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مجيد اعزازي|
دبير گروه راه و شهرسازي|

1-اعالم راي مجمع تش��خيص مصلح��ت نظام در 
ارتباط با اليحه الحاق به كنوانسيون مقابله با جرايم 
س��ازمان يافته فراملي )پالرمو( به بع��د از تعطيالت 
نوروز موكول شد. اين خبر ديروز ظهر روي خروجي 
خبرگزاري ها قرار گرفت. آنگونه كه از سوي برخي از 
اعضاي اين مجمع اعالم شده، ديروز سرانجام پس از 
چندين جلسه بحث و بررس��ي و اعالم نظر موافقان 
و مخالف��ان پالرم��و درب��اره جنبه ه��اي اقتصادي، 
بين المللي، سياس��ي و امنيتي آن، مذاكرات درباره 
اين اليحه پاي��ان يافت و از همي��ن رو، نتايج تقريبا 
مش��خص اس��ت.  ام��ا اع��الم راي و تصميم گيري 
نهايي مجمع ب��ه بع��د از تعطيالت ن��وروز موكول 
شد. مس��اله اي كه از آن به عنوان اعطاي فرصت به 
ديپلماسي ياد ش��ده اس��ت. دبير مجمع تشخيص 
مصلحت نظام به صراحت اعالم كرده است كه رفتار

FATF و رفتار اروپايي ها ب��ر تصميم گيري اعضاي 
مجمع اثر مي گذارد.

2- در ش��رايطي ك��ه مذاكرات مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام درباره پالرمو به پايان رس��يده است، 
اين س��ئوال براي افكار عمومي مطرح است كه چرا 
اين مجمع، تش��خيص و اعالم مصلحت كشور را به 
 ،FATF تعويق مي اندازد؟ اگر تصويب و تاييد لوايح
براي كش��ور منفعت دارد -  كه به گفته كارشناسان 
مس��تقل و بنا به راي اكثريت نماين��دگان مجلس 
دارد- چرا با اعالم خبر خوش تصويب اليحه پالرمو 
در مجمع، اميد و نش��اط به جامعه و اقتصاد كش��ور 
تزريق نمي ش��ود؟ اگر هم تصويب اين اليحه منافع 
ملي اي��ران را تضمي��ن نمي كند و اعض��اي مجمع 
به اين جمع بندي دس��ت يافته اند، چرا اين مس��اله 
اعالم نمي ش��ود تا مردم و توليدكنن��دگان از حالت 
معطلي و بالتكليفي خارج شوند؟ چرا مجمع راي به 
تعويق تصميم گيري داده است؟ دليل اين تعويق و 
تعليق هرچه باشد، حال اقتصاد را خوب نمي كند و 
پيامدهاي منفي متعددي روي اين جنبه از زندگي 

ايرانيان خواهد داشت.
3- پ��س از بح��ران مال��ي س��ال 2008 جمعي از 
كش��ورها با هدف جلوگيري از تك��رار اين بحران، 
اس��تانداردهاي بانكداري بين الملل��ي تازه اي را در 
كميته اي موسوم به كميته بال تدوين كردند. اين 
استانداردها روي مساله صورت هاي مالي بانك ها و 

ميزان كفايت سرمايه و مسائلي از اين دست تمركز 
داش��ته و دارد. بخش��ي از داليل ناتواني بانك هاي 
اي��ران در پس��ا برجام ب��راي برق��راري ارتب��اط با 
بانك هاي خارجي نيز از محل عدم تطابق با همين 
استانداردها بود. آنگونه كه رييس كل بانك مركزي 
در آخرين پس��ت خ��ود در ش��بكه هاي اجتماعي 
تاييد و تاكيد كرده، توصيه هاي گ��روه اقدام مالي 
)FATF( ني��ز ج��زو اس��تانداردهاي بانك��داري 
بين المللي اس��ت و از همين رو، به گفته او، حفظ و 
تقويت روابط محدود بانكي كشورمان با بانك هاي 
خارجي يك ضرورت است. توصيه هاي گروه اقدام 
مالي ني��ز مانند تصميم ه��اي كميته ب��ال، در پي 
بروز برخي اقدامات تروريس��تي در مناطق مختلف 
جهان تدوين ش��ده و اغلب كش��ورهاي جهان نيز 
به آنها التزام دارند. در واقع، سيس��تم عامل جهاني 
در برابر بروز مشكالت و مس��ائل تازه خود را به روز 
رساني كرده و اس��تاندارد هاي ناكارآمد پيشين را 
پاكس��ازي مي كند. از اين رو، مساله استانداردهاي 
بانكي يا FATF موضوع هايي جهان ش��مول بوده و 

منحصر به كشور ايران نيستند.
4- در پي خروج امريكا از برجام در ارديبهش��ت ماه 
سال گذشته، اروپا با اراده سياس��ي راسخ در مقابل 
اين حركت دولت ترامپ ايستاد و تاكنون نيز در اين 
مورد ابرام داشته است. اما ضعف و ناتواني اقتصادي 
اروپا در برابر اقتصاد امريكا از همان ابتدا هويدا بود، و 
از همين رو بود كه اروپا با صرف زمان بسياري تالش 
كرد تا راه حلي را ب��راي دور زدن تحريم ها و دور نگه 
داش��تن ش��ركت هاي اروپايي از تحريم هاي امريكا 
بيابد و س��رانجام نيز توانس��ت به راه حلي موسوم به 
اينس��تكس برس��د. در اين ميان، اگر چه اروپاييان 
خارج از چهارچوب برجام خواسته ها يا ادعاهايي از 
ايران داشته اند، اما بايد اذعان كرد كه آنها در مساله 
توافق هسته اي در مس��ير درستي حركت كرده و به 
حقوق ايران در آن احترام گذاش��ته اند. از اين رو، به 
نظر مي رسد، گره زدن لوايح چهارگانه با نحوه رفتار 
اروپا در س��اير حوزه ها ات��الف وق��ت در راه اندازي 
بخش ايراني اينستكس به شمار مي رود. كانالي كه 
مي تواند فشار ناشي از تحريم هاي مالي روي اقتصاد 
كش��ور را كاهش داده و حداقل روزنه ه��اي ورود و 
خروج ارز به ايران بازنگه دارد و از نوسان هاي بيشتر 
نرخ دالر جلوگيري نمايد تا دس��ت كم از اين جهت، 

ثباتي نسبي بر اقتصاد كشور حاكم شود.

دربابتعويقتصميمگيري
سرمقاله

تعادل|  فرشته فريادرس |
»صبح روز يازدهم اس��فند 97؛ هتل الله واقع در 
خيابان حج��اب«؛ محوطه ورودي هتل ش��لوغ و 
پرازدح��ام بود. از هم��ان س��اعت هاي اوليه صبح 
خيلي ها آمده بودند تا راي هاي خود را در سيستم 
الكترونيكي به ثبت برسانند و وكالي خود را راهي 
خيابان وزراء كنند. در مح��ل راي گيري انتخابات 
در حالي از ساعت 8 صبح به روي فعاالن اقتصادي 

باز شد كه از همان ابتدا نشانه هاي حضور گسترده 
صاحبان كسب و كار خودنمايي مي كرد. مشاركت 
بي س��ابقه و حضور چهره هاي ش��اخص در همان 
ساعات اوليه كم سابقه بود. اما براساس اعالم هيات 
نظارت بر انتخابات اتاق تهران، 14هزار و 900 نفر 
از اعضاي اتاق تهران قادر به مش��اركت در نهمين 
دوره انتخابات اتاق بودند  كه پس از اعالم انصراف 
تعدادي از نامزدها، 150 نفر به عنوان نامزد نهايي 

اين دوره از انتخابات شناخته ش��دند. بنابراين نام 
150 كاندي��دا در دس��تگاه هاي راي گي��ري ثبت 
ش��د و راي دهندگان و دارندگان كارت بازرگاني و 
عضويت مي توانس��تند راي خود را به نام آنها اعالم 
كنند. بر اس��اس آخرين آرا كه در جدول زير آمده 
است بزرگاني مانند اس��داهلل عسگراوالدي،يحيي 
آل اس��حاق و خاموش��ي از ورود ب��ه ات��اق تهران 
ادامه در صفحه 14 جاماندند. 

روزگذشتهانتخاباتاتاقنهموپاياناتاقهشتمرقمخورد

فاتحاناتاقنهم؛بزرگانيكهجاماندند

گزارش

 همين صفحه  

سرمقاله

در باب تعويق 
تصميم گيري

1-اع��الم راي مجمع 
مصلحت  تش��خيص 
نظ��ام در ارتب��اط ب��ا 
ب��ه  الح��اق  اليح��ه 
كنوانس��يون مقابله با 
س��ازمان يافته  جرايم 
فرامل��ي )پالرم��و( به 
بعد از تعطيالت نوروز 
موكول شد. اين خبر ديروز ظهر روي خروجي 
خبرگزاري ها قرار گرفت. آنگونه كه از س��وي 
برخي از اعضاي اين مجمع اعالم ش��ده، ديروز 
سرانجام پس از چندين جلسه بحث و بررسي 
و اعالم نظر موافقان و مخالف��ان پالرمو درباره 
جنبه ه��اي اقتصادي، بين المللي، سياس��ي و 
امنيتي آن، مذاكرات درب��اره اين اليحه پايان 
يافت و از همين رو، نتايج تقريبا مشخص است.  
اما اع��الم راي و تصميم گيري نهايي مجمع به 

بعد از تعطيالت نوروز موكول شد. 

مجيد اعزازي

 صفحه3  

كالن

افزايش 400 هزار توماني 
حقوق كاركنان و بازنشستگان 
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي بندي از اليحه 
بودجه را تصويب كردند كه ب��ه موجب آن حقوق 
همه كاركنان و بازنشستگان دولت در سال آينده 
400 هزار توم��ان افزايش پيدا مي كند. همچنين 
مجلس در مصوب��ه اي ديگر مقرر ك��رد پرداخت 
هرگونه تسهيالت به مقامات و مديران بايد همانند 
ساير كاركنان دستگاه ذي ربط باشد و در غير اين 
صورت متخلفين مجازات مي شوند. در همين حال 

نوبخت رييس سازمان برنامه و بودجه...

ايران

بررسي  لوايح مالي  به سال 
آينده موكول شد

ديروز مجمع تشخيص مصلحت نظام در بررسي 
اليحه الحاق ب��ه كنوانس��يون مبارزه ب��ا جرايم 
سازمان يافته فراملي موسوم به پالرمو براي بار ديگر 
به نتيجه نرسيد و بررسي مجدد آن را به سال آينده 
موكول كرد.  در حالي كه جناح هاي سياسي كشور 
بر سر پيوس��تن ايران به »پالرمو« و »سي اف تي« 
به دو دسته كامال مخالف يكديگر تبديل شده اند 
و گره آن به دست مجمع باز مي ش��ود، ديروز اين 
نهاد همچنان وضعيت كشور را در حال تعليق نگه 
داشت تا سال آينده آن را به نتيجه برساند. اين در 
حالي است كه الزمه پيوس��تن ايران به اف اي تي 
اف تصويب اين دو اليحه است. »اف اي تي اف« در 
نشست هفته گذشته خود بدون ارفاق به ايران يك 
مهلت 4 ماهه داد تا ايران لوايح قانوني خود را - كه 
اين دو اليحه است - به تصويب برساند در غير اين 
صورت تمامي نهادهاي مالي و پولي جهان موظف 

هستند تنبيهات الزم را عليه ايران به كار بگيرند. 
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 روزگذشتهانتخاباتاتاقنهم
وپاياناتاقهشتمرقمخورد

سهم16درصدي6بانكنظاميدرحالادغامازبازارپولكشور

فاتحان اتاق نهم ؛بزرگاني كه جاماندند

ادغام بانك هاي نظامي درسپه

خبر

نمايندگان مجلس ب��ا اختصاص 14 ميليارد 
دالر براي تامين كاالهاي اساس��ي و دارويي 
با نرخ ارز ترجيحي موافق��ت كرده و مصوب 
كردند كه دولت از كوپ��ن الكترونيكي براي 

تامين كاالهاي اساسي استفاده كند.
به گ��زارش ايس��نا، نماين��دگان مجلس در 
جلس��ه علني نوبت عص��ر ديروز )ش��نبه( و 
در ادام��ه بررس��ي جزييات بودج��ه 98 در 
بخ��ش هزين��ه اي ب��ا 158 رأي موافق، 38 
رأي مخال��ف و 9 رأي ممتن��ع از مجم��وع 
23۶ نماينده حاضر در مجل��س بند مربوط 
به اختص��اص 14 ميليارد دالر ب��راي تأمين 

كاالهاي اساسي را تصويب كردند.
طبق اين مصوبه دولت مكلف اس��ت در سال 
1398 مابه التفاوت ريالي 14 ميليارد دالر از 
منابع حاصل از صدور نفت س��هم خود را به 
ش��يوه زير صرف حمايت از معيشت مردم و 

حمايت از توليد كند.
1- واردات يا خريد و حمايت از توليد داخل 
و توزيع كااله��اي اساس��ي، دارو، تجهيزات 
پزشكي و نهاده هاي كشاورزي و دامي با نرخ 

ارز ترجيحي
2-. واردات يا خري��د توليدات داخل و توزيع 
كاالهاي اساسي، دارو و تجهيزات پزشكي و 
نهاده هاي كشاورزي و دامي با نرخ ارز نيمايي 
و اختص��اص مابه التفاوت آن ب��ا نرخ نيمايي 

براي معيشت مردم و حمايت از توليد
3- دول��ت از كاالب��رگ الكترونيك��ي براي 
تأمين كاالهاي اساس��ي مورد ني��از مردم با 
نرخ ارز ترجيحي يا پرداخت نقدي اس��تفاده 

مي كند.
4- دولت موظف به حس��ن نظارت بر اجراي 
اين برنامه اس��ت و گزارش عملك��رد خود را 
هر سه ماه يك بار به كميس��يون هاي برنامه 
و بودجه، اقتصاد، كشاورزي و صنايع مجلس 

شوراي اسالمي ارايه مي كند.
پيش از اي��ن دو بار مجلس اين بن��د را براي 
بررسي بيش��تر به كميس��يون تلفيق ارجاع 

داده بود.

درجريانبررسياليحهبودجه
مصوبشد

صدور كوپن الكترونيكي

جهان

سرمايه داران ديگر گمراه 
نمي شوند
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روي موج خبر

  ابالغ قانون تمديد مهلت اجراي آزمايشي 
قانون شوراهاي حل اختالف؛پاد|

 رييس جمهور در اجراي اصل »يكصد و بيس��ت 
و سوم قانون اساس��ي« قانون ابالغ قانون تمديد 
مهلت اجراي آزمايش��ي قانون ش��وراهاي حل 
اخت��الف را ابالغ ك��رد. با اب��الغ رييس جمهور، 
مهلت اجراي آزمايش��ي قانون ش��وراهاي حل 
اختالف مص��وب ۱۳۹۴/۹/۱۶ از تاريخ انقضاي 
آن )۱۳۹۷/۱۱/۲۲( ب��ه مدت يكس��ال تمديد 
شد. اين قانون در ۹۷/۱۱/۲۷ به تصويب مجلس 
شوراي اسالمي رسيد و براساس آن بايد دولت و 
قوه قضاييه تمهيدات الزم را براي اصالح و دايمي 
كردن اين قانون ظرف مدت ۶ ماه پس از الزم االجرا 

شدن اين قانون به عمل  آورند.

  وزراي ام�ور خارجه ايران و عراق به صورت 
تلفني گفت وگو كردند؛پرتال وزارت خارجه|

وزيران امور خارجه ايران و عراق تلفني در خصوص 
آخرين تحوالت و روابط دو جانبه، به ويژه س��فر 
قري��ب الوقوع رييس جمه��ور ايران ب��ه عراق با 
يكديگر گفت وگو كردن��د. محمد جواد ظريف و 
محمد علي الحكيم وزي��ران امور خارجه ايران و 
عراق در گفت وگويي تلفني در خصوص آخرين 
تحوالت روابط دوجانبه به ويژه سفر قريب الوقوع 
رييس جمهوري ايران به ع��راق رايزني و تبادل 

نظر كردند.

  ديدار تعدادي از اعضاي فراكسيون اميد 
با ظريف؛پانا|

جمعي از اعضاي فراكسيون اميد مجلس شوراي 
اس��المي ظهر ديروز با وزير امور خارجه ديدار و 
گفت وگو كردند. نمايندگان حاضر در اين ديدار 
ضم��ن قدرداني از خدمات وزير ام��ور خارجه از 
بازگش��ت وي به جايگاه وزارت بعد از اس��تعفاء 
استقبال و بر اهميت سياس��ت خارجي و نقش 
وزارت امور خارجه تاكيد كردند. در اين نشست 
صميمانه وزير امور خارجه به پرسش هاي برخي 

نمايندگان پاسخ داد.

  ط�رح فوريت�ي برگ�زاري همه پرس�ي 
 درباره ۴ موضوع تقديم مجلس مي ش�ود ؛ 

باشگاه خبرنگاران|
نماينده اصولگراي ش��اهين شهر از تقديم طرح 
فوريتي برگزاري همه پرس��ي درباره ۴ موضوع 
به مجلس خبر داد. حس��ينعلي حاجي دليگاني 
در صفحه شخصي خود در توييتر از تقديم طرح 
فوريتي برگزاري همه پرسي درباره ۴ موضوع به 
مجلس خبر داد و نوشت: اين ۴ موضوع عبارت اند 

 FATF از: ۱( موضوع
۲( هر ايراني روزي يك ليتر بنزين

۳( پرداخت يارانه نقدي ماهيانه ۲۰۰ هزارتومان 
به ج��اي دالر ۴۲۰۰ از باب��ت ۱۴ ميلي��ارد دالر 

كاالي اساسي
۴( تعيين س��قف ۷ ميليون تومان براي حقوق 

مديران«.

  تكرار گزافه گويي هاي وزير خارجه بحرين 
درباره ايران؛ ايلنا|

وزير خارجه بحري��ن ديروز با بيان اينكه بهترين 
ديدگاه براي مبارزه با گروه هاي افراطي، شفافيت 
و عدم پنهان ش��دن پشت مواضع سياسي است، 
مدعي شد كه بسياري از كشورها در نشست وزراي 
خارجه كش��ورهاي همكاري اسالمي خواستار 
توقف حمايت ايران از تروريسم شدند.آل خليفه 
ط��ي گزافه گويي هاي��ي ايران را بع��د ديگري از 
تروريسم يعني تروريسم بين المللي توصيف كرد 
و مدعي شد: »در اين كنفرانس، ايران پيام روشني 
از تمام هيات هاي ش��ركت كننده دريافت كرد و 
آن اينكه ما مواضع حمايت كننده از فرقه گرايي و 
تروريسم را نخواهيم پذيرفت و در قبال آن كوتاهي 
نمي كنيم.. اميدواريم كه آنها اين پيام را دريافت 

كرده باشند«. 

  كشف ۲ پرونده جديد حقوق هاي نجومي؛ 
باشگاه خبرنگاران|

رييس كل ديوان محاس��بات در س��فر به استان 
خراسان شمالي از كشف دو پرونده جديد مرتبط 
با حقوق هاي نجومي در سال ۹۷ خبر داد.عادل 
آذر رييس كل ديوان محاس��بات كش��ور با بيان 
اينكه ۲پرونده جديد مرتبط با حقوق هاي نجومي 
در سال ۹۷ كشف شده است، گفت: عدد دقيقي 
از رقم پرونده هاي اخير نداريم، اما بايد بدانيد كه 
موارد پرونده به پرونده بررسي شده و بيشتر با جنبه 
پيشگيرانه در حال اجرا است.وي با اشاره به بسته 
شدن پرونده حقو ق هاي نجومي طي ۳ مرحله در 
س��ال هاي ۹۵ و ۹۶ ، اظهار داشت: در همان ايام 
گزارش اين رسيدگي به مجلس ارسال و پرونده 
حقوق هاي نجومي به شكلي كه در آن زمان مطرح 

بود، بسته شده است.

  دستگيري جوان 17ساله ايراني در آلمان؛ 
ايرنا|

رسانه هاي آلمان از دستگيري يك جوان ايراني در 
ارتباط با حمله هفته گذشته با سالح سرد به يك 

گروه مهاجر در شهر هانوفر خبر دادند.
دادستاني هانوفر اعالم كرد دستور بازداشت يك 
جوان را كه روز جمع��ه به همراه يك فرد ديگر با 
چاقو به يك گروه ۴ نفري مهاجران حمله و ۳ نفر 

از آنها را زخمي كردند، صادر كرده است.
براين اساس مهاجمان مدتي طوالني با گروه ديگر 
اختالف داشته اند كه اين امر نهايتا به درگيري آنها 
در ساعت ۱۰ شب جمعه در مقابل يك سالن اپرا 

در شهر هانوفر منجر شده است. 
اين گزارش حاكي اس��ت نيروهاي پليس پس از 
بررسي فيلم دوربين هاي مداربسته در اين محل 
موفق به شناسايي هر دو فرد مهاجم كه يكي از آنها 

جوان ۱۷ ساله ايراني است، شده اند.

ايران۲

مجمع تشخيص باز هم درباره تصويب لوايح »پالرمو« و »سي اف تي«  به نتيجه نرسيد

بررسي  لوايح مالي  به سال آينده موكول شد
گروه ايران| 

ديروز مجمع تشخيص مصلحت نظام در بررسي اليحه الحاق 
به كنوانسيون مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي موسوم 
به پالرمو براي بار ديگر به نتيجه نرسيد و بررسي مجدد آن را 
به سال آينده موكول كرد.  در حالي كه جناح هاي سياسي 
كشور بر سر پيوستن ايران به پالرمو و سي اف تي به دو دسته 
كامال مخالف يكديگر تبديل ش��ده اند و گره آن به دست 
مجمع باز مي شود، ديروز اين نهاد همچنان وضعيت كشور 
را در حال تعليق نگه داشت تا س��ال آينده آن را به نتيجه 
برساند. اين در حالي است كه الزمه پيوستن ايران به اف اي 
تي اف تصويب اين دو اليحه است . اف اي تي اف در نشست 
هفته گذشته خود بدون ارفاق به ايران يك مهلت ۴ ماهه 
داد تا ايران لوايح قانوني خود را – كه اين دو اليحه است – به 
تصويب برساند در غير اين صورت تمامي نهادهاي مالي و 
پولي جهان موظف هستند تنبيهات الزم را عليه ايران به 

كار بگيرند. 
اما ديروز چه اتفاقي افتاد ؟ نگاه ها به موضوع پالرمو از زواياي 
مختلفي بود،  يكي گفت  اكثر كس��اني كه صحبت كردند 
مخالف پيوستن بودند،  اما نگفت چه تعداد صحبت كردند 
و چه تعداد صحبت نكردند و يكي ديگر گفت كه جو جلسه 
طوري بود كه بايد بيشتر بررسي مي شد و دو اليحه پالرمو و 
سي اف تي بايد با هم بررسي مي شد اما از مخالفت حرفي نزد. 
و در آخر سر بنا بر مصلحت و براي اينكه بازار ارز تحت تاثير 

قرار نگيرد قرار شد سال آينده بررسي شود. 
براي مثال رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس با اشاره به نشست ديروز مجمع گفت: راي گيري 

درباره اين اليحه به جلسات آينده موكول شد.
»حش��مت اهلل فالحت پيش��ه« در گفت وگو با خبرنگار 
ايرنا افزود: در جلس��ه بحث هاي مختلف��ي درباره ارتباط 
كنوانسيون هاي مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي )پالرمو( 
به كنوانس��يون بين المللي مقابله با تامين مالي تروريسم 
)CFT( و گروه ويژه اقدام مالي )FATF( مطرح شد.رييس 
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: 
عده اي معتقد بودند كه اين دو اليحه ارتباط جدي باهم دارند 
و بايد تصميم واحدي درباره آن  گرفته شود، برخي اعتقاد 
داشتند كه اين دو ارتباطي به هم ندارند.عده اي هم اعالم 
كردند كه ارتباط اين دو اليحه فني است به همين دليل كار 
به راي گيري بر سر پالرمو نرسيد و قرار شد دو اليحه باهم 
مطرح شود.فالحت پيشه گفت: احتمال مي دهم مجمع وارد 
 )CFT( بررسي كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم
خواهد شد.به هر حال بخشي از احتمال راي يا عدم راي به 

پالرمو مرتبط با اين اليحه است.
به گفته وي »عبدالناصر همتي«رييس كل بانك مركزي 
و»لعي��ا جنيدي« مع��اون حقوق��ي رييس جمهوري به 

نمايندگي از دولت در اين جلسه حضور داشتند. مصباحي 
مقدم عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام هم به ايرنا گفت: 
راي گيري درباره موارد اختالفي مجلس شوراي اسالمي و 
شوراي نگهبان بر اس��اس آيين نامه نيازمند دو سوم آراي 

حاضر در جلسه است.
اما احمد توكلي در اين باره مفصل تر حرف زده . او به سايت 
خودش،  يعني الف گفت: : تصميم گيري به چند دليل عقب 
افتاد و هنوز بحث ادامه دارد نخست آنكه آقاي وزير اقتصاد 
به عنوان وزير مسوول كه با آقاي روحاني هم مشورت كرده 
بود، درخواس��ت كرد كه آخر س��ال تصميم گرفته نشود، 
چراكه ممكن اس��ت بازار ارز تحت تاثير قرار بگيرد، البته 
مشخص نيست چقدر اين اتفاق بيفتد اما باالخره احتياط 
الزم است. وي تصريح كرد: دليل دوم هم اين بود بيانيه هايي 
كه اخيرا اتحاديه اروپا دادند، بيش از حِد خودش��ان حرف 
زدند چراكه برخ��ي از مواضعي كه گرفتند دخالت در امور 
داخلي ايران است و بررسي بيشتر مي خواهد. دليل بعدي 
هم اين اس��ت گفته اند كه چون پالرمو و  CFT هر دو ذيل 
FATF معن��ي مي دهد و به هم مرتبط اند ما بايد هر دو را با 
هم بررسي كنيم.عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در 

مورد اظهارات روحان��ي كه بدون ذكر نام مجمع گفته بود 
مجمع در اين خصوص تصميم گير نيست، گفت: پاسخ آقاي 
روحان��ي را آقاي آملي الريجاني رييس مجمع دادند، بنده 
هم توضيحاتي اضافه كردم كه موضع گيري آقاي روحاني 
كامال غيردموكراتيك بوده و بسيار آشكار است.وي گفت: در 
دموكراسي فقط افرادي كه با راي مستقيم به قدرت مي رسند 
صاحب اختيار نيستند بلكه منتخبان با راي غيرمستقيم 
نيز حقوقي دارند و حق هر كس را قانون مشخص مي كند.

توكلي با تاكيد بر اينكه طبق قانون اساسي، مجمع تشخيص 
مصلحت نظام تصميم گيري مي كند، ادامه داد: مثال آقاي 
روحاني با راي مستقيم انتخاب و سركار آمده است، اما وزرا 
چگونه انتخاب شدند؟ روحاني كه راي مردم را گرفته است 
وزرا را معرفي مي كند و مجلسي كه با راي مردم شكل گرفته 
اين افراد را تاييد مي كند پس وزرا كه با راي غير مستقيم مردم 
به قدرت مي رسند و حق اتخاذ تصميم هاي مهمي را دارند؛ در 
آنجا كسي مي تواند بگويد چرا يك نفر براي كل ملت تصميم 
مي گيرد؟ يا اينكه رييس جمهور براساس قانون اساسي اختيار 
دارد فردي به عنوان رياست سازمان برنامه و بودجه منصوب 
كند و يك فرد در مورد بودجه كشور تصميم گيري مي كند، 

اين كار چون طبق قانون اساسي است قابل اعتراض نيست و 
كامال دموكراتيك است.توكلي خاطرنشان كرد: پس از نطق 
كوتاه ولي قوي رييس مجمع، بنده در ادامه دو مثال زدم كه 
در امريكا رييس جمهور غيرمستقيم و بر اساس كارت الكترال 
انتخاب مي شود، يا زماني كه رييس جمهور امريكا اعضاي 
ديوان عالي قضايي كشورشان را تعيين مي كند و آنها تا آخر 
عمر در سمت خود باقي هستند و كسي نمي تواند تغييرشان 
دهد. اگر بخواهيم اس��تدالل آقاي روحاني را بپذيريم بايد 

بگوييم اينها دموكراتيك نيست.
ولي آيت اهلل محمود محمدي عراقي عضو مجمع تشخيص 
مصلحت نظام در گفت وگو با تسنيم، درباره جلسه ديروز 
مجمع براي بررسي پالرمو، حرف ديگري زد . او گفت: اكثريت 
افرادي كه صحبت كردند، مانند جلسه گذشته نظر موافق به 

داليل مختلف نداشتند.
وي افزود: نظر جديدي از جانب يكي از اعضاي جلسه مطرح 
شد و توسط نمايندگان دولت و مجلس هم مورد تاييد قرار 
گرفت، حتي وزير اقتصاد گفت با آقاي رييس جمهور هم 
مطرح مي كنند كه با توجه به نظراتي كه اكثريت اعضاي 
مجمع دارند، به دليل ارتباط اين موضوع با مساله تحريم ها 

و تعهدات كشورهاي اروپايي، به بررسي بيشتري نياز دارد.
عضو مجمع تش��خيص مصلحت نظام در پاس��خ به اين 
سوال درباره CFT هم بحثي صورت گرفت يا خير، تصريح 
كرد: فعال بحث درباره پالرمو است ولي نظر اعضا غالبا اين 
است كه CFT حتي مشكالت امنيتي دارد و فقط مسائل 
اقتصادي نيست؛ بنابراين احتمال جلب موافقت و نظر اعضا 

نسبت به CFT خيلي كمتر است.

 كاظمي: تصويب لوايح FATF بهانه را از دشمن 
مي گيرد

از اعضاي مجمع كه بگذريم، نمايندگان مجلس هم نظرات 
خود را دارند . محمد كاظمي، عضو كميس��يون حقوقي و 
قضايي مجلس شوراي اسالمي با تاكيد بر اينكه تصويب 
لوايح FATFدر جهت منافع ملي است و بهانه را از دشمن 
مي گيرد، بيان كرد: تصويب اين لوايح امريكا را منزوي خواهد 
كرد.محمد كاظمي در گفت وگو با ايسنا با اشاره به فرصتي 
كه اخيرا FATFبراي ايران قائل شده است گفت: رسيدگي ها 
بر اين موضوع طبق روال اس��ت، با توج��ه به فرصتي كه 
FATF داده اس��ت پيگيري را ادامه مي دهيم و فكر نكنم 
خيلي ضرورت داشته باشد با تعجيل و خارج از نوبت قانوني 
در اين خصوص اقدام كنيم. روند در حال پيشرفت است، 
اميدواريم مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص پالرمو 
تصميم گيري كند و بحث CFT ميان ما و شوراي نگهبان 

ان شاءاهلل حل شود.
وي اف��زود: فرصت كاف��ي در اين خصوص براي ش��وراي 
نگهبان، مجلس، مجمع تشخيص مصلحت نظام، گروه هاي 
كارشناسي، شوراي عالي امنيت و وزارت امور خارجه وجود 
دارد؛ اين بحث، موضوع خيلي پيچيده و مبهمي نيس��ت 
كه ما بخواهيم خيلي براي آن زمان بگذاريم، اين موضوع 
FATF هم در مجلس و هم در كميسيون تخصصي بحث 
روشني است و نياز نيست كه خيلي براي آن زمان بگذاريم، 
اينچنين نيست كه بخواهيم بگوييم ما هنوز ابعاد موضوع 
را نشناختيم و اينگونه نيست كه بخواهيم بگوييم ابعاد اين 
موضوع بايد براي ما روشن شود.اين عضو كميسيون حقوقي 
و قضايي مجلس شوراي اسالمي تصريح كرد: اين موضوع 
براي تصميم گيران، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي 
نگهبان و مجلس كامال روش��ن و شفاف است، ديگر نبايد 
خيلي سياسي به اين موضوع نگاه كنيم، بايد ببينيم تصويب 
اين لوايح منافع ملي ما را تامين مي كند يا خير، بايد فارغ از 
وابستگي هاي سياسي و جناحي به اين موضوع راي دهيم.

كاظمي در پايان تاكيد كرد: نظر من اين است كه تصويب 
لوايح FATF در جهت منافع ملي است و بهانه را از دشمن 
مي گيرد و امريكا را منزوي خواهد كرد. اينها امتيازاتي است 

كه تصويب اين لوايح براي ما در پي خواهد داشت.
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قاسمي اقدام انگليس عليه 
حزب اهلل لبنان را محكوم كرد

حضور ۱۱ هزار گروه جهادي 
براي محروميت زدايي

  مبناي دولت شكايت كردن 
از مخالفان دولت نيست

 ورود به گران فروشي
 براي حمايت از دولت

 ضعف بخش نظارت دولتي
در رابطه با افزايش قيمت ها

چهره ها

 س��خنگوي وزارت ام��ور 
خارجه اقدام دولت انگليس 
در ق��راردادن حزب اهلل در 
ليست گروه هاي تروريستي 
را به ش��دت محكوم كرد و 
گفت: اقدام غير مسووالنه 
انگليس ن��ه تنها كمكي به 
ثب��ات و امنيت لبنان نمي كند، بلكه بخش وس��يعي 
از مردم يك كشور مس��تقل و نماينده حقوقي آنها را 
ناديده مي گيرد.به گزارش مركز اطالع رس��اني و امور 
سخنگويي وزارت امور خارجه، »بهرام قاسمي« ديروز 
با محكوميت شديد اقدام اخير دولت انگليس در قرار 
دادن حزب اهلل لبنان در ليست تروريستي گفت: اين 
اقدام دول��ت انگليس در حالي ص��ورت مي گيرد كه 
حزب اهلل در لبنان داراي پايگاه اجتماعي و مردمي بسيار 
گسترده اي است و همانند ساير احزاب، با شركت در 
انتخابات و فعاليت هاي رسمي و قانوني كشور لبنان، 
از جمله انتخابات شهرداري ها و اتحاديه هاي شغلي و 

حرفه اي حضور فعال و سازنده اي در اين كشور دارد.
وي اضافه كرد: حزب اهلل نه تنها داراي چندين كرسي 
در پارلمان اين كشور است بلكه در كابينه دولت لبنان 
نيز حضور دارد و به دليل س��ابقه درخشان در دفاع از 
حاكميت ملي و تماميت ارضي لبنان در برابر اشغالگري 
و تجاوزهاي رژيم صهيونيستي، مورد حمايت طيف 

گسترده اي از مردم لبنان و منطقه قرار دارد.

محم��د زهرايي مس��وول 
بس��يج س��ازندگي كشور 
گفت: بس��يج س��ازندگي 
لش��گري مقتدر از نيروي 
انساني كارآمد براي انقالب 
تربيت مي كند. به گزارش 
سپاه نيوز؛ محمد زهرايي 
در مراسم تكريم و معارفه مس��وول بسيج سازندگي 
استان مركزي گفت: بسيج سازندگي در سال ۷۹ توسط 
شخص رهبر معظم انقالب تشكيل ش��د و از ابتداي 
تشكيل شكل رسمي نداشت و زماني تشكيل شد كه 
گروه هاي زيادي براي خدمت رساني به مناطق محروم 
رفته بودند و بعد از اينكه كار گسترده اي در اين مناطق 
انجام دادند گزارش آن خدم��ت رهبر معظم انقالب 
رسيد و ايشان فرمودند: چه خوب است گروه هايي براي 
خدمت رساني به محرومين تشكيل شود.مسوول بسيج 
سازندگي كشور تأكيد كرد: نگاه بسيج سازندگي نگاه 
تصدي گري نيست و مدعي متولي اقتصاد مقاومتي و 
محروميت زدايي نيستيم، ولي براي انجام پروژه هاي 
محرومي��ت زدا حاضر هس��تيم.زهرايي با اش��اره به 
ماموريت بسيج س��ازندگي گفت: يكي از ماموريت ها 
هدايت و نظارت و تعامل با دستگاه هاي اجرايي است 
كه دولت عرصه را براي بسيج سازندگي تعيين مي كند 
كه امروز عرصه مديريت كشور متعلق به جوانان است 

و ديگر جاي آزمون وخطا نيست.

ق��ي  حقو ن  و مع��ا
رييس جمه��ور گف��ت: 
ادع��اي آق��اي كريم��ي 
قدوس��ي در خص��وص 
ن��دن  ا خو جاس��وس 
رييس جمهور بررس��ي و 
باتوجه به آث��ار آن اعالم 
شكايت مي ش��ود. لعيا جنيدي، در گفت وگو با برنا 
درباره ادعاي برخي چهره هاي سياسي مبني براينكه 
“دولت مدام در حال ش��كايت است “ گفت: مبناي 
دولت مدام شكايت كردن نيست. ما شوراي نظارت 
بر دعاوي شكايت را درست كرديم، خيلي از ادعاها 
حرف صحيحي نيست اما وقتي آثار آن از نظر تخريب 
روحيه مردم و از بين بردن اميد و سرمايه اجتماعي 
گس��ترده نباش��د، آن را كنار مي گذاريم يا به دليل 

مالحضات جانبي مطرح نمي كنيم.
او ادامه داد: در مواردي كه مسائل مطرح شده خالف 
واقع بوده و سرمايه اجتماعي، دولت و حكومت را زير 
سوال مي برد مطرح و پيگيري مي كنيم زيرا ضرر و 
زيان آن براي كل كشور است.او در خصوص توهين به 
رييس جمهور كه قوه قضاييه به عنوان مدعي العموم 
ورود كرده است، گفت: قبال هم چند باري پيگيري 
كرديم االن هم مجدد شكايتمان را طرح و پيگيري 
مي كنيم. گمان مي كنم دس��تورش را من داده ام و 

طرح هم شده است.

دادس��تان ته��ران گفت: 
مس��ووالن دولتي تكليف 
دارند در مورد فعاليت هاي 
خود منطبق با سه شاخصه 
ايجاد اميد، اعتمادس��ازي 
و كارآمدي اطالع رس��اني 
كنند و نسبت به انتشار اخبار 
خالف واقع و هر گونه ش��ايعات واكنش مناسب نشان 
دهند.به گزارش ميزان »عباس جعفري دولت آبادي« در 
پنجمين جلسه كميته مقابله با گران فروشي با موضوع 
بررسي وضعيت آرد و گندم اظهار داشت: دشمن تالش 
دارد وضعيت اقتصادي كشور را نامناسب جلوه دهد؛ 
ورود قوه قضاييه در مبارزه با گران فروشي براي حمايت 
از اقدامات دستگاه هاي دولتي و مبارزه با جرايمي است 
كه موجب شده برخي كاالهاي اساسي گران تر از قيمت 
مصوب به فروش برسد يا گران فروشي كالن انجام شود.

او افزود: هيچ دستگاهي به تنهايي نمي تواند مشكالت 
كش��ور را حل كند، دس��تگاه قضايي آمادگي كمك و 
همكاري در اين زمين��ه را دارد؛ بدون آنكه در وظايف 
ساير دستگاه ها دخالت نمايند.  همكاري و هماهنگي 
مسووالن زمينه مناسبي براي مبارزه موفق تر با مشكالت 
جامعه است.دادستان تهران خاطرنشان كرد: ما در چهار 
جلسه گذشته به بررسي وضعيت گوشت قرمز پرداختيم 
و اين امر موجب شد در حوزه هاي تأمين، قيمت گذاري، 

نظارت و توزيع اقدامات مناسبي رخ دهد.

ي��ك وكيل دادگس��تري 
گفت: به نظر مي رس��د در 
خصوص افزايش قيمت ها 
بخش نظارت دولتي خيلي 
ضعيف عمل مي كند و اعالم 
اينكه چه مقدار قاچاق داريم 

بيانگر اين مساله است.
نعمت احمدي در گفت وگو با ايسنا، در خصوص نقش 
نهادهاي نظارتي در افزايش قيمت ها و گراني با طرح 
اين س��وال كه وقتي نام نهادي نهاد نظارتي است چه 
اقدامي مي تواند براي پيشگيري انجام دهد؟ اظهار كرد: 
تا زماني كه جرمي اتفاق نيفتد نهادهايي مانند بازرسي 
كل كشور و سازمان تعزيرات، نمي توانند اقدامي انجام 
دهند، اما نظارت ابزار خود را دارد و به معني بازبيني، 
نگاه كردن و زير ذره بين گذاش��تن است.وي افزود: ما 
سازمان عريض و طويلي به نام تعزيرات حكومتي داريم 
كه اين سازمان ابزارهاي كافي را دارد. بخش نظارتي 
سازمان بازرسي هم اين مطلب را دارد و طبيعي است 
كه مي شود از طريق بخش نظارتي آنها مانع از گراني و 
افزايش قيمت ها شد، اما موضوعي كه بايد به آن اشاره 
كرد اين اس��ت كه متأسفانه در كش��ور ما يك مقدار 
يله گي و رهايي از خيلي مسائل نهادينه شده است.وي 
با اشاره به موضوع قيمت گذاري در حوزه خودرو گفت: با 
قيمت گذاري كه در حال حاضر در بخش خودرو مطرح 

است به نظر مي رسد دولت خود عامل گراني است.

سخنگوي شوراي نگهبان مطرح كرد

تشكيل جلسات فوق العاده براي اعالم نظر درباره بودجه ۹۸
در روزهاي��ي كه نمايندگان مجل��س آخرين اصالحات 
و نظرات كارشناس��ي را در خصوص بودج��ه ۹8 اعمال 
مي كنند؛ سخنگوي شوراي نگهبان مي گويد: رسيدگي به 
اليحه بودجه را آغاز كرده ايم و اميدواريم در هفته جاري 

بتوانيم در مورد اليحه بودجه ۹8 اعالم نظر كنيم.
عباسعلي كدخدايي در نشست خبري كه ديروز با حضور 
خبرنگاران رس��انه هاي مختلف برگزار شد در خصوص 
بررس��ي اليحه بودجه س��ال ۹8 كل كش��ور در شوراي 
نگهبان، اظهار كرد: در رابطه ب��ا اليحه بودجه مصوبات 
مفصلي داشته ايم. چهارش��نبه هفته گذشته هم در دو 
نوبت صبح و بعدازظهر جلساتي داشتيم، اما به جز بررسي 
كليات آن فرصت رس��يدگي غير رسمي به جزييات اين 
اليحه را نداشتيم.سخنگوي شوراي نگهبان خاطرنشان 
كرد: رسيدگي به اليحه بودجه را آغاز كرديم و اميدواريم 
در هفته جاري با تش��كيل جلسات فوق العاده بتوانيم در 
مورد اليحه بودجه ۹8 اعالم نظر كنيم.سخنگوي شوراي 
نگهبان در پاسخ به اين سوال كه برخي در رابطه با پالرمو 

و cft درخواست برگزاري رفراندوم كرده اند نظر شما در 
اين رابطه چيست؟، اظهار كرد: بارها اعالم كرده ام كسي از 
اصل رفراندوم هراسي ندارد ولي تا زماني كه مراجع قانوني 
وظيفه خودشان را انجام نداده اند فكر مي كنم طرح همه 
پرس��ي هم موضوعيتي ندارد.وي افزود: اين موضوع در 
مجمع تش��خيص مصلحت نظام در حال بررسي است و 
بايد منتظر باشيم كه مجمع تشخيص مصلحت نظام چه 

نظري خواهد داشت.
كدخدايي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه رييس جمهور در 
صحبت هاي اخير خود اعالم كرده اند كه نهادهاي مختلف 
از جمله ش��وراي نگهبان موافقت خود را با اليحه پالرمو 
اعالم كرده اند، آيا واگذاري تصميم گيري در اين خصوص 
به مجمع تش��خيص از سوي ش��وراي نگهبان به معناي 
موافقت شوراي نگهبان مي توان تعبير كرد؟ گفت: اين را 
من شنيدم اما فكر مي كنم تسامحي در فرمايشات ايشان 
بود چون هر دو اليحه مربوط به پالرمو و cft  با ايراداتي از 
سوي شوراي نگهبان براي مجلس ارسال شده است و چون 

اختالفي است در مجمع تشخيص مصلحت در حال بررسي 
است.وي افزود: در اليحه پالرمو اشكاالت محتوايي شوراي 
نگهبان مرتفع ش��ده بود اما اشكاالت هيات نظارت باقي 
بود كه آنها را هم طبق بند دو اصل ۱۱۰ به عنوان ايرادات 
شوراي نگهبان ارسال كرديم. بنابراين اليحه پالرمو با ايراد 
شوراي نگهبان و اختالفي شدن آن بين مجلس و شوراي 
نگهبان در مجمع تشخيص مصلحت در حال بررسي است. 
در مورد cft ايرادات ما از سوي مجلس مرتفع نشد و طبيعتًا 
ايرادات باقي است كه آن هم در دستور كار مجمع قرار دارد.

  رجل سياسي كيست 
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوالي در خصوص 
نزديك بودن به انتخابات و اينكه بحث رجل سياسي چه 
مي شود، اظهار كرد: خوشبختانه بعد از اصالحاتي كه در 
چند سال گذشته داشتيم هم مجلس و هم دولت در قالب 
طرح و اليحه مشغول هستند و اميدواريم نكاتي كه گفتيد 
و نكات يش��تري كه مدنظر ما بود در مجلس به تصويب 

برسد. البته هنوز در مرحله ابتدايي قرار دارد و شايد به بعد 
از سال نو موكول شود.وي در رابطه با تعريف رجل سياسي 
كه بر عهده ش��وراي نگهبان بود، افزود: آن را هم ما رسمًا 
اعالم كرديم و مواردي كه بر عهده شوراي نگهبان بوده به 
مجلس هم اعالم شده است.او در پاسخ به سوالي در رابطه 
با موضوع توئيت اخيرش درباره رفراندوم ، اظهار كرد: ما از 
هر پيشنهادي استقبال مي كنيم فارغ از اينكه از چه گروه 
و جناحي باشد نشست هايي هم با خيلي از افراد داريم و 
اگر خودشان مصلحت مي دانند مي توانند اعالم كنند. ما از 
شنيدن حرف حسابي هراسي نداريم ولي به شرط اينكه 
حرف حسابي باشد.سخنگوي شوراي نگهبان در ادامه اين 
نشست، در پاسخ به سوالي در خصوص شفافيت برگزاري 
جلسات شوراي نگهبان و اينكه چه زماني مقدمات حضور 
خبرنگاران در اين جلسات فراهم مي شود، پاسخ داد: در 
رابطه با جلسات بررس��ي قوانين مشروح مذاكرات چاپ 
و منتشر مي شود و در اختيار همه است و خبرنگاران هم 
هرازگاهي در جلسات حضور مي يابند و فيلم، عكس و خبر 
تهيه مي كنند و مش��كلي از اين نظر نداريم.او افزود: الزام 
قانوني براي اينكه اين جلسات مانند مجلس از راديو پخش 
ش��ود نداريم. نسبت به انتخابات چون مسائل خصوصي 
افراد مطرح است طبيعتًا در اين رابطه ما امكان پخش را 

نخواهيم داشت.

  نظارت استصوابي ادامه خواهد داشت
وي در رابطه با موضوع نظارت اس��تصوابي و اينكه اين 
موضوع نتوانسته منجر به فس��اد كمتر در بين برخي 
نمايندگان ش��ود، راهكارهاي ش��وراي نگهبان در اين 
رابطه چيست؟ پاسخ داد: شوراي نگهبان بر اساس قوانين 
انتخابات مجلس و رياس��ت جمهوري شرايط حداقلي 
دارد و با همين حداقل هايي كه قانون در اختيار آن قرار 
داده است، بررسي مي كند.كدخدايي خاطرنشان كرد: 
ما ابزار شايسته سنجي را نداشتيم و نداريم و اين ديگر 
منوط به انتخابات شان از سوي مردم مي شود و مهم تر 
از آن مرب��وط به معرفي گروه ها و جناح هاي سياس��ي 
كه نامزدهاي مختلف را معرفي مي كنند. اگر گروه ها و 
جناح هاي سياس��ي بتوانند در اين جهت گام بردارند و 
افراد شايسته اي را معرفي كنند طبيعتًا اين مشكل هم 

حل خواهد شد.
او در پاسخ به اين سوال كه آيا برنامه اي در خصوص نظارت 
استصوابي در رابطه با انتخابات شوراي شهر هم وجود دارد 
يا خير، اظهار كرد: در اصل ۹۲ قانون اساسي نظارت بر 
انتخابات شوراهاي اسالمي شهر و روستا بر عهده شوراي 
نگهبان نيست و ما هم مايل نيستيم و در اين جهت تواني 
هم براي بررسي نداريم. پيش��نهاد كرديم كه سازمان 

مستقلي براي اين كار تشكيل شود.



خبر 3 كالن

آمارتورمنقطهبهنقطهبهمنماهنشانميدهد

تورم روستاها بيش از شهرها
گروه اقتصاد كالن| هادي سلگي|

در بهمن م��اه ١٣٩٧ نرخ تورم ماهانه روس��تاها 0.7 
درصد بيشتر از شهرها رشد كرده است؛ موضوعي كه 
نشان دهنده تداوم روند سبقت گيري نرخ تورم روستاها 
از شهرهاست كه از ماه هاي قبل آغاز شده بود. در حالي 
كه نرخ تورم شهرنشين ها در بهمن نسبت به دي ماه 2.1 
درصد بوده است، اين شاخص براي روستاهاي كشور 
2.8 درصد ثبت ش��ده است. روند پيشي گرفتن تورم 
روستاها از شهرها كه در چند ماه گذشته شروع شده 
است به طوري كه در حال حاضر نرخ تورم نقطه به نقطه 
بهمن ماه روس��تايي به 46.7 درصد رسيده در حالي 
كه همين شاخص براي شهرها 41.5 درصد محاسبه 
شده است. همچنين نرخ تورم متوسط روستايي 24.2 
درصد و شهري 23.4 درصد شده است. كارشناسان سه 
دليل براي شكل گيري اين روند آورده اند كه در گزارش 

به آن پرداخته شده است.

    ماهيت تورم جغرافيايي
به گ��زارش »تع��ادل« مركز آمار كش��ور ن��رخ تورم 
استان هاي كشور را منتشر كرد. اين گزارش تغييرات 
قيمتي خانوارهاي كشور را در سه سطح كل، شهري و 
روستايي كه هر كدام شامل سه شاخص تورم متوسط، 
نقطه به نقطه و ماهانه مي ش��وند را بررس��ي مي كند. 
بنابراين در اين سري گزارش هاي مركز آمار 9 مقوله 
تورمي به تفكيك ارايه مي شود. در بحث تورم سليقه 
مصرفي و ذائقه مردم و نيز دسترسي آنها به گروه كاالها 
مالك اس��ت. طبيعتا نحوه و ميزان مصرف و ضريب 
اهميت گروه كاالها در بين مناطق شهري و روستايي 
و حت��ي در بين دهك هاي مختلف ش��هري متفاوت 
اس��ت. به عنوان مثال، در مناطق روس��تايي، مسكن 
كاالي تاثيرگذاري در محاسبات تورم تلقي نمي گردد 
درحالي كه در مناطق شهري بالعكس بوده و مسكن 
نقش بارز و ضريب اهميت بيش��تري در محاسبه نرخ 

تورم ايفا مي كند.

    استان هاي با تورم باالي 50 درصد 
بر اساس اين آمارها در بهمن ماه ١٣٩٧ عدد شاخص 
كل براي خانوارهاي كشور )١٠٠=١٣٩٥( به ١٥٨.١ 
رس��يده كه نس��بت به ماه قبل٢.٢ درص��د افزايش 
نش��ان مي دهد. در اين ماه بيشترين نرخ تورم ماهانه 
خانوارهاي كشور مربوط به اس��تان يزد با ٣.٥ درصد 
افزايش و كمترين نرخ تورم ماهانه مربوط به اس��تان 
هرمزگان با ١.٦ درصد افزايش مي شود. درصد تغيير 
شاخص كل نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه 
به نقطه( براي خانوارهاي كشور )٤٢.٣ درصد( است. 
بيش��ترين نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به اس��تان 
كردس��تان )٥٢.٥ درصد( و كمتري��ن آن مربوط به 
استان قم )٣٥.٣ درصد( است. يعني خانوارهاي ساكن 
استان كردستان به طور متوسط ١٠.٢ درصد بيشتر از 
ميانگين كل كشور و خانوارهاي ساكن استان قم به طور 

متوسط ٧.٠ درصد كمتر از ميانگين كل كشور نسبت به 
بهمن ١٣٩٦ براي خريد يك »مجموعه كاال و خدمات 

يكسان« هزينه كرده اند.
مطابق اين آمارها در ماه بهمن سه استان تورم نقطه به 
نقطه باالي 50 درصد داشته اند. استان هاي خراسان  
شمالي، چهارمحال و بختياري و كردستان استان هايي 
هستند كه در بهمن ماه امسال نسبت به زمان مشابه 
س��ال گذش��ته به ترتيب 51.1، 51.4 و 52.5 درصد 
افزايش قيمت در سبد خوراكي داشته اند. استان ايالم 
هم هرچند دقيقا به تورم 50 درصد نرسيده، اما تورم 
آن 49.9 درصد بوده است. اين 4 استان بيشترين نرخ 
تورم نقطه به نقطه را داش��ته اند، اما در مقابل 4 استان 
وجود دارد كه تورم آنها زير 38 درصد بوده اس��ت. اين 
اس��تان ها كه كمترين نرخ تورم نقطه ب��ه نقطه را در 
سطح كشور تجربه كرده اند شامل قم با 35.3 درصد، 
هرمزگان با 35.8 درصد، كرمان با 36.8درصد و البرز 
با 37.4 درصد مي ش��وند. مابقي استان ها بين اين دو 

رقم قرار گرفته اند. 
در ميان 31 استان كشور 17 استان باالي نرخ ميانگين 

تورم 42.3 درصد رشد قيمتي داشته اند. 
 در زمينه ش��اخص تورم متوسط هم اين آمارها نشان 
مي دهد كه نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به بهمن ماه 
١٣٩٧ براي خانوارهاي كش��ور به ع��دد ٢٣.٥ درصد 
رسيده است. بيشترين نرخ تورم دوازده ماهه مربوط 
به استان لرستان )٢٧.٩ درصد( و كمترين آن مربوط 

به استان كرمان )١٨.٨ درصد( است. شكاف نرخ تورم 
دوازده ماهه اس��تان ها در بهمن ماه ٩.١ درصد است 
كه نس��بت به ماه قبل ٠.٦ واحد درصد افزايش نشان 

مي دهد.

    3   عامل سبقت تورم روستايي از شهري 
محاسبات اين گزارش از نرخ تورم شهرها و روستاهاي 
كشور نشان مي دهد كه در بهمن ماه ١٣٩٧ نرخ تورم 
ماهانه روستاها 0.7 درصد بيشتر از شهرها رشد كرده 
اس��ت. در حالي كه نرخ تورم شهرنش��ين ها در بهمن 
نس��بت به دي ماه 2.1 درصد بوده است، اين شاخص 
براي روستاهاي كشور 2.8 درصد ثبت شده است. روند 
پيشي گرفتن تورم روستاها از شهرها كه در چند ماه 
گذشته شروع شده است به طوري كه در حال حاضر نرخ 
تورم نقطه به نقطه بهمن ماه روستايي به 46.7 درصد 
رسيده در حالي كه همين شاخص براي شهرها 41.5 
درصد محاسبه شده است. همچنين نرخ تورم متوسط 
روستايي 24.2 درصد و شهري 23.4 درصد شده است.

اخيرا اين موضوع باعث ش��ده كه ذه��ن تحليلگران 
اقتصادي را به خود مش��غول كند. اي��ن اتفاق يك بار 
ديگر در س��ال 91 رخ داد و در مرداد ماه اين سال نرخ 
تورم نقطه به نقطه روستايي به 44.7 درصد رسيد، در 
حالي كه نرخ تورم شهري 39 درصد را ثبت كرده بود. 
در آن زمان كارشناسان روند مذكور را در تاريخ اقتصاد 

بي سابقه و كم نظير خوانده بودند. 

كارشناسان علت س��بقت تورم روستايي از شهرها را 
س��بدهاي مصرف متفاوت اين خانواره��ا مي دانند و 
معتقدند كاالهاي اساسي و مواد غذايي سهم عمده سبد 
خانوارهاي روستايي را تشكيل مي دهد. پس هر گونه 
تغييري در قيمت كاالهاي اساسي تاثيري مستقيم بر 
هزينه هاي زندگي اين طبقات مي گذارد. اين در حالي 
است كه سبد كاالهاي مصرفي خانواده هاي شهري تنها 
محدود به كاالهاي اساسي نمي شود و خدمات، پوشاك 
و م��وارد ديگر را هم در بر مي گي��رد. در ماه هاي اخير 
قيمت كاالهاي اساسي افزايش يافته است. پس از منظر 
هزينه اي، به دليل اينكه كاالهاي اساس��ي و غذا سهم 
عمده سبد كاالي خانواده روستايي را تشكيل مي دهد، 

هزينه سبد خانوارهاي روستايي افزايش يافته است.
دومين دليلي كه كارشناس��ان به آن اشاره مي كنند 
اين است كه مناطق شهري و دهك هاي درآمدي باال 
امكان جايگزيني و انتخاب و تغيي��ر اقالم كااليي در 
سبد مصرفي راحت تر از مناطق روستاي و دهك هاي 
درآمدي پايين اس��ت. به عبارت روش��ن تر در مناطق 
روس��تاي و كم درآمد جامعه، اقالم كااليي و خدماتي 
مصرفي، مش��خص و ثابت اس��ت و امكان جايگزيني 
چندان مقدور نيست. از همين رو فشار تورمي به هنگام 
افزايش قيمت در كاالها و خدمات استراتژيك بيشتر بر 
مناطق روستايي و دهك هاي پايين درآمدي تحميل 
مي شود. از سوي ديگر گفته مي شود كه در همين زمان 
ما با افزيش چند برابري قيمت ارز مواجه ش��ديم و با 

توجه به آنكه كاالهاي اساسي جزو مهم ترين كاالهاي 
وارداتي كشور ما است افزايش نرخ ارز به معناي افزايش 

قيمت بود.

    تورم ماهانه 3.5 درصدي در شهرهاي بوشهر 
گزارش مركز آمار نشان مي دهد در بهمن ماه بيشترين 
نرخ تورم ماهانه خانوارهاي ش��هري مربوط به استان 
بوشهر با ٣.٥ درصد و كمترين نرخ تورم ماهانه مربوط 
به استان كرمان با ١.٠ درصد است. درصد تغيير شاخص 
كل نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( 
براي خانوارهاي شهري كش��ور )٤١.٥ درصد( است. 
بيش��ترين نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهاي شهري 
مربوط به اس��تان كردستان )٥١.١ درصد( و كمترين 
آن مربوط به اس��تان هرمزگان )٣٤.٧ درصد( است، 
يعني خانوارهاي ش��هري ساكن اس��تان كردستان 
به طور متوسط ٩.٦درصد بيشتر از ميانگين كل كشور 
و خانوارهاي شهري ساكن اس��تان هرمزگان به طور 
متوسط ٦.٨ درصدكمتر از ميانگين كل كشور نسبت به 
بهمن ١٣٩٦ براي خريد يك »مجموعه كاال و خدمات 

يكسان« هزينه كرده اند.
همچنين مطابق اين گزارش نرخ ت��ورم دوازده ماهه 
منتهي به بهمن ماه ١٣٩٧ براي خانوارهاي ش��هري 
به عدد ٢٣.٤ درصد رسيده است. بيشترين نرخ تورم 
دوازده ماهه مربوط به اس��تان اي��الم )٢٨.٢ درصد( و 
كمترين آن مربوط به استان هرمزگان )١٩.٣ درصد( 
است. شكاف نرخ تورم دوازده ماهه استان ها در بهمن 
ماه ٨.٩ درصد است كه نس��بت به ماه قبل ١.٠واحد 

درصد افزايش نشان مي دهد.

    تورم ماهانه 6.1 درصدي روستاهاي كرمان
مطابق اين گزارش در بهمن ماه ١٣٩٧ عدد شاخص 
كل براي خانوارهاي روستايي كشور )١٠٠=١٣٩٥( به 
١٦٢.٩رسيد كه نسبت به ماه قبل ٢.٨ درصد افزايش 
نش��ان مي دهد. در اين ماه بيشترين نرخ تورم ماهانه 
خانوارهاي روستايي مربوط به اس��تان كرمان با ٦.١ 
درصد افزايش و كمترين نرخ ت��ورم ماهانه مربوط به 
استان زنجان با ١.٥ درصد افزايش است. درصد تغيير 
شاخص كل خانوارهاي روستايي نسبت به ماه مشابه 
س��ال قبل )تورم نقطه به نقطه( ٤٦.٧ درصد اس��ت. 
بيشترين نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهاي روستايي 
مربوط به استان كردستان )٥٧.٤ درصد( و كمترين آن 

مربوط به استان هرمزگان )٣٨.٣ درصد( است. 
همچنين نرخ ت��ورم دوازده ماهه منتهي به بهمن ماه 
١٣٩٧ براي خانوارهاي روستايي كشور به ٢٤.٢ درصد 
رسيده است. بيشترين نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به 
استان چهارمحال وبختياري )٢٩.٥ درصد( و كمترين 
آن مربوط به استان كرمان )١٧.٣ درصد( است. شكاف 
نرخ تورم دوازده ماهه استان ها در بهمن ماه ١٢.٢ درصد 
است كه نس��بت به ماه قبل ٠.٧ واحد درصد افزايش 

نشان مي دهد.

يكفعالكارگريبااشارهبهسبدمعيشتيمصوبشورايعاليكارگفت

درخواست افزايش يك ميليون و 85 هزار توماني حداقل دستمزد
گروه اقتصاد كالن| اميرعباس آذرم وند|

تعيين دستمزد براي س��ال جاري، يكي از سخت ترين 
گره گاه ها براي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي خواهد 
بود؛ وزارتخانه اي كه با افزايش اعتراضات كارگران بيش از 
پيش اخبارش مورد توجه قرار مي گيرد ولي فشار زيادي 
هم بر دوش دارد. در اين شرايط سبد حداقلي معيشت كه 
يك سال پيش اندكي بيش از دو ميليون و 600 هزار تومان 
بود، اكنون به بيش از سه ميليون و 750 هزار تومان رسيده، 
يعني هزينه هاي زندگي ظرف يكسال اخير يك ميليون و 
85 هزار تومان افزايش يافته و چنين افزايش دستمزدي 

به معناي رشد حدود 100 درصدي مزد است. 
به گزارش تعادل، نمايندگان كارگري هم كه از بي توجهي 
مسووالن وزارتخانه به پيش��نهاد افزايش دوباره مزد 97 
كه از تابستان مطرح كرده بود، ناراضي هستند، از پيش 
اعالم كردند براي تعيين مزد سال آينده خواهان بيشترين 

افزايش مزد ممكن هستند. 
اين ميان پيشنهاداتي چون تعيين مزد به شكل شناور هم 
مطرح مي شود. براين اساس با هر نوسان قيمتي شوراي 
عالي كار بايد تشكيل جلسه دهد و رقم مزد را دوباره تعيين 
كند. اين ميان موافقان اين طرح ب��ا آوردن مثال هايي از 
نوسانات قيمتي، اس��تفاده از اين روش را بهترين راهكار 
دفاع از معيشت كارگران مي دانند و مخالفان اين طرح نيز، 

چنين راهكاري را با توجه به نبود بانك اطالعاتي در كشور 
غير عملي مي دانن��د. يك نماينده كارگري عضو كميته 
دستمزد در همين رابطه با اشاره به فاصله 300 درصدي 
ميان حداقل مزد و هزينه هاي معيشتي اين افزايش را نه 
تنها ممكن مي داند بلكه آن را براي بازگرداندن قدرت خريد 

مزدبگيران به ابتداي سال جاري ضروري مي داند.

    30  سال بي توجهي  به قانون كار
فرامرز توفيقي، عضو كميته مزد وابسته به شوراي عالي 
كار، در رابطه با روند تعيين س��بد معيش��تي براي سال 
جاري به »تعادل« گفت: تعيين رقم سبد معيشت از سه 
سال پيش، وظيفه اي از جانب شوراي عالي كار بود كه به 
كميته دستمزد محول شد. هرچند اين كميته از سال هاي 
قبل تر هم وجود داشت ولي مورد توجه قرار نمي گرفت. 
خوشبختانه آغاز فعاليت اين كميته نوري بر روند تاكنوني 
تعيين حداقل دس��تمزد در ايران انداخت و سبب شد تا 
مشخص شود چرا فاصله ميان مزد و معيشت تا اين اندازه 

عميق است. 
او ادام��ه داد: يكي از علل اصلي فاصله كنوني، بي توجهي 
به مفاد قان��ون كار به ويژه بند دوم ماده 41 بود. اين بند از 
تاسيس قانون كار از سال 69 تاكنون مورد بي توجهي قرار 
گرفته است. از سوي ديگر درك اشتباهي هم در مورد بحث 

تورم در شوراي عالي كار وجود داشت؛ دولت ساالنه جدول 
نرخ تورم كش��ور را مي آورد و براساس نرخ تورم، درصدي 
به حداقل مزد افزوده مي ش��ود، يعني اگر تورم كشور 20 
درصد باشد، مزد نيز همين حدود باال مي رود اما اين يك 
اشتباه بزرگ است كه منجر به افزايش فاصله ميان مزد و 

معيشت شده است.
وي افزود: بنابراين اگر امس��ال نرخ تورم 30 درصد باشد، 
دولت 30 درص��د به رقم حداقل م��زدي اضافه مي كند 
كه خود چند برابر كمتر از نرخ تورم است، يعني افزايش 
30 درصدي دس��تمزد يك ميليون و 110 هزار توماني، 
در شرايطي عملي مي شود كه هزينه هاي زندگي تا يك 
ميليون تومان افزايش داشته و در اينجا ميان مزد و معيشت 
باز هم شكاف 700 هزار توماني به وجود مي آيد. توفيقي 
با اشاره به تعيين سبد حداقلي معيشت براي سال جاري 
گفت: ما امسال با توجه به منع شدن بانك مركزي براي ارايه 
آمارها، از اطالعات مركز آمار استفاده كرديم. عدد اوليه مورد 
توافق دولت و كارفرمايان نبود زيرا آنها اصرار به تعيين رقم 
حداقلي هزينه ها داشتند و نه ميانگين كشوري. به همين 
دليل س��رانجام سبد معيشت س��ه ميليون و 750 هزار 
توماني به تصويب رسيد كه نسبت به سال گذشته افزايش 
يك ميليون و 85 هزار توماني داشته است. هر چند بايد 
توجه داشت سبد معيشت سه ميليون و 750 هزار توماني 

پاسخگوي زندگي در شهرهاي بزرگ نيست و رقم حداقلي 
اس��ت كه يك خانواده در شهرهاي كوچك براي زندگي 
كردن نياز دارد. توفيقي با اشاره به جلسات شوراي عالي مزد 
كه چند هفته اي است براي تعيين حداقل مزد 98 آغاز به 
كار كرده گفت: در همين چارچوب تيم كارگري پيشنهاد 
افزايش يك ميليون و 85 هزار توماني حداقل دستمزد كه 
رقمي نزديك به 100 درصد است را به عنوان پيشنهاد خود 
به شورا مطرح كردند. تاكنون نمايندگان كارفرمايان و دولت 

از اظهارنظر در اين مورد خودداري كردند. 
با اين همه گرچه اين رقم باال به نظر مي رسد و در سال هاي 
اخير بي سابقه بوده، اما نبايد فراموش كنيم كه همين ميزان 
افزايش مزد نيز قدرت خريد مزدبگيران را به ابتداي سال 
97 برمي گرداند. همچنين توضيح دادم كه افزايش مزد بايد 
متناسب با نرخ تورم مخارج باشد و رقم افزايش مخارج بايد 
به حداقل مزد اضافه شود تا مانند حدود سه دهه گذشته، 
افزايش مزد در مقابل هزينه ها بي اثر نشود. البته نمايندگان 
كارگران هم در بحث هاي اين جلسات فعاالنه شركت كردند 

و نشان دادند چنين كاري عملي است.
وي تصريح كرد: كارفرمايان و صاحبان صنايع مي گويند 
ما از افزايش هزينه ها زيان ديديم، البته تا حدي درس��ت 
مي گويند اما نبايد فراموش كرد هزينه اصلي تورم و افزايش 
هزينه ها بر دوش مزدبگيران اس��ت و تمام اموال منقول 

صاحبان صنايع حدود 200 درصد و مواد اوليه توليد نيز 
به طور ميانگين 250 درصد رش��د قيمت داشتند به اين 
معنا اگر يك كارفرما امسال دست از توليد هم مي كشيد با 
فروش مواد خام خود در پايان سال نه تنها زياني نمي ديد 
بلكه سود هم مي برد اما كارگران چنين شرايطي را نداشتند 
و همچن��ان نيروي كار خ��ود را به قيمت هاي��ي ارزان تر 

مي فروشند.
او در پاسخ به سوالي مبني بر زمان تعيين مزد 98 و شايعاتي 
كه در اين رابطه به گوش مي رسد گفت: تيم كارگري عجله 
ندارد و هر زمان كه احس��اس كند به رقمي معقول براي 
مزد س��ال آينده دست يافته، مذاكرات را به اتمام خواهد 
رساند. البته تنها تصميم گير اين مساله كارگران نيستند و 

كارفرمايان و دولت هم بايد همكاري كنند.
توفيقي درباره بحث هايي كه اخيرا برخي فعاالن كارگري بر 
سر مزد شناور داشتند گفت: به نظر من با توجه به نبود بانك 
اطالعاتي كافي در كشور كه حتي به دولت امكان شناسايي 
دقيق فرار مالياتي را نمي دهد، امكان بحث برسر مزد شناور 
مانند بازي با بشكه باروت است. بهتر است تفسير درست 
ماده 41 قانون كار كه افزايش مزد را صرفا منوط به سالي 
يك بار نكرده، بتواند جاي اين سناريو را بگيرد. بد نيست كه با 
نوسانات قيمتي دستمزدها هم تغيير كند اما اين زيرساخت 

در ايران وجود ندارد.
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واريز پيش از موعد حقوق ها 
و يارانه اسفند

محمدباقر نوبخت درباره اينكه تمهيدات سازمان 
برنام��ه و بودجه در ش��ب عيد ب��راي حمايت از 
ش��هروندان چيس��ت؟ گفت: در ن��وروز ديد و 
بازديدهاي بسياري انجام مي شود كه معمواًل اين 
ديد و بازديدها همراه با پذيرايي از ميهمان است. 
ما نيز در اين خصوص پيش بيني هاي الزم را انجام 
داده و براي تأمين ميوه مورد نياز مردم در شب عيد 
اقداماتي را انجام داده ايم و در مورد خريد سيب 

و پرتقال پيش بيني هاي الزم انجام شده است.
وي افزود: همچنين تصميم گرفته شده پرداخت 
حقوق همكاران اداري نيز زودتر از ماه هاي ديگر 
در اسفند انجام شود و يارانه ها نيز كه روز 26 هر ماه 

واريز مي شود، اين ماه زودتر واريز شود.
نوبخت در پاسخ به پرسش خبرنگاري مبني بر 
اينكه سال گذشته در همين همايش از پيش بيني 
وضعيت خوب اقتصادي در سال 1397 خبر داده 
بوديد، گفت: بنده از سال 1392 تاكنون توفيق 
حضور در اين مراسم را داشتم و هر سال وضعيت 
رشد اقتصادي ما بهتر و نرخ تورم ما كمتر از سال 
قبل بود. اما اتفاق نامباركي در كشور رخ داد و آن 
تحريم اقتصادي و آغاز جنگ غير انساني اقتصادي 
از س��وي امريكا و خروج از برجام بود. متأسفانه 
تحريم هاي ظالمانه بر ش��اخص هاي اقتصادي 
تأثير گذاش��ت كه اميدوارم مجدداً براي تأمين 
نيازهاي مردم اقدامات بيش��تري انجام داده و از 

اين وضعيت عبور كنيم.
رييس س��ازمان برنامه و بودجه درباره مطالبات 
نيروي انتظامي از س��ازمان برنام��ه و بودجه نيز 
اظهار ك��رد: با توجه به اينك��ه كار توليد، تأمين 
امنيت جاده ها و مسافران و ارتقاي سالمت آنان 
اس��ت؛ از اين رو دو درخواست از سازمان برنامه 
و بودجه داشتند؛ يكي تس��هيل براي واگذاري 
1500 دس��تگاه خودروي گشت و به كارگيري 
4000 نيروي خدماتي براي همراهي با پليس كه 
اين موارد از س��وي سازمان برنامه و بودجه مورد 

بررسي قرار گرفت و اقدامات خوبي انجام شد.
او با اشاره به درخواست جانشين فرمانده ناجا براي 
تأمين 1500 دس��تگاه خودرو گشت پليس نيز 
گفت : اين درخواست تصويب شده است و اجرايي 
خواهد شد. همچنين درخواست 4000 نيروي 
خدمتي پليس نيز مورد تأييد س��ازمان برنامه و 

بودجه قرار گرفته است.
نوبخت با تاكيد بر اينكه بايد براي تأمين نيازهاي 
بودجه اي پليس اقدام كنيم، اظهار اميدواري كرد 
كه بتوانيم از خانواده بزرگ ناجا اعم از پليس راهور 
و ديگر بخش ها پشتيباني خوبي همچون سنوات 

گذشته داشته باشيم.
وي درباره درخواس��ت پليس براي نصب 6000 
دوربين ثبت تخلفات در جاده ها گفت: در اليحه 
بودجه امس��ال كه روزهاي آخر بررس��ي اش را 
در مجلس سپري مي كند، پيش بيني شده كه 
براي كاهش نقاط حادثه خي��ز در جاده ها اقدام 
شود. همچنين در مورد دوربين ها نيز تمهيداتي 

پيش بيني شده است.
معاون رييس جمهور از متصل ش��دن دو مركز 
استان به شبكه ريلي در س��ال جاري خبر داد و 
گفت: مركز استان آذربايجان غربي به شبكه ريلي 
متصل ش��د و به زودي با حضور رييس جمهور، 
مركز اس��تان گيالن نيز به ش��بكه ريلي متصل 
خواهد شد و ان ش��اء اهلل همچنان اقدامات ما در 
س��ال هاي آينده و در اين شرايط جنگ ظالمانه 
اقتصادي با همراه��ي مردم ش��هيدپرور ادامه 

خواهد داشت.
نوبخت با اشاره به سفر شمار زيادي از شهروندان 
به شمال كشور در ايام نوروز اظهار كرد: با توجه به 
اينكه حجم قابل توجهي از ترددها را در ايام نوروز 
به سمت شمال كشور خواهيم داشت، در همين 
راستا طي سال هاي اخير با حضور دولت تمامي 
راه هاي مواصالتي به شمال كشور همچون محور 
فيروزكوه، چالوس، قزوين- رش��ت، هراز و… 
اصالح و ايمن سازي شد و اخيراً نيز تونل بزرگي 

را در محور قزوين- رشت افتتاح كرديم.
نوبخت همچني��ن در ادامه اظهار كرد: امس��ال 
متاسفيم كه بايد بگوييم از تالش براي بازگرداندن 
وضعيت به بهبود مجدد حرف مي زنيم. ما شرايط 
سخت جامعه را درك مي كنيم و همه تالش مان 

كاهش فشارهاي اقتصادي است.
وي ضم��ن ي��ادآوري دوران آغاز ب��ه كار دولت 
»تدبير و اميد« در سال 1392 گفت : در آن سال 
تمام تالش دولت بر اين بود كه تورم 40 درصدي 
و رشد منفي اقتصادي كشور را بهبود ببخشيم و 
موفق شديم كه پنجه تحريم هاي ايران به دليل 

مسائل هسته اي را از دور گردن ايران دور كنيم.
رييس س��ازمان برنامه و بودجه با اشاره به اينكه 
متأس��فانه دچار تحريم هاي جديدي شده ايم، 
گفت: بايد اين را بگويم كه دولت در اين خصوص 
قصوري نداش��ت و جه��ان با يك پدي��ده نادر و 
انساني عجيب به نام »ترامپ« مواجه شد كه البته 
با اقداماتي كه از سوي كشورمان صورت گرفت، 
جهان پش��ت ترامپ نيز قرار نگرفت و البته اين 
قدرت را ندارند كه از ترس رييس جمهور امريكا 

به كمك ايران بيايند.
وي با اشاره به حواشي پيش آمده براي خريد ارز، 
تصريح كرد: بسيار متأسفم بابت اين مسائل. ما 
هر چه داشتيم در بازار توزيع كرديم اما به دليل 
حجم تقاضا، نرخ ارز باال رفت. البته با وجود تمام 
اين محدوديت ها منابع ارزي 14 ميليارد دالري 
براي واردات كاالهاي اساسي در سال آينده كنار 

گذاشته ايم.
نوبخت با اشاره به اينكه 27 ميليارد دالر درآمد 
ارزي داشتيم، گفت: پيش بيني مي شود در سال 
آينده 21 ميليارد دالر درآمد ارزي داشته باشيم 
و اميدواريم كه دولت بدون كسري بودجه سال 

آينده را ولو سخت، سپري كند.

مجلسدرجريانبررسيجزيياتاليحهبودجهسال۹۸مصوبكرد
افزايش400هزارتومانيحقوقكاركنانوبازنشستگان

نمايندگان مجلس شوراي اسالمي بندي از اليحه بودجه 
را تصويب كردند كه به موجب آن حقوق همه كاركنان و 
بازنشستگان دولت در سال آينده 400 هزار تومان افزايش 
پيدا مي كند. همچنين مجلس در مصوبه اي ديگر مقرر كرد 
پرداخت هرگونه تسهيالت به مقامات و مديران بايد همانند 
ساير كاركنان دستگاه ذي ربط باشد و در غير اين صورت 

متخلفين مجازات مي شوند.
در همي��ن حال نوبخت رييس س��ازمان برنامه و بودجه 
اعالم كرد كه در نامه اي به رييس مجلس از عدم توانايي 
دول��ت در اجراي اين مصوبه خبر داده اس��ت. به گزارش 
»تعادل«، نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در جلسه 
علني عصر روز ش��نبه و در ادامه بررسي جزييات اليحه 
بودجه سال 1398 در بخش هزينه اي با 121 راي موافق، 
77 راي مخالف و 6 راي ممتنع از مجموع 225 نماينده 
حاضر در مجلس شوراي اسالمي مصوب كردند كه حقوق 
همه كاركنان و بازنشستگان دولتي در سال آينده 400 

هزار تومان افزايش پيدا مي كند. پيشنهاد حاجي بابايي 
الحاق يك جز به تبص��ره 12 اليحه بودجه بود كه طبق 
مصوبه مجلس شوراي اسالمي در اين باره افزايش حقوق 
گروه هاي حقوق بگير از قبيل هيات هاي علمي، قضات و 
كاركنان كشوري و لشكري شاغل و بازنشستگان لشكري 
و كشوري كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 29 قانون 
برنامه ششم توسعه و همچنين وزارت اطالعات و سازمان 
انرژي اتمي به نحوي كه تفاوت تطبيقي موضوع ماده 78 
قانون مديريت خدمات كش��وري در حكم حقوق بدون 

تغيير باقي بماند، به شرح ذيل تعيين مي گردد.
از ابتداي س��ال 1398 حق��وق ثابت يا عناوين مش��ابه 
مش��مولين اين بند به ميزان چهار ميليون ريال افزايش 
مي ياب��د عالوه ب��ر افزايش جزو 1 ضريب ريالي س��االنه 
مشمولين اين بند نسبت به ضريب ريالي سال 1397 تا 

10 درصد افزايش مي يابد.
حاج��ي بابايي در توضي��ح اين بند گفت ك��ه طبق اين 

مصوبه حقوق همه كاركنان دولت 400 هزار تومان اضافه 
مي شود؛ اگر پولي براي دولت باقي بماند مي تواند براساس 
اختياراتش تا 10 درصد حقوق اضافه كند البته كه بايد اين 
شيوه به صورت پلكاني طبق قانون برنامه صورت گيرد. به 
گفته وي، طبق اين مصوبه افزايش حقوق ها از حدود 40 
تا 10 درصد خواهد بود يعني كسي كه دو ميليون حقوق 
مي گيرد 30 درصد افزايش داشته و كسي كه 17 ميليون 
حقوق مي گيرد حدود 10 درصد افزايش پيدا مي كند. اين 
عضو كميسيون برنامه در مورد ماليات ها هم گفت: كسي 
كه تا دو ميليون و 750 هزار تومان حقوق دريافت مي كند 
از ماليات معاف اس��ت، لذا از دو ميلي��ون و 750 تومان تا 
چهار ميليون تومان 10 درصد ماليات، از چهار تا هشت 
ميليون تومان 15 درصد ماليات مي دهند، از 10 ميليون 
به باال 25 درصد ماليات و از 35 درصد به باال مشمول 35 
درصد ماليات مي شود. محمدباقر نوبخت رييس سازمان 
برنامه و بودجه هم با اعالم مخالفت دولت با اين پيشنهاد 

گفت: با اين مصوبه عدالت رعايت نمي شود و كسي كه 9 
درصد افزايش حقوق دارد بايد 35 درصد ماليات دهد. اين 

پيشنهاد مخالف برنامه ششم است.
مجلس شوراي اس��المي در جلسه روز چهارشنبه هفته 
گذش��ته با افزايش 20 درصد حقوق براي همه موافقت 
كرده بود كه با مصوبه امروز عماًل موضوع 20 درصد حذف 
شد و همه مشمول افزايش حقوق 400 تومان در ماه شده 
و دولت مي تواند تا 10 درصد حقوق را براي بقيه افزايش 
دهد. مجلس در مصوبه اي مقرر ك��رد پرداخت هرگونه 
تسهيالت به مقامات و مديران بايد همانند ساير كاركنان 
دس��تگاه ذي ربط باش��د و در غير اين صورت متخلفين 

مجازات مي شوند.
همچنين نمايندگان مجلس در جلسه علني روز گذشته 
و در جريان بررسي جزييات اليحه بودجه سال 98، بند 
الحاقي 2 تبصره 12 را به تصويب رساندند كه براساس آن 
پرداخت هرگونه تسهيالت به مقامات موضوع ماده )71( 
قانون مديريت خدمات كشوري، مديران عامل و اعضاي 
هيات مديره شركتها و مديران دستگاه هاي اجرايي موضوع 
ماده )29( قانون برنامه پنجس��اله ششم توسعه از محل 
اعتبارات، منابع داخلي و درآمدهاي اختصاصي هر دستگاه 

بايد همانند ساير كاركنان دستگاه ذي ربط باشد و از طريق 
پايگاه اطالع رساني دستگاه به اطالع عموم مردم برسد.

طبق اين مصوب��ه، تخلف از مفاد اين بند در حكم تصرف 
غيرقانون��ي در اموال عمومي محس��وب و مرتكب آن به 
مجازات مقرر در ماده )598( كتاب پنجم قانون مجازات 
اسالمي )تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده( مصوب 2/ 3/ 

1375 با اصالحات و الحاقات بعدي محكوم مي شود.
نمايندگان همچنين بند د تبصره 12 را به تصويب رساندند 
كه براس��اس آن درآمد حاصل از فروش ساختمان هاي 
ملكي دستگاه هاي اجرايي مستقر در شهرستان ها پس از 
مبادله موافقتنامه، صرف تكميل يا احداث مجتمع اداري 
همان شهرستان ها مي شود. ش��مول اين حكم درمورد 
دس��تگاه هاي زيرنظر مقام معظم رهبري منوط به اذن 

ايشان است.
همچنين به موجب بندالحاقي 1 اين تبصره كه به تصويب 
مجلس رس��يد، شوراي برنامه ريزي اس��تان ها و كميته 
برنامه ريزي شهرس��تان ها مجازند تا پنج درصد )5%( از 
اعتبارات تملك دارايي هاي س��رمايه اي اس��تان را براي 
احداث، تكميل، بازس��ازي و تجهيز رده هاي انتظامي با 

اولويت پاسگاه ها و كالنتري ها هزينه كنند.
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بانك و بيمه4

»تعادل« ادغام بانك هاي وابسته به نيروهاي مسلح در بانك سپه را بررسي مي كند: 

تشكيل بزرگ ترين بانك كشور با 4773 شعبه

سهم 16 درصدي 6 بانك نظامي در حال ادغام از بازار پول كشور

گروه بانك وبيمه| احسان شمشيري |
 بانك مركزي طي اطالعيه اي از ادغام بانك هاي وابسته به 
نيروهاي مسلح در بانك سپه خبر داده تا بر اساس مصوبات 
شوراي پول و اعتبار و شوراي عالي هماهنگي اقتصادي 
)سران سه قوه( بانك هاي انصار، قوامين، حكمت ايرانيان، 
مهر اقتصاد و موسس��ه اعتباري كوثر در بانك سپه ادغام 
ش��وند. آقاي روحاني رييس جمهور نيز در مجمع بانك 
مركزي، از انجام مراحل ادغام اين بانك هاي نظامي تا پايان 
سال 97 خبر داده و تاكيد كرد كه مردم و سپرده گذاران 

نگران سپرده هاي خود و آثار اين ادغام نباشند. 
به گزارش تعادل، اين طرح كه از س��ال گذشته با عنوان 
ساماندهي بانك هاي كشور شروع شده است برنامه ادغام 
را براي س��ال 97 اعالم كرده بود كه به داليل مختلف به 
روزهاي پاياني سال 97 موكول شده و برخي مراحل آن 

احتماال در ابتداي سال 98 اجرا خواهد شد. 
 در اطالعيه ادغام بانك هاي وابس��ته به نيروهاي مسلح 
در بانك سپه كه از سوي بانك مركزي منتشر شده آمده 
است: به اطالع عموم هموطنان گرامي مي رساند، بر اساس 
مصوبات ش��وراي پول و اعتبار و شوراي عالي هماهنگي 
اقتصادي )س��ران س��ه قوه( در ارتباط با ادغام بانك ها و 
موسسه اعتباري وابسته به نيروهاي مسلح در بانك سپه، 
اين مهم با اتخاذ تمهيدات مناسب و اطمينان بخش براي 
مشتريان، سپرده گذاران، س��هامداران، كاركنان و ساير 
ذي نفعان مدنظر قرار گرفته و پس از انجام بررس��ي هاي 
كارشناسي گس��ترده با حضور نمايندگان دستگاه هاي 
ذي ربط، برنامه اي جامع، هماهنگ و موثر در مسير اصالح 
نظام بانكي كشور و ساماندهي بازار پول تدوين شده است. 
 بر اين اساس، با هدف متمركز كردن توانمندي و ظرفيت  
بانك هاي انصار، قوامين، حكمت ايرانيان، مهر اقتصاد و 
موسسه اعتباري كوثر در قالب يك بانك واحد با ثبات و 
كارآمدتر و به منظور ارايه خدمات بهتر به خانواده نيروهاي 
مسلح و عموم مردم، بانك ها و موسسه اعتباري يادشده 
در بانك س��په به عنوان نخس��تين بانك ايراني و يكي از 
بانك هاي معتبر دولتي در عرصه بانكداري كشورمان ادغام 
مي شوند.در اين راستا و به منظور اطالع رساني شفاف به 
آحاد جامعه، باالخص ذي نفعان اصلي )س��پرده گذاران، 
س��هامداران و كاركنان(، به استحضار مردم شريف ايران 
مي رس��اند كه ارايه خدمات بانكي به تمامي مش��تريان 
محترم اعم از سپرده گذاران و تسهيالت گيرندگان توسط 
بانك ها و موسسه اعتباري يادشده، با مديريت و راهبري 
بانك سپه طبق روال عادي قبلي به قوت خود ادامه مي يابد 
و مشتريان مي توانند خدمات مزبور را همانند گذشته در 
چارچوب قراردادهاي سپرده گذاري، تسهيالتي و ساير 

قراردادهاي منعقده قبلي دريافت كنند
همچنين به منظور حفظ و ايفاي حقوق تمامي سهامداران 
بانك ها و موسس��ه اعتب��اري تحت ادغ��ام و با عنايت به 
بررسي هاي كارشناس��ي همه جانبه و هماهنگي انجام 
گرفته با س��ازمان بورس و اوراق بهادار، چارچوب مدوني 
براي اين مهم تنظيم شده و طبق برنامه، هر يك از بانك ها 
و موسس��ه اعتباري يادش��ده نس��بت به تعيين تكليف 
وضعيت س��هامداران مرتبط با خود اقدام مي كنند و به 
تمامي سهامداران اطمينان داده مي شود كليه حقوق آنها 
كارسازي و ايفا خواهد شد.از سوي ديگر، كليه كاركنان 
شاغل در بانك ها و موسسه اعتباري موضوع اين فرآيند 
همانند گذشته مشغول به فعاليت بوده و تمامي حقوق و 
مزاياي آنان مطابق قراردادهاي منعقده قبلي برقرار است 
بي ترديد در كنار لطف و مرحمت الهي، اصحاب رس��انه، 
كارشناس��ان، مديران و صاحب نظران نظ��ام بانكي در 
راستاي تشريك مساعي جهت دستيابي به اهداف مدنظر 
اين تكلي��ف مهم، نقش انكارناپذيري داش��ته و مددكار 

مسووالن و عوامل اين ماموريت عظيم هستند. 
بانك مركزي تاكيد كرده كه اين فرآيند به عنوان گامي 
مهم در راستاي حفظ ثبات و سالمت نظام بانكي محسوب 
شده و همراهي در اجراي موفق آن براي ارايه خدمات بهتر 
به آحاد جامعه مورد انتظار است. بنابراين بانك مركزي از 
هموطنان گرامي تقاضا دارد اخبار و اطالعات مربوط به 
اين طرح ملي را صرفًا از طريق اطالعيه هاي رسمي بانك 

مركزي يا بانك سپه پيگيري كنند.

دومينادغامبزرگبانكها
روز بيست و يكم مهر ماه جاري سران قوا درجلسه شوراي 
عالي هماهنگي اقتصادي اختيارات ويژه اي براي اصالح 
نظام بانكي به رييس كل بانك مركزي دادند تا پروژه اي كه 
ضرورت آن از سال ها پيش احساس مي شد در سال 1397 

به مرحله عملياتي برسد. 
از آنجا كه اقتصاد ايران بانك محور بوده و ش��بكه بانكي 
نقش و س��هم باالي��ي در تامي��ن مالي اقتص��اد )حدود 
80 درص��د( برعه��ده دارند، ضعف اين نظ��ام به صورت 
مستقيم بر بخش هاي واقعي اقتصاد ملي تاثير مي گذارد 
و برهمين اساس اصالح اين نظام كه به اعتقاد مسووالن 
و اقتصاددانان با مشكالت ساختاري بسياري مواجه است 
مي تواند راهي براي س��امان دادن اقتصاد باش��د. يكي از 
مشكالتي كه نظام بانكداري ايران به با دست به گريبان 
است تعداد زياد بانك هاي كشور است كه از اواخر دهه 70 
شمسي به صورت جهشي بر تعداد بانك هاي كشور افزوده 
شد. درحالي كه بانك ها بايد با اعطاي تسهيالت و تامين 
مالي خرد و كالن راه را براي توسعه اقتصادي بازكنند اما 
بيراهه رفتن برخي از بانك ها و صورت هاي مالي ناتراز آنها 
كه مملو از سودهاي موهوم و زيان هاي آشكار است باعث 
شده تا اين دس��ته از بانك ها بر معضالت نظام اقتصادي 
ايران بيفزايند. درهمين راستا طرح هاي متعددي براي به 
سامان كردن تعدد بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي 
در دس��تور كار بوده است. يكي از اين طرح ها ساماندهي 
موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز بود كه ضربات سنگيني 

به اقتصاد ملي وارد كرد. 
اين طرح با تعيين تكليف تعاوني هاي اعتباري باقي مانده 

درپايان سال گذش��ته به مراحل پاياني خود نزديك شد 
تا پس از تسويه كامل با س��پرده گذاران آنها اين پرونده 
پرماجرا بسته ش��ود. با خالص شدن بانك مركزي از شر 
غيرمجازها بخش دوم ساماندهي بازار پول كشور كه همان 
ادغام بانك هاي مجاز اس��ت كليد خورد تا بدين وسيله 

دومين ادغام بزرگ بانكي كشور عملياتي شود.

تشكيلبانكيبا4773شعبه
در نظام پولي كشور اكنون نيروي انتظامي، سپاه و ارتش به 
ترتيب بنيانگذاران و سهامداران اصلي بانك هاي قوامين، 
انصار و حكمت ايرانيان هستند و موسسه اعتباري كوثر 
نيز به وزارت دفاع و نيروهاي مس��لح تعل��ق دارد؛ اغلب 
اين بانك ها تا پيش از اخذ مجوز از بانك مركزي در قالب 
صندوق ه��اي قرض الحس��نه فعال بودن��د و در فرآيند 
س��اماندهي نظام پولي كش��ور در اواخر دهه 80، مجوز 

تاسيس بانك يا موسسه اعتباري را دريافت كردند.
بانك هاي قوامين با 729 شعبه، انصار1057، حكمت132، 
موسسه كوثر 352 و مهر اقتصاد 800 شعبه دارند كه در 
مجموع از 3070 ش��عبه برخوردار هستند و اگر 1703 
شعبه بانك سپه را نيز به آن اضافه كنيم شمار شعب جديد 
اين بانك بزرگ حاصل ادغام 6 بانك نظامي و انتظامي، به 
4773 شعبه در سراسر كشور فراتر مي رود و تعداد شعب 
آن از بزرگ ترين بانك داراي بيشترين شعبه يعني بانك 
ملي با 3125 شعبه نيز بيشتر خواهد شد. البته براساس 
قواعد جديد بانكداري جهان، رشد بانكداري الكترونيك، 
موباي��ل بانك ه��ا و اينترنت بانك ها، انتظ��ار مي رود كه 
تعدادي از اين ش��عب در آينده كاهش ياب��د. اما در قدم 
نخست شعبه با حدود بيش از 50هزار نفر كارمند و پرسنل 
و مدير بزرگ ترين شبكه بانكي در كشور را تشكيل خواهد 
داد. در اين رابطه، پرس��ش اساسي اين است كه خدمات 
اختصاصي يا ويژگي بارز بانك هايي مانند انصار، قوامين، 
مه��ر اقتصاد، حكم��ت ايرانيان و... ك��ه در بخش قرض 
الحسنه يا پرداخت حقوق به فعاليت مشغول بوده اند چه 
تغييراتي خواهد ك��رد. زيرا هر يك از اين بانك ها به ارايه 
يكي از خدمات مشهور بوده و به عنوان مثال، مهر اقتصاد 
به پرداخت وام هاي قرض الحس��نه به مردم مشهور بوده 
و در اين زمينه الزم اس��ت كه با اطالع رساني هاي كافي، 
مردم نسبت به فعاليت هر يك از شعب بانك سپه آگاهي 
داشته باشند. از سوي ديگر، به عقيده برخي كارشناسان 
پولي، اصالح ساختار، ساماندهي مطالبات معوق، تامين 
كسري منابع، رس��يدگي به ميزان طلب ها و بدهي هاي 
هر بانك، مش��اركت هر بانك در طرح هاي عمراني، و به 
خصوص بخش هايي از اقتصاد كه دچار ركود نسبي شده اند 
و... موضوعاتي است كه به كارشناسي و ارزيابي دقيق نياز 
دارد تا ضمن تقويت ساختار مالي آنها، مديريت بهتري را 
براي آينده اين بانك بزرگ به كار بگيرد و از ورود بانك به 
فعاليت هايي كه چشم انداز روشني ندارد يا با زيان احتمالي 

مواجه خواهد شد، جلوگيري شود. 
براين اساس به نظر مي رسد كه بانك بزرگ ادغام شده در 
كنار فرصت هايي كه به توانمندسازي آن كمك مي كند، با 
چالش هايي مواجه خواهد شد كه الزم است با برنامه ريزي 
آگاهانه به ساماندهي و اصالح ساختار قبلي بانك هاي قبلي 
منجر شود. از س��وي ديگر، به عقيده برخي كارشناسان 
پولي، اصالح ساختار، ساماندهي مطالبات معوق، تامين 
كسري منابع، رس��يدگي به ميزان طلب ها و بدهي هاي 
هر بانك، مش��اركت هر بانك در طرح هاي عمراني، و به 
خصوص بخش هايي از اقتصاد كه دچار ركود نسبي شده اند 
و... موضوعاتي است كه به كارشناسي و ارزيابي دقيق نياز 
دارد تا ضمن تقويت ساختار مالي آنها، مديريت بهتري را 
براي آينده اين بانك بزرگ به كار بگيرد و از ورود بانك به 
فعاليت هايي كه چشم انداز روشني ندارد يا با زيان احتمالي 

مواجه خواهد شد، جلوگيري شود. 

س�هم16درص�دي6بان�كنظاميازش�بكه
بانكيكشور

ب��ا توجه به رقم 280 ه��زار ميليارد تومان��ي دارايي ها و 
س��پرده هاي موج��ود در 6 بانك نظامي س��په، قوامين، 
مهراقتصاد، انصار، كوث��ر و حكمت ايرانيان، و همچنين 
ميزان نقدينگي 1750 هزار ميليارد توماني كشور و 1719 
هزار ميليارد تومان سپرده بانكي در آذر 97، برآوردها نشان 
مي دهد كه با ادغام اين 6 بانك نظامي، سهم بزرگ ترين 
بانك كشور با 4773 شعبه بانكي به 16 درصد بازار پول، 
گردش مالي بانك ها، ميزان دارايي و سپرده هاي موجود 

در شبكه بانكي مي رسد. 
اگرچه اين ارقام با برآوردهاي آمار از خبرهاي منتشر شده 
در سال هاي اخير به دس��ت آمده و به خصوص در مورد 
آخرين گزارش مالي بانك دولتي س��په و ميزان دارايي، 
س��رمايه و بدهي، سپرده ها و تس��هيالت آمار دقيقي در 
دسترس نيست اما آمارها حدود سهم اين 6 بانك نظامي از 
شبكه بانكي و بازار پول را نشان مي دهد و با توجه به ارقامي 

كه تاكنون منتش��ر شده مي توان به اين نتيجه رسيد كه 
س��هم اين 5 بانك نظامي به اضافه بانك سپه بيش از 16 

درصد از بازار پول و بانكداري كشور است.

فرمولجديدبرايادغامبانكهاينظامي
درحالي كه قرار بود بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي 
خصوصي كش��ور مربوط به نظامي ها در مجموع به يك 
بانك بزرگ تبديل شوند، برنامه بانك مركزي در مرداد ماه 
امسال تغيير كرد تا فرمول جديدي براي ادغام نظامي ها 
اجرا شود برهمين اساس ابتداي مرداد ماه امسال معاون 
نظارتي بانك مركزي اعالم ك��رد كه بانك هاي نظامي و 
وابسته به نيروهاي مسلح در دولتي ها ادغام مي شوند تا 
موجب رقابت پذيري بيشتر شود و اصالح نظام بانكي در 
جهت افزايش بهره وري و كاهش هزينه هاي سربار بانك ها 
در دستور كار است.اين نكته نشان مي دهد هدف اصلي اين 
بوده كه تحت مديريت بانكداري دولت و زيرنظر دولت و 
بانك مركزي، كار ساماندهي و اصالح ساختار 5 بانك ديگر 
به خوبي انجام شود تا نگراني هايي كه از فعاليت بانك هاي 

غير دولتي وابسته نظامي ها وجود دارد برطرف شود. 
پيش از اين قرار بود كه سه بانك كوثر، حكمت ايرانيان، 
قوامين، در يك بانك و بانك انصار، مهراقتصاد، و ثامن در 
يك بانك ديگر ادغام ش��وند و دو بانك خصوصي بزرگ 
را ايجاد نمايند. اما اكنون ادغام 5 بانك در بانك س��په به 
معناي ايجاد يك بانك دولتي بزرگ و زيرنظر دولت است 
كه مي تواند چالش هاي بانك هاي خصوصي و نظامي را 
كاهش داده و در عين حال با يكسري چالش هاي بانكداري 
مواجه كند كه البته با توجه به سابقه بانك سپه و ساختار 
مالي خوب آن، مي توان انتظار داشت كه ادغام اين بانك ها 
در مجموع به نفع بانكداري كش��ور باشد و اين بانك ها را 
از چالش ها و مش��كالت بانكداري خصوصي نظامي دور 
خواهد كرد  اگرچه بخشي از مشكالت را به دولت و بانك 
سپه منتقل مي كند اما در مجموع وضعيت بهتري را در 
ايجاد يك بانك بزرگ دولتي نسبت به چند بانك خصوصي 

نظامي ايجاد خواهد كرد. 

18شهريورسپهميزبان5بانكوموسسهنظامي
پس از تغيير فرمول ادغام بانك هاي نظامي بانك سپه به 
عنوان ميزبان پنج بانك و موسسه مالي و اعتباري تعيين 
شد سرانجام روز 11 اسفند 97 اين طرح به صورت قطعي 

و رسمي مورد تاكيد قرار گرفته است.

بستننمادبورس
 ششم مرداد ماه امسال نيز مديرعامل بانك انصار در نامه اي 
خطاب به سازمان بورس و اوراق بهادار از آنها خواسته بود به 
علت در پيش بودن ادغام اين بانك با چند بانك و موسسه 
مالي و اعتباري ديگر نماد آن متوقف ش��ود. در اين نامه 
مديرعامل بانك انصار صراحتا خواسته بود كه مدت تعليق 

نماد اين بانك حداكثر براي مدت يك ماه صورت پذيرد.
حال به نظر مي رسد با توجه به نهايي شدن مساله ادغام 5 
بانك و موسسه مالي و اعتباري در بانك سپه نماد اين بانك 

همچنان متوقف خواهد بود. 

كفايتسرمايه
در اين رابطه كارشناس��ان معتقدند: نس��بت كفايت 
سرمايه، يكي از شاخص هاي مهم در سنجش توانايي 

بانك در تحقق انتظارات سپرده گذاران و اعتباردهندگان 
در صورت بروز زيان هاي غير منتظره است.با توجه به 
اينكه اكثر بانك ها نسبت كفايت سرمايه كمتر از 8 دارند 
ادغام اين 6 بانك مي تواند كفايت سرمايه قابل توجهي را 

براي بانك جديد ايجاد كند. 

داراييوبدهي5بانكنظامي
بر اس��اس آخرين آمارها پنج بانك و موسس��ه مالي و 
اعتباري كه در فهرست ادغام با بانك سپه قرار دارند، در 
مجموع 182 هزار و 292 ميليارد تومان دارايي دارند. 
بدهي اين موسس��ات نيز به 176 هزار و 882 ميليارد 
تومان مي رس��د كه نش��ان دهنده ش��كنندگي باالي 
صورت هاي مالي آنهاس��ت. اما در مجموع بايد توجه 
داش��ت كه بيش از 10 درصد نقدينگي كشور در اين 

بانك ها در گردش است.
دراين فهرست باالترين دارايي به بانك قوامين وابسته 
به نيروي انتظام��ي تعلق دارد كه ب��ه 64 هزار و 541 
ميليارد تومان مي رسد. بدهي اين بانك نيز با 63 هزار و 
677 ميليارد تومان اندكي كمتر از دارايي آن است. پس 
از آن موسسه اعتباري مهر اقتصاد وابسته به بسيج كه 
در انتظار دريافت مجوز از بانك مركزي قرار دارد با 53 
هزار و 883 ميليارد تومان رتبه دوم بيش��ترين دارايي 
را دراختيار دارد. بدهي اين بان��ك نيز 52 هزار و 182 
ميليارد تومان برآورد مي شود. دررتبه سوم اين فهرست 
بانك انصار متعلق به سپاه پاسداران قرار دارد. اين بانك 
39 هزار و 340 ميليارد تومان دارايي و 37 هزار و 676 

ميليارد تومان بدهي دارد.
موسسه اعتباري كوثر وابسته به وزارت دفاع نيز 20 هزار 
ميليارد تومان دارايي و درمقابل 19 هزار و 500 ميليارد 
تومان بدهي دارد. درپايان بانك حكمت ايرانيان وابسته 
به ارتش دررتبه آخر دارايي اس��ت. دارايي اين بانك 4 
هزار و 529 ميليارد تومان و بدهي آن نيز 3 هزار و 474 
ميليارد تومان برآورد شده است.دارايي و بدهي هاي پنج 
بانك و موسسه وابسته به نهادهاي نظامي كه قرار است 
در بانك سپه ادغام شوند نشان مي دهد درمجموع اين 
بانك ها معادل 97 درصد دارايي ش��ان بدهي دارند كه 

ريسك سرمايه گذاري در آنها را باال مي برد.
اخيرا سعيد اسالمي بيدگلي، دبيركل كانون نهادهاي 
س��رمايه گذاري ايران خبر داده كه قرار است بانك ها و 
موسسات وابسته به ارگان هاي نظامي و انتظامي در بانك 
سپه ادغام شوند و بخشي از زيان آنها توسط نظامي ها و 

بقيه توسط دولت پرداخت شود. 

مرحلهنخستادغامبانكهادرايران
در ابتداي انقالب اسالمي ايران و دهه 50 شمسي با ادغام 
گسترده بانك هاي خصوصي موجود در آن زمان و دولتي 
كردن آنها، مرحله نخست ادغام بانك ها رقم خورد. اوج 
فعاليت بانك هاي غيردولتي در رژيم پهلوي، به س��ال 
1352 باز مي گردد. در آن سال ها ده ها بانك و موسسه 
مالي اعتباري خصوصي همانن��د بانك هاي بازرگاني 
ايران، تهران، ص��ادرات ايران، پارس، عمران، اعتبارات 
صنعتي، تجارت خارجي اي��ران، اعتبارات ايران، ايران 
و انگليس، تجارتي ايران و هلند، كار، توس��عه صنعتي 
معدني ايران، بين المللي ايران و ژاپن، ايران و خاورميانه، 
ايرانيان، اعتبارات تعاوني و توزيع، ايرانش��هر، شهريار، 

صنايع ايران، داريوش، توسعه س��رمايه گذاري ايران، 
س��اختمان، ايران و عرب، بين المللي ايران، گسترش 
آذربايجان، گس��ترش خزر، گس��ترش خوزس��تان و 

فرهنگيان فعال بودند.
اما پس از پيروزي انقالب اس��المي، تم��ام بانك هاي 
خصوصي در ايران بر اساس اليحه 6738 و سپس اليحه 
حفاظت و توسعه صنايع مصوبه شوراي انقالب، دولتي 
شدند. براين اساس بانك تجارت از ادغام 12 بانك و بانك 

ملت از ادغام 10 بانك تاسيس شدند.
 بانك هاي صنعت و معدن، كش��اورزي و مسكن نيز از 
ادغام برخي ديگر از بانك ها و موسس��ه هاي اعتباري 
تشكيل شدند. دولتي شدن بانك ها بعدها در اصل 44 
قانون اساسي نيز مورد تاكيد قرار گرفت. پس از آن به 
مدت20 سال صندوق هاي قرض الحسنه، تنها نهادهاي 
مالي غيردولتي به ش��مار مي آمدند كه اجازه فعاليت 

رسمي داشتند.
اما به مرور زمان تاسيس موسسه هاي مالي اعتباري از 
سال 1376 زمينه تاسيس بانك هاي خصوصي را فراهم 
كرد و در نهايت بانك مركزي در اسفند 1377 موافقت 

خود را با تاسيس بانك هاي خصوصي اعالم كرد.
 حال پس از گذشت 20 سال از موافقت بانك مركزي 
با تاس��يس بانك هاي خصوصي هم اكن��ون 22 بانك 
خصوصي داراي مجوز در كشور فعال هستند. درمجموع 
نام 40 بانك و موسسه اعتباري غيربانكي در فهرست 
نظام بانكداري ايران ديده مي شود كه از اين جمع 22 
بانك خصوصي، 7 بانك دولتي، 5 موسس��ه اعتباري 
غيربانكي، 4 بانك خارجي، يك بانك مشترك ايراني 

خارجي و يك بانك در انتظار دريافت مجوز هستند.
همان گونه كه اشاره شد اين تعداد بانك و موسسه نه تنها 
مشكلي از مشكالت اقتصاد ايران حل نكرد بلكه باري هم 

بر دوش اقتصاد ملي اضافه كرد.
درهمين راستا پس از سال ها بحث هاي جسته و گريخته 
درخصوص ادغام بانك ها از ماه هاي پاياني سال گذشته 
فرآيند ادغ��ام بانك ها به خصوص بانك هاي نظامي به 
صورت رسمي آغاز شد. هرچند طرح ادغام از برنامه هاي 
اعالم شده بانك مركزي عقب تر است، ولي با اختيارات 
ويژه اي كه عبدالناصر همتي رييس كل بانك مركزي از 
سران قوا دريافت كرده است انتظار مي رود اين فرآيند 
با سرعت بيشتري طي ماه هاي باقي مانده از سال 97 
پيش رود. برپايه طرح بانك مركزي كه از انتهاي سال 
گذشته به صورت رسمي رونمايي شد بانك هاي نظامي 

در اولويت ادغام قرار دارند.
در شهريورس��ال گذشته امير س��رتيپ امير حاتمي 
وزير دف��اع و پش��تيباني نيروهاي مس��لح اعالم كرد 
كه موسسه هاي مالي وابس��ته به نهادهاي نظامي در 
چارچوب قانون ساماندهي مي شوند. به گفته وي، بانك 
مركزي برنامه اي براي ساماندهي همه موسسه هاي مالي 
و اعتباري سراسر كشور دارد كه در آن همه جوانب و حق 
و حقوق سهامداران رعايت مي شود؛ وزارت دفاع نيز در 
چارچوب همان قوانين، ساماندهي موسسه هاي مالي و 
اعتباري وابسته به نهادهاي نظامي را صورت مي دهد؛ 
معتقديم اين ساماندهي وضعيت را بهتر مي كند و جاي 

نگراني وجود نخواهد داشت. 
مهر اقتصاد، ديگر موسس��ه اي است كه وعده ادغام آن 
داده شده اما هنوز اجرايي نشده است؛ اسفندماه سال 
گذشته هنگامي كه معاون بانك مركزي خبر ادغام آنها 
را به رسانه ها اعالم كرد، مهر اقتصاد در اطالعيه اي نسبت 
به آن واكنش نشان داد. پس از انتشار اخبار غيررسمي از 
آغاز اين ادغام، سيد ضياء ايماني مديرعامل مهر اقتصاد 
اعالم كرد: يكي از اولويت هاي بانك مهر اقتصاد فعاليت 
مستقل در ش��بكه بانكي كش��ور با حفظ همه منافع 
ذي نفعان اعم از سهامداران، سپرده گذاران و همكاران 

در راستاي اقتصاد مقاومتي است.
با اين اوصاف بانك مهر اقتصاد تالش مي كند به عنوان 
يك بانك مستقل مجوز خود را براي فعاليت در نظام 
پولي كشور از بانك مركزي دريافت كند در حالي كه 
مسووالن بانك مركزي در رايزني با ستاد كل نيروهاي 
مسلح، برنامه جامع تري مبني بر ادغام همه بانك هاي 
وابسته به نهادهاي نظامي دنبال مي كنند. اما خبرها 
حاكي اس��ت كه نام اين موسسه نيز در فهرست ادغام 

قرار گرفته است.
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ازتخصيصارزتاچالش
توزيعكاالهايوارداتي

محمد ولي  پور پاشا|
تغييرات قيمت هاي نسبي و موقعيت هاي جغرافيايي 
جزو عواملي هس��تند كه به طور طبيعي، واردات را 
متاثر مي سازند. به دنبال تغيير شيوه هاي كسب و كار، 
قوانين الزم براي بازرگاني خارجي نيز با دگرگوني هايي 
مواجه شده و ثبت سفارش و مسير واردات محصوالت 
به ويژه كاالهاي صنعتي و خوراكي )به ويژه محصوالت 
پروتئيني( نيز از اين امر مستثني نبوده است. با توجه 
به اهميت تامين مايحتاج ضروري خانوارهاي به ويژه 
يك محصول خاص پروتئيني كه در هفته هاي اخير 
نيز شاهد تشكيل صف هاي طوالني جهت خريد و 
دريافت آن هستيم و اظهارات مسووالن مبني بر اينكه 
با وجود نوسانات ارزي و پديده قاچاق از مرزهاي غربي 
و شرقي كشور، واردات اينگونه محصوالت رشد قابل 
توجهي داشته است و در نتيجه اميدواري ها براي ايجاد 
تعادل در قيمت اينگونه محصوالت باال رفته است، اما 
س��والي كه مطرح مي شود آن است كه چه شرايط و 
فرآيندهايي امكان اقدام ب��راي واردات كاال را آن هم 
در شرايط خاص اقتصادي فراهم مي كنند. شايد در 
گذشته عنصر نياز به عنوان عامل اصلي واردات كاالها و 
خدمات به شمار مي رفت اما امروزه عالوه بر اين عامل، 
متغيرهاي ديگري نيز دخيل و تاثيرگذار هس��تند. 
تغييرات قيمت هاي نسبي و موقعيت هاي جغرافيايي 
جزو عواملي هستند كه به طور طبيعي، واردات را متاثر 
مي سازند و محصوالتي در بازرگاني بين المللي و براي 
نقل و انتقال انتخاب مي شوند كه بعضًا ممكن است 
كمترين ضرورت را در تامين مايحتاج ضروري افراد 
مقيم ايفاء كنند و ب��ا اين وجود جزو ُپرطرفدارترين 
محصوالت و خدم��ات وارداتي به ش��مار مي روند. 
تصويب و اج��راي قوانين و مقررات مديريت واردات 
نقش مهمي به ويژه در مرزهاي جغرافيايي دارند و 
ثبت سفارش مقدمه اي براي شروع فرآيند واردات از 
يك كشور به كشور ديگر محسوب مي شود. در ايران، 
پس از دريافت مجوز از دولت و فراهم كردن مدارك 
موردنياز، تامين ارز و اخ��ذ گواهي مرتبط با به ويژه 
واردات محصوالت نهايي صنعتي قابل ثبت سفارش 
بر روي پرتال سازمان توسعه تجارت امكان پذير بوده و 
شناسه كاال و گواهي مذكور پس از مراحل كارشناسي 
در اختيار واردكنندگان قرار مي گيرد.دانش و تجربه دو 
عنصر كليدي در بازرگاني خارجي به حساب مي آيند 
و اتخاذ تصميمات مناسب و به صرفه تنها با باال بردن 
اطالعات مربوط به بهب��ود فرآيند واردات به معناي 
آگاهي از نحوه اخذ مجوز فعاليت تا درخواست خريد و 
يافتن فروشندگان معتبر،  اقدامات مربوط به دريافت 
پيش فاكتور و ش��رايط پرداخت و ترخيص را در بر 
مي گيرد. در گذشته واردكنندگان شاهد مشكالتي 
نظير باال بودن هزينه خريد و سفارش��ات خارجي 
به دليل پيچيدگي فرآيند ثبت سفارش در سامانه 
جامع تجارت، نحوه پاس��خ گويي مناسب بانك ها، 
چگونگي تعامل بانك ها با بانك مركزي و وجود ضعف 
در بخش نامه ها بوده اند و فرايند بروزرساني فيش هاي 
پرداختي و ساير هزينه هايي از اين دست و دريافت 
تاييديه هاي الزم از واحد متولي تاييد و تخصيص ارز، 
تعامل ميان مثلث واردكننده، بانك ها و بانك مركزي 
را در ابتداي امر و براي پرداختن به امور گمركي و انجام 
فرايند ترخيص كندتر نموده و هزينه مضاعف عالوه بر 
هزينه هاي مستقيم ترخيص كاالها اعم از انبارداري 
و دموراژ را بر دوش واردكنندگان مي گذارد.در چنين 
فضايي اگر اختالف قيمت ارز دولتي و و ارز آزاد را به 
آن بيافزاييم، شاهد بوديم كه به ويژه در نيمه اول سال 
جاري برخي از واردكنندگان، كاالهاي وارداتي را با 
قيمت ارز آزاد به فروش رس��اندند در حالي كه با ارز 
مرجع اقدام به واردات گس��ترده كردند. هر چند كه 
دولت به سرعت ورود پيدا كرد و فهرست اسامي اين 
شركت ها را از طريق رسانه در معرض ديد مردم قرار 
داد. به عالوه، مساله عدم شفافيت از مراحل تخصيص 
ارز تا ترخي��ص كاال به دليل آنكه ذي نف��ع واردات 
پس از دريافت ارز مرجع، نسبت به ارايه اسناد اقدام 
نكردند و پرداخت را به موق��ع انجام ندادند به عالوه 
وجود سامانه هاي تخصيص ارز براي تسهيل فرآيند 
تخصيص و توزيع ارز، مش��كالت مضاعفي را ايجاد 
مي نمايد.در مجموع بايد اذعان داشت عناصر كليدي 
در ح��وزه بازرگاني خارجي ش��امل واردكنندگان، 
سيستم بانكي و نظام گمركي بيشترين نقش را در 
شكل گيري تنوع و سرعت عمل واردات كاال بر عهده 
داشته و ايجاد زيرساخت هاي مطمئن و كارآمد، به 
عنوان يكي از گام هاي مهم در حوزه صادرات و واردات 

به آن پرداخته مي شود. 

بانكهايخصوصي42درصد
منابعراجذبكردند

دبيركل كان��ون بانك ها و موسس��ات اعتباري 
خصوصي تعداد ش��عب بانك هاي خصوصي در 
كش��ور را 6451 ش��عبه، معادل 28 درصد كل 
شعب بانكي فعال كش��ور اعالم كرد. محمدرضا 
جمشيدي در گفت وگو با ايِبنا درباره اظهارات اخير 
وزير امور اقتصادي و دارايي در خصوص ضرورت 
كاهش تعداد شعب بانك ها در كشور، توضيح داد: 
درباره اين اظهارات اين توضيح ضروري است كه 
قطعا روي س��خن وزير امور اقتصادي و دارايي به 
سوي بانك هاي خصوصي نبوده است. وي افزود: 
از مجموع 23 هزار شعبه بانكي كه از سوي وزير 
اعالم ش��د، فقط 6451 ش��عبه از آنها متعلق به 
بانك ها و موسسات اعتباري خصوصي است كه 
بيش از 800 شعبه از اين تعداد متعلق به يكي از 
بانك هاي خاص و قريب 10 درصد آنها ناشي از 
ادغام موسس��ات اعتباري غيرمجاز است كه به 
اهتمام بانك مركزي جمهوري اس��المي ايران 
و هم��كاري قاب��ل تقدير تع��دادي از بانك هاي 

خصوصي به اين بانك ها اضافه شده اند.

تعداد شعبهبانك 

1703سپه

729قوامين 

800مهر اقتصاد 

1057انصار 

352كوثر 

132حكمت ايرانيان

4773جمع

بدهيداراييسرمايهنام بانك 
حدود 80 هزارحدود 100 هزار800سپه 
8006454163677قوامين

12005388352182مهراقتصاد
10003934037676انصار
4002000019500كوثر

60045393474حكمت ايرانيان 
54000182000177000 بانك نظامي بدون سپه 

260 هزار280 هزار 4800شش بانك 
-1719-سپرده هاي كل بانك هاي كشور

-16 درصد -سهم شش بانك از بازار پول و بانك هاي كشور 
ارقام به ميليارد تومان



نگاه 5 بازار سرمايه

»تعادل«اظهارنظررييسسازمانبورسوراهكارهايپايشريسكرادربازارسرمايهبررسيميكند

كارشناسبازارسرمايهمطرحكردمعاونسازمانبورساعالمكرد

توسعه معامالت آپشن و بهبود  زيرساخت هاي معامالتي

تعادل بورس در روزهاي پاياني سالافزايش تقاضاي تامين مالي از طريق بازار سرمايه 

گروه بورس|مسعود كريمي| 
رييس س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار در آخرين 
اظهارنظر خود در خصوص نحوه مواجهه س��ازمان 
بورس با ريس��ك ها مواردي از جمله پايش ريسك 
سيستماتيك يا ريسك فراگير را به عنوان برنامه هاي 
اصلي اين سازمان مطرح كرده است. از طرفي، شاپور 
محمدي معتقد است كه هم اكنون ريسك خاصي 
كه بتوان در اين بازار به عنوان ريسك عمده اي از آن 
نام برد، وجود ندارد. در همين حال، اين مهم در ميان 
فعاالن بازار س��هام واكنش هاي متفاوتي را در پي 
داشت. برخي از سهامداران معتقدند كه بازار نسبت 
به كوچك ترين اتفاقات سياسي يا اقتصادي چه در 
داخل كشور و چه در سطح بين الملل واكنش هاي 
زيادي را از خود نش��ان مي دهد كه اين مهم نشان 
از ريس��ك باالي معامالتي در بازار سهام دارد. اما از 
سوي ديگر كارشناس��ان بازار سرمايه معتقدند كه 
بهبود هر چه س��ريع تر زير س��اخت هاي معامالتي 
از جمله هس��ته معامالت، نيازي ضروري براي اين 
روز هاي بازار سهام كشور محسوب مي شود چرا كه 
بروز هر نوع اخاللي در اين سيستم مي تواند منجر 
به ضرر و زيان  هاي هنگفت براي قشر سرمايه گذار 
شود. افزون بر اين، ديگر صاحب نظران بازار بر اين 
باورند كه معامالت آپشن مي تواند ريسك بازار و به 
نوعي ريسك سرمايه گذاري را با كاهش چشم گيري 
همراه  كند. معامالت آپشن حدود 2 سالي مي شود 
كه در بازار س��هام راه اندازي شده اما مورد استقبال 
قاب��ل توجهي قرار نگرفته اس��ت. به عن��وان مثال 
درخصوص س��ازوكار اين نوع معام��الت مي توان 
گفت در صورتي كه سرمايه گذار در اسفند ماه سال 
1397معتقد اس��ت كه بازار در سهام يك شركت 
مش��خص طي خرداد ماه س��ال 1398ب��ا افزايش 
30درصدي همراه مي شود. بر اين اساس، با سرمايه 
اندك نيز مي تواند اقدام به معامالت آپش��ن كند تا 
بتواند در خرداد ماه سال آينده به رقم مشخص شده 
برس��د. بنابراين اگر بازار سهام در زمان معين شده 
به رقم مشخص شده رس��يد سرمايه گذار مي تواند 
اوراق تبعي را اعمال و پ��س از آن اقدام به دريافت 
سود كند اما در صورتي كه بازار به رقم مشخص شده 
نرسيد س��رمايه گذار اين اختيار را دارد كه اوراق را 
اعمال نكند و ميزان ضرر ناچيزي را متحمل شود. بر 
اين اساس، توسعه و تعميق معامالت آپشن در كنار 
به روز رساني سيستم معامالت بازار سهام مي توانند 
به عنوان راهكاري براي پايش ريسك سيستماتيك 
يا ريسك فراگير در بازار سرمايه لحاظ شوند و اين 
مهم نقش بسزايي در جهت به تعادل رساندن خيلي 

از سهم ها خواهد داشت.

  اولويتي به نام زيرساخت معامالت
در اي��ن ارتباط، حامد س��تاك مديرعامل ش��ركت 
س��رمايه گذاري توس��عه آذربايج��ان در خص��وص 
ريسك هاي بازار سهام و راهكار  هاي پايش ريسك در 
گفت وگو با »تعادل« بيان كرد: بطور معمول ريسك 
در 2 نوع تقس��يم بندي مي ش��ود. نخس��ت ريسك 
سيستماتيك كه غير قابل كاهش از طريق ابزار هاي 
بازار سرمايه است و ديگري ريسك غير سيستماتيك 
كه در روش ه��اي متفاوتي همانند تنوع بخش��ي يا 
س��اير روش ها مي توان اقدام به كاهش آن كرد. اين 
كارش��ناس بازار س��رمايه معتقد اس��ت، به ريسك 
سيستماتيك مي توان ريسك هسته معامالت را نيز 
اضافه كرد. همچنين طي چند مدت اخير اتفاقاتي كه 
در خصوص زيرس��اخت  هاي بازار سرمايه افتاد را نيز 
مي توان به عنوان ريسك سيستماتيك در نظر گرفت. 
وي خاطرنشان كرد: اولويت اصلي براي نهاد ناظر مي تواند 
اين مهم باشد كه زير ساخت هاي مناسبي را براي فعاالن 
بازار سرمايه اعم از ناشران، س��رمايه گذاران و... فراهم 
كند. يكي از اصلي ترين زيرساخت ها به موضوع سيستم 
معامالت بازمي گردد زيرا بطور مستقيم نظارت اين مهم 

به واسطه نهاد ناظر صورت مي گيرد. 
به گفته مديرعامل ش��ركت س��رمايه گذاري توسعه 
آذربايجان، شركت هايي كه ارايه كنندگان اين خدمات 
هستند به نوعي درآمدشان از طريق كارمزد هايي است 
كه تمام فعاالن بازار س��رمايه در زمينه هاي مختلف 
فعاليت خود از جمله خريد و فروش، گرفتن مجوز  هاي 
متفاوت و... ب��ه آنها پرداخت مي كنن��د. بطور مثال 
فعاالن بازار اقدام به پرداخت يك سري كارمزد هايي 
مي كنند كه عناوي��ن متفاوتي دارند كه بخش��ي از 
آن صرف زيرس��اخت هاي بازار سرمايه مي شود. اين 
تحليلگر بازار سرمايه ابراز داشت: طي چند وقت اخير 
هر زماني كه بازار س��رمايه حجم خاص��ي را به خود 
اختصاص داد و در بازه هايي كه چه در جهت صعودي 
و چه در جهت نزولي پتانسيل هاي خود را خواست به 
نمايش بگذارد، زيرس��اخت ها و در راس آن  سيستم 
معامالتي با اين موضوع همراه نبوده است و به نوعي 
موجب آزرده خاطري فعاالن بازار سرمايه شد. بنابراين 
مي توان بر اين مهم تاكيد كرد كه اين موضوع به يك 

ريسك سيستماتيك تبديل شده است.
حامد س��تاك عنوان كرد: پيش تر نيز بازار نسبت به 
موضوع س��امانه معامالتي واكنش  هايي را نشان داد 
كه در نهايت هم شاهد تغيير روند كليت معامالت در 
پي اين امر بوديم. در همين حال، بهترين كار در اين 
ش��رايط مهيا كردن زيرساخت ها است تا فعاالن بازار 
س��رمايه بتوانند تصميمات منطقي خود را در جهت 
سرمايه گذاري به درستي اتخاذ كنند. اين كارشناس 

بازار سرمايه در خصوص اينكه گفته مي شود ريسك 
عمده اي در بازار وجود ندارد نيز بيان كرد: اگر ريسك ها 
را با توجه به بازار سرمايه در نظر بگيريم مي توان به اين 
مهم رسيد كه ريسك عمده اي وجود ندارد و ريسك ها 

طي ساليان به نوعي شناخته شد ه اند.

  پوشش ريسك بازار از طريق معامالت آپشن
از س��ويي ديگر، علي پروين مدير تحليل كارگزاري 
پارس ايده بنيان در خصوص ريسك هاي بازار سهام 
و راهكار  هاي پايش ريس��ك در گفت وگو با »تعادل« 
عنوان كرد: در ح��ال حاضر معامله گران فعال بورس 
بيش از ان��دازه به اخبار واكنش نش��ان مي دهند و با 
توجه به اينكه برخي از اخبار منتشر شده به نفع بازار 
سرمايه كشور است اما متاسفانه مشاهده مي شود كه 
رفتار بازيگران بازار س��هام به نوعي در جهت مخالف 
اين موض��وع قرار دارد. وي خاطرنش��ان كرد: دالر از 
مح��دوده 9800 تومان ت��ا 13800 تومان افزايش 
حدود 40 درصدي را به ثبت رسانده است و بسياري 
از شركت ها كه فروش هاي صادراتي يا دالر محور دارند 
با رشد ارزش جايگزيني همراه شدند. در همين حال، 
فعاالن بازار سهام بر اين باورند كه تورم در بازار بورس 

اثر گذاري مس��تقيم و مثبتي دارد اين در حالي است 
كه بازار همانند خرداد ماه هنوز واكنش خاصي را به 

اين موضوع نشان نداده است.
اين كارشناس بازار س��رمايه گفت: در خرداد ماه سال 
جاري دالر ح��دود 7000 تومان بود و ب��ازار بورس تا 
ح��دودي بي رمق به تداوم فعالي��ت خود مي پرداخت 
و مدت��ي پس از اين مهم بازار متوجه ضرورت رش��د و 
سقف شكني جديد معامالتي شد. علي پروين معتقد 
است به هر ميزاني كه ريسك ها باعث كاهش ارزش پولي 
ملي شوند در نقطه مقابل مي توانند به نفع بازار سرمايه 

باش��ند.  مدير تحليل كارگزاري پارس ايده بنيان در 
خصوص ضرورت هاي پايش ريسك نيز تصريح كرد: 
در صورتي كه معامالت آپشن مورد توجه بيشتري در 
بازار قرار بگيرند بطور قطع ريسك هاي بازار مي توانند 
به صورت آپش��ن پوش��ش داده ش��وند. بطوري كه 
سرمايه گذاران مي توانند معامالت خود را به صورت 
آپشن انجام دهند. بنابراين در صورتي كه نظر مثبتي 
دارند با س��رمايه اي كمتر اقدام به خريد س��همي با 
معامالت آپشن كنند و در صورتي كه سررسيد اعمال 
شد سرمايه گذار مي تواند سود خود را برداشت كند اما 
در صورتي سهام به قيمت در نظر گرفته شده نرسيد 
نيز سرمايه گذار مي تواند با قيمت كمتر از بازار خارج 
ش��ود. اين تحليلگر بازار سرمايه تصريح كرد: يكي از 
پيامد هاي فراگير شدن معامالت آپشن در بازار سهام 
يقينا كاهش ريسك س��رمايه گذاري در بازار خواهد 
بود زيرا تا مادامي كه اختيار خريد در بازار وجود دارد 
اختيار فروش هم پا برجاست و به نوعي بازار مي تواند 
به صورت 2 طرفه ش��دن حركت كند. وي با اشاره به 
اظهارنظر رييس سازمان بورس نيز بيان كرد: اينكه 
گفته مي شود ريس��ك عمده اي در بازار وجود ندارد 

درست است.

نشست خبري »دوازدهمين نمايشگاه بين المللي بورس، 
بانك و بيمه« روز گذشته با حضور سعيد فالح پور عضو 

هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد.
به گزارش سنا، در نشست خبري فاينكس 2019 سعيد 
فالح پور»دوازدهمين نمايشگاه بين المللي بورس، بانك و 
بيمه« را مهم ترين رويداد مالي كشور توصيف كرد و گفت: 
از آنجا كه بازار سرمايه به لحاظ حجم و اندازه رشدهاي 
قابل توجهي را تجربه كرده، سال جديد براي اين رويداد 

بين المللي ويژه تر است.
وي با بيان اينك��ه ارزش بورس هاي اوراق بهادار به 900 
هزار ميليارد تومان رس��يده، افزود: حجم معامالت در 
بورس هاي چهارگانه نيز مسير رشد را طي كرده و رشدي 

70 درصدي را نشان مي دهد.
فالح پور با اش��اره به اينكه حجم تقاضاي تامين مالي از 
طريق بازار س��رمايه افزايش پيدا كرده، اظهار داش��ت: 
هم اكنون شاهد استقبال فعاالن اقتصادي از بازار سرمايه 

چه در بخش دولتي و چه در بخش خصوصي هستيم.
عضو هيات مديره سازمان بورس، هموار ترين راه تامين 
مالي را بازار سرمايه دانست و تصريح كرد: امروز پذيرش 
نقش مهم بورس در اقتصاد و مراجعه بنگاه هاي مختلف به 
بازار سرمايه با هدف تامين مالي تبديل به يك “بايد “ شده 
است. همچنين بانك ها براي واگذاري شركت ها و فروش 
امالك مازاد و بيمه ها نيز براي انتش��ار اوراق با سازمان 
بورس در تعاملند و تامين مالي هاي خود را از طريق بازار 

س��رمايه انجام مي دهند. فالح پور تاكيد كرد: استفاده 
از ظرفيت هاي عظيم بازار س��رمايه در راستاي توسعه 
اقتصادي كش��ور امري اجتناب ناپذير اس��ت؛ از طرفي 
آشنايي دقيق تر با مزاياي اين بازار و شناسايي ابزارهاي آن 
نياز به فرهنگ سازي دارد كه اين فرهنگ سازي مي تواند 

به خوبي از بستر فاينكس انجام شود.
معاون نظارت بر نهادهاي مالي س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار سپس به ارايه آمار درخصوص تقاضاها براي حضور 
در فاينكس 2019 و ابعاد مختلف آن پرداخت و گفت: 
براي برگزاري نمايش��گاه بورس، بان��ك و بيمه بيش از 
13هزار و ۵00 متر مربع فضا تعبيه شده است. همچنين 
تا امروز 11۵ ش��ركت از حوزه هاي مختلف اقتصادي، 
تقاضاهاي خود را براي حضور در اين رويداد بزرگ مالي 
به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال كرده اند كه اين رقم 
با احتساب استارت آپ ها و روزنامه ها و رسانه هاي خبري 

به بيش از 220 تقاضا مي رسد.
فالح پور در ادامه به س��واالت خبرنگاران و نمايندگان 
رس��انه هاي خبري حاضر در اين نشست پاسخ داد و در 
پاسخ به سوالي درخصوص ميزان مشاركت صنعت بانك 
و بيمه در نمايشگاه آتي گفت: مشاركت ها بسيار خوب و 
فراتر از انتظار است؛ بطوري كه تا اين لحظه 1۶ شركت 
بيمه اي و 8 بانك براي حضور در اين رويداد اعالم آمادگي 

كرده اند و اين استقبال همچنان ادامه دارد.
عضو هيات مديره سازمان بورس همچنين به خبرنگاري 

ك��ه از وي درب��اره اوراق بيم��ه اتكايي پرس��يد، گفت: 
دستورالعمل مربوط به اين اوراق مورد موافقت قرار گرفته 
و در انتظار تصويب در شوراي عالي بورس است؛ از آنجا كه 
بيمه مركزي نيز بطور جدي اين موضوع را دنبال مي كند، 
در صورت تصويب نهايي به سرعت عملياتي خواهد شد.

فالح پور در پاسخ به سوالي درخصوص اثرات رويدادهاي 
سياس��ي اخير بر بازار س��رمايه گفت: مسائل مختلف 
اقتصادي و سياسي در همه بورس هاي دنيا تا حدودي 
بر بازارها تاثيرگذار است؛ لذا اينكه بيش از اندازه به اين 
فاكتور ها وزن دهيم و تمام نوسانات احتمالي بازار را به 

پديده هاي سياسي منتسب كنيم، صحيح نيست.
معاون نظارت بر نهادهاي مالي س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار همچنين درپاسخ به س��والي درخصوص ميزان 
تاثي��ر تحريم ها بر برگ��زاري فاينك��س 2019 گفت: 
تحريم ها به هر صورت باعث عدم حضور ش��ركت هاي 
خارجي و بين المللي در اين رويداد مهم نخواهد شد؛ كما 
اينكه عضويت سازمان بورس و اوراق بهادار در آيسكو با 
وجود تمام محدوديت ها انجام شد و اين در نوع خود يك 
موفقيت بزرگ بين المللي محسوب مي شود. همچنين 
در داخل، شركت هاي توليدي با استفاده از پتانسيل هاي 
بازار سرمايه به ويژه در بخش ابزارهاي نوين، تعامل خوبي 
با نهادهاي مالي برقرار كرده و به اين نتيجه رسيده اند كه 
مهم ترين و كارآمدترين بازار در شرايط فعلي براي تامين 

مالي، بازار سرمايه است.

مديرعامل كارگزاري بورس بيم��ه ايران عنوان كرد 
در حال حاضر قيمت بسياري از صنايع و سهام بزرگ 
ما از نظر ارزش بازاري در ح��د همان دالر چهار هزار 
توماني باقي مانده و حتي به اندازه دالر س��نا نيز رشد 

نكرده است.
مهدي محمود رباط��ي، مديرعامل كارگزاري بورس 
بيمه ايران ضمن بيان مطلب فوق در خصوص روزهاي 
پاياني س��ال 97 به س��نا، گفت: بازار سرمايه در حال 
حاضر با برخي ريسك هاي داخلي و خارجي روبرو است 
و يكي از مهم ترين آنها تاييد يا عدم تاييد CFT و پالرمو 
است. البته ريسك هاي بيروني همچون ريسك رد يا 
تصويب لوايح مذكور طي سال هاي گذشته همواره بر 

بازار مترتب بوده است.
مهدي محمود رباطي ب��ا ابراز اميدواري نس��بت به 
پذيرش اين لوايح افزود: پذيرش پالرمو و CFT از اين 
منظر كه يكي از ريسك هاي سيستماتيك موجود در 
وضعيت اقتصادي و سياسي كشور را برطرف مي كند 

مي تواند خبر خوبي براي بازار باشد.
وي ادامه داد: به اين ترتيب سايه يكي از ريسك ها كه 
نقل و انتقال مالي بين صنايع و ش��ركت ها با خارج از 
كش��ور را سخت مي كند از بازار سرمايه كم مي شود و 

مي توان به رونق بازار اميدوار شد.
رييس هيات مديره كارگزاري ب��ورس بيمه ايران در 
پاسخ به اين سوال كه كدام صنايع در حال حاضر امكان 

رشد دارند، گفت: به دليل سياست ارز 4200 توماني 
برخي صنايع نتوانستند رش��د كنند و حتي به اندازه 
تورم نيز شاهد رشد قيمتي آنها نبوديم. در حالي كه 
افزايش نرخ در انواع كاالها، محصوالت و خودرو اتفاق 
افتاده است، اين افزايش در صورت هاي مالي شركت ها 

به هيچ عنوان مشاهده نمي شود.
وي ي��ادآور ش��د: دول��ت نمي تواند به سياس��ت ارز 
4200توماني ادامه دهد و صنايعي كه از آزاد س��ازي 
نرخ ارز متاثر مي شوند مي توانند پيشروهاي آينده بازار 
باشند. اين كارشناس اقتصادي با تاكيد بر رشد بازار در 
صورت حذف سياست فعلي نرخ گذاري ارز در خصوص 
صنايع داراي پتانسيل رشد اظهار كرد: صنايعي مانند 
س��هام خودرويي، دارويي، تايرسازي، صنايع غذايي 
و لبنيات كه از رش��د خود جا مانده اند، رشد خوبي را 
در س��ال آينده تجربه خواهند كرد و مي توانند عقب 
ماندگي خود را نس��بت به س��هام دالري و صادرات 
محور جبران كنند. مديرعامل كارگزاري بورس بيمه 
خاطرنشان كرد: با توجه به اخبار موجود و گزارش هاي 
مالي منتشر شده روند بازار سرمايه در روزهاي انتهايي 
س��ال متعادل خواهد بود. البته روند اصالحي نيز در 
برخي صنايع حاكم است. بنابراين روزهاي پاياني سال 
با نوسانات كوچك خواهد گذشت و در صورت اتخاذ 
سياست هاي صحيح اقتصادي مي توانيم در سال آينده 

حركت هايي را شاهد باشيم.

گروه بورس|
  معامالت تاالر شيشه اي روز قبل با كاهش بيش از 900 
واحدي شاخص كل بورس و رسيدن اين متغير به 1۶4 
هزار و 370 واحد به پايان رسيد. نگاهي به آمارها حاكي 
از آن است كه اكثر شاخص هاي بورس با ريزش دسته 
جمعي مواجه شدند بطوري كه شاخص كل با )924( 
واح��د افت معادل )0.۵۶( درصد ب��ه 1۶4 هزار 370 
واحد، شاخص قيمت »وزني - ارزشي« با )2۶7( واحد 
كاهش معادل )0.۵۶( درصد به 47 هزار ۶10 واحد، 
شاخص كل »هم وزن« با 108 واحد رشد معادل 0.3۵ 
درصد به 30 هزار و 723 واحد، ش��اخص قيمت »هم 
وزن« با 7۵ واحد افزايش، معادل 0.3۵ درصد به 21 

هزار و ۵34 واحد رسيد.
در روز ش��نبه، ۶ نماد »فوالد ب��ا )227( واحد، كگل 

ب��ا )99( واحد، فملي ب��ا )89( واحد، پ��ارس با )82( 
واحد، فارس با )۶9( واحد و شپنا با )۶۵( واحد« افت، 
بيشترين تاثير منفي را در ريزش شاخص كل بورس 

بر جاي گذاشتند.
در روز قب��ل، همه ش��اخص صنايع تاالر شيش��ه اي 
با ريزش مواجه ش��دند بطوري كه ش��اخص صنايع 
»وسايل ارتباطي با 128 واحد رشد معادل 4.20 درصد 
به 3 هزار و 183 واحد، انبوه سازي با 2۵ واحد افزايش 
معادل 3.0۶ درصد به 849 واحد، الس��تيك با 838 
واحد رشد معادل 2.72 درصد به 31 هزار ۶49 واحد، 
اداره بازارهاي مالي با 2.۶۶ واحد افزايش معادل 2.39 
درصد به 113 واحد، ساير معادن با ۵۵2 واحد رشد، 
معادل 2.12 درصد به 2۶ هزار و ۶۵1 واحد، محصوالت 
كاغذ با )۶81( واحد عقب گرد معادل )2.90( درصد به 

22 هزار و 78۶ واحد، اطالعات و ارتباطات با )7( واحد 
كاهش معادل )3.29( درصد به 212 واحد« رسيد.

به اين ترتيب، در پايان اولين روز معامالتي بورس در 
هفته جاري، در 143 هزار و ۶۶9 نوبت معامالتي، يك 
ميليارد و 479 ميليون برگه اوراق بهادار به ارزش 4 هزار 
و 72 ميليارد تومان در بورس معامله شد و ارزش بازار 

به ۶29 هزار و 2۶9 ميليارد تومان رسيد.

  فرابورس درجا زد
معامالت فرابورس ايران در يازدهمين روز از اسفندماه 
97 با تغيير مالكيت ۶88 ميليون ورقه بهادار به ارزش 
افزون بر 3 ه��زار و ۶31 ميليارد ريال پايان پذيرفت و 
شاخص كل پس از افت و خيزهاي مكرر با كمتر از يك 

واحد كاهش در سطح 2099 واحدي ايستاد.

در بازار روز گذش��ته فرابورس در حالي كه نمادهاي 
»دماوند«، »م��ارون« و »بپاس« تا س��طح حداكثر 
۵.۶ واحد تاثير مثبت بر آيفكس به جا گذاشتند، نماد 
»ذوب« ب��ه همراه نمادهاي »زاگ��رس«، »كگهر« و 
»شراز« مانع از رشد اين نماگر شدند و برآيند تاثيرات 
مثبت و منفي نمادها بر شاخص كل در نهايت 0.87 
واحد از ارتفاع آيفكس كاس��ت. مبادالت سهام در دو 
ب��ازار اول و دوم با تغيير مالكي��ت 98 و 2۶1 ميليون 
سهم به ارزش 327 و 797 ميليارد ريال خاتمه يافت 
و در مجموع سه تابلو بازار پايه نيز 303 ميليون سهم 
ب��ه ارزش يك هزار و ۵9 ميليارد ري��ال مورد معامله 
قرار گرفت. نم��اد ذوب آهن نيز ب��ا جابه جايي 12۵ 
ميليون س��هم به ارزش 181 ميليارد ريال در حالي 
باالترين ميزان حجم و ارزش مبادالت را در بازار سهام 
فرابورس تجربه كرد كه به عنوان پربيننده ترين نماد 

نيز شناخته شد.
از ديگر رخدادهاي فرابورس بايد به بازگشايي و توقف 
چند نماد معامالتي اشاره كرد. بر اين اساس در مقابل 
توقف نمادهاي معامالتي شركت هاي ويتانا، خدمات 

فني فوالد يزد، شركت س��رمايه گذاري ساختماني 
نظام مهندس��ي ايران و س��رمايه گذاري ساختماني 
اعتماد گستر به داليل مختلفي از جمله نوسان قيمت 
بيش از ۶0 درصد در نماد اصلي، افش��اي اطالعات با 
اهميت و برگزاري مجمع عمومي فوق العاده صاحبان 
سهام؛ نمادهاي معامالتي شركت بيمه كوثر، شركت 
سرمايه گذاري توس��عه گوهران اميد، ريل پردازسير 
و ش��ركت اقتصادي و خودكفايي آزادگان بازگشايي 

شدند.
در س��مت ديگر بازار همچنين شاهد خريدو فروش 
10 ميليون ورقه به ارزش يك ه��زار و 417 ميليارد 
ريال در بازار ابزارهاي نوين مالي بوديم. رصد معامالت 
اسناد خزانه اسالمي در نمادهاي مختلف و نرخ بازده 
تا سررسيد )YTM( اين اوراق نشان مي دهد كمترين 
نرخ ب��ا 19.88 درصد به »اخ��زا712« و باالترين به 
»سخاب7« با نرخ 24.08 درصد اختصاص يافت. در 
تابلو اوراق تسهيالت مسكن نيز قيمت اين اوراق در 
دامنه 220 هزار تا ۶2۶ هزار ريال نوسان كرد و در اغلب 

اوراق تسه و تملي رشد قيمت رقم خورد.

شاخصهادردورباطل
دربررسيوضعيتمعامالتبازارسهامدرروزاخيربررسيشد
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سكته سريالي 

سهام ۳ شركت در فرابورس 
روي ميز فروش مي رود

گروه بورس | سميرا ابراهيمي| 
اين روزها سنگ زير پاي معامالت بازار سرمايه زياد 
است و ناگهان لنگ مي شود. در هفته هاي اخير، اين 
اتفاقات به وف��ور رخ داده و تبعاتي همچون از بين 
رفتن سفارش هاي ثبت شده، ابطال معامالت و در 
بهترين حالت، كندي معامالت نيز مشاهده مي شود. 
عدم به روز رساني سيستم اصلي معامالت به عنوان 
مهم ترين عامل ب��روز اختالالت در س��امانه هاي 
معامالتي عنوان شده است. اين مشكالت در ماه هاي 
اخير با رشد قابل توجه تعداد شركت كنندگان در 
عرضه هاي اوليه بيشتر به چشم آمده است و همانطور 
كه مشخص است در مواقعي موجب متوقف شدن 

انجام كليه معامالت در بازار شده است.
حال در اين روند، اقدامات مسووالن براي رفع اين 
اختالالت كافي نبوده و همچنان ش��اهد بروز اين 
اختالالت و حتي بروز مش��كالتي جديد ناش��ي از 
اين اقدامات در بازار بوده ايم. از جمله اين مشكالت 
مي توان به بروز مشكل در سفارش گيري معامالت 
در مرحل��ه پيش گش��ايش و بروز مش��كالت در 
ويرايش جديد ايستگاه هاي معامالتي كارگزاري ها 
كه در روز هاي اخير عملياتي ش��ده، اشاره كرد. در 
اين تغييرات 3 فرمت از 4 فرم موجود در سيس��تم 
معامالت حذف ش��ده و در فرمت باقيمانده، شاهد 
بروز مشكالتي چون مشخص نبودن جايگاه سفارش 
معامله گ��ر در عمق مظنه، نماي��ش تعداد و حجم 
سفارش ها در صفحات متعدد به جاي يك صفحه 
و امكان پذير نبودن تعيين مجموع حجم معامالت، 
پيش فرض گزينه خريد بوده اند. بنابراين ضروري 
است كه ناظر بازار، تمهيدات جدي براي جلوگيري 
از مشكالتي كه در نهايت منجر به زيان مالي و زماني 

سرمايه گذاران و كارگزاران مي شود را بينديشد. 
روز گذشته، در راستاي از دسترس خارج شدن هاي 
سريالي سامانه معامالت،  وب سايت مديريت فناوري 
بورس به دليل اختالل از دسترس معامله گران خارج 
ش��د. البته اين اختالل در حد كند شدن معامالت 
چند دقيقه اي سامانه معامالت در ساعت ابتدايي 
بازار بوده، و پيگيري هاي »تعادل«  از چند كارگزاري، 
حاكي از آن بود كه برخي از آنها اصال متوجه كندي 
سامانه و اختالل پيش آمده نشدند. برخي ديگر نيز 
تنها از كند ش��دن در روز جاري ناراحت بودند، اما 
بطور كلي كارگزاران و معامله گران، از قطعي هاي 
پيوسته در روزهاي اخير گاليه هاي زيادي دارند كه 

باعث ايجاد مشكل در روند كاري آنها شده است. 

  پاسخ فرافكنانه و تحريم آسيب رسان
البته مرتضي آنالويي، مديرعامل شركت مديريت 
فناوري بورس تهران در اظهارنظري بطور قاطعانه 
اعالم كرد كه مش��كلي در س��امانه معامالت وجود 
ندارد،  اما اينترنت سراس��ري دچار مشكل مي شود 
كه همين موضوع باعث مي شود سامانه معامالت با 
كندي عملكرد همراه شود.  البته پشتيبان فرانسوي 
شركت اتوس كه تعهدي 3 ساله براي پشتيباني از 
سامانه معامالتي خريداري ش��ده داشت،  به دليل 
برقراري تحريم ها،  به تعهدات خود عمل نمي كند 
و دقيقا عملي كه هن��گام تحريم هاي قبلي رخ داد، 
 اين بار نيز براي سامانه معامالت رخ داده است.  حال 
آنكه با وجود ريسك هاي متعدد بر شركاي كلي بازار 
سهام كه هر كدام به نوعي بازدهي را كاهش مي دهند، 
اكنون وجود مشكل در سامانه معامالت نيز مزيد بر 
علت افزايش ريسك در اين بازار شده است و اقدامات 
مربوط به خريد و فروش را با خطرات جدي مواجه 
مي كند. در اين مورد برخي از كارگزاران مي گويند 
كه وقتي گزارش ايجاد مشكل را به شركت مديريت 
فناوري بورس تهران مي دهند، اين شركت بطور كلي 
منكر هر گونه مشكل در هسته معامالت مي شود. 
بنابراين امكان آوردن سرمايه گذاران بزرگ داخلي 
و در قدم بعدي جذب سرمايه گذار خارجي براي اين 

بازار با دشواري هاي زيادي همراه شده است. 

طي اسفندماه جاري يك عرضه عمده و يك عرضه 
يكجا در فرابورس روي ميز فروش مي رود. همچنين 
فروردين ماه 98 بازار اول فرابورس ميزبان عرضه عمده 
بيش از ۶0 درصد از س��هام كنترلي شركت باالس 
خواهد بود. شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه، 
سه ش��نبه اين هفته يعني 14 اس��فندماه بيش از 
4۵ ميليون و 72۵ هزار سهم از سهام شركت بيمه 
سامان را به فروش مي رساند. اين مقدار سهم معادل 
3.04 درصد از س��هام شركت بيمه سامان است كه 
به قيمت پايه هر سهم 4۵00 ريال از طريق شركت 
كارگزاري ارگ هومن عرضه مي شود. سپرده حضور 
در رقابت عرضه عمده سهام غيرمديريتي شركت بيمه 
سامان در نماد »بساما4« افزون بر 20 ميليارد و ۵7۶ 
ميليون ريال است و شرايط پرداخت ثمن معامله نيز 
به صورت نقد در نظر گرفته شده است. در اين ميان از 
ديگر عرضه هاي عمده كه اواخر اسفندماه در فرابورس 
ايران روي ميز فروش مي رود بايد به عرضه ۵2 درصد 
از سهام پتروشيمي اميركبير در تابلو پايه ج بر اساس 
مقررات بازار سوم اشاره كرد. بر اين اساس بانك رفاه 
كارگ��ران تعداد يك ميليارد و 872 ميليون س��هم 
معادل ۵2 درصد از سهام اين شركت را بطور يكجا و 
شرايطي )به صورت نقد يا نقد و اقساط( با قيمت پايه 
هر سهم 18 هزار و 4۵3 ريال در 2۶ اسفندماه 97 در 
معرض فروش مي گذارد. خريداران براي حضور در 
رقابت خريد اين عرضه بايد 10 درصد از قيمت پايه 
كل را بپردازند. طبق اطالعيه منتشرش��ده از سوي 
فرابورس، شركت گروه مالي بانك مسكن در نظر دارد 
۶4.۶ درصد از سهام شركت مهندسي ساختمان و 
تاسيسات راه آهن را بطور عمده و نقد از طريق عرضه 

در بازار فرابورس به فروش برساند.

رويداد

   به گفته يك كارشناس بازار سرمايه: اولويت 
اصلي براي نهاد ناظر مي تواند اين مهم باشد 
كه زير ساخت هاي مناس�بي را براي فعاالن 
بازار سرمايه اعم از ناشران، سرمايه گذاران و... 
فراهم كند. يكي از اصلي ترين زيرساخت ها 
به موضوع سيستم معامالت بازمي گردد زيرا 
بطور مستقيم نظارت اين مهم به واسطه نهاد 

ناظر صورت مي گيرد.

برش

خبر
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نهمين دوره انتخابات اتاق هاي بازرگاني سراسر كشور برگزار شد

عضو هيات مديره ميدان بزرگ تره بار خبر داد

رييس اتحاديه كفاشان دست دوز تهران مطرح كرد

رييس اتحاديه فروشندگان فرش ماشيني و موكت تهران مطرح كرد

سايه روشن انتخابات نهم 

شب عيد امسال كمبود ميوه نداريم

نيازي به واردات كفش نيست

حل مشكل فروش فرش در »هايپرها«

تعادل| محمد مهدي حاتمي |
خيابان هاي اط�راف هتل الل�ه در تهران، در 
س�اعات ابتداي�ي صبح روز گذش�ته ش�اهد 
ترافيك�ي ك�م س�ابقه بودن�د. نهمي�ن دوره 
انتخاب�ات اتاق بازرگان�ي، صناي�ع، معادن و 
كش�اورزي تهران، راس س�اعت 8 صبح روز 
ش�نبه، همزمان با انتخابات اس�تاني در ساير 
مراكز اس�تان هاي كش�ور آغاز ب�ه كار كرد. 
بر اس�اس اعالن رس�مي، روند برگ�زاري اين 
انتخابات به شكل رس�مي تا ساعت 18 ادامه 
خواهد داشت و البته، هيات اجرايي انتخابات 
مي توان�د در ص�ورت صالحديد، نس�بت به 
تمديد انتخابات اقدام كند. اين در حالي است 
كه ب�ه دليل برگ�زاري انتخاب�ات در يك روز 
كاري، احتمال افزاي�ش حضور راي دهندگان 
در س�اعات بعد از ظهر بس�يار زياد است و به 
اي�ن ترتيب، احتم�ااًل زمان اخ�ذ راي تمديد 

خواهد شد.
 اين در حالي اس�ت ك�ه تا س�اعت 14:30، از 
ح�دود 14 هزار و 900 واجد ش�رايط ش�ركت 
در انتخاب�ات اتاق تهران، تنه�ا حدود 2 هزار 
و 883 نف�ر در انتخاب�ات ش�ركت كرده اند و 
براي�ن اس�اس، ميزان ش�ركت تا اي�ن لحظه   
حدود 20 درصد بوده است. با اين همه، رييس 
هيات نظارت بر انتخابات اتاق تهران مي گويد 
ممكن اس�ت ركورد شركت در انتخابات دوره 
هشتم در س�ال 1393 شكسته شود. از ديگر 
سو، بر اساس اطالعات در دسترس، تنها اتاق 
شهرستاني كه فرآيند انتخابات در آن متوقف 
ش�ده، اتاق بندرعباس بوده اس�ت. انتخابات 
اتاق بندرعب�اس به دليل برخي تش�نج هاي 
انتخاباتي متوقف شده و برگزاري آن به هفته 

آينده موكول شده است.

  مشاركت كم سابقه
بر اس��اس اعالم هيات نظ��ارت بر انتخاب��ات اتاق 
بازرگان��ي، صنايع، مع��ادن و كش��اورزي تهران، تا 
س��اعت 14:30، از ح��دود 14 ه��زار و 900 واجد 
شرايط شركت در انتخابات اتاق تهران، تنها حدود 
2 هزار و 883 نف��ر در انتخابات ش��ركت كرده اند. 
ابراهي��م بهادراني پيش تر تعداد ش��ركت كنندگان 
در انتخابات اتاق تهران تا ساعت 9:30 دقيقه صبح 
)يك ساعت و نيم پس از ش��روع انتخابات( را 274 

نفر اعالم كرده بود. 
رييس هيات نظارت بر انتخابات اتاق تهران با اشاره 
به اينكه 14هزار و 900 نفر از اعضاي اتاق تهران قادر 
به مشاركت در نهمين دوره انتخابات اتاق هستند، 
افزود: پس از اعالم انصراف تعدادي از نامزدها، اكنون 
150 نفر به عنوان نامزد نهايي اين دوره از انتخابات 
ش��ناخته مي ش��وند و در واقع نام 150 كانديدا در 
دستگاه هاي راي گيري ثبت شده و راي دهندگان و 
دارن��دگان كارت بازرگاني و عضويت مي توانند راي 
خود را به نام آنها اعالم كنند. بهادراني با بيان اينكه 
برخورداري از كارت بازرگاني به مدت 12 ماه مستمر 
و كارت عضويت به مدت 18 ماه مس��تمر به عنوان 
ش��رايط راي دهندگان تعيين شده است، ادامه داد: 
آن دس��ته از اعضاي اتاق تهران كه كارت عضويت و 
بازرگاني آنها از اين نظر داراي ايراد اس��ت و كساني 
كه داراي كارت هس��تند اما كارت آنها به دليل عدم 
پرداخت بده��ي مالياتي و بيمه اي تمديد نش��ده، 

نمي توانند در اين انتخابات مشاركت داشته باشند.
جديدتري��ن اخبار در م��ورد ميزان مش��اركت در 
انتخابات اتاق تهران تا لحظ��ه تنظيم اين گزارش، 
نشان دهنده افزايش تعداد شركت كنندگان است. 
بر اين اساس، رييس هيات نظارت بر انتخابات اتاق 
بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران گفت: تا 
ساعت 17:00، حدود 3080 نفر پاي صندوق هاي 
راي رفتند و به كانديداي مورد نظر خود راي دادند. 
بهادراني افزود: ممكن اس��ت تا س��اعت 18 ميزان 
مراجعه كنن��ده بيش از دوره قبل باش��د و بنابراين 
انتظار مي رود كه ركورد چهار سال گذشته شكسته 
ش��ود، چرا ك��ه در دوره گذش��ته تا پاي��ان فرآيند 
انتخابات حضور س��ه ه��زار و 350 مراجعه كننده 

بوديم. 
او درباره تمديد نهمين دوره انتخابات اتاق بازرگاني 
اظهار كرد: چنانچه ميزان تقاضا از ساعت 18 افزايش 
يابد سالن جداگانه اي را براي جاماندگان انتخابات 
اتاق بازرگاني در نظر گرفته ايم تا افراد با مراجعه به 
محل انتخابات اتاق بازرگان��ي بتوانند به كانديداي 
خود راي دهند. اين در حالي است كه به گفته مسعود 
خوانساري، رييس اتاق بازرگاني ايران، تجميع آرا به 
صورت ماشيني انجام خواهد شد و به همين دليل، تا 
پي��ش از پايان روز، نتايج نهايي آرا در انتخابات اتاق 

بازرگاني تهران اعالم خواهد شد.

  راي دهندگان چه گفتند؟ 
پدرام س��لطاني، نايب رييس اتاق بازرگاني، صنايع، 
معادن و كشاورزي ايران كه در اين دوره از انتخابات 
اتاق هاي بازرگاني شركت نكرده بود، پس از حضور 
در پ��اي صن��دوق راي، در گفت وگ��و ب��ا خبرنگار 
»تع��ادل«، انتقاد نس��بت به برگ��زاري انتخابات را 
مصداق بداخالقي انتخاباتي دانست و گفت: برگزاري 
انتخابات به شكل الكترونيكي كه در همه جاي دنيا و 
در همه نوع انتخابات مرسوم است، بايد در فهرست 
خواسته هاي همه فعاالن اقتصادي قرار داشته باشد 
و اگر كسي معتقد اس��ت در اين شيوه احتمال بروز 
تخلف و تقلب وج��ود دارد، اين موضوع را نمي توان 

چيزي به جز بداخالقي انتخاباتي در نظر گرفت. 
سلطاني با اش��اره به فضاي كلي اتاق آينده و اينكه 
ف��ارغ از نتيج��ه انتخابات، اتاق نه��م بايد واجد چه 
ويژگي هايي باشد، گفت: اتاق نهم در تمام زمينه ها 
بايد چند پله باالتر از اتاق هشتم قرار بگيرد و البته، 
س��مت و س��وي اتاق نهم، چندان متف��اوت از اتاق 

هشتم نخواهد بود. 
او ادامه داد: نظرس��نجي هاي معتب��ر از چهره ها و 
فعاالن اقتصادي نش��ان دهنده آن است كه اكثريت 
آنها با رويكرد ات��اق بازرگاني تهران در دوره كنوني 
همراه و همدل هس��تند و به همي��ن دليل، به نظر 
مي رس��د اتاق بازرگاني در دوره هشتم، در مجموع 

راه درستي را انتخاب كرده است. 
نايب رييس اتاق ايران همچنين در پاس��خ به اينكه 
منتقدان مي گويند اتاق بازرگاني در دوره هش��تم 
بيش از حد به دولت نزديك بوده اس��ت، گفت: اين 
انتق��اد را كس��اني مطرح مي كنند كه در فهرس��ت 
انتخاباتي خودش��ان چن��د مدير دولتي به چش��م 
مي خورد. عالوه بر اين، منظور از اينكه اتاق به دولت 
نزديك بوده است چيست؟ سلطاني ادامه داد: اتاق 
هشتم مكاتبات انتقادي زيادي به دولت داشت كه 
اسناد همه آنها در رسانه ها قابل دسترسي است و اگر 
منظور منتقدان چيز ديگري است، بايد آن را شفاف 

بگويند و اسناد آن را هم ارايه دهند.
از ديگر س��و، تا زم��ان تنظيم اين گ��زارش، برخي 
چهره ه��اي مطرح ات��اق بازرگاني ته��ران در دوره 
كنوني و نيز برخي از فعاالن اقتصادي شناخته شده 
هم در محل اخ��ذ راي در هتل الل��ه تهران حضور 

پيدا كرده اند. 
به عنوان نمونه، محمدرضا بهرامن، فريال مستوفي، 
مسعود خوانساري، سيد رضي آقا ميري، محمدرضا 
نجفي منش، محمد الهوتي، سيدرضا نوراني، مسعود 
دانشمند، علي نقي خاموشي، عالءميرمحمدصادقي، 
اسداهلل عسگراوالدي، يحيي آل اسحاق، سيده فاطمه 
مقيمي و محمد الهوتي، از جمله كساني بودند كه 

راي خود را به صندوق انداختند. 
بررس��ي چهره هاي حاضر در پاي صندوق هاي راي 
نش��ان مي دهد اكثر افراد حاض��ر در گروه »ائتالف 
ب��راي ف��ردا« در انتخابات اتاق حاضر ش��ده اند، اما 
اين در حالي اس��ت كه گروه »پيش��گامان تحول« 
با س��رگروهي محم��د بهزاديان، حميد حس��يني 
و مجيدرض��ا حري��ري، ب��ا وجود حض��ور در محل 
راي گيري از س��اعت 10:15، دست كم تا مدتي در 

پاي صندوق اخذ راي حضور پيدا نكردند.

 از اتاق هاي شهرستان چه خبر؟
از ديگر س��و اما همزم��ان با اتاق ته��ران، انتخابات 
اتاق هاي بازرگاني در سراس��ر كش��ور ه��م در روز 

گذش��ته اجرا ش��د. بر اين اس��اس، از ميان 1547 
داوطلب در 34 اتاق، 535 نفر براي حضور در هيات 
نمايندگان اتاق هاي شهرستان ها انتخاب مي شوند. 
اتاق تهران 40 فرد منتخب خواهد داشت و اتاق هاي 
مراكز استان ها نيز هر يك 15 عضو خواهند داشت. 
به غير از ات��اق تهران، از ميان اتاق ه��اي بازرگاني، 
صنايع، معادن و كش��اورزي سراس��ر كش��ور، اتاق 
بندرعباس با 60 نامزد، شلوغ ترين رقابت انتخاباتي 
را ش��اهد خواهد ش��ود و اتاق هاي اصفهان و مشهد 
ني��ز با 58 نام��زد در رتبه بعدي ق��رار گرفته اند. در 
مقابل اتاق هاي ش��هركرد و كرمانشاه با 28 نامزد و 
اتاق يزد با 29 نامزد خلوت تري��ن رقابت انتخاباتي 
دوره نهم را برگزار خواهند كرد. طبق اعالم انجمن 
نظارت بر انتخابات دوره نهم اتاق هاي سراسر كشور، 
مدت زمان رأي گيري تا 3 ساعت قابل تمديد است 
و ش��مارش آرا بالفاصل��ه پس از پاي��ان رأي گيري 

انجام مي شود.
بر اس��اس اعالم انجمن نظارت بر انتخابات نهمين 
دوره اتاق هاي بازرگاني سراس��ر كشور، اين انجمن 
به منظور حس��ن اجراي انتخابات به صورت آنالين 
و از طري��ق دوربين هاي مداربس��ته ه��ر 34 حوزه 
راي گي��ري را از مح��ل ات��اق ايران رص��د مي كند. 
همچنين نمايندگان اين انجمن به صورت حضوري 
بر روند برگزاري انتخاب��ات در همه حوزه ها نظارت 
دارند. از ديگر س��و، روز گذش��ته، همزم��ان با آغاز 

انتخابات نهمين دوره هي��ات نمايندگان اتاق هاي 
بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي سراسر كشور، 
وزير صنعت، معدن و تجارت با حضور در اتاق ايران از 
انجمن نظارت بر انتخابات بازديد كرد. رضا رحماني 
دراين بازديد بر ضرورت برگزاري پرش��ور انتخابات 

اتاق ها تاكيد كرد.
اين اما در حالي اس��ت كه انتخاب��ات اتاق بازرگاني 
بندرعباس به دليل تنش هاي انتخاباتي لغو و به هفته 

آينده موكول شده است. 
به گزارش تابناك آنالي��ن، انتخابات اتاق بازرگاني 
بندرعباس كه همزمان با انتخابات در ديگر شهرهاي 
كش��ور كليد خورده ب��ود، از ماه ها پي��ش به دليل 
مصاحبه هاي اعضاي هيات رييسه و رييس آن مورد 
تنش قرار گرفته بود و صبح روز گذش��ته هم شاهد 

اتفاقات حاشيه اي زيادي بود. 
بر اس��اس گزارش ها، بامداد روز گذشته تعدادي از 
نامزدهاي تاييد ش��ده نيز ب��ه يك باره رد صالحيت 
ش��ده و روي عكس آنها كاغذ چس��بانده شده بود. 
همچنين پس از اين اتفاقات هن��وز ده دقيقه از باز 
ش��دن در ورودي نگذش��ته بود كه پارچه نوشته بر 
روي در اصلي نيز درآورده شد و به دليل تنش هاي 
ايجاد شده در بسته و نامزدها و افراد حايز صالحيت 
راي دادن پشت در ماندند. سيدجواد زماني معاون 
امور اس��تان هاي اتاق ايران نيز جهت برگزاري اين 

انتخابات در بندرعباس حاضر شده است.

عضو هيات مديره ميدان ب��زرگ تره بار از مديري��ت كامل بازار 
ميوه در شب عيد خبر داد. عليرضا متبحري گفت: وزارت جهاد 
كشاورزي در حدود 40 هزار تن پرتقال و 30 هزار تن سيب براي 
توزيع بازار ش��ب عيد در انبار ها نگ��ه داري كرده و ما با اطمينان 
اعالم مي كنيم در روزهاي پاياني س��ال كس��ري ميوه نخواهيم 
داشت. به گزارش تسنيم، او طرح مكانيزه كردن و مديريت ميوه 
شب عيد را از اساسي ترين الزامات در تنظيم بازار دانست و افزود: 
اگر عرضه و تقاضا مديريت ش��ود و با توجه به نياز بازار محصول 
توليد و توزيع شود ديگر شاهد كمبود و گراني در ايام خاص سال 

نخواهيم بود. 
او با اشاره به عملكرد ستاد تنظيم بازار امسال در تعيين قيمت ها 
گفت: س��تاد تنظيم بازار به دليل ع��دم تخصص در حوزه ميوه و 
مركبات به ناچار از واس��طه ها براي خريد محصول از كشاورزان 
كمك گرفت و اين حركت ضمن ايجاد اختالل در قيمت ها موجب 

شد سود اصلي به جيب واسطه ها سرازير شود.
متبحري ادامه داد: از آنجا كه محصوالت با قيمت باالتر خريداري 
شد، پيش بيني مي ش��ود با احتس��اب هزينه هاي حمل و توزيع 
مركبات با قيمت 3 برابري به دست مصرف كننده برسد. به عنوان 
مثال، پرتقال تامسون در شمال 1500 خريداري مي شد كه ستاد 

تنظيم بازار با قيمت 3100 توماني خريداري كرده است.  او ضمن 
گاليه از ستاد تنظيم بازار در مديريت بازار شب عيد افزود: در طول 
11 ماهه س��ال اتحاديه ميادين ميوه و تره بار با توجه به نياز مردم 
بازار را كنترل مي كند و سعي بر توزيع بارهاي مرغوب به مشتري 
اس��ت، ولي س��تاد در يك ماهه منتهي به پايان سال موجب شده 
ضمن باال رفتن قيمت ها ميوه هاي نامرغوب نيز به انبار ها منتقل 

شود كه موجب هدر رفت بيت المال خواهد شد.
متبحري با اشاره به صرفه اقتصادي فروش محصوالت كشاورزي 
به صادر كنندگان گفت: يكي از اهداف ما تصاحب بازار هاي جهاني 
و صادرات است ولي مستلزم اين اس��ت كه مازاد توليد بر مصرف 

داخلي داشته باشيم. 
در حال حاضر با توجه به پايين آمدن ارزش پول ملي همسايه هاي 
ايران تمايل زيادي براي خريد محصوالت كشاورزي ايران هستند 
و كشاورزان با اشراف بر اين امر ترجيح مي دهند محصوالت خود را 
با قيمت باالتر از بازار داخلي به آنها بفروشند. او ادامه داد: اگر وزارت 
جهاد كشاورزي با پيش بيني و مديريت اقدام به توزيع كود و سم 
به كش��اورزان نمايد، نه تنها هيچ مشكلي در خصوص محصوالت 
كشاورزي نخواهيم داشت بلكه ضمن كنترل قيمت صادرات خوبي 

نيز خواهيم داشت.

رييس اتحاديه كفاشان دست دوز شهرستان تهران 
گفت: تولي��د داخلي با توجه به كيفيت مناس��ب و 
طراحي به روز نياز ب��ازار را تأمين خواهد كرد و تا به 
امروز، آن طور كه بايد خريد ش��ب عيد آغاز نش��ده 
است. رسول ش��جري در رابطه با وضعيت بازار شب 
عيد كفش گف��ت: توليد داخلي كفش با وجود آنكه 
در تأمي��ن مواد اولي��ه، ابزار و ارتقا ماش��ين آالت با 
مشكالتي همراه است، توان پاسخگويي به نياز كشور 

را دارد. به گزارش ايس��نا، رييس اتحاديه كفاش��ان 
دس��ت دوز شهرس��تان تهران ادامه داد: با توجه به 
قدرت خري��د عموم افراد جامعه بازار با ركود مواجه 
شده و آن طور كه بايد، تقاضايي براي خريد شب عيد 
در بازار ايجاد نشده اس��ت و مي توان مدعي شد كه 

خريد شب عيد هنوز آغاز نشده است.
او ب��ا بيان اينكه حجم قابل توجه��ي از طراحي ها و 
مدل س��ازي كفش رضايت متقاضي��ان را به همراه 

داش��ته اس��ت، تأكيد كرد: توليدكنندگان داخلي 
درراستاي ارتقا مدل سازي و طراحي محصوالت با 
حضور در نمايشگاه هاي بين المللي داخلي و خارجي، 
قدم هاي بس��يار مهمي در اين زمينه برداشته اند و 
اين در حالي است كه اتحاديه دوره هاي مدل سازي 
و طراح��ي را با همكاري اس��اتيد بين المللي برگزار 
مي كند. ش��جري يادآور ش��د: كيفيت محصوالت 
داخل��ي با كيفيت محصوالت مش��ابه وارداتي قابل 

مقايس��ه و رقابت اس��ت و براي رفع نياز بازار نيازي 
ب��ه واردات نيس��ت و اي��ن در حالي اس��ت كه طي 
سال گذش��ته اين صنف بيش از 110 ميليون دالر 
صادرات داشته و اين رقم در سال جاري نيز محقق 

خواهد شد.
رييس اتحاديه كفاشان دست دوز شهرستان تهران 
در پاسخ به اين س��وال كه آيا محصوالت ايراني در 
حجم قابل توجه به بازار اروپا صادر مي شود، گفت: 

بازار اروپا با توجه به ش��رايط س��خت پذيرش كاال 
همچون آزمايش و س��نجش كيفيت، تا به امروز به 
يك بازار ثابت و قابل توجه براي كفش ايراني تبديل 
نشده است. او خاطرنش��ان كرد: توليدكنندگان در 
شرايط فعلي با مش��كل تأمين مواد اوليه، ابزارآالت 
و ارتقا ماشين آالت توليد مواجه هستند كه اگر اين 
مشكالت رفع شود، ميزان توليد رشد قابل توجهي 

خواهد داشت.

رييس اتحاديه فروشندگان فرش ماش��يني و موكت تهران، عرضه 
فرش هاي ماش��يني در طرح و رنگ هاي متن��وع با قيمت و كيفيت 
مناس��ب را از داليل توجه و اقبال خريداران عنوان كرد. محمدهادي 
كماليان با بيان اين مطلب گفت: توليد و عرضه فرش هاي ماش��يني 
در رنگ و طرح هاي متنوع در كنار قيمت و كيفيت قابل قبول باعث 
روي آوردن مردم به خريد و فروش كردن خانه هاي خود با فرش هاي 
ماش��يني شده اس��ت. او با اش��اره به اش��باع بازار از فرش ماشيني و 
پاس��خگويي بازار به همه س��اليق و عدم افزايش نرخ در پايان سال، 
افزود: بازار فرش ماشيني قابليت پاسخگويي و تامين هرنوع سليقه اي 
را داراست و امسال هيچ افزايش قيمتي را در اين بخش نداشتيم. اين 
فعال صنفي ادامه داد: بالغ بر 800 كارخانه كوچك و بزرگ توليد فرش 
ماشيني در كشور فعال هستند، برخي از اين كارخانجات تنها در حوزه 
بافت و برخي تمام سيكل توليد فرش از بافت تا رنگ آميزي و عرضه 
به بازار را انجام مي دهند. به گزارش اتاق اصناف تهران، رييس اتحاديه 
فروشندگان فرش ماشيني و موكت تهران از فعاليت حدود 700واحد 
صنفي با جواز كسب تحت پوشش اتحاديه خبر داد و اظهار داشت: از 
خريداران و مردم عزيز مي خواهم قبل از خريد حتما اطالعات كافي در 
خصوص فرشي كه به دنبال خريد آن هستند، از قبيل كيفيت وقيمت، 
داشته و با اطالعات كافي به بازار مراجعه كنند. ضمن اينكه حتما خريد 

خود را از واحدهاي صنفي داراي جواز كسب و تحت پوشش اتحاديه 
انجام دهند تا در خريد از نظر كيفيت و قيمت فرشي كه تهيه مي كنند، 
حقوق ش��ان لحاظ شود و در صورت شكايت از تخلفات احتمالي نيز 

امكان رسيدگي توسط اتحاديه باشد.
كماليان خواستار تعيين اتحاديه به عنوان مرجع اعالم قيمت فرش 
ماشيني و موكت شد و ادامه داد: با توجه به شرايط اقتصادي و كاهش 
قدرت خريد مردم، غالب اعضاي اتحاديه آماده عرضه فرش ماشيني 
با شرايط اقساطي و بدون سود هستند. رييس اتحاديه فرش ماشيني 
و موكت با رد هرگونه زيان اس��تفاده از فرش ماش��يني در سالمتي 
مصرف كنندگان، در خصوص مش��كالت فعاليت هايپرهاي فروش 
فرش هاي ماش��يني براي واحدهاي صنفي تحت پوش��ش اتحاديه 
گفت: هايپرها با تعيين نرخ باال براي فرش هاي خود و تبليغات فراگير 
درخصوص تخفيف هاي غير واقعي و با استفاده از ناآگاهي مردم باعث 
ايجاد مشكل در كسب وكار و به هم ريختگي نظم بازار براي اعضاي 
اتحاديه و جذب بخش عمده اي از بازار به س��مت خود مي شدند، به 
نحوي كه قيمت هاي اعالم ش��ده بعد از تخفيف ها به نرخ كف بازار و 
قيمت واحدهاي صنفي مي رسيد و شكايات زيادي نيز از فعاليت اين 
هايپرها به اتحاديه مي رسيد كه با هماهنگي اتاق اصناف تهران و مكاتبه 

با مراجع ذي ربط تا حدودي اين مشكل مرتفع شد.
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تأمين 70  درصد نياز پوشاك 
در داخل

پايگاه خبري اتاق اصناف تهران| رييس اتحاديه 
توليدكنندگان و فروشندگان پوش��اك با اشاره به 
افزايش سهم داخل از توليد پوشاك در سال جاري 
نسب به سال هاي گذشته گفت: 70 درصد نياز بازار 
پوش��اك را توليدكنندگان داخلي تامين مي كنند. 
ابوالقاسم شيرازي افزود: در سال هاي گذشته سهم 
داخل از توليد پوشاك 30 درصد و واردات 70 درصد 
بود، اما امسال با حمايت دولت، رسانه ها و مردم نسبت 
توليد داخلي، 70 درصد و واردات 30 درصد است. او 
با اشاره به اينكه توليدكنندگان، بهره وري را افزايش 
داده اند، ادامه داد: پوشاك بسيار متنوع و با كيفيت باال 

در داخل توليد مي شود.
شيرازي گفت: با وجود اينكه سرانه مصرف به علت 
ركود پايين آمده است، اما در روزهاي پاياني بهمن 
خريد مردم آغاز شده و تا پايان اسفند افزايش خواهد 
يافت. او ادامه داد: توليدكنندگان پوشاك با افزايش 
توليد و كيفيت، بازار پوشاك شب عيد را تامين خواهند 
كرد. رييس اتحاديه توليدكنندگان و فروشندگان 
پوشاك گفت: برخورد با قاچاق پوشاك به توليد داخلي 
رونق داده است و براي سال آينده در زمينه صادرات، 
برنامه ريزي خوبي را خواهيم كرد. ش��يرازي با بيان 
اينكه شهرك هاي صنعتي و صنفي پوشاك هزينه ها 
را كاهش و بهره وري را افزايش مي دهد، افزود: به زودي 
اين شهرك ها در دو نقطه تهران راه اندازي خواهد شد.

برگزاري نمايشگاه هاي بهاره 
در سه نقطه تهران

ايسنا|رييس اتاق اصناف تهران گفت: نمايشگاه هاي 
بهاره شهر تهران در سه نقطه پارك واليت، مصالي 
تهران و فرهنگسراي خاوران از 15 تا 24 اسفندماه 
داير خواهد بود. قاسم نوده فراهاني ادامه داد: در حال 
حاضر غرفه داران و برگزاركنندگان نمايشگاه مشغول 
جانمايي و نرخ گذاري كاالها هستند كه يك نمونه از 
هر كااليي از سوي بازرسان بررسي، قيمت گذاري و 
پلمب مي شود و بايد كاال با قيمت كارشناسي در اين 
نمايشگاه ها عرضه ش��ود. رييس اتاق اصناف تهران 
تاكيد كرد: در س��ال جاري قرار بر آن بود با توجه به 
شرايط ركود حاكم بر بازار نمايشگاه هاي بهاره برگزار 
نش��ود و تنها با برگزاري جش��نواره فروش و فروش 
فوق العاده نياز جامعه رفع شود اما نمايشگاه هاي بهاره 
به دستور استانداري در تهران برگزار خواهد شد. نوده 
فراهاني همچنين  از تشديد گشت و نظارت بازرسان 
اتاق اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت در ايام 

پاياني سال خبر داد.

 انتقاد فوالدي ها 
از بخشنامه هاي ضد و نقيض توليد

تس�نيم|يك عضو انجمن فوالد ب��ا اعالم اينكه 
بايد مش��كالت صادرات ب��راي صادركنن��دگان و 
توليدكنندگان به نحو مناسبي مديريت و رفع شود، 
گفت: در سال 97 بيش از 150 بخشنامه ضد و نقيض 
براي توليدكنندگان صادر شد. رضا شهرستاني با اشاره 
به اينكه براساس آمار مصرف داخلي فوالد كشور در 
سال جاري 12ميليون تن بوده است، اظهارداشت: از 
مجموع 25 ميليون تن فوالد توليدي در كشور فقط 
8 ميليون تن فوالد صادر و حدود يك ميليون تن فوالد 
نيز به صورت غير رسمي از كشور خارج شده است. او بر 
لزوم رفع مشكالت پيش روي صادركنندگان كشور 
اشاره كرد و گفت: قرار است با توافقات صورت گرفته 
300 هزار تن كاالي ايراني از كردستان عراق به سوريه 
صادر شود. عالوه بر اين در بخش موصل و بازسازي 
سوريه نيز قرار است گشايش هايي براي صادرات ايران 
انجام شود كه الزمه محقق شدن اين موضوع همكاري 
دولت و مجلس براي افزايش حجم صادرات اس��ت. 
اين عضو انجمن فوالد با اعالم اينكه بايد مشكالت 
صادرات براي صادركنن��دگان و توليدكنندگان به 
نحو مناسبي مديريت و رفع شود، افزود: در سال 97 
مشكالت تحريم و صدور بيش از 150 بخشنامه ضد و 
نقيض براي توليدكنندگان به همراه تدبير دولت براي 
كاهش قيمت فوالد جهت كاه��ش نرخ تورم و الزام 
صادركنندگان به فعاليت در بورس كاال باعث شد تا 
ما نتوانيم به هدف 13 ميليون تن صادرات فوالد در 

كشور دست پيدا كنيم.

ساختار صنعتي ايران در آيينه 
برنامه هاي توسعه اي

 تدوين و اجراي 5 برنامه توسعه اقتصادي پس از انقالب 
اسالمي ايران باعث تاثيرات جدي بر ساختار صنعتي 
كشور بوده است. اگرچه برقراري ارتباطي يك به يك 
بين محتواي اسناد، سياست هاي ذكرشده در قوانين 
برنامه و س��اختار صنعتي برآمده از آن، به دليل كلي 
بودن اغلب سياست هاي اعالمي، تغيير جهت برخي 
از سياست ها در محيط رو به تحول داخلي و خارجي و 
ظرفيت هاي متفاوت دستگاه  بروكراسي كشور، براي 
اجراي هر يك از سياست ها بسيار دشوار است، با اين 
حال كنار هم قراردادن تدابيري كه سياست گذاران 
اقتصادي براي توسعه صنعتي كشور طي برنامه هاي 
توسعه بعد از انقالب اتخاذ كرده اند، با ساختار صنعتي 
كه پس از اجراي هر يك از برنامه ها تحقق يافته است، 
مي تواند درك بهتري از تحوالت صنعتي كشور و علل 
و عوامل ذي مدخل در آن ارايه نمايد. كتاب »ساختار 
صنعتي ايران در آينه برنامه هاي توسعه اي« به بررسي 
آثار سياست هاي صنعتي، تجاري و فناوري بر رشته 
فعاليت هاي صنعتي كشور مي پردازد و تصويري از 
برنامه هاي پنج ساله توسعه پس از انقالب و تحوالت 
رش��ته فعاليت هاي صنعتي كشور در بس��تر آن را 
ارايه مي كند. اين كتاب حاصل مطالعات انجام شده 
توس��ط تعدادي از پژوهشگران موسسه مطالعات و 
پژوهش هاي بازرگاني است و خاستگاه تكوين و تدوين 
آن، برخي مسائل مبتالبه بخش صنعت كشور و رشته 

فعاليت هاي صنعتي ذيل آن است.

  پدرام سلطاني، نايب رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران كه در اين دوره از انتخابات اتاق هاي بازرگاني شركت نكرده بود، پس از 
حضور در پاي صندوق راي، در گفت وگو با خبرنگار »تعادل«، انتقاد نسبت به برگزاري انتخابات را مصداق بداخالقي انتخاباتي دانست و گفت: برگزاري 
انتخابات به شكل الكترونيكي كه در همه جاي دنيا و در همه نوع انتخابات مرسوم است، بايد در فهرست خواسته هاي همه فعاالن اقتصادي قرار داشته 
باشد و اگر كسي معتقد است در اين شيوه احتمال بروز تخلف و تقلب وجود دارد، اين موضوع را نمي توان چيزي به جز بداخالقي انتخاباتي در نظر گرفت. 
سلطاني با اشاره به فضاي كلي اتاق آينده و اينكه فارغ از نتيجه انتخابات، اتاق نهم بايد واجد چه ويژگي هايي باشد، گفت: اتاق نهم در تمام زمينه ها 

بايد چند پله باالتر از اتاق هشتم قرار بگيرد و البته، سمت و سوي اتاق نهم، چندان متفاوت از اتاق هشتم نخواهد بود.
او ادامه داد: نظرسنجي هاي معتبر از چهره ها و فعاالن اقتصادي نشان دهنده آن است كه اكثريت آنها با رويكرد اتاق بازرگاني تهران در دوره كنوني 

همراه و همدل هستند و به همين دليل، به نظر مي رسد اتاق بازرگاني در دوره هشتم، در مجموع راه درستي را انتخاب كرده است.

برش
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براي نخستين بار دبيركل اوپك نسبت به تحريم نفتي ايران و ونزوئال واكنش نشان داد 

اوپك عليه تحريم بنيان گذاران 
گروه انرژي|

محمد باركيندو، دبيركل اوپك روز گذش�ته براي 
نخستين بار نسبت به تحريم اعضاي اين سازمان 
توس�ط امريكا واكنش نش�ان داد و اين مس�اله را 
عامل اختالل در بازار نفت دانست. اين موضع گيري 
بي سابقه بود، زيرا با وجود اينكه سران هر دو كشور 
ايران و ونزوئال زماني كه با تحريم هاي امريكا مواجه 
شدند به اوپك نامه نوشتند و خواستار موضع گيري 
اين سازمان ش�دند، اوپك با اين استدالل كه وارد 
مسائل سياسي نمي شود، از موضع گيري اجتناب 
كرد. برخي بر اين باور هستند كه اوپك به اين دليل 
تصميم به موضع گيري علي�ه تحريم اعضاي خود 
گرفته است كه اكنون كه مشخص شده است يكي از 
اهداف امريكا از اين تحريم ها، بهره برداري حداكثري 
اين كشور از ش�رايط و كاهش سهم و نفوذ اوپك بر 
بازار نفت است. موضع گيري كوتاه محمد باركيندو 
عليه تحريم اي�ران و ونزوئال با جدال لفظي اوپك و 
ترامپ كه رييس جمهور امريكا هفت�ه پيش آن را 
كليد زد همزمان شده است. ترامپ چند روز پيش 
در راستاي توييت هاي ضد اوپك خود انتقاداتي را 
عليه قيمت نفت و اوپك كه از نظر او قيمت را باال نگاه 

داشته است مطرح كرد. 

ديروز رويترز در خبري كوتاه نوش��ت كه محمد باركيندو 
دبيركل اوپ��ك اعالم كرد ك��ه تحريم ه��اي امريكا عليه 
كشورهاي عضو اين سازمان، تالش ها براي متوازن كردن 
بازار را به چالش مي كشد. محمد باركيندو، دبيركل سازمان 
كش��ورهاي صادركننده نفت )اوپك(، ابراز نگراني كرد كه 
تحريم ها عليه 2 عضو بنيانگذار اين سازمان )ايران و ونزوئال( 
ممكن است تالش ها براي بازگرداندن توازن و تثبيت بازار 
نفت را با چالش روبرو كند. اين نخستين واكنش اوپك به 
تحريم اعضاي اصلي اين س��ازمان از سوي اياالت متحده 
امريكا محسوب مي شود.  پيش از اين، بيژن زنگنه، وزير نفت 
ايران و نيكوالس مادورو، رييس جمهور ونزوئال در نامه هاي 
جداگانه اي به اوپك خواس��تار موضع گيري اين س��ازمان 
درباره تحريم هاي نفتي امريكا عليه خود شده بودند. با اين 
وجود، اين اولين واكنش اوپك عليه تحريم ها است. اين دو 
كشور از اعضاي پايه گذار اوپك هستند.وزير نفت ايران نامه 
خود را خردادماه امس��ال، كمي پس از آنكه دونالد ترامپ 
تصميم به خ��روج از برجام و بازگرداندن تحريم هاي نفتي 
ايران گرفت، خطاب به سهيل المزروعي، وزير نفت امارات 
متحد عربي نوشت كه در آن زمان رياست اوپك را بر عهده 
داشت. زنگنه در اين نامه از اوپك خواسته بود كه كه بر اساس 

ماده 2 اساس نامه اوپك، از ايران در برابر تحريم هاي امريكا 
حمايت كند. در ماده 2 اساس نامه اوپك به حفظ منافع اعضا 
به صورت فردي و جمعي تأكيد ش��ده است.پاسخ سهيل 
المزروعي، رييس وقت اوپك به اين درخواست وزير نفت ايران 
دلگرم كننده نبود. وي در آن زمان با بيان اينكه در نشست آتي 
اين سازمان نمي توان موضوع تحريم هاي امريكا عليه ايران را 
در دستور كار اصلي قرار داد، پيشنهاد داده بود كه يا موضوع 
در نشست 5 ماه بعد )نوامبر 2018 يا آبان ماه 1397( مطرح 
شود و يا در آخر نشس��ت ماه ژوئن )تيرماه 1397( توسط 
جمهوري اسالمي ايران مطرح شده و نظر اعضا اخذ شود. 
المزروعي تأكيد كرده بود كه اين پيشنهاد نمي تواند به عنوان 
دستوركار اصلي نشست ماه ژوئن بين وزراي اوپك قرار گيرد.

نيكوالس مادورو، رييس جمه��ور ونزوئال نيز در بهمن ماه 
امسال، درست يك روز پس از آنكه امريكا تحريم هايي را عليه 
شركت ملي نفت اين كشور اعمال كرد، به محمد باركيندو، 
دبيركل اوپك نامه نوشت و خواستار حمايت اين سازمان از 
صادرات نفت خود شد. مادورو در نامه مورخ 29 ژانويه خود به 
دبيركل اوپك نوشته بود: كشور ما اميدوار است تا همبستگي 
و حمايت كامل كشورهاي عضو اوپك و كنفرانس وزراي اين 
سازمان را در مبارزه اي كه ما در حال حاضر با مداخله خود 
سرانه امريكا در امور داخلي ونزوئال داريم، دريافت كند. من 
به دنبال حمايت و همكاري قاطعانه شما براي محكوم كردن 
مشترك اين مصادره بي شرمانه اموال مهم يكي از اعضاي 
اوپك هستم.رييس جمهور ونزوئال در ادامه اين نامه نوشته 
بود: اوپك بايد كمك كند تا راه حل هاي بالقوه اي را بر مبناي 
تأثير اين اقدام بر بازار جهاني انرژي و خطري كه اين اقدام 
براي ديگر كشورهاي عضو اين سازمان دارد مشخص كنيم. 
اما سازمان كشورهاي صادركننده نفت )اوپك( كه ونزوئال 
يكي از اعضاي بنيانگذار آن اس��ت از صدور هر گونه بيانيه 
رسمي در اين خصوص امتناع كرد. اين سازمان همواره بر 
اين مساله تاكيد داشته است كه رويكرد اوپك عدم مداخله 
در اختالفات سياسي است كه پاي يكي از اعضاي اين سازمان 
نيز در آن دخيل باشد و دغدغه اين سازمان سياست نفتي 

است نه مسائل سياسي.

   افزايش فشار سياسي بر اوپك
 اظهارنظر محمد باركيندو، دبيركل اوپك درباره آسيب هاي 
تحريم هاي امريكا عليه 2 عضو اين س��ازمان در شرايطي 
مطرح مي شود، كه طي هفته گذشته جدال لفظي دونالد 
ترامپ، رييس جمهور امريكا و اوپك درباره قيمت و حجم 
توليد نفت ش��دت گرفته است. دوش��نبه هفته گذشته 
ترامپ در حساب توييتري خود از قيمت هاي باالي نفت 
گاليه كرد و خطاب به اوپك نوش��ت كه اين سازمان بايد 

درك كند كه دنيا تحمل اين قيمت ها را ندارد. اين توييت 
ترامپ باعث كاهش قيمت نفت در روز سه شنبه شد.روز 
سه شنبه خالد الفالح، وزير نفت عربستان سعودي در پاسخ 
به توييت رييس جمهور امريكا، اطمين��ان داد كه توافق 
كاهش توليد نفت اين سازمان بطور كامل اجرا خواهد شد و 
از احتمال تداوم اين توافق تا پايان سال 2019 سخن گفت. 
همزمان يك منبع آگاه در اوپك نيز در گفت وگو با رويترز 
اظهارنظر هاي مشابهي را در رابطه با تمديد توافق كاهش 
توليد نفت مطرح كرد. اين اظهارنظرها سبب شد كه قيمت 
نفت روز چهارشنبه باز هم در كانال صعود قرار بگيرد و به 

قيمت هاي پيش از توييت دونالد ترامپ نزديك شود.
عربستان سعودي كه به دليل كاهش قيمت نفت با كسري 
بودجه روبرو ش��ده است، به منظور افزايش قيمت جهاني 
اين حامل انرژي، عالوه بر اجراي صد درصد تعهد 400 هزار 
بشكه اي خود در توافق كاهش توليد اوپك پالس، توليد نفت 
خود را 500 هزار بشكه در روز بيش از اين تعهدات كاهش 
داده است.همچنين اعضاي اوپك قرار است در ماه آوريل 
)فروردين سال 1398( يك نشست اضطراري براي بررسي 

وضعيت بازار نفت برگزار كنند. روز گذشته محمد باركيندو، 
دبيركل سازمان كشورهاي صادركننده نفت )اوپك( تأكيد 
كرد كه ماه آوريل سال جاري ميالدي زمان مناسبي براي 
ارزيابي بازار و تصميم گيري متناسب با اين ارزيابي هاست. به 
نظر مي رسد كه موضوع اصلي اين نشست گفت وگو درباره 
تمديد توافق كاهش توليد نفت تا انتهاي سال 2019 باشد. 
نشست رسمي معمول اوپك روز 25 ژوئن )4 تيرماه سال 

1398( برگزار خواهد شد. 

   عزم اوپك راسخ تر مي شود؟
ديروز وزير نفت نيجريه، يكي ديگر از اعضاي اوپك نيز ضمن 
اعالم پايبندي اين كشور در ماه فوريه )بهمن ماه( امسال به 
توافق كاهش عرضه اوپك و غيراوپك، اظهار كرد: اوپك براي 

دفاع از بازار، بايد كمي مقتدرتر و مصمم تر باشد.
خبرگزاري بلومبرگ گزارش داد كه امانوئل ايبه كاچيكو، 
وزير نفت نيجريه بيان كرد: اين كشور سهم خود از توافق 
كاهش توليد سازمان كشورهاي صادركننده نفت )اوپك( 
و متحدانش را در ماه فوريه سال 2019 ميالدي اجرا كرده 

است. وزير انرژي عربستان سه شنبه هفته پيش گفته بود 
كه اوپك به دنبال ارتقاي پايبندي اعضا به توافق اوپك پالس 
از 83 درصد به 100 درصد است.كاچيكو افزود: ما در عمل 
از ماه فوريه، بطور مبنايي به توافق كاهش توليد كشورهاي 
عضو و غيرعضو اوپك پايبند هستيم. نوسان هاي قيمت به 
آن معناست كه اوپك بايد براي دفاع از بازار، كمي مقتدرتر و 
مصمم تر باشد.بر اساس برآورد منابع ثانويه، نيجريه در واقع 
در ماه ژانويه سال 2019 ميالدي توليد روزانه نفت خود را 52 
هزار بشكه افزايش داد و به يك ميليون و 792 هزار بشكه در 
روز رساند، اما كاچيكو اعالم كرد اين كشور در ماه فوريه اين 
سال به سهميه توليد روزانه يك ميليون و 685 هزار بشكه 
توافقي خود پايبند بوده است.وزير نفت نيجريه همچنين 
اعالم كرد كه اگر الزم ش��ود كاهش تولي��د ادامه يابد، اين 
كشور به چالش كشيده خواهد شد، زيرا قرار است يك ميدان 
نفتي جديد در نيجريه تا ماه دسامبر سال جاري ميالدي به 
بهره برداري برسد.كاچيكو گفت: هر چقدر كه از شاخص هاي 
مورد توافق فراتر رويم، بيشتر به چالش كشيده مي شويم. ما 
بايد همه پولي را كه مي توانيم، براي كشور به دست بياوريم.

مسكو تا چه اندازه در كاهش توليد مشاركت كرده است 
نفت خبر| ميزان توليد نفت روسيه در ماه ژانويه 11/388 
ميليون بشكه در روز بوده كه در ماه فوريه )بهمن ماه( از اين 
سطح پايين تر رفته است. داده هاي منتشر شده، با داده هاي 
ارس��الي يك منبع خبري به رويترز، مطابق��ت دارد. تمام 
شركت هاي نفتي روسيه ميزان توليد خود را كاهش دادند. 
روسنفنت، بزرگ ترين توليدكننده نفت روسيه و لوك اويل، 
دومين توليدكننده نفت خام اين كشور، ميزان توليد خود 
در ماه گذشته ميالدي را به ترتيب  0/6درصد و 0/5 درصد 
كاهش دادند. توليد در شركت »گازپروم نفت«، بازوي نفتي 
غول گازي گازپروم نيز در ماه گذشته به ميزان 1/9 درصد 
كاهش يافت. اما صادرات نفت روس��يه در ماه فوريه، روزانه 
4/480 ميليون بشكه بوده كه نسبت به صادرات ماه ژانويه 
)4/313 ميليون بشكه(، با افزايش روبرو شده است. اوپك 

و ديگر توليدكنندگان بزرگ نفتي تحت رهبري روس��يه 
تواف��ق كردند كه از 1 ژانوي��ه )11دي ماه( توليد نفت خود 
را 1/2 ميليون بشكه در روز كاهش دهند تا بتوانند ثبات را 
به بازار برگردانند و مانع از كاهش قيمت نفت ش��وند. از آن 
زمان، روسيه توافق كرد كه از ماه اكتبر 2018 )مهرماه 97( 
ميزان توليد خود را 228 هزار بشكه در روز كاهش دهد كه 
حد پايه براي توافق اوپك به حساب مي آيد. الكساندر نواك، 
وزير انرژي روسيه روز جمعه گفت: »روسيه توليد نفت خود 
را از ماه اكتبر تا ماه فوريه )مهر و آبان، 97 هزار بشكه در روز 
كاهش داده اس��ت و اين ميزان در س��ه ماهه نخست سال 
جاري ميالدي، به ميزان كاهش هدفگذاري شده خواهد 
رسيد.« اوپك و توليدكنندگان غير اوپك اين توافقنامه را در 
اواسط آوريل )فروردين ماه 98( در وين مرور خواهند كرد. 

وزير انرژي روسيه روز جمعه به خبرنگاران گفت كه هنوز 
خيلي زود است كه بخواهم در مورد احتمال تمديد توافق 
اوپك براي 6 ماهه دوم سال 2019، نظر بدهم. با اين حال، 
ميزان كاهش توليد اوپك نسبت به روسيه بيشتر بوده است. 
به گزارش خبرگزاري رويترز، عرضه نفت اوپك در ماه فوريه 
)بهمن ماه(، به پايين ترين سطح در 4 سال اخير رسيده است 
كه در نتيجه توافق عربستان س��عودي و متحدان خود در 
خليج فارس براي كاهش عرضه بوده، البته كاهش توليد نفت 
ونزوئال نيز تأثير بسزايي داشته است. نفت خام پس از سقوط 
به كمتر از 50 دالر در ماه دسامبر )آذرماه(، اكنون به 66 دالر 
به ازاي هر بشكه افزايش يافته است، كه نتيجه محدوديت 
توليد كشورهاي عضو اوپك و كاهش عرضه ونزوئال به دليل 

تحريم هاي نفتي امريكا عليه اين كشور بوده است.

درخواست از مردم براي خانه تكاني بدون هدررفت آب 
گ�روه ان�رژي|  هر س��اله با نزديك ش��دن ب��ه موعد 
خانه تكاني ها، بازار درخواس��ت مس��ووالن از مردم براي 
رعايت الگوي مصرف در اين فرآيند نيز داغ مي شود. تاكنون 
آمار جامعي كه رشد مصرف آب در كل ايران را در روزهاي 
خانه تكاني نشان بدهد منتشر نش��ده است اما جسته و 
گريخته آمارهايي رس��مي وجود دارد كه نشان مي دهد 
حداقل در برخي مناطق مص��رف به ميزان قابل توجهي 
زياد مي شود. براي مثال اسفند ماه سال 94 علي بصيرپور 

معاون وقت بهره برداري آب منطقه اي اصفهان گفته بود كه 
در حالي كه متوسط مصرف آب در اين استان حدود 9 متر 
مكعب بر ثانيه است، اين ميزان در اسفند به 11 متر مكعب 
بر ثانيه مي رسد كه از افزايش در روزهاي خانه تكاني حكايت 
دارد. دي��روز نيز مديركل دفتر مديريت مصرف، خدمات 
مشتركان و كاهش هدررفت شركت آب و فاضالب كشوري 
به مردم توصيه كرد »مديريت مصرف بهينه در شست و 
شوهاي آخر سال مورد توجه جدي قرار دهند.«همانطور كه 

از ميزان رشد مصرف آماري كامل و جامع مربوط به كل ايران 
در دست نيست، در اين مورد كه چه درصدي طبق الگو و چه 
درصدي خارج از الگو مصرف دارند نيز آمارها اغلب به برخي 
استان ها خالصه شده است. برآورد مي شود كه مصرف آب 
مطابق با الگو در مناطق شهري بيشتر از مناطق روستايي 
باشد، براي مثال در مورد خانه تكاني، شستن فرش در خانه 
در شهرها كم كم فراموش شده است اما در شهرهاي كوچك 

و روستاها اين وضعيت ادامه دارد. 
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انتقال مقر شركت نفت 
ونزوئال به مسكو 

ايسنا| نيكالس مادورو دستور داد دفتر شركت 
نفتي دولتي PDVSA در اروپا به مسكو انتقال 
پيدا كند. دلسي رودريگز، معاون رييس جمهور 
ونزوئال پس از ديدار با سرگي الوروف، وزير خارجه 

روسيه اين خبر را اعالم كرد.
معاون رييس جمه��ور ونزوئال پ��س از ديدار با 
الوروف گفت: رييس جمهور مادورو به ش��عبه 
ليسيون شركت PDVSA دستور داده است دفتر 

خود را تعطيل كرده و به مسكو نقل مكان نمايد.
خبرگ��زاري تاس به نق��ل از رودريگز نوش��ت: 
جابه جاي��ي دفت��ر PDVSA بخش��ي از توافق 
گس��ترده براي افزايش همكاري با شركت هاي 

انرژي روس نفت و گازپروم روسيه است.
وزير خارجه روسيه به مطبوعات گفت: وي درباره 
اوض��اع در ونزوئال با رودريگ��ز گفت وگو كرده و 
خاطرنش��ان كرده اين كش��ور امريكاي التين 
شريك ديرين و قابل اطمينان روسيه بوده است. 
روسيه همبستگي خود با مردم ونزوئال و دولت 
مشروع اين كشور را مورد تأييد مجدد قرار داد و 
از تالش هايش براي دفاع از حاكميت و استقالل، 

پشتيباني كرد.
پيش از اين الكس��اندر نواك، وزير انرژي روسيه 
گفته بود شركت هاي روسي در ونزوئال مشكلي 
در خصوص بحران سياسي اين كشور ندارند و از 
بابت نفتي كه در اين كشور توليد مي كنند ضرري 

متحمل نشده اند.

از سرگيري صادرات شيل به چين
فارس| نفتكشي كه نفت امريكا را حمل مي كرد 
نفت خود را در يكي از بندر هاي چين تخليه كرد؛ 
اين اولين محموله نفتي است كه چين از امريكا در 
ماه نوامبر وارد كرده است. به گزارش االقتصاديه 
تنش هاي تجاري بين اياالت متحده و چين باعث 
كاهش صادرات نفت خام اياالت متحده به آسيا در 
نيمه دوم سال گذشته شد. اين موضوع باعث شد 
اياالت متحده در ماه هاي اكتبر، دسامبر و ژانويه 

هيچ نفتي به اين كشور صادر نكند.
با اين ح��ال داده هاي اداره گمرك چين نش��ان 
مي دهد نفتكش كاراسي 600 هزار بشكه نفت خام 
را از اياالت متحده امريكا به سمت يكي از بندرهاي 

چين در شرق اين كشور حمل كرده است.
براس��اس گفته هاي مقامات چيني اين محموله 
نفت عمال از نفت منابع غير متعارف امريكا است 
كه شركت بي پي اقدام به توليد و خريد اين نفت از 
امريكا كرده است. اخيرا مسووالن شركت بي پي در 
كنفرانس نفت لندن اعالم كرده اند كه قرارداد 20 
ساله براي خريد نفت شيل امريكا منعقد كرده اند.

چرخ توليد و صنعت با معرفي محصوالت مي چرخد

  66124025   
 66429973

تلفن:

اداره كل ثبت اسناد و امالك 
استان ايالم

آقاي حسين كمالي يكي از وراث مرحوم رضا كمالي طي درخواست وارده شماره 30250 مورخ 97/12/11 منضم به 
دو برگ استشهاد محلي كه به تاييد دفترخانه 45 ايالم رسيده مدعي هست سند مالكيت ششدانگ يك باب خانه 
پالك 543 اصلي واقع در ايالم بعلت سهل انگاري مفقود شده است كه برابر پرونده ثبتي سند مالكيت ششدانگ 
يك باب خانه 543 اصلي ذيل ثبت 669 صفحه 269 جلد 7 بنام آقاي هادي ولي بيگي صادر و تسليم گرديد سپس 
مع الواسطه برابر سند انتقال قطعي شماره 5835 مورخ 69/08/30 دفترخانه 32 ايالم بنام خانم مليحه منصوريان 
و رضا كمالي هر كدام نسبت به سه دانگ منتقل گرديد كه سه دانگ متعلق به مرحوم رضا كمالي مفقود گرديده. لذا 
مراتب در اجراي تبصره ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت اعالم تا هر كس كه سند مالكيت نزد وي بوده و يا مدعي 
انجام معامله مي باش�د ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار اين آگهي اصل سند مالكيت و يا سند معامله را به اداره 
ثبت اسناد و امالك شهرستان ايالم ارائه نمايد در غير اين صورت پس از انقضاي مهلت قانوني نسبت به صدور سند 

صفري - رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان ايالممالكيت المثني اقدام قانوني بعمل خواهد آمد.

آگهي فقدان سند مالكيت 543 اصلي
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دشواري تصميم گرفتن
جاشو راتمن|

ترجمه:   آرش رضاپور|
نيويوركر| در جوالي سال ۱۸۳۸، چارلز داروين ۲۹ساله 
و مجرد بود. دو س��ال پيش تر، از س��فر با كشتي اچ.ام.اس 
بيگلز بازگش��ته بود و مش��اهداتي را با خود آورده بود كه 
درنهايت شالوده كتاب منشأ انواع شدند. در همين اثنا، با 
مسئله تحليلي اضطراري تري مواجه گشت. داروين به فكر 
خواستگاري از دختردايي اش» اِما ويجوود« بود اما از اين 
مي ترسيد كه ازدواج و بچه داري مانع از مشغوليت علمي اش 
شود. او براي آنكه راه حلي پيدا كند، دو فهرست درست كرد. 
روي اولي نوشت: »ازدس��ت دادن زمان، شايد جروبحث... 
بعدازظهر ها نمي توانم كتاب بخوانم... اضطراب و مسووليت. 
شايد همسرم از لندن خوش��ش نيايد؛ كه در اين صورت 
مجازات من مي شود تبعيد و تنزل درجه به يك ابله عاطل 
و باطل«. و در فهرس��ت دوم چنين نوشت: »فرزندان )اگر 
خدا بخواهد(. همراهي هميشگي )و دوست دوران پيري( 
... خانه، و كسي كه مراقب خانه است«. او تأكيد مي كند كه: 
»تصورش هم دشوار است كه تمام زندگي ات را، همچون يك 
زنبور كارگر، كار كني و كار كني... فقط زني خوب و مهربان 
را مجسم كن كه روي كاناپه نشسته، كنار آتشي برافروخته، 
كتاب و شايد هم موسيقي.« داروين در پايين فهرست هايش 
با خطي شلخته نوشته است: »بدين ترتيب نتيجه مي گيريم 
ازدواج، ازدواج، ازدواج«. بااين حال اس��تيون جانس��ون در 
كتاب دورانديش: چگونه مهم ترين تصميم ها را مي گيريم 
مي نويسد: »شاهدي در دست نيست كه بدانيم او چگونه 
اين دو ايده متضاد را با يكديگر سبك س��نگين مي كرد«. 
جانسون، نويسنده كتاب چگونه به دانايي رسيديم و ديگر 
كتاب هاي عامه پسند درباره تاريخ انديشه، كاري جز اين از 
دستش برنمي آيد كه بر ميان مايگي فرايند تصميم گيري 
در داروين دقت كند. او اشاره مي كند كه بنجامين فرانكلين 
روش مزايا و معايب پيشرفته تري را به كار مي برد. در چيزي 
كه فرانكلين بدان »جبر دورانديشانه« مي گفت، به هركدام 
از موضوعات فهرست شده يك وزِن عددي اختصاص داده 
مي شد و چيزهايي كه سود و زياني يكسان داشتند حذف 
مي كرد )فرانكلين روش را اينگونه براي دوستش توضيح 
داده اس��ت: »اگر يك مزيت منطقي ب��ا دو عيب منطقي 
برابر باش��د، هر س��ه را كنار مي گذارم... و همين طور ادامه 
مي دهم تا با جزييات متوجه ش��وم برابري در كجا نهفته 
است«( . جانسون مي نويسد حتي اين رهيافت نيز تهي از 
دقت و بسيار شهودي است. او چنين نتيجه مي گيرد: »هنر 
انتخاب هاي دورانديشانه، يعني تصميماتي كه مستلزم مداقه 
طوالني مدت هستند و پيامدهايشان شايد سال ها ادامه يابد، 
مهارتي است كه به شكلي غريب مورد بي مهري قرار گرفته 
است.« ما مي گوييم »تصميم گرفتيم« ازدواج كنيم، بچه دار 
شويم، در شهري خاص زندگي كنيم يا به شغلي ويژه گام 
نهيم؛ همه اينها به يك معنا درست است، اما واقعا چگونه 
چنين تصميماتي مي گيريم؟ يكي از پارادكس هاي زندگي 
اين است كه تصميمات بزرگ ما اغلب كمتر از تصميمات 
كوچكمان حساب شده اند. ما درباره اينكه چه برنامه اي را در 
نتفليكس ببينيم با خودمان كلنجار مي رويم، سپس اجازه 
مي دهيم نمايش هاي تلويزيوني اغوايمان كنند كه عازِم 
نيويورك شويم. براي خريد يك لپ تاپ تازه شايد هفته ها 
در اينترنت جست وجو كنيم، اما تأمل نهفته در پشت قطع 
رابطه اي كه مي تواند زندگي مان را دگرگون  كند، ش��ايد 
تنها چند بطري نوشيدني باشد. بدين ترتيب پيشرفته تر از 
ايرانيان باستان نيستيم كه هرودت درموردشان مي گويد 
پيرامون تصميمات بزرگ دو بار گفت وگو مي كردند: يك بار 
در مس��تي و بار ديگر به وقت هوشياري. جانسون اميدوار 
اس��ت اصالحمان كند. او تعدادي از تصميمات پيچيده با 
پيامدهاي اساسي را بررسي مي كند - مانند تصميم باراك 
اوباما و مشاورانش براي چراغ سبز نشان دادن به حمله به مقر 
احتمالي اسامه بن الدن در ابيت آباد پاكستان - و سپس نشان 
مي دهد چگونه صاحب منصبان از »علم تصميم«، يك شاخه 
مطالعاتي در عطف اقتصاد رفتاري و روان شناسي و مديريت، 
الهام مي گيرند. او فكر مي كند بايد چنين شيوه هايي را در 
زندگي خودمان نيز به كار بريم. من هيچگاه مجبور نبوده ام 
تصميم بگيرم آيا حمله اي مخفيانه به كمپ يك مظنون 
به تروريسم انجام دهم يا نه، اما سهم خود را در تصميمات 
بزرگ ادا كرده ام. همين تابس��تان گذشته من و همسرم 
صاحب يك فرزند پسر شديم. وجود او، به تعبيري، بدين 
معناست كه من تصميم گرفتم پدر شوم. باوجود اين آيا واقعًا 
تصميم گرفتم؟ من هيچ وقت هيچ نوع جبر دورانديشانه اي 
به كار نبردم. يعني، به جاي آنكه فهرستي از معايب و مزايا 
درست كنم و حساب كنم ببينم روي هم رفته بچه دارشدن 
خوب است يا نه، به تدريج و ناخواسته از نخواستن بچه به 
خواستن آن و از خواس��تن بچه در خانواده ام به داشتنش 
منتقل شدم. اگر تصميمي گرفتم، آنقدري تعيين كننده 
نبود. تولس��توي در جنگ و صلح مي نويسد درحالي كه 
ژنرالي پشت ميزنشين خود را مشغوِل »تحليل كارزار بر روي 
نقشه« و دستوردادن تصور مي كند، يك ژنرال واقعي هيچگاه 
خود را در »آغاز رويدادها« نمي بيند؛ در عوض، او همواره در 
بطن مجموعه اي از وقايع است كه هريك حلقه اي است در 
زنجيره اي بي پايان از علت ها.  ژنرال كاتوزوف متفكرانه سوال 
مي كند: »آيا من بودم كه گذاشتم ناپلئون تا مسكو پيش 
بيايد؟ و چه وقت اين كار را كردم؟ ديشب كه به پالتف دستور 
عقب نشيني دادم؟ يا پريشب كه به خواب رفتم و فرماندهي 
را به بنيگسن واگذاشتم؟ يا پيش تر از آن؟« تولد پسر من، 
برخالف فتح مسكو به دست ناپلئون، اتفاقي شعفناك بود. 
بااين حال، درست مانند كاتوزوف، از توضيح آن سردرگم 
مي شوم: انتخابي سرنوشت ساز بود، اما نمي توانم آن را در 
زمان يا مكان مش��خص كنم. يكي از بزرگ ترين رازهاي 
هستي، در نزد تولستوي، اس��تعداد تصميمات بزرگ به 
گرفته شدن بود. اين بدان معناست كه داستان هايي كه ما 
درباره زندگي مان مي گوييم تهي از پيچيدگي واقعي شان 
هستند. جانسون قصد دارد راهي براي خروج از اين معماي 
تولس��توي وار پيش نهد. او مي خواهد ما را نه خواننده، كه 
نويسنده داستان هاي خودمان كند. چنين چيزي مستلزم 
پرداختن به بنيادي ترين پرسش هاي زندگي است: آيا ما 

مسوول شيوه هاي تغييركردنمان هستيم؟

از منظر آرماني، همه چيز دان و هوشيار و منطقي هستيم اما، 
در واقعيت، تصميماتمان را در شرايطي ناكامل مي گيريم كه 
مانع از رسيدن به دركي درست از پيامدهايشان مي شود. 
جانسون مي گويد اين مشكِل »عقالنيت كرانمند« است. 
انتخاب هاي پيشين انتخاب هاي بعدي را محدود مي سازند، 
واقعيات پوش��يده مي مانند، ناديده گرفته ش��ده يا به دام 
كژفهمي مي افتند. تصميم گيران در فرايند تفكر گروهي 
به توافق مي رسند و اذهان جايزالخطايشان بر يكديگر تأثير 
مي گذارد. پيچيده ترين تصميمات »اهداف متناقض« و 
»گزينه هاي كشف نشده« را پنهان ساخته، و مجبورمان 
مي كنند احتماالت ممكن آينده را، به شكلي سردرگم كننده، 
صرفا در »سطوح مختلف عدم قطعيت« پيش بيني كنيم 
)احتمال مشاجره زناشويي بايد به نحوي با احتمال مشاجرات 
حاصل از توليد يك شاهكار علمي مقايسه شود( . جانسون 
مي گويد انتخاب هاي داراي پيامدي حقيقي در زندگي را 
»نمي توان در يك مقياس واحد سنجيد«. فرض كنيد دو 
شغل به شما پيشنهاد مي شود؛ يكي در بخش سالمت، كه 
ارائه مراقبت هاي پزشكي به نيازمند ترين مردم جهان است، 
و ديگري در گلدمن ساكس. شما بايد اين را در نظر بگيريد 
كه كدام گزينه امروز، امسال و يك دهه بعد برايتان جذاب تر 
است؛ كدامشان از نظر احساسي، مالي، و اخالقي مطلوب تر 
است، و كدام براي ش��ما، خانواده و جامعه تان بهتر است. 
تصميم نهايي مي بايد از اين ماتريس چندبعدي بيرون  آيد.

جانس��ون گزارش مي دهد كه تصميم گي��راِن حرفه اي 
فراينده��اي تصميم گيري را ب��ه كار مي برند تا راهنماي 
آنها در اين پيچيدگي باش��د. بسياري از بهترين فرايندها 
در مراحل تصميم گيري بسط مي يابد-  ممكن است يك 
مرحل��ه واگرايي پيش از مرحله همگرايي وجود داش��ته 
باشد - و بر عهده گروه ها سپرده مي شوند )داروين مي توانست 

دوس��تانش را در مرحله واگرايي به دو گروه رقيب تقسيم 
كند، و بعد مناظره اي ميان آنان به راه بيندازد( . ممكن است 
تصميم تبديل به يك ماجراي تكرارشونده شود. در مجموعه 
جلس��اتي كه به »كارگروه طراحي« موسوم اند-  مفهومي 
كه از رش��ته طراحي محصول وام گرفته شده است- يك 
مسئله بزرگ به تعدادي زير مساله تقسيم شده و هركدام 
به يك گروه واگذار مي گردد. سپس گروه ها نتايجشان را با 
تمامي تيم به اشتراك مي گذارند، بازخورد مي گيرند، دوباره 
گروه بندي مي شوند، بازنگري مي كنند و اين چرخه تا زمان 
تصميم گيري ادامه مي يابد )ب��راي معماران قرن نوزدهِم 
پاريس، كارگروهي كاركردن به معناي بازنگري تا آخرين 
لحظه ب��ود، يعني حتي در خودرويي كه آنها را به س��مت 
طرح يا جلس��ه دفاع مي برد نيز اين كار را ادامه مي دادند( . 
كارگروه ها به اين دليل ثمربخش اند كه نه تنها كار را خرد 
مي كنند، بلكه گروه هايي با حساس��يت ها و اولويت هاي 
گوناگون را-  كدنويس ها و طراحان، معماران و سازندگان - 
مجبور به تعامل كرده و بدين ترتيب پهنه ديدگاه هاي ممكن 
را گس��ترش مي دهند. در ش��ركت هايي مانند رويال داچ 
شل، يعني جايي كه رشد شركت مستلزم سرمايه گذاري 
گران قيم��ت در حوزه هايي نامطمئن مانند بنادر و چاه ها 
و خطوط لوله اس��ت، تصميم گيران »طراحي سناريو« را 
به كار مي بندند تا تصويري از چگونگي سرمايه گذاري به 
دست آورند )جانسون مي نويسد يك بسته طراحي سناريو 
دربرگيرنده سه آينده محتمل است: يك مدل براي زماني كه 
اوضاع بهتر شود، يكي براي وقتي كه وضع بدتر شود، و سومي 
هم براي هنگامي كه اوضاع عجيب وغريب شود( . برنامه ريزاِن 
نظامي از بازي هايي اس��تفاده مي كنند ك��ه بطور كامل 
شركت كنندگان را در خود غرق مي كنند. اين بازي ها دور 
ميز يا به شكل ميداني اجرا مي شوند و وظيفه شان اين است 

كه جزييات بيشتري از »نقشه تصميمات« آشكار كنند. در 
چنين بازي هايي، دشمناْن احتماالتي را كشف مي كنند كه 
ما نتوانسته بوديم پيش بيني كنيم، و بدين ترتيب چاره اي 
هستند براي فقر تخيالت فردي ما. ازآنجايي كه مي توان 
بازي را بارها و بارها بازي كرد، تصميم گيران امكان مي يابند 
»كالف را دوباره بپيچند« و بدين ترتيب شاخه هاي بيشتري 
از »درخت تصميمات« را كش��ف كنن��د. به راه انداختن 
يك بازي جنگي درمورد ازدواج چيز عجيبي خواهد شد. 
بااين حال جانسون مي نويسد علم تصميم براي ما آدم ها 
نيز آموزه هايي دارد. او در كتاب دورانديش تجربه خودش 
را از راهبردهاي علمي تصميم گيري بازگو مي كند كه براي 
ترغيب همس��ر و دو فرزندش به نقل مكان از نيويورك به 
بي ايريا به كار برد. جانسون كارش را با تلقين شروع كرد- 
 جنگل هاي سرخ زيبا هستند، منطقه منظره امروزي تري 
دارد- اما به سرعت فراتر رفت. او »طيف كاملي از تحليل ها« 
را تهيه كرد كه دربرگيرن��ده نتيجه گيري هاي گوناگون 
مي شد، نتيجه هايي درباره ابعاد مالي، روان شناختي )آيا 
نقل مكان به ش��هري جديد باعث مي شد او احساس كند 
جوان تر شده است؟( و هستي شناختي )آيا او مي خواست 
»فردي بوده باشد كه بيشتر دوران بزرگ سالي اش را در يك 
محل زيسته است؟«( . جانسون نتيجه يافته هايش را در قالب 
يك پاورپوينت براي همسرش نمايش داد، و او مخالفت هايي 
ابراز كرد كه جانسون پيش بيني نكرده بود )تمام دوستان 
همسرش در بروكلين زندگي مي كردند( . درنهايت، آنها با هم 
قراري گذاشتند: نقل مكان مي كردند، اما اگر پس از دو سال 
همسرش خواهان بازگشت به نيويورك بود، بازمي گشتند، 
»بدون هيچ س��والي.« چند س��ال بعد، آنها از زندگي  دو 
كرانه ايشان راضي اند. آيا »اجراي يك كارگروه چندرشته اي« 
براي كاوش نقل مكان خانواده س��ودي به حال جانسون 
داشته داست؟ احتماالً نه. بااين حال او مي نويسد قواعد علم 
تصميم - »جست وجوي چشم اندازهاي گوناگوِن انتخاب، 
به چالش كش��يدن فرضيات خود، تالش مش��خص براي 
نقشه بندي متغيرها«- نسبت به فهرست هاي فايده هزينه اي 
كه فرانكلين و داروين درست مي كردند »قدمي به جلو« 
برداشته است. با نگاهي به تصميم جانسون، مي توان گفت 

كه او دست كم اطمينان دارد كه تصميمي گرفته است.
كتاب جانسون بخشي از يك سنت طوالني است. فيلسوفان، 
قرن ها، تالش كرده اند تا بفهمند ما چگونه تصميم مي گيريم 
و، بطور كلي، چه چيزي باعث مي شود هر تصميمي درست 
يا نادرست، و عقالني يا غيرعقالني، به نظر برسد. »نظريه 
تصميم«، يعني نقطه مشتركي كه فيلسوفان را گرد هم آورده 
است، به اين گرايش دارد كه آن تصميماتي را درست بداند 
كه برآمده از ارزش ها باشند. هنگامي كه با يك انتخاب مواجه 
مي شويم-  مثال بايد رشته اقتصاد بخوانيم يا تاريخ هنر؟- 
نخست از خودمان مي پرسيم چه چيزي براي مان ارزش 
دارد، سپس به جست وجوي بيشينه سازي ارزش مي رويم.

تصميم، از اين ديدگاه، اساس��ا يك معادله ارزش افزاست. 
اگر بخواهيد بيرون برويد و نتوانيد تصميم بگيريد كه آيا 
با خود چتر ببريد يا نه، مي توانيد با پيروي از فرمولي كه به 
احتمال بارش باران وزن مي دهد به تصميمي برسيد، يعني 
از يك سو احساس خوشايند پرسه زدن بدون داشتن چيزي 
دست وپاگير، و از سوي ديگر احساس ناخوشايندي كه اگر 
خيس شويد خواهيد داشت. اغلِب تصميمات پيچيده تر 
از اين هس��تند، اما وعده نظريه تصميم اين است كه براي 
همه چيز فرمولي وجود دارد، از حمله به ابيت آباد گرفته تا 
حفر يك چاه نفت در درياي شمال. ارزش هايتان را در نظر 

بگيريد تا تصميمات درست مشخص شوند.
برخي فيلس��وفان، در دهه هاي گذشته، نارضايتي شان را 
از نظريه تصميم ابراز كرده اند. آنها به اين اش��اره مي كنند 
ك��ه اگر درباره چيزهايي كه برايمان مهم اس��ت مطمئن 
نباشيم، يا وقتي فكر مي كنيم ممكن است چيزهايي كه 
برايمان مهم اند تغيير كنند، نظريه تصميم كارايي اش را 
از دست مي دهد. ادنا اولمان مرگاليت، فيلسوف درگذشته 
اس��راييلي، در مقاله اي در سال ۲۰۰۶، به نام »تصميمات 
بزرگ: برگزيدن، همگرايي، انحراف« از ما مي خواهد تصور 
كنيم از »پيشگامان پيشين صهيونيست سوسياليست« 
هستيم كه، در پايان قرن بيستم، روياي مهاجرت از اروپا به 
فلسطين و تبديل شدن به »يهودياني مطابق با آرمان هاي 
جديد« را در سر داريم. او مي گويد چنين تغييري »پروژه 
و هس��ته دروني زندگي ف��رد را دگرگون مي كند«، يعني 
مثاًل كسي از »شخص قبلي«اي سخن بگويد كه پيش از 
اين بوده و كتاب فروش��ي هاي بوداپست را به دنبال كتاب 
زير و رو مي كرده اس��ت، و »ش��خص جدي��دي« كه بعدا 
شده و در جايي در صحرا كار مي كند. نكته چنين تغييري 

بيشينه سازي ارزش هاي فرد نيست، بلكه بازپيكربندي آنها، 
و بازنويسي معادل هاي است كه فرد در حال حاضر بر اساس 
آن زندگي مي كند. اولمان مرگاليت ترديد دارد كه چنين 
انتخاب هاي دگرگون كننده اي را بتوان درست يا نادرست، 
و عقالني يا غيرعقالني، ارزيابي كرد. او داس��تان مردي را 
تعريف مي كند كه »براي بچه دارش��دن مردد بود، چراكه 
نمي خواس��ت تبديل به آن »موجود مالل آوري« شود« 
كه والدين بدان گرايش دارند. »او درنهايت تصميم گرفت 
بچه دار شود و به تدريج ويژگي هاي مالل آور دوستانش را 
كه پدر بودند كسب كرد. اما خوشحال بود!«. ارزش هاي چه 
كسي بيشينه شدند؟ فرد قبلي يا فرد جديد؟ از آنجايي كه 
هيچ فرمول بيشينه ساز ارزش نمي تواند چنين تصميمي را 
توضيح دهد، اولمان مرگاليت پيشنهاد مي كند به جاي آنكه 
بگوييم اين مرد »تصميم« گرفته اس��ت كه بچه دار شود، 
بگوييم او بچه دارشدن را »برگزيد«. »برگزيدن« )آن گونه كه 
اولمان مرگاليت به كار مي برد( به معناي كاري است كه زماني 
انجام مي دهيم كه ارزش هايمان را به جاي بيشينه سازي 
تغيير مي دهيم. او فكر مي كرد ماهيِت »شرايط برگزيدن« 
توضيح مي دهد كه چ��را مردم »درواق��ع هنگام گرفتن 
تصميمات بزرگ، به نسبت تصميمات عادي، بي پرواتر و 
اتفاقي تر عمل مي كنند. بااين همه، گزينه هاي كشف نشده 
پيوسته به ذهنمان مي آيند. تصميم گيرنده اي كه سوبارو 
مي خرد، مدام به اين فكر نمي كند كه مي توانست تويوتا هم 
بخرد: تويوتا نسخه اي از او را با ارزش هاي متفاوت بازنمايي 
نمي كند. اما يك برگزيننده پيوسته در فكر »شخصي است 
كه با او ازدواج نكرد، كشوري كه بدان مهاجرت نكرد، و شغلي 
كه ادامه نداد«، چراكه، در »حضور پنهاِن« گزينه ردشده، 
»مقياسي« نهفته اس��ت كه به او كمك مي كند »ارزش، 

موفقيت يا معناي« زندگي واقعي اش را بسنجد.

اگنس كاالرد، فيلس��وفي در دانش��گاه ش��يكاگو، به ايده 
دگرگوني ناگهاني مشكوك است. او معتقد است، صرف نظر 
از اينكه چگونه به نظر ايد و چه احساس��ي داشته باشد، ما 
خودمان هستيم كه انتخاب مي كنيم چگونه تغيير كنيم. 
او در كتاب اثرگذار و عميقش به نام س��ودا: عامليِت شدن 
مي نويسد: »والدشدن نه چيزي است كه همين طور براي 
ش��ما اتفاق بيفتد، و نه چيزي كه تصميم بگيريد برايتان 
اتفاق بيفتد«. در عوض، كاالرد مدعي است ما »سوداي« 
دگرگون سازي خود را با امتحان كردن ارزش هايي نشان 
مي دهي��م كه اميدواريم يك روز به دس��ت آوريمش��ان؛ 
درست مانند آن است كه پيش از رفتن سر يك قرار مقابل 
آينه بايستيم و ژستي بگيريم. كاالرد درباره آن مرد مقاله 
اولمان مرگاليت كه از تبديل ش��دن ب��ه پدري مالل انگيز 
مي ترسيد چنين مي نويسد: »زماني كه او مي گويد »برو 
كه بريم«، تالش مي كند به ش��كلي فعاالن��ه ارزش هاي 
متمايز والدبودن را س��تايش كند«. كاالرد، به جاي لحظه 
تصميم گيري، فرايندي بطئي تر مي بيند: »شخص قبلي 

سوداي تبديل شدن به شخص جديد را دارد.« 
تصور كنيد در يك كالس فهِم موسيقي كالسيك ثبت نام 
كرده ايد كه در آن نخستين مش��قتان گوش دادن به يك 
سمفوني است. هدفون به گوش مي گذاريد، دكمه شروع 
را مي زنيد و خوابتان مي برد. مس��اله اين اس��ت كه ش��ما 
درواقع نمي خواهيد موس��يقي كالس��يك گوش كنيد؛ 
فقط مي خواهيد كه بخواهيد. كاالرد فكر مي كند س��ودا 
يك فعاليت عمومي ميان انسان هاست: عاشقاِن سودايي 
شراب وجود دارند، ستايش��گران هنر، طرفداران ورزش، 
شيفتگان ُمد، دي جي ها، مديران، كوه نوردان، خيرخواهان 
س��اده لوح۱۷، والدين، و معتقدان مذهب��ي، كه همگي 
برنامه ريزي مي كنند تا به چيزه��اي جديدي بها دهند. 

وانگهي، بسياري از تصميمات عادي-  مانند انتخاب ميان 
گلدمن ساكس يا فعاليت در بخش سالمت- نيز برآمده از 
اين پرسش هستند كه سوداي تبديل شدن به چه كسي را 
در سر داريم. كاالرد ميان سودا و بلندپروازي تمايز قائل است. 
برخي از آنهايي كه كالس فهم موسيقي كالسيك را انتخاب 
مي كنند، زياده خواه اند؛ يعني به اين دليل ثبت نام نمي كنند 
كه آرزوي دوست داشتن موسيقي كالسيك را در دل دارند، 
بلكه چون از اين كالس مي توانند نمره خوِب بي دردسري 
بگيرند اين كار را مي كنند. از روز اول مي دانند چه چيزي 
براي شان ارزش دارد: معدلشان )كاالرد مي نويسد: »يكي 
 از وظايف هر معلمي تبديل بلندپروازي به سودا است«( .

 براي دانش��جويان بلندپرواز توضيح اينك��ه چرا كالس را 
انتخاب كرده اند ساده است. اما سودايي ها مي بايد با حدي 
از ظاهرسازي ناشيانه كنار بيايند. اگر كسي از شما سوال 
كند چرا ثبت نام كرده ايد، درصورتي كه بگوييد زيبايي ژرف 
موسيقي كالسيك شما را برانگيخته است، ُپرگويي كرده ايد. 
حقيقت، كه دش��وار به كالم مي آيد، اين اس��ت كه حس 
مبهمي از ارزش موسيقي كالسيك داريد، اما اميدواريد در 

نسخه هاي آينده خودتان به درستي دركش كنيد.
تا زماني كه س��ودايي ها ياد نگيرند انگيزه هايشان را بطور 
كامل توضيح دهند، اغلب، اهدافشان را كوچك تر از آنچه 
هست مي نمايانند. يك نقاش سودايي، به جاي آنكه سعي 
كند توضيح دهد كه اميدوار اس��ت با هنرش چه چيزي را 
بيان  كند، مي گويد هنر برايش آرامش بخش است. كاالرد 
نتيجه مي گيرد كه سودا دو چهره دارد: يك چهره نزديك 
كه سودايي »كمتر از آنچه هست« مي نماياندش، و چهره اي 
دور كه او تمايلي به تشريحش ندارد، چراكه سبب مي شود 
فعاليت هاي فعلي اش معنايي فراتر از جايگاه مشروعشان 
بيابند. كلي��د خوددگرگوني ما در اين اس��ت كه متقلبي 
خوش قلب باشيم. كاالرد مي نويسد: »تصور كنيد چه نوع 
تفكري دانش آموزي خوب را برمي انگيزد تا، وقتي خوابش 
گرفته است، خود را مجبور به گوش دادن به سمفوني كند.«

كاالرد مي گويد اينها داليل »ب��دي« براي گوش دادن به 
موسيقي كالسيك هس��تند، اما همين داليلي كه به نظر 
»بد« مي رس��ند، او را ترغيب مي كنن��د پيش رود؛ يعني 
جايگزين داليل منطقي اند. مبهم و بي سروته حرف زدن، 
زماني كه سوداي چيزي را داريم، نشاني از غيرمعقول بودن 
يا عدم صالحيت نيس��ت. درواقع، شايد خالف اين حرف 
درست باشد. كاالرد مي گويد: »همه به دانشگاه مي روند تا 
فارغ التحصيل شوند، اما تا زماني كه خودم فارغ التحصيل 
نشده  باش��م واقعا نمي دانم فارغ التحصيلي چيست و چه 
اهميتي دارد«. اگر نتوانيم س��وداي آن تغييراتي را داشته  
باشيم كه براي توصيفشان تقال مي كنيم، درون افكارِ ازپيش 
موجودمان به دام مي افتيم. ناتواني از توضيح دادِن داليلمان 
مقياسي اس��ت براي اينكه بدانيم آرزو داريم تا كجا سفر 
كنيم. كاالرد مي گويد تنها بعد از آنكه يك سودايي به مقصد 
برسد است كه »خواهد گفت: دليلش اين بود.« از آنجايي  كه 
مدت زماني طوالني به درازا خواهد كش��يد كه سودا به بار 
بنشيند، سودايي ها همواره در معرض گسيختگي هستند. 
مقاله سال ۲۰۰۶ اولمان مرگاليت به فردي اشاره مي كند 
كه برگزيده »تا جهان كارمندي را رها كند و هنرمند شود«. 
كاالرد چنين كارهايي را نتيجه سودا مي داند، فرايندي كه 
با پرسه اي كوتاه، و ش��ايد تصادفي، در موزه هنر آغاز شده 
و زماني به اوج مي رس��د كه، س��ال ها بعد، فرد يك كارگاه 
سفالگري باز مي كند. مساله اينجاست كه برخي ارزش ها 
برخي ديگر را مسدود مي كنند. هنرمند سودايي مي بايد 
آن فضيلت هاي كارمندي را كه زماني سودايشان را داشت 
كناري نهد، و به جاي آنها فضايل خالقانه  را بپذيرد. اگر يك 
بيماري خانوادگي او را مجبور به ترك نقشه هاي هنري اش 
كند، ممكن است سرگردان شود، چراكه از افسون زندگي 
كارمندي رها ش��ده، اما از رس��يدن به رضايت واقعي يك 
زندگي هنري نيز عاجز است. كاالرد مي نويسد سودايي بودن 
يعني قضاوت كردن خوِد امروزي فرد با معيارهاي خوِد آينده 
كه هنوز وجود ندارد. اما چنين چيزي ممكن است ما را به 
گياه سجافي شبيه كند كه ريشه هايش را، به اميد خاكي 
كه شايد هرگز از راه نرسد، در هوا آويزان مي كند. معلوم شد 
من و همسرم مشكل بچه دارشدن داريم. پيمودن هزارتوي 
ناباروري پنج س��ال از وقتمان را گرفت. بيشتر آن دوران را 
با چيزي زندگ��ي مي كرديم كه كاالرد اينگونه توصيفش 
مي كند: »غمگيني خاصي كه همبس��ته با ازدست دادن 
چيزي اس��ت كه تازه تالش براي شناختنش را آغاز كرده 
بوديد«. من سودا را بهار گذشته، پيش از تولد پسرم، خواندم 
و گهگاه درباره اش با همسرم گپ زدم. بيش از همه، اين بحث 
كاالرد تحت تأثيرمان قرارداد كه والدبودن ذاتاً امري سودايي 
است. والدين چشم انتظار رابطه اي پرعشق با فردي خاص 
هستند، و اين با وجودي است كه فرد هنوز بطور كامل پا به 
هستي ننهاده است؛ او در طول سال هاي متمادي، با تمامي 
ويژگي هايش، شكل مي گيرد. به همين دليل، كمي احساس 
»والدين بلندپرواز« را در خود دارد، يعني افرادي كه ازپيش 
نقشه مي كشند چه چيز فرزندشان را دوست داشته باشند. 
كاالرد نتيجه مي گيرد بهتر است »با ناكامل ترين تصورات 
پا به والدشدن بنهيم«، چراكه »سبب مي شود فرزندانمان 
را در موقعيتي قرار دهيم كه آنها برايمان مش��خص كنند 
والدبودن چه معنايي دارد«.  درعوض، عشق والدي مي بايد 
»مستعد اين باشد كه خود را به اقتضاي شخصي شكل دهد 
كه خود مي آيد تا شكل دهنده باشد.« بيشتر قسمت هاي 
كتاب كاالرد شرحي منتظم است كه خود را بيرون از زمان 
و مكان جاي داده است. او مي نويسد آنچه براي سودايي ها 
»در اين فاصله رخ مي دهد، زندگي است«. اكنون كه پسرمان 
به دنيا آمده، ما بطور كامل در اين فاصله زندگي مي كنيم. 
نمي خواهيم اكنون، يا رم��ز و راز هايش، پايان يابد. هر روز 
جذاب و سرشار از معنايي بي پايان است. اخيرا همانطور كه 
پدرم به صورت پس��رم زل زده بود، چهره او را تماشا كردم. 
بعد به پسرم گوش داديم كه داشت يك نوع زبان جديد را 
فرامي گرفت. هر بار كه ما را نگاه مي كند، نگاه كردنش بيشتر 
منحصر به خودش مي شود. مانند صفحاتي كه خودبه خود 
ورق مي خورند، خيلي زود لحظات پرمعنا يكي پس از ديگري 
مي آيند، لحظاتي كه دشوار بتوان آنها را نشانه اي از چيزي 

ديگر دانست.

  مبه�م و بي س�روته ح�رف زدن، زمان�ي 
ك�ه س�وداي چي�زي را داري�م، نش�اني از 
غيرمعقول ب�ودن يا عدم صالحيت نيس�ت. 
درواقع، ش�ايد خالف اين حرف درست باشد. 
كاالرد مي گويد: »همه به دانشگاه مي روند تا 
فارغ التحصيل ش�وند، اما ت�ا زماني كه خودم 
فارغ التحصيل نش�ده  باش�م واقعا نمي دانم 
فارغ التحصيلي چيست و چه اهميتي دارد«. 
اگر نتوانيم سوداي آن تغييراتي را داشته  باشيم 
كه براي توصيفشان تقال مي كنيم، درون افكاِر 
ازپيش موجودمان به دام مي افتيم. ناتواني از 
توضيح دادِن داليلمان مقياس�ي است براي 

اينكه بدانيم آرزو داريم تا كجا سفر كنيم.

برش
  از منظ�ر آرمان�ي، همه چي�ز دان و 
هوش�يار و منطق�ي هس�تيم ام�ا، در 
واقعي�ت، تصميماتم�ان را در ش�رايطي 
ناكام�ل مي گيريم كه مانع از رس�يدن به 
دركي درس�ت از پيامدهايشان مي شود. 
جانسون مي گويد اين مشكِل »عقالنيت 
كرانمند« اس�ت. انتخاب ه�اي پيش�ين 
انتخاب هاي بعدي را محدود مي س�ازند، 
واقعي�ات پوش�يده مي مانن�د، نادي�ده 
گرفته ش�ده يا به دام كژفهمي مي افتند. 
تصميم گي�ران در فرايند تفكر گروهي به 
توافق مي رسند و اذهان جايزالخطايشان 

بر يكديگر تأثير مي گذارد.

برش
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چرایی نبود شادمانی
شادمانی به عنوان يکی از احساسات ريشه ای مثبت 
و بسيار تاثير گذار بر رفتار و حاالت ديگر فرد، نقش 
تعيين کننده ای در تامين سالمت فرد و جامعه دارد. 
به نظر می رسد برخی عوامل محيطی، اجتماعی و 

فردی در اين زمينه موثر باشند.
شادمانی به درجه يا ميزانی اطالق می شود که شخص 
به وسيله آن درباره مطلوب بودن کيفيت کلی زندگی 
خود قضات می کند. به عبارت ديگر شادمانی به اين 
معناست که فرد به چه ميزان زندگی خود را دوست 
دارد. بنابراين ش��ادمانی هر چند با توجه به تعاريف 
به طور کلی يک احس��اس ذهنی و فردی است ولی 
نوس��انات آن به شدت تحت تاثير عوامل مستقيم و 
غير مستقيم بيرونی است و جدا از آنها به هيچ وجه 

قابل تصور نيست.
شادمانی به عنوان يکی از احساسات ريشه ای مثبت 
و بسيار تاثير گذار بر رفتار و حاالت ديگر فرد، نقش 
تعيين کننده ای در تامين سالمت فرد و جامعه دارد. 
هر چند يکی از عوامل افزايش دهنده ميزان شادمانی 
در سطح فردی و جمعی را، باال بردن سطح کيفيت 
زندگی و توسعه در ابعاد مختلف آن می دانند، ولی اين 
رابطه در جهت عکس آن نيز بطور کامل مصداق دارد.

شادمانی به دليل اينکه همواره با خرسندی، خوش 
بينی و اميد و اعتماد همراه است، می تواند به عنوان 
يک کاتاليزور، نقش شتاب دهنده ای در فرايند توسعه 
يک جامعه داشته باشد. همچنين در نقطه مقابل، نبود 
شادمانی در يک جامعه منجر به ايجاد فضای سرد و 
بسته ای خواهد شد که قادر به تامين حداقل انرژی 

الزم برای نوآوری و پيشرفت نخواهد بود.
بر اساس بررسی های وزارت اقتصاد، احساس خوشی 
داشتن يکی از مولفه های سرمايه اجتماعی است که 
در ميان مردمان استان های مختلف پژوهش شده 
است. در اين پژوهش استان های گيالن، مازندران و 
کردستان در سال ۹۶ بيشترين امتياز را در احساس 
خوشی داشتن کسب کرده اند و استان های اصفهان، 
خراسان جنوبی و آذربايجان غربی نيز کمترين امتياز 

را در اين زمينه داشتند. 
اين در حالی است که در يک طرح پژوهش ملی که با 
نام بررسی ميزان شادکامی و عوامل مرتبط با آن در 
افراد ۲۰ تا 4۰ سال ايرانی انجام شد، ميانگين نمرات 
شادکامی در اس��تان های بوشهر، گيالن و زنجان از 
ديگر استان ها بيش��تر تخمين زده شد. همچنين 
در تحليل رگرس��يون لجس��تيک بين شادکامی و 
متغيرهای سن، جنسيت، تعداد سال های تحصيل و 
محل سکونت )شهر و روستا( ارتباط معنی دار وجود 
نداشت. افرادی که سطح درآمد خود را بد/خيلی بد 
گزارش کرده بودند، ميزان شادکامی کمتری نسبت 
به افرادی داشتند که سطح درآمد خود را خيلی خوب/

خوب گزارش کرده بودند. همچنين شادکامی افراد 
بيکار کمتراز افراد شاغل بود. 

بنابراين اگر شادی را نيز مانند بسياری از پديده های 
اجتماعی در يک جامعه معلولی از عوامل ديگر بدانيم 
بايد به بسترها و زمينه های اجتماعی ايجاد کننده و 
موثر بر آن نيز توجه داشته باشيم. در اين خصوص ايرنا 
با علی اکبر ارجمند نيا، رييس موسسه روان شناسی 

دانشگاه تهران گفت و گو كرده است.
او در خصوص ماهيت ش��ادمانی گفت: ش��ادمانی 
حالتی است که دو بعد دارد. از يک سو بخش عواطف و 
هيجانات را در برمی گيرد و از سوی ديگر بخش ذهنی 
را شامل می شود. افرادی که شاد هستند هم هيجانات 
و عواطف مثبتی از خود نشان می دهند و از زندگی 
لذت بهتری می برند و هم اينکه از نظر ذهنی افرادی 
هستند که احساس می کنند کنترل امور را در دست 
خود دارند و می توانند سرنوشت خود را تغيير دهند. 
چه در کوتاه مدت و چه در بلند مدت معتقد هستند 
که عوامل درونی تاثير گذار است و نه عوامل بيرونی. 
اين تعريف به طور نسبی بين محققان قابل قبول است.

ارجمندنيا در خصوص عوامل تاثير گذار بر شادمانی 
گفت: عوامل تاثي��ر گذار به بحث ش��رايط زندگی 
افراد بر می گردد. بحث تربيتی ک��ه در افراد اعمال 
می ش��ود به نگاهی که خود افراد به زندگی دارند و 
به خودش��ان دارند ناشی می ش��ود. همچنين اين 
عوامل می تواند ناشی از عوامل اجتماعی، خانوادگی، 
محيطی و... نيز باشد. وی افزود: معموال سبک زندگی 
هايی که بسيار سختگيرانه هستند افرادی افسرده و 
ناراح��ت را پرورش می دهند. در واقع زندگی در اين 
نوع خانواده ها سخت اس��ت و برنامه ای برای لذت 
بردن از زندگی وجود ندارد. معموال اين افراد بچه های 
شاد و سرزنده ای را تربيت نمی کنند. اجتماع هم اگر 
بتواند ش��رايط و محيط الزم برای رفاه افراد را فراهم 
کند و مقدماتی را برای زندگی افراد طراحی کند، افراد 
می توانند رضايت از زندگی بيشتری را دارا باشند. به 
عنوان مثال افراد شاغل شادی بيشتری از افراد بيکار 
دارند. نگرانی بابت شغل زمينه ناراحتی و افسردگی 
را فراهم مي کند. او در خصوص علل شادمان نبودن 
مردم ايران گفت: آمار دقيقی در اين زمينه وجود ندارد 
که مش��خص کند مردم ايران نسبت به کشورهای 
ديگر افسرده تر هستند. ما نمی توانيم اين امر را بطور 
قاطع مطرح نماييم که مردمی داريم که نس��بت به 
کشورهای ديگر افس��رده تر هستند. معموال وقتی 
کشورها را بر اساس ميزان شادکامی مورد مقايسه قرار 
می دهيم ايران نه ابتدای مسير و نه در انتهای مسير 
قرار دارد. يعنی نه اين گونه اس��ت که بگوييم خيلی 
ش��اديم و نه اينگونه است که بگوييم خيلی ناراحت 
هستيم. ولی بطور کلی شرايط جوامع بر شادکامی و 
نشاط افراد تاثير گذار هستند. مثال در مورد شغل اگر 
بيکاری رواج داشته باشد طبيعی است که خلق افسرده 
بيشتر خواهد بود همچنين با توجه به تحوالت اخير 
می توانيم شاهد آن باشيم که بيکاريمان رو به افزايش 
است. نتيجه اين عوامل نيز عدم وجود شادکامی است. 
اودر خصوص تاثير محيط جغرافيايی بر شادمانی افراد 
گفت: بله موقعيت های مکانی نيز تاثير گذار هستند. 
بر اس��اس يافته های پژوهش��ی در مناطق ساحلی 
افسردگی بيشتر اس��ت چون به اندازه ديگر مناطق 
 نور خورشيد ندارند. در مناطق ديگر که آفتاب بيشتر 

می تابد؛ شادکامی نيز بيشتر است. 



يادداشت 9 بانك و بيمه

رشد سكه در يك سال اخير 258 درصد، دالر 232 درصد، يورو 224 درصد 

گزارش تحوالت نرخ ارز و سكه در 10 ماه اول سال 97

اصالحات ساختاري و انضباط مالي در شرايط اقتصاد ايران

گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري |
روز شنبه 11 اس��فندماه 97 تحت تاثير اخبار مربوط به 
بررسي پيوس��تن ايران به كنوانس��يون مبارزه با جرايم 
سازمان يافته پالرمو در مجمع تشخيص مصلحت نظام، 
كه با اظهارنظرها و مخالفت بخشي از اعضاي مجمع در 
روزهاي اخير مواجه بوده است، نرخ لحظه اي سامانه سنا 
ب��راي دالر 13 هزار و 450 تومان، ي��ورو 15 هزار و 600 
تومان اعالم شد و سامانه سنا نرخ ميانگين ارزها براي روز 
پنج شنبه 9 اس��فند را براي دالر 13286، يورو 15336 
تومان، پوند 17 ه��زار و 271 تومان، درهم 3645، يوآن 

2027، لير تركيه 2619 تومان اعالم كرد.
به گزارش »تعادل«، همچنين در صرافي هاي مجاز بانكي 
هر دالر امريكا 13 هزار و 450 تومان فروخته و 13 هزار و 
350 تومان خريداري شد كه افزايش 150 توماني نسبت 
به روز پنجشنبه داشته است. هر يورو نيز در صرافي هاي 
مجاز بانكي ب��ا قيمت 15 ه��زار و 600 تومان در اختيار 
متقاضيان قرار گرفت و 15 هزار و 500 تومان خريداري 
ش��د كه افزايش 300 توماني قيمت يورو نس��بت به روز 
پنجشنبه را نشان مي دهد.  در بازار آزاد معامالت نقدي 
نيز دالر با 150 تومان افزايش 13700، يورو با 450 تومان 
افزايش 15750، درهم با 95 تومان افزايش 3720 تومان، 
معامله شد. در صرافي هاي هرات نيز نرخ دالر با 440 تومان 
افزايش معادل 13600 تومان معامله شده است.  در بازار 
ارز رسمي نيز بر اساس اعالم بانك مركزي هر دالر امريكا 
بدون تغيير 42 هزار ريال قيمت خورد. هر پوند انگليس با 
387 ريال كاهش 55 هزار و 472 ريال و هر يورو نيز با 15 

ريال افت 47 هزار و 765 ريال ارزش گذاري شد.

  كاهش نرخ اونس جهاني به زير 1300 دالر 
 نرخ اونس جهاني طال نيز روز ش��نبه به زير 1300 دالر 
تغيي��ر كانال داد و با ثبت ن��رخ 1293 دالر، كاهش قابل 
توجهي نسبت به روز پنج شنبه و جمعه داشته است. اما از 
آنجا كه بازار ارز و نرخ دالر تحت تاثير اخبار و حاشيه هاي 
مربوط به بررسي پيوس��تن ايران به كنوانسيون مبارزه 
با جرايم س��ازمان يافته پالرمو قرار داش��ته و نرخ دالر به 
13700 توم��ان در بازار آزاد افزايش داش��ته اس��ت، در 
نتيجه نرخ طال و س��كه نيز با افزايش همراه ش��د.  براين 
اس��اس با اعالم قيمت هر اونس طال كه از 1324 دالر در 
روز پنج ش��نبه با 31 دالر كاهش به 1293 دالر رسيده و 
افزايش نرخ دالر آزاد نقدي به 13700 تومان، قيمت طال 
و سكه نيز افزايش يافت و هر گرم طالي 18 عيار با 6 هزار 
توم��ان افزايش 433 هزار تومان، و مظنه مثقال 17 عيار 
با 10 هزار افزايش 1 ميلي��ون و 874 هزار تومان معامله 
شد.  هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم 4 ميليون 
و 550 هزارتومان، س��كه تمام بهار آزادي طرح جديد با 
150 هزار تومان افزايش، 4 ميلي��ون و 750هزارتومان، 
نيم س��كه 2 ميليون و 630 هزارتومان، ربع س��كه يك 
ميليون و 720هزارتومان و سكه گرمي 880 هزارتومان 
داد و ستد شد.  اين در حالي است كه روز جمعه با كاهش 
اونس جهاني به 1308 دالر و نرخ دالر آزاد نقدي به قيمت 
13550 تومان، نرخ س��كه طرح جديد 4 ميليون و 580 
هزار تومان، نيم سكه 2 ميليون و 550 هزار، گرم 18 عيار، 

430 ه��زار و مظنه مثقال 17 عيار 1 ميليون و 865 هزار 
تومان اعالم شده بود.  همچنين در بازار ارز رسمي، بانك 
مركزي نرخ 47 ارز را براي روز ش��نبه اعالم كرد كه طي 
آن نرخ 13 ارز مانند پوند نسبت به روز پنج شنبه افزايش، 
قيمت 26 واحد پولي ديگر مانند يورو و پوند كاهش و نرخ 

8 ارز ديگر از جمله دالر نيز ثابت بود.

  رشد سكه در يك سال اخير 258 درصد، دالر 
232 درصد، يورو 224 درصد 

گزارش ماهانه اقتصادي دي ماه 97 بانك مركزي كه به 
تازگي منتشر شده نشان مي دهد كه قيمت دالر از 14815 
تومان در مهر ماه روند نزولي به خود گرفته و در ماه هاي 
آبان و آذر و دي تحت تاثير سياست هاي بانك مركزي و 
ستاد هماهنگي اقتصادي سران قوا، با كاهش مواجه شده 
اس��ت. اما همانطور كه در بهمن و اسفند شاهد بوده ايم 
تحت تاثير اخبار مربوط به لوايح FATF، بازار شب عيد، 
سال جديد ميالدي، و ساير تحوالت اقتصادي، بازارهاي 
صرافي، معام��الت بانكي و ارزي و.... در بهمن و اس��فند 
شاهد نرخ دالر بوده ايم و در 11 اسفند 97 نرخ سامانه سنا 

13450 تومان اعالم شده است. 
نرخ دالر در ماه هاي دي، آذر و آبان رشد منفي داشته اما 
در بهمن و اسفند رشد مثبت داشته است. همچنين دالر 
در يكس��ال اخير معادل 154 تا 272 درصد در ماه هاي 
مختلف رشد نشان مي دهد اما در مجموع نسبت به سال 
96 نرخ دالر اكنون با رشد 232 درصدي و 3.3 برابر شدن 
همراه بوده اس��ت.  قيمت يورو نيز مانند دالر در ماه هاي 
آبان تا دي رشد منفي داشته و در بهمن و اسفند بار ديگر 
روند صعودي داشته است. يورو با رقم 15600 تومان در 
روز 11 اسفند 97، نسبت به سال 96 معادل 140 تا 260 
درصد در ماه هاي مختلف افزايش داشته اما در حال حاضر 
و روز 11 اسفند براساس نرخ سامانه سنا، نسبت به سال 
96 با رش��د 224 درصدي مواجه شده و 3.24 برابر شده 
است.  از سوي ديگر، قيمت سكه نيز متاثر از نرخ دالر، در 
ماه هاي آبان تا دي 97 روند نزولي داش��ته و به 3 ميليون 
و 750 هزار تومان در دي ماه رسيد. اما در بهمن و اسفند 
رشد مثبت داشته و به 4 ميليون و 750 هزار تومان در 11 
اسفند رسيده است. نرخ سكه در ماه هاي اخير نسبت به 
سال 96 با رشد 156 تا 254 درصد رشد همراه بوده است 
و در تاريخ 11 اسفند 97 نسبت به سال 96 معادل 258 
درصد رشد كرده كه به معناي 3.58 برابر شدن نرخ سكه 
در اين يكسال است.  با نگاهي به اين آمار مي توان دريافت 
كه نرخ سكه با 258 درصد رشد در يكسال اخير، نسبت به 
دالر با 232 درصد رشد و يورو با 224 درصد رشد، افزايش 
بيشتري داشته و به خاطر رشد نرخ اونس جهاني طال در 
يكسال اخير، قيمت طال با افزايش بيشتري نسبت به دالر 

و يورو همراه شده است. 

  گزارش دي ماه
در ديماه ١٣٩٧ متوسط قيمت فروش يك سكه تمام بهار 
آزادي طرح قديم در ب�ازار آزاد شهر تهران 3 ميليون و 607 
هزار تومان بود كه در مقايسه با م�اه قب�ل و م�اه مش�ابه 
س���ال قب�ل ب�ه ترتي�ب 1 و 151 درصد افزايش نشان 

مي دهد. همچن�ين ح�داق��ل و ح�داكثر ن�رخ ف�روش 
س�كه م�ذكور درم�اه ي�اد ش�ده ب�ه ترتي�ب 3 ميليون و 
250 هزار و 3 ميليون و 867 هزار تومان بوده اس��ت.  در 
ديماه ١٣٩٧ متوس��ط قيمت فروش يك سكه تمام بهار 
آزادي طرح جديد در بازار آزاد شهر تهران 3 ميليون و 756 
هزار تومان بود كه در مقايسه با م�اه قب�ل و م�اه مش�ابه 
س���ال قب�ل ب�ه ترتي�ب 4 و 156 درصد افزايش نشان 
مي دهد. همچن�ين ح�داق��ل و ح�داكثر ن�رخ ف�روش 
س���كه م�ذكور درم�اه ي�اد ش�ده ب�ه ترتي�ب 3 ميليون 
و 436 و 4 ميلي��ون و 31 ه��زار تومان بوده اس��ت. در ده 
ماه اول سال ١٣٩٧ نيز متوسط قيمت فروش يك سكه 
تم�ام به�ار آزادي در ب�ازار آزاد شهر تهران با طرح قديم 
3 ميليون 193 هزار و با طرح جديد 3 ميليون 378 هزار 
تومان ب�ود ك�ه نس�بت ب�ه دوره مش��ابه س��ال ١٣٩٦ 
ب��ه ترتي����ب 155 و 163 درص��د اف��زايش يافت��ه 
اس��ت  در ديم��اه ١٣٩٧ متوس��ط قيم��ت ف��روش 
ي��ك دالر امريكا در ب��ازار آزاد ش��هر ته��ران ١٠٩٦٤٣ 
ريال بود كه در مقايس��ه با ماه قبل 1.3 درصد ك�اهش و 
نس�بت ب�ه م�اه مش�ابه س�ال قب�ل 154 درصد افزايش 
داشته است. همچنين ح�داقل و ح�داكثر ن�رخ ف�روش 
ي���ك دالر امريكا در م�اه م�ذكور ب�ه ترتي�ب ١٠٠٨٩٣ 
ريال و ١٢٠٨٦٧ ريال بوده است. در ديماه ١٣٩٧ متوسط 
قيمت فروش يك يورو در بازار آزاد شهر تهران ١٢٧٤٩٢ 
ريال ب�ود كه در مقايس��ه با ماه قبل 1.2درصد كاهش و 
نسبت به ماه مشابه س���ال قب�ل 140درص�د اف�زايش 
داشته است. همچنين حداقل و حداكثر نرخ فروش يك 
يورو در ماه مذكور به ترتيب ١١٦٦٨٠ ري�ال و ١٣٧٨٦٧ 

ريال بوده است. در ده ماه اول سال ١٣٩٧ متوسط قيمت 
فروش يك دالر امريكا و يك يورو در ب�ازار آزاد شهر تهران 
به ترتيب ١٠٣٨٨٢ ريال و ١٢١٣٩١ ريال بود ك�ه نس�بت 
ب�ه دوره مش�ابه س�ال قب�ل دالر 164درصد و يورو 163 

درصد افزايش داشته است

  164 درصد رشد دالر در 10 ماه اول 
قيمت هر دالر در بازار طي 10 ماهه نخست امسال نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته 164 درصد و قيمت هر قطعه 
س��كه تمام بهار آزادي طرح قديم و جديد نيز به ترتيب 

155.2 تا 160 درصد رشد نشان مي دهد.
مقايسه خالصه وضعيت قيمت در بازارها طي 10 ماهه 
نخست سال هاي 96 و 97 نشان مي دهد كه ميانگين نرخ 
سكه تمام بهار آزادي طرح قديم كه يك ميليون و 250 
ه��زار تومان در ده ماهه 96 بوده به 3 ميليون و 190 هزار 
تومان در ده ماهه س��ال جاري رسيده كه رشدي 155.2 
درصدي داشته است. اين مقايسه براي ميانگين نرخ سكه 
تمام بهار آزادي طرح جديد در مدت زمان مشابه نيز حاكي 
از رش��د 160 درصدي است. براين اساس در حالي كه در 
ده ماهه 96 قيمت هر قطعه س��كه تمام بهار آزادي طرح 
جديد يك ميليون و 300 هزار تومان بوده، ميانگين قيمت 
اين سكه در ده ماهه سال جاري به 3 ميليون و 380 هزار 
تومان افزايش يافته است.آمار منتشر شده از سوي معاونت 
بررسي هاي اقتصادي اتاق بازرگاني تهران همچنين نشان 
مي دهد كه ميانگين نرخ هر دالر امريكا در بازار آزاد شهر 
تهران در ده ماهه سال گذشته 3 هزار و 928 تومان بوده كه 
براي ده ماهه سال جاري به 10 هزار و 388 تومان رسيده 

اس��ت. براين اساس قيمت هر دالر امريكا 164 درصد در 
ده ماهه سال جاري نسبت به سال قبل رشد داشته است. 
اما اين ميانگين براي نرخ يورو در بازار آزاد شهر تهران در 
مدت زمان مشابه رشدي 163.2 درصدي را نشان مي دهد. 
براين اساس ميانگين قيمت هر يورو در ده ماهه سال قبل 
4 هزار و 612 تومان بوده كه در ده ماهه سال جاري به 12 

هزار و 139 تومان رسيده است.

  12 ميليارد اسكناس 100 دالري در جهان 
بانك مركزي امريكا اعالم كرد: تعداد اسكناس هاي 100 
دالري به بيش از 12 ميليارد قطعه رسيده كه كارشناسان 
اقتصادي بر اين باور هس��تند اين رقم با فس��اد مالي در 
س��طح جهان ارتباط دارد. به گزارش س��ي ان بي س��ي، 
تازه ترين اطالعات فدرال رزرو امري��كا حاكي از آن دارد 
كه تعداد اسكناس هاي 100 دالري از زمان بحران مالي 
جهان به بعد در سراسر جهان با دو برابر افزايش به بيش 
از 12 ميليارد قطعه رس��يده است. اين در حالي است كه 
كارشناسان اقتصادي معتقد هستند اين موضوع مي تواند 
با فساد مالي در سطح جهان ارتباط داشته باشد. در همين 
حال تورستن اسلوك كارش��ناس اقتصاد بين الملل در 
دويچه بانك آلمان گفت: اس��كناس هاي 100 دالري از 
تعداد اس��كناس هاي يك دالري در چرخه پولي سبقت 
گرفته اند. همچنين اسلوك گفت: افزايش اسكناس هاي 
100 دالري مي تواند بواس��طه ترس جهاني از نرخ بهره 
منفي در اروپا و ژاپن يا وسيله اي براي پس انداز خانوارهاي 
امريكايي به دليل نگراني از يك بحران مالي ديگر يا افزايش 

تقاضا از سوي اقتصادهاي زيرزميني جهاني باشد.

حسين  باستانزاد|
مقابله با بحران كاهش ارزش پول ملي در شرايط كنوني 
با توجه به نااطميناني هاي موجود در اقتصاد، مس��تلزم 
اصالحات گس��ترده در بخش هاي داخلي و نيز تغييرات 

جدي در بخش هاي خارجي است.
بخش خارجي اقتصاد كشور طي سه دهه گذشته در چهار 
برهه زماني دچار عدم تعادل ميان مدت، كس��ري موازنه 
پرداخت ها و نتيجتا كاهش شديد ارزش پول ملي گرديده 
اس��ت. در اولين بح��ران ارزي، به علت سررس��يد تامين 
مالي هاي كوتاه مدت، واردات فزآينده كاالهاي واسطه اي و 
سرمايه اي )به دليل نياز به بازسازي زيرساخت هاي اقتصاد 
در دوره پس از جنگ(، بازار ارز با تش��ديد تقاضاي مالي، 
كس��ري جريان نقدي، رشد مازاد تقاضا و نتيجتًا افزايش 
نرخ ارز طي دوره 74-1373 مواجه گرديد. در بحران دوم، 
به علت كاهش شديد قيمت جهاني نفت و در نتيجه افت 
درآمدهاي صادراتي حاصل از بخش نفت، عماًل بازار ارز با 
كاهش شديد عرضه، انقباض جريان نقدي و افزايش تقاضا 
طي سال هاي 78-1377 مواجه گرديد. در همين دوره به 
علت سررسيد اقساط بازپرداخت قراردادهاي استمهالي، 
عماًل تقاضاي جريان نقدي در بازار ارز تش��ديد شده و لذا 

كاهش ارزش پول ملي اجتناب ناپذير گرديد.
در سومين دور از شوك هاي ارزي، اين تشديد تحريم هاي 
فراگير مالي-تجاري بين المللي علي��ه اقتصاد ايران طي 
سال هاي 91-1390بود كه باعث ش��د بازار ارز در عمل، 
با وجود مازاد تجاري و ذخاير انباشته باالي بين المللي، با 
كسري جريان نقدي و كاهش ارزش پول ملي مواجه شود. 
در شرايط مذكور، محدوديت شديد دسترسي به نظام هاي 
پرداخت، تس��ويه و ارتباطات مالي بين المللي بطور عام 
و روابط كارگزاري بانكي و بيم��ه اي )بيمه هاي تجاري و 
اعتباري( خارجي بطور خاص، عمال چالش هاي مختلفي 
را در زمينه محدوديت مبادالت مالي-تجاري بين المللي، 
كسري جريان مبادالت نقدي ارزي و نيز كاهش دسترسي 
به درآمدهاي صادرات��ي و ذخاير بين المللي براي اقتصاد 
كش��ور ايجاد كرد، بطوري كه ب��ازار ارز و بخش خارجي 
اقتصاد بر خالف انتظار با كسري بزرگ و نيز افزايش شديد 
نرخ برابري اسعار مواجه ش��د. طي دوره ياد شده افزايش 
تقاضاي نقدي س��وداگري داخلي، در كن��ار محدوديت 
دسترس��ي به دارايي هاي قابل تصرف خارجي، در عمل 
افزايش مضاعف نرخ ارز و نيز تشديد كاهش ارزش پول ملي 

را اجتناب ناپذير كرد.
در بره��ه چهارم، با اعمال مج��دد تحريم هاي يك جانبه 
اياالت متح��ده طي س��ال ج��اري و محدوديت مجدد 

دسترسي به نظام هاي پرداخت و تسويه پولي بين المللي، 
روابط كارگزاري بانكي و مبادالت مالي-تجاري كشور )با 
وجود تداوم مازاد تجاري( طي ماه هاي گذش��ته مجدداً با 
دشواري هايي مواجه شده است. پديده مذكور در كنار رشد 
نااطميناني در فضاي اقتصاد كالن موجب تشديد پديده 
دالريزاسيون، تبديل بخشي از دارايي هاي داخلي بنگاه ها 
و خانوارها به صور مختلف دارايي خارجي و خروج نسبي 
سرمايه اشخاص از كشور شده و كاهش مجدد دسترسي به 
درآمدهاي صادراتي در بازارهاي مالي بين المللي، تضعيف 
مجدد روابط كارگزاري بانكي و كاهش دسترسي به ذخاير 
بين المللي به اين چالش دامن زده و نهايتًا كسري جريان 
نقدي، تضعيف قدرت خريد پول ملي را تسريع كرده است.

اما نكته اي كه در اين مقطع بايستي مورد توجه قرار گيرد 
آن اس��ت كه مقابله ب��ا بحران مذكور در ش��رايط كنوني 
مستلزم اصالحات گس��ترده در بخش هاي داخلي اعم از 
حوزه هاي مال��ي، پولي و تجاري و از همه مهم تر مديريت 
نااطميناني هاي اقتصادي-اجتماعي در نهادهاي مختلف 
اقتص��ادي )خان��وار و بنگاه ها( و نيز تغيي��رات جدي در 
بخش ه��اي خارجي نظير بهبود رواب��ط كارگزاري مالي 
بين المللي، تسهيل دسترسي به شبكه هاي پرداخت، تسويه 
و ارتباطات مالي بين المللي و نيز ارتقاء ضوابط و مقررات 
سالمت مالي و نظارت احتياطي داخلي در انطباق با ضوابط 

متعارف بين المللي است.
با توجه به اين موارد اصالحات س��اختاري و انضباط مالي 
به ترتيب با هدف اصالح قيمت هاي نس��بي عوامل توليد 
بطور عام و حامل هاي انرژي و خدمات بخش عمومي بطور 

خاص، اصالح قيمت هاي نسبي كاالهاي قابل تجارت به 
غيرقابل تجارت بر اساس نرخ اسمي تعادلي ارز، بازنگري در 
نظام پرداخت يارانه اي اختالل زا بر روي قيمت هاي نسبي 
مذكور، مديريت نسبت نقدينگي و عمليات اعتباري به توليد 
و همچنين بهبود پايداري تراز عمليات مالي بخش هاي 
عمومي و دولتي، رشد اعتبارات خالص تملك دارايي هاي 
سرمايه اي )به قيمت هاي حقيقي( جهت تقويت پايداري 
مثبت چرخه هاي اقتصادي، كاهش نسبت كسري بودجه به 
مجموع اعتبارات دولتي، كاهش نسبت ديون انباشته بخش 
عمومي به توليد ناخالص داخلي، كاهش نسبت خدمات 
ديون )اقساط و سود پرداختي( به كل بودجه و نهايتاً تأمين 
مالي و تصفيه تدريجي ديون دولت خارج از ترازنامه تلفيقي 
سيستم بانكي و خصوصاً پايه پولي از اقدامات اساسي جهت 
تقويت ثبات اقتصاد كالن و همچنين احياي مجدد اعتماد 
بنگاه ها و نهادهاي اقتصادي به جهت گيري سياست هاي 
جديد دولت و بازگرداندن منابع مالي ارزي از فعاليت هاي 

سوداگرانه به بخش هاي واقعي اقتصاد است.
در همين راس��تا، اثرات موافق چرخه اي عمليات عمراني 
دولت يك��ي از راهبردهاي هدايت مناب��ع مالي اقتصاد از 
بخش هاي سوداگري به سمت بخش هاي حقيقي است كه 
در شرايط كنوني بايستي مدنظر سياست گذار قرار گيرد. 
همچنين در بخش سياست هاي پولي و اعتباري نيز كشور از 
چالش هاي تاريخي رنج مي برد كه نتيجه آن كاهش كارايي 
و نااطميناني عاملين اقتصادي به اين سياست ها بوده است. 
از اين رو موفقيت سياست گذاري پولي و ارزي در شرايط 

كنوني در گرو تأمين الزاماتي است.
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 دورنماي اقتصاد ۹8؛ 
ارزيابي ركود و تورم

سعيد   مسگري|
در روزهاي پاياني سال اين سوال مطرح است كه در 
سال آينده چه شرايطي در اقتصاد حاكم خواهد شد. 
متغيرهاي اقتصاد كالن نشان مي دهند در سال آينده 
با كاهش نس��بي تورم، ركود در اقتصاد ايران شكل 
خواهد گرفت. سال 97 با همه فراز و نشيب هاي آن 
در حال پايان است و حدود سه هفته از آن باقي مانده 
است. با توجه به ش��رايط خاص اقتصادي سال 97 
اكنون بيم و اميدهاي فراواني درباره سال آينده وجود 
دارد. بخشي از جامعه نگران ادامه روند افزايش تورم 
و بخشي نگران ركود هستند. اكنون اين سوال براي 
بس��ياري از مردم مطرح است كه در سال آينده چه 
چيزي در انتظار اقتصاد ايران است؟ بررسي وضعيت 
اقتصاد ايران در سالي كه گذشت و پيش بيني كلي 
از وضعيت آتي آن مي توان��د نكات مهمي هم براي 
سياس��ت گذار و هم براي مردم داشته باشد. بررسي 
دقيق اين موضوع ني��از به جزييات فراواني دارد ولي 
آنچه براي عموم مردم و فعاالن اقتصادي حائز اهميت 
است وضعيت كلي اقتصاد است. در اين راستا تالش 
مي كنيم نگاهي كلي به وضعيت اقتصاد در س��ال 
98 و پيش بيني آينده آن داشته باشيم. در سال 97 
مجموعه عوامل داخلي و خارجي سبب بروز شوك در 
بازار ارز و جهش قيمت آن شد. اين جهش ارزي آثار 
مختلفي بر اقتصاد ايران گذاشت كه مهم ترين آن، 
ايجاد بي ثباتي در بازارهاي مختلف كشور و افزايش 
قيمت ها بود. جهش نرخ ارز در نيمه نخس��ت سال 
سبب ش��د تا تورم ماهانه به شدت افزايش پيدا كند 
و پس از ثبات چند ساله در محدوده يك تا 4 درصد 
به يك باره به باالي 10 درصد برسد. اگرچه تورم باال 
داليل مختلفي دارد كه مهم ترين آن رشد مستمر و 
باالي نقدينگي است اما موتور محرك شعله ور شدن 

دوباره تورم، جهش نرخ ارز بود. 
در نيمه دوم س��ال 97 اقتصاد ايران ش��رايط نسبتا 
متفاوتي را با نيمه نخس��ت آن پش��ت سر گذاشت. 
در نيمه دوم امس��ال پس از تثبيت نرخ ارز درنتيجه 
اقدامات بانك مركزي و كاهش نوسان آن، شاهد تخليه 
شوك ارزي بوديم. بطوري كه تورم ماهانه دوباره رو به 
كاهش نهاد و از شدت افزايش قيمت ها كاسته شد. 
اين اتفاق نويد كنترل تورم و كند شدن روند فزاينده 
آن را داد. اما تورم ش��كل گرفت��ه كه همچنان رو به 
افزايش بود آثار مخربي بر اقتصاد به جاي گذاشت. 
اين تورم باعث كاهش قدرت خريد مردم شد و تقاضا 
در بازارهاي مختلف را كاهش داد. بطوري كه پس از 
فروكش كردن شدت تورم، بخش هاي مختلف اقتصاد 
با كاهش تقاضاي موثر مواجه شدند و اين كاهش تقاضا 
نيز در حال تشديد و گسترش است. عالوه بر تقاضاي 
خانوارها، تقاضاي بخش دولتي نيز در حال كاهش 
است. زيرا درآمدهاي دولت به دليل تحريم ها كاهش 
پيدا كرده است. بر اين اساس دولت در سال آينده نه 
تنها مخارج عمراني را افزايش چنداني نداده بلكه به 
ناچار بخشي از مخارج جاري خود را نيز كاهش داده 
است. اين اتفاق در سال آينده كاهش تقاضا را تشديد 
خواهد كرد. با توجه به كاهش تقاضا، به نظر مي رسد 
ركودي عميق در س��ال 98 شكل خواهد گرفت كه 
اكثر بازارهاي كشور درگير آن خواهند شد. بنابراين 
اگر مشكل اصلي اقتصاد ايران در سال 97 تورم بود 
مشكل اصلي اقتصاد در سال آينده ركود خواهد بود.



دانش و فن10اخبار

رييس سازمان فناوري اطالعات خبر داد

لزوم مهاجرت ازپروتكل اينترنت نسخه 4  به  نسخه 6
گروه دانش و فن   

 با توج��ه به افزايش دس��تگاه هايي ك��ه از پروتكل 
اينترنت اس��تفاده مي كنن��د، در آينده نزديك هيچ 
IPv4 آزادي باقي نمي مان��د و همين موضوع لزوم 
گذر به IPV6 را تأييد مي كند؛ اتفاقي كه در بيش��تر 
كشورهاي جهان پياده سازي ش��ده و مسووالن در 

ايران هم به آن تاكيد دارند.
 Internet Protocol Address ي��ا IP آدرس
شناسه اي است كه پروتكل به وسيله آن مي فهمد كه 
داده ها يا درخواست ها به كدام كامپيوتر فرستاده يا 
از كدام يك دريافت خواهند ش��د. با توجه به توسعه 
يافتن كاربرد خدمات دستگاه به دستگاه و اينترنت 
اش��يا )IoT( كه مي تواند به برق��راري ارتباط ميان 
بسياري از دس��تگاه ها مانند موبايل ها، دوربين ها و 
حتي لوازم خانگي و قاب عكس هاي ديجيتال بر بستر 
اينترنت منجر شود، نياز به توسعه پروتكل IP بيش از 

پيش اهميت پيدا مي كند.
پروتكل IPv4 از آدرس هاي ۳۲ بيتي تشكيل شده 
اس��ت؛ بدين معني كه اين فض��ا، اجازه آدرس دهي 
حدود 4.۳ ميلي��ارد آدرس را مي دهد، در حالي كه 
IPv6 از آدرس وب ۱۲۸ بيتي تشكيل شده كه امكان 
بهره گيري از ۲ به توان ۱۲۸ آدرس يكتا را امكان پذير 

مي كند و ظرفيت ميلياردها آدرس جديد را دارد.
در واقع IPv4 يك بس��تر براي آدرس هاي اينترنتي 
است كه كشورهاي جهان از آن استفاده مي كنند اما 
با توجه به افزايش دستگاه هايي كه از پروتكل اينترنت 
استفاده مي كنند، در آينده نزديك هيچ IPv4 آزادي 
باقي نخواهد ماند و كمبود اين آدرس مشكالتي براي 
شركت هاي دولتي و خصوصي ايجاد مي كند، بنابراين 
براي افزايش تعداد آي پي هاي آزاد، نس��خه 6 آن با 
نام IPv6 طراحي شد كه در بيشتر كشورهاي جهان 

پياده سازي شده يا در حال پياده سازي است.

ام��روزه با افزاي��ش دارن��دگان موباي��ل، لپ تاپ و 
رايانه هاي ش��خصي هش��دار براي به پايان رسيدن 
آدرس ه��اي IPv4 رنگ و ب��وي جدي تري به خود 
گرفته و ب��ا وجود صده��ا ميليون اس��تفاده كننده 
اينترن��ت و در حالي كه آدرس ه��اي اينترنتي روي 
تلفن هاي همراهي كه از جست وجوگرهاي اينترنتي 
كوچك استفاده مي كنند و وس��ايل بازي و خانگي 
مانند يخچال و تلويزيون كه به زودي و براي راحتي و 
كارايي بيشتر قرار است به اينترنت وصل شوند، لزوم 

دستيابي به IPv6 مشخص مي شود.
در اين خصوص امير ناظمي - رييس سازمان فناوري 
اطالعات - اخيراً، درباره لزوم گ��ذر به IPv6 اظهار 
كرده است: در س��ال هاي آينده با مفاهيم مختلفي 
مانن��د اينترنت اش��يا و حكمراني هوش��مند روبرو 
مي ش��ويم. در اينترنت اش��يا موجودات زنده و اشيا 
به هم متصل مي ش��وند و اطالعات بسياري بين آنها 
تبادل مي ش��ود و در اين فضا احتياج به آي پي هايي 
داريم كه ظرفيت اين حجم اتصال و تبادل اطالعات 
را داشته باشند.وي اتمام آي پي هاي نسخه 4 را يكي 
از داليل گذر به آي پي نس��خه 6 عنوان كرد و افزود: 
فضا براي آدرس هاي بيشتر، افزايش ظرفيت امنيتي 
و دريافت تعداد س��رويس هاي بيش��تر، تعدادي از 
ويژگي هاي آي پي هاي نسخه 6 نسبت به نسخه 4 آن 
است. مجموع آدرس هايي كه نسخه 4 آي پي ها دارند، 
۳.4 ميليارد هس��تند، در حالي كه پيش بيني هاي 
انجام شده براي س��ال ۲۰۲۵، از اتصال ۵۰ ميليارد 
اجزاي مختل��ف خبر مي دهد كه بي��ش از ۱۰ برابر 
وضعيت موجود اس��ت، به همين دليل در جهان به 

سمت IPv6 حركت كرده اند.
ناظمي با بيان اينكه ۲۵ درصد تجهيزات ش��بكه در 
جهان IPv6 اس��ت، گفت: 4۹ كشور در جهان بيش 
از پنج درصد از ترافيك خود را روي آي پي نس��خه 6 

انتق��ال مي دهند و در ۲4 كش��ور اين ترافيك بيش 
از ۱۵ درصد اس��ت و ۲۹ درصد از ترافيك اينترنت 
در جه��ان در IPv6 منتق��ل مي ش��ود. ۱۷ درصد 
وب سايت هاي دنيا بر بستر IPv6 قرار دارد و كاربران 
در هند با 44 درصد به عنوان نخس��تين و امريكا به 
عنوان دومين كشور با ۲۱ درصد كشورهايي هستند 
كه از IPv6 استفاده مي كنند. در ايران نيز آي پي هاي 

نس��خه 4 بيش از ۱۲ ميليون اس��ت كه بخش��ي از 
آپي هاي ما به IPv6 گذر كرده است و در حدود يك 

ميليون دامنه Ir وجود دارد.
معاون وزير ارتباطات با اش��اره به اسناد باالدستي و 
آيين نامه هاي سازمان تنظيم مقررات ارتباطات و با 
اعالم آمادگي براي كمك به س��ازمان ها و شركت ها 
براي گذر ب��ه IPv6، تاكيد كرد: س��ازمان فناوري 

اطالعات بر اساس اين اسناد وظيفه مهياسازي فضا 
براي گذر از نس��خه 4 به نس��خه 6 را برعهده دارد و 
در اين ح��وزه اقداماتي را انجام داده كه اجراي چهار 
پروژه بخشي از اين برنامه هاست. بر اساس اساسنامه 
سازمان فناوري اطالعات اين خدمت به عنوان يكي 
از خدمات اين سازمان مي تواند در اختيار فعاالن اين 

حوزه قرار بگيرد.
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سي ان ان| بسياري از كاربران اينستاگرام مي خواهند 
تيك آبي تاييد هويت در برابر نام آنها نمايش داده شود 
و عده اي از هكرها از همين مساله براي سرقت اطالعات 

افراد وكنترل حساب كاربري آنان سواستفاده كرده اند.
هكرها اين بار ايميل هايي را براي كاربران اينس��تاگرام 
ارس��ال كرده و مدعي شده اند كه عضو تيم تاييد هويت 
اينستاگرام هستند و كاربران مي توانند براي دريافت تيك 

آبي تاييد هويت درخواست خود را ثبت كنند.
بررسي هاي ش��ركت امنيتي ترندميكرو نشان مي دهد 
بسياري از كاربران فريب اين ايميل هاي قالبي و دروغين 
را خورده و با كليك بر روي لينك دريافتي، نام كاربري، 
كلمه عبور، آدرس ايميل، تاريخ توليد و برخي اطالعات 
ديگر را وارد مي كنند. در نتيجه حساب كاربري اين افراد 
هك ش��ده و به دس��ت هكرها مي افتد.در برخي موارد 

هكرها، كارب��ران را تهديد به پاك كردن حس��اب فرد 
مي كنند و از او مي خواهند براي جلوگيري از اين مساله 
مبلغي را به عنوان باج پرداخت كند. در مواردي هم هكرها 
خواس��تار دريافت فيلم يا ويدئوي برهنه از فرد قرباني 
ش��ده اند.هكرها معموال حتي در صورت دريافت پول يا 
پذيرش پيشنهادات غيراخالقيشان هم حساب كاربري 
فرد را به حالت عادي بازنمي گردانند و تا به امروز برخي 
حساب ها را كه از ۱۵ تا ۷۰ هزار تعقيب كننده داشته را نيز 
هك كرده اند. افراد قرباني اين حمله هكري بسيار متنوع 
بوده و از بازيگران زن تا خوانندگان، صاحبان شركت هاي 
تجاري و اس��تارت اپ ها و غيره را در برمي گيرند.هنوز 
مشخص نيست، چه فرد يا گروهي در پس اين حمالت 
قرار دارد، اما برخي منابع امنيتي مي گويند آنها به زبان 

تركي استانبولي با هم تبادل اطالعات كرده اند.

فن آرنا| محققان و پژوهشگران فعال در حوزه امنيت 
سايبري به تازگي آسيب پذيري جديدي را در نسخه 
اندرويدي اپليكيش��ن SHAREit دريافته و كش��ف 
كرده اند كه به هكرها اجازه مي دهد اطالعات كاربران 

موردنظر را به سرقت ببرند.
 اين روزها كه امنيت س��ايبري و حفاظت از اطالعات 
شخصي كاربران از اهميت روزافزوني برخوردار شده 
اس��ت، محققان متعددي با تحت بررس��ي قرار دادن 
موضوعات و موارد مختلف، به بررسي حفره هاي امنيتي 
موجود در اپليكيشن هاي مختلف مي پردازند و با آگاهي 
بخشيدن به كاربران، سعي دارند كه آنها را در حفاظت 
از اطالعات شخصي خود مطلع كرده و به شركت هاي 
توسعه دهنده اپليكيشن هاي مذكور نيز هشدار دهند 
كه وضعيت امنيت سايبري خود و خدمات خود را بهبود 

 بخشند.اپليكيش��ن كاربردي SHAREit كه يكي از 
نرم افزاره��اي محبوب و كاربردي در جهان به ش��مار 
مي رود، بر اساس تازه ترين گزارش هاي منتشر شده در 
وب سايت هكرنيوز، هم اكنون ميزبان بالغ بر ۱.۵ ميليارد 
كاربر در جهان اس��ت كه از دستگاه هاي الكترونيكي 
مبتني بر سيستم عامل اندرويد، آي اواس، ويندوز و مك 
قابليت اتصال را دارد، به كاربران اجازه مي دهد فايل هاي 
سنگين و با حجم باال را كه شامل فايل هاي موسيقي، 
فيلم، تصوير و اپليكيشن مي شود را به دوستان و كاربران 

خود كه آنها نيز اين برنامه را دارند، انتقال دهند.
حاال به تازگي محققان و پژوهشگران امنيتي دريافته و 
اعالم كرده اند كه آسيب پذيري و ضعف امنيتي جديدي 
در نسخه اندرويدي اپليكيشن SHAREit وجود دارد 
كه به هكرها و مجرمان س��ايبري اج��ازه مي دهد به 

اطالعات و داده هاي رد و بدل شده ميان كاربران نفوذ 
و دسترسي پيدا كنند .

نسخه اندرويدي اين اپليكيشن با در جاي دادن بالغ بر 
۵۰۰ ميليون كاربر در جهان، حاال خطر و تهديد بزرگي 
ب��راي كاربران اندرويدي اين برنامه به ش��مار مي رود 
چراكه ممكن است حجم زيادي از اطالعات شخصي 
آنها به س��رقت رفته و بطور كلي حريم خصوصي آنها 

نقض شود.
به گفته اين محققان امنيتي، آسيب پذيري و حفره هاي 
امنيتي مذكور از سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ در اين نسخه از 
اپليكيشن وجود داشته است و به اعتقاد كارشناسان 
فعال در حوزه امنيت سايبري، اين حفره امنيتي حريم 
خصوصي كاربران زيادي را نقض كرده است و اطالعات 

آنها را به مخاطره انداخته است.

هك كردن اينستاگرام به وسيله تيك آبي  SHAREit دردسر ساز شدن حفره امنيتي در اپليكيشن
كاربر

يوتيوب كاربران اندرويد را 
صبح ها از خواب بيدار مي كند

ورج| دو س��ايت پاندورا و يوتيوب موزيك كه 
در زمينه پخش زنده موس��يقي فعاليت دارند، 
قابليتي به نام زنگ بيدارباش را به اپليكيش��ن 
ساعت اندرويد افزوده اند كه بيدارشدن افراد را 

با موسيقي هاي آنها ممكن كند.
اين خدمات به نسخه 6.۱ اپليكيشن ساعت يا 
كالك افزوده شده و يوتيوب و پاندورا هر دو اين 

خبر را تاييد كرده اند.
البت��ه ارايه چنين خدمات��ي در دنياي فناوري 
تازگي ندارد و چندي قبل س��ايت اسپاتيفاي 
نيز چنين خدماتي ارايه كرده ب��ود. اما اجراي 
اين ابتكار عمل با همكاري گوگل مي تواند آن را 
بطور جدي همه گير كند تا افراد صبح ها به جاي 
زنگ گوشخراش ساعت يا صداي تكراري گوشي 
با موسيقي هاي مختلفي كه در يوتيوب و پاندورا 

در دسترس است از خواب برخيزند.
خدمات اسپاتفاي تنها در دسترس مشتركان 
اين س��ايت ق��رار دارد، ام��ا كاربرد گس��ترده 
گوشي هاي اندرويدي مي تواند شرايط را در اين 
زمينه تغيير دهد. تمام��ي كاربران گوگل پلي 
بطور پيش فرض در س��رويس يوتيوب موزيك 
هم عضو هس��تند و مي توانن��د از اين خدمات 

استفاده كنند.
براي اي��ن كار بايد به بخش زنگ يا آالرم برنامه 
 sound كالك مراجعه ك��رده و بر روي بخش
ضرب��ه بزنيد و يكي از دو س��رويس موس��يقي 
يوتي��وب يا پاندورا را انتخاب كنيد و س��پس از 
فهرست موسيقي هاي موجود يكي را برگزينيد. 
البته يافتن موسيقي محبوب با جست وجو نيز 

ممكن است.

توليد بلندگو از پالستيك هاي 
غيرقابل بازيافت

نيواطل�س| محققان روش��ي ب��راي توليد 
محصولي جدي��د از پالس��تيك هاي غيرقابل 

بازيافت ابداع كرده اند.
در حالي كه برخي از انواع پالستيك به شكلي 
نسبتا ساده بازيافت مي شوند، برخي ديگر براي 
س��ال هاي متمادي در طبيعت باقي مانده و به 

هيچ وجه تغيير شكل نمي دهند.
يك ش��ركت انگليس��ي ب��ه نام گوم��ي از اين 
پالس��تيك هاي غيرقابل بازيافت براي توليد 
بلندگوهاي بي سيم قابل حمل استفاده كرده 

كه امكانات قابل قبولي دارند.
اين بلندگوي هاي بلوتوث از اس��تحكام كافي 
نيز برخوردار هستند و در هر يك از آنها از مواد 
پالستيكي كه معادل با ۱۰۰ كيسه پالستيكي 
است اس��تفاده شده است. اين كيسه ابتدا گرم 
شده و ذوب مي شوند. سپس براي فشرده سازي 
و قالب گيري آنه��ا به منظور تهي��ه بلندگوي 

بي سيم استفاده مي شود.
تولي��د اي��ن بلندگوها بر اس��اس سفارش��ات 
مشتريان و به شكل شخصي س��ازي شده نيز 
ممكن است. ابعاد هر يك از اين بلندگوها ۱۳۸ 
در ۲۷۰ در ۸۰ ميليمتر بوده و با فناوري بلوتوث 
4 ني��ز س��ازگاري دارند. با هر بار ش��ارژ باتري 
مي ت��وان از اين بلندگوها به مدت ۱۸ س��اعت 

استفاده كرد.
بات��ري ۲۰ ه��زار ميل��ي آمپ��ري، پرت هاي 
 ۳.۰ USB و پرت شارژ سريع USB-C، USB
از جمله ديگر امكانات اين بلندگو است. قيمت 
اي��ن محصول كه از م��اه نوامبر آين��ده به بازار 

مي آيد ۲6۰ دالر است. 

نارضايتي اروپا از عملكرد 
شبكه هاي اجتماعي

ورج| مقام��ات اتحاديه اروپا ب��ر اين باورند كه 
فيس بوك، توئيتر و گوگل براي مقابله با انتشار 
اخبار نادرس��ت، كذب و دروغين اقدام خاصي را 

انجام نداده اند.
از آنجا كه مدت هاس��ت شبكه هاي اجتماعي از 
جمله فيس بوك تصميم گرفته اند از انتش��ار و 
ارسال اخبار دروغين و گزارش هاي كذب توسط 
منابع نامعتبر جلوگيري به عمل بياورند، حاال به 
نظر مي رس��د كه مقامات اتحاديه اروپا تصميم 
دارند كه در افزايش مقابله آنها به انتش��ار اخبار 
كذب و دروغين كمك كرده و از آنها درخواست 
كنند در اين رابطه اقدامات بيشتري را انجام داده 
و تصميمات مستحكم و استوارتري را اتخاذ كنند.

در طول يك سال گذشته، شبكه هاي اجتماعي 
نظير فيس بوك، گ��وگل و توئيتر بارها و بارها به 
دليل انتش��ار تبليغات نژادپرس��تانه و ضد دين 
و همچنين اقدامات مداخله جويانه روس��يه در 
جريان انتخابات رياست جمهوري امريكا مورد 
بازخواس��ت قرار گرفته بودند و نمايندگان اين 
غول هاي تكنولوژي توس��ط نمايندگان كنگره 
اياالت متحده امريكا اس��تيضاح شده و موظف 
ش��ده بودند كه درباره مس��ائل مذك��ور، به آنها 
توضيح بدهند.مقامات ارش��د اتحادي��ه اروپا با 
انتش��ار بيانيه اي در هفته جاري اعالم كرده اند 
كه فيس بوك، توئيتر و گوگل تاكنون برنامه هاي 
دقيقي را براي شفاف س��ازي و مقابله با انتش��ار 
اخبار ك��ذب و دروغين اج��را و عملي نكرده اند 
و اين بدان معناس��ت كه آنها طبق اساس��نامه و 
مقررات كميس��يون اروپا تح��ت تعقيب بوده و 
قابليت جريمه شدن را دارا هستند.در اين بيانيه 
همچنين ذكر شده است كه مقامات اتحاديه اروپا 
در انتظار مشاهده پيشرفت و بهبود بيشتر هستند 
تا از تالش اين غول هاي تكنولوژي و شبكه هاي 
اجتماعي بزرگ اطمينان حاصل كرده و با اعمال 
فشار بر روي آنها، قصد دارند قضيه انتشار اخبار 

كذب و دروغين را فيصله ببخشند.



ويژه

اخبارشهرستانها

11 بنگاهها

تا پایان امسال و با اعتبار 135 میلیارد ریالی

بنیادبرکت450طرحاشتغالزاییدرشرقمازندرانایجادمیکند

تفاوتفروشگاهتعاونيباسايرفروشگاهها

برنامه هفته دوم اسفند كمیسیون هاي تخصصي اتاق تعاون ایران اعالم شد

بنیاد برکت وابسته به س��تاد اجرایی فرمان حضرت 
امام)ره( تا پایان سال جاری 450 طرح اشتغال زایی را 

در شرق مازندران ایجاد می کند.
به گزارش روابط عمومی بنیاد برکت، این بنیاد وابسته 
به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( تا پایان امسال 
450 طرح اشتغال زایی را در شرق استان مازندران و 
به طور مشخص در روستاها و مناطق کمتر برخوردار 
شهرهای نکا، بهش��هر و گلوگاه به بهره برداری کامل 

می رساند.
طرح ه��ای اش��تغال زایی مذک��ور در قال��ب ط��رح 
اجتماع مح��ور س��حاب )س��رمایه گذاری حمایتی 
اشتغال زایی برکت( و در رش��ته هایی مانند پرورش 
دام سبک و سنگین، زنبورداری، کشاورزی و باغداری 
ایجاد شده است و بیش از 104 روستا را تحت پوشش 

قرار می دهد.
بنی��اد برکت ب��رای ایج��اد و راه ان��دازی 450 طرح 
اشتغال زایی در شرق اس��تان مازندران 135 میلیارد 
ری��ال اعتب��ار در نظر گرفته اس��ت که به ش��کل وام 

قرض الحسنه به متقاضیان پرداخت می شود.
این 450 طرح اش��تغال زایی از میان 2430 طرحی 
که در ابتدا معرفی شده بود، پس از گذراندن مراحلی 
همچون بازدید و اهلیت سنجی اعتباری و فنی انتخاب 
ش��ده اس��ت. از این تعداد، 200 طرح اش��تغال زایی 
به  به��ره داری رس��یده و مابقی نیز تا پایان س��ال به 

بهره برداری می رسند. در طرح توانمندسازی اقتصادی 
و اشتغال زایی اجتماع محور سحاب )سرمایه گذاری 
حمایتی اشتغال زایی برکت(، متقاضیان پس از کسب 
ش��رایط الزم، از س��وی بنیاد برکت برای دریافت وام 
تا س��قف 300 میلیون ریال بدون بهره و با کارمزد 4 
درصد به بانک عامل معرفی می شوند و به منظور ایجاد 
اشتغال و آموزش مورد حمایت و پشتیبانی این بنیاد 

قرار می گیرند.
در قالب این طرح، افراد آموزش می بینند که با توجه به 
پتانسیل ها و ظرفیت های منطقه ای، چه فعالیت هایی 
داشته باشند و س��پس، از آنها حمایت می شود. برای 
این منظور، تس��هیل گرانی پیش بینی شده اند که به 
متقاضیان آموزش می دهند، سیستم بانکی را تسهیل 
و نهاده های کسب وکار را برای شان فراهم می کنند. در 
طرح س��حاب، وام به شکل مستقیم به خود متقاضی 
ارایه نمی شود، بلکه در اختیار پشتیبان قرار می گیرد 
تا نهاده ها را خریداری کرده و در اختیار آنها قرار دهد 
و ضمن آموزش، خرید کاالی شان را هم تضمین کند. 
گفتنی است، بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام)ره( امس��ال 10 هزار طرح اشتغال زایی 
را در قال��ب طرح ه��ای اش��تغال زایی اجتماع محور، 
بنگاه محور و تس��هیالت محوردر مناط��ق محروم و 
کمتر توسعه یافتهی کشور راه اندازی و به بهره برداری 

رسانده است.

فروش��گاه هاي تعاوني عموما 
وج��وه الزم را از س��هام اعضا 
مصرف كننده تأمین مي كنند. 
هر كس كه واجد شرایط مقرر 
در اساسنامه باش��د مي تواند 
با پرداخت مبلغ س��هام، عضو 
تعاون��ي ش��ود. همچنین هر 
عضو مي توان��د با جمع كردن 
س��ودهاي خ��ود در تعاوني، 
سهام بیش��تري خریداري كند. تركیب مالي تعاوني ها 
»سرمایه داران بزرگ« به وجود نمي آورد زیرا سهامداران، 

بهره اي با نرخ محدود دریافت مي دارند.
به طور كلي، چهار پاسخ در مقابل این پرسش وجود دارد: 
یك تعاوني، به مشتریان تعلق دارد، مشتریان آن را كنترل 
مي كنند، منافعي كه عاید تعاوني مي شود به مشتریان 
مسترد مي گردد، موسس��ات تعاوني، كارایي خود را از 

طریق همكاري افزایش مي دهند.

تعاونيبهمشتريانتعلقدارد
فروش��گاه هاي تعاوني عموما وجوه الزم را از سهام اعضا 
مصرف كننده تأمین مي كنند. هر كس كه واجد شرایط 
مقرر در اساس��نامه باش��د مي تواند ب��ا پرداخت مبلغ 
سهام، عضو تعاوني شود. همچنین هر عضو مي تواند با 
جمع كردن س��ودهاي خود در تعاوني، سهام بیشتري 

خریداري كند.
تركیب مالي تعاوني ها »سرمایه داران بزرگ« به وجود 
نمي آورد زیرا سهامداران، بهره اي با نرخ محدود دریافت 

مي دارند.
اعضا مي توانند بهاي س��هام خود را هر موقع بخواهند 
از تعاوني مس��ترد دارند. این رویه درس��ت عكس رویه 
شركت هاي سهامي است كه معموال سهام سرمایه اي را 
یك سرمایه گذاري درازمدت تلقي مي كنند. معني این 
روش این است كه بنگاه هاي خرده فروشي تعاوني چیزي 

فراتر از سازمان هاي بازرگاني هستند.
بنگاه هاي تعاوني، وظیفه موسسات پس انداز را نیز انجام 
مي دهند. تعاوني ها با پرداخت بهره در مقابل سرمایه اي كه 
عضو تودیع كرده و با فراهم آوردن تسهیالتي براي استرداد 
آن، وسیله ساده اي براي تأمین اندوخته به وسیله اعضا 
فراهم آورده اند. وجوه اندوخته اي كه بنگاه هاي تعاوني 
خرده فروش��ي نگاه داري مي كنند نماینده یك سرمایه 

»دسته جمعي« است كه متعلق به اعضاست.

تعاونيبهوسيلهاعضاكنترلميشود
اعض��اي تعاوني كه مالكان آن محس��وب مي ش��وند با 
اختیارات تام نس��بت به انتخاب گروه مدیریت تعاوني 
مبادرت مي ورزند. هر عضو یك رأي دارد نه بیشتر حتي 

اگر تعداد سهامي كه داراست زیاد باشد.
در یك موسسه تعاوني نمونه، كنترل امور روزمره و جاري 
به وسیله هیات مدیره اي اس��ت كه از میان افراد عادي 
كه عضو تعاوني هستند انتخاب مي شوند. هیات مدیره 
عملیات خود را در جلسات منظم ساالنه به اعضا گزارش 
مي دهند. تمام اعضا حق دارند در این جلس��ات شركت 
كنند و هر موضوعي را كه مربوط به معامالت موسسه یا 
نحوه صرف وجوه آن باشد. منجمله توزیع جایزه خرید، 
در جلسه مطرح نمایند. اعضا به همین ترتیب مي توانند 
در یك جلسه ویژه، مقررات موسسه را برحسب توصیه 

هیات مدیره یا برخالف میل هیات تغییر دهند.
اعض��اي هیات مدی��ره معموال فقط قس��متي از اوقات 

خود را ص��رف وظایف تعاوني مي كنن��د و حق الزحمه 
مختصر براي جبران هزینه ها دریافت مي دارند. انتخاب 
اعضاي هیات مدیره در فواصل منظم تجدید مي ش��ود. 

مسوولیت هاي هیات عبارتست از: 
_ انتخاب كارمندان موسسه

_ تعیین خط مشي كلي درباره قیمت ها، سود و اندوخته
_ توصیه نرخ بهره اي كه به سرمایه اعضا تعلق مي گیرد.

� تصویب هزینه هاي س��رمایه اي عمده و تنظیم برنامه 
سرمایه گذاري براي توسعه.

_ تصویب بودجه سرمایه اي به طور مشروح
_ دریافت گزارش ها و آمار و بازرس��ي كارایي عملیات 

خرده فروشي و حفظ ارتباط با اعضا
بعضي از موسسات تعاوني یك كمیته آموزش نیز انتخاب 

مي كنند.
به یك مفهوم كه حایز اهمیت است، افراد عضو یك بنگاه 
تعاوني بر فدراس��یون هاي تعاوني یعني عمده فروشي 
تعاوني و اتحادیه تعاوني نیز كه تمام تعاوني ها در سطح 
ملي به آن وابس��ته هستند نظارت دارند. این بنگاه ها به 
منظور تأمین خدمت مورد نیاز تعاوني هاي خرده فروشي 

تشكیل شده اند.
موسسات خرده فروش��ي هیات هاي رییسه موسسات 
مزبور را انتخاب مي كنند و بنابراین به طور غیر مستقیم 
در انتخاب مقامات اجرایي مهم نظارت دارند و نهایتا تعیین 

خط مشي فدراسیون ها با آنهاست.
به این ترتیب تمام تركیب و ساختمان نظارت و كنترل 
تعاوني از افراد عضو یا مش��تري گرفته تا فروش��گاه ها و 
موسس��ات منطقه اي و اتحادیه یا عمده فروش��ي هاي 
ملي كه در س��طح باال قرار گرفته ان��د منطبق با اصول 

دموكراسي است.
اصرار به رعایت اصول دموكراسي در امر نظارت، مسائل 
مدیریت تعاوني را دش��وارتر، پیچیده تر و وقت گیرتر از 
خرده فروشي هاي خصوصي مي كند. ولي این كوشش ها 
با ارزش است زیرا كلید موفقیت یك دستگاه توزیعي است 
كه مستقیما با خواسته هاي مصرف كننده مرتبط مي شود.

تنها راه حصول اطمینان از اینكه رضایت خاطر مشتري 
فراهم است این اس��ت كه قدرت تصمیم نهایي به خود 
وي تفویض شود. به علت حاكمیت مشتري، تعاوني ها 
مي توانن��د كاالي مرغوب و خدمات بهت��ر را به قیمت 
پایین تر تأمین كنند و به تدریج عده بیشتري از تعاوني ها 
به این امر توفیق مي یابند. ولي خصوصیات دموكراسي 
در جنبش تعاوني با گذشت زمان دگرگون شده است. 
تغییرات فني و اقتصادي و افزایش فاحش جنب و جوش 
در زندگي اجتماعي و باال رفتن توقعات مردم از وقت آزاد و 
ساعات تفریح خود و در عین حال توسعه فراوان تعاوني ها، 
همه این علل موجب ش��ده اس��ت كه مشاركت فعال و 
مثبت اعضا رو به كاهش بگذارد و این مطلب درباره تمام 

سازمان هاي داوطلبانه دیگر نیز صادق است.
اكنون مانند گذش��ته براي اعضاي منتخب نیمه وقت 
هیات مدیره امكان ن��دارد كه اداره امور روزانه یك بنگاه 
تعاوني امروزي را تقبل كنند. یك فرد عادي غیر حرفه اي 
هر قدر توانا و با تدبیر باشد نمي تواند به خوبي به تمام دقایق 
و ظرایف جور كردن و كنترل اجناس، نظارت بر بودجه، 
پیش بیني وضع آتي، روش هاي حسابداري جدید و سایر 

تكنیك هاي تخصصي مدیریت علمي وقوف پیدا كند.

تحققدموكراسي
ولي هیچ یك از این پیش��رفت ها نمي تواند مانع تحقق 
نظارت دموكراتیك در جنبش تعاون باشد. كساني كه 

توجه جدید به این مشكل معطوف مي كنند � و تعدادشان 
نیز كم نیست متقاعد ش��ده اند كه دموكراسي تعاوني 

همچنان حیاتي و موثر خواهد بود مشروط بر اینكه: 
الف( آن عده معدود افراد فعالي كه در جلسات عمومي 

دخالت مي كنند نماینده واقعي تمام اعضا باشند.
ب( مس��وولیت هاي هیات مدیره نیمه وقت به كنترل 
جنبه هاي مهمي از امور كه در حیطه صالحیت آنهاست 

محدود شود.
ج( مدیری��ت امور ج��اري تعاوني به مدی��ران اهل فن 

تمام وقت و آموزش دیده محول شود.
در حال حاضر توجه فراواني به طرق و وسائل رسیدن به 

این هدف ها مبذول مي شود.

مناف�عحاصلب�همصرفكنندگانمس�ترد
ميشود

هنگامي كه یك فروش��گاه خصوصي مازادي تحصیل 
مي كند مازاد مزبور بین صاحبان سهام به نسبت تعداد 
سهمي كه دارا هستند توزیع مي شود. ولي مازادي كه عاید 
فروشگاه هاي تعاوني مي شود به اعضاي صاحب سهم، به 
نسبت میزان خرید آنها از تعاوني، بازگردانده مي شود. 
این اصل عبارتست از تسهیم منافع به نسبت استفاده از 
خدماتي كه گروهي از افراد گرد هم آمده و دسته جمعي 

تأمین نموده اند.
منافع تعاوني نماینده مزایایي است كه از رقابت در بازار 
حاصل ش��ده و بازرگاني خصوصي قادر به مقابله با آن 
نیس��ت. در بخش خصوصي باید معادل منافع تعاوني 
به صاحبان سهام پرداخته شود. اگر تعاوني از مدیریت 
كارآمد بهره مند باش��د مي تواند تمام كاالها را به قیمت 
موسسات خصوصي بفروش��د و هنوز هم به مشتریان 

سود بدهد.
خرید افراد عضو، در اسناد و دفاتر تعاوني ثبت مي شود. 
عضو مختار است كه سود خود را نقدا دریافت كند یا در 
تعاوني باقي بگذارد تا جمع شود و یك اندوخته سرمایه اي 

تشكیل دهد كه به آن بهره تعلق گیرد.
به طور كلي، بخش توزیع در اقتص��اد تدریجا به انتفاع 
كمتر تمایل دارد. به عبارت دیگر، با كاهش میزان سود و 
افزایش فروش، بازگشت سرمایه تسریع مي شود. معموال 
قیمت هاي تعاوني طوري تعیین مي شود كه با نرخ هاي 
نازل تر بازار تطابق داشته باشد. بدین ترتیب، همین كه 
قیمت هاي جاري بازار سیر نزولي طي كند تعاوني ها نیز 
از آن پیروي مي كنند، تا آنجا كه سیر نزولي قیمت ها و 
اكتفا به منافع كمتر، منتج به سود كمتري مي شود. معني 
آن بطور ساده این است كه خریدار تعاوني از ثمره آني آن 
در تمام سال بهره مند مي شود، ولي در موقع خرید پول 
كمتري مي پردازد و به همین ترتیب سود كمتري نیز در 
آخر سال دریافت مي كند، به جاي اینكه تمام سال مبالغ 
بیشتري بپردازد و در پایان سال مبلغ بیشتري به عنوان 

سود دریافت نماید.
سیاست قیمت گذاري براي خرده فروشي هاي تعاوني 
از موسس��ات خصوصي پیچیده تر است. هدف بازرگان 
خصوصي این اس��ت كه قیمت ها را در سطحي تعیین 
كند كه حداكثر سود را براي سهامداران تأمین نماید و در 
عین حال براي مصرف كننده نیز قابل قبول باشد ولي در 
تعاوني اعضایي كه سود خرید دریافت مي كنند، در عین 
حال مصرف كننده نیز هستند و عالقه مندند قیمت ها 
پایین باش��د. از این رو، هیچ راهنماي مش��خصي براي 

قیمت گذاري كاالهاي تعاوني وجود ندارد.
ولي در سال هاي اخیر رقابت از ناحیه مغازه هاي خصوصي 

كه به منافع كم و بازگش��ت س��ریع پول اتكاء مي كنند 
موجب شده است كه قیمت هاي تعاوني نیز تنزل نماید. 
بیشتر اعضا اكنون ترجیح مي دهند كه قیمت ها بیشتر در 
نتیجه رقابت پایین باشد و سود كمتري نیز دریافت كنند. 
ولي حتي موقعي كه قیمت هاي تعاوني بتواند در رقابت 
پیروز شود، هنوز مي تواند سود خرید به مصرف كننده 
بپردازد. این سود خرید به نوبه خود مقیاسي از منافع مالي 
است كه در نتیجه معامله با تعاوني عاید مصرف كننده 

مي شود.

مقابلهبامشكالتخردهفروشيهايامروزي
پیشرفت تعاوني، از وضع محقري كه راچدیل كار خود 
را آغاز كرد، تا ام��روز كه نقش عظیمي را در بخش هاي 
تولیدي و بازرگاني بازي مي كند، با هر مقیاسي سنجیده 

شود، خیره كننده بوده است.
با این حال در سال هاي اخیر جنبش تعاوني در معرض 
انتقاد یا راهنمایي و اندرز بوده اس��ت. سابقه پیشرفت 
نهضت بسیار درخش��ان بوده ولي هنوز به اندازه كافي 
رضایت بخش نیس��ت. آن دس��ته از رهبران تعاون كه 
متفكرترند از این واقعیت كه از س��رعت توسعه نهضت 
تعاون كاسته شده نگران هستند و چیزي كه از این هم 
بیشتر زنگ خطر را به صدا مي آورد این است كه تعاون با 

رقباي خود در بخش خصوصي همگامي ندارد.
علل ناتواني تعاوني به اینكه پیشرفت خود را حفظ كند، 
در س��ال هاي اخیر عمیقا تجزیه و تحلیل ش��ده است. 
نتیجه تجزیه و تحلیل ها نشان مي دهد كه سازمان رقباي 
تعاوني براي اخذ تصمیمات سریع و قاطع مناسب تر و 
برتر از سازمان تعاوني است. بخش خصوصي با ایجاد یك 
سلسله فروشگاه هاي پیوسته، توانسته سیاست خرید و 
فروش را در مورد تعداد زیادي فروش��گاه خرده فروشي 
هماهنگ كند و در نتیجه تولید و توزیع را با هزینه كمتري 

انجام دهد.
بدین ترتیب نتیجه گرفته مي ش��ود كه جنبش تعاون 
هیچ گاه نمي تواند با داشتن صدها فروشگاه خرده فروشي 
جدا كه هر كدام مس��تقال عمل مي كنن��د و یك بنگاه 
عمده فروشي كه نظیر هر سازمان تداركات دیگري فقط 
براي كسب و كار آنها مبارزه مي كند با رقبایي كه در سطح 
ملي با یكدیگر همبستگي دارند رقابت كند و پیروز شود. 
ما باید یك نوع سازماني به وجود آوریم كه بتواند عملیات 
بنگاه هاي خرده فروش��ي و عمده فروش��ي را با یكدیگر 

هماهنگ سازد.

كاراييازطريقهمكاري
یك پاس��خ به این موضوع غامض و مشكل عبارتست از 
ادغام و اختالط. بنگاه هاي خرده فروشي باید به یكدیگر 
توأم ش��وند و واحدهاي بزرگ تري را تشكیل دهند كه 
بتواند خدمات كامل تري را با هزینه كمتري انجام دهد. 
این عمل از همان اوان تشكیل نهضت تعاون شروع شد و 

تاكنون ادامه داشته است.
تا امروز در داخل نهضت تعاون همگي متفق القول هستند 
كه توأم كردن تعاوني ها به خودي خود، به خطر رقابت 

از ناحیه بخش خصوصي نمي تواند كامال جواب دهد.
حتي تسریع در توأم كردن تعاوني ها موجب این نخواهد 
شد تعاوني هایي ایجاد گردد كه از لحاظ وسعت بتواند با 
سلسله فروشگاه هاي پیوسته بهم رقابت نماید. »مقابله با 
رقابت از ناحیه سازمان هاي بزرگ بخش خصوصي یك 
مشكل عمده روز اس��ت ولي احتمال ندارد كه با فعل و 
انفعاالت مربوط به توأم كردن فروشگاه ها حل شود هر 

چند این امر از جهات دیگر نیز ضروري باشد.«
ولي مفهوم این مطلب این نیست كه هیچ راه حل دیگري 
ارایه نشده است. همكاري عامل الزم و مهمي است كه باید 

با اختالط و توأم كردن تعاوني ها همراه باشد.
در وضعي كه فعال افكار تعاوني سیر مي كند، كارشناسان 
متقاعد شده اند كه مقدار بیشتري اقدام و عمل مشترك 
باید از طریق همكاري بین خرده فروشي ها و عمده فروشي 
تعاون��ي به وجود آی��د و همكاري موث��ر فقط هنگامي 
حاصل مي ش��ود كه رابطه بین عمده فروشي تعاوني و 
خرده فروشي ها به نحوي باشد كه عمده فروشي مجبور 
نباشد به عنوان یك سازمان مستقل اقدام نماید و در انجام 

معامالت روزانه ناگزیر از رقابت باشد.

مشكلتاميناعتبار
براي روبه رو ش��دن با نیازمندي هاي خرید، انبارداري و 
فروش به مقیاس وسیع، نهضت تعاون نیازمند به این است 

كه تغییراتي در سازمان خود ایجاد نماید.
اینها به نوبه خ��ود احتیاج به مقادیر زی��ادي پول براي 
ساختمان هاي تازه و كاركنان بسیار ورزیده و آموزش دیده 
و تجهیزات و وسائل دارد. اعضاي تعاوني از خود مي پرسند 
كه مبالغ هنگفت مورد نیاز را از كجا باید تأمین كرد. یك 
جنبه مشكل تأمین اعتبار این است كه دارایي هاي یك 
تعاون��ي معموال به صورت نقدینه »ج��اري« نگاه داري 
نمي ش��ود و قس��مت عمده وجوه معموال ب��ه صورتي 

سرمایه گذاري مي شود كه بهره تحصیل نماید.
عالوه بر این، بخش عمده اي از منابع تعاوني قابل استرداد 
است لهذا سهم نسبتا بزرگي از دارایي آنها باید به صورت 
كامال آزاد )نقدینه( باشد كه بتواند به تقاضاي استرداد 
اندوخته اعضا بالفاصله ترتیب اثر دهد. از این رو نمي تواند 

در عملیات بازرگاني تعاوني مسدود شود.
پیشنهادهاي گوناگوني كه درباره جلب سرمایه بیشتر 
به عمل آمده است شامل انتشار سهام ویژه براي تشویق 
پس انداز، پرداخت نرخ بهره باالتر كه سرمایه گذاري در 
تعاوني را جالب تر كند، اقدام به تبلیغات بیشتر براي آنكه 
اعضا را ترغیب نماید ذخایر خود را در تعاوني باقي بگذارند 
كه مورد استفاده تعاوني واقع شود به جاي اینكه آنها را به 

صورت نقدینه وصول نمایند.
همچنین به این واقعیت توجه شده است كه ساختمان ها 
و تجهیزات موسس��ات خرده فروش��ي در حساب ها به 
ارزشي بسیار پایین تر از ارزش روز آنها ثبت شده است. 
بعضي محافل پیشنهاد مي كنند شاید ممكن باشد بعضي 
از سرمایه هاي »حبس ش��ده« از طریق ارزش دفتري 
پایین تر به وسیله »فروش« بعضي از اموال به قیمت واقعي 
به موسسات مالي تعاوني و سپس »اجاره كردن« مجدد 
همان اموال براي عملیات بازرگاني موجب شود قسمتي 
از این سرمایه »حبس شده« آزاد شود. این اقدام مقداري 
از وجوه را براي سرمایه گذاري هاي تازه آزاد خواهد كرد گر 

چه این وسیله هزینه معامالت را باال خواهد برد.
ولي س��رانجام، بزرگ ترین امید براي تش��ویق اعضا به 
س��رمایه گذاري در تعاوني، بي شك در باال بردن كارایي 
نهفته اس��ت. هر چه اعضا بیشتر به تعاوني خود اعتماد 
داشته باشند بیشتر مایلند وجوه خود را به آن بسپارند. 
شاید جلب اعتماد اعضا براي سپردن اندوخته هاي خود 
به تعاوني، موثرترین نقش را بازي كند. اعتماد اعضا را فقط 
مي توان با فراهم كردن تسهیالت خرید درجه اول و تغییر 
در نحوه معامالت به ترتیبي كه موجب افزایش فروش و 
كاهش هزینه و باال رفتن پاداش معامالت گردد و منافع 

تعاوني را بر مشتریان آشكار نماید، جلب كرد.

در هفت��ه دوم اس��فندماه در ات��اق تع��اون ای��ران 
كمیس��یون هاي تخصص��ي حمل و نقل، توس��عه 
تجارت و صادرات غیرنفتي و دانش بنیان تش��كیل 

جلسه مي دهند.
به گزارش »تعادل« از پایگاه اطالع رساني اتاق تعاون 
ایران، در 13 اس��فندماه جاري، س��ي امین نشست 
كمیسیون تخصصي حمل و نقل، گمرك و ترانزیت 
با هدف بررس��ي وضعیت نوس��ازي ناوگان حمل و 

نقل ش��هري و بین شهري با حضور نماینده شركت 
بهینه سازي مصرف سوخت برگزار خواهد شد.

در 14 اسفندماه جاري نیز بیست و سومین كمیسیون 
تخصصي توسعه تجارت و صادرات غیرنفتي با هدف 
بررس��ي عملكرد س��تاد توس��عه صادرات به عراق و 
نشست مشترك با نماینده دفتر بازرگاني كشور روسیه 

در اتاق تعاون ایران برگزار خواهد شد.
همچنین در این روز دوازدهمین نشست كمیسیون 

تعاوني هاي دانش بنیان و فناوري اطالعات به منظور 
بررسي طرح نحوه جمع آوري اطالعات شركت هاي 
تعاوني/ اتحادیه ها توسط یك شركت تعاوني، بررسي 
عملكرد سند توسعه شركت هاي دانش بنیان و بررسي 
پیشنهاد تغییر نام كمیسیون از »تعاوني هاي دانش 
بنیان، فناوري اطالعات و ارتباط��ات« به »جوانان، 
كارآفریني و كس��ب و كارهاي نوین و دانش بنیان« 

برگزار مي شود.
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اعزامقطارهايسريعالسيراز
ايستگاهارمسبزبهكرجوگلشهر

نایب ریی��س هیات مدی��ره ومدیرعامل ش��ركت 
بهره ب��رداري متروي ته��ران و حومه گف��ت: بنا به 
درخواست شهروندان و مس��افران و با برنامه ریزي 
انجام شده از روز دوش��نبه 6 اسفند ماه 97دو قطار 
سریع السیر به صورت مستقل از ایستگاه ارم سبز واقع 
در خط 5 مترو به سمت كرج -گلشهر اعزام مي شود. 
به گزارش »تع��ادل«  از مدیری��ت ارتباطات و امور 
بین الملل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه، 
مهندس فرنوش نوبخت با اشاره به اینكه قبال قطار 
سریع السیر از ایستگاه صادقیه به سمت كرج-گلشهر 
اعزام مي شدند، افزود: با توجه به حجم باالي مسافر كه 
در ایستگاه صادقیه وجود دارد، مسافران در ایستگاه 
ارم سبز در ساعات ش��لوغي عصرگاهي براي سوار 
شدن به قطارهاي سریع السیر با مشكل روبه رو بودند. 
وي تصریح كرد: شركت بهره برداري متروي تهران و 
حومه با رویكرد تغییر و بهینه سازي ساعات شلوغي 
براساس الگوي تقاضاي س��فر، با توجه به تقاطعي 
بودن ایستگاه ارم سبز با خط 4 و 5 مترو اعزام دو قطار 
فوق العاده سریع السیر از ایستگاه ارم سبز به سمت 
كرج-گلشهر را در برنامه قرارداد . نوبخت گفت: با توجه 
به برنامه ریزي هاي انجام شده، در خط 5 متروي تهران 
و حومه زمان تردد قطارهاي سریع السیر از ایستگاه 
ارم سبز، ساعات 18:27 و 19:27 درنظر گرفته شد تا 
افرادي كه مي خواهند در ساعات شلوغي عصرگاهي 
كه با حجم باالیي از مسافر روبه رو هستیم از ایستگاه 
ارم سبز به مقصد كرج-گلشهر سفركنند راحت تر از 
قطارهاي سریع السیر استفاده كنند. گفتني است: 
طبق برنامه ریزي جدید اعزام هاي سریع السیر ساعات 
18:20 و 19:20 ایس��تگاه صادقیه به سمت كرج- 
گلشهر بدون توقف از ایستگاه ارم سبز عبور مي كنند.

همهاهدافتوليديفوالدمباركه
محققخواهدشد

اصفهان|مختار بخش��یان با اشاره به اینكه تولید 
گندله در سال جاري با 2.7 درصد افزایش نسبت به 
برنامه، به 7 میلیون و 500هزار تن خواهد رسید، ادامه 
داد: تولی��د كالف گرم از مرز 6 میلی��ون و 400هزار 
تن خواهد گذش��ت كه این میزان تولی��د از برنامه 
هدف گذاري شده بیشتر است.وي پیش بیني تولید 
محصوالت سرد و پوش��ش دار تا پایان سال جاري را 
1 میلیون و 555هزار تن و 4درصد فراتر از برنامه اعالم 
و اضافه كرد: شركت فوالد مباركه این قابلیت را دارد 
تا نسبت به ظرفیت و نیاز بازار در سال آینده نیز رشد 
تولید داشته باشد. معاون بهره برداري فوالد مباركه 
یكي از برنامه هاي اصلي فوالد مباركه در سال آتي را 
تمركز بر تولید محصوالت ویژه موردنیاز صنایع نفت 
و گاز و محیط گاز ترش، افزایش تولید محصوالت گرم 
با ضخامت كمتر از 2 میلي متر و محصوالت موردنیاز 

صنایع خودروسازي اعالم كرد.

3سالحبسدرانتظار
فروشندگانحيواناتتزئيني

همدان| ریی��س اداره نظارت بر امور حیات وحش 
اداره كل حفاظت از محیط زیس��ت استان همدان 
خرید، فروش و حمل حیواناتي مانند مار، سمندر و 
الك پشت را جرم دانست.  رضا دانش پژوه  با بیان اینكه 
در روزهاي پایاني سال مردم اقدام به خرید حیواناتي 
مانند الك پشت، سمندر و مار در كنار ماهي هاي قرمز 
مي كنند، عنوان كرد: طبق قانون شكار و صید، حمل، 
خرید و فروش این دسته از حیوانات جرم بوده و پیگرد 
قانوني دارد؛ عمدتا حیوانات تزئیني كه در روزهاي 
پایاني سال بازار گرمي دارند، مهاجر و كمیاب هستند. 
وي با اش��اره به بازار گرم فروش سمندر لرستاني در 
روزهاي نزدیك به سال نو، بیان كرد: خرید و فروش 
این نوع از حیوانات تزئیني جرم بوده و  مجازات آن 3 

سال حبس تعزیري است.

شعلهگازدرزابلروشنشد
زاهدان|افتتاح و بهره برداري از پروژه گاز رساني 
به شهرستان زابل در خانه شهید عظیم پنجه كوبي 
با حضور استاندار، فرماندار زابل و دهمرده نماینده 
مردم سیستان و دیگر مسووالن كشور انجام شد. 
استاندار سیستان و بلوچستان در این مراسم گفت: 
آنچه مهم اس��ت وظیفه دولت ارایه یك خدمت 
بي منت براي مردم است. احمدعلي موهبتي افزود: 
گازرساني ضمن اینكه آسایش و رفاه را براي مردم 
به ارمغان مي آورد، باید بتواند زمینه حضور صنعت 
را كه تولید كشور را تضمین مي كند نیز در منطقه 

فراهم كند.

اضافهشدنبستهاينترنت
بههدايايتولدهمراهاول

همراه اول در اقدامي جدید بس��ته اینترنت را نیز به 
هدایاي انتخابي تولد مشتركین اضافه كرد. به گزارش 
تعادل از اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات سیار 
ایران، از روز ش��نبه 11 اس��فندماه 97 بسته هدیه 
اینترنت نیز به عنوان یكي از گزینه هاي هدیه تولد 
مشتركین اپراتور اول ارایه مي شود. در این طرح كه 
مختص به تمامي مشتركین دایمي و اعتباري حقیقي 
همراه است، مشترك مي تواند به مناسبت روز تولد 
خود ع��الوه بر دو گزینه »یك روز مكالمه رایگان« و 
»120 امتیاز باشگاه فیروزه اي«، هدیه جدید »بسته 
2 گیگابایت اینترنت یك روزه« را نیز انتخاب كند. 
امكان فعال سازي بسته اینترنت هدیه تولد از طریق 
شماره گیري كد #4121*10* و همچنین سامانه 
»همراه من« فراهم شده است. بازه زماني مجاز براي 
فعالسازي بسته هدیه تولد از ساعت 00: 00 روز تولد 
مشترك لغایت ساعت 59 :23 هفت روز بعد از این 

تاریخ تعیین شده است.

يادداشت

بهمن عبداللهي
رييس اتاق تعاون ايران



اقتصاد اجتماعي12اخبار

معاون محيط زيست دريايي سازمان حفاظت  محيط زيست كه مخالف انتقال آب خزر بود بركنار شد

سيلانتقالآبخزرموانعراباخودميبرد
طرح انتق��ال آب درياي خزر به كوير مركزي و اتصال آن به 
خليج فارس و درياي عمان حدود ۲۵ سال پيش مطرح اما 
خيلي زود به فراموشي سپرده شد؛ در دولت دهم هم يك بار 
ديگر اين طرح در مقياس كوچك تر، يعني انتقال آب خزر 
به استان سمنان، در دستور كار قرار گرفت. قرار بود در فاز 
نخست، آب درياي خزر را از طريق ساري به سمنان رسانده 
و از آنجا به مناطق مركزي ببرند، دولت احمدي نژاد براي اين 
پروژه پيمانكار هم انتخاب كرده بود و طرح را كليد زد اما در 
نهايت مخالفت كارشناسان، كار را به آنجا رساند كه پروژه 
انتقال آب خزر به سمنان در حد چند متر بيل انداختن به جان 
دريا متوقف شود. در دولت يازدهم خبري از انتقال آب خزر 
نبود اما خرداد امسال بار ديگر نگراني ها با سفر رييس جمهور 
به س��منان و صحبت از انتقال آب خزر به اين استان جان 
گرفت. انتقال آب خزر، چندمين پروژه  انتقال آب است كه با 
شروع دولت دوازدهم و در دوران رياست عيسي كالنتري در 
سازمان حفاظت محيط زيست كشور بطور جدي پيگيري 
مي شود و قرار است به مرحله اجرا برسد. در نخستين روزهاي 
شروع به كار كالنتري دو پروژه انتقال آب » ونك-سوليگان« 
و » بن- بروجن« قطعي شد كه طرح » بن- بروجن« با وجود 
مخالفت كارشناساني كه معتقدند اجراي اين طرح سرآغاز 
خشكي كامل زاينده رود است، با سرعت در حال اجراست با 
اين حال عزم كالنتري براي تسهيل در اجراي جديدترين 
طرح انتقال آب يعني انتقال آب از درياي خزر به س��منان، 
آنقدر جدي اس��ت كه روز گذشته پروين فرشچي، معاون 
محيط زيست دريايي سازمان حفاظت محيط زيست كشور 
را هم كه مخالفت خود با طرح انتقال آب از خزر به سمنان 
را بارها اعالم كرده بود، بركنار كرد. خبرنگاران محيط زيست 
قرار بود از روز شنبه تا روز دوشنبه در سفري به استان گلستان 
و درياي خزر، با فرشچي همراه باشند كه ساعاتي قبل از سفر، 
به آنان اعالم شد اين سفر »به داليل يكسري مشكالت« لغو 
شده و به زمان ديگري موكول شده است، تا اينكه روز گذشته 
فرشچي در گفت وگو با خبرگزاري مهر اعالم كرد: »رييس 
سازمان محيط زيست در حكمي موضوع بركناري را ابالغ 
كرده و از امروز ديگر معاون دريايي سازمان نيستم.« كالنتري 
در حالي موانع را از سر راه انتقال آب خزر برمي دارد كه اخيرا 
تنش هايي هم درباره اين موضوع در مجلس شوراي اسالمي 
رخ داد تا جايي كه نمايندگان سه استان شمالي كشور در 
اعتراض به اين موضوع قهر كرده و قصد ترك جلسه را داشتند. 
اگرچه كالنتري پيش از اين موافقت خود با اجراي اين طرح 
را اعالم كرده است اما كارشناسان محيط زيست معتقدند اگر 
آب درياي خزر منتقل شود، اين درياچه به سرنوشت درياچه 
اروميه دچار مي شود آن هم در مقياسي بسيار بزرگ تر و با 

ابعاد بين المللي. 

    انتقال آب، هم خزر  را   مي خشكاند هم سمنان را
دوم بهمن، عيسي كالنتري رييس سازمان حفاظت محيط 
زيست كشور، در حاشيه جلس��ه كارگروه آلودگي هواي 
تهران در جمع خبرنگاران اعالم كرد، با كليات طرح انتقال 
آب خزر به سمنان مخالفتي ندارد. اين اظهارنظر با مخالفت 
كارشناسان محيط زيست رو به رو شد اما استاندار سمنان 
در واكنش به اين اعتراض ها  ايرادات محيط زيستي به اين 
طرح را تصميم گيري از روي احساس دانست. با وجود اين 
كارشناسان همچنان بر مواضع خود مبني بر فاجعه آفرين 

بودن اين انتقال تاكيد مي كنند.

    صدمات جبران ناپذير انتقال آب 
محمد علي بهمنيار، عضو هيات علمي دانش��گاه علوم 
كشاورزي س��اري، درباره اين موضوع به »تعادل« گفت: 
»جابه جايي آب از نقطه اي به نقطه اي ديگر با توجه به اينكه 
آب درياي خزر شور است، باعث كاهش منابع خواهد شد و 
اين كاهش و تبخير آب در كنار هم و چرخش ناقص طبيعت 
صدمات جبران ناپذيري خواهد داشت. استان مي تواند 
براي جبران كم آبي ها از منابعي همچون آب باران، تقويت 
و ذخيره سازي آب هاي زير زميني يا فعال كردن پخش 
سيالب ها براي كم آبي استفاده كند. انتقال آب از يك منبع 
به منبع ديگر جواب نداده و كماكان شاهد مشكالت اين 
انتقال ها در كشور هستيم. از طرف ديگر مازندران با توجه به 
كمبود بارش و تغييرات اقليمي تاثيرگذار، منابع آبي اش رو 
به كاهش است كه با انجام اين انتقال به استان ديگر باعث 

تجديد اين كم آبي ها خواهيم بود.«
او با تاكيد بر اينكه آب درياي خزر به علت ش��وري بطور 
مستقيم قابل استفاده نيست و براي تبديل كردن به آب 
شيرين نياز به انجام مراحلي دارد، گفت: »آيا اين عمليات 
در مبدا صورت مي گيرد يا مقصد، اگر اين همه آب انتقال 
يافته در مبدا تصفيه شد، نمك هاي زايد در كجا ريخته 
شود؟ براي تصفيه آب شور به شيرين بايد حجم آب سه 
برابري اس��تفاده كنيم تا به مقدار حداقل شوري برسد، 
تصفيه آب در مبدا موجبات افزايش نمك در اين منطقه 
مي شود و ناخواسته دريا به سمتي مي رود كه آب كمتر 
و نمك بيشتري خواهد داشت، در اين صورت چه اتفاقي 
براي اكوسيستم مي افتد؟ در نهايت در بلندمدت چيزي 
شبيه درياچه اروميه و بدتر از آن اتفاق مي افتد، اين انتقال 
به بررسي بسيار دقيق و تغييرات اكوسيستمي دارد كه 
آيا اين منافع با هزينه بسيار سنگين پاسخ گو است.اگر 
روند چرخش سيستم درياي خزر را بررسي كنيم، در ۳۰ 
سال پيش ما ش��اهد باال آمدن آب دريا بوديم كه منجر 
به ديوار چيني ها و عقب نشيني ها شد؛ دخالت در امورات 

طبيعي سيستم موجب تشديد وضعيت مي شود. ما روز 
به روز شاهد بارش كمتر هستيم و اين تغييرات اقليمي 
به سمتي بوده كه بر طبيعت تاثيرگذار است، بارش ها در 
مازندران ثابت نيست و مازندران در گذر زمان با كمبود 

آب مواجه خواهد شد.«
عضو هيات علمي دانشگاه علوم كشاورزي ساري معتقد 
است اگر بررسي هاي تئوري به نتايج مطلوب برسد اما 
در مرحله اجرايي انتقال درست صورت نگيرد بايد منتظر 
فاجعه اي بزرگ بود. بهمنيار بيان كرد: » در كوتاه مدت 
ممكن اس��ت همه چيز عالي باش��د و اشتغالي صورت 
گرفته يا درختي سبز شود اما در بلندمدت هر دو استان 
به سمت خشكسالي، شوري و كويري شدن خواهد رفت 
و انجام اين پروژه قطعا مناسب نبوده و نياز به تحقيقات 

بيشتري دارد تا منافع ملي و منطقه به خطر نيفتد.«

    از  تجربه هاي  گذشته  درس  بگيريم
از طرف ديگر عبدالواحد خالدي، استاد دانشكده منابع 
طبيعي دانش��گاه تربيت مدرس هم بر اين باور است كه 

انتقال آب درياي خزر مس��ائل و مش��كالت اقتصادي، 
اجتماعي، زيس��ت محيطي را براي م��ردم مازندران در 
بردارد. او درباره اين موضوع بيان كرد: » در انتقال آب خزر 
كيفيت آب از لحاظ شوري از جمله مسائل مهمي است كه 
در مورد انتقال آن به سمنان بايد مورد بررسي قرار گيرد. 
اين پروژه در دنيا ديگر انجام نمي شود مگر در كشورهاي 
خاصي كه مشكل آب شرب دارند و انتقال آب آن با هدف 
تامين آب شرب منطقه باشد و چون از لحاظ سياسي و 
امنيتي تامين اين امر حائز اهميت بوده انجام مي ش��ود. 
ميزان برداشت چه حجمي از آب خزر در انتقال آبي بسيار 
داراي اهميت بوده چرا كه موجب عقب نشيني سواحل و 

مشكالت زيست محيطي خواهد بود.«
او اف��زود: »كيفي��ت آب در مبدا و اضافه ش��دن برخي 
آالينده ها به آن در مقصد موضوعي است كه بايد مورد 
بررس��ي قرار گيرد چرا كه در استان مقصد آب مصرفي 
تبديل به فاضالب شده و قرار است اين حجم از فاضالب 
به كجا برود. انتقال آب خزر به دو روش س��قلي يعني با 
توجه به شيب زمين تونل احداث شده و اين مستلزم اين 

است تا استان مقصد در ارتفاع پايين تر از مبدا باشد كه 
منطقه سمنان باالتر از خزر است و دومين راه پمپاژ آب به 
وسيله دستگاه پمپاژ كه در قسمتي از خزر نصب مي شود 
صورت مي گيرد. مقدار پمپاژ آب در هر ثانيه مهم بوده 
چون مي تواند موجب مكش رسوبات شده و روي صنعت 
صيد و صيادي كه در مازندران رواج دارد تاثيرات زيادي 

از محل پمپاژ تا چند كيلومتر داشته باشد.«
خالدي بيان كرد: »پمپاژ آب خزر و عقب رفتن ناگهاني و 
س��ريع در يك دوره كوتاه زندگي بسياري از گونه ها كه در 
عمق كم سواحل زندگي مي كنند را به خطر مي اندازد و تا 
ايجاد بستر كم عمق جديد دريا محيط الزم براي تخم ريزي 
و ادامه حيات اينگونه ها نبوده و قطعا چرخه زندگي آنها با 
خطر مواجه است. متاسفانه در كشور تمامي جوانب براي 
انجام چنين پروژه هايي بررس��ي نشده و بعد از اجرا شدن 
طرح به مدت 1۰ تا ۲۰ س��ال آينده آن متوجه مشكالت 
عمده و غيرقابل جبران خواهيم شد همانند پروژه انتقال آب 
كوهرنگ چهار محال بختياري به زاينده رود اصفهان كه دو 

استان را دچار چالش هاي جدي كرده است.«
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 »حق مناطق جنگي«
 براي فرهنگيان مرزي 

مديركل امور مناطق مرزي وزارت كشور در پاسخ به 
اينكه آيا مجلس در قبال آموزش و پرورش مناطق 
مرزي كوتاهي كرده اس��ت؟ گفت: بنده معتقدم با 
توجه به ظرفيت ها، اقدامات موثري انجام نشده است 
اين در حالي است كه به آموزش و پرورش به عنوان 
نهادي زيرساختي نيز متناسب با جايگاهش توجه 
نشده است. شهريار حيدري با اشاره به چالش هاي 
آموزش و پرورش مناطق مرزي، تعريفي از مرز ارايه 
و اظهار كرد: ۵1درصد از استان هاي كشور را مناطق 
مرزي تشكيل مي دهند، تقريبا شهرستان هاي نوار 
مرزي هشت ميليون و ۵۰۰ هزار نفر جمعيت دارند 
و در شعاع بيس��ت كيلومتري قرار دارند. اين شعاع 
تعريف ش��ده اس��ت. او افزود: آخرين حد قلمرو هر 
كش��وري، مرز آن است و به تعبير ديگر مرزها آيينه 
تمام نماي اقتدار هر كشور به حساب مي آيند. بنابراين 
صفر مرز مبناي ماست تا عمق مرز، يك حد بيست 
كيلومتر داريم كه مح��دوده اي از جمعيت مرزي را 
تشكيل مي دهد و دولت امتيازاتي براي آن قائل است. 
حيدري با بيان اينكه يك ش��عاع سي كيلومتر هم 
وجود دارد و يك شعاع كه اكنون موردبحث ما است 
شهرستان هاي مرزي هستند كه بدون واسطه به مرز 
چسبيده اند اظهار كرد: مثال استاني چون كرمانشاه، 
شهرستان هاي گيالنغرب، قصر شيرين، سرپل ذهاب، 
ثالث باباجاني، جوانرود و پاوه شهرستان هايي هستند 
كه به مرز چسبيده اند و به آنها شهرستان هاي مرزي 
گفته مي ش��ود. مديركل امور مناطق مرزي وزارت 
كشور با اش��اره به اينكه جامعه آموزش و پرورش در 
نقاط مرزي هيچ بهره اي از بازارچه هاي مرزي نبرده 
است گفت: هرچه قدر براي امنيت ارزش قايل هستيم 
به همين ميزان بايد براي توسعه آموزش و پرورش به 
عنوان نهادي كه زيرساخت فرهنگي و اجتماعي است 
نيز ارزش قائل ش��ويم. او ادامه داد: دستورالعملي در 
وزارت كشور در حوزه تقسيمات كشوري و اداره كل 
امور مرزي تهيه و به وزارت آموزش و پرورش ابالغ شد 
كه تمام مناطق آموزش و پرورش در شهرستان هاي 

مرزي از ۲۵ درصد افزايش حقوق بهره مند شوند. 

دولت بدهي ۱۸۰ هزار ميلياردي 
به تامين اجتماعي را بدهد

عضو هيات مديره نظام پزشكي تهران تاكيد كرد: 
بخش��ي از زيان ده شدن سازمان تامين اجتماعي 
به دلي��ل س��وءمديريت ناش��ي از حض��ور افراد 
غيرمتخصص و خبره در زيرمجموعه هاي اقتصادي 
اين سازمان است كه بايد اصالح شود. رحمت اهلل 
حافظي افزود: سازمان هاي بيمه گر بهترين مجري 
اجراي اين طرح و البته در چارچوب سياست هاي 
وزارت بهداشت هس��تند، زيرا وقتي نظام ارجاع و 
پزشك خانواده اجرا ش��ود، هزينه هاي آنان بطور 
چشمگيري كاهش خواهد يافت. انتقال مسووليت 
اجرايي اين طرح از وزارت بهداشت به وزارت تعاون 
در قالب تعام��ل دو وزارتخانه قابل اجراس��ت كه 
تاكنون عزم جدي براي اين اقدام وجود نداش��ته 
است. حافظي تاكيد كرد: سازمان تامين اجتماعي، 
سازمان خيريه نيست، اما در دو دهه گذشته دولت ها 
به انحاء مختلف بارمالي خود را به اين سازمان منتقل 
كرده و هيچ وقت نيز بار مالي ناشي از محول كردن 
اين ماموريت ها به سازمان را پرداخت نكرده است. 
حاصل اين رفت��ار 1۸۰ هزارميليارد تومان بدهي 
انباشته دولت ها به سازمان تامين اجتماعي است، 
البته سازمان نيز به بخش س��المت كشور اعم از 
بخش دولتي و خصوصي حدود 1۰ هزار ميليارد 
تومان بدهكار است كه اگر بدهي انباشته شده دولت 
به سازمان پرداخت شود، سازمان تامين اجتماعي 
براحتي مي تواند به وظايف خود و تاديه بدهي هايش 
عمل كند. عضو هيات مديره نظام پزشكي تهران در 
ادامه به برخي از مشكالت در حوزه درمان و بيمه 
اش��اره كرد و گفت: اگر بخ��ش خصوصي و حتي 
دولتي پرداخت حق بيمه كاركنان خود را با تاخير 
پرداخت كند، توسط سازمان جريمه خواهد شد 
ولي در حال حاضر پرداخت بدهي هاي سازمان به 
مراكز درماني، حدود هشت ماه تاخير دارد و هيچ 
جريمه اي هم بر آن مترتب نيست، در حالي كه با 
تعامل جدي مي ت��وان بار مالي بيمه كاركنان را با 
مطالبات ناشي از ارايه خدمت به بيماران تهاتر كرد.

تشكيل پرونده سالمت 
اجتماعي خانوار 

معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي كشور از 
تشكيل پرنده سالمت خبر داد و گفت: براساس 
تدوين سياست هاي س��المت اجتماعي، نشاط 
اجتماعي افزايش و ارتب��اط موثر بين افراد ايجاد 
خواهد شد. حبيب اهلل مسعودي فريد در گفت وگو 
با خبرنگار مهر، به يكي از برنامه هاي مهم سازمان 
بهزيس��تي كه با همكاري وزارت كشور اجرايي 
مي شود اش��اره كرد و گفت: تدوين سياست هاي 
سالمت اجتماعي يكي برنامه ها و اولويت هاي ما 
در سال جاري بود كه كليات اين برنامه در شوراي 
اجتماعي كشور به تصويب رسيده است. او با اشاره 
به اينكه اجراي آزمايشي اين برنامه در شهرستان 
اسالم ش��هر در حال اجرا است، افزود: به احتمال 
زياد مدل نهايي سياست هاي سالمت اجتماعي 
اواخر امسال يا اوايل سال آينده به تصويب مي رسد. 
معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي كشور تاكيد 
كرد: پس از اجراي موفقيت آميز اين طرح بصورت 
كشوري اجرايي مي شود. به گفته او، ارتقاء سالمت 
اجتماعي با هدف انجام اقدامات پيشگيرانه، نشاط 
اجتماعي، باال بردن سطح ارتباط افراد با يكديگر 
و... از جمله اهداف تدوين سياس��ت هاي سالمت 
اجتماعي است كه پيگيري خواهد شد. فريد با اشاره 
به اينكه تجميع خدمات اجتماعي نيز در دستور كار 
قرار دارد، گفت: با اجراي اين طرح به جاي اينكه 
مردم به ما مراجعه كنند، ما به آنها مراجعه مي كنيم و 
پرونده سالمت خانوار نيز براي افراد تشيل مي شود.
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مركز آمار ايران گزارش داد

ماموريت جديد »حناچي« براي توسعه كيفي معابر عمومي

تصوير پاييزه از تحوالت  بازار مسكن در كشور

از دود و دم ملولم و خيابان كاملم آرزوست

عمر ناوگان ريلي در كشور باالي ۳۰ سال است

گروه راه و شهرسازي|
آن گونه كه مركز آمار ايران اعالم كرد ه است، متوسط 
قيمت يك مترمربع زمين در نقاط شهري كشور طي 
پاييز ٩٧ نس��بت به پاييز سال گذش��ته 79.3 درصد 
رشد داشته است. همچنين در اين دوره زماني متوسط 
قيمت يك مترمربع زيربناي مسكوني و متوسط اجاره  
يك مترمربع زيربناي مسكوني در نقاط شهري كشور 
نسبت به پاييز سال 96 به ترتيب 60.3 و 25.4 درصد 

افزايش يافته است.
براساس گزارش مركز آمار، متوسط قيمت فروش يك 
متر مربع زمين يا زمين س��اختمان مسكوني كلنگي 
معامله شده از طريق بنگاه هاي معامالت ملكي در كل 
كش��ور 2 ميليون و 97 هزار و 500 تومان با ميانگين 
مساحت 292 متر مربع بوده است كه نسبت به فصل 
قبل 21.6 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 79.3 

درصد افزايش داشته است.
همچنين متوسط قيمت فروش يك مترمربع زيربناي 
مسكوني معامله شده از طريق بنگاه هاي معامالت ملكي 
در سطح كشور 2 ميليون و 623 هزار تومان با ميانگين 
مساحت 107 متر مربع و متوسط عمر بناي 11 سال 
بوده است كه نسبت به فصل قبل 17.8 درصد و نسبت به 
فصل مشابه سال قبل 60.3 درصد افزايش داشته است.
بر اس��اس اين گزارش، متوس��ط مبلغ اجاره ماهانه به 
عالوه 3 درصد وديعه پرداختي براي اجاره يك متر مربع 
زيربناي مسكوني در سطح كل كشور 10 هزار و 912 
تومان با ميانگين مساحت 97 متر مربع و متوسط عمر 
بناي 13 س��ال بوده است كه نسبت به فصل قبل 0.9 
درصد و نس��بت به فصل مشابه سال قبل 25.4 درصد 

افزايش داشته است.
به گزارش »تعادل«، روند افزايش��ي قيمت واحدهاي 
مسكوني از دي ماه سال 96 همزمان با تحوالت نرخ ارز 
آغاز شد و همگام با افزايش جهشي نرخ دالر و در پي آن 
افزايش انتظارات تورمي، بازار مسكن نيز به فاصله اندكي 
دستخوش تحول اساسي شد به گونه اي كه قيمت هر 
متر مربع واحد مس��كوني در تهران با افزايشي حدود 
100 درصد طي پاييز سال جاري در قياس با دوره مشابه 

سال قبل به بيش از 9 ميليون تومان بالغ شد.  تازه ترين 
گزارش بانك مركزي از تحوالت بازار مسكن شهر تهران 
نيز حاكي از افزايش قيمت هر متر مربع واحد مسكوني 
در بهمن ماه سال جاري 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 
مس��كوني 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 
س��ال جاري اگر چه رش��د 39 درصدي را تجربه كرد، 
اما نسبت به ماه مشابه سال قبل،  49.2 درصد كاهش 
يافت. همچنين مجموع معامالت ملكي انجام شده در 
تهران طي 11 ماه نخست س��ال جاري به 113 هزار و 
984 فقره رسيد كه نسبت به دوره مشابه سال قبل افت 

32.5 درصدي را تجربه كرده است.
همانطور كه گفته شد، نوس��ان نرخ دالر و در پي آن 
افزايش نرخ تورم عمومي و همچنين انتظارات تورمي 
منجر به جهش قيم��ت ملك در تهران ش��د. نتايج 
بررس��ي هاي علمي نش��ان مي دهد حاكي از الگوي 
سرايت افزايش نرخ مسكن پايتخت به كالنشهرها و 
سپس ساير شهرهاي كشور در دوره هاي زماني كوتاه 
و ميان مدت است. مساله اي كه در تصوير پاييزي بازار 
مسكن كشور كه از س��وي مركز آمار ايران ارايه شده 
نيز بازتاب يافته اس��ت. در اين ميان، افزايش شديد 
نرخ مصالح ساختماني نيز چشم انداز توليد و ساخت 
مسكن و همچنين هزينه نهايي آن را مبهم تر كرده 
است. برخي قيمت سازي ها از سوي واسطه ها نيز بر 

اين مساله دامن زده و خواهد شد. 
مشاهدات ميداني روزنامه تعادل، حاكي از تالش برخي 
مشاوران امالك براي قيمت سازي 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 نشان 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 
واح��د 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 برسانند.
 در چنين شرايطي است كه تازه ترين آمارهاي رسمي 
از تغيير الگوي مصرف ساختمان خبر مي دهند. كوچ به 
مناطق حاشيه اي شهر هاي بزرگ يا كوچ به شهرهاي 
كوچك تر در كنار توج��ه و تمايل متقاضيان مصرفي 
به خريد واحدهاي مسكوني كوچك تر و قديمي تر به 

عنوان ارزان ترين واحدهاي مسكوني تصوير واضح تري از 
كاهش شديد قدرت مصرف كنندگان به دست مي دهد.

بر اس��اس تازه ترين آمارهاي منتش��ره از سوي بانك 
مركزي، بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسكوني معامله 
شده در شهر تهران به تفكيك عمر بنا در بهمن ماه سال 
1397 حاكي از آن اس��ت ك��ه از مجموع 9343 واحد 
مسكوني معامله ش��ده، واحدهاي تا 5 سال 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.

همچنين 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.
توزيع فراواني تعداد واحدهاي مس��كوني معامله شده 
بر حسب س��طح زيربناي هر واحد مسكوني در بهمن 
ماه سال 1397 نيز نشان مي دهد، واحدهاي مسكوني 
با سطح زيربناي كمتر از 80 متر مربع، 57.3 درصد از 
معامالت انجام شده را به خود اختصاص دادند و حدود 
47.7 درصد از معامالت به واحدهاي مسكوني با ارزش 

كمتر از 600 ميليون تومان اختصاص داشته است.

گروه راه و شهرسازي|
پيروز حناچي، شهردار تهران با بيان اينكه ما بايد شهرها 
را به تسخير پياده ها در بياوريم، گفت: اولويت در شهرها 
با پياده ها اس��ت و ما بايد با اقدامات مان اين پيام را در 
شهر منتشر كنيم. در دنيا نيز راه هاي مختلفي پيشنهاد 
شده اس��ت، همچون اجرايي كردن خيابان كامل كه 
جاي سوال اس��ت با توجه به اينكه خيابان هاي تهران 
شكل گرفته اس��ت به چه ميزان تحقق خيابان كامل 
محقق مي ش��ود؟ البته چاره ديگري نداريم و بايد به 

اين سمت برويم.
وي با بيان اينكه برخي خيابان ها هستند كه وضعيت 
آنها به ما پيام مي دهد كه قابليت فضا دادن به پياده روها 
را دارند، گفت: مثال خيابان هايي كه سرعت مجاز تردد 
در آنها كمتر از 30 كيلومتر است، پيام مي دهند كه در 

اولويت هستند.
بر اس��اس اين گزارش، خيابان كامل به خياباني گفته 
مي ش��ود كه 4 مدل حمل و نقلي اع��م از حمل و نقل 
عمومي، دوچرخه، پياده رو و حمل و نقل شخصي در آن 
تردد مي كند، اما اولويت با پياده ها و حمل و نقل عمومي 
خواهد بود كه بر اين اساس سهم بيشتري از خيابان به 

اين دو مد اختصاص داده مي شود.
ش��هردار تهران كه در همايش راه هاي تحقق توسعه 
مبتني بر حمل و نقل عموميسخن مي گفت، با اشاره 
به وضعيت روزهاي هواي پاك در پايتخت كه نسبت 
به سال گذشته افزايش يافته است، گفت: در روزهاي 
جمعه كه فعاليت هاي ش��غلي كاهش مي يابد شاهد 
آلودگي هوا هس��تيم كه اين نشان مي دهد مجموعه 
سياست ها در يك امتداد حركت نمي كند و اين مساله 
نشان مي دهد كه ش��كاف ها و نقص هايي وجود دارد 
همچون معاينه فني خودروهاي سنگين كه بايد دقت 

بيشتري در آن شود.

   نقره داغ كردن رانندگان خودروهاي شخصي
شهردار تهران با بيان اينكه زماني كه در شوراي عالي 
معماري و شهرسازي بودم در شوراي شهر دوم مباحثي 
مطرح شد مبني بر محدوديت شماره گذاري خودروها 
در تهران كه در آن زم��ان يكي از مديران حمل و نقل 
پاريس ميهمان ما بود و در جلس��ات در مورد مسائل 
مختلف ترافيكي صحبت كرديم و از آنها پرسيديم كه 
آيا مي توان مانع عدم پالك گذاري خودروها شد و آنها 
جواب دادند كه در ش��هر پاريس آن زمان 13 ميليون 
خودرو پالك شده و مگر مي شود جلوي توليد را گرفت. 
آن زمان مدير پاريسي از كلمه نقره داغ استفاده كرد.اين 
مدير عنوان كرد، ما افرادي را كه از خودروي شخصي 
اس��تفاده مي كنند نقره داغ مي كنيم و از مس��يرهاي 

اصل��ي تردد كم كرده و آن را به مس��ير پياده رو اضافه 
مي كنيم. كساني كه مي خواهند از خودروي شخصي 
به جاي حمل و نقل عمومي استفاده كنند، مي توانند 
در ترافيك بمانند و تردد وسايل حمل و نقل عمومي 

را مشاهده كنند.
وي با بيان اينكه ما در تهران بايد بيش از گذشته انسجام 
دو حوزه ترافيك و شهرسازي را ايجاد كنيم، گفت: بيش 
از گذشته نيازمند انس��جام در اين دو حوزه هستيم و 
اميدواريم با مدهاي تركيبي حمل و نقل كه س��رعت 
متوسط باالتري دارند، حجم مسافر بيشتري را جابه جا 
مي كنند و عارضه كمتري به شهر وارد مي كنند، مورد 

استفاده قرار دهيم.
شهردار تهران با بيان اينكه در توسعه قلمرو عمومي در 
شهر، امكان دسترسي افراد بسيار مهم است، گفت: به 
عنوان مثال، مي توان به تپه هاي عباس آباد اشاره كرد كه 
ايستگاه مترو را در نزديكي خود دارد و امكان دسترسي 
م��ردم به اين تپه ها زياد اس��ت. هر چند كه معتقديم 
توسعه امنيت شهري و نه صرفاً پليسي مي تواند موجب 
گسترش قلمرو عمومي در شهر ش��ود.بايد از عناصر 
هويتي براي باال بردن كيفيت قلمرو عمومي استفاده 
كرد و ماموريت جديد براي توسعه قلمرو عمومي تدوين 
كنيم. هر چند در كش��ور ما به دليل مس��ائل مذهبي 
محدوديت هايي است اما مي توانيم عملكردهاي قابل 
انطباق در محالت ايجاد كنيم و به جاي تخريب به فكر 
بازسازي و احياي محالت باشيم.اميد است با زمينه هاي 
علمي موجود در توسعه مبتني بر حمل و نقل عمومي 
)TOD( و بودجه س��ال آينده امكان توسعه اين مهم 

فراهم شود.
TOD مدل توسعه اي مبتني بر حمل و نقل عمومي 

اس��ت كه بر اساس آن شهرس��ازي مبتني بر توسعه 
ايس��تگاه هاي حمل و نقل عمومي به خصوص مترو 
شكل مي گيرد.بر اساس مدل TOD خيابان كامل به 
خياباني گفته مي شود كه چهار مدل حمل و نقلي اعم 
از حمل و نقل عمومي، دوچرخه، پياده رو و حمل و نقل 
شخصي در آن تردد مي كند، اما اولويت با پياده ها و حمل 
و نقل عمومي خواهد بود كه بر اين اساس سهم بيشتري 

از خيابان به اين دو مدل اختصاص داده مي شود.

   تعويق اسقاط موتورهاي فرسوده
محسن پورسيد آقايي نيز در همايش TOD در حاشيه 
پنل تخصصي با اشاره به مصوبه هيات دولت در خصوص 
تعويق يك ساله اسقاط موتورسيكلت هاي كاربراتوري 
فرس��وده در قانون هواي پاك اظهار ك��رد: مردادماه 
امس��ال دولت آيين نامه ه��واي پاك را به پيش��نهاد 
سازمان حفاظت محيط زيست مورد بررسي قرار داد و 
آن را تصويب كرد. براين اساس بايد يك موتورسيكلت 
كاربراتوري در پي ش��ماره گذاري يك موتورسيكلت 

جديد از رده خارج شود.
وي افزود: اين مصوبه ما را اميدوار كرد و با يك حساب 
سرانگشتي تصور كرديم كه اگر موتورسازهاي كشور 
ساالنه 500 هزار موتور شماره گذاري كنند، بايد 500 
هزار موتورسيكلت كاربراتوري از رده خارج شوند. براين 
اساس در طي 4 تا 5 سال تهران از موتورسيكلت هاي 

قديمي و كاربراتوري خالي مي شد.
معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران با بيان 
اينكه حاال با فشار بخش صنعت اجراي اين قانون يك 
سال به تعويق افتاده است، گفت: دولت اميد ما را براي 
داشتن هواي پاك نااميد كرد و نگران هستيم حاال كه 

موتورسازها مسير را ياد گرفته اند سال ديگر نيز فشار 
بياورند و اجراي قانون يك سال به عقب بيفتد.

پورس��يد آقاي��ي اظهارك��رد: اگ��ر دولت ب��ر اجراي 
مصوبه اصولي خود پافش��اري مي كرد قطعا وضعيت 

موتورسيكلت ها سامان مي يافت.

   ضرورت مانيتورينگ ۷۰۰ پل در تهران
اما پيروز حناچي روز گذش��ته در ايين بهره برداري از 
4 پ��روژه عمراني نيز حضور يافت و با بيان اينكه امروز 
توانستيم با وجود همه مشكالت مالي 4 پروژه افتتاح 
كنيم، گفت: اين پروژه ها در ش��رايطي اجرا ش��ده كه 
شهرداري منابع مالي كافي نداشت اما با وجود مشكالت 
تالش شد پروژه ها و طرح هايي كه پيشرفت فيزيكي 
بااليي داشته اند به بهره برداري برسند و اميدواريم روند 

افتتاح پروژه ها ادامه داشته باشد.
وي با اش��اره به اينكه مقاوم س��ازي پل ها بسيار مهم 
است، اظهاركرد: در سال 1995 در كوبه ژاپن زلزله اي 
رخ داد ك��ه با اينكه تنها 20 ثانيه ب��ود اما 6 هزار نفر 
كش��ته و 2 اتوبان اصلي شهر و زيرساخت ها تخريب 
شدند و راه هاي امدادي به مردم بسته شد. اين نشان 
مي ده��د كه توجه به زيرس��اخت ها و پل ها در حوزه 
مقاوم سازي بس��يار مهم اس��ت.بايد 700 دهنه پل 

تهران مانيتورشود.
حناچي با اشاره به اينكه با توجه به وضعيت مالي تغيير 
رويكردي را در پروژه هاي عمراني شاهد خواهيم بود 
و بخش��ي از بار مالي را به سمت سرمايه گذاري بخش 
خصوصي پيش مي بريم، اظهاركرد: روز جمعه تصاوير 
خوبي را در بلوار ميرداماد ديدم و ميرداماد در تسخير 
دوچرخه ها بود. اميدواريم روزي برسد كه همه تهران 
در اختيار دوچرخه ها باش��د تا بتواني��م روزهاي پاك 
بيشتري را شاهد باشيم البته دستيابي به اين موضوع 
مهم مستلزم همكاري همه كساني است كه مي توانند 
م��ا را در تحقق اين مهم كمك كنند. اميدواريم روزي 
برسد كه ما براي حل مشكالت مان از وسايل شخصي 

خود كمتر استفاده كنيم.
وي ب��ا بيان اينكه ب��ه يمن پيگيري هاي ش��هرداري 
طرح تفصيلي منطقه 22 در ش��وراي عالي معماري 
به تصويب رس��يده و اسناد آن عنقريب است كه ابالغ 
شود، گفت: توسعه آتي منطقه 22 قطعا براساس اين 

برنامه خواهد بود.

   ۲۰ پروژه بزرگ نيمه تمام در تهران 
ايرج معزي، معاون فني و عمراني شهرداري تهران كه 
هفته گذشته با هدف خدمت در وزارت كشور استعفا 
كرده بود، روز گذش��ته در آخرين روز كاري خود و در 

حاش��يه آيين افتتاح و بهره ب��رداري از 4 پروژه فني و 
عمراني شهر تهران در جمع خبرنگاران اظهار كرد: در 
حال حاضر حدود 20 پروژه بزرگ باالي 600 ميليارد 
تومان به ص��ورت نيمه تمام در تهران وج��ود دارد كه 

به زودي فعال مي شوند.
به گفته معزي يكي از اين پروژه ها مربوط به تقاطع بلوار 
حكيم و المپيك است، اين پروژه سه سطحي بوده كه 
در يك سطح آن بلوار حكيم با تراز فعلي به بلوار المپيك 
با تراز منفي يك متصل مي شود.بخش ديگر، يك پل 
از سمت شمال بلوار المپيك به سمت شرق حكيم را 

متصل مي كند.
معاون فني و عمراني شهرداري تهران با بيان اينكه اين 
پروژه ها غيرفعال بوده و در ماه هاي اخير به بهره برداري 
رسيدند، افزود: پروژه تقاطع بلوار حكيم و المپيك 20 

ميليارد هزينه داشته است.
معزي با اش��اره به دو پروژه ديگر كه استحكام بخشي 
پل نمايش��گاه )بزرگراه چمران( با قدمت 40 س��ال و 
پل بزرگراه بابايي با قدمت 20 سال است، گفت: پروژه 
چهارم مربوط به آب هاي سطحي خاوران است كه در 
وسعت صد متري اجرا شده و هزينه اي حدود 2 ميليارد 

در پي داشته است. 
معزي با اشاره به هزينه هاي احداث اين 4 پروژه، اضافه  
كرد: ب��دون در نظر گرفتن معارض حدود 30 ميليارد 
تومان براي س��اخت اين پروژه ها اعتبار در نظر گرفته 
شده اس��ت، به مردم قول داده بوديم كه هر فصل يك 
پروژه  عمراني افتتاح كنيم و خوشبختانه توانستيم با 
فعال كردن پروژه هاي عمراني هر فصل دو سري پروژه  
افتتاح كني��م و همه پروژه هاي عمراني ش��هر تهران 

فعال شده اند.
وي با بيان اينكه در حال حاضر حدود 20 پروژه باالي 
600 ميليارد تومان به صورت نيمه تمام است، از فعال 
شدن و بهره برداري آنها سخن به ميان آورد و در ادامه 
به پروژه پل گيش��ا اشاره كرد و گفت: كار سنگيني در 
اين پروژه  در حال  انجام اس��ت و نيازمند هماهنگي با 
دستگاه هاي مختلف اس��ت؛ در حالي پروژه  عمراني 
را پيش مي بريم كه ترافيك جاري اس��ت، اين پروژه 
تاكنون 40 درصد پيش��رفت فيزيكي داش��ته است و 
پيش بيني مي شود تا اواخر نيمه اول سال آينده يا اوايل 

مهرماه 98 به بهره برداري برسد.
معزي تاكيد كرد: اگر تمامي پروژه هاي فرامنطقه اي تا 
پايان سال آينده به بهره برداري برسد ارزش ريالي اين 
پروژه ها دو هزار ميليارد تومان خواهد بود.طرح احياي 
ساماندهي رودخانه هاي ش��هر تهران تكميل شده و 
احياي رود دره هاي اوين، درك��ه و فرحزاد در مراحل 

نهايي است و مي تواند به پروژه اجرايي تبديل شوند.

مجيد كيان پور، عضو كميسيون عمران مجلس گفت: 
عمر ناوگان ريلي در كشور باالي 30 سال است و بايد از 
هر ظرفيتي كه امكان پذير بوده واگن ها را نوسازي كنند.

كيان پور در گفت وگو با ايسنا ادامه داد: زيرساخت هاي 
حمل ونقل ريلي در كشور نياز به توسعه دارد تا بتوانيم بر 
اساس برنامه ششم به آن آماري كه لحاظ شده برسيم.

كيان پ��ور بيان كرد: ض��رورت دارد بخش حمل ونقل 
مسافر را افزايش دهيم، همچنين بخش حمل ونقل بار 

نيز يك اولويت استراتژيك در كشور باشد و بار را از روي 
جاده جمع كنيم و از طريق ريل ها بارها جابه جا شوند.

اين عضو كميس��يون عمران مجلس با اشاره به اينكه 
تالش كنيم از حمل ونقل تركيب��ي )ريلي، جاده اي، 
هوايي( استفاده كنيم، تصريح كرد: هنوز نتوانسته ايم 
سهم ايران را در بحث حمل ونقل در بازارهاي منطقه و 

خاورميانه داشته باشيم.
وي ادامه داد: خيلي توجه به بحث جابه جايي كاال در 

بخش بين المللي نداشتيم، درحالي كه ايران ظرفيت 
خوبي است و با توجه به اينكه بين 15 كشور همسايه 
قرار دارد بايد بتوانيم سهم خوبي در حمل ونقل داشته 
باشيم، ايران مي تواند شاهراه ترانزيت به اروپا، آسياي 
ميانه و به عنوان يك مفصل در بين كشورهاي آسياي 

دور، خاورميانه، اروپا و آسياي ميانه عمل كند.
اين عضو كميس��يون عمران مجل با بيان اينكه عمر 
ناوگان ريلي در كش��ور باالي 30 س��ال اس��ت، ادامه 

داد: با حمايت از توليد داخلي و واحدهايي كه صنعت 
حمل ونقل ريلي را تش��كيل داده و توليدكننده واگن 
هستند )چه مسافري چه باري( از ظرفيت توان داخلي 
اس��تفاده كنيم و همراه با انتقال تكنولوژي به داخل 
كشور از ظرفيت تكنولوژي و دانش كه در كشور وجود 
دارد اس��تفاده و يك اش��تغال پايدار را در اين صنعت 
ايجاد كنيم.كيان پور با اشاره به نقش بخش خصوصي 
در اين صنعت عنوان كرد: بخش خصوصي محور كار 

است و دولت بايد سياستگذاري و كمك كند تا بخش 
خصوصي فعاليت داش��ته و موانع پيش رو را بردارد و 
اجازه ندهند، وقتي كه توان توليد در داخل وجود دارد 

محصول مشابه وارد  شود.
وي با بيان اينكه بايد از هر ظرفيتي كه امكان پذير است 
واگن ها را نوسازي كنند، عنوان كرد: گرايش مردم به 
حمل ونقل ريلي زير 5 درصد اس��ت درحالي كه بايد 

حداقل به 10 درصد افزايش يابد.
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مراقبت از اراضي ملي و دولتي 
در تعطيالت نوروز

 علي نبيان، مديرعامل سازمان ملي زمين و مسكن 
با اعالم اينكه براي اجراي طرح ملي احداث 400 
هزار واحد مسكوني و همچنين تكميل 500 هزار 
واحد مسكن مهر، س��ازمان ملي زمين و مسكن 
همكاري حداكثري خواهد داش��ت، گفت: از 26 
اسفندماه تا پايان تعطيالت نوروز، مراقبت از اراضي 
ملي و دولتي رصد روزانه و پيگيري مداوم خواهد 
شد. به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، 
نبيان واگذاري زمين به گروه هاي هدف، اقشار ويژه 
و خانواده هاي داراي دو معلول را از برنامه هاي اين 
سازمان در سال آتي برشمرد و افزود: در احداث 400 
هزار واحد مسكوني كه 200 هزار واحد آن توسط 
ش��هرهاي جديد، 100 هزار واحد توسط شركت 
بازآفريني ش��هري و 100 هزار واحد توسط بنياد 
مسكن انقالب اسالمي انجام مي شود، تفاهم هاي 
الزم بين سازمان ملي زمين و مسكن، بنياد مسكن 
انقالب اسالمي و شركت بازآفريني شهري انجام 
ش��ده اس��ت. معاون وزير راه و شهرسازي سامان 
دادن به دخل و تصرفات احتمالي و زمين خواري در 
تعطيالت نوروز را از دغدغه هاي سازمان ملي زمين 
و مسكن خواند و گفت: با توجه به اينكه در روزهاي 
پاياني سال به سر مي بريم و احتمال دخل و تصرف 
در اراضي ملي و دولتي در اين ايام تشديد مي شود، 
به همين منظور يگان حفاظت سازمان ملي زمين و 
مسكن به روال سابق حفاظت از اراضي ملي و دولتي 
را در ايام تعطيل در دستور كار خود قرار داده است. 
وي تاكيد كرد: از استان ها مي خواهيم كه در اين 
ايام نهايت همكاري را با يگان حفاظت سازمان ملي 
زمين و مسكن داشته باشند و گزارش هاي دريافتي 
را در اسرع وقت، در اختيار يگان حفاظت سازمان 
ملي زمين و مسكن قرار دهند. نبيان تصريح كرد: 
از 26 اسفندماه تا پايان تعطيالت نوروز، مراقبت از 
اراضي ملي و دولت به صورت روزانه رصد و اين كار 
پيگيري مداوم خواهد شد. وي يادآور شد: استفاده 
از شوراي حفظ حقوق بيت المال مي تواند به اين روند 
كمك قابل توجهي كند. همچنين، هماهنگي با 
مجموعه يگان انتظامي نيز در دستور كار خواهد بود.

 تخريب 4۷۰ مورد ساخت
و ساز غيرمجاز در شميرانات 

فرماندار شهرستان شميرانات از تخريب 470 مورد 
ساخت و ساز غيرمجاز در شميرانات طي يك سال 
گذشته خبر داد كه بيش از نيمي از آنها متعلق به افراد 
غيربومي بود. به گزارش ايسنا، سياوش شهريور گفت: 
با توجه به اينكه شهرستان شميرانات از گذشته براي 
مردم تهران مركز تفرجگاهي بوده و هميش��ه براي 
خريد ملك و ساخت و س��از مورد توجه قرار داشته 
است لذا بايد براي قانونمند كردن روند ساخت و ساز 
در اين شهرستان تدبير مناسبي در نظر گرفته شود 
كه در اين راس��تا اگر طرح »كاداستر« اجرايي شود، 
مي توان از بسياري تخلفات زمين خواري جلوگيري 
كرد؛ از سنوات گذش��ته در حوزه ساخت و سازهاي 
غيرمجاز اتفاقاتي در سطح اين شهرستان روي داده 
كه مجوز آنها در س��ال 80 صادر ش��ده و امروز افراد 
در حال اس��تفاده از اين امالك هستند. وي با تاكيد 
بر اينكه در برخوردهاي قانوني و تخريب س��اخت و 
سازهاي غيرمجاز هيچ مماشات و اغماضي نداشته ايم، 
همچنين اضافه كرد: همواره در تالش هس��تيم با 
هرگونه تخلف در شميرانات مقابله كنيم، هرچند كه 
مسوول تشخيص و مقابله با تخلف ها قوه قضاييه است. 
شهريور با بيان اينكه برخورد با زمين خواران به طور 
جد در دس��تور كار اس��ت، ادامه داد: از دي ماه سال 
1396 تا بهمن ماه امسال 470 مورد تخريب ساخت 
و ساز غيرمجاز در شهرستان شميرانات انجام شده 
است. به گفته فرماندار شهرستان شميرانات، بيش از 
50 درصد موارد تخريب ها متعلق به افراد غيربومي 
بوده اس��ت. وي با تاكيد بر اينك��ه مقابله با تخلفات 
ساخت و س��از از اولويت هاي فرمانداري شميرانات 
است، درباره نوسازي بنا نيز گفت: با توجه به قدمت 
بناها در شميرانات، يكي از درخواست هاي شهروندان 
بومي، نوسازي خانه هاي خودشان است كه در بسياري 
از اين موارد اين كار به لحاظ قانون غيرمجاز است اما 

اين خواسته آنها در حال پيگيري است. 

پيشنهاد اعتبار ۱۷ ميليارد توماني 
براي توسعه دوچرخه سواري 

معاون برنامه ريزي، توس��عه شهري و امور شوراي 
شهردار تهران از تصويب حدود 17 ميليارد تومان 
اعتبار براي توس��عه دوچرخه سواري همگاني در 
پايتخت خبر داد. به گزارش ايسنا، سكينه اشرفي 
از بررسي اليحه بودجه سال آينده شهرداري تهران 
در جلسات علني شوراي شهر تهران در روز يكشنبه 
خبر داد و اظهار كرد: يكي از موضوعاتي كه در بودجه 
سنواتي سال آينده و در راستاي برنامه سوم توسعه 
شهر تهران به آن توجه شده، موضوع توسعه حمل و 
نقل عمومي غيرموتوري از جمله دوچرخه سواري 
همگاني است. وي ادامه داد: در برنامه سوم توسعه 
شهر تهران كه نقشه راه شهرداري تهران در پنج سال 
آينده خواهد بود، موضوع توجه به دوچرخه سواري 
به عنوان يك حمل و نقل پاك مورد توجه و تاكيد 
قرار گرفته و ش��هرداري مكلف ش��ده تا در زمينه 
ايجاد بسترهاي الزم و نيز فرهنگسازي عمومي در 
اين خصوص اقدام كند. به گفته اشرفي، در بودجه 
پيشنهادي سال آينده در مجموع 16 ميليارد و 95 
ميليون تومان اعتبار براي روان سازي عبور و مرور 
وسايل نقليه غيرموتوري پيشنهاد شده است كه در 
همين رابطه، 13 ميليارد تومان از اين اعتبار براي 
احداث و تجهيز معاب��ر ويژه دوچرخه و 3 ميليارد 
تومان نيز براي بهس��ازي و مرم��ت معابر موجود 
پيشنهاد شده است. اشرفي اضافه كرد: همچنين 
حدود 600 ميليون تومان نيز براي توسعه نگهداري 
تجهيزات سامانه هاي مرتبط با دوچرخه در نظر 

گرفته شده است.

نمايي از دوچرخه سواري همگاني ، روز جمعه، خيابان ميرداماد
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روز گذشته انتخابات اتاق نهم  وپايان اتاق هشتم رقم خورد

فاتحان اتاق نهم ؛بزرگاني كه جاماندند
ادامه از صفحه اول

    روايت زماني راي گيري 
انتخاب��ات نهمين دوره هيات نماين��دگان اتاق تهران 
مانند ساير اتاق هاي سراسر كشور، روز گذشته در محل 
هتل الله برگزار شد. »زمان راي گيري ساعت 8 صبح 
بود.« فعاالن اقتصادي بخش خصوصي روز گذشته پاي 
صندوق راي آمدند تا سرنوشت چهارساله را به دست 
وكالي تصميم ساز خود بسپرند. از نكات قابل توجه اين 
دوره از انتخابات، حضور باالي تجار و كارآفرينان جوان 
در پاي صندوق هاي راي بود. با اس��تارت زمان رسمي 
اخذ راي و بنابر اعالم هيات ب��ر نظارت انتخابات اتاق، 
خبرنگاران و عكاسان روزنامه ها، نشريات، خبرگزاري ها 
و س��ايت هاي خبري رسمي و ثبت شده، اجازه حضور 
در محل اخذ راي را داش��تند و دارن��دگان اين كارت 
صرفا مجاز به ت��ردد در محل هاي مج��از و حضور در 
اتاق خبرنگاران را داشتند. بر همين اساس ورود افراد 
غيرخبرنگار، وابس��تگان و فعاالن رسانه اي نامزدها به 
حوزه انتخابات ممنوع بود. از اين رو، ازدحام جمعيت 
بيشتر در محوطه هتل قابل مشاهده بود و فضاي آرامي 
در محل اخذ راي حاكم بود. در البي هتل، خبرنگاران از 
هر فرصتي استفاده و با چهره هاي شاخص جريان هاي 
انتخاباتي گفت وگو  مي كردند  و نظرشان را در مورد روند 
انتخابات و بعضا پيش بيني شان را از نتيجه اين رقابت 

جويا مي شدند. 
 از آن س��و، با وجود اينكه انجمن نظ��ارت بر انتخابات 
نهم اتاق ته��ران، بر عدم حض��ور راي دهندگان پس 
از راي دادن در محوطه تاكيد ك��رده بود، اما برخي از 
كانديداها و همراهانشان بر خالف اين قانون، در فرآيند 
راي گيري در محوطه حضور داشته و به گفته برخي از 
افراد حاضر در محوطه مشغول صحبت و البي كردن 
بودند. بر اس��اس اعالم هيات نظارت بر انتخابات اتاق 
تهران، 14هزار و 900 نف��ر از اعضاي اتاق تهران قادر 
به مش��اركت در نهمين دوره انتخابات اتاق بودند، كه 
پس از اعالم انصراف تع��دادي از نامزدها، 150 نفر به 
عنوان نامزد نهايي اين دوره از انتخابات شناخته شدند. 
بنابراين نام 150 كانديدا در دس��تگاه هاي راي گيري 
ثبت ش��د و راي دهندگان و دارندگان كارت بازرگاني 
و عضويت مي توانس��تند راي خود را ب��ه نام آنها اعالم 
كنند. همچنين براساس ضوابط از پيش تعيين شده، 
كارت هاي بازرگاني به مدت 12 ماه مس��تمر و كارت 
عضويت به مدت 18 ماه مس��تمر به عنوان ش��رايط 
راي دهندگان مورد پذيرش براي راي دادن بود. بنابراين 
آن دس��ته از اعضاي اتاق تهران ك��ه كارت عضويت و 
بازرگاني آنها از اين نظر داراي ايراد است و كساني كه 
داراي كارت هستند اما كارت آنها به دليل عدم پرداخت 
بدهي مالياتي و بيمه اي تمديد نشده، حق شركت در 
انتخابات را نداشتند.  در همان ساعات اوليه صبح؛ يعني 
تا س��اعت 30: 9 دقيقه صبح )يك ساعت و نيم پس از 
شروع انتخابات( تعداد شركت كنندگان در انتخابات در 
اتاق تهران 274 نفر اعالم شد. اما در ساعت 12 يعني به 
فاصله دو ساعت ونيم بعد، تعداد 1330 نفر در انتخابات 
نهمين دوره هيات نمايندگان اتاق تهران شركت كردند. 
البته آمار راي دهندگان تا ساعت 14 به تعداد 1330 
نفر افزايش ياف��ت. تا لحظه تنظيم اين گ��زارش و تا 
ساعت 17 ميزان مشاركت راي دهندگان به 3080 نفر 
رسيد. براساس ميزان حضور راي دهندگان در 4 ساعت 
ابتدايي اخذ راي، پيش بيني مي شد كه فشردگي فرآيند 
راي گيري با اتمام ساعت كاري حضور راي دهندگان 
در ساعات بعد از ظهر بيشتر باشد. براساس اعالم هيات  
نظارت بر انتخابات اتاق تهران، تعداد كل آراي ماخوذه 

س��اعت 19:00، 3403 راي بوده ك��ه 75 نفر بيش از 
دوره گذشته است. 

    شائبه هاي انتخاباتي 
اگرچه اخ��ذ راي در فضايي كام��ال آرام و بدون هيچ 
تنشي در حال انجام بود، اما انتقاداتي نسبت به شيوه 
برگزاري انتخاب��ات، حتي حين اج��راي آن مطرح 
بود. براين اس��اس، برخي از چهره هاي فهرست هاي 
انتخاباتي منتقد نسبت به تركيب كنوني اتاق تهران، 
شائبه هايي را نسبت به برگزاري انتخابات اتاق به شكل 
الكترونيكي در فض��اي مجازي مطرح كردند. اين در 
حالي است كه بسياري از فعاالن اقتصادي، برگزاري 
انتخابات به صورت الكترونيك را نقطه عطف اين دوره 
از انتخابات مي دانند كه به گفته آنها، اخذ راي در زماني 
كمتر از سه دقيقه، موجب تسريع در فرآيند راي گيري 
شده است. در همين حال، ابراهيم بهادراني، رييس 
هيات نظارت بر انتخاب��ات اتاق بازرگاني تهران براي 
پاس��خ به اين شبهات در جمع خبرنگاران حاضر شد 
و گفت: انتخابات در كمال شفافيت در حال برگزاري 
است و اينكه برخي مي گويند مسائلي در نهمين دوره 
انتخابات شكل گرفته، چنين نيست؛ چراكه راي گيري 
از فعاالن اقتصادي بطور الكترونيكي انجام مي ش��ود 
و بنابراين تخلفي در نحوه راي گيري صورت نگرفته 
است. در فرآيند  راي گيري به شيوه الكترونيكي، هر 
راي دهنده مجاز است كه در 4 گروه تخصصي كه آيين 

نامه انتخابات اعالم كرده، 40 منتخب را اعالم كرده 
و ثبت راي كند. ع��الوه بر اين صندوق هاي اخذ راي 
الكترونيكي نيز دستگاه هايي هستند كه فرآيند ثبت 
راي را به صورت الكترونيكي صورت مي دهند. حين 
راي گيري به هيچ عنوان امكان شمارش يا شناسايي 
مي��زان آراي كانديداها وجود ندارد و ش��مارش آرا با 
پايان زمان راي گي��ري و اعالم هيات نظارت و توقف 
بخش راي گيري شروع مي ش��ود و همه صندوق ها 
به صورت الكترونيكي ش��مارش آرا ش��ده و تجميع 
آرا نيز ص��ورت مي گيرد و نتيجه نهايي اعالم ش��ده 
است. بنابه توضيحات مدير پروژه سامانه راي گيري 
الكترونيكي انتخابات دوره نه��م اتاق هاي بازرگاني 
كشور، ثبت راي و ادبيات بحث تقلب در اين حوزه به 
هيچ عنوان پذيرفته شده نيست و راستي آزمايي هاي 
الزم نيز به جهت حساس��يت هايي كه از بعد اجرايي 
وجود دارد، محرز ش��ده اس��ت. حمي��د خيرالهي با 
اش��اره به اينكه در 34 اتاق بازرگاني كشور انتخابات 
به صورت الكترونيكي برگزار مي شود، تاكيد كرد كه 
تمام فرآينده��اي مربوط به بحث هاي اجرايي كه آيا 
كانديداها مجاز به داش��تن نماين��ده دارند، كامال به 
جاي خود باقي اس��ت و اختالل��ي در روش برگزاري 
الكترونيكي انتخابات ايجاد نمي ش��ود. بعد از اتمام 
راي گيري، نتايج حداكثر 2 س��اعت اعالم مي شود. 
بر اين اس��اس نتايج انتخابات ابتدا در اختيار شوراي 
عالي نظارت قرار مي گيرد و پس از تاييد نهايي، اعالم 

رسمي نتايج صورت مي گيرد.
خيرالهي در پاس��خ به پرسش��ي مبني ب��ر اينكه آيا 
اين دس��تگاه ها به لحاظ فني دچار خطايي است كه 
صحت آراء را خدشه دار كند، چراكه برخي كانديداها 
معتقدند كه در انتخابات  ممكن است تقلب صورت 
گيرد و گزارش اين تخلفات نيز به دادستاني كل كشور 
نيز ارايه ش��ده اس��ت، عنوان كرد كه اين تجهيزات، 
دستگاه هايي است كه داراي گواهينامه هاي امنيتي 
از آزمايشگاه هاي معتبر كشور است و مراجع نظارتي 
كش��ور نيز صحت تاييديه ها را اع��الم كرده اند. اين 
م��واردي كه اع��الم ش��ده، از نظر اطالعات��ي كه در 
صندوق ها قرار داده مي شود، مطابق با اطالعاتي است 
كه برگزاركننده به مجري ارايه ش��ده و دقيقا همان 
اطالعات بارگذاري شده اس��ت. بنابه توضيحات او، 
دستگاه ها حسي روي اسامي و كدها ندارد و اطالعاتي 
كه از اتاق بازرگاني دريافت ش��ده و درون دستگاه ها 
قرار مي گيرد، كامال كدشده بوده و درون دستگاه قرار 
مي گيرد، بنابراين امكان تقل��ب يا خطا وجود ندارد. 
هيچ هوشمندي نس��بت به كدها از سوي دستگاه ها 
وجود ندارد و برخورد با هر راي دهنده يا كد كانديدا، 
كامال يكسان اس��ت. البته اين موارد تقلب كه مطرح 
مي شود، موارد عمومي است كه مصداقي هم ندارد. 
او اين راهم گفت ك��ه چند دوره مانور برگزار كرديم، 

صحت دستگاه ها راستي آزمايي شده است. 
از سوي ديگر، حين برگزاري انتخابات، طيف پيشگامان 

تحول خبري را با اين مضمون كه »بيش از 300 كارت 
بازرگاني 5 س��اله راي دهندگان به ليست پيشگامان 
تحول به داليل واهي ابطال شده است« را روي خروجي 
كانال تگرامي شان درج كردند. در توضيح اين خبر آمده 
بود كه »ستاد برگزاري انتخابات، اجازه راي به دارندگان 
كارت بازرگاني 5 ساله كه خواهان راي دادن به ليست 
پيشگامان تحول هستند، را به دليل عدم پرداخت يك 
درهزار و س��ه در هزار نداد. اين درحالي است كه سهم 
اتاق بازرگاني از محل فعاليت هاي اقتصادي، بطور قانوني 

نبايد تاثيري در روند انتخابات داشته باشد.« 

    رقباي انتخابات اتاق 
از زمان آغاز رقابت ها تا پي��ش از اعالم نتايج انتخابات 
اتاق تهران، بيش��تر دو  گ��روه »ائتالف ب��راي فردا« و 
»پيشگامان تحول«، به عنوان رقباي اصلي اين انتخابات 
شناخته مي شدند، امابه مرور و با نزديك شدن به زمان 
انتخابات ليس��ت هاي ديگري   با نام هاي »تشكل ها و 
كارآفرينان اقتصاد ملي«، »همه براي ايران«، و فهرست 

»شايستگان« اعالم موجوديت كردند. 
اما روز گذشته در همان س��اعات ابتدايي صبح، طيف 
حاكم بر اتاق تهران يا همان »ائتالف براي فردا« همگي 
آمده بودند و مصمم بودند تا يك بار به مانند انتخابات سال 
1393، »چهل« كرسي هيات نمايندگان اتاق تهران را 
يك جا به دست بگيرند. البته انتخابات 97 اتاق تهران 
براي آنها كمي متفاوت والبته سخت تر از انتخابات سال 
1393 به نظر مي رسد. نخست اينكه برخي از چهره هاي 
ش��اخص جريان »ائتالف براي فردا« از جمله »مهدي 
جهانگيري، پدرام سلطاني و سيد حامد واحدي و مهدي 
پورقاضي« در اين تورنمنت انتخاباتي حضور نيافتند. از 
اين رو، »ائت��الف براي فردا« از همراهي اين چهره هاي 
شاخص بي بهره ماند. سوي ديگر ماجرا؛ رقابت با طيف 
»پيش��گامان تحول« بود. چراكه اين اعضاي طيف هم 
قدرتمند آمده بودند تا انتقام شكست دوره قبلشان را از 
ائتالف فردايي ها بگيرد. »پيشگامان تحول« با چهره هايي 
چون »محمد رضا بهزاديان، سيدحميد حسيني، اسداهلل 
عسگراوالدي و مجيد رضا حريري« پابه ميدان رقابت 
گذاش��ته بودند تا بلكه با به دس��ت آوردن كرسي هاي 
بيشتر، تركيب يكدست اتاق هشتم را بر هم بزنند. حال با 
همه اين جريانات تا لحظه تنظيم اين گزارش، راي گيري 
همچنان ادامه دارد و هنوز مشخص نيست چه سرنوشتي 
در انتظار جريان هاي انتخاباتي باشد. رييس هيات نظارت 
بر انتخابات اتاق تهران در عين حال پيش بيني كرد كه 
تعداد مشاركت كنندگان در اين انتخابات از 4 هزار نفر 
فراتر رود و ميزان مشاركت در اين دوره از ميزان مشاركت 

در دوره قبل پيشي بگيرد.
براس��اس اين گزارش، ات��اق ته��ران ۶0 عضو هيات 
نماين��دگان دارد كه 40 نفر آنان ب��ا تركيب 1۶ نفر از 
بخ��ش بازرگاني، 14 نف��ر از بخش صنع��ت، 4 نفر از 
بخش معدن و ۶ نفر از بخش كشاورزي به مدت 4 سال 
انتخاب مي شوند. 20 نفر ديگر اتاق نيز اعضاي منصوب 

دولتي هستند.
رای گيری انتخابات نهم که يک و نيم س��اعت تمديد 
شده بود، در س��اعت 19:30 پايان يافت، که براساس 
آخرين آمار اعالمی، سه هزار و 417 نفر در اين دوره از 
انتخابات شرکت کردند. اما شب گذشته، هنگامي که نام 
برندگان از صندوق هاي راي بيرون آمد، مشخص شد 
که طيف »ائتالف برای فردا فاتح انتخابات نهم  اس��ت.
بنابر آمار اعالمی اين طيف توانس��ت تمامي صندلي 
هاي بخش خصوصي در هيات نمايندگان اتاق تهران 

را از آن خود کرد. 

دبير انجمن قطعه سازان كشور مطرح كرد

گاليه قطعه سازان از تاخير در تزريق نقدينگي
دبير انجمن صنايع همگن نيرومحركه و قطعه سازان 
كش��ور ورود بانك ها براي تزريق نقدينگي به فعاالن 
صنعت قطعه س��ازي را گام��ي مثب��ت ارزيابي كرد؛ 
امري كه البته به گفته وي در اجرا با مشكالتي همراه 
شده اس��ت و مانع تحقق ش��مارگان وعده داده شده 
خودروس��ازان مي شود. پس از اينكه چهاردهم بهمن 
ماه معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در نشست تخصصي كميته خودرو از تخصيص چهار 
هزار ميليارد تومان به 2 شركت بزرگ ايران خودرو و 
سايپا خبر داد، عمليات اجرايي تخصيص اين مبلغ به 
قطعه سازان در شركت هاي خودروساز آغاز و مقرر شد 
بانك ها مطابق فهرستي كه خودروسازان در اختيارشان 
ق��رار دادند، مبالغ را بطور مس��تقيم به قطعه س��ازان 
پرداخت كنن��د. در اين زمينه، قرار ش��د براي تزريق 
نقدينگي به خودروس��ازان با محوريت بانك مركزي 
از طريق 12 بانك، 11 هزار ميليارد تومان در 2 بخش 
ريالي و ارزي پرداخت شود كه شامل چهار هزار ميليارد 
تومان و 844 ميليون يورو بود اما تكليف مطالبات ارزي 

هنوز مشخص نشده است.
 با آغاز پرداختي بانك ها به ويژه 500 ميليارد توماني كه 
فقط در يك روز )شنبه، چهارم اسفندماه( در حساب 
قطعه س��ازان نشس��ت، بارقه هاي اميد در دل فعاالن 
اين صنعت روشن ش��د اما اين روند در ادامه با كندي 

همراه شد.
در اين پيوند، دبير انجمن صنايع همگن نيرومحركه 
و قطعه سازان كشور گفت: كمتر از نيمي از مبلغ وعده 
داده شده ريالي )يعني كمتر از 2 هزار ميليارد تومان( 
تا پنج شنبه هفته گذش��ته )نهم اسفندماه( پرداخت 
شد و سرعت پرداختي ها با آنچه مقرر بود فاصله دارد. 
ب��ه گزارش ايرنا، ب��ه گفته اين مق��ام صنفي، صنعت 
قطعه سازي همه تالش خود را براي افزايش شمارگان 
توليد به كار گرفته اما محقق نشدن رقم ياد شده فرصت 
بزرگي را از آنها گرفته است؛ زيرا پرداخت بدهي هاي 

گمركي، بدهي هاي بانكي و تسويه حساب با خارجي ها 
منوط به دريافت اين مطالبات مي شود.

وي ادامه داد: قطعه سازان در روزهاي پاياني سال بايد 
به پرداخت حق��وق، مزايا و عيدي كارگران، تس��ويه 
بدهي ه��اي مالياتي، تس��ويه چك هاي برگش��تي و 
همچنين پرداخت بدهي ها به خارجي ها براي ترخيص 
اسناد حمل و اسناد انتقال ارز به شركت هاي فروشنده 
اقدام كنن��د. محبي نژاد يادآوري ك��رد: بخش عمده 
كانتينرهاي مواد اوليه و قطعات مربوط به اين صنعت كه 
اين روزها اخباري مبني بر رسوب آنها در بنادر به گوش 

مي رسد، مربوط به پرداخت نشدن اين بدهي هاست.
اين در حالي است كه پنج شنبه هفته گذشته رييس كل 
گمرك چابهار اعالم كرد: حدود 2 هزار و 800كانتينر 
قطعات خ��ودرو در گمرك چابهار وج��ود دارد كه با 
وج��ود پايان يافتن مهلت قانوني س��ه ماهه ترخيص 
آنها هنوز اقدامي براي آنها صورت نگرفته است. عزيز 
شمس افزود: با توجه به اينكه اين 2 شركت خودروساز 
واردكننده قطعات، مش��كالت بانكي را يكي از داليل 
ترخيص نشدن اقالم اعالم كردند فرصت يك ماه هاي 
به آنها داده شد تا هرچه زودتر اقدام كنند و اگر تا پايان 
مهلت دوم نيز اقدامي صورت نگيرد، قطعات به عنوان 

كاالي متروكه اعالم مي شود.
دبير انجمن صنايع همگن نيرو محركه و قطعه سازان 
كشور گفت: در صورتي كه بانك ها به وعده داده شده 
تا هفته پيش عمل مي كردند، قطعه س��ازان با تامين 
قطعات مي توانس��تند امكان دس��تيابي به شمارگان 
توليد پنج هزار دستگاه در روز براي 2 خودروساز بزرگ 
كش��ور را فراهم كنند اما اين مهم تاكنون امكانپذير 
نشده است. دبير انجمن صنايع همگن نيرو محركه و 
قطعه سازان كشور خواستار آن شد كه بانك مركزي با 
اعمال فشار به اين بانك ها يا ارايه تسهيالت الزم به آنها، 
زمينه پرداخت بيش از 2 هزار ميليارد تومان باقيمانده 

را فراهم كند.

معاون فني گمرك ايران اعالم كرد

ترخيص لوازم يدكي  از مسير سبز گمرك
معاون فني و امور گمركي گمرك ايران گفت: لوازم يدكي 
اگر به وسيله خودروسازها ثبت سفارش شده باشد در مسير 
سبز تعريف و بالفاصله ترخيص مي شوند. مهرداد ارونقي در 
واكنش به دپوي قطعات يدكي در بنادر و اماكن گمركي، با 
اشاره به اينكه اين كاالها مشكل دريافت كد رهگيري بانك 
و اسناد خريد را از فروشنده دارند، گفت: قطعات يدكي دپو 
شده مشكل دريافت اس��ناد بانكي و كد رهگيري بانك را 
دارند و به گمرك اظهار نشده اند و تا زماني كه كاالي وارداتي 
به گمرك اظهار نش��ود امكان انجام تش��ريفات گمركي 

وجود ندارد.
به گزارش گم��رك ايران، ارونقي افزود: يكي از مواردي كه 
مي تواند ترخيص كاال را به درازا بكشاند نداشتن مجوزهاي 
قانوني است. گمرك مسوول اخذ مجوزهاي قانوني مطابق 
با قوانين و مقررات است و ممكن است صدور اين مجوزها از 
سوي ساير دستگاه ها چند روز زمان ببرد. گمرك تا مجوز 
را به صورت سيستمي دريافت نكند اجازه ترخيص كاال را 
نمي دهد. ارونقي كمبود نقدينگي صاحبان كاال را علت ديگر 
ترخيص نشدن كاالها عنوان كرد و گفت: به محض پرداخت 
الكترونيكي وجوه گمرك، پروانه الكترونيكي ترخيص كاال 
صادر مي شود. معاون فني گمرك گفت: طبق ماده 38 قانون 
گم��رك از لحظه اظهارنامه صاحبان كاال تا ترخيص كاال، 
گمرك مسوول بررسي آن است كه تاكنون مشكل گمركي 
جهت ترخيص قطعات يدكي از گمركات گزارش نشده و 
صرفاً مشكالت مربوط به دريافت اسناد بانكي و ثبت سفارش 
است. ارونقي درباره مش��كل ترخيص نشدن لوازم يدكي 
واحدهاي توليدي گفت: سياست هاي اتخاذ شده وزارت 
صنعت، معدن و تجارت ارتباطي با گمرك ندارد. تا زماني كه 
كاالي وارداتي به گمرك اظهار نشده است، گمرك پاسخگو 
نيست و امكان انجام تشريفات گمركي وجود ندارد. او افزود: 
تشريفات گمركي چنانچه با مشكل قانوني و بانكي مواجه 
نش��ود گمرك با ارايه تسهيالت ترخيص كاال را به صورت 
درصدي انجام مي دهد و ترخيص كاال طوالني نخواهد شد.

معاون فني و امور گمركي گمرك ايران به كنترل سيستم 

ثبت سفارش اشاره كرد و گفت: مشكل اصلي مجوز ورود كاال 
و ثبت سفارش است. برخي كاالهاي وارداتي در مناطق آزاد و 
گمرك آورده مي شد و سپس ثبت سفارش صورت مي گيرد. 
يكي از داليل دپو ش��دن كاال در گمرك دير ثبت ش��دن 
مجوز ورود كاال در بخش ثبت سفارش جهت اظهارنامه آن 
به گمرك است كه تشريفات ثبت سفارش آن در صنعت، 
معدن و تجارت انجام نشده است و امكان اظهار كاال به گمرك 
وجود ندارد. او با اشاره به تسهيالت گمرك، افزود: گمرك 
از لحظه اي كه كاال به گمرك اظهار مي شود مي تواند براي 
ترخيص آن كمك كند و تس��هيالتي قائل شود اما شرط 

استفاده از آن در قدم اول اظهارنامه صاحبان كاال است.
ارونقي ادامه داد: برخي اظهارنامه ها كه مشكل قانوني ندارند 
بالفاصله ترخيص مي ش��وند اما برخي به دليل پرداخت 
نكردن حقوق گمركي و نقدينگي دپو مي شوند. او گفت: 
لوازم يدكي اگر به وسيله خودروسازها ثبت سفارش شده 
باشد در مسير س��بز تعريف مي شود و بالفاصله ترخيص 
مي شوند. معاون فني گمرك افزود: واحدهاي توليدي كه به 

علت كمبود نقدينگي نتوانند كاالي خود را ترخيص كنند 
مي توانند به صورت نسيه و درصدي كاالي خود را ترخيص 
كنند يا از ضمانتنامه بانكي استفاده كنند. او با تأكيد بر اينكه 
هرگونه كمك گمرك پس از اظهارنامه كاال به گمرك صورت 
مي گيرد، گفت: اگر كااليي در مسير سبز و داراي مجوزهاي 
قانوني است در كمترين زمان كاال ترخيص مي شود. معاون 
فني گمرك با بيان اينكه ترخيص كاال شبانه روزي است، 
گفت: چنانچه واردكنندگان كاال شرايط ترخيص كاال را 
رعايت كنند براي ترخيص كاال فقط چند س��اعت وقت 

الزم است.
ارونقي با بيان اينكه زمان ترخيص كاال در گمرك از مسير 
سبز جز چند س��اعت طول نخواهد كشيد، گفت: تمامي 
اقالمي كه به گمرك اظهار مي ش��وند در سه مسير سبز، 
زرد و قرمز تعريف مي شوند. افزود: اقالم اساسي و مواد اوليه 
موردنياز واحدهاي توليدي در مسير سبز اظهارنامه تعريف 
مي شود بنابراين تشريفات آنها در درب خروج گمركات و 

به صورت شبانه روزي انجام مي شود.
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 كره بسته بندي همچنان
ارز دولتي مي گيرد

ايسنا| وزير صنعت، معدن و تجارت طي نامه اي 
از رييس بانك مركزي خواس��ت تعرفه واردات 
كره بسته بندي در گروه كااليي يك باقي بماند 
و همچنان از ارز دولتي استفاده كند. طبق اعالم 
گمرك، رضا رحماني طي نامه اي به عبدالناصر 
همتي درخواس��ت كرد كه كره بس��ته بندي از 
جدول ارس��الي گروه هاي كاالي��ي جديد )10 
رديف( با توجه به مصوبه اخير ستاد تنظيم بازار 
و در پيش رو بودن ايام پاياني س��ال و ماه مبارك 
رمضان، حذف شود و كماكان در گروه كااليي يك 
باقي بماند.گفتني است؛ به واردات كاالهاي گروه 

يك ارز دولتي تعلق مي گيرد.

گشايش دفتر كنسرسيوم 
صادراتي ايران در عراق

ايرنا| نخستين دفتر كنسرسيوم صادراتي ايران 
در بغداد آغاز به كار كرد. راي��زن بازرگاني ايران 
در عراق گفت: تمركز كسب وكارهاي مختلف و 
به وجود آوردن ي��ك قابليت واحد براي توزيع و 
بازاريابي مشترك به شكل كنسرسيومي مي تواند 
يكي از راه هاي موفق جهت رشد توليد ناخالص 
ملي و افزايش صادرات به كشورهاي هدف باشد. 
ناصر بهزاد، پياده س��ازي الگوي كنسرسيومي 
را راهي به منظور رس��يدن به نقطه بهينه توليد 
اقتصادي براي صادرات به بازارهاي هدف دانست 
و افزود: نخستين دفتر كنسرسيوم صادراتي ايران 
با حمايت شركت ش��هرك هاي صنعتي استان 
قزوين در بغداد آغاز به كار كرده و نسبت به ارايه 
انواع كشمش ايراني اقدام مي كند. او افزود: اجراي 
روش كنسرسيومي عالوه بر ايجاد اشتغال پايدار 
موجب افزايش توان صادراتي شركت هاي عضو، 
كاهش هزينه حمل و جابه جايي، افزايش تأثير 
تبليغات و برندسازي مي شود كه نقش مهمي در 

رقابتي كردن محصوالت ايفا خواهد كرد.
گفتني اس��ت از ابتداي امس��ال تاكنون هشت 
ميليارد و 300 ميلي��ون دالر كاالي غيرنفتي از 
ايران به عراق صادر شده است. صادرات غيرنفتي 
ايران به عراق در اين مدت از لحاظ وزن 54 درصد 

و از نظر ارزش 45 درصد افزايش نشان مي دهد.

 سهم ۳۰ درصدي آلمان
از كل صادرات اروپا به ايران

تس�نيم| آلمان با صادرات 2.7 ميلي��ارد يورويي 
بزرگ ترين صادركنن��ده اروپايي كاال ب��ه ايران در 
س��ال 2018 و ايتاليا با واردات 2.9 ميليارد يورويي، 
بزرگ ترين واردكننده كاال از ايران در اين سال شناخته 
شده است. اين در حالي است كه  آمارهاي يورواستات 
نشان مي دهد آلمان بزرگ ترين صادركننده كاال به 
ايران در ميان كشورهاي اروپايي در سال 2018 بوده 
است. آلمان در اين س��ال 2.709 ميليارد يورو كاال 
به ايران صادر كرده اس��ت كه معادل 30 درصد كل 
صادرات اتحاديه اروپا به ايران در اين سال بوده است.

ص��ادرات آلمان به اي��ران در س��ال 2018 با افت 8 
درصدي نسبت به سال قبل از آن مواجه شده است. 
آلمان در سال پيش از آن 2.957 ميليارد يورو كاال به 
ايران صادر كرده بود. ايتاليا با 1.۶87 ميليارد يورو و 
فرانسه با 895 ميليارد يورو به ترتيب در رتبه هاي دوم 
و سوم از نظر ميزان صادرات كشورهاي اروپايي به ايران 
در سال 2018 قرار گرفته اند. در بخش واردات كاال از 
ايران نيز، ايتاليا در صدر كشورهاي اروپايي قرار گرفته 
است. اين كشور در سال 2018 بالغ بر 2.925 ميليارد 
يورو كاال از ايران وارد كرده اس��ت كه اين رقم معادل 
31 درصد كل واردات اروپا از ايران در سال 2018 بوده 
است. واردات ايتاليا از ايران در سال 2018 با افت 13 
درصدي نسبت به سال قبل از آن مواجه شده است. 
ايتاليا در سال 2017 بالغ بر 3.3۶7 ميليارد يورو كاال 
از ايران وارد كرده بود. اسپانيا با 2.025 ميليارد يورو و 
فرانسه با 1.53 ميليارد يورو به ترتيب در رتبه هاي دوم 
و سوم از نظر ميزان واردات از ايران در ميان كشورهاي 

اروپايي در سال 2018 قرار گرفته اند.

افزايش 15 درصدي صادرات 
محصوالت صنعتي و معدني

سازمان توس�عه تجارت ايران| مديركل دفتر 
توسعه صادرات محصوالت صنعتي و معدني سازمان 
توس��عه تجارت ايران گفت: در حالي كه ميزان كل 
صادرات 10 ماهه سال 97 )بدون احتساب ميعانات 
گازي( در مقايس��ه با مدت مشابه سال قبل رشد 11 
درصدي را نشان مي دهد، صادرات محصوالت صنعتي 
و معدني  نزديك به 15 درصد رشد داشته است. مسعود 
كمالي اردكاني با اعالم اين خبر گفت: صادرات كاالهاي 
صنعتي و معدني  طي 10 ماهه سال جاري به رقمي 

بالغ بر 2۶ ميليارد دالر رسيده است.
او اف��زود: در م��دت مذك��ور در گ��روه محصوالت 
پتروشيميايي، محصوالت پتروشيمي با 12.3 ميليارد 
دالر و 25 درصد رشد، محصوالت پايه نفتي شامل قير و 
روغن هاي صنعتي با حدود 2ميليارد دالر و 10 درصد 
رشد و محصوالت شيميايي و پليمري نيز با حدود 1.9 
ميليارد دالر صادرات، 13 درصد رشد را نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته تجربه كرده اند. كمالي اردكاني 
درخصوص صادرات كاالهاي گروه معدن گفت: مواد 
معدني و صنايع فلزي شامل سنگ آهن، فوالد، فلزات 
رنگين و لوله و پروفيل 5 ميليارد دالر صادرات داشته 
اس��ت. همچنين صادرات صنايع غير فلزي شامل 
سيمان، كاشي، سنگ هاي تزئيني و ديگر اقالم اين 
گروه نيز با 1.۶ ميليارد دالر صادرات، رشد 4 درصدي 
را نسبت به سال گذشته نشان مي دهند.  او  بيان كرد: 
صادرات لوازم خانگي انرژي بر و غير انرژي بر به ارزش 
400 ميليون دالر با 15 درصد رشد همراه بوده است، 
محصوالت نساجي و پوشاك با 7 درصد رشد به رقمي 
حدود 390 ميليون دالر رسيده و همچنين صادرات 
فرش ماشيني و موكت با 19 درصد رشد به رقمي بالغ 

بر 370 ميلون دالر رسيده است. 

  از زمان آغاز رقابت ها تا پيش از اعالم نتايج انتخابات اتاق تهران، بيشتر دو  گروه »ائتالف براي فردا« و »پيشگامان تحول«، به عنوان رقباي اصلي اين 
انتخابات شناخته مي شدند، امابه مرور و با نزديك شدن به زمان انتخابات ليست هاي ديگري   با نام هاي »تشكل ها و كارآفرينان اقتصاد ملي«، »همه براي 
ايران«، و فهرست »شايستگان« اعالم موجوديت كردند.  اما روز گذشته در همان ساعات ابتدايي صبح، طيف حاكم بر اتاق تهران يا همان »ائتالف براي 
فردا« همگي آمده بودند و مصمم بودند تا يك بار به مانند انتخابات سال 1393، »چهل« كرسي هيات نمايندگان اتاق تهران را يك جا به دست بگيرند. 
البته انتخابات 97 اتاق تهران براي آنها كمي متفاوت والبته سخت تر از انتخابات سال 1393 به نظر مي رسد. نخست اينكه برخي از چهره هاي شاخص 
جريان »ائتالف براي فردا« از جمله »مهدي جهانگيري، پدرام سلطاني و سيد حامد واحدي و مهدي پورقاضي« در اين تورنمنت انتخاباتي حضور نيافتند

برش
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چالشمنابعاطالعاتيجديدبرايمديرانشركتها

سرمايهدارانديگرگمراهنميشوند
گروه جهان| طال تسليمي|

براي هر كس��ي كه به دنبال دس��تيابي به اطالعات 
دقيق باش��د، »رجوع مس��تقيم به منب��ع« بهترين 
توصيه و يك قانون كارآمد است. طبق همين توصيه، 
سرمايه گذاران در بازارهاي سهام مي توانند بهترين 
چش��م انداز درباره هر ش��ركتي را از طريق س��وال 
پرسيدن از مديرعامل آن به دست آورند. اما مديران 
ش��ركت ها را نمي توان همواره راوياني صادق و قابل 

اعتماد دانست. 
به نوشته اكونوميس��ت، موقعيت آنها سبب مي شود 
كه همواره با خوش بيني به چش��م انداز شركت خود 
بنگرند و از آينده اي مثبت دم بزنند. گاهي اوقات هيچ 
اطالعي از آنچه حقيقتا در حال وقوع است، ندارند يا 
در توييت هايشان بي توجه و بي دقت عمل مي كنند.

كميس��يون بورس و اوراق به��ادار اياالت متحده كه 
نظارت بر بازاره��اي مالي در اين كش��ور را بر عهده 
دارد، 25 م��اه فوري��ه از يك قاضي فدرال خواس��ته 
بود كه پرونده اي عليه »ايالن ماس��ك« مديرعامل 
خودروسازي »تسال« بگش��ايد و او را به بي احترامي 
به قوانين كميسيون متهم كند. مشكالت ماسك با 
كميسيون اوراق بهادار و بورس در ماه اوت و پس از آن 
آغاز شد كه در توييتي نوشت بودجه مورد نياز براي 
تبديل تسال به يك شركت كامال خصوصي را تامين 
كرده است. اين توييت سبب شد ارزش سهام شركت 
خيلي سريع افزايش يابد. زماني كه معلوم شد ادعاي 
او نادرست بوده است، كميسيون بورس و اوراق بهادار 
او را به كالهبرداري در بازارهاي مالي متهم كرد. اين 
دعوي در ماه اكتبر و با كناره گيري ماسك از رياست 
شركت تسال و پرداخت 20ميليون دالر جريمه و تعهد 
به انتشار توييت ها با تاييد وكالي تسال، مختومه شد؛ 
اگرچه ماسك همچنان مديرعامل تسال باقي ماند و 
در 20فوريه با انتشار توييتي مبني بر اينكه تسال در 
سال جاري ميالدي 500هزار دستگاه خودرو توليد 
مي كند، شرط آخر را نقض كرد چراكه بعدتر مشخص 
شد اين ادعا بدون مشاوره با شركت مطرح شده است.

اما ناظران كميس��يون ب��ورس و اوراق بهادار اياالت 
متحده تنها كس��اني نبودند كه از اطالعات نادرست 

منتش��ر ش��ده توسط ماس��ك خش��مگين شدند. 
س��رمايه گذاران هم از ديرباز خواهان درك بيشتر از 
عملكرد تسال بوده اند. اما آنچه مي تواند به خوشنودي 
سرمايه گذاران منجر ش��ود اين است كه روش هاي 
جديد جم��ع آوري داده ه��ا راه حلي براي مش��كل 
آنهاست. شمار فزاينده اي از تامين كنندگان امروزه 
»داده هاي جايگزي��ن« را به فروش مي رس��انند. از 
عبارت داده هاي جايگزين براي اشاره به اطالعات قابل 
يافت در وراي بيانيه هاي مالي و ديگر منابع متداول 
اطالعاتي استفاده مي شود. بانك »جي. پي. مورگان« 
معتقد است كه مديران سرمايه ساالنه براي دستيابي 

به اين داده ها 3 ميليارد دالر هزينه مي كنند.

اكنون ديگر سرمايه  گذاري كه مي خواهد بداند تسال 
در س��ال چند خودرو مي فروش��د، مجبور نيست از 
ماسك بپرسد يا منتظر توييت او بماند. »تامر كامل« 
از پلت ف��رم كواندل كه اطالعات مال��ي، اقتصادي و 
داده هاي جايگزين ارايه مي كند، گفت: »وقتي خودرو 
مي خري��د، بيمه هم مي خريد.« ش��ركت كواندل از 
شركت هاي بيمه دسترسي به )نسخه هاي بدون نام( 
داده هاي قراردادهاي بيمه را خواستار مي شود. وقتي 
كواندل مي داند كه چند بيمه نامه براي خودروهاي 
تسال تهيه شده، همچنين مي داند كه چند خودروي 

اين شركت وارد خيابان ها شده است.
ديگ��ر ش��ركت هايي ك��ه ب��ه ن��اگاه وارد رقابت با 

ش��ركت هايي همچ��ون كواندل ش��ده اند، اقدامات 
بيش��تري در اين زمينه انجام مي دهند. براي نمونه، 
»بلومب��رگ« هم كه يك تامين كنن��ده اطالعات به 
ش��مار مي رود، يك ردياب توليدات تسال ارايه كرده 
است. اين ردياب از شماره هاي شناسايي وسايل نقليه 
استفاده مي كند كه همه خودروهاي ساخته شده در 
امريكا بايد داشته باشد. ردياب در عمل دفعات ثبت 
شماره هاي شناسايي وسايل نقليه براي خودروهاي 

تسال را دنبال مي كند.
بانك ه��اي س��رمايه گذاري كه اغل��ب گزارش هاي 
تحقيقاتي تهيه و به مش��تريان خ��ود ارايه مي كنند 
نيز اطالع��ات مش��ابهي فراهم مي آورند. در س��ال 

2014 بان��ك »يو ب��ي اس« ي��ك گ��روه تحقيقاتي 
موسوم به »اويدنس لب« راه اندازي كرد كه قطعات 
يك »تس��الي مدل 3«، يك »چ��وي بولت« و يك 
»بي ام دابلي��و آي 3« را جداس��ازي ك��رده تا اجزاي 
تش��كيل دهنده آنها را با يكديگر مقايسه كند. بري 
هورويتز از اويدنس لب مي گويد: »اگر ندانيد كه اين 
خودروها چه هزينه اي در بر داش��ته اند، نمي توانيد 
متوجه شويد كه چه زماني سود ده خواهند شد.« اين 
گروه تحقيقاتي دريافت كه باتري تسال به باتري به كار 
رفته در دو خودروي ديگر برت��ري دارد، اما كيفيت 
توليد خودرو ضعيف تر است و هزينه هاي ساخت آن 

بيشتر از انتظار بوده است.
مصرف كنندگان داده ه��اي جايگزين در ابتدا اغلب 
صندوق هاي تامين س��رمايه بودند كه مي توانستند 
به سادگي اطالعات اضافي را پردازش كنند. اما وقتي 
اطالعات در زمينه هاي بيش��تري ارايه ش��د، ديگر 
سرمايه گذاران نيز به اين اطالعات عالقه مند شدند. 
اين مساله پويايي قدرت بين شركت ها و سهامداران 
آنها را تغيي��ر مي دهد. اگر يك ش��ركت از انتش��ار 
اطالعات خودداري كند، داده هاي جايگزين مي توانند 
ش��كاف اطالعاتي موجود را پر كنند. سرمايه گذاران 
مي توانند به جاي بررس��ي لحن مديرعامل در زمان 
ارايه گزارش درآمدها، به داده هاي مربوط به فعاليت 
شركت دسترسي پيدا كنند. برنامه هاي استخدامي 
يك ش��ركت معموال بهت��ر از گ��زارش درآمدها از 

حال و هواي مديريتي خبر مي دهد.
بدين ترتيب، امكان تش��خيص س��ريع تر اطالعات 
نادرس��ت و گمراه كنن��ده ني��ز فراه��م مي آي��د. 
س��رمايه گذاراني كه از توييت ماس��ك درباره توليد 
500هزار دستگاه خودرو توسط تسال در سال جاري 
مي��الدي متعجب ش��دند، مي توانند اين مس��اله را 
در ديگر منابع چك كنند. ممكن اس��ت كميسيون 
بورس و اوراق بهادار همچنان به تالش هاي خود براي 
متوقف كردن ماسك از انتشار اطالعات گمراه كننده 
ادامه بدهد، اما س��رمايه گذاران احتم��اال به راحتي 
نادرس��ت بودن آنها را تشخيص خواهند داد و در تله 

نخواهند افتاد.

نخستوزيركانادابابحرانيبيسابقهروبهروست

خانه تكاني در كابينه ترودو
گروه جهان| 

نخست وزير كانادا  با بزرگ ترين بحران كاري خود روبه رو 
است. جاستين ترودو متهم شده كه در پرونده مربوط به 
فساد مالي يك شركت كانادايي به طور نامناسبي در امور 
قضايي دخالت كرده است. در اين ميان اخبار مربوط به 
كاهش رشد اقتصادي كانادا، چالش هاي نخست وزير 
را دو چندان كرده تا جايي كه مجبور شده تنها هشت 
ماه مانده به انتخابات فدرال در اين كش��ور، دست به 

ترميم كابينه بزند.
فايننشال تايمز نوشته، بر اساس آخرين آمارهاي منتشر 
شده رش��د واقعي توليد ناخالص داخلي كانادا در سه 
ماهه چهارم 2018ميالدي به ميزان 0.4درصد كاهش 
يافته است. پيشتر پيش بيني شده بود كه رشد اقتصادي 
كانادا در اين دوره زماني حدود يك درصد خواهد بود. 

جاستين ترودو با تشديد فش��ارها وزير اقتصاد، وزير 
امور كهنه سربازان و توس��عه بين المللي را تغيير داده 
اس��ت. ترودو همچنين ضمن رد اته��ام دخالت نابجا 
در امور قضايي در واكنش به درخواس��ت رهبر حزب 
اپوزيس��يون محافظه كار براي اس��تعفا از سمت خود 
تاكيد كرده به هيچ وجه اس��تعفا نخواهد كرد. ترودو 
گفته با دقت اتهامات مطرح ش��ده از س��وي ويلسون 
ريبولد وزير دادگستري و دادستان كل پيشين كانادا 

را بررسي خواهد كرد. 

ويلس��ون ريبولد وزير پيشين دادگس��تري در بيانيه 
اس��تعفاي خود اعالم كرده كه از سوي نخست وزير و 
دستياران ارشد او براي ناديده گرفتن تخلفات شركت 
مونترالي به شدت تحت فشار قرار گرفته است. بر اساس 
ادعاي وزير پيش��ين دادگستري، جرالد باتس معاون 
شخصي نخست وزير كانادا و يكي از افراد كليدي كه در 
پيروزي ليبرال ها در انتخابات سال 2015 ميالدي نقش 
داشته او را به شدت تحت فشار گذاشته اند تا تخلفات 
شركت عمراني »اس ان سي-الوالين« را ناديده بگيرد. 
به گفته او، مقام هاي دولت ترودو نگران بودند اگر اين 
شركت متخلف شناخته شود ممكن است مجبور به 
تعديل نيرو و انتقال مديران ارش��د به خارج از استان 

»كبك« شود.
از زمان كناره گيري جودي ويلسون ريبولد از كابينه اش 
با انتقادات گسترده اي روبه رو است؛ جرالد بوتس يكي 
از معاونان ارشد او نيز به طور غيرمنتظره استعفا كرده 
اس��ت. اندرو ش��ي ير رهبر حزب محافظه كار كانادا از 
نخست وزير خواسته كه به دليل تحت فشار قرار دادن 
وزير پيشين دادگستري براي انجام كاري غيرقانوني 
استعفا دهد. او گفته: »جاستين ترودو ديگر نمي تواند با 
وجدان پاك نقش خود را براي رهبري كشور ايفا كند؛ از 
پليس كانادا مي خواهيم تا به سرعت درباره اين موضوع 

تحقيق كنند.«

گرچه جاس��تين ترودو و ديگر مقام هاي دولت كانادا 
اعمال فش��ار بر وزير پيشين دادگس��تري را تكذيب 
مي كنند اما نظرسنجي ها نشان مي دهد كه اين جنجال 
وجهه ليبرال ها را نزد افكارعمومي كانادا تخريب كرده 
است. مساله اي كه باعث شده تا نخست وزير هشت ماه 
مانده به انتخابات فدرال كابينه را خانه تكاني كند. گفته 
شده، نخست وزير كانادا الرنس مك كالي را به عنوان 
وزير كشاورزي معرفي كرده تا جايگزين ويلسون ريبولد 
شود كه يك ماه پيش كار خود را آغاز كرده بود. جاستين 
ترودو همچنين »مريم منصف« را به عنوان وزير توسعه 

بين المللي معرفي كرده است.
رونالد پاريس اس��تاد روابط بين الملل دانشگاه اوتاوا و 
مشاور پيشين ترودو در اين باره فايننشال تايمز گفته: 
»مطمئن هس��تم كه نخس��ت وزير به خوبي متوجه 
شده اند كه مساله تا چه اندازه جدي است. اين جنجال 
در زمان بسيار بدي اتفاق افتاده است. تنها چند ماه تا 
برگزاري انتخابات باقي است و نام بسياري از مقام هاي 
ارش��د دولت حتي خود ترودو در اين رسوايي مطرح 
شده است، مس��اله اي كه مي تواند به برند سياسي او 
به طور جدي آسيب بزند.« جاستين ترودو در انتخابات 
2015ميالدي با شعار بازگرداندن شفافيت به سياست 
كانادا در انتخابات شركت كرد. اما نظرسنجي ها نشان 
مي دهد كه حمايت افكار عمومي از او كاهش يافته است. 

رونالد پاريس مي گويد كه دولت ترودو هفته آينده نيز 
با چالشي جدي روبه رو خواهد شد، زماني كه تعدادي از 
وزرا قرار است در برابر نمايندگان پارلماني به پرسش ها 
درباره دخالت دولت در پرونده فس��اد مالي ش��ركت 
»اس ان سي-الوالين« پاسخ دهند. او مي گويد: »اين 
ديگر به كانادايي ها ارتب��اط دارد تا باور كنند كه كدام 
رواي��ت از اين موضوع را بپذيرن��د چرا كه فاصله ميان 
دخالت مثبت و اعمال نفوذ نامناسب بسيار كم است 
و در اينج��ا نيز روايت هاي متفاوت��ي از نحوه عملكرد 

دولتمردان كانادايي وجود دارد.« 
در اين ميان ش��ركت »اس ان سي-الوالين« هم اعالم 
كرده به دنبال جلوگيري از محاكمه به اتهام فساد بوده 
زيرا مديران اجرايي آنكه در اين پرونده متهم بوده اند، 
اين ش��ركت را ترك كرده اند و اين ش��ركت سيستم 

اخالق��ي و تطابق خود ب��ا اين اصول را مورد بررس��ي 
و اصالح قرار داده اس��ت.  عالوه بر اته��ام اعمال نفوذ 
مقام هاي دولت ترودو در امور قضايي، مساله ديگري 
كه باعث ش��ده تا انتقادها از دولت كانادا تشديد شود، 
آمارهاي اعالم ش��ده مربوط به كاهش رشد اقتصادي 
اين كشور است. گفته ش��ده، رشد اقتصادي كانادا در 
سه ماهه پاياني 2018 ميالدي به دليل كاهش قيمت 
نفت، كاهش مصرف خانواره��ا و كاهش هزينه هاي 
سرمايه گذاري تقريبا به نصف كاهش يافته است. بنا 
برآمارهاي اعالم ش��ده، همزمان با كند ش��دن روند 
بازارها، سرمايه گذاري در بخش مسكن اين كشور نيز 
3.9درصد كاهش داشته است. رشد ساالنه اقتصاد كانادا 
نيز در پي سه درصد صعود در سال 2017ميالدي، در 

سال 2018 ميالدي 1.8درصد بوده است.

 ترامپ:چينتعرفه
محصوالتكشاورزيرالغوكند

گروه جهان| دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا، 
از چين خواسته تا فورا تمام تعرفه ها روي محصوالت 
كشاورزي امريكا را لغو كند. به گزارش يورونيوز، ترامپ 
با انتشار توييتي تاكيد كرده در حال حاضر مذاكرات 
تجاري ميان كشور پيشرفت خوبي دارد و به همين 
دليل اعمال تعرفه روي محصوالت چيني را متوقف 
مي كند. قرار بود تعرفه هاي جديد از اول مارس اعمال 
ش��وند. پس از آغاز جنگ تجاري چين و امريكا، دو 
كشور توافق كردند كه به مدت 90روز اختالف ها را 
متوقف كنند تا نتيجه مذاكرات تجاري مشخص شود. 
اين مهلت اول مارس به پايان رسيد. لري كادلو يكي از 
نزديكترين مشاوران اقتصادي ترامپ پنجشنبه گفته 
بود توافق اقتصادي ميان پكن و واشنگتن تقريبا نهايي 
شده و قرار است ديداري ميان روساي جمهوري دو 
كشور به منظور امضاي توافق جديد برنامه ريزي شود. 
پس از آخرين دور مذاكرات ميان دو كشور كه فوريه 
انجام شد، وزير كشاورزي امريكا گفته چين متعهد به 
خريد 10ميليون تن سويا از اياالت متحده شده است. 
چين يكي از مهم ترين بازار محصوالت كش��اورزي 
امريكاست. اياالت متحده 2017 يك سوم محصول 
س��وياي خود به ارزش 14ميلي��ارد دالر را به چين 
صادر ك��رد و به همين دليل توافق كنوني از اهميت 
زيادي براي كشاورزان اياالت متحده برخوردار است. 
همزمان با آغاز اختالفات تجاري ميان دو كشور، چين 
در تابستان 2018 تعرفه هاي جديد بر روي محصول 
سويا وارداتي از امريكا وضع كرد. اين تعرفه ها به ويژه 
صادرات مناطقي را كاه��ش مي دهد كه از حاميان 

ترامپ به  شمار مي روند.

خسارتسنگينجليقهزردها
بهاقتصادفرانسه

 گروه جهان| وزير دارايي فرانس��ه اعالم كرده رش��د 
اقتصادي اين كشور تحت تاثير اعتراض هاي خياباني 
موس��وم به جنبش جليقه زرده��ا 0.2 درصد كاهش 
يافته اس��ت. به گ��زارش آناتولي، »برون��و لومر« گفته 
تظاهرات خياباني اخير در بازه زماني س��ه ماهه پاياني 
2018 و نخس��تين ماه سال 2019 خسارت سنگيني 
به رشد اقتصادي فرانسه زده است كه حدود 0.2 درصد 
برآورد مي ش��ود. ماه گذش��ته نيز صندوق بين المللي 
پول با هشداري مش��ابه گفته بود كه با توجه به تداوم 
اعتراض هاي مردمي، پيش بيني خود از رشد اقتصادي 
دومين اقتصاد بزرگ منطقه يورو را به 1.5درصد براي 
2019 كاهش داده است. در عين حال مجلس فرانسه 
ضمن محكوم كردن برخورد خشونت آميز پليس اين 
كشور با معترضان، خواهان خويشتنداري بيشتر طرفين 
شده است. جليقه زردها به برنامه اقتصادي دولت امانوئل 
ماكرون رييس جمهور فرانسه، براي افزايش بهاي سوخت 
و اصالح نظام بازنشستگي اين كشور اعتراض دارند. با 
اين حال ماكرون قبول كرده حداقل سطح دستمزدها را 
افزايش دهد و از برنامه قبلي خود براي افزايش نرخ ماليات 
عقب نشيني كرده است. لومر در بخش ديگري از سخنان 
خود گفته: »ديگر نمي توان اثر اعتراضات جليقه زردها 
را كتمان كرد، نتيجه اين بحران پيدايش يك بن بست 
است.« به گفته اين مقام فرانسوي، هزينه اقتصادي اين 
بحران افزايش يافته و اكنون اين مساله از اهميت ويژه اي 
برخوردار شده است. گفته شده، تاكنون11كشته، بيش 
از دو هزار زخمي و 8400 بازداشتي، نتيجه اعتراض هاي 
مردمي در فرانسه بوده اس��ت. همچنين 179۶ نفر از 
معترضان به جرم اغتشاش حكم حبس دريافت كرده اند.

آغازرونداستردادمدير
هواويازكانادابهامريكا

 گروه جه�ان| وزير دادگس��تري كان��ادا از آغاز 
روند استرداد منگ وانژو مدير مالي شركت چيني 
خدمات مخابرات��ي هواوي، خبر داده اس��ت. وانژو 
ابتداي دسامبر سال گذشته به درخواست امريكا در 
ونكوور بازداشت شد. به گزارش يورونيوز، اوتاوا اعالم 
كرده يك ماه پس از انتشار فهرست بلند اتهامات ضد 
اين غول آسيايي خدمات مخابراتي و مدير مالي آن، 
كاركنان وزارت دادگس��تري دستورالعمل قضايي 
را درباره اين پرونده به اجرا گذاش��ته اند و اين امر به 
منزله آغاز رسمي روند اس��ترداد وانژو است. وزارت 
دادگستري امريكا هواوي و مدير مالي اين شركت 
را به تالش براي دور زدن تحريم هاي اياالت متحده 
امريكا عليه ايران و نيز س��رقت اطالعات محرمانه 
صنعتي از گروه مخابراتي »تي موبايل« امريكا متهم 
كرده است. پكن مصرانه ضمن رد اتهامات وارد شده 
از سوي واشنگتن، امريكا را به سياسي كاري در اين 
ماجرا متهم كرده است. وزارت دادگستري كانادا با 
اشاره به اينكه جلسه قضايي رسيدگي به روند استرداد 
به منزله يك محاكمه نيس��ت، تاكيد كرده اس��ت: 
»مدارك و مستندات الزم به اندازه كافي براي ارايه 
به قاضي استرداد و تصميم گيري در اين مورد وجود 
دارد.« وانژو مدير مالي و دختر موسس شركت هواوي 
كه داراي دو ملك شخصي در ونكوور است اوايل ماه 
دسامبر در ازاي وثيقه اي سنگين و پس دادن گذرنامه 
خود به طور مشروط از زندان آزاد شد. دستگيري وانژو 
سبب بروز يك تنش ديپلماتيك بي سابقه اتاوا و پكن 
شده است. پكن در واكنش به بازداشت وانژو، چندين 

ديپلمات كانادايي را در چين بازداشت كرد.

اعضايبريكسسيستم
واحدپرداختايجادميكنند

گ�روه جهان| مع��اون امور ارتباط��ات مديرعامل 
صندوق سرمايه گذاري مس��تقيم روسيه اعالم كرد 
كه قدرت هاي نوظهور اقتص��ادي جهان »بريكس« 
متش��كل از كشورهاي برزيل، روس��يه، هند، چين و 
آفريقاي جنوبي يك سيستم واحد پرداخت هاي مالي 
ايجاد مي كنند. »ماريا مدودوا« ديروز شنبه در مسكو به 
خبرنگار ايرنا گفت كه اين سيستم مالي ظرف يك سال 
آينده ايجاد خواهد شد. او تاكيد كرد: »سيستم واحد 
پرداخت هاي بريكس، »بريكس پي« ناميده خواهد 
شد و با كمك آن مي توان در كشورهاي عضو اين گروه 
شامل روس��يه، چين، هند، آفريقاي جنوبي و برزيل 
خريد كرد.« به گفته مدودوا، صندوق سرمايه گذاري 
مستقيم روس��يه هماهنگ كننده كارگروهي براي 
ايجاد اين سيستم مالي است و چندين شركت ديگر 
هم در ايجاد آن مشاركت دارند. او افزود: كارشناسان 
روسيه، چين و هند از امكانات و توانمندي هاي فني 
ب��راي ايجاد اين سيس��تم برخوردارند. مع��اون امور 
ارتباطات مديرعامل صندوق سرمايه گذاري مستقيم 
روس��يه همچنين گفت كه پرداخت ها از طريق اين 
سيس��تم جديد مالي را مي توان از طريق تلفن هاي 
هوشمند نيز انجام داد؛ »بريكس پي« در عمل مانند 
سيستم هاي »سامسونگ پي« يا »اپل پي« كار خواهد 
كرد. نمونه اوليه اين كيف پول الكترونيكي در ماه آوريل 
در آفريقاي جنوبي كه در ماه دسامبر سال 2010 به 
بلوك پيوس��ته، آزمايش خواهد شد. مدودوا هدف از 
اين سيستم پرداخت مالي كاهش وابستگي كشورهاي 
عضو به سازمان هاي پرداختي است كه به ويژه باتوجه 

به تنش هاي كنوني در منطقه اهميت دارد.

 كاهشرشداقتصاديهند
درپيكمپينهايانتخاباتي

گروه جهان| كارشناسان اقتصادي عوامل خارجي 
و داخلي، افزايش قيمت جهاني نفت، كاهش رش��د 
اقتصادي و كم شدن سرمايه گذاري در زيرساخت ها 
را از چالش ه��اي ناران��درا مودي براي پي��روزي در 
انتخابات سراس��ري پيش رو اع��الم كرده و گفته اند 
بخت نخست وزير كنوني براي پيروزي در انتخابات 
كاهش يافته اس��ت. روزنامه »بيزينس تودي« هند 
نوشته، كمپين هاي انتخاباتي چند ميليارد دالري در 
چند ماه آينده توسط حزب حاكم بهاراتيا جناتا و ديگر 
احزاب مي تواند رشد اقتصادي هند را كاهش دهد. هند 
به عنوان سومين اقتصاد بزرگ جهان در سه ماه آخر 
سال 2018 با كاهش رشد اقتصادي مواجه شد. رشد 
اقتصادي ساالنه اين كش��ور در ماه هاي پاياني سال 
گذش��ته ۶/۶ درصد بود. نارندرا مودي براي پيروزي 
در انتخابات سراس��ري كه در ماه مه برگزار مي شود، 
اقدامات زيادي از جمله كاهش ماليات كش��اورزان 
و تصويب بودجه موقت ب��ه ارزش 25 ميليارد دالر را 
در پيش گرفته اس��ت. ديگر احزاب سياس��ي هم به 
اميد پيروزي در انتخابات سراس��ري تاكنون بيش از 
500 ميليارد روپيه در كارزار انتخاباتي هزينه كرده اند. 
»سوميا كانتي« كارشناس اقتصادي در بانك مركزي 
هند معتقد است با نزديك شدن به كارزار انتخاباتي 
در اين كشور، سرمايه گذاري دولت در زيرساخت ها 
كاهش مي يابد و انتظ��ار مي رود اين روند تا چند ماه 
ادامه داشته باش��د. او پيش بيني كرد كه با ادامه اين 
روند، هند در 3ماه نخست س��ال 2019 ميالدي به 
رشد اقتصادي ۶.2 درصدي برسد كه بسيار كمتر از 

انتظار كارشناسان اقتصادي است.

دريچه

تنش نظامي هند و پاكستان 
ادامه دارد 

گروه جهان| يك روز پس از آزادي خلبان هندي 
از سوي پاكستان، اسالم آباد از حمله مجدد هند به 
مناطقي در خاك پاكستان خبر داده است. به گفته 
يك مقام پاكستاني، نيروهاي هند با تسليحات سنگين 
خود در بمباران خط كنترل كشمير يك نفر را كشته 
و 3نفر ديگ��ر را مجروح كرده ان��د. عمر اعظم گفته 
نيروهاي اين كشور به اقدامات هند واكنش مناسبي 
نش��ان مي دهند. به گفته اين مقام دولتي، چندين 
خانه در بخش پاكستاني كشمير تخريب شده اند. به 
گزارش آسوشيتدپرس، هند نيز پيش تر اعالم كرده 
در حمالت نيروهاي پاكستاني، يك خانواده در بخش 
تحت كنترل هند كشته ش��ده اند. حمالت متقابل 
هند و پاكستان يك روز پس از آن صورت گرفت كه 
اسالم آباد به نشانه صلح يك خلبان نيروي هوايي هند 
را به دهلي نو تحويل داد تا از آتش تنش ها بكاهد. شاه 
محمود قريش��ي، وزير خارجه پاكستان اعالم كرد: 
»تحويل خلبان هندي به كشورش تحت هيچ اعمال 
فشاري انجام نشده و خواستيم با آزادي او اين پيام را 
بدهيم كه نمي خواهيم بيشتر شما را ناراحت كنيم. 
ما نمي خواهيم شهروندان شما نااميد باشند، بلكه ما 
خواهان صلح هستيم.« او افزود: »پاكستان نمي خواهد 
منطقه به دليل برخي سياست ها در معرض خطر قرار 
بگيرد.« پاكستان همچنين روز گذشته اعالم كرد 
2روز پس از بسته بودن كامل حريم هوايي اين كشور 
به دليل تنش با هند، حريم هوايي خود را به طور جزئي 
به روي پروازهاي تجاري باز كرده است. تنش ها بين دو 
كشور همسايه پس از حمله انتحاري به يك اتوبوس در 
بخش تحت كنترل هند در كشمير آغاز شد. هند كه 
گروه شبه نظامي جيش محمد را مسوول اين حمله 
مي داند، به منطقه اي در پاكستان حمله هوايي كرد. 
اما ش��اه محمود قريشي ديروز شنبه گفته »جيش 
محمد« مسووليت حمله تروريستي به پولواما را به 
عهده نگرفته و در اين حمله انتحاري دست نداشته 
اس��ت. اخبار ضد و نقيضي در اين ب��اره وجود دارد و 
قضيه هنوز مشخص و شفاف نيست. قريشي افزود: 
»افرادي كه رهبران اين گروه را مي شناسند، هرگونه 
دست داشتن در حمله را رد كرده اند.« به گفته وزير 
خارجه پاكستان، »مس��عود االظهر« رهبر جيش 
محمد آنقدر بيمار اس��ت كه قادر به ترك خانه اش 
نيست. قريشي همچنين گفته در صورت ارايه سند 
و مدركي مستدل و مورد قبول دادگاه هاي پاكستان 

از سوي هند، اسالم آباد آماده اقدام عليه اظهر است.

كوتاه از منطقه

الوروف به قطر، عربستان  
كويت و امارات مي رود

رييس دستگاه ديپلماسي روس��يه در نظر دارد در 
طول هفته جاري با سفر به كشورهاي عربي حاشيه 
خليج فارس با مقامات قطر، عربستان، كويت و امارات 
درباره تازه ترين تحوالت خاورميانه علي الخصوص 
موضوع س��وريه تبادل نظر كند. به گزارش ايرنا، تور 
خاورميانه اي سرگئي الوروف از يكشنبه با سفر به قطر 
كليد مي خورد و وزير خارجه روسيه پس از حضور در 
امارات آخرين ايستگاه مدنظر خود پنجشنبه به مسكو 
باز مي گردد. انتظار مي رود الوروف در اين سفر درباره 
بازگشت س��وريه به اتحاديه عرب و كمك به بهبود 
روابط دمشق با كشورهاي عربي، بازگشت آوارگان 

سوري به كشور خود و اوضاع ادلب تبادل نظر كند.

افزايش شمار كشته شدگان 
حمله طالبان 

مقام هاي رسمي افغانستان از افزايش شمار نيروهاي 
كشته شده ارتش اين كشور در حمله جمعه طالبان 
خبر دادند. به گزارش خبرگ��زاري طلوع، در حمله 
طالبان به يك مركز فرماندهي ارتش در ايالت ِهلمند 
حداقل 25 سرباز ارتش كشته شدند. همچنين 9 عضو 
طالبان از جمله سه مهاجم انتحاري هم جان خود را از 
دست داده اند. طالبان در نخستين ساعات جمعه به 
لشكر 215 ارتش افغانستان در ميوند حمله كردند. 

 عربستان حق شهروندي را 
از پسر بن الدن گرفت

عربستان سعودي حق شهروندي حمزه بن الدن را 
سلب كرده است. به گزارش خبرگزاري فرانسه به 
نقل از روزنامه ام القرا چاپ عربستان، رياض در آغاز 
هفته گذشته حق شهروندي را از حمزه بن الدن 
30 س��اله گرفته اس��ت. دولت امريكا پنج شنبه 
از تعيين جايزه اي يك ميلي��ون دالري در ازاي 
هر گونه اطالع��ات در مورد محل اختفاي حمزه 
بن الدن، پسر بنيان گذار گروه القاعده، خبر داده 
بود. پسر بن الدن، طراح اصلي حمالت 11سپتامبر 
»وليعهد جهاد« خوانده شده و در سال هاي اخير 
گزارش هايي از حضورش در افغانستان، سوريه و 

عراق منتشر شده است.

تركيه ده ها هزار پاسپورت 
بي اعتبار را  معتبر كرد 

بنا ب��ر اع��الم وزارت كش��ور تركي��ه در آنكارا، 
دولت پس از تحقيق��ات خود به بيش از 57هزار 
گذرنامه اي كه پس از كودت��اي نافرجام 201۶ 
باطل كرده بود، بار ديگر اعتبار بخش��يده است. 
به گزارش اشپيگل، دولت تركيه در طول دو سال 
برقراري وضعيت اضطراري پاسپورت ده ها هزار 
نفر را به ظن فعاليت هاي تروريستي صاحبان شان 
بي اعتبار اعالم كرد تا مانع از خروج آنها از كشور 
گردد. با گذشت بيش از دو سال از كودتاي نافرجام 
تركيه س��ير پيگردها، بازداشت ها و يورش هاي 
ماموران امنيتي اين كشور عليه كساني كه مظنون 
به مشاركت در فعاليت هاي تروريستي تشخيص 

داده مي شوند، همچنان ادامه دارد.



W W W. T A A D O L N E W S P A P E R . I R Sun. Mar 3.   يك شنبه    12  اسفند 1397   25 جمادي الثاني 1440  سال پنجم    شماره   1333  2019 

i n f o @ t a a d o l n e w s p a p e r . i r

صاحبامتیاز:موسسهرسانهنگارانخوبانديش
مديرمسوول:الیاسحضرتي
سردبیر:منصوربیطرف

نشانی:خیابانستارخان-خیابانكوثردوم-بنبستمینو
تلفن:66420769-نمابر:66420417

چاپ:همشهري)3(-توزيع:نشرگسترامروز-تلفن:61933000
سازمانشهرستانها:66126088

اذانظهر:12:16اذانمغرب:18:18اذانصبحفردا:5:07

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبس�ايترسميروزنامهدردسترساست

عكس: ايرنا ديدارتیمهایفوتبالبانوانايرانوبالروس.تهران

عكسروز

چهرهروز

درخواست آيدين آغداشلو از هنرمندان جوان
آيدين آغداش��لو با اشاره به آثار ارايه شده در هفتمين دوساالنه نقاش��ي دامون فر، اظهار كرد: هر بار كه در اين مسابقات كارهايي را 
مي بينم كه ممكن است شاهكارهاي مورد آرزوي من هم باشد، شگفت زده مي شوم كه جوانان ما چقدر خوب كار مي كنند و چقدر 
جاي اميد وجود دارد. اميد به اينكه اين پرچم روي زمين نمي ماند و جوان ها در هر شرايطي آن را حمل مي كنند. از همه هنرمندان 
جوان مي خواهم كه فروتني را فراموش نكنند. فروتني لطف الهي است كه شامل همه نمي شود. فروتني نشانه محض شعور است و 
فقط آدم باشعور فروتن است. آغداشلو يادآور شد: گاه كارهايي را مي بينم كه با خود مي گويم كاش من آن را كشيده بودم، اما درست تر 

اين است كه هر آدمي به جاي خود كار كند، روياي خود را بازگو كند و آن را به ما سرايت بدهد.

بازارهنر

وداع تلخ با الوند 

ناظری و خالف در لندن به روی صحنه رفتند

»امروز روز سخت و ناگواری برای همه سينماگران 
و خانه سينماس��ت. امروز روز بد فيلمنامه نويسان 
س��ينمای اي��ران و از روزه��ای ناخوش��ايند همه 
تماشاگران کارها و آثار خشايار الوند است. هيچ کس 
انتظار نداشت خشايار الوند به اين زودی ما را ترک 
کند. انتظار نداش��تيم به عزای کسی بنشينيم که 
همواره لبخند بر لب داش��ت و دوست داشت مردم 
بخندند. او در سخت ترين روزهای عمرش دوست 

داشت مخاطبانش لبخند بر لب داشته باشند.«
مراسم تشييع پيکر خشايار الوند، فيلمنامه نويس 
شناخته شده کشورمان صبح ديروز شنبه، در محل 
خانه سينما واقع در خيابان وصال آغاز شد و کامران 
ملکی که همراه با بهروز رضوی، اجرای اين مراسم 

را بر عهده داشت، مراسم را با جمالت باال آغاز کرد.
در اين مراس��م چهره هايی چون س��يروس الوند، 
منوچهر شاهسواری، همايون اسعديان، کيومرث 
پوراحمد، سروش صحت، بهروز شعيبی، ابوالفضل 
پورعرب، بهروز رضوی، برزو ارجمند، نسرين نصرتی، 
مهدی فرج��ی، مجيد مظفری، احم��د مهران فر، 
مجتبی جباری، مسعود ده نمکی، مسعود رايگان، 
مجي��د زين العابدين )مدير ش��بکه يک(، س��عيد 
پيردوس��ت، عزيزاهلل حميدنژاد و حس��ين پاکدل 
حضور داشتند. بهروز رضوی، گوينده راديو در اين 
مراسم اظهار کرد: ما داغ کسی را ديديم که سال های 
سال باعث و بانی خنده های ما بود. شايد اين حرف 
را برای بسياری گفته باشند اما او واقعًا سلطان خنده 
بود. وی اضافه کرد: آيا کسی چهره او را بدون خنده 
به ياد دارد؟ در نب��ودش چه می توان کرد جز غصه 
خوردن و قدر هم را دانس��تن. الوند در دامن سينما 
بزرگ شد و با همه هنرمندان قدم به قدم از کودکی 

راه آمد همه خاطرات خوبی با او دارند.
رضوی گفت: او فکر می کرد عيد امسال چطور مردم 
را بخنداند وگرنه او مشکلی نداشت هيچ نگرانی ای 
نداشت. س��کته اش از غم و غصه نبود او از فشار کار 
از پ��ا درآمد. از بس به مردم فکر کرد از فکر کردن به 

خود غافل ماند.
اين مجری راديو در پايان سخنانش شعری خواند و 
گفت: شايد اگر کسی آن وقت شب بيدار بود چنين 
اتفاقی رخ نم��ی داد ولی از تقدي��ر و اجل هم نبايد 

غافل شد.
بابک صحرايی، ش��اعر نيز از ديگر س��خنرانان اين 
مراس��م بود که در سخنانی خاطرنشان کرد: مرگ 

برای خود انسان رهايی و آرامش و برای ما جامانده ها 
مصيبت است. امروز روز درگذشت مردی است که 
با همه آثارش لبخند را به مردم هديه کرد. اين حجم 
از مردمی که اينجا آمده اند نشان می دهد که مردم 

هنرمندان واقعی خود را می شناسند.
او ادامه داد: قطعًا داغ رفتن خشايار الوند التيام پذير 
نيست، چون جايگزينی ندارد. ما اطمينان داريم او 

در آغوش مهر خداوند جای گرفته است.
عزت اهلل ضرغامی، رييس اسبق صداوسيما نيز در اين 
مراسم عنوان کرد: هرچه سعی کردم کلمه مرحوم 
را بگويم نمی توانم. او فردی بود که هميشه لبخند بر 
لب داشت و تا آخرين ساعات به فکر شاد کردن دل 
مردم بود. هيچ کدام فکر نمی کرديم امروز بخواهيم 

او را تشييع کنيم. 
همچنين عبداهلل اسفندياری، فيلمنامه نويس نيز در 
سخنانی اظهار کرد: او از ستون های کانون فيلمنامه 
نويسان و فردی دلگرم کننده بود. پيام درگذشت او 
بسيار تکان دهنده بود. من از طرف کانون فيلمنامه 

نويسان اين اتفاق ناگوار را تسليت می گويم.
در ادامه س��يروس مق��دم، کارگ��ردان مجموعه 
سريال های »پايتخت« که خشايار الوند نويسندگی 
آنها را بر عهده داش��ت، خاطرنشان کرد: نمی دانم 
چه بگويم. من ۱۰ سال با خشايار و تيم »پايتخت« 
فعاليت داشتيم و اين ۱۰ سال فراتر از همکاری بود. 
ما هنوز نبودش را باور نداريم و صبح فکر می کرديم 
در دفتر او باز می شود و او به مراسم خواهد آمد و هنوز 

شوکه هستيم. 
اميرمهدی ژوله، فيلمنامه نويس که تجربه سال های 
همکاری با خش��ايار الوند را در کارنامه اش دارد نيز 
گفت: پيمان قاسم خانی شب روزی که الوند فوت کرد 
با من تماس گرفت و گفت من خيلی از اين چيزها 
سر درنمی آورم، ولی می گويند خيلی از اينها که دچار 
ايست قلبی می شوند ممکن است در پزشکی قانونی 

به هوش بيايند. 

قرار است آلبوم صوتی تصويری جديد شهرام ناظری 
با نام »بانگی عجب« از سری »در آن جهان که منم« 

به زودی منتشر شود.
تور کنسرت های ش��هرام ناظری در انگليس که 
س��رآغاز پروژه جهانی »زبان عشق« بود، با اجرا 
در منچستر، دانشگاه آکسفورد، اجرای مشترک 
ب��ا »دولتمند خال��ف« در تاالر ب��زرگ باربيکن 
لندن و اهدای نش��ان »زبان عشق« به دولتمند 
در دانش��گاه کمبريج به پايان رسيد. در کنسرِت 
مشترک »ش��هرام ناظری« و »دولتمند خالف« 
که در تاالر بزرگ باربيکن در لندن برگزار ش��د، 
اين دو خواننده ايران و تاجيک، روی يک صحنه 
با همراهی سازهای سنتی ايران و تاجيکستان به 

اجرای برنامه پرداختند.
کنسرِت مشترک اين دو هنرمند سرآغاِز پروژه ای 
با ناِم »زبان عش��ق« است که تالش دارد تا نقش 
برجسته و بی نظير شعر فارسی، در پرورش و بيان 
مفهوم عشق و مهر و وفاق اجتماعی را نمايان کند. 
در ابتدای اين کنسرت، شهرام ناظری و دولتمند 
خالف، قطعاتی از ش��اهنامه ی فردوس��ی را اجرا 
کردند که به اهميت س��خن و زبان فارسی اشاره 
داشت سپس تصنيف های ديوانه شو، بهار جان ها، 
بنمای رخ و شيدا ش��دم را به صورت دوخوانی با 

يکديگر اجرا کردند.

ش��هرام ناظ��ری در اين کنس��رت آهنگ هايی به 
زبان ک��ردی خواند و خالف قطع��ه »از خاک بلند 
تاجيکستانيم ما« را به اجرا درآورد و قيچک نواخت. 
»دور مشو« ديگر قطعه ای بود که اين هنرمند آن 
را به اج��را درآورد، اما اين تنها »دولتمند« نبود که 
عالوه بر خواندن، به نوازندگی نيز پرداخت، »شهرام 
ناظری« نيز در اين کنس��رت به نوازندگی سه تار و 
اجرای آواز پرداخت و در پايان، قطعه ی »باز هوای 
وطنم آرزوست« را خواند. در اين اجرا گروه موسيقی 
مانا متش��کل از صابر نظرگاهی، ميث��اق مهرپور، 
ذبيح اهلل وحيد، سيدعلی جابری، محمد جابری و 
شهاب نيکمان با سازهای تار، ديوان، عود، کمانچه، 
تنبور، س��ه تار، و س��ازهای کوبه ای )دف، بندير، 
تمبوتا، واتردرام و کاس��ه تبتی( از ايران و اليق شاه 
خالف و روزی مد خالف با س��ازهای رباب و طبلک 
از تاجيکستان، اين دو خواننده را همراهی کردند. 

تاريخنگاري

بازداشت سركنسول آلمان در بوشهر به دست انگليسي ها 
دوازدهم اسفند ۱293، نظاميان انگليسي، »ويلهلم واسموس« سركنسول آلمان در 
بوشهر و تعدادي از همكاران وي را در نزديكي بهبهان بازداشت كردند، اما او توانست 
بگريزد. او به همراه رييسعلي دلواري و ديگر دليران تنگستان عليه حضور نيروهاي 
انگليسي در جنوب كشور در جريان جنگ جهاني اول جنگيده بود.  ويلهلم واسموس 
)۱93۱-۱۸۸۰م(، نماينده سياسي آلمان، از بحث انگيزترين همراهان قيام جنوب 
است. همچون بسياري ديگر از شخصيت هاي تاريخي جهان، در آثار مورخان و ساير 
پژوهشگران، درباره عملكرد او داوري هاي مختلفي مي توان يافت. برخي مي كوشند 
براي واسموس نقشي چشمگير در اين برهه قائل شوند و گروهي ديگر جايگاه او را در 
اين قيام كم يا بي اهميت مي دانند. به هرروي، هم زماني حضورش در مناطق جنوبي 
ايران و قيام مردم آن نواحي انكارناپذير است. هدف اصلي اين جستار، بررسي روابط 
واسموس و تنگستاني ها در آغازين سال هاي جنگ جهاني )۱9۱۸-۱9۱۴م( است؛ 
يعني دوراني كه قيام بيش از هر زماني از پويايي برخوردار بود.  هم زمان با جنگ جهاني 
اول، گرايش هاي ضدانگليسي سران محلي جنوب ايران، يا به طور دقيق تر خان هاي 
نواحي جنوبي آن منطقه، يعني تنگس��تان و دشتي و دشتستان و سواحل جنوبي 
دشتي و دشتستان تشديد شده بود. گويي واسموس باتوجه به همين اوضاع بود كه 
مركز تنگستان، يعني ده اهرم را مركز فعاليت هاي خود قرار مي دهد و چه بسا، روزنامه 
»نداي ح��ق« را نيز به همين دليل در برازجان، يعني بخش��ي ديگر از آن ديار چاپ 
مي كند. واسموس نداي حق را به منظور تحول فكري و تقويت عواطف وطن پرستي 
مردم آن حدود نش��ر مي داد. زائر خضرخان اهرمي )۱922م(، ش��يخ حسين خان 
چاه كوتاهي )۱92۰م( و رييسعلي دلواري )۱9۱۵م( نيز ازجمله معروف ترين خان هاي 
اين واليات بودند كه واسموس به آنها نظر داشت.  ويلهلم واسموس كه در آن هنگام 
درميان تنگس��تاني ها نيز از محبوبيت خاصي برخوردار بود، در يادداشت هاي خود 
واكنش مردم تنگستان در قبال ماجراي اشغال بوشهر و بازداشت كنسول را اينچنين 
ش��رح داده است: »...صحبت انگليسي ها به ميان آمد.يكي از خان ها گفت: دست به 

دامنت واسموس، به خدايي خدا كه انگليسي ها با ما دشمن شده اند...«  مداركي درباره 
فعاليت هاي جاسوسي در بوشهر و جنوب ايران به دست آمد كه بيانگر تالش واسموس 
براي وادار كردن سران عشاير جنوب در جنگ عليه انگليسي ها بود. نامه اي نيزبه خط 
رييسعلي دلواري به كنسول آلمان در بوشهر كشف شد كه در آن رييسعلي دلواري 
آمادگي خود را در جهت تصرف بوش��هر و اخراج نيروها و اتباع انگليسي به كنسول 

آلمان اعالم كرده بود. 
واسموس حتي در جنگهاي بين تنگستاني ها و انگليسيها نيز شركت مي كردبه  طوري 
كه يك بار بعد از شكست تنگستاني ها دريكي از جنگهاي پاياني با انگليسي ها واسموس 
خود را به قرارگاه رس��انيد و تانزديكي ميدان جنگ رفته عقب مانده ها را كه نزديك 

بود از تشنگي هالك شوند به وسيله قمقمه خود آب داد وآنها را از مرگ نجات داد.

میراثنامه

مترو اصفهان »نقش جهان« را دور زد
اصفهان را شايد بايد دومين شهري بعد از تهران دانست 
كه مترو بالي جاِن محوطه ه��ا و بناهاي تاريخي اش 
شده، غوِل توسعه اي كه نخست از زيِر چهارباغ عباسي 
رد شد، تونل هايش آماده كار شدند تا ميراث فرهنگي 
توانس��ت جلوي آغاز فعاليت اش را بگي��رد، اما ماجرا 
به همين نقطه ختم نش��د، هر چند كمتر از يك سال 
گذشته، باالخره به عبور مترو از زير چهارباغ عباسي 
رأي دادن��د و با وجود اينكه گفتند »تيم مانيتورينگ 
براي پايش آثار چهارباغ عباس��ي اصفه��ان با هدف 
بررس��ي ارتعاش��ات عبور مترو در زمان هاي مختلف 
در حال استقرار هستند« و از سوي ديگر بيان كردند 
»فعال خوشبختانه مشكلي را از نظر عبور قطار شهري 
در محدوده  چهارباغ عباسي اعالم نكرده اند.« اما هنوز 
نظري قطعي از سوي كارشناسان مانيتورينگ از عبور 
قطار از زير اين محوطه تاريخي منتشر نشده است. با 
وجود همه اين اتفاقات، مترو اصفهان هنوز چشم طمع 
داشت به س��ي و سه پل و ميدان نقِش جهاني جهاني 
شده، كه هر قدمي كه مي خواستند براي عبور مترو از 
زير ميدان اش بردارند، اين ميدان را يك قدم به سمت 
خروج از ليست يونس��كو جلو مي برد. حتي در طوِل 
انتش��اِر گزارش هايي كه درباره عبور خط مترو از زير 
بناهاي تاريخي مربوط بودن��د، برخي مخاطباِن كه 
نگران وضعيت آثار تاريخي قرار گرفته در مس��ير اين 

غول توسعه بودند، درخواست مي كردند تا نسبت به 
وضيعت ميدان نقش جهان و تبع��ات عبور قطار نيز 
اطالع رساني مناسب انجام شود، حاال بعد از گذشت اين 
مدت زمان، خبر مي رسد كه قطار قرار است، به جاي 
ميدان نقش جهان با دور زدن ميدان، در چهار راه نقاشي 
اصفهان و خيابان فلسطين طي مسير كند. فريدون 
اللهياري - مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 
گردشگري استان اصفهان اظهار مي كند: در جلساتي 
كه در تهران و با مسووالن مترو داشتيم، باالخره مترو 
از خط دو كه بخش��ي از آن از زير ميدان نقش جهان 
اصفهان عبور مي كرد، خارج و قرار شد تا مسير جديدي 
براي آن طراحي شود. مدير اداره كل ميراث فرهنگي 
اس��تان اصفهان خبر مي دهد: پنج شنبه نهم اسفند 
وضعيت خط دو مترو اصفهان مشخص و مسير ميدان 

نقش جهان از نقشه  مترو حذف شد.  او با بيان اينكه قرار 
است طرح قابل مطالعه براي عبور مترو از نقاط ديگر، 
تهيه و با ميراث فرهنگي درباره آن هماهنگي هاي الزم 
انجام شود، تاكيد مي كند: مسير جديد نيز قطعا خارج از 
بافت تاريخي است و خيابان هاي مشخص شده متعلق 

به محور شرق به غرب اصفهان را در برمي گيرد.
 به گفته او، با خروج ميدان نقش جهان از اين ليست، 
قرار اس��ت قطار از محدوده چهارراه نقاشي، خيابان 
فلسطين و خيابان استانداري عبور كند، با اين وجود 
تا زماني كه جزييات بررسي و مطالعه نشده، نمي توان 
اظهارنظر كاملي در اين زمينه داشت. اللهياري تاكيد 
مي كند: پنج شنبه 9 اسفند با انجام كلنگ زني براي آغاز 
كار خط دو متر اصفهان، رسما اقدامات آغاز شده اند، اما 
قرار نيست مسير هيچ بخشي از بافت تاريخي اصفهان 

را رد كند. 
براي اجرايي شدن عمليات حفاري تونل خط دو قطار 
شهري اصفهان با بيش از ٢٠٠٠ ميليارد ريال اعتبار و 
براي حد فاصل ايستگاه دارك شهرك امام حسين)ع( 
تا ايستگاه امام علي)ع( در 2۴ ايستگاه كه قرار است، 
ش��مال ش��رق اصفهان را به غرب، متص��ل مي كند، 
مديريت شهري اصفهان اضافه كردن يك و نيم كيلومتر 
و يك ايستگاه به خط دو مترو، موافقت كردند تا مترو از 

زير ميدان نقش جهان عبور نكند.

ايستگاه

  احتمال حضور تام كروز
 در ادامه »لبه فردا«

انتظار مي رود تام كروز 
و اميلي بالنت در ادامه 
فيل��م اكش��ن علم��ي 
تخيلي »لبه فردا« دوباره 
با هم همراه ش��وند. به 
گزارش ددالين، كمپاني 
برادران وارنر اعالم كرد 
ادامه فيلم »لبه فردا« را 

كه محصول 2۰۱۴ اين كمپاني بود، با استخدام 
يك نويسنده جديد مي س��ازد. اين فيلم اكشن 
علمي- تخيل��ي اين بار با فيلمنام��ه اي از متيو 

رابينسون ساخته مي شود.
البته برادران وارنر سال 2۰۱۶ نيز اعالم كرده بود 
قصد ادامه دادن اين فيلم را دارد و از همان زمان 
به چگونگي روند پيشرفت اين ادامه فكر مي كرد 
تا اينكه سرانجام سه سال پس از آن زمان، اكنون 
به طور رسمي اعالم كرده توليد اين فيلم شروع 
شده است. نس��خه اصلي فيلم كه ساخته داگ 
ليمان بود ماجراي افسري را روايت مي كند كه 
در جنگ با بيگانگاني اس��ت كه زمين را تهديد 
مي كنند. وي در اين فيلم پس از هربار كشته شدن 
در نبرد، دوباره زنده مي شود و به روز پيش از مرگ 
خود باز مي گردد و هر بار توانايي هاي وي بيشتر 
مي شود. اين فيلم به فروش 3۷۰ ميليون دالري 

در سراسر جهان دست يافت. 
نكته عجيب اينكه در نسخه ويديويي فيلم عنوان 
آن به »زندگي ك��ن بمير تكرار كن« تغيير پيدا 
كرد. گفته ش��ده اين عنوان براي قسمت ادامه 

انتخاب شده  است.
هر چند هنوز از بازيگران نام برده نشده اما انتظار 
مي رود تام كروز و اميلي بالنت دوباره با هم در اين 

فيلم ديده شوند. 

دل تورو فيلم اكشن مي سازد
ت��ورو  دل  گي يرم��و 
مش��هور  كارگ��ردان 
مكزيكي قرار است فيلم 
اكش��ن »زانباتو«  را براي 
پارامون��ت و كمپان��ي 
جي جي آبرام��ز بس��ازد. 
به گ��زارش ورايتي، پس 
از مدت ه��ا گمانه زن��ي 

سرانجام آشكار شد فيلم اكش��ني به نام »زانباتو« 
توسط گي يرمو دل تورو ساخته مي شود.

»زانباتو« با تمركز بر دختري جوان ساخته مي شود 
كه مهارت هاي مرگب��اري در مبارزه دارد. دل تورو 
خودش جمعه در توييتر پستي منتشر كرد كه اعالم 
مي كرد اين پروژه در ۶ سال اخير مطرح بوده بدون 
اينكه خبري از آن درز كند. وي افزود: هنوز هم داريم 
آن را بسط مي دهيم. دل تورو همچنين اعالم كرد 
در مرحله پيش توليد »پينوكيو« براي نتفليكس 
اس��ت. با اين فيلم او نخس��تين تجربه كارگرداني 
فيلم بلند انيميشن استاپ موشن موزيكال را تجربه 
مي كند. اين فيلم داستان كالسيك كودكانه را درباره 
عروسكي كه مي خواهد يك پسر دوست داشتني 

واقعي باشد روايت مي كند.
نتفليك��س و دل تورو در اكتبر )آب��ان( اعالم كرده 
بودند كه وي قصد نوشتن و توليد اين فيلم را دارد 
كه داستانش در ايتالياي دهه ۱93۰ و وقتي فاشيسم 
در راس كار بود، مي گذرد. دل تورو همچنين در حال 
توليد »ش��اخ ها« به كارگرداني اسكات كوپر براي 
فاكس س��رچاليت و »داستان هاي ترسناك براي 

گفتن در تاريكي« براي سي بي اس فيلمز است.
او جايزه اسكار را سال پيش براي توليد و كارگرداني 
فيلم »ش��كل آب« دريافت ك��رد. جي جي آبرامز 
تهيه كننده »ماموريت: غيرممكن-فال اوت« بود و 
مرحله پس از توليد »جنگ ستارگان: اپيزود 9« را 
كه 2۰ دسامبر روي پرده ها مي رود برعهده داشت.

حقيقي و منشا تا اطالع ثانوي محروم شدند

برانكو: ديگر فيفا دي مهم نيست

كميته اخالق فدراسيون فوتبال گادوين 
منشأ و علي رضا حقيقي را موقتا از همراهي 
تيم هاي خود محروم كرد. در پي درگيري 
عليرضا حقيقي با علي خطير و گادوين منشأ با يكي از 
هوداران در اهواز با دستور كميته اخالق موقتًا از حضور 
در مسابقات باشگاهي ايران محروم شدند. مرتضي تورك، 
رييس كميته اخالق فدراسيون فوتبال در گفت وگو با 
ايسنا، درباره اين موضوع گفت: اين دو بازيكن موقتًا از 
حضور در هرگونه مسابقات باشگاهي در ايران محروم 
شدند و بايد در جلس��ه كميته اخالق شركت كنند تا 
نسبت به وضعيت آنها رسيدگي شود. او همچنين درباره 
اينكه آيا براي فرهاد مجيدي به خاطر درگيري لفظي با 
افسر راهنمايي و رانندگي، پرونده اي تشكيل شده است، 
گفت: براي مجيدي پرونده تش��كيل شده و در انتظار 
استعالم از ناجا هستيم تا نسبت به وضعيت او اقدام كنيم.

س��رمربي تيم فوتبال پرسپوليس اعالم كرد كه حاضر 
ب��ه تغيير روز بازي تيمش با نس��اجي نيس��ت. برانكو 
ايوانكوويچ، سرمربي تيم فوتبال پرسپوليس اظهار كرد: 
دوباره به هوادارانمان اين امكان را مي دهيم كه از تماشاي 
بازي هاي پرسپوليس در ليگ قهرمانان لذت ببرند. ما 
طوري كار مي كنيم كه گزينه برد در بازي ها باشيم. فرقي 

هم نمي كند حريف ما چه كسي باشد.
او درباره تغيير تاريخ بازي نس��اجي و پرسپوليس هم 
بيان كرد: ما طوري كه برنامه ريزي شده با نساجي بازي 
خواهيم كرد. تعجب مي كنم كه چرا بازي را اول يا دوم 
فروردين نگذاش��تند؟ اينگونه نيس��ت كه هر تاريخي 
اعالم كنند م��ا بازي كنيم. ما در هم��ان تاريخ قبلي با 
نساجي بازي مي كنيم. برنامه را آن طوري كه خودشان 
مي خواستند تنظيم كردند. چرا الكي توپ را در زمين 
ما مي اندازند. گفتند اين برنامه است و من پرسيدم آيا 

مي شود عوضش كرد؟ به من گفتند نه نمي شود.
او درباره اينكه مي گويند يك جلسه هماهنگي با مربيان 
برگزار ش��د هم گفت: كدام هماهنگي؟ چرا مي گويند 
بازي ها با موافقت ما بوده است؟ اگر امكانش هست االن 
چرا نمي توانند تغيير بدهند؟ چون روز ۵ فروردين تيم 
ملي بايد اردو مي داشت. قرار بود ظاهراً با چين بازي كند. 
ما سال قبل وقتي در فينال ليگ قهرمانان بازي كرديم 
و ظاهراً همه برنامه ها را به هم ريختيم چون به اين فكر 

نكرده بودند اگر ما به نيمه نهايي و فينال برويم چه خواهد 
شد يا اگر قهرمان مي شديم و به جام باشگاه هاي جهان 

مي رفتيم آن موقع چه مي شد.
برانكو در ادامه گفت: ما پذيرفتيم كه در جام حذفي بدون 
ملي پوشانمان بازي كنيم و اين را من امضا كردم. با پيكان 
هم در روزهاي فيفادي بازي كرديم كه من با آن مخالف 
بودم و به ما تحميل شد. توپ را به زمين ما نيندازند. بله 
درست است كه همه تيم هاي ايران در ليگ قهرمانان 
آسيا به مشكل خواهند خورد. ما االن بايد در ۷ روز 3 بازي 
انجام دهيم. در اينجا بحث مصدوميت به وجود مي آيد 
و كاًل براي بازيكنان مضر است. ما پروسه تمريناتمان را 
با برنامه تنظيم مي كنيم و االن ديگر فيفادي هم مهم 

نيست و قباًل مهم بود.
سرمربي پرسپوليس درباره اينكه گفته مي شود تغيير 

روزهاي بازي اين هفته س��ه تيم ايراني حاضر در ليگ 
قهرمانان با درخواس��ت خودشان انجام شده است هم 
بيان كرد: ما جمعه ب��ازي مي كنيم چون وقت ديگري 
نداري��م. من برنامه ام را يك ماه پيش مش��خص كردم. 
بازي در تعطيالت مش��كالتي خواهد داش��ت و بعد از 
آن ه��م بالفاصله بازي داربي اس��ت.  او در مورد بازي با 
پاختاكور هم گفت: كاميابي نيا وضعيتش خوب است و 
احتمااًل مصلح به بازي نمي رسد. بقيه هم خوب هستند. 
سيد جالل مقداري حالت سرماخوردگي دارد. نادري 
هم همين طور ولي تا سه شنبه به جز ماهيني، مصلح 
و انصاري بقيه آماده هس��تند. برانكو در خصوص ارزان 
ش��دن بليت طبقه دوم ورزشگاه آزادي هم اظهار كرد: 
هواداران ما عالي هستند و در فينال هم خيلي عالي بودند. 
نمي دانم مي خواهند پرسپوليس را چه جريمه اي بكنند. 
هواداران ما عالي بودند و عالي رفتار كردند و به حريف هم 
تبريك گفتند. نمي دانم دليل جريمه چيست اما مي دانم 
به خاطر هواداران نيس��ت. بليت ارزان تر شد تا افرادي 
بيشتري بيايند و همه با هم لذت ببريم. او در خصوص 
بازي با الس��د هم گفت: السد پارسال يكي از مهم ترين 
گزينه هاي قهرماني آسيا بود و االن هم تقويت شده اند 
و يك تيم عالي هستند اما ما سه شنبه با پاختاكور بازي 
داريم. برانكو در خصوص وضعيت زمين تمرين تيمش 

هم بيان كرد: قرار است از ايام عيد ترميم بشود.

ورزشي
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