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بنا بر اعالم وزير صنعت 20 هزار ميليارد تومان 
تسهيالت به صاحبان بنگاه ها اعطا مي شود
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رييس مجلس ش��وراي اس��امي، با بي��ان اينكه 
همكاري هاي اقتصادي بين ايران و ارمنستان بايد 
س��امان يابد، اظهار داش��ت: ظرفيت هاي فراواني 
براي توسعه روابط دو كشور در حوزه حمل و نقل، 

ترانزيت انرژي و گردشگري وجود دارد.
به گزارش خانه ملت، علي الريجان��ي، در ديدار با 
نيكول پاشينيان نخس��ت وزير ارمنستان با تاكيد 
بر اينكه همكاري هاي ايران با ارمنس��تان در تمام 
زمينه ها امكانپذير است، اظهار داشت: ايران هيچ 
محدوديتي براي توس��عه همكاري ها با ارمنستان 
قائل نشده اس��ت و مصالح منطقه ايجاب مي كند 
كه كش��ورهاي منطقه با يكديگر روابط دوستانه 
داشته باشند. وي با بيان اينكه ايران و ارمنستان در 
حوزه اقتصادي نيز مي توانند همكاري هاي خود را 
گسترش دهند، افزود: شركت هاي خوبي در ايران 
در حوزه فناوري اطاعات، ساخت و ساز ساختمان 
و راه ها فعال هس��تند كه مي توانند با ارمنس��تان 

همكاري كنند.
الريجان��ي با تاكيد ب��ر اينكه دو كش��ور اي��ران و 
ارمنس��تان باي��د از ظرفيت هاي قانون��ي همانند 
اتحاديه اوراس��يا براي توس��عه رواب��ط اقتصادي 
استفاده كنند، ادامه داد: همكاري هاي بانكي بين 
دو كشور بايد توسعه يابد تا فعاليت تجاري كه بين 

دو كشور فعال هستند، تسهيل شود.
او با تاكيد ب��ر اينكه روابط دو كش��ور بايد با درايت 
توسعه يابد، چرا كه برخي كشورها در گسترش اين 
همكاري ها مزاحمت ايجاد مي كنند، افزود: ايران و 
ارمنستان دو كشور همس��ايه هستند كه فرهنگ 

اين دو كشور نيز به يكديگر بسيار نزديك است.
الريجاني با بيان اينكه نگاه مثبتي به همكاري هاي 
پارلماني بين دو كش��ور وج��ود دارد، ادام��ه داد: 
رايزني هاي مختلفي با نمايندگان ارامنه در مجلس 
براي توسعه همكاري ها با كشور ارمنستان صورت 

مي گيرد و مجل��س ايران از توس��عه روابط بين دو 
كشور حمايت مي كند.

پاشينيان نخس��ت وزير كشور ارمنس��تان در اين 
ديدار با اش��اره به تغيير نظام حاكميتي اين كشور 
به نظ��ام پارلماني گف��ت: همكاري ه��اي ايران و 
ارمنستان بايد در باالترين سطح قرار گيرد كه يكي 

از زمينه هاي همكاري در حوزه اقتصادي است.
وي با بيان اينكه هدف اول ارمنستان اين بوده كه 
فناوري اطاعات را پيشرو در عرصه اقتصادي قرار 
دهد، افزود: عرصه صنعت و فناوري اطاعات بايد 
در ارمنستان توسعه يافته و پايه توسعه اقتصادي 

كشور شود.
نخس��ت وزير ارمنس��تان با تاكيد بر اينكه پس از 
انقاب س��ال گذش��ته در اين كش��ور، ارمنستان 
مس��تقل تر فعالي��ت مي كن��د، ادام��ه داد: هدف 
ارمنس��تان اين بوده كه روابط خود را با كشورهاي 
همسايه گسترش دهد و ارمنستان در هدفگذاري 
سياس��ت خارجي خود برقراري روابط مناسب با 

تمامي كشورها را مدنظر قرار داده است.
وي با بيان اينكه راهكارها براي توسعه روابط بانكي 
بين دو كشور در ديدار با آقاي روحاني مورد بررسي 
قرار گرفت، اظهار داشت: همكاري هاي اقتصادي 
بين كشورهاي همس��ايه مي تواند گسترش يابد 
و براي مقابله با چالش هاي ام��روز بايد برنامه هاي 

بلندمدتي بين كشورها ترسيم شود.
نخست وزير ارمنس��تان با بيان اينكه اين سفر آغاز 
فصل جديدي براي توس��عه رواب��ط و همكاري ها 
بين دو كش��ور خواهد بود، ادامه داد: س��فرها بين 
مس��ووالن دو كش��ور بايد متقابل و مداوم باش��د 
و زماني ك��ه جامعه ارامنه خ��ود را در اي��ران آزاد 
مي بينند، اي��ن موضوع عاملي موثر براي توس��عه 
روابط دو كشور و ارتباطات دوس��تانه بين ايران و 

ارمنستان است.

الريجاني:  روابط ايران و ارمنستان بايد با درايت توسعه يابد
كريستين الگارد| رييس  صندوق بين الملل پول|

ترجمه: منصور بيطرف|
همگرايي چه معنايي مي دهد؟

خيلي س��اده بگويم، همگرايي به معناي آن اس��ت 
كه درآمد كش��ورهاي فقيرتر به س��مت همسايگان 

ثروتمند ترشان برود 
به بيست سال پيش فكر كنيد. 

طي اين دوره وع��ده عضويت در اتحادي��ه اروپا براي 
كشورهايي كه پيش از اين كمونيست بودند منجر به 
اصاحات پيشران بازاري و ساخت نهادهايي شد كه 

پتانسيل اقتصادي آنها را رها ساخت. 
از س��ال 1993 ت��ا 2017،  درآمد واقعي س��رانه در 
جمهوري چك،  مجارستان و اس��لواني نزديك به دو 
برابر شد. در جمهوري اسلواكي،  استوني و لهستان اين 
شاخص تقريبا بيش از دو و نيم برابر شد. در ليتوني و 
التويا اين بيش از سه برابر شد. صندوق بين المللي پول 
افتخار مي كند كه در اين انتق��ال نقش خود را خوب 
بازي كرده اس��ت. در حقيقت،  م��ا ابزارهاي وام دهي 
تازه اي را كه مش��خصا ب��راي نيازهاي كش��ورهاي 

كمونيست سابق طراحي شده بود خلق كرديم. 
در واقع موفقيت،  موفقيت را توليد مي كند.

اصاحاتي ك��ه در دولت هاي تازه عضو ش��ده به اجرا 
درآمد تا به اتحاديه اروپا بپپيوندد باعث ش��د كه آن 
كشورها مكان هاي جذابي براي سرمايه گذاري اعضاي 
اوليه اتحاديه اروپا باشد. در نيتجه، اقتصادهاي اروپايي 
عميق تر در يكديگر يكپارچه شدند. تعهد دولت هاي 
تازه عضو ش��ده براي تمام��ي اعض��اي اتحاديه اروپا 

سودهايي را در برداشت.
از اواسط دهه 1990 تا 2007، درامد واقعي هر فرد در 
دولت هاي تازه عضو ش��ده دو برابر شد و اعضاي اوليه 

اتحاديه اروپا يك افزايش 42 درصدي را شاهد بودند.
اما بح��ران مالي جهاني بر پيش��رفت اروپ��ا وقفه اي 
را ايجاد ك��رد. همگرايي ب��راي زنده مان��دن مجبور 

شد كه عقب بنش��يند. اتحاديه اروپا به درستي براي 
نجات خ��ودش متحد ش��د. اما نياز ب��راي همگرايي 
كنار گذاش��ته نش��د و حاال بايد بر آن يك ب��ار ديگر 
متمركز شويم. چرا؟ چون اروپا يك بار ديگر با لحظه 

معني داري روبه رو است.

  چالش تازه براي وحدت اروپا چيست ؟ 
طي چندين سال گذش��ته نهضت هاي پوپوليستي، 
ارزش بنيادين يكپارچگي را به زير سوال برده است. 
مهاجرت از خاورميانه و ش��مال افريقا نگراني هايي را 
در خصوص هويت فرهنگي و امني��ت به وجود آورده 
است. قواعدي كه بر نظم تجاري جهاني استوار است 
كه منبع كليدي براي رش��د جهاني طي 60 س��ال 
گذشته بود با فش��ار بي حدي روبرو شده است. نسل 
بعدي اين قاره كه از زخم ه��اي اقتصادي بحران هاي 
مالي جهاني هنوز رنج مي برد به دنبال كيفيت شغلي 
و ثبات آينده اس��ت. از هر 4 ج��وان در اتحاديه اروپا 
يك نفر در خطر فقير ش��دن است. حل اين چالش ها 
نيازمند بازنگري تعهدها براي ش��راكت رونق در اروپا 
است.  در حال حاضر عايمي از اين اتفاقات بازنگري 
شده مشاهده شده اس��ت. اتحاديه اروپا افتخار آن را 
دارد كه هر روز به دنيا يادآوري مي كند كه از تجارت 
آزاد و عادالنه حمايت مي كن��د،  از چند جانبه گرايي 
دفاع مي كند و بدنبال راه هايي اس��ت كه نابرابري را 
كاهش دهد. اين رفتار براي من گفتار صدراعظم كهل 
را تداعي مي كند كه گفته بود، “ ما همگي به اروپا نياز 
داريم نه فقط بخشي از ما. “ در حال حاضر در دنيايي 
زندگي مي كنيم كه ارزش همكاري هاي بين المللي 
را زير س��وال برده، در اين دوران  دنيا بيش از هر وقت 
ديگر به اروپا نياز دارد. اما اول از همه اروپا بايد در خانه 
خودش موفق باش��د. براي آنكه اين اتفاق بيفتد اروپا 
بايد همگرايي اقتصادي را از آنجايي كه فراموش شده 

احيا كند. 

معناي همگرايي 
گزارشنگاه
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خيلي س��اده بگويم، همگرايي ب��ه معناي آن 
اس��ت كه درآمد كش��ورهاي فقيرتر به سمت 

همسايگان ثروتمند ترشان برود 
به بيست سال پيش فكر كنيد. 

طي اين دوره وعده عضوي��ت در اتحاديه اروپا 
براي كش��ورهايي كه پيش از اين كمونيست 
بودند منجر به اصاحات پيش��ران ب��ازاري و 
ساخت نهادهايي ش��د كه پتانسيل اقتصادي 

آنها را رها ساخت. 
از سال 1993 تا 2017،  درآمد واقعي سرانه در 
جمهوري چك،  مجارستان و اسلواني نزديك به 
دو برابر ش��د. در جمهوري اسلواكي،  استوني و 
لهستان اين شاخص تقريبا بيش از دو و نيم برابر 
شد. در ليتوني و التويا اين بيش از سه برابر شد. 
صندوق بين المللي پول افتخار مي كند كه در 
اين انتقال نقش خود را خوب بازي كرده است...
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افزايش حقوق كارمندان 
به كميسيون تلفيق رفت

در يازدهمين روز بررسي اليحه بودجه 98 در صحن 
مجلس، درنهايت ميزان افزايش حقوق كارمندان 
دولت جهت بررسي بيش��تر به كميسيون تلفيق 
واگذار ش��د. همچنين طبق مصوبات نمايندگان 
مجلس وام ازدواج براي س��ال آينده به 30ميليون 
توم��ان بال��غ مي ش��ود. همچني��ن نماين��دگان 
700ميليارد تومان نيز براي سازمان هال احمر در 
نظر گرفتند كه براس��اس آن اين سازمان مي تواند 

براي مقابله با حوادث طبيعي چنين رقمي را...

بانك وبيمه

ممنوعيت فعاليت كارتخوان ها 
در خارج از كشور

احسان   شمشيري|
به منظور سالم سازي شبكه پرداخت و جلوگيري 
از اخال در نظ��ام ارزي، الزاماتي ب��راي ابزارهاي 
پرداخت مصوب شد و در همين راستا ممنوعيت 
فعاليت كارتخوان ها در خارج از كشور توسط بانك 
مركزي و شركت شاپرك اباغ شد. به گزارش ايِبنا، 
بر اساس آمارهاي غير رس��مي در طول سال هاي 
اخير بالغ بر چند هزار دس��تگاه كارتخوان ايراني 
و متصل به شبكه شتاب با حس��اب هاي ايراني از 
مرزهاي كش��ور خارج و در كش��ورهايي همچون 
تركيه، كان��ادا، امارات متحده عربي، گرجس��تان، 
ارمنس��تان و چند كش��ور ديگر در فروشگاه هاي 
مختلف و صرافي ها به عنوان اب��زار پرداخت براي 
ايرانيان مورد اس��تفاده قرار گرفته كه كارشناسان 
اعتقاد دارند خروج اين دستگاه ها و استفاده از آنها تا 
چندي پيش براي بانك مركزي و شركت شاپرك با 

توجه به نبود دستور و اختيارات دغدغه نبوده...
4

وزير دفاع در حاشيه جلسه هيات  دولت: 

بانك مركزي كارنامه بازار مسكن تهران در بهمن ماه را منتشر كرد

 واگذاري بنگاه هاي اقتصادي
  نيروهاي مسلح به زودي 

اعالم مي شود 

سرايت نوسان دالر به بازار مسكن

دولت

مع��اون اول رييس جمهوري گف��ت: در آينده 
راهي جز اين نداري��م كه اقتصاد را به س��مت 
بهره من��دي از فناوري ه��اي نوي��ن ببريم. به 
گزارش ايرنا، اس��حاق جهانگيري روز گذشته 
در آيي��ن هفت��ه آگاه��ي از مغز در ب��اغ كتاب 
تهران، افزود: فناوري هاي نويني مانند هوافضا، 
 اي س��ي تي و غيره كه فاصله ما ب��ا دنيا در اين 
زمينه ها زياد نيس��ت، بايد فناوري هاي نوين را 
تجاري س��ازي و به ثروت تبديل كنيم. معاون 
اول رييس جمهوري يك��ي از جهت گيري هاي 
دول��ت را تقويت ش��ركت هاي دان��ش بنيان 
برشمرد و گفت: به ويژه وقتي با محدوديت هاي 
مالي مواجه هس��تيم، بايد به س��مت راه هاي 
ناش��ناخته و مس��يرهايي حرك��ت كنيم كه 
تاكنون پيموده نش��ده اس��ت و ش��ركت هاي 
دانش بنيان يكي از اين مسيرهاس��ت كه بايد 
مورد توجه ج��دي قرار بگيرن��د. وي ادامه داد: 
ش��ركت هاي دانش بنيان بايد حمايت و منابع 
مورد نياز تامين ش��ود و خوش بختانه تاكنون 
چند هزار ش��ركت دانش بنيان در كشور ايجاد 
ش��ده اس��ت. جهانگيري در ادام��ه گفت: قبل 
از هر چي��زي از دكتر خرازي كه در س��ال هاي 
اخير در س��تاد راهبري شناختي وقت گذاشته 
و دستاوردهاي خوبي هم داشتند، تشكر كنم. 
مجموعا كارهاي خوبي انجام شده و در شرايط 
فعلي، زيرساخت هاي مناسبي در علوم شناختي 
شكل داديم و تا حدي نيروهاي انساني مورد نياز 
تامين شده است؛ اعضاي هيات علمي اساتيد و 
پژوهشگراني فعال در حوزه شناختي بايد تربيت 
شوند. جهانگيري با بيان اينكه علوم شناختي 
امروز در دنيا مرز دانش اس��ت، اظهار داش��ت: 
كشورهاي پيش��رفته دنيا رو به علوم شناختي 
دارن��د و س��رمايه گذاري هاي زي��ادي انج��ام 
مي دهند. وي آگاهي از مغز را مس��اله اي بسيار 
حياتي دانس��ت و گفت: آگاهي از مغز در بخش 
س��امت، بخش دفاع و امني��ت و بخش هايي 
كه زندگي مردم تحت تاثي��ر آن قرار مي گيرد، 
اهميت ويژه اي دارد. معاون اول رييس جمهوري 
با اش��اره به نوپا بودن علم ش��ناختي در كشور، 
خاطرنش��ان كرد: با توجه به نوپا بودن اين علم 
كه البته به موقع شروع كرديم اگر از دانشمندان 
ايراني خارج از كش��ور دعوت و به پژوهشگران 
داخل كش��ور توجه كني��م حتم��ا در اين علم 
مي توانيم حركت كنيم و كارهاي جدي انجام 
دهيم. جهانگيري ب��ا ابراز امي��دواري از اينكه 
در زمينه علوم ش��ناختي و مس��ائل مرتبط با 
كاركرد مغز كارهاي جدي تر انجام شود، گفت: 
الزمه اش مطالبه گري افكار عمومي است؛ يعني 
مردم بايد جذب شوند و آثار اين دانش را ببينند.

جهانگيري: راهي جزبهره مندي 
ازفناوري نوين در اقتصاد نداريم

خبر

وزير تع��اون، كار و رفاه اجتماع��ي گفت: اين 
وزارتخانه خروج از همه فعاليت هاي اقتصادي 

را در دستور كار دارد.
به گزارش وزارت تع��اون، كار و رفاه اجتماعي، 
»محمد ش��ريعتمداري« در نشست مشترك 
با اس��تانداران، از آنان خواس��ت »فعاليت هاي 
اقتصادي در استان ها از س��وي يك نهاد واحد 
پيگيري ش��ود«. وي از تصميم گيري چندين 
دستگاه در زمينه اشتغال انتقاد و بر لزوم پرهيز 
از اباغ دستورهاي متفاوت و متعدد به استان ها 

تاكيد كرد.
اين مس��وول، داليل اصلي به نتيجه نرسيدن 
طرح هاي اش��تغالزا را نبودن فرماندهي واحد 
و تامين نش��دن منابع از سوي سازمان برنامه و 

بودجه عنوان كرد.
وي به موض��وع واگذاري واحده��اي تجاري و 
صنعت��ي و طرح ها به بخش خصوصي اش��اره 
كرد و گفت: اس��تانداران با توجه به ش��ناختي 
كه از محل ماموريت خ��ود دارند، مي توانند در 
واگذاري اين واحدها كمك شاياني كنند و در 
اين پيوند مي توان هياتي براي بررسي چگونگي 
واگذاري ه��ا و اهليت خريداران در هر اس��تان 
تشكيل داد. شريعتمداري ادامه داد: شناسايي 
بنگاه هاي جديد ب��ه جد دنبال مي ش��ود و در 
اين زمينه هر اختياري كه استانداران ضروري 

بدانند، به آنان تفويض مي شود.
وزي��ر تع��اون، كار و رف��اه اجتماع��ي تاكي��د 
كرد اس��تانداران به عن��وان باالتري��ن مرجع 
تصميم گيري در هر اس��تان، بايد اشتغال را به 

عنوان مهم ترين اولويت خود در نظر بگيرند.
»افزايش فش��ار بر بنگاه هاي توليدي كارساز 
نيست و معاونت اس��تانداري ها نيز مي توانند 
مطالبات و مس��ائل اي��ن بنگاه ه��ا را پيگيري 
كنند«. به گزارش ايرنا، وزي��ر تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي بيست و چهارم آذرماه گفت: تاكنون 
بنگاه داري »شستا« زيان آور بوده و نتوانسته ايم 

با اين روش از منافع ذي نفعان دفاع كنيم.
شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي )شستا( 
شش��م فروردين س��ال 1365 به عن��وان يك 
مجموعه تخصصي در زمينه سرمايه گذاري در 
قالب يك شركت سهامي خاص با سرمايه اوليه 

20 ميليارد ريال تاسيس شد. 
ش��ريعتمداري اضافه كرد: هزار ميليارد تومان 
از وزارت بهداشت طلبكار و هفت هزار ميليارد 
تومان به آنها بدهكاريم اما تاكنون هيچ اقدامي 
براي تعيي��ن تكليف اين بده��ي و طلب انجام 
نشده است. وي تاكيد كرد هلدينگ ها و شستا 
بايد فوري وارد بورس شود تا مردم بدانند درون 

اين شركت ها چه اتفاقي رخ مي دهد.

وزارت كار از فعاليت هاي 
اقتصادي خارج مي شود

جهان

تشديد نگراني ها از جنگ 
بين هند و پاكستان

15 ۲

وزير امور خارجه تركيه گفت كه افزايش تحريم ها و 
تشديد فشارهاي بين المللي عليه ايران كار صحيحي 
نيس��ت. به گزارش آناتولي مولود چاووش اوغلو، در 
كنفرانس »ديپلماسي بشردوستانه و كارآفريني« با 
تاكيد بر اينكه آنكارا در تحريم ها كنار تهران ايستاده 
است، اظهار داشت: تشديد فش��ارها عليه ايران كار 
صحيحي نيس��ت. وي تصريح كرد: تركيه در زمينه 
مبارزه با تروريس��م در ميدان و ميز مذاكرات بسيار 
قدرتمند اس��ت. چاووش اوغل��و با تاكيد ب��ر اينكه 
در نظ��ام جهاني فعل��ي تعيين و اجراي سياس��ت 
خارجي بس��يار دشوار اس��ت، گفت: نظام جهاني با 
مشكات بس��يار جدي از قبيل معضل تروريسم و 

موج مهاجرت مواجه است. وزير امور خارجه تركيه 
گفت: س��ازمان هاي بين المللي به تنهاي��ي قادر به 
مبارزه با اين مشكات نيستند و سازمان ملل نيازمند 
اصاحات بنيادي است. چاووش اوغلو با بيان اينكه 
در جهان عاوه بر كشمكش هاي موجود، اختافات 
ديرين��ه نيز وج��ود دارد، تصري��ح ك��رد: بازيگران 
بين المللي در زمينه حل اين اختافات دچار لغزش 
شده اند. وي يادآورشد: با وجود تمام تاش هايي كه 
در زمينه حل بحران س��وريه انجام داده ايم، هنوز به 
نتيجه مطلوب دست نيافته ايم. چاووش اوغلو تاكيد 
كرد: تركيه هميشه بر اصول سياسي پايبند بوده و از 

بازيگران مهم سياسي جهان است. 

انتقاد وزير خارجه تركيه از تشديد فشارها عليه ايران

ديپلماسي

معاون س��ازمان برنامه و بودجه گفت: گرچ��ه در بودجه 
سال 98 هزينه هاي سربار طرح تحول نظام سامت مورد 
بازنگري و تعديل ق��رار گرفت اما اين طرح ب��ا قوت ادامه 
خواهد يافت. مسعود شفيعي در حاشيه سومين همايش 
ملي تحول و نوآوري س��ازمان با رويكرد الگوي اس��امي 
ايراني پيشرفت در مشهد افزود: بودجه وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي به داليل مختلف از جمله طرح 
تحول نظام س��امت يكي از مباح��ث پرچالش بودجه 
سال 98 كشور بود. وي اظهار داش��ت: طرح تحول نظام 
سامت كه يكي از طرح هاي مورد توجه و حمايت دولت 
اس��ت و س��ازمان برنامه و بودجه نيز توجه خاصي به اين 
طرح دارد در بودجه سال 98 و در هزينه هاي سربار مانند 

هزينه هاي دارو و تجهيزات پزش��كي با اصاحاتي همراه 
ش��د. او ادامه داد: پرداخت مطالبات بازنشستگان وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزش��كي نيز از اولويت هاست 
كه در سال 98 تحقق خواهد يافت. شفيعي با بيان اينكه 
س��ال س��ختي را از نظر بودجه پيش رو خواهيم داشت 
گفت: صرفا ب��ه بودجه مصوب نمي ت��وان اكتفا كرد، چرا 
كه وضعيت درآمدها پايدار نيست و نمي توان پيش بيني 
دقيق از وصول درآمدها انجام داد لذا نحوه هزينه در سال 
مالي آينده بايد به گونه اي باش��د ك��ه تخصيص ها و كم 
و زياد ش��دن ها ما را با تاطم مواجه نكن��د.وي افزود: در 
بودجه سال 98 رقم هايي براي اتمام پروژه هاي نيمه تمام 

اختصاص يافته است.

طرح تحول نظام سالمت با قوت ادامه مي يابد

بودجه



روي موج خبر

    مخالفت رييس جمهور با استعفاي ظريف؛ 
پاد|

رييس جمه��ور در نام��ه اي ضم��ن مخالفت با 
استعفاي وزير امور خارجه تصريح كرد: »از آنجا 
كه ش��ما را به تعبير مقام معظم رهبري »امين، 
غيور، شجاع و متدين« و در خط مقدم ايستادگي 
در برابر فش��ارهاي همه جانب��ه امريكا مي دانم، 
پذيرش اس��تعفاي جنابعالي را بر خالف مصالح 
كش��ور مي دانم و با آن موافق��ت نمي كنم.«در 
بخشي از نامه روحاني خطاب به ظريف آمده است: 
»اينجانب نس��بت به فشارهاي وارده به دستگاه 
ديپلماسي كش��ور، دولت و حتي رييس جمهور 
منتخب مردم به خوب��ي آگاهم. ما به عهدي كه 
با خدا و ملت بس��ته ايم، تا پايان وفادار مي مانيم 
و اطمينان دارم كه به فض��ل الهي از اين مرحله 
س��خت عبور خواهي��م كرد.«رييس جمهوري 
در پايان تاكيد مي كن��د: »موفقيت هاي وزارت 
امور خارج��ه فقط طي ماه هاي اخير در مقابله با 
توطئه هاي امريكا در نيويورك، وين، بروكسل، 
الهه، ورشو، مونيخ و... پيروزي هاي سياسي در 
سطح منطقه اي و بين المللي قابل توجه بوده است. 
شادي و پايكوبي دشمنان قسم خورده اين مردم 
همچون رژيم صهيونيستي، از استعفاي جنابعالي 
بهترين گواه بر موفقيت »محمد جواد ظريف« و 
بزرگ ترين دليل براي استمرار فعاليت شما در 

سمت »وزير امور خارجه ايران« است.« 

    ضرب�ه وزارت اطالع�ات به باند فس�اد 
اقتصادي در گمرك؛ فارس|

س��ربازان گمنام ام��ام زمان)عج( ب��ا همكاري 
كاركنان پاكدست گمرك با شناسايي باند فساد 
اقتصادي، تعدادي از كارمندان متخلف، مرتبطان 
و دالالن اين پرونده از جمله يكي از مديران كل 
گمرك را دس��تگير كردند.دريافت رشوه براي 
نقض تشريفات قانوني گمركي، اظهار غير واقعي 
در تعيين ارزش كاالها و تضييع حقوق وعوارض 
گمركي از جمله اقدامات اين باند است.سربازان 
گمنام امام زمان)عج( همچنين ماموران قالبي كه 
با جعل عنوان وزارت اطالعات از اين باند اخاذي 

مي كردند را نيز بازداشت كردند.

    كش�ف و شناس�ايي پيكره�اي مطهر 
شهداي مفقود در سوريه؛ سپاه نيوز|

روابط عمومي كل سپاه در اطالعيه اي از كشف 
و شناسايي پيكرهاي مطهر پنج تن از شهداي 
مفقود سوريه خبر داد.روابط عمومي كل سپاه 
پاس��داران انقالب اسالمي در اطالعيه اي اعالم 
كرد: با تالش هاي ش��بانه روزي و مستمر گروه 
تفحص نيروي قدس س��پاه پاس��داران انقالب 
اس��المي، پيكرهاي پ��اك و مطهر پن��ج تن از 
ش��هداي ايراني كه حين ماموريت مستشاري 
در س��وريه به شهادت رس��يده بودند، كشف و 
پس از انجام آزمايش ه��اي DNA هويت آنان 

شناسايي شد.
در اطالعيه روابط عمومي كل سپاه اسامي شهدا به 
اين شرح اعالم شده است: بسيجي شهيد »سعيد 
انصاري« از استان تهران، پاسدار شهيد »حميد 
محمدرضايي« از اس��تان قزوين، پاسدار شهيد 
»محمد قنبريان« از استان سمنان، پاسدار شهيد 
»سيد جواد اسدي« از استان مازندران و بسيجي 
شهيد »ميثم نظري« از استان تهران كه پيكرهاي 
مطهر اين شهداي واالمقام هفته آينده بر دوش 
مردم قدرش��ناس و انقالبي ايران اس��المي در 

استان هاي خود تشييع و خاكسپاري مي شوند.

    احتمال تعيي�ن تكليف نهايي پالرمو در 
جلسه آينده مجمع؛تسنيم|

عضو مجمع تش��خيص مصلحت نظ��ام گفت: 
به احتمال زياد پالرمو در جلس��ه ش��نبه تعيين 
تكليف نهايي مي شود. غالمرضا مصباحي مقدم، 
درباره دستوركار اين هفته در مجمع تشخيص 
مصلحت نظام و بررس��ي پالرمو در اين جلس��ه 
گفت: در جلسه ش��نبه )11 اسفند( بررسي اين 
اليحه ادامه پيدا مي كند.او با بيان اينكه مخالفان 
تصويب پالرمو در مجمع تشخيص بيشتر شدند، 
اظهار داش��ت: به احتمال زياد پالرمو در جلس��ه 

شنبه، تعيين تكليف نهايي مي شود.

    آيت اهلل شيخ عيسي قاسم با مراجع تقليد 
در قم ديدار كرد؛تسنيم |

 رهبر ش��يعيان بحرين با برخي از مراجع عظام 
تقليد در قم ديدار و گفت وگو كرد.  رهبر شيعيان 
بحرين ب��ا حض��رات آي��ات صافي گلپايگاني، 
مكارم ش��يرازي و نوري همداني از مراجع عظام 
تقليد ديدار و گفت وگو كرد.آيت اهلل عيسي قاسم 
در اين ديدارها گزارشي از آخرين وضعيت بحرين 

و شيعيان اين كشور ارايه كرد.

    انتخابات مجل�س يازدهم و مياندوره اي 
خبرگان ٢ اسفند۹۸ برگزار مي شود؛ مهر|
سخنگوي وزارت كش��ور از برگزاري يازدهمين 
دوره انتخاب��ات مجل��س ش��وراي اس��المي و 
مياندوره اي خبرگان رهبري در تاريخ ٢ اسفند ٩٨ 
خبر داد.سيد سلمان ساماني با بيان اينكه مقدمات 
و فرآيند اجرايي برگزاري انتخابات سال ٩٨ آغاز 
شده است، اظهار داش��ت: برنامه هاي آموزشي 
وزارت كشور براي بخشداران، فرمانداران و ساير 
دس��ت اندر كاران برگزاري انتخابات آغاز شده و 
طبق جدول زمان بندي انجام خواهد شد.وي با 
اشاره به مكاتبات وزارت كشور با شوراي نگهبان 
پيرامون تعيين زمان برگزاري انتخابات يازدهمين 
دوره مجلس و اولين مياندوره اي پنجمين دوره 
مجلس خب��رگان رهبري تصريح ك��رد: وزارت 
كش��ور در مكاتبه اي تاريخ پيشنهادي برگزاري 
اين انتخابات را ارايه كرده بود كه در جلسه اخير 
شوراي نگهبان اين تاريخ مورد بررسي قرار گرفت 

و تاريخ برگزاري انتخابات مشخص شد.

ايران2

با حكم رهبر معظم انقالب اسالمي انجام شد

انتصاب نماينده ولي فقيه در سيستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان
حضرت آيت اهلل خامنه اي در حكمي حجت االس��الم 
ش��يخ مصطفي محامي را به نمايندگي ولي فقيه در 
استان سيس��تان و بلوچس��تان و امام جمعه زاهدان 

منصوب كردند.
به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري؛ 
متن پيام رهبر انقالب اسالمي به اين شرح است: »بسم اهلل 
الرحمن الرحيم؛ جناب حجت االسالم آقاي حاج شيخ 
مصطفي محامي دامت توفيقاته؛ اكن��ون پس از پايان 

مسووليت جناب حجت االسالم آقاي حاج شيخ عباسعلي 
س��ليماني دامت توفيقاته در دوره اي پر تالش و موفق، 
ضمن تش��كر از مجاهدت ها و خدمات شايسته ايشان، 
جناب عالي را به نمايندگي خود در اس��تان سيستان و 
بلوچستان و امام جمعه شهر زاهدان منصوب مي نمايم.

جناب عالي با شناخت از استان و مسائل و مقتضيات 
آن، و با درايت و هوشمندي به حول و قوه الهي خواهيد 
توانس��ت كليه امور مربوط به نمايندگان ولي فقيه را 

ساماندهي نماييد ان شاءاهلل.
پيشبرد و تمش��يت امور ديني و فرهنگي و اجتماعي 
و سياس��ي در ميان آن مردم ش��ريف و غيور و در آن 
خّطه مهم و حّساس كه از ظرفيت انساني و اقتصادي 
و جغرافيايي برجس��ته اي برخوردار است، مهم ترين 
كارويژه اصلي نمايندگي اينجانب اس��ت كه با رعايت 
اخالق و تدبير و جلب رضايت مردم عزيز آن استان در 
چارچوب سياست هاي كلي و منافع و امنيت ملي نظام 

جمهوري اس��المي بايد صورت گيرد و به توفيق و به 
فضل الهي موجب تقويت هويت ديني و مّلي و استحكام 

همبستگي آنان گردد ان شاءاهلل.
تكريم علماي دين و برجس��تگان علمي و دانشگاهي 
و توج��ه و اهتمام به مدارس علمي��ه و مراكز تبليغي 
و هماهن��گ س��اختن نهاده��اي مس��وول در رفع 
نيازمندي هاي آنان نيز از وظايف نمايندگي اينجانب 

است.

مجموع سياس��ت ها و برنامه ه��اي نمايندگي كه در 
پيوست الزامي اين حكم آمده است، همه دستگاه هاي 
مس��وول در استان و كش��ور را موظف مي نمايد كه با 
جناب عال��ي در انجام اين مس��ووليت مهم، همكاري 

نموده و هرگونه كمك الزم را به عمل آورند.
توفيقات جنابعالي را از خداوند متعال مسألت مي كنم.«

سيد علي خامنه اي
2۹ بهمن ۱۳۹۷

رييس جمهوري در نشست مشترك هيات هاي عاليرتبه ايران و ارمنستان: 

ايران خواهان توسعه روابط با كشورهاي همسايه است
 نيكول پاشينيان نخست وزير ارمنستان كه براي ديداري 
دو جانبه راهي تهران شده بود؛ در مجموعه تاريخي - 
فرهنگي سعد آباد مورد استقبال رييس جمهوري ايران 
قرار گرفت؛ ديداري كه با توجه به حضور ظريف بعد از 
استعفاي او بازتاب هاي فراواني در رسانه ها پيدا كرد و 

ديدگاه هاي متفاوتي درباره آن مطرح شد .
ارتقاي همكاري هاي تهران – اي��روان در زمينه هاي 
مختل��ف سياس��ي، اقتص��ادي و فرهنگ��ي از جمله 
محورهاي مذاكرات روحاني و پاش��ينيان عنوان شد؛ 
دس��تور كاري كه با امضاي سند همكاري و مذاكرات 

هيات هاي دو جانبه دنبال شد .
رييس جمه��وري ايران با اش��اره به روابط دوس��تانه، 
صميمي و تاريخي ايران و ارمنستان بر ضرورت تالش 
براي استفاده از توانمندي ها و ظرفيت هاي موجود در 
راستاي توسعه، تقويت و تحكيم هر چه بيشتر مناسبات 

و همكاري هاي همه جانبه تهران-ايروان تاكيد كرد.
به گزارش پاد، روحاني ديروز در نشس��ت مش��ترك 
هيات هاي عاليرتبه ايران و ارمنس��تان، اظهار داشت: 
جمهوري اسالمي ايران همواره خواهان توسعه روابط 
و همكاري هاي خود با كش��ورهاي همس��ايه به ويژه 

ارمنستان بوده و اين مسير را با جديت دنبال مي كند.
رييس جمهور تحوالت ارمنس��تان را مسالمت آميز و 
در مسيري دموكراتيك ارزيابي كرد و گفت: اين سفر 
موجب اس��تحكام بيشتر روابط سياس��ي، اقتصادي، 
فرهنگي و توسعه روابط مردمي بين دو ملت خواهد بود.

روحاني با اش��اره به اينكه امروز اراده سياسي و انگيزه 
كافي براي توسعه روابط و همكاري هاي في مابين در 
دو دولت وجود دارد، خاطرنشان كرد: بايد تالش كنيم 
سطح مناسبات و همكاري هاي اقتصادي و تجاري را تا 
رسيدن به نقطه مطلوب و مورد انتظار دو كشور ارتقاء 

دهيم. رييس جمهور توافق ايران با اتحاديه اوراس��يا و 
موافقتنامه تجارت ترجيحي را موجب ايجاد شرايطي 
مناسب براي توسعه روابط اقتصادي دو كشور عنوان 
كرد و گفت: ايران و ارمنستان مي توانند همكاري هاي 

خود در بخ��ش انرژي از جمله در ح��وزه گاز و برق به 
صورت دو جانبه و با ساير كشورهاي منطقه و همچنين 
ايجاد پااليشگاه توسط ايران در ارمنستان را گسترش 

دهند.

روحاني افزود: فرصت ها و ظرفيت هاي خوبي در ايران 
و ارمنستان براي توسعه روابط در بخش هاي گوناگون 
كش��اورزي از جمله دامپروري، كش��ت محصوالت و 
ايجاد شركت هاي كشت و صنعت وجود دارد كه بايد در 
راستاي تسهيل شرايط براي گسترش همكاري هاي 

مشترك در اين زمينه تالش كنيم.
رييس جمهور توس��عه رواب��ط بانكي را در گس��ترش 
همكاري هاي تج��اري و اقتصادي ايران و ارمنس��تان 
تاثيرگذار و حائز اهميت دانس��ت و گف��ت: جمهوري 
اس��المي اي��ران آماده توس��عه روابط با ارمنس��تان در 
بخش هاي مختلف پزشكي، درماني، گردشگري سالمت، 
صنعت و معدن، صادرات محصوالت ICT، فناوري هاي 
نوين، حمل و نقل، ترانزيت كاال، علمي و گردش��گري و 

همكاري هاي زيست محيطي در حوزه ارس است.
روحاني خاطرنش��ان كرد: مس��ووالن دو كشور بايد با 
تالش و برنامه ريزي مناس��ب در كميسيون مشترك 
همكاري هاي ايران و ارمنستان ش��رايط الزم را براي 

توسعه همه جانبه مناسبات في مابين فراهم كنند.

   استفاده از ظرفيت هاي اقتصادي دو كشور
»نيكول پاشينيان« نخست وزير ارمنستان نيز در اين 
نشست با تقدير از مهمان نوازي و استقبال گرم ايران از 
هيات رسمي ارمنستان در سفر به تهران، گفت: ايران 

همسايه و دوست نزديك ارمنستان است.
نخست وزير ارمنستان با اشاره به اينكه بايد از فرصت ها 
و ظرفيت ه��اي متع��ددي كه در اختي��ار داريم براي 
افزايش دوستي ها و همكاري ها به خوبي استفاده كنيم، 
افزود: عالقه مند به توسعه و تعميق روابط همه جانبه 
و ارتقاء س��طح همكاري ها در زمينه ه��اي گوناگون، 
اقتصادي، فرهنگي، كشاورزي، حمل و نقل و ارتباطات 

و گردشگري با جمهوري اسالمي ايران هستيم.
پاشينيان تاكيد كرد: توسعه همكاري اتحاديه اوراسيا 
با اي��ران و تصويب موافقتنامه تج��ارت ترجيحي در 
پارلمان هاي كش��ورهاي عضو، تح��ول بزرگي براي 

منطقه خواهد بود.
نخست وزير ارمنستان با تشريح تحوالت سياسي اخير در 
اين كشور، اظهار داشت: هيچ نيروي خارجي در تحوالت 
و انقالب مردمي و بدون خش��ونت ارمنس��تان دخالت 

نداشته و اين يك اصل اساسي در اين كشور است.
او با تقدير از دولت و ملت ايران براي ايجاد شرايط بسيار 
خوب براي ش��هروندان ارمني مقيم اي��ران، پيوند دو 
ملت را عامل مهمي در تحكيم مناسبات و همكاري ها 

عنوان كرد.
در مراسم امضاي 2سند همكاري مشترك نيز روحاني، 
روابط ايران و ارمنس��تان را رو به توسعه خواند و تاكيد 
كرد: دو دولت براي توس��عه روابط همه جانبه، اراده و 
انگيزه كافي دارند و در جريان مذاكرات، كميس��يون 
همكاري هاي اقتصادي دو كش��ور مامور شدند، همه 
جزييات و موارد گفت وگو را در جلسه آتي كميسيون كه 

تا تابستان تشكيل خواهد شد، تصويب كنند.
رييس جمهوري در پايان نشست هيات هاي عاليرتبه 
ايران و ارمنس��تان و امضاي اسناد همكاري مشترك 
گفت: در جريان مذاكرات هيات عاليرتبه دو كش��ور 
كه با حضور نخست وزير ارمنستان برگزار شد، طيف 
گسترده اي از مسائل مورد بررسي قرار گرفت و پيرامون 

آنها توافق شد.
رييس جمهور با تقدير از مواضع ارمنس��تان در قبال 
تحريم هاي غيرقانوني امريكا عليه ايران، اظهارداشت: 
ما مي خواهيم روابط تهران – ايروان را در همه عرصه ها 

گسترش دهيم.
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واكنش سردار سليماني به استعفاي ظريف
سرلشكر سليماني در واكنش به استعفاي وزير امور خارجه و اظهارنظرهاي 
پيرامون آن گفت: آقاي ظريف مسوول سياست خارجه است و همواره 
مورد تاييد و حمايت مقامات عالي نظام بوده و هستند. به گزارش سپاه 
نيوز؛ در پي اعالم استعفاي محمدجواد ظريف وزير امورخارجه كشورمان 
و برخي اظهارنظرها پيرامون آن، سردار سرلشكر پاسدار قاسم سليماني 
فرمانده نيروي قدس سپاه در واكنش به اين موضوع گفت: ايشان براي 
تامين منافع ملي كش��ور پيوسته اقدامات ارزش��مندي را در سطوح 
گوناگون انجام داده و در مس��ير مبارزه با دشمنان قسم خورده انقالب 
اسالمي و ملت ايران نيزهمراهي الزم را داشته اند. سرلشكر سليماني با 
اشاره به عدم حضور ظريف وزير امورخارجه كشورمان در مالقات اخير 
اسد و روحاني نيز خاطرنشان كرد: در جريان سفر اخير آقاي بشار اسد به 

تهران و مالقات وي با رييس جمهور محترم، برخي ناهماهنگي ها در نهاد 
رياست جمهوري كه مطرح هم شده، منجر به عدم حضور وزير امورخارجه 
كشورمان در اين مالقات و متعاقبا گاليه مندي ايشان شده است. فرمانده 
نيروي قدس سپاه تاكيد كرد: قرائن نشان مي دهد هيچگونه تعمدي براي 
عدم حضور آقاي دكتر ظريف در اين مالقات نبوده است و بايد تاكيد كنم 
ايشان به عنوان وزير امورخارجه جمهوري اسالمي ايران مسوول اصلي 
در حوزه سياست خارجي كشور هستند. سرلشكر سليماني در پايان با 
اشاره به ذوق زدگي ضد انقالب و دشمنان ملت ايران از اين اتفاق گفت: 
اين ذوق زدگي و سوارشدن بر موج اتفاقي كه ناشي از سهل انگاري اداري 
است هيچ تاثيري بر اراده نظام در پيشبرد اهداف و منافع ملي و نيز پيروزي 

درخشان جبهه مقاومت اسالمي نخواهد گذاشت.

شكل گيري طبقه »مديران مرفه« آفتي جدي براي انقالب است
امام جمعه موقت تهران با انتقاد از شكل گيري طبقه مديران مرفه در 
كشور، تأكيد كرد: اين يك آفت جدي براي انقالب است كه بايد به سرعت 
اصالح شود. به گزارش فارس، حجت االسالم محمدجواد حاج علي اكبري 
در مراسم افتتاحيه سومين نشست سراسري مديران كميته امداد سراسر 
كشور بر ضرورت گسترش همكاري ميان كميته امداد و ائمه جمعه كشور 
تاكيد كرد و افزود: در اين زمينه بايد اقدامات جدي تري انجام شود تا با 
تعامل اين دو نهاد گام هاي مثبتي در جهت اهداف متعالي كميته امداد 

در حوزه هاي مختلف برداشته شود.
حجت االسالم حاج علي اكبري با انتقاد از شكل گيري طبقه مديران مرفه 
در كشور، تاكيد كرد: اين يك آفت جدي براي انقالب است كه بايد به 
سرعت اصالح شود. امام جمعه موقت تهران با اشاره به بيانيه مهم مقام 

معظم رهبري در خصوص گام دوم انقالب و تاكيدات ويژه ايشان در رفع 
فقر در جامعه، ادامه داد: امروز كميته امداد با نام مقدس امام راحل در ميانه 
ميدان حضور دارد و همانند اصل انقالب، ريشه دارد و با عناصر انقالبي، 

مومن و مجاهد به فعاليت خود در مسير درست ادامه مي دهد.
حجت االسالم حاج علي اكبري رويكرد توجه به علم و استفاده از ظرفيت 
جوانان را در بيانات رهبر معظم انقالب مهم توصيف كرد و گفت: كميته 
امداد بايد در كنار برخورداري از نيروهاي انقالبي، استفاده از دانش روز و 

علم محوري را سرلوحه كار خود قرار دهد.
وي روزمره گي و ماللت را دو خطر جدي در رسيدگي به امور محرومان 
اعالم كرد و خاطرنشان كرد: رسالت كميته امداد نبايد براي امدادگران 
عادي شود و همواره بايد رو حيه نشاط در ميان امدادگران متجلي باشد. 

ب�ا حض�ور رييس جمه�وري اس�المي اي�ران 
و  نخس�ت وزير جمهوري ارمنس�تان 2 س�ند 
و يادداش�ت تفاه�م همكاري مش�ترك ميان 

مقام هاي دو كشور به امضا رسيد.
به گزارش پايگاه اطالع رساني دولت، يادداشت 
تفاهم همكاري ميان س�ازمان ملي استاندارد 

ايران و وزارت توسعه اقتصادي و سرمايه گذاري 
جمهوري ارمنستان و سند همكاري في مابين 
ش�وراي عالي مناط�ق آزاد - صنعت�ي و ويژه 
اقتص�ادي اي�ران و وزارت توس�عه اقتصادي و 
سرمايه گذاري جمهوري ارمنستان دو سندي 

بود كه از سوي مقام هاي دو كشور امضا شد.

برش
امضاي ۲ سند همكاري مشترك ميان ايران و ارمنستان

وزير دفاع در حاشيه جلسه هيات وزيران: 

اخبار واگذاري بنگاه هاي اقتصادي نيروهاي مسلح به زودي اعالم مي شود 
وزير دفاع از اعالم اخباري درباره واگذاري بنگاه هاي اقتصادي 
نيروهاي مسلح طي روزهاي آتي خبر داد. امير سرتيپ امير 
حاتمي وزير دفاع و پش��تيباني نيروهاي مسلح در حاشيه 
جلسه روز گذشته هيات وزيران در جمع خبرنگاران درباره 
جدايي بنگاه هاي اقتصادي از نيروهاي مسلح گفت: ظرف 
دو سه روز آينده خبرهاي خوبي در مورد جدايي بنگاه هاي 
اقتصادي از نيروهاي مسلح منتشر مي شود.رييس جمهوري 
دوشنبه در جمع مديران وزارت كار، رفاه و تأمين اجتماعي 
تصريح كرد كه رهبري بارها تاكيد كرده اند نيروهاي مسلح 
بايد دس��ت از اقتصاد بردارند.به گزارش »تعادل« از جلسه 
روز چهارشنبه هيات دولت، بازگش��ت ظريف به كابينه، 
مهم ترين ابهامي بود كه خبرنگاران حوزه دولت قبل از آغاز 
نشست هيات وزيران بارها آن را در ذهنشان مرور كردند تا 
بالفاصله پس از آغاز نشس��ت اعضاي كابينه با نمايندگان 
رس��انه هاي گروهي از مردان نزديك به رييس جمهوري 
ابعاد آن را جويا شوند.پرسشي كه پاسخ آن البته قبل از آغاز 
نشست خبري داده شد؛ زماني كه تصاوير مخابره شده از كاخ 
سعد آباد، محمدجواد ظريف را با همان لبخند هميشگي در 
صف استقبال كنندگان از رييس جمهوري ارمنستان در كنار 
واعظي و در تركيب اعضاي كابينه نشان مي داد. بعد از روشن 
ش��دن حضور ظريف در كابينه؛ زماني كه زنگنه وزير نفت 
آرام آرام از پله هاي شيشه اي پاستور پايين آمد و رو به روي 
خبرنگاران ايستاد؛ خبرنگاران پرسش هاي خود را در خصوص 
موضوعات مختلف آغاز كردند؛ خبرنگار تعادل اما از وزير نفت 
درباره ادعاي نماينده مشهد در خصوص اينكه وزير نفت و 
برخي از چهره هاي موفق كابينه در ليست خروجي كابينه 
قرار گرفته اند؛ مي گويد: »بچرخند تا بچرخيم.«خبر مهم 
ديگر نشس��ت ديروز را وزير دفاع به خبرنگاران داد. سردار 
حاتمي نيز از اعالم اخب��اري درباره واگ��ذاري بنگاه هاي 
اقتصادي نيروهاي مسلح طي روزهاي آتي خبر داد.وزير دفاع 
و پشتيباني نيروهاي مسلح درخصوص »جدايي بنگاه هاي 
اقتصادي از نيروهاي مسلح«گفت: » ظرف دو سه روز آينده 
خبرهاي خوب��ي در مورد جدايي بنگاه ه��اي اقتصادي از 

نيروهاي مسلح منتشر مي شود.« 

   رييس جمهور حرف غيرمستند نمي زند
يكي از موضوعاتي كه روز گذشته در قالب پرسش از اعضاي 
كابينه مطرح مي شد موضوع اظهارنظر رييس جمهوري 
درخصوص ع��دم مخالفت مقام معظم رهب��ري با لوايح 
چهارگانه ب��ود. مع��اون پارلماني رييس جمه��ور درباره 
صحبت هاي روحاني مبني بر عدم مخالفت رهبري با لوايح 
چهارگانه، گفت: رييس جمهور حرف بي دليل و غير مستند 
نمي زند.اميري در پاسخ به سوالي درباره اظهارنظر برخي از 
اعضاي مجمع تشخيص مصلحت مبني بر بي اطالعي از 
نظر رهبري درباره لوايح چهارگانه، اظهار كرد: ما اميدواريم 
با توجه به ضرورت اين لوايح در كشور، مجمع اين لوايح را 
تصويب كند. رييس جمهور هم حرف بي دليل و غيرمستند 
نمي زند. وي همچنين در پاسخ به پرسش »تعادل« درباره 
اظهارات كريمي قدوسي مبني بر اينكه عالوه بر ظريف بايد 
زنگنه هم از دولت برود، بيان كرد: در كشور ما دموكراسي 
برقرار است و نمايندگان حق س��ئوال و استيضاح دارند و 
دولت اين حق را به رس��ميت مي شناسد. اظهارنظر يك 

نفر هم اظهارنظر كل مجلس نيس��ت. م��ا از همكاري با 
نمايندگان مجلس راضي هستيم و هر وقت سوال يا ابهامي 
به وجود آيد، وزرا در مجلس حاضر شده و نمايندگان را قانع 
مي كنند.اميري درباره اظهار خوشحالي برخي نمايندگان و 
چهره هاي سياسي از استعفاي ظريف تصريح كرد: ظريف 
انساني مومن و ديپلماتي تواناست كه صد در صد مورد اعتماد 
رييس جمهور است. در زمان مذاكرات برجام هم ديديم كه 
رهبري با چه الفاظي درباره ظريف اظهارنظر كرده اند، ظريف 
سرمايه ملي براي كشور است و نظام و دولت عالقه مندند كه 
از خدمات وي بهره مند باشند. بايد در اظهارنظرها دقت كرد 
كه موجب خوشحالي نخس��ت وزير رژيم صهيونيستي و 

هيات حاكمه امريكا را فراهم نكنيم.

   بدهي وزارت بهداش�ت به دليل بستانكاري از 
تأمين اجتماعي است

مشتري دايمي اين روزهاي نشس��ت هاي خبري هيات 
دولت وزير بهداشت دولت دوازدهم است كه هر هفته روبه 

روي خبرنگاران براي تشريح مهم ترين موضوعات مطرح 
شده مي ايستد.

 وزير بهداش��ت درباره بدهي هاي وزارت بهداشت گفت: 
بيش��تر بدهي هاي اين وزارتخانه ناشي از بستانكاري اين 
وزارتخانه است و وزير كار تالش مي كند تا پايان سال نيمي از 
بدهي هاي اين وزارتخانه را به وزارت بهداشت پرداخت كند.

سعيد نمكي درباره بدهي هاي وزارت بهداشت اظهار كرد: 
بيشتر بدهي هاي اين وزارتخانه مربوط به بستانكاري است. 
ما رقم قابل توجهي از سازمان تأمين اجتماعي طلب داريم 
و وزير كار هم تالش مي كند تا قبل از پايان سال حداقل ۵۰ 
درصد بدهي به وزارت بهداش��ت را پرداخت كند. دريافت 
اين بدهي به امور دانش��گاه علوم پزش��كي كشور كمك 
بزرگي مي كند.وي همچنين درباره احتمال كسري بودجه 
طرح تحول سالمت خاطرنشان كرد: با بودجه پيشنهادي 
دولت و حمايت مجلس در بودجه طرح تحول س��المت 
كسري نخواهيم داش��ت.وزير بهداشت اظهاركرد: تالش 
مي كنيم كارانه پرس��تاران را تا پايان سال و قسمت اعظم 
معوقات بازنشستگان دانشگاه علوم پزشكي را تا 2۵ اسفند 

پرداخت كنيم.

   مع�اون مطبوعاتي قبل از پايان س�ال انتخاب 
مي شود

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي با تاكيد بر اينكه تالش مان اين 
است كه با سرعت بيشتري انتخاب معاون مطبوعاتي را انجام 
دهيم، اظهار كرد: اميدوارم اين كار خيلي زودتر از پايان سال 
انجام شود.سيد عباس صالحي درباره گزينه نهايي پذيرش 
مسووليت معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 
اظهار كرد: در مراحل نهايي بررسي يك گزينه براي تصدي 
معاونت امور مطبوعاتي و اطالع رساني بوديم، اما متأسفانه 
به نتيجه اي مشخص نرسيديم و به همين دليل نيز گرچه 
سرپرست اين معاونت از قبل به صورت شفاهي مشخص بود، 
سه شنبه )۷ اسفند( حكمي به صورت كتبي نيز صادر شد تا 

خللي در فعاليت هاي اين معاونت ايجاد نشود.
وي همچني��ن درباره زمان انتخاب و معرفي گزينه نهايي 

براي تصدي معاونت مطبوعاتي با تاكيد بر اينكه تالش مان 
اين است كه با سرعت بيشتري اين انتخاب را انجام دهيم، 
گفت: اميدوارم اين كار خيلي زودتر از پايان سال انجام شود.

   بررسي و تبيين دستاوردهاي انقالب اسالمي
در حوزه زن و خانواده

قبل از آغاز نشست خبري حياط دولت در جلسه ديروز هيات 
وزيران به رياست جهانگيري معاون اول رييس جمهوري، 
گ��زارش معاونت امور زن��ان و خان��واده رييس جمهور از 
دستاورد هاي انقالب اس��المي طي ۴۰ سال درخصوص 
تحوالت جامعه زن��ان ايران در حوزه هاي مختلف از قبيل 
آموزش و پژوهش، سالمت و بهداش��ت، امور اقتصادي و 
معيشتي، خانواده، مشاركت سياس��ي و مدني، ورزش و 

فرهنگ و ارتباطات مورد بررسي قرار گرفت.
گزارش معاونت امور زنان و خانواده در ادامه، با مقايسه نرخ 
مش��اركت اقتصادي زنان قبل و بعد از انقالب اسالمي، به 
رشد ضريب نفوذ بيمه تأمين اجتماعي در بين زنان شاغل 
از ۵/12 درصد در سال 1۳۵۵ به ۴/۷۷ درصد در سال 1۳۹۵ 
اشاره دارد. همچنين طي سال  هاي مذكور، درصد شاغالن 
عاليرتبه در ايران، از ۳/۳ درصد به ۳/1۷ درصد رسيده است.

   تصويب »اليحه مبارزه با قاچاق انسان« 
هيات دولت با توج��ه به لزوم تقويت و هماهنگي بين 
بخش��ي در امر مبارزه با پديده ش��وم قاچاق انسان از 
طريق اصالح قوانين و مق��ررات مربوط و با هدف رفع 
خأله��اي قانوني، »اليحه مبارزه با قاچاق انس��ان« را 
جهت تصميم  گيري و تصويب نهايي، به مجلس شوراي 

اسالمي فرستاد.
ضرورت حفظ امنيت داخلي با توجه به ش��رايط بي  ثبات 
كشورهاي پيرامون، مقابله همه جانبه با گسترش پديده 
قاچاق انسان و عبور غيرمجاز از مرزها با توجه به درآمد و عوايد 
نامشروع سرشار آن و تشديد مبارزه با قاچاقچيان، همچنين 
تجميع قوانين مرتبط و انطباق آنها با اسناد و كنوانسيون  هاي 

بين المللي، از جمله اهداف اليحه ياد شده است.



اخبار كالن 3 كالن

گزارش يازدهمين روز بررسي اليحه بودجه در مجلس

مركز آمار متوسط قيمت اقالم خوراکی مناطق شهري در  بهمن 1397 را منتشر كرد

افزايش حقوق كارمندان به كميسيون تلفيق رفت

رشد 17 قلم از 24 كاال

در يازدهمين روز بررس��ي اليحه بودجه 98 در صحن 
مجلس، درنهايت ميزان افزايش حقوق كارمندان دولت 
جهت بررسي بيشتر به كميس��يون تلفيق واگذار شد. 
همچنين طبق مصوبات نمايندگان مجلس وام ازدواج 
براي س��ال آينده به 30 ميليون تومان بالغ مي ش��ود. 
همچنين نماين��دگان 700 ميليارد توم��ان نيز براي 
سازمان هالل احمر در نظر گرفتند كه براساس آن اين 
س��ازمان مي تواند براي مقابله با حوادث طبيعي چنين 
رقمي را هزينه كند. روز گذشته با انتشار خبر بازگشت 
محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه به كار، تا حدودي 
از تنش مجلس در روز سه شنبه كاسته شد و نمايندگان 
در روزي كه آرام تر از ميانه هفته بود توانستند بخش هاي 

مختلف اليحه را به بحث و بررسي بگذارند.
به گزارش »تعادل«، نمايندگان مجلس شوراي اسالمي 
تبصره مربوط به افزايش حقوق كاركنان دولت در سال 
98 را به كميسيون تلفيق ارجاع دادند. نمايندگان مجلس 
در جلسه علني تبصره ۱۲ اليحه بودجه سال 98 را براي 
بررسي و بحث بيشتر به كميسيون تلفيق ارجاع دادند. 
افزايش حقوق گروه هاي مختلف حقوق بگير در س��ال 
آينده در اين تبصره مطرح بود و پيشنهادات متعددي در 
خصوص آن مطرح مي شد. نمايندگان در جلسه غيرعلني 
صبح روز گذش��ته نيز در اين خصوص بحث و بررس��ي 
كرده بودند در نهايت براي بررسي بيشتر اين تبصره به 
كميسيون تلفيق ارجاع داده شد. در اين رابطه تاكنون دو 
بحث مطرح شده؛ يكي افزايش همه بخش هاي مزدي و 
سطوح درآمدي به شكل يكسان است، يعني همه حقوق 
بگيران دولت افزايش ۲0 درصدي مزد را تجربه كنند. در 
طرف ديگر بخشي از مسووالن و منتقدان نيز با اشاره به 
س��طوح مختلف مزدي در ساختار دولت فكر مي كنند 
چنين راهكاري اكنون پاسخگو نخواهد بود و دولت بايد 
مانند قانون بودجه امسال س��طوح مختلف مزدي را با 
افزايش متفاوت دستمزد مواجه كند. در اين روش افرادي 
كه كمترين حقوق را مي گيرند بيشترين افزايش را نيز 
تجربه مي كنند و كساني كه دستمزدهاي باال دريافت 
مي كنند س��ال آينده افزايش مزد را نخواهند داشت و 

با دستمزدي مشابه امسال به كار خود ادامه مي دهند.

   اختص�اص 7 هزار ميلي�ارد ريال به جمعيت 
هالل احمر براي مقابله با حوادث

نمايندگان مجلس شوراي اسالمي با اختصاص 7 هزار 
ميليارد ريال براي پيشگيري، آمادگي و مقابله با حوادث، 
س��وانح و بحران ها به جمعيت ه��الل احمر جمهوري 
اسالمي ايران موافقت كردند. نمايندگان در جلسه علني 
بند الف تبصره ۱3 اليحه بودجه را بررسي كرده و آن را 
به تصويب رساند. به موجب اين بند در اجراي بند »م« 
ماده ۲8 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي 
از مقررات مالي دولت معادل 7 هزار ميليارد ريال از محل 
منابع ماده ۱0 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 
مص��وب ۲7/ ۱۱/ ۱380 با اصالحات و الحاقات بعدي و 
از محل منابع ماده ۱۲ قانون تشكيل سازمان مديريت 
بحران كشور مصوب 3۱/ ۲/ ۱387 براي خريد و تأمين 
حداقل سه فروند بالگرد و تجهيزات امداد هوايي نوسازي، 
بازس��ازي، خريد و احداث پايگاه هاي ام��داد و نجات و 
انباره��اي اضطراري خودروهاي امداد و نجات و س��اير 
تكاليف مندرج در قانون اساس نامه جمعيت هالل احمر 
جمهوري اسالمي ايران مصوب 8/ ۲/ ۱3۶7 و اصالحات 
بعدي آن به منظور پيشگيري و آمادگي و مقابله با حوادث، 
سوانح و بحرانها در اختيار جمعيت هالل احمر جمهوري 
اسالمي ايران قرار مي گيرد تا مطابق اساس نامه خود به 

مصرف برسانند.

   اختصاص 1۵ هزار ميليارد ريال جهت تقويت 
صندوق  بيمه محصوالت كشاورزي

نمايندگان مجلس شوراي اسالمي مبلغ ۱۵ هزار ميليارد 

ريال جهت تقويت صندوق بيمه محصوالت كشاورزي 
اختصاص دادند. نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در 
جلسه علني نوبت صبح ديروز بند »ج« تبصره ۱3 اليحه 

بودجه را بررسي كرده و آن را به تصويب رساندند.
ب��ه موجب اين بند در اج��راي جزو ۱ بن��د ب ماده 3۲ 
قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه، مبلغ ۱۵ هزار ميليارد 
ريال جهت پرداخت سهم دولت و تقويت صندوق بيمه 
محصوالت كشاورزي از محل منابع ماده ۱0 قانون تنظيم 
بخش��ي از مقررات مالي دولت و ماده ۱۲ قانون تشكيل 
سازمان مديريت بحران كشور اختصاص مي يابد. مبلغ 

مذكور ۱00 درصد تخصيص مي يابد.

   اختصاص 2 هزار ميليارد ريال براي توليد و 
ارتقاي كيفيت واكسن آنفلوآنزاي طيور

نمايندگان مجلس شوراي اسالمي بند»ه« تبصره ۱3 
اليحه بودجه سال 98 را بررسي كرده و آن را به تصويب 
رساندند. به موجب اين بند معادل ۲ هزار ميليارد ريال از 
محل منابع ماده ۱0 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي 
دولت و منابع ماده ۱۲ قانون تشكيل سازمان مديريت 
بحران كش��ور براي تولي��د و ارتقاي كيفيت واكس��ن 
آنفلوآنزاي طيور در اختيار موسسه تحقيقات واكسن و 

سرم سازي رازي قرار مي گيرد.

   يارانه نقدي تغيير نمي كند
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي مصارف هدفمندي 
را تعيين كردند، در س��ال آينده مبل��غ يارانه نقدي نيز 
تغييري نمي كند. نمايندگان مجلس شوراي اسالمي 
در جلس��ه علني ع��وارض و مالي��ات ب��ر ارزش افزوده 
فرآورده ه��اي نفت��ي از حيث پرداختي ه��ا را 9۶.37۵ 
ميليارد ريال تعيين كردند، همچنين عوارض توسعه، 
نگهداشت و نوسازي شبكه خطوط لوله انتقال نفت خام، 
ميعانات گازي و فرآورده هاي نفتي، تأسيسات و انبارهاي 
فرآورده هاي نفتي )با نرخ محاس��باتي ماليات صفر( از 
حيث پرداختي ها ۱۵.000 ميليارد ريال تعيين شد. سهم 
چهارده و نيم درصد شركت ملي نفت ايران از محل فروش 
فرآورده هاي نفتي از پرداختي ها ۱09.۲07 ميليارد ريال 
و ع��وارض و ماليات بر ارزش افزوده گاز طبيعي از حيث 
پرداخت ها ۱۵.۲۴0 ميليارد ريال تعيين شد. نمايندگان 
مجلس همچني��ن پرداخت يارانه نق��دي و غيرنقدي 

خانوارها از مصارف هدفمندي را ۴۱۱,000 ميليارد ريال 
تعيين كردند، همچنين كاهش فقر مطلق خانوارهاي 
هدف از طريق افزايش پرداخت به خانوارهايي كه درآمد 
آنها كمتر از خط حمايتي كميته امداد امام خميني )ره( 
و سازمان بهزيستي كشور است و بيمه زنان سرپرست 
خانوار و بدسرپرست از مصارف هدفمندي را 000, 8۴ 

ميليارد ريال تعيين كردند.

   اختص�اص ۳۰۰ ميلي�ارد توم�ان از درآم�د 
هدفمندي براي بيمه زنان سرپرست خانوار

نمايندگان مجلس درمصوبه اي مقرر كردند بخش��ي از 
درآمد هدفمندي يارانه ها به بيمه زنان سرپرست خانوار 
اختصاص يابد. نمايندگان مجلس با ۱۱۲ رأي موافق، 
۴۴ رأي مخالف و ۵ رأي ممتنع از مجموع ۲0۶ نماينده 
حاضر با پيش��نهاد فريده اوالد قباد، رييس فراكسيون 
زنان مجلس موافقت كردند كه بر اساس آن 300 ميليارد 
توم��ان از درآمد هدفمندي يارانه ه��ا جهت بيمه زنان 

سرپرست خانوار و بد سرپرست اختصاص مي يابد.

   يارانه نان صنعتي حذف مي شود
نمايندگان مجلس ش��وراي اس��المي يارانه آرد صنف 
صنعت را حذف كرده و منابع حاص��ل از آن را به خريد 
تضميني گندم اختصاص دادن��د. آنها بخش هزينه اي 
جزو دو بند الف تبصره ۱۴ را بررس��ي ك��رده و آن را به 

تصويب رساندند.
بر اساس اين بند منابع وصولي وزارت نفت از مشتركان 
پس از تس��ويه سود س��هام معوقه و ماليات هاي معوقه 
ش��ركت هاي تابعه وزارت نفت، باقيمانده آن به حساب 
سازمان هدفمندسازي يارانه ها نزد خزانه داري كل كشور 
واريز مي شود. در ادامه نمايندگان بند الحاقي تبصره ۱۴ 
را بررسي كرده و آن را به تصويب رساندند. به موجب اين 
بند يارانه آرد صنف صنعت حذف و منابع حاصل از آن به 

خريد تضميني گندم اختصاص مي يابد.

   وام ازدواج در سال ۹۸ 
براي هر يك از زوجين ۳۰ ميليون تومان شد

نمايندگان مجلس در مصوبه اي مقرر كردند وام ازدواج در 
سال 98 براي هر يك از زوجين 30 ميليون تومان باشد.

نمايندگان مجلس در جلسه علني مجلس و در جريان 

بررسي اليحه بودجه 98، بند الف تبصره ۱۶ را به تصويب 
رس��اندند كه براس��اس آن به منظور حمايت از ازدواج 
جوانان، بانك مركزي جمهوري اس��المي ايران موظف 
اس��ت از محل پس انداز و جاري قرض الحسنه سيستم 
بانكي، تس��هيالت قرض الحس��نه ازدواج به زوج هايي 
كه تاريخ عقد ازدواج آنها بعد از 0۱/ 0۱/ ۱39۶  اس��ت و 
تاكنون وام ازدواج دريافت ننموده اند، با اولويت نخست 
پرداخت نمايد. تسهيالت قرض الحس��نه ازدواج براي 
هريك از زوج ها در س��ال ۱398 سيصد ميليون ريال با 
دوره بازپرداخت پنجساله با أخذ يك ضامن معتبر و سفته 
است. بانك مركزي مي تواند يارانه پرداختي به اشخاص 
را به عنوان تضمين در اين زمينه بپذيرد. بانك مركزي 
جمهوري اسالمي ايران مكلف است گزارش عملكرد اين 
بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون فرهنگي مجلس 

شوراي اسالمي ارايه كند.

   اختصاص 1۰۰ ميليون تومان به كاركنان
و بازنشستگان ارتش براي ساخت و خريد مسكن
مجلس در مصوبه اي مقرر كرد ۱00 ميليون تومان براي 
ساخت و خريد مسكن به كاركنان و بازنشستگان ارتش 

اختصاص يابد.
نمايندگان مجلس در جلسه علني و در جريان بررسي 
اليحه بودجه 98، بندالحاقي ۲ بند »و« تبصره ۱۶ را به 
تصويب رساندند كه بر اساس آن بانك مركزي جمهوري 
اس��المي ايران مكلف اس��ت در جهت بهبود معيشت 
كاركن��ان ارتش جمهوري اس��المي اي��ران، از طريق 
بانك ه��اي عامل و با هماهنگ��ي فرماندهي كل ارتش 
جمهوري اسالمي ايران نسبت به اختصاص دوازده هزار 
ميليارد ريال از محل منابع سپرده هاي پس انداز و جاري 
قرض الحسنه سيستم بانكي براي پرداخت تسهيالت 
قرض الحسنه جهيزيه، دويس��ت ميليون ريال ازدواج، 
پنجاه ميليون ريال به كاركنان و بازنشستگان و فرزندان 
آنها و وديعه مس��كن و سيصد ميليون ريال به هريك از 
كاركنان و بازنشستگان ارتش جمهوري اسالمي ايران 
اقدام كند. به موجب اين مصوبه، همچنين بانك مركزي 
جمهوري اسالمي ايران با تخصيص هشت هزار ميليارد 
ريال از محل منابع عادي بانك ها كه مابه التفاوت سود تا 
سقف نرخ مصوبه شوراي پول و اعتبار توسط فرماندهي 
ارتش جمهوري اسالمي ايران از محل منابع بنياد تعاون 

ارتش جمهوري اس��المي ايران )آجا( تأمين مي شود، 
نسبت به پرداخت تسهيالت ساخت يا خريد مسكن براي 
هر فرد تا سقف يك ميليارد ريال با بازپرداخت حداكثر 

۲0 ساله اقدام كند.

   اختصاص وام قرض الحس�نه ۵ هزار ميليارد 
توماني براي طرح هاي اشتغال مددجويي

مجلس در مصوبه اي مقرر كرد ۵ ه��زار ميليارد تومان 
تسهيالت قرض الحس��نه به مددجويان و كارفرمايان 
طرح هاي اشتغال مددجويي با اولويت زنان سرپرست 
خانوار اختصاص ياب��د. آنها در جريان بررس��ي اليحه 
بودجه 98، بند ب تبصره ۱۶ را به تصويب رس��اندند كه 
براس��اس آن در اجراي بند )ب( ماده )83( قانون برنامه 
پنجساله ششم توسعه و ماده )۵۲( قانون احكام دايمي 
برنامه هاي توسعه كشور، بانك مركزي جمهوري اسالمي 
ايران مكلف است از طريق بانك هاي عامل مبلغ پنجاه 
هزار ميليارد ريال مانده سپرده هاي قرض الحسنه بانكي 
و رشد مبلغ مزبور را به تفكيك سي و پنج هزار ميليارد 
ريال به كميته امداد امام خميني )ره( و پانزده هزار ميليارد 
ريال به سازمان بهزيستي كشور با معرفي دستگاه هاي 
ذي ربط به مددجويان و كارفرمايان طرح هاي اش��تغال 
مددجويي با اولويت زنان سرپرس��ت خانوار به صورت 
تسهيالت قرض الحس��نه پرداخت كند. به موجب اين 
مصوبه در صورتي كه هر يك از دستگاه هاي مذكور نتوانند 
به هر ميزان سهميه تسهيالت خود را تا پايان آذرماه سال 
۱398 استفاده كنند، سهميه مذكور به دستگاه ديگر 

تعلق مي گيرد.
طبق بند ج اين تبصره در اجراي ماده )77( قانون الحاق 
برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 
)۲(، مبلغ دوهزار ميليارد ريال از منابع قرض الحس��نه 
بانك ها، در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه قرار 
مي گيرد تا ب��ه زندانيان نيازمند با اولويت زندانيان زن و 

زندانيان بدهكار مهريه، پرداخت شود.

   حس�اب هاي بانكي فاقد شماره ملي مسدود 
مي شود

مجل��س در مصوبه اي مق��رر كرد حس��اب هاي بانكي 
اشخاص حقيقي فاقد شماره ملي و و افراد حقوقي فاقد 
شناس��ه ملي مسدود مي ش��ود. نمايندگان مجلس در 
جلس��ه علني مجلس و در جريان بررسي اليحه بودجه 
98، بندالحاقي سه بند و تبصره ۱۶ را به تصويب رساندند 
كه براساس آن به منظور افزايش شفافيت تراكنش هاي 

بانكي، مبارزه با پولشويي و جلوگيري از فرار مالياتي: 
۱- بانك مركزي مجاز است ظرف مدت يك ماه پس از 
الزم االجراء شدن اين قانون حساب هاي بانكي اشخاص 
حقيقي فاقد شماره ملي و افراد حقوقي فاقد شناسه ملي 

را مسدود نمايد.
۲- كليه بانك ها و موسس��ات مالي و اعتباري موظفند 
براس��اس درخواس��ت س��ازمان امور مالياتي فهرست 
حساب هاي بانكي و اطالعات مربوط به كليه تراكنش هاي 
بانكي )درون بانكي و بين بانك��ي( موديان را به صورت 

ماهانه در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهند.
3- بانك مركزي با تصويب ش��وراي پول و اعتبار، براي 
شفافيت تراكنش هاي بانكي به صورت يكسان يا متناسب 
با سطح اشخاص حقيقي حداستان هاي )سقفي( را تعيين 
كند و انتقال وجه با مبلغ باالتر از حد آس��تانه )سقف( را 
براي اشخاص حقيقي از طريق كليه تراكنش هاي بانكي 
)درون بانكي و بين بانكي( و س��اير ابزارهاي پرداخت، 
مش��روط به درج »بابت« و در صورت نياز ارايه اس��ناد 

مثبته نمايد.
اشخاص حقيقي كه از حساب بانكي خود استفاده تجاري 
مي كنند مي توانن��د با دريافت كد اقتص��ادي و اتصال 
حس��اب بانكي خود به كد اقتصادي، از شمول مفاد بند 

)ج( مستثني شوند.

گروه اقتصاد كالن|
بر اساس گزارش مركز آمار در ميان ۲۴ قلم كاالي مهم 
خوراكي مورد بررسي در ماه بهمن، تغييرات قيمتي 7 قلم 
نسبت به ماه گذشته كاهشي و مابقي افزايشي بوده است. 
مطابق نتايج به دست آمده از اين ارزيابي پيكان قيمت ۱7 
كاال ديگر در اين ماه به سمت باال بوده و در اين مدت رشد 
كرده اند. در ماه بهمن ۱397 ،بيشترين افزايش قيمت در 
ماه جاری نسبت به ماه گذشته، مربوط به اقالم پياز با ۲۲,۱ 
درصد افزايش، خيار با ۲۱,3  درصد افزايش ، گوجه فرنگی 
با ۲0,۱ درصد و گوشت گوسفند با ۱۵,۶ درصد افزايش 
بوده است.  از طرفي اين آمارها نشان مي دهد كه قيمت 
رب گوجه فرنگي از بهمن س��ال گذشته حدود ۱3 هزار 
تومان افزايش يافته است. در حالي كه قيمت اين خوراكي 
در بهمن 9۶ به مقدار هر كيلو ۵ هزار و ۶00 تومان بوده، 
در بهمن امس��ال به ۱8 هزار و 700 تومان رسيده است. 
قيمت  اين كاال در ماه قبل )دي ماه( بيشتر از بهمن و به 
ميزان ۱8 هزار و 900 تومان بود كه در طول اين يك ماه 

به ميزان 0,7- درصد كاهش يافته است.

   ارزيابي 24 كاالي خوراكي
به گزارش »تعادل« مركز آمار كشور متوسط قيمت اقالم 
خوراکی مناطق شهری كشور در بهمن ماه را منتشر كرد. 
در اين گ��زارش اطالعات مربوط به تغييرات قيمتي ۲۴ 
كاالي خوراكي ارزيابي مي شود. مبناي زماني اين سلسله 
گزارش ها ماهيانه است و متوسط قيمت در هرماه را نسبت 
به ماه هاي گذشته مي سنجد. بانك مركزي هم شاخصي 
مش��ابه با اين گزارش هاي مركز آمار منتشر مي كرد كه 
مقاطع زماني كوتاه تري )هفتگي( را بررسي مي كرد. اما 

از زماني كه آماردهي اين بانك از سوي شوراي عالي كار 
ممنوع شد، اين گزارش منتشر نشده و آخرين سري آن 
مربوط به هفته آخر آذر ماه مي شود. البته گزارش بانك 
مركزي كه عنوان »متوس��ط قيمت خرده فروشي ها« 
داشت تنها مربوط به شهر تهران مي شد و فقط ۱۲ كاالي 
خوراكي را دربرمي گرفت. جدال بانك مركزي و مركز آمار 
بر سر نهاد انحصاري رسمي گزار ش دهي  هرازچندگاهي 
در مواقع اختالف هاي آماري ب��روز مي كرد، تا اينكه در 
نهايت ش��وراي ملي آمار كه وزن راي مركز آماري ها در 
آن بيش��تر اس��ت، تصميم به جلوگيري از توليد آماري 
بانك مركزي گرفت. در همان زمان بانك مركزي اعالم 
كرد ك��ه آمار خود را همچنان توليد خواهد كرد و تنها با 
راي و مصوبه مجلس از آماردهي امتناع خواهد كرد، اما 
با اين وجود ديده مي  ش��ود كه بيش از دو ماه است بانك 
مركزي آماري در رابطه ب��ا تورم و توليدناخالص داخلي 

منتشر نمي كند.

   كاهش 7 قلم از 24 كاال
 بر اس��اس گزارش مرك��ز آمار در مي��ان ۲۴ قلم كاالي 
مهم خوراكي مورد بررس��ي در ماه بهمن نس��بت به ماه 
قبلي، قيمت7 قلم كاهشي و مابقي افزايشي بوده است. 
بيشترين كاهش قيمت ها در اين ماه مربوط به  اقالم تخم 
مرغ ماشينی ) ۵,7 درصد(، برنج خارجی درجه يک  )۲,3 
درصد( و عدس )۱,۵ درصد( مي شود. عالوه بر اينها ۴ قلم 
ديگر كه در اين ماه كاهش قيمت داشته اند شامل ماست 
پاس��توريزه )0,۱ درصد(، موز )۱,۵ درصد(، رب گوجه 
فرنگي ) 0,7 درصد( و چاي خارجي بسته اي )0,۵ درصد( 
مي شود. در سوي ديگر مطابق نتايج به دست آمده از اين 

ارزيابي پيكان قيمت ۱7 كاال در اين ماه به سمت باال بوده و 
در اين مدت رشد كرده اند. در ماه بهمن ۱397 ،بيشترين 
افزايش قيمت در ماه جاری نسبت به ماه گذشته، مربوط 
به اقالم پياز با ۲۲,۱ درصد افزايش، خيار با ۲۱,3  درصد 
افزايش ، گوجه فرنگی با ۲0,۱ درصد و گوشت گوسفند 
با ۱۵,۶ درصد افزايش بوده است.  بر اساس اين گزارش 
قيمت پي��از در دي ماه با نرخ هر كيلوگ��رم ۲ هزار 978 
تومان فروخته مي شده كه در اين ماه به رقم 3 هزار ۶3۵ 
تومان رسيده است. قيمت خيار هم در اين مدت از ۴ هزار 
و ۱0۵ تومان به ۴ هزار و 98۱ تومان رسيده است. گوجه 
فرنگي نيز از ۴ هزار و 308 به ۵ هزار و ۱7۴ تومان و گوشت 
گوسفند از ۶9 هزار و ۶00 به 80 هزار و ۵00 رسيده است. 
عالوه بر اينها كاالهاي خوراكي ديگري كه طي ماه گذشته 
افزايش قيمتي تجربه كرده اند شامل موارد ذيل مي شود 
كه به همراه درصد رشد آنها در داخل پرانتز آمده است: 
برنج ايراني درجه يك )0,8 درصد(، گوشت گاو يا گوساله 
) ۱0,3 درصد(، مرغ ماشيني )7,۱ درصد(، شير پاستوريزه 
)۱,۴ درصد(، پنير ايراني پاس��توريزه )۱,۴ درصد(، كره 
حيواني پاستوريزه )0,۲ درصد(، روغن مايع )0,۱ درصد(، 
سيب درختي زرد )۴,7 درصد(، پرتقال محصول داخل ) 
۱۴,3 درصد(، سيب زميني )۴,۶ درصد(، لوبيا چيتي )0 

درصد( ، قند )0,۲ درصد(، شكر )۱ درصد(.

     رشد 2۳1 درصدي رب گوجه فرنگي
بر اس��اس گزارش مركز آمار ن��رخ تورم نقطه به نقطه 
بهمن ماه )درصد رشد نسبت به بهمن سال گذشته( 
در برخ��ي كاالهاي خوراكي ب��االي ۱00 درصد بوده 
است. اين كاالها ش��امل موز با ۱03,۱ درصد،  سيب 

درخت��ي زرد با ۱۲8 درصد، گوج��ه فرنگي با ۱۲7,9 
درصد و رب گوجه فرنگي با ۲3۱,۶ درصد مي ش��ود. 
رشد قيمتي گوشت گوسفندي هم رقمي نزديك به 
۱00 درصد بوده است. اين كاال در بهمن امسال نسبت 
به مدت مشابه سال قبل به ميزان 97,8 درصد افزايش 

داشته است.
قيمت رب گوجه فرنگي از بهمن سال گذشته حدود 
۱3 هزار تومان افزايش يافته است. در حالي كه قيمت 
اين خوراكي در بهمن 9۶ به مق��دار هر كيلو ۵ هزار و 
۶00 تومان بوده، در بهمن امس��ال به ۱8 هزار و 700 
تومان رسيده اس��ت. قيمت  اين كاال در ماه قبل )دي 
ماه( بيش��تر از بهمن و به ميزان ۱8 هزار و 900 تومان 
ب��ود كه در طول اي��ن يك ماه به مي��زان 0,7- درصد 
كاهش يافته است. الزم به ذكر است كه اين قيمت ها 
ميانگيني از رقم هاي سوال شده در خرده فروشي هاي 
سطح شهرهاي مختلف است، لذا در جداول اين گزارش 
ارقام��ي به عنوان حداكثر و حداق��ل قيمت  كاالها در 

سطح استان ها هم آورده شده است.اين اعداد مربوط 
به کمترين و بيشترين ميانگين در سطح استانها است 
و بديهی است کمترين و بيشترين مشاهدات با دامنه 
بيشتری از اين اعداد است. بر اساس داده هاي مركز آمار 
حداقل قيمت رب گوجه فرنگي در استان ها ۱۵ هزار 
و 9۴۵ تومان و حداكثر آن ۲۱ هزار و 3۶۱ تومان بوده 
است. اين تفاوت قيمت در سطح استان ها عمدتا به دليل 
نزديكي و دوري آنها به مبدا توليدي كاالها رخ مي دهد.  
در طرف مقابل كااليي كه در اين شاخص كمترين رشد 
را داشته  است عدس است كه در طول يكسال گذشته 
تنها ۵,7 درصد رش��د كرده اس��ت. كمترين افزايش 
قيمت ها در ش��اخص نقطه به نقطه مربوط به اقالمي 
مي ش��ود كه ۲0 تا 30 درصد افزايش داشته اند. بدين 
معني كه كف رشد قيمت  خوراكي ها حدود ۲0 درصد 
بوده است.اين اقالم شامل برنج ايراني درجه يك )۲0,۵ 
درصد( ، تخم مرغ ماشيني )۲۱,8 درصد(، لوبيا چيتي 

)۱۶,۵ درصد( و قند )3۲,۴ درصد( مي شود. 
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دستمزد كارگران را شناور كنيد
ايس�نا|رييس اتحاديه كارگران ق��راردادي و 
پيماني معتقد است: اگر نمايندگان كارگري در 
شوراي عالي كار در مورد رقم دستمزد كارگران به 
نتيجه مثبتي نرسند، جلسات مزد را حتي اگر به 

سال بعد موكول شود، ادامه خواهند داد.
فتح اله بيات، در ارزيابي برگزاري جلسه دستمزد 
سال ۱398 كارگران تا پايان سال، گفت: يكي از 
اهدافي كه بخش كارفرمايي در جلسات دستمزد 
شوراي عالي كار دنبال مي كند اين است كه بحث 
دستمزد را به شب عيد مي كش��انند تا از فضاي 
مح��دود و جو رواني ايجاد ش��ده براي فش��ار بر 
گروه هاي كارگري استفاده كنند و جريان دستمزد 
را به نفع خود پيش ببرند در حالي كه معتقديم تا 
زماني كه از برگزاري نشست ها در شوراي عالي كار 
نتيجه مثبت نگيريم، اين جلسات را حتي اگر به 

سال بعد موكول شود، ادامه خواهيم داد.
وي با بي��ان اينكه نمايندگان كارگري از طوالني 
ش��دن جلس��ات مزد واهمه اي ندارن��د و تالش 
مي كنند مناف��ع كارگران را تأمي��ن كنند، ابراز 
اميدواري كرد: گفت وگوهاي شركاي اجتماعي تا 
پايان امسال به نتيجه برسد و تا قبل از شب عيد 
سرنوشت دستمزد جامعه كارگري مشخص شود.
رييس اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني با اشاره 
به اعالم رقم سبد هزينه خانوارهاي كارگري، اظهار 
كرد: رقمي كه به عنوان هزينه ماهانه سبد معيشت 
كارگران تعيين شده رقم معقولي است و دولت و 
كارفرمايان هم آن را تأييد كرده اند، لذا اگر حداقل 
دستمزد سال ۱398 به اين رقم نزديك شود به 
كارفرمايان فشار نمي آورد چون طبق هزينه هاي 
پيش بيني شده سبد معيشت كارگران است كه 

حدود ۱8 قلم را شامل مي شود.
بيات با اش��اره به نوسان شديد نرخ ارز در يكسال 
گذش��ته، گفت: اگر منصفانه نگاه كنيم قيمت 
پرايد در چن��د مرحله افزايش يافت��ه و امروز در 
بازار به رقم سرس��ام آوري رسيده است، در كنار 
آن قيمت بس��ياري از اقالم ض��روري و مصرفي 
افزايش پيدا كرده اس��ت، ولي آيا همزمان با اين 
افزايش حقوق كارگران اضافه شده است؟ كدام 
وجدان آگاهي قبول مي كند كه دستمزدها ثابت 
بماند اما هزينه ها چند برابر افزايش يابد و بدون 
ترميم حقوق، خانوارهاي كارگري فشار بسياري 

را متحمل شوند.
اين مقام مسوول كارگري درباره پيشنهاد شناور 
كردن دس��تمزد كارگران براي س��ال آينده، نيز 
گفت: اين پيش��نهاد به اين دليل مطرح شده كه 
در طول سال بسياري از كاالها چند برابر افزايش 
قيمت مي خورد در حالي كه حقوق و دس��تمزد 
حداقل بگيران ثابت مي ماند و تالشي براي ترميم 
مزد هم صورت نمي گيرد. وقتي آخر سال درباره 
دس��تمزد صبحت مي كنيم و به دليل ش��رايط 
اقتصادي و كاهش قدرت خري��د، افزايش 30 تا 
۴0 درص��دي حقوق كارگران را مطرح مي كنيم 
كارفرمايان آشفته مي ش��وند ولي اگر خودشان 
قيمت اجناس و كاالهايشان را باال ببرند كارگران 

نبايد اعتراض كنند.
وي در پايان از نمايندگان كارگري در شوراي عالي 
كار خواس��ت تا به دليل افت شديد قدرت خريد 
كارگران و رفتن خانوارهاي كارگري به زيرخط 
فقر، سر مواضع خود باقي بمانند و دستمزد سال 
آينده كارگران را ب��ه دور از فرافكني ها و هرگونه 
منفعت طلبي و مصلحت انديش��ي تعيين كنند 
چرا كه مصلحت امروز جامعه حفظ قدرت خريد و 

امنيت شغلي نيروهاي كار است.

مهلت 2۰روزه  براي ترخيص 
۳۰۰۰ كانتينر قطعه 

تسنيم|مديركل گمرك چابهار با اشاره به دپوي 
3000 كانتينر قطعات دو خودروساز سايپا و ايران 
خ��ودرو در منطقه آزاد چابهار گف��ت: به اين دو 
خودروساز ۲0 روز مهلت داده ايم تا كانتينرهاي 
خ��ود را ترخيص كنند، در غي��ر اين صورت اين 
كانتينرها متروكه اعالم خواهد شد.  عزيز شمس، 
اظهار كرد: 3000 كانتينر قطعات خودرو متعلق 
به ايران خودرو و س��ايپا در منطق��ه آزاد چابهار 
رسوب كرده كه عمده دليل آن مربوط به مشكلي 
اس��ت كه با بانك دارند. اين خودروس��ازان بايد 
برون��د كد رهگيري بانك را گرفت��ه و ارز ۴۲00 
تومان دريافت كنند. وي تصريح كرد: در عين حال 
گمرك تسهيالتي را براي آنها در نظر گرفته و اعالم 
كرده كساني كه با بانك مشكل دارند مي توانند 
70 تا 80 درصد كاالي خ��ود را ببرند و مابقي را 
به عنوان وثيقه در بندر بگذارند. مقام مس��وول 
گمرك با بيان اينكه از قرار معلوم خودروسازان 
گويا مي گويند »اين اطمينان را نداريم بانك ارز 
۴۲00توماني به ما اختصاص مي دهد يا خير«، 
افزود: اينكه خودروسازان اين اجناس را ترخيص 
كرده و با نرخ ارز ۴۲00 تومان به فروش برسانند و 
بانك بعداً اعالم كند نمي تواند با اين نرخ ارز را در 

اختيار آنها قرار دهد.
ش��مس تأكيد كرد: البته فقط خودروس��ازان 
اين گون��ه نيس��تند و آنهايي كه ه��م برنج وارد 
كرده اند با اين مس��اله مواجه هستند. وي گفت: 
اع��الم كرده ايم ك��ه براي ترخي��ص قطعات به 
خودروس��ازان هم تعرفه ترجيهي مي دهيم اما 
مي گويند »ممكن است با قيمت ۴۲00 تومان 
آنه��ا را عرضه كنيم و بعدا بانك با نرخ باالتري به 
ما ارز بدهد«. به آنها گفتيم كه »حداقل اجناس 
خود را به انبار خودتان منتقل كنيد« كه گفتند 
»اگر اين كار را انجام دهيم تعزيرات مي آيد اين 
قطعات را به عنوان احتكار محس��وب مي كند« 
كه درست مي گويند. وي با ابراز اينكه مبدأ اين 
قطعات خودرو چين است، گفت: به خودروسازان 
اعالم كرده ايم چنانچه تا ۲0 روز ديگر اين 3000 
كانتينر ترخيص نشود آنها را جزو كاالي متروكه 

اعالم مي كنيم ديگر ربطي به ما ندارد.



بانك و بيمه4اخبار

به منظور جلوگيري از اخالل در نظام ارزي ابالغ شد

دادستان تهران در نشست تعدادي از مديران بانك ها خواستار شد

ثبات نرخ به بازار ارز بازگشت- بازار سكه و طال تحت تاثير رشد تقاضاي روز مادر

ممنوعيت فعاليت كارتخوان ها در خارج از كشور

تقويت نظارت بانك ها بر ضمانتنامه هاي صوري، پولشويي و سامانه ها

گروه بانك وبيمه | احسان شمشيري|
در حالي كه روز چهارش��نبه 8 اسفند 97، بازار ارز با روند 
كاهش نرخ ها مواجه شد و نرخ دالر در صرافي هاي مجاز 
بانكي ب��ه 13300 تومان، در ب��ازار معامالت نقدي بين 
13460 تا 13500 تومان معامله شد اما در بازار طال نرخ ها 
تحت تاثير رشد تقاضاي روز مادر با افزايش مواجه شد و ربع 

سكه تا 1 ميليون و 740 هزار تومان باال رفت. 
 به گزارش تع��ادل، صرافي هاي بانكي روز چهارش��نبه

8 اسفندماه با آغاز رسمي معامالت، نرخ دالر را براي خريد 
13 هزار و ۲00 تومان و براي فروش 13 هزار و 300 تومان 
تعيين كردند. همچنين هر يورو براي خريد 15 هزار و 300 
تومان و براي فروش 15 هزار و 400 تومان اعالم شد. بر اين 
اساس، بازار از نوسانات روزهاي گذشته فاصله گرفته و از 
روز سه شنبه نرخ نسبتا باثباتي را تجربه مي كند.همچنين 
نرخ لحظه اي دالر روز چهارشنبه در سامانه سنا 13۲50 
و يورو 15350 تومان اعالم شد. سامانه سنا نرخ ميانگين 
معامالت ارزي براي روز سه شنبه را براي دالر 13 هزار و 
447 توم��ان، يورو 15 هزار و 550 تومان، پوند 17 هزار و 
398 تومان و درهم 3 هزار و 655تومان، يوآن ۲043، لير 
تركيه ۲636 تومان اعالم شد.در بازار آزاد و نقدي نيز دالر 
13460 تا 13500، ي��ورو 15400، درهم 3640 تومان 
معامله ش��د. در بازار طال نيز با اعالم اونس جهاني 13۲6 
دالر و دالر نقد 13460 توماني، قيمت سكه طرح جديد 
به 4 ميليون و 7۲0 هزار تومان رس��يد. قيمت هر قطعه 
س��كه تمام بهار آزادي طرح قديم، 4 ميليون و 600 هزار 
تومان، نيم س��كه ۲ ميليون و 630 هزار تومان، ربع سكه 
يك ميليون و 740 هزار تومان و سكه يك گرمي 850 هزار 
تومان است. همچنين هر گرم طالي 18 عيار نيز، 430 
هزار تومان و مظنه مثقال 17 عيار 1 ميليون و 863 هزار 

تومان قيمت خورد.

   ممنوعيت فعاليت كارتخوان ها در خارج از 
كشور ابالغ شد

از س��وي ديگر، به منظور سالم س��ازي شبكه پرداخت و 
جلوگيري از اخالل در نظام ارزي، الزاماتي براي ابزارهاي 
پرداخت مصوب شد و در همين راستا ممنوعيت فعاليت 
كارتخوان ها در خارج از كش��ور توس��ط بانك مركزي و 

شركت شاپرك ابالغ شد.
به گزارش ايِبنا، بر اس��اس آمارهاي غير رسمي در طول 
سال هاي اخير بالغ بر چند هزار دستگاه كارتخوان ايراني 
و متصل به شبكه شتاب با حساب هاي ايراني از مرزهاي 
كشور خارج و در كشورهايي همچون تركيه، كانادا، امارات 
متحده عربي، گرجستان، ارمنستان و چند كشور ديگر در 
فروشگاه هاي مختلف و صرافي ها به عنوان ابزار پرداخت 
براي ايرانيان مورد اس��تفاده قرار گرفته كه كارشناسان 
اعتقاد دارند خروج اين دستگاه ها و استفاده از آنها تا چندي 
پيش براي بانك مركزي و شركت شاپرك با توجه به نبود 
دستور و اختيارات دغدغه نبوده، اما دستور قاطعانه و مهم 
عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي در راس��تاي 
سالم سازي و ساماندهي شبكه پرداخت الكترونيك باعث 
شد تا در جلساتي بحث دستگاه هاي كارتخوان خارجي 
مطرح و براي آنها تصميمات الزم اتخاد شود؛ خروجي اين 
جلسات با توجه به استفاده گسترده از اين پايانه هاي فروش 
به منظور انجام معامالت سفته بازي و اخالل در نظام ارزي 
در راستاي تضعيف پول ملي، ايجاد الزامات جديد براي 

ابزارهاي پرداخت بود.
بر اساس پيگيري خبرنگار ايِبنا در زمينه الزامات جديد 
براي ابزارهاي پرداخت توسط بانك مركزي، مصوب شد تا 
سقف انتقال وجه با استفاده از هر كارت بانكي 50 و براي 
هر كد ملي 100 ميليون تومان باشد؛ همچنين با توجه به 
تعريف مرزهاي جغرافيايي توسط ساير بانك هاي مركزي 
در دنيا الزام فعالي��ت ابزارهاي پرداخت در ايران با عنوان 
شبكه ايران اكسس مطرح و تصميم گرفته شد تا تمامي 
ابزارهاي پرداخت در ايران قابل استفاده باشد و از فعاليت 
هرگونه ابزار پرداخت از جمله دستگاه كارتخوان و درگاه 

پرداخت اينترنتي در خارج از كشور جلوگيري شود تا اين 
ابزارها در خارج از كشور حتي با وجود استفاده از اي پي هاي 
ايراني شناسايي و مسدود شوند.در همين خصوص، مهدي 
طوبايي در گفت وگو با ايِبنا درباره اقدامات بانك مركزي و 
شركت شاپرك به منظور جلوگيري از فعاليت دستگاه هاي 
كارتخوان ايراني در خارج از كشور گفت: چندي پيش در 
بانك مركزي جلس��ه اي با موضوع فعاليت دستگاه هاي 
كارتخوان در خارج از كشور با توجه به اهميت موضوع به 
دليل اخالل در نظام ارزي با پايانه هاي فروشي ايراني برگزار 
شد؛ بر همين اساس با توجه به الزام بانك مركزي براي عدم 
فعاليت كارتخوان ها در خارج از كشور تصميم گرفته شد 
تا پايانه هاي فروش و درگاه هاي پرداخت اينترنتي صرفا 
در داخل كشور قابل دس��ترس باشد كه به معناي ايران 
اكس��س بودن ابزارهاي پرداخت است و هرگونه فعاليت 
ابزارهاي پرداخت، بر اساس الزامات و ابالغ انجام شده به 
شركت هاي پرداخت الكترونيك ممنوع است.پايانه هاي 
فروش و درگاه ه��اي پرداخت اينترنتي ايران اكس��س 
هستند. معاون نظارت و توسعه شركت شاپرك ادامه داد: 
بانك هاي مركزي دنيا الزاماتي را براي ابزارهاي پرداخت 
تعريف مي كنند و بانك مركزي ايران نيز الزام كرده تا صرفا 
ابزارهاي پرداخت در داخل كش��ور قابل دسترس باشد؛ 
كارتخوان براي استفاده در مرزهاي ايران اختصاص پيدا 
كرده و كارتخوان هاي فعال در خارج از كشور نيز تا به امروز 

فعاليت غيرقانوني داشته اند.

 هيچ دس�تگاه كارتخواني در خارج از كشور 
حق فعاليت ندارد

وي تاكيد كرد: براساس الزامات مطرح شده، هيچ دستگاه 
كارتخواني نبايد در خارج از كشور فعاليت داشته باشد و اين 
مساله شامل تمامي صرافي هاي مجاز خارجي نيز مي شود.

معاون نظارت و توس��عه شركت ش��اپرك با بيان اينكه 
كارتخوان هاي خارجي در صورت استفاده از اي پي آدرس 
ايران نيز مسدود خواهند شد، گفت: در صورتي كه دستگاه 
كارتخواني در خارج از كشور وجود داشته و فعاليت كند، 
مصداق تخلف اس��ت؛ شاپرك و ش��ركت هاي پرداخت 
الكترونيك دستگاه هاي كارتخوان فعال در خارج از كشور 
 را حت��ي در صورت اس��تفاده از VPN ايراني براي ايجاد 

آي پي ايران با استفاده از امكانات فني موجود رصد و آنها 
را مسدود مي كنند.

   نوسانات جهاني ارز كاهش مي يابد
شاخص نوس��انات ارزي جهان نشان مي دهد كه ارزهاي 
اصلي دستخوش تغييرات جدي نخواهند شد و با ثبات به 

كار خود ادامه مي دهند.
به دنبال تغيير رويكرد بانك ه��اي مركزي اصلي جهان 
در سياست پولي خود و رفتن به يك رويكرد نرم به جاي 
سياست سفت و سخت تر نوسان قيمت در ارزهاي اصلي 
جه��ان كاهش پيدا كرده اس��ت؛ ضمن اينك��ه تجار ارز 
اميدوارند برخي از حوادث از جمله برگزيت، نوسانات ارزي 
را در ماه آينده پايين مي آورد.نوسان قيمت ارز براي تجاري 
كه به دنبال سود هستند، زماني كه به شدت دستخوش 
تغييرات مي شود بسيار مهم است. همچنين دالر و يورو در 
كمترين نرخ نوساني خود قرار گرفته اند. همچنين به تعليق 
درآمدن افزايش تعرفه هاي گمركي بر روي كاالهاي چيني 
كه از سوي دونالد ترامپ اتخاذ شد، مي تواند نوسانات ارزي 
را كاهش دهد.بر همين اس��اس، از ابتداي س��ال ۲019 
ميالدي تاكنون نوسان يورو در مقابل دالر 3.365 سنت و 
بين 1.1570 دالر و 1.1۲34 دالر معامله شده و ميانگين 
نوسان دوره س��ه ماه آن 9 سنت بوده است. البته نوسان 
اين يورو به دالر در س��ه ماه پاياني س��ال ۲018 ميالدي 

4.1۲ درصد بود.
نوسان دالر به ين ژاپن هم تقريبا يك سوم سطح ژانويه بود 
و انتظار مي رود كه منحني نوسان آن به پايين ترين سطح 
در 5 س��ال اخير برس��د. پوند انگليس هم كه به برگزيت 
بسيار واكنش نشان مي دهد نوسان آن به دو سوم سطح 

نوامبر كاهش پيدا كرده است.شاخص نوسان ارز دويچه 
بانك به 6.89 تنزل يافت ك��ه پايين ترين رقم از جوالي 
۲018 ميالدي به بعد محسوب مي ش��ود؛ در حالي كه 
ميانگين اين شاخص در س��ال ۲015 و ۲016 ميالدي 
باالي 10 بود. البته تجار اميدوار هستند كه برخي اتفاقات 
در ماه مارس از قبيل برگزيت، نشست هاي بانك مركزي 
در اياالت متحد، منطقه ي��ورو و ژاپن و احتمال افزايش 
اختالفات تجاري مي تواند نوسانات را افزايش دهد. بر پايه 
اين گزارش، سرمايه گذاران در مورد نسبت افزايش يورو 
به دالر خوش بين نيستند و اين سير افزايشي 1.5 سنت 
در ماه مارس برآورد ش��ده كه در نهايت بين 1.1۲ دالر و 

1.15 دالر خواهد بود.

   شرط كارآمدي بازار متشكل ارزي
همچنين عباس هش��ي، كارش��ناس حوزه ارزي درباره 
شكل گيري بازار متشكل ارزي مي گويد: اگر دولت روي 
خودش حساب كرده است، موفق مي شود، اما اگر قرار است 
روي صادركننده ها حساب كند، بايد گفت اين افراد كه در 
شش ماه اول تنهايش گذاشتند، چه ضمانت اجرايي وجود 

دارد كه همين عمل را تكرار نكند
قرار بود بازار متش��كل ارزي رس��مًا آغاز به كار كند. خبر 
تدوين و نهايي شدن ش��يوه نامه و دستورالعمل اين بازار 
در روزهاي گذشته از سوي رسانه ها منتشر شد. ۲8 آبان 
امسال هم عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي از 
طراحي نرم افزار تا افتتاح ش��ركت بازار متش��كل ارزي و 
تعيين سهامداران اين بازار تا تصويب كليات آن در شوراي 

پول و اعتبار خبر داده بود.
شكل گيري اتاق تسويه ارزي، معامله نقدي ارز، افزايش 
شفافيت در معامالت و فضاي بازار ارز، حضور صرافي ها، 
صرافي هاي بانك ها و بانك مركزي در اين بازار و خريد و 
فروش ارز توس��ط اين بازيگران، امكان سياست گذاري و 
مديريت قيمت ها با خريد و فروش ارز توسط بانك مركزي، 
خارج كردن بازار هاي غيررسمي مانند سبزه ميدان فردايي 
از بازيگري در بازار از چارچوب ها و اهداف مطرح شده براي 

بازار متشكل ارزي است.
عباس هش��ي، كارش��ناس حوزه ارزي در اين خصوص 
به ايرناپالس گفت: سياس��ت تك نرخي كردن ارز زماني 
قابليت اجرا دارد كه بر زيربناي عرضه و تقاضا استوار باشد، 
يعني نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضا تعيين شود. مساله 
اصلي در كشور ما اين بوده كه در اين سال ها بخش عرضه 

متكي بر اقتصاد دولتي و نفت بوده كه در قالب بازار اوليه 
وارد مي شده است. از سال 1383 كه صرافي ها راه افتادند، 
بازار ثانويه ايجاد شد. بنابراين ما از اين سال يك نرخ مرجع 

ارز و در كنار آن يك نرخ توافقي نزد صرافي ها داشتيم.
وي در اين باره اضافه كرد: اگر به قبل از انقالب اس��المي 
هم نگاه كنيم، به نوعي سياست تك نرخي ارز داشتيم، زيرا 
منبع پمپاژ ارز در كشور، دولت بود. هرقدر ارز نياز بود به 
بازار عرضه مي كرد و بطور كل سياست عرضه و تقاضا را 
در كنترل داشت. البته صرافي هم وجود داشت كه بيشتر 
اوقات نرخ هاي محبوب تري هم ارايه مي كرد. بعد از انقالب، 
كنترل دولت بر اقتصاد بيشتر شد و در زمينه ارز يك نرخ 
دولت��ي 7 توماني به وج��ود آمد. اما در كن��ار آن، نرخ ارز 

ترجيحي، رقابتي، رفاقتي و... شكل گرفت.
به گفته اين كارشناس اقتصادي، باالخره سال 137۲ ارز 
تك نرخي با قيمت 110 تومان اعالم شد، اما دو سال بعد 
به دليل مديريت نادرست بازار ارز به حالت قبلي برگشت.

وي افزود: بانك مركزي تا سال 1394 تزريق ارز را از طريق 
صرافي ها و بانك هاي دولتي و چند بانك خصوصي انجام 
مي داد. يك مصرف عادي نيز وجود داشت، با اين خصيصه 
كه يك تقابلي بين اقتصاد زيرزميني و اختالفات سياسي 
وجود داش��ت كه انگيزه خري��د ارز را تحريك مي كرد. از 
همين رو، اينها شروع به خريد كردند؛ اتفاقي كه بر مردم 
عادي هم تأثير گذاشت. تا جايي كه هر چقدر بانك مركزي 
ارز به بازار تزريق مي كرد، خريداري مي شد و همچنان در 
بازار كمبود وجود داشت. اين اتفاق به دليل عدم اطالع از 
حجم اقتصاد زيرزميني ش��كل گرفت. اين باليا منجر به 

تصميم گيري درباره سياست تك نرخي كردن ارز شد.
هش��ي همچنين گفت: اين فكر خوبي بود، اما به شرطي 
عملي مي ش��د كه تيم مهندسي اقتصادي به پمپاژ ارز از 
س��مت دولت نظر داشته باشد، زيرا بدون تأمين ارز براي 
عرضه در بازار نمي توان ارز را تك نرخي كرد. در حالي كه 
تيم مهندسي تصميم گرفتند كه ديگر دولت ارز وارد بازار 
نكند و جاي آن را ارز صادراتي حاصل از فروش كاالهاي 
غيرنفتي بگيرد. با اين كار اختيار بازار به دس��ت يك عده 
افتاد كه غيرشفاف عمل مي كنند و به دنبال باال رفتن نرخ 
ارز هس��تند. بيشتر اينها دالل ارزي هستند و با اين مدل 
قيم��ت ارز را به 18 هزار تومان رس��اندند تا اينكه دولت 
مجبور شد در مرداد ماه بازار نيما را معرفي كند كه دالر را 
با قيمت 8 هزار تومان مبادله مي كند. در طرف ديگر هم 

قيمت بازار پايين آمد.

 بازار متمركز گام  مثبتي است
وي افزود: بنابراين ما اكنون س��ه ن��رخ ارز داريم: نرخ ارز 
مرجع، نيما و بازار آزاد؛ ارز 4۲00 توماني مرجع كه همان 
نرخ دولتي و معروف به ارز جهانگيري است. بازار آزاد هم 
مختص به اقتصاد زيرزميني، دالل ها، گروه هاي سياسي 
و صادركننده نماها و ... است كه نرخ ارز را تعيين مي كنند. 
بازار نيما هم بازاري ثانويه است. حاال مي خواهند اين بازارها 
را متمركز و يكپارچه كنند كه قدم مثبتي مي تواند باشد، اما 
به شرطي كه در آن اصول و فرمول اساسي عرضه و تقاضا از 

شرايط عادي برخوردار باشد.
هشي ادامه داد: ما با مصوبه تك نرخي ارز چه كار كرديم؟ 
يك ش��به هر شخصي دس��تش به ارز عرضه شده با نرخ 
ترجيحي رس��يد، ثروتش با دالر 18 ه��زار توماني چهار 
برابر شد. هر كسي هم كاال، ماشين و مواد خارجي داشت، 
آن را به چهار برابر قيمت فروخت. همين طور كساني كه 
نقدينگي به دستشان رسيد، با آن دالر و خودرو خريدند. 
يك سري هم اجناسشان را احتكار كردند و بعداً به چند 
برابر قيمت فروختند. در مقابل، اكثريتي هم بودند كه اين 
شرايط را نداشتند و پول هايشان در بانك ماند و ارزش آن 

يك چهارم شد.
به گفته وي يك عده هم وجود داشتند كه سال گذشته 
به دولت و بانك مركزي اعتم��اد كردند و دالر نخريدند، 

اما امروز مي بينند قدرت خريدشان سقوط كرده است.

   چشم اميد به بانك مركزي
هشي همچنين مي گويد: در اين شرايط همه چشم  ها به 
همتي، رييس كل بانك مركزي اس��ت كه مشكل دولت 
در ارز را ح��ل كند و اعتماد مردم را برگرداند. نيت همتي 
اين است كاري نكنيم كه به اين بازار نيم بند فعلي آسيب 
برس��د. در عين ح��ال بايد به اين موضوع توجه داش��ت 
كه به خاطر عدم اس��تقالل بانك مركزي، رييس كل در 
تصميم گيري هاي هيات دولت يك رأي مانند هر يك از 
وزرا دارد.وي اينگونه جمع بندي مي كند: نتيجه چنين 
وضعيتي اين بود كه ارز به 10 هزار تومان رسيد، ولي وقتي 
همه گفتند در حال كاهش است، يك دفعه تغيير مسير 
داد و به 14 هزار تومان رسيد. ريشه همه اينها عدم وجود 
شفافيت است. مساله فعال اقتصادي، نبودن گزارش هاي 
مالي حسابرس��ي ش��ده و شفاف اس��ت. هنگامي كه ما 
اطالعات مالي درس��تي نداريم، پس مي شود عده اي هر 

طور كه خواستند جوالندهي كنند.

گروه بانك وبيمه |
دادستان تهران با اشاره به برخي مشكالت روز نظام بانكي 
گفت: چ��را اجازه مي دهيم ضمانتنامه ه��اي غيرواقعي 
صادر ش��ود و در اختيار افراد قرار گيرد و بعد براي مقابله، 
پرونده قضايي مفتوح و افرادي تعقيب قضايي شوند. ارايه 
تس��هيالت به افراد كارتن خواب در پرونده بانك سرمايه 
مصداق��ي از نبود نظارت و عدم توجه بانك ها به مس��اله 
پيشگيري بوده است. بازشدن اين پرونده ها از اين جهت كه 
فعاليت بانك ها را تحت الشعاع قرار مي دهد، به ضرر بانك ها 
است و احضار، بازداشت و محاكمه افراد در بعضي موارد 
افكار عمومي را قانع نمي كند. سامانه هاي الكترونيكي و 
اينترنتي نيز با هدف تسهيل امور بوده ولي به هدف نهايي 

خود يعني افزايش كارايي و نظارت نرسيده است. 
به گزارش تعادل، نشس��ت دادس��تاني تهران با مديران 
تعدادي از بانك ها، برخي معاونان دادس��تان و بازپرسان 
شعب ويژه، به رياست جعفري دولت آبادي برگزار شد در 
اين نشست كه چهار س��اعت به طول انجاميد، دادستان 
تهران به بيان مشكالت موجود در رسيدگي به پرونده هاي 
اقتصادي مرتبط ب��ا بانك ها از جمله ضمانت هاي بانكي 
پرداخت.عباس جعفري دولت آبادي، دادستان تهران ارايه 
تس��هيالت به افراد كارتن خواب در پرونده بانك سرمايه 
را مصداقي از نبود نظارت و عدم توجه بانك ها به مس��اله 
پيشگيري عنوان كرد و افزود: دادستاني تهران در رابطه 
با تخلفات بانكي اقدامات مقابله اي را انجام مي دهد ولي 

در كنار مقابله بايد بخشي را به پيشگيري اختصاص داد.
وي فلسفه تش��كيل اين جلسه را معطوف ساختن ذهن 

مديران بانك ها به امر پيشگيري دانست و گفت: چرا اجازه 
مي دهيم ضمانتنامه هاي بانكي غير واقعي صادر شود و در 
اختيار افراد ق��رار گيرد و بعد براي مقابله، پرونده قضايي 

مفتوح شود و افرادي تعقيب قضايي شوند.
جعفري دولت آبادي با استناد به اصل 156 قانون اساسي 
كه از جمله وظايف قوه قضاييه را پيشگيري از وقوع جرم 
قرار داده، در باب اهميت پيشگيري اظهار داشت: راهكار 
مقابله همه مشكالت و مسائل را حل نمي كند؛ زيرا هزينه 
سنگيني دارد ضمن اينكه احضار، بازداشت و محاكمه افراد 

در بعضي موارد افكار عمومي را قانع نمي كند.
دادس��تان تهران با اش��اره به مشكالت ناش��ي از مفتوح 
ش��دن پرونده هاي قضايي براي بانك ها گفت: بازشدن 
اي��ن پرونده ها از اين جهت كه فعالي��ت بانك ها را تحت 
الشعاع قرار مي دهد، به ضرر بانك ها است.وي با بيان اينكه 
تجربه پرونده هاي اخير در حوزه مفاسد اقتصادي، يكي از 
زمينه هاي آسيب ها، حوزه بانك ها است، به عنوان مصداق، 
وضعيت سامانه ها را مورد اش��اره قرار داد و اظهار داشت: 
تشكيل سامانه ها با هدف تسهيل امور بوده ولي به هدف 
نهايي خود نرسيده و ايجاد پرونده هاي قضايي در رابطه 
با ثبت س��فارش اتومبيل هاي وارداتي، ثبت رجيستري 
تلفن هاي همراه و وضعيت انبار ها، نمونه هايي از كاركرد 

نامطلوب برخي سامانه ها است.

   مقابله با پولشويي
دادستان تهران از جمله مشكالت مبارزه با فساد را وقوع 
پولشويي دانست و در خصوص نقش بانك ها در اين زمينه، 

با اشاره به اينكه بانك ها بس��تر وقوع پولشويي هستند، 
اظهار داشت: بانك ها به قصد افزايش منابع، به منشأ وجوه 
سپرده گذاري ش��ده از سوي اشخاص توجه نمي كنند و 
اين غفلت، مش��كالتي را براي بانك ه��ا و مراجع قضايي 

ايجاد كرده است.

    معوقات بانكي 
وي افتتاح حساب بانكي به نام اتباع خارجي را نمونه ديگر 
از آسيب هاي حوزه بانكداري دانست و با تاكيد بر ضرورت 
تمركز در حوزه پيشگيري، افزود: آسيب هاي زيادي كه 
از اين طريق به كش��ور وارد ش��ده، به اين دليل است كه 
دستگاه ها عزمي در امر پيش��گيري ندارند و بانك ها آن 
مقدار كه براي پرداخت تس��هيالت اقدام مي كنند، براي 

بازپس گيري معوقات بانكي تالش ندارند.
دادستان تهران با مطلوب ارزيابي كردن نتايج اين نشست 
شامل آسيب شناسي در جهت كاهش مشكالت بانك ها، 
خاطرنش��ان كرد: ارتباط ميان بانك ها و دادس��را و ساير 
مراجع قضايي از رشد مطلوبي برخوردار نيست و اميدوارم 

بانك مركزي در دوره جديد در اين رابطه پيشقدم شود.

   ضمانتنامه هاي صوري
جعفري دولت آب��ادي همكاري مراجع قضايي با بانك ها 
براي رفع مشكالت را نافي برخوردهاي قضايي ندانست 
و اظهار داش��ت: چرا ضمانتنامه ها به ابزاري براي تامين 
مالي بانك ها تبديل شده است. در ابتدا شايد بتوان مدعي 
غفلت از سوي بانك ها شد، اما صدور ضمانتنامه هاي صوري 

متعدد ناشي از تقصير برخي مديران بانك ها است. فقدان 
مقررات كارآمد و عدم انطباق با فعاليت هاي صحيح مالي، 
موجبات صدور ضمانتنامه هاي غير واقعي را فراهم آورده 

كه الزم است از گسترش آن پيشگيري شود
دادس��تان تهران بيان داش��ت: انتظار اين بود كه بعد از 
پرونده گروه اميرمنصور آريا، اتفاقات مشابه صورت نگيرد 
ولي بر عكس اين قبيل اقدامات مجرمانه گسترده شد و 
پرونده هاي مهمي مفت��وح و صدور ضمانتنامه ها به يك 

منفذ فساد تبديل شد.
وي با تاكيد بر اصل بودن پيشگيري، موفقيت در اين زمينه 
را مشروط به همكاري همه دس��تگاه ها دانست و افزود: 
پيشگيري با همكاري همه دستگاه ها محقق مي شود ولي 

برخي دستگاه ها همكاري الزم را ندارند.
دادستان تهران از بانك مركزي خواست مسوول يا واحدي 
براي مبارزه با اينگونه امور تعيين كند و تصريح كرد: تغيير 
در فرآيند صدور ضمانتنامه ها در بستر دولت الكترونيك 
قابل توجيه نيست. مگر مي شود بانك ضمانتنامه صادر كند 
و بگويند كارمند بانك از برگ خام ضمانتنامه سوءاستفاده 
كرده است؟ بايد جلوي اين قبيل اقدامات گرفته شود لذا 

تغيير در فرآيند صدور ضمانتنامه مطالبه جدي است.
وي مشكالت كش��ور را ناش��ي از اتخاذ نكردن تصميم 
مناسب و نظارت نكردن بر امور دانست و با تاكيد بر اينكه 
نظارت بانك مركزي مانع از بروز فساد خواهد شد، تاكيد 
كرد: توجيه بانك ها در بحث ضمانتنامه ها كه در جريان 
امر نبوده اند، قابل پذيرش نيست و مديران عامل بانك ها 
بايد پاس��خگوي تمامي ضمانتنامه هاي صادره باش��ند.

دادستان تهران با اشاره به اظهارات برخي مديران بانك ها 
در خصوص ضرورت تغيي��ر در قوانين و مقررات، گفت: 
پيش��نهاد خوبي اس��ت ولي مانع از اجراي وظايف ذاتي 
بانك ها نيست و چنان چه در اين زمينه مواردي ارايه شود، 
بررس��ي خواهيم كرد.وي خواستار توجه بيشتر مديران 
بانك ها به آموزش هاي الزم در مورد پرونده هاي مرتبط با 
جرايم بانكي در دستگاه قضايي و بانك ها شد و از مديران 
بانك ها خواست در امر آموزش پيش قدم شوند و وعده هاي 

بانك مركزي در اين زمينه عملياتي شود.

   دادسراي پولي بانكي
جعفري دولت آبادي در بيان فلس��فه تشكيل دادسراي 
پولي-  بانكي خاطرنشان كرد: پس از تشكيل پرونده هاي 
اميرمنصور آريا و بابك زنجاني، احساس شد كه بانك ها به 
بستري براي فساد اقتصادي تبديل شده اند لذا اين دادسرا 

ايجاد شد تا متولي رسيدگي به اين قبيل پرونده ها باشد.
دادس��تان تهران با اظهار اينكه دادسراي پولي و بانكي با 
مطالعه و پس از قريب به دو سال بررسي كارشناسي ايجاد 
شده اس��ت، برتحقق كاركردهاي پيشگيرانه و همكاري 
متقابل تاكيد كرد. جعفري دولت آبادي با تاكيد بر ضرورت 
توجه بيشتر بانك ها به پيشگيري از مساله فساد، ارزيابي، 
پيگيري و رصد پرونده هاي قضايي در حوزه ضمانتنامه هاي 
بانك��ي، افزود: بانك ه��ا بايد بر بازپس گي��ري معوقات و 
ضمانتنامه ه��اي غيرواقعي متمركز ش��وند و اميدواريم 
همكاري بانك ها با دستگاه قضايي افزايش يابد و بانك ها 

خود مدعي مبارزه با فساد شوند.
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 تجليل از بانك ملت
در جشنواره خيرين و واقفين

ششمين جشنواره خيرين و واقفين دانشگاه تهران با 
حضور حدود 600 خير نيك انديش دانشگاه برگزار و 
در اين جشنواره از بانك ملت به عنوان يكي از خيران 

بزرگ تجليل شد.
به گ��زارش روابط عمومي بانك مل��ت، علي اكبر 
صابريان مديركل روابط عمومي به نمايندگي از دكتر 
محمد بيگدلي مديرعامل بانك ملت، تنديس خير 
نيك انديش را از دست رييس دانشگاه تهران دريافت 
كرد.دكتر نيلي احمدآبادي، رييس دانشگاه تهران در 
اين همايش با اشاره به اين نكته كه افتخار دانشگاه 
تهران اين اس��ت كه از پشتيباني و كمك خيرين 
نيك انديش برخورداراست، افزود: عالوه بر كمك 
مادي خيرين، دانشگاه تهران از كمك هاي معنوي 
و فرهنگي خيرين نيز بهره مند مي ش��ود و با ايجاد 
فضاي معنوي و روحاني به وجود آمده در دانشگاه، 
نس��ل جديدي در كنار آموزش تربيت مي كند كه 
بسيار ارزشمند است. رييس دانشگاه تهران اظهار 
اميدواري كرد كه دانش��گاه تهران بتواند به كمك 

خيرين و واقفين بتواند اين حركت را ادامه دهد.
دكتر كمره اي، ريي��س هيات مديره بنياد حاميان 
دانشگاه تهران با اشاره به تعداد 13۲4 خير دانشگاه 
تهران از ابتداي تاسيس دانشگاه افزود: از اين تعداد 
خير نيك انديش، تعداد 47 نفر در سال هاي اخير 
به بورس��يه دانش��جويان پرداخته ان��د، 8۲ نفر در 
بخش س��اخت و تجهيز، 560 نفر در قالب هدايا به 
دانشگاه، بيش از 600 نفر خير اندوخته و صندوق 
نيك��وكاري و 1۲ نفر در قالب حام��ي هزينه هاي 
جاري بنياد ب��ه حمايت از دانش��گاه پرداخته اند.

وي افزود: در س��ال 1397 با حمايت خيرين نيك 
انديش، مبلغ ۲0 ميليارد تومان به دانشگاه تهران 
در بخش ه��اي مختلف كمك ش��ده و نقش بنياد 
حاميان دانش��گاه تهران در ج��ذب خيرين نيك 
انديش بيش از 19 ميليارد تومان بوده است.دكتر 
كمره اي اف��زود: برنامه هاي اصلي بني��اد عالوه بر 
بورسيه دانشجويان، ساخت و بهسازي ساختمان ها، 
تجهيز آزمايشگاه ها و كتابخانه ها، حمايت از ايده هاي 
نو، اش��تغال دانشجويان، توسعه مشاركت خيرين 
در حمايت دانش��گاه تهران و برگزاري جش��نواره 
انديشمندان و دانشمندان جوان براي به ثمر نشاندن 
ايده هاي نوآورانه جوانان است.وي با اشاره به صندوق 
و اندوخته نيكوكاري دانشگاه افزود: با حمايت خيرين 
نيك انديش اعتبار صندوق كه در بورس ثبت شده 
است به پنج ميليارد ريال در سال جاري رسيد.در 
اين مراسم از 430 نفر از خيران نيك انديش صندوق 
و اندوخته نيكوكاري دانشگاه، 60 خير نيك انديشي 
كه بي��ن ۲ تا ۲0 ميليون تومان در س��ال جاري به 
دانشگاه تهران كمك كره اند، تجليل شد.بر اساس 
اين گزارش، بانك ملت به تازگي ۲00 دانشجوي برتر 
معرفي شده از سوي بنياد حاميان دانشگاه تهران را 
تا پايان دوره تحصيالت عاليه، تحت حمايت مالي 

قرار داده است.

فعاليت بانكي بين ايران و ژاپن 
آغاز مي شود

در ديدار رييس كل بانك مركزي با س��فير ژاپن، 
همتي با اشاره به شروع واردات نفت توسط ژاپن از 
ايران، ابراز اميدواري كرد روابط اقتصادي دوكشور 
گسترش يابد. به گزارش بانك مركزي، ميتسوگو 
س��اتيو س��فير ژاپن در تهران تاكيد كرد با وجود 
تحريم امريكا، شركتهاي ژاپني فعال در ايران، در 
ماه هاي گذشته حضور خود را در ايران ادامه دادند.

وي با بيان اينكه، ما براس��اس منافع كش��ورمان 
به روابط اقتصادي ادام��ه مي دهيم، آغاز فعاليت 
بانكي بين دو كش��ور را شروع دور جديد فعاليت 
تجاري و اقتصادي دوكش��ور دانس��ت.بر اساس 
اين گزارش، ژاپن طي دو ماه گذشته روزانه بطور 
ميانگين حدود ۲00 هزار بشكه نفت برداشت كرده 
اس��ت؛ همچنين در اين جلسه موضوع همكاري 
بانك هاي تجاري ژاپني در فرآيند تس��ويه وجوه 
حاصل از صادرات نفت و واردات كاال ها و ساير اقالم 
بشردوستانه مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار 
گرفت و مقرر شد با هدف تسريع در نهايي كردن 
ترتيبات اجرايي، هيات بانكي در كوتاه ترين زمان 

ممكن به كشور ژاپن اعزام شود.

سپرده گذاران نگران ادغام 
بانك هاي نظامي نباشند

رييس جمهور در مجمع بانك مركزي، خبر از تصميم 
دولت براي ادغام بانك هاي نيروي مسلح داد و گفت 
كه بانك مركزي، مصوبات الزم در اين زمينه را اخذ 

كرده و جاي نگراني براي سپرده گذاران نيست.
به گزارش مهر، حسن روحاني، رييس جمهور روز 
سه ش��نبه در هش��تاد و پنجاهمين مجمع بانك 
مركزي، خبر از تصميم دولت براي ادغام بانك هاي 
نيروي مسلح داد و گفت كه بانك مركزي، مصوبات 
الزم در اين زمينه را اخذ كرده و جاي نگراني براي 
سپرده گذاران نيس��ت. البته موضوع ادغام بانك ها 
در اقتصاد ايران، از مدت ها قبل بر سر زبان ها افتاده 
و اما و اگرهاي بس��ياري را به دنبال داشته است كه 
دامنه آن، از نگراني س��هامداران و سپرده گذاران تا 
دغدغه نسبت به كارمندان و تعداد شعب كشيده 
شده اس��ت.حال به هر روي دولت تصميم گرفته و 
مي خواهد هر چه زودتر اين مساله را تعيين تكليف 
كند؛ البته اين ادغام را با بانك هاي نيروهاي مسلح 
آغاز كرده است؛ اما نكته حائز اهميت در اين ميان 
نحوه ادغام است كه خللي در كار سپرده گذاران وارد 
نكرده و در حوزه سهامداران نيز ايجاد نگراني نكند. 
آنگونه كه رييس جمهور اعالم كرده، قرار است ادغام 
بانك ها، از بانك هاي نيروهاي مسلح شروع شده و تا 
پايان امسال نيز مراحل ادغام آغاز شود. غالمحسين 
تقي نتاج، يكي از مديران نظام بانكي، در اين رابطه 
در پاسخ به سوال مهر، گفت: ادغام بانك ها در مرحله 

اول با تجميع آغاز خواهد شد.



روي خط شركت ها  5 بازار سرمايه
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مسير يابي صنايع بورس
گروه بورس| مسعود كريمي|

 طي 2 روز معامالتي اخير، ب��ورس اوراق بهادار تهران 
تحت تاثير اخبار سياسي داخلي نوسان  هايي را از ريزش 
2000 واحدي تا افزايش 580 واحدي تجربه كرد. پس 
از اينكه حسن روحاني رييس دولت دوازدهم استعفاي 
محمد جواد ظريف را خالف مصالح كش��ور دانست و با 
آن مخالف��ت كرد، حضور وزير امور خارجه در مراس��م 
استقبال از نخست وزير ارمنستان در كنار حسن روحاني 
پالس هاي مثبتي را به بازار سهام كشور مخابره كرد كه 
در پي اين موضوع سهامداران با اطمينان خاطر بيشتري 
به داد و ستد  هاي خود در تاالر شيشه اي پرداختند. به 
هر روي، با توجه به وضعيت مطلوب بازار  هاي جهاني، 
رشد نرخ ارز و داد و س��تد هاي سهام شركت ها در كف 
قيمتي خود مي توان پس از حذف ريسك هاي سياسي 
شاهد تداوم روند منطقي معامالت بازار سهام باشيم. هر 
چند كه به عقيده صاحب نظران اقتصادي همانند سنت 
هميشگي بورس افزايش عرضه ها در راستاي رسيدن 
به نقدينگي بيش��تر از س��وي اغلب فعاالن بازار در اين 
برهه از زمان امري طبيعي ارزيابي مي شود اما بدون در 
نظر گرفتن ريسك سياسي بازار سهام هفته هاي پاياني 
اسفند ماه را مي تواند با روندي رو به رشد به پايان برساند 
و سود مناسبي هم نصيب سرمايه گذاران خود كند. از 
طرفي فعاالن بورسي بر اين باورند كه بازار سهام در حال 
حاضر حدود 25 الي 30 درصد بازدهي به سرمايه گذاران 
بدهكار است چرا كه طي 2 ماه اخير بازار ارز افزايش 30 
الي 40 درصدي را تجربه كرده اما شاخص بورس رشد 
قابل توجهي را به ثبت نرسانده است. بر اساس اين ديدگاه 
اواخر اسفند ماه مي تواند زمان شروع رشد، با توجه به روند 
و ارزش معامالت در نظر گرفته ش��ود. در همين حال، 
صنايعي از قبيل بانك با توجه به موضوع ادغام، خودرو 
با در نظر گرفتن افزايش نرخ ها، پتروشيمي، پااليشي، 
معدني و فلزي با توجه ب��ه افزايش قيمت هاي جهاني 
در كنار تاثير رش��د نرخ ارز در اين صنايع مورد تحليل 

و بررسي قرار گرفته است كه آن را در ادامه مي خوانيد.

نگاهبانكبه2پارامتراثرگذار
در اين ارتباط، محمد خبري زاد مدير سرمايه گذاري شركت 
كارگزاري آرمون بورس به بررسي صنعت بانك و چشم انداز 
س��ودآوري آن پس از ادغام برخي از بانك ها پرداخت و در 
گفت وگو با »تعادل« عنوان كرد: صنعت بانكداري در بورس 
تا پايان سال شاهد اتفاق خاصي نخواهد بود مگر در صورتي 
كه بطور مجدد موضوع تس��عير دارايي هاي ارزي آنها يا 
تجديد ارزيابي برخي از بانك ها همانند صادرات به صورت 
رسمي اعالم شود. به گفته اين كارشناس بازار سرمايه، در 
غير اين صورت  صنعت بانك از لحاظ عملياتي شاهد تغيير 

چنداني در بازار سهام كشور تا پايان سال نخواهد بود.
وي با اش��اره به موضوع ادغام برخي از بانك ها و چگونگي 
اثر گذاري آن در روند معامالتي سهام اين صنعت نيز گفت: 
موضوع ادغام خيلي ارتباطي با بانك هاي بورسي ندارد و در 
بين بانك هايي كه گفته مي شود احتماال ادغام شوند فقط 
بانك انصار در بورس حضور دارد كه در حال حاضر هم سهام 
آن بسته اس��ت. از طرفي سهام اين بانك به حدي نيست 
كه بتواند بازار را تحت تاثير قرار دهد. مدير سرمايه گذاري 
شركت كارگزاري آرمون بورس معتقد است كه اين موضوع 
در حال حاضر قابليت اجرايي ندارد و اثر گذاري قابل توجهي 

هم در روند بانك هاي مورد ادغام نخواهد داشت.

هزينههايزيادواوجهنرصنعتخودرو
اين تحليلگ��ر بازار س��رمايه در خصوص تاثي��ر افزايش 
قيمت  هاي اخير در صنعت خودرو و ميزان اثر گذاري آن 
در روند سودآوري شركت هاي اين صنعت نيز بيان كرد: 
در صنعت خودرو شاهد افزايش نرخ ها و فروش محصوالت 
طي چند مدت اخير بوديم اما موضوع اصلي اينجاس��ت 
كه اين صنعت در بخش مال��ي و در بخش هايي همانند 
عمومي- اداري با هزينه هاي بسيار زيادي مواجه است كه 

بعيد به نظر مي رسد در روند سودآوري آنها، افزايش نرخ  
تاثيري داشته باشد.

وي افزود: بنابراين سرمايه گذاراني كه در اين صنعت فعالند 
به دليل سودآوري اقدام به خريد سهام خودرويي نمي كنند. 
اين در حالي اس��ت كه در سال آينده نيز به نظر نمي رسد 
اتفاق خاصي در اين بخش خودرو رخ دهد چرا كه هزينه ها 
با توجه به افزايش نرخ و بهبود وضعيت فروش همچنان زياد 
ارزيابي مي شود.  محمد خبري زاد تصريح كرد : در بهترين 
حالت احتماال از زياني ك��ه اين صنعت در گزارش هاي 9 
ماهه ساخته است، كاسته شود. بنابراين، سوددهي مثبت 
اين صنعت در سال مالي 1397 رخ نخواهد داد و سال مالي 
1398 نيز با ارزيابي شرايط از جمله ميزان فروش ها و قدرت 
توليد خودرويي   ها، مي توان به يك نتيجه نهايي رس��يد. 
اين كارشناس بازار سرمايه اوج هنر صنعت خودرويي  ها 
رسيدن به زياني كمتر از زيان گزارش هاي 9 ماهه در پايان 

گزارش هاي 12 ماهه دانست.
 

پتانسيلپااليشيها
اين كارشناس بازار س��رمايه به تحليل صنعت پااليشي 
ب��ا توجه به افزايش قيمت هاي جهاني و رش��د نرخ ارز در 

بازار هاي داخلي پرداخت و عنوان كرد: اطالعات زيادي از اين 
صنعت در بازار سهام وجود ندارد اما به دليل اينكه پااليشي ها 
از پتانسيل قابل توجهي برخوردار هستند و از طرفي افت 
زيادي را هم در پاييز تجربه كرده اند بنابراين زماني كه بازار 
مستعد رشد باشد شركت    هاي حاضر در اين صنعت با توجه 
به افزايش قيمت نفت و قيمت هاي قابل مالحظه فعلي آنها 
مي توانند نقش بس��زايي در اين مورد داشته باشند. مدير 
سرمايه گذاري شركت كارگزاري آرمون بورس سودآروي 
اين صنعت را به نرخ هايي كه ش��ركت پااليش و پخش به 
اين صنعت اعالم مي كند، مرتبط دانست. وي افزود: زماني 
كه فروش محصوالت در بورس انرژي يا بورس كاال صورت 
مي گيرد شاهد رقابت  هايي ش��فاف و تسهيل شرايط در 
فروش هستيم اما در محصوالتي كه در اختيار دولت قرار 
دارد كمي شرايط متفاوت است. به طور كلي شركت هاي 
گروه پااليشي از پتانسيل قابل مالحظه اي براي افرادي كه 

ديد ميان و بلندمدت دارند، برخوردار هستند.

ض�رورتانتش�ارگزارشه�ايمطل�وب
پتروشيميها

محمد خبري زاد با اشاره به صنعت پتروشيمي نيز عنوان 

كرد: شركت  هاي پتروش��يمي از ميزان شفافيت بااليي 
برخ��وردار هس��تند و در گزارش هاي گمرك مش��اهده 
مي ش��ود كه طي 2 م��اه اخير با بهب��ود وضعيت فروش 
همراه شده اند. وي اذعان داشت: اين صنعت از لحاظ نرخ 
محصوالت در بازار  هاي جهاني كمي تحت فشار قرار دارد و 
با ديد ميان و بلندمدت گزينه مطلوبي براي سرمايه گذاري 
محسوب مي ش��ود. اين كارش��ناس بازار سرمايه معتقد 
است پتروشيمي   ها در ديدكوتاه مدت نياز به گزارش هاي 
مناسب تري نسبت به گزارش هاي فعلي خواهند داشت. 
به هر روي، بررس��ي گزارش هاي ماهانه از جمله گزارش 
بهمن ماه گروه پتروشيمي مشاهده مي شود كه اين گروه 
خيلي گزارش ها مطلوبي را نس��بت به دي ماه ارايه نكرده 
اس��ت. بنابراين، بايد در انتظار گزارش هاي اسفند ماه اين 

صنعت در راستاي ارزيابي دقيق تر باشيم.

جايگاهمطلوبمعدنيوفلزيها
مدير سرمايه گذاري شركت كارگزاري آرمون بورس با اشاره 
به صنايع معدني و فلزي نيز عنوان كرد: اين صنايع در حال 
حاضر جايگاه مطلوبي را در بازار سهام به خود اختصاص 
داده  اند. وي تاكيد كرد: با توجه به آمار معامالت بورس كاال 
مشاهده مي شود كه صنايع معدني و فلزي رشد قابل توجهي 
را تجربه كرده اند و با افزايش تقاضا براي محصوالت خود 
مواجه  هستند. از طرفي رشد قيمت هاي منطقه اي براي 
شركت هايي كه صادرات محور هستند نيز با افزايش همراه 
شده است. عالوه بر اين، ميزان صادرات مقداري آنها نيز با 
توجه به گزارش هاي گمرك نشان از از رشد باالي آنها دارد. 
به گفته محمد خبري زاد حضور معدني و فلزي ها در سبد 
سرمايه گذاري سهامداران امري مطلوب ارزيابي مي شود 
چرا كه روند صادرات آنها نيز نسبت به 4 ماه گذشته بهبود 
يافته است. وي رشد نرخ دالر و افزايش قيمت هاي جهاني 

را عامل مهم و اثر گذار مثبتي در اين صنايع عنوان كرد. 

فشارحقوقيها
اين كارش��ناس بازار سرمايه به ترسيم چش��م انداز روند 
معامالتي بازار س��هام  تا پايان سال پرداخت و افزود: بطور 
معمول 2 هفته مياني اسفند ماه با افزايش فشار فروش از 
سوي حقوقي هاي بازار همراه مي شود. وي گفت: برخي از 
شركت هاي حقوقي به دليل اينكه سال مالي آنها منتهي 
به بيس��ت و نهم اسفند ماه مي ش��ود در نتيجه مجبور به 
فروش و شناسايي س��ود هستند. از طرفي، صندوق هاي 
بازنشستگي هم نياز به نقدينگي به دليل پرداخت عيدي 
كاركنان خود دارند. به گفته اين تحليلگر بازار سرمايه روند 
معامالت چند مدت اخير نشان مي دهد كه به هفته پاياني 
اس��فند ماه و اوايل فروردين ماه سال  آينده به شرطي كه 

ريسك سياسي جديدي رخ ندهد مي توان اميدوار بود.

گروه بورس| 
شاخص بورس در پايان معامالت روز قبل با رشدي 582 
واحدي به 1۶5 هزار و 294 واحد رسيد. نگاهي جزئي به 
آمار معامالت بورس نشان مي دهد كه همه شاخص هاي 
بورس در پايان داد و ستدهاي روز چهارشنبه با رشد دسته 
جمعي مواجه ش��دند. بر اين اساس شاخص كل با 582 
واحد رشد معادل 0.35 درصد به 1۶5 هزار 294 واحد، 
شاخص قيمت »وزني - ارزش��ي« با 1۶8 واحد افزايش 
معادل 0.35 درصد به 47 هزار 878 واحد، شاخص كل 
»هم وزن« با 297 واحد رشد معادل 0.98 درصد به 30 
هزار و ۶15 واحد، شاخص قيمت »هم وزن« با 208 واحد 
افزايش، مع��ادل 0.98 درصد به 21 ه��زار و 458 واحد 

رسيد. از سويي ديگر ۶ نماد »ومعادن با 78 واحد، وبملت 
با 77 واحد، كچاد با ۶۶ واحد، رمپنا با 49 واحد، وغدير با 
48 واحد و دعبيد با 4۶ واحد« رشد، بيشترين تاثير مثبت 
را بر ش��اخص كل بورس بر جاي گذاشتند. اين گزارش 
مي افزايد، ديروز شاخص هاي صنايع تاالر شيشه اي نيز 
اكثرا با رش��د مواجه ش��دند بطوري كه شاخص صنايع 
»انبوه س��ازي با 23 واحد صعود مع��ادل 2.91 درصد به 
824 واحد، اداره بازارهاي مالي با 3 واحد افزايش معادل 
2.79 درصد به 111 واحد، اطالعات و ارتباطات با 4 واحد 
رشد معادل 1.99 درصد به 219 واحد، فني مهندسي با 
19 واحد افزايش مع��ادل 1.92 درصد به يك هزار و 30 
واحد، الس��تيك با 533 واحد رشد، معادل 1.83 درصد 

به 5 هزار و 11 واحد، كاني غير فلزي با 89 واحد افزايش 
معادل 1.82 درصد به 5 هزار و 11 واحد، محصوالت كاغذ 
با )714( واحد كاهش معادل )2.95( درصد به 23 هزار و 
4۶8 واحد« رسيد.  به اين ترتيب، در پايان داد و ستدهاي 
روز گذشته بورس، در 144 هزار و 11۶ نوبت معامالتي، 2 
ميليارد و 301 ميليون برگه اوراق بهادار به ارزش 5 هزار 
و 158 ميليارد تومان در بورس معامله شد و ارزش بازار به 

۶32 هزار و 789 ميليارد تومان رسيد.

فرابورس
معامالت فرابورس ايران در روز چهارشنبه 8 اسفند ماه 
97 با دادو ستد يك ميليارد و 45 ميليون ورقه بهادار 

ب��ه ارزش 5 هزار و 4۶0 ميليارد و 833 ميليون ريال 
در بيش از 122 هزار نوبت معامالتي به پايان رسيد 
كه حكايت از افزاي��ش 25 درصدي حجم معامالت 
نسبت به روز سه شنبه داش��ت. ارزش معامالت در 
مجموع بازار هاي ُنه گانه فرابورس نيز در روز گذشته 
شاهد افزايش 32 درصدي نسبت به روز سه شنبه بود 
و بيشترين ارزش معامالتي يعني 215 و 214 ميليارد 
ريال در نماد هاي »صايتل2« مربوط به بازار ابزار هاي 
نوين مالي و نماد »ذوب« رقم خورد. ش��اخص كل 
فرابورس نيز در روز گذشته با تجربه افزايش نزديك 
به 32 واحدي، در پايان معام��الت در ارتفاع 2100 
واحدي قرار گرفت.  نماد  »مارون« با اهرم مثبت بيش 
از 21 واحدي در صعود 1.55 درصدي آيفكس بيش 
از ساير نمادها تاثير گذار بود و نماد هاي »دماوند« و 
»زاگرس« در رتبه هاي دوم و س��وم قرار داشتند.  از 
ط��رف ديگر، رصد معامالت س��هام در دو بازار اول و 

دوم نش��ان مي دهد كه 523 ميليون سهم به ارزش 
يك هزار و 5۶2 ميليارد ريال در مجموع اين دو بازار 
ميان معامله گران دست به دست شد و سه تابلو بازار 
پايه نيز ميزبان داد وستد 498 ميليون سهم به ارزش 
يك هزار و 7۶8 ميليارد ريال بودند. مجموع معامالت 
اوراق بدهي، اوراق تسهيالت مسكن و صندوق هاي 
سرمايه گذاري قابل معامله )ETF( در بازار ابزار هاي 
نوين مال��ي به رقم خ��وردن حج��م معامالتي 1۶ 
ميلي��ون ورقه اي ب��ه ارزش 2 ه��زار و 114 ميليارد 
ريال انجاميد. به ع��الوه، در اين بازار، نماد معامالتي 
واحدهاي س��رمايه گذاري صندوق سرمايه گذاري 
مشترك آسمان اميد در نماد »آساميد«، آماده انجام 
معامالت ثانويه شد و 1.25 ميليون ورقه از اين اوراق با 
مشاركت بيش از 10 و 2 درصدي حقيقي ها به ترتيب 
در س��مت خريد و فروش معامله شد و 10 هزار و 45 

ريال قيمت خورد.

پمپاژرشدبهشاخصها
وضعيتآمارمعامالتديروزبورسوفرابورسبررسيشد
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   »سمازن« در تلفيقي ۱۱۶ريال سود ساخت: 
شركت سيمان مازندران در اطالعات و صورت هاي 
مالي تلفيقي 12ماهه سود هر سهم را 11۶ريال اعالم 
كرد. به گزارش سنا، شركت س��يمان مازندران در 
اطالعات و صورت هاي مالي تلفيقي 12ماهه منتهي 
به 30آذر1397، سود هرسهم را 11۶ريال اعالم كرد. 
اين شركت با سرمايه يك هزار و 233ميليارد ريالي، 
س��ود عملياتي را 223ميليارد ريال، سود خالص را 
143ميليارد ريال و سود انباش��ته در پايان دوره را 
195ميليارد ريال منتشر كرده است. »سمازن« در 
شركت اصلي توانسته سود 119ريالي براي هرسهم 
بسازد و س��ود عملياتي را 227ميليارد ريال و سود 

خالص را 14۶ميليارد ريال رقم بزند.
اين ش��ركت در چش��م انداز خود در نظر دارد سبد 
محصوالت توليدي خود را منطبق با خواست بازار به 
لحاظ كمي و كيفي اصالح كند. همچنين فعاليتها و 

برنامه هاي بخش تخفيفات بازار را توسعه دهد.
»كگل« مانده تس��هيالت پرداختني در پايان دوره 
را مبلغ 474ميليارد و 857ميليون ريال ذكر كرده 
كه با توجه به برنامه ريزي انجام ش��ده براي توليد و 
فروش محصوالت در سال مالي آتي مانده تسهيالت 
شركت در همين سطح باقي مي ماند. عالوه بر اين 
برآورد شركت از برنامه هاي تامين مالي و تغييرات 
هزينه هاي مالي سال آتي، دريافت تسهيالت به مبلغ 
300 ميليون ريال و هزينه مالي س��ال آتي به مبلغ 

115ميليارد و ۶9۶ميليون ريال منتشر شده است.

   فروش بهمن »كگل« به ۹۰۹۶هزار ميليارد 
ريال رسيد: شركت معدني و صنعتي گل گهر در 
گزارش فعاليت بهمن1397، مبلغ فروش محصوالت 
خود را 9هزار و 9۶9ميليارد و 849ميليون ريال اعالم 
كرد. به گزارش سنا، شركت معدني و صنعتي گل گهر 
گزارش فعاليت يك ماهه منتهي به 30بهمن1397 را 
منتشر كرد. اين شركت مبلغ فروش محصوالت خود 
را 9هزار و 9۶9ميليارد و 849ميليون ريال اعالم كرد.

»كگل« در ماه مورد گزارش كنسانتره سنگ آهن، 
كنس��انتره س��نگ آهن صادراتي و گندله داخلي 
فروخته است و گندله ريز صادراتي و گندله صادراتي 
توليد نداشته اس��ت. اين شركت كنسانتره سنگ 
آهن به ميزان 957هزار و 548تن توليد داش��ته و 
به قيمت 5ميليون و 174هزار و ۶41ريال فروخته 
است. همچنين كنسانتره سنگ آهن صادراتي به 
ميزان 253هزار و 538تن توليد داش��ته و به مبلغ 
4ميليون و 321هزار و 344ريال به فروش رسانده 
است. عالوه بر اين گندله داخلي به ميزان 99۶هزار و 
739تن توليد كرده و با قيمت 8ميليون و 389هزار 
و 937ريال فروخته است. »كگل« در مدت 11ماه 
فعاليت، از ابتداي سال تا پايان بهمن1397 توانسته 
84هزار و 498ميليارد و 511ميليون ريال محصوالت 

خود را به فروش برساند.

   اكتش�اف جديد در »كچاد«: شركت معدني 
و صنعتي چادرملو از كش��ف مناب��ع و ذخاير قابل 
توجه با ظرفيت اس��مي 100ميليون تن خبر داد. 
به گزارش سنا، شركت معدني و صنعتي چادرملو 
در اطالعيه اي از كش��ف منابع و ذخاير قابل توجه 
با ظرفيت اس��مي 100ميليون تني خبر داد. اين 
شركت اعالم كرده است كه مقادير اعالم شده تنها 
يك برآورد اوليه از ميزان منابع كشف شده و نتايج 
واقعي ممكن اس��ت، متفاوت از مي��زان برآوردي 
باشد.  »كچاد« در اين گزارش اعالم كرده است كه 
معدن سنگ آهن ياد شده )آنوماليD19( يكي از 
پهنه هاي معدني شناسايي ش��ده براي استخراج 
س��نگ  آهن است كه در استان يزد و كوير مركزي 
ايران قرار دارد. آنومالي D19در فاصله هوايي 30 
كيلومتري معدن كنوني چادرملو واقع شده و از نظر 
فاصله نيز در بهترين نقطه ازمعدن كنوني و تجهيزات 
شركت چادرملو است ذخيره برآوردي سنگ آهن 
 معدن مذكور براساس مطالعات مقدماتي به ميزان

70 تا 100ميليون تن و هزينه عمليات اكتشافي، 
باطله برداري و دستيابي به توده سنگ آهن، حدودا 
20هزار ميليارد ريال، ب��رآورد و تأمين مالي طرح 
 ياد ش��ده در برنامه افزايش س��رمايه اين شركت

)با توجه به مصوبه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 
29بهمن1397( پيش بيني شده است.

گفتني است؛ ش��ركت معدني اكتشافي دشت 
يوز دره انجير )احدي از شركتهاي سرمايه پذير 
شركت معدني و صنع�تي چادرملو با قدر السهم 
49 درصد، شركت س��نگ آهن مركزي بافق با 
قدر السهم 49درصد، ش��ركت تعاوني كاركنان 
ش��ركت س��نگ آهن مركزي با حق السهم يك 
درصد و شركت تعاوني كاركنان چادرملو با قدر 
السهم يك درصد( پروانه اكتشاف معدن سنگ 
آهن جديد )آنومالي D19( تحت شماره ۶170 
مورخ 28بهمن1397 را از سازمان صنعت، معدن 

و تجارت استان يزد دريافت كرده است. 

   پيش�نهاد افزايش س�رمايه ۱۰۲درصدي 
»لسرما«: هيات مديره شركت صنايع سرما آفرين 
ايران از پيشنهاد افزايش سرمايه به مجمع عمومي 
فوق العاده خبر داد. به گزارش س��نا، هيات مديره 
شركت صنايع سرما آفرين ايران قصد دارد پيشنهاد 
افزايش سرمايه 102درصدي را به مجمع عمومي 
فوق العاده ارايه دهد. اين ش��ركت اع��الم كرد كه 
گزارش توجيهي هيات مديره به منظور پيش��نهاد 
افزايش سرمايه از مبلغ 148ميليارد ريال به مبلغ 
300ميليارد ريال جهت اظهارنظر به حسابرس و 
بازرس قانوني ارسال شده است. اين افزايش سرمايه 
قرار اس��ت از محل سود انباشته و به منظور اصالح 
ساختار مالي و جبران مشاركت در سرمايه گذاري 
شركتهاي فرعي عملياتي شود. هيات مديره »لسرما« 
اين تصميم را در جلسه هيات مديره 30آذر1397 
به تصويب رسانده و گزارش توجيهي خود را جهت 
اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانوني ارسال كرده 
است. الزم به ذكر است؛ انجام افزايش سرمايه يادشده 
منوط به موافقت س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار و 

تصويب مجمع عمومي فوق العاده است.

مديرعامل تامين سرمايه سپهر مي گويد در شرايطي كه 
نوسانات بورس��ي كاهش يابد، الگوريتم ها نتايج بهتري از 
خود نشان مي دهند. تاكنون معامالت الگوريتمي در بورس 
تهران نتايج مطلوبي به همراه داش��ته است. سيدحسين 
ميري، مديرعامل شركت تامين سرمايه سپهر در گفت وگو 
با سنا، در خصوص استفاده از معامالت الگوريتم در بازار سهام 
توضيحاتي ارايه داد. وي تصريح كرد: استفاده از اين مكانيسم 
در بازارگرداني مي تواند اثرات مثبتي داشته باشد. با توجه به 
اينكه حجم قابل توجهي از معامالت بورسي در دنيا از اين 
كانال انجام مي گي��رد، ورود آن به بورس تهران يك نقطه 
عطف به شمار مي رود. ميري در ادامه بيان كرد: موفقيت 
در اين حوزه تا حدي نس��بي است. با توجه به شرايطي كه 
اين روزها بازار سهام ما دارد، بايد دقت كامل به عمل  آيد تا 
الگوريتم ها به بهترين نحو تدوين شود تا بيشترين پوشش 
ريسك را به همراه داشته باشد. مديرعامل شركت تامين 
سرمايه سپهر با اش��اره به موفقيت الگوريتم ها در بورس 
تهران گفت: الگوريتم هايي كه در زمينه بازارگرداني تاكنون 
نگارش ش��ده، نتايج مطلوبي به همراه داش��ته و توانسته 
سودآوري ش��ركت ها را در هر موقعيتي افزايش دهد. اين 
كارشناس بازار سرمايه در ادامه يكي از نكات مهم در مسير 
موفقت الگوريتم ها را كاهش نوسان در بازار دانست و گفت: 
زماني كه نوسانات بورس كاهش پيدا كند، بازار گردان ها 
مي توانند فرمول هاي بهتري براي معامالت طراحي كنند. 
اگر اين امر ميسر ش��ود، مطمئنا اثرات مثبت الگوريتم ها 
در معامالت بيشتر جلوه مي كند. ميري همچنين افزود: 
معامالت الگوريتمي ابزاري  آي تي محور است و اگر مسير 
آن به درستي هدايت شود حتما به توسعه بازار سرمايه كمك 
مي كند. وي در ادامه گفت: در صورتي كه فرهنگ س��ازي 
الزم و صحيح در خصوص معامالت الگوريتمي انجام شود 
شاهد افزايش حجم معامالت، تسهيل فرآيند نقد شوندگي 

و افزايش كارايي بازار خواهيم بود.

معاون بازارهاي خارج از بورس فرابورس ايران از عملياتي 
شدن دستورالعمل جديد بازار پايه از خردادماه 98 خبر داد.

به گزارش س��نا، بهنام محس��ني درباره تغييرات نحوه 
معامالت اين بازار در دستورالعمل جديد گفت: در حال 
حاضر معامالت در تابلو ج بازار پايه، سه روز در هفته انجام 
مي شود اما مطابق با دستورالعمل جديد سه تابلو »زرد«، 
»نارنجي« و »قرمز« را داريم ك��ه در اين تابلوها در تمام 
روزهاي هفت��ه امكان معامله وج��ود دارد.  وي افزود: در 
طبقه بندي جديد، تابلو الف عمال حذف شده است. تابلو 
ب تبديل به تابلو »زرد« شده و تابلو »نارنجي« نيز به جاي 
تابلو ج فعالي��ت مي كند. همچنين يك تابلو جديد با نام 
تابلو »قرمز« ايجاد شده است. شركت هايي كه حكم هاي 
ورشكستگي را دريافت كرده اند يا در حال انحالل هستند 
يا اينكه سه س��ال متوالي اطالعات مالي خود را منتشر 
نكرده اند، در تابلو »قرمز« درج مي شوند. وي توضيح داد: 
دامنه نوس��ان قيمت در مراحلي كه معامالت به صورت 
پيوسته انجام مي شود، دامنه قيمت پاياني روز قبل + يك 
ريال خواهد بود. با اين كار عمال نوسان معامالت پيوسته 
گرفته مي شود. به گفته محس��ني، در تابلو زرد دو روز در 
هفته، در تابلو نارنجي يك روز در هفته و در تابلو قرمز يك 
روز در ماه، امكان حراج قيمت وجود خواهد داشت. نكته 
مهم ديگر آن است كه بعد از اجرا شدن دستورالعمل جديد، 
سفارش ها در بازار پايه نمايش داده نمي شود و مانند روش 

بوك بيلدينگ مظنه هاي خريدوفروش منتشر نمي شود.
گفتني اس��ت بازار پايه فرابورس با هدف تس��هيل ورود 
شركت هاي سهامي عام به بازار سرمايه و سهولت در انجام 
معامالت آنها، فعاليت خود را از نيمه خردادماه س��ال90 
آغاز كرد. در راستاي اجراي تبصره بند »ب« ماده 99 قانون 
برنامه پنجم توسعه، بايد كليه امور مربوط به شركت هاي 
سهامي عام از قبيل ثبت، نقل و انتقال، مبادله سهام و... از 

طريق بازار سرمايه صورت مي گرفت.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: يكي از مهم ترين 
كاركردهاي ابزارهاي مالي، كنترل ريسك است كه مي تواند 
نوسانات قيمتي را در آينده پوشش دهد؛ قرارداد آپشن نيز به 
دليل ريسك حداقلي و مشخص، امكان و اختيار جديدي به 
زعفرانكاران مي دهد و به نوعي كشاورزان را از هر گونه نوسان 
در آينده، بيمه مي كند كه پيش بيني مي شود زعفرانكاران 
پس از يادگيري قواعد معامالت آپش��ن، استقبال ويژه اي 
از اين ابزار مالي بورس كاال كنند. محمد حسن نژاد، عضو 
كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو 
با تس��نيم عنوان كرد: مديريت ريس��ك، كاربرد بس��يار 
گس��ترده اي در جهان امروز دارد و در برگيرنده مجموعه 
متنوعي از روش ها و فنون مختلف براي ارزيابي، تحليل و 
كنترل انواع مختلف ريسك است. در اين بين يكي از راه ها 
و روش هاي مديريت ريسك، استفاده از ابزارهاي مشتقه 
است كه متداول ترين آنها قراردادهاي آتي آپشن است. وي 
ادامه داد: استفاده از ابزارهاي جديد مالي از جمله معامالت 
قراردادهاي اختيارمعامله در بورس هاي بين المللي بسيار 
رايج اس��ت زيرا اين ابزارها از چند بع��د به خصوص از بعد 
س��ودآوري و پوشش ريسك بسيار موثر هستند. نماينده 
مردم مرند و جلفا در مجلس در ادامه به نوسانات نرخ زعفران 
در سال هاي گذشته اشاره كرد و گفت: قيمت زعفران طي 
سال هاي اخير با نوسانات زيادي همراه بوده كه اين نوسانات 
به سود كشاورز تمام نمي شد، اما با ورود زعفران به تابلوي 
بورس كاالي ايران و معامالت نقد، گواهي سپرده كااليي و 
قراردادهاي آتي، شاهد افزايش فروش و استقبال زعفران 
كاران و فعاالن بازار از اين معامالت بوده ايم. وي عنوان كرد: 
در اين ش��رايط بورس كاال هم در اقدامي موثر، در روز 12 
اسفند ماه قرارداد آپشن يا همان اختيار معامله زعفران را 
راه اندازي مي كند تا عالوه بر معرفي يك ابزار جديد و جذاب 
به فعاالن بازار زعفران، زمينه مشاركت بيشتر بازيگران اين 
صنعت و افزايش حجم معامالت اين محصول را فراهم كند.

حسن نژاد اظهارداشت: با توجه به استقبال مطلوب فعاالن 
بازار كشاورزي از ابزارهاي مالي بورس كاال همچون قرارداد 
آتي و گواهي س��پرده زعفران، پيش بيني مي شود با آغاز 
معامالت آپش��ن زعفران، اين نوع معامله از سوي فعاالن 
بازار و كش��اورزان مورد اس��تقبال قرار گيرد كه الزم است 
با حمايت هاي وزارت جهاد كش��اورزي و مجلس، س��اير 
محصوالت كشاورزي نيز با حجم باال در بورس كاال عرضه 
شوند تا شاهد ساماندهي مبادالت اين بخش باشيم. وي 
تاكيد كرد: اين اميدواري وج��ود دارد تا با رونق معامالت 
آپش��ن زعفران اين نوع معامالت براي س��اير محصوالت 
كشاورزي نيز راه اندازي شود كه شناخت فعاالن اين بخش 
و طرح مزاياي آن از جمله پوشش ريسك به اين روند كمك 
مي كند.  نماينده مردم مرند و جلفا در مجلس در ادامه به 
تعريف بازار آپشن پرداخت و گفت: اگر كشاورز در قرارداد 
آپشن زعفران، يك قرارداد »اختيار فروش« خريداري كند، 
در واقع مي تواند در سررسيد قرارداد به عنوان مثال سه ماه 
آينده، مقدار مشخصي محصول را با قيمت اعمال به فروش 
برساند. بايد توجه كرد كه اگر در سررسيد، قيمت زعفران در 
بازار از قيمت اعمال قرارداد آپشن باالتر بود، دارنده قرارداد 
از موقعيت آپشن خود استفاده نمي كند اما اگر قيمت نقدي 
زعفران پايين تر از قيمت آپشن بود، دارنده موقعيت، قرارداد 

خود را اعمال مي كند و محصول خود را مي فروشد.
حسن نژاد گفت: اين اتفاق به معناي بيمه قيمت محصول 
كشاورز در آينده است و باعث آسودگي خيال زعفران كاران 

براي فروش محصول خود با قيمت واقعي خواهد شد.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه راه اندازي 
معامالت آپشن زعفران اين امكان را به كشاورز مي دهد بدون 
واسطه محصول خود را با قيمت واقعي به فروش برساند و در 
واقع اين نوع معامالت بايد به ساير محصوالت نيز تسري يابد 
تا شاهد انتقال سرمايه هاي سفته بازي به معامالت كاغذي و 

آرامش دادوستدهاي واقعي در بازارها باشيم.

به گفته يك كارش��ناس بازار سرمايه، تالش هاي صورت 
گرفته در سال هاي اخير و شكل گيري ابزارها و نهادهاي 
مالي جديد در بازار سرمايه كشور گام مهمي در راستاي 

شكل گيري اجزاي زيست بوم تأمين مالي بوده است.
 موسي احمدي، كارش��ناس بازار سرمايه در گفت وگو 
با س��نا گفت: براي تسهيل و تسريع فرايند تأمين مالي 
از طريق بازار سرمايه، همكاري ميان اجزاي زيست بوم 
تأمين مالي و تعامالت مناسب ميان اين نهادهاي مالي 
از جمله شركت هاي تأمين سرمايه، رتبه بندي اعتباري، 
پردازش��گر اطالعات مالي، كارگ��زاري و صندوق هاي 
سرمايه گذاري، ناشران و ساير نهادهاي فعال حايز اهميت 
است.  در اين ميان، حجم تأمين مالي موجود با نيازهاي 
موجود بازار تطبيق ندارد كه بخشي از آن به عدم ايفاي 
بهينه نقش ابزارها و نهادهاي مالي موجود در بستر بازار 

سرمايه مربوط مي شود.
اين اس��تاد دانش��گاه و تحليلگ��ر بازارهاي مال��ي اظهار 
داش��ت: حلقه اتصاالت ميان نهادهاي مالي و زمينه هاي 
سرمايه گذاري از يكسو و روند توسعه اي بازار بدهي و نقش 
بس��يار ناچيز اوراق بدهي ش��ركتي و پروژه محور بخش 
خصوصي از سوي ديگر، حكايت از لزوم توجه به تكميل 
زنجيره تأمين مالي دارد. وي با بيان اينكه اين موضوع از چند 
منظر قابل بررسي است، ادامه داد: از يك جهت، با توجه به 
اينكه پارادايم غالب تأمين مالي همچنان بر بازار پول استوار 
است آشنايي بنگاه هاي اقتصادي بخش خصوصي از شيوه ها 

و ابزارهاي تأمين مالي از بازار سرمايه بسيار محدود است.
احمدي افزود: از سوي ديگر، سرمايه گذاران خرد و بعضًا 
نهادي نيز آشنايي كافي با ابزارهاي مالي كافي نداشته و تنوع 
اين ابزارها نيز جوابگوي نيازهاي متنوع تأمين مالي در بازار 
نيست. بخشي از اين خأل به عدم آگاهي كافي سرمايه گذاران 
و بخشي نيز مربوط به بهره گيري محدود از خدمات نهادهاي 

تصميم ساز و مشاوره تخصصي مربوط مي شود.

كاهشنوسانبورسي
اهرمبازدهيبيشترالگوريتمها

دستورالعملجديدبازارپايه
ازخرداد۹۸عملياتيميشود

زعفرانكارانازآپشنجديدبورسكاال
استقبالميكنند

حذفضامنبهتسريعتامين
ماليمنجرميشود

نگاه بازار
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بررس�ي مقاصد عمده صادرات غيرنفتي و نيز 
مبادي اصلي واردات كااليي ايران تا پايان ديماه 
س�ال 1397، نش�ان دهنده عدم تغيير فاحش 
ش�ركاي تجاري ايران در بازه زماني ياد ش�ده 
اس�ت. گزارش معاونت بررس�ي هاي اقتصادي 
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران 
نش�ان مي دهد در ده ماهه نخست 1397، چين 
بزرگ ترين شريك تجاري ايران در زمينه واردات 
و صادرات بوده است. نكته جالب اين گزارش اما 
تغيير جايگاه عراق در زمينه واردات كاال از ايران 
اس�ت. عراق طي اين مدت حدود 7.51 ميليارد 
دالر كاال از ايران وارد كرده كه تنها 100 ميليون 
دالر كمتر از صادرات اقالم غيرنفتي ايران به چين 
است. به اين ترتيب، به نظر مي رسد احتمال بدل 
شدن عراق به عنوان بزرگ ترين مقصد صادرات 
غيرنفتي ايران تا پايان سال جاري وجود داشته 
باشد. البته مطابق آمارها در 7ماه منتهي به مهر 
97، »عراق« با سهم ۲1درصدي از كل صادرات 
در جايگاه اولين مقصد عمده صادرات كاالهاي 
غيرنفتي قرار گرفت. از آنس�و، براساس تصوير 
آماري، مبادي عمده واردات كااليي به ايران در 
10 ماه نخست سال جاري تغيير عمده اي نداشته 
اس�ت. با اين هم�ه، مي توان به كس�ب جايگاه 
دوازدهمين تأمين كننده اقالم وارداتي ايران از 
سوي »انگلس�تان« اشاره كرد، در حالي كه اين 
كش�ور تا پيش از عقد برجام، به ندرت در ميان 
فهرس�ت مبادي عمده واردات كااليي به ايران 

قرار مي گرفت.

   مورد خاص عراق
بررسي 20 مقصد عمده صادرات بدون احتساب نفت 
خام ايران طي 10 ماهه ابتدايي منتهي به دي س��ال 
جاري اما نشان دهنده آن است كه چيني ها، همچنان 
جايگاه س��نتي خود ب��ه عنوان بزرگ تري��ن خريدار 
كاالهاي اي��ران را حفظ كرده اند. بر اين اس��اس، طي 
اين مدت، چين حدود 7.52 ميليارد دالر كاال از ايران 
وارد كرده است. اين در حالي است كه جايگاه دومين 
واردكننده بزرگ كاالهاي غيرنفتي ايران در سال جاري 
تغيير كرده است. بر اين اساس، عراقي ها تا پايان ديماه 
سال 1397، با واردات حدود 7.51 ميليارد دالر كاالي 
غيرنفتي از ايران، باالترين رشد را در واردات از ايران به 
خود اختصاص داده اند. اعداد نيز نمايانگر آن هستند 
كه عراق ممكن است تا پايان سال، جايگاه سنتي چين 
به عنوان بزرگ ترين مقصد صادرات كاالهاي غيرنفتي 

ايران را از آن خود كند.
البته جزييات آمارهاي گمرك در فصل پاييز از تغيير 
ش��ريك اول تجارت خارجي ايران حكايت داش��ت. 
به طوريكه مطابق آماره��ا در 7ماه منتهي به مهر 97، 
»عراق« با سهم 21درصدي از كل صادرات در جايگاه 
اولين مقصد عمده ص��ادرات كاالهاي غيرنفتي قرار 
گرفته است. اين در حالي است كه سال ها اين جايگاه 
در اختيار كشور چين بود. ارزيابي ها نشان مي دهد كه 
افزايش هزينه هاي تجاري باعث شده تا تجار به منظور 

كسب سود بيش��تر با صرف هزينه كمتر به تجارت با 
كشورهاي همسايه تمايل بيشتري پيدا كنند. در مدت 
زمان مورد بررسي 5 ميليارد و 730 ميليون دالر كاال به 

عراق صادر شده است.
نكته آن اس��ت كه در نظر گرفتن »ع��راق« به عنوان 
دومين مقصد صادرات كاالهاي غيرنفتي ايران، از جانب 
برخي از فعاالن اقتصادي مورد انتقاد قرار گرفته است، 
چرا كه عمده مبادالت تجاري ميان ايران و عراق، نه در 
قالب دالر و حتي دينار ع��راق، كه در قالب ريال ايران 
انجام مي گيرد. اي��ن موضوع موجب عدم بهره مندي 
ايران از فوايد صادرات به عراق )نظير تقويت واحد پول 
ملي كشور و نيز تزريق دالرهاي حاصل از صادرات به 
اقتصاد كشور( مي ش��ود. از ديگر سو، يكي از داغ ترين 
مباحث ميان فع��االن اقتصادي صادركنن��ده كاال و 
خدمات به عراق و بانك مركزي، اجراي تعهدسپاري 
ارزي در مورد صادرات ايران به عراق و افغانستان بوده 
است. به گفته فعاالن اقتصادي، از آنجا كه صادرات به 
عراق در قالب ريال ايران انجام مي گيرد، بانك مركزي 
نبايد بازگشت ارزهاي صادراتي در قالب دالر در مورد 
صادرات به اين كشور را داشته باشد. با اين همه، بانك 
مركزي همين اواخر در بازگشت به مصوبه اي، اجراي 
تعهدسپاري ارزي در مورد صادرات به عراق را تنها پس 
از تاريخ 16 مردادماه سال جاري، الزامي دانسته است.

سومين مقصد عمده صادرات كاالهاي غيرنفتي ايران 
نيز »امارات متحده عربي« اس��ت كه تا پايان دي ماه 
سال جاري، حدود 5.31 ميليارد دالر كاال از ايران وارد 
كرده اس��ت. »افغانس��تان« اما در همين مدت حدود 
2.53 ميلي��ارد دالر كاال از ايران وارد ك��رده و به اين 
ترتيب، جايگاه چهارمي��ن واردكننده عمده كاالهاي 
غيرنفتي ايران را در 10 ماهه نخس��ت سال جاري به 
خود اختصاص داده است. تركيه با واردات حدود 2.02 
ميليارد دالر كاالي غيرنفتي از ايران، پنجمين مقصد 
صادرات غيرنفتي ايران طي اين مدت بوده است. »هند« 
نيز به عنوان ششمين مقصد صادرات غيرنفتي ايران، در 
ده ماهه نخست سال جاري حدود 1.71 ميليارد دالر 

كاال از ايران وارد كرده است.
»كره جنوبي« از ديگر ش��ركاي آسياي شرقي ايران، 
با واردات حدود 1.1 ميليارد دالر، پاكستان با واردات 
حدود يك ميليارد دالر، اندونزي با واردات حدود 644 
ميليون دالر، عمان با واردات 639 ميليون دالر، تايلند 
با واردات حدود 580 ميليون دالر، جمهوري آذربايجان 
ب��ا واردات حدود 340 ميليون دالر و تركمنس��تان با 
واردات حدود 324 ميلي��ون دالر، در رده هاي هفتم 
تا چهارده��م بزرگ ترين مقاصد ص��ادرات كاالهاي 
غيرنفتي در ده ماهه نخس��ت منتهي به دي ماه سال 
جاري ايستاده اند. اين در حالي است كه برآورد ميزان 
صادرات به كشورهايي از جمله »جمهوري آذربايجان، 
تركمنستان و ارمنستان« نيز با انتقاداتي همراه بوده 
اس��ت. توضيح اينكه برخي ش��هروندان اين كشورها 
با عبور از مرز اي��ران، به خري��د از بازارچه هاي مرزي 
مي پردازند و اين خريده��ا، در برخي موارد، به عنوان 
صادرات كااليي از ايران تلقي مي شوند، موضوعي است 
كه به اعتقاد برخي كارشناسان در زمره تجارت چمداني 
و نه صادرات طبقه بندي مي شود، چرا كه ميزان انتفاع 

دولت در قالب دريافت عوارض گمركي، در تمام موارد 
تجارت چمداني وجود ندارد.

   جايگاه اروپايي ها
نخستين مقصد اروپايي در زمينه صادرات غيرنفتي 
ايران اما »ايتاليا« است كه طي ده ماهه نخست سال 
جاري، حدود 329 ميليون دالر كاال از ايران وارد كرده 
است. اين كشور در جايگاه پانزدهمين مقصد صادراتي 
كاالهاي غيرنفتي ايران قرار دارد. شانزدهمين مقصد 
صادرات غيرنفتي ايران طي مدت مورد اشاره در باال 
اما »مالزي« است كه 220 ميليون دالر كاال از ايران 
وارد كرده است. اما »روسيه« با قرار گرفتن در جايگاه 
هفدهمين مقصد صادرات كاالهاي غيرنفتي ايران در 
ده ماهه نخست سال جاري، تنها 219 ميليون دالر 
كاال از ايران وارد كرده و اين در حالي است كه پتانسيل 
صادرات كاالهاي غيرنفتي ايران به اين كشور، بسيار 
بيش از اين اس��ت. عدم همخواني اس��تانداردهاي 
توليد، بزرگ ترين مانع صادرات ايران به اين كش��ور 

عنوان شده است.
»مصر« ديگر ش��ريك تجاري ايران ه��م با واردات 
حدود 216 ميليون دالر، تنها كشور آفريقايي حاضر 
در فهرس��ت 20 مقصد نخس��ت صادراتي كاالهاي 
غيرنفت��ي ايران اس��ت. »آلمان« از ديگر ش��ركاي 
اروپايي ايران نيز با واردات حدود 215 ميليون دالر 
كاالي غيرنفتي از ايران در اي��ن مدت، نوزدهمين 
واردكننده عمده از ايران بوده است. براساس آمارها، 
»كويت« در جدول تجاري ايران، در رتبه بيستم قرار 
دارد. به طوري كه مطابق آمارها، اين كش��ور در اين 
بازه زماني، حدود 214 ميليون دالر كاال از ايران وارد 

كرده و بيس��تمين مقصد عمده صادرات غيرنفتي 
ايران بوده است.

   فهرست تقريبا ثابت مبادي وارداتي ايران
از سوي ديگر، فهرست مبادي واردات كااليي ايران تا 
پايان ديماه سال جاري، تغيير چشمگيري در قياس 
با سال هاي گذشته نداشته است. به طوري كه مطابق 
جدول آماري، نخستين ش��ريك تجاري در فهرست 
صادركنندگان كااليي ايران در اين بازه زماني، »چين« 
است كه طي اين مدت، حدود 8.9 ميليارد دالر كاال به 
ايران صادر كرده اس��ت. »امارات متحده عربي« نيز با 
صادرات ح��دود 5.45 ميليارد دالر كاال ب��ه ايران در 
مدت ياد شده، همچنان جايگاه سنتي خود به عنوان 
دومين صادركننده بزرگ كااليي به ايران را حفظ كرده 
است. اين اما در حالي است كه به دليل اعمال تحريم ها، 
ميزان صادرات اين كشور به ايران كاهش چشم گيري در 
مقايسه به سال هاي گذشته داشته است. »تركيه« نيز با 
صادرات حدود 2.03 ميليارد دالر، سومين صادركننده 

كاال به ايران در اين مدت بوده است.
»آلمان« از ديگر ش��ركاي اروپايي ايران اس��ت كه در 
بازه زماني ياد ش��ده، با صادرات حدود 2 ميليارد دالر 
كاال به ايران، چهارمين مبدا واردات ايران بوده اس��ت. 
اين كشور نيز جايگاه سنتي خود به عنوان بزرگ ترين 
صادركننده اروپايي كاال به ايران را در مدت زمان مورد 
اشاره حفظ كرده است. »هند« پنجمين مبدا وارداتي 
ايران تا پايان ديماه 97 بوده اس��ت كه طي اين مدت، 
حدود 1.92 ميلي��ارد دالر كاال به اي��ران صادر كرده 
است. »كره جنوبي« نيز با صادرات حدود 1.9 ميليارد 
دالر، شش��مين تأمين كننده كاالي وارداتي ايران در 

مدت ياد شده بوده اس��ت. همچنين براساس جدول 
آماري، »س��وييس« با صادرات حدود 1.89 ميليارد 
دالر، »روس��يه« با صادرات حدود 1.03 ميليارد دالر، 
»ايتاليا« با صادرات حدود 955 ميليون دالر، »فرانسه« 
با صادرات ح��دود 951 ميلي��ون دالر و »هلند« هم 
ب��ا صادرات ح��دود 940 ميليون دالر، ب��ه ترتيب در 
جايگاه هاي هفتم تا يازدهم تأمين كنندگان كاالهاي 
وارداتي به ايران در 10 ماه منتهي به دي س��ال جاري 
قرار گرفته اند. اما تصوير مبادي وارداتي ايران همچنين 
نشان از اين دارد، كه »انگلس��تان« با صادرات حدود 
799 ميليون دالر كاال به ايران در مدت ياد شده، جايگاه 
دوازدهم تأمين كنندگان كااليي ايران در اين مدت را به 
خود اختصاص داده و اين در حالي است كه اين كشور 
تا پيش از برجام به ندرت در ميان مبادي اصلي واردات 

ايران قرار مي گرفت.
»س��نگاپور« با ص��ادرات حدود 762 ميلي��ون دالر، 
»اتريش« با صادرات حدود 407 ميليون دالر، »ژاپن« 
با ص��ادرات ح��دود 405 ميلي��ون دالر، »عمان« با 
صادرات ح��دود 403 ميليون دالر، »برزيل« با حدود 
373 ميليون دالر، »اس��پانيا« با صادرات حدود 361 
ميليون دالر، »مالزي« با صادرات حدود 358 ميليون 
دالر و »بلژيك« با حدود 354 ميليون دالر صادرات، در 
جايگاه هاي سيزدهم تا بيستم مبادي اصلي واردات به 
ايران در اين بازه زماني قرار گرفته اند. اين در حالي است 
كه بر خالف مقاصد صادراتي ايران در اين مدت، تقريبا 
نيمي از مبادي وارداتي اي��ران طي اين مدت اروپايي 
بوده اند. بر اين اساس، حدود 9 كشور از 20 مبدا اصلي 
وارداتي ايران در ده ماهه ابتدايي سال جاري، كشورهاي 

اروپايي بوده اند.

رييسكميسيونگردشگرياتاقبازرگانيتهرانتاكيدكرد
ارزبايدتكنرخيشود

رييس كميس��يون گردش��گري اتاق بازرگاني تهران 
معتقد اس��ت براي برطرف شدن مشكالتي كه نرخ ارز 
در طول ماه هاي گذش��ته براي اقتص��اد ايران به وجود 
آورده، تك نرخي ش��دن بهترين و تنها راهكار موجود 
در اين رابطه است. محسن مهرعليزاده در گفت وگو با 
ايسنا، اظهار كرد: در طول ماه هاي گذشته نرخ ارز يكي 

از اصلي ترين چالش هاي موجود در اقتصاد ايران شده و 
همين مساله كار را براي فعاالن اقتصادي دشوار كرده 
است. مسائلي همچون فس��اد، رانت، اختالس و متهم 
شدن تجار همگي بخش هايي از مشكالتي هستند كه 
نرخ ارز در طول ماه هاي گذش��ته به وجود آورده است. 
او با بيان اينكه مش��كل دو نرخي بودن ارز در سال هاي 

گذشته امروز به چند نرخي شدن رسيده، گفت: براي 
عبور از اين مشكل بايد به سمت ارز تك نرخي حركت 
كنيم و پس از آن دولت با يك برنامه ريزي دقيق تأمين 
ارز مورد نياز براي كاالهاي اساسي را در اختيار بگيرد، 
اما اينكه توقع داش��ته باشيم يك ارز با نرخ باال و يك ارز 
با قيمت پايين عرضه ش��ود و در اين رابطه فس��ادي به 

رييسمركزسرمايهگذارياتاقبازرگانيتهرانتوضيحميدهد

كاركرد كانال مالي اروپا 
تجارت| 

ريي��س مركز خدمات س��رمايه گذاري ات��اق بازرگاني 
تهران ب��ا بيان اينكه خودتحريم��ي در داخل از تحريم 
خارجي مشكل آفرين تر اس��ت، درباره كانال ويژه مالي 
اروپا موس��وم به »اينستكس« گفت: در اين كانال مالي 
قرار نيس��ت پولي رد و بدل شود، بر اين اساس، الحاق به 
برخي نظام هاي بين المللي از جمله »اف اي تي اف« براي 
اجرايي ش��دن اين كانال مالي مورد نياز نيست، اگر چه 
ممكن است براي ارتباطات در سطح بين المللي نياز باشد 
به اين سازمان هاي بين المللي ملحق شويم اما در مورد 

»اينستكس« چنين ضرورتي وجود ندارد.
عضو هيات نمايندگان اتاق تهران اما با بيان اينكه دولت 
لواي��ح چهارگانه الحاق به »اف اي ت��ي اف« را تهيه و به 
مجلس داده و مجلس نيز آن را تصويب كرده است، عنوان 
كرد: حتي به گفته رييس جمهور، مقام معظم رهبري هم 
مخالفتي با اين موضوع ندارند. اما مشخص نيست پس چه 
كسي مخالف است؟ او تاكيد كرد كه اين موضوع در كشور 
تبديل به مساله اي سياسي شده است. اين در حالي است 
كه در هيچ كجاي دنيا اين اندازه سر و صدا براي تصويب 

و الحاق به اين استاندارد بانكي وجود ندارد. 
 او در ادامه توضيح داد: چند ماه طول خواهد كشيد تا اين 
كانال به صورت اجرايي درآيد، اما نكته قابل ذكر اين است 
كه انتظارات ما از كانال مالي وپژه اروپا بيشتر از آن چيزي 

است كه در حال حاضر اعالم شده است. 
فريال مستوفي تهران افزود: امريكا از ماه نوامبر به مدت 
6 ماه به 8 كشور »يونان، ايتاليا، هند، چين، كره جنوبي، 
ژاپن، تركيه و هند« معافيت داد تا از ايران نفت خريداري 
كنند، در حالي كه 2 كش��ور اروپايي يون��ان و ايتاليا در 

اين فرصت از ايران نفت نخريدند. رييس مركز خدمات 
سرمايه گذاري اتاق بازرگاني تهران با بيان اينكه بعد از ماه 
مي هم امريكا اين معافيت را به 5 كشور آسيايي »چين، 
كره جنوبي، تركيه، ژاپن و هند« داد، توضيح داد: اما پولي 
حاصل از صادرات نفت در اروپا وجود ندارد تا از محل آن 
درآمد و از طريق اين كانال مالي جابه جا يا پرداخت شود.

مستوفي با اشاره به برخي گفته ها مبني براينكه در صورت 
باقي ماندن پول حاصل از صادرات نفت به كشورهايي مثل 
»چين يا هند« اين پول به اين كانال مالي ارسال شود و 
از آن طريق ايران از پول نفت خود بهره مند شود، گفت: 
اين در حالي است كه با شناختي كه از چين و هند وجود 
دارد بعيد است آنها پولي را به جاي ديگري منتقل كنند. 

او همچنين با بيان اينكه اصرار هند پرداخت پول حاصل 
از صادرات نفت به روپيه است، گفت: روپيه ارز معتبري 

در دنيا نيست و نوسان زيادي دارد. 
مس��توفي افزود: براساس آنچه كه اعالم شده اين كانال 
مالي براي كاالهاي بشر دوستانه از جمله غذا و دارو كاربرد 
دارد و هنوز در مورد انتقال وجوه كاالهاي صادراتي غير 
نفتي تصميمي اتخاذ نشده است. رييس مركز خدمات 
سرمايه گذاري اتاق بازرگاني تهران در بخش ديگري از 
صحبت هاي خود با اش��اره به هزينه هاي سنگيني كه 
به واردكنندگان و صادركنندگان وارد مي ش��ود، گفت: 
واردكنندگان اخير براي واردات دارو مجبور ش��ده اند از 
بانك هاي تركيه استفاده كنند كه هزينه واردات را 10 

تا 11 درصد افزايش مي دهد. او با انتقاد از اختصاص ارز 
دولتي به واردات برخي كاالها گف��ت: در دوره اي فقط 
بنزين و انرژي از كشور قاچاق مي شد، اما اكنون قاچاق 
گوسفند را هم شاهد هستيم. مس��توفي در عين حال 
پيشنهاد داد تا براي كمك به اقشار كم درآمد، سوبسيد 
به صورت مستقيم به خود خانوارها پرداخت شود يا اينكه 
اين مبالغ در اختيار بخش توليد قرار گيرد، زيرا اختصاص 
ارز دولتي براي واردات برخي از كاالها منجر به فس��اد و 

رانت مي شود.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران با مشكالتي 
كه گريبان اقتصاد كش��ور را گرفته گفت: اگرچه دچار 
تحريم هاي خارجي هس��تيم ام��ا تحريم هاي داخلي 
مشكالت را بيشتر كرده است. او افزود: مشكل اصلي كشور 
مساله اشتغال اس��ت و جوانان ما مشكل اشتغال دارند. 
مستوفي همچنين با بيان اينكه يكي از سياست هاي غلط 
اقتصادي پرداخت يارانه نقدي بود، گفت: اين در حالي 
اس��ت كه اگر به جاي پرداخت 45 هزار تومان به هر نفر 
اين پول تجميع و پروژه هاي سرمايه گذاري وارد مي شد، 
منافع بيشتري عايد مردم مي شد. او با اشاره به پرداخت 
16 هزار ميليارد تومان به بخش صنعت در 2 سال پيش 
گفت: متاسفانه اكثر اين پول براي شركت هاي ناكارآمد 
هزينه شد، در حالي كه يك شركت ناكارآمد زيان ده بايد 
ورشكست شود و از گردانه خارج شود. اين فعال اقتصادي، 
ادامه داد: بخش زيادي از اين پول ها صرف پرداخت اقساط 
و بدهي هاي معوق اين ش��ركت هاي ناكارمد ش��د و در 
نهايت هم نتيجه مثبتي از اين اقدام حاصل نشد.  او با اشاره 
به كمك به خودروسازان اين پرسش را مطرح كرد كه آيا با 
وجود اين كمك ها كيفيت افزايش يافته است؟ مستوفي با 

بيان اينكه در كشور استراژي اقتصادي نياز داريم، گفت: با 
اين كار مي توان نقاط مثبت را شناسايي كرد. به طوريكه 
در تركيه براي بخش هاي مختلف اقتصادي مشوق هاي 

خاصي در نظر گرفته مي شود.
رييس مركز خدمات سرمايه گذاري اتاق بازرگاني تهران 
با بيان اينكه يكي از ش��اخص هاي مهم سرمايه گذاران 
خارجي مساله آزادي اقتصادي است گفت: اتاق بازرگاني 
تهران از مشاوران برجسته فريزر دعوت شده تا به ايران 
بياين��د و اطالعات مرتب��ط با تدوين ش��اخص آزادي 
اقتص��ادي را دريافت كرده و بر اس��اس آن رتبه ايران را 
مورد بازنگري قرار دهند، اين در ش��رايطي است كه در 
شاخص آزادي اقتصادي به مواردي همچون سايز دولت، 
مقررات، پول شفاف، حقوق مالكيت و سيستم قضايي 
توجه مي شود كه البته در مورد شاخص آزادي اقتصادي 
در گزارشات پيش از انقالب نيز ايران مورد ارزيابي قرار 
مي گرفت. عضو هيات نمايندگان اتاق تهران همچنين 
گفت: در اين رابطه چندين نشس��ت ب��ا نهادها و افراد 
مختلف از جمله اقتصاددانان و فعاالن بخش خصوصي 
برگزار ش��ده و مصاحبه هاي تفصيلي انجام شده كه در 

سال 98 نتايج آن ارايه خواهد شد. 
او بيان كرد: اقداماتي در اين باره در حال انجام اس��ت و 
گزارش��ات اين مركز بين المللي براساس اطالعاتي كه 
توس��ط بخش دولتي و خصوصي اي��ران دريافت كرده 
منجر ش��ده تا رتبه آزادي اقتصادي ما از 149 به 130 
كاهش يابد. به گفته مستوفي، استراژي كشور همواره 
صنعتي بوده و به استراتژي اقتصادي توجهي نشده، در 
حالي كه براساس استراتژي صنعتي هم كاري صورت 

نگرفته است.
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آيين نامه برگزاري نهمين 
دوره انتخابات اتاق ها

انتخاب��ات نهمين دوره هيات ه��اي نمايندگان 
اتاق هاي بازرگاني، صنايع، معادن و كش��اورزي 
 سراس��ر كش��ور، از س��اعت 8 الي 18 روز شنبه

11 اسفندماه 1397 در محل اتاق هاي شهرستان 
برگزار مي شود. طبق آيين نامه انتخابات اتاق هاي 
بازرگاني، صنايع، معادن و كش��اورزي اتاق هاي 
سراسر كشور مصوب مورخه 1397/4/20 شوراي 
عالي نظارت بر انتخابات، اعضاي هيات نمايندگان 
اتاق تهران 60 نفر ش��امل 40 عض��و انتخابي از 
طريق صن��دوق راي و 20 نفر عض��و انتصابي از 
سوي دولت خواهد بود. آيين نامه تعداد اعضاي 
اتاق شهرستان ها را 15 نفر تعيين كرده است. در 
تهران 15 نفر به انتخاب و انتصاب وزير صنعت، 
معدن و تجارت به ترتيب 6 نفر از بخش صنعت، 
6 نفر از بخ��ش بازرگاني، 3 نفر از بخش معدن و 
5 نفر به انتخاب و انتصاب وزير جهاد كشاورزي 
تعيين خواهند ش��د. تركيب 40 نفر نيز شامل 
16نفر از بخش بازرگاني، 14 نفر از بخش صنعت، 
4 نفر از بخش معدن و 6 نفر از بخش كشاورزي 
است كه براي مدت 4 سال انتخاب مي شوند. در 
شهرستان ها تعداد هيات نمايندگان 15 نفر است 
كه 5 نفر از بخش بازرگاني، 5 نفر از بخش صنعت، 
2 نفر از بخش معدن و 3 نفر از بخش كشاورزي 
اتاق مربوطه براي مدت 4 سال انتخاب مي شوند.

كاهش ۵۰ درصدي قيمت گل 
در راه است

باش�گاه خبرنگاران جوان| رييس اتحاديه 
فروش��ندگان گل و گي��اه ته��ران از كاه��ش 
50درصدي قيم��ت گل از روز جمعه خبر داد.  
اكبر شاهرخي رييس اتحاديه فروشندگان گل 
و گياه ته��ران از كاهش 50 درصدي قيمت گل 
خبر داد و گفت: با توجه به پايان رسيدن روز مادر 
و كاهش تقاضا براي خريد گل، قيمت گل هاي 
شاخه بريده از جمله رز تا دو روز آينده كاهش 50 

درصدي خواهد داشت.
وي با اش��اره به اينكه افزاي��ش يا كاهش قيمت 
گل براي روز هاي پاياني س��ال مشخص نيست، 
اظهار كرد: اين امر بس��تگي به گرم يا سرد شدن 
هوا دارد، چ��را كه در روز ه��اي گرم، قيمت گل 
ارزان مي ش��ود. ريي��س اتحاديه فروش��ندگان 
گل وگي��اه تهران نرخ مصوب هر ش��اخه گل رز 
را 15 ت��ا 20 هزار، ليليوم 10 ه��زار، مريم 10 تا 
15 هزار، داودي 20 هزار، نرگس دس��ته اي 10 
هزار تومان اعالم كرد. شاهرخي در پاسخ به اين 
پرس��ش كه آيا دريافت جداگانه اي براي تزئين 
گل از س��وي گل فروش��ي ها صورت مي گيرد يا 
خير تصريح كرد: گل فروش��ي ها مبلغي را براي 
تزئين گل دريافت نمي كنند و ممكن است تنها 
به درخواست مشتري از برگ هاي مخصوصي كه 
براي آن اس��تفاده مي شود هزينه اضافه دريافت 
كنند.  وي با بيان اينكه هيچ نوع گل شاخه اي به 
بازار هاي هدف صادر نمي شود، افزود: با توجه به 
آنكه تج��ار بازار هاي هدف، خواهان كيفيت گل 
يكنواخت با ش��اخه گل 70 سانتي متر و غنچه 
70 تا 100 سانتي متر هس��تند، از اين رو امكان 
صادرات وج��ود ندارد. ش��اهرخي تصريح كرد: 
اميدواري��م وضع و قيمت ب��ازار گل در روز هاي 
پاياني س��ال روند بهتري به خود بگيرد، چرا كه 
بازار گل باتوجه به مناسبت هاي مختلف تغيير 
مي كند. به گفته وي، كشور هايي همچون آلمان، 
اياالت متحده، فرانسه، انگليس، هلند، ژاپن، ايتاليا 
و سوييس سهم بسزايي از صادرات جهاني گل را 

به خود اختصاص داده اند. 

سايت ثبت گوشي   مسافري 
بسته   شد

خبرگ�زاري فارس | مه��دي محبي، رييس 
اتحاديه دس��تگاه هاي مخابراتي و لوازم جانبي، 
بسته شدن سايت ثبت گوش��ي مسافري روي 
گوش��ي هاي قاچاق را تأييد ك��رد. وي گفت: از 
سه شنبه شب سايت ثبت گوشي مسافري روي 
غيرمسافران بسته شده است و با اتصال سامانه 
ناجا و گمرك به يكديگر ديگر افرادي كه ورود و 
خروج نداشته اند نمي توانند گوشي ثبت كنند. 
رييس اتحاديه دس��تگاه هاي مخابراتي و لوازم 
جانب��ي تأكيد كرد: اين س��امانه همچنان براي 
مسافران واقعي يعني كساني كه ورود و خروج به 
كشور داشته اند باز است. محبي گفت: در پيگيري 
از ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز آنها مي گويند كه 
فعال كه سايت بسته است و مشخص نيست كه 
در بازار شب عيد سايت دوباره )براي گوشي هاي 

غيرمسافري( باز شود يا خير.

همايش تجاري ايران و هند 
برگزار مي شود

بر اساس رايزني هاي صورت گرفته ميان معاونت امور 
بين الملل اتاق ايران و رايزنان بازرگاني سفارت هند، 
مقرر ش��د تا همايش تجاري ايران و هند 22 اسفند 
برگزار شود. نمايندگان بانك هاي كشاورزي، پاسارگاد 
و يوك��و بانك هند در اين هماي��ش حضور خواهند 
داشت. دو ماه پس از سفر غالمحسين شافعي رييس 
اتاق ايران در راس هياتي تجاري به هند، معاونت امور 
بين الملل اتاق ايران ميزبان رايزنان بازرگاني سفارت 
اين كشور بود. هماهنگي درباره برگزاري همايشي 
تجاري در حوزه دارو، مواد ش��يميايي، محصوالت 
كش��اورزي و دامي، مواد غذايي و لوازم الكترونيك 
با حضور فعاالن اقتصادي اين كش��ور و نمايندگان 
بانك هاي ايراني و هندي مهم ترين محور برگزاري 
اين جلس��ه بود. بر اساس رايزني هاي صورت گرفته 
مقرر شد تا اين همايش با حضور نمايندگان بانك هاي 
ايراني كشاورزي و پاس��ارگاد و بانك هندي »يوكو 
بانك« 22 اسفند سال جاري در اتاق بازرگاني، صنابع، 

معادن و كشاورزي ايران برگزار شود. 

وج��ود نيايد، قطعا از واقعيت ها به دور اس��ت. او با بيان 
اينكه بخش خصوصي در اي��ن زمينه مي تواند كمك 
حال دولت باش��د، تاكيد كرد: در صورتي كه فضا براي 
يك تعامل جدي ميان دولت و بخش خصوصي فراهم 
شود مي توان انتظار داشت دو طرف به اهداف خود بيش 
از گذشته نزديك شوند. رييس كميسيون گردشگري 
اتاق بازرگاني تهران با ابراز خوش بيني از باال رفتن تعامل 
ميان بخش خصوصي و دولت در دور جديد فعاليت اتاق 
بازرگاني، خاطرنشان كرد: خوشبختانه در اين دوره هم 
فعاالن بخش خصوصي با تجربه براي ورود به اتاق اعالم 

آمادگي كرده اند و هم دولت در فضاي فعلي راهي جز باال 
بردن تعامل با بخش خصوصي ندارد.  از ماه هاي ابتدايي 
سال جاري به دنبال بازگشت تحريم هاي امريكا نرخ ارز 
به شكل قابل توجهي افزايش يافت. به دنبال اين اتفاق 
دولت تالش كرد با مديريت بازار و ارايه چند دستورالعمل 
نسبت به تأمين ارز مورد نياز مردم و واحدهاي اقتصادي 
اقدام كند. در ماه هاي گذشته چگونگي تعيين نرخ ارز و 
نحوه تعامل صادركنندگان و واردكنندگان با دولت يكي 
از اصلي ترين مسائلي بوده كه ميان بخش خصوصي و 

قوه مجريه اختالف نظر به وجود آورده است.



كوتاه از دنياي انرژي 7 انرژي

اطمينان بخشي اوپك به تداوم طرح كاهش توليد، قيمت نفت را باال برد 

واكنش بازار به جدال نفتي  امريكا و اوپك
گروه انرژي|

جدال نفتي امريكا با اوپك و عربستان سعودي در 
اين هفته ابعاد تازه اي به خود گرفت. روز دوشنبه 
دونالد ترامپ، رييس جمهور اياالت متحده در 
حساب توييتري خود از اوپك گاليه كرد كه چرا 
قيمت ها را باال مي برد. در پاسخ به اين توييت، روز 
سه شنبه، هم وزير انرژي عربستان سعودي و هم 
يك منبع آگاه در اوپك اعالم كردند كه اوپك نه 
تنها به دنبال اج�راي كامل توافق كاهش توليد 
نفت اس�ت، بلكه قصد دارد اين توافق 6 ماهه را 
تمديد كند. البته وزير انرژي عربستان مشخصا 
اعالم كرده است كه به صحبت هاي ترامپ گوش 
داده و اطمينان مي دهد كه توليدكنندگان آرام 
هستند و سياست غيرضروري انقباضي را سر 
لوحه امور ندارند. تحت تأثير اين اظهارنظرها، 
قيمت نفت كه روز دوش�نبه و سه ش�نبه تحت 
توييت ترامپ كاهش يافته بود، روز چهارشنبه 
باز هم به مسير افزايشي خود بازگشت و هرچند 
كه هنوز به ركورده�اي قيمتي باالي 67 دالري 
ثبت شده در هفته گذشته نرسيده است، اما در 

حال نزديك شدن به آن به سر مي برد. 

معامالت آتي شاخص نفت امريكا )WTI( و شاخص 
جهاني نفت خام )Brent(، ديروز با قيمت هاي باالتري 
نسبت به روز قبل از آن معامله شدند، اما به باالترين نرخ 
خود در سال 2019 نرسيدند. بازار نفت به دليل واكنش 
اوپك به اعمال فش��ار دونالد ترام��پ، رييس جمهور 
امريكا به اين سازمان در جهت عدم كاهش عرضه نفت، 
تحريك شد و بر اساس گزارش هاي غير رسمي، يك 

تقويت اضافي را تجريه كرد.
روز چهارشنبه معامالت ماه آوريل شاخص نفت امريكا 
52 سنت يا 0.91 درصد رشد كرد و با 56 دالر و 2 سنت 
معامله شد. شاخص جهاني نفت، برنت نيز 36 سنت يا 
0.47 درصد رشد كرد و با 65 دالر 72 سنت معامله شد.

روز دوشنبه، ترامپ در حساب توييتري خود نوشت: 
»قيمت نفت زيادي باال رفته است، اوپك لطفا ريلكس 
باش و موضوع را س��خت نكن، دنيا تحمل قيمت باال 
را ندارد«.اما يك منب��ع آگاه در اوپك به رويترز گفت: 
»اوپك و متحدانش به توافق كاهش توليد نفت ادامه 
مي دهند و اين توافق با پايان سال 2019 ادامه خواهد 
يافت.«اوپ��ك و متحدانش در ماه آوريل با هم مالقات 
مي كنند تا تصميم بگيرند كه به سياست فعلي توليد 

خود ادامه دهند يا خير.

  اوپك به گاليه ترامپ پاسخ داد
روز سه ش��نبه، خال��د الفالح، وزير انرژي عربس��تان 
س��عودي نيز به CNBC گفت: »ما كاهش توليد را 
راحت مي گيريم. 25 كش��ور رويكرد بسيار تدريجي 
و حس��اب ش��ده اي را در پيش گرفته اند و همانطور 
كه نيمه دوم س��ال گذش��ته ثابت كرد، م��ا به ثبات 
بازار نفت در وهله نخس��ت و بيش از هر چيز ديگري 

عالقه منديم.«
خالد الفالح ادامه داد: »ما به اظهارات رييس جمهور 
امري��كا گ��وش داده و نگراني ه��اي وي درب��اره 
مصرف كنندگان را درك مي كنيم و به همه اطمينان 
مي دهيم كه به همان اندازه كه به منافع توليدكنندگان 
توجه داريم به منافع اقتصاد جهاني و مصرف كنندگان 
سراسر جهان نيز توجه داريم.« اياالت متحده اواخر 
سال 2018 بزرگ ترين توليدكننده نفت جهان شد.

 رايزني در اوپك براي كاهش بيشتر توليد
توافق جاري كاه��ش توليد نفت به رهبري اوپك كه 
از اول ژانويه آغاز ش��د، در ماه ژوئ��ن به پايان خواهد 
رس��يد. با وجود اين، اوپك از ح��اال در حال مذاكره 
براي گسترش دادن رويكرد كاهش توليد خود است.

وزير انرژي عربستان سعودي بيان كرد: »من با تكيه 
بر احتمال تداوم توافق كاه��ش توليد نفت در نيمه 
دوم سال 2019، اعتقاد دارم كه ما انعطاف خود را در 

كاهش توليد حفظ مي كنيم.«
سازمان كشورهاي صادركننده نفت )اوپك(، روسيه 
و ديگر كش��ورهاي غيرعضو اوپك در ماه دس��امبر 
توافق كردند كه عرضه نف��ت را از اول ژانويه به مدت 
6 ماه به ميزان يك ميليون و 200 هزار بشكه در روز 

كاهش دهند. 
فال��ح در ادامه افزود: »اگر متوجه ش��ويم كه بازار در 
حال كاهش عرضه از تقاضا و انقباض است، مي توانيد 
مطمئن باشيد كه ما در ماه ژوئن براي افزايش عرضه 
اقدام خواهيم كرد، درست مانند همان كاري كه در 
س��ال گذش��ته انجام داديم. من همكارانم در اوپك 
پالس را تش��ويق خواهم كرد ك��ه توافق محدوديت 
در عرضه نفت كه م��ا خودمان تنظيمش كرده ايم را 
راحت تر بگيرن��د و عرضه را افزايش دهند تا مطمئن 
شويم هيچ سياست انقباضي غيرضروري اي در بازار 

اعمال نشود.«
يك منب��ع آگاه در اوپك نيز به رويترز گفته اس��ت: 
»ش��كي وجود ندارد كه ما به كاه��ش توليد نفت به 
همان اندازه كه برنامه ريزي شده است ادامه مي دهيم 

و همانطور كه قبال تصميم گرفته ايم، براي باال بردن 
پايبندي اعضا به توافق، بيشترين فشار را وارد خواهيم 
كرد.«به گفته اين منبع اوپك، كميته اي براي نظارت 
بر پايبندي كشورها به اين معاهده وجود دارد و ميزان 

پايبندي فعلي را 83 درصد برآورد كرده است.
تحريم هاي اياالت متحده عليه نفت ونزوئال )يكي از 
اعضاي اوپك( كه يكي از تأمين كنندگان اصلي نفت 
خام امريكا بود، به تقويت قيمت ها در بازار نفت كمك 
كرده است و برخي انتظار دارند كه عربستان سعودي 
توليد خ��ود را براي پر كردن جاي خالي نفت ونزوئال 

افزايش دهد.
اما منبع آگاه اوپك به رويترز گفته است كه اطالعات 
مشخصي وجود ندارد كه تأييد كند توليد نفت ونزوئال 

بر اثر تحريم ها كاهش يافته است.
اين منبع ادام��ه داد: »با قيمت هاي فعلي نفت، هيچ 
خطري وجود ندارد كه توليد نفت شيل اياالت متحده 
امريكا افزايش يابد. ما نگران اين نيستيم كه توليد نفت 

شيل باال برود و بازي را به هم بزند.«

API گزارش غيرمنتظره 
به گزارش وب سايت »اف ايكس امپاير«، موسسه نفت 
امريكا )API( گزارش غيرمنتظ��ره اي از ذخيره آخر 
هفته )22 فوريه( نفت خ��ام خود به ميزان 4 ميليون 
و 200 هزار بشكه داد. معامله گران انتظار داشتند كه 
اين ذخيره به ميزان 2 ميليون و 842 هزار بشكه باشد. 
موسسه نفت امريكا همچنين گزارش داد كه ذخيره 
بنزين نيز در همان بازه زمان��ي در حدود 3 ميليون و 
800 هزار بشكه بوده است. تحليلگران انتظار داشتند 

كه ذخيره بنزين يك ميليون و 686 هزار بشكه باشد.
ذخيره فراورده هاي تقطيري نيز در اين هفته در مقايسه 
با ذخيره مورد انتظار يك ميليون و 951 هزار بشكه اي، 

400 هزار بشكه افزايش داشتند.

 پيش بيني روزانه
تغيي��رات ديروز قيم��ت نفت حكايت گ��ر آن بود كه 
معامله گران تالش دونالد ترامپ، رييس جمهور امريكا 
براي اعمال فش��ار بر اوپك را احتماال جدي نگرفتند. 

ترامپ در پيامي توييتري از اوپك خواسته بود آرامش 
خود را حفظ كرده و توليد خود را كاهش ندهد. به دليل 
ادامه يافتن كاهش تولي��د و تحريم هاي عليه ايران و 
ونزوئال انتظار م��ي رود بازار نفت خام در حالت تقويت 
شده باقي بماند. با اين حال انتظار مي رود كه افزايش 
توليد نفت امريكا راهي باشد تا اين كشور را در رقابت 

قيمتي نگه دارد.
ديروز بازار با مقداري كمبود عرضه به نس��بت تقاضا 
مواجه بود، اما نه به قدري كه باعث به وجود آمدن رقابت 
سختي ميان معامله گران شود. با وجود اين، در در نظر 
گرفتن احتمال گسترش توافق كاهش توليد نفت در 
ماه ژوئن )توافق اوپك پالس در اين ماه بطور رس��مي 
پايان مي يابد.(، تقويت قيمت نفت احتماال به مس��ير 

خود ادامه خواهد داد.
تقاضاي نفت با تداوم نگراني هاي حداكثري، به راه خود 
ادامه مي دهد، اما گاهي اوقات، معامالت تجاري چين 
و امريكا مي تواند مق��داري خوش بيني ايجاد كند كه 
تقاضاي نفت در اواخر سال جاري افزايش خواهد يافت.

وزير انرژي روسيه اعالم كرد 

بررسي تحريم  ايران و ونزوئال در نشست اوپك پالس 
ايرنا|وزير انرژي روسيه اعالم كرد: در اجالس آتي 
كميته نظارتي اوپك پالس، در خصوص تحريم هاي 
امري��كا عليه اي��ران و ونزوئال رايزن��ي و تبادل نظر 

خواهد شد.
الكس��اندر نوواك در گفت وگو ب��ا روزنامه اينترنتي 
روس��ي »گازتا رو« درباره انتظارات خود از اجالس 
آتي كميته نظارتي اوپك پالس )كش��ورهاي عضو 
اوپك و برخ��ي توليد كنندگان نفت غيراوپكي( اين 

مطلب را بيان كرد.
وي با بيان اينكه موض��وع ونزوئال و ايران به صورت 
جداگانه مطرح خواهد شد، افزود: اكنون نمي خواهم 
در مورد تصميم هاي احتمالي در اجالس به ويژه با 
توجه به عواملي كه غيرقابل پيش بيني، اظهارنظر 
كنم.ن��وواك در ادامه مصاحبه گفت كه روس��يه به 
تعهد خود در برابر اوپك پالس پايبند است و كاهش 

توليد نفت اين كش��ور تا پايان دو ماه ميالدي آينده 
)مارس و آوريل سال 2019( به 228 هزار بشكه در 

روز خواهد رسيد.
وي افزود: با اين روند كاهشي، توليد نفت روسيه به 

سطح توليدي پاييز سال 2018 باز مي گردد.
وزير انرژي روس��يه خاطرنش��ان كرد كه توافق در 
چارچ��وب اوپك پالس )براي كاه��ش توليد نفت( 
امكان تثبيت قيمت نفت در ب��ازار جهاني را فراهم 

كرده است.
وي گفت كه اگر اي��ن توافق نبود بهاي نفت در بازار 
جهاني ممكن بود به بشكه اي 25 دالر برسد چرا كه 
روزانه يك ميليون بشكه نفت مازاد در جهان وجود 

داشت كه باعث كاهش بهاي نفت مي شد.
گفتني است، روسيه از سال 2017 در برنامه كاهش 
توليد نفت مطابق توافق با اوپك شركت كرده است.

روسيه در اواسط س��ال 2018 اعالم كرد كه از اين 
توافق خارج مي شود اما با كاهش دوباره بهاي نفت در 
بازار جهاني، با اوپك براي كاهش توليد نفت به توافق 
رسيد و وزير انرژي روسيه از برنامه كاهش توليد نفت 
در شروع سال 2019 ميالدي دست كم تا 112 هزار 

بشكه در روز خبر داد.
نوواك در اين باره گفته بود كه توليد نفت روسيه در 
سال آينده حدود 556 ميليون تن )معادل 4 ميليارد 
و 75 ميليون بش��كه( و 555 ميليون تن )معادل 4 

ميليارد و 68ميليون بشكه( خواهد بود.
وزير انرژي روسيه افزود: توليد نفت روسيه بر اساس 
توافق به دست آمده در چارچوب اوپك پالس سه تا 
چهار ميليون تن در سال )معادل 21 ميليون و 990 
هزار بشكه - 29 ميليون و 330 هزار بشكه( كاهش 

خواهد يافت.
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گشايش حساب براي صادرات 
انرژي به عراق

ايس�نا| دبيركل اتاق مش��ترك بازرگاني ايران و 
عراق از تصميم ايران براي بازگش��ايي دو حساب 
براي دريافت پول برق و گاز از عراق خبر داد و گفت: 
حس��اب ها در حال بازگش��ايي اند تا اگر عراقي ها 
توانستند، پول برق و گاز را با يورو و در غير اين صورت 
با دينار پرداخت كنند. سيدحميد حسيني با بيان 
اينكه عراقي ها صراحتاً به امريكايي ها اعالم كردند كه 
امكان اينكه واردات گاز از ايران را قطع كنند، ندارند، 
افزود: عراقي ها عالقه اي هم به اجراي تحريم هاي 
امريكا ندارند. قرار نيست اتفاقي رخ دهد. از قبل هم 
مشخص بود، چه امريكا معافيت ها را تمديد كند، چه 
نكند، عراقي ها واردات خود را ادامه خواهند داد. وي 
درباره نحوه دريافت پول برق و گازي كه از ايران به 
عراق صادر مي شود، توضيح داد: ايران تصميم دارد 
دو حساب باز كند و اعالم شد عراق پول را با هر ارزي 
كه مي تواند، پرداخت كند. هنوز پرداختي صورت 
نگرفته است و حساب ها در حال بازگشايي هستند. 
ايران اصرار داشت طبق قرارداد پول گاز را با يورو و 
پول برق را با دالر بگيرد اما طبق توافق بانك مركزي 

ايران، پول يا با يورو دريافت مي شود يا با دينار.

نيپنا|شركت سعودي آرامكو در نظر دارد تا حدود 
سه ميليون بشكه نفت به توليد محصوالت پتروشيمي 
اختصاص دهد. به گزارش نيپنا پالتس، امين ناصر، 
مديرعامل سعودي آرامكو، روز سه شنبه 7 اسفندماه 
 International( در روي��داد بين المللي نف��ت
Petroleum Week( در لن��دن عن��وان ك��رد: 
س��عودي آرامكو برنامه دارد 2 تا سه ميليون بشكه 
نفت خام خود را در يك دهه آينده به توليد محصوالت 
پتروشيمي اختصاص دهد.اين شركت برنامه دارد 
رقم يكپارچه س��ازي فعاليت هاي پتروش��يمي در 
پااليشگاه هاي خود را از 11 درصد فعلي در سال هاي 
اخير، به حدود30 تا 40 افزايش دهد.برنامه سعودي 
آرامكو براي توس��عه يكپارچه س��ازي فعاليت هاي 
پااليشي و پتروشيمي خود، همراستا با پيش بيني ها 
درب��اره تبديل ش��دن صنايع پتروش��يمي به يكي 
از محرك ه��اي كلي��دي تقاضا براي نف��ت خام در 
سال هاي آتي است. اين ش��ركت مي گويد: راهبرد 
اصلي ارتقاء تاسيس��ات پااليشي موجود همزمان با 
سرمايه گذاري هاي تازه در پروژه هاي پايين دستي 
و پتروشيمي جديد است. از جمله مي توان به طرح 
 بزرگ تبديل نفت خام به محصوالت صنايع شيميايي
)crude-to-chemicals project( اش��اره 
 كرد ك��ه به تازگي تح��ول مهمي در پيش��برد آن 

صورت پذيرفت. 

 »آرامكو« به پتروشيمي
نفت مي دهد 

فراخوان مناقصه عمومي )ارزيابي کيفي(  
نفتخيز جنوب

شركت ملي مناطق 

شركت بهره ربداري نفت و گاز آغاجاري )سهامي خاص(

پروژه سيستم اعالم و اطفاء حريقFM 200 ديتا سنتر
الف- شرح مختصر:

1- تهيه نصب و راه اندازي کليه تجهيزات ابزار دقيقي، برقي و مکانيک پروژه، کاليبراس��يون و آزمايش کل سيس��تم اطفاء حريق به 
همراه تست

2- تهيه و تامين و خريد کاال و وسايل مورد نياز پروژه
3- آموزش کارکنان کارفرما
4- تجهيز و برچيدن کارگاه

5- پروژه تعديل پذير نمي باشد
ب -  برآورد کارفرما / محل و مدت انجام

1- برآورد کارفرما به مبلغ11/886/560/500 ريال مي باشد
2- محل اجراي پروژه ساختمان ديتاسنتر واقع در محوطه غيرصنعتي شرکت نفت شهرستان اميديه مي باشد

3- مدت انجام پروژه 6 ماه و دوره نگهداري 12 ماه مي باشد
ج - شرح مناقصه گران متقاضي

-  داشتن حداقل پايه 5 رشته تاسيسات و تجهيزات از سازمان برنامه و بودجه کشور
-  ارائه گواهينامه تاييد صالحيت ايمني معتبر از اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعي )و تاييديه گواهي ايمني س��اير استان ها( از استان 

خوزستان هنگام ارزيابي الزامي است
-  ارائه تضمين شرکت در مناقصه به مبلغ 594/328/000 ريال و همچنين 10 درصد مبلغ پيمان )در صورت برنده شدن( به عنوان 

تضمين انجام تعهدات مي باشد
-  مناقصه گران بر اساس بند الف ماده 16 آيين نامه اجرايي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات ارزيابي کيفي مي شوند

-  هزينه درج آگهي در روزنامه ها بعهده برنده مناقصه مي باشد
-  ارائه آگهي آخرين تغييرات معتبر

-  مناقصه گران موظفند آناليز بهاي مبلغ پيشنهادي تهيه، تکميل و  همراه پيشنهاد نرخ )پاکت »ج«( ارائه  دهند و در صورت عدم ارائه 
تجزيه بها نرخ پيشنهادي قرائت نمي شود

-  متقاضي بر اساس ماده 22 قانون برگزاري مناقصات موظف به اعالم شماره دورنگار فعال به منظور ارسال مکاتبات مي باشد و ارسال 
هرگونه مکاتبه به دورنگار اعالمي به منزله تصديق دريافت آن از سوي متقاضي است.

-  قيمت ها متناسب با کاالي ساخت داخل با لحاظ کيفيت ارائه گردد
د- محل زمان و مهلت دريافت مدارک مناقصه گران

از کليه متقاضيان واجد شرايط دعوت مي شود حداکثر ظرف 10 روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم،  آمادگي خود را به صورت کتبي به 
آدرس ذيل الذکر اعالم و همزمان نسبت به دريافت مدارک ارزيابي کيفي اقدام نمايند.

ضمنا مي بايس��تي ظرف مدت 14 روز اطالعات مورد درخواس��ت در فرم هاي مزبور تکميل و به آدرس ذيل تحويل در مقابل رسيد 
تحويل گردد.

 آخرين مهلت دريافت اسناد مناقصه تاريخ 98/01/27 و آخرين مهلت تحويل پيشنهادها تا ساعت 14:30 تاريخ 98/02/07 مي باشد
 در صورت تغيير تاريخ هاي مذکور در اسناد مناقصه به مناقصه گران تاييد شده اعالم خواهد شد

 نشاني محل اعالم آمادگي و دريافت اسناد: خوزستان– اميديه- محوطه صنعتي- ساختمان 300 -اتاق 303- امور حقوقي و قراردادها
تلفن : 06152627701

www.nisoc.ir                       www.shana.ir                     http:/iets.mporg.ir

تعادل: نوبت اول 97/12/07   نوبت دوم 97/12/09

شماره مجوز 1397.6458
نوبت دوم

روابط عمومي شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري

مناقصه يک مرحله اي شماره م م  آ ج / 97/0061



دريچه8اخبار كشاورزي

تبيين پارادايم سياست گذاري غذا و تغذيه

فائو گزارش داد

همكاري نهادها ضامن سياست گذاري صحيح در نظام تغذيه است

كاهش 35 ميليون تني توليد گندم جهان

علي پزشكي|
هر يك از ش��اخه هاي دانش امروزي در پاراديمي زيست 
مي كنند كه آشنايي با مباني آن براي تمامي افرادي كه در 
آن چارچوب به تحصيل، پژوهش و فعاليت اجرايي مشغول 
هستند، الزم است. در اين راستا هر رشته علمي بايد بتواند 
هستي شناسي و معرفت شناسي خاص خود را كه موجب 
تمايز آن با ساير رشته ها مي شود، براي مخاطبانش روايت 
كند. اين مساله در ارتباط با رشته هاي علمي بين رشته اي 
اهميتي دوچندان مي يابد و چنين رشته هايي بايد بتوانند 
موضع خود را در برابر ساير شاخه هاي دانش كه با آنها نقاط 
تالقي دارند، روشن سازند. سياست گذاري غذا و تغذيه 
شاخه اي از سياست گذاري عمومي است كه از خاصيت بين 
رشته اي بودن بهره مي برد. اين حوزه از دانش به مطالعه و 
بررسي فرآيندهاي توليد، پردازش، توزيع، خريد، و مصرف 
غذا مي پردازد. در اين راستا سياست هاي غذا و تغذيه براي 
اثرگذاري بر عملكرد سيستم غذا و تغذيه طراحي مي شوند 
و مي توانند در هر سطحي – از محلي گرفته تا جهاني – و 
توسط هر نهادي – از س��ازمان هاي ملي تا بين المللي – 
اجرايي گردند. سياست گذاري غذا و تغذيه با طيف وسيعي 
از شاخه هاي علوم انساني نقاط اشتراك دارد. در هر يك از 
اين شاخه ها گفتمان هاي متعددي وجود دارند كه گاه در 
تعارض جدي با يكديگر قرار مي گيرند و سياست گذاري 
غذا و تغذيه براي شكل دهي به هويت خود ناچار به انتخاب 
يكي از آن گفتمان هاست. مقاله حاضر به دنبال آن است 
كه اجزاي اصلي پارادايم سياست گذاري غذا و تغذيه را در 
ارتباط با چهار شاخه اصلي علوم انساني - سياست، اخالق، 

اقتصاد، و جامعه شناسي - تبيين نمايد.

  1- سياست
سياست در معناي عام هرگونه راهبرد، روش و مشي براي 
اداره كردن هر امري از امور – چه شخصي، چه اجتماعي – 
است. علم سياست گذاري دانش جديدي است كه از بطن 
علوم سياس��ي بيرون آمده و از عمر آن بيش از چند دهه 
نمي گذرد، ولي طي همين مدت اندك به دليل شمول آثار 
آن بر س��طوح مختلف جامعه، مورد توجه صاحب نظران 
زيادي قرار گرفته است. سياست گذاري غذا و تغذيه عرضه 
كننده الگويي تحليلي-راهبردي در مقام تصميم سازي 
و تصميم گيري در طيف نظام غذا و تغذيه اس��ت. فرآيند 
سياست گذاري غذا و تغذيه در نقطه تالقي خود با دانش 
سياست بيشتر به آن دس��ته از نظرياتي گرايش دارد كه 
براي دولت به عنوان نهاد برآمده از قرارداد اجتماعي ميان 
انسان ها نقشي اساس��ي قائل هستند. به همين خاطر از 
نظرياتي كه تمايل به كمرنگ سازي نقش دولت در فرآيند 
سياست گذاري دارند، فاصله مي گيرد و دولت را به عنوان 
يگانه منجي ابزار تأثيرگذاري بر فرآيند سياست گذاري 
در نظر مي گيرد؛ هر چند كه س��اير دستاوردهاي جامعه 
مدني همچون احزاب، سازمان هاي مردم نهاد و رسانه ها 
را در ايج��اد ائتالف هاي تأثيرگذار در نظ��ام غذا و تغذيه 
فراموش نمي كند. در حال حاضر دولت هاي گوناگوني به 
لحاظ س��اختار و ايدئولوژي در جهان وجود دارند. در اين 

ميان، سياست گذاري غذا و تغذيه بيشترين تمايل را به 
دولت رفاه دارد. دولت رفاه به معني اتخاذ سياس��ت هاي 
سنجيده و هوشمندانه اي در زمينه تأمين حداقل استاندارد 
زندگي براي همه و ارتقاي برابري در فرصت هاي زندگي 
است. در واقع وقتي دولت هاي طرفدار اقتصاد آزاد تأمين 
پايه اي ترين خدمات اجتماعي و رفاهي را براي توده مردم 
به منظور ايجاد تعادل و توازن اقتصادي و اجتماعي بر عهده 
مي گيرند، دولت رفاه تشكيل مي شود. در يك دولت رفاه، 
حكومت نقش كليدي در تثبيت و ارتقاي رفاه اقتصادي 
و اجتماعي شهروندان جامعه برعهده دارد. در اين نوع از 
اداره جامعه تمركز و توجه همه نهادهاي رسمي بر تأمين 
خدمات همگاني اس��ت و بر دو اصل اساس��ي پافشاري 
مي شود: تأمين خدمات رفاهي براي تضمين بقا در شرايط 
اقتصاد آزاد، و وج��ود دولت دموكراتيك. بدين ترتيب به 
صرف ارايه يكسري از خدمات رفاهي، دولت رفاه به وجود 
نمي آيد بلكه ش��كل گيري آن مس��تلزم وجود پاره اي از 
شرايط اقتصادي و سياس��ي است كه تنها در كشورهاي 
صنعتي با نظام هايي ب��ا اقتصاد آزاد امكان پذير اس��ت. 
)4( چنين دولتي به همه كس��اني كه به هر دليل نتوانند 
هزينه هاي خود از جمله غذا را تأمين كنند ياري  مي رساند 
و براي سياست گذاري صحيح در نظام غذا و تغذيه از همه 

ابزارهاي قانوني كه در دست دارد، بهره مي برد.

  2- اخالق
در س��احت اخالق، سياست گذاري غذا و تغذيه از اخالق 
فايده گرا فاصله مي گيرد و به اخالق وظيفه گرا نزديك تر 
مي شود. معيار اصلي در فايده گرايي به حداكثر رساندن 
جمع خوشي كل افراد جامعه است و هر عملي كه چنين 
دستاوردي را به همراه داشته باشد، اخالقي در نظر گرفته 
مي شود. اين نوع از اخالق كه عمدتًا متأثر از انديشه هاي 
جرمي بنتام و جان اس��توارت ميل است، اهميتي به نوع 
توزيع خوشي در ميان افراد جامعه نمي دهد و تنها معيارش 
بيشينه سازي خوش��ي كل افراد جامعه است. براي مثال 
اگر امنيت غذايي طبقات مرف��ه جامعه در حد مطلوب 
باشد، اما فقرا و نيازمندان از امنيت غذايي كافي برخوردار 
نباشند و خوشي ناشي از چنين وضعيتي براي ثروتمندان 
بر ناخوشي حاصل از اين وضعيت براي فقرا بچربد، اخالق 
فايده گرا چنين جامعه اي را اخالقي در نظر مي گيرد! در 
مقابل، اخالق وظيفه گرا كه متأثر از انديشه هاي امانوئل 
كانت است، مالك درستي و نادرستي يك عمل را قطع نظر 
از ميزان سود و بطور كلي نتايج و پيامدهاي آن مي داند. در 
واقع وظيفه گرايان معتقدند كه انجام افعال اخالقي، بدون 
در نظر گرفتن نتايجي كه به بار مي آورند، براي انسان الزامي 
هس��تند. براي مثال تأمين امنيت غذايي اقشار محروم 
جامعه فارغ از هزينه هايي كه ممكن است بر اقتصاد تحميل 
نمايد، وظيفه اي ضروري تلقي مي گردد. ذيل همين نوع 
از اخالق است كه حق غذا و رهايي از گرسنگي براي انسان 
در بسياري از قوانين اساسي كشورها و كنوانسيون هاي 
بين المللي تعريف شده است؛ حقي كه تحت هيچ شرايطي 
و به هيچ بهانه اي نبايد پايمال گردد. سياست گذاري غذا و 

تغذيه با پايبندي به چنين اخالقي است كه نقش دولت را 
در تأمين حق غذا و امنيت غذايي مطلوب براي يكايك افراد 

جامعه فارغ از هر جنس و دين و نژادي پررنگ مي داند.

  3- اقتصاد
با كنار هم گذاشتن اجزاء گفتماني سياست گذاري غذا و 
تغذيه در حوزه سياست و اخالق مي توان پازل اقتصادي 
آن را تا حد زيادي پيش بيني نمود. سياس��ت گذاري غذا 
و تغذيه در ح��وزه علوم اقتص��ادي از نظريات مبتني بر 
اقتصاد بازار )الگوي ليبرال دموكراسي( فاصله مي گيرد 
و به اقتصاد كينزي )الگوي سوسيال دموكراسي( نزديك 
مي شود. طبق استدالل اقتصاددانان كينز گرا، تصميمات 
بخش خصوصي گاه ممكن است منجر به نتايج غيركارا در 
اقتصاد كالن شود و بنابراين بايد از سياست گذاري فعال 
دولت در بخش عمومي حمايت شود. در واقع كينزگرايي 
مجموعه اي از سياست اقتصادي-سياسي است كه تالش 
مي كند در درون نظام سرمايه داري با ارائه مجموعه اي از 
خدمات رفاهي-اجتماعي و كنترل نسبي اقتصاد توسط 
دولت از بروز بحران هاي ادواري و غيرادواري نظام اقتصادي 
سرمايه داري جلوگيري كند. گرايش سياست گذاري غذا 
به اقتصاد كينزي دو علت دارد: اول اينكه سياس��ت گذار 
غذا بر اين باور است كه دست هاي نامرئي بازار )به تعبير 
آدام اسميت( توان تخصيص بهينه منابع را بطور يكسان 
براي همه افراد جامعه ندارد و اخالقي نيس��ت كه يكي از 
بنيادي ترين نيازهاي فيزيولوژيك انسان يعني نياز به غذا را 

به دست بازاري بسپاريم كه عمدتاً به نفع اقشار مرفه جامعه 
عمل مي كند. دوم اينكه دولت به خاطر قدرت سياسي و 
اتوريته اي كه نسبت به ساير نهادهاي مدني دارد، مي تواند 
در اقتصاد مداخله كرده و با استفاده از ابزارهاي انحصاري 
خود نظير قيمت گذاري، ماليات بندي، يارانه دهي و... هم 
امنيت غذايي جامعه به خصوص اقشار ضعيف را تضمين 
نمايد و هم مردم را به س��مت مصرف غذاهاي سالم تر و 
پيروي از الگوهاي صحيح تغذيه اي سوق دهد. كشورهاي 
شمال اروپا همچون نروژ، سوئد، فنالند، دانمارك و ايسلند 
كه الگوي سوس��يال دموكراسي را براي ايجاد رفاه دنبال 
مي كنند، از جمله كشورهايي هستند كه بر پايه اقتصاد 
كينزي، سياس��ت هاي دولتي فراگير و قدرتمندي را در 

حوزه غذا و تغذيه دنبال مي كنند. 

  4- جامعه شناسي
از ميان رفتارهاي انساني، برخي از آنها بيشترين قابليت 
بالقوه و بالفعل را براي ايجاد رابطه اي پايدار ميان موقعيت 
زيستي انسان و موقعيت اجتماعي او دارند. »غذا« و عمل 
»خوردن« از اين جمله اند. انسان با خوردن مي تواند خود 
را از لحاظ زيستي بازسازي كند و توانايي كارهاي ديگر را 
به دست بياورد. جامعه شناسان عادات غذايي را به عنوان 
كليتي پيچيده از فعاليت هاي آشپزي، تمايل ها و تنفرها، 
آگاهي جمعي، اعتقادات، تابوها، موهومات وابسته به توليد 
و تهيه و مصرف غذا و در يك كالم يك مفهوم اجتماعي 
بزرگ مي نگرند.. غذا به عنوان فعاليتي معني دار بر روابط 

اجتماعي تأكيد دارد، اعتقادات و دين را تصويب مي كند، 
بسياري از الگوهاي اقتصادي را معين مي نمايد و ناظر بر 
بخش بزرگي از گردش روزانه زندگي است. به عبارت ديگر 
همان گونه كه سيستم هاي پزشكي در بيماري و ارتقاي 
سالمت نقش دارند، عادات تغذيه اي نيز نقش اجتماعي 
اساس��ي تري فراتر از تغذيه بدن انسان بازي مي كنند. 
اينجاست كه غذا با جامعه شناسي ارتباط مي يابد و يكي 
از ابعاد مهم پاراديم سياست گذاري غذا شكل مي گيرد. 
در ميان نظريات جامعه شناسي، سياست گذاري غذا و 
تغذيه از نظريات كالن عمدتًا ماركسيس��تي كه جامعه 
را متشكل از طبقات متعارض با يكديگر مي بينند فاصله 
مي گيرد و ب��ه نظري��ات كالن كاركردگرايي نزديكتر 
مي ش��ود. كاركردگرايان كه چهره ش��اخص آنها اميل 
دوركيم است، بطور كلي جامعه را به مثابه يك ارگانيسم 
زنده مي بينند ك��ه اجزاء آن براي پيش��برد يك هدف 
واح��د در هماهنگي كامل با يكديگر هس��تند. اجزاي 
سازنده يك جامعه، نهادهايي چون نظام اقتصادي، نظام 
سياسي، نظام خانواده، مذهب و سازمان هاي آموزشي 
و پرورشي اند كه تأثير بسيار زيادي بر نظام غذا و تغذيه 
دارند و بدون كاركردهاي ضروري و منظم آنها، جامعه اي 
وجود نخواهد داشت. در اين چارچوب است كه فرآيند 
سياست گذاري غذا و تغذيه با هماهنگي همه نهادهاي 
مذكور ش��كل مي گيرد و بدون همكاري هر يك از آنها 
امكان سياست گذاري صحيح در نظام غذا و تغذيه وجود 
منبع: شمس نخواهد داشت.   

پيش بيني اخير فائو براي توليد جهاني غالت در 2018 
ميالدي 2595 ميليون تن است كه بطور جزئي كمتر از 
ميزان مورد انتظار ماه نوامبر )آبان( و تقريبا 62.5 ميليون 

تن )4/2 درصد( كمتر از ركورد سال 2017 است. 
موسس��ه پژوهش هاي برنامه ريزي اقتصاد كشاورزي و 
توسعه روستايي اعالم كرد: پيش بيني فائو براي توليد 
جهاني برنج در 2018 نسبت به ميزان مورد انتظار ماه 
نوامبر تغيير چنداني نداشته اما با رشد 1.3 درصد نسبت 
به سال گذشته به ركورد جديد 513 ميليون تن رسيده 
است. در سطح كشورها، ميزان توليد برنج در ماداگاسكار 
كاهش يافته اس��ت و دليل اين امر، بارش هاي نامنظم 
و خس��ارت هاي ناش��ي از توفان بوده اس��ت. در مقابل 
چش��م انداز توليد برنج در برخي از كشورهاي امريكاي 
التين و كاراييب به ويژه پرو افزايش يافته كه دليل عمده 

آن، بهبود عملكرد انتظاري بوده است.
بنا بر اين گزارش، پيش بيني مي ش��ود توليد جهاني 
گندم به حدود 1/725 ميليون تن برس��د كه به دليل 
كاهش برآورد توليد گندم در تركيه و روس��يه، تقريبًا 
2.8 ميليون تن كمتر از ميزان انتظاري ماه نوامبر )آبان( 
است. همچنين پيش بيني فائو براي توليد جهاني غالت 
دانه درشت نيز تقريبا 3.1 ميليون تن نسبت به ميزان 
انتظاري م��اه نوامبر كاهش يافته و ب��ه حدود 1357 
ميليون تن رسيده است. تعديالت كاهشي در ميزان 
توليد جو و سورگوم، دليل عمده كاهش انتظاري اخير 
در توليد غالت دانه درشت است. با اين وجود، پيش بيني 
براي توليد جهاني ذرت بدون تغيير باقي مانده است 
چرا كه بازنگري افزايشي در توليد ذرت اوكراين به دليل 
بهبود عملكرد انتظاري با كاهش چشم انداز توليد ذرت 

امريكا جبران شده است.
در نيمكره شمالي، كشت گندم زمستانه سال 2019 
همچنان در جريان اس��ت. انتظار مي رود قيمت هاي 
باالي توليدكننده در امريكا موجب افزايش سطح زير 
كش��ت ش��ود اما رطوبت بيش از اندازه خاك، سرعت 
عمليات كشت گندم را كاهش داده است. افزايش كشت 
گندم زمستانه براي اتحاديه اروپا نيز پيش بيني مي شود 
هر چند، آب و هواي خش��ك بر كشت گندم زمستانه 
برخي از كشورها اثرگذار بوده است. همچنين در آسيا، 
به دليل وجود ش��رايط آب و هواي مساعد در روسيه 
و اوكراين، افزايش كش��ت گندم براي اين دو كش��ور 
پيش بيني مي شود. همين طور در چين و هند نيز آب و 
هواي مساعد موجب رشد بهتر محصول شده است اما در 
پاكستان، كاهش ميزان عدم دسترسي به آب تا اندازه اي 
بر پيش بيني هاي مقدماتي گندم اين كشور تأثيرگذار 

بوده است. در نيمكره جنوبي، غالت تابستاني 2019 در 
حال كشت است. آب و هواي مساعد و قيمت هاي باالتر 
موجب بهبود چشم انداز توليد ذرت در آرژانتين و برزيل 
شده اس��ت بطوري كه انتظار مي رود توليد ذرت در اين 
دو كشور در مقايسه با كاهش س��ال 2017 به افزايش 
قابل توجهي دست يابد. پيش بيني توسعه كشت ذرت 
در آفريقاي جنوبي وجود دارد و اين در حالي است كه با 
وجود مساعد بودن شرايط اوليه آب و هوايي اما چشم انداز 
شرايط نامناسب بي آبي به همراه پديده احتمالي ال نينو، 

دورنماي كشور و بخش را متزلزل كرده است.
پيش بيني مي شود مصرف جهاني غالت در 19-2017به 
2649 ميليون تن برسد كه اندكي كمتر از ميزان مورد 
انتظار ماه نوامبر اس��ت اما هنوز 1.3 درصد بيش��تر از 
18-2017است. انتظار مي رود مصرف كل غالت دانه 
درشت به ركورد جديد 1401 ميليون تن برسد كه دليل 
عمده آن افزايش بسيار زياد 3.3 درصدي در مصرف ذرت 
است. بر همين اساس، پيش بيني مي شود مصرف ذرت 
در 19-2018بطور عمده به دليل تقاضاي زياد از ذرت 
براي خوراك دام و مصارف صنعتي به ويژه از سوي چين 

و امريكا به حدود 1107 ميليون تن برسد.
پيش بيني مي شود مصرف جهاني گندم در 19-2018با 
عدم تغيير از ميزان انتظاري ماه نوامبر و با افزايش جزئي از 
سال گذشته تقريبا 740 ميليون تن باشد. انتظار مي رود 
مصرف غذايي گندم هم راستا با رشد جمعيت به حدود 
510 ميليون تن برسد. اين در حالي است كه پيش بيني 
مي شود استفاده از گندم به عنوان خوراك دام به دليل 
كاهش توليد و قيمت هاي باالتر گندم همچنان در حدود 

141 ميليون تن ثابت باقي بماند. پيش بيني فائو درباره 
مصرف جهاني برنج در 19-2018حدود 50.9 ميليون 
تن اس��ت كه اندكي كمتر از ميزان انتظاري ماه نوامبر 
اما تقريبًا يك درصد بيشتر از 18-2017است. افزايش 
مصرف غذايي برنج ناشي از رشد جمعيت موجب تعديل 

فزاينده مصرف جهاني برنج شده است.
پيش بين��ي مي ش��ود تج��ارت بين الملل��ي غ��الت 
در 19-2018با كاهش 0.9 درص��دي از ميزان ركورد 
18-2017به حدود 6/416 ميليون تن برس��د. انتظار 
م��ي رود تجارت جهان��ي گندم با افت جزئ��ي از ميزان 
پيش بيني ش��ده ماه نوامبر و كاه��ش 2.1 درصدي از 
18-2017به حدود 172.5 ميليون تن برسد. پيش بيني 
مي شود واردات گندم توسط الجزاير، مراكش و هند به 

دليل افزايش توليد داخلي در 19-2018كاهش يابد. 
درباره صادركنندگان بايد به اين نكته اش��اره كرد كه 
صادرات گندم از روس��يه )بزرگ تري��ن صادركننده 
گندم در جهان( در 19-2018با كاهش انتظاري 15 
درصدي از 18-2017به حدود 34.5 ميليون تن برسد 
كه دليل اين امر، كاهش شديد توليد داخلي است. انتظار 
مي رود كاهش صادرات گندم از سوي روسيه تا اندازه 
زيادي با افزايش قابل توجه صادرات امريكا جبران شود 
بطوري كه با رشد 28 درصدي از 18-2017 به حدود 
29.5 ميليون تن در19-2018خواهد رسيد. همچنين 
صادرات بيشتر گندم براي آرژانتين و كانادا پيش بيني 
مي ش��ود بطوري كه كاهش احتمالي صادرات گندم 

استراليا، اتحاديه اروپا و اوكراين جبران خواهد شد.
پيش بيني اخي��ر فائو براي تج��ارت جهاني غالت دانه 

درش��ت در 19-2018حدود 197 ميليون تن اس��ت 
كه ركورد جديدي به حس��اب مي آيد. بر همين اساس، 
تجارت جهاني غالت دانه درشت در 19-2018تقريبا 
1.5 ميليون تن بيشتر از ميزان مورد انتظار ماه نوامبر و 

اندكي بيشتر از ميزان برآوردي 18-2017است. 
دليل عمده افزايش تجارت جهاني غالت دانه درشت در 
مقايسه با ماه گذشته، بازنگري افزايشي در واردات ذرت 
توسط اتحاديه اروپا، چين، مكزيك و كانادا است. انتظار 
مي رود تج��ارت جهان��ي ذرت در 19-2018به حدود 
2/157 ميليون تن برسد كه دليل عمده آن، پيش بيني 
رشد تقريبا 1.4 درصدي تقاضاي وارداتي توسط اتحاديه 
اروپا است. در مقابل، احتمال مي رود تجارت سورگوم در 
19-2018 با كاهش قابل توجه 21 درصد از2017-18 
به حدود 6 ميليون تن برسد. چين، دليل عمده كاهش 
تجارت جهاني سورگوم خواهد بود. انتظار مي رود تجارت 
جهاني جو در19-2018به دليل تقاضاي وارداتي كمتر 
توسط چندين كشور آفريقايي و آسيايي با كاهش جزئي 
به حدود 30 ميليون تن برسد. درباره صادرات غالت دانه 
درشت پيش بيني مي شود رشد صادرات ذرت اوكراين 
به دليل ثبت ركورد جديد در توليد اين محصول، قابل 
توجه باشد. همچنين صادرات زياد ذرت براي آرژانتين و 
امريكا پيش بيني مي شود بطوري كه اين افزايش بيش از 
كاهش شديد انتظاري در صادرات برزيل )ذرت( و روسيه 

)ذرت و جو( خواهد بود. 
انتظار مي رود تجارت بين المللي برنج در سال تقويمي 
2019 با عدم تغيير از ميزان پيش بيني شده ماه نوامبر 
ب��ا كاهش 1.4 درصدي از س��ال 2018 ب��ه حدود 48 
ميليون تن برسد. پيش بيني مي ش��ود تايلند در ميان 
صادركنندگان برنج، بيشترين كاهش صادرات را تجربه 
كند. پاكستان و برزيل پس از تايلند در رتبه هاي بعدي 
قرار دارند و اين در حالي اس��ت كه چين، هند، امريكا و 

ويتنام از رشد صادرات برنج برخوردار خواهند بود. 
پيش بيني اخير فائو براي ذخاير جهاني غالت در 19-

2018حدود 762 ميليون تن اس��ت كه در مقايس��ه با 
ميزان مورد انتظار ماه نوامبر تغيير چنداني نداشته اما 
تقريبا 53 ميليون تن )6.5 درصد( كمتر از ركورد باالي 
18-2017است. در ميان غالت مهم، بيشترين كاهش 
ساالنه ذخاير براي ذرت پيش بيني مي شود بطوري كه 
انتظار مي رود با كاهش تقريباً 44 ميليون تن )14 درصد( 
به حدود 157 ميليون تن برسد. بيشترين كاهش ذخاير 
ذرت در چين و س��پس امريكا، آرژانتي��ن و برزيل روي 
مي دهد. همچنين پيش بيني مي شود ذخاير گندم در 
19-2018 با كاهش تقريبا 12 ميليون تن )4.4 درصد( 

از 18-2017به حدود 264.5 ميليون تن برسد. انتظار 
مي رود صادركنندگان گندم بيش��ترين كاهش ذخاير 
گندم را تجربه كنند. پيش بيني مي شود ذخاير جهاني 
برنج در19-2018 به ركورد جديد 177 ميليون تن برسد 

كه تقريبا 2.7 درصد بيشتر از 18-2017است.  
بر همين اس��اس نس��بت ذخاير به مصرف جهاني برنج 
ح��دود 34.3 درص��د خواهد بود. بطور كلي بر اس��اس 
پيش بيني هاي اخير، نسبت ذخاير به مصرف جهاني غالت 
در19-2018 حدود 28.1 درصد خواهد بود كه كمتر از 
ركورد 30.8 درصد ثبت شده در18-2017خواهد بود 
و كمترين نس��بت پس از14-2013ميالدي مصادف با 

93-1392هجري شمسي است. 
بر اين اس��اس، پيش بيني اخير فائو براي توليد جهاني 
غالت در 2018 حدود 2595 ميليون تن است كه تقريبا 
62.5 ميليون تن كمتر از ركورد سال 2017 است. ميزان 
كاهش انتظ��اري براي توليد جهاني گندم و غالت دانه 
درشت در 2018 در مقايسه با سال گذشته حدود 35.2 
و 34.1 ميليون تن است و اين در حالي است كه افزايش 

تقريبا 6.6 ميليون تني براي برنج پيش بيني مي شود.
پيش بيني مي شود مصرف جهاني غالت در2017-19 
به حدود 2649 ميليون تن برسد كه 1.3 درصد بيشتر از 
18-2017است. ميزان مورد انتظار مصرف گندم، غالت 
دانه درشت و برنج در 19-2018به ترتيب حدود 740 
ميليون تن، 1401 ميليون تن و 509 ميليون تن است.

انتظار مي رود تجارت بين المللي غالت در 19-2018به 
حدود 6/416 ميليون تن برسد كه تقريبا 3.6 ميليون 
تن كمتر از ركورد 18-2017است. كاهش مبادالت 
تجاري براي گندم و برنج پيش بيني مي شود و اين در 
حالي است كه غالت دانه درش��ت )ذرت( افزايش در 

تجارت را تجربه خواهند كرد.
پيش بيني مي شود ذخاير جهاني غالت در 19-2018به 
حدود 762 ميليون تن برسد كه تقريبا 53 ميليون تن 
كمتر از 18-2017اس��ت. ذرت، بيشترين كاهش در 
ميزان ذخاير را تجرب��ه خواهد كرد بطوري كه ذخاير 
جهاني ذرت با كاهش تقريبا 44 ميليون تن به حدود 
157 ميليون تن خواهد رسيد. همچنين ذخاير جهاني 
گندم حدود 12.2 ميليون تن كاهش خواهد يافت و 
اين در حالي است كه ذخاير جهاني برنج به حدود 177 
ميليون تن خواهد رس��يد كه تقريبا 4.6 ميليون تن 

بيشتر از 18-2017است.
بر اساس پيش بيني هاي اخير، نسبت ذخاير به مصرف 
جهاني غالت در 19-2018حدود 28.1 درصد خواهد 

بود كه كمترين نسبت پس از 14-2013است.
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ايران از هند شكر خام 
مي خرد

منابع آگاه به رويترز خب��ر دادند كه تاجران هندي 
محموله هاي ش��كر خام خود را براي تحويل در ماه 
مارس و آوريل، به ايران ارسال خواهند كرد. به گزارش 
مهر به نقل از رويترز، 5 منبع آگاه به رويترز خبر دادند 
كه تاجران هندي محموله هاي شكر خام خود را براي 
تحويل در ماه مارس و آوريل، به ايران ارسال خواهند 
كرد. اين اولين فروش ش��كر به ايران در 5 سال اخير 
است و در شرايطي كه ايران تحت تحريم هاي امريكا، 
به دنبال امنيت غذايي اس��ت، انجام مي شود. ايران 
براي استفاده از روپيه هايي كه از فروش نفت به هند، 
سومين مصرف كننده بزرگ نفت جهان، به دست 
آورده است، به خريد شكر از اين كشور رو آورده است. 
تحت تحريم هاي امريكا، ايران به سيستم مالي جهاني، 
شامل دالر امريكا، براي انجام تراكنش هاي مربوط به 
فروش نفت، دسترسي ندارد. انبارهاي تاجران هندي 
150 هزار تن شكر خام را براي تحويل در ماه مارس و 
آوريل تخصيص داده اند، كه قيمت بدون هزينه حمل 

هر تن آن، بين 305 تا 310 دالر خواهد بود.

روش تامين منابع خريد 
تضميني گندم 

عضو كميسيون كشاورزي مجلس درباره محل تامين 
منابع مالي براي افزايش نرخ خريد تضميني گندم در 
سال 98 گفت: در كميسيون تلفيق مقرر كرديم كه 
دولت يارانه آرد واحدهاي صنعتي را حذف و اعتبارات 
اين بخش را صرف افزايش نرخ خريد تضميني گندم 
كند. عباس پاپي زاده عضو كميس��يون كش��اورزي 
مجلس درباره وضعيت نهايي خريد تضميني گندم در 
سال آينده گفت: بعد از كلي مذاكره و چانه زني، دولت 
قيمت خريد تضميني گندم را براي سال آينده 1480 
تومان درنظر گرفته بود كه واقعا ظلم به كشاورز بود. اين 
رقم بعد از پيگيري سوال از رييس جمهور، استيضاح 
وزير و اطالع رساني رسانه ها به 1600 تومان افزايش 
يافت. وي درگفت وگو با فارس افزود: ما در اليحه بودجه 
98 بازهم اين مبلغ را بيشتر كرديم و مقرر شد كه خريد 
گندم در سال آينده به قيمت 1700 تومان باشد. منابع 
موردنياز را هم كه دولت به بهانه آن نمي  خواست قيمت 
را افزايش دهد، پيش بيني كرديم. پاپي زاده درخصوص 
محل تامين منابع مالي م��ورد نياز براي افزايش نرخ 
خريد تضميني گندم گفت: در كميس��يون تلفيق 
مقرر كرديم كه دولت يارانه آرد واحدهاي صنعتي را 
حذف و اعتبارات اين بخش را صرف افزايش نرخ خريد 
تضميني گندم كند. عضو كميسيون تلفيق مجلس 
تصريح كرد: اميدواري��م اين مصوبه در صحن علني 
مجلس راي بياورد. كميسيون تلفيق در قالب جزو 
الحاقي به تبصره 14 اليحه بودجه 98 مصوب كرد: 
»يارانه آرد صنف صنعت حذف و منابع حاصل از آن به 

خريد تضميني گندم اختصاص مي يابد«.

كشف محموله بزرگ
 3 هزار تني آرد   قاچاق

نماينده ولي فقيه در وزارت جهاد كشاورزي گفت: 
قيمت پايين خريد تضميني گندم در مقايسه نرخ 
كش��ورهاي همس��ايه باعث خروج غيرقانوني اين 
محصول و آرد از كش��ور ش��ده اس��ت به طوري كه 
اخيرا نيز محمول��ه 3 هزار تني آرد قاچاق كش��ف 
ش��د. به گزارش خبرنگار تس��نيم، آي��ت اهلل تقوي 
نماينده ولي فقيه در وزارت جهاد كشاورزي در نشست 
خبري اظهار كرد: در ارتباط با موضوع حالل، آشفتگي 
در مسائل قانوني وجود دارد زيرا عالوه بر وزارت جهاد 
كشاورزي به عنوان متولي امر، اتاق بازرگاني و سازمان 
استاندارد نيز فعاليت و دخالت دارند. وي افزود: نظر ما 
اين است كه بايد يك سازمان مستقل در اين ارتباط 
ايجاد شود تا بتوانند مسائل اين صنعت مهم كه در دنيا 
4 هزار ميليارد دالر گردش مالي دارد را سروسامان 
دهد. تقوي ادام��ه داد: از 4 هزار ميليارد دالر گردش 
مالي محصوالت حالل در دنيا سهم ايران تنها 7 دهم 
درصد است كه با پيگيري و فعاليت سازمان مستقلي 
تحت عنوان حالل امكان توسعه اين امر وجود دارد. او 
ادامه داد: در حال حاضر لبنيات ايران به اروپا و حتي 
اياالت متحده امريكا صادر مي شود اما حضور ايران 
در عرصه حالل كم اس��ت و ما فعاليت مناسبي در 
نمايشگاه هاي حالل نداريم. وي در پاسخ به سوالي 
در ارتباط با احياي وزارت بازرگاني در كشور گفت: به 
هر حال اين امر الزم است و باعث تمركز فعاليت هاي 
بازرگاني در كشور خواهد شد زيرا اكنون آشفتگي و 
پراكندگي ايجاد شده است. تقوي با بيان اينكه به دنبال 
كاهش هزينه هاي واردات محصوالت پروتئيني به 
كشور هستيم گفت: وزير جهاد كشاورزي ابالغ كرده 
است كه در كشورهايي كه پروتكل بهداشتي ميان 
سازمان هاي دامپزش��كي دو كشور امضا شده است 
ديگر ناظر بهداشتي اعزام نشود اما اعزام روحاني مانند 
گذشته انجام شود. او گفت: در كشورهايي كه روحاني 
شيعه مورد اطمينان و مورد تاييد جامعةالمصطفي 
باشد مي توانيم از اين ظرفيت استفاده كنيم و ديگر 
اعزام ناظر شرعي نيز نداشته باشيم. تقوي با اشاره به 
اينكه ذخاير مطمئني از كاالي استراتژيك گندم در 
كشور وجود دارد گفت: امسال 13.5 ميليون تن گندم 
خريداري و در سيلوها ذخيره سازي كرده ايم كه اين 
رقم اوايل انقالب 4.5 ميليون تن بود و مصرف كشور 
حداكثر 8 ميليون تن است كه مازاد آن تحت عنوان 
ذخيره احتياطي ذخيره س��ازي مي شود. نماينده 
ولي فقيه در وزارت جهاد كش��اورزي افزود: در حال 
حاضر در يكي از كشورهاي همسايه ما اين محصول 
2400 تومان خريداري مي شود كه اين امر منجر به 
قاچاق و نشت گندم و متناسب آن آرد توليدي كشور به 
كشورهاي اطراف مي شود. تقوي تاكيد كرد: چند روز 
قبل نيز محموله قاچاق 3 هزار تني آرد كشف شد كه 
به دليل ما به التفاوت قيمتي آن متخلفان قصد خروج 
آن را از كشور داشتند. وي افزود: ما اين موارد را پيگيري 
مي كنيم و از دولت مي خواهيم كه نرخ خريد تضميني 
گندم را به شكلي تعيين كند كه منجر به نشت و قاچاق 

اين محصول به كشورهاي ديگر نشود.



خبر 9 ايرانشهر

»تعادل«داليلعقبنشينيمديريتشهريازواگذارينمايشگاهشهرآفتابوفروشگاهشهروندرابررسيميكند

شهرداري تهران، تشنه سودآفريني زيرمجموعه هاي اقتصادي
گروه راه و شهرسازي|آزاده كاري| 

تامي�ن مناب�ع مال�ي در ش�هرداري ته�ران از 
مشكالتي است كه محمد علي نجفي، شهردار 
سابق از آن پرده برداشت و اكثر اعضاي شوراي 
ش�هر نيز در صحبت ها و تذكرات خ�ود بر اين 
موضوع تاكيد دارند. هر چند در زمان ش�وراي 
پنجم از ميزان بدهي هاي شهرداري رونمايي شد 
اما قاليباف نيز كمبود منابع مالي در شهرداري 
را تكذيب نك�رده و در صحبت هاي خود عنوان 
كرد كه ب�راي پرداخت حقوق كارمندان مجبور 
به اس�تقراض از بانك شهرش�ده است. يكي از 
راه حل هاي ش�وراي چهارم براي حل مش�كل 
مالي ش�هرداري فروش مجموعه نمايشگاهي 
شهرآفتاب و فروشگاه هاي زنجيره اي شهروند 
ب�ود. روز چهارم مهر 95 بود كه ش�وراي ش�هر 
تهران در يك جلس�ه غيرعلني تصميمي مهم 
درخصوص واگذاري بخشي از دارايي هاي شهر 
تهران به بخش خصوصي گرفت. در اين مصوبه 
قرار بر اين ش�د تا بخش�ي از س�هام فروشگاه 
ش�هروند و مجتمع نمايشگاهي ش�هر آفتاب 
در قبال بدهي ش�هرداري به بانك شهر به اين 
بانك واگذار ش�ود. اين مصوبه شوراي شهر در 
هم�ان برهه جنجال هاي بس�ياري به پ�ا كرد و 
واكنش هاي زيادي را از سوي موافقان و مخالفان 
آن برانگيخت چراكه اين نوع واگذاري امالك به 
بانك ها مي تواند ب�ه راحتي به بحث بنگاه داري 

بانك ها دامن بزند. 

مطابق با تصميم اوليه شوراي شهر تهران كه به امضاي 
17 عضو رسيده بود، قرار شد معادل 60 درصد از سهام 
فروشگاه هاي شهروند در ازاي بدهي مجموعه شهرداري 
به بانك شهر واگذار شود. طبق اعالم مديران بانك شهر 
قرار بر اين ش��ده بود كه بخشي از بدهي شهرداري به 
بانك شهر از طريق واگذاري سهام فروشگاه شهروند، 
مجموعه نمايشگاهي ش��هر آفتاب و خط 6 و 7 مترو 
پرداخت ش��ود. به موجب اين تصميم مقرر شده بود 
كه بخش��ي از سهام فروشگاه هاي ش��هروند به ميزان 
40 درصد ش��هرداري تهران و 60 درصد بانك شهر و 
همچنين مديريت بهره برداري از نمايشگاه شهر آفتاب 
به بانك شهر بابت بدهي هاي شهرداري به اين بانك در 
قالب تهاتر واگذار شود كه در پي اين امر بانك مركزي 
نيز درخصوص اين مصوبه شهري واكنش نشان داد و 

با آن مخالفت كرد.
با وجود مخالفت ه��ا اما قاليباف بر تصميم خود اصرار 
داشت و روز دوشنبه 9 مرداد 1396 در خبري عنوان 
كرد كه بر اس��اس مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران 
فروشگاه هاي ش��هروند و ش��هر آفتاب به بانك شهر 
واگذار خواهد ش��د اما عمر مديريت 12 ساله قاليباف 
بر شهرداري به پايان رسيد و او نتوانست اين ايده خود 
را عملي كند و درنهاي��ت واگذاري اين دو مجموعه به 
ش��وراي پنجم و دوره جديد مدريت شهري كشانده 
شد و به داليل مختلف از جمله مخالفت بانك مركزي 
در نهايت با تصميم محمدعلي نجفي، ش��هردار وقت 

واگذاري شهر آفتاب به بانك شهر منتفي شد.
به گزارش» تعادل«، مجموعه نمايشگاهي شهر آفتاب 
كه از آن به عنوان بزرگ ترين سايت نمايشگاهي كشور 
و نيز خاورميانه ياد مي ش��ود حال و روز خوبي ندارد و 
عدم استقبال دولت و سازمان هاي دولتي باعث شده تا 
اين مجموعه آن طور كه انتظار مي رفت نتواند در تامين 
منابع شهرداري تاثيرگذار باشد و برعكس شهرداري 
ناچار است روزانه مبالغ سنگيني براي نگهداشت آن 

هزينه كند.
بر اس��اس مصوبه ش��وراي دوم ش��هر تهران در سال 
13۸4، مقرر شد شهر نمايشگاهي جديدي در جنوب 
تهران احداث شود و نمايشگاه بين المللي تهران به آن 
مكان منتقل شود و براي اولين بار در دوران شهرداري 
محمود احمدي ن��ژاد احداث اين ط��رح كليد خورد.

مجموعه نمايشگاهي شهر آفتاب در جنوب تهران، در 
كنار عوارض��ي آزادراه تهران- قم، در مجاورت آرامگاه 
امام خميني )ره( و در ضلع جنوبي دانشگاه شاهد واقع 
شده است. مساحت كل نمايشگاه حدود 13۸ هكتار 
است. اين مجموعه داراي يك ورودي شرقي از طريق 
اتوبان تهران – قم و يك ورودي از كمربندي شهر آفتاب 
است. از اهداف ساخت اين پروژه مي توان به كاهش بار 
ترافيك شهر تهران، كاهش فاصله شمال و جنوب شهر 
و تبديل نمايشگاه به يكي از پايگاه هاي اقتصاد و درآمد 

شهر تهران اشاره كرد. 
فروردين ماه 9۵، با افتتاح ايستگاه متروي شهرآفتاب، 
راه براي برگزاري نمايش��گاه بين المللي كتاب تهران 
و س��اير نمايش��گاه هاي مهم در اين مجموعه هموار 
ش��د.اما هنوز مخالفت ها بر سر احداث و ادامه ساخت 
اين مجموعه ادامه داش��ت.محمد مهدي تندگويان، 
عضو شوراي چهارم همان موقع با انتقاد از هزينه باالي 
س��اخت اين مجموعه عنوان كرد: »ساخت نمايشگاه 
شهر آفتاب 1300 ميليارد تومان هزينه دربر داشت؛ 
اين نمايشگاه 3۵ هزار متر فضاي سرپوشيده و بيش 
از يك هزار متر فضاي باز دارد و هر روزي كه در ش��هر 
آفتاب، نمايش��گاهي برگزار نش��ود، خيانت به مردم 
اس��ت.« غالمرضا انصاري، عضو ديگر شوراي چهارم 
نيز دراعتراض به هزينه س��اخت نمايشگاه گفته بود: 
»ساخت همين شهر آفتاب متري 100 ميليون تومان 
آب خورده اس��ت. اگر به جاي آهن در آن از طال و نقره 
استفاده مي شد هزينه اش كمتر از اين مي شد. نهايت 
بايد متري 3 تا ۵ ميليون تومان براي ساخت آن هزينه 

مي شد«.
چندي پيش نيز محم��د رئوف ق��ادري، مديرعامل 
نمايشگاه شهر آفتاب در واكنش به اين سوال كه با توجه 
به بحران هاي مالي شهرداري چطور مي خواهد فازهاي 

دوم و س��وم يعني 7۵ درصد باقي مانده شهر آفتاب را 
تكميل كند، تصريح كرد: تفاهماتي با وزارت صنعت و 
معدن براي انتقال نمايشگاه ها از داخل شهر به نمايشگاه 
بين المللي شهر آفتاب فراهم شده است. فروش شهر 
آفتاب به هيچ وجه در دس��تور كار نيست و با 12 گروه 
خارجي و داخلي مذاكراتي صورت گرفته است. براي ما 
براساس رويكرد شهرداري آنچه اولويت دارد اين است 
كه از منابع و س��رمايه گذاري داخل��ي و خارجي براي 
تكميل شهر آفتاب استفاده كرده و به بودجه عمراني 

شهرداري دست نزنيم.
اين صحبت ها در حالي عنوان مي شود كه در سال 9۵ 
تنها 10 نمايشگاه در اين مجموعه برگزار شد. سال 96 
اميد مي رفت با برگزاري نمايشگاه كتاب در شهرآفتاب 
ب��راي دومين بار زمينه جنب و ج��وش اين مجموعه 
فراهم شود اما اين رويا نيز تعبير نشد و پس از برگزاري 
سي امين دوره نمايش��گاه كتاب تنها چند نمايشگاه 
محدود در 6 ماهه اول س��ال اين نمايشگاه برگزار شد 
تا كم كم زمزمه غروب شهرآفتاب بر سر زبان ها بيفتد؛ 
آنهم غروب نمايشگاهي كه قرار بود به عنوان يك رقيب 
نمايشگاهي براي كشورهاي منطقه خليج فارس و نيز 

آسياي ميانه باشد. 

اواخر فروردين امسال مس��ووالن شهرداري تهران از 
شناسايي 200 پروژه سرمايه پذير و آمادگي اين نهاد 
براي برگزاري نمايشگاهي از اين طرح هاي سرمايه پذير 
در مقي��اس بين المللي طي يك ماه آين��ده )از اواخر 
فروردين( خبر دادند كه به نظر مي رسيد شهر آفتاب 
نيز يكي از اين پروژه هاس��ت كه البته تاكنون خبري 
مبني بر تحقق اين وعده هنوز منتشر نشده است.طي 
اين مدت مدير نمايش��گاه بين المللي شهرآفتاب نيز 
در مصاحبه هاي مختلف از تدوين راهبرد هايي براي 
شهرآفتاب خبرداد كه در صورت تحقق آنها مجموعه 
نمايشگاه بين المللي شهرآفتاب نه تنها به عنوان قطب 
نمايشگاهي ايران بلكه خاورميانه مطرح خواهد شد و 
برنامه هاي دوره قبلي بازگو شد اما در عمل شاهد اتفاق 

خاصي در اين حوزه نبوديم.

    حذف از فهرست فروش شهرداري
چند روز پيش نيز محمد ساالري، رييس كميسيون 
معماري و شهرس��ازي شوراي ش��هر تهران از حذف 
شركت شهروند و شهر آفتاب از ليست فروش شهرداري 
خبر داد. ساالري در اين باره به تعادل گفت: كميسيون 
برنامه و بودجه ش��وراي ش��هر در يكي از تبصره هاي 
بودجه پيش��نهاد داده بودند كه براي تسهيل تامين 
اعتبار خط��وط مترو و حل مش��كالت حمل و نقلي، 
مصوبه شوراي چهارم مبني بر فروش نمايشگاه شهر 
آفتاب و فروش��گاه شهروند عملياتي ش��ود. من با اين 
موض��وع مخالفت ك��ردم كه منجر به ح��ذف اين دو 
محل از ليست فروش ش��هرداري شد. ساالري داليل 
مخالفت خود را چنين تشريح كرد: شوراي پنجم بايد 
تكليف خود را در برابر نمايشگاه شهر آفتاب روشن كند 
اما تصميم گيري در خصوص آن نياز دارد تا همه ابعاد 
موضوع از جنبه هاي مختلف مورد بحث و بررسي جدي 

قرار گيرد و در نهايت تصميم به فروش يا عدم فروش آن 
گرفته شود. اينكه به يك باره فروش آنها را در تبصره ها 
بگنجانيم، رويكرد پخته اي نيست بلكه استراتژي شهر 
بايد حفظ چنين امكاني باشد. البته چنانچه بتواند در 
راستاي تامين منابع درآمدي پايدار كمك كند. وجود 
چنين مجموعه اي اگر به درآمدزايي مناسب برسد براي 

اداره شهر تهران يك ضرورت است .

    عدم همكاري سازمان هاي دولتي 
او تاكيد كرد: نگراني كه اكنون در ش��ورا و شهرداري 
وجود دارد اين اس��ت كه بخش��ي از اين س��ازه هاي 
مجموعه ساخته شده و مجموعه اي از بناها در يك طرح 
قابل توجه و داراي پيوس��ت مطالعاتي نسبي احداث 
شده است.اما متاسفانه دولت و باقي سازمان هاي دولتي 
همكاري الزم را براي برگزاري نمايشگاه هاي شان در اين 
مجموعه نمايشگاهي ندارند و اين امر باعث شده تا اين 
مجموعه بالتكليف بماند و هر روز و هرماه نيز مبلغ قابل 
توجهي از محل منابع درآمدي شهر براي نگهداشت آن 
هزينه شود.بنابراين اعضاي شورا و حتي شهرداري بايد 
جلسات تخصصي با مديران دولتي برگزار كنند تا اكنون 
كه قرابت فكري و سياسي بين مديريت شورا و دولت 
وجود دارد و شهردار نيز در جلسات هيات دولت حضور 
دارد، چرايي عدم همكاري را مورد برررسي قراردهند و 

اين موضوع را از دولت مطالبه شود.
ساالري تاكيد كرد: هنوز فازهايي از نمايشگاه آفتاب 
اجرايي نشده و رقم قابل توجهي براي تكميل اين فازها 
نياز است، در حالي كه شهرداري تهران نيز مشكل منابع 
درآمدي دارد و در اين رابطه شهرداري تهران بالتكليف 
مانده اس��ت. هزينه قاب��ل توجهي از مح��ل عوارض 
شهروندان صرف س��اخت اين پروژه شده و از دولت و 
ش��وراي ترافيك شهر تهران توقع مي رود در برگزاري 
نمايشگاه در اين مكان سخت گيري هاي بيشتري انجام 
دهند تا هم تهران كمتر شاهد مشكل ترافيك باشد و 

هم براي شهر كسب درآمد شود. 
او با بيان اينكه اين مجتمع نمايشگاهي اشكاالتي داشت 
كه اين اشكاالت تا حد زيادي برطرف شده است، تصريح 
كرد: ولي همچنان دولت، س��ازمان ها و نهادها از اين 
ظرفيتي كه توسط شهرداري ايجاد شده در برگزاري 

فراگير نمايشگاه ها همكاري نكرده اند. 
رييس كميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر با 
بيان اينكه شهرداري در راستاي ايفاي مسووليت پذيري 
اقتصادي خود چنين مجموعه اي را در مبادي دروازه اي 
شهر تهران ايجاد كرد،  گفت: از آن جايي كه برگزاري 
نمايش��گاه در نمايش��گاه بين المللي تهران، مصلي و 
مناطق مركزي ش��هر باعث ايجادترافيك ش��ديد و 
نارضايتي شهروندان مي ش��ود جاي تعجب دارد كه 
دولت از اين مجموعه استقبال نمي كند.اميدوارم دولت 
و سازمان هاي دولتي و خصوصي با شهرداري همراهي 
كرده تا بتوانيم اين مجموعه را براي شهر حفظ كنيم تا 
محل درآمدهاي آن در اراده ش��هر و ماموريت شهري 

هزينه شود.

    تعيين طرح جايگزين در صورت فروش 
به گفته س��االري چنانچه وضعيت ب��ه همين منوال 
باقي بماند قطعا مديريت شهري نيز انگيزه الزم براي 
نگهداري مجموعه ش��هر آفتاب را به ش��كل كنوني 
نخواهد داش��ت و به فكر فروش آن مي افتد.او با بيان 
اينكه چنانچه به هر دليلي تالش هاي ما منجر به ايجاد 
درآمدهاي پايدار در اين مجموعه نش��ده و تصميم به 
فروش گرفتيم، بايد براي طرح جايگزين آن فكر كنيم، 
 تصريح كرد: بايد به مردم اعالم كنيم كه اين مجموعه 
را با اين رقم فروخته و هزينه آن را صرف ماموريت هاي 
اولويت دار شهري كه مهم ترين آنها توسعه حمل و نقل 
شهري و كاهش ترافيك است، هزينه خواهيم كرد. بايد 
براي فروش آن برنامه داش��ته باشيم و درباره برنامه ها 
به ش��هروندان اطالع رساني كنيم. اينكه بدون برنامه، 
بدون طرح جايگزي��ن و بدون اينكه تكليف خود را در 
آينده نزديك بدانيم اقدام به فروش مجموعه شهر آفتاب 
كنيم، به ضرر شهر خواهد بود و به همين دليل با فروش 

آن مخالف هستم.
نمايشگاه شهر آفتاب هنوز بطور كامل تكميل نشده و 
تكميل آن نياز به هزينه بسيار دارد و در شرايط فعلي 
كه به گفته ساالري درآمدزايي نداشته و بالتكليف رها 

شده است، قطعا نمي توان انتظار داشت شهرداري براي 
تكميل آن اقدام كند و برعكس ناچار است هر روز مبالغ 
زيادي را صرف نگهداشت آن كند. ساالري در پاسخ به 
اينكه چند درصد از ظرفيت نمايشگاه تاكنون تكميل 
شده است، توضيح داد: اين مجموعه نمايشگاهي 27۵ 
هكتار از اراضي منطقه ش��هر آفتاب را شامل مي شود 
كه 13۸هكتار آن فعال به تملك ش��هرداري درآمده 
اس��ت. 137 هكتار هم با وجود اينك��ه معامله انجام 
ش��ده و با وجود دارا بودن مبايعه نامه اما معارض دارد 
.شهرداري در حال مذاكره است تا 12۵ هكتار ديگر نيز 
به اين مجموعه اضافه شود. براي اين مجموعه 1۵سالن 
نمايشگاهي، دو مركز تجارت جهاني، دو هتل پنج ستاره 
و مراكز خدماتي، اداري و رفاهي طراحي شده است.از 
120 هزار متر مربع در نظر گرفته شده براي سالن هاي 
نمايشگاهي تاكنون 32 هزار متر مربع يعني فقط سه 
سالن ساخته ش��ده است.سالن ملل نيز در دو طبقه و 
ب��ا زير بناي ۸ هزار متر مربع و ب��ه ارتفاع 24 به عنوان 

ساختمان ورودي بازديد كننده ها ساخته شده است.
ساالري در ادامه به بيان بخش هاي مختلف مجموعه 
و درصد تكميل آنها پرداخت و گفت: قراراست مراكز 
تج��ارت جهاني با زير بناي 76 هزار متر مربع ش��امل 

س��الن هاي نمايش��گاهي، مديريت خدمات تجاري، 
نمايندگي هاي معتبر داخلي و خارجي س��اخته شود 
كه تاكن��ون فقط يك مركز آن با پيش��رفت فيزيكي 
100 درصد در حال ساخت اس��ت.مراكز اقامتي نيز 
در فضايي بالغ بر 160 هزارمت��ر مربع با دو هتل پنج 
ستاره، يك هتل آپارتمان به همراه فضاهاي جانبي آن 
از ديگر طرح هاي اين پروژه است كه هنوز ساخته نشده 
است. ساختمان هاي اداري ساخته شده اما متاسفانه 
هنوز تجهيز نشده است.ساختمان مركز همايش هاي 
بين المللي نيز قرار است در زميني به مساحت 22 هزار 
مترمربع ساخته شود كه آن هم هنوز استارت نخورده 
است. هيچ كدام از ساختمان هاي جانبي هم كه در كنار 
سالن هاي اصلي نمايش��گاه در نظر گرفته اند،  ساخته 
نشده است. بخشي از تجهيزات مانند موتور خانه ساخته 
شده و بخش ديگر به دليل وجود نواقص در كار و نيز نبود 

اعتبار آماده نشده اند.

    هزينه مورد نياز براي تكميل شهر آفتاب 
رييس كميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر 
پنجم در پاس��خ به اينكه تكميل كامل اين مجموعه 
چه ميزان هزينه ني��از دارد، عنوان كرد: برآورد جديد 
در اين خصوص انجام نشده و برآوردها مربوط به سال 
9۵ است. بر اين اساس، برآورد هزينه اجرايي تكميل 
افق نمايش��گاهي ش��هرآفتاب در بخش س��اختمان 
3هزار و 1۸2 ميليارد تومان و برآورد هزينه در بخش 
محوطه س��ازي 300ميليارد تومان برآورد ش��ده كه 
مجموعا 3هزار و 4۸2 ميليارد تومان مي شود كه اين 
مبالغ بر اساس برآورد مهندس مشاور در سال 9۵ است 
و قطعا دراي��ن مدت اين ارق��ام افزايش قابل توجهي 

يافته است.
بنابراين با توجه به افزاي��ش قيمت ها و نيز با توجه به 

تورمي كه حاصل اين بحران اقتصادي است بايد مجددا 
اين ميزان مورد ارزيابي قرار گيرد. همان طور كه قبال 
هم اش��اره كردم روزانه نيز مبلغ قابل توجهي هزينه 

نگهداشت اين مجموعه است.

    ظرفيت درآمدزايي شهروند بيشتر است
فروش��گاه هاي ش��هروند يكي ديگر از منابع درآمدي 
شهرداري تهران محسوب مي شود كه در ليست فروش 
شهرداري قرار داشت. شركت خدماتي كاالي شهروند 
در آبان 1372 تأسيس ش��د. نخستين فروشگاه اين 
مجموعه در س��ال 1373 در ميدان آرژانتين و تحت 
عنوان »فروش��گاه بيهقي« افتتاح شد. اين فروشگاه 
داراي 44 شعبه در سطح ش��هر تهران، لواسان، پرند 
و مارليك كرج است . س��االري در پاسخ به سوالي در 
خصوص فروشگاه ش��هروند و فروش آن توضيح داد: 
فروشگاه شهروند اكنون درآمد حداقلي براي شهر تهران 
دارد اما ظرفيت درآمدزايي فروش��گاه هاي زنجيره اي 
ش��هروند بسيار بيش��تر از ميزان فعلي اس��ت.اگر بنا 
باشد كه فروشگاه ش��هروند حفظ شود و فروش نرود، 
بايد ساز وكار بهره برداري و مديريت آنها مورد تجديد 
نظر قرارگيرد تا بتوانيم ش��اهد درآمدزايي خوب اين 
مجموعه باشيم. صرفا به دنبال درآمدزايي با هر قيمت 
و با هرتبعاتي نيستيم. شهرداري به عنوان نهاد عمومي 
و در راستاي ايفاي نقش اقتصاد شهري سعي دارد تا در 
همين فضاي بحراني اقتصاد كش��ور بتواند به بهترين 
شكل درآمدزايي كند.اكنون موضوع فروش شهرآفتاب 
و شهروند از ليست شهرداري حذف شد و بايد ببينيم كه 
چه اتفاقي خواهد افتاد؟ آيا شهرداري قادر خواهد بود 
اين مجموعه ها را به درآمد پايدار برساند يا خير؟ رييس 
كميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر تهران 
تاكيد كرد: ما اعتقادي به فروش اين سرمايه هاي شهر 
نداريم و بايد اين پروژه ها براي كسب درآمد پايدار در 

شهرداري حفظ شود.

    پاسخگويي به حقوق عمومي 
سعيد سادات نيا، كارشناس شهري نيز در گفت وگو با 
»تعادل« عنوان كرد: فرودگاه بين المللي امام خميني 
)ره( قرار بود يكي از بزرگ ترين فرودگاه هاي بين المللي 
براي تبادل سفر بين غرب و شرق باشد كه با توجه به 
تحريم ها نقش خود را از دست داده است. شهر پرند در 
جوار فرودگاه نيز بارگذاري ها و مسائل خودش را دارد. 
در فضاي بين اين دو شهرداري فضايي را براي برپايي 
نمايشگاه هاي بين المللي احداث كرده است.هر شهري 
نياز به يك س��ري حقوق عمومي دارد كه اين حقوق 
عمومي را حاكميت و دولت محلي بايد به ش��كلي در 

مقياس هاي مختلف تعيين كنند. 
اين كارشناس شهري با بيان اينكه شهر تهران مادر شهر 
و پايتخت كش��ور است و بخش بزرگي از فعاليت هاي 
اقتصادي و اجتماعي در اين ش��هر رخ مي دهد،  گفت: 
س��اخت چنين مجموعه بزرگي در نزديكي اين شهر 
منطق خاص خ��ودش را دارد اما مهم اين اس��ت كه 
چگونه مي ت��وان از ظرفيت هاي آن اس��تفاده كرد به 
گونه اي كه پاسخگوي نيازهاي بخش عمومي باشد. 
اينكه مديريت كنوني روال را بر هم زده و فعال تصميم بر 
حفظ اين مجموعه است اتفاق مثبتي به شمار مي آيد 
زيرا نمايشگاه شهر آفتاب به مثابه ثروت عمومي است 

كه مي تواند براي شهرداري درآمدزا باشد.
او با تاكيد بر اينكه ش��هرداري باي��د بتواند راهي براي 
درآمدزا كردن اين مجموعه پي��دا كند، تصريح كرد: 
در بس��ياري از ش��هرهاي بزرگ دنيا نيز سايت هاي 
نمايش��گاهي و حتي مراكز بزرگ خري��د در بيرون از 
شهرها احداث مي شوند اما دسترسي ها و تسهيل تردد 
مردم از مركز شهر به حاشيه ها نيز مورد توجه قرار دارد.

زماني كه مردم درنمايشگاه ها مي گذرانند معموال بيشتر 
از سه ساعت اس��ت و بنابراين براي آنها به صرفه است 
كه با وس��ايل حمل و نقل عمومي مانند مترو تا محل 
برگزاري نمايشگاه بروند. جذب شهروندان به حضور 
در نمايش��گاه هاي بيرون از ش��هر نيازمند مديريت و 
برنامه ريزي صحيح، ارايه خدمات مناسب و وجود حمل 

و نقل عمومي مناسب است.
اين كارش��ناس ش��هري درباره داليل عدم استقبال 
شهروندان از برگزاري نمايش��گاه كتاب در مجموعه 
شهرآفتاب گفت: نمايشگاه كتاب مخاطبان محدودي 
دارد و عجيب نيس��ت كه نس��بت به نمايش��گاه هاي 
بين الملل��ي ديگر كمتر مورد اس��تقبال واقع ش��ود.

نمايشگاه كتاب يك اتفاق فرهنگي و مختص اليه هاي 
خاص اجتماعي است بنابراين عدم استقبال از نمايشگاه 
كتاب دراين مجموعه چندان غيرعادي نيس��ت. اما 
برگزاري نمايش��گاه خودرو با استقبال خوبي رو به رو 
شد.نكته مهم در اين مجموعه ساخت هتل است كه 
هر چند هنوز كار ساخت آن شروع نشده اما در صورت 
تكميل به دليل نزديكي به فرودگاه مي تواند تاثير خوبي 
در برپايي نمايشگاه ها داشته باشد.همچنين مي تواند 
پش��تيبان خوبي براي شهر پرند باشد و براي ساكنان 

اين شهر اشتغال ايجاد كند.
او با تاكيد بر اينكه ش��هرداري بايد براي رس��يدن به 
درآمدزايي مجموعه ش��هرآفتاب برنامه داشته باشد، 
 عنوان كرد: متاسفانه در زمينه برنامه ريزي بسيار ضعيف 
هستيم. ش��هر تهران نياز به آمايش س��رزمين دارد و 
در مرحله بعد نيازمن��د طرح هاي كالبدي منطقه اي 
و شهري هس��تيم. اگر اين سلسله مراتب رعايت شود 
كم كم مش��كالت حل مي شود.سادات نيا در پاسخ به 
اينكه برخي كارشناسان مخالف حضور شهرداري در 
چنين طرح هاي بزرگ و بين المللي هس��تند،  گفت: 
برعكس معتقدم شهرداري بايد براي اقتصاد شهر تالش 
كند و در واقع مديريت يكپارچه شهري به معناي اين 
اس��ت كه دست ش��هرداري را براي ايجاد درآمدهاي 

پايدار باز بگذاريم.
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 پارادايم معماري 
متناسب با تهران ارايه شود

رييس ش��وراي اس��المي ش��هر تهران با اشاره 
به آش��فتگي در معم��اري تهران ام��روز گفت: 
اميدوارم جامعه معم��اري تهران در دهه پنجم 
بتواند فضاي معماري تهران را به سوي الگويي 
هويت بخش، اقتصادي و توام ب��ا راحتي و رفاه 
براي شهروندان پيش ببرد وبه مديريت شهري 
در جهت برنامه ريزي و طراحي ش��هري ايده و 

مسير مناسب را ارايه دهد.
به گزارش ايلنا، محسن هاشمي رييس شوراي 
اسالمي ش��هر تهران روز گذش��ته با حضور در 
همايش »ته��ران 4 دهه معم��اري وطرح هاي 
ش��هري« با اشاره به اينكه در آستانه دهه پنجم 
انقالب اسالمي قرار داريم و روز مهندس را پشت 
سرگذاشتيم، اظهار كرد: اين برنامه به نوعي اين 
مناسبت را پوشش مي دهد و عملكرد مهندسي 
معماري را در 4 دهه س��پري شده از عمر نظام 

جمهوري اسالمي بررسي مي كند.
رييس ش��وراي اسالمي ش��هر تهران ادامه داد: 
امروز كه به تهران نگاه مي كنيم، ش��ايد نتوانيم 
ي��ك مفهوم جامع و كانس��پت مش��خص براي 

شهرسازي ومعماري تهران به كار ببريم.
او ته��ران ام��روز را كالژي از نمادهاي مختلف 
معم��اري وشهرس��ازي با المان ه��اي معماري 
مدرن، سنتي و تلفيقي توصيف كرد و افزود: در 
تهران امروز بي هويت در ش��هر فراوان هستند 
و فض��اي بصري و هويت ش��هري را دچار نوعي 

آشفتگي كرده اند.
محسن هاشمي افزود: اگر به المان هاي هويتي 
تهران را بخواهيم اش��اره كنيم، ب��رج آزادي با 
بي��ش از نيم قرن قدمت، يك الم��ان تلفيقي از 
معماري س��نتي و مدرن محسوب مي شود، اما 
برخي سازه هاي ش��هر يك نماد مدرن هستند 
كه گوي��ا بدون تناس��ب فني وبصري به ش��هر 

سنجاق شده اند.
وي با بيان اينكه مال ه��ا ومجتمع هاي تجاري 
بزرگ، ني��ز فارغ از پهنه بندي و توزيعي از پيش 
برنامه ريزي ش��ده در سراس��ر شهر به خصوص 
مناطق ش��مالي و مرك��زي پراكنده ش��ده اند، 
افزود: سازه هاي بلند مرتبه نيز در ابعاد مختلف 
و با تفاوت بس��يار در حجم و ارتفاع خط آسمان 

تهران را پرنوسان كرده اند.
رييس ش��وراي اس��المي ش��هر تهران يكي از 
داليل اين آشفتگي در معماري را فقدان مكتب 
يا مكاتب مورد تواف��ق معماران براي بازآفريني 
تهران برشمرد و افزود: ش��ايد مديريت شهري 
در گذشته فضاي معماري شهر را به عنوان يك 
موضوع واجد اهميت در نظر نداش��ته است كه 

براي آن به تئوري نيازمند باشد.
وي ادامه داد: البته شاهد بوديم كه درسال هاي 
اخير نماي ساختمان به عنوان يكي از مولفه هاي 
معماري در فرآيند صدور پروانه ساختمان مورد 
نظارت و مميزي قرار گرفت اما اين مميزي نيز 

بعضا فضايي كاريكاتوري پيدا مي كرد.
به گفته هاشمي انتظار از جامعه معماري كشور 
اين است كه در پنجمين دهه انقالب، براساس 
واقعيت هاي موجود و عملكرد گذش��ته، بتواند 
پارادايم معماري متناسب با تهران را ارايه كند، 
پارادايمي كه شامل مكاتب و طيف ها و سبكهاي 

معماري مورد نياز تهران باشد.
رييس ش��وراي اسالمي ش��هر تهران همچنين 
تاكيد كرد: ما براي هويت بخشي به شهر، حتما 
نياز به معماري خاص تهران داريم واين معماري 
بايد فراتر از سليقه ها و نگاه هاي موضعي وموقتي 
باشد، بلكه بايد اقتضائات اكولوژيك، فرهنگي، 

اقتصادي و اجتماعي تهران را در نظر بگيرد.
محسن هاشمي در ادامه سخنانش افزود: طرح 
تفصيلي بستري مناسب است كه بتوان پاردايم 
معم��اري تهران را ب��ر آن بنا كرد و ب��ا توجه به 
پهنه بندي ها و شرايط اقتصادي و فني مناطق 
مختلف، معماري متناس��ب كه دارايي كارايي 
و اثربخش��ي بومي باش��د را در مناطق مختلف 

شاهد باشيم.
وي افزود: مفاهيمي نظير زيس��ت شبانه، پيوند 
ب��ا محيط زيس��ت وطبيعت، تج��ارت، تفريح، 
خدم��ات و فرهنگ ني��ز در قالب اي��ن پارادايم 
معماري جايگاه متناس��ب خود را داشته باشد.
رييس شوراي اسالمي ش��هر تهران يادآور شد: 
در جوام��ع توس��عه يافته، كه الگ��وي طراحي 
ش��هري براس��اس حمل ونقل عمومي ش��كل 
مي گي��رد و TOD نقش مح��وري را در فرآيند 
طراحي ايجاد مي كند، پيوند معماري شهري با 
حمل ونقل، كليد توسعه پايدار و سبز محسوب 
مي شود و بايد در طراحي شهري و بارگذاري در 
پهنه هاي مختلف، نقش حمل ونقل عمومي به 
ويژه حمل ونق��ل غيرآالينده انبوه بر ريلي را به 
عنوان پيشران توسعه شهري در نظر بگيريم تا 
بتوانيم فضاي زيست مطلوبي را براي شهروندان 

فراهم كنيم.
وي در ابراز اميدواري كرد جامعه معماري تهران، 
در ده��ه پنجم بتوان��د با اس��تفاده از تجربيات 
گذش��ته كه با هزينه گ��زاف و ايجاد پيامدهاي 
درازمدت وماندگار براي شهر به دست آمده اند، 
فضاي معماري تهران را به سوي الگويي هويت 
بخش، اقتص��ادي و توام با راحت��ي ورفاه براي 
ش��هروندان پيش ببرد و به مديريت شهري در 
جهت برنامه ريزي و طراحي شهري ايده و مسير 

مناسب را ارايه دهد.

 نگران�ي كه اكنون 
در شورا و شهرداري 
اي�ن  دارد  وج�ود 
اس�ت ك�ه بخش�ي 
از اي�ن س�ازه هاي 
مجموع�ه س�اخته 
ش�ده و مجموعه اي 
از بناها در يك طرح 
قابل توج�ه و داراي 
پيوست مطالعاتي نسبي احداث شده است.

اما متاس�فانه دولت و باقي س�ازمان هاي 
دولت�ي هم�كاري الزم را ب�راي برگزاري 
نمايشگاه هاي ش�ان در اي�ن مجموع�ه 
نمايش�گاهي ندارند و اين امر باعث شده 
تا اين مجموعه بالتكلي�ف بماند و هر روز 
و هرم�اه ني�ز مبلغ قابل توجه�ي از محل 
منابع درآمدي ش�هر براي نگهداشت آن 

هزينه شود

برش

محمد ساالري
عضو شوراي شهر تهران

از  بس�ياري  در   
ب�زرگ  ش�هرهاي 
دني�ا نيز س�ايت هاي 
نمايش�گاهي و حتي 
مراك�ز ب�زرگ خريد 
در بي�رون از ش�هرها 
احداث مي ش�وند اما 
دسترسي ها و تسهيل 
ت�ردد م�ردم از مركز 
شهر به حاش�يه ها نيز مورد توجه قرار دارد.
زماني كه مردم درنمايش�گاه ها مي گذرانند 
معموال بيشتر از س�ه ساعت است و بنابراين 
براي آنها به صرفه اس�ت كه با وس�ايل حمل 
و نق�ل عمومي مانند مترو تا مح�ل برگزاري 
نمايشگاه بروند. جذب شهروندان به حضور در 
نمايشگاه هاي بيرون از شهر نيازمند مديريت 
و برنامه ريزي صحيح، ارايه خدمات مناسب و 

وجود حمل و نقل عمومي مناسب است

برش

سعيد سادات نيا
كارشناس شهري



دانش و فن10اخبار

تدابير ويژه امنيتي در فضاي مجازي براي مقابله با هك شدن 

هجومبدافزارهادرسال۲۰۱۹ركوردميزند
گروه دانش و فن   

 بسياري از ش��ركت هاي ارايه دهنده آنتي ويروس در 
سال 2019 به كاربران و ش��ركت هاي بزرگ هشدار 
دادند كه مواظب ويروس ها و بدافزارهايي باشند كه با 
عناوين مختلف سعي در افشا اطالعات يا آلوده كردن 

سيستم ها را دارند . 
اين در حالي است كه شركت مك آفي به عنوان يكي از 
بزرگ ترين توسعه دهندگان آنتي ويروس در جهان به 
تازگي در جديدترين گزارش خود از افزايش قابل توجه 
بدافزارهاي خطرناك و حمالت تروجان ها در س��ال 

جاري ميالدي خبر داده است.
با توجه به افزايش حمالت سايبري، بدافزاري و سرقت 
اطالعات شخصي و محرمانه كاربران، بسياري از هكرها 
و مجرمان سايبري با بهره گيري از بدافزارهاي مختلف 
درصدد نفوذ به حس��اب هاي كاربري و دستگاه هاي 
الكترونيكي كاربران متصل به اينترنت هستند تا بتوانند 
با سوءاس��تفاده از اطالعات آنها، به اهداف ش��وم خود 

دسترسي پيدا كنند.
بر اساس آمارهاي منتشر شده، ميزان حمالت سايبري 
و هك در دو س��ال گذشته، به اوج خود رسيده است و 
با توجه به افزايش روزافزون حمالت سايبري از سوي 
هكرها، كشورها و شركت هاي كوچك و بزرگ بسياري 
در سراسر جهان، هدف اينگونه حمالت قرار گرفته و 
آسيب ها و خسارات جبران ناپذيري را متحمل شده اند.

بدافزاره��ا، باج افزارها و حم��الت DDOS از جمله 
تهديدهاي امنيتي بودند كه از س��ال 201۶ ميالدي 
كاربران فض��اي مجازي را در مع��رض خطر حمالت 
سايبري قرار داده اند و موجب لو رفتن اطالعات شخصي 
و محرمانه آنها ش��ده است.با اينكه حمالت سايبري و 
بدافزاري بسياري تاكنون در جهان رخ داده است و خيل 
عظيمي از كاربران را تاكنون با مشكالت متعددي مواجه 

ساخته است، تازه ترين گزارش هاي منتشره از سوي 
محققان و پژوهشگران امنيتي نشان مي دهد كه هجوم 
بدافزارهاي خطرناك در س��ال 2019 ميالدي بسيار 
چشمگير خواهد بود و بدون شك به ركوردي بي سابقه 

و كم نظير در طول تاريخ دست پيدا خواهد كرد.
حاال به تازگي گزارش هاي جديدي از س��وي شركت 
مك آفي به عنوان يكي از بزرگ ترين توسعه دهندگان 
و ارايه دهندگان نرم افزارهاي آنتي ويروس در جهان، 
منتشر ش��ده اس��ت كه نش��ان مي دهد بدافزارهاي 
مخرب و خطرناك در سال جاري ميالدي به طرز قابل 
مالحظه اي افزايش پيدا خواهد كرد و كاربران بسياري 
نيز بدين ترتيب قرباني حمالت سايبري، بدافزاري و 
تروجان ها خواهند شد و هكرها و مجرمان سايبري نيز 
قادر خواهند بود به حجم زيادي از اطالعات شخصي و 

حريم خصوصي آنها نفوذ و دسترسي پيدا كنند.
بر اساس همين گزارش��ي كه در سايت سي نت آمده 
اس��ت، كيفيت و قدرت تروجان هايي كه حساب هاي 
بانكي و كارت هاي اعتباري و پرداخت هاي الكترونيكي 
آنها را مورد هجوم قرار مي دهد، افزايش قابل توجهي 

يافته است
به عالوه، تعداد بدافزارهاي موجود در اپليكيشن هاي 
استخراج ارزهاي ديجيتال رمزنگاري شده نيز افزايش 
قابل توجهي يافته است به گونه اي كه هكرها و مجرمان 
سايبري به منظور كس��ب درآمد از ارزهاي ديجيتال 
رمزنگاري ش��ده، به طراحي و تعبيه اين ارز رمزها در 

اپليكيشن و وب سايت هاي مختلف اقدام كنند.
اين شركت همچنين عنوان » سال حضور بدافزارها در 
همه جا «  را به سال 2019 ميالدي اختصاص داده است 
و بطور كلي پيش بيني كرده است كه بدافزارها به ميزان 
قابل توجه و كم سابقه اي رشد و افزايش پيدا خواهند 
كرد.كارشناسان و تحليلگران فعال در شركت مك آفي 

همچنين در اين گزارش خاطرنشان كرده اند كه يكي 
از داليلي كه بدافزارها در س��ال جاري ميالدي رش��د 
بيش��تري خواهند كرد و حمالت بدافزاري و سايبري 
ركورد خواهد زد، وفور گجت هاي هوشمند متصل به 
اينترنت خانگي همچون ساعت هوشمند و اسپيكرهاي 
هوشمند است.بر اساس اين گزارش با رشد فناوري و 

ظهور اينترنت اشيا بطور قطع تعداد دستگاه هايي كه به 
اينترنت متصل مي شوند افزايش پيدا مي كند و همين 
مساله بستر بسيار مناسبي است براي هكر شدن و افشا 
اطالعات،  از همين رو است كه شركت هاي ارايه دهنده 
آنتي ويروس به كاربران هشدارهاي جدي را مي دهند 
و معتقدند در س��ال 2019 تع��داد بدافزارها افزايش 

پيدا مي كند . گفته مي شود بس��ياري از كارشناسان 
امنيت شبكه با باالبردن سطح ايمني سيستم ها سعي 
در جلوگيري از نفوذ و هك ش��دن دارد،  و بسياري از 
شركت هاي بزرگ خواس��تار تدابير شديد امنيتي در 
فضاي مجازي ش��ده اند تا از حمله بدافزار ها و هكر ها 

در امان بمانند . 

گيزمگ| شركت انرجايزر )Energizer( با همكاري 
شركت فرانس��وي »آونير« )Avenir( به تازگي در 
كنگره جهاني موبايل بارس��لونا از يك گوشي با باتري 
غول آساي 1۸ هزار ميلي آمپر ساعتي پرده برداري كرد 

كه تنها با يك بار شارژ چندين روز كار مي كند.
اگر مردم مي خواستند بهبود تنها يكي از جنبه هاي يك 
گوشي هوشمند را انتخاب كنند، قطعًا افزايش طول 

عمر باتري انتخاب اول بسياري از مردم بود.
در كنگره جهاني موبايل بارس��لونا كه اكنون در حال 
 )Energizer( »برگزاري است، ش��ركت »انرجايزر
 Avenir( »با هم��كاري ش��ركت »آوني��ر تل��ه كام
Telecom( يك موبايل جدي��د را معرفي كرده كه 
تقريبًا مشكل باتري را حل كرده است. در اين همكاري 
وظيفه ساخت باتري به عهده انرجايزر و ساخت گوشي 

هوشمند بر عهده آونير بوده است.
موبايلP1۸K Pop   باتري بس��يار بزرگي با ظرفيت 
عجيب 1۸ هزار ميلي آمپر ساعتي دارد كه ظاهراً تخليه 

شارژش چند هفته طول مي كشد.
البته در كنار اين مزيت يك عيب بزرگ نيز دارد و آن 
شكل آجرگونه اين موبايل اس��ت. چرا كه باتري آن با 
چنين ظرفيتي اندازه بزرگي هم دارد و اين باعث شده تا 
  P1۸K Pop .اين گوشي به شكل عجيبي حجيم باشد

تقريبًا به اندازه سه آيفون ضخامت دارد.
براي مقايسه ظرفيت باتري اين گوشي با گوشي هاي 
پرچم��دار كنوني بايد گفت كه ظرفي��ت باتري همه 
پرچمدارهاي كنوني بين 2000 تا ۳۵00 ميلي آمپر 
ساعت است حتي نزديك به گوشي جديد انرجايزر نيز 
نيست.طبق گفته سازندگان، اين گوشي قدرت كافي 
براي 90 س��اعت مكالمه مداوم، 100 س��اعت پخش 
موس��يقي يا دو روز كامل تماش��اي ويدئو را داراست. 
اين شركت وعده داده است كه اين گوشي در صورت 

استفاده عادي چند هفته نياز به شارژ پيدا نكند.
الز به ذكر است كه ضخامت اين گوشي 1۸ ميلي متر 
است. در حالي كه پرچمداران مدرن معمواًل ضخامتي 

بين ۷ تا ۸ ميلي متر دارند.
موبايلP1۸K Pop   فارغ از باتري، ويژگي هاي خوب 
ديگري نيز دارد. براي مثال طبق مد امسال داراي پنج 
دوربين است كه س��ه تاي آنها در پشت گوشي تعبيه 
شده و دو دوربين نيز به صورت كشويي باالي گوشي 

قرار داده شده است.
دوربين اصلي عقب 12 مگاپيكسلي است كه توسط 
دو دوربين ۵ مگاپيكسلي و 2 مگاپيكسلي پشتيباني 

مي شود تا عمق ميدان مناسب را ارايه دهد.
ترجيح داده شده است تا دوربين سلفي نيز همانطور 
كه در دستگاه هاي اوپو و ش��يائومي ديده مي شود به 
جاي تعبيه در باالي صفحه نمايش داخل گوشي قرار 
گيرد تا در صورت دلخواه از باالي گوشي بيرون بيايد. 
دو دوربين جلو نيز كيفيت 1۶ و 2 مگاپيكسلي دارند. 
صفحه نمايش اين گوشي ۶.2 اينچي است كه قابليت 
اراي��ه كيفيت فول اچ دي را دارد. اين گوش��ي عجيب 
داراي رم ۶ گيگابايتي و حافظه 12۸ گيگابايتي است.

س��ازندگان هنوز قيمتي براي P1۸K Pop مشخص 
نكرده اند اما مي گويند كه فروش آن از فصل تابستان 

)در نيم كره شمالي( آغاز خواهد شد.

گوشي هوشمندي كه هفته ها شارژ نگه مي دارد دفاع مايكروسافت از همكاري 
با ارتش امريكا

ساخت پهپاد نظامي انتحاري 
توسط سازنده كالشنيكف

 يوتيوب به كودكان
خودكشي مي آموزد
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س�ي ان ان|يك ش��ركت انگليس��ي ط��رح اوليه 
صندلي هاي هوش��مند را براي هواپيماهاي ايرباس 
طراحي كرده است. هر مسافر مي تواند به وسيله يك 
اپليكيشن دما، ارتعاش و فشار صندلي خود را تنظيم 

كند.
شركت انگليسي LAYER نمونه اوليه صندلي را براي 
كابين هاي تجاري هواپيماهاي ايرباس طراحي كرده 
كه مناس��ب س��فرهاي كوتاه يا ميان مدت است. اين 
شركت ادعا مي كند صندلي هاي طراحي شده بسيار 
راحت هس��تند.به هرحال طرح اوليه صندلي مذكور 
»Move« نام گرفته و از نوعي فيبر هوشمند ساخته 
مي شود كه به حسگرهاي هوشمند متصل است. به اين 
ترتيب مسافر مي تواند دما، ارتعاش و فشار صندلي را به 

وسيله اپليكيشني در موبايل خود تنظيم كند.
همچنين اين اپليكيش��ن به مسافر اعالم مي كند چه 
زماني بايد از جا برخيزد و كش و قوس��ي به بدن خود 
بدهد يا جرعه اي آب بنوش��د.نمونه اوليه اين صندلي 
يك مبلمان هواپيمايي شيك است. اين صندلي ها براي 
مس��افران عصر جديد طراحي شده و در همين راستا 
يك جيب مخصوص براي قراردادن لپ تاپ يا تبلت در 
صندلي تعبيه شده كه جنس پارچه اي حساس به فشار 
دارد. هنگامي كه دستگاه الكترونيكي از داخل جيب 
برداشته مي شود، پارچه آن واكنش نشان مي دهد.اين 
صندلي به عقب خم نمي شود بنابراين مزاحمتي براي 
مسافران پشت سر ايجاد نمي شود، عالوه بر آن حاالت 
مختلفي در صندلي در نظر گرفته شده كه يكي از آنها 

ماساژ است.

نيواطل�س| محققان ب��راي اولين ب��ار از هوش 
مصنوعي براي پي بردن به نحوه پيشرفت بيماري 
آرتروز در بدن كودكان و ميزان احتمال بهبود آنها 

كمك گرفته اند.
آرتروز يك��ي از بيماري هاي خطرناكي اس��ت كه 
احتم��ال ابتالي ك��ودكان به آن وج��ود دارد و در 
ش��رايطي كه بعضي از كودكان مبتال در گذر زمان 
بهبود مي يابند، بيماري برخي از آنها نيز بدتر شده 
و به مراقبت هاي جدي پزشكي نياز پيدا مي كنند.

يك روش جدي��د مبتني بر خودآم��وزي رايانه ها 
و ه��وش مصنوعي، پي��ش بيني اي��ن موضوع كه 
كداميك از كودكان مبتال به آرت��روز بهبود يافته 
و كداميك به درمان نياز پيدا مي كنند را مشخص 
مي كند. اين اولين بار اس��ت كه پيش بيني شرايط 
آتي كودكان مبتال به آرتروز با چنين دقتي ممكن 

مي شود.
محققان دانش��گاه تورنتو با جم��ع آوري اطالعات 
پزشكي ۶۴0 كودك مبتال به آرتروز طي سال هاي 
200۵ تا 2010 موفق ب��ه ابداع اين روش درماني 
شده اند و در نهايت الگوي هوشمند خود را طراحي 
كرده اند. در اين روش با بررس��ي اس��تخوان هاي 
نواحي مختلف بدن مانند انگشتان، مچ دست، مچ 
پا، زانو و غيره مي توان كودكان را بر حسب شرايطي 
كه در آينده پيدا مي كنند، گروه بندي كرد. انتظار 
م��ي رود در آينده ب��ا افزايش دقت اي��ن روش، از 
هزينه ها و مدت زمان الزم براي درمان اين بيماري 

مهلك كاسته شود.

ني�و اطل�س| محققان ب��راي اولين ب��ار از روش 
دستكاري ژنتيكي كريس��پر براي درمان يك بيمار 
در امريكا استفاده كرده اند تا ميزان كارآيي و ايمني 

روش مذكور مشخص شود.
اگر چه پي��ش از اين تالش هاي��ي در اين زمينه در 
چين انجام ش��ده، اما جنجال ها و حاشيه هاي اين 
كار اس��تفاده از كريس��پر را در اي��ن كش��ور ناتمام 
گذاش��ت و حاال چند شركت دارويي مانند ورتكس 
و CRISPR Therapeutics با همكاري يكديگر 
در حال اعمال اين روش روي فردي هس��تند كه به 

يك بيماري نادر خوني مبتالست.
پيش از اين در س��ال 201۸ هم تالش هايي در اين 
زمينه در امريكا انجام ش��ده بود. اما سازمان دارو و 
غذاي امريكا به علت ابهام هاي موجود در اين زمينه 
ادامه اس��تفاده از روش درماني كريس��پر را متوقف 
كرده بود. روش دس��تكاري ژنتيكي كريسپر كه به 
CTX001 نيز ش��هرت دارد براي م��داواي برخي 
انواع تاالس��مي و ك��م خوني ها نيز قابل اس��تفاده 
است. اين بيماري ها معموال به علت جهش ژنتيكي 
رخ مي دهند و اس��تفاده از روش دستكاري ژنتيك 
كريسپر به دستكاري سلول هاي بنيادي و جلوگيري 
از افزايش هموگلوبي��ن در گلبول هاي قرمز خون و 

نجات بيمار منجر مي شود.
قرار است اين روش در ماه هاي آينده روي بيماران 
ديگري در كانادا و اروپا نيز آزمايش ش��ود. اين افراد 
نيز به تاالسمي مبتال هس��تند و البته براي بررسي 
نتيجه اين كار بايد تا پايان سال 2019 انتظار كشيد.

 صندلي هواپيماها 
هوشمند مي شود

 استفاده از هوش مصنوعي
براي درمان آرتروز

 آغاز درمان اولين انسان
با دستكاري ژنتيكي

رويداد

فراسو

روند كاهشي تعداد مشتركين 
سيم كارت در ايران

رگوالتوري| تعداد مشتركين تلفن همراه كه 
در چند سال اخير تقريبًا همواره با روند افزايشي 
روبرو بوده، در سه ماهه سوم سال جاري، يك روند 

كاهشي را طي كرده است.
تعداد مشتركين اپراتورهاي تلفن همراه در سال 
ج��اري، در حالي كه تا پاي��ان خردادماه بيش از 
90 ميليون نفر ب��وده و تا پايان ش��هريورماه به 
بيش از 91 ميليون رس��يد، بر اس��اس آخرين 
آمار منتشره توسط س��ازمان تنظيم مقررات و 
ارتباطات راديويي، تا پايان آذرماه سال جاري، به 
بيش از ۸۸ ميليون رسيده كه هرچند هم چنان 
ضريب نفوذي بيش��تر از 100 درصد را نش��ان 
مي دهد، اما از كاهش اس��تفاده از سيم كارت در 
سه ماه س��وم سال حكايت دارد.از سال 1۳92 تا 
آذر سال جاري، تعداد مشتركان سيم كارت هاي 
اپراتورهاي مختلف از ۶۴ ميليون به بيش از ۸۸ 
ميليون رسيده است. البته اين آمار نشان دهنده 
سيم كارت هاي فعال است، در حالي كه از ميان 
سيم كارت هاي فروخته ش��ده توسط اپراتورها، 
شايد نزديك به نيمي از آنها غيرفعال باشد، يعني 
ممكن اس��ت كاربري س��يم كارتي را خريداري 
كرده و براي مدتي از آن اس��تفاده نكند.بيش تر 
بودن ضري��ب نفوذ س��يم كارت از 100 درصد، 
نشان مي دهد كه تعداد سيم كارت هاي موجود، 
از جمعيت ايران بيش��تر اس��ت كه اين موضوع 
اگرچه مي تواند حاكي از چند س��يم كارته بودن 
افراد باش��د، اما نش��ان مي دهد به احتمال زياد 
كمتر كس��ي در ايران حضور دارد كه حتي يك 
سيم كارت هم نداشته باشد. با وجود اين، در سه 
ماهه سوم سال جاري، تعداد سيم كارت ها روند 
كاهشي را طي كرده است.تعداد مشتركين تلفن 
همراه در س��ال 1۳92، ۶۴ ميليون و 12 هزار و 
۷۶۳ و ضري��ب نفوذ ۸۳.20 درصد بوده اس��ت. 
اين عدد در خردادماه سال جاري به 90 ميليون 
و 2۷9 هزار و 9۶۷ نف��ر با ضريب نفوذ 109.9۸ 
درصد و در شهريورماه سال جاري به 91 ميليون 
و ۵۴۷ هزار ۷09 با ضريب نفوذ 111.۵۳ درصد 
رسيده بود. اما آخرين آمار سازمان تنظيم مقررات 
و ارتباطات راديويي نش��ان مي دهد كه تا پايان 
آذرماه سال جاري، تعداد مشتركين تلفن همراه، 
۸۸ ميليون و ۷22 هزار و ۴۴2 نفر با ضريب نفوذ 

10۸.09 درصد است.

تلسكوپ جديد فعاليت 
»كپلر« را ادامه مي دهد

ديلي ميل| ناس��ا قصد دارد تلسكوپي بسازد كه 
فعاليت كپلر را ادامه مي دهد. تخمين زده مي شود 
تلس��كوپ جديد بتوان��د 1۴00 س��ياره جديد را 

كشف كند.
يكي از ماموريت هاي آتي ناس��ا مربوط به ساخت 
تلسكوپي جديد اس��ت كه 100 بار قدرتمندتر از 

هابل است و مي تواند 1۴00 سياره را كشف كند.
تلسكوپ مذكور كه WFIRST نام گرفته مي تواند 
تصويري واضح تر از جهان را نشان مي دهد. ماموريت 
مذكور با هزينه اي معادل ۳.2۵ ميليارد دالر انجام 
مي شود.  به هرحال WFIRST فعاليت هاي كپلر را 
ادامه مي دهد. تلسكوپ كپلر بيش از 2۶00 سياره 
خارج از منظومه شمسي را كشف كرد. اين ماموريت 
در حال حاضر در مرحله طراحي است اما به گفته 
ناس��ا در اواس��ط 2020 آغاز مي شود .هدف اصلي 
آن نيز مطالعه انرژي تاريك و مطالعه س��ياره هاي 
خارج از منظومه شمسي است. WFIRST با روش 
ميكرولنزينگ گرانش��ي مي تواند ح��دود 1۴00 
سياره جديد خارج از منظومه شمسي را رصد كند.   
ميكرولنز گرانش��ي يك پديده نجومي است كه به 
دليل اثر لنز گرانشي به وجود مي آيد. با كمك اين 
روش مي توان اشياي آسماني از جمله سياره و ستاره 
را بدون توجه به نور منتشر شده، رصد كرد. »متيو 
پني« محقق ارشد اين پژوهش و محقق مقطع پست 
دكترا در دانشگاه ايالتي اوهايو مي گويد: ما قصد داريم 

نوع منظومه هاي اين سيارات را شناسايي كنيم. 

آگه�ی ابالغ مف�اد رای صادره از ط�رف هيئت موضوع قان�ون تعيين تکليف وضعيت ثبت�ی اراضی امالک و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب سال 1390/09/20

برابر رای ش�ماره 139760301057007680 مورخ 1397/0910/15 و رای اصالحی شماره 139760301057008710 مورخ 1397/11/09 
صادره از هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی، امالک و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 مستقر در 
اداره ثبت اسناد و امالک شهريار تصرفات مالکانه آقای موسی قمبری فرزند عباس به مساحت 3332مترمربع مشاع از ششدانگ يک 
قطعه باغ به مساحت 20000 مترمربع قسمتی از پالک 1560 فرعی از 54 اصلی واقع در شهريار محرز گرديده و برابر محتويات پرونده ثبتی 
و دفتر امالک مربوطه سند مالکيت ششدانگ پالک مذکور به مساحت20000 مترمربع ذيل ثبت 170395 صفحه 70 دفتر امالک جلد 1121 
به نام آقای محمد علی فرخی زاده ثبت، صادر و تسليم شده سپس مقاديری به صورت مشاعی به غير واگذار شده است ، نامبرده در هيات 
حضور نيافته و هيات مقرر نموده با اعمال ماده 3 قانون مذکور و ماده 13 آيين نامه اجرايی آن مصوب 1391/04/25 نسبت به صدور سند 
مالکيت به نام متصرف فوق الذکر اقدام شود لذا بدينوسيله مفاد رای صادره به نامبرده و به اشخاص ذينفع جهت اطالع در دو نوبت با فاصله 
پانزده روز آگهی می گردد که چنانچه به مفاد رای صادره اعتراض دارند اعتراض خود را ظرف مدت 2 ماه از تاريخ انتشاراولين آگهی به 
اداره ثبت اسناد و امالک شهريار تسليم و رسيد دريافت دارند و در صورت عدم اعتراض ظرف مهلت مقرراين اداره نسبت به صدور سند 

مالکيت برابر مقررات اقدام خواهد نمود. ضمنا صدور سند مالکيت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
رييس اداره ثبت اسناد و امالک شهريار -  سيد مرتضی موسوی م الف /4671

آگهی ابالغ مفاد رای صادره از طرف هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی امالک و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مصوب سال 1390/09/20

برابر رای شماره 139760301057008707 مورخ 97/11/9 صادره از هيات رسيدگی به اسناد عادی موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی، امالک و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 تصرفات آقای فردين کاظمی راغب فرزند حضرتقلی بصورت 
ششدانگ يک قطعه باغ به مساحت 50250 مترمربع قسمتی از پالک 93- اصلی محرز گرديده و برابر محتويات پرونده ثبتی ششدانگ 
قريتين فريد پالک 93 اصلی و حصار ساتی پالک 94 اصلی با ملحقات و مستثنيات از طرف هادی خان اصانلوبيان الدوله تقاضای ثبت 
شده است بعدا مقدار پنج سهم مشاع از 108 سهم ششدانگ قريه حصار ساتی باستثناء اعيانی رعايا بانضمام ده سهم مشاع از 108 سهم 
ششدانگ قريه فريد بنام خانم سکينه ساری اصالنی واگذار شده است.1- باستناد گواهی حصروراثت شماره 2070-1317/7/11 اصداری 
از دادگاه شعبه اول صلح تهران متقاضی ثبت فوت شده وراث حين الفوت عبارتند از:عباسقلی و معصومه خانم)فرزندان( و کوچک خانم 
)مادر(و مرضيه موسوم به عفيف السلطنه و فاطمه موسوم به اشرف السادات )همسران(است برابر سوابق همسران سهم االرث خود را 
بنام عباسقلی و معصومه خانم صلح نموده اند. 2- برابر گواهی حصروراثت شماره 487 صادره از دادگاه شعبه 4 بخش تهران عباسقلی 
فوت شده وراث حين الفوت عبارتند از:مرضيه )مادر( و کلثوم و گوهرتاج)همسران( و سرور، اکرم، مهين دخت، فروغ دخت، مهردخت، 
کيومرث، پرويز و فريدون)فرزندان( 3- برابر گواهی حصر وراثت شماره 424-36/2/21 از شعبه اول دادگاه بخش تهران ،کوچک خانم فوت 
شده وراث وی:اسماعيل و رضاخان اصانلو و پری جهان اصانلو)فرزندان( می باشند.4- برابر گواهی حصروراثت شماره 39/12/01-2082 
رضاخان اصانلو فوت شده وراث وی : علی و زين العابدين اصانلو و عصمت خانم و بتول خانم و صديقه و رقيه و هما و مهين دخت خانم و مه لقا 
اصانلو و نزهت نوروزی و پروين صارم صارم و بختيار اصانلو)فرزندان( وزبيده نوری )عيال( 5- برابر سوابق پری جهان نيز فوت شده و وراث 
حين الفوت عبارتند از: جمشيد نوروزی و پرويز و اخترالزمان و زهرا و نزهت الزمان )فرزندان(.6- برابر گواهی حصر وراثت شماره 163/46 
مرضيه اصانلو فوت شده تنها وارث وی معصومه اصانلو می باشد.7- برابر گواهی حصروراثت شماره 83-62/1/16 دادگاه صلح تهران 
معصومه اصانلو فوت شده وراث وی: فرهنگ شفيعي و ايرج شفيعی و اميرمنصور شفيعی و شمس الملوک شفيعی می باشند.8- برابرگواهی 
حصروراثت بدون شماره و تاريخ، فريدون اصانلو فوت شده و تنها وارث وی بانو گوهرتاج ساری اصالنی می باشد.9- برابر گواهی حصروراثت 
شماره 1313-65/3/13 بانو فطانه ساری اصالنی فوت شده وراث وی:پرويز اوصانلو و کورش اوصانلو می باشد.10- برابر گواهی حصروراثت 
شماره 186-93/3/18 پرويز اوصانلو فوت شده وراث حين الفوت: کورش و پريسا می باشند. وراث ششدانگ پالک های مارالذکر را بين 
خود به 108 س�هم تقسيم کرده اند و بعد از تفکيک حدود دو قريه، در اجرای مقررات اصالحات ارضی مقاديری بصورت سهام مشاعی 
معين بزارعين صاحب نسق قريه واگذار شده است بموجب صورتجلسه تفکيکی شماره 188-41/1/16 به هفده قطعه تفکيک و طبق 
تقسيم نامه های شماره 5130-41/7/19 و 5019-41/8/2 بين وراث تقسيم و مقدار مالکيت هر يک از وراث بشرح زير تعيين گرديده است:
1- بانو معصومه اصانلو 40 سهم از 108 سهم باستثناء ثمن اعيانی )قطعات دوم و سوم و چهارم و پنجم بترتيب بمساحت های 1789 مترمربع 
از محدوده 93 اصلی و 20464 مترمربع از محدوده 93 اصلی و 92948 مترمربع از محدوده 94 اصلی و 16960 مترمربع از محدوده 94 اصلی(.
2- بانوان سرور اکرم )قطعه ششم بمساحت 16435 مترمربع(، مهين دخت )قطعه دهم تفکيکی بمساحت 16120 مترمربع( ، فروغ دخت 

)قطعه هفتم تفکيکی بمساحت 16168مترمربع( و مهردخت هر يک نسبت به 5 سهم از 108 سهم باستثناء ثمن اعيانی.
3- بانوان سکينه ساری اصالنی و گوهرتاج ساری اصالنی و آقای پرويز اصانلو) قطعه 17 تفکيکی بمساحت 32429 مترمربع( هريک 

نسبت به 10 سهم از 108 سهم باستثناء ثمن اعيانی.
4- آقای داريوش اصانلو نسبت به 8 سهم و بيست شصت و پنجم سهم از 108 سهم که مقدار يک و هفت شصت و پنجم سهم آن باستثناء 

ثمنيه اعيانی است.
5- آقای تقی اصانلو نسبت به يک سهم و هفت شصت و پنجم سهم از 108 سهم باستثناء ثمن اعيانی.

6- بانوان عصمت و بتول و صديقه و رقيه و هما و سيمين دخت و مه لقا همگی اصانلو و نزهت نوروزی)اصانلو( و پروين ساری بختيار)اصانلو( 
هر يک نسبت به سی و شش شصت و پنجم سهم از 108 سهم باستثناء ثمن اعيانی.

7- آقايان جمشيد و هرمز نوروزی هر يک نسبت به يک و يک پنجم سهم از 108 سهم و بانوان اختر الزمان و زهرا نزهت الزمان هر يک 
نسبت به سه پنجم سهم از 108 سهم.

8- بانوان گوهرتاج ساری اصالنی و کلثوم ساری اصالنی بالسويه نسبت به ثمن اعيانی 60سهم.
9- بانو زبيده نوری همسر واحد از وراث رضا اصانلو نسبت به ثمن اعيانی 7 سهم و يک پنجم سهم از 108 سهم.

10-  آقای فريدون اصانلو قطعات هشتم و نهم تفکيکی بمساحتهای 16150 مترمربع و 15980 مترمربع.
11- آقای کيومرث اصانلو قطعات 11 و12 و13 و14 و15 تفکيکی بترتيب بمساحت های 15367 مترمربع و 14657 مترمربع و 3159 مترمربع 

و 3774 مترمربع و 17000 مترمربع .
آقای اسماعيل اصانلو قطعه شانزدهم تفکيکی بمساحت 65811 مترمربع.  -12

نقل و انتقاالت:
قطعه سوم تفکيکی بموجب سند انتقال اجرايی شماره 54953-64/2/21 دفتر2 کرج بنام بانک اعتبارات تعاون و توزيع منتقل   -1
شده است متعاقب آن برابر سند 6559-71/3/22 دفتر30 شهريار به مقصود ملکی آهنگی و خانم طيبه نجفی بالسويه انتقال يافته است.
2- برابر سند 78832-80/2/12 دفتر302 تهران دو سهم از هفت سهم از 40 سهم از 108 سهم ششدانگ باستثناء ثمنيه اعيانی ده سهم 
از 108 سهم ششدانگ يک قطعه زمين بمساحت 572150 مترمربع از طرف ورثه معصومه اصانلو به وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای 

مسلح انتقال يافته است.
3- برابر سند 27195-87/8/22 دفتر497 تهران مقدار سی و شش شصت و پنجم سهم از 108 سهم) اظهارا 18600 مترمربع مشاع از اراضی 

روستای فريد و حصار ساتی( از طرف مه لقا اصانلو بنام سيد سعيد قوامی و علی فرج زاده بالسويه انتقال يافته است.
4- برابر سند 96014-91/12/26 دفتر7 شهريار مقدار65 صدم سهم مشاع از 108 سهم ششدانگ از سهمی بانومه لقا اصانلو باستثناء ثمنيه 

اعيانی و شصت و پنج صدم سهم مشاع از 108 سهم ششدانگ پالک  93 اصلی بنام جبار خدايی انتقال يافته است.
5- بموجب سند شماره 226634-88/12/27 دفتر444 تهران مقدار420087 مترمربع از 40 سهم معصومه اصانلو از 108 سهم)باستثناء 
اعيانی رعايا و 10 سهم ثمنيه اعيانی از پالک 93 اصلی از طرف آقای ايرج شفيعی و خانم شمس الملوک شفيعی اصالتا از طرف خود و وکالتا 
از طرف فرهنگ و شهال و شراره شفيعی و ژاله اوصانلو فرزندان اميرمنصور همگی با وکالت ژيال اوصانلو وراث مرحومين معصومه اوصانلو 

و اميرمنصور شفيعی به عليرضا سرکش و داور حبابی انتقال يافته است.
6- برابر سند 226636-88/12/27 دفتر444 تهران مقدار 251460 مترمربع از 40 سهم معصومه اصانلو از 108 سهم )باستثناء اعيانی 
رعايا و 10 سهم ثمنيه اعيانی( از پالک 93 اصلی از طرف آقای ايرج شفيعی و خانم شمس الملوک شفيعی اصالتا از طرف خود و وکالتا از 
طرف فرهنگ و شهال  و شراره شفيعی و ژاله اوصانلو فرزندان امير منصور همگی با وکالت ژيال اوصانلو وراث مرحومين معصومه اوصانلو و 

اميرمنصور شفيعی به عليرضا سرکش انتقال يافته است.
7- بموجب س�ند 236457-91/2/3 دفتر444 تهران مقدار 30489/74 مترمربع از س�هم عليرضا سرکش به رسول مرادی انتقال 

يافته است.
8- برابر سند32607-95/9/14 دفتر 32 رباط کريم مقدار43000 سهم مشاع از 359146 سهم مشاع از 420087 سهم از 108 سهم باستثناء 

اعيانی رعايا و ده سهم ثمنيه اعيانی از سوی عليرضا سرکش به حسين جنتی انتقال يافته است.
9- برابر سند انتقال اجرايی شماره 94718-91/9/18 مقدار يکصد و پنجاه هزار سهم مشاع سه ميليون سهم ششدانگ پالک 93 اصلی 
بنام آقای مهدی رضائی انتقال و سند مالکيت سهم خريداری ذيل ثبت 305942 صفحه 194 دفتر 2184 بنامش ثبت و صادر شده است.

10- برابر سند 39207-93/10/29 دفتر 711 تهران مقدار 500 سهم)500مترمربع( مشاع از هيجده هکتار مشاع از مساحت 256460 سهم 
مشاع از 40 سهم از 108 سهم باستثناء ثمنيه اعيانی رعايا و ده سهم ثمنيه اعيانی از محدوده پالک های 93 و 94 اصلی از طرف عليرضا 

سرکش بنام هرسل سعيديان انتقال يافته است.
11- برابر سند 56848-96/3/23 مقدار 86300 مترمربع مشاع از 18 هکتار مشاع از 256450 مترمربع از 40 سهم از 108 سهم باستثناء 

ثمنيه اعيانی رعايا و ده سهم ثمنيه اعيانی از طرف عليرضا سرکش بنام مجيد رحمنی انتقال يافته است.
نظر به انتقاالت متعدد و نير بلحاظ اينکه در اجرای ماده 147 اصالحی به قطعات متعددی سند مالکيت بنام اشخاص صادر شده و عالوه 
بر آن به دليل جاری بودن جريان ثبتی پالک های فوق الذکر احتمال نقل و انتقاالت در خارج از سيستم اداره صورت گرفته باشد اين 
اداره اطالعی در اين خصوص ندارد ضمن اينکه نسبت به پالک مذکور ماده 13 آيين نامه اجرايی قانون جنگلها و مراتع و آبخيز داری 
و ماده 39 قانون حفظ و بهره برداری از جنگلها و مراتع اجرا و اسناد مالکيت اراضی ملی تحت پالک 490 فرعی از 93 اصلی بمساحت 
879206568 مترمربع و تحت ش�ماره 487 فرعی از 94 اصلی بمساحت 24420824 مترمربع بنام دولت جمهوری اسالمی ايران 
با نمايندگی سازمان جنگلها و مراتع و آبخيز داری کشور صادر گرديده است الزم بذکر است سهمی آقای مهدی رضای از پالک 93 
اصلی برابر نامه شماره 900900-94/6/30 شعبه دوم حقوقی شهريار در قبال مبلغ يک ميليارد و پانصد و سی و نه ميليون و سيصد و 
هفتاد و سه هزار و پانصد و شصت و سه ريال و سهمی آقای فرهنگ شفيعی احد از وراث مرحوم معصومه اصانلو در قيد بازداشت می 
باشد. مضافا رای صادره از سهم وراث داريوش اصانلو ميباشد. و نامبرده در جلسه هيات حضور نيافته لذا هيات مقرر نموده با اعمال 
ماده 3 قانون مذکور و نيز ماده 13 آيين نامه اجرايی آن مصوب 91/4/25 نسبت به صدور سند مالکيت بنام متصرف فوق الذکر اقدام 
شود و بدينوسيله مفاد رای صادره به مالک و نيز اشخاص ذينفع جهت اطالع آگهی تا چنانچه به مفاد رای صادره اعتراض دارند اعتراض 
خود را ظرف مدت دو ماه از تاريخ انتشار اولين آگهی به اداره ثبت اسناد و امالک شهريار تسليم و رسيد آن را دريافت دارند بديهی 
است در صورت عدم اعتراض ظرف مهلت مقرر اين اداره نسبت به صدور سند مالکيت برابر مقررات اقدام خواهد نمود ضمنا صدور 

سندمالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
رييس ثبت اسناد و امالک شهريار -  سيد مرتضی موسوی م الف / 4686

سي ان ان| ساتيا نادال، مديرعامل مايكروسافت از 
قرارداد همكاري اين شركت با پنتاگون امريكا براي 
تامين هدست هاي واقعيت افزوده دفاع كرده است.

هفته گذش��ته اخبار و گزارش هايي منتشر شد كه 
نشان مي داد شركت مايكروسافت به عنوان يكي از 
بزرگ ترين غول هاي تكنولوژي در جهان قصد دارد 
ب��ا وزارت دفاع و پنتاگون در اي��االت متحده امريكا 
به منظور توس��عه و تأمين هدس��ت هاي مبتني بر 
فناوري واقعيت افزوده وارد همكاري ش��ود و بدين 
منظور قراردادي را با آن به امضا رس��انده است. اين 
خب��ر جنجال هاي متع��ددي را در فضاي مجازي و 
خود شركت مايكروسافت به راه انداخت به گونه اي 
كه تعداد زيادي از كارمندان فعال در مايكروسافت 
در واكن��ش به اي��ن خبر اعتراضات گس��ترده اي به 
راه انداخته و با انتش��ار بيانيه اي انتقادات ش��ديد و 
ناخرس��ندي خود را نس��بت به اين موض��وع اعالم 
كردند.اما حاال ساتيا نادال، مديرعامل مايكروسافت 
در گفت وگو و مصاحبه اي با خبرنگار سي ان ان از اين 
قرارداد با پنتاگون دفاع كرده و گفته است كه در اين 
قرارداد همكاري هيچ مشكلي وجود ندارد و تنها در 
جهت رشد و بهره مندي از تكنولوژي هاي جديد در 

جهان منعقد شده است.

نيو اطلس| شركت كالشنيكوف گروپ كه موسس آن 
ميخاييل كالشنيكوف به علت توليد اسلحه اي به همين 
نام شهرت دارد، يك پهپاد نظامي انتحاري و غيرقابل 

شناسايي توليد كرده است.
كالش��نيكوف گ��روپ قب��ال در زمينه تولي��د انواع 
خودروهاي برقي نيز فعاليت كرده و حاال براي اولين بار 
پهپاد نظامي خاصي توليد كرده كه در صورت برخورد 
با زمين بالفاصله منفجر مي شود و براي انجام حمله به 

اهداف حساس و مهم روي زمين مناسب است.
پهپاد يادشده داراي بال هاي ثابت بوده و شركت روسي 
Zala Aero نيز در توليد آن همكاري داش��ته است. 
پهپاد مذكور به اختص��ار KUB-UAV نام گرفته و 
مي تواند با دقت بااليي به اهداف زميني خود حمله كند.

KUB-UAV به راحت��ي از راه دور قابل كنترل بوده 
و مجهز به ۳ كيلوگرم مهمات انفجاري اس��ت كه در 
صورت برخورد با هدف عمل كرده و آن را بطور كامل 
نابود مي كند. اين پهپاد مخفي كار در سكوت عمل كرده 
و به سادگي قابل شناسايي نيست.حداكثر مدت زمان 
پرواز اين پهپاد بعد از شارژ ۳0 دقيقه بوده و سرعت آن 
بين ۸0 تا 1۳0 كيلومتر در ساعت در نوسان خواهد بود. 
ابعاد اين پهپاد 121 در 9۵ در 1۶.۵ سانتي متر بوده و با 

موفقيت مورد آزمايش قرار گرفته است.

سي ان ان| يك مادر اهل فلوريدا ويدئويي در يوتيوب 
كيدز رصد كرد كه به كودكان خودكش��ي را آموزش 
مي دهد. هرچند يوتيوب اين ويدئو را حذف كرد اما يك 

ماه بعد در وب سايت يوتيوب رصد شد.
بيش��تر والدين به راحتي اجازه مي دهند كودكانشان 
Youtube Kids، نسخه مخصوص كودكان يوتيوب 
را تماش��ا كنند. اما اخيرا زني در فلوري��دا ويدئوهاي 
مضطرب كننده اي را در اين شبكه اجتماعي مشاهده 

كرده است.
درهمين راس��تا اين مادر فلوريداي��ي كليپ هايي در 
يوتيوب و يوتي��وب كيدز يافته كه به كودكان آموزش 
مي دهد چگونه خودكشي كنند. »فري هس« مي گويد: 
نخستين باري كه ويدئوي آموزش خودكشي را ديدم در 
ماه جوالي بود، در آن زمان يك مادر ديگر به او هشدار 
داده بود هنگام تماشاي يك ويدئوي كارتوني با پسرش 
در يوتيوب كيدز، ويدئوي مذكور را يافته است. در اين 
ويدئو مردي با عينك دودي به كودكان مي گويد چگونه 
رگ دست خود را بزنند. هس كه خود پزشك كودكان 
است، با ارسال گزارشي به يوتيوب خواهان حذف آن از 
سايت شد. اما به گفته او يك هفته طول كشيد تا يوتيوب 
كيدز اين ويدئو را حذف كند.اما يك ماه بعد همين ويدئو 

در يوتيوب ظاهر شد. اين امر او را نگران كرده است.



اخبارشهرستانها 11 بنگاهها

معاون اول رييس جمهوري بر كار شبانه روزي براي مديريت بازار شب عيد تاكيد كرد

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي: 

دستگاه هاي ذي ربط با كار شبانه روزي بازار شب عيد را مديريت كنند

رفع دغدغه هاي مردم براي ايام پاياني سال

امسال 8.2   ميليارد دالر كاال به عراق صادر شد

گروهبنگاهها| 
جلسه بررسي نحوه تامين كاال هاي اساسي مورد نياز ايام 
پايان سال، ظهر ديروز به رياست معاون اول رييس جمهور 
برگزار شد. به گزارش پاد، اسحاق جهانگيري در اين جلسه 
با اشاره به افزايش تقاضا در ايام پاياني سال، از دستگاه هاي 
اصلي مرتبط با تامين كاالهاي مورد نياز مردم خواست با 
كار شبانه روزي، بازار شب عيد را به شكلي مناسب مديريت 
كنند تا مردم در اين زمينه دغدغه اي نداش��ته باش��ند. 
معاون اول رييس جمهور اظهار داشت: با سياست گذاري 
و برنامه ريزي هاي مناسب دولت، مردم در چند سال اخير 
دغدغه اي براي تامين كاالهاي مورد نياز شب عيد نداشتند 
و شاهد رضايتمندي مردم طي س��ال هاي اخير بوديم. 
جهانگيري افزود: امس��ال اما به نظر مي رسد كه مردم با 
نگراني كمبود كاالهاي اصلي مورد نياز شب عيد نظير ميوه، 
آجيل و شيريني مواجه هستند كه الزم است وزارتخانه هاي 
صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، دادگستري و 
 س��ازمان تعزي��رات حكومتي ب��ا كار جه��ادي و تالش

۲۴ س��اعته، دغدغه مردم را رفع كنند تا مردم نسبت به 
تامين كاالهاي مورد نيازش��ان دغدغه نداشته باشند و 
ايام پاياني سال با حداقل مش��كالت سپري شود. وي از 
استانداران، فرمانداران و اصناف مختلف كشور نيز خواست 
با جديت هرچه بيش��تر پاي كار بيايند تا ايام پاياني سال 
و بازار شب عيد امسال مانند س��نوات گذشته به خوبي 
مديريت شود و مردم دغدغه جدي براي تامين كاالهاي 

مورد نياز نداشته باشند. جهانگيري همچنين از سازمان 
برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي خواست براي تامين 
منابع مالي مورد نياز وزارتخانه هاي جهاد كش��اورزي و 
صنعت،  معدن و تجارت براي مديريت بازار شب عيد اهتمام 
جدي داشته باشند و روند پرداخت اعتبارات و منابع مالي 
مورد نياز را تسريع كنند. در اين جلسه كه وزراي كشور، 
دادگستري، رييس س��ازمان برنامه و بودجه، رييس كل 
بانك مركزي و شهردار تهران نيز حضور داشتند، وزراي 
جهاد كش��اورزي و صنعت، معدن و تجارت گزارش��ي از 
اقدامات صورت گرفته براي تأمين اقالم و كاالهاي مورد 
نياز ش��ب عيد و توزيع و عرضه اين كاالها ارايه كردند و از 
برنامه ريزي و اهتمام جدي خود براي مديريت بازار ايام 
پاياني سال خبر دادند. همچنين در اين جلسه رييس 
كل بانك مركزي نس��بت به تخصيص منابع ريالي و 
ارزي مورد نياز براي تأمين كاالهاي اساسي اطمينان 
خاطر داد. در اين جلسه عالوه بر بحث و تبادل نظر در 
خصوص تأمين ميوه، آجيل و شيريني براي ايام پاياني 
سال، موضوع تأمين گوشت، مرغ، روغن، شكر، پوشاك 
و لوازم خانگي نيز مورد بحث و بررس��ي قرار گرفت و 
پس از ارايه گزارش نمايندگان دس��تگاه هاي مرتبط، 
تصميمات الزم براي تأمين اين اقالم به ميزان مناسب 
اتخاذ شد. گفتني است، در اين جلسه مصوب شد كه 
صادر كنندگان به ميزان ارز ناشي از صادرات مي توانند 

واردات انجام دهند.

مرز رسمي پرويزخان روزانه ش��اهد حجم بااليي از 
ترانزيت كاالهاي صادراتي، تانكرهاي سوختي، تردد 
مسافران و گردشگران به اقليم كردستان عراق است.

بر اساس اين دورنماي صادراتي است كه ميراشرفي 
معاون وزي��ر امور اقتص��ادي و دارايي مي گويد: طي 
11ماه س��پري ش��ده از س��ال ج��اري 8 ميليارد و 
۲00ميليون دالر كاال از مرزهاي كشورمان به عراق 
صادر شده است. صادراتي كه روزانه به طور ميانگين 
800تا يك هزار و ۲00 دس��تگاه كاميون كاال از مرز 
رس��مي پرويزخان و 300 تا ۴00 دس��تگاه كاميون 
كاالي ترانزيتي از مرز خس��روي اين شهرس��تان به 

عراق صادر مي شود.
قصرشيرين در غرب كرمانشاه با ۲7 هزار نفر جمعيت 
و در اختيار داشتن ۲ مرز رسمي و فعال پرويزخان و 
خس��روي، داراي 186 كيلومتر مرز با عراق است كه 
كانوني براي انجام م��راودات تجاري و اقتصادي بين 

۲ كشور است.
مهدي ميراش��رفي ديروز در جلسه كارگروه توسعه 
صادرات غيرنفتي اس��تان كرمانش��اه در پايانه مرز 
رسمي پرويزخان افزود: ما تاكنون در بحت صادرات 
بيش��تر به مرزهاي آبي پرداخته بودي��م و مرزهاي 
خشكي را كمتر در دستور كار داشتيم كه با توجه به 
اهميت صادرات سامان دهي ۲ مرز رسمي پرويزخان 

و باشماق را در دستور كار داريم كه از اهميت بسزايي 
براي ما برخوردارند.

وي از اجراي طرح جامع مرز رس��مي پرويزخان در 
محوطه 60 هكتاري اين مرز خبر داد و گفت: اكنون 
3۴ ميليارد تومان براي اين مرز و ايجاد زيرساخت ها 
هزينه مي كنيم و با اين اقدام در راس��تاي تسهيل در 
امر صادرات و ايجاد اشتغال و اداي دين به رشادت هاي 

مردم اين منطقه گام بر مي داريم.
رييس كل گمرك جمهوري اسالمي ايران گفت: ما 
به اين نتيجه رسيديم در اطراف ما فرصت هاي زيادي 
وج��ود دارد كه از آن غافل ش��ديم و در همس��ايگي 
كش��ورهايي داريم با اش��تراكات قوم��ي، فرهنگي، 
از اي��ن رو اولين ش��ريك تجاري ما چين با هش��ت 
ميليارد و ۴00 ميليون دالر و دومين عراق با هش��ت 

ميليارد و ۲00 ميليون دالر است. وي گفت: با ايجاد 
زيرساخت ها و افزايش صادرات، عراق به اولين شريك 
تجاري ما تبديل مي ش��ود و از اين رو بايد از اين بازار 
بكر فروش كاالهاي ايراني به��ره كافي را براي رونق 

اقتصاد ملي ببريم.
ميراش��رفي افزود: در بحث تسهيل تجارت، بايد كاال 
بدون معطلي از توليد به دس��ت مصرف كننده نهايي 
برسد و مديريت زنحيره تامين ايجاد شود كه اين امر 

نيازمند مديريت هماهنگ مرزي است.
وي ادام��ه داد: بايد زيرس��اخت ها را با كمك بخش 
خصوصي ايجاد كنيم و حتم��ا مباحث كنترل هاي 

غير مزاحم را در دستور كار قرار مي دهيم.
رييس گمرك جمهوري اس��المي ايران به مسووالن 
استان كرمانش��اه تاكيد كرد: با كشور عراق هماهنگ 
شويد و دروازه مش��ترك تجاري انجام دهيد و فعاالن 
اقتصادي مجاز ۲ طرف را شناسايي كنيد كه با اين اقدام 
صادرات افزايش خواهد يافت و تخلف ها پايين مي آيد.

  2 ميليارد و 400 ميليون دالر كاال
 از مرزهاي كرمانشاه صادر شد

استاندار كرمانشاه نيز گفت: از ابتداي امسال تا پايان 
بهم��ن ۲ ميلي��ارد و ۴00 ميليون دالر ص��ادرات از 
مرزهاي استان به عراق صورت گرفته كه پيش بيني 

مي شود تا پايان سال جاري به ۲ ميليارد و 800ميليون 
دالر برسد. 

هوش��نگ بازوند افزود: صادرات امس��ال از مرزهاي 
استان كرمانشاه رشد قابل قبولي داشته و در مجموع 
از سهم هشت ميليارد و ۲00 ميليون دالري صادرات 
از مرزهاي كش��ور3۲ درصد آن از كرمانش��اه انجام 
ش��ده و با ايحاد زيرساخت ها اين ميزان به 50درصد 

مي رسد.
وي اظهار داشت: در شرايط تحريم، مرزها براي يك ما 
فرصت است و همه بايد از آن استفاده كنيم و ماحصل 
آن افزايش توليد و ايجاد اش��تعال و رونق اقتصادي 

ملي است.
استاندار كرمانش��اه ادامه داد: اگر ما از مديران توقع 
حل مشكالت را داريم در واقع دغدغه رونق اقتصاد 
ملي را داريم و انش��اهلل با اجرايي شدن طرح جامع 
توس��عه پرويزخان ش��اهد اجراي زيرساخت هاي 
مرز رسمي باش��يم و اين يكي از مطالبه هاي جدي 

ما است.
وي با بيان اينكه صادركنندگان، مطالبات درس��ت 
و به حقي دارند و براي ب��رآورده كردن آنها با جديت 
تالش خواهي��م كرد، گفت: باي��د زمينه بهره گيري 
از توانمندي ه��اي بخ��ش خصوصي براي توس��عه 

زير ساخت هاي مورد نياز مرز پرويزخان فراهم شود.

راه اندازي خط كشتيراني 
گردشگري چابهار- مسقط

سيستانوبلوچستان| 
ث  ا مي��ر كل  ي��ر مد
فرهنگي، صنايع دستي 
و گردش��گري سيستان 
و بلوچس��تان گفت: خط 
كشتيراني مس��افربري 
چابهار - مس��قط - دوبي 
و كراچ��ي به زودي راه اندازي مي ش��ود. به گزارش 
باش��گاه خبرنگاران، عليرض��ا جاللزايي مديركل 
ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و گردش��گري در 
نشست باسرمايه گذار بخش خصوصي گفت: نشست 
سرمايه گذاران كشور هاي مختلف در چابهار نتايج 
بسيار خوب و مناسبي داشت كه از آن جمله توسعه 

صنعت گردشگري دريايي بود.
وي گفت: به زودي با مشاركت سرمايه گذاري داخلي 
خط كشتيراني مسافربري، تفريحي - گردشگري 
چابهار -مسقط -چابهار، دوبي- چابهار و كراچي - 

چابهار راه اندازي مي شود.
مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
سيس��تان و بلوچس��تان افزود: از آنج��ا كه متولي 
گردشگري دريايي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع 
دستي و گردش��گري استان اس��ت، به تبع آن و با 
توجه به شرايط دريايي خاص منطقه بايد در حوزه 
گردشگري دريايي مجوز هاي الزم از سوي چندين 
دس��تگاه از جمله اداره كل ميراث فرهنگي استان 
صادر شود كه اميدواريم تمامي دستگاه هاي دست 
اندركار در اين زمينه همكاري مناسبي داشته باشند.

وي بيان كرد: سرمايه گذار يادشده يك فروند كشتي 
از نوع هيونداي كشور كره جنوبي با ظرفيت ۲۴0 نفر 
با امكانات و تجهيزات الزم خريداري كرده و قرار است 
براي نخستين بار در آب هاي درياي عمان تردد كند.

جاللزايي با اشاره به اينكه 70 ميليارد تومان براي 
خريد اين كشتي هزينه ش��ده است، افزود: مسير 
ابتدايي اين كشتي چابهار به مس��قط و پس از آن 
چابهار - كراچي و س��پس چابه��ار - قطر - امارات 

خواهد بود.

تخلف يك هزار ميليارد ريالي 
ارزي در البرز شناسايي شد

البرز| مديركل تعزيرات 
حكومت��ي اس��تان البرز 
اعالم كرد كه تخلف يك 
هزار ميليارد ريالي ارزي 
توس��ط كارشناسان اين 

اداره شناسايي شد.
به گزارش ايرنا، علي اكبر 
مختاري ديروز در همايش اصناف البرز اظهار داشت: 
طبق بررس��ي قرار بود كه يك شركت كاالهايي با 
ارز دولتي از كره جنوبي وارد كشور كند اما مرتكب 

تخلف شده است.
وي افزود: اين پرونده اكنون در دست بررسي ويژه 

قرار دارد.
مديركل تعزيرات حكومتي اس��تان البرز در بخش 
ديگري از سخنانش با اشاره به ترويج شايعاتي مبني 
بر افزايش تورم در سال آينده، گفت: كنترل انتظار 

تورمي در بازار توسط مسووالن ضروري است.
وي ادامه داد: برخي اقدامات توسط متوليان امر سبب 
تحريك بازار شده كه بايد در اين شرايط حساس با 

تدبير تصميم گيري كرد.
مختاري ادامه داد: دغدغه اي كه اكنون در كش��ور 
وجود دارد، انتظار تورمي اس��ت كه برخي افراد به 

جامعه القا مي كنند.
مديركل تعزيرات حكومتي البرز افزود: بطور مثال 
برخي مي گويند سال جديد قيمت اقالم 30 درصد 
افزاي��ش مي يابد و آنقدر تكرار مي ش��ود كه انتظار 

تورمي به تورم واقعي مي انجامد.
مخت��اري گفت: با توجه به اينك��ه فضاي اصناف و 
اتحاديه هاي البرز صميمي اس��ت بايد اختالفات 
جزيي را كنار گذاشت و با تعامل و همكاري بيشتر 

نوسان قيمت ها را برطرف كرد.
وي خاطرنشان كرد: اكنون با توجه به نوسانات ارز و 

حجم نقدينگي بازار نياز به ثبات دارد.
اين مس��وول بيان داش��ت: نوس��انات ارز و حجم 
نقدينگي بازار را نگران مي كند و الزم است كه اين 

موارد به مسووالن كشوري منعكس شود.

اختصاص 10 درصد از درآمد 
كنسرت ها   به ادارات كل

قزوين| معاون حقوقي، 
امور مجلس و استان هاي 
وزارت فرهنگ و ارش��اد 
اسالمي گفت: بر اساس 
مصوب��ه  دول��ت، مق��رر 
شده 10 درصد از درآمد 
كنس��رت در ته��ران و 
كالن شهرها وصول و به حساب خزانه واريز شود 
و مع��ادل آن در اختيار وزارت فرهنگ و ارش��اد 
قرارگيرد تا به ادارات كل استان ها اختصاص يابد.

به گزارش ايلنا علي اصغر كارانديش مروستي در 
حاشيه مراس��م معارفه مديركل فرهنگ و ارشاد 
اس��المي اس��تان قزوين ضمن بيان اين مطلب 
اظهار ك��رد: در طول دولت يازده��م و دوازدهم 
در سطح ملي و استاني اعتبارات بيش از دو برابر 
و تخصيص اعتبار به اس��تان ها از س��تاد وزارت 
فرهنگ و ارشاد اس��المي حدود 6 برابر شده اما 

هنوز كافي نيست.
وي افزود: پيگير افزايش اعتبارات و ايجاد منابع 
پايدار از محل درآمدها هستيم تا بتوانيم اقدامات 

بهتري در حوزه فرهنگ و هنر انجام دهيم.
معاون حقوقي، امور مجلس و استان هاي وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمي ادامه داد: امسال بودجه 
وزارت فرهنگ و ارش��اد در مجل��س به تصويب 
نهايي رسيده؛ هم اكنون در حال پيش بيني درآمد 
ويژه استان ها و شهرستان ها هستيم كه نبايد در 

تهران و مراكز استان ها هزينه شود.
كارانديش مروستي در خصوص نحوه ايجاد منابع 
پايدار درآمدي اضافه كرد: بر اساس مصوبه اي كه 
به تازگي در دولت به تصويب رسيده، مقرر شده از 
مبلغ كنسرت در تهران و كالن شهرها 10 درصد 
وصول و به حساب خزانه واريز شود و معادل آن در 
اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي قرار گيرد تا 
به ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمي شهرستان ها به 
غير از مراكز استان ها اختصاص داده شود چرا كه 
شهرستان ها با كمبود شديد بودجه مواجه هستند.

 آب از ۲00 سد  كشور  
سرريز شد

بي|  نجنو س�ا ا خر
ريي��س س��تاد مديريت 
ب��ا  گف��ت:  ن  بح��را
بارندگي هاي اخير ۲00 
س��د در كش��ور پر آب و 

سرريز شده است.
اسماعيل نجار در شوراي 
هماهنگي مديريت بحران خراسان جنوبي گفت: 
س��ازمان مديريت بحران در زم��ان بحران متولي 
مباحث بهداشت و درمان نيست، بلكه اين وظيفه 
بر عهده وزارت بهداش��ت اس��ت و طبق تجربه من 
در بحران هاي متفاوت، حتي بحران جنگ اسكان 
اضطراري جواب نمي ده��د و بهترين كار رفتن به 

كنار منزل است.
وي افزود: بايد از بخش خصوصي براي آبرساني به 
روستا ها اس��تفاده كنيم، چون بيش از 80 درصد 
روستا ها در كش��ور با تانكر آبرس��اني مي شود و با 
بارندگي ه��اي اخير ۲00 س��د در كش��ور پر آب و 

سرريز شده است.
رييس مديريت بحران كشور گفت: مجلس اجازه 
داده تا پن��ج درصد اعتبارات كش��ور را به دولت به 
صورت عمومي برداشت كند و سه درصد اعتبارات 

پيشگيري و دو درصد در ارتباط با مقابله است.
نجار بيان داش��ت: تمامي دس��تگاه هاي اجرايي از 
صدر تا ذيل در زمان مديريت بحران وظيفه دارند و 
در بحث اعتبارات دولت مشكل دارد و نمي تواند نياز 

همه بخش ها را تامين كند.
رييس ستاد مديريت بحران كش��ور با بيان اينكه 
بيمارستان هاي صحرايي نيازمند تجهيزات كادر 
درماني اند، افزود: 15 بيمارستان صحرايي خريداري 
 ش��ده كه براي خريد هر چادر بيمارستاني نيازمند

15 ميليارد تومان اعتبار هستيم.
در اين نشس��ت مدي��ركل راه��داري حمل و نقل 
جاده اي خراسان جنوبي نيز گفت: يكي از چالش هاي 
خراسان جنوبي وجود تعداد زياد آبنما ست و جزو 

پتانسيل هاي خطر در طول راه هاي استان است.

11 هزار گروه جهادي در كشور 
فعال هستند

مركزي|رييس سازمان 
بسيج س��ازندگي كشور 
گف��ت: 11 ه��زار گ��روه 
جهادي در سراسر كشور 

فعال هستند.
به گزارش تسنيم، محمد 
زهرايي در جلس��ه ستاد 
پش��تيباني از اردوهاي طرح هجرت تصريح كرد: 
نگاه بسيج سازندگي نگاه تصدي گري نبوده و خود را 
متولي اقتصاد، اقتصاد مقاومتي و محروميت زدايي 
نمي دان��د، ام��ا ب��ه دول��ت در اج��راي پروژه هاي 
محروميت زدا، عام المنفعه، محبوبيت زا در مناطق 

و كامال غير انتفاعي كمك مي كنيم.
زهرايي بيان كرد: خود را به عنوان يك بازوي اجرايي 
و فكري دولت مي دانيم، زماني كه بسيج سازندگي 
به عنوان سازمان انتخاب شد، دستگاه هاي دولتي 
مجاز بوده و مي توانند بخش��ي از فعاليت خود را به 
بسيج س��ازندگي واگذار كنند، بسيج سازندگي دو 
ماهيت داشته و مي توانند مثل ساير دستگاه ها رديف 
بودجه اي از مجلس دريافت كند، همچنين قانون 
اجازه واگذاري فعاليت و پروژه هاي ساير دستگاه ها 

به بسيح سازندگي را داد.
وي عنوان كرد: اين مزيت سبب افزايش همكاري، 
همگراي��ي و هم افزايي بسيج س��ازندگي با س��اير 
دستگاه ها و بحث تفويض اختيار از مركز تمركز زدايي 
ش��ده، برهمين اساس مس��وول بسيج سازندگي 
استان ها به نمايندگي از فرمانده سپاه استان مي تواند 
با ديگر دستگاه هاي اجرايي قرارداد يا موافقت نامه 
ببندد، همچنين ورود بخش��ي از اعتب��ارات هم از 
استان انجام مي شود.رييس بسيج سازندگي كشور 
خاطرنش��ان كرد: بسيج سازندگي س��ه ماموريت 
اساسي دارد، نخست گروه هاي جهادي است كه با 
سازماندهي، هدايت، نظارت، جهت دهي و تعامل با 
دستگاه هاي اجرايي به دنبال حمايت از گروه هاي 
جهادي تحت عنوان س��تاد پشتيباني از گروه هاي 

جهادي است.

  Thu. Feb 28.  پنج   شنبه   9 اسفند 1397   22 جمادي الثاني 1440  سال پنجم    شماره   1331  2019 

دوري خراسان رضوي از بنادر 
دليل دخالت دالالن دام است

مش�هد|معاون بهبود تولي��دات دامي جهاد 
كشاورزي خراسان رضوي گفت: دوري از بنادر 

باعث شده تا بار نهاده ها با تاخير به استان برسد.
س��عادت علي نيا در ادامه گف��ت: فعاالن اين 
صنعت به افت قيمت و كاهش بازار شير اشاره 
مي كنند كه موجب افزايش رغبت براي كشتار 
گاوهاي كم بازده شده است. او افزود: همچنين 
دوري اس��تان خراس��ان رضوي از بنادر باعث 
ش��ده تا بار نهاده ها با تاخير به اس��تان برسد. 
علي نيا تصريح كرد: پي��ش از اين، محموله ها 
٣ تا ٧ روزه به اس��تان مي رس��يد ام��ا اكنون 
يك م��اه زمان مي ب��رد تا اي��ن فرآيند صورت 
پذيرد. او گفت: كاميون و كش��نده كم نيست 
اما ش��ركت هاي حمل و نقل به انتقال بارهاي 
نزديك بها مي دهند و به اين دليل دامدار ما با 
قيمت مصوب نهاده را مي خرد اما آن را به موقع 

تحويل نمي گيرد.

احتمال افزايش قطار 
كرمانشاه-مشهد در نوروز

كرمانش�اه| مدي��ركل دفتر فني اس��تانداري 
كرمانش��اه از پيش��نهاد افزايش تردد قطارها در 
مسير كرمانشاه-تهران-مشهد در ايام نوروز خبر 
داد و افزود: پيگيريم تا به فاصله يك روز در ميان، 
حركت قطار در اين مسير را داشته باشيم. شهرام 
كهريزي با بيان اينكه حركت قطارها در مس��ير 
كرمانشاه-تهران-مشهد و برعكس در جريان است، 
گفت: مدتي قبل به دليل برخي كارهاي فني، تردد 
قطارها در مسير كرمانشاه- مالير متوقف شد، اما از 
يك ماه پيش مجدداً حركت قطارها در اين مسير از 
سر گرفته شد. وي افزود: در حال حاضر هر سه روز 
يك بار يك قطار به سمت تهران و از آنجا به مشهد 
در مسير رفت و برگشت در حال حركت است و هر 
رام )مجموعه واگن ها( قطار در اين ميسر حدود 
500 نفر ظرفيت دارد. كهريزي با اشاره به استقبال 
خوب مردم كرمانشاه از بحث سفرهاي ريلي، گفت: 
پيشنهاد داده ايم تا در ايام نوروز بتوانيم فاصله تردد 
قطارها را به يك روز در ميان كاهش داده تا تعداد 
بيش��تري از كرمانش��اهيان بتوانند از قطار براي 
سفرهاي خود استفاده كنند. به گفته مديركل دفتر 
فني استانداري كرمانشاه قيمت بليت قطار در ايام 

نوروز افزايش نخواهد داشت.

سر و كله ملخ مراكشي در 
خراسان شمالي پيدا مي شود

بجنورد| مدير حفظ و نباتات س��ازمان جهاد 
كش��اورزي خراسان ش��مالي از پيدا شدن سرو 
كله ملخ مراكش��ي در كشتزارهاي اين استان در 
بهار س��ال آينده خبر داد. محمد رضايي با اشاره 
به اينكه اين نوع از ملخ ها در محيط مرطوب و در 
زماني كه ميزان بارندگي ها مطلوب است، فعاليت 
بيشتري دارند، اظهار كرد: طبق پيش  بيني اداره 
كل هواشناسي، ميزان بارش در بهار امسال نرمال 
خواهد بود كه همين امر بس��تري مناسب براي 
فعاليت ملخ هاي مراكشي را فراهم خواهد كرد. 
وي با بيان اينكه هم اكنون حوزه مديريت حفظ 
نباتات اس��تان در حال انجام بازديدهاي الزم به 
منظور رديابي كپس��ول ملخ هاس��ت، ادامه داد: 
ملخ در داخل كپسول تخم گذاري مي كند و اين 
كپسول ها در كشت زارهاي استان مشاهده شده 
اس��ت؛ به احتمال فراوان در فروردين ماه س��ال 
آينده با طغيان ملخ هاي مراكشي در استان مواجه 
خواهيم ش��د.  رضايي اظهار ك��رد: آمادگي الزم 
براي مبارزه با اين آفت وجود دارد و س��م الزم نيز 

موجود است.

افزايش حجم آب انبارهاي 
جزاير درياچه اروميه

اروميه| رييس پارك ملي درياچه اروميه گفت:  حجم 
آب انبارهاي جزاير درياچه اروميه افزايش يافته است.

بهزاد ش��ير پنجه افزود:  به دليل افزايش بارش ها در 
س��ال جاري از ٨٨٥ هزار ليتر حجم آب انبار جزاير 
درياچه اروميه ميزان ٨٠٠ هزار ليتر پر ش��ده است. 
وي با اش��اره به اينكه هيچ كمب��ودي در تامين آب 
وحوش ساكن در جزاير درياچه اروميه وجود ندارد 
تصريح كرد: 5 آب انبار در جزيره كبودان،  ٦ آب انبار 
در جزيره اشك، ٢ آب انبار در جزيره اسپير و يك آب 
انبار در جزيره آرزو تامين كننده آب وحوش ساكن 
در جزاير درياچه اروميه هستند. رييس پارك ملي 
درياچه اروميه با تاكيد بر اينكه در سال هاي گذشته به 
دليل خشكسالي هاي اخير، بارش هاي كم و افزايش 
شوره زارها شاهد كاهش پوشش گياهي جزاير درياچه 
اروميه بوديم خاطرنشان كرد:  خوشبختانه امسال با 
بارش هاي اخير مشكل علوفه و غذاي وحوش درياچه 

اروميه حل شده است.

درختان 20 ساله به چهارباغ 
مي آيند

اصفهان| شهردار اصفهان به همراه جمعي از 
مديران خود از پروژه پياده راه سازي چهارباغ 
بازديد كرد. ق��درت اهلل نوروزي تصريح كرد: با 
توجه به نزديكي به ايام نوروز اقدامات ويژه اي 
كه الزم اس��ت براي پروژه چهارباغ انجام شود 
طي اين بازديد مورد بررس��ي ق��رار گرفت. از 
آنجايي كه با ازدحام جمعيت در ايام شب عيد 
و به تبع آن رونق ب��ازار و خريد و فروش باالي 
مردم در اين محور مواجه هستيم مراعات حال 
كسبه و مردم در اين محور مورد تأكيد است، 
بنابراين تصميم گرفته شد در اين ايام اجراي 
فضاي سبز پروژه چهارباغ كه مزاحمت كمتري 

براي مردم دارد، انجام شود. 

چهرههاياستاني
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خصوصي سازي آموزش؛ راهي براي برون رفت از بحران مالي يا نقض عدالت آموزشي؟

كااليي شدن آموزش و پرورش رايگان

واكنش وزارت بهداشت به »نه« مجلس براي افزايش قيمت سيگار

س��ه دهه از عمر مدارس غيردولتي كه نمونه اي جاافتاده 
و قديمي از خصوصي س��ازي در آموزش و پرورش اس��ت 
مي گذرد آن هم در حالي كه متن صريح قانون بر آموزش و 
پرورش رايگان براي همه تاكيد دارد و »آموزش و پرورش« 
از اصل 44 قانون اساسي مبني بر واگذاري بخشي از صنايع 
اس��تراتژيك و مادر به بخش خصوصي، مس��تثني شده. 
با اين ح��ال هر بار براي جبران بخش��ي از كمبود بودجه، 
موضوع بحث برانگيز خصوصي س��ازي آموزش از س��وي 
مسووالن مطرح  مي شود. اين وضعيت در حالي ادامه دارد 
كه بانك جهاني در يكي از تازه ترين گزارش هاي خود، ايران 
را در خصوصي س��ازي مدارس متوس��طه بين سال هاي 
1998 ت��ا 2017 ركورددار معرفي كرده اس��ت. اما تمام 
ابعاد خصوصي سازي آموزش در ايران به فعاليت مدارس 
غيردولتي خالصه نمي شود و نبايد از نوعي از پولي شدن 
آموزش كه كارشناسان عنوان »خصوصي سازي پنهان« را 
بر آن مي گذارند غافل شد، سال گذشته آموزش و پرورش 
اعالم كرد، ميزان شهريه هايي كه مردم به مدارس دولتي 
داده اند، حدود ده هزار ميليارد تومان است، رقمي كه تقريبا 
دو برابر كل بودجه آموزش عالي كشور مي شود با اين حال 
مسووالن باز هم بر برون سپاري و استفاده از ظرفيت بخش 
خصوصي و مشاركت مردم در آموزش و پرورش تاكيد دارند 
اما بدون موضع گيري شفاف كه گاه به اظهارنظرهاي متضاد 
با هم تبديل مي شود و كارشناسان هم همچنان معتقدند 
خصوصي سازي در واقع نتيجه اي جز كااليي شدن آموزش 
در پي ندارد كه اين اتفاق در تضاد با عدالت آموزشي است. 

    دو ديدگاه متضاد در مسووالن يك وزارتخانه
روز گذشته سيدمحمد بطحايي، وزير آموزش و پرورش در 
مراسم اختتاميه نمايشگاه دستاوردهاي مدارس غيردولتي 
در توصيفي از خصوصي س��ازي كه مد نظر اين وزارتخانه 
است گفت: دولت بنا ندارد كه هزينه آموزش را بر عهده مردم 
بگذارد؛ با آن تعريفي كه از خصوصي سازي برمي آيد. اما در 
همين مراسم مجتبي زيني وند، رييس سازمان مدارس و 
مراكز غيردولتي وزارت آموزش و پرورش اعالم كرد با توجه 
به هزينه هاي باال قطعا دولت به تنهايي قادر به ايجاد آموزش 
و پرورش متعالي نخواهد بود. او بيان كرد: با افزايش جمعيت، 

تقاضاي اجتماعي براي آموزش و پرورش با كيفيت افزايش 
يافته است. به موازات افزايش مطالبات، در عين حال با توجه 
به امكانات و ظرفيت هاي موجود، دولت راهي جز خروج از 
تصدي گري و برون سپاري ندارد. بودجه آموزش و پرورش 
در س��ال آتي به بيش از 45 هزار ميليارد تومان ميرسد اما 
قطعا پاسخگوي نيازها نيست. بنابراين راهي جز تمسك به 
اراده، توان و سرمايه بيكران مادي و معنوي مردم و توسعه 
مشاركت ها نيست. زيني وند در بخش ديگري از اظهارات 
خود مشاركت را يك امر پذيرفته شده جهاني دانست و افزود: 
نمي توانيم آموزش و پرورش را از حمايت هاي معنوي، فكري 
و مالي بي بهره كنيم. حال آنكه نگاهي به تجربه سيس��تم 
آموزش كشورهاي مختلف حكايت از آن دارد كه بيشترين 
سهم آموزش بر عهده دولت است در يك جمع بندي كلي، 
در بيشتر كشورهاي دنيا حدود 87 درصد هزينه هاي آموزش 
عمومي را دولت ها تأمين مي كنند. در اروپا اين مقدار 90 
درصد است و در برخي ديگر از كشورهاي اروپايي به ويژه 
كشورهاي اسكانديناوي اين مقدار به 99 درصد هم مي رسد. 

اما در ايران در بهترين حالت 60 درصد است.

    تئوري نافرجام صرفه جويي در آموزش
اظهارات متناقض مسووالت آموزش و پرورش در حالي است 
كه كارشناسان معتقدند با توجه به وضعيت اقتصادي مردم، 
خصوصي سازي در سيستم فعلي آموزش و پرورش ايران 
جايي ندارد. كامران رحيمي، كارشناس آموزش درباره اين 
موضوع به »تعادل« گفت: چندي پيش رييس جمهور در 
يكي از سخنراني هاي خود درباره هزينه تمام شده آموزش 
در ايران اعالم كرد » كه بايد هزينه تمام شده كاالها يا خدمات 
را به حداقل ممكن برسانيم«، حرفي درست و منطقي است. 
اين نوع نگاه به عرصه اقتصاد اعم از توليد كاال يا خدمات از 
منظر اقتصاد بازار آزاد كه مبتني بر رقابت در حوزه هاي عرضه 
و تقاضاست كامال اصل درستي است اما يك پيش نياز دارد 
كه نبايد از نگاه مس��ووالن ناديده گرفته شود. بايد مد نظر 
قرار دهند كه الزمه ايجاد چنين استداللي اين است كه بايد 
طبقه متوسط قوي و گسترده اي شكل بگيرد و سطح درآمد 
آنها هم بسيار باالتر از وضعيت موجود باشد. اقتصاد ايران تا 
رسيدن به شرايط اقتصاد آزاد بسيار فاصله دارد و تا آن زمان 

دولت ها ناگزير هستند هزينه هاي آموزش، بهداشت و... را از 
درآمدهاي نفتي و مالياتي خود بپردازند. اگر زماني بخش 
خصوصي واقعي در ايران شكل گرفت، رشد اقتصادي ايران 
باال رفت، درآمد س��رانه افزايش چشمگير پيدا كرد و رفاه 
عمومي و گسترده شكل گرفت، مي توان به فكر گرفتن هزينه 
آموزش از شهروندان بود. متاسفانه منابع درآمدي دولت كه 
محدود مي شود، بالفاصله به صرفه جويي در بخش آموزش 
و فرهنگ فكر مي كنند. او افزود: از منظر سهم بودجه آموزش 
وپرورش از بودجه كشور، اگر از نگاه فرهنگيان بنگريم، كم 
است و با اين بودجه كه بيش از 97 درصد آن صرف حقوق 
و دستمزد مي شود، نه پرسنل را به لحاظ معيشتي راضي 

مي كند و نه به توسعه و تجهيز و پيشرفت و بهبود كيفيت 
مي انجامد. اما اگر از منظر دولت نگاه كنيم، آموزش وپرورش 
بيشترين س��هم را از بودجه جاري كشور دارد و اين بودجه 
درست و بهينه مديريت نمي شود و حتي نيروي انساني در 
اختيار اين وزارتخانه هم درست و بهينه مديريت نمي شود، 
بنابراين بايد به حال آن چاره اي انديش��يد. چاره اي كه به 
فكر سازمان برنامه وبودجه و حتي سازمان امور استخدامي 
رسيده اس��ت، اين بوده كه از طرح خريد خدمات آموزشي 
استفاده كنيم، يعني ببينيم اگر اماكن آموزشي را در اختيار 
پيمانكاران آموزشي قرار دهيم آنها با چه مبلغي اين خدمت 
را ارايه مي دهند، درصورتي كه الزم است به ساير ابعاد قضيه 

از جمله نيروي انس��اني كه بهينه از آنها استفاده نمي شود 
ولي حقوق مي گيرند را اضافه مي كردند و اينكه پيمانكاري 
آموزش��ي با چه كيفيتي اين خدمت را ارزان ارايه مي دهد. 
اينكه هزينه را كاهش دهيم بدون آنكه به نتيجه فكر كنيم 
كافي نيست. خريد خدمات آموزشي اكنون در برخي مناطق 
به صورت پايلوت اجرا مي ش��ود اما آيا به خروجي آن توجه 
ش��ده؟ آيا واقعا كار پژوهشي دقيق و درستي در اين زمينه 
صورت گرفته كه كيفيت معلمان به كار گرفته يا محصول 
نهايي كه دانش آموزان بودند، چگونه بوده است. آيا دستمزد ها 
منصفانه بوده يا حداقل مدنظر قانون كار بوده است؟ بنابراين 

هر صرفه جويي در آموزش و پرورش لزوما خوب نيست.

به اذعان مس��وول دبيرخانه س��تاد كنترل و مبارزه با 
دخانيات وزارت بهداشت، افزايش 100 توماني قيمت 
هر پاكت سيگار بر اس��اس اليحه بودجه 98 در حالي 
در مجلس راي نياورد كه اين افزايش مي توانست 300 
ميليارد تومان درآمد براي كش��ور به ارمغان آورده و از 
اعتياد، افزايش بار بيماري و مرگ ناشي از مصرف دخانيات 
جلوگبري كند. بهزاد ولي زاده، مسوول دبيرخانه ستاد 
كنترل و مبارزه با دخانيات وزارت بهداشت، با اشاره به 
حذف بندي از اليحه بودجه سال 1398 كه در آن دولت 
مكلف شده بود به ازاي هر نخ سيگار مبلغ 50 ريال اضافه 
دريافت كند، گفت: طبق بند »م« تبصره ش��ش قانون 
بودجه سال 1397، بحث دريافت ميزان 75 ريال به باال 
براي خرده فروشي سيگار در سيگار توليد داخل، توليد 
مش��ترك و برند وارداتي تصويب ش��د. در بودجه سال 
1398 نيز سازمان برنامه و بودجه اين بند را به صورت 
رديف درآمدي بالغ بر 700 ميليارد تومان قرار داده بود. 
نهايتا هم كميسيون تلفيق، افزايش 50 ريال به ازاي هر 
نخ سيگار را تصويب كرد كه درآمدي بالغ بر 300 ميليارد 
تومان داش��ت و قرار بود كه اين درآمد به دو سازمان از 

جمله سازمان بهزيستي ارايه شود.
او افزود: از طرفي در بند »ت« ماده 73 قانون برنامه ششم 
توسعه گفته شده كه عالوه بر ارقام مالياتي كه در صدر 
اين ماده نوشته شده است، ماليات بر ارزش افزوده، ماليات 
بند »ب« ماده 63 قانون الحاق كه درباره خرده فروشي 
سيگار است و به دولت اجازه داده كه براي اهداف سالمت 
از خرده فروش��ي سيگار عوارض دريافت كند و... نيز، به 
محصوالت دخاني اعمال  شود. بنابراين در قانون برنامه 
ششم، اخذ عوارض بر خرده فروشي سيگار تصويب شده 
و حكمش هم وجود دارد. بر اين اساس ما مي توانيم ساالنه 
در قوانين بودجه براي دريافت ماليات بر خرده فروشي 

سيگار پيشنهادات مان را ارايه دهيم.

     يك پاكت سيگار در ايران، چند؟
ولي زاده با بيان اينكه ايران در زمينه اخذ ماليات بر دخانيات 
از كشورهاي جهان بسيار عقب اس��ت، ادامه داد: سازمان 
جهاني بهداشت به كشورها توصيه كرده است كه 75 درصد 
قيمت خرده فروشي را به عنوان ماليات بر مواد دخاني اخذ 
كنند، اما متاسفانه اين ميزان در كشور ما 20 درصد قيمت 
خرده فروشي بوده و بر همين اساس رتبه ايران از نظر ماليات 
بر دخانيات بسيار پايين است. قيمت محصوالت دخاني در 
ايران بسيار پايين و متوسط قيمت پاكت سيگار در ايران 
حدود 0.2 دالر است؛ درحالي كه متوسط جهاني آن بيش 
از 4 الي 4.75 دالر است. مسوول دبيرخانه ستاد كنترل و 
مبارزه با دخانيات وزارت بهداشت با اشاره به دليل عدم اجراي 
درست سياست ماليات بر مواد دخاني ايران، به ايسنا گفت: 
توجيه صنايع دخاني اين است كه افزايش قيمت دخانيات 
منجر به افزايش قاچاق مي شود. بايد توجه كرد كه شايد در 

سال هاي گذشته اين ادعا تا حدودي صحت داشت؛ چراكه 
الزامات كنترلي ما براي مقابله با قاچاق مناسب نبود، اما بعد 
از اينكه صنايع در كشور ما راه اندازي شده، در حوزه توليد 
مواد دخاني سرمايه گذاري كردند و در حال حاضر باالي 95 
درصد تقاضاي داخلي مان را از طريق توليد داخلي تامين 
مي كنيم و نيازي به واردات نداريم، ديگر بهانه اي براي قاچاق 

هم در كشور وجود ندارد.

    سودهاي كالن صنايع  دخاني
ولي زاده تاكيد كرد: قاچاق، بحثي سازمان يافته بوده و اصال 
ربطي به مس��ائل مالياتي ندارد، بلكه بحث هاي مرتبط با 
افزاي��ش قاچاق مواد دخاني، بهانه هايي اس��ت كه صنايع 
دخاني مي آورند. طبيعي اس��ت كه اگر قيمت محصوالت 
دخاني ب��اال رود، ميزان مصرف كاهش مي يابد. طبيعتا در 
اين صورت صنايع دخاني ضرر كرده و بازارشان را از دست 

مي دهند. بايد پرسيد آيا سالمت مردم واجب تر است يا سود 
صنايع دخاني؟ در حال حاضر با سيستم ضعيف و نابه سامان 
مالياتي كه داريم، باالي 56 درصد س��رمايه اي كه صنايع 
دخاني هزينه مي كنند، سود است؟. صنعت دخانيات باالي 
56 درصد سود دريافت مي كند. كدام صنعت در كشور اين 
شرايط را دارد؟. اين به دليل ضعف اقتصادي است. اين صنايع 
همواره به دنبال اين هستند كه مسووالن، قانون گذاران و 
سياست گذاران را توجيه كنند كه افزايش ماليات موجب 
افزايش قاچاق و از دست دادن اشتغال مي شود، اينها داليلي 
هستند كه هيچ سند مطالعاتي ندارند.او افزود: اين درحالي 
است كه مطالعات سازمان بهداشت جهاني روي 76 كشور 
جهان در حوزه كنترل دخانيات،  نشان مي دهد كه افزايش 
ماليات هيچ ربطي به افزايش قاچاق ندارد و در كشورهايي كه 
ماليات بر مواد دخاني افزايش يافته، قاچاق هم كاهش يافته 
است. با اين اقدام نه تنها درآمد كشورها از محل ماليات افزايش 
پيدا كرده، بلكه كاهش مصرف هم داشته ند و توانسته اند تا 
حدود زيادي قاچاق را كنترل كرده و كاهش دهند. از طرفي 
افزايش ماليات كمك مي كند كه بخشي از درآمدهاي ناشي 
از آن را صرف تدابير مقابله با قاچاق مواد دخاني كرده و بتوانيم 
وضعيت را كنترل كنيم. متاسفانه كماكان توجيه هاي اشتباه 
و غلط صنايع دخاني، بر مستندات بخش سالمت ترجيح داده 
شده است. در حوزه قانون گذاري بيشتر از جنبه درآمدي به 
بحث ماليات بر دخانيات توجه مي كنند، اما در حوزه سالمت 
ما به سياست كاهش مصرف فكر مي كنيم. ولي زاده در ادامه 
صحبت هايش، گفت: طبيعي اس��ت كه اگر قيمت عرضه 
سيگار و قليان باال رود، يك جوان هر دقيقه از آنها استفاده 
نمي كند. افزايش قيمت مواد دخاني در كاهش مصرف شان 
بسيار موثر است. بحث ما نقد تصميم نمايندگان مجلس 
نيست، بلكه ما در حوزه ماليات اساسا دچار مشكل هستيم. 
بايد توجه كرد كه پنج تومان افزايش به ازاي هر “نخ “ سيگار، 
هيچ تاثيري روي افزايش قيمت سيگار نداشت؛ چراكه پنج 

تومان يعني 100 تومان افزايش روي هر پاكت سيگار. حال 
ببينيد گوشت و كاالهاي اساسي در اين مدت چقدر افزايش 

يافته اند، اما سيگار چقدر افزايش يافته است؟.

    معافيت  مالياتي »توتون«!
وي تاكي��د كرد: صنايع دخاني كه در كش��ور ما راه اندازي 
شدند، به راحتي آمدند و روي اقالم اوليه اي مانند توتون به 
آنها معافيت هاي مالياتي داده مي شود، آيا فكر نمي كنيد كه 
اينها برنامه ريزي شده است؟. من نگراني خودم را بابت نگاهي 
كه در زمينه ماليات بر دخانيات در كشور وجود دارد، اعالم 
مي كنم. زيرا ايران به عنوان رييس كنفرانس آتي اعضاي 
كنوانسيون كنترل دخانيات تعيين شده و از ايران به عنوان 
كش��وري كه 180 كشور براي اين ِسمت به آن راي دادند، 
انتظار مي رود كه وضعيت اجراي كنوانسيون را در كشور 
ارتقاء دهد. ما به عنوان يكي از ضعيف ترين كشورهاي جهان 
در حوزه ماليات بر دخانيات بايد وضعيت مان را ارتقاء دهيم 
و در س��طح ملي بتوانيم سياست هايي داشته باشيم كه از 

افزايش بي رويه مصرف دخانيات جلوگيري كند.

    اشتغال زايي اتوماتيك صنايع دخاني و يك ادعا
ولي زاده با بيان اينكه وزارت بهداشت هيچ ابزاري جز فكت ها 
و مستندات علمي ندارد، ادامه داد: صنايع دخاني به راحتي 
جلسه مي گذارند و نمايندگان را توجيه مي كنند. بايد پرسيد 
صنايعي كه تمام سيستم شان اتوماتيك است و هيچ نيازي به 
نيروي كارگر ندارند، چقدر اشتغال ايجاد كرده اند؟، حال بر 
چه اساسي مي گويند با افزايش ماليات بر دخانيات، اشتغال 
از بين مي رود؟. اين وضعيت جاي تاسف و نگراني دارد و اگر 
با همين روند پيش رويم، بازار بس��يار پر رونقي را در داخل 
كشور براي صنايع دخاني فراهم مي كنيم و به عنوان يكي از 
پر مصرف ترين كشورهاي جهان در حوزه مصرف دخانيات 

شناخته مي شويم.
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انتقاد از پولي شدن داروي 
بيماران خاص

رييس بنياد بيماري هاي خاص با انتقاد از پولي شدن 
داروي بيماران خاص نس��بت به تحميل داروهاي 
بي كيفيت داخل��ي به بيماران هش��دار داد. فاطمه  
هاش��مي  درباره وضعيت دارويي بيماران خاص به 
ايلنا گف��ت: داروهاي بيماران خ��اص در اصل بايد 
رايگان اس��ت و بيمار نبايد بابت دارو پولي پرداخت 
كند، در حالي كه بيماران تاالسمي در قبال دريافت 
داروهايش��ان بايد پول پرداخت كنند. او يادآور شد: 
در گذش��ته داروهاي خارجي كه وارد ايران مي شد، 
بنابر مصوبه رايگان بود، اما از زماني كه داروي ايراني 
جايگرين داروي خارجي در كشور شد، بيماران براي 
داروي خارجي بايد درص��دي را پرداخت كنند كه 
اين موضوع خالف اس��ت و داروي خارجي و داخلي 
بايد براي بيماران تاالسمي  رايگان باشد، اما اكنون 
اينطور نيست و مشكالتي را براي آنها ايجاد كرده اند. 
او با اشاره به ناراضي بودن بيماران تاالسمي از كيفيت 
داروهاي توليد داخل بيان ك��رد: با اينكه بيماران از 
اين داروها ناراضي بودند، اما به اجب��ار اين داروها را 
بر بيماران تحميل كردند. بارها با وزارت بهداش��ت 
مكاتبه شده، اما به اين موضوع توجه نكرده اند، چند 
روز گذش��ته آخرين مكاتبه من در اين راستا انجام 
شده و منتظر نتايج آن هستيم. وي همچنين افزود: 
البته برخي از بيماران كه از داروهاي خارجي استفاده 
مي كردند، در حال حاضر از داروهاي داخلي استفاده 
مي كنند كه البته فكر مي كن��م اثر خوبي روي آنان 
داشته است. رييس بنياد بيماري هاي خاص تصريح 
كرد: 98 درصد داروها در داخل كشور توليد مي شود 
و درصد باقي مانده، داروهايي هس��تند كه ايراني ها 
فرمول و توان س��اخت آن را ندارند به گفته هاشمي 
بيشترين داروي بيماري سرطان از خارج وارد مي شود 
و داروي كمتري در داخل توليد مي شود، اما در مورد 
بيماري  ام اس بيشتر داروها ايرانيست و داروي خارجي 
كمي مصرف مي ش��ود. او در ادامه بيان كرد: برخي 
از بيماران كيفيت داروهاي داخلي را در مقايس��ه با 
داروهاي خارجي قبول ندارند، در حالي كه داروهاي 
خارجي نيز برندهاي مختلفي دارند و از هند، آرژانتين 

و سويس نيز وارد مي شوند.

هزاران ميليارد تومان؛ هزينه 
انتقال آب از درياي عمان

رييس مجمع نمايندگان سيس��تان و بلوچس��تان 
گفت: مهار و بهره برداري از آبهاي مرزي و طرح انتقال 
آب از درياي عمان دو موضوع بس��يار مهمي اس��ت 
كه همواره مجمع نمايندگان براي تامين منابع آبي 
پايدار استان پيگيري مي كنند. محمد نعيم اميني فرد 
درباره اجراي طرح هاي محروميت زدايي از اس��تان 
سيس��تان و بلوچستان با اش��اره به آغاز ساخت 12 
هزار واحد مس��كوني براي مددجويان اين استان به 
خانه ملت گف�ت: خوش بختانه دولت در س��ال هاي 
اخير توجه بسيار خوبي به ظرفيت هاي استان داشته 
است. در حال حاضر پروژه و طرح هاي بسيار زيادي 
در اين منطقه در حال اجرا اس��ت كه شايد سال ها و 
دهه ها مغفول واقع شده بود. به عنوان مثال افزايش 
ظرفيت بنادر چابهار و راه آه��ن و باند دوم بزرگ راه 
چابهار- ايرانشهر و ايرانشهر- زابل است. نماينده مردم 
ايرانشهر، س��رباز، دلگان، فنوج، الشار، بنت، آشار در 
مجلس شوراي اسالمي، با بيان اينكه محروميت هاي 
استان سيستان و بلوچستان تاريخي  است افزود: استان 
سيستان و بلوچستان ظرفيت هاي بسيار زيادي براي 
توسعه و پيشرفت دارد. يكي از مزاياي نسبي استان، 
ترانزيت كاال و تجارت آن به كشورهاي همسايه ازجمله 
پاكس��تان و افغانستان است. اما متاس��فانه با وجود 
مرز1500كيلومتري استان سيستان و بلوچستان 
تاكنون از پتانسيل هاي اين استان به خوبي استفاده 
نشده است.  اميني فرد با بيان اينكه توسعه سواحل 
مكران محور شرق كشور را متحول مي كند گف�ت: 
بخش ديگري كه يكي از پتانسيل هاي اصلي استان 
در صادرات، واردات و ايجاد اشتغال است، منطقة آزاد 
چابهار است. اما تاكنون به اهداف خود كه تبديل شدن 
به هاب اصلي منطقه اس��ت، نرسيده و ظرفيت هاي 
عظيم اين منطقه بدون استفاده مانده است. او با اشاره 
به وضعيت آبي استان سيستان و بلوچستان گفت: 
همواره مجمع نمايندگان براي تامين منابع آبي پايدار 
استان دو موضوع بس��يار مهم، مهار و بهره برداري از 
آبهاي مرزي و طرح انتق��ال آب از درياي عمان را به 

صورت جدي و با اولويت پيگيري مي كنند.

بدهي 120 ميلياردي بهزيستي به مراكز نگهداري معلوالن
مديرعامل انجمن عالي مراكز غيردولتي توانبخشي معلوالن كشور اعالم كرد

مديرعامل انجمن عالي مراكز غيردولتي توانبخشي 
معلوالن كشور با اشاره به اينكه بهزيستي 120 ميليارد 
تومان بدهكار است، گفت: در صورت عدم پرداخت، اين 
مراكز با مش��كالت زيادي مواجه خواهند شد. سعيد 
س��عدآبادي در جمع خبرنگاران درباره اين موضوع 
گفت: در حال حاضر 2300 مركز نگهداري و آموزشي 
توانبخش��ي در كش��ور فعاليت مي كنند كه 25 هزار 
پرسنل در اين مراكز به معلوالن و سالمندان خدمات 
ارايه مي دهند. وي با اشاره به اينكه 120 هزار معلول، 
سالمند و بيمار رواني مزمن تحت پوشش اين مراكز 
هستند، افزود: هزينه هاي مراكز توانبخشي هر سال بر 
اساس قانون جامع حمايت از حقوق معلوالن تعيين 
مي شود كه البته هزينه هاي امسال مطابق مصوبه سال 
96 پرداخت شده است. مديرعامل انجمن عالي مراكز 
غيردولتي توانبخشي معلوالن كش��ور تصريح كرد: 
نمايندگاني از انجمن عالي مراكز غيردولتي توانبخشي، 
نماينده وزارت رفاه و نماينده بهزيس��تي در خصوص 
حداقل و حداكثر يارانه مراكز تصميم مي گيرند و طبق 

آن در بودجه سنواتي دولت پيش بيني خواهد شد.
سعدآبادي با اش��اره به اينكه پرداخت يارانه همانند 
سال قبل مش��كالت زيادي را براي مراكز توانبخشي 
ايجاد كرده است، تأكيد كرد: هزينه مراكز نگهداري 
سالمندان و معلوالن توسط خيرين و بخشي نيز توسط 

دولت تأمين مي شود. وي گفت: يارانه اي كه هر سال 
به مراكز اختصاص پيدا مي كن��د، صرف هزينه هاي 
موادغذايي، پوشاك، هزينه هاي بهداشتي و ... معلوالن 
و س��المندان مي ش��ود و در س��ال جاري با توجه به 
تغييراتي كه در نرخ ارز و مش��كالت اقتصادي ايجاد 
ش��د، هزينه هاي اين افراد را نسبت به گذشته باالتر 
برد اما متأسفانه يارانه ما همان اندازه سال قبل است. 
مديرعامل انجمن عالي مراكز غيردولتي توانبخشي 
معلوالن كش��ور تصريح كرد: هزين��ه نگهداري يك 
معلول در سال 96، يك ميليون و 400 هزار تومان بود 
كه اين رقم در سال 97، به دو ميليون و 500 هزار تومان 
رسيد كه اين افزايش قيمت، مشكالتي را براي مراكز 
ايجاد كرد. سعدآبادي با اشاره به اينكه يارانه مراكز به 
موقع پرداخت نمي شود، افزود: ماهيانه بايد 770 هزار 
تومان مابه التفاوت يارانه س��ال قبل و امسال به مراكز 
پرداخت شود كه تاكنون اين موضوع عملي نشده است. 
وي گفت: بدهي كه از بابت پرداخت مابه التفاوت يارانه 
سال قبل و امسال مراكز بهزيستي دارد، 120 ميليارد 
تومان اس��ت كه با عدم پرداخت آن، مشكالت زيادي 
براي مراكز ايجاد خواهد شد. مديرعامل انجمن عالي 
مراكز غيردولتي توانبخش��ي معلوالن كشور با اشاره 
به اينكه در حال حاضر 950 مركز روزانه نگهداري از 
معلوالن و س��المندان داريم، اظهار داشت: يارانه اين 

مراكز 435 هزار تومان است و يارانه مراكز شبانه روزي 
نيز 800 هزار تومان است كه البته به درستي پرداخت 
نمي شود. سعدآبادي با تأكيد بر اينكه 15 هزار نفر از 
افرادي كه در مراكز توانبخش��ي نگهداري مي شوند، 
مجهول الهويه هستند، گفت: اين افراد هيچ خانواده اي 
ندارند و باي��د بطور كامل هزينه هاي آنها توس��ط ما 
پرداخت شود. وي بيان كرد: اگر حقوق و دستمزد سال 
آينده 30 درصد افزايش پيدا كند، مراكز غيردولتي ما 
تعطيل خواهد شد چرا كه توان پرداخت آن را نداريم 
اما در صورت افزايش 20 درص��دي، امكان تعطيلي 

ضعيف تر مي شود.
مديرعامل انجمن عالي مراكز غيردولتي توانبخشي 
معلوالن كش��ور با اش��اره به اينكه س��ازمان برنامه و 
بودجه بايد اعتبار س��ال 97 را 100 درصد تخصيص 
دهد چرا كه در حال حاضر 83 درصد تخصيص داده و 
خزانه داري نيز 70 درصد پول را به بهزيستي پرداخت 
كرده است، گفت: اگر 100 درصد اعتبارات داده شود، 
يارانه بهمن و اس��فند ماه نيز پرداخت خواهد ش��د. 
س��عدآبادي همچنين در مورد بودجه اي كه از محل 
هدفمندي يارانه ها بايد پرداخت ش��ود، خاطرنشان 
كرد: چنانچه اعتبار اين محل به درستي به بهزيستي 
پرداخت ش��ود، مي تواند در جهت اراي��ه خدمات به 

مددجويان تحت پوشش اقدام كند.

آگهي تجديد مناقصه عمومي
شركت آب و فاضالب  شماره 97/769/9031 

روستايي استان ايالم 

روابط عمومي شركت آب و فاضالب روستايي استان ايالم 

شركت آب و فاضالب روستايي استان ايالم در نظر دارد اقالم مشروحه زير را از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد.
مناقصه گران واجد شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه از تاريخ 97/12/6 لغايت 97/12/11 از طرق مندرج در اين آگهي اقدام نمايند.

شرايط:
 الف- رعايت قانون منع مداخله كارمندان در معامالت دولتي الزامي مي باشد.

1- مبلغ ضمانت نامه شركت در مناقصه 464،069،760 ريال و به صورت ضمانت نامه بانكي مي باشد.
2- پرداخت بهاي لوله هاي خريداري شده از محل اسناد خزانه اسالمي)اخزا 703( با سررسيد 1399/7/21 مي باشد.

3- هزينه كليه آگهي ها و... به عهده برنده مناقصه مي باشد. 
4- مناقصه گران بعد از پايان دريافت و خريد اسناد مناقصه)تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 97/12/21( فرصت دارند اسناد مناقصه شامل 
پاكت ضمانت نامه را تحويل دبيرخانه شركت به آدرس ايالم- بلوار دانشجو- بن بست حافظيه- جنب اداره استاندارد و تحقيقات صنعتي- دبيرخانه 

شركت آب و فاضالب روستايي استان ايالم تحويل نمايند. 
4- واجدين ش�رايط مي توانند با مراجعه به ش�ركت آب و فاضالب روس�تايي اس�تان و يا وب س�ايت ش�ركت www.abfar-ilam.ir، پايگاه 
 اطالعات ملي مناقصات: www.iets.mporg.ir و سايت معامالت شركت مهندسي آب و فاضالب كشور به آدرس: www.tender.nww.ir  و

 http://setadiran.ir  سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد( جهت دريافت اسناد مراجعه نمايند.
فرآيند ش�ركت در مناقصه و بارگذاري مدارك )پيشنهاد قيمت، ضمانت نامه معتبر بانكي و ساير مدارك( از طريق سامانه تداركات الكترونيكي 

دولت )ستاد( به آدرس http://setadiran.ir مي باشد. 
تلفن هاي تماس: 3-2229001-0843- داخلي 209

موضوع مناقصه: 
1- خريد 240 متر لوله گالوانيزه 8 اينچ دوسر پخ با ضخامت 5 ميليمتر 

2- خريد 1164 متر لوله گالوانيزه 10 اينچ دوسر پخ با ضخامت 6.35 ميليمتر 

نوبت اول



ايرانشهر 13 راهوشهرسازي

بانك مركزي كارنامه بازار مسكن تهران در بهمن ماه را منتشر كرد

آغاز ساخت واحد مسكوني در بافت فرسوده از بهار 98 آغاز مي شود

سرايت نوسان دالري به بازار مسكن

تهيه نرم افزار اجاره فضاهاي شهري

موافقت با 10 برنامه بلندمدت و كوتاه مدت مسكن

گروه راه و شهرسازي| 
 در حالي كه تحوالت بازار مس��كن دس��ت كم در 6ماهه 
اخير حاكي از اس��تقرار اين بازار در فاز ركود تورمي است 
و افزايش قابل توجه قيمت ها رمقي براي تنفس و سر بر 
آوردن تقاضاهاي راستين و به عبارتي تقاضاهاي مصرفي 
باقي نگذاشته اس��ت، حجم معامالت ملك در بهمن ماه 
نس��بت به دي ماه 39درصد افزايش يافت. اگر چه شايد 
بخشي از اين رش��د 39 درصدي ماهانه را بتوان ناشي از 
الگوي بازار ش��ب عيد در سنوات گذشته قلمداد كرد، اما 
مساله نوس��ان دوباره دالر در بهمن ماه نيز قابل توجه و 
موثر ارزيابي مي شود. تا چند سال پيش، كارشناسان قايل 
به اثرپذيري فوري بازار مسكن از تحوالت سياسي يا نرخ 
ارز و ساير شوك ها نبودند، اما با توجه به تجربه هاي اخير، 
براي كارشناسان مسكن مسلم شده است كه با دسترسي 
بيشتر مردم به اخبار و اطالعات از طريق شبكه هاي مجازي 
و اجتماعي، طول موج نوسان هاي سياسي يا اقتصادي موثر 
بر اين بازار كوتاه تر و حتي لحظه اي شده است. از سويي، 
آنالين شدن بازارها از جمله بازار مصالح و از سوي ديگر، 
 آنالين شدن تغييرات انتظارات تورمي و البته تزريق هيجان 
به خريداران و فروشندگان ملك از سوي مشاوران امالك 
دست به دست هم داده اند تا سرعت بازار نه چندان چابك 

مسكن را افزايش دهند.
مشاهدات ميداني روزنامه تعادل، حاكي از تالش برخي 
مشاوران امالك براي قيمت س��ازي هاي كاذب و انجام 
معامالت متعدد توسط سفته بازان است، به گونه اي كه در 
برخي موارد، حتي از واحد مسكوني مورد نظر بازديد دقيقي 
صورت نمي گيرد و با نش��ان دادن نماي بيرون )به دليل 
همراهي نكردن برخي مستاجران براي بازديد( و تصاوير 
داخلي منزل خريد و فروش مي شود. در واقع، با اين شيوه ها 
برخي مشاوران امالك فرآيند طوالني خريد و فروش ملك 
را كاهش مي دهند و همزمان سفته بازان به دليل چشم انداز 
تورمي ملك زحمت وارسي و بررسي واحد مورد نظر را به 
خود نمي دهند، چرا كه مطمئن هستند در آينده نزديك 
و با همكاري بي سابقه برخي از بنگاه هاي امالك مي توانند 
ملك را با قيمت هاي باالتر به فروش برس��انند. در چنين 
شرايطي، قيمت دالر كه در روز اول بهمن ماه سال جاري 
11 هزار و 550 تومان بود با افزايشي حدود 16.5 درصدي 
در نخس��تين روز اسفند ماه سال جاري به رقم 13 هزار و 
460 تومان رسيد. همين نوسان 2 هزار توماني نيز حربه اي 
شد كه برخي از مشاوران امالك با پيشنهاد رقم هاي تازه به 

سرمايه گذاران، آنها را به سفته بازي تشويق كنند.

كارنامه مسكن در بهمن 97
تازه ترين گزارش بانك مركزي از تحوالت بازار مسكن شهر 
تهران حاكي از افزايش قيمت هر متر مربع واحد مسكوني 
به 9.97 ميليون تومان است كه نسبت به ماه مشابه سال 
قبل 85.1 درصد رشد داشته است. به اين ترتيب، متوسط 
قيمت هر متر مربع واحد مسكوني طي 11 ماه اول سال با 
رشد 68.8 درصدي نسبت به دوره مشابه سال قبل به 7.96 
ميليون تومان رسيد. روند معامالت ملك در پايتخت طي 
بهمن ماه سال جاري اگر چه رشد 39 درصدي را تجربه 
كرد، اما نسبت به ماه مشابه سال قبل،  49.2 درصد كاهش 
يافت. همچنين مجموع معامالت ملكي انجام ش��ده در 
تهران طي 11 ماه نخست سال جاري به 113 هزار و 984 

فقره رسيد كه نسبت به دوره مشابه سال قبل افت 32.5 
درصدي را تجربه كرده است.

  منطقه يك درصد گران ترين ها
به گزارش بانك مركزي، در بهمن ماه سال 1397 متوسط 
قيمت يك متر مربع زيربناي واحد مسكوني معامله شده از 
طريق بنگاه هاي معامالت ملكي شهر تهران 9.97 ميليون 
تومان بود كه نس��بت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به 
ترتيب 1.7 و 85.1 درصد افزايش نشان مي دهد. بيشترين 
رشد متوسط قيمت در اين ماه نسبت به ماه مشابه سال 
قبل به منطقه 9 )معادل 109.2 درصد( و كمترين ميزان 
رشد به منطقه 12 )معادل 61.2 درصد( تعلق دارد.  درميان 
مناطق 22 گانه شهرداري تهران، بيشترين متوسط قيمت 
هر مترمربع زيربناي مسكوني معامله شده معادل 21.8 
ميليون تومان به منطقه يك و كمترين آن با 4.53 ميليون 
تومان به منطقه 18 تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت 
به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 89.1 درصد و 86.7 درصد 

افزايش نشان مي دهند.

   افزايش سهم قديمي سازها
 بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسكوني معامله شده در 
ش��هر تهران به تفكيك عمر بنا در بهمن ماه سال 1397 
حاكي از آن اس��ت كه از مجموع 9343 واحد مسكوني 
معامله شده، واحدهاي تا 5 س��ال ساخت با سهم 44.3 
درصد بيشترين سهم را به خود اختصاص داده اند. سهم 
مذكور در مقايسه با بهمن ماه سال قبل 4.4 واحد كاهش 
يافته و در مقابل به سهم واحدهاي با قدمت 6 تا 10 سال 
و 16 تا 20 سال افزوده شده است. توزيع تعداد معامالت 
انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در بهمن 
ماه س��ال 1397 حاكي از آن است كه از ميان مناطق 22 
گانه ش��هر تهران، منطقه 5 با سهم 13.9 درصدي از كل 
معامالت، بيشترين تعداد قرار دادهاي مبايعه نامه را به خود 
اختصاص داده است. همچنين مناطق 4 و 2 به ترتيب با 
سهم هاي 9.1 و 8.2 درصدي در رتبه هاي قرار گرفته اند.  
در مجموع 71.1 درصد از كل تعداد معامالت انجام شده 
در شهر تهران در بهمن ماه سال جاري مربوط به 10 منطقه 
شهر )به ترتيب بيشترين فراواني شامل مناطق 11، 7، 8، 
15، 14، 10، 24، 5 و1( بوده و 12 منطقه باقي مانده 28.3 

درصد از كل تعداد معامالت را به خود اختصاص داده اند.

 86 درصد معامالت زير متوسط قيمت
بر اس��اس گزارش بانك مركزي، توزي��ع فراواني تعداد 
واحدهاي مسكوني معامله شده بر حسب قيمت يك متر 
مربع بنا در بهمن ماه س��ال 1397 حاكي از آن است كه 
واحدهاي مسكوني در دامنه قيمتي 5 تا 6 ميليون تومان 
به ازاي هر مترمربع بنا با سهم 9.9 درصد، بيشترين سهم 
از تعداد معامالت شهر تهران را به خود اختصاص داده اند 
و دامنه هاي قيمتي 6 تا 7 ميليون تومان و 7 تا 8 ميليون 
تومان نيز ب��ه ترتيب با اختصاص س��هم هاي 9.8 و 9.7 
درصدي در رتبه هاي بعدي قرار گرفته ان��د. در اين ماه، 
توزيع حجم معامالت به گونه اي بوده است كه 85.9 درصد 
واحدهاي مسكوني با قيمتي كمتر از متوسط قيمت هر متر 
مربع واحد مسكوني شهر تهران )9.97 ميليون تومان( 

معامله شده اند.

 57 درصد معامالت زير 80 متر مربع
بانك مركزي همچنين گزارش كرده اس��ت، توزيع 
فراواني تعداد واحدهاي س��كوني معامله ش��ده بر 
حسب س��طح زيربناي هر واحد مسكوني در بهمن 
ماه س��ال 1397 نش��ان مي دهد، بيشترين سهم از 
معامالت انجام ش��ده به واحدهاي مس��كوني با زير 
بن��اي 50 تا 60 و 60 ت��ا 70 مترمربع ه��ر كدام با 
سهم يكس��ان 15.1 درصد اختصاص داشته است. 
واحده��اي داراي زيربناي 70 تا 80 و 40 تا 50 متر 
مرب��ع به ترتيب با س��هم 12.4 و 11.4 درصدي در 
رتبه هاي بعدي قرار دارن��د. در مجموع در اين ماه، 

واحدهاي مسكوني با سطح زيربناي كمتر از 80 متر 
مربع، 57.3 درصد از معامالت انجام شده را به خود 

اختصاص دادند.

  48 درصد معامالت زير 600 ميليون تومان
در بهمن ماه سال 1397، توزيع فراواني تعداد واحدهاي 
مسكوني معامله شده بر حس��ب ارزش هر واحد حاكي 
از اين است كه در ميان دامنه هاي قيمتي مورد بررسي، 
واحدهاي مسكوني با ارزش 300 تا 450 ميليون تومان با 
اختصاص سهم 18.2 درصد، بيشترين سهم از معامالت 
انجام شده را به خود اختصاص داده اند. واحدهاي داراي 

ارزش 150 ت��ا 300 و 450 تا 600 ميليون تومان نيز به 
ترتيب ب��ا اختصاص س��هم هاي 15.3 و 12.7 درصدي 
در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند. در مجموع در اين ماه، 
حدود 47.7 درصد از معامالت به واحدهاي مس��كوني با 
ارزش كمتر از 600 ميليون تومان اختصاص داشته است.

  افزايش 20 درصدي كرايه
بر اساس اين گزارش، بررسي شاخص كرايه مسكن اجاري 
در شهر تهران در بهمن ماه سال جاري حاكي از اين است 
كه اين شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل 20.4 درصد 

رشد يافته است.

عضو شوراي شهر تهران گفت: در شرايط فعلي ما هيچ 
مصوبه و مقرره اي براي اخذ وجهي از دست فروش��ان، 
وانت ها و ون ها نداريم. به گزارش فارس، حجت نظري 
عضو كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي شهر در مورد 
معضل قرق كردن بعضي از خيابان ها توس��ط وانت ها، 
ون ها و دست  فروش��ان اظهار داش��ت: مصوبه مشاغل 
سيار و بي كانون مراحل نهايي خود را                                                                                                                     طي مي كند و به                                                                                                                                                                                                                                        
هيات تطبيق فرمانداري براي تاييد نهايي ارسال شده و 
اميدواريم در بازي زماني نظر كميته انطباق اعالم شود.

وي ادام��ه داد: البت��ه بعي��د مي دان��م كميته تطبيق 
فرمانداري تهران مخالفتي با اين مصوبه داشته باشد و 
به                                                                                                                                                                                                                                        تاييد نهايي خواهد رسيد و دليل آن هم مستندات 

قانوني است كه در طرح مشاغل سيار و بي كانون وجود 
دارد و در متن قوانين مانند قانون نظام صنفي كشوري 
مصوب س��ال 92 نيز قوانين مش��ابه با مشاغل سيار و 
بي كانون به                                                                                                                                                                                                                                        صراحت اشاره شده است و مشاغل سيار را                                                                                                                     
خيلي عام ديده كه اعم از مشاغل موتوري و غيرموتوري 
نيز مي شود. عضو شوراي شهر تهران اظهار كرد: در ماده 
55 قانون شهرداري ها فقط سد معبر مطرح شده است 
و هيچ ممنوعيتي براي دست فروشي يا مشاغل سيار 
در آن وجود ندارد. در سال 85 نيز مصوبه اي در شوراي 
شهر به                                                                                                                                                                                                                                        عنوان ساماندهي دست فروشان داشته ايم كه 
هيات تطبيق نيز آن را                                                                                                                     تاييد كرده است و در آن مقطع 
هيات تطبيق فرمانداري تهران اين مصوبه را                                                                                                                     بدون مانع 

قانوني ديده و تصويب كرده است. نظري گفت: در مصوبه 
جديد شوراي شهر تهران نيز ما تغيير ماهوي خاصي 
در اين قانون نديده ايم و چند مورد تغيير كرده است و 
به                                                                                                                                                                                                                                        نظر مي رسد كه به                                                                                                                                                                                                                                        راحتي به                                                                                                                                                                                                                                        تصويب برسد. مصوبه 
قبلي صرفا براي دست فروش��ان بود ولي مصوبه فعلي 
براي مشاغل سيار، موتوري از جمله ون ها، ون كافه ها، 
ون هاي گلفروشي، وانت بارها و ديگر موارد مي پردازد 
و دست فروش��ي در مترو هم به                                                                                                                                                                                                                                        صراحت در اين مصوبه 
ممنوع شده است. عضو شوراي شهر تهران در پاسخ به                                                                                                                                               
                                                                                         پرسشي مبني بر تهيه اپليكيشن واگذاري فضاهايي به                                                                                                                                               

                                                                                         دست فروش��ان و وانت بارها نيز گفت: بالفاصله پس از 
تأييديه اين مصوبه در كميته برنامه ريزي كه متشكل 

از دستگاه هاي مختلف است تمام برنامه ريزي ها در اين 
خصوص صورت مي گيرد و در اولين فرصت نسبت به                                                                                                                                               

                                                                                         توليد اين اپليكيشن اقدام خواهد شد. نظري تصريح 
ك��رد: رايزني ه��ا و گفت وگوهايي با س��ازمان فناوري 
اطالعات و شركت ساماندهي مشاغل انجام شده است 
كه اين موضوع براي انجام امور مقدماتي اين اپليكيشن  
هماهنگي الزم صورت مي گيرد. وي درباره تعرفه هاي 
واگذاري فضا نيز گفت: در مصوبه، شهرداري ملزم شده 
است با ملزومات محله اي اليحه بهاي خدمات را                                                                                                                     جهت 

تصويب ارايه كند.
عضو ش��وراي ش��هر تهران گفت: به طوركلي رويكرد 
مديريت شهري حمايتي است و اگر نهادهاي نظارتي و 

حاكميتي مثل مجموعه وزارت كشور و شوراي تأمين 
مواردي را                                                                                                                     به                                                                                                                                                                                                                                        عنوان وظيفه به                                                                                                                                                                                                                                        مديريت شهري تكليف 
نكنند، قطعاً رويكرد مديريت شهري در تهران نسبت به                                                                                                                                               

                                                                                         اقشار كمتر برخوردار حمايتي است. نظري در پاسخ به                                                                                                                                                                                                                                        
پرسشي مبني بر اينكه آيا اخذ وجه توسط شهرداري از 
وانت بارها و ون ها كه در فضاهاي خاص اقدام به                                                                                                                                                                                                                                        فروش 
محصوالت مي كنند قانوني اس��ت، گفت: در ش��رايط 
فعلي ما هي��چ مصوبه و مقرره اي ب��راي اخذ وجهي از 
دست فروشان، وانت ها و ون ها نداريم و بعد از الزم االجرا 
شدن مصوبه مشاغل س��يار و بي كانون و بعد از مصوبه 
اليحه بهاي خدمات مربوط به                                                                                                                                                                                                                                        اين حوزه، وجوه قانوني را                                                                                                                     

به                                                                                                                                                                                                                                        مردم اطالع رساني خواهيم كرد.

وزير راه و شهرسازي اعالم كرد: ساخت واحدهاي مسكوني 
در بافت هاي فرسوده از بهار سال آينده آغاز خواهد شد. او 
همچنين برنامه 25 ساله و كوتاه مدت مسكن كه از سوي 
معاونت مس��كن وزارت راه و شهرسازي تهيه شده بود را 

تاييد و با اجراي آن موافقت كرد.
به گزارش مهر، محمد اسالمي درباره واگذاري مسووليت 
رسيدگي به مشكالت حاشيه نشيني از شركت بازآفريني 
شهري به بنياد مسكن انقالب اسالمي اظهار كرد: چنين 
موضوعي صحت ندارد و تنها در دو اس��تان سيس��تان و 
بلوچستان و خوزستان كه توسعه حاشيه نشيني سرعت 
بااليي دارد، مقرر ش��د تا در اين دو استان مستقر شود و 
حاشيه نشيني را ساماندهي كند. اما رسيدگي به مشكالت 
حاشيه نشيني ساير استان ها به جز اين دو استان، همچنان 

در مسووليت شركت بازآفريني شهري است.
وي در پاسخ به اينكه چرا با وجود وعده هاي قبلي مبني 
بر آغاز س��اخت و ساز واحدهاي مس��كوني در بافت هاي 
فرسوده در س��ال 97، اين اقدام آغاز نشده است؟ گفت: 
مش��كلي كه وجود داش��ت اين بود برنامه هايي كه قبال 
مصوب ش��ده بود، تماما اقدامات حاشيه اي بودند و متن 
)اقدام��ات اساس��ي( نبودند كه مس��كن مهم ترين اين 

اقدامات است.
وزير راه و شهرسازي ادامه داد: برنامه اي كه قبال پيگيري 
مي كردند عمدت��ا حول اين محورها ب��ود كه محله ها را 

بدنه سازي يا كف س��ازي كنند، در حالي كه اين اقدامات 
كمكي نمي كرد تا بازآفريني شهري اتفاق بيفتد.

اسالمي تصريح كرد: ما تمركز خود را روي ساخت مسكن 
و بناهايي كه مي تواند به فعاليت و كسب و كار رونق دهد، 
قرار داده ايم. بنابراين زماني كه مسكن و ابنيه هاي مرتبط 
با فعاليت هاي اقتصادي و كسب و كار احداث شود، خود به 
خود اين محله ها بازسازي مي شود. وزير راه و شهرسازي 
اظهار كرد: اين رويكرد اصلي ماست و در همه استان ها نيز 
اين رويكرد جديد در حال دنبال شدن است. من هفته اخير 
در اراك بودم؛ فاز يك بازآفريني شهري اراك را با رويكرد 
سابق انجام داده بودند اما مورد موافقت واقع نشده نبود كه 
همانجا دستور داديم تا فازهاي بعدي بازآفريني شهري 
اراك با رويكرد جديد اجرا شود. وي با بيان اينكه عمليات 
ساخت واحدهاي مسكوني در بافت هاي فرسوده از بهار 
98 آغاز مي شود، تأكيد كرد: محوريت نوسازي بافت هاي 

فرسوده در پايتخت با شهرداري تهران است.
ش��هر تهران 3 هزار و 268 هكتار بافت فرسوده دارد و بر 
اس��اس برنامه وزارت راه و شهرس��ازي شهردار به عنوان 
متولي اصلي نوس��ازي بافت هاي فرسوده تهران تعيين 
شده اس��ت. در طرح بازآفريني شهري هم مدل مداخله 
در سطح راهبردي مشخص ش��ده و هم اينكه سازوكار 
ساختار سازماني آن تحت عنوان ستاد بازآفريني مشخص 
است و تمامي دس��تگاه ها و نهادهاي ذي مدخل هم در 

دولت و هم در مديريت شهري مشخص شده اند. در اين 
طرح سهم ش��هرداري در ارايه خدمات 30 درصد، سهم 
بخش خصوصي 39 درصد و سهم دولت 31 درصد تعيين 

شده است.
با توجه به اهميت موضوع اعضاي ش��وراي شهرموضوع 
س��ومين نامه خود به رييس جمهور را بافت فرسوده قرار 
دادند.از سوي ديگر از ش��هرداري تهران انتظار مي رود، 
رويكرد خود را نسبت به گذشته تغيير دهد و بسته هاي 
تشويقي يا اهمال كاري هايي كه در عدم رعايت مفاد طرح 
تفصيلي و طرح جامع و مقررات شهرس��ازي و معماري 
در مناطق برخوردار ش��هر داشته و ما شاهد شكل گيري 
مجموعه قابل توجهي از برج باغ ها و م��ال هاو... در آنجا 
بوديم را كاهش و ياحذف كند و به جاي آن ارايه بسته هاي 
تشويقي و ايجاد زيرساخت در مناطق كم برخوردار و داراي 

بافت فرسوده را افزايش دهد.

  موافقت با 10 برنامه مسكن
در تحولي ديگر، وزير راه و شهرس��ازي برنامه 25 س��اله 
و كوتاه مدت مسكن را كه از س��وي معاونت مسكن اين 
وزارتخانه تهيه شده بود را تاييد و با اجراي آن موافقت كرد.

به گزارش ف��ارس، مازيار حس��يني، معاون مس��كن و 
ساختمان وزير راه و شهرسازي چند روز پيش، از تهيه و 
ارايه يك برنامه كوتاه مدت و بلندمدت 25 ساله در بخش 

مسكن خبر داده و گفته بود كه بسته 10 برنامه مشخص 
معاونت مسكن و ساختمان به وزير راه و شهرسازي ارايه 
شده اس��ت كه بخش��ي از اين برنامه ها اجرايي و بخشي 
مطالعاتي و شامل تدوين طرح هاست كه اميدواريم با تايد 
وزير راه و شهرس��ازي به عنوان چراغ راه برنامه هاي آتي 

حوزه مسكن وزاتخانه تاثيرگذار باشد.
حس��يني معاون امور مس��كن و س��اختمان با تاكيد بر 
اين مطلب كه بخش��ي از اين برنامه ها، اجرايي و بخشي 
مطالعاتي خواهد بود، از تدوين طرح ها در آينده نزديك 
با عنوان برنامه كوتاه مدت خبر داده و گفته است: در اين 

بسته 10 برنامه مشخص دنبال خواهد شد.
وي اف��زود: بخش��ي از اي��ن برنامه ها اجرايي و بخش��ي 
مطالعاتي و شامل تدوين طرح هاس��ت. به عنوان نمونه 
يكي از طرح هاي مهمي كه ارايه ش��ده است طرح جامع 
مس��كن اس��ت كه در دو فاز كوتاه مدت سه ساله جهت 
س��اماندهي وضع موجود و برنامه بلندمدت 25 س��اله 
چراغ راه برنامه هاي آتي در حوزه مسكن خواهد بود. اين 
برنامه ها و سياست ها مباحث مرتبط با كيفيت ساخت و 
س��از و راه اندازي نظام ملي ساخت و ساز ساير موارد را در 

بر مي گيرد.
معاون امور مسكن و ساختمان همچنين گفت: در حوزه 
فعاليت هاي عمراني و تملك دارايي ها بيش از چند دهه 
است كه نظام فني-اجرايي داريم، اما متاسفانه براي نظام 

ساخت و ساز بخش خصوصي كه به نظر مي رسد، بيشترين 
س��رمايه گذاري بخش مسكن در بخش خصوصي انجام 
مي شود، فاقد چنين نظامي هستيم كه در بسته فوق حل 
اين مس��ائل در نظر گرفته شده است. حسيني ادامه داد: 
اميدواريم كه ريل گذاري حوزه مسكن و ساختمان و آنچه 
كه سرمايه هاي ملي ما در حوزه مسكن و ساختمان است 
را بتوانيم سامان دهيم. بر اساس اعالم معاونت مسكن و 
ساختمان برنامه هاي كوتاه مدت وزارتخانه شامل تكميل 
500 هزار واحد مسكوني مهر باقيمانده و همچنين احداث 
400 هزار واحد مسكوني جديد است كه 200 هزار واحد 
آن توسط ش��ركت عمران ش��هرهاي جديد، 100 هزار 
واحد آن توسط بنياد مسكن انقالب اسالمي و 100 هزار 
واحد آن توسط شركت بازآفريني شهري در قالب طرح 
بازآفريني ش��هري، طي دو سال 98 و 99 انجام مي شود. 
محمد اس��المي وزير راه و شهرسازي در نامه اي به مازيار 
حسيني معاون مس��كن و ساختمان وزارتخانه، موافقت 

خود را با 10 محور پيشنهادي آن معاونت اعالم كرد.
در اين ابالغيه آمده اس��ت: با پيش��نهاد معاون مسكن و 
ساختمان در مورد رئوس برنامه هاي با اولويت حوزه مسكن 
و ساختمان موافقت مي شود. در اين ابالغيه تصريح شده 
است: معاون مسكن و ساختمان درباره رئوس برنامه هاي 
با اولوي��ت اقدام كنند و گ��زارش عملك��رد آن را ماهانه 

گزارش دهند.
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امسال اتوبوس دست دوم 
خارجي وارد نمي شود

مع��اون حمل ونقل ترافيك ش��هرداري ته��ران در 
خصوص ورود اتوبوس هاي دست دوم خارجي گفت: 
امسال اين امر رخ نمي دهد و موضوع در حال بررسي 
است. به گزارش فارس، محسن پورسيدآقايي معاون 
حمل ونقل ترافيك شهرداري تهران در خصوص ورود 
اتوبوس هاي دسته دوم خارجي به تهران، گفت: امسال 
بعيد مي دانم اتفاقي رخ دهد ام��ا براي اتوبوس هاي 
فرسوده و تاكسي هايي كه به سن فرسودگي رسيده  اند  

پيشنهاداتي را براي دولت ارسال كرديم.
وي ادامه داد: آيين نامه هاي مربوطه براي اتوبوس ها و 
تاكسي هاي فرسوده در دولت در دست بررسي است 
و دو جلسه در اين زمينه برگزار شده است و توافقات 
كلي صورت گرفته و متن نهايي آيين نامه هفته آينده 
در كارگروه كميس��يون زيربنايي مطرح مي ش��ود. 
پورسيدآقايي با اشاره به اتوبوس هاي دسته دومي كه 
قرار بود وارد كشور شود، گفت: فعاًل در حد آيين نامه 
است كار خاصي صورت نگرفته است و   امسال اتفاقي 
رخ نمي دهد. معاون حمل ونقل ترافيك ش��هرداري 
تهران در خص��وص دو چالش آلودگي هوا و ترافيك 
در تهران گفت: امسال با اجراي طرح ترافيك آلودگي 
هوا در تهران كمتر و وارد مرحله اضطرار نشده ايم اما 
شرايط جوي هم امسال بهتر بوده است.در سال آينده 
طرح زوج و فرد برداشته شده و براي تردد شهروندان 
در اين محدوده برنامه ريزي هايي صورت گرفته است 
و سعي مي كنيم كه آلودگي در تهران كاهش و ديگر 

مردم آلودگي هاي سال 96 را تجربه نكنند.

 فيلتر دوده اتوبوس
از برنامه سوم حذف شده است

دبير كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهر 
تهران گفت: تمامي بندهاي مربوط به فيلتر جاذب 

دوده از برنامه سوم حذف شده است.
به گزارش مهر، محمد علي كروني با بيان اينكه تمامي 
بندهاي مربوط به فيلتر جاذب دوده از برنامه س��وم 
حذف شده است، گفت: بر چه مبنايي اعالم مي كنند 
خريد 700 فيلتر جذب دوده در دستور كار قرار دارد. 
اگر برنامه 5 ساله قرار است به عنوان سندي راهبردي 
مبناي فعاليت هاي شهرداري طي5 سال آينده باشد 
طرح اين موضوعات كه ناقض مصوبات شوراست نشان 
از عدم توجه به برنامه و اهداف تعيين شده در آن است. 
البته اينگونه اطالعات قاعدتا از سوي معاونت هاي 
مربوطه در اختيار ش��هردار قرار مي گيرد و گويا قرار 
اس��ت معاونت حمل و نقل صرفا ب��ر مبناي نظرات 
شخصي عمل كند. وي ادامه داد: عدم التزام به برنامه 
و بودجه كه مصاديق آن در همين مورد فيلتر دوده و 
عدم ساماندهي پارك هاي حاشيه اي مشهود است و 
بارها توسط اعضاي كميسيون حمل و نقل تذكر داده 
شده و اميدواريم در سال جديد سرلوحه فعاليت هاي 

معاونت حمل و نقل قرار بگيرد.
دبير كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهر 
تهران با بيان اينكه ارايه مس��تندات كافي از سوي 
كميسيون حمل و نقل در اثبات ناكارآمدي نصب 
فيلترهاي دوده و هدررفت هزين��ه از محل منابع 
درآمدي شهرداري براي اين موضوع، باعث شد در 
جريان بررسي برنامه سوم بندهاي مرتبط با خريد 
و نصب فيلت��ر دوده برروي اتوبوس هاي فرس��وده 
مورد تصويب شوراي شهر تهران قرار نگيرد گفت: 
اولويت با خريد ناوگان نو اس��ت و حتي استعالم از 
كارخانه سازنده اتوبوس هاي شهري به منظور نصب 
فيلترهاي دوده روي ناوگان فرس��وده به علت عدم 
سازگاري مشخصات فني موتور و فيلتر و باال بردن 
استهالك موتور، منجر به عدم تداوم استفاده از اين 
فيلترها از سوي رانندگان خواهد شد .به گزارش مهر، 
شهردار تهران روز دوشنبه در نشست خبري خود 
اعالم كرده بود خريد 700 فيلتر دوده را در دستور 

كار قرار داده است.

نظارت مردم بر پرداختي هاي 
شهرداري به پيمانكاران 

رييس كميته ش��فافيت شوراي ش��هر تهران از 
فراهم شدن امكان نظارت مردم بر پرداختي هاي 
ش��هرداري به پيمانكاران در قراردادهاي كالن 

خبر داد.
به گ��زارش ايلن��ا، بهاره آروي��ن، رييس كميته 
شفافيت شوراي شهر تهران با بيان اينكه گزارش 
عملكرد تفصيلي 6 ماهه نخس��ت بودجه سال 
97 ش��هرداري تهران به تازگي روي وب سايت 
شفاف قرار گرفته اس��ت، گفت: ماده 71 قانون 
شهرداري ها مصوب سال 1334 بيش از 60 سال 
پيش ش��هرداري ها را مكلف كرده بود، گزارش 
تفصيلي درآمدها و هزينه هايشان را هر 6 ماه يك 
بار به اطالع مردم برسانند. در سال هاي گذشته 
هيچ��گاه اين گزارش با اي��ن تفصيل و جزييات 

منتشر نشده بود.
رييس كميته شفافيت شوراي شهر تهران ادامه 
داد: گزارشي كه اكنون در وب سايت شفاف منتشر 
شده است، جزييات بسيار ريزي دارد و عملكرد 
مالي هريك از رديف ه��اي بودجه را به تفكيك 
مشخص مي كند و به صورت استاندارد و در قالب 
فايل اكسل هم منتشر شده تا قابل تحليل باشد. 
عالوه بر اين، اليحه بودجه 98 شهرداري هم به 
صورت اس��تاندارد و در قالب فايل اكس��ل روي 

وب سايت شفاف قرار گرفته است.
آروين درخصوص قراردادهاي كالن شهرداري 
تهران كه پيش از اين اطالعات آن منتش��ر شده 
بوده گفت: كميته ش��فافيت و مجموعه شوراي 
شهر بر اين باور بود كه ضروري است برخي ديگر 
از آيتم هاي اين قراردادها نيز منتش��ر ش��وند تا 
قراردادها به ش��كل منصفانه و واقع بينانه مورد 
ارزيابي قرار گيرند و معلوم شود آيا مبالغ قراردادها 
متناس��ب با خدماتي كه قرار است در قالب اين 

قراردادها ارايه شود، هست يا خير.

عملكرد معامالت انجام شده در شهر تهران

درصد تغييرمقطع زماني

 نسبت به ماه مشابه نسبت به ماه قبلبهمن 97دي 97بهمن 96
سال قبل

49.2-183926721934339تعداد معامالت )واحد مسكوني(

5.389.799.961.785.1متوسط قيمت هر متر مربع )ميليون تومان(

عملكرد معامالت انجام شده در شهر تهران در 11 ماهه سال هاي 95 تا 97

درصد تغيير11ماهه

13951396139713961397

32.5-14980616893311398412.8تعداد معامالت )واحد مسكوني( 

4.284.717.9610.168.8متوسط قيمت هر متر مربع )ميليون تومان(



صنعت،معدن و تجارت14خبر

بنابراعالموزيرصنعت20هزارميلياردتومانتسهيالتبهصاحبانبنگاههااعطاميشود

پول  درماني توليد در پايان سال
تعادل|

صنايع كش��ور قرار اس��ت حدود 20 هزار ميلي��ارد تومان 
تسهيالت مالي دريافت كنند؛ تسهيالتي كه در قانون بودجه 
سال جاري در نظر گرفته شده و بنابراين، احتماال به سرعت 
به دست واحدهاي توليدي متقاضي خواهد رسيد. اما نحوه 
تزريق پول جديد به صاحبان صنايع به چه ش��كل خواهد 
بود؟ بنابر اعالم وزارت صنعت، 10 هزار ميليارد تومان از اين 
تسهيالت توسط بانك هاي كشور تأمين و 10 هزار ميليارد 
تومان ديگر از صندوق توس��عه ملي برداشت خواهد شد. 
عالوه بر اين، دولت براي پوشش بخشي از سود تسهيالت، 
يارانه اي معادل هزار ميليارد تومان در نظر گرفته است. سود 
تسهيالت اعطايي نيز بين 12 تا 14 درصد تعيين شده و اين 
در حالي است كه »توليد كاالي قابل فروش در بازارها« يكي 
از شروط اعطاي اين تسهيالت است. از ديگر سو، بر اساس 
اطالعات مندرج در سايت سامانه بهين ياب )درگاه اعطاي 
تسهيالت(، اين تسهيالت تنها جهت »تكميل طرح هاي 
نيمه تمام با پيشرفت فيزيكي باالي 60 درصد«، »بازسازي 
و نوسازي« و نيز »تامين سرمايه در گردش« به واحدهاي 
متقاضي تخصيص داده مي شوند. منظور از دريافت تسهيالت 
به منظور بازسازي و نوسازي نيز استفاده از منابع دريافتي 
جهت ارتقاي بهره وري انرژي، كاهش شدت مصرف، افزايش 
رقابت پذيري، توس��عه صادرات و انتقال تكنولوژي عنوان 
شده است. همچنين واحدهاي متقاضي بايد در دسته بندي 
»بنگاه هاي كوچك و متوسط« قرار داشته باشند؛ يا به عبارت 
ساده تر، كمتر از 100 نفر كاركن داشته باشند. با اين همه، 
تزريق دوباره تسهيالت مالي مستقيم به صنايع كشور در 
حالي صورت مي گيرد كه بر اس��اس اظهارنظر مشاور امور 
اقتصادي معاونت صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
تنها در 8 ماهه ابتدايي سال جاري حدود 117 هزار ميليارد 
تومان تسهيالت به صنايع كشور تخصيص داده شده و البته 
نياز اين صنايع به سرمايه در گردش، چيزي در حدود 300 
هزار ميليارد تومان برآورد ش��ده است. از آن سو اما تبصره 
18 قانون بودجه سال 1397 در شرايطي اجرايي مي شود 
كه كمتر از سه هفته تا پايان سال جاري باقي مانده و به اين 
ترتيب، اجراي اين طرح را مي توان تكميل شتاب زده يكي از 

بندهاي قانون بودجه سال جاري در نظر گرفت.

  جزييات وام رونق توليد از زبان توليد
وزير صنعت، معدن و تجارت، روز گذشته از كليد خوردن 
طرح اعطاي تسهيالت توليد و اشتغال در كشور خبر داد. بنابه 
اظهارات محمد رضا رحماني، با تفاهم انجام شده ميان وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه كشور حدود 
20 هزار ميليارد تومان به تسهيالت توليد و اشتغال اختصاص 

يافت. او همچنين با اعالم اين خبر ادامه داد: 10 هزار ميليارد 
تومان توسط منابع بانك ها و 10 هزار ميليارد تومان از منابع 
صندوق توسعه ملي در نظر گرفته شده و هزار ميليارد تومان 
هم يارانه سود تسهيالت منظور شده است. او ادامه داد: در 
اين برنامه با تخصيص يارانه سود پيش بيني شده، نرخ نهايي 
سود تسهيالت طرح ها و واحدهاي توليدي در صورت تحقق 
اهداف مربوط، براي مناطق برخوردار، به 14 درصد و براي 
مناطق كمتر برخوردار، به 12 درصد كاهش مي يابد. وزير 
صنعت، معدن و تجارت در خصوص زمان بندي بازپرداخت 
تسهيالت افزود: دوره بازپرداخت تسهيالت تكميل طرح هاي 
نيمه تم��ام صنعتي و معدني و توس��عه واحدهاي موجود 
)بازسازي و نوسازي( در يك دوره ۵ ساله با 12 قسط در سال 
اس��ت كه 6 ماه تنفس و 6 ماه دوره مشاركت دارد. رحماني 
ادامه داد: زمان بندي بازپرداخت تسهيالت سرمايه در گردش 
يك دوره يك ساله با 12 قسط است.وزير صنعت، معدن و 
تج��ارت اما پيش از اين، آن دس��ته از واحدهاي توليدي را 
مخاطب اين طرح دانسته بود كه محصوالت توليدي شان 
در بازار خريدار داشته باشد. رحماني در دي ماه امسال گفته 
بود: تسهيالت در نظر گرفته شده در راستاي حمايت از توليد 
نبايد به واحدهايي پرداخت ش��ود كه محصوالت آنها بازار 
ندارد و در اين روند بايد نظارت صورت بگيرد. بنابه اظهارات 
س��كاندار صنعت، براي پرداخت تس��هيالت به واحدهاي 
توليدي بايد اولويت بندي كرد و واحدهايي كه در زنجيره 
توليد هستند، اشتغالزايي بااليي دارند يا توليد صادراتي، در 
اولويت قرار بگيرندبا اين اوصاف، ظاهرا توليد كاالهايي كه 
بازار دارند، شرط وزارت صنعت براي تخصيص اين تسهيالت 
به واحدهاي متقاضي است. بر اساس گفته هاي رحماني، 
واحدهاي متقاضي اين تسهيالت بايد به وزارت صنعت تعهد 
بدهند كه در صورت اخذ تسهيالت براي سرمايه در گردش، 
كااليي را توليد مي كنند كه بازار دارد. او همچنين با بيان اينكه 
هدف دولت از اعطاي اين تسهيالت به واحدهاي توليدي، 
حفظ و ايجاد اشغال است، گفت: در زمينه تامين ارز كاالهاي 
وارداتي نيز آنها را براساس نياز، اولويت بندي كرديم كه مواد 

اوليه، قطعات و ملزومات خطوط توليد در اولويت است.

  طرحي كه دير كليد خورد
اين اما دومين باري بود كه يكي از چهره هاي ارشد وزارت 
صنعت، در مورد آغاز اين طرح اطالع رساني مي كرد. پيش 
از، مع��اون طرح و برنامه وزارت صنع��ت، معدن و تجارت، 
در آخرين روز بهمن ماه، با اش��اره به شروع روند ثبت نام از 
متقاضيان واحدهاي توليدي جهت اجراي برنامه توليد و 
اشتغال بخش صنعت و معدن كه در بند »الف« تبصره 18 
قانون بودجه به آن اشاره شده، گفته بود: تكميل طرح هاي 

نيمه تمام صنعتي و معدني و بازسازي و نوسازي واحدهاي 
تولي��دي از مهم ترين برنامه هاي تبصره 18 اس��ت. بنابه 
اظهارات س��عيد زرندي، واحدهاي صنفي توليدي نيز در 
بخش بازسازي و نوسازي مي توانند از اين تسهيالت بهره مند 
ش��وند. اين در حالي است كه به گفته مديرعامل سازمان 
صنايع كوچك و ش��هرك هاي صنعتي، اصالح ساختار و 
نوسازي صنايع، يكي از اهداف اصلي اين طرح خواهد بود. 
البته به گفته محسن صالحي نيا، شهرك هاي صنعتي نيز 
در موضوع عارضه يابي و مشاوره هاي صنعتي در اين طرح 
همكاري مي كند. بر اس��اس اطالعات موجود در س��ايت 
بهين ياب، منظور از دريافت تسهيالت به منظور بازسازي و 
نوسازي نيز استفاده از منابع دريافتي جهت ارتقاي بهره وري 
انرژي، كاهش شدت مصرف، افزايش رقابت پذيري، توسعه 

صادرات و انتقال تكنولوژي است.
تبصره 18 قانون بودجه سال 1397 اما بسيار دير اجرايي 
شده است، چراكه تنها كمتر از سه هفته تا پايان سال جاري 
فرصت باقي مانده است. با اين همه، بر اساس اين تبصره، 
واحدهاي متقاضي دريافت تسهيالت كه در زمينه تكميل 

طرح، افزايش يا تثبيت توليد و اشتغال نياز به تسهيالت 
بانكي دارند مي توانند در س��ه بخش »تكميل طرح هاي 
نيمه تمام با پيشرفت فيزيكي باالي 60 درصد«، »بازسازي 
و نوسازي« و نيز »تامين سرمايه در گردش«، جهت دريافت 
تسهيالت در اين طرح شركت كنند. يكي ديگر از شروط 
اعطاي اين تسهيالت هم قرارگيري واحدهاي متقاضي در 
دسته بندي بنگاه هاي »كوچك و متوسط« است. بر اين 
اس��اس، اين واحدها بايد كمتر از 100 نفر كاركن داشته 
باشند. اين در حالي است كه تبصره 18 قانون بودجه تنها 
بر تزريق منابع مالي به صنايع و واحدهاي توليدي تكيه 
ندارد. بر اس��اس اين تبصره قانوني، قرار است واحدهاي 
فعال در شهرك هاي صنعتي كشور، از خدمات كلينيك ها 

و خوشه هاي صنعتي نيز بهره مند شوند.

  آيا همه موافقند؟
با همه اينها، تمام فعاالن اقتصادي با اعطاي تسهيالت به 
واحدهاي توليد در قالب هاي كنوني موافق نيستند. اعطاي 
تسهيالت مستقيم به توليدكنندگان تنها مختص به سال 

جاري نيس��ت. وزير كنوني صنعت، معدن و تجارت، در 
فاصله سال هاي 139۵ تا 1397، قائم مقام وزارت صنعت 
در امور توليد بود و تأمين سرمايه براي واحدهاي توليدي، 
يكي از راهكارهايي اجرايي او براي جان بخشيدن به صنايع 
توليدي در كشور بود. اين در حالي است كه برخي برآوردها 
نشان مي دهند در سه سال منتهي به سال جاري، وزارت 
صنعت، معدن و تجارت دس��ت ك��م 140 هزار ميليارد 
تومان پول به واحدهاي توليدي كشور تزريق كرده است. 
مشاور امور اقتصادي معاونت صنايع وزارت صنعت، معدن 
و تجارت نيز چندي پيش درجلس��ه اي در اتاق بازرگاني 
ته��ران، از اختصاص ح��دود 117 هزار ميلي��ارد تومان 
تسهيالت به صنايع كشور در 8 ماهه ابتدايي سال جاري 
خبر داده بود. به گفته گلنار نصراللهي، با اين آمار، س��هم 
تسهيالت سرمايه در گردش صنعت به ۵9 درصد رسيده 
كه نسبت به ۵0 درصد مدت مشابه قبل، نشان از افزايش 
دارد. اين اما در حالي است كه بر اساس برآوردهاي وزارت 
صنعت، نياز صنايع كشور به سرمايه در گردش حدود 300 

هزار ميليارد تومان است.
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برنامه اي براي واردات 
خودرو وجود ندارد

ايسنا| سرپرست س��ازمان توسعه تجارت با 
تاكيد بر اينكه برنام��ه اي براي واردات خودرو 
وجود ندارد، گفت: دستور وزير صنعت، معدن و 
تجارت اين است كه بايد 80 درصد توليدات به 
تعهدات شركت هاي توليدكننده خودرو تعلق 
گيرد و به  دست مردمي برسد كه براي خودرو 

ثبت نام كرده اند.
 محمدرضا مودودي در حاشيه دومين مراسم 
اهداي جايزه ملي برند اظهار كرد: اس��تراتژي 
وزي��ر صنعت اين اس��ت كه توليد خ��ودرو را 
افزايش دهي��م، چراكه اگر توليد افزايش يابد، 
قطعًا نياز داخل نيز تأمين مي ش��ود و التهابي 
كه دالالن در بازار خ��ودرو ايجاد مي كنند، از 
بين مي رود. وي، در پاس��خ به اين سوال كه آيا 
نرخ خودرو كاهش مي يابد، گفت: معتقديم كه 
قيمت ها حتمًا كاهش خواهد يافت. مشكل ما 
در بخش خودرو توازن بين توليد، تأمين قطعه، 
تقاضا در بازار اس��ت كه باي��د تعادلي بين اين 

موضوع ايجاد شود.
سرپرست سازمان توس��عه تجارت در ادامه از 
افزايش توليد خودرو خب��ر داد و گفت: ايران 
خودرو و س��ايپا توليد خ��ود را روزانه از 800 
خودرو به 2000 دس��تگاه خودرو رسانده اند 
و دس��تور صريح وزي��ر صنعت اين اس��ت كه 
باي��د 80 درصد تولي��د موجود ب��ه تعهدات 
شركت هاي توليدكننده خودرو تعلق بگيرد و 
به دست مردمي برسد كه براي دريافت خودرو 
ثبت نام كرده ان��د. وي افزود: خودروس��ازان 
مي توانن��د 20 درصد توليد خ��ود را در بازار و 
در نرخ زير حاشيه به فروش برسانند؛ بنابراين 
پيش فروش خودروس��ازان براي جمع كردن 

پول مازاد نيست.
مودودي ب��ا تاكيد ب��ر اينكه برنام��ه اي براي 
واردات خودرو وجود ندارد، تصريح كرد: توان 
توليد داخل مي تواند نياز داخلي را تأمين كند 
و نيازي نيس��ت كه منابع ارزي محدود كشور 
را صرف واردات غيرضروري كنيم. سرپرست 
سازمان توس��عه تجارت ادامه داد: نمي گوييم 
تولي��د داخل در حال حاض��ر كفايت مي كند، 
اما وزير صنعت به شدت به دنبال اين است كه 

ميزان توليد فعلي كشور كاهش پيدا نكند.

شرکت فوالد خوزستان با دريافت تنديس زرين 
از شانزدهمين همايش تعالی سازمانی، شرکت 

سرآمد کشور شد.
به گزارش خبرنگار روابط عمومی، محمد کشانی، 
مديرعامل شرکت فوالد خوزستان تنديس زرين 
تعالی سازمانی را روز دوش��نبه 6 اسفند 97 در 
آيين ش��انزدهمين همايش تعالی س��ازمانی از 

مسئوالن برگزاری اين مراسم دريافت کرد.
اين گزارش حاکيس��ت، همايش ش��انزدهمين 
تعالی س��ازمانی با حضور مديران و مس��ئولين 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و جمعی از مديران 
عامل بنگاه های پيشرو تعالی سازمانی در مرکز 
همايش های بين المللی صدا و س��يما در تهران 

برگزار شد. 
جايزه ملی تعالی س��ازمانی از س��ال 1382 در 
چارچوب برنامه های توس��عه کش��ور و با هدف 
رقابت پذيری، ارتقاي بهره وری و توس��عه نظام 
های مديريت در شرکت ها و سازمان ها از سوی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت طی نظام نامه ای 

توسط وزير محترم ابالغ گرديد.
با توجه به اينکه مهم ترين هدف اقتصادی کشور 
دستيابی به رشد اقتصادی از طريق توسعه تعالی 
سازمانی و ارتقاي سطح بهره وری است، سازمان 
مديري��ت صنعتی ب��ا اعطای جاي��زه ملی تعالی 
س��ازمانی به دنبال کمک به اثبات شايس��تگی و 
قابليت بنگاه ها و سازمان های فعال می باشد که اين 
مهم با حضور ارزيابان و رصد تمامی موارد و جزئيات 

در شرکت ها و سازمان ها صورت می پذيرد.
به گزارش خبرنگار روابط عمومی در همايش ياد 

شده، مديرعامل شرکت فوالد خوزستان از سوی 
مديريت همايش و سازمان مديريت صنعتی برای 
حضور در پنل تخصصی دعوت ش��د؛ وی ضمن 
تشريح روند رو به رشد اين شرکت در مسير تعالی، 
تجربيات ارزشمند فوالد خوزستان در سالهای 

اخير را در اختيار ساير مدعوين قرار داد.
محمد کش��انی با اشاره به اينکه استراتژی فوالد 
خوزستان بعنوان سازمان سرآمد کشور يک برنامه 
دراز مدت را شامل می شود، اظهار داشت: توليد 
فوالد خوزستان تا پايان سال از مرز 8/3 ميليون 
ُتن گذر خواهد کرد و از اين رقم، 2/2 ميليون تن 
به اقصی نقاط جهان صادر خواهد ش��د. در سال 
آينده نيز با حفظ اين رقم توليد و با همت و تالش 
کارکنان بدنبال توليد ورق های خاص هس��تيم 
و با تکمي��ل زنجيره ارزش خ��ود و تملک فوالد 
اکسين خوزس��تان، در کنار محصوالت شمش 
فوالد خام و ساختمانی، ورق های خاص موردنياز 
صنعت نفت و صنايع دفاعی را توليد و همچنين 
در بازار صادراتی تنوع بيش��تر محصول را شاهد 
خواهيم بود. وی افزود: مجموعه فوالد خوزستان 
به واس��طه برخورداری از مناب��ع و قابليت های 
ويژه ای نظير س��رمايه های انسانی متخصص و 
متعهد و توانايی توليد محصوالت تخت و طويل 
و گونه های فوالدی متنوع، دسترس��ی به آبهای 
آزاد، برخورداری از اسکله اختصاصی و صادرات 
محصوالت با هدف توس��عه و تکمي��ل زنجيره 
ارزش، توانسته عليرغم تمامی محدوديت های 
بين المللی و داخلی به روند پايدار توليد و حضور 

موفق در بازارهای هدف صادراتی دست يابد.

مديرعامل فوالد خوزس��تان در پايان س��خنان 
گفت: اينجانب به نوبه خود ضمن تشکر و قدردانی 
از تالش و کوشش ش��بانه روزی همه همکارانم 
طی 1۵ س��ال گذش��ته و تش��کر ويژه از تمامی 
مديران قبلی خصوصا آقای مهندس وردی نژاد 
که از س��ال 83 تصميم به حضور در اين فرآيند 
تعالی س��ازمانی را اخذ نمودن��د، آقای مهندس 
نجم الس��ادات که در مدت مسئوليت با جديت 
از اين حرکت س��ازمانی پشتيبانی کردند، آقای 
مهندس شريفی که با حمايت راهبری سازمان، 

زمينه ارتقاء س��طح تعالی را رق��م زدند و جناب 
مهندس م��درس خيابانی که با تمرکز بر عوامل 
موثر در موفقيت، چرخ عظيم تعالی سازمانی را 
که از سال ها قبل به گردش در آمده و با شتاب و 
جهتی مناسب در حرکت بوده، هدايت نمودند و 
اينک همه با هم مفتخريم به حضور در باالترين 
سطح تعالی سازمانی کشور و خداوند منان را بابت 

اين همه لطف و عنايت شاکريم.
در حاش��يه اين همايش مهران عباس زاده مدير 
اس��تراتژی و تعالی فوالد خوزس��تان در گفت و 

گو با خبرن��گار ما بيان داش��ت: مجموعه فوالد 
خوزستان از س��ال 1383 بصورت تخصصی در 
زمره سازمان های تعالی محور قرار گرفته است و 
طی تالش  های شبانه روزی کارکنان خود توسط 
ارزيابان ويژه، م��ورد ارزيابی قرار گرفته و زمينه 
های قابل بهبود الگوی تعالی را بر اساس 9 معيار 
کليدی از جمله رهبری، استراتژی و ... شناسايی 
و ارائه نمود. وی افزود: پروژه های بهبود در مسير 
تعالی موجب ش��د تا ش��رکت فوالد چابک تر از 
گذشته در اين مس��ير گام بردارد و پس از شش 

سال متوالی کس��ب تنديس سيمين، اينک در 
سال 97 مفتخر به دريافت تنديس زرين تعالی 
سازمانی در کشور شده است و اين نشانگر همت 
و تالش کليه کارکنان در گروه فوالد خوزستان 

می باشد.
گزارش خبرنگار ما حاکيست، موفقيت شرکت 
ف��والد خوزس��تان در ش��انزدهمين هماي��ش 
تعالی س��ازمانی بازتاب گسترده ای در محافل و 
رسانه های جمعی کش��ور و صنعت بزرگ فوالد 

داشته است.

بادريافتتنديسزرينتعالیسازمانی؛

 شرکت فوالد خوزستان سازمان سرآمد کشور شد

ويژه
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تشديد فشارهاي داخلي عليه رييس جمهوري امريكا

روز بلند ترامپ؛ از »كوهن« تا »كيم«
گروه جهان| 

دونالد ترامپ رييس جمهور امريكا و كيم جونگ اون رهبر 
كره شمالي، كه براي دور دوم گفت وگوهاي هسته اي به 
ويتنام رفته اند، چهارشنبه ديدار كردند. ترامپ در ابتداي 
اين ديدار، لبخند به لب نسبت به مذاكرات ابراز اميدواري 
كرده و گفت��ه گمان مي كند نتيجه ب��ه اندازه موفقيت 
نشست اول و حتي بهتر از آن باشد. كيم جونگ اون هم 
گفته يقين دارد اين بار نتايج بزرگي حاصل خواهد شد كه 

مورد استقبال همگان قرار خواهد گرفت. 
ترامپ ام��ا در پس لبخندهاي ديپلماتي��ك در هانوي 
نگراني هاي جدي دارد. فضاي سياس��ت داخلي امريكا 
ملتهب است؛ درست چند ساعت پيش از ديدار مهم او 
با رهبر كره شمالي، اكثريت مجلس نمايندگان به اعالم 
وضعيت اضطراري او براي اجراي پ��روژه ديوار مرزي با 
مكزيك راي منفي دادند؛ همچنين مايكل كوهن وكيل 
سابقش در برابر نمايندگان كنگره عليه او شهادت داده 
اس��ت. حضور جنجالي كوهن در كنگره كه قرار اس��ت 
پنج شنبه )امروز( هم ادامه داشته باشد تمام برنامه هاي 
ترامپ براي اس��تفاده حداكثري از يك دستاورد بزرگ 
)توافق احتمالي با پيونگ يانگ( در سياست خارجي را 

تحت تاثير قرار داده است. 
اشيپگل نوشته: »ترامپ بار ديگر صحنه را براي خود آماده 
كرده تا نقش دولتمرد جهاني را ايفا كند. او راهي ويتنام 
شده تا در آنجا با كيم ديدار و درباره صلح گفت وگو كند. 
اما به نظر مي ر سد اين ديدار در پايان به موضوعي فرعي 
تبديل شود. در حال حاضر موضوعات ديگري وجود دارد 
كه نفس را در سينه امريكايي ها حبس كرده است. از راي 
منفي مجلس نمايندگان به طرح ترامپ كه بگذريم، حاضر 
ش��دن كوهن در برابر كنگره و شهادت توجه بسياري از 
امريكايي ها را به خود جلب كرده است؛ مساله ديگر ارايه  
گزارش نهايي رابرت مولر بازرس ويژه پرونده روابط ترامپ 

و مسكو است.«
در شرايطي كه ترامپ به ويتنام رفته، نمايندگان دموكرات 
در مخالفت با سياست اعالم وضعيت اضطراري او طرحي 
آم��اده كرده بودند كه با اكثريت آرا تصويب ش��د. گفته 
 شده، ۱۳ جمهوري خواه نيز از اين طرح حمايت كرده اند. 
البته موفقي��ت دموكرات ها در مجل��س نمايندگان به 

معناي پايان ماجرا نيست. حتي در صورتي كه اكثريت 
نمايندگان سنا نيز به اين طرح راي مثبت دهند، ترامپ 
همچنان از حق وتو برخوردار است. اكثريت سنا خالف 
مجلس نمايندگان در اختيار جمهوري خواهان اس��ت. 
ترامپ پيش از راي گي��ري در مجلس نمايندگان اعالم 
كرده بود در صورت مخالفت مجلس نمايندگان با سياست 
اعالم وضعيت اضطراري او، تصميم مجلس را وتو خواهد 
كرد. براي خنثي كردن راي وتوي ترامپ به دو سوم راي 
نمايندگان كنگره نياز اس��ت كه دست يافتن به چنين 
حدي از مخالفت در شرايط كنوني بعيد به نظر مي رسد.

ترامپ براي ساخت ديوار مرزي تقاضاي پنج ميليارد و 
۷۰۰ميليون دالر بودجه كرده بود. اين در حالي است كه 

نمايندگان دو حزب دموكرات و جمهوري خواه بر س��ر 
اختصاص يك ميليارد و ۴۰۰ ميليون دالر براي تضمين 
امنيت مرزي امريكا توافق كرده بودند. پس از آن ترامپ 
 در واكنش ب��ه اين توافق، اعالم وضعيت اضطراري كرد. 
بر بستر اين سياست، رييس جمهور مي تواند حتي بدون 

راي كنگره به بودجه مورد نظر خود دسترسي يابد.

    گزارش مولر
كوهن وكيل پيشين ترامپ هم براي پاسخ به پرسش هاي 
نماين��دگان به كنگ��ره رفت��ه اس��ت. نيويورك تايمز 
نوش��ته: كوهن به نماين��دگان امري��كا گفته موكلش 
يعني رييس جمهور فعلي امريكا نژادپرست، فريبكار و 

كالهبردار اس��ت. اما در بخشي ديگر از اين اظهارات كه 
مخرب تر است، كوهن ش��هادت داده ترامپ در ۲۰۱۶ 
از قصد ويكي ليكس براي انتش��ار ايميل هاي هيالري 

كلينتون باخبر بوده است.
رابرت مولر، بازرس ويژه روابط ترامپ با روسيه نيز به زودي 
گزارش خود را ارايه خواهد داد. به اين ترتيب س��رانجام 
مي توان منتظر پاس��خ براي پرسش هاي بزرگي شد كه 
امريكا را از ماه ها پيش مشغول كرده است؛ اينكه آيا ترامپ 
شخصا در توطئه اي با كرملين دست داشته كه هدف آن 
دستكاري و تقلب در انتخابات رياست جمهوري امريكا 
بوده اس��ت؟ آيا ميان تيم انتخاباتي ترامپ و مسكو پول 
و اطالعات رد و بدل شده است؟ آيا روس ها مي توانند از 

ترامپ اخاذي كنند؟ آيا ترامپ مانع تحقيقات دادگستري 
درباره اين ماجرا ش��ده اس��ت؟ كوهن درباره معامالت 
ترام��پ و نقض قوانين مرب��وط به تامين مال��ي كارزار 
انتخاباتي چه مي داند؟ به اعتقاد ناظران، دموكرات ها و 
جمهوري خواهان خود را آماده نبرد سياس��ي بي سابقه 
مي كنن��د. مخالفان ترامپ با خوش��حالي منتظرند كه 
اظهارات كوهن و مولر رييس جمهور را زير فشار قرار دهد. 
اما موافقان ترامپ اميدوارند كه او از اين نبرد سربلند بيرون 
بيايد. آنان تالش مي كنند كوهن را دروغگو بنامند و آنان 
همچنين انتظار دارند كه رابرت مولر يك بار براي هميشه 

ترامپ را در رابطه با مسكو بي گناه اعالم كند.
در ابتدا قرار بود گ��زارش نهايي مولر در اين هفته آماده 
ش��ود. اما اين گزارش احتماال اوايل مارس، يعني هفته 
آينده منتشر خواهد شد. مولر مي تواند در گزارش خود 
شخص رييس جمهوري را نيز به قانون شكني متهم كند. 
اگر اين اتفاق بيفتد مي تواند به گونه اي اجتناب ناپذير روند 
بركناري ترامپ از مقام خود توس��ط اكثريت دموكرات 
مجلس نمايندگان را ب��ه جريان اندازد. ي��ا اينكه مولر 
نمي تواند مدركي براي قانون شكني ترامپ ارايه دهد و 

بدين ترتيب ترامپ بي گناه اعالم خواهد شد.
دويچه وله نوش��ته: »در حال حاضر ج��ز مولر و تيمش 
هيچ كس نمي داند در گزارش او چه نوش��ته شده است. 
بنابراين مهم ترين پرسش در حال حاضر اين است كه اين 
سند چگونه و چه وقت منتشر خواهد شد. طبق اساسنامه 
مولر بايد نخس��ت گزارش خود را به وزير دادگس��تري 
ارايه دهد. وزير دادگس��تري از چند روز پيش ويليام بار 
اس��ت كه ترامپ او را منصوب كرده و بطور سنتي جزو 
جمهوري خواهان است و در اوايل دهه۹۰ميالدي وزير 
دادگستري جرج بوش پدر بود. ويليام بار مي تواند شخصا 
تصميم بگيرد كه چه روال��ي در پيش خواهد گرفت. او 
مي تواند گزارش را بطور كامل منتشر كند يا آن را براي 
كارشناسي در اختيار كنگره قرار دهد. اما او اين اختيار 
را هم دارد كه با ش��گردهاي قضايي بخش هايي از آن را 
منتشر نكند. اما او در هر حال موظف است خالصه اي از 
آن را دراختيار كنگره قرار دهد. از اين رو دموكرات ها بيم 
آن دارند كه ويليام بار اطالعات مهمي از تخلفات احتمالي 

ترامپ را الپوشاني كند.«

زمستان هسته اي  در راه است؟

تشديد نگراني ها از جنگ بين هند و پاكستان
گروه جهان| 

 با افزايش تنش هاي مرزي بين هند و پاكستان، نگراني ها 
درباره احتمال جنگ هسته اي بين دو كشور افزايش يافته 
است. يك دانشمند فيزيكدان حتي تا جايي پيش رفته كه در 
بررسي نظري چنين جنگي گفته، جنگ تمام عيار هسته اي 
بين پاكستان و هند مي تواند دماي هوا را به كمتر از عصر 
يخ بندان كاهش دهد و با »زمستان هسته اي« همراه شود كه 
تمدن را نابود مي كند. درگيري هاي دو كشور بر سر منطقه 
مورد مناقشه كش��مير اتفاق جديدي نيست، اما در چند 
روز گذشته تحوالتي همچون بمباران منطقه اي از اراضي 
پاكستان توسط جنگنده هاي هندي و واكنش اسالم آباد 
به اين مس��اله از طريق توقيف دو جنگنده و دس��تگيري 
خلبان هاي هندي، تنش ها را تش��ديد ك��رده و با افزايش 
نگراني ها درباره بروز جنگ در اين منطقه همراه شده است.

    تشديد تنش ها  بين دو قدرت اتمي
تنش ها بين دو كش��ور پس از حمله انتحاري به اتوبوس 
افس��ران پليس هند در منطقه كش��مير كه گروه جيش 
محمد مس��ووليت آن را بر عهده گرفت، تش��ديد شد. به 
گزارش آسوش��يتدپرس، دست كم ۴۰ س��رباز هندي در 
اين حمله كشته شدند. هند، پاكستان را به دست داشتن 
در اين حمله متهم كرده و پاكستان هم اين اتهامات را رد 
كرده اس��ت. در پي اين حمله، جنگنده هاي ارتش هند به 
مناطق تحت كنترل پاكس��تان در كشمير حمله كردند. 

رسانه هاي هند روز سه شنبه نوشتند كه اين حمله توسط 
جنگنده هاي اين كشور به »اردوگاهي تروريستي در باالكوت 
)در بخش پاكستاني كشمير( « صورت گرفته است. ويجي 
گوكهال معاون وزارت امورخارجه هند اين حمله را »اقدامي 
پيشگيرانه« خواند و گفت براي جلوگيري از »كشته شدن 
غيرنظاميان«، تنها اردوگاه نظامي گروه تروريستي »جيش 
محمد« را هدف قرار داده اس��ت. عاصف غفور، سخنگوي 
ارتش پاكستان هم ورود جنگنده هاي هند به مناطق تحت 
كنترل پاكستان را تاييد كرد. وزارت امور خارجه پاكستان 
سفير هند در اسالم آباد را احضار كرد تا اعتراض خود را نسبت 
به اين حمله هوايي ابالغ كند. وزارت امور خارجه پاكستان 
گفت: »تعرض هند تهديدي براي صلح و ثبات منطقه اي 
محسوب مي شود و پاكس��تان بر اساس زمان و مكاني كه 
خودش انتخاب خواهد كرد، پاسخ مناسبي به اين حمله 
هوايي خواهد داد.« مقامات پاكستاني گفتند در اثر اين حمله 
پاكستان متحمل هيچ خسارتي نشده است. اگرچه مقامات 
هندي مدعي شده اند كه حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ شبه نظامي در 

اين حمله كشته شده اند.
اما به نوشته »ان دي تي وي«، تنش ها ديروز چهارشنبه هم 
ادامه داشت و پاكستان پس از سقوط ۲ جنگنده هندي اعالم 
كرد كه عامل سرنگوني اين دو جنگنده بود و خلبانان هندي 
را دس��تگير كرده است. اما هند ضمن تاييد از دست دادن 
يك جنگنده و ناپديد شدن خلبان آن، اظهارات پاكستان 
مبني بر سرنگون كردن جنگنده هاي خود را نادرست خواند 

و اعالم كرد كه خلبانان مقصر سقوط بوده اند. از قرار معلوم 
يك جنگنده »اف ۱۶« پاكس��تان نيز در خاك اين كشور 

سقوط كرده است.
پس از اين تحوالت، عمران خان نخس��ت وزير پاكستان 
اعالم كرد كش��ورش حاضر ب��ه همكاري با هن��د درباره 
حمله انتحاري اخير در كش��مير است. اين در حالي است 
كه سازمان هوانوردي پاكس��تان نيز از بسته شدن حريم 
هوايي پاكس��تان به روز پروازهاي تجاري خبر داده است. 
ناراندرا مودي نخست وزير هند از روز سه شنبه تا زمان تهيه 
اين گزارش هيچ اظهارنظري درباره تحوالت اخير در مرز 
مشترك كشورش با پاكستان نكره است. مودي سه شنبه 
در سخناني از حمله جنگنده هاي كشورش حمايت كرده و 

آن را غرورآفرين خوانده بود.

    درخواست ها براي خويشتن داري طرفين
با تش��ديد تنش ها بين هند و پاكستان كه كوچك ترين 
قدرت ه��اي هس��ته اي در جه��ان ب��ه ش��مار مي آيند، 
خويشتن داري طرفين را خواستار شده اند. مايا كوچيانچيك 
سخنگوي فدريكا موگريني مس��وول سياست  خارجي 
اتحاديه اروپا گفت: »ما با هر دو كشور در تماس هستيم و از 
نظر ما ضروري است كه هر دو طرف حداكثر خويشتن داري 
را نشان داده و از تشديد تنش ها اجتناب كنند.« به گزارش 
اس��پوتنيك، ضمير كابولوف مدير بخش آسيا در وزارت 
خارجه روسيه هم اعالم كرد مسكو از تبادل حمالت هوايي 

بين هند و پاكستان نگران و خواهان برقراري آرامش سريع 
در منطقه اس��ت. او افزود: »هر دو كش��ور دوستان روسيه 
هستند و ما نگران اين تنش ها هستيم.« اين مقام روس در 
ادامه بر اهميت روابط دوستانه دو كشور براي حفظ ثبات در 
منطقه تاكيد كرد. مايك پومپئو وزير امور خارجه امريكا هم 
از اسالم آباد و دهلي نو خواسته تا خويشتن داري و از تشديد 
تنش ها اجتناب كنند. وزارت امور خارجه امريكا در بيانيه اي 
اعالم كرد: » مايك پامپئو وزير امور خارجه امريكا با وزراي هر 
دو كشور تماس تلفني برقرار و در جريان آن بر هدف مشترك 

صلح و امنيت در منطقه تاكيد كرده است.«

    نگراني از آغاز يك زمستان هسته اي
اين تحوالت در حالي اس��ت كه به نوشته »اكسپرس«، 
هرگونه جنگ احتمالي بين دو قدرت هسته اي مي تواند 
به نابودي تمدن منجر شود. برايان تون استاد علوم جوي 

و اقيانوس��ي در دانش��گاه كلرداو در نشست تدكس در 
سال گذش��ته در بررسي نظري مناقشه احتمالي گفته 
بود: »جنگ بين هند و پاكس��تان، دو تا از كوچك ترين 
قدرت هاي هس��ته اي در جهان كه تنها چند صد سالح 
هسته اي در اندازه بمب هيروشيما در اختيار دارند، تلفات 
زيادي خواهد داشت. همه ما ممكن است به عنوان عواقب 
ناخواس��ته  اين جنگ جان خود را از دست بدهيم. لوك 
عمان و آلمان رويباك همكاران من روند انتشار دود پس 
از جنگ هسته اي بين هند و پاكستان را بررسي كرده اند. 
تنها ۲هفته طول مي كش��د تا اين دود در سراسر جهان 
پخش شود.« تون در ادامه گفت كه در صورت بروز جنگ 
تمام عيار هس��ته اي بين هند و پاكستان دماي زمين به 
كمتر از عصر يخبندان كاهش خواهد يافت و يك زمستان 
هسته اي آغاز خواهد ش��د كه امكان كشاورزي   طي آن 

نخواهد بود.

دريچه

 »مي«   راي گيري  درباره 
تعويق برگزيت را پذيرفت

گروه جهان| نخست وزير بريتانيا اعالم كرده براي 
پرهيز از خروج بدون توافق اين كشور از اتحاديه اروپا 
به پارلمان اجازه خواهد داد تا درباره تعويق ۳ماهه 

اجراي اين برنامه راي گيري كند.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، نخست وزير بريتانيا 
كه به ش��دت تحت فشار اس��ت، در جلسه پارلمان 
گفت اگر طرح پيش��نهادي او براي برگزيت در روز 
۱۲ مارس راي كافي نياورد، با راي گيري در پارلمان 
در روز ۱۴ مارس درب��اره »تمديد كوتاه و محدود« 
مهلت رس��مي براي خروج از اتحاديه اروپا موافقت 
مي كند. ترزا مي  در عين ح��ال تاكيد كرد كه اين 
فرصت اضاف��ي به مذاكرات كمك��ي نمي كند و او 
شخصا با هرگونه تاخيري در برنامه جدايي مخالف 
است. اين تغيير آشكار در استراتژي ترزا مي  پس از 
آن بوده كه شمار زيادي از وزراي كابينه او در روزهاي 
اخير تهديد به استعفا كرده اند و جرمي كوربين رهبر 
حزب اپوزيسيون كارگر هم گفته است كه از برگزاري 
يك همه پرسي ديگر درباره رابطه بريتانيا با اتحاديه 
اروپا حمايت مي كند. پس از تصميم ترزا مي  ارزش 
براب��ري پوند بريتانيا در برابر يورو به باالترين حد از 
ماه مه ۲۰۱۷ و در برابر دالر به باالترين حد از اكتبر 
سال گذشته رس��يد. نگراني هاي سرمايه گذاران و 
شركت هاي اقتصادي درباره احتمال بروز آشفتگي 
ش��ديد به خاطر خروج بدون توافق از اتحاديه اروپا 
نيز ت��ا حدي كاهش يافت. اين در حالي اس��ت كه 
گفت وگوهاي ترزا مي  با رهب��ران اتحاديه اروپا در 

روزهاي شنبه و يك شنبه به نتيجه نرسيده است.

 احتمال بازگشت برنامه 
 ماليات بر سوخت در فرانسه

گروه جهان| درحالي كه شهرهاي مختلف فرانسه 
به ويژه پاريس همچنان شاهد اعتراضات جليقه زردها به 
سياست هاي اقتصادي دولت امانوئل ماكرون هستند، 
رسانه هاي اين كش��ور از احتمال بازگشت ماليات بر 
سوخت خبر داده اند. تارنماي راديو فرانسه نوشت براي 
نخس��تين بار در هفته هاي گذشته رييس جمهوري 
فرانس��ه براي امكان بازگشت ماليات بر سوخت تحت 
ش��رايط خاص فراخوان داده است و اين تصميم كار را 
براي مقامات محلي دشوار مي كند. رييس جمهوري 
فرانس��ه در جمع نمايندگان منطقه »گراند اِ« در كاخ 
اليزه گفت كه امكان بازگشت ماليات بر سوخت وجود 
دارد. ماكرون اعالم كرده كه بازگشت ماليات به صورت 
شناور و بر اساس قيمت نفت متغير خواهد بود. دولت 
فرانس��ه قصد داش��ت تا از اول ژانويه ۲۰۱۹ ماليات بر 
سوخت را افزايش دهد كه اين امر منجر به شكل گيري 
جنبش اعتراضي جليقه زردها از ۱۷ نوامبر سال گذشته 
ميالدي شد و با وجود گذشت ۱5هفته از آغاز اعتراضات، 
پايتخت فرانسه همچنان شاهد حضور معترضان در 
خيابان هاست. درگيري معترضان و نيروهاي پلييس در 
هفته هاي اخير ميليون ها يورو خسارت برجاي گذاشته 
اس��ت. تخريب اموال عمومي در شهرهاي پاريس به 
ميزان ۱۰ ميليون يورو، تولوس ۳.5 ميليون يورو و در 
بوردو ۲ميليون يورو خس��ارت در پي داشت. به دنبال 
موج اعتراض ها نخست وزير فرانسه از تصميم ماكرون 
براي تعليق برنامه افزايش ماليات بر سوخت براي چند 
ماه خبر داده بود. به گفته ادوارد فيليپ، افزايش ماليات 

بر سوخت قرار بود دست كم به مدت ۶ ماه تعليق   شود.

 كوتاه شدن سفر نتانياهو 
به مسكو به دليل پرونده فساد 
گروه جهان|  به دنبال انتشار اخباري مبني بر احتمال 
صدور حكم عليه نخس��ت وزير رژيم صهيونيستي در 
پرونده هاي فس��اد عليه او، نخس��ت وزير س��فرش به 
مسكو را كوتاه خواهد كرد. به گزارش العهد، شبكه ۱۳ 
اسراييل اعالم كرده، بنيامين نتانياهو، نخست وزير رژيم  
صهيونيستي كه عازم مسكو شده، تصميم گرفته سفر 
خود را كوتاه كند. دليل اين موضوع احتمال صدور حكم 
درباره پرونده هاي فساد عليه نتانياهو توسط آويخاي 
مندلبليت، دادستان كل رژيم صهيونيستي ذكر شده 
اس��ت. در همين راس��تا، روزنامه يديعوت آحارونوت 
نوشته كه دادستان كل رژيم صهيونيستي براي انتشار 
حكم خود در خصوص اعالم جرم عليه نتانياهو تصميم 
خواهد گرفت. همچنين طبق گزارش رسانه ها انتظار 
مي رود مندلبليت اين حك��م را در هفته جاري و پيش 
از روز يك شنبه علني كند. نتانياهو داراي چهار پرونده 
فساد مالي تحت عنوان پرونده ۱۰۰۰، ۲۰۰۰، ۳۰۰۰ و 
۴۰۰۰ است و طي ماه هاي گذشته درباره اين پرونده ها 
مورد بازجويي قرار گرفته است. جنجال سياسي فساد 
مالي نخست وزير رژيم صهيونيستي در شرايطي به اوج 
خود رسيده كه نتانياهو در آستانه انتخاباتي سرنوشت ساز 
در ۹ آوريل قرار دارد، انتخاباتي كه مخالفانش با تشكيل 
يك طيف جديد سياسي قصد دارند او را از اريكه قدرت 
به زير بكشند. بني گنتس ژنرال سابق ارتش و رهبر حزب 
تازه تاسيس »اقتدار اسراييل« و يايير الپيد رهبر حزب 
»يش عتيد« اعالم كردند كه در انتخابات عليه نتانياهو 
متحد مي شوند. اين مهم ترين چالشي است كه پيروزي 
مجدد بنيامين نتانياهو را در انتخابات تهديد خواهد كرد.

فدرال رزرو: رشد اقتصاد 
امريكا كند خواهد شد 

گروه جه�ان| جروم پاول ريي��س بانك مركزي 
امريكا )فدرال رزرو(، گفته است كه اقتصاد اين كشور 
در سال ۲۰۱۹ ميالدي با كندي رشد مواجه مي شود 
و اين بانك براي افزايش نرخ بهره عجله نخواهد كرد. 
به گزارش رويترز، پاول در كميته بانكي سنا گفته كه 
»سيگنال هاي متضاد و جريان هاي متناقض« باعث 
شده است تا احتمال افزايش نرخ بهره كاهش پيدا 

كرده و چشم انداز اقتصادي مبهم شود.
او گفته است كه رشد اقتصادي امريكا در سال ۲۰۱۹ 
ميالدي ادامه پيدا مي كند اما در مقايس��ه با س��ال 
۲۰۱8 كندتر خواهد بود. نگراني از تش��ديد جنگ 
تجاري ميان امريكا و چين، كاهش رشد اقتصادي 
ش��ركاي تجاري بزرگ امريكا و نگران��ي در مورد 
افزايش نرخ بهره بانك مركزي جزو عواملي است كه 
موجب مي شود رشد اقتصادي اين كشور كند شود. 
به گفته پاول، تعطيلي ۳5 روزه يك چهارم از دولت 
فدرال امريكا هم باعث نگراني درباره رشد اقتصادي 
اين كشور شده است. جرومي پاول چهارشنبه هم 
به كميته خدمات مالي مجلس نمايندگان رفته و به 
پرسش هاي نمايندگان درباره سياست هاي پولي 

پاسخ داده است.
بانك مركزي امريكا در سال ۲۰۱8 ميالدي چهار بار 
نرخ بهره را افزايش داد و انتظار مي رود در سال ۲۰۱۹ 
نيز اين ن��رخ باالتر برود. اما به دليل نگراني هايي كه 
درباره اقتصادي جهاني و ترديدهايي كه در خصوص 
بهبود اقتصادي امريكا وج��ود دارد، اين بانك فعال 

افزايش نرخ بهره را متوقف كرده است.

تالش كوشنر براي جلب 
حمايت تركيه از معامله قرن 

گروه جهان| جرد كوش��نر داماد و مش��اور ارشد 
دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا به منظور ديدار 
با رييس جمهور و مقامات ارشد تركيه چهارشنبه 
به آنكارا رفت. به گزارش ان تي وي تركيه، جيسون 
گرينبلت نماينده ويژه ترام��پ در امور خاورميانه 
و برايان هوك مس��وول گروه ويژه اق��دام ايران در 
وزارت خارجه امريكا در اين سفر، كوشنر را همراهي 
مي كردند. كوشنر پيش از اين ورود به آنكارا به امارات 
متحده عربي و عمان س��فر كرد ت��ا درباره حمايت 
امريكا از طرح صلح ادعايي واشنگتن ميان فلسطين 
و رژيم صهيونيستي موسوم به »معامله قرن« رايزني 
كند. گفته شده، در ديدار هيات امريكايي با مقامات 
ترك، موضوعات��ي از قبيل تح��والت خاورميانه و 
اقدامات مربوط به برقراري صلح در منطقه و به ويژه 
در فلسطين بررسي شده است. كوشنر و هيات همراه 
او پيش تر ني��ز در امارات با محمد بن زائد آل نهيان 

وليعهد ابوظبي ديدار كرده بودند. 
بر اساس بيانيه كاخ سفيد، اين مالقات متمركز بر 
تالش هاي دولت امريكا براي تس��هيل توافق صلح 
بين فلسطيني ها و اسراييلي ها و همچنين اقدامات 
اقتصادي گسترده تر است كه ادعا مي شود قادر به 
بهبود  اوضاع در خاورميانه اس��ت. دولت امريكا در 
حال آماده سازي براي انتشار توافق به اصطالح صلح 
بعد از انتخابات پارلماني در سرزمين هاي اشغالي در 
۲۰ فروردين است. تشكيالت خودگردان فلسطين 
مواضع تيم امريكايي را به نفع اسراييلي ها مي داند و 
تبعيت از اين توافق را از دسامبر ۲۰۱۷رد كرده است.
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نگراني امريكا از افزايش 
توانايي نظامي روسيه و چين

گ�روه جه�ان| ارتش امري��كا برآورد ك��رده كه 
توانايي هاي نظامي ارتش روسيه در سال ۲۰۲8 و نيز 
قابليت هاي نظامي چين در حدود سال ۲۰۳۰ به اوج 
خواهد رسيد و به اين ترتيب امريكا حدود يك دهه 

وقت دارد تا براي مقابله با اين تهديدها آماده شود.
به گزارش رويترز، مارك اسپر مقام ارشد غيرنظامي 
وزارت دفاع امريكا )پنتاگون( در مصاحبه اي گفت 
كه ارتش امريكا نزديك به ۲۰۰ برنامه تسليحاتي را 
كاهش مي دهد، لغو مي كند يا به تعويق مي اندازد و 
اعتبارات مالي خود را بر توانايي هايي با هدف شكست 
ارتش هاي نوظهور روسيه و چين متمركز خواهد كرد. 
او افزود: »نگاه ما به سال ۲۰۲8 است كه توانايي نظامي 
روسيه به اوج خواهد رسيد و چيني ها نيز در حدود 
س��ال ۲۰۳۰ به اوج قدرت نظامي خود مي رسند.« 
روس��يه و چين از س��ال ها پيش در حال نوس��ازي 
نيروهاي نظامي خود بوده اند در حالي كه امريكا درگير 
مبارزه با ناآرامي ها در خاورميانه بوده است. اسپر گفت: 
»امريكا براي پرداخت هزينه هاي جنگ در عراق و 
افغانستان، آمادگي خود را در برابر كشورهايي مانند 
چين و روس��يه گرو گذاشت،  به همين دليل ارتش 
امريكا اكنون بايد تجهيزاتي را كه به مدت ۴۰ سال 
فعال بوده اند نوس��ازي كند.« ارتش امريكا در سال 
مالي ۲۰۱۹ درخواست بودجه ۱8۲ ميليارد دالري 
براي تامين مالي برنامه ها و دستمزدها و همچنين 
هزينه هاي جنگ هاي جاري را مطرح كرده است. از 
اين بودجه درخواستي، ۲۲ ميليارد دالر براي خريد 
سامانه هاي تسليحاتي اختصاص يافته است. با اعالم 
بودجه پنتاگون در هفته هاي آينده، مشخص خواهد 
شد كه چه برنامه هايي قطع و چه برنامه هايي اجرايي 
مي شوند. اسپر در اين زمينه گفت: »برنامه هايي براي 
به روز رس��اني داش��تيم كه ضروري نبودند يا اينكه 
هزينه ه��اي آنها توجيه نداش��ت. ارتش مي خواهد 
اعتبارات مالي را در زمينه ۶ اولويت براي نوسازي ارتش 
متمركز كند كه شامل بهبود شليك دقيق تر سالح ها 
در مسافت هاي طوالني، يك خودروي زرهي جديد، 
يك بالگرد جديد و سامانه هاي بهتر دفاع موشكي براي 
ارتش است.« اين مقام پنتاگون ابراز اميدواري كرد كه 
تغييرات در اختصاص بودجه در دهه آينده منافعي 
براي امريكا داشته باشد. او گفت: »اگر قرار است در 
برابر روس ها و چيني ها در س��ال ۲۰۳۰ يا ۲۰۴۰ و 
۲۰5۰ بجنگيم و پيروز ش��ويم، اكنون بايد ساخت 

نسل بعدي را آغاز كنيم.«

كوتاه از منطقه

آغاز بزرگ ترين رزمايش 
تركيه در ۳ دريا 

نيروهاي درياي��ي تركيه چهارش��نبه بزرگ ترين 
رزمايش خود موس��وم به »ميهن آب��ي ۲۰۱۹« را 
همزم��ان در درياه��اي اژه، س��ياه و مديترانه آغاز 
مي كنند. اين بزرگ ترين رزماي��ش در طول تاريخ 
تركيه است. به گزارش آناتولي، ۱۰۳ كشتي گوناگون 
در رزمايش هاي نيروهاي دريايي مشاركت خواهند 
داشت كه همزمان در درياهاي اژه، سياه و مديترانه 
برگزار مي شود. هدف از اين رزمايش ها ارتقاي سطح 
آمادگي و پتانسيل نيروهاي دريايي، كاربرد تجهيزات 
دريايي و كشتي هاي وابسته به آن است. اين رزمايش 

دريايي تا پنجم مارس ادامه دارد.

مخالفت ماكرون با بازگشت 
داعشي ها از عراق

رييس جمهوري فرانس��ه گفت��ه محاكمه اعضاي 
فرانس��وي داعش كه در عراق و س��وريه بازداش��ت 
شده اند بايد در كشورهايي كه در آنجا متهم شده اند، 
برگزار شود. به گزارش روسيااليوم، امانوئل ماكرون 
اعالم كرده پاريس از اين كشورها خواهد خواست تا 
حكم اعدام را به حكم حبس ابد كاهش دهند. ماكرون 
گفته: »آن ها )اعضاي فرانسوي داعش( حق دارند از 
خودشان دفاع كنند و در اين حاالت ما حمايت از آنها 
در دفاع از خودشان را تضمين مي كنيم و اگر حكم 
اعدام عليه آنها صادر شود خواستار تبديل حكم شان 
به حبس ابد هستيم.« او با اشاره به احتمال بازگشت 
بازداشت شدگان در عراق يا سوريه به فرانسه گفته هيچ 

برنامه اي براي بازگشت آنها وجود ندارد.

آلمان همچنان به عربستان 
سالح مي فروشد

با وجود تصميم دولت آلم��ان براي توقف فروش 
سالح به عربستان سعودي، ائتالف سعودي در يمن 
همچنان به صورت گسترده اي از تسليحات آلماني 
اس��تفاده مي كند. به گزارش دويچه وله، تصاوير و 
فيلم ها نشان مي دهد كه در جنگ يمن از تسليحات 
و تجهيزات نظامي آلماني استفاده مي شود. پيتر 
آلتماير وزير اقتصاد و انرژي آلمان گفته اطالعاتي 
درخصوص اين موض��وع ندارد. دولت آلمان هنوز 

واكنشي به انتشار اين گزارش نداشته است.

بغدادي در صحراي غربي 
االنبار است

نماينده جنبش الصادقون وابسته به گروه عصائب اهل 
الحق عراق اعالم كرد، ابوبكر بغدادي، سركرده داعش با 
حمايت نيروهاي امريكا در صحراي غربي استان االنبار 
حضور  دارد. به گزارش ايسنا، حسن سالم گفته پايگاه 
نظامي عين االسد همه ابزارهاي حمايتي از تحركات 
بغدادي ميان عراق و س��وريه را فراهم مي كند و او با 
حمايت امريكايي ها ميان اين دو كشور رفت و آمد دارد. 
سالم گفته، حمايت از تحركات بغدادي به خاطر نگراني 
واشنگتن از تصويب پيش نويس قانون بيرون كردن 
نيروهاي خارجي است كه پارلمان عراق قصد دارد 
در آغاز فصل قانون گذاري جديد آن را به راي بگذارد.
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عكسروز

چهرهروز

حامدزماني:يكعمرپليبكخواندهام
حامد زماني چند روز پس از انتشار ويدئوي اجراي پلي بكش با انتشار متني عليه منتقدانش موضع گرفت. ويدئوي كوتاهي از اجراي حامد زماني در 
فضاي مجازي منتشر شد كه به نظر مي رسيد او در اين مراسم لب خواني مي كرده، به يك باره متن شعر از يادش رفته و صحنه را ترك كرده است.  
او مدتي پس از اين حواشي در اينستاگرامش نوشت: پلي بك يعني اونجا كه كسي نمي سازه؛ بسازي! اونجا كه همه مي سازن؛ نسازي! پلي بك يعني 
چيزي بهت حمله كنه كه ازش دفاع كردي! يعني به جرم آبرو خريدن؛ آبروتو ببرن! پلي بك يعني بعد اين همه سال، براي اولين بار بري رو جلد 
روزنامه ها ولي به قصد تخريب! پلي بك يعني خودت برا  خودت شعر بگي: »وبروم... دشمنا و داورها / پشت سر... دوستان و خنجرها/ يه طرف از غريبه 
مي خوردم يه طرف... آه!... از برادرها!« يعني متهم. پس اعتراف مي كنم! »من يه  عمره پلي بك كردم« و نه  فقط دانشجوها! از همه معذرت ميخوام!«

بازارهنر

پاريس، مقصد بعدي آثار برتر جشنواره ملي عكس آب

»طريقه حكومت گجرخان« از امروز در تهران

جديدترين آمار تماشاگران تئاتر

رييس كميس��يون ملي يونس��كو خبر برگزاري 
اين جشنواره در ش��هرهاي مختلف ايران و حتي 
پاريس داد و ابراز اميدواري كرد تا با وفاق و همدلي 
مس��ووالن و مردم هر چه س��ريع تر اي��ن بحران 
محيط زيستي حل شود. حجت اهلل ايوبي برگزاري 
چهارمين جشنواره ملي عكس آب را از چند جهت 
حائز اهميت دانست و گفت: مساله آب و خشكسالي 
كه كشور و به نوعي منطقه را دربرگرفته است، باعث 
شده تا مشكالت و دش��واري هاي دوچنداني ما را 
فرا بگيرد و اين جشنواره و هر گونه كار فرهنگي و 
هنري ديگري مي تواند در مورد حياتي ترين مساله 
بشر و جامعه راه حل هايي را پيش روي مسووالن 
قرار دهد. به نظرم اس��تفاده از زب��ان هنر و تصوير 
به واقع قدرتمندتر از ه��ر ابزار ديگري مي تواند بر 
اثربخش��ي موضوع در جامعه كم��ك كند و از اين 
حيث بايد هنرمندان در انجام آن مشاركت داشته 
باشند. وي ادامه داد: فكر مي كنم زبان هنر مي تواند 
هر چه بهتر اين تفكر را در ميان مردم و مسووالن 
ايجاد كند كه بايد براي بحران آب فكر جدي كرد 
و آن را ب��ه حال خود وانگذاري��م. از طرفي نمايش 
رفتارهاي نابهنجار م��ردم در مصرف صحيح آب 
و انج��ام كارهايي كه به خشكس��الي و كاهش آن 
كمك مي كند و از طرف ديگر، رفتارهاي مسووالن 

در اتخاذ تدابيري كه به حل بحران آب كمك كند 
از جمله مواردي است كه بايد هنرمندان و به ويژه 
عكاسان آن را مد نظر داشته باشند و با اين تفكر به 
سراغ آن بروند تا چاره اي بهتر براي آن انديشيده 
ش��ود. او در مورد ورود يونس��كو به برگزاري اين 
جشنواره و هدف از مش��اركت در انجام آن را اين 
طور عنوان كرد: يونسكو به عنوان سازماني علمي 
و فرهنگي كه مديريت منابع آب و فرهنگس��ازي 
در خص��وص آن يكي از وظايف جدي آن اس��ت، 
س��عي دارد تا با برگزاري اين جشنواره در ايران و 
حتي پاري��س كه در حال رايزن��ي مقدمات انجام 
آن هستيم، نشان دهد اين موضوع مهم و حياتي 
نيازمند وفاق و همدلي ملي و جهاني را مي طلبد و 
بايد دست به دست هم دهيم تا اين بحران را هر چه 

سريع تر حل كنيم. 

نمايش »طريقه حكومت گجرخان« به كارگرداني 
مشترك مجيد امرايي و احس��ان ملكي از امروز 
پنج شنبه نهم اسفند در تماشاخانه سنگلج روي 
صحن��ه خواهد رفت. نماي��ش »طريقه حكومت 
گجرخان« جديدترين نمايشنامه مجيد امرايي 
است كه با كارگرداني مشترك او و احسان ملكي 
در تماشاخانه س��نگلج روي صحنه مي رود. اين 
نمايش ايراني قرار است از روز پنج شنبه ۹ اسفند، 

ساعت ۱۹:۳۰ اجراي عمومي خود را آغاز كند.
بازيگران نمايش »طريقه حكومت گجرخان« به 
ترتيب حروف الفبا عبارتند از: زري اماد، شاهين 
عاليي نژاد، س��عيد عبدالهي، فرامرز قليچ خاني، 

شهرام مسعودي و ميثم يوسفي.
مدير اجرايي: زري اماد، دس��تيار كارگردان: نيلوفر 
شكري، طراح صحنه: احس��ان ملكي، طراح صدا و 
موسيقي: علي س��ينا رضانيا، طراح لباس: كوروش 

مراد طهراني، ط��راح اعالن و برنوش��ت و عكاس: 
نسرين دهقادني، منشي صحنه: نسرين دهقادني، 
مدير برنامه ريزي: علي ش��هاب، مدير صحنه: امير 
حسين ملكي و دستيار صحنه و اجرا دكور: مصطفي 
بساطي ديگر عوامل اجرايي اين اثر نمايشي هستند. 
عالقه من��دان ب��راي تهيه بليت نماي��ش »طريقه 
حكومت گجرخان« مي توانند به سامانه فروش بليت 

تيوال مراجعه كنند.

آخرين آم��ار تفكيكي اطالعات ف��روش و تعداد 
تماش��اگر تماش��اخانه هاي اداره كل هنره��اي 
نمايشي به استثناي مجموعه تئاتر شهر مشخص 
شد.  با توجه به برگزاري سي و هفتمين جشنواره 
بين المللي تئاتر فجر به مدت دو هفته )از ۲۲ بهمن 
تا چهارم اسفند( و ميزباني مجموعه تئاتر شهر و 
تماشاخانه سنگلج از اين رويداد، آمار ارايه شده از 
تماشاخانه سنگلج مربوط به هفته پاياني اجراي 
نمايش »ش��اه آباس« اس��ت. اين نمايش با آغاز 
برگزاري جشنواره تئاتر فجر به كار خود پايان داد. 
مجموعه تئاتر شهر نيز با وجود پيگيري ها، هنوز 
آمار فروش هفته پاياني اجراهاي پيش از جشنواره 
خود را ارايه نكرده است. اين آثار شامل نمايش هاي 
»ازدواج آقاي مي سي س��ي پي« )س��الن اصلي(، 
»آوازه خوان خيابان منهتن« )تاالر چهارسو(، »در 
انتظار گودو« و »ماه در آب« )س��الن قشقايي( و 
»كالبدشكافي« و »برفك« )سالن سايه( مي شود 
كه تا ۱۸ بهمن روي صحنه بوده اند. بر اين اساس 
تماشاخانه سنگلج از اول بهمن ۹۷ ميزبان »شاه 
آباس« به نويسندگي و كارگرداني حسين نوشير 
شد. نمايشي كه طي ۱۷ اجرا تا ۱۹ بهمن )اجراي 
پاياني(، ميزبان ۱۰۷۲ تماش��اگر بود. براي »شاه 
آب��اس« ۳۷۵ بليت تمام به��ا، ۲۸۸ بليت نيم بها، 
۱۷ بليت تخفي��ف دار و ۳۹۲ بليت مهمان صادر 

ش��د تا با بهاي بليت ۲۵۰ هزار ريالي، در گيش��ه 
به رقم ۱۳۲ ميليون و ۶۲۵ هزار ريال دست پيدا 
كند. تاالر هنر نيز كه همزمان با برگزاري س��ي و 
هفتمين جشنواره بين المللي تئاتر فجر به فعاليت 
عادي خود ادامه مي داد، آمار نمايش »شاهزاده و 
خرس« را تا جمعه سوم اسفند به شرح زير اعالم 
كرد: نمايش »شاهزاده و خرس« به نويسندگي و 
كارگرداني ماندانا عبقري كه اجراي خود را از دهم 
بهمن شروع كرده است و همچنان ادامه مي دهد 
تا جمعه سوم اسفند، با پشت سر گذاشتن ۲۰ اجرا 
ميزبان ۱۵۷۰ تماشاگر شد. از اين ۱۵۷۰ نفر، ۳۵۹ 
نفر با بليت تمام بها، ۷۲۷ نفر با بليت نيم بها، ۲۶۸ 
نفر با بلي��ت تخفيف دار و ۲۱۶ نفر با بليت مهمان 
به تماشاي اين اثر نشستند تا با بهاي بليت ۲۰۰ 
هزار ريال، رقم ۱۸۴ ميليون و ۷۰۰ هزار ريال در 

گيشه آن ثبت شود.

تاريخنگاري

شالقشاهبروزيرجنگ
نهم اسفند ۱۲۸۶و يك روز پس از انفجار در مقابل كالسكه حامل »محمدعلي شاه« 
ظفرالسلطنه حاكم تهران به دربار احضار و به دستور شاه تنبيه و به زندان انداخته 
شد. ظفرالسلطنه همان روز و پيش از رويداد حمله به كالسكه به عنوان وزير جنگ 

كابينه نيز معرفي شده بود.
هشتم اسفند به سوي كالسكه محمدعلي شاه قاجار دو بمب دستي پرتاب شد كه 
ضمن آن عده اي جلودار و محافظ يمين و يسار كشته شدند اما به خود شاه آسيبي 
نرسيد. محمدعلي شاه از كاخ گلستان عازم باغ دوشان تپه در شرق تهران بود كه به 
سوي كالسكه او بمب پرتاب شد. روز بعد ظفرالسلطنه كه در روز حادثه به عنوان 
وزير جنگ نيز معرفي شده بود به دربار احضار شد و شاه او را با چوب تنبيه كرد و به 
زندان انداخت. ظفرالسلطنه البته بعد از آزادي از زندان در سمت وزير جنگ كارش 
را ادامه داد. عزيزاهلل ميرزا ظفرالسلطنه سردار، پسر جالل الدين ميرزا پسر پنجاه و 
هشتم فتحعلي شاه قاجار و از نيروهاي تعليم  يافته از افسران اتريشي بود. در ابتدا 
رييس گاردخانه حاج ميرزا حسين خان مشيرالدوله سپهساالر اعظم و مورد لطف 
و توجه او بود. عالوه بر ظفرالس��لطنه، وجيه اهلل ميرزا سپهساالر و ميرزا رضاخان 
مويدالسلطنه گرانمايه نيز مورد توجه حاج ميرزا حسين خان مشيرالدوله بوده اند و 
پيشرفت هاي هر ۳ نفر در ابتدا از ناحيه او بود. ظفرالسلطنه در نظام به تدريج ترقي 
كرد تا به درجه سرداري رسيد. در سال ۱۳۰۴هجري قمري سرتيپ اول و حاكم 
خلخال شد و از سال ۱۳۰۷قمري يك فوج ديگر نيز ضميمه ابوابجمعي او شد و در 

سال ۱۳۰۸ق حكومت خلخال هم دوباره به او واگذار شد و به اين مناسبات امالك 
فراواني در خلخال براي خود تهيه كرد و از مالكان درجه يك آن حدود شد. در اواخر 
عمر تمام امالك و دارايي خود را كه از اين راه تحصيل كرده بود به كلي از دست داد 

و به حال فالكت باري افتاد.

میراثنامه

سرنوشتعمارتمسعوديهدرانتظارخانهامامجمعه؟
اخي��را صندوق احيا و بهره ب��رداری از آثار تاريخی در 
مزايده ای که مدتی پيش منتشر کرد، نام نفيس ترين 
خانه تهران را هم در ليس��ت خود ق��رار داد و کاربری 
پيشنهادی خانه امام جمعه را “فرهنگی _ پذيرايی” 
عنوان کرد! اقدامی قابل توجه که هنوز معاون ميراث 
فرهنگی استان تهران هم نسبت به انجام آن در شوک 
است. به همين دليل محسن شيخ االسالمی، معاون 
ميراث فرهنگی اداره کل ميراث فرهنگی استان تهران، 
در نشست خبری خود روز سه شنبه هفتم اسفند که 
قرار بود دس��تاوردهای يک سال گذشته اين معاونت 
را توضيح دهد، در گفت وگو با خبرنگاران مجبور شد 
تا نسبت به وضعيت نامناس��ب برخی از آثار تاريخی 
پاسخگو باشد. او گفت: اخيراً صندوق احيا در مزايده 
بناهای تاريخی خود با اعالم ن��ام خانه امام جمعه در 
ليست منتشر ش��ده در يک آگهی رس��می کاربری 
پيش��نهادی آن را فرهنگی پذيرايی اع��الم کرد. اين 
کاربری برای خانه ام��ام جمعه به عنوان نفيس ترين 
بنای شهر تهران اصاًل مناسب نيست. او با بيان اينکه 
در حال حاضر يک گروه برنده مزايده اين خانه تاريخی 
شده است، ادامه داد: قرار است بحث نظارت، مرمت و 
چگونگی بهره برداری به عهده صندوق احيا باشد، در 
اين ميان گويا قرار بوده، اداره ميراث فرهنگی اس��تان 
تهران به عنوان مالک، فقط خانه را برای واگذاری آماده 
کند، شايد ميراث فرهنگی استان تهران يک دستگاه 
بوده که بگوييم نمی دانيم چطور از آن محافظت کنيم 
و همه کارها را به آن ها بسپاريم. شيخ االسالمی وظيفه 
صندوق احيا را واگذاری بناهای تاريخی تهران دانست 

و افزود: مشخص است که صندوق احيا با نگاه اقتصادی، 
مزايده ها را برگزار می کند، اتفاقی که معتقديم کاماًل 
اشتباه است، چون ابعاد فرهنگی مدنظر قرار نمی گيرند، 
وقتی تعريف کاربری فرهنگی - پذيرايی برای خانه امام 
جمعه که از جمله بناهای نفيِس تهران اس��ت، انجام 
می شود، کاماًل مشخص است که تعريف اين کاربری 
نادرست است. معاون ميراث فرهنگی تهران با بيان اين 
احتمال که شايد سرنوشتی مانند عمارت مسعوديه 
در انتظار خانه امام جمعه باش��د، افزود: همان افرادی 
که عمارت مسعوديه را کارشناسی کرده بودند اکنون 
خانه امام جمعه را نيز کارشناس��ی و برای آن کاربری 
فرهنگی - پذيرايی تعريف کرده اند، اين در حالی است 

که اين خانه يکی از معدود نفايس شهر تهران است.
او با اشاره به کارگروهی که پيش از اين وظيفه مشخص 
کردن نفايس را داشت، ادامه داد: امروز ديگر مرجعی 
در اين زمينه وجود ندارد، هر چند با توجه به برگزاری 
برخی مزايده ها توس��ط صندوق حفظ و احيا، به نظر 
می رسد از ديد اين موسسه هيچ اثر نفيسی در کشور 
وجود ن��دارد. او همچنين درب��اره  مالکيت اين خانه  
تاريخ��ی اظهار کرد: سال هاس��ت خان��ه امام جمعه 
تهران در تصرف ميراث تهران است، هرچند از سال ها 
قبل بخش شرقی عمارت محل سوال و مناقصه بين 
ميراث فرهنگی و آموزش و پرورش بود که تاکنون به 

شکايت و موضوعات قضايی نرسيده است.

ايستگاه

انتشارجلددومسهگانه
فيليپپولمن

پس از انتش��ار جلد اول از 
»كتاب غبار«، س��ه گانه 
“فيليپ پولمن “،  در سال 
۲۰۱۷، اين نويس��نده از 
انتش��ار جل��د دوم اي��ن 
مجموعه خبر مي دهد. به 
گزارش گاردين، در جلد 
اول اين سه گانه، نويسنده 

ش��خصيت »اليرا« را به عنوان يك كودك معرفي 
كرده  اس��ت. جلد دوم اين كتاب داس��تان ۲۰ سال 
بعد را روايت مي كند. در اين س��ه گانه زندگي »اليرا 
بالكوا« قهرمان مجموعه رمان پيشين »پولمن« در 
كودكي و ۲۰ س��ال پس از پايان ماجراهاي »نيروي 
اهريمني اش« روايت مي شود. در جلد دوم مجموعه 
»كتاب غبار«، »اليرا “ ديگر يك دختربچه نيست. 
او اين بار يك دانش آموز اس��ت كه در جست وجوي 
شهري كه گفته مي شود توسط اهريمن تسخير شده 
از اروپا به آسيا سفر مي كند. اين نويسنده مي گويد: 
جلد دوم اين سه گانه دنباله اي است از داستان زندگي 
»اليرا« و از تاثيرات جس��ت وجويي كه در جلد دوم 
انجام مي دهد و ترس از غبار سخن مي گويد. من اين 
موضوع را كه چگونه وقايع عظيم در لحظه اي تغيير 
مي كنند و چطور انتقام مي تواند به قدري پرورش يابد 
كه از دسترس خارج شود جذاب يافتم. جلد دوم اين 
سه گانه سوم اكتبر منتشر خواهد شد. ناشران اين اثر 
درباره آن مي گويند: اين كتاب توصيف بي نظيري از 
انسان بودن و رشد كردن و معنا دادن به جهان پيرامون 
است كه توسط يكي از برترين نويسندگان بريتانيايي 
نوشته شده است. در سال ۲۰۱۸ »فيليپ پولمن« 
براي موفقيت قابل مالحظه در امر نويسندگي رمان 
به عنوان نويسنده سال انتخاب شد. او همچنين جايزه 
بهترين كتاب صوتي سال را براي »زيباي وحشي« با 

روايت »مايكل شين« به خود اختصاص داد.

»ايناريتو«رييسهيات
داورانجشنوارهكنشد

گونزال��ز  »الخان��درو 
اينتاريت��و« كارگ��ردان 
مكزيك��ي برنده اس��كار 
به عنوان ريي��س هيات 
داوران بخ��ش رقابت��ي 
هفتاد و دومين جشنواره 
بين الملل��ي فيل��م كن 
انتخاب ش��د. به گزارش 

ورايت��ي، »ايناريتو« ك��ه با فيلم ه��اي »بردمن« و 
»بازگش��ته« برنده جايزه اسكار ش��ده است، اولين 
كارگردان مكزيكي خواهد بود ك��ه در رأس هيات 
داوران بخش رقابتي جشنواره فيلم كن قرار مي گيرد. 
اين كارگردان سرشناس سابقه طوالني در كن دارد 
و اولين بار در س��ال ۲۰۰۰ ميالدي با فيلم »عش��ق 
سگي« در اين رويداد سينمايي حضور يافت. آخرين  
حضور او نيز به دو س��ال پيش بازمي گردد كه پروژه 
واقعيت مجازي خود را با عنوان »گوش��ت و ش��ن« 
در كن رونمايي كرد. »اينارينو« در بيانيه اي پس از 
انتخاب به عنوان رييس هيات داوران كن گفت: كن 
جشنواره اي بوده كه از اهميت ويژه اي براي من از زمان 
آغاز كارم برخوردار بوده است. از اينكه امسال به عنوان 
افتخارآميز رييس داوران به اين جشنواره بازمي گردم 
بسيار هيجان زده ام. سينما در رگ هاي سياره زمين 
وجود دارد و جشنواره كن قلب آن است. ما در جمع 
داوران جشنواره اين فرصت را خواهيم داشت تا آثار 
جديد و فوق العاده فيلمسازان همكارمان را از سراسر 
جهان تماشا كنيم. »پير لسكيور« رييس جشنواره 
فيلم كن كه جايگزين »ژيل ژاكوب« ش��ده است و 
»تيري فرمو« دبير جش��نواره كن نيز اعالم كردند 
كه »ايناريتو« در حالي رياس��ت هيات داوران كن را 
پذيرفته است كه بسيار به ندرت پيشنهاد حضور در 

جمع داوران جشنواره هاي سينمايي را مي پذيرد.

حضورشاگردانبنادرتورنمنتهاياسپانياولهستان

برانكو: با يك بشكن همه چيز درست نمي شود

بر اساس برنامه ريزي كادر فني تيم ملي 
كش��تي فرنگي، قرار است فرنگي كاران 
ايران س��ال آين��ده ع��ازم دو تورنمنت 
بين المللي در اروپا شوند. محمد بنا با بيان اين مطلب 
افزود: طبق برنامه ريزي هاي انجام شده قرار است تير 
ماه سال آينده در تورنمنت بين المللي پيت السينسكي 
لهستان شركت كنيم و پس از آن نيز در مرداد ماه عازم 
رقابت هاي گرندپري اسپانيا خواهيم شد. سرمربي تيم 
ملي كشتي فرنگي درباره اهداف كادر فني از حضور در 
اين ۲ تورنمنت نيز گفت: در اسپانيا قصد داريم بيشتر 
به نفرات جوان ميدان بدهيم اما در تورنمنت لهستان 
هدفمان باز كردن يكس��ري از گره هاي تيم ملي در 
اوزان مختلف و انتخاب نفرات نهايي پيش از حضور در 
رقابت هاي جهاني قزاقستان خواهد بود. بر اساس اعالم 
اتحاديه جهاني كشتي رقابت هاي بين المللي گرندپري 
اسپانيا از ۵ تا ۷ تير ماه س��ال آينده در مادريد برگزار 
مي ش��ود و تورنمنت پيت السينسكي لهستان نيز از 

۱۱ تا ۱۳ مرداد ماه به ميزباني ورشو پايتخت لهستان 
برگزار خواهد شد. رقابت هاي قهرماني جهان ۲۰۱۹ 

نيز از ۲۳ تا ۳۱ شهريور ماه سال آينده به ميزباني آستانه 
پايتخت قزاقستان برگزار خواهد شد.

س��رمربي پرس��پوليس گف��ت: با س��بك فوتبال 
خوزستان آشنا هستم  و بازيكنان اين منطقه بسيار 
با اس��تعداد هس��تند. برانكو ايوانكوويچ، سرمربي 
پرس��پوليس ظهر چهارش��نبه در نشست خبري 
قبل بازي تيمش برابر صنعت نفت آبادان در هفته 
بيستم ليگ برتر اظهار كرد: بي صبرانه منتظر بازي 
هس��تيم. با وجود فش��ردگي بازي ها از اين طريق 
مي توانيم هواداران را ش��اد كني��م. او ادامه داد: با 
س��بك فوتبال خوزس��تان آشنا هس��تم . بسيار با 
استعداد هس��تند. اين تيم تغييرات زيادي داشته 
و خون جواني به تيم تزريق كرده اند. خوزس��تان 
چشمه جوشان استعداد است. وي افزود: شجاع و 
سيد جالل و رادوشويج به تيم برمي گردند. كمال و 
مصلح و انصاري و ماهيني هم مصدوم هستند. آدام 
همتي پس از عملش به تيم ملحق ش��ده و خيلي 
زود به تيم خواهد پيوس��ت. او در پاسخ به سوالي 
درباره عملكرد ضعي��ف بوديمير گفت: بوديمير و 
بازيكنان جديد تيم نياز به زم��ان دارند. بوديمير 
مشكل كمبود تمرين دارد و به بازي نياز دارد. اين 
مساله براي تمام بازيكنان جديد صادق است. آنها 
بايد سريع با تيم هماهنگ شوند. با يك بشكن زدن 
همه چيز درست نمي ش��ود. كادر و بازيكن خوبي 
دارم. ما مش��كل داش��تيم اما بازيكن جديد دچار 

نوسان هس��تند. در پنج بازي اخير برتر بوديم. در 
بازي با نفت مسجد پنجاه پنجاه بوديم ولي در تمام 
بازي ها برتر بوديم. برانكو درباره فهرست تيم ملي 
اميد گفت: من از فهرس��ت اطالعي ندارم. كرانچار 
دوست من اس��ت. زماني كه كي روش در تيم ملي 
بود ه��م حمايت مي كرديم. اگ��ر تيم هاي ملي به 
بازيكن ني��از دارند ما به آنه��ا بازيكن مي دهيم. او 
درباره عملكرد بازيكنان جدي��د افزود: ترابي يك 
ماه با ما است. س��روش هم در نيم فصل اول عماًل 
بازي نكرد. ما چاره ديگ��ر غير بازي كردن نداريم. 
چون من به آنان اعتماد دارم و آنها به شرايط خوب 
خواهند رسيد. حتي جوانان ما هم در حال پيشرفت 
هستند و به ما كمك خواهند كرد. ما هم چنان صدر 
جدوليم و به نيمه نهايي جام حذفي رس��يده ايم. 

پديده، سپاهان، تراكتور و استقالل بسيار تيم هاي 
خوبي هستند. ليگ جذابي داريم و هواداران هم به 
اين جذابيت مي افزايند. سرمربي پرسپوليس درباره 
ديدار با داليچ، س��رمربي تيم ملي كرواسي گفت: 
بعضي مسائل به دروغ بيان مي شود. همه مي دانند 
كه من براي ديدار النصر و پاختاكوربه دوبي رفتم. 
اما مي گويند در دوبي آقاي داليچ و چند دوس��ت 
ديگر را ديدم كه اس��امي آنها كوتسيان، ويشكوب 
و اس��ماعيليان بود! با يك سري خبرنگار صحبت 
ك��ردم كه به آنها گفتم آقاي ت��اج به من ماموريت 
داده كه براي يك سال به ايشان هشت ميليون دالر 
پيشنهاد دهم! وي افزود: همه اينها هدفمند است 
تا در تيم تش��نج ايجاد شود. هواداران ما را دوست 
دارند و همين دوست داش��تن هواداران به تيم ما 
كمك خواهد ك��رد. او درباره بازي ب��ا پاختاكور و 
اينكه آيا به خاطر بازي در ليگ قهرمانان آس��يا در 
اين بازي به بازيكنانش استراحت مي دهد، گفت: 
كم��ال و مصلح در تركيب نيس��تند. براي ما همه 
بازي ها مهم هستند و بازي به بازي جلو مي رويم. 
سرمربي پرسپوليس در پايان درباره مشكالت مالي 
گفت: هميشه مشكل مالي وجود داشته است. من از 
تمرين كردن با بازيكنانم راضي هستم و اميدوارم 

كه اين مشكالت برطرف شوند.

ورزشي
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