراغ آن رفته باشد. در طول دوران 
حرفه ای کاری اش او به سراغ اقتباس از کتاب 
مصور تا درامی جنگی رفته اس��ت اما هرگز به 
سراغ فيلمی رمانتيک نرفته است. جديدترين 
فيلم نوالن »دانکرک« بود که آن هم در سال 

۲01۷ راهی سينماها شده بود.

تيم برتون باز می گردد
انتظار می رود »دامبو« 
جديدتري��ن فيلم تيم 
برتون با يک افتتاحيه 
60-۵0 ميليون دالری 
وارد سينماها شود. به 
گ��زارش مهر ب��ه نقل 
از هالي��وود ريپورت��ر، 
»دامب��و« فيلمی زنده 

)اليو اکشن( که بر مبنای انيميشنی محصول 
سال 1۹۴1 به همين نام س��اخته شده است 

اواخر مارس راهی سينماها می شود.
اين فيلم که جديدترين فيلم تيم برتون است 
از ۲۹ مارس روی پرده های سينماهای آمريکا 
و چين می رود و انتظار می رود که در 3 روز اول 
نمايشش بتواند تا 60 ميليون دالر فروش کند. 
به اين ترتيب گروه توزيع کننده فيلم کمتر از 
3 هفته فرصت دارند ت��ا برنامه های تبليغاتی 

خود را پيش ببرند.
مايکل کيتون، اوا گرين، کالين فارل و دنی دو 
ويتو بازيگران اين فيلم هس��تند. ش��خصيت 
دامب��و به وس��يله جلوه های ويژه خلق ش��ده 
است. ارين کروگر نويسنده »روح در پوسته« 
و »ترنسفورمرز« نويسنده فيلمنامه اين فيلم 
اس��ت.  داس��تان فيلم درباره ي��ک بچه فيل 
دوست داش��تنی اس��ت که گوش های بزرگی 

دارد و در سيرک بازی می کند.

AFC : السد - پرسپوليس؛ تكرار نيمه نهايي دوره قبل ليگ 

خدادادعزيزي:منراطلسمكنند؟خودمطلسمميكنم!

سايت كنفدراس��يون فوتبال آسيا به 
بررسي مهم ترين ديدارهاي اين هفته 

ليگ قهرمانان آسيا پرداخت.
هفت��ه دوم از مرحله گروهي ليگ قهرمانان آس��يا 
۲01۹ در اي��ن هفته برگزار خواهد ش��د و در يكي 
از حساس ترين بازي ها الس��د در خانه پذيراي تيم 
پرسپوليس است. اين ديدار تكرار نيمه نهايي دوره 
قبل ليگ قهرمانان است. در ديدار رفت پرسپوليس 
توانست در دوحه با يك گل به برتري برسد و در تهران 
نيز بازي دو تيم با تساوي يك بر يك به پايان رسيد تا 

در نهايت پرسپوليس به ديدار نهايي برسد.
دو تيم در شرايطي برابر هم قرار مي گيرند كه اين دوره 
را نااميدكننده شروع كردند. پرسپوليس در خانه برابر 
پاختاكور به تساوي يك بر يك رسيد و در ديگر ديدار، 

السد در زمين االهلي با دو گل شكست خورد. 

خداداد عزيزي از جمله كس��اني است كه همواره درباره 
نيروي عجيب و جادويي در ليگ برتر صحبت كرده است. او 
اعتقاد دارد بعضي از مربيان از جادو جنبل كمك مي گيرند 
تا نتيجه بگيرند. خبرآنالين نوش��ت: »بازيكنان يكي از 
تيم هاي ليگ برتر اخيراً در محفلي دوستانه فاش كرده اند 
شك ندارند تيم رقيب شان از جادوگر استفاده مي كرد؛ چرا 
كه هر چه مي زدند توپ هايشان گل نمي شد. اين بحث از 
رختكن آن تيم شروع شد و در اتوبوس هر كدام از بازيكنان 
مي گفتند مگر مي شود چنين موقعيت هايي تبديل به 
گل نشود؟ آنها تصور مي كردند نيرويي عجيب باعث شد 
توپ هايشان تبديل به گل نشود. خداداد عزيزي، چهره 
محبوب فوتبال ايران از جمله كس��اني است كه همواره 
درباره اين نيروي عجيب صحبت كرده است. او اعتقاد دارد 
بعضي از مربيان از جادو جنبل كمك مي گيرند تا در ليگ 
برتر نتيجه بگيرند. وقتي در اين باره از او سوال مي كنيم، 
مي گويد: »اين همه گفته ايم به كجا رس��يده است؟ من 
چندين سال در اين باره صحبت كرده ام. متأسفانه اين 

چيزها هست، مخصوصاً در ليگ يك ايران. خيلي اتفاقات 
عجيب و غريبي در آنجا مي افتد. متأسفانه حق خيلي از 

فوتباليست ها آنجا ضايع مي شود.«
او در پاسخ به اين س��وال كه آيا شما تصور مي كنيد 
واقعًا اين چيزها در نتيجه گيري موثر است، مي گويد: 
»حتما اين آدم ها اعتقاد دارند كه دنبالش مي روند. من 
هم اگر اعتقاد داشتم دو تا جادوگر از هند مي آوردم. 
يك مرتاضي چيزي به تيمم اضافه مي كردم كه نتيجه 

بگيرم. البته آنها دنبال جادوگر هندي نمي روند و از 
كاالي توليد داخل استفاده مي كنند!«

خداداد ادامه مي دهد: »حتما اي��ن افراد از جادو جنبل 
نتيجه گرفته اند كه س��راغ اين آدم ها مي روند.« ولي راه 
اثبات حضور جادوگران در ليگ برتر چيس��ت؟ عزيزي 
جواب مي دهد: »به نظر من بهترين راه اثباتش مديران 
باشگاه ها هستند. آنها با اين مربيان كار مي كنند. مي توانند 
ثابت كنند. مثاًل وقتي مربيان يا يك آدم ناشناس اسم مادر 
بازيكن را مي پرسد، شك نكنيد آنجا جادو جنبل است. آخر 
من نمي فهمم اسم مادر بازيكن چه ربطي به فوتبال دارد؟ 
اين فقط كار جادوگرهاست. البته ما مي گوئيم جادوگر اين 

مربيان مي گويند آدم هايي با انرژي خارق العاده.«
آيا صحبت هايي خداداد درباره جادوگران باعث شده تا 
يك جادوگر به او زنگ بزند و مثاًل تهديد به طلسمش 
كند؟ »نه بابا. من را طلسم كنند؟ من خودم طلسم 
مي كنم! )خنده( ولي جدا از شوخي تا به حال اين اتفاق 

برايم رخ نداده است.«

ورزشي
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